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ِحمي ْحِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم الّلٰ

ٍد ِدَن ُمَحمَّ الُم عىَل �سَّيِ اَلُة َوالسَّ ِ َرّبِ الَعالَِمنَي، َوالصَّ احلَْمُد لّلٰ

ِبِه �أْجَِعني آەِلِ َوَصْ َوعىَل �

پێشەكی
باسكردنى كەسایەتیى بەرز و ناوازەى حەزرەتى محەممەد موستەفا )َعَلْيِه 
بۆ ڕزگاریى  وەك چارەیەك  پێشكەشكردنى  باسكردنیش،  لە  زیاد  َلُم(،  َلُة َوالسَّ الصَّ
مرۆڤایەتى و ئیكسیرێك بۆ دەردە ناسۆرەكانى.. هەروەها ناساندنى ژیانى موبارەكى 
بە شێوەیەك كە شایستەى ئەو زاتە مەزنە بێت، لەو بابەتە گرنگانەیە كە وەك 
زۆر كەسى تر، دنیاى هزر و هەستى منیشى خستبووە ژێر فشارەوە و لە هەموو 

ڕوویەكەوە بووبووە خواست و خولیایەكى بەرنەگیراو... 
ئەو مایەى شانازى مرۆڤایەتییە. ئەوەتا چواردە سەدەیە لە سەرانسەرى دنیادا 
گەورەترین بیرمەند و كەڵەفەیلەسوف و ئەو زانا و ڕووناكبیرانەش كە هەر یەكەیان 
لە  و  وەستاون  دەستەنەزەر  لەدوایەوە  بیرمانن،  و  ئاسمانى هزر  ئەستێرەى گەشى 

ڕوویدا دەڵێن: “تۆ ئەو مرۆڤەیت كە شانازى بە شوێنكەوتەییتەوە دەكەین.” 
بۆ گەورەیى ئەو ئەوەندە بەسە كە سەربارى ئەو هەموو تێكدان و كاولكارییە 
منارەكانەوە  لە  هێشتا  كەچى  كراون،  چەرخەدا  لەم  مەعنەوییانەى  و  ماددى 
” دەبیستین و شاباڵ گرتەى ڕۆحى ڕەوانى  دًا َرُ�وُل الّلٰ زایەڵەى “�أْشهَُد �أنَّ ُمَحمَّ
پێنج  ڕۆژى  ڕۆحانییەكاندا  لەگەڵ  و  دەبینین  الیەكدا  هەموو  بە  محەممەدى 
جار ئێمەش دێینە جۆش و خرۆش.. دیسانەوە سەبارەت بە مەزنى و شكۆى ئەو 
دەرەوە  و  ناوەوە  لە  دین  دوژمنانى  سەرومڕى  هەوڵى  سەرەڕاى  بڵێین:  دەتوانین 
لەپێناو گومڕاكردن و لەڕێ الدانى نەوەى نوێ، كەچى وا ئەمڕۆ چەندەها الوى 
تازە پێگەیشتوو هەرچەند لە قۆناغێكى زەمەنى ئەوتۆشدان كە دەرككردنیان بە 
بەرەو پیرچوونى  پێویست سەخت و دژوارە، چەشنى  "حەقیقەتى ئەحمەدى" وەك 
پەروانە بۆ ڕووناكى، بەرەو حەزرەتى محەممەد )َصلََّى اهلُل تََعاَل َعَلْيِه َوَسلَّْم( باڵ دەگرن. 
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زەمەن  دەستى  نییە.  هاوتاى  دنیادا  لە  كە  دەنوێنن  هەڵوێستێك  كارەشیان  بەم 
و  كۆن  ناخماندا  لە  بەو  تایبەت  حەقیقەتێكى  هیچ  بتوانێت  لەوەى  بوو  كۆتاتر 
ڕەنگپەڕ بكات. بەڵێ، ئەو هێشتا تەڕ و تازەیە لە سینەماندا. هەروەك زۆرجار 
بە دۆستەكانیشم دەڵێم؛ هەركات دەچمە مەدینەى مونەووەرە، بۆن و بەرامەى ئەو 
سەروەرە بە جۆرێ دەمپێچێت، هەر دەڵێیت هەنگاوێك لەوالترەوە بەخۆى شاد دەبم 
و بە دەنگە ژیانبەخشەكەیەوە پێم دەڵێت: “َمْرَحبًا، �أْهاًل َو َ�هْاًل” و بەخێرهاتنم 
دەكات. جا ئیتر پێغەمبەرى خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( لەنێوماندا تا ئەو ڕادەیە زیندە 

و تازەیە، هەر واش بە تازەيى و پاراویى دەمێنێتەوە.
و  فیكر  هەندێك  هەروەك چۆن  دەچێت.  بەسااڵ  و  دەبێت  پیر  زەمەن  بەڵێ، 
بۆچوونیش پووچ و نابوود دەبن و لە بەها دەكەون. كەچى حەزرەتى محەممەد 
)َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( بەوێنەى ئەو خونچەيەى كە ڕۆژ دواى ڕۆژ ئاڵتر و پاراوتر 

دەبێ، هەميشە لە نوێبوونەوەدايە.
پێم وایە ئەگەر هێندەى كەسانى دى كە شتانى تر باس دەكەن، بمانتوانیبایە 
پێغەمبەرى نازدار باس بكەین -كە بەداخەوە نەمانتوانیوە- بەو ئەندازەیەى كەسانى 
تر دەخرێنە پێش چاو و برەویان پێ دەدرێت، زەمینە بسازایە بۆ ڕۆشنایى خستنەسەر 
الیەنەكانى كەسایەتیى ئەو سەروەرە، هونەر و گشت یەكە و دامەزراوەكانى ژیان 
بۆ ناساندنى ئەو سەفەربەر بكرانایە، ئەوا ئەو كات لە دەروونى نەوەكانى ئەمڕۆدا 
تەنها ئەو تەختى دادەنا و دڵەكانیش تەنها بۆ ئەو لێیان دەدا.. سەرەڕاى هەموو 
ئەمانە، وا ئێستا لە خۆرهەاڵت و خۆرئاواى دنیادا، ڕۆژ دواى ڕۆژ مرۆڤەكان 
هەریەكە و بە گۆزەكەى دەستیەوە بەرەو ئەو سەرچاوە سازگار و خاوێنە ڕادەكەن 
كە بە "منهل العذب المورود" ناوى دەبەم و كۆششى ئەوە دەكەن بگەنە مەنزڵى ئەو 

سوڵتانەى كە تاج لەسەرى خۆرەكان دەنێت.
بەڵێ، ئەمڕۆ لە زۆربەى واڵتانى جیهاندا، لەپێشى هەمووشیانەوە ئەمریكا، 
بەریتانیا، فەرەنسا و ئەڵمانیا، تێبینيى بووژانەوەیەك دەكەین ڕووەو ئەو. لە زۆر 
جێشدا موسوڵمانان بە تەشى دەستيانەوە سەرگەرمى ڕستنى بنەماكانى بەرنامەكەى 
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ئەون و نەخش و نیگارى ناسك و دڵڕفێن تايبەت بە ئیسالم دەچنن. هەر دەڵێیت 
زیندووبووەتەوە.  نێو موسوڵماناندا  لە  ڕۆحیەتى "عەصرى سەعادەت" سەرلەنوێ 
بارودۆخى جیهانى ئیسالمیش جیاوازییەكى ئەوتۆى لەگەڵ ئەمەدا نییە... ئەوەتا 
لەبرى ئەوانەى یەك دوو سەدە لەمەوبەر بەبێ هیچ داوەرییەكى ژیریى و هەروا بە 
ساكارى هاتبوونە ڕیزى موسوڵمانانەوە، ئەمڕۆ چینێكى ڕۆشنبیر و خوێندەوارى وا 
هاتووەتە مەيدان كە لێكۆڵینەوەى زانستیانەى ڕەهەندەكانى ئیسالم دەكات و لەژێر 
َلُم( َلُة َوالسَّ شەبەنگى پرشنگدارى زانستدا شوێن پێى حەزرەتى محەممەدى )َعَلْيِه الصَّ
بۆ مەرامى خۆیان  توێژى خوێندەوارانیان  تا دوێنێ  ئەوانەش كە  هەڵگرتووە... 
تاقمێك  شوێنكەوتەى  كردبووە  فێربوونیان  مەڵبەندەكانى  و  زانكۆ  و  بەكاردەهێنا 
وەگەڕخستبوو  كوفر  بەرژەوەندیی  بۆ  نیشتیمانییەكانیشیان  دەزگا  و  "....يزم" 
لەمەودوا هەروەك توانەوەى شەختە سەهۆڵینەكان، یەك لەدواى یەك دەتوێنــەوە و 

َلِة َوَأمتُّ الَتْسِليم( دەكەونە ڕێ. بـەخێرایـى بەرەو رسـول اهلل )َعَلْيِه أَْفَضُل الصَّ
ئەوانەى چەندەها ساڵە هەزارەها جار شوێنیان گۆڕى و وێڵى لقێكن خۆیانى 
پێوە ڕاگیر بكەن، ئەوانەش كە وا لەم سیستەم بۆ ئەو سیستەم و لەم ڕێباز بۆ ئەو 
ڕێباز لە هەناسەبڕكێدان، زوو بێت یا دڕەنگ، مایەپووچى و بێ ئاكامیى كرد و 

َلُة  كۆششەكانیان دەبینن و بەپرتاو بەرەو مەكتەبەكەى حەزرەتى محەممەد )َعَلْيِه الصَّ
ئەوە  نەدیووە.  بەخۆیەوە  نشوستى  هەرگیز  كە  ئەو مەكتەبەى  ڕادەكەن.  َلُم(  َوالسَّ

"مۆریس بۆكاى" و "رۆجێ گارودى" و چەندەهاى ترى نەناسراویش...
بەاڵم داخۆ ئێمە وەك پێویست ئەو "سوڵتانى داڵن"ەمان ناسیوە كە سوڵتانەكان 
فێرى سوڵتاندارى دەكات؟ جا بۆچى ئێوە سەغڵەت بكەم! ئایا منێك كە لە پێنج 
ساڵییەوە سەرم لە سوجدەدایە و خۆم بە "قطمیر"1ى گەردن بەستراوى دەرگانەكەى 
دەزانم، توانیومە بەتەواوى بیناسێنم؟ یاخود تا چەند سەركەوتوو بووم لە گەیاندنى 
ئەوەى كە دەیزانم؟ جا بۆيە لێرەدا ڕووى گوفتارم دەكەمە هەموو ئەوانەى وان لە 

1. قطمري ئهو نوەيه كه ەل �هگهكهى "�أصاب الكهف" نراوە.
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مەقامى ناساندنى ئەودا و خۆشم دەخەمە ڕیزیانەوە و دەڵێم: ئایا توانیومانە ئەو 
سەروەرەى كە شاهى تەختى داڵنە بە شێوەیەك كە شایانى قەدر و قیمەتى بێت، بە 
مرۆڤى ئەم سەردەمە بناسێنین و بڵێسەى تاسە و شەیدایى لە ناخیاندا تاو بدەین؟..
ئەو  دەیدایە  و  مەجنوونى  دەبووە  بناسیایە،  ئەوى  مرۆڤایەتى  ئەگەر  نەخێر! 
كەژ و هەردە. هەر كاتیش یادى شیرینى ئەو ڕۆحەكانى پێچابا، دڵى دەكەوتە 
نێو جیهانى  دەم، بۆ چوونە  ئەو  بۆ دەڕشت. جا  ئەسرینیان  جۆش و چاوەكانى 
كردنەوەى  بەبەردا  گیان  لەپێناو  و  پەرواز  دەكەوتە  پێغەمبەرایەتییەكەیەوە  پاكى 
خۆڵەمێشى دڵەى سووتاوى كە لەتاو عەشقى ئەو گڕى سەندبوو خۆى دەدایە بەر 

شنەى با تا بەرەو هەوارگەى ئەوینى ئەو ڕاپێچى بكات... 
لەكاتێكدا ئادەمیزاد هێندەى ئاشنایى و ناسینى خۆشەویستى ئاڕاستەى شتان 
دەكات، بەرامبەر ئەو شتانەش كە نایزانێت و ئاشنایى نییە، هەردەم جۆرێك لە 
تەمەنیان  بەدرێژایى  دوژمنان  كە  خاڵەى  ئەو  بۆیە  هەر  نواندووە.  دوژمنایەتى 
هەوڵى خۆيانى تێدا چڕدەكەنەوە، بریتیيە لە سڕینەوەى "نامى جەلیلى محەممەدى" 
لە یادگەكاندا و گۆشكردنى نەوەى نوێ لەسەر دوژمنایەتیكردنى فەخرى كائینات 
سەرەڕاى  كە  ئامێزە  لوتف  درەوشانەوەیەكى  ئەوە چ  بەاڵم  )َعَلْيِه أَْفَضُل َصَلٍة َوَسَلم(. 
خواستى دوژمنان بۆ ڕیشەكەن كردنى ناوى ئەو لە دەروونەكاندا، كەچى وا ئەمڕۆ 
تێكڕاى بەربەستەكانى گەیشتن بەو تەى كراون! نەخوازەاڵ الوان، كە وەك دڵخۆشیى 
ئەو كەسەى لە بیاباندا خەریك بووبێت لە تینواندا بمرێت، كەچى لە پڕێكدا و 
بە شێوەیەك كە هەرگیز چاوەڕوانى نەكردبێت لە پەنا سەریدا ئاوێكى سازگارى 
پڕ  ئامێزى  هەڵدەدەنە  خۆیان  چەشنە  بەو  ئاوەها  دەستكەوتبێت،  كەوسەرئاساى 
سۆزى ئەو نازدارەوە. بێگومان ئەو سینە پر سۆز و میهرەش لە ئامێزیان دەگرێت 

و هەرگیز ئەو كەسانە بێ بەش ناكات كە بەرەو الى دێن. 
نازانم قەت سەرنجى ئەو كەسانەتان داوە كە لە ڕۆژانى هەینیدا مزگەوتەكان 
سەرڕێژ دەكەن؟ ئەگەر بەوردى سەرنجتان دابێت، ئەوا بینیوتانە كە زۆربەيان لە 
گەنجانن. داخۆ دەبێت ئەو پاڵنەرە چى بێت كە لە بەرامبەر پەلكێشكاريى بەرنامە 
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واى  سەركەشيدا،  و  ترسناكى گومڕایى  گێژاوى  ناو  بۆ  نەوەكان  داڕێژراوى  بۆ 
لەو گەنجانە كردبێ كە بەبێ گوێدانە ساردوسڕى زستان و لەگەڵ ئەوەشدا كە 
بەرەو  ناهەموارترین هەلومەرجدا  لە  هەڵدەلەرزن لە سەرمادا، دەستنوێژ بگرن و 
مزگەوتەكان هەنگاو بنێن؟ گەر پێتان باش بێ من وەاڵم دەدەمەوە: ئەوە جازیبەى 

قودسیى حەزرەتى محەممەدە... 
دەروونەكان  ئەوا  نەبەن،  پەیى پێ  ئەگەر عەقڵ و هەستەكانیشمان هەرگیز 
بوونەتە پەروانەى دەورى ئەو شەمعە، ئەو خۆرە.. لە داهاتوویەكى زۆر نزیكيشدا 
ئەو عەقڵە دەربەدەر و پەرێشانانەى كە تا ئێستا نەیانتوانیوە بەرەو ئەو بدەنە پرتاو 
و بەوێنەى مێشى زستان لەمالو ئەوالدا پەكیان كەوتووە، بۆ ئەم حاڵەیان دەستى 
پەروانە  نەبووینە  بۆ  ئێمە  داخ!  و  “ئاخ  دەڵێن:  بە خۆیان  و  دەگەزن  پەشیمانى 
و بەرەو ئەو نەڕۆیشتین؟” بەاڵم ئەو كات لەوانەیە بۆ هەندێكیان زۆر دڕەنگ 

بووبێت و هەموو شتێك كۆتایى هاتبێت...
جیهان بەهەڵەداوان بەرەو الى ئەو دێت. ئەوەتا ناوەندە زانستى و ئەكادیمییەكان 
لێكۆڵینەوەى لەسەر دەكەن و ئەو دەروونانەش كە بەڕووى جیهانى فیكردا وااڵن، 
شوێنى دەكەون و زۆرێكیش لەوانەى كە تا ڕۆژانێك لەبەرەى دوژمنانیدا بوون، 
وا ئێستا دەبنە دۆستى زۆر نزیكى و دەچنە داڵدەى ئەوەوە، هەروەك بەڕاستیش 
بەرامبەریش  بەرەى  كێشانەكانى  و  پێوانە  بە  تەنانەت  ئەمڕۆ  ئیدى  چوون... 
َلُم( سەنگى خۆى هەیە و ئەوانیش دان دەنێن بە  َلُة َوالسَّ حەزرەتى محەممەد )َعَلْيِه الصَّ
قەدر و گەورەییەكەیدا... پێغەمبەرى خوا لە فەرموودەیەكدا دەفەرموێت: “بە دە 
كەس لە ئوممەتەكەم كێشرام، من سەنگینتر دەرچووم. ئەوجا بە سەد، لەپاشان 
بە هەزار كەس كێشرام، دیسان هەر من سەنگینتر بووم. لەبەرامبەر ئەمەدا، ئەو 
دوو مەالئیكەتەى بەم كارە ڕاسپێررابوون، وتیان: وازبێنە، خۆ ئەگەر بە هەموو 
ئوممەتەكەشى بكێشرێ، هێشتا هەر ئەم قورستر دەبێت.”1 جا خۆ ئەوەش هاتە 

1. ادلاريم، املقدمة ٣؛ بزار، املسسند ٤٣٧/٩؛ الهيمثي، مجمع الزوائد 255/8.
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دى. پێغەمبەرى خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( یەكێك لەو خەونانەمان بۆ دەگێڕێتەوە كە 
دیویەتى: “لە تایەكى تەرازوودا من و لە تاكەى تریشیدا هەموو ئوممەتەكەم دانرا، 

من سەنگینتر بووم.”1
بەڵێ، ئەگەر سەرجەم ئەصحاب و تابیعین و شوێنكەوتوانى تابیعین و ئەوانەى 
دواى ئەوانیش و ئەو كەسایەتییە مەزنانەش كە تا ڕۆژى قیامەت دێن و ئەو 
و  ئەولیا  تێكڕاى  و  دۆزیوەتەوە  داڵنیان  نێو  چوونە  ڕێچكەى  كە  خواناسانەش 
ئەصفیا و موقەررەبین، هەر هەموویان لە تاى تەرازوویەكدا دابنرێن، ئەوا دیسان 
سوڵتانى داڵن، نوورى چاوان قورستر دەبێت. ئاخر چۆن نا! لەكاتێكدا بوون لەبەر 

حورمەتى ڕووى ئەو بەديهێنراوە.
پێغەمبەرى خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( هۆى بەدیهاتنى بوونەوەرانە. لە وتەیەكدا كە 
وەك فەرموودە ناوبانگى دەركردووە، بەم جۆرە باسكراوە: “لَْوَلَك لَْوَلَك َما َخلَْقُت 
اْلأفْاَلَك” “ئەگەر تۆ نەبوویتایە، بوونم بەدى نەدەهێنا.”2 بەڵێ وايە، نووسینى 
كتێبێك كە تێگەیشتنى مەحاڵ بێت، كارێكى بێهودەیە. خواى گەورەش لە هەموو 
بوو  پێویست  زۆر  جۆرە،  بەم  بێگەردە.  و  پاك  بەهەوانتە  و  هودە  بێ  كارێكى 
ڕابەرێكى دەنگ زواڵڵى وەك سەردارى زەمان و مەكان، حەزرەتى عالى مەقام 
وێڕاى  ئەمە  بكاتەوە.  ڕوون  دێڕەكانى گەردوون  واتاى  و  بێت  َلُم(  َلُة َوالسَّ )َعَلْيِه الصَّ
ئەوەى كە بوونى ڕاڤەكار و ڕاگەیەنەرێك زۆر پێویست بوو تا ئەوەى ڕاستییەكانى 
پشت پەردەى بوون ئاشكرا بكات. هەروەها ئەو مرۆڤەى كە گەردوونى بێ بن، بە 
خۆر و مانگ و ئەستێرەكانى ناویەوە بۆ خزمەتى ڕام كراوە، ئاگاداربكاتەوە لەوەى 
كە لە كوێوە هاتووە.. بۆ كوێ دەڕوات.. و نامزەدى چ شتێكە... كەوابێ، ئەگەر 
ئەو نەبووایە، گەردوونیش و مرۆڤیش هیچ مانایەكیان نەدەبوو... بەڵێ، حەزرەتى 
محەممەد )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( ئەو مرۆڤەیە كە واتاى بۆ شتان گەڕاندەوە. ئەو لە 

نازدارترین خۆشەویست خۆشەویستترە المان. 

1. �أحد بن حنبل، املسسند ٧6/2؛ الهيمثي، مجمع الزوائد ٩/58.

2. عيل القاري، الأرسار املرفوعة ٣85؛ جعلوين، كشف اخلفاء 2/21٤.
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لێرەدا -لەگەڵ دان نانم بەوەى كە خۆم بە گوناهبارترینى باوەڕداران دەزانم- 
هەستێكم هەیە بێ باسكردنى تێناپەڕم. نیازیشم لە گێڕانەوەى ئەوەیە كە: ئەگەر 
من تا ئەو ڕادەیە پێغەمبەرى خوام خۆشبوێت، كێ دەزانێت مەشخەڵى ئەوینى 
ئەو لەو داڵنەدا كە لێهاتنیان هەیە، تا چ پلەیەك بڵێسەى سەندووە!.. بۆیە دەبێت 
لەم سۆنگەیەوە بڕوانرێتە ئەو حاڵەتە ڕۆحییەى دەیگێڕمەوە. دەنا، پێم شەرمە لە 

حوزوورتاندا باسى شتێك بكەم كە پەیوەندى بە خۆمەوە هەبێت.
بەو  بسووم  دەموچاوى گوناهكارم  كردم  نسیبى  بە  خواى گەورە  كاتەى  ئەو 
خاكە موبارەكەدا، شارەكەى پێغەمبەرى خوا هێندە درەوشاوە بوو لە الم و چێژێكى 
ڕۆحى وام چەشت، ئەگەر لەو كاتەدا -بە فەرزى مەحاڵ- لە هەموو دەروازەكانى 
بەهەشتەوە بانگهێشت بكرامایە، باوەڕبكەن نەدەچووم بۆ هیچ كامیان و مانەوەم 
ئارەزووى  و  ئاوات  بەهەشت  لەڕاستیدا  هەڵدەبژارد.  دا  اهلل  رسول  شارەكەى  لە 
هەموومانە. تاكە موسوڵمانێكیش نییە ئەم ئاواتەى نەبێت. ئەى مەگەر هەموو 
بەیانى و ئێوارانێك لە دوعاكانماندا لە پەروەردگار ناپاڕێینەوە كە پەنامان بدات 
لە دۆزەخ و بمانخاتە بەهەشتەكەیەوە؟ لەگەڵ داننانم بە هەموو ئەمانەدا، دەڵێم: 
لە  كە  بەرزەى  پایە  ئەو  بەدەستهێنانى  بۆ  بكرامایە  بانگ  كاتەدا  لەو  ئەگەر 
و عەرزى  بخواستایە  پەروەردگارم  لە  لەوانەیە مۆڵەتم  دێت،  بەدەست  دواڕۆژدا 
ئارەزووى مانەوەم بكردایە لە ڕەوزەى پاكى رسول اهلل دا. تكا دەكەم وا گومان نەبەن 
بەمانە شایستەیى و لێهاتوویى خۆم بۆ ئەو مەقامە بەرزانە دەربڕیبێت، بەڵكو تەنها 
ویستوومە ئاماژەیەك بۆ ئەو خۆشەویستییە بكەم كە بۆ پێغەمبەرى خوا هەمە. 
گەرنا، بەدرێژایى ژیانم لەو كەسانە بووم كە دوعا دەكەن و دەپاڕێنەوە تا خواى 
گەورە شەرەفمەندیان بكات بەوەى ببنە كۆیلەى گەردنبەندى بچووكترین هاوەڵى 
پێغەمبەرى خوا. زۆرجاریش ئەم دوعایە ویردى سەر زوبانمان بووە: “پەروەردگارا، 
بەدوورمان  پێیان  بەر  تۆزى  بە  سووین  دەموچاو  خولیاى  لە  بێت  ساتێكیش  بۆ 

مەگرە.” ئامین.
لە "ماڵى خوا"شدا ناخم لە هەمان جۆش و خرۆش تەژى بوو. لەوانەیە ئەمانە 
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ئەوانەى پڕاوپڕى ئەم  بڵێم؛  هەست و نەستى هاوبەشى هەموومان بن. ماوەتەوە 
هەستانە دەژین، تەنها من و چەند كەسێكى هاوشێوەى من نین، بەڵكو پێغەمبەرى 
خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( شەیدا و ئەویندارى واى هەیە، ئەم حاڵەتە ڕۆحییەى من 

گێڕامەوە، بەالى ئەوانەوە زۆر كرچ و كاڵ و سەرەتایى دەبێت.
جا مادەم باس گەیشتە ئێرە، پێم خۆشە بیرەوەرییەكى تریشتان عەرز بكەم: 
لەگەڵ كاك عارف حیكمەت كە ئەو كات ئەندام پەرلەمان بوو لە حەج پێكەوە 
بووین. كاك عارف پەیمانى دابوو كە: “ئەگەر بچمە مەدینە، شەرت بێ وەك 
گوێدرێژ لە خۆڵەكەیدا خۆم بگەوزێنم.” جا هەر كە پێى نایە خاكى مەدینەوە، 
و  گەوزاند  خۆڵدا  لە  خۆى  بەرزە  ڕۆحە  ئەو  ئەوەبوو  هێنایەجێ.  پەیمانەكەى 
یاد، خۆم پێ  دێتەوە  دیمەنەم  ئەو  لەوێ هەركات  و  لێرە  دەكرد.  تێدا  تەپاوتلى 

ناگیرێ و چاوانم پڕ دەبن لە فرمێسك.
َلُم( پێغەمبەرە. بەاڵم پێغەمبەرێك كە گشت  َلُة َوالسَّ حەزرەتى محەممەد )َعَلْيِه الصَّ
داوە.  هاتنیان  مزگێنى  پێغەمبەرایەتيیانەوە  منارەى  لە  خۆى  پێش  پێغەمبەرانى 
خواى گەورە لە قورئانى پیرۆزدا ئەو پەیمانەمان بۆ تۆمار دەكات كە لە سەرجەم 
پێغەمبەرانى وەرگرتووە سەبارەت بە باوەڕهێنان و پشتیوانیكردنى ئەو پێغەمبەرەى 

كە خۆیان مژدەى هاتنیان داوە:

� ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ � )آل عمران: 81(
“)یادیان بێنه ( كاتێك خوا په یمانى له یه كه یه كه ى پێغه مبه ران وه رگرت، 
كاتێك كتێب و دانایى پێبه خشین به وه ى كه ئه گه ر: له ئاینده دا پێغه مبه رێكم 
بۆ ڕه وانه كردن و به ڕاستدانه رى ئه وه ى ئێوه ش بوو ئه وه ده بێت باوه ڕى پێ 
بهێنن و پشتگیرى بكه ن. ئینجا خوا فه رمووی: ئایا بڕیارتاندا و په یمانى منتان 
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به و جۆره وه رگرت كه پێم ڕاگه یاندن؟ وتیان: بڕیارماندا )و هه روا ده كه ین(. 
له  یه كێكم  له گه ڵتان  منیش  و  بن  به شایه ت  ده  فه رموون:  پێى  خوا  ئه وسا 

شایه ته كان.”

ئیتر ئەو پێغەمبەرانەش لەو پەیمانەیاندا كە بە پەروەردگاریان دابوو ڕاستگۆ 
بوون و لە هەموو جووڵە و كردەیەكیاندا لەو چوارچێوەیەدا مانەوە. ئەوەتا كاتێك 
سەروەرمان میعراجى كرد، هەموویان بە ڕۆحیانەت لەدوایەوە نوێژیان كرد.1 بەڵێ، 
َلم( لە پێشەكى هەمووشیانەوە؛ حەزرەتى  وەك بڵێى هەموو پێغەمبەران )َعَلْيهمُِ السَّ
ببنە  دەیانویست  و حەزرەتى عیسا  و حەزرەتى موسا  نوح  و حەزرەتى  ئیبراهیم 
بانگبێژ و قامەت خوێنى. حەزرەتى مەسیح لە ئینجیلدا ئەو پێغەمبەرە قەدربەرزەى 
ئەو  بەڵێ،  بێت.”2  زەمان  تا سەردارى  دەڕۆم  دەیوت: “من  و  بەرچاو  دەخستە 
و  گەوهەر  لە  بوون  پڕ  ئاسمانەكان  دامێنى  بووەوە،  بڵند  ئاسمان  بەرەو  دەمەى 
ئەستێرەكان بەوێنەى بەردى سەر ڕێ لەژێر پێیدا ڕاخران. كاتێكیش خۆر گەیشتە 
ئاسۆكەى حەزرەتى محەممەد )َعَلْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم(، خولیا و سەوداى سەرى بووبووە 
ئەوەى ببێتە گەوهەرێك لە تاجەكەى موستەفادا. بەڵێ، هەموو ئەمانە وەك پەروانە 
بەدەورى پێغەمبەرایەتییەكەیدا پەرواز بووبوون و دەسووڕانەوە. ئیتر لەمانەوە چى 

دەربچێت!
لەتاو شەمعەى نوورى ئەحمەد جوبرەئيل بووە پەروانە
 لەتاو جەماڵى نوورى محەممەد مەلەك پەروانەئاسا

سەرگەرمى سووڕانە...
هاودەم لەتەك ئەمانەشدا، لە ڕوانگەى خەسڵەتە ئادەمیيەكانیشەوە لە لوتكەدا 
بوو و ڕابەرایەتى و پێشەنگیى ئێمەى ئادەمیى دەكرد. بۆ نموونە؛ پێغەمبەرى خوا 
سەرۆك خێزانێكى كامڵى بێ هاوتا بوو. ئەوەتا لە ماوەیەكى دیاریكراوى ژیانیدا، 

1. مسمل، الإميان 2٧8.

2. يوحنا، ابب 16، ڕ�ستهى ٧-15.
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نۆ دانە ئافرەت لەژێر نیكاح و بەڕێوەبردنى ئەودا بوون.1 لەگەڵ ئەمەشدا بوارى 
نەدا لەنێوانیاندا هیچ جۆرە دەمەقاڵێ و بارگرژیيەك ڕووبدات. جا ئەگەر ئەو 
ڕۆاڵنەى لەو خانەیەدا -كە تنۆك تنۆك ئیكسیرى نبووەتى لێ دەچۆڕى- گۆش و 
پەروەردەكران، هەریەكەو بەسەر سەدەیەكدا دابەش بكرانایە، ئەوا دەبوونە موجتەهید 
و موجەددیدانێك، بەس بن بۆ ڕۆشنكردنەوەى ئەو سەدەیە. داخۆ دەبێت چەند كەس 

لەم ڕووەوە پێغەمبەرى خوایان ناسیبێت!.. 
سەركردەیەكى  كاتدا  هەمان  لە  َوَسَلم(  أَلُف َصَلٍة  )َعَلْيِه  عالەم  فەخرى  حەزرەتى 
سەربازیى بێوێنەش بوو. ئەوەتا بە مشتێك مرۆڤەوە كە وەك خەرمانەى مانگ 
دەوریان دابوو جەنگى بەڕووى جیهاندا ڕاگەیاند و تەخت و سەڕاى چەندین گەورە 
سوڵتانى یەكسانى خاك كرد و چەندینى تریشیانى كردە بەندەى بەردەرگانەكەى. 
ئەمە لەكاتێكدا كە بە ڕواڵەت هونەر و زانستى جەنگى لە كەسەوە فێرنەبووبوو.

ئینجا پێغەمبەرى نازدار )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( ئەو مرۆڤە مەزنە بوو كە زانستەكان 
الى ئەو دەگەیشتنە پایان. دەتوت لە شاشەیەكدا تەماشاى ئەو ڕووداوانە دەكات 
كە تا ڕۆژى قیامەت دێنە سەر شانۆى بوون یان هەروەك ئەوەى لە تۆمارێكى 
غەیبیدا بیانخوێنێتەوە، ئاوا لە یەك بە یەكیان دەدوا. تەنانەت دواى تێپەڕبوونى 
ئەو هەموو سەدەیەش بەسەر كۆچكردنیدا بۆ خانەى جاویدانی، كەچى وا ئەمڕۆ 
هەموو الیەكمان لەو كۆتا خاڵەدا كە زانست و تەكنەلۆجیاى پێشكەوتووى سەردەم 
پێى گەيشتووە، ئەو بەیداخە شەكاوەیە دەبینین كە رسول اهلل )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعَلْيِه( 
چواردە سەدە لەمەوپێش هەڵى كردووە.. ئیدى ئەوانەیان كە خواى گەورە هیدایەتى 
دەبێتە  یەكێكیان  دەهێنن و هەر  تەییبە"  قودسییەى  "كەلیمەى  نووسیون،  لەچارە 
لەنێو  نموونەیەك  ئەمەش  موسوڵماناندا.  كاروانى  زنجیرە  لە  نوورین  ئەڵقەیەكى 

هەزاران نموونەدا: 
لە كاسێتێكى ڤیدیۆیيدا تەماشاى دكتۆرێكى بەڕەگەز كەنەدیم كرد كە ناوى 

1. البخاري، الناكح ٤، 1٠2.
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پڕۆفیسۆرى  و  كۆرپەلەزانى  زانستى  پسپۆڕى  دكتۆرە،  ئەم  بوو.  مۆر"  "كیث 
توێكاریيە لە كۆلێژى پزیشكیى زانكۆى "تۆرۆنتۆ". مۆر كاتێك لە ئایەتەكانى 
سكى  لە  دەبێت  كۆرپەلە  گەشەى  قۆناغەكانى  گوێبیستى  پیرۆزەوە  قورئانى 
دایكدا، كە ڕاستیيەكى زانستیيە و تەنها لە ڕێگەى تەكنەلۆجیاى پێشكەوتووى 
ْشهَُد �أنَّ  لَّ الّلٰ َو �أ

إ
ەَل ا

إ
ْشهَُد �أْن َل ا ئەم سەردەمەوە دۆزراوەتەوە، یەكسەر دەڵێت: “�أ

” و بەمە تەسلیمییەتى خۆى بۆ پێغەمبەرى خوا دەردەبڕێت.  دًا َرُ�وُل الّلٰ ُمَحمَّ
هەروەها زانایەكى فیسیۆلۆجى یابانيش كاتێك ئایەتەكانى قورئان سەبارەت بە 
لەسەر  -هەرچەندە   ” الّلٰ لَّ 

إ
ا ەَل 

إ
ا َل  �أْن  ْشهَُد  “�أ دەڵێت:  دەبینێت  بوارەكەى خۆى 

زاریشى گران بوو- و بۆ ساتێكيش چييە لە هاتنە ناو ئيسالم دوودڵ نابێت.
پەكیان  و  دەچەقن  زانستەكان  كە  شوێنەدا  لەو  ئاشكرایە  هەروەك  بەڵێ، 
دەكەوێت، قورئانى پیرۆز چەندین دەروازەیان بە ڕوودا وااڵدەكات. كۆتا خاڵیش 
خوادا  پێغەمبەرى  دەستپێكى  خاڵى  لەگەڵ  بگات،  پێى  زانیارى  و  زانست  كە 
یەكدەگرێتەوە. باشە، بەاڵم كێ ئەمانەى فێركردووە؟ ئەو وانەى لە زاتى "الَعلمِي" و 
"اخلَِبري"ەوە وەرگرتبوو و "موعەللیمى ئەزەلى" لەودیو ڕەحلەى تەدریسەكەیەوە بوو. 
هەربۆیە دەستى زەمەن نەگەیشتە چمكى مەعریفەتەكەى تا كۆنى بكات. بەڵكو 
بە پێچەوانەوە، بە تێپەڕبوونى ڕۆژگار پاراوتر و نوێتر دەبووەوە. هەتا دنیاش دنیا 

بێت هەر لە تازەبوونەوەدا دەبێت.
ئينجا حەزرەتى حبیب اهلل )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَعلى آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم( بە شێوەیەك كە بۆ 
هیچ كەسێكى تر نەڕەخسابێت، لە الیەن هاوەاڵنییەوە خۆشدەویسترا. بۆ نموونە: لە 
كۆتایى ڕووداوى "ماء الرجیع"دا، كاتێك كافرانى دڵ پڕ لە قین "خوبەیبى كوڕى 
عەدی"یان ڕاپێچى پەتى سێدارە دەكرد، ئەم پرسیارەیان ئاڕاستە كرد: “ئایا پێت 
خۆش بوو ئێستا محەممەد لە جێگەى تۆدا بووایە و تۆش لەناو ماڵ و مناڵى 
خۆتدا بە ئاسوودەیى ژيانت بەسەر ببردايە؟” وەاڵمى ئەم پرسیارە ڕوون و یەكالیى 

و بێ پەروا بوو:
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دڕكێكیش  تەنانەت  مندا،  ڕزگاربوونى  لەپاى  نابم  ڕازى  وەڵاڵهى،  “نەخێر 
بچێت بە پێى پێغەمبەرى خوادا.”

جا لەپاش نواندنى ئەم تابلۆ مەردانەیە لەسەر سەكۆى سێدارە، حەزرەتى خوبەیب 
)رضَي اهلُل َعْنُه( دەستەكانى بەرز دەكاتەوە و دەڵێت: “خوایە گیان، بەبێ ماڵئاوایى 
بگەیەنە.”  پێ  منى  سەالمى  دەسا  ئێرە.  بۆ  هاتم  خۆشەویستەكەت  لە  كردن 
پێغەمبەرى خوا كە لەو كاتەدا لەنێو ئەصحابدا دانیشتبوو و قسەى دەكرد، لە پڕ 
هەستایە سەرپێ و فەرمووى: “سەالمى خوا لە تۆش ئەى خوبەیب.” كاتێكیش 
َلُم( بەچاوى پڕ فرمێسكەوە  َلُة َوالسَّ هاوەاڵن پرسیاریان كرد، پێغەمبەرى نازدار )َعَلْيِه الصَّ
وەاڵمى دانەوە: “موشریكەكان خوبەیبیان شەهید كرد. لە دواساتەكانیدا سەالمى 

بۆ ناردم، منیش وەاڵمى سەالمەكەیم دایەوە.”1
دیمەنێكى تر كە تا ئێستاش دڵگوشادى دەبەخشێتە دەروونى هەموو ئیماندارێك: 
كاتێك حەزرەتى "سومەیرا" لە غەزاى ئوحوددا دەنگۆى شەهیدكردنى پێغەمبەرى 
خوا دەبیستێت، دەستبەجێ خۆى دەگەیەنێتە دامێنى چیاى ئوحود... جا كە لەوێ 
پێى دەڵێن: “باوكت”��“مێردەكەت”��“ كوڕەكانت” شەهیدبوون و تەرمەكانیانى 
پیشان دەدرێت، ئەم شێرەژنە گوێ بە هیچ كام لەمانە نادات و بەمالو ئەوالدا هەر 
بەدواى پێغەمبەرى خوادا دەگەڕێت و لەبەر خۆیەوە ورتەى دێت و دەڵێت: “رسول 
اهلل چى بەسەر هاتووە؟” ئینجا كە شوێنى پێغەمبەرى خواى پێ نيشان دەدەن، 
بەڕاكردن بەرەو ئەو شوێنە دەڕوات و لەبەردەم پێغەمبەرى خوادا خۆى دەدات بە 
زەویدا و دەڵێت: “ ُكُّ ُمِصيَبٍة بَْعَدَك َجلٌَل” “ئيتر هەر ئەوەندەى كە تۆ لە ژیاندایت، 

َلُة  هەرچى بەاڵو موسیبەت هەیە سووك و بێ ئەرزشە.”2 بەڵێ، رسول اهلل )َعَلْيِه الصَّ
َلُم( ئا بەو شێوەیە جێى خۆى لە دڵ و دەروونەكاندا كردبووەوە.  َوالسَّ

كرابوو.  بانگهێشت  ئاسمانەكانەوە  لەودیوى  ئاسۆكان  تر: مەردى  نموونەیەكى 

بن كثري، البداية و الهناية ٤/66. 1. �عيد بن منصور، السنن ٣٤٩/2؛ الطرباين، املعجم الكبري 26٠/5؛ اإ

بن هشام، الرصاط النبوية 5٠/٤؛ الطربي، ت�أرخي الأمم و امللوك ٧٤/2؛ الهيمثي، مجمع الزوائد 115/6. 2. اإ
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ئیدى وادەى جێهێشتنى ئەو دۆستانە هاتبووە پێش كە بيست و سێ ساڵ پێكەوەييان 
دڵتەنگى و خەفەتەوە  بە  تەمەنیدا كەمێك  لە دوا ڕۆژەكانى  بۆيە  هەبوو. هەر 
ئەصحاب  لە  كارى  هێندە  خوا  پێغەمبەرى  حاڵەتەى  ئەم  هاوەاڵنى.  دەچووە الى 
دەكرد و هەستى دەبزواندن، كاتێك پێغەمبەر دەچووەوە خانەى سەعادەتى، دەتوت لە 
سینەى هەر یەكێكیاندا شنەى خەزان هەڵى كردووە. ئەوەبوو هاوەڵى بەڕێز موعاذى 
كوڕى جەبەل )رضَي اهلُل َعْنُه( لە الیەن پێغەمبەرى خواوە ڕاسپێررابوو كە بچێت بۆ 
یەمەن. ئیتر ئەویش لەو نێوانەدا هاتوچۆى دەكرد. كاتێك دەڕۆیشت پەیامەكانى 
پێغەمبەرى دەبرد. لە گەڕانەوەشدا ئەو مەسەلە و گرفتانەى دەهێنا كە چاوەڕوانى 
 چارەسەر بوون. بەر لەوەى دوایەمین گەشتى ئەنجام بدات، دەچووە خزمەت پێغەمبەر 
)َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( داواى دوعاى لێ دەكرد، ئينجا بەڕێ دەكەوت. بەاڵم ئەمجارەیان 
جیاواز لە جارانى پێشوو حەزرەت پێى فەرموو: “لەسەر خێر بڕۆیت ئەى موعاذ، 
بەاڵم ئەم جارەیان لەگەڕانەوەتدا لەوانەیە تەنها بتوانیت سەردانى مزگەوتەكەم و 
گۆڕەكەم بكەیت.” ئەم چەند وشەیە بڕووسكەیەك بوو و داى لە حەزرەتى موعاذ. 
لە پەلوپۆكەوت و فرمێسك لە چاوانى دابارین. دەتوت ئەژنۆى شكاوە. چوون بۆ 

یەمەن بە اليەك، تەنانەت تواناى نەبوو لە شوێنى خۆيشى هەستێت.1
ماست  لە  موو  هەروەك  َعَلْيِه َوَسلَّْم(  اهلُل  )َصلََّى  خوا  پێغەمبەرى  ترەوە  لەالیەكى 
دەكرد كە  و كێشانەى چارەسەر  ئەو گرفت  بەئاسانى سەرجەم  ئاوەها  دەربێنێت، 
دواى  سەدە  سیازدە  كە  شۆ"  "بێرنارد  كۆمەاڵیەتیيەوە.  ژیانى  بە  بوون  تایبەت 
وتانەى  بەم  كە  بەرامبەر  بەرەى  لەو سەدان مرۆڤەى  یەكێكە  تەنها  هاتووە،  ئەو 
خوارەوەى ئەم ڕاستییەى قبووڵ كردووە: “مرۆڤایەتى چەندە ئاتاجى ئەو حەزرەتى 
محەممەدەيە كە هەموو كێشە و گرفتە كەڵەكەبووەكانى ئەم چەرخەى بە وێنەى 
سانایى خواردنەوەى كوپێك قاوە چارەسەردەكرد.” فەزیلەت و گەورەیى ئەوەیە كە 

دوژمنیش دانى پێدا بنێت. 

بن حبان، الصحيح ٤1٤/2؛ الطرباين، املعجم الكبري  1. �أحد بن حنبل، املسسند 2٣5/5؛ الزبار، املسسند ٩1/٧-٩2؛ اإ

.121/2٠
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بەڵێ، ئەو كاتەى مرۆڤایەتى بۆ الى حەزرەتى محەممەد )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( 
دەگەڕێتەوە، بە ئاسوودەیى و دڵنیایى شاد دەبێتەوە. ئیتر ئەو كات، دەستى دەگاتە 
ئاسۆ پرشنگەكان و لە دەربەدەرى و گاڵتەجاڕيى دەستى ڕۆژگار و پەژمووردەیى 
دنیاو ئاخیرەت ڕزگارى دەبێ و بەرەو ئاسمانى مرۆڤایەتى بەرزدەبێتەوە. تەنانەت 
دووەمین  ئەم  سروەى  نەیارەكانیشدا،  هێزە  هەموو  ڕێگریى  و  كۆسپ  لەگەڵ 

بوژانەوەیە هەڵيكردووە. ئەوەتا قورئانى پیرۆز دەفەرموێت:

�ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ�
)الصف: 9-8(

“ئه وانه ده یانه وێت به  فوو به  قه ڵه ى ده م نوورى خوا بكوژێننه وه !! )خه یاڵیان 
خاوه ( خوا نوورى خۆى )ئاینى خۆی( ته واو ده كات و ده یچه سپێنێت، هه رچه نده 
كافر و بێ بڕواكان پێى سه غڵه ت بن و پێشیان ناخۆش بێت. هه ر ئه و خوایه 
و  ڕێنموویى  و  له گه ڵ هیدایه ت  ڕه وانه كردووه هاوڕێ  پێغه مبه ره كه ى خۆى 
ئاینى حه ق و ڕاستیدا، تا سه رى بخات به سه ر هه موو ئاین و به رنامه كاندا، 

هه رچه نده هاوبەش پەيداكارانيش پێیان ناخۆش بێت.”

ئاتاجەكانیش  دڵە  و  سینە  سەردەخات.  خۆى  دینەكەى  گەورە  خواى  بەڵێ، 
دەگەنە  و  دەبیننەوە  لەودا  خۆیان  دڵنیایى  و  بەختەوەرى  و  دەبن  كەمەندكێشى 
ئاستێك، هەر لە دنیادا وا دەزانن چوونەتە بەهەشتەوە. جا كافر و ستەمكارانى 
مرۆڤەكان  خۆياندا  بەرژەوەندیى  لەپێناو  كە  ئاسیاش  مونافیقانى  و  ئەوال  دنیاى 
دەقۆزنەوە و بێ ئاگایانى ناوخۆشمان، پێیان خۆش بێت یان نا، ڕۆژێك دێت ئەو 
شاهى شاهانەى كە لە الیەن پێغەمبەرانەوە بە "سوڵتانى ئەنبیا" ناسراوە و ڕۆژى 
پێنج جار ناوى پڕشكۆى بەگوێى جیهاندا دەدرێت، دەچێتە نێو گشت دڵەكانەوە و 

دەبێتە خۆشەویست و لەدڵدا هەڵگیراوى هەموو الیەك.
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ئەو لە هەمان كاتدا كانگاى دڵنیایى و ئارامييە. ئێمە باوەڕى تەواومان هەیە 
ئاسوودەیى  پەیامەى ئەو هێناویەتى، لە هەمان كاتدا سەرچاوەى  بەوەى كە ئەو 
و دڵنیاییشە. گەورەترین شاهیدى ئەم ڕاستییەش مێژووە. تاكە ڕێگەى دووبارە 
چەشتنەوەى ئەم ئاراميیەش بە مرۆڤایەتى، بریتییە لە ناساندنى ئەو سەروەرە و 
ئەو نوورەى كە هێناویەتى. چونكە هەر كات مرۆڤایەتى چاكتر ئەو پێغەمبەرەى 
ناسى، خۆشەویستى بۆى زیاتر دەبێ و لە سایەى ئەو خۆشەویستییەشدا سیماى 

كۆمەڵگە دەگۆڕرێت.1 
دەبرد،  ناویان  "دیباجە"  بە  پێشینان  كە  پێشەكیيەدا  ئەم  چوارچێوەى  لە  جا 
پشت ئەستوور بە لوتف و كەرەمى پەروەردگار، هەوڵماندا بەكورتى چەند شتێكى 
پێڕست ئاسا دەربارەى ڕەهەندە جیاوازەكانى سەروەرى هەردوو جیهان، مایەى شانازى 

بوونەوەران عەرز بكەین.
لەڕاستیدا هەر وتەیەك باس لەو بكات جوان و شیرینە. ئەوەش كە جوان و 
دەربڕین  لە  ئەگەر  جا  شێوازەكەى.  و  دەربڕین  پاڵ  بدرێتە  دەبێت  نییە،  پەسەند 
و شێوازدا كەموكورتییەك هەبێت، ئەوا بەتەواوەتى بۆ من دەگەڕێتەوە. ئەوەشى 

تایبەتە بە پێغەمبەرى خواوە )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(، تەنها و تەنها جوانییە.

1. حهزرەىت عهىل )رضَي اهلُل َعْنُه( بهم شسێوەيه اب�ى پێغهمبهرى خواى دەكرد: َمْن َخالََطُه َمْعرِفًَة �أَحبَُّه “ههركهس -ئاكارە 

بن �أب�ي شيبة،  بهرزەكانى- بزانيايه و تێكهاڵوى بكردايه، ئهوى -له ههموو شتێك- خۆشتر دەويست.” الترمذي، المناقب 8؛ اإ

المصنف ٣28/6؛ البيهقي، الشعب الأيمان 2/15٠.
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پێغەمبەری خوا
وەك

پەروەرشیار
)َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(

بەشی دووەم
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أ- پەروەرشیاریی پێغەمبەری خوا و سەرپەرشتیاریی خێزان
خوایە.  "الرب"ی  ناوی  نمایندەی  بااڵترین  كە  محەممەدە  حەزرەتی  ئەوە 
-بە  مرۆدا  گرۆی  لەنێو  كە  هاوتایەیە  بێ  سروشتە  خاوەن  ئەو  نازدارە،  ئەو 
پێغەمبەرانیشەوە- بەرزترین نوێنەری ئەم ناوە پیرۆزەی خواوەندە. بەدڵنیاییشەوە 
پێغەمبەران  لەپاش  پێگەیشتوون،  ئەودا  پەروەردەییەكەی  كەشە  لە  ئەوانەی 
بژاردەترینی ناو مرۆڤەكانن. ئەوەتا ئەستەمە جارێكی تر لەسەر زەویدا ئەبوبەكر و 
عومەر و عوسمان و عەلییەكی تر بەرچاوبكەوێت و پێبگەیەنرێتەوە. نەك تەنها 
ئەوان، بەڵكو گەیشتنەوە بە ئاستی هیچكام لە هاوەڵە بەڕێزەكان لە توانادا نییە. 
چونكە ئەوان پەروەردەی دەستی خودی پێغەمبەری خوان. دیسانەوە هەر لە كەشە 
پەروەردەییەكەی ئەودا چەندین كەسایەتی وەها پێگەیشتوون كە بەوێنەی گەوهەر 
پەرشبوونەتەوە بە سەدەكانی دوای خۆیاندا. بۆیە وەك ئەوە وایە ئەوانیش لە الیەن 
پێغەمبەری خواوە پەروەردەكرابن. پێگەیاندنەوەی هاوشێوەی ئەو مرۆڤە هەڵبژاردە 
و ڕەسەنانەش كە مایەی شانازیی مرۆڤایەتین، كارێكە ئەستەمە بۆ كەسێكی 

تر مەیسەر ببێت.
فوزەیلی كوڕی عیاز، بیشری حافی، بایەزیدی بوستامی، جونەیدی بەغدادی، 
ئەحمەدی  ئیمامی  مالیك،  ئیمامی  شافعی،  ئیمامی  حەنیفە،  ئەبو  ئیمامی 
كوڕی حەنبەل، ئیمامی رەببانی، ئیمامی غەزالی، مەوالنا جەاللەددینی رۆمی، 
و  بەدیعوززەمان  و  روفاعی  ئەحمەد  نەقشیبەندی،  شازەلی،  گەیالنی،  شێخی 
لەوەوە  خۆیان  پەروەردەی  و  وانە  هەموویان  دیكە،  پرشنگداری  ناوی  چەندین 
وەرگرتووە و لەسەر بنەما پەروەردەییەكانی ئەو سەروەرە پێگەیشتوون. وتەیەكی 
بەپێز هەیە، ئەگەرچی لە ڕوانگەی سەنەدیشەوە زۆر متمانەپێكراو نییە، بەاڵم 
نەوەی  پێغەمبەرانی  وەك  ئوممەتەكەم  “زانایانی  دەگەیەنێت:  ناسك  واتایەكی 

ئیسرائیل وان.”1

1. جعلوين، كشف احلافة 2/8٣. 
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بە  ناگاتەوە  لە ڕوانگەی فەزیلەتی گشتییەوە هیچ مرۆڤێك  ئاشكرایە كە 
پێغەمبەران. بەاڵم ئەوەندە هەیە كە لە چەند بارێكی تایبەتدا كەسانێك هەن پێیان 
بگەنەوە. هەموو ئەو كەسایەتییە مەزنانەی لەسەرەوە ناومان هێنان و ئەوانەش 
كە بواری ناوهێنانیان نەبووە، لەو خانەیەدا پۆڵێن دەكرێن. دەڵێیت ئەو زاتانە بە 
هاتنیان بۆ سەرزەوی تەنازولیان كردووە. گەر بڕیاربێت شوێنیان بە كەسانێكی 
بێنە  پێویست دەكات فریشتەكانی ئاسمان  ئەوا بە هەرحاڵ وا  تر پڕ بكرێتەوە، 

شوێنیان. چونكە مەگەر تەنها فریشتەكان بتوانن نمایندەیی ئەوان بكەن.
محەممەدە.  حەزرەتی  جیاكەرەوەی  تایبەتمەندییەكی  ئەمەش  لەڕاستیدا 
لێ  جۆرەی  لەو  بەرهەمێكی  ئەوە  وابەستەگی  دەڕەنجامی  تەنها  ئەوە  بەڵێ، 
بەرهەمی  خستنەوەی  لە  دەبێت  بەردەوام  دونیایە  دونیاش  هەتا  هاتووەتەكایەوە. 
لەوجۆرە. لەپاش زەمەنێكیش لە قاتوقڕی و وشكەساڵی، مەگەر هەر خوا خۆی 
بزانێت لەنێو بەختیارەكانی ئەمڕۆدا كە چەكی بوونە قودسییەكانی سبەینێیان لێ 
كردووە بەالدا، چ بژاردە و جوانخاسانێك پێدەگەن! بەڵێ، لە بازنەی هۆكارەكاندا 
گشت ئومێد و هیوایەكمان ئەوانن. من وەك خۆم، لەوەتەی فامم كردووەتەوە، بێ 
ئەوەی تۆزقاڵێك لە ئومێد و گەشبینیم لەدەستبدەم، بەردەوام لە چاوەڕوانییاندا 

بووم، بەردەوامیش دەبم لە چاوەڕوانییان...
بە شێوە  پێغەمبەری خوا  پەروەردە الی  بچینە خزمەت چەمكی  بەرلەوەی 
گشتییەكەی، با پێكەوە هەوڵبدەین ئەو سەروەرە لە سۆنگەی شێوازی پەروەردەیی 
ناو خانەوادەكەی ببینین. بیرمان نەچێت ئەو سەرپەرشتیاری خێزان بووە و منداڵ 

و هاوسەر و نەوەی هەبووە.

1. پێغەمبەری خوا وەك سەرۆك خێزان
بەرەكەتدارترینی ئەو  نییە كە ئەم خانەوادەیە بەختەوەرترین و  گومان لەوەدا 
دەیبینێت.  و  بینیوە  بەخۆیەوە  سەرزەوی  ئێستا  تاوەكو  كە  النانەیە  و  خانەوادە 
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ئەم  ڕەنگە  دەبووەوە.  پەرش  ئاسوودەیی  بەرامەی  و  بۆن  بەردەوام  ماڵەكەیدا  لە 
ماڵە لە ڕوانگەی دارایی و توانای ماددییەوە یەكێك بووبێت لە هەرە نەدارترین 
تاسێك  ماڵەدا  لەو  و  تێپەڕدەبوو  مانگ  چەندین  چونكە  دونیا،  خانەوادەكانی 
شۆربا لێنەدەنرا.1 هەرچی جێی مانەوەی هاوسەرەكانیشییەتی سەرو هۆدەیەكی 
بچووك یاخود كوخێكی تەنگەبەر بوو كە تەنها جێی خۆیانی تێدا دەبووەوە. ئەم 
ئافرەتە بەختیارانە، ئەو یەك دوو سەعاتەی كە لە هەفتەیەكدا لەگەڵ پێغەمبەری 
و  شادومان  دونیا..  شتێكی  هەموو  بە  نەدەگۆڕییەوە  دەبرد،  بەسەریان  سەروەر 

ئاسوودە و بەختەوەر بوون.
حەزرەتی  تەنها  كرد.  دونیا  لە  ماڵئاواییان  خۆی  پێش  منداڵەكانی  هەموو 
فاتیمە نەبێت كە دوای خۆی وەفاتی كرد. ئەویش هەموو ژیانی لەنێو دەردەسەریدا 
بەسەر دەبرد. واتە تەنانەت ژیانێكی خۆشبەختی نەخستبووە بەردەستی ئەویش. 
كەچی لەگەڵ ئەوەشدا، چ هاوسەرەكانی، چ ئەم كیژە نازدارەی دڵی، دێوانەئاسا 
خۆشیان دەویست و لە هەموو شتێك و لە هەموو كەسێك بەنرختر بوو لە الیان. 

جێیەكی ناوازەی ئەوتۆی هەبوو لە دڵیاندا ئاوەزی ئادەمیی سەرسام دەكرد.
ئەشكە  بە  ڕۆژ  چەندین  فاتیمە  حەزرەتی  كرد،  وەفاتی  باوكی  ئەودەمەی 
داڵن  لە  كزەیان  الوانەوەكانی  و  شین  و  گریان  هێنایە  دونیای  خوێنینەكانی 
بە  ئەویش  دواجار  گرت.  ئەوی  فیراقی  بەرگەی  مانگیش  شەش  هەر  هێنا. 
كامەرانییەكی مەزنەوە بەرەو الی باوكی كۆچی كرد. هیچ ڕۆڵەیەك هێندەی 
فاتیمە باوكی خۆشنەویستووە. هیچ باوكێكیش ڕۆڵەكانی هێندەی پێغەمبەری 
خوا -بێگومان هاوسەنگانە- خۆشنەویستووە. پەیوەندیشی لەگەڵ هاوسەرەكانی 
ئەندازەی خۆشویستنی  بە  ژنێك مێردەكەی  بووە. هیچ  لە هەمان چوارچێوەدا 
هاوسەرانی پێغەمبەر بۆ پێغەمبەر خۆشنەویستووە. هیچ مێردێكیش بە ئەندازەی 
تریفە  ئەو  شك  بێ  خۆشنەویستراوە.  خێزانەكانییەوە  الیەن  لە  خوا  پێغەمبەری 
خۆشەویستییەی كە دەوری ئەم نزیكترین بازنەیەی دابوو هەروا بێ هۆ نەبوو. 

1. البخار ي، حیبة 1، رقاق 1٧؛ مسمل، زهد 26، 28.
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ئاخر پێغەمبەری خوا لەڕێی ئەو شێوازە پەروەردەییەی لەگەڵ كەسانی دەوروبەریدا 
دەروونیاندا  و  دڵ  لە  ناكۆتای  هۆگرییەكی  و  خۆشەویستی  دەكرد،  پەیڕەوی 
بەدەستهێنابوو. هەر ئەم هۆگرییە دواتر لەم بچووكترین بازنەیەوە شەپۆل شەپۆل 
خۆی  ئەمەش  گرتەوە.  جیهانی  سەرجەم  ئەوەی  هەتا  كرد  فراوانی  لە  ڕووی 

لەخۆیدا دیوێكی تری فەتانەتەكەیەتی. 
تەنها  خێزانەكانییەوە  هەموو  بە  كرد،  وەفاتی  ئەوكاتەی  بدە،  سەرنج  تۆ 
لە هۆدەی بچووك  بەدرێژایی ژیانیان  نەمابوو.  بۆیان جێ  خانوویەكیش چییە 
و تەنگەبەردا ژیانیان بەسەربرد. هەر تەنها ئەو ژوورانەشیان بۆ مایەوە. بەڵێ، 
ئەو سەروەری جیهانییانەی كە بوونەوەران لەبەر خاتری ئەو بەدیهێنرابوو تەنها 
ئەوەندەی دەستەبەركردبوو بۆ خێزانەكانی و لە نێوەندی هەژاری و نەدارییەكی 
لە  قۆناغێك  هیچ  لە  ئەمە،  وێڕای  كەچی  لێكردن.  ماڵئاوایی  چەشنەدا  لەو 
قۆناغەكانی ژیانی هیچكام لە خێزانەكانیدا تاكە وشەیەكی وەهات بەرچاوناكەوێت 
تاوێك  بۆ  ئەگەر  خۆ  بارودۆخە.  ئەو  لەدەست  لێبێت  ناڕەزایی  و  بۆنی سكااڵ 
شتێكی لەوجۆرەش هاتبێت بە مێشكی یەك دوانێكیاندا، ئەوا دەستبەجێ لەڕێی 

هۆشیاریدانی قورئانەوە لەبن دەرهێنراوە.1 

زبھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆرب

)األحزاب: 28(

و  دونیا  ژیانی  ته نها  ئێوه   ئه گه ر  بڵێ:  به هاوسه رانت  پێغه مبه ر  “ئه ی 
پێ  سامانتان  و  پاره   و  شتومه ك  هه ندێك  با  وه رن  ده وێت،  ڕازاوه ییه كه یتان 

ببه خشم، له وه ودواش به  جوانترین شێوه  ده ستبه ردارتان ببم.”

حەزرەتی ئەبوبەكر لە بەیتولمال شتێكی بۆ بڕیبوونەوە و ئەوانیش بەو هێندە 

بن كثري، تفسري القرءان العظمي ٤81/٣؛ طربي، جامع البيان 156/21. 1. بۆ وردەاكری ڕووداوەكه تهماشای ئهمه بكه: اإ
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دەیانگوزەراند. ئەو بڕەش وەنەبێت شتێكی بەرچاوبێت، بەڵكو هەر ئەوەندە بوو كە 
نەیخستبوونە  تەنانەت  ئەبوبەكر  حەزرەتی  بەڵێ،  خەڵكی.  بە گشتینەی  دەدرا 
ڕیزی موسوڵمانانی پێشینیش و بەراورد بە موسوڵمانە یەكەمینەكان مووچەیەكی 
ڕەفتاری  بەمجۆرە  ئەو  بڕیبووەوە.1  موبارەكانە  خانمە  ئەو  بۆ  كەمتری  زۆر 
كرد و ئیجتیهادەكەی بەم ئاڕاستەیەدا بوو. بەاڵم كاتێك حەزرەتی عومەر بوو 
بڕوای  بە  كردن.  لەگەڵ  مامەڵەی  یەكەمینەكان  پلە  هاوشێوەی  خەلیفە،  بە 
ئەو ئەگەرچی ئەوان لەڕووی مێژووەوە لە موسوڵمانە یەكەمینەكانیش نەبوون، 
بەاڵم بەوپێیەی كە ئەوان نزیكترین كەس بوون لە سەروەرمانەوە و هەتا ڕۆژی 
قیامەتیش بە دایكی باوەڕداران هەژماردەكران، دەبوایە بخرێنە بازنەی "السابقون 
و  دەكردەوە  بیری  بەوجۆرە  خۆیەوە  الیەن  لە  عومەریش  حەزرەتی  االولون".2 
ئیجتیهادەكەشی بەو ئاڕاستەیەدا بوو. بەاڵم ئەو الیەنەی ئێمە دەمانەوێت لەسەری 
خۆمان  هەوڵێكی  هەموو  لێرەدا  ئێمە  بابەتەی  تاكە  ئەو  نییە.  ئەمە  بوەستین 
پێغەمبەری  كە  ئاستەیە  ئەو  هاوتایی  بێ  ڕۆشنكردنەوەی،  بۆ  خستووەتەگەڕ 
خوا لە ڕووی پەروەردەییەوە خێزانەكانی بۆ بەرزكردبووەوە. ئەوە چ پەروەرشیارێكە 
كە سەرەڕای كورتخایەنی ماوەی پێكەوەییان، توانی بە چەشنێك بچێتە دڵ و 
ڕۆحی خێزانەكانییەوە كە ئیدی جگە لەو خەون و خەیاڵیان بەالی شتێكی تردا 
كە  دەستەبەركردبوون  بۆ  ئەوەندەی  تەنها  دونیا  ماڵی  لە  لەكاتێكدا  نەترازێت. 
لەسەرەوە باسمانكرد. ئەمە ئەوە دەگەیەنێت كە كێشمەندییەكی تەواو جیاواز لەودا 
هەبووە.. وەك بڵێی بەو كێشمەندییەش دەوروبەرەكەیی خستبووە ژێر ئەفسوونی 
دیكەی  ڕوویەكی  بۆخۆی  حاڵەتەش  ئەم  دیسانەوە  دەی  كاریگەرییەكەیەوە. 

پێغەمبەرێتییەكەی دەخاتە ڕوو.
جا لەبەرئەوەی ئێرە شوێنی ئاماژەدان نییە بەو الیەنەی كە فرە هاوسەرگیریی 
پێغەمبەرێتییەكەی،  لەسەر  جیاواز  تەواو  بەڵگەیەكی  دەبێتە  خوا  پێغەمبەری 

بن �عد، الطبقات الكربی 2٩6/٣؛ البالذري، فتوح البدلان 1/٤٣٧. 1. اإ

بن �عد، الطبقات الكربی 2٩6/٣؛ البالذري، فتوح البدلان ٤٣٧/1؛ طربي، ت�أرخي الأمة و مكل ٤52/2. 2. اإ
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بۆیە ئێستا ناچینە ناو ئەو باسەوە. تەنها بەوەندە دەست هەڵدەگرم كە بڵێم؛ ماڵی 
موبارەكی پێغەمبەری خوا لە حوكمی فێرگەیەكدا بوو كە ئەحكامەكانی تایبەت 
بە ئافرەتانی تێدا فێردەكرا. سەرجەم حاڵەت و بارە تایبەتییەكانی پێغەمبەری خوا 
لە چوارچێوەی ئەو بازنە مەحرەمەدا وەردەگیرا و دواتریش لەوێوە دەگوازرایەوە 
بۆ ئوممەت. ئەوەتا لە سەدا نەوەدی ئەو حوكمانەی تایبەتن بە ژیانی خێزانەوە، 
لە الیەن خێزانە پاكەكانی سەروەرمانەوە پێمان گەیشتوون. هەربۆیە بوونی چەند 
یەكتر جیاواز  لە  تایبەتمەندییانەوە  لەڕووی ئاست و  لەو خانەیەدا كە  ئافرەتێك 
بوون، بە جۆرێك لە زەرورەت دادەنرێت. بۆیە دەبینین تەنها لەپێناو بەهەدەرنەچوونی 
حوكمەكانی ئاییندا، پێغەمبەری خوا لەدوای تەمەنی 53 ساڵییەوە شانی داوەتە 
لە  ئەمەش  كە  بكات،  ئافرەتێكدا  كۆمەڵە  لەگەڵ  هاوسەرگیری  ئەوەی  بەر 

ڕوویەكەوە قوربانیدانە.
لە  ئافرەتێك  كۆمەڵە  دەخواست  وای  سەروەرمان  تایبەتمەندیی  وایە،  بەڵێ 
خانەكەیدا بوونیان هەبێت. ئاخر پیاوان دەیانتوانی هەمووكات لە مزگەوت بن و 
لە خزمەت پێغەمبەری خوادا دابنیشن. بۆ نموونە ئەگەر یەكێكیان گفتوگۆی 
بۆ  كەموكورتییەیان  ئەم  بەجارێك  هاوەاڵنی  ئەوا  لەدەستبچوایە،  ڕۆژەی  ئەو 
ئەمە  بەاڵم  دەگێڕایەوە.  بۆ  وەك خۆی  ڕۆژەیان  ئەو  دانیشتنی  و  دەكردەوە  پڕ 
لە ئافرەتاندا وا نییە. چونكە زۆرێكیان بێبەش بوون لە وەها بەهرەمەندییەك و 
بواری ئەوەیان نەبووە بەشداریی كۆڕی نبووەت بكەن. دەی لە وەها بارێكدا كێ 
ئەو بابەتانەی بۆ ئافرەتان باسبكردایە، نەخاسمە ئەو بابەتانەی كە تایبەتن بە 
سروشتی ئافرەتانەوە؟ ئەوسا كێ ژیانی تایبەتیی پێغەمبەر و ئەدەب و ڕەوشتی 
ژووری نووستن و الیەنەكانی سروشتی ئەو نازدارەی بۆ ئوممەت بگێڕایەتەوە؟ 
داخۆ تاكە ئافرەتێك توانای ئەوەی دەبوو ئایین بە هەموو بنەما و ڕێساكانیەوە 

باسبكات و بگوازێتەوە؟
حاڵەتانەیان  ئەو  بەشەریەتەوە  لەڕووی سروشتی  ئەوانیش  لەبەرئەوەی  ئینجا 
بەسەردەهات كە ئافرەتبوون داخوازیەتی، لەم بارە تایبەتانەدا ئەگەر حوكمێكی 



33 پێغەمبەری خوا وەك پەروەرشیار

تازە سەبارەت بە پێغەمبەری خوا بهاتایەتە ئاراوە، چۆن تاكە ئافرەتێك بەتەنها 
دەیتوانی فریا بكەوێت؟ نا نەخێر، هەرگیز ئافرەتێك بەتەنها نەیدەتوانی و فریای 

ئەوە نەدەكەوت هەموو ئەو حاڵەتانە نەقڵ بكات.
حاڵەتەكانی  هەمووكات  كە  هەبن  ئافرەتێك  كۆمەڵە  بوو  پێویست  بۆیە  جا 
ئاگاداری ورد و درشتی  نزیكەوە  لە  بەردەوامی  بە  باسبكەن و  بۆ  سەروەرمان 
كاروبارەكانی بن. دەبێت ئەوەش بڵێین كە ئەم پێویستییە هەرگیز ڕووی لە دیوە 
بەشەرییەكەی پێغەمبەری خوا نەبووە. بەڵكو زەرورەتێك بووە بەتەواوی مانا لە 
پێویستیی ئایینییەوە سەرچاوەی گرتووە. پێغەمبەری خواش لەبەر ئەم زەرورەتە 

چووبووە ژێر ئەو بارە قورسەوە. 
بوون بە هۆكاری ئەوەی هۆز و  ئافرەتانە  ترەوە، وەك چۆن ئەم  لە الیەكی 
خواوە،  پێغەمبەری  بە  ببەسترێنەوە  خزمایەتییەوە  پەیوەندیی  لەڕێی  خێڵەكانیان 
ئاوەهاش گەورەترین ئامراز بوون لە پاڕاستنی سەدەها، بگرە هەزارەها فەرموودەدا. 
خێزانە  قەرزارباری  زۆر  ئافرەتان  دونیای  كە  دەڵێم  دڵنیاییەوە  بەوپەڕی  بۆیە 
ئافرەتان سەری خۆیان وەك  پێغەمبەری خوان. خۆ ئەگەر تەواوی  بەڕێزەكانی 
ناتوانن مافیان  دابنێن، هێشتا هەر  پێی موبارەكیشیاندا  لەژێر  بەردی سەرڕێ 

بدەن. بەڵێ، ئەو ئافرەتانە تا ئەو ڕادەیە خزمەتی ئایینیان كردووە. 
ئەوەبووە  نە  خوا،  پێغەمبەری  هاوسەرگیریی  كە  دەگەیەنێت  ئەوە  ئەمە 
تێناچێت  ڕێی  -چونكە  گرتبێت  سەرچاوەی  جەستەییەوە  ئاتاجییەكی  لە 
بوترێت لە ناوچەیەكی گەرمی وەك عەرەبستاندا مرۆڤێك گەیشتبێتە تەمەنی 
نە  بدات-  ئەنجام  هاوسەرگیرییەك  لە  زیاد  بێت  بەوە  پێویستی  ساڵی،   53
جەستەیی،  حەزی  بە  پەیوەندی  لەگەڵیدا،  خێزانەكانی  هاوسەرگیری  ئەوەشە 
مرۆڤی  هەژارترین  ژینی  ئەو  ژیانی  ئاخر  هەبووبێت.  ئەوەوە  دونیاداریی  یان 
ئەوەی خێزانەكانی ئەمەیان دەزانی، كەچی  هێشتا هەر  بوو. سەرباری  دونیا 
داخوازی ئەوەبوون ببنە هاوسەری. لە هەمان كاتدا پێغەمبەری خوا دادگەری و 
مافپاڕێزی لەنێوان خێزانەكانیدا پیادەدەكرد، لە هەفتەیەكدا یەكی ڕۆژێكی بۆ 
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“پێغەمبەری  دەكرد:  وەسفیان  بەمشێوەیە  خێزانەكانی  تەواوی  تەرخانكردبوون. 
خوا دەم بەخەندەترینی مرۆڤەكان و قسەخۆشترینیان بوو لەگەڵ خێزانەكانیدا.”1 
جا ئێستا ئێوە بڵێن، مەگەر نەدەبوو ئەم ئافرەتانە كە بۆ ماوەیەكی دوور و 
درێژ لە ماڵیاندا شتێكیان دەستنەدەكەوت بیخۆن، یان ناچاربوون هەر ئەو پۆشاكە 
بپۆشن كە لەبەریاندابوو الیەنی كەم وەك شتێكی سروشتی كەمێك تووڕەیی پیشان 
بدەن؟ بەاڵم نەخێر. چونكە جگە لە ڕەفتارە ڕەزامەندەكانیان شتێكی ئەوتۆ شك 

نابەین. پێشموایە وردبینانی سیرە و مێژوو لەم خاڵەدا پشتم دەگرن.
هەبوو  پێغەمبەرێتییەكەیدا  ڕۆحییەتی  لە  ویقارەی  و  شكۆ  ئەو  سەرباری 
كەچی دەتبینی قسەی خۆشی بۆ خێزانەكانی دەكرد و نوكتەی ناسكی لەگەڵ 
دەگۆڕینەوە. تێكەاڵویان دەبوو و دەبووە هاودەمی ڕاز و نیازیان. لەو بەینەشدا 
پەردەیەكی ناسك دەمایەوە، ئەویش ئەو خەمخۆرییەی كاروباری سەر بە قیامەت 
بوو كە لە وابەستەیی پەروەردگارەوە سەرچاوەی گرتبوو. دواجار ئەو پێغەمبەر 

بوو. خێزانەكانیشی بەر لە هەموو شتێك ئوممەتی ئەو بوون...
لە الیەكی ترەوە، پڕكردنەوەی ئەو بۆشاییەی كە لە نەمانی پەیوەندی بەوەوە 
دروست دەبوو مومكین نەبوو. چونكە ئەو لەم ڕووەشەوە ناوازە و بێ هاوتا بوو. 

خێزانەكانیشی هەرگیز تەسەووری ژیانێكی بێ ئەویان نەدەكرد. 
وەك دەزانن پێغەمبەری خوا هەر لە قۆناغی مەككەوە هاوسەرگیری لەگەڵ 
پێغەمبەری  خێزانی  دووەم  واتە  ئەنجامدابوو.  سەودە  خاتوو  ئیمانداران،  دایكی 
خوا سەودە خاتوون بوو. بەاڵم لەبەر هەر هۆیەك بێت، پێغەمبەری خوا ویستی 
لێی جیاببێتەوە. هەر ئەوەندەی ئەم ئافرەتە هەواڵەكەی پێگەیشت، لە جێی خۆی 
وشكبوو و ڕاستەوخۆ چووە خزمەت حەزرەت. تەنانەت چەند كەسێكیشی كردە 
میانگیر. ئەوەبوو عەرزی كرد: “ئەی نێردراوی خوا، من هیچ چاوەڕوانییەكی 
دونیایم لە تۆ نییە. ئەوە ڕۆژەكەی خۆیشم بەخشی بە عائیشە. گەر دەخوازیت 

بن �عد، الطبقات الكربی ٣65/1؛ �سيوطي، اجلامع الصغري ل.1٣1. 1. اإ
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بەدرێژایی ژیانم بۆ هەواڵپرسینیش سەرم لێمەدە. بەاڵم چی دەبێت بێبەشم مەكە 
لەوەی لەژێر مارەییتدا بمێنمەوە. هەموو ئاواتم ئەوەیە كاتێك دەچمە ئەودونیاش 
هاوسەری تۆبم. جگە لەمەش هیچ خولیایەكی دیكەم نییە.”1 ئەم خواستەی 
لە الیەن پێغەمبەری خواوە قەبووڵكرا و لە ڕیزی هاوسەرە پاك و بێگەردەكاندا 

مایەوە. 
لەوجۆرەی  جێیەكی  دەروونیاندا  و  دڵ  لە  خوا  پێغەمبەری  بینیمان  وەك 
بێ هیچ گومانێك  ئەوا  جیاببوایەتەوە،  یەكێكیان  لە  ئەگەر  داگیركردبوو. خۆ 

هەتا ڕۆژی قیامەت لە چاوەڕوانی سەروەردا دەمایەوە.
ئەودەمەش كە هەستی بە جۆرێك لە ناڕەزایی كرد لە دایكی ئیمانداران، 
حەزرەتی حەفصە، دەربڕینێكی لەمجۆرەی بەكارهێنا: “ئەگەر دەیەوێت ئەوا 
لێی جیادەبمەوە...” كەچی وەرە ببینە ئەم چەند وشەیە بەس بوو بۆ ئەوەی 
جوبرەئیل  حەزرەتی  نەبرد  ئەوەندەی  بخات.  پەلوپۆ  لە  حەفصە  حەزرەتی 
و  نوێژكەر  چەندە  كەسێكی  حەفصە  كە  وەبیرهێنایەوە  ئەوەی  و  دابەزی 
بۆیە  خێزانی  دەبێتە  بەهەشتیشدا  لە  كە  ڕاگەیاند  پێی  هەروەها  ڕۆژووگرە. 
پێ فەرموو: “سەرلەنوێ بیهێنەوە بۆ ماڵەكەت.” ئیتر ئەویش بۆ جارێكی تر 
بەختەوەریدا  خانەی  لە  هاوەڵی  وەفادارترین  بەوەفایەی  كیژە  ئەم  هاونشینیی 

تۆماركردەوە.2
بەالی ئەوانەوە جودایی لە سەروەر زۆر دڵتەزێنتر بوو لە مەرگ. هەمووشیان 
ئەمەش  هۆكاری  نەدەكردەوە.  بیریان  لەمە  جیاواز  و  هەستەدا  لەم  هاوبەشبوون 
ئەوەبوو پێغەمبەر بە چەشنێكی وەها لە دەروونیاندا تەختی خۆشەویستی دانابوو 
بزواندنی مەحاڵ بێت. لەڕێی ژیانە بەرەكەتدار و نەرمونیان و سروشتییەكەیەوە بە 
شێوەیەكی وەها ئاوێتەی ژین و ژیانیان ببوو ئەستەم بوو بەرگەی دابڕانی بگرن. 

بن �عد، الطبقات الكربی 5٤/8؛ طرباين، املعجم الكبري 2٤/٣٣. 1. اإ

2. طرباين، املعجم الكبري ٣65/18؛ حامك، املسستدرك ٤/16-1٧.



شانازيى مرۆڤايەتى - نوورى نەمر 364

خۆ ئەگەر هاتوو جودایی بكەوتایەتە نێوانیانەوە، ئەوا وەك چۆن كەسێك هەوای 
لێببڕێت دەمرێت، ئاوەها ئەوانیش دەمردن.

لەڕاستیدا دیمەنی دوای وەفاتی خۆشەویست سەرتاپا پارچەیەكە لە خەم و 
ماتەم و ژانی فیراق. حەزرەتی ئەبوبەكر و عومەر چ كات سەردانی خێزانەكانی 
پێغەمبەریان بكردایە بە چاوی پڕ فرمێسكەوە دەیانبینین. جاری وا دەبوو ئەوانیش 
چۆكیان دادەدا و هاوبەشی ئەشك ڕێژییان دەكردن. دەتوت ژیانیان سەربوردی 

گریە و ماتەمە. 
بەڵێ، ئەو نازدارە شوێنەوارگەلێكی نەسڕاوە و لەیادنەكراوی لەوجۆرەی لە 
ناخیاندا نەخشاندبوو. ڕەنگە پێكەوەییان ئەوەندەشی نەخایاندبێت، كەچی دەتوت 
حەزرەت كانگای بوون و ژیانیانە. دەی ئەمە هەر ئەو بابەتەیە كە ئێمە دەمانەوێت 
لێی بدوێین. ئەوەتا خێزاندارییەكەشی بە ئاوازێكی تر جاڕدەدات كە ئەو پێغەمبەری 
خوایە. سەرپەرشتیكردنی نۆ دانە ئافرەت لە یەك كاتدا بێ ئەوەی گرفتێكی 
ئەوتۆ لەنێوانیاندا ڕووبدات، كارێكە داخوازی ناسكی و نەرمونیانییەكی وەهایە 

كە هەر لەو نازدارە خۆی دەوەشێتەوە.
ئەوەبوو بەر لە ماڵئاوایی كردنی لە دونیا بە چەند ڕۆژێك فەرمووی: “بەندە 
لەنێوان پەروەردگار و دونیادا سەرپشك كرا. بەاڵم ئەو پەروەردگاری هەڵبژارد.” 
وەختێك مرۆڤی خاوەن فەتانەت، ئەبوبەكر گوێی لەم قسەیە بوو خۆی پێ نەگیرا 
و دەستی بە گریان کرد.1 ئاخر چۆن نەگری لەكاتێكدا ئەو بەندەیە هەر ئەو كەسە 
بوو كە قسەكەی كردبوو. نەخۆشییەكەی ئەوەندەی نەخایەند. تا دەهات خراپتر 
دەبوو و لەتاو ئازاری سەری دەتالیەوە. كەچی لەو ناڕەحەتییەشدا دەستبەرداری 
ناسكی و خۆش مامەڵەیی نەبوو بەرامبەر خێزانەكانی. داوای كرد ڕێی بدەن 
هاتوچۆی  نەبوو  ئەوەی  توانای  چونكە  بمێنێتەوە  دیاریكراودا  ژوورێكی  لە 
نێوان خێزانەكانی بكات. ئەوانیش هەموو بەجارێك سەری ڕەزامەندییان لەقاند. 

1. البخاري، صالة 8٠؛ مسمل، فضائل الصحابة 2.
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ژوورەكەی  لە  موبارەكی  تەمەنی  ڕۆژەكانی  دوا  خوا  پێغەمبەری  بەمشێوەیە 
حەزرەتی عائیشەدا بەسەربرد.1

الی  بیری  هەر  هێشتا  بارودۆخیشدا  ناهەموارترین  لە  تەنانەت  بەڵێ، 
ڕەچاوكردنی مافی هاوسەرەكانی بوو. زیندەیی ڕۆح مەگەر ئەمە بێت! 

2. ئەو بەهایەی بەخشیبووی بە خێزانەكانی
ئەو بەها و پایەیەی پێغەمبەری خوا بەخشیبووی بە ئافرەت، لە ئاستێكی وەها 
بەرز و بڵنددا بوو نە تاوەكو ئەو ڕۆژە و نە لەو ڕۆژەش بەدواوە دونیا لە وێنەی 
ئەوەی بەخۆیەوە نەدیوە. گەر شەوێك هەستابایە هەواڵی یەكێك لە هاوژینەكانی 
بپرسیایە، ڕاستەوخۆ بەدوایدا دەچوو هەموو ئەوانی دیكەی بەسەردەكردەوە. لە 
ڕوانگەی ڕەفتار و مامەڵەوە هەستت نەدەكرد یەكێكیان بەسەر یەكێكی تریاندا 
پەسەند دەكات.2 وەك هەركەسێكی دیكە، خێزانەكانیشی وایان هەستدەكرد خۆیان 
خۆشەویستترین كەسن لەالی. بێگومان ئەمەش لە ڕەوشتبەرزیی ئەو نازدارەوە 
سەرچاوەی گرتبوو. لەگەڵ ئەوەشدا، وەك چۆن زاڵبوونی هیچ مرۆڤێك بەسەر 
نەدەكرا  بەوجۆرە،  بوو هەر  دڵیدا شتێكی چاوەڕواننەكراو  ئارەزووەكانی  و  مەیل 
چاوەڕێی شاندانە بەر تەكلیفێكی )ما ال یطاق(ی ئاوەها لەویش بكرێت. لەبەرئەوە 
پێغەمبەری خوا بەهۆی ئەو ئارەزووانەی دڵەوە كە لە دەستی مرۆڤدا نەبوون، 
داوای لێخۆشبوونی لە خوای گەورە دەكرد و دەیفەرموو: “بێ ئەوەی هەستی 
پێبكەم ڕەنگە یەكێكیانم لەوانی تر خۆشتربوێت، ئەمەش بۆخۆی ناحەقییە. دەسا 

خوایە پەنا دەگرم بە میهری ناكۆتات لەم حاڵەتەی كە بەدەست خۆم نییە...”3
ئای خوایە، ئەمە چ ناسكییەكە.. ئەمە چ جوان ڕەفتارییەكە! دەبا ڕووی 

1. البخاري، الوضوء ٤5؛ مسمل، صالة ٩1-٩2.

2. �أبو داود، ناكح ٣٧.

٣. الرتمزي، ناكح ٤2؛ �أبو داود، ناكح ٣٧.
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گوفتارم بكەمە ئێوە و بپرسم: “داخۆ ئێوە تاوەكو ئێستا لەبەینی كوڕێك و كوڕێكی 
وردەكاری  هەمان  رەچاوی  توانیوتانە  تریاندا  ئەوی  و  كچێك  یاخود  ترتاندا، 
بكەن؟” ڕێمبدەن من بەناوی ئێوەشەوە ئەو "نەخێر"ە بڵێم. بەڵێ، “سەد هەزارجار 
بشارینەوە  دڵمان  خواستەكانی  دەزانین گەر  وا  بگرە  بەالیەك،  "نەخێر"  نەخێر.” 
ئەوا كارێكی ناوازەمان ئەنجامداوە و دەیكەینە بەڵگە لەسەر بەهێزیی ئیرادەمان. 
بەوەندەش وازناهێنین، بەڵكو دەچین بە شانازیشەوە بۆ خەڵكی باسدەكەین. كەچی 
دەبینی پێغەمبەری خوا دێت و لەدەست مەیلێكی زیادەی لەمجۆرە كە ڕەنگە بە 

دڵیدا بێت، داوای لێخۆشبوون لە پەروەردگار دەكات.
ئەم ناسكییەی لە پێغەمبەری خوادا هەبوو بە هەموو لەتافەت و نوورانییەتییەوە 
ڕۆچووبووە ڕۆحی خێزانەكانیشیەوە. بۆیە دەبینی فیراقی خۆشەویست حەسرەت 
ئیسالم  لەبەرئەوەی  ڕەنگە  جێهێشت.  خۆی  دوای  نەبڕاوەی  پەژارەیەكی  و 
خۆكوشتنی یاساغ كردووە دەستیان نەچووبێتە گیانی خۆیان، بەاڵم دوای وەفاتی 
پێغەمبەر ژیان بۆ ئەوان بریتی بوو لە بەستەیەك لە ناڵە و تابلۆیەك لە پەژارە. 
وناسكییەوە  و  ڕێز  بە  ئافرەتان  تەواوی  بەرامبەر  خوا  پێغەمبەری  لەڕاستیدا 
مامەڵەی دەكرد، ڕێنمایی هەمووانیشی دەكرد بەو جۆرە مامەڵەبكەن. ئەوەیشی 
بە كەسانی دیكەی دەوت، خۆی بەكردەیی لەگەڵ هاوسەرەكانیدا دەیكرد. ئەم 

ڕەوشتە بەرزەی لە صەحیحی بوخاریدا بەمشێوەیە دەبینین:
بۆ  بەسەرهاتەكەمان  عومەرەوە  حەزرەتی  لە  وەقاص  ئەبی  كوڕی  سەعدی 
دەگێڕێتەوە. حەزرەتی عومەر دەڵێت: “ڕۆژێكیان چوومە خزمەت پێغەمبەری 
خوا بینیم بزەی لەسەر لێو بوو.” عەرزمكرد: “دەك هەمیشە دەم بەخەندەبیت، 
ئەوە بەچی پێدەكەنی ئەی نێردراوی خوا؟” بە خەندەوە ئەم وەاڵمەی دامەوە: 
لەگەڵ  قسەیان  و  دانیشتبوون  بۆخۆیان  دێت.  ژنانە  ئەو  حاڵی  بە  “پێكەنینم 
دەكردم. كەچی هەر ئەوەندەی گوێیان لە دەنگی تۆ بوو هەریەكەیان بە الیەكدا 
هەڵهاتن.” بە بیستنی ئەم وەاڵمە دەنگم بەرزكردەوە و وتم: “ئەی دوژمنانی 
لە  و  ناترسن  خوا  پێغەمبەری  لە  كەچی  دەترسن؛  من  لە  كەواتە  نەفستان، 
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خزمەتیدا بێ ڕێزی دەكەن!” وەاڵمی ئەوانیش دوانەكەوت: “ئاخر تۆ ڕەق و 
ڕەفتار زبریت!”1

مامەڵەیدا.  لە  نەبوو  توندوتیژ  و  ڕەق  عومەریش  حەزرەتی  ڕاستییەكەی 
ئەویش لەگەڵ ئافرەتاندا نەرمونیان بوو. بەاڵم وەك چۆن جوانترین و پێكەوتەترین 
مرۆڤ كاتێك بەراورد دەكرێت لەگەڵ حەزرەتی یوسفدا، لە جوانی دەكەوێت و 
ناشرین دەردەكەوێت، ئاوەهاش، نەرمونیانی حەزرەتی عومەر لەچاو نەرمونیانی 
پێغەمبەری خوادا زبر و توند دەردەكەوت. ئەو حوكمە ڕێژەییەی ژنان دایان، لە 
بۆ  گرتبوو.  سەرچاوەی  خواوە  پێغەمبەری  بە  عومەر  حەزرەتی  بەراوردكردنی 

مەگەر كەس هەبوو لەو ئاستەدا بێت لەگەڵیدا بەراورد بكرێت! ئەستەم بوو...
بەڵێ، ئەوان تا دوا چۆڕ لە ڕێژاوی نەرمونیانی و ناسكی و ڕەوشتبەرزیی 
بەالوە  هەربۆیە مامەڵەی حەزرەتی عومەریان  نۆشكردبوو.  خوایان  پێغەمبەری 
توند بوو. ئەمە لەكاتێكدا حەزرەتی عومەر دەستنیشانكراوی ئەوەبوو لە داهاتوودا 
سەنگی خەالفەت بێ كەموكورتی لە ئەستۆ بگرێت. زۆر هەستیارانە دەژیا و 
لەدوای پێغەمبەران دەبوو بە یەكێك لە مەزنترین نموونەكان.. كە ڕۆژیشی هات 
و  بوو  دادگەری  پەرۆشی  هەڵسوكەوتەكانیدا  سەرجەم  لە  بوو..  بەڕاستی  هەر 
بەڕاستی دەوت ڕاست و بە چەوتیشی دەوت چەوت و پیشانی كەسانی تریشی 

دەدا... 
دارای حاڵەتێكی ڕۆحی ئەوتۆ بوو ساز و ئامادەی دەكرد بۆ پایەی جێنشینی. 
ڕەنگە ئەم حاڵەتە ڕۆحییە بەالی كەسانی ترەوە توند بووبێت. بەاڵم دەبێت بیرمان 
لەو  تەنها لەڕێی ئەو حاڵەتە ڕۆحییەوە دەیتوانی  نەچێت كە حەزرەتی عومەر 
ڕۆژگاریش  دەكرد...  نوێنەرایەتی  دواتر  كە  بێت  سەركەوتوو  قورسەدا  ئەركە 

سەلماندی كە سەركەوتوو بوو تیایدا.

1. البخاري، �أدب 68؛ فضائل الصحابة 22.
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3. ڕاوێژ بە خێزانەكانی
دەمەتەقێی  و  گفتوگۆ  و  دادەنیشت  خێزانەكانی  لەگەڵ  خوا  پێغەمبەری 
لەگەڵ دەكردن، تەنانەت جاری وا هەبوو وەك هاوڕێیەك دەربارەی كۆمەڵە پرسێك 
ڕاوێژی پێ دەكردن. گومانی تێدا نییە پێغەمبەری خوا بە هیچ جۆرێك ئاتاجی 
بیر و بۆچوونی ئەوان نەبووە؛ چونكە نیگای خوایی پشتیوانی بوو. بەاڵم ئەو 
دەیویست بەو ڕەفتارەی شتێك فێری ئوممەتەكەی بكات. بە پێچەوانەی بیری 
باو و سەپاوی ئەو ڕۆژگارەوە، ئافرەت بەرزدەكرایەوە بۆ پایەیەكی گەلێك بەرز و 
بڵند. وەك هەمیشە، دیسانەوە لە ماڵەكەی خۆیەوە دەستی دەكرد بە پراكتیزەكردنی 

ئەمە.

... نموونەیەك
پەیمانی حودەیبیە بەالی موسوڵمانانەوە زۆر قورس بوو. بەجۆرێك هەمووان 
هێز و پێزیان لەبەر بڕابوو. لەم نێوەندەشدا پێغەمبەری خوا فەرمانیدا بەو هاوەاڵنەی 
یاوەرییان دەكرد بۆ عەمرە، قوربانییەكانیان سەرببڕن و لە ئیحرام دەربچن. بەاڵم 
بێت؟"  بڕیارەكەدا  بەسەر  گۆڕانكارییەك  بڵێی  "تۆ  ئەوەی  نیازی  بە  هاوەاڵن 
َعَلْيِه َوَسلَّْم(  )َصلََّى اهلُل  خوا  پێغەمبەری  گرتبوو.  قورسی  بە  كەمێك  مەسەلەكەیان 
جارێكی تر فەرمانەكەی دووبارە كردەوە. بەاڵم چاوەڕوانیی پڕ ئومێدی هاوەاڵن 
نەگۆڕا.. بەڵێ، ئەمە هەرگیز سەرپێچی نەبوو لە فەرمانی پێغەمبەر. ئەوەندە 
هەبوو ئەوانیش چاوەڕێی فەرمانێكی جیاوازتر بوون. چونكە بە مەبەستی تەوافی 

ماڵی خوا كەوتبوونە ڕێ.
ئەگەری ئەوە هەبوو بەندەكانی حودەیبیە ڕۆشنایی واقیع بەخۆیانەوە نەبینن 

و گۆڕانكاری بەسەر ڕێكەوتننامەكەدا بێت.
هەر كە سەرداری جیهانیان ئەم حاڵەتەی هاوەاڵنی بینی، ڕاستەوخۆ چووە ناو 
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چادرەكەی و لەگەڵ دایكی ئیمانداران، ئوم سەلەمەی خێزانی كەوتە ڕاوێژكردن. 
قسە.  هاتە  ڕاوێژ  بەهای  ڕێزگرتنی  لەبەر  تەنها  فراوانە،  ئاسۆ  خاتوونە  ئەم 
چونكە ئەویش زۆرباش دەیزانی كە پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( بە هیچ 
شێوەیەك پێویستی بە بیر و بۆچوونی ئەو نییە.. سەروەرمان لەرێی ئەو ڕاوێژەوە 
لەوجۆرە  لەوەی  نییە  ڕێگرییەكیش  هیچ  فێردەكردین.  كۆمەاڵیەتی  وانەیەكی 

حاڵەتانەدا ڕاوێژ بە ئافرەتان بكرێت. 
“ئەی  كرد:  خوا  پێغەمبەری  وشەیەی عەرزی  ئەم چەند  دایكمان  ئەوەبوو 
لەوانەیە  چونكە  دووبارەمەكەرەوە.  فەرمانەكەت  تر  جارێكی  خوا،  نێردراوی 
سەرپێچی بكەن و بەو هۆیەشەوە لەناوبچن. بەڵكو تۆ قوربانیی خۆت بكە و بێ 
ئەوەی هیچ شتێكیش بڵێیت لە ئیحرام دەربچۆ. جا وەختێك تێدەگەن فەرمانەكەت 
بڕاوەیە، ئیدی بیانەوێت یان نا گوێڕایەڵیت دەكەن.” پێغەمبەری خواش هەروا 
بیری دەكردەوە. یەكسەر چەقۆی گرتە دەست و قوربانییەكەی خۆیی سەربڕی. 
وەختێك هاوەاڵن بینییان پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( خەریكی سەربڕینی 
قوربانییەكانییەتی، دەمودەست ئەوانیش كەوتنە سەربڕینی قوربانییەكانیان. ئیدی 

هەموو الیەك تێگەیشتن كە گەڕانەوە نییە لەو بڕیارەی دراوە. 
بە  بایەخ  ئەندازەیە  بەو  توانیویەتی  ئێمە  لە  “كێ  نەپرسم:  پێناگیرێت  خۆم 
ئافرەتان بدات؟ چەند سەرۆك واڵت هەیە لە هەستیارترین ساتەوەختدا ڕاوێژ بە 
هاوسەرەكەی بكات؟ چەند كەس وەك سەرپەرشتیاری خێزان لە ژیانی خێزانیدا 
پرس و ڕا بە هاوبەشی ژینی دەكات؟ دەتوانین ژمارەی پرسیارەكان زیاد بكەین 
و هەمان پرسیار ئاڕاستەی سەرجەم كایە كۆمەاڵیەتییەكان بكەین. دەبا گوێی 
هەموو ئەوانە بزرنگێتەوە كە بانگەشەی ئەوە دەكەن ئیسالم ئافرەتی بەندكردووە! 

دەپرسین داخۆ ئاسۆی چ فێمینیستێك تا ئەو ئاستە بااڵی كردووە؟” 
بەڵێ، هاوشێوەی هەموو كارە چاكەكانی دیكە، ڕاوێژ و ڕاپرسیش بۆ یەكەمجار 
لە خانەكەی پێغەمبەردا ناوی گۆكرا.. بەڵێ، لەگەڵ خێزانەكانی ڕاوێژی كرد. 
ئێمەومانانیش جارێك لە دەرگانەی ئەم جۆرە بیركردنەوەیەدا دێین و دەچین،  هێشتا 
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نەڕەخساوە  بۆمان  هێشتا  بگرە  دەكرێتەوە.  لەكوێوە  ڕازئامێزە  دەرگا  ئەم  نازانین 
كە  ئەوانەشدا  هزری  لە  تەنانەت  ئەمڕۆ  بەڵێ،  بدەین.  دەرگاكەش  دەسكی  لە 
الفی داكۆكی مافی ئافرەتان لێدەدەن، هێشتا ئافرەت لەوە ڕزگاری نەبووە وەك 
بوونەوەری پلەدوو هەژمار بكرێت. لەكاتێكدا ئێمە بەو چاوەوە دەڕوانینە ئافرەت 
ئەوتۆیە،  یەكەیەكی  پارچەی  یەكگرتووە.  پێكهاتەیەكی  تەواوكاری  نیوەی  كە 
بەكەڵكهاتنی پارچەكەی دیكە وابەستەی بوونی ئەمە. بەاڵم ئێمە بڕوامان وایە 
كە پێكهاتەی ئینسان تەنها و تەنها بە یەكگرتنی هەردوو پارچەكە دێتە بوون. 
لە شوێنێكدا ئەم یەكپارچەییە بوونی نەبێت، مرۆڤایەتیش بوونی نابێت. شتێك 

نامێنێت ناوی ئیسالمییەت و نەتەوایەتیش بێت.
وەك چۆن سەروەرمان لە ڕەفتارەكانیدا بەرامبەر ئافرەتان نەرمونیان بوو لەرێی 

فەرمایشتە نوورینەكانیشیەوە هەردەم رێنمایی ڕەفتارەی لەو چەشنەی دەكرد. 
لە فەرمایشتێكدا دەفەرموێت:

ْم ُخلُقًا” ميَاًن �أْحسسهَُنُْم ُخلُقًا َو ِخیَاُرمُكْ ِخیَاُرمُكْ ِلِنَساِئِ
إ
“�أْكَُل الُْمْؤِمِننَي ا

)مرۆڤ  جوانترینیانە.  ڕەوشت  باوەڕەوە  ڕووی  لە  باوەڕداران  “كامڵترینی 
لەڕێی ڕەوشت بەرزییەوە دەگاتە لوتكەگەلێكی وەها و بەجۆرێك بەرەو ئاسمانی 
مرۆڤایەتی بەرزدەبێتەوە، بە هیچ پەرستشێك ناتوانێت ئەو مەقامانە بەدەستبێنێت.( 

ڕەوشت جوانترینیشتان مامەڵە جوانترینتانە لەگەڵ هاوسەرەكانیاندا.”1
وەك دەبینین، بەدرێژایی مێژووی مرۆڤایەتی گەر ئافرەتان بۆ تەنها جارێك 
ڕێزیان  ڕاستەقینە  شێوەیەكی  بە  جارێكیش  تەنها  و  بەدەستهێنابێت  مافەكانیان 
لێنرابێت، ئەوجارە بووە كە حەزرەتی محەممەد )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( بووەتە پاڕێزەری 

مافەكانیان و ڕێزی شایستەی بۆ گەڕاندوونەتەوە.

1. الرتمزي، رضاء 11.
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4. ڕووداوی سەرپشك كردن )التخیر(
تەخییر، بریتییە لە ڕووداوی سەرپشككرانی هاوسەرانی پێغەمبەر لە الیەن 

پێغەمبەرەوە سەبارەت بەوەی لەگەڵیدا بژین یاخود لێی جیاببنەوە.
سەرەتای ئەم ڕووداوە هەرچۆنێك بووبێت، لە كۆتاییدا فەرمانی ڕاستەوخۆی 
خواوەندە بۆ پێغەمبەرەكەی. ئێستاش دەچینە خزمەت ئەو ئایەتەی لەم ڕووداوە 

دەدوێت:

زب ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈۈ ٴۇ ۋ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىرب
)األحزاب: 29-28(

و  دونیا  ژیانی  ته نها  ئێوه   ئه گه ر  بڵێ:  به هاوسه رانت  پێغه مبه ر  “ئه ی 
پێ  سامانتان  و  پاره   و  شتومه ك  هه ندێك  با  وه رن  ده وێت،  ڕازاوه ییه كه یتان 
ببه خشم، له وه ودواش به  جوانترین شێوه  ده ستبه ردارتان ببم، خۆ ئه گه ر ئێوه 
 خوا و پێغه مه ره كه ی و پاداشتی ڕۆژی قیامه تان ده وێت، ئه وه  دڵنیا بن كه  خوا 
بۆ چاكه كارانتان پاداشتی زۆر گه وره  و بێ ئه ندازه ی ئاماده كردووه )پێغه مبه ر 
)َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم((هه موو هاوسه رانی یه ك یه ك تاقیكرده وه  هه موویان خوا و 

پێغه مبه ر و پاداشتی قیامه تیان هه ڵبژارد(.”

ڕەنگە لەنێو هاوسەرانی پێغەمبەردا هەندێكیان داوای كەمێك خۆشگوزەرانی 
زیاتریان كردبێت و وتبێتیان: “تۆ بڵێیت ئێمەش نەتوانین هاوشێوەی موسوڵمانان 
جارێكیش  تەنها  ڕۆژێكدا  لە  نەبێت  هیچ  هەر  یان  بژین؟  خۆشتر  كەمێك 
بێت چۆڕێك شۆربا بخۆین؟ یاخود كەمێك زیاتر گرنگی بە جلوبەرگەكانمان 

بدەین؟” 
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هاتووە،  دڵیاندا  بە  كە  هاوشێوەكانی  و  داخوازییە  ئەم  تێڕوانیندا  یەكەم  لە 
لەبەرئەوەی لە بازنەی ڕێگەپێدراودایە، لەوانەیە زۆر ئاسایی بێتە بەرچاو. بەاڵم 
ئەوان لە خانەیەكی وەهادا بوون كە هەتاوەكو ڕۆژی قیامەت دەبووە نموونە و 
سەرمەشق بۆ تێكڕای ئەو النانەی لە ئایندەدا لەسەر بنەمای ئیسالم بنیات دەنران. 
ناوەند و چەقی مەسەلەكەدا  لەم ڕووەوە خێزانەكانی پێغەمبەری خوا لە خاڵی 
بوون. هەربۆیە نەیاندەتوانی وەك ئافرەتانی موسوڵمانی دیكە هەڵسوكەوت بكەن، 
چونكە ئەوان لە موقەررەبین، واتە بەندە نزیكەكانی پەروەردگار بوون. ئەو شتانەی 
بۆ كەسانی تر مایەی پاداشت بوون، دەبوایە بۆ خێزانەكانی پێغەمبەری خوا بە 

گوناهـ   دابنرانایە... 
هەر كە پێغەمبەری خوا هەستی بە خواستێكی لەو جۆرە كرد لە هەندێكیاندا، 
یەكسەر هەڵوێستی وەرگرت. سوێندی خوارد چاوی پێیان نەكەوێت. هەواڵەكە 
بە هەموو الیەكدا باڵوبووەوە. هەمووان بە خام و پەژارەوە ڕوویان كردە مزگەوت 
و دەستیان كرد بە گریان؛ ئاخر بچووكترین شت كە پێغەمبەری خوای دڵگران 
بە  موسوڵمانان  تەواوی  گریان.  بێنێتە  موسوڵمانان  بۆئەوەی  بوو  بەس  بكردایە 
ماڵەكەی  بچووكی  زۆر  ناڕەحەتییەكی  ببوون،  نازدارە  ئەو  ئاوێتەی  ڕادەیەك 
پەرۆشییەوە دەكەوتنە چاوەڕوانی ساتەوەختی  بە  دەبیسترا و هەموو  دەمودەست 

ڕەوینەوەی تەمی خەمی سەر دڵی. ئەو ڕۆژەش هەر ئەوە ڕوویدا.
ئەم هەڵوێست وەرگرتنەی پێغەمبەری خوا لە هەمان كاتدا "ڕووداوی ئیال"شی 
لە  كە  هەبوون  كەسانێكیش  كۆمەڵە  سەرەوەدا،  سەرنجەكانی  لەپاڵ  پێدەوترێت. 
دەالقەیەكی جیاوازترەوە دەیانڕوانییە مەسەلەكە. حەزرەتی ئەبوبەكر و عومەر لەو 
كەسانە بوون. كچی هەردووكیشیان لەناو مەسەلەكەدا بوون. وەك هەر كەسێكی 

تر ئەوانیش بە پەلە بەرەو مزگەوت كەوتنەڕێ.
مۆڵەتیان خواست بۆئەوەی بچنە خزمەتی، بەاڵم مۆڵەت نەدران. ئیتر ئەوانیش 
لەناو مزگەوتدا كەوتنە چاوەڕوانی. لەدوای سێ جار دووبارەكردنەوەی داواكەیان، 
دواجار چوونە ژوورەوە. ئەوجا كەوتنە سەرزەنشتی كچەكانیان. پێغەمبەری خواش 
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لەوالوە تەماشای دیمەنەكەی دەكرد.. لەو كاتەدا تەنها ئەم چەند وشەیەی بە 
زاردا هات: “داوای شتانێكم لێدەكەن كە لە توانای مندا نییە.”1

لەوالشەوە قورئانی پیرۆز ئاگاداری كردبوونەوە كە:

زبٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹرب
)األحزاب: 32(

“ئه ی هاوسەرانی پێغه مبه ر، ئێوه  وه ك هیچ ئافره تێکی تر نین.”

بەاڵم  ببێت،  ڕزگاریان  فەرزەكان  ئەنجامدانی  بە  بەس  تر  كەسانی  ڕەنگە 
ئەوانەی لە چەق و كرۆكی مەسەلەكەدان و مەحرەمی ڕازی حەقیقەتگەلێكی 
زۆر و زەبەندەن لە حەرەمەكەیدا، دەبێت هەموو كیان و بوونیان بكەنە قوربانی ئەو 
ڕێیە. بەڵێ دەبێت بیكەنە قوربانی، تاوەكو هەست بە الوازی نەكرێت لە ناوەنددا. 
گومان لەوەدا نییە بوونە خێزانی پێغەمبەر بۆخۆی كۆمەڵە سوودێكی مەزنی 
هەبوو بەاڵم بیرمان نەچێت مەترسییەكانیشی بەو ئەندازە مەزن و قورس بوون. 
پێغەمبەری خوا بەجۆرێك ئامادەیدەكردن ببنە پێشەنگ و نموونە بۆ دین و دونیا. 
لەپێناو ئەوەی نیعمەتەكانی سەر بە دواڕۆژ لە دونیادا نەخۆن و دووچاری زللەی 

ئەم ئایەتە نەبن:

زب ىئ ىئ ىئ ی ی رب

)األحقاف: 20(

“هه رچی خۆشی و شادییه كتان هه بوو له  ژیانی دنیاتاندا ئەنجامتاندا به 
 ئاره زووی خۆتان ڕاتانبوارد.”

لە چەند  بۆیە  دەیپاڕاستن.  بۆیان و وەك چاوانی  بوو  پەرۆش  لە ڕادەبەدەر 
ڕوویەكەوە هاونشینانی خانەی پێغەمبەر لە گوزەرانێكی سەختدا دەژیان. بەهۆی 

1. البخاري، مظامل 25؛ مسمل، طالق ٣٤، ٣5.
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ئەو بارە سەختەشەوە جارجار داواگەلێكی بچووكی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ 
نەبوو.  تر  كەسێكی  هیچ  وەك  ئەوان  پێگەی  هەبوو  ئەوەندە  ئاراوە.  دەهاتە 
هەبێت.  بەرپرسیارێتییەكیشیان  كۆمەڵە  دەخواست  ئەوەی  تایبەتمەندییەكەیان 
بەڵێ، بۆیان نەبوو وەك خەڵكی پێبكەنن و وەك ئەوانیش بخۆن و بخۆنەوە. نەك 
هەر ئەوان، بەڵكو هەندێك لە پیاوچاكانیش لە هەموو تەمەنیاندا یەك دوو جار 

نەبێت پێنەكەنیون.. هەندێكی تریشیان تا لە ژیاندا بوون سكیان تێر نەكردووە. 
پێبكەنێت.  بینیویانە  جارێك  تەنها  پێنەكەنیوە.  هیچ  عیاز  كوڕی  فوزەیلی 
جا كە هۆكاری پێكەنینەكەیان -ئەویش زەردەخەنە بووە نەك پێكەنین- لێپرسیوە، 
ئەویش بەم شێوەیە وەاڵمی داونەتەوە: “ئەمڕۆ هەواڵی مەرگی عەلی كوڕمیان 
زەردەخەنەكەم  بووە،  لەسەر  ویستی  خوا  لەبەرئەوەی  بووم  خۆشحاڵ  پێگەیاندم. 

لەبەرئەوە بوو.”1
خێزانە  حاڵی  بەدڵنیاییەوە  ئەوا  وابێت،  گەورەكان  پیاوە  حاڵی  گەر  دەی 
لە حوكمی  و  هەموو گەورەكانن  كە سەرگەورەی  خوا  پێغەمبەری  پاكیزەكانی 

دایكانی سەرجەم ئوممەتدان، جیاوازتر دەبوو. 
شایستەیی هاودەمی لەگەڵ پێغەمبەری خوا لە دونیا و دواڕۆژدا پایەیەك 
ئایەتەكە-  ئاماژەی  -بەگوێرەی  بۆیە  بەدەستبێت.  ئاسانی  بە  ئەوەندە  نەبوو 
تاقیكردنەوە.  بەر  خرابووە  ئیرادەیان  بوون  هەڵوێستێكدا  لە  ناوازانە  خانمە  ئەو 
باقی دونیادا  لەنێوان هەڵبژاردنی ماڵە هەژارەكەی و زرق و  پێغەمبەری خوا 
حاڵەتەدا  لەو  ئەوا  هەڵبژاردایە،  دونیایان  ئەگەر  خۆ  كردبوون.  سەرپشكی 
بەاڵم  دەهێنانەجێ.  بۆ  دونیاییەكانی  خواستە  هەموو  جیهان  هەردوو  سەروەری 
هەڵبژاردایە،  پێغەمبەرەكەیان  و  خوا  ئەگەر  نەخێر  دەبوو.  دەستبەرداریان  دواتر 
ئەوسا دەبوو ڕازیبن بەو ئاستی گوزەرانەی كە تا ئەو وەختە تێیدا بوون. چونكە 
ئەمە تایبەتمەندیی ئەو ماڵە بوو. جا مادەم ئەو ماڵە ماڵێكی بێوێنە بوو بۆیە 

1. �أبو نعمي، حلية الأولياء 8/1٠٠.
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دەبوو هاونشینەكانیشی بێوێنە بن. سەرپەرشتیاری خێزان كە هەرخۆی بێ وێنە 
بوو. كەوابێت ئەو هاوسەر و مندااڵنەش كە شوێنكەوتەی ئەو سەرپەرشتیارە بوون 

ناچاربوون كە وەك ئەو وابن. 
وت:  پێی  و  بانگكرد  عائیشەی  حەزرەتی  یەكەمجار  خوا  پێغەمبەری 
“دەمەوێت مەسەلەیەكت لەگەڵ باسبكەم، بەاڵم تا لەگەڵ دایك و باوكتدا قسە 
لە  ئایەتەی بۆ خوێندەوە كە  ئەو  پاشان  بڕیارداندا.”  لە  نەكەیت  پەلە  نەكەیت 
پێدا. هەرچی وەاڵمەكەی حەزرەتی عائیشەشە  ئاماژەمان  باسەكەوە  سەرەتای 
“ئەی  دەوەشایەوە:  ڕاستگۆ  باوك  ڕاستگۆی  كچی  لە  هەر  بوو  جۆرێك  بە 
پێغەمبەری خوا، مەبەستت ئەوەیە سەبارەت بەم بابەتە لەگەڵ دایك و باوكم قسە 

بكەم؟ سوێند بە خوا من خوا و پێغەمبەرەكەی هەڵدەبژێرم.” 
خوا  “پێغەمبەری  دەگێڕێتەوە:  بۆ  بەمجۆرە  دواترمان  دیمەنەكانی  دایكمان 
لەگەڵ هەركام لە خێزانەكانی قسەی كردبێت، لە هەموویانەوە هەمان وەاڵمی 
وەرگرت. هیچ یەكێكیان لەمبارەیەوە بۆچوونێكی جیاوازی نەبوو. منیش چیم 

وتبوو ئەوانیش هەمان شتیان وتبوو...”1
لە  پارچەیەك  بە  ببوون  چونكە  دووپاتكردەوە؛  شتیان  هەمان  هەموویان 
ئەگەر  خۆ  بڵێن.  ئەوە  پێچەوانەی  دەیانتوانی  چۆن  ئیتر  خوا..  پێغەمبەری 
هاتو پێغەمبەری خوا پێی بوتنایە: “بەدرێژایی ژیانتان بەڕۆژوو بن و هەرگیز 
مەیشكێنن.” ئەوا بەوپەڕی خۆشحاڵییەوە ئەوەشیان بەجێدەهێنا.. هەر لەڕاستیشدا 
بەجێیانهێنا.. تەنانەت بە جۆرێك بەجێیانهێنا، ئیفتاری ئەو ڕۆژووە دڕێژەیان بەو 

شەربەتی مەرگە كردەوە كە فریشتەی گیانكێشان پێشكەشیكردن.
لەنێو خێزانەكانیدا هی وایان تێدا بوو كە نۆش و عەیشی ژیانی كۆشكیان 
تامكردبوو.. حەزرەتی صەفییە یەكێك بوو لەوانە. باوك و براكەیی لە خەیبەردا 
لەدەستدابوو. هەردووكیشیان لە سەردارانی خەیبەر بوون. صەفییە لەناو دیلەكانی 

1. البخاري، مظامل ٣5؛ مسمل، طالق ٣5.
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جەنگدا بوو.. ئەم حاڵەتەش كاریگەرییەكی مەزنی بەسەر ئەم ئافرەتە خانەدانەوە 
جێهێشتبوو. هەتا ئەو كاتەی چاوی بە پێغەمبەر كەوت ڕەنگە بڵێم لە هەموو 
سەرجەم  پێكەوت،  چاوی  هەرئەوەندەی  بەاڵم  بووبێت.  لێ  رقی  زیاتر  كەسێك 

هەستەكانی گۆڕانكارییان بەسەردا هات.
بەڵێ، لە ماڵەكەی پێغەمبەری خوادا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( ژنگەلێكی هاوشێوەی 
لەگەڵ  و  راهاتبوو  كۆشك  ژینی  خۆشنۆشیی  بە  كە  هەبوو  خاتوون  صەفییە 
پاروویەك  نەیدەتوانی  بەر ژیانێكی هێندە سەخت و گران  ئەوەشدا شانی دابووە 
بەدڵی خۆی بخوات. بەڵێ، پێغەمبەری خوا لەڕێی كەسایەتییە ناسكەكەیەوە بە 
چەشنێك چووبووە دڵیانەوە، هاودەمیی ئەو بە هەر نرخێك و لەپای هەرچییەكدا 

بێت، ببووە تاقانە ئاوات و خولیای یەكە بەیەكەی خێزانە پاكیزەكانی.1
خێزانەكان  لە  یەكێك  جارێكیان  بوو.  جوولەكە  نەژاد  بە  دایكمان  صەفییەی 
ئەم  ئەویش  جوولەكە!”  كچە  “ئەی  وتبوو:  پێی  و  بەڕوویدا  دابووەوە  ئەمەی 
ڕووداوەی بۆ سەروەرمان گێڕابووەوە و دڵگرانی خۆی دەربڕیبوو. سەروەریشمان 
بەمشێوەیە دڵی دابووەوە: “گەر هاتوو جارێكی دیكە وایان پێوتیت ئەوا تۆش 
پێیان بڵێ: باوكم حەزرەتی هارون و مامم حەزرەتی موسا و مێردەكەشم -وەك 
بەسەر  دەنازن  بەچیدا  ئێوە  ئیتر  جا  موستەفایە.  محەممەد  حەزرەتی  دەبینن- 
مندا؟”2 ساتی هاتنە حزوور و ماڵئاوایی صەفییە خاتوون وەك یەك نەبوو؛ وەختێك 
دەروونێكی  بە  و  ڕەویبوونەوە  خەمەكانی  تەواوی  جێهێشت،  خوای  پێغەمبەری 
ئاسوودەوە ماڵئاوایی دەكرد. چونكە مێردەكەی حەزرەتی محەممەد موستەفا بوو. 

لەدوای ئەمەوە ئیدی ئەم وشانە زوو زوو دەبوونە میوانی سەر لێوانی. 
پوختەی قسە: كەسایەتیی پێغەمبەر لە ڕوانگەی سەرپەرشتیكردنی خێزانەوە 
و  ئاسانییە  بەو  ئافرەتە  هەموو  ئەو  سەرپەرشتیكردنی  بوو.  كامڵیدا  لەوپەڕی 

1. طرباين، املعجم الكبري 2٤/6٧.
2. الرتمزي، مناقب 6٣؛ حامك، املسستدرك ٤/٣1.
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بووەتە  كە  ئەوەش  تەنانەت  و  هەموویانەوە  الیەن  لە  خۆشویسترانی  ئەوپەڕی 
ئەوینداری دڵ و.. مامۆستای ژیری و.. پەروەردەكاری ڕۆحیان.. هەروەها ئەو 
تۆزقاڵێك  هێندەی  ئەمانەدا  هەموو  ڕاپەڕاندنی  سەروبەندی  لە  كە  ڕاستییەش 
و  ڕەنگ  هیچ  بە  و  سەرشانیدا  فەرمانبەرییەكەی  لە  نەكردووە  كەمتەرخەمی 
بوون،  میللەت  و  دەوڵەت  بە  سەر  كاروبارانەی  لەو  نەنواندووە  شێوەیەك سستی 
ئەگەر هیچ  پێغەمبەرێتییەكەین. خۆ  ڕەوانی  و  ڕوون  بەڵگەی  ئەمانە  هەموو 
سەرپەرشتیكردنی  لە  شێوازەی  ئەو  ئەوا  نەبوایە،  ئارادا  لە  تریش  بەڵگەیەكی 
خێزاندا پەیڕەوی كردووە، بەڵگەیەكی سەروزیاد دەبوو لەسەر ئەوەی كە لە الیەن 

خوای بەدیهێنەری جیهانیانەوە نێردراوە.

ب - پێغەمبەری باوك
ئاشكرایە پێغەمبەری خوا لە سەرجەم بوارەكانی ژیاندا لە لوتكەدا بووە. جا 
بۆیە وەختێك مرۆڤەكان هەوڵی ناسینی ئەو زاتە دەدەن، دەبێت لە ئاستی نیگای 
ئەو  لە ڕوانگەی  بە هەڵسەنگاندنی  یاخود هەڵنەستن  نەڕوانن،  خۆیانەوە بۆی 
هاوسەردەمانەیانەوە كە بە گەورەیان دەزانن. لەوالشەوە هەركات لێكۆڵەران ویستیان 
بە  و  خۆیان  پێشچاوی  بهێننە  لوتكەكان  سەربڵندترین  بەردەوام  دەبێت  بیناسن، 
ئەندێشە لەسەر قەدپاڵە بەرزەكان بێن و بچن تاوەكو بەرامبەر ئەو زاتەی ویردی 

سەرزوبانی ڕۆحانییەكانە، قەدر نەزانانە مامەڵە نەكەن. 
بەڵێ، گەر ئەوان پەرۆشی ناسینی حەزرەتی محەممەدن، ئەوا چار نییە جگە 
لەوەی لە ئاسۆكەی خۆیدا بەدوایدا بگەڕێن؛ ئاخر لەڕێی ئەندێشەی كەسانێكی 
وەك ئێمەوە كە هەر نازانین خەیاڵكردنیش چییە، ئەستەمە بگەیت بەو سەروەرە. 
بوارەكاندا  سەرجەم  لە  سوبحانی خۆی،  بەهرەمەندییەكی  وەك  بااڵدەست  خوای 

بااڵدەستی پێبەخشیبوو. 
مایەی شانازیی مرۆڤایەتی وەك تابلۆیەكی شانازی ژیا و هەرواش ئاوابوو. 
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بەشەریەت جارێكی تر وێنە و هاوتای ئەوی بەخۆیەوە نەبینی و ناشیبینێت. وەك 
چۆن بەشەریەت نەیبینی، هەندێك لە هاوسەردەم و تەنانەت كەسە نزیكەكانیشی 
نەیانبینی. ڕەنگە زۆرێكیان هاوشێوەی ئەو گواڵنەی بوونیان بەندە بە خۆرەوە، 
ئاوابووە.. ئەویش  ناخیان تێگەیشتبن لەوەی كە ئەو  مەگەر تەنها بە گەنینی 
ژمارەی  بێگومان  بوو.  دڕەنگ  زۆر  ئەوكات  چونكە  بێهودە،  تێگەیشتنێكی 
ئەوانەی لەناو ئوممەتەكەیدا دەیناسن و ڕێز و قەدری دەزانن هەمیشە زیاتر بووە.
سەرباری تێپەڕبوونی 14 سەدە كەچی تاوەكو ئەم ساتەش كە بە خەدیجە، 
عائیشە، ئومو سەلەمە یان حەفصە دەڵێین “دایە”، زۆر لەوە زیاتر هەست بە 
چێژ دەكەین كە بە دایكی خۆمان دەڵێین “دایە.” هەڵبەتە هەست و چێژی ئەو 
سەردەمە قووڵتر و لەدڵەوەتر و ڕەگداكوتاوتر بووە. هەموو ئەمانەش بەهۆی ئەوەوە 
ئازیزم.”  “دایكی  دەوت  كچی  عائیشەی  بە  ئەبوبەكر  حەزرەتی  ئەوەتا  بوون. 

مەگەر قورئانیش هەروای نەدەفەرموو:

زبۋ ۋرب
)األحزاب: 6(

“خێزانەكانی پێغەمبەر دایكانی باوەڕدارانن.”

حەزرەتی ئەبوبەكریش هەر لەم ڕوانگەیەوە كیژە نازدارەكەی بە "دایكە" بانگ 
دەكرد.

ئەوەندە هەبوو كە هەموو ئەو ڕووتێكردن و ستایش و قەدرزانیە بەس نەبوو 
سروەی  تەنانەت  ڕاستەقینانە.  قەدرزانە  ئەو  پەژارەی  و  خەم  ڕەواندنەوەی  بۆ 
خۆشبەختییەكانی دواتریش نەیتوانی ئەدگاری ئەو پەژارەیە لەسەر ڕوخساریان 
البدات. هەتا ئەو ڕۆژەش كە دواهەمینیان ماڵئاوایی لە دونیا كرد، ژین و ژان و 

هەستان و دانیشتنیان هەر خەم و ماتەم بوو. 
خێزانی  سەرپەرشتیاری  نموونەییترین  نەخشی  كە  ئەوەدا  لەپاڵ  بەمشێوەیە، 
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بوو..  كامڵ  و  قووڵ  باوكێكی  هاوكات  هاوسەرەكانیدا،  سینەی  لە  دەنەخشاند 
لەم  ئەو  كە  بوو  بێوێنەش  باپیرێكی  باوكایەتییەكەی  ئەندازەی  بە  بەدڵنیاییەوە 
ڕووەوە تەمسیلی الیەنێكی ڕەهەنداری دەكرد.. بەڵێ، لەم مەیدانەشدا هاوتا و 

وێنەی نەبوو.
لەم  دەجوواڵیەوە..  میهرەبانی  و  سۆز  بەوپەڕی  نەوەكانی  و  منداڵ  لەگەڵ 
سەروبەندەشدا ڕوانینیانی ئاڕاستەی دواڕۆژ و كاروبارە بەرزەكان دەكرد و سستی 
نەدەنواند لەم بابەتەدا. لە ئامێزی دەگرتن و بزەی بەڕوویاندا دەنواند.. دەستی 
نەدەبوو  ئەوەشدا هەرگیز ڕازی  لێدەگرتن.. لەگەڵ  بەسەریاندا دەهێنا و ڕێزی 

فەرمانبەرییەكانی دواڕۆژیان فەرامۆش بكەن. 
بۆیە لەم چوارچێوەیەدا تابڵێی كراوە بوو لەگەڵیان. كەچی وەختێك دەهاتە سەر 
ڕەچاوكردنی پەیوەندی لەگەڵ خوادا لە ئەندازەبەدەر جددی و شكۆمەند بوو. لە 
الیەكەوە لە چوارچێوەی ئازادی و سەربەستیدا فێری ژینی مرۆڤانەی دەكردن، 
لەوالشەوە بواری ئەوەی بۆ نەدەهێشتنەوە خەمسارد و كەمتەرخەم دەربچن. نەك هەر 
بواری نەدەدان، بە پێچەوانەوە، لە بەرامبەر كاڵبوونەوەی بەها ڕۆحییەكان لە دڵ و 
دەروونیاندا بە تەواوی هەستیارییەوە ڕادەپەڕی و بەردەوام بەگوێرەی جیهانە بەرزەكان 
ئامادەی دەكردن. پێغەمبەری خوا بەم جۆرە تێگەیشتنەی لە چەمكی پەروەردە، 
چەشنە  هەموو  لە  كە  ڕاستەڕێیەی  ئەو  دەكرد،  ڕاستەڕێی  نمایندەی  دیسانەوە 

پەڕگیرییەك دوورە. ئەمەش خۆی لەخۆیدا ڕەهەندێكی تری فەتانەكەیەتی.

1. سۆز و بەزەییەكەی بەرامبەر منداڵ و نەوەكانی
لە فەرموودەیەكدا كە لە صەحیحی موسلیمدا بەرچاومان دەكەوێت، ئەنەسی 
كوڕی مالیك، ئەو هاوەڵە بەڕێزەی كە بێ دابڕان بۆ ماوەی دە ساڵ بە كەماڵی 
وەفا و دڵسۆزییەوە بەهرەمەندی شەرەفی خزمەتكردنی حەزرەتی رسول هللا بووە، 

بۆمان دەگێڕێتەوە:
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”) ْ َ الله عَلَْيِه َوَ�ملَّ “َما َر�أيُْت �أَحًدا اَكَن �أْرَحَم اِبلِْعَياِل ِمْن َرُ�وِل الله )َصىلَّ

“كەسم نەدیوە هێندەی پێغەمبەری خوا بەسۆز و میهرەبان بووبێت لەگەڵ خاو 
و خێزانەكەیدا.”1

بەڵێ، ئەوەندە میهرەبان و هێندە خۆش مامەڵە و بە ڕادەیەكیش دڵفراوان بوو 
مەحاڵە ڕێت لە سەرپەرشتیار و باوكێكی وەكو ئەو بكەوێت. 

ئەوتۆی  بایەخێكی  لەوانەبوو  ئەوا  بدایە،  ئەم گەواهیەمان  ئێمە  ئەگەر  خۆ 
تەنانەت  كە  شەفەقەت  و  سۆز  خاوەن  مرۆڤی  ملیۆنان  ئەوەتا  كەچی  نەبوایە. 
لە  كە  دەدەن  گەواهی  و  ڕایدەگەیەنن  بدەن،  مێڕوولەش  ئازاری  نایەت  دڵیان 
باوەشكردنەوەی پڕ میهر و بەزەییانەدا بۆ تەواوی مەوجودات، حەزرەتی محەممەد 

وێنە و مانەندی نییە. 
بە  بەاڵم  بەدیهێنرابوو  مرۆڤ  وەك  ئەویش  هەمووان  هاوشێوەی  بەڵێ، 
خوای گەورە  مرۆڤەكاندا،  لەگەڵ  پەیوەندی  ڕایەڵەی  دروستكردنی  مەبەستی 
خۆشەویستییەكی قووڵی بەرامبەر هەموو مەوجودات خستبووە دڵیەوە. هەربۆیە 
چ بەرامبەر ئەندامانی خێزانەكەی بێت یان بەرامبەر دەوروبەرەكەی، لێوان لێو بوو 

لە سۆز و خۆشەویستییەكی بێ وێنە.
منداڵە كوڕەكانی هەموو پێشتر وەفاتیان كردبوو. دواجار لە ماریەی دایكمان 
كوڕێكی هاتە دونیا، بەاڵم ئەویش ئەوەندە نەژیا. تا جگەرگۆشەكەی لە ژیاندا 
نازدارەكەی  ڕۆڵە  لە  سەری  زوو  زوو  گرنگدا  كاروباری  دەیەها  لەبەینی  بوو 
دەدا.. لە ئامێزی دەگرت و تێر ماچی دەكرد.2 وەختێك گیانیشی سپارد دیسانەوە 
گرتیەوە ئامێز و نوساندی بەخۆیەوە و بەدەم چاوی پڕ ئەسرینەوە گوزارشتی لە 
دڵگرانی و پەژارەی ناخی كرد. ئەوجا ڕووی كردە ئەوانەی بە سەرسوڕمانەوە 
بۆیان دەڕوانی، پێی وتن: “بەڕاستی دڵ خەمبار دەبێت و چاوانیش ئەشكیان 

1. مسمل، فضائل 6٣؛ �أحد بن حنبل، املسسند ٣/112.

2. مسمل، فضائيل 62-6٣؛ �أحد بن حنبل، املسسند ٣/112.
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لێ دەڕژێت، بەاڵم پشتیوان بە خوا جگە لەوەی خوا فەرموویەتی و ئەوەیش كە 
ئەو پێی رازییە، شتێكی تر نایەت بەدەمماندا.” بەدواشیدا ئاماژەی بۆ زمانی 
ڕێبدەن  دەگرێت.”1  لێمان  ئەمەوە  ئا  بەهۆی  خوا  “بەڵكو  فەرمووی:  و  كرد 
ئەو میهرەبانترین و بەسۆزترینی مرۆڤەكان  جارێكی دیكە دووپاتی بكەینەوە: 
بوو. حەزرەتی حەسەن و حسێنی دەخستە سەرشانی و لێرە و لەوێ دەیگەڕاندن. 
كەسێك لەو ئاستەدا بێت ئایا منداڵ دەخاتە سەرشانی و بەو شێوەیە دەچێتە ناو 
خەڵكەوە؟ ئەو دەیخستە سەرشانی و دەشچووە ناو خەڵكەوە. بەو كارەشی وەك 
بڵێی پێشوازی لەو شەرەفە دەكرد كە لە داهاتوودا بەدەستیاندەهێنا. ڕۆژێكیان 
كە حەزرەتی حەسەن و حسێن لەسەر كۆڵی بوون، حەزرەتی عومەر خۆی كرد 
بینی،  موبارەكەدا  شوێنە  لەو  هەردووكیانی  وەختێك  بەختەوەریدا.  خانەی  بە 
بیستنی  بە  هەیە!”2  جوانتان  چەندە  تَْحَتُكَما” “ئەسپێكی  الَْفَرُس  “ِنْعَم  گوتی: 
ُهَما”  الَْفاِرَ�اِن  “ِنْعَم  فەرمووی:  و  قسە  هاتە  یەكسەر  خوا  پێغەمبەری  ئەمە، 
“ئەوانیش چ سوارچاكێكی جوان و چاكن!” ئەوان دركیان بەم مەسەلەیە كردبێت 
لێدەنان. جارێكی تریشیان كە یەكێك بە  ئا بەو جۆرە ڕێزی  پێغەمبەر  نا،  یان 
حەزرەتی حەسەنی وت: “ِنْعَم الَْمْرَكُب َرَكْبُت” “بەڕاستی سەرنشینی شوێنێكی 
ُهَو” “ئەویش چ  الّراِكُب  ئەویش فەرمووی: “وِنْعَم  لە وەاڵمدا  بوویت!”  چاك 

سوارچاكێكی چاكە!.”3
سەرپشتی  دەخستە  بەهەشتی  ڕەیحانەكەی  دوو  جاروبار  نازدارە  ئەو  بەڵێ، 
و بەوەش ڕێز و پایەیەكی تایبەتی دەبەخشی بەو دوو پێشەوا مەزنەی ئەهلی 
بەیت، كە باوكی هەموو پیاوچاكانن هەتا ڕۆژی دوایی و لە ماهییەتیاندا ناوكی 
خوای  دۆستانی  كە  هەڵگرتووە  سەروەرییەیان  و  شەرەف  و  شكۆ  ئەو  سەرجەم 
لێ بەهرەمەندكراون. گومانی تێدا نییە ئەهلی بەیت و تەواوی دۆستانی خوا 

1. البخاري، جنائز ٤٤؛ مسمل، فضائل 62؛ جنائز 12.

2. بزار، املسسند ٤18/1/

٣. الرتمزي، مناقب ٣٠؛ حامك، املسستدرك ٣/186.
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پشكی خۆیان هەیە لەو بەها و بایەخەی دەدرا بە حەزرەتی حەسەن و حسێن. 
و  نایاب  كەسایەتییەكی  كە  گەیالنی،  عەبدولقادری  شێخ  كە  ئەمەیە  لەبەر 
مەزنی ئەهلی بەیتە، لەو ڕوانگەیەوە كە پێغەمبەری خوا باپیرانی لەسەرشانی 
منن،  شانی  لەسەر  خوا  پێغەمبەری  موبارەكەكانی  “پێیە  دەڵێت:  هەڵگرتووە، 
تا ڕۆژی  ئەمە  پێدەچێت  ئەولیاكانە.”1  لەسەرشانی سەرجەم  منیش  پێیەكانی 

قیامەتیش هەروا بەردەوام بێت.
جارێكی تریشیان نەوەكانی دەچنە سەرشانی، ئەویش ڕوویان تێدەكات و پێیان 
وشترێكی  چەندە  “وشترەكەتان  �أنُْتَما”  الِْعْدَلِن  َوِنْعَم  َجَملُُكَما  الَْجَمُل  “ِنْعَم  دەڵێت: 

نایابە، ئێوەش چەندە بارێكی نایابن!”2
ئەو بەمجۆرە منداڵ و نەوەكانی خۆشویست و لە دڵیاندا تەختی ئەوینی دانا. 
لەوالشەوە ئەویش بەهرەمەندی خۆشەویستییەكی وەهابوو هیچ باوك و باپیرێك 

بەخۆیەوە نەدیوە. 
پەروەردەی  بابەتی  لە  سەروەر  پێغەمبەری  دیكە،  بابەتەكانی  بەوێنەی 
منداڵیشدا پەیڕەوی ناوەندەڕێی كردووە. سەرجەم منداڵ و نەوەكانی وەك گیانی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  دەردەبڕین.  بۆ  خۆشەویستییەشی  ئەم  و  خۆشدەویست  خۆی 
بەكاربهێنرێت.  خراپ  و  بقۆزرێتەوە  خۆشەویستییەی  ئەم  نەدەدا  ڕێی  هەرگیز 
دەبێت ئەوەش بڵێین كە لەنێوان منداڵ و نەوەكانیدا كەسیان ئارەزووی پەنابردنە بەر 
ڕەفتارێكی لەو جۆرەیان نەبووە. بۆیە دەبینی لە بەرامبەر ئەو هەاڵنەدا كە بەبێ 
ویست ئەنجامیان دەدا، هەڵوێستی پێغەمبەر وای دەكرد بەرگێك لە شكۆ و ویقار 
دەوری ئەو خۆشەویستییە قووڵەی بدات و بەریان پێبگرێت لەوەی لە زەمینەی 
حسێن  یاخود  حەسەن  حەزرەتی  جارێكیان  نموونە،  بۆ  بچن.  و  بێن  گوماناویدا 
لەبەرئەوەی كە هێشتا تەمانیان بچووك بوو دەستی برد بۆ ئەو بەشە خورمایەی 

1. منوي، فیض القادر 16/6.

2. طرباين، املعجم الكبري ٣/52.
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كە هی سەدەقە بوو. پێغەمبەری خوا هەر كە ئەمە دەبینێت، یەكسەر خورماكەی 
لەدەست دەسەنێت و بە نەرمی پێی دەڵێت: “خورمای سەدەقە بۆ ئێمە حەرامە.”1 
هەر لەو تەمەنەوە گۆشكردنیان لەسەر هەستیاری بەرامبەر حەرام، پێموایە یەكێك 

بێت لە نموونە جوانەكانی ڕاگرتنی هاوسەنگی لە پەروەردەدا. 
هەرجارێك تەشریفی موبارەكی بهێنایەتەوە مەدینەی مونەووەرە، پۆلێك منداڵ 
دەوریان دەدا و پێشوازییان لێدەكرد.2 ئەمە مانای وایە كە خۆشەویستی سەروەرمان 
تەنها سنوورداری ڕۆڵەكانی خۆی نەبووە، بەڵكو تەواوی مندااڵنی بە كەماڵی 

بەزەیی و سۆزەوە لە ئامێز گرتووە و بە خۆشەویستی دڵی فەتح كردوون. 
ئەوجا ئەوە تەنها مندااڵنی كوڕ نەبوون كە لە بازنە بەرینەكەی میهری ئەودا 
جێیان ببووەوە. حەزرەتی حەسەن و حسێنی چۆن خۆشدەویست، ئومامەی نەوەشی 
ئا بەو جۆرە خۆشدەویست. بە ڕادەیەك، جاری وابوو كە دەچووە دەرەوە ئومامە 
ئومامە خۆی  نوێژە سوننەتەكاندا  لە  تەنانەت هەندێك جار  بوو.  لەسەر كۆڵی 
هەڵدەدایە سەرشانی و ئەویش لەگەڵ خۆیدا هەڵی دەگرت. وەختێكیش دەگەیشتە 

كڕنووش دایدەنا، كاتێكیش هەڵدەستایەوە دیسان دەیخستەوە سەرشانی.3
لەناو  ئومامە  بۆ  پێغەمبەری خوا  دەربڕینەی  ئەم خۆشەویستی  باسە  جێی 
كۆمەڵگەیەكدا بوو هەتا دوێنێ كیژەكانیان بە زیندوویی ئەسپەردەی هەناوی خاك 
دەكرد. لەڕاستیدا ئەم ڕەفتارەی سەروەرمان شتێكی تەواو جیاواز بوو بۆ خەڵكی 
سەرلەنوێ  بۆ  پێشینەكانی  بێ  هەنگاوە  لە  بوو  هەنگاوێكیش  سەردەمە،  ئەو 

داڕشتنەوەی چەمكەكان لە زیهنی كۆمەڵدا.

1. البخاري، زاكة 6٠، مسمل، زاكة 161.

2. البخاري، هجاد 1٩6؛ مسمل، فضائل الصحابة 65-68، �أبو داود، هجاد 5٤.

٣. الرتمزي، مناقب 6٠؛ �أبو داود، �أدب 1٤٣.
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2. سۆز و خۆشەویستییەكەی بۆ حەزرەتی فاتیمە 
خواش  پێغەمبەری  نییە.  بوونی  كچ  و  كوڕ  نێوان  جیاكاری  ئیسالمدا  لە 
لەكاتێدا  ئاخر كەی ڕەوایە جیاكاری،  بەرچاو.  بەكردەیی ئەمەی خستە  خۆی 
گەر یەكێكیان حەزرەتی محەممەد بێت، ئەوی تریان حەزرەتی خەدیجەیە. گەر 
یەكێكیان ئادەم بێ ئەوی تریان حەوایە. گەر یەكێكیان عەلی بێ بێشك ئەوی 

تریان فاتیمەیە. 
ئەو فاتیمەیەی كچی پێغەمبەری خوایە و دایكی تێكڕای ئالوبەیتە هەتاوەكو 

ڕۆژی پەساڵن. لە هەمان كاتدا دایكی ئێمەشە. 
لەبەری  الی،  بۆ  بهاتایە  نازەنینەكەی  و  نازدار  فاتیمە  هەركات  بۆیە  جا 
هەڵدەستا و دەستی دەگرت و بەوپەڕی ڕێزەوە لە شوێنەكەی خۆی دایدەنیشاند. 
ئینجا دەكەوتە هەواڵ پرسینی و دەستی بە سەر و سیمایدا دەهێنا. لە ڕۆشتنەوەشدا 

بە هەمان شێوە بەڕێی دەكرد. 
جەهل.  ئەبو  كچەكەی  داخوازی  بچێتە  ویستی  عەلی  حەزرەتی  جارێكیان 
ئیسالمەوە  ناو  هاتبووە  برای  عیكریمەی  هاوشێوەی  موبارەكە  ژنە  ئەم  ڕاستە 
بەم  فاتیمە  حەزرەتی  لەوانەبوو  بەاڵم  ئەبەدیەت،  كاروانی  گەیاندبووە  خۆی  و 
بیریشیدا  بە  هەر  عەلی  حەزرەتی  لەوانەشە  نەبێت.  ئاسوودە  هاوسەرگیرییە 
نەهاتبێت كە وەها هەنگاوێك بەو رادەیە فاتیمە بێزار دەكات. حەزرەتی فاتیمە 
دەچێتە خزمەت پێغەمبەر، دۆخەكەی بۆ ڕوون دەكاتەوە و گوزارشت لە بێتاقەتی 
دەبینێت،  تاقانەكەی  كیژە  دڵشكاویی  میهرەبان  باوكی  وەختێك  دەكات.  خۆی 
پێشكەش  وتارێك  و  مینبەر  دەچێتە سەر  ڕاستەوخۆ  بۆیە  دەبێت.  خەمبار  زۆر 
دەكات: “بیستوومە عەلی دەیەوێت ژن بەسەر فاتیمەدا بهێنێت. ئەگەر عەلی 
كارە  ئەم  چونكە  بدات.  تەاڵق  فاتیمە  دەبێت  ئەوا  نیازەی،  ئەم  لەسەر  سوورە 
فاتیمەی خەمبار كردووە. فاتیمە پارچەیەكە لە من؛ ئەوەی ئەو بڕەنجێنێت منی 

ڕەنجاندووە. ئەوەشی ئەو دڵخۆش بكات منی دڵخۆش كردووە.” 



57 پێغەمبەری خوا وەك پەروەرشیار

عەلیش  حەزرەتی  بوون  قسانە  ئەم  گوێبیستی  كە  كۆمەڵەدا  ئەو  لەناو 
ئامادەبوو.. دەستبەجێ لە نیازەكەی پێشووی پاشگەز بووەوە و گەڕایەوە بۆ الی 

فاتیمەكەی.1
پێغەمبەری  كچەكەی  چاوی  گلێنەی  هەروەك  عەلی  حەزرەتی  لەڕاستیدا 
خۆشدەویست، بەدڵنیاییەوە فاتیمەش ئەوی لە خۆی خۆشتردەویست و هەستی 
بەو وابەستەییەش كردبوو كە هاوسەرەكەی هەیەتی بۆی. وەك بشڵێی ئەم ئافرەتە 
تری  ئەركێكی  ئەصفیا،  و  ئەولیا  بۆ سەرجەم  تۆوێك  ببێتە  لەوەی  بەدەر  نیانە 
نەبێت.. هەموو بایەخ و پەرۆشییەكی بۆ باوكی و بانگەوازەكەی بوو. ئەوكاتەی 
ئەوەندە گریا  پێدا،  وەفاتی خۆیی  هەواڵی  ساتەكانیدا  دوا  لە  خوا  پێغەمبەری 
دونیای هێنایە لەرزە؛ وەختێكیش ڕازی ئەوەی بەگوێدا چرپاند كە ئەو یەكەم 
كەس دەبێت دوای خۆی وەفات دەكات و پێی شاد دەبێتەوە، لە خۆشیدا نەیدەزانی 
چی بكات. دەی چ شتێك جگە لە خۆشەویستی دەتوانێت ڕاڤەی ئەم دیمەنە 

بكات؟2
بەڵێ، باوك كچەكەی و كچیش باوكی زۆر خۆشەویست. سەرباری ئەمەش 
پێغەمبەری خوا هاوسەنگی دەپاڕاست و هەردەم لە چوارچێوەی كۆمەڵە پێوەرێكدا 
هەڵسوكەوتی دەكرد و ئامادەی دەكرد بۆ جیهانگەلێك كە دەبوو ڕۆحی ئینسان 
دی.  دەهاتە  لەوێدا  تەنها  هەتاهەتایی  پێكەوەیی  چونكە  بۆیان.  هەڵبكشایە 
هاودەمیی حەزرەت و فاتیمەی كچی لە دونیادا تەنها 25 ساڵی خایەند. ئەوەبوو 
شەش مانگ دوای وەفاتی باوكی و لە تەمەنی 25 ساڵیدا ئەویش ماڵئاوایی 

لە دونیا كرد.3

1. البخاري، ناكح 12، 16؛ مسمل، فضائل الصحابة ٩٣-٩6.

2. البخاري، مناقب 25؛ مسمل، فضائل الصحابة ٩8-٩٩.

بن جحر، الإصابة 8/5٤، 5٧. ٣. حامك، املسستدرك 1٧6/٣-1٧٧؛ اإ
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3. ئامادەكردنی منداڵەكانی بۆ ژیانی هەمیشەیی
ناخی  لە  دلۆڤان  خواوەندی  كە  خۆڕسكەی  سروشتە  بەو  خوا  پێغەمبەری 
هەموو ئینسانێكدا دایناوە، ئاواتەخوازی ژیانی هەمیشەیی بوو. بەڵێ، مرۆڤ 
زاتەی كە  ئەو  ئەبەدییەت و  لە غەیری  بەدیهێنراوە. مەحاڵیشە  ئەبەدییەت  بۆ 
ئەبەدییە بە شتێكی تر تێر ببێت. بۆیە غەیری ئەو زاتە دڵی بۆ شتێكی دیكە 
ناشنێت.. هەستیشی پێبكات یان نا، هەردەم خوازیار و عەوداڵی ئەوەیە. هەتاوەكو 
ئەبەدییەتیشی پێ نەبەخشی، ئەستەمە هەستەكانی تێرببن و سۆراغی گیانی 

نەمریخوازی ئۆقرە بگرێت.
بەڵێ، چەندین خواست و ئارەزووی بێسنوور و ناكۆتا لە ناخی ئەم ئینسانەدا 
تێری  ناتوانیت  هەر  هێشتا  بیدەرێ،  دەدەیتێ  هەرچییەكی  داكوتاوە.  ڕەگیان 
بكەیت. جا خۆ بناغەی پەیامی تەواوی ئایین و پێغەمبەرانیش هەر ئەم كۆڕێسا 
ئەودیو دونیاییەیە. پێغەمبەری خوا لە الیەكەوە بە چەپكی ئاسوودەیی گوڵبارانی 
بەختەوەریی  بۆ  بكات  ئامادەیان  لەوەی  نەدەنواند  سستی  لەمالشەوە  و  دەكردن 

هەمیشەیی. دیارترین نموونەی ئەمە لەم بەسەرهاتەی خوارەوەدا دەبینین: 
خزمەت  دێتە  و  دەبێت  ملدا  لە  ملوانكەیەكی  فاتیمەمان  دایكە  جارێكیان 
لە  لێدەكاتەوە.  ملی  لە  ملوانكەكە  سەروەرمان  ڕیوایەتێكدا  لە  خوا.  پێغەمبەری 
ڕیوایەتێكی تردا ملوانكەكە لە دەستی حەزرەتی فاتیمەدایە و پێغەمبەری خوا پێی 

دەڵێت: 
“حەزدەكەیت خەڵكی بڵێن: -لێرەدا چ جیاوازییەك نییە لەوەی مەبەست لە 
خەڵكی، مرۆڤەكان بێت یاخود ڕۆحانی و فریشتە و هاونشینانی ئاسمانەكان- 

كچەكەی پێغەمبەری خوا ملوانكەیەكی ئاگرینی لەدەستدایە؟”
و  ڕوانین  تەواوی  تریشەوە  الیەكی  لە  و  لێدەگرتن  ڕێزی  الیەك  لە  بەڵێ، 
بایەخیانی ڕووەو ئاخیرەت و خوا و جوانییە جاویدانییەكان وەردەگێڕان. فاتیمە 
ئەوەندەی بەس بوو. ئاخر ئەمە قسەی كەسێك بوو كە لە دڵیدا جێی كردبووەوە 
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و هەموو الیەنە ناسكەكانی ناخی فەتح كردبوو. بۆیە حەزرەتی فاتیمە دەڵێت: 
“هەر لەوێدا ملوانكەكەم فرۆشت.. ئەوجا كۆیلەیەكم پێكڕی و ئازادم كرد.. پاشان 
چوومە حزووری حەزرەت و چیم كردبوو بۆم گێڕایەوە. شادومانی لە ڕوخساریدا 
دەركەوت، ئینجا دەستەكانی بەرزكردەوە و بەمشێوەیە ستایشی پەروەردگاری كرد: 
النَّاِر” “سوپاس و ستایش بۆ ئەو خوایەی كە  �أنَْجى فَاِطَمَة ِمَن  َِّذي  ال  ِ “َالَْحْمُدلٰلِّ

فاتیمەی لە ئاگر ڕزگاركرد.”1
گومانی تێدا نییە حەزرەتی فاتیمە بەو ملوانكەیەی كردبوویە ملی كارێكی 
حەرامی ئەنجام نەدابوو. بەاڵم پێغەمبەری خوا دەیویست لە بازنەی موقەررەبین، 
سۆنگەی  لە  بەئاگاهێنانەوەكەی  واتە  بیهێڵێتەوە.  پەروەردگاردا  نزیكانی  واتە 
تەقوا و قوربیەتەوە بووە. ئەمە بۆخۆی لە ڕوویەكەوە تابلۆی دونیانەویستی و 
ئەو  دایكی  ئەستۆی  دەكەوتە  كە  بوو  ئەو هەستیارییە  نموونەی  لەوەش،  زیاد 
كۆمەڵەی كە تا ڕۆژی قیامەت نمایندەییان دەكرد و پێیان دەگوترا ئالوبەیت.

هەڵبەتە دایكایەتی كردنی كانگای ڕۆشنایی خواپەرستانێك لە وێنەی حەسەن 
و حسێن و زەینولعابدین كارێكی هەروا ئاسان نەبوو. پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( 
هەر لەوكاتەوە ئامادەی دەكرد بۆ ئەوەی ببێتە دایكی ئالوبەیت و مەردانێكی 
ئەحمەد  و  نەقشبەندی  بەهائەددین  محەممەد  و  گەیالنی  شاهی  هاوشێوەی 
ریفاعی و ئەحمەد بەدەوی و شازەلی و چەندانی دیكە. وەك ئەوە وابوو پێی بڵێت: 
“كچی خۆم، تۆ دەچیتە ماڵە مێردێكی وەها و دەبیتە بوكی خانەیەكی وا، لە 
زنجیرەبەندییەكەیدا هێندەی دونیایەك ئەڵقەی زێڕین دێتە مەیدان. تۆ واز لەو 
ملوانكە ئاڵتونە بێنە و چاوت لەوە بێت ببیتە دایكی ئەوانە.” ئەڵقەی زێڕینی 

نەقشبەندی و رافیعی و شازەلی و سەدان تەریقەتی پایە بڵندی دیكە...
بەڵێ، شتێكی هەروا سانا نییە ببیتە دایكی ئەولیا و ئەبرار و موقەررەبین. 
ئەندامانی  بەرامبەر  َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  خوا  پێغەمبەری  ڕووەوە  لەم  بۆیە 

1. النسايئ، زينة ٣٩؛ �أحد بن حنبل، املسسند 2٧8/5-2٧٩.
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خێزانەكەی هەستیارتر و پێداگرتر بوو. ئەو بەم ڕەفتارانەی هاودەم لەگەڵ سۆز 
و نەرمونیانییەكەیدا، ڕووی وەردەگێڕانە دواڕۆژ و دیوێكی دیكەی ڕاستەڕێی 
وەبیردەهێنانەوە. هەروەها ئاگاداری دەكردنەوە لە داخستنی دەرگا و پەنجەرەكانیان 
بەڕووی هەموو جۆرە خراپە و بەدڕەفتارییەكدا و پێی ڕادەگەیاندن كە: “خوایە 
وا  كەسانێكی  رێیەدا  ئەم  ڕێبوارانی  لەنێو  دواتر  ئێوە!”  ئامانجی  و  مەقسود 
هەڵدەكەوتن، تەواوی تەمەنیان بە تاسەی دیدار و كۆششی قوربەتەوە بەسەر دەبرد 

و لەتاو شەیدایی خوا ویردی زوبانیان دەبووە:

“بەهەشت بەهەشتیانە خەڵكی
سێ چوار كۆشكە و چەند حۆری

خوایە كێ خوازیارە بیدەرێ
من تۆم گەرەكە تۆ!”

خۆشەویستی  داخوازییەكانی  لە  یەكێك  وەك  خوا  پێغەمبەری  پێیە،  بەم 
ڕاستەقینە، خۆشەویستترین كەسەكانی لە هەموو چەشنە چەپەڵییەكی دنیایی 
پاكژدەكردەوە و بواری نەدەدا تۆز و خۆڵی دنیاویستی بپرژێتە دامەنیان و هانی 
دەدان بۆ پێكەوەیی ئەودنیا. بەڵێ وایە، “مرۆڤ لەگەڵ ئەوەدایە كە خۆشی 
دەوێت.”1 گەر حەزرەتی محەممەدتان خۆشدەوێت، ئەوا لەسەر ئەو ڕێ و ڕێبازە 
لەودنیاش  ئەون  ڕێبازی  و  ڕێ  لەسەر  ئەوانەی  بووە.  لەسەر  ئەوی  كە  دەبن 

لەگەڵی دەبن.
وەك ئاماژەمان پێدا، لەپێناو ئەو پێكەوەییەدا لە الیەكەوە لەئامێزی دەگرتن 
زۆر  لەوالشەوە  دەكردن،  بەهرەمەندی  سنووری  بێ  خۆشەویستی  دەریای  لە  و 
بە جوانی سوودی لەو خۆشەویستییە وەردەگرت. “خۆشمدەوێیت.. ئازیزی دڵ 
و بینایی دیدەمی. خوا تۆی كردووەتە سەرداری ئەم ئوممەتە. پایەی تۆ وەك 
چۆن  الوازیشدا:  ڕیوایەتێكی  لە  بەشەریەت.”  بۆ  مەریەمە  حەزرەتی  پایەی 

1. مسمل، بر 165. )به دەربڕينێكی جیاواز لێرەشدا هاتووە: البخاري، فظائل الصحاب 6.(
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لەنێو  “گەر  بڵێ:  كرد  خوا  پێغەمبەری  لە  وای  مەریەم  حەزرەتی  گەورەیی 
تۆش  دەی  دەبوو.”  مەریەم  حەزرەتی  بێگومان  بهاتایە،  پەیامبەرێك  ئافرەتاندا 
بەرامبەر  ئەو  هێندەی  كەم  الیەنی  پێویستە  كەوابێت  ئاستەدا..  لەو  ئافرەتێكی 

دونیا سەربەرز و هاوسەنگ بیت.
بەاڵم  لەئامێزگرتن،  گیان  بە  و  دڵ  بە  ئەوە  خۆشەویستی..  و  سۆز  ئەوە 
هێندەی تۆزقاڵیك سستی نابینیت لە بابەتە قیامەتییەكاندا. جا ئەوەی پێی دەڵێن 
ڕاستەڕێ و دروسترین ڕێگا ئا ئەمەیە! ڕێگایەك كە رسول اهلل )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( 

پێشەنگی ڕێبوارانیەتی..

4. حەزرەتی فاتیمە و داواكردنی خزمەتكار
پێشەوا بوخاری و موسلیم لە صەحیحەكانیاندا تابلۆیەكی ترمان لە سیستەمی 
پەروەردەیی پێغەمبەری خوا دەخەنە پێشچاو.. حەزرەتی عەلی بەسەرهاتەكەمان 

بۆ دەگێڕێتەوە و دەڵێت: 
“لە ماڵەوە خزمەتكارمان نەبوو. فاتیمە خاتوون هەر خۆی هەموو كارەكانی 
ژوورە  لەو  پێكهاتبوو.  بچووك  ژوورێكی  تەنها  لە  ماڵەكەمان  دەكرد.  ناوماڵی 
بچووكەدا ئاگردانی خۆشدەكرد و هەر لەوێشدا خواردنی سازدەكرد. زۆرجار كە 
بەر جلەكانی دەكەوت.  ئاگرەكە  پزیسكی  ئاگرەكە،  بۆ خۆشكردنی  دادەنەویەوە 
و  نانكردن  نەبوو.  ئەوەندە  هەر  ئیشەكانی  ببوو.  كون  كون  جلەكانی  لەبەرئەوە 
ئاوهێنانیشی خستبووە سەرخۆی. ئەوجا لەتاو بادانی دەستاڕ و ئاوهێنان دەست 

و پشتی ئاوسابوو.”
جارێكیان لە كۆتایی جەنگێكدا كۆمەڵە دیلێكیان هێنا بۆ مەدینە. پێغەمبەری 
خواش كەوتە دابەشكردنیان بەسەر ئەوانەی داوایان لێدەكرد. منیش بە فاتیمەم وت 
سەردانی باوكی بكات و داوای لێبكات خزمەتكارێكی بداتێ تا لە كاروباری 
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ناوماڵدا هاوكاری بكات. ئەویش بەقسەی كردم و چووە سەردانی، بەاڵم لە ماڵ 
نەبوو. حەزرەتی عائیشە پێی وتبوو: “كە هاتەوە خەبەری دەدەمێ.”

بە  كرد  خۆی  خوا  پێغەمبەری  كە  جێگاوە  ژێر  چووبووینە  نەبوو  ئەوەندە 
هاتە  ئەوجا  نەیهێشت..  ئەو  بەاڵم  ببینەوە  ڕاست  هەوڵماندا  هەرچی  ژووردا. 
نێوانمانەوە دانیشت. تەنانەت هەستم بە فێنكیی قاچەكانی دەكرد لەسەر سنگم. 
لەپڕێكدا  گێڕایەوە.  بۆی  خۆی  وەك  فاتیمەش  پرسی،  داخوازییەكەمانی  لە 

پێغەمبەری خوا ڕەنگی ئاخیرەتی گرت و ئەم چەند وتەیەی لە زار هاتەدەر:
“ئەی فاتیمە، لە خوا بترسە و كەمتەرخەمی مەنوێنە لە فەرمانبەرییەكانی 
سەرشانت و فەرزەكان بە جوانی بەجێبهێنە. لەگەڵ مێردەكەشتدا بەردەوام ڕاستگۆ 
بە و گوێڕایەڵی بكە و ڕەچاوی مافەكانی بكە بەسەرتەوە. )واتە تۆ دوو ئەركت 
شتێكی  با  ئینجا  مێردەكەت(  گوێڕایەڵی  پاشان  خوا،  بەندایەتی  لەسەرشانە: 
تریشت پێ بڵێم: كە چوویتە ژێر جێگاوە 33 جار سبحان هللا و 33 جار الحمد للە 

و 33 جار هللُا أكبر بڵێ. بزانە ئەمە زۆر لە خزمەتكار باشترە بۆت.”1 
واتای ئەمە ئەوەبوو: من ڕوانینی تۆ بەرەو ژیانی دواڕۆژ وەردەچەرخێنم.. جا 
بۆ ئەوەی لەوێ بە من بگەیت و لەگەڵ من بیت، دوو ڕێگا هەیە یەكەمیان: 
بەندایەتییەكی تێر و تەواو بۆ پەروەردگار. دووەمیشیان: بەجێهێنانی ئەو ئەركانەی 
دەكەونە سەرشانت بەرامبەر مێردەكەت. ئەگەر لە ئەركەكانی سەرشانت بەرامبەر 
ئەنجام  ئیشەكان  ئەو  تۆ  لەبری  و  بگرێتەوە  تۆ  جێی  خزمەتكارێك  مێردەكەت 
بدات، ئەمە لە ڕوویەكەوە دەبێتە هۆی كەمتەرخەمیت. لەكاتێكدا تۆ دەبێت )ذو 
الجناحین( واتە جووت ڕەهەندی بیت. ئینسان چۆن دەگاتە پلەی كامڵترین بەندە 
و بە باشترین شێوە پەرستش ئەنجام بدات؟ ئینسان چۆن دەگاتە پایەی تەواوترین 
ئینسان و بە تێروتەسەلی ئەركەكانی بەجێ بگەیەنێت؟ دەی ئەوەی لە ئەستۆی 

تۆدایە گەڕانە بەدوای وەاڵمی ئەمانەدا. 

1. البخاري، فرض امخلس 6، دعوات 11؛ مسمل.ذكر 8٠.
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ببیتە  هەوڵبدە  و  ئەنجامبدە  شێوە  جوانترین  بە  بەندایەتییەكەت  سەرەتا  تۆ 
تەواوی  كە  مەزنەی  مرۆڤە  ئەو  عەلی،  بەرامبەر  ئەوجا  كامڵ.  بەندەیەكی 
دۆستانی خوا تا ڕۆژی دوایی لە وەچەی ئەون، ئەركەكانت بەجێبهێنە و ببە 
بە مرۆڤێكی كامڵ. ببە تاوەكو لە نشینگەی سەرجەم كامڵی و كامڵەكان كە 

بەهەشتە، لەگەڵ مندا بیت.
دەمەوێت لێرەدا كەوانەیەك بكەمەوە و ئاماژە بە الیەنێك بدەم كە تایبەتە بە 
حەزرەتی عەلی. عەلی ئەو ئینسانەیە كە پێغەمبەری خوا بێ هیچ دوودڵییەك 
ببێت  بوو  تێدا  ئەوەی  لێهاتنی  و  داوەتێ. چونكە شایستەیی  كچەكەی خۆی 
بوو..  ئەولیا  ئەو شاهی  ئاخر  پێغەمبەر.  زاوای  و  پێغەمبەر  بە مێردی كچی 
بە تایبەتمەندییەكی واشەوە بەدیهێنرابوو توانا و ئامادەگی ئەوەی هەبێت ببێت 
دەفەرموێت:  لەبارەیەوە  خوا  پێغەمبەری  جارێكیان  ئەوەتا  ئەولیا.  باوكی  بە 
بووە.  بەردەوام  خۆیەوە  پێغەمبەرە  ئەو  خودی  لە  پێغەمبەرێك  هەر  “وەچەی 
هەرچی نەوەی منیشە لە عەلییەوە بەردەوام دەبێت.”1 واتە ئەوە ئاودێری درەختی 
وەچەم، ئەو پێی دەگەیەنێت و هەر ئەویش دەیدورێتەوە. سەڕەنجام ئەوانەش كە 
دەكەنەوە.  ئەویش  یادی  ئالوبەیتدا  لەناو  مندا  لەگەڵ  دەچننەوە،  بەروبومەكە 
بۆیە گەر لەم ڕووەوە تەماشای مەسەلەكە بكەین، دەبینین گوێڕایەڵی حەزرەتی 
عەلی ڕاستەوخۆ گوێڕایەڵی پێغەمبەری خوایە. گوێڕایەڵی پێغەمبەری خواش 

بەمانای گوێڕایەڵی خوای گەورە دێت. 
جگە لەمە، لە جێیەكی تردا كاتێك پێغەمبەری خوا بە شێوەیەكی گشتی باس 
لە مافی مێردایەتی دەكات، دەفەرموێت: “ئەگەر كڕنووشبردن بۆ غەیری خوا 
جائیز بوایە، ئەوا فەرمانم دەكرد بە ژنان كڕنووش بۆ مێردەكانیان ببەن.”2 خۆ 
ئەگەر شتێكی لەوجۆرە ڕێگەپێدراو بوایە، ئەوا دەمێك بوو حەزرەتی عەلی ئەو 
شایستەییەی بەدەستهێنابوو. بەڵێ، ئەگەر كڕنووشبردن بۆ پیاو لە ئارادابوایە، 

1. طرباين، املعجم الكبري ٤٣/٣؛ ديلمیی، املسسند 1٧2/1.

2. �أبو داود، ناكح ٤1؛ دارمی، صالة 15٩.
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حەزرەتی عەلی لە پێشی پێشەوە دەبوو. جا ئەگەر حەزرەتی عەلی و خزمەتكردنی 
ئا بەو ڕادەیە گرنگ بێت بۆ ئەوەی حەزرەتی فاتیمە ببێت بە ذو الجناحین، 
لە بارێكی وەهادا بەكارهێنانی خزمەتكار لە الیەن حەزرەتی فاتیمەوە بە واتای 
شكانی یەكێك لە باڵەكانی و لەدەستدانی یەكێك لە ڕەهەندەكانی دەهات. دەی 
كەسێكی وەها تاك باڵ و یەك ڕەهەند نەیدەتوانی دایكایەتی حەزرەتی حەسەن 
و حسێن و شاهی گەیالنی و سەرجەم ئەو ئەقطاب و موجەددیە و مجتهدانە 
بكات كە تا قیامەت هەڵدەكەوتن. جا بۆیە بە مەبەستی ئەوەی بۆ وەها ئەركێكی 
ڕووی  و  دەپساند  دونیاوە  بە  وابەستەییەكانی  هەموو  بكات،  ئامادەی  مەزن 
وەردەچەرخاندە ئاخیرەت. دەی خۆ پەروەردگاریش هەر بەوجۆرەی لێكردبوو و هەر 

بەو شێوەیەش پەروەردەی كردبوو. 
هەڵهێنا  وەختێك چاوی  ئیدی  بردەوە..  باوكی  دنیاوە  بێتە  بەرلەوەی  بەڵێ، 
پشت و پەنایەكی نەبوو بەناوی باوكەوە. كە گەیشتیشە تەمەنی شەش ساڵیش 
ژیانیەوە  سەرەتای  لە  هەر  شێوەیە  بەم  بردەوە..  تری  پشتیوانەكەی  و  كۆڵەكە 
پەروەردگار لە نێوەندی نووری تەوحیددا، دەروازەكانی ڕێی نهێنیی ئەحەدییەتی 

بەڕوودا وااڵكرد. 
و  شەرەف  و  پەروەردگار  مەزنی  و  شكۆ  بۆ  پەردەیەك  وەك  ئەگەرچی 
پایەیەكی گەورەش بۆ ئەو كەسەی چاودێری دەكرد، ماوەیەك لەژێر چاودێریی 
عەبدولموتەلیبدا بوو بەاڵم ئەمە لە ڕوانگەی هۆكارە پەرت پەرتبووەكانەوە چیدی 
چاودێری  و  سەرپەرشتی  هەرچی  ئەوەوە.  بەالی  نەمابوو  ئەوتۆی  بایەخێكی 
قیامەتییەكەشیەوە  ڕووە  لە  نەترازابوو..  مامێتی  چوارچێوەی  لە  ئەبوتالیبیشە 
بەخششێك بوو لە شێوەی ئەركدا، لەبەرئەوە پێی بەخشرابوو كە باوكایەتی حەزرەتی 
عەلی دەكات. هەر لە سایەی ئەم نزیكییەوە ڕۆژێك دەهات ئەویش عەلی دەبردە 
الی خۆی و شای مەردان.. حەیدەری كەررار.. و سەرداری پیاوچاكانی لێ 
دروست دەكرد. خوای بااڵدەست بەو جۆرەی لەگەڵ كرد و پەردەی هۆكارەكانی 
گشت بەجارێك لەبەرچاو البرد و ڕووی وەرچەرخاندە خۆی. تۆ هی ئەوە نیت لە 
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دونیای هۆكارەكاندا بێیت و بچیت، دەبێت تۆ لە هەموو هەنگاوێكتدا تەمسیلی 
حەقیقەتی:

زبۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئرب
)الممتحنة: 4(

تۆش  الی  بۆ  هه ر  و  به ستووه   تۆ  به   پشتمان  هه ر  “په روه ردگارا، 
گه ڕاوینه ته وه ، سه ره  نجامیش هه ر بۆ الی تۆیه .”

بكەیت و متمانەت بە خوا بێت و پشتیش هەر بەو ببەستیت. 
فاتیمە كچی بوو. بۆیە بەخۆی ڕەوا نەدەبینی كچەكەی لەو چاكە و بەخششانە 
چ  بەخشیبوو.  پێی  پەروەردەكردنەوە  ڕووی  لە  پەروەردگاری  كە  بكات  بێبەش 
كچێك؟ ئەو كچەی هەر لە حەزرەتی حەسەنەینەوە هەتا دەگاتە خاتم االولیاء، 
بە  پێگەیاندنەكەی  بوو ماهییەتی  پێویست  لەبەرئەوە  دایكی هەموویان.  دەبووە 

چەشنێك بێت شیاوی ئەوەبێت ببێتە ناوك و تۆو بۆ ئەو میوە موبارەكانە. 

5. كەشی پەروەردەیی خانەی بەختەوەری
لە ماڵە پڕ بەختەوەرییەكەی پێغەمبەردا بەردەوام بۆن و بەرامەی لەخواترسان 
دەپرژا. هەستان و دانیشتنەكان، سەرجەم جووڵە و بزاوتەكان ڕەنگی لەخواترسانیان 
گرتبوو. ئەوانەی چاویان دەگەیشتە ئاسۆی ڕوانینەكانی ئەو سەروەرە، هەمووكات 
تەنانەت  بگرە  دۆزەخ،  هەژێنیی  ناخ  و  بەهەشت  كەمەندكێشیی  بە  دەگەیشتن 
دەیانتوانی هەستی پێبكەن و بیبینن. خشوع و ملكەچیی ناو نوێژ، لەرز و خرۆش 
لەتاو سام و ترسناكی دۆزەخ، هەروەها شاباڵ گرتن لەتاو ناز و نیعمەتەكانی 
بەهەشت، لە تایبەتمەندییەكانی ئەو خانەیە بوون و لەو شتانە بوون كە بەردەوام 

دەبینران. 
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پەروەردگاری  ساتێك  و  ئان  هەموو  بكردایە  تەماشای  ئەوەی  بەڵێ، 
خوا  پێغەمبەری  “وەختێك  دەگێڕێتەوە:  بۆمان  نەسائی  پێشەوا  وەبیردەهاتەوە. 
بە  بەردەوام  دەبیسترا.”1  لێوە  كواڵوی  مەنجەڵی  وەك  دەنگێكی  دەكرد  نوێژی 
چاوێكی پڕ فرمێسك و ناخێكی سوتاوەوە لە حزووری كردگاردا دەوەستا و بەو 
جۆرە نوێژی دەكرد. دایكە عائیشەمان زۆرجار دەیبینی لە حزووری پەروەردگاردا 

چووەتە سوجدەوە و سەرتاپای گریە و لەرزینە.2
ئەندامانی  سەر  دەكردە  كاری  ئەرێنی  بە  ئەو  حاڵەتەی  ئەم  بەدڵنیاییەوە 
دەستدەخستن.  باشی  دەستكەوتگەلێكی  پەروەردەوە  ڕووی  لە  و  خانەوادەكەی 
هەمان ترس و چاودێری لە هاوسەران و مندااڵنی ئەو پێغەمبەرە نازدارەدا دەبینرا 
كە لە هەموو كەس زیاتر ترسی خوای هەبوو. هۆكاری ئەمەش دەگەڕایەوە بۆ 
كردەوەكانی  بە  قسەكانیشی  هەبوو  بوونی  خۆیدا  لە  دەیوت  ئەو شتەی  ئەوەی 
ئەو  نموونەی  دیارترین  و  باشترین  پێغەمبەر  خانەوادەی  دەكرد.  نموونەدار 
جێیدەهێڵێت. گەر  دوێنراودا  دەروونی  لە  بەكرداركراو  كە قسەیەكی  شوێنكارەیە 
زانیاری  و  زانست  چی  و  بێن  دونیا  پەروەردەكارانی  و  پەروەرشیاران  سەرجەم 
پەروەردەییان هەیە بیخەنەگەڕ، هێشتا ناتوانن بگەنەوە بەو ئاستی كاریگەرییەی 

كە لەو خانەیەدا بەكاربووە.. لەڕاستیدا تا ئێستاش نەیانتوانیوە پێی بگەنەوە.
بەڵێ، ئەو شتانەی پێغەمبەری خوا دەیویست بیانكات یاخود ڕایانبگەیەنێت، 
دەبووە  لەدواییدا  ئەوجا  لێدەكردن.  گوزارشتی  ڕەفتارەكانی  زمانی  بە  زیاتر 
ملكەچی  و  ترس  دەچۆڕان.  ڕەفتارەكانیەوە  لە  حەقیقەتانەی  ئەو  تەرجومانی 
و شەرمەزاری بەندە لە حزووری پەروەردگاردا دەبێت چۆن بێت.. دەبێت ئینسان 
بچووكی  بە  دەرك  و چۆن  بەرێت  سوجدە  قووڵدا  هەستێكی  لەگەڵ چ  ئاوێتە 
خۆی بكات.. ئەی گریە و ئاهوناڵەی شەوان مانای چییە و بەندە چۆن دڵی 
خۆی هەڵدەڕژێت.. پێغەمبەری خوا هەموو ئەمانەی لە ماڵەكەی خۆیدا دەكرد، 

1. �أبو داود، صالة 156، 15٧؛ نسايئ، صو 18؛ �أحد بن حنبل، املسسند ٤/25.

2. مسمل، صالة 221، �أبو داود، صالة 1٤٧.
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ئەوجا لە كۆڕی هاوەاڵنیدا دەیفەرموو: “پێویستە مرۆڤەكان وەها بكەن و بەوجۆرە 
حەقیقەت  و  حەق  شێوەیە  بەم  پێویستە  هەروەها  بدەن.  ڕۆڵەكانیان  بە  گرنگی 
ڕوونبكەنەوە.” ئیدی بەمجۆرە گشت گوفتارەكانی، چ لە بازنەی خانەوادەكەی 
لەناو خەڵكیدا، ڕەنگی دەدایەوە و لە دڵ و دەروونی دوێنراوەكانیدا  یان  خۆی 

جێی خۆیان دەكردەوە. 
پێش هەموو شتێك ئەو باوك و باپیرەیەكی ناوازە و بێ هاوتا بوو. ئەم الیەنەی 
ژیان كە ڕەنگە بەالی ئێمەوە شتێكی سادە و سانا بێت، خۆی لە بنەڕەتدا یەكێكە 
بپەڕێنێت..  تێی  مرۆڤێك  هەموو  پێویستە  كە  بەربەستانەی  ئەو  قورسترین  لە 
پێغەمبەری خواش یەكەمین باوك و باپیرە كە بە ئاسانترین شێوە ئەم بەربەستەی 

تێپەڕاندووە. 
ئەوەتا ڕۆڵەگەلێكی وەهای پێگەیاندووە، هەرچی ئەڵقەی زێڕین هەیە لە 
دەڵێیت مانگ  مرۆڤایەتیدا  ئاسۆی  لە  هەموویان  هەر  وەچەكانیان،  زنجیرەی 
ئەمەش  پەرشبوونەتەوە.  یەكەكاندا  لەدوا  یەك  سەدە  بە  ئەستێرەن  و  خۆر  و 
بێ  لەمەشدا  پەروەردگار  كە  پێغەمبەرە  تایبەتی  بەهرەمەندییەكی  بۆخۆی 
تێدا  دین  لە  پاشگەزبوویەكی  هیچ  كە  وەچەیەك  كردووە.  تاقانەی  و  هاوتا 
هەڵنەكەوتووە.. یاخود بە دەربڕینێكی تر، تاكە نەوەیەك كە هیچ مورتەدێكی 
ژمارەیان  كە  ئەوەی  وێڕای  ئەمە  خوایە،  پێغەمبەری  نەوەكەی  نەبووە  تێدا 

تێپەڕاندووە.  ملیۆنەهای 
چەندین پیاوچاكی وا هەیە خۆیان زۆر مەزن و پایەبەرزن، كەچی دەبینی 
یان  ڕۆڵەكانیان  هەژارن.  بڵێی  تا  پێیانگەیاندوون  رۆاڵنەی  ئەو  ڕوانگەی  لە 
ڕۆڵەی ڕۆڵەكانیان تووشی الدان بوون و كەوتوونەتە داوی شەیتانەوە. تەنانەت 
بەرچاودەكەوێت.  حاڵەتەت  ئەم  نموونەی  سەدەها  ئەمڕۆشماندا  ڕۆژگاری  لە 
كامێكیان  هیچ  كە  خوایە  پێغەمبەری  نەوەكانی  و  منداڵ  تەنها  ئەوە  بەاڵم 
خیانەتیان نەكردووە لەو خانەیەی تیایدا گەورەبوون و لەو سەرچاوە ڕۆحیانەش 
كە تاسەی تینوێتیان پێ شكاندووە. چ جای ئەوەی خیانەت بكەن، بەڵكو لە 
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هەموو دەرفەتێكدا پتەویی ئەم پەیوەندییە سروشتییەیان سەلماندووەتەوە و بوونەتە 
نموونەی وەفاداری.

حەزرەتی  نبووەتی  لەسەر  ترە  بەڵگەیەكی  خۆیدا  لە  خۆی  ئەمەش  بەڵێ، 
محەممەد. چونكە هیچ مرۆڤێك با هەرچەند بەتوانا و بلیمەتیش بێت، هەرگیز 

ناتوانێت ببێتە پەروەردەكارێك لەو ئاستەدا.

ج- پێگەیاندنی مرۆڤەكان و ڕەوشی گشتیی پەروەرشیارییەكەی 
بەرلەوەی بچینە سەر تایبەتمەندی پەروەدەیی لەالی پێغەمبەری خوا، پێمان 
باشە ڕاڤەیەكی پوختی ئەم ئایەتە بكەین كە تیشك دەخاتە سەر بابەتەكەمان. 
چونكە بەبێ زانینی ئەو هەلومەرجەی پێغەمبەری خوای تێدا بووە و ئەوەش 
كە مرۆڤەكانی لە چ ئاستێكەوە بۆ چ ئاستێك بەرزكردووەتەوە و لە كەمۆڵەی 
پەروەردەدا تواندونیەتەوە، مەحاڵە بەتەواوی مانا دەرك بەو لوتكەیە بكەین كە لە 

ئامادەكردن و پێگەیاندنی نەوەكاندا پێی گەیشتووە:

زبٺٺٺٺٿٿٿ ٿ ٹ ٹ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄرب

)الجمعة: 2(

“هه ر ئه و زاته یه  له ناو خه ڵكێكی نه خوێنده واردا پێغه مبه رێكی له  خۆیان 
و  دڵ  و  ده خوێنێته وه   به سه ردا  ئه ویان  قورئانه كه ی  ئایه ته كانی  ڕه وانه كرد، 
ده ڕوون و ڕواڵه ت و ئاشكرا و نادیاریان پوخته  ده كات، فێری قورئان و دانایی و 
شه ریعه تیان ده كات، به ڕاستی ئه وانه  پێشتر له گومڕایی و سه رلێشێواوییه كی 

ئاشكرادا گیریان خواردبوو.”

هەندێك لەو وشانەی لە ئایەتەكەدا هاتوون زۆر سەرنج ڕاكێشن: 
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چونكە  دەستپێدەكات.  نادیار  ڕاناوێكی  بە  )ٺٺ(  بڕگەی  سەرەتا 
مرۆڤی ئەو سەردەمە خوایان نەدەناسی. خوا بۆ ئەوان لە حوكمی نەبوودا بوو 
-پەنا بە خوا- مرۆڤگەلێكی نەزان و دەشتەكی و دوور لە شارستانییەت بوون. 
تەنانەت خوا لە دڵ و دەروونیاندا لە شێوەی "ئەو"یشدا نەبوو. واتە وەك زاتێكی 
بۆ  لە سەرەتادا سەرنجمان  ئایەتەكە  بۆیە  نەیاندەناسی. جا  نادیار و سێیەمیش 
ئەوە رادەكێشێت كە بەهۆی بێهۆشییان، واتە بەهۆی تاریكیی ماهییەت و ناخیان 
كە ئەویش دەگەڕێتەوە بۆ دوورییان لە خوا، نەگەیشتوونەتە ئەو ئاستەی ببن بە 

دوێنراو یاخود خاوەن گوفتار.
دەزانن كتێب  نە  نەخوێندەوارن؛  دەڵێت “نەخوێندەوارەكان” خەڵكانێكی  دواتر 
نەخوێندەوار،  كۆمەڵێكی  پێغەمبەر.  نە  دەناسن  خوا  نە  زانست..  نە  چییە 
كۆمەڵێكی سەخت و دژوار كە چاوەڕێی هیچ خێر و چاكەیەكیان لێ نەدەكرا. 
كەچی خوای گەورە حەزرەتی محەممەدی خاوەن ئیرادەی ناوازە و ڕۆحی مەزن 
و دڵی نیانیان بۆ دەنێرێت و لەو باڕستە بێ بەهایانەی كە هەروەك بێگیانەكان 
وابوون كەسانێكی بلیمەت و دانسقەی وەها بەرهەمدێنێت كە لە توانایاندا بێت 
لە  گەورە  خوای  ئەوەی  سەرباری  ترەوە،  الیەكی  لە  ببەنبەڕێوە.  مرۆڤایەتی 
هەموو شتێك زیاتر بایەخ بە كتێب و قەڵەم و خوێندنەوە دەدات، كەچی ئەوان 

لە هەموو شتێك زیاتر لەو شتانەوە دوور و تەرا بوون كە خوا بایەخی پێدابوو.
)ٿ( نێردراوێك لە خۆیان، واتە لە خۆیانە. بوونی پێغەمبەر لەوان تەنها 
لەو ڕوانگەیەوەیە كە شارەزای كتێب و خوێندنەوە نەبووە. ڕاستە پێغەمبەری خوا 
لە سەردەمی نەفامیدا ژیاوە، بەاڵم ئەو هەرگیز لە گرۆی نەفامان نەبووە. لەو 
ڕووەوە كە داخراو بوو بەڕووی نووسین و خوێندنەوەدا ئەو یەكێك بوو لە ئەوان. هەر 
دەشبوو بەوجۆرە بێت. چونكە خوا دەبووە فێركاری ئەو. لە زانستی بێ سنووری 
خۆی فێریدەكرد و پێغەمبەرەكەی خۆی كە پەروەردە و فێركاریی نەبینیوە، لەوان 
جیادەكردەوە و پەروەردەی دەكرد و دەیكردە فێركاری تێكڕای گەالنی نەخوێندەوار. 
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)ٿٹ ٹ ٹ( پەیتا پەیتا ئایەتە ڕوون و ڕەوانەكانی بەسەردا 
دەخوێندنەوە و بۆی ڕاڤەدەكردن. هەروەها لەڕێی پەروەردەكردنیانەوە بەرەو ئاسۆی 
ڕۆحانی بوون و كەمااڵتی مرۆڤانە ئاڕاستەی دەكردن و دەیویست بیانكات بە 
مرۆڤی ڕاستەقینە.. بەڵێ، لە الیەكەوە بە فێركردنی كتێب و لە الیەكی تریشەوە 

بە پەروەردەكردنیان بەردەوام عەرشی كەمااڵتی مرۆڤانەی پیشاندەدان.
لەناو  پێغەمبەر  هاتنی  پێش  ئەگەرچی  ڄ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ 
و  پوخت  پەروەردگار  نغرۆبووبن،  گومڕایشدا  و  سەرلێشێواوی  و  نەفامی 
نەخوێندەوار  نێردراوێكی  دەستی  بە  ئەمانەی  بەڵێ هەموو  دەكردن..  پاڵفتەی 

ئەنجامدەدا. 
لێرەدا مەبەست لە فێركردنی كتێب، قورئانی پیرۆزە. وەك چۆن ئەم كتێبە 
مرۆڤایەتی،  پلەی  بۆ  بڵندیكردنەوە  و  دەستی كۆمەڵێكی گرت  ڕابردوودا  لە 
هەر بەوجۆرەش لە داهاتوودا، بەرە ڕۆشنڕێكانی ئایندە دەگەیەنێت بە بەرزترین 
و  دانسقە  وادەزانرێت  لەمڕۆدا  بیرانەی  و  هزر  ئەو  هەموو  كەمااڵت.  پلەی 
ئەویش  نامێنن.  و  دەكوژێنەوە  یەك  یەك  لەبنهاتوو  وێنەی مۆمی  بە  ناوازەن، 
دەبێتە ئەو تاكە كتێبەی كە دەستنیشانكراوی ئەوەیە لە مەملەكەتی خۆرەكاندا 
بە سەرجەم خۆرەكان بڵێ: “ئاوا مەبن، من هەم!” لە ئاسۆی جیهاندا تەنها 
بەیداخی ئەو دەشەكێتەوە و تەواوی نەوەكان زنجیری كۆت و بەندی گەردنیان 
پرتاوە  ئەو  ئێستاوە سەرەتاكانی  لە  هەر  پرتاو.  دەكەونە  ئەو  بەرەو  و  دەشكێنن 
پێش  دە ساڵ  ئەوەش چین! گەر  و  ئیمپراتۆریەتی ڕووس  ئەوە  دەركەوتووە... 
ببیستایە كە هەنووكە ڕوودەدات، گومانتان دەبرد خەیاڵ  ئێستا ئەو شتانەتان 
بێت. دەی ئێستاكە بڕوانن ستەمكارە داپڵۆسێنەرەكان چۆن دەڕووخێن! وە بە چ 
شێوەیەك ئیمپراتۆرییەتەكان یەك لەدوای یەك تلۆر دەبنەوە.. وە چۆن قورئانیش 
دەگەشێتەوە...  خۆڵەمێش  ژێر  پشكۆی  هاوشێوەی  شتێك،  هەموو  سەرباری 
وێڕای  دەبێتەوە.  زیندوو  سەرلەنوێ  یەكتاپەرستی  مەزنی  جیهانی  ئەوەتا 
ئەوەتا ڕۆحییەتی  و خۆسەپێنییەش، كەچی  و چەوساندنەوە  زوڵم  ئەو هەموو 
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ناخەكان  و  دەناسێنێت  دونیا  تەواوی  بە  تازەییەكیەوە خۆی  هەموو  بە  ئیسالم 
كەمەندكێشی خۆی دەكات.

بەڵێ، مانایەكی دیكەشی ئەوەیە: بۆ ئەوەی ڕەوانەكراوی خوا لەژێر شەبەنگی 
نوورپەخشی ئەم كتێبەدا دەروونی گەلەكەی ئاڕاستەی چەمكە بەرزەكان بكات، 
واتە بۆ ئەوەی بەرزیان بكاتەوە بۆ ئینسانییەت و لە ڕێگەی پەروەردەی ئینسانییەوە 
ڕووییان وەربچەرخێنێت بەالی ئەو ڕێگایانەی دەیانگەیەنێتە كەماڵ.. هەروەها 
بەرزبووەتەوە  بۆی  كە خۆی  پیشانبدات  میعراجەیان  ئەو  ڕێگاكانی  ئەوەی  بۆ 
و ئەوانیش بە ڕۆح دەتوانن بیكەن.. لەبەرئەوەش كە دەستی هەمووان بگرێت و 
میعراجیان پێبكات بەرەو قوواڵییەكانی ڕۆح و دڵ، خوای بااڵدەست پێغەمبەرە 
لە  لەوەوپێش  ئوممەتەكەی  با  ئینجا  كردووە.  كتێب  پایەبەرزەكەی خۆی فێری 
گومڕایشدا بووبن! ئەوەندە بەسە خاوەن ویستی ڕەها ویستی لەسەربێت. چونكە 
خۆڵیش  و  ئەڵماس  بە  دەكات  خەڵووز  بوو  لەسەر  ویستی  ئەو  ئەوەندەی  هەر 
بە  كردووە  خەڵووزیەكانی  ڕۆحە  خاوەن  ئەوەتا  ئاڵتون..  و  زێڕ  بۆ  دەگۆڕێت 

ئەڵماسی گەش و درەوشاوە.
وا  مەیدان،  هاتە  لەوەوە  كە  ڕۆشنایی  چاخی  زێڕینەی  نەوە  ئەو  بەڵێ، 
ئەمڕۆ بە هەموو بریسكە و درەوشاوەییەكیەوە ئاوی چاوان دەبات. بەڵێ، ئەوە 
ئەنجامی  پێغەمبەرە گەوهەرناسەكەی  دەستی  لەسەر  و  خوایە  ویستی  و  كار 
داوە. بۆیە لە سۆنگەی ئەم ڕاستییەوە دەتوانین بڵێین ئەو كەسەی بەشەرییەتی 
محەممەد  حەزرەتی  بڵندكردەوە،  مرۆڤانە  كەمااڵتی  و  مرۆڤایەتی  پلەی  بۆ 

موستەفایە.
 لەپاش ئەویش مرۆڤەكان بە هەر باڵێك لە باڵەكانی: ویالیەت، تەسەووف، 
باڵیانگرتبێت،  جێیەك  هەر  بۆ  قوربەت  یاخود  لەخواترسان  و  چاكە  تەزكیە، 
بەیداخەكەی حەزرەتی محەممەد موستەفایان لەو جێیەدا بە شەكاوەیی بینیوە. 

پێیان نابێتە هەر شوێنێك، بینیویانە پێشتر حەزرەتی محەممەد بەو شوێنەدا 
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لە حزووریدا  دەستەنەزەر  “ابرك هللا”ەوە  وتنەوەی  بەدەم  ئەوانیش  ئیتر  تێپەڕیوە. 
وەستاون. لەمەودواش هەر دەوەستن.

ئەوە بۆخۆی هەڵەیە گەر وا تێبگەین كە پەروەردەی پێغەمبەر تەنها بریتی 
ئەو  لە چڵك و چەپەڵییەكانی. چونكە  دەروون  پاڵفتەكردنی  تەزكیە و  لە  بووە 
بە كۆڕێسایەكی پەروەردەیی گەردوونییەوە هاتبوو و ڕاگەیەنەری پەیامێك بوو 
سەرجەم دڵ و ڕۆح و ئەقڵ و دەروونەكانی بەرەو ئامانجی بەدیهاتنیان دەدایەبەر. 
بەڵێ، حەقیقەتە گەردوونییەكانی قورئانیش هەمان ئەم ڕاستییە دەردەبڕن. ئەوەتا 
بە  ئەوجا  بەر.  دەداتە  تینی  و  گوڕ  و  دەدات  مرۆڤەكان  ئەقڵی  بە  گرنگی 
ئێمە  و  دەنێت  هەنگاو  تەوحیددا  ڕۆشنایی  لەژێر  كە  ئەقڵێك  بە  گۆڕینەوەی 
پاشان  خاڵ..  كۆتا  دەیگەیەنێتە  دەبەین،  ناوی  ڕەهەند"  سڕووش  "ئەقڵی  بە 
دێتە سەر ڕۆح و زۆر لەپێش ئەوانەوە كە تەنها كار لەسەر پەروەردەی ڕۆحی 
لە  دڵە  ئەم  و  دێت  دڵ؛  ئینجا  دەكات.  بەرزەكانی  ئاڕاستەی چەمكە  دەكەن، 
بە  تاسەوەیەتی..  بە  كە  دەگەڕێنێت  جیهانانەدا  ئەو  بەهەشتییەكانی  قەدپاڵە 
هەمان شێوە، ئاوڕ لە هەست و الیەنە ناسكەكانی ئەم ئینسانە دەداتەوە و بەرەو 
بڵندیی بەرزەفڕیان دەكات. لەو جێیەشدا كە خەیاڵ پەكیدەكەوێت، بە هەست و 
لەتیفەكانی دەیانگەڕێنێت. هاوكات لەگەڵ بەرزكردنەوەی شاگردەكانی لە ڕووی 
ڕۆحی و هەستەكانیانەوە، دەرگای سەرجەم دامەزراوە ئابووری و كۆمەاڵیەتی 
و كارگێڕی و سەربازی و ڕامیاری و زانستییەكانیشیان بەڕوودا وااڵ دەكات و 
كامڵترین بەڕێوەبەر و هەڵبژاردەترین ئابووریناس و سەركەوتووترین سیاسەتمەدار و 

بلیمەتترین سەركردەی سەربازییان لێ بەرهەمدەهێنێت. 
بەڵێ، پێغەمبەری خوا بە پەیامێكی جیهانییەوە هات و وانەی ئابووری و 
كارگێڕی و پەروەردە و فێركردن و دادوەری و مافی دەوڵەت و گەالنی وتەوە. 

ئاماژەدار سەرجەم  و  پوخت  بە شێوەیەكی  هێنای،  پەیامەی  ئەو  بەكورتی، 
پێشكەوتنەكانی ئەمڕۆی لەخۆ گرتبوو. بەڵێ، خۆ ئەگەر لەمڕۆدا لە بەشێكی 
ئەو تێڕوانینە پەروەردەییە گشتگیرەدا كە پەیڕەوی كردووە و پێشكەشی مرۆڤایەتی 
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نەدەهاتە  بەتەواوەتی  هاتنی  مەبەستی  ئەوسا  هەبوایە،  كەموكورتییەك  كردووە 
دی. لەكاتێكدا ئەو خۆی فەرموویەتی:

“هەموو ئەو پێغەمبەرانەی تاوەكو ئێستا هاتوون، هەریەكەیان بەشێكی ئەم 
تەالرە ناوازەیەیان تەواو كردووە. بەاڵم لە شوێنێكیدا كەلێنێك مابووەوە كە دەبوایە 
تەواوبكرایە. ئەوەی بەوێدا گوزەری دەكرد دەیوت: “داخۆ ئەم تەالرە كەی تەواو 
دەبێت؟” ئەوجا دەفەرموێت: “دەی ئەوە منم كە تەواوی دەكەم. بە هاتنی من 

تەالرەكە تەواوبوو.”1 
 قورئانی پیرۆز لەمبارەیەوە سەروەرمان پشتڕاست دەكاتەوە و دەفەرموێت:

زب چ چ چ ڇرب
)المائدة: 3(

“ئه مڕۆ ئاین و به رنامه كه تانم به كۆتایی گه یاند.”

واتە، هەموو ئەو پێغەمبەر و بۆخواسوڵحاو و بەندە بژاردانەی كە تا ئێستا 
هاتوون، وتویانە: “ئەم تەالرە كەی تەواو دەبێت؟” منیش تۆم كرد بە تەواوكار و 
وەك كامڵكاری تەالرەكە رەوانەم كردیت. ئەوە تۆی تەواوی دەكەیت و دەیگەیەنیتە 
پایان. چۆن من بەم ئایینە ڕازیم، ئەوەهاش لەسەر كۆمەڵە بنچینە و بنەمایەك 

دامڕشتووە هەموو كەسێك لێی ڕازیبێت... 
لەبەرئەوە  تەواوبكات.  ناتەواوییەكان  هاتووە  ئەوە  بۆ  پێغەمبەری خوا  بەڵێ، 
ئەوانەی بەدوای كەموكورتی و ناتەواوییەكدا دەگەڕێن لەو پەیام و بنچینانەی 
هێناویەتی، وا باشترە سەرقاڵی سۆراغی ناتەواوی و بۆشیی مێشك و ڕۆحی 
خۆیان بن. ئەو تەواوكار و كامڵكار و چاكساز بوو. سەرجەم خوار و خێچیەكانی 
چاك دەكردەوە و كەموكورتییەكانی تەواودەكرد و ئەو شتانەشی كامڵ دەكرد كە 

تاوەكو ئەو ڕۆژە تەواو نەكرابوون.. لە ڕاستیشدا تەواوی كرد.

1. البخاري، مناقب 18؛ مسمل، فظائل 2٠-2٣.
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گەورەیی پەروەرشیارێك لەم بوارانەی خوارەوەدا دەبینین: 

1. بەرزكردنەوەی ڕۆح و نەفس و ژیری 
پیشاندەدات،  ڕابەرێكمان  و  پەروەردەكار  مەزنیی  كە  الیەنانەی  لەو  یەكێك 
گەیاندنی ڕۆح و نەفس و ئەقڵی پەیڕەوانیەتی بە كۆتا خاڵی بەرزبوونەوەیان. 
مێژوو شاهیدە كە حەزرەتی محەممەد -بە پشتیوانی و كۆمەكی پەروەردگار- 
سەركەوتوو بووە لەم كارەدا. بەڵێ، ڕۆح و نەفس و ژیریی قوتابی و پەیڕەوانی 
تا دواهەمین ئەو شوێنەی لە توانایاندا بووە پێی بگەن، بەرزكردووەتەوە و لەوێدا 

گەڕاندوونی. 
ئەو  لەڕێی  دەروونەی  ئەو  دەكرێت.  بەدخواز  دەروونی  لە  باس  قورئاندا  لە 
ڕایدەكێشێت  بوێت  كوێی  بۆ  كردووە،  تووند  مرۆڤی  گەردنی  لە  كە  جڵەوەوە 
بە  دەبێت  و  دەیهێڵێتەوە  بەڵێ  دەیهێڵێتەوە..  خۆیدا  فشاری  لەژێر  بەردەوام  و 
باڕستەیەك لە گۆشت و خوێن، لەكاتێكدا لەڕێی هەست و هزریەوە دەیتوانی ببێت 
بە مرۆڤێكی ڕۆح زیندوو. ئەوەتا حەزرەتی یوسف لە دەست ئەم دەروونە بەدخوازە 

پەنای بە خوا گرتووە و وتویەتی:

زبپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀرب
)يوسف: 53(

زۆر  نه بێت(  ئاوه دان  خواناسی  نووری  به   )ئه گه ر  نه فس  “به ڕاستی 
په روه ردگارم  كه   نه فسێك  مه گه ر  تاوان،  و  هه ڵه   و  به گوناهـ  فه رمانده ره  

ڕەحمی پێ كردبێت.”

نەفس لە خودی خۆیدا فەرماندەرە. بەاڵم دەكرێت لەم كەندەاڵنەی كە هەر 
دەڵێیت دەریای مردووە، قوتاری ببێت و قۆناغ بە قۆناغ بەرەو لوتكەكان بەرزببێتەوە. 

قورئان لە جێیەكدا ئاماژە بەم حاڵەتانەی نەفس دەكات و دەفەرموێت:
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زبٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹرب
)الفجر: 28-27(

ئه ی  ده وترێت(  سه ره مه رگدا  له   سه رفراز  ئیماندارای  به   باسه   “)شایانی 
خاوه نی دڵ و ده ڕوونی پڕ له  ئارامی )ئه ی ئاده میزادی ژیر و هۆشمه ند كه  له  
ته مه نی كۆتای دنیادا په روه ردگارت ناسی و به جوانی ده تپه رست(، بگه ڕێره وه  

بۆ الی په روه ردگارت كه  تۆ له و ڕازیت و ئه ویش له  تۆ ڕازیه .”

كە  دەدات  نەفسیش  دیكەی  جۆرێكی  بە  ئاماژە  پیرۆز  قورئانی  هاوكات 
ئەویش ئەو نەفسەیە لە چوارچێوەی "أمارە" هاتووەتە دەرەوە و بووە بە نەفسێك كە 
لە خۆی دەپرسێتەوە. تەنانەت لەو ڕوانگەیەوە كە تا ڕادەیەك ئەم حاڵەتەی پێ 

پەسەندە، سوێند بە نەفسی "لوامە" دەخوات و دەفەرموێت:

زبک ک ک گرب
)القيامة: 2(

“سوێند ده خۆم به  ویژدانی زیندوو و نه فسی ڕه خنه  له  خۆگر كه  لۆمه ی 
خۆی ده كات.”

هەروەها نەفسی "صافیة" )واتە نەفسی پوختە و پاڵفتەبوو(ش هەیە. ئەمە 
سیفەتێكە تایبەت بە موقەررەبین.. ئەربابی ئەم سیفەتە هێندە ساف و ڕوون و بێ 
خەوشن، ئەوەی تەماشایان بكات وەك بڵێی خوای گەورە دەبینێت و تەماشای 
ئەو دەكات. نەفسی حەزرەتی محەممەد موستەفا ئا لەمجۆرە نەفسەیە. هەر 
ئەویش نەفسی زۆرێك لە خاوەن لێهاتنەكانی -لە چوارچێوەی پلەكانی خۆیان و 

ئەوەندەی كە تواناكانیان دەستیدابێت- كردووە بە نەفسی صافیە. 
بەڵێ، پێغەمبەری خوا لەڕێی پەروەردە و تەزكییەوە بەرزترین ئەو ئامانجانەی 
بەرەو  پەروەردگاریش  پشتیوانی  بە  بگات،  پێیان  دەتوانێت  كە  نەفسدا  پیشانی 
سەروەرە  ئەو  كە  ئەوەیە  بەڵگەی  بۆخۆی  ئەمەش  بەرزیكردەوە.  ئامانجانە  ئەو 
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لە پەروەرشیاریشدا هاوتا و هاوشانی نییە. وەختێك لە سۆنگەی ئاڕاستەكردنی 
ژیری و نەفسەوە بەرەو كۆتا ئامانجەكانیان، تەماشایەكی سەردەمە هەڵبژاردەكەی 
حەزرەت دەكەین، بۆمان دەردەكەوێت كە پەیامە پەروەردەییەكەی ئەو زاتە هیچ 

الیەنێكی فەرامۆش نەكردووە. 

2. جیهانیبوونی پەیامەكەی
ڕەهەندی  و  پەیامەكەی  فراوانی  بەگوێرەی  پەروەرشیار  سەركەوتوویی 
چەندێتی و چۆنێتی شوێنكەوتووانی مەزەندە دەكرێت. حەزرەتی محەممەد هەر 
لە ژیاندا بوو كە ئەو فێركار و بانگەوازكارە موبارەكانەی پێیگەیاندبوون، بوون 
بە دەستنیشانكراوی ئەوەی لە ڕووبەرێكی بەرفراواندا كە هەر لە مەراكیشەوە تا 
ڕووباری ئەمدیو دەریای نزیك بوخارا درێژدەبووەوە، حەق و ڕاستی باڵوبكەنەوە. 
تۆ بڕوانن، لەو ڕووبەرە بەرفراوانەی ئەو ڕۆژگارەدا، تاكە ڕاگەیەنەر و فێركار و 

پەروەردەكار حەزرەتی محەممەد موستەفا بووە.
هەموو ئەو كۆمەڵە یەك لەیەك جیاوازانەی كە لە هۆز و نەتەوەی هەمەچەشن 
ئەو  ئیالهییەی  كۆڕێسا  ئەو  سایەی  لە  بابلن،  منارەی  دەتوت  و  پێكهاتبوون 
هێنابووی دەرمانی دەردەكانیان دۆزیەوە.. مرۆڤی سەر بە كلتوورە جیاوازەكانی وەك 
ئێران و توران، چین و ماچین، كە هەریەكەیان خاوەنی میزاج و مەشرەبی تایبەتی 
قبووڵ  پەیامەكەیان  دوودڵییەك  هیچ  بێ  و  دەچوون  پیری  بەرەو  بوون،  خۆیان 
دەكرد. ئەمەش دەرخەری ئەو ڕاستییە بوو كە بنەما و بنچینەی پەیامەكەی 
گەردوونییە و لەبارە بۆ ئەوەی ببێت بە دەرمانی دەردەكانی سەرتاپای بەشەریەت. 
و  چاخەكانە  سەرجەم  پەروەردەكاری  كاریگەرترین  محەممەد  حەزرەتی  كەوابێت 
كاریگەرییەكەشی لە هەمووان بەرفراوانترە. بەدەر لەمە، هەڵسەنگاندنی ئێمە بۆ 
گەورەیی هەر پەروەردەكارێك بەگوێرەی كاریگەریی بنەما پەروەردەییەكانی ئەو 
پەروەردەكارەیە لە بەرامبەر تێپەڕبوونی كاتدا. دە ئێستا بڕوانن، وێڕای تێپەڕینی 
ئەو هەموو زەمەنە، كەچی ئەوەتا هێشتا زۆرینەی پەروەردەكراوانی پەروەردەی 
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ئەو  هەمان  تەنانەت  پێدەبەن..  ئێرەییان  فریشتەكان  ئاستێكدان  لە  محەممەدی 
پەروەردەیە بەسە بۆ ئەوەی لەمڕۆشدا نەوەیەكی هاوشێوە بەرهەمبێنێتەوە. 

با ئێستا بیرێك بكەینەوە: حەزرەتی محەممەد لەناو گەلێكدا سەرهەڵدەدات 
كە تا بڵێی دوور لە شارستانییەت و دەشتەكی و دڕندە بوون. دڕندەییەكەیان لە 
ئاستێكدا بوو پێش دڕندەیی گیانلەبەرە دڕندەكان دەكەوت. كەچی ئەو پێغەمبەرە 
وەها  ئاسای  فریشتە  كەسانێكی  دەشتەكییەدا  وەحشییە  گەلە  ئەو  لەناو  هەر 
پێدەگەیەنێت كە بۆ چەندین سەدە مرۆڤایەتی بەڕێوەبەرن. لەمەوە دەگەینە ئەوەی 
بڵێین پەیامەكەی ڕێباز و بەرنامەیەك بوو لە تەكان و هەڵمەتێكدا مرۆڤایەتی 
ڕزگار دەكرد. من وەك خۆم الیەنداری ئەوە نیم وێنای شتانی نەشیاو و ناڕەوا 
بكرێت. بەاڵم خۆ هەر دەبێت چەند نموونەیەك بخەینە پێشچاو تاوەكو لە قەبارەی 

ئەو داڕمانە ئەخالقییە تێبگەین كە مرۆڤی ئەو سەردەمە گرفتاری ببوو: 
سەروەرمان لەناو گەلێكی وەهادا سەریهەڵدا دڕندەیی تێكەڵی خوێنیان ببوو 
دەكرد  قوماریان  و  دەخواردەوە  ئەرەقیان  گرتبوو:  یەكی  سروشتیاندا  لەگەڵ  و 
نەنگی  و  عەیب  بە  لەمانەشیان  كام  هیچ  ئەنجامدەدا،  زینایان  ئاشكرا  بە  و 
خانووی  تەنانەت  لێهاتبوو.  ئاسایی  پیشەیەكی  وەك  بەدڕەوشتی  نەدەزانی. 
پەستی  دەشەكایەوە.1  ئااڵ  لەبەردەمیاندا  و  كارە  ئەو  بۆ  تەرخانكرابوو  تایبەت 
و ڕسوایی لە ئاستێكدا بوو ئینسان شەرمی دەكرد لە ئینسانبوونی خۆی. وە 
ناكەم... جگە لەمە، كەسایەتی و  لێرەدا باسیان  چەندین شتی دیكە كە من 
پێكهاتەی دەروونییان بەجۆرێك بوو لەسەر بچووكترین شت فەرتەنەیان دەنایەوە 
و دەیانكرد بە هەرا. وەك بڵێی مەحاڵ بوو كۆببنەوە و تێكەڵی یەكتر ببن و 
نەبوایە  ددانی  یەكێكیان  “گەر  دەڵێت:  شاعیرێك  وەك  بكەن.  قبووڵ  یەكتری 
براكانی خۆی دەیانخوارد.” هەرچی دەردی ناكۆكی و دووبەرەكیشە سەرتاپای 

دوورگەی عەرەبی گرتبووەوە و وەك دەردێكی بێ دەرمانی لێهاتبوو. 
بەڵێ، هەرچی خراپەیەكتان بە مێشكدا دێت لەوێدا هەبوو. هەرگیز چاوەڕێش 

1. البخاري، ناكح ٣6؛ �أبو داود، طالق ٣٣.
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نەدەكرا كەسیان گوێ بۆ حەزرەتی محەممەد موستەفا بگرن. كەچی ئەو هات 
لەبن  هەموویی  هەر  هەیە  دزێویان  خەسڵەتی  و  ناپەسەند  خووی  هەرچی  و 
دەرهێنا و فڕێی دانە ئەودیو كێوی قافەوە. پاشان بە جوانترین ڕەوشت و نایابترین 
تایبەتمەندی رازاندنیەوە و لە كورتترین ماوەدا پێش هەموو جیهانە شارستانییەكان 

كەوتن، بگرە بوون بە مامۆستاشیان.
بەڵێ، لەو كۆمەڵە نەفام و سەرەتاییەوە گەلێكی وەها مەدەنی دروستكرد، 
هاوشێوەی  نموونەیەكی  لەوەی  دەستەوسانە  ئێستاش  شارستانییەتی  تەنانەت 

بخاتەوە. مۆڵێر ناحەقی نییە كە لەبارەیەوە دەڵێت:
“مەحاڵە كۆمەڵێكی دیكە هەبێت هاوشێوەی كۆمەڵەكەی حەزرەتی محەممەد 
ئەوەیە  بۆ پرۆسەی چاكسازی. مەحاڵێكی دیكەش  بێت  نالەبار و بێ زەمینە 
بێیت ئەو كۆمەڵە بكەیت بە مرۆڤانێکی  لە ماوەیەكی كورتی وەك 23 ساڵدا 

تەندروست. ئەمە مەگەر تەنها بۆ حەزرەتی محەممەد دەستی دابێت.” 
ڕۆژئاواییەكی دیكەش بەمجۆرە گوزارشت لە هەستەكانی دەكات: “مرۆڤایەتی 
لەو ڕۆژەوەی هاتووەتە بوون تاوەكو سەردەمی حەزرەتی محەممەد لە سەدا 25 
ی ئەو هەڵكشانەی بەخۆیەوە دیوە كە لە چارەی نووسراوە. كەچی ئەم ڕێژەیە لە 
سەردەمی ئەودا بە ستوونی بەرز دەبێتەوە و دەبێت بە لە سەدا 50. تەواوی ئەو 
هەوڵ و تەقەالیەنەی لەو سەردەمەوە تاوەكو ئەمڕۆ بەگەڕخراون، تەنها توانیویانە 

ئەو ڕێژەیە بۆ لە سەدا 75 بەرزبكاتەوە.” 
بەگوێرەی ئەم دانپێدانانە ڕاستەقینەیە بێت، هەر لە حەزرەتی ئادەمەوە هەتا 
و  فەیلەسوف  و  پێغەمبەر  سەرجەم  هاوبەشی  ڕەنجی  بەری  خوا،  پێغەمبەری 
كە  دەڕەنجامەی  بەو  نەگەیشتووەتەوە  یان  گەشتووەتەوە  یا  زاناكان  و  سەركردە 
پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( لە ماوەی 23 ساڵدا بەدەستیهێناوە. واتە، سەرباری 
ئەو هەموو پێشكەوتنە زانستی و تەكنەلۆجییە، كەچی لە 14 سەدەی ڕابردوودا 
مرۆڤایەتی دەستی گەیشتووە بە تەنها لە سەدا 25 ئەو دەڕەنجامە. ئەگەر دونیا 

عومری باقی بێت ئەوا لە سەدا 25 ەكەی تریش بەدەستدەهێنێت. 
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جا ئیتر حەزرەتی محەممەد ئا ئەمەیە! خاوەن ویژدانە ساغ و سەلیمەكانیش 
كردووە.  مرۆڤایەتی  بە  پێشكەش  كە  خزمەتانەن  ئەو  ئاشنای  رادەیە  ئەو  تا 
بەشەریەتدا  مێژووی  “لە  دەڵێت:  بابەتە  بەم  سەبارەت  بەریتانیش  مەوسوعەی 
تێدایە.  پێغەمبەرانیشی  لەنێویاندا  هەڵكەوتوون.  بااڵ  بەژن  چاكسازی  چەندین 
تا ڕادەیەكیش توانیویانە سەركەوتووبن. بەاڵم هیچ كامێكیان ئەو سەركەوتنەی 

بەدەستنەهێناوە كە حەزرەتی محەممەد بەدەستیهێناوە.”
هەیە:  خۆی  قسەی  لەمبارەیەوە  ویژدانە،  بە  لێكۆلەرێكی  كە  "وەیڵ"یش 
“هەموو كەسایەتییە مەزنەكان لەپاش خۆیان شوێنەوارێكیان جێهێشتووە. ئەوەتا 
نێردراوانی خوا، چاكسازان، نوێخوازان و كاربەدەستانی گەورەی واڵت هەریەكەیان 
بۆخۆی شوێنەوارێكی هەیە. حەزرەتی محەممەدیش خاوەن شوێنەوارە. بەجۆرێك، 
لە  ئەوە.  بیردا  بە  دێت  كە  كەس  یەكەم  دەكرێت  "شوێنەوار"  لە  باس  وەختێك 

ئاستێكیشدایە كەسی پێ بەراورد ناكرێت.” 
لە هەمان كاتدا وەیڵ زانایەكی ناسراوە و خاوەنی چەندین خەاڵتە لە بوارە 
نازانم  زانستییەكاندا. ئەوەتا دۆست و دوژمن دان دەنێن بە گەورەییەكەیدا، جا 

كاڵفامەكانی الی خۆمان چی دەڵێن...
خوای بااڵدەست وەسفی خۆیمان بۆ دەكات بە:

زبپ پ ڀ ڀرب
)األنعام: 95(

“زیندووش له  مردوو ده رده هێنێت.”

)توانای ژیان دەبەخشێت بە دار و بەرد و لە خەڵوزدا جیلوەی ئەڵماس پیشان 
دەدات.(، وەك بڵێی خواوەندی مەزن لەڕێی ئەم سیفاتە سەرسوڕهێنەر و ناوازەیەوە 
ئەو  لەناو  و  نەفامییەدا  بیابانی  لەو  دەكات...  محەممەد  حەزرەتی  دڵنەوایی 
دەشتەكییانەی نیمچە دوورگەی عەرەبیدا، حەزرەتی محەممەد لە دار و بەرد 
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و خۆڵ و خەڵوز مرۆڤگەلێكی سروشت ئاڵتونیی هاوشێوەی ئەبوبەكر و عومەر 
و عوسمان و عەلی و خالید و عوقبەی كوڕی نافیع و طارقی كوڕی زیادی 

بەرهەم هێنا )رضَي اهلُل َعنُْهم(�
هەتا ئەوكاتەی خۆری نبووەت لەو ناوچەیەدا هەڵدەهات و هاوچەرخەكانی 
ئاشنای ئەم پێغەمبەرە مەزن و بێ وێنەیە دەبوون، هەڵبەتە ئەوانیش توانا و لێهاتنی 
ئەقڵی و قەلبی و ڕۆحی و ویژدانییان هەبووە. پێغەمبەری خوا هەرگیز نەهاتووە 
ئەم توانا و ئامادەگیانە پەكبخات. بەڵكو بە پێچەوانەوە، بەگەڕی خستوون و 
لە جێگەیان كۆمەڵە توانا و بەهرەیەكی زۆر لەوانەی خۆیان سەرسوڕهێنەرتری 
باشترین  دەكات،  بۆ  ئاماژەی  گەورەكان  بیرمەندە  لە  یەكێك  وەك  ناوە.  بنیات 
نموونەی ئەمە: “عومەری پێش ئیسالم و عومەری پاش ئیسالمە!” عومەری 
پێش ئیسالم عومەرێك بوو ڕووی لە گەورەیی و خاوەن ئیرادەیی بوو. لەگەڵ ئەم 
و ئەودا پێشبڕكێی دەكرد و زۆرانی دەگرت، تەنانەت دەنیشایە سەر ملی وشتران و 
تەختی زەوی دەكردن. هەموو ئەمانە لە ڕوانگەی دەرخستنی چییەتی حەزرەتی 
عومەر و ئەوەش كە چ توانستێكی لە خۆیدا هەڵگرتووە جێی بایەخە. هەرچی 
عومەری پاش ئیسالمیشە عومەرێكی ڕۆح ناسك و هەستیارە كە تەنانەت پێ 
نانێت بە مێڕوولەشدا و ئازاری مێڕووش نادات. میهرەبانی و هەستیارییەكەی 
هێندە بەرین و گشتگیرە، ئەوەتا دەڵێت: “ئەگەر مەڕێك بەالی فوراتدا بڕوات و 
بكەوێتە ناو ئاوەكەوە و بخنكێت، خوای گەورە حسابەكەی لە عومەر دەپرسێت.”1
پێغەمبەرەوە  لە  پەروەردەیەی  بەو  وان،  ئەو  وەك  كە  ئەوانەش  و   عومەریش 
وەریانگرتبوو گەیشتن بەو ئاستە. بەڵێ، پێغەمبەری خوا لەو گرۆ نەفام و دڕندە 
تێكەڵی  باوەكانیان  خووە  و  نەریت  بۆ  دەمارگیرییان  -كە  پەرستانەوە  نەریت  و 

خوێنیان ببوو- مرۆڤی ئاوەهای دروستكرد. 
هەموو  ڕوونبكەینەوە:  زیاتر  بابەتەكە  بچووك  نموونەیەكی  بە  با  ئێستاش 

1. �أبو نعمي، حلية الأولياء 1/5٣.
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توانا و ئیمكانیاتی دەوڵەتمان خستووەتە گەڕ بۆ ئەوەی خوویەكی بچووكی وەك 
جگەرەكێشان بنەبڕ بكەین. كەچی هێشتا دەستەپاچەین لەوەی بگەینە ئەنجام. 
بنەبڕكردن بەالیەك، بگرە ناتوانین بەر بە خێرایی تەوژمی بەكاربردنی بگرین و 
دونیا  تەواوی  نییە،  وا  ئێمە  تەنها الی  ئەمە  ئاسایی.  ئاستی  بۆ  دایبەزێنین 
گیرۆدەی ئەم دیاردەیەیە. ئەمە لەكاتێكدا ڕۆژ نییە سیمینار و كۆنفرانس لەسەر 
كە  ئەوەی  لەسەر  هاودەنگە  پزیشكیش  جیهانی  نەبەسترێت.  جگەرە  زیانەكانی 
ئامارەكانیش  دەمە..  و  بۆری هەناسە  و  جگەرە هۆكاری شێرپەنجەی قوڕگ 
ئاماژە بەوە دەدەن كە ئەم ڕێژەیە بۆ لە سەدا 95 بەرزبووەتەوە. كەچی خەریكە 
ناپەسەندە  خووە  لەم  كەس  و  دەردەچن  ئاكام  بێ  ماندووبوونەكان  هەموو  بڵێین 

ناگێڕنەوە. 
و  بووە  جگەرە  وەك  خووی  هەزاران  ئالودەی  سەردەمە  ئەو  مرۆڤی  دەی 
پێغەمبەرە  ئەم  كەچی  ببوو.  تێكەڵ  سروشتیاندا  لەگەڵ  خوێنیش  وێنەی  بە 
هەڵدەكێشێت  لەبن  خووانە  ئەو  هەموو  تاوێكدا  لە  و  هەڵمەت  یەك  بە  و  دێت 
و لە جێیاندا جوانترین ڕەوشت و پەسەندترین خەسڵەت جێگیردەكات. هەم بە 
چەشنێك ئەم كارەی كرد فریشتەكانی ئاسمان بەچاوی ئێرەییەوە بۆی بڕوانن. 
فریشتە  ئەمانە  خۆ  خوایە،  “ئای  دەیانوت:  دەكەوت  پێیان  چاویان  ئەوانەی 
كە  ساتەوەختەی  ئەو  بڕواننە  ئەوجا  لەپێشترن.”  فریشتەش  لە  كەچی  نین، 
بە پردی سیڕاتدا تێدەپەڕن و نوور و درەوشانەوەیان بە هەموو الیەكدا پەخش 
لەو  بكات.  خامۆش  دۆزەخ  بڵێسەداری  ئاگری  نامێنێت  ئەوەندەی  و  دەبێت 
نازانن چی بكەن، هەر ئەوەندەیان  ساتەدا سەرجەم فریشتەكان لە سەرسامیدا 
پێغەمبەرن  نە  فریشتە؟”  یاخود  پێغەمبەرن  ئەمانە  “داخۆ  بڵێن:  دەكرێت  بۆ 
پەروەردەی  و  محەممەدن  حەزرەتی  ئوممەتی  تەنها  ئەوانە  فریشتە.  نە  وە 

ئەون. بەرنامەكەی 
عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعود گەنجێك بوو مەڕ و مااڵتی عوقبەی كوڕی 
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ئەبی موعیتی دەلەوەڕاند.1 پێغەمبەر ئەویشی خستە ناو بازنەی تەدریسەكەیەوە 
و لەو شوانە سادەیە پێشەوایەكی وەهای بەرهەمهێنا، دەكرێت بوترێت مەدرەسەی 
كوفە شاكاری ئەو هاوەڵە پایەبەرزەیە. عەلقەمە و نەخاعی و حەمماد و سەوری 
و ئەبو حەنیفە هەموو لە قوتابییانی ئەو مەدرەسەیەن. ئەم كەسایەتییە مەزنانە 
بەرچاو هەگبەی  ڕێژەیەكی  بە  لوتكەیە،  بوارەكەی خۆیدا  لە  كە هەریەكەیان 
زانست و زانیارییەكانیان لە سەرچاوە سازگارەكەی ئیبن مەسعودەوە پڕكردووە. 
ئەو ئیبن مەسعودەش كە باسی دەكەین شوانی وشتر بووە. )گیانی شیرینمان 
ئاوای  بلیمەتی  پێغەمبەر  وشترێكەوە  شوانی  لە  بێت!(  شوانە  ئەو  قوربانی 

پێدەگەیاند. 
هەر لەدێر زەمانەوە چەندین گەورە زانای ئیسالم هەن كە جیهانی زانستیی 
ڕۆژئاوایان بە خۆیانەوە سەرقاڵكردووە و چەندین بەرگیان لەسەر نووسراوە. یەكێك 
ئەعزەم  ئیمامی  هەیەتی-  یاساناسیدا  بواری  لە  كە  ناوبانگەی  -بەو  لەوانەش 
ئەبو حەنیفەیە. وەك خاوەن ئیدراكێكی مەزن دەڵێت، سۆڵۆن و حامورابی دەبنە 
شاگردی... كەچی ئەبو حەنیفە بە هەموو گەورەیی خۆیەوە، قوتابیی قوتابیی 
قوتابییەكەی ئیبن مەسعود، شوانی وشترە كە ئەویش بۆخۆی قوتابی پێغەمبەری 
حەنیفە  ئەبو  نیشاندانی  بچووك  مەبەستم  كە  تێنەگەن  وا  بەخوا  پەنا  خوایە. 
بووبێت. چونكە وتەكانمان لە ڕوانگەی دەربڕینی گەورەی و مەزنیی مامۆستای 
مامۆستایانە. بەڵێ، ئەوە لە سایەی پەروەردە و پێگەیاندنی سەروەرمانەوەیە لە 
لە  شتێكن.  هەموو  كە  مەیدان  هاتنە  كەسانێك  نەبوون،  هیچ  كە  كەسانێكەوە 

مردووەوە زیندوو و لە خەڵوزیشەوە ئەڵماس دەرهێنراوە. 
بەربەری  كۆیلەیەكی  كە  پەروەردەیەوەیە  ئەو  سایەی  لە  هەر  دیسانەوە 
قەاڵی هیرەقلی بەزاند و ناوەكەشی گۆڕی.. وە شتانێكی بۆ دونیای ئەودیو 
دەریاكان باسكرد كە تاوەكو ئەو ڕۆژە نایانبیستبوو. شتانێكی سەرسوڕهێنەری 
ئەوتۆشی پیشاندان كە سنووری تێگەیشتنیانی تەی دەكرد. هزری ڕۆژئاوا هەتا 

1. �أحد بن حنبل، املسسند ٣٧٩/1؛ �أبن �عد، الطبقات الكربی 15٠/٣.
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موسوڵمانانی نەناسیبوو بێئاگا بوو لە شتانێكی وەك: بەكەمزانینی ژیان، خولیای 
بەرەو  تاریق  پێشڕەویی  لە  نە  ڕۆژە  ئەو  هەربۆیە  مردن.  تاسەی  و  شەهیدبوون 
ئەندەلوس تێگەیشتن، نە ئەوەشبوو ئاوەزیان پەی بەرێت بە سووتاندنی كەشتیەكان 
بە  ئیسپانیا  سوپای  سەربازی  هەزار   90 لەشكری  بوونەوەی  ڕووبەڕوو  و.. 
یەكەیەكی ڕووماڵیی 5 هەزار كەسییەوە و چاونەترسانی لە دژوارترین حاڵەتدا. 
دوژمن لەتاوا توشی پەشۆكان هاتبوو. بەاڵم وا باشە ئێوە نەپەشۆكێن! لە بەرامبەر 
سوپای دوژمندا كە 20 هێندەی سوپاكەی دەبوو جەنگاوەرەكانی كۆكردبووەوە و 

پێی دەوتن:
“ئەی سەربازە نەبەردەكانم، بزانن كە لە پێشمانەوە دوژمنێكی وەك دەریا و 
لە پشتیشمانەوە دەریایەكی وەك دوژمن چاوەڕێمانە. یا ئەوەتا هەڵدێن و لەدواوە 
دەپێكرێن و سەرشۆڕانە دەمرن، یان ئەوەتا دەجەنگێن و سەركەوتن بەدەستدەهێنن و 

بە خوای خۆتان شاد دەبنەوە.”
مێژوونووسان بۆمان دەگێڕنەوە: “لە ماوەیەكی كەمی چەند سەعاتیدا تاریق 

و لەشكرەكەی سوپای دوژمنیان تەفروتونا كرد...”
ئەوجا پاش كەمێك تاریق خۆی لە كۆشكی "تۆلیدۆ"دا بینییەوە، ئەو كۆشكەی 
كۆیلەكەی  ئەمڕۆی  حاڵی  بۆ  بڕوانن  دەسا  لێبوو.  پادشای  كە گەنجینەكانی 
دوێنێ.. بڕوانن تا لە مەودای ئەو واتایانە تێبگەن كە ئیسالم دڵ و دەروونەكانی 
لەبەرخۆیەوە  و  پادشا  دەخاتە سەر گەنجینەكانی  قاچ  تاریق  دەنەخشێنێت!  پێ 

دەڵێت:
كردیت  ئازادی  خوا  بوویت.  بەند  گەردن  كۆیلەیەكی  دوێنێ  هەتا  “تاریق، 
كۆشكی  لەناو  و  ئازادكردووە  ئەندەلوست  ئەمڕۆ  وا  سەركردە.  بە  كردیتی  و 

پادشادایت. بەاڵم ها بیرتنەچێت، سبەینێ دەچیتەوە حزووری پەروەردگار.”
لە  ناوازەیە!  و  قووڵ  فامێكی  چ  ئەمە  پەروەردگار!  بۆ  بێگەردی  و  پاك 
بنەڕەتدا ئەو كەسانەی لە ڕابردوویاندا دەستوپێوەند بوون و لە ڕووی پلەبەندی 
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پایەیەك  و  لوتكە  دەگەنە  وەختێك  بوون،  نزمدا  ئاستێكی  لە  كۆمەاڵیەتییەوە 
بەدەستدێنن، دەبینی جۆرێك لە گرێی دەروونی و هەستی خۆبەكەمزانینیان تێدا 
دەجوڵێت... فیز لێدەدەن و بەخۆیانەوە دەنازن و بەردەوام لەبەرچاوی كەسانی تر 
كەسانەدا  لەو  بەزۆری  حاڵەتە  ئەم  قێزەونییەكیەوە  هەموو  )بە  دەنوێنن.  خۆیان 

دەبینین كە خۆیان بەسەر گەلدا سەپاندووە!( 
و  هەڵپە  جۆرە  هەموو  كە  كۆیلەیەك  دەكات  وا  پەروەردەیەكە  چ  ئەمە 
چاوبرسێتییەكی لێ چاوەڕوان دەكرێت، مەردێكی نەفس بەرز و ئەوپەڕی چاودێر 

و لەخۆپرسەرەوەی لێ دەربچێت!
پەروەردەی  پەروەردەبووانی  لە  ترە  یەكێكی  نافیعیش  كوڕی  عوقبەی 
محەممەدی. وەختێك عوقبە لە ئەمپەڕی ئەفریقاوە بۆ ئەوپەڕی فەتح دەكات و 
دەگاتە كەناراوەكانی ئۆقیانوسی ئەتڵەسی و ئەژنۆی ئەسپەكەی لەناو ئاودایە 
و ڕووشی لە ئاسمانە، هەستە قووڵەكانی بەرامبەر پەروەردگار بەم چەند وشەیە 
دەردەبڕێت: “خوایە، گەر ئەم دەریای تاریكییە نەهاتایەتە ڕێم، ئەوا ناوی پیرۆزت 
كە سەرچاوەی هەموو نوور و ڕووناكییەكە، بە سەرتاپای جیهاندا باڵودەكردەوە و 

دەمگەیاندە دونیای ئەودیو دەریاكان.”1
شاعیر عەبدولحەق حامید قسە لەسەر ئەم هەڵوێستە دەكات و دەڵێت: “نازانم 
ئەم قسەیەی عوقبەی كوڕی نافیع بەرزتر بووە یان دەنگی ئەو ڕۆحانییانەی كە 

لە ئاسماندا دەنگیان دەبیسترا؟”2
بۆ  و  بوون  مەبەست  هەمان  دڵبەندی  فریشتەكانیش  بەندە،  بۆچوونی  بە 
بازنەی  لە  عوقبە  بوو..  تر  عوقبەیەكی  عوقبە  بەاڵم  لێبڕابوو.  ئۆقرەیان  ئەوە 
تەدریسی حەزرەتی محەممەددا دەرسی وەرگرتبوو و شاگردێك بوو لەوانەی ئەو 

پێیگەیاندبوون...

1. ابن الأثري، الاكمل يف التارخي ٣/٤51/

2. عبداحلق حامد ترهان، اترق )فتح الأندلوس(.
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مامەڵەی ئەو لەگەڵ ئینساندا مامەڵە بوو لەگەڵ تەواوی هێز و توانستە 
ئەقڵی و قەلبی و ڕۆحی و ویژدانییەكانیدا.. هیچكام لەو هەستانەشی فەرامۆش 
نەكردووە، بەڵكو بە پێچەوانەوە، برەوی پێداون و بزواندوونی.. لە بەدنیازترین و 
سروشت خراپترین كەسیش كەسانێكی بەرهەمهێناوە كە خاوەنی ناوازەترین سروشت 
و دەروون بوون. تۆماركردنی سەركەوتن و پێكانی بڕیارەكانی لە ئاڕاستەكردنی 
"پێغەمبەرێتییەكەی"  بە  تەنها  مەگەر  لێهاتنانەدا،  و  توانا  خاوەن  هەموو  ئەو 

لێكبدرێتەوە. چونكە لە هیچ ڕەفتار و ڕێكارێكیدا چەوتی نەبینراوە.

د. سیستەمە پەروەردەییە جیهانییەكەی پێغەمبەری خوا 
1. بزاوت و كردار

لە فەرمایشتێكدا كە شایانی وردبینی و سەرنجە، پێغەمبەری خوا سەبارەت 
اْلُمْحرَتَِف”  اْلُمْؤِمَن  اْلَعْبَد  ُيُِب  تََعاىَل   َ الٰلّ نَّ 

إ
“ا دەفەرموێت:  كردار  و  بزاوت  بە 

“خوای گەورە ئەو بەندە باوەڕدارەی خۆشدەوێت كە لە كارەكانیدا كارزان و دەست 
ڕەنگینە.”1

بەڵێ وایە. ڕێشی تێنەدەچوو جگە لەوە شتێكی دیكە بڵێت. چونكە خوا لە 
قورئانی پیرۆزدا دەفەرموێت:

زبۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېرب
)التوبة: 105(

“به و خه ڵكه  بڵێ: ئێوه  هه رچی ده توانن له  كار و  كرده وه  ئه نجامی بده ن، 
ئاشكرای(،  و  نهێنی  به   )ئاگاداره   و  ده بینێت  كرده وه تان  و  كار  خوا  چونكه  
هه روه ها پێغه مبه ره كه شی )ئاگادار ده كات كاتێك له  ژیاندایه، دوای وه فاتیشی 

1. طرباين، العجم الأو�ط ٣8٠/8؛ بهیقی، شعب الإمان 88/2.
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بۆ خوای گه وره  ئاسانه كه  نیشانی بدات(، هه روه ها ئیماندارانیش )ئاسه وار و 
ده رئه نجامی ده بینن(.”

واتە، كار و كردەوەكانتان بەگوێرەی كۆمەڵە پێوەرێك دەنرخێنرێن. لە مەیدانی 
و  دێن  خەڵكی  ئەوجا  نمایشدەكرێن.  كردەوەكان  سەرجەم  لێپرسینەوەدا  و  حەشر 
دەیانبینن و لێیان ورد دەبنەوە تا بزانن داخۆ ئەو شتانەی ئەنجامدراون شایانی 
ئەوەن پێیان بوترێت كردەوە یان نا! بۆیە پێویستە ئینسان بەو هەست و شعورەوە 

كارەكانی ئەنجامبدات. 
بە  پێخۆشە  كارێكی  گەورە  “خوای  هاتووە:  دیكەشدا  فەرمایشتێكی  لە 

ئیتقانەوە، واتە بەتەواوەتی و بێ كەموكورتی ئەنجام درابێت.”1
ڕوانگەی  لە  كە  موعجیزانەی  لەو  یەكێكە  هێنامان  پێشتر  ئایەتەی  ئەو 
بنەماكانی هاندانی زانستەوە پێویستە بوەستین لەسەری.. وە بە بڕوای من هێندە 
دابنرێت.  كتێبێكدا  هەموو  پێشەكی  لە  ئەوەیە  شایانی  پاراوە،  و  بەڵگەنەویست 
دیوێكی ئەو بەڵگەنەویستییەش لەسەر شێوەی ئەو دەنگەیە كە لە پێغەمبەری 
تََعاىَل ُيُِب اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن اْلُمْحرَتَِف” “پەروەردگار ئەو بەندە   َ نَّ الٰلّ

إ
خواوە دێت: “ا

باوەڕدارەی خۆشدەوێت كە لە كارەكانیدا كارزان و دەستڕەنگینە.”
فەرموودەیەكی الوازی تریش هەیە كە ئەویش وتەی بەنرخی “َاْلاَكِ�ُب َحِبيُب 
”یە. بەڵێ، ئەم فەرموودە الوازەی كە زۆربەمان لە چوارچێوەمان گرتووە و بە  ِ الٰلّ
دیواری ماڵ و دوكانەكانماندا هەڵمانواسیوە، ماناكەی ئەمەیە: “كاسبكار، واتە ئەو 

كەسەی لەڕێی كاركردنەوە بژێوی خۆی بەدەستدەهێنێت، خۆشەویستی خوایە.”
بەڵێ، خوای بااڵدەست ئەو كەسانەی خۆشدەوێت كە بەگوێرەی شەریعەتی 
فیتری دەجوڵێنەوە و لە بازنەی حەاڵڵدا ماندوو دەبن و ڕزق و ڕۆزی خۆیان 
شرۆڤە  سورەتی)العصر(یشدا  تیشكی  لەژێر  باسە  ئەم  دەتوانین  بەدەستدێنن. 

بكەین: 

1. �أبو يعىل، مسسند ٣٤٩/٧؛ طرباين، املعجم الكو�ط 2٧5/1.
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زبٱٻٻ ٻ ٻ پپپ پ ڀ
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺرب

)العصر: 3-1(

له   ئاده میزاد  به ڕاستی  عه سر،  كاتی  به   سوێند  زه مانه ،  به   “سوێند 
و  هێناوه   باوه ڕیان  كه   له وانه ی  بێجگه   خه ساره تمه ندیدایه .  و  زه ره رمه ندی 
كار و كرده وه  چاكه كانیان ئه نجامداوه  و ئامۆژگاری یه كتریشیان كردووه  كه  
به  خۆگری هه یه (،  پێویستی  )پابه ندی حه قیش  بن  پابه ندی حه ق  هه میشه  
تا هه میشه  و به رده وام،  ئامۆژگاری یه كتریان كردووه   له به ر ئه وه  به رده وام 

خۆگر و ئارامگریش بن.”

بۆ  یەكتر  ئامۆژگاریی  حەقەوە،  بە  پەیوەستبوون  چاك،  كردەوەی  ئیمان، 
خۆڕاگری،  بە  وابەستەبوون  و  ئارامگری  هەروەها  دروست،  و  ڕاست  كاری 
هەریەك لەمانە بۆخۆیان بزاوت و كردەوەن.. ئەو كەسەشی بەم كارانە هەڵدەستێت 
خوا خۆشیدەوێت. لە جیهانبینی حەزرەتی محەممەد و تێڕوانینی بۆ چەمكی 
بەندە  ئامرازە،  كردەوەكانە و چاپووكترین  باشترینی  بزاوت و جووڵەدا، هەوڵدان 
دەگەیەنێت بە خۆشەویستی پەروەردگاری. لە فەرهەنگی ژین و ژیانی ئەودا 
هەرگیز ڕێتناكەوێت لە دەستەواژەگەلێكی هاوشێوەی: “وەك راهیبەكان خۆتان 
دەستبەرداری خواردن  هاوسەرگیری مەكەون،  توخنی  كڵێسا،  كونجی  بخزێننە 
هێزی  خوا!”  بە  بگەن  تاوەكو  مەدەن  دونیا  بە  گرنگی  و  ببن  خواردنەوە  و 
و  پەسەند  بازنەی  بەرەو  و  هێناوە  ئینسانی  ناخی  ناو  ئارەزووی  و  شەهوەت 
الَْولُوَد”  الَْوُدوَد  ُجوا  “تََزوَّ دەفەرموێت:  ئەوەتا  كردووە.  ئاڕاستەی  ڕێگەپێدراو 
وەچەخەرەوە  و  خۆشبوێت  یەكترتان  بكەن  هاوسەرگیری  ئافرەتێكدا  “لەگەڵ 
ِّي �ُأابِهي ِبُكُم اْلُأَمَم  ن

إ
بێت.”1 لە فەرموودەیەكی تریشدا هاتووە: “تَنَاَكُحوا تَْكثُُروا فَا

قیامەتدا  ڕۆژی  لە  چونكە  ببن.  زۆر  و  بكەن  “هاوسەرگیری  الِْقیَاَمِة”  يَْوَم 

1. �أبو داود، ناكح ٤؛ نسايئ، ناكح 11.
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ئێوە چەندە  واتە،  ئێوەوە شانازی دەكەم.”1  بە زۆریی  تر  ئوممەتانی  بەرامبەر 
زۆر بن منیش ئەوەندە دڵخۆش دەبم. دڵشاد و بەختەوەر دەبم كاتێك بۆ دوای 
خۆم دەڕوانم و كۆمەاڵنێكی زۆر دەبینم لەوانەی بۆ خوای خۆیان چەمیونەتەوە 
و سەریان خستووەتە سەرزەوی و بە سەدای "الٰلّ �أكرب.. الٰلّ �أكرب" هاتوونەتە جۆش. 
و  هاوسەرگیری  هەستی  نەهاتووە  َوَسَلم(  َصَلٍة  أَلُف  )َعَلْيِه  خوا  پێغەمبەری 
ئارەزووی مرۆڤ بۆ ڕەگەزی بەرامبەر خەفە بكات و لە ڕێڕەوی سروشتیی 
خۆی بیترازێنێت و كپی بكاتەوە. ئەمەش مانای وایە پەنای نەبردووەتە بەر ئەو 
ڕێگایانەی كە سەر دەكێشن بۆ گرێی دەروونی و الدان لە سروشتی مرۆڤانە. 
بەڵكو هاتووە ڕێڕەوی ئەم هەستەی وەرچەرخاندووە بۆ سەر ڕێچكەیەكی ئەرێنی 
و مەشروع. تەنانەت لەم خاڵەشدا ڕێبازێكی وەهای داناوە ئوممەتی محەممەد 
بڵێین،  دەتوانین  بۆیە  پەروەردگار.  خۆشنوودیی  و  ڕەزامەندی  بە  بگەیەنێت 
بەردی  بەدیهێنراوە،  لەپێناویدا  ئامانجانەی  ئەو  بەرەو  سروشت  ئاڕاستەكردنی 

بناغەی سیستەمە پەروەردەییەكەی حەزرەتی محەممەد پێكدەهێنێت. 

2. بازرگانی، كشتوكاڵ، جیهاد 
لە  هاوتایە.  بێ  ئەو  دیسانەوە  كارەكانیشدا  هاوسەنگكردنی  بابەتی  لە 

فەرمودەیەكدا دەفەرموێت: 
ْرَع َوتََرْكُتُ الِْجهَاَد َذا تََبايَْعُتْ اِبلِْعينَِة َو�أَخْذُتْ �أْذَنَب الَْبَقِر َوَرِضيُتُ الزَّ

إ
“ا

” ُ َعَلْيُكْ ُذّل َل َيْنُِعُه حّت َتْرِجُعوا اإىَل ِديِنُكْ َ�لَّطَ الٰلّ

دوای  و  كرد  بنەمای )عینة(  لەسەر  و فرۆشتان  و كڕین  “كاتێك مامەڵە 
كشتوكاڵتان  و  بوون(  ئاژەڵداری  خەریكی  تەنها  )واتە  كەوتن  ڕەشەواڵخەكانتان 
بەالوە سەروزیاد بوو و وازتان لە جیهاد و تێكۆشان هێنا، ئەوسا خوای گەورە 

1. عبدرازاق، املصنف 6/1٧٣.
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سەرشۆڕییەكتان بەسەردا زاڵدەكات تا نەگەڕێنەوە بۆ ئایینەكەتان خوا ڕزگارتان 
ناكات لێی.”1

"عینة" شێوازێكی مامەڵەیە كە دەكرێت بەم جۆرە ڕوونی بكەینەوە: كاتێك 
كەسێك شتێك لە كەسێكی تر دەكڕێت بە پێشەكی، دواتر ئەو كەسە هەڵدەستێت 
بە نرخێكی گرانتر ئەو شتە دەفرۆشێتەوە بە هەمان ئەو كەسەی كە شتەكەی 
لێكڕیوە. لەنێوان زۆرێك لە پێناسەكانیشیدا پێموابێت ئەو ڕوونكردنەوەی سەرەوە 
بەس بێت. جا ئیتر ئەمە بە سوویەكی ناڕاستەوخۆ دابنرێت یان هەر جۆرە ناوێكی 
دیكە، هەرچۆنێك بێت لە الیەن دانەری شەریعەتەوە ڕێگەی پێنەدراوە... وادەزانم 
و  ئاماژە  لە  توانیمان  پیشەسازی  جووڵەی  بوژانەوەی  و  لەدوای شۆڕش  ئێمە 
ڕەهەندەكانی ئەم فەرموودەیە تێبگەین. ئەویش ئەگەر دروست لێی تێگەیشتبین.. 
ئەوە جیهاد هەر مەپرسە، چونكە لە زووەوە لەبیرمان كردبوو. بەدەم خۆ خەریككردن 
بە پیشەسازیشەوە كشتوكاڵ و ئاژەڵداریشمان فەرامۆش كرد و خۆمان لە نێوەندی 

ناهاوسەنگییەكی تردا دیتەوە. 
لەكاتێكدا ئەوەی دەبوو بكرایە 14 سەدە لەوەوبەر لە الیەن پێغەمبەری خواوە 
هەواڵی لەبارەوە درابوو. هاوشێوەی سەرجەم بابەتەكانی تر، لەم بابەتەشدا تا بڵێی 

هاوسەنگی پاڕێز بوو. 
بەدڵنیاییەوە كشتوكاڵ و ئاژەڵداری لەو شتانەن كە دەبێت هەبن. تەنانەت لە 
چەندین فەرمایشتی پیرۆزدا هانی ئەو جۆرە كارانە دراوە. بەاڵم ئەوەی دروست 

نییە ئەوەیە كە هەموو هەوڵ و تواناكان لەوێدا چڕبكرێنەوە. 
مەودای ئەم دەربڕینە گشتگیرە، كە هەر لەو كەسەوە بیگرە كە تێكەڵی ژیانی 
ناو شار نابێت و خۆی دەخزێنێتە كونجی ئەشكەوتێكەوە و خەریكی ڕۆحانیاتی 
خۆی دەبێت، هەتاوەكو ئەو جوتیار و ئاژەڵدارەی كە توانای وەبەرهێنانی نییە، 
نەتانتوانی  لەبەرئەوەی  لەوە،  جگە  دەكات.  فێر  ئابووریمان  گرنگی  وانەیەكی 

1. �أبو داود، بيوع 56؛ �أحد بن حنبل، املصنف 2/8٤.
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هێزی پێویست بەدەستبهێنن بۆ خۆجێكردنەوەتان لە هاوسەنگییە نێودەوڵەتییەكاندا 
و وازتان لە جیهاد هێنا، یان كە جیهادتان وازلێهێنا و لە هاوكێشە نێودەوڵەتیەكاندا 
سەنگتان نەما، ئەوكات خوای گەورە گیرۆدەی سەرشۆڕییەكتان دەكات پێوەی 
وەختەش كە  ئەو  بناڵێنن. هەتا  بەندی و چەوساوەییدا  لەژێر كۆتی  و  بتلێنەوە 
دەگەڕێنەوە بۆ ئایین، ئیسالم دەكەنەوە بەرنامەی ژیانتان ئەم دۆخە هەروا بەردەوام 

دەبێت. 
ئەو نموونەیەی هێنامانەوە -لەگەڵ داننان بە بەرتەنگی ڕاڤەكەیدا- دڵۆپێكە 
لە دەریایەك و پێغەمبەری ئازیز چەندین فەرمایشتی تری هەیە لەوبارەیەوە. بەاڵم 
ئێمە لێرەدا بەمەندە دەستهەڵدەگرین. ئەو سەروەرە وەك چۆن بەهرە و لێهاتنەكانی 
و  هێز  شێوەیە  بەو  هەر  نەكردووە،  سنووربەند  دیاریكراودا  چوارچێوەیەكی  لە 

توانستە جەستەییەكانیشی بەكەم نەزانیوە. بەڵكو بە پێچەوانەوە فەرموویەتی:
ِ ِمَن اْلُمْؤِمِن الّضِعيِف” لَى الٰلّ

إ
“َالُْمْؤِمُن الَْقِويُّ َخيٌْر َو�أَحبُّ ا

“باوەڕداری بەهێز )ئەو باوەڕدارەی لەشساغ و تەندروستە( لە باوەڕداری الواز 
چاكتر و خۆشەویستترە بەالی خواوە.”1

هاودەم  لەسەریان  پێویستە  بن،  خۆشەویست  خوا  لەالی  دەخوازن  ئەوانەی 
لەگەڵ  و  جەستە  ساغی  خاوەنی  دەرووندا،  و  دڵ  پاكی  و  ساغی  لەگەڵ 
تەندروستیی الشەشدا خاوەنی تەندروستی ڕۆحیان بن. وەك دەبینن نافەرموێت: 
“دەبێت كێشتان داببەزێنن، پاڕێز بكەن، توانا جەستەییەكانتان وەالنێن تاوەكو خوا 
لێتان رازیبێت.” بەڵكو دێت لە بەرامبەر گۆشەگیری ڕاهیبانە و خەفەكردنی 
بەر و لە چوارچێوەی  هەستەكاندا ڕێچكەیەكی واقیعی و سروشتی دەگرێتە 
سروشتی مەسەلەكان خۆیاندا مامەڵە لەگەڵ مەسەلەكان دەكات و ئێمەش بەرەو 

ئەو ڕێبازە هاندەدات.

1. مسمل، قدر ٣٤؛ �أبن ماجه، مقدمية 1٠؛ زهد 1٤. 
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3. سەرنجێك لەسەر زانست
ئەو شتانەی پێغەمبەر لەبارەی ژیانی زانستی و فیكرییەوە هێناونی، هەروەها 
ئەو دەستكەوتانەش كە بۆ دونیای زانستی بەدەستهێناوە، دیسان دەركەوتەیەكی 

تری جیهانی بوونی پەیامەكەین. 
قورئانی پیرۆز بایەخ بە زانست دەدات و هانی سەرجەم مرۆڤەكان دەدات بۆ 

بەدەستهێنانی و دەفەرموێت:

زبۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئرب
)الزمر: 9(

“ئایا ئه و كه سانه ی كه  ده زانن و شاره زان، وه ك ئه وانه ن كه  هیچ نازانن 
و شاره زاییان نیه ؟”

بۆیە بەردەوام زانایانی -بە ئەندازەی زانینەكەیان- لەوانە بەرزتر ڕاگرتووە كە 
نازانن. 

ئایەتێكی تر:
زب ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېرب

)فاطر: 28(

“به ڕاستی هه ر زاناكان په ی به و نهێنییانه  ده به ن و له ناو به نده كانی خوادا 
هه ر ئه وان له خوا ده ترسن )له  سه رده می عیلم و زانستیدا ئه م ڕاستییه  ڕوونه  
زۆر  ده به ن،  پێ  په ی  به دیهێنراوان  ورده كاری  كاتێك  پسپۆڕان  و  زانا  چونكه  

هه ست به  گه وره یی و ده سه اڵتی خوا ده كه ن(.”

بە  )ۅ(  لەفزی  حەنیفە،  ئەبو  پاڵ  دەدرێتە  كە  شازدا  )قرآة(ێكی  لە 
لێدێت:  بەمجۆرەی  واتاكە  حاڵێكیشدا  وەها  لە  دەخوێندرێتەوە.1  مەرفوعی 

1. قرطيب، اجلامع الأحاكم القرءان ٣٤٤/1٤؛ قامسي، حما�ن الت�أويل ٤٩8٤/1٤؛ اإيسامعيل حقی بورصوی، روح البيان ٣٤٤/٧.
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“خوای گەورە تەنها ڕێزی بەندە زاناكانی دەگرێت.” هەڵبەتە دەبێت بزانین كە 
ئەم ڕێزە شتێكە لەسەڕوو تەسەووری مرۆڤانەی ئێمەوەیە و بەجۆرێكە شایانی 
ەكە  ئولوهییەتە. وەك وتمان، )قرآة(  بڵندیی زاتی  بەرز و  بێگەردی و  پاك و 
شازە. بەاڵم لەو ڕووەوە كە پەنجەرەیەكی ترمان بەڕوودا وااڵ دەكات بۆ ڕوانینە 

واتای ئایەتەكە، شایانی ئەوەیە لەسەری بوەستین.
فەخرەددینی ڕازی لە ڕاڤەی بڕگەیەكدا سەبارەت بە زانست، سەرنجمان بۆ 
الی خاڵێكی ورد ڕادەكێشێت و دەڵێت: “هەرسێ مەزهەبەكەی دەرەوەی مەزهەبی 
مالیكی "سەگ" بە )نجس العین( دادەنێن. واتە سەگ بەتەواوی مانا گاڵوە. 
لەبەرئەوە ڕاگرتنی لە ماڵدا جائیز نییە. بەاڵم ئەگەر سەگەكە )كلب المعلم( 
بێت، واتە سەگێك بێت فێری راوكردن كرابێت و راهێنرابێت لەسەر پاسی مەڕ و 
مااڵت، ئەودەم شتێكی ترە. ئەو نێچیرەی بە دەم دەیگرێت و دەیهێنێتەوە دەخورێت. 
ئەو شوێنانەی پێیدا دەڕوات و لێی دەخشێت بە پاكژ دادەنرێت، ئەمە سەرباری 

ئەوەی ڕاگرتنی لە ماڵدا كێشەیەكی ئەوتۆ دروست ناكات...”
لەم خاڵەدا پێشەوا ڕازی هەڵوێستەیەك دەكات و دەڵێت: “ئەگەر سەگێك تەنها 
ئەوەندە لە زانست فێربووبێت كە ڕاو بكات.. وە بەم فێربوونەش لەوە بچێتە دەرەوە 
كە بە گاڵو دابنرێت، بگرە لەناو ماڵدا وەك یەكێك لە ئەندامانی خێزانی لێبێت، 
ئاستێك  بۆ چ  دەبێت  زانست  فێری  مرۆڤەی  ئەو  بیخەمڵێنن  خۆتان  ئێوە  ئیتر 

بەرزدەبێتەوە.”1
ئەوە تێڕوانینی شەرع و ئەوەش پەیامی ئیسالم و ئەو بنەمایانەی حەزرەتی 

محەممەد هێناونی!
نەزان و نەفامان خوای گەورە ناناسن. هەركەسێك خوا بناسێت و ملكەچی 
فەرمانەكانی بێت، "زانا"یە. بەگوێرەی ئایین و شەرع بەو كەسانە ناوترێت "زانا" 
كە خوا ناناسن و نازانن پێغەمبەر چییە. هەرچی ئەوانەش كە خوا و پێغەمبەر 

1. رازي، مفاحت الغيب 2/1٩٣-1٩٤.
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بە چ  ڕێز  ئیتر  جا  دادەنرێن.  زانا  بە  ڕوویەكەوە  لە  بێت-  كەمیش  -با  دەناسن 
بەوجۆرە مامەڵە  بخوازێت، خوای گەورە  بێت و چ جۆرە مامەڵەیەك  مانایەك 
لەگەڵ ئەوانەدا دەكات كە پێغەمبەرەكەی و زیندووبوونەوە و كتێبە ئاسمانییەكان 
و بەهەشت و دۆزەخ دەزانن و باوەڕیان پێیەتی. واشدەبینم گرفتێك نەبێت لەوەها 

ڕاڤەیەكدا گەر وشەی )یخشی( وەك )الزم المراد( تەماشا بكرێت...
سەبارەت بە فیكر و تێڕامانیش بەم فەرموودە پیرۆزە دەستهەڵدەگرین: “تََفكُُّر 
َ�اعٍَة َخيٌْر ِمْن ِعَباَدِة �سَنٍَة” “سەعاتێك بیركردنەوە و تێڕامان لە ساڵێك پەرستش 

خێرترە.”1
ڕۆژئاوا تاوەكو ئێستا نە ئەمەی بینیوە، وە نە دركی پێكردووە، وە نە گەیشتووشە 
بەو خاڵە. بە شێوەیەكی بەرنامەڕێژ و سیستەمدار سەعاتێك بیردەكەیتەوە، شتێك 
دەدۆزیتەوە و دەیخەیتە خزمەتی مرۆڤایەتی، یاخود لە ڕوانگەی ژیانی مەعنەوی 
و ڕۆحی و بەختەوەریی دواڕۆژ و ژیانی هەتا هەتاییەوە، لە كەشێكی ئەرێنیی 
ڕێگەپێدراودا ڕۆدەچیتە بیركردنەوە، ئەوجا بەرهەمی بیركردنەوە و تێفكرینەكەت 
بە قازانجی دونیا و دواڕۆژ هەڵدەسەنگێنیت.. بەڵێ، ئەگەر توانیت سەركەوتوو 

بیت لەمانەدا، ئەوا پاداشتی ساڵێك عیبادەتت دەست خۆت خستووە.
هەمەالیەنە  و  قووڵ  عیبادەتە  لەم  و  بیركردنەوە  بە  بووین  بێگانە  سااڵنێكە 
دابڕاوین یاخود دابڕێنراوین. سوچی ئەم دابڕانەش لە ئەستۆی موسوڵمانانە نەك 
ئیسالم. حەزرەتی محەممەد موستەفا دەرگا و پەنجەرەكانی هزر و بیركردنەوەی 
و  دڵنیایی  “بە  اِمِنيَن”  ِبَساَلٍم  “�ُأْدُخلُوَها  فەرموویەتی:  و  سەرپشت  خستووەتە 
كە  دەرچووین  ئاوەزكۆتا  و  ساویلكە  وەختە  ئەو  ئێمە  ناوی.”  بچنە  ئارامییەوە 
ڕۆژئاواییەكاندا  بەرامبەر  لە  هۆیەشەوە  بەم  زانست.  و  هزر  لە  دووركەوتینەوە 
پێگەی خۆمان لە هاوكێشەكاندا لەدەستدا. وەك دەڕەنجامێكی ئاسایی ئەمەش 
قسە بوو بە قسەی ئەوان. بێگومان ئێمەش بووین بە گوێگریان. بەاڵم سەرباری 

حیاء علوم ادلین ٤2٣/٤؛ القرطيب، اجلامع الأحاكم القرءان ٣1٤/٤. 1. الغزاىل، اإ
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هەموو شتێك من باوەڕم وایە كە ئەم ئوممەتە، ئەم ئوممەتەی كە لە بناغەكەیدا 
مەعنەوییات و لە ڕەگ و ڕیشاڵەكانیشیدا پتەوی و ڕەسەنایەتی هەیە، ڕۆژێك 
دێت سەرلەنوێ چەكەرە دەكاتەوە و دیسان هەڵدەكشێتەوە و دەبێتەوە بە ژمارەیەكی 

سەنگین لەنێو هاوكێشە نێودەوڵەتییەكاندا. 
بەڵێ، پێغەمبەری خوا پەیامی ڕەوشت و پەروەردەی هێنابوو. ئەم كارەشی 
مرۆڤەكان  لێهاتنی  و  توانا  سروشتی  شێواندنی  و  قەزەمكردنەوە  لە  بەدوور 
ئەنجامدەدا. ئەمەش بۆخۆی شتێكی زۆر دەگمەن و سەرنجڕاكێش بوو بۆ مرۆڤی 
ئەو سەردەمە و ببووە مایەی بزواندنیان. هۆكاری ئەمەش ئەوەبوو لە سیستەمە 
پەروەردەییەكەیدا شتێك نەبوو ناوی دژیەك هاتنەوە بێت لەگەڵ فیتڕەتدا. بۆیە هەر 
پەیامێكی رۆڵی وزەیەكی بزوێنەری دەبینی. جێی باسە هەموو ئەو ڕێكارانەی 
لەناو كۆمەڵگەیەكدا پەیڕەو دەكرد كە هیچ شتێكیان دەربارەی ڕەوشت و پەروەردە 
نەدەزانی. لە دەالقەی ئەو نموونانەوە كە دەیخەینە ڕوو بۆمان دەردەكەوێت كە 

پێغەمبەری خوا لە كوێوە بردوونی بۆ كوێ و چۆن بەرزیكردوونەتەوە.

هـ- چەند نموونەیەك لە سیستەمە پەروەردەییەكەی: 

1. پیاوێك لە مزگەوتدا میزدەكات
بوخاری و موسلیم ئەم بەسەرهاتەمان بۆ دەگێڕنەوە: “ڕۆژێكیان پێغەمبەری 
خوا لە مزگەوت دانیشتبوو. لەوكاتەدا پیاوێكی دەشتەكی خۆی كرد بە ژووردا. 
ڕەنگە بەنیازی ئەوە هاتبێت پرسیارێك بكات و شتێك فێرببێت. كەچی ئەوەندەی 
نەبرد كابرا لە سووچێكی مزگەوتەكەدا دەستیكرد بە میزكردن. ئەوانەی لەوێدا 
بوون یەكسەر ئاگاداریان كردەوە و پێیان وت: “َمْه َمْه” واتە: “ڕاوەستە دەست 
هەڵگرە!” كەچی پێغەمبەر ڕووی تێكردن و فەرمووی: “وازیلێبێنن میزەكەی 
پێ مەبڕن.” خۆ ئەگەر بێیتە سەر ڕاستی، كابرا دەشتەكییەك بوو دەیانتوانی 
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هەستن و تێر لێی بدەن. بەاڵم وەها ڕەفتارێك ڕەفتارێكی دەشتەكییانە دەبوو. 
ئاو  “سەتڵێك  فەرمووی:  ئەوجا  نەبوون.  دەشتەكی  سەروەر  یارانی  خۆ  دەی 
بهێنن و بیكەن بەسەر میزەكەدا، ئاو پیسییەكە پاك دەكاتەوە و ئەوناوەش خاوێن 

دەكاتەوە.”1
 بەڵێ، لە كۆمەڵە مرۆڤێكەوە كە زۆربەیان تا ئەو رادەیەی لەناو مزگەوتدا 
میز بكەن نەفام و دەشتەكی بوون، ئەو كۆمەڵە نموونەییەی بەرهەمهێنا. ئێمە 
شورەحبیلی  زیاد،  كوڕی  تاریقی  باوكی  دەشتەكییە  ئەو  هەیە  بۆی  چوزانین، 

كوری حەسەنە، یاخود عوقبە بووبێت... 

2. بەهای ئافرەت لە دیدی ئەودا
چیدی سەردەمی نەفامی ببوو بە بەشێك لە ڕابردوو و هەموو شتێكیشی 
یان بە داخ و حەسرەتێكی تاڵەوە دەگێڕدرایەوە، یان ببووە بابەتی بەزمەسات و 
گاڵتەجاڕی. بەڵێ، وەختێك باسی ئەو سەردەمە دەكرا، واژە و دەربڕینەكان یان 
ڕەنگی شادی و خەندەیان دەگرت، یان ماتەمیان لێ دەنیشت و ڕەنگیان دەبزڕكا. 
پێغەمبەر  بۆ  شتێكی  چەند  و  مزگەوت  هاتە  دەشتەكییەك  جارێكیان  ئەوەبوو 
گێڕایەوە. لەنێو قسەكانیدا ئەم بەسەرهاتەشی تێدابوو: “ئەی پێغەمبەری خوا، 
منیش ئا بەم دەستانەی خۆم كچەكانم زیندەبەچاڵ كردووە.” كابرای دەشتەكی 

ئەمەی وت و كەوتە گێڕانەوەی بەسەرهاتەكەی:
لە  توانیم  تا  بیابان.  بۆ  بردم  و  گرت  دەستیم  پێگەیشت،  كچەكەم  وەختێك 
چاوی خەڵكی دووركەوتمەوە. ئەوجا بە پاچ و خاكەناز كەوتمە هەڵكەندن. كچی 
بەستەزمانم ئاگای لە هیچ نەبوو. ئەویش لەگەڵمدا چاڵەكەی خۆی هەڵدەكەند. 
)وەختێك كابرا ئەم دیمەنانەی دەگێڕایەوە، پێغەمبەر وەك بەهارە هەور پڕببوو و 
فرمێسك لە چاوانی دەهاتە خوار( كاری هەڵكەندن تەواوبوو و كچەكەشم بێئاگا 

1. البخاري، وضوء 5٧، مسمل، طهارة ٩8-1٠٠.
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لەوەی چاوەڕێی دەكرد دەیڕوانییە چاڵەكە. لەپڕ كێشام بە پشتیدا و هەڵمدایە ناو 
چاڵەكەوە. بەدەم كەوتنەوە هەر هاواری دەكرد: “بابە گیان.. بابە گیان!” كاتێك 
یاران بینییان حەزرەت لەتاو كاریگەریی ڕووداوەكە دەگری، كەوتنە سەركۆنەی 

كابرا و پێیان وت: “كابرا بۆ ئازاری پێغەمبەری خوا دەدەی!”1
بەڵێ، بارودۆخی ئینسانی ئەو سەردەمە بەوجۆرە بوو. ئافرەت مافی ژیانی 
نەبوو. جا ئیتر پێغەمبەری خوا لەناو كۆمەڵگەیەكی ئاوادا سەرهەڵدەدات. قۆڵی 
لێ هەڵدەماڵێت و بەها بۆ هەموو شتێك دەگەڕێنێتەوە، پێگە و بەهایەكی هێندە 

بڵندیش دەبەخشێت بە ئافرەت كە هەرگیز بەخۆیەوە نەدیوە.
كااڵیەكی  وەك  و  دەكرا  تەماشا  سووك  بە  ئافرەت  سەردەمەدا  لەو  بەڵێ،   
كچانی  و  دەكرد  گرژ  لێ  ڕووی  باوك  دەكرا.  لەگەڵ  مامەڵەی  ئەرزش  بێ 
تازە لەدایكبوو لە باوكانیان دەشاردرانەوە. لەڕاستیدا لەو ڕۆژگارەدا سەرژمێری 
بوونی نەبووە و ئامارێكی لەو شێوەیە نەكراوە. بەاڵم پێمـوایە لە سەدا 50 ی 
ئەو ئافرەتانەی كە لە ژیاندا مابوون، ئەوانە بوون كە بێ ئەوەی پیشانی باوكیان 
بدرێن ڕفێندرابوون. ڕەنگە تەنها كەسانێكی سروشت ساغ و ڕۆح پاكی هاوشێوەی 
لە  لەوانەی  زۆرێك  گەرنا  نەكوشتبێت.  خۆیان  منداڵەكانی  ئەبوبەكر  حەزرەتی 
گەنجیدا موسوڵمان نەببوون، هەر هیچ نەبێت بكوژی منداڵێك بوون. دەی لە وەها 

كۆمەڵگەیەكدا پێغەمبەر دێت و كچان بەرز دەكاتەوە بۆ بڵندترین پایە. 
سەرنجێك بدەنە ئەو بەسەرهاتەی كە نەسائی لە عائیشەی دایكمانەوە بۆمان 
دەگێڕێتەوە: “جارێكیان كچێك هاتە خزمەت پێغەمبەری خوا و عەرزی كرد: 
“ئەی پێغەمبەری خوا، بێ ئەوەی ویستی خۆمی لەسەر بێت باوكم منی داوە بە 
كوڕی مامەكەم.” بە بیستنی ئەم قسەیە ڕاستەوخۆ سەروەرمان باوكی كچەی 
باوكەكەش  بەشوو!”  بدەیت  بەزۆر  كچەكەت  نییە  ئەوەت  “مافی  كرد:  بانگ 
یەكسەر پەشیمان بووەوە و وتی: “چۆن دەفەرموون با وا بێت ئەی پێغەمبەری 

1. دارميی، مقدمية 1.
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خوا.”1 چاوەڕێش نەدەكرا صەحابی بە جۆرێكی تر بیربكاتەوە. لەوانەیە باوكەكە 
ویستبێتی بەو كارەی برازاكەی لە گرفتێك یاخود بارێكی گران قوتار بكات، 
باوكەكە  وەختێك  جا  بوو.  شتێكەوە  هەموو  لەسەڕوو  پێغەمبەر  قسەی  بەاڵم 
خوا،  پێغەمبەری  “ئەی  وتی:  و  سەرپێ  هەستایە  كچەكە  تەواوبوو  قسەكانی 
مەبەستی سەرەكی من بەرپەچدانەوەی ویستی باوكم نەبوو. بەڵكو ویستم بزانم 
حوكمی ئەم مەسەلەیە چییە لە ئیسالمدا و لە بابەتی بەشوودانی كچدا باوك تا 

چ سنوورێك مافی هەیە.”
هەر ئەو كیژەی وا دوێنێ زیندەبەچاڵ دەكرا و بە سووك سەیر دەكرا و مافی 
و  پێغەمبەر  حزووری  بچێتە  لێدێت  وای  كەم  ماوەیەكی  لەپاش  دەكرا،  زەوت 
سەربەستانە داوای مافی خۆی بكات. داخۆ باوكی مافی ئەوەی هەبوو بەزۆر 
بیدات بەشوو؟ بەدوای وەاڵمی ئەمەدا دەگەڕا. ئەگەر چەند ساڵێك لەوەوپێش 
شتێكی وەها بوترایە، خەڵكی بڕوایان نەدەكرد، یان دەیانوت ئەو كەسە دێوانەیە. 

بەاڵم هەموو ئەو شتانە ڕوویاندا.

3. سونبولی چاوتێری و بێ نیازی لە خەڵك
پێشەوا موسلیم و ئەبو داود لە عەوفی كوڕی مالیكەوە دەگێڕنەوە: عەوفی 
كوڕی مالیك دەڵێت: “ڕۆژێكیان لە خزمەت پێغەمبەردا بووین.. نزیكەی 9-8 
كەس دەبووین. پێی فەرمووین: “بەیعەتم بدەنێ!” ئێمە هەموومان سەرسام بووین 
بەم قسەیە. مەگەر ئێمە تا ئێستا چەندین جار بەیعەتمان نەدابوو؟ بۆیە پرسیمان: 
“لەسەر چی بەیعەت بدەین ئەی پێغەمبەری خوا؟” لە وەاڵمدا فەرمووی: “�أْن 
َلَواِت اْلَخْمَس َو�أْن َل تَْس�أُلوا النًّاَس َشْيًئا”  ُكوا بِِه َشْيًئا َوُتَصّلوا الصًّ َ َوَل ُتْشِ تَْعُبُدوا الٰلّ
هاوبەشێكی  هیچ  و  بپەرستن  مەزن  خوای  كە  ئەوەی  لەسەر  بدەنێ  “بەیعەتم 

1. نسايئ، ناكح ٣6.
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بۆ بڕیار نەدەن، هەروەها پێنج فەڕزەی نوێژ بكەن و هیچ شتێك لە كەس داوا 
نەكەن.”1

لە دوایەمین ڕستەدا دەنگی خۆی بەتەواوەتی نزم كردەوە، وەك ئەوەی نەیەوێت 
كەسانی تر گوێیان لێبێت. دیاربوو كە نەیدەویست دەوروبەرەكەی بیبیستن. 

ئاخر  بكردایە.  بە شەرم  هاوەاڵنە هەستیان  ئەو  ڕەنگە  لێبوایە  گەر گوێیان 
پێغەمبەری خوا تا بڵێی مرۆڤێكی هەستیار بوو. هیچ كات پەردەی نێوان خۆی 

و یارانی النەدەدا. 
سااڵن دێت و سااڵن دەڕوات، زۆرێك لەم مرۆڤانە گیرۆدەی هەژاری بوون. 
وردمامەڵە  هێندە  داوانەكردندا  بابەتی  لە  بەاڵم  بوون،  نەدار  و  هەژار  ڕاستە 
لەدەست  قامچییەكەی  ئەسپەكەیەوە  لەسەر  یەكێكیان  گەر  بوون،  هەستیار  و 
بەرببوایەتەوە، بە كەسی نەدەوت بیداتەوە دەستی، چونكە تەنانەت ئەو هێندەشیان 
بە داواكردن دادەنا. پێدەچێت دوای ئەو پەیمانە هیچ كامیان پەرداخە ئاوێكیشیان 

لە كەس داوا نەكردبێت. 
پێشەوا بوخاری لە صەحیحەكەیدا بۆمان دەگێڕێتەوە: “حاكمی كوڕی حیزام 
هاتە خزمەت پێغەمبەر و داوای شتێكی لێكرد. ئەویش داواكەی هێنایە جێ. 
بەاڵم داوای حیزام دوایی نەهات. لە یەك كاتدا چەند جارێك لەسەر یەك داواكەی 
دووبارە كردەوە.. هەرچییەكی داواكردبوو پێغەمبەری خوا پێی بەخشی. پاشان 
فەرمووی: “ئەم دونیایە جوان و شیرین و سەوزاییە. ئەگەری هەیە زۆرێكتان 
خۆتان بدەن بەدەمیەوە و ئەویش ڕاپێچتان بكات. بەاڵم بزانن ئەو كاتە بەرەكەتدار 
دەبێت كە بێ داواكردن پێتان بدرێت. ئەگەر لەبەرئەوە پێتان بدرێت كە داواتان 
كردووە، ئەوسا دەبێت بە بار بەسەرتانەوە و دەكەونە ژێر منەتیشەوە. جا ئاگاداربن 

داوا مەكەن!”2
لەدواییدا ئەم كەسە تووشی هەژاری بوو و وای لێهات سواڵ بكات. بەاڵم 

1. مسمل، زاكة 1٠8؛ �أبو داود، زاكة 2٧.

2. مسمل، زاكة 1٠8؛ �أبو داود، زاكة 2٧.
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چ حەزرەتی ئەبوبەكر، چ حەزرەتی عومەر، نەك هەر نەیانتوانی قایلی بكەن بە 
وەرگرتنی سەدەقە و زەكات، بگرە ئەو بەشەشی وەرنەدەگرت كە لە غەنیمەتەوە 

دەهات.1

4. دیمەنێك لە سەردەمی نەفامی
نەریتی نەفامی تەی دەكرد و  ئەو زاتە بە سەدان پەردەی چڕ و تاریكی 

چاخێكی تاریكستانی دەگۆڕی بۆ سەردەمی نوور و ڕۆشنایی.
وتەكانی  بە  ئاماژە  لێرەدا  بابەتە،  ئەم  سەر  خستنە  تیشك  مەبەستی  بە 
جەعفەری كوڕی ئەبو تالیب دەكەین لە بەرامبەر نەجاشیدا: “ئەی پادشا، ئێمە 
هۆزێك بووین خوێنمان دەخواردەوە و.. مردارەوەبوومان دەخوارد و.. بەدڕەوشتیمان 
دەكرد و.. دزی و جەردەییمان ئەنجام دەدا و.. پیاومان دەكوشت و پیشەمان تااڵنی 
بوو.. بەهێز الوازی دەچەوساندەوە و چەندین شتی دیكەی ئابڕووبەرمان ئەنجام 
دەدا...” وەختێك جەعفەر ئەم بەدكارییانەی دەبژارد، لە هەمان كاتدا ئاماژەی 
بۆ ئەو شەپۆلی تاریكییە یەك لەسەر یەكانەش دەكرد كە بەر لە هاتنی حەزرەتی 

محەممەد بەژنی مرۆڤایەتی داپۆشیبوو. 
بەڵێ، لە وەها كۆمەڵگەیەكدا لەسەر شتێكی بچووك دەكرێت بە قیامەت.. 
لەسەر بانگەشەی حەقداری دوو كۆمەڵ بەیەكدا هەڵدەپژێن و قڕ دەخەنە یەكتری.. 
و..  دەخرێتە سەرپشت  بۆ  دەرگای  بەدڕەوشتی  ئەو كۆمەڵگەیەدا  لەناو  دیسان 
گەندەڵی پەسەند تەماشا دەكرێت.. ژمارەی ئەوانەشی مەینۆش نین، ژمارەی 

پەنجەكانی دوو دەست یان تێپەڕ دەكەن یان نا.
دەی لەناو كۆمەڵگەیەكی وەهادا كە تا بڵێی ئالوودەی نەریتە ناپەسەندەكانیان 
بوون و لە ڕادەبەدەریش دەمارگیرییان هەبوو بۆ نۆرم و خووە نامرۆڤانەكانیان، ئەو 

1. �أحد بن حنبل، املسسند 2٠2-2٠1/1.
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سەروەرە دێت و لە كەمترین ماوەدا ئەو ڕەوشتە خراپ و خووە گەنیوانە لەناویاندا 
سیستەمی  بەهادارترین  و  خەسڵەت  جوانترین  جێیاندا  لە  و  دەكات  ڕیشەكێش 
ئەخالقی جێگیر دەكات. ئەفالتون لە "كۆمار"ەكەیدا و كەسانی تریش )بە وێنەی 
تۆماس مۆر( لە یوتۆپیاكانیاندا هەر خەریكی حونجەكردنی وەها كۆمەڵگەیەك 
كۆمەڵگەی  ئەو  زوویەكەوە  لە  موستەفا  محەممەد  حەزرەتی  كەچی  بوون. 

فەزیلەتەی لەسەر ئەرزی واقیع هێنابووە دی. 
لە  بكەن  مرۆڤایەتی  مامۆستایەتی  كە  كۆمەڵێك  كایەی  هێنانە  ئاشكرایە 
ڕووی مەدەنییەتەوە لە كۆمەڵە خەڵكێكی نەفام و دەمارگیر لە نەفامیەكەیاندا، 
نازانن، شتێكە هاوشێوەی  نەفامی شتێكی دیكە  لە  بگرە خەڵكانێك كە جگە 
هێنانەكایەی خۆری پرشنگدارە لە هەناوی تاریكستانی ئەنگوستەچاوەوە. دەی 
پیشانی  و  كردووە  ئەمەی  ناوازەكانی  ڕێوشوێنە  بە  حەزرەتی محەممەد  ئەوەتا 

داوین كە خۆشی زاتێكی موعجیزەیە. 
ئێمەیەك كە دەستەوسانین لەوەی خووی كەسێك بگۆڕین كە چەندین ساڵ 
ژیاوە لەگەڵمان، لە بەرامبەر حەزرەتی محەممەددا كە خوو و نەریتی لەگەڵ 
دەرهێنا،  ڕیشەوە  و  لە ڕەگ  مرۆڤانەی  ئەو  بەسروشتبووی  و  تێكەڵبوو  خوێن 
ئەو  كە  دەكەینەوە  نوێ  تر  جارێكی  شایەتییەمان  ئەو  و  دەوەستین  دەستەنەزەر 
نێردراوی ڕاست و حەقی پەروەردگارە. بەڵێ، بە ئەندازەی خانە و  فرستادە و 

گەردیلەكانی بوونمان هاوار دەكەین و دەڵێین: “ئەو پێغەمبەری خوایە!”
من وەك خۆم بەتەواوی مانا سەركەوتوو نەبووم لەوەی لە نزیكترین كەسەكانی 
دەوروبەرمدا ببمە هۆكاری ڕەنگدانەوەی ئەو "سیستەمی پەروەردە" نموونەییەی 
بەخشمە  ئیلهام  ئەو  هەر  -بێگومان  داڕشتووە  بۆ  نەخشەم  ئەندێشەمدا  لە  كە 
زوبانم  پێستی  بوو..  فەزیلەت"م  "فەزیلەت..  هەر  مەدینەیە-  سەرچاوەكەی  و 
ئەوە  دەی  بكەمەوە.  بێداریان  فەزیلەتدا  بەڕووی  نەمتوانی  هەر  كەچی  سوا 
گرۆیەك  خوا  پێغەمبەری  كە  وێنەیە  بێ  وزەیەكی  چ  و  نایاب  هێزێكی  چ 
و  بڵندی  بەرەو  پەستییەوە  لە  و  شارستانییەت  بەرەو  نەفامییەوە  لە  ئادەمی 
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بەڵكو  ناوەستێت،  بەوەشەوە  دەكات.  ئاڕاستە  مەدەنیەت  بەرەو  دەشتەكێتییەوە  لە 
دەیانكات بە مامۆستای گەالنی خاوەن شارستانییەت. پێشموایە كەسانی هیچ 
لەدەست نەهاتووی وەك من و ئەوانەش كە لە ماڵدا گوێیان بۆ ناگیرێت زۆر چاك 
لە گەورەیی و مەزنیی ئەو نازدارە تێبگەن كە بە هەڵمەتێك مرۆڤایەتی بەرزكردەوە 
و ئیلهامی ڕۆحی خۆی لە سینە و دەروونیاندا خاڵی كردەوە... ئەوەندە هەیە كە 

نەكەوینە داوی بڕیاری پێشوەختە و گیرۆدەی دەردی كەللەڕەقی نەبین. 
هەر لە سەردەمی خۆیدا گەیشتە ئێران و توران. لەكاتێكدا چ ئێران، چ توران 
و تورك و ڕۆما، هەریەكەیان لەژێر كاریگەریی كلتوری جیاوازدا بوون. كەچی 
پەیامەكەی وەك پۆشاكێك بە بەریان دوورابێت، ئاوەها بۆیان گونجاو بوو. ئەمەش 
خۆی لە خۆیدا ڕووداوێكی دەراسایە. بەڵێ، لەڕاستیدا باڵوبوونەوەی پەیامەكەی 
بە سەرانسەری گۆی زەویدا و قسە ڕۆشتنی لە هەموو الیەكدا موعجیزەیەكی 
گەورەیە.. ئەو موعجیزەیەش بەڵگەی ئەوەیە كە ئەو لە الیەن زاتی پەروەردگارەوە 

نێردراوە. واتە ئەو پێغەمبەری خوایە. مەبەستی ئێمەش هەر ئەمەیە.
سەدەكەی  سروشتی  بتوانێت  بلیمەتییەكەیەوە  ڕێگەی  لە  كەسێك  ڕەنگە 
بەو  دەركی  ڕادەیەك  تا  ئەسكەندەر  هەیە  بۆی  نموونە،  بۆ  بخوێنێتەوە.  خۆی 
سەدەیە كردبێت كە تیایدا ژیاوە. لەوانەشە قەیسەر و ناپلیۆن پێش سەردەمەكانی 
خوایە  پێغەمبەری  تایبەتمەندیی  تەنها  ئەوە  بەاڵم  هتد..  وە  كەوتبن..  خۆیان 
)َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( كە لەناو گەل و نەتەوە زۆر و زەبەندە و جیاوازەكانی دونیادا 
كە لەپاش خۆی هاتوونەتە سەر شانۆی ژیان، قسەی ڕۆیشتووە و پەیامەكەی 
لەگەڵ باری ڕۆحیاندا تەبا بووە و هەموویان بەجارێك "بەڵێ"یان بۆ كردووە. لە 
بەرامبەر ئەمەدا شتێكی دیكە شك نابەین مەگەر ئەوە نەبێت بڵێین بەڕاستی 

ئەمە موعجیزەیە.. دەربڕینێكی دیكەش نازانم وەسفی ئەم حاڵەتە بكات.
بەڵێ، ئاڵپەرساڵن كە 4-5 سەدە پاش پێغەمبەری خوا ژیاوە، بە تەواوی بوونیەوە 
دەستلەمالنی پەیامەكەی ببوو و خۆی تێدا دەبینییەوە. هەروەها سەركردەیەكی 
وەك محەممەد فاتیح كە بە یەكێك لە ناودارترین سەركردەكانی مێژوو دادەنرێت 
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ئەویش  داخستووە،  سەردەمێكیشی  و  كردووەتەوە  سەردەمێك  لەسەر  دەرگای  و 
ئەوانەی  كرد.  قبووڵ  پێغەمبەری  پەیامەكەی  خۆی  پێش  ئەوانەی  بەوێنەی 
دوای ئەویش بە هەستیارییەوە پەیڕەوی هەمان ڕێباز بوون و بە هەمان ڕێچكەدا 
هەنگاویان هەڵناوە. لەكاتێكدا هەریەك لەوانە لە كەسانی بلیمەت و هەڵكەوتووی 
ناو مرۆڤایەتیش بوون. كەچی لەگەڵ ئەوەشدا هەرگیز سستییان نەنواندووە لە 

ملكەچیدا بۆ ئەو سەروەرە.
ئێستاش وا لە دەروازەی سەدەی 21 داین. كەچی تێپەڕینی چواردە سەدەی 
ڕۆژگاری  لە  ئەوەتا  نەگۆڕیوە.  مەسەلەكە  لە  شتێكی  هیچ  درێژ  و  دوور 
و  نوێیە  و  نفت  و  پاراو  و  تەڕ  پەیامێكی  بەرنامەكەی  و  پەیام  ئەمڕۆشماندا 
شتانێكی تازە بە دڵ و ڕۆحەكاندا دەچرپێنێت. چونكە ئەو پەیامانەی لەالیەن 
ئاگاداری  رادەگەیاندین كە ختورەی دڵمانی دەزانی و  پێی  زاتێكەوە دەهێنا و 
ڕۆحمان بوو و خۆی بە ویژدانمان دەناساند و لەڕێی ئاسەوارەكانیەوە ژیریمانی 
تێردەكرد. دەنا دانانی سیستەمێك كە بۆ سەرجەم سەردەمەكان لەباربێت و داخوازی 
گشت چاخەكان دەستەبەر بكات، كارێكە لە وزە و توانای مرۆڤ بەدەرە، جا با 

ئەو مرۆڤە هەر كەسێك بێت. 

و- سیستەمی فێركاری الی پێغەمبەر
جێی خۆیەتی ئاماژە بەوە بدەین ئەو بنەما پەروەردەیی و فێركارییانەی كە 
پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( هێناونی، بە دوور و درێژی و وردەكارییەكانییانەوە 
لە قورئان و سوننەتدا ڕوونكراونەتەوە. لەڕاستیدا گەر پێغەمبەر هیچ شتێكی 
دیكەی نەكردبێت جگە لەوەی قورئانی پیرۆزی گەیاندبێت و ڕوونی كردبێتەوە، 
ئەوا ئەمە بۆخۆی كارێكی ناوازە و سەرسامكەرە. قورئان بابەتی ئێستامان نییە، 

لەگەڵ ئەوەشدا ئاماژە بۆ چەند خاڵێك دەكەین:
وەك ئاشكرایە پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( لەناو كۆمەڵگەیەكدا دەركەوت كە 
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لەناو  بە خوێندن و خوێندەواری. وەختێك وەفاتیشی كرد،  بوون  نەناس  نەزان و 
كە  بەسااڵچووەیان  ئەو  تاوەكو  پێگەیشتبوو  تازە  كە  لەوەیانەوە  هەر  هاوەاڵنیدا 
ئەوەندەی نەمابوو ماڵئاوایی لە دونیا بكات، تاكێكیان تێدا نەمابوو نووسین و 
خوێندنەوە نەزانێت. هەنووكەش كە لە حاڵی كۆمەڵگەكەمان دەڕوانین، دەبینین 
سەرباری ئەو هەموو هەوڵ و كۆششەی دەدرێت، بگرە ئەو زۆرەملێ و ناچاركردنەش 
كە پیادە دەكرێت، كەچی هێشتا نەمانتوانیوە نووسین و خوێندنەوە فێری بەشێكی 
بەسەر  تێپەڕیوە  ساڵ  ئەوەی 65  سەرباری  ئەمە  بكەین.  هاواڵتیانمان  لە  زۆر 
پەیڕەوكردنی پیتی التینی لە واڵتدا. پێغەمبەری خوا لە ماوەی بیست و ئەوەندە 
بەڕووی  هەمووانی  چاوی  كورتە،  زەمەنیی  فەترەیەكی  لەڕاستیدا  كە  ساڵدا 
ئەو  وەختێك  پێموابێت  كردن.  نووسینی  و  خوێندنەوە  فێری  و  كردەوە  حەقیقەتدا 
سەروەرە بەرەو خانەی هەمیشەیی كۆچی كرد، لەنێو هاوەاڵنیدا تاكە كەسێكیش 
چییە نەمابێت شارەزای خوێندنەوەی قورئان نەبووبێت. بەس خوێندنەوە نا، بەڵكو 
جوتیار و باخەوانانی بێستانەكانی مەدینە بەدەم زەوی كێاڵنەوە قورئانیان بە هەر 
حەوت یان دە شێوازەكەی دەخوێندەوە. دەی لەمڕۆدا ئەم شێوازی خوێندنەوەیە كە 
بە "زانستی وجوه" ناسراوە، چەند كەسێكی كەم نەبێت كەسی دیكە شارەزای نییە، 

بە نووسەری ئەم دێڕانەشەوە.
ڕاستە خەڵكی ئەوكاتە بە فیترەت زیرەك بوون و خاوەن بیر و هۆشێكی تیژ و 
دەمەزەرد بوون، بەاڵم ناكرێت ئەمە تەنها بە زرنگی و هێزی زاكیرە لێكبدرێتەوە. 
كە  بوو  خوا  پێغەمبەری  فێركارییەكەی  سیستەمە  دەرهاویشتەی  ئەوە  بەڵكو 

وایكرد بە دڵ و گیان و هەست و هۆشیان ئاوێزانی قورئان ببن. 
جۆرە  هەموو  بۆ  لەباربوون  زەمینەیەكی  مرۆڤانە  ئەو  پێشتر  ئاشكراشە 
توانی  ناوازەكانی  هەڵسوكەوتە  بە  پێغەمبەر  كەچی  دزێوییەك.  و  بەدڕەفتاری 
هەموو نەریتە خراپەكانیان لە بێخەوە هەڵبكێشێت و لە قاڵبێكی تازەی ناوازەدا 

دایانبڕێژێتەوە. 
بۆ نموونە خوای بااڵدەست دەفەرموێت:
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زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںرب
)اإلسراء: 23(

“په روه ردگاری تۆ بڕیاریداوه  كه  جگه  له و كه سی تر نه په رستن، هه روه ها 
بڕیاریداوه  چاكه كاریش بن له گه ڵ دایك و باوكتاندا.”

 ئەم فەرمانە خواییە شوێنكارێكی وەها بەسەر ئەو كەسانەوە جێدەهێڵت كە 
بگرە  لێدەكردن  ستەمیان  ناڕەواترین  و  دەدا  باوكیان  و  دایك  ئازاری  دوێنێ  تا 
ئەوەی  پرسیاری  و  پێغەمبەر  دەهاتە خزمەت  تێدابوو  وایان  دەشیانكوشتن، هی 
لێدەكرد ئایا گوناهبار دەبێت گەر باوكی تەماشای بكات و ئەم خەندەی بەڕوودا 

نەنوێنێت. 
هەروەها لە قورئاندا هاتووە:

زبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پرب
)األنعام: 152(، )اإلسراء: 34(

“نزیك ماڵ و سامانی هه تیو مه كه ون مه گه ر به چاكی و

 له  قازانجی نه بێت.”

الی  دەهاتنە  موسوڵمانان  لە  زۆرێك  ئایەتەدا  ئەم  كاریگەریی  لەژێر   
سەروەرمان سامانی ئەو هەتیوانەیان تەسلیم دەكردەوە كە لەالیان بوو. لەالیەكی 
ترەوە، ئەگەر لە ئایەتەكە ورد ببینەوە دەبینین نافەرموێ: ماڵی هەتیوان مەخۆن. 
بەڵكو دەفەرموێت: “توخنی ماڵی هەتیوان مەكەون.” بۆیە لە بابەتێكی وەها 
و  خۆیان  بە  تایبەت  هەستیاریی  نیشاندانی  بە  هەڵدەستان  هاوەاڵن  هەستیاردا 
ئەستۆی خۆیان لەو ماڵ و سامانە پاك دەكردەوە كە تایبەت بوو بە هەتیوان. ئەو 
خەڵكە چ شتێكیان لێ بەسەرهاتبوو! خۆ تا دوێنێ پەالماری ماڵی هەتیوانیان 
دەدا و بێ پەروا دەیانخستە سەر مڵۆی سامانی خۆیان. چ شتێك وای لێكردن 

وا لەپڕ بگۆڕێن!..
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زینا و بەدڕەوشتیش -هاوشێوەی كارە دزێوەكانی تر- ڕەواجی سەندبوو و وەك 
شتێكی پەسەند لەناو كۆمەڵدا تەماشا دەكرا. كەسێكی ئەوتۆش نەبوو رەخنە لەم 
حاڵەتە بگرێت. كەچی قورئانی پیرۆز پاش ماوەیەك لە نازڵبوونی، بە ڕوونی 

فەرمووی:
زبژ ژ ڑرب )اإلسراء: 32(

“هه رگیز نه كه ن توخنی زینا بكه ون و لێی نزیك ببنه وه .”

لەگەڵ ئەم ئایەتەدا پەتی هەموو پەیوەندییە ناشەرعییەكان پسا و كۆتایی 
بەو ڕەوشتە نالەبارە هات.. بەڵێ، لەپاش ئەوە مەگەر تەنها یەك دوو حاڵەتی 

لەوجۆرە ڕوویاندابێت. 
هەرچی دزی و جەردەییشە ببووە نیشانەی ئازایەتی و پاڵەوانی. بەاڵم هەر 

كە فەرمانی:

زبٺ ٺ ٺ ٿرب )المائدة: 38(
“ده ستی پیاوی دز و ئافره تی دز ببڕن.”

دابەزی، بارودۆخەكە سەرلەبەر گۆڕا. من بزانم، لەپاش ئەم ئایەتە جگە لە 
یەك دوو حاڵەتی زانراو كە بە دەست بڕین كۆتایی هاتووە، هیچی دیكە ڕووی 

نەداوە...
كە  بكوژەی  كۆمەڵە  ئەو  كردەوە  گوفتاری  ڕووی  پیرۆز  قورئانی  دیسان 

كوشتنیان بەالوە وەك ئاوخواردنەوە وابوو و پێی فەرموون:

زبگ گ ڳ ڳ ڳ ڳرب )اإلسراء: 33(
“كه سێك نه كوژن كه  خوا كوشتنه كه ی حه رام كردبێت.”

ئیدی ئەم ئایەتە بەس بوو بۆ بنبڕكردنی كوشتار و خوێنڕشتن. بەدرێژایی 
هەموو ئەو سەردەمەش دوو حاڵەت ڕوویدا: یەكێكیان موسوڵمانێك بە ئەنقەست 
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جوولەكەیەكی كوشت. ئەوی تریشیان كوشتنێكی بەهەڵە بوو. 
ئێستا وەرن بیربكەنەوە: لە ماوەی بیست و سێ ساڵی پێغەمبەریدا تەنها چەند 
ڕووداوێكی وەك: زینایەك كە خاوەنەكەی دانی پێداناوە و كوشتنی جوولەكەیەك 
پێدا-  ئاماژەمان  پێشتر  -وەك  لەكاتێكدا  بینراوە.  ئافرەتێك  دەستی  بڕینی  و 

كۆمەڵگەیەك بوون مردارەوەبوویان دەخوارد و وەك خوێنمژ خوێنیان دەنۆشی.
ئاوی  وەك  بێگەردی  تری  كۆمەڵگەیەكی  پێغەمبەر  كۆمەڵگەیەوە  لەو  ئا 
هورەیرە  ئەبو  و  ئەبوبەكر  هاووێنەی:  قامەتێكی  كۆمەڵە  و  هەڵێنجا  گەوارای 
و تەنانەت ماعیز و خاتوونە غامیدییەكەشی دروستكرد كە ئێمە تاوەكو ئێستا 
بە سەرداری خۆمانیان دەزانین. لەو زەلكاو و قوڕاوەوە كۆمەڵگەیەكی نوورانی 

سەرهەڵدەدات. جا ئەگەر ئەوە موعجیزە نەبێت ئیدی موعجیزە چییە؟
ڕاستییەكەی ناتوانم لێرەدا ئەم بابەتە قووڵ و بەرینە بەتەواوی الیەنەكانییەوە 
بخەمە بەر باس و لێكۆڵینەوە. لەبەرئەوە گەر ڕێمبدەن دەمەوێت تیشك بخەمە 
سەر چەند بنەمایەكی ڕەوشتە بەرز و بڵندەكەی و یەك دوو نموونەش بهێنمەوە 

تاوەكو مەودای مەزنیی ڕێكارە نەبەوییەكان بۆ هەموو الیەك دەربكەوێت.

1. بەخشندەیی و جوامێری 
ئێمە باس لە كۆمەڵگەیەك دەكەین كە جگە لە بەرژەوەندی و قازانجی خۆی 
بیری لە هیچ شتێكی تر نەكردووەتەوە. هاوكاریكردنی كەسانی تر و درێژكردنی 
دەستی یارمەتی بۆیان لەو شتانەن كە نەبووەتە میوانی خەونەكانیشیان. بەتایبەت 
خەسڵەتی "إیثار" كە بریتییە لە پێشخستنی كەسانی تر بەسەر خوددا، خەسڵەتێك 
بوو نە بیستبوویان نە دەشیانزانی چییە. بەاڵم وەك چۆن ریسالەتی ئەحمەدی زۆر 
شتی لەناویاندا گۆڕی، هەر بەوجۆرە ڕژدی و دەستنووقاویشی تێدا دەرهێنان و 

لە جێگەیدا دەست و دڵ فراوانی و جوامێری چاند.
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شێرەكەی دەوس كە ئەبو هورەیرەیە، بۆمان دەگێڕێتەوە: “ڕۆژێكیان یەكێك 
كرد:  عەرزی  و  نزیكبووەوە  لێی  َوَسلَّْم(.  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  خزمەت  هاتە 
نەڕۆشتووەتە  گەڕوومدا  بە  پاڕوویەك  ڕۆژێكە  چەند  خوا  پێغەمبەری  “ئەی 
خوارەوە و لەسەریەك بە برسێتی بەڕۆژوو بووم.” پێغەمبەر چاوێكی گێڕا بە 
دەوروبەریدا، بەاڵم كەسێكی شك نەبرد میوانداری كابرا بكات. هەرچۆنێك بێت 
پاش ماوەیەك ئەبو تەڵحە كە یەكێك بوو لە خۆشەویستانی پێغەمبەر، هەستایە 
سەرپێ و وتی: “ئەی پێغەمبەری خوا من میوانداری دەكەم.” ئەوجا لەگەڵ 

خۆی بردیەوە بۆ ماڵەوە. 
شتێكی ئەتۆ لە دەستی ئەم خانەوادە جوامێرەدا نەمابووەوە، چونكە هەموو 
شتێكیان لەپێناو ئیسالمدا خەرجكردبوو.. جارجار گەر ببوایە شۆربایەكیان لێدەنا. 
ڕەنگە ئەو ڕۆژە ئوم سولەیم تاسێك شۆربای بۆ منداڵەكانی لێنابووبێت. وەختێك 
میوان هاتە ماڵ، ژن و مێرد لەنێوان خۆیاندا كەوتنە وتووێژ: “با ئەمشەو شۆرباكە 
بە  دەتوانین  خۆمان  بێت  هەرچۆنێك  بدەین.  پێغەمبەر  میوانەكەی  دەرخواردی 
برسێتیش بەڕۆژوو بین. بۆیە وا باشە منداڵەكان قایل بكەین و بیانخەوێنین. با 

ڕۆژ هەڵبێت خوا كەریمە چارەیەك دەدۆزینەوە.”
بە  ماڵ  خاتوونی  بوو  ئامادە  خوان  “كە  ئەمەبوو:  هەڵدەستان  پێی  ئەوەی 
هەڵە مۆمەكەی دەكوژاندەوە و خاوەن ماڵیش كەوچكەكەی بە بەتاڵی دەهێنا و 
دەبرد.. ئاخر شۆرباكە بەشی ئەوەی نەدەكرد دوو كەس تێر بكات.. ئیتر بەمجۆرە 
میوانەكە تێری دەخوارد. پالنەكەیان وەك خۆی چووە سەر. دواجار كاتی نوێژی 
بەیانی هات و لە پشت پێغەمبەری خواوە بۆ نوێژ وەستان. لەدوای نوێژ پێغەمبەر 
ئاوڕی دایەوە بۆ دواوە و چاوی بۆ ئەبو تەڵحە و میوانەكەی گێڕا. ئەوجا پرسی: 

“ئەوە ئەمشەو چیتان كردووە وا ئەم ئایەتەتان لەسەر دابزیوە؟” :

زبېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یرب
)الحشر: 9(
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“حه ز به  به خشینی ده ستكه وته كان ده كه ن، فه زڵی ئه وان ده ده ن به سه ر 
خۆیاندا هه رچه نده  هه ژارو نه داریشن.”1

برسی،  تێركردنی  تر،  كەسانی  پێشخستنی  هاوشێوەی:  خەسڵەتگەلێكی 
پۆشتەكردنی موحتاج، ژیان لەپێناو ئەوەی كەسانی تر بژین، دەستبەرداری لە 
چێژ لەبەرئەوەی كەسانی تر چێژ وەربگرن، كۆمەڵە واتایەك بوون لە فەرهەنگی 
مرۆڤی سەردەمی نەفامیدا بزر بوون. ڕاستە بزر بوون، بەاڵم پێغەمبەر هات و 
هەستانەی  ئەم  مەڕمەڕ  سەر  نەخشی  بەوێنەی  و  ڕاگەیاندن  پێی  فێریكردن، 
لەم  تەسلیمییەت  یاخود  ئارامگری  ناوی  دەتوانی  تۆ  هەڵكۆڵی.  لە ڕۆحیاندا 
ڕۆحییەتی خەمخۆرییە بنێیت، ناوەكەی هەرچییەك بێت ئەنجامەكەی نەگۆڕە.

بەڵێ، با جارێكی تر ئەم وتە بەپێزە بیر خۆمان بخەینەوە: “ئیمان داخوازی 
تەسلیمبوون و.. تەسلیمبوونیش داخوازی تەوەككول و.. تەوەككولیش داخوازی 
بەختەوەری دونیا و دواڕۆژە.”2 ئەگەر باوەڕتان هێنابێت ئەوا بەدڵنیاییەوە تەسلیم 
پشتی  خوا،  دەست  دایە  خۆتان  هەركاتیش  خوا.  دەست  دەدەنە  خۆتان  و  دەبن 
پێدەبەستن و متمانەتان پێی دەبێت... ئا ئەوكاتە بە كامەرانی هەردوو دونیا شاد 

دەبن. 

2. پاڵەوانێتی خەنسا
خەنسا بەو شین و الواندنەوانەی كە بۆ مەرگی براكەی دەیهۆنینەوە، دونیای 
هێنابووە گریان. ئەودەم ئەم ئافرەتە مەزنە هێشتا لە تەمومژی نەفامی ڕزگاری 
نەببوو و حەزرەتی محەممەدی نەدەناسی. تا ئەو وەختەش گوێی نەدابووە پەیامە 
ئەفسووناوییەكەی قورئانی پیرۆز و بەڕوویدا نەكرابووەوە. كاتێك قورئانی ناسی 
نەفامیدا  لە  مەزنەی  ڕۆحە  خاوەن  ئەو  گۆڕانێ!  چ  بەاڵم  گۆڕا.  بەجارێك 

1. البخاري، تفسري )5٩( 6؛ مسمل، الأرشبة 1٧2-1٧٣.

2. بهديعوززەمان. وتهاكن، وتهی 2٣، ابیس يهکهم، خاىل �سێههم.
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كوڕەكەی  چوار  هەر  قادسیەدا  لە  دەهۆنیەوە،  براكەی  مەرگی  بۆ  داستانی 
بەدوای یەكدا شەهید بوون. كەوتنی هەر یەكێكیشیان كزەی لە سینەی دایكی 
ئەم  تەسلیمیەتەوە  بەوپەڕی  بەاڵم سەرباری هەموو شتێك  دەهێنا..  ئیلهامناس 

وشانەی لەزار دەهاتە دەر: 
“خوایە سوپاس بۆ تۆ. تا لە ژیاندابووم دەرفەتی ئەوەت پێبەخشیم هەر چوار 

كوڕەكەمت پێشكەش بكەم.”1
جا فەرموون بە چاوی خۆتان بڕواننە ئەو گۆڕانەی كە حەزرەتی محەممەد 
بەسەر مرۆڤەكاندا هێنای و موعجیزەی ئەو دەستە ببینن كە ئەو گۆڕانكارییە 
گەورانەی هێنایەكایەوە.. هەروەها ببینن چۆن لە هەناوی تاریكییەوە ڕووناكی 
دەرهێنا و لە جەرگەی تاریكستانیشدا درەوشانەوەی نووری دەرخست... دیسانەوە 

دەیڵێمەوە: “گۆڕینی ئینسانەكان بەو خێراییە موعجیزە نەبێت چییە؟”

3.ئەو قارەمانانەی لە ساتێكدا بە بۆیەی محەممەدی 
ڕەنگداربوون 

عیكریمە
لەگەڵ فەتحی مەككەدا عیكریمە هەڵهات، هەرچۆنێك بێت دواتر لە الیەن 
سەرسەختەی  نەیارە  ئەم  وەختێك  بگەڕێتەوە.  بەوەی  قایلكرا  هاوسەرەكەیەوە 
“َمْرَحبًا  وت:  پێی  و  نواند  ڕوودا  بە  بزەیەكی  حەزرەت  حزوور،  هاتە  پێغەمبەر 

اِكِب الُْمهَاِجِر.”2 اِبلرًّ

ئەم وتەیە بەس بوو بۆ فەتحكردنی دڵ و دەروونی. بۆیە هەر لەوێدا پەیمانی 

بن جحر، الإصابة 288-28٧/٤. بن كثري، �أ�ود الغابة 88/٧-٩٠؛ اإ 1. اإ

�تیعان ٣٤؛ الطرباين، العجم الكبري 1٧/٣٧٣.( 2. “�اڵو ەل �واری کۆچبهر” ) ترمزي، اإ
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بە خۆی دا كە: چ خۆی و چ عامری تاقانە كوڕی لەو رێیەدا گیانی خۆیان 
بەخت بكەن. لە یەرموكدا وەختێك دوا ساتەكانی ژیانی دەژمارد، هاتنە الی و 
پێیان وت عامری كوڕی شەهید بووە. لەگەڵ بیستنی ئەم قسەیەدا عیكریمە 
لە جێی خۆی ڕاستبووەوە. پێدەچێت خۆشەویست خۆی پیشان دابێت و ئەویش 
عەرزی كردبێت: “ئەی پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(، پەیمانم پێدابووی كە 
لەم ڕێیەدا كوڕەكەشم بكەمە قوربانی. جا ئایا سواری كۆچبەر پەیمانی خۆی 
بردە سەر؟” ئاخر شتی وا دەبێت لە كوڕەكەی ئەبو جەهلەوە "سواری كۆچبەر" 
دروست ببێت؟ ئاخر چۆن لەو مرۆڤە تاریك ویستەوە كە لە هەموو دەرفەتێكدا 
بەرێت،  لەناوی  ئەوەبوو  ئاواتی  گەورەترین  و  دەگرت  پێغەمبەر  لە  سەنگەری 
بداتەوە؟  فریشتەكانیش  پێشی  كە  مەیدان  دەهاتە  وەها  كۆچبەر"ێكی  "سواری 

تومەز شتی وا دەبوو.. هەر بەڕاستیش بوو. 
ئەوێك كە لە سەردەمی نەفامیدا دارا و خاوەن هێز بوو و الواز و بێدەسەاڵتەكانی 
دەچەوساندەوە و رێی پێدەگرتن. جا خۆ الواز مافی ژیانی هەر نەبوو. ئافرەت 
ئەوە كە بە هیچ شێوەیەك مافی ژیانی نەبوو. لەوالشەوە مندااڵن لەپێناو هیچدا 
دەكوژران. هەژار دەسەاڵتی ئەوەی نەبوو بڵێ: “ئاخر منیش مرۆڤم و مافی خۆم 
هەیە!” ئەوە نەبێت یاسا و ڕێسا لەناویاندا نەبووبێت. وەك هەمیشە هەبووە. بەاڵم 
بەردەوام وەك ئامرازێك لە دژی داماو و بێدەسەاڵتەكان بەكاردەهێنران. )مەگەر 
لە ڕۆژگاری ئەمڕۆشماندا هەر هەمان چیرۆك نییە..؟!( دەی پێغەمبەری خوا 
لەم مرۆڤە بێ بەزەییە داد و ماف نەناسانەوە كەسانێكی فریشتە ئاسای وەهای 

پێگەیاند كە بوونە ئاوێنەی دادگەری.

حەزرەتی عومەر
بووە  دەوڵەتێكدا  فەرمانڕەوایی  لوتكەی  لە  پایەبەرز..  جێنشینی  عومەر، 
بووە.  بوخارا  نزیك  لە  تریشی  سەرەكەی  و  یەمەن  لە  خاكەكەی  سەرێكی 
لە  جۆرێك  كەعبدا  كوڕی  ئوبەی  و  عومەرە  حەزرەتی  ئەم  لەنێوان  جارێكیان 
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پێغەمبەری  جێنشینی  “ئەی  دەڵێت:  ئوبەی  دەبێت.  دروست  لێكتێنەگەیشتن 
خوا ناهەقی دەكەیت!” ئەویش پێشنیازی ئەوە دەكات بچنە الی دادوەر و لەوێ 
مەسەلەكەیان یەكالیی بكەنەوە. زەیدی كوڕی سابیت دەبێتە داوەریان. پێكەوە 
دەڕۆن بۆ ماڵی زەید. وەختێك خەلیفە دەچێتە ژوورەوە، قازی مەدینە وەك ڕێزێك 
ئاماژە بە جێیەك دەكات لە الی سەرەوە و دەڵێت: “ئەی پێشەوای باوەڕداران 
فەرموون لێرە دابنیشن!” لە بەرامبەردا حەزرەتی عومەر ناوچەوانی گرژ دەكات 
ُل  �أوَّ بكرێتە گوێی مێژوو: “هَذا  وەك گوارە  وایە  دەكات كە هەق  و قسەیەك 
َجْوٍر ُجْرُت ِفي ُحْكِمَك” “هەر لە ئێستاوە یەكەم ناهەقیت لە حوكمەكەتدا كرد!”1

***
پوختەی قسە: لەڕاستیدا ئێرە جێی ئەوە نابێتەوە سەرجەم ڕەوشت و یاسا و 
رێساكان ڕیز بكەین. چونكە بە سەدان یاسا و بنەمای ڕەوشتداری بوونی هەیە. 
لێرەدا تەنها ئاماژەمان بە چەند دانەیەكیان كرد. خۆ ئەگەر بواری ئەوە هەبوایە 
یەكە بەیەكەی پرەنسیپە ئەخالقییەكان ڕیز بكەین، پێموایە دیدگایەكی ڕوونترمان 
دەبوو بۆ ئەو ڕێكارە سەرو ئادامییانەی سەروەرمان پیادەی كردوون. چونكە وەك 
دەزانین، هەرچی بەهای ئەخالقی و بنەمای ڕەوشت هەیە مرۆڤی ئەو سەردەمە 
بە پێچەوانەی ئەوانەوە جوواڵوەتەوە. سەروەری هەردوو جیهانیش هات و هەموو 
ئەو نەریتە دزێوانەی لە بێخ دەرهێنا و بە هەرچی خەسڵەتی پەسەند و بەرز هەیە 

پۆشتەیكردن. 
پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( لە بواری پەروەرشیاریشدا نموونەیەكی دەراسای 
خستە بەرچاومان و كۆمەڵە بنەمایەكی پەروەردەیی وەهای دانا -كە دەكرێت لە 
ڕێی بەراوردكردن و چواندنەوە زیاتر و قوڵتریان بكەینەوە- تەواوی مرۆڤایەتی و 

سەرجەم سەردەمەكانی لەخۆ گرتبوو. 
بە بڕوای ناچیزی بەندە، ئەگەر بتوانین پەی بە قووڵی و كرۆكی پشت ئەو 

1. بهیقی، السنن الكربی 1٠/1٤٤.
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بە  گەیشتووین  وایە  مانای  ئەوا  تێبگەین،  لێیان  بەڕاستی  و  بەرین  بنەمایانە 
ئاستێك فریشتەكانیش خۆزگەمان پێ بخوازن. بەاڵم چى بكەین، وەك "حەمیدە 
موسا  حەزرەتى  كراوە  ڕیوایەت  ڕێگەداین.”  لە  هێشتا  “ئێمە  دەڵێت:  قوتب" 
)سەالمى خواى لێبێ( سەرسامى خۆى بۆ خوا دەردەبڕێت و دەڵێت: “پەروەردگارم! 
دەبینم زۆر لە خەڵكی هیدایەت وەردەگرن و ڕێگەى تۆ دەگرنە بەر، كەچى -زۆر 

سەیرە- لەپڕ ڕێگەكەیان دەگۆڕن و ڕوودەكەنە شوێنى تر!” 
ئەوانە  موسا!  “ئەى  دەفەرموێت:  دانستەوە  كەماڵی  بە  میهرەبانیش  خوای 
هەرگیز بەرەو الى من نەهاتبوون و منیان نەدۆزیبووەوە و نەگەیشتبوون بە من. 

ئەوانە كەسانێك بوون هێشتا بە ڕێگەوە بوون و ڕێگەیان گۆڕی.” 
لە خوای میهرەبان دەپاڕێینەوە لەوانەمان نەكا كە لە ڕێگە الدەدەن و ڕێ ون 
دەكەن. بەڵێ، هیچ دڵنیاییەكمان نییە. كەسیش ناتوانێت دڵنیایی ئەوە بدات بە 

كەس كە لە ڕێ ناترازێت و النادات...
و  الدان  لە  دەپاڕێینەوە  لێى  بۆیە  خوایە..  بەدەست  شتێك  هەموو  جڵەوی 
دەروونى  دەست  نەمانداتە  چییە  چاوتروكانێكیش  بۆ  و  بمانپاڕێزێت  گومڕایى 
خۆمان. هەروەها داواى لێ دەكەین ئەم ئوممەتە ڕەسەنە بێ هاوتایە سەركەوتوو 

بكات لەوەی پێگەی شیاوى خۆى لەنێو گەالندا بەدەستبهێنێتەوە!
بەڵێ، هەركات ئەم ئوممەتە پایەى مێژوویى خۆى وەرگرتەوە، ئەوسا بەشێوەیەكی 
متمانە بەخشتر و لە ئاستێكی بااڵتردا دەرفەتى ئەوەمان بۆ دەڕەخسێت ڕەوشتی 
ئیسالمی و بەها قورئانییەكان پیادە بكەین. ئیدی ئەو دەم مرۆڤایەتى دەبینێت 
ئەوەی ئەم لە یوتۆپیاكاندا بەدوایدا گەڕاوە، چەندین سەدە پێشتر هاتووەتە بوون. 

ئەم ڕاستییە دەبینێت و سەراسیمە دادەمێنێت. 
كە پەڕاوى "كۆمارى ئەفالتون" دەخوێنینەوە دەبینین چۆن ئەفالتون پێشنیارى 
ئەوە دەكات فەلسەفە هەڵبستێت بە بەڕێوەبردنى واڵت. ئەوە بە الیەك، ئێمە دەزانین 
لە چەندین قۆناغی مێژوودا دەوڵەت بە شێوەیەكی وەها بەڕێوەبردراوە تەنانەت 
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خەیاڵى فەیلەسوفانیشی ناگاتێت. ئەوە سەردەمى سەرەتای ئیسالم! لە مێژووى 
دەوڵەتى ئیسالمدا چەندین الپەڕەى پرشنگدار هەن. خۆ ئەگەر فریشتەكانیش لە 

ئاسماندا دەوڵەتێكیان پێكبهێنایە هەروا دەبوو.
بەاڵم تا ئەو كاتەى ئێمە دەگەین بەو ئاستە، گەالن گوێی خۆیان دەئاخنن و 
گوێمان لێ ناگرن. ڕاستە ڕێژەیەكی كەمیان لە ئەنجامى نوورى بەهێزى قورئان 
گەالنەوە  ئەو  الیەن  لە  بەاڵم  دەبن،  موسوڵمان  ویژدانیان  لەگەڵ  بەركەوتنى  و 
ئوممەتە  ئەم  كە  كاتەى  ئەو  مەگەر  ڕوونادات،  دەستەجەم  بوونێكى  موسوڵمان 
هەموو  لەبەرچاوى  و  دەكاتەوە  گەالندا  لەنێو  خۆى  شیاوى  پێگەى  ڕەسەنەمان 

جیهاندا هەڵدەستێت بە جێبەجێ كردنى بنەماكانى ئیسالم..
 دەگەڕێمەوە و دەڵێم: “پێغەمبەری نازدار كودەتایەكى وەها بێ وێنەی بەسەر 
ئەو كۆمەڵگە نەفامەدا کرد، كە تا بینەقاقایان لەناو نەریتى نەفامیدا نوقم ببوو 
ئەقڵەكان لە ئاستیدا دەستەپاچە دادەمێنن. ئەو كودەتایەش كودەتایەكى گشتگیر 

بوو هەموو بوارەكانى ژیانى لە ئامێزگرتبوو..”
بلیمەت  چەندەها  مرۆڤایەتیدا  مێژووى  لە  كە  ئاشكرایە  هەمووان  الی 
هەڵكەوتوون، هەندێكیشیان لە بەرپاكردنى هەندێك گۆڕانكارى لە چەند بوارێكى 
خۆى  بوارەكەى  سنوورى  لە  گۆڕانكارییە  ئەو  بەاڵم  بوون،  سەركەوتوو  ژیاندا 
نەترازاوە. لەوانەیە بلیمەتێك لە كۆمەڵناسیدا دەركەوتبێت و نەوەكانی سەردەمی 
خۆیی لەو بابەتەدا گەیاندبێتە لوتكە. بەاڵم دەبینی لە بوارى ئابووریدا هەنگاوێك 
نەیبردوونەتە پێش، لە بوارى پەروەردە و دەروونناسیشدا شتێكی ئەوتۆی پێشكەش 
نەكردوون. لە كایە ڕۆحییەكەدا ئەوە كە هەر مەپرسە! یان بۆ نموونە بلیمەتێك 
ئاستى  بەرزكردنەوەى  لە  دەبێت  ئابووریدا هەڵدەكەوێت و سەركەوتوو  زانستى  لە 
لە  بلیمەتە  ئەو  هەمان  دەبینی  بەاڵم  دیاریكراو  ئاستێكى  بۆ  واڵتدا  ئابوورى 
بواری كۆمەاڵیەتیدا سوودێكی بۆ كۆمەڵگاكەی نییە و لە بابەتەكانی پەروەردە 
و چاودێریی دەرووندا شتێكی نییە بۆ وتن. بەم شێوەیە، یەكێك لە بوارێكدا و 
یەكێكى تر لە بوارێكی تردا ئەسپی خۆی تاو دەدات.. بەاڵم كەسیان نەیانتوانیوە 
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حەزرەتى  تەنها  كەماڵ.  پلەی  بگەنە  ژیاندا  مەیدانەكانی  و  یەكە  تەواوی  لە 
محەممەد نەبێت كە هەموو الیەنەكانی ژیانى لەخۆ گرتووە و هەڵى كشاندوون 

بۆ لوتكە و گرەنتى ئەوەى داوە كە بۆ هەتا هەتایە لەوێدا بمێنێتەوە.
 بەڵێ، پێغەمبەر لوتكەیە لە ئابووریدا.. لوتكەیە لە كۆمەڵناسیدا.. لوتكەیە لە 
سەركردایەتی جەنگدا.. لوتكەیە لە موحاسەبەى نەفسدا.. لوتكەیە لە بانگەوازى 
خەڵكدا.. لوتكەیە لە پاڕاستنی هاوسەنگی نێوان دونیا و قیامەتدا.. لوتكەیە لە 
ڕۆچوون بەناو كاكڵە و كرۆكی شتان و ڕووداوەكاندا.. لوتكەیە لە ڕۆچوون بەناو 

قوواڵیی ئەودیوى بوونەوەراندا.. لوتكەیە لە هەموو شتێكدا. 
ئەودا  پەروەردەییەكەی  سیستەمە  لە  نییە  مرۆڤانە  هەستێكى  هیچ  بەڵێ، 
بە جێهێڵراوی مابێتەوە. هیچ شتێكیش نییە فەرامۆش كرابێت. بە پێچەوانەوە، 
گرنگی داوە بە هەموویان و برەوی پێ سەندوون و ڕێبازى گەشە و كامڵبوونى 
سەرجەم  لە  پەروەردگار  پشتیوانی  و  كۆمەكی  بە  كردوون..  وااڵ  لەبەردەمدا 

بوارەكاندا كامڵترین و باشترین نموونەی مرۆڤی پێگەیاندووە.
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بێ وێنەیی پێغەمبەری خوا
لە چارەسەركردنی

گرفتەكاندا

بەشی سێیەم
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أ - تایبەتمەندییەكانی سەركردە
مەودایەكى دیكەى فەتانەتی پێغەمبەرمان بریتییە لە ناوازەیی ئەو سەروەرە 
لە چارەسەركردنی هەموو ئەو كێشە و تەگەرانەى دەهاتنە ڕێى. گرێ كوێرە و 
گرفتەكان هەر جۆرێك بوونایە ئەو زۆر بە ئاسانى هاوشێوەی دەرهێنانى موو لە 
ماست چارەسەرى دەكردن. ئەمەش خۆى بۆخۆى یەكێكى ترە لەو بەڵگانەى كە 

شایەتى لەسەر ڕاستیى پەیامەكەى دەدەن.

 كۆمەڵێك مەرجى گرنگ هەیە پێویستە لە هەموو سەركردە و پێشەوایەكدا 
هەبن. ئێمە لێرەدا ئاماژە بۆ هەندێكیان دەكەین:

بەردەم  دەیانخاتە  سەركردە  یان  ڕابەر  پەیامانەى  لەو  هیچكام  نابێت   .1
شوێنكەوتووانی دژایەتى لەگەڵ سروشتی ژیاندا هەبێت. هەروەها دەبێت دڵنیابێت 

لە كارایی پەیامەكەی لە ئێستا و داهاتووشدا. 

ڕووداوێك  دڵنیاییەوە  و  متمانە  بەوپەڕى  دەتوانێت  كەسێك  چۆن  هەروەك   
باس بكات كە بەچاوى خۆى دیویەتى و لەوە ناترسێت بەدرۆبخرێتەوە، چونكە 
بڕواى بە خۆى هەیە، هەر بەوجۆرە، پێویستە كەسی سەركردەش لە گەیاندنی 
پەیامەكەیدا هەڵگری هەمان هەست بێت و بە هەمان ئەو دڵنیاییەوە قسە بكات. 
دەیانبینێت.  خۆی  چاوی  بە  كە  پێبێت  باوەڕی  شتانە  لەو  زیاتر  دەبێت  بگرە 
تەنانەت بۆ سەركەوتن بەتەنها بڕوا و متمانەی خۆی بەس نییە، بەڵكو دەبێت 
پەیامەكەى هیچ جۆرە دژیەك هاتنەوەیەكی لەگەڵ دەستوورەكانی ژیاندا نەبێت. 
واتە لە نێوەندی چەرخە خلۆكەكانی ژیاندا ڕێك وەك كرانەوە و داخرانی دەرگا 
نهێنییەكان پێویستە ئەو جوواڵنە بە ئاڕاستەی سوودی خۆی هەڵبسەنگێنێت و 

لێیان نەگیرێت..

2. سەركردە و پێشەوا دەبێت سووربێت لەسەر بانگەوازەكەى. هەروەها پێویستە 
پانتایی  و  تەرخانبكات  ئینسان  پێگەیاندنى  بۆ  كۆششەكانی  و  هەوڵ  تەواوی 
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و  فەرهەنگی  ئاستی  ئەمانەشدا  هەموو  لەگەڵ  بگرێتەوە.  سەرقاڵییەكانی 
كلتووری خۆی هەمیشە بەرزڕابگرێت..

3. لەسەر سەركردە پێویستە زانیاریى تەواو لەبارەى ئەندامانی كۆمەڵەكەیەوە 
بزانێت. واتە دەبێت زۆر چاك بزانێت بەرپرسیارێتى چ شتێك بە چ كەسێك دەدات و 
چاوەڕوانییەكانی چین و لە چ ئاستێكدان و چ كارێك دەسپێرێت بە كێ. هاوكات 
سەركردایەتی داخوازی ئەوەیە سەركردە بە چەشنێك ڕەوتی بەڕێوەچوونی كارە 
نەخشە بۆ داڕێژراوەكان ڕێكبخات، نە ئەوەی لە ئاستێكی ناوەنددایە و نە ئەوەش 
كە لە هەڕەتی چست و چاالكیدایە هیچكامیان وەڕس نەبن و لە ڕەوتی كار 
بێزارنەبن. هەروەها دەبێت سەركردە كاروبارى ئەمڕۆ لە دوێنێوە و هى بەیانیش لە 
ئەمڕۆوە ببینێت، تا ئەوەى بەرنامەی كاروبارى ئەمڕۆ نەبێتە مایەی پەكخستنی 
كارەكانی سبەی. ئەگەرنا كارەكان دژە ئاڕاستە دەبنەوە و ئەمیان دەبێتە ڕێگر 
لە جێبەجێ كردنی ئەویتریان. بەڵێ، سەركردەى ڕاستەقینە دەبێت لە ڕوانگەی 
گۆرانكاری و پێشهاتەكانی ناو كۆمەڵگەوە هەر لە ئێستاوە پێشهاتەكانی چەندین 
دەبنە كۆسپى  نەكراوەكانى سبەینێ  ئەگینا شتە چاوەڕوان  ببینێت.  دواتر  ساڵ 

بەردەم جێبەجێ كردنى كارەكانى ئەمڕۆ..
4. پێویستە سەركردە ساز و ئامادەبێت بۆ چارەسەركردنی كێشە و گرفتی 
پەیڕەوانی. ئەو گرفتانەش لەوانەیە كێشەى تاك یان خێزانی، ئیدارى یان یاسایى، 
ئابوورى یان كۆمەاڵیەتى بن. بۆیە پێویستە سەركردە توانای بەسەر چارەسەرى 

هەموو ئەو كێشانەدا بشكێت..
5. سەركردایەتی وا دەخوازێت ڕاسپاردە و فەرمانەكانی سەركردە بە جۆرێك 
بەدووردەگرێت  خۆی  هەمیشە  لێهاتوو  سەركردەى  بن.  جێبەجێكردن  شیاوی  بن 
لەو ڕاسپاردە خەیاڵیانەی كە لەگەڵ واقیعی زەمینەكەیدا یەكناگرنەوە. هاوكات 
خۆیشى بەر لە هەمووان ڕاسپاردەكانی خۆی بە بچووكترین وردەكارییەكانییەوە 

دەهێنێتەجێ..
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سەركردە  بنەمایانەی  و  دەستوور  ئەو  ئەوەیە  گرنگ  دیكەی  الیەنێكی 
كردوونیەتە ئامانجی ئەندێشە و ئاواتی هەرە بااڵی ژیانی، نابێت ببنە پاشكۆى 
زەمەن و بە تێپەڕبوونی كات ڕەنگپەڕ و پەژمووردە ببن. بەڵكو پێویستە بەردەوام 
پاراوى و زیندووێتی خۆیان بپاڕێزن. بە چەشنێك، مرۆڤى هەر سەردەمێك كاتێك 
ڕوویتێدەكات و دەیەوێت سوودى لێ وەربگرێت، یەكسەر چارەى هەموو گرفت و 
دەرمانى هەموو كێشەكانى تێدا دەستبكەوێت و هەروەك ئاوى ژیان نۆشیان بكات. 
تێپەڕبوونی ساڵ و سەدەكان نابێت ئاڵوگۆڕیان بەسەردابهێنێت، بگرە دەبێت الوێتی 

و ڕەونەقیان زیاتربكات.
كاتێك چاوێك بەو بنەمایانەدا دەخشێنین كە بەشێكن لە مەرجەكانى سەركردەی 
مێژووى  هەموو  لە  سەركردە  سەركەوتووترین  كە  دەردەكەوێت  بۆمان  سەركەوتوو 
ئەم  دیارە  محەممەدە.  حەزرەتی  مەزن،  هەرە  فەتانەتی  خاوەن  مرۆڤایەتیدا، 
حوكمە سەرجەم پێغەمبەرانى تریش دەگرێتەوە. بەاڵم ئەو سەروەرە ئەو كەسایەتییە 
نمایندە  ئاستدا  بااڵترین  لە  خەسڵەتانەی  ئەو  هەموو  كە  ناوازەیەیە  هەڵبژاردە 

كردووە. لەمەشدا هیچ كەس پێی ناگاتەوە..
 ئەم حەقیقەتەی كە ئێمە وەك ئیمان قەبووڵمان كردووە، وا ئەمڕۆ خۆرئاواییەكان 
تازە بەتازە لەڕێى بەكارهێنانى كۆمپیوتەر و ئەقڵى ئەلیكترۆنییەوە دەركى پێدەكەن، 
-خۆشحاڵ دەبم گەر دۆزینەوەكانیان ئەوان و هاوشێوەكانیشیان قەناعەت پێبكات-.
و سەمەرەیە،  نامۆ  شتێكی  هەندێكەوە  بەالی  كە  بۆچوونەش  ئەم  بناغەی 

ئەمەی خوارەوەیە: 
ئەو  هەموو  ئەوجا  دیاریكران.  مێژوو  مەزنی  كەسایەتییەكی  كۆمەڵە 
لە  و  مەزنییان  هۆی  بوونەتە  كە  دەستنیشانكران  خەسڵەتانە  و  تایبەتمەندی 
لەم  مەبەست  ڕێكخران.  زانیارییەكان  كۆمپیوتەریدا  بەرنامەیەكی  چواچێوەی 
گوێرەی  بە  ناویاندا  لە  بوو  كەسایەتی  مەزنترین  دەستنیشانكردنی  هەوڵەش 
یەك،  لەدوای  یەك  تاقیكاری  و  هەوڵ  چەندین  لەپاش  مەزنێتی.  پێوەرەكانی 
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هەموو شاشەی كۆمپیوتەرەكان یەكەمیی كەسێكیان پیشاندا، ئەو كەسەش مایەی 
شانازی مرۆڤایەتی، حەزرەتی محەممەد بوو. 

 گومانی تێدا نییە ئەویش مرۆڤ بوو بەاڵم ئەوەندە هەیە كە ئەو وەك مرۆڤ 
نەژیا. ئەو گەورەترین سەركردە و گەورەترین پێشەوا و گەورەترین پێشڕەو بوو.. 

وەك خۆی لەدایك بوو هەر وەك خۆیشی ژیا.
ئێستاش با بە چەند نموونەیەك بەرجەستەی ئەو الیەنە تیۆرییانە بكەین كە 

لە سەرەوە ئاماژەمان بۆ كرد:
پەیامانە  لەو  هیچكام  هێناوە  مرۆڤایەتى  بۆ  وەهای  پەیامی  پێغەمبەرمان 
پێچەوانە یاخود دژی ژیان نەبوون. هەروەها هەرچی قسەیەكی كردووە بە ئەوپەڕى 

بڕوا و متمانەوە كردوویەتی و هیچ كات تووشی گومان و دڵەڕاوكێ نەبووە. 
لەنێوان ئەو فەرمایشتانەدا كە فەرموونی باس و ڕاڤەی چەندین مەسەلەی 
كردووە؛ هەر لە عەرشەوە تا فەرش.. لە بەهەشتەوە بۆ دۆزەخ.. لە یەكەم ئینسانەوە 
تاوەكو هەڵسانی قیامەت و چەندین بابەتی تر. بەتایبەت ئەو ڕووداوانەی كە 
ناوی  هەیە  واش  جاری  و  بژاردوونی  بەیەكە  یەكە  ئوممەتەكەی،  بە  تایبەتن 
شاشەیەك  لەسەر  دەڵێیت  هەر  دواوە  لێیان  وەها  ڕوونییەكی  بە  بگرە  هێناون. 
تەماشای كردوون و بەو شێوەیە گێڕاونیەتەوە. بەڵێ، ئەو هەموو كات دڵنیابوو لەو 
قسانەی دەیكرد. ئاخر خوای گەورە كیتابی موبین و ئیمامی موبینی لەبەرچاو 
شتەكەی  واتە  پیشاندابوو..  قەدەریەكان  تابلۆ  لە  زۆری  بڕێكی  و  وااڵكردبوو 
دەیبینی ئەوجا باسی دەكرد. بەم پێیە، گومانی تێدا نییە پەیامگەلێك زاتێكی 

وەها بیهێنێت، هەمیشە تەمەن دەبوو. 
نەجیب فازڵی وێژەوان زۆر خۆش دەڵێت:

سبەی هى ئێمەیە. بێگومان هى ئێمەیە
خۆر هەڵبێت یان ئاوابێت ئەبەد هەر بۆ ئێمەیە
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دەكەن  باوەڕدار  مرۆڤێكى  متمانەى  و  بڕوا  لە  گوزارشت  شاعیر  وشەكانى 
بە بنەما و بیروباوەڕەكەى. خۆ ئەگەر بێت و ئەو وتەیەی سەرەوە لە ڕوانگەی 
دەبینین چەندین مەوداى  دەم  ئەو  بخوێنینەوە،  پێغەمبەری خواوە  بانگەوازەكەى 
ئاوادەبێت. ئاساییە سااڵن و سەدەكانیش یەك  قووڵ وەردەگرن. خۆر هەڵدێت و 
لەدوای یەك دێن و گوزەر دەكەن. بەاڵم ئەو پەیامەى پێغەمبەر هێناویەتی هەتا 

هەتایە بە نەمرى دەمێنێتەوە!.

1. خاوەن متمانە و دامەزراو بوو.
تاكو  ئەبوتالیب  الى  بۆ  ڕۆشتن  قوڕەیشییەكان  دەگێڕێتەوە:  ئیسحاق  ئیبن 
پێیوت:  بانگكرد و  برازەكەی  ئەبوتالیبیش  پێغەمبەردا بكەن.  دانوستان لەگەڵ 
ِمنَْك” “ئەوانە سەردار  َوِلي�أُخُذوا  ِلَيْعُطوَك  لَْيَك 

إ
ا اْجتََمُعوا  قَِد  قَْوِمَك  �أْشَراُف  “هُؤَلِء 

و گەورەكانى هۆزەكەتن، بەكۆمەڵ هاتوون بۆ الت تاكو قسەت لێ وەربگرن و 
ئەوانیش قسەی خۆیان هەبێت.”

 پێغەمبەری خوا لە ئەوپەڕی متمانە و دڵنیاییدا بوو.. وە زۆر باش دەیزانی 
كە چی دەوێت. بۆیە فەرمووی: “من تەنها یەك وشەم لە ئێوە دەوێت. بەو وشەیە 

حوكمى هەموو عەرەب و عەجەم دەكەن.”
بین  “بەفیدات  وتیان:  پەرۆشییەوە  بە  بوون،  دڵخۆش  قوڕەیش  شاندەكەی   
ویقاردا  و  جددییەت  هەمان  نێوەندی  لە  پێغەمبەری خواش  وشەیە چییە؟  ئەو 

فەرمووى: “بڵێن: )ال إله إال اهلل( پێى دەبنە خاوەنى عەرەب و عەجەم.”1
هەرواش بوو...

بەڵێ، بەڕاستى پێغەمبەری خوا بەوپەڕی متمانە و باوەڕەوە كۆمەڵە پەیامێكی 
وەهای گەیاند بە مرۆڤایەتی، كە هیچ سازشی لەسەر نەدەكراو دەستلەمالنی ژیان 

بن هشام. السرية النبوية 265/2. 1. اإ
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بوو. لەگەڵ گەیاندنی پەیامەكەشیدا زۆر دڵنیا بوو لە ئەمڕۆ و سبیەنێشی.. 
بۆیە دەیوت: “ سبەی دەبنە فەرمانڕەوای هەموو عەرەب. ماڵە پیرۆزەكەش كە 
هەموو  لەكاتى خۆشیدا  مرۆڤایەتی.”  تەوافگەی سەرجەمی  دەبێتە  كەعبەیە، 

فەرمایشتەكانی وەك خۆیان هاتنەدى.
نوورانییەكەی خۆشی -وەك  ئەوەتا ئەمڕۆ گۆڕە  بەڵكو  تەنها كەعبە،  نەك 
هەموو  قودسییەكان.  سەردانگەی  بووەتە  خۆشەویستی-  و  ڕێز  لە  گوزارشت 
ساڵێك ملیۆنەها خەڵك وەك پەپولە بەدەورى ئەو پرشنگی نوورەدا پەرواز دەكەن. 
وەختێكیش پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( ئەمانەى دەفەرموو هیچ نیشانەیەك یان 
هێمایەك لە ئاسۆدا دیار نەبوو. بۆیە زۆر پێویستە سەركردە متمانەى تەواوى بە 
قسەی خۆى هەبێت، تاكو دڵنیایی و متمانە لە كەسانى تریشدا دروست بكات..

كە  دەگێڕێتەوە  حاتەم  كوڕى  ڕووداوى عەدی  "المستدرك"دا  لە  حاكم  ئیمام 
پێشتریش باسم كرد، بەاڵم بەهۆی پەیوەندی بە بابەتەكەمانەوە داوا لە خوێنەری 
ئازیز دەكەم ڕێم بدات لێرەشدا باسیبكەمەوە: عەدی، كوڕى حاتەمى تائى بوو كە 

لە مێژووى عەرەبدا بە جوامێرى و سەخاوەت بەناوبانگە.
حەزرەتدا  خزمەتى  لە  دەكات:  باس  بۆ  جۆرەمان  لەم  ڕووداوێكى  عەدی 
دانیشتبووم، پیاوێك هاتە ژوورەوە و دەستیكرد بە سكااڵ لەدەست چەتە و ڕێگر، 
كە گوایە ڕێ بە كاروانیەكانیان دەگرن و دەست بەسەر سامانەكەیاندا دەگرن و 
چەتەییان كردووەتە پیشە. پاشان یەكێكی دیكە خۆی كرد بە ژووردا و سكااڵی 
ئەوەی كرد كە بێ بارانى و وشكەساڵى ڕووى تێ كردوون و خەریكە خەڵكی لە 

برسا لەناوبچن.. 
دوای ئەوەی پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( گوێبیستی سكااڵی هەردوو كابرا 

بوو ئەوجا ڕووى پیرۆزى كردە من و فەرمووى: 

“َهْل َر�أيَْت الِْحيَرَة؟ ُقلُْت: لَْم �أَرَها َوقَْد َعَرفُْت َمَكانَهَا”
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“ئەی عەدی، ئەرێ تۆ "حیرە"ت دیوە؟” وتم: “نەخێر ئەى پێغەمبەرى خوا 
نەمدیەوە، بەاڵم دەزانم لە كوێیە.” پێغەمبەرى خوا فەرمووى:

ِعينََة تَْرَحُل ِمَن الِْحرَيِة ِبَغرِي ِجَواٍر َحتَّ تَُطوَف اِبلَْبيِْت” “فَلَُيوِشَكنَّ �أنَّ الظَّ

“ئەگەر تەمەن بوارت بدات ئەوەندەى نەماوە واى لێ بێت كە ژن بە تەنها خۆى 
بە سوارى وشترەكەیەوە لە حیرەوە بێت و تەوافى كەعبە بكات.”

منیش لە دڵی خۆمدا وتم: “ئاخر هەتا چەتەكانی طەی هەبن شتى وەها 
چۆن ڕوو دەدات؟” بەاڵم پێغەمبەر لەسەر فەرمایشتەكەى بەردەوام بوو:

ى ْبُن ُهْرُمَز؟ ى، ُقلُْت: ِكْسَ “َولَُيفتََحنَّ عَلَْينَا ُكُنوُز ِكْسَ
ى ْبُن ُهْرُمَز” قَاَل: ِكْسَ

“ئەى عەدى، ئەگەر تەمەن بوارت بدات دیسان دەبینیت كە ڕۆژێك دێت هەرچى 
گەنجینەى كیسرا هەیە دەكەونە دەستى ئوممەتەكەم.” منیش بەسەرسوڕمانەوە 
وتم: “مەبەستت كیسڕاى كوڕى هورمزە؟!” فەرمووى: “بەڵێ، كیسڕاى كوڕى 
ئەو  خوا  بە  “سوێند  دێنێت:  قسەكانی  بە  كۆتایى  بەمجۆرە  عەدى  هورمز.” 
فەرمایشتانەى كە ئەو ڕۆژە پێغەمبەر فەرموونى، هەر هەموویانم بە چاوى خۆم 
بینی و شاهیدییان لەسەردەدەم. شتێكیشى سەبارەت بە ئایندە فەرموو ئومێد دەكەم 

و بڕوایشم وەهایە كە ئەوەش دەبیم.”1
بەمجۆرە پێغەمبەری خوا بە متمانە و باوەڕی تەواوەوە پەیامەكەی دەگەیاندە 
بەرامبەر  دوودڵی  و  گومان  گەردیلەیەكیش  ئەندازەى  بە  و  دەوروبەرەكەی 
چاودێریی  و  پشتیوانی  بە  دەهات،  خۆشی  كاتی  كە  نەبوو.  فەرمایشتەكانی 

پەروەردگار قسەكانی وەك خۆی دەهاتنە دی..

1. البخاري، مناقب 25؛ �أحد بن حنبل، املسسند 25٧/٤؛ حامك، املسستدرك 56٤/٤.
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2. خواستی دەستڕۆیشتووەكان بۆ جیاكاری.
بەدەم  و  دایەوە  پێغەمبەریان  وەاڵمى  كە  بوون  توێژ  یەكەمین  هەژارەكان 
بانگەوازەكەیەوە چوون. زۆربەشیان لە چینی الوان بوون. تەمەندارە سواوەكانیش 

لە كوفردا بەردەوام ملەجیڕەییان دەكرد. ئەگەرچی بە دەركەوتنی رازی:

زبڃ چ چ چ چرب )النصر: 2(
“پۆل پۆل دێنە ئایینی پەروەردگارەوە.”

ئەوانیش هەستیان بە پێویستی باوەڕهێنان كرد و باوەڕیشیان هێنا، بەاڵم ئەوە 
ڕاستییەكە كە لە بەرەبەیانی ئیسالمدا تەنها و تەنها گەنجە خوێنگەرمەكان لە 

دەوری سەروەردا بوون. بە تایبەت گەنجە هەژارەكان!..
هەندێك لە بتپەڕستە خۆ بەزلزانەكانى مەككە ئەم ڕەوشەیان هیچ بەدڵ نەبوو. 
هەر دەهاتن بۆ الى پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( و داوایان لێ دەكرد تا ڕۆژێكیان 
بۆ تەرخان بكات تیایدا جگە لە خۆیان كەسى تر توخنیان نەكەوێت. واتە حەزیان 
لەوە نەبوو هەژارەكانى وەك بیالل و عەممار و یاسر و خەبباب ئامادەى كۆڕەكەیان 
ببن. گوایە ئەوان سەرانی هۆزن، ئیدی چۆن دەكرا لەگەڵ تاقمی بەردەست و 
بێ نەوادا دابنیشن! ئەمانە لەناو ئەو كۆمەڵگەیەدا لەگەڵ ئەو جۆرە ڕەفتارەدا 
ڕاهاتبوون، بۆیە بەالیانەوە دواكارییەكی ئاسایى و سروشتى بوو. بەاڵم مەسەلەكە 
هەرگیز بەوجۆرە نەبوو كە ئەوان بیریان لێ دەكردەوە. هەرچەندە ئەوان چاوەڕوانی 
بەدەمەوە هاتنی پێشنیارەكەیان دەكرد، بەاڵم خواوەند پێغەمبەرەكەى لەوەها كارێك 

وریا كردبووەوە:1 

زبۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ
ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

مب ىب يب جترب )األنعام: 52(
بن ماجه، زهد ٧. 1. اإ
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و  مزگه وت  )له   ده ربكه یت  ئه وانه   نه كه یت  ئیماندار(  ئه ی  محمد،  “)ئه ی 
كۆڕی خواناسین( كه  له  به یانیان و ئێواراندا له  په روه ردگاریان ده پاڕێنه وه  و 
لێپرسینه وه ی  و  حساب  ئه وه ،  ڕه زامه ندی  ته نها  مه به ستیشیان  )ده یپه رستن( 
شتێكی  هیچ  لێپرسینه وه ی  و  حساب  و  نییه   تۆ  له سه ر  ئه وان  شتێكی  هیچ 
ده بێته  هۆی  موسوڵمانانه   ئه و  بۆ  تۆ  ده ركردنی  نییه ،  ئه وان  له سه ر  تۆیش 

ئه وه ی تۆ بچیته  ڕیزی سته مكارانه وه .”

بە  مەكە  خەریك  خۆت  هەرگیز  گەورەكانى،  كاروبارە  و  ئەرك  مەردى  تۆ 
بابەتگەلێكی بچووكى وەك ئەوەى بە ئومێدى ڕێنموونی دەوڵەمەندەكان ئیماندارە 
هەژارەكان لە الی خۆت وەدەرنێی. چونكە ئەوە ستەمە.. تۆیش زۆر دوورى لە 
ستەمەوە. دیارە ئەوە گەورەترین ستەمە هەژاران دەربكەیت بەس لەبەرئەوەی دڵی 
پێغەمبەرەكەى خۆى، كە  لە سەرەتاوە  بێت.. خواش هەر  دەوڵەمەندان خۆشنوود 

سونبولی دادگەری بوو لە ئەنجامدانی وەها كارێك پاڕاست.
دەبینین ئەم باسە گرنگە لە سورەتی "الكهف" یشدا جارێكی تر دەخرێتەوە ژێر 

باس و لێوردبوونەوە:

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦرب
)الكهف: 28(

“ئارام بگره  و خۆت ڕابگره  له گه ڵ ئه و كه سانه دا كه  خواپه رستی ده كه ن 
ئێواراندا،  ده مه و  و  به ره به یان  له   سه رزاریانه   ویردی  په روه ردگاریان  یادی  و 
له وان  ڕوو  بكه ن،  ڕازی  خۆیان  له   زاته   ئه و  كه   ده یانه وێت  و  مه به ستیانه  
زینه ت  تۆ  له كاتێكدا  ده وڵه مه ندان(  و  دنیاپه رستان  مه كه   )ڕوو  وه رمه گێڕه  و 
و ڕازاوه یی ژیانی دنیات بوێت و به گوێی ئه و جۆره  كه سه  مه كه  كه  دڵیمان 
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غافڵ كردووه  له  یادی خۆمان )به هۆی دنیاپه رستیه وه ( شوێنی ئاره زووی خۆی 
كه وتووه  و هه رچی كاروباری هه یه  بێ سه رو بنه  و له  سنوور ده رچووه .”

قورئان پێى دەوت: 
شەو و ڕۆژ لەگەڵ ئەوانەدا بە كە لە بانگەواز و هزر و هەستەكانیاندا تەنها 
چونكە  بكە.  گوزەران  ئەوان  لەگەڵ  تر.  كەسانی  مەبڕە  چاوت  هەیە.  "اهلل" 
ڕەحمەتى خوا لەگەڵ ئەواندایە. لەوانەیە خوا بە فەزڵى ئەوانەوە ڕەحم بە خەڵكی 
بكات. بە فەزڵى عەممار.. یاسر.. بیالل.. عەلى.. خەبباب یان ئیبن مەسعود. 
بەاڵ  و  دەرد  ئەوانەوە  بەهۆى  لەوانەشە  خوایین.  میهری  ڕوانینی  جێی  ئەمانە 

هەڵبگیرێت. دەسا تۆش لەگەڵیان بە و هاوەڵییان بكە!
قورئانى پیرۆز لەكاتێكدا ئەوەى دەوت كە تەنها چوار پێنج كەس لە هەژارەكان 
بەدەوری پێغەمبەرەوە بوون. وێڕاى ئەوەش كەچى گەشبین و دڵنیابوو سەبارەت 
بە ئایندە.. بڕواى وابوو ڕۆژێك دێت زۆربەى ئەو یاخیبوو و سروشت فیرعەونانە 
ڕووبكەنە ئیسالم و قورئان و بیكەن بە تاجى سەریان. كەوابوو لەپاى چى ئەو 

باوەڕدارە هەژارانە لەپێناوى ئەواندا دەربكات كە لە داهاتوودا خۆیان دەهاتن!
هەر خۆى  لەكاتێكدا  دووردەخستەوە  لە خۆى  ئەوانی  پێغەمبەر  یاخود چۆن 
و  عەلى  كەسەیە:  سێ  ئەم  تامەزرۆی  “بەهەشت  فەرموویەتی:  لەبارەیانەوە 

عەممار و سەلمان...”1
بەڵێ، لەكاتێكدا هەمووان تامەزرۆی بەهەشتن، كەچى بەهەشت تامەزۆریە 
بۆ ئەو سێ هاوەڵە بەڕێزە، هاوشێوەی تامەزۆریى و شەیدایی عاشقێك بۆ یارەكەى 
و.. چاو بۆ جوانى و.. ویژدان بۆ ڕوئیەت و.. دڵیش بۆ دیداری پەروەردگار...

سەردارى پێغەمبەران هەر لە یەكەم هەنگاوی ڕێوە زۆر چاك دەیزانى كە هاوەڵە 
پێشینەكانی، واتە ئەو گەنجە هەژار و نەدارانەی لەدەوری بوون، ئەو دەستەیەن 
كە لەسەر ئاستی جیهان گۆڕانكاری دەهێننە ئاراوە. هەموو هەنگاوێكیشی بە 

1. الرتمزی، مناقب ٣٣.
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گوێرەی ئەمە دەنا. هێندەی تۆزقاڵێكیش گومانی نەبوو لەوەی كە ڕۆژێك لە 
ڕۆژان هەموو دونیا لە خۆرهەاڵتەوە بۆ خۆرئاوا تەسلیمی ئەو حەقیقەتانە دەبوون 
كە هێنابوونی.. دڵنیابوو لە بەڵێنی پەروەردگاری، بۆیە لەوپەڕی ئاسوودەی و 

متمانەدا بوو.
بەمجۆرە پێغەمبەری خوا داواى موشریكەكانى دایە دواوە و گوێی پێنەدان. 
وەك بیلبیلەی چاویشی گرنگی دا بە هاوەڵە الواز و هەژارەكانی دەوری و بە 

ڕێز و شكۆوە لەالی خۆی هێشتنیەوە.

3. فاكتەری ئینسان نابێت فەرامۆش بكرێت
پێغەمبەری سەروەرمان بەدرێژایى ژیانى پیرۆزى توخمی مرۆڤى فەرامۆش 
نەكردووە. تەنانەت لەو وەختەشدا كە هاوەاڵنی دەنارد بۆ بەرەكانى جەنگ، ئەو 
بابەتانەی پەیوەندییان هەبوو بە ئینسان و زانست و هزرەوە هەمیشە لەبەرچاو بوون 
و جێی بایەخ بوون. ئەمەش لەبەرئەوەی نەبادا كۆمەڵگە لە ڕووی ژیانی فكری 
و زانستییەوە دووچاری هەژاری ببێت. خۆ دەبوو هەرواش بوایە، ئەوەتا قورئانى 

پیرۆز دەفەرموێت:

زبې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ی یرب )التوبة: 122(
)یان  غه زا  بۆ  بچن  به جارێك  هه یه   ئیمانداران  هه رچی  نییه   ڕه وا  “جا 
و ده سته یه ك، كه سانێك  له  هه ر هۆز  پێویست(، ده ی بۆچی  بۆ هه ركارێكی 
تێبگه ن و فێر ببن و كاتێك كه   ئایین  له   تا شاره زابن،  نه چوون بۆ خوێندن 
گه ڕانه وه  بۆ الیان قه ومه كه شیان تێبگه یه نن و فێریان بكه ن، بۆ ئه وه ی ئه وان 

هوشیار ببنه وه  و خۆیان بپاڕێزن له  گوناهـ و خوا له  خۆ نه ڕه نجێنن.”
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بەڵێ، تەنانەت ئەو كاتەش كە ئیمانداران جیهاد دەكەن، پێویستە كۆمەڵێكیان 
گەڕانەوە  تر  ئەوانی  كاتێك  ئەوەی  بۆ  ئایینەكەیان.  لە  شارەزاببن  و  بمێننەوە 
هێشتا  عەینە،  فەرزى  جیهاد  كە  بارودۆخەشدا  لەو  بگرە  بكەن.  فێر  ئەوانیش 
هەر دەبێت دەروازەی مەڵبەند و ناوەندە زانستی و كلتوورییەكانتان لەسەر پشت 
و كراوەبن. خۆ ئەگەر دوژمن لە هەموو الیەكەوە هێرشی كردە سەرتان و ئێوەش 
بەرەكانی  كردە  ڕووتان  و  داخست  مەعریفییەكانتان  ناوەندە  دەرگای  بەناچارى 
جەنگ، ئەوسا واڵت لە بوارى زانست و ڕووناكبیریدا زیانێكى زۆرى بەردەكەوێت، 
ئەگەرچی سەركەوتنیش بەدەستبهێنن. هەر بۆیە ئیسالم ئامۆژگاریمان دەكات كە 
تەنانەت لەو بارودۆخە نائاسایى و سەختانەشدا كۆمەڵێك لە خەڵك گلبدرێنەوە و 
نەڕۆن بۆ بەرەكانى جەنگ، تاكو یەكالببنەوە بۆ خزمەتى زانست و ڕووناكبیرى..
ئەمە ئەوە دەگەیەنێت كە سەروەرمان لە سەختترین هەلومەرجیشدا ئاوڕدانەوەی 
لە زانستخوازی و بزاڤی ڕۆشنگەری فەرامۆش نەكردووە.. ئەوانەى كە نەدەڕۆیشتن 
پێشتریش  زانیارى. وەك  زانست و  بۆ  تەرخاندەكرد  بەرەكانى جەنگ، خۆیان  بۆ 
وتمان، ژمارەى ئەوانەى لە سەرەتاى بانگەوازى ئیسالمدا نووسین و خوێندنەوەیان 
دەزانی بە پەنجەكانى دەست دەژمێرران. كەچی پاش بیست ساڵ كەسێك نەما 
خوێندەواری نەبێت. دیارە وەها ئەنجامێكیش ئاكامى هەوڵ و كۆششى سەرومڕی 

پێغەمبەر بووە لەو مەیدانەدا.. 
بەڵێ، پێغەمبەر )َعَلْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( هیچ كات سستی نەنواندووە لە برەودان 
تەندروست  گەلێكی  بنچینەی  و  بناغە  كە  دەیزانی  و  ئینسان  فاكتەری  بە 
پێگەیاندنی تاكی تەندروستە بە هەموو الیەنەكانییەوە.. گرنگی داوە بە فێركاری 
و فەرمانیشی كردووە كە گرنگی پێبدرێت.. بابەتە تیۆرییەكانی خستووەتە قاڵبی 
لە  وە  پێگەیاندووە..  قوتابی  مامۆستایەك  وێنەی  بە  و  كردارییەوە  ئەزموونی 
دونیایەكی مردوودا و لەنێو كەسانێكی بەناو زیندوودا ژینگەیەكی زانست دۆست 

و ئیمانداری دروستكرد.
لەدواى بناغەداڕێژ و تەالرسازى یەكەمیش، ئیتر كۆمەڵگە خۆی لەناو خۆیدا 
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نابێت  حاڵەتێكە  بۆخۆی  ئەمەش  بەرهەمدەهێنێت.  بەڕێوەبەرەكانی  و  كارگێڕ 
لەگەڵ ئەوەی پێشتردا تێكەڵ بكرێت..

الیەن  لە  هونەردا  و  فیكر  و  زانست  بەڕووى  كراوە  كۆمەڵگەیەكی  بەڵێ، 
كەسانێكی وەك خۆیەوە بەڕێوەدەبرێت، وە ئەو كەسانە هەمیشە لە حوكمی كاكڵە و 
سەرتوێژی ئەو كۆمەڵگەیەدان. هەروەك چۆن سەرتوێژى شیر هەر شیرە، بەوجۆرە، 
ئەگەر لە بنەوە زانست و فیكر و هونەر هەڵبقوڵێت، بەدڵنیاییەوە سەرتوێژیش هەر 
شتێك دەبێت لەوانە. سەردارمان لەڕێی چەند وشەیەكى پوخت و پڕماناوە ئاماژە 
بۆ ئەم ڕاستییە دەكات و دەفەرموێت: كما تكونوا یولى علیكم. “ئێوە خۆتان 

چۆن بن ئاوەها فەرمانڕەوایی دەكرێن.”1

4. واڵت بە تاكە پێگەیشتووەكانییەوە ئاوەدانە
بە  گرنگیدان  بە  دەدەن  فەرمان  هەن  ئایەت  چەندین  پیرۆزدا  قورئانی  لە 
سەرجەم  توێژینەوەى  بە  ڕووەوە.  لەو  دەدەن  مرۆڤ  هانی  و  مرۆڤ  ڕەگەزى 
دەدات.  بە مرۆڤى  ئیسالم  ئایینى  بایەخە ڕۆشندەبێتەوە كە  ئەو  ئایەتانەش  ئەو 
جا لەبەرئەوەى نامانەوێت لێرەدا بچینە دڕێژەی ئەو باسەوە، بۆیە بە مەبەستی 
دەسخستنی بیرۆكەیەك تەنها دەچینە خزمەت یەك دوو ئایەت تا بیرۆكەیەكی 

سەرەتاییمان سەبارەت بە بابەتەكە بدەنێ: 

زب ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀرب

)آل عمران: 104(

“پێویسته  له  ئێوه  ئوممه تێك پێكبێت، یاخود با هه مووتان ئوممه تێك بن 

1. ديلمیي، املسسند ٣/٣٠5.
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و  باو  بانگه واز بكه ن بۆ خێر و چاكه ، فه رمان بده ن به  هه موو كارێكی  كه  
دروست، قه ده غه ی هه موو نادروستییه ك بكه ن، ئا ئه وانه  هه ر سه رفرازن.”

زبٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹرب
)آل عمران: 110(

“)به ڕاستی( ئێوه  چاكترین ئوممه تێكن كه  )بۆ سوودی( خه ڵكی هێنراونه ته  
مه یدانه وه ، چونكه  فه رمان به  چاكه  ده ده ن و قه ده غه ی خراپه  ده كه ن و باوه ڕی 

دامه زراوتان بە خوا هەیە.”

ئەم ئایەتانە و هاوشێوەكانیان لە گۆشەنیگای گرنگیدانی ئیسالم بە ئینسان 
و زانستەوە تابڵێی مانادارن..

باشترین شێوە و هاوسەنگترین تەرز مامەڵە لەتەك دڵ و ڕۆح  بە  ئیسالم 
مەبەستە  ئەو  بەرەو  و  دەكات  ئینساندا  ناسكەكانی  الیەنە  و  هزر  و  و هەست 
ئاڕاستەیان دەكات كە لەپێناویدا دروستكراون. واتە نە وەالنان، وە نە ناهاوسەنگی 
و بێ پێودانگی.. بەڵكو كاراكردنی هەموویان و تەماشاكردنی ئەودیو پەردەی 
الیەنانەی  ئەم  موبارەكی  ژیانی  بەدرێژایی  خواش  پێغەمبەری  بوونەوەران.. 
فەرامۆش نەكردووە.. لەڕاستیدا ئەمە بۆ كەسایەتی ڕابەر و پێشەوا لەوپەڕی 
هەموو  بەو  بەڵكو  نین،  ئارادا  لە  خوارى  و  الر  و  ناهاوسەنگى  گرنگیدایە. 
پێغەمبەر  بوون،  پەردەكانى  دیوى  ئەو  بینینى  ڕوودەكەنە  نەستانەوە  و  هەست 
)َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَعلى آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم( ئەم باسەى بەدرێژایى ژیانى پیرۆزى فەرامۆش 

نەكردووە، ئەمەش سەبارەت بە ڕابەر خاڵێكى زۆر گرنگە..
چەندەها پێشەوا و ڕابەری وا هەبوون لە سەروبەندی چاوەڕوانى سەركەوتندا 
تووشى نوشوستى هاتوون، چونكە نەیانتوانیوە سوود لە وزەی تاكەكانی بەردەستیان 
و توانا مرۆییەكانیان وەربگرن،. ڕاستر بڵێم، لە دەروازەكانى سەركەوتندا نەیانتوانیوە 

گەردنی خۆیان لە تەوقی شكست قوتار بكەن..
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جێی خۆیەتی لێرەدا ئاماژەش بەوە بدەین كە ئەوانەی سایكۆلۆژیای كۆمەڵ 
دەقۆزنەوە و خەڵكی دەڕژێننە سەر شەقامەكان، سوود لە وروژاندنی هەستەكان 
وەردەگرن. بەاڵم ئەمە لەو كارانەدا كە داخوازی بەردەوامین هیچ دادیان نادات.

ئاشكرایە پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( هەرگیز بیرینەكردووەتەوە لەوەى تەنها 
بە وروژاندنى هەست و عاتیفە خەڵكی بخاتە دوای خۆی. چونكە ئەوانەى بەو 
باڵوەى لێ  تردا  و عاتیفەیەكی  كاریگەریى هەست  لەژێر  عاتیفەیە كۆدەبنەوە، 
تەنانەت  پێغەمبەر  هاوەاڵنی  ئەوەتا  دەی  جێیدەهێڵن.  تەنیا  تاقی  بە  و  دەكەن 
و  دوورنەكەوتونەتەوە  لێى  گرفتیشدا  و  ساتەوەخت  دژوارترین  و  سەختترین  لە 
بەگیان و ڕۆحیان  نەبوون، بگرە  نەك هەر دەستبەرداری  نەبوون.  دەستبەرداری 
فیداى دەبوون و شەهیدبوونیان لەپێناو ئەو و بانگەوازەكەیدا بە قەرزی گیان و 
تاكە تاكەی هەستەكانی تریش بە هەمان  بەكارهێنانی  ئاواتى ژیانیان دەزانى. 

شێوەیە..
با بگەڕێینەوە سەر باسەكەی خۆمان: بەڵێ، ئەگەر واڵتێك ئاوەدان بێت ئەوا 
كەسانەى  ئەو  كرد.  ئەوەی  هەر  خواش  پێغەمبەری  ئاوەدانە،  مرۆڤەكانیەوە  بە 
لە  دەنواند  داناییان  و  شارەزایى  ئەوپەڕى  جۆراوجۆرەكان،  واڵتە  بۆ  دەیناردن 
تووشی  زانستدا  ناوەندەكانی  و  قوتابخانە  كردنەوەى  لە  و  دەوڵەتدا  بەڕێوەبردنى 
كە  دەردەخات  بۆ  ڕاستییەمان  ئەو  ئەمەش  نەدەهاتن.  شكستێك  جۆرە  هیچ 
پێغەمبەرى خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( شوێنكەوتەكانى زۆر بەباشى پەروەردە كردووە و 
بۆ كارە سەختەكان سازى كردوون، لەسەڕووى هەموو شتێكیشەوە بایەخى یەكەمى 

بە مرۆڤ داوە...

ب - برەودان بە تواناكان
لە  شوێنكەوتووانى  سەركەوتووانە  زۆر  َعَلْيِه َوَسلَّْم(  )َصلََّى اهلُل  خوا  پێغەمبەری   
دیاریكردبێت،  كارێك  هەر  بۆ  كەسێكی  هەر  داناوە.  خۆیاندا  شیاوی  جێگەی 
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سەرجەم  كارە.  ئەو  بۆ  لەناویاندا  بووە  گونجاوترین  كەسە  ئەو  بەدڵنیاییەوە 
ڕێكارەكانیشی شایەتن لەسەر ئەمە. بە ڕادەیەك كە ئەگەر هیچ بەڵگەیەكى تر 
نەبوایە لەسەر پێغەمبەرایەتییەكەى، ئەوا بەدیكردنى لێوەشاوەیى و تواناى تاكەكان 
و بەكارهێنانى هەریەكێك لەوان لە جێگەى دروست و شیاودا و سپاردنى ئەركى 
گونجاو و لەبار بە هەر یەكێكیان تاكو باشترین سوود لە وزە و تواناكانى وەربگرێت 
لەو  بەكارهێنانى كەسەكان  لە  بەردەوامبوونى  واتە  ئەركەدا،  لەو  و هەڵەنەكردنى 
فەرمانبەرییەدا كە پێى سپاردبوون هەتا كۆتایى تەمەنیان -بەدەر لەو حاڵەتانەى 
كە هەندێكیانى بەشێوەى كاتى بەكاردەهێنا بۆ خاترانەى دڵ و ڕەچاوى حاڵەتى 
دەروونیان- ئەمەش بۆخۆى یەكێكە لە گەورەترین بەڵگەكانى پێغەمبەرایەتیەكەى 

ِ َصاِدُق الَْوْعِد اْلأِمنُي.” كە وامان لێ دەكات بڵێین: “ُمَحَمٌد َرُ�وُل الٰلّ
“بەڕاستى قۆناغى سەرەتاى ئیسالم ئاوێزان بوو بە ئازار و مەینەت و ڕۆژانێكی 
موسوڵمانان  ژمارەى  ئەوجا  ساڵ  شەش  پێنج  بە  بوو.  دژوار  و  سەخت  گەلێك 
گەیشتە چل كەس. بێ ئەوەی سەالمەتی و ژیانت بخەیتە چنگتەوە و مەرگ 
لەبەرچاو بگریت، مەحاڵ بوو باسی ئیسالم بۆ یەكێك بكەیت. تەنانەت كەسێكى 
وەك حەزرەتى ئەبوبەكر )رضَي اهلُل َعْنُه( كە لەناو مەككەدا كەسایەتییەكى بەڕێز و 
دیار بووە، چەندین جار كەوتووەتە بەر شااڵوی قین و لەژێر لێداندا لەهۆش خۆى 

چووە.”1
 هەروەها عومەرى كوڕى خەتتاب، ئەو پیاوە بەهێزەی كە وشترى دەدا بەزەویدا، 

چەندین جار لێى دراوە و خراوەتە ژێر پێ.2
 جا ئەگەر زۆرداری و ستەم لەگەڵ ئەو كەسایەتییە ناسراوەنەدا گەیشتبێتە 
ئەو ئاستە، ئیتر دەبێت حاڵى كەسانى تر چۆن بووبێت، ئەمە جێدەهێڵم بۆ ئێوە...
َعَلْيِه َوَسلَّْم(  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  ستەمەدا  و  جەور  پڕ  و  تاریك  ڕەوشە  لەو  ئا 

بن كثري، البيداية و النهیاية 2٩/٣-٣٠. 1. اإ

بن كثري، البيداية و النهیاية ٣/82-8٣.. بن هشام، السرية النبوية 1٩٣/2؛ اإ 2. اإ
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لەگەڵ هەر یەكێكیاندا بە جۆرێك مامەڵەی دەكرد. بۆنموونە فەرمانى نەدەدا بە 
حەزرەتی ئەبوبەكر و عومەر كۆچ بكەن بۆ حەبەشە. هەروەها كەسانێكی وەك 
ئەم جۆرە كەسانە  نەنێردران. چونكە  تەمەنیان  لەبەر كەمى  زوبەیریش  و  عەلى 

لەوانە بوون كە دەیانتوانى بەرگەى ڕووداوەكانى مەككە بگرن.
زۆر  بۆیە  هەبوو.  نەرمونیانی  و  ناسك  پێكهاتەیەكی  عوسمانیش  حەزرەتی 
زەحمەت بوو بەرگەی ئەو دۆخە سەختەی مەككە بگرێت. هەروا ئەو باشترین 
كەس بوو كە دەیتوانى لە حەبەشەدا موسوڵمانەكان بپاڕێزێت. بۆیە ئەو ئەركەى 

سپارد بەو و ناردى بۆ حەبەشە.1
ئێستاش با چەند نموونەیەك لە هاوەاڵنى بەڕێز بهێنینەوە:

1. ئەبو زەررى غیفارى
ئەبو زەررى غیفارى هات بۆ مەككە و موسوڵمانبوونى خۆى ڕاگەیاند.. ئەم 
لە مەككەدا  بۆیە مانەوەی  بەتینى هەبوو  و  بڵێسەدار  بەڕێزە هەستێكى  هاوەڵە 
گونجاو نەبوو. چونكە دەبووە مایەى زیان گەیاندن بە خۆى و خەڵكانی تریش. 
لەوێ  و  هۆزەكەى  ناو  بۆ  بگەڕێتەوە  پێدا  فەرمانى  خوا  پێغەمبەری  لەبەرئەوە 
بۆالى  “بگەڕێوە  وت:  پێى  ئەوەبوو  بانگەواز..  و  ئیرشاد  ئەركى  بە  هەڵبستێت 
هۆزەكەت و ئیسالمیان پێ ڕابگەیەنە تا ئەوكاتەى فەرمانى منت بۆ دێت.”2 
بۆ  نەهاتەوە  خەیبەر  ئازادكردنى  دواى  تا  و  هۆزەكەى  ناو  بۆ  ئەویش گەڕایەوە 

خزمەت پێغەمبەر. 
لە  داكۆكی  بەجۆرێك  بوو.3  دنیانەویست  و  خواناس  كەسێكی  زەرر  ئەبو 

بن كثري، البيداية و النهیاية ٣/66. بن هشام، السرية النبوية 16٤/2؛ اإ 1. اإ

2. البخاري، مناقب 6؛ مسمل، فظائل الصحاب، 1٣2-1٣٣.

بن جحر، الإصابة 12٧/٧. ٣. البخاري، مناقب 6؛ مسمل، فظائل الصحاب، 1٣2-1٣٣; اإ
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دەمێنن  سەراسیمە  هاوچەرخەكان  كۆمەڵناسە  دەكرد،1  كۆمەاڵیەتى  دادپەروەرى 
لە بەرامبەریدا. تەنانەت لە دیدى هەندێك نووسەری سۆسیالیستەوە یەكەم كەس 
بووە كە پێشنیارى بیرى سۆسیالیستى كردووە. -با لێیان گەڕێین ئەو بیرەى خۆیان 
بابەتى  یەكەمجار  بۆ  قارەمانەیە كە  ئەو  زەرر  ئەبو  واتە  بێت!-  پیرۆزی خۆیان 
)هەژارى و چۆنیەتى قەاڵچۆكردنى( دەوروژێنێت. هەروەها یەكێكیشە لەو سێ 

كەسەى بەهەشت تامەزرۆیانە.2
كەچی وێڕاى هەموو ئەمانە ڕۆژێكیان دێتە خزمەت پێغەمبەرى خوا و دەڵێت: 
“ئەى پێغەمبەرى خوا منیش بكە بە كاربەدەست!” واتە سەركردایەتى سوپایەكم 
َعَلْيِه َوَسلَّْم(  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەریش  ناوچەیەك.  والى  بە  بمكە  یاخود  بسپێرە،  پێ 
كاربەدەستییش  الوازیت،  تۆ  زەرر!  “ئەبو  فەرمووى:  و  شانیدا  بە  كێشا  دەستى 
سپاردەیە لە گەردندا و لە ڕۆژى قیامەتدا دەبێتە مایەى پەشیمانى و شەرمەزاری. 
بەتەواوى  سەرشانیان  ئەركى  و  دەدەنێ  خۆى  تەواوى  مافى  كە  لەوانەى  جگە 

ئەنجامدەدەن.”3
لەكاتێك ئەمەى بە ئەبو زەرر دەوت، هەمان شتی بە ئەبوبەكر یان بە عومەر 
نەدەوت. بەپێچەوانەوە، بەدەستى ڕاستى دەستى ئەبوبەكر و بە دەستى چەپیشى 
دەستى عومەرى گرت و لە ڕوانگەی ئاماژەكردن بۆ ئەوەی كە دەبنە كاربەدەست، 
فەرمووى: “من لە ئەهلى ئاسمان دوو وەزیر و لە ئەهلى سەرزەویش دوو وەزیرم 
هەیە. وەزیرەكانم لە ئاسمان: جوبرائیل و میكائیل، ئەوانەی سەرزەویش ئەبوبەكر 

و عومەرن.”4
كۆمەڵە  و  دیوە  پێشهاتەكانی  پەردەى غەیبەوە  پشتى  لە  تریشەوە،  لەالیەكى 
ئاماژەیەكی سەبارەت بە خەالفەتى هەرچوار خەلیفەكە دەربڕیوە. بەاڵم كە دێتە 

1. �أبو نعمي، حلية الأولياء 156/1.

2. طرباين، املعجم الأو�ط ٧/٣٠5.

٣. مسمل الإمارة 16-1٧.

٤. الرتمزي، مناقب 16؛ احلامك، املسستدرك 2/2٩٠.
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سەرەى حەزرەتى عوسمان ئەم بڕگەیە زیاد دەكات: “عَلَى بَلَْوى” “ڕووبەڕووی 
گەلێك فیتنە و تاقیكردنەوە دەبێتەوە”5. هەرواش بوو...

بەڵێ، ئەو زاتە زۆر چاك هاوەاڵنى دەناسی، بگرە لە خۆیان چاكترى دەناسین. 
و  نەبووە  هەڵە  تووشى  هەڵبژاردنەكەیدا  لە  ئەركێك،  هەر  بۆ  ڕاسپاردبێت  كێی 
پێكاویەتى. ئاساییە ئەبو زەرر داوای كاربەدەستی بكات و پێى وابێت بۆ ئەو كارە 
دەست دەدات، بەاڵم پێغەمبەر ئەبو زەرری لە ئەبو زەرر خۆى باشتر دەناسى، بۆیە 
پێى دەفەرموێت: “ئەى ئەبو زەرر! تۆ الوازى و ئەو كارەش ئەركێكى قورسە.” 

هەر ئەوەندەى پێ دەڵێت و هیچ ئەركێكی كارگێڕی ناداتێت.
هەر سەبارەت بەم بابەتە پێم خۆشە یەك دوو نموونەی ترتان عەرز بكەم:

2. عەمرى كوڕى عەبەسە
لە صەحیحى موسلیم و موسنەدى ئیمام ئەحمەددا هاتووە كە عەمرى كوڕى 
بە  زۆر  و  خوا  پێغەمبەری  خزمەت  چوومە  مەككە  لە  دەگێڕێتەوە:  عەبەسە 
هێمنی  بە  ئەویش  چیت؟”  �أنَْت؟” “تۆ  “َما  پرسى:  لێم  زبرییەوە  و  ناقۆاڵیى 
” “من پێغەمبەرى خوام.” وتم: “ئەى پێغەمبەر  ِ الٰلّ نَِب�يُّ  وەاڵمی دامەوە: “�أَن 
ناردووە؟”  تۆى  ئەركێك  چ  “بە  وتم:  ناردوومى.”  “خوا  فەرمووى:  چییە؟” 
فەرمووى: “بە سیلەى ڕەحم و شكاندنى بتەكان و پەرستنى خوای تاك و تەنها 
فەرمووى:  كارە؟”  ئەم  بۆ  لەگەڵدایە  “كێت  پێم وت:  دانەنان بۆی”  هاوەڵ  و 
“ئازادێك و كۆیلەیەك.” دەڵێت لەوكاتەدا لەوانەى كە بڕوایان پێ هێنابوو ئەبوبەكر 
و بیاللى لەگەڵدا بوون، ئەم خۆش مامەڵەیی و نەرمونیانییە بەرامبەر بەو زبری و 
هەڵەشەییە كاری لە دەروونى عەمر كردبوو. بۆیە یەكسەر چۆك دادەدات و دەڵێت: 
ِنّي ُمتَِّبُعَك” “ئەى پێغەمبەرى خوا لە ئێستا بەدواوە منیش شوێنكەوتەى تۆم.”

إ
“ا

5. البخاري، فضائل الصحابة 5-٧؛ مسمل، فظائل الصحابة 2٩.
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لەوپەڕی  پێغەمبەر  كە  ڕوویداوە  لەكاتێكدا  و  مەككە  دەورانی  لە  ئەمە 
پێویستیدا بووە بە كەسانێك تاكو هەر هیچ نەبێت بەهێز دەربكەوێت. بەاڵم ئەو 
سەروەرە دەیزانى كێ لەكوێ و لە چ كاتێكدا بەكاردێنێت.. هیچ سازشێكیشی 
نەدەكرد لە بەكردەكردنی ئەو شتەی دەیزانی. هەر بۆیە هەمان ئەو شتەی بە ئەبو 
زەرری وتبوو بە عەمرى كوڕى عەبەسەشى دەڵێت. فەرمانى پێكرد بگەڕێتەوە بۆ 
ناو هۆزەكەى، چونكە ناتوانێت لە مەككە بمێنێتەوە و بەڕەنگارى ستەم و تۆقاندن 
ببێتەوە. ئەوەبوو فەرمووى: “لەم وەختەدا تۆ توانای ئەوەت نییە، ئەى نابینى حاڵى 
من و حاڵى خەڵكى تریش چۆنە؟ بەڵكو بگەڕێوە بۆ ناو كەسوكارت، هەركات 

بیستت من سەركەوتووم، وەرەوە بۆالم!”
و  تێدەپەڕن  سااڵن  هۆزەكەى.  ناو  بۆ  دەگەڕێتەوە  عەمر  بوو.  هەروایش 
دەگاتە  هەواڵیان  بەدەستدەهێنن.  لەسەریەك  سەركەوتنى  وموسوڵمانان  پێغەمبەر 
مەدینە  بەرەو  دەستبەجێ  دیدارە.  ساتی  ئەمە  كە  تێدەگات  ئەویش  عەمر، 
دەكەوێتە ڕێ و ڕاستەوخۆ ڕوودەكاتە مزگەوتی پێغەمبەر. پێغەمبەرى خوا و 
هاوەاڵنى لە مزگەوت دانیشتبوون. با لەگەڵ ڕیوایەتەكەى عەمردا بین. دەڵێت: 
 ِ الٰلّ پێم وت: “َي َرُ�وَل  پێغەمبەر شادبووم،  بە خزمەتى  “گەیشتمە مەدینە و 
َِّذي  �أتَْعرِفُِني؟” “ئەى پێغەمبەری خوا دەمناسیتەوە؟” فەرمووى: “�ألَْسَت �أنَْت ال

�أتَْيتَِني ِبَمكََّة؟” “بەڵێ، مەگەر تۆ ئەو كەسە نیت كە لە مەككە هاتیت بۆالم؟” 
ڕوویدابێت:  دوێنێ  ئەوەى  هەروەك  ڕووداوەكە  گێڕانەوەى  بە  دەستیكرد  ئەوجا 
“من تۆم ناردەوە بۆ ناو هۆزەكەت و وەها و وەهام پێ وتیت..” عەمریش بە 

سەرسامییەوە قسەكانى پشتڕاست دەكردەوە..1 
چونكە  لەبیرنەچووبێتەوە،  بەسەرهاتەى  ئەم  عەمر  بوو  ئاسایی  لەڕاستیدا 
دۆخەكە  خوا  پێغەمبەری  بە  سەبارەت  بەاڵم  بوو.  ژیانی  ڕووداوی  گرنگترین 
جیاوازە. چونكە چەندین ڕووداوی هاوشێوەی ئەوەی بەسەردا هاتووە و بەدرێژایی 

1. مسمل، صالة املسافرین 2٩٤؛ �أحد بن حنبل، املسسند ٤/112.
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ئەو چەند ساڵەی ڕابردووش چەندین ناخۆشی و تااڵوی وەهای چەشتووە نەك 
بۆ  بوون  بەس  بەڵكو  ناردوویەتیەوە،  و  بینیویەتى  خولەك  پێنج  بۆ  كە  مرۆڤێك 
ئەوەی دۆستە هەرە نزیكەكانیشى لەبیرببەنەوە. بەاڵم هەر كە دەیبینێت یەكسەر 
ڕۆژان  لە  ڕۆژێك  كە  لەبیرنەدەچووەوە  لەوانەی  هیچكام  چونكە  دەیناسێتەوە، 
پەیوەندییان پێوەی هەبووە. خۆ ئەگەر پاش فەتحى مەككە عەمرى كوڕى عەبەسە 
دوایاندا  بە  بیناردایە  خۆى  لەوانەبوو  ئەوا  دیداری،  بۆ  نەهاتنایە  زەرر  ئەبو  و 
مەككە  فەتحى  پاش  یەكجارەكی  سەركەوتنی  چونكە  بكردنایە،  بانگهێشتى  و 

بەدەستهات...
دانەی  بە  دانە  ئەو  دەناسین،  ڕۆڵەكانی خۆمان  ئێمە  لەوەی  بەڵێ، چاكتر 
شوێنكەوتووانى دەناسی. چونكە هەموو مرۆڤێك لە دڵى ئەودا جێگەیەكى تایبەتى 
هەبوو. هاوكات ئەم جۆرە ناسینە لە ڕوانگەی سپاردنی ئەركەكان بەگوێرەی توانا 

و لێهاتنەكان، ئێجگار گرنگ بوو..
لەبارەى  زانیارى  ئەندازەیە  بەو  هەبووە  تر  سەركردەیەكى  مێژوودا  لە  ئایا 
شوێنكەوتە و دەستەکەیەوە هەبێت؟ وا نازانم هەبێت. چونكە ئەو سەروەرە تەنها 
سەركردە و ڕابەر نەبوو بەڵكو لە هەمان كاتدا پێغەمبەریش بوو. جا خۆ تەوەری 

سەرجەم وتەكانى ئێمەش چەمكى پێغەمبەرێتییەكەی ئەون.

3. جولەیبیب
پێشتر باسى جولەیبیبمان كرد. وا باس دەكرێت ئەم الوە تەمەن پازدە شازدە ساڵە 
بەرامبەر ڕەگەزى بەرامبەر الوازیی هەبووە. پێغەمبەر بە پەیڤە ئەفسوناوییەكانى 

قەناعەتى پێ كرد واز لەو خووە بێنێت و دوعایشى بۆ كرد..1 
پاكیزەترین گەنجەكانی مەدینە. جارێكیان  لە  یەكێك  بووە  ئیدی جولەیبیب 

1. �أحد بن حنبل، املسسند 256/5؛ الطرباين، املعجم الكبري 162/8، 18٣.
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پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( دەینێرێت بۆالی خێزانێك كە كچەكەیان لە تەمەنی 
شووكردندا بوو. خێزانەكە ماڵێكی ڕەسەن و خانەدان بوون. لەوەدابوون كە لە هەموو 

ئان و ساتێكدا یەكێك بێتە خوازبێنی كچەكەیان.
جولەیبیب دەچێتە ژوورەوە و سەالمی پێغەمبەریان پێ دەگەیەنێت. ئەندامانی 
خێزان خۆیان كۆدەكەنەوە و جۆش و خرۆش دەیانگرێت. بەدواشیدا داواكارییەكەیان 
پێ دەڵێت و قسەكانی پێغەمبەری خوایان وەك خۆی پێ دەگەیەنێت. حەزرەت 
كچەكەیانت  بڵێ  پێیان  و  پێبگەیەنە  منیان  “سەالمی  بڵێت:  كە  وتبوو  پێی 

بدەنێ.”
 دایك و باوكی كچە بە سەرسامییەوە دەڕواننە یەكتری و لە دڵی خۆیاندا 
دەڵێن: “كچەكەمان بدەین بە جولەیبیب؟” بەاڵم ئەوەندە هەبوو فەرمان فەرمانی 
پێغەمبەری خوا بوو و نەدەكرا دەستبنرێت بە ڕوویەوە. لەو كاتەدا كە دایك و باوك 
لە دوودڵیدا بوون، كچەكەیان كە لەودیو پەردەوە گوێبیستی هەموو قسەكان ببوو 
هاتە دەنگ و وتی: “بۆچی بەرامبەر بە كەسێك كە فەرمانی پێغەمبەری خوای 

بەجێهێناوە تووشی دوودڵی بوون؟”1
دواجار جولەیبیب ژنى هێنا و دواى چوار پێنج هەفتە بەشدارى جیهادى كرد و 
لەوێ شەهید بوو. پێغەمبەرى خوا بەو كەسانەى وت كە بەدواى الشەى شەهیدەكاندا 
دەگەڕان: “ئەرێ كەس هەیە دیارنەبێت؟” وتیان “نەخێر.” فەرمووى: “بەاڵم 
لەدەستداوە  منداڵەكەى  كە  جەرگبڕاو  باوكێكى  وەك  دیارنییە؟”  كەسێكم  من 
بەدواى جولەیبیبدا كەوتە گەڕان. لە كۆتاییدا دۆزییانەوە. تەرمی حەوت دانە 
لە بێباوەڕان لەمالو ئەوالیدا كەوتبوو خۆیشی لەناو خەڵتانى خوێن و شمشێرەكەى 
بەدەستەوە گیانی ئەسپەردە كردبوو. سەروەرمان هاتە سەرى و فەرمووى: “حەوت 
كەسی كوشتووە و بووەتە قارەمان، دواتر شەهیدكراوە”، دوو جار یان سێ جار 
فەرمووى ئەو لە منە و منیش لەوم. پاشان سەرى جولەیبیبى خستە سەر ڕانى و 

1. �أحد بن حنبل، املسسند ٤/٤22.
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هەتا گۆڕەكەى تەواوبوو ئامێزى پێغەمبەر سەرینى بوو پاش ئەوە خۆى خستییە 
ناو گۆڕەوە.1 بەڵێ، ئەو نازدارە ئا بەو شێوەیە بەوەفا و ئەمەك بووە بەرامبەر 

هاوەاڵنى.

4. عەلى كوڕى ئەبوتالیب 
جەنگى خەیبەر هەڵگیرسابوو گەمارۆى سەر قەاڵكەش بەردەوام بوو بەاڵم ڕۆژان 
تێدەپەڕین و هەوڵەكانیش بێ ئاكام بوون. ڕۆژێكیان پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( 
ئەو  دەستى  لەسەر  خوا  كە  پیاوێكەوە  بەدەست  دەدەم  ئااڵیە  “ئەم  فەرمووى: 
و  خوا  دەوێت،  خۆش  پێغەمبەرەكەیى  و  خوا  پیاوە  ئەو  دەكات.  مەیسەر  فەتح 
پێغەمبەریش ئەویان خۆش دەوێت!” ئەو شەوە خەڵك هەر لە ناو خۆیاندا باسى 
ئەوەیان دەكرد داخۆ دەبێت ئااڵكە بە كێ بدرێت. كە بەیانى هات هەموو هاوەاڵن 
لەسەر ڕیزى پێشەوەى نوێژ پێشبڕكێیان دەكرد و هەریەكەیان ئاواتى ئەوەبوو ئااڵكە 
بەخۆی بسپێردرێت. كە نوێژ كرا پێغەمبەرى خوا ڕووىكردە هاوەاڵن و ئەوانیش بە 
پەرۆشییەوە چاویان بڕیبووە چاوانی. بەاڵم چاوانى ئەو بەدواى كەسێكدا دەگەڕا 

كە لەوێ نەبوو.
 هاوەاڵن هەروەك باڵدارێك بەسەر تەوقى سەریانەوە بێت و سەر نەجووڵێنن نەبادا 
بفڕێت، ئاوا بە وریاییەوە چاوەڕێى ئەو وشانەیان دەكرد كە پاش كەمێك لە زارى 
ببڕێت.  بەخۆیان  شەرەفە  ئەو  دەیانویست  هەموویشیان  دەردەچوون،  پێغەمبەرەوە 
كێ هەیە نەیەوێت ئەوە ببیستێت كە خۆشەویستى خوایە؟ مرۆڤ لەوانەیە بۆ 
براكەم بچێتە بەهەشت.”  بڵێت: “با لەجێى من  بەهەشتیش فیداكارى بكات و 

بەاڵم لە پایەیەكى وەهادا فیداكارى نەدەبوو...
ئەها ئەوەتا پێغەمبەرى خوا خەریكە لێوى دەجوڵێنێت. بەڵێ وشە چاوەڕوانكراوەكە 

؟” “عەلی كوا؟” درا بە گوێكاندا و فەرمووى: “�أْیَن عَِليٌّ

1. مسمل، فظائل الصحابة 1٣1؛ �أحد بن حنبل، املسسند ٤2٠/٤، ٤21. ٤25.
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لەوە  بیرى  بۆیە  هاتبوو.  سەخت  ئازارێكی  تووشی  عەلى  حەزرەتی  چاوی 
نەكردبووەوە ئااڵكەی پێبدرێت. هاوەاڵن لە وەاڵمدا وتیان: “يَشْسَتِكي َعْينَیِه َي َرُ�وَل 

” “چاوى دێشێت ئەی پێغەمبەری خوا!” ِ الٰلّ

 ئەوجا حەزرەت فەرمووى بنێرن بەدوایدا با بێت بۆالم. پاش ئەوەی عەلی هاتە 
حزوور، پێغەمبەر تفى پیرۆزى خۆى دا لە چاوانى و دوعاى بۆ كرد. چاوى خێرا 
چاك بووەوە وەك ئەوەی هیچى نەبێت وابوو. حەزرەتى عەلى دوایى دەگێڕێتەوە و 

سوێند دەخوا كە ببڕای ببڕای تووشى چاو ئێشە نەبووەتەوە. 
دواتر ئااڵكەى دا بە دەستییەوە. ئەمە لەكاتێكدا كە چەندین كەسى وەك حەزرەتى 

ئەبوبەكر و عومەر و میقداد لەوێ بوون. بەاڵم ئااڵكە بە عەلی الو ڕەوا بینرا.1
فەتحەكە  و  ئازادكرا  ئەبوتالیب  كوڕى  عەلى  دەستى  لەسەر  خەیبەر  قەاڵى 
بڕیارەكەیدا  لە  َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  سەروەر  پێغەمبەری  كە  سەلماندی  یەكسەر 
پێكاویەتی. هەر ئەركێكی بسپاردایە بە هەر كەسێك دروست ئامانجەكەی دەپێكا. 
ئەمەش بۆخۆی بەڵگەیەكی تری پێغەمبەرییەكەیەتی. ئاخر ئەو خاوەن فەتانەتی 

هەرە مەزنە.
وەلیدەوە فەرمووى: “شمشێرى خوایە.”2  لەبارەى خالیدى كوڕى  نموونە  بۆ   
دەی هەرواش بوو خالید بووە شمشێرێك لە شمشێرانى خوا، بەشدارى هەر جەنگێكى 
بكردایە بە سەركەوتوویی دەهاتە دەرەوە. بۆیە چەندین ساڵ دواتر حەزرەتى ئەبوبەكر 
لە بارەى خالیدەوە دەفەرموێت: “هەرگیز دایكان كەسی وەك خالیدیان نەهێناوەتە 
دونیاوە.”3 دیوێكی ئەم قسەیە تەسدیق و ستایشی بڕیارەكەی پێغەمبەری خوایە.
عەمرى  كوڕى  قەعقاعى  بە  سپارد  گرنگى  ترى  ئەركێكى  چەند  هاوكات 
حەزرەتی  تەنانەت  ئەنجامدا.  سەركەوتوویى  بە  هەموویانى  ئەویش  و  تەمیمى 

1. البخاري، فظائل الصحابة ٩؛ مسمل، فظائل الصحابة ٣٤.

2. البخاري، فظائل الصحابة 25؛ �أحد بن حنبل، املسسند 1/2٠٤.

ىن �أثري، الاكمل يف الت�أرخي 2٤2/2. ٣. طربي، ت�أرخي الأمة و املكل ٣15/2؛ اإ
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تێدابێت،  ئەوى  وێنەى  سوپایەك  “هەر  فەرمویەتى:  قەعقاع  دەرهەقى  ئەبوبەكر 
هەرگیز نابەزێت.”1 هەروەها ئوسامەى كردە سەركردەى سوپا كە هێشتا تەمەنى 
حەڤدە یان هەژدە سااڵن بوو و ناردى بۆ ناوچەى موئتە، ئوسامەیش بەدرێژایى 

ژیانى سەلماندى كە شایستەى ئەو پێگەیەیە.

5. هاوسەرە پاكیزەكانی پێغەمبەر
هێندە  هەڵبژاردنێكی  ئافرەتدا  سەدان  لەنێوان  هاوسەرەكانى  هەڵبژاردنی 
سەركەوتوو بووە، ئەوە هەڵدەگرێت لە ئاستیدا هەڵوێستە بكەین.. چونكە پێغەمبەر 
ببنە  بێت  توانایاندا  لە  )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( چەند خانمێكی وەهای هەڵبژارد كە 
لەو  بگرن.  سەنگینە  بەرپرسیارێتییە  ئەو  كۆڵی  بەرگەی  و  باوەڕداران  دایكی 
هەڵبژاردنەشدا تەواو پێكابووى. ڕۆژگار دەریخست كە هاوسەرەكانى زێڕى پاڵفتە 
كەسایەتییە  ئەو  لەڕێی  و  پێشەنگ  و  مامۆستا  و  ڕابەر  بوونە  ئەوەتا  بوون. 
چەندین  كرد.  ئیسالم  بە  گەورەیان  خزمەتێكى  كردن  پەروەردەیان  كە  مەزنانەوە 
خواناس و كەڵە زانا و زاهیدى وەك "مەسروق" و "تاووس كوڕى كەیسان" و "عەتائى 
كوڕى ئەبوڕەباح" زانیارییان لەوانەوە وەردەگرت و قوتابى ئەوان بوون و لە زانستی 

ئەوانیان نۆش دەكرد..
وەك لەبەرچاودایە، پێغەمبەری خوا خانمانێكی هەڵدەبژارد كە لە داهاتوودا 
و  پێگەیشتن  زەمینەی  بەختەوەریدا  خانەی  لە  و  بانگەواز  پێشەنگی  ببنە 
بۆ  ئامادەدەكرد  مەزنانەی  لێهاتنە  خاوەن  ئەم  و  دەڕەخساندن  بۆ  پێگەیاندنی 
خێزانە  لەنێو  پێغەمبەر.  بانگەوازى  میراتگری  ببنە  پاشەڕۆژدا  لە  ئەوەی 
چۆن  هەروەك  نەكات.  ئامانجە  ئەو  خزمەتى  نەبوو  یەكێكیان  خاوێنەكانیشیدا 
كرد  ئیسالمى  خزمەتى  بانگەوازدا  سەرەتاى  لە  َعنْها(  اهلُل  )رضَي  خەدیجە  خاتوو 
تینەوە  و  گوڕ  هەمان  بە  هەر  بەختكرد،  ڕێگەیەدا  لەو  سامانەكەى  هەموو  و 

بن جحر، الإصابة. 1. البخاري، فظائل الصحابة 1٧؛ مسمل، فظائل الصحابة 6٣؛ اإ
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و  زانست  باڵوكردنەوەى  بە  سەخاوەتمەندانەیان  خزمەتێكی  تریشى  خێزانەكانی 
ئیسالم كرد. لەمەشەوە دەردەكەوێت كە هەڵبژاردنى هاوسەرەكانى هەر لە حەزرەتى 
خەدیجەوە -كە ئەو كات هێشتا پەیامى پێغەمبەرایەتى بۆ نەهاتبوو بەاڵم چەندین 
نیشانەى پێغەمبەرایەتى لێ دەركەوتبوو- تا سەرجەم هاوسەرەكانى ترى، بە نوورى 
پێغەمبەرێتى و فەراسەت دەستنیشانكردووە و هەڵیبژاردوون. گەرنا مەحاڵە ئەو 

هەڵبژاردنە ڕاست و دروستانەى لێكدانەوەى ترى بۆ بكرێت.

ج- خاوەن فەراسەتی نوورانیی ڕەهەند سرووشی ئاسمانی
بەدەستهێنانى بڕوا و متمانەی كۆمەڵێك و بوونە جێى ڕەزامەندییان لە الیەن هەر 
سەركردەیەكەوە، بەندە بەوەی كە ئەو سەركردەیە ڕەچەتەی چارەسەر پێشكەش بە 
هەموو كێشەكانی ئەو كۆمەڵە بكات، جا چ لەسەر ئاستی تاك، خێزان، كۆمەڵگە 
بێت، یان لەسەر ئاستی سیاسی و ئابووری. ئەو سەركردەیەش چەندە سەركەوتوو 
قەبووڵ  شوێنكەوتووانیەوە  الیەن  لە  ئەوەندەش  كێشانەدا  ئەو  لە چارەسەرى  بێت 
دەكرێت و ڕێز و پایە و خۆشەویستى لە الیان زیاتر دەبێت و دەبێتە سومبولێكى 
هەمیشەیى بۆیان. حەزرەتى محەممەد موستەفا )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعَلْيِه( ئەو سەركردە 

و پێشەوایە بوو كە سەرجەم كێشە و گرفتەكانی مرۆڤایەتى چارەسەركردووە...
لەوانەیە بۆ چارەسەركردنى كێشەكان پەنا ببرێتە بەر فشار و بەكارهێنانى زەبر و 
هێز و دانانى سزا و دەربەدەركردن لە واڵت و بێبەشكردن لە مافە نیشتیمانییەكان 
لەرز  و  ترس  و  تۆقاندن  بارودۆخى  سەپاندنى  و  زیندان  دەرگاكانى  كردنەوەى  و 
لەناو هاواڵتیاندا. بەاڵم بەم شێوازە هەرگیز ناتوانى چارەیەكی ڕیشەیی بۆ هیچ 
كێشەیەك بدۆزیتەوە. تەنها لە چارەسەرى كێشەكاندا كۆڵەوار نابى، بەڵكو دەبیتە 
لەناو كۆمەڵگەدا.  بارگرژی  هۆكارى دروستكردنی چەندین گرێی دەروونی و 
بە  ئەمە  كەسانێكیش  ئەگەر  خۆ  دانانرێت.  ڕێگەچارە  بە  هەرگیز  لەبەرئەوە 
چارەسەر ببینن، لەڕاستیدا ڕێگەچارەیەكە كێشە و گرفتی دیكەی لێ دەكەوێتەوە. 
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بگرە چوونە ناو بازنەیەكی بەتاڵی ئەوتۆیە، لەكاتێكدا تۆ دڵخۆشی بەوەی كە 
شتێكت چارەسەركردووە، كەچی بێ ئەوەی ئاگات لە خۆت بێت بوویتە مایەی 

سەرهەڵدانی چەندین گرفت و ئاڵۆزی دیكە. 
هەر ئەوەندەی كەوتیتە ناو ئەو بازنە بەتاڵەوە، ئیتر تا ئەو دەمەی بازنەكە 
دەشكێنیت، هەر هەوڵ و تەقەالیەك بۆ قوتاربوون زیاتر و زیاتر نوقمت دەكات. 
كەچى دەبینین پێغەمبەرى خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( بێ ئەوەى گرفتاری گێژاوی 
بازنە بەتاڵەكان ببێت و پەنا بەرێتە بەر تیرۆر و تۆقاندن و بە ڕەچاوكردنی ئیرادەی 
ئازادی مرۆڤەكان و ڕێزگرتنیان، سەرجەم گرێ كوێرەكانی بە وێنەی ئاسانیی 
دەرهێنانی موو لە ماست كردووەتەوە. خۆ ئەگەر تەنها ئەم الیەنەى بەرچاوبگریت 
و النەكەیتەوە بەالى حاڵەتە دەراساكانى تر و لە موعجیزە زۆر و زەبەندەكانیشی 

وردنەبیتەوە، ئەوا باوەڕ بەوە دەهێنى كە ئەو پێغەمبەرى خوایە. 
هەموو گرفتە چارەسەر  ئەو  دەیتوانی  نەبوایە چۆن  پێغەمبەر  ئەگەر  دەی 
بكات؟ لەكاتێكدا ئێمە دەزانین ئەو لە كۆمەڵگەیەكدا ژیاوە كە لەبەر پوچەڵترین 
نوقمی  و  ئاژەوەگێڕی  بۆ  بوون  پێ  لەسەر  بەردەوام  و  دەنایەوە  هەرایان  هۆكار 
بااڵدەستیش  خوای  ببوون.  تاریكی  و  سەركەشى  و  گومڕایى  و  دواكەوتوویى 
ئەركێكی قورسی خستبووە سەر شانی، كە ئەویش خۆی لە ڕێنوێنیكردنی ئەو 

كۆمەڵەدا دەبینیەوە. 
هەروەك ئایەتی:

زبڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کرب
)الحشر: 21(

“ئه گه ر ئه م قورئانه مان داببه زاندایه  سه ر كه ژ و كێوێك، ده تبینی ملكه چ 
ده بوو وردو و خاش ده بوو شه ق و په ق ده بوو له  ترسی فه رمانی خوا.”

ئاماژەی بۆ دەكات، فەرمانبەرییەك خرابووە سەرشانی حەزرەتی محەممەد، 
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ئەگەر بخرایەتە سەر شاخەكان ئەوا هەپڕوون هەپروون دەبوون و دەبوونە تەپوتۆز. 
بەڵێ، ئەركەكە تا ئەو ڕادەیە گران بوو. بە تایبەت لەو كۆمەڵگەیەدا كە زۆر 
سەرەتایى و پەست و دواكەوتوو بوون. ئیتر ئەویش هات و پەنجەى خستە سەر 
كەنارى  گەیاندە  ئەوانیشی  و  دۆزینەوە  بۆ  ڕێگەچارەی  و  گرفتەكان  سەرجەم 

بێوەیى و ئاسودەیى...
بگرە كردنی بە كۆمەڵگەیەكى وەها ئاسوودەژین، خەڵكى دیكە مەگەر باسى ئەو 
جۆرە كۆمەڵگانە لە كتێبە خەیاڵكردەكاندا بخوێننەوە. فەرموون ئەوە "كۆمار"ەكەى 
كامیانێلال...  خۆر"ەكەى  "دەوڵەتى  و  مۆر  تۆماس  "یوتۆپیا"كەى  و  ئەفالتون 
هەموویان دەڵێیت لە ئەنجامى گەڕان بەدواى ئەو كۆمەڵەدا نووسراون كە حەزرەتى 

محەممەد )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( پێى گەیاندبوو.
 با لەوان گەڕێین تا لە شیوەكانى ئەندێشەیاندا بخولێنەوە، بڕوانین بۆ پێغەمبەر 
و  خراپ  الیەنە  ئەو  هەموو  داڕشت  كۆمەڵگەیەكى  سەدە  چەندین  پێش  كە 
كەموكوڕیانەى لێ داماڵى كە تەنانەت ئەو كۆمەڵگە ئەندێشەكردانەش گیرۆدەی 
ببوون، ئەوجا كردنى بە كۆمەڵگایەكى نموونەیى هاوتای ئەستێرەكانی ئاسمان و 
بكەوێت  ئەستێرانە  ئەو  ئەوانەی دوای خۆیی كرد. هەركەس شوێن  پێشكەشی 
دەبێتە سومبولی ئاسوودەی، هەروەك چەندین كەس بوون.. ئێمە لەم ڕۆژگارەدا 
هاوەاڵن  كۆمەڵگەی  كە  تێدەگەین  و  دەبینین  ئاشكرا  بە  زۆر  حەقیقەتە  ئەو 
ڕۆژانى  لە  كە  وەهایە  ئومێدیشمان  بووە.  واقیعى  و  ڕاستەقینە  كۆمەڵگەیەكى 

داهاتوودا بەرەو ئەو كۆمەڵگە نوورانیە هەنگاوبنێین..
ئەگەر بێت و پێغەمبەر )َعَلْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( هەڵنەستایە بە چارەكردنى سەرجەم 
پەیدا  ئایا دەكرا ئەو هەموو هاوەڵە  كێشە و گرفتەكانى مرۆڤى ئەو سەردەمە، 
ببن كە هەریەكەیان بۆخۆی مایەی شانازى مرۆڤایەتین؟ بێگومان نەخێر! بەاڵم 
ئاڵۆزییانەی  و  گرفت  ئەو  هەموو  خۆى  ژیری  بە  ئەستوور  پشت  تەنها  ئایا 
چارەسەركردووە؟ بەدڵنیاییەوە بۆ ئەمەش دەڵێین نەخێر و ئەمەشی بۆ زیاددەكەین: 
“خوای بااڵدەست فەتانەتێكی پێغەمبەرانەی پێ بەخشیبوو ئیتر ئەویش لە سایەی 
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ئەو فەتانەتە نوورانییەوە كە دارای ڕەهەندێكی ئاسمانی بوو بەوپەڕی ئاسانی 
بەڵگەكانى  لە  یەكێكە  ئەمەش  لەڕاستیدا  چارەسەردەكرد.  كێشەكانی  تەواوی 

پێغەمبەرایەتیەكەی و تەوەری باسەكەی ئێمەش هەر ئەمەیە.
 با ئێستاش چەند نموونەیەك لەو بارەیەوە بهێنینەوە:

1. دادوەریى كێشەى بەردە ڕەشەكە
لەو سەردەمەدا خەڵكى بە مەبەستی دۆزینەوەی ڕێگەچارە بۆ گیروگرفتە 
نۆژەنكردنەوەى  بە  دەستكرا  وەختێك  ئەوەبوو  بۆالی.  دەهاتن  هەمەجۆرەكانیان 
كەعبەى پیرۆز -كە خۆیشى تێیدا بەشدار بوو- دانانى بەردە ڕەشەكە لە جێگەى 
خۆیدا پشێوییەكی وەهای نایەوە وەخت بوو لەنێوان هۆزەكاندا ببێت بە فەرتەنە 
لە  گرفتە  ئەم  ئەگەر  كە  لەوەی  دڵنیابوون  هەمووان  خوێنڕشتن..  مایەی  و 
ماوەى یەك دوو ڕۆژدا چارە نەكرێت، ئەوا بێگومان جەنگ و هەرا بەرپادەبێت. 
هەروەك پێشتریش وتبوومان: ئەگەر پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( بە دانانى بەردە 
كێشەیەى  ئەو  ڕازیبكات  هەمووان  كە  شێوازەى  بەو  خۆیدا  جێگەى  لە  ڕەشەكە 
چارەسەرنەكردایە، ئەوا تەنگژەیەكی خوێناوى سەریهەڵدەدا. وەك ئاشكرایە بەردە 
ڕەشەكەی خستە ناو كراسێكەوە و گەورەى هۆزەكانى بانگكرد، تاكو هەریەكەو 
چمكێكى بگرن و بە جارێك بەرزیبكەنەوە. ئەوجا كە نزیك بووەوە لە شوێنى خۆى، 

بە دەستى پیرۆزى بەردەكەى خستەوە جێگەى خۆی..
ئەم ڕووداوەی كە لە ئێستادا ناچینە وردەكارییەكەیەوە ئەوەمان بۆ ڕووندەكاتەوە 

كە ئەو لەپێش پێغەمبەرایەتیشدا خاوەنى فەتانەتێكی مەزن بووە. 
لەو كاتەدا كە ئەو داوەرییەى كرد تەمەنى لە بیست تا بیست و پێنج ساڵیدا 
بوو واتە پێش ئەوەى شەرەفمەند ببێت بە پێغەمبەرایەتى و بەر لەوەی چەندەها 
لە  وانەكان  وەرگرتنى  بە  دەستبكات  و  بكرێتەوە  بەڕوودا  سنوورى  بێ  دەروازەى 
پەروەردگارییەوە. بەاڵم لەو قۆناغەشدا -بەو ئیلهامانەى كە لە ڕۆحیەوە دەجۆشان- 
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جێگەیەكى واى لەناو داڵندا داگیركردبوو تەنانەت وەختێك كافرانى قوڕەیش بینیان 
لە دەرگاى مزگەوتەوە دێتە ژوورەوە، هەموویان هاواریان كرد: “ئەوە محەممەدی 
ئەمینە! ڕازین بە دادوەریی ئەو.”1 بەمجۆرە بە هاتنی ئەو سەرجەم گرفتەكان 

چارەسەر بوون..
بەڵێ، بێ ئەوەى هیچ بیربكاتەوە، یان لە مێشكی خۆیدا بیهێنێت و بیبات و 
ڕاى ئەم و ئەو وەربگرێت و نەخشە دابڕێژێت، زۆر بە سادەیی و وەك ئەوەی موو 
لە ماست دەربێنێت ئاوا بە سانایی چارەسەریكرد. لەڕاستیدا ئەمە بۆ ئەو كارێكى 
زۆر ئاسان بوو كەسیش ڕەخنەى لێ نەگرت، نەشیاندەتوانى ڕەخنەبگرن، چونكە 
خۆیان كردبوویانە داوەرى خۆیان. ئەویش بە باشترین شێوە هەستا بەكارى خۆى و 

بێ هیچ هەڵە و دوودڵى و گالنێك هەموویانى ڕازیكرد..
لە سەرانسەرى ژیانیدا هەرگیز هەنگاوێكى بۆ دواوە نەناوە.. چونكە داڕاى 
الیەن  لە  كە  تێدەگەیشت  پەیامانە  لەو  چاكى  بە  زۆر  بوو  وەها  فەتانەتێكی 
خونچەى گوڵێك  وێنەی  بە  ئەو  فەتانەتەی  ئەم  دەهاتن.  بۆى  پەروەردگارییەوە 
خەندەیەكیش  وەك  دەبوو  ڕەنگاوڕەنگتر  دەهات  تا  گەشانەوەشى  بە  پشكوتبوو 
لەڕووى گرژ و پڕ كێشە و تێرنەبووى مرۆڤایەتیدا درەوشایەوە. لەو شوێنەدا كە تۆ 
وا گومان دەبەیت مەوداكانى مەزنایەتى ئەو بە پایان گەیشتوون، چەندین ئاسۆی 
ترت بەڕوودا وااڵ دەبن. وەك "یونس ئەمرە"ی شاعیر دەڵێت: “ئەوە خونچەیەكە و 

لە دوتوێیدا چەندین خونچەى تری هەڵگرتووە..”
لە ژیانى پیرۆزیدا بە بەردەوامی خەڵك بۆ چارەی كێشەكانیان سەریان لێداوە، 
ئەویش هیچكام لەوانی بە غەمبارى یان دڵشكاوى نەگێڕاوەتەوە. هەر لە دەستپێكی 
ڕێگەوە هەستا بە چارەسەركردنی دانە بە دانەی گرفتی هۆزەكەی، ئەو هۆزەی 

كە هەمووكات لەسەرپێ بوون بۆ نانەوەی ئاشووب و فیتنە..
گرفتی  ئاشتى،  و  جەنگ  قەیرانەكانی  بوو..  كێشەیەك  بۆخۆى  هیجرەت 
بەرژەوەندییە ماددییەكان، كێشەى غەنیمەت... خۆ ئەگەر ئەو زاتە نەیتوانیایە 

بن هشام، السرية النبوية 2/1٩. 1. �أحد بن حنبل، املسسند ٤25/٣؛ اإ
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بێ هیچ گومانێك  بكات،  و چارەسەریان  ببێت  دەرباز  كێشانە  لەو  ئاسانی  بە 
میللەتەكەى لەناو خۆیاندا -كە چێژیان لە بەربەرەكانێ و ملمالنێ وەردەگرت و 
بە سروشت زوو هەڵدەچوون- هەر زوو هەڵدەپژان بە یەكدا و دەستیان بە خوێنی 

یەكتر سوور دەبوو.

2. دابەشكردنى دەستكەوتەكانى حونەین
ئەو دەستكەوتانەی لە جەنگی حونەیندا دەست موسوڵمانان كەوتن، پێغەمبەر 
بەسەر هەندێك لەو كەسانەدا دابەشیكرد كە دەیویست دڵیان بەرەو ئیسالم نەرم بكات. 
ئەمەش بووە هۆكاری جۆرێك لە قسە و قسەڵۆك لەنێوان گەنجانی ئەنصاردا. 
دەیانوت:  و  نەدەكرا  دابەشكردنەیان پێ هەرس  ئەو  بەتایبەت گەنجەكان  بەڵێ، 
“هێشتا خوێنیان لە شمشێرەكانمان دەتكێت كەچی غەنیمەت دەدرێت بەوان.” لەم 
وەك  بارودۆخەكەی  و  دێتە خزمەت سەروەر  نێوەندەشدا سەعدی كوڕی عوبادە 
خۆی بۆ باس دەكات. سەروەریشمان بۆچوونی ئەو دەپرسێت. ئەویش لە وەاڵمدا 
دەڵێت: “منیش یەكێكم لەوان.” ڕەوشەكە تابڵێی هەستیار بوو. وای دەخواست 
دەستبەجێ ڕێگەچارەیەك بدۆزرێتەوە. مەسەلەكە بەرگەی ماتڵبوونی نەدەگرت.
ساناییەوە  بەوپەڕی  نوورپەخشەكەی  فەتانەتە  بە  پێغەمبەر  دەبینین  كەچی 
چارەسەریدەكات. گەر بیرتان مابێت لە شوێنی خۆشیدا ئەم ڕووداوەمان گێڕایەوە 
و وتمان كە بەڵگەیە لەسەر پەیامداریی حەزرەتی محەممەد )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(���
دەگرت.  لەخۆ  ئەنصارەكانی  تەنها  كە  رێكخست  كۆبوونەوەیەكی  پێغەمبەر 
جگە لەوانیش ڕێی نەدا كەسی تر بەشداری بكات. لە الیەكی ترەوە، چۆنێتی 
ئەنجامدانی كۆبوونەوەكە كاریگەرییەكی ئەرێنی وەهای لەسەر ئەنصار دروستكرد، 
هەر ئەوەندەی فەرمووی: “مەگەر ناتانەوێت لەكاتێكدا خەڵكی بە مەڕ و بزن و 
وشترەوە دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەكانیان ئێوە بە پێغەمبەری خواوە بگەڕێنەوە؟” هەموو 

ئەنصار كەوتنە هەڵڕشتنی فرمێسكی شادی.1 
بن هشام، السرية النبوية 5/1٧٧. 1. البخاري، مغازي 56؛ مسمل، زاكة 1٣2-1٤٠؛ اإ
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هەستانەوەی ئەو سەروەرە لەژێر باری ئەو قەیرانە ئاڵۆزانەدا نابێت بدرێتە پاڵ 
كۆمەڵە لێكدانەوەیەكی نهێنی، یاخود كۆمەڵە هێزێكی جیاواز. چونكە ئەو تەنها 

و تەنها پێغەمبەری خوایە.
لێرەدا دووبارەی بكەمەوە: ئەو  گەر ڕێگە بدەن مەسەلەیەك هەیە دەمەوێت 
دووبەرەكی  و  ئاریشە  و  ئاشووب  تینووی  كە  سەریهەڵدابوو  كۆمەڵێكدا  لەناو 
كۆڵێك  بە  ڕۆژێك  هەموو  و  بوو  گرفتدار  كۆمەڵگەیەكی  كۆمەڵگە  بوون.. 
بەرنارد  دەربڕینەكەی  -بە  ئەوانەی  هەموو  ئەویش  بەردەمی.  دەهاتنە  كێشەوە 
شۆ- وەك چۆن قاچ بخاتە سەر قاچ و فنجانێك قاوە بخواتەوە، ئاوا بە ئاسانی 
چارەسەردەكرد.. ئەمەش وتەیەكی بەویژدانی خاوەن ڕۆحێكی بێ ویژدانە: “لەم 
سەردەمەدا كە گرفت و قەیرانەكان لەسەر یەك كەڵەكە بوون، بەشەریەت لە هەموو 

كات زیاتر پێویستی بە حەزرەتی محەممەدە.”
بەرنارد شۆ بەم قسانەی وەك بڵێی گوزارشت لە سەرسامی خۆی دەكات لە 
ئاست پێغەمبەری خوادا كە چۆن بە ئاسانی لەمپەڕی ئاریشەكانی تەی كردووە. 
دانپێدانانەی  تۆزە  ئەو  حەزمدەكرد  زۆر  ڕاستییەكدا.  بە  داندەنێت  قسانەی  بەو 
بەس بووایە بۆ ئەوەی چاوی بەڕووی حەقیقەتدا بكردایەتەوە. چونكە هەر هیچ 
بەرامبەر بە سەروەرەكەم. جا بەو پێیەی  نەبێت ئەو هێندە قەدرناسییەی هەبوو 
بەرامبەر ئەبو تالیبیش بە هەمان شێوە بیردەكەینەوە، بۆیە ئومێددەكەم ئەم نەرمی 

نوێنییەمان چاوپۆشی لێبكرێت.
 

3. قەیرانی كۆچ
دەبینین  بەردەوامە.  هەر  سەردەمەشدا  لەم  تەنانەت  كێشەیە..  هەردەم  كۆچ 
واڵتەكەمان لە دەرەنجامى كۆچەوە چ تااڵوێك دەچێژێت. بەندە لە چەندین وتار 
ئەو  دەڕەنجامی  دیاردەیە  ئەم  كە  وتومە  و  دەربڕیوە  خۆمم  نیگەرانى  بۆنەدا  و 
پیالنانەیە كە لە دەرەوە نەخشەیان بۆ دەكێشرێت و وەك شانۆگەرى لە واڵتەكەماندا 



149 پێغەمبەری خوا وەك پەروەرشیار

نمایشدەكرێن. دوژمنان دەتوانن لە هەر بەشێكى ئەم واڵتەدا بیانەوێت دەرگاى ئاژاوە 
و دووبەرەكى بخەنە سەرپشت. دەتوانن چەندەها كون و كەلەبەر بكەنەوە و ڕێ بۆ 
قەیران و نەهامەتی خۆشبكەن. چونكە لە الیەكەوە بێباوەڕ و ستەمكاران و لە 
الیەكی تریشەوە دووڕووانى ئاسیا هەمیشە لە مەاڵسدان بۆ كردنەوەى دەرگاكانى 
الوازى  خاڵی  جار  چەندین  ڕابردووشدا  لە  لەسەرمان.  پیالنگێڕی  و  ماڵوێرانى 
ئێمەیان قۆزتۆتەوە و لەسەر نەخشەی هاوكێشە جیهانییەكان سڕیویانینەتەوە. بەو 
هۆیەشەوە تەواوی جیهانى ئیسالمی زیانمەند بووە. بەاڵم فیداكارانى بڕوا و ئیمان 
توانییان ئەو هێزە دینامیكییەى كە لە ڕۆحى ئەم ئوممەتەدایە و هەڵقواڵوى ئیمان 
و بیروباوەڕیەتى -پشت ئەستوور بە كۆمەكی خوایی- ڕامى بكەن و ئەو گەلە 
ڕزگاربكەن لەوەى كە چارەنووسى بە دەردى چارەنووسى بوڵگاریا یان توركستان 
یان ئۆزبەكستان یان مەنگۆلیا بچێت. داوا لە خوای دلۆڤان دەكەین كۆمەكى 
گەردنیان  لە  كە  بشكێنن  كۆیالیەتییە  زنجیرى  ئەو  تاكو  بكات  واڵتانەش  ئەو 
ئااڵوە و توانایان بداتێت تا ئەوانیش سنوورێك بۆ دوژمنانیان دابنێن، چونكە خوا 

دەفەرموێت:

زبۋ ۅ ۅ ۉ ۉرب
)آل عمران: 140(

“ئێمه  ئه و ڕۆژگارانه  ده ستاوده ست پێ ده كه ین له ناو خه ڵكیدا.”

جا ئەگەر ئەو ڕۆژانە ئەمڕۆ بەرەو ڕووى بەرژەوەندى دوژمنان بڕۆن، ئەوا 
سبەی پشتیان لێ هەڵدەكەن. بگرە لەوانەیە لە داهاتوودا خەندە و دڵگوشادى ئەو 

واڵتە داماو و ستەملێكراوانەش بەسەربكاتەوە.
بەڵێ، كۆچ بۆخۆى كێشەیەكى قورس و دژوارە.. پرسى كۆچكردنیش لەمڕۆدا 
و  باسێكە  دەزانن  خۆتان  كەوانەیەكەوە-  ناو  بیترنجێنمە  ویستم  بەردا  لە  -كە 
نازانن  میللەتێكى چەندان ملیۆنى و كاربەدەستەكانی تووشی قەیران كردووە و 
مەیدان،  هاتە  وەختە  ئەو  كۆچەى  لەو  دیارە  بكەن.  لەگەڵدا  مامەڵەى  چۆن 
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ژمارەى كۆچبەران نزیك بوو لە ژمارەى دانیشتووانی ئەوكاتەی مەدینە. كەچی 
دەبینین لە سایەی ئەو فەتانەتە بەرینەی پێغەمبەردا چ ئەوانەی بۆ حەبەشە و 
چ ئەوانەش كە بەرەو مەدینە كۆچیان كرد، تووشی هیچ جۆرە تەنگەتاوییەكی 
ماددی نەبوون و وێڕاى دەربازبوونیشیان لە سەختییەكانى دونیا، چەندین ئەنجامى 
باشیان بەدەستهێنا. لەڕاستیدا لە مێژووى جیهاندا هیچ كۆچێك نییە هێندەى ئەو 
كۆچەى كە لە سەردەمى پێغەمبەردا ڕوویدا سەركەوتنى بەدەستهێنابێت. كەوابوو 

پێغەمبەر چۆن ئەو گرفتە گەورەیەى چارەسەركرد؟
ئێستاش با بەكورتى لەسەر ئەم الیەنە بووەستین:

بوون.  كشتوكاڵ  خەریكى  دانیشتووانەكەی  بوو  بچووك  شارێكى  یەثریب 
كۆچەرە  ڕاستە  جوولەكەكان.  دەستی  كەوتبووە  بازرگانییەكەی  و  بازاڕ  بۆیە 
بەدەستەوە  پێویستیان  سەرمایەى  بەاڵم  بوون،  بازرگانى  شارەزاى  مەككەییەكان 
نەبوو تا بازرگانى پێ بكەن، بۆیە پێیان نەدەكرا كێبڕكێى جوولەكەكان بكەن. جا 
چۆن تواناى مامەڵەى بازرگانییان هەبوایە، لەكاتێكدا هەرچى سامان و موڵكیان 
كۆچەران  ژمارەى  ئەوەی  سەرباری  ئەمە  هێشتبوو.  بەجێیان  مەككە  لە  هەبوو 
بەردەوام لە زیادبووندا بوو كە ئەمەش زۆربوونی ڕێژەی دانیشتووانى مەدینەی 
لێدەكەوتەوە. جا ئیتر ئەو خەڵكە لە كوێدا نیشتەجێ بكرانایە و چۆن خۆراكیان بۆ 

دەستەبەربكرایە؟ ئەمە لەكاتێكدا خەڵكى مەدینە خۆیان هەژار بوون.
چاوەڕێی  هەمووشیان  و  ببوون  كەڵەكە  یەك  لەسەر  گرفتانە  ئەم  سەرجەم 
متمانەوە  چاوی  بە  هەمووان  دەكرد.  پێغەمبەر  لە  لەباریان  چارەسەرێكی 
چارەسەر  ئەوانەی  هەموو  هەڵمەتێك  بە  بوو  ئەو  هەر  چونكە  ئەو  دەیانڕوانیە 

دەكرد.. سەڕەنجامیش هەروا بوو. 
كۆچەران  نێوان  خستە  برایەتى  یەكسەر  مەدینە  گەیشتە  پێغەمبەر  كە  هەر 
بەهێزتر  زۆر  ڕۆحیاندا،  بە  كرد  وەهاى  برایەتى  گیانێكى  شنەی  ئەنصارەوە.  و 
میراتى  ماوەیەك  ڕادەیەك  تەنانەت گەیشتە  شیری..  برایەتى  لە  بوو  قووڵتر  و 
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یەكتریان دەبرد.1 بەڵێ ئەو برایەتییە ئەوەندە بەتین بوو ئەنصارەكان هەموو شتێكی 
خۆیان كرد بە دوو بەشەوە و بەشێكیان بەخشى بە برا كۆچبەرەكانیان.

لەو نێوەندەدا شاهیدی ئەم بەسەرهاتە دەبین كە ئەقڵەكان سەرسام دەكات:
بوخارى ڕیوایەت دەكات، كاتێك كۆچەرەكان هاتنە مەدینەوە، پێغەمبەری خوا 
عەبدولرەحمانى كورى عەوف و سەعدى كورى ڕەبیعەی كردە برا. ئەم برایەتییە 

هێندە قووڵ و لە ناخەوە بووە تا دنیا دنیایە نموونەیەكى ترى نەبووە و ناشبێت.
 ڕۆژێكیان سەعد دەستی عەبدولڕەحمانى بڕاى دەگرێت و پێی دەڵێت: “براكەم، 
ئێوە هەموو شتێكتان لە مەككە جێهێشتووە و ئاوا هاتوون. تۆ ئێستا بێ خێزانیت، 
منیش دوو خێزانم هەیە. بۆ خوا پێت دەڵێم: سەیری خێزانەكانم بكە، كامیانت 

بەالوە پەسەند بوو با من تەاڵقی بدەم و تۆ بیهێنە!..”
 عەبدولڕەحمان چاوى پڕبوو لە فرمێسك و فەرمووى: “خوا خێزانەكانت لە 
خۆت پیرۆز بكات و فەڕ بخاتە سامانتەوە. بازارەكەتانم پیشانبدە، ئەوە بەسە بۆ 

من.”
پاش ماوەیەك عەبدولڕەحمان توانای ئەوەی پەیداكرد كە بژێوی خاو و خێزان 
ئەمەش  هێنا.2  ژنێكی  ئەوەبوو  هەستا  پێی  كە  كار  یەكەم  بۆیە  بكات.  پەیدا 
خۆی لە خۆیدا جۆرێك ڕێز بوو لەو كەسانەی كە ئاموشۆی ماڵی دەكردن و 

نموونەیەكی جوانی ناسكی ڕۆح و نەزاكەتە.
ئەو  دەتوێتەوە.  برایەتییەدا  جۆرە  ئەم  لەبەردەم  كێشە  گەورەترین  بێگومان 
فیداكارە خەمخۆرانەی كە بەم ڕادەیە وابەستەی یەكتر بوون، لە هەمان كاتدا ئەو 
مرۆڤە بژاردانەش بوون كە دەستنیشانكراوی ئەوەبوون فەتحی جیهان بكەن. ئەو 
گیانى برایەتییەى بەسەر ئاسمانى مەدینەوە شنەی دەهات، بەدڵنیاییەوە ڕۆژێك 

دێت بەسەر هەموو جیهاندا پەخش ببێتەوە...

1. البخاري، فرائض 16؛ �أبو داود، فرائض 16.

2. البخاري، مناقب الأنصار ٣؛ ترمزي، بر 22.
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ملمالنێی نێوان "بێ نیازى" و "بەخشندەیى"
لە  هەندێك  ئەوەبوو  دانیشتبوو.  خۆى  بەتەنها  َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر 
گەورە موهاجیرەکان پاش مۆڵەت خواستن هاتنە خزمەتى. هیچ ئەنصاریەكیان 
لەگەڵدا نەبوو ئەمەش بۆخۆی جێى سەرنج بوو. داخۆ بۆچى كۆچبەرەكان بەتەنیا 

هاتبوون و بانگی پشتیوانەكانیان نەكردبوو؟ 
پاش مۆڵەت وەرگرتن مەبەستى هاتنەكەیان بۆ ئاشكرا كرد و عەرزیان كرد:

ئێرە.  بۆ  هاتین  و  كرد  هیجرەتمان  خوا  لەبەر  ئێمە  خوا،  پێغەمبەری  “ئەى 
هەموو ئاوات و مەبەستێكمان ئەوەبوو لەپێناو خوا لە خزمەت تۆدا بین. كەچی 
برا ئەنصارییەكانمان بە جۆرێك بایەخمان پێدەدەن دەترسین هەر لە دونیادا پاداشتی 
بژێوی  ئێمە خۆمان  ئیدی  بدەن  ڕێمان  برایانمان  با  تەواوبكەین.  دوایی  ڕۆژی 
خۆمان دابینبكەین. ئەو بەشەش كە بۆ ئێمەیان تەرخانكردووە بۆیان بگەڕێنینەوە. 

چونكە لەژێر منەتدا دەمێنینەوە و هەست بە شەرمەزاری دەكەین.”
بەدەم ئەم قسانەوە هەموویان چاوانیان فرمێسكی لێ دەباری. پێغەمبەریش 
)َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( نەیدەتوانی بەر بە فرمێسكەكانی بگرێت. ڕەنگە ئەم دیمەنە 
و  ملمالنێ  ڕوویەكەوە  لە  ئەمە  كردبێت.  گریان  نوقمی  نشینانیشی  ئاسمان 
بەربەرەكانێی نێوان بێ نیازی و خەمخواردنی یەكتر بوو. هەتا ئەو ڕۆژە سەرزەوی 

ملمالنێیەكی ئەوەندە جوانی بەخۆیەوە نەدیبوو.
چونكە پاش كەمێك كە پێغەمبەر ئەنصاری بانگ دەكرد و مەسەلەكەی بۆ 
دەگێڕانەوە، هەموویان بە یەكدەنگ ناڕەزاییان دەردەبڕی و ڕووبەڕووی ئەو بێ 
نیازییە دەوەستانەوە. چونكە رازی بوون بە وەها داواكارییەك هیچ جیاوازییەكی 

نەبوو لەگەڵ ئەوەی ڕازیبن جەستەیان بكرێت بە دوو كەرتەوە.
ئا ئەو برایەتییە بوو كە پێغەمبەر بە یەك هەناسە خستیە ناو دڵى هاوەاڵنیەوە، 
دەكرد  حەزیان  پشتیوانەكان  جەستە.  یەك  بە  كرد  ئەوانى  برایەتییەش  ئەو  هەر 
بەرگەیان  جودایی  ئازارى  لەتاو  چونكە  بمێننەوە،  ئەوان  الی  لە  كۆچبەرەكان 
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نەدەگرت و سوێیان دەبووەوە. ئەگەرچى ئەوان لە ڕۆژێكدا پێنج جار لە مزگەوتدا 
بە دیدارى یەكتر شاد دەبوون و لە هەمان شاردا دەژیان، بەاڵم دیارنەبوونیان لەناو 
ماڵەكانیان و لەكاتى ژەمەكاندا -كە لەگەڵیاندا وەك سێو كەرتیان كردبوو- دڵی 

دەهەژاندن.
نمایندەی جوامێری و  تریش  نیازى و الیەكەی  نمایندەی بێ  بەڵێ، الیەك 
خەمخۆری دەكرد. هەردووالش سووربوون لەسەر هەڵوێستی خۆیان. لە ئاكامدا 
هەردووال گەیشتنە ڕێكکەوتنێك. بەگوێرەى ئەوە كۆچبەرەكان بەكرێ لە باخ و 
مەزرای پشتیوانەكاندا ئیش بكەن، بەوەش دەتوانن خۆیان بەخێوبكەن و لەناو خانە 
ئیتر  نەمێننەوە.  كەسدا  منەتى  لەژێر  و  دابنیشن  خۆیاندا  سەربەخۆی  النەى  و 
بەمجۆرە پشتیوانەكان بوونە یاریدەدەری برا كۆچبەرەكانیان. بەمەش پێغەمبەر تا 

ڕادەیەكى زۆر كێشەى كۆچی لەڕێى هەستى "برایەتی"ەوە چارەسەركرد.1
كێشەیەكى تریشى چارەسەر كرد كە ئەویش بریتى بوو لە بازرگانى. پێغەمبەر 
)َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( سەرنجى دا جوولەكەكان لە مەدینەدا زاڵبوون بەسەر بازاڕ و 
ژیانى بازرگانیدا.. بۆیە فەرمانى دا بە دروستكردنى بازاڕێك بۆ موسوڵمانان لە 
شوێنێكى تردا2، تاكو موسوڵمانان مامەڵە و سەودای بازرگانی لەنێوان خۆیاندا 
ئەوەی  هەلی  الیەك  لە  هەنگاوە  ئەم  بكەن.  خۆیاندا  بە  تایبەت  بازاڕى  لە  و 
بازرگانییەوە بژێوی خۆیان دابینبكەن و  بۆ موسوڵمانان دەڕەخساند كە لەڕێی 
ناوەندی كڕین و فرۆشی تایبەتیان هەبێت، هەم ئەو هەژموونەش بڕەوێننەوە كە 
ناموسوڵمانان بەسەر بازاڕدا هەیانبوو. بۆ ئەم مەبەستە بازاڕێكى نوێ بنیاتنرا. 
مێژوونووسان  فڕۆشتن.  و  كڕین  بە  دەستیانكرد  خۆیاندا  لەناو  موسوڵمانانیش 
بۆمان دەگێڕنەوە كە كاتێكى زۆر تێنەپەڕى بوو جوولەكە تواناى بازرگانى نەما 

لە بازاڕەكانی مەدینەدا.
بازرگانیى  كێبەركێى  موسوڵماناندا  بازاڕى  لەناو  نەیدەتوانى  كەس  بەڵێ، 

1. البخاري، حبة ٣5؛ مانقب الأنصار ٣؛ مسمل، هجاد ٧٠.

بن ماجه، جتارة ٤٠؛ طرباين، املعجم الكبري 1٩/26٤. 2. اإ
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نەبێتە  موسوڵمان  ئەوەبوو  هەر  گەورەش  خوای  ویستى  بكات.  موسوڵمانان 
شوێنكەوتە و پاشكۆى كەس...

 بەڵێ، خوای میهرەبان هەرگیز ڕازى نابێت باوەڕداران گرفتارى زۆنگاوى بێ 
ڕێزى ببن و هەر چاوەڕێى دەرچوونى فەرمان بن لە خەڵكانى ترەوە و پەنا بۆ بێگانە 
ببەن بەو ئومێدەى كێشە و گرفتەكانیان بۆ چارەسەربكەن و بە سەرشۆڕییەوە پێیان 
بڵێن: “تكاتان لێ دەكەین فاڵنە گرفتمان بۆ چارەسەر بكەن.” خوا ئەم كارەمان 
رابوەستێت،  خۆى  پێى  لەسەر  بێت،  سەربەرز  دەبێت  ئیماندار  نابینێت.  ڕەوا  پێ 
بەدەست و بازووی خۆى كارەكانى ئەنجامبدات، بە چاوى خۆى ببینێت، بە هزرى 
خۆى بێتە گوفتار، بە بیر و نەخشەی خۆى چارەى كێشەكانى بكات و پاڕێزگارى 
لە  َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  كە  ئەمەبوو  ئا  بكات.  خۆى  ڕەسەنایەتى  لە 

مەدینەدا بناغەى بۆ داڕشت.

یەكەمین دەستوور
هەر كە پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَعلى آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم( گەیشتە مەدینە یەكسەر 
ناوى لێ دەنێن: "دەستوورى  یاسا  بوارى  بەیاننامەیەكی باڵوكردەوە.1 پسپۆڕانی 
بەندەكانی  لە  زۆرێك  بناغەى  و  ڕیشە  بەیاننامەیەدا  لەو  خوا".  پێغەمبەرى 

جاڕنامەی مافەكانی مرۆڤ بەدی دەكرێت.
بەڵێ، لە ڕێگەی ئەو مافانەوە كە بەخشی بە گاور و جوولەكەكان، یەكێتییەكی 
وەها پتەوی لەنێوان پێكهاتەكانی مەدینەدا بنیات نا، ڕێخۆشكەر بوو بۆ ئەوەی 
بیانهێنێتە بەرەی موسوڵمانان و دایانببڕێت لە نەیارە هەمیشەییەكانیان كە بریتی 
بوون لە بیزەنتى و ساسانى و قوڕەیشییەكان. بەم شێوەیە جوولەكەكان بۆ ماوەیەكى 
درێژخایەن لەژێر سایەى موسوڵماناندا بە ئاسوودەیى و ئاسایشەوە ژیانیان بردەسەر. 
ئاژاوەگێڕە گەورەكەی سەردەمی مەدینە، مونافیقى بەناوبانگ "عەبدوڵاڵى كورى 

بن هشام، السرية النبوية ٣/٣1-٣5. 1. اإ
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ئوبەى كوڕى سەلول" نیگەرانى خۆى بۆ قوڕەیش بەمجۆرە دەردەبڕی: “لەڕاستیدا 
ترسی من لەوە نییە بێتە مەدینە و لەوێ ئایینەكەی باڵوبكاتەوە. بەڵكو ترسی 
بەرەی  بێنێتە  بتپەڕستەكان  دژى  لە  گاورەكان  و  جوولەكە  لەوەدایە  ڕاستەقینە 

خۆی. هەر ئەمەشە مەترسی لەسەر ئێوە دروستدەكات.”
مایەی  بووە  درێژ  و  دوور  ماوەیەكى  بۆ  دەستوورە  یان  پەیماننامە  ئەو 
سەقامگیربوونى ئاشتەوایى و ئاسایش لەنێوان موسوڵمانان و جوولەكەكاندا، تاوەكو 
ئەو دەمەی جوولەكەكان پەیمانیان شكاند. جوولەكەكان لە زۆر مەسەلەدا سەردانى 

پێغەمبەریان دەكرد و پەنایان بۆ داوەریی ئەو دەهێنا.
بەڵێ، پەڕاوەكانى فەرموودە بۆمان دەگێڕنەوە كە جوولەكەكان لە بابەتی دزى 
ئەگەرچى  كە  تێدەگەین  لەمەوە  دەكرد.  پێغەمبەریان  سەردانى  زینادا  و  سزا  و 
كاروبارى جوولەكەكان بۆ خۆیان جێهێڵرابوو كەچی لەبەرئەوەی موسوڵمانەكانیان 
بە دادگەرتر و لێوەشاوەتر دەزانی -نەخوازەڵاڵ ئەگەر ئەو موسوڵمانە پێغەمبەری 
خوا بێت- بۆ هەموو مەسەلەیەك دەگەڕانەوە بۆ ڕای موسوڵمانان. ئەو سەرچاوە 
لەو  هەر  ئادەمی،  تەواوی گرۆى  مەرجەعى  دەبووە  داهاتوودا  لە  كە  پیرۆزەی 

ڕۆژانەوە مەرجەعییەتى خۆى سەلماندبوو.
بەڵێ، ئا بەو جۆرە بە یەك گورزی دەست كێشەى "كۆچ" چارەسەردەكرێت 
و موسوڵمانانیش لە كەشێكی ئازاد و پڕ ئاسوودەیدا بەڕووی دونیادا دەكرانەوە.

4. قەیرانی جەنگ
و  جەنگ  قەیرانی  بەڵێ،  بوو.  ئارادا  لە  شكستەكان  و  جەنگ  قەیرانی 

سەركەوتن و شكست و ئاشتەوایی...
پێغەمبەریش )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( چەندەها جەنگى دیوە. یەكەمجار لەگەڵ هۆز 
لەگەڵ  پاشتر  دەوروبەرى،  و  مەدینە  جوولەكەكانى  لەگەڵ  پاشان  و گەلەكەى، 
هەردوو ئیمپراتۆریەتى بیزەنتی و ساسانی. هەر چوار الی بە دوژمن تەنرابوو 
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ئەوجا ئەم دوژمنانە بێ وەستان قەیرانیان بەرهەمدەهێنا. بەاڵم ئەو هەموو جارێك 
هاوشێوەی دەرهێنانی تاڵە موویەك لەناو دەفرێك ماستدا ئاوا سەركەوتووانە خۆى 

لەناو گێژاوی ئەو كێشانە دەردەهێنا.

تاكتیكی ئوحود
لێرەدا نە باس لە سەركەوتنى بەدر و نە لە ئامادەباشییەكانى خەندەق و نە لەو 
داستانەی كە قارەمانەكانی موئتە تۆماریان كرد، وە نە لەو بەربەرەكانێیە ناكەین 
كە شۆڕەسوارەكانی یەرموك پێی هەستان، بەڵكو باس لەو دەرهاویشتانە دەكەم 
كە لە جەنگى ئوحوددا هاتنە گۆڕێ، ئەو جەنگەی كە لە ڕوویەكەوە بە شكست 
دادەنرێت. لەوێشەوە هەوڵ دەدەین بە یەك دوو ڕستە ئاماژە بۆ ئەو وردبینی و 
تێڕامان و بڕیارە دروستانە بكەین كە پێغەمبەری سەردارمان )َعَلْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( 

لەوبارەیەوە خستوونیەتە ڕوو.
لە ڕیزى موسوڵماناندا  ئەدگارەكانی نسكۆ  تیایدا  یەكەم جەنگە كە  ئوحود 
موسوڵمانێكى  هیچ  پاڵ  بدەمە  دۆڕاندن  لەوەی  خوا  بە  دەگرم  پەنا  دەركەوت. 
هەبوو  لەوەدا  كارجوان  تەقدیری خوای  پێش هەموو شتێك  ڕاستەقینە. چونكە 
چونكە لە بەرەی بەرامبەردا كەسانێكى وەك خالیدى كوڕى وەلید و عەمرى كوڕى 
بلیمەتێك بوون لە بوارى سەربازى و ڕامیاریدا.  عاص هەبوون، كە هەریەكەیان 
ئەوان  ڕاستە  دادەدا.  زەبەالح  سوپاى  چەندەها  بە  داهاتوودا چۆكیان  لە  ئەوانە 
لەوكاتەدا لەناو بەدبەختی ئەوەدا بوون كە لە ڕیزى سوپای بتپەرستاندان، بەاڵم 
ئەوان صەحابی ئایندە بوون. بەڵێ، هاوەاڵنی دواڕۆژ بەسەر هاوەاڵنی هەنووكەدا 

سەركەوتن.
 خاڵێكی دیكە ئەوەیە كە تیرهاوێژەكان بەگوێرەی ئەو ستراتیژە نەجوواڵنەوە 
كە پێغەمبەری خوا بۆی كێشابوون. بگرە هەندێكیان حەزى وەرگرتنی دەستكەوت 
دەستكەوت.  مەبەستەكەیانیان  پێچەوانەی  بەاڵم  هەڵدابوو  سەری  ناخیاندا  لە 
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لەڕاستیدا ئێمە خۆمان بە شیاوى ئەوە نازانین ڕەخنە لە هاوەڵە پایەبەرزەكانی ئەو 
نازدارە بگرین. بەر لە هەموو شتێك ئەوان شەرەفمەندی پلەى موقەررەبین بوون.. 

بێگومان ئەمەش داخوازی مامەڵە و هەڵسوكەوتێكی جیاواز بوو.
دەمەوێت ئەوە بڵێم كە ئەو مرۆڤە فریشتە ئاسایانە بەگوێرەی ئەو ئاستەی 
كە شیاویان بوو مامەڵەیان لەگەڵ دەكرا. گەرنا گومان لەوەدا نییە كە چاكەی 
ئێمە و مانان خراپەی ئەوان بوو.. بەڵێ، خۆ ئەگەر ئەوەى ئەوان ئەو ڕۆژە كردیان 
بەسەر  ئیجتیهادەوە كە هەمیشە  لەو ڕووەی  لەوانەبوو  ئەوا  بمانكردایە،  ئێمەش 
كەسانێكی  لەبەرئەوەی  بەاڵم  دەستبكەوتایە.  پاداشتیشمان  دەڕوانێت،  پاداشتدا 
و  خوایان گوشیوە  پێغەمبەری  دەستی  كە  ئەوان  وەكو  خۆنەویستی  خواویستی 
لەسەر تەركی دونیا و غەیری خوا سوێندیان خواردووە و پێش فریشتە نزیكەكانی 
باڕەگای خوایی كەوتوون، لە نێوەندی پێوەرەكانی خۆیاندا گەردیان خستبووە سەر 
ڕەنگ شكستی  دووچاری چارەنووسێكی  بۆیە  "قوربەت"،  بێگەردی  ئاوێنەی 

نسكۆ ئامێز بوون. 
 چى ڕوویدا؟ ئەوەى ڕوویدا ئەوەبوو لەناو چەند سەد هاوەڵێكدا حەفتا هاوەڵ 
لە  و  بریندارببوون  ژمارەیەش  ئەو  هێندەی  شەهیدبوون.1  دەزانین  ناوەكانیان  كە 
لە  كەمەرشكێن  گورزێكی  هەبوو  ئەوەیان  توانای  موشریكان  كەوتبوون.  جووڵە 
بەر  بردووەتە  پەنایان  موسوڵمانان  بینییان  وەختێك  بەاڵم  بوەشێنن،  موسوڵمانان 
مەترسییەوە.  بخەنە  خۆیان  نەیانویست  دلێرە،  دەنگیان  هێشتا  و  ئوحود  چیای 
پشتیوانییەكی  وەك  نازانین  ئێمە  جێهێشت.  جەنگیان  مەیدانی  دەمودەست  بۆیە 
خوایی لەوێدا چۆن دەركەوتوون و بە چ شێوازێكی نەبەردانە مامەڵەیان كردووە، 
بەاڵم ئەوەی دەیزانین ئەوەیە كە لە لێواری شكستدا سەركەوتن بوو بە نسیبیان 
و ترسێكی سامناكیان خستە دڵی بێباوەڕانەوە. ئەوانیش لە ترسی ئەوەی نەبادا 

تووشی کارەساتێك ببن لێیاندا و ڕۆیشتن.2

1. البخاري، مغازي 26؛ �أحد بن حنبل، املسسند 1/٣٠.

بن هشام، السرية النبوية ٤٣/٤. 2. اإ
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بیانوى بتپەڕستەكان بۆ ئەو ترسەیان -كە وەك شكست وابوو- ئەوە بوو دەیانوت: 
تاسەر ئێسقان ئازار و زیانمان پێ گەیاندوون، بەو زووانە ناتوانن لە ئاسەوارەكانى 
دەرباز ببن. كەواتە بابڕۆین، ئەگەر ئێمە هێرشیان بكەینەوە سەر، كێ دەزانێت 

چیمان بەسەردێت!
دواتر لە بەینی خۆیاندا كەوتنە گفتوگۆیەكی لەمجۆرە: “با بڕۆینەوە بۆیان. 
مادەم گورزی باشمان لێ وەشاندوون و تێكمان شكاندوون، با بە یەكجارەكی -وەك 
و  بكەین  سەركوتیان  هێنایان-  قارتاجەدا  بەسەر  ڕۆمانیەكان  كە  بەاڵیەی  ئەو 
مەدینەیان بەسەردا بڕوخێنین. با تۆویان ببڕین و قڕیان تێ بخەین. چونكە گەر 
تەنها یەك كەسیشیان بمێنێتەوە دواتر زیاد دەكەن و تووشی سەرئێشەمان دەكەن.”
یەكسەر  بووەوە،  ئاگادار  نیازیان  لە  َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  كە  هەر 
فەرمانى دا: “هەركێ دوێنێ لە ئوحود لەگەڵمان بووە، بە ساغ و زامدارەوە، با 

سبەینێ لە فاڵنە شوێن كۆببنەوە، هەڵمەت دەبەین بۆ راوەدوونانی دوژمن.”1
وا  ئوحود،  بناری  بەر  بردبووە  پەنایان  و  خواردبوو  گیریان  دوێنێ  ئەوانەی 
بریندارەكان.  و  زامدار  هەڵمەتی  سازدەكەن؛  تر  هەڵمەتێكى  بۆ  خۆیان  ئەمڕۆ 
چونكە ڕەوشەكە داخوازی ئەوەبوو هێزێكى مەعنەویى گەورە نمایش بكرێت، تاكو 

ئەو دڵشكاوییانەی لە خوارەوە باسیان دەكەین، بڕەوێنەوە:
هێزى  شكستى  لە  بوو  بریتى  ئومێدى  بێ  دیمەنەكانى  لە  دیمەنێك  یەكەم: 

مەعنەویى موسوڵمانان.
موسوڵمانان  سەركوتكردنی  بۆ  بێباوەڕان  حەزی  الیەكەوە  هەموو  لە  دووەم: 

تاوی سەندبوو.
سێیەم: تا دەهات تانە و تەشەر و خۆشحاڵى دووڕووەكان ڕووی لە زیادبوون 

دەكرد و ورەی باوەڕدارانیان دەڕوخاند.

بن كثري، البيداية و النهیاية ٤/٤8-٤٩. 1. اإ
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هەروەها نیازی بتپەرستان بۆ لە ڕیشە دەرهێنانی موسوڵمانان لەمالو ئەوال 
قسەی لێدەكرا. خۆ ئەگەر فەتانەتی پێغەمبەر نەبوایە و خێرا فریاى بارودۆخەكە 
نەكەوتایە، ئەوا لەوانەبوو كێشە و مەترسییەكى گەورە بقەومێت، كە موسوڵمانان 

بە زەحمەت بتوانن لەژێر باریدا هەڵبستنەوە.
 بەڵێ، ئەو ڕۆژە موسوڵمانان دووچارى چەندین ئازار و ناڕەحەتی بوونەوە، 
شكستێكی  و  كۆبكەنەوە  خۆیان  توانییان  بااڵدەست  خوای  چاودێری  بە  بەاڵم 

چاوەڕوانكراو بگۆڕن بۆ سەركەوتن.
بەڵێ، هەر ئەوەندەی پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( فەرمانی ئامادەباشی دا، 
هەندێكیان  بەڕەنگاربوونەوە.  كەوتنە  و  بەست  ڕیزیان  هەمووان  دوو  و  یەك  بێ 
دەستیان، هەندێكیان قاچیان پەڕیبوو هەندێكی تریشیان نەیاندەتوانی لەسەر پێ 
بڕۆن، كەچى كە بانگەوازەكەى پێغەمبەریان بیست یەكسەر لە چادرەكانیان هاتنە 
هەناسەكانى سەروەر گیانی  دەتوت  كرد.  لە جێگەى مەبەست  ڕوویان  و  دەرەوە 
بوژانەوەی كردووە بە بەریاندا وا هەموویان كەوتبوونە پێشبڕكێی بەدەمەوەچوونی 

بانگەوازەكەی. هەروەك بوصەیری دەڵێت:

ُه ِحنَي يُْدَعي َداِرَس الّرَِمِم �أْحیَا امْسُ لَْو َنَ�بَْت قَْدَرُه اَيتُُه ِعَظًما 

“ئەگەر موعجیزەكانی حەزرەتی محەممەد بە ئەندازەی قەدر و قیمەتی ئەو 
سەروەرە بوونایە، ئەوا كاتێك ناوی موبارەكی دەبرا ئێسك و پروسكی گۆڕستانەكان 

زیندوودەبوونەوە.”
بەڵێ ئێسك و پروسكەكان زیندوودەبوونەوە. ئەوەتا ئەوانەی لە ئوحودیشدا ناوی 

ئەویان دەبیست، یەك دوای یەك دەبووژانەوە. 
با ئێستاش ڕووداوەكە لە زاری یەكێك لە هاوەاڵنەوە ببیستین:

“برادەرێكم هەبوو تواناى ڕۆیشتنى نەبوو ئێمە لەسەر شانمان هەڵمان دەگرت. 
تیر  نەشتوانێت  ئەگەر  خۆ  جەنگ،  بەرەكانی  بۆ  بیبەین  وتبوین  پێى  چونكە 
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بهاوێژێت، خۆ دەتوانێت تیر بۆ تیرهاوێژەكان ئامادەبكات. هەر كەسە و یەكێكى 
هەڵگرتبوو كەسى وا هەبوو دەكەوتە خوارەوە و دەبوورایەوە.1 ئیتر ئەوە حاڵمان بوو 
بوو موشریكەكان  لە شیوى "حمراء األسد". ئەوێ شوێنێك  بووینەوە  نزیك  تاكو 
ئەوەبوو سوپای موسوڵمانان  ببینن.  دەیانتوانى دوكەڵى ئاگردانى موسوڵمانەكان 
قوڕەیش  وەختێك  تەكبیرەوە گەیشتنە جێ.  و  بەرز  دەنگی  بە  و  تەپوتۆز  لەناو 
بینی ئەوانەی كە دوێنێ وایدەزانی مردوون، وەك ئەوەی لە گۆڕ هاتبنە دەرەوە 
لە بەردەمیاندا قوت بوونەتەوە، لە جێی خۆیان وشكبوون.. هەر ئەوەندەیان بۆ كرا 
بڵێن: “با خۆمان تووشی كێشەیەك نەكەین، ڕزگاربوونمان لەوەدایە چی زووترە 

خۆمان بگەیەنینەوە مەككە.”2 ئیتر بەم شێوەیە گەڕانەوە بۆ مەككە.”
ئەگەر سەرنج بفەرموون دەبینن كە چۆن پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( لە یەك 
ئەو قەیران و  بە چارەسەركردنی هەموو  بە یەك هەڵمەت هەڵساوە  هەناسەدا و 
گرفتانەی كە جەنگ لەگەڵ خۆیدا كێشی دەكرد. قورئانى پیرۆز بەمجۆرە ئەو 

هەڵویستە دژوارەمان بۆ وێنا دەكات: 

زبېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبرب
)آل عمران: 173(

بێ  خه ڵكی  به ڕاستی  ده ڵێن:  پێیان  الواز(  )باوه ڕ  خه ڵكی  كه   “ئه وانه ی 
باوه ڕ و خوانه ناس خۆیان بۆ ئێوه  كۆكردۆته وه  و خۆیان بۆ ئێوه  مه اڵسداوه ، 
لێیان بترسن )خۆتان تووشی به اڵ مه كه ن( به اڵم ئه وان )واته  ئیمانداران به و 
پڕوپاگه نده یه ( باوه ڕیان زیاتر دامه زراو وتیان: خوامان به سه  كه  یاریده ده ر و 

یارمه تیده رێكی چاكه .”

بن هشام، السرية النبوية ٤/52. 1. اإ

بن هشام، السرية النبوية 55-5٤/٤. 2. اإ
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بەڵێ، قوڕەیش هەموو شتێكى بەجێهێشت و هەڵهات.. موسوڵمانانیش تاجی 
سەركەوتنیان كردە سەری هەژانەكەی دوێنێیان.. پاشان بە فەزڵی پەروەردگار بێ 

هیچ زیانێك گەڕانەوە بۆ مەدینە.
بە  سەبارەت  ئوحود  جەنگى  كە  دەكەن  لەوە  باس  مێژوونووسان  لە  هەندێك 
موسوڵمانان شكست بووە. بەڵێ، ئەگەر لە ئوحوددا الیەنێكى شكست لە ئارادا 
بۆ  ڕانەگرت  گوێیان  كە  هاوەاڵنەی  لەو  هەندێك  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەوا  بێت، 
ئامۆژگارییەكانى پێغەمبەر و لە ئامێزی ئوحوددا بە خوێنی شەهادەت شۆران و 
بە پاك و خاوێنی بەرەو ئاخیرەت كەوتنە ڕێ. بەاڵم ئوحود دیوێكی سەركەوتنیشی 
هەیە -كە بە بڕوای من ئەوە ئەو دیوەیە كە پێویستە لەسەری بوەستین- ئەویش 
وەك  )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(  دەڕوانێتە حەزرەتی محەممەد موستەفا  دیوەیە كە  ئەو 

چارەسەرسازی كێشەكان. 
بۆ  شكستەوە  لە  جەنگە  ڕەوتی  وەرچەرخاندنی  گرنگە،  ئەوەی  بەڵێ، 

سەركەوتن. پێغەمبەریش وەهاى كرد.
بەرگرى  كە  شوێنەدا  لەو  دەردەكەوێت،  بۆمان  ئوحودەوە  ئەزموونی  لە  وەك 
خوا  پێغەمبەری  دەكەن،  ئومێدی  بێ  ڕادەستی  خۆیان  و  دێت  لەبن  گەالن 
ئەو  هەموو  شكاندنی  هۆی  دەبێتە  هێرشەش  ئەو  هێرش،  بە  دەكات  دەست 
لەمپەرانەی بوونەتە كۆسپی سەرڕێ و ئومێد و ئیمان بە دەروونی باوەڕداراندا 
و  نیاز  دەكات.  نقوم  ئومێدیدا  بێ  لەناو  دووڕووانیش  سەرلەنوێ  و  دەپرژێنێت 
ئاواتى بێباوەڕانیش لەناو دڵیاندا لە گۆڕ دەنێت و دڵە شكاوەكانیش بە ئیكسیری 
كە  ئەوەى  پاش  بوترێت  ئێستا چى  دەبێت  كەواتە  دەكات.  ساڕێژ  ئومێد  و  ورە 
پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( شكستى گۆڕى بۆ سەركەوتن و موسوڵمانەكانى بە 
دڵى خۆش و سەركەوتنەوە گێڕایەوە بۆ مەدینە و بە حیكمەتى خۆى ئەو كێشە 
ئاڵۆزەى چارەسەركرد. تەنها ئەوەیە بە ڕاستى و ڕەوانى شایەتی بدەین كە ئەو 

"پێغەمبەرى خوایە"...
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ڕاوێژ
هەندێك لەو كێشانەش كە ڕووبەڕووی پێغەمبەری خوا دەبوونەوە بە ڕێگەی 
ڕاوێژ چارەسەری دەكردن. لەڕاستیدا دەیویست لە ڕ0ێی ڕاوێژكارییەوە بناغەی 
بنەما و بنچینەیەكی گرنگ دابڕێژێت. ڕاستە خۆی پێویستى بە ڕاوێژى كەس 
هەمووكات  ئیسالم  نوێنەرى  دەبوونە  و  دەهاتن  خۆى  دواى  ئەوانەى  بەاڵم  نەبوو 
كرابوو.  پاڵپشت  ئیالهی  بە كۆمەكی  بەڵێ، خۆی  دەبوو.  ڕاوێژ  بە  پێویستیان 
خوای بااڵدەست لە هیچ مەسەلەیەكدا ئەوی بەتەنها جێنەهێشتووە. خۆ ئەگەر 
نەخۆشیەك ئازارى بدایە، پەروەردگار فریشتەیەكی دەنارد بە هانایەوە و ڕێگەى 
هەبوو  مەلەكوتەوە  جیهانى  بە  پتەوى  و  بەردەوام  پەیوەندییەكى  پێدەوت.  شیفاى 
كەچی لەگەڵ ئەوەشدا گرنگى و بایەخێكى زۆرى بە بابەتى ڕاوێژ دەدا. ئەمەش 

بۆخۆی ڕەهەندێكی ترە لە ڕەهەندەكانی فەتانەتەكەی. 
لە  پەیڕەوكراو  سیستەمێكی  بووە  "ڕاوێژ"  سەدە  چەندین  تێپەڕبوونی  پاش 
بواری دەوڵەتداریدا. جا لەبەرئەوەى دەروازەى كارگێڕى لە ئیسالمدا بەسەر ڕاوێژدا 
لە  بوونەكەی  جیهانی  كە  هۆیەوە  بەو  هەروەها  فراوانە،  بڵێی  تا  و  كراوەتەوە 
ئامێزبگرێت، بۆیە دەبینی بە هەموو سەدەكاندا  لە  توانایدایە تەواوی سەدەكان 
یەك بەیەك گوزەرى كرد و ڕۆڵى خۆى بینى تاكو گەیشتە ڕۆژگاری ئەمڕۆمان.

بڕگەیەك لە ڕاوێژ
ئەوجا چەپكێك نموونە:

1. پێغەمبەری سەروەر ڕاوێژى لەگەڵ هەموو كەسێكدا دەكرد و را و بۆچوونى 
یەكەكانی  سەرجەم  لە  ڕاوێژ  بنەمای  دەیویست  چونكە  وەردەگرت.  هەمووانى 
ژیانی كۆمەاڵیەتیدا ڕەگ دابكوتێت. ئەوەبوو ڕاوێژى بە حەزرەتی عەلى كرد. 
ئەگەرچی حەزرەتی عەلى ئەو مرۆڤە بوو كە دەیوت: “ئەگەر پەردەی غەیبیش 
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البدرێت یەقینم زیاد ناكات.” كەچی لە بازنەی دەرسی پێغەمبەردا تەنها منداڵێك 
بوو. پێغەمبەریش هەر لەو تەمەنەوە پرس و ڕای پێ دەكرد.1

ئەوەبوو دووڕازەكان )مونافیقەكان( بوختانیان بۆ عائیشەى دایكمان هەڵبەست. 
بەڵێ، قێزەونترین بوختانیان بۆ ئەو دایكەمان هەڵبەست كە پاكیزەییەكەی بە دەقی 
ئایەت سەلمێنراوە. ئەم ڕووداوەش بە ڕووداوی "اإلفك" ناسراوە. ئەو ڕووداوە فرە 

ڕەهەندە بەمجۆرە لە الپەڕەكانی مێژوودا تۆماربووە:
ئەگەرچى پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( تەواو دڵنیابوو لەوەی كە وەحى ئەم 
باسە یەكالدەكاتەوە و سەبارەت بە حەزرەتی عائیشەش بچووكترین گومانی نەبوو 
كەچى دیسان پێی باش بوو ڕاوێژ بە دانە دانەی هاوەاڵنى بكات. بیرمان نەچێت، 
ڕاوێژ هەمیشە سوود و قازانج دەستی ئینسان دەخات و نەبینراوە هیچی لێ كەم 

بكاتەوە. دەی خۆ ئەویش بۆ ئەوە نێرراوە تاكو سوود و قازانجمان دەستبخات.
هەر لەم بارەیەوە لە ڕیوایەتێكى الوازدا ئەم بەسەرهاتەی خوارەوە دەگێڕدرێتەوە: 
پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( بانگى حەزرەتی عومەر دەكات و لێى دەپرسێت كە 
ڕاى ئەو سەبارەت بە عائیشە چییە. حەزرەتی عومەریش وەاڵم دەداتەوە: “ئەى 
پێغەمبەری خوا، بە دڵنیاییەوە عائیشە پاكداوێن و بێ گوناهە.. بوختانیان بۆ 
هەڵبەستووە.” پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعَلْيِه( لێى دەپرسێت كە چۆن دەزانێت وایە؟ 
ئەویش دەڵێت: “جارێكیان خەریك بوو نوێژت دەكرد، -ئێمە دواتر زانیمان- بێ 
ئەوەى پێی بزانىت نەعلەكەت نەختێك پیس ببوو.. كە خەریك بوو بەو حاڵەوە نوێژ 
داببەستی، یەكسەر جوبرەئیل دابەزى و ئاگادارى كردى كە نەعلەكەت دابكەنیت. 
جا ئەگەر خوای میهرەبان لە پیسییەكی وەها بچووك ئاگادارت بكاتەوە، ئیدی 
چۆن كەسێكی وا دەكات بە مەحرەمت كە -دووربێ- تاوانێكی وای ئەنجامدابێت؟ 
نەخێر ئەی پێغەمبەری خوا، بێگومان جوبرەئیل دێت بۆ الت و هەواڵت دەداتێت 

كە عائیشە چەندە پاكیزە و خاوێنە.”

1. البخاري، املغازي ٣٤؛ مسمل، توبة 56.
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بەڵێ، پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( فەرموویەتی: “َما نَِدَم َمِن اْ�تََشاَر” “ئەو 
كەسەی ڕاوێژ بكات هەرگیز پەشیمان نابێتەوە.”1 هەربۆیە ڕاوێژى بە حەزرەتی 
عومەریش كرد. ڕاوێژێكی لەو جۆرە هیچى لە كیس نەدەدا. نەك هەر هیچی 
لە كیس نەدەدا، بەڵكو سەرلەنوێ دڵی حەزرەتی عومەری فەتح دەكردەوە. بەڵێ، 
پێغەمبەر ڕاوێژى بە قوتابییەكانى دەكرد و ڕاى وەردەگرتن. بێگومان دیسانەوە 
ئەوانە سوودمەند و براوە دەبوون كە پرس و ڕایان پێدەكرا، چونكە بەم ئاكارەی 
دەیفەرموو:  نەبوو  خۆى  هەر  مەگەر  فێردەكردن.  ئەخالقی  گرنگی  وانەیەكی 

“ئەوەی ڕاوێژ بكات هەرگیز پەشیمان نابێتەوە؟”
2. لە سەروبەندی ئەوەی بەرەو بەدر بكەونە ڕێ، بە جیا ڕاوێژی بە ئەنصار 
مەردانە  چەندە  كۆچەرانەوە  بەناوى  عەمر  كوڕى  میقدادى  كرد..  موهاجیر  و 
هاتە گۆ: “ئەى پێغەمبەرى خوا، بڕۆ بەدەم فەرمانی پەروەردگارتەوە، ئێمەش 
موسا  بە  ئیسرائیل  نەوەكانى  كە  ناڵێین  پێ  ئەوەت  ئێمە  خوا  بە  لەگەڵتداین. 
پێغەمبەریان وت: “بڕۆ خۆت و خواكەت جەنگ بكەن، ئێمەش لێرە بۆخۆمان 
دادەنیشین.” بەڵكو دەڵێن: “بڕۆ خۆت و خوا جەنگ بكەن، ئێمەش لەگەڵتدا 
جەنگاوەرین. سوێند بەو خوایەى كە تۆى بە هەق ناردووە، ئەگەر بمانبەیت بە گۆم 

و زۆنگاویشدا لەگەڵت دەبین هەتا دەگەینە مەبەست.”2
 پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( قسەكانى پەسەندكرد و دوعاى خێرى بۆ كرد. 
پاشان فەرمووى: “خەڵكینە ڕای خۆتانم پێ بڵێن!” مەبەستى لە پشتیوانەكان 
بوو چونكە تا ئەو وەختە بە راشكاویی گوزارشتیان لە بۆچوونی خۆیان نەكردبوو 
بوو  تیژ  بیرێكی  دارای  بزانێت. سەعدی كوڕی موعاز كە  ڕایان  دەیویست  و 

یەكسەر هاتە قسە و وتی: “دەڵێیت مەبەستت ئێمەیە ئەى پێغەمبەری خوا؟”
ئەویش فەرمووى: “بەڵێ وایە!” ئەوجا سەعد فەرمووى: “ئەی پێغەمبەری 

1. طرباين، املعجم الصغري 1٧5/2.

بن كثري، البيداية و النهیاية ٣/262-26٤. بن هشام، السرية النبوية 161/٣-162؛ اإ 2. اإ
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خوا وەاڵمی ئێمە ئامادەیە: ئەوە ماڵ و ئەوەش گیانمان.. هەر هەمووی فیدای 
كە  شایەتیماندا  زانیت،  ڕاستگۆمان  بە  و  هێنایت  پێ  باوەڕمان  ئێمە  تۆیە. 
ئەوەى هێناوتە حەقە، لەسەر ئەمەش پەیمان و گفتى خۆمان دا كە گوێڕایەڵیت 
بكەین. ئەى پێغەمبەرى خوا، بفەرموو بكەوە ڕێ بۆ ئەو كارەى دەتەوێت، ئێمە 
لەگەڵتداین. سوێند بەو خوایەى تۆى بەهەق ناردووە، ئەگەر بشدەیت لە دەریا، 
ئیمەش لەگەڵتدا لێى دەدەین و یەك كەسیشمان لێت دوا ناكەوین. هیچ نیگەرانیش 
نابین بەیانى بە دیدارى دوژمنمان بگەین. ئێمە لە جەنگدا ئارامگرین، لە ڕووى 
دوژمناندا دلێر و نەبەردین. سا بەڵكو خوا بەهۆى ئێمەوە ئەوەت پیشانبدات كە 

چاوتی پێ ڕوون دەبێتەوە. لەسەر بەرەكەتى خوا بكەوەرە ڕێ.”
پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( ڕاوێژى دەكرد و بەمەش گیانى یەكێتى و تەبایی 
یەكدەنگ  خاڵێك  لەسەر  ئەنصار  و  موهاجیر  دەردەخست.  موسوڵمانانی  نێوان 
بوون. ئەویش سووربوون بوو لەسەر جەنگ و شەهیدبوون. ئەوەش تاكە شتێك بوو 
كە دەبوو پێی هەڵبستن لە ئاست گرۆ و ئۆردوى دوژمندا كە بە ڕق و كینەوە 
شمشێرەكانیان راكێشابوو و تیرە ژەهراوییەكانیان خستبووە ناو تیروكەوانەكانیانەوە. 
بوو بۆ بەرگریكردن لە حەق و حەقیقەت  پێغەمبەر لەسەر پێ  لەو كاتەدا كە 
بۆچوونی هاوەاڵنى  ئیسالم،  نەتەوەى  ئابڕوو و كەرامەتى  و  ئیسالم  و شەرەفى 
وەردەگرت. بەمجۆرەش بۆچوونی بەرزى خۆی بە فراوانترین زەمینەدا باڵودەكردەوە 
و لەسەر پتەوترین بناغەش جێگیری دەكرد، ئەوجا دەیسپارد بە جۆش و خرۆشی 

دانە بەدانەی هاوەاڵنی.
خوای  لەڕاستیدا  بوو.  ئەمە  هەر  ئەو  بنەڕەتی  مەبەستی  خۆ  جا  بەڵێ، 
بااڵدەست نەخشەى ڕێگەى بۆ كێشابوو. ئەویش وێڕاى ڕێنوێنی پەروەردگاری، 
ڕای شوێنكەوتووانی وەردەگرت، تاكو لەو هەڵوێستە گرنگەدا هاوبەشی بیركردنەوە 
و هەستەكانیان بێت. خۆ ئەو هەرچی بڕیارێكی بدایە ئەوان بێ چەند و چوون 
بوو.  ئیمان  بەڵێنەش  ئەو  واتای  پێدابوو..  بەڵێنیان  ئاخر  ملیان بۆ كەچ دەكرد. 
و  ڕایدەوەشێنێت  ئەسپایی  بە  و  دەگرێت  مالیك  كوڕی  كەعبی  یەخەی  ئەوەتا 
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پەیمانت  نەدام؟ مەگەر  پەیمانت پێ  لە عەقەبەدا  پێی دەفەرموێت: “ئەی تۆ 
پێ نەدام كە لە شین و شادیدا، بە شەو و بە ڕۆژ لەگەڵمدا بیت و لێم جودا 
نەبیتەوە؟”1 پەیمانیان دابوو و بەرەو ڕووی مەرگ چوون. ئەمە بڕیاری خۆیان 

بوو. بڕیارەكەشیان بردەسەر.
دەكرد  خۆش  ڕێی  ڕاوێژەوە  لەڕێی  َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  نازدار  پێغەمبەری 
دەبینی  بۆیە  بزانن.  بانگەوازەكەى  خاوەنى  بە  خۆیان  موسوڵمانان  تێكڕاى  تاكو 
هەر كەسە و بەگوێرەى توانا و وزەی خۆی بە هەڵەداوان شانی دەدایە بەر ئەو 
گەنجینەی گەوهەرە. بەڵێ، هەموویان خۆیان بە خاوەنی بانگەوازەكەی دەزانی 
و بڕواى تەواویان هەبوو كە هەڵگرتنى ئەو پەیامە مەبەست و ئامانجى ژیانیانە 

و شەهیدبوونیش لەو ڕێیەدا شیرینترین ئاواتە.
جێیەكدا  لە  و  هات  دوژمن  ڕووبەڕووبوونەوەی  پێگەی  بە  سەبارەت   .3
سەقامگیربوو. ئەو جێگەیەی هەر لە سەرەتاوە دۆزیبووەوە و خۆی بۆ سەر بیرەكان 
دانابوو. هەر زوو بڕیاری ئەوەی دابوو چ تەپۆڵكەیەك بگرێت و لە كوێشدا گورز 
لە دوژمن بوەشێنێت. بەاڵم دیسانەوە دەرگای ڕاوێژ لەسەر مەسەلەكە دەكاتەوە. 
لەو كاتەدا حوبابی كوڕی مونزیر، كە زۆریش بەناوبانگ نەبوو لەناو هاوەاڵندا، 
هەستایە سەرپێ و وتی: “ئەی پێغەمبەری خوا، ئایا جێگیربوونت لەم شوێنەدا 
بە فەرمانی وەحییە؟ ئەگەر بە فەرمانی وەحییە ئەوا ناتوانین بستێك لە شوێنی 

خۆمان بترازێین. یاخود ستراتیژ و بۆچوونی تایبەتی خۆتە؟”
خۆمە،  بۆچوونی  وتی  و  دایەوە  وەاڵمی  َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  كە 
حوباب بەم شێوەیە بەردەوامی دا بە قسەكانی: “ئەی پێغەمبەری خوا، با ئەو 
جێیە بگرین كە بیرەكانی لێیە. هەرچی بیرەكانی تریشە با پڕیان بكەینەوە و ئاو 
بۆ دوژمن نەهێڵینەوە. ئەوجا تۆش باڕەگاكەت لەسەر بیرەكە بەجۆرێك جێگیربكە 

بكەویتە ناوەڕاستی ئێمەوە.”2
1. البخاري، مغازي ٧٩؛ مسمل، توبة 5٣.

بن كثري، البيداية و النهیاية 26٧/٣. بن هشام، السرية النبوية 16٧/٣-168؛ اإ 2. اإ
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4. سەلمان كۆیلەیەكى فارس بوو. كۆیلەیەك كە لە سەرەتادا ئاگر پەرست و 
پاشان مەسیحى و دواجاریش موسوڵمان بوو. وەختێك موسوڵمان بوو بێ كەس و 
بێ نەوا بوو. لە هەموو شتێكدا خۆی بە قەرزاربارى ئیسالم دەزانی. خۆی بە 
چەند وشەیەك بە جوانترین شێوە ئەمە دەردەبڕێت. جارێكیان لێی دەپرسن كە لە 

كێیە و كوڕی كێیە: ئەویش بەمجۆرە وەاڵمیان دەداتەوە: 

�الُم ل �أَب يل ِ�واه
إ
�أِب اْل

ذا ِافتََخُروا ِبَقيس �أو تَْممي
إ
ا

باوكى من هەر ئیسالمە، جگە لەو باوكم نییە
شانازى خەڵك قەیس و تەمیمە، هیچ باكم نییە1

سەلمانی  ئەو  دۆزیوەتەوە،  خۆى  ڕاستەقینەى  ڕەچەڵەكی  بەڕاستى  بەڵێ، 
ڕۆڵەى ئیسالمە..

لە جەنگى خەندەقدا كە بە "ئەحزاب"یش ناسراوە، پێغەمبەر وەك نەریتى خۆى 
ڕاوێژ بە هاوەاڵنى دەكات. هەریەكە و شتێك دەڵێت، تا ئەوەی نۆرەى سەلمان 
دێت. سەلمان بۆچوونی خۆی بەم شێوەیە دەردەبڕێت: “ئەی پێغەمبەری خوا 
)َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(، الی ئێمە نەریت وابوو لەكاتى شااڵوى دوژمندا خەندەق بە 
دەكەم  وەها  خەندەقێكى  هەڵكەندنى  پێشنیارى  بۆیە  هەڵبكەنین.  شاردا  دەورى 

بەدەورى مەدینەدا.”
بە  فەرمانیدا  بۆیە  بوو.  پەسەند  بەالوە  سەلمانی  بۆچوونەكەی  سەروەرمان 
هەڵكەندنى خەندەق و خۆیشى لە كارى هەڵكەندندا بەشداریكرد و جۆش و خرۆشی 

هاوەاڵنی بەرزدەكردەوە.2
5. تەنها ڕاوێژى بە پیاوان نەدەكرد، بەڵكو پرس و ڕاى بە ئافرەتانیش دەكرد. 

1. نووي، حتزيب الأ�امء ص218.

بن كثري، البيداية و النهیاية ٤/٩5. بن �عد، الطبقات الكربی 66/2؛ اإ بن هشام، السرية النبوية 1٧2/٤-182؛ اإ 2. اإ
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پێشنیارەكەشى  و  كرد  خێزانى  سەلەمە"ى  بە"ئوم  ڕاوێژى  حودەیبیەدا  لە  ئەوەتا 
جێبەجێكرد.1

بەدرێژایى ژیانى ئەم ڕێبازەى گرتەبەر و لەو ڕێگەیەوە توانى چەندەها گرفت 
ڕاوێژ  بایەخی  لە  خەریكە  دواییەدا  لەم  ئێمە  وا  ببەزێنێت.  سەخت  كێشەى  و 
تێدەگەین لە بەڕێوەبردنى دەوڵەتدا. تاكڕەو و خۆسەپێنەكان لەدواى خۆیان سەدان 
بوو  پێغەمبەرمان  ئەوە  بەو جۆرە ڕۆیشتوون.  و  بەجێهێشتووە  قەیرانیان  و  كێشە 
ئەقڵ  دیارە  دابنێین.  ژیری  و  فیكر  بۆ  ئەرزش  و  ڕێز  گەورەترین  فێریكردین 
حیكمەتی وجودی خۆی هەیە، هەربۆیە بوونی داوەری ژیری و بیركردنەوەش 
حیكمەتی خۆی هەیە. تەنانەت لەو كەسانەشدا كە سڕووش پاڵپشتیان دەكات و 
لەو مەسەالنەشدا كە لەسەر بناغەی وەحی هاتوونەتە ئاراوە، دیسانەوە سەریان 
لە  یەكێك  بۆیە  وەحیدا.  لێكدانەوەی  لە  دەگێڕن  بەرچاو  ڕۆڵی  و  دەدرێت  لێ 
هەڵسەنگاندنی  و  ژیری  لە  بوو  بەش  بێ  هەركەس  ئەوەیە  شەرع  بنچینەكانی 

ئەقڵی بە موكەللەف و لێپرسراو دانانرێت.

داخوازى و جێبەجێكاری
و  نەزەر  یەكێتیى  لە  بریتییە  پێغەمبەرمان  كەسایەتیی  دیكەى  ڕەهەندێكى 
قەدەم. چاوی گەیشتبێتە هەركوێ و ڕوانینی ئاڕاستەی هەر جێیەك كردبێت، 
توانیویەتى پێ بنێتە ئەو جێگەیە و ئەو بیرۆكە و پالنانەى هەیبووە دەستبەجێ 
و  سەرسامی  هیچ  بێ  یارانى  و  شوێنكەوتە  ڕووەوە،  لەم  بكات.  جێبەجێیان 

دوودڵییەك فەرمایشتەكانیان خستووەتە زەمینەی كردارەوە.

مەردی بەرنامەداری و پالنسازی
لە ڕۆژگارى ئەمڕۆماندا پالندانان بووە بە یەكێك لە بابەتە هەرە گرنگەكان. 

1. البخاري، رشوط 15؛ �أحد بن حنبل، املسسند ٣٣٠/٤.
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دەدەن  پێ  بایەخی  شتێكدا  هەموو  لە  هەن،  دنیا  گەالنى  و  دەوڵەت  هەرچى 
بەردەوام  و  دەزانن  پێشكەوتنى  و  هەستانەوە  گرنگەكانى  پایە  لە  یەكێك  بە  و 
لەسەر زوبانیانە. بە پێچەوانەوە، نە گەشەسەندن ڕوودەدات، وە نە بووژانەوەیەكی 

هاوسەنگ.. بەڵێ، پالن و بەرنامەڕێژی ترپەی دڵی كۆمەڵگەیە. 
لە دیوێكیشەوە بە مەرجێكى سەرەتایی دادەنرێت بۆ كۆنتڕۆڵكردنی بونیاتی 
دەستەیەكى  نە  وە  هەبووە،  كۆمپیوتەرى  نە  خوا  پێغەمبەری  دیارە  كۆمەڵگە. 
پسپۆڕى پالندانان. كەچى گەرماوگەرم و لە ساتى خۆیدا بڕیارى دەدا، ئەوجا 
هەنگاوى دەنا بۆ جێبەجێكردنى. لە كۆمەڵە پرس و بابەتێكی وەهادا بڕیارى دەدا، 
كە بابەتى سەد ساڵە و دووسەد ساڵە، بگرە دووهەزار ساڵەش بوون. وە لە هیچكام 
لەو پرسانەشدا گرفت یان گرێیەكی دوای خۆی بەجێنەهێشتووە. واتە لەدواى 
بێت.  ئەو  فەرمایشتەكانی  پێچەوانەى  بڵێت  شتێك  نەیتوانیوە  كەس  هیچ  خۆى 
لەكاتێكدا -وەك پێشتریش لە سۆنگەیەكی ترەوە عەرزمكردن- ئەو بە ئەركێكی 
قورسی وەك تەبلیغەوە نێردرابوو. بۆیە دەبوو لەم بابەتەدا بەجۆرێك هەنگاو بنێت 
یان  دواوە  بگەڕێتە  نەبێت  تێدا  ئەوەی  بواری  چییە  میللیمەترێكیش  تەنانەت 

پاشەكشێی پێ بكرێت.
ورد و درشتى الیەنەكانى ژیانى شایەتى ئەو قسەیەى ئێمەن:

 لە مەككەدا سومبولى ئارامگری و چاوەڕوانی بوو.. چاوەڕوانی لە دەستپێكی 
كاردا.. پۆشینی بەرگی "بزاوتی بێدەنگ"، هەروەك مەنگبوونی ئاوەكان كاتێك 
بەرەو قوواڵیی دەچن. ڕەنگە فەرمانی هیجرەت لەو قۆناغەدا بە ڕاست و چەپدا؛ 
لەپاڵ پاڕاستنی الواز و ئەوانەی توانای بەرگەگرتنیان نەبوو ڕێوشوێنێك بووبێت 
مەبەست لێی دوورخستنەوەی دەنگ و هەرا و هەر ڕواڵەتێك بووبێت كە ببوایەتە 
هۆی بزواندنی سەرنجی بەرامبەر، بەتایبەت لە سەردەمێكدا كە هاوسەنگی هێز 

لە ئارادا نەبوو.
داخوازییە  و  بانگەواز  شێوازی  لەبەرچاوگرتنی  بە  مەدینە  لە  بەاڵم   
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هەنوكەییەكان و بااڵنسی هێز، ڕێكارەكان ڕێڕەوێكی تریان گرتەبەر. لەڕاستیدا 
جیاوازی نێوان ستراتیژی سەردەمی مەككە و مەدینە و قۆناغەكانی دواتر، لە 
و سروشتی  نوێ  پێكهاتەی  كایەی  هاتنە  و  داخوازیی گەشەسەندن  ئەنجامی 
سەردەمەكەوە بووە. هەلومەرجەكانی قۆناغی مەككە ئەوەی دەخواست بەو شێوازە 
مامەڵە بكرێت و قۆناغی مەدینەش پێویستى دەكرد شێوازێكى تر بگیرێتە بەر. 
خۆ ئەگەر پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( لە مەككەش هەروەك مەدینە ڕەفتارى 
بكردایە، ئەوا كەموكوڕییەكى گەورە دەبوو بۆ ئەو مەردە هەرە مەزنەی بواری 
بەنامەداری و پالنسازی كە لە هەموو كەموكورتییەك بەدوورە. كەموكورتی لە 
ناباوێكە!..  و  نامۆیی  ئەمە چ  ئای خوایە  تەواوكارە،  و  كامڵكار  زاتێكدا كە 
بەڵێ، خوای بااڵدەست ئەوى بۆ ئەوە نەناردبوو هەڵە بكات، بەڵكو ئەوی بۆ ئەوە 
ناردبوو تاكو بڕیارى ڕاست و دروست بدات و مرۆڤایەتى لە سەرسامى و شڵۆقى 

دەربازبكات.

هەنگاوى بۆ دواوە نەناوە 
 بەڵێ، لە مەدینە پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( ڕێبازێكى ترى گرتەبەر.. 
پێویستیش بوو هەروا بێت. هەر هەنگاوێكى بەركوڵ و پێشەكى بووە بۆ هەنگاوی 
پێشوو  بەڕەنجامى هەنگاوى  ئاكام و  دواتر، هەنگاوى دواتریش -بە دڵنیاییەوە- 
حەزرەتی  ئاخر  نەگەڕاوەتەوە.  هەنگاوێكی  هیچ  لە  ژیانی  درێژایی  بە  بووە. 
بۆ  دەگۆڕێت  ئوحودیش  وەك  شكستێكی  تەنانەت  كە  موستەفایەك  محەممەد 
سەركەوتن، چۆن لە هەنگاوەكانی پاشگەزدەبێتەوە؟ هەرگیز پاشگەزنەبووەتەوە و 
بە شوێنەوارەكانیشی هەردەم "محـمد رسول اهلل"ی نەخشاندووە. شێوازی مامەڵەی 
لە مەسەلەی هیجرەتدا نموونەیەكی زیندووی ئەمەیە. چ كۆچی حەبەشە و چ 
كۆچی مەدینەش هەریەكەیان بوون بە دەروازەی ڕازئامێزی بانگەوازی هیدایەت 

و زنجیرەیەك فەتحی یەك لەدوا یەك.
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د- كێشەى چاوەڕوانكراوى ئەمڕۆ: پرسی نەژاد
كێشەیەكی  و  قەیران  كۆمەڵە  خۆیدا  سەردەمی  لە  سەروەرمان  پێغەمبەری 
وەهای چارەسەركردووە كە هەنووكە هێشتا بێ چارەسەر ماونەتەوە. ئایندەی دوور 
و نزیك ئەوە كە هەر مەپرسە؛ بوخچەیەكە لە قەیران و نەهامەتی. بۆ نموونە 
بەرۆكی  دووردا  داهاتوویەكی  لە  كە  نەهامەتییانەی  ئەو  لە گەورەترین  یەكێك 
كێشە  ئەم  پێستە.  سپی  و  پێست  ڕەش  نێوان  ملمالنێی  دەگرێت،  مرۆڤایەتی 
مەترسیدارەی كە حاڵی حازر وەك تیر لەسەر كەوانێكی ڕاكێشراو لە بۆسەدایە، 

هەر لە ئێستاوە بووەتە مۆتەكەی ئەوانەی دەركی پێ دەكەن. 
یەكەوە  و  بیست  سەدەى  دەروازەى  لە  ئەوەی  وێڕای  ئاخر  بۆچى؟  دەپرسن 
پێمان ناوەتە ژوورەوە، كەچى ئێستاش ڕەش پێست وەك ئینسان تەماشا ناكرێت. 
لە باشوورى ئەفریقا مرۆڤەكان بەهۆى ڕەنگى پێستیانەوە دووچارى ئەشكەنجە و 
كۆیالیەتی دەبنەوە. لە فەرەنسا و ئەڵمانیاش سوكایەتییان پێ دەكرێت و كەرامەتیان 
ژێر پێ دەخرێت. كەچی دەبینین پێغەمبەر دەستى سۆز و میهرى خستە سەر ئەو 
كێشەیە و چارەسەرى كرد. بەڵێ، بەگوێرەى بنەماكانی پەیامەكەی، مرۆڤەكان 
و عەجەمیش  نییە  بەسەر عەجەمدا  وان.1 عەرەب فەزڵى  ددانەكانى شانە  وەك 
دەسەاڵتى  حەبەشیش  كۆیلەیەكى  ئەگەر  تەنانەت  نییە.2  عەرەبدا  بەسەر  فەزڵى 

گرتەدەست پێویستە گوێڕایەڵى بكرێت.3
تێگەیشتنێكی وەهای  بەیاننامە هاوچەرخەكاندا،  باقی  بەرامبەر زرق و  لە 
لە كۆمەڵگەدا بەرامبەر ئەم پرسە دروستكردووە، ئەوەتا كۆیلەیەكی ڕەش پێستی 
وەك بیالل مامەڵەی خانەدانی بۆ دەكرێت و خەلیفە عومەر لە بارەیەوە دەڵێت: 

“ئەبوبەكر گەورەمانە و گەورەى ئێمەشى -مەبەستى بیاللە- ئازادكردووە.”4

1. ديلمیی، مسسند ٣٠٠/٤-٣٠1.

2. �أحد بن حنبل، املسسند ٤11/5.

٣. البخاري، �أحاكم ٤؛ مسمل، عامرة ٣6-٣٧.

٤. البخاري، فظائل الصحابة 2٣.
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زەیدى كوڕى حاریسەش ڕەش پێست بوو. وەك كۆیلە درایە دەست پێغەمبەر.. 
بەاڵم سەروەرمان ئازادى دەكات و دواتریش دەیكات بە كوڕى خۆى. ئەمە شۆڕشێكى 
و  خانەدانترین  نەبوو.  سەردەمەدا  ئەو  مرۆڤى  حەوسەڵەی  لە  بوو  مەزن  هێندە 
و  كوڕ  بە  دەكات  پێست  ڕەش  كۆیلەیەكی  مرۆڤایەتی،  ناو  كەسی  ڕێزدارترین 
سوپایەك  سەركردەى  بە  دەكات  كەسە  ئەم  كوڕى  دواتریش  خۆی..1  میراتگری 
تێدا  عەلی  و  عومەر  و  ئەبوبەكر  هاوشێوەی  گەلێكی  ئەسڵزادە  و  خانەدان  كە 
ئەوەبوو  شیاوى  -كە  زەینەبى  وەك  زادەى  نەجیب  خانمێكى  لەوەش،  زیاد  بوو.2 
هاوسەرى پێغەمبەرێك بێت- لێ مارە دەكات.3 بەها و ڕێزێكی وەهای دابوو بە 
باوكی  لە  خەلیفە عومەر  كوڕی  عەبدوڵاڵى  وەختێك  كوڕى،  ئوسامەى  و  زەید 
دەپرسێ: “بابە گیان پێم ناڵێیت من چیم لە ئوسامە كەمترە وا مووچەى زیاتر 
دەدەیت بەو؟” پێشەوای باوەڕداران بەمجۆرە وەاڵمى دەداتەوە: “كوڕى خۆم! من 
نازانم ئەو چی لە تۆ زیاترە یان تۆ چیت لەو كەمترە، بەاڵم شتێك هەیە دەیزانم 
ئەویش ئەوەیە كە پێغەمبەرى خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( باوكی ئەوی لە باوكی تۆ 
خۆشەویستییە  ئەو  خاتری  لەبەر  منیش  خۆشتردەویست.  تۆ  لە  ئوسامەشی  و 

ئوسامەم لەال گرنگترە.”4
بەڵێ، ڕووداوێكی چەندە ناوازە و مەزنە لە شوێنێكدا كە یەكێك لە نەجیبزادەكانى 
قوڕەیشى وەك جەعفەرى كوڕى ئەبوتالیبی لێیە، زەیدى كوڕى حاریسە دەبێت بە 
سەركردە و ساالری سوپا.5 گرنگ الف و گەزاف و پیتۆڵكاری مەسەلەكە نییە، 

گرنگ ئەوەیە بتوانی بە كردەیی جێبەجێیبكەیت.
تاكە ڕێگەچارەی پرسی رەش پێستەكان و بەرگرتن لەو شااڵوە ترسناكەی 

بن جحر، الإصابة 2/5٩٩. 1. ااخباري، مغازي 12؛ �أبو داود، ناكح ٩؛ اإ

بن اجلوزي، صفة الصفوة 521/1. 2. اإ

بن جحر، الإصابة 2/6٠٠. ٣. اإ

٤. ترمزي، فظائل الصحابة 2٣.

5. البخاري، مغازي ٤٤؛ �أحد بن حنبل، املسسند 5/2٩٩.
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كات  بێ  كە  ئەوەیە  بكەن،  هەراسان  پێ  مرۆڤایەتی  داهاتوودا  لە  ڕەنگە  كە 
تیر  تا  ئیسالم.  ئایینی  هاوتاكانی  بێ  بنەما  بە  بكەین  ئاشنایان  بەفیڕۆدان 
ڕێگەچارەیە  ئەم  مرۆڤایەتی  پێویستە  بووە  هەرچۆنێك  دەرنەچووە  كەوان  لە 

تاقیبكاتەوە. 
بە  بیانكات  نییە  ئەوەى  بوون، كەسیش مافی  لەدایك  ئازادى  بە  مرۆڤەكان 

كۆیلە و ئەو دەسەاڵتەی پێ نەبەخشراوە. 

زبڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژرب

)الحجرات: 13(

“ئه ی خه ڵكینه  بێگومان ئێمه  هه مووتانمان له نێر و مێیه ك دروستكردووه  
)كه باوكه ئاده م و دایكه  حه وایه ( و كردوومانن به چه نده ها گه ل و تیره  و هۆزی 
جۆربه جۆر، تا یه كتر بناسن و په یوه ندیتان خۆش بێت به یه كه وه .. به ڕاستی 
به ڕێزترینتان الی خوا ئه و كه سانه تانن كه زۆرتر له خواترسه  و فه رمانبه رداری 

خوایه ، بێگومان خوا زاناو ئاگایه  به  هه مووان.”

هـ- حودەیبیە
َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  خوا  پێغەمبەری  بكەینەوە:  دووپاتى  تریش  جارێكى  با 
سەركردەیەكی بێ وێنەی ئەوتۆ بوو ڕوانینی گەیشتبێتە هەركوێ هەنگاوەكانیشی 
چەندین  دەتوانین  نەبووە.  هاوتای  هزرەكانیدا  جێبەجێكردنی  لە  بوون.  لەوێ 
نموونەی لە ژمارەبەدەر لەوبارەیەوە بهێنینەوە. بەاڵم لێرەدا تەنها بە یەك نموونە 

دەست هەڵدەگرین. 
ئیبن ئیسحاق دەگێڕێتەوە: لە ساڵى شەشەمى كۆچیدا پێغەمبەر بەڵێنى دا بە 
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هاوەاڵن بیانبات بۆ مەككە و عەمرەیان پێ بكات. عەمرەیەكی لەوجۆرە، هەم 
حەسرەتی چەندین ساڵەی سینەی كۆچبەرانی دەڕەواندەوە، هەمیش گڕوتینێكی 
یاوەری  بە  پێغەمبەر  جۆشەوە  و  هەست  بەم  موسوڵمانان.  بە  دەبەخشی  تازەی 

1400 لە یارانی ڕێی مەككەیان گرتەبەر.
و  زانیاری  كۆكردنەوەی  مەبەستی  بە  َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  پێشتر 
مەككە.  بۆ  ناردبوو  خوزاعە  هۆزى  لە  كەسێكى  سەالمەتی  ڕێكارێكی  وەك 
هەڵبەتە قوڕەیش بێ ئاگابوون لەوەی كە ئەو كابرایە موسوڵمانە و سەروەرمان 
عەرەبیان  هۆزەكانى  قوڕەیش  كە  پێگەیشت  هەواڵى  پێغەمبەر  ناردوویەتی. 
كۆكردووەتەوە و ڕێكەوتوون لەسەر ئەوەی ڕێگە نەدەن پێغەمبەر و موسوڵمانان 

بچنە ناو مەككەوە.
بەڵێ، قوڕەیش بڕیاریاندا نەهێڵن موسوڵمانان بچنە ناو مەككەوە، ئەگەرچى 
بردەسەر.  خۆی  وەك  بڕیارەكەشیان  چەكیش،  بەكارهێنانى  ڕادەى  بگاتە 
جەنگاوەرەكانیان ناوچەى "بەالدین"یان داگیركرد. مەفرەزەیەكى 200 كەسیش بە 
سەركردایەتی خالیدى كوڕى وەلید و عیكرمەى كوڕى ئەبوجەهل گەیشتنە "كوراع 
الغمیم" كە جێگەیەك بوو لەنێوان رابیغ و جوحفەدا. كە ئەم هەوااڵنە گەیشتنە 
ئەم  خالید  وەختێك  رێ.  بكەونە  شوێنە  ئەو  بەرەو  دا  فەرمانی  خێرا  پێغەمبەر 
هەنگاوەی موسوڵمانانی بینی، بە پێویستی زانی یەكسەر بگەڕێتەوە بۆ مەككە 
و  پێغەمبەر  نێوەندەشدا  لەم  ئاگاداربكاتەوە.  پێشهاتەكان  لە  قوڕەیش  سەرانی  و 

یارانی گەیشتنە حودەیبیە.1
كیلۆمەتر  حەڤدە  و  مەككەوە  خۆرئاوای  دەكەوێتە  شوێنێكە  ناوى  حودەیبیە 
لێوەی دوورە. پێشتر ناوی بیرێك بووە كە لەو ناوەدا هەبووە. دواتر ئەم ناوە بەسەر 

ئەو ئاوەدانییەشدا بڕاوە كە لە نزیك بیرەكەدا بووە.

بن �عد، الطبقات الكربی ٩5/2. ڕبن هشام، السرية النبوية 2٧5/٤-2٧6؛ اإ 1. اإ
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1. موعجیزەى ئاوەكە
ئەویش  هەبوو  بیرێك  تەنها  گرتبوو  سڕەوتیان  موسوڵمانان  كە  جێیەدا  لەو 
وشكی كردبوو. كار گەیشتە ئەوەى تینوێتى زۆریان بۆ بهێنێت. بۆیە گرفتەكەیان 
بردە خزمەت پێغەمبەر. ئەویش تیرێكى لە تیردانەكەی خۆى دەرهێنا و داوای 
بیرەكە،  بنی  لە  دای  تیرەکە  ئەوەندەی  هەر  بیرەكە.  بنی  بیگرنە  لێكردن 
ئەمە جگە  بە هەڵكشان.  دەستیكرد  و  ئاوی لێ هەڵقوڵی  بە خوڕەم  یەكسەر 
نەبوو! خوای خاوەن  تر  )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( هیچى  پێغەمبەر  لە موعجیزەیەكى 
بوون،  ئاتاجیدا  لەوپەڕی  هاوەاڵن  كە  زەمینەیەكدا  و  كات  لە  ڕەها  توانستی 
لەسەر دەستى پێغەمبەرەكەى موعجیزەیەكى تری خستە پێشچاویان. هەموو لەو 
ئاوەیان خواردەوە و دەستنوێژیان لێگرت و كوندە و گۆزەكانیان لێ پڕكرد، ئیتر 

بەو شێوەیە كێشەى بێ ئاوى نەما.1

2. نێرراوەكان
هێشتا هۆزى خوزاعە موسوڵمان نەببوون، بەاڵم لەگەڵ موسوڵمانان هاوپەیمان 
بوون. كاتێك بیستیان خەڵكى مەككە خۆیان سازداوە بۆ جەنگ، بەپەلە شاندێكیان 
نارد بۆ مەدینە و پێغەمبەریان لە رەوشەكە ئاگاداركردەوە. بودەیلى كوڕى وەرقا یەكێك 
بوو لە ئەندامانی شاندەكە. ئەم پیاوە دوای فەتحى مەككە موسوڵمان ببوو. پێغەمبەر 
متمانەیەكى زۆرى پێى بوو بۆیە ناردى بۆالى قوڕەیش تاكو پێیان ڕابگەیەنێت كە ئەو 

بۆ جەنگ نەهاتووە، بەڵكو تەنها مەبەستی ئەنجامدانى عەمرەیە.
بودەیل چوو بۆ مەككە و پەیامەكەى پێغەمبەرى پێگەیاندن. عوروەى كوڕى 
مەسعودى سەقەفیش لەناو گوێگراندا بوو. قسەكانی بەالوە مەنتقی بوو. بۆیە 
پێشنیازى كرد بینێرن بۆالى پێغەمبەر تاكو دانوستانی لەگەڵدا بكات، ئەوانیش 

ڕازى بوون.2
بن هشام، السرية النبوية 2٧٧/٤. 1. البخاري، رشوط 15؛ �أحد بن حنبل، املسسند ٣2٩/٤؛ اإ

2. البخاري، رشوط 15؛ �أحد بن حنبل، املسسند ٣2٣/٤-٣2٤.



شانازيى مرۆڤايەتى - نوورى نەمر 1764

3. دڵەكان دەگۆڕێن
عوروە هات بۆ الى پێغەمبەر و دەستیكرد بە گفتوگۆ، وەك نەریتێكى باوى ناو 
عەرەب لەكاتى گفتوگۆدا ویستى دەست بۆ ڕیشى موبارەكی بەرێت. لەو كاتەدا 
زللەیەكى بەهێز درا بە دەستى عوروەدا. خاوەنی ئەو زللەیەش موغەیرەى كوڕى 
شوعبەى برازاى بوو. ئەوەبوو پێى وت: “بەو دەستە پیسانەت دەست لە ڕیشى پاكى 
پێغەمبەری خوا نەدەى. جارێكى تر وابكەى دەستت لێ دەكەمەوە!” عوروە لەتاو 
سەرسامی هیچی پێ نەدەوترا. مەگەر ئەو نەبوو چەند مانگێك پێشتر خوێنبایی 
قەتڵێكی موغەیرەى دابوو؟ ئەو گۆڕانكارییە گەورەیە چی بوو بەسەر برازاكەیدا 
هاتبوو؟ جگە لەوە، عوروە بە چاوی خۆی بینی كە چۆن هاوەاڵن وەك پەروانە 
بەدەوری پێغەمبەردا دەسووڕێنەوە. لە گەڕانەوەیدا بۆ مەككە، سەرسامیی خۆی 

بەمجۆرە دەربڕی: 
“تاوەكو ئێستا چەندین كیسرا و قەیسەر و نەجاشیم دیوە. بەاڵم پەیوەندی هیچ 
نییە  پەیوەستی و هۆگریی هاوەاڵنی محەممەد  بە دەوروبەریانەوە وەك  كامیان 

بە محەممەدەوە. پیاوی چاك بن وەرن گوێ بۆ من بگرن و وازی لێ بهێنن!”
گفتوگۆكە بێ ئاكام دەرچوو.1 بۆیە ئەمجارە سەروەر بە وشترەكەی خۆی 
خیراشى كوڕى ئومەییەى خوزاعى نارد بۆ الیان. بەاڵم قوڕەیش هێرشیان كردە 
سەر، ئەوەبوو وشترەكەیان سەربڕى و ویستیان خۆشی بكوژن. بەاڵم هەرچۆنێك 

بێت هۆزێك كە هاوپەیمانی هەبوو لەنێوانیاندا فریایكەوتن و پەنایان دا.2

4. عوسمان، نێرراوى پێغەمبەر 
نێرراوێكى تر بنێررێت بۆالى قوڕەیش.  زۆر پێویست بوو دوای ئەم پێشهاتە 
لەسەرەتاوە پێشنیارى حەزرەتی عومەر كرا، بەاڵم ئەو لە مەككە دوژمنی زۆر 

1. البخاري، رشوط 15؛ �أحد بن حنبل، املسسند ٣2٤/٤.

2. �أحد بن حنبل، املسسند ٣2٤/٤.
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بوو و دۆستیشى نەبوو. بۆیە گومان دەكرا ناردنەكەی لە بەرژەوەندی گفتوگۆكان 
نەشكێتەوە. بۆیە وەختێك حەزرەتی عومەر ڕای خۆى لەوبارەیەوە دەربڕی، بڕیاردرا 

حەزرەتی عوسمان بنێرن.1
قوڕەیشیەكان یەكسەر حەزرەتی عوسمانیان گرت و لە زینداندا توندیان كرد. 
لەو نێوەندەدا دەنگۆی ئەوە باڵوبووەوە كە كوشتویانە. دواكەوتنى گەڕانەوەكەشى 
ئەگەری دەنگۆكەی بەهێزتر كرد. بەوهۆیەوە پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( بانگی 
پۆل  ئەوانیش  دانیشتبوو  دارێكدا  لەژێر  خۆى  بەیعەتدان.  بۆ  كرد  موسوڵمانانى 
پۆل دەهاتن و بەیعەتیان دەدایە.2 دواتر ناوی "دارى رضوان" لەو درەختە نرا. بەو 
بەیعەتەش دەوترێت بەیعەتى رضوان. درەختەكە لە سەردەمى خەالفەتى حەزرەتی 

عومەردا بڕرایەوە، چونكە لەوە دەترسا پیرۆزی بدرێتە پاڵ.3

5. بەیعەت لەسەر مردن
هەركە موسوڵمانان سەدای بەیعەتیان بیست هەموو وەك تیر لە شوێنى خۆیان 
ڕاپەڕین. هەتا مردن بەیعەتیان لەسەر هەموو شتێك دا.4 چونكە لەو ساتەوەختانەدا 
بەیعەت تەنها بۆ مردن دەدرا. بەڵێ، هەر هەموویان بە گوڕوتینەوە بەرەو الی 
مرۆڤێك  نیوە  تەنها  گوشى،  دەستیان  و  ڕایانكرد  َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر 

نەبێت.5
تەنها یەك كەس مابوو بەیعەت نەدا، ئەویش لە مەككە بوو و نەدەزانرا ماوە یان 
نا. ئا لەو ساتانەدا پێغەمبەر لە یەكێك لەو چركەساتانەدا دەژیا كە سنوورەكانی 

1. �أحد بن حنبل، املسسند ٣2٤/٤.

بن هشام، السرية النبوية 28٣/٤. 2. اإ

بن �عد، الطبقات الكربی 2/1٠٠. ٣. اإ

٤. البخاري، هجاد 11٠؛ مسمل، الإمارة 8٠.

بن هشام، السرية النبوية 28٣/٤. 5. اإ
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پێچراونەتەوە.  لەبەردەمیدا  زەمان و مەكانی تەی دەكرد. دەتوت كات و شوێن 
لە حاڵەتێكدا بوو وەك بڵێی دەستی حەزرەتی عوسمانی دوورە دەستی گرتبێت 
وەهابوو. ئەوەبوو دەستى چەپی بەرزكردەوە و فەرمووى: “ئەمە دەستى خۆمە.” 
بەدوایدا دەستى چەپیشى بەرزكردەوە و فەرمووى: “ئەمەش دەستى عوسمانە.” 
ئەوجا هەردوو دەستى خستە ناو یەك و فەرمووى: “ئێوە بەشایەت بن وا من لە 

جێگەى عوسمان بەیعەت دەدەم.”1
ئەوە چ بەیعەتێكی پیرۆزە وا پێغەمبەری خوا خۆی وەكالەتی دەكات..!

دۆخەكە زۆر ترسناك بوو.. هەمووان لە جۆرە هەڵچوونێكی دەروونیدا دەژیان. 
دەمارەكان گرژ ببوون و هاوەاڵن ئەوەندە تینیان سەندبوو وەخت بوو شەق بەرن.. ئەوە 
تەنها پێغەمبەری خوا بوو كە هاوسەنگی و میانڕەویی خۆی هیچ تێكنەدابوو. 
ئەگەرچى ناخى وەك گڕكان دەكواڵ، بەاڵم بە ئیرادە دەراساكەى دەیتوانى ڕێگرى 
لە تەقینەوەى ئەو گڕكانە بكات و نەهێڵێت پریشكى ئاگرینى بەمال و ئەوالدا 

بڕوات. ئاى خوایە، ئەمە چ ئیڕادەیەكى پۆاڵیینە..!!

6. "كارەكە ئاسان بوو"
ڕێك ئا لەو دۆخە ئاڵۆز و تەنگژاویەدا پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( تەپوتۆزى 
سوارێكى لە دوورەوە بەدى كرد بەرەو الیان دەهات. پاش كەمێك لەناو تەپوتۆزەكەدا 
بەوانەى  دەناسى،  باش  سوهەیلى  حەزرەت  دەركەوت.  عەمر  كوڕى  سوهەیلى 
قوڕەیش  ڕێككەوتن  لە  جگە  بوو.  ئاسان  كارەكە  “ئیدی  فەرموو:  دەوروپشتى 

هیچی تری لەدەست نایەت.”2
تۆ بڵێى پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( لە وشەى "سوهەیل"ەوە واتای ئاسانكاری 
و گەشبینی هەڵهێنجابێ؟ ئەوە باسێكى ترە، بەاڵم بڕوانن چەندە مرۆڤناس بووە و 

1. البخاري، فظائل الصحابة ٧؛ترمزي، مناقب 18؛ �أحد بن حنبل، املسسند 1/5٩.

2. البخاري، رشوط 15؛ �أحد بن حنبل، املسسند ٣٣٠/٤.
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چۆن ناسیوونی. ئەوەتا هەر كە چاوی بە سوهەیل دەكەوێت، یەكسەر ئەنجامەكەیان 
پێ دەڵێت. ڕاستە كە عوروەشى بینى فەرمووى قوڕەیش ڕێكکەوتنیان دەوێت، بەاڵم 
ئەو بۆچوونە لەگەڵ ناردنى سوهەیلدا یەكالیی بووەوە. ڕووداوەكانیش پێشنبینى 
و خەماڵندنەكەى پێغەمبەریان پشتڕاست كردەوە، چونكە سوهەیل بە ڕاشكاوی 
رایگەیاند كە بۆ ڕێككەوتن هاتووە. لە بنەڕەتدا پێغەمبەریش ڕێككەوتنێكی لەو 

جۆرەی دەویست.

7. ڕێككەوتن
لە  ڕێككەوتنەكە  بەندەكانى  كە  دەردەكەوت  وا  ڕوانیندا  یەكەم  لە  هەرچەندە 
بەرژەوەندی موسوڵمانان نەبێت، بەاڵم قورئانى پیرۆز لە ڕوانگەی دەڕەنجامەكەیەوە 

بە فەتح ناوى دەبات.1
َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  خوا  پێغەمبەرى  بە  زیاتری  سازشی  چەندە  سوهەیل 
بكردایە ئەوەندە خۆی بە سەركەوتوو لە قەڵەم دەدا. بۆیە سڵی نەدەكردەوە لەوەی 
بچووكترین مەسەلەش بهێنێتە ئاراوە و قسەى خۆی لەسەر بكات. بۆ نموونە؛ هەر 
حمِي" گرت  ْحِن الرَّ لە دەستپێكی ڕێككەوتنەكەوە ڕەخنەى لە بڕگەی "ِبْسِم الٰلّ الرَّ
َك الٰلّهّم”  و پێداگری كرد لەسەر ئەوەى كە دەبێت لە شوێنیدا بنووسرێت: “ِب�أمْسِ

پێغەمبەریش داواكارییەكەى پەسەندكرد.
هەبوو.  الله"وە  "رسول  دەستەواژەی  بە  پەیوەندی  سوهەیل  دووەمى  ڕەخنەى 
ئەوەبوو وتى: “ئەگەر ئێمە پێغەمبەرێتى تۆمان پەسەند بكردایە، پێویستمان بە 
ڕێككەوتن نەدەبوو.” پێغەمبەرى خواش بە حەزرەتى عەلى فەرموو: كە نووسەرى 
بنووسێت  جێگەیدا  لە  و  بسڕێتەوە  وشەیە  “ئەو  بوو  ڕێككەوتننامەكە  كڵێشەى 
"محەممەد كوڕى عەبدوڵاڵ".” بەاڵم ئەم داواكارییە لەسەر دڵی حەزرەتى عەلى 
گەلێك گران بوو بۆیە تۆزێك وەستا و حەزى بە سڕینەوەى دەستەواژەی "رسول الله" 

1. قرطيب، اجلامع الأحاكم القرءان 25٩/16-26٠؛ البخاري، جزية 18؛ مسمل، هجاد ٩٤.
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نەدەكرد. لەبەرئەوە پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( بە دەستى خۆى ئەو دەستەواژەیەی 
سڕیەوە و نووسى "محەممەد كوڕى عەبدوڵاڵ"، یاخود بە حەزرەتى عەلى نووسى.
 هەر بەندێك لە بەندەكانى ڕێككەوتننامەكە مشتومڕی درێژخایەنی بەدوای 
خۆیدا هێنا. هەركاتێك داواكارییەكى سوهەیل تۆمار نەكرایە، دەیوت من واژووى 
لە  ڕێككەوتنەكە،  ترسناكى  ڕووكەشی  سەرەڕاى  پێغەمبەریش  ناكەم.  لەسەر 
سۆنگەی ئەو دەڕەنجامە مەزنانەوە كە لە داهاتوودا لێی دەكەوتەوە، بەڵێی بۆ 

زۆرێك لەو داواكارییانە دەكرد.
بەگوێرەی ڕێككەوتنەكە:

1. دەبوایە موسوڵمانان ئەمساڵ بگەڕێنەوە و زیارەتى مەككە نەكەن.
2. زیارەتەكەیان بخەنە ساڵێكى تر، ماوەكەشی تەنها سێ ڕۆژ بێت.

3. نابێت هیچ جۆرە كەرەستەیەكی جەنگ لەگەڵ خۆیان بهێنن، جگە لەو 
شمشێرەی كە وەك نەریتێكی باو دەیبەستن. ئەویش دەبێت لەناو كێالندا بێت..

4. هەركەسێك بیویستایە لە مەككەوە بڕوات بۆ مەدینە، ئەوا وەرنەدەگیرا. 
بچن  مەدینەوە  لە  دەیانویست  كە  نەدەكرا  لەوانە  ڕێگری  پێچەوانەوە،  بە  بەاڵم 
بۆ مەككە. واتە ئەگەر كەسێكى موسوڵمان بڕۆشتایە بۆ مەدینە و پەناى پێ 

بگرتنایە، دەبوایە ئەو كەسە یەكسەر ڕادەستى قوڕەیش بكرایەتەوە.
5. هۆزە عەرەبەكان سەرپشكن لەوەى چ الیەنێك هەڵدەبژێرن بۆ هاوپەیمانی.1

8. حەزرەتى عومەر و شۆكی حودەیبیە
كە  دەردەكەوێت  وا  ڕێككەوتنەكەدا  بە  ڕاگوزەرانە  چاوخشاندنێكى  بە 
باسی  كە  بڕگەیەى  ئەو  بەتایبەت  بن.  موسوڵمانان  دژی  بەندەكانی  تەواوی 

1. البخاري، رشوط 15؛ مسمل، هجاد ٩٠-٩2؛ �أحد بن حنبل، املسسند ٤/٣25.
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لە رادەستكردنەوەی ئەو موسوڵمانانە دەكرد كە لە دەست ستەم و ئەشكەنجەی 
موسوڵمانانى  دڵی  بڕگەیە  ئەم  هەڵدەهاتن.  مەدینە  بەرەو  قوڕەیش  بتپەرستانى 
حاڵەوە  بەو  گرتبوو.  ئاگرى  تووڕەییدا  لە  عومەر  حەزرەتی  بەتایبەت  هەژاند، 
تۆ  مەگەر  خوا  پێغەمبەرى  “ئەى  كرد:  عەرزی  و  پێغەمبەر  بۆالى  ڕۆیشت 
پێغەمبەرى خوا نیت؟” سەروەرمان بگرە لەو ساتەوەختەشدا هێمنیی خۆی تێك 

نەدا و بەوپەڕی لەسەرخۆییەوە وەاڵمی پرسیارەكانی دایەوە:
- بەڵێ، من پێغەمبەرى خوام.

- ئەى ئێمە لەسەر ڕێبازی حەق نین؟
- بەڵێ وایە، ئێمە لەسەر حەقین.

 - ئەى ئەوانە بتپەرست نین؟ 
- بەڵێ، ئەوان بتپەرستن.

- دەى كەوایە ئەم سەرشۆڕییە بۆ قەبووڵ بكەین؟
- من بەندە و پێغەمبەرى خوام، هەرگیز لە فەرمانى النادەم.

- ئەی تۆ نەتفەرموو كە زیارەتی كەعبە دەكەین؟
- بەڵێ وتم، بەاڵم نەموت ئەمساڵ..

حەزرەتى عومەر دڵی ئاو ناخواتەوە و دەچێتە الى حەزرەتى ئەبوبەكر و هەمان 
پرسیار لەویش دەكاتەوە. ئەویش بە هەمان شێوەی پێغەمبەر وەاڵمى دەداتەوە. 

دواتر هەركات حەزرەتى عومەر ئەم ڕووداوەى بیردەكەوتەوە، پەشیمانى دەیگرت 
و داخی زۆرى بۆ دەخوارد.. كێ دەزانێت لەو پێناوەدا چەندە خێر و خێراتى كردووە 
پەروەردگار  لە  لێخۆشبوونی  داوای  چەندێكیش  و  گرتووە  ڕۆژووى  چەندە  و 

كردووە! بەڵێ، حەزرەتی عومەر هەزاران جار پەشیمان بوو لەوەی كە وتبووی..1

1. البخاري، رشوط 15؛ �أحد بن حنبل، املسسند ٤/٣25.
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9. ئەبو جەندەل
كوڕى  جەندەلى  ئەبو  سەروبەندەدا  لەو  خۆمان:  باسەكەی  سەر  بێینەوە  با 
ناو ئیسالمەوە، بەخۆى و كۆت و زنجیرەكانی  بەتازە هاتبووە  سوهەیل كە تازە 
دڵۆپەی  دوایین  ئەو  بووە  و  دەركەوت  ڕایدەكێشان،  پێیەوە، كە بەدواى خۆیدا 
كە جام سەرڕێژ دەكات. ئەبو جەندەل بە شەكەتی هات و خۆى فڕێدایە بەردەم 
پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(. هیچ كام لە هاوەاڵن لە ئاست ئەو دیمەنەدا خۆیان 
بۆ ڕانەگیرا و دەستیان كرد بە گریان. سوهەیل ئەم هەلەی قۆستەوە و یەكسەر 

وتى: “یەكەم مەرج بۆ كارپێكردنى ڕێككەوتننامەكە ئەوەیە كوڕەكەم بدەنەوە.”
 ئەو هاوار و نااڵنەى لەو ساتەدا بەرزبوونەوە ڕێك لە ناڵە و فیغانی دایكێك 
بۆ  فرمێسكەكانی  خواش  پێغەمبەرى  كردووە.  ون  كە جگەرگۆشەكەى  دەچوون 
ڕێككەوتنەكە  مەرەكەبى  هێشتا  كرد، خۆ  لە سوهەیل  تكایان  زۆر  ڕانەدەگیرا. 
لەو  كام  هیچ  سوهەیل  بەاڵم  بێت.  بەخشراو  جەندەل  ئەبو  با  نەبووەتەوە،  وشك 
داواكارییانەى پەسەند نەكرد و سووربوونی خۆی دووپات كردەوە. بەڵێ، پێغەمبەر 
بەچاوى پڕ ئەسرینەوە ئەبو جەندەلى گەڕاندەوە. بەاڵم مزگێنی دەڕووى نزیكى پێدا 
و فەرمووی: “ئەى ئەبو جەندەل، ئارام بە و دان بەخۆتدا بگرە، لە داهاتوویەكى 
نزیكدا خوای بااڵدەست دەرگاى ڕزگاربوون بۆ تۆش و ئەوانەش كە وەك تۆ وان، 

دەكاتەوە.”1 ئەوەبوو فەرمایشتەكەى پێغەمبەر وەك خۆی هاتەدى.2

10. ئەبو بەصیر و هاوەڵەكانی
كە  ئەسید،  كوڕى  عوتبەى  حودەیبیە،  ڕێككەوتنى  دوابەدوای  ڕاستەوخۆ 
نازناوى ئەبو بەصیر بوو لە مەككە هەڵهات و پەناى بردە بەر پێغەمبەر لە مەدینە. 
قوڕەیش دوو پیاویان نارد تاكو ئەبو بەصیر بگەڕێننەوە. پێغەمبەر ئەویشی تەسلیم 

بن هشام، السرية النبوية 28٧/٤. 1. �أحد بن حنبل، املسسند ٣25/٤-٣26؛ اإ

بن هشام، السرية النبوية ٤/2٩2-2٩٣. 2. البخاري، رشوط 15؛ �أحد بن حنبل، املسسند ٣٣1/٤؛ اإ
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كردنەوە. بەاڵم لە ڕێگەدا ئەبو بەصیر یەكێك لە دوو پیاوەكە دەكوژێت و ئەوى 
تریشیان بە زەحمەت لە دەستی هەڵدێت.

ئەبو بەصیر دووبارە هاتەوە خزمەت حەزرەت و وتى: “ئەى پێغەمبەرى خوا 
تۆ پەیمانى خۆتت بردە سەر، منت تەسلیم بەوان كردەوە، پاشان خوا منى ڕزگار 
كرد. لە بەرامبەردا سەروەرى جیهانیان فەرمووی: “پێغەمبەر بۆی نییە لە بەڵێنى 
خۆى پاشگەز ببێتەوە.” ئەمەی وت و قەبووڵى نەكرد لە مەدینە بمێنێتەوە. بۆیە 
"سیف  دەوت  پێیان  كە  جێیەك  كردە  ڕووی  و  جێهێشت  مەدینەی  بەصیر  ئەبو 
البحر" و نزیكی "ذى المروة" بوو. ئیتر لەوێ نیشتەجێ بوو. جا كە موسوڵمانە 
چەوساوەكانى مەككە هەواڵى ئەم پەناگەیەی ئەبو بەصیریان بیست، یەكە یەكە 
هەڵهاتن و هاتنە الى ئەبو بەصیر.. ئەمەش خەونى لە قوڕەیش زڕاند. ئەبو بەصیر 
و هاوەاڵنى ببوونە مەترسى و كۆسپێكى گەورە لەڕێى ئەو كاروانە بازرگانییانەى 

مەككە كە بەوێدا گوزەریان دەكرد.
 ئەوەبوو دواجار مەككەییەكان بەپێى خۆیان هاتنە خزمەت پێغەمبەر و داوایان 
شێوەیە،  بەم  مەدینەدا.  لە  بدات  موسوڵمانانە  ئەو  مانەوەى  بە  ڕێ  كە  لێكرد 
ئەو بەندەى كە ناخۆشترین و گرانترین بڕگە بوو بەالى موسوڵمانانەوە، هەر لە 
نواندبوو. دیارە ئەمەش  الیەن ئەو كەسانە خۆیانەوە البرا كە پێداگرییان لەسەر 

سەركەوتنێكى ئاشكرا بوو بۆ بەرەی ئیمان.1
لە دەمی گەڕانەوەیان لە حودەیبیە سورەتى "الفتح" دەستى بە نازڵبوون كرد. 

سورەتەكە ڕێككەوتننامەكە بەوە وێنا دەكات كە سەركەوتنێكى ئاشكرایە.2
پێغەمبەری خوا زۆر خۆشحاڵ بوو. چونكە ئەو شتانەی بیرى لێكردبوونەوە لە 
وەرزی خۆیدا یەك بەیەك دەهاتنە دى. لەڕاستیدا ئەو تۆوەكانى ئەم سەركەوتنەى 

بن جحر، فتح الباري  بن هشام، السرية النبوية 2٩1/٤-2٩٣؛ اإ 1. البخاري، رشوط 15؛ �أحد بن حنبل، املسسند ٣٣1/٤؛ اإ

.٤51-٤٤8/5

بن هشام، السرية النبوية 28٩/٤. 2. البخاري، جزية 18؛ مسمل، هجاد ٩٤؛ اإ
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دەكەن.  خونچە  و  دەردەهێنن  سەر  ئێستا  ئەوەتا  بەاڵم  چاندبوو  حودەیبیەدا  لە 
لەوالشەوە الوە خوێنگەرمە پاڵەوانەكانى گردەكەى "سیف البحر" وەك ئەو ڕۆژەى 
كە پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( لە ڕێگەى "ثنایات الوداع"ەوە هاتە ناو شارەوە، 
ئاوەها دەهاتنە مەدینەوە. خەڵكى مەدینە، لە پێش هەمووشیانە پێغەمبەری خوا 
بە سڕوودى "ثنایات الوداع"ەوە پێشوازییان لێ دەكردن. بتپەڕستە بەدبینەكانیش بە 

دەستى خۆیان مەرجەكانی خۆیانیان هەڵوەشاندەوە.
 پاش ماوەیەك بتپەڕستەكان دەستدرێژییەكى نامەردانە دەكەنە سەر یەكێك لەو 
هۆزانەى كە لەگەڵ پێغەمبەر هاوپەیمان بوون. ئیدی بەم شێوەیە بە یەكجاری 
پەیمانی خۆیان دەشكێنن.1 پێغەمبەریش بەرەو مەككە دەكەوێتە ڕێ و ئەو فەتحە 

مەزنە بەئەنجام دەگەیەنێت كە لە حودەیبیەدا بناغەى بۆ داڕێژرابوو.

و- دەستكەوتەكانی حودەیبیە
ڕێخۆشكردن  ڕووداوە،  ئەم  وردەكارییەكانی  بە  دڕێژەدان  لە  مەبەستمان 
ڕێككەوتنەكەیە.  دەستكەوتەكانی  ئەویش  كە  گرنگ،  زۆر  الیەنێكى  بۆ  بوو 
دەستكەوتەكانی حودەیبیە چین؟ ڕاستە پێغەمبەری خوا ڕێككەوتنێكی ئەنجام 

دا، بەاڵم سوودەكانی بۆ موسوڵمانان چی بوون؟ 

1. بەرەو ئیسالم دێن
پێش هەموو شتێك لە ماوەى ڕێككەوتنەكەدا شمشێرى ئیسالم، خالیدی كوڕى 

وەلید موسوڵمان بوو.
خالید كەسێك نەبوو لە جەنگدا بەچۆكدا بهێنرێت.. نەشدەبوو وا بێت... هەتا 
ئەو هەستی خۆ بەزلزانینەی كە دواتر دەگۆڕا بۆ سەروەری ئیسالم لە خالیددا 
هەبووایە، مەحاڵ بوو بە زەبری شمشێر بێتە ناو ئیسالمەوە. جگە لەمە، خوای 

بن هشام، السرية النبوية ٤2/5. 1. اإ
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میهرەبان بە لوتفى خۆى ئەم سەركردە بێ وێنەیەی ئایندەی پاڕاست و زەمینەی 
بۆ سازاند تاكو بە عیززەتی خۆیەوە بێتە ناو ئیسالمەوە. دەی ئەگەر ماوەیەكى 

ئاشتەوایی لەوجۆرە نەبوایە، شەختەى دڵى خالید چۆن بتوایەتەوە!
وەختێك كارێك نەما لە مەككە خۆی پێوە سەرقاڵ بكات، خالید، بەڵێ ئەو 
مرۆڤە شەڕانییە، هەر هیچ نەبێت كەمێك دەرفەتی بیركردنەوەى بۆ هەڵكەوت. 
ستەملێكراویی ڕواڵەتییانەی موسوڵمانان لە حودەیبیەدا و حاڵ و هەڵسوكەوتیان 
لە ساڵی دووەمدا كە هاتن بۆ ئەنجامدانى عەمرە، بە قووڵی كاریگەرییان لەسەر 
خالید و هاوشێوەكانی خالید بەجێهێشت. بەڵێ، ئەو ماوەیە بۆ ئەو بووە ماوەى 
موسوڵمانبوونى  و  پێغەمبەر  خزمەت  هاتە  پێنەچوو  ئەوەندەشى  هەڵوێستەكردن. 
خۆى ڕاگەیاند.1 بەروبوومى ئەم تەسلیم بوونەشی ئەوەبوو بوو بە "شمشێرى خوا". 

جا خۆ پێغەمبەریش هەر ئەو ئەنجامەى لێ چاوەڕێ دەكرد.
موسوڵمان  ماوەیەدا  لەو  لەوانەی  بوو  تر  یەكێكی  عاصیش  كوڕی  عەمرى 
بوو.2 ئەو ژیانە یەك ڕەنگ و دووبارەبووەی كە دوای ڕێككەوتنی حودەیبیە هاتە 
ئاراوە، ئەو پاڵەوانانەی مەیدانی جەنگی تووشی بێزاری كرد. بۆیە بەرەی بزاوت 

و جموجووڵیان هەڵبژارد و چوونە الی پێغەمبەری خوا...
 عوسمانى كوڕى تەڵحەش یەكێك بوو لەو پیاوە مەزنانەى كە لەو ماوەیەدا دەست 
ئیسالم كەوت. بەدرێژایى ژیانى هەڵگر و پاڕێزەرى كلیلەكانى ماڵى خوا بووە. 
دواتریش پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( كلیلەكانى هەر ڕادەستی ئەو كردووەتەوە.3 
ئەو كەسایەتییانەی لەسەرەوە ناومان بردن، كەسانێك بوون بە زرنگى سیاسی و 
سەربازیى خۆیان شكستیان بە چەندین لەشكر هێنابوو. وەك دەبینین ئەم كەسانە 

لە كەشی نەرمونیانی سەردەمی ئاشتەواییدا توانییان خۆیان بدۆزنەوە.4

بن كثري، البداية و الهناية 2٤٠/٤. بن �عد، الطبقات الكربی 252/٤؛ اإ 1. اإ

بن كثري، البداية و الهناية ٤/2٣8. 2. طربي، ت�أرخي الأمة و املكل 1٤6/2؛ اإ

بن جحر، الإصابة ٣/٣٧1. بن �عد، الطبقات الكربی 1٣٧/2؛ اإ ٣. اإ

بن كثري، البداية و الهناية ٤/2٣8. بن �عد، الطبقات الكربی 252/٤؛ اإ ٤. اإ
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2. بۆ كەس نییە كەعبە پاوان بكات
قوڕەیش تا ئەو ڕۆژگارەش خۆیان بە زل دەزانى و دەیانوت: “ماڵى خوا هى 
بهاتایە  هەركەس  بكەوێتەوە.  نزیكى  ئاسانى  بە  نەیاندەهێشت كەس  و  ئێمەیە.” 
دەبوو باج بدات ئەوجا زیارەتى بكات. ئەگینا زیارەتى كەعبە شتێكى مەحاڵ بوو.
ئەمە لەكاتێكدا لە ڕێككەوتنى حودەیبیەدا باسى ئەو مەرجى باج و خەراجە 
بۆ  بوو  بارگران  بۆخۆی هەڵەیەكى گەورە و فەرامۆشییەكی  ئەوەش  نەكرابوو. 
تەوافیان  بدەن  باج  ئەوەى  بێ  موسوڵمانەكان  دواتر  ساڵی  كە  قوڕەیش. چونكە 
بەدەورى كەعبەدا كرد1، هۆزەكانى دیكەش بێداربوونەوە و تێگەیشتن كە قوڕەیش 
تاكە خاوەنى كەعبە نییە. ئەگینا چۆن موسوڵمانەكان لە مەدینەوە دێن و بێ 
ئەو  خاوەنى  ئەمانیش  بۆ  كەوابێت  دەكەن؟  كەعبە  تەوافی  بدەن  سەرانە  ئەوەی 

مافە نەبن؟ 
ئەمە ببووە باس و خواستی سەر زار و لە هەموو شوێنێك باس لەوە دەكرا كە 
قوڕەیش تاكە خاوەنى كەعبە نین. بۆیە لە سااڵنى دواتردا هەركێ بیویستایە بێ 

هیچ كۆسپێك دەهات و زیارەتى ماڵى خوای دەكرد.

3. خزمەت لە كەشی ئاشتەوایدا دەكرێت
بوو.  ئاسایش  و  ئاشتی  بەرقەراربوونی  حودەیبیە  بەروبوومەكانی  لە  یەكێك 
چونكە بۆ ماوەى دە ساڵ لە سەرئێشەی قوڕەیش ڕزگاریان بوو. شایانی باسە ئەو 
ماوەیە سەبارەت بە موسوڵمانان زۆر گرنگ بوو. پێغەمبەری سەروەر دەرفەتى 
چەندین  ڕەوانەی  پێیگەیاندبوون،  قوتابییانەى  و  شاگرد  ئەو  ڕەخسا  بۆ  ئەوەی 
ناوچەی جیاواز بكات. ئەمەش واتاى گەیشتنى دەنگى بانگەوازى ئیسالم بوو بە 

تەواوی دوورگەى عەرەبی.

بن هشام، السرية النبوية ٤/12. 1. اإ
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 بەڵێ، دەنگى زواڵڵى قورئان لە هەموو شوێنێكەوە دەستى بە بەرزبوونەوە كرد، 
خەڵكیش بە پەلە دەهاتن و وەاڵمى بانگەوازى ئیسالمیان دەدایەوە. ئەو تابلۆیەی 

كە قورئانى پیرۆز بە:

زبڃ چ چ چ چرب )النصر: 2(
“پۆل پۆل دێنە ئایینی پەروەردگارەوە.”

پێگەیشتنی  واتە  ساڵ  دە  بوو.  تابلۆیە  ئەم  هەر  دەدا،  هاتنەدی  مژدەی 
زێڕینى  هەلێكى  چ  كە  لەوەی  بێئاگابوو  قوڕەیش  لەوالشەوە  نوێ.  نەوەیەكى 
پێشكەش بە موسوڵمانەكان كردووە. خۆ ئەگەر دركیان پێبكردایە، ئەوا هەرگیز 
توخنى كارێكی وەها نەدەكەوتن. موسوڵمانەكان ئەو ماوەیان بە هەل زانى تاكو 
لە ڕووی چەندێتی و چۆنێتییەوە برەو بە خۆیان بدەن. ئەوانەى تازە موسوڵمان 
سەربازیى  توانای  و  هێز  تریشەوە  الیەكی  لە  و  ئومێد  الیەكەوە  لە  دەبوون، 
موسوڵمانانیان زیاد دەكرد. بۆیە ئەو ڕۆژەى موسوڵمانان بەم هێزەوە دەچوونە بەر 

دەرگاى مەككە، قوڕەیش هیچى پێ نەدەكرا.

4. لە ئاشتەوایدا ئیسالمیان ناسی
یەكێكى تر لە دەستكەوتەكانى حودەیبیە ئەوەبوو تا ئەوكات هاتوچۆ لەنێوان 
لە  هەمیشە  ڕووبەڕووبوونەوەكانیان  و  بینین  یەكتر  نەبوو.  الیەنەدا  دوو  ئەو 
مەیدانەكانى جەنگدا بوو كە تیایدا قسە هەر قسەى شمشێر بوو. لە گەرمەى 
سایكۆلۆجیاى جەنگیشدا مەحاڵ بوو ڕاستییەكانى ئیسالم بە الیەنى بەرامبەر 
بگەیەنرێت. كاتێكیش ڕێككەوتن قەتماغەى بەست، سەردانەكان لەنێوان هەردووال 
دەستیان پێكرد. ئەوانەى كە هیچیان دەربارەى جوانییەكانی ئیسالم نەدەزانى، لە 
خۆیان  و سەرسامیی  دەبوون  ئاشنا  وردە  وردە  مەدینە  بۆ  ئەنجامى سەردانیان 
ئەوەی  بەهەشت..  ژیانى  لەگەڵ  نەبوو  جیاوازی  مەدینە  ژیانى  دەردەبڕی.. 
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نوێژى جەماعەت، خشوع  بانگ،  دەستنوێژ،  دەبوو.  پێدەكەوت شەیداى  چاوی 
نوێژ، هەموو ئەمانە دڵى خەڵكى مەككەیان بە سەرسامییەوە  ناو  و ملكەچى 
بەرەو الی خۆیان ڕادەكێشا. لە سایەى ڕێككەوتنى حودەیبیەوە هیچ ماڵێك نەما 
دەنگى ئیسالم و پەیامى قورئانى پێ نەگات. خۆ ئەگەر ئەبو جەهل هەتا ئەو 
لەناو خانەوادەكەیدا بەس خۆى دەمایەوە. بۆیە حودەیبیە بۆ  بمایە، ئەوا  ڕۆژە 

خۆى فەتحێك بوو پێش فەتحی مەككە.
چاك  زۆر  دەنا،  هەنگاوێكى  َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  وەختێك  بەڵێ،   
دادەنا.  تێدا  پێشی  هەركوێ،  بگەیشتایەتە  ڕوانینی  دەینێت.  كە چۆن  دەیزانى 
و  دەبوو  زاڵ  كێشەكاندا  بەسەر  بزاوتدا  و  هزر  دەستلەمالنیی  چوارچێوەی  لە 

ڕێگەچارەی بۆ دەدۆزینەوە.

5. ئیسالم لە هەموو جێیەكدا ناسرا
 بەهۆی ئەم ڕێككەوتنەوە سەرجەم تیرە و هۆزەكان تێگەیشتن كە سەروەرمان 
و ئەو دەوڵەتەش كە ئەو نوێنەریەتى، دەوڵەتێكە لەو ئاستەدایە بتوانێت لەگەڵ 
وەك  ئەنجامبدات.  ڕێككەوتن  و  ببەستێت  هاوپەیمانی  خۆیدا  چەپى  و  ڕاست 
تازە  كە  دەوڵەتانەدا  بەو  دەوڵەتان  دانپێدانانی  ئەمڕۆماندا  ڕۆژگارى  لە  چۆن 
دامەزراون یاخود سەربەخۆییان ڕاگەیاندووە، شەرعیەت دەدا بەو دەوڵەتە تازانە 
شێوە،  هەمان  بە  دەكرێت،  تەماشا  پێوەرێك  وەك  نێودەوڵەتییەكاندا  ناوەندە  لە  و 
بەهۆی ئەوەی كە پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( ڕێككەوتننامەی هەبوو 
لەگەڵیان، ئەمە وەك ئەوە وابوو دانیان پێدا نابێت. جا ئەگەر قوڕەیش دانى پێدا 
نابێت و ڕێككەوتنى لەگەڵدا مۆر كردبێت، ئیدی بۆچی خەڵكى تائیف دانى 

پێدا نەنێن؟ بەڵێ، هەمووان یەك بەدواى یەك دانیان پێدا دەنا.
و  سەركەوتن  هەموو  ئەو  توانى  ناوازەیە  مرۆڤە  ئەو  پێغەمبەر،  بەمجۆرە 
دەستكەوتە لە ڕێككەوتنێكەوە بەدەستبهێنێت كە سەختترین مەرجى لەخۆ گرتبوو. 



189 پێغەمبەری خوا وەك پەروەرشیار

لەڕاستیدا زەمینەسازی فەتحێكی لەوجۆرە، بەتایبەت لە هەلومەرجێكدا كە بوار 
نەبوو بۆ بیركردنەوە و دەبوایە یەكسەر بڕیاری بدایە، كارێكە بێ هیچ گومانێك 
بە  دەكرێت  كە  وەهایە  سەركەوتنێكی  و  بەدەرە  مرۆڤ  ئاوەزی  سنووری  لە 
لەسەر  زیندووترین گەواهییە  خۆیدا  لە  ئەمەش خۆی  بەرین.  ناوی  موعجیزە 
ئەوەی كە ئەو بەڕاستی پێغەمبەر و ڕەوانەكراوی خوایە. چونكە هیچ مرۆڤێك، 
لە  كە  ڕێككەوتنێكەوە  لە  ناتوانێت  هێشتا  بێت،  لێهاتووش  و  بلیمەت  چەندە 
ئاخر  بكات.  مسۆگەر  شێوەیە  لەو  فەتحێكی  دەبینرێت،  شكست  بە  ڕوكەشدا 
چونكە سەركەوتنێكی لەو چەشنە وابەستەی هێز و ئیرادە و زانستێكە كە لە 

دەرەوەی توانای بەشەرە.

6. خوای لەپشت بوو
 وەختێك تەماشای ئەو كێشە و ئاڵۆزییانە دەكەین كە ئەو زاتە چارەسەری 
نەبینین كە دەسەاڵتی  توانستە ڕەهایە  ئەو خاوەن  لەپشتیەوە  كردوون، ئەستەمە 

بەسەر سەرجەم بوونەوەراندا هەیە.
لەژێر  پێغەمبەر  زەحمەتی  بێ  و  ئاسان  هەستانەوەى  پشت  لە  لەمە،  بەدەر 
باری چەندەها پرسی ئاڵۆسكاو و گرفتاویدا، هەست بە چاودێری و پاڕێزگاری 
ئەو خاوەن قودرەتە دەكەین كە رەوانەی كردووە و لە ئەنجامدا ئێمەش بەتەواوی 
كیانمانەوە دێینە جۆش و هاوار دەكەین: “محمد رسول اهلل )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(�” 
بڕیارە  ئەو  بۆ  دەیدا..  خێرایی  بە  زۆر  دەدا  بڕیارێكى  كە  پێغەمبەر  بەڵێ، 
خێرایەش دەیتوانى ڕۆبچێتە بنج و بناوانی ئەو بابەتەوە كە بڕیاری لەسەر دەدا.. 
چووبێتە ناو هەر كارێكیشەوە بە سەركەوتوویی لێی هاتووەتە دەرەوە. داخۆ دەبێت 
بۆ  سیرە-  سەرچاوەكانی  شایەتى  -بە  پیرۆزیدا  ژیانى  سەراپاى  لە  وا  چۆنبێت 
تەنها جارێكیش چییە ڕێمان ناكەوێت لە كارێك پێویستى بە پینە و چاككردنەوە 
لەرزەپێكەوتنن،  و  نسكۆ  ترەوە  كەسانی  بەالی  كە  حاڵەتانەشدا  لەو  بگرە  بێت. 
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هەر هێندەی ئەو سەروەرە دەست دەداتە چمكێكی، ئیتر لەو شكستەوە سەركەوتن 
بەرهەمدەهێنێت و سەرشۆڕی دەگۆڕێت بە سەربەرزی!

بەڵێ، لەسەر دەستى ئەو نسكۆ و تێكشكانەكان دەبوون بە بردنەوە و سەركەوتن. 
وەك بڵێی بە پێچەوانەی ڕێڕەو و سروشت و فیترەتی شتانەوە، ڕێڕەو و سروشت 

و فیترەتێكی جیاوازی دەهێنایە مەیدان.
خاوەن  خوای  بۆ  دەگەڕایەوە  شتانە  ئەو  هەموو  هێنانەدی  كە  ئاشكراشە 

توانستی بێ سنوور:

زبڭ ڭ ۇ ۇرب )الصافات: 96(
“له كاتێكدا خوا به دیهێنه ری ئێوه یش و ئه م بتانه شه  كه  دروستتان كردوون 

)نه شیانتوانی به رگری له  خۆیان بكه ن!(”

خوای بااڵدەست لەسەر دەستى كامڵترین و چاكترین و بەڕێزترین دروستكراوی 
خۆى كارەكانی بەدیدەهێنێت... بۆچى؟ چونكە بۆ ئەوەی پێمان بڵێ: “بزانن كە 
ئەوە بەندە و نێرراوی منە. هەروەها بزانن كە من لە هەموو شتێكدا پشتیوانی 
دەكەم. خۆ ئەگەر ئێوە ژمارەتان لە ملیۆنەها و ملیارەهاش بترازێت و ئەویش 
تەنها بەس خۆى بێت، ئەوا بەسەر هەمووتاندا سەر دەكەوێت. بۆچى؟ چونكە من 
" كەسیش نابێت ئەوە لەبیر  ِ لَّ اِبلٰلّ

إ
َة ا پشتگیرى دەكەم و سەریدەخەم. "َل َحْوَل َوَل ُقوَّ

بكات، هەركەسێك شەڕ دژى كەسێك ڕابگەیەنێت كە خوا لەپشتیەتی، ئەوا جاڕی 
شەڕى داوە دژی خوا.” 

ئەو  بەزاندنی  ئەوانەى  ناشبەزێت.  و  نەبەزیوە  هەرگیز  محەممەد  حەزرەتی 
سەروەرە ببووە ماخۆالنی سەریان، دژایەتى ژیری و ناخی خۆیانیان دەكرد. ڕاستتر 
ئەوجۆرە  خواش  دەبینی.  مەحاڵەوە  بە  خەونیان  بوون  بەدبەختێك  كۆمەڵە  بڵێم؛ 
كەسانە بەئاگا دێنێتەوە و رایان دەچڵەكێنێت و پێیان دەڵێت: “بێدارببنەوە و وەرنەوە 
ئاست هەموو  لە  وەختێكیش  بەزاندووە!”  ئەوانەی سنوورى خۆتان  ئەى  خۆتان، 

ئەوانە ئاوەزیان كول دەبێت، دەربەدەریان دەكات و لەناویاندەبات.
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 بەڵێ، دژایەتى و بەرهەڵستى حەزرەتی محەممەد كارێكی ئەستەمە. چونكە 
پشتیوان و سەرخەری ئەو خوایە. تەنانەت لە جێیەكدا لە بەرامبەر شتێكى زۆر 
بچووكدا كە لە الیەن خێزانەکانیەوە دەرهەقى كرا، تاقانە پاڕێزەرەكەى دڵنەوایی 
فریشتەكانیشت  پشتیوانتە،  ئەو  و  لەپشتە  “خوات  دەفەرموێت:  پێى  و  دەكات 
لەپشتن و ئەوانیش پشتیوانتن.” التحریم: 4. واتە سەرجەم هاونشینە ڕۆحانییەكانی 
ئاسمانەكان پاڵپشتی لە تۆ دەكەن. جا كە سەربازانى تۆ ئەوانە بن، ئیدی چۆن 
بەو كارە  بهێننەڕێت! ئەوەشی  ملیۆنەها و ملیارەها غیرەتی ئەوە دەكەن دەست 

هەڵدەستێت سەرى خۆى داوە لە بەردێكی ڕەق و شكاندوویەتى.
بەڵێ، ڕەنگە خوای دلۆڤان جارێك، دە جار، بیست جار یان سى جار مۆڵەتیان 
هەروەك  نەمێنێت.  بیانوویەكیان  هیچ  دواڕۆژدا  لە  ئەوەی  بۆ  ئەمەش  بداتێت، 
پێیان بڵێ: “باش وردببنەوە و چاك تێبگەن و وەرنە سەر ڕێگەى ڕاست، تاكو 
و  دەیانگرێت  كاتێكیش  بەاڵم  نەمێنێت.”  بیانوویەكتان  بڕو  هیچ  قیامەتدا  لە 
تۆڵەیان لێ دەسەنێتەوە، بە دەربڕینی فەرموودەكە، “هەر ئەوەندەی گرتنی، ئیدی 

دەربازبوونیان بۆ نییە و تۆڵەیەكی بەئازار و تووندیان لێ دەسەنێت.”1

1. البخاري، تفسري )11( 5؛ مسمل، بر 61.
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هەرێمی
نبووەت

بەشی چوارەم
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أ - ئەو ژینگەیەى پێغەمبەری خوا هێنایە كایەوە 
پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( وەك ئەو ڕۆژەى تێدا بوو ئاوا ڕۆژانى داهاتووشى 
دەبینی، بگرە وەك لەپى ناو دەستى لەبەر چاویدا بوون، ئەمەش یەكێك بوو لە 
خەسڵەتە تایبەتییەكانی. ئەو وانە مەزنەش كە لە حودەیبیەوە هەڵمانهێنجا هەر 
ئەمە بوو. لە الیەكی ترەوە، پێغەمبەری سەروەرمان یاسا و ڕێساگەلێكی وەها 
تازەی هێناوە، لە بەرامبەر پیربوونى ڕۆژگاردا ئەوان بە تەڕ و پاراوى ماونەتەوە. 

تەنانەت دەتوانین بڵێین بە تێپەڕبوونی ڕۆژگار گەنجتر دەبنەوە. 
بە  بوونەوەرانەوە  پەروەردگاری  الیەن  لە  َعَلْيِه َوَسلَّْم(  اهلُل  )َصلََّى  خوا  پێغەمبەرى 
كۆمەڵە بنەما و رێسایەكی ئایینییەوە هاتووەتە مەیدان و لە سەردەمەكەی خۆیدا 
ئەو ڕێسایانەی بە مرۆڤی ئەو سەردەمە گەیاندووە و فێریكردوون. ئەوانیش دەستاو 
دەست گەیاندوویانەتە ئێمە. خوا لە سەرجەم پێشینانمان ڕازى بێت! قورئانیش فێرى 
ئەدەبى ئەمەك و پێزانینى چاكەى ئەوانمان دەكات و فەرمانمان پێدەكات نزا و 

پاڕانەوەیان بۆ بكەین:

زبپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿرب
)الحشر: 10(

“په روه ردگارا  له  ئێمه  و لەو  برایانه شمان خۆش ببه  كه  پێش ئێمه  ڕێبازی 
مه خه ره   كینه یه ك  و  بوغز  جۆره   هیچ  دڵه كانماندا  له   و  گرته به ر  ئیمانیان 

دڵمانه وه  له  ئاستی ئه وانه ی ئیمانیان هێناوه .”

هاوەڵە  دەگاتە  هەتا  ئەوان  چاكەى  بۆ  ئێمە  پێزانینی  لە  گوزارشتە  ئەمە 
بەرزدەكەینەوە،  دەست  دەوەستین  گۆڕستانێكەوە  هەر  الى  لە  كاتێك  بەڕێزەكان. 
هەوڵ دەدەین ئەم ئەمەكدارییە دەرببڕین. لە ئەنجامی خستنەگەڕی وزە و ئەدایەك 
پێشینانمان  پێغەمبەر  سەردەمی  هەتاوەكو  دەترازێت،  ئێمە  بیركردنەوەی  لە  كە 
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خۆرئاواییەكان  زانا  لە  یەكێك  پێكهێناوە.  یەكیان  لەدوا  یەك  دەوڵەتى  چەندین 
دەڵێت: “بەڕاستى حەزرەتی محەممەد زۆر مەزنە.” بۆچی؟ چونكە لە سایەی 
و  دروستبوون  دەوڵەت  سەد  لە  زیاد  هێناونی،  كە  بنەمایانەوە  و  دەستوور  ئەو 
زۆربەى  بۆ  لەشكر  و  دامەزراون  ڕۆشناییەكەیاندا  لەژێر  شارستانی  چەندین 
ناوچەكانی جیهان نێرراون. ئەو لەشكرانەش بەهۆی بلیمەتیی سەركردەكانیانەوە 
بەردەوام بەسەركەوتوویی گەڕاونەتەوە. ئەو سەركردانە تەنها فەتحیان نەكردووە، 
بەڵكو لەگەڵ خۆشیاندا مەشخەڵى زانیارییان هەڵكردووە. ڕۆژێكیش هاتووە ئەو 
النكەی  بە  كردوویانە  و  كردووەتەوە  ڕووناك  جیهانیان  سەرانسەری  مەشخەاڵنە 

زانست و عیرفان. 
مزگەوت  لە  هەر  ناوەڕاست  ئاسیاى  لە  شوێنەوارەكانمان  ئەوە  بەغدا،  ئەوە 
دوژمنان  هەوڵى  وێڕاى  پەرستگاكان..  و  نەخۆشخانە  دەگاتە  تا  مەدرەسەوە  و 
بۆ ڕووخاندن و سڕینەوەى مۆرك و سیمایان كەچی هێشتا هەر ماون. ئەوەش 
ئەندەلوسی بێ هاوتا! بە سەرجەم ئەو شوێنەوارە دێرینانەیەوە كە بلیمەتانی دونیاى 
و  هونەر  و  كەلتوور  بە  ئەندەلوس  ئەوەش  كردووە..  هونەریان سەرسام  و  زانست 
ڕەوشت و ڕێزگرتنیەوە لە بەها مرۆییە هاوبەشەكان! تەنانەت لە پاش تێپەڕینى 
پێنج سەد ساڵی پڕ ستەم بۆ لەناوبردنی، كەچی هێشتا ئەو شوێنەوارە ستەمدیدانە 

شاكارێكە داڵن بەرەو خۆی كەمەندكێش دەكات. 
جوانسازی  بواری  شارەزای  و  هونەرمەند  كەسێكى  چاوى  بە  ئەگەر  ئەى 
تەماشاى ئەم هونەرە مەزنانە بكرێت دەبێت چ تام و چێژێكیان هەبێت و مرۆڤ 

بە ڕووی چ هەستانێكی لەدوننیدا بكەنەوە!
بەڵێ، دواى ئەو و بە شوێن هەنگاوەكانی ئەودا وەك چۆن هەزاران النكەی 
پێگەیشتن،  زانستدا  و  هونەر  بواری  لە  كەڵەپیاو  هەزار  سەدان  بە  و  زانست 
بنیاتنران.  دەكرد،  ئەویان  تەمسیلی سیستەمەكەی  دەوڵەت كە  ئاوەهاش سەدان 
ئەمەوییەكان، عەبباسییەكان، سەلجوقییەكان، خەرزەمییەكان، دەوڵەتى قەرەخانی 

و دەوڵەتى عوسمانی تەنها چەند دانەیەكن لەوانە...
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چونكە  مەسیحى.  ئایینى  بە  بكرێت  بەراورد  ئیسالم  ئاینى  نییە  ڕەوا 
مەسیحییەت هەرگیز نەیتوانیوە لە كڵێسا بترازێت. دەوڵەت یا بەڕژێمى سیۆكراتى، 
لەالیەن  یان  بەڕێوەچووە،  ئایینى  پیاوانى  و  قەشە  ئیجتیهادی  بەگوێرەى  واتە 
كەسانێكەوە كە هەڵگرى هزرى فەلسەفەى ماددی بوون. بەاڵم پەیام و ئاینەكەى 
پێغەمبەر بەو جۆرە نەبوو. چونكە بەرنامەكەی ئەو لەسەر بناغە هەمەكییە قووڵ 
و زیندووەكانى قورئان و سوننەت بنیاتنراوە و بەردەوام بووە، ئەو بناغانەی كە 
نوێبوونەوەدان و بە ڕووى ئیجتیهاددا وااڵن. لە هەرێمەكەی ئەودا  هەمیشە لە 
و  كاكڵە  بەاڵم  دێت،  ڕوخسارەكاندا  بەسەر  گۆڕانكاریش  و  دەگۆڕێت  زەمەن 
واتاكان وەك خۆیان دەمێننەوە. لەم دونیایەدا شارستانییەت و دەوڵەتان دانەیەكیان 
ئاوا دەبێت و بەدوایدا دانەیەكی دی هەڵدێت. واتە ئاسمان بە بەردەوامی خۆری 

لەئامێز گرتووە.

ب - هەڵكەوتووانی هەرێمەكەی
پێغەمبەری خوا بەو ئاسۆیەی كە وەحی پاڵپشتی دەكرد، زۆر كارزانانە ئەو 
بنیات دەنرا و هەریەكەیانی لە جێگەى  پایانەی دیاریكرد كە دەوڵەتیان لەسەر 
دروست و گونجاوى خۆیدا بەكارهێنا. هەروەها ڕێگەشى خۆشكرد بۆ پێگەیشتنی 
چەندین سەرداری دەوڵەت و شاسواری مەیدانی هزری زانستی و خاوەن لێهاتنی 

هونەری.
 لە سەردەمى خۆیدا چەندین سەركردەی سوپای پێگەیاند. لەدوای خۆیشی 
و لەسەر ئەو ڕێگەیەدا كە بەرەو فەتحی جیهان درێژدەبووەوە، چەندین سەركردەى 
مەزن پێگەیشتن، هەر لە خالیدى كوڕى وەلیدەوە تا عوقبەى كوڕى نافیع و لە 
عوقبەیشەوە تا ئەحنەفی كوڕى قەیس و لە ئەحنەفیشەوە تا تاریقى كوڕى زیاد 
و لەمیشەوە تا محەممەدى كوڕى قاسم. كاتێك لەم گۆشەیەوە دەڕوانینە سەرچاوە 
و تەالرسازی ئەو پێكهاتە مەزنە، وا گومان دەبەیت كە هەر سەرقاڵی بواری 
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مەحمود  عەباس  -وەك  هاوچەرخەكان  بیرمەندە  لە  زۆرێك  بووبێت.  سەربازی 
عەقاد- وەها سەیرى سەردەمى بەختەوەری دەكەن كە زەمینەی پشكوتن و كرانەوەى 

توانا و لێهاتنە مەزنەكان بووە.
 بەڵێ، قوتابخانەكەى حەزرەتی محەممەد تاكە قوتابخانەیە كە لە توانایدایە 
و توانیویشیەتی بەهرە و تواناكان بۆ بەرزترین ئاست بەرزبكاتەوە. هەركەس ڕووى 
لەو قوتابخانەیە كردبێت، لە چوارچێوەی سروشتی خۆیدا توانیویەتى هەموو توانا 
ئەقڵی و ڕۆحییەكانی تا دوامەودا گەشەپێبدات. ئەوەتا حەزرەتی ئەبوبەكر لە 
بلیمەتە. حەزرەتی عومەر و  جەنگ و ئیدارەى دەوڵەت و زانستیشدا كەسێكى 
عوسمان و عەلیش هەریەكەیان بلیمەتێكن.. خالید و سەعدى كوڕى ئەبى وەقاص و 
ئەبوعوبەیدە و عەالئى حەزرەمى و قەعقاع كوڕى عەمر و سەدانى تریش هەموویان 
مەرد و بلیمەتى مەیدانی سەربازی بوون. هەروەك بڵێی ئەو سەردەمە سەردەمى 
بلیمەتەكان بووبێت. بگرە ڕاستتر وایە بڵێین، ئەو سەردەمە ئەو سەردەمە زێڕینەیە 
كە تاكە گەردیلەیەك لە سەرمایەی توانا و بەهرە و ئامادەییەكانى مرۆڤى تێدا 
فەرامۆش نەكراوە و هەموو بەجارێك برەویان پێدراوە و دەرگای شكۆفەكردنیان 
بە ڕوودا خراوەتە سەرپشت. سەردەمێكە سەدان بلیمەت و هەڵكەوتوو ئاوەدانیان 

كردووەتەوە. 
جا ئەگەر عوقبەى كوڕى نافیع، كە بە هەڵمەتێك ئەمپەڕ و ئەوپەڕى ئەفریقاى 
فەتح كرد بلیمەت نەبێت ئیتر كێ بلیمەتە؟ عوقبە هەر لە تەمەنى پانزە ساڵییەوە 
سوارچاك بووە و لە سەردەمى خەلیفەكاندا چەندەها ئەركى گرنگى ڕاپەڕاندووە. 
تا لێوارى ئۆقیانووسى ئەتڵەسى سەرتاپای كیشوەری ئەفریقاى كۆنتڕۆڵكردووە. 
دەگێڕنەوە كە بە سوارى ئەسپەكەیەوە دەدات لە ئاوى ئۆقیانووس، كە عەرەب پێیان 
دەوت “دەریاى تاریكى” و دەڵێت: “ئەى خوایە، وا ئەم دەریایە هاتووەتە پێشم و 
ڕێى لێ گرتووم، ئەگەر ئەم دەریایە نەبوایە ئەوا ناوى پیرۆزى تۆم تا ئەوپەڕى 

دەریاكان دەبرد.”1

بن �أثري، الاكمل يف الت�أرخي ٣/٤51. 1. اإ
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كۆیلەیەكى  پێشتر  كە  زیاد،  كوڕى  تاریقى  قوتابخانەدا  هەمان  لە  دەبینین 
شانۆی  سەر  دێتە  هەڵكەوتوو  سەربازیی  سەركردەیەكی  وەك  بووە،  بەربەرى 
سوپاى  بەسەر  سەردەكەوێت  سەربازەوە  هەزار  دوانزە  سوپایەكى  بە  ڕووداوەكان. 
زۆر  ماوەیەكى  لە  و  بووە  سەرباز  هەزار  سەد  تا  نەوەد  ژمارەیان  كە  ئیسپانیدا 
كورتدا دەگاتە كۆشكى پادشا لە "طليطلة".1 عەالئى حەزرەمیش بە هەمان شێوە 
سەركردەیەكى مەزن بووە. تەنانەت لە سەردەمى حەزرەتى عومەردا وتیان ناتوانین 
كەڵك لە هەموو ئەو توانا و لێهاتنەى وەربگرین، لەبەرئەوە بەناچاری فەرمانیان 
دەركرد بۆ عەالئى حەزرەمى كە لە جەنگى بەحرەیندا بوەستێت. مێژووى ژیانى 
ئەگەر خالیدى  دەڵێن  پەند و سەروەرى. مێژوونووسان  لە  پڕە  عەالئى حەزرەمى 
ئەوا  خالید،  جێگەى  بۆ  ببرایە  ئەویش  عەالء،  جێگەى  بۆ  ببرایە  وەلید  كوڕى 
هیچ شتێك نەدەگۆڕا و كەلەبەر پەیدا نەدەبوو. شتی وا چۆن دەبێ؟ چۆن لە 
سەردەمێكدا ئەو هەموو بلیمەتە هەڵدەكەوێ؟ سەعدى كوڕى ئەبى وەقاص بلیمەت 
بوو خۆ ئەگەر لە واڵتى فارسدا دواى شوێن پێیەكانی بكەویت تۆش دەگەیتە 
ئەو قەناعەتە. ئەبو عوبەیدەى جەڕاح بلیمەت بوو.. شەرحەبیل كوڕى حەسەنە و 
یەزیدى كوڕى ئەبوسوفیان و چەندەها هەڵكەوتووى ترى زنجیرەى بلیمەتەكانى پاش 

پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(���
دەی خۆ بە جۆرێكی تر بیابان تەی نەدەكرا و گەیشتن بە شوراكانى چین و 
جەبەل تاریق دەبووە سەرگوزشتەیەك لە مەحاڵ. مەحاڵ بوو لە كەمتر لە چارەكە 
سەدەیەكدا ئەو جوگرافیا بەرفراوانە فەتح بكرێت. نەشدەكرا ئارامی و ئاسایش 
لەو ناوچانەدا سەقامگیر بكرێت.. سەقامگیریش بكرایە بەردەوامی هەبێت. ئەمە 
چ جای ئەوەی مەحاڵ بوو ئەو سیستەمە بەدرێژایى دوانزە سەدە و سەرباری 
ئایینە  هەموو  پەیڕەوانی  الیەن  لە  چەواشەكاری  و  دەستدرێژى  و  بەرهەڵستى 

پێشینەكانەوە، لە لوتكەدا بمێنێتەوە.
بەڵێ، ئەوە ئەو بلیمەتییە سەرچاوە پێغەمبەرانەیەی ئەوان بوو كە وای كرد بۆ 

بن �أثري، الاكمل يف الت�أرخي 268-26٧/٤. 1. اإ
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چەندین سەدە جیهان فەرمانڕەواییەكی پێغەمبەرانە بەخۆیەوە ببینێت. وەك بڵێی 
بە ئاوابوونی پێغەمبەر )َعَلْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم(، ئەو خۆرى خۆرانە پارچە پارچە دەبێت 
و دابەش دەكرێت بەسەر ئەوانەدا كە پاش ئەو دێن. ئیدی هەمووان لە سایەی 
ئەو فەتانەتە محەممەدییەوە بەو كارە گەورانە هەڵدەستن كە مێژوو شایەتیانە. تۆ 
بڵێی خەیاڵ و وێنای هاوشێوەی ئەو سەردەمەمان لە توانادا بێ؟ ناڵێم ببینین، 
بەڵكو دەڵێم: وێنای بكەین، یاخود لە ئەندێشەدا چاومان پێی بكەوێت، یان هەر 
ئاماژەمان  پەلە  بە  لێرەدا  ناوانەى  ئەو  ببێتە میوانی خەونەكانمان؟  نەبێت  هیچ 
پێدان و ئەو كارە مەزنانەش كە ئەنجامیان داون، هەریەكەیان هی ئەوەیە چەندین 

لێكۆڵینەوەى تێروتەسەلی لەسەر بكرێت.
لەو كەسایەتییە سەربازی  تەنها تیشكمان خستە سەر هەندێك  لێرەدا  ئێمە   
پێیگەیاندوون. باسكردنى  و كارگێڕییە مەزنانەی كە ئیسالم بەدرێژایی مێژوو 
هەمووشیان كارێكە پێویستى بە چەندین پەڕاو هەیە. بواری ئەم پانتاییە كەمەی 
ئێرەش لەوە كۆتاترە ئەو هەمووە لەخۆ بگرێت. ئەوەبوو بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ 
بە  پەیوەنییان  وەستاین كە  ئەو الیەنانە  لەسەر  تەنها  و  بابەتەوە  ئەم  ناو  هاتینە 
ئەوەیە  ئاواتیشم  و  هیوا  هەموو  هەیە.  محەممەدەوە  حەزرەتی  پێغەمبەرایەتی 
كەسانى پسپۆڕ بە شێوەیەكى تێروتەسەل هەستن بە توێژینەوەى ئەم بابەتانە. جا 
مەگەر ئەو دەم قوتابخانەكەی پێغەمبەر بە چەند ڕەهەندێكیەوە باشتر دەربكەوێت 

و زوبانی خاوەن ویژدانان بە "محمد رسول الله" بێنێتە گۆ.

1. بلیمەتەكانى زانست لەو قوتابخانەیەدا
دەرگاكانی ئەم قوتابخانەیە هەروەك چۆن كراوە بووە بۆ پاڵەوانەكانی جەنگ و 
كارگێڕە لێهاتووەكانی دەوڵەت، هەرواش لەسەرپشت بوون بۆ زانست و زانستخوازان. 
بۆیە دنیایەك زانا و بیرمەند و یاساناس و موجتەهید و موجەددیدی پێگەیاندووە. 
سەرژمێریكردنی ڕێبوارانی ئەو ڕێبازە نوورانیەش كە هەر لە سەردەمی خەلیفە 
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ڕاشیدەكانەوە دەستی پێكردووە و بەدرێژایی سێ سەدە بەردەوام لە هەڵكشاندا بووە، 
ئەوەمان  بواری  پانتایی كتێبەكەش  نە  وە  ئێمەدایە،  توانای  لە  نە  مەسەلەیەكە 
دەدا. پێموایە تەنیا ئاوڕدانەوەیەك بەالی عەبدوڵاڵى كوڕى مەسعود كە شوانى 

مەڕ بووە لە مەككە، سەروزیاد بێت.
 لە سایەى ئەودا كوفە بوو بە مەڵبەندى زانست. لەو قوتابخانەیەدا سەدان 
زاناى پایەبەرز لە بوارى شەرعناسی و فەرموودە و زانستى كەالمدا هەڵكەوتن. 
ئەسوەد كوڕى یەزید، عەلقەمە كوڕى قەیسى نەخەعى، ئیبراهیم كوڕى نەخەعى، 
حەماد كوڕى ئەبو سولەیمان، ئەبوحەنیفە و چەندانی تر لە نموونەی ئەو بەرهەمە 
بەردارانەن. هەر هەمووشیان قەرزارى ئەو سەرچاوە موبارەكەن. خۆ ئەگەر ئێمەش 
ئەم حەقیقەتە تۆمارنەكەین و لە بیر خۆمانى بەرینەوە، مێژووى زانست دەمێكە 
ئەمانەى تۆماركردووە و تۆماریشی دەكات. سەرباری هەندێك لەو خاوەن ڕۆحیەتە 
نزیكدا  لە داهاتوویەكى زۆر  بەم ڕاستییە هەڵنایەت،  سەركەشانەش كە چاویان 

جارێكی تر سەدای ئەم ڕاستییە لە تەواوی دونیادا دەنگ دەداتەوە...

لە بوارى شەرعدا
دەبا هەموو ڕۆحە مەزنەكانی تر لە مەنزڵی پڕ ڕێز و ستایشی ناو دڵ و 
دەروونماندا سڕەوت بفەرموون و بە گەورەیی خۆیان بمانبوورن. لە ناویاندا تەنها 
نموونەیەك وەردەگرین و بە كورتى باسى دەكەین، تا ببێتە نموونە بۆ باقى زانایانى 

تر و بڵێین: “ئیتر هەموویان وان.” چونكە مشتێك نموونەى خەروارێكە.
ئەبوحەنیفە كێیە؟ ئەبوحەنیفە پێشەواى مەزهەبى حەنەفییە. لە سەردەمێكدا كە 
زانست و كلتوور ڕاستەوخۆ و ڕووبەڕوو دەگوازرایەوە، ئەم ئیمامە بۆچوونەكانی 
خۆی بۆ ئەو كەڵەپیاوانە ڕووندەكردەوە كە لە دەوری كۆببوونەوە. مامۆستایەكی 
هێندە گەورە بووە لە بازنەی وانەكانیدا ئیمام ئەبو یوسفەكان، ئیمام محەممەدەكان، 
ئیمام حەسەن شەیبانییەكان، ئیمام زوفەرەكان، ئیمام وەكیعى مامۆستاى ئیمامى 
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بۆخۆیان  لەمانەش  هەریەكە  دادابوو.  چۆكیان  تریش  چەندینى  و  شافیعى 
واتە  بوون.  پرشنگدارە  سەردەمە  ئەو  االسالم"ى  "شیخ  و  ناسراو  كەسایەتی 
مامۆستاى مامۆستاكان بووە و واژۆى خۆى لەسەر پەڕەی هەموو سەردەمەكان 
نەخشاندووە و دەنگی خۆی گەیاندووەتە بەرەكانى پاش خۆى و بووە بە پێشەوا 
و چاوساغ بۆ سەدان ملیۆن لە موسوڵمانان. ئەو سەرنج و بۆچوونانەی كە بە 
ئیمام محەممەد، "شمس  تایبەتى  بە  نووسیوەتەوە،  پێشینەكانی خۆیی  قوتابییە 
األمة" ئیمام سەرخەسى لە دوتوێی كتێبە بەناوبانگەكەدا كە بە "مبسوط" ناسراوە 
و لە سى بەرگ پێكهاتووە، شەرحی دەكات. لەڕاستیدا چیرۆكی نووسینەوەی 
زیندانێك! هەموو  بەاڵم چ  زیندانە..  بەرهەمی  زۆر سەیرە. چونكە  كتێبە  ئەم 
ڕۆژێك قوتابییانی ئیمام بەدەوری زیندانی مامۆستاكەیاندا كە بنكی بیرێكی 
قووڵ بووە، كۆبوونەتەوە.. مامۆستا وانەی وتووەتەوە و ئەوانیش نوسیویانەتەوە...
لەو بەسەرهاتە سەیرانەى دەیگێڕنەوە ئەوەیە كە ڕۆژێكیان یەكێك لە قوتابییەكانى 
لە  لەبەربووە.  فەرموودەى  الپەڕە  سەد  سێ  شافیعى  ئیمام  دەڵێت:  پێى  ئیمام 
زەكاتى  “كەواتە  دەڵێت:  تەوازوعەوە  ئەوپەڕى  بە  سەرخەسی  ئیمام  بەرامبەردا 
بۆخۆی  شافیعیش  ئیمامى  لەبەرمن..!”  من  كە  لەبەربووە  فەرموودانەى  ئەو 
ئەحمەدى  و  مالیك  ئیمام  ئەڤەرێستە..  لوتكەی  ترە..  بلیمەتێكی  و  هەڵكەوتە 

كوڕى حەنبەلیش لوتكەی لەوجۆرەن...
 دیسانەوە دەپرسین: ئەبوحەنیفە كێیە؟ ئایا قوتابى هاوەڵی پێغەمبەری خوا، 
عەبدوڵاڵى كوڕی مەسعود بووە؟ یان قوتابى یەكێك لە تابعین بووە وەك عەلقەمە؟ 
نا نەخێر.. بەڵكو قوتابى قوتابى ئەوان بووە. واتە قوتابى حەممادى كوڕى ئەبو 
سلێمان بووە. ڕاستە حەممادیش دیسان بۆخۆى شەرعناس و یاساناسێكی مەزن 

بووە، بەاڵم دیسانەوە ئەویش قوتابى قوتابى پێغەمبەر )َعَلْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( بووە.
و  دەكرد  مەلەى  تاریكیدا  لەناو  جیهان  سەراپاى  كە  سەردەمێكدا  لە  بەڵێ، 
"بەرەبەیانی درۆزن"یش  لە خۆرهەاڵت و خۆرئاوای جیهاندا تەنانەت ڕووناكیی 
جیهانیان  زانستەكانیان  پرشنگی  كە  زانایانە  لەم  هەریەك  نەبینراوە،  ئاسۆدا  لە 
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پایەبەرزانە  زانا  ئەو  پێگەیشتن.  پێغەمبەردا  قوتابخانەكەی  لە  رۆشندەكردەوە، 
دونیایان بە زانست و عیرفانى خۆیان ڕووناككردەوە، ئەگەرچى ژمارەیان زۆریش 
و  نرخ  واتە  بوون.  زانیاریدا  لە چڵەپۆپەى  و  بوون  دانسقە  هەموویان  بەاڵم  بوو 
بەهایان ناگەڕێتەوە بۆ دەگمەنى و كەمى ژمارەیان. چونكە بەس لە سەردەمی 
ئەبوحەنیفەدا ڕەنگە بڵێم پەنجا زانای دیكەی وەك ئەو لە كوفەدا بوونیان هەبووە. 
دەبینن خاكەكە چەندە بەپیت و سەردەمەكەش چەندە موبارەكە! ڕاستتر بڵێم، 
هەموو ئەمانە لە سایەی الفاوی نووری محەممەدی و شەپۆالنی ئەو دەریای 
عیرفانەیە. بەڵێ، لە سایەى ئەوەوەیە لە كۆمەڵگەیەكى دەشتەكیدا پۆلێك زانست 
دۆست هەڵدەقوڵێت و بەدرێژایی چواردە سەدە چوارقوڕنەی دونیا ڕووناك دەكەنەوە، 

پشت بە خوا هەتا ڕۆژی پەساڵنیش بەردەوام دەبن لە ڕووناككردنەوەی.

لە بوارى تەفسیردا
بە بڕوای ئێمە تەفسیر بۆخۆى دەریایەكە، بەاڵم بەراورد بە دەریاكەی پێغەمبەر 
)َعَلْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( دڵۆپێكە.. دڵۆپێك لەو دەریایە لە حەزرەتى عەلییەوە تا ئیبن 
عەباس و لەویشەوە تا موجاهید و سەعیدى كوڕى جوبەیر و لەویشەوە تا ئیبن 
جەریر و فەخرەدینى ڕازى و ئیبن كەثیر و سەرجەم موفەسسیرە دانا و زاناكانى 
ئەم سەردەمەى خۆمان هاتووە. خۆ ئەگەر هیچ بەڵگەیەكى دیكە نەبوایە لەسەر 
ئەوەى كە حەزرەتى محەممەد پێغەمبەر و سەردار و گەورەى گرۆى مرۆڤایەتییە، 

ئەوا شوێنكەوتوویى ئەم كەڵەزانایانە شایەت و بەڵگەیەكى سەروزیاد دەبوو..
تەفسیرەكەى  كە  ناوازەییە.  و  بلیمەتى  نموونەى  جەریر  ئیبن  نموونە  بۆ 
دەخوێنیتەوە دەبینى ئایەت و فەرموودەكان بەجۆرێك لێكدەداتەوە باز دەدەن بەسەر 
بەربەستی زەمەندا. باس لەوە دەكات كە چۆن ئاسمان لە حەوت چین پێكهاتووە 
و ئاسمان و زەوی چۆن كاتى خۆى یەك پارچە بوون و پاشان تەقیونەتەوە. پاشان 
لە  واتە  دەكات.  باران  بارینى  و  هەوا  هەڵكردنى  سەرەكییەكانى  بنەما  لە  باس 
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كۆمەڵە بابەتێك دەدوێت كە پاش تێپەڕبوونی هەزار ساڵ ئینجا ڕاستییەكانیان 
دەركەوتووە. لەو توێژینەوە زانستییانەى سەبارەت بە كتێبەكانى كراون، دەركەوتووە 
كە تێكڕاى نووسینەكانى ڕۆژانەى ئەو زانایە لە ژیانیدا بریتییە لە پانزە الپەڕە بۆ 

هەر ڕۆژێك. جا ئەگەر ئیبن جەریر بلیمەت نەبێت ئیدی كێ بلیمەتە؟
ئەگەر لە بوارى تەفسیردا لە ئیبن جەریرەوە بگوێزینەوە بۆ فەخرەدینى ڕازى 
و لەوێشەوە بۆ ئیمام سیوطى كە پاش خوێندنەوەى سەدان تەفسیر چەندین كتێبى 
دەبینین  سەردەمەمان،  ئەم  كەڵەزانایانى  و  گەورە  بۆ  لەویشەوە  داناوە،  گەورەى 
خۆرئاوا  لە  یەكێكیان  ئەگەر  هەڵكەوتوون،  تەفسیردا  مەیدانى  لە  وا  كەسانی 
دەربكەوتایە ئەوا پەیكەرێكى گەورەیان بۆ دروستدەكرد و بە شانازییەوە بە هەموو 

جیهانیان دەناساند...
ئێمە كەسانى وەك "ئیمام غەزالی"مان هەیە كە لە زۆربەى بوارەكانى زانستدا 
بێ هاوتایە. خۆرئاواییەكان زۆركەم ویژدانیان بەگەڕخستووە.. لەگەڵ ئەوەشدا 
خۆرهەاڵتناسى بەناوبانگ "جیب" لە هەڵوێستێكى بەویژدانانەیدا ئیمامى غەزالى 
ئەفسوونەكەی  بە  كە  دەكات  وێنا  ناوازە  ڕۆحێكى  وەك  دەستى  گاڵۆكەكەى  و 
بەشەریەتی سەرسام كردووە. لەو هێڵە نوورانییەدا كە هەر لە ئیمامى غەزالییەوە 
بۆ ئیمام ڕەببانى و لەویشەوە بۆ بەدیعوززەمان سەعیدى نوورسی درێژدەبێتەوە، 
ڕیزبەند  محەممەد  حەزرەتى  ساالرمان  قوتابیەكانى  لە  قوتابى  سەدان  دەتوانین 

بكەین.

لە بوارى فەرموودەدا
جیاى  كۆتەڵەیەكی  بۆخۆى  هەریەكەیان  فەرموودەش  زانستى  بلیمەتەكانى 
زانست و مەردایەتین. ئیمامی بوخارى و موسیلم و ئەبوداود و ترمذى و نەسائى 
و ئیبن ماجە و ئیمام ئەحمەد و ئیمام داود و دارولقوتنى و بەیهەقى و دارەمى 
و هتد.. هەریەك لەمانە لە مەیدانی خۆیاندا بەشى هەموو دونیا دەكەن. بەاڵم 
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وەستانى ئێمە لەسەر هەریەكێكیان و توێژینەوەى بنیاتی زانستییان، بەتایبەتیش 
لە ڕوانگەی ئەو ئامانجەوە كە ئێمە لەم كتێبەدا بۆ خۆمان دیاریكردووە، كارێكە 

بۆمان مەیسەر نابێت. 
دواى  كە  لەوانەی  یەكێكە  بوخارى  ئیمامى  كە  دەڵێم  ئەوەندە  تەنیا  بەاڵم   
پەڕاوەكەیدا  لە  هەزارى  چوار  تەنها  فەرموودە،  هەزار   600 لەبەركردنى 
تۆماركردووە.1 ئەو هەستیاری و وردبینییەش كە لە تۆماركردنی فەرموودەكاندا 
و  گرتووە  دەستنوێژى  فەرموودەیەك  هەر  بۆ  داستانێكە.  بۆخۆی  نواندوویەتی 
لەگەڵ  پەیوەندى  تایبەتیدا  سروتێكى  لە  پاشان  كردووە..  نوێژى  ڕكات  دوو 
فەخرى عالەمدا بەستووە.. گەر وەاڵمی ئەرێنی وەرگرتبێت ئەوجا فەرموودەكەى 

خستووەتە ناو صەحیحەكەیەوە.2
بازنەی  لە  قوتابییانەی  لەو  بووە  قوتابییەك  تەنها  گەورەیە  پێشەوا  ئەم   
وانەی پێغەمبەری نازداردا پەروەردەبوون. جارێكیان ڕێگەیەكی دوور و درێژی 
چەند ڕۆژە دەبڕێت بەس بۆ ئەوەى فەرموودەیەك لە كەسێك وەربگرێت. وەختێك 
بە شەكەتی دەگاتە شوێنی مەبەست، دەبینێت كابرا خەریكە بە مشتى دەستی 
ئەسپەكەى هەڵبخەڵەتێنێت، گوایە جۆى تێدایە بۆ ئەوەى بیگرێت. كەچی لەڕاستیدا 
كابرا  ئەوەى  دەبینێت، بێ  دیمەنە  ئەم  بوخارى  پێشەوا  نییە. كە  تێدا  هیچیشی 
بدوێنێت یان فەرموودەكەى لێ وەربگرێت، یەكسەر دەگەڕێتەوە. كاتێك هۆكارەكەی 
دەپرسن بەمجۆرە وەاڵمیان دەداتەوە: “كەسێك ئاژەڵەكەی هەڵبخەڵەتێنێت، چۆن 
دڵنیابم لەوەی منیش هەڵناخەڵەتێنێت!”.. هەر خوا دەزانێت چەندە فەرموودەناسی 
بلیمەتی تر هەڵكەوتوون و هاوشێوەی پێشەوا بوخارى وردەكارى و هەستیارییان 

نواندووە لە كۆكردنەوە و تۆماركردنى فەرموودەكاندا!

بن جحر، مقدمات فتح الباري ٧/1، ٤8٩؛ نووي، رشح صيح املسمل 21/1. 1. اإ

بن جحر، مقدمات فتح الباري 1/٧. 2. اإ



شانازيى مرۆڤايەتى - نوورى نەمر 2064

ڕەهەندە دونیاییەكەی زانست
مرۆڤ كە ئەو هەموو كتێبە زۆرانە دەخوێنێتەوە، كە بە الیەنگر و بێ الیەنەوە 
دەربارەى مێژووى زانستى كۆن و نوێ و بەراوردكردنیان نووسراون، خۆى پێناگیرێت 
هەست نەكات بە شانازى. ئەوەتا لە چاخی زێڕینى موسوڵماناندا ئەو سەرچاوانەی 
زانستە  جیاوازەكانی  لقە  و  ئەندازە  و  بیركارى  و  پزیشكى  زانستی  دەربارەی 
سروشتییەكان نووسراون، هاوشانی ئەو كتێبانە بوون كە لە بوارەكانی تەفسیر و 
فەرموودە و زانستى كەالمدا نووسراون. لە جابرى كوڕى حەییان ڕابەرى زانستى 
بیركارییەوە بیگرە تا دەگاتە ئیبن سینا و ئیبن بەطوطة و خوارزمى و زەهراوى، 
كە بە مامۆستای نۆشداری دادەنرێت و كتێبەكانى لە زانستى نەشتەرگەریدا بۆ 
ماوەی دە سەدە لە خۆرئاوا وەك سەرچاوە خوێنراون. تەنانەت كاتێك گۆڤارێكى 
زانستی باسى ئەم كەڵەزانایە دەكات، سەردێڕى باسەكەى بەمجۆرە دەنوسێت: “ئەو 
زانایەى هەزار ساڵ ژیاوە!” سەدان و هەزاران نموونەى هاوشێوەى ئەمانە هەموویان 

شاگردى قوتابخانەكەى پێغەمبەر )َعَلْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( بوون.
بەاڵم ئایا بۆچى الی ئێمە ئەم مرۆڤە مەزنانە نەبینراون و تاوەكو ئەمڕۆش 
لە  هەستەوە.  ڕووی  لە  ئاگاییە  بێ  ئەمانە  نەبینینى  نایانناسێـت؟  زۆركەس 
خۆرئاوا ئەو جۆرە كەسایەتییانە هەمیشە لەبەرچاون. چونكە ئەمانە لەوێ چەند 
گردێكن لەچاو سارادا ڕۆشتوون بە حەوادا. ئەگەر زۆر بەرزیش نەبن چاو هەر 
دەیانبینێت. لە بەرامبەردا، الى ئێمە لوتكە و بەرزاییەكان لە زۆریدا زنجیرە زنجیرە 
و لەپەنا یەكدا ڕیزیان بەستووە. نەپێورانیان وای كردووە نەناسرێن. واتە ئەوان وەك 
كۆمەڵە لوتكەیەك وەهان كە بە تەنیشت یەكەوە بن، لەنێوانیاندا دەشت و شیو نییە 

تاكو دەربكەون و بناسرێنەوە.
كە دێینە سەر باسى خۆشمان، دیارە ئێمە بێ وەفاییمان نواند بۆیە وا گیرۆدەی 
كاتەدا  لەو  بدەین.  شاكارانە  ئەو  تەواوەتی  مافى  نەمانتوانى  بووین.  حاڵە  ئەم 
ئێمە  بەرپاكرد،  خۆى  )ڕێنیسانس(ى  زانستیى  ڕاپەڕینى  بەمانەوە  خۆرئاوا  كە 
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نەمانتوانى لە داوى هەندێك شتى پڕوپوچ خۆمان ڕزگار بكەین. هەڵە لە ئێمەدایە 
نەك لە پێشینانماندا. ئەوانە هەڵەن كە وەك میراتخۆر كەوتن بەسەر ئەو میراتەدا. 
هەڵە لەوانەدایە كە لەناو دەریادان و نرخ و بەهاى دەریا نازانن. دیارە ئەوە تەنیا 

ماسییەكانن كە لە دەریادا دەژین و نازانن دەریا چییە!

2. پاڵەوانانى جیهانى ڕۆح
ویالیەت ڕەهەندی پێغەمبەرییەكەیەتی لە پلەى دووەمدا.. لە مەیدانی ویالیەتدا 
كەسانی وەهای پێگەیاندووە و لەو دەرگایەوە كە كردوویەتیەوە بە چەشنێك بەرەو 
ئەوجی كەمااڵت بەرزی كردوونەتەوە، تیایاندایە دەڵێت: “ئەگەر پەردەی غەیبیش 
نهێنییەكانى قورئان و سوننەت  ناكات.”1 هەشیانە الیەنە  زیاد  یەقینم  البدرێت 

شیتەڵ دەكات و لە هێما ڕازئامێزەكانی نەخش دەچنێت...
ئەوە قەسیدەى "جەلجەلوتیە"، ئەوە "نهج البالغە"، ئەوەش "مثنوي" و "فتوح 

الغیب" و "الفصوص" و "الفتوحات المكیة".
ئەدیسۆن لە یەكێك لەو ڕۆژانەیدا كە هەستی ئەمەكدارى لە ناخیدا دەبزوێت، 
قسەیەكی لەمجۆرە دەكات: “لە كتێبى "الفتوحات المكیة"ى موحیەدین عەرەبیدا 
ئەو ڕێگەیەم دیتەوە كە منی گەیاندە كارەبا.” پەڕاوى الفتوحات المكیة كە ئێستا 
لەبەردەستماندایە پڕیەتى لە نهێنى.. ئەگەرچی هەڵێنجانی كارەبا و ئەلەكترۆن و 
گڵۆپی كارەبا لە دەربڕینێكی ڕازئامێزی قورئانەوە لە چەند خاڵێكەوە كەوتبێتە 
بەر رەخنەش، بەاڵم من پێموایە ڕەخنەگرتن لە ڕووداوێك كە تەئویلەكەی ئاشكرا 
لە  یان  ویالیەت  ڕێگەى  لە  دەتوانێت  مرۆڤ  خۆویستانەیە.  هەوڵێكی  بووە، 
لێكۆڵینەوەدا بگات  ناوەندەكانی  زانستییەكان و  تاقیگە  لەناو  ڕێگەى تۆژینەوە 
یان  توانیبێت  نەمان  لەمەوپێش  ئێمە  ئەگەر  نهێنی. جا  بە دۆزینەوەى چەندین 
ئێستا نەتوانین بگەین بەو نهێنییانە، دیارە ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەى كە ئێمە 

1. عيل القاري املسسنوع ص1٤٩.
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و  بڕیار  لە  و  الوازە  دڵمان  كەساسین،  و  هەژار  لۆژیكیانەدا  بیركردنەوەى  لە 
لێبڕانەكانیشماندا كۆڵەوار و پەستین. دەركی ئێمە كۆتایە لە ئاست تێگەیشتن لە 
بەرهەم و شاكارەكانی كەسانێكی وەك ئیبن عەرەبى و مەوالناى ڕۆمى و ئیمامى 
ڕەببانى و بەدیعوززەمان، كە ئەمانە كۆمەڵە قامەتێكن پێش سەردەمەكانی خۆیان 
كەوتوون، چ جای ئەوەی دەرك بە گەورەیی كەسایەتییەكانیان بكەین. كە ئەمە 
وا بێت، دەى ئیتر چۆن لە شاهى نەقشبەندى یان مەعروفى كەرخى یان شازەلى 

یان شێخى گەیالنى و حەررانى تێدەگەین؟
با ئەوەش بزانین كە هەموو ئەوانە جگە لەوەی شاگرد و قوتابی قوتابخانەكەى 
پێغەمبەر بن چی تر نەبوون. ڕاستە ئەوان لەچاو ئێمەدا بلیمەت بوون، بەاڵم لەچاو 
مەدرەسەكەی حەزرەتدا تەنها دەستەیەك شاگردن -گیانم فیدای ئەو شاگردانە 
بێ- ئەوان شەیدایانی نوور بوون و بەدەورى نوورى نبووەتدا ببوونە پەروانە. خۆ 
دەفەرموێت:  سیوطی(  )ئیمام  كرابێتەوە  غەیبدا  جیهانى  بەسەر  چاویان  ئەگەر 
“من لە ژیانمدا بە بێدارى نەك لە خەوندا بیست و هەشت جار حەزرەتى محەممەدم 
بینیوە.”1 ئەوا لە سایەی ئەو شتانەوە بووە كە لەو سەروەرەوە فێربوون.. ئەگەر 

بەرەو ڕۆشنایی كەوتبنە باڵەفڕكە، ئەوا بەهۆی هێزی كێشمەندی ئەوەوە بووە.
ئێمە بەندكراوی زیندانی سێ ڕەهەندیی مەكان و ڕەهەندە ڕێژەییەكەی ترین 
كە زەمانە. بەاڵم ئەوان مەوداكانى مەكان و زەمانیان بەزاندووە و لە مەودایەكى 
تردا ڕەنگە هەموو ڕۆژێك ڕووبەڕوو و ئەژنۆ بە ئەژنۆ لەگەڵ پێغەمبەرى خوا 
ژیابن..! تەنانەت یەكێك لەوانە دەڵێت: “ئەگەر بۆ تەنیا ساتێكیش بە دیدارى 
شادنەبم لەناودەچم. چونكە هەموو بوونى خۆم بە قەرزاربارى ئەو دەزانم، وەك چۆن 
گوڵەبەڕۆژە كرانەوە و داخرانى وابەستەی هەڵهاتن و ئاوابوونى خۆرە، منیش بە 
هەمان شێوە ژیانم وابەستەی شوێنكەوتن و تەماشاكردنى ئەوە. هەركات ئەو لە 

دڵمدا ئاواببێت، منیش كۆتایم دێت و نامێنم.”

1. نبحاين، جامع الكرامات الأولياء 158/2.
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ئەوانە قوتابى پێغەمبەر بوون، بە كۆمەكى خوا لە داهاتووشدا نموونەى ئەوان 
هەڵدەكەوێتەوە. ویالیەت مەیدانى من نییە. خۆ گەر بڕیاربێت لە بەزمی ئەولیادا 
شتێك بم، ئەوا "قطمیر"یانم.. یان تەنیا حەیرانێكی ئەو دونیایەم. بە ئیزنى خوا 
بەسەر  چاو  زۆر  تایبەتیدا،  بێداربوونەوەیەكی  كۆمەڵە  سایەی  لە  داهاتوودا  لە 

حەقیقەتدا دەكرێنەوە و قسەكانی بەندەش پشتڕاست دەكەنەوە.
پێغەمبەرمان حەزرەتی محەممەد )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( هێندە ڕابەڕێكى مەزنە، 
ئەوەتا شاگردەكانی پێش هەموو ئەوانە كەوتوون كە لە ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا 
بەناوی ڕۆحیانەت ناسی و یەكبوون لەگەڵ وزەی گەردوونیدا بەرگی ڕابەریان 
پۆشیووە و لە بازنەی بەتاڵدا دەسووڕێنەوە. ئەگەر پێشهاتەكان بەمجۆرە لەسەر 
ڕەوتی سروشتى خۆیان بەردەوام بن، ئەوا هەر لە ئێستاوە دەتوانین بڵێین: “دونیای 
ئایندە دونیای حەزرەتی محەممەدە )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(�” بەڵێ، موحیەدین ئیبن 
هەزاران  ئەڵمانیا  لە  تەنیا  كردووە،  سەرسام  خۆرئاواى  ئەوەندە  ئەمڕۆ  عەرەبى 
ئیبن  ئەو ڕووناكییەوە كە موحیەدینى  لە سایەى  ئەڵمانی  رەچەڵەك  بە  كەسی 
عەرەبى و هاووێنەكانی پەخشیان كردووە، دەڵێن: “محمد رسول اهلل�” جا ئەگەر 
یان  ڕۆمى  جەاللەدینى  مەوالنا  یان  گەیالنى  عەبدولقادرى  شێخ  جێیەكدا  لە 
ئیمامى ڕەببانى یان بەدیعوززەمان سەعیدى نوورسى بتوانن داڵن بەرەو حەزرەتی 
محەممەد وەربچەرخێنن، ئەوا ئەمە لە سایەی ئەو هێزە پیرۆزەوەیە كە بە تەواوی 

مانا تایبەتە بە ڕابەر و مامۆستاكەیان.
مەوالناى ڕۆمى مرۆڤێكى مەزنە. )ئەگەرچى هەندێك سەبارەت بەو زیادەڕۆیى 
بااڵ خاوەن  لەو قامەتە  یەكێكە  دەكەن و دەیخەنە مەنزڵى سەروەرمان!( مەوالنا 
جیهانی  ئاشنای  و  هەڵداوە  چارۆكەى  جاویدانى  دونیاى  بەرەو  كە  دانستانەی 
مەلەكوت بووە. نوێنەرى بێهاوتاى عەشق و ناڵە و هەژان و خواویستییە.. بە یەكێك 
گێڕانەوەى  و  نموونەهێنانەوە  شێوازى  كە  دادەنرێت  كەسانە  ئەو  گەورەترینى  لە 
چیرۆكی داهێناوە بۆ گەیشتن بە حەقیقەتی ڕەها. لە هەمان كاتیشدا یەكێكە لە 
پێشەنگەكانی پەیڤ و بەیان. شارەزایان دەڵێن یەكێكیش لە عەسا سیحرییەكان 
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بەدەستى ئەوەوە بووە و هەركێ چووبێتە هەرێمەكەیەوە لە ئاست ئەفسوونەكەیدا 
سەراسیمە بووە.

3. بەهرەدارانى ڕەوانبێژى
ڕەوانگۆیانی  شاهەنشای  و  عەرەب  ڕەوانبێژانی  شاهی  خوا  پێغەمبەرى 

عەجەمە.
لەم مەیدانەشدا پڕى دنیایەك شایەتى هەیە. هەر لە حەسسانى كوڕى ثابت 
و كەعبى كوڕى مالیك و عەبدوڵاڵى كوڕى ڕەواحەوە بیگرە، تا دەگاتە كەعبى 
ئەوجا  زوهەیرە.  كچى  خەنساى  و  لەبید  و  سەلما  ئەبو  كوڕى  زوهەیرى  كوڕى 
لەوانیشەوە بۆ ئەدیبەكانى سەردەمى ئەمەوی و عەبباسى و سەلجوقی و سەرجەم 
ئەو وێژەوان و شاسوارانەی مەیدانی بەالغەت كە بەدرێژایی مێژوو هەڵكەوتوون، 
هەر هەموویان پەیڤەكانیان بە وتە و پەیامەكەی ئەو دەربڕیوە و كەمتەرخەمییان 

نەنواندووە لە بەگەورە ڕاگرتنیدا. نەخاسمە شاعیرەكانی ئێران...
بە شازادە  ئەڵمانی  بامماد دەگێڕێتەوە كە ڕۆژێك گۆتەى شاعیرى  حەیدەر 
مۆیلەر دەڵێت: “لە مێژووى ئیسالمدا، بە تایبەت لەو سەردەمانەدا كە عەبباسى 
و سەلجووقى و ئێرانییەكان حوكمیان كردووە، دەبینین چەندەها شاعیرى دیار و 
مەزن لە ئێراندا هەڵكەوتووە. كەچى لە جیهانى ئیسالمیدا تەنها چوار پێنجێكیان 

پەسەندكراون.”
ئەدەبى  لە  "فاوست"  ڕۆمانى  شاكارە  بە  كە  ناودارەی  وێژەوانە  ئەو  گۆتە، 
ئەڵمانیدا دەرگاى سەردەمێكى نوێى كردووەتەوە، دەڵێت: “لە واڵتى ئێراندا چەندین 
بە  بایەخى  تەنها  ئیسالمى  جیهانى  بەاڵم  هەڵكەتوون،  بلیمەت  و  بەرز  ئەدیبى 
پێنجیان داوە كە ئەمانەن: مەوالنا جەاللەدینى ڕۆمى، حافیز، فیردەوسى، ئەنوەرى 
شاعیریان  بە  واتە  كردووە،  فەرامۆش  تریان  ئەوانى  لەمانەش  جگە  نیزامى.  و 
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دانانێن. لەنێو ئەوانەدا كە ئەوان فەرامۆشیان كردوون ئەدیبی وایان تێدایە من 
ناتوانم ئاویش بكەم بە دەستیاندا.”

با لەم سەرسوڕمانەدا بمێنینەوە! سەرنج بدەن، ئێمە بە تەغار ستایش و سەنای 
كێ دەكەین و وەك باڵۆن فویان تێدەكەین و گەورەیان دەكەین، لەوالشەوە كێمان 

فەرامۆش كردووە و پێیان نامۆ و بێگانەین!
جا ئەگەر نەمان زانیوە با بیزانین: هیچ ئەدیبێكى خۆرئاوایى نییە السایى 
حافیزى شیرازى نەكردبێتەوە. هەموو ئەو ئەدیبانە، سا عەرەب بن یان عەجەم، 
هەموویان لە قوتابیانى قوتابخانەكەى پێغەمبەرن و ئەو واتایانەیان بەكارهێناوە كە 

لەو قوتابخانەیەوە فێربوون.
لەڕاستیدا گەلێك شتى تر مابوون عەرزتانی بكەم.. بەاڵم لەبەرئەوەی سەرتان 
نەئێشێنم بەوەندە دەست هەڵدەگرم؛ چونكە هێشتا دنیایەك شت ماوە سەبارەت بەو 

سەروەرە باسی بكەم...
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