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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

 

 

 ثيَشكةشة:

 

بةوةى لة دلَةوة بة كوَل نزايةك دةكات بؤ باوكى كؤضكردووم  ❖
 ودايكي ئازيزم.

 بة هةموو مندالَيَكى ئةم سةر زةوية. ❖

بة هةموو مامؤستايةك كة سةرقالَة بة ثةروةردةو ثيَطةياندنى  ❖
 منداآلن.

 بة شيَرزادى براى بضوك وئازيزمء سايةى كضي نازدارم. ❖

 دا رةزامةندى خواى نيازة.بة هةر كةسيَك لة ذيان ❖

بةوانةى شانازى دةكةن بة موسلَمان بوونيان و لةسةر ريَبازى  ❖
 راست هةنطاو دةنيَن.
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثيَشةكى

سوثاس و ستايش تةنها و تةنها بؤ خواى طةورة، خواية سوثاس بؤ تؤ تا 
 رازى دةبيت، سوثاس بؤ تؤ كة رازى دةبيت، سوثاس بؤ تؤ ثاش رازي
بوونت، هةموو سوثاس و ستايشَي بؤ تؤ خوداية بةو جؤرةى شياوى 

 طةورةيي و تةنهايي خؤتة.

صةالت و سةالمى خوا لة ثيَغةمبةرى خوا، كؤتا نيَردراوو سةرمؤري 
ثيَغةمبةران و دلَسؤزء خؤشةويستى يةكةمى هةر باوةِردارَي، خوا لةسةر 
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

خواى بة حةق و بة تةواوةتى ئيَمة و لةبري ئيَمة ثاداشتى بداتةوة كة ثةيامى 
 طةياند.

صةالت و سةالمى خوا لة ئالوبةيتي ثيَغةمبةرى خوا كة خواى طةورة 
لة قورئانةكةيدا وةسفي كردون، صةالت وسةالمى خوا لة هاوةآلنى 
ثيَغةمبةرى خوا كة خوا لةوان رازي بوو و ئةوانيش لة خوا رازى بوون، 

 ا.ض رةزامةنديةك طةورةتر لة رةزامةندى خو

ئةةةةم نووسةةةينةى بةردةسةةةتتان، هةةةةولَيَكى سةةةةرةتايية هةةةةتا بتةةةوانين لةةةة ذيةةةانى 

( تةةا ئةةةمِرؤ بةةِرَي نموونةةةى كةسةةة طةةةورةو خواناسةةةكان بخةينةةة ثيَغةمبةةةرةوة  
بةردةسةةتي مندالَةةة ئازيزةكانمةةان تةةا بتةةوانن ثيَشةةةنطييان ثيَةةوة بكةةةن و دريَةةذة بةةةو 

( و ضةةةند بةةة ذيةةانى ثيَغةمبةةةر  ريَبةةازة بةةدةن، بةةةرطي يةكةةةمى تايبةةةت كةةراوة
جةةارَي ضةةاا كةةراوة، بةةةرطي دووةميشةةي تايبةةةت بةةوو بةةة خةليفةةةكانى ثيَغةمبةةةر 

  بةةةةرطي سيَهةميشةةةي تايبةةةةت بةةةوو بةةةة هةةةاوةآلن كةةةة ذيةةةانى ثةةةانزة هةةةاوةلَي ،)
لةخؤدةطرت، بةرطي ضوارةميشي تايبةت بوو بة هةلَكةوتةكانى ئيسالم و تيايةدا 

ناو ميَذووي ئيسالمى باسكرابوو، هةريةك لةوانةةش دوو  ذيانى يانزة هةلَكةوتةى
جار ضاا كةران، بةةآلم بةة ثيَويسةتمان زانةى ئةةم بةرهةمةة دةولَةمةنةدتر بكةةين، 

 بؤية بةم ضةشنة طؤِرانكاريمان تيَدا كرد:

 ( هيَشتةوة.بةرطي يةكةممان تايبةت بة ذيانى ثيَغةمبةر  

يةكخست و تيايدا جطة لةة ثيَةن   بةرطي دووةممان لةطةَل ذيانى هاوةآلنى تر
 خةليفةكة، ذيانى ثانزة هاوةلَيشمان داناوة.

بةةةرطي سةةيَهةم دريَذةثيَةةدةري ذيةةانى هاوةآلنةةة و تيايةةدا ذيةةانى ضةةل و ثيَةةن  
هةةةاوةلَي تةةةري تيَدايةةةة، واتةةةة بةةةة خةليفةكانيشةةةةوة ذيةةةانى شةسةةةت و ثيَةةةن  هةةةاوةَل 

 باسكراوة.

وتةةكانى ئيسةالم و لةة بةري يةانزة بةرطي ضوارةممان تايبةةت كةرد بةة هةلَكة
 كةسايةتى، ذيانى سي هةلَكةوتةى ناو ميَذووي ئيسالميمان باسكردووة.

وا سوثاس بؤ خواى طةورة ئيَستاش ذمارةى كؤتايي زنجيرةكةمان تةواو 
 ذيانى هةلَكةوتةكانى ئيسالم بؤ منداآلن( تا هةم  كرد بة ناونيشانى
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

و زاناء سةركردانة ثةروةردة بكةين، منداآلنمان لةسةر ذيانى ثِر خيَري ئة

( و هةم ثيَيان بلَيَين نموونةى باآلى ئيسالمةتى لة قؤناغى ثيَغةمبةر 
هاوةآلنيدا قةتيس نةماوة، بةلَكو وا مشتَي نموونة بؤ خةروارى ضواردة 
سةدةى ميَذووى ئيسالم كة هةزاران زاناو سةركردة لةسةر ئةو مةنهةجةى 

ة وةك ضراش ئةو رووناكية بة دةورى خؤياندا هاوةآلن بوونء توانيويان
 بآلو بكةنةوة.

بهيَنين لةسةر  سي زانا و سةركردةهةولَمان داوة لةم نووسينةدا ذيانى 
بنةماى جياوازى رةطةزيء ناوضةييان بةآلم يةكدةنطى هةموويان لةسةر 

تا نةوةكانمان بزانن هةموو ئوممةتانى موسلَمان  نمةنهةجى ئةهلى سوننةت
انى رَي راستيان تيَدا بووة كة خزمةتى طةورةيان ثيَشكةش كردووة، زاناي

بؤ نموونة باسي ئيبن مةندةمان هيَناوة كة فارسة، عومةرى كوِري 
عةبدولعةزيزمان هيَناوة كة عةرةبة، ئيبن تةيمية و صةالحةدينمان هيَناون 
كة كوردن، موحةممةدى فاتيحمان هيَناوة كة توركة، يووسفي كوِري 

نمان هيَناوة كة بةربةرية صنهاجى(، ئةمةش ويَنةي جوانى ئةو تاشفي
 برايةتية ئيمانيةية كة قورئانى ثيرؤز ئاماذةى ثيَكردووة.

لة خواى طةورة داواكارين بةهةشتى بةرين بكاتة شويَنى ئةو زاناء 
سةكردانةو نموونةو هاوشيَوةكانيانء لة تاوانيان خؤش بيَت، ئةم كارةش 

خؤي بيَتء بة دوورى بطريَت لة هةر نيازيَكى تر، ئةم ثاك و ثوخت لةبةر 
بةرهةمةو بةرهةمةكانى تري زنجيرةكةش بكاتة خيَر و رووناكيةك بؤ 

 منداآلنى موسلَمان و كاريطةرى بؤ نةوةى نوَي.

إن أريد إال اإلصالح ما استطعت و ما توفيقي إال باهلل عليه توكلت و إليه 
 أنيب.

 

 نهاد جالل حبيب هللا

 مانىسليَ 
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

 

 

 

 ئيمامى ماليك

( زانايانيَكى زؤر لةناو شارة شيرينةكةى ثيَغةمبةرى خوادا 
دةركةوتن، ضونكة ئةو شارة شارى هاوةآلنى ئازيز بوو، هةم ثشتيوانان و 
هةم كؤضةرانيش لةوَي بوون، زانايانيَك دةركةوتن كة لةخزمةت هاوةآلن 

بؤية زانستةكةيان زؤر  ،زانستيان وةرطرتبوو يان خويَندكارانى هاوةآلندا
راست وبيَطومان بوو، يةكيَك لةو زانا طةورةو بةِريَزانة ئيمامى ماليك بوو 
رةحمةتى خواى ليَبيَت، ئةو ئيمامةى كة ماوةيةكى كةم دواى ذيانى 

( دةركةوت، تةنيا نزيكةى هةشتا ساَل تيَثةِر ببوو بةسةر ثيَغةمبةرى خوا 

 ( كة ئةم زانا طةورةية لةدايك بوو.يَغةمبةرى خوادا كؤضي دوايي ث

ناوى باوكى ئيمامى ماليك ئةنةس بوو، دايكيشي ناوى عالية بووة، دايك 
وباوكى كةسانى زؤر باوةِردار و ضاك بوون، خواى طةورة ماليكي 
بةخشي بةو دوو هاوسةرة كة دواتر بوو بةزانايةكى زؤر طةورةو 

تا ئةمِرؤش بةشيَكى زؤري موسولَمانان  ناسراوى جيهانى ئيسالمى كة
 لةسةر مةزهةبةكةى ئةون.

كؤضي ئيمامى ماليك لة مةدينة لةدايك بوو، واتة لةو  93لة سالَي 

( دةولَةتى ئيسالمى دامةزراند   جار ثيَغةمبةر شارةى كة تيايدا بؤ يةكةم
و تيايدا مايةوة تا لةوَي كؤضي دوايي كرد، ئيتر ئةو شارة ناسراوة 

 (.شارةكةى ثيَغةمبةرى خوا بة

هةر لةسةرةتاى تةمةنيةوة ئيمامى ماليك دةستي كرد بةوةرطرتنى 
زانست و دةضووة خزمةت مامؤستايان و شارةزايان و زانستى شةرعى 
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

وةردةطرت و لةثيَناو بةدةستهيَنانى زانستدا نةيدةزانى ماندوو بوون ضية، 
 زؤري ثيَغةمبةرى ئيتر قورئانى ثيرؤزى لةبةركرد و فةرموودةيةكى

لةبةركرد وةك ضؤن دةبينين دواتر كتيَبي تايبةت بةفةرموودةى  (خواى 
( كة هةرضي زاناى دواتر هةبوون ئةو كتيَبةيان طأنووسي بة ناوى المو

 لةبةردةكرد.

بنةمالَةكةى ثيَشةوا ماليك هةموويان سةرقاَل بوون بةزانستى فةرموودةو 

(، بؤ نموونة مامى كة رى خوداوة لةبةركردنى فةرمودةكانى ثيَغةمبة
ناسرابوو بة  ئةبو سوهةيل( زانايةكى ديارى بوارى فةرموودة بوو، 
هةروةها  نةزر(ى براى سةرقالَي زانست بوو،  هةردةم لةطةَل زاناياندا 
بوو، دايكي ماليكيش زؤر هاندةرى ماليك بوو بؤ ئةوةى بطات بةو ئاستة 

 بةرزة.

سيَكى زؤر قؤزو كةشخة بووة، هيَندة جوان ئيمامى ماليك لةشيَوةدا كة
بووة كة جوانيةكةى الى خةلَك ناسراو بووة، روخساريَكى سثي و باآليةكى 
ثِرو بةرز و موويةكى جوان، ئيتر جوانى ئيمامى ماليك لةناو خةلَكدا 

 شايةنى باس كردن بووة.

ثاش ئةوةى تةمةنى ماليك كةميَك طةورة بوو خيَرا ثووري هات بؤ الى 
وتى ئيتر كاتى ئةوة نيية دابنيشيت بةلَكو بِرؤ فةرموودة بنووسةرةوة،  و

ضونكة كاتى ئةوة بوو بةتةواوةتى تاو بداتة وةرطرتنى زانست نةك 
 دابنيشيَت و بة تةمبةلَي ذيان بباتة سةر.

رموز( بوو، جارى وا ويةكيَك لةمامؤستاكانى ئيمامى ماليك ناوى  ئيبن ه
ةضوو بؤ مالَي مامؤستاكةى تا زانستى هةبوو كة ئيمامى ماليك د

ليَوةربطريَت هةر لةبةيانيةوة دةضوو بؤ مالَيان و لةالى زانستى 
وةردةطرت تا ئةو كاتةى دةبوو بة شةوو دونيا تةواو تاريك دةبوو ئينجا 

 دةطةِرايةوة بؤ مالَةوة.
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

مامؤستايةكى تري ئيمامى ماليك ئيمام  جةعفةرى صادق( بوو كة 

( بوو، ماليك ضةند فةرموودةيةكى لةم مامؤستايةوة يَغةمبةر لةبنةمالَةى ث
طيَِراوةتةوة، هةروةها دةيان مامؤستاى تري هةبوو كة فةرموودةى لةوان 
وةردةطرت و لة كتيَبةكةيدا تؤمارى كردوون، دةتوانيت داوا بكةيت لة 
كةسيَكى شارةزا وةك باوكت يان مامؤستايةكت تا كتيَبةكةى ئيمامى ماليكت 

يشان بدات كة ئةو فةرموودانةى تيادا نووسيوةتةوة كة لةمامؤستاكانيةوة ث
 بيستوويةتى و تؤمارى كردوون.

ئيتر لةماوةيةكى كةمدا ئيمامى ماليك بوو بةزانايةكى طةورة و دادةنيشت 
تا فةتوا بدات بؤ خةَلك، هيَشتا تةمةنى نةطةيشتبووة بيست و يةك ساَل كة 

يَشةى خةلَكى ضارةسةر دةكرد و وةآلمى فةتواى دةدا بؤ خةلَكى و ك
ثرسيارى خةلَكى دةدايةوة، هاوكات زؤربةى ئةو ثرسيارانةى ليَي دةكرا 
خيَرا وةالَمى نةدةدايةوة، بةلَكو دةوةستا تا ثرسي دةكرد بةدةيان زاناى 
طةورةى ناو مةدينة لةترسي ئةوةى نةك لةخؤيةوة وةآلميَك بداتةوةو 

ئيتر جارى وا هةبوو بؤ وةآلمى ثرسيار و وةالَمةكةى راست نةبيَت، 
فةتوايةك راى حةفتا زاناى طةورةى وةردةطرت، بة مةرجيَك ئةوكاتة 
تةمةنى ئيمامى ماليك ضل ساَل بوو، واتة ئةو كات زانستيَكى زؤري ثَي 
بوو نةك لةبةر ئةوةى نةيزانيَت، بةلَكو بؤ ئةوةى بةراى زانايان وةآلمى 

لَمانان. دةبيَت ئيَمةش فيَر بين هةرضيي دروستتر ببةخشيَت بة موسو
ثرسياريَك كرا يةكسةر وةالَم نةدةينةوة بةلَكو تؤزيَك بيرى ليَبكةينةوةو بة 
ورياييةوة وةالَم بدةينةوة تا قسةيةك نةكةين كة زيانى بؤ كةسانى تر 

 تيَدابيَت.

ئيمامى ماليك بؤ هةموو وانةوتنةوة يان نووسينةوةيةكى فةرموودةيةك 
ويَندنةوةى كتيَبيَك دةستنويَذي دةطرت و بةبَي دةستنويَذ نةدةضووة يان خ

بوارى زانستةوة، تةنانةت كاتيَك دادةنيشت تا وةآلمى ثرسيارى خةَلك 



          

11 
 

 

 
 

 

 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

بداتةوة دةست نويَذي دةطرت، ئةوةش لةبةر ريَزى ئةو ثيَشةواية بوو بؤ 
 زانست، هةروةها جيَطير بوونى لةخواترسان بوو لة دَل و دةروونيدا.

دةدا خؤي بثاريَزيَت لةنيازى خراا و  هةولَي ئةم ثيَشةوا بةِريَزة زؤر
روثامايي، بةلَكو هةولَي دةدا زؤر نياز ثاكى بةكاربهيَنيَت لة كارةكانيدا، 
ضونكة دةيزانى هةر كاريَك ثاك و ثوخت لةبةر خواى طةورة نةبيَت ئةوا 

 خواى طةورة ليَي وةرناطريَت.

كى زؤري هةبوو كة ذمارةيان دةطةيشتة ئيمامى ماليك خويَندكاريَ 
خويَندكار، يةكيَك لةو خويَندكارانةى ئيمامى  شافيعي( بوو  1400نزيكةى 

كة لةخزمةتيدا فةرموودةى وةردةطرت و هةموو كتيَبةكةى ئيمامى ماليكي 
لةبةركرد بوو، ئيمامى ماليكيش ئامؤذطارى ئيمامى شافيعي كرد كة خؤي 

 ة تاوان رووناكى دَل ناهيَلَيَت و دةيكات بة تاريكي.بثاريَزيَت لةتاوان ضونك

دواجار وادةى ذيانى ئيمامى ماليك تةواو بوو، ئةوةبوو لة مانطى 
كؤضيدا لةتةمةنى هةشتاو شةش سالَيدا كؤضي  179رةبيعولئةوةلى سالَي 

دوايي كردو سةركردةى موسولَمانان لةمةدينة نويَذي لةسةر تةرمةكةى 
خةلَكى ناو مةدينة بةشدار بوون لة مةراسيمي بةخاك كرد، بةشيَكى زؤري 

 سثاردنيدا.

 

 ثةندو وانة

زؤر ثيَويستة ئيَمةش وةك ئيمامى ماليكء ئيمامةكانى تر هةوَل بدةين 

( ( لةبةر بكةين ضونكة ثيَغةمبةر فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى خوا 
هةرضي فةرموودةيةكى فةرمووة خواى طةورة خستوويةتية دلَييةوةو 
قسةكةى راست و دَلنياية، هةر بؤية هةرضي فةرموودةيةك هةية بة 

 دلَنياييةوة راستةو خواى طةورة ثيَي رازية.
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

ثيَويستة لةخؤمانةوة وةآلمى هةموو ثرسياريَك نةدةينةوة، بةلَكو زؤر 
هةلَةية لة خؤمانةوة وةآلم بدةينةوة ضونكة خةلَك تووشي هةلَة دةكةين 

ين لة زانايانى شارةزا تا وةآلمى راست وةربطرين بةلَكو دةبيَت ثرسيار بكة
ئينجا وةآلمى كةسانى تر بدةينةوة، دةبينين ئيمامى ماليك بةو هةموو 
زانستةوة راويَذي كردووة بة زانايانى تر ئينجا فةتواى داوة، بؤية ئةوة 
 ئيشي هةموو كةسيَك نيية فةتوا بدات و وةآلمى هةموو ثرسياريَك بداتةوة.

كاريَكمان كرد ثاك و ثوخت بيَت و تةنيا لةبةر خوداى  دةبيَت هةر
طةورة بيَت، ضونكة هةر كاريَك نيازى تري تيَكةَل بيَت خوداى طةورة 
وةري ناطريَت، هةر بؤية ئيمامى ماليك هةولَيدةدا نيازى زؤر ثاك بيَت بؤ 

 خوداى طةورة.

 

 

 

 ثرسيارةكان

 بنةمالَةي ئيمامى ماليك بة ضي ناسرابوون؟ .1

 ى ماليك لةكوَي لةدايك بوو و لةكوَي كؤضي دوايي كرد؟ئيمام .2

 ذيانى مندالَي ئيمامى ماليك باس بكة. .3

 ئيمامى ماليك ضي ئامؤذطاريةكى ثيَشكةش كرد بة ئيمامى شافيعى؟ .4

 ناوى كتيَبةكةى ئيمامى ماليك ضية؟ تيايدا ضي نووسراوة؟ .5

 كاتيَك ثرسيار دةكرا لةئيمامى ماليك ضؤن وةآلمى دةدايةوة؟ .6

 ةتوانيت ئةم ذيانةى ئةم زاناية باس بكةيت بؤ هاوِريَيةكت؟د .7
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

 ناوى دوو  خويَندكارى ئيمامى ماليك بنووسة. .8

 بةضي شتيَكى ذيانى ئيمامى ماليك سةرسام بوويت؟ .9

 

 

 

 

 

 ئيمامى شافيعي

لة سةرزةميني ثان و بةريندا خاكيَك هةبوو كة النةى ثيَغةمبةران بوو، 
َي بوو، يةكيَك لة خؤشةويستترين طؤِري زؤربةى ثيَغةمبةران لةو

مزطةوتةكانى موسولَمانانى تيَدابوو كة ئةويش مزطةوتى ئةقصا بوو، بةلََي 
 ئةو خاكة فةلَةستينة.

لةم خاكة خؤشةويستةدا كة قودسي تيَدايةو ئيَستا جوولةكةكان داطيريان 
كردووة، لةشاريَكى جوانيدا زانايةكى طةورة لةدايك بوو كة ئةويش ئيمامى 

 شافيعي(ية. 

مةدة، باوكيشي ناوى ئيدريسة، دايكيشي مئيمامى  شافيعي( ناوى موحة
ناوى فاتيمة بوو، ئةم زانا خؤشةويستة عةرةبة وةك ضؤن لةنةتةوةكانى 
تري موسولَماندا زانا دةركةوت وةك  ئيبن مةندة( كة فارس بوو،  ئيبن 

 شافيعي( بوو، تةيمية( كة كورد بوو، يةكيَك لةزاناكانى عةرةبيش ئيمامى 
كاتيَك دةلَيَن مةزهةبي شافيعي مةبةستيان بة شويَنكةوتنى راو بؤضونةكانى 

 ئةم زانايةية كة لةروانطةى ئيسالمةوة باسي كردوون.
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

كؤضي لة غةززة لةدايك بوو، لة تةمةنى دوو  150شافيعي لة سالَي 
ثاشان سالَيدا بوو كة دايكي بردوويةتى بؤ مةككة، ئيتر لةوَي طةورة بوو، 

لةتةمةنى حةوت سالَييدا هةموو قورئانى ثيرؤزى لةبةركردووة، كة تةمةنى 
(ى لةبةر كرد، كة ئيمامى ماليك طأطةيشتووةتة دة ساَل كتيَبي  المو

نووسيويةتى، ئيتر بةردةوام سةرقاَل بوو بة وانة خويَندن و زانست 
ثيَش ئةوةى   وةرطرتنةوة تا هيَندة زانستي ثةيدا كرد، كة بطاتة ئةو ئاستةى

 تةمةنى بطاتة بيست ساَل مؤلَةتى ثيَبدريَت فةتوا بدات.

هةروةها ئيمامى شافيعي ضوو بؤ شارى مةدينة تا لةوَي لةالى ئيمامى 
ماليك زانست وةربطريَت، ثاش ئةوةش هةر لةثيَناو وةرطرتنى زانستدا 
رووي كردووةتة يةمةن، لةوَي ئيش وكاريشى دةكرد، دواى ئةوةش 

سالَيدا ئيمامى شافيعي ديَت بؤ بةغداد كة ئةو كات ثايتةختى  34ى لةتةمةن
دةولَةتى ئيسالمى بوو و خةليفةى موسولَمانان لةبةغداد بوو، دواى ئةوةش 
جاريَكى تر طةِرايةوة بؤ مةككةو نزيكةى نؤ ساَل لةوَي مايةوة، لةو 
ماوةيةشدا خزمةتى طةورةى ثيَشكةش بةخةلَك دةكرد، لة ناو مزطةوتى 
كةعبةدا وانةى دةوتةوة بةموسولَمانان، كيَشةى خةلَكى ضارةسةر دةكرد و 

 سةرقالَي كاروبارى موسولَمانان دةبوو.

جاريَكى تر ئيمامى شافيعي برياريدا بضيَت بؤ بةغداد، ئةوةبوو لةسالَي 
كؤضييدا جاريَكى تر ضوو بؤ بةغداد، ثاش ئةوةى لةوَى ماوةيةك  195

نانى كرد بةو زانستة زؤرةى هةيبوو، وانةى مايةوةو خزمةتى موسولَما
بةخويَندكاران دةوتةوة، يةكيَك لة خويَندكارةكانى بريتي بوو لة ئيمامى 
ئةحمةدى كوِرى حةنبةل، هةروةها بؤ ضارةسةري كيَشةى موسولَمانان 
دةضوو بؤ الى خةليفة و كيَشةكانى دةطةياند، بةالَم خؤي هةرطيز رازى 

ةربطريَت، ئينجا بِرياري دا بضيَت بؤ ميصر، نةبوو ثؤست و دةسةآلت و
كؤضيدا واتة دواى ضوار ساَل مانةوة لةبةغداد  199ئةوةبوو لةسالَي 

ضوو بؤ ميصر و لةوَي دةستى كرد بةوانة وتنةوةو بآلوكردنةوةى زانست 
لةناو خةلَكيدا، هةر لةوَى مايةوة تا ئةوةى لةدواى ثيَن  ساَل مانةوة لةسالَي 
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

يصر وةفاتى كرد، هةر لةويَش تةرمةكةى بةخاك كؤضي لةم 204
 سثيَردرا.

ئيمامى شافيعي لة مةككة زؤر بة هةذارى دةذيا، ذياني ثِر لةناِرةحةتى و 
برسيَتى و نةبوونى بوو، بةآلم ئةوةى نةدةكرد بةطرفت بؤ ذيانى، بةلَكو 
بيري الى ئةوة بوو بةردةوام بةدواى زانستدا بطةِريَت، ذيانى زؤربةى 

ياني ئيسالميش وابووة كة بةهةذاريى ذيانيان بةسةر بردووة و زؤر زانا
طرنطييان بةماَلء سامانى دونيايي نةداوة ضونكة زانيويانة ذيانى دونيا 

 كاتييةو باشتر واية لةبرى خؤشي دونيايي سةرقالَبن بة زانستةوة.

ئيمامى شافيعي دةضووية خزمةت مامؤستايان و فةرموودةى 
و لةبةرى دةكرد، ئينجا ئةو فةرموودانةى دةنووسييةوة، وةردةطرت ليَيان 

 ئةمةش نيشانةى ئةوثةِري تامةزرؤيي شافيعي بووة بؤ زانستى فةرموودة.

شافيعي بؤ ئةوةى زمانى ثاراوى عةرةبي وةربطريَت ماوةيةك مةككةى 
جيَهيَشتووة و ضووة بؤ الديَكانى ئةو ناوضةية، ضونكة لةوَي بةجوانى 

ةردةطرت، لةوَي بةشيَكى زؤر شيعرى بآلوى ناو زمانى عةرةبي و
 هؤزةكانى لةبةر كرد.

كاتيَك ئيمامى شافيعي هةوالَي ئيمامى ماليكي بيست لةمةدينة بِريارى دا 
 14بضيَت بؤ الى تا لةخزمةتيدا زانست وةربطريَت، ئةو كات تةمةنى 
ندو تا ساَل بوو، ئيتر بةِريَكةوت و لةو ماوةيةشدا قورئانى ثيرؤزى دةخويَ 

 طةيشتووةتة مةدينة شانزة جار هةموو قورئانى ثيرؤزى خويَندووةتةوة.

كاتيَك ئيمامى شافيعي طةيشتووةتة مةدينة ضووة بؤ مزطةوتى 

( و لةوَي نويَذي كردووة، ئينجا ئيمامى ماليكي بينيوة الى ثيَغةمبةر 

الى  (    كةفةرموودةى دةطيَِرايةوة، ئينجا ضووة بؤطؤِري ثيَغةمبةردا 
ئيمامى ماليك، ئةويش ثيَي وتووة لةخوا بترسةو خؤت دوور بطرة لة تاوان 
ضونكة تؤ كةسيَكى طةورة دةردةضيت، خوا رووناكييةكى خستووةتة ناو 
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

دلَتةوة تؤيش وريابة بةتاوان ئةو رووناكيية نةكوذيَنيتةوة، ئيتر ئيمامى 
 ند.شافيعي لةخزمةت ئيمامى ماليكدا دادةنيشت و وانةى دةخويَ 

ئيمامى شافيعي لةكاتى قورئان خويَندندا دةنطى زؤر خؤش بوو، 
هةمووان كة لة دةورى دةبوون سةرسام دةبوون بةو دةنطة خؤشةي، 
تةنانةت ئيمامى ماليك كة مامؤستاى بوو سةرسام ببوو بةدةنطى خؤشي 

 شافيعي لةكاتى قورئان خويَندندا.

يكي بؤ مةككةو سةردانى جارجارة ئيمامى شافيعي دةطةِرايةوة بؤ الى دا
دةكرد و دواتر دةطةِرايةوة بؤ الى ئيمامى ماليك، هةروةها جارجار 
دةضوو بؤ شويَنانى تر و دةطةِرايةوة بؤ الى مامؤستاكةى تا ئةوةى لة 

كؤضييدا مامؤستاكةى كة ئيمامى ماليك بوو كؤضي دوايي  179سالَي 
مةن هات بؤ مةككة، كرد، دواى ماوةيةك دةسةآلتدارى موسولَمانان لة ية

ئةوةبوو ئيمامى شافيعي بِرياريدا لةطةلَيدا بضيَت بؤ يةمةن، هةم بؤ ئةوةى 
ماوةيةك لةوَي ئيش بكات، هةم بؤ ئةوةى زانست وةربطريَت و زانستيش 
ببةخشيَت، بؤية ضوو بؤ يةمةن و لةوَي ماوةيةك بوو بة بةرثرسي 

 ناوضةي نةجران.

ا هةبوو كة بةردةوام ثيالنى لة دذي بةآلم لةوَي دةسةآلتداريَكى خرا
 ئيمامى شافيعي دةطيَِرا.

 ثرسيار بؤضي ئةو دةسةآلتدارة واي دةكرد؟

وةآلم: ضونكة ئةو دةسةآلتدارة ستةمكار بوو، ستةمى لةخةلَك دةكرد، 
ئيمامى شافيعيش هةموو جار ئامؤذطارى دةكرد و بيَدارى دةكردةوة لةوةى 

يَي توِرة دةبوو، كاتيَك دةيزانى هةر ستةم حةرامةو جارى وايش هةبوو ل
 لةسةر ستةم بةردةوامة.

بؤية ئةو دةسةآلتدارة كةوتة ثيالن دانان بؤ ئيمامى شافيعي تا دواجار 
خةليفةى موسولَمانانى واتيَطةياند كةئيمامى شافيعي دذي خةليفةى 
موسولَمانانة، خةليفةش داواى كرد ئيمامى شافيعي بهيَنن بؤ بةغداد، كاتيَك 
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

شافيعي ضوو بؤ الى خةليفة بةبةلَطة ثيَي سةلماند كة بيَتاوانة، يةكيَك لة 
دادوةر و زانا طةورةكانيش شايةتييدا بؤ ئيمامى شافيعي، ئيتر باش بوو 
ئيمامى شافيعي ثاريَزراو خواى طةورة رزطارى كرد و ثيالنةكةى ئةو 

 دةسةآلتدارة ستةمكارة سةرى نةطرت.

ايةوة بؤ يةمةن، بةلَكو هةر لةبةغداد مايةوةو ئيتر ئيمامى شافيعي نةطةرِ 
كةوتة وةرطرتنى زانستى زياتر، لةطةَل ئةوةشدا وانةى دةوتةوةو ضةندين 
خويَندكارى ثيَطةياند كة ئةوانة زؤريَكيان بوون بةكةسي طةورةو 

 هةلَكةوتةى ناو موسولَمانان.

بةى دواى ئةوة ئيمامى شافيعي طةِرايةوة بؤ مةككةو لةمزطةوتى كةع
ثيرؤز دةستى كردةوة بة وانةوتنةوة ، لةوَي موسولَمانانيَكى زؤر لة 
وانةكانيدا ئامادة دةبوون، جطة لةوةى ئةوانةي دةضوون بؤ حةج، 
دةضوونة خزمةتى و زانستيان ليَوةردةطرت، ئةوةش هؤكاريَكى طةورة 
بوو تا ئةو ئيمامة طةورةيةي ئيسالم زانستي خؤي ببةخشيَت بة بةشيَكى 

 ي موسولَمانان.زؤر

كؤضي و لة  204دواجار ئيمامى شافيعي لةمانطى رةجةبي سالَي 
تةمةنى ثةنجاو ضوار سالَيدا كؤضي دوايي كرد، مردنةكةشي لةشةوي 
هةينيدا بوو، بؤ بةيانى كة رؤذ بوويةوة تةرمةكةى نويَذي لةسةر كرا و 

 مار ئامادة بوون و خراية ناو طؤِر.وخةلَكيَكي زؤر و بيَش

امى شافيعي لةمانطى رةمةزاندا زؤر زياتر خؤي يةكال دةكردةوة بؤ ئيم
ثةرستشي خواى طةورة و زياد لة هةموان قورئانى دةخويَند، ئيتر لة شةوو 

 رؤذيَكدا خةتميَكى قورئانى ثيرؤزى دةكرد. 

ئيمامى شافيعى دواى خؤي ضوار مندالَي بةجيَهيَشت كة ئةوانيش  ئةبوو 
 و حةسةن و زةينةب( بوون.عوسمان و فاتيمة و ئةبو

 ثةندو وانة
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قودس خاكى موسولَمانانةء يةكةم جاريش قيبلةى موسولَمانان قودس 
بووة، بؤية ئةو خاكة يةكيَكة لةخؤشةويستترين ناوضةكانى سةر زةوى، 
لةسةردةمانى ثيَشوودا لةاليةن سةركردةى موسولَمانان  سةالحةديني 

و قودس رزطار كرا، بةآلم ئةييووبي(يةوة كة سةركردةيةكى كورد بو
ماوةيةكى زؤرة جوولةكةكان ئةو ناوضةيان داطير كردووةو ئيَمةش وةك 
موسولَمان  دةبيَت لةبيرمان بيَت كة هةر دةبيَت رؤذيَك بيَت ئةو شويَنة 

 رزطار بكةين و بيطيَِرينةوة بؤ ذيَر دةستى موسولَمانان.

دالَين و ناتوانين زانستى نابيَت هةرطيز وا بير بكةينةوة بلَيَين ئيَمة من
زؤر وةربطرين و نابين بة زانا، بةلَكو وةك دةبينين زؤربةى زانايانى 
ئيسالم هةر بة مندالَي زانستى زؤريان وةرطرتووة، بؤية ئيَمةش ئةطةر 
ثشت ببةستين بةخواى طةورة دةتوانين ئيَمةش زانستيَكى زؤر وةربطرين 

 يَت.و ببينة كةسي وا كة زانستي زؤرمان ثيَب

ذيانى زؤربةى زانايانى ئيسالم ثِر بووة لةناِرةحةتى و هةذارى و ئةوان 
بةنةبوونى ماددى ذياون، بةالَم هةموويان بةوة رازى بوونء شوكرى 
خوايان كردووة، ضونكة ماددةو سامانى دونيا بؤ ماوةيةكى كاتيية، هةموو 

لةناوضوون، ئةوانةى كاتى زوو ثارةو سامانيان هةبوو سامانةكةيان نةماو 
بةآلم ئةوانةى زانا بوون تا ئةمِرؤش زانستةكةيان ماوةو موسولَمانان 

 رةحمةتيان بؤ دةنيَرن و نزاى خيَريان بؤ دةكةن.

هةميشة طومانى خيَرمان هةبيَت بةو رووداوانةى ديَنة ريَطةمان، 
ضونكة خواى طةورة زؤر جار كارو رووداويَك ديَنيَتة ريَطةمان كة 

ن ثيَمان خؤش نةبيَت، بةآلم لةبنةرةتدا ئةوة ضاكترين شتة لةوانةية خؤما
بؤمان، وةك دةبينين كاتيَك ئيمامى شافيعي لة يةمةنةوة بانط كرا بؤ بةغداد 
تا دةسةآلتى ليَوةربطيريَتوة، بةالَم ئةو رووداوة بوو بةخيَر تا بةيةك 

ش جارةكى تاو بداتة بوارى زانستء اليةنةكانى تر ثشتطوَي بخات، بةوة
بوو بةو زانا طةورةيةي كة تا ئةمِرؤش هةموومان قةرزارى هةوَلء 

 زانستى ئةوين.
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مردن ديَتة ريَي هةموو كةس و نابيَت هةرطيز مردنمان لةبير بضيَت، 
بةلَكو دةبيَت ئةوة بةدةرفةت وةربطرين تا لةذياندا ماوين خزمةتى ضاك 

كة كةسي ذير بكةين و خيَر وضاكة كؤبكةينةوة بؤ رؤذي دواييمان، ضون
ئةوةية ضاكة ثيَش خؤي بخات بؤ رؤذي دوايي تا لةرؤذي دواييدا خواى 

 طةورة بةهةشتى ثَي ببةخشيَت.
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 عومةرى كوِري عةبدولعةزيز

ة روو باسي ذيان و بةسةرهاتى يةكيَك ئةم باسةي ليَرةدا دةيخةين
لةطةورة هةلَكةوتةكانى ئيسالمة كة هةم لةاليةكةوة زانايةكى طةورة بووةء 
هةم خةليفةء سةركردةى موسولَمانان بووة، ئةوةش طةورةييةكى زؤرة 
كةخواى طةورة لةيةك كاتدا ئةو دوو هةَلكةوتةييةى ثيَبةخشييوة، ئةويش 

(ة، ئةم عومةرة جياية لة ئيمامى عومةرى  عومةرى كوِري عةبدولعةزيز

( بوو، بةآلم هةر لة كوِري خةتتاب كة خةليفةي دووةمى ثيَغةمبةر 
 نةوةى ئيمامى عومةرة.

ناوى باوكى عومةر عةبدولعةزيزة، دايكيشي ناوى لةيالية، باثيري لةيال 
ئيمامى عومةرى كوِري خةتتابة، واتة ئيمامى عومةر باثيري دايكي 

 ِري عةبدولعةزيزة.عومةرى كو

كاتى خؤي ئيمامى عومةر شةويَك بة كؤآلنةكاندا دةطةِرا، بيني كضيَك و 
دايكيَك سةرقالَن شير ئامادة دةكةن بؤ بةيانى تا بيفرؤشن، ئةوةبوو دايكي بة 
كضةكةى وت كضةكةم ئاوى زؤري تيَبكة با شيرةكة زؤر بيَت و ثارةي 

دايكي وتى خؤ عومةرى خليفةى زياتر بكات، ئةويش وتى دايكة وا ناكةم، 
موسولَمانان نامانبينيَت، كضةكةى وتى دايكة طيان خؤ ئةطةر عومةر 
نةمانبينيَت ئةوا خواى طةورة دةمانبينيَت، بؤية ئيمامى عومةر بةوة 
سةرسام بوو و بِريارى دا داواى ئةو كضة بكات بؤ كوِريَكى، لة نةوةى 

ة ئازيزة لةدايك بوو كة ناونرا ئةو كوِرةى عومةر و ئةو كضة، ئةم مندالَ 
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عومةر و وةك باثيرة طةورةى هةم بوو بةزانايةكى طةورة و هةم بوو بة 
 خةليفةى موسولَمانانيش.

( شارى كؤضي لةشارةكةى ثيَغةمبةرى خوا   61عومةر لةسالَي 

مةدينةى خؤشةويست لةدايك بوو، ئةو شارةى كة مةلَبةندو النةى زانايانى 

( و، لةناو شارة شيرينةكةى ثيَغةمبةرى خوادا طةورةى ئيسالم بو
زانايانيَكى زؤر دةركةوتن، ضونكة ئةو شارة شارى هاوةآلنى ئازيز بوو، 
هةم ثشتيوانانء هةم كؤضةرانيش لةوَي بوون، زانايانيَك دةركةوتن كة 
لةخزمةت هاوةآلن يان خويَندكارانى هاوةآلندا زانستيان وةرطرتبوو بؤية 

 راست وبيَطومان بوو. زانستةكةيان زؤر

ئيتر عومةر لةو شارةدا لةدايك بوو و هةر لةويَش لةسةر دةستى ئةو 
زانايانة زانستى وةرطرت، بؤية خواى طةورة كردى بةو كةسة 
هةلَكةوتةى ئيسالم، ئيتر ماوةيةكى زؤر لةوَي مايةوةو الى زانايانى ئةو 

وو بة ناوى شارة زانستى وةرطرت بةتايبةت زياتر الى مامؤستايةكى ب
 صالح.

دواتر مامي كة خةليفةى موسولَمانان بوو و ناوى عةبدولمةليك بوو و لة 
ديمةشق سةركردايةتى دةولَةتى ئيسالمى دةكرد داواى كرد عومةرى 
برازاى بضيَت بؤ ديمةشق بؤ الى، ئةوةبوو عومةريش ضوو بؤ ئةوَي و 

يمة بوو ئةو هةر لةويَش ثاش ماوةيةك مامى كضيَكى هةبوو كة ناوى فات
كضةى ثيَشكةش كرد بة عومةر و ثِرؤسةى هاوسةريَتييان ئةنجامدا، واتة 

 خيَزانى عومةرى كوِري عةبدولعةزيز ئامؤزاى خؤي بوو.

عةبدولمةليكي مامى زؤر مةبةستى بوو ئةو برازايةى وةك كةسيَكى 
طةورة ثةروةردة بكات، بؤية كردى بة ليَثرسراوى ناوضةيةكى ديارييكراو 

يك حةلةب كة ثَيي دةوترا دير سةمعان، عومةريش بةجوانى توانى لةنز
سةركردايةتى ئةو ناوضةية بكات و ئةوثةِري ضاكة و دادثةروةريي 



          

22 
 

 

 
 

 

 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

كؤضي وةك والى و سةركردةى ئةو ناوضةية  86بةكاربهيَنيَت، تاسالَي 

 مايةوة.

عومةر روخساريَكى ئةسمةرى هةبوو، جةستةى كةميَك الواز بوو، 
جوانى هةبوو، ئيتر جوانييةكى بةرضاوى هةبوو، سةر  ريشيَكى زؤر

بةبنةمالَةى ئومةويةكان بوو، الى هةموان خؤشةويست بوو، ضونكة زؤر 
راستطؤ و نةرم و نيان بوو، ئازارى كةسي نةدةدا، هةولَي دةدا يارمةتى 

 هةموان بدات.

دواى ئةوةى عةبدولمةليكي مامى كؤضي دوايي كرد ئةوةبوو وةليد كة 
اى عومةر بوو، بوو بةخةليفةى موسولَمانان، وةليديش خؤشةويستى ئامؤز

زؤرى هةبوو بؤ عومةرى ئامؤزاى، نةك بةس لةبةر ئةوةى ئامؤزاى بوو، 
بةلَكو لةبةر ئةوةش كة كةسيَكى زانا بوو و زؤر بةِريَز و ضاكةكار بوو، 
بؤية وةليد بِرياري دا عومةر بكات بة ليَثرسراوى شارى مةدينةى 

ست، ثاش ئةوةى عومةر بوو بة والى و ليَثرسراوى ئةو شارة خؤشةوي
توانى زؤر سةركةوتوو بيَت و هةموان لَيي رازى بوون، خةليفة وةليد 

 بِرياريدا ناوضةي تائيفيش بخاتة ذيَر دةستى عومةرةوة.

عومةر مةرجى دانابوو كة نابيَت ستةم لة كةس بكات ء بةدادثةروةرى 
وات بؤ حةجى مالَي خواى طةورة و حةج بكات، بجوولَيَتةوة، هةروةها برِ 

عومةر خيَرا لة مةدينة بِرياري دا كؤمةلَيَك لة زانايان كؤ بكاتةوة تا لة 
هةموو شتيَكدا راويَذيان ثيَبكات، بؤية ئةنجومةنى راويَذي دامةزراند كة 

زانا بةشدار بوون، ئيتر لةهةموو شتيَكدا راويَذي ثيَيان دةكرد ،  10تيايدا 

ةش نةيدةهيَشت هيض شتيَك ثيَضةوانةى شةريعةت بيَت، هةم بةوة بةو
خواى طةورة رازى دةبيَت و هةم بةندةكانيش بةو دادثةروةري و ليَزانيةى 

كؤضي وةك والى مةدينة مايةوةو  93رازى دةبوون ، عومةر تا سالَي 

 خزمةتيَكى بيَويَنةى ثيَشكةش كرد.
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د تا ئةو كارةيان ثيَبسثيَريَت ثيَي زانايايةى بانط كر 10عومةر كاتيَك ئةو 

وت ن، من بؤ كاريَك بانطم كردوون كة لةسةري ثاداشت وةردةطرن ء 
ثيَكةوة لةسةر حةق يارمةتى يةكتر دةدةين، ئةمةوَى هةرضي بِرياريَك بدةم 
راى ئيَوةى لةسةر بيَت، ئةطةر بينيتان كةسيَك ستةمى ليَكرا يان كةسيَكي 

م بكةن، ئةوانيش رازى بوون و نزاى خيَريان بؤ ستةمكارتان بيني ئاطادار
 كرد لةسةر ئةو هةوَلة جوانةى.

( نوَي كردةوةو فراوانيى عومةر لةو ماوةيةدا مزطةوتى ثيَغةمبةرى 
كرد، دواى ئةوةي وةليدي خةليفةى موسوَلمانانء ئامؤزاى عومةر مردو 

عومةر بوو، لةشويَنيدا سولةيمانى براى بوو بة خةليفة كة ئةويش ئامؤزاى 
خةليفةى نوَي بِرياريدا لةبةر ضاكى و زانايي و بةهيَزى عومةر و رازى 

 بوونى خةلَك ليَي عومةر بكات بة وةزيري خؤي.

سولةيمان هيَندة متمانةى هةبوو بةنيازى ثاك ء زانايى عومةر كة بوو 
بةخةليفة عومةرى بانط كرد و وتى تؤ دةزانيت من بوم بةخةليفة و منيش 

ةزانيم و زانستم كةمة، جا تؤ ضيت ثيَباش بوو فةرمان بكة با زؤر شار
وابيَت و وا بكة، عومةريش هةموو شتةكانى راست دةكردةوةو خةليفةش 

 رازى بوو بة بِريارةكانى.

عومةر هةميشة دةيوت ئةطةر بؤ سةرخستنى ئاييني خواو ثاراستنى 
هةر جارةو لةسةر راستى و ريَنةدان بةتيَكدانى ئيسالم ثيَويست بكات 

ثارضةيةك طؤشت لة لةشم بكةنةوة تا هةموو لةشم ثارضة ثارضة بكةن 
 ئامادةم وام ليَبيَت و هيضيش ثيَي دلَتةنط نابم.

جاريَك خةليفة لةطةَل عومةردا حةجيان دةكرد، خليفة بةعومةرى وت 
سةيرى ئةو هةموو خةلَكة بكة بةس خوا ئةزانيَت ذمارةيان ضةندة، عومةر 

وانة ئةمِرؤ لةذيَر دةستى تؤدان، بةآلم سبةى لةرؤذي دواييدا ثيَي وت  ئة
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هةموويان لة تاو خؤيان دةبن بة نةيارء نارازى ليَت، خةليفة كة ئةوةى 
 بيركةوتةوة دةستى كرد بةطريان.

عومةر زؤر جار بةخةليفةى دةوت سةرم سوِر دةميَنيَت لةكةسيَك كة 
شةيتان بناسيَت كةضي بة  خوا بناسيَت كةضي لة فةرمانى خوا دةربضيَت،

 طويَي بكات، دونيا بناسيَت كةضي ثشتى ثيَببةستيَت.

دواى ئةوةى خةليفة سولةيمان كؤضي دوايي كرد بِريار درا بةيعةت 
بدريَت بة عومةرى كوِري عةبدولعةزيز، هةرضةندة خؤي حةزى نةدةكرد 

اش ئةوةى بةرثرسياريَتي وةربطريَت بةآلم خةلَكي بةيعةتيان ثيَدا، ئةويش ث
خةلَكى لة مزطةوت كؤبوونةوة وتاريَكى ثيَشكةش كرد و باسي كرد كة ئةو 
كارةى ئةو سةختةو تاقيكردنةوةية بؤية با كةسيَكى تر هةلَبذيَرن، بةآلم 
خةلَكى هةموو هاواريان كرد ئيَمة تؤمان دةويَت تا خةليفة بيت، بؤية 

لةخواترسان و ئةويش دواجار رازى بوو، ئينجا خةلَكةكةى هاندا بؤ 
 ضاكةكردن و دوورطرتن لة خراثةكارى.

عومةر ماندوو بوو، طةِرايةوة بؤ مالَةوة، كوِريَكي هةبوو ناوى 
عةبدولمةليك بوو، كة ضوويةوة ويستى كةميَك رابكشيَت، خيَرا 
عةبدولمةليكي كوِري وتى بابة طيان ئةوة ضي دةكةيت؟ وتى كوِرم تةواو 

سيَمةوة، كوِرةكةى وتى دةتةويَت بخةويت ماندووم دةمةويَت كةميَك بحة
ثيَش ئةوةى مافي رةواى خةلَك بطيَِريتةوة بؤيان ء ئةو ستةمةى كراوة الي 
بةريت، خةلَكيَكى زؤر ضاوةِريَى تؤن تا سكاآل بهيَننة الى تؤ و تؤيش 
بضيت بة دواى مافياندا، عومةر وتى كوِرم دةى من دويَنَي شةو هيض 

ةرمى سولةيمانى مامت بوم، با كةميَك بنوم دواتر نةخةوتوم و سةرقالَى ت
ضووم بؤ نويَذي نيوةِرؤ طوَي دةطرم لة كيَشةى خةلَك، عةبدولمةليكي 
كوِري وتى جا دلَنياي تا نيوةِرؤ نامريت؟ عومةر خيَرا هةستا و 
عةبدولمةليكي كوِري ماض كرد و طوشي بة خؤيدا و وتى سوثاس بؤ خوا 

 م لة ئاييندارييدا هاوكارمة.كة مندالَي واى ثيَبةخشيو
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عومةر لةسةردةمى خيالفةتيدا زؤر دادثةروةر بوو و هةردةم دةضوو 
بةدةم كيَشةى خةلَكةوة، نةيدةهيَشت ستةمكاران بحةويَنةوةو مافي لَي 
دةسةندنةوة، ثالَثشتى هةذاران و ستةمكاران بوو، زانايانى كؤدةكردةوةو 

ستةميَكيان بيني ثيَي بلَيَن و راويَذي ثَي دةكردنء داواى دةكرد هةر 
ئاطادارى بكةنةوة تا هةمووان ثيَكةوة ستةمةكة نةهيَلَن، هةموو خؤشيةكانى 
خؤي واز ليَهيَنابوو بؤ ئةوةى بتوانَي خؤشي ببةخشيَت بة خةلَك و ئاشتي و 
ئارامى وآلت بطريَتةوة، لةسةردةمى ئةودا خةلَكانيَكي زؤرى بيَباوةِر 

 موسولَمان  بوون.

ر هيَندة خةلَكى لةخؤشيء شادومانييدا بوون كة جاريَكيان زةكاتيان ئيت
هيَنا عومةر فةرمانى كرد دابةش بكريَت بةسةر ئةو هةذارانةدا كة ماون، 
ئةوانيش وتيان ئةي سةركردةى موسولَمانان هيض هةذار نةماوة ئةوةى 

بِرؤن هةذار بوو هيَندةى ثيَبةخشراوة كة دةولَةمةند بووة، عومةر وتى دةى 
بةو ثارةية ذن بهيَنن بؤ طةنجان، وتيان ئةوةشمان كردووة، وتى دةى كَي 
قةرزدارة بةو ثارةية قةرزةكةى بدةنةوة، وتيان ئةوةشمان كردووةو هيَشتا 
ثارة ماوةتةوة، وتى دةى سةيري ناموسولَمان ةكان بكةن كاميان قةرزدار 

يةوة، وتى دةى بوو قةرزةكةى بؤ بدةنةوة، ئةوةشيان كرد هةر ثارة ما
بةخشش بدةن بة زانايان، ئةوةشيان كرد هةر مايةوة، ثاشان  فةرمانى كرد 
وتى بِرؤن دانةويَلَة بكِرنء بةسةر شاخةكاندا بآلوى بكةنةوة تا بالَندةكانيش 

 تيَربن.

جاريَك عومةر زؤر حةزى لة سيَو بوو، وتى خؤزطة سيَويَكم هةبواية، 
عومةريش وتى ئةو سيَوة ببة بؤ فآلنة كةس  كةسيَك هةستا و سيَويَكى هيَنا،

( ديارى و سةالمى ئيَمةى ثيَبطةيةنة، كابرا وتى خؤ ثيَغةمبةر 

( ديارى بوو، بةآلم بؤ ئيَمة وةردةطرت، عومةر وتى ئةوة بؤ ثيَغةمبةر 
ئةمِرؤ بةرتيلة، بؤية نةيخوارد و خؤي ثاراست لةو طومانةو ئةو حةزةى 

 نةهيَنايةدى.
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ي ئيمامى عومةر خؤي وتارى دةدا بؤ موسولَمانان، بؤ رؤذانى هةين
نويَذةكانى تريش خؤي ثيَش نويَذي دةكرد، كؤتا وتاريشي لةمزطةوتى 
ئومةوى ثيَشكةش كرد، لة وتارةكةيدا وتى ئيَوة هةروا دروست نةكراون و 
هةرواش بةرةآل نةكراون، بةلَكو دةطةِريَنةوة بؤ الى خوا، تا خواى طةورة 

جيا بكاتةوة، قوِر بةسةر ئةوةى لة رةحمةتى خوا  ضاك و خراا
دةربضيَت... ئةى بةندةكانى خوا لة خوا بترسن ثيَش ئةوةى بمرن، من كة 
ئةمة دةلَيَم وا دةزانم كةستان هيَندةى من تاوانبار نيية، بةآلم تةوبة دةكةم و 

 دةطةِريَمةوة بؤ الى خواى طةورة.

واى ئةوة نةخؤش كةوت تا ئةوة كؤتا وتارى ئيمامى عومةر بوو و د
كؤضي لة ديمةشق وةفاتى كرد  101ئةوةبوو دواى ضةند رؤذيَك لة سالَي 

 و تةرمةكةشي برايةوة بؤ يةكةم شويَنى دةسةآلتى كة  دير سةمعان( بوو.

 ثةند و وانة

دةبيَت هةميشة حةز بة زانست و كارى ضاكة بكةين، ضونكة مرؤظ بة 
ى طةورة لةخؤي رازى بكات و زانست و كارى ضاكة دةتوانيَت خوا

سوودى زؤريش بطةيةنيَت بة خةلَك، دةبينين خةليفة  عومةرى كوِري 
عةبدولعةزيز( لةبةرئةوةى هةم زانستي زؤري ثيَبوو، هةم حةزى بةكارى 

 ضاكة دةكرد خؤشي و بةختةوةريةكى زؤري بةخشي بة موسولَمانان.

ى باوك و دايكى مندالَي ذير و خواناس هةميشة هةوَل دةدات هاريكار
بيَت و ضاكةيان بيربخاتةوة، ئةوة خؤشةويستى نيية لةثيَناو حةسانةوةياندا 
كارى ضاكيان بيرنةخةيتةوة، هةرضةندة خةليفة عومةر زؤر ماندوو بوو 
بةآلم عةبدولمةليكي كوِري باوكى راضلَةكاند و تيَيطةياند هةرضةندة 

بضيَت بةدةم كارى  ماندووة، بةآلم مادةم ثؤستةكةى طةورةية دةبيَت
 خةلَكةوة نةوةك بمريَت و فرياى كارى خةلَك نةكةويَت.
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راويَذكردن بةزانايان كاريَكي زؤر طرنطةو ثيَويستة لةهةر شتيَكدا ثرس 
و راويَذ بةزانايان بكةين، ضونكة زانايان بةهؤي ئةو زانستةى ثيَيانة 

ئةوان دةزانن باشترين و خراثترين شتةكان ضين، بؤية كاتيَك راى 
وةردةطرين ضاكترين شت دةزانين و دةتوانين ضاكترين كار جَي بةجَي 

 بكةين.

مردن لةبةردةم هةموومانداية و هةموومان دةبيَت بمرين، بؤية دةبيَت 
لةبيرى نةكةين و خؤمان ئامادة بكةين بؤ دواى مردن، ضونكة ذيانى دونيا 

يي تا بةهةشت ببيَتة كاتيية و شويَنى ئةوةية ضاكة كؤبكةينةوة بؤ رؤذي دوا
شويَنى هةميشةييمان، بةالَم زؤر كةس هةن بةجؤريَك دةذين وا دةزانن 
هةرطيز نامرن تا ئةوةى كتوثِر مةرط ريَيان ثيَدةطريَت و بَي هيض 

 ضاكةيةك ئةم دونياية جيَدةهيَلَن.

كةسانى طةورةو خواناس هةميشة ئامادةن لةثيَناو ئايني خوادا ماَل و 
خؤيان بةخت بكةن، وةك دةبينين ئيمامى عومةر ئامادةبوو  سامان و طيانى

هةموو جةستةى ثارضةثارضة بكةن بةس ئاييني خوا سةربكةويَت و الري 
 و تاوانةكان نةميَنن.

ثيَويستة خؤمان بثاريَزين لةحةرامء لةهةموو شتيَكدا بةطويَي 
و ئارةزووةكانمان نةكةين، نةك وةك كةسانيَك بين هةرضييان حةز ليَبو

بيكةن يان بيخؤن و طوَي نةدةن بةحةرام، بةلَكو هةرضييةك حةالَل نةبيَت 
با زؤريش حةزي ثيَبكةين دةبيَت بةهيض جؤريَك نزيكي نةكةوينةوة، وةك 
ضؤن ئيمامى عومةر كاتيَك طومانى هةبوو لةوةى ئةو سيَوة بؤ ئةو حةآلَل 

 بيَت نةيخوارد و ناردى بؤ كةسيَكى تر.
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 ئيمامى ئةحمةد

دا دةمانةويَت باسي بكةين منداآلنى ئازيز و ضاوطةش، ئةوةى ليَرة
ذيانى يةكيَكة لةو زانا طةورانةى ئيسالم كة تا ئةمِرؤش بةشيَكى زؤري 
موسولَمانانى جيهان بةثيَي نووسين و فةتواكانى ئةو دةجوولَيَنةوةو سوودى 
زؤريان وةرطرتووة لة زانستى ثِر سوودى ئةو زاناية، ئةويش هةموو 

( وودةكانى ثيَغةمبةرى خواوة زانستى خؤي لة قورئانى ثيرؤز و فةرم
وةرطرتووة، ئةوةشي الي زانايان و مامؤستاكانى وةرطرتووةو دواتر 
هةولَي زياترى داوةو زانيارى زياترى ثةيدا كردووةو توانيويةتى 
خزمةتيَكى طةورة ثيَشكةش بةموسولَمانان بكات، ئةويش ئيمامى 

  ئةحمةد(ة.

موحةممةدة، دايكيشي ناوى ئةم زاناية ناوى ئةحمةدةو باوكيشي ناوى 
صةفيةية، بةآلم ئيمامى ئةحمةد كاتيَك ناوى دةبريَت دةلَيَن ئةحمةدى كوِري 

 حةنبةل نةوةك بلَيَن ئةحمةدى كوِري موحةممةد.

ثرسيار: بؤضي بةئةحمةدى كوِري حةنبةل ناوى دةبةن لةكاتيَكدا باوكى 
 ناوى موحةممةد بووة؟

اهيدي ريَطةي خوا بووة و زؤر وةآلم: ضونكة باوكى سةربازيَكى موج
ناسراو نةبووة، بةآلم باثيري ناوى حةنبةل بووة كة دةسةآلتداريَكى 
باوةِردارى ناسراو بووة، ئيتر بؤية كاتيَك ناوى ئيمامى ئةحمةد دةبريَت 

 بةناوى باثيريةوة ناوى ديَنن نةك بةناوى باوكييةوة.

بوو، كاتيَك لة كؤضي لة شارى بةغداد لةدايك  161ئةحمةد لة سالَي 
سكى دايكيدا بوو باوك و دايكي لة شاري  مةروة(وة كؤضيان كرد بؤ 
بةغداد، ئيتر ئيمامى ئةحمةد لةوَي لةدايك بوو، ئةمةش دةرفةتيَكى باش بوو 
تا لةوَي طةورة زاناكانى ئيسالم بناسيَت ضونكة ئةو كات بةغداد ثايتةختى 

 دةولَةتى ئيسالمى بوو.
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يدا بوو كة باوكى كؤضي دوايي كرد، ئيتر ئةحمةد هةر لةتةمةنى مندالَ 
ذيانيَكى هةتيوانةو بَي باوكى بةسةربرد و دايكي باوةِرداريشي هةولَي دةدا 
قةرةبووي نةبوونى باوكى بكاتةوة بةوةى رؤلَي دايكيَك و باوكيَكيشي بؤ 

 ببينيَت، بؤية ذيانى سةرةتاو مندالَي ئةحمةد ثِر لة ناِرةحةتى بوو.

وة نةبووة بةربةرست لةبةردةم ئةحمةد دا، بةلَكو ئةو زؤر بةآلم ئة
حةزى دةكرد بة زانست، بؤية خيَرا ضووة خزمةت مامؤستايانء وانةى 
لةاليان دةخويَند ، ئةوةبوو هةموو قورئانى ثيرؤزى خويَند و لةبةرى كرد، 
زانستيَكى زؤري ئيسالمى خويَند، ئينجا ئيتر بةرةبةرة بِرياريدا دةست بكات 

(، بؤ ئةوة بةردةوام ة لةبةركردنى فةرموودة شيرينةكانى ثيَغةمبةر ب
 دةضوو بؤ الى مامؤستاكانى.

ئيمامى ئةحمةد بؤ وةرطرتنى فةرموودة شارة جياجياكانى عيَراق طةِرا، 
هةروةها ضوو بؤ يةمةن تا لةوَي لة مامؤستاكانى فةرموودةى ئةو وآلتة 

ةككة، لةطةَل ئةوةشدا ضوو بؤ فةرموودة وةربطريَت، هةروةها ضوو بؤ م
وآلتى شام، بةلََي ئةحمةد ئةو هةمووة شويَنانةى دةكرد تةنيا بؤئةوةى 

( ببيستيَت و بياننووسيَتةوةو وةريان بطريَت، فةرموودةكانى ثيَغةمبةر 
زؤرجار بةشيَكى زؤري ئةو طةشتانةى بةثيادة دةكرد، ضونكة ثارةى 

دلَي خؤى ثارة خةرج بكات و بة  كةمى هةبوو و تواناى ئةوةى نةبوو بة
ئيسراحةت بِروات، ئةو دةيزانى ئيش كردن باشة، بةآلم بِريارى دابوو 
لةبري ئةوةى ئيش بكات كاتةكةى بدات بةبوارى فةرموودة تابتوانيَت ببيَتة 
زانايةكى طةورة و لة ئايندةدا سوديَكى زؤر بطةيةنيَت بةموسولَمانان، بةوة 

باوكىء دايكي لةبةرئةوةى ئةوان وا  هةم ضاكة زياد دةكات بؤ
بةموسولَمان ى ثةروةردةيان كردووة، هةم ضاكةكة بؤ خؤيشي دةميَنيَتةوة، 
هةم زانستةكةشي دةبيَتة مايةي خيَرو خؤشي و سوود بؤ خةَلكى تر، 

 تةنانةت بؤ ئةوانةش كة دواى مردنى خؤي ديَنة دونيا.

بوو   بةيانى زؤر ئيمامى ئةحمةد هيَندة حةزى لةوةرطرتنى زانست 
زوو خؤي ئامادة دةكردو دةضوو بؤ الى مامؤستاكانى، ئيتر جارى وا 
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هةبوو دايكي جلةكانى ئةحمةدى دةشاردةوة بؤئةوةى ئةوةندة زوو نةِروات، 
بةئةحمةدى دةوت كوِري شيرينم ثةلة مةكة با مامؤستاكانت لةخةو هةستن 

 ئينجا بِرؤ.

ئيمامى شافيعي بوو، ئيمامى  ئيمامى ئةحمةد خويَندكاريَكي زيرةكى
شافيعيش ئةوى زؤر خؤش دةويست و ريَزى دةطرت، تةنانةت هيَندة 
خؤشي دةويست لة سةفةريَكى بؤ مةككةى ثيرؤز لةطةَل ئيمامى ئةحمةدو 

 كةسيَكى تر بةيةكةوة ضوون.

ئيمامى شافيعي زؤر سةرسام بوو بةزانستى ئيمامى ئةحمةد هةرضةندة 
، تةنانةت جاريَك دواى ئةوةى ماوةيةكى زؤر ئةحمةد خويَندكارى بوو

نةيديبوو داواى كرد لة ئةحمةدى خويَندكارى ئةطةر فةرموودةيةكى 
صةحيحي الى مامؤستايةك بةدي كرد ثيَي بلَيَت تا ئةويش بضيَت 
وةريبطريَت، واتة مامؤستاكةى ثيَي عةيب نةبوو زانستيَك لة 

سانة مةبةستيان ناوبانطء قسةى خويَندكارةكةيةوة فيَر ببيَت، ضونكة ئةو كة
خةلَك نةبووة، بةلَكو ئةوةى اليان طرنط بوو رةزامةندى خواى طةورة 
بوو، ئةوان مةبةستيان بوو سوود بطةيةنن بة خةلَك و بةثوختى زانستة 

 دروستةكانيان بخةنة بةردةست.

ئيمامى شافيعى بِرياريدا بضيَت بؤ ميصرء عيَراق جيَبهيَلَيَت تا سوود 
نيَت بة خةلَكى ميصريش، ئةوةبوو ئيمامى ئةحمةد بةلَيَنى ثيَدا بضيَت بطةية

بؤ الى مامؤستاكةى لة ميصر تا لةويَش زانستى ليَوةربطريَت، بةآلم هةر 
 نةضوو.

ثرسيار: بؤضي ئةحمةد بةلَيَنى دا بضيَت بؤ الى ئيمامى شافيعي كةضي 
 نةضوو؟

ئيتر لةبةرئةوة  وةآلم: ضونكة ثارةى نةبوو و نةيدةتوانى بِروات،
 نةضوو نةوةك لةبةر كةمتةرخةمى.
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لةو ماوةدا كة ئةحمةد خويَندكار بوو سةربازانى موسولَمان  نامةيان 
دةنووسي بؤ ذن و مندالَةكانيان، هةنديَك لةو ذنانة نةخويَندةوار بوون، بؤية 
ؤ داوايان دةكرد لة ئةحمةد تا نامةكةيان بؤ بخويَنيَتةوةو وةالَمى نامةكةيان ب

بنووسيَت، ئةويش سةرى دادةنةواند تا طوناهبار نةبيَت بةسةيركردنيان، 
هةرضييةكيشيان بوتاية كة شةرعى نةبواية نةيدةنووسي بؤيان، ضونكة 
ئةو كارةى لةبةر خواى طةورة دةكرد، بؤية نةيدةهيَشت شتيَك بنووسن بؤ 

 هاوسةرةكانيان كة خواى طةورة ثيَي رازيي نةبيَت.

دة طةورة ببوو و وةك زانايةكى طةورةش سةير ئةحمةد هةرضةن
دةكرا، بةآلم منداآلنى لةبير نةدةكرد و جار هةبوو يارى دةكرد لةطةلَياندا 
تا دلَيان خؤش بكات، ئةوةبوو جاريَكيان نةعلةكانى طرت بةدةستييةوةو 
لةطةَل مندالَةكان راى دةكرد و يارى دةكرد، يةكيَك لة كةسة طةورةكان 

كةى واز ناهيَنيت لة يارى كردن لةطةَل منداآلن؟ ئةويش  وتى ئةحمةد تا
 وتى تا ئةو رؤذةى دةمرم واز ناهيَنم لة يارى كردن لةطةَل منداآلن.

ئيمامى ئةحمةد هةرضةندة لة رووى مادديةوة زؤر هةذار بوو بةآلم 
زؤر دةروونى بةرز بوو و هيضي لة كةس وةرنةدةطرت، ئةوةبوو 

كرد و بِريَك ثارةى ثيَدا تا هةندَى كاغةزى بؤ جاريَكيان طةنجيَكى بانط 
بكِريَت، طةنجةكةش كاغةزةكانى بؤ كِري و دواتر حةزى كرد يارمةتى 
ئةو ئيمامة بدات، ضونكة هةموو كاتى خؤي داناوة بؤ زانست و 
خزمةتكردنى خةلَك، بؤية بِريَك ثارةى خستة ناو كاغةزةكان و برديةوة بؤ 

كاتيَك ئيمامى ئةحمةد كاغةزةكانى كردةوة  ئيمامى ئةحمةدو خيَرا ضوو،
بيني ثارةيةكى تيَداية، خيَرا ثارةكةى هةلَطرت و ثرسيارى كرد مالَي ئةو 
كوِرة لة كويَية، كاتيَك ثيَيان وت لة كويَية ضوو بؤ مالَيان و ثارةكة و 
كاغةزةكانيشي ثيَدا و طةِرايةوة، هةرضةندة طةنجةكة وتى خؤ كاغةزةكانم 

 ت كِريوة كةضي ئيمامى ئةحمةد كاغةزةكانيشي وةرنةطرتةوة.بةثارةى خؤ

 ثرسيار: ئةى ئيمامى ئةحمةد بةضي دةذيا؟
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وةآلم: ئيمامى ئةحمةد باوكي خانوويةكى بؤ بةجَي هيَشتبوو، هةروةها 
كريَيةكى كةمى مانطانةشي بؤبةجَي مابوو، جارجارةش دةضوو كريَكارى 

بوو لةهةنديَك كةس قةرز بكات دةكرد، هةروةها جارى وا هةبوو ناضار دة
بةالَم زؤر كةم قةرزى دةكرد، جارى وايش هةبوو كة كةسيَك 
كشتوكالَةكةى خؤي دةضنيةوةو ئينجا وازى ليَدةهيَنا، ئيمامى ئةحمةد 
 دةضوو مؤلَةتى وةردةطرت و ثاشماوةى بةجيَماوى كؤ دةكردةوة بؤ خؤي.

خواى طةورةش ئيمامى ئةحمةد لةتةمةنى ضل سالَييدا ذني هيَنا، 
مندالَيَكى زيرةكى ثيَبةخشين كة ناوى  عةبدوآل( بوو، ئةو مندالَةشي شويَن 
ثيَي باوكى هةلَطرت و فةرموودةى وةردةطرت و بةردةوام الى باوكيشي 

 وانةى دةخويَند و بِريَك فةرموودةى لة باوكيةوة طيَِراوةتةوة.

ةويش ئيمامى ئةحمةد دووضارى تاقيكردنةوةيةكى خوايي بوو، ئ
ئةوةبوو دةسةآلتدارى ئةو كاتةى موسولَمانان وا تيَطةيةنرا بوو كة قورئانى 
ثيرؤز دروستكراوى خواية، بؤية دةيوت دةبيَت ئيمامى ئةحمةديش وابلَيَت، 
بةالَم ئةو رازى نةبوو ئةوة بلَيَت و دةيوت قورئان فةرمايشتى خواى 

زؤر درا، بةآلم ئيمامى طةورةية، لةسةر ئةوة بةند كرا، ئةوةبوو ئازاريَكى 
ئةحمةد خؤِراطر بوو و راكةى خؤي نةطؤِري، ئامادةش نةبوو 
بةموسولَمانان بلَيَت دذي سةركردةى موسوَلمانان راثةِرن بؤئةوةى فيتنةو 

 ئاذاوة نةكةويَتة ناو وآلتى موسولَمانانةوة، بةآلم دواجار ئازاد كرا.

تووشي نةخؤشي  كؤضيدا 241ثاش ماوةيةك ئيمامى ئةحمةد لةسالَي 
بوو و تايةكى زؤري هةبوو، ئيتر خةلَكى دةهاتن بؤ سةردانى، تةنانةت 
ئةوانةش ئازاريان دابوو دةهاتن داواى طةردن ئازاديان لَي دةكرد، تا 

 ئةوةى رؤذي مردنى هات.

عةبدوآلى كوِري الى بوو، بيستى باوكى دةيوت جارَي نا، وتى باوكة 
ِرم ئةوة شةيتانة دةلَيَت ئةحمةد تؤم طيان ئةوة ضي دةلَيَيت؟ وتى كو

لةدةست دةرضوو نةمتوانى لةخشتةت بةرم، منيش وتم نا جارَي تا نةمرم 
 رزطارم نابيَت لة دةست ثيالنى تؤ.
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دواجار ئيمامى ئةحمةد بةباوةِردارى طةِرايةوة بؤ الى ثةروةردطارى و 
لَكيَكى كؤضي دوايي كرد و موسولَمانانيش تةواو دلَطرانى دايطرتن و خة

زؤر زؤريش نويَذيان لةسةر تةرمةكةى كرد، بةجؤريَك تا ئةو كاتة شتى 
وا نةبينرابوو، ئةو رؤذةش كة وةفاتى كرد رؤذي هةيني بوو، لةبةغداد 

 خراية ناو طؤِر و زياتر لةيةك مليؤن كةس ئامادة بوون.

 ثةندو وانة

ةوة نابيَتة نةبوونى باوك يان دايك شتيَكى ناخؤش و ئازار بةخشة، بةآلم ئ
بةربةست بؤ ذيان و دةبيَت بةوة ضؤك دانةدةين، بةلَكو كاريَك بكةين ببيَتة 
مايةى خيَر بؤ ئةوانيش و بةردةوام نزايان بؤ بكةين، ضونكة دةبيني 

( هةر بةمندالَي دايك وباوكى لةدةستداوة، بةآلم خؤِراطر بووة ثيَغةمبةر 
ها دةبينين ئيمامى ئةحمةد تاخواى طةورة خيَري هيَناوةتة ريَي، هةروة

بةمندالَي باوكى مردووة،بةآلم هةولَيداوة تا بووة بةو زانا طةورةية، بةوةش 
 ضاكةى زؤر ضووة بةهؤي مندالَةكةيةوة.

هةولَدان بؤ زانست هةنطاويَكى زؤر طةورةو ثِر شانازية و هةرطيز 
 مرؤظ ليَي ثةشيمان نابيَت، ضونكة هةم خوا ثيَي ناخؤشة و هةم هةمو
دروستكراوةكانى تري خواى طةورة نزاى خيَر دةكةن بؤ ئةو كةسة، هةم 
الى بةندةكانى خواش خؤشةويست دةبيَت و خةلَكيش بةريَز و طةورةييةوة 
 سةيري دةكةن، مرؤظى زانا هةميشة دةبيَتة مايةى خيَر بؤ دةوروبةرةكةى.

دةبيَت خويَندكار زؤر ريَزى مامؤستاى بطريَت و بةضاوى ثِر لة 
يَزةوة سةيري بكات ضونكة مامؤستاكةى زانستى ثيَبةخشيوة، ئةوةش ر

ضاكترين شتيَكة كةسيَك بيبةخشيَت بةكةسيَكى تر، بؤية دةبيَت نرخى 
بزانيَت و لةبةرضاوى بيَت ئةو مامؤستاية ئةوةندة ئةوى خؤش ويستووة 

 حةزى كردووة ضي دةزانيَت بةئةويشي بلَيَت و ئةويش فيَر بكات.

ندكاريَك شتيَكى باشي زانى با بةريَزةوة بة مامؤستاكةى بلَيَت ئةطةر خويَ 
و ئةوة هيض عةيب نيية وةك ضؤن ئيمامى شافيعى داواى كرد 
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لةخويَندكارةكةى خؤي ئيمامى ئةحمةد تا ئةطةر فةرموودةيةكى صةحيحي 
زانى الى كةسيَكة ثيَي بلَيَت تا بضيَت بؤي ئةطةر تةنانة لة وآلتانى 

 دووريش بيَت.

ةبيَت هةميشة ورياى ئاشتى و خؤشي موسولَمانان بين و خؤمان د
بثاريَزين لةفيتنةو ئاذاوة نانةوة وةك ضؤن ئيمامى ئةحمةد هةرضةندة 
بةنديش كرابوو كةضي نةيدةهيَشت بةهؤي ئةوةوة موسولَمانان كيَشة 

 بكةويَتة نيَوانيانةوة.

 ثرسيارةكان

 ة؟بؤضي ئيمامى ئةحمةد بة كوِري حةنبةل ناسراو .1

ئيمامى ئةحمةد لةسالَي ضةندو لة كوَي لةدايك بوو؟ ئةى لةسالَي  .2
 ضةند وةفاتى كرد؟

 ثةيوةندى نيَوان ئيمامى ئةحمةد و ئيمامى شافيعي ضؤن بوو؟ .3

بؤضي ئيمامى ئةحمةد بةلَيَنةكةى خؤي لةطةَل ئيمامى شافيعي  .4
 نةبردة سةر كة بةلَيَنى دابوو بضيَت بؤ ميصر بؤ الى؟

 حمةد خراية بةنديخانةوة؟بؤضي ئيمامى ئة .5

شةيتان لةكاتى مردنى ئيمامى ئةحمةددا ضي ثَي وت؟ ئيمامى  .6
 ئةحمةد ضؤن وةآلمى دايةوة؟

 ئةم ضيرؤكة باس بكة بؤ يةكيَك لةخؤشةويستةكانت. .7

 ئيبن مةندة

لة ئيَران شاريَكى جوان و رازاوة هةبوو، شارى باوةِرداران و زانايانى 
ى ثيَدةطةياند تا خزمةتى ثةيامى خوا بكةن، ئيسالم، شاريَك بةردةوام زانا

 ئةويش بريتي بوو لة ئةسفةهان.
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نزيكةى هةزار ساَل لةمةوبةر بنةمالَةيةك لةو شارةدا دةذيان كة 
ناسرابوون بةبنةمالَةى ئيبن مةندة، بنةمالَةيةك بوون زؤر باوةِردار و زانا 

الى زانايان  بوون، هةموويان تةمةن و ذيانى خؤيان بةزانستى فةرموودةوة
سةرف دةكرد، فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى خوايان دةبيست و وةريان 
دةطرت و دةياننوسيةوةو بةوانة بةخةلَكى تريان دةوتةوةو  راستيةكانيان 

 تيَدةطةياندن.

يةكيَك لة زاناكانى ئةو بنةمالَةية ناوى  ئيسحاق( بوو، ئيسحاق 
 ةلَك دةوتةوة.برايةكيشي هةبوو كة زؤر زانا بوو و وانةى بةخ

ئيسحاق زاناي ناسراوى بوارى فةرموودة بوو، كة طةيشتة كاتى خؤي 
ذنى هيَنا و خواى طةورةش ثاش ماوةيةك مندالَيَكى جوان و زيرةكى 

 ثيَبةخشين.

 ثرسيار: ئةو مندالَة كةى لةدايك بوو؟ 

 كؤضي لةدايك بوو. 310وةآلم: ئةو مندالَة لة سالَي 

 ضي بوو؟  ثرسيار: ئةو مندالَة ناوى

وةآلم: ئةو مندالَة ناوى موحةممةد بوو، بةآلم لةبةرئةوةى دواتر زؤر 
زيرةك و زانا دةرضوو هةر بةناوى بنةمالَةكةيةوة ناسراوةء خةلَكى كة 

 ناوى دةبةن ثيَي دةلَيَن ئيبن مةندة.

دايك و باوكى هةر لةمندالَييةوة كةوتنة نازكيَشان و ثةروةردةكردنى ئةم 
وةك ضؤن دايكي شيري ثيَدةدا باوكيشي زانستي ثيَدةبةخشي، مندالَةيان، 

 ئيتر بوو بةمندالَيَكى زيرةك و شارةزا.

ئيبن مةندة تةمةنى هةشت ساَل بوو كة فةرموودةى لةباوكى وةرطرت و 
كةوتة طةِرانى ورد بةدواى زانستدا، ئيتر رؤذانة دةضوو الى باوكى 

ي كة ئةويش زانايةكى طةورة وانةى دةخويَند، دواتر دةضوو بؤ الى ماميش
بوو وانةى دةخويَند، دواتريش فةرموودةكانى بة لةبةركردنةوة دةوتةوة تا 

 لةبيري نةضنةوة.



          

37 
 

 

 
 

 

 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

لةبةرئةوةى باوكى زانايةكى ناسراو بوو بؤية زؤربةى زاناكانى شارةكة 
تيَكةلَييان دةكرد، ئةمة دةرفةتيَكى باش بوو بؤ ئيبن مةندة تا ئةو زانايانة 

و زانستيان ليَوةربطريَت،  هةر بؤية باوكى داواى لةو زانايانة وانة بناسيَت 
 بةكوِرةكةى بلَيَنةوة، ئةوانيش رازى بوون.

ئيتر ئيبن مةندة رؤذانة دةضوو بؤ الى ئةو زانايانةو فةرموودةى لةوان 
دةبيست و زانستى تريشي وةردةطرت، خويَندكاريَكي زيرةك بوو، ثيَويستي 

ى بةزؤر وانةكانى ثيَبلَيَن، بةلَكو بةخؤشحالَييةوة رؤذانة نةدةكرد مامؤستاكان
خؤي ئامادة دةكرد و دةضوو وانةكانى دةخويَند، ضونكة ئةويش ئاواتى 
ئةوة بوو ببيَتة زانايةكى طةورة و خةلَكى فيَري ضاكةكارى بكات و 
كيَشةى خةلَك ضارةسةر بكات و منداآلن و طةنجانى دةورى خؤي 

 ثيَبطةيةنيَت.

ماوةيةك كة زانستى ضاكى لةمامؤستاكانى وةرطرت، ئيبن مةندة  دواى
بِرياريدا بضيَتة دةرةوةى وآلتى خؤي تا زانست لةوانيش وةربطريَت، كؤَل 
و بارى بضووكى خؤي ثيَضايةوةو كةوتة ِرَي بؤ دةرةوةى وآلتان، ئيتر 
 هيَندة طةِرا تا نزيكةى هةزارو حةوت سةد مامؤستاى بيني و لةخزمةتياندا
وانةى خويَند، لةو ماوةيةدا ئيبن مةندة بؤ وةرطرتنى زانست هةر يةك لةم 

 شويَنانةى كرد:

 ئةسكةندةرية، تةرابلوس، بوخارا، بةغداد، بيت المقدس، بةيرووت، 
بيكةند، تننيس، حيمص، ديمةشق، صةيدا، تووس، غةززة، قولزوم، 

 قيسارية، كوفة، مةرو، ميصر، مةككة، نةيساثوور، هةمةدان(.

ئيبن مةندة كة كاتى خؤي هات ذنى هيَنا، ذنةكةشي ناوى ئةسما بوو، 
ئةويش ئافرةتيَكى خواناس و شارةزا بوو، خواى طةورةش ضوار مندالَي 
بةخشي بةو خيَزانة، هةرضوار مندالَةكةشي زانا و كةسي هةلَكةوتة 
دةرضوون و شويَن ثيَي باوكى خؤيان طرتةبةر لةوةرطرتنى زانستدا، 

ئةوانيش مندالَيان بوو هةر وةك باوكيان كةوتنة ثةروةردةكردنى  دواتر كة
مندالَةكانيان و هةموو مندالَةكانيان بؤ دوارؤذ بوون بةزاناى طةورة، واتة 
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بنةمالَةكةيان هةموويان وا ثةروةردة دةكران دةبوون بةزاناى طةورة و 
 خواناس.

 ثرسيار: ناوى مندالَةكانى ضي بوون؟ 

ةكانى  عةبدورةحمان، عةبدولوةهاب، عوبةيدوآل، وةآلم: ناوى مندالَ 
 عةبدورةحيم(بوو.

ئيبن مةندة هيَندة زانايةكى طةورة دةرضوو كة زاناكانى تر زؤر ثيَي 
سةرسام بوون، دةبينين ئيبراهيمي ئةسفةهانى كة مامؤستايةكى ئيبن مةندة 

 بوو باسي ئيبن مةندةى دةكردو دةيوت  كةسي وةك ئيبن مةندةم نةديوة(.

هةروةها ئةبوو ئيسماعيلي ئةنصارى كة زانايةكى طةورة بوو سةبارةت 
 بة ئيبن مةندة دةيوت  ئيبن مةندة طةورةى كةسانى سةردةمى خؤي بووة(.

ئيبن مةندة هةميشة موسولَمانانى ئاطادار دةكردةوة لة هةلَةى خةلَكى 
طومِرا و نةزان و راستيةكانى روون دةكردةوة، ئةوانةى بة ئارةزووى 
خؤيان باسي ئيسالميان دةكرد بةردةوام ئيبن مةندةوة وةآلمي دةدانةوةو 

 هةلَة و ثيالنة ضةوتةكانيانى لةناو دةبرد.

ئيبن مةندة ضةندين كتيَبي نووسي سةبارةت بةئايينى ئيسالم و بؤ 
خزمةتكردنى موسولَمانان، هةنديَكيان روونكردنةوةى يةكخواثةرستييان تيَدا 

مى ناراستيةكانى خةلَكى طومِرايان تيَدا بوو، يةكيَك بوو، هةنديَكيان وةآل

(، لةكتيَبة ديارةكانيشي تايبةت بوو بةباسي ذيانى هاوةآلنى ثيَغةمبةر 

( طةورةترين كةسانء مامؤستا ضونكة ئةو دةيزانى هاوةآلنى ثيَغةمبةر 
بوون كة بةوثةِري دلَسؤزييةوة ئايني ئيسالميان طةياندووة بةمرؤظايةتيى، 

 ية دةيويست ذيانى هاوةآلن بةهةمووان بطةيةنيَت.بؤ

ثرسيار: ناوى كتيَبةكةى ئيبن مةندة ضي بوو كة لةسةر هاوةآلن 
 نووسيبووي؟ 
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وةآلم: ناوى ئةو كتيَبةى نابوو  مةعريفةتو صةحابة( واتة ناسيني 

 (.هاوةآلنى ثيَغةمبةر 

بةرةبةرة ئيبن مةندة ثير بوو تا كاتى ئةوة هات خواى طةورة 
بيطةِريَنيَتةوة بؤ الى خؤي، واتة ئيتر دةبوو دونيا جيَبهيَلَيَت و بمريَت، 

 سالَيدا كؤضي دوايي كرد. 85ئةوةبوو لةتةمةنى 

 

 ثةند و وانة

دةبيَت هةميشة بةدواى زانستدا بطةِريَين و هةوَل بدةين مامؤستاى  •
ئيَمةش شارةزا ثةيدا بكةين و داوايان ليَبكةين تا زانستمان ثَي ببةخشن تا 

 ببينة زانا و خزمةتى خةلَكى بكةين.

لة ناو ئيسالمدا هةموو نةتةوةكان جيَيان ئةبيَتةوةو قبووَل كراون،  •
ئيتر لةخواترسان بةثيَي رةنط و نةتةوة نيية، بةلَكو ئةوةى بنةِرةتة 
لةئيسالمدا لةخوا ترسان و ثةيِرةوى جوانتري ثةيامى ئيسالمة، بؤية هيض 

ناكات لةنيَوان كوردو عةرةب و تورك و فارس و كات ئيسالم جياوازى 
ئينطليز و هةر نةتةوةيةكى تردا، بةلَكو جياوازيةكة لةسةر ئةوةية كاميان 

 كارى ضاكة زياتر بكات.

( ثيَويستة زؤر خؤمان سةرقاَل بكةين بة ذيانى هاوةآلنى ثيَغةمبةر  •
 ةرمان.و ثةند و وانة لة ذيانيان وةربطرين و باسيشي بكةين بؤ دةوروب

دةبيَتة هةر كةس هةَلةى كرد بةدلَسؤزى ء ذيرانة هةلَةكةى بؤ  •
راست بكةينةوة بةجؤريَك كة نةبيَتة هؤكارى ئابِروو بردنى، بةآلم ئةطةر 
هةر سوور بوو لةسةر هةلَةكةى دةبيَت ضواردةورمان ئاطادار بكةين 

 لةهةلَةكةى تا ثيَي هةلَنةخةلَةتيَن.

 

 ثرسيارةكان
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

 

 وى ضي بوو؟ ئةى بؤضي ثيَي دةوترا ئيبن مةندة؟ئيبن مةندة نا .1

ئيبن مةندة لةسالَي ضةند لةدايك بوو؟ ئةى لة تةمةنى ضةند سالَيدا  .2
 فةرمودةى وةرطرت؟

دةتوانيت ناوى ضةند شويَنيَك بلَيَيت كة ئيبن مةندة ضوو بؤيان تا  .3
 زانست وةربطريَت؟

 كتيَبي  مةعريفةتوصةحابة(ى ئيبن مةندة باسي ضي دةكرد؟ .4

 ئيبن مةندة لةتةمةنى ضةند سالَييدا كؤضي دوايي كرد؟ .5

دةتوانيت ذيانى ئيبن مةندة بؤ يةكيَك لة خؤشةويستةكانت باس  .6
 بكةيت؟

 طرنطترين شتيَك لة ذيانى ئةم زاناية فيَر بوويت ضي بوو؟ .7

 

 

 

 

 

 صةالحةديني ئةيووبي

ئازيزانم، ئةم كةسايةتي و هةلَكةوتةى ئةمجارة باسي دةكةين زانايةك 
نيية كة بة كتيَب و نووسين خزمةتى كردبيَت، مامؤستايةك نيية كة 
بةوتاردان و وانة وتنةوة نةوةيةكى ثيَطةياندبيَت، بةلَكو سةركردةيةكى 
موسولَمان ى كوردة كة بةتوانا و شمشيَري دةستى و بيري وردى سياسي 
توانى خزمةتي باآل ثيَشكةش بةموسولَمانان بكات، خزمةتيَك كة وايكرد 
لةطةَل ناوهيَنانى هةمووان بيناسن، تةنانةت هيَندة خزمةتةكةى طةورة بوو 
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

كةبووة مايةى ناساندنى كورد و هةركات ناوى ئةو بيَت خيَرا ناوى كورد 
ديَت، يان كاتيَك كةسيَكى كورد خؤي دةناسيَنيَت بةكةسيَك لةنةتةوةيةكى تر 

كردةى ئيسالم خيَرا ناوى ئةم سةركردةيةى بؤ ديَنيَتةوة، ئةويش سةر
 صةالحةديني ئةييووبية.

ئةم سةركردة طةورةيةى ئيسالم كورد بووة، ناوى يوسفة، لةبنةمالَةي 
ئةيووبييةكانة، ئةيووبييةكان بنةمالَةيةكي كوردى موسولَمان  بوون كة 
كةسايةتى و سةركردةى زؤر طةورةيان تيَدا دةركةوت، ماوةيةكى زؤريش 

ئيسالمييان بةدةستةوة بوو، وةك قةآلى دةسةآلتى بةشيَكى زؤري جيهانى 
 ئاسنين بةريان دةطرت بةهيَرشي دوذمنانى ئيسالم.

لة ناو ئةم بنةمالَةيةدا كوِريَكى جوان و زيتةَل دةركةوت كة ناوى يوسف 
 532بوو، باوكى ناسرابوو بةنةجمةدين و ناوى ئةيوب بوو، يوسف سالَي 

ى بةدةست ضةندين كيَشةوة كؤضيي لةدايك بوو، لةو كاتةدا جيهانى ئيسالم
دةيناآلند، لةاليةكةوة لةناو وآلتدا خراثةكاران هةبوون كة دةيانويست 
موسولَمانان لةناوبةرن، لةاليةكى تريشةوة لةدةرةوةى موسولَمانان 

 ناموسولَمان ةكان هيَرشيان دةهيَنا تاخاكى موسولَمانان داطير بكةن.

دى بوو كةسايةتييةكى زؤر باثيرة طةورةى ئةم بنةمالَةية كة ناوى شا
طةورةو بةهيَز بوو، بؤية سةركردةي موسولَمان ة توركةكان 
 سةلجووقيةكان( ثاراستنء بةرثرسياريَتى قةآليةكى دا بةدةست شادييةوة 

 كة ئةويش قةآلى تكريت بوو، صةالحةدين لةو قةآليةدا لةدايك بوو.

ارى مامى صةالحةدين ناوى شيَركؤ بوو ئةويش سةركردةيةكى دي
 سةربازى و جةنطاوةريَكى ريَطةي خوا بوو، كةسيَكى زؤر بةهيَز بوو.

بةآلم كاتيَك صةالحةدين لةدايك بوو بِرياردرا باوكى صةالحةدين و 
 ماميشي قةآلى تكريت جيَبهيَلَن.

 ثرسيار: بؤضي بِريار درا ئةو دوو براية قةآلكة جيَبهيَلَن؟
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

ى دةستدريَذي بكاتة سةر وةآلم: ضونكة ثياو خراثيَك هةبوو ويستبوو
ئافرةتيَك، ئافرةتةكةش داواى كردبوو لةشيَركؤ فرياى بكةويَت، ئةويش 
ضوو بوو و ثياوةكةى كوشتبوو، بؤية بِرياردرا لةبةر ئةوةى كوشتويةتى 

 قةآلكة جيَبهيَلَن.

ئيتر ئةوانيش كؤضيان كرد و ضوون بؤ موصَل، سةركردةى 
زةنطى بوو، واتة بنةمالَةى ئةوان  موسولَمانان لة موصل ناوى عيمادةدين

زةنطيةكان بوون كةئةوانيش خزمةتيَكى زؤر طةورةيان ثيَشكةش 
بةموسولَمانان كرد كاتيَك زؤر بة بةهيَزى بةرطرييان دةكرد لة خاكى 

 موسولَمانان و نةياندةهيَشت بيَباوةِران خاكى موسولَمانان داطير بكةن.

شكستى خواردبوو، باوكى كاتى خؤي عيمادةدين كة لة جةنطيَكدا 
صةالحةدين ثةناى دابوو هةروةها يارمةتى دابوو و خزمةتى كردبوو و 
دواتريش رزطارى كردبوو، بؤية كاتيَك باوكى صةالحةدين و خيَزانةكةى 
ضوون بؤ موصل عيمادةدين ئةو ضاكةيةى لةبةرضاو بوو، ريَزى زؤري 

 طرتن و زةوى زؤري ثيَدان.

خستة ذيَر دةسةآلتى خؤي بةناوى بةعلةبةط،  دواتر عيمادةدين شاريَكى
خيَرا باوكى صةالحةديني كرد بةليَثرسراوى ئةو شارة، ئيتر صةالحةدين 
تةمةنى مندالَي خؤي لةوَي بةسةر دةبرد، لةوَي باوكى هةولَيدا صةالحةدين 
ثيَبطةيةنيَت، بؤية لةاليةكةوة دةينارد بؤ الى مامؤستا و زاناكان تا زانستة 

كان فيَر ببيَت، لةاليةكى ترةوة هونةرى جةنطى و سةربازى فيَر ئيسالمية
دةكرد تا وةك موجاهيديَكى ريَطةي خوا بتوانيَت خزمةت بةئيسالم بكات، 
صةالحةدينيش هةولَي خؤيدا تا بةتةواوةتى هةلَكةوت و بوو 

 بةسةركردةيةكى بةهيَز.

صةالحةدين تةمةنى نزيكةى بيست و حةوت ساَل بوو كة وةك 
ردراوى عيمادةدين لةطةَل شيَركؤي ماميدا بةسوثايةكةوة ضوو بةرةو نيَ 

 ميصر.
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

 ثرسيار: بؤضي ضوون بؤ ميصر؟

وةآلم: ضونكة سةركردةى دةولَةتى شيعةكان داواى لةعيمادةدين كرد 
يارمةتى بدات دذ بةسةركردةيةكى خؤيان لةبةرامبةردا هةنديَك لةخاكى 

اشان ئةوةى كرد بؤئةوةى ميصري دةداتة دةست، ئةويش رازى بوو، ث
 ميصر بطةِريَنيَتةوة بؤ ذيَر دةسةآلتى سوننةكان.

صةالحةدين لةو سوثايةدا رؤلَيَكى بةرضاو و طةورةي بيني، دواى سَي 
سالَي تر جاريَكى تر صةالحةدين ضوويةوة بؤ ميصر بؤ يارمةتييدانى 
سةركردةى شيعةكان دذ بة سةركردةيةكى تري شيعة كة خاكى 

انى دةفرؤشت بةناموسولَمان ةكان، ئةو سركردةيةش ناوى موسولَمان
  شاور( بوو، صةالحةدين توانى ئةو سةركردة ناثاكة بكوذيَت.

دواى ئةم كارة شيَركؤي مامى كرا بةوةزيري فاتيميةكان شيعةكانى ناو 
ميصر(، بةآلم هيَندةى نةبرد شيَركؤ البراو لة شويَنيدا صةالحةدين دانرا، 

دين هةولَيدا بيَئةوةى خويَن بِرذيَت دةولَةتى شيعةكان بةرةبةرة صةالحة
نةهيَلَيَت و لةشويَنيدا دةولَةتى سوننى دابمةزريَنيَت ضونكة زؤربةى خةلَكى 
ميصر و بةلَكو موسولَمانانى جيهانيش سوننة مةزهةب بوون، توانى 
لةماوةيةكى كةمدا ئةو دةولَةتة نةهيَلَيَت و لةشويَنيدا دةولَةتى ئةيوبي 

 دابمةزريَنيَت.

ئيتر ليَرة بةدواوة صةالحةدين هةموو هةولَي بؤئةوة بوو هيَرشي 
ناموسولَمان ة خاض ثةرستةكان بؤ داطيركردنى خاكى موسولَمانان 

 رابطريَت.

 ثرسيار: خاض ثةرستةكان كَي بوون؟

وةآلم: خاض ثةرستةكان ئةو سوثا مةسيحيية بوون كة دةهاتن بؤ 
انان، بةآلم لةاليةن ضةند سةركردةيةكى داطيركردنى خاكى موسولَم

موسولَمانانةوة لةناوبران، وةك سةركردة نورةدين و عيمادةدين و 
صةالحةدين و بيبرس و كةسانى تر، لةو مةيدانةشدا صةالحةديني ئةيوبي 
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

رؤلَي زؤر بةرضاوى بينيء توانى قودس لةدةستى ئةو خاض ثةرستانة 
ات و ببيَت بةشانازيةكى طةورةش وةربطريَتةوةو موسولَمانان دلَخؤش بك

( كؤضييدا بوو، ئةوكات 583بؤ طةلةكةى خؤي، ئةمةش لةسالَي  
ساَل بوو، كاتيَك جةنطيَكى سةخت روويدا كة  51صةالحةدين تةمةنى 

ناسراوة بةجةنطى حةتين، تيايدا ثاش جةنطيَكى قورس سوثاى موسولَمانان 
 ار كرد.بةسةركردايةتى صةالحةدين سةركةوت و قودسى رزط

صةالحةدين كة قودسي رزطار كرد ريَطةى نةدا كوشت و بِري 
ناموسولَمان ةكان بكريَت، بةلَكو ريَزى طرتن و طيانى ثاراستن و سامانى 
نةبردن، سةربةستى كردن ئايا دةضن بؤ وآلتى سوثا مةسيحييةكان يان 

ةز لةناو موسولَماناندا بميَننةوة، ضونكة ئةوة سيفةتى موسولَمان ة كة ح
ناكات بة ناهةق خويَن بِرذيَت و ريَزى هةموو كةس دةطريَت تةنانةت 
ئةوانةش كةدذى بوون، بؤية ئةو ريَزو طةورةييةى صةالحةدين واى كرد 
سةركردة ناموسولَمان ةكان و خةلَكى ناموسولَمان ى تريش تةواو ثيَي 

 سةرسامبن و بةريَزةوة ناوى ببةن.

كانى مةسيحييةكانى ثاراست و هةروةها صةالحةدين هةموو ثةرستطا
ريَطةي نةدا سوثاى موسولَمانان ئةو ثةرستطايانة بِرووخيَنن، هةرضةندة 
موسولَمان ةكان حةزيان دةكرد بيرووخيَنن ضونكة ثيَشتر ئةوان مزطةوتى 
موسولَمانانيان دةِرووخاند و ذنء منداَلء  طةورةء بضووكى موسولَمانانيان 

تيَيطةياندن كة ئةوان نابيَت وا بكةن ضونكة  سةردةبِري، بةآلم صةالحةدين
 موسولَمان  بة خراثة وةآلمى خراثة ناداتةوة.

صةالحةدين تةواو حةزى بةجيهاد دةكردو هةميشة حةزى دةكرد 
لةريَطةي خوادا بجةنطيَت و خاكى موسولَمانان ئازاد بكات و ئاييني ئيسالم 

لةطةَل ئةوةشدا زؤر بطةيةنيَت بةو شويَنانةش كة ثيَيان نةطةيشتبوو، 
حةزى دةكرد تيَكةلَي زانايان بيَت و داواى دةكرد زانايان كتيَبي بؤ بنووسن 
تا بيخويَنيَتةوة بؤئةوةى نةكةويَتة هةلَةوة، تةنانةت هةركةس كتيَبيَكى 

 بةهيَزى بؤ بنووسياية لة خؤي نزيكي دةكردةوة.
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ئةم سةركردة خؤشةويستة ضاكةكارة بةوجؤرة بةردةوام بوو 
لةخزمةتكردنى ئيسالم ء موسولَمانانداء الى موسولَمانانء هاوآلتياني 
وآلتةكةشي زؤر ئازيز و خؤشةويست بوو، زانايان زؤر ريَزيان دةطرت 
و نزاى خيَريان بؤ دةكرد، بةو جؤرة ذيا تا رؤذي وةفاتى هات و لةتةمةنى 

دن كؤضييدا كؤضي دوايي كردو ثاش نويَذ كر 598سالَيدا و لةسالَي  57
لةسةر تةرمةكةى لةديمةشق بةخاك سثيَردرا، تا ئيَستاش طؤِرةكةى 

 زانراوةو لة ديمةشق ماوةتةوة.

 

 ثةندو وانة

موسولَمان  دةبيَت وةفاى هةبيَت بةرامبةر بةو كةسانةى كة ضاكةيان 
هةبووة لةطةلَيدا ضونكة وةفادارى سيفةتى ثيَغةمبةران بووة، دةبينين ضؤن 

وة بةرامبةر بة باوكى صةالحةدين لةبةرئةوةى عيمادةدين وةفاى هةبو
 لةرابردوودا ضاكةيةكى بةرامبةر ئةنجام داوة.

جيهاد كردن و هةولَدان بؤ رزطاركردنى خاكى موسولَمانان الى خواى 
طةورة زؤر وةرطيراو و كاري جوانةو خواى طةورة ثاداشتى زؤر 

ةيةكى طةورةى داناوة بؤ ئةو كةسانة، صةالحةدينى ئةيوبيش نموون
باآلبووة لةو بوارةدا كةتوانى قودسي خؤشةويست بطةِريَنيَتةوة بؤذيَر 

 دةسةالَتى موسولَمانان.

دةبيَت موسولَمان لةبةر ستةمى كةسانى خراا نةكةويَتة ستةم كردن 
بةلَكو موسولَمان  هيض كات بةخراثة وةآلمى خراثة ناداتةوة، 

ي كاتيَك مةككةى رزطار ( لة مةككة ضةند ستةمى ليَكرا كةضثيَغةمبةر 
كرد ليَيان خؤش بوو و تؤلَةى نةكردةوة لةوانةى كةستةميان ليَكردبوو، 

( كةوت و كاتيَك قودسي صةالحةدينيش شويَن سوننةتى ثيَغةمبةر 
 رزطار كرد ستةمى لةناموسولَمان ةكان نةكرد.
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دةبيَت ئيَمة هةم وةك موسولَمان و هةم وةك كورد شانازى بكةين 
دينةوة كةسةركردةيةكى وابووة دوذمنةكانيشي بةسةرسامي و بةصةالحة

ريَزةوة باسيان كردووة، ئةمة نيشانةى ئةوةية موسولَمان ى كورد خزمةتى 
ثيَشكةش كردووةو ئيسالم مايةى خيَر بووة بؤ كوردء كورديش بة جوانى 

 ئيسالمى وةرطرتووة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثرسيارةكان

ء لة سالَي ضةند لةدايك صةالحةدين ناوى ضي بوو؟ لة كويَ  -1
 بوو؟ 

 بؤضي مالَي صةالحةدين كؤضيان كرد بؤ موصل؟ -2

 صةالحةدين كة ضوو بؤ ميصر ضي كرد؟ -3
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 جةنطى حةتين ضي بوو؟ -4

 باسي هةلَويَستى صةالحةين بكة كاتيَك قودسي رزطار كرد. -5

 ئايا لة دلَةوة صةالحةدينت خؤش دةويَت؟ -6

اوِرَي ذيانى ئةم سةركردةية باس بكة بؤ يةكيَك لة ه -7
ئازيزةكانت، دواتر ثرسيارى ليَبكة بزانة ضي ثةندو ئامؤذطاريةكى 

 ليَوة فيَر دةبيَت.

 

 

 

 

 

 

 

 ئيمامى نةوةوى

ئةم جارة ئةو كةسةي باسي دةكةين زانايةكى ديارو طةورةى 
موسولَمانانة كة موسولَمانان تا ئةمِرؤش سةرقالَن بةخويَندنةوةى 

ئيمامى شافيعي بووة، بؤية كوردستانى نووسينةكانى، ئةم كةسة خويَندكارى 
ئيَمةش كةسةر بةمةزهةبي ئيمامى شافيعية زؤر طرنطى دةدةن 

 بةنووسينةكانى، ئةويش ئيمامى  نةوةوي(ية.

بةلََي، وآلتى شام كة سوريا بةشيَكة لةو وآلتة، النةو مةلَبةندى 
 ثيَغةمبةران بووة، دواى ئةوةش سةدان زاناى طةورةى تيادا دةركةوتووة،
ئةو زانايانة بوونةتة هؤكارى رووناككردنةوةى كؤمةلَطةو ريَثيشاندانيان 
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بةرةو راستيى، يةكيَك لةو كةسانةش ئيمامى نةوةوى بوو كة توانى ببيَتة 
 رووناكيةكى طةورة بؤ كؤمةلَطة.

نةوةوى لةبنةِرةتدا ناوى يةحيا بوو، باوكيشي ناوى شةرةف بوو، بةآلم 
كؤضيدا  631نةوةوى ناسرابوو، لةسالَى بةهؤي طوندةكةيةوة هةر بة 

 لةدايك بوو.

ئةم زانا طةورةيةى ئيسالم لةناوضةي حؤران لةسوريا لةدايك بوو، 
ئةويش لة طونديَك كة ناسرابوو بة  نوا(، دايك و باوكيَكي باوةِردارى 
هةبوو كة زؤر خواناس بوون، هةميشة هةولَياندةدا كوِرةكةيان لةسةر 

 وةردة بكةن.ئيمان و خواناسي ثةر

ساَل كة ئيتر بة تةواوةتى خووى داية  10تةمةنى نةوةوى طةيشتة 
زانست و كةوتة لةبةركردنى قورئانى ثيرؤز و خويَندنى زانستة 
ئيسالميةكان، ئيتر كاتيَك منداآلن يارييان دةكرد ئةو نةدةضوو بؤ يارى 

بارة كردن بةلَكو قورئانى ثيرؤزي دةخويَند و ئةوةى لةبةري كردبوو دوو
دةيوتةوة، بؤية مامؤستايةكى شارةزاى ناوضةكة كة بيني ئةم مندالَة 
وادةكات خيَرا ضوو بؤ الى باوكى نةوةوى و داواى ليَكرد مندالَةكةى 
سةرقاَل نةكات بةهيض شتيَكةوةء  هةموو كاتى مندالَةكةى بؤ وةرطرتنى 
 زانست بيَت، باوكيشي قسةكةى ئةو مامؤستايةى وةرطرت و هةولَيدا
مندالَةكةى وا ليَبكات هةموو كاتى خؤي بؤ وةرطرتنى زانست زانست 
تةرخان بكات، نةوةويش خؤي زؤر حةزى لة زانست بوو، بؤية 

 بةخؤشحالَيةوة ثيَشنيازةكةى وةرطرت.

ئةوةبوو لةنزيكةى تةمةنى نؤزدة سالَيدا بوو كة نةوةوى لةطةَل باوكيدا 
كات بة زانستةوة، ئيتر ثيَكةوة هاتن بؤ ديمةشق تا خؤي سةرقاَل ب

لةديمةشق لةثاَل مزطةوتى ئومةوى نيشتةجَي بوو و خؤي سةرقاَل كرد 
بةخويَندن ء لةبةركردنى قورئانى ثيرؤز و زانستةكانى تر و تةواوى 

 تواناى خؤي خستةطةِر بؤ ئةو بوارة.
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لةو شويَنةدا زؤر بةهةذارى دةذياو لةبري ئةوةى كةميَك بيري الى 
 ت هةموو كاتى هةر بةخويَندنةوة بةسةربرد.خؤشي ذيانيش بيَ 

ثاش دوو ساَل لةسةرقالَي بةزانستةوة باوكى بِرياريدا بضيَت بؤ حةجى 
مالَي خوا، بِرياريدا نةوةوى كوِريشي ببات لةطةَل خؤيدا، ئةوةبوو كوِر و 
باوك ثيَكةوة ضوون بؤ حةجى مالَي خوا، لةسةرةتاى ضوونةكةيانةوة 

و و تا رؤذي عةرةفة ئةو تايةى مابوو، بةآلم تووشي تايةكى سةخت بو
 دواتر بةسةالمةتى طةِرانةوة بؤ سوريا.

دووبارة نةوةوى لةديمةشقدا كةوتةوة زانست خوازى، ئيتر زؤربةى 
كتيَبةكانى بة لةبةركردن لةبةردةكرد نةك هةر ئةوةى تةنيا بةخويَندنةوةيان 

مامؤستاكةى ئةركى ئةوةى وازبهيَنيَت، ئيتر هيَندة زيرةك و شارةزا بوو تا 
ثيَسثارد وانة بلَيَتةوة بةخويَندكارانى خويَندنطةكةي، ئةويش بةجوانى وانةى 

 ثيَدةوتنةوة.

ئيتر بةرةبةرة لةطةَل وةرطرتنى زانستدا نةوةوى وانةشي دةوتةوة، واى 
ليَهات زؤربةى هةرة زؤري كاتى خؤي تايبةت كردبوو بةو بوارةوة، 

دوانزة وانةى هةبوو، ئةوةش ماندووبونيَكى زؤربةى رؤذةكان نزيكةى 
 زؤري دةويست، ضونكة وانةكانيشي لة بوارى جياجيادا بوون.

كؤضي ئيتر نةوةوى زانا و مامؤستا  660ئينجا كة طةيشتة سالَي 
بِرياريدا دةست بكات بة نووسينيش، ضونكة دةيويست ئةو زانستةى ثيَيةتى 

، ض ئةوانةى لة ناوضةكانى تر بيطةيةنيَت بةوانةش كة ئةو نايانبينيَت
بوون، يان ئةوانةى كة دواى مردنى ديَنة دونيا و دةذين، وةك ضؤن 

 دةبينين ئةمِرؤ ئيَمة كتيَبةكانى دةخويَنينةوة.

ساَل بوو، واتة  30ئةو كات نةوةوى زاناو مامؤستا تةمةنى نزيكةى 
هيَشتا لةوثةِري طةنجيدا بوو كةضي كةسانى زؤر لةخؤي بةتةمةنتر 
زانستيان ليَوةردةطرت و وةك خويَندكار لةبةردةميدا دادةنيشتن تا زانست 

 فيَربن.



          

50 
 

 

 
 

 

 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

ئةم ئيمامة لةبري ئةوةى ضاو ببِريَتة خؤشييةكانى دونيا و خوو بداتة 
ئارةزووةكانى، كاتةكانى تةرخان كرد بؤ زانستى شةرعى، خؤ ئةو 

يت كة دةيزانى كة طوناه نيية ضيَذ لة خؤشييةكانى تري دونيا وةربطر
خواى طةورة حةآللى كردوون، بةآلم نةوةوى هةموو خؤشييةكى 

 لةخواثةرستى و زانست وةرطرتن و زانست بةخشيندا دةبينييةوة.

نةوةوى هةرضةندة خؤي حةزى بةماَل و سامانى دونيا نةبوو، بةآلم 
هةولَيدةدا مافي خةلَك نةفةوتَى و مافة خوراوةكان بطةِريَنيَتةوة بؤ 

ئةوةبوو كاتيَك سولَتانى موسولَمانان ويستى هةندىَك ثارةى  خاوةنةكانيان،
زيادة لةسةر بوونى زةوى و زار لة خةَلك وةربطريَت، خيَرا خةلَكى 
ضوون بؤ الى ئيمامى نةوةوى تا كيَشةكةيان بؤ ضارةسةر بكات، ئةويش 
نامةيةكى نووسي بؤ سولَتان و بةتوندى ريَطري كرد لةوةى شتي وا بكات 

اند كة ئةوة حةرامة و نابيَت بيكات، بةآلم سولَتان توِرة بوو و و تيَيطةي
داواى كرد موضةكةى نةوةوى ببِرن، كةضي خةلَكةكةى دةورى وتيان 
ئةي سولَتان ئةو هيض مووضةى نية و لةِريَي خوادا ئةو هةموو خزمةتة 
دةكات، دواتر ئيمامى نةوةوى كة زانى سولَتان طويَي ليَنةطرتووة خؤي 

الى سولَتان و قسةى لةطةَل كرد، ئةوةبوو دواجار سولَتان ئةو ضوو بؤ 
بِريارةى هةلَوةشاندةوةو بةهؤي هةولَةكانى نةوةويةوة خواى طةورة بارى 

 سةرشانى خةلَكةكةى ئاسان كرد.

ئيمامى نةوةوى لةكتيَبخانةى طشتى ئةوقافي حكومةت كتيَبي هيَنابوو 
انة، ضونكة هةر كةس دةيخويَندنةوةو سوودى وةردةطرت لةو كتيَب

هةرضةندة زانا و شارةزا بيَت هةر دةبيَت بةردةوام زانيارى بخويَنيَتةوةو 
 واز نةهيَنيَت لةوةرطرتنى زانست.

دواى ماوةيةك نةوةوى بِرياريدا بطةِريَتةوة بؤ طوندةكةى خؤي و لةوَى 
ئةو بةشةي ذيانى بةسةر بةريَت كةماويةتى، بؤية ضوو ضي كتيَبي 

ئةوقافي ال هةبوو هةموويانى بردةوة، دواتريش ضوو بؤسةر  كتيَبخانةى
طؤِري مامؤستاكانى تا مردن و ذيانى ناو طؤِري بيربكةويَتةوة، هةروةها 
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نزاى خيَري كرد بؤيان، ثاشان ضوو بؤ سةردانى هاوِريَكانى و مالَئاوايي 
 كرد ليَيان، ئينجا دواى ئةوة ضوو بؤ سةردانى قودس.

ئينجا نةوةوى طةِرايةوة بؤ طوندةكةى خؤي و دواى هةموو ئةمانة 
لةوَي الى دايك و باوكى مايةوة، ثاش ماوةيةك لةوَي نةخؤش كةوت، 

كؤضيدا  676ئةوةبوو بة هؤي ئةو نةخؤشيةوة لة مانطى رةجةبي سالَي 
 كؤضي دوايي كردو هةر لة طوندةكةى خؤيشي خراية ناو طؤِر.

ان هةموان دلَتةنط بوون بؤي كاتيَك هةوالَي مردنى طةيشت بةموسولَمان
و دةطريان كة ضؤن زانايةكى وا طةورةيان لةدةست ضوو، ئيتر 

 سةركردةو كةسة ديارةكان ضوون تا نويَذى لةسةر بكةن.

بةراستى واية ناخؤشترين رووداوى ناو كؤمةَل لةدةستدان و مردنى 
يَي زانايانى خواناسة، ضونكة زانايان دةبنة ضراى رووناكى بؤ كؤمةَل و ر

راستييان ثيشان دةدةن، ئةوان فيَرمان دةكةن ضؤن بةرةو الى خواى 
طةورة بضين و خؤمان بثاريَزين لة داوى شةيتان و دارودةستةكةى، بؤية 

 بةمردنى ئةو كةسانة زيانى طةورةمان بةردةكةويَت.

 

 ثةندو وانة

هةموو ئةو زانايانةي لةميَذووى ئيسالمييدا باس كراون دةبينين بةشي 
يان هةر لةمندالَييةوة حةزيان كردووة زانست وةربطرن و خوويان زؤر

داوةتة ئةو بوارةو ضوونةتة خزمةت مامؤستا شارةزاكان تا بوون بةزاناى 
طةورةو هةلَكةوتوو، بؤية زؤر ثيَويستة ئيَمةش هةر لةمندالَييةوة شان 
بدةينة بةر زانست وةرطرتن و هيوامان وابيَت كة ئيَمةش ببينة زاناو 

 زمةتى طةورة ثيَشكةش  بةطةل و برايانمان بكةين.خ

ثيَويستة زانايان لةثيَش هةموواندا و ثاشان هةموو كةسيَكى دلَسؤزيش 
بيريان الى كيَشةو نارةحةتى خةلَك بيَت و كيَشةكانيان بؤ ضارةسةر بكةن، 
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لةوةشدا نةترسن و ئةطةر دةسةآلت هةلَة يان ستةميَكى هةبوو دةبيَت بؤي 
 ةوةو ئاطادارى بكةنةوة لةو هةلَة يان ستةمةى كة دةيكات.راست بكةن

كةسي باوةِردار هةميشة دةبيَت بةجوانى ئةمانةتى الى خؤي بثاريَزيَت و 
بةسةالمةتى و بةبَي كةموكورتى بيطيَِريَتةوة بؤ خاوةنةكةى، ضونكة 
نةطةِراندنةوةى ئةمانةت سيفةتى كةسي دوو روو و ناثاكة، سةير بكةن 

ى نةوةوى ئةو كتيَبانةى طيَِرايةوة كةلة الى بوون ئينجا ئةو ضؤن ئيمام
 شارةى بةجيَهيَشت.

دةبيَت كاتيَك سةردانى طؤِرستان دةكةين مردن و ذيانى دواى مردنمان 
بير بكةويَتةوة تا خؤمان لة هةَلة و تاوان بثاريَزين وبزانين رؤذيَك ديَت 

دةبيَت نزاى خيَر بكةين خةلَكى تريش ديَن بؤ سةر طؤِري ئيَمة، هةروةها 

( واى بؤ مردووةكان و سةالميان لَي بكةين ضونكة ثيَغةمبةرى خوا 
 كردووة.

مردن لةريَى هةموومانداية و هةموو كةس هةرضةندة طةورة زانا يان 
دةولَةمةند بيَت هةر دةمريَت، بؤية ضاكترين شت ئةوةية مرؤظ كارى 

يةوة بؤ الى خواى طةورة ضاكةى زؤر كؤبكاتةوة تا كاتيَك مردو طةِرا
ضاكةى زؤري ثيَبيَت، ضونكة مردن كاتى نةزانراوةو لةوانةية زؤر زوو 
بيَتة ريَمان، بؤية كةسي ذير ئةوةية زوو ضاكةى زؤر كؤبكاتةوةو قيامةتى 

 خؤي رؤشن بكاتةوة.
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 ثرسيارةكان

 

 ئيمامى نةوةوى لة كوَى دةذيا؟ ئةو وآلتةى ئةو بةضي ناسراوة؟ .1

مامى نةوةوى طوندةكةى خؤي جيَهيَشت و ضوو بؤ بؤضي ئي .2
 سوريا؟

 باسي ئةو كيَشةيةى خةلَك بكة كة ئيمامى نةوةوى ضارةسةري كرد. .3

ئيمامى نةوةوى ثيَش مردنى ضةند كاريَكى كرد، ئةو كارانة ضي  .4
 بوون؟

 ئايا تؤ ئيمامى نةوةويت خؤش دةويَت؟ لةبةرضي؟ .5

داهاتوودا ببيت  ئايا تؤيش هةولَتداوة زانست وةربطريت و لة .6
 بةزانايةكى طةورة؟
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 يوسفي كوِري تاشفين

كاتيَك ئيسالم هات و بآلوبووةوة، موسولَمانان ئيسالميان طةياند 
بةناوضة جياجياكانى جيهان، ئيسالم بةخؤرهةالَت و خؤرئاواو باكور و 

طةيشت بريتي باشوردا بآلوبووةوة، يةكيَك لةو ناوضانةش كة ئيسالمى ثيَ 
بوو لةباكوورى كيشوةرى ئةفريقا كة ئةمِرؤ دابةش بووة بؤ ضةند وآلتيَكى 

 ئيسالمى.
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كاتيَك ئيسالم طةيشتة ئةو ناوضانة خةلَكى بةجوانى ئيسالميان 
وةرطرتء ئةوانيش خزمةتى طةورةيان ثيَشكةش كرد، ضونكة ضةندين 

دةبينين لةهةموو زاناو سةركردةى طةورة لةو ناوضانةدا دةركةوتن، بةمة 
ناوضةيةكى جيهاندا هةر نةتةوةيةك بةجؤريَك خزمةتى خؤي ثيَشكةش 
كردووة، لةو ناوضةيةشدا يةكيَك لةو سةركردة طةورانةى ئيسالم كة 

 دةركةوت يوسف بوو.

يوسف كوِري تاشفين بوو، سةر بة هؤزى طةورةى صةنهاجة بوو، 
ارى ناوضةكة كؤضي لةدايك بوو، هؤزةكةشي دةسةآلتد 400لةسالَي 

بوون، ضةندين زاناو سةركردةى طةورة لةناو ئةو هؤزةدا دةركةوتن وةك 
ئيمام عةبدوآلى كوِري ياسين، بةم جؤرة يوسف لةناو هؤزيَكى بةهيَزو 

 باوةردار و ناسراودا دةركةوت و بةنازو ريَزةوة طةورة بوو.

هةر لةسةرةتاى ذيانةوة يوسف لةناو بياباندا زانستى وةرطرتء لة 
زانايانى طةورةى فةرموودةناسةوة طويَي طرت لةفةرموودة شيرينةكانى 

(، لةسةر بنةماى زانست و ريَنماييةكانى زاناى طةورةى ثيَغةمبةرى خوا 
هؤزةكةيان ئيمام  عةبدوآلى كوري ياسين( زانست و ريَنماييةكانى 
ئيسالمى وةردةطرت، دةضووة خزمةت مامؤستايان و هةولَيدةدا زؤرترين 

 ى خؤي تايبةت بكات بؤ زانست وةرطرتن.كات

يوسف تةنيا لةبوارى زانستدا خؤي ثيَنةطةياند، بةلَكو لةمةيدانى 
سةربازيشةوة خؤي ثيَطةياند و هونةرةكانى جةنط و جيهاد فيَر بوو ضونكة 
زؤر حةزى لةجيهادى ريَي خوا بوو، هةروةها زانيارى ثيَويستى لةسةر 

ةتى ئيسالمةوة تا بتوانيَت خزمةتى سياسةت وةرطرت لةروانطةى شةريع
 خؤي ثيَشكةش بكات.

يوسف بةشدارى جيهادو غةزاى دةكرد و هاودةم بةو زانستةى ثيَي بوو 
حةزى دةكرد خيَرو طةورةيي جيهادي ريَي خوايشي دةست بكةويَت، 
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كؤضيدا  448ئةوةبوو لةجةنطيَكدا كة ناسرابوو بةجةنطى واحات و لةسالَي 
ف سةركردايةتى سوثاى موجاهيدانى كرد، لةو جةنطةدا روويدا، تيايدا يوس

يوسف توانى شارى  سةجلماسة( بطريَت، بؤية سةركردةى موسولَمانان 
لةو ناوضةية بِرياريدا يوسف بكات بة ليَثرسراوى ئةو شارة، ئةويش زؤر 
 بةجوانى ئةو شارةى بةِريَوةدةبردء نموونةيةكى زؤر جوانى ثيَشكةش كرد.

وسف دةستى كردةوة بةغةزاو رووى كردة ضةند شويَن دواى ماوةيةك ي
و شاريَكى تر و دواجار خواى طةورة سةركةوتنى ثيَبةخشي، ثاشان 
روويكردة شاريَكى ترى زؤر طرنط و ناسراو بةناوى  ئةغمات( كة 
بنكةيةكى كؤن و طرنطى مةسيحيةت بوو، ئةو بنكةية ببوو بة مؤَلطةى ئةو 

، ئةوةبوو هيَرشي بردة سةريان تا لة سالَي بةربةريانةى كة جوولةكة بوون
 كؤضييدا سوثاى موسولَمانان شارةكةى ئازاد كرد. 449

 ثرسيار: ئةو دةولَةتةى يوسف تيايدا بوو بةضي ناسرابوو؟

وةآلم: ئةو دةوَلةتة ناسرابوو بةدةولَةتى مورابيتةكان واتة 
 دةطرن.سةنطةرنشينان، واتة دةولَةتى ئةوانةى لةريَي خوادا سةنطةر 

مورابيتةكان ثاشان بِريارياندا دةولَةتى بيَباوةِري  برغواتة( لةناوببةن، 
لةناو سوثاكةشدا يوسفي كوِري تاشفين بةشدار بوو، لةو جةنطةدا ئيمام 
عةبدوآلى كوِري يوسف شةهيد بوو، ئةمة بوو بةبنةِرةتيَك تا يوسف شويَنى 

 ان.بطريَتةوة بؤ بةِريَوةبردنى دةولَةتى مورابيتةك

ئةوةبوو  ئةبوبةكر(ى سةركردةى وآلت ضوو بؤ دةرةوةى وآلت و 
يوسفي لةشويَنى خؤي دانا، خةلَكيش زؤر رازى بوون لةدةسةآلتى يوسف 
بؤية كاتيَك ئةبوبةكرى مامي طةِرايةوة بةبةرضاوى خةلَكةوة بِريارىدا واز 

من بهيَنيَت لةدةسةآلت بؤ يوسفي برازاى، ئامؤذطارى يوسفي كرد و وتى، 
ئةم كارةم داية دةست تؤ و منيش لةوة بةرثرسم، دةى لةخوا بترسة 
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بةرامبةر بةموسولَمانان و لةطةلَيان ضاكبة، من و خؤيشت لة دؤزةخ 
 رزطار بكة.

يوسفيش بةجوانى كاروبارى بةِريَوة دةبردو ئاذاوة ناوخؤيي و 
دةرةكييةكانى وآلتى نةهيَشت و يةكِريزي و بةهيَزى بةخشي 

ةكةى، بةردةواميش دريَذةى دةدا بةجيهاد لةريَطةى خوا، هةندَي بةدةولَةت
دا بة ئاشتى ضووة ناو  455ناوضةشي بةئاشتى ئازاد كرد وةك لة سالَي 

 شارى فاس.

دواتر يوسف هةولَيدا هةموو مةغريبي ئيسالمى يةك بخات و ناكؤكي 
ضةند نيَوان موسولَمانان نةهيَلَيَت، ثاش هةولَيَكى زؤر و تووش بوون بة

جةنطيَكى سةخت دواجار توانى ئةو كارة بكات و وآلت بكات بة 
ساَل هةوَل و ماندووبوونى  30يةكثارضةو يةكِريز، ئةمةش نزيكةى 

 ويست.

لةنزيك دةةولَةتةكةى يوسف لةئةندةلوس ضةند دةولَةتيَكى بضووك و 
ثارضة ثارضةى ئيسالمى هةبوون كةبةهؤي ناكؤكي نيَوان خؤيان لةاليةن 

ثةرستة مةسيحييةكانةوة هيَرشيان دةكراية سةر تاخاكي موسولَمانان خاض 
داطير بكةن، ثاش ئةوةى ئةوانة داواى يارمةتييان كرد لةيوسف ئةويش 

 بةدةريادا ثةِريةوةو ضوو بؤ يارمةتيدانى برا موسولَمان ةكانى.

سةرةتا يوسف نامةى نارد بؤسةركردةى مةسيحييةكان و داواى ليَكرد 
بيَت و واز بهيَنيَت لةهيَرش بردنة سةر موسولَمانان، بةالَم ئةو  موسولَمان 

رازى نةبوو، بؤية يوسف بِرياريدا هيَرش بباتة سةر ئةو ستةمكارةو 
موسولَمانان لة دةستى رزطار بكات، ئةوكات تةمةنى يوسف زؤر بوو و 

ريَي ثيريش ببوو، بةآلم بةلَيَنى دابوو تا دوا هةناسة وازنةهيَنيَت لةجيهادى 
 خوا.
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سةركردةى مةسيحييةكان ويستى فيََل بكات لةموسولَمانان و نامةى نارد، 
و وتى رؤذي هةيني هيَرش ناكةين ضونكة الى موسولَمانان ثيرؤزةو 
ئيَمةش ريَزيان دةطرين، ئةمةى كرد تا موسولَمانان ئاطايان لةخؤيان نةبيَت 

ةندة بةلَيَنىدا و هيَرش بكةنة سةريان، بةآلم يوسف زؤر ذير بوو هةرض
هيَرش نةبات تاموسولَمان  نةبيَتة بةلَيَن شكيَن بةآلم سوثاى تةواو ئامادة 
كرد بؤ بةرطرى ضونكة دةيزانى مةسيحييةكان ناثاكى دةنويَنن و بةلَيَنةكة 

 دةشكيَنن.

ئةوةبوو مةسيحييةكان هيَرشيان هيَناو ثاش بةرةورووبوونةوة لة شويَنيَك 
هةردوو سوثاى موسولَمانان و مةسيحيةكان  كة ثيَي دةوترا زةالقة

بةرةنطاربوونةوةو جةنطيَكى سةخت روويدا كة ناسراوة بة جةنطى 
 زةالقة(، ئةو رؤذةش رؤذي هةيني بوو، دواجار ثاش جةنطيَكى سةخت 

 موسولَمانان سةركةوتن و سةركردةى مةسيحيةكانيش بريندار بوو.

لَمانان ثاش تةمةنيَكى يوسفي سةركردةى زاناو موجاهيدي وآلتى موسو
 500زؤر كة نزيكةى سةد ساَل تةمةنى هةبوو لةمانطى موحةرةمى سالَي 

 ى كؤضيدا كؤضي دوايي كرد.

 ثةندو وانة

لة ناو ئيسالمدا هةموو نةتةوةكان جيَيان ئةبيَتةوةو قبووَل كراون، ئيتر 
مدا لةخواترسان بةثيَي رةنط و نةتةوة نيية، بةَلكو ئةوةى بنةِرةتة لةئيسال

لةخواترسان و ثةيِرةوى جوانتري ثةيامى ئيسالمة، بؤية هيض كات ئيسالم 
جياوازى ناكات لةنيَوان كورد و عةرةب و تورك و فارس و ئينطليز و 
هةر نةتةوةيةكى تردا، بةلَكو جياوازيةكة لةسةر ئةوةية كاميان كارى 
يقا ضاكة زياتر بكات، هةر بؤية هةرضةندة يوسف خةلَكى باكوورى ئةفر

بوو توانى خزمةتيَكى زؤر طةورة ثيَشكةش بكات بةموسولَمانانء تا 
 ئيَستاش هةموو موسوَلمانانى جيهان شانازى ثيَوة بكةن.
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دةبيَت موسولَمان تةنها يةك اليةنى ذيان نةطريَت، بةلَكو هةوَل بدات 
هةموو اليةنةكانى ذيان وةربطريَت تابتوانيَت لةهةموو بوارةكاندا 

يَت، دةبينين يوسف هةم لة اليةنى زانستى و هةم اليةنى سةركةوتوو ب
سةربازى و هةم اليةنى سياسيشةوة خؤي ثيَطةياندو دواتريش بةهةموو ئةو 

 اليةنء بوارانةى توانى خزمةتى طةورة ثيَشكةش بكات بةموسولَمانان.

جيهادى ريَي خوا طةورةترين ثاداشتى هةية الى خواى طةورةو هةموو 
ةثيَناو ثاراستنى خاكى موسولَمانان و سةرخستنى ئايني خوادا موسولَمانيَك ل

دةبيَت حةز بةجيهاد بكات، بةآلم جيهاد هةر لةخؤوة ناكريَت و دةبيَت 
سةركردةى موسولَمانان بِريارى جيهاد بدات ئةوكات موسولَمانانيش جيهاد 

 دةكةن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثرسيارةكان
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 بوو؟يوسف لة ض ناوضةيةك دةذيا؟ ناوى باوكى ضي  .1

ديارترين مامؤستاى يوسف كَى بوو كة يوسف زؤر ثيَي سةرسام  .2
 بوو؟

 يوسف ضؤن دةسةآلتى دةولَةتى طرتةدةست لةبري مامى؟ .3

 باسي حةزى يوسف بكة بؤ جيهادى ريَي خوا. .4

يوسف كةدةسةآلتى طرتة دةست هةولَي ضي دا؟ ئايا سةركةوتوو  .5
 بوو لةوةدا؟

 يوسف بؤضي ضوو بؤ ئةندةلوس؟ .6

 قة ضي بوو؟ بة كورتى باسي بكة.جةنطى زةال .7
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 ئيبن تةيمية

لةناوضةيةكى كوردستانى ئازيز شاريَك هةبوو ثيَي دةوترا حةران، ئةم 
بةآلم شارة كاتى زوو نشينطةى ثيَغةمبةرى خوا ئيبراهيم ثيَغةمبةر بووة، 

دواتر كةسانى بيَباوةِر تيايدا دةركةوتن كةثيَيان دةوترا صابيئيةكان، ئةمانة 
 لةبرى خواى طةورة ئةستيَرةيان دةثةرست.

كاتيَك ئاييني ئيسالم هات لةسةردةمى خةليفةى موسولَمانان عومةرى 
كوِري خةتابدا لةاليةن موسولَمانانةوة شارى حةران ئازاد كرا، ئيتر ئايني 

 يشتة ئةو شارةو ريشةى بتثةرستى تيايدا وشك بوو.خوا طة
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لةناو ئةم شارة كورديةدا بنةمالَةيةكى طةورةو خواناس دةركةوت 
كةزؤربةى هةرة زؤري كةسةكانى زاناى طةورة و هةلَكةوتةى ناو 

 موسولَمانان بوون.

 ثرسيار ئةو بنةمالَةية كَي بوون؟ 

ئةوانة دةيان زاناى طةورةيان  وةآلم: ئةو بنةمالَةية بنةمالَةي تةيمية بوو،
ثيَشكةش كرد بةموسولَمانانء تا ئةمِرؤش موسولَمانان قةرزارى زانست و 

 خزمةتى ئةوانن.

لةو شارةداو لةناو ئةو بنةمالَةدا زانايةكى طةورة هةبوو كةناوى 
عةبدولحةليم بوو، ئةو زاناية هةر لة مندالَيةوة لةسةر دةستى باوكى 

يشت و دواتر كةوتة وانةوتنةوةو بآلوكردنةوةى زانستى وةرطرت و ثيَطة
زانستء خزمةت كردن بةموسولَمانان، تا كاتى خؤي هات ذنيَكى هيَنا 

 بةناوى ستونيعةم كة ئافرةتيَكى زيرةك و زانا بووة.

خواى طةورة ضةند مندالَيَكى بةخشي بةم ذن وثياوة زاناو خواناسة، 
ةرضوون كة خزمةتيَكى هةموو مندالَةكانيشيان كةسي ديار و زانا د

 طةورةيان ثيَشكةش كرد.

ثرسيار: ناوى مندالَةكانى ضي بوون؟ وةآلم: ناوى مندالَةكانى بريتي 
 بوون لة  عةبدورحمان، عةبدوآل، ئةحمةد(.

لةهةموويان زيرةكتر و زاناتريان ئةحمةد بوو كة لةبةر زؤر 
بةرئةوةش زيرةكيةكةى بوو بةكةسايةتى هةرة ديارى بنةمالَةكةى، هةر لة
 بةناوى بنةمالَةكةيةوة ناسراوةو بة  ئيبن تةيمية( ناوى دةبريَت.

كؤضي لةشارى حةران لةدايك بوو، لةوَي  661ئيبن تةيمية لةسالَي 
سةرةتاى ذيانى دةستى ثيَكرد، هةر لةمندالَيةوة دايك و باوكى طرنطييةكى 

د بارى ذيانيان زؤريان ثيَدا تا زانستى زؤري ثيَببةخشن، بةآلم هيَندةى نةبر
تيَكضوو و ناضار بوون شارو ناوضةي خؤيان جيَبهيَلَن، ئةوكات هيَشتا 

 تةمةنى ئيبن تةيمية شةش ساَل زياتر نةبوو.
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 ثرسيار:بؤضي ناضار بوون شارو ناوضةي خؤيان جَي بهيَلَن؟ 

وةآلم: ضونكة مةغؤلةكان كة خةلَكيَكى دِرندةو ثياوكوذ و خراثةكار 
نا بؤ سةر شارةكةيان، بؤية ئةو خيَزانة ناضار بوون بوون هيَرشيان هيَ 

كؤض بكةن بؤ وآلتى شام بؤ شارى ديمةشق، بؤئةوةى دةستطير نةكريَن 
بةشةو كؤضيان كرد و هةرضي كتيَبيان هةبوو بةضةند عةرةبانةيةك 

 لةطةَل خؤياندا برديان تا لةويَش لة زانست نةبِريَن.

وكى لةمزطةوتدا وانةى كاتيَك ضوون بؤ شاري ديمةشق لةوَي با
دةوتةوةو ئيبن تةيميةش بةردةوام زانستى وةردةطرت و لةخزمةت 
ضةندين زانا و مامؤستادا زانستى وةردةطرت، بةوجؤرة طةورة بوو تا 

 طةيشتة تةمةنى طةنجى.

رؤذيَك عةبدولحةليم مندالَةكانى كؤكردةوة تابيانبات بؤ سةيران و 
رد لةباوكى ريَي بدات نةضيَت بؤ طةِران، بةآلم ئيبن تةيمية داواى ك

سةيرانةكة، باوكيشي رازى بوو، تا باوكى و براكانى ضوون بؤ 
طةِرانةكةيان و هاتنةوة ئيبن تةيمية كتيَبيَكى طرنط و طةورةى زانايةكى 
لةبةركردبوو، كةباوكى هاتةوةو ئةوةى بيني تةواو سةرسام بوو بةتواناى 

بطةيةنن، بة ئيبن تةيميةى كوِرى كوِرةكةى، بؤية ترسا خةلَكى زيانى ثيَ 
 وت رؤَلة شيرينةكةم ئةمة بؤ كةس باس نةكةيت.

جاريَك زانايةكى حةلةبي هاتة ديمةشق و بيستبووى ئيبن تةيمية زيرةكة، 
بؤية ضوو بؤالى تا تاقي بكاتةوة، كاتيَك ثرسيارى ليَكرد و ئيبن تةيمية 

يةوة كةزاناكة تةواو ثيَي وةآلمى دايةوة هيَندة زيرةكانةو بةهيَز وةآلمى دا
سةرسام بوو، زاناكة يةكسةر وتى ئةطةر ئةم كوِرة بميَنيَت لة داهاتوودا 

 رؤلَي زؤر طةورةى دةبيَت.

ئيتر هيَندة زيرةك بوو تاخيَرا بوو بةزانايةكى ديارو لةتةمةنى حةظدة 
سالَيدا فةتواى دةدا لةسةر مةسةلةكان، فةتواكانيشي راست بوون و زانايان 

 نةيان لَي نةدةطرت.رةخ
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ئيبن تةيمية هيض كات ثارةو شتى لةخةلَك وةرنةدةطرت ضونكة هةر 
لةمندالَييةوة بةلَيَنى دابوو بةخواى طةورة كة لةسةر قورئان ثاداشت 
وةرنةطريَت، بؤية كاتيَك قورئانى لةبةردةكرد و كةسيَك بيويستاية خةآلتى 

خوا ثاداشت بكات وةري نةدةطرت، ضونكة دةيوت من تةنيا الى 
 وةردةطرم.

هيض كات ئيبن تةيمية رةخنةى نةدةطرت لةخواردن، بةلَكو بةهةر 
 خواردنيَكى حةآلل رازى بوو و نارةزاييشي دةرنةدةبِري.

سالَي ئيبن تةيمية لةطةَل  31كؤضيدا واتة تةمةنى  692لة سالَي 
كرد كاروانيَكدا ضوو بؤ حةج، لةريَطةى سةفةرياندا رةشةبايةكى توند هةلَي

كةذمارةيةكى زؤري خةلَكةكة بةو هؤيةوة مردن، بةآلم ئيبن تةيميةو 
 ذمارةيةكى تر لةخةلَكةكة رزطاريان بوو.

دواى ئةوةى باوكى كؤضي دوايي كرد ئيبن تةيمية لةشويَني باوكيدا 
لةمزطةوتدا وانةى دةوتةوة، هيَندة زيرةك بوو كةكاغةزو نووسينى 

انى لةبةر بوو، ئيبن تةيمية لةوتارةكانيدا لةبةردةستيدا نةبوو و هةموو شتةك
زؤر طرنطى دةدا بة فةرموودة و لةريَبازى راستى زانايانى ثيَشوو الى 
نةدةدا، دواى وتارةكةش طويَي دةطرت لة ثرسيارى خةلَك و وةآلمى 

 ثرسيارةكانى دةدايةوة.

جاريَك ئيبن تةيمية نةخؤش كةوت، كاتيَك ضوو بؤ الى ثزيشك 
وت زؤر مةخويَنةرةوةو خؤت ماندوو مةكة، لة وةآلمدا ئيبن  ثزيشكةكة ثيَي

تةيمية وتى مةطةر ئيَوة نالَيَن ئةطةر كةسيَك حةزةكةى بيَتةدىء خؤشي 
بيَت ئةوة بؤ تةندروستى باشة، دةى من لةكاتى خويَندنةوةو زانستدا تةواو 
 خؤشيمة و دةبيَت باش بيَت بؤم، بؤية هؤكارى نةخؤشيةكةى من ئةوة نية.

ئيبن تةيمية لةبةرطريكردنى لة موسولَمانان زؤر دليَر و نةترس بوو، 
كاتيَك مةغؤلةكان هاتن و شاميان داطير كرد، سةكردةكةيان ناوى  غازان( 
خان بوو، ئيبن تةيمية لةطةَل ذمارةيةك زاناى تر ضوون بؤ الى، ئيبن 
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ن، ئةو تةيمية هيَندة بةرةقي قسةى لةطةَل كرد كةهةموو زاناكانى تر ترسا
داواى كرد هةموو بةندكراوانى موسولَمانان و بةندكراوة ناموسولَمانةكانيش 
ئازاد بكريَن، ئةويش رازى بوو، ثاشان هةموويانى ئازاد كرد، كاتيَك 
طةِرانةوة زاناكانى تر وتيان لةطةَل ئةو ناضينةوة تووشي شتيَكمان دةكات، 

شتةوة، كةضي ئةوان كةضي ويستى خوا وابوو ئيبن تيمية بةسةالمةت طةي
تووشي دةستةيةكى مةغؤلة ريَطرةكان بوون كة ضييان ثيَبوو ليَيان سةندن 

 و ئازارى زؤريشيان دان.

كاتيَك جاريَكى تر مةغؤلةكان هاتن تا خاكى شام داطير بكةن ئيبن تةيمية 
هانى موسولَمانانييدا تا ريَيان ثيَنةدةن و وتارى بؤ دةدان، خؤيشي ضوو بؤ 

دةى موسولَمانان لةميصر تا رازى بكات بيَت بؤ هاوكارييان، الى سةركر
ئةوةبوو بةسوثايةكةوة هاودةم بةسولَتان طةِرايةوةء لةجةنطةكةدا خؤيشي 
بةشدارى كردو خواى طةورةش سةركةوتنى بةخشي بةموسولَمانان، 
لةجةنطةكةشدا ئيبن تةيمية بةردةوام موسولَمانانى هاندةدا تا نةترسن و 

 دا بةطةرمى بجةنطن ضونكة خوا موسولَمانان سةردةخات.لةريَي خوا

هةميشة هةنديَك كةس هةن كة حةز ناكةن كةس لةوان طةورةتر بيَت و 
خؤيان بةطةورة دةزانن، بؤية ذمارةيةك لةو جؤرة كةسانة كةوتنة ثيالن 
طيَِران دذ بةئيبن تةيمييةو الى دةسةآلتداران تؤمةتيان بؤ دروست دةكرد تا 

نة هؤكارى بةندكردنى ئيبن تةيمية، سَي جار لةدادطاى ديمةشق ئةوةى بوو
دادطايي كرا، بةآلم لةهيض كامياندا نةيانتوانى بيسةلميَنن كة تاوانبارة و 

 كاتيَك زانييان بيَتاوانة ئيبن تةيميةيان ئازاد كرد.

بةآلم جاريَكى تر كةسانيَكى ناو ميصر كة رقيان لةناوبانطى ئيبن تةيمية 
تيان بؤ دروست كردو داوايان كرد لةميصر دادطايي بكريَت، بوو، تؤمة

خةليفةش ئةوكات لة ميصر بوو، ئةوان سةركردةى والَتيان رازى كرد تا 
داوا لةدةسةآلتدارى شام بكات ئيبن تةيمية بنيَريَت بؤ ميصر، هةرضةند 
ئةو رازى نةبوو بةآلم ئيبن تةيمية خؤي بِرياريدا بضيَت و لةويَيش وةآلمى 

 مانةكان بداتةوة.طو
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ئيبن تةيمية بةِريَكةوت بةرةو ميصرو لة كؤتاييةكانى مانطى رةمةزاندا 
طةيشتة شارى قاهيرة، كاتيَك طةيشت رؤذي هةيني بوو، لةدواى نويَذي 
هةيني لةطةَل زاناو كةسة ديارةكان مشتومِري ئةنجامدا، بةآلم دواجار 

يةك كة ثيَي دةوترا  جب(، لةويَش بةندكراو دواتر طوازرايةوة بؤ بةنديخانة
 بةلَكو دوو برايشي لةطةَل خؤيدا بةند كران.

هيَندة دذايةتى ئةو زاناية كرا كة تةنانةت ئةوانةش شويَن نووسينةكانى 
 بكةوتناية ئةو كةسانةش بةند دةكران.

ثرسيار: بؤضي دةسةآلتداران وايان دةكرد لة كاتيَكدا موسولَمانيش 
 بوون؟

ةنديَك كةس كةحةزيان نةدةكرد ئيبن تةيمية وةك وةآلم: لةبةرئةوةى ه
زانايةكى طةورة دةربكةويَت وايان وتبوو بةدةسةآلتداران كة ئيبن تةيمية 
خةلَكى طومِرا دةكات، بةآلم ئيبن تةيمية ريَي نةدةدا كةس لةدذي 
دةسةآلتدارانى موسولَمانان هيض بكةن ضونكة نةبوونى ئاذاوةو ثاراستنى 

 ناو موسولَمانانى لةال طرنطتر بوو تا ئازادبوونى خؤي.يةكِريزى و ئاشتى 

ئيبن تةيمية ثاش ماوةيةك ئازاد كراو ئةو ماوةيةى ئازاد كرا 
لةمزطةوتةكاندا وانةى دةوتةوةو خةلَكى فيَري زانست دةكرد، هاوكات 
نامةى دةنارد بؤ دايكي خؤشةويستى و بؤ خةلَكى ديمةشق و خؤشةويستى 

 خؤي بؤيان دةردةبِرى.

هيَندةى نةبرد جاريَكى تر ئيبن تةيمية بةند كرا، ئةمجارةش يةكيَك 
لةبراكانى لةطةلَيدا بةندكرا، بةآلم هيَندةى ثيَنةضوو كة سولَتانى 

 موسولَمانان خؤي هات بؤ بةنديخانة بؤ الى ئيبن تةيميةو ئازادى كرد.

 ثرسيار: ئةو سولَتانة كَى بوو كة ئيبن تةيميةى ئازاد كرد؟ 

ئةوسولَتانة ناوى سولَتان ناصر بوو كة كاتيَك توانى بيَتة سةر وةآلم: 
 دةسةآلت خيَرا ئيبن تةيميةى ئازاد كرد.
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ثاش حةوت ساَل مانةوة لةميصر دواجار ئيبن تةيمية لةطةَل سولَتانى 
موسولَماناندا طةِرايةوة بؤ شام، لةوَي ثيَشوازيةكى طةرمى ليَكراو خيَرا 

 وتنةوة. ئةويش دةستى كردةوة بةوانة

بةآلم هيَندةى نةبرد جاريَكى تر ئةو زاناية كةوتة بةر ثيالنى ناحةزان و 
سةرلةنوَي تؤمةتيان بؤ دروست كرد و ئيبن تةيميةى زاناى بيَتاوان 
جاريَكى تر بةند كرا،  ئيتر لةو بةنديخانةيةدا مايةوة تا ئةوةى دواجار 

 لةوَي نةخؤش كةوت و كؤضي دوايي كرد.

بةند بوونةيدا ئيبن تةيمية هةشتاو يةك جار هةموو لة ماوةى ئةو 
 قورئانى ثيرؤزى خويَندةوةو زيكرو ثةرستشي زؤري دةكرد.

كاتيَك كؤضي دوايي كرد هةمووان بةمردنى دلَتةنط بوون تةنانةت 
ئةوانةش كة دذى بوون، شار تةواو قةرةبالَغى دايطرت و هةموان هاتن بؤ 

يمي ئةسثةردةكردنةكةى، هيَندة نويَذكردن لةسةر تةرمةكةى و مةراس
قةرةبالغ بوو كة بازاِري شار داخرا، نزيكةى ثيَن  سةد هةزار كةس 

 نويَذيان لةسةر تةرمى ئيبن تةيمية كرد.

ثاش خؤي ئيبن تةيمية نووسين و كتيَبي زؤرى جيَهيَشت بؤ موسولَمانان، 
مانان كتيَبةكانى نزيكةى سةد كتيَب زياتر دةبوون كة تا ئةمِرؤش موسولَ 

 دةيانخويَننةوةو سوود لة زانستةكةى وةردةطرن.

 

 ثةند و وانة

زؤر ثيَويستة حةز بكةين بةدواى زانستدا بطةِريَين و هةميشة لةطةَل 
 كةسانى زيرةك و زانادا هةلَسوكةوت بكةين.

سوثاسي خواى طةورة بكةين كة لةناِرةحةتى و ستةم و هيَرشي دوذمنان 
لَمان  ئاوات بة بةرةنطاربونةوةى دوذمن بمانثاريَزيَت، نابيَت موسو
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بخوازيَت و داوا لة خوا بكات سةالمةتى ثيَببةخشيَت، ضونكة ئاذاوةو جةنط 
 هؤكارى ويَرانيية.

طةورةترين سامانى بةنرخ و نةفةوتاو بريتية لةزانست و دةبيَت 
لةهةموو كاتيَكدا هةولَي زانستخوازى بدةين،  بةراستى كتيَب هاوِريَيةكى 

 ويستء دلَسؤزةو دةبيَت بةجوانى كتيَبةكانمان بثاريَزين.خؤشة

جيهاد كردن لةِريَي خواى طةورةدا فةزَلى زؤري هةيةو بةردةوام 
هاوةآلن و زانايانى ئيسالم ئةطةر جيهاد كردنيان بةدى كردبيَت تيايدا 

 بةشدار بون.

نابيَت هةرطيز رةخنة بطرين لةخواردن و بةهةموو بةخششيَكى خوا 
ين، ئةطةر بةدلَمان نةبوو خواردنةكة نةخؤين و بيَطلةيي كردن رازى ب

 بطةِريَينةوة دواوة.

هةميشة ثشت بةخواى طةورة ببةستين و دَلنيابين خواى طةورة ئاطاى 
 لةهةموو شتيَكةو هةرضييةك خوا بيةويَت تةنيا ئةوة دةبيَت.

دةبيَت هةميشة ورياى ئاشتى و خؤشي موسولَمانان بين و خؤمان 
يَزين لة فيتنةو ئاذاوةنانةوة وةك ضؤن ئيبن تةيمية هةرضةندة بةنديش بثار

كرابوو كةضي نةيدةهيَشت بةهؤي ئةوةوة موسولَمانان كيَشة بكةويَتة 
 نيَوانيانةوة.

خواى طةورة ثالَثشتى موسولَمانانةو هةركات موسولَمان راستيةكى زانى 
يَت بةتايبةت وتنى راستى و ثيَويست بوو بيلَيَت نابيَت بترسيَت و دةبيَت بيلَ 

 لةبةردةم كةسي ستةمكاردا طةورةترين جيهادى ريَي خواية.
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 ثرسيارةكان

 ئيبن تةيمية ناوى ضي بوو؟ لة كوَي لةدايك بوو؟ .1

 بنةمالَةي تةيمية بة ضي ناسراون؟ .2

 ئيبن تةيمية ضؤن تةمةنى مندالَي بةسةر برد؟ .3
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 بؤضي ئيبن تةيمية زوو زوو بةند دةكرا؟ .6
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 ئيبن قةيم

يبن قةييمى يةكيَكى تر لةزانا ناودارو طةورةكانى جيهانى ئيسالمى  ئ
جةوزى(ية كة تا ئةمِرؤش نووسينةكانى لةبةردةستى موسولَماناندان و 
سووديان ليَدةبينريَت، بةلَكو يةكيَكة لةو زانايانةى تا ئةمِرؤش 
نووسينةكانى زؤر بايةخييان ثيَدةدريَت و وةردةطيَردريَن بؤ زمانة 

مانى جؤراوجؤرةكان لةوانةش هةندىَك كتيَبي وةرطيَردراون بؤ سةر ز
 ثاراوى كوردى.

ئيبن قةييم لةشارى ديمةشق لةدايك بوو، ديمةشق ثايتةختى ئةمِرؤي 
سورياية، هةر لةزووةوة ئةو شارة مةلَبةندو النةى زانايان و كةسة 
طةورةكان بووة، وةك بينيمان ئيبن تةيميةش كةزانايةكى طةورةى ئيسالم 

 بوو لةديمةشق ذيا و هةر لةويَش كؤضي دوايي كرد.

 يار: ئيبن قةيم ناوى ضي بوو؟ثرس

وةآلم: ئيبن قةيم ناوى موحةممةد بووةو باوكيشي ناوى قةيم بووة، ئةو 
بنةمالَةية ناسرابوون بةجةوزى، هةر بؤية موحةممةدى زاناش لةبري 
ئةوةى بةناوى خؤيةوة ناو دةربكات زياتر ناسراوة بةئيبن قةيمي جةوزى، 

اوةكانى ناو ديمةشق و قةيمي باوكى يةكيَك بووة لة زانا ناسر
لةخويَندنطةى جةوزى لةديمةشق سةرقاَل بوو، بؤية هةم خؤيشي و هةم 

 نةوةكانيشي ناسران بةجةوزى لةبةر بوونى باوكيان لةو قوتابخانةيةدا.

كؤضي لة شارى ديمةشق لةدايك بوو، هةر لة  691ئيبن قةيم لةسالَي 
 ةورة بوو.سةرةتاى ذيانيةوة لةناو خاك و ناوضةي زاناياندا ط

ئيبن قةيم كةسيَكى زؤر لةخواترس و باوةِردار بوو، ئةو هةميشة 
سةرقاَل بوو بة ثةرستشي خواى طةورة و خؤي دةثاراست لة هةموو 
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تاوانيَك، هةولَي دةدا خواى طةورة رازى بكات، ضونكة دةيزانى 
رةزامةندى خواى طةورة لةهةموو شتيَك طرنطترة، زؤربةى كاتى خؤي 

رد بة زانستةوةو لة خزمةت مامؤستاياندا دةبوو يان وانةى سةرقاَل دةك
دةوتةوة يان خؤي سةرقاَل دةكرد بةنووسيني كتيَبةوة تا موسولَمانان ليَي 

 سوودمةند بن.

كاتيَك نويَذي دةكرد حةزى دةكرد ماوةيةكى زؤري ثيَبضيَت، ئيتر 
وة، قورئانيَكى زؤر زؤري دةخويَندو زؤر لةكِرنووش و سوجدةدا دةماية

ثاش نويَذةكةشي زؤر بةهيَمنى و بةبَي ثةلةكردن دادةنيشت و زيكري 
خواى طةورةى دةكرد، بةتايبةت كة نويَذي بةيانى دةكرد نةدةخةوتةوة، 
بةلَكو دادةنيشت يادى خواى دةكرد تا تةواو دونيا رؤشن دةبوو و خؤر 

 هةلَدةهات.

ر، لةوانة: ئيبن قةيم ماوةى رؤذانةى خؤي بةضةند كاريَك دةبردة سة
خؤي سةرقاَل  دةكرد بةنويَذ و ثةرستشةكانةوةو لةوةشدا نموونةيةكى باآل 
بوو، هةروةها لةقوتابخانةى جةوزى ثيَشةوايةتى دةكردو وانةى دةوتةوة، 
هةروةها لة ضةند شويَنيَكى تري وةك صةدرية و شويَنانى تر وانةى 

و وةآلمدانةوةى  دةوتةوة، ماوةيةكى دانابوو تايبةت بةكيَشةكانى خةلَك
ثرسيارةكانيان تابةثيَي بِريارى شةريعةت كيَشةكانيان بؤروون بكاتةوةو 
ضارةسةري دروستيان بخاتة بةردةست، كاتيَكي تايبةتيشي دانابوو بؤ 
نووسيني كتيَب و بابةتى طرنط بؤ موسولَمانان، ئيتر نووسينةكانى هيَندة 

انيشي هيَندة بةهيَزن كة بؤ كتيَبةوة دةبوون، كتيَبةك 30زؤرن كة لةسةروو 
هةموو كاتيَك دةبن، ئيَستاش لة كوردستاندا هةندَى لة كتيَبةكانى كراون بة 

 كوردي و ضاا كراون.

 ثرسيار: ئايا ثةيوةندى نيَوان ئيبن قةيم و ئيبن تةيمية ضؤن بوو؟

وةآلم: ئيبن قةيم خويَندكاريَكى زؤر زيرةك و طويَِرايةلَي ئيبن تةيمية 
كو لةسةر ئةوةى زؤر طويَي دةطرت لةئيبن تةيمية لةسةر ئةوة بوو، بةلَ 

ئازارو نارةحةتى زؤري تووش بوو ضونكة كةسانيَك هةبوون حةزيان 
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نةدةكرد ئيبن تةيمية كةسي لة دةور بيَت و ثيَيان خؤش نةبوو ئةو هيَندة 
زيرةك بيَت، بؤية دذايةتى خؤيشي و خويَندكارةكانى ئةويشيان دةكرد، 

اتيَك ئيبن تةيمية بةند كرا ئيبن قةيميش بةند كرا، بةالَم دواى ئةوةبوو ك
 ئةوةى ئيبن تةيمية مرد ئيتر ئيبن قةيميان ئازاد كرد.

اهيم بوو، ئةو مندالَةى رئيبن قةيم مندالَيَكى زيرةكى هةبوو كة ناوى ئيب
لةالى ئيبن قةيمي باوكى وانةى دةخويَندء هةولَيدةدا شويَن ثيَي باوكى 

ت، هةموو خويَندكارةكانى ئيبن قةيم بوون بة زاناى طةورة و هةلَبطريَ 
ديارى ناو موسولَمانان وةك ئيمامى ئيبن كةسير و ئيمامى ئيبن رةجةب و 
ئيمامى زةهةبي و ضةنديني تر كة هةموويان خويَندكارى ئيمامى ئيبن قةيم 

 بوون.

ة جاريَكيان شةوى ثيَن  شةممة بوو، دةنطى بانطى عيشا لة مزطةوتةو
بةرز دةبوويةوة، لةو كاتةدا ئيبن قةيمي زاناى خواناس كؤضي دوايي 

كؤضيدا بوو، ئيتر تةرمةكةى مايةوة تا  751كرد، ئةمةش لة سالَي 
موسولَمانان هةموويان بتوانن نويَذي لةسةر بكةن، ئةوةبوو بؤ بةيانيةكةى 
ر لةكاتى نويَذي نيوةِرؤدا لةمزطةوتى ئومةوى نويَذي لةسةر كرا، دوات

خةلَكةكة هيَندة زؤر بوون كةدةيانويست نويَذي لةسةر بكةن لةمزطةوتى 
 جةراح( يش نويَذيان لةسةر كرد، ئينجا برا بؤ طؤِرستان و بةدةم 
فرميَسك و طريانةوة لةناو قةرةبالَغيةكى زؤر و كةم ويَنةدا تةرمى ئةو 
 زانايةى ئيسالم خراية ذيَر خاك، خواى طةورة بةهةشتى بةرين بكاتة
شويَنى و لةدؤزةخ بيثاريَزيَت و لةرؤذي دواييدا بةبينيني لةبةهةشتدا 

 خؤشحالَمان بكات.

 

 ثةندو وانة

هةميشة ثيَويستة بطةِريَين بةدواى زانستدا و هةوَل بدةين زانايانى 
دةوروبةرمان بكةين بةمامؤستاى خؤمان و زانستيان ليَوةربطرين تا 
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ن و ببينة مايةى خيَرو سوود بؤ بتوانين شويَن ثيَي زانايان هةلَبطري
 دةوروبةرمان.

ثيَويستة هةوَل بدةين كة طةورة بووين كتيَبةكانى ئةم زانا طةورةية 
نينةوة، هةروةها لةئيَستاشدا بةدايك و باوك يان مامؤستاكانمان بلَيَين بخويَ 

كتيَبةكانى ئةو زاناية بخويَننةوةو بؤمان باسيان بكةن تا سوود وةربطرين 
 لةزانستى هةرضةندة ئةو مردووة بةالَم كتيَبةكانى بةزيندوويي ماونةتةوة.

زيكري خواو  ثيَويستة ئيَمةى موسولَمان  زؤر طرنطى بدةين بةياد و
نويَذةكانمان بةجوانى بكةين و ثةلة نةكةين لة نويَذةكانماندا، ضونكة 
نويَذكردن قسةكردنة لةطةَل خواى طةورة، هةروةها طرنطى زؤر زياتر 
بدةين بةنويَذي بةيانى و يادكردنى خوا لةدواى ئةو نويَذة و ئةطةر بتوانين 

 تةوة.دواى ئةو نويَذة سةرقالَي زيكر بين تا رؤذ دةبيَ 
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 موحةممةدى فاتيح

لةناو ئيسالمدا هةموو نةتةوةكان جيَيان ئةبيَتةوةو قبووَل كراون، ئيتر 
لةخواترسان بةثيَي رةنط و نةتةوة نيية، بةلَكو ئةوةى بنةِرةتة لةئيسالمدا 

ثةيامى ئيسالمة، بؤية هيض كات ئيسالم لةخوا ترسان و ثةيِرةوى جوانتري 
جياوازى ناكات لةنيَوان كورد و عةرةب و تورك و فارس و ئينطليز و هةر 
نةتةوةيةكى تردا، بةلَكو جياوازيةكة لةسةر ئةوةية كاميان كارى ضاكة زياتر 
بكات، هةر بؤية ئةو طةالنةى موسولَمان  بوون هةولَيانداوة ثيَشبِركَي بكةن 

 و خزمةتكردن بةثةيامى خوادا.لةكارى ضاكة

يةكيَك لةو نةتةوانةش توركةكان بوون كة موسولَمان  بوون و توانيويانة بة 
دريَذايي ميَذوو خزمةتى طةورة ثيَشكةش بكةن بةموسولَمانان، ئةطةرضي 
لةم دواييانةى ميَذوودا كاتيَك طويَِرايةلَى ريَنماييةكانى ثةيامى خوا نةبوون 

ؤريان كرد لة طةلى كوردى موسولَمان ، بةآلم ثيَشتر هةنديَكيان ستةمي ز
توركةكان زؤر باوةردار بوون و خزمةتى طةورةيان بةئيسالم دةكردو 
هةموو هةولَيان بؤ ئةوة بوو ئيسالم بطةيةنن بةو شويَنانةى كةئيسالميان 

 ثيَنةطةيشتووةو دةولَةتى ئيسالمى طةورة بكةن.

زريَنن كة ناويان نا دةولَةتى توركةكان توانييان دةولَةتيَك دابمة
عوسمانى، ئةوةش لةبةرئةوةى يةكةم كةس دايمةزراند ناوى عوسمان بوو، 
لةناو ئةو دةولَةتةدا ضةندين سولَتانى بةهيَز هاتن تا ئةوةى سولَتانيَكيان 
هات بة ناوى موحةممةد كة توانى رؤلَيَكى طةورة ببينيَت و ببيَت بة يةكيَك 

ترين خزمةتيان ثيَشكةش بةموسولَمانان كرد، وةك لةو كةسانةى كة طةورة
ضؤن صةالحةدينى كورد قودسي رزطار كرد، موحةممةدي توركةكانيش 

 قوستنتينيةى ثايتةختى مةسيحيةكانى ئازاد كرد.



          

76 
 

 

 
 

 

 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

( هةر لةسةردةمى خؤيدا هةوالَى دابوو بةهاتنى ئةم ثيَغةمبةرى خوا 
نياييةوة قوستةنتينية ئازاد سةركردةية كاتيَك بةهاوةآلنى خؤي فةرموو بة دلَ 

دةكريَت، بةراستى ئةو سوثايةى ئازادى دةكات سوثايةكى زؤر باشةو 
 سةركردةكةشي سةركردةيةكى زؤر باشة.

كؤضي لة شارى  ئةدرنة( لةتوركيا لةدايك بوو،  833موحةممةد لةسالَي 
باوكى ناوى موراد بوو كة سولَتانى ئةو كاتى عوسمانيةكان بوو، دايكيشي 

ى  هوما( خاتوون بوو، ئيتر موحةممةد هةر لةسةرةتاى ذيانيةوة لةناو ناو
كؤشك و دةسةآلتدا لةدايك بوو، زؤر بةجوانى طةورة دةكرا و خزمةتى باشي 
دةكرا، باوكى مامؤستاى تايبةتى بؤ دانابوو تا هةر لةمندالَييةوة وانة فيَر 

ناى طةورةى كورد ببيَت، يةكيَك لةديارترين مامؤستاكانيشي مامؤستايةكى زا
 بوو كة ناسرابوو بة شيَخى طؤرانى.

بؤئةوةى موحةممةد فيَري كارى بةِريَوةبردن بيَت مورادى باوكى 
بِرياريدا موحةممةد بنيَريَت بؤناوضةى  ئةماسيا( تا بةِريَوةبةردنى ئةويَي 
بداتة دةست، ئيتر بةوة فيَري بةِريَوةبردن دةبيَت، ئةو كات هيَشتا تةمةنى 

مةد يانزة ساَل بوو، ئةوةش نيشانةى طرنطى ثيَدانييةتى لةاليةن موحةم
 باوكييةوةو بةهيَزىء زيرةكى موحةممةديشة.

موحةممةد سةرةتا لةوَي زؤر طويَي نةدةطرت لةمامؤستاكانى، بؤية 
باوكى بِرياريدا مامؤستا و زانايةكى زؤر طةورةى بؤ بنيَريَت تا جوان 

ةحمةدى طؤرانى بؤنارد كة زانايةكى ثةروةردةى بكات، ئةوةبوو شيَخ ئ
 طةورةى كورد بوو.

شيَخى طؤرانى هيَندة لةاليةن باوكى موحةممةدةوة مؤلَةتى ثيَدرابوو كة 
ئةطةر موحةممةد تةمبةلَي بنوانداية يان الرييةكى هةبواية شيَخى طؤرانى 
بة داريَك ليَيدةداو تةمبيَي دةكرد تا دووبارةى نةكاتةوة، هةروةها هةر 

ةرةتاوة شيَخى طؤرانى بةردةوام ئةوةى فيَري موحةممةد دةكرد كة لةس
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فةتح كردنى قوستةنتينية ضةندة طرنطةو باسي فةرموودةى ثيَغةمبةرى 
خواى بؤ دةكرد لةو بارةيةوة تا لةئايندةدا كة بوو بة سولَتان هةولَبدات ئةو 
كارة بكات، موحةممةديش بةجوانى ئةوةى وةرطرت و كردى بة ئامانجى 

 خؤي ئةطةر بوو بةسولَتان ئةو كارة بكات.

لةماوةيةكى كةمدا شيَخى طؤرانى هةموو قورئانى بةموحةممة خويَندو 
فيَري وانةكانى شةريعةت و هةنطاوى خواترسي كرد، موحةممةديش زؤر 
لةمامؤستاكةى دةترسا و شةرمي ليَدةكرد، ضونكة زانايةكى زؤر طةورةو 

دةكردنى لةسةر بنةماكانى ئيسالم زؤر بةِريَز بوو، بةو جؤرة   ثةروةر
كاريطةري لةسةر موحةممةد هةبوو، ئيتر موحةممةد زؤر هةولَيدةدا ئةو 

 ( تايبةت بةفةتحى قوستةنتينية ئةو بطريَتةوة.فةرموودةيةى ثيَغةمبةر 

 سولَتان موراد( كة بيني موحةممةدى كوِري ضاك ثةروةردة بووة 
ت بؤ موحةممةدى كوِري و خؤي بضيَتة بِرياريدا واز لة دةسةآلت بهيَنيَ 

ناوضةيةكى دوور تا دوور لةسةختى دةسةآلت بذي، ئةوكات تةمةنى 
( ساَل بوو، بةآلم هيَندة لةوَي نةبوو كةبيستى 14موحةممةد  

 مةجةري(ةكان كة خةلَكيَك بوون هةلَطةِراونةتةوة لةدةسةآلت، نامةى 
دةسةآلت بطريَتةوة دةست، نووسي بؤ باوكى و داواى ليَكرد خؤي بيَتةوةو 

ئةويش طةِرايةوةو سةركردايةتيى سوثاى كردو جةنطيَكى طةورةى دذ 
 بةمةجةريةكان ئةنجامدا و تيايدا موسولَمانان سةركةوتن.

ماوةيةك سولَتان موحةممةد ضوو بؤ شارى  مانيساء( لةوَي مايةوة، لةو 
كة بةبنةرةت خةلَكى  ماوةيةدا ذنى هيَنا، ناوى ذنةكةى  ئامينة طولَبةهار( بوو

يؤنان بوو، دواى ماوةيةكى تريش ذنيَكى تري هيَنا كة ناوى  ستتى( بوو، ئةم 
ذنةي توركمان بوو، ئيتر بةردةوام باوكى هاريكارى بوو تا كيَشة طةورةكانى 
وآلت ضارةسةر بكات، ضونكة هيَشتا موحةممةد طةن  بوو و زؤر تواناى 

 تى نةبوو.ضارةسةركردنى كيَشة طةورةكانى والَ 
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دواى ئةوةى باوكى كيَشةكانى بؤ ضارةسةر كرد ئةوةبوو لةو ماوةدا 
كؤضي دوايي كرد، بؤية موحةممةدى كوِري طةِرايةوةو شويَنى باوكى 
طرتةوة، ثاش بةخاكسثاردنى تةرمى باوكى ئيتر سولَتان بةطةرمى كةوتة 

كةسة هةولَي بةهيَزكردنى دةولَةتةكةى، ضونكة دةيزانى نابيَت مةرطى 
ئازيزةكان ببيَتة هؤكارى وةستان لةخزمةتكردن و سةرخستنى ئايينى خوا و 
باوكيشي هةتا ذيا وا خزمةتى دةكرد بؤية دةيويست ئةويش وةك باوكى 

 بيَت.

سولَتان موحةممةد كةوتة ئامادةسازييةكى ضاك بؤ ئةوةى ئاواتة 
وو، طةورةكةى بةديبهيَنيَت، ئةويش فةتح كردنى شارى قوستةنتينية ب

لةوةشدا شيَخى طؤرانى هاندةرى بوو، بؤ ئةوةش سولَتان سوثاي ئامادة 
كردو زانايانيش باسي جيهاديان دةكرد بؤ سةربازان تا بةطةرمى بجةنطن، 
دواجار هيَرشيان برد بؤسةر قوستةنتينية و لةرووى دةرياو وشكانيشةوة 

نةياندةهيَشت هةلَمةتيان برد، بةالَم ئةوانيش بةسةختى بةرطرييان دةكرد و 
 موسولَمانان بضنة ناوى، ئيتر ذمارةيةكى زؤرى موسولَمانان شةهيد بوون.

تةنيا يةك ريَطة مابووةوة، ئةويش طرتنى ناوضةيةكى ئاوى بوو دةبوو 
موسولَمانان لةويَوة بةكةشتى هيَرش ببةن تا شارةكة بطرن، بةآلم ريَطة 

 نةبوو كةشتى بؤ ببةن.

 رةسةرى ئةوة ضي كرد؟ثرسيار: ئةى سولَتان بؤ ضا

وةآلم: سولَتان بِرياريدا كاريَكى زؤر سةخت بكةن، ئةويش ئةوةبوو 
بةشاخةكةدا كة لةنيَوان ئةوان و شويَنة ئاوييةكةدا بوو كةشتى ببةن بؤ ئةو 
شويَنة، ئةوةش بة شةو بكةن تادوذمن ثيَيان نةزانيت و بةيانى كتوثِر هيَرش 

ولَمانان داريان دةبِريةوةو دارةكانيان بكةنة سةريان، بؤية سةربازانى موس
ضةور دةكردن و بةسةرشاخةكةدا جادةيةكيان ثَي دروست كرد، دواتر 
بةهةموويانةوة كةشتيةكانيان بةسةرياندا راكيَشا و بردنيانة ناوضة 
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ئاوييةكةوة، بةوةش كة رؤذ بووةوة دوذمنان تةواو سةرسام بوو و هيواى 
 ن توانييان دواجار قوستةنتينية ئازاد بكةن.بةرطريكردنيان نةماو موسولَمانا

كاتيَك ضوونة ئةوَي سولَتان بِرياريدا كةس بةناهةق نةكوذن و خويَنى 
ذن و منداَل و ثيرو خةلَكى بيَتاوان نةِرذن، هةروةها سةربازانى 
كؤكردةوةو لةخؤشيدا دةستيكرد بةطريان و وتاريَكى ثيَشكةش كردو 

( توانييان ئةو فةرموودةيةى ثَغةمبةر  موذدةى ئةوةى ثيَدان كة ئةوان
 لةخؤياندا بةديبهيَنن كة ئةوةش طةورةترين موذدةية.

كاتيَك ناموسولَمان ةكان ئةو ليَبوردةيي و نةرمونيانةى سولَتانى 
موسولَمانانيان بينى بةشيَكى زؤريان موسولَمان  بون و بؤيان دةركةوت 

 .ئايين ئيسالم ضةند جوانى و ضاكى لةخؤطرتووة

سولَتان موحةممةد بةم سةركةوتنةوة نةوةستا، بةلَكو بِرياري دا هيَرش 
بباتة سةر ناوضةكانى تريش تا ئةو ناوضانةش بخاتة سةر خاكى 
موسولَمانان و ئاييني ئيسالميان ثَي بطةيةنيَت، بؤ ئةوةش خواى طةورة 
سةركةوتنى زؤري ثَي بةخشيء بةو هؤيةوة ضةندين ناوضة كةوتنة يَر 

موسولَمانان و زؤرةى خةلَكةكةشي بة ئارةزووى خؤيان و بةبَي  دةستى
زؤر ليَكردن موسولَمان  بوون، ضونكة كاتيَك موسولَمانان دةضوونة ئةوَي 
و لةطةلَيان زؤر ضاك بوون و باسي ئيسالميان دةكرد بؤيان ئةوانيش 
سةرسام دةبوون بة ئيسالم و بة رةزامةندى خؤيان موسولَمان  بوونى 

 رادةطةياند.خؤيان 

هةروةها سولَتان ضةندة طرنطى دةدا بةجيهادى ريَطةي خوا هيَندةش 
طرنطى دةدا بةبوارى زانست و خويَندنطةكان و لةبةشةكانى وآلتدا ضةندين 
خويَندنطةو زانكؤو ثةيمانطةى دروست كرد، طرنطى دا بةمةنهةجى خويَندن 

وةها ضةندين و ريَزطرتنى زانايان و يارمةتيدانى خويَندكاران، هةر
نةخؤشخانةى طةورةى لةبةشة جياجياكانى وآلتدا بونيادنا، بةشيَكى زؤر 
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كتيَبي ناوازة بةبِريارى ئةم سولَتانة وةرطيَِرانة سةر زمانى موسولَمانان، 
ضةندين بيناو دةزطاى طةورةو طرنط بونيادنران، طرنطييةكى زؤري دا 

يدا ستةم لة وآلتدا بةبوارى ئابوورى و بازرطانى زؤر ثيَشكةوت، هةولَ 
نةهيَلَيَت و مافي ستةم ليَكراوانى دةطيَِرايةوة بؤيان، بةلَكو خةلَكى هةمووان 
رازى بوون بةدةسةآلتى ئةو سولَتانةو نزاى خيَريان بؤ دةكرد، ئةويش تادوا 
ساتةكانى تةمةنى خووى نةداية تةمبةلَي و هةموو هةولَي خؤي دةخستةطةِر 

 بؤ خزمةتكردنى خةلَك.

اجار ثاش خزمةتيَكى زؤرو سةركةوتنى طةورةى سولَتان موحةممةد دو
لةبوارة جياجياكاندا ئةويش وادةى مردنى هات و دواجار لةمانطى 

كؤضيداو لة تةمةنى ثةنجاو سَي سالَيدا سولَتان  886رةبيعولئةوةلى سالَي 
 موحةممةد كؤضي دوايي كرد.

 

 ثةندو وانة

ينى ثيرؤزى ئيسالمدا طةورةيي و دةبيَت بةجوانى ئةوة بزانين لة ئاي
لةخواترسان بةثيَي رةنط و نةتةوة نيية، بةَلكو ئةوةى بنةِرةتة لةئيسالمدا 
لةخواترسان و ثةيِرةوى جوانتري ثةيامى ئيسالمة، بؤية هيض كات ئيسالم 
جياوازى ناكات لةنيَوان كورد و عةرةب و تورك و فارس و ئينطليز و 

جياوازييةكة لةسةر ئةوةية كاميان كارى  هةر نةتةوةيةكى تردا، بةلَكو
ضاكة زياتر بكات، هةر بؤية ئةو طةالنةى موسولَمان  بوون هةولَيانداوة 

 ثيَشبِركَي بكةن لةكارى ضاكةو خزمةتكردن بةثةيامى خوادا.

( لةسةر بيَت دةبيَت هةرضييةك فةرموودةى ثيَغةمبةرى خواى  
نكة ئةوة مايةى سةركةوتنمانة ئيَمةى موسولَمان  زؤر طرنطى ثيَبدةين ضو

لةدونياو قيامةتدا، دةبينين سولَتان موحةممةد هةموو ماوةى تةمةنى خؤي 

( بيطريَتةوة، بؤية ثيَويستة ئيَمةش دانا تا ئةو فةرموودةيةى ثيَغةمبةر 
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( لة خؤماندا جيَبةجَي بكةين و تةمةنمان دابنيَين فةرموودةكانى ثيَغةمبةر 
 بؤ ئةو بوارة.

يَويستة ريَزى تايبةتى مامؤستايان بطرين ضونكة ئةوان دلَسؤزى زؤر ث
ئيَمةن و كاتى خؤيان تةرخان دةكةن بؤ ئيَمة تا زانستمان فيَر بكةن و ريَي 

 راستمان ثيشان بدةن و ماندوبوونى خؤيان لةبير دةكةن لةبةر ئيَمة.

جيهادكردن لةريَي خوادا و زانست فيَربوون و بآلوكردنةوةى زانست 
ناو خةلَكدا دوو بوارى تةواوكةرى يةكترنء بة دريَذايي ميَذووى لة

ئيسالمى موسولَمانان بة جيَبةجَي كردنى هةردووكيان سةركةوتنيان بةدي 
 هيَناوة.

 ثرسيارةكان

 سولَتان موحةممةد لة سالَي ضةندو لة كوَي لةدايك بوو؟ .1

 سولَتان موحةممةد لة ض نةتةوةيةك بوو؟ .2

 ن موحةممةد ضؤن بوو؟تةمةنى مندالَي سولَتا .3

ئةو مامؤستاية كَي بوو كة زؤر كاريطةرى هةبوو لةسةر سولَتان  .4
 موحةممةد؟

 بؤضي سولَتان موراد بؤ جارى دووةم خؤي بوويةوة بةسولَتان؟ .5

 بؤضي سولَتان موحةممةد هةولَى دةدا قوستةنتينية ئازاد بكات؟ .6

 سولَتان موحةممةد ضؤن قوستةنتينيةى ئازاد كرد؟ .7

 ئازادكردنى قوستةنتينية سولَتان موحةممةد ضي كرد؟ ئايا دواى .8

 دةتوانيت ئةم ضيرؤكة زؤر بة كورتى بنووسيتةوة؟ .9

 



          

82 
 

 

 
 

 

 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

 ئيمامى جوةينى

هةزار سالَيَك لةمةوبةر جيهانى ئيسالمى تووشي ناِرةحةتييةكى زؤر 
ببوو، ضونكة خاكى موسولَمانان بةش بةش ببوو، هةر ناوضةيةك ء 

ندين بيروباوةِري جؤراوجؤر تةشةنةيان بةدةست كؤمةلَيَكةوة بوو، ضة
سةندبوو، ئيتر بوونى زانايانى طةورةء خواناس بؤ ريَنموونى خةلَك 

 ثيَويست بوو.

لةو سةروبةندةدا خواى طةورة مندالَيَكي بةدايك ء باوكيَك بةخشي كة 
دواتر ئةو مندالَة بووبة زانايةكي طةورةو خزمةتيَكي كةم ويَنةي ثيَشكةش 

 ن كرد، ئةويش ئيمامى  جوةيني( بوو.بةموسولَمانا

 جوةيني( لةبنةِرةتدا ناوى  عةبدولمةليكى كوِري عةبدوآلية(و خةلَكي 
جوةينة، ئةم ناوضةش دةكةويَتة باكوورى ئيَرانةوة، ناوضةيةكى كشتوكالَي 
طرنط بوو و شويَني هةلَكةوتنى دةيان زاناى طةورة بوو، بةآلم باثيرةي 

نستدا جوةيني جيَهيَشتء ضوو بؤ شاري نةيسابوور، عةبدولمةليك لةثيَناو زا
ى كؤضيدا عةبدولمةليك لةوَي لةدايك بوو و هةر  419بؤية دواتر لةسالَي 

لةوَي طةورة بوو و زانستي وةرطرت و تا ئةو كاتةى وةفاتى كرد هةر 
لةوَي مايةوة مةطةر بؤ ماوةيةكي كةم جيَي بهيَشتايةو خيَرا دةطةِرايةوة بؤ 

 ئةوَي.

ةيني لةبنةمالَةيةكي زانست خوازو زيرةك لةدايك بوو، بنةمالَةكةيان جو
بةوة ناسرابوون ك ذيانيان لةطةَل زانستدا بةسةر دةبةن، ئةوةش 
بةخششيَكي خوايي بوو بؤ جوةيني تا هةر بةمندالَي لةنيَو ئةو بنةمالَةيةدا 

ةكيَك شةيداى زانست ببيَت ء زانيارييان ليَوةربطريَت، عةبدوآلى باوكى ي
بوو لةزاناكان كة بؤ دةستخستنى زانست ضةندين شارو وآلتى كردو، بوو 
بةزانايةكي ناسراوو بةناوبانط و سةدان خويَندكاري ثيَطةياند، عةبدوآل 

 سةرةتا بذيَوي ذيانى بةدووبارة نووسينةوةى كتيَب دابين دةكرد.
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ى جوةيني لةتةمةنى نؤزدة سالَيدا بوو كة باوكى نةخؤش كةوت، ماوة
حةظدة رؤذ نةخؤش بوو، بةآلم هةر ضاك نةبوويةوةو بةهؤي ئةو 

 نةخؤشيةوة وةفاتى كرد، ئةوةش خةميَكي طةورة بوو بؤ جوةيني.

نةيسابوور شاريَك بوو ثِر بوو لةزاناى هةلَكةوتة، ئةوةش دةرفةتيَكي 
ضاك بوو بؤ جوةيني تا ضاك خؤي ثةروةردة بكات و زانستيَكي زؤر 

دةستي كرد بة فيَربوونء لةبةركردنى قورئانى ثيرؤز،  وةربطريَت، سةرةتا

( و فةرموودةكانى دواى ئةوة طرنطيدا بةفةرموودةكانى ثيَغةمبةري خوا  
لةبةر دةكرد تا بوو بةزانايةكي طةورةى ئةو بوارة، ثاشان لةبوارةكانى 
تريشدا زانستيَكي زؤري وةرطرت، ثاش ئةوةى لة نةيسابوور طةورة بوو 

 اكى وةرطرت، دةستي كرد ب وانة وتنةوةو وتاردان.و زانستي ض

بةآلم ثاش ماوةيةك ئاشووبيَك لةشاري نةيسابووردا روويدا، كة جوةيني 
ناضار كرد شارةكة جيَبهيَلَيَت و رووبكاتة ناوضةكانى تري جيهانى 
ئيسالمى، بؤية رووةو بةغدادي ثايتةختى موسولَمانان بةِريَكةوت و دواتر 

 خاكى حيجاز.لةويَوة ضوو بؤ 

كاتيَك ئيمامى جوةيني بؤ حةج ضوو بؤ مةككة، دواى حةج كردنةكة 
ضوو بؤ مةدينةو ئينجا بيري مةككةى كردو طةِرايةوة بؤ ئةوَي و بةلَيَنيدا 
ماوةيةك لةوَي بميَنيَتةوة، ماوةى ضوار ساَل لةو دةوروبةرة مايةوةو وانةى 

ة لةهةردوو مزطةوتى دةوتةوةو و ثيَش نويَذي بؤ خةلَك دةكرد، هيَند
مةككةو مةدينة ثيَش نويَذي كرد تا ثيَي وترا  ئيمامولحةرةمين( واتة 

 ثيَشةواى مزطةوتى مةككةو مةدينة.

دواى ئةوة ئيمامى جوةيني طةِرايةوة بؤ شاري نةيسابوور و لةوَي خؤي 
سةرقاَل كرد بةوانة وتنةوةو نووسيني كتيَب، بةجؤريَك دةيان كتيَبي 

ي كة بوونة سةرضاوةيةكي طرنطى موسولَمانان بؤ ناوازةى نووس
وةرطرتنى زانست، هةروةها كؤمةلَيَكي زؤر خويَندكارى ثيَطةياند كة 
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زياتر لة سيَسةد خويَندكار دةبوون، هةنديَك لةوانة بوون بةزاناى دياري ناو 
 موسولَمانان وةك ئيمامى غةزالى كة لةم كتيَبةدا باسي ذيانةكةيمان كردووة.

انيَكي ثِر  لةزانستء ماندووبوون، دواجار ئيمامى جوةيني ثاش ذي
نةخؤش كةوت و تووشي تايةكي زؤر بوو، ثاشان جةستةى تةواو الواز 
بوو و هيَزي ليَبِرا، ثاشان برديان بؤ طونديَكى نزيك لةنةيسابوور كة ئاوو 
هةوايةكي ثاكى هةبوو، بةو هيوايةي تةندروستي ضاك بيَت، كةضي زياتر 

ى كؤضي و لة تةمةنى ثةنجا و نؤ  478وو و دواجار لة سالَي الواز ب
سالَي و لة دواى نويَذي خةوتنان كؤضي دوايي كرد، هةر ئةو شةوة 
تةرمةكةى برايةوة بؤ نةيسابوور، هةواَل بآلوبووةوةو خةمء خةفةت 

 هةمووانى طرتةوة.

 

 

 

 :ةكانثرسيار

 

 ئيمامى جوةيني لة كوَي لةدايك بوو؟

 ةيني بةضي ناسرابوون؟بنةمالَةي جو 

 شاري نةيسابوور بةضي ناسرابوو؟ 

 باسي طةشتةكةى جوةيني بكة بؤ مةككةو مةدينة. 
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 جوةيني ضؤن كؤضي دوايي كرد؟

 

 

 

 

 

 

 

 حةسةنى بةصرى

كةم كةسمان هةية لةوتار و طوفتارى مامؤستا و زاناكانماندا ناوى 
ة لةزانا حةسةنى بةصريمان نةبيستبَي، ضونكة حةسةني بةصري يةكيَك

 طةورة و خواناسة طةورةكانى ئيسالم.

باوكى حةسةن ناوى يةسار بوو، يةساري باوكى خزمةتى يةكيَك 

( دةكرد كة ئةويش زةيدي كوِري سابت لةهاوةلَةكانى ثيَغةمبةري خواى  
بوو، دايكيشي ناوى خةيرة بوو و ئةويش خزمةتكاري هاوسةرةكةى 

حةسةن خاوةنى دايك ء باوكيَك بوو ( ئوم سةلةمة بوو، واتة ثيَغةمبةر  
 كةخزمةتى دوو كةسي زؤر نزيكي ثيَغةمبةري خوايان دةكرد.

لةسةردةمى خيالفةتى عومةرى كوِري خةتابدا يةسار داواى خاتوو 
خةيرةى كردو بوو بةهاوسةري، دواى ماوةيةك خواى طةورة مندالَيَكي 

مةرى كوِري ضاوطةشي ثيَدان بةناوى حةسةن، دوو ساَل ثيَش ئةوةى عو
 خةتتاب شةهيد بيَت، حةسةن لةدايك بوو.
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جاري وا هةبوو ئوم سةلةمة كة دايكي باوةِرداران و هاوسةري 

(بوو، دايكي حةسةنى دةنارد بؤ كاريَك، كة دايكي ثيَغةمبةري خوا  
دةضوو حةسةن دةستي دةكرد بة طريان، ئوم سةلةمة مةمكى ثيَدةداو ذيري 

(، جا هاوةآلنى ؤ ناو هاوةلَةكانى ثيَغةمبةر  دةكردةوة، دواتر دةيبرد ب

(نزاى خيَريان بؤ دةكرد، عومةرى كوِري خةتابيش نزاى ثيَغةمبةر  
خيَري بؤ كرد و فةرمووى خواية شارةزاى بكةيت لة ئيسالمدا و الى 

 خةلَك خؤشةويستي بكةيت.

حةسةن هةر لةسةرةتاوة ثةروةردةيةكي جوانى وةرطرت و لةناو 

(طةورة بوو، ثةروةردةيةكي ناوازةى يَغةمبةري خوادا  هاوةآلنى ث
 وةرطرت تا بوو بةزانايةكي طةورة.

حةسةنى بةصري زؤر زانا و زيرةك بوو، خواناسيَكي طةورة بوو و 
زؤر ثةرستشي خواى دةكرد، شيَوةو روخساريَكي زؤر جوانيشي هةبوو، 

زؤر نةرم و  هيَندة جوان بوو كة لة زؤر شويَن ناوبانطى ثةيدا كردبوو،
 نيان و لةسةرخؤ بوو.

حةسةنى بةصري لةناوضةي  وادي قورا( طةورة بوو سةرةتاى ذيانى 
لةوَي بةسةربرد، جاريَك لةسةر وشترةكةى كةوتة خوارةوةو لووتى 

 بريندار بوو.

حةسةنى بةصري طرنطيةكى زؤرى دةدا بةرؤذوو طرتن، هةموو 
ر رؤذوويةكي تري دووشةممةو ثيَن  شةممانيَك بةِرؤذوو بوو، هة

سوننةتيش هةبواية، حةسةنى بةصري نةيدةهيَشت لةدةستي بضيَتء 
 بةرؤذوو دةبوو.

خواناسيَك هةبوو بةناوى حةمزة، دايكي بردي بؤ الى حةسةنى بةصري 
و وتى حةز دةكةم كوِرةكةم لةطةَل تؤ بيَت بةلَكو خواى طةورة ريَنموونى 



          

87 
 

 

 
 

 

 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

دةدا، رؤذيَك زياتري بكات، حةسةنى بةصريش زؤر طرنطى ثيَ 
ئامؤذطاريةكي كردو وتى: كوِرة شيرينةكةم زؤر خةفةت بخؤ بؤ رؤذي 
دوايي و طرنطيةكي زؤر بدة بةثةرستشي تةنياو نهيَني، جا حةمزة دةلَيَت 
جار هةبوو دةضووم بؤ الى دةمبيني حةسةنى بةصري دةطري، منيش ثيَم 

رةحمةتي وت بؤضي هيَندة دةطريت؟ ئةويش دةيوت طريان لةترسي خوا 
 لةطةلَة و لةدؤزةخ رزطارت دةكات.

حةسةنى بةصري لةمزطةوتدا وانةى دةوتةوةو رؤذانة وانةكانى 
قورئانء فةرموودةو زمانةوانى و ضةند وانةي تري بةموسولَمانان 

 دةوتةوةو خويَندكاريَكي زؤري هةبوو و سةدان كةسي ثيَطةياند.

فآلنةكةس جاريَك كةسيَك هات بؤ الى حةسةنى بةصري و وتى 
غةيبةتى تؤي دةكرد، ئةويش ثاكةتيَك شيريني نارد بؤ ئةو كةسةي كة 
غةيبةتى كردبوو و نامةيةكيشي بؤ نووسي و تيايدا نووسيبوي: بيستوومة 
تؤ ضاكةكانى خؤت بة دياري بةمن بةخشيوة، بؤية منيش ئةم شيرينيةم بؤ 

 نارديت.

هةستي  حةسةنى بةصري نةخؤش كةوت و خةريك بوو بمريَت، خؤي
كرد كة سةرةمةرطى هاتووة، بؤية هةنديَك وةسيةتى كرد بؤ عةبدوآلى 
كوِري، دواجار لة شةوي هةيني مانطى رةجةبى سالَي سةد و دةي كؤضيدا 

 وةفاتى كرد و تةمةنى نزيكةي هةشتاو هةشت ساَل بوو.
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 :ةكانثرسيار

 

 دايك ء باوكى حةسةن كَي بوون؟

 سةلةمة ضؤن بوو؟ ثةيوةندى حةسةن لةطةَل ئوم

 بؤضي حةسةنى بةصري زؤر دةطريا؟ 

بؤضي حةسةنى بةصري شيريني نارد بؤ ئةو كةسةي غةيبةتى 
 كردبوو؟

 دةتوانيت ذيانى حةسةني بةصري بؤ خؤشةويستيَكت باس بكةيت؟

 

 

 

 

 

 ئيمامى سوفيان
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ناوى سوفيانى كوِري عويةينةية، ئةم زانا خواناسة لة شاريَكي عيَراق 
كة ئةويش شارى كوفةية، لةبةرةبةيانيَكى رؤذي شةممةو  لةدايك بوو

 لةمانطى شةوالى سالَي سةدو حةوتى كؤضييدا لدايك بوو.

عويةينةى باوكى لةكاربةدةستانى ئةو ناوضةية بوو، بةآلم دواتر كة 
 لةسةر كار البرا، ضوو بؤ شارى مةككة و لةوَي نيشتةجَي بوو.

ولَمان  بوون، ضوار لة سوفيان نؤ براى هةبوو كةهةموويان موس
براكانيشي زاناى بواري فةرموودة بوون و فةرموودةكانى ثيَغةمبةري 

 ( دةطيَِرايةوة.خوايان  

سوفيان هةر لةسةرةتاى ذيانيةوة دةستيكرد بةوةرطرتنى زانست، 
سةرةتاش ضووة خزمةتى مامؤستايانء دةستي كرد بةفيَربوون و 

حةوت سالَييدا هةموو قورئانى لةبةركردنى قورئانى ثيرؤز، لةتةمةنى 
لةبةركرد، ئةوةش بةخششيَكي خوايي بوو كة توانى لةو تةمةنة كةمةدا 

 هةموو قورئانى ثيرؤز بةجوانى و رةوانى لةبةر بكات.

دواى ئةوةش هةر زانستي وةردةطرت تا تةمةنى بوو بةثانزة ساَل، ئيتر 
كانى لةو كاتةوة دةستى كرد بةوةرطرتن و لةبةركردنى فةرموودة

(، رؤذيَك باوكى بانطى كردو وتى رؤَلة طيان ئيتر ثيَغةمبةري خوا  
طةورة بوويت و هةوَل بدة ضي خيَر و ضاكةية فيَري ببة، رؤلَة طيان 
ئةطةر هيض هاوِريَت نةبيَت زؤر باشترة لةوةي هاوِريَي خراثت هةبيَت، 

س وابكات تا دةتوانيت طويَِرايةلَي ريَنمايي زانايان ببة، ضونكة هةركة
بةختةوةر و براوة دةبيَت، سوفيانيش ئامؤذطارييةكانى باوكى بةهةند 

 وةرطرت و تا ئةو كاتةى لةذياندا بوو لةبيري نةدةضوو.
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ئيتر سوفيان بةردةوام دةضووية خزمةت زانايانى فةرموودةو 
لةخزمةتياندا دادةنيشتء فةرموودةى لَيوةردةطرتن و دةينووسيةوةو 

 رد.بةجوانى لةبةري دةك

جاريَك سوفيان لةطةَل يةكيَك لةزاناكان لةثاَل كةعبةدا بوو، زاناكةش 
ناوى عةمري كوِري دينار بوو، سفيان داواى ليَكرد فةرموودةى فيَر بكات، 
ئةويش هةشت فةرموودةى بؤ طيَِرايةوة، ئينجا سوفيان طويَدريَذةكةى 

ةمري مامؤستاكةى راطرت تا مامؤستاكةى نويَذةكةى بكات، كاتيَك ع
مامؤستاى هاتةدةرةوة سوفيان هةر هةشت فةرموودةكةى بةلةبةركردنةوة 

 دووبارة كردةوة، مامؤستاكةشي سةرسام بوو بةزيرةكى سوفيان.

( كة لةهةموو سوفيان هيَندة طرنطيدا بةفةرموودةكانى ثيَغةمبةر  
شويَنيَك ناوبانطى ثةيدا كرد و دواجار بوو بةزانايةكي طةورةى بواري 

ودةو خةلَكي لة هةموو شويَنيَكةوة دةهاتنة خزمةتى و فةرموودةيان فةرمو
 ليَوة دةبيست.

سوفيان كاتيَك فةرموودةيةكي وةردةطرت، ثيَشتر جوان لةبةري دةكرد 
ئينجا دةينووسيةوة، دواتريش هةم دةيخويَندةوة، خؤي دةلَيَت هةر 

ةبةرم فةرموودةيةكم نووسيبيَتةوة ثيَش ئةوةى بينووسمةوة بةجوانى ل
 كردووة.

سوفيان نةوةك تةنيا الى خةلَك خؤشةويست بوو، بةلَكو تةنانةت الى 
سةركردةكانى موسولَمانانيش زؤر ريَزدار و خؤشةويست بوو، سةركردةى 
ئةو كاتى موسولَمانان كة هاروونة رةشيد بوو هةركات ناوى سوفيانى 

ثيرؤز و  ببرداية دةيوت طةورةي خةلَك، ضونكة دةيزانى هةموو قورئانى

 ( لةناو دلَي سوفياندان.فةرموودةكانى ثيَغةمبةري خوا  
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سوفيان دةويت: زاناى ئيشكةر ئةو كةسةية كة بةتةواوةتى شةريعةتى 
خودا جيَبةجَي بكات، ئيتر خةلَكي ثيَش ئةوةى طوَي لة زانستةكةى بطرن، 

 بة كردةوةكانى سوود وةربطرن.

انستيَكي البوو بةكردةوة واتة ثيَويستة زاناي موسولَمان هةرضي ز
جيَبةجيَي بكات، نةوةك شتيَك بةخةلَك بلََيت و خؤي جيَبةجيَي نةكات، 
ضونكة خواى طةورة هةِرةشةي كردووة لةو جؤرة زانايانة كةشتيَك 

 بةخةلَك بلَيَن و خؤيان نةيكةن.

هةروةها دةيوت: هةر موسولَمانيَك خؤي لةموسولَمانيَكى تر بةباشتر و 
 نيَت، ئةوة خؤبةزلزانة.طةورةتر بزا

سوفيان تةمةنيَكي زؤر ذيا، كؤتا جار ضوو بؤ حةج، لةوَي جليَكي خؤي 
راخست و لةسةري راكشا و وتى وا حةفتا سالَة ديَمة ئةم شويَنة و هةموو 
جاريَك وتوومة خواية ئةمة كؤتا جارم نةبيَت ديَمة ئيَرة، بةآلم ئيتر رووم 

و جارةيان داواى نةكرد، هةر لةو سالَةداو ناية داواى لَي بكةم، ئةوةبوو ئة
لة رؤذي شةممةى مانطى رةجةبي سالَي سةد و نةوةد و هةشتي كؤضيدا 

 وةفاتى كرد.

 

 

 :ةكانثرسيار

  

 سوفيان لة تةمةنى ضةند سالَيدا هةموو قورئانى لةبةر كردبوو؟

 ئامؤذطارى باوكى سوفيان بؤ كوِرةكةى ضي بوو؟
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 وِري دينار ضؤن بوو؟بةسةرهاتى سوفيان و عةمري ك

 هارونة رةشيد ضؤن ناوى سوفيانى دةبرد؟ 

 سوفيان لة كؤتا حةجيدا ضي وت؟ 

 

 

 

 

 

 

 سولَتان قوتز

يةكيَك لةسةركردة ديارو  طةورةكانى ناو ميَذووي ئيسالمى كةتوانى 
خزمةتيَكي طةورة ثيَشكةش بةموسولَمانان بكات كةسيَك بوو بةناوى قوتز 

تان و سةركردةى موسولَمانانء دوذمنى طةورةى كة توانى ببيَت بةسولَ 
 ئيسالم لةناوبةريَت.

قوتز سةرةتا كؤيلةيةك بوو لةبازاِري كؤيلة فرؤشاندا دةفرؤشرا، 
ئةوةبوو سةركردةيةكي موسولَمانان ئةوي كِري و ضاك ثةروةردةى كردو 

سةردةمى ةخزمةتى كردو لةسةر مةشقي سةربازى رايهيَنا، هةر ل
ا كة ثةروةردةى سةربازى وةردةطرت، خةونى بةوةوة كؤياليةتييةكةيد

 دةبيني ببيَتة سةركردةيةك و مةغؤلةكان لةناوبةريَت.
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 ثرسيار: مةغؤلةكان كَي بوون؟

وةآلم: مةغؤلةكان ئةو نةتةوة دِرندة مرؤظ كوذانة بوون كة 
لةخؤرهةآلتةوة هيَرشيان هيَنا بؤ جيهانى ئيسالمى و بضوونايةتة هةر 

بِري موسولَمانانيان دةكرد و دةستيان نةدةثاراست  شاريَك كوشت ء
 لةكوشتنى ذنء مندالَيش.

قوتز لةخزمةتى سةربازى يةكيَك لة ثاشا طةورةكانى ئةيووبيةكاندا بوو، 
رؤذ بة رؤذ بةهؤي بةهيَزييةوة تواناكانى دةردةكةوتن، ئيتر دواى 

دةسةآلت الوازبوون ء نةمانى ئةييووبيةكان قوتز توانى بةماوةيةكي كةم 
وةربطريَت ء مةترسييةكانى سةر دةسةآلتةكةى و ملمالنَي ناوخؤييةكان 

 نةهيَلَيَت.

لةوكاتةدا مةغؤلةكان هيَرشيان هيَناية سةر بةغداد و توانييان ثايتةختى 
ئةوكاتى موسولَمانان داطير بكةن ء كوشتاريَكي زؤريان تيَدا كرد، ئيتر 

مةغؤلةكان و بةشيَكي زؤر  زؤربةي خاكى موسولَمانان كةوتبووة دةست
 كةمي مابووةوة كة ئةويش لةدةستى سولَتان قوتزدا بوو.

سةركردةى مةغؤلةكان ناوى هؤالكؤ بوو ويستي ئةو ناوضانةى تريش 
داطير بكات، بؤية نامةيةكي نووسي بؤ سولَتان قوتز و داواى ليَكرد 
 ناوضةكان بدات بةدةستةوة، ئةويش هةموو سةركردةكانى كؤكردةوةو
تيَيطةياندن نابيَت خؤيان بدةن بةدةستةوةو دةبيَت هةولَبدةن هةموو خاكى 
موسولَمانان ئازاد بكةن ء مةغؤلة دِرندةكان لةناوببةن، ثاش مشتومِريَكي 
زؤر دواجار هةموويان يةكدةنط بوون كة خؤيان نةدةن بةدةستةوةو 

 بجةنطن.

و بنيَت و هيَرش سولَتان قوتز بِرياريدا ثيَش هيَرشي مةغؤلةكان هةنطا
ببات بؤ ئةوةي ثيَشِرةوى مةغؤلةكان بوةستيَنيَت و خاكى موسولَمانان 
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لةدةست بيَباوةِران وةربطريَتةوة، جا يةكيَك لة هاوِرَي ديَرينةكانيشي 
كةسةركردةيةكي بةهيَزي سةربازيى بوو، ناوى  بيبرس( بوو ئامادةيي 

وةية هةموويان بةرةيةكي دةربِري ثشتيوانى لةسولَتان قوتز بكات، بةو شيَ 
بةهيَزيان ثيَكهيَناو دواجار توانييان لةجةنطيَكدا كة ثيَيوتراوة جةنطى  عةين 
جالوت( مةغؤلةكان بشكيَنن ء سةركردةى مةغؤلةكانيش بكوذن، ئةوةش 
وةك دانانى بةرديَكي طةورة وابوو لةبةردةم هيَرشي مةغؤلةكاندا، ئيتر 

 موسولَماناندا دةشكان. لةوة بةدواوة مةغؤلةكان لةبةردةم

هةوالَي شكستى مةغؤلةكان هةموو موسولَمانانى دلَخؤش كردء هةر 
موسولَمانيَك ئةو هةواَلةي دةبيست هيَندة خؤشحاَل دةبوو، وةك ئةوة وابوو 

 خةآلتيَكي طةورةي ثيَبةخشرابيَت.

بةآلم بةدواى ئةو خؤشييةدا ناخؤشييةك هات، ئةويش ئةوة بوو سولَتان 
ةِرانةوةيدا بةرةو شويَني خؤي، لةاليةن هاوِرَي ديَرينةكةى لةكاتى ط

خؤيةوة كوذرا، بيبرسي هاوِريَي سةركردةيةكي بةهيَز بوو لةطةَل قوتزدا 
كةوتة ناكؤكي و دواجار طةيشتة ئةوةي قوتزى هاوِريَي خؤي بكوذيَت و 

 خؤي لةشويَنةكةي ئةودا دةسةآلت وةربطريَت.

وامى موسولَمانان بريتي بووة لةناكؤكي ثةندو وانة: هةلَةيةكي بةردة
نيَوانيانء هةميشة بةهؤي ئةو ناكؤكييانةوة رووداوى ناخؤش تووشي 
موسولَمانان بووة، بؤية زؤر ثيَويستة هةولَبدةين ناكؤكييةكان نةهيَلَين ء 
هةركات ناكؤكييةكيش دريَذةي كيَشا هةولَبدةين بضووكى بكةينةوة تا 

 ت ريَطة بدةين يةكِريزيي موسولَمانان بشيَويَنيَت.لةناودةضيَت، بةلَكو نابيَ 
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 ثرسيار:

 قوتز سةرةتا ضي بوو؟

 قوتز ضؤن دةسةآلتى وةرطرت؟

 مةغؤلةكان كَي بوون؟

 جةنطى عةين جالوت ضي بوو؟ 

 سولَتان قوتز ضؤن كؤتايي بة ذيانى هات؟
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 عةبدوآلى كوِري موبارةك

ووي موسولَمانان كة وةك زانايةكي ثياويَكي طةورةو خواناسي ناو ميَذ
طةورة ناسراوة  عةبدوآلى كوِري موبارةك(ة، جا بؤ سوود وةرطرتن 

 لةذيانى ئةم ثياوة طةورةو زانا ناسراوة دةضينة خزمةت ذيانةكةي.

عةبدوآلى كوِري موبارةك بةرةضةلَةك توركة، باوكى تورك و دايكيشي 
ةئيسالمدا دةمارطيري خوارزمى بوو، ئةمةش ئةوة دةسةلميَنيَت كة ل

رةطةزيى نيية و خواى طةورة ئيسالمى تايبةت نةكردووة بةنةتةوةيةكةوةو 
هةركةس بةدروستي بنةويَتة ئاييني ئيسالم، خواى طةورة ريَزو طةورةيي 

 ثيَدةبةخشيَت.

باوكى عةبدوآل سةرةتا كؤيلةيةك بوو، كؤيلةى ثياويَكى بازرطان بوو، 
ر خواناس بوو، ثةرستشي زؤر زؤر بوو، ئةم كؤيلة هةذارة كةسيَكي زؤ

جا كابراى دةولَةمةند باخيَكي هةبوو، موبارةك سةرثةرشتي دةكرد، جاريَك 
كابرا هات و داواى هةناريَكي شيريني كرد تا موبارةك بؤى ليَبكاتةوة، 
ئةويش ضوو هةناريَكي بؤ هيَنا، كةضي هةنارةكة ترش بوو، كابرا تووِرة 

نارى شيرين دةكةم و تؤيش هةنارى ترشم بؤ بوو و وتى من داواى هة
ديَنيت؟ موبارةك دوو جارى تر هةنارى بؤ هيَنا هةر ترش بوو، كابرا وتى 
يانى تؤ هةنارى ترش و شيرينى ئةم باخة ناناسيتةوة؟ ئةويش وتى نا، كابرا 
وتى بؤضي؟ موبارةك وتى من تا ئيَستا هيضم لةهةنارى ئةم باخة 

ان شيرين و كاميان ترشة، كابرا وتى ئةي بؤضي نةخواردووة تابزانم كامي
نةتخواردووة؟ ئةويش وتى تؤ مؤلَةتت ثيَنةداوم ليَي بخؤم، كابراى خاوةن 
باخ بةرةوشت بةرزي و ثاكى موبارةك سةرسام بوو، جا كضيَكي هةبوو 
داواكاري زؤر زؤر بوو، كابرا بةموبارةكى وت بؤضي ئةم كضةم بة 

بارةكيش بةهاوسةري طرت، دواتر لةسالَي هاوسةر ناطريت؟ ئةوةبوو مو
 سةد و هةذدةى كؤضيدا خواى طةورة مندالَيَكي ثيَبةخشين بةناوى عةبدوآل.
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عةبدوآل لةشارى مةرو دةذيا، ئةو شارةش ثِر بوو لةزاناى طةورة، 
ماوةى بيست ساَل لةوَي ذياو سةرةتا لةخويَندنطة وانةى دةخويَند، جاريَك 

ةش كرد، كة تةواو بوو، عةبدوآل هةموو وتارةكةى زانايةك وتاريَكي ثيَشك
لةبةركردبوو، هةمووي دووبارة كردةوة، ليَوةشاوةييةكةى بةخششيَكي 

 خوايي بوو  .

بةآلم دواى ماوةيةك عةبدوآل تاقةتى خويَندنى نةما، ثاشان خووي داية 
يارى و طةمة و كات بةسةربردن، شةويَك كة خةريكي كات بةسةربردن 

ليَكةوت و خةويَكي بيني، تيايدا بالَندةيةك ئايةتيَكي قورئانى بوون، خةوي 
بؤ خويَندةوة، عةبدوآلش راضلَةكى و تةوبةي كردو بِرياريدا ئيتر كاتةكانى 

 لةثةرستش و وةرطرتنى زانستدا بةسةر ببات.

عةبدوآل زؤر طرنطى دةدا بةفةرموودةو تةواو تامةزرؤي 

ت تا مردن واز لةوةرطرتنى ( بوو، دةيوفةرموودةكانى ثيَغةمبةر  

(،ناهيَنم. جاريَك عةبدوآل فةرموودةيةكي بيست، فةرموودةكانى ثيَغةمبةر  
بِرياريدا بضيَت بؤالى ئةو مامؤستايةي فةرموودةكةي طيَِراوةتةوة، بةآلم 
مامؤستاكة لةشاريَكي زؤر دوور بوو، نزيكةي هةزار كيلؤمةتر دوور بوو، 

خيَرا بطات، عةبدوآل كؤلَي ثيَضايةوةو ئةو كاتةش سةيارة نةبوو تا 
كةوتةِرَي تاطةيشتة الى مامؤستاكةو فةرموودةكةي ليَبيست، ئينجا 

 طةِرايةوة بؤ شارةكةى خؤي.

هاوكات لةطةَل وةرطرتنى زانستدا، عةبدوآل سةرقالَي بازرطانيش بوو، 
ئةوةشي لةباوكيةوة وةرطرت كة دواى هاوسةرطيري دةستي كرد 

م لة مامؤستاكةيةوة كة ئيمامى ئةبووحةنيفة بوو و بةبازرطانى، هة
سةرقالَي كارى بازرطانى بوو، ضونكة عةبدوآل دةيزانى دةبيَت موسولَمان  
لةبةري رةنجى خؤي بخوات و نةبيَت بةئةرك بةسةر خةلَكي ترةوة، بةلَكو 
خواى طةورة موسولَمانى ئيشكةر و بةخشةري خؤشتر دةويَت لةكةسيَك كة 

 و بارطراني بؤ خةلَكي دروست دةكات. هةميشة ئةرك
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جاريَك ثياويَك ثيَيوت ئةي عةبدوآل خؤ تؤ باس لةوة دةكةيت بيرو 
خةيالَمان الى دونيا نةبيَت و ورياى قيامةتمان بين، كةضي خؤت سةرقالَي 
بازرطانيت، ئةويش وتى ئاخؤ من بازرطانى دةكةم تا ضاوم لةدةستي 

خوادا ببةخشم، لةهةر شويَنيَك دةرفةت  خةلَك نةبيَت ء ثارةكةشي لةريَطةي
بووبيَت خيَرم كردووة، ئةوةبوو عةبدوآل ساآلنة ثارةيةكي زؤر زؤري 
تايبةت كردبوو بةو كةسة خواناسانةى خؤيان بؤ زانست و خواثةرستي 

 يةكاليي كردبووةوة.

جاريَك كابرايةكي نةخؤش هات بؤالى عةبدوآل و وتى من وا حةوت 
ةية ضارةسةر نابيَت، دةرمانى جؤراوجؤريشم بؤ سالَة نةخؤشييةكم ه

بةكارهيَناوة، ئةويش وتى بِرؤ بزانة لةكويَدا خةلَكي ثيَويستيان بةئاوة، لة 
ريَي خوادا بيريَكيان بؤ هةلَكةنة ثشت بةخوا ضاك دةبيتةوة، كابراش ضوو 

 وايكرد، خواى طةورةش شيفايدا و ضاك بووةوة.

و غةزاى ريَي خواى دةكرد، ئةوةبوو هةروةها عةبدوآل بةشداريي جيهاد
جاريَك لة غةزايةك طةِرايةوةو لةريَدا لةشارؤضكةيةك اليدا بةناوى هيت، 
لةوَي وادةى ذيانى كؤتايي هات و لة سالَي سةدو هةشتاو يةكي كؤضي و 
 لة مانطى رةمةزان و لة تةمةنى شةست و سَي سالَيدا كؤضي دوايي كرد.

 

 

 ثرسيار:

 آل هةنارى شيريني ناو باخةكةى نةدةناسيةوة؟بؤضي باوكى عةبدو 

 عةبدوآل ضؤن تةوبةي كرد؟
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 ( ضؤن بوو؟هةلَويَستي عةبدوآل بةرامبةر بةفةرموودةكانى ثيَغةمبةر  

 عةبدوآل ضي وت بة كابراى نةخؤش؟

 بؤضي عةبدوآل  بازرطانى دةكرد؟

 

 

 

 

 عيززى كوِري عةبدوسةالم

ين هيَندة طةورةو ريَزدارة كة الى ئةم زانا ثايةبةرزةي ئيَستا باسي دةكة
موسولَمانان ناسراوة بة سولَتانى زانايان(، ئةويش ناوى  عةبدولعةزيزي 

 كوِري عةبدوسةالمة( و زياتر بة عيززي كوِري عةبدولعةزيز ناسراوة.

ى كؤضي لة ديمةشق لةدايك بوو،  577عةبدولعةزيز لة ساَلي 
بةآلم يةكيَك لةباثيرة طةورةكانى بةبنةِرةت خةلَكي باكوورى ئةفريقيا بوو، 

 هاتة ديمةشق و لةوَي نيشتةجيَبوو.

دايكء باوكى عةبدولعةزيز كةسانى هةذار بوون ء لةرووي داراييةوة 
دةستكورت بوون، ئةمةش وايكرد ئةم كةسايةتيية لةطةَل سةختييةكانى 

 ذياندا خؤى بطونجيَنيَت.

وتة وةرطرتنى عةبدولعةزيز هةر لةديمةشق طةورة بوو، لةوَي كة
زانست، سةرةتا لةوَي ئيشي دةكرد، ضونكة خيَزانيَكي هةذار بوون، بةآلم 
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دواتر بِرياريدا طرنطى زياتر بدات بةزانست، ضونكة ديمةشق ثِر بوو 
لةزاناى طةورةو شارةزاى هةموو بوارةكان، ئةوةش دةرفةتيَكي طةورة 

ت زانست لةزانايان بوو بؤ عةبدولعةزيز تابتوانيَت لةهةر بواريَكدا بيةويَ 
 وةربطريَت.

عةبدولعةزيز زؤر بةتاسةوة زانستي وةردةطرت و هةر وانةيةكي 
بخويَنداية هيَندة جوان وةريدةطرت مامؤستاكةى ثيَي دةوت ئيتر ثيَويستيت 
بةهيض نيية، شةوانةش ثيَش خةوتنى هةرضي خويَندبوو دةيهيَنايةوة بيري 

 خؤي و دووبارةى دةكردةوة.

دولعةزيز ضةندة زانستي لةزانايان وةردةطرت، هيَندةش هاوكات عةب
رةوشتي جوان و ئاكارى بةرزي لةو زانايانة وةردةطرت، زؤر بةجوانى 

(و زانستةكانى تري قورئانى ثيرؤز و فةرموودةكانى ثيَغةمبةر  
وةرطرت، يةكيَك لةمامؤستاكانى عةبدولعةزيز زانايةكي كورد بوو بةناوى 

ةبدولعةزيز زؤر زؤر سةرسام بوو بة زانايي سةيفةديني ئامةدى، ع
 سةيفةديني ئامةدي و زانستيَكي زؤري ليَوةرطرت.

دواتر عةبدولعةزيز بِرياريدا بؤ وةرطرتنى زانست بضيَتة ناوضةكانى 
تري جيهانى ئيسالمى و روويكردة بةغدادى ثايتةختى موسولَمانان، 

ا بضيَت بؤ ميصر، هةروةها بؤ طةياندن و بآلوكردنةوةى زانست بِرياريد
جطة لةوةش سةفةريَكي كرد بؤ خاكى حيجاز و هةر لةوَي حةج و 

 عومرةى بةجيَطةياند.

عيززى كوِري عةبدوسةالم بةرامبةر بةدةسةآلتدارانى ناوضةكان زؤر 
توند بوو، ئامادة نةبوو لةثيَناو بةرذةوةندى دونيايي خؤيدا ضاوثؤشي بكات 

نديةكةشي بةرامبةر بةكارى خراثي لةخراثةو تاوانى دةسةآلتداران، تو
 دةسةآلتداران بوو، ئةطةرنا لة كارة ضاكةكانياندا زياتر هاني دةدان.
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عيززى كوِري عةبدوسةالم ذيانى رؤذانةى خؤي بةضةند كاريَك بةسةر 
دةبرد كة بريتي بوون لة: بةجيَطةياندنى ثةرستشةكان وةك نويَذ و رؤذوو و 

زؤري دةدا بةم بوارة، هةروةها يادى خواو زيكرةكان، طرنطييةكي 
فةتواى دةدا بؤ خةلَك و وةآلمى ثرسياري خةلَكي دةدايةوةو كيَشةكانى بؤ 
روون دةكردنةوة، هةرةها خويَندكاريَكي زؤري هةبوو، وانةى ثيَدةوتنةوةو 
زانستي لةناو خةلَكدا بآلودةكردةوة، زؤر جار دواى نويَذةكان و هةروةها 

ويَندةوة بؤ خةلَك ء ئامؤذطاري ثيَويستي رؤذانى هةينيش وتارى دةخ
ثيَشكةش دةكردن، هةروةها عةبدولعةزيز دادوةري نيَوان خةلَكي دةكردو 

 لةكيَشةو طرفتةكانياندا بِرياري يةكالكةرةوةى دةدا.

جاريَك برسيَتيء هةذاريي لةناو خةلَكدا بآلوبووةوةو خةلَكي لةبةر 
كةى عةبدولعةزيزيش هةذارى بةهةرزان باخي خؤيان دةفرؤشت، ذنة

ثارةيدا بةعةبدولعةزيز و وتى بِرؤ باخيَكمان بؤ بكِرة، ئةويش ضوو 
ثارةكةى كرد بةخيَر و بِريَك هةذاري تيَر كرد، كاتيَط طةِرايةوة بؤ مالَةوة، 
ذنةكةى ثيَيوت ئةرَي باخةكةت بؤ كِرين؟ ئةويش وتى بةلََي، ذنةكةى وتى 

ي لةمةبةستةكةى تيَطةيشت ء لةض شويَنيَك؟ وتى لةبةهةشت، ذنةكةش
 دةستخؤشي ليَكردو سوثاسي خواى لةسةر كرد.

بةخشندةيي عةبدولعةزيز طةيشتبووية ئاستيَك ئةطةر كةسيَكى هةذار 
داواى يارمةتى ليَبكردايةو ئةويش هيضي نةبواية ميَزةرةكةى سةري 
ثيَدةبةخشي، ئةوةش سيفةتى زاناي موسولَمانانة كةدةبيَت لةرةوشت بةرزي 

 ضاكةكاريدا ثيَشةنطى جةماوةر بيَت. و

ى كؤضي و لةتةمةنى  660دواجار ئةم زانا طةورةو خواناسة لةسالَي 
هةشتاو سَي سالَيدا لةقاهيرة لةوآلتى ميصر كؤضي دوايي كرد، خةلَكي 
بةبيستنى هةوالَي وةفاتى زؤر دلَطران بوونء جةماوةريَكي زؤر ئامادةي 

 نويَذ لةسةر كردنى بوون.
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 يار: ثرس

 

 دايكء باوكى عيززى كوِري عةبدوسةالم ضؤن بوون؟ 

 باسي بوارى زانستخوازى عةبدولعةزيز بكة؟ 

 بةسةرهاتى كِريني باخةكة ضؤن بوو؟ 

 ذيانى رؤذانةى عةبدولعةزيز ضؤن بوو؟ 

 سَي ثةندو وانة لةذيانى ئيمامى عيززي كوِري عةبدوسةالم باس بكة. 
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 عةبدولقادري طةيالنى

ارة دةضينة خزمةت زانايةكي تري موسولَمان ، زانايةك كة هةر ئةمج
بةناوهيَنانى كةسيَكي خواناس و ضاكةكارمان ديَتة ثيَش ضاو، ئةويش شيَخ 

 عةبدولقادري طةيالنيية.

ى كؤضييدا لةطةيالن لةدايك بوو، ئةم  470ئةم زانا خواناسة لةسالَي 
ةمبةري ئازيزمان زانا ئازيزةمان بةرةضةلَةك دةضيَتةوة سةر ثيَغ

 (.موحةممةد  

عةبدولقادر لةطونديَك بةناوى نيف لةناوضةي طةيالن لةباكوورى ئيَران 
لةدايك بوو، كؤتا مندالَي دايك ء باوكى بوو ،ماوةيةكي كةم دواى 
لةدايكبوونى، باوكى كؤضي دوايي كردو عةبدولقادر هةتيو كةوت، ئيتر 

يكيشي ئافرةتيَكي خواناس و دايكي سةرثةرشتي عةبدولقادري دةكرد، دا
ثاكء ضاكةكار بوو، باثيرةشي ضاوى لة هةردوكيان بوو، باثيرةى 

 عةبدولقادر ثياويَكي خواناس و دونيا نةويست بوو، ثةرستشي زؤر بوو.

ئةم خواناسييةي باوك و دايك و باثيرةي عةبدولقادر، بوو بةمايةي خيَرو 
ةرطرت و هةر ضاكة بؤي و عةبدولقادر ثةروةردةيةكى ضاكى و

 لةسةرةتاوة فيَري خواناسي و رةوشتي جوان بوو.

لةطوندةكةى خؤياندا ثارضة زةويةكيان هةبوو  لةطةَل ضةند مانطا و 
ئاذةلَيَك، عةبدولقادر لةوَي سةرقالَي كشتوكاَل كردن بوو، لةطةَل ئةوةشدا 

 هةميشة بيرو خةيالَي الى خويَندن و وةرطرتنى زانست بوو.

ر لةسةرةتاوة دةستيكرد بةوةرطرتنى زانست و عةبدولقادر هة
لةناوضةكةى خؤيان تاتوانى زانستي وةرطرت، دواتر حةزى كرد بضيَتة 
ناوضةكانى ترو زانستي زياتر بةدةست بخات، بؤية روويكردة بةغداد، 

 ئةوكات ثايتةختى موسولَمانان بوو، ثِر بوو لة زاناى طةورة.
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راوَيذي كرد بةدايكي، دايكيشي كاتيَك ويستي بضيَت بؤ بةغداد، ضوو 
دةستيكرد بةطريان ء خةفةت دايطرت، ضونكة كوِرةكةى ليَي 
دوردةكةوتةوة، بةآلم لةبةرئةوةى لةثيَناو وةرطرتنى زانستدا بوو، مؤلَةتى 

 دا بةكوِرةكةى تا بِروات.

دايكي هةشتا ديناري هةبوو، ئةوة هةموو داهاتيَكي مالَيان بوو، هةمووي 
ادري كوِري تا لةطةَل خؤي بيبات و بةشي خةرجي ماوةيةكي دا بةعةبدولق

بكات، بةالَم عةبدولقادر تةنيا نيوةي ئةو ثارةى بردو ئةوي تري جيَهيَشت، 
ئةو كاتةى عةبدولقادر لةطةَل كاروانةكةدا كةوتةِرَي، دايكي بانطى كرد و 
كؤتا ئامؤذطاريى خؤي بؤ كرد و وتى: رؤلَة طيان وريابة هةرطيز درؤ 

ةكةيت، ضونكة كةسي باوةِردار درؤ ناكات، كوِرة شيرينةكةم هةميشة ن
راستطؤبة ضونكة وا ثةروةردةم كردوويت و هيوام واية هةميشة راستطؤ 

 بيت.

لةنيوةي ريَطةدا كؤمةلَيَك ضةتةو ريَطر هاتة ريَطةيان   شتومةكى 
ان، خةلَكةكةيان برد، كاتيَك دزةكان بؤ كةلوثةل و ثارةى خةلَكةكة دةطةرِ 

يةكيَك لةدزةكان بةعةبدولقادري وت ئةرَي تؤ هيض ثارةت ثيَية؟ 
عةبدولقادر وتى بةلََي، ضل دينارم ثيَية، دزةكة بِرواى نةكرد، ضونكة 
هةموان دةيانويست شتةكانى خؤيان بشارنةوة، كةضي ئةم طةنجة شتةكةى 

وةو خؤي نةدةشاردةوة، بؤية دووبارة ثرسياري ليَكرد، ئةويش وةآلمى داية
وتى بةلََي ضل دينارم ثيَية، دزةكة سةري سوِرما و عةبدولقادري برد بؤ 
الى طةورةو سةركردةكةيان و مةسةلةكةى بؤ باسكرد، سةركردةي 
دزةكان بة عةبدولقادري وت بؤضي راستيت وت و ثارةكةى خؤتت 
ئاشكرا كرد؟ ئةويش وتى ئاخؤ دايكم ئامؤذطاري كردووم هةرطيز درؤ 

ةسي بِروادار هةرطيز درؤ ناكات، سةركردةكة زؤر نةكةم ضونكة ك
سةرسام بوو، دةستي كرد بةطريان، وتى رؤلَة طيان تؤ تةنيا لةبةر 
ئامؤذطارييةكي دايكت درؤ ناكةيت، كةضي ئيَمة ضةند سالَة فةرمانى 
خوامان ثشتطوَي خستووة و دزي دةكةين، تؤ شاهيدبة من تةوبةم كردو 
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ئينجا هاوِرَي دزةكانى تريشي تةوبةيان كردو  واز لةدزي و خراثة دةهيَنم،
هةرضييان بردبوو هةموويان طيَِرايةوة بؤ خةلَكةكةء كاروانةكةش 

 بةسةالمةتى طةيشتنة بةغداد.

ثةندو وانة: طويَِرايةَلي ئامؤذطارى دايك و باوك ئةركي سةرشانى 
موسولَمانةو دةبيَت هةرضييان وت بةطويَيان بكةين، مةطةر كاريَكي 

ثمان ثيَبلَيَن ئةوكات بةطويَيان نةكةين، هةروةها دةبيَت وةك عةبدولقادر خرا
تا دةتوانين راستطؤ بين، ضونكة درؤ ئاكارو رةوشتي دووِرووةكانةو 
كةسي موسولَمان  دةبيَت هةميشة راستطؤبيَت بؤئةوةى خواى طةورة وةك 

 راستطؤ ناوى بنوسيَت.

هةذدة ساَل بوو، ئيتر لةوَي عةبدولقادر كاتيَك طةيشتة بةغداد تةمةنى 
دةستيكرد بةوانة خويَندن و تا ئةوكاتةى وةفاتى كرد هةر لةبةغداد مايةوة، 

 زياتر لةحةفتا ساَل لةبةغداد ذيا.

لةو ماوةيةدا بارودؤخي بةغداد تيَكضووبوو، برسيَتي و نةبوونى 
بآلوبووةوة، عةبدولقادريش تووشي سةختى و ناِرةحةتييةكى زؤر بوو، 

بةرطةى طرت، دةستي كرد بةئيشكردن، عةبدولقادر جار هةبوو  بةآلم
تةواو ماندوو دةبوو، بؤية دةضوو بؤ دةرةوةى شارو سوجدةى دةبردو تا 
دةيتوانى نزاى دةكرد خوا كارى بؤ ئاسان بكات، خواش نزاكةى 

 وةردةطرت.

عةبدولقادر لةبةغداد تاتوانى زانستي وةرطرت و ماوةى سي و سَي ساَل 
ةخويَند تا بوو بةزانايةكي هةلَكةوتة، دواى ئةوةي ناوبانطى وانةى د

 دةركرد، ئيتر دةستي كرد بةوانة وتنةوةو سةدان خويَندكاري ثيَطةياند.

عةبدولقادر لةتةمةنى نةوةد سالَيدا دوضارى نةخؤشييةكي سةخت بوو، 
كوِرةكةي وتى باوكة طيان كويَي جةستةت ئازاري هةية؟ ئةويش وتى 



          

106 
 

 

 
 

 

 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

م ئازاري هةية جطة لةدلَم، ضونكة دلَم لةيادي خوادايةو هةموو جةستة
ئازاري نيية، ئينجا وةسيةتى كرد بؤ كوِرةكةي و وتى: كوِري شيرينم 
لةخوا بترسةو جطة لةخوا ترست لةكةس نةبيَت، تةنيا داوا لةخوا بكةو 
تةنيا ثشت بةخوا ببةستة، هةر ئةويش بثةرةستة و هيض هاوةلَيَكي بؤ 

 بِريارمةدة.

ى كؤضييدا لةبةغداد  561واجار لةدرةنطانيَكي شةودا و لةسالَي د
كؤضي دوايي كردو تا ئيَستاش طؤِرةكةى لةبةغدادة، بةآلم كؤمةلَيَك كةسي 
نةشارةزا ئيَستا دةضن بؤسةر طؤِرةكةى و ليَي دةثاِريَنةوة، ئةوةش تاوانةو 

ن و طوناهة حةرامةو شيَخ عةبدولقادر تا لةدونيادا بوو دذي ئةو جؤرة تاوا
 بوو.

 

 

 

 ثرسيار: 

 عةبدولقادر لةطوندةكةى خؤيان سةرقالَي ضي بوو؟ 

 كاتيَك عةبدولقادر ويستي بضيَت بؤ بةغداد دايكي ضي ثيَوت؟

 بةسةرهاتى دزةكان ضؤن بوو؟

 بؤضي عةبدولقادر لةبةغداد دةضووة دةرةوةى شار؟

 وةسيةتى عةبدولقادر بؤ كوِرةكةى ضي بوو؟
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 حةنيفةوئةبو

يةكيَكي تر لةزانا و ثيَشةوا هةرة طةورةكانى ناو ميَذووي ئيسالمى 
ئيمامى ئةبوحةنيفةية، ئةم ثيَشةوا خواناسة ريَبةري يةكيَكة لةضوار 

 مةزهةبة طةورةكة.

ئةبوحةنيفة ناوى  نوعمانى كوِري سابت(ة، بةِرةضةلَةك فارسة، واتة 
ورةي ئةهلى سوننةيان هةبووة وةك فارسةكان سةدان ء هةزاران زاناى طة

ضؤن لةم كتيَبةدا باسي ضةند دانة لةو زانايانةمان كردووة، ئةوةش 
فةزلَيَكي خواية كة لةهةموو نةتةوةكاندا زاناو سةركردةى موسولَمان  

 هةبوون تا فةزَلء طةورةيي ئيسالم بةر هةموو نةتةوةكان بكةويَت.

نستان بوون لةكابولَى ئيَستا، بةآلم مالَى باوباثيرانى ئةبووحةنيفة لةئةفغا
باثيرةى لةسةردةمى ئيمامى عومةردا موسولَمان  بوو، هات لةكوفة 

 نيشتةجَي بوو.

ئةبوحةنيفة لةسالَي هةشتاى كؤضيي لةكوفة لةدايك بوو، بنةمالَةكةى 
خواناس و روو لةدين بوون، هةروةها باوكيَكي دةولَةمةندو زؤر 

ش تاقانةى باوكى بوو، ئيتر باوكى هيَندةى بةخشندةى هةبوو، ئةبوحةنيفة
تر طرنطى ثيَدةداو نازي دةكيَشا، باوكى لة كوفةدا دووكاني جلوبةرطي 

 هةبوو، دواتريش ئةو دووكانة مايةوة بؤ ئةبوحةنيفة.
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ئةبوحةنيفة هةر لةمندالَييةوة دةستيكرد بةلةبةركردنى قورئانى ثيرؤز، 
ان تا هاوكاري باوكى بكات، رؤذانةش لةطةَل باوكيدا دةضوو بؤ دووك

ضونكة ئةو لةناِرةحةتى و ماندووبوونى باوكى تيَدةطةيشت، باوكيشي 
حةزى دةكرد ئةبوحةنيفةى كوِري فيَري ئيش بيَت تا لة داهاتوودا بتوانيَت 

 خؤي بذيَوي خؤي دابين بكات.

رؤذيَك ئةبوحةنيفة بةالى يةكيَك لةزاناكاندا رؤشت كةناوى شةعبي بوو، 
شةعبي ئةبوحةنيفةى بانط كردو ثيَيوت بؤكوَي دةضيت؟ وتى  ئيمامي

دةضم بؤ دوكانى فآلنةكةس، شةعبي وتى مةبةستم دوكان نيية، بؤالى ض 
زانايةك دةضيت؟ ئةويش وتى من زؤر كةم دةضم بؤ الى زانايان، شةعبي 
وتى وامةكة، خوو بدةرة زانست و بِرؤ بؤ خزمةت زانايانء لةكؤِري 

، زيرةكييةكت تيَدا بةدي دةكةم ثيَم خؤشة سوودى ئةواندا دابنيشة
ليَوةربطريت، ئيتر ئةبوحةنيفة شةيداييةكى بؤ زانست ثةيدا كردو ئةو قسةية 

 بوو بةخيَر بؤي.

باوكى ضوو بؤ حةج، لةوَي لةطةَل لةتةمةنى شانزة سالَيدا ئةبوحةنيفة 
يان ئةو زانايةكي بيني خةلَكيَكي زؤر لةدةوري كؤببوونةوة، وتى باوكة ط

( بووة، زاناية كيَية؟ لةوةالَمدا  وتى ئةوة ثياويَكة هاوةلَي ثيَغةمبةري خوا  
ثيَي دةلَيَن عةبدوآلى كوِري حارس، ئةويش وتى ئةي ضي زانستيَكي ثيَية؟ 

( ثيَية، باوكى وتى رؤلَة طيان ئةوة فةرموودةكانى ثيَغةمبةري خواي  
شى كةوت و بردى بؤالى ئةو وتى باوكة طيان بمبة بؤ الى، ئةويش ثيَ 

هاوةلَة بةِريَزة، لةوَي ئةو هاوةلَة فةرموودةيةكي طيَِرايةوةو وتى 

( فةرمووى  هةركةس شارةزا بيَت لةديني خوادا ئةوة ثيَغةمبةري خوا  
خوا ئةرك ء خةمةكانى بؤ ضارةسةر دةكات و لةاليةكةوة رؤزي دةدات 

 كة ضاوةِروانى ناكات(.

كاري كردة سةر ئةبوحةنيفةو ئيتر خووي داية  ئةو فةرموودةية زؤر
وةرطرتنى زانست، تةمةنى نةطةيشتبووة بيست ساَل، كة هيَندة زانستي 
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وةرطرتبوو لةناو خةَلكي ناوبانطى زؤري ثةيدا كردء لةمزطةوتى كوفةدا 
 وانةى دةوتةوة.

رؤذيَك ئةبوحةنيفة دةضوو بؤ الى مامؤستاكةى كة ناوى ئةعمةش بوو، 
هات بؤ الى ئةعمةش تا سةبارةت بةمةسةلةيةك ثرسياري كابرايةك 

ليَبكات، ئةويش بةئةبوحةنيفةى وت تؤ وةآلمى بدةرةوة، ئةبوحةنيفةش 
وةآلميَكي بةهيَزي دايةوةو ئةعمةشي مامؤستاى تةواو سةرسام بوو، ثيَيوت 
ئةو وةآلمةت لةكوَي بوو؟ ئةويش وتى مامؤستا طيان لة فةرموودةيةكى 

 ( كة لةجةنابتم بيست بؤت طيَِرامةوة.اوة  ثيَغةمبةري خو

ئةبوحةنيفة مامؤستايةكي تري هةبوو بةناوى حةماد، هيَندة ريَزي ئةو 
مامؤستايةي دةطرت كة خةلَكي بةسةرسامييةوة باسيان دةكرد، جارى وا 
هةبوو دةضووة بةردةرطاي مالَي مامؤستاكةى، رووي نةبوو لةتةقةى 

ستا بةئيسراحةتى خؤي بيَتة دةرةوة، ئينجا دةرطا بدات، دةوةستا تا مامؤ
زانستي ليَوةردةطرت، هةروةها تا لةطةَل مامؤستاكةيدا بواية خزمةتى 
دةكردو هةر كاريَكي بواية بؤي جيَبةجَي دةكرد، تةنانةت هيَندة ريَزي 
مامؤستاكةى دةطرت لةمالَي خؤيشياندا رووةو مالَي مامؤستاكةى قاضي 

ويَذي بكرداية نزاى دةكرد بؤ دايكي و باوكى رانةدةكيَشا، هةركاتيش ن
 مامؤستا حةماد.

ماوةى هةذدة ساَل ئاوا لةخزمةت مامؤستاكةيدا بوو تا دواجار 
مامؤستاكةى وةفاتى كرد، ئيتر ئةبوحةنيفة ضووة شويَني مامؤستاكةى و 

 ئةمجار ئةم وانةى دةوتةوة بة خويَندكارةكان.

ةوتةوة بة خويَندكارةكان، ئيمامى ئةبوحةنيفة جطة لةوةى وانةى د
هاوكات ضاوى لةبارى ذياني خويَندكارةكانى بوو، هةر خويَندكاريَكي 
هةذار بواية، خيَرا يارمةتى دةدا و ثيَويستيةكانى بؤ دابين دةكرد تا ناضار 
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نةبيَت واز لةزانست وةرطرتن بهيَنيَت ، خواى طةورةش بةردةوام 
 بةخشندةيي زؤر زؤر بوو.ئةبوحةنيفةى دةولَةمةندتر دةكرد ضونكة 

ئةبوحةنيفة لةطةَل دايكيشيدا زؤر ضاك بوو، تةنانةت هةنديَك جار بؤ 
ثرسياريَكي دايكي دةضوو بؤ الى كؤمةلَة زانايةك كة زؤر لَيي دوور 
بوون، هةرضةندة خؤي وةآلمةكةشي دةزانى، بةآلم حةزى دةكرد لةبةر 

يَبةجيَكردني فةرمانى خوا دلَي دايكي بضيَت بؤ الى ئةو زانايانة، ئةوةش ج
 بوو كة فةرمانى كردووة تا دةتوانين لةطةَل دايكء باوكماندا ضاكةكار بين.

ى كؤضيدا خةواريجةكان كة تاقميَكي طومِرا بوون  127لة سالَي 
دةستيان طرت بةسةر شاري كوفةدا، سةركردةكةيان داواى لةئةبوحةنيفة 

ى نةبوو، ئيتر بةدةست كرد، بضيَتة ناو ريزي ئةوانةوة، ئةويش راز
خةواريجةكانةوة ناِرةحةتى زؤري هاتةِرَي، دواتريش كة ئومةويةكان 
هاتنةوة سةر دةسةآلت، ئةبوحةنيفة بةدةست سةركردةيةكيانةوة ناِرةحةتى 
ضةشت و كراية بةنديخانةوةو رؤذانة دة قامضي ليَدةدرا، جا قامضيةكيان 

ةستي كرد بةطريان، بةر دةموضاوى كةوتء دةموضاوى برينداربوو، د
وتيان بؤضي طريايت؟ وتى لةبةر ئازارى قامضيةكة نا، بةلَكو لةبةرئةوةى 
ئةطةر دايكم ئةو برينةي دةموضاوم ببينيَت خةفةت دةخوات، منيش بؤ ئةو 

 خةفةتةى دايكم ئةطريم.

دواجار خةليفةى ئةوكاتى موسولَمانان كةناوى ئةبوجةعفةر بوو داواى 
ببيَتة دادوةر، بةآلم ئةو رازى نةبوو، ئةبوجةعفةر  لة ئةبوحةنيفة كرد تا

زؤري ليَكرد و ئيماميش هةر رازى نةبوو، بؤية لةسةر ئةوة ئةبوحةنيفةى 
كردة بةنديخانةوة، دواتر داواى ليَكرد هاوكاري دادوةرةكان بكات تا 
نةكةونة هةلَةوة، كةضي هةر رازى نةبوو، ضونكة حةزى نةدةكرد نزيكي 

 بيَت. دةسةالتدارةكان
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دواجار ئةبوحةنيفة لةمردن نزيك بووةوةو لةكاتى وةفاتيدا سةري 
لةسوجدةدا بوو، ئةوةش فةزلَيَكي خوا بوو كة  بةو زانايةي بةخشي، 
زانايان ء موسولَمانانء تةنانةت دةسةالتدارةكانيش زؤر خةفةتيان خوارد 

تيان بةمةرطى ئةو زانايةو مةرطى ئةويان بةهؤكاريَكي كةمبوونةوةي زانس
 دةزانى و نزاى خيَريان بؤ دةكرد.

 

 

 

 

 

 

 ثرسيار:

 ئةبوحةنيفة بةرةضةلَةك سةر بة ض نةتةوةيةك بوو؟

 باوكى ئةبوحةنيفة سةرقالَي ضي بوو؟ 

( بيست يةكةم فةرموودة ئةبوحةنيفة لةهاوةآلنى ثيَغةمبةري خواى  
 كامة بوو؟

 ؟ثةيوةندى نيَوان ئةبوحةنيفةو حةمادى مامؤستاى ضؤن بوو 

 بؤضي ئةبوحةنيفة كراية بةنديخانة؟
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 ئةبوحةنيفة ضؤن ريَزي دايكء باوكى خؤي دةطرت؟

 

 

 

 

 

 

 وداوودوئةب

ئةم كةسايةتية طةورةى ئيَستا باسي دةكةين يةكيَكة لةزاناكانى بوارى 
فةرموودة، واتة كةسيَك كةذيانى خؤي تةرخان كردووة بؤ كؤكردنةوةو 

(، ئةوةش بةخششيَكي خوايي خوا  نووسينةوةى فةرموودةكانى ثيَغةمبري
بوو بؤ ئةو تا خزمةتى فةرموودة بكات، خةآلتيَكي خواييش بوو بؤ ئيَمة تا 

 ( بطةنة دةستمان.فةرموودةكانى ثيَغةمبةر  

ئةم زانا خؤشةويستة ناوى سولةيمانى كوِري ئةشعةسة، بةآلم 
 بةئةبوداوود ناسراوةو خةلَكي ناوضةي سةجستانة.

لَي دووسةد و دووي كؤضيدا لةدايك بوو، سةرةتاى ذيانى ئةبوداوود لةسا
مندالَي خؤي لةبةصرة بةسةربرد، دواتريش ضوو بؤ بةغداد و ماوةيةك 

 لةوَي مايةوة، ئيتر جارجارة دةضوو بؤ بةغدادو دةطةِرايةوة بؤ بةصرة.

ئةبوداوود هةر لةسةرةتاوة تامةزرؤي زانستي فةرموودة بوو تابضيَتة 
كانى سةروةري مرؤظايةتى، لةوكاتةى ئةويشدا زاناى خزمةت فةرموودة

بواري فةرموودة زؤر بوون، بؤية ئةوة دةرفةتيَكي ضاك بوو بؤي، لةو 
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ثيَناوةشدا ماندويَتي نةدةزانى، كةوتة طةِران بةدواى فةرموودةكانداو وآلتةو 
وآلت دةطةِرا، بؤ وةرطرتنى فةرموودةكان ضووة خوراسان و ميصر و 

ضةندين شويَني تر و لةوَي دةضووية خزمةت زاناكان و  شام و حيجاز و
فةرموودةى لةوان وةردةطرت و دةينووسيةوة، توانى بضيَتة خزمةتى 
دةيان مامؤستا و زانستي هةموويان كؤبكاتةوةو تؤمارى بكات تا بوو بة 
زانايةكي ناودار و لة هةموو ناوضةكانى جيهانى ئيسالمييةوة خويَندكاران 

ى و دةرسيان الدةخويَند، خويَندكارةكانى ئةبوداوود هةزاران دةهاتنة خزمةت
 كةس دةبوون.

ئةبوداوود هيَندة زانا و جيَمتمانة بوو تةنانةت مامؤستاكاني خؤيشي 
طويَيان ليَدةطرت، بؤنموونة يةكيَك لةمامؤستاكانى كةئيمامى ئةحمةدة 

و زاناى فةرموودةي لة ئةبوداوودةوة دةبيست و دةينووسيةوة، هةروةها دو
تري بوارى فةرموودة خويَندكارى ئةبوداوود بوون كة ئةوانيش بريتين 

 لةنةسائي و ترمزى.

جاريَك يةكيَك لةخواناسةكان بة ناوى سةهلى كوِري عةبدوآل هات بؤ 
الى ئةبوداوود، داواى مؤلَةتى كردو ئةو كةسةي دةرطاكةى كردةوة وتى 

وو بةدةميةوةو ئةي ئةبوداوود سةهل هاتووة بؤ الت، ئةويش ض
ثيَشوازيةكى طةرمى كردو داينيشاند، دوايي سةهل وتى ئةي ئةبوداوود 
داواكاريةكم ليَت هةية، ئةويش وتى ضيية؟ سةهل وتى دةبيَت بةلَيَنم 
ثيَبدةيت ئةطةر توانيت بيكةيت، وتى باشة، سةهل وتى ئةو زمانةت كة 

ة با ماضي بكةم، ( ثيَطيَِراوةتةوة بيهيَنفةرموودةى ثيَغةمبةري خوات  
ئةبوداووديش تازة بةلَيَني دابوو، بؤية زمانى هيَناية دةرةوةو سةهليش 

 ماضي كرد.

ثةندو وانة: دةبيَت لةم دوو زانا خواناسةوة فيَر بين ريَز لة 

( بطرينء ريَزي ئةو كةسانةش بطرين كة فةرموودةكانى ثيَغةمبةر  

( هةرضي ثيَغةمبةر  (، ضونكة لةخزمةتى فةرموودةى ثيَغةمبةردان  
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فةرمووة خواى طةورة فيَري كردووة، هةروةها هةركةس لةخزمةتى 
فةرموودةدا بيَت خواى طةورة ريَزدارى دةكات و الى موسولَمانان 

 خؤشةويستي دةكات.

ثياويَكي خواناس هةبوو ناوى ئةبوبةكر بوو، ذيانى خؤي تةرخان 
 ئةبوداوود لةبةغداد كردبوو بؤ خزمةتكردنى ئةبوداوود، جاريَك لةطةلَ 

بوون و نويَذي ئيَوارةيان كرد، كةسيَك لتةقةي دةرطايدا، كةسيَك بوو وتى 
يةكيَك ل سةركردةكان داواى مؤلَةت دةكات تا بيَتة ذوورةوة، ئةبوبةكريش 
هةوالَةكةى دا بة ئةبوداوود، ئةويش مؤلَةتيدا و سةركردةكة هاتة ذوورةوةو 

و وتى ئةي سةركردة خيَرة لةم كاتةدا  دانيشت، ئةبوداوود هات بؤ الى
هاتويت؟ ئةويش وتى لةبةر سَي شت هاتوم، يةكةميان ئةوةية بضيت بؤ 
بةصرة بؤئةوةى خويَندكارانى هةموو جيهان بيَن بؤ الت، دووةميش ئةوةية 
وانة بةكوِرةكةم بلَيَيتةوة، سيَيةميش بةجياو بةتايبةت وانة بة كوِرةكةم 

َل خويَندكارةكانى تر، ئةبوداوود وتي بؤ سيَيةميان بلَيَيتةوة نةوةك لةطة
رازى نيم، ضونكة هةموو خةلَك لةوةرطرتنى زانستدا وةك يةك وان، بؤية 
لةو رؤذة بةدواوة كوِرةكانى سةركردةكانيش دةضوون لةطةَل 

 خويَندكارةكانى تردا الى ئةبووداوود وانةيان دةخويَند.

بةصرةو لة سالَي دووسةد و دواجار ئيمامى ئةبوداوود هةر لةشاري 
حةفتاو ثيَنجي كؤضيدا وةفاتى كرد و الى طؤِرةكةى سوفيانى سةوريدا 

 ئةسثةردة كرا.
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 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

 

 ثرسيار:

 ئةبوداوود زياتر لة ض بواريَكدا زانا بوو؟ 

 ثةيوةندى نيَوان ئةبوداوود و مامؤستاكانى ضؤن بوو؟ 

 بؤضي سةهل زمانى ئةبوداوودى ماض كرد؟ 

 نى سةركردةكة لة ئةبوداوود ضي بوون؟داواكاريةكا 

داوا لةخؤشةويستيَكت بكة فةرموودةيةكت بؤ بخويَنيَتةوة لة كتيَبةكةي  
 ئةبووداووددا.

 

 

 

 

 

 

 

 ئيبن حةجةر

ئيمامى ئيبن حةجةر ناوى  ئةحمةدى كوِري عةلية(و بةبنةِرةت خةلَكي 
لةويَش عةسقةالنة، بةآلم لةميصر لةدايك بووةو هةر لةوَي طةورة بووةو 

وةفاتى كردووة، زياتر بة ئيبن حةجةر ناسراوة، ضونكة ئةوة نازناوى 
 بنةمالَةكةي بووة.
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ئيبن حةجةر لةبنةمالَةيةكي ثِر لةزانستء خواناسدا لةدايك بوو، هةم 
باوكى و هةم ماميشي زانا بوون و كةسوكارةكةى تري ضةندين زاناى 

اسرابوو بةزؤري طةورةيان تيَدا بوو، باوكي جطة لةزاناييةكةى ن
 ثةرستش، حةجى زؤري دةكرد.

ئيبن حةجةر لةمانطى شةعبانى سالَي حةوت سةدو حةفتا و سيَي 
كؤضيدا لة ميصر لةدايك بوو، ئيبن حةجةر خاوةنى دايكء باوكيَكي 

 دةولَةمةند بوو، ضونكة باوكى لة ميصر بازرطاني دةكرد.

كةباوكى وةفاتى كرد، هيَشتا ئيبن حةجةر تةمةنى نةطةيشتبووة ثيَن  ساَل 
ئةمةش بؤ ئيبن حةجةر سةخت بوو، ضونكة نازى باوكايةتي لةدةستدا، 
بةآلم باوكى سامانيَكي زؤري بؤ جيَهيشت، ئةمةش دةرفةت بوو بؤ ئيبن 
حةجةر تا سةرقالَي كارى تر نةبيَت و زؤربةي كاتى ذيانى تايبةت بكات بؤ 

 زانستخوازى.

نزيكةكانى باوكى سةرثةرشتي دواى مردنى باوكى يةكيَك لةكةسة 
ئةحمةدى طرتة ئةستؤ، خيَرا ئةوى خستة قوتابخانة، ئةويش بةجوانى 
وانةى دةخويَند، طرنطييةكي زؤريشي دةدا بةقورئانى ثيرؤزو توانى تا 
تةمةنى دوانزة سالَي هةموو قورئانى ثيرؤز لةبةربكات، لة لةبةركردنى 

ضارةكة جوزئي قورئانى  قورئانى ثيرؤزيشدا زؤر بةتوانا بوو رؤذانة
 ثيرؤزي لةبةردةكرد.

دواى ئةوة لةتةمةنى دوانزة سالَييدا بِرياريدا بضيَت بةرةو مةككة، خؤي 
طةياندة ئةوَي و لةوَي ماوةى سالَيَك مايةوةو الى مامؤستايةكي زاناي 

( ئةوَي زانستي فةرموودةى خويَند و فةرموودةكانى ثيَغةمبةري خواى  
لةو ماوةداو لةتةمةنى دوانزة سالَييدا لةكاتى نويَذي لةبةردةكرد، هةر 

 تةراويحدا ل مةككة ثيَش نويَذي دةكرد بؤ موسولَمانان.
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دواى ئةوة طةِرايةوة بؤ ميصر، لةوَي دةستي كرد بةوةرطرتنى 
 زانستء لة خزمةت ضةند مامؤستايةكي طةورةدا وانةى خويَند.

ناو وةرطرتني زانستدا ئيبن حةجةر بةوةش وازى نةهيَنا، بةلَكو لةثيَ 
روويكردة وآلتانى تري جيهانى ئيسالمى، ضووية هةريةك لة وآلتى شام و 
حيجاز و يةمةن، كاتيَك ضوو بؤ شام ماوةيةك لةفةلَةستين مايةوةو لةوَي 

 زانستي لةزانا طةورةكان وةردةطرت.

ئيبن حةجةر لةتةمةنى بيست ء ثيَن  سالَيدا ذيانى هاوسةردايي ثيَكهيَنا، 
طرنطييةكي زؤري دا بةثةروةردة و فيَركردنى ذنةكةى و فةرموودةكانى 

( ثيَدةوتةوة، خواى طةورة لةم ذنةى ثيَن  كضي ثيَغةمبةري خواى  
 ثيَبةخشي.

ئيبن حةجةر دواى ئةوةى زانستيَكي زؤري وةرطرت، ئينجا دةستيكرد 
زانست  بةوانة وتنةوةو خويَندكاريَكي زؤر لةخزمةتيدا دادةنيشتن و فيَري

 دةبوون.

ئيبن حةجةر كةسيَكي بيَدةنط بوو، تاثيَويست نةبواية قسةي نةدةكرد، 
ئازارو ناِرةحةتى بؤ هيض كةسيَك نةبوو، تا دةيتوانى لةدةرةوةو لةشويَنان 
سةالمى دةكرد لةخةلَكي، بةرامبةر بةو كةسانةش ضاكةى دةكرد كة ئةوان 

 خراثةيان بةرامبةر كردبوو.

ر ضوو وانة بلَيَتةوة، كةسيَك كةرقي لةئيبن حةجةر جاريَك ئيبن حةجة
بوو لةوالوة قسةي ناشيريني ثيَدةوت، ئيبن حةجةر وتى ثةلة مةكةن 
باهةموو قسةكانى بلَيَت و وازبهيَنيَت يان بيَزار بيَت و بِروات، ئةوةش 

 رةوشتبةرزي ئةم زاناية نيشان دةدات.
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ثةرستشةكانى دي، ئيبن حةجةر طرنطيةكى زؤري دةدا بةشةونويَذ و 
تةنانةت لةكاتى سةفةرو طةشتكردنيشدا وازى نةدةهيَنا لةشةونويَذ كردن، 

 هةروةها طرنطييةكى زؤري دةدا بةقورئان خويَندن.

ئيمامى ئيبن حةجةر هاودةم بةوانة وتنةوةكانى، تواني نووسينيَكي زؤر 
اناسة ثيَشكةش بةموسولَمانان بكات، تا ئةمِرؤش نووسينةكانى ئةو زانا خو

ماونةتةوةو ئيَمةي موسولَمان سووديان ليَوةردةطرين، نووسينةكانيشي زؤر 
بةوردي و جوانى دةنووسي، تةنانةت بؤ نووسيني يةكيَك لةكتيَبةكانى 
ماوةى بيست و ثيَن  ساَل خةريك بوو ئينجا تةواو بوو، ئةويش كتيَبي  فتح 

ةركردةي وآلتانى تر الباري( بوو، بةآلم ئةو كتيَبة ئةوةندة بةهيَز بوو س
داوايان لةسةرؤكي وآلتةكةى ئيمامى ئيبن حةجةر دةكرد ئةو كتيَبةيان بؤ 

 بنيَريَت.

ى كؤضيدا وةفاتى كردو  852دواجار ئيمامى ئيبن حةجةر لةسالَي 
خةلَكيَكي زؤر ئامادةي ئةسثةردةكردنى تةرمةكةى بوون، تةنانةت 

 سةكردةى موسولَمانانيش ئامادة بوو.

 

 ثرسيار:

 بنةمالَةي ئيبن حةجةر ضؤن بنةمالَةيةك بوون؟ 

 ئيبن حةجةر دواى مردنى باوكى ضي كرد؟ 

 بؤضي ئيبن حةجةر وآلتةو وآلت دةطةِرا؟

 بةسةرهاتى قسةوتن بة ئيبن حةجةر ضؤن بوو؟ 

 سةرقالَبوونى ئيبن حةجةر بة نووسين باس بكة. 
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 ئيمامى زةهةبي

ناو ميَذووي موسولَمانان كةبووةتة يةكيَك لةزاناو ثياوة هةلَكةوتةكانى 
جيَطةى شانازى هةموومان ئيمامى زةهةبية، ئةو ثياوةى زياتر لةسةد 
بةرط نووسيني هةية، تا ئةمِرؤش موسولَمانان بؤ زانياريء زانستةكةى 

 دةطةِريَنةوة سةر نووسينةكانى.

ئيمامى زةهةبي لةبنةِرةتدا ناوى  موحةممةدى كوِري ئةحمةد(ة، سةر 
ةوةى توركمانةكانة، ئةوةش فةزلَيَكي خواية كة بةهؤي ئيسالمةوة بةنةت

لةهةموو نةتةوةيةكي جياواز كةسانى زاناو خواناس و سةركردة 
 دةركةوتون.

زةهةبي لةشارى ديمةشق لةدايك بوو، هةر لةويَييش طةورة بوو، باثيرة 
طةورى زةهةبي كةناوى  قايماز( بوو ثياويَكي زؤر خواناس بوو، نزاى 

ردةطيرا، داواى لةخوا كرد ئةو كاتةى دةمريَت شةوي هةيني بيَت، وة
خواش نزاكةى طيرا كردو قايماز لةشةوي هةينيدا كؤضي دوايي كرد، 

 بؤية بنةمالَةكةى زةهةبي هةر لةبنةِرةتةوة خواناس و روو لةدين بوون.

 ثرسيار: ئةحمةدى باوكى ضؤن بوو؟

ر بوو، سةرقالَي ئيشي زيَِر وةآلم: ئةحمةدى باوكيشي ثياويَكي ئيماندا
بوو، بؤية بةزةهةبي ناسراو ئةو نازناوةش بؤ موحةممةدى كوِريشي 
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مايةوة، ئةحمةدى باوكى هاودةم بةكاري زةِرةنطةري سةرقالَي وةرطرتنى 
زانست بوو، شةونويَذو ثةرستشيشي زؤر بوو، بةهؤي كارةكةشيةوة ثارةو 

ا خةرجي دةكردو خيَري سامانيَكي زؤري دةست دةكةوت و لةريَي خواد
زؤري ثيَدةكرد، ئيتر بةهؤي بةخشندةيي و خواناسي و زاناييةكةيةوة الى 

 خةلَكي ديمةشق زؤر خؤشةويست بوو.

هةروةها دايك و خاَل و ثووري زةهةبي زؤر خواناس بوون، تةنانةت 
زةهةبي لة خاَل و ثووريةوة زانستي وةردةطرت، ئيتر هةم خؤشةويستي 

 ن و هةم وةك مامؤستاش تةماشاي دةكردن.زؤري هةبوو بؤيا

ى كؤضيدا لةدايك بوو، هةر كة كةميَك طةورة  673زةهةبي لةسالَي 
بوو بةجارَي دايك و باوك و خاَل و ثوور و دةوروبةرة نزيكةكانى كةوتنة 
ثةروةردةكردني زةهةبي ، لةاليةكةوة نازيان دةكيَشا و خزمةتيان دةكرد، 

دةيان دةكردو رةوشتي جوانيان نيشان دةدا، لةاليةكي ترةوة هةم ثةروةر
هةم زانستء زانيارييان ثيَدةبةخشي، ئيتر هيَندة زانستيان ال خؤشةويست 
كرد كةزةهةبي تةواو تامةزرؤي كؤِري زانايان بوو، زؤربةي كاتةكانى 
دةضوو لةكؤِري زاناياندا دادةنيشت، بةتايبةت مامؤستاو زانايانى بواري 

 فةرموودة.

ستي بضيَت بؤ وآلتانى تر تا لةويَيش زانست وةربطريَت، زةهةبي وي
بةآلم باوكى رازى نةبوو بضيَت ء ثيَيوت كوِرةكةم ليَرة زاناى زؤر هةن، 
هةر ليَرة الى خؤمان بميَنةرةوةو زانست وةربطرة، ئةويش طويَِرايةلَي 
قسةكةى باوكى بوون ضونكة دةيزانى طويَِرايةلَي دايك و باوك ئةركي 

موسولَمانة، بةآلم دواتر كة تةمةنى طةيشتة بيست ساآلن ئيتر  سةرشانى
باوكى ريَطةي ثيَدا بضيَت، ئةويش بةطةرموطوِري كةوتة طةِران بةشويَن 
زاناياندا و لةو ثيَناوةدا دةيان شارى دوور لةيةك طةِراء زانستيَكي زؤري 

 وةرطرت.
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ثيرؤزو زةهةبي سةرةتا طرنطييةكي زؤري دةدا بةفيَربووني قورئاني 
جوان خويَندنةوةي و واتاو تيَطةيشتني قورئانء هةموو قورئانيشي لةبةركرد، 
دواى ئةوة كةوتة طرنطيدان بةزانستي فةرموودةو لةو بوارةشدا تاتوانى 

( هةبوو لةبةري كرد، زانستي وةرطرتء ضي فةرموودةي ثيَغةمبةر  
ةرةتاوة دواتر زةهةبي حةزى بةبواري ميَذوو كردو هةولَيدا هةر لةس

تاسةردةمى خؤي بةوردي ميَذوو بنووسيَتةوة، بةتايبةت طرنطيدا بةميَذووي 
ئيسالمى، بةدةيان بةرطي لةبواري ميَذووي ئيسالمييدا نووسي، هةروةها 

 طرنطييةكي زؤري دا بةبواري فيقهي ئيسالمى و اليةنى ئةدةب و شيعر.

 ثةندو وانة:

ينةبةر و وةك ئةوان زانست ثيَويستة ئيَمةش شويَنثيَي زانايانمان بطر
وةربطرين، هةروةها ئيَمةش وةك ئيمامى زةهةبي و زانايانى تر سةرةتاو 
ثيَش هةموو شتيَك طرنطى بدةين بةفيَربووني قورئانى ثيرؤز، دواتر 

(، دواتر هةر زانستيَكي تري طرنطى بدةين بةفةرموودةكانى ثيَغةمبةر 
 تةكان تيَبطةين.ثيَويست وةربطرين بؤ ئةوةي بة دروستي لةش

دواى ماوةيةك زةهةبي ذني هيَنا و ذنةكةشي زؤر خواناس و ضاك بوو، 
خواى طةورة سَي مندالَي ثيَبةخشين، بةآلم تةنيا هةشت ساَل بةسةر ذيانى 
هاوسةريياندا تيَثةِر ببوو كةذنةكةى وةفاتى كرد، ئةوةش تاقيكردنةوةيةكي 

وتوو بوو و خؤِراطر بوو و خوايي بوو، زةهةبي لةو تاقيكردنةوةدا سةركة
 بة قةدةري خوا رازى بوو.

زةهةبي شويَنثيَي باوكى هةلَطرت و وةك ئةو مندالَةكانى خؤي لةسةر 
زانست و خواناسي ثةروةردة كرد و هةركام لة مندالَةكانيشي دواتر بوون 

 بة زاناى طةورة.

ئيتر زةهةبي هةموو ماوةى ذيانى خؤيدا بةطةياندنى ثةيامى خواو 
وفتار و كردارو نووسين هةولَيدةدا خةلَكي لةئيسالم تيَبطةيةنيَت و ضي بةط
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زانستي ثيَية بيبةخشيَت، زياتر لةسةد بةرط كتيَبي نووسي، هيَندة سةرقالَي 
نووسين بوو تا لةكؤتاييدا جةستةى تةواو الواز بوو، ضاوى كز بوو، 

نابينايي ذيانى لةكؤتاييةكانى تةمةنيدا بينايي لةدةستدا و ضةند سالََي بة 
بةسةر برد، بةو حالَةوة وةآلمى ثرسياري خةلَكي دةدايةوةو فةتواى بؤ 

ى كؤضي و هةر لةشاري ديمةشقدا كؤضي  748دةدان، دواجار لة ساَلي 
 دوايي كردء زانايانيَكي زؤر و خةلَكيَكي بيَشومار نويَذيان لةسةر كرد.

 ثرسيار:

 زةهةبي سةر بة ض نةتةوةيةك بوو؟

 زةهةبي بة ضي ناسرابوو؟باثيرةي 

 باوكى زةهةبي ضؤن بوو؟

 بؤضي زةهةبي سةرةتا طةشتى نةكرد بؤ ناوضةو وآلتةكانى تر؟

 زةهةبي سةرةتا طرنطى بة ض زانستيَك دا؟

 زةهةبي لة كؤتاييةكانى ذيانيدا تووشي ضي بوو؟

 دةتوانيت ذيانى ئيمامى زةهةبي بؤ كةسيَكي خؤشةويستت باس بكةيت؟

 

 يئيمامى بوخار

ئةم زاناو كةسايةتييةي ئيَستا باسي دةكةين، يةكيَكة لةديارترين زانا 
طةورةو ئازيز و خؤشةويستةكان، طةورةترين زاناى بوارى فةرموودة كة 

( نووسيوةتةوةو بةدروستترين شيَوة فةرموودةكانى ثيَغةمبةري خواى  
 لةهةموو زاناكانى تر جوانتر فةرموودةكانى نووسيوةتةوة.
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وخاري ناوى  موحةممةدى كوِري ئيسماعيل(ةو بةرةضةلَةك ئيمامى ب
فارسة، باثيرة طةورةى فارسيَكي ئاطرثةرست بوو ، هةر بةئاطرثةرستي 
مرد، بةآلم دواتر خواى طةورة ئيسالمى طةياند بةو بنةمالَةية، باوكى 
بوخاري يةكيَك بوو لةثياوة خواناس و زؤر ئيماندارةكان، هةروةها 

( دةطيَِرايةوة، وو ك فةرموودةى ثيَغةمبةري خواى  زانايةكي طةورة ب
هيَندة ثاك ء خواناس بوو نةيدةهيَشت ثاروويةك نانى حةرام بضيَتة 
مالَةكةيةوة، لةكاتى سةرةمةرطيدا وتى  تاكة درهةميَكيش ثارةى حةرام 
نةهاتؤتة مالَمةوة، تةنانةت ئةوةش حةرام نةبووبيَت بةآلم طومانم 

 ةمهيَشتووة بيَتة مالَمةوة(.هةبووبيَت حةرامة ن

بةلََي، لةميَذوودا فارسةكان زاناى زؤرو خواناسيان ثيَشكةش 
بةموسولَمانان كردووة، بةتايبةت زانايانى بواري فةرموودةكانى 

( وةك ئيمامى ئيبن مةندة كةثيَشتر باسمان كرد، ئةوةتا ئيمامى ثيَغةمبةر 
 ودةية.بوخاريش فارسةو طةورةترين زاناى بواري فةرمو

باوكي بوخاري ضوو بؤ شارى بوخارا و لةوَي ذيا، هةر لةوَي لةسالَي 
 دووسةد و نةوةد و ضواري كؤضي و لة دواى نويَذي هةيني لةدايك بوو.

بوخاري هيَشتا منداَل بوو كة باوكى كؤضي دوايي كرد، باوكى 
سامانيَكي زؤري دواى خؤي جيَهيَشت و ئةوة هؤكار بوو تابوخاري 

ذارى نةبيَت، ئيتر دايكي هةولَيدا هةم بؤي ببيَتة دايك و هةم ببيَتة تووشي هة
باوك، طرنطييةكي زؤري ثيَدا، جا بوخاري بةمندالَي بينايي لةدةستدا، 
دايكي هيَندة نزاى خيَري بؤ كرد كة لةبةر نزاكانى دايكي، خواى طةورة 

 بينايي بؤ طيَِرايةوة.

فةرموودةو ذمارةيةكي  بوخاري هةر لةسةرةتاوة خووي داية بوارى
زؤر فةرموودةى لةبةركرد، هيَشتا تةمةنى نةطةيشتبووة دة ساَل 
كةذمارةيةكي زؤر فةرموودةي لةبةركرد، دواى ئةوة دةضووة خزمةت 
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زانايانى طةورةو لةخزمةتياندا زانستيان وةرطرت، تةمةنى نةطةيشتبووة 
 شانزة ساَل كة ضةندين كتيَبي بةتةواوةتى لةبةركردبوو.

وخاري لةاليةن ثةروةدطارةوة تواناى لةبةركردنى ثيَبةخشرابوو، كاتيَك ب
لةطةَل هاوِريَكانى دةضوو بؤ وةرطرتنى فةرموودة، ئةوان دةياننوسيةوة، 
بةالَم بوخاري يةكسةر لةبةري دةكرد، دواتر هاوِريَكانى وتيان خؤ تؤ 
هيضت نةنووسيوةتةوة، ئةويش وتى هةموويم لةبةركردووة، كاتيَك 
ثرسياريان ليَكرد هةموو فةرموودةكانى بةدروستى دووبارة دةكردةوة و 

 توانيبووي هةزاران فةرموودة لةبةربكات.

دواى تةمةنى شانزة سالَي، ئيتر بوخاري بِرياريدا لةثيَناو وةرطرتنى 
زانستدا بضيَتة دةرةوةي وآلتى خؤي، سةرةتاش ضوو بؤ حةج، هاودةم 

يشي ضوون بؤ حةج، بوخاري لةحةجةوة بةبوخاري ئةحمةدى براى و دايك
نةطةِرايةوةو لةوَي مايةوةو كةوتة وةرطرتنى زانست، هةر لةوَي ضةند 
كتيَبيَكي نووسي و سةرةتاى كتيَبة بةناوبانطةكةى دةست ثيَكرد كة ئةويش 
ناسراوة بة صةحيحي بوخاري، ئينجا لةويَوة ضوو بؤ ضةندين ناوضةي 

( كؤدةكردةوة، ان ثيَغةمبةري خواى  تري جيهانى ئيسالمى و فةرموودةك
هةريةك لة وآلتى عيَراق و شام و ميصر و ئيَران و ضةندين شويَني تر 

 طةِرا تا ضي فةرموودة هةية هةموويان كؤبكاتةوة.

ئيمامى بوخاري ضةندين خويَندكاري هةبوون كةزانستي فيَر دةكردن و 
طةورةكانى بوارى  فةرموودةى بؤ دةطيَِرانةوة، لةوانةش ثيَشةوا و زانا

 فةرموودة  ئيمامى ترمزي، ئيمامى نةسائي، ئيمامى موسليم(.

جاريَك ذمارةيةكي زؤري زانايانى فةرموودة لةشارى سةمةرقةند 
كؤبوونةوةو ويستيان تاقيكردنةوةيةك بكةن بةبوخاري، هاتن ذمارةيةكي 

هةلَةكان  زؤر فةرموودةيان هيَناو تيَكةلَيان كردن تابزانن بوخارى دةتوانيَت
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راست بكاتةوة؟ بوخاري توانى هةموو فةرموودةكان وةك خؤي 
 بنووسيَتةوةو تيَكةلَكردنةكة راست بكاتةوة.

جاريَكي تر لةبةغداد زانايان كؤبوونةوة تا بوخاري تاقيبكةنةوةو سةد 
فةرموودةيان هيَناو تةواو تيَكةلَيان كرد، بوخاري توانى سةركةوتووانة 

 ةو بةجوانى فةرموودةكان بنووسيَتةوة.هةموويان جيا بكاتةو

بوخاري بةشيَكي زؤري ذيانى خؤي دانابوو بؤ خويَندنةوةي قورئان و 
رامان لةئايةتة ثيرؤزةكانى، بةتايبةت دواى نويَذي بةيانيان دةستي دةكرد 

 بةقورئان خويَندنةوة.

ان دواجار بوخاري بِرياريدا بطةِريَتةوة بؤ بوخارا، كاتيَك خةلَكي هةوالَي
بيست ئيمامى بوخاري دةطةِريَتةوة، هةموو كؤبوونةوةو ضوون بؤ 
ثيَشوازى ليَكردنى، ئاهةنطيَكي طةورةيان بؤ طيَِراو لةمزطةوت كؤبوونةوة 

 تا طويَي بؤ بطرن، ئةويش ماوةيةكي زؤر فةرموودةى بؤ دةطيَِرانةوة.

، ثاش ماوةيةك لةسةر داواى خةلَكي سةمةرقةند كةوتةِرَي بؤ ئةو شارة
بةآلم لة نيوةي ريَدا نةخؤش كةوت، ماوةيةك لةوَي مايةوةو دواتر 
كةويستي بضيَت بؤ سةمةرقةند، هةستايةوة سةرثَي و ضةند هةنطاويَك 
رؤشت، نةيتوانى بطاتة الى ئةسثةكةى، هاوةلَةكانى داياننيشاند، ئيمامى 
بوخاري هةنديَك نزاى كرد، لةجيَطةدا كةوت و عارةقيَكي زؤري دةكرد، 
دواجار لةكاتى نويَذي عيشادا كؤضي دوايي كرد، تةمةنيشي شةست و دوو 
ساَل بوو، تةرمةكةيان هيَشتةوة تابةيانى و هةتا دواى نويَذي نيوةِرؤ ئينجا 

 ئةسثةردةيان كرد. 
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 ثرسيار:

  

 ئيمامى بوخاري سةر بة ض نةتةوةيةك بوو و لة كوَي لةدايك بوو؟

 ضي وت؟باوكى بوخاري لة سةرةمةرطيدا  

 ذيانى مندالَي بوخاري ضؤن بوو؟

 باسي تاقيكردنةوةكانى بوخاري بكة. 

 بوخاري تا ضةند طرنطيدةدا بةقورئاني ثيرؤز؟ 
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 ئيمامى غةزالى

يةكيَك لةثيَشةواو زانا طةورةكانى موسولَمانان ئيمامى غةزالى بوو، ئةو 
طومِرايي و نةزانى ثياوة خواناسةي كةتوانى هةم بةرثةرضي 

فةيلةسوفةكانى خؤرئاوا بداتةوةو هةم بةشيَك لةهةلَةو الدانى موسولَمانان 
راست بكاتةوة، بؤية زؤر طرنطة منداَل ء طةنجى موسولَمان  بةضاكى 

 ئةو ثياوة زاناية بناسن.
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ئيمامى غةزالى ناوى موحةممةد بوو، باوكيشي هةر ناوى موحةممةد 
رقالَي ئيشء كار بوو، غةزالى برايةكيشي بوو، موحةممةدى باوكى سة

 هةبوو بةناوى ئةحمةد.

ى كؤضي لة شاريَك بةناوى شارى تووس  450ئيمامى غةزالى لة سالَي 
لةدايك بوو، ئةو شارةش دةكةويَتة ئيَرانةوة، ئةمِرؤ بةو شارة دةوتريَت 

 مةشهةد.

ة ردن نزيك بووةوة، وةسيةتى بؤ يةكيَك لمكاتيَك باوكى غةزالى لة 
زاناكان كردو تكاى ليَكرد ئاطاى لةهةريةك لةغةزالى و ئةحمةدى براى 
بيَت و زانستيَكي ضاكيان فيَر بكات، هةرضي سامانيَكيشي جيَهيَشتووة 
لةوريَيةدا بؤيان خةرج بكات، دواى ئةوة باوكيان وةفاتى كرد، ئيتر ئةو 

ري زاناية كةوتة ثةروةردةو فيَركردنى غةزالى و ئةحمةدى براى، زؤ
نةخاياند ئةو ثارةو سامانةى باوكيان تةواو بوو، زانا صؤفية 
موسولَمانةكةش تواناى نةبوو خةرجى ئةو دوو مندالَة بكيَشيَت، بؤية 
رؤذيَك هةردووكيانى بانط كردو وتى رؤلَة شيرينةكانم تائيَستا لةثارةو 

نيش سامانى باوكتان خةرجيم دةكيَشان، ئيَستا وا ثارةكةى تةواو بووة، جام
كةسيَكي هةذارم و هيض سامانيَكم نيية تابتوانم خةرجيتان بكيَشم، بؤية ثيَم 
باشة هةردووكتان بضنة قوتابخانةيةك و لةوَي وانة بخويَنن، لةوَي هةم 
نانء خواردن و جل ء بةرطتان دابين دةكةن و هةم زانيستيشتان فيَر 

 دةكةن.

 ثرسيار: ئةو جؤرة قوتابخانانة كةى هةبوون؟

م: لةو سةردةمةدا دةسةآلتى موسولَمانان قوتابخانةى دروست وةآل
كردبوو تامنداآلن و طةنجان تيايدا وانة بخويَنن، هةروةها بؤئةوةى 
بيَخةمبن و بتوانن جوان زانست وةربطرن هةموو خةرجييةكى قوتابيانى 
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دةطرتة ئةستؤي خؤي، ئةوةش سةروةرييةكي موسولَمانان بوو كةهيَندة 
 بةزانست. طرنطييان دةدا

غةزالى و ئةحمةدى براى قسةي مامؤستاكةيان وةرطرت و ضوون بؤ 
قوتابخانةيةكء هةر لةسةرةتاوة لةشارةكةى خؤيان زانستيان وةرطرت، 
دواتر غةزالى بؤ وةرطرتنى زانستي زياتر ضوو بؤ شاري جورجان و 

 لةويَيش زانستي وةرطرت.

 حةتى بوو؟ثرسيار: ئايا غةزالى لةو سةفةرةيدا تووشي ناِرة

وةآلم: غةزالى لةو سةفةرةيدا ناِرةحةتييةكى هاتة ِرَي، ئةوةبوو لةنيوةي 
ريَدا ذمارةيةك ضةتةو ريَطر هاتنة بةردةميان و هةرضييان ثيَبوو ليَيان 
سةندن، غةزالى وازى نةهيَناو كةوتة شويَن ضةتةكان و دةيوت هةر دةبيَت 

طةِريَرةوة با نةتكوذم، غةزالى شتةكانم ثيَبدةنةوة، يةكيَك لةوانيش دةيوت ب
وتى لةبةر خاترى خوا ئةو شتانةم بدةرةوة، ضةتةكة وتى ئةو شتانةت 
ضين هيَندة الت طرنطن؟ ئةويش وتى ضةند كتيَبيَكن، ضةندين شار و 
شويَنم كردووة تا ئةو زانستةم كؤكردووةتةوة، كابرا ثيَكةنى و وتى جا ئةوة 

ةئاسانى ليَت بدزينء تؤيش نةتوانيت الى ض جؤرة زانستيَكة ئيَمة بتوانين ب
 خؤت بيهيَلَيتةوة، دواتر فةرمانى كرد كتيَبةكانيان ثيَدايةوة.

ئةم رووداوة بوو بةوانةيةكي طةورة بؤ غةزالى، ئيتر هةر زانستيَكي 
وةربطرتايةو بينووسياية، هيَندة جوان دةيخويَندةوة كة ئةطةر كتيَبةكةى 

نستةكةى لةبير دةماو ثةكي نةدةكةوت، دةى بفةوتاية يان بدزراية هةر زا
دةبيَت ئيَمةش وةك ئيمامى غةزالى لةم بةسةرهاتةوة ثةند وةربطرين و 
بةجؤريَك زانياري وةربطرين و ليَي تيَبطةين كة ئةطةريش كتيَبةكةمان 

 لةدةست ضوو هةر زانستةكة لةبيرو هؤشماندا بميَنيَتةوة.
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كيَك لةزانا طةورةكانى دواجار ئيمامى غةزالى ضووة خزمةتى ية
موسولَمانان بةناوى ئيمامى جوةيني، لةخزمةتييدا زانستي وةردةطرت و 
هاوكات وانةشي دةوتةوة بةخويَندكارةكانى خؤي تا ئةوكاتةى ئيمامى 
جوةيني وةفاتى كرد، ئيتر دواى ئةوة غةزالى ضوو بؤالى سةركردةيةكي 

مولك بوو، ئةم سةركردةية زانا و هةلَكةوتةى موسولَمانان كةوةزير نيزامول
زؤر ريَزي زانايانى دةطرت و خزمةتى دةكردن و خويَندنطةى زؤري 

 دةكردةوة تازانست لةناو موسولَماناندا بآلوبكريَتةوة.

غةزالى لةوَي ضاوى كةوت بةسةدان زاناى تر و رؤذانة لةسةر مةسةلة 
ر طرنطةكان طفتطؤيان دةكرد و ئالَوطؤِري زانيارييان دةكرد، دوات

لةخويَندنطةى نيزامية لةبةغداد كةوتة وانة وتنةوةو توانى خويَندكاريَكي 
زؤر ثيَبطةيةنيَت، لةكاتى وانةوتنةوةكانيدا نزيكةي ضوارسةد زاناش 

 دادةنيشتن و طويَيان ليَدةطرت.

كاتيَكيش دةضوويةوة بؤمالَةوة، سةرقاَل دةبوو بةنووسيني كتيَبةوةو 
مِرؤش نووسينةكانى ماونةتةوة، هاوكات ضةندين كتيَبي نووسي كة تا ئة

نةيدةوت من زانستم زؤرةو ئيتر ثيَويست ناكات زانست وةربطرم، بةلَكو 
بةردةوام زانستي وةردةطرت، ض بةخويَندنةوةى كتيَب، ض بةوةرطرتنى 

 زانياري زاناكانى دةوروبةري.

دواتر غةزالى ويستي ماوةيةك بةتةنيا بيَت ء كةس نةيناسيَت، بؤية 
دادى جيَهيَشتء ضوو بؤ وآلتى شام و لةوَي هةر جارةو لة شارَي بةغ

دةمايةوة، ماوةيةكيش لةقودس مايةوة، لةو ماوةدا هةولَيدةدا دةروونى خؤي 
ثةروةردة بكات و خواناسي زياد بكاتء زؤربةى كاتى سةرقالَي ثةرستش 

 بوو.

بوونى ماوةى دة ساَل لةشام مايةوةو دواتر طةِرايةوة بؤ شويَني لةدايك
خؤي كةشارى تووس بوو، سالَيَك لةوَي مايةوة، بةآلم زانايان زؤر تكايان 
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ليَكرد تا واز لةكةنارطرتن بهيَنيَت و زانست فيَري خةلَك بكات، بؤية 
 ئةويش بِرياريدا بضيَت بؤ شاري نةيسابوور و لةوَي وانة بلَيَتةوة.

ى خؤي و بةآلم لةويَيش دلَي ئارامى نةطرتء طةِرايةوة بؤ شارةكة
لةثاَل مالَي خؤيدا كةوتة وانة وتنةوةو قورئان خويَندن و خويَندنةوةو 

(  تا ئةو كاتةى وةفاتى كرد، لةبةركردنى فةرموودةكانى ثيَغةمبةر 

(  تةنانةت ئةو كاتةى وةفاتى كرد كتيَبي فةرموودةكانى ثيَغةمبةري خواى  
 بةدةستةوة بوو.

ى كؤضيدا 505ممةو لةسالَي دواجار ئيمامى غةزالى لةرؤذي دووشة
 لةشارى لةدايكبوونةكةى خؤيدا وةفاتى كرد.

 

 ثرسيار:

 

 ئيمامى غةزالى خةلَكي ض شاريَك بوو؟

 بؤضي غةزالى و ئةحمةد مامؤستاكةى خؤيان جيَهيَشت؟

 نيزامولمولك كَي بوو؟

 بؤضي غةزالى ضوو بؤ شام؟

 كاتيَك ئيمامى غةزالى وةفاتى كرد سةرقالَي ضي بوو؟ 
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 ئيمامى ئةشعةرى

ئةم زانا خؤشةويستةي ئيَستا باسي دةكةين، لة ميَذووي موسَلماناندا 
رؤلَيَكي زؤر طةورةى بيني، ئةويش بريتي بوو لة وةآلمدانةوةى هةلَة و 
الدانى بةشيَك لةو كةسانةى بة هةلَة لة ئيسالم تيَطةيشتبوونء دةيانويست بة 

 م بكةن.هةلَةش خةلَك فيَري ئيسال

ئيمامى ئةشعةرى لة بنةِرةتدا ناوى عةلى كوِري ئيسماعيل بوو، باثيرة 

( كة  ةر يةكيَك لة هاوةآلنى ثيَغةمبةرى خوا طةورةي دةضوويةوة س
 ئةبوو مووساى ئةشعةري بوو.

ئيسماعيلي باوكى يةكيَك بوو لة زانا طةورةكانى ناو موسلَمانان و 
ةرموودة، زؤريَك لة فةرموودةكانى زؤربةي كاتى خؤي دابوو بة بواري ف

( لةبةركردبوو، جا كاتيَك سةرةمةرطي نزيك ثيَغةمبةري خواى  
بوويةوة، هيَشتا عةلى كوِري بضووك بوو، بؤية وةسيةتى كرد بؤ يةكيَك لة 

 زاناكانى بواري فةرموودة تا لةدواى خؤي ئاطاى لة عةلى كوِري بيَت.

ري لة شاري بةصرة لةدايك ى كؤضيدا ئيمامى ئةشعة 260لة سالَي 
 بوو، ضونكة دايكء باوكى لةوَي دةذيان.

ثاش ئةوةى باوكى وةفاتى كرد، يةكيَك لة زانا طةورةكانى بواري 
فةرموودة سةرثةرشتي عةلى كرد، ئةويش هةر لة سةرةتاوة دةستي كرد بة 
وةرطرتنى زانست، بؤ ئةوةش تةنها لة شاري بةصرة نةمايةوة، بةلَكو 

بضيَت بؤ بةغداد كة ثايتةختى ئةوكاتى موسلَمانان بوو و لةوَي برياري دا 
 لة خزمةتى بِرَي لة زاناياندا زانستي وةرطرت.
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بةآلم عةلى سةرةتا كةوتة داوى كةسانيَكةوة كة بة هةلَة لة ئيسالم 
 تيَطةيشتبوون، ئةوانيش تاقمَي بوون ثيَيان دةوترا موعتةزيلة.

 الم تيَطةيشتبوون؟ثرسيار: موعتةزيلةكان ضؤن لة ئيس

وةآلم: موعتةزيلةكان وا لة ئيسالم تيَطةيشتبوون كة عةقلَى مرؤظ لةثيَش 
هةموو شتيَكةوةية و هةرضيةك لة ئيسالمدا هاتبَي و لةطةَل عةقلَدا 
نةطونجَي، دةبيَت كاري ثَي نةكةين، هةروةها رةخنةيان لة ذمارةيةكي 

 ( دةطرت.زؤري فةرموودةكانى ثيَغةمبةر  

سةرةتا كةوتة شويَن ئةوان و وايزانى ئةو تاقمة راستء حةقن،  عةلى
ماوةيةكي زؤر لةطةَل ئةواندا بوو  و ثشتيطري بيروبؤضوونى ئةوانى 
دةكرد، تا دواتر بة زؤر خويَندنةوةى قورئانى ثيرؤز و فةرموودةكانى 

( و بيركردنةوة لة شتةكان و خويَندنةوةي نووسينة بةهيَزةكانى ثيَغةمبةر  
 انايان، بة جوانى لة شتةكان تيَطةيشت.ز

شةويَك ئيمامي ئةشعةري دةستنويَذي طرت ء دوو ركات نويَذي كرد و 
تا توانى نزاى كرد و لة خوا ثاِرايةوة، ئينجا بة دةستنويَذةوة خةوت، شةو 

( (، سكاآلى خؤي الى ثيَغةمبةر  خةوي بيني بة ثيَغةمبةري خواوة  

نمايي كرد و فةرمووى  دةست بطرة بة ( ريَ كرد، ثيَغةمبةريش  
فةرموودةكانى منةوة( ئيتر ئةشعةري كة لة خةو راضلَةكى، دةستي كرد بة 

 (.طرنطى دان بة قورئان و فةرموودةكانى ثيَغةمبةر 

ئينجا ئيمامى ئةشعةري كة زانى ئةو كةسانةى ثيَشتر هاوِريَي بوون لة 
ؤزانة ريَي راستيان نيشان ض هةلَةيةكدان، هةولَي دا بة شيَوةيةكي دلَس

بدات، بؤ ئةوةش رؤذانة قسةي بؤ دةكردن و ضةندين نووسيني لةو بوارةدا 
ثيَشكةش كرد، هةروةها دةستى كرد بة وانةوتنةوةو بة سةدان خويَندكاري 

 ثيَطةياندء بة جوانى ثةيامى ئيسالمى فيَركردن.
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ة هةَلة لة ئيمامى ئةشعةري زؤر جار لةطةَل ئةو كةسانة دادةنيشت كة ب
ئيسالم تيَطةيشتبوون و قسةي بؤ دةكردن و راى ئةوانى دةبيست و 
روونكردنةوةى بؤ دةدان و ضةندين كةس لةسةر دةستي ئةو ريَي راستيان 

 بؤ روون بوويةوة.

هةروةها دةستي كرد بة نووسين و ضةندين كتيَبي ناوازةو بةثيَزي 
خؤي بؤ سةردةمى نووسي، نووسينةكانى ئةو زاناية جطة لة سةردةمى 

 دواى خؤي و تا ئةمِرؤش بوونةتة سةرضاوةيةكي بةبايةخ بؤ موسلَمانان.

دواجار ئيمامى ئةشعةري لة سالَي سَي سةد و بيست و ضواري كؤضيدا 
 لة شاري بةغداد كؤضي دوايي كرد.

 

 

 

 

 ثرسيار:

  

 باوكى ئيمامى ئةشعةري لة سةرةمةرطيدا ضي وت؟

 موعتةزيلةكان ضييان دةوت؟ 

 ةوةكةى ئيمامى ئةشعةري ضي بوو؟خ

 ئيمامى ئةشعةري ثاش ئةوةى تةوبةي كرد ضي كرد؟
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 ض بةشيَكي ئةم بةسةرهاتة الت خؤش بوو؟ 

 

 

 

 

 ئيبن صةالحى شارةزوورى

يةكيَك لة زانا طةورة و ناودارةكانى ناو جيهانى ئيسالمى، كةسيَكة كة لة 
باوكيدا زانستي نيَو خاكى كوردان لةدايك بوو و هةر لةوَي لة خزمةت 

وةرطرت و ثيَطةيشت و دواتريش بة ناوى ناوضةكةى خؤيةوة ناوبانطي 
 دةركرد، ئةويش ئيبن صةالحى شارةزوورية.

ئيبن صةالح لة بنةِرةتدا ناوى عوسمانى كوِري عةبدوِرةحمانة، 
عوسمانى باوكى لة ناوضةي شارةزوور نيشتةجَي بوو و يةكيَك بوو لة زانا 

نى ناوضةكة، ئيبن صةالح هةر لة طوندى شةرخان لة طةورة و ناودارةكا
ى كؤضيدا لةدايك بوو و هةر  557نزيك ناوضةي شارةزوور و لة سالَي 

 لةويَيش الى باوكى طةورة بوو.

ئيبن صةالح دواى ئةوةى لة شارةزوور الى باوكى زانستيَكي زؤري 
وةرطرت، بِرياري دا بضيَت بؤ ناوضةكانى تري جيهانى ئيسالمى و 

ةويَيش زانست وةربطريَت، بؤية سةرةتا رويكردة شاري موصَل و لة ل
خزمةت ضةندين زاناي ديارى ئةو شارةدا زانستي وةرطرت، هةروةها 
هةريةك لة شارةكانى بةغداد و نةيسابور و حةلةب و ديمةشق و حةِرانيش 
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وانةى خويَند، واتة هةم بةرةو رؤذهةآلت  و هةم بةرةو رؤذئاواش 
 ا زانست وةربطريَت.سةفةري كرد ت

هيَشتا ئيبن صةالح تةمةنى نةطةيشتبووية ثانزة ساآلن كة يةكيَك لة كتيَبة 
زؤر طةورة و بةهيَزةكانى ئةو سةردةمةى خويَند بة ناوى موهةززةب، 
ئةوةش جيَي سةرسامى زانايان بوو كة توانيبووي لةو تةمةنةدا ئةو كتيَبة 

 بةهيَزة بخويَنيَت.

ى زانستي وةرطرت، لة هةموو بوارةكانى تةفسير و ئيبن صةالح تا توان
ميَذوو و زمانةوانيدا شارةزاييةكى ضاكى ثةيدا كرد، بةآلم دواتر طرنطى 

( و بوو بة زانايةكى ديار و زؤري دا بة بوارى فةرموودةكانى ثيَغةمبةر  
هةلَكةوتةى ئةو بوارةو تا ئةمِرؤش موسلَمانان لة هةموو جيهاندا سوود لة 

 ةكانى وةردةطرن.نووسين

ئيبن صةالح كة ضوو بؤ وآلتى شام، ثاش وةرطرتنى زانست، دةستي 
كرد بة بةخشينةوةى ئةو زانستةى كة وةريطرتبوو، بؤية هةم لة 
خويَندنطةكاندا وانةى دةوتةوة، هةم لة مالَي خؤي زانستةكةى دةبةخشي 

دةيزانيَت بةوانةى دةهاتنة خزمةتى، هةم بة نووسيني كتيَب هةولَيدا ئةوةى 
نةوةك تةنها بؤ خةلَكي سةردةمى خؤي، بةلَكو بيطةيةنيَت بة خةلَكي دواى 

 خؤيشي.

دواجار ئيبن صةالح لة بةرةبةريانى رؤذي ضوارشةممة لة بيست و 
ثيَنجي مانطى رةبيعولئاخيري سالَي شةش سةد و ضل و سيَي كؤضيدا لة 

ةلَكيَكي زؤر ديمةشق وةفاتى كرد، تةمةنيشي شةست و شةش شاَل بوو، خ
 بة هةوالَي مردنى دلَتةنط بوون و هةموان ئامادةى ئةسثةردةكردنى بوون.
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 ثرسيار:

 ئيبن صةالح خةلَكي كويَية؟

 باوكى ئيبن صةالح كَي بوو؟

 بؤضي ئيبن صةالح سةفةري كرد بؤ شارةكانى تر؟

 ئيبن صةالح لة وآلتى شام ضي دةكرد؟

 كي خؤشةويستت باس بكةيت؟دةتوانيت ذيانى ئيبن صةالح بؤ كةسيَ  
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 ئيبن كةسير

ناوى ئيسماعيلي كوِري عومةرة، لة سالَي حةوت سةد و يةكي كؤضي 
 لة طونديَكي سةر بة شارى بوصراى وآلتى شام لةدايك بوو.
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باوكى عومةر يةكيَك بوو لة زانا طةورة و ناسراوةكان، بؤية هةولَي 
ز و خؤشةويستي زانست ثةروةردة بكات، بةآلم دةدا مندالَةكانى لةسةر حة

فرياى ئةوة نةكةوت ئيسماعيلى كوِري ثةروةردة بكات، ضونكة دوو ساَل 
دواى لةدايكبووني ئيسماعيل، باوكى كؤضي دوايي كرد، ئةوةش 
ناِرةحةتيةكى زؤر بوو بؤ ئةم مندالَة خؤشةويستة، ضونكة هةر لة 

 ي. سةرةتاوة بيَبةش بوو لة نازى باوكايةت

بةآلم براطةورةكةى ئيسماعيل كة عةبدولوةهاب بوو لةسةر دةستي 
باوكى و زانايانى تر ثةروةردة بووبوو، كةوتة ثةروةردةكردنى ئيسماعيلي 
براى و رؤذانة وانةى دةوتةوة بة ئيسماعيل و بة جوانى ثةروةردةى 

 دةكرد.

اري ئيبن كةسير لة تةمةنى حةوت سالَيدا هاودةم بة براو كةسوكاري ب
كرد بؤ شاري ديمةشق و لةوَي نيشتةجَي بوون، لةوَي لةسةر دةستى برا 
طةورةكةى وانةى خويَند و زانستي وةرطرت، ئيتر لةوَي خؤي يةكال 
كردةوة بؤ زانست و تةنها سةرقالَي وةرطرتنى زانست بوو، ديمةشقيش 
شاريَك بوو ثِر بوو لة زاناى طةورة و ناسراو، ئةمةش دةرفةتيَكي ضاك 

 وو بؤ ئيسماعيل تا سوود لةو هةموو زاناية وةربطريَت.ب

ئيبن كةسير دةستي كرد بة لةبةركردني قورئانى ثيرؤز و لة تةمةنى 
يانزة سالَيدا هةموو قورئانى ثيرؤزي لةبةركرد، دواتر فةرموودةكانى 

( لةبةردةكرد و هةزاران فةرموودةى لةبةركرد، ثيَغةمبةري خواى  
 تريشي وةرطرت تا بوو بة زانايةكي طةورة.هةروةها زانستةكانى 

ئيبن كةسير ثاش ئةوةى بوو بة زانايةكي طةورة، دةستي كرد بة وانة 
وتنةوة بة خويَندكاران و ذمارةيةكي زؤر قوتابي ثيَطةياند، هةروةها 
وةآلمى ثرسياري خةلَكي دةدايةوةو كيَشةكانى ضارةسةر دةكرد، هةروةها 

لَي نووسين دةبوو و ئةو زانستةي دةيزانى كة دةضوويةوة مالَةوة سةرقا
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دةينووسيةوة تا نةوةكانى داهاتووش سوودي لَي وةربطرن، تا ئةمِرؤش 
كتيَبةكانى ئةم زانا طةورةية لةبةردةستي ئيَمةدان و سووديَكي زؤريان هةية 

 بؤ موسلَمانان.

ئيبن كةسير جيَي سةرن  و سةرسامى مامؤستاكانى بوو، ئةوةبوو يةكيَك 

( فيَر دةكرد، امؤستاكانى كة فةرموودةكانى ثيَغةمبةري خواى  لة م
سةرسام بوو بة رةوشت بةرزي و زيرةكى ئيبن كةسير و دواجار كضيَكي 
خؤي كرد بة هاوسةري، خواى طةورةش ضةند مندالَي ثَي بةخشين كة 
هةموويان لة خزمةت باوكياندا زانستيان وةرطرت و ثةروةردةيةكي 

 جوانيان وةرطرت.

يبن كةسير لة كؤتاييةكانى تةمةنيدا تةواو ماندوو بوو، بينايي لةدةستدا، ئ
ي كؤضي و لة رؤذي ثيَن  شةممةدا كؤضي  774زؤري نةخاياند لة سالَي 

دوايي كرد، ثيَش مردنى وةسيةتى كردبوو الى ئيبن تةيميةي مامؤستاى 
الى  ئةسثةردةى بكةن، بؤية كة وةفاتى كرد وةسيةتةكةيان بةجيَطةياند و

 طؤِرةكةى ئيمامى ئيبن تةيمية ئةسثةردةيان كرد.

 

 ثرسيار:

 

 ئيبن كةسير ضةند ساَل لةطةَل باوكى ذيا؟

 باركردن بؤ ديمةشق ض سووديَكي هةبوو بؤ ئيبن كةسير؟

 ئيبن كةسير لة تةمةنى ضةند سالَيدا هةموو قورئانى لةبةركرد؟

 باسي ذنهيَنانةكةى ئيبن كةسير بكة.
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 وو بة زانا ضي كرد؟ئيبن كةسير كة ب
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 سةعيدي كوِري موسةيب

( ئةمجار باسي زانا و خواناسيَك دةكةين كة لة شارةكةي ثيَغةمبةر  

( ثةروةردة بوو و لةسةر لةدايك بوو و ذيا و لةناو هاوةآلنى ثيَغةمبةردا  
 دةستي ئةوان زانستي وةرطرت، ئةويش ئيمامى سةعيدة.

ي موسةيبة و بة بنةِرةت سةر بة قوِرةيشة، باوكى ناوى سةعيدي كورِ 

(، سةعيد لة سالَي ئةم ثياوة خواناسة يةكيَكة لة هاوةآلنى ثيَغةمبةر  
ثانزةى كؤضي و لة شارى مةدينةى خؤشةويست لةدايك بوو، هيَشتا دوو 

 ساَل بوو ئيمامى عومةر بووبوو بة خةليفةي موسلَمانان.

وو و لةوَي دةستي كرد بة وةرطرتنى سةعيد هةر لة مةدينة طةورة ب
زانست، شارى مةدينة ئةو شارة خؤشةويستةي كة شويَني نيشتةجيَبوونى 

( نزاى بؤ كردووة، شارَي كة بة دريَذايي ( بوو و ثيَغةمبةر  ثيَغةمبةر  
 ميَذوو هةزاران زاناى طةورةي ثيَشكةش بة موسلَمانان كردووة.

ةسةآلتيان بةهيَز بوو، بةشيَكي زؤر لة لة سةردةمى سةعيددا موسلَمانان د

( مابوون و لة شارى مةدينة وانةيان دةوتةوة، خةلَكي هاوةآلنى ثيَغةمبةر  

( بوون، ئةمة تةواو تامةزرؤي وةرطرتنى فةرموودةكانى ثيَغةمبةر  
 دةرفةتيَكي باش بوو بؤ سةعيد تا لةو بارودؤخةدا خؤي ثيَبطةيةنيَت.
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وسةرطيري كرد و ذني يةكيَك لة هاوةلَة ناسراو سةعيد هةر لة مةدينة ها

( بة هاوسةرطرت كة ئةويش و خؤشةويستةكانى ثيَغةمبةري خواى  
كضي ئةبووهورةيرة بوو، هةموو جار كة خةزوورى دةبيني دةيوت داوام 

 لة خواية لة بازاِري بةهةشتدا بمانطةيةنيَتةوة بةيةك.

سثي كرد، كةسيَكي  سةعيد باآلي بةرز بوو، زؤر زوو سةر و ريشي
دةولَةمةند نةبوو، زؤربةى كاتى سةرقالَي ثةرستش بوو، هةركات 
دةضووية دةرةوة هةر كةسي ببينياية سةالمى ليَدةكرد و تةوقةي لةطةَل 
دةكرد، ثيَكةنيني زؤر نةبوو و بةثيَي ثيَويست ثيَدةكةنى، ضونكة كةسانيَك 

شياويشدا خؤيان ثَي هةن هةر لةخؤوة ثيَدةكةنن و لة كات  وشويَني نة
 راناطيرَي و هةر ثيَدةكةنن.

جاريَك هةندَي كةس سةرقالَي ثةرستش بوون، كةسيَك بة سةعيدي وت 
بؤضي تؤيش ناضيت لةطةلَياندا ثةرستش بكةيت؟ ئةويش وتى من 
ثةرستشي لةوة طةورةتر دةزانم، ئةويش بيركردنةوةية لة دةسةآلتى خوا و 

ردووةو بةجيَطةياندنى ئةو شتانةى خوا خؤ ثاراستن لةوةى خوا حةرامى ك
 فةرمانى ثيَكردووة.

سةعيدي كوِري موسةيب سةرقالَي ئيشي زةيت بوو، ثارةو بةخششي لة 
خةلَك وةرنةدةطرت و خؤي رؤذانة دةضوو بؤ بازاِر لةوَي ئيشي دةكرد و 

 بةشي بذيَوي خؤي و ماَل و منالَي ثارةى ثةيدا دةكرد.

 ثةندو وانة: 

ةوة ئةوة فيَر دةبين وردبوونةوة لة دةسةآلتى خوا و زانيني لةم بةسةرهات
طةورةيي خوا بةشيَكي طةورةية لة ثةرستش، واتة وةرطرتنى زانست 
ثةرستشيَكة لة هةندَي ثةرستشي تر خيَري زياترة، هةروةها ئةوةش فيَر 
دةبين بةجيَطةياندنى فةرزةكان و خؤدوورطرتن لة حةرامةكان زؤر 

َي كار كة سوننةتن، بؤ نموونة نويَذي فةرز لة مزطةوتدا لةثيَشترة لة هةند
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طرنطترة تا نويَذي سوننةت، بؤية ئةطةر سةد نويَذي سوننةت بكةين 
هيَندةى نويَذيَكي فةرز خيَري نيية، ئةمة بةو واتاية نا وازبهيَنين لة 
سوننةت، بةلَكو دةبيَت يةكةمجار طرنطى بدةين بة فةرزةكان ئينجا 

 سوننةتةكان.

ةعيد طرنطيةكي زؤري دةدا بة نويَذة فةرزةكان و ماوةي ثةنجا ساَل س
هةرضي نويَذي فةرزي هةبوو هةمووي لة مزطةوتدا دةكرد و لة ريزي 
يةكةميشدا نويَذةكةى دةكرد، واتة ثيَش بانط دةضوو بؤ مزطةوت بؤ ئةوةي 

 فرياى ريزي يةكةم بكةويَت.

ي خوا و تا ذيا ضل هةروةها سةعيد زؤر طرنطى دةدا بة حةجى مالَ 
جار حةجى مالَي خواى كرد، ئةوةش فةزَلي خوا بوو كة دةرفةتى دا بةم 

 زانا خواناسة تا بتوانيَت ئةوةندة جار لة حةجدا بةشداري بكات.

لة سالَي نةوةدو ضواري كؤضيدا سةعيد نةخؤش كةوت، جا وةسيةتى 
مادة بوو بؤ كرد و وتى ئةطةر مردم لةناو خةلَكدا جاِر مةدةن، هةركةس ئا

 نويَذكردن لةسةر تةمةكةم ئةوةندة بةسة.

ئينجا يةكيَك لة كةسة خواناسةكان بة ناوى نافيع هات بؤ الى، سةعيد 
لةتاو ئازار لةهؤش خؤي ضوو، نافيع وتى رووي بكةنة قيبلة، خيَرا سةعيد 
هاتةوة هؤش خؤي، ئينجا وتى كَي ثيَي وتن وام ليَبكةن؟! نافيع وتى من 

يش وتى ئةطةر ئيمان لة دلَمدا نةبواية ئةو رووكردنة كةعبةش بووم، ئةو
سوودى نةدةبوو بؤم، بةآلم ئةوة ئيمانى ناو دلَم بوو كة خوا ثيَي بةخشيوم، 

 سوودي ثيَطةياندم.

دواجار سةعيدي كوِري موسةيب لة سالَي نةوةدو ضواري كؤضي لة 
را، تةمةنيشي مةدينة كؤضي دوايي كرد و لة طؤِرستانى بةقيع ئةسثةردة ك

 نزيكةي هةشتا ساَل بوو.
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 ثرسيار:

 تايبةتمةندى سةردةمى سةعيد ضي بوو؟ 

 خةزووري سةعيد كَي بو؟ 

 بؤضي سةعيد نةضوو بؤ الى ئةو كةسانةى ثةرستشيان دةكرد؟ 

 سةعيد ضؤن بذيَوي خؤي دابين دةكرد؟ 

 سةعيد لة كاتى وةفاتيدا وةسيةتى ضي كرد؟

  

 

 

 

 

 ئيمامى جةعفةرى صادق

ئةم ئيمامة خؤشةويستةى ئيَستا باسي دةكةين يةكيَكة لة زانا ئازيز و 
خواناسةكانى موسلَمانان، ضونكة جطة لةوةى زانايةكي ثايةبةرز و 
خواناس بووة، باثيرة طةورةي خؤشةويستترين كةسي سةر زةوية، ئةويش 

 (، بؤية ثيَويستة زؤر زؤر خؤشمان بويَت.ثيَغةمبةري خواية 
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ناوى جةعفةري كوِري موحةممةدة، بةآلم هةر بة جةعفةري ئةم زاناية 
صادق ناسراوة، واتة جةعفةري راستطؤ، موحةممةدى باوكي يةكيَك بوو 
لة زانا طةورةكانى سةردةمى خؤي و بة ئيمامى باقر ناسراوة، دايكيشي 
ناوى ئومموفةروة بوو، دايكيشي بة بنةِرةت دةضوويةوة سةر 

( كة ئةويش ئيمامى مبةري خوا  خؤشةويستيَكي طةورةي ثيَغة
ئةبووبةكري صديق بوو، ئيتر ئةوة شانازيةكي طةورة بوو بؤ جةعفةر كة 

( و رةضةلَةكي لة هةردوو سةرةوة دةضوويةوة سةر ثيَغةمبةر  
 ئةبووبةكري صديق.

( واتة لة جةعفةر لة سالَي هةشتاى كؤضي و لة شارةكةى ثيَغةمبةردا  
هةر لةطةَل لةدايكبوونيدا لة بنةمالَةيةكي ئايين  شاري مةدينة لةدايك بوو،

ثةروةر و ضاكةخوازدا طةورة بوو، بنةمالَةيةك كة هةموويان زانا بوون، 
بؤية هةر كةس لةو بنةمالَةدا طةورة بواية دةبوو بة زانايةكي طةورة، هةر 
لة سةرةتاوة زانستي لة باوكي و باثيريشي وةرطرت، بةآلم زؤر لةطةَل 

ةذيا، ضونكة لة تةمةنى ضواردة سالَيدا بوو كة باوكى كؤضي باوكيدا ن
 دوايي كرد.

( جطة لةوة ئيمامى جةعفةر ذمارةيةك لة هاوةآلنى ثيَغةمبةري خواى  
بيني وةك ئةنةسي كوِري ماليك، هةروةها ضةندين فةرموودةى لة 

و ( بيستبوو، دواتريش ئةهاوةآلنةوة طيَِرايةوة كة لة ثيَغةمبةري خوايان  
فةرموودانةى طيَِرايةوة هةم بؤ كوِرةكةى خؤي و هةم بؤ ذمارةيةكي زؤر 
لة زانايان و تا ئةمِرؤش ئةو فةرموودانة لةبةردةستي ئيَمةدان، يةكيَك لة 
خويَندكارة شارةزا و ليَهاتووةكانيشي ئيمامى ئةبووحةنيفة بوو كة لةم 

 كتيَبةدا ذيانةكةيمان باس كردووة.

ي كاتى ذيانى سةرقاَل بوو بة ثةرستشي خوا و ئيمامى جةعفةر زؤربة
وةرطرتني زانست و وانة وتنةوة، هةرضي كاتى ذيانى هةية يان بةِرؤذوو 
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دةبوو يان سةرقالَي نويَذكردن بوو، يان سةرقالَي زيكر و ثةرستش بوو، 
 يان سةرقالَي وةرطرتن و بةخشيني زانست بوو.

ك لة ثيَغةمبةري خواوة ئيمامى جةعفةر هةركات بيويستاية فةرموودةية

  بطيَِريَتةوة دةبوو دةستنويَذي هةبواية، ئةطةر دةستنويَذي نةبواية ئةوة )
 دةضوو دةستنويَذي دةطرت ئينجا فةرموودةكةى دةطيَِرايةوة.

جاريَك ئيمامى جةعفةر بِرياريدا سةردانى بةغداد بكات، سةركردةي ئةو 
قورسي بخاتة بةردةم تا بزانيَت كاتى موسلَمانان بِرياريدا بِريَك ثرسياري 

ضةندة زانستي ثيَية، بؤية ئيمامى ئةبووحةنيفةى راسثارد تا ضل ثرسياري 
قورسي لَي بكات، ئةويش ثرسيارةكانى دانا، كاتيَك ئيمامى جةعفةر هات و 
ئةو ثرسيارانةى ليَكرا، بة جوانى وةآلمى هةموويانى دايةوةو هةموان 

 سةرسام بوون بة وةآلمةكانى.

يمامى جةعفةر كةسيَكي زؤر بةخشندة بوو، جارى وا هةبوو تةنانةت ئ
بةشة خواردنةكةى خؤيشي دةبةخشي بة هةذاران و خؤي بة برسيَتي 
دةخةوت، زؤربةي كات لةثيَناو بةختةوةري و خؤشحالَي خةلَكدا هةرضي 
سةختى و ناِرةحةتى هةبوو دةيخستة ئةستؤي خؤي بؤ ئةوةى خةلَكي لة 

 خؤشيدا بذين.

رؤذيَك ئيمامى جةعفةر مووساى كوِري بانط كرد و ئامؤذطارى كرد و 
 ثيَي فةرموو: كوِرة شيرينةكةم: 

هةركةس بةو بةشة رازى بيَت كة خودا ثيَي بةخشيوة ئةوة ئيتر ثيَويستي 
 بة خةلَكي نابيَت، 

هةركةسيش ضاوى لةوة بيَت خةلَك هاوكاري بكات ئةوة تا دةمريَت 
  تووشي هةذاري دةبيَت،
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هةركةسيش عةيب و كةموكورتي خةلَك ئاشكرا بكات، ئةوة عةيب و 
 كةموكورتي خؤي ئاشكرا دةبيَت، 

 هةركةسَي ضاَل بؤ براكةى هةلَكةنَي، ئةوة خؤي دةكةويَتة ئةو ضالَةوة، 

تا دةتوانيت قورئان بخويَنةرةوة و خةلَك هان بدة ضاكة بكةن و ريَطة 
 مةدة خةلَكي خراثة بكةن، 

كت ويستي خزمايةتيت لةطةَل نةهيَلََي، تؤ هةوَل بدة لةبةر هةر خزميَ 
 خوا سةردانى بكة، 

كوِري شيرينم هةرطيز قسةي خةَلك بؤ يةك مةطيَِرةوة با رقيان لة يةكتر 
 نةكةوَي، 

سةردانى كةسانى ضاك بكةو لة هاوِريَيةتى كةسانى خراا خؤت دوور 
 بطرة.

و هةشتي كؤضي و لة دواجار ئيمامى جةعفةر لة سالَي سةد و ضل 
تةمةنى شةست و هةشت سالَيدا لة شاري مةدينة كؤضي دوايي كرد، نويَذي 
لةسةر كرا، ئينجا برا بؤ طؤِرستانى بةقيع كة طؤِري هاوةآلنى ثيَغةمبةر 

  و فاتيمةى دايةطةورةي و هةروةها طؤِري باوكيشي لةوَي بوو، لةثاَل )
 طؤِرةكةى باوكيدا ئةسثةردة كرا.

 

 :ثرسيار

 باثيرة طةورةي ئيمامى جةعفةر كيَية؟

 ئيمامى جةعفةر رؤذانة سةرقالَي ضي دةبوو؟ 
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 سةردانةكةى ئيمامى جةعفةر بؤ بةغداد باس بكة.

 ئايا دةتوانيت هةندَي لة وةسيةتةكانى ئيمامى جةعفةر باس بكةيت؟ 

( ئيمامى جةعفةر ضؤن فةرموودةكانى ثيَغةمبةري خواى   
 دةطيَِرايةوة؟

 

 

 ةدى طؤرانىئةحم

كوردستان بة دريَذايي ميَذووي ئيسالمى مةلَبةنديَكي طةورةى 
كؤبوونةوةى زانايان بوو، ضةندة زاناي هةبوو هيَندة زياتريش زاناى 
ثيَدةطةياند، بؤية ئةطةر بِروانينة كتيَبخانةكانى جيهانى ئيسالمى ناو و كتيَبي 

 هةزاران زاناي ناوداري كوردمان ديَنة بةردةست.

ك لةو زانا طةورةو ناسراوانةش كةسيَك بوو بة ناوى ئةحمةدى يةكيَ 
طؤرانى، ئةو كةسةي كة هؤكاريَكي طةورةي ئازادكردنى شاري 

 قوستةنتينية و شكستى مةسيحيةكان بوو.

لة سالَي هةشت سةد و سيانزةى كؤضي و لة ناوضةي شارةزووردا، 
ان ناونا ئةحمةد، مندالَيَكي جوان و خؤشةويست لةدايك بوو، ئةم مندالَةشي

ئةويش لةبةر خؤشةويستي ثيَغةمبةري خؤشةويستمان كة يةكيَك لة 
 ناوةكانى ئةحمةدة.

ئةحمةد سةرةتاى ذيانى لة شارةزوور بردة سةر و لةوَي ضةندة توانى 
لة خزمةت زانايان و مامؤستايانى ناوضةكةدا زانستي وةرطرت، خؤي 
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( انى ثيَغةمبةري خواى  فيَري قورئانى ثيرؤز كرد و دواتر فةرموودةك
 لةبةر دةكرد و زانستةكانى تريشي وةرطرت.

دواى ئةوة ئةحمةد بِرياري دا وةك زانايانى تر لةثيَناو زانستدا وآلت و 
ناوضةي خؤي جيَبهيَلَيَت، رقى لة ناوضةكةى خؤي نةبوو، بةلَكو لةثيَناو 

ئامادةية وةرطرتنى زانستدا، ضونكة زانست هيَندة ثيرؤزة كة مرؤظى ذير 
 هةموو جيهان بطةِريَت تا بةدةستي بهيَنيَت.

ئةمجارةيان ئةحمةد روويكردة شاري بةغداد، ئةو شارة طةورةي كة 
مةلَبةندى سةدان زاناي طةورة بوو، لةوَي هةموو قورئانى ثيرؤزي 

 لةبةركرد و لة خزمةت زانايانى ئةويَدا زانستيَكي زؤري وةرطرت.

ا رووبكاتة وآلتى شام و سوود لة زانايانى ثاش ئةوةش ئةحمةد بِرياري د
ئةويَيش وةربطريَت، لةويَيش ضةندين شار طةِرا، ضوو بؤ شاري 
دياربةكر و دواتريش ضوو بؤ ديمةشق، لةويَيشةوة روويكردة وآلتى 

 ميصر.

ئةحمةدى طؤرانى كةسيَكي زؤر هةذار بوو، ضونكة بِرياري دابوو 
ةو هةموو كاتى خؤي بدات بة خؤي سةرقاَل نةكات بة ئيشء كاري ترةو

وةرطرتنى زانست، داواى هيضيشي لة خةلَك نةدةكرد، بؤية لةو طةشت و 
سةفةرانةى كة دةضوو تا زانست وةربطريَت، سةختى و هةذاري و 

 برسيَتي زؤري تووش دةبوو.

ئةحمةد دواى ئةوةى زانستيَكي زؤري وةرطرت، ئينجا روويكردة وآلتى 
ةوة دةرفةتيَكي ضاك بوو تا سةركردةى ئةوكاتى توركيا و لةوَي مايةوة، ئ

موسلَمانان سوود لة زانستي ئةو زاناية وةربطريَت، بؤية سولَتان مورادى 
دووةم رؤذيَك مامؤستا ئةحمةدى بانط كرد و تكاى ليَكرد موحةممةدى 
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كوِري بطريَتةخؤ و جوان ثةروةردةى بكات و زانستي فيَر بكات، ئيتر لةو 
 ةحمةد بوو بة مامؤستاى موحةممةدى فاتيح.كاتةوة مامؤستا ئ

مامؤستا ئةحمةد زؤر بة جوانى كةوتة ثةروةردةكردنى موحةممةد و 
سةرةتا قورئانى ثيرؤزى فيَركرد، ئينجا زانستى تري ثَي بةخشي، ترسي 
ئةوةشي نةبوو كة ئةوة كوِري سولَتانة، بةلَكو لةسةر هةر هةلَة و 

 تةمبةلَيةك سزاى دةدا.

حمةد هةر لة سةرةتاوة ضاوى لةوة بوو موحةممةد وا مامؤستا ئة
ثةروةردة بكات ببيَتة سةركردةيةكي دلَسؤزي ئيسالم، بؤية زؤر باسي 
جيهادى بؤ دةكرد، هةروةها باسي ئةو فةرموودةى بؤ دةكرد كة ثيَغةمبةر 

  فةرموويةتى  بة دلَنياييةوة قوستةنتينية ئازاد دةكرديت، سةركردةي ئةو )
ر ضاكة و سوثاكةش زؤر ضاكة(، بؤية دةيوت موحةممةد طيان سوثاية زؤ

دةبيَت تؤ هةوَل بدةيت ببيت بةو كةسة، هيَندة طرنطى دا بة موحةممةد و 
ثةروةردةى كرد تا توانى موحةممةد بكات بة سةركردةيةكى وا بتوانيَت 
سوثاى دوذمن بشكيَنَي و شاري قوستةنيتية ئازاد بكات، ئيتر ئةو شارة بوو 

ثايتةختى موسلَمانان و لةو رؤذةوة تا ئيَستا ئةو شارة هي موسلَمانانة، بة 
 ئةمِرؤش قوستةنيتية ناسراوة بة ئيستانبوول و دةكةويَتة خاكى توركياوة.

مامؤستا ئةحمةد جطة لةوةى خويَندكار و قوتابيةكي زؤري هةبوو و 
تيَب و زانستي ثَي دةبةخشين، هاوكات سةرقالَي نووسين دةبوو و ضةندين ك

 نووسيني ثيَشكةشي موسلَمانان كرد.

دواجار مامؤستا ئةحمةد لة سالَي هةشت سةد و نةوةد و سيَي كؤضي و 
لة شارى قوستةنتينيةدا وةفاتى كرد و سولَتانى موسلَمانان نويَذي لةسةر 

 كرد و لةوَي تةرمةكةى ئةسثةردة كرا.

 



          

154 
 

 

 
 

 

 ةكانى ئيسالم بؤ منداآلنهةلَكةوتذيانى 

 ثرسيار:

 

 مامؤستا ئةحمةد خةلَكي كوَي بوو؟ 

 مةد طةشتي كرد بؤ شار و وآلتانى تر؟بؤضي ئةح

 بؤضي مامؤستا ئةحمةد هةذار بوو؟ 

 ثةيوةندى مامؤستا ئةحمةد و سولَتاني موسلَمانان ضي بوو؟ 

 مامؤستا ئةحمةد ضؤن موحةممةدى ثيَطةياند؟ 
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