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الرَ ِحیم
بِ ْسمِ ٰ ّ
الرَ ْح ِن ّ
اللِ ّ

السال ُم َعىل َسیِّ ِدنَا ُم َ ّ َم ٍد
الح ْم ُد ٰ ّللِ رَ ِ ّب ال َعالَمِ ینََ ،و ّ َ
الص َل ُة َو ّ َ
َ
َو َعىل آ ِل ِه َو َص ْح ِب ِه أ َ ْج َ ِعین

پێشەکی
باسکردنى کەسایەتیى بەرز و ناوازەى حەزرەتى محمد المصطفى (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم)،
زیاد لە باسکردنیش ،پێشکەش کردنى وەك چارەیەك بۆ ڕزگاریى مرۆڤایەتى و
ئیکسیرێك بۆ دەردە ناسۆرەکانى ..هەروەها ناساندنى ژیانى موبارەکى بە شێوەیەك کە
شایستەى ئەو زاتە مەزنە بێت ،لەو بابەتە گرنگانەیە کە وەك زۆر کەسى تر ،دنیای
هزر و هەستى منیشى خستبووە ژێر فشارەوە و لە هەموو ڕوویەکەوە بووبووە خواست و
خولیایەکى بەرنەگیراو...
ئەو مایەى شانازى مرۆڤایەتییە .ئەوەتا چواردە سەدەیە لە سەرانسەرى دنیادا
گەورەترین بیرمەند و کەڵەفەیلەسوف و ئەو زانا و ڕووناکبیرانەش کە هەر یەکەیان
ئەستێرەى گەشى ئاسمانى هزر و بیرمانن ،لە دوایەوە دەستەنەزەر وەستاون و لە ڕوویدا
دەڵێن“ :تۆ ئەو مرۆڤەیت کە شانازى بە شوێنکەوتەییتەوە دەکەین”.
بۆ گەورەیى ئەو ئەوەندە بەسە کە سەربارى ئەو هەموو تێکدان و کاولکارییە ماددى
و مەعنەوییانەى لەم چەرخەدا کراون ،کەچى هێشتا لە منارەکانەوە زایەڵەى “أ َ ْش َه ُد
أ َ ّ َن ُم َ ّ َمدا ً رَ ُس ُ
الل” دەبیستین و ،شاباڵ گرتەى ڕۆحى ڕەوانى موحەممەدى بە هەموو
ول ٰ ّ
الیەکدا دەبینین و ،لەگەڵ ڕۆحانییەکاندا ڕۆژى پێنج جار ئێمەش دێینە جۆش و
خرۆش ..دیسانەوە سەبارەت بە مەزنى و شکۆى ئەو دەتوانین بڵێین :سەرەڕاى هەوڵى
سەرومڕى دوژمنانى دین لە ناوەوە و دەرەوە لەپێناو گومڕاکردن و لەڕێ الدانى نەوەى
نوێ ،کەچى وا ئەمڕۆ چەندەها الوى تازە پێگەیشتوو ،هەرچەند لە قۆناغێکى زەمەنى
ئەوتۆشدان کە دەرککردنیان بە "حەقیقەتى ئەحمەدى" وەك پێویست سەخت و دژوارە،
چەشنى بەرەو پیرچوونى پەروانە بۆ ڕووناکى ،بەرەو حەزرەتى موحەممەد باڵ دەگرن.
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بەم کارەشیان هەڵوێستێك دەنوێنن کە لە دنیادا هاوتاى نییە .دەستى زەمەن کۆتاتر بوو
لەوەى بتوانێت هیچ حەقیقەتێکى تایبەت بەو لە ناخماندا کۆن و ڕەنگپەڕ بکات .بەڵێ،
ئەو هێشتا تەڕو تازەیە لە سینەماندا .هەروەك زۆرجار بە دۆستەکانیشم دەڵێم ،هەرکات
دەچمە مەدینەى مونەووەرە ،بۆن و بەرامەى ئەو سەروەرە بە جۆرێ دەمپێچێت ،هەر
دەڵێی هەنگاوێك لەوالترەوە بەخۆى شاد دەبم و بە دەنگە ژیانبەخشەکەیەوە پێم دەڵێ:
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)
حباً ،أ َ ْهال ً َو َس ْهال ً” و بەخێرهاتنم دەکات .جا ئیتر پێغەمبەرى خوا َ
“م ْر َ
َ
لە نێوماندا تا ئەو ڕادەیە زیندە و تازەیە ،هەر واش بە تازەيى و پاراویى دەمێنێتەوە.
بەڵێ ،زەمەن پیر دەبێت و بەسااڵ دەچێت .هەروەك چۆن هەندێك فیکر و بۆچونیش
پووچ و نابوود دەبن و لە بەها دەکەون .كەچى حەزرەتى موحەممەد بە وێنەى ئەو
خونچەيەى كە ڕۆژ دواى ڕۆژ ئاڵتر و پاراوتر دەبێ ،هەميشە لە نوێبوونەوەدايە.
پێم وایە ئەگەر هێندەى کەسانى دى کە شتانى تر باس دەکەن بمانتوانیبایە
پێغەمبەرى نازدار باس بکەین  -کە بەداخەوە نەمانتوانیوە  -بەو ئەندازەیەى کەسانى
تر باس دەکرێن و برەویان پێ دەدرێت ،زەمینە بسازایە بۆ ڕۆشنایى خستنە سەر
الیەنەکانى کەسایەتیى ئەو سەروەرە ،هونەر و گشت یەکە و دامەزراوەکانى ژیان بۆ
ناساندنى ئەو سەفەربەر بکرانایە ،ئەوا ئەو کات لە دەروونى نەوەکانى ئەمڕۆدا تەنها
ئەو تەختى دادەنا و دڵەکانیش تەنها بۆ ئەو لێیان دەدا ..سەرەڕاى هەموو ئەمانە،
وا ئێستا لە خۆرهەاڵت و خۆرئاواى دنیادا ،ڕۆژ دواى ڕۆژ مرۆڤەکان هەریەکە و
بە گۆزەکەى دەستیەوە بەرەو ئەو سەرچاوە سازگار و خاوێنە ڕادەکەن کە بە "منهل
العذب المورود" ناوى دەبەم و کۆششى ئەوە دەکەن بگەنە مەنزڵى ئەو سوڵتانەى کە
تاج لەسەرى خۆرەکان دەنێت.
بەڵێ ،ئەمڕۆ لە زۆربەى واڵتانى جیهاندا ،لە پێشى هەمووشیانەوە ئەمریکا،
بەریتانیا ،فەرەنسا و ئەڵمانیا تێبینيى بووژانەوەیەك دەکەین ڕووەو ئەو .لە زۆر جێشدا
موسوڵمانان بە تەشى دەستيانەوە سەرگەرمى ڕستنى بنەماکانى بەرنامەکەى ئەون
و ،نەخش و نیگارى ناسك و دڵڕفێن دەربارەى ئیسالم دەچنن .هەر دەڵێی ڕۆحیەتى
"عەصرى سەعادەت" سەرلەنوێ لە نێو موسوڵماناندا زیندووبووەتەوە .بارودۆخى جیهانى
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)

11

ئیسالمیش جیاوازییەکى ئەوتۆى لەگەڵ ئەمەدا نییە ...ئەوەتا لەبرى ئەوانەى کە
یەك دوو سەدە لەمەوبەر بەبێ هیچ داوەرییەکى ژیریى و هەروا بە ساکارى هاتبوونە
ڕیزى موسوڵمانانەوە ،ئەمڕۆ چینێکى ڕۆشنبیر و خوێندەوار هاتووەتە گۆڕێ کە
لێکۆڵینەوەى زانستیانەى الیەنەکانى ئیسالم دەکات و لە ژێر شەبەنگى پرشنگدارى
زانستدا شوێن حەزرەتى موحەممەد (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) کەوتووە ...ئەوانەش كە تا دوێنێ
توێژى خوێندەوارانیان بۆ مەرامى خۆیان بەکاردەهێنا و ،زانکۆ و مەڵبەندەکانى
فێربوونیان کردبووە شوێنکەوتەى تاقمێك"...یزم" و ،دەزگا نیشتیمانیەکانیشیان بۆ
بەرژەوەندى کوفر وەگەڕخستبوو ،لەمەودوا هەروەك توانەوەى شەختە سەهۆڵینەکان،
اللً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) دەكەونە
یەك لەدواى یەك دەتوێنــەوە و بـەخێرایـى بەرەو رسـول ٰ ّ
ڕێ.
ئەوانەى چەندەها ساڵە هەزارەها جار شوێنیان گۆڕى و وێڵى لقێکن کە خۆیانى
پێوە ڕاگیربکەن ،ئەوانەش کە وا لەم سیستەم بۆ ئەو سیستەم و لەم ڕێباز بۆ ئەو
ڕێباز لە هەناسەبڕکێدان ،زوو بێت یا درەنگ ،مایەپووچى و بێ ئاکامیى کرد
و کۆششەکانیان دەبینن و بە پرتاو بەرەو مەکتەبەکەى حەزرەتى موحەممەد (عَلَ ْي ِه
َّالص َل ُة َو َّالس َلم) ڕادەکەن .ئەو مەکتەبەى کە هەرگیز نشوستى بەخۆیەوە نەدیووە .ئەوە
"مۆریس بۆکاى" و "رۆجێ گارودى" و چەندەهاى ترى نەناسراویش...
بەاڵم داخۆ ئێمە وەك پێویست ئەو "سوڵتانى داڵن"ەمان ناسیوە کە سوڵتانەکان فێرى
سوڵتانداری دەکات؟ جا بۆچى ئێوە سەغڵەت بکەم! ئایا منێك کە لە پێنج ساڵییەوە
سەرم لە سوجدەدایە و خۆم بە "قطمیر"1ى گەردن بەستراوى دەرگانەکەى دەزانم ،توانیومە
بە تەواوى بیناسێنم؟ یاخود تا چەند سەرکەوتوو بووم لە گەیاندنى ئەوەى کە دەیزانم؟
جا بۆيە لێرەدا ڕووى گوفتارم دەکەمە هەموو ئەوانەى وان لە مەقامى ناساندنى ئەودا
و ،خۆشم دەخەمە ڕیزیانەوە و ،دەڵێم :ئایا توانیومانە ئەو سەروەرەى کە 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؟..
 1قطمير ئەو ناوەيە كە لە سەگەكەى "أصحاب الكهف" نراوە.
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نەخێر! ئەگەر مرۆڤایەتى ئەوى بناسیایە ،دەبووە مەجنوونى و دەیدایە ئەو کەژ و
هەردە .هەر کاتیش یادى شیرینى ئەو ڕۆحەکانى پێچابا ،دڵى دەکەوتە جۆش و چاوەکانى
ئەسرینیان بۆ دەڕشت .جا ئەو دەم ،بۆ چوونە نێو جیهانى پاکى پێغەمبەرایەتییەکەیەوە
دەکەوتە پەرواز و لە پێناو گیان بەبەردا کردنەوەى خۆڵەمێشى دڵەى سووتاوى کە لەتاو
عەشقى ئەو گڕى سەندبوو ،خۆى دەدایە بەر شنەى با تا بەرەو هەوارگەى ئەوینى ئەو
ڕاپێچى بکا...
لەکاتێکدا ئادەمیزاد هێندەی ئاشنایى و ناسینى ،خۆشەویستى ئاڕاستەى شتان
دەکات ،بەرامبەر ئەو شتانەش کە نایزانێت و ئاشنایى نییە ،هەردەم جۆرێك لە
دوژمنایەتى نواندووە .هەر بۆیە ئەو خاڵەى کە دوژمنان بە درێژایى تەمەنیان
هەوڵەکانیانى تیادا چڕدەکەنەوە ،بریتیە لە سڕینەوەى "نامى جەلیلی موحەممەدى" لە
یادگەکاندا و ،گۆشکردنى نەوەى نوێ لەسەر دوژمنایەتى کردنى فەخرى کائینات
ً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) .بەاڵم ئەوە چ درەوشانەوەیەکى لوتف ئامێزە کە سەرەڕاى خواستى
دوژمنان بۆ ڕیشەکەن کردنى ناوى ئەو لە دەروونەکاندا ،کەچى وا ئەمڕۆ تێکڕاى
بەربەستەکانى گەیشتن بەو تەى کراون! نەخوازەاڵ الوان ،کە وەك دڵخۆشیى ئەو
كەسەى لە بیاباندا خەریك بووبێت لە تینواندا بمرێت ،كەچى لە پڕێکدا و بە شێوەیەك
کە هەرگیز چاوەڕوانى نەکردبێت لە پەنا سەریدا ئاوێکى سازگاری کەوسەرئاساى
دەستکەوتبێت ،ئاوەها بەو چەشنە خۆیان هەڵدەدەنە ئامێزى پڕ سۆزى ئەو نازدارەوە.
بێگومان ئەو سینە پر سۆز و میهرەش لە ئامێزیان دەگرێت و هەرگیز ئەو كەسانە
بێبەش ناکات کە بەرەو الى دێن.
نازانم ،قەت سەرنجى ئەو کەسانەتان داوە کە لە ڕۆژانى هەینیدا مزگەوتەکان
سەرڕێژ دەکەن؟ ئەگەر بەوردى سەرنجتان دابێت ،ئەوا بینیوتانە کە زۆربەيان لە
گەنجانن .داخۆ دەبێت ئەو پاڵنەرە چی بێت کە لەبەرامبەر پەلکێشکارى بەرنامە بۆ
داڕێژراوى نەوەکان بۆ نێو گێژاوى ترسناکى گومڕایى و سەركەشيدا ،واى لەو گەنجانە
کردبێ کە بەبێ گوێدانە ساردوسڕى زستان و لەگەڵ ئەوەشدا کە هەڵدەلەرزن لە
سەرمادا ،دەستنوێژ بگرن و لە ناهەموارترین هەلومەرجدا بەرەو مزگەوتەکان هەنگاو
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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بنێن؟ گەر پێتان باش بێ من وەاڵم دەدەمەوە :ئەوە جازیبەى قودسیى حەزرەتى
ً(صلَ َى الله عَلَ ْي ِه َو عَلَى � آ ِل ِه َو َصح ِب ِه َو َسل َّ ْم)...
موحەممەدە َ
ئەگەر عەقڵ و هەستەکانیشمان هەرگیز پەیى پێ نەبەن ،ئەوا دەروونەکان بوونەتە
پەروانەى دەورى ئەو شەمعە ،ئەو خۆرە ..لە داهاتوویەکى زۆر نزیکيشدا ئەو عەقڵە
دەربەدەر و پەرێشانانەى کە تا ئێستا نەیانتوانیوە بەرەو ئەو بدەنە پرتاو و بە وێنەى
مێشى زستان لەمالو ئەوالدا پەکیان کەوتووە ،بۆ ئەم حاڵەیان دەستى پەشیمانى دەگەزن
و بە خۆیان دەڵێن“ :ئاخ و داخ! ئێمە بۆ نەبووینە پەروانە و بەرەو ئەو نەڕۆیشتین؟”
بەاڵم ئەو کات لەوانەیە بۆ هەندێکیان زۆر درەنگ بووبێت و هەموو شتێك کۆتایى
هاتبێت...
جیهان بە هەڵەداوان بەرەو الى ئەو دێت .ئەوەتا ناوەندە زانستى و ئەکادیمییەکان
لێکۆڵینەوەى لەسەر دەکەن و ،ئەو دەروونانەش کە بەڕووى جیهانى فیکردا وااڵن،
شوێنى دەکەون و زۆرێکیش لەوانەى کە تا ڕۆژانێك لەبەرەى دوژمنانیدا بوون ،وا
ئێستا دەبنە دۆستى زۆر نزیكى و دەچنە داڵدەى ئەوەوە ،هەروەك بەڕاستیش چوون...
ئیدى ئەمڕۆ تەنانەت بە پێوانە و کێشانەکانى بەرەى بەرامبەریش حەزرەتى موحەممەد
(عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) سەنگى خۆى هەیە و ئەوانیش دان دەنێن بە قەدر و گەورەییەکەیدا...
پێغەمبەرى خوا لە فەرموودەیەکدا دەفەرموێ“ :بە دەکەس لە ئوممەتەکەم کێشرام،
من سەنگینتر دەرچووم .ئەوجا بە سەد ،لەپاشان بە هەزار کەس کێشرام ،دیسان هەر
من سەنگینتر بووم .لەبەرامبەر ئەمەدا ،ئەو دوو مەالئیکەتەى بەم کارە ڕاسپێررابوون،
وتیان :وازبێنە ،خۆ ئەگەر بە هەموو ئوممەتەکەشى بکێشرێ ،هێشتا هەر ئەم قورستر
دەبێت 1”.جا خۆ ئەوەش هاتە دى .پێغەمبەرى خوا َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) یەکێك لەو خەونانەمان
بۆ دەگێڕێتەوە کە دیویەتى“ :لە تایەکى تەرازوودا من و لە تاکەى تریشیدا هەموو
2
ئوممەتەکەم دانرا ،من سەنگینتر بووم”.
بەڵێ ،ئەگەر سەرجەم ئەصحاب و تابیعین و شوێنکەوتوانى تابیعین و ئەوانەى دواى
 1الدارمي ،المقدمة ٣؛ بزار ،المسند ٤٣٧/٩؛ الهيثمي ،مجمع الزوائد .255/8
 2أحمد بن حنبل ،المسند 76/2؛ الهيثمي ،مجمع الزوائد .58/9
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ئەوانیش و ئەو کەسایەتییە مەزنانەش کە تا ڕۆژى قیامەت دێن و ئەو خواناسانەش
کە ڕێچکەى چوونە نێو داڵنیان دۆزیوەتەوە و تێکڕاى ئەولیا و ئەصفیا و موقەڕڕەبین،
هەر هەموویان لە تاى تەرازوویەکدا دابنرێن ،ئەوا دیسان سوڵتانى داڵن ،نوورى چاوان
قورستر دەبێت .ئاخر چۆن نا! لە كاتێكدا ،بوون لەبەر حورمەتى ڕووى ئەو بەديهێنراوە.
پێغەمبەرى خوا َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) هۆى بەدیهاتنى بوونەوەرانە .لە وتەیەکدا کە وەك
فەرموودە ناوبانگى دەرکردووە ،بەم جۆرە باسکراوە :ل َ ْو َل َك ل َ ْو َل َك َما َخلَ ْق ُت ْال َ ْف َل َك
“ئەگەر تۆ نەبوویتایە ،بوونم بەدى نەدەهێنا 1”.بەڵێ وايە ،نووسینى کتێبێك کە
تێگەیشتنى مەحاڵ بێت ،کارێکى بێهودەیە .خواى گەورەش لە هەموو کارێکى بێهودە
و بەهەوانتە پاك و بێگەردە .بەم جۆرە ،زۆر پێویست بوو کە ڕابەرێکى دەنگ زواڵڵى
وەك سەردارى زەمان و مەکان ،حەزرەتى عالى مەقام (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) واتاى دێڕەکانى
گەردوون ڕوون بکاتەوە .ئەمە وێڕاى ئەوەى كە بوونى ڕاڤەکار و ڕاگەیەنەرێك زۆر
پێویست بوو تا ئەوەى بێت و ڕاستییەکانى پشت پەردەى بوون ئاشکرا بکات .هەروەها
ئەو مرۆڤەى کە گەردوونى بێ بن ،بە خۆر و مانگ و ئەستێرەکانى ناویەوە بۆ
خزمەتى ڕام کراوە ،ئاگادار بکاتەوە لەوەى کە لە کوێوە هاتووە ..بۆ کوێ دەڕوات..
و نامزەدى چ شتێکە ...کەوابێ ،ئەگەر ئەو نەبوایە ،گەردوونیش و مرۆڤیش هیچ
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ئەو مرۆڤەیە کە
مانایەکیان نەدەبوو ...بەڵێ ،حەزرەتى موحەممەد َ
واتاى بۆ شتان گەڕاندەوە .ئەو لە نازدارترین خۆشەویست خۆشەویستترە المان.
لێرەدا  -لەگەڵ دان نانم بەوەى کە خۆم بە گوناهبارترینى باوەڕداران دەزانم -
هەستێکم هەیە بێ باسکردنى تێناپەڕم .نیازیشم لە گێڕانەوەى ئەوەیە كە :ئەگەر من
تا ئەو ڕادەیە پێغەمبەرى خوام خۆشبوێت ،کێ دەزانێ مەشخەڵى ئەوینى ئەو لەو
داڵنەدا کە لێهاتنیان هەیە تا چ پلەیەك بڵێسەى سەندووە! ..بۆیە دەبێت لەم سۆنگەیەوە
بڕوانرێتە ئەو حاڵەتە ڕۆحیەى دەیگێڕمەوە .دەنا ،پێم شەرمە لە حوزوورتاندا باسى شتێك
بکەم کە پەیوەندى بە خۆمەوە هەبێت.
ئەو کاتەى خواى گەورە بە نسیبى كردم كە دەموچاوى گوناهکارم بسووم بەو خاکە
 1علي القاري ،األسرار المرفوعة 385؛ عجلوني ،كشف الخفاء .214/2
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موبارەکەدا ،شارەکەى پێغەمبەرى خوا هێندە درەوشاوە بوو لەالم و چێژێکى ڕۆحى وام
چەشت ،کە ئەگەر لەو کاتەدا  -بە فەرزى مەحاڵ  -لە هەموو دەروازەکانى بەهەشتەوە
بانگهێشت بکرامایە ،باوەڕ بکەن نەدەچووم بۆ هیچ کامێکیان و مانەوەم لە شارەکەى
اللدا پەسەند دەکرد .لە ڕاستیدا بەهەشت ئاوات و ئارەزووى هەموومانە .تاکە
رسول ٰ ّ
موسوڵمانێکیش نییە کە ئەم ئاواتەى نەبێت .ئەى مەگەر هەموو بەیانى و ئێوارانێك
لە دوعاکانماندا لە پەروەردگار ناپاڕێینەوە کە پەنامان بدات لە دۆزەخ و بمانخاتە
بەهەشتەکەیەوە؟ لەگەڵ داننانم بە هەموو ئەمانەدا ،دەڵێم :ئەگەر لەو کاتەدا بانگ
بکرامایە بۆ بەدەست هێنانى ئەو پایە بەرزەى کە لە دواڕۆژدا بەدەست دێت ،لەوانەیە
مۆڵەتم لە پەروەردگارم بخواستایە و عەرزى ئارەزووى مانەوەم بکردایە لە رەوزەى پاکى
اللدا .تکا دەکەم وا گومان نەبەن کە بەمانە شایستەیى و لێهاتوویى خۆم بۆ ئەو
رسول ٰ ّ
مەقامە بەرزانە دەربڕیبێت .بەڵکو تەنها ویستوومە ئاماژەیەك بۆ ئەو خۆشەویستییە
بکەم کە بۆ پێغەمبەرى خوام هەیە .گەرنا ،بەدرێژایى ژیانم لەو کەسانە بووم کە
دوعا دەکەن و دەپاڕێنەوە تا خواى گەورە شەرەفمەندیان بکات بەوەى ببنە کۆیلەى
گەردنبەندى بچووکترین هاوەڵى پێغەمبەرى خوا .زۆرجاریش ئەم دوعایە ویردى سەر
زوبانمان بووە“ :پەروەردگارا ،بۆ ساتێکیش بێت لە خولیای دەموچاوسووین بە تۆزى
بەر پێیان بەدوورمان مەگرە ”.ئامین.
لە "ماڵى خوا"شدا ناخم لە هەمان جۆش و خرۆش تەژى بوو .لەوانەیە ئەمانە هەست
و نەستى هاوبەشى هەموومان بن .ماوەتەوە بڵێم ،ئەوانەى پڕاوپڕى ئەم هەستانە دەژین،
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)
تەنها من و چەند کەسێکى هاوشێوەى من نین ،بەڵکو پێغەمبەرى خوا َ
شەیدا و ئەویندارى واى هەیە ،ئەم حاڵەتە ڕۆحیەى من گێڕامەوە ،بەالى ئەوانەوە زۆر
کرچ و کاڵ و سەرەتایی دەبێت.
جا مادەم باس گەیشتە ئێرە ،پێم خۆشە بیرەوەرییەکى تریشتان عەرز بکەم :لەگەڵ
کاك "عارف حیکمەت" کە ئەو کات ئەندام پەرلەمان بوو ،لە حەج پێکەوە بووین.
کاك عارف پەیمانى دابوو کە“ :ئەگەر بچمە مەدینە ،شەرت بێ وەك گوێدرێژ لە
خۆڵەکەیدا خۆم بگەوزێنم ”.جا هەر کە پێى نایە خاکى مەدینەوە ،پەیمانەکەى هێنایە
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جێ .ئەوەبوو ئەو ڕۆحە بەرزە خۆى لە خۆڵدا گەوزاند و تەپاوتلى تیادەکرد .لێرە و
لەوێ هەرکات ئەو دیمەنەم دێتەوە یاد ،خۆم پێناگیرێ و چاوانم پڕ دەبن لە فرمێسك.
حەزرەتى موحەممەد پێغەمبەرێکە .بەاڵم پێغەمبەرێك کە گشت پێغەمبەرانى پێش
خۆى لە منارەى پێغەمبەرایەتيیانەوە مزگێنى هاتنیان داوە .خواى گەورە لە قورئانى
پیرۆزدا ئەو پەیمانەمان بۆ تۆمار دەکات کە لە سەرجەم پێغەمبەرانى وەرگرتووە
سەبارەت بە باوەڕهێنان و پشتیوانى کردنى ئەو پێغەمبەرەى کە خۆیان مژدەى هاتنیان
داوە:
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  (آل-عمران)81:
“(یادیان بێنه) کاتێک خوا پهیمانی له یهکه یهکهی پێغهمبهران وهرگرت ،کاتێک
کتێب و دانایی پێبهخشین بهوهی که ئهگهر :له ئایندهدا پێغهمبهرێکم بۆ ڕهوانه
کردن و بهڕاستدانهری ئهوهی ئێوهش بوو ،ئهوه دهبێت باوهڕی پێ بهێنن و پشتگیری
بکهن .ئینجا خوا فهرمووی :ئایا بڕیارتاندا و پهیمانی منتان بهو جۆره وهرگرت که
پێم ڕاگهیاندن؟ وتیان :بڕیارماندا (و ههروا دهکهین) .ئهوسا خوا پێی فهرموون :ده

بهشایهت بن و منیش لهگهڵتان یهکێکم له شایهتهکان”.

ئیتر ئەو پێغەمبەرانەش لەو پەیمانەیاندا کە بە پەروەردگاریان دابوو ،ڕاستگۆ بوون
و لە هەموو جووڵە و کردەیەکیاندا لەو چوارچێوەیەدا مانەوە .ئەوەتا کاتێك سەروەرمان
میعراجى کرد ،هەموویان بە ڕۆحیانەت لەدوایەوە نوێژیان کرد 1.بەڵێ ،وەك بڵێى
هەموو پێغەمبەران (عَلَ ْيهِ ُم َّالسالم) لە پێشەكى هەمووشیانەوە ،حەزرەتى ئیبراهیم و حەزرەتى
نوح و حەزرەتى موسا و حەزرەتى عیسا دەیانویست ببنە بانگبێژ و قامەتخوێنى.
حەزرەتى مەسیح لە ئینجیلدا ئەو پێغەمبەرە قەدربەرزەى دەخستە بەرچاو و ،دەیوت:
 1مسلم ،اإليمان .٢٧٨
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“من دەڕۆم تا سەردارى زەمان بێت 1”.بەڵێ ،ئەو دەمەى بەرەو ئاسمان بڵند بووەوە،
دامێنى ئاسمانەکان پڕ بوون لە گەوهەر و ،ئەستێرەکان بەوێنەى بەردى سەرڕێ لەژێر
پێیدا ڕاخران .کاتێکیش خۆر گەیشتە ئاسۆکەى حەزرەتى موحەممەد (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم)،
خولیا و سەوداى سەرى بووبووە ئەوەى ببێتە گەوهەرێك لە تاجەکەى موستەفادا.
بەڵێ ،هەموو ئەمانە وەك پەروانە بەدەورى پێغەمبەرایەتییەکەیدا پەرواز بووبوون و
دەسووڕانەوە .ئیتر لەمانەوە چى دەربچێت!
لەتاو شەمعەى نوورى ئەحمەد جبریل بووە پەروانە
لەتاو جەماڵى نوورى موحەممەد مەلەك پەروانەئاسا
سەرگەرمى سووڕانە...
هاودەم لەتەك ئەمانەشدا ،لە ڕوانگەى خەسڵەتە ئادەمیيەکانیشەوە لە لوتکەدا
بوو و ڕابەرایەتى و پێشەنگیى ئێمەى ئادەمیى دەکرد .بۆ نموونە ،پێغەمبەرى خوا
سەرۆك خێزانێکى کامڵى بێ هاوتا بوو .ئەوەتا لە ماوەیەکى دیاریکراوى ژیانیدا نۆ
دانە ئافرەت لە ژێر نیکاح و بەڕێوەبردنى ئەودا بوون 2.لەگەڵ ئەمەشدا بوارى نەدا
لە نێوانیاندا هیچ جۆرە دەمەقاڵێ و بارگرژیيەك ڕووبدا .جا ئەگەر ئەو ڕۆاڵنەى لەو
خانەیەدا  -کە ئیکسیرى نبووەتى تنۆك تنۆك لێدەچۆڕى  -گۆش و پەروەردە کران،
هەریەکەو بەسەر سەدەیەکدا دابەش بکرانایە ،ئەوا دەبوونە موجتەهید و موجەددیدانێك
کە بەس بن بۆ ڕۆشنکردنەوەى ئەو سەدەیە .داخۆ دەبێت چەند کەس لەم ڕووەوە
پێغەمبەرى خوایان ناسیبێت!..
حەزرەتى فەخرى عالەمً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) لە هەمان کاتدا سەرکردەیەکى سەربازیى
بێ وێنەش بوو .ئەوەتا بە مشتێك مرۆڤەوە کە وەك خەرمانەى مانگ دەوریان دابوو،
جەنگى بەڕووى جیهاندا ڕاگەیاند و تەخت و سەراى چەندین گەورە سوڵتانى یەکسانى
خاك کرد و چەندینى تریشیانى کردە بەندەى بەردەرگانەکەى .ئەمە لەکاتێکدا کە بە
 1يوحنا ،باب  ،١٦ڕستەى .١٥-٧
 2البخاري ،النكاح .١٠٢ ،٤
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ڕواڵەت هونەر و زانستى جەنگى لە کەسەوە فێرنەبووبوو.
ئینجا پێغەمبەرى نازدار َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ئەو مرۆڤە مەزنە بوو کە زانستەکان
الى ئەو دەگەیشتنە پایان .دەتوت لە شاشەیەکدا تەماشاى ئەو ڕووداوانە دەکات کە
تا ڕۆژى قیامەت دێنە سەر شانۆى بوون یان هەروەك ئەوەى لە تۆمارێکى غەیبیدا
بیانخوێنێتەوە ،ئاوا لە یەك بە یەکیان دەدوا .تەنانەت دواى تێپەڕبوونى ئەو هەموو
سەدەیەش بەسەر کۆچکردنیدا بۆ خانەى جاویدانی ،کەچى وا ئەمڕۆ هەموو الیەکمان
لەو کۆتا خاڵەدا کە زانست و تەکنەلۆجیاى پێشکەوتووى سەردەم پێى گەيشتووە ،ئەو
ً(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه)ً چواردە سەدە لەمەوپێش
بەیداخە شەکاوەیە دەبینین کە رسول ٰ ّ
الل َ
هەڵى کردووە ..ئیدى ئەوانەیان کە خواى گەورە هیدایەتى لەچارە نووسیون" ،کەلیمەى
قودسییەى تەییبە" دەهێنن و هەر یەکێکیان دەبێتە ئەڵقەیەکى نوورین لە زنجیرە
کاروانى موسوڵماناندا .ئەمەش نموونەیەك لە نێو هەزاران نموونەدا:
لە کاسێتێکى ڤیدیۆیيدا تەماشاى دکتۆرێکى بەڕەگەز کەنەدیم کرد کە ناوى
"کیث مۆر" بوو .ئەم دکتۆرە ،پسپۆڕى زانستى کۆرپەلەزانی و پڕۆفیسۆرى توێکاریە
لە کۆلێژى پزیشکیى زانکۆى "تۆرۆنتۆ" .مۆر کاتێك لە ئایەتەکانى قورئانى پیرۆزەوە
گوێبیستى قۆناغەکانى گەشەى کۆرپەلە دەبێت لە سکى دایکدا ،کە ڕاستیيەکى
زانستیيە و تەنها لە ڕێگەى تەکنەلۆجیای پێشکەوتووى ئەم سەردەمەوە دۆزراوەتەوە،
الل َو أ َ ْش َه ُد أ َ ّ َن ُم َ ّ َمدا ً رَ ُس ُ
الل” دەڵێت و تەسلیمییەتى
ول ٰ ّ
یەکسەر “أ َ ْش َه ُد أ َ ْن َل ِإلهَ ِإ ّ َل ٰ ّ
خۆى بۆ پێغەمبەرى خوا دەردەبڕێت .هەروەها زانایەکى فیسیۆلۆجى یابانيش کاتێك
الل” -
ئایەتەکانى قورئان سەبارەت بە بوارەکەى خۆیەوە دەبینێت“ ،أ َ ْش َه ُد أ َ ْن َل ِإلهَ ِإ ّ َل ٰ ّ
هەرچەندە لەسەر زاریشى گران بوو -دەڵێت و بۆ ساتێكيش چييە دوودڵ نابێت لەوەى
کە بێتە ناو ئیسالمەوە.
بەڵێ ،هەروەك ئاشکرایە لەو شوێنەدا کە زانستەکان دەچەقن و پەکیان دەکەوێت،
قورئانى پیرۆز چەندین دەروازەیان بەڕوودا وااڵدەکات .کۆتا خاڵیش کە زانست و
زانیارى پێى بگات ،لەگەڵ خاڵى دەستپێکى پێغەمبەرى خوادا یەکدەگرێتەوە .باشە،
"الخ ِبري"ەوە وەرگرتبوو
بەاڵم کێ ئەمانەى فێرکردووە؟ ئەو ،وانەى لە زاتى "ال َعل ِيم" و َ
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و" ،موعەللیمى ئەزەلى" لەودیو ڕەحلەى تەدریسەکەیەوە بوو .هەربۆیە دەستى زەمەن
نەگەیشتە چمکى مەعریفەتەکەى تا کۆنى بکات .بەڵکو بە پێچەوانەوە ،بە تێپەڕبوونى
ڕۆژگار پاراوتر و نوێتر دەبووەوە .هەتا دنیاش دنیا بێت هەر لە تازەبوونەوەدا دەبێت.

ً(صلَ َى الله عَلَ ْي ِه َو عَلَى � آ ِل ِه َو َصح ِب ِه َو َسل َّ ْم) بە شێوەیەك کە بۆ هیچ
ئينجا حەزرەتى حبیب ٰ ّ
الل َ
کەسێکى تر نەڕەخسابێت ،لەالیەن هاوەڵەکانیەوە خۆشدەویسترا .بۆ نموونە :لە کۆتایى
ڕووداوى "ماء الرجیع"دا ،کاتێك کافرانى دڵ پڕ لە قین "خوبەیبى کوڕى عەدی"یان
ڕاپێچى پەتى سێدارە دەکرد ،ئەم پرسیارەیان ئاڕاستە کرد“ :ئایا پێت خۆش بوو ئێستا
موحەممەد لە جێگەى تۆدا بووایە و تۆش لەناو ماڵ و مناڵى خۆتدا بە ئاسوودەیى
ژيانت بەسەر ببردايە؟” وەاڵمى ئەم پرسیارە ڕوون و یەکالیى و بێ پەروا بوو:
“نەخێر ،وەڵاڵهى لەپاى ڕزگاربوونى مندا ،ڕازى نابم تەنانەت دڕکێکیش بچێت بە
پێى پێغەمبەرى خوادا”.

جا لەپاش نواندنى ئەم تابلۆ مەردانەیە لەسەر سەکۆى سێدارە ،حەزرەتى خوبەیب
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) دەستەکانى بەرز دەکاتەوە و ،دەڵێت“ :خوایە گیان ،بەبێ ماڵئاوایى کردن
َ
لە خۆشەویستەکەت هاتم بۆ ئێرە .دەسا سەالمى منى پێ بگەیەنە ”.پێغەمبەرى خوا
کە لەو کاتەدا لەنێو ئەصحابدا دانیشتبوو و قسەى دەکرد ،لە پڕ هەستایە سەرپێ
و ،فەرمووى“ :سەالمى خوا لە تۆش ئەى خوبەیب ”.کاتێکیش هاوەاڵن پرسیاریان
کرد ،پێغەمبەرى نازدار (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) بەچاوى پڕ فرمێسکەوە وەاڵمى دانەوە:
“موشریکەکان خوبەیبیان شەهید کرد .لە دواساتەکانیدا سەالمى بۆ ناردم ،منیش
1
وەاڵمى سەالمەکەیم دایەوە”.
دیمەنێکى تر کە تا ئێستاش دڵگوشادى دەبەخشێتە دەروونى هەموو ئیماندارێك:
کاتێک حەزرەتى "سومەیرا" لە غەزاى ئوحوددا دەنگۆى شەهیدکردنى پێغەمبەرى خوا
دەبیستێت ،دەستبەجێ خۆى دەگەیەنێتە دامێنى چیاى ئوحود ...جا کـە لەوێ پێى
دەڵێن“ :باوکـت”“..مێردەکەت” “..کوڕەکانت” شەهیدبوون و تەرمەکانیانى پیشان
 1سعيد بن منصور ،السنن ٣٤٩/٢؛ الطبراني ،المعجم الكبير 260/5؛ إبن كثير ،البداية و النهاية
.66/4
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دەدرێت ،ئەم شێرەژنە گوێ بە هیچ کام لەمانە نادات و بەمالو ئەوالدا هەر بەدواى
الل چى
پێغەمبەرى خوادا دەگەڕێت و لەبەر خۆیەوە ورتەى دێت و ،دەڵێت“ :رسول ٰ ّ
بەسەر هاتووە؟” ئینجا کە شوێنى پێغەمبەرى خواى پێ نيشان دەدەن ،بە ڕاکردن بەرەو
ئەو شوێنە دەڕوات و لەبەردەم پێغەمبەرى خوادا خۆى دەدات بە زەویدا و ،دەڵێت :ك ُُّل
ُم ِصيبَ ٍة ب َ ْع َد َك َجلَ ٌل “ئيتر هەر ئەوەندەى كە تۆ لە ژیاندایت ،هەرچى بەاڵو موسیبەت
الل (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) ئا بەو شێوەیە جێى خۆى
هەیە سووك و بێ ئەرزشە 1”.بەڵێ ،رسول ٰ ّ
لە دڵ و دەروونەکاندا کردبووە.
نموونەیەکى تر :مەردى ئاسۆکان لەودیوى ئاسمانەکانەوە بانگهێشت کرابوو .ئیدى
وادەى جێهێشتنى ئەو دۆستانە هاتبووە پێش كە بيست و سێ ساڵ پێكەوەييان هەبوو.
هەر بۆيە لە دوا ڕۆژەکانی تەمەنیدا کەمێك بە دڵتەنگى و خەفەتەوە دەچووە
الى هاوەاڵنى .ئەم حاڵەتەى پێغەمبەرى خوا هێندە کارى لە ئەصحاب دەکرد و
هەستى دەبزواندن ،كاتێك پێغەمبەر دەچووەوە خانەى سەعادەتى ،دەتوت لە سینەى هەر
یەکێکیاندا شنەى خەزان هەڵى کردووە .ئەوەبوو هاوەڵى بەڕێز موعاذى كوڕى جەبەل
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) لە الیەن پێغەمبەرى خواوە ڕاسپێررابوو کە بچێت بۆ یەمەن .ئیتر ئەویش
َ
لەو نێوانەدا هاتوچۆى دەکرد .کاتێك دەڕۆیشت پەیامەکانى پێغەمبەرى دەبرد .لە
گەڕانەوەشدا ئەو مەسەلە و گرفتانەى دەهێنا کە چاوەڕوانى چارەسەر بوون .بەر
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) داواى
لەوەى دوایەمین گەشتى ئەنجام بدات ،چووە خزمەت پێغەمبەر َ
دوعاى لێدەکرد ،ئينجا بەڕێدەكەوت .بەاڵم ئەم جارەیان ،حەزرەت جیاواز لە جارانى
پێشوو ،پێى فەرموو“ :لەسەر خێر بڕۆیت ئەى موعاذ ،بەاڵم ئەم جارەیان لەگەڕانەوەتدا
لەوانەیە تەنها بتوانیت سەردانى مزگەوتەکەم و گۆڕەکەم بکەیت ”.ئەم چەند وشەیە
برووسکەیەك بوو و داى لە حەزرەتى موعاذ .لە پەلوپۆ کەوت و فرمێسك لە چاوانى
دابارین .دەتوت ئەژنۆى شکاوە .چوون بۆ یەمەن بە اليەك ،تەنانەت تواناى نەبوو لە
2
شوێنى خۆيشى هەستێت.
 1إبن هشام ،الصراط النبوية 50/4؛ الطبري ،تأريخ األمم و الملوك 74/2؛ الهيثمي ،مجمع الزوائد
.115/6
 2أحمد بن حنبل ،المسند 235/5؛ البزار ،المسند 92-91/7؛ إبن حبان ،الصحيح 414/2؛ الطبراني،
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ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) هەروەك موو لە ماست دەربێنێت،
لەالیەکى ترەوە پێغەمبەرى خوا َ
ئاوەها بەئاسانى سەرجەم ئەو گرفت و کێشانەى چارەسەر دەکرد کە تایبەت بوون بە
ژیانى کۆمەاڵیەتیيەوە" .بێرنارد شۆ" کە سیازدە سەدە دواى ئەو هاتووە ،تەنها یەکێکە
لەو سەدان مرۆڤەى بەرەى بەرامبەر کە بەم وتانەى خوارەوەى ئەم ڕاستییەى قبووڵ
کردووە“ :مرۆڤایەتى چەندە ئاتاجى ئەو حەزرەتى موحەممەدەيە کە هەموو کێشە
و گرفتە کەڵەکەبووەکانى ئەم چەرخەى بە وێنەى سانایى خواردنەوەى کوپێك قاوە
چارەسەر دەکرد ”.فەزیلەت و گەورەیى ئەوەیە کە دوژمنیش دانى پێدا بنێت.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) دەگەڕێتەوە،
بەڵێ ،ئەو کاتەى مرۆڤایەتى بۆ الى حەزرەتى موحەممەد َ
بە ئاسوودەیى و دڵنیایى شاد دەبێتەوە .ئیتر ئەوکات دەستى دەگات بە ئاسۆ پرشنگەکان
و لە دەربەدەرى و گاڵتەجاڕى دەستى ڕۆژگار و پەژمووردەیى دنیاو ئاخیرەت ڕزگارى
دەبێ و بەرەو ئاسمانى مرۆڤایەتى بەرزدەبێتەوە .تەنانەت لەگەڵ کۆسپ و ڕێگریى
هەموو هێزە نەیارەکانیشدا ،سروەى ئەم دووەمین 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 :
“ئهوانه دهیانهوێت ب ه فوو ،ب ه قهڵهی دهم نووری خوا بکوژێننهوه!! (خهیاڵیان
خاوه) خوا نووری خۆی (ئاینی خۆی) تهواو دهکات و دهیچهسپێنێت ،ههرچهنده کافر و
بێ بڕواکان پێی سهغڵهت بن و پێیان ناخۆش بێت .ههر ئهو خوایه پێغهمبهرهکهی
خۆی ڕهوانه کردووه هاوڕێ لهگهڵ هیدایهت و ڕێنموویی و ئاینی حهق و ڕاستیدا ،تا
سهری بخات بهسهر ههموو ئاین و بهرنامهکاندا ،ههرچهنده هاوبەش پەيداكارانيش

پێیان ناخۆش بێت”.

بەڵێ ،خواى گەورە دینەکەى خۆى سەردەخات .سینەو دڵە ئاتاجەکانیش
کەمەندکێشى دەبن و بەختەوەرى و دڵنیایى خۆیان لەودا دەبیننەوە و دەگەنە ئاستێك،
المعجم الكبير .121/20
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هەر لە دنیادا وا دەزانن چوونەتە بەهەشتەوە .جا کافر و ستەمکارانى دنیای ئەوال و
مونافیقانى ئاسیاش کە لەپێناو بەرژەوەندى خۆياندا مرۆڤەكان دەقۆزنەوە و ،بێئاگایانى
ناوخۆشمان ،پێیان خۆش بێت یان نا ،ڕۆژێك دێت کە ئەو شاهى شاهانەى لە الیەن
پێغەمبەرانەوە بە "سوڵتانى ئەنبیا" ناسراوە و ،ڕۆژى پێنج جار ناوى پڕشکۆى بە گوێى
جیهاندا دەدرێت ،دەچێتە نێو گشت دڵەکانەوە و دەبێتە خۆشەویست و لەدڵدا هەڵگیراوى
هەموو الیەك.
ئەو کانگاى دڵنیایى و ئارامیشە .ئێمە باوەڕى تەواومان هەیە بەوەى کە ئەو
پەیامەى ئەو هێناویەتى ،لە هەمان کاتدا سەرچاوەى ئاسودەیى و دڵنیاییشە .مێژووش
گەورەترین شاهیدى ئەم ڕاستییەیە .تاکە ڕێگەى دووبارە چەشتنەوەى ئەم ئاراميیەش
بە مرۆڤایەتى ،بریتییە لە ناساندنى ئەو سەروەرە و ئەو نوورەى كە هێناویەتى .چونکە
هەرکات مرۆڤایەتى چاکتر ئەو پێغەمبەرەى ناسى ،خۆشەویستى بۆى زیاتر دەبێ و لە
1
سایەى ئەو خۆشەویستییەشدا سیماى کۆمەڵگە دەگۆڕرێت.
جا لە چوارچێوەى ئەم پێشەکیيەدا کە پێشینان بە "دیباجە" ناویان دەبرد ،پشت
ئەستوور بە لوتف و کەرەمى پەروەردگار ،هەوڵماندا بەکورتى چەند شتێکى پێڕست
ئاسا دەربارەى ڕەهەندە جیاوازەکانى سەروەرى هەردوو جیهان ،مایەى شانازى بوونەوەران
عەرز بکەین.
لە ڕاستیدا هەر وتەیەك باس لەو بکات جوان و شیرینە .ئەوەش کە جوان و پەسەند
نییە ،دەبێت بدرێتە پاڵ دەربڕین و شێوازەکەى .جا ئەگەر لە دەربڕین و شێوازدا
کەموکورتییەك هەبێت ،ئەوا بەتەواوەتى بۆ من دەگەڕێتەوە .ئەوەشى تایبەتە بە
پێغەمبەرى خوا َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ،تەنها و تەنها جوانییە.

 1حەزرەتى عەلىً َ(ر ِض َي الله َع ْنهُ) بەم شێوەيە باسى پێغەمبەرى خواى دەكردَ :م ْن َخالَط َ ُه َم ْع ِرفَة ً أ َ َح ّبَ ُه
“هەركەس  -ئاكارە بەرزەكانى  -بزانيايە و تێكەاڵوى بكردايە ،ئەوى  -لە هەموو شتێك  -خۆشتر
دەويست ”.الترمذي ،المناقب 8؛ إبن أبي شيبة ،المصنف 328/6؛ البيهقي ،الشعب األيمان .150/2
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ئاكارى پێغەمبەران
ئەمانەت ـ ئەمینی
دووەم ئاکاری

السالم)
پێغەمبەرانً(عَلَ ْيهِ ُم َّ

بریتیە لە "ئەمانەت".

ئەم وشەیە ،وشەیەکی عەرەبییە و لە هەمان چاوگی وشەى "إيمان"ەوە دروست
"م ْؤ ِمن"يش واتە ئەو کەسەی ئارامی و ئاسایش (ئەمنیەت) بەرقەرار
بووەُ .
دەکات .پێغەمبەران (عَلَ ْيهِ ُم َّالسالم) هەروەك لە ڕووی ئیمانەوە لە لوتکەدان ،ئاوەهاش
لە بەرقەرارکردنى ئاسایش و ئەمنیەتدا پێشەنگن .قورئانی پیرۆز لە چەندین ئایەتدا
ئاماژە بۆ ئەم تايبەتمەندييەيان دەکات .ئێستاش با بچینە گوڵزارى چەند دانەیەکیان:
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰂ
ﰃ ﰄ (الشعراء )108-105 :
“قەومی "نوح"یش بەرنامەى هەر هەموو پێغەمبەرانيان بە درۆ زانى .كاتێك
"نوح"ی برایان پێى وتن :باشە ئەوە ئێوە ناترسن (لەوەی بێ فەرمانی پەروەردگار
بکەن)؟ دڵنيا بن كە من نێرراوێكى ئەمين و دڵسۆزم بۆتان .کەوابوو لە خوا بترسن

و فەرمانبەرداريى من بكەن”.

بەڵێ ،حەزرەتی نوح بەم جۆرە لەگەڵ قەومەکەیدا دەدوا“ :ئايا هێشتا هەر "إتقاء"
ناکەن و پارێزکار نابن؟ دڵنیابن کە من پێغەمبەرێکم ئەمنیەت پەخش دەکەم و دارای
سیفەتی ئەمانەتم و دانابەزمە پلەی خیانەت کردنەوە ”.ئیتر هەروەك دەبینن ،ئەم
سیفەتە ـ سیفەتی ئەمانەت ـ کە یەکێکە لە تایبەتمەندییەکانی پێغەمبەرایەتی ،لە
زمانی پێغەمبەرێکەوە بەم جۆرە باس دەکرێت .هەروەها:
ﮡ ﮢ ﮣﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
(الشعراء )125-123 :
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“قەومی عادیش بەرنامەى هەر هەموو پێغەمبەرانيان بەدرۆ زانى .ئەوەبوو
"هود"ی برایان پێى وتن :ئايا ئێوە (لە پەروەردگار) ناترسن؟ بزانن کە من بەڕاستی

نێرراوێكى ئەمین ومتمانە پێکراوم بۆتان”.

ئەم ئایەتە پیرۆزەش جەخت لەسەر هەمان واتا دەکاتەوە:
ﭮ ﭯ ﭰﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
(الشعراء )143-141 :
“قەومى ثەموديش بەرنامەى پێغەمبەرانيان بەدرۆ زانى .ئەوەبوو "صالح"ی
برایان پێى وتن :ئايا ئێوە (لە خوا) ناترسن؟ بەڕاستى من پێغەمبەرێكى ئەمينم

بۆتان”.

هەروەها:
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
(الشعراء )162-160 :
“قەومی "لوط"یش بەرنامەى پێغەمبەرانيان بەدرۆ زانى .كاتێك "لوط"ى برایان

پێى وتن :ئايا ئێوە (لە خوا) ناترسن؟ دڵنیابن کە من نێرراوێکی ئەمینم بۆتان”.

دەتوانین نموونەی زیاتر لەم بارەیەوە بهێنینەوە .ئەمە لەپاڵ ئەوەدا کە چەندین
ئایەتی تر بە واتای "ئیشارى" ئاماژە بۆ هەمان ناوەرۆك دەکەن .بەاڵم بە مەبەستی
دەستخستنی بیرۆکەیەك سەبارەت بە بابەتەکە ،تەنها بەوانەی سەرەوە وازدێنین.

"الم ْؤ ِمن" یەکێکە لەناوە پیرۆزەکانی خوای گەورە ( َج َّل َج َللُ ُه) ،هەرواش
وەك چۆن ُ
لە گرنگترین ناوی ئەو کەسانەيە کە باوەڕیان بەو زاتە هەیە .جێى خۆيەتى لێرەدا ئەو
"الم ْؤ ِمن"؟ بێگومان
پرسيارە بكرێت كە ئایا بۆچی بە خوای گەورە (ع ََّز َو َجلَّ) دەوترێت ُ
لەبەر ئەوەیە کە ئەو زاتە سەرچاوەی دڵنیایی و ئارامی و متمانەیە .هەر ئەویشە
دڵنیایی و بڕوامان پێ دەبەخشێت .هەميشە دڵنیایی و ئارامی لەوەوە ،تنۆك تنۆك
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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یان لە شێوەی تاڤگەدا بەرەو ئێمە بەخوڕ دێ .هەر ئەو زاتەشە کە پێغەمبەرانی دڵنیا
و بڕوادار کردووە و بە سیفەتی ئەمنیەت سەرفرازی کردوون .جا کەوابێ ئەو شتەی
ناوی ئەمنیەت و دڵنیایی و ئەمانەت و ئیمانمان لێناوە ،ئێمە بە پێغەمبەرانەوە و،
پێغەمبەرانیش  -بە ڕادەیەکی مەزن  -بە خوای گەورەوە وابەستە دەکات .تا سەرەنجام
تێکڕاى ئەم وابەستەییە بەرەو پەیوەندی خالق و مەخلووق دەمانبات .هەموو ئەمانە
واتاگەلێکن لە داتاشراوەکانی وشەی ئەمانەتدا بوونیان هەیە .بێگومان الیەنێکی
گرنگی بابەتەكەش دەركکردنە بەم پەیوەندییە.
هەروەک گرنگترین سیفەتی پێغەمبەران ً(عَلَ ْيهِ ُم َّالسالم) بە گشتی و پێغەمبەری
نازدارمان َ(صل َّ َى الله عَلَ ِي ِه َو َسل َّ ْم) بەتایبەتی ،ئەمانەتە ،هەر بەو جۆرە ،گرنگترین پەسنى
جوبرەئیلى ئەمینیش بریتییە لە ئەمانەت .قورئانى پیرۆز بەم شێوەیە بۆمان باس دەکات:
 ﮥ ﮦ ﮧ(التكوير “ )21 :ئەو گوێڕایەڵیکراو و نێرراوێکى ئەمینە ”.بەڵێ،
جوبرەئیل (عَلَ ْي ِه َّالسالم)ً گوێڕایەڵی پەروەردگارە و لە ڕووگەی فەرمانبەرییەکەشیەوە
نێرراوێکى متمانە پێکراو و ئەمینە .ئیدی بەم چەشنە ،قورئانی پیرۆز لە کانگای
"الم ْؤ ِمن"ە ،گوتارەکەشی
ئەم متمانەپێکراو و ئەمینانەوە هاتووە .ئەوەتا خوای گەورە ُ
گوتارێکە ئەمنیەت و دڵنيايى لێوە پەخش دەبێت .ئەوجا قورئان لەڕێگەی جوبرەئیلەوە
 کە خوای گەورە بە ئەمین ناوی دەبات  -هاتووە .دواجاريش ئەم قورئانە بۆئەو پێغەمبەرە ئەمینە ًً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) و لەویشەوە بۆ ئوممەتەکەی نازڵ بووە ،کە
کۆمەڵێکی قودسین و دەستنیشانکراوی بەدەستهێنانی ئەمنیەتەکەی ئەون.
بەدڵنیاییەوە هەرکەسەو بەگوێرەی ئاستی خۆی سوودی لە قورئانی پیرۆز
وەرگرتووە .جوبرەئیلیش يەكێكە لەو سوودمەندانە .ئەوەتا ڕۆژێکیان خۆی بە پێغەمبەری
خوای فەرمووە“ :هەتا ئەو کاتەی خوای گەورە لە قورئاندا بە "ئەمین" ناوی بردم،
لە عاقیبەتم دەترسام .بەاڵم دواى ئەو ئایەتە ﮥ ﮦ ﮧ ،سەرتاپا دڵنیایى
1
دایپۆشیم”.
 1قاضي عياض ،الشفاء .17/1
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ئەمنیەت لە پێغەمبەری خوادا
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بەر لە هەموو شتێك لە بەرامبەر ئەو
پێغەمبەری سەروەرمان َ
پەیامانەی كە لە پەروەردگاریەوە بۆی دەهاتن تابڵێی ئەمین بوو .هەرگیز ڕێی
تێناچێت هێندەی تۆزقاڵێك ناپاکی لە ئەمانەتەکەیدا کردبێت .هەر ئەمەندە نا ،بەڵكو
بەرامبەر بە سەرجەم بوونەوەرانيش ئەمینە و هەموان متمانەیان پێیەتی .ئاخر چونکە
ئەو لە سەرەتادا ئەمنیەتی خۆی بەڕووی هەموو الیەکدا پیشانداوە و ڕێنموونی
كردوون بۆ متمانە و دڵنیایی .دواتر ڕادەی گرنگی ئەم بابەتەی بۆ ئێمەش ڕوون
کردووەتەوە ،تا وای لێ کردین ئێمەش باوەڕ بەم ڕاستییە بکەین .جا با ئێستا یەك بە
یەك هەڵوێستە لەسەر ئەم الیەنانە بکەین:

أ) ئەمنیەتی سەروەرمان بەرامبەر ئەرکی پێغەمبەرايەتى
خوای گەورە (ع ََّز َو َجلَّ) پێغەمبەرەکەيی وەك مرۆڤێکی سپاردەپارێز و ئەمین
هەڵبژاردووە .جا ئیتر ئەویش بە درێژایی ژیانی لە خەم و پەرۆشی ئەمەدا بووە .بە
جۆرێك ،کاتێك وەحی دەهات ،لە ترسی ئەوەی نەبادا وشەیەکی لەدەست دەرچێ،
دەکەوتە پەرۆشییەوە و بەر لەوەی حەزرەتی جوبرەئیل لە خوێندنەوەی ئايەتەكان بێتەوە،
ئەو بێ وەستان دەیوتەوە تاوەکو بەتەواوی لەبەری بکات .تەنانەت لەم بارەیەوە هێندە
پەرۆش و خەمخۆرانە ڕەفتاری دەکرد ،تا ئەوەی قورئانی پیرۆز پێی فەرموو:
 ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ (القيامة )19-16 :
“(ئەی پێغەمبەر!) بەدەم قورئانەوە زمانی خۆت مەجوڵێنە بۆ ئەوەی بەزوویی
(وەحى) لەبەر بکەیت .بێگومان کۆکردنەوەی (جێگیرکردنى لە دڵتدا) و پێخوێندنەوەى
لەسەر ئێمەیە .دە کەوایە ،کە (بە زمانى جوبرەئیل) خوێندمانەوە ،تۆش شوێنى
خوێندنەوەکەى ئەو بکەوە .دواتر گومانت نەبێ کە ڕوون کردنەوەکەشى هەر

لەسەر ئێمەیە”.
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ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) سپێررابوو ..بۆیە
بەڵێ ،قورئان وەك ئەمانەتێك بە پێغەمبەری خوا َ
ئەو سەروەرە دەترسا لەوەی کە نەتوانێت بەرامبەر بەو ئەمانەتە پیرۆزە ئەمین بێت و لە
تاوا دەلەرزی .تا ئەوەى پەروەردگاری دڵی دایەوە و دڵنیای کردەوە لەوەی کە خوای
گەورە پێغەمبەرەکەی لە ئەمانەتەکەیدا ئەمین دەکات.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) تەمەنی موبارەکی لەنێو ئەو کۆشش و پەرۆشیەدا
پێغەمبەری خواش َ
بەسەر برد .لە هەموو کەس زیاتر هەوڵی دەدا ئەمین بێت لە ئەمانەتەکەیدا و هەمیشە
هەستی بە قورسایی ئەو ئەرکە سەنگینە دەکرد کە بە هەموو قورساییەکيیەوە لەسەر
شانی بوو .هەر بۆیە لە"حِ ّ َج ِة الوَ َداع"دا کە بە واتای حەجی ماڵئاوایی کردن دێت
لە ئوممەتەکەی ،لەو ساتانەدا کە خۆر بەرەو ئاوابوون دەچوو ،ئەویش بەو هەستەوە
کە ژیانی ڕووی لە ئاوابوون ناوە ،جارێکی تر ئەو بەرپرسیارێتییە قووڵەی بەرجەستە
کردەوە و ،بەدەنگێکی بەرز بە هاوەڵە ڕاستگۆکانی فەرموو“ :بەم نزیکانە دەربارەی
من پرسیارتان لێ دەکەن” واتە ،بەر لەو پرسیارە من پرسیارتان لێ دەکەم“ :ئایا
پەیامەکەم گەیاندووە؟” لەبەرامبەر ئەمەدا ئەوانەی لەوێدا بوون بە دەنگێك کە زەمین
و ئاسمانى دەزرنگاندەوە ،وتیان“ :بەڵێ ،پەیامەکەت بەتەواوی گەیاند و ئەرکی
سەرشانت بێ کەموکوڕی بەجێگەیاند ”.لە پاش ئەم شایەتییە ،سەروەری هەردوو
جیهان دەستەکانی بەرەو ئاسمان بەرزکردەوە و ،فەرمووی“ :پەروەردگارا بە شایەت
1
بە!”
بەڵێ ،ئەمینی لە ئەمانەتدا لە خوای گەورەوە دەستی پێ کردووە .ئەوجا بە
الص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم)
حەزرەتی جوبرەئیلدا گوزەری کردووە و لە پێغەمبەری نازدارداً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّ
گیرساوەتەوە .پاشانیش لەوەوە بۆ ئوممەتەکەی گوازراوەتەوە .لە حەجی ماڵئاوایيشدا
بە شایەتییەك لە ئوممەتەوە جارێکی تر بۆ الی خوای گەورە گەڕایەوە.
هەروەک کتێبە باوەڕپێکراوەکانی فەرموودە بۆمان دەگێڕنەوە ،دایکی ئیمانداران
حەزرەتی عائيشە َ(ر ِض َي الله َع ْنهَا) دەربارەی هەست و شعووری ئەمانەت لە پێغەمبەری
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) -
خوادا ً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّ
الص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) دەفەرموێ“ :ئەگەر پێغەمبەری خوا َ

1
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بە فەرزی مەحاڵ  -ئایەتێکی بشاردایەتەوە لەو ئایەتانەی بۆی نازڵ دەبوون ،ئەوا
بەدڵنیاییەوە ئەم ئایەتەی دەشاردەوە”:1
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
(األحزاب )37 :
هۆکاری نازڵبوونی ئایەتەکەش ئەم ڕووداوەی خوارەوەیە:
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) هەستا بە بەستنى هاوسەرگیری لە نێوان زەیدی
پێغەمبەری خوا َ
کوڕی حاريثی بەندەی ئازاد کراوی  -کە خۆی گەورەی کردبوو و کردبووى بە
کوڕى خۆى  -لەگەڵ زەینەبی کچی جەحش ،کە کچی پووری خۆى بوو .بەاڵم
ئەم هاوسەرگیرییە بەو جۆرەی کە چاوەڕوان دەکرا ،ئاسودەیی بەدوای خۆیدا نەهێنا.
ً(ر ِض َي الله َع ْنهَا) تەنها لەبەر گوێڕایەڵی فەرمانی
دایکی ئیمانداران ،حەزرەتی زەینەب َ
پێغەمبەر (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) بەم هاوسەرگیرییە ڕازی بووبوو .جا لەبەر ئەوەی ئەم خێزانە
هەر لەسەرەتاوە لەسەر بناغەی نابەدڵی دامەزرابوو ،بۆيە خاتوو زەینەب نەیدەتوانی
ڕێزی شایستە لە مێردەکەی بگرێت .جا خۆ خوای گەورە هەر لەزووەوە مورادی
َ
اج الطَّاهِ رات)
فەرمووبوو کە لە زەید جیاببێتەوە و بچێتە ڕیزی خێزانە پاکەکان (اَألز َو ِ
اللوە .بەاڵم بەگوێرەی ئەو نەریتەی کە تا ئەو کاتە لە نێو عەرەبەکاندا
ی رسول ٰ ّ
باو بوو ،هەر کەسێك بە یەکێکی بوتایە" :کوڕم" ئیدی ئەو کوڕە هەر وەك کوڕی
ڕاستەقینەی ئەو کەسە سەیر دەکرا .بەم شێوەیە ،هاوسەرەکەشى دەبوو بە بووکی ئەو
کەسە .جا خۆ پێش ئەمەش دایکی زەینەب پێشنیازی ئەوەی بۆ پێغەمبەری خوا
کردبوو کە کچەکەی بخوازێت .بەاڵم سەروەرمان ئەو پێشنیارەی قبووڵ نەکردبوو.
بەاڵم ئەم جارەیان ڕاستەوخۆ خوای گەورە فەرمانی ئەم هاوسەرگیرییەی دەدا.
ً(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه)ً زۆر
هاوسەرگیری لەگەڵ خاتوو زەینەب بەالی پێغەمبەری خواوە َ
سەخت و گران بوو بەاڵم فەرمانەکە لە ئاسمانەوە بوو...
1
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ً(ر ِض َي الله َع ْنهَا) ئاماژە بەم الیەنە دەکات و،
جا بۆیە حەزرەتی عائیشەی دایکمان َ
دەفەرموێ“ :ئەگەر پێغەمبەری خوا ئایەتێکی لەو وەحییە بشاردایەتەوە کە بۆى
دەهات ،ئەوا ئەو ئایەتەی دەشاردەوە کە ئەم هاوسەرگیرییەی لەخۆگرتبوو ”.بەاڵم
ئەو لە ئاست وەحيدا تا بڵێی ئەمین بوو .هەرگیز بەخەیاڵيدا نەدەهات کە تەنانەت
بچووکترین شتیش ـ حاشا ـ بشارێتەوە .واتای ئایەتەکەش بەم جۆرەیە:
“یادی ئەوە بکەرەوە وەختێ دەتوت بەو کەسەی کە خوای گەورە نیعمەتی
اللی) پێ بەخشیوە و ،تۆش ـ بە مامەڵەی جوان و
(هیدایەت و بوونە صەحابی رسول ٰ ّ
ئازادکردنی لە کۆیالیەتی ـ چاکەت لەگەڵ کردووە :هاوسەرەکەت الی خوت بهێڵەوە
و دەرهەق بەو لە خوا بترسە! بەاڵم کە ئەمەشت دەوت ،ئەو حەقیقەتەت لە ناختدا
دەشاردەوە کە بەدڵنیاییەوە خواى گەورە ئاشکرای دەکرد( .بەم هۆیەوە) لە خەڵکی
دەترسایت (نەوەك کاردانەوەیەکی وایان هەبێت کە زیان بەئیمانیان بگەیەنێت) ،لە
کاتێکدا ئەوە هەر خوای گەورەیە کە شایانی لێترسانە”.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ئایەتێکی بشاردایەتەوە  -حاشا -
بەڵێ ،ئەگەر پێغەمبەری خوا َ
ئەوا ئەم ئایەتە دەبوو .بەاڵم وەك وتمان ،ئەو ئەمین بوو لە ئەمانەتدا ..مەحاڵیش بوو
هەرگیز شتێك بە پەنهانی بهێڵێتەوە.
ڕووداوێکی تر کە ڕۆشنایی دەخاتە سەر ڕەهەندی ئەمانەت الی سەروەرمان:
ئەوە بوو لە غەزاى بەدردا هەندێ لە کافرانى قوڕەيش بەدیل گیران .پێغەمبەری
خواش (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) سەبارەت بە چارەنووسی دیلەکان لەگەڵ حەزرەتی ئەبوبەکر و
حەزرەتی عومەردا َ(ر ِض َي الله َع ْنهُ َما) ڕاوێژی کرد .حەزرەتی ئەبوبەکر ڕای وابوو کە لە
بەرامبەر فیدیەدا دیلەکان ئازاد بکرێن .هەرچی حەزرەتی عومەریشە لەگەڵ ئەوەدا
بوو کە هەموویان بە سزای خویان بگەیەنرێن .تەنانەت پێشنیاری ئەوەشی کرد کە
هەرکەسەو خزم و نزیکەکانی خۆی بکوژێت .بەاڵم پێغەمبەری خوا بۆچونەکەی
حەزرەتی ئەبوبەکری پەسەند کرد و لە بەرامبەر فیدیەدا دیلەکانی ئازادکرد .جا
با پاشماوەی بەسەرهاتەکە لە حەزرەتی عومەر خۆيەوە ببیستین“ :بۆ ڕۆژی دواتر
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کاتێك چوومە خزمەت پێغەمبەری خوا ،دەبینم وا لەگەڵ ئەبوبەکردا هەردووکیان
پێکەوە دەگرین .بەڵێ ،هەردووکیان سەریان كز كردبوو و بەکوڵ دەگریان .هۆکارەکەیم
پرسی .بەاڵم هیچ کامیان توانای وەاڵمدانەوەیان نەبوو .پێداگریم کرد و وتم :چی
دەبێ بە منیش بڵێن! ئاخر گەر شتێك هەیە شایانى گریان بێت ،با منیش لەگەڵتان
بگریم .لە کۆتاییدا پێغەمبەری خوا بەدەم گریانەوە فەرمووی :کەمێك پێش ئێستا
ئەم ئایەتە نازڵبوو:1
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ(األنفال )67 :
“بۆ هيچ پێغەمبەرێك نەبووە كە ديلى هەبێت ،تا ئەو كاتەى بە تەواوى پايەدار
و جێگير دەبێ لە زەويدا .ئێوە ماڵ و شمەکی کاتیی دنیاتان دەوێ ،کەچی خوای
گەورە ئاخیرەتی دەوێ (کە هەتاهەتاییە بۆتان) .خوای گەورە عەزیز (بااڵدەست

بەسەر هەموو شتێکدا) و حەکیم (خاوەن دانستی ڕەها)يە”.

ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) شتێك
خۆ ئەگەر بچووکترین گریمانەی ئەوە هەبووایە کە پێغەمبەر َ
لە وەحی بشارێتەوە ،ئەوا بە هەرحاڵ دووەم ئایەت کە دەبوو بیشارێتەوە ،ئەم ئایەتە
دەبوو .بەاڵم پێغەمبەری خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) لە ئاست وەحيدا بە تەواوی مانا ئەمین
بوو .لە بەشەکانی داهاتوودا کاتێك باس لە پاكى و بێگوناهى (العصمة)ى پێغەمبەران
دەکەین ،سەر دەدەینەوە لە هەردوو ئایەتەکە و هەوڵ دەدەین بە درێژی باس لەو الیەنانە
بکەین کە پەیوەستن بە باسەکەوە.

ب) بەرامبەر هەموو بوونەوەران ئەمین بوو
وەك چۆن پێغەمبەر (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) لە ئەرکی پێغەمبەرایەتییەکەیدا ئەمین بوو
بەرامبەر بەو پەیامانەی لە پەروەردگاریەوە بۆی دەهات ،هەر بەو جۆرەش ئەمنيیەتەکەی
هێندە لەناخیدا ڕەگ و بنجی داکوتابوو ،سەرانسەری بوونەوەرانی گرتبووەوە.
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ئەوەتا جارێکیان کە لە ئیعتکافدا بوو ،دایکی ئیمانداران حەزرەتی صەفییە
الله َع ْنهَا) هات بۆ سەردانی .لە پاش کەمێك دانیشتن ،مۆڵەتی خواست بچێتەوە ماڵەوە.
پێغەمبەری خواش بە مەبەستی بەڕێکردنى لەگەڵیدا چووە دەرەوە .هێشتا چەند
هەنگاوێکیان نەنابوو کە یەك دوو صەحابی بێ وەستان بەالیاندا تێپەڕین .پێغەمبەری
خواشً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) دەستبەجێ ئەو دوو صەحابییەی وەستاند ،ئەوجا ڕوخساری خاتوو
صەفییەی هەڵدایەوە و ،فەرمووی“ :بڕوانن ،ئەمە صەفییەی خێزانمە ”.ئەم هەڵوێستە
لەسەر دڵى ئەو دوو هاوەڵە زۆر گران بوو .بۆیە یەکسەر وتیان“ :پەنا بە خوا ،ئاخر
کێ بە خەیاڵیشیدا دێ گومانی خراپ بە تۆ بەرێ ئەی پێغەمبەری خوا؟!” بەاڵم
پێغەمبەری خوا َ(صل َّ َى الله عَلَ ِي ِه َو َسل َّ ْم) بە وێنەی گشت ڕەفتارەکانی تری ،دەیویست بەم
هەڵوێستەشى وانەیەك بڵێتەوە .بۆیە فەرمووی“ :شەیتان بە نێو دەمارەکانی خوێنی
ئادەمیزاددا بەردەوام دێت و دەچێت 1”.مادام شەیتان تا ئەم ڕادەیە نزیکە لەمرۆڤەوە،
ئەوا بە ئاسانيش دەتوانێ گومان و ختوورە بخاتە مێشکیەوە .جا ئێستا ئەگەر
گریمانەیەکى لە هەزاردا یەك ،یان لە ملوێنێکدا یەكيش بێت بە مێشکدا ،وەك ئەوەی:
“داخۆ ئەو ئافرەتە کێ بوو کە لەگەڵ پێغەمبەری خوادا بوو؟!” ئەوا خوا پەنامان
بدات ژیانی ئەبەدیی مرۆڤ لەناودەبات و نووری ئیمانیش لە دەروونیدا خامۆش
دەکات .جا لەبەر ئەمە ،ئەو پێغەمبەرە مەزنە کە نموونەی بەرجەستەبووی شەفەقەتە،
دەستبەجێ گەيشتە فریا و ،ئەستۆپاكى و ئەمنيەتى خۆی پیشان دا .لە هەمان
کاتیشدا ئیمانی هاوەڵەکانيشى پاراست.

َ(ر ِض َي

هەروەك دەبینن ،پێغەمبەری خوا َ(صل َّ َى الله عَلَ ِي ِه َو َسل َّ ْم) تا ئەو ئاستە گرنگی بە ئەمنیەت
2
و ئەمینی دەدا .جا مەگەر بەر لە پێغەمبەرایەتیش هەر بە "ئەمین" نەناسرابوو؟
مەگەر تەنانەت ئەوانەش کە لە دواییدا بوونە دوژمنی سەرسەختی ،هەر بەو سیفەتەوە
ناویان نەدەبرد؟ خەڵکی هێندە لە ئەمینی ئەو دڵنیابوون ،پێم وایە گەر بچویتایە بۆ
الی ئەبوجەهل و پرسیاری ئەوەت لێ بکردایە کە بەنرخترین شتەکانی ،بە شەرەف و
 1بخاري ،إعتكاف ، 8بدء الخلق 11؛ مسلم ،سالم 25-24؛ طبراني ،المجمع الكبير.72/24 ،
 2احمد بن حنبل ،المسند 425/3؛ حاكم ،المستدرك 628/1؛ إبن هشام ،السيرة النبوية 323/1؛ إبن
سعد ،الطبقات الكبرى .121/1
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ئابڕووشیەوە بە کێ دەسپێرێت ،لە وەاڵمدا دەیوت" :األمین" .بەڵێ ،یەکەم کەس کە
بە بیریدا دەهات "موحەممەدی ئەمین" دەبوو .هەر بەو جۆرەش بوو ..هەموو ژیانيشی
بەم ڕۆحیەتە پڕ ئەمنیەتەوە بەسەربرد.
ئەوەندە ئەمین بوو ئەوەتا کاتێك ئافرەتێك منداڵەکەی بانگ دەکرد“ :تۆ وەرە،
بزانە چیت دەدەمێ!” یەکسەر لێی دەپرسێ“ :دەتويست چى بدەيتێ؟” ئافرەتەکەش
لە وەاڵمدا دەڵێ“ :ئەی پێغەمبەری خوا ،بەنیاز بووم هەندێ خورمای بدەمێ ”.لە
بەرامبەر ئەمەدا سەروەرمان دەفەرموێ“ :ئەگەر هیچ شتێکت پێنەبوایە بیدەیتێ ،ئەوا
1
درۆت لەگەڵدا دەکرد”.
پێغەمبەری خوا ً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) درۆی بە یەکێك لە نیشانەکانی دووڕوویی دادەنا
و تا ئەوپەڕی سنوور خۆی لێ بەدوور دەگرت .درۆ یەکێکە لە نیشانەکانی مرۆڤی
دووڕوو .دوو نیشانەکەی تریش بریتين لە :بەڵێن نەبردنە سەر و خيانەت كردن لە
ئەمانەت 2.نیفاق و دووڕوویی بە چ جۆرێك و تا چ ڕادەیەك لە پێغەمبەری خواوە دوور
بوون ،ناپاکی و خیانەتیش بەو ئەندازەیە دوور و پەڕگیر بوون لەو زاتەوە...
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) تەنها لە بەرامبەر
ڕۆحیەتی ئەمنیەت لە پێغەمبەری سەروەردا َ
مرۆڤەکاندا ڕەنگى نەدابووەوە ،بەڵکو تەواوی بوونەوەران خۆيان لە هەرێمى ئەمنيەتەکەی
ئەودا دەبینیەوە .ئەوە بوو جارێکیان یەکێك لە هاوەاڵن بۆ ئەوەی ئەسپەکەی بهێنێتەوە
ً(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه) بە
وای پیشان دەدا کە شتێکی لەدەستدا بێت .پێغەمبەری خوا َ
بینینی ئەم دیمەنە زۆر ناڕەحەت بوو .بە ڕادەيەك ،گەیشتە ئەوەی ئەو هاوەڵە بانگ
بکات و سەرزەنشتی بکات .بەڵێ ،پێغەمبەرى سەروەرمان بەم هەڵوێستەی ،ئەو
وانەیەی فێردەکردین کە ئەمین بوون ،با لە بەرامبەر گیانلەبەرانیشەوە بێ ،خەسڵەتێکە
هەرگیز نابێ دەستبەرداری بین .جارێکی تریشیان لە کاتی گەڕانەوەیان لە یەکێك لە
غەزاکان ،یەك دوانێك لە هاوەاڵن بێچووە باڵندەیەکیان لە هێالنەکەی هێنابووە دەرەوە و
دەستیان پیادەهێنا .لەو کاتەشدا دایکە باڵندەکە گەڕایەوە .کە بینی وا بێچووەکەى لە
 1أبو داود ،أدب 80؛ احمد بن حنبل ،المسند .447/3
 2بخاري ،إيمان 24؛ مسلم ،إيمان .107
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هێالنەکەدا نەماوە ،کەوتە باڵەفڕکێ و ئۆقرەی لێ بڕا .وەختێ پێغەمبەری ڕەحمەت
لەم حاڵەتە ئاگادار بووەوە ،یەکسەر فەرمانیدا کە بێچووەکە بگەڕێنرێتەوە هێالنەکەى،
الس َلم)
تا چیدى دایکەباڵندەكە ئازار نەچێژێت .وەك بڵێى پێغەمبەری خوا (عَلَ ْي ِه َّ
الص َل ُة َو َّ
ئاماژە بەوە بکات کە ئەو ڕەفتارە ،ڕەفتارێك نییە شایستەی ئەو کەسانە بێ کە وان
1
لە مەقامی نوێنەرایەتی کردنی ئەمنیەت لەسەر زەویدا...
تریفە نوورانییەکەی چواردەوریشی هێندە بە نووری درەوشاوەی ئەو مونەووەر
بووبوون ،هەر دەتوت ئەون 2.ئەمینی ئوممەت ،ئەبوعوبەیدەی کوڕی جەڕڕاح یەکێکە
لەوانە! لە سەردەمی خەالفەتی حەزرەتی عومەردا والی شام بوو .کاتێ هەرقل
ویستی بە خۆی و سوپاکەیەوە بێت و هەوڵی داگیرکردنەوەی شام بدات ،موسڵمانان
لەبەر کەمی ژمارەیان توانای بەرگريکردنیان نەبوو .لە بەرامبەر ئەم دۆخە نالەبارەدا،
ئەبوعوبەیدە دانیشتوانی شارى کۆکردەوە و ،پێی ڕاگەیاندن کە“ :تاوەکو ئەمڕۆ
جیزیەمان لێ وەرگرتوون ،لە بەرامبەریشیدا ئەرکی پارێزگاری کردنتانمان گرتبووە
ئەستۆ .بەاڵم لەم هەلومەرجەى ئێستادا توانای بەرگریکردنمان نییە .بۆیە ڕەوا نییە
ئەو جیزیانەمان لەال بمێنێتەوە ”.دوابەدوای ئەم قسانەش ،چی جیزیە هەیەن هەمووى
گەڕێنرایەوە بۆ خاوەنەکانی.
قەشە و ڕاهیبەکان لە بەرامبەر ئەم دیمەنەدا توشی سەرسووڕمان هاتبوون .بۆیە
بەجارێ وروژمیان بردە کڵێساکان و بۆ سەرکەوتنی موسڵمانان کەوتنە نزا و پاڕانەوە.
ئەوجا بە حەسرەتەوە سوپای موسوڵمانانیان بەڕێکرد بە هیوای ئەوەى کە جارێکی تر
بگەڕێنەوە ،دەیانوت“ :پشت بە خوا دووبارە دەگەڕێنەوە و لە ستەمی هەرقل ڕزگارمان
3
دەکەن”.
ئەبوو عوبەیدە ڕەببانییەك بوو ئەمنیەتی لێ دەباری و سیفەتی ئەمانەتی کردبووە
 1أبو داود ،جهاد  ،112أدب 164؛ احمد بن جنبل ،المسند .404/1
 2ڕەحمەت لە عاريفى گەورەى نەتەوەكەمان ،مەحوى شاعير ،كە وتوويەتى :بە نوورى عەكسى پێغەمبەر
ئەوەندە مونعەكيس بووبوون ...غەريبى تازە هاتوو دەيوت ئەمە پێغەمبەرستانە.
 3بالذري ،فتوح البلدان .143/1
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کااڵی بااڵی خۆی .تا ئەو ڕادەیەی کە تەنانەت جێى خۆى لە دڵى گاورەكانيشدا
كردبووەوە .جا ئەگەر ئەمڕۆ ڕۆژئاوا گوێمان بۆ نەگرێت و بایەخ نەدات بە بانگەوازی
ئەوانەی سەرگەرمی بانگەوازن ،ئەوا بە دڵنیاییەوە ئەم کەموکورتییە بۆ ئێمە
دەگەڕێتەوە .گومانيش لەوەدا نییە کە گەورەترین ناتەواوی ئێمە هەر لەم خاڵەدایە .بە
هاتنى ئەو ڕۆژەش كە تيايدا سەرلەنوێ خۆمان بەم ئاکارە پۆشتە دەکەینەوە ،دەبینە
نموونەی ئەو نەتەوەیەی کە مروڤایەتی بەبێ دوودڵی متمانە و دڵنیایی خۆیی پێ
دەسپێرێت .بەمەش گەورەترین هەنگاومان ناوە بەڕووی بەدەست هێنانەوەی پايەی
شایستەی خۆمان لەنێو هاوکێشە جیهانییەکاندا.
دەکرێ لە ئەزموونی دەسەاڵتداريی و حوکمڕانی خەالفەتی عوسمانیشدا کاریگەری
هەمان فەزای ئەمنیەت بەدی بکەین .ئەوەتا لە کاتی جەنگدا هەرکات بەروبوومێك
یان میوەیەکیان لێ بکردایەتەوە لە درەختی ئەو باخ و بێستانانەی کە پێيدا تێدەپەڕین،
یەکسەر پارەکەشیان پێدا هەڵدەواسی .ئیدی ئەو مرۆڤە نەجیب و ڕەسەنانەی کە
بووبوونە نموونەی بەرجەستەبووی ئەمنییەت ،بەر لەوەی واڵتان بە شمشێر فەتح بکەن،
سەرەتا بەم ڕۆحیەتە پڕ ئەمنیەت و ڕەفتارە مەردانانەیان دڵەکانیان فەتح دەکرد.
گەرنا ،نە دەیانتوانی لە بەرامبەر ئەو زیهنیەتە ترسناکەی خاچپەرستاندا بچنە
ئەوروپاوە ،نە درێژەش بە بوونی خۆیان بدەن لەو ناوچانەدا .هەمان ئەو هەڵوێستەی
ئەبو عوبەیدە لە شامدا نواندی ،بۆ ماوەی چوار سەدەی ڕەبەق لە هەموو ناوچەکانی
بەڵقان و ناوەوەی ئەوروپادا بە زیندوويى ڕاگیرا .هەر لەبەر ئەم هۆیەیە کە لە سەردەمی
هەڵکشانە مەزنەکەدا بە کەمترین قوربانی تاوەکو دەروازەکانى ڤیەننا فەتح کرا.
هەر بەوەشەوە نەوەستان ،بەڵکو لەو شوێنانەی کە بۆی ڕۆیشتبوون ،بە درێژایی
چەندین سەدە ئەمنیەت و ئارامییان تێدا بەرقەرار کرد .پێم وایە ئەو خوێنەى کە لە
تورکیای نیوەی سەدەی ڕابردوودا بە مەبەستی بەرقەرارکردنی ئاسایش و ئارامی
ڕژاوە ،بە درێژایی پێنج سەدە و لە نێوان ئەو هەموو نەتەوە و ڕەگەزە جیاوازانەدا
نەڕژاوە .بەڵێ ،توێژینەوە و ئامارەکان جەخت لەسەر ئەو ڕاستییە دەكەنەوە کە تێکڕای
قوربانیانی سەرجەم ئەو پێکدادانانەی کە لە ماوەی شەش سەد ساڵی حوکمڕانيی
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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خەالفەتی عوسمانیدا هاتوونەتە کایەوە ،ناگەنە ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە نیوەی
دووەمى سەدەی ڕابردوو لە تورکیادا بوونەتە سوتەمەنی توندوتیژی و پشێوييەكان.
کەواتە ،بانگەشەى ئەوەى کە فەتحەکانى ئەو سەردەمە دەرەنجامی بەکارهێنانى زەبر
و هێز بووبن ،بانگەشەیەکی بێ بنەما و دوور لە ڕاستییە .ئەمە وێڕای ئەوەی کە
ئەگەر هۆکارەکانی گواستنەوەی ئەو ڕۆژگارە لەبەر چاو بگیرێت ،دەردەکەوێت کە
بەڕێوەبردنی دەوڵەتێکی لەو جۆرە ،کە لە جوگرافیایەکی فراواندا فەرمانڕەوا بووە،
شتێك نییە کە تەنها بە خۆسەپاندن و هێزی سەربازی دەستەبەر بووبێت.
بەڵێ ،ئەگەر دڵ و دەروونەکانیان فەتح نەکردایە ،چۆن دەيانتوانى ئەو هەموو
خەڵکە ،کە لە چەندین نەتەوە و نەژادى جیاواز پێکهاتبوون ،بۆ ماوەیەکی درێژخایەن
و بەبێ سەر هەڵدانی گرفتێك کە شایەنی باس بێ ،لە ژێر سایەی دەوڵەتێكدا بەڕێوە
ببەن؟! هەر بۆیە ئەو بەرپرسیارێتییەى دەکەوێتە ئەستۆی گيانفيدايانى خۆشەویستی
لە ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا ،پەیڕەوکردنى هەمان شێواز و ڕێوشوێنە.

ج) بانگهێشت کردنی ئوممەتەکەی بەرەو ئەمنیەت
سەردارى پێغەمبەران (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) لەنێو کەشێکی پڕ دڵنیایی و ئەمنیەتدا
پارێزگاری لەو پەیامانە دەکرد کە لە پەروەردگارەوە بۆی دەهاتن .ئەم بازنەیەشی هێندە
فراوان گرتبوو ،هەموو بوونەوەرانى تێدا جێ دەبووەوە .لە هەمان کاتدا ئەم پێغەمبەرە
نازدارە (عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) ،بانگی ئوممەتەکەشی دەکرد تا هەمان ئاکار بکەنە
سەرمەشقی ژیانیان و ئەمنیەت ببێتە پارچەیەکی دانەبڕاوی ژیانی کۆمەاڵیەتيیان.
ئەستەم بوو لە پاڵیدا بچووکترین جۆری خیانەت ،یان غەیبەت بکرێت .لە وەها
حاڵەتێكيشدا ڕاستەوخۆ بەرامبەرەکەی ئاگادار دەکردەوە و ڕێی نەدەدا تۆز و گەردی
غەیبەت لە ڕۆحی بنیشێت.
ً(ر ِض َي الله َع ْنهَا) لە ئاست دیمەنێکدا
جارێکیان دایکی ئیمانداران ،حەزرەتی عائیشە َ
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)
وتی“ :چمکی کراسی ئەو ئافرەتە چەندە درێژە!” پێغەمبەری خوا َ
بە بیستنی ئەم قسەیە ،یەکسەر دايكە عائيشەمانى ئاگادار کردەوە و ،فەرمووی:
36
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“ئەی عائیشە! غەیبەتی ئەو ئافرەتەت کرد و لە گۆشتەکەیت خوارد 1”.هەروەها
لە بۆنەیەکى تردا بە هەمان شێوە ئەو هاوەڵەی ئاگادار کردەوە کە قسەی بە ماعیز
وت 2.هەموو ئەمانە لە کانگای ئەمنیەتی ئەو زاتەوە سەرچاوەیان گرتبوو .ئەوە بوو
بەردەوام ئەم دوعایەی دەخوێند و ئامۆژگاری ئوممەتەکەشی دەکرد کە بیخوێنن:
ك ِم َن ا ْل ُجوع ف َ ِإنّ َ ُه بِئ َْس ّ َ
ك ِم َن ا ْلخِ يَان َ ِة ف َ ِإنّ َ َها
جيعَ ،و أ َ ُعوذُ بِ َ
اَل ّلهم ِإنّي أ َ ُعوذُ بِ َ
الض ُ
بِئ َْس ِت البَطَان َ ُة

“پەروەردگارا ،پەنات پێ دەگرم لە برسێتی ،چونكە بەڕاستى هاوڕێيەكى خراپە.
3
پەناشت پێ دەگرم لە خیانەت ،چونكە بەڕاستى هاودەمێكى بەدكارە”.
بەڵێ ،پاراستنی ئەمانەت چەندە گرنگ بێ ،دوورگیریش لە خیانەت ئەوەندە
گرنگە .لە راستيدا هەر یەکێکیان داخوازی ئەوی تریانە.
ئەم دەربڕینە داچڵەکێنەرەی خوارەوەش هەر تایبەتە بەو ،دەرهەق بەو کەسانە
فەرموویەتی کە پەیمان نابەنەسەر و دەستیان داوەتە خیانەت:
ام ِة يُ ْرف َ ُع ِلك َِّل َغا ِد ٍر لِوَا ٌء فَق َ
ِإذَا جَ َ َع ٰ ّ ُ
ِيل َهذِ ِه َغدْرَ ُة فُ َلنِ
الل ْال َ ّوَ ِل َ
ين يَو َم ا ْلقِيَ َ
ني َو اآلخِ ِر َ
ْب ِن فُ َل ٍن

“لە ڕۆژی دواییدا کاتێك خوای بااڵدەست پێشینە و پاشینەکان کۆ دەکاتەوە،
بۆ هەر خیانەتکارێك ئااڵیەك بەرز دەکرێتەوە و ،دەوترێت‘ :ئەمە ناپاكييەكەى فاڵنی
4
کوڕی فيسارە’”.
پێغەمبەری سەروەرمان (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) دارای ڕۆحێکی ئەوتۆ بوو کە بە ڕووی
هەموو خراپە و چەوتییەکدا داخراو و سەرمۆرکراو بوو .لە بەرامبەريشدا ،بە ڕووی
1
2
3
4

بڕوانە :ترمذي ،قيامة 51؛ أبو داود ،أدب 35؛ احمد بن حنبل ،المسند .189/6
ابو داود ،حدود 23
ابو داود ،وتر 32؛ نسائي ،إستعاذة .20،19
بخاري ،أدب 99؛ مسلم ،جهاد ( 16-9لەفزى فەرموودەكە لە موسليمەوە وەرگيراوە)

(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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بچووکترین چاکەدا ،تەنانەت ئەوانەش کە بە الوەکی دادەنرێن ،دەروازەکانی ناخی
خستبووە سەر پشت و هەموو هەستان و دانیشتنێکی تەژی بوو لە هەستی چاکەخوازی.
تەواوی ژیانی موبارەکی لەنێو کەشی دڵنیایی و متمانەدا بەسەر برد .جا بۆیە
مرۆڤایەتیش متمانەی پێ کرد و پشتی پێ بەست .ئەو بەدبەختانەشی پشتیان
تێکرد ،هەڵخەڵەتان و هەر لە ڕێدا پەکیان کەوت .بەاڵم ئەو ،بە وێنەی فریشتەی
پارێزەر هەمیشە لە خەمی ئوممەتەکەیدا بوو .ئەوەتا ،هەرکێ ،هەرکاتێ ،لە هەر
بیْك"ی
هەلومەرجێکدا لە دەرگای ئەو سەروەرەی دابێ ،هەموو جارێك دەنگی "ل َ ّ َ
لێوە بیستووە.
هەروەك چۆن حەزرەت مرۆڤێکی متمانە پێکراو بوو ،خۆيشی هەر بەو جۆرە
متمانەی ڕەهای بە خوای گەورە هەبوو و لە هەموو جووڵەیەکيدا پشتی پێ دەبەست.
متمانە و تەوەککول بریتییە لە عورووج و بڵندبوونەوەی ئەمانەت لە پێغەمبەرەوە بۆ
خوای گەورە .نازڵ بوونی ئەمانەتیش لە الیەن خوای گەورەوە لەسەر شێوەی ئەمنیەت
و دڵنیایی لە پێغەمبەری خوادا ڕەنگی دەدایەوە .جا بە یەکگرتنی کۆتاییەکانی ئەم
دوو کەوانەیە ،متمانە و دڵنیایی هەمەکی و سەرتاسەری بەرپادەبوو.
سەرجەم پێغەمبەران(عَلَ ْيهِ ُم َّالسالم) بەم خەسڵەتە -تەوەککول و متمانە بە پەروەدگار-
سەرفرازکراون .ئەمەش خۆی لە خۆیدا یەکێکە لە تایبەتمەندییە دانەبڕاوەکانی ئەو
کەسایەتییە ناوازانە .قورئانی پیرۆز لەم ئایەتانەی خوارەوەدا ئاماژە بۆ ئەم ڕاستییە
دەکات و ،دەفەرموێ:
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ(يونس )71 :
“ئەى پێغەمبەر (پوختەى بەسەرهات) و هەواڵی نوحیان بەسەردا بخوێنەوە،
کاتێك بە قەومەکەی خۆى وت :ئەی قەومەکەم! ئەگەر ئێوە سەغڵەتن بە
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مانەوەى من لەناوتاندا و ،يادخستنەوەى ئايەتەكانى خواتان ال گرانە .ئەوا بزانن
کە من تەنها پشتم بەو بەستووە و متمانەم هەر بەوە .دەسا خۆتان و بتەكانتان
و هاوبيروباوەڕەكانتان بكەونە خۆ و ،ڕاى خۆتان كۆبكەنەوە ،نەبادا لە دواییدا
گرێیەکتان لە دڵدا دروست ببێ .ئینجا ئەو بڕیارەی داوتانە ،جێبەجێی بکەن ،هیچ

باکم پێتان نییە .هيچ ماوەشم مەدەنێ”.

حەزرەتی نوحً(عَلَ ْي ِه َّالسالم) متمانە و تەوەککولی تەواوی بە خوای گەورە هەبوو .هەر
بۆیە لە ڕووی تێکڕای گرۆی بێباوەڕاندا دەوەستايەوە و ،بوێرانە دەيفەرموو“ :ئەگەر
مانەوەم ،هەڵوێست و پێگەکەم و گەیاندنی فەرمانەکانی پەروەردگارتان بەالوە قورسە
و پێتان قبووڵ ناکرێ ،ئەوا مەوەستن ،چیتان لە دەست دێ بیکەن .وا منیش پەنام
بردە بەر خوا و پشتم بەو بەست .ئیتر ئەوە من و ئەوەش ئێوە .ئێوە بە خۆتان و ئاپۆرەی
دەورتانەوە ،منیش بەس خۆم .بەاڵم دڵنیابن کە خوای گەورە لە بەرامبەر ئێوەدا زایەم
ناکات .جا ئێستا کۆببنەوە و بکەونە ڕاوێژ و پالنی جۆراجۆر لە دژم دابڕێژن .کاتێك
بەم کارەش هەڵدەستن ،گشت یاریدەدەر و هاوبەش و ئەوانەش کە بە دەنگتانەوە دێن،
بانگ بکەن و لە دەوری خۆتان کۆیان بکەنەوە .ئەمە بکەن ،نەبادا دواتر لە ناختاندا
گرێیەك دروست بێت و ،بڵێن‘ :خۆزگە فاڵنە شتیشمان بکردایە!’ چیتان بە خەیاڵدا
دێ و لە تواناتاندایە بیکەن .ئەمە منم ،هەرچی لە ئێوەوە دێ با بێ!”
کاتێك حەزرەتی نوح ً(عَلَ ْي ِه َّالسالم) ئەم فەرمایشتانەی دەفەرموو ،لەوپەڕی پلەی
تەوەککول و متمانەدا بوو بە پەروەردگارى .دڵنیابوو کە خوای گەورە دەیپارێزێت.
ئەگەرچى بە تەواوی نازانین ژمارەی ئەو کەسانە چەند بوو کە سواری کەشتییەکەی
بوون ،بەاڵم بەدڵنیاییەوە دەزانین کە چەندین پێغەمبەر -بە حەزرەتی ئیبراهيمیشەوەً(عَلَ ْي ِه
َّالسالم) -لە وەچەی ئەوەوە هاتوون .چونکە قورئانی پیرۆز حەزرەتی ئیبراهیم لە نەتەوەی
ئەو هەژمار دەکات و ،دەفەرموێ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ (الصافات )83 :
“بێگومان ئیبراهیمیش لە نەتەوە (لە پەيڕەوان و شوێنكەوتووانى بوو)ی نوح
بوو”.
ڕەوش و ڕووداوەکانی ژیانی حەزرەتی ئیبراهیميش
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)

السالم)
(عَلَ ْي ِه َّ
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تەوەککولمان بەم شێوەیە بۆ وێنادەکات:
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ(الممتحنة )4 :
“بە ڕاستى لە حەزرەتی ئیبراهیم و ئەوانەی لەگەڵیدا بوون سەرمەشق و
نموونەی چاك هەیە بۆتان .ئەوان بە گەلەکەی خۆیانیان وت :بە ڕاستى ئێمە لە
ئێوەش و لەو شتانەش کە جگە لە خوای بااڵدەست دەیانپەرستن ،دوور و بەریین،
هەر ناشتان ناسین .هەتا ئەو کاتەی باوەڕ دەهێنن بە خوای تاك و تەنها ،لە نێوان
ئێمە و ئێوەدا دوژمنایەتی و ڕقێکی بەردەوام لە ئارادایە .جگە لەو بەڵێنەى كە
ئيبراهيم داى بە باوكى و ،وتى :بێگومان داوای لێخۆشبوونت بۆ دەکەم .بەاڵم
توانای پێشگیریم نییە لە هیچ شتێك کە لە الیەن خواوە بەسەرتا بێت .ئینجا وتیان:
ئەی پەروەردگارمان! پشتمان بە تۆ بەستووە و ڕوومان کردووەتە تۆ ،گەڕانەوەشمان

هەر بۆ الی تۆیە”.

بەڵێ ،حەزرەتى ئیبراهیم و ئەوانەش کە لەگەڵیدا بوون ،لە دژی کوفر یاخی بوون
و لە ڕووی کافراندا وەستانەوە و ،وتیان“ :ئێمە فەرسەخ فەرسەخ لەو شتانە دوورین
کە جگە لە خوای گەورە دەیپەرستن .ئێمە ،ئێوە و سەرجەم ملهوڕەکانیشمان وەالناوە.
هەرچی دوژمنایەتی نێوانیشمانە تا دێت پەرە دەسێنێت ”.جا خۆ لە ڕاستيدا ئەم
دوژمنایەتییە هەر لە سەردەمی حەزرەتی ئادەمەوەً(عَلَ ْي ِه َّالسالم) تاوەکو ڕۆژگاری ئەمڕۆ
هەر بەردەوام بووە .ئیمان و کوفر هەر لە یەکەم ڕۆژیانەوە دوژمنی یەکتری بوون و
مەحاڵە لە یەك شوێندا جێیان ببێتەوە .بۆیە بە دڵنیاییەوە کوفر بەرۆکی ئیمان دەگرێ
و چاوی پێی هەڵنایەت .ئاخر نەیاری کردنی ئیمان لە سروشتیدا بنجی داکوتاوە!
بەڵێ ،دیدەی شەمشەمەکوێرە کوێرایی دادێ بە ڕووناکی .جا لەبەر ئەوەی چاوی
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کوفر ڕانەهاتووە بە ڕووناکی ،ئەوا بە وێنەی شەمشەمەکوێرە بە نووری ئیمان و
پێغەمبەرايەتى بێزار دەبێت.
هەروەها ڕاشیگەیاند کە“ :هەتا ئێوەش وەك ئێمە باوەڕ نەهێنن بە خوای گەورە و
پشت بەو نەبەستن ،هەرگیز دوژمنایەتی نێوانمان دوایى نایەت ”.هۆکاری ئەمەش
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ماهییەتی کوفر لەگەڵ گومڕایی و ساردوسڕیدا شێلراوە.
بابای کافر بە چاوی دوژمنایەتییەوە دەڕوانێتە بوونەوەران .هەرچی ڕۆحی مرۆڤی
ئیمانداریشە کانگای مرۆڤایەتی و دۆستیایەتییە .ئیماندار بە پێچەوانەی کافرەوە؛
گەردوون بە النکەی برایەتی بەدیهێنراوان دەبینێت .هەمیشە لە هەوڵی گەڕاندایە
بەدوای دۆزینەوەی خاڵى پێكگەيشتن و ،سازاندنی کەشێکی گفتوگۆئامێز لەگەڵ
هەمواندا .لە کاتێکدا کە ئەمە حاڵی ئیماندارە ،کەچی کافر چێژ لە شەڕفرۆشتن
و تێکدان وەردەگرێت .جا بە هاتنی ئەو ڕۆژەی کە تیایدا هەموان باوەڕ بە خوای
گەورە دەهێنن و مەشخەڵی ئیمان لە ناخیاندا دادەگیرسێ ،ئاشتەوایی و ئارامییەکی
گشتگیر باڵ بەسەر هەموو الیەکدا دەکێشێ .چاوەڕوانکردنی ئەم ئاشتەواییەش لە
کوفر و کافران جگە لە غەفڵەت و ساویلکەیی چی تر نییە .چونکە کوفر بەدەر
لە پێکدادانی گەل و نەتەوەکان شتێکی تری پێ نییە تا پێشکەشى مرۆڤایەتی
بکات .هەر بۆیە قورئانی پیرۆز وتەکانی حەزرەتی ئیبراهیم کە بە باوکی وتووە ،وەك
حاڵەتێکی تایبەت باس دەکات .قسەکەى حەزرەتی ئیبراهیمیش تەنها ئاوات خواستنێك
بوو لە بەزەیی و سۆزە بێئەندازەکەیەوە سەرچاوەی گرتبوو .وێڕاى ئەمەش ،ڕاستەوخۆ
بە دوایدا زۆر بەڕوونی دەريبڕی کە لە بارەگای پەروەردگاردا هیچ شتێکی لە دەست
نایە بۆ باوکی .لە پاش ئەمەش متمانە و تەوەککولی کامڵی خۆی دووپات کردەوە
و ،فەرمووی“ :پشتمان بە تۆ بەستووە و ڕوومان کردووەتە تۆ ”.بەڵێ ،ئەگەر بە
وردی بڕوانینە ژیانی پێغەمبەران ،ئەوا بۆمان دەردەکەوێت کە تەوەککول و پشت
بەستن بە خوای گەورە لەواندا لە ترۆپکدایە .تەوەککولی ئەوان هەرگیز هاوشێوەی
تەوەککول و پشت ئەستووريی کەسانی ئاسایی نییە .چ جای ئەوەى ئەم تەوەککولە
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) لە
تەوەککولی سەرداری پێغەمبەران بێ! بەڵێ ،تەوەککولی پێغەمبەر َ
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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چاو پێغەمبەرانی تردا دارای فراوانی و قووڵییەکی تایبەتترە...

الل" ،1ئیتر
بەر لە هەموو شتێ ،پەروەردگارى فێری کردبوو کە بڵێ "حسبي ٰ ّ
پێغەمبەری خواش ً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) سەرتاپای ژیانی لەنێو دڵنیایی و متمانە
و تەوەککولدا بەسەر برد .جێی تێڕامانە کاتێك کەسێکی قارەمان و بەجەرگی وەك
حەیدەری کەڕڕاڕ ،حەزرەتی عەلی ،دەفەرموێ“ :کاتێك لە جەنگدا زۆرمان بۆ
دەهات و ترسمان لێ دەنیشت ،دەستبەجێ پەنامان بۆ پێغەمبەری خوا دەبرد ،ئیتر بەم
2
شێوەیە خۆمان لە دڵنیاییدا دەبینییەوە”.

د) ئەمنیەت لە كاتى هیجرەتدا
لە دەمی هیجرەتدا و لەو ساتە وەختانەدا کە کافرە دڵ پڕ لە قینەکان بە مەبەستی
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) چواردەوری خانووەکەیان تەنیبوو ،ئەم
کوشتنی پێغەمبەری خوا َ
ئایەتەی خوێند :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ (يس “ )٩ :لە
بەردەم و لە پشتيشيانەوە بەربەستمان دانا ”.و مشتێك خۆڵی وەشاند بەسەریاندا و
بێ هیچ شڵەژانێك بەنێویاندا ڕەتبوو 3.بەڵێ ،هەروەك دەبینین حەزرەتی موحەممەد تا
ئەو ڕادەیە چاونەترس و بێ پەروا بوو.
دواتر ڕێگەکەی بە ئەشکەوتی "ثەور"دا گوزەری دەکرد ...ثەور لە لوتکەیەکدا
بوو کە تەنانەت گەنجەکانیش بەزەحمەت پیایدا سەردەکەوتن .بەاڵم وا ئەو سەروەرە
لە تەمەنی پەنجا و سێ ساڵیدا بەو لوتکەیەدا سەردەکەوێت .جا خۆ تا ئەو کاتە
ژیانی پڕ بوو لە تابلۆی ئازار و ناخۆشی! ئەمەش دواهەمینێكیان بوو .ئێستاش بەدەم
ئەو بانگهێشتەوە دەچوو کەوا ئەو ئەشکەوتە بەختەوەرە بە زمانی تایبەتی خۆی
ئاڕاستەی ئەو نازدارەی کردبوو .ئیدی ثەور بە میوانداری کردنی چەند ڕۆژەی
ئازیز ،شەرەفمەندییەکی مەزەندەنەکراوی بەدەست دەهێنا...
 1بڕوانە :سورەتى التوبة ،ئايەتى .١٢٩
 2أحمد بن حنبل ،المسند ١٥٦/١؛ أبو يعلى ،المسند .٢٥٨/١
 3إبن هشام ،السيرة النبوية 9-8/3؛ طبري ،تأريخ األمم و الملوك .567/1
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لەو نێوەندەشدا موشریکەکانی مەککە لە بەردەرگای ئەشکەوتەکەدا دەهاتن و
دەچوون .تەنها مەترێك لە نێوانیاندا هەبوو یان نەبوو .یاری وەفاداری ئەشکەوت،
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) ،لەتاو هەستیاری و ترسناکی ڕووداوەکە تووشی
صیددیقی ئەکبەر َ
ً(صل َّ َى
دڵەڕاوکێ و شڵەژان بووبوو .ئاخر ئەو وای بیر دەکردەوە کە پێغەمبەری خوا َ
الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ئەمانەتە لە الی ،بۆیە لە خەم و پەرۆشی ئەوەدا بوو کە“ :ئەی ئەگەر
خوانەخواستە بەر لەوەی ئەو ئەمانەتە بگەیەنمە شوێنی خۆی ،شتێکی لێبێت ”...بۆیە
الص َل ُة
لە تاوا زەرد هەڵگەڕابوو .كەچى خەندەی شیرینی سەر لێوی پێغەمبەری خوا (عَلَ ْي ِه َّ
َو َّالس َلم) تۆزقاڵێکیش چییە کەمی نەکردبوو .بەردەوام دڵنەوایی هاوەڵەكەی دەکرد و لە
ڕێژنەی دڵنیایی و ئەمنییەتی خۆيی بەسەردا پەخش دەکرد و ،دەیفەرمووَ :ل َت َْف،
اللَ َم َعنَا “خەم مەخۆ! خوای گەورەمان لەگەڵدایە 1”.ئینجا ئاوی کەوسەرئاسای
ِإ ّ َن ٰ ّ
تەوەککولی دەپرژاند بەسەر دڵیدا و ،دەیفەرمووَ :ما ظَنّ َُك بِا ْثن َ ْ ِي ٰ ّ ُ
الل ثَا ِلثُ ُه َما؟! “ڕات
2
چییە بەرامبەر بە دوو کەس کە سێهەمیان خوای گەورە بێت؟”

هـ) ئەمنیەت لە مەیدانی جەنگدا
لە سەرەتای غەزاى حونەیندا پەرتەوازەییەك لە ڕیزەکانی سوپای موسوڵماناندا
سەری هەڵدا .بە جۆرێك ،وەك بڵێى هاوەاڵن بە ڕاست و چەپدا هەڵدەهاتن و باوەڕیان
وابوو کە شکست و دۆڕان چارەنووسی چاوەڕوانکراویانە .ڕێك لەو ساتەوەختانەدا بوو
کە ڕووداوێکی چاوەڕواننەکراو تەوژمی ڕووداوەکانی بەرەو ئاڕاستەیەکی تر گۆڕى.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بە سواری ئەسپەکەیەوە کە حەزرەتی عەبباس
بەڵێ ،پێغەمبەری خوا َ
لە هەوڵی ڕاگیرکردنیدا بوو ،بەرەو ناوجەرگەى ڕیزەکانی سوپای دوژمن هەڵمەتی برد
ِب “من نێرراوی پەروەردگارم،
َب َل َكذِ ْب أَنَا ا ْب ُن َع ْب ِد ا ْل ُمطَّل ِ
و هاواری دەکرد :أَنَا النّ ِ ُّ
هیچ درۆیەك لەمەدا نییە من نەوەی عەبدولموتەلیبم ،هیچ درۆیەك لەمەدا نییە ”.لە
سايەى ئەم ئازايەتى و بوێرييەى پێغەمبەری خواوە َ(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه) ،موسوڵمانان لە
 1سورەتى التوبة ،ئايەتى .٤٠
 2بخاري ،تفسير (9 )9؛ مسلم ،فضائل الصحابة .1
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ماوەیەکی کەمدا خۆیان کۆکردەوە و ڕیزەکانیان ڕێك خستەوە .بەم جۆرە توانيان زاڵبن
1
بەسەر ئەو چارەنووسە نەخوازراوەدا و ،هەڵهاتن گۆڕا بە هەڵمەت بردن.

و) تەسلیمیەتى سەرسووڕهێن
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) لەژێر
لەپاش گەڕانەوەى لە غەزاى "ذات الرقاع" ،پێغەمبەرى خوا َ
دارێكدا ئيسراحەتى دەفەرموو .لەو کاتەدا دەشتەکییەکی بێباوەڕ بە ناوى "غەورەثى
كوڕە حاريث"ەوە ئەم هەلە دەقۆزێتەوە و پڕدەکات بە شمشێرەکەی پێغەمبەری خواداً(عَلَ ْي ِه
أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) کە بە یەکێك لە لقەکانەوە هەڵی واسیبوو و لە گەردنی توند دەکات .ئينجا
بە گاڵتەجاڕییەوە دەڵێت“ :ئێستا کێ لە دەست من ڕزگارت دەکات؟!” ل ه بهرامبهر
ئهم ههڵوێسته لهرزۆکهدا ،ههرچی ناوی ترس بێت ل ه پێغهمبهری خوادا دهرنهکهوت.
چونک ه متمانهی ب ه پهروهردگاری ل ه چڵهپۆپهی کهماڵدا بوو .بۆی ه بێ پەروایانە
"الل" .شريخەى ئهم دەنگ ه ل ه
و بهوپهڕی متمانهوه ب ه دەنگێكى بهرز هاواری کردّ ٰ :
گيانى کابرادا زرنگایهوه و دڵی داخورپاند .ل ه پەشۆكاويدا شمشێرهکهی ل ه دهست
کهوت ه خوارهوه و ل ه شوێنی خۆیدا وشك بوو .ئهم جاره پێغهمبهری خوا شمشێرهکهی
ههڵگرتهوه و ڕووی کرده کابرا و ،پێی فهرموو“ :ئهی ئێستا کێ تۆ ل ه دهستی
من ڕزگار دهکات؟” کابرای دهشتهکی وهك کهسێك گهشکهی گرتبێت ،دهلهرزی.
لهم نێوهندهشدا یارانی نهبی ب ه بیستنی دهنگی پێغهمبهری خوا گهیشتن ه شوێنی
ڕووداوهکه .ئهوانیش تووشی سهرسوڕمان هاتبوون .کاتێکیش درێژهی ڕووداوهکهیان
بیست ،متمان ه و تهوهککولیان ب ه خودای گهوره ئهوهندهی تر زیادی کرد .غەورەثيش
بە بينينى ئەم مامەڵە پڕ ئەمن و ئەمانەتە ،پەيمانى ئەمينى بە "األمين" دەدات و
دەڕوات بە ڕێى خۆيەوە.
بیرمهندی ناوداری ڕۆژئاوا بێرنارد شۆ ،لهم بارهیهوه دهڵێت“ :حهزرهتی موحەممەد
مرۆڤێک ه چهندهها تایبهتمهندی مهزن و ناوازهی ههی ه ک ه ژیری ئادهمیزاد ل ه ئاستیدا
دۆش دادهمێنێت .مهحاڵ ه ک ه ب ه تهواوی مانا دهرکی ئهو کهسایهتییه ڕازداره بکهین.
 1بخاري ،جهاد 52؛ مسلم ،جهاد .80-76
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بهتایبهتی ئهو الیهنەى که تێگەيشتن ى ئهستهمه ،متمان ه و تهوهککول ه ڕههاکهیهتی
به پهروهردگاری ”.شۆ ڕاستى دەوت...
ب ه شێوهیهك ئاوێتهی تهسلیمیهت و تهوهككول بووبوو ک ه نه ههڵسهنگاندنی ل ه
ی ئادهمی مهیسهر دهبێ .پای ه و قهدر و
تواناماندایه ،ن ه پێوانهکردنیشی بۆ ئێمه 
بههاشی ل ه الی خوای گهوره ،هێندهی متمان ه و تهوهككولهکهی بوو .ههر بۆی ه
ل ه شوێنى خۆیدا لهبهر حورمهتی خواست و پاڕانهوهی ئهو ،شهوگاره دهیجورییهکان
دهبوون ه ڕۆژگار ،تاریکییهکانیش دهگۆڕان بۆ نوور .ههر ئهوهندەى ئهو بیویستایه،
خهڵووزهکان دهبوون ب ه ئهڵماس و ،موڵکی سوڵتانهکانیش دهبهخشرا ب ه گهداکان.
دهمهوێت بهم بۆنهیهوه ڕووداوێکتان عهرزبکهم ک ه گێڕانەوەکەی دهدرێت ه پاڵ ئيمام
حهسهنی بهصری .پێم وای ه ئهم ڕووداوه ل ه گۆشهی تیشك خستنهسهر گرنگيی
وابهستهبوون ب ه پێغهمبهری خواوه (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) مايەى تێڕامانە .دهکرێ ل ه ڕوانگهی
پێوەرەكانى زانستی فهرموودهوه ڕهخن ه ل ه بەسەرهاتەكە بگیرێت ،بهاڵم هاوشێوهکانی
هێنده زۆرن ،وهك شتێکی ئاسایی لێهاتووه .هیچ گرفتێكيش ل ه گێڕانهوهیدا نابينم.
پوختهی بهسهرهاتهکه ئهمهیه:
گهنجێکی خهڵکی بهصره لهگهڵ باوكە بهسااڵچووهکهیدا نیيهتی حهج دێنن .ل ه
ڕێگهدا باوکە كۆچى دوايى دەكات ،بهاڵم چ كۆچكردنێك! تهرمی کابرا مهسخ دهبێت
و شێوهی دهگۆڕێت بۆ مهخلوقێکی ناشيرین .ئهم حاڵ ه دژواره ،هێنده کار ل ه کوڕه
بهستەزمانهک ه دهکات ،ل ه تاوا تووشی پەشۆكان دێت و دنیای لێدێتهوه یهك .ئاخر
ئێستا هاوار بۆ کێ بهرێ و ئهم تهرم ه سامناک ه پیشانی کێ بدات؟! لەم كاتەدا كە
گهنج ه بێچارهک ه ل ه ناو ئهم خهم و خهفهتانهدا دهتلێتهوه ،لهپڕ خهوێکی قورس زۆری
بۆ دێنێت .کاتێك ل ه حاڵهتی نێوان خهو و بێداریدا دهبێت ،دهبینێت کهوا دهرگای
چادرهک ه دهکرێتهوه و کهسێکی نوورسیما خۆی دهکات ب ه ژووردا و ل ه پهنا سهری
تهرمهکهدا دهوهستێت .ئینجا دهست دههێنێت بهتهواوی تەرمەكەدا و ،دهستیشی بهر ههر
شوێنێك بکهوتایه ،یهکسهر دهگهڕایهوه بۆ باری پێشووی .تا ل ه کۆتاییدا تهرمهک ه
ب ه جارێ بوو ب ه مرۆڤێکی نوورانی درهوشاوه .سهرسامی سهرتاپای گهنجهکهی
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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ت بچێت ه دهرهوه ،گهنجهک ه
داگرتبوو .ڕێك لهو کاتهدا ک ه زات ه نەناسراوەكە دەيويس 
بهری پێ دهگرێت و ،لێی دهپرسێت“ :بۆ خاتری خوا ،پێم بڵێ تۆ کێیت؟!!” ئهو
زاتەش لە وهاڵمدا پێی دەڵێت“ :بۆ نهتناسیمهوه؟!! من پێغەمبەرى خوام ”.ههر ک ه
گهنجهک ه ئهم ه دهبیستێت ،له خۆشیاندا خهریکە باڵ بگرێت“ .ئهی پێغهمبهری خوا،
چی ڕوویداوه ،بۆچی شێوهی باوکم گۆڕا؟!” پێغهمبهری خوا وهاڵمی دەداتهوه و،
دهفهرموێت“ :باوکت ب ه درێژايی ژيانی بهردەوام مهيی دهخواردەوە .هۆکاری مهسخ
بوونهکهشی ههر ئهم ه بوو ”.گهنجهک ه خۆی پێ ناگیرێت و ،دهڵێت“ :دایك و باوکم
بهقوربانت بن ،ئەى هۆکاری تهشریف هێنانی ئێوه چی بوو؟!” پێغهمبهری خواش
لهوهاڵمدا دهفهرموێت“ :ههرکاتێك ناوم ببرایه ،باوکت سهاڵواتی لهسهر دهدام”...
جا هەروەك بينيتان تهنانهت ئهو تۆزه پهیوهندییهی ئهو کابرایهش بێ بهرامبهر
نامێنێتهوه .ل ه موحتاجترین کاتدا دهگات ه هانای و ب ه شهفاعهتی خۆی ل ه ئامێزی
دهگرێت و  -ب ه ئیزنی خوا  -ڕۆحیانهتهکهی لهوێ ئاماده دهبێ.
پێغهمبهری خوا ل ه نێو تهواوی گرۆی ئادهمیدا تاک ه کهس ه ک ه زۆرترین متمانهی
پێ بکرێت و پشتی پێ ببهسرێت .هەر بۆیه دهبێ ئوممەتەكەشی شایانی ههمان
متمان ه بێت .لهم سۆنگهیهوه قورئانی پیرۆز دهفهرموێت:
 ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ (النساء )58 :
“بهڕاستی پەروهردگار فهرمانتان پێدهدات کە هەموو ئهمانهت و ڕاسپاردهکانتان
به کهسانی شایسته بسپێرن ،هەر کاتێکيش ل ه نێوان مرۆڤهکاندا دادوهریتان کرد،
دادپهروهران ه بڕیار بد هن .پهروهردگار چهند ه ئامۆژگاری جوان و بهجێتان دهکات!

بێگومان خودای گهوره بیسهری ههموو شتێک ه و ب ه ههموو شتێکیش بینایه”.

سهرچاوهکانی تهفسیر هۆکاری دابهزینی ئهم ئایهتهمان بهم شێوهیهی خوارهوه بۆ
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) کلیلهکانی
باس دهکهن :کاتێك فهتحی مهکک ه کرا ،پێغهمبهری خوا َ
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کهعبهی ل ه عوسمانی کوڕی طهلحه ،ک ه زۆر نهبوو موسوڵمان بووبوو ،وهرگرت و
بە دەستى موبارەكى خۆی کهعبهی کردهوە .لهو کاتهشدا حهزرهتی عهبباس هات
و داوای کلیلهکانی کرد .لهوانهی ه عوسمانی کوڕی طهلح ه شایستهتر بووبێت بهو
ئهمانهته و ،لهههمان کاتیشدا بهم ههڵوێست ه دڵی بهڕووی ئیسالمدا نهرمتر ببوایه.
جا خۆ ههرواش بوو ...بەڵێ ،بە نازڵبوونی ئەم ئایەتە ،کلیلەکانی کەعبە دووبارە
درایەوە بە عوسمانی کوڕی طەلحە 1.بەاڵم حوکمی ئایەتەکە گشتییە ،واتە حوکم
و بنەماکانی ئایەتەکە لە هەموو کات و شوێنێکدا بەکارن .ئەوەتا پێغەمبەری
سەروەرمانً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) لە شوێنێکی تردا نەمانی ئەمانەت بە یەکێك لە نیشانەکانی
قیامەت ناو دەبات و ،دەفەرموێت“ :هەر کات ئەمانەت زایی کرا ،ئەوا چاوەڕوانی
قیامەت بە ”.ئەصحاب دەپرسن“ :ئەی پێغەمبەری خوا ،ئەمانەت چۆن زایی دەبێ؟”
ئەویش لە وەاڵمدا دەفەرموێ“ :ئەگەر كاروبار سپێررا بە كەسى نەشياو ،ئەوا چاوەڕوانى
2
قيامەت بن”.
بەڵێ ،ئەمانەت زۆر گرنگە .سپاردنی کاروباریش بە کەسانی شیاو خودی ئەمانەتە
و لە هەمان کاتیشدا یەکێکە لە کۆڵەکەکانی ڕاگیرکردنی هاوسەنگى لە جيهاندا.
"نەمانی ئەمانەت" و پشێوى لە ڕێسا و هاوسەنگى گشتييدا ،دوو ڕووی جیاوازن بۆ
هەمان حەقیقەت .دنیایەکى لەو جۆرەش بوون و نەبوونی یەکسانە .لە فەرمایشتێکی
شیرینی تردا بەم جۆرە تیشك دەخاتە سەر ئەم الیەنە:
ُ
اع َو ُك ّلُك ُْم َم ْس ُؤ ٌ
اع َو َم ْس ُؤ ٌ
ول َع ْن
ُك ّلك ُْم رَ ٍ
ول َع ْن رَعيّ َ ِت ِه .ا َ ْ ِل َما ُم رَ ٍ
اع فِي أ َ ْه ِل ِه َو هُوَ َم ْس ُؤ ٌ
ول َع ْن رَعيّ َ ِت ِهَ ،و ا َ ْل َم ْرأ َ ُة رَاعِ يَةٌ
رَعيّ َ ِت ِهَ .و ا َ ّلرَ ُج ُل رَ ٍ
ْ
اع فِي َم ِال َس ِيّ ِد ِه َو
فِي ب َ ْي ِت ز َ ْو ِج َها َو َم ْسؤَولَةٌ َع ْن رَعِ يّ َ ِت َهاَ .و اَل َخا ِد ُم رَ ٍ
ُ
َم ْس ُؤ ٌ
اع و ََم ْس ُؤ ٌ
ول َع ْن رَعيّ َ ِت ِه
ول َع ْن رَعيّ َ ِت ِه َو ُك ّلك ُْم رَ ٍ
 1إبن كثير ،تفسير القرآن العظيم .517-516/1
 2بخاري ،علم 2؛ أحمد بن حنبل ،المسند .361/2
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“هەریەك لە ئێوە شوان (سەرپەرشتیار)ە و بەرپرسیارە لەوەی لەژێر دەستیدایە.
سەرۆکی واڵت شوانە و لێپرسراوە لەوانەی لەژێر دەستیدان .هەر پياوێك شوانی ماڵ
و منداڵەکەیەتی و لێیان بەرپرسە .ئافرەت شوانی ماڵی مێردەکەیەتی و بەرپرسە
لەو شتانەی لە بازنەی چاودێری ئەودان .خزمەتکار شوانی ماڵی گەورەکەیەتی
و لێپرسراوە لەو شتانەی لەبەردەستیدان .هەمووتان شوانن و هەمووشتان بەرپرسن لەو
1
شتەی لەژێر دەستاندایە”.
ئەو مەبەستەی لەم چوارچێوە فراوانەدا ئاماژەی بۆ کراوە ،بریتییە لە :لەم
دنیایەدا هەر هەموومان ئەمانەتی یەکترين .بە جۆرێك کە سەرانسەری بوون ئەمانەتی
پەروەردگارە .قورئانی پیرۆزیش لە سەرەتادا ئەمانەتی حەزرەتی جوبرەئیل و پاشانیش
ئەمانەتی حەزرەتی "سید االنام"ە .حەقیقەتەکانی قورئان و دەعوای نبووەتی حەزرەتی
موحەممەدیشً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) ئەمانەتى ئوممەتە .ئینجا دواجار تێکڕای ئوممەتیش
ئەمانەتی خوای بااڵدەستە.
سەرجەم ئەو پایە و کۆڵەکانەی ژیانیان هێناوەتە مەیدان و ژیانبەخشی ژیانی
کۆمەڵگاکانن ،هەر هەموویان بە وێنەی کۆمەڵە بازنەیەکی هاوچەق ،چوون بەناو
یەکدا و تێهەڵکێشی یەکترن .بچووکترین هەڵە و ناڕێکی لە هەر یەکێك لەم بازنانەدا،
چەند قات دەبێت و بەو جۆرە دەگوازرێتەوە بۆ بازنەکانی تر .پێم وایە کەسیش گومانی
لەم ڕاستییە نییە .لە حاڵێکدا ئەگەر تاك تووشی هەر الدانێك بوو ،وە شایەت لە کاتی
خۆیدا چارەسەری پێویستی بە هاناوە نەخرا و فەرامۆش كرا ،ئەوا کەس گومانی
لەوە نەبێت کە بە ماوەیەکی زۆر کەم ئەو الدانە بچووکە دەگۆڕێت بۆ دەردێکی
سامناکی وا کە هەتوانی مەحاڵ بێت .جا بۆیە پێویستە هەر بازنەیەك بە باشترین
شێوە مافى ئەو ئەمانەتە بدات کە پێی سپێرراوە .تاوەکو دەروازەی هیچ ئەگەرێك
بەڕووی هەڵە و الدانەکاندا بە کراوەیی نەمێنێتەوە و داڕمانە یەك لە دوای یەکەکان
نەتوانن زەفەرمان پێ بەرن.
ئیتر بەم شێوەیە فەرموودە پیرۆزەکە ئاماژە بەم پەیوەنديیە دەکات .جا ئەگەر لەم
1

بخاري ،جمعة  ،١١وصايا ٩؛ مسلم ،عمارة .20
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چوارچێوەیەدا ،هەر لە دەرگاوانەوە تا دەگاتە سەرۆکی واڵت و دانە دانەی تاکەکانی
کۆمەڵگا ،لە بەرامبەر ئەمانەتدا بە ئەرکی سەرشانی خۆیان هەستن و لە ئاستی
هەستی بەرپرسیارێتیدا بن ،ئەوا ئەو کات مرۆڤایەتی ئەوەی لە یوتۆپیاکاندا بەدوایدا
دەگەڕێت ،لەم مەملەکەتی ئەمین نشینانەدا دەیدۆزێتەوە.
ً(صل َّ َى
خوا َ

هەر لە ڕوانگەی ئەم خاڵە جەوهەرییەی ئەمانەتەوەیە کە پێغەمبەری
يما َن ل َِم ْن َل أ َ َمانَةَ ل َ ُه “كەسێ ئەمانەتى نەبێ ،ئیمانیشی
الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) دەفەرموێَ :ل ِإ َ
نییە 1”.جا بۆيە ئەو مرۆڤەی کە ڕەچاوی ئەمانەتی ژێر دەستی ناکات و لە ئاست
ئەمانەتدا ئەمین نییە ،هەرگیز بە ئیماندارێکی کامڵ دانانرێت.
واتە لە ڕوویەکەوە ئیمان و ئەمانەت وەك هۆكار و ئەنجام وان بۆ یەکتری .هەروەك
چۆن ئەو کەسەی بەرامبەر ئەمانەت هەستیار و پارێزگار نییە ،نابێتە ئیماندارێکی
کامڵ ،بە هەمان شێوە ،مەحاڵە لە دەرەوەی ئیماندارە کامڵەکاندا ڕێت لە کەسێك
بکەوێت کە سیفەتی ئەمانەتپارێزی لە ناخیدا ڕەگی داکوتابێت .بەڵێ ،ئەگەر مرۆڤ
ئيماندارێكى كامڵ بوو ،ئەوا بە دڵنياييەوە لە ئەمانەتيشدا ئەمين دەبێت .خۆ ئەگەر
بە هەر شێوەیەك لە شێوەکان ئەمین نەبوو لە ئەمانەتدا ،ئەوا مانای وایە کە هێشتا
ئیمانەکەی نەگەیشتووەتە پلەی کەماڵ.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) کەسایەتی
لە فەرموودەیەکی تریشدا کاتێك پێغەمبەری خوا َ
مرۆڤی ئیماندار دەخاتە پێش چاو ،بەم جۆرە پێناسەی دەکات :ا َ ْل ُم ْؤ ِم ُن َم ْن أ َ ِمن َ ُه النّ َُاس
َع َل ِد َمائِ ِه ْم َو أ َ ْموَا ِل ِه ْم “ئیمانداری ڕاستەقینە ئەو کەسەیە کە خەڵکی لە بەرامبەر
2
سەر و ماڵیاندا لێی ئەمین بن”.
پێم خۆشە لێرەدا ،لەبەر پەیوەندی بە باسەکەوە ،ئاماژە بەو فەرموودەیەی پێغەمبەری
ً(صلَ َى الله عَلَ ْي ِه َو عَلَى � آ ِل ِه َو َصح ِب ِه َو َسل َّ ْم) بکەین کە لە باسی صیدقدا بە کورتی هەڵوێستەمان
خوا َ
لە ئاستیدا کرد:
 1أحمد بن حنبل ،المسند 135/3؛ طبراني ،المجمع الكبير 195/8؛ بيهقي ،السنن الكبرى 97/4
 2ترمذي ،إيمان 12؛ نسائي ،إيمان .8

(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)

49

“ئێوە شەش شتم لە خۆتاندا بۆ مسۆگەر بکەن ،منیش چوونە بەهەشتتان بۆ
1
مسۆگەر دەکەم”:
“ )1کە قسەتان کرد ڕاستگۆ بن!” بەڵێ ،با ڕەفتار و گوفتارتان ڕێك و ڕاست
بێت ..هەروەك بڵێى لەم بابەتەدا تیرئاسا ڕێك و ڕەوان بن.
“ )2کە بەڵێنتان دا بیبەنە سەر!” جا خۆ پێچەوانەی ئەمە دووڕووییە و لە
بڕگەکانی پێشوودا کەمێك لەسەری وەستاین.
“ )3ئەمین و سپاردەپارێز بن!” ئاگادار بن! ئەگەر لە شوێنێکدا لەبەر ئەوەی کە
بە ئەمین و دەستپاك ناسرابوون ،ئەمانەتێکیان پێسپاردن ئەوا نەکەن گومانى باشی ئەو
کەسانە بەدرۆ بخەنەوە .تەنانەت هەوڵبدەن لە قیامەتیشدا بەدرۆی نەخەنەوە.
“ )4داوێن پاك و بەعیففەت بن!” شەرەف و نامووستان بپارێزن .شەرەف و نامووسی
خەڵکیش هەروەك هی خۆتان بپارێزن( .دواتر لە باسی عیففەتدا بەدرێژی باس لەم
الیەنە دەکەین).
“ )5چاوتان لە ئاست حەرامدا بپۆشن!” بۆ ئەو شتانە مەڕوانن کە هی خۆتان
نین .هەروەها چاو مەبڕنە ئەو شتانەش کە ڕێگە نەدراوە سووديان لێوەربگرن.
ڕوانینى حەرام دڵی مرۆڤ دەکاتە کاولە و دايدەڕمێنێ .لە فەرموودەیەکی
ِيس َم ْس ُمو ٌمَ ،م ْن تَرَ َك َها َمَاف َ ِت
قودسیدا بەم شێوەیە هاتووەِ :إ ّ َن النّ َْظرَةَ َس ْه ٌم ِم ْن ِس َه ِام ِإ ْبل َ
َ
يمانًا يَ ِ دْ َح َل َوت َ ُه فِي ق َ ْل ِب ِه “ڕوانینی حەرام تیرێکە لە تیرە ژەهراوییەکانی
أ ْب َد ْل ُت ُه ِإ َ
شەیتان (لە کەوانی ئیرادەتانەوە دەردەچێت و دەچەقێ بە دڵتاندا .یاخود ئەم کەوانەی
کە تایبەتە بە شەیتان ،بە دەستی ئیرادەی خۆتانەوەیە ).هەرکێ لەبەر ئەو ڕێزەی
کە بۆ من هەیەتى ،واز لەو ڕوانینە بێنێ ،ئيمانێكى وا دەخەمە دڵیەوە کە پڕ بە دڵی
2
هەست بەچێژەکەی بکات”.
 1أحمد بن حنبل ،المسند 323/5؛ طبراني ،المجمع الكبير 262/8؛ المجمع األوسط 77/3؛ البيهقي،
السنن الكبرى .288/6
 2الطبراني ،المجمع الكبير 173/10؛ الحاكم ،المستدرك .349/4
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“ )6دەستتان لە حەرام بە دوور بگرن!” بە هیچ جۆرێك خراپە بەرامبەر هیچ کەس
مەنوێنن.
جا هاتنە دى ئەم خااڵنە ،كە مەرجى بوونە مرۆڤى ئەمين و ئەمانبەخشن ،وا لە
مرۆڤ دەكات كە بە ئەمینی بژی و ئاخیرەتیشی مسۆگەر بکات .جا بۆيە هەر كەس
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بدات ،ئەویش پەیمانی
لەسەر ئەم خااڵنە پەیمان بە پێغەمبەری خوا َ
بەهەشتی پێدەدات.
بەڵێ ،بەردەوامبوونی ژیانێکی ئارام و پڕ دڵنیایی ،پەیوەستە بە بەخاوەن بڕیار
بوونی مرۆڤە ئەمینەکانەوە .خۆ ئەگەر جیهانی ئیسالمی بێدار ببێتەوە و سەرلەنوێ
خۆی بکاتەوە بە خاوەنی ئەو ئەمانەتەی کە ڕاسپاردەی کراوە و نوێنەرایەتی ئەمنیەت
و دڵنیایی بکات لەسەر زەویدا ،ئەوا ئەو کات ،دنیا بەو هاوسەنگییە شاد دەبێتەوە
کە لەدەستی داوە .بە پێچەوانەشەوە ،بارودۆخی جەرگبڕی دنیا چۆنە ،هەروا دەبێ.
عاکیفى شاعير کاتێ وێنای ئەم تابلۆ تەماوییە دەکات ،دەڵێ:
پەردەى حەيا دڕاوە ..البراوە ،چ بێ ئابڕووييەكە دنياى تەنيوە!
ئاى ئەو پەردە تەنكە چەندە ڕوخسارى چەپەڵى لەوديو خۆى حەشارداوە!
وەفا نەماوە ،حورمەتى عەهديش كە مەپرسە ،ئەمانەتيش لەفزى بێ مەدلوولە!
درۆ پڕڕەواج و خيانەت حوكم فەرما و هەرچى حەقە ،ون و مەجهولە!
تەزوو بەگياندا دێنێ ..يا رەب ،چ گۆڕانێكى سامناك قەوماوە!
نە دين ماوە ،نە ئيمان .دين بووەتە وێرانە و ئيمانيش پارچەيەك خاك و خۆڵە!

(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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ى) ئەی خونچەکانی ئومێد!
ئێوەن کە جارێکی تر بەیداخی حەقیقەتی دین لەسەر زەویدا دەشەکێننەوە.
ئێوە ،گۆپکەی ڕەگێکی ئەوتۆ و ،چەپکی سەرچاوەیەکی ڕووناکی وەهان کە لە
قۆناغێکی نووتەکەشەوی مێژوودا جیهانی نوقمی نوور کرد و بە وێنەی درەختی
توبا ،پەلوپۆی بە گشت الیەکی دنیادا پەرش کرد .جا بڕوانە شکۆی ئەم ئوممەتە،
کە سەردەمانێك هەر وتەیەکی بە فەرمان وەردەگیرا و تەنانەت نیگاکانیشی بەهای
بۆ دادەنرا! بە پشتیوانی خوای گەورە ،ئەم ڕۆژە تاریکانە  -کە بڕوام وایە زۆر زوو
دەڕەوێنەوە  -تەی دەکەن و سەر لەنوێ سەدە زێڕینەکان دەبوژێننەوە .نشینانی سەر
زەوی و ژێر زەویش چاوەڕێی ئەمەن لێتان .چ جای حەزرەتی محمد المصطفىً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل
َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) کە بە ڕۆحیانەتی هەمیشە لەناوتاندایە و ،جارجار هەستی پێ بکەن
یان نا ،بە نیگا ژیان بەخشەکانى و ،خەندە پڕ سۆزەکانی بۆتان دەڕوانێ.
ئەگەر ئێوە کەسانێك بن لە ڕاستەڕێ النەدەن و بەردەوام پەیامی ئەمنیەت و
ئارامی بە دەوروبەرتاندا پەخش بکەن ...بەڵێ ،ئەگەر لەم ئەرکەدا سەرکەوتوو بن،
ئەوا دەروازەی دڵی مرۆڤایەتیتان بۆ دەخرێتە سەر پشت و ،هەروەك پێشینان ،ئێوەش لە
دەروونەکاندا تەختى خۆشەويستى دادەنێن.
بیرتان نەچێ كە گرنگترین مەرجی گەیشتن بەو ئامانجە ،ڕاستتر بڵێین ،بەو
لوتکەیە :ئەمین بوونە لە ئەمانەتدا .ئەگەر دەمانەوێت  -دەشبێ بمانەوێت  -ببینە
پایەی هاوسەنگی لە هاوکێشە جیهانییەکاندا و ،ئەو دەمەی بڕیارە چارەنووسسازەکان
دەدرێن بۆ چاومان بڕوانرێت ،ئەوا پێویستە ببینە نوێنەری حەق و دادپەروەری و
ڕاستڕەویی و ئارامی...
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تهبلیغ
سێیهم تایبهتمهنديی پێغهمبهران بریتيی ه ل ه تهبلیغ .هەروەك دەتوانین بە ڕوون
کردنهوهی ڕاستییهکانی ئیسالم یاخود "فەرمان کردن ب ه چاکه و نههی کردن ل ه
خراپه"ش ناوی بەرين .دهرهنجام هەر یەك شتە .چونکه له ههردوو بارهکهدا تيشك
دەخەينە سەر ئهم تایبەتمەندییە بهرزهی پێغهمبهران (عَلَ ْيهِ ُم َّالسالم).
تهبلیغ مهبهستی بوونی ههموو پێغهمبهرانه .چونکە ئهگهر تهبلیغ نهبوایه ،ئهوا
ناردنی پێغهمبهرانيش دەبووە کارێکی هەوانتە و بێ مانا .خوای بااڵدهست ( َج َّل َج َللُ ُه)
بەزەیی ومیهرەبانییە ڕەهاکەى خۆى ل ه ناردنی پێغەمبەراندا بهرجهستەکردووه و لە ڕێی
ژیانی ئەوانەوە ڕەحمانییەت و ڕەحیمییەتی خۆی دەرخستوە .ڕهنگدانهوهی ئەمەش لە
کەسانی تردا ،تەنها و تەنها لە ڕێی تەبلیغەوە دەبێت.
وەك چۆن خوای گەورە بە داگيرساندنى ئەو خۆرەی کە هەموو ڕۆژێك بزەمان بە
ڕوودا دەنوێنێ ،جیلوەیەك ل ە ڕەحمانیەتی خۆیمان پیشان دەدات ...ئهو خۆرهی ک ه
ئهرکی ئاگردانێك دەبینێت بۆ ئهو شتانهی پێویستیان ب ه گهرمی ههیهو ،وەجاخێك بۆ
ئهو شتانهی پێویستیان به پێگهیشتنهو ،فڵچهیهکی نەخشێنەريشە ڕوخسارى جوانییە
ڕەنگاوڕەنگەکان دەڕازێنێتەوە .بە هەمان شێوەش ،پێغەمبەران (عَلَ ْيهِ ُم َّالسالم) بە وێنەى
خۆر ،ڕەحمانيەت و ڕەحيميەتى كردگارى مەزنمان پێش چاو دەخەن .پێغەمبەران ،لە
سەروو هەمووشيانەوە حەزرەتى موحەممەد المصطفى (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) ،كە بەرجەستەكارى
حەقيقەتى :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ (األنبياء “ )١٠٧ :تۆمان وەك
ڕەحمەت ناردووە بۆ جيهانيان”.ە ،لەنێو مرۆڤەكاندا نمايندە و نموونەى ڕەحمانيەت و
ڕەحيميەتى پەروەردگارى ميهرەبانە .واتە ،ئەگەر ئەو نەهاتايە و گيانێكى نوێى بە بەر
پەيامى پێغەمبەراندا نەكردايەتەوە ،ئەوا ئەو كات ئێمەى ئادەمى هەرگيز بەهرەمەندى
بەزەيى و ڕەحمەتى خواى گەورە نەدەبووين و لە بيابانى وەحشەتزارى نەزانى و كوفر و
گومڕاييدا بۆ هەميشە بێكەس و سەرگەردان و پەرێشان دەماينەوە.
کاتێك مرۆڤایهتی لە نێو نامۆیی و پەژموردەییدا دهتالیهوه ،لە سايەى هەناسە
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ژیان بەخشەکانی پێغەمبەری سەروەرمان ،لە دوو توێشیدا ،ڕۆحیەتی پەیامی گشت
پێغەمبەرانی تر ،گيانى بە بەردا كرايەوە .لە سایەی ئەمەشدا خۆی لە باخچەی
بەهەشتێکدا بینییەوە کە جوانی هەزار و یەك بەهاری تێدا دەدرەوشایەوە .خۆ ئەگەر وا
نەبوايە ،لەتاو نامۆیی و بێکەسی ژيرى لە دەست دەدا و گیانی دەردەچوو.
ئێم ه چین؟ ل ه کوێوه هاتووین و بۆ کوێ دەچين؟ ئهم پرسیاره سهرسووڕهێنهران ه
بەردەوام وەك چەکوش مێشکیان دەکوتینەوە و ئۆقرەیان لێ دەبڕین .بەڵێ ،ئۆقرەیان لێ
دەبڕین و ئێمهش نهماندهتوانی وهاڵمێکی ساڕێژکهریان بۆ وهدهست بخهین و تهمهنێك
دهستهوسانان ه بهو ئازارانهوه دهتالینهوه .جا با دیمەنی سامناکی ئێسك و پروسکی ناو
گۆڕ لەوالوە بوەستێت ...هەرکات بە خەیاڵیش ئەم دیمەنانەمان بهاتایاتە پێش چاو،
دڵمان ڕادەچڵەکی و تاريكستانى ترس ناخمانی دەتەنی .ل ه ههموو ئهمانهش زیاتر،
نەمان و ئەندێشەی "بوون بە هیچ" و تااڵوی ئەوەی کە تێپەربوونی هەر خولەکێك
هەنگاوێك زياتر نزيكمان دەکاتەوە لە نەمان ،ژیانی لێ دەکردین بە ژەهر.
پێغهمبهران هاتن و مهبهستی ههرهبااڵی ژیان و حهقیقهتی مردنیان بۆ ڕوون
کردینهوه .له سایهی ئهواندا تێگهیشتین ک ه هەروەك هاتنمان بۆ دنیا پەیوەستە به
ئامانجێکهوه ،بهههمان شێوه ڕۆیشتنیشمان لەسەر بنەمای حیکمهتێکی مهزنه .بەڵێ،
تێگهیشتین ک ه مردن پێناسهیهك نیی ه بۆ لهناوچوون و هیچێتی ،بهڵکو تهنها شوێن
گۆڕینێکە و کۆتایی هێنانە بە ئەرك و کارمەنديی سەرشانمان .گۆڕیش دهروازهیهکی
وااڵی ه ب ه ڕووی جیهانی ئاخیرهتدا و وێستگهیهکی چاوهڕوانییە .کاتێك ئهمانهمان
ل ه پێغهمبهرانەوە بیست ،نامۆییمان ڕهوییهوه و گرژى و مۆنيی سەر ڕوخساری
بوونەوەرانيش سڕايەوە و گۆڕا بە هاودەمى و هاوڕازی .هەموو ئەو ترس و گومانانەش
کە بیروهۆشیان داگیرکردبووین ،باريان كردو جێیان بۆ شادی و دڵنیایی چۆڵکرد...
بهم شێوهیه ،پێغهمبهران ئهم پهیامهو چهندین پهیامی تری هاوشێوەی ئەمەیان پێ
گهیاندووین .ڕاپەڕاندنی ئەم ئەرکەش خۆی لە خۆیدا تەوەری بوونی ئەم کەسایەتییە
کاماڵنەیە .ل ه کاتێکدا ئێم ه تهبلیغ وەك حەق و واجبێکی سەر شانمان دەبینین و لەو
گۆشەنيگايەوە ب ه جێی دهگهیهنین ،کەچی پێغهمبەران (عَلَ ْيهِ ُم َّالسالم) وهك مەبەست و
54

شانازيى مرۆڤايەتى  -نوورى نەمر ٢

حیکمەتی هاتنە دنیایان لێی دەڕوانن و بەم هەستەوە ئەرکەکانیان ڕادەپەڕێنن .هەروەك
بڵێن:
“هیچ مهبهستێکی تر له پشت هاتنە دنیای ئێمەوە نییە .خوای گەورە ئێمەی
ناردووە بۆ ئەم مرۆڤانە تاوەکو ڕاست و چەپ ،پێش و پاش و سەر و ژێریان ڕووناك
بکەینەوە و لە تاریکی ڕزگاریان بکەین .تا سەرەنجام ئەوانیش بتوانن لەم شاڕێگە
نموونەییەدا بەبێ الدان ڕێ بكەن .بە جۆرێکی وا ،شەیتان نەتوانێت لە هیچ الیەکەوە
زەفەریان پێ ببات و دزە بکاتە ناو ڕۆحیانەوە و لەم رێگە دوور و درێژەدا ماندوو نەبن
و پەکیان نەکەوێت”.
بهڵێ ،دووبارهی دهکهمهوهو دهڵێم :ئێمه وهك ئەرك و فەرمانبەرییەك تهبلیغ بهجێ
دێنین ،ل ه کاتێکدا پێغهمبهران وەك چەق و مهبهستی بەديهاتنيان هەڵدەستن بەم
فەرمانبەرييە پیرۆزە.

أ) سێ بنهمای تهبلیغ
گومانى تێدا نييە كە بانگەواز و پەیامی پێغەمبەران (عَلَ ْيهِ ُم َّالسالم) لە بانگەواز و
پەیامداريی کەسانی تر جیاوازە .خۆ ئەگەر بەتەنها لە ڕوانگەی هێنانی پەیامەوە
بڕوانینە بابەتەکە ،ئەوا هيچ كەسێ لە پێغەمبەران ناچێت .پێغەمبەران لە پەنا
گەیاندنی پەیامەکانیاندا ،واتا و ماهيیهتی تهبلیغمان بۆ ڕوون دەکەنەوە و ،ئەو شێواز
و ڕێوشوێنانەشمان فێر دەکەن کە پێویستە بانگخواز بیگرێتە بەر .ئەمەش خۆی
لە خۆیدا ڕەهەندێکی تری بانگخوازيی پێغەمبەرانە .ئێستاش با لە ڕوانگەى سێ
بنهمای سهرهکییهوه بابەتەکە شی بکەینەوە:

 .١گشتگیری
کاتێك پێغەمبەران هەڵدەستن بە گەياندنى ئەو پەیامانەی لەالیەن پەروەردگارەوە
بۆیان هاتووە و ،ئەو تایبەتمەندییانەش کە پێغەمبەرێتی داخوازیانن؛ ئەوا بە گوێرەی
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ڕێوشوێن و شێوازی تایبەتی خۆی و ،وەك کەسێکی شارەزا لەو بوارەدا ،بەو ئەركە
هەڵدەستن .پێغەمبەران وەك یەکەیەکی هەمەکی (ك ُّل) و گشتگير مامەڵە لەگەڵ
مرۆڤدا دەکەن و پەیامەکانيشیان هەر لە چوارچێوەى ئەو گشتگيرييەدا پێشکەش
دەکەن.
هەر بۆیە لە تەبلیغی پێغەمبەراندا هیچ کام لە عەقڵ ،مەنتیق ،دڵ ،هەستەكان و
الیەنە ناسكەكانى مرۆڤ بە هیچ جۆرێك فەرامۆش ناکرێن و هیچ کامیان بێبەش
نابێت لە شەبەنگى پرشنگدارى وەحى ...پێغەمبەران لە ئاست وەحیدا وەك مردوو وان لە
ژێر دەستی مردووشۆردا .وەحی بەمال و ئەوالدا هەڵیاندەگێڕێتەوە و ڕوویان وەردەگێڕێتە
ئەو ئاڕاستەیەی کە دەیەوێت .بەم شێوەیەش دەیانگەیەنێتە لوتکەی ئیستیقامەت .بە
جۆرێك ،تەنانەت لەو بابەتانەشدا کە بە بچووك و الوەکی دادەنرێن ،ویستی پەروەردگار
چۆن بێت ،ئەوان ئاوا مامەڵە دەکەن .ئاخر پێغەمبەرایەتی ئەم جۆرە تەسلیمیەتەی
دەخواست .ههر بۆیە پێغەمبەران بەوپەڕی هەستیارییەوە ڕەچاوی ئەم خاڵەيان كردووە.
جا بۆيە ئەوانەی بانگەوازیان ناچێتەوە سەر بانگەوازی پێغەمبەران و تەبلیغیشیان
هاوشێوەی ئەوان نییە ،هەرگیز سەرکەوتوو نابن و ناگەنە ئامانج.بۆ نموونه ،ئەگەر
عەقڵ پشتگوێ بخرێت ،ئهوا تهبلیغ ئەنجامی چاوەڕوانکراو نادات بەدەستەوە.
فەرامۆشکردنی (حِ ّس) و هەستەکانیش هەمان دەرەنجامی نەخوازراو بەرهەم دەهێنێت.
چ جای ئەوانەی چووونەتە دەرەوەی سنوورەکانی وەحی! ئەو جۆرە كەسانە هەرگيز
ی ئهو سیستهم و ئەزموون ه مرۆییانهی ک ه دەیانەوێت
ناگەنە ئامانج .سا بڕواننه حاڵ 
لە دەرەوەی وەحیدا هەنگاو بنێن .ئەوە خۆیان و ئەوەش ئەو مەودايەى کە بڕیویانە!
کۆمۆنیزم دەرەنجامێکی تاڵی ئەم ئەزموونەیە! ئەوەتا سەردەمانێك بارستەیەکی
فراوانی لە خەڵکانی هەڵخەڵەتاو و ڕاپێچکراوی نێو زەلكاوى ئارەزووبازی و نەدارى
دابووە بەر خۆی و لە زۆرێك لە واڵتە هەژارەکاندا بووبووە فریادڕەس و خەونی
خۆشگوزەرانی .لەگەڵ ئەوەشدا كە چەندین جار پينەوپەڕۆيان كرد و گۆڕانكارييان
تێداكرد ،کەچی هەر نەیتوانی لە هەرەس و ڕووخان قوتارى ببێت .ئەمە لە کاتێکدا
کە دامەزرێنەرانی ئەم سیستەمە و هاوشێوەکانیشی ،هەریەکەیان سەردەمانێك وەك
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پێغەمبەرێکی درۆزن خۆیان دەردەخست .ئێستاش ئوممەتە درۆزنەکانیان بەدەم گەستنی
پەنجەی پەشیمانییەوە عەرزی پەرێشانییان دەکەن و ،دەڵێن:
ئەی هاوار! دۆڕاوی گەمەى ئەمجارەش هەر ئێمە بووین!
زیان ئەوەتا لەبەر چاودا ،ئاخر نازانم چی سوودمەند بووین!
ضياء پاشا

1

ئەوانەشی كە پێداگری دەکەن لە جێبەجێ کردنی ئەو سیستەم و بەرنامانەی کە
لە خەوپاڵویی و خۆپەرستيى مرۆڤەوە سەرچاوەیان گرتووە ،لە کۆتاییدا دەگەن بە
هەمان ئەنجام و هەموویان هەمان قسە دووبارە دەکەنەوە .بهڵێ ،زوو بێت یان درهنگ،
بە دڵنیاییەوە ئەو ڕۆژە دێتە پێش کە ئەوانیش بەناچاری دان بنێن بە هەڵخەڵەتاوی
و چەواشەبوونیاندا.
لە تەبلیغی پێغەمبەردا ئەقڵ و مەنتیق و هەستەکان شانبەشان و ئاوێتەی یەکترن.
ئەو وهك چۆن بیر لەوە ناکاتەوە كە سۆز و عاتیفەی خەڵکی بقۆزێتەوە و لەو ڕێیەوە
ڕاپێچی شەقامەکانیان بکات ،هەر بەو جۆرەش ،نابێتە تیۆرسازێکی ڕووت و خەڵکی
بکاتە چەند تاکێکی گۆشەگیر و بێبەش لە گیانی بزاوت و گڕوتین.
دیسانەوە وەك چۆن پێغهمبهر مرۆڤەکان ناڕێژێتە نێو كۆاڵنەكان و نایانکات بە
گێرەشێوێن و تێکدەر ،به ههمان شێوهش نایانکات بە چەند لەپێ و گۆ كەوتوويەك
کە تەنها گرنگی بە الیەنى هەست و عاتیفەکانیان بدەن .بەڵکو دێت ڕێچکەیەك
بەرەو دڵەکان لێ دەدات و لەو ڕێیەوە پەیامەکەى بەوێنەی بارانی ڕەحمەت بەسەرياندا
دەبارێنێت و گیان و گڕوتینی کار و بزاوتيان دەکات بە بەردا و بەرەو ئاسمانی
مرۆڤایەتی بەرزییان دەکاتەوە و دەیانکات بە هاوشانی فریشتەکان .قورئانی پیرۆز
تیشك دەخاتە سەر ئەم تایبەتمەندییە و ،دەفەرموێ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ (يوسف “ )١٠٨ :بڵێ :ئهم ه ڕێبازى منه ،من و
شوێنکەوتووانیشم بە بەسیرەت و بەرچاو ڕوونی بانگهوازی مرۆڤایهتی دهکهین
 1ضياء پاشا ( )١٨٨٠ - ١٨٢٥نووسەر و شاعيرێكى سەردەمى دەوڵەتى عوسمانييە.

(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)

57

بهرهو الی خوای گهوره”.
ئهم ڕێبازە ڕێبازی نبووەتە .واتە ئەو ڕێباز و شاڕێگەیەیە ک ه ههریهك ل ه عەقڵ
و مهنتیق و داوەری و ههست و دڵ و ویژدان جێی خۆیان تێدا کردووەتەوە و هیچ
کامێکیان پشتگوێ نەخراون .ڕێگهیهکە پێغهمبهر و شوێنکهوتووانی پێغهمبهر لەسەر
بەسیرەت و بەرچاو ڕوونییەکی ئا لەم جۆرە بانگی مرۆڤایەتی دەکەن بۆ الی حەق
و حەقیقەت.

 .٢چاوەڕێ نهکردنی پاداشت
پێغهمبهران چاوهڕێی هیچ پاداشت و چاکهیهك ناکەن ل ه بهرامبەر بانگەوازەکەیاندا.
چونکە ئەوان تەنها بە مەبەستى ئەنجامدانى ئەركى سەرشانيان بەم فەرمانبەرييە
اللِ
ي ِإ ّ َل َع َل ٰ ّ
هەڵدەستن .جا بۆیە هەموو پێغەمبەران بە دووپاتکردنەوەیِ :إ ْن أ َ ْج ِر َ
“پاداشتی من تەنها و تەنها الی خوایە” 1ئاماژەیان بۆ ئەم حەقيقەتە مەزنە کردووە.

 .٣بهجێهێشتنی ئهنجام بۆ خوای گهوره
پێغهمبهران (عَلَ ْيهِ ُم َّالسالم) دهرئهنجامی تهبلیغ و قبووڵكردنى بانگەوازەكەيان لە الیەن
خەڵکییەوە بۆ خوای گهوره بهجێ دههێڵن و دەست وەرنادەنە ئەنجامى كارمەندييەكەيانەوە.
چونکە باش دەزانن ک ه ئهرکی ئەوان تهنها بریتیی ه ل ه تهبلیغ .ئهنجامیش بەتەواوى
پهیوهسته به ويستى خواى گەورەوە.
پاش تيشك خستنە سەر ئەم سێ بنەمايەی تەبلیغ ،ئێستا با ههڵوێستهیهك لهسهر
چۆنێتی ئەو تەبلیغە بکەین کە یەکێکە لە تایبەتمەندییەکانی نبووەت و ،سەرێك
بدەین لهو بنهما و ڕێگا و شێوازانەى کە بەجێهێنەرانی ئەم ئەركە ل ه ههموو کات و
سهردهمێکدا پەیڕەویان کردووە و پێویستيشە پەیڕەوی بکەن .هەموو هیواشمان ئەوەیە
1
.٤٧

بڕوانە :سورەتى هود ،ئايەتى ٢٩؛ سورەتى شعراء ،ئايەتى ١٨٠،١٦٤،١٤٥،١٠٩؛ سورەتى سبأ ،ئايەتى
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کە خوای گەورە بەو جۆرەی کە خۆی ڕەزامەندی لەسەرە ،ئەركى تەبلیغ بە ئێمەش
ڕابپەڕێنێت .چونكە تەنها ئەو دەتوانێت سەركەوتنمان پێ ببەخشێت و شەوقى تەبليغ
لە ناخماندا تاو بدات ،پشت هەر بەو دەبەستين و داواى كۆمەكيش هەر لەو دەكەين.

ب .شێوازی تەبلیغ
وەك پێشتر وتمان ،پێغەمبەران تەنها بیريان الى بانگەوازەکەیانە .بەڵێ ،پێغەمبەرانى
وا هاتوون کە تەواوى ژیانیان بە هەوڵ و کۆشش لە پێناوى بانگكردنى خەڵکیدا
بەسەر بردووە و بۆ ساتێکیش سستیيان لە ئەرکى خۆیاندا نەنواندووە .کەچی سەربارى
ئەوەش کەس ئیمانی پێنەهێناون 1.لەگەڵ ئەوەشدا ئەمە بچووکترین شوێنكارى لەسەر
دڵنیایی ئەوان جێنەهێشتووە .چونكە ئەوان ئەرکی سەرشانیان بە تەواوی بەجێهێنابوو.
لە هیچ ساتێکى ژیانیاندا ئەو "بۆچی"یانەت بەرچاو ناکەوێت کە بۆنى ناڕەزاییان
لێدێ :بۆچى نەمتوانى خزمەتى دینى خوا بکەم؟ بۆچى کەس باوەڕم پێناکات؟ بۆچى
ئەم کارە شکستی هێنا؟ بۆچى ئەم نشوستیانە یەك بە دوای یەکدا دێن؟
بەڵێ ،هەر پێغەمبەرێك بیر و هۆشى تەنها الى چۆنیەتى ئەنجامدانى ئەرکەکەیەتی.
بۆ ئەمەش تەواوى هۆکارەکان دەقۆزێتەوە و لەم سۆنگەیەوە فەرمانبەرییەکەی ئەنجام
دەدات .ئیتر بڕوا پێهێنان لە ئەستۆی ئەودا نییە و لە دەرەوەی بازنەی فەرمانبەرييەكەيدايە.
دەزانێت كە حوکم لەو مەیدانەدا دەگەڕێتەوە بۆ ویستی پەروەردگار .لە ئایەتێکدا کە
ڕووی دەمى لە پێغەمبەرە َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ،خودای گەورە دەفەرموێت :ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ (القصص “ )56 :بە ڕاستى (ئەى
پێغەمبەر) تۆ ناتوانيت ئيمان و باوەڕ ببەخشيت بەو كەسەى خۆشت دەوێت ،بەڵكو

خوا هەركەسێكى بوێت ،دەيخاتە سەر ڕێگەى ڕاست و ئيمانى پێ دەبەخشێت”.

بەم پێیە ،پەیامى پێغەمبەر خاوەنى تایبەتمەندییەکى بێ وێنەيە .گەر هیچ
کەسێکیش نەبێت سینەی بۆ وااڵ بکات و هێندەى نرخ و بەهاى خۆى گرنگى پێ
بدات ،ئەو هێشتاش بێ ئەوەى بچووکترین ساردبوونەوەى بەسەردابێت ،بێ هیچ شڵەژان
 1بخاري ،رقاق 50؛ مسلم ،إيمان .375-374
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و دوودڵييەك و دوور لە تۆمەتبارکردنى کەسانى دى ،بەردەوام دەبێت لە ئەنجامدانى
ئەرکەکەى .هەر لەبەر ئەوەشە کە تەواوى پێغەمبەران سەربارى ئەو هەموو سووکایەتى
و قەدرنەزانییەى ڕووبەڕووی دەبوونەوە ،هێندەى گەردیلەیەك سستى و کەمتەرخەمییان
بەرامبەر ئەرکەکەیان نەدەنواند.
جا ئيتر ئەم شێوازە لە بانگەواز ،حاڵەتێکە تەنها الى پێغەمبەران دەبینرێت .خەريكە
بڵێين بینینى شێوازێکى ئاوەها لە بانگەواز بە تەواوى تایبەتمەندییەکانیەوە ،لە دەرەوەى
بازنەى پێغەمبەران كارێكى مەحاڵە .لە وەها بارێکدا ،الى کەسانى دى زۆربەى
جار دڵشکاوى و زویرى دەبینین .ئەو جۆرە كەسانە هەرچەندێكيش تێگەيشتوو بن،
كەچى هێشتا ل ه ئارهزووی گەیشتن بە ئەنجام ڕزگاریان نابێت .وهختێکیش مەبەستى
چاوەڕوانکراو بهدهست ناهێنن ،بێزاری و تووڕهیی نیشان دهدهن .ئهوه تهنها پێغهمبهرانن
ک ه بێزاری و بێتاقهتی نازانن ..ئەمەش حاڵەتێكە تەنها تايبەتە بەوان.
تهماشاکهن ،تهنانهت ههموو ئەو ڕووداوه جهرگبڕانهی كە ل ه ئوحوددا بهسهر
پێغەمبەرى خوادا هات ،توشی دڵشکاوی و بێزاریيان نەکرد .ئهوەبوو ددانی موبارهکی
شکا و ئهڵقهی خوودە ئاسنینهکهی سەریشی چەقییە دهموچاوی موبارهکی .بە
الص َل ُة
ڕادەیەك ،ئهبو عوبهیده بۆ دهرهێنانی ئەڵقەکان لە دەموچاوی پێغەمبەر (عَلَ ْي ِه َّ
َو َّالس َلم) چەند ددانێکی خۆى لەدەست دا 1.سهرباری ههموو ئهمانه ،سهروهری ههردوو
جیهان ک ه سهرتاپای جەستەی خەڵتانی خوێن بوو ،تهنها ئەمەندەی فەرموو :اَل ّلَ ُه ّ َم
2
ا ْه ِد ق َ ْو ِمي ف َ ِإنّ َ ُه ْم َل ي َ ْعلَ ُمو َن “خودای ه ڕێنوێنى گەلەكەم بكه ،چونک ه ئهوان نازانن”.
(نازانن ،ڕهنگ ه گهر بیانزانیای ه من پێغهمبهرم ئاوایان نهکردایه ).جا ههرواش بوو،
دواتر ک ه ناسیان ،ئهوانیش گیانیان کرده گهردی بهر پێی ئهو دۆست ه نازداره .کەوابێ
ئەو كات نهیاندهناسی .ئهم ڕووداوه و هاوشێوهکانی ڕادهی سينەفراوانيى پێغهمبهری
خوامان پیشان دهدەن .ئهو و ئهوانی دیش وهك بڵێی“ :بێ دهست بوون ل ه بهرامبهر دهست
 1طياليسي ،مسند 3؛ إبن هشام ،السيرة النبوية .29/4
 2قاضي عياض ،الشفاء 105/1؛ بۆ فەرموودەى هاوشێوە ئەمە بڕوانە :بخاري ،أنبياء 54؛ مسلم،
جهاد .29/4
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درێژکهردا ،بێ گیان و زمان بوون ل ه بهرامبهر جوێن دهردا ”.ئهگهر سهریشیان بریندار
بکرایە و ددانیشیان بشکێنرایە ،هێشتا "ئۆف"ێکی ناڕەزاییان بەسەر زاردا نەدەهات.
بشسوتێم گهر وهکو وهجاخ ،قهت نایکهم بۆ غهیر ئیزهار
مهمسوتێنه ب ه ئاگرت چیتر ،ئهی چهرخی جهفاکار
بهڵێ ،وهك بڵێی سەرجەمى پێغەمبەران دروشمى“ :بەس ب ه ئاگری ئهغیار
مهمسوتێنه ،چيم لێ دهکهی بیکه ،ناڵهی هیچ غهمێکم لێ نابیستی” دەڵێنەوە و
بهردهوام دهبن له ڕێکردن.
ئەوەتا حهزرهتی نوح ب ه دهربڕین ه قورئانیهکه ،ڕوو ل ه قهومهکهی دهکات و،
دهفهرموێت :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
(األعراف (“ )61 :نوح) وتى :ئەى قەوم و هۆزەكەم ،من هيچ گومڕاييەكم نيە،
بەڵكو من پێغەمبەرێكم و لەاليەن پەروەردگارى جيهانيانەوە ڕەوانە كراوم”.
بێگومان ئهوهیوای کردووه لە حەزرهتی نوح كە بهم شێوهی ه بدوێ ،تۆمەتباركردنيەتى
بە گومڕايى لهالیهن قەومەکەیەوە .ئهوان بهرامبهر بهو پێغهمبهره مهزنه ،بێڕێزان ه
ڕهفتاریان دهکرد و ،دهیانوت :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ (االعراف )60 :
“بەڕاستى ئێمە تۆ لەنێو گومڕاييەكى ئاشكرادا دەبينين”.
لهمڕۆشدا شتێکی ئەوتۆ نهگۆڕاوه .تۆمەتەكانى ئەمڕۆش هەر هەمان تۆمەتەكانى
پێشوون“ ..تۆ سهرلێ شێواویت ،تۆ كۆنەپەرستيت ،تۆ لهسهردهمە تاريكەكاندا دەژيت”.
وه چهندان و چهندانی تریش!.
ل ه ئایهتەكەی دواتردا حهزرهتی نوح بەم جۆرە لەگەڵ گەلەكەيدا دهدوێت:
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ (االعراف)٦٢:
“پەيامەكانى پەروەردگارتان پێ ڕادەگەيەنم و ئامۆژگاريتان دەكەم .هەروەها
شتانێك دەزانم كە خواى گەورە لە ڕێى وەحييەوە فێرى كردووم و ئێوە نايزانن”.
نەك سەرلێشێواو نیم ،بگرە دهمهوێت ئێوه له سهرلێشێواوی و گومڕایی ڕزگار
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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بکهم .چونک ه من ل ه الیهن پەروەردگاری جیهانیانەوە وهك ڕهحمهت و پهیامبەر بۆ
الی ئێوه ڕەوانە كراوم .پهیامی پەروەردگارتان بۆ دههێنم و ڕێتان بۆ ڕۆشن دهکهمهوه.
چونک ه من شتانێك دهزانم ک ه ئێوه نایزانن...
تێپەڕبوونی ئەو هەموو سەدەیە جیهانبینيی کافری هیچ نەگۆڕیوە .ئهمجاره
حهزرهتی هوود بهرامبهر گهلی لهدین تهکاوهی وهها دێتهگۆ :ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ (االعراف (“ )٦٨-٦٧ :هود) وتى :قەومينە! من هيچ گێلى و نەفامييەكم
تووش نەبووە ،بەڵكو نێرراوێكم لە اليەن پەروەردگارى جيهانيانەوە؛ ئەو ڕاستييانەتان

پێ ڕادەگەيەنم كە پەروەردگارم ناردوونى ،وە من ئامۆژگارێكى ئەمينم بۆتان”.

شتێکی گۆڕاومان نییه :پێغهمبهران و گهلهکانیان ..ئهو تۆمهتانهی گهلهکانیان
دهیانویست بۆیان ههڵبهستن ،ئهو شێوازەش كە پێغهمبهران وەاڵميان دەدانەوە ..بهڵێ،
جیاوازی لهیهك دوو ووشهدا ههبێت يان نا ،دەنا ناوەڕۆکی قس ه و ڕستهکان ههمان
واتا دهگهیهنن.
پاش باسکردنی پێغەمبەرانی تر لە نێو ئهم یاسا گشتییهدا ،با بێینهوه بۆ الی
سوڵتانی ئهنبیاً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) خوای گهوره ڕوو لهو سەروەرە دهکات و ،دهفهرموێ:
 ﮬ ﮭﮯ ﮰﯓ ﯔ  (المدثر )3-1 :
“ئەى ئەو كەسەى خۆت پێچاوەتەوە! هەستە و خەڵكى بێدار بكەوە و گەورەيى

بێ هاوتا و ناكۆتاى پەروەردگارت ڕابگەيەنە”.

ﭑ ﭒ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ



ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  (المزمل )4-1 :
“ئەى ئەو كەسەى خۆت داپۆشيوە! شەو هەستە؛ نوێژ بكە ،كەمێكى نەبێت.
نيوەى ،يان كەمتر لە نيوەى لێ كەم بكەرەوە .ياخود زياترى بكە و دەورى قورئان
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بكەوە بەوردى و لەسەرخۆ”.
واتە ،چیتر زهمهنی خۆداپۆشین و ل ه جێدا نوستن نەماوە .ههسته و ب ه هانای
ی ڕێ ونکردوو و سهر لێشێواو ل ه چارەنووسی
تاریکيزهدەکانەوە بڕۆ .ههستەو مرۆڤایەت 
ڕێی چهوت و سهرئهنجامی داچڵەکێنەری گومڕایی ئاگادار بکهرهوه .بە شێوەیەکيش
كە ئاسمان و زهوی بهێنیتە لەرزە ،بانگی گەورەیی پەروەردگارت بدە بە گوێی
بوونەوەراندا .هەسته ،تا ئاسمان و ڕێسمان ل ه تاو چریکەی ئاوازت بێن ه جۆش.
ههست ه تا پهری و مرۆڤهکان بەم هاوارەت جارێکی تر گەورەیی پەروەردگارتیان بۆ
دهربکهوێت.
ئهی ئەو دۆستەى لە شەودا خۆى پێچاوە! بارێکی قورسی وهك پێغهمبهرایهتی
چاوهڕێته ،ههستهو بهندایهتیت بنوێنە! بهڕاستی تۆ پێویستيت بهوه ههی ه ک ه ل ه الیهن
خواى گەورەوه بارگاوی بکرێیت .چونک ه کارگهلێکی زۆر گهوره چاوهڕوانتن .پێویستە
هەموو ئەو شتانە بە خەڵکی بگەیەنیت کە پێت دەگات .پرۆسەی بارگاویکردنێکی
لەم جۆرەش ،بەبێ پاڵپشتی و کۆمەکی خوایی ،مەحاڵە بێتە دی .تهنها شتێکیش كە
بتوانێت ئهمهت بۆ دهستهبهر بکات؛ بهندایهتییەکی قووڵ و پهرستشێکی بەردەوامە.
بەڵێ ،تەواوى پێغەمبەران  -بە وێنەى سەروەرمان  -ڕايانگەياندووە كە تەنها بۆ
بەجێ گەياندنى ئەركى تەبليغ هاتوون .لە دەمى ڕاپەڕاندنى ئەركەكەشياندا بهبێ هیچ
چاوهڕوانی و وابەستەبوونێك ب ه هیچ شتێکهوه ،بێ ئەوەی دڵی خۆیان بە غەيرى خوا
بسپێرن ،بێ ئهوهی چاویان بترازێت بۆ ڕوانین ه شتێکی دی ،وه به بێ ئهوهی هیچ
کات بیناییان لیڵ ببێت ،بهردهوام خهریکی گهیاندنی پهیامی خواى گەورە بوون بە
خەڵکی .ئهگهر ئهو پهیام ه نووربهخشهی ئهوان نهبوایه ،ئەوا ههموو مرۆڤایهتی ل ه
تاریکیدا دەمایەوە و جياوازييەكى ئەوتۆى لەگەڵ ئاژەڵدا نهدهبوو.
قهدهری مرۆڤایهتی و ناردنی پێغهمبهران بەجۆرێك ئاوێزانی یهکدین ،كە ئهگهر
شوێنێك پێغهمبهری بۆ ڕهوان ه نهکرابێت ،خهڵکانی ئهو شوێنه لهوانهی ه لهسهر ههندێ
ل ه کردهوهکانیان لێپێچینهوهیان لهگهڵدا نهکرێت .بهاڵم ئهگهر پێغهمبهریان بۆ نێررابێت
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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ين
و ب ه گوێیان نهکردبێت ،ئهوا هیچ گومانێك ل ه لێپرسینەوەیاندا نییهَ  .و َما ُك ّنَا ُم َع ِّذ ۪ب َ
ث َر ُس ً
ول (االسراء “ )15 :هەتاوەكو پێغەمبەرێك (وەك ئاگاداركەرەوە)
َح ّتٰى َن ْب َع َ
نەنێرين( ،هيچ كەس و كۆمەڵێك بەهۆى گوناهەكانيانەوە) سزا نادەين”.
لە ئايەتێكى تردا دەفەرموێت:
ث ف۪ ٓى ُا ِّمهَا َر ُس ً
 َو َما َك َ
ول َي ْت ُلوا عَ َل ْي ِه ْم
ان َر ّب َُك مُهْ ل َِك ْال ُق ٰرى َح ّتٰى َي ْب َع َ
ٰا َيا ِتنَا ۚ َو َما ُك َّنا مُهْ لِكِ ى ْال ُق ٰرٓى ِا َّل َو َاهْ ُلهَا َظال ُِم َ
ون (القصص )٥٩ :

“پەروەردگارى تۆ هيچ واڵت و شارێكى كاول نەكردووە تا لە پايتەختەكەيدا
پێغەمبەرێكى نەناردبێت كە ئايەتەكانى ئێمەيان بەسەردا بخوێنێتەوە .وە نەبێ
ئێمە شار و واڵتانمان كاول كردبێت (بەبێ هۆ) ،مەگەر كاتێك نەبێت كە دانيشتووانى

ستەمكار بووبن”.

کهوات ه خواى گەورە لهپێشدا پێغهمبهر ڕهوان ه دهکات .جا ئەگەر پێغەمبەران هەڵسان
بە ئەنجامدانى كارى تەبليغ ،كەچى لەگەڵ ئەوەشدا خەڵكەكە هەر سووربوون لەسەر
ئينكارى ،ئيدى ئەو كاتە شايستەى سزاى خوايى دەبن .لە هەموو سەردەمێکيشدا ئەمە
هەروا بووە .خۆ ئهگهر لهمڕۆشدا خوای بااڵدهست کهسانێك به سزا بگهیهنێت ،ئەوا
ئەمە تەنها پەيوەستە بەوەى كە باوەڕداران ئەركى سەرشانيان -كە تەبليغە -بە تەواويى
و وەك پێويست ئەنجام داوە يان نا .ئەو كەسانەش ک ه پاش بانگهوازیش هێشتا ههر
بهردهوامن له یاخی بوونيان ،ئهوانه کهسانێکن شايستەى ئەوەن سزا بدرێن.
هەر لهبهر ئهمهی ه ک ه تهواوی پێغهمبهران دوور ل ه کۆڵدان و بهبێ نیشاندانی
هيچ جۆرە وهڕسی و خهمساردییهك و بە بەکارهێنانی سەرجەم شێوازەکانی تەبلیغ
بانگەوازی خەڵکییان کردووە .ئەوەتا قورئان لەسەر زاری حەزرەتی نوحەوە دەفەرموێت:
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯠ
ﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪ
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ﯫ ﯬ ﯭﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
(نوح )١٠-٥ :
“(لە كۆتاييدا لەپاش چەندين سەدە لە بانگەواز ،حەزرەتى نوح بەم شێوەيە
موناجاتى لەگەڵ پەروەردگاريدا كرد ):پەروەردگارا! من بە شەووڕۆژ بانگى
قەومەكەم كرد (بۆ يەكتاناسى و پارێزكارى) .كەچى بانگەوازەكەم هيچى لێ زياد
نەكردن ،هەڵهاتن و دووركەوتنەوەيان نەبێ .بەڕاستى هەموو جارێك كە بانگم
دەكردن تا لێيان خۆش ببيت ،پەنجەيان دەخستە گوێچكەيانەوە تا نەبيستن و
جلەكانيان دەدا بەسەر خۆياندا تا نەمبينن ،زۆر سوور بوون لەسەر بێ باوەڕى و
خۆيان بەزل دەزانى ،چۆن خۆبەزل زانينێك! پاشان بە ئاشكرا بانگم كردن .ئينجا
بە ڕوونى و بێ پەردە هەموو شتێكم بۆ باس كردن ،هەندێ جاريش بە نهێنى
قسەم بۆ دەكردن .بەردەوام پێم دەوتن :داواى لێخۆشبوون لە پەروەردگارتان بكەن،

چونكە بەڕاستى ئەو زاتێكى لێخۆشبووە”.

وەك ئەوەى حهزرەتی نوح بڵێت“ :پهروهردگارا ،شهووڕۆژ بهبێ وهستان گهلهکهمم
بانگ کرد .به بهردهوامی ل ه دهرکی دڵ و ماڵیانم دەدا .کهچی بانگهوازەكەم تهنها
هەڵهاتن و دوورکهوتنهوەيانی زیاد کرد .ياخى بوون و گوێيان لێ نەگرتم .بەس بۆ
ئەوەى قسەكانم نەبيستن ،وەك بڵێى شێوازى تازە تازەيان دادەهێنا .جارى وا دەبوو گوێى
خۆيان دەئاخنى و خۆيان لە گێلى دەدا .جارى واش دەبوو پۆشاكەكانيان دەدا بەسەر
خۆياندا و بەالمدا دەڕۆيشتن هەروەك ئەوەى نەمبينن”.

 .١بانگهواز بەشێك بوو لە سروشتى
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) وهك خوویهك ،وەك پارچهيەك
بانگهواز الی سهروهری جیهانیان َ
وابوو لە بوونی .کاتێك گیانێکی خاوێنی بەرچاو دەکەوت و دەرفەتی گەیاندنی
بانگەوازەکەیی بۆ نەدەڕەخسا ،تووشی سهختییهکی گیانسێنی وهك ئهو سهختییان ه
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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دهبوو ک ه ئێمه ل ه کاتی دهست نهکهوتنی پارچ ه نانێکدا ،یان ل ه کاتی دهست نهکهوتنی
قومێك ئاوی خواردنهوهدا ،یان تهنانهت ل ه کاتی نهبوونی ههوای پاکدا بۆ ههناسهدان
توشمان دهبێت .دەتوت باكى نييە لە خواردن و خواردنەوە؛ جاری وا هەبوو چهندین
ڕۆژ بهسهر یهکهوه بەڕۆژوو دهبوو 1.جاری واش دهبوو هەر ئەوەندەی کە نەمرێت
خواردنی دەخوارد .وهك بڵێی ،خەمی بانگهواز ئارهزووی خواردنی تێدا نەهێشتبوو.
الس َلم)
چۆن فریشتەکان بە زیکری خوا دەژیان ،ئاواش حەزرەتی موحەممەد (عَلَ ْي ِه َّ
الص َل ُة َو َّ
بە تەبلیغ دەژیا .جا هەر ڕۆژێك سینهیهکی خاوێنی بۆ پهیامهکهی بدۆزیایەتەوە ،ئەوا
ئەو ڕۆژە زیندە و گەشاوە دەبوو .قورئانی پیرۆز بەم شێوەيە باسى ئەم حاڵەتەمان بۆ
دەكات :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ (الشعراء “ )3 :ئەی پێغەمبەرەکەم!
هەر لەبەر ئەوەی ئیمان ناهێنن ،خەریکە دەستت دەچێتە خۆت”.
دووبارە ل ه ئایهتێکی تردا بهم جۆره لهگهڵی دهدوێ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ (الكهف (“ )6 :ئەى پێغەمبەر!) لەتاو
خەم و پەژارەى ئەوەدا كە باوەڕ بەم قورئانە ناهێنن ،خەريكە خۆت دەفەوتێنيت”.
بهڵێ ،ئهو لە هەر جێیهك ناوچاوێکی بێ سوجدهى ڕەشهەڵگەڕاوى بدیایه ،هەوری
خەم بەری ئاسمانی دەروونی دەگرت و دڵی دەگوشرا .بينينى هەر مرۆڤێكى دوور لە
ئيمانيش ،زريانى پەژارەى لە ناخيدا هەڵدەگيرساند .جا خۆ ئەمە لە ڕۆحیدا هەر هەبوو.
پێغەمبەرایەتیش هات و قووڵییەکی تری پێبەخشی و ڕەهەندێكى دی خستەسەر.
ئەمەش نموونەی یەکێك لە قوتابییەکانی و دەردەدارى سەردەمەکەی! ئەوەتا
لەگەڵ ئەوپەڕی هەستیارى و بەتەنگەوەبوون لە بەجێ هێنانی فەرمانەکانی شەرعدا،
کهچی کاتێك لێی دهپرسن“ :بۆ هاوسهرگیریت ئهنجام نهداوه؟” ل ه وهاڵمدا دهڵێت:
“لهتاو بیرکردنهوە لهو ههموو دهرد و مهینهتییهی بهسهر ئوممهتی موحهمهددا هاتووه
ههرگیز کات و دەرفەتى ئەوەم نەبووە بیر لە هاوسەرگیری بکەمەوە ”.بەڵێ وايە،
ئەمەيە حاڵی پێغەمبەر و میراتگرانی پێغەمبەر! وا دەزانم دنیاش ئەمڕۆ چاوەڕوانی
1

بخاري ،صوم 20؛ مسلم ،صيام .61-55
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ئەم چەشنە دەردەدارانە دەکات.
جا مادام باسەك ە گهیشتبێت ه ئێرە ،پێم خۆشە نموونەیەکتان بۆ باس بکەم ک ه ل ه
زۆر جێی تریشدا باسم کردووه .چونک ه ئهم نموونەیە لە هەمان کاتدا ڕهههندێکی تریش
بۆ باسهکهمان زیاد دهکات .ل ه ئهڵمانیا برایهکى ئيماندارمان بۆ ماوهیهك ب ه كرێ
لهگهڵ ماڵێکدا دهمێنێتهوە .بهو ڕۆح ه موحهمهدییهی کە لە گەوهەريدايە ،کاریگەرى
له ئهندامانی ئهو خێزان ه دهکات ک ه لهگهڵیان دهژی .خوای گهورهش ئهم دهکات ه
هۆکاری هیدایهتیان و موسوڵمان دهبن .ل ه پێشدا پیاوی ماڵهكە ،پاشان خانمهکهی و
بە دواشیاندا منداڵهکانیان ئیمان دههێنن .بهم شێوهیه ،ماڵهكە گیانی ژیانهوهی ب ه بهردا
دهکرێت و ڕهنگی گۆشهیهك له گۆشهکانی بهههشت دهگرێت.
ڕۆژێكيان خاوهن ماڵ لەگەڵ ئهم برایهمان دەكەوێتە گفتوگۆوە .كتوپڕ خاوهن ماڵ
ک ه نووری هیدایهت ههر دهمهو دهالقهی کۆمهڵێ ههستی نوێى بهڕووی مهیدانی
ڕۆحیدا دەکردەوە ،بەم برايەمان دهڵێت“ :برام ،تۆم زۆر خۆشدهوێت .بە جۆرێك ک ه
حەز دەكەم دڵم دووتوێ بکهم و لهناویدا بۆ ههمیش ه هەڵتگرم .چونکە تۆ بوویتە
هۆکاری هیدایەتدانم و ژيانێكى هەميشەييت دەست خۆم و خێزانەكەم خست .بهاڵم ل ه
ههمان کاتيشدا ئەوەندە لێت تووڕهم ،حەز دەکەم ئێستا یهخهت بگرم و تا هێزم تێدای ه
ڕاتبوهشێنم .ئهزانم ئێستا دهپرسی" :بۆچی؟ ئاخر لهبهر چی؟" با بۆت باسکەم :بە
ماوەیەکی کەم بەر لە هاتنی تۆ باوکم وهفاتی کرد .ل ه کاتێکدا ئهو زۆر ل ه ئێم ه
شايستەتر بوو بە موسوڵمانێتى .خاوەن ڕۆحێکی خاوێن و ژیانێکی بێ خەوش بوو .خۆ
ئهگهر پێش وهفاتی ئهو بهاتیتایه ،دەبوویتە مایەی هیدایەتی ئەویش و باوکیشم تاجی
موسوڵمانێتی لهسهردهنا .ئیدی لهبهر ئهم درهنگ هاتنهته ک ە دهڵێم زۆر لێت تووڕهم”.
ئهم سهرکۆنهکردنه ،وهك ناڵەی ههموو ئهوروپا ،بگره ههموو دنیا دێت ه گوێم.
من وەك خۆم زۆر دەترسم لەوەی کە لەودنیا یەخەم بگیرێت و لەسەر ئەوە لێپرسینهوهم
لهگهڵ بکرێت .چونكە لەو باوەڕەدام کە وەك پێویست پهیام و بانگهوازی ئیسالمم
پێ نەگەیاندوون...
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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 .٢سوور بوون لهسهر تهبلیغ
پێغهمبهری خوا َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) زۆر بە تەنگ بانگەوازی خەڵکییەوە بوو .نهیدهویست
تەنها كەسێكيش بمێنێ لهسهر زهویدا ک ه حهق و حهقیقهتی پێ نەگەيشتبێ .ههر
بۆی ه وهختێ کهسێك دههات ه الی ،بێ هیچ وهستانێك و بهوپهڕی جددیيهت و تالوکهوە
دهریای بوونی وهشهپۆالن دهکهوت و بهشێوازێکی ناوازه و گونجاو ههوڵی دهدا
پهیامهکهی پێ بگهیهنێت .جا با تهماشای حاڵی بکهین وهختێ لە دوا ساتەکانی
ژیانی مامیدا لە پەنا سەریدا وەستابوو!

بانگهوازی ئهبوتالیب
ئهبوتالیب ئهو کهس ه بوو ک ه زیاد ل ه چل ساڵ پێغهمبهری خوای لهخۆگرت و
پارێزگارى لێکرد .کاتێکیش سهروهرمان پێغهمبهرایهتییهکهی ڕاگهیاند ،موشریکانی
مەککە بۆ یەکەم جار وەك قەاڵیەکی سەرکەشی نەبەزیو ،ئەبوتالیبیان لە بەرامبەر
خۆیاندا بینییەوە .هەتا ئەو قەاڵیەش بەپێوە بووایە بەهيچ جۆرێك دەستیان نەدەگەيشتە
ئەو نازدارە.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) سنگی
بەاڵم وا ئێستا ئەو ئەبوتالیبەی لەبەر خاتری پێغەمبەری خوا َ
بەڕووی هەموو ناخۆشی و تەنگانەیەکدا دەرپەڕاند و ،لەپاڵ پیری و نەدارییەکەشیدا،
بەرگەی سێ ساڵی ئابڵووقەی گرت و پشتی لە پێغەمبەری خوا نەکرد ،لهسهر
دۆشهکی مهرگ ه و کۆتا ههناسهکانی دەدات .پێغهمبهری خواش هەر بۆی بڕەخسایە،
الل" و ،پێی دهوت“ :تەنها ئەم وشەيە
دههات ه الی و داوای لێدهکرد کە بڵێت َ"ل ِالَهَ ِا ّ َل ٰ ّ
بڵێ ،تا ل ه قیامهتدا شهفاعهتت بۆ بکهم ”.بهاڵم ئهو ڕۆح ه ڕهشانهی کە لهو
کاتهدا چواردهوری ئهبوتالیبیان تەنیبوو ،ڕێگر دهبن لهوهی ب ه هیدایهت بەهرەمەند
ببێت .بۆيە کاتێك دواههناسهی دهدا ،دەڵێت“ :لهسهر دینی عهبدولموتهلیب” و -خوا
باشتر دهزانێت -کهشتیهکهی ل ه کیس دهچێت .لە بەرامبەر ئەم دیمەنە خەمناکەدا
پێغهمبهری خوا َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بهری ههنسکهکانی پێ ناگیرێ و دهدات ه پڕمهی
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گریان و ،دهڵێت“ :مهگهر ڕێگریم لێ بکرێت ،وهگهرنا ،داوای لێ خۆشبوونت بۆ
دهکهم ”.بهاڵم دواتر خوای گەورە ل ه ڕێی ئایهتێکهوه پێغەمبەرەکەی قەدەغەدەکات
لەو خەم و پەژارەیەی کە ناخى هێنابووە كوڵين1.ئایهتهک ه دهفهرموێت:
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
(التوبة )113 :
“بۆ پێغەمبەر و ئەوانەى باوەڕيان هێناوە ،ڕەوا نييە داواى لێخۆشبوون بۆ
موشريكەكان بكەن ،هەرچەندە ئەوانە (ئەو موشريكانە) خزمى نزيكيش بن ،دواى

ئەوەى كە بۆيان ڕوون بووەتەوە كە بە ڕاستى ئەوانە ئەهلى دۆزەخن”.

خواً(عَلَ ْي ِه

باشترین کهسێك ک ه دهرکی ب ه ڕادەی ویست و ئاواتەخوازيى پێغهمبهری
َّالص َل ُة َو َّالس َلم) کردبێت لە بابەتی هیدایەت وەرگرتنی ئەبوتاڵیبدا ،حهزرهتی ئهبوبهکره.
ئەوەبوو لەپاش فەتحى مەككە ئەبو قوحافەى باوكى بەسااڵچووى دەهێنێتە خزمەت
سەردارى هەردوو جيهان تاوەكو ئەويش دەستى لەنێو ئەو دەستە موبارەكە بنێ و لە
حوزوورى پێغەمبەرى خوادا موسوڵمان بوونى خۆى ڕابگەيەنێت .وەختێ ئهم پیاوه پیره
نابینای ه ئيمان هێنانى ڕادەگەيەنێت ،ئهبوبهکر دهخزێت ه گۆشهیهکەوە و قوڵپ قوڵپ
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) هۆى گريانەكەى دهپرسێت ،هاوەڵى
دهگری .کاتێکیش پێغهمبهرى خوا َ
الل ،زۆر ب ه ئاواتهوه بووم باوکم ب ه
ئەشكەوت بەم شێوەيە وهاڵمی دهداتهوه“:یا رسول ٰ ّ
هیدایهت بگات ،وا ئێستا خوای گەورە ئهو ڕۆژهی ب ه نسیب ئهو و منیش کرد .بهاڵم
من هیدایهتی ئهبوتاڵیبم زۆر لە هیدایەتی باوکم پێ خۆشتر بوو ،چونکە تۆ زۆر
ئاواتەخوازی ئەوە بوویت .كەچى هیدایەت بە نسیبی ئەو نەبوو .ئهمهم بیر کهوتهوه،
2
بۆی ه كەوتمە گريان”.
 1بخاري ،جنائز ٨١؛ مسلم ،إيمان .40-39
 2طبراني ،المجمع الكبير 40/9؛ إبن حجر ،اإلصابة .240-237/7
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بانگەوازى وهحشی
وهک چۆن پێغهمبهری خوا ً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) پەرۆشى هیدایهتی ئهبوتالیبی
مامی بوو و تابڵێی بەتەنگ ئەم بابەتەوە بوو ،هەر بەو جۆرەش بەرامبەر هیدایەتدانی
وەحشی ،ئەو وەحشییەی کە بکوژی مامی پێغەمبەر و شێری خوا بوو ،هەمان
پەرۆشیی دەنواند و جار لەدوای جار سووربوونی خۆی دووپات دەکردەوە .ئهمهش
1
دیوی ناوهوهی ئهو ڕووداوەيە کە مێژوو تۆماری کردووە:
پێغهمبهری خوا َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) وهحشی بكوژى مامی بۆ سهر ڕێگهی ڕاست
داوهت دهکات .بۆ ئهم مەبەستهش نامهیهك دهنووسێت و ب ه یهکێکدا بۆی دهنێرێت.
پێغەمبەری پێشەوا لە نامەکەدا بانگهێشتى وەحشی دهکات تا بێت و ئیمان بهێنێت.
ێ و ،بهو کهسهدا ک ه نامهکهی بۆ هێناوه ،دهینێرێتهوه.
وهحشيش وهاڵمەنامهیهك دهنووس 
لهنامهکهدا ئهم ئایهته پیرۆزەی خوارهوه نووسراوە:
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ (الفرقان )69-68 :
“ئەوانەى هيچ جۆرە پەرستراوێك لەگەڵ خوادا ناپەرستن ،دەستيشيان ناچێتە
ئەو گيانەى كە خوا حەرامى كردووە ،مەگەر بە حەق و ڕەوا نەبێ .هەروەها توخنى
زيناش ناكەون .جا هەركەس ئەو كارە خراپانە ئەنجام بدات ،ئەوا تووشى سزا و
ئازار و ڕسوايى دەبێ .لە قيامەتيشدا ئازار و سزاى بۆ چەند بەرامبەر دەكرێ و،
دەبێت بە زەليلى و خەجاڵەتى و شەرمەزارييەوە بۆ هەتاهەتايە ژيانى تێدا بەرێتە

سەر”.

وەحشی لە ژێر ئایەتەکەدا نووسینی ئەم چەند دێڕەشی فەرامۆش نەکردبوو“ :تۆ
 1طبراني ،المجمع الكبير .197/11
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بۆ ئەوە بانگم دەکەیت کە موسوڵمان ببم ،بهاڵم من هەموو ئەو گوناهانەم ئەنجام
داوە کە لە ئایەتەکەدا باس کراون .ل ه ناو کوفردا ژیاوم و زینام کردووە .سهرباری
ئهمانه ،بیلبیلەی چاوت و مامی لهداڵ شیرینیشتم کوشتووه .جا ئايا کهسێکی وهك
من شایانی لێخۆشبوون دەبێت تا منيش بێم و موسوڵمان بم؟!!”
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)
خوا َ

لە بەرامبەر ئەمەدا پێغهمبهری
ئهم جارەيان لە نامەکەدا ئەم ئایەتە دەنووسێت:

نامهیهکی تری بۆ دهنێرێت.

 ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ (النساء )48 :
“بەڕاستى خوا هەرگيز لەوە نابوورێ كە هاوبەشى بۆ بڕيار بدرێ ،بێجگە لەوە،

لە هەموو گوناهێكى تر دەبوورێ ،بۆ هەركەس كە خۆى ويستى لێ بێ”.

وهحشی ئهمجارهش بهوه وهاڵمى دهداتهوه کە لێخۆشبوونی ناو ئایەتەکە بڕاوە و
یەکالیی نییە و ،بەجێهێڵراوە بۆ ویستی پەروەردگار .دوا بە دوای ئەمە ،پێغەمبەری
شەفەقەت بۆ جاری سێیەم نامەی بۆ دهنێرێتهوه و تیایدا ئهم ئایهت ه دهنوسێت:
 ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  (الزمر )53 :

“بڵێ ،ئهی ئهو بهندانهم ک ه دژ ب ه نهفسی خۆتان سنورتان بهزاندووه...
ئومێدبڕاو مهبن لە ڕەحمی خوا .چونک ه خوا ل ه تهواوی گوناهان دهبوورێت .بێ شك،

ئهو زۆر بهخشندهو بەبهزهییه”.

ً(صل َّ َى الله
خوا َ

ئیدی ل ه دوای ئهم ئایهته ،وهحشی دێت و بهیعهت ب ه پێغهمبهری
عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) دهدات .لهوه بهدوا ئهویش ل ه ڕیزی هاوەڵە بەڕێزەکان ههژماردهکرا و بەبێ
زیادکردنی دهستهواژهی " َر ِض َي الله َع ْن ُه" ناوی نەدەبرا .بهاڵم هەر چۆنێك بێت دواجار ئەو
بکوژی حهزرهتی حهمزه بوو ،نە خۆی ئەمەی لە بیر دەكرد ،نە دەوروبەرەکەشی.
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ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) ل ه دواڕۆژدا لەسەر ئەم تاوانەی سزا نەدرایە .چونک ه ئهو
لەوانە بوو وهحشی َ
ڕۆژەى ئهو کارهی ئهنجام دابوو ،هێشتا موسوڵمان نهبووبوو ،ب ه هاتن ه ناو ئیسالمیشەوە
خوای گەورە لە سەرجەم گوناهەکانی پێشووی خۆش بووبوو 1.ئەو لەم ڕووهوه بهختەوەر
بوو ..بەاڵم ئەو کەسەش كە ئەم دەستى چووبووە خوێنييەوە ،حهزرهتی حهمزه بوو!..
ئهو حهمزەيەى كە پێشتر مرۆڤێكى ئەفسووناوى بوو و زیڕەی بە شێرەکانی
بیابانیش کردبوو ،لهبهردهم پێغهمبهری خوادا کهوتبووه سهر چۆك و تاجی موسوڵمانی
لهسهرنابوو .ئەو لەو ڕووەوە كە لهگهڵ سهروهری ههردوو جیهاندا شیری ههمان
دایەنیان خواردبوو ،ب ه مهقامی برای شیريی پێغهمبهریش شهرهفمهند بووبوو 2.تا ئەو
ڕۆژەی نەهاتبووە ئیسالمهوه حاڵی موسوڵمانان سەرگوزهشتهیهك بوو ل ه ترس .بەاڵم بە
موسوڵمان بوونی حەمزە هيممەتى موسوڵمانان جۆشى سەند و زايەڵەى بانگەوازيان لە
گوێى تەواوى دوورگەى عەرەبدا زرنگايەوە .دهی وهحشی لهسهردهمی سهرگهردانیدا
دهستی چووبووه خوێنی ئهم حهمزهیهوه! ل ه ئوحوددا ڕم ه شوومهکهی چهقاندبووه
سینهی ئەو شێرە نەبەردە .ئهو حهمزهیهی کە ب ه درێژای ژیانی لە غەیری خوا
بەرامبەر هەموو شتێکی تر وتويەتى نا "ال" ،وەختێ بهسهر ڕمەکەی سهر سنگیدا
دهکهوت" ،ال" یهکی تری دەهێنای ه مهیدان و لەسەر شێوەی "ال"دا دەكەوتە سهر زهوی.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) جەستەی پارچە پارچەکراوی دەبینێ ،لە
كاتێكيش پێغهمبهری خوا َ
پەنا سەریدا دادەنیشێ و بە کوڵ فرمێسکی بۆ دەڕێژێ .ڕاستە شههیدان نەدەشۆرران،
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) حهزرهتی حهمزهی شوشت .لە برى ئاويش ،وەك
بهاڵم پێغهمبهرى خوا َ
بڵێى ب ه شهستهبارانی ئەشكى گهشی شوشتى .ئهو ئەشكانەى کە لە ئاوی کەوسەر
بەنرختر بوون 3.بەڵێ ،پێغەمبەرى خوا ً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) تا ئەو ڕادەيە بۆ حەزرەتى حەمزە
گريا .بەاڵم وا ئێستا بكوژى حەمزە دەستى خوێناويى درێژكردووە و بەيعەتى پێ دەدات.
جا تەماشاى فراوانيى ئاسۆى تەبليغى ئەو سەروەرە بكەن! ئەوەتا دەست لەناو ئەو دەستە
ب َما كَا َن ق َ ْبلَ ُه “ئيسالم ‘گوناهـ و كوفر’ى پێش ئيسالم بوون دەسڕێتەوە و اليدەبات”
ال ْس َل َم يَ ُّ
ِ 1إ ّ َن ْ ِ
(أحمد بن حنبل ،المسند )١٩٩/٤
 2بخاري ،شهادات 7؛ مسلم ،رضاعة 14-11؛ إبن هشام ،السيرة النبوية .45/4
 3طبراني ،المجمع الكبير 142/3؛ حاكم ،المستدرك219-218/3 ،130/2 ،
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دەنێ و پيرۆزبايى موسوڵمان بوونى لێ دەكات .جا مەگەر هەر خۆى نەبوو كە پێداگرى
دەكرد لەسەر موسوڵمان بوونى وەحشى؟! پاش ئهوهی وهحشی موسوڵمان بوو ،حهزرهت
خۆی ل ه گوێی نزیك کردهوه و ئهم وشانهی ب ه گوێدا چرپاند“ :ئهگهر بکرێ زۆر
خۆتم پێ نیشان نەدەی .چونكە بە بينينت حهمزهم بیر دهکهوێتهوه و لهوانهی ه نهتوانم
وەك پێویست شهفهقهتت بەڕوودا بنوێنم .ئیتر بەم جۆرە تۆ مەحکومی بەدبەختی دەبیت
1
و منیش بە تەواوی مانا فەرمانبەرێتى سەرشانم بەجێ ناگەیەنم”.
حەزرەتى وهحشی ب ه گیانێکی صهحابیيانهوه بۆ تەنيا جارێكيش بێ ئهم خواست
ً(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه)ً نهشکاند .بهردهوام خۆی ل ه
و فهرمانهی پێغهمبهری خواى َ
پێغهمبهری خوا ب ه دوور دهگرت و ههوڵیدهدا نەچێت ە بهرچاوی 2.بهاڵم ههموو خولەك
و چرکەساتەکانی لە چاوەڕوانی ئەو بانگهێشتەدا بەسەر برد کە لە پێغەمبەری خواوە
پێی دەگەیشت و بانگی دەکردە حوزووری .لهپشت كۆڵەكەيەكەوە دەوەستا و بە بێدەنگ ى
تهماشای پێغهمبهری خوای دهکرد و ههوڵی دهدا نیگاکانی بکاتە سۆمای چاوانی.
لهبهر خۆیهوه ههر دهیوت :تۆ بڵێی ڕۆژێك بێت و پێم بفهرمووێت“ :ئیتر دهتوانیت خۆتم
پیشان بدەیت ”.ل ه ڕۆژێك ل ه ڕۆژهکانی ئهم چاوهڕوانیي ه جەرگبڕهدا بوو ک ه ههواڵە
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ئاوا بووبوو و لێمان جیا
دڵتەزێنەكەی پێگەیشت .ئيدى پێغهمبهری خوا َ
بووبووەوە .حەزرەتى وهحشی بهجارێك ل ه جێی خۆی تهزیبوو .چونكە ئەو ئومێدەشى
لەدەست دابوو كە هەيبوو بۆ چوونە حوزوورى.
ئیدی حەزرەتى وەحشی ڕۆژەکانی تەمەنی هەر بە گەڕان بەدوای کەفارەتی
گوناهەکەیدا بەسەربرد .تا ل ه کۆتاییدا جهنگی یهمام ه هات ه پێش .هەر زوو چووه ناو
سوپاکهی حەزرەتى خالید و بهرهو مهیدانی جەنگ بهڕێ کهوت .ئهم ه ئهو دهرفهت ه
بوو ک ه ب ه هیچ شێوهیهك نهدهبوو ل ه کیسی بدات .ئهو گەورەترین قارەمانی ئیسالمی
شەهید کردبوو و دەستی چووبووە ئەو گوناهە سامناكەوە .هەرچەندە گوناهەکەی
 1طبراني ،المجمع األوسط 222/2؛ إبن هشام ،السيرة النبوية 20/4؛ إبن عبدالبر ،اإلستيعاب
.1565/4
 2إبن هشام ،السيرة النبوية 177-16/3؛ إبن حجر ،فتح الباري .370/7
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بەر لێخۆشبوون کەوتبوو ،بەاڵم لەتاو کاریگەريی ئازارەکەى ،ویژدانی هەروەك دۆزەخ
قرچەى دەهات .دهی ئەمەش هەلێکە و بۆی ڕەخساوە :هەلی لهناو بردنی دوژمنی
هەرە گهورهی ئیسالم ،موسهیلهمەى كەززاب.
حەزرەتى وهحشی ،هەمان ئەو ڕمە ژەنگاوییەی کە لە سینەی حەزرەتی حەمزەی
چەقاندبوو و وەك یادگارييەك الى خۆى هەڵیگرتبوو ،گرتە دەست و بەرەو جەنگی
یەمامە کەوتە ڕێ .جهنگ دهستی پێکرد و چهندين ڕۆژ درێژهی کێشا .موسهیلهم ه
و سوپاکهی شەڕی مان و نەمانیان دەکرد .موسهیلهم ه ل ه یەکێك لە ڕۆژە سەختەکانی
جەنگدا ،ب ه مهبهستی هەڵهاتن ،ل ه قهاڵک ه دێت ه دهرهوه .لەم کاتەشدا له الیهن یهکێك
ل ه پاسهوانه موسوڵمانهکانهوه دهبینرێت .ئهویش یهکسهر هاوار دهکاته حەزرەت ى وهحشی
و ،دهڵێت“ :ئهوهتا ،ئهوه دوژمنی خوایە ،دهیهوێت ههڵبێت!” حەزرەتى وهحشی ههر
ک ه گوێی لهم ه بوو ،ل ه جێی خۆی ڕاپهڕی و پڕی کرد بە ڕمە ژەنگاوییەکەیدا.
وەك چۆن چەندین ساڵ پێشتر بەو ڕمە ،شێری خوا ،حەزرەتی حەمزەی شەهید کرد،
وا ئێستا هەمان ئەو ڕمە دەچەقێنێتە سینەی دوژمنی خوا ،موسەیلەمەی كەززاب و
لە خوێنی خۆیدا دەیگەوزێنێت 1.ههر ک ه کهوتنی موسويلەمەى لهسهر ئهسپهکهیهوه
بینی ،لە شوێنی خۆیدا چووە سوجدەوە .لهنێو فرمێسکهکانیدا وهك بڵێی لەگەڵ
الل ئايا ئێستا دهتوانم بێمە
ڕۆحیانەتی پێغهمبهری خوادا دەدوا و ،دهیوت“ :یا رسول ٰ ّ
حوزوورت؟!”
ئێمە نازانین پێغهمبهری خوا َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) چ وهاڵمێکی حەزرەتى وەحشی
داوهتهوه .بهاڵم کێ دەزانێ ،لەوانەیە ڕۆحیانهتی پێغهمبهری خوا ل ه یهمامەدا ئاماده
بووبێت و لە بهرامبهر ئەم ناڵە و نیازە پڕ ل ه ئینکیسارهی حەزرەتى وهحشیدا دڵی نهرم
بووبێت و ،وهك پیرۆزباییهك بهرامبهر بهو جوامێرییەی ئهنجامی داوە ،حهزرهتی وهحشی
ل ه ئامێز گرتبێت و ،پێى فەرمووبێ“ :ئیتر دهتوانی ب ه کامی دڵ وهبهرچاوم کهویت”.
ئێمە هیچ کام لەمانە نازانین .چونكە ئهم بابهتە ،ڕەهەندى خووپێوەگرتووى ئێمە تێپەڕ
 1إبن عبدالبر ،األستيعاب ١٥٦٤-١٥٦٣/٤؛ ذهبي ،سير أعالم النبالء 178/1؛ أبن كثير ،البداية و
النهاية .325،268/6
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دەكات .گێڕانهوهی ئهم ڕووداوەش بە مەبەستى پێشكەشكردنى بهرچاو ڕوونییەك بوو
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)...
سهبارهت بهحهقیقهتی تهبلیغ الی پێغهمبهری خوا َ
بهڵێ ،دهبینین پێغهمبهری خوا تهنانهت دهبێت ه ڕهحمهت بۆ بکوژی ڕۆحێکی
مەزنی وەك حەزرەتی حەمزە ،کە بهالیهنی کهمهوه هێندهی باوکی خۆشيدهویست و بە
ئەندازەی برای خۆی بە دەمیەوە بوو .ئينجا لەپێناو موسوڵمان بوونیدا چەندین ڕێگ ه
تاقی دەکاتەوە .تا ئەوەى لە كەسايەتييەكى وەكو وەحشى ،صەحابييەك دێنێتە كايەوە .جا
ئهگهر بیری تهبلیغ پارچهیهك نهبووای ه لە ڕۆحی و ،ل ه فیترهتیدا ڕەگی دانەکوتابوایە
و ،لهگهڵ سرووشتیدا یهکانگیر نهبوایه ،چۆن دهکرا پێداگری بکات لهسهر موسوڵمان
بوونی کهسێکی وهك حەزرەتى وهحشی؟ نا ..لهم پهرۆشی و خهمخۆرییهیدا حەقيقەتێك
پەنهان بوو .ئەو حەقيقەتەى ک ه تهبلیغ سیفەتێکی لێجيانەبووەوەى پێغهمبهرانە (عَلَ ْيهِ ُم
َّالسالم) .ههر بۆی ه نەدەکرا جیاواز لەمە ڕەفتار بکات.

بانگهوازی عیکریمە
دوژمنایهتی عیکریمە زۆر ل ه هی وهحشی زیاتر بوو .ئهو ڕاستەوخۆ دوژمنی ئیسالم
خۆی بوو .واتە دوژمنایەتیيەکەی ئەو ،دوژمنایەتییەکی بەئەنقەست و هۆشەكى بوو.
لە بونیادی دانە دانەی ئەندامانی ئەو خانەوادەیەى عیکریمەی تێدا گەورە بووبوو،
دوژمنایەتییەکی سروشتی بەرامبەر بە ئیسالم هەبوو .سهرگهورهی ماڵ ئهبووجههل
بوو .جههالهتی باوك ڕیشەی ب ه هەموو سوچێكى ماڵدا داکوتابوو و ئاسمانی ئەو
خانەوادەيەى ب ه تاریکیی ه ڕهشهكەى ڕۆحى كردبووە چاڵێك ل ه چاڵهکانی دۆزهخ .خۆ
ئهگهر بهاتای ه ئهندامێکی ئهو خێزانە باوهڕی بهێنایە و موسوڵمان بووبووایە ،ئهوا
ڕۆژی ڕووناکی لێ دهکرای ە شهوەزەنگ و ئاراميی لێ زەوت دەکرا و بهسهختترین
شێوه ئازار دەدرا.
عیکریمە وەك ئەوەی لە دوژمنایەتی کردنی ئیسالمدا لەگەڵ باوکی پێشبڕکێ
بکات وەها بوو 1.له هەموو جموجووڵە ناپاکەکانی باوکیدا بەشداری دەکرد و دەست
 1إبن عبد البر ،اإلستيعاب ١٠٨٢/٣؛ إبن حجر ،اإلصابة .538/4
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لەسەر سنگ ئامادە دەبوو .کوفر پهردهی بهسهر بیناییدا دادابوو .تەنانەت دوای
فهتحی مهککهش ئهو هێشتا هەر ل ه یاخی بوونی خۆی نهکهوت .بهڵێ ،زۆر بوون
ئهوانهی لەگە ڵ فهتحی مهککەدا دڵیان فهتح بوو و هاتن ه ناو بازنەى نوورینی
ئیسالمهوه .بهاڵم عیکریمە دوژمنایەتییەکەی ههر بهردهوام بوو .ئەمە وێڕای ئەوەی
کە لە کاتی فەتحی مەککەدا شمشێری لە موسوڵمانان هەڵکێشابوو و هەوڵی
1
بەرهەڵستی دابوو ،دواتریش بهرهو یهمهن ههڵهاتبوو...
ئوم حەكيم هەم خێزانی عیکریمە و هەم کچە ماميشی بوو .ئافرەتێكى ژير و
بەفام بوو و پێشتر موسوڵمان بووبوو .ئەم ئافرەتە مەردە ،تهنها لەبەر وەفاى هاوسەرێتى
دهڕوا تا یهمهن و مێردهکهی قایل دهکات کە بگەڕێتەوە .بهاڵم عیکریمە ڕووی هاتن ه
حوزووری پێغهمبهری خوای نهبوو .ئاخر دوژمنايەتى و زوڵم و سوکایهتییهك نهمابوو
دژ بەو سەروەرە ئەنجامى نەدابێت .گهر بڕیار بوايە دڕك و داڵ لە ڕێى دابنرێت ،ئەو
پێش ههمووان ههڵپهی دهکرد .گهر بڕیار بوای ه خۆڵ بهسهریدا بکهن ،پێش ههموو
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)
کهس ئهو خۆی دهکرد ب ه خاوهنی ئیشەكە .بهاڵم پێغهمبهری خوا َ
بەتەنگ هیدایهتی عيكريمەشەوە بوو .بۆيە ههمان ئهو مامەڵە هەستيارەى لە بەرامبەر
وهحشیدا نواندى ،لەگەڵ ئەميشدا كردى.
وهختێ عيكريمە هات ه خزمهت سهروهری جیهانیان ،ئهو گیانی گیانان ه ب ه گوفتارێك
اج ِر
ِب ا ْل ُم َه ِ
الرَاك ِ
كە شايانى گەورەييەكەى بوو ،پێشوازى لێكرد و ،فەرمووىَ :م ْر َحبا ً بِ ّ
“ساڵو لە سوارى كۆچبەر!” ڕاستە هیجرهت ب ه واتا ئیسالمیيهکهی كۆتايى هاتبوو،
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) وهك ئاماژهیهك بۆ ل ه دوورهوه هاتوويى عيكريمە
بهاڵم پێغهمبهرى خوا َ
وههای فەرموو .تهنها ئهم ڕستهی ه بهس بوو بۆ تواندنهوهی کێوه بهفرینهکانی سینهی
عيكريمە .ئیتر خۆی ل ه دهوری دهستی پێغهمبهر دهگێڕاو داوای دوعای لێدهکرد و،
دهیوت“ :ئەى پێغەمبەرى خوا! داواى لێخۆشبوونم بۆ بكە لەسەر هەر دوژمنايەتييەك
كردوومە ،يان هەر كاروان و دەستەيەك بەشداريم تێدا كردووە و مەبەستم سەرخستنى
شيرك و بتپەرستى بووە!” پێغەمبەرى خواش (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) دەستى نزاى بەرزكردەوە
 1طبري ،تأريخ األمم و الملوك .160-159/2
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و ،فەرمووى“ :خوايە گيان ،لە هەر دوژمنايەتييەك كە عيكريمە كردوويەتى ،يان
هەر كاروان و سوپايەك كە بە مەبەستى بەرهەڵستى كردنى ڕێبازەكەت ڕێكى خستووە،
ببوورە و لێى خۆش ببە!” هەر كە عيكريمە ئەم نزايەى بيست ،وەخت بوو گەشكە
بيگرێ .چونكە هەرگيز چاوەڕێى پێشوازييەكى لەو جۆرەى نەدەكرد .بەڵێ ،چاوهڕێی
نهدهکرد ،ئاخر تا ئەو كاتە وەك هەر كەسێكى ترى ئاسايى تەماشاى پێغەمبەرى خواى
دەكرد و چاوەڕێى مامەڵەى كەسێكى ئاسايى لێدەكرد .جا كاتێك ئهو ههموو گرنگی
پێدانهی بينى ،تێگهیشت ک ه لە گومانهكەیدا بهههڵهدا چووه .بۆيە وتی“ :كەواتە
ئەى پێغەمبەرى خوا بەڵێن دەدەم كە هەرچيم خەرج كردبێت بۆ بەرەنگاربوونەوەى ڕێبازى
خوادا ،دەبێ دوو ئەوەندە لەپێناوى خوادا خەرج بكەم .چەندێكيش شەڕم كردبێت بۆ
بەرهەڵستى كردنى ڕێبازى خوا ،دەبێ دوو هێندەى ئەوە لە ڕێبازى خوادا خەبات و
كۆشش بكەم ”...ئيدى لە "يەرموك" بەڵێنەكەى بردە سەر ...ئەوەندە هەيە لێرە لەنێو ئەو
1
شتانەى كە بەخشى ،گيانيشى تێدا بوو.
حەزرەتى عيكريمە ب ه خۆی و خاو و خێزانیهوه بەشدارى غهزای یهرمووك دەكەن.
ل ه مهیدانی جەنگدا بریندار دهبێت و دهیبهن ه ناو چادرێکهوه .كاتێك هاوسهرهکهی
ب ه سهریهوه دهگری ،ڕووى تێدەكات و ،پێی دهڵێت“ :مهگری! تا سهرکهوتن نهبینم
نامرم ”.ئهمهش بۆ خۆی کهرامهتێکی تایبهتە بەو .پاش تاوێك حارسی کوڕی
هیشامی مامی دێت ه ناو چادرهکهوه و ،دهڵێت“ :مژدە بێ ،خواى گەورە سهرکهوتنی
ب ه نسیب کردین ”.ئیتر لهو کاتهدا حەزرەتى عيكريمە داوا دهکات ههڵی بسێنن ه
سهر پێ“ :ههڵمسێنن ،چونک ه وا پێغهمبهری خوا دێت ه ژوورێ ”.ئينجا لەگەڵ
الل ،ئایا بەڵێنەكەم بردە
ڕۆحيانەتى پێغەمبەرى خوادا بەم شێوەيە دەدوێ“ :یا رسول ٰ ّ
سەر؟ پەيمانەكەم هێنايەجێ؟” لە دوا هەناسەشیدا ئایهتیى ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ (يوسف “ )101 :بە موسوڵمانيى گيانم بكێشە و بمخەرە ڕيزى
پياوچاكانەوە”.ى خوێند و گیانی ب ه خوای بااڵدەست سپارد.
بهڵی ،بەڕاستى پێغەمبەرى

ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)
خوا َ

زۆر سووربوو لەسەر هيدايەتى

 1حاكم ،المستدرك .٢٧٢-٢٦٩/٣
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خەڵكى .ل ه تهبلیغدا سیمای نهسرهوتنی تێدا نهخشابوو و هێمايەك بوو بۆ ئاسۆيەكى
چاونەبڕ .دهستی موبارهکی بۆ ههزاران و سهدان ههزار کهس درێژ دهکرد و ،بهسهدان
و ههزاران کهسی بۆ جيهانە ڕۆشنەكەى ڕادهکێشا ،كەچى هێشتاش تێربوونی نهدهزانی.
ئاخر دهیویست هەموان ل ه ڕهحمهتە فراوانەكەى بەهرەمەند بكات .بهڵێ ،ئهو دهستی بۆ
هیدایهتی سهرسهختترین دوژمنهکانیشی درێژ دهکرد .بهم شێوهیهش ،قووڵيی چهمکی
تهبلیغ و ،بهرزيی ئاسۆی ئەم سيفەتەى لە پێغەمبەراندا پيشان دەداين.

 .٣دهردی تهبلیغ خهوی زڕاندبوو
لە تهواوی ژیانیدا ڕۆژێك نهبووه پێغهمبهر ً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) خهوێکی
ڕێكوپێکی لێ كەوتبێت .ئاخر ئهو دهردهداری دهردی ههموو مرۆڤایهتی بوو .بهڵێ،
ڕستهی "ب ه درێژايی ژیانی نهبووە ڕۆژێك چاو لێكبنێ و خهوێكی ئارامی لێ
بکهوێت" تهنها وهختێك ڕاست ه ک ه بۆ سهروهری جیهانیان بهکارببرێت .چونک ه تهنها
ئهو بوو كە ههموو ژیانی ل ه پێناوى تهبلیغدا بهسهربرد.
سااڵنى بەرايى دهورانی مهکک ه کۆاڵن ب ه كۆاڵن و چادر ب ه چادر دهگهڕا و ،ل ه
ً(صل َّ َى الله
کوێ بازاڕێك دابنرايە و خەڵكى كۆبووبوونايەتەوە ،مسۆگهر پێغەمبەرى خوا َ
عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) خۆی دهگهیانده ئهوێ و بانگی خەڵكەكەى دهکرد بۆ سهر دینی حهق .لهم
ڕێيەشدا تووشی سووکایهتی بێ شومار و ،بێڕێزى بێ ئهندازه دهبووەوه .خاك و خۆڵيان
دەكرد بەسەردا .کهچی ئهو بێ باكان ە بهردهوام دهبوو له ڕۆشتن بهرهو ئامانجەكەى .وهره
ببینه ئهو سیمایهی كە فریشتەكان دڵیان نهدههات لێی بڕوانن ،وا موشریکانی مهکک ه

تفى لێدەكەن! وهره ببین ه ئهو ڕوخساره درهخشانهی كە ب ه خاتری ڕووى ئەو گەردوون
بەديهێنراوە و ،دەم دەم خۆر لە ترسى ئەوەى نەبادا بە تينەكەى ئازارى بدات ،پەڵە
ههورانی دهکرده پهچهی سهر ڕووی ،وا ڕووبهڕووی ناشرینترین سووکایهتى دهبێتهوه!
ههر ک ه فهرمانی “خزمهکانت هۆشیار بکهوه” له ڕێی ئایهتیﭿ ﮀ
الص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم)
ﮁ (الشعراء  )214 :هوه دابهزی ،پێغەمبەرى خواً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّ
دەستبەجێ تهواوی خزمەكانى لە هۆز و تيرەكان کۆکردهوه و ،بەم جۆرە لەگەڵيان
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دوا“ :خوای بااڵدهست فەرمانى پێدام كە نزيكترين كەسەكانم ئاگادار بكەمەوە.
ئێوهش نزیکترین کهسانی منن .بهاڵم هەتاوەكو نەڵێن َ
الل) ،ناتوانم لە
(ل ِإلَهَ ِإ ّ َل ٰ ّ
حوزوورى پەروەردگاردا هيچتان بۆ بكەم .تەنها مەگەر ئەم وشەيە بڵێن ،ئەوجا
دەتوانم له دواڕۆژدا گهواهیتان بۆ بدهم”.
ئەو سەروەرە بەم شێوەيە لەگەڵيان دوا ،بەاڵم ئەوان وەك بڵێى بێ گيان بن ،وشەيەكيش
چييە لە زاريان نەهاتە دەر بۆ وهاڵمی ئهو نازداره .تەنها ئهبولهههبی مامی قسهی
کرد -بريا لە گۆ بكەوتايە و قسەى نەكردايە“ :-حهیف بۆ تۆ ،بۆ ئا ئهم ه ئێمهت
1
کۆکردووەتهوه؟!” دوابەدواى ئەو قسەيەش خهڵکهکه باڵوهیان لێکرد.
ً(ر ِض َي الله َع ْنهَا) بۆ ڕێکخستنی خوانی
هەموو سەروەت و دارايى حهزرهتی خهدیجە َ
سەرانى مهکک ه بهخهرج چوو .پێغهمبهری خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) داوهتى دهکردن و
خواردن و خواردنهوهی بۆ سازدهکردن و سفرهی بۆ دهڕازاندنهوه و ب ه باشترین شێوه
میوانداری دهکردن ،سا بهڵکو ل ه نێوان ئهم شتانهدا بتوانێت وشهیهك يان شتێك بدات
بە گوێياندا .بهاڵم هەرچۆنێك بێ ئەمە نهدهلوا.
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) باسی یهکێك لهو مهجلیسان ه دهکات و ،دەفەرموێ:
حهزرهتی عهلی َ
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) میوانداری سەرگەورەكانى
“جارێ لهو جارانهی كە پێغەمبەرى خوا َ
مەككەى کردبوو ،پاش نانخواردن باسی ڕاستی پێغهمبهرێتی خۆی بۆ کردن و وهك
داخوازییهکی خزمایهتی ،داوای كۆمەكى ل ه کهس ه ههره نزیکهکانی کرد .له کۆتايی
قسهکانیشیدا فەرمووى“ :کهستان تێدا نیی ه لهم بابهتهدا ببێت ه يارمەتيدەرم؟!” ئهو
دەمە من منداڵێکی الوازی حهوت سااڵنهی ڕهنگ پهڕیوو بووم .گۆزهیهكم پێبوو
ئاوم دهگێڕا .كاتێك بينيم کهس وهاڵمی قسهکانی پێغهمبهری خوا ناداتەوە ،خۆم
پێنهگیرا و گۆزهکهم دانا و ههڵم دایه“ :من ههم ..من پشتگیریت دهکهم یا رسول
الل ”.پێغهمبهرى خوا سێ جار داواكەى دووبارە کردهوه .بەاڵم لهههر سێ جارهکەدا
ّٰ
2
جگە ل ه من کهسى تر وهاڵمی نەدايەوە”.
 1بخاري ،تفسير (1 )111؛ مسلم ،إيمان 356-348؛ إبن سعد ،الطبقات الكبرى 74/1
 2أحمد بن حنبل ،المسند .159/1
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سااڵن هات و سااڵن ڕۆیشت .پێغهمبهرى سەروەرمانً َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بێ هیچ
سرهوت و وهڕسییهك بهردهوام بوو له بانگهواز بۆ ڕێی حهق .خزمە نزیکهکانی تهنها
ساتێکیش نههاتن گوێ بۆ وتهکانی شل بکهن .ئیتر ئهویش بهڕێ کهوت سا بهڵکو
ل ه دوور کهسانێك بدۆزێتهوه دڵبهستهی حهق بن و ،ئهمیش ب ه خۆری پهیامهکهی
ڕۆشنیان بکاتهوه .بەاڵم دۆزینهوهی مرۆڤى دڵ زيندوو ،هەروەك ئەوەى چاوەڕوان
دەكرا ،ئاسان نەبوو .ئەوەتا ل ه طائیف بهردباران کرا و گاڵتهی پێکرا 1.ل ه زۆربهی
ئهو چادرانهی بۆی دهڕۆشت ،دهردهکرا 2.بەاڵم ئهو خواست و ويستە جددییهى هەروا
بهههوانت ه دهرنهچوو .وەك بڵێى خواوەندى ميهرەبان بهرهو دنیايەكى چاوەڕواننەكراو
کهمهندکێشى دەکرد .هەرواش بوو.
ئەوە بوو قهدهر بهرهو عهقهب ه ڕێنموونی کرد و بە کۆمهڵێك مرۆڤی سينەپاكى
ناساند .لێرەدا شهش کهسى ناسی .ساڵی دواتر ئهم شهش پیاوه بوون بە دوانزه.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) چەند بابەتێكى پێ ڕاگەياندن .لە حاڵێكدا ئيمانيان
پێغەمبەرى خوا َ
بهێنايە ،دهبوو لە چوارچێوەى ئەو مەرجانەدا ئيمان بهێنن .ئهوانیش فەرمايشتەكانى
پێغهمبهری خوایان بێ هیچ دوودڵييەك قبووڵ کرد .ئیتر ئهوه بوو حهزرهتی موصعهبى
لهگهڵ ناردن تا موسوڵمانێتییان فێر بکات .ساڵی دواتر حەزرەتى موصعهب ب ه خۆى و
حهفتا و دوو کهسهوه هاتهوه بۆ عهقهبه .ئهمانیش بهیعهتیان دا ب ه پێغهمبهری خوا .لهم
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) ئامۆژگاری دهکردن بەوەى كە پێش بڕیاردان،
نێوهندهشدا حهزرهتی عهباس َ
وا باشە چاك بیربکهنهوه .ئهوهی بۆ ڕوون دهکردنهوه ک ه چۆن ب ه قبووڵکردنی ئهم
پهیامه ،ههموو جیهان ل ه بهرامبهریان دهوهستێتهوه و دهبێته دوژمنیان .لە بەرامبەر ئەم
قسانەدا هيچ كاميان پهشیمان نەبوونەوە .ئيتر بەم شێوەيە بهیعهتیاندا كە تهنانهت ل ه
3
سهختترین حاڵ و باريشدا پێغەمبەرى خوا بەسەر خۆياندا پێش بخەن.

 1إبن سعد ،الطبقات الكبرى 212-211/1؛ إبن هشام ،السيرة النبوية .267-266/2
 2إبن هشام ،السيرة النبوية .270/2
 3إبن هشام ،السيرة النبوية .292-276/2
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 .٤عهشقی تهبلیغ الی هاوهاڵن
موصعهب تاقانهى دەوڵەمەندترین خێزانی مهکک ه بوو .كاتێك موسوڵمان بوو،
تهمهنی حهڤده سااڵن بوو .وەختێ ب ه کۆاڵناندا ڕهت دهبوو ،کچانی گهڕەك ب ه جارێ
ههڵپهیان دهکرده بهر پهنجهرهی ماڵهکانیان و بۆ وهدهست خستنی دڵی ،دەسماڵى
خۆشهویستییان بۆ درێژ دهکرد .کهسێك بوو زۆر گرنگی ب ه خواردن و پۆشاك دهدا،
ی ڕوویهکی خۆشی نهدییهوه.
بهاڵم ههر ک ه هاته ناو ئیسالمهوه ،چیتر ل ه خێزانهکه 
وهختێکیش هیجرهتی کرد بۆ مهدینه ،جگ ه ل ه دهست ه جلهکهی بهری هیچی تری
نەبوو .لهوهودواش ههر وا ژیا .تەنانەت ل ه ئوحوددا یهكبهیهکی ئهندامهکانی الشەى
ل ه پێناوی خوادا بهخت کرد ..بهڵێ ،لهو ڕۆژهدا وهك ئەوەى لهسهر تهختهی قهصابی
پارچ ه پارچه کرابێت وههابوو .وەختێكيش ويستيان ئەسپەردەى خاكى بكەن ،پارچە
1
قوماشێكيان دەست نەكەوت تا كفنى پێ بكەن.
ئهم هاوهڵ ه پايەبەرز و نەجيبەى مامۆستای مرۆڤایهتی ،ههر ئەوەندەى گهیشت ه
مهدینه ،ڕاستهوخۆ دهستی كرد ب ه بانگهواز و تەبليغ .وەك بڵێى دەرگايەك نەمابوو ل ه
مهدینهدا تهقهی لێ نهدابێت .هێنده بهئیخالس و حهسبی و ناخگۆیا بوو ،ئەوەى گوێی
لێ بگرتایه و ل ه مهجلیسيدا دانیشتایه ،ل ه نزیکترین کاتدا کاژی کوفری فڕێ
دهدا و بهرگی نوورینی ئیمانی دهپۆشی .هاتنی ئهو شەپۆل هەژانێكى ل ه مهدینهدا
بەرپا كرد .شەپۆلێك ،خاشاكى كوفرى ڕادەماڵى و ياقووت و مەرجانى ئيمانى دەكردە
ديارى كەناراوى داڵن .دەتوت چاوگێكى نوورينە و دەروونە تاريكەكان ڕۆشن دەكاتەوە.
بهدرێژايی مانهوهی لە مەدينە میوانی ماڵی ئهسعهدی کوڕی زوراره بوو .ئهم زاتە،
تەنانەت بەر لە تەشريف هێنانى پێغەمبەرى خوا بۆ مەدينە و فهرزبوونی نوێژی
2
جومعهش ،باوهڕدارانی کۆدهکردهوه و بهکۆمهڵ نوێژی جومعهی پێ دەكردن.
ههرچی پياو ماقوڵى مهدین ه ههبوو ،هەموويان دههاتنه ماڵی حەزرەتى ئەسعەد
و گوێیان بۆ حەزرەتى موصعهب ڕادەگرت .هاتوان ب ه کۆڵێ خهشم و قینهوه خۆیان
 1بخاري ،جنائز 28؛ مسلم ،جنائز .44
 2أبو داود ،صالة 209؛ إبن ماجة ،إقامة الصالة .78
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دهکرد ب ه ماڵدا .بهاڵم كاتێ دەگەڕانەوە ،بە كۆمەڵێ هەستى زۆر جياوازەوە دەگەڕانەوە.
سهعدی کوڕی موعاذیش یهکێك بوو لهوانه .ئهویش ڕۆژێكيان بە توڕهییهوه بهرهو
ك ل ه مهدینهدا
ماڵی ئهسعهد بهڕێکهوت .ڕايگەياند ك ە ڕێ نادات هیچ کهسێ 
ئاشوب بنێتهوه .ئاخر وايان دابوو بە گوێيدا كە حەزرەتى موصعەب بۆ ئاژاوەگێڕى
هاتووە .بۆی ه ئهویش ب ه ئهرکی خۆی دەزانى كە وهك سهرگهورهیهکی مهدین ه ئهم
ئاشووب ه لەناوبەرێت .خۆی کرد بهماڵدا .حەزرەتى موصعهبيش وهك ههمیشه ،ب ه
زوبان ه شیرین ه سهوسهن ئاساکهی خۆی ڕازی سەفەرى ئهبهديی لهگهڵ ئهوانهی
چواردهوریدا تاووتوێ دهکرد .ل ه سهرهتادا سهعد زۆر بهڕهقی ڕهفتاری كرد .بهاڵم
حەزرەتى موصعهب ئەم دڵنياييەى پێدا“ :ل ه پێشدا دانیشهو گوێم لێبگرە .ئهگهر ئهو
شتانهی باسیان دهکهم بهدڵت نهبوون ،ئهوا کۆتايی بهم کارهم دێنم و چیتر ناڕهحەتت
ناکهم ”.ئهم قسانه بهس بوون بۆ نهرمکردنی دڵی سهعد .زۆرى نەبرد سهعد يەكەم
هەنگاوى نا بەرەو ئەو دهرگایهى ک ه لێيەوە بەرز دەبووەوە بۆ ئەو پايەيەى فريشتەكان بە
1
خاكى بسپێرن .ئيتر له ناخی دڵیهوه شايەتمانى هێنا.
بهڵێ ،سهعدی کوڕی موعاذ ل ه بهردهم حهزرهتی موصعهبدا كەوتە سەرچۆك
و موسوڵمان بوونى خۆى ڕاگەياند .موسوڵمانبوونی سەعد ل ه مهدینهدا جۆش و
خرۆشێکی وههای هێنای ه مهیدانهوه ،ڕۆژی موسوڵمانبوونی حەزرەتى عومهری ل ه
مهککهدا دەخستەوە یاد .دهنگدانهوهی موسوڵمانبوونەكەشى لهکهمترین ماوهدا بهناو
سەرجەم هۆزهکانی دهوروبهردا وهك ڕووداوێکی مهزن باڵوبووەوە.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بێوچان بهردهوام سەرگەرمى باڵو
جا ههروهك پێغهمبهری خوا َ
کردنهوهی حهق و حهقیقهت بوو ،هەر بەو شێوەيەش ،شاگرد و قوتابیي ه ڕاستگۆکانی
ب ه ههرچوار الی دنیادا باڵوهیان کرد و ئهرکی گهیاندنی بانگهوازی حەقيان ب ه
كامڵترين شێوه بەجێ گهیاند .ئيتر جیهان لە سايەى مهشخهڵی ئهو دڵ ه نوورانيانەدا بۆ
ههمیشه ڕووناك بووهوه .مهگهر ئهو پاڵنهرهی موصعهبی بۆ مهدین ه و ،تهڵحهی بهرهو
"دومة الجندل" و ،سااڵنێك دواتر بهراء و خالیدی بهرهو یهمهن ڕاپێچکرد ،هەر ههمان
 1إبن هشام ،السيرة النبوية .285/2
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ئەو ڕۆحيەت و شعوورە نهبوو؟
خۆ ئەگهر بهاتایە یهکێك سەركەوتوو نەبووايە لەو شوێنەى بۆى نێرراوە ،پێغهمبهری
ً(صلَ َى الله عَلَ ْي ِه َو عَلَى � آ ِل ِه َو َصح ِب ِه َو َسل َّ ْم) كەسێكى ترى دەناردە جێى .بێگومان ئەم جێگۆڕكێيەش
خوا َ
بەرهەمى خۆى دەبوو .بۆ نموونه :خالیدی کوڕی وهلید ،كە بە مەبەستى ئيرشاد و
بانگەواز نێررابوو بۆ يەمەن ،زۆر سەركەوتوو نەبوو .بۆيە پێغەمبەرى خوا ً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة
َو َس َلم) حەزرەتى عەلى نارد بۆ يەمەن و حەزرەتى خاليديشى نارد بۆ الى گاورەكانى
نەجران.
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) ئهم ڕووداوەمان بهم شێوهیه بۆ دەگێڕێتەوە:
بهرائی کوڕی عازب َ
“لهگهڵ خالیددا چهندين ڕۆژ ل ه یهمهن ماینهوه .تا کاتێ عهلی نههات ،کهس
باوهڕی پێ نهکردین و نههات ه ڕیزمانەوە .جا ههر ک ه حەزرەتى عهلی هات ،ههموو
شتێك لهپڕ گۆڕانی بهسهردا هات .ئیتر خهڵکى پۆل پۆل دهستیان کرد ب ه هاتن ه ناو
1
ئیسالمهوه و موسوڵمان بوونی خۆیان ڕاگهیاند”.
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) ل ه یهمهن سهرکهوتن بوو .ئاخر ئهو
بهڵێ ،بهشی حهزرهتی عهلی َ
ڕابردوويەكى درێژى لەگەڵ پێغەمبەرى خوادا هەبوو .ئەمە جگە لەوەى كە لە پلەى
باوكايەتى ئەو زنجيرە زێڕينەدا بوو كە لە حەزرەتى حەسەن و حوسەينەوە َ(ر ِض َي الله َع ْنهُ َما)
بەردەوام دەبوو و ،سەرجەم ئەو قوتب و موقەڕڕەبين و ئەوليا و ئەصفيايانەى دەگرتەوە
كە تا قيامەت دەهاتن .ئهمڕۆشی لەگەڵدا بێت ،حهق و حهقیقهت هێشتا ل ه ژێر
باڵی پهنابهخشی ئهواندا نوێنهرایهتی دهکرێت .ئيدى ئەم حهزرهتی عهلييە ،ب ه وت ه
شيرينەكانى دڵی تهواوی خهڵکی یهمهنى فهتح دەكرد .تا ئەوەى ڕۆژ بگوزهرێ و
2
ئهوانیش ههموو بهدهسته جهمعی له حهجی ماڵئاواییدا بێنە ناو ئيسالمەوە.

 1طبري ،تاريخ األمم و الملوك 197/2؛ بيهقي ،السنن الكبرى .369/2
 2إبن كثير ،البداية و النهاية .120/5
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ج) پەيام بۆ سەرۆك دەوڵەتان
لە كاتێكدا پێغەمبەرى خوا ً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) سەرگەرمى ناردنى ئەو
كەسايەتييە بەتوانا و لێهاتووانە بوو بۆ ناوچەكانى دەوروبەر بە مەبەستى بەجێهێنانى
ئەركى تەبليغ ،لە هەمان كاتيشدا نامەى بۆ پاشا و سەرۆك دەوڵەتان دەنارد و بانگى
دەكردن بۆ سەر ئايينى حەق .ئەمەش خۆى لەخۆيدا ڕوويەكى ترى تەبليغى پێك دەهێنا.

 .1نەجاشی
نەجاشی فەرمانڕەواى حەبەشە بوو .جا لەبەر ئەوەى پێغەمبەری خوای نەبینیبوو،
بە صەحابى هەژمار نەدەكرا ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا مرۆڤێکی مەزن و لێهاتوو بوو.
ً(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه)ً حەزرەتى عەمری کوڕی ئومەییەی نارد بۆ الی
پێغەمبەرمان َ
نەجاشی .پەيامەكەى سەروەرمان بەم جۆرە بوو:
ِم ْن ُم َ ّ َم ٍد رَ ُس ِ
اللِ ِإلَى النّ َ َج ِاش ِّي ْال َ ْص َحمِ َمل ِ
ِك ا ْل َحبَشَ ِةَ :س َل ٌم
ول ٰ ّ
الم َه ْي ِم َنَ ،و أ َ ْش َه ُد
اللَ ا ْل َمل َ
ك ف َ ِإنِّي أ َ ْح َ ُد ِإل َ ْي َ
َعلَ ْي َ
ك ّٰ
الم ْؤ ِم َن ُ
وس ُ
ِك ا ْل ُق َُد َ
َ
اللِ َو َكل َِم ُت ُه أ َ ْلقَاهَا ِإلَى َم ْري َ َم ا ْلبَ ُت ِ
ول الطَّاهِ رَ ِة الطّ َ ِيّبَ ِة
وح ٰ ّ
يسى ُر ُ
أ ّ َن عِ َ
ريك ل َ ُه
اللِ َو ْح َد ُه َل َش َ
الح ِصين َ ِةَ ...و ِإنِّي أ َ ْد ُعو َك ِإلَى ٰ ّ
َ

“لە موحەممەد ،پێغەمبەری خواوە بۆ نەجاشی ئەصحەمە ،پاشای حەبەشە:
ِك و "ا ْل ُق َُدوس"
سەالمت لێبێت! بەم بۆنەیەوە سوپاس و ستایشی پەروەردگاری "ا ْل َمل َ
الل" یە
وح ٰ ّ
"الم َه ْي ِمن" دەکەم .وە شایەتى دەدەم کە حەزرەتى عیسا ُ"ر ُ
"الم ْؤ ِمن" و ُ
و ُ
و کەلیمەی خودایە کە دایبەزاندووەتە سەر مەریەمی داوێنپاك و پاکیزەی بەتوول...
1
بانگت دەکەم بۆ الی خودای تاك و تەنهای بێ هاوەڵ”.

ك"ی
"س َل ٌم َعلَ ْي َ
سەروەرى مرۆڤايەتى هەر لە سەرەتاوە ڕاستەوخۆ دەستەواژەی َ
ئاڕاستە دەکات و بەمەش ئاماژەیەکى پەنهان دەکات بۆ ئەوەى کە شتێکی لە

 1طبري ،تأريخ األمم و الملوك 132-131/2؛ إبن كثير ،البداية و النهاية .83/3
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نەجاشیدا بەدی کردووە .بەڵێ ،وەك بڵێی سەروەرمان بە چاوە غەیب بينەكانى هیدایەتى
نەجاشيی بینیوە ،بۆیە وا بەم شێوەیە لەگەڵی دەدوێت .سەرەڕای ئەمەش ،شێواز و
دەستەواژەکانى ناو نامەکە تا بڵێی ناوازەن .ئەوەتا دەبینین کاتێك پێغەمبەری خوا
دەیەوێت بچێتە ناو بابەتەکەوە ،لە ڕێگەی حەزرەتی مەریەمەوە نزیك دەبێتەوە کە بەها
و قەدرێکی بێ پایانی الی نەجاشی هەیە .جا خۆ لە ڕاستیدا حەزرەتی مەریەم الی
ئێمەش خاوەن قەدر و پێگەيەكى مەزنە .چونکە حەزرەتی مەریەم ئەو ئافرەتەیە کە
پێغەمبەرێکی مەزنی هێناوەتە دنیاوە و مەزهەری ئیلهامە.
لێرەدا الیەنێکی گرنگ هەیە کە دەبێت بەوردی سەرنجی بدەین ..نەجاشی
مرۆڤێکی مەسیحییە .پێغەمبەری خواش (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) لە نامەکەیدا ئەو ئایەتانەی
قورئانی پیرۆزی بەکارهێناوە کە پەیوەندییان بەم بابەتەوە هەیە .ئەمە کاریگەرترین و
سەالمەتترین ڕێ بوو بۆ چوونە ناو دڵی نەجاشییەوە .لە ڕاستیدا هەرواش بوو.
نەجاشی بۆ پێشوازيکردن و وەرگرتنی نامەکە لە تەختەکەی دێتە خوارەوە .ئينجا
نامەکە ماچ دەكات و دەيخاتە سەر سەری .هەر کە لە خوێندنەوەی نامەکەش
الل دەداتەوە و موسوڵمان بوونی
دەبێتەوە ،ڕاستەوخۆ وەاڵمی بانگەوازەکەی رسول ٰ ّ
خۆی ڕادەگەيەنێت .ئینجا بێ ئەوەی کات بە فیڕۆ بدات ،وەاڵمی نامەكە دەداتەوە.
1
نەجاشی لە نامەکەیدا دەڵێت:
ِإلَى ُم َ ّ َم ٍد رَ ُس ِ
ك رَ ُس ِ
اللِ...
اللِ ِم َن النّ َ َج ِاش ِّي ْال َ ْص َحمِ  ...أ َ ْش َه ُد أَنّ َ َ
ول ٰ ّ
ول ٰ ّ
ِيك ف َ َع ْل ُت .يَا رَ ُس َ
اللِ ،ف َ ِإنِّي
ْت أ َ ْن آت َ
ف َ ِإنِّي َل أ َ ْمل ُ
ول ٰ ّ
ِك ِإ ّ َل ن َ ْف ِسي َو ِإ ْن ِشئ َ
أ َ ْش َه ُد أَنّ َ َما تَق ُ
ُول َح ّ ٌق
“بۆ موحەممەد ،پێغەمبەری خوا ،لە نەجاشی ئەصحەمەوە ...شاهێدى دەدەم کە
تۆ پێغەمبەری خوایت ...ئەگەر بفەرموون هەر ئێستا دێمە خزمەتتان .بەاڵم من تەنها
 1إبن سعد ،الطبقات الكبرى 259-258/1؛ حلبي ،إنسان العيون .461/1
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نەفسی خۆمم بەدەستە و دەسەاڵتم بەسەر شوێنکەوتووەکانمدا ناشکێت .دیسانەوە
1
شایەتی دەدەم کە هەرچی تۆ دەیڵێیت حەق و ڕاستییە”
نەجاشی خاوەنی هەست و شعوورێکی ئیمانيی دامەزراو بوو .دەگێڕنەوە جارێکیان
بە دەوروبەرەکەیی وتووە“ :بریا لە بری ئەم هەموو سەڵتەنەت و فەرمانڕەواییە
2
خزمەتکاری پێغەمبەری خوا بوومایە”.
ئیدی ڕۆژان یەك بە دوای یەکدا هاتن و تێپەڕین .تا ئەوەی ڕۆژێکیان پێغەمبەری
خوا ً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) دێتە مزگەوت و بە ئامادەبووان دەفەرموێت“ :هەستن ،نوێژی
3
جەنازە لەسەر نەجاشی برامان دەکەین”.
ئەنجامدانی نوێژی جەنازە بە غائيب (واتە بەبێ ئامادەبوونی تەرمی مردوو)
بابەتێکە لە نێو زانایانى فیقهدا ڕای جیاوازی لەسەرە .لە کاتێکدا کە ئیمامەکانى
مەزهەبی شافیعی و حەنبەلی ئەم جۆرە نوێژەیان بەالوە دروستە ،کەچی ئیمامەکانی
مەزهەبی حەنەفی و مالیکی پێچەوانەی ئەمەیان دەربڕیوە 4.چونکە بە ڕای ئەوان،
لە ئەنجامی موعجیزەیەکەوە خوای گەورە تابووتی نەجاشی لەبەردەم پێغەمبەرماندا
بەرجەستە کردووە .ئیتر بەم شێوەیە ئەو نوێژى جەنازەیە بە حازری کراوە 5.ئەمە
بابەتێکى فیقهيیە و ئێرەش شوێنی لێکدانەوەی وردەکارییەکان نییە...

 .2هەرقل
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) نامەی دووەمی بۆ هەرقلى ئيمپراتۆرى ڕۆم نارد.
پێغەمبەری خوا َ
ئەم ئەركەشی بە هاوەڵی پایەبەرز ،ديحيەى کەلبی سپارد .ئەمەش دەقی نامەكەیە:
 1إبن سعد ،الطبقات الكبرى 207/1؛ الطبراني ،تأريخ األمم و الملوك 132/2؛ إبن حبان ،الثقات .9/2
 2بڕوانە :أبو داود ،جنائز 56؛ أحمد بن حنبل ،المسند .146/1
 3بخاري ،جنائز 65 ،4؛ مسلم ،جنائز .67-62
 4إبن قدامة ،المغني 195/2؛ جزيري ،المذاهب األربعة .522/1
 5سرخسي ،مبسوط 67/2؛ قرطبي ،الجامع ألحكام القرءان 82/2؛ إبن همام ،الفتح الكبير -227/2
.118
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الرُ ِ
ومَ :س َل ٌم َع َل َم ِن اتَّبَ َع ا ْل ُه َدى.
ِم ْن ُم َ ّ َم ٍد َع ْب ِد ٰ ّ
اللِ و رَ ُسو ِل ِه ِإلَى هِ رَ ْق َل َعظيمِ ّ
ِك ٰ ّ ُ
الل أ َ ْجرَ َك َم ّرَت َ ْ ِي .ف َ ِإ ْن
أ َ ّمَا ب َ ْع ُد ف َ ِإنِّي أ َ ْد ُعو َك بِ ِد َعاي َ ِة ْال ْس َل ِم  ،أ َ ْسل ِْم ت َ ْسلَ ْم يُ ْؤت َ
ك ِإ ْث َم ْال َ ِر ِ
اب ت َ َعالُ ْوا ِإلَى َكل َِم ٍة َسوَا ٍء ب َ ْينَنَا َو
ت ف َ ِإ ّ َن َعلَ ْي َ
يسيّ َ
نيَ .و يَا أَه َْل ا ْلكِ تَ ِ
تَوَلّ َ ْي َ
ضا أ َ ْربَابًا ِم ْن ُدونِ
ب َ ْينَك ُُم أ َ ّ َل ن َ ْع ُب َد ِإ ّ َل ٰ ّ
اللَ َو ال نُ ْش ِر َك بِ ِه َش ْيئًا َو َل يَتّ َخِ َذ ب َ ْع ُ
ضنَا ب َ ْع ً
اللِ ف َ ِإ ْن تَوَلّ َ ْوا فَقُولُوا ْاش َه ُدوا بِأَنَّا ُم ْسل ُِمو َن
ّٰ

“لە موحەممەد ،بەندە و پێغەمبەری خواوە بۆ هەرقلی گەورەی ڕۆم :سەالمی خوا
لەوانە بێت کە ڕێگەی هیدایەتیان گرتووەتە بەر .لە پاشان ،بانگت دەکەم بۆ ئایینی
ئیسالم .موسوڵمان بە ،بێوەی دەبی .بەم جۆرەش خوای گەورە دووچەندان پاداشتت
دەداتەوە .خۆ ئەگەر پشت هەڵبکەیت ،ئەوا سەرباری گوناهى خۆت ،ئۆباڵى هەموو
ئەو کەسانەشت لەسەر دەبێت کە پشت هەڵدەکەن.
‘ئەی ئەهلی کیتاب ،وەرن با لەسەر وشەى هاوبەشی نێوانمان ڕێکبکەوین (ئەو
الل هیچی تر
وشەیەی کە لە نێوان ئێمە و ئێوەدا هەمان واتای هەیە) جگە لە ٰ ّ
نەپەرستین ،شەریك بۆ خوا بڕيار نەدەین و جگە لە خوا کەسمان کەسی ترمان نەکات
بە پەرستراو .خۆ ئەگەر ئەوان دیسان ڕوویان وەرگێڕا ،ئەو کات ئێوەش بڵێن :بە شایەت
بن ئێمە موسوڵمانین’(ال عمران ”)64 :
ئەم وتانە کاریگەرییەکی قووڵیان لەسەر هەرقل بەجێ هێشت .لەو ماوەیەشدا
ئەبوسوفیان لە شام بوو ..لە نێوان ئەبوسوفیان و ئیمپراتۆردا ئەم ئاخاوتنە هاتەکایەوە:
هەرقل:
 بنەچە و نەسەبی چۆنە؟ خاوەن بنەچە و نەسەبێکی ڕەسەنە. ئایا پێشتر هیچ کام لە باووباپیرانى بانگەشەی لەم شێوەیەيان کردووە؟(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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 نەخێر ،شتى وا نەبووە. هیچ کام لە باووباپیرانی فەرمانڕەوا بوون؟ نەخێر ،تیایاندا هەڵنەکەوتووە. شوێنکەوتووانی لە هەژارانن یاخود دەوڵەمەند و دەستڕۆشتووەکان؟ زۆرینەیان لە هەژارەکانن. شوێنکەوتووانی زیاد دەکەن ،یاخود کەم دەکەن؟ ڕۆژ بە ڕۆژ زیاد دەکەن. هەرگیز بووە درۆى کردبێت؟ نەخێر ،هەرگیز درۆمان لێ نەبیستووە. هیچ ناپاکییەکتان لێ بینیوە؟ تا ئەمڕۆ شتی وای لێنەبینراوە .بەاڵم دوای ئەمە نازانم چۆن دەبێت.بەم شێوەیە دەبینین ئەبوسوفیان ،كە تا ئەو کاتە موسوڵمان نەبووبوو و جەمسەرێکی
دیاری نەیاری کردنی پێغەمبەری خوا بوو ،مەگەر تەنها لە کۆتا ڕستەی قسەكانيدا
ئینجا توانی گومان و دوودڵییەك بترنجێنێتە قسەکانیەوە.
هەرقلیش وەاڵمەکانى ئەبوسوفیان دووبارە دەکاتەوە و ڕایدەگەیەنێت کە هەموو ئەوانە
بەڵگەن لەسەر ریسالەتی پێغەمبەر ً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) .پاشان پرس و ڕا بە ئوسقوفەکەی
دەکات ،ئەویش هەمان بۆچوونی دەبێت .بە گوێرەی یەکێك لە ڕیوایەتەکان ،لەوێدا
ئیمانی خۆی ئاشکرا دەکات و ،دەڵێ“ :زۆر نابات هەموو ئەم ناوچانەی لە ژێر پێمدان
دەبن بە موڵکی ئەو 1”.ئەمە دەڵێت و لە دواییشدا قسەکانی وەك خۆی دێنەدی.
بەاڵم کاتێك تووڕەبوون و پیش خواردنەوەی قەشەکان دەبینێت ،ڕێڕەوی قسەکانی
دەگۆڕێت و ،دەڵێت“ :من ئێوەم تاقی کردەوە ،تاکو بزانم تا چ ڕادەیەك پابەندی
 1بخاري ،بدء الوحي .6
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ئایینەکەی خۆتانن ”...بەاڵم ئوسقوفەکەی ئیمان دەهێنێ و بە شێوەیەکی غەیبی
َّ 1
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل ْم).
بەیعەت دەدا بە پێغەمبەر َ

 .3ئەوانی تر
سەروەرمان پەیامی بۆ چەندین کەس و شوێنى تریش ناردووە .هەيانبوو ڕێى
ڕاستى دەگرت و ئيسالمى قبووڵ دەكرد ،هەشيانبوو لەگەڵ ئەوەشدا كە موسوڵمان
نەدەبوو ،كەچى ڕێز و حورمەتی شایستەیان بەرامبەر بە پێغەمبەری خوا دەنواند.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه
مقەوقەسی فەرمانڕەوای قبتییەکان یەکێك بوو لەوانە .پێغەمبەری خوا َ
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) بۆ نارد .ئەگەرچى
َو َسل َّ ْم) پەیامێکی بە حاتەبى کوڕی ئەبی بەلتەعەدا َ
مقەوقەس نەبوو بە موسوڵمان ،بەاڵم بەدرێژایی ماوەى مانەوەى حاتەب لە ميسر،
بەوپەڕی ڕێز و خۆشەویستییەوە میوانداری کرد و لە دواییشدا چەندین دیاری
نارد بۆ پێغەمبەرى سەروەرمان .دایکی ئیمانداران ،حەزرەتی "ماریە"ش یەکێك بوو
لەو دیارییانە .پێغەمبەرمان بە خێزانی خۆی قبووڵی کرد و منداڵێکیشی بە ناوی
"ئیبراهیم"ەوە لێبوو 2.جگە لەمەش ،لە ناو دیارییەکاندا ئێسترێکى سپی تێدا بوو بە
ناوی"دولدول" 3.ئەم ئێسترە ،یەکەم ئێستر بووە کە عەرەبی ئەو زەمانە بينيبێتى.
یەکێکی تريش لەو پاشایانەی کە پێغەمبەری خواً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) نامەی بۆ نارد،
کیسرای پاشای فارس بوو .بەاڵم هەڵوێستی کیسرا لەوانی تر جیاواز بوو .کیسرا
نامەکەی پێغەمبەرمانی دڕاند و فڕێی دایە سەر زەوی ..سەرەنجامی ئەم ڕەفتارەش
لە پارچە پارچە بوونی موڵك و دەسەاڵتەکەیدا تەجەللى كرد .ئەوەبوو زۆرى نەخاياند
4
كە ئێران پارچە پارچە بوو و لەبەریەك هەڵوەشا.
پێغەمبەری
1
2
3
4

خوا ً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم)

بە گەیاندنی بانگەوازەکەی بە فەرمانڕەوا و

بخاري ،بدء الوحي .6
إبن سعد ،الطبقات الكبرى 260/1؛ طبري ،تأريخ األمم و الملوك .218/2
إبن سعد ،الطبقات الكبرى 491 ،260 ،134/1؛ طبري ،تأريخ األمم و الملوك .218/2
بخاري ،علم 7؛ إبن حجر ،فتح الباري 342/13؛ نووي ،شرح مسلم .42/18
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سەرۆك دەوڵەتان و سەرگەورەى هۆزە جیاوازەکان ،دەستى دابووە تەبلیغێکی جیهانی
و گشتگیر .ئەو هەر ڕۆژەو هەنگاوێك زیاتر دەچووە دڵەکانەوە و تەختی خۆی
دادەمەزراند .دەتوت جازیبەیەکی قودسی تێدایە و لە ڕێگەی چەند پەتێكى ڕازئامێزەوە
هەموان بەرەو الی خۆی کەمەندکێش دەکات .هەر تاك و کۆمەڵێکیش کەوتبێتە
بازنەی کەمەندکێشیی ئەوەوە ،لە هەمان کاتدا دەبوو بە بەشێکیش لە جیهانی
نوور .لە پاش ئەوەی سەڵتەنەتی ئەوینی لە دڵەکاندا دانا ،ئیدی بەرەنگاربوونەوە و
بەربەرەکانێ کردنی بووبووە مەحاڵێك ،جیاوازییەکی ئەوتۆی نەبوو لەگەڵ بەرگرتنی
خۆر بە بێژنگ .ئەمە پەلەقاژەیەکی بێ هوودەشى پێدەوترا.
جا خۆ هەرواش بوو .زۆری نەبردکە بەشێكى زۆر لەوانەی تا ئەو ڕۆژە لە بەرەی
نەیاردا بوون ،مایەپووچی و ڕەنجەڕۆیی کرد و کۆششەكانیان بۆ دەرکەوت و،
ً(صلَ َى الله عَلَ ْي ِه َو عَلَى � آ ِل ِه َو َصح ِب ِه َو َسل َّ ْم) بوون.
ئەوانیش دەخیلی رسول ٰ ّ
الل َ

د) حودەیبیە لە ڕوانگەی تەبلیغەوە
حودەیبیە نموونەی شێوازی سوودوەرگرتنە لە دەرفەت و هەلە ڕەخساوەكان لە
پێناو تەبلیغ و بانگەوازدا .ڕێککەوتننامەی حودەیبیە دارای پێگە و بایەخێکی
تایبەتییە لە بواری تەبلیغدا .ئەوە بوو ڕەزامەندی دەربڕینی پێغەمبەری نازدار بەو
ڕێککەوتننامەیە ،سەرباری ئەو مەرجە دژوارانەی لە خۆی گرتبوو ،هەر لە سەرەتاوە
لە الیەن چەند کەسێکەوە ڕووبەڕووی چەند کاردانەوەیەك بووەوە کە بۆنی ڕەخنەیان
لێ دەهات .لەوانەش حەزرەتی عومەر ،کە بە وابەستەیی بە پێغەمبەری خواوە ناسرابوو.
ئیدی بەم چەشنە ،چەند چرکەساتێکی تەمومژاوییان لە لێواری خەسارەتمەندیدا
بەسەردا تێپەڕی 1.ڕاستە چەند ساتێکی لەو جۆرەیان بەسەردا تێپەڕى بەاڵم تەنها
ساڵێك دواتر موسوڵمانان بەوپەڕى سەربەستييەوە چوونە ناو مەككەوە .ئەم ڕووداوەش
بەدرێژايى ساڵێكى ڕەبەق بووە باس و خواسی کۆڕ و دانیشتنی مەککەییەکان.
بەمەش هێدی هێدی دڵەکان بۆ هاتنە ناو ئیسالم ئامادە دەکران ..لەم سەروبەندەشدا
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چەند کەسایەتییەکی ناسراوی نێو سەرانی قورەیش ،هاوشێوەی خالیدی کوڕی وەلید
و عەمری کوڕی عاص ،بە ئیرادەی ئازادی خۆیان باوەڕیان هێنا و هاتنە نێو ڕیزی
موسوڵمانانەوە 1.موسوڵمان بوونی ئەم کەسایەتییە ناوازانە بێ ئەوەی عیززەتیان زامدار
ببێت ،لە سۆنگەی ئەو خزمەتانەوە کە لە داهاتوودا پێشکەشیان دەکرد زۆر گرنگ
بوو .لە ڕاستيشدا هەروا بوو...
لەالیەکی ترەوە ،ئەو ديمەنى وابەستەیی و دڵبەندییەی کە هاوەاڵن لە کاتی
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) نواندییان ،لە چاوی بااڵدەستانی
بەیعەتدا بەرامبەر بە پێغەمبەری خوا َ
مەککە وننەبوو 2،ئەمەش خۆی لە خۆیدا گڕوتینێکی تری دا بە پرۆسەی نەرمبوونی
دڵی مەککەییەکان بە ڕووی ئیسالمدا.

هـ) تاك لە ڕوانگەی تەبلیغەوە
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) تەنانەت لەو کاتانەشدا کە لە لوتکەی فەتح و
پێغەمبەری خوا َ
سەركەوتنەكانيدا بوو ،ئەوپەڕی گرنگى بە تاك دەدا و بە بايەخەوە بۆى دەڕوانی .خۆ
ئەو باش دەیزانی کە چەند ساڵێك نابات و هەموو خەڵکی مەککە دێن بە دەنگ
پەیامەکەیەوە .کەچی وێڕای ئەمەش بایەخێکی تایبەتی دەدا بە هاتنی خالیدی
کوڕی وەلید و عەمری کوڕی عاص َ(ر ِض َي الله َع ْنهُ َما) .ئەوەبوو پێشوازى لێکردن و
لێزمەی ڕێز و ستایشى بەسەردا باراندن .بەڵێ ،پێغەمبەری خوا ً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم)
چەند هاوەڵێكى نارد بۆ پێشوازی کردن لەم دوو کەسایەتییە بلیمەتە .کاتێکیش
الل درێژ کرد،
حەزرەتی خالید بۆ پیشاندانی تەسلیمییەتی خۆی دەستی بەرەو رسول ٰ ّ
ئەم دەربڕینە ستایش ئامێزانەى پێغەمبەرى خوا دڵیان هێنایە جۆش“ :بەڕاستی منیش
زۆرم بەالوە سەیر بوو ،دەموت ئاخر چۆن دەبێت مرۆڤێکی ژیری وەکو خالید لە چنگی
کوفردا بمێنێتەوە .دڵنیایی تەواوم هەبوو کە ڕۆژێك دێت موسوڵمان دەبیت”.
ئەم وتانە بە ڕووی کەسێکدا کە لە حاڵەتێکی ڕۆحی وەها ناسکدا بێت ،خۆی
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لە خۆیدا ئەوپەڕی پێزانین و ڕێز لێگرتنە .کێ دەزانێت ئەم ستایش و کەرەم نوێنییە
لە ڕوانگەی ژیانی داهاتوویەوە چ شەپۆلێكى مەعنەوی و ،قۆناغبڕییەکی ڕۆحی
تێدا تاودابێت؟
لەم نێوەندەشدا عەمری کوڕی عاص دەستی پێغەمبەری خوای گرتبوو و بەری
نەدەدا .ئۆقرەی نەدەگرت و جەختی دەکردەوە کە پێغەمبەری خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) لە
الل ،دوعام بۆ بکە و لە خوا بپاڕێرەوە بەڵکو
خوای گەورە بۆی بپاڕێتەوە“ :یا رسول ٰ ّ
لە گوناهەکانم خۆشبێت ”.پێغەمبەری خواش َ(صلَ َى الله عَلَ ْي ِه َو عَلَى � آ ِل ِه َو َصح ِب ِه َو َسل َّ ْم) یەکسەر
ڕووی کەرەمبەخشی خۆی دەکاتە ئەم هاوەڵە و ،پێی دەفەرموێت“ :ئەی نازانیت
ئیسالم گشت گوناهەکانی پێشوو دەسڕێتەوە و هەمووی الدەبات ...کاتێك مرۆڤ
1
دێتە ناو ئیسالمەوە ،وەك ئەوەی تازە لەدایك بووبێت ئاوەها پاك و بێگوناهـ دەبێتەوە”.
بەڵێ ،ئیدی دڵەکان لە تاو شەیدایی ئەو لێیان دەدا و نیگاکانیش بۆ بینینی
ئەم چاویان هەڵدەبڕی .ئەو ڕووتێکردن و هۆگرییەش کە خەڵکی بۆ کەسایەتییە
شکۆدار و بەڕێزەکەی هەیانبوو ،ئەم لە پێناو تەبلیغ و بانگەوازەکەیدا بەکاری دەهێنا.
مرۆڤەکانیش پۆل پۆل بەرەو ئەو دەیاندایە پرتاو و بەدەم بانگەوازەکەیەوە دەچوون.
تەنانەت هەر ئەو شەپۆل و گوڕوتینەی ئەو سەردەمەيە کە تا ئەمڕۆش بەردەوامە.
بڕواشمان وایە کە پەیامە پیرۆزەکەی پێغەمبەرمان (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) ،هەتاوەکو ڕۆژی
پەساڵن بە شکۆمەندی و مەزنییەکەی خۆیەوە بەردەوام دەبێت لە ڕۆشن كردنەوەى
ڕێى مرۆڤایەتی.
گەر تەنها لە ڕوانگەی ئەو ئەندازەیەشەوە بێ کە لە میدیاکانەوە پیشانمان دەدرێت،
ئەمڕۆ لە ئەوروپادا ملیۆنان کەس لە موسوڵمان بووندان و دنیاش لە هەنگاوناندایە
بەرەو ئیسالم .بەڵی ،ئەوروپا سکی بە ئیسالم پڕە و بەم نزیکانە سكەكەی دادەنێت.
لە جیهانی ئیسالميشدا لەدایك بوونەکە لە تەواوبووندایە .ئينجا تەماشایەکی ئەم
خۆرهەاڵتەی جیهان بکەن! واتە ئەو شوێنانەی کە هزری نیفاق چڕنووکی خۆی
تێ گیراندووە .سەرەڕای تێپەڕبوونی زیاد لە نیو سەدە و ،کەوتنە بەر زنجیرە شااڵوی
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دڕندانەی پاکتاوی نەژادی ،کەچی دانیشتووانە موسوڵمانەکەی ناویان ،هەروەك
ئەوەی شتێکی ئەوتۆیان لە دنیای هزر و ڕۆحیان لەدەست نەدابێ ،بە تاسەوە بەرەو
دنیای هزری و ڕۆحی ڕەسەنی خۆیان دەگەڕێنەوە .هەر ئەمەندەش نا ،بەڵکو لە
داهاتوویەکی نزیکدا بانگى موحەممەدی لە ناوجەرگەی ئەو شوێنانەشەوە دەبیستین
کە بە مەحاڵ دەبینرا و لەوێش خەڵکی دەستە دەستە دێنە ناو ئیسالمەوە .نوێنەر و
ميراتگرانى دەعواى نبووەت کونجێك ناهێڵنەوە لە دنيادا کە تەبلیغی پێنەگەیشتبێت.
لە سەروبەندی ئەنجامدانی هەموو ئەمانەشدا ،بۆ ساتێکیش بیریان ناچێت کە ئەوان
گیانفيدايانى شەفەقەت و خۆشەویستین.

و) بەهرەمەنديی لوتفی خوایی
خوای گەورە
پێغەمبەرەکەیدا دەدوێت:

( َج َّل َج َللُ ُه)

لە ئایەتێکی قورئانی پیرۆزدا بەم شێوەیە لەگەڵ

 ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
(المائدة )67 :
“ئەی پێغەمبەر! هەرچى پەيامێكت بۆ دابەزيوە لە اليەن پەروەردگارتەوە،
ڕايبگەيەنە .خۆ ئەگەر بەم كارە هەڵنەسايت ،ئەوە ماناى وايە پەيامەكەيت (بە
تەواوى) نەگەياندووە( .دڵنياش بە كە) خوا دەتپارێزێت لە شەڕ و خراپەى خەڵكى.

بەڕاستى خوا هەرگيز هيدايەت و ڕێنموويى گرۆى كافران ناكات”.
ُ

َ

خواى گەورە (سُْب َحانَه وَ َتعالى) لەگەڵ هیچ کام لە پێغەمبەرانيدا بەم شێوەیە
َ
نەدواوە .هەر وەختێ گوفتارى ئاڕاستەى ئەوان كردبێ ،بە ناوى كەسيى خۆيانەوە
لەگەڵيان دواوە .ئەوە تەنها حەزرەتى موحەممەدە (عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) كە لە كاتى دواندنيدا
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دەستەواژەى بەگەورە زانينى لەم شێوەيەى بۆ بەكاردێت.
َ
الرَ ُس ُ
ول” ئەو كەسەيە كە لە كردگارى مەزنەوە پەيام دەهێنێت
مەبەست لە “يَا أيُّ َها ّ
و هەواڵ دەدات و شارەزاى جيهانەكانى ئەوديوە .بەم شێوازە لە گوفتار ،خواى بااڵدەست
تایبەتمەندییەکی پڕ شكۆ و ،پايەيەكى بڵند دەبەخشێتە پێغەمبەرەكەى .لە هەمان
كاتيشدا قەدر و قیمەتی ئەو پێغەمبەرە نازدارە وەبیر ئێمە دەهێنێتەوە .دەشكرێ ناوى
بنێين ڕاگەیاندنی پايە و شەرەفى پێغەمبەرً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) .ئيدى ئەو لە ژێر
سايەى ئەم شەرەفەدا پەيامەكانى پەروەردگارمان پێى ڕادەگەيەنێت .واتە ،ئەو زاتەى
كەوا ئێستا لەگەڵتان دەدوێ ،ياخود ئێوەى لە مەقامى دوێنراودا قبووڵ كردووە ،زاتێكە
پەروەردگار ڕێز و ستايشى لێناوە .جا ئەگەر دروست بێت بڵێین ،خوای گەورە بە
ناوى خۆیەوە "ئەی ئەحمەد ،ئەی موحەممەد ،ئەی مصطفى ،ئەی مەحموود" بانگی
ناکات ،بەڵکو بە دەستەواژەى "ئەی پێغەمبەری پایەبەرز" لەگەڵیدا دەدوێت .واتە ،ئەى
ئەو پێغەمبەرەى كە بە پەيامێكى ژيانبەخشەوە گەيشتوويتە فرياى مرۆڤايەتى و هەست
و هزر و دەروونيان دەبووژێنيتەوە! ئەمەش لەبەر ئەوەيە كە خواى گەورە بەرزى كردبووەوە
بۆ لوتكەى حەلەزۆنێكى نوورانى و ،سەرفرازى كردبوو بە پێغەمبەرايەتى و ،هێنابوويە
ئاستى دوێنراوێك كە ڕووبەڕوو گوفتارى ئاڕاستە بكات.
بەڵێ ،هەروەك لە نموونەى ئەم دەربڕينانەوە بۆمان ڕوون دەبێتەوە ،خواى گەورە
( َج َّل َج َللُ ُه) دەيهێنێتە حوزوورى زاتى موقەددەسى خۆى و ڕووبەڕوو لەگەڵيدا دەدوێت.
الس َلم)
شايانى باسە هەندێك لە لێكۆڵەرەوان ڕايان وايە كە پێغەمبەرى نازدار (عَلَ ْي ِه َّ
الص َل ُة َو َّ
1
لە ميعراجدا هەر بەڕاستى بەو شێوەيە لەگەڵ خواى گەورەدا ئاخاوتنى ئەنجام داوە.
وەك چۆن وەحييەكانى ترى هەندێ جار لە پشتى پەردەوە بەاڵم هەر لە اليەن زاتى
خواى گەورە خۆيەوە بۆ دەهات ،ئاواش ،لە ميعراجدا ئەم كارە ڕاستەوخۆ و بەبێ پەردە
ڕوويداوە.
جا ئيدى حەزرەتی محمد المصطفى ئا ئەم زاتەیە .خوای گەورە ( َج َّل َج َللُ ُه) ئەم زاتەى
بەرز کردەوە بۆ ئاستێك كە كۆتا ئاست و مەقامە .ئەوجا گوفتارى خۆى ئاڕاستە
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دەكات و ،دەفەرموێ“ :ئەو پەيامانەى بۆم ناردوويت ،پێويستە بێ سرەوت ،بێ وەستان
بيانگەيەنيت بە مرۆڤايەتى .نابێت هيچ شتێكيش لەم كارەدا ببێتە ڕێگر و كۆسپى سەر
ڕێت ..بەڵێ ،دەبێ بە هيچ شتێكەوە گير نەخۆيت .نە ترس و نيگەرانى ،نە برسێتى و
تينوێتى ،نە پلەوپايەى دنيايى نابێت لە تەبليغەكەت دوورت بخەنەوە”.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه
ئەكرەم َ

ئێمەش لە اليەن خۆمانەوە شايەتى دەدەين كە بەڕاستى رەسولى
َو َسل َّ ْم) لە بەرامبەر هيچ كام لە تەگەرە و ئاستەنگەكانى بەردەميدا نشوستى نەهێنا و،
بۆ تەنها ساتێكيش لە ئەنجامدانى فەرمانبەرييەكەى خاو نەبووەوە .ئەوەتا دەرگايەكى
ريسالەتى بەڕوودا وااڵ كرا ،ئيتر ئەويش بە جۆرێك ئەو دەرگايەى خستە سەر پشت،
دەتوت بە چوارچێوەكەيەوە لە بنى دەردێنێت .ئيتر بەم جۆرە گەيشتە ئاستێك كە هيچ
كەسێكى تر پێى ناگات .بۆيە لەم ڕووەوە دەكرێ يەكێك لە ڕووەكانى ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ  (النجم “ )٩ :بە جۆرێك ،لە نێوانياندا بە ئەندازەى ماوەى نێوان
دوو كەوان (كە لە تەنيشت يەكەوە دانرابن) مايەوە ،بگرە كەمتريش ”.بڕوانێتە ئەم
ڕاستييە .بەڵێ ،سنوورێكى دياريكراو بۆ بڵندبوونەوەى تەقدير كرابوو ،بەاڵم پێغەمبەرى
ً(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه)ً ئەو سنوورەى زۆر لە دواى خۆيەوە جێهێشتبوو .تا ئەوەى
خوا َ
گەيشتە خاڵێك كە ئيدى حەزرەتى جوبرەئيل پێى فەرموو“ :بڕۆ ئەى موحەممەد! ئيتر
لێرە بەدواوە خۆت شاسوارى ئەم مەيدانەيت .گەر تۆزقاڵێكى تر بێمە پێش ،نوورى
عەزەمەت و گەورەيى پەروەردگار دەمسووتێنێت”.
بەمە دەوترێت تەنگ پێ هەڵچنينى سنوورى بازنەى "ئيمكان" ،بگرە تێپەڕاندنيشى.
ئەم قسانە هەردەم "ئۆگێست کۆمت"م ( )Auguste Comteبير دەخەنەوە .فەیلەسووفی
فەرەنسی ،ئۆگێست کۆمت ( ،)١٨٥٧-١٧٩٨یەکێکە لە دامەزرێنەرانی فەلسەفەى
پۆزیتیڤیزم .1كۆمت سەرتاپاى ژيانى لە دژايەتيكردنى ئاييندا بەسەر بردووە .چونكە
ئەو الى وابوو هەر شتێك نەچێتە ناو بازنەى ئەزموونە زانستييەكانەوە و لە بێژنگى
 :Positivism 1ئەو ڕێچكە فەلسەفييە ماددييەيە كە پێى وايە سەلماندنى حەقيقەت تەنها لە
ڕێگەى ئەزموون و بينينەوە دەبێت .بەمەش ،شێواز و گۆڕەپانى سەلماندنى حەقيقەتى تەنها لە شتانى
مادديدا بەرتەسك كردووەتەوە.
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پێوەرە زانستييەكان نەدرێت ،جگە لە سەفسەتە چى دى نيە .كەچى لە کتێبی (تأریخ
المراد)دا چاومان بەم بەسەرهاتە دەكەوێت:
كۆمت لە سەردانێكيدا بۆ ئەندەلوس چاوى بە شوێنەوارى هونەرە ئيسالمييەكان
دەكەوێت و تووشى سەرسامييەكى زۆر دەبێت .بەدەست هێنانى زانيارى دەربارەى ئەم
ئايينەى كە ئەم هەموو هەست ناسكى و شاكارەى بەرهەم هێناوە ،دەبێتە ماخۆالنى
سەرى .هەر بۆ ئەم مەبەستە بەرۆكى چەند كەسێك دەگرێت و پرسياريان لێدەكات ...لە
ناو ئەو وەاڵمانەدا کە دەستى دەكەوێت ،نەخوێندەواربوونی سەروەرمان لە هەمووى زیاتر
سەرسامی دەکات .هەرچييەك دەكات باوەڕ ناكات .بۆیە دەچێت بۆ ڕۆما و چاوی
بە پاپاى نۆيەم دەکەوێت ،.سوێندی دەدات کە وەاڵمێكی ڕاستی بداتەوە .جا كاتێك
پاپا قسەكانى پشتڕاست دەكاتەوە ،كاكى فەيلەسووف خۆى پێناگيرێت و ،دەڵێ“ :ڕاستە
موحەممەد خوا نییە ،بەاڵم مرۆڤیش نییە”...
مەگەر بوصەيرى خۆشمان ناڵێت:
			
ف َ َم ْبلَ ُغ ا ْل ِع ْلمِ فِي ِه أَنّ َ ُه بَشَ ٌر
ُك ِ ّل ِهمِ

اللِ
َو أَنّ َ ُه خَ ی ُْر َخ ْل ِق ٰ ّ

“كۆتا خاڵ كە زانست پێى گەيشتووە سەبارەت بەو زاتە ئەوەيە كە ئەو مرۆڤ بووە.
بەاڵم چ مرۆڤێك؟ باشترين و بەڕێزترينى تەواوى خەلقى خواى گەورەيە”.
واتە ،ڕاستە ئەو لە ئامینە لەدايك بووە و کوڕی عەبدوڵاڵ و کوڕەزای عەبدولموتەلیبە.
بەڵێ ،ئەویش وەك هەر مرۆڤێكى تر دايك و باوكێك و اليەنێكى ماددى هەيە .بەاڵم
هەرگيز ناگونجێت لەم ڕووە ماددييەوە بۆى بڕوانين و لێى تێبگەين .ئەو تاوسێكە بە
ئاسمانى پێغەمبەرايەتيدا پەرواز دەكات .هەرچى قسەكانى ئێمەشە بە بەچواردەورى ئەو
هێلكەيەدا دەسووڕێنەوە كە ئەو تاوسەى لێبووە .ئەوەتا لە میعراجدا گەيشتە خاڵێك،
ئاسۆى دەركى ئێمە زۆر لەوە كۆڵەوارترە هەر بشزانێت پێى موبارەكى لە كوێ داناوە.
چونکە ئەمە بابەتێك نییە ئێمە بتوانین بە هەست و ئیدراکی مرۆڤانەی خۆمان پەيى
پێ بەرين.
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ئيدى هەروەك دەبينين ،تەبليغ فەرمانبەرييەكى ئەوەندە پێويست و گرنگە ،ئەوەتا
پەروەردگارى مەزن بەندە نزيك و خۆشەويستەكەى خۆيى بەم فەرمانبەرييە ڕاسپاردووە
و ،ئاگادارى كردووەتەوە كە ئەگەر ئەركى تەبليغ بەجێ نەگەيەنێ ،ئەوا بە تەواوى مانا
فەرمانبەريى ريسالەت و پێغەمبەرايەتيشى بەجێ نەهێناوە.
كەوابێ ،گرنگترين و پێويستترين فەرمانبەريى سەرشانى ئێمەى ئوممەتيش هەر
تەبليغە .بيرمان نەچێت کە سەرلەنوێ ژیاندنەوەی تێكڕاى مرۆڤایەتی لە هەموو
كايەكانى ژیاندا ،تەنها و تەنها لە ڕێگەى هەناسە ژیانبەخشەکانی حەزرەتی موحەممەد
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) و ،پشتبەستن بەو كەسانە دەبێت کە هەناسەکانی ئەو پێغەمبەرە نازدارە
َ
گيانى بە بەردا كردوونەتەوە.

ى) چهند تایبهتمهندییهکی گرنگی تهبلیغ
چهند تایبهتمهندییهکی گرنگ ههی ه ل ه تهبلیغدا ک ه پێشتر تيشكمان خستنە سەر
هەندێكيان .با ئێستاش به باسكردن ى پوختهیهك سهبارهت بهوانە و تيشك خستنە سەر
ئەو بابەتانەش كە لێيان نەدواوين ،بابەتى تهبلیغ به پایان بگهیهنین.
یهکهم :تهبلیغ دیوێکی ههیه ک ه بهسهر فهتانهتدا دهڕوانێت ،دهتوانین ناويشى لێ
بنێين "مەنتيقى پێغەمبەرانە".
دووهم :دەبێت ئەو شتانەى تەبليغكار خەڵكى بۆ بانگ دەكات ،سەرەتا لە ژيانى
خۆيدا بەجوانى ڕەنگى دابێتەوە .ئەو شتانە ى باسيان دهکات ،دهبێ ئەو شتانە بن كە ل ه
ژیانی ڕۆژانهی خۆیهوه نمونهيان گرتبێت .بهڵێ ،پێويستە بانگخواز قسەكانى ئاوێنەى
ژيانى بێ و خەڵكى بۆ ئەو شتانە بانگ بكات كە لە ژيانى خۆيدا بە كردەيى بوونيان
هەيە .نەوەك بەردەوام باس لە شتانێك بكات كە پێويستە لە ژيانى كەسانى تردا هەبێ.
سێیهم :دهبێت دهرهنجامی چاوهڕوانکراو ل ه تهبلیغ تهنها ڕهزامهندی خواى گەورە
بێت .تەنانەت بهههشتیش نابێت وهك ئامانجی تهبلیغ تهماشا بکرێت .ئهمهش ب ه واتای
فیداکاری دێت له تهواوی فەيزە ماددی و مهعنهوييەكان.
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 .١باش ناسینی تاکهکان
یهکهم :بریتیی ه ل ه فهتانهتی ناوهکی .ڕوويەكى ترى تەبليغىپێغەمبەرى خوا
َّالص َل ُة َو َّالس َلم) ئەو ڕووەيە كە بەسەر فەتانەت (الف ْ
ِطنَة)دا دەڕوانێت .بهاڵم دهبێ ئهوه
بزانین ک ه فهتانهت تهنها بریتی نیی ه له کایهیهکی مهنتیقی وشك .بهڵکو بریتیی ه
ل ه پرۆسهیهکی مهعنهوی وهها ،ک ه ل ه ڕووکهشهوه بۆ قواڵيی ناخ و ،ل ه دنیاوه بۆ
دوا ڕۆژ درێژ دهبێتهوه .مرۆڤ وهك چۆن خاوهن ڕهههندێکی عهقاڵنییه ،وههاش
خاوهنی ڕهههندی ههست و سۆزه .ئهوانهی تهنها ڕوو ب ه عهقڵ و مهنتیقی مرۆڤهکان
دهدوێن و ژيرييان به تاكە لێکدهرهوهی تهواوی کایهکانی ژیان قبووڵ کردووه ،دهبینی
توشی پهرێشانی و بێچارەيی دهبن کاتێك ڕووبهڕووی بچووکترین کهلێن دهبنهوه ل ه
دنیای ههست و سۆزدا .لهوالشهوه ،ئهوانهی بهتهنیا ل ه ڕوانگەى ههست و سۆزهوه
هەڵسەنگاندن دەكەن ،دهبینی بهرامبهر لێکدانهوه عەقڵييەكان توشی نشوست دێن .بهاڵم
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) كە لە يەك كاتدا لەگەڵ موشاهەدە
ئەوە تەنها حەزرەتى موحەممەدە َ
و موحاكەمە و هەستەوەرە ناوەكييەكاندا دەدوێ و ،لە چوارچێوەى بانگەوازەكەيدا جێى
هەموويانى كردووەتەوە .مامەڵەىپێغەمبەرى خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) سەرەتا لە ڕوانگەى
ئەو شتانەوە بوو كە بەچاو دەبينران .ئەوجا نموونەى لەسەر دەهێنانەوە و لەم ڕێگەيەوە
ڕێچكەى بەرەو ڕۆحەكان لێدەدا.
(عَلَ ْي ِه

عەقڵى بەكار دەهێنا و عەقڵى بەرامبەرەكەشى دەخستە كار .گرنگی ب ه داوهری
ژيرى دهدا و ب ه شێوهیهکیش ویژدانهکانی دهدواند ،ههر کهس دهنگی ئهوی لە
ويژدانيدا ببیستایه ،به جارێك بازى دەدايە پێش ئەوانەشەوە كە دەيانويست تەنها لە ڕێى
ويژدانەوە بگەن بە حەقيقەت و ،خۆى لە پاڵ كانياوە سازگارەكەى حەقيقەتدا دەبينيەوە.
کهسانێکی وهك پاسکال و بێرگسۆن که ل ه ڕێی حەدس)intuition( 1ەوە ههوڵی
دۆزینهوهی خوایان داوه ،سەرەڕاى ئەوەى كە ئەم بابەتە كايەى پسپۆڕيى خۆشيانە،
كەچى هێشتا بە چەندين قۆناغ لە دواى ئهو هاوهاڵنهوهن که پێغهمبهرى خوا ً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف
 1حەدس :تێپەڕينێكى خێرايە لە بەڵگەوە بۆ ئەنجام .ياخود ئەو زانستەيە كە بەبێ بيركردنەوەى چڕ و،
پێويستى بە بەڵگەى زۆر بەدەست دێت.
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َص َل ٍة َو َس َلم) هەناسەى ژیانی بهبهردا کردوون و پێی گهیاندوون .ئهوه با لەوالوە بوەستێت
كە بهراوردکردنيان ل ه بواری فهزیلهتی ڕەها و گشتييدا ،تەنانەت لەگەڵ بچووكترين
ئيمانداريشدا هەرگيز نەبووە و ناشبێت.
بهڵێ ،ههروهك چۆن ل ه هیچ مهیدانێکدا هەرگيزاو هەرگيز ناگەينەوە ب ه جێپێکانی
پێغهمبهرى خوا َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ،ل ه بواری فهتانهتیشدا بەهەمان شێوەيە .سهرهتا ب ه
پێشچاوخستنی ڕاستيی شتهکان نەيارەكانى دەدا بەچۆكدا ...ئەوەتا ب ه پهنج ه ئاماژهی
بۆ بتهکان دهکرد و عهقڵی دهدواندن و ،دهیوت“ :ئێوه چ ئاواتێکتان بهو دار و بهرد
و خۆڵهوه بهستووه؟ دواتریش بە ماهييەتە بێ وێنەكەى ،یان ب ه پهرجوو (موعجيزە)
يەك ،دهستی ئهو کهسهی دەگرت ک ه کهمێك پێشتر عهقڵی دواندبوو و بهرهو هەرێمى
دڵ کێشی دهکرد .دواتريش لە سايەى ڕەنگ گرتەيى بە ڕەنگى حوزوورى نەبەوى،
قۆناغێكى تر بەرزى دەكردەوە .تا ئەوەى ئوخرەويى بوون لەسەرتاپاى گيانيدا دەنەخشا.
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) بە نموونە
با سهیری ڕۆحانی (السير الروحاني)ى حهزرهتی عومهر َ
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بەم شێوەيە لهگهڵی دواوە“ :بەالمەوە
بهێنينەوە :پێغهمبهرى خوا َ
سەير بوو چۆن کهسێکی خاوهن عهقڵی وهك تۆ لە دەرەوەى بازنەى هيدايەتدا ژيان
دەگوزەرێنى؟!! هەرگيز نەدەچووە عەقڵمەوە كە مرۆڤێكى وەك تۆ چاوەڕێى شتێك
لەو دار و بەرد و خۆڵە بكات ”.پێشەكى لهم قسانهدا نرخاندن و ڕێزلێنانی حهزرهتی
عومهرمان بەرچاو دەكەوێت .ئەمە سەربارى ئەوەى كە مامەڵەيەكى ڕێزدارانەش لەگەڵ
ً(صلَ َى الله عَلَ ْي ِه َو عَلَى � آ ِل ِه َو َصح ِب ِه َو َسل َّ ْم) لە
مەنتيق و ژيريدا كراوە .لەم ڕێيەشەوە پێغهمبهرى خوا َ
ڕووە مەنتيقييەكەوە به تهواوی مانا حهزرهتی عومهری ب ه دهست هێناوه .بەدواشيدا
به شێوازە بێ وێنهكهی خۆی ،ک ه لهوهتهی ههبووه كانگاى متمان ه و دڵنيايى بووە،
چووەتە دڵييەوە .لە قۆناغى سێهەميشدا قووڵى بەندايەتييەكەى ئەوى گەياندە ئاستێك،
ئهو عومهرهی جاران وشترانى دهنايە ژێر باڵى و دەيدان بە زەويدا ،وا ئێستا لەبەردەم
پێغەمبەرى خوادا َ(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه)ً بەئەدەبەوە چۆكى داداوە و ،بۆ نواندنی ڕێزی
شایان بەرامبەر ئەو سەروەرە ،وهك شۆڕهبی خۆی چەماندووتەوە.
بەر لە كۆتايى هاتنى ئەم بڕگەيە ،نموونهیهکی بەرجەستە دەهێنينەوە و دەچين ە
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سهر اليەنەكانى تر:
گهنجێك دێت ه خزمهت پێغهمبهری خوا َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ،هاوهاڵن بە ڕاشكاوى ناوی
ئهم گهنجهیان نەبردووە ،.بهاڵم بە یهکخستنی چهند ڕیوایهتێك دەگەينە ئەو ئەنجامەى
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) .ئهم گهنج ه دێت ه حوزووری پێغهمبهرى خوا
كە ئەو گهنج ه جولهیبیب بووە َ
و ،دهڵێت“ :ئهی پێغهمبهری خوا ،مۆڵهتم بده زینا بکهم! چونک ه بهڕاستی توانای
خۆگرتنهوهم نییه ”.بێگومان کاردانهوهی ئامادەبووانى مەجليس جۆراوجۆر دهبێت.
هى وايان تيابوو دهیویست دهمی بگرێت و ئاماژەى ئەوەى بۆ بكات كە“ :تۆ چۆن
ل ه بهرامبهر پێغهمبهری خوادا وهها قسهیهك دهکهیت؟!” لەوالشەوە یهکێکی تريان
چمکی کراسهکهی بهری ڕادهکێشا و ،یهکێکی تریش گوڕی دهخواردهوه لێی بدات.
لەم نێوەندەدا تەنها کهسێك ک ه دهنگ ناکات و چاو ل ه ههموو شتێك دهپۆشێت،
پێغهمبهرى ب ه شان و شهوکهت و کانیاوهکهی شهفەقهت و بەزەيى دهبێت .گوێى لێ
دەگرێ ،دواتر بانگی دهکات ه الی خۆی و دای دهنیشێنێ .خۆ ههر تهنیا ئەم تۆزە
مامەڵەيە بەس بوو بۆ ئەوەى ئەو گەنجە مەست بكات ،ئينجا لێى دەپرسێت:
 ئايا ڕازى دەبوويت گهر کهسێك ههمان کارى لهگهڵ دایكت ئهنجام بدايە؟ دایك و باوکم ب ه فیدات بن پێغهمبهرى خوا ،نهخێر ههرگیز ڕازی نهدهبووم. دهی هیچ کهسیش ڕازى نیی ه کاری وا لهگهڵ دایکیدا بكرێت.ئهی ئهگهر كچێكت هەبووايە ،ڕازی دهبوویت کاری وای لهگهڵ بكرێت؟!
 گیانم به فیدات پێغهمبهری خودا ،نهخێر ههرگیز ڕازی نهدهبووم. دهی هیچ کهسێکیش ب ه کارێکی وهها ڕازی نابێت بۆ كچەكەى.ئهی ڕازی دهبوویت کارێکی وهها لهگهڵ پورت ئهنجام بدرێت؟!
 نهخێر پێغهمبهری خودا ،ڕازی نەدەبووم.ئەى ڕازی دەبوويت كەسێك لهگهڵ خوشکهکهت ئەو كارە ئهنجام بدات؟!100
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نەخێر ،هەرگيز ڕازى نەدەبووم.وە كۆتا قسەى پێغەمبەرمان:
 دە كەواتە باش بزانە كە هیچ کهسێکیش نیی ه ڕازی بێت بەوەى كارێكى والهگهڵ دايكى ،كچى ،پورى يان خوشكى ئەنجام بدرێت.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ئهم گهنجهی خستە
بەڵێ ،بهم گفتوگۆ مەنتيقييە ،پێغهمبهری خوا َ
مشتييەوە و ،دەتوت لەسەر تەختەى مردووشۆر پاڵى خستووە و وەك مردووى لێ كردووە.
ئيتر هەر شۆردنى مابوو .ئەوجا دهستی موبارەكى دەخاتە سەر سنگى گهنجەكە و ،ئهم
دوعایهی بۆ دهکات :ال ٰ ّل ُِه َم ْاغ ِف ْر َذ ْنبَ ُه َو َط ِّه ْر َق ْلبَ ُه َو َح ِّص ْن َف ْر َج ُه “خوایە ل ه گوناهی
1
خۆش به ،دڵی پاك بکەرەوە و دامێنی پارێزراو بکه!”
لە پاش ئهم دوعایەوە جولهیبیب بوو بە نموونەى داوێن پاكى و عيففەت .بهاڵم لهبهر
شێوازی ژیانی پێشووی ،کهس کچی خۆی نەدەدايە .تا ئەوەى پێغهمبهرى خوا ً(عَلَ ْي ِه
أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) ميانگيرى كرد و لە كۆتاييدا جولەيبيبيش خێزانی پێك هێنا 2.دوای
هاوسهرگیرییهکهشی ،لهیهکهم غهزادا شەهيد دەبێت .دوای تهواوبوونی غهزاکه،
پێغهمبهرى خوا ً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) له هاوەاڵن دهپرسێت“ :کهستان کهم نییه؟” ئهوانیش
دهڵێن“ :نهخێر ئهی پێغهمبهری خوا ،كەسمان كەم نييە ”.بەدواى ئەم وەاڵمەدا
ً(صلَ َى الله عَلَ ْي ِه َو عَلَى � آ ِل ِه َو َصح ِب ِه َو َسل َّ ْم) دەفەرموێ“ :بهاڵم من کهسێکم ديار
پێغەمبەرى خوا َ
نييە!” ئينجا دهگهڕێت تا جولهیبیب دهدۆزێتهوه .دهبینن حهوت کهسی کوشتووه و
ً(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه)ً سهری جولەيبيب دهنێت ه سهر ڕانی
خۆشی شههیدکراوه .پێغهمبهر َ
و ،دهفهرمووێت :هَذا ِم ِ َن َوانَا ِم ْن ُه “ئهم جولهیبیب ه ل ه منە و منیش لهوم ”.ئيتر بهم
شێوهی ه جولهیبیب بەدەم گەيشتن بەم پايە بڵندەوە بەرەو ئاسۆى ڕۆحى لە شەقەى باڵ
3
دەدات.
بهڵێ ،فهتانهتی هەرە مهزنی پێغهمبهری

الص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم)
خوا ً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّ

بوو ک ه

 1أحمد بن حنبل ،المسند 256/5؛ الطبراني ،المجمع الكبير .183 ،162/8
 2أحمد بن حنبل ،المسند .٤٢٢/٤
 3مسلم ،فضائل الصحابة 131؛ أحمد بن حنبل ،المسند .425 ،421 ،420/4
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گهنجێکی زیناکارى لەو ماوە كەمەدا بهرهو ئاستێکی وا بهرزکردهوه ک ه ژيرى
لە ئاستيدا دۆش دابمێنێت .جا با ئێستا تهواوی پهروهرشیار و پێگهیهنهرانی دنیا
کۆببنهوه و بڕۆن ه نیوه دورگهی عهرهبی ،بزانين داخۆ دەتوانن ئهو پهروهرده و كامڵ
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) له ماوهیهکی زۆر کهمدا بهرپای
بوونە ئەخالقييەى پێغەمبەرى خوا َ
کرد ،تۆ واز لە پەروەردە و كامڵ بوونى ئەخالقى بێنە ،بگرە تهنها یهك دوو بنهمای
ئەخالقى بچهسپێنن؟
واقیعی حاڵ بە هەموو ڕوونييەكييەوە پێمان دهڵێت ک ه وەاڵمێكى ئەرێنيمان دەست
ناكەوێت.
بهڵێ ،ئهو سەردەمەى پێغەمبەرى خواى تێدا دەژيا ،سەردەمێك بووهەموو جۆرەكانى
الص َل ُة
بێ ڕەوشتى ل ه مرۆڤى ئهو ڕۆژگارهدا وهك فیترهتى لێهاتبوو .پێغهمبهری خوا (عَلَ ْي ِه َّ
َو َّالس َلم)تهنیا بهوهوه نهوهستا ک ه بێخى ئەو ڕەوشتە خراپانە لە دەروونياندا دەربێنێت ،بهڵکو
لهههمان کاتدا ب ه جوانترینى خووڕهوشتهکانيش ڕازاندنیهوه .بهجۆرێك ،مرۆڤایهتی ن ه
ل ه پێش ئهوان ڕەوشتێكى لەو جۆرە و مرۆڤگەلێكى بەڕەوشتى لەوجۆرەى ديوە ،نە لەپاش
ئەوانيش .جا وهك چۆن مێژووی ئیسالمی ب ه ههزاران نموونەيەوە ڕاستگۆترين شاهيدى
ئەم راستييەيە ،ههر بەو جۆرەش ،بێ ئاكامى ههموو ئەو هەوڵ و کۆششهی لهمڕۆدا
دەدرێت بۆ قەاڵچۆكردنى ههندێك خووی خراپ ،سهلماندنێکی تری ئهم ڕاستیی ه
حاشاهەڵنهگرهیه.
ئەمەش نموونەيەك :ئهوهتا دهوڵهتێك بەتهواوی مهزنيی خۆيەوە ههڵمهتی بهرهنگاری
دژ ب ه جگهره ڕادهگهیهنێت .وەزارەتەكان بە چەندين پرۆژەوە دێنە مەيدان ،ب ه سهدان
زانا ب ه شێوازى جۆراوجۆر لهسهر ئەم بابەتە کۆنفرانس و مێزگرد سازدهکهن ،چەندين
كتێبى لهسهر دەنووسرێت و لە ڕێگەى جۆرهها دروشمەوە وهك بڵێی جهنگی نیشتمانی
دژ به جگهره ڕادهگهیهنرێت .کهچی هێشتاش ئەنجام هەر سفرە و هيچ بە دەستەوە.
ئينجا ئێستا ڕووتان وەربچەرخێنن و سەرنجێكى ئهو کۆمهڵگەي ە بدەن ک ه پێغهمبهری
خوا ً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) پێی گەياندووە .بە چاوى خۆتان ببينن كە چۆن ههرچی
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دەفەرموێت ،یهکسهر دهکهوێت ه بواری جێبهجێ کردنهوه .فەرموون ئێوەو ئەم نموونهیه:
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) بۆمان دهگێڕێتهوه“ :ل ه ماڵی تهڵح ه بادەى شهرابنۆشانم
حهزرهتی ئهنهس َ
پڕدهکرد و ساقێتيم دەكرد .لهو کاتهدا ل ه دهرهوه دهنگێك هات .دهنگهک ه دهیوت:
‘ئاگادار بن ،مهی قهدهغهکرا!’ ههر بە بيستنى ئەمە ،ئەوەى كاسەى مەيى ب ه
دهستهوه بوو داینا .ئهوەشى دهمی بۆ بردبوو ،تفییهوه و ههموو بهجارێ ههرچییهك ل ه
کوپهڵهکانیاندا هەبوو ڕژاندیان ه کۆاڵن .ب ه چەشنێك ،بەدرێژايی چهندین ڕۆژ شهراب
1
ل ه کۆاڵنهکانی مهدینهدا جۆگەلەى بەستبوو”...
بهڵێ ،ئەو پێغەمبەرە مەزنە ً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) هەموو ئەم كارانەى بە سەركەوتوويى
ئهنجامداوه .ئەوانەش كە چاويان بەرايى نايەت ،نيوە دورگەى عەرەبييان پيشان دەدەين
و ،پێيان دەڵێين“ :فەرموون ئێوە لە مليۆنێكدا يەكى ئەو كارانە ئەنجام بدەن كە
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ئەنجامى داوە! ههرگیز بۆتان ئەنجام نادرێت”.
پێغەمبەرى خوا َ

 .2بەكردەوەكردنى ئەو شتانەى بانگەوازيان بۆ دەكرێت
دووهم :یهکێکی تر لەو بزوێنەرانەى كە حەزرەتى موحەممەد (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) لە
تەبليغدا بەكارى دەهێنا ،گونجاويى تەواوى ژيانى بوو لەگەڵ ئەو مەقامەى نمايندەيى
دەكرد .بهڵێ ،به شێوهیهكى وا گوفتار و قسەكانى بەكردە دەكرد ،ههركەسێ تهماشای
بکردایه ،بێ ئەوەى پێویستی ب ه هیچ بهڵگهیهکی تر بێ ڕاستەوخۆ باوهڕی ب ه خوای
گهوره دەهێنا .تهنانهت زۆر جار تهنها بینینێکی بهس بوو بۆ ئەوەى باوەڕ بهێنى كە
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) چەند جوان فهرموویهتی:
پێغەمبەرى خوايە .عهبدوڵاڵیکوڕی ڕهواح ه َ
آيات ُمبَ ِيّنَة
ل َ ْو ل َ ْم تَك ُْن فِي ِه ٌ

الخ َ ِب
لَكَا َن َم ْنظَ ُر ُه يُن َ ِّب ُئ َ
ك بِ َ

“خۆ ئهگهر ئهو بەڵگە و نيشانە ڕوون و ئاشكرايانەش نەبوايە كە لەودا هەبوون،
2
ئەوا هەر ديمەنەكەى بەس بوو بۆ ئەوەى باوەڕى پێ بهێنيت”.
 1بخاري ،المظالم  ،٢١تفسير (١٠ )٥؛ مسلم ،األشربة .9-3
 2قاضي عياض ،الشفاء .249/1
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الل" بانگیان دهکرد،
ئهوانهی ئيمانيان پێ هێنا و دڵبهستهی بوون و بە "یا رسول ٰ ّ
کهسانێک بوون دوای خۆی جڵەوى بەڕێوەبردنى دنيايان گرتە دەست .واته تەنها الى
سێ چوار كەسى ساويلكەى سادە خۆى پەسەند نەكردبوو .بەڵكو لەنێو ئهو كەسانهدا
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُم أ�لْ َُف
كە پێی گهیاندن ،ئهبوبهکر و عومهر و عوثمان و عهلييەكى تێدابوو َ
أ�لْ ُف َم َّر ٍات) ک ه ههر یهکەيان بهتهنیا خۆى توانای بهڕێوهبردنی هەموو جیهانی ههبوو.
هیچ کامیشیان ئەوەندە الواز نەبووە هەروا بەئاسانى تەسليم بێت و مل بۆ فەرمانى
يەكێكى تر كەچ بكات .ئهگهر ئهو زاتە پێغهمبهری خوا نهبوایه ،دڵنياب ن هیچ کاميان
تەسليمى نەدەبوون .جا ئەگەر كەسايەتييەكى خاوەن بەسيرەتى وهك حهزرهتی عهلی
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) ک ه لە پلەى "حق اليقين"ى ئيماندا بووە و ،فهرموویهتی“ :ئەگهر پهردەش
َ
1
البدرايە ،يەقينم زيادى نەدەكرد ”.پێغهمبهرایهتیی ئهوی قبووڵ کردبێت ،ئەوا ئەم ه
بەتەنها بهسه بۆ ئەوەى ببێته بهڵگهیهکی درهخشان لهسهر پێغەمبەرايەتييەكەى.
ههر حاڵێکی بگریت وهها ڕهنگی دواڕۆژى گرتبوو ،ئەوەتا زانايەكى جوولەكەى وەك
عهبدوڵاڵی کوڕی سهالم ،بهیهکجار بینین ئیمانی هێنا و ،وتى“ :ئهم سیمایە سيماى
2
درۆزن نييە .خاوهنی ئەم سیمایه هەر دەبێت پێغەمبەرى خوا بێت”.
بەڵێ وايە ،تەنها بينينى بەس بوو بۆ ئەوەى باوەڕى پێ بێنيت .ئەو كەسانەى خۆيان
و ژيانيان تەرخان كردووە لە پێناو گەياندنى حەق و حەقيقەت بە كەسانى دى ،لە هەموو
كەس زياتر دەرك بە دژوارى و ناڕەحەتى وەها قبووڵ كردنێك دەكەن .ئهوهتا زۆرێك لهوان ه
بهدرێژايی تهمهنێك ڕهنج دەكێشن و کۆشش دەكەن ،کهچی ناتوانن كاريگەرييان لەسەر
هەشت نۆ كەس هەبێت و ل ه ههواری ڕۆحياندا دهوارێك ههڵبدەن .ئەوجا تهماشایهکی
پێغهمبهری خوا بکهن .مەگەر كەسێك هەيە ل ه ئێستادا لهنێو دڵی زیاد ل ه ملیارێك
مرۆڤدا تهختی ئەوينى دانابێت؟ ئايا كەسێكى تر شك دهبهن ڕۆژى پێنج جار ،بە ئاوازێك
كە تەواوى دنيا بێنێتە جۆش و خرۆش ،ناوى لە منارەكانەوە شاباڵ بگرێ؟!!
ێ مرۆڤایهتی ئهو سەروەرەی خۆش دهوێت و ڕۆژى چهند جارێكيش وابەستەيى
کهواب 
 1علي القاري ،المصنوع .149
 2ترمذي ،قيامة 42؛ إبن ماجة ،إقامة الصالة .174

104

شانازيى مرۆڤايەتى  -نوورى نەمر ٢

خۆيی بۆ دووپات دهکاتهوه .ئهم ه سهرباری ههموو ئهو کهس و سیستهم ه ناحەزانەش
ً(صل َّ َى الله
كە چاويان پێ هەڵنايە .بهڵی ،سەرەڕاى ههموو شتێك ،حهزرهتی موحهممهد َ
عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بهردهوام ه لە ڕووناك کردنهوهی داڵن بە نوورى خۆشەويستى خۆى .چونكە
ئهو شتانەى خەڵكى بۆ بانگ دەكرد ،سەرەتا ل ه خۆیدا پەيڕهوی دەكرد و ههمیش ه
نموونەيەكى زیندووی گوفتارهکانی بوو .ههر بۆیە هەرچييەكى فەرمووە ،ڕاستەوخ ۆ
کاریگهری لهسهر کۆمهڵگەکان جێ هێشتووه و ،هەميشە فەرمايشتەكانى جێبهجێ
کراون و له ڕێیاندا گیان بهختکراوه.
كاتێك مرۆڤەكانى بۆ بهندایهتی و پەرستشى پەروەردگار بانگ دهکرد ،خۆى هەردەم
لە بەرزترين ئاسۆى بەندايەتيدا جوانترين تابلۆى بەندايەتى پێشكەش دەكرد.
دایکمان حهزرهتی

ً(ر ِض َي الله َع ْنهَا)
عائیشه َ

دهگێڕێتهوه:

ڕۆژێكيان پێغهمبهری خوا هاته الم و ،پێی فەرمووم“ :ئهی عائیشه ،مۆڵهتم
دهدهی ئهمشهو لهگهڵ خوای خۆمدا بهسهربهرم؟” ئەمەى وت و ،دەستى كرد بە نوێژ.
ئهو شهوه تا بەرەبهیان ئایهتی ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ....
(آل عمران  )١٩٠ :خوێند و فرمێسکی ڕشت .ئەوەندە گریا ،ئەگهر بهرماڵهکهی
1
بگوشرایە ،دڵۆپ دڵۆپ فرمێسکی لێ دهتکا.
هەتاوەكو پێیهکانی دهئاوسان نوێژى دەكرد .ڕۆژێکيان ئەوەيان بيرخستەوە كەوا خواى
گەورە ل ه گوناهی ڕابردوو و داهاتووشى خۆشبووه و ،وتيان“ :بۆچی هێنده خۆت
دەخەيتە ناڕەحەتييەوە؟” ئهویش ل ه وهاڵمدا فەرمووى :أَف َ َل أَكُو ُن َع ْبدا ً َشكُورا ً “ئهی
بهندهیهکی سوپاسگوزار نەبم؟” 2بهڵێ ،دهرگای شوکری بە ڕوودا وااڵ کرابوو .ئيدى
هەموو ئەم ڕەنج و كۆششەى لەبەر ئەوە بوو.
ً(ر ِض َي الله َع ْنهَا) بۆمان دهگێڕێتهوه :لە
دووبارە دايكى ئيمانداران حەزرەتى عائیشه  َ
نیوەشەودا بەخهبهر هاتم و دیتم كەوا پێغهمبهری خوا ل ه الم نهماوە .دڵم خورپهیهکی
 1إبن حبان ،الصحيح .٣٨٦/٢
 2بخاري ،تهجد 6؛ مسلم ،صفات المنافقين .81-79
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کرد و ،وتم“ :تۆ بڵێی چووبێت بۆ الی يەكێك لە خێزانەكانى ترى؟!” وەختێ ویستم
ل ه جێ ڕاپهڕم ،دهستم بهر قاچی کهوت .كە سەرنجمدا ،بۆم دەركەوت لە سوجدەدايە و
سەرگەرمى نزا و پاڕانەوەيە .ئيتر منيش گوێم دايە دوعا و پاڕانەوەكانى .ئهم دوعایهی
ْت “پەروەردگارا! تۆ لە هەموو ناتەواوى و
دهخوێندُ :س ْب َحان َ َ
ك َو ِب َ ْم ِد َك َل ِإلَهَ ِإ ّ َل أَن َ
1
كەموكوڕييەك پاك و بێگەرديت ،سوپاسگوزارم .هيچ پەرستراوێك نيە جگە لە تۆ”.
خۆ ئهگهر بیویستای ه وهك پاشایان دهیخوارد و دهیخواردهوه و کهیفی ل ه ژیان
دهبرد .جا هەر ئەو كاتەى لە مەككە بوو -ب ه مهرجی واز هێنان ل ه بانگهوازهکهی-
2
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ل ه پێناو
ژيانێكى لەو جۆرەيان خستە بەردەمى ،بەاڵم پێغەمبەرى خوا َ
بانگهوازهکهیدا ژیانی چهرمهسهری ههڵبژارد بهسهر ژیانی ئاسودهیی دنیایدا .چونكە
بەڕاستى ئەو وەفادارى دەرگانەى حەق تەعاال بوو .ڕۆژێ برسی دهبوو و پهنای بۆ
خوا دهبرد ،ڕۆژێکی تر تێر دهبوو و شوکرانهی دهبژارد 3.بوونە پێغەمبەرێكى بەندەى
بەسەر پێغەمبەرێكى پادشادا پەسەند كرد 4.ههر ئهم سادهيیهشی گهورهترین ئهفسوونی
کهمهندکێشى کۆمهاڵنی دهوری بوو.
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) خۆشی ژیانێکی سادهی بهسهر دهبرد،
ههرچهنده حهزرهتی عومهر َ
کهچی ژیانی پێغهمبهرى خوا تهنانهت ئاوی ل ه چاوی ئهويش دههێنا .ڕۆژێكيان
پێغهمبهرى خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) لێی پرسی“ :عومهر بۆ دهگریت؟” حەزرەتى عومەر
الل ،پاشاکان ل ه سهر دۆشهکی پهڕ دهحهوێنهوه.
ل ه وهاڵمدا فەرمووى“ :یا رسول ٰ ّ
كەچى تۆ لهسهر پارچ ه حهسیرێك دهنویت .كاتێكيش ههڵدهستیت ،جێی حهسیرهک ه
ل ه سهر الشەت دهرچووه .ل ه کاتێکدا تۆ پێغهمبهری خوایت و لە هەمووان زياتر
ً(صلَ َى الله عَلَ ْي ِه َو عَلَى � آ ِل ِه َو َصح ِب ِه َو َسل َّ ْم) ل ه وهاڵمدا پێى
شايستەى ژيانێكى ئاسوودەيت ”.پێغهمبهر َ
ض َى أ َ ْن تَكُو َن ل َ ُه ُم ال ُّدنْيا َو لَنَا اآلخِ رَة؟ “مهگهر ڕازی نابيت دنیا
دەفەرموێ :أ َ َما ت َ ْر َ
1
2
3
4

مسلم ،صالة 222؛ ترمذي ،دعوات 75؛ أبو داود ،صالة .147
إبن كثير ،البداية و النهاية .63-62/3
ترمذي ،زهد 35؛ أحمد بن حنبل ،المسند .254/5
أحمد بن حنبل ،المسند 231/2؛ أبو يعلى ،مسند .491/10
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بۆ ئهوان بێت و پاشهڕۆژیش بۆ ئێمه؟!”

1

خواشً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل

بهڵێ ،دهبوو جڵهوی دنیا بە دهست موسوڵمانانەوە بێت .پێغهمبهری
التَّ َح َاي) له ههموان زیاتر داخوازی ئهم ه بوو .بهاڵم كاتێك دەهاتە سەر ژيانى كەسيى
خۆى ،سادهترین ژیانی بەسەر دەبرد .ڕاستتر بڵێین ،ئهو بۆ خۆى نەدەژيا ،بەڵكو لەپێناو
ژياندنى كەسانى تردا دەژيا .مهگهر نهێنی چوونە نێو تهواوی ڕۆحەكان و دانانى
تهختی خۆشەويستى لە داڵندا ،هەر لەم جۆرە شێوازى ژيانەوە سەرچاوەى نەگرتبوو؟!!

جا بۆيە ئەو كەسانە ى بانگهواز و تەبليغيان كردووەتە ئهرکی خۆیان ،لهم ههڵسوکهوت
و ڕەفتارانەى پێغهمبهری خوادا وانەگەلێكى زۆر هەن ک ه لێوەى فێربن .بهڵێ ،تاک ه
مەرجى كارتێكردنى کهسانی تر و چوونه نێو داڵنەوە ،بريتيە لە :شتانێك باس بكە كە
لەژيانتدا هەن .ئەو شتانەشى باسيان دەكەى با لە ژيانتدا هەبن .ئەمەش زۆر بەڕوونى
لە ژيانى ئەو سەروەرەدا دەبينرێت.
ئەگەر ويستت باس لە گرنگى گريان لە ترسى خواى گەورە بۆ یهکێك بكەيت ،ئەوا
سەرەتا پێويستە خۆت لە نيوەى شەودا هەستيت و ئەوەندە بگريت هەتا بەرماڵەكەت تەڕ
دەبێت .ئيدى ئەوكات ئەو قسانەى كە لە ڕۆژى ئەو شەوەدا دەيكەيت ،بە شێوەيەك كە
خۆشت پێى سەرسام دەبيت ،شوێنكار لە ناخى بەرامبەرەكەتدا جێ دەهێڵن .وهگهرنا ،بهر
زللهی ئایهتی :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ (الصف “ )2 :بۆچى شتێك دهڵێن
ک ه خۆتان ئهنجامی نادهن؟!” دهکهون و ببڕاى ببڕا كاريگەريتان نابێت.

 .٣چاوەڕێ نەكردنى پاداشت
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) له بهرامبهر بەجێ گەياندنى ئەركى تەبليغدا
سێهەم :پێغهمبهری خوا َ
هیچ داخوازییهکی دنیایی یان ئاخيرەتى نەبووە .ئهمهش بۆ خۆی بهڵگهیهکی تره
لهسهر پێغهمبهرایهتییهکهی .چونكە ڕەفتارێكى لەم جۆرە ڕەفتارێكى پێغەمبەرانەيە
و هەر لەو مرۆڤە بژاردانە دەوەشێتەوە .ئەوانەش كە لە پاش خۆى لهسهر ئهم ڕەوشتە
 1بخاري ،تفسير (2 )66؛ مسلم ،طالق .31

(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)

107

ڕهفتار دهکهن ،ئا ئهوانە بانگخوازى ڕاستهقین ه و مهردی مەيدانى پەيامدارين .قورئانى
پيرۆز فەرمان دەكات بە شوێن كەوتنى ئەو كەسانەى كە چاوەڕوانى هيچ پاداشت و
1
كرێيەك نين لە هيچ كەسێك و ،دهفهرموێت“ :شوێن ئەوانە بكەون!”
ً(ر ِض َي الله َع ْنهَا)لە ڕێى باڵوكردنەوەى
هەموو س هروەت و سامانەكەی حهزرهتی خهدیجه َ
حەق و حەقيقەتدا ب ه خهرج درا ،کهچی پێغهمبهری خوا سهرباری ههموو ئەمانە،
داواى هيچ شتێكى لە هيچ كەسێك نەكردووە بۆ خۆى.
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) هاوڕێى پێغەمبەرى خوا و هاودەمى هيجرەتى بوو.
حهزرهتی ئهبوبهکر َ
ئەوەبوو لە كاتى هيجرەتدا حەزرەتى ئەبوبەكر وشترێكى ئامادە كردبوو بۆ پێغەمبەرى
خوا .كەچى لەو هەلومەرجە دژوارەدا كە ههموو بير و هۆشێكى مرۆڤ الی ئهوهی ه
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) هەتاوەكو نرخی
داخۆ دوژمن ب ه دوايەوەيەتى یان نا ،پێغهمبهری خوا َ
2
وشترەكەى نەدا ،ئاماده نەبوو سوارببێ و بکهونەڕێ.
دهی هەر ئهم ه بهس نییە تاوەكو ببێتە بەڵگەى سەلمێنەر لەسەر ئەوەى ك ە ئهو پێشەوا
سەروەرە چهنده ل ه کارهکانیدا حهسبی بووە؟ ئايا دەكرێت كەسێك ک ه ل ه کاتێکی وهها
ناسك و ههستیاردا بيرى الى بابەتێكى وەها بێت ،ل ه کاتی ئاساییدا فەرامۆشى بکات؟!
وا دهزانم تهنها ئهم ڕووداوه وانهیهکی سهروزیاد بێت بۆ بانگخوازان.
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) بۆمان دەگێڕێتەوە :ڕۆژێکيان پێغهمبهری خوام بینی
ئهبوو هورهیره َ
بهدانیشتنهوه نوێژی دهکرد ،پرسیم“ :ئەى پێغەمبەرى خوا نهخۆشیت؟” پێغهمبهری
ً(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه)ً ل ه وهاڵمدا فهرمووی“ :نهخێر ئهبوهورهیره ،برسێتى ...لهتاو
خواش َ
برسێتی هێزی ههستانە سهر پێم نهماوه” ئيتر منيش دهستم کرد ب ه گریان ،ئەوجا
3
فەرمووى“ :مهگری ،سهختی لێپرسینهوه کهسانی برسی ناگرێتهوه”.
جا خۆ برسێتی مەينەتيى بهردهوامی پێغەمبەرى خوا بوو...
 1ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ (يس )21 :
كرێ و پاداشتێكيان لێتان ناوێت ،خۆيشيان لهسهر ڕێی ڕاستن”.
 2بخاري ،مناقب األنصار 45؛ أحمد بن حنبل ،المسند .198/6
 3أبو نعيم ،حلية األولياء .109/7
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دیسان جارێكيان ل ه گۆشهیهك ل ه گۆشهکانی شاری مهدینهدا لهگهڵ حهزرهتی
ئهبوبهکر و حهزرهتی عومهر بێ ئەوەى ئاگايان لە يەكترى بێت ،بهیهك دهگهن و
لهیهكترى دهپرسن“ :چ شتێك ئێوەى بهم درهنگانهشهوە ل ه ماڵ هێناوهته دهر؟” وهاڵمی
ههرسێکیان هەر ههمان شت بوو“ :برسێتی!” بهڵێ ،ههرسێکیان ههرچییهکیان ههبوو
لهپێناوی خوادا بهخشیبوویان و لهبهر نهبوونی پارووه نانێك كە برسێتييان بشكێنێت ،خهو
1
نەچووبووە چاويان و هاتبوونه دەرەوە.
بەڵێ ،لەو ڕۆژەدا ،ئەم بارە قورسەى تەبليغ لەسەر دەستى ئەم خاوەن مەچەك و
بازووە بەهێزانە بەرزكرايەوە .جا بۆيە لەمڕۆشدا ،ئەوانەى شانيان داوەتە بەر هەمان بار
و ،دەستنيشانكراوى هەڵگرتنى هەمان گەنجينەن ،هەر چۆنێ بێ دەبێ خاوەنى هەمان
هێز و بازوو بن.
ئەوەتا فاطمهى كچى ،ئەو فاطم ه نازدارەى كە دەربارەى فهرموویهتی“ :فاطم ه
پارچهیهک ه ل ه من .ههرکهس دڵی ئهو خۆش بکات ،دڵی منی خۆش کردووه.
ههرکهسیش ئەو بڕەنجێنێت ،منی ڕهنجاندووه 2”.كەسێك نەبوو لە کاروباری ناوماڵدا
یارمهتی ئهم کچ ه نازدارهی بدات .لەتاو ئاو ههڵگرتن و دهستاڕ سووڕاندن پێستی
دهستی ئهستور و قڵيشاو بووبوو و ،شانيشى یهك پارچ ه بووبووه برین .حهزرهتی عهلی
زۆر خەمبارى حاڵى هاوسەرەكەى بوو ،بهاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هیچى لهدهست نهدههات.
هەرچۆنێك بێت دهورانێ ب ه چهرمەسهری ئهم ئازارهوه ژیانیان بردهسهر.
ئاخر ئهو ههڵگری خووڕهوشتی باوکی بوو .ئەم خەسڵەتەش -ئەنجامدانى كارى
خۆى بەدەستى خۆى -لە باوكيەوە بە ميراتى بۆى مابووهوه .بهڵێ ،هەر لە هەستان و
3
دانيشتنيەوە بيگرە ،هەموو شتێكى ل ه باوکی دهچوو.
ك غهنیمەت و دیلهکان هێنرانەوە ب ۆ
دوای سەركەوتن لە یهکێك ل ه غهزاکاندا ،كاتێ 
 1مسلم ،األشربة 140؛ موطأ ،صفات النبي .10
 2بخاري ،فضائل األصحاب 12؛ مسلم ،فضائل الصحابة 94-93؛ حاكم ،المستدرك ( .172/3شێوەى
تەواوى حەديثەكە لە مستدركەوە وەرگيراوە)
 3ترمذي ،مناقب  ،60أبو داود ،أدب .143
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مهدینه .ئەوەى پێویستییهکی هەبوايە دههات ه الی سهروهرمان و ب ه گوێرهی حاڵ و
بارى خۆى شتێکی وهردهگرت و دهگهڕایهوه .حەزرەتى فاطيمەش بە هاندانى حەزرەتى
عەلى ،بۆ هەمان مەبەست بەرەو ماڵى باوكى كەوتەڕێ .بەاڵم باوکی ئازيزى لەماڵ
نهبوو .ئەويش مهبهستی هاتنهکهی بۆ یهکێك ل ه هاوسهرهکانی پێغهمبهری خوا ڕوون
کردهوه و گهڕایهوه ماڵەوە.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) هەواڵەكەى بيست ،بێ وهستان بهرهو
ههر ک ه پێغەمبەرى خوا َ
ماڵی کچهکهی بهڕێکهوت .لەو كاتەدا حهزرهتی فاطم ه ڕاکشابوو .كاتێك كە
بينى پێغهمبهری خوا دێت ه ژوورەوە ویستی ههستێتهوه .بهاڵم ئهم مرۆڤە فيترەتناس ە
یهکسهر لەسهر کهناری جێگهکهی دانيشت ،بە جۆرێك که حهزرهتی فاتيم ه ههستی
ب ه ساردی قاچی پێغهمبهر دهکرد له سینهیدا .ئەوجا فەرمووى“ :کچى شيرينم!
هەتاوەكو پێداویستییهکانی ئەصحابى صوففە 1دابین نهكەم ،ناتوانم هيچ شتێك بدهم ب ه
تۆ .بهاڵم با شتێکى لهم ه باشترت فێربکهم ..وهختێ چوويتە سهر جێی نوستن ،سی و
الل و ،سی و سێ جار ا َ ْل َح ْم ُد ٰ ّلل و ،سی و سێ جار(ل ه ڕیوایهتێکى
سێ جار ُس ْب َحا َن ٰ ّ
الل أَك َْب بخوێنە .ئهم ه بۆ ئاخيرەتت زۆر لەو شتە باشترە كە
تردا سی و چوار جار) ٰ ّ
داواى دەكەى 2”.ههروهها ڕۆژێکيان كە دهستبهندێکی ئاڵتوونی ل ه دهستی حهزرهتی
فاتيمهدا بينى ،یهکسهر ئاگادارى كردەوە و ،فەرمووى“ :کچم ،ئايا پێت خۆش ه بڵێن
کچهکهی پێغهمبهری خوا دهستبهندێکی ل ه ئاگر کردووهت ه دهست؟ كەواتە خێرا
دايبكەنە!” ئهمهی وت و ڕۆیشت .حهزرهتی فاطمهش بهم دهستبهنده بهندهیهکی کڕى
و له ڕێی خوادا ئازادى کرد .پاش کهمێك بابهتهکهی بۆ باوکی گێڕایهوه ...خۆزگ ه
3
دهتانزانى پێغهمبهری خوا چهنده بەم هەواڵە دڵخۆش بوو!
 1ئەصحابى صوففە :ئەو هاوەڵە بەڕێزانەى پێغەمبەرى خوا بوون كە ژيانى خۆيان بۆ خزمەت كردنى
قورئان و سوننەت تەرخان كردبوو .لە اليەكى سەرداپۆشراوى بەركراوەى ناو مزگەوتى نەبەويدا دەمانەوە .ئەم
هاوەڵە بەڕێزانە ،لە پێناو فێربوون و فێركردن و باڵوكردنەوەى ئيسالمدا دەستبەردارى هەموو بەرژەوەندييەكى
خۆيان بووبوون.
 2بخاري ،فرض الخمس  ،6دعوات 11؛ مسلم ،ذكر 80؛ ترمذي ،دعوات 24؛ أحمد بن حنبل ،المسند
.107-106/1
 3نسائي ،زينة 39؛ أحمد بن حنبل ،المسند .279-278/5
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مه ئهوهی ه که پێغهمبهری خواً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) نهك
دیوێکی تری ئهم بهشی سێهه 
ههر هیچ داواکارییهکی ل ه دوێنراوهکانی نهبووه ،بەڵكو بهرگهگری کۆڵنهدهری ئازار
و مەينهتييهکانی دهستیشيان بووه .چهندين جار سهرتاپا خۆڵبارانيان كردووە و جگ ه ل ه
زهینهب و فاتيمهی کچی ،کهسی تر نەهاتووە به الیهوه 1.چهندەها جاری تریش ڕێی
هاتوچۆى دڕکڕێژ دەكرا و پێی ه پیرۆزهکانی خەڵتانى خوێن دهبوون.
جارێکيان ل ه کهعبهدا نوێژی دهکرد .كاتێك بێباوهڕان چاويان پێى كەوت ،لێی کۆ
بوونهوه و دهستیان کرد ب ه لێدان و ئازاردانی .حهزرهتی ئهبوبهکر كە لهو کاتهدا لەو
ناوە بوو ،خێرا گەيشتە فرياى .ڕووی کرده بێ باوهڕان و ،پێى وتن :أَت َ ْق ُت ُلو َن رَ ُج ًل أ َ ْن
يَق َ
ُول رَبِّ َي ٰ ّ ُ
الل َو ق َدْ َجا َءك ُْم بِا ْلبَيَا ُن ِم ْن رَبِ ّكُم “ئايا دەتانەوێ پياوێك بكوژن هەر لەبەر
"الل"يە و لە اليەن پەروەردگاريشتانەوە چەندين بەڵگەى بۆ
ئەوەى كە دەڵێ پەروەردگارم ٰ ّ
2
هێناون؟!” ئيتر بەم شێوەيە گيانى خۆى كردە قەڵغانى پارێزگارى لە خۆشەويستەكەى.
هەموو ئەمانەش بەبێ هيچ وچان و پچڕانێك ڕووى دەدا .بهاڵم هیچ کام لهم ڕووداوه
گیان هاڕێنانه نەيانتوانى ئەو سەروەرە لە ڕێگەكەى بگەڕێننەوە .ب ه کچهکەيی
دەفەرموو“ :مهگری کچم ،خواى گەورە باوکت ب ه زای ه نادات 3”.ههرواش بوو ،خواى
گەورە هيچ كات دەستبەردارى پێغەمبەرەكەى نەبوو .دڵی ملیۆنانی بۆ فهراههم کرد
و بۆ ههمیش ه ناوی له داڵندا زیندوو ڕاگرت.
با ئێستا بۆ دواجار چاوێك بە بابهتی تهبلیغدا بخشێنینهوه و بەدوايدا بڕۆین ه سهر
بەشێكى تر.
وهك ل ه سەرەتاوە ههوڵماندا ڕوونی بکهینهوه ،تهبلیغ مهبهستی بوونی تهواوی
پێغهمبهران و پێغهمبهری خۆشمانه .ئهوان بۆ تهبلیغ بهدیهێنراون .كاتێك ئێم ه ئهم ئهرک ه
بهجێ دههێنین ،تهنها وهك لێپرسراوییهك بەو ئەركە هەڵدەستين .كەچى پێغەمبەران وەك
 1بخاري ،صالة 109؛ مسلم ،جهاد 107؛ طبراني ،المجمع الكبير 268/3؛ إبن عبدالبر ،اإلستيعاب
1381/3؛ إبن هشام ،السيرة النبوية 264/2؛ طبري ،تأريخ األمم و الملوك .554/1
 2بخاري ،فضائل الصحابة 5؛ أحمد بن حنبل ،المسند .218 ،204/2
 3طبراني ،المجمع الكبير 268/3؛ إبن عبد البر ،اإلستيعاب 1381/3؛ إبن هشام ،السيرة النبوية
264/2؛ طبري ،تأريخ األمم و الملوك .554/1
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ئامانج و مەبەستى بەديهاتنيان دەڕواننە تەبليغ و بەو ڕۆحيەتەوە ڕايدەپەڕێنن.
لەاليەكى ترەوە ،ههروهك چۆن هەوڵماندا لەسەروبەندى شيكاركردنى ئەم بابەتەدا
نەخشاويى دروشمی ً" ُم َح َّم ٌد ّر ُس ُ
ول الله" بهسهر دیوی ڕوونی پهیامهکهی پێغهمبهرى
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) پيشان بدەين ،هەر بەو جۆرەش ،كۆمەڵە سەرەداوێكمان خستە
خواوە َ
بەردەست كە دەكرێ بە هۆيانەوە بگەينە ئەو ڕاستييەى كە ئهو شێواز و ميتۆدانهی
پێغەمبەرى خوا ً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) ل ه دهمی بانگهوازکردنيدا بۆ پهیامهکهى
بهکاری هێناون ،لە ڕوويەكەوە دەبنە بهڵگەی گومانبڕ لەسەر پێغهمبهرایهتییهکهی،
ل ه ڕوويەكى تریشهوه ،ڕاستترين و دروستترين نەخشەى ڕێن بۆ ئهو کهسانهی دهیانهوێت
ئهرکی تهبلیغ بهجێ بێنن.
ئێم ه تا سهر ئێسقان بڕوامان وای ه ک ه بێ پەيڕەوكردنى شێوازى تەبليغى پێغەمبەرى
خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) ،باسکردن ل ه سهرکهوتنێکی ڕاستهقین ه و بهردهوام نامومکینه.
ههزاران نموونهش ل ه واقیعدا ڕاستيی ئهم قسهیه دووپات دەكەنەوە .لهبهر ئهوه ب ه
قەناعەتێكى تەواو و ئیمانێکی پ ڕ یهقینهوهجارێکی تر بيرى خۆمان و هەموو اليەكى
دەخەينەوە که :ئهوانهی دهیانهوێت ببن ه پێشەوا و ئیمامی خهڵکی ،ئهوانهش کهوان لهو
مەقامەدا ،پێويستە لەسەريان كە گوێڕايەڵى ئيمامى ئەبەديى ئەم ميحرابە ،حەزرەتى
محمد المصطفى (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) بن .ڕێبهری ڕاستەقينە هەر ئهوه و ،ڕێی هیدایهتی
ڕاستهقینهش ئەو شاڕێگەيەيە كە ئەو كردوويەتيەوە .ئاخر چونكە ئهو “ههر ل ه خۆوه
1
قس ه ناکات و ههرچی دهڵێ ل ه وهحیهوهیه”...

فهتانهت
 1بڕوانە :سورەتى النجم ئايەتى .٤-٣

112

شانازيى مرۆڤايەتى  -نوورى نەمر ٢

فهتانهت تێپهڕاندنی عهقڵ ه ب ه عهقڵ .پێشتريش عەرزم کردبوون که دهکرێت
ناوی "مهنتیقی پێغهمبهرانە"شى لێ بنێین .هەروەك چۆن ئەم مەنتيقە ناوى ئەو
جۆرە تێڕوانينەيە كە تيايدا :ڕۆح و دڵ و ههست و الیهن ه ناسکهکانی مرۆڤ كە بە
(لَطَائِف) ناسراون ،گشت پێکهوه كارا دەبن و تێكڕا بە ئاڕاستەى ئەو بابەتەى تاووتوێ
دەكرێت ،دەخرێنە گەڕ.
فهتانهت ههرگیز کایهیهکی وشك و ڕهقی فهلسهفی نییه .ههر بۆی ه لکاندنی
ئیسالم ب ه وهها عهقڵ و مهنتیقێکهوه و ،بانگەشەكردنى ئەوەى كە "ئیسالم دینێکی
عهقاڵنییە" ،يان "ئیسالم دینێکی مهنتیقییە" ،نهك ههر ل ه بێ ئاگاييەوە بهرامبهر ب ه
ت بهرهو
ئیسالم سەرچاوەى گرتووە ،بهڵکو زياد لە بێئاگايى ،بە ههنگاوی یهکهم دادەنرێ 
شێواندنێكى گەورە .نهخێر ،ئیسالم ن ه دینی عهقڵ ه و ن ه دینی مهنتیق ،بهڵکو ڕاست ه
و ڕاست دینی وهحییه.
دژ یەك نههاتنهوهی کای ه ئیسالميیهکان لهگهڵ عهقڵ و مهنتیقدا ،ل ه ڕوويەكەوە
دهگهڕێتهوه بۆ ئهوهی ک ه ئهم پهیام ه ل ه (عیلمی موحيط)ی خوای گهورهوە هاتووە
و سەرجەم بابەتەكانى بە دەروازەى تەصديقى عەقڵدا تێپەڕ دەكات .لە ڕوويەكى تريشەوە
دەگەڕێتەوە بۆ دەورەدان (اإلحاطة) و شموليەتى مەنتيقى پێغەمبەر كە بە جۆرێكى وا
ڕاڤەى كردووە ،كە هاوشانى ئاسمانى بوونى پەيامەكەى بێت .وات ه شتێكى تر نييە جگە
لە ئیلهامی پێغهمبهرانە و مهنتیقی پێغهمبهرانە .ئهو مهنتیقهی ک ه ل ه ئاستێکی
وادا بەديهێنراوە توانای وهرگرتنی وهحی هەبێت .هەروەها ئهو مهنتیقهی ک ه کراوهی ه
ی عهقاڵنی و دڵ و الیهن ه ناسکهکان و ئەو فهلسهفەيەدا كە
بهڕووی ههست و داوهر 
بە واتای دانایی (الحِ ك َِميَّات) دێت .ئهو ،مهنتیقێكى سهروو مهنتیقه ،یان بەتەنها
دەستەواژەيەك" :فهتانهتی ئهعظهم"ه.
گوزەركردنى هەر وەحييەك كە لە اليەن خواى گەورەوە دێ ،بەم مەنتيقەدا و
ڕەنگدانەوە (أنعكاس)ى تيايدا ،پێويستى و ئاتاجييەكە .بەاڵم ئەم ئاتاجييە ،ئاتاجييەكە
ڕووى لە مرۆڤەكانە .تێگهیشتنی مرۆڤهکان داخوازی وهها پرۆسهیهکه .چونک ه
ئهگهر لەپێشدا وهحی ب ه مهنتقێکی وههادا تێنەپەڕيايە و لهوێدا ڕێکخستنى بۆ
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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نهکرایه ،ياخود گۆڕانكارييەكى چەشنى گۆڕينى تەزووى گۆڕاو ( )ACبۆ تەزووى
نەگۆڕ ()DCى بەسەردا نەهاتايە و هەر ڕاستەوخۆ بگەيشتايە بە مرۆڤەكان ،ئەوا ئهو
کات مرۆڤایهتی لەبەردەم ئەو وەحى و ئيلهامانەدا كە لە فەيزى ئەقدەس و موقەددەسەوە
بە "مەشيئەتى عاممەوە" دەهاتن ،دهسووتا و دهبووه ڕهژوو و خۆڵهمێش .وهك چۆن
ئەگهر خوای بااڵدهست پهرده لهسهر سوبوحاتى وەجهى خۆی البدات تهواوی بونهوهران
1
دهبن ه سوتوو ،هەمان شتيش لە بابەتى ناردنى وەحيدا ڕاستە.
بەڵێ ،ئەوە فەتانەتى پێغەمبەرانە (عَلَ ْيهِ ُم َّالسالم) كە ئەركى بەرگە هەوا (الغالف الجوي)
دەبينێت لە بەرامبەر نەيزەكە سووتێنەرەكانى وەحيدا .جا خۆ دينيش هەر ئەمەيە .واتە،
دابەزاندنە ئیالهییهکان بۆ ئاستی ئیدراکی مرۆڤ .ئهوهشی بهم کاره ههڵدهستێت
مهنتيقی تایبهت ب ه پێغهمبهرانه ،وات ه فهتانهته .ههر بۆی ه فهتانهت تایبهتمهندییهک ه
ک ه پێویست ه له ههموو پێغهمبهرێکدا ههبێت و ،مهنتیقێکیش ه تهنها الی پێغهمبهران
ههیه .لهبهر ئهوه ئاماژەکردن بۆ ئهم مهنتیق ه ب ه وشهى "بلیمهتی" ڕاست دهرناچێت .وات ه
مهنتیقی پێغهمبهران له سهرووی ههموو مهنتیقێکهوهیه ،بهمهش دهوترێت فهتانهت.
ئاخر ئەگەر ئەم فەتانەتە لە پێغەمبەراندا (عَلَ ْيهِ ُم َّالسالم) نەبوايە ،چۆن دەگونجا لە
بەرامبەر سەرجەم ئەو پرس و بابەتانەى كە ڕووبەڕووى دەبوونەوە ،لە ڕەخنە و گومانى
نەيارەكانيانەوە بيگرە هەتاكو پرسيارى دۆستەكانيان ،ڕاڤە و وەاڵمى ساڕێژكەر و
گومانبڕ پێشكەش بە دوێنراوەكانيان بكەن؟ بێگومان وەها ئەگەرێكيش ناڕوونى و
ئاڵۆزيى تێگەيشتنى ئايينى لێ دەكەوتەوە .لهوهها بارێکیشدا واتایهك بۆ داواکارییهکان
(التكاليف)ی ئايين نهدهمایهوە .وهختێكيش داواکارییهکانی ئايين خاڵى دەبوون لە
واتا و ناوەرۆك ،بەديهێنانى مرۆڤيش واتايەكى بۆ نەدەمايەوە و سەرى لە بێ هودەييەوە
دەردەچوو .جا بۆيە سەرهەڵنەدانى سەرجەم ئهم دهرهنجام ه نهرێنیيانه ،بهستراوهتهوه ب ه
پڕچەك کردنی پێغهمبهران به وهها مهنتیقێکی دهراسا و ل ه عادهت بهدهر .بهڵێ،
پێغهمبهران سهرفرازکراون ب ه فهتانهتێك ک ه زۆر بهئاسانی بتوانێت بهسهر ههموو کێش ه
ات َو ْج ِه ِه َما ا ْنتَ َهى ِإل َ ْي ِه ب َ َص ُر ُه ِم ْن َخ ْل ِق ِه.
ُور (و في رواية النّ َُار) ل َ ْو كَشَ َف ُه َل َ ْحرَق َ ْت ُس ُب َح ُ
 1حِ َجاب ُ ُه النّ ُ
(مسلم ،أيمان 294-293؛ إبن ماجة ،مقدمة 13؛ أحمد بن حنبل ،المسند ).401/4
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و ناڕهحهتیيهکدا زاڵ ببێت.
(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)
أ) فەتانەتى پێغەمبەرمان ً َ

ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) تێدا
با ئەو سەردەمە بێنينە پێش چاومان كە پێغەمبەرى خواى َ
ژياوە :له كاتێكدا كە هاوهاڵن ئەو بابەتە شەرعييانەى ک ه بۆیان شیکار نەدەكرا دهیانهێنا
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) و داوای ڕێگهچارهیان دهکرد ،ل ه هەمان كاتيشدا
بۆ الی پێغهمبهر َ
گومان و دوودڵییهکانی ئهو کهسانهی تازهکی دهیان ویست بێن ه ناو ئیسالمهوە
چاوەڕوانى وەاڵميان لە پێغەمبەرى خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) دەكرد .ئينجا با ئەو گومان و
دڵەڕاوكێيانەش لەالوە بوەستن كە پەيڕەوانى ئەهلى كيتاب لە ئەنجامى حەسوودييانەوە بە
پێغەمبەرى خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) ،دەستيان دابوويە و بانگەشەيان بۆ دەكرد .جا وەستانەوە
لە ڕووى هەموو ئەمانەدا و ،وەاڵمدانەوەى دروست و گومانبڕ بۆ ئهو ههموو پرسیار و
گومانانە ،تهنها و تهنها ل ه ڕێگهی مهنتیقی پێغهمبهرانهوه ،واته ل ه ڕێی فهتانهتهوه
دەكرا بەديبێ.
بێ لەمەش ،ئەو كەسانەى كە پێغەمبەرى خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) فەرمان و
ئامۆژگارييەكانى ئاڕاستە دەكردن وەك يەك نەبوون .بەڵكو لە ئاست و پلەى جياوازدا
بوون .تاقمێك لهمان ه پیاوی ئاینیین .ئهم کهسان ه ب ه قواڵییهکانی ڕۆحدا ڕۆچوون
و ل ه کڵێس ه و خهڵوهتگاکاندا هەر هیچ نهبێت ل ه چهند مهیدانێکی دیاریکراودا
ئهزموونیان پهیداکردووه و قووڵ بوونهتهوه .تاقمێکی ترى دوێنراوەكانى کهسانێکن لە
كايە فەلسەفييەكاندا بهتهواوی ڕۆچوون و وهك بڵێی سهرتاپا كەسانێكى مهنتیقى و
عهقاڵنین ..ههروەها ل ه نێویاندا بازرگان و ئابووريناسى گەورە و ،سەركردەى سەربازى
بهتوانا و ،سياسەتمەدارى بلیمهتیش ههبوون ..ئیتر ههروا بڕوات تا دهگات ه ئهو
دهشتهکییهی ک ه ئاستی فهرههنگی نزیك ل ه هیچە .ههر یهك لهمانهش ب ه گوێرهی
خۆی پرسیارانێکی ههی ه ک ه چاوهڕێی وهاڵمیان بۆ دهکات .لهوهها بارێکدا دهبوو
پێغهمبهری خوًا َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) قسهکانی بە جۆرێك بکات و ،ڕوونكردنەوەكانى بە
تەرزێك بخاتە ڕوو ،كە ههر ل ه دهشتهکیترین کهسهوه تا ئەوەيان كەوا لە لوتكەدايە،
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بتوانن بهشی خۆیان ل ه قسهکانی ههڵبگۆزن .هەروەها پێويست بوو ئەم كارە وەك يەكێك
لە تايبەتمەندييەكانى ئايينێكى گشتگيرى جيهانى ،هەتا ڕۆژى قيامەت هەروا بەردەوام
بووايە...
وه بووەتە
مرۆڤ بوونهوهرێکى گۆيايە و تواناى بيركردنەوەى خەاڵتكراوە .لەم ڕووهشه 
ئاوێنەى درەوشانەوەى يەكێك لە سيفاتەكانى كردگارى مەزن .گهر بیرکردنهوهکان
ت
بسپێررێن ب ه گوفتارەكان و ،گوفتارەكانیش ڕادەستى نووسراوەكان بكرێن ،ئەوا ئهوكا 
بهردهوامی و مانەوە ب ه دهست دێنن .هەر بۆيە ئەو هزر و بيرانەى كە خۆيان لە
چوارچێوەى گوفتار و نووسيندا نابيننەوە ،ناتوانن ل ه ژیاندا جێی خۆیان بکەنهوه و
لهگهڵ خاوهنهکانیاندا دهنێژرێن ه نێو خاكى نەمان و فەوتان .ههروهك چۆن توانست و
بەهرەى بیرکردنهوه لوتفێکی گهورهی خواییه ،بە هەمان شێوەش ،قسهکردن و تواناى
دهربڕینی ئهو شتهی بیری لێ دهکهینەوه ،بەخششێكى مەزنى پەروەردگارە .ئا لەبەر
ئەمەيە كە قورئانی پیرۆز لە گۆشەنيگاى باسكردنى ڕەحمانيەتى خواى گەورەوە ،پاش
باسكردنى خەلقى ئادەميزاد ،ڕاستەوخۆ سەرنجەكان ڕادەكێشێت بۆ الى ئەو ڕاستييەى
كە خواى گەورە "دەربڕين"ى فێرى ئادەميزاد كردووە .ئەوەتا دەفەرموێ  :ﭿ
ﮀ (الرحمن “ )٤ :هەر ئەو مرۆڤی فێری دهربڕین کردووە ”.ههر ل ه
سهردهمی حهزرهتی ئادهمهوه مرۆڤهکان بیردهکهنهوه و دهبێژن ..ههتا دنیاش دنیا بێت
ههروا بهردهوام دهبێت .لەگەڵ ئەوەشدا ،ن ه بیرکردنهوه ،ن ه دهربڕین ،نە قسهکردنيش
هيچيان دواييان نايەت .ئهمهش ل ه سۆز و میهرهبانيی بێ سنوورى پهروهردگارمانەوەيە.
بەڵێ ،لەنێو گرۆى ئادەميدا كەسانێك كەوا لە فراوانترين و گشتگيرترين ئاستدا
بەهرەمەندى درەوشانەوەى ئەم ڕەحمەتە بووبێتن ،پێغەمبەرانن ،لە سەروو هەمووشيانەوە
ً(صل َّ َى الله تَ َعالى عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) .ئەگەر بمانەوێ لەم
خاتەمى ئەنبيا ،حەزرەتى محمد المصطفى َ
بەهرەمەندييەى پێغهمبهران (عَلَ ْيهِ ُم َّالسالم) ،له پێشى ههمووشیانهوه پێغهمبهری سەروەرمان
ً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) تێبگەين ،ئەوا پێويستە لە ڕوانگەى فهتانهتهوه بۆ ئەم بابەتە
بڕوانين .وەگەرنا ،مەحاڵە ب ه بێ بوونی فهتانهت ئەم پايەيە بەدەست بێت .کهوات ه
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ههموو پێغهمبهرێك خاوهنی هێزێکی ئيدراكى بهرز و مەلەكەى گوزارشت كردنە لەو
ت ئاڵۆزترين و گرفتاويترينى بابەتەكان بەوپەڕى ئاسانى
ئيدراكانە .ب ه جۆرێك ،تهنانه 
چارەسەر دەكەن .کاتێكيش دێن و مەبەستەكانيان ڕوون دەكەنەوە ،هەمان شەقڵى سانايى
و ئاسانى بە ڕوخسارى دەربڕينەكانيانەوە ديارە .ههموو دهربڕینێکيشیان وهك بڵێی
"سههلی مومتهنیع"ه .وات ه ئەوانەى گوێيان ل ه قسهکانیان دهبێ ،وا گومان دەبەن كە
خۆشيان بە هەمان شێوە بتوانن قسەى لەو جۆرە بكەن .بهاڵم کاتێك دەست دەدەنە ئەم
كارە ،بۆيان دەردەكەوێت كە قسە و گوفتارى هاوشێوەى ئەوان هەرگيز لە توانادا نيە.
چونک ه ههر لەسهرهتاوه باسکردنی ئهو مهسهل ه زۆر گرانانەيان ل ه الیهن خواى گەورەوه
بۆ ئاسان کراوه .بهڵێ ،ئهو ڕهونهق و جوانییهی گوڵی پشكوتووى گوفتارى پێغهمبهران
ههیهتی ،ههرگیز الی کهسانی دی بهدی ناکرێت!..
ً(صل َّ َى الله تَ َعالى عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ،بێ
ئەوەتا ههر کێشهیهك بهاتایهت ه بهردهم پێغهمبهری خوا َ
شك چارهی بۆ دهدۆزرایهوه .جا كێشەكە هەرچهندێكيش سهخت و گيرخواردوو بوایه،
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) وهك يەكێك كە تەمەنێك شارەزايى لەو بوارەدا هەبێت،
پێغەمبەرى خوا َ
قسهی دهکرد و کێشهکهی چارهسهر دهکرد .ههر لهبهر ئهمهش ه ک ه بێرنارد شۆ ناچاری
وتنی ئهم وشانه بووە سهبارهت ب ه پێغهمبهری خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم)“ :لهم سهردهمهدا ک ه
کێشهکان بهسهریهکدا کهڵهک ه بوون و چاوهڕێی چارهسهرێك دهکهن ،ل ه ههموو كاتێك
زیاتر پێویستمان ب ه حەزرەتى موحەممەدە ،كە بەدەم خواردنەوەى كوپێك قاوەوە تەواوى
كێشەكانى چارەسەر دەكرد ”.ئهوهتا ئەم سەدەيەى تيايدا دەژين ،جەنجاڵە بە گرفت و
قەيرانى ئابووری و کۆمهاڵیهتی و سیاسی و ،ههمووشيان چاوهڕێی چارهسهرێکن.
جا بۆيە ئەمڕۆ هەموو اليەك بە دۆست و دوژمنيشەوە بۆيان دەركەوتووە ک ه بهبێ
گهڕانهوه بۆ کانیاوە سازگار و ڕوونەكەى پەيامى نەبەوى ،ئەستەمە شەوگارى گرفت
و كێشەكان ڕۆژگارى چارەسەر بەخۆيانەوە ببينن.
قسەگەلى زۆر هەن سهبارهت ب ه فهتانهتی ئهو سەروەرە .گهر هەموو ئەو قسە و
وتانە بدەينە دەم يەك ،کتێبێکی قەبارە گهورەى لێ دهردهچێت .بۆی ه بە ئاماژەدان بە
یهک دووانێکيان ههوڵ دهدهین خاڵی کۆتایی ئهم باسهش دابنێین.
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) كە بە "زاناترینی ئوممەت" و
حهزرهتی عهبدوڵاڵی کوڕی عهباس َ
"فهقیهی ئوممهت" ناسراوە ،دهفهرموێت“ :فەزيلەتدارترين و ژيرترين كەس لەنێو
1
مرۆڤەكاندا ،پێغهمبهرهکەتان حهزرهتی موحەممەدەً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي)”.
"وههبی کوڕی مونەيبيهـ"يش ک ه ل ه تابعین ه و دێڕ ب ه دێڕ شارهزای تهورات و
ئینجیل بووه ،سهبارهت ب ه فهتانهتی پێغهمبهری خوا ئهم چهند دێڕه دهفهرموێت:
“ئیدراك و فامى تهواوی مرۆڤەكان لەچاو ئیدراك و فهتانهتی پێغهمبهری خوادا،
2
هەروەك دەنكە لمێكە لەچاو تەواوى لمى دنيادا”...

ب) چەند نموونەیەك
نۆژەنكردنەوەى كەعبە
مرۆڤی سەردەمى جاهيلى وەك بڵێى ڕۆڵەی فیتنە و ئاشووب گێڕان بوو .دەتوت
تاكە ئەرك و مەبەستی بوونیان بريتييە لە نانەوەی ئاشووب و گێچەڵ .گەر سيانيان
لە جێیەك کۆ ببونایەتەوە ،بێ شك ئاشوبێکيان هەڵدەگیرساند .جا یەكخستنی ئەمانە
و پێگەیاندنیان بە جۆرێك کە ببنە مامۆستای تەواوی شارستانیەتەکانی سەر زەوی،
ً(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه)ً .هەموو ئەمانەشی
موعجیزەیەکە تەنها تایبەتە بە پێغەمبەرى خواوە َ
بەو فەتانەتە ئەنجام دەدا كە ڕەهەندێكى ئاسمانى هەبوو .نۆژەنكردنەوەى كەعبەى پيرۆز
بەر يەكێك لە ساڵەكانى پێش پێغەمبەرايەتى دەكەوێت .ئەوەبوو کەعبە بنیاد نرایەوە،
بەاڵم دانانەوەی بەردەڕەشەکە (الحجر األسود) لە جێی خۆی ،بووبووە جێی ناکۆکی و
دووبەرەکی لە نێو هۆزەکاندا .هەموان دەیانویست ئەم شەرەفە بە بااڵی خۆیاندا ببڕێت.
وەك وتمان ،حەزرەتی موحەممەد (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) ئەودەم هێشتا بە پلەی پێغەمبەرایەتی
سەرفراز نەکرابوو .بەڵێ ،لەگەڵ ئەوەشدا كە ئەم ئەركە  -ئەركى پێغەمبەرايەتى  -هەتا
ئەو كاتە چەكەرەى نەكردبوو و نەكەوتبووە ميوە بەخشين ،بەاڵم لە شێوەى تۆوێكدا لە
 1إبن حجر ،المطالب العالية .214/3
 2قاضي عياض ،الشفاء .67/1
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ڕۆحيدا هەر هەبوو .تەنها بەهارێك مابوو بێت و نەش و نما بەو تۆوە بدات.
ئەوەبوو تەم و مژێكى بارگاويى خوێنڕەنگ ئەو ناوەى تەنيبوو .شمشێرەكان لە
کێالن دەرهێنرابوون و تیر لە جێ تیران ڕاکێشرابوو و لەسەر کەوان دانرابوو ،ڕۆژ بۆنی
عەرەفەی جەنگی لێ دەهات .ئەگەر ڕێگەچارەيەك نەدۆزرايەتەوە ،مەگەر خوا بزانێت
شەڕێكى ناوخۆيى چەندە درێژ خايەن و گيان خەراش هەڵدەگيرسا و ،چ قوربانييەكى
گيانى و ماڵى لێ دەكەوتەوە! هەرچۆنێك بێت يەكێك لەناوياندا بيرۆكەيەكى بۆ هات و،
وتی“ :با یەکەم کەس کە لەو دەرگايەى كەعبەوە دێتە ژوورەوە ،بيكەين بە نێوبژيوان
و هەرچی وت پێی ڕازی بین ”.پێشنیارەکە قبووڵ کرا .ئيتر هەموان چاو لەدەرگا،
بە پەرۆشييەوە چاوەڕێی ئەوە بوون كە كێ يەكەم كەس دێتە ژوورەوە .ئەوەندەى نەبرد كە
ً(صلَ َى
حەزرەتى محمد المصطفىً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) خۆى كرد بە ژووردا .بە بينينى حەزرەت َ
الله عَلَ ْي ِه َو عَلَى � آ ِل ِه َو َصح ِب ِه َو َسل َّ ْم) هەموو بەجارێك وتيان“ :وا ئەمین هات!” ئەوجا لە گرفتەكە
ئاگاداريان كردەوە .پێغەمبەری خوا ً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) هەر بیریشی لێنەکردەوە.
گورج وتی" :پارچەیەك پەڕۆی گەورەم بۆ بێنن ”.هێنایان و ئەویش بەردەڕەشەکەی لە
ناوەڕاستیدا دانا .سەرگەورەی هەر هۆزێکیش چمکێکی پەڕۆکەی بە دەستەوە گرت
ً(صل َّ َى الله تَ َعالى عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بە
و تا جێگەکەی خۆی بەرزیان كردەوە .ئەوجا پێغەمبەری خوا َ
1
دەستی موبارەکی خۆی بەردەکەی هەڵگرت و لە جێی خۆی داینایەوە.
بەم شێوەیەش ڕێگری کرد لە بەرپابوونی جەنگێکی ناوخۆیی ترسناك .ئاخر
چارەسەر كردنى كێشەيەكى وا ئاڵۆز و گەورەكراو ،بەبێ بيركردنەوە لەوەى چى بكات
و ،لە كورتترين ماوەدا و هەروەك ئەوەى موو لە ماست دەربێنێت ،گەر نەدرێتە پاڵ
مەنتيقى پێغەمبەرانە ،بە چى تر لێك دەدرێتەوە؟ خۆ هێشتا نەبووبوو بە پێغەمبەر تا
بڵێين وەحييە .ئەوە تەنها مەنتیقێکی خەاڵتکراوی خوایی و ،فەتانەتێکی تایبەت
بە پێغەمبەرانە کە توانای هەڵگرتنی بارێکی گەورەی وەك پێغەمبەرایەتی هەیە و
بەئاسانی ئەو کێشەیەى چارەسەر كردووە .بەڵێ ،ئەو خاوەنی مەنتیقێك بوو لە سەرووی
خودی مەنتیقیشەوە .داراى داوەرییەك بوو بااڵتر لە خودی داوەری و ،ئیدراکێك تیایدا
 1إبن هشام ،السيرة النبوية 19-18/2؛ طبري ،تأريخ األمم والملوك .526/1
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شەپۆلی دەدا کە خودی ئیدراکیشی داپۆشیبوو ..جا خۆ لە ڕاستيدا بۆ مرۆڤێك كە
بڕیار بێت قورئان بگرێتە خۆی ،ئەمە مەرجێكى بنەڕەتى بوو...

چاك ناسینی دوێنراوەکانى
حوصەین جارێکیان دێتە خزمەتی پێغەمبەری خوا .نییەتی وابوو ڕێنمايى پێغەمبەرى
خوا بكات .داینابوو قەناعەتى پێبکات و لە بانگەوازەکەی پاشگەزى بكاتەوە .سەروەرى
هەردوو جيهان توانايەكى ناوازە و دەراساى هەبوو لە ناسينى دوێنراوەكانى و دياريكردنى
ئاستياندا .بێ ئەوەی هیچ بیری لێبکاتەوە ،بە وتەگەلێکی وەها بەرامبەرەکەی
دەدواند ،کە ئەگەر بێیت و جێی یەك دوانێك لەو وشانە بگۆڕیت ،یاخود ئەو وشە و
دەربڕينانە لە بەرامبەر مرۆڤێكى تردا بەكار بێنيت كە كەسايەتييەكى جياوازى هەبێ،
ئەوا هەموو شتێك تێك دەدەيت بەسەريەكدا و هەرگیزیش ناگەیتە ئامانج .پێغەمبەری
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) هەم لە هەڵبژاردنی وشەکان ،هەم لە دەستنيشانكردنى حاڵ و
خوا َ
مەقامى دوێنراوەکەیدا بێهاوتایە .مەحاڵە كەسێكى هاوشێوەى ئەوت بەرچاو بكەوێت.
لەگەڵ کێ و لە کوێ و چۆنێتى قسەكردنەكەى بە جۆرێكى وەها خێرا ڕێكدەخست،
کە تەنانەت بۆ ساتێكيش بیری لێ نەدەكردەوە .هەرچی دەوت ،دەرەنجام دەردەكەوت
كە هەموو ئەو شتانەى وتوونى ،ئەو شتانە بوون كە دەبوايە بوترانايە .وەك چۆن لە
هیچ گوفتارێکیدا ئامانج نەپێکان بەدی ناکرێت ،هەر بەو جۆرەش ،وتەيەكت بەرچاو
ناكەوێت كە ناپێويست بێت ،ياخود هەروا لە زيادە وترابێت .بڕۆن لە وشە بە وشەى
بكۆڵنەوە و بچنە بنج و بناوانيەوە ،هەرگیز ڕێتان لە دەربڕینێکی زیاد لە پێویست
ناکەوێت .ئەگەر ئەمە فەتانەت نەبێ ،ئەدی چییە؟ جا بڕوانن ئەم فەتانەتە چۆن
حوصەینى تواندەوە!
كاتێك حوصەین لە قسەکانی دەبێتەوە ،پێغەمبەری خوا
دەربڕینێکی پڕ لە ویقار و ئەدەب لێی دەپرسێت-:

الس َلم)
(عَلَ ْي ِه َّ
الص َل ُة َو َّ

 ئەی حوصەین! تۆ چەند خوا دەپەرستیت؟120
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بە

 -هەشت خواوەند ،حەوت دانە لەسەر زەوی و یەکێکیش لە ئاسمان.

(الل)یە کە نەیانتوانیوە بە هيچ جۆرێك لە دەروونەكاندا
مەبەست لەوەى ئاسمانّ ٰ ،
بيسڕنەوە .بوونى خواى گەورە بيروباوەڕێكى لە ويژدان ڕەگ داكوتاوى ئەوتۆيە،
تەنانەت سەردەمی جاهیليش بە هەموو تاریکی و درێژخايەنى خۆیەوە نەیتوانیوە
بیسڕێتەوە .ویژدان درۆ ناكات .هێندە بەسە کە زوبان بەڕاست و ڕەوانى تەرجەمەى
نەواى ويژدان بكات.
پێغەمبەرى

ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)
خوا َ

بەردەوام دەبێت لە پرسیارکردن:

 ئایا کاتێك تووشی زیانێك دەبیت ،ڕوو لە کامیان دەکەیت و لێی دەپاڕێیتەوە؟ لەوەی ئاسمانیان. کە ماڵت تیا دەچێت لە کامیان دەپاڕێیتەوە؟ لەوەی ئاسمان.پێغەمبەری خوا بەم شێوەیە بەردەوام دەبێت لە پرسیار کردن و وەاڵمیش هەر هەمان
وەاڵم دەبێت .دەربارەی هەرچی بپرسێت ،حوصەین لە وەاڵمدا دەڵێت" :لەوەی ئاسمان".
حوصەين بێ ئاگايە لەو ڕستەيەى كە لە دواى هەموو ئەمانەوە دێت .سەروەرمان (عَلَ ْي ِه
َّالص َل ُة َو َّالس َلم) كۆتا قسەى خۆى دەكات و ،دەفەرموێ:
 ئەو زاتە هەر خۆی بەتەنها وەاڵمی هەموو نزاكانت دەداتەوە ،کەچی تۆدەچى هاوبەشی بۆ بڕیار دەدەیت بێ ئەوەى هيچ پێويستييەكى پێى بێ .ئەى بۆ من
1
چى دەڵێم؟ موسوڵمان ببە ،ڕزگارت دەبێت!
لە بنەڕەتدا ڕستەکانی ئەم گفتوگۆیە لەوپەڕی سادەییدان .وەك دەبينين ،ئاستى
فيكريى دوێنراو بەجۆرێك هەڵسەنگێنراوە ،ئەوەتا لە کۆتایی گفتوگۆکەدا حوصەين
شتێکی پێ نامێنێت بۆ وتن .بەڵێ ،پاش كۆتا وتەى پێغەمبەری خوا ،تەنها يەك دێڕ
الل ُم َ ّ َمد رَ ُس ُ
الل"یە .بە واتایەکی تر،
ول ٰ ّ
دەمێنێت کە دوێنراو بیڵێت ،ئەویش َ"ل ِإلهَ ِإ ّ َل ٰ ّ
 1إبن حجر ،اإلصابة .87/2
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کەسی دوێنراو یان ئەم دێڕە دەڵێت و بە سەرفرازى ئەبەدى شاد دەبێ ،يان لە یاخی
بوون و سەركەشيی خۆی بەردەوام دەبێت و بێ ئەوەى وشەيەكيش لە زارى بێتە دەر،
پشت هەڵدەكات و دەڕوات .لەم نێوەندەدا هەڵبژاردەی سێیەم بوونى نییە.

قسەكردن بە گوێرەی دوێنراو
مرۆڤی دەشتەکی مرۆڤێکە لە بیاباندا ژیان بەسەر دەبات .زۆر جار وشترەکەی لێ
ون دەبێت ،یان کۆڵ و بارەكەی لەبیر دەچێت ،یان لە ناکاو تووشی دەبێت بە تووشی
گێژەڵووکەيەكى لمينەوە و دەست دەكات بە هاوار و فوغان .جا بیر لە حاڵەتی ڕۆحی
کەسێکی لەم جۆرە بکەنەوە .وەختێ ئەم مرۆڤە تووشی نەهامەتی و تەنگانە دێ
چی دەکات؟ هەبێ و نەبێ شتێكی جیاوازتر لەو قسانەی حەزرەتی حەمزە نايەت
بەسەر زاريدا کە جارێكيان عەرزى پێغەمبەرى خواً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم)ى كرد !..حەزرەتی
حەمزە لەو كاتەدا كە موسوڵمان دەبوو ،بە پێغەمبەری خواى وت“ :ئەی موحەممەد!
لە تاریکی نۆتەکەچاوی شەوانی بیاباندا تێگەیشتم کە خوا زۆر لەوە گەورەترە کە
قەتیسی نێو چوار دیواران بکرێت”.
بەڵێ ،نزيكەى هەموو ئەوانەى بێ کەڵکی و دەستەوسانی الت و عوززا و هوبەلیان
بۆ دەركەوتبوو ،هەمان شتیان دووپات دەکردەوە .چونکە ئەوە ويژدان بوو كە لە دەروونى
ئەواندا نەعرەتەی ئەم حەقیقەتەی دەکێشا .ويژدانيش ڕاستی دەوت .ئەوەتا چەندين
کەس بەم چەشنە حاڵەتە ڕۆحيەوە هاتوونەتە خزمەت پێغەمبەری خوا و پرسیارە
دەشتەکییانەکانی خۆیانيان کردووە و لە ڕێی وەاڵمە نايابەكانى پێغەمبەری خواوە
ً(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه)ً کە پڕاوپڕى دنیای ڕۆحیان بووە ،بە هیدایەت سەرفراز بوون و
َ
شوێنى خۆيان لەنێو ئەستێرەكانى ئاسماندا كردووەتەوە.
ئەحمەدی کوڕی حەنبەل لە ئەبو تەمیمەوە ،ئەویش لە هاوەڵێکی ترەوە (ڕەحمەتى
خوا لە هەمويان بێت) دەگێڕێتەوە کە وتویەتی :ڕۆژێکیان لە خزمەت پێغەمبەری
خوادا دانیشتبووین ،پیاوێکی دەشتەکی هات و ڕاستەوخۆ ڕووی کردە پێغەمبەری
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خوا و ،پرسی“ :تۆ موحەممەدیت؟” پێغەمبەری خواش بە دەربڕینێکی نەرم و
لەسەرخۆ وەاڵمی دایەوە“ :بەڵێ من موحەممەدم”.
 بانگەواز بۆ چ شتێك دەکەیت؟ بانگەواز بۆ الی خوای عەزیز و جەلیل دەکەم .بە تەنها بۆ الى ئەو خوايەى"الل"يەى كە ئەگەر تووشى
كە تاك و تەنيايە و هيچ شەريك و هاوەڵێكى نييە .ئەو ٰ ّ
زيان بوويت و داوات لێكرد ،لەسەرتى الدەبات .ئەو خوايەى كە ئەگەر تووشى قاتى
و وشكەساڵى بوويت و هانات بۆ برد ،وەاڵمت دەداتەوە و پاراو و تێراوت دەكات .ئەو
خوايەى كە ئەگەر لە زەوييەكى ساراى تەختدا بوويت و ڕێگە و توێشووت لێ ونبوو و
تۆش لێى پاڕايتەوە ،بە دەمتەوە دێت و بۆت دەگێڕێتەوە.
ئای لە ناوازەيى ئەو وتانەى بەو دەشتەكييە وتران! بزانن چۆن تەواوی ڕستەکان
پەيوەندييان بەو اليەنانەوە هەيە كە لەگەڵ خوێنى ئەو دەشتەكييەدا تێكەڵ بوون!
برسێتی ،وشکەساڵی ،نەهامەتی و مەينەتى ناو بیابان ،هەموو ئەمانە چی دەگەیەنن؟
ئەوەتا ئەو دەشتەکییەی کە چاك شارەزای ئەم شتانەیە ،وا ئێستا باسی ئەو خاوەن
توانستە ڕەهايەى بۆ دەکرێت کە لە تەواوی ئەو حاڵ و بارانەدا دەبێتە تاکە دەرەتان و
پەناگەی .جا خۆ ئەو هەستانەش كە لە ويژدانى ئەوەوە هەڵدەقواڵن ،هەر هەمان ئەم
واتايانە بوون .بەاڵم باباى دەشتەكى هێشتا نەگەيشتبووە ئەو ئاستەى لە زوبانى ئەو
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بەم دەربڕينانەى ،ئەلفوبێى
واتايانە تێبگات .وەك بڵێى پێغەمبەری خوا َ
زوبانى ناخ و ويژدانى فێربكات ،وەها بوو .قسەکان بە جۆرێك کاریان لە كابراى
دەشتەکى کرد ،بە چەشنێك ڕەگی گومانەکانی دەروونيان وشك کرد ،جگە لە خۆ
تەسليم كردن بە پێغەمبەرى خوا و هاتنە ناو ئيسالمەوە ڕێگەيەكى ترى بۆ نەمايەوە.
ئەوەبوو بەيعەتيدا و شەرەفى بوونە صەحابى پێغەمبەرى خواى بەدەست هێنا 1.وشەكان
زۆر سادەن .شێوازی قسەکردنەكە هیچ گەمەیەکی ڕەوانبێژی و زمانەوانی تێدا
نەكراوە .بەاڵم ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگر هەیە ،ئەویش ئەوەیە کە دوێنەر بە جۆرێك
 1أحمد بن حنبل ،المسند ( .65/4هەمان فەرموودە بە جياوازييەكى كەمەوە لە أبو داود ،اللباس ٢٥
يشدا هاتووە)
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دواوە کە كتومت هاوتای داخوازییەکانی حاڵەتی دوێنراو بێت .ئيتر دواى ئەمە كابراى
دەشتەكى بە چۆكدا هات...
جا ئايا جگە لە حەزرەتى موحەممەد ً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) بۆ كێى تر لواوە لە
سەرزەويدا كە لە كۆمەڵە مرۆڤێكى دڵبەردين ئوممەتێكى فريشتەئاسا بەرهەم بهێنێت؟
ئەو وزە و توانایەی كردگارى مەزن پێی بەخشیبوو ،وەها وەستايانە و لە جێى خۆيدا
بەكارى هێناون ،كە ئەوەتا ئەو وەرچەرخانە بێ وێنەيەى لە هەموو بوارەکانی ژیاندا
بەرپای کردووە ،تا ئێستاش مێژووناس و کۆمەڵناسانى بەخۆيەوە سەرقاڵ كردووە و،
وەك تەلیسمێکی سەیر ماوەتەوە اليان .ئەو گەوهەرانەى حەزرەتی موحەممەد (عَلَ ْي ِه
َّالص َل ُة َو َّالس َلم) هەڵيدانە دەریای ژیانی کۆمەاڵیەتیيەوە ،كۆمەڵە شەپۆلێكى وايان هێنايە
مەيدان ،كە بە کەناراوی هەموو سەردەمەکانی دوای خۆیدا درێژبوونەوە و ئەم
چەرخەى ئێمەشيان خستە ژێر كاريگەرى خۆيانەوە .هیچ گومانێکیش لەوەدا نییە کە
ئەم كارە تا قیامەت هەروا بەردەوام دەبێت.
ئەمڕۆکە لە هەموو الیەکی دنیاوە خەڵکى بەلێشاو دێنە ناو ئایینی ئیسالمەوە.
ئەمەش جگە لە بەريەككەوتنى ڕۆخى ئەم سەردەمەمان لەگەڵ ئەو شەپۆالنەى كە لە
ئەنجامى شڵەقانى دەرياى ژيانى كۆمەاڵيەتييەوە بە گەوهەرە بەنرخەكانى پێغەمبەرى
خواوە هاتوونەتە مەيدان ،چى دى نييە .جا ئایا كەسێكى تر هەيە ئەم جازیبە قودسییەی
بدرێتە پاڵ کە بە درێژایی چەندین سەدە هێزی کاریگەرييەكەى لە كاردايە .مەگەر
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) كەسێكى تر هەيە كە خاوەنى وەها جازيبەيەك
جگە لە حەزرەتى موحەممەد َ
بێت تا بڵێين هى ئەوە؟ ببڕاى ببڕاى ،هەر ئەوە کە دانەی دانسقە و فەريدى كەون و
زەمانە ..هەموو شتێكيش لەبەر خاتری ڕووی ئەوە.

وتارەكەى حونەين
وەك چۆن سوڵتانى ئەنبيا ً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) سەختترين کێشەکانی بەوپەڕى ئاسانى
چارە دەكرد و بە خێراييەكى بێ وێنە گرێكوێرەى ئەو گرفتانەى دەكردەوە كە بە مەحاڵ
دەبينران ،هەر بەو جۆرەش ،لە بەرامبەر ئەو ڕووداوە چاوەڕواننەكراو و كتوپڕانەدا
کە تەنانەت زرنگترین مرۆڤەکانی ڕاپێچى گێژاوى دوودڵى ،بگرە تۆقان دەكرد،
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ئەم بێ ئەوەى هيچ شتێك لە ويقار و هێمنييەكەى لەدەست بدات ،يەكسەر دەكەوتە
جووڵە و بەگورجى ئەو گرفت و ئاڵۆزييەى چارەسەر دەكرد و دەستى دەگرت بەسەر
بارودۆخەكەدا .ئەگەر چاوى وردبينيمان ئاڕاستەى ورد و درشتى بزاوتەكانى ژيانى
موبارەكى بكەين ،واتە ،ئەگەر لە هەر جووڵەيەك كە پێى هەستاوە ،لە هەر هەنگاوێك
كە هەڵى ناوە ،يان لە هەر ڕستە و بگرە هەر وشەيەكيش كە لە زارى شيرينيەوە هاتووەتە
دەر بكۆڵينەوە ،ئەوا بۆمان دەردەكەوێت كە هەموو جووڵە و هەنگاو و وتەكانى بەگوێرەى
تەرازوو و پێوانەيەكى زۆر هەستيار بەرنامەڕێژكراوە .تەنانەت ڕەهەندە زەمەنييەكانيشى
هەر لە چركەوە بيگرە تا عاشيرە ،1بەوپەڕى هەستيارى و لێهاتووييەوە ڕەچاوكراوە.
خۆ ئەگەر چركەيەك دواكەوتن ڕووى بدايە ،ياخود ڕستەيەك لە قسەكانى فەرامۆش
بكردايە ،ئەوا ئەوكات مەبەستى چاوەڕوانكراو نەدەهاتە دى و بەو ئەندازەيە سەركەوتن
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) پێوانە
بەدەست نەدەهات .لە کاتێکدا ئێمە دەزانين كە پێغەمبەری خوا َ
و كێشانەى هەڵسوكەوتەكانى نەكردووە ،چ جاى ئەوەى دابنيشێ و بە دوور و درێژى
لەمەڕ كارەكانى بيربكاتەوە! جا كە حاڵ وابوو ،ئەوا جگە لەوەى كە ڕاڤەى ئەم ڕووداوانە
بسپێرينە فەتانەتى ئەعزەمى پێغەمبەری خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) ،هيچ ڕێگەيەكى تر هەيە
بۆ لێكدانەوەيان؟!
بەڵێ ،ئەو پێغەمبەر بوو .مەنتيقەكەشى مەنتيقى پێغەمبەرانە بوو .پێغەمبەرانە
بيرى دەكردەوە و پێغەمبەرانەش هەنگاوى دەنا .بۆيە لە هيچ كام لە كارەكانيدا نشوستى
نەدەبينرا .نەك نشوستى نەدەبينرا ،بەڵكو بەيداخى سەركەوتنەكانى هەردەم لە لوتكەدا
دەشەكايەوە .واتە مەحاڵ بوو كەسێكى تر بگاتە ئەو شوێنەى كە ئەو سەروەرە پێى
گەيشتبوو .بە سەدان ڕووداو و بەسەرهاتيش هەن کە پەيوەندييان بەم بابەتەوە هەيە.
بەاڵم ئێمە تەنها ئەو دانەيەيان هەڵدەبژێرين كە بەالمانەوە لە هەموويان گرنگترە:
كاتى ڕووداوەكە پاش غەزاى حونەينە .ئيمامى بوخارى و موسليم و ئيبن ئيسحاق
ڕووداوەكەمان بۆ دەگێڕنەوە:
غەزای حونەین لەپاش فەتحی مەککە ڕوويدا .ئەو غەنيمەت و دەستكەوتانەى لە
 1عاشيرە :واتە يەك لەسەر دەى چركەيەك.
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ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بەزۆرى بەخشينى بەو كەسانەى
جەنگەكەدا بەدەست هاتبوون ،پێغەمبەر َ
كە دەيويست دڵيان بەرەو ئيسالم نەرم بكات .زۆرێك لەمانەش سەرگەورە و پياوماقوڵى
ناو تيرە و هۆزەكانى خۆيان بوون .لەپاش فەتحى مەككە ،سەقامگيربوونى ئيمان لە
دڵى ئەو جۆرە كەسانەدا لە ڕوانگەى بەردەوامى فەتحەكانەوە جێى بايەخ و گرنگى بوو.
چونكە زۆرێكيان بەبێ ویستی خۆیان موسوڵمان بووبوون .خۆ ئەگەر بە تێپەڕبوونی
کات شەختەسەهۆڵەكانى ناو دەروونيان نەتوێنرايەتەوە ،ئەوا زۆر لەو كاتە مەترسيدارتر
دەبوون كە لە بەرەى كوفردا بوون .بەڵێ ،تەنانەت ئا لێرەشدا فەتانەتى پێغەمبەری خوا
(عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) زۆر بەڕوونى دەردەكەوێت.
دەستكەوتەكان بريتى بوون لە :شەست هەزار ديل ،بيست و چوار هەزار وشتر
و چل هەزار سەر مەڕ و بزن لەگەڵ چوار هەزار هۆقە ئاڵتوون و زيو .لە كاتی
ً(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه)ً زياتر
دابەشکردنی دەستکەوتەکاندا وەك بڵێى پێغەمبەری خوا َ
ڕەچاوى مەككەييەكانى كرد و زۆربەى دەستكەوتەكانى بەسەر ئەواندا دابەشكرد .ئەمە
بەدەر لەوەى كە چەند كەسايەتييەكيان پشكى تايبەتييان پێدرا .ئەم کەسانە ،وەك وتمان
لەوانە بوون کە پێويستييەك و سوودێكى گەورە هەبوو لە وابەستەبوونيان بە ئيسالمەوە.
بۆ نموونە :سێ سەد وشتر و سەد و بيست هۆقە زیوى بەخشى بە ئەبوسوفیان و
خێزانەکەی ،دوو سەد وشتر بۆ حەکیمی کوڕی حیزام ،سەد وشتر بۆ نەصیری
کوڕی حاریس ،سەد وشتر بۆ قەیسی کوڕی عەدی ،سەد وشتر بۆ صەفوانی کوڕی
ئومەییە ،سەد وشتر بۆ حوەیتیبی کوڕی عەبدولعوززا ،سەد وشتر بۆ ئەقرەعی کوڕی
حابس ،سەد وشتر بۆ عویەینەی کوڕی حیصن و سەد وشتریش بۆ مالیکی کوڕی
عەوف .جگە لەمانەش يەكى چل تا پەنجا حوشترى بەخشى بە هەندێك لە گەورە
1
پياوانى ديكە.
ئەوەى دابەشكرا وشتر و ئاڵتوون و زيو بوو .بەاڵم لە بەرامبەريدا دين دەپارێزرا و
ئيسالم لە دڵەكاندا دەچەسپێنرا .ئاخر ماوەيەكى زۆر نەبوو مەككە فەتح كرابوو .بۆيە
تا ئەو كاتە جۆرێك لە دڵشكاوى الى هەندێك لە مەككەييەكان هێشتا هەر مابوو.
 1إبن سعد ،الطبقات الكبرى .153-152/2
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هەر هيچ نەبێ ،غروور و شكۆى هەموويان ،با كەمێكيش بێ ،شكابوو .لە چاوی
خەڵکی مەککەشدا شان و شكۆ هەموو شتێك بوو .هەر بۆيە پێغەمبەرى خوا (عَلَ ْي ِه
َّالص َل ُة َو َّالس َلم) بەچاكترين شێوە ئەم دەرفەتە ئيالهييەى قۆستەوە .بەم جۆرەش ئەو زامانە
تيماركران كە دەكرا لە داهاتوودا ئازارى گەورە بە جەستەى ئوممەت بگەيەنن .بەاڵم
ئەم دابەشکردنە بوو بە مايەى نيگەرانى هەندێ لە ئەنصار ،بەتايبەتى گەنجەكانيان.
بگرە هەندێکیان دەیانوت“ :هێشتا خوێنیان لە شمشێرەكانمان دەتكێ ،كەچى ئەوانيش
لە ئێمە زياتر وەردەگرن ”.ئەمەش خۆی لە خۆیدا دەستپێکی فیتنەیەك بوو .کەمی
ژمارەی ئەوانەى ئەم قسەيەيان دەكرد گرنگ نەبوو .ئەگەر لە كاتى خۆيدا ئەو فيتنەيە
چارەسەر نەكرايە ،ئەوا دەکرا ببێتە ئاگرێك کە بەرگرتنی مەحاڵ بێت .با ئەوەش
اللدا مرۆڤ لە دين و ئيمان
لەالوە بوەستێت کە بچووکترین ڕەخنە لە بەرامبەر رسول ٰ ّ
دەكات و خەسارەتمەنديى هەميشەيى دەكاتە بەشى .ئەمەش بۆ خۆى بەاڵيەكە كە زۆر
لە فيتنەى يەكەم گەورەترە.
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) هەواڵى بارودۆخەكەى گەیاندە
دەستبەجێ سەعدی کوڕی عوبادە َ
پێغەمبەرى خوا .ئەگەرچى ئەم قسانە هەر لەنێو گەنجەكاندا دەماودەمى دەكرد و
بەتەمەنەكان شتى وايان بە مێشكيشدا نەدەهات ،بەاڵم هەلومەرجەكە واى دەخواست كە
ڕێوشوێنى بەپەلە بگيرێتە بەر و ڕێ لە تەشەنەسەندنى بگيرێ.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) فەرمانيدا کە ئەنصار لە شوێنێكدا
بۆيە ڕاستەوخۆپێغەمبەرى خوا َ
كۆببنەوە و جگە لە خۆشيان ڕێگە بە هاتنە ناوەوەى كەسى تر نەدەن .ئەنصار کۆبوونەوە
ً(صلَ َى الله عَلَ ْي ِه َو عَلَى � آ ِل ِه َو َصح ِب ِه َو َسل َّ ْم) ئەم وتارەى ئاڕاستە كردن:
وپێغەمبەرى خواش َ
“ئەی كۆمەڵى ئەنصار! پێم گەيشتووە كە دڵشكاوييەكتان بەرامبەر بە من لە دڵدا
دروست بووە”...
دەستپێكێكى لەم جۆرە ،لە ڕوانگەى سايكۆلۆژياى كۆمەڵەوە بە دەستپێكێكى زۆر
سەرسووڕهێنەر دادەنرێت .چونكە بەكارهێنانى ئەم چەند وشەيە لە سەرەتاى قسەدا
بەرامبەر بە كۆمەڵێك كە چاوەڕێى شتى وايان نەكردووە ،بگرە زۆرێكيان بێئاگاش بوون
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لە هۆكارى كۆبوونەوەكە ،بەوێنەى وەشاندنى زللەيەكى كتوپڕ ،هەموويانى دەهێنايەوە
هۆش خۆ .لە ڕاستيشدا هەروا بوو...

الل بگرن .ئەگەر
هاوەڵە بەڕێزەكان هەرگيز بە خەياڵيشياندا نەهاتووە ڕەخنە لە رسول ٰ ّ
ئەوپەڕى شتێكيش ببوايە ،ئەوا تەنها دڵيان زوير دەبوو .لە وەها حاڵەتێكيشدا ڕاستەوخۆ
بە ڕەفتارێكى پێغەمبەرانە دڵيان دەهێنرايەوە جێى خۆى .وا ئێستاش هەر بەم دەستپێكە
تەمى دڵشكاويى لە دەروونى هەموواندا ڕەوييەوە .بەڵێ ،ئەم یەکەمين ڕستەیەی
پێغەمبەرى خواً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) ،کاریگەرییەکی سەرسامكەرى لە دڵی ئەوانەدا جێهێشت
کە ئەو حاڵەتەیان ال دروست بووبوو .دەمودەست هەموويان خۆيان كۆكردەوە و چاويان
ً(صل َّ َى الله تَ َعالى عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) .ئيدى هەر وتەيەك لەپاش ئەم ئامادەكارييە
بڕييەپێغەمبەرى خوا َ
دەروونييە ،بەدڵنياييەوە داراى بايەخ و گرنگيى خۆى بوو .هەمووان گوێيان شل كردبوو
ً(صل َّ َى الله
و پەرۆشى ئەوە بوون كە دەوترێ .ئەم یەکەمين هەڵمەتەى پێغەمبەرى خوا َ
عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) شوێنی خۆی گرتبوو بەاڵم پێویست بوو زنجيرە هەڵمەتێكى ترى يەك لەسەر
يەكى ئەنجام بدايە .ئەگەر ئەم هەڵمەتانە ئامانجى خۆيان نەپێكايە ،ئەوا زياد لە سوود،
زيانيان بە دواى خۆياندا دەهێنا و پێچەوانەی ئەنجامی خوازراويان دەدا بە دەستەوە .هەر
بۆيە پاراستنى ئەم هاوسەنگييە زۆر گرنگ بوو .ئەمەش هەڵمەتە وتەكانى پێغەمبەرى
خوا بوون:
“ئایا کە من هاتم ئێوە لە گومڕاییدا نەدەژیان؟ ئەى خوای گەورە بە هۆی منەوە
هیدایەتى نەدان؟”
“ئایا كاتێك من هاتم بەدەست هەژاری و نەداریيەوە گيرتان نەخواردبوو؟ ئەی خواى
گەورە بەهۆى منەوە دەوڵەمەندى نەكردن؟”
“ئایا کە من هاتم ئێوە دوژمنى يەكترى نەبوون؟ ئەی خواى گەورە بەهۆی منەوە
خۆشەويستى نەخستە نێوانتانەوە؟”
لە كۆتايى هەر پرسيارێكيشدا ئەنصار بە يەك دەنگ دەيانوت“ :بەڵێ ،بەڵێ،
منەت هى خوا و پێغەمبەرەكەيەتى”.
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پێغەمبەرى خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) ڕێك لە كات و شوێنى خۆيدا ڕێچكەى قسەكانى
گۆڕى .لەم ساتە ناسكەدا كە هەستەكان هاتبوونە جۆش و كوڵين ،هەر خۆى ،بەاڵم
ً(صل َّ َى الله
ئەمجارە بەناوى ئەنصارەوە دەستى كردەوە بە قسەكردن .ئەوەتا پێغەمبەرى خوا َ
عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) خۆى ئەو قسانەى دەكرد كە لەوانە بوو ئەنصارييەكان لە خراپترين ئەگەردا
بيانكردايە .جا خۆ ئەگەر هەر موسوڵمانێك بەو شێوەيە قسەى لەگەڵ پێغەمبەرەكەى
بكردايە ،ئەوا بەرەو كەندەاڵنى تياچوون گلۆر دەبووەوە .سەروەری هەردوو جیهان ً(عَلَ ْي ِه
أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) بەردەوام بوو لەسەر فەرمايشتەكانى:
“ئەی کۆمەڵی ئەنصار! ئەگەر بتانويستايە دەتانتوانی بە شێوەیەکی تريش وەاڵمم
بدەنەوە .بۆ نموونە دەتانتوانى بڵێن :بە دەربەدەرى و بێ كەسى هاتى بۆ المان ،ئێمەش
ئامێزمان بۆ كرديتەوە و پەنامان دايت .بە هەژارى و بێنەوايى هاتيت ،ئێمە دڵمان
دايتەوە و پشتمان گرتيت .بەترسەوە هاتيت و ئێمە داڵدەمان دايت .بێ پشت و پەنا
بوويت و ئێمە سەرمانخستيت! خۆ ئەگەر بەم شێوەيە وەاڵمتان بدامايەتەوە ،ڕاستگۆ
دەبوون لە قسەكانتاندا و كەسيش بە درۆى نەدەخستنەوە.
ئەی کۆمەڵی ئەنصار! ئەگەر بەوە دڵتەنگ بوون کە کەمێك ماڵی دنیام داوە بە
کەسانێك کە دەمەوێت ببن بە موسوڵمان ،ئەوا لێتان دەپرسم كە ئايا ئێوە حەز ناكەن
لە كاتێكدا كە هەمووان بە وشتر و مەڕ و بزنەوە بەرەو ماڵ دەگەڕێنەوە ،ئێوە بە رسول
الل وە بگەڕێنەوە؟ سوێند بەو خوایەی کە نەفسی منى بەدەستە ،ئەگەر هەموو
ّٰ
مرۆڤایەتی بچنە دۆڵێك و ئەنصاریش بچنە دۆڵێکی تر ،بێ هیچ دوودڵییەك بەرەو ئەو
الیە دەچم کە ئەنصاری بۆ چووە .ئەگەر هیجرەت نەبوایە ،ئەوا زۆر حەزم دەكرد يەكێك
بم لە ئەنصار .خوایە! ڕەحم بە ئەنصار و ڕۆڵەى ئەنصار و ڕۆڵەى ڕۆڵەى ئەنصار بكە”.
لە بەرامبەر ئەم وتانەدا تاكە كەسێكيش نەمابوو كە نەگرى .هەمووان پڕمەی
گریانیان دەهاتێ و ،بە هەموو دەنگیانەوە دەيانوت“ :خوا و پێغەمبەرەکەی بۆ ئێمە
1
بەسن .هیچ شتێکی ترمان ناوێت”.
 1بخاري ،مناقب األنصار  ،2-1المغازي 56؛ مسلم ،الزكاة 140-132؛ أحمد بن حنبل ،المسند -76/3
77؛ إبن هشام ،السيرة النبوية 177-169/5؛ إبن كثير ،البداية و النهاية .360-355/4
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ئەم وتارە پوخت و پڕ ناوەرۆكەى پێغەمبەرى خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) و ،دەستبەجێ
ڕەواندنەوەى ئەو فيتنەيەى كە ئەگەرى سەرهەڵدانى هەبوو ،هەروەها پلەيەك زياتر
چوونە نێو دڵى گوێگرانييەوە ،ڕووداوێكى هێندە بێ وێنە و سەرسووڕهێنەرە ،پێم وايە
گەر بمانەوێت لێكدانەوەى بۆ بكەين ،جگە لە پەنا بردن بۆ دەستەواژەى فەتانەت هيچ
ڕێگەيەكى ترمان لەبەردەمدا نابێت...
يەك بە يەكى ڕستەكان شی بکەنەوە ..سەرنجێك لە ڕەهەندى وەخت و كاتڕێژيى
وتارەكە بدەن ..ئەوجا پێوانەى ئەو ماوەيە بكەن كە هاوەاڵن لە جيهانى ڕۆحياندا لە
نێوان يەكەم ڕستە و كۆتا ڕستەدا بڕيويانە ...پاشان هەر بەمەوە مەوەستن و ئەوەشى
بخەنە سەر كە هەموو ئەمانە بێ هيچ بيركردنەوە و خەماڵندنێك و هەروا ڕاستەوخۆ
وتراون .ئەوجا لە دواييدا ڕوو بكەنە ويژدانتان و لێى بپرسن كە داخۆ دەبێ ئەو سوڵتانى
الل دەبێت .لە
گوفتارە كێ بێ؟ بێگومان ئەو وەاڵمەى بە دەستى دێنن :محمد رسول ٰ ّ
ڕاستيدا هەر مرۆڤێك ناخ و ویژدانی نەگەنیبێت ،ئەم وەاڵمە لە ویژدانی خۆیدا هەست
پێدەکات .تەنها ئەوەندە بەسە کە سەرکێشی و بیرتەسکيی وەالوە نابێت و بە چاوێکی
بابەتییانە بۆ ڕووداوەکان بڕوانێت...
ئێمە لێرەدا تەنها لێکدانەوەیەکی کورتی ڕووداوەكە دەکەین و درێژەى بابەتەکەش
بۆ کۆمەڵناس و دەروونناسە بەختەوەرەکانی داهاتوو جێدێڵین ..بەڵی ،با بۆ ئەوانی
جێبێڵین ،تاکو لە گۆشەنیگای تایبەتيى خۆیانەوە لێى بكۆڵنەوە و ڕەهەندێکی تری
دەرك کردن بە فەتانەتی پێغەمبەر ً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) بخەنە سەر مەڵۆی مەعريفەى
مرۆڤایەتی...
یەکەم :وتارەكە تەنها ڕووى لە ئەنصار بوو .چونكە نە مەككەيى و نە موهاجيرەكانيش
نياز و ڕەفتارێكى وايان نەنواندبوو كە پێويست بە وتارێكى لەم جۆرە بكات .هەر بۆیە
وتارێکی لەم جۆرە ،وتارێك نەبوو كە لە سەرەتادا لە اليەن ئەوانەوە بەبايەخەوە بۆى
بڕوانرێت .بەم پێيە ،بوونى ئەوان لەنێو گوێگراندا بە شێوەيەكى نەرێنى كارى دەكردە سەر
ئەو وردبينى و سەرنجەى كە دەبووايە لە ئەنصاردا هەبوايە .ئەمەش خۆى لە خۆيدا لە
ڕوانگەى كاريگەريى وتارەكەوە خاڵێكى گرنگ بوو.
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دووەم :جیاکردنەوەی ئەنصار و كۆكردنەوەيان بەتەنها لە شوێنێکدا ،جۆرە ڕێزلێنانێك
بوو بۆيان .هەروەك چۆن کۆبوونەوە و چاوپێكەوتنى ڕاستەوخۆیان بەپێغەمبەرى خوا
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) و بەشدارى پێ نەكردنى كەسانى دى لە كۆبوونەوەكەدا ،لە ڕووى بارى
َ
دەروونييەوە ڕۆڵێكى ئەرێنى گەورەى بينى.
سێیەم :لەوانە بوو لەنێو قسەكاندا چەند بڕگەيەك هەبن كە دڵی هاوەڵە موهاجیرەکان
و ئەهلی مەککە بڕەنجێنن .بۆ نموونە دوور نەبوو كە ڕستەى “کاتێك خەڵكى بە وشتر
و مەڕ و بزنەوە بەرەو ماڵ دەگەڕێنەوە” یەکێك بێت لەوانە.
چوارەم :لە کۆتایی وتارەکەدا ئەنصار ستايش دەكرێن و دوعاى خێريشيان بۆ
دەكرێ .جا لەوانەبوو جياكارييەكى لەو جۆرە ،لەسەر دڵى هاوەڵە موهاجيرەكان ،كە لە
پێناو ئيسالمدا كۆچيان كردبوو و ماڵ و حاڵى خۆيان جێهێشتبوو ،هەروا ئاسان نەبوايە.
پێنجەم :دەقی ڕەسەنی عەرەبی وتارەكە لە ڕووی ڕەوانبێژی و زمان پاراوییەوە لە
ئاستێکی ناوازە و دەگمەندایە.
شەشەم :هەژاندنی گوێگران لە سەرەتای وتارەکەدا و پاشان نەرم كردنيان ،هەروەها
قسەکردنی پێغەمبەرمان (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) بەناوی ئەوانەوە و هێشتنەوەیان لە مەقامی
گوێگردا ،مامەڵەیەکی دروست و لەبارى بارودۆخەکە بوو.
حەوتەم :بەڕێنەكردنى بارودۆخەكە بە قسەهێنان و قسەبردن و هەڵقواڵنى قسەكان
لە قوواڵيى ناخ و هەستى دڵسۆزانەوە ،بوارى دەربڕينى هيچ شتێكى بۆ گوێگران
نەهێشتەوە .ئەمەش خاڵێكى زۆر گرنگ بوو لە ڕوانگەى بەدەست هێنانى ئەنجامەوە.
هەشتەم :دەربڕینی هەموو ئەو وتانە بەبێ هيچ بيركردنەوەيەك و بە تەرزێكى ڕەوان
و ڕاستەوخۆ ،ڕەهەندێكى ترى دەخستە سەر كاريگەريى قسەكان.
ئەمەو چەندین تایبەتمەندیی تر کە بە مێشکی مرۆڤدا دێن ،ئەوەمان پیشان
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بە ئارەزوو و ويستى خۆی نەدەدوا بەڵکو بە
دەدەن کە پێغەمبەری خوا َ
پێچەوانەوە ،لە ڕوانگەى ئەو فەتانەتەوە دەدوا و كێشەكانى چارەسەر دەكرد ،كە بە وەحى
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و ئيلهامى خوايى بارگاوى بووبوو.

ج) گوفتارەکانی پێغەمبەرمان لە ڕوانگەى فەتانەتەوە
ڕەهەندێکی تری فەتانەتی پێغەمبەری خوا
گوفتارەکان و خاوەندارێتييەوە بۆ " َجوَا ِم ِع ال َكلِم" 1دەردەکەوێت.

الس َلم)
(عَلَ ْي ِه َّ
الص َل ُة َو َّ

لە پەنجەرەی

بەڵێ ،ئەو سوڵتانی گوفتار بوو .جا چۆن وا نەبێ ،لە کاتێکدا خواى گەورە ئەوی
ناردبوو تا ببێتە وەرگێڕ و مامۆستای گوفتارەکانی خۆی.
تا ئەمڕۆ زۆر کەس ،هەر یەکەو بە گوێرەی توانا و ئاستی خۆی و لە قاڵبێکی
دیاریکراودا ،وشەی جوان و وتەى ناسكيان داوە بە گوێى ژياندا ،بەاڵم ئەو قووڵی و
ناسکی و چێژەی لە گوفتارەكانى ئەو سەروەرە نازدارەدا دەبینرێت ،زەریایەکی بەرینی
بێ بن و ،پەڕەی گواڵنی بەهاری زۆزان و ،میوەی باخی بەهەشتی جاویدانە.
دەربڕینەکانی هێندە شیرین و ،وشەکانی هێندە غارەتگەر بوون ،وەختێ دەدوا،
سەران حەیران دەمان و ،ڕوانینەكان مەست دەبوون و ،داڵنيش لەدەست دەچوون .هەرچى
عەقڵ و داوەریشە چەك دەبوون و ،هەستە مرۆییەکان دەژیانەوە و ،ڕۆحەکانيش وەك
بڵێى لە شەقەی باڵیان دەدا .خواى گەورە هێزێكى وەهاى بەخشيبوە زوبانى ئەو ئازيزە،
ئەوانەی سەرفرازی سەر سفرەی پەيڤە شیرینەکانی دەبوون ،لە ویقاری حوزووری ئەو
سوڵتانی گوفتارەی كە خاوەنی پوختترین دەربڕین و ڕاستترین قسەیە ،وەك بڵێی لە
گۆ دەكەوتن و بە جارێك سەماع دەيگرتن ..چ كاتێك گەوهەرى حيكمەت لە لێوانييەوە
بدرەوشايەتەوە ،ئەربابی عەقڵ و داوەری نوتقيان لێ دەبڕا .هەركاتيش دەربارەی باشە و
جوانی و ڕاستی بدوایە ،ڕۆحی گوێگرانی بە تامی گەزۆی وێژەکانی شیرین دامان
دەبوو .کەنگیش زوبانی ئاگرینی گڕی لە خەرمانی چەوتی و خراپە بەردایە ،کوفر
و ناڕەوایی لە نێو گومڕایی خۆیاندا دەخنکاند .جا با ئەو کاتەش بوەستێ کە بۆ
بانگەوازەکەی نەعرەتەی بەڵگە و دەلیل و بورهانی دەکێشا ،زنجیری دەکردە زوبانی

َ 1جوَا ِم ِع ال َكلِم :يەكێكە لە تايبەتمەندييەكانى گوفتارى سەردارى پێغەمبەران َ(صلَّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسلَّ ْم) ،كە بريتيە
لە دەربڕينى ناوەرۆكى دەوڵەمەند و واتاگەلێكى زۆر لە ڕێگەى چەند وشەيەكى كەمەوە.
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هەرچی ڕۆحی ڕەش هەیە و ،تاریکییەکانی مەحکومی شکست دەکرد...
ئەو زۆر چاك بەئاگا بوو لە تەواوی ئەم بەخششە ئیالهییانە و ،وەك تەحديثى نیعمەتیش
(باسکردنی بەخششەکانی پەروەردگار بە نییەتی سوپاسگوزاری) كێشەيەكى نەدەبينى
لە باسكردنياندا .ئەوە بوو دەيفەرموو“ :من موحەممەدی پێغەمبەری نەخوێندەوارم،
دواى من پێغەمبەر نايەت .من سەرفرازکراوم بە دەستپێك و پایانی گوفتار و "جوامع
الکلم" 1”.هەروەها دەیفەرموو“ :ئەی خەڵکینە! من شەرەفمەند کراوم بە "جوامع
2
الکلم" و ،وتنی ئەو دوا پەیڤەی کە شیکار و چارەی هەموو شتێك دەکات”.
ئيدى بەم دەربڕینە نوور ئەفشانانەی ،هەم بەخششەکانی خواوەندى مەزنی دەژمارد و
سوپاسگوزاری لەسەر دەردەبڕین ،هەم ڕاشى دەگەیاند کە وتاربێژی پایەبڵندی ڕابردوو
و داهاتوو هەر خۆیەتی.
بەڕاستی ئەو سەروەری سەروەرانەً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) بولبولێکی وەها بوو کە
هەرکات بە چريكەى هەناسە ژيانبەخشەكانى سروودی بۆ گوڵزاری باخی ڕازێنەری
گەردوون دەچڕی ،دڵى دەهاتە گۆ و ،لە زمانى دڵيەوە ئەفسووناويترين ئاواز باڵیان
دەگرت .ئەو پەیڤە نوێتر لە نوێيانەی لە نەمامە تازەكانى باخی ئەوەوە چرۆیان دەكرد،
هیچیان نەدەچوونەوە سەر ئەو خونچانەى لە بەهاری ئەوانی تردا تۆمەيان تەقاندووە
و ،لەو گواڵنەش نەدەچوون کە لە شەبەقی کەسانی تردا تیرۆژی بەیان بەخەبەرى
هێناون .هەموو شتێك لەسەر سفرەى دەربڕينى ئەو سەروەرە ڕەوانگۆيەدا بەوێنەى چرۆى
شەونم لەسەرلێو ،تازە و نۆبەرە بوو .ناسین و چەشتنی نۆبەرەی ئەم باخەش بە
تەواوی الیەنەکانیەوە و ،گەيشتن بە لوتکەی چێژی ئەو ناسینە ،تەنها بۆ یەکەمین
خۆشبەختەکانی ئەم كاروانە دەستى داوە.
ئەو سەرداری دەربڕینە لە گەوهەرى وشەکانی شمشێرێکی وەهای دروست کرد،
هەر ئەوەندەی یەك جار ئەو شمشێرەی بەسەر سەراندا سووڕاندەوە ،چی قسەی درۆ و
هەڵبەستراو هەبوون ،هەڵهاتن و لە کونی شەمشەمەکوێراندا خۆیان شاردەوە و هەموو
 1أحمد بن حنبل ،المسند .212 ،172/2
 2إبن أبي شيبة ،المصنف 318/6 ،261/1؛ أبو يعلى ،المسند .209/13
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ئەفسانە و داستانەكانيش لە پشتی کێوی قافدا خۆیان دایە پەنای عەنقاوە .لە وتە
و دەربڕينەوە كانياوى وەهاى هەڵقواڵند ،کە لە چاوتروکانێکدا هەر چوار الی بیابانی
جەهالەتیان گۆڕی بە باخی بەهەشت و ،تاڤگەی وەهایان لێ تەقی ،کە هەموو
ئەو سینانەی بە ڕووی ئیماندا کراوەبوون ،لەگەڵ تافە و قەڵبەزەياندا بەرەو زەرياى
ئەبەدييەت بەڕێكەوتن.
کارێزی وتەكانى ئەو لە جیهانێکی ترەوە ئاویان تێدەڕژا ..ئەگەر گوڵ و گوڵزارى
وتەكانى ئەو -كە بە بارانى وەحى ئاودێر دەكرا -نەبوونايە ،ئەوا جیهان بۆ هەمیشە لەنێو
چنگی پشێویدا دەتالیەوە .ئەوەبوو پەردەی سەر ڕووی سروشتی بە شمشێری وتەکانی
پەرت پەرت کرد و ،هەر بە نەخشی ئەو وشانەش کتێبی دینی ڕازاندەوە .گوفتار،
شمەکی لێ جيا نەبووەوەی سەر پشتی ئەسپەکەی و ،تیرێکی ئاڵتونی نێو تيردانەكەى
بوو .بە هەر جێیەکدا بڕۆشتایە ،دامێنی ئەوانەی لە قسە تێدەگەن ،پڕ لە گەوهەر
دەکرد و ،تیری لە کەوان دەکێشا و ،بە ئەسپەکەی تاریکییەکانی دەبەزاند .كاتێكيش
خواى گەورە ( َج َّل َج َللُهُ) مورادى فەرموو کە بۆ دواجار لە وشە دەوڵەتێك لەسەر زەویدا
بنیات بنێت ،ئەو سوڵتانی دەربڕینەی بۆ سەرکردایەتی هەڵبژارد و سککە و توڕڕەى
دەربڕينى دا بە دەستیەوە.
بە درێژایی مێژوو چی مەردی وێژە و گوفتار هاتوون و دێن ،لەوانەى ئاشناى
ئەوديو جيهانى بينراون ،هەريەكەيان تاکێکن لەو کۆرسەی كە عەرشی تەجەللی
دەچڕن ..ئەویش بووەتە سەرتیپ و سەرکۆرسی ئەم کۆمەڵە بولبوالنە ..ئەنبیا و
ئەولیا یەك لە دوای یەك دەهاتن و کۆڕی زیکرێکیان وێك دەنا .ئەویش بە ئەركى
خۆى هەستا و بووە پێشەنگى زيكرخوێنانى ئەم كۆڕى قودسیيانە ..بەڵێ ،هات و
بە دەنگە بەگوڕەکەی عەرش و فەرشی هێنایە خرۆش .هەر میوەیەك کە لە سفرە
ئاسمانييەكەيەوە هەڵیدەگرت و بە وشەكانى دەیڕازاندەوە و پێشکەشی مرۆڤایەتی
دەکرد ،سەرگوڵی هەڵبژاردەی مەحرەمترین گۆشەکانی باخی دۆستە و ،لەو ميوە
تايبەتييانەى بەخششى شاهانەيە كە كەس نەيبينيوە و هەر لەنێو بەرگەكەيدا پێشكەشى
ئەو كراوە .پێش ئەو نە کەس ئەو میوانەی دیوە ،نە کەسيش دەستی پێیان گەيشتووە...
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جا ئای بۆ ئەو کاتەی كە قومری ئیلهامی ئەم عەندەلیبە پايەبڵندە بەرەو
ئاسمان شاباڵی دەگرت! داستانی تایبەتيترین گوڵی تایبەتیترین باخچەی مەحرەمی
مەحرەمەکانى بە ناسکترین ئاوازەکانی دەچڕی و ،سینەکان لە خۆشی ئاوازی ئەو،
هەموو دەبوونە گوێ و ،زمانەکان لە گۆ دەکەوتن و ،ڕۆحەکان لە بەرامبەر قەڵبەزەی
وێژەکانی ئەودا لەهۆش خۆ دەچوون.
بەڵێ ،پەیڤەکانی ئەو وەك دەریایەك بوون کە لەگەڵ هەر شەپۆلێکيدا کەناراوی بە
مروارى دەڕازاندەوە .وەك تاڤگەیەك وا بوو كە لە لوتکەوە بڕژێتە خوار و دڵ پڕبکات لە
خرۆش .ئاوازەكانيشى بەو فوارانە دەچوون کە لە قوواڵییە نادیارەکانەوە هەڵدەقوڵين..
نە پەسنی ئەو دەریایانە بە دەوڵەمەندی و ناوەڕۆکی ناویانەوە ،نە ڕاڤەى تافی ئەو
تاڤگانە و ،نە گەيشتنيش بەو جێیانەی ئەو فوارانە پێی گەیشتوون ،لە توانادا نييە.
تا ئێستا بە سەدان لێکۆڵەر و وێژەوان بە دەورى گەوهەری قسەکانی ئەودا پەروانەئاسا
سەرگەرمى سووڕان بوون .هەزاران هەزار بیریار هاتوونەتە سەر ئەو سەرچاوەی ئاوی
ژیانە و ،چەندین کەسی بلیمەتيش ژیانیان لە پەيبردن بە قوواڵييەكانى ئەودا بەسەر
بردووە .بەاڵم ئەو هێشتاش لەودیوی هەموو ئەو وێستگانەوەیە کە مرۆڤایەتی توانیویەتی
لە ناسینی ئەودا پێی بگات .گەر بە کەمێك دەستکارییەوە ئەو شیعرەی یەکێك لە
شاعیرانمان دەربارەی قورئان وتوویەتی ،بەکار بهێنین ،وا دەزانم لە جێی خۆیدا بێت:
بيكرى فيكرى كائينات پەرت پەرت بوو ،كەچى
هەر لە پەردەى عيصمەتدايە هێشتا بەيانى رەسوول!
بەڵێ ،وەك چۆن دڵۆپ ناتوانێت گوزارشت لە تەواوى دەريا بکات و ،گەرديلەش
دەستەوسانە لە دەرخستنى تەواوى تايبەتمەندييەكانى خۆر ،هەر بەو شێوەيەش ،عولەما
و ئەصفیا و ئەولیا ،کە هەریەكەيان پارچەیەکن لە حەقیقەتی موحەممەدی ،هەرچەند
لەچاو کەسانی تريشدا کامڵ بن ،كەچى هەرگيز ناتوانن بەتەواوی واتا نمایندەیی
ئەو سەروەرە بکەن و وێنەدانەوەى كامڵى ئەو بن.
پێغەمبەری

ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)
خوا َ
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نە قوتابخانە .بەڵێ ،ئەو بەو واتايە ڕابەرێكى كامڵى تێروتەواوى فێرگە و قوتابخانە
نەديوە كە؛ هاودەم لەگەڵ پتەوى بونيادە ماددى و مەعنەوييەكەى و ،سازگارى هەست
و نەستەكانى و ،تۆكمەيى هزر و بيرەكانى و ،فراوانى ويژدانيدا كە هەميشە ڕووى
لە بڵندييەكان بوو ،لەسەر فيترەتێكى وا بەديهێنراوە كە سازبێت بۆ وەرگرتنى پەيامە
ئيالهييەكان وەك خۆى و ،ئامادەييشى تێدابێت كە ئەو پەيامانە وەك چۆن وەريگرتووە،
ئاوا بە مرۆڤايەتى بگەيەنێت .ئينجا گەوهەر و پاكيزەيى ڕۆحى هەروەك خۆى مابووەوە
و ،نەكەوتبووە ژێر كاريگەريى ئەو سيستەمە مرۆييانەى كە لە پەروەردە و فێركردنى
قوتابخانە زەمينييەكاندا هەن ،دواتريش بە تاجينەى وەحى سەرفرازكراوە و بۆ نێو
مرۆڤايەتى ڕەوانەكراوە.
سروشت و خووڕەوشتەکانی ،هەستە ناوەکی و دەرەکییەکانی ،عەقڵ و داوەرییەکانی،
لەگەڵ ئەرکی پێغەمبەرایەتییەکەیدا بەجۆرێك یەك دەهاتنەوە ،هەر پەیامێك ،هەر
شنەی ئیلهامێك لە الی پەروەردگارەوە بهاتایە ،بێ ئەوەى بچووکترین گۆڕانکاری
يان شكانەوەى بەسەردا بێ ،لەنێو ئاوێزەی نوورینی ماهيیەتە نوورانییەکەیدا ،وەك
بلوور دەڕازایەوە و ،دواتريش لە ڕێگەى درێژە شەپۆلەكانى تەنەزووالت (دابەزینە ئاستی
دوێنراو)ەوە دەگەيشت بە ئامانجەکەى.
پەیامە ئیالهييەكان بە هەموو جۆرەکانیەوە ،لە زواڵڵترین کانیاوەوە هەڵدەقوڵێن و
دەڕژێنە ناو ئەو پاکیزەترین گیانەوە .ئەویش بە ناسکترین و خاوێنترین و پاراوترین زمان
و ،بەگوێرەی ئاستى ئیدراکی ئادەمیيانە دەیدات بە گوێی مرۆڤەکاندا .ئەمە هەروەك
چۆن پیشاندەری پێغەمبەرایەتییەکەی و بەڵگەی پەیامدارییەکەیەتی ،هەرواش،
پریاسکە و توێشووی ئەو ڕێ پڕ لە هەوراز و نشێوانە بووکە پیایدا دەڕۆشت و،
مەشخەڵ و ڕووناکی دەستی و دەلیل و بورهانی بوو لەبەرامبەر نەيارانيدا .لە كاتێكدا
كە پەيامەكانى پەروەردگارى بە خەڵكى ڕادەگەياند ،نبووەت و ريسالەتەكەى خۆشى
ئاشکرا دەکرد .ئينجا هەروەك لە چارەسەركردنى كێشەى دوێنراوەكانى و بەدەمەوە هاتنی
پێداويستييەكانياندا لە خەزێنە پڕنهێنی و ئەفسوناوییەکانی گەوهەرى وەحی سوودی
وەردەگرت ،هەر بەو جۆرەش ،لە دەمكوت كردن و بێ دەنگ کردنی دوژمنانیدا هەر
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هەمان شمشێرى ئەڵماسینی بەکار دەهێنا.
قورئان بۆ ئەو هەموو شتێك بوو :هەوا بوو ،ئاو بوو ..چەك بوو ،زرێ بوو ..قەاڵ
بوو ،بورج بوو ..ئەو ئااڵيە بوو كە بەسەر بورجەكانەوە دەشەكايەوە ...قورئان هاودەمى
هەناسەكانى بوو ..هەر بە قورئانيش بەوێنەى هەورەكان بەرەو ئاسمان بەرزدەبووەوە..
لەگەڵيشيدا وەك بارانى ڕەحمەت دووبارە بە هاناى بوونەوەرانى سەرزەوييەوە دەهاتەوە..
بە قورئان لەگەڵ تاريكييەكاندا دەجەنگا و ،هەر بەويشەوە لە شەڕ و شەڕويستان خۆى
دەپاراست .بەدەم قورئانەوە نەعرەتەى دەكێشا و لەگەڵيشيدا دەبووە ڕووناكى و بەسەر
هەموو اليەكدا دەبارى.
ئەو سوڵتانى گوفتارەى كە زوبانى پاراوى حيكمەتە ،لەپاڵ ئەو گەنجينەى زانستە
ئيالهييەى كە هەرگيز تەواو بوون و خاڵى بوون نازانێت ،زۆرێك لەو پرسيارانەى ڕووبەڕووى
دەبوونەوە و ،زۆرێك لەو كێشانەى پێويستيان بە چارەسەر دەكرد و ،تەواوى ئەو بابەتە
دينى و كۆمەاڵيەتى و ئابوورى و سياسييانەى پەيوەست بوون بە ئوممەتەكەيەوە ،بە
دڵە پاكە ئەحمەدييەكەى و زوبانە شيرينە موحەممەدييەكەى ،كە بە ئاوێنەى تەجەلليى
زانستى بێ پايان و ،جێ نزول و نێوەند و بێستانى واريداتى سوبحانى دادەنرێت ،وەاڵمى
شايانى دەدانەوە و ،گرفتەكانى چارە دەكرد و ،ناڕوونييەكانيشى ڕۆشن دەكردەوە و،
زۆرێك لە مەسەلە ڕەهاكانى قورئانى سنووردار دەكرد و ،سنووردارەكانيشى ڕەها دەكرد.
ئەوانەشى تايبەتى بوون ،دەيگشتاندن و ،گشتييەكانيشى تايبەت دەكرد .بەمەش ،لەپاڵ
قورئانى پيرۆزدا روكنييەت و مەصدەرييەتى دەربڕين و فەرموودەكانى خۆشى بير
دەخستينەوە .جا خۆ لە ڕاستيدا ئەو زاتەى كە ئەركى موبەلليغ و مورشيد و موصليح
و موجەدديد دەبينێ و ،لە ڕێى پێغەمبەرايەتييە جيهانييەكەيەوە گشت مرۆڤايەتى
كردووەتە دوێنراوى و پەيامى خۆى ڕادەگەيەنێت پێيان ،هەر ئەمەى لێ دەوەشايەوە و
نەدەكرا بە جۆرێكى تر بێ!
ئەو دەمەى سەروەرمان (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) بە پێغەمبەرايەتيى سەرفرازكرا ،باشترين و
بەبرەوترين شمەكى دوێنراو و گوێگرەكانى لە بازاڕى بازرگانياندا ،زمان پاراوى و ڕەوان
بێژى بوو .جا ئەم ميللەتە زيرەك و وێژەوانەى كە لە دواييدا بە هۆى بااڵدەستييان لە
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)

137

زرنگى و گوفتار و دەربڕيندا ،حوكمى دنيايان كرد و جڵەوى دەسەاڵتيان گرتە دەست،
چ لە ڕوانگەى ئەو قورئانەوە بێت كە "وحي المتلو"ە ،يان لە ڕوانگەى ئەو پەيام و
ڕێنمايى و وتار و گوفتار و ئامۆژگارييانەوە بێ كە لە دەرەوەى وەحين ،هەميشە لە
ئاست ئەو نوێنەرە موبارەك و مونەووەرەى پەيامى ئيالهيدا حەيران مابوون و ،سەرى ڕێز
و نەوازشيان بۆ نەوى دەكرد .جا ئيتر ئەويش دوێنراوەكانى كەمەندكێشى خۆى دەكرد و
دەچووە دڵيانەوە و بوارى ڕەخنەى بۆ نەدەهێشتنەوە .جا خۆ ئەگەر لە بەرامبەر وتە و
دەربڕين و بۆچونەكانيدا بچووكترين ڕەخنە ،يان بێ بايەخترين بەرهەڵستى ڕووى دابايە،
ئەوا بێگومان دوژمنانى ،هەر لە كۆنەوە تا ئێستا دەيانقۆستەوە و فوويان تێدەكرد.
مێشێكيان دەكردە گامێشێك و تا ئەو ڕۆژەى هەموو دنيايان بە كەڕ و كوێرييەوە لێ
تێدەگەياند ،دەهۆڵيان بۆ لێدەدا .چونكە شتێكى لەو جۆرە ،هەلێكى زۆر باش بوو
بۆ ئەوانەى كە لەپێناو لەرزەپێخستن و ڕووخاندن و لەبەر چاوخستن و سڕينەوەى ئەو
سەروەرەدا ،هەر لە بچووكترين بيانووەوە تا دەگاتە بێ ئابڕووترين بوختان ،هەموو
شتێكيان بۆ خۆيان بەڕەوا دەبينى .بەاڵم خەياڵيان خاو بوو .ئەمە لە كاتێكدا كە
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)
سەبارەت بە هێز و كاريگەريى گوفتار و دەربڕينەكانى پێغەمبەرى خوا َ
تەنانەت هێندەى ئەوەشيان نەوت كە فيرعەون بە حەزرەتى موساى وت .بەڵێ ،نەيانتوانى
ئەوەندەش بڵێن ،خۆ هەر نەشدەكرا بوترێ.
زايەڵەى ئەو دەنگە بەگوڕوتينە ،كە لەسەر لوتكەى "أ َ ّدَب َ َن رَبِ ّي فَأ َ ْح َس َن تَأْ ِد ِيب"ەوە بەرز
دەبووەوە ،نەك بە تەنها دۆستانى ،بەڵكو دوژمنانيشى سەرسام كردبوو .هەموويان لە
ئاست ئەو گوفتارە بان ئادەمييەدا دۆش دامابوون.
لەنێو هاوەڵە بەڕێزەكاندا بە سەدان بليمەت و مامۆستاى گوفتارى وێنەى حەزرەتى لەبيد
و خەنسا و كەعب و حەسسان و ئيبن رەواحە ،بەسەدان وتاربێژى كاريگەرى وەك حەزرەتى
ئەبوبەكر و عومەر و عەلى و موعاويە و عەمرى كوڕى عاص ،هاودەم لەگەڵ سەدەها
ئەربابى حيكمەتدا ،لە هەموو بابەتێكدا ئەويان وەك مامۆستا و مورشيد و ڕابەرى
خۆيان قبووڵ كردووە .هەر بەو جۆرە لە سەدەكانى دواتريشدا ،حافظ و لێكۆڵەرەوە
مەزنەكانى فەرموودە و ،ئيمامە بليمەتە وردەكارەكانى تەفسير و ،موجتەهيدە نايابەكانى
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فيقهـ و ،موجەدديدە چاخ بڕە بێ هاوتاكانى دين و ،هەزاران ئەوليا و ئەصفيا و ئەبرار و
موقەڕڕەبينى ئاسمانى مەعنەوييات ،عەلالمە و كەڵەزاناكانى كەالم و مەنتيق و داوەرى
و زانستە ئەزموونيەكان و هەزاران زانا و شارەزاى سەدان بوارى جۆاوجۆرى تر ،هەميشە
گەوهەرى دەربڕينە دەريائاساكانى ئەويان بە زواڵڵترين و سازگارترين و بەبەرەكەتترين
و متمانەبەخشترين كانياو زانيوە و ،هەميشە هاتوونەتە سەرى و ،پەنايان بۆ هێناوە
و ،برسێتى و تينوێتى خۆيان لەسەر ئەو سفرە ئاسمانييە شكاندووە و ،بە دڵنيايى و
ئاسوودەيى گەيشتوون.
بەڵێ ،سوننەتى ئەو ،هەر لە دوێنێوە تا ئەمڕۆ ،بێ هەڵەترين و دروستترين
سەرچاوەى موجتەهيدەكان و ،بەهێزترين باڵى ئەوانەى لە ئاسمانى مەعريفەتدا لە
پەروازدان و ،زواڵڵترين كانياوى زانايان و ،نوورانيترين سەرچاوەى واريداتى ئەوليا
و ئەسفيا بووە .زانستە جۆراوجۆرەكانى شەريعەت و ،ڕێبازە جياوازەكانى تەسەووف
و ،كاكڵە و پوختەى زانستە ئافاقى و ئەنفوسييەكان ،هەموو لە گەوهەرى گوفتارى
نوورينى ئەوەوە درەوشاونەتەوە.
ئەو هەر لە سەرەتاى دروستبوونى گەردوونەوە تا كۆتاييەكەى ،لە بەديهێنانى
مرۆڤەوە تا گەيشتنى بە بەهەشت يان دۆزەخ ،هەر لە بێداربوونەوەى ويژدانەكان بەڕووى
مەعريفەتى ڕەببانيدا ،تا بينينى جەماڵى ئيالهى لە دواڕۆژدا ،هەر لە ئيمان و عەقيدەوە
تا دەگاتە ناسكترين وردەكارى عيبادەت و چەندين بابەتى تريش ،هەرهەموويانى بە
شێواز و زوبانێكى هێندە كامڵ ڕوون كردووەتەوە ،كە ئەگەر قورئانى لێ دەربكرێت،
الل بێت.
مەحاڵە ڕێت بكەوێ لە گوفتار و دەربڕينێكى تر كە هاوشانى گوفتارى رسول ٰ ّ
ئەوەتا لەنێو هاوسەنگييەكى دەراسادا و هاودەم لەگەڵ ڕەچاوكردنى ناسكى و
هەستياريى بابەتەكە ،باس لە خواى گەورە (ع ََّز َو َجلَّ) دەكات بە زات و سيفات و
ناوەكانييەوە .ئينجا دێتە سەر باسى قيامەت و حەشر و نەشر و لێپرسينەوە و بەهەشت
و دۆزەخ .هەموو ئەمانەش ئاوێتە بە سامێكى ئومێدبزوێن و ترسێكى بە شادى
هەڵگەڕاوەدا .ئينجا لەوديو كريستاڵێكى تەماوى و لە نێوەندى ڕازاوەيى غەيبدا ،لە
فريشتە و ڕۆح و پەرى و شەيتانەكان دەدوێت .ئيمان و كردەوە و ئيخالسى نێو كردەوەمان
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وەها ڕێكوپێك بۆ ڕۆشن دەكاتەوە ،هەر دەڵێى دەربارەى توانايى تۆو و هێزى پيت و
فەڕى خاك و ژيانبەخشيى باران و ڕەنگڕێژبوونى بەهار دەدوێ .وەختێكيش مرۆڤ
تەماشاى ئەو تابلۆ نايابانە دەكات ،هەروەك بڵێى لەبەرچاويدايە كە چۆن خاوەن فيترەتە
پاكەكان بە ئيمان قابيليەتى نەشونما پەيدا دەكەن ،ئينجا بە ئيسالم چڵوپۆپ بەمال و
ئەوالدا پەخش دەكەن و لە ڕێگەى ئيخالسيشەوە بااڵ دەكەن و هەروەك درەختى توباى
بەهەشتيان لێدێت.
لە دەربڕين و پەيڤەكانى ئەودا نوێژ :هاوڕێ و هاودەمى مرۆڤە لە هەڵسان و
دانيشتنيدا و ،تەنهايى ناهێڵێ و بە ڕووناكييەكەى ڕێگاكانى بەردەمى ڕۆشن دەكاتەوە.
دەستنوێژ :وەك گيان ،وەك خوێن بە دەمارەكانى مرۆڤدا هاتوچۆ دەكات ،وەك ڕووبار بە
بەردەوامى بە بەردەم دەرگاى ماڵيدا لە هاژە و قەڵبەزەدايە و ،هەرچى پيسى و لەكەى
ڕۆحى و جەستەيى هەيە ،لەگەڵ خۆيدا دەيبات ..بانگ و قامەت :وەك سەروو بە
ئاسماندا سەردەكێشن و ،بە وێنەى شريخە زراوى شەيتانەكان دەتەقێنن و ،دەشبنە بۆن
و بەرامەى گوڵ و ڕێحانە و ڕۆحى بۆ نوێژ ڕۆشتووان دەكەنە گوڵستان ..زەكات و
صەدەقە :هەروەك پردێك چينە لەيەك دابڕاوەكانى ناو كۆمەڵگە بەيەك دەگەيەنن و،
هاوشێوەى لەحيمێكى پتەو ،پارچە پەرتەوازەكان پێكەوە دەلكێنن ..ڕۆژوو :وەك قەڵغانێك
خاوەنەكەى دەپارێزێت و بۆ چوونە ناو بەهەشت دەبێتە دەرگايەكى تەليسماوى لەنێو
شوراكانى بەهەشتدا و ،بە وێنەى ساقى كاسە بەدەست ،ئاوى بەهەشت پێشكەش دەكات..
حەج :وەك بەرگدروويەك بەرگە دڕاوەكان پينە دەكات و ،بە وێنەى جلشۆر لەكەكانمان
بۆ پاك دەكاتەوە و ،وەك كۆڕى ڕاوێژێكى گشتيش ،سااڵنە تەواوى باوەڕداران لە
ئامێزيدا كۆدەكاتەوە ..جيهاد :وەك گيانفيدايەك سينەى دەكاتە سوپەر و ،تەواوى ئەو
ڕێيانە دادەخات كە دەچنەوە سەر دۆزەخ و ،هاوشێوەى پێشوازكارێكيش ڕێگەكانى
بەرەو بەهەشت دەكاتەوە و "فەرموو" لە مرۆڤەكان دەكات ،وەك باوكێكى بەسۆزيش
ئەوانەى كەللەڕەقى دەنوێنن لە زنجير دەكێشێت و بەرەو باخەكانى فيردەوس ڕايان
دەكێشێت ..زيكر و دوعا :وەك تەلەفۆنێكى بێ تەل بەندە بە خاوەنى خۆى دەگەيەنێ
و لەگەڵيدا دەيخاتە ڕاز و نياز ..فەرمان دان بە چاكە و ڕێگرى كردن لە خراپە:
هەريەكەيان وەك كارمەندێكى هاتوچۆ ،وەك دەرگاوانێك ،سەرەڕێ و بەردەرگاكان
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دەگرن و كاروبارى تێپەڕين يا تێنەپەڕين بەو ڕێگايانەدا و ،چوونە ژوورەوە يا نەچوونە
ژوورەوە لەو دەرگايانەوە ڕێك دەخەن ..سيلەى ڕەحم :وەك دايكێكە ئامێزى كردبێتەوە و لە
چاوەڕوانيدا بێ ،دەعوا لەسەر مرۆڤەكان تۆمار دەكات و ،دەياندات بە دادگا ،لەگەڵيان
دەدوێ و بەڵێنيان پێ دەدا ،لە ترسى ئەوەى نەبادا تووشى الدان بن ،هەڕەشەيان لێدەكات
و بەرۆكيان دەگرێت و ڕاياندەتەكێنێ .هەموو ئەمانەش دەبنە كۆمەڵە بزوێنەرێكى
زيندوو و ،گوێگرانى مەست و حەيران دەكەن.
بەڵێ ،چنينى وێنەى تەواوى ئەو بابەتانە كە هەروەك جوانترين پارچەى دەستچن خۆ
دەنوێنن ،هەروەها تايبەتمەندى ئەو ماددە خامانەى لە چنينى ئەو وێنەيەدا بەكاريهێناون،
جووڵە و ئاماژە و ديمەن و هێزى مۆسيقى نێو دەربڕينەكانى و ،بەكارهێنانى تەواوى
هونەرە ئەدەبييەكان بێ هيچ زۆر لەخۆكردنێك لە جێى خۆياندا ،بابەتانێكن كە هەر
يەكێكيان بە تەنها خۆى بەرگێك كتێبى پێويستە بۆ ڕوون بوونەوە و لێ تێگەيشتنى.
هەر بۆيە ئێمەش وتە و دەربڕينە جۆراوجۆرەكانى پێغەمبەرى خوا َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)،
كە داخوازى شيكار و توێژينەوەى جۆربەجۆرن و سەبارەت بە بابەتە جۆربەجۆرەكان
فەرموونى ،حەواڵەى توێژەر و پسپۆڕەكانى داهاتوو دەكەين و لێرەدا تەنها بە ئاماژە كردن
بۆ چەند فەرموودەيەك كە الى هەموان زانراون و ،هەڵوێستەكردن لەسەر قووڵى ناوەرۆك
و ،هێزە دەربڕين و ،پتەويى وشەكانيان دەست هەڵدەگرين.

شیکاری چەپكێك فەرموودە
ديارترین تایبەتمەندیی فەرموودەکانی پێغەمبەری سەروەرمان
ئەوەیە کە لە هەر بابەتێك دوابێت ،گشتگیرترین پەیڤی دەربارەی ئەو بابەتە دەربڕیوە.
لەم ڕووەشەوە بەهەزاران نموونە دەبنە پاڵپشتى ئەم قسەيەمان .بەاڵم ئێمە لێرەدا هەڵوێستە
لەسەر هەندێك لەو فەرموودانە دەكەين كە لە ديدى هەموو كەسێك و لە هەموو

الس َلم)
(عَلَ ْي ِه َّ
الص َل ُة َو َّ
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سەردەمێكدا بە " َجوَا ِم ِع ال َكلِم" ناسراون .بەاڵم دەبێ چەندبارە جەخت لەسەر ئەوە
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) لە چوارچێوەى ئەم
بكەمەوە كە تەواوی فەرموودەكانى پێغەمبەری خوا َ
واتايەدا خۆيان دەبيننەوە .فەرموون ئێوە و چەپكێك لەو فەرموودانە:

 .1چەند ترۆپكەپەیڤێك سەبارەت بە تەوحید
ئيمامى تيرميذى لە ئیبن عەبباسەوە َ(ر ِض َي الله َع ْنهُ َما) ئەم فەرموودەیەمان بۆ دەگێڕێتەوە:
ك َكل َِم ٍ
اللَ َتِدْ ُه
اللَ َ ْيف َْظ َ
يَا ُغ َل ُم! ِإنِّي أُ َع ّل ُِم َ
كِ .ا ْحف َِظ ٰ ّ
اتِ :ا ْحف َِظ ٰ ّ
اللَِ .و ْاعلَ ْم أ َ ّ َن
ِتَاه َ
ت ف َ ْاستَع ِْن بِ ٰ ّ
ت ف َ ْاسأ َ ِل ٰ ّ
اللََ ،و ِإذَا ْاستَ َع ْن َ
َكِ .إذَا َسأ َ ْل َ
اجتَ َم َع ْت َع َل أ َ ْن ي َ ْن َف ُعو َك بِشَ ْي ٍء ل َ ْم ي َ ْن َف ُعو َك ِإ ّ َل بِشَ ْي ٍء قَد َكتَبَ ُه
ْالُ ّمَةَ ل َ ِو ْ
ّٰ ُ
ض ّرُو َك ِإ ّ َل بِشَ ْي ٍء ق َدْ
الل ل َ َ
ض ّرُو َك بِشَ ْي ٍء ل َ ْم ي َ ُ
كَ .و ل َ ِو ِا ْجتَ َم ُعوا َع َل أ َ ْن ي َ ُ
َكتَبَ ُه ٰ ّ ُ
الص ُح ُف
الل َعلَ ْي َ
كُ .ر ِف َع ِت ْال َ ْق َل ُم َو َج ّفَ ِت ُّ

“ئەی گەنج! با چەند وشەیەکت فێربکەم :تۆ مافەکانی خوا بەسەرتەوە بپارێزە،
تا خواى گەورەش تۆ بپارێزێت .بەڵێ ،تۆ ڕەچاوى فەرمانەکانی ئەو بکە تا ئەويش
بتداتە پەنای خۆی .کە داوایەکت هەبوو ،هەر لە خوا داوای بکە .گەر پێویستت بە
یارمەتی بوو ،هەر ڕوو لە دەرگای ئەو بنێ .بشزانە گەر تەواوی مرۆڤايەتى کۆببنەوە
و هەوڵ بدەن سوودێکت پێ بگەیەنن ،ئەوا ناتوانن هیچ سوودێكت پێ بگەيەنن،
مەگەر ئەوە نەبێت کە خوا بۆی نووسیویت .هەر بەو جۆرەش ،گەر تەواوی مرۆڤانی
دنيا گەلەكۆمەت لێبكەن و بيانەوێت زیانێکت پێ بگەیەنن ،ئەوا ناتوانن بچووکترین
خراپەت دەرهەق ئەنجام بدەن ،مەگەر ئەوە نەبێت کە خواى گەورە لەسەری نووسیویت.
1
جا ئیتر قەڵەمەکان هەڵگیراون و نووسراوەکانیش وشك بوونەتەوە”.
جا بڕوانن چۆن لەم چەند ڕستە کورت و پوختەدا ئاڵۆزترین و سەختترین بابەتەکانی
قەدەر و تەسلیمییەت جێیان کراوەتەوە و لە ڕێی سادەترين شێوازيشەوە ئەم باسە
 1ترمذي ،قيامة .59
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قووڵە ڕۆشن کراوەتەوە! هەروەك چۆن واتاى عيبادەتى تێهەڵكێشى چەمكى بزاوت و
هەڵسووڕان كردووە و ،لەم ڕێيەشەوە واتاگەلێكى فراوانى لە يەك دوو ڕستەدا كورت
كردووەتەوە.

 .2مرۆڤ ڕێبوارە
دیسان تيرميذى لە ئیبن عومەرەوە
ك فِي أَه ِْل ا ْلق ُُبو ِر
ك ُْن فِي ال ُّد ْنیَا كَأَنّ َ َ
يل َو ُع ّ َد ن َ ْف َس َ
يب أ َ ْو َعابِ ُر َس ِب ٍ
ك َغ ِر ٌ
“لە دنیادا وەك غەريب بژى ،يان وەك ڕێبوارێك بە( ،بەر لەوەش كە بمريت) خۆت
1
لە خەڵکی گۆڕستان بژمێرە”.
َ(ر ِض َي الله َع ْنهُ َما)

دەگێڕێتەوە:

هەروەك دەبينن ،فەرموودەيەكى سێ ڕستەيى ،پڕواتاترین و پوختترینى ئەو وتانەى لە
خۆ گرتووە كە دەكرێ دەربارەی زوهد و تەقوا و پاراستنی هاوسەنگی دنيا و ئاخيرەت
بوترێ .خۆ ئەگەر دەربڕینێکى لەمەش پوختتر هەبێت ،بەدڵنياييەوە ئەوەشيان هەر هى
پێغەمبەرى خوا دەبێت با هيچ كەسيش گومانى لەمە نەبێ!
غەریبيی مرۆڤ لەم دنیایەدا ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە .مەوالنا وتەنى ،مرۆڤ
وەک قامیشی ئەو نەیە وایە کە لە قامیشەاڵن لێ كراوەتەوە .ئیتر لەتاو دووری لە
خاوەنى ڕاستەقينەى ،هەردەم لە ناڵیندایە و تا پشكۆى ژينيشى گەش بێ ،ناڵەى ئەم
جوداييە دانامرکێتەوە.
مرۆڤ ڕێبوارە .ڕێبوارییەکەشی لە جیهانی ڕۆحەوە دەستی پێکردووە و بە سکی
دایکدا تێپەڕيوە و بەرەو دنیا ملى ڕێى گرتووە .لێرەش گڕوگاڵی منداڵی داوێتیە
دەست بەهارى گەنجی و گەنجێتیش بەبێ وەستان ڕادەستى پايزى پیری كردووە .ئيدى
پیری بە گۆڕ و ،گۆڕیش دەرگایەکی بەرەو بەهەشت یان دۆزەخی بە ڕوودا وااڵ
كردووە .بەاڵم پرسیارەکە ئەمەیە :داخۆ مرۆڤ تا چ ڕادەيەك دەرکی بەم ڕێبوارییەی
کردووە؟ چونكە ئەگەر بەردەوام وەك ڕێبوارێك تەماشای خۆی بکات ،ئەوا بەبێ
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سەرسمدان و ئاڵۆسكانە داوى جوانييە جۆراوجۆرەكانى دنياوە ،ئەو جوانييانەى كە جگە
لە قورسكردنى هەنگاوەكانى ڕێى چ كەڵكێكى تريان نيە ،ڕێ دەكات و تا دوا وێستگە
بەسەالمەتى بەردەوام دەبێ.
گەر مرۆڤ خۆى وەك يەكێك لە مردووانى گۆڕستان هەژمار نەكات ،بە دەربڕينێكى
تر،گەر حەقيقەتى "بمرن پێش ئەوەى بمرن" 1لە ژيان و كردەوەكانيدا بەرجەستە نەكات،
ئەوا مەحاڵە بە تەواوى مانا لە فێڵ و تەڵەكەكانى شەیتان پارێزراو بێت .بەڵێ
وايە ،پێويستە مرۆڤ بە دیوە جیسمانی و نەفسانییەکەدا مردن بچێژێت ،بۆ ئەوەى
دیوە ویژدانی و ڕۆحانییەکانی زیندوو بێتەوە .جا مەگەر ئەوانەی هەموو شتێکيان
بەستووەتەوە بە خواستە جەستەييەكانەوە ،هەر ئەو داماوانە نین کە لە ژێر چەپۆکی
تەن و الشەیاندا وردوخاش بوون؟!

 .3سەرەنجامی ڕاستى و درۆ
ئيمامى بوخاری و موسلیم و ئەبوداوود لە عەبدوڵاڵی کوڕی مەسعودەوە
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) فەرمویەتی:
َع ْنهُم) ڕيوايەتيان كردووە كە پێغەمبەرى خوا َ

َ(ر ِض َي الله

الص َ
البَ ي َ ْه ِدي ِإلَى ا ْل َجنّ َ ِة
الصد ِْق ،ف َ ِإ ّ َن ِ ّ
َعلَ ْيك ُْم بِ ِ ّ
البَ ،و ِإ ّ َن ِ ّ
دْق ي َ ْه ِدي ِإلَى ِ ِ ّ
اللِ ِص ِ ّديقًا.
ب عِ ْن َد ٰ ّ
الرَ ُج ُل ي َ ْص ُد ُق َو يَتَ َح ّرَى ِ ّ
الصدْ َق َح ّ َت يُ ْكتَ َ
َو َما يَزَ ُال ّ
َو ِإي ّ َاك ُْم َو ا ْلكَذِ ِب ،ف َ ِإ ّ َن ا ْلكَذِ َب ي َ ْه ِدي ِإلَى ا ْلف ُُجو ِر َو ِإ ّ َن ا ْلف ُُجورَ ي َ ْه ِدي
ب عِ ْن َد
الرَ ُج ُل ي َ ْكذِ ُب َو يَتَ َح ّرَى ا ْلكَذِ َب َح ّ َت يُ ْكتَ َ
ِإلَى النّ َا ِرَ .و َما يَزَ ُال ّ
اللِ َك ّ َذابًا
ّٰ

“ڕاستگۆ بن! چونكە ڕاستگۆیی مرۆڤ دەگەیەنێتە چاکە و ،چاکەش مرۆڤ
بەرەو بەهەشت دەبات .جا هەر ئەوەندەى مرۆڤ جارێك خۆی دایە دەست ڕاستی و
ڕووى كردە ئەو ڕێيە ،ئیتر بەردەوام ڕاستبێژ دەبێ و بەدواى ڕاستيدا دەگەڕێ ،تا ئەوەى
ئەو مرۆڤە الی خواى گەورە بە ِص ِ ّديق "زۆر ڕاستگۆ" تۆمار دەکرێت.
1
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خۆتان بپارێزن لە درۆ! چونكە درۆ مرۆڤ دەگەیەنێتە خراپە و ،خراپەش مرۆڤ
ڕاپێچى دۆزەخ دەكات .جا هەر ئەوەندەى مرۆڤ جارێك خۆی دایە دەست درۆ ،ئیتر
بەردەوام درۆ دەكات .تا دەرەنجام الی خواى گەورە بە َك ّذاب "زۆر درۆزن" تۆمار
1
دەکرێت”...
ڕاستگۆیی دروشمی پێغەمبەران و ،درۆش سیفاتی کافر و مونافیقانە .ڕاستگۆیی
بناغەيەكى گرنگە كە ئێستا و ئايندەى لەئامێز گرتووە .درۆش لەکەیەکی ڕەشە
بەسەر تەوێڵى ڕۆژگارەوە .هيچ كەسێك نييە لەم دنيايەدا كە لە سايەى درۆدا بە
ئاسوودەيى ژيابێ و بە بەختەوەرى هەميشەيى شاد بووبێ .لەسەر شاڕێی ڕۆشنی
بەرەو بەختەوەرى ئەبەدی درێژبووەوەی ڕاستیشدا ،هەرگیز ڕێت لە سياچارەيەكى دنیا
و دواڕۆژ لەدەستچوو ناکەوێت.
درۆ گرنگترین بناغەی کوفر و ،دیارترین نیشانەی نیفاق و ،ناونيشانى بانگەشە
كردنى پێچەوانەى ئەو شتەيە كە خواى گەورە دەيزانێت .درۆ -بەتایبەتی لە ڕۆژگارى
ئەمڕۆماندا -بەجارێك پێكهاتەى ئەخالقى کردووەتە وێرانە .دەردێكى كۆمەاڵيەتى
ئەوتۆشە ،بە هۆيەوە دنيا بووەتە پاسەوانی درۆزنەکان .هەر نەتەوەيەك دەرگای بەڕوودا
کردبێتەوە و ،لەنێو خانە و ماڵیدا ،لە دوکان و بازاڕیدا ،لە پەرلەمان و سەربازگەیدا
مافی "گەڕانی سەربەست"ی پێدابێت ،بە سەربەرزی نەگەیشتووە و ناشگات .لە
بەرامبەریشيدا ،بایەخدارترین بنەمای ئیسالمەتی و ،دیارترین تایبەتمەنديی ئیمان و،
بەردی بناغەی ئەخالقی موحەممەدی و ،جياكارترين پەسنى ئەنبیا و ئەولیا و ،تاقانە
تەوەرەى پێشكەوتنى ماددی و مەعنەوی ،تەنها و تەنها صيدق و سەرڕاستییە.
یەکێكیان سیمای فریشتان و ئەوى تریان سیمای ئەهریمەنانە .یەکێكیان تایبەتە بە
بەندە ڕێزلێگیراوەکانی خودا و ئەوى ديشیان تایبەتمەنديى ڕۆحە پیسەکانە .یەکێكیان
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) و ئەوى تريشیان سيفەتى دەججالەكانە.
پەسنی فەخرى كائينات َ
"برٌ"ە .ئەم
يەكێك لەو وشانەى كە لە دەقەكەدا بەشێوەى بەرابەركێ بەكارهاتووە وشەى ّ
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وشەيە ،كە واتاى :گرتنەخۆى گشت جۆرەكانى خێر و چاوگى هەموو كارێكى چاكە
دەگەيەنێت ،وشەيەكى هێندە گشتگير و فراوانە كە هەر لە هزرى دروست ،وتەى دروست
و نييەتى دروستەوە بيگرە ،هەتاوەكو كردەوەى دروست و ژينى دروست و چەندين بابەتى
ديكە دەگرێتەوە .بە كورتى ،دەتوانين هەموو واتاكانى خێر و چاكەخوازى بۆ ئەم وشەيە
بگێڕينەوە.
لە بەرامبەريشيدا "فُ ُجورٌ" بەكارهاتووە ،كە پێچەوانەى وشەى يەكەمە و لەو ڕووەوە
كە النكەى شەڕ و خراپەيە و داخراوە بەڕووى هەموو جۆرە چاكەيەكدا ،بە پێڕستى
هەموو بيرێكى چەوت و گوفتارێكى چەوت و ڕەفتارێكى چەوت دادەنرێت .هەر دەڵێى
تۆوى دۆزەخى لەخۆيدا هەڵگرتووە.
هەروەها لە دەقی فەرموودەکەدا هەڵسەنگاندنێکی بەرابەرکێیانە بۆ هەردوو
چەمکی ِ
"ص ِ ّديق" و " َك ّذاب" بەرچاو دەکەوێت .پێم وايە گەر چەمكى يەكەميان
بريتى بێت لەو مرۆڤە دروست و سەرڕاستەى كە ڕاستبێژى و ڕاستڕەوى تێیدا وەك
فیترەتی دووەمی لێهاتووە ،ئەوا چەمكى دووەميان پێناسێك دەبێت بۆ ئەو درۆزنە
زۆرزان و پسپۆڕەى كە سرووشتى لەگەڵ درۆدا ئاوێتە بووە .هەردوو وشەکەش بە
شێوەى موبالەغە بەکار هاتوون .وەك بڵێى ئاماژەيەك بێت بۆ ئەوەى كە :ئەو مرۆڤەی
سەرڕاستی کردووەتە کااڵی بااڵى و دروست بیر دەکاتەوە و دروست دەدوێ و دروست
هەڵسوکەوت دەکات و دروست دادەنیشێ و دروست هەڵدەستێ ،ئەمڕۆش نەبێت سبەی،
بێ شك دەبێتە هێماى ڕاستى و لەخوا نزيكى لە زەمين و ئاسمانەكاندا .لەوالشەوە ،ئەو
مرۆڤەی خۆی لە لیتاوی درۆدا نوقم کردووە و بيركردنەوەى درۆيە و قسە و گوفتارى
درۆيە و لەگەڵ درۆدا هەڵدەستێ و دادەنيشێ ،زوو بێت یا درەنگ ،دەبێتە سیمبولی
درۆزنی.
دوا وێستگەى ئەم دوو ڕێگە جياوازەش كە تا بڵێى يەكێكيان درێژ و ئەوى
تريان كورت ،تا چاو بڕكات ئەميان ڕووناك و ئەويان تەماوى ،تا ئەوپەڕى سنوور
يەكێكيان سەالمەت و ئەوى ديكەيان مەترسيدار ،بەهەشت و دۆزەخە .لە هەر مەنزڵێك
لە مەنزڵەكانى يەكێك لەم دوو ڕێگەيەدا ،بزەى پاداشتێكى تاسەبزوێنى پێشوەخت و،
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پاداشتێكى گوڵڕەنگ بە ڕووى ڕێبوارەكەيدا دەنوێنرێ ،تا ئەوەى ڕێ لە بەهەشتدا
دەگاتە پايان ،ڕێبوارى ڕێش نيشتەجێى بەهەشت دەبێت .هەرچى ڕێگەكەى تريشە ،لە
پاش ئەو هەموو چەرمەسەرى و ماندوێتييە ،كەچى لە كۆتاييدا ڕێبوارانی فڕێ دەداتە
ناو دۆڵی شومی بەدبەختى هەميشەييەوە.
گەر بيرتان بێ ئەم فەرموودەیەمان لەو جێیەشدا باسكرد کە تايبەت بوو بە
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) .بەاڵم ئەو خاڵەی دەمانەوێت لێرەدا بە
"صیدق"ی پێغەمبەری خواوە َ
وردی لێی ڕابمێنین ،ناوازەيى و لێهاتوويى پێغەمبەرى خوايە ً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) لە بەیان
کردنی سەرەنجامی سەرڕاستی لە هەردوو دنيادا .لە الیەکى تريشەوە دیاریکردنی
زیانە کەسی و کۆمەاڵیەتییەکانی درمى كوشندەى درۆ لە ڕێی چەند ڕستەیەکی
کورت و پوختەوە .ئەوەى بەتەنها ئەم فەرموودەیە بخوێنێتەوە ،بێ گومان زۆر بە جوانى
بۆی ڕوون دەبێتەوە کە باسكردنى ئەو هەموو بابەتە دوور و درێژ و پڕ لە وردەکارییە،
بەو چەند ڕستە کەم و شێوازە بێ وێنەيە ،بەهرەمەندييەكە تەنها پێغەمبەری خواى پێ
شەرەفمەند بووە .جگە لەويش بۆ هیچ کەسێکی تر نەلواوە و ناشلوێت.

 .4مرۆڤ لەگەڵ ئەوەدایە کە خۆشی دەوێت
ئيمامى بوخاری و موسلیم دووبارە لە عەبدوڵاڵی کوڕی مەسعوودەوە
ب “مرۆڤ لەگەڵ ئەو کەسەدایە
ئەم فەرموودەیەمان بۆ دەگێڕنەوە :ا َ ْل َم ْر ُء َم َع َم ْن أ َ َح ّ َ
1
کە خۆشی دەوێت”.

َ(ر ِض َي الله َع ْنهُم)

ئەگەر هەستين بە شيكردنەوە و ڕاڤەكردنى ئەم فەرموودەيە ،ئەوا بەالیەنی کەمەوە
کتێبێکی يەك بەرگى لێ دەردەچێت .ئەم فەرموودەیە ،کە پەرداخە ئاوی کەوسەر
بگرە ئاوی ژیان پێشکەشی ئەو دڵە شکاو و خەمبارانە دەکات کە لە ڕێکردندا بوون
بەاڵم لە کاروان جێماون ..ئەوانەی نەيانتوانيوە بەتەواوى جێپێى ڕابەرەكانيان هەڵبگرن..
ئەوانەی خوازيار بوون ئەركەكانى سەرشانيان بەجوانى بەجێ بێنن ،بەاڵم سەركەوتوو
نەبوون ،ئەم فەرمايشتە بە ڕێژنەى ئاوى خۆى ،پشكۆى داگيرساوى دڵيان دەکوژێنێتەوە
 1بخاري ،األدب 96؛ مسلم ،البر .165
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و ،پێیان دەڵێت کە لە هەردوو جەمسەرە ئەرێنی و نەرێنییەکەدا مرۆڤ لەگەڵ ئەو
کەسە دەبێت کە خۆشی دەوێت .مرۆڤ چ لێرە و چ لەوال ،هەر لەگەڵ ئەو کەسانەدا
دەبێت کە خۆشی دەوێن .مادەم وایە ،ئەو کەسەی دەیەوێ لەگەڵ پێغەمبەران و
ڕاستگۆیان و شەهیداندا بێت ،سەرەتا دەبێت ئەوانی خۆش بوێت ،تا بتوانێت لەو دنيا
هاوبەشی کۆڕیان بێت .یاخود بە دەربڕینێکی تر ،ئەوانەی لە بەهەشتدا لەگەڵ
پێغەمبەران و ڕاستگۆیان و شەهیداندا پێکەوەن ،ئەوانەن کە لێرە تۆوی خۆشەویستی
ئەوانیان لە سینەدا چاندووە و لە هاودەمى و مەعییەتی ئەواندا ژیاون .بيرمان نەچێت،
حوکم و واتاکانی فەرموودەكە بۆ ئەوانەش کە نوێنەرایەتی خراپە دەکەن هەر هەمان
شتە.
جا هەروەك بينيتان ،ئەم فەرموودە تاك ڕستەييە ،بە هەزاران مانا و ناوەرۆكى لەم
جۆرەى بەو شێوازە پوخت و كورتبڕە دەربڕيوە .خۆ ئەگەر ئەمە بەڵگە بێ لەسەر شتێ،
ئەوا بەڵگەيە لەسەر ئەوەى كە گوفتارێكى لەم جۆرە ،تەنها دەكرێ لە فەتانەتێكەوە
سەرچاوەى گرتبێ كە هەڵقواڵوى وەحى و ئيلهامى خواييە.
يەكێك لە هاوەڵە بەڕێزەكان كە ناوى نوعەیمان بوو ،جاروبار مەيی دەخواردەوە و
پێغەمبەری خواش (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) حەددی شەرعی بەسەردا جێبەجێ دەکرد .ئەو
کارەی نوعەيمان دەيكرد گوناهـ بوو .بەاڵم جارێکیان كە يەكێك لە هاوەاڵن قسەیەکی
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) برۆکانی لێکنا و،
تەشەرئامێزی ئاڕاستە کرد ،پێغەمبەری خوا َ
فەرمووی“ :هاوكارى شەيتان مەكەن لە دژى براكەتان .سوێند بە خوا ئەو (نوعەيمان)
1
خوا و پێغەمبەرەکەیی زۆر خۆش دەوێت”.
جا لەبەر ئەوەی تۆوى خۆشەويستی خوا و پێغەمبەرەكەى بەهەشتەميوەى هاودەمى
و پێكەوەيى ئەوانى بەرهەم دەهێنا ،ئەوا کەسێکی لەم جۆرە چەندە گوناهکاریش بێت،
شایانی ئەوە نابێت کە قسەی ناشرینی پێ بوترێت .چونکە ئەو خوا و پێغەمبەرەکەیی
خۆش دەوێت .ئەم خۆشەویستییەش بۆ کەسێك کە فەرزەکانی بە جێ دێنێ و خۆی
لە گوناهە گەورەکان دەپارێزێت ،بەسە بۆ ئەوەى لەگەڵ پێغەمبەری خواداً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة
 1بخاري ،حدود 5-4؛ عبدالرزاق ،المصنف .264/9 ،381/7
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َو َس َلم)

كۆى بكاتەوە .چونکە مرۆڤ لەگەڵ ئەو کەسەدايە کە خۆشی دەوێت.

 .5تەقوا
ئیمامی تيرميذى و ئەحمەدی کوڕی حەنبەل لە موعاذی کوڕی جەبەلەوە
دەگێڕنەوە کە پێغەمبەرى خواً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) فەرموویەتی:
الس ِيّئَةَ ا ْل َح َسنَةَ ت َ ْم ُح َها َو َخال ِِق النّ ََاس ِبُ ُل ٍق َح َس ِن
ِاتّ َ ِق ٰ ّ
ت َو أ َ ْت ِب ِع ّ َ
اللَ َح ْيثُ َما ُك ْن َ
“لە هەر کوێیەك بوویت ،ترسى خوات هەبێ! بە دوای خراپەدا یەکسەر چاکە
ئەنجام بدە تاوەكو بيسڕێتەوە .لە مامەڵە کردنيشدا لەگەڵ خەڵکی لە ڕەوشتى جوان
1
المەدە”.
هیچ شتێک نییە هێندەی ئاكار و ڕەوشتی جوان ،مرۆڤ بەرەو عەرشى كەمااڵت
بەرز بكاتەوە .ئەو ڕەوشتە جوانەى كە ڕەوشتێكى خواييە و واتاى ڕەفتاركردن و
ڕەنگداربوون دەگەيەنێت بە ڕەوشتە خواييەكان.
بەڵێ ئازيزان ،لەبەردەم فەرموودەيەكداين كە لە بابەتێكى هێندە قووڵ دواوە مەگەر
بە چەندين بەرگ كتێب ئينجا بتوانرێت ڕاڤە بكرێت .ئەوەتا بە چەند وشەيەكى كەم
ئاماژە دەكات بۆ چەمكى تەقوا و هۆكارەكانى پاراستنى و ڕێگەكانى بەرجەستە
كردنى ئەم شعوورە لە گشت كايە و گۆشەكانى ژياندا .جا لەبەر ئەوەی لێرەدا تەنها
وەك نموونەیەك هێناومانەتەوە ،ناچینە نێو لێکدانەوە و ڕوونکردنەوەی ئەو حەقیقەتە
بەرزانەوە.

 .6خۆتان چۆن بن ،وهها فهرمانڕهوایی دهکرێن
ل ه فهرمودهیهکی تردا پێغهمبهری سەروەرمان (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) دهفهرموێت :ك ََما
2
تَكُونُوا يُوَلّ َ َى َعلَ ْيك ُْم “خۆتان چۆن بن ،وههاش فهرمانڕهوایی دهکرێن”.
 1ترمذي ،البر 55؛ أحمد بن حنبل ،المسند .153/5
 2إبن جميع ،مجمع الشيوخ 149؛ ديلمي ،المسند .305/3

(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)

149

بارودۆخى خۆتان چۆن بێت ،هى سەركردەكانيشتان هەر بەو جۆرە دەبێت .خۆتان
سەرچاوەيەكى چۆن بن ،فەرمانڕەواكانيشتان بەرهەمى ئەو سەرچاوەيە دەبن .ئهم
ت چەندين فهرههنگی بوارى
فهرمایشته ،فهرمایشتێکی هێنده بهرزه ،دەتوانرێ 
بهڕێوەبردنى لەسەر بنووسرێت .ئێستاش با بە كورتى هەڵوێستەيەك لەسەر فەرموودەكە
بكەين:
فهرموودهی“ :ههمووتان شوانن و هەمووشتان بەرپرسن لەوەى لەژێر دەستاندايە”.
ئاسۆيەكمان بۆ وێنادەكات كە بە پێى ئەو ئاسۆيە ههموو کهسێك سنوورێکی لێپرسراوێتى
هەيە .ئیتر ئهمه بهرز دهبێتهوه تا دەگاتە ئاستی سهرۆكى واڵت .سهرۆکی واڵتیش
بهرپرسیاره ل ه تهواوی ئهو بازنهیهی ک ه سهرپهرشتی دهکات .جا بۆيە فەرمايشتى:
“خۆتان چۆن بن ،وهها فهرمانڕهوایی دهکرێن ”.لهڕوانگهی ماف ه کۆمهاڵیهتییهکانهوه
ڕهههندێکی زۆر جیاواز دەبەخشێتە بابەتەكە:

1

یهکهم :فهرموودەكە ڕوو دەكاتە ئەوانەى فهرمانڕهوایی دهکرێن و ،پێيان دهڵێت:
“ئێوه زۆر گرنگن .چونک ه ئهوانهی دهبن ه فهرمانڕهواتان ،لە هەر ڕێگەيەكەوە بێت
ناچارن كە لە دەرگاى ئێوە بدەن .وات ه ئەوە ئێوەن كە شكڵ و شێوەى ئەوان ديارى
دەكەن”.
هەروەك دەزانين زانستى کۆمهڵناسی كۆمەڵە بنهمایهکی نهگۆڕی تایبهت ى خۆى
هەيە .وهك چۆن زانستەكانى فیزیا و کیمیا و ئهستێرهناسی بنهماگهلێکی نهگۆڕی
تایبهت ب ه خۆیانيان هەيە و ب ه یاساکانی "شهریعهتی فیتری" ناسراون ،هەر بەو
جۆرە ،زانستى کۆمهڵناسیش خاوهنی كۆمەڵە پرهنسیپ و بنهمايەكە ک ه تا قیامهت
گۆڕانكارييان بەسەردا نايەت .ههر بۆی ه گهر مرۆڤهکان ڕێگە بدەن ب ه نهش و نمای
خراپ ه و خراپهکاری لەناوياندا و ئامێزيان کراوه بێت بۆ ل ه باوهش گرتنی خراپه ،ئهوا
بەدڵنياييەوە لە اليەن خراپهکار و شەڕخوازەكانەوە حوکمیان دهکرێت .ئهمەش یاسای
نهگۆڕی خواوهنده.
1

بخاري ،جمعة 11؛ مسلم ،إمارة .20
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ئايا لە بونيادى كۆمەڵگەدا شەڕ و شەڕخوازى زەمينەى لەبارى گەشەكردنى بۆ
ڕەخساوە؟ داخۆ تۆوى خراپەكارى لە ژيانى كۆمەاڵيەتيدا چەكەرەى كردووە؟ جا هەر
ئەوەندەى ئەمانە سەريان هەڵدا ،ئيتر ئەو كات خواى گەورەش ل ه ههمان گڵ و لە
ههمان ههویر مرۆڤانێك دههێنێت و بەم جۆرە ئا ئەوانە دەبن بە فەرمانڕەوا بەسەريانەوە.
دووهم :لە اليەكى ترەوە فەرموودەكە ئاماژە بۆ ئەم خاڵەش دەكات“ :دەستوور و
ياساكان تهنها مەرەكەبى سەر كاغەزن و كاريگەرييەكى ئەوتۆيان نيە .با خەڵكييش
ههموو کۆببنهوه و بیر و هزریان یهك بخهن و تۆكمەترين دەستوور دابڕێژن ،بايەخێكى
واى نييە .ئهوهی گرنگە ڕهچاوکردن یان پێشێلكردنى ئهو یاسایانهیه ”.بهم پێیە ،خاڵی
سەرەكى بريتييە لە پێكهاتەى ئەخالقى ئەو خەڵكەى فەرمانڕەوايى دەكرێ .خۆ ئهگهر
ئهوان کهسانێکی خاوهن ڕەوشت بن و چارهسهرسازی کێش ه و گرفتهکانی خۆیان بن،
ئهوا ئهو کهسانهی فهرمانڕهواییان دهکهن ههرگیز كەسانێكى گرفتاویی دهرناچن.
مادهم باسهکه گهیشت ە ئێرە ،با بهسهرهاتێك بگێڕمهوه:
لهناو يەكەمين دەستەى ئەندامانى پەرلەماندا پياوێك ههبوو ب ه ناوی تاهیر ئهفهندی.
ئهم زات ه ئەهلى عيلم و فەزڵ بوو .وهختێك ئهندام پهرلهمانهکانی تر بۆ کۆکردنهوهی
دهنگ ل ه مهیدانهکاندا خهریکی وتاردان بوون ،ئهم ههمیش ه دهخزای ه گۆشهیهك و
بێدهنگى ههڵدهبژارد .بهاڵم لە يەكێك لە جارەكاندا الیهنگرانی زۆری لێ دهکهن تا
بڕوات قس ه بۆ خهڵکی بکات .ههرچۆنێك بێت قایلی دهکهن .ئەويش دێت ه مهیدان
و دهست دهکات بە قسەكردن .تاهیر ئهفهندی پیاوێك بوو کهم ،بهاڵم پوخت دهدوا.
"م ْنتَخِ ب"ن و
لەوێشدا کورت و پوخت پێيان دەڵێت“ :ئهی خهڵکینە! بزانن که ئێوه ُ
"م ْنتَ َخب َإلیْهِ"یه .بهو
"م ْنتَ َخب" .ئهو شوێنەش كە بڕیاره ئێم ه بۆی بچين ُ
منیش ُ
کارهش ک ه ئێوه ئهنجامی دهدهن دهوترێت "إ ْنت َِخاب" .ئینتخابیش له ُ
"نْبَة"وه دێت و
نوخبهش وات ه "سهرتوێژ" .جا بیرتان نەچێت ،بنی ههر شتێك چی بێت ،سهرتوێژهکهشی
وه دهبێت .لهسهر ماست سهرتوێژی ماست و ،لهسهر شیریش سهر توێژی شیر
ههر له 
دروست دهبێت”...
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151

ئەگەر پێويست بكات ڕوونكردنەوەيەكى كورت سەبارەت بە دەستەواژە عەرەبييەكانى
"م ْنتَخِ ب" بهواتای "ههڵبژێر"
دەربڕينەكەى سەرەوە بخەينە پێش چاو ،ئەوا دەڵێينُ :
"م ْنتَ َخب َإلیْهِ" ب ه واتای ئهو جێیهی ک ه
"م ْنتَ َخب" ب ه واتای "ههڵبژێرراو" وُ ،
وُ ،
ههڵبژاردنی بۆ دهکرێت و "إ ْنت َِخاب"یش ب ه واتای "ههڵبژاردن" دێت و ل ه وشهی ُ
"نْبَة"وه
وهرگیراوه.
ئهمهش نموونەيەكى تر:
وهاڵمەكەى حهجاج بۆ ئهو کهسهی كە باسی دادپهروهری حهزرهتی عومهری لەال
كرد لە سۆنگەى ڕوونكردنەوەى بابەتەكەمانەوە گرنگى خۆى هەيە :حهجاج ل ه وهاڵمدا
ك منیش
دهڵێت“ :گهر ئێوه ئهو مرۆڤانهی سهردهمی حەزرەتى عومهر بوونایه ،بێ ش 
حەزرەتى عومهر دهبووم”.
سێيهم :پێويستە هەر مرۆڤێك له خود ى خۆیدا بهدوای ههڵهو خراپهکاندا بگهڕێت.
ههتا هەر يەكەمان پارێزهری خۆى بێت و بەردەوام ل ه دهرهوهی خۆمان ب ه شوێن ههڵهکاندا
بگهڕێين ،هەرگيز ناتوانين هەنگاوى ئيجابى بەرەو پێش بنێين ...هەتاوەكو مرۆڤەكان
لە جيهانى ناوەوە و ناخى خۆياندا خۆيان نەگۆڕن ،خواى گەورە نايانگۆڕێت 1.ئهگهر
داڕمانێك ل ه ناخدا سهرههڵبدات ،ئەوا ب ه دڵنیاییهوه بە ههموو اليەكدا باڵو دەبێتەوە.
هەر ئەوەندەش نا ،بەڵكو لوتکهکانیش دەگرێتەوە .ئەم قسەيە سەبارەت بە ئیستیقامهتی
ناو ناخى مرۆڤەكانيش هەر هەمان شتە .لەمەوە دەگەينە ئهو ڕاستییهی كە كاريگەرى
بارودۆخى حوكمكراوان لەسەر حوكمڕانان ،بە جۆرێك لە جۆرەكان هاوشێوەى ئەو
كاريگەرييەيە كە "هۆكار" لەسەر "ئەنجام" هەيەتى .داخۆ كێ دەزانێ چەند حيكمەت
و بنەماى تر ل ه ڕۆحی ئهم گهوههری گوفتارهدا خۆيان حەشاردابێ؟! دەبێ کهسانی
خۆی چ پهند و وانهگهلێکی لێ ههڵبگۆزن!..
بهڵێ ،مەحاڵە ڕێت بكەوێ لە گوفتارێكى ترى ئادەمى كە بە شێوەيەكى وەها كورت
و پوخت بونيادى كۆمەڵگەيەكى دروستى ڕوون كردبێتەوە و ل ه ههمان کاتيشدا ڕێوشوێنى
 1بڕوانە :سورەتى الرعد ،ئايەتى .١١
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گەيشتن بەو ئامانجەشى خستبێتە بەردەست .ئهوه تهنها حهزرهتی موحەممەدى خاوهن
ً(صلَ َى الله عَلَ ْي ِه َو عَلَى � آ ِل ِه َو َصح ِب ِه َو َسل َّ ْم) ک ه ههر پهیڤێکی شابازی ئاسمانی
فهتانهتی ئهعظهمه َ
دهربڕین و گوفتاره...
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) لە ڕووى دەربڕينەوە لهنێو تهواوی مرۆڤهکاندا
بهڵێ ،پێغەمبەرى خوا َ
خاوهنی بهرزترین و نایابترین پلهیە و ئەستەمە هیچ وێژەوان (أديب)ێك پێى بگاتەوە.
وتهکانی ئەو قورئان نین ،بهاڵم سەرتاپا هەڵقواڵوى كانياوى ئيلهامى ئيالهين .ههر
بۆی ه وهك ل ه سهرهتای باسەكەشدا ئاماژهمان پێدا ،تێكڕاى وێژهوان و شارهزایانی وێژه و
ئهدهبیات ،تەنها ئەوەندەيان پێ دەبڕێت كە ببنە گەداى بەردەركى ئەو سوڵتانە.
حهسسانی کوڕی ثابت شاعیرێکی مەزنى بەتوانايە .کهچی لەگەڵ ئەوەشدا
"خهنسا" ل ه شیعرێکی چوار بهیتیدا ههشت ههڵهی لێگرتووە .جا ئهم خاتوون ه كە تا
ئەو ڕادەيە لە شيعردا لێهاتوويى بەدەست هێنابوو ،پاش ئەوەى گوێ ل ه پێغهمبهری خوا
ڕادەگرێت ،موسڵمان دهبێت و ههموو ئیش و کارێکی دهبێت ه گوێگرتن لهو سوڵتانی
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ،بە جۆرێك لەهۆش خۆى
دەربڕينە .بە گوێگرتن لە پێغەمبەرى خوا َ
چووبوو و كەمەندكێشى كەشە ئەفسوناوييەكەى بووبوو ،ئهو ئافرەتەى ل ه سهردهمی
جاهیلیدا ب ه الواندنهوه بۆ مەرگى براكەى دنیای نوقمی ماتهم کردبوو ،پاش ئەوەى ل ه
قادسیهدا چوار کوڕی شههید بوون ،نەك ئەوەى تەنها وشەيەكيشى لە دەم دەرنەچوو
كە بۆنى ناڕەزايى لێ بێ ،بهڵکو هەڵوێستێكى نواند كە شايستەى ئەوە بێ مێژوو لە
شكۆدارترين الپەڕەكانى خۆيدا تۆمارى بكات .ئەو كەڵەئافرەتە لە بەرامبەر ئەو تابلۆ
دەروون هەژێنانەدا تەنها ئەم چەند وشەيەى لە زار هاتە دەر“ :خۆشبهخت خۆم ،بووم ه
1
دایکی چوار شههید .خوای ه گیان سوپاس بۆ تۆ”.
"م ْل َه ْم" بوو .واتە لەو كەسانە بوو كە بەهرەمەندى ئيلهامن.
خهنسا ئافرەتێكى ُ
لەگەڵ پێكان و كەوتنە سەر زەوى هەر كوڕێكيدا ،بەجۆرێك ئاگر بەردەبووە گيانى،
دەتوت تيرەكان ئەميان پێكاوە .بهاڵم وابەستەيى ئەم ئافرەتە مەردە ب ه پێغهمبهری خواوه
ت تاکە سكااڵيەكيش بهو زاره بە ئيلهام گوشادەيدا نەهات.
هێنده پتهو بوو ،تەنانە 

 1بڕوانە :إبن عبدالبر ،اإلستيعاب 1289/4؛ إبن األثير ،أسود الغابة .101/7
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 .٧كار و كردەوەكان بەگوێرەى نييەتن
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) دهگێڕنهوه
ئيمامى بوخاری و موسلیم و ئهبوداوود ل ه حهزرهتی عومهرهوه َ
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) فەرموويەتى:
كە پێغەمبەرى خوا َ
ِإنّ َ َما ْال َ ْع َم ُال بِا ِلنِّيَ ِ
اللِ و رَ ُسو ِل ِه
ات َو ِإنّ َ َما ِلك ُِّل ا ْم ِر ٍئ َما نَوَى ،ف َ َم ْن كَان َ ْت هِ ْجرَتُ ُه ِإلَى ٰ ّ
اللِ َو رَ ُسو ِل ِهَ ،و َم ْن كَان َ ْت هِ ْجرَتُ ُه ِل ُدنْيَا يُ ِص ُيب َها أ َ ِو ا ْمرَأ َ ٍة يَتَزَ ّو َُج َها ف َ ِه ْجرَتُ ُه
ف َ ِه ْجرَتُ ُه ِإلَى ٰ ّ
ِإلَى َما هَا َجرَ ِإل َ ْي ِه

“كار و كردەوەكان تهنها و تهنها بهگوێرهی نییهتهکان ههڵدهسهنگێنرێن .نییهتی
ههرکەسێك چى بێت ،دهستکهوتیشی ئهوه دهبێت .هەر كەسێك هیجرهتی بۆ الی خوا
و پێغهمبهرەكەى (ب ه مەبەستى ڕهزامهندی ئهوان) کردبێت ،ئهوا هیجرهتهکهی بۆ الی
خوا و پێغهمبهرهکهی بۆ ههژمار دهکرێت .هەر كەسێكيش لەبەر ماڵێك که دهستی
بکهوێت ،یان ئافرهتێك ک ه مارهی ببڕێت هیجرهت بکات ،ئهوا هیجرهتهکهی بۆ الی
1
ئهو شتهیه که هیجرهتی بۆ کردووه”.
لەبەر ئەوەى هیجرهت هۆكارى شەرەف صدوورى ئەم فەرموودەيەيە ،ههربۆی ه تەوەرى
سهرهکی فهرموودهک ه هیجرهتە .بهگوێرهی ڕیوایهتەكە ،سهروهری جیهانیان بە بۆنەى
ئەم ڕووداوەى خوارەوە ئەم فەرمايشتەى فەرمووە:
هاوهاڵن لەپێناوى خوادا مهککهیان ب ه جێ دههێشت و بهرهو مهدین ه هیجرهتیان
دهکرد .بهاڵم یهکێك ل ه هاوهاڵن ک ه ناوهکهی نازانین ،لهبهر خاتری ئافرهتێك ب ه ناوی
"ئوم قهیس"ەوە کهخۆشيدەويست کۆچ دهکات 2.ب ه دڵنیاییهوه ئهم زات ه باوهڕدار بوو،
بهاڵم نییهت و بيركردنەوەكەى پێش ڕهفتارهکانى نەكەوتبوو...
ئهویش ههر موهاجیر بوو ،بهاڵم موهاجیری ئوم قهیس .ئهو ههموو زەحمەت و
 1بخاري ،بدء الوحي  ،1أيمان 23؛ مسلم ،اإلمارة 155؛ أبو داود ،الطالق .10
 2طبراني ،المجمع الكبير 103/9؛ إبن حجر ،فتح الباري .10/1
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ناخۆشییانهی كە تەنيا لەپێناوى خوادا دەچێژرا ،ئهم لەپێناو ئافرەتێكدا چەشتى .ئيدى
ئهم ڕووداوه ،بێ ئەوەى ناوى كەسى تێدا بهێنرێت ،بوو ب ه بابهتی ئەو فەرموودە پيرۆزەى
لە سەرەوە ئاماژەمان پێدا .جا لهبهر ئهوهی تایبهتی بوونی هۆکار ،ڕێگر نیی ه ل ه
گشتگیر بوونی حوکم ،ئهوا حوکمی فهرموودهكە گشتگیره و هەموو كەسێك و هەموو
ڕووداوێك دەگرێتەوە.

نییهت
بهڵێ ،نهك تهنها هیجرهت ،بهڵکو تهواوی كار و كردەوەكان ب ه گوێرهی نییهتە.
ئەگەر مرۆڤ تەنها بە نييەتى خوا و پێغەمبەرەكەى هيجرەت بكات ،ئەوا ل ه بهرامبهردا
خوا و پێغهمبهرهکهی بهدهست دههێنێت .ئهم ه ل ه نوێژ و ڕۆژوو و زهکاتیشدا ههر
وايە .ههروهك ل ه فهرموودهیهکی پێشووتریشدا باسی لێوەکرا ،ئهو مرۆڤهی ڕهچاوی
مافەكانى پەروەردگار بکات ،ههمیش ه پەروەردگار ل ه پهنا خۆیدا دهبینێتهوه .ئهم لهپهنا
بوونەش ل ه شێوهی ڕهحمهت و چاودێرى و کهرهمی خواى گەورەدا تەجەللى دەكات.
ڤ ئهمانهی دهستکهوت ،دهجۆشێ و لهخۆ دهچێ و دەچێتە سوجدەوە و
كاتێك مرۆ 
ههوڵدهدات ک ه زياتر ل ه خواى خۆى نزيك ببێتەوە ..ههتا ل ه خواى خۆشى نزیك بێتهوە،
ئەم هەست و شعوورە لە سەرجەم كار و كردەوەكانيدا ڕەنگ دەداتەوە .وهختێکیش
لێره دهپهڕێتهوه و ههنگاو بهرهو ئهو جيهانە دهنێت ک ه ههموو شتێکی تێدا گۆڕاوه
و شکڵێكى تری وهرگرتووە ،وات ه ل ه گۆڕدا ،له بهرزهخدا ،ل ه حهشردا ،لهسهر پردی
سیراتیشدا لە سايەى بااڵدەستى ئەم شعوورەدا ههمیش ه خواى گەورە ل ه پهنای خۆیدا
دهبینێتهوه .خۆ ئەگهر كردەوەكانى بتوانن بیگهیهنن ه "لِوا ُء ا ْل َح ْمد" ،ئهوا لهوێشدا ب ه
دیداری سهروهری هەردوو جیهان ً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) شاد دهبێت و سەرفرازى
هاوەڵێتييەك دەبێ كە ئەندێشە لە دەركيدا دەستەوسان دەمێنێ.
لە كاتێكدا ئەو كەسەى نييەتى بۆ خوا نييە سەربارى هەموو ڕەنج و كۆششەكانى،
ئهگهر مهبهستی لە هیجرهت دهستکهوتنی دڵی ئافرهتێك بووبێت ،ئهوا تهواوی ئهو
چهرمهسهریيانهی کێشاونی ،ب ه خاتری چهند ئارهزوویهکی جەستەيى بوون و هیچی
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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تر ..ب ه واتایهکی تر ،ههموو ئهو ناڕهحهتیانهی چهشتوونی ،دهبن ه تۆزی بهربا و
خەسارەتمەند و ڕەنجەڕۆ خۆيەتى.
ئهو مرۆڤانهی ههردهم ژیانێکی جەستەييانە بهسهر دهبهن و هەموو هەڵسوكەوتێكيان
لە چوارچێوەى تێركردنى ئارەزووە جەستەييەكانياندا خۆى دەبينێتەوە و بۆ جارێکیش بێت
گوێ نادەن بە دهنگی ڕۆح و ویژدانیان ،ئهوانە ل ه پای هیچ دێن و دهچن و ژیانیان
ل ه بێهودهيیدا بەفيڕۆدهدهن و ههرگیز ئهو ئهنجامه بهدهست ناهێنن ک ه كەسانێ ژيانيان
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)
بۆ خوا تهرخان کردووه ،بهدهستی دههێنن .مهگهر پێغهمبهری خوا َ
ل ه فهرمایشتێکی تردا نافهرموێت :نِيّ َ ُة ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َخ ْ ٌي ِم ْن َع َم ِل ِه “نییهتی باوهڕدار ل ه
ش ههوڵ بدات ،هێشتا
کردەوەكەى خێرترە 1”.چونكە لە ڕاستيدا مرۆڤ هەرچەندێكي 
هەر ناتوانێت دهستی بگات بهو كارە ى ک ه ل ه نييەتيدايە .ئهوه ڕەحمەتى بێ سنوورى
خواى بااڵدەستە كە لە كار و كردەوەكانماندا زياد لە خودى كردەوەكە ،بهگوێرهی نييەتى
دڵمان مامهڵهمان لهگهڵدا دهکات.
ههربۆی ه ئهو پاداشتەى نییهت دەستى مرۆڤی دەخات ،بەدڵنياييەوە زۆر لەوە زياترە
كە لە كردەوەكانيەوە دەستى دەكەوێت .جا بۆيە لهم ڕووەشەوە نییهتی باوهڕدار ل ه
كردەوەكەى خێرترە.
لێرهدا سهرنجتان بۆ الی فهرموودەيەك ڕادهکێشم كە پەيوەندى بە بابەتەكەمانەوە
هەيە .سهروهرمان لەو فەرموودەيەدا دهفهرموێت:
أ َ َل َو ِإ ّ َن فِي ال َج َس ِد ُم ْض َغة ً ِإذَا َصلَ َح ْت َصلَ َح ا ْل َج َس ُد ُك ّلُ ُهَ ،و ِإذَا ف َ َس َد ْت
ف َ َس َد ا ْل َج َس ُد ُك ّلُ ُه ،أ َ َل َو هِ َي ا ْل َق ْل ُب

“ئاگاداربن! ل ه جەستەى مرۆڤدا پارچە گۆشتێك ههیه .ئهگهر ئهو چاك بێت،
ههموو جەستەكە چاك دهبێت .خۆ ئەگەر تێكبچێت و خراپ ببێت ،ئەوا ههموو
2
جەستەكە خراپ دهبێت .بزانن ئهوه دڵه!”
 1الطبراني ،المجمع الكبير 186-185/6؛ البيهقي ،السنن الصغرى .20
 2بخاري ،اإليمان 39؛ مسلم ،المساقاة .107
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ئهگهر ب ه ئیخالسهوه کار بکهن ،ئەوا هەموو ئهو تۆوانهی دهیچێنن ،بێ شك چاو ب ه
ڕووی ژیاندا گوشاد دهکهن .لهوانهی ه ل ه سهرهتاوه وهك نەونەمام سيس و الواز دهربکهون،
بهاڵم ب ه تێپهڕبوونی کات ،ههر یهک ه وهك سهروويەکی سهرکهش ب ه ئاسماندا دهچن.
ئێوهش ل ه دواڕۆژدا ل ه ژێر سێبهرهکانیاندا دهحهوێنهوه .بهڵێ ،كردەوەكان ب ه گوێرهی
ساغ و دروستی نییهتهکانتان چهکهره دهکهن و گهشهدەسێنن .تا دواجار لە شێوەى
میوهی بهههشتدا خۆيانتان بۆ دهنوێنن.
هەروەها بەهۆی نییهتهوه عادهت و خووهکانی مرۆڤ حوكمى عيبادەت وەردەگرن.
ئهو کهسهی ب ه نييەتى عیبادهتی شهوهوه دەنوێت ،تەنانەت هەناسەكانيشى بە زيكر
بۆ حساب دەكرێن .جا ئهگهر وا نهبوایه ،چۆن دەكرا بەم تەمەنە كورتە و ،بەم
تۆزە كردەوەيە بەهەشت بەدەست بێت؟ بهڵێ ،ئهگهر بڕیاربێت ژیانێکی ههمیشەيی
پێشکهشی ئيماندار بکرێت ،ئهوا ئەمە لوتف و بەخششێكى ئيالهييە بهو نییهتهی
دهبهخشرێت ک ه بۆ بهندایهتی ههمیشهیی هێناویهتی .ئيتر بەم شێوەيە نييەتەكەى
بەهەشتێكى نەبڕاوەى دەست دەخات .لەاليەكى ترەوە ،هەمان شت كافريش دەگرێتەوە.
واته ئهویش شایان ى دۆزهخی نهبڕاوەيە.
بهڵێ ،ئێمەى خواپەرست به نییهتی بهندایهتیی ه ئهبهدییهکهمان شايستەى چوونە
بەهەشت دەبين .باباى کافریش هەروا ..واتە ب ه نییهتی كوفران و سپڵەييە ئهبهدییهکهی
شايانى چوونە دۆزەخ دەبێت .بهڵێ ،ئهو ئیکسیرهی نرخ و بەها دەبەخشێتە كردەوەكانمان،
هەر ل ە بچووکترینیانهوه ههتا گهورهترینیان و ،وهك بڵێى گیان دهکات بهبهرياندا ،تهنها
و تهنها نییهت ه .بگره ل ه کاره چاکهکاندا زۆر شت ههی ه کە تهنها بەهۆی نییهتهوه
دهستگیرمان دهبێت .بۆ نموونه ،گهر مرۆڤێك نییهت ل ه چاکهیهك بهێنێت بەاڵم دواتر
نهتوانێت ئهنجامی بدات ،ئەوا پاداشتهکهی هەر بۆ دهنووسرێت .ئهگهر ئهنجامیشی
بدات ،ئەوا بەگوێرهی حاڵەتەکەى ،جار ههی ه ده هێندە ،جار ههی ه سهد هێنده و جارى
واش ههی ه زۆر لەوە زياتر پاداشتى دەدرێتەوە .ئهم ه له حاڵێكداكە ئەگهر خراپ ه ههر
ل ه نییهتدا بمێنێتهوه ،ب ه گوناهـ نانووسرێت .كاتێكيش خراپەكە ئهنجام دەدرێت تهنها بە
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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یهك گوناهـ دهنووسرێت 1.بەدڵنیاییشهوه گوناهى ههر خراپهیهك داخوازی سزایهک ه ل ه
جۆری خۆی.

هیجرهت
لهم نێوهندهدا نابێت ئهوهش لهیادبکهین ک ه ل ه فهرموودەكەدا گرنگییهکی تايبەت
دراوه ب ه هیجرهت .ئەگەرچى ب ه واتا تایبهتییهکهی ،هیجرهت کۆتايی پێهاتووه .وەك
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) دهفهرموێتَ :ل هِ ْجرَةَ ب َ ْع َد ا ْل َف ْت ِح “ل ه دوای
چۆن پێغهمبهری خوا َ
فهتحی مهککهوە هیجرهت نهماوه 2”.بهاڵم ب ه واتا گشتییهکهی ،هیجرهت بهردهوام ه
و تا ڕۆژی قیامهتیش ههر بهردهوام دهبێت .چونک ه هیجرهت دەستە خوشكى جیهاده،
پێکهوه ل ه دایك بوون و پێکهوهش دهژین .ههر پێغهمبهرى سەروەر خۆشیهتی پێمان
ڕادەگەيەنێت كە جیهاد تا قیامهت دهمێنێت .ئهوهتا لهم بارهیهوه دەفەرموێ :ا ْل ِج َها ُد
3
َم ٍ
ام ِة “جیهاد ههتا ڕۆژی قیامهت بهردهوام دهبێت”.
اض ِإلَى ي َ ْو ِم ا ْلقِيَ َ

بهڵێ ،ههر مرۆڤێکی باوهڕدار و خاوهن بانگهواز ک ه ل ه پێناوی ڕوونکردنهوه
و گهیاندنی حهق و حهقیقهت ب ه دهروون ه موحتاجهکان ،ل ه دایك و باوك و یار و
یارانی جیادهبێتهوه و نیشتمانهکهی جێدههێڵێت و شار ب ه شار و واڵت ب ه واڵت
دهگهڕێ تا دڵهکان ب ه نوورى پهیامهکهی ڕووناك بکاتهوه ،بێگومان دهچێت ه ناو
بازنهیهکی چاكەكێشى (الدائرة الصالحة) هيجرەتى نەبڕاوەوە .بەدڵنياييشەوە پاداشتى
شایستەی خۆی وهردهگرێت .ل ه الیهکی ترهوه پاداشتی ئهو هیجرهتهی لهپێناوی خوا و
پێغهمبهرهکهیدا ئهنجام دهدرێت ،چوارچێوەيەكی دياريكراوى بۆ دانهنراوه .لەوانەيە ئهم ه
ئاماژهیهك بێت بۆ ئهوهی كە پاداشتی ئهم جۆره كردەوانە لەودنيا لە شێوەى دیارییهکی
چاوهڕوان نهکراودا پێشکهش دەكرێت .بە واتايەكى تر ،فریشتهکان کارهک ه وهك خۆی
تۆماردەكەن ،پاداشتهکهشی خوای میهرهبان خۆی تەقديرى دەفەرموێت.

1
2
3
واتا

بڕوانە :بخاري ،رقاق 31؛ مسلم ،إيمان .208-203
بخاري ،جهاد 1؛ مسلم ،إمارة .86-83
طبراني ،المجمع األوسط ( .96/5بۆ چەند فەرموودەيەكى تر كە بە دەقى جياواز ئاماژە بۆ هەمان
دەكەن بڕوانە :بخاري ،جهاد 44؛ أبو داود ،جهاد )4
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واژهی ( ِإنّ َ َما) ک ه لهسهرهتای فهرموودهکهدا هاتووه ،واتای حەصر دەگەيەنێت.
بهم پێیه ،واتاک ه بهم جۆرەى لێ دێت“ :کارهکان تهنها ب ه نییهت دهبن ه شایانی ئهوهی
ب ه کار ل ه قهڵهم بدرێن ”.ئهمهش ئهوه دهگهیهنێت ک ه هیچ عيبادەتێك بەبێ نییهت
قبووڵ نابێت .جا ئهگهر مرۆڤ بهبێ نییهت ههزار ڕهکات نوێژ بخوێنێ و چهندین
ساڵ برسی دانیشێ و چی ماڵ و موڵکی ههی ه سهرفی بکات و بچێ بۆ حهج و
ههموو ڕوکنهکانیشی ب ه جێ بهێنێ ،ئهوا ئهو کهسه ،ن ه نوێژی كردووە ،ن ه ڕۆژووی
گرتووه ،ن ه زهکاتی داوه و ن ه فەريزەى حهجیشى بەجێ گەياندووە .کهوات ه ئهو شتەى
ههموو ئهم جووڵ ه و هەڵسوكەوتانە دەكات بە عیبادهت ،نييەتە.

هیجرهت ل ه گوناهـ
ئەگهر جارێکی تر چاوێك ب ه بابهتهکهدا بخشێنینهوە دهبینین ک ه پێغهمبهری خوا
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ل ه سهرهتاوه بابهتێکی فراوان و ههمهالیهنهی وهك نییهتی ب ه سێ وش ه
َ
ڕوونکردووهتهوه .دواتریش ب ه دوو سێ ڕست ه ئاماژهی بۆ بابهتێکی قووڵ و ناوهڕۆکداری
وهك هیجرهت کردووه .جا جێکردنهوهی سەرجەم هيجرەت و موهاجهرهتەکان (ا َ ْل ِه ْجرَة
َو ا ْل ُم َها َجرَة) ،ههر لهو هیجرهتەوە ک ه ب ه واتای دوورکهوتنهوه ل ه گوناهـ دێت ،تا ئهو
هیجرهتانهی كە تا ڕۆژى قیامهت ل ه ڕێگهی خوادا دێن ه ڕێ ،ل ه دوو سێ ڕستهدا و،
دەربڕينيان ب ه شێوازێك ک ه (سههلی مومتهنیع) بێت ،تهنها و تهنها كارى ئەو زاتەيە
كە فەرمايشتەكانى وهك لهعل و گهوههر وان.
پێم وايە ڕوونكردنەوەى ئەم بابەتەش لە جێى خۆيدا بێت :گهورهترین موهاجیر
ئهو کهسهی ه ک ه له گوناهـ دووردهکهوێتهوه و ل ه غەيرى خۆشهویستی خوا ههموو
خۆشهویستییهکى تر ل ه دڵیدا دهسڕێتهوه و فڕێى دهدات 1.جارێكيان ئیبراهیمی کوڕی
ئهدههم كەوتبووە ڕازونياز لەگەڵ پەروەردگاريدا“ :پەروەردگارا! ب ه عیشقی تۆوه
دڵبەست بووم ،هەرچى شتە لە غەيرى تۆ پشتم تێكردووە و ڕووم لە قاپيت ناوە .لە
دواى تۆ ،چاوم چۆن ببينێ غەيرى تۆ”.
1

اج ُر َم ْن َه َجرَ َما ن َ َهى ٰ ّ ُ
الل َع ْن ُه لە دواييدا ڕاڤە دەكرێت.
ئەو فەرموودەيەى لەم بابەتە دەدوێت ا َ ْل ُم َه ِ
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لهو کاتهدا كە لهگهڵ ئهم دوعایانهدا ب ه قووڵترین زهریاکانی بوونی خۆیدا دهگهڕا
و ،ل ه ئاسمانی مهعنهوی ئهم دوعایهدا باڵی ب ه یهکدا دهدا ،ل ه کهناری کهعبهدا
کوڕهکهی دهبینێت ،کوڕهکهشی ئهم دهبینێت .حهسرهتی سااڵنێك دووری بهرهو يەكتر
دەيانخاتە ڕێ .ڕێك لهو کاتهدا كە باوهش بهیهکدا دهکهن و شنهی ديداريان حهسرهتی
سينەى پڕغەميان بە با دەكات ،ئيبراهيمى كوڕى ئەدهەم گوێى لە هاتفێك 1دەبێت:
“ئیبراهیم! له دڵێکدا جێی دوو خۆشهویستی نابێتهوه”.
ئیتر ل هو کاتهدا ئیبراهیم ناڵهی دووهمی لێ بهرز دهبێتهوه و ،دهڵێت“ :پەروەردگارم،
ئهو شتهم لێ بسێن ه ک ه دهبێت ه ڕێگر ل ه خۆشهویستی تۆ!” ئەمە دەڵێت و ههر لهوێدا
2
کوڕهکهی له نێو کۆشیدا سارد دهبێتهوه و گیانی دهردهچێت...

هیجرهت بهرهو ڕهحمهتی ئیالهی
ههڵهاتن ل ه گوناههکان و چوون ە دهرگای ڕهحمهتی ئیالهی ،ئينجا جێنههێشتنی
ئهو دهرگای ه هەتا ئەو كاتەى فەرمانى لێخۆشبوون دەردەچێ ..ئهمهش بۆ خۆی
هیجرهتێکه .ئهم ئاهـ و ناڵهی ه چهنده جوان گوزارشت لەمە دەكات:
ِإل َ ِهي َع ْب ُد َك ا ْل َع ِ
وب َو ق َدْ َد َعا َك
اصي أَتَا َك ُمق ِّرًا بِال ُّذنُ ِ
َو ِإ ْن ت َ ْط ُر ْد ف َ َم ْن ي َ ْر َح ْم ِسوَا َك
ْت أَه ٌْل ِل َذا َك
َو ِإ ْن ت َ ْغف ِْر فَأَن َ
“ئیالهی بهندهی گوناهبارت بۆ الی تۆ هاتووه
دان به گوناهیدا دهنێ و ل ه تۆ دهپاڕێتهوه
ئهگهر لێی خۆش بی ئهوه لوتف و گهورهیی خۆته
ئهگهر دهریشی کهیت ،جگە لە تۆ کێ ههیه بهزهیی پێدا بێتهوه!”

3

" 1هاتف" دەنگێكى بەرزە كە دەبيسترێت ،بەاڵم سەرچاوەكەى نابينرێت.
 2فريدالدين عطار ،تذكرة األولياء ،بەشى ژيانى ئيبراهيمى كوڕى ئەدهەم.
 3بەشێكە لە موناجاتى ئيبراهيمى كوڕى ئەدهەم (بڕوانە :القلوب الضارعة )324
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ئهو مرۆڤهی ک ه گهڕانهوەى بۆ ناو گوناهەكانى پێشووى  -پاش ئەوەى وازى
وه سهخت و ئازاربهخشه ،مرۆڤێكە بە
لێهێنابوون  -بە ئەندازەى چوونە ناو دۆزهخ بهال 
تەواوى مانا و بە بەردەوامى ل ه ڕێى هیجرهتدایه.
ئهو مرۆڤهی دوا بهردهکانی سنووری بازنهی کاره حهاڵڵهکان وهك کێڵگەيەكی پڕ
ل ه مین دهبینێ و ،ههرگیز نزیکی ناکهوێتهوه و بهردهوام وریای دهست و قاچ و چاو و
گوێ و زمان و دڵییهتی ،مرۆڤێكە تا کۆتایی ژیانی ههر ب ه ڕێبواری ڕێی هیجرهت
ههژماردهکرێت .جا ئهم مرۆڤ ه چ بێت ه ناو خهڵك و لهگهڵياندا بژى ،یاخود بخزێت ه
کونجێك و خۆی ل ه ههموو شتێك داببڕێت ،ئەوا کۆچ ى پیرۆز ههمیش ه ل ه قوواڵيی
ناخیدا هاوسەفەرى ڕاستگۆ و دڵسۆزيەتى .ئهوهنده ههی ه ک ه له دابڕان (عوزلهت)دا
ڕهههندێکی جیاوازی هیجرهت نومایان دهبێت .مرۆڤ لهوێدا دهگات ه مهقامی "أُنس
الل" و ب ه نەفەحاتى ئیالهی سهرفراز دهبێت.
بِ ٰ ّ
لەاليەكى ترەوە فهرمووده پیرۆزهکه "داللة" ،يان هەر هيچ نەبێ "إيماء" و "إشارة"ى
تێدايە بۆ ئەم چەند اليەنەش:
 .1نیيهت ڕۆحی كردەوەيە .کاری بێ نییهت به مردوو دادەنرێت.
ت
 .2نییهت ئیکسیرێکی نوورین و پڕنهێنيى ئەوتۆيە ک ه كارى چاکه دەگۆڕێ 
بە خراپه و ،خراپهش ب ه چاکه.
 .3كردەوەكان تەنها بە نييەت دەبن بە كردەوە .هیجرهتى بێ نييەت بريتييە لە گەشت
و گوزار ،جیهاديش زۆرداری و خۆسهپاندن ،حهجيش سهفهرێکی خۆههڵخهڵهتێن،
نوێژيش وهرزشێکی جەستەيى ،ڕۆژووش جياوازييەكى نابێت لەگەڵ پارێز و ڕێجيم.
تاكە شتێکيش كە هەريەك لەم عيبادەتانە بكات بە پەڕ و باڵ و خاوەنەكەى بەرەو
بەهەشتى بێ پايان بخاتە پەرواز ،نييەتە.
 .4بهههشتی ههمیشهیی پاداشتی نییهتی بهندایهتی ههمیشهییه .دۆزهخی
ههمیشەيیش بهرههمی ویست و نيازى ئینکاری ئهبهدی و کوفری هەتاهەتاييە.
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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 .5مرۆڤ ل ه سایهی نییهتهکهیهوه دەتوانێت ب ه کۆششێکی زۆر بچووك و
خەرجييەكى زۆر کهم ،شتانێكى زۆر گەورە و بەنرخ بەدەست بێنێت.
 .6ئەو كەسانەى سەرمايەى نييەتيان بەباشى بەكار دەهێنن ،دەتوانن هەرچى
موڵكى دنيا هەيە بەدەستى بێنن.
 .7دنیا و ئافرهت لهگهڵ ئهوهی ب ه جۆرێك دروستکراون كە ئامادهیی بوون ه
نیعمهتیان تێدایه ،كەچى خراپ بهکارهێنانی ئهم نیعمهتانه ،یاخود ڕێكنەخستنى
پەيوەندى و مامەڵەكان بەگوێرەى پێوەرە شەرعييەكان ،وا دهکات ک ه ئهم نیعمهتان ه جێی
ڕهزامهندی خوا و پێغەمبەرەكەى بگرنهوه .ههر بۆی ه لهوانهیه لەو دەمەدا كە چاوى
بڕيوەتە قازانج و چاوەڕوانى دەستكەوتە ،ئەم دووانە  -دنيا و ئافرەت  -هەموو شتێكى
لەكيس بدەن...
جا ئەمانە و چەندين بابەتى وردى هاوشێوەى ئەمانە ،وێڕاى ئەوەى كە هەريەكەيان
ً(صلَ َو ُات الل ِه
بۆ خۆى سەرباسێكى سەربەخۆيە ،كەچى لە گوفتارى ئەو سوڵتانى گوفتارەدا َ
َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه)ً ،ئەو سوڵتانەى كە لە گەرديلەيەكدا خۆر دەردەخات و دەريايەكيش لە دڵۆپێكدا
كۆدەكاتەوە ،تەنها سێ چوار وشە بەسن بۆ دەربڕينى ئەو ناوەرۆكە مەزن و بێشومارانە.

 .٨بەاڵى زمان و دەست
دووبارە لە يەكێك لەو فەرموودانەى ئيمامى بوخارى و ئەبوداوود لە گەنجينەى
" َجوَا ِم ِع ال َ
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه
كلِم"ى پێغەمبەرى خواوە بۆمان دەگێڕنەوە ،پێغەمبەرى پێشاوامان َ
َو َسل َّ ْم) دەفەرموێ:

اج ُر َم ْن َه َجرَ َما ن َ َهى ٰ ّ ُ
الل َع ْن ُه
ا َ ْل ُم ْسل ُِم َم ْن َسل َِم ا ْل َم ْسل ُِمو َن ِم ْن ل َِسا ِن ِه َو ي َ ِد ِه َو ا ْل ُم َه ِ
“موسوڵمانى ڕاستەقينە ئەو كەسەيە كە موسوڵمانان لە زمان و دەستى ئەمين و
بێوەى بن .موهاجيرى ڕاستەقينەش ئەو كەسەيە كە پشت هەڵدەكات لەو شتانەى خواى

گەورە نەهى لێكردوون”.

1

 1بخاري ،اإليمان 4؛ أبو داود ،الجهاد .2
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ئيماندارى نموونەيى
ئێستا با بە كورتى فەرموودەكە شى بكەينەوە:
"الم ْسلِم"دا المى ناساندن (الم التعريف) بەكارهاتووە .هەمان
لە سەرەتاى وشەى ُ
"الم ْسل ُِمون"يشدا دەبينين .ئەو واتايەش كە ئەم دوو المى تەعريفە
شت لە وشەى ُ
دەيگەيەنن ،بريتييە لە :ئيماندارى نموونەيى ئەو كەسەيە كە بە دڵ و بە گيان چووەتە
نێو كەش و هەرێمى ئاشتى و ئارامى و ئاسايشەوە و خۆى تێدا تواندووەتەوە ..بۆيە نە
بە زمانى و نە بە دەستى خراپەى بۆ هيچ كەسێك نييە .لێرەدا باس لە موسوڵمانى سەر
پێناس ،يان ئەو كەسە نييە كە وا دەردەكەوێت و الفى ئەوە لێدەدات كە وابێ .بەڵكو
لەو ئيماندارە ڕاستەقينە نموونەييە دەدوێت كە وێنەى لە هەموو زيهنێكدا نەخشاوە.
بەڵێ ،بەكارهێنانى المى تەعريف بە مەبەستى " َع ْهد" ،ئەم واتايانە دەچۆڕێنێتە بۆتەى
ُ
يصرف َنوَ ك ِ
َمال الوَصف"
هزرمانەوە .واتە بەگوێرەى دەستوورى " ِإن إ ْطالق ال ِ ّذكر
كاتێك دەوترێ ئيماندار ،بەراييترين وێنە كە لە زيهندا دروست دەبێت وێنەى كامڵترين
ئيماندارە .ئەو ئيماندارەش كە لە فەرموودەكەدا ئاماژەى بۆ كراوە ،ئا ئەم جۆرە
ئيماندارەيە.
دەرككردنى كەسى ئاسايى بەم وردەكارييانەى زمان كارێكى هەروا ئاسان نييە.
چونكە ئەم كارە تەنها بۆ ئەوانە دەلوێ كە لە حوجرە و مەدرەسەكاندا ،يان لە خزمەتى
مامۆستايەكدا چۆكيان داداوە و هەگبەى زانستى خۆيان لە توێشووى زانستى زمانەوانى
و وردەكارييەكانى ڕێزمان پڕكردووە .بەاڵم خۆ پێغەمبەرى خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) هيچ
كام لەمانەى بەخۆوە نەديوە .ئەمەش ئەوە دەگەيەنێت كە قسەكانى ئەو لە خۆيەوە
نين .بەڵكو ئەو قسانە دەكات كە مامۆستاى ئەزەلى ( َج َّل َج َللُ ُه) فێرى دەكات .هەر بۆيە
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) هەموو تايبەتكارى و
لە گوفتار و دەربڕينەكانى پێغەمبەرى خوادا َ
وردەكارييە زمانەوانييەكان ڕەچاوكراون و بچووكترين ناتەواوى تێدا نابينرێت.
با بگەڕێينەوە سەر فەرمايشتەكەى خۆمان :موسوڵمانى ڕاستەقينە مرۆڤى دڵنيايى
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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و ئاسايشە .بە چەشنێك كە هەموو موسوڵمانان دەتوانن بێ دوودڵى ڕوو وەربگێڕن و لێى
دڵنيابن .چونكە دەزانن كە هيچ زيانێكيان لەوەوە پێ ناگات .بۆ نموونە ئەگەر پێويستى
كرد خێزان و خانەوادەكەيان ئەمانەتى يەكێك بكەن ،ئەوا بێ هيچ چاو لەدوومانێك
دەتوانن ئەمانەتى ئەوى بكەن .چونكە هەموان لە دەست و زمانى پارێزراون .ئەو
كەسەى لە مەجليسێكدا لەگەڵى دانيشتووە ،پاش ئەوەى كە مەجليسەكەش بەجێدەهێڵێت
لە پاشەملەى خۆى ئەمينە .چونكە دڵنيايە كە نە غەيبەتى خۆى دەكەن ،نە گوێش
بۆ غەيبەتى كەسانى دى ڕادەگرن .ئەم جۆرە موسوڵمانە ،چەندە لە خەمى شەرەف
و كەسايەتى خۆيدايە ،ئەوەندەش بەتەنگ شەرەف و كەسايەتيى كەسانى ترەوەيە .تا
گەدەيەكى برسى مابێ ،خواردن چييە ئەم نايزانێ .تا تينوويەك وەستابێ ،قومێك
ئاو بەخۆى ڕەوا نابينێ .دەژى ،بەاڵم تەنها لەپێناو ژياندنى كەسانى تردا .هەر
ئەمەندە نا ،بەڵكو لەپێناو بەرامبەرەكەيدا زۆر بە ئاسانى دەستبەردارى هەست و چێژە
مەعنەوييەكانيشى دەبێ!
ئێمە هەموو ئەم واتايانە لە المى تەعريفەكەى سەرەوە هەڵدەگۆزين كاتێك وەك
ئامرازێك بۆ حەصر بەكاردێت.

سيلم و موسوڵمان
تايبەتمەندييەكى ترى فەرموودەكە بەكارهێنانى ڕەگەزدۆزى (جناس)ە .ئەوەتا وشەى
"سل َِم" هەردووكيان داتاشراوى هەمان چاوگن ،ئەويش ِ
"سلم"ە.
ُ
"م ْسلِم" و كردارى َ
جا لەبەر لێكچوونى هەندێك لە پيتەكانيان ڕەگەزدۆزييەكى ناتەواو ،واتە (الجناس
الناقص) لەنێوانياندايە .بەاڵم "باب"ى هەردوو وشەكە جياوازن .هەروەها ئەم لێكچوون و
جياوازييە ئەوەشمان وەبير دێنێتەوە كە :موسوڵمان ئەو كەسەيە كە هەموو كاروبارێكى
ژيانى لەسەر خولگەى ئاشتى و ئارامى و بێوەييدا دەگوزەرێنێ .خۆى داوەتە دەست
جازيبەيەكى ئيالهى ئەوتۆ ،كە هەموو جموجووڵێكى بەگوێرەى ئەو چەقەهێزە بەڕێوە
دەچێت.
سەالم لە هەموو كەسێك دەكات ،بيناسێت يان نەيناسێت .بەمەش ئااڵى خۆشەويستى
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لە هەموو دڵەكاندا بۆ هەڵدەدرێت.
كاتێكيش لە نوێژ دەبێتەوە سەالم دەداتەوە .هەرچى ئينس و جين و مەالئيكەت
و بوونەوەرانى خاوەن شعووريش هەن ،هەر هەموويان وەاڵمى سەالمەكەى دەدەنەوە.
تەنانەت ئاڵوگۆڕى سەالم لەگەڵ ئەو بوونەوەرانەشدا دەكات كە ئەم نايانبينێت .جگە
لە موسوڵمانيش هيچ كەسى تر نەبووە ئەوەندە گرنگى بە سەالم كردن بدات و بەو جۆرە
باڵوى بكاتەوە و برەوى پێبدات.
هاتنە ناو ئيسالمەوە بە هێنانەجێى ڕوكنگەلێكى وەك كەليمەى شەهادەت و نوێژ و
ڕۆژوو و زەكات و حەج دەبێت .ئەمەش خۆى لە خۆيدا واتاى شوێنكەوتنى فەرمانى
 ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ (البقرة “ )٢٠٨ :هەموو بە جارێك بچنە ناو
سيلمەوە”.يە و ،چارۆكە هەڵدانە لە دەرياى سيلم و سەالمەتيدا .جا ئەو كەسەى خۆى
داوەتە دەست شەپۆلەكانى ئەو دەريايە ،هەموو حاڵێكى بۆنى سيلم و ئيسالمى لێدێت و
جگە لە چاكەش كەس چاوەڕێى شتێكى ترى لێناكات.

بۆچى دەست و زمان؟
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ،لەم فەرموودەيەشدا
وەك تەواوى فەرموودەكانى ترى پێغەمبەرى خوا َ
هەموو وشەكان بەوپەڕى ديققەت و ورياييەوە هەڵبژێرراون .ئەوەتا لێرەشدا باس لە دەست
و زمان دەكرێت .بێگومان باسكردنى تەنها ئەم دوو ئەندامە لەنێو هەموو ئەندامەكانى
تردا ،چەندين حيكمەت و خاڵى سەرنج ڕاكێشى تێدايە .مرۆڤ گەر بيەوێت زيان بە
كەسێكى تر بگەيەنێت ،بە دوو جۆر دەتوانێ ئەم كارە بكات .ئەمەش يان ڕووبەڕوو يان
لە پاشەملە .لێرەدا دەست هێمايە بۆ زيانگەياندنى ڕووبەڕوو .هەرچى زمانيشە ئاماژەيە
بۆ ئەو زيانەى كە لە پاشەملەدا دەدرێت .مرۆڤ يان ڕاستەوخۆ بە دەست زيان بە كەسى
بەرامبەر دەگەيەنێت و مافى دەخوات ،يان لە پاشەملە بە زمانى غەيبەتى دەكات و لە
ڕێز و شكۆى كەمدەكاتەوە و بەم جۆرەش مافى پێشێل دەكات .ئەم دوو حاڵەتە ناشيرين و
قێزەونەش هەرگيز لە موسوڵمانى ڕاستەقينە ناوەشێتەوە .چونكە ئەو هەميشە حەقويست
و جوامێرانە هەڵسوكەوت لەگەڵ كەسانى تردا دەكات ،لە ڕوودا بن يا لە پا شەملە.
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اليەنێكى ديكەى سەرنج ڕاكێش ئەوەيە كە پێغەمبەرمان (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) زمانى پێش
دەست خستووە .هۆكارى ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەى كە كەسى بەرامبەر جارى وا هەيە
دەتوانێت بەرپەرچى ئەو زيانە بداتەوە كە لە ڕێى دەستەوە ڕووبەڕووى دەبێتەوە ،بەاڵم ئەو
غەيبەتەى ياخود ئەو بوختانەى لە پاشەملە دەكرێت ،زۆر جار بێ بەرامبەر دەمێنێتەوە
و ،ئەو كەسەى بووەتە قوربانى ناتوانێت بەرگرى لەخۆى بكات .بۆيە ڕەفتارێكى لەم
جۆرە زۆر بە ئاسانى دەتوانێت تاك و كۆمەڵ و تەنانەت نەتەوەكانيش بدات بە گژ يەكدا
و گيانيان لە يەكتر حەاڵڵ بكات .هەروەها بەدواداچوونى ئەو خراپەيەى لە زمانەوە
دەردەچێت قورسترە لە بەدواداچوونى ئەو خراپەيەى لە ڕێى دەستەوە ئەنجام دەدرێت .هەر
بۆيە سەروەرمانً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) زمانى پێش دەست خستووە .لە اليەكى تريشەوە
فەرموودەكە جەخت لەسەر ڕێز و شكۆى مرۆڤى موسوڵمان دەكاتەوە الى خواى گەورە.
ئەو بەها و حورمەتەى كە مرۆڤى موسوڵمان الى گەورە هەيەتى داخوازى ئەوەيە كە
هەموو موسوڵمانێك لە بەرامبەر برا موسوڵمانەكەيدا ئاگاى لە دەست و زمانى بێت و
ڕەچاوى مافى بەرامبەرەكەى بكات.
ئەگەر يەكێك لە ڕەهەندە ئەخالقييە گرنگەكانى ئەم ئيسالمەتييەى كە بە هزرى
ئاسايش و ئاشتى جيهانييەوە هاتووە ،بريتى بێت لە دووركەوتنەوەى تاكى موسوڵمان
لەو شتانەى زيانى ماددى و مەعنەوى پێدەگەيەنن ،ئەوا ڕوكن و ڕەهەندێكى گرنگى
ترى بريتييە لە دووركەوتنەوە لە زيانگەياندن بە كەسانى تر ،با كەميش بێت .نەك هەر
ئەمەندە ،بەڵكو پێويستە لە هەموو ئاست و توێژێكى كۆمەڵگەدا ببێتە نموونەى ئاسايش
و دڵنيايى.
بەڵێ ،موسوڵمان بە ئەندازەى ئەو هەستى ئاسايشەى لە ناخيدا هەڵيگرتووە و بە
ڕێژەى ترپەكانى ئەو دڵەى كە بە دڵنيايى و متمانەبەخشييەوە لێدەدات ،موسوڵمانێكى
ڕاستەقينەيە ..ئيدى موسوڵمانى ڕاستەقينەش لە هەرجێيەك كە بۆى دەڕوا ،لە هەر
شوێنێك كە تيايدا هەڵدەسێ و دادەنيشێ ،يەك پارچە بەرجەستەكارى ئەم هەستەيە
كە لە (السالم)ەوە هەڵقواڵوە :كاتێك دەگات بە موسوڵمانان سەالميان لێ دەكات و
ئاسايش پەخش دەكات ..كە لێشيان جيادەبێتەوە هيواى سەالمەتييان بۆ دەخوازێت،
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ئەوجا دەڕوات ..تەحياتى نوێژەكانى بە سەالم دەڕازێنێتەوە ..ئەو دەمەش كە لە حوزوورى
پەروەردگارى جيادەبێتەوە ،هەر بە سەالمكردن لە باوەڕداران جيا دەبێتەوە .جا ئيتر وەها
مرۆڤێك كە تەواوى ژيانى بەم شێوەيە لەسەر خولگەى ئاشتى و ئارامى بەڕێ دەكات،
مەحاڵە بنەما فيكرييەكانى خۆى پشتگوێ بخات و ڕێيەكى دژ بە ئاسايش و متمانە
و تەندروستى و سەالمەتى ماددى و مەعنەوى ،دنيايى و ئوخرەوى بگرێتە بەر .ياخود
بير لەوە بكاتەوە كە زيان بە خۆى يان چواردەورەكەى بگەيەنێت...
پاش ئەم ڕوانينە گشتييە پێمان باشە چاوێك بخشێنين بە چەند اليەنێكى ترى
فەرموودەكەدا كە هەر لە ڕۆحى ئەو كانياوە سازگارەوە سەرچاوەيان گرتووە:
أ .موسوڵمانى ڕاستەقينە متمانەپێكراوترين نوێنەرى ئاشتەوايى جيهانييە.
ب .موسوڵمان لە هەر جێيەك بێت بۆن و بەرامەى ئەم هەستە بەرزەى ناو كرۆكى
ناخى پەخش دەكات.
ج .ئەو نەك هەر دوورە لەوەى ببێ بە ئەزيەت و ئازار ،ياخود زيان بۆ كەسانى دى،
بەڵكو لە هەر شوێنێكدا ناوى ببرێت ،وەك هێمايەك بۆ ئاسايش و ئارامى ياد دەكرێتەوە.
د .لە ديدى ئەودا جياوازييەك نييە لە نێوان ئەو دەستدرێژييەى بە دەست دەكرێ
لەگەڵ ئەو فيتنە و دەستدرێژييانەى كە لە ڕێى زمانەوە ئەنجام دەدرێن .جا غەيبەت
بێ يان بوختان ،بەكەم زانين بێت يا قسەهەڵبەستن .بگرە هەندێ جار تاوانى دووەميان
لەوەى يەكەميان گەورەترە.
هـ .ئەگەر موسوڵمانێك هەندێك لەم گوناهانەش ئەنجام بدات ،هێشتا هەر موسوڵمانە
و بە لەدين دەرچوو دانانرێت .واتە بەگوێرەى بيروباوەڕى ئێمە شتێك نييە ناوى "مەنزڵێك
لە نێوان كوفر و ئيماندا" بێت.
و .بە وێنەى سەرجەم كايەكانى تر ،پێويستە لە بابەتى ئيمان و ئيسالميشدا
هيممەتمان بەرز ڕابگرين و داخوازى كەمااڵتى ئينسانى بين .واتە بە موسوڵمانێتييەكى
هەروا سادە ڕازى نەبين ،بەڵكو ئيماندارێتى كامڵ بكەينە ئامانج ...جا هەروەك بينيتان
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ئەمانە و چەندين اليەنى وەك ئەمانەش لەسەر ئەو زارەى كە گوفتارەكانى موعجيزەيە،
لە تەنها دێڕێكدا جێيان كراوەتەوە.
سەبارەت بەو بەشەى فەرموودەكەش كە دەربارەى موهاجيرە ،تەنها بەو بەركوڵەى
سەرەوە واز دێنين و دەچينە خزمەت فەرمايشتێكى نوورينى ترى ئەو گيانى گيانانە
ً(صل َّ َى الله تَ َعالى عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم).
َ

 .٩وازهێنان لەوەى پەيوەندى پێتەوە نييە ،لە جوانى
ئيسالمەتييەوەيە

ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) دەفەرموێِ :م ُن ُح ْس ِن ِإ ْس َل ِم ا ْل َم ْر ِء ت َ ْر ُك ُه
سەروەرى هەردوو جيهان َ
َما َل ي َ ْعنِي ِه “لە جوانى ئيسالمەتى موسوڵمان وازهێنانيەتى لە هەر شتێك كە پەيوەندى
1
پێوە نييە”...
بێگومان پەيبردن بە كرۆكى فەرمايشتەكە و دەورەدانى ئاسۆى ئەم دەربڕينە كورتە،
لە ڕێى وەرگێڕانێكى لەم جۆرەوە ،كارێكى ئەستەمە.
فەرموودەكە باس لەو نهێنييە دەكات كە بە هۆيەوە ئيسالمەتى ئيماندار شكۆفە
دەكات و دەگاتە پلەى ئيحسان و ئيتقان .واتە ،ئەو ئيماندارەى لە ڕووە دەرەكى و
كردارييەكەيدا گەيشتووەتە ئاستێكى تێروتەسەل و دوور لە كەموكورتى ،هەروەها لە ڕووە
ناوەكييەكەشيدا نهێنى ئيحسانى لە خۆيدا بەرجەستە كردووە ،پێويستە بەشێوەيەكى ڕەها
دەستبەردارى هەموو ئەو شتانە بێت كە پەيوەندييان پێوەى نييە .گومانيش لەوەدا نييە
كە دەستبەردارى دەبێت...

جددييەتى ناخ لە ڕواڵەتدا ڕەنگ دەداتەوە
ئەو مرۆڤانەى ژيانيان خاڵييە لە جددييەت و بەردەوام خەمسارد و بێباكن ،لە
پەرستشەكانيشياندا هەروان .ئاوەها مرۆڤێك ،لەوانەيە لە كاتى وەستانيدا بۆ نوێژ جددى
دەربكەوێت .بەاڵم ئەگەر لە جيهانى ناوەوەيدا ،لە دڵ و ويژدانيدا ،جددييەتى پەيدا
 1ترمذي ،الزهد 11؛ إبن ماجة ،الفتن .12
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نەكردبێت ،ئاوا تەنها گوڵەستێرەيەكە و ماخۆالنيەتى وەك ئەستێرە دەربكەوێت .ڕوونيشە
كە دەركەوتنى بەم شێوەيە زۆر ناخايەنێت .كەسايەتييەكان ناشاررێنەوە .چار نييە ،زوو
بێت يان درەنگ ،هەر مرۆڤێك كەسايەتييەكەى چۆن بخوازێت ،ئاوا خۆى دەنوێنێت.
مەگەر ئەوەى جددييەت بووبێتە ئاكارێكى دانەبڕاوى كەسايەتييەكەى .مرۆڤيش لە ڕێى
مەشق و ڕاهێنان و كۆنتڕۆڵكردنێكى چڕوپڕى نەفسەوە دەتوانێت ئەم پلەيە بەدەست
بێنێت .جا لە ئەگەرى بوونى وەها ڕاهێنان و كۆنترۆڵێكدا" ،بەو شێوەيە بوون" پێش "بەو
شێوەيە دەركەوتن" دەكەوێت ..مەعلومى جەنابيشتانە كە چۆلەكە ناتوانێت بۆ ماوەيەكى
زۆر وەك تاووس عەرزى ئەندام بكات و خۆى بنوێنێ .واتە مرۆڤ ڕۆڵەى نەست و
الشعووريەتى .ناتوانێت لێى هەڵبێت و لە دەستى قوتارى ببێت.
دەتوانين بابەتەكە بەم شێوەيە كۆبكەينەوە :دەبێ لە ناوەوەدا ئيحسان هەبێ ،تاوەكو
لە دەرەوەدا ئيتقان ببێ .دەرەوەى مرۆڤ دەبێ هەميشە لە ناخيەوە هێز و كۆمەك
وەربگرێت .پێويستە جيهانى ناوەوەى مرۆڤ ڕەنگى جددييەتى گرتبێ ،تاوەكو ڕووپەڕى
دەرەوەى جددييەت نومايان بێت.
حەزرەتى عومەر دەربارەى پێشنياركردنى يەكێك لە هاوەڵە گەورەكان بۆ مەقامى
خەالفەت ،دەفەرموێ“ :ئەو زاتە لە هەموو ڕوويەكەوە شايانى خەالفەتە .بەاڵم گاڵتە
1
و سوعبەتى كەمێك زيادە .لە كاتێكدا كە خۆتان دەزانن خەالفەت داخوازى جددييەتە”.
خەالفەتێك كە بەڕێوەبردنى خەڵكە پێويستى بە جددييەتە ،ئەى خەالفەتێك كە
نوێنەرايەتى كردنى پەروەردگارە لەسەر زەوى ،پێويستى بە جددييەت نييە؟
ئاخر مرۆڤێك لە حوزوورى پەروەردگاردا ئەو جددييەتەى ال دروست نەبووبێت كە
بەندەى ملكەچى ئەو زاتە مەزنەيە ،چاوەڕێى چ جددييەتێكى لێ دەكەى لە ئيش و
كارەكانى تريدا؟

هەستى ئيحسان و جددييەت
 1طبري ،تأريخ األمم و الملوك 581/2؛ إبن عساكر ،تأريخ دمشق 453/45 ،438/44؛ إبن األثير،
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" ِم ْن"ى سەرەتاى فەرموودەكە ،حەرفى جەڕڕە و واتاى حەصر دەگەيەنێت .بەمەش
ئاماژە بۆ ئەو ڕێيە دەكرێ كە پێويستە موسوڵمان بيگرێتە بەر بۆ گەيشتن بە ڕازى
ئيحسان .ئەو ڕێيەش بريتييە لە وازهێنان لە خەمساردى و بێباكى .بەڵێ ،تاوەكو مرۆڤ
جددييەت بەدەست نەهێنێت و دەستبەردارى گوێ پێنەدان و بێباكى نەبێت ،مەحاڵە بەرز
بێتەوە بۆ پلەى ئيحسان.
لە فەرموودەكەى جوبرەئيلدا پلەى ئيحسان وەك دواقۆناغ باسى لێوە دەكرێت .كاتێك
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) سەرەتا پرسيارى ئيمان ،پاشان
جوبرەئيل هاتە خزمەتى پێغەمبەرى خوا َ
پرسيارى ئيسالمى لێكرد .ئينجا لەدواى تەصديق كردنى ئەو وەاڵمانەى كە پێغەمبەر
(عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) دانيەوە ،پرسيارى ئەوەى لێ كرد كە ئايا ئيحسان چييە؟ پێغەمبەرى
خواش (عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) بەم جۆرە وەاڵمى دايەوە:
ك تَرَا ُه ف َ ِإ ْن ل َ ْم تَك ُْن تَرَا ُه ف َ ِإنّ َ ُه يَرَا َك “ئيحسان ئەوەيە خواى
اللَ كَأَنّ َ َ
ا َ ْ ِل ْح َسا ُن أ َ ْن ت َ ْع ُب َد ٰ ّ
گەورە بپەرستيت هەروەكو ئەوەى كە بيبينى ،خۆ ئەگەر تۆش ئەو نەبينى ،ئەوا ئەو تۆ
1
دەبينێت”.
گەيشتن بەم پلەيەش تەنها بە تەقوا و زوهد و وياليەتى هەرەمەزن مەيسەر دەبێت.
سەرەتا پێويستە مرۆڤ گەيشتن بەو خاڵە بكات بە ئامانج و خولياى سەرى ،دواتر يەك
بە يەكى ئەو ڕێگايانە تاقى بكاتەوە كە دەيگەيەننە ئەوێ.
خواى گەورە بۆ مرۆڤ لە شادەمارى دڵى نزيكترە 2.مرۆڤيش بە هەموو شتێكيەوە
لە دەستى قودرەتى ئەو زاتەدايە و چۆنى بوێت وا هەاڵوگێڕى دەكات .هەموو شتێكيش
بريتييە لە تەجەللياتى ئەو .بێهوودەيى و ماندووبوونە گەر لە دەرەوە بەدوايدا بگەڕێيت.
چونكە ئەو لە مرۆڤ نزيكترە بۆ خۆى .شكۆفەى ئەم نهێنييەش ئيحسانە.

ئيتقان لە هەموو كارێكدا
1
2

بخاري ،إيمان 37؛ مسلم ،إيمان ( .107لەدواتردا بە كورتى باس لەم فەرموودەيە دەكەين).
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ئەو دەمەى شعوورێكى لەم جۆرە ويژدانى مرۆڤ دادەپۆشێ ،ئيتر ئيتقانيش بەسەر
ڕەفتارەكانيدا زاڵ دەبێ .خواى گەورەش ( َج َّل َج َللُ ُه) داواى كارى پوخت و دروست دەكات
و حەزى لە كارى پوخت و دروستيشە .ئەوەتا لە قورئانى پيرۆزدا دەفەرموێ:
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ (التوبة )105 :
“پێيان بڵێ كە كار و كردەوە ئەنجام بدەن .خوا و پێغەمبەرەكەى و ئيمانداران
كارەكانتان دەبينن .سەرەنجاميش دەگەڕێنەوە حوزوورى ئەو خوايەى كە زانايە بە
غەيب و شەهادەت (نهێنى و ئاشكرايش) ئەوسا ئەويش ئاگادارتان دەكاتەوە لە دانە

بە دانەى كردەوەكانتان و پاداشتەكەيتان دەداتەوە”.

واتە هەموو ئەو كردەوانەى ئەنجام دەدەرێن ،بە پشكنين و چاودێرى خواى گەورە
و پێغەمبەرەكەى و ئەو ئيماندارانەدا تێدەپەرن كە ويژدانيان هۆشيارە .بۆيە پێويستە
كردەوەكان بەگوێرەى ئەم پشكنينە و ،بە ڕەچاوكردنى ئەم پێشچاوخستنە ئەنجام بدرێت،
تاوەكو خاوەنەكەى شەرمەزار نەكەن .بێگومان ئەمەش داخوازى ئەوەيە كە كار و
كردەوەكان زۆر بە تۆكمەيى و پوختى ئەنجام بدرێن .ئەنجامدانى كارێكى لەو جۆرەش
تەنها بەوە دەبێت كە مرۆڤ لە ناخيدا گەيشتبێت بە "ئيحسان" .جا هەر ئەوەندەى
مرۆڤ توانى لە جيهانى ناوەوەيدا بەم چەشنە قووڵ بێتەوە ،ئيدى ڕەفتارەكانيشى تێر و
تەواو دەبن و ،ئاوەها مرۆڤێك هەرگيز ناكەوێتە داوى كارى پڕوپووچەوە .بەم شێوەيەش
جوانييەكانى ئيسالمى دەست دەكەوێت .بە دەربڕينێكى تر ،ئەو ئيسالمە لە خۆيدا
بەرجەستە دەكات كە هەر خۆى جوانە و ،تەختى لە عەرشى كەمااڵتێكدا دادەنێ كە
هاوشانى جوانييەكانى ئەو ئيسالمەتييە بێ كە هەر لە خودى خۆيدا جوانە.

"ما َل ي َ ْعين" بە واتاى خۆسەرقاڵ كردنى مرۆڤ دێت بەو شتە ناپێويستانەى كە هيچ
َ
پەيوەندييەكيان پێوەى نييە و ،نە بۆ ئێستا و نە بۆ داهاتووشى چ كەڵك و سوودێكى
پێناگەيەنن .بەجۆرێك ،ئەو شتانەى خۆى پێوە سەرقاڵ كردووە ،هيچ سوودێكى نە بۆ
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خۆى و نە بۆ خێزانەكەى و نە بۆ ميللەتەكەشى نييە.
جا ئەو كەسەى خۆى بە جوانييەكانى ئيسالم ڕازاندووەتەوە ،لە هەمان كاتدا دووريش
كەوتووەتەوە لە بێباكى .كەواتە فەرموودەكە مرۆڤ فێرى ئەوەش دەكات كە پێويستە
چى بكات .دەبێ مرۆڤ بەردەوام سەرگەرمى مەسەلە گەورە و گرانەكان بێت و
هەموو سەرقاڵييەكانى ژيانى ،چ ڕاستەوخۆ يان ناڕاستەوخۆ ،سوود و قازانج بە خۆى و
خێزانەكەى و كۆمەڵگەكەى بگەيەنن .پێناسەى مرۆڤى جددييش لە ڕوويەكەوە ئەمەيە.
بەر لەوەى بچينە سەر بڕگەيەكى نوێ ،وردەكارييەك هەيە ،جێى خۆيەتى لێرەدا
ئاماژەى بۆ بكەين:

"ما ال يعني" چييە؟

"ما
"ما َل ي َ ْعين"يە هەرگيز دەرفەتى ئەوەى بۆ ناڕەخسێت بە َ
ئەو كەسەى سەرقاڵى َ
ي َ ْعين"يەوە (واتە ئەو شتانەى پەيوەندييان پێوەيەتى) خەريك بێت .بەڵێ ،ئەو كەسەى بە
بەردەوامى لە كۆمەڵە كار و بيروبۆچوونێكدا ڕۆچووە كە پەيوەندييان پێوەى نييە ،كاتى
ئەوەى بۆ نامێنێتەوە سەرقاڵ بێت بەو شتانەى كە پەيوەندييان پێوەيەتى و پێويستن...
ئەو مرۆڤەى هێشتا ڕێچكەى خۆى نەدۆزيوەتەوەوە و لەرەلەرى شەپۆلەكەيى ڕێك
نەخستووە ،ئەستەمە لەسەر ئەو شەپۆلە كارێكى بنياتنەر و دروست ئەنجام بدات.
"ما ي َ ْعين"دا وااڵ
"ما َل ي َ ْعين" بووبێ ،چاوەڕێى ئەوەى لێ ناكرێ بە ڕووى َ
كەسێ نوقمى َ
بێت .بەڵێ ،كەسێ دڵ و مێشكى لە شتى ناڕێك و نابەجێ پڕ بووبێ ،چۆن دەتوانێ
سەرقاڵى مەسەلە گەورە و بنەڕەتييەكان بێت؟
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) هەموو ئەو واتايانە لە
بەم جۆرە دەبينين كەوا پێغەمبەرى خوا َ
ڕستەيەكى سێ چوار وشەييدا دەردەبڕێ .ئەم ڕاڤەيەش هێشتا شتێك نييە شايانى
باس بێت ،بەڵكو تەنها چەند پەيڤە پاچێكە و لەم فەرمايشتە گرانێتيەم داوە .ئەوەشى
گەيشت بە ئێوە ،يەك دوو پارچە بوو لە كانزاى ئەو فەرمايشتە ناوازەيە .لەوانەيە ئەو
هێندەشم بە جۆرێك دەرنەبڕيبێت كە لە ويژدانتاندا جێى خۆيان بكەنەوە .كەچى تۆ وەرە
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ببينە كەوا تەنانەت دەستەوسانى و كۆڵەوارى من و هاوشێوەكانى منيش دەبنە بەڵگەى
ً(صلَ َى الله عَلَ ْي ِه َو عَلَى � آ ِل ِه َو َصح ِب ِه َو َسل َّ ْم)،
سەلمێنەر لەسەر هێزى دەربڕين و گوفتارى ئەو نازدارە َ
ئەوەتا ئێمە تەنانەت لە تێگەيشتنى تاكە فەرموودەيەكيشدا دەستەوسانين ،لە كاتێكدا
كە ئەو بەبێ هيچ بيركردنەوەيەك ئەم فەرمايشتانەى فەرمووە .ئەمە با لەوالوە بوەستێ
كە ئەم فەرمايشتە پڕواتا و ناوەرۆكانەى كە دنياى بيركردنەوەى ئێمەيان خستووەتە ژێر
فشارەوە ،قسەى ئاسايى ئەو بوون .جا ئايا ئەم بەهرەمەندييە ،جگە لە فەتانەت بە چ
شتێكى تر لێك دەدرێتەوە؟ وشەى بليمەت لە ئاست ڕوونكردنەوەى ئەم خەسڵەتەدا چەندە
خامۆش و بێ گيانە!

 .١٠ئارامگرى
ئيمامى موسليم و بوخارى بە يەكدەنگى ئەم فەرموودەيە دەگێڕنەوە:
دْم ِة ْالُولَى “بەڕاستى ئارامگرتن ئەوەيە كە لە يەكەم ساتى
الص ْ ُب عِ ْن َد ّ َ
ِإنّ َ َما ّ َ
الص َ
1
هەژاندا بێت”.

سەردانى گۆڕ
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بينى كەوا هەندێ لە نەريتەكانى سەردەمى
كاتێك پێغەمبەرى خوا َ
جاهيلى لە گۆڕستانەكاندا بەردەوامييان پێ دەدرێ ،ڕێگرى لە موسوڵمانان كرد كە
سەردانى گۆڕستان بكەن .بەاڵم دواتر ئەم ياساغەى هەڵگرت و هانى موسوڵمانانى دا كە
سەردانى گۆڕستان بكەن و ،فەرمووى“ :من سەردانى گۆڕستانم لێ قەدەغە كردبوون،
بەاڵم لەمەودوا سەردانى گۆڕستانەكان بكەن 2”.چونكە كاريگەرترين ئامۆژگارى كە
مرۆڤ لە هيوادرێژى ڕزگار دەكات ،لە گۆڕستاندا شاراوەيە .ئەو مەردى جوامێرييە
خۆشى زوو زوو سەردانى گۆڕستانى دەكرد و هەر هيچ نەبێ هەفتەى جارێك سەرى
دەدا لە شەهيدانى ئوحود.
 1بخاري ،جنائز ٣٢؛ مسلم ،جنائز .١٤،١٥
 2مسلم ،جنائز ١٠٦؛ ترمذي ،جنائز .60
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لە يەكێك لە سەردانەكانيدا ئافرەتێكى بينى كە بەسەر گۆڕى ڕۆڵەكەيەوە هاوار
و شيوەنى دەكرد و سەر و قژى خۆى دەڕنى و وتەى نەشياوى بە زاردا دەهات .كاتێك
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ئەم ديمەنەى بينى ،لە ئافرەتەكە نزيك بووەوە و ويستى
پێغەمبەرى خوا َ
ئامۆژگارى بكات .بەاڵم ديار بوو ئافرەتەكە سەروەرمانى نەدەناسى ،بۆيە وتى“ :لێم
گەڕێ ،تۆ نازانى چيم بەسەر هاتووە ”.پێغەمبەرى خواش (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) بێ
ئەوەى هيچ بڵێت ،ئافرەتەكەى بەجێهێشت .پاش ئەوەى پێغەمبەرى خوا ڕۆيشت ،بە
ئافرەتەكەيان وت كە ئەو كەسە پێغەمبەرى خوا بوو .ئەم قسەيە بەجۆرێك ئافرەتەكەى
هەژاند ،تەنانەت مەرگى ڕۆڵەكەشى وا نەيهەژاندبوو .چونكە بێ ئەوەى بزانێ ،بێڕێزى
بەرامبەر پێغەمبەرى خوا نواندبوو .بۆيە بەهەڵەداوان بەرەو خانەى بەختەوەرى كەوتە
ڕێ .بێ ئەوەى لە دەرگا بدا ،چووە ژوورەوە و داواى لێبوردنى لە سەروەرمان كرد.
پێغەمبەرى سەروەريشمان وەاڵمێكى حەكيمانەى دايەوە و ،فەرمووى“ :ئارامگرتن لەو
1
كاتەدايە كە يەكەم گورزى موسيبەت دەخۆيت”.
ً(صل َّ َى الله تَ َعالى عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بەم دەربڕينە چوار وشەييەى و لە نێوەندى
پێغەمبەرى خوا َ
ڕەوانبێژييەكى موعجيزەئاسادا ،بابەتێكى وەها باس دەكات كە مەگەر بە چەندين
بەرگ كتێب ئينجا مافى خۆى بدرێتێ.

جۆرەكانى ئارامگرى
ئارامگرى بەرامبەر بە بەاڵ و موسيبەت ،ئارامگرتن لەسەر خۆڕاگرى لە ئاست
گوناهـ ،ئارامگرتن لەسەر سووربوون لە عيبادەتدا...
لە اليەكى ترەوە ڕۆژى پێنج جار نوێژ كردن ،بەاليەنى كەمەوە ساڵى مانگێك ڕۆژوو
گرتن ،بە ئەندازەيەكى دياريكراو زەكات بەخشين وسەرجەم ئەركەكانى ترى بەندايەتى،
تەنها لە ڕێگەى ئارامگرتنەوە بەجێ دەگەيەنرێن .بەم چەشنە ،پەرستشەكانيش تەمەنى
مرۆڤ ڕێك دەخەن و بەڕەنگى جيهانەكانى ئەوديو ڕەنگدارى دەكەن .ژيانێكى لەم
جۆرەش سەرتاپا لەسەر هێڵى نوورانى بوون دەگوزەرێت ،بەرەكەتيش دەكەوێتە تەمەن و
1
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بەرى بەهەشت دەگرێت .جا بۆيە مرۆڤ دان بەخۆيدا دەگرێ و لەسەر عيبادەتەكان
ئارامى دەبێ .تا ئەوەى دواجار لەم ڕێگەيەوە ژيانى خۆى نوورانى و پرشنگدار دەكات.
"ص ِب" هەردووكيان لە هەمان چاوگەوە
"ص ْب" و گياى َ
شايانى تێڕامانە كە وشەى َ
وەرگيراون .وا باس دەكرێت كە گياى صەبير هەروەك ژەهر تاڵە و لە پيشەسازى
داوودەرمانى پزيشكيدا بەكار دەهێنرێت .جا ئيتر ئەمە ئەوە دەگەيەنێت كە ئارامگرتن
هێندەى قوتدانى "گياى صەبير" تاڵە .بەاڵم ئەم تاڵييە تەنها لە سەرەتادايە ،بەرهەمەكەى
هەميشە شيرين بووە.

حاڵەت گۆڕين
ئارامگرتن ،دان بەخۆداگرتن ،بەرگەگرتن ،تۆكمەيى و پتەوى ،لەرزە پێ نەكەوتن،
نەسڵەمينەوە و ئيفليج نەبوونى ئيرادە ،لەسينەگرتنى ڕۆژانەى تااڵوى ڕووداوەكان،
هەڵبەت هيچ كام لەمانە كارانێكى هەروا ئاسان نين .بەاڵم پێويستە هەموو ئەمانە
لەو ساتەوەختەدا بخرێنە گەڕ كە يەكەم گورزى موسيبەت گيانى مرۆڤ دەهەژێنێت.
چونكە جێگۆڕين و گواستنەوە بۆ حاڵەت و دۆخێكى تر ،لە ڕوانگەى بارى دەروونييەوە
هەميشە گۆڕانكارى لە حاڵەتى ڕۆحى مرۆڤدا دروست دەكەن و ئەو ڕووداوانەى بير
دەبەنەوە كە شڵەژان و پشێوييان بۆ وەپێش هێناوە.
با وا دانێين بەاڵيەكمان بەسەردا هات .لە يەكەم ڕوانينيشدا وا ديارە كە تواناى
بەرگە گرتنيمان نييە .يەكەم كارێك كە بيكەين ،گەڕانە بەدواى ڕێگەچارەى تێپەڕاندنى
ئەو شۆكەدا .ئەمەش يان بە گۆڕانكارى دەبێت لەو بارەى كە تيايداين ،واتە ئەگەر بە
پێوە بووين دابنيشين ،ئەگەر داشنيشتبووين پاڵ بكەوين .ياخود بە گۆڕينى چۆنێتى
ئەو كارە دەبێت كە پێوەى سەرقاڵين .بۆ نموونە؛ لە وەها بارێكدا دەستنوێژ بگرين يان
نوێژ بكەين .يان بە اليەنى كەمەوە دووربكەوينەوە لەو بابەتەى كە قسەمان لەسەر
دەكرد ...يان ئەو شوێنە جێبهێڵين كە لێى بووين و پەنا بۆ كەشێكى تر ببەين .هەندێ
جاريش كەمێك خەو لەوانەيە ببێتە هۆى تێپەڕاندنى ئەو شۆكە .بە هەر جۆرێك بێت لە
جۆرەكان ،ئەو گۆڕانكارييانەى كە لە بارودۆخ و شوێندا دەكرێن ،كاريگەريى شۆكەكە
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دەشكێنن و گەر كەمێكيش بێت ،بارى ئەو موسيبەتەى كە بەرگەگرتنى وەك ئەستەم
دەهاتە پێشچاو ،لەسەر شانى مرۆڤ سووك دەكەن.
ئارامگرى لە ڕوانگەى بەردەوامى عيبادەتەكانيشەوە زۆر پێويستە .بۆ نموونە،
لەوانەيە نوێژ بۆ كەسێك كە تازە دەستى كردبێت بە نوێژ ،لە سەرەتادا زۆر قورس بێت.
بەاڵم هەر ئەوەندەى تۆزێك ئارامى گرت و ڕۆحى لەگەڵ نوێژدا ئاوێتە بوو ،ئيدى بە
لەدەست دانى نوێژێك دنياى لێ دێتەوە يەك و كۆڵێك خەفەت دايدەگرێ .دەتوانين بۆ
ڕۆژوو و زەكات و حەج و پەرستشەكانى تريش هەمان شت بڵێين.
بير لەو كەسانە بكەنەوە كە عيبادەتێكى زەحمەتى وەك حەجيان جارێك بە نسيب
بووە! ئەوەتا ئەم جۆرە كەسانە هەڵپەى ئەوەيانە كە هەموو ساڵێك بچنەوە .تەنانەت
جارى وا هەيە لەتاو ئەو سنووردار كردنانەى كە دادەنرێن ،هەر خەريكە شێت بن .ئەم
چەشنە لە تاسە و پەرۆشى بۆ عيبادەت ،لە ڕوويەكەوە بە واتاى تێپەڕاندنى يەكەم
گورزى ناڕەحەتى و سەختى ئەو عيبادەتانە دێ .خەريكە بڵێين ئەم حاڵەتە لە هەموو
عيبادەتەكاندا بەم شێوەيەيە.
پێويستە مرۆڤ بە هەمان ئارامگرييەوە ڕووبەڕووى حەراميش بێتەوە .چونكە
ئەو بەرگرى و خۆڕاگرييەى كە لە بەرامبەر يەكەم گورزى گوناهدا دەنوێنرێت ،دەبێتە
بەربەستێك و ئەو پريشكە زيانبەخشانە دەگێڕێتەوە كە لێوەى دەردەچن .بەم جۆرەش
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بە
مرۆڤ ئەو شۆكە تێدەپەڕێنێ .لەبەر ئەمەيە كە پێغەمبەرى خوا َ
ك
حەزرەتى عەلى دەفەرموێ :يَا َع ّيل! َل تُ ْت ِب ِع النّ َْظرَةَ النّ َْظرَةَ ،ف َ ِإ ّ َن ل َ َ
ك ْالُولَى َو ل َ ْي َس ْت ل َ َ
اآلخِ رَ ُة “ئەى عەلى! نەزەر بەدواى نەزەردا مەكە .چونكە يەكەميانت لەسەر نييە و
1
بە گوناهـ بۆت نانوسرێت .بەاڵم دووەميانت لەسەرە و بە گوناهـ بۆت دەنووسرێت”.
ئەمە ئەوە دەگەيەنێت كە دەكرێ چاوى مرۆڤ بكەوێتە سەر حەرام .بەاڵم ئەگەر
يەكسەر چاوى داخست و ڕووى وەرگێڕا ،ئەوا بە گوناهـ بۆى نانووسرێت .بگرە لەوانەيە
پاداشتيشى بۆ بنووسرێ ،چونكە سەيرى حەرامى نەكردووە .بەاڵم ڕوانينى دووەم و
ئەوانەى دواتر ،هەروەك تيرى ژەهراوى دەچەقنە دڵ و ڕۆحى مرۆڤ و خەياڵى لێڵ
 1ترمذي ،أدب 28؛ أبو داود ،نكاح .42
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و تەماوى دەكەن .بەم جۆرە ،ئيرادەى ئەو مرۆڤە هەستيارى و بێدارييە مەعنەوييەكەى
لەدەست دەدات .چونكە هەر ڕوانينێكى حەرام لە ڕوويەكەوە لە حوكمى داوەتنامەيەكدايە
كە ڕێگاكانى چوونە نێو گوناهـ ئاسان دەكات .جا ئيتر هەر نەزەرێك بانگهێشتى
نەزەرێكى تر دەكات ..تا ئەوەى ئەو كەسە چارۆكە بە ڕووى حەرامدا هەڵدەدات و بەرەو
گەشتێك دەكەوێتە ڕێ كە گەڕانەوەى گەلێك زەحمەتە.
جا بۆيە بەرلەوەى بكەوينە ناو ئەم حاڵەتەوە ،پێويستە هەر لە يەكەم ساتى
ڕووبەڕووبوونەوەى حەرامدا ئارام بگرين و ڕووى خۆمانى لێ وەربگێڕين و لە ئاستيدا
چاو دابخەين .هەموو ئەمانەش لەو ئامۆژگارييە زێڕينانەن كە پێغەمبەرى پێشەوامان
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ئێمەى لێ ئاگادار كردووەتەوە.
َ
وتەيەكى ئەپيكتێتۆس 1هەيە كە دەڵێ“ :كاتێك خوليا و خەياڵە خراپەكان لە
ئەندێشەتدا دەستبەسەرت دەكەن ،ئەوا هەوڵبدە لە يەكەم دەرفەتدا خۆتيان لێ دەرباز بكەيت
و لێيان دوور بكەويتەوە .گەرنا ،بۆ شوێنێكت دەبەن ئەستەمە بتوانيت بگەڕێيتەوە”.
ئەمە وتەيەكى بە ئيلهام بارگاوى بووە .ئەگەر بێژەرى ئەم وتەيە لەدواى پێغەمبەرى خوا
ً(صل َّ َى الله
ژيابوايە ،ئەوا بەدڵنياييەوە دەمانتوانى بڵێين كە ئيلهامى لە پێغەمبەرى خواوە َ
تَ َعالى عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) وەرگرتووە...
مرۆڤ بەم هەڵسوكەوتە بەردەوامەى لە بەرامبەر حەرامدا ،ئەم حاڵەتەى تێدا دەبێ
بە خوو و ئاكارێكى سروشتى .وەك بڵێى ئەو نوورى ئيمانەى كە لە ئاكامى مەشق و
ڕاهێنانەوە لە دڵيدا پەيدابووە ،دەبێتە پەردەيەك بە ڕووى ئەو گوناهانەى كە لە حوكمى
پزيسكى دۆزەخدان .بە چەشنێك ،كە ئيدى نەڕوانين بۆ حەرام دەبێت بە يەكێك لە
ڕەفتارە ڕەسەن و سروشتييەكانى .خۆ ئەگەر حاڵەتێكى پێچەوانەى ئەمەش هات بە
مێشكيدا ،ئەوا دەستبەجێ پەنجەى نوقمى هەنگوينى ئيمانى نێو شانەى دڵى دەكات.
لە سايەى ئەم شعوورە تۆكمەيەشدا ،بەو تامە بەتامەى كە چەشتوويەتى ،لە هەموو ئەو
شتانە هەڵدێت كە لەم كەشە مەعنەوييە دوورى دەخەنەوە .كەسێكيش گەيشتبێتە ئەم
ئاستە ،مەحاڵە بە ويستى خۆى بچێتە ناو گوناهەوە.
1

فەيلەسووفێكى يۆنانييە كە لە سەدەى يەكەم و دووەمى زايينيدا ژياوە.
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هەموو بەاڵ و موسيبەتێك بەگوێرەى خۆى هەژان و ڕاچڵەكاندنى خۆى هەيە .هەركە
ئەو هەژانەش تێپەڕێنرا ،موسيبەت دەبێت بە ڕەحمەت و ،ئازار بە چێژ و ،دەرد و
ناخۆشييەكانيش هەڵدەگەڕێنەوە و دەبن بە كەيف و خۆشى ...لە وەها سينەيەكدا خەم
و خەفەت دواييان هاتووە و شوێنيان بۆ شادييەكى بێ كۆتا چۆڵكردووە .بەاڵم دەبێ
بزانين كە هەموو ئەمانە بەندن بە چۆنێتى تێپەڕاندنى ئەو يەكەم ساتەى كە مرۆڤ
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) تەنها بە چوار وشە
تێيدا دەهەژێت .بەڵێ ،وەك بينيتان پێغەمبەرى خوا َ
ئەو بابەتە قووڵ و پڕ وردەكارييەى دەربڕيوە“ :بەڕاستى ئارامگرتن ئەوەيە كە لەگەڵ
يەكەم گورزى موسيبەتدا دان بەخۆتدا بگريت”.

 .١١دەستى بااڵ (بەخشەر)
لە فەرمايشتێكى ديكە كە ئيمامى بوخارى و موسليم ريوايەتى دەكەن ،سەروەرمان
1
الس ْف َل “دەستى بااڵ لە دەستى نەوى باشترە”.
دەفەرموێ :ا َ ْليَ ُد ا ْل ُع ْليَا َخ ْ ٌي ِم َن ا ْليَ ِد ُّ

پێغەمبەرى خوا ً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) هەر خۆى بۆمان ڕوون دەكاتەوە كە "ي َ ِد ال ُعليَا"
الس ْف َل"ش ئەو دەستەيە كە
دەستى بەخشەرە و ئەو دەستەيە كە ئينفاق دەكات" .ي َ ِد ُّ
وەردەگرێت 2.ئەمە وێڕاى ئەوەى كە فەرموودەكە لەپاڵ وێناكردنى ئەو ڕاستييەى كە
دەستى بەخشەر لەسەرەوەيە و دەستى وەرگريش لە ژێرەوە ،لە هەمان كاتدا ئاماژە بۆ
ئەوەش دەكات كە لە ڕوانگەى فەزڵ و پاداشتى بەخشينەوە ،ئەو كەسەى دەبەخشێ
لە سەروو ئەو كەسەوەيە كە وەردەگرێ .جا ئەگەر لە گۆشەنيگاى ڕێز و شكۆى
مرۆڤەوە يەكێكيان "بااڵيى و بڵندى" بێت ،ئەوا ئەوەى تريان -لە هەندێك حاڵەتدا" -نزمى
و داكەوتن"ە .ئەمەش لەو ڕووەوە كە شەوق و تاسەمەنديى خاوەن سروشتە ساغەكان
ببزوێنێت بۆ بەخشين و وايان لێبكات كە سڵ بكەنەوە لە وەرگرتن ،شێوازێكى هێندە
نايابە و ،ئەو كەرەسانەش كە ئەو شێوازە نايابەيان پێك هێناوە بە جۆرێكى وا شوێنى
خۆيان گرتووە ،هەرگيز جێگۆڕكێ قبووڵ ناكەن.
 1بخاري ،زكاة 18؛ مسلم ،زكاة 97-94؛ أحمد بن حنبل ،المسند .4/2
 2بخاري ،زكاة 18؛ مسلم ،زكاة .94
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لەاليەكى ترەوە ،ئێمە دەزانين كە بەخشين پرۆسەيەكى تاك جەمسەر و يەكاليەنە
نييە .بەڵكو داخوازى بوونى وەرگرێكيشە تاوەكو بەخشينەكە لە هەوادا نەمێنێتەوە و
جێى خۆى بگرێ .بۆيە دەبينين فەرموودەكە تەنها بەوەوە نەوەستاوە كە باس لە چاكەى
دەستى بەخشەر بكات ،يان بڵێت "دەستى وەرگر خراپە ،"...بەڵكو بە پێچەوانەوە ،لە
ڕێگەى ئەو ئاماژە ناڕاستەوخۆيەوە كە واتاى "دەستى وەرگر كەمتر چاكە" دەگەيەنێت،
ئاگادارمان دەكاتەوە كە لە هەندێ هەلومەرجى تايبەتيدا ڕێگرييەك نييە لە پرۆسەى
وەرگرتن.
لەگەڵ جەخت كردنەوە لەسەر تەواوى ئەو واتا و مەبەستانەى سەرەوە ،دەڵێين:
وەرگێڕانى فەرموودەكە لەسەر شێوەى “دەستى بەخشەر لە دەستى وەرگر بااڵترە”.
وەرگێڕانێكى ناتەواوە .ڕاستە وشەكانى ناو فەرموودەكە بەرامبەر بەو وشانەن كە ئێمە
وەرمانگێڕاون ،بەاڵم دەبێ ئەوە بزانين كە سەروەرمان لەم دەربڕينانەيدا شێوازێكى
مەجازيى بەكار هێناوە .هەر بۆيە هەردوو دەستەواژەى "دەستى بەخشەر" و "دەستى
وەرگر" ،لەوە تێناپەڕن كە ڕوويەك بن لە ڕووەكان ،يان واتايەك بن لە كۆى واتاكانى
فەرموودەكە .دەنا هەرگيز هەمووى نييە.

"جزء" باس كراوە و مەبەست پێى "ك ُّل"ە .بە واتايەكى
پێش هەموو شتێك لێرەدا ُ
تر ،مەبەست لە دەست ،خودى مرۆڤەكە خۆيەتى .بەم پێيە ،مەبەستى فەرموودەكە ئەم
واتايە دەگەيەنێت“ :مرۆڤى بەخشەر لە مرۆڤى وەرگر باشترە”.

هەندێ جار وەرگر باشترە
"الم ْعطِي" و ،وەرگريش بە وشەى "اآلخِ ذ"
لە زمانى عەرەبيدا بەخشەر بە وشەى ُ
"الم ْعطِي"
گوزارشتى لێ دەكرێت .ئەگەر پێغەمبەرى خوا َ
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ئەم وشانە؛ ُ
و "اآلخِ ذ"ى وەك ئاوەڵناو (صفة)ى وشەى "اليَد" بەكاربهێنايە ،ئەوا ئەوكات وا گونجاو
دەبوو كە بڵێين“ :دەستى بەخشەر خێردارترە لە دەستى وەرگر ”.بەاڵم هەروەك دەبينين
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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پێغەمبەرى نازدارً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) سەبارەت بە دەستى بەخشەر و وەرگر نادوێت،
بەڵكو دەربارەى دەستى "بااڵ" و "نەوى" قسە دەكات .لەم دەربڕينەشەوە دەرگاى واتايەكى
لەم شێوەيە بەڕووى بيركردنەوەماندا دەكرێتەوە :هەموو جارێك دەستى "بەخشەر" باشتر
نييە لە دەستى "وەرگر" .لە هەندێ كاتدا دەستى وەرگر ،با زۆر چاكتريش نەبێت ،بەاڵم
گەر لەبەر ناچارى ،يان بەو مەبەستەى خێر و پاداشت دەست بەخشەرى بخات ،وەربگرێت
و لە جێى خۆيدا خەرجى بكات ،ياخود لە حاڵێكدا كە بەخشەر مننەت بەسەر وەرگردا
بكات ،ئەوا لەم حاڵەتانەدا دەستى چاك و بااڵ ،دەستى وەرگر دەبێت .بەخشەر با لە
ڕواڵەتيشدا لە سەرەوە بێت ،كەچى لە ڕاستيدا -بە شێوەيەك لە شێوەكان -لە ژێرەوەيە.
كەسانێكى وا هەن كە لە هەژارانى ئارامگرن .سەر و قژيان پەرش و باڵوە و لە
كۆڕ و مەجليسدا بەردەوام توانجيان لێ دەدرێ .گەر لە دەرگا بدەن ،كەس دەرگايان
اللِ َلَب َ ّرَه ُْم
بەڕوودا ناكاتەوە .بە دەربڕينەكەى سەروەرى هەردوو جيهان :ل َ ْو أ َ ْق َس ُموا َع َل ٰ ّ
“ئا ئەوانە لە هەر بابەتێكدا سوێند بە خوا بخۆن ،خواى گەورە سوێندەكەيان ناخات و
بەدرۆيان ناخاتەوە" ”.بەڕڕائى كوڕى ماليك"يش يەكێكە لەمانە 1.هەركات موسوڵمانان
لە جەنگدا تووشى نەهامەتى بهاتنايە ،دەهاتنە الى بەڕڕاء و داوايان لێ دەكرد سوێند
بخوا كە دەبێ سەركەون .ئەويش سوێندى دەخوارد و بەمەش سەركەوتنيان بەدەست
دەهێنا 2.دەى ئەوەتا دەستى وەرگر دەشێ كەسێكى لەم شێوەيە بێت...
"ثەوبان"يش يەكێك بوو لەو هاوەاڵنەى كە زۆر نەدار بوو .لەگەڵ ئەوەشدا پێغەمبەرى
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ئامۆژگارى كرد كە داواى هيچ شتێ لە هيچ كەسێ نەكات.
خوا َ
ئيتر ئەويش لەو ڕۆژە بەدواوە داواى هيچ شتێكى لە كەس نەكرد .تەنانەت جارى وا
دەبوو بەسەر وشترەكەيەوە ڕێى دەكرد و قامچييەكەى لێدەكەوتە خوارەوە .كەچى بەس
بۆ ئەوەى داوا لە كەس نەكات ،يەكسەر دادەبەزى و خۆى بە دەستى خۆى قامچييەكەى
هەڵدەگرتەوە و دووبارە سوارى وشترەكەى دەبووەوە 3.دەى دەكرێ هەندێ جار شتێكيش
 1ترمذي ،مناقب 54؛ بيهقي ،شعب اإليمان .331/7
 2إبن حجر ،اإلصابة .281/1
 3إبو داود ،زكاة 27؛ إبن ماجة ،زكاة .25
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بە كەسێكى وا درابێت .ئەمەش هەروەك بەخشينى شتێك وايە بە حەزرەتى جوبرەئيل ،لە
دەمى دەركەوتنيدا لەسەر شێوەى ئادەميزاد ..هەرگيز نەبووە ئەم و كەسانى وەك ئەميش
كە لە دۆخى وەرگردان ،لە خوار ئەو كەسانەوە بن كە دەبەخشن .ئەوەتا لەو فەرموودەيەدا
كە دايكى ئيمانداران حەزرەتى عائيشە و حەزرەتى ئەبوهورەيرە ريوايەتى دەكەن ،باس
لەوە دەكرێت كە“ :كاتێك شتێك دەبەخشرێتە ئەو جۆرە مرۆڤانە ،لەپێشدا ئەو شتە -بێ
چەند و چوون -دەچێتە دەستى پەروەردگارەوە .جا ئيتر ئەو شتە لە اليەن پەروەردگار
1
خۆيەوە دەبەخشرێتە ئەو كەسە”.

ئامۆژگارييەكان
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ئەم ئامۆژگارييانەشمان
هاوكات لەگەڵ ئەمانەدا پێغەمبەرى خوا َ
دەكات“ :هەميشە عيززەتى خۆتان بەرز ڕابگرن .بە سواڵكردن خۆتان سووك و بێ
نرخ مەكەن .چ وەك تاك ،چ وەك دەوڵەت ،هەرگيز دامەبەزنە ئاستى "دەستى وەرگر".
بەڵكو هەوڵبدەن هەميشە "دەستى بەخشەر" بن .ئيتر بەم شێوەيە بەردەوام لەسەرەوە دەبن
و عيززەتتان دەپارێزن .بيرتان نەچێت! ئەوەى لەسەرەوە بێ ،هەميشە لەنێو دڵنيايى و
ئاسايشدا دەبەخشێت و دەبەخشێتەوە .ئەوەش كە لە ژێرەوەيە ،هەردەم بەترسەوە كۆدەكاتەوە
و بە ترسيشەوە دەژى .ئێوە ببنە دەستى فەرمانڕەوا ،نەك دەستى فەرمانبەر .باش بزانن،
ئەو كاتە دەبن بە فەرمانڕەوا كە لەسەرەوە بن”.

پێوەرى نێودەوڵەتى
لە هەمان كاتدا فەرموودەكە پێوەرێكى چاوساغ و تەرازوويەكى سەرنەكەريشە بۆمان
لە بوارى پەيوەندييە نێودەوڵەتييەكاندا .ئەگەر ئێمە دەستەكەى سەرەوە بين ،ئەوا لە
هاوسەنگييە نێودەوڵەتييەكاندا پێگەيەكمان دەبێت .ئيدى ئەوكات ئوممەتەكەمان ،كە
بووەتە سفرەى پاوانكراوى تێركردنى بەرژەوەندى زلهێزەكان ،هەلى ڕاستكردنەوەى پشتى
 1بخاري ،زكاة 8؛ مسلم ،زكاة 64-63؛ إبن حجر ،فتح الباري .279/3
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كۆماوى بەدەست دێنێ و خۆى ڕزگار دەكات .ئەگەرنا ،هەرگيز ناتوانێت بەرۆكى
خۆى لەم ژێردەستەيى و بەسووك تەماشاكراوييەى ئێستاى ڕزگار بكات .حاڵى حازريش
پڕيەتى لە ئاشكراترين بەڵگەى ئەم حاڵەتەى باسمان كرد ..ئەوەتا زلهێزەكان ئەو دوو سێ
فلسەى كە وەك خۆنواندنێك لە دەستيان دەبێتەوە ،وا ئێستا خەريكە بە مژينى خوێنى
ئەو گەالنە و كرۆژتنى ئێسكەكانيان بەرامبەرەكەى وەردەگرنەوە .ئێمەش لە بەرامبەر
هەموو ئەمانەدا تااڵوى ئەو سەرشۆڕييە دەچێژين كە دەرهاويشتەى ئەوەيە بووينەتە
"دەستى وەرگر" .جا بۆيە ئەركى سەرشانى هەموو اليەكمان هەم وەك تاك هەم وەك
ئوممەت ،هەوڵدان و بەگەڕخستنى هەموو هەوڵ و توانايەكمانە لەپێناو بەديهێنانى ئەو
ئاواتەى كە هەموو جيهانى ئيسالمى ،بگرە لە ڕوويەكەوە سەرجەم مرۆڤايەتى چاوەڕێى
دەكات لێمان.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) لە ڕێگەى ئەم دەربڕينە كورت و
داخۆ كێ دەزانێ پێغەمبەرى خوا َ
پوختەيەوە ئاماژەى بە چەند اليەن و ڕاستى ترى وەك ئەمەى كردبێ كە ئێمە باسمان
كرد؟...

 .١٢ئەو سێ تاقمەى لە قيامەتدا گرنگييان پێنادرێت
لە فەرموودەيەكدا كە ئيمامى موسليم ريوايەتى دەكات ،پێغەمبەرى
َو َس َلم) دەفەرموێ:

خواً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة

ث َ َلثَةٌ َل يُ َك ّل َِم َه َم ٰ ّ ُ
اب
ام ِة َو َل ي َ ْن ُظ ُر ِإل َ ْي ِه ْم َو َل يُزَ ّكِي ِه ْم َو ل َ ُه ْم َع َذ ٌ
الل ي َ ْو َم الَقِيَ َ
َ
ِيم :ا َ ْل ُم ْس ِب ُل ِإزَارَ ُه َو ا ْل َمنّ َا ُن الَّذِ ي َل يُ ْعطِي َشيئًا ِإ ّ َل َمنّ َ ُهَ ،و ا ْل ُمن َ ّف ُِق ِس ْل َعتَ ُه
أل ٌ
بِا ْل َحل ِِف ا ْلكَاذ ِِب

“سێ تاقم هەن ،لە ڕۆژى قيامەتدا خواى گەورە نە قسەيان لەگەڵدا دەكات ،نە
تەماشايان دەكات ،نە تەزكيەشيان دەكات ..هەروەها سزايەكى بەسوێشيان بۆ هەيە :ئەو
كەسەى لە كاتى ڕۆيشتندا پۆشاكەكەى بە زەويدا دەخشێنێ ،هەروەها ئەو منەتكارەى
هەر شتێ ببەخشێ منەتى پێوەدەكات ،ئەو فرۆشيارەش كە دەيەوێت بە سوێندى درۆ
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برەو بە شمەك و كااڵكانى بدات”...

1

پوختەواتا ڕۆڵى ڕوانينگا دەبينێ
ئەو چەند دێڕەى سەرەوە ڕاڤەيەكى كورتى فەرموودەكە بوو .ڕاڤە و پوختەواتاكان
(م ْر َصد) و تەرازوو دەبينن .لە ڕێى ئەوانەوە بە دواى حەقيقەتدا
ڕۆڵى ڕوانينگا َ
دەگەڕێين .بەاڵم بيرمان نەچێت ،ئەوان تەنها هۆكارێكن و هەرگيز نابنە خودى
حەقيقەت .جا وەرە ئێستا بڕوانە فريوخواردوويى و هەڵەى ئەوانەى لە دووتوێى ڕاڤە
و وەرگێڕانەكاندا بەدواى قورئاندا دەگەڕێن! چونكە ئەو قورئانەى لە اليەن خواوەندى
بەتواناى شكۆمەندەوە نازڵ بووە ،سەرتاپا موعجيزەيە .بەاڵم وەختێك هەڵدەستيت بە
ڕاڤەكردنى ،وەك ئەو شتەى لێ دەكەى كە بەرگ و پێستى بەرى داماڵراوە .لەبەر
ئەمە ،خاڵى سەرەكى بريتييە لە پاراستنى خودى واژە (لَفظ) ڕەسەنەكانى قورئان و
فەرموودە .جا بۆيە لەم ڕوانگەيەوە كەمێك لەسەر لەفزى فەرموودەكە دەوەستين ،سا
بەڵكو هزرەكان لە مەبەستى ناو فەرموودەكە نزيك بكەينەوە .لە ڕاستيدا هەرچى كرد و
كۆششمانە لەپێناو بوونە پەروانەى دەورى ئەو تاڤگەى نوورەيە .ئەمەش خۆى لە خۆيدا
سەير و سلووكێكى عەقڵى و زيهنييە .هەموو نزا و پاڕانەوەشمان لە پەروەردگار ،بە
هاناوە ناردنى لوتف و كەرەمى نەبڕاوەى خۆيەتى تا سەركەوتوومان بكات لە سەير و
سلووكى ڕۆحانيدا.

هەروەك دەبينن وشەى سێ (ث َ َلثَة) بە ڕەهايى جێهێڵراوە .واتە دەكرێ پياو بن يا
ئافرەت .وەك چۆن دەكرێ تاقم و كۆمەڵێكيش بگرێتەوە .ديسانەوە دەكرێ مەبەست
لەو سێ كەسە يان سێ گرۆيە ،زانايان يان نەفامان بێ .هەرچۆنێك بێ ،لەبەر
ئەوەى مەبەستى سەرەكى ،زياد لە ناسنامەى كەسەكان ،وەسف و سيفەتەكانيانە .بۆيە
فەرموودەكەش بە ڕاشكاوى باسى نەكردوون و دەرگاى ڕەهايى لێ خستووونەتە سەرپشت.

"ث َ َلثَةٌ" وشەيەكى نەناسراو (نَكِ رَة)يە .تەنوينەكەى كۆتاييشى ئەمە دەگەيەنێت.
كەواتە ئەم كەسانە .كەسانێكى نەناسراو و بێ ناسنامەن .بەجۆرێك ،هيچ پێناسێك نييە
 1مسلم ،اإليمان 174-171؛ ترمذي ،البيوع 5؛ أبو داود ،اللباس .25
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بيانناسێنێت .ئەوانە كەسانێكى نزم و بێ ئەرزشن .هێندە نزم و بێ ئەرزشن ،تەنانەت
شايستەى ئەوە نين هيچ نرخ و بەهايەكيشيان بۆ دابنرێت .وەك چۆن خواى گەورە
( َج َّل َج َللُ ُه) تەماشايان ناكات و قسەيان لەگەڵدا ناكات ،بە هەمان شێوە ئێوەش قسەيان
لەگەڵدا ناكەن و بەالتانەوە گرنگ نييە بيانناسن .ئەوانە مرۆڤانێكن بە دڵ نەك بە
جەستە ،شكستيان هێناوە و ويژدانيان لەژێر بارى گرانى جەستەياندا پليشاوەتەوە و
هێندەى گەرديلەيەك ئامادەيى و تاسەى گەيشتن بە پلە بەرز و بڵندەكان لە دەروونياندا
نييە .نەك هەر نييە ،بەڵكو بەردەوام لە زەلكاوى نزمى و ڕيسواكردەييدا ڕۆدەچن...
ڕاستەوخۆ بەدواى ئەم وشەيەشدا سێ كردار باس دەكرێت ،كە هەرسێكيان ئاماژە بۆ
دەمى ڕانەبردوو دەكەن .ئەم سێ كردارەش تابلۆيەكى سەرتاپاڕەش بۆ ئەم سێ تاقمە
دەكێشن .ئيدى هەر ئەوەندەى دەڵێى "سێ" ،يەكسەر خۆت لەسەر پشتى ئەم "سێ"يە
دەبينيتەوە و ،وەك بڵێى دەكەويتە تەماشاكردنى عاقيبەتى تاريكى ئەو سێ كۆمەڵە.

سێ بێبەشى
بێبەش بوون لە ئاخاوتن

المضارع)ەى سەرەتاى ڕستەى َ"ل يُ َك ّل َِم َه َم
يەكەم كردار ئەو كردارە ڕانەبردوو (الفِعل ُ
ّٰ ُ
الل"يە .هەروەك دەزانين كردارى ڕانەبردوو ئاماژە بۆ دەمى ئێستاش و داهاتووش
دەكات .ئەمە ئەوە دەگەيەنێت كە خواى گەورە (ع ََّز َو َجلَّ) قسە لەگەڵ مرۆڤدا ناكات
كام مرۆڤ؟ ئەو مرۆڤەى دەمى بە گوڵى گوفتار پشكووتووە و ئامادەيى و لێهاتنى
(مخاطَب)ى پەروەردگارى پێ بەخشراوە .هەرچى كارەساتيشە لەم
بوون بە دوێنراو ُ
(الرَحمن)دا وەك
يەكەم ڕستەيەوە دەست پێدەكات .ئەگەرچى خواى گەورە لە سورەتى ّ
نيعمەت و منەتێك باس لە بەديهێنانى "بەيان" دەكات لە مرۆڤدا ،كەچى وا ئێستا قسە
لەگەڵ ئەو مرۆڤەدا ناكات ،بگرە هەر ناشيدوێنێ .ئەمە لە كاتێكدا كە گوفتارى
"المتَ َك ّلِم"ە .جا ئيتر ئەم مرۆڤەى كە
مرۆڤ بەڵگەيە لەسەر ئەوەى كە خواى گەورە ُ
تواناى گوفتارى پێ بەخشراوە و لەم ڕووەوە بووەتە بەڵگە لەسەر سيفەتى "كَالم"ى
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پەروەردگار ،بۆ ئاستێكى وەها نزم شۆڕ دەبێتەوە كە بە دوێنراو قبووڵ ناكرێت و قسەشى
لەگەڵدا ناكرێت .جا ئايا سزاى لەوە سەختتر هەيە كە مرۆڤ لە ڕۆژێكدا كە لەوپەڕى
ئاتاجيدايە بە قسەكردن و دەربڕينى دەردەكانى ،گوێى بۆ نەگيرێ و نەدوێنرێت؟ لەو
ڕۆژەدا پەلەقاژە دەكات و بە تەواوى بوونيەوە داواى يارمەتى دەكات .كەچى ئەو زاتەى
كە تەنها ياريدەدەر و داڵدەدەرە ،هەر گوێشى بۆ ناگرێ .قورئانى پيرۆز بەم جۆرە وێناى
ئەو ديمەنە دڵتەزێنەمان بۆ دەكات :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ (المؤمنون :
“ )108دەمتان داخەن و قسەم لەگەڵ مەكەن ”.چونكە شوێنى قسەكردنتان دنيا
الل" بچێژن .كەچى تا لە دنيادا بوون
بوو ..دەتانتوانى لەوێ قسە بكەن و تامى "أُنس بِ ٰ ّ
نەبوونە هاوڕاز (أنيس)ى پەروەردگار .دەى ئەمڕۆش پەروەردگار نابێتە "أنيس"ى ئێوە.

بێبەش بوون لە نەزەرى ئيالهى

دووەم تابلۆ بريتييە لەَ :و َل ي َ ْن ُظ ُر ِإل َ ْي ِه ْم “خواى گەورە تەماشايان ناكات ”.لەو
ڕۆژەدا كە لە هەموو كات زياتر پێويستيان بە الكردنەوەى پڕ ڕەحمەت و بەزەيىيە،
خواى گەورە ( َج َّل َج َللُ ُه) بە هيچ شێوەيەك بە ڕوانينيى ڕەحمەتەوە بۆيان ناڕوانێت .لەو
1
ڕۆژەدا هەندێ ڕوخسار لە خۆشيدا گەش و درەوشاوەن ،هەندێكى تريش گرژ و مۆنن.
بێگومان كۆمەڵەى دووەم ئەو جۆرە كەسانەن كە خواى گەورە بە نەزەرى ڕەحمەت بۆيان
ناڕوانێت .لەو ڕۆژەدا كە هەركەسەو بە ناوى خۆيەوە بانگ دەكرێ و ،هەريەكەو لە
ڕێگەى هۆكارێكەوە ڕزگارى دەبێ ،حاڵى ئەم بەدبەختانەى كە تەماشايان ناكرێ ،دەبێ
چەندە جەرگبڕ و دڵتەزێن بێت!
سزاى دەنگدابڕينەكەى كەعبى كوڕى ماليكتان بێتەوە ياد! لەگەڵ ئەوەشدا كە
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ماوەيەكى زۆر كەمى خاياند ،كەچى
دەنگدابڕينەكەى پێغەمبەرى خوا َ
2
دنياى لێ هاتەوە يەك و ،خۆشى و ئەوانەشى ڕووداوەكەيان دەبيست ،پەژارە دايدەگرتن.
 1بڕوانە :سورەتى آل عمران ،ئايەتى ١٠٧-١٠٦؛ سورەتى القيامة ،ئايەتى ٢٥-٢٢؛ سورەتى عبس،
ئايەتى .٤١-٣٨
 2بڕوانە :بخاري ،مغازي 79؛ مسلم ،توبة .55-53
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بەاڵم ئەو كەسانەى ئێمە قسەيان لێدەكەين بۆ هەتاهەتايە شايستەى ئەم چارەنووسە
دەبن .ئاممان خودايە! دۆزەخيش ئەوەندە سامناك نييە .نەڕوانينى ئەو پەروەردگارە
خاوەن ميهر و سۆزى ڕەهايە بۆ تەنها ساتێكيش ڕووەو مرۆڤ ،چ سزايەكى گەورە و
چ چارەنووسێكى داچڵەكێنەرە!
ئێمە بڵێين چى؟ ئاخر چيت چاندبێ هەر ئەوە دەدووريتەوە .ئەوانەى چاكەيان
چاندووە چاكە و ،ئەوانەشى خراپەيان چاندووە خراپە.

بێبەش بوون لە تەزكيە

حاڵەتى سێهەميش بريتىيە لەَ :و َل يُزَ ّكِي ِهم “خواى گەورە پاكيان ناكاتەوە ،ياخود
بڕيار لەسەر پاكێتييان نادات” بەڵێ وايە ،پێويستە ئادەميزاد لێرە واتە لە دنيادا پاك
ببێتەوە ،تا ئەوەى بەوپەڕى پاكوخاوێنييەوە بڕواتەوە ئەودنيا .واتە پرۆسەى پاك بوونەوە
لە خەوشى گوناهـ و تاوان -لە دنيادا بەجێ دێ .گەرنا ،لە ئاخيرەتدا تەنها دۆزەخمرۆڤ پاك دەكاتەوە .جا بۆيە خواى گەورە تەزكييەشيان ناكات.
مرۆڤ تەنها يەكجار دێتە گۆڕەپانى تاقى كردنەوەوە و تەنها يەك دەرفەتى
سەركەوتنيشى پێ دەدرێ .جا هەركەس بەباشى سوود لەو دەرفەتە وەربگرێ ،براوە
دەبێت .هەركەسيش فەرامۆشى بكات ،دۆڕاو و مايەپووچ دەبێ .لەم نێوەندەشدا
هەڵبژاردەى سێهەم بوونى نييە.
ئەم مرۆڤە داماوەى كە "ڕۆح" و "ويژدان" و "لەطيفەى ڕەببانى" و "سر" و "خەفى" و
"أخفا" و هەموو هەست و نەستەكانى ترى بە وێنەى نەخۆشييە ماددييەكانى حەزرەتى
ئەييوبً(عَلَ ْي ِه َّالسالم) داوەشيوە و هيچى بەسەر هيچەوە نەماوە ،لەو ڕۆژەدا چاو بە حاڵى
پەرێشانى خۆيدا دەگێڕێ و بە دواى هيوايەك ،بەشوێن دەرفەتێكدا دەگەڕێ“ :داخۆ
بتوانم لەژێر بارى تاقەت پرووكێنى تاوانەكانم قوتارم بێ؟! تۆ بڵێى لە عارەقى تاگەروو
هاتووى شەرمەزارى سەرپێچييەكانم بەپاكژى بێمە دەر؟!”
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عاقيبەت :سزايەكى بەسوێ

عاقيبەتيشيانَ :و ل َ ُهم َع َذ ٌ َ
ِيم “سزايەكى بەئێش و ئازاريان بۆ هەيە ”.لەگەڵ
ْ
اب أل ٌ
هەر هەنگاوێكيان خۆيان لە بەرامبەر سزا و ئەشكەنجەيەكى بەسوێدا دەبيننەوە .سزايەك،
كزە لە جەرگى مرۆڤ دێنێ و سوێ دەخاتە دڵيەوە .ئيدى بەم جۆرە خۆيان لە گێژاو
و چاڵى سزايەكى وەهادا دەبيننەوە...
داخۆ دەبێ ئەو سێ تاقمە كێ بن كەوا دووچارى ئاوەها سزايەك دەبنەوە؟ كێن
ئەوانەى كەوا خواى گەورە ناياندوێنێت و بۆيان ناڕوانێت و پاكيان ناكاتەوە؟ ئەوانە كێن
كە سزايەكى بەسوێيان بۆ ئامادە كراوە؟ هەر بۆيە ئەو كەسەى تا ئێرەى فەرموودەكە
دەخوێنێتەوە ،خوليا و تاسەيەكى بێ وێنەى تێدا دەبزوێت ..ئيدى ئێستا سەرتاپا بووەتە
پارچەيەك لە سەرنج و ،هەموو هێزى مەراق و پشكنينى خۆيى خستووەتە حاڵەتى
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) دەفەرموێ:
ئامادەباشييەوە .ئينجا ڕاستەوخۆ بەدوايدا پێغەمبەرى خوا َ
ا َ ْل ُم ْس ِب ُل ِإزَارَ ُه “ئەو كەسەى لە ڕۆيشتندا پۆشاكەكەى لە زەوى دەخشێنێت ”.ئەمەش
خوازە (كِنايَة)يە بۆ لوتبەرزى و خۆ بەزلزانى.

بێگومان لە مێژووى ڕۆما و يۆنانييەكاندا ديمەنى ئەو كەسانەتان ديوە كە دامێنى
پۆشاكەكانيان بەدواى خۆياندا دەخشێنن .تەنانەت ئەم حاڵەتە لە فليمەكانيشياندا
دەردەكەوێت .بەاڵم ئەوەى لێرەدا گرنگە خشانى چمكى پۆشاك نييە ،بەڵكو بەهێماكردنى
ئەم دياردەيەيە وەك گوزارشتێك لە فيز و خۆبەزلزانيى مرۆڤەكان .جا خۆ مەبەستى
فەرموودەكەش هەر ئەمەيە.

خۆ بەزلزانى و لووتبەرزى
چەندين ئايەت و فەرموودەى پيرۆز باس لە خۆ بەزلزانى و لوتبەرزى دەكەن و
ڕوونيان كردووەتەوە كە چ دەردێكى سامناكن و چ ئەنجامگەلێكى سامناكيشيان لێ
دەكەوێتەوە .ئەوەتا پێغەمبەرى خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) لە فەرموودەيەكدا دەفەرموێَ :ل
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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دْخ ُل ا ْل َجنَّةَ َم ْن كَا َن فِي ق َ ْل ِب ِه ِم ْثق َ
َال َح ّبَ ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل ِم ْن كِرب “هەركەسێك هێندەى دەنكە
يَ ُ
1
خەرتەلەيەك خۆبەزلزانين (كيبر) لە دڵيدا هەبێ ،ناچێتە بەهەشتەوە”.
هۆكارى ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەى كە خواى گەورە ( َج َّل َج َللُ ُه) ڕێگاكانى هيدايەتى
بە ڕووى ئەو كەسانەدا داخستووە كە بە ئەندازەى گەرديلەيەك خۆيان پێ گەورەيە و فيز
لێ دەدەن .ئەوەتا خواى گەورە لە قورئانى پيرۆزدا دەفەرموێ:
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ
ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ (األعراف )١٤٦ :
“ئەو كەسانەى بە ناحەق فيز لێ دەدەن لە زەويدا و خۆيان بە گەورە دەزانن،
لەمەودوا ڕووى دڵيان وەردەچەرخێنم لە تێگەيشتنى ئايەت و فەرمانەكانم ،خۆ
ئەگەر هەموو موعجيزە و بەڵگەكانيش ببينن ،هێشتا هەر ئيمان ناهێنن .خۆ
ئەگەر ڕێى ڕاستيش ببينن ،هەر پەيڕەوى نابن .بەاڵم ئەگەر ڕێى گومڕاييان
بەرچاو كەوت ،دەستبەجێ دەيگرنە بەر .ئەمەش لەبەر ئەوەيە كە ئەوان بڕوايان

بە ئايەتەكانمان نەكرد و لێيان بێئاگا بوون”.

كيبر و خۆبەزلزانين پەردەيەكە بەسيرەت و بينايى دڵ كوێر دەكات .ئەو ويژدانەى
وا بووەتە مۆڵگەى كيبر ،ئەو موعجيزە و كارە دەراسايانە نابينێت كە وا لە پەڕە بە
پەڕەى پەڕاوى مەزنى بوونەوەراندا بە مەرەكەبى توانست و دانستێكى ڕەها نەخشێنراون.
چ جاى ئەوەى پەييان پێ بەرێت و لێيان تێبگات! ئاخر كە بەصيرەت كوێر بوو ،بەصەر
چى بكات لە ئيدراك؟!
گەورەيى تەنها بۆ خواى گەورەيە .كەوابێ كەى گونجاوە بە چاوى لێبووردەييەوە
بڕوانرێتە ئەو كەسەى حەقيقەتێكى وەها مەزن ،كە ڕۆژى پێنج جار لە منارەكانەوە بە
وێنەى ئاوى ژيان دەچۆڕێتە ويژدانەكانەوە ،بداتە پاڵ كەسان و شتانى تر؟!
 1مسلم ،إيمان 149-147؛ ترمذي ،بر 61؛ أبو داود ،لباس .26
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لە فەرمايشتێكى قودسيدا خواى گەورە دەفەرموێ:

ا َ ْلكِ ْ ِبيَا ُء ِر َدائِي َو ا ْل َعظَ َم ُة ِإزَا ِري ،ف َ َم ْن نَاز َ َع ِن واحِ ًدا ِم ْن ُه َما ق َ َذ ْف ُت ُه فِي النّ َا ِر

“كيبرياء ريدامە و عەزەمەتيش ئيزارم .هەركەسێ لەم بابەتەدا بكەوێتە ملمالنێوە
1
لەگەڵمدا( ،سەرشۆڕى دەكەم و) فڕێى دەدەمە دۆزەخەوە”.
"كيبرياء" بە واتاى گەورەيى و شكۆمەندى دێ ،كە ئەوەش يەكێكە لە سيفاتە بەرز
و بڵندەكانى خواى گەورە .پۆشاكى دەرەكى و ناوەكى بۆ ئادەميزاد چى بگەيەنێت ،كيبريا
و عەزەمەتيش  -بەجۆرێك كە چۆنێتييەكەى الى ئێمە نەزانراوە  -هەمان شت دەگەيەنن
بۆ پەروەردگار .هەر كەسيش بيەوێ ئەم سيفەتانە لەگەڵ خواى گەورەدا بەش بكات،
خواى گەورە بە سزاى شايستەى خۆى دەگەيەنێت و دەيخاتە ناو دۆزەخەوە.
بە خەياڵتدا نەيەت كە ئيمان لە دڵێكدا سرەوت بگرێ كە خەوشى كيبرى لێ
نيشتبێ .بە واتايەكى تر ،هەرگيز ئيمان بە خوا نابێتە هاونشينى دڵێك كە جگە لە
خواى گەورە (ع ََّز َو َجلَّ) شتێكى ترى تێدا سرەوتبێ .جا ئيتر ئەمەش حاڵى ئەو كەسەيە
كە خۆبەزلزانى و لوتبەرزى لە هەڵسوكەوت و ڕەفتارەكانيدا ڕەنگى داوەتەوە .هەر بۆيە
لە فەرموودەكەشدا كەسايەتى و ئەدگارى ئەو جۆرە مرۆڤە ،لەسەر شێوەى“ :ئەو كەسەى
لە ڕۆيشتندا پۆشاكەكەى لە زەوى دەخشێنێت” وێنا كراوە.

منەتكار
"منّ َان" .ئەم مرۆڤە ،خواى گەورە ماڵ
كەسى دووەم يان كۆمەڵەى دووەم بريتييە لە َ
و سامانێكى پێ بەخشيوە تاوەكو چۆن خۆى لێى سوودمەند دەبێ ،ئاواش سوود بە
دەوروبەرەكەى بگەيەنێت و بيبەخشێت بەوانيش .تا لە بەرامبەريشدا خواى گەورە يەك بە
 1مسلم ،البر 136؛ أبو داود ،لباس ( .26دەقى فەرموودەكە لە أبو داودەوە وەرگيراوە).
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هەزار پاداشتى بداتەوە .بەاڵم ئەم مرۆڤە هەر خۆشى تێنەگەياندووە و هيچى نەبەخشيوە.
گەر جاربەجارێكيش شتێكى بەخشيبێ ،ئەوەشى بە منەتكردن پووچ كردووەتەوە .لەبيرى
چووبووەوە كە چ خۆى و چ سەروەتەكەشى بەندە و موڵكى پەروەردگارن .ئەمە لە
كاتێكدا كە هەموو ئەركێكى ئەو خۆى لەوەدا دەبينێتەوە كە موڵكى خواى گەورە دابەش
بكات .كەچى ئەو ،هەروەك ئەوەى خاوەن موڵكى ڕاستەقينە بێت ،كەوتە شەيدايى منەت
كردن بەسەر خەڵكييەوە .ئاى ئەوە چ غەفڵەتێكى گەورە و چ كەوتنێكى ترسناكە!
ڕاستە خواى گەورە ( َج َّل َج َللُ ُه) سەروەت و سامانى پێبەخشيوە ،بەاڵم ئەو سەروەت و
سامانە مافى كەسانى تريشى پێوەيە .كەچى ئەم مرۆڤە دێت ڕەزيلى دەكات و دەستى
دەنوقێنێ .خۆ ئەگەر شتێكيشى لەدەست ببێتەوە ،ئەوا منەتى پێوە دەكات و دەيداتەوە
بە چاوى بەرامبەرەكەيدا .مەگەر نەيدەزانى كە ئەگەر هەر هيچيش نەبەخشێت بەاڵم
بە ڕوويەكى خۆشەوە ئەو كەسە لەكۆڵ خۆى بكاتەوە كە داوا دەكات ،لەو سەدەقە و
بەخشينە باشترە كە ئازارى بەدوادا دێت؟! ئەوەتا قورئانى پيرۆز دەفەرموێ  :ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ (البقرة “ )263 :قسە و گوفتارێكى
جوان و شيرين و چاوپۆشييەك (لە هەڵە) ،چاكترە لەو سەدەقە بەخشينەى كە

ئازارى بەدوادا دێت و منەتى لەگەڵ بێ”.

"منّ َان" لە هەمان كاتدا مرۆڤى ڕژد و دەست نووقاويش دەگرێتەوە .ئەمە لە
َ
كاتێكدايە كە ڕژدى و ڕەزيلى ،مرۆڤ لە خوا و لە بەهەشت و لە خەڵكيش دوور
ً(صل َّ َى الله
دەخاتەوە ..بەڵێ ،دوورى دەخاتەوە و لە دۆزەخى نزيك دەكاتەوە .پێغەمبەرى خوا َ
عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) لە فەرموودەيەكدا لەبارەى ڕەزيلييەوە دەفەرموێ:
ا َ ْلبَخِ ُ
يب ِم ِن النّ َا ِر
يل بَعِي ٌد ِم َن ٰ ّ
اللِ بَعِي ٌد ِم َن ا ْل َجنّ َ ِة بَعِي ٌد ِم َن النّ َِاس ق َ ِر ٌ

“مرۆڤى چرووك و ڕەزيل لە خواوە دوورە ..لە بەهەشتەوە دوورە ..لە خەڵكيش
1
بەدوورە و لە دۆزەخيش نزيك”.
 1ترمذي ،البر 40؛ طبراني ،المجمع الكبير .27/3
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سزايەك لە ڕەگەزى كردار

لە فەرموودەكەدا ياسايەكى ڕەوانبێژيمان بەرچاو دەكەوێت كە پێى دەڵێن "ال ّلَف
"منّ َان"ە .ئەوەتا
المرَتَّب" .واتە ،دەستەواژەى " َو َل ي َ ْن ُظ ُر ِإل َ ْي ِه ْم" ڕووى لە َ
و النّ َشر ُ
هەردووكيشيان لە ناوەڕاستدا هاتوون .يەكەمين و دوايەمين دەستەواژەش دووبارە دەڕواننە
يەكترى .لەمەوە دەتوانين ئەم ئاماژە ڕەوانە هەڵبێنجێنين :وەك چۆن كەسى منەتكار لە
دنيادا بە چاوى بەزەييەوە نەيدەڕوانييە خەڵكى و گرنگى پێ نەدەدان ،ئەگەر جاروباريش
بيبەخشيايە ،ئەوا دەيدايەوە بە چاوياندا و پووچەڵى دەكردەوە ،لە ئاخيرەتيشدا ڕووبەڕووى
سزايەك دەبێتەوە كە لە هەمان ڕەگەزى كردارەكەيەتى و ،خواى گەورەش ( َج َّل َج َللُ ُه) بە
هەمان شێوە مامەڵەى لەگەڵدا دەكات.
ئەوانەشى كەوا بە لووتبەرزى و خۆبەزلزانييەوە بە ڕێگادا دەڕۆن و دامێنى
پۆشاكەكانيان بە زەويدا دەخشێنن و بێزيان نايەت قسە لەگەڵ كەسدا بكەن ،با باش بزانن
كە خواى گەورە لە قيامەتدا قسەيان لەگەڵدا ناكات .با ئەمە بزانن و بەو ڕێگەيەدا
نەڕۆن كە دەيانگەيەنێتە ئەو سزايە.
كەسى سێيەميش ئەو مرۆڤەيە كە بە درۆ و بە پاڵنەرى هەستێكى نامەردانەى
وەك دابين كردنى بەرژەوەندى دنيايى ،سوێند دەخوات -ئەمە سەربارى ئەوەى كە سوێند
خواردن تەنانەت لە كاتى ئاساييشدا دروست نييە -و دەيەوێت لەم ڕێگەيەوە برەو بە
ماڵەكەى بدات و بيفرۆشێت .ئەمەش ئەو سێيەمين تابلۆيەيە كە مرۆڤ ڕاپێچى
چارەنووسێكى ڕەش دەكات و دەيخاتە بەر هەڕەشەى " َو َل يُزَ ّكِي ِهم".
" َو ا ْل ُمن َ ّف ُِق ِس ْل َعتَ ُه بِا ْل َحل ِِف ا ْلكَاذ ِِب"يش گوزارشت لە كۆمەڵەى سێيەم دەكات.

هەروەك لە سەريشەوە ئاماژەمان پێدا ،ئەمانە كەسانێكن وا دەزانن لە كاروبارى
بازرگانيدا لە ڕێگەى درۆوە قازانج دەكەن و باوەڕيشيان وايە كە بە سوێندى درۆ خەڵكى
هەڵدەخەڵەتێنن .بەڵێ ،ئەو سێيەمين كۆمەڵەش كە شايستەى سزان ،ئا ئەمانەن.
جا ئێستا تەماشايەكى ئەم " َجوَا ِم ِع ال َكلِم"ەى پێغەمبەرى
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)

ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)
خوا َ

بكەن
191

و لە ناخى دڵتانەوە بڵێن :ف َ َص َد َق رَ ُس ُ
اللِ .دووپات كردنەوەى ئەمەش لەپاش هەر
ول ٰ ّ
فەرموودەيەك ،قەرزى ئەستۆمانە .هەموو دەربڕينێكى ئەو زاتە وامان لێ دەكات كە
"م َح ّ َم ٌد رَ ُس ُ
الل".
ول ٰ ّ
بڵێينُ :

 .١٣بەاڵى زمان و عيففەت
لە فەرموودەيەكى تردا كە ئيمامى بوخارى ًلە صەحيحەكەيدا ڕيوايەتى كردووە،
پێغەمبەر (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) دەفەرموێ:
َم ْن ي َ ْض َم ْن لِي َما ب َ ْي َن ل َ ْحيَ ْي ِه َو َما ب َ ْي َن ِر ْجلَ ْي ِه أ َ ْض َم ْن ل َ ُه ا ْل َجنَّةَ
“هەركێ سەبارەت بەوەى لەنێو هەردوو شەويلگە و لەنێو قاچەكانيايەتى پەيمانم
1
بداتێ و بۆم زامن بكات ،منيش بەهەشتى بۆ زامن دەكەم”.
ً(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه)ً .ئەو لە هەموو
ئەو كەسەى ئەم قسەيە دەكات پێغەمبەرى خوايە َ
كەس باشتر دەزانێ كە مرۆڤ تواناى كەفالەتى چى هەيە و چيشى لە توانادا نييە .جا
ئەگەر فەرمووبێتى گەرەنتى بەهەشت دەكەم ،ئەوا بە دڵنياييەوە دەيكات .ئەوەتا دەبينين
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ) ،كە
كاتێ كەسێ لەبارەى هاوەڵێكى بەڕێزى وەك عوسمانى كوڕى مظعون َ
بە برا ناوى بردووە و لە باوەشى گرتووە ،دەڵێت“ :بووى بە باڵندەى بەهەشت و جێت
هێشتين ”.پێغەمبەرى خواًً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) بەرپەرچى دەداتەوە و ،دەفەرموێ“ :من
سەربارى ئەوەى پێغەمبەرى خوام ،كەچى هێشتا نازانم چۆن مامەڵەم لەگەڵ دەكرێت.
2
تۆ لە كوێوە زانيت ئەو بەهەشتييە؟!”
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بەڵێنى بەهەشت دەدات
ئەمە ئەوە دەگەيەنێت كاتێك پێغەمبەرى خوا َ
بەو كەسەى كە بەڵێنى پاراستنى نێوان دەم و داوێنى داوە و بەڵێنەكەشى دەباتە سەر ،ئەوا
ئەمە هەروا و لەخۆوە نييە .بەڵكو بەڵێنێكى وا ،بە دڵنياييەوە پاڵى داوە بە هەواڵێكەوە
كە خواى گەورە پێى ڕاگەياندووە.
 1بخاري ،رقاق .٢٣
 2بخاري ،جنائز ٣؛ أحمد بن حنبل ،المسند ٤٣٦/٦ ،٢٣٧/١؛ طبراني ،المجمع الكبير .37/9 ،139/5
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جا خۆ ئەو سەروەرە هەرگيز بەگوێرەى ويست و ئارەزووى خۆى بەدەم خواوە قسەى
نەكردووە .كەوابێ ،فەرمايشتەكانى خودى حەق و حەقيقەتن .ئەو بەڵێنانەشى كە داونى،
هەر ئەوەندەى ڕۆژيان هات ،هەموويان وەك خۆيان دێنە دى.
ئەگەر تۆ توانيت پارێزگارى ئەو زمانەى نێوان شەويلگەكانت بكەيت و ،نێو دامێنت
بپارێزيت و بە عيففەتەوە بژيت ،ئەوا بێ هيچ دوودڵييەك دەڵێم كە ئەگەر لە ڕۆژى
دواييدا زەبانييەكان قۆڵبەستيان كرديت و بەرەو دۆزەخ ڕاپێچيان كرديت ،ئەوا دەتوانى تا
الل كەفالەتى كردووم ”.دڵنيابە
دەنگت بڕ دەكات هاوار بكەيت و بڵێيت“ :من رسول ٰ ّ
ئەم هاوارەت بێهوودە نابێ و دەبينى كە چۆن شەفاعەت و كەفالەتى حەزرەتى محمد
المصطفىً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) دەگاتە فريات.

قسەكردن نيعمەتە
لە ڕاستيدا دەمى مرۆڤ كە بەهرەمەندى نيعمەتى دەربڕينە ،ئەندامێكە نرخ و
بەهاى لە پێوانە نايەت .بەاڵم كاتێ ئەندامێكى وا موبارەك لە خراپەدا بەكارهات،
دەبێ بە زيانبەخشترين ئامراز و مرۆڤ بەرەو كارەسات و لەناوچوون دەبات .هەر
دەمە كە مرۆڤ بە هۆيەوە دەتوانێ تەسبيح و تەقديسى خواى گەورە بكات .فەرمان
كردن بە چاكە و نەهى كردن لە خراپەش هەر لە ڕێى دەمەوە دەكرێت .مرۆڤ لە ڕێى
دەمەوە پەڕاوى گەردوون و ڕاڤەكارە ئەزەلييەكەى كە قورئانى پيرۆزە ،دەخوێنێتەوە و بۆ
كەسانى تريشى باس دەكات .جارى واش هەيە بە دەربڕين و گوفتارەكەى مرۆڤى بێباوەڕ
دەهێنێتەوە نێو بازنەى باوەڕەوە ..بەمەش كارێك ئەنجام دەدات كە چاكتر بێ لە هەموو
ئەو شتانەى خۆرى بەسەردا هەڵدێ و ئاوا دەبێ ..هەروەها مرۆڤ لەڕێى دەميەوە بەرز
دەبێتەوە بۆ "أ َ ْعلَى ال ِع ّليين" و لە لوتكەى "صيدديقييەت"دا تەخت دادەمەزرێنێ.

بەاڵم بيرمان نەچێت كە هەر ئەم دەمەشە مرۆڤ بەرەو تياچوون دەبات .ئەوەتا
هەرچى كوفر و كوفرانە ،هۆكارەكەى دەمە .ئەوانەى پڕ بە دەم جنێو بە خوا و پێغەمبەرە
پايەبەرزەكەىً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) دەدەن ،هەر لە ڕێى دەمەوە ئەم تاوانە قێزەونە ئەنجام دەدەن.
هەرچى درۆ و غەيبەت و بوختانيش هەيە هەر بە دەم دەكرێت .لەمەوە بيگرە تا ئەوەى
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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مرۆڤ لە ڕێى دەمەوە دەكەوێتە نێو چاڵى درۆى موسەيلەمەوە.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) تەنها يەك وشە دەفەرموێ و سەرنج بۆ الى
ئەوەتا پێغەمبەرى خوا َ
يەك ئەندام ڕادەكێشێ ..ئيدى ئەو تاكە وشەيە ،بە سەدان حەقيقەت كە تا ئێستا باس
نەكراون و ،ئەو چەند اليەنەش كە لەسەرەوە باسيان ڕابورد ،هەر هەمووى لە خۆيدا
كۆدەكاتەوە .پێمان دەفەرموێ“ :دەم لە بازنەى ڕێگەپێدراوى خۆيدا بەكاربێنن ،تا منيش
بەڵێنى بەهەشتتان بدەمێ ”.ئەمە بەو مانايە نايەت كە "دەمتان دابخەن و بۆ خۆتان لە
گۆشەيەكدا دابنيشن" .بەڵكو مەبەستى ئەوەيە كە“ :لە بازنەى ڕێگەپێدراودا بەكارى
بێنن”.

ئەدەب لە قسەكردندا
دەبينين پێغەمبەرى خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) ناوى ئەندامى مەحرەم ناهێنى ..بەڵكو
لە شوێنيدا دەستەواژەى "لە نێوان دوو قاچ" بەكار دەهێنێ .ئەمەش خۆى لە خۆيدا
يەكێكە لە دەركەوتەكانى ئەدەبە بەرزەكەى .جا خۆ تەنانەت كاتێ لەو شتانەش دەدوا
كە باس كردنيان بە الى ئێمەوە ئەوپەڕى ئاسايى و سروشتى بوون ،ئەو لەنێو ئەدەبێكى
قووڵى وا تايبەت بە خۆيدا قسەى لێدەكردن ،تەنانەت ئەو شتانەش كە بە ڕواڵەت بەالى
هەندێكمانەوە ناحەز و بێزراو بوون ،لەپڕ لەبەر چاواندا دەبوون بە تابلۆى جوان و نەخشين.
مرۆڤێك بوو هەر بە ئەخالق و ئاكار و خووڕەوشت و سروشتى لەسەر جوانى و جوانخوازى
بەرنامەڕێژ كرابوو.
بڕوانە ،كاتێك باس لە ئەندامێك دەكرێت كە ناوهێنانى لەنێو مرۆڤەكاندا مايەى شەرمە،
ئەو لەنێو جوانييە تايبەتەكەى خۆيدا ئاماژەى بۆ دەكات و دەستەواژەى "نێوان دامێن"
بەكاردەهێنێ .دەى من چى بڵێم“ :هەڵبەتە جوانە ئەوەى پەيڕەوى جوانان دەكات”...

نێوان دامێن
نێوان دامێن زۆر گرنگە .ئەو ميوە قەدەغەكراوەى كە بوو بە هۆكارى هاتنە دەرەوەى
حەزرەتى ئادەم لە بەهەشت ،لەم ڕەهەندەدا ڕوويداوە .جا لەبەر ئەوەى شيكردنەوەى دوور
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و درێژى ئەو ئايەتەى كە باس لە هاتنە دەرەوەى حەزرەتى ئادەم دەكات لە بەهەشت ،لە
دەرەوەى بابەتەكەمانە ،بۆيە ئێستا ناچينە ناو ئەو باسەوە .بەاڵم لەبەر هەستياريى و
گرنگى بابەتەكە چەند اليەنێك دەخەينە ڕوو:
وەك چۆن بەردەوامى نەوە و وەچەكان لەم ڕێگايەوەيە ،لەناوچوون و داڕمانيشيان
بەهۆى زينا و بەدڕەوشتييەوە ،هەر لەم ڕێيەوەيە .چونكە لە ئەنجامى خراپ بەكارهێنانيەوە
ڕەچەڵەك و نەژادەكان تێكەڵى يەك دەبن و دەشێوێن .بەم هۆيەشەوە گرنگترين ئەو
تايبەتمەندييانەى كە پێويستە لە هەموو سيستەمە ياساييەكاندا بپارێزرێن ،دەبنە قوربانى
دەستى ئەم اليەنە و تياچوون و ڕووخان بەرۆكيان دەگرێت.
كێ باوكى كێيە؟ كێ ميرات بۆ كێ جێ دەهێڵێ؟ كێ داواى ماف لە كێ دەكات؟
خێزان چۆن دەپارێزرێ؟ ميللەت چۆن بە زيندوويى دەمێنێتەوە؟ هەموو ئەم پرسيارانە
و هاوشێوەكانيان وابەستەى عيففەت و داوێن پاكين .لە كاتێكدا مرۆڤە داوێن پاكەكان
و ئەو كۆمەڵگايانەش كە لەو مرۆڤانەوە هاتوونەتە مەيدان ،تاوەكو قيامەت بەردەوامى
بە بونيادى ناوخۆيان دەدەن ،كەچى ئەو تاك و ميللەتانەى نوقمى نێو ليتاوى زينا و
بەدڕەوشتى بوون ،ناتوانن بوونى خۆيان لە وەچەيەك زياتر درێژە پێبدەن.
لە ڕاستيدا بە وێنەى سەرجەم بابەتەكانى تر ،لەم بابەتەشدا بازنەى حەالڵ بەرفراوانە
و سەروزيادى تێركردنى حەز و ئارەزووەكانى مرۆڤە .بۆيە هيچ پێويست بە چوونە
نێو بازنەى حەرام ناكات .چونكە ئەو حەز و ئارەزووانەى لە مرۆڤدا هەن ،لە بازنەى
حەاڵڵيشدا دەكرێ بە جوانترين شێوە دەستەبەر بكرێن و تێر بكرێن .لەبەر ئەمەيە كە
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) دەفەرموێ:
پێغەمبەرى خوا َ
تَنَاك َُحوا ت َ ْكثُ ُروا ف َ ِإنِّي أُبَاهِ ي بِك ُُم ْالُ َم َم “هاوسەرگيرى بكەن و زۆر ببن! چونكە لە
1
الص َل ُة
بەرامبەر ئوممەتەكانى تردا شانازى بەزۆريتانەوە دەكەم ”.بەڵێ ،پێغەمبەر (عَلَ ْي ِه َّ
َو َّالس َلم) لە بەرامبەر ئوممەتەكانى تردا شانازى بە زۆرى ئوممەتەكەيەوە دەكات .تەنانەت
ئوممەتەكەى ئەوەندە زۆر دەبێت ،ئوممەتەكانى تر لەچاويدا ديار نامێنن .جا زۆربوونى
 1عبدالرزاق ،المصنف ( .173/6بۆ بينينى ئەو فەرموودانەى واتاى هاوشێوە دەدەن بە دەستەوە بڕوانە:
أبو داود ،نكاح 3؛ نسائي ،نكاح 11؛ إبن ماجة ،نكاح ).1
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ئوممەتەكەى ديسانەوە بەندە بە داوێن پاكييەوە .بەڵێ ،تەنها لەم ڕێگايەوە ئەو ئەنجامە
بەدەست دێت .بێ ڕەچەڵەك و نەسەبەكان و ئەوانەش كە خاوەنى ڕەسەنترين نەسەبن،
هەر لەم ڕێيەوە چاو بەدنيا هەڵدێنن .ئيدى ئەوێ ،زەوييەكى بەپيتى وايە كە بەڕووى
هەردوو دژەكەدا كراوەيە.
لە اليەكى ترەوە ،سۆراغى مرۆڤ لەم ڕووەوە بەدواى ڕێگەيەكى حەاڵڵدا ،پاداشتى
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ئەمەى بۆ
ئەنجامدانى فەرزێكى دەست دەخات .كاتێك پێغەمبەرى خوا َ
هاوەڵە بەڕێزەكان ڕوون دەكردەوە ،ئەصحاب بە سەرسووڕمانەوە پرسييان كە چۆن شتى
وا دەبێت؟ پێغەمبەرى خواشً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) بە دەم زەردەخەنەوە ئەم وەاڵمەى دانەوە:
“ئەى ئەگەر بە ڕێگاى حەاڵڵ ئەنجامى نەدايە ،حەرام نەدەبوو؟” 1هەمووشمان دەزانين
كە وازهێنان لە حەرام فەرزە .كەواتە گرتنەبەرى ڕێگەيەكى حەاڵڵ پاداشتى فەرزێك
دەستى مرۆڤ دەخات.
دە ئێستا بڕوانن ،بابەتێكى وا ،كە لە ڕوانگەى ڕواڵەتەكەيەوە خەڵكى بە ناوهێنانى
شەرم دەيانگرێت ،ڕێگەيەكە كە تەنانەت پێغەمبەرانيش پێيدا تێپەڕبوون .دەى ئەگەر
هەستێكى وا بە حەزرەتى ئادەم ً(عَلَ ْي ِه َّالسالم) نەبەخشرايە ،شانازى مرۆڤايەتى ،حەزرەتى
ً(صلَ َى الله عَلَ ْي ِه َو عَلَى � آ ِل ِه َو َصح ِب ِه َو َسل َّ ْم) چۆن دەهاتە بوونەوە .كەواتە ئامانجى سەرەكى
موحەممەد َ
ئەو ميوە قەدەغەكراوە و مەبەستە ڕاستەقينەكەى ،بريتى بووە لەوەى كە بەرى سەروەرمان
ً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) بگرێت...
“ئەگەر حەزرەتى ئادەم (عَلَ ْي ِه َّالسالم) پەيوەندى نێوان دەستبردن بۆ ئەو ميوە قەدەغەكراوە
و هاتنە دنياى حەزرەتى موحەممەدىً(عَلَ ْي ِه أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) بزانيايە ،نەك هەر دەستى بۆ دەبرد،
بەڵكو دارەكەى بە ڕەگەوە دەخوارد ”...وەختى خۆى ئەم وتەيەم لە يەكێك لە وتاربێژە
دڵگەرمە بەجۆشەكانمانەوە بيست...

وياليەتى ستوونى
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بەتايبەت لێرەدا دەمەوێ سەرنجتان بۆ الى بابەتێكى زۆر گرنگ ڕابكێشم:
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بەڵێنى بەهەشت دەدات بەو كەسەى كەوا بەڵێنى
پێغەمبەرى خوا َ
پاراستنى نێوان هەردوو شەويلگە و نێوان قاچەكانى دەدات .ئەو بەژن و بااڵ نايابانەى
مژدەى بەهەشتيان پێ دراوە ديارن ..كەواتە بەدەر لەوانيش كەسانێكى تر هەن كە
لەبەر حورمەتى ئەو پايەيەى پێى گەيشتوون و ،ئەو نزيكييەى دەستيان خستووە،
بەهرەمەندييەكى لەم جۆرەيان بەدەست هێناوە .بەدەست هێنانى ئەم بەهرەمەندييەش
دەگەڕێتەوە بۆ زەحمەتيى پاراستنى دەم و داوێن ..ڕێشى تێدەچێ وابێ .چونكە لەو
ساتانەدا كە شەهوەت زۆر بۆ مرۆڤ دێنێ و ،سەرتاپاى جەستەى دەتەنێ و ڕۆحى
دەهەژێنێ ،تەنانەت لەو كاتەدا كە ئيرادە سست و خاو دەبێتەوە و بەڕووى هەموو
جۆرەكانى خراپەدا دەكرێتەوە ،خۆگرتنەوەى مرۆڤ و زاڵبوونى بەسەر نەفسيدا لەبەر
خاترى خواى گەورە ،كارێكى هێندە گرنگە ،لەوانەيە هەر بە ستوونى بيگەيەنێتە
لوتكەى كەمااڵت .بەدڵنياييشەوە ئەو كەسەى لەم كارەدا سەركەوتوو دەبێ ،دەچێتە ژێر
كەفالەتى پێغەمبەرى خواوە و بەرەو بەهەشت دەفڕێت.
بەڵێ ،جەخت دەكەمەوە و دەڵێم :ئەوەى بتوانێ كەف و كوڵ و هەڵچوونەكانى نەفسى
لغاو بكات ،لە دەمى ئامادەيى نەفس بۆ هەموو جۆرە خراپەكارييەك ،بتوانێ بيخاتە
ژێر ڕكێفى خۆى و بيگرێتەوە لە چوونە نێو تاوان و بەردەوام بە ئارامييەوە لە ڕووياندا
بوەستێتەوە و بەبێ وچان كار لەسەر ئەم خاڵە الوازانە و هاوشێوەكانى بكات ،ئەم كەسە
دەتوانێ لە ساتێكدا ئەو فەيزانە بەدەست بێنێت كە كەسانى دى بە چەندين ساڵ سەير
و سلووك و موجاهەدەى نەفس ئينجا دەتوانن بەدەستى بێنن .هەروەها پاداشتێكى دەست
دەخات كە زۆر لە پاداشتى ئەو كەسە زياتر بێت كە هەموو شەوێك هەزار ڕكات نوێژ
دەكات .هەموو ئەمانەش لەماوەى تەنها ساتێكدا ...بەڵێ ،لە ماوەى تەنها ساتێكدا
دەستى دەخات و بە شێوەيەكى ستوونى دەيگەيەنێتە مەقامى وياليەت.
تكا دەكەم كەس وا گومان نەبات كە بەمانە لە قەدر و بەهاى نوێژ و ڕۆژووى
نافيلە كەم دەكەمەوە ..بەڵكو هەريەك لەوانە بۆ خۆى هۆكارێكى گرنگى نزيك بوونەوەى
بەندەن لە كردگارى بەديهێنەرى .تا دنياش دنيا بێ هەروا دەمێننەوە .بەاڵم لێرەدا تەنها
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ويستمان يەكێكى تر لەو هۆكارانە بێنينەوە ياد كە مرۆڤ بەرەو كەمااڵتى مرۆڤايەتى
بەرز دەكەنەوە.
دەى با لە خواى گەورە بپاڕێينەوە كە لە ڕووى بەشەريەتەوە هێزى پێنج شەش
مرۆڤمان پێببەخشێت و پڕچەك و سازمان بكات بەو بنەمايانەى كە مرۆڤ بەرەو
ئەوجى كەمااڵتى مرۆڤايەتى بەرز دەكەنەوە و بشمانپارێزێت لە هەموو جۆرە خراپ
بەكارهێنانێكيان!
لە ڕاستيدا زۆر گرنگە كە مرۆڤ بە سروشتێكى لەبار بۆ خراپە و لە زەمينەيەكى
پڕمەترسيدا خۆى بپارێزێت و بەردەوام بێت لە ڕێكردن .بەڵێ ،هەروەك ناوەرۆكى
"بِ َح َس ِب ا ْل َم ْغرَ ِم ا ْل َم ْغن َ ُم" ئاماژەى بۆ دەكات ،پاداشت و دەستكەوت هێندەى ماندوو
بوونە .بەرزى و بڵنديش بە ئەندازەى بەزاندنى مەترسييەكانە .ئەو زەمينەيەى كارى تێدا
دەكەين چەندێك مەترسيدار بێت و ،ئەو بەرپرسيارێتييەى دەيگرينە ئەستۆ ،چەندە لە
ڕۆخى كەندەاڵندا بێت ،ئەوەندە پاداشت و خەاڵتەكە گەورەتر دەبێت.
با ڕۆشنايى زياتر بخەينە سەر بابەتەكە:
ئەوەتا خواى گەورە هەندێ ماددەى زيانبەخشى خستووەتە نێو ماهيەتتان ،لەوانە:
تووڕەيى ،قين ،نەفرەت ،شەهوەت ...بەاڵم هيچ كام لەمانە هيچ كاتێ نەيانتوانيوە
كارى خۆيان لە ئێوەدا ڕايى بكەن و بتانخەنە ژێر ڕكێفى خۆيانەوە .بەڵكو بە پێچەوانەوە،
بەو ئيرادە سەرسووڕهێنەرەى خۆتان ،جڵەوى ئەمانەتان گرتووە و خستووناتە ژێر
كۆنتڕۆڵى خۆتانەوە ..وەك مرۆڤى بەئيرادە و ڕۆحانى ژياون ،فەرز و سووننەتەكانيشتان
بەجێهێناوە ،پلەى ژيانى ڕۆح و دڵتان گرتووەتە بەر و گيرۆدەى زرق و برقى جوانييە
سەرنجڕاكێشەكانى ڕێگاى دۆزەخ نەبوون ،بگرە شانتان داوەتە بەر زەحمەتييەكانى سەر
ڕێى بەهەشت و بەم جۆرەش هەوڵى پاراستنى خواويستى و رەببانييەتى خۆتان داوە...
لە ئەنجامى ئەمانەدا هەر ئەوەندەى زانيت بويتەتە هاونشينى پێغەمبەران و ڕاستگۆيان
و شەهيدان.
پێم وايە هەر ئەم ڕازەشە لە پشت ئەو ئاوڕدانەوە پڕ سۆز و ميهرەى حەزرەتى محمد
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ً(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه)ەوە بە ڕووى ئەم كۆمەڵەدا كە نوێنەرى ژيانەوەى دووەمن
المصطفى َ
و لە ئاخر زەماندا و لە نێوەندى هەزار و يەك فيتنەدا هەوڵى بەرز كردنەوەى بەيداخى
دينى موبينى ئيسالم دەدەن ...لە كاتێكدا شەقام و بازاڕەكان هەروەكو دۆڵەكانى دۆزەخ
مرۆڤەكان پەلكێشى نێو خۆيان دەكەن و دەيان توێننەوە ،ئەم مرۆڤانەى كە بوونى خۆيان
دەپارێزن و دان بەخۆدا دەگرن و پێداگرى دەكەن ،ئەوانەن كە لە مەعييەتى هاوەڵە
بەڕێزەكاندا هەژمار دەكرێن .ئەوان هاوەڵى پێغەمبەرى خوان و ئەمانيش براكانى .ئەوەتا
ئەو سەردارە َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) هەر لە سەردەمى خۆيدا تاسەمەنديى خۆى بۆ ئەم مرۆڤانە
دەرخستووە كە چەندين سەدە دواى خۆى دێن و ،وەك بڵێى فەرموويەتى“ :سەالم لە
1
براكانم”.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) لەگەڵ هەموو سەدەكان ،بە
بەڵێ ،هەر دەڵێى پێغەمبەرى خوا َ
تايبەتيش ئەم سەدەيەى خۆمان دەدوێت و ،دەفەرموێ“ :كێ بەڵێنى پاراستنى دەم و
دامێنيم بداتێ ،من دەبم بە كەفيلى بەهەشتى ”.ئەو وتەيە ڕووى لە كەسانێكە كە
تا بڵێى ئارەزوومەند و موشتاقى بەهەشتن .تا بشڵێى عاشقى ديدارى خواى گەورە و
پێغەمبەرەكەين .ئيدى ئەمانە لە ژێر ڕۆشنايى ئەم فەرمايشتە مژدەئامێزەى پێغەمبەرى
خواداً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) هەنگاو دەنێن و بە پشتيوانى خواى گەورەش سەركەوتوو
دەبن.
جا وەك لەبەر چاودايە ،پێغەمبەرى خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) بە پوختترين دەربڕين
ڕۆشنايى دەخاتە سەر ئەو ڕێگايانەى بەرەو بەهەشت دەڕۆن .بەم دەربڕينە كورت و
پوختەش تابلۆى نموونەييترين تاك و كۆمەڵدەكێشێ .ئێستا دەپرسين :داخۆ جێكردنەوەى
حەقيقەتێكى هێندە دوور و درێژ لە دەستەواژەيەكى هێندە كورتدا جگە لەوەى كە بدرێتە
پاڵ فەتانەتى ئەعظەم ،بە چ شتێكى تر لێك دەدرێتەوە؟ بەڵێ ،سوڵتانى گوفتار هەر
خۆيەتى و " َجوا ِم ِع ال َكلِم"يش هەر بە گوفتارەكانى ئەو دەوترێ.

 .١٤ئەو كردەوانەى هەڵەكان دەسڕنەوە و پلەكان بەرز
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دەكەنەوە
لە فەرموودەيەكى تردا كە ئيمامى موسليم گێڕاوێتيەوە ،پێغەمبەرى
َو َسل َّ ْم) دەفەرموێ:

(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه
خوًا َ

ات .قَالُوا :بَلَى يَا رَ ُس َ
أ َ َل أ َ ُدلُّك ُْم َعلَى َما ي َ ْم ُحو ٰ ّ ُ
الل بِ ِه ا ْل َخطَايَا َو ي َ ْرف َ ُع بِ ِه ال ّ َدرَ َج ِ
اللِ.
ول ٰ ّ
الص َل ِة ب َ ْع َد
اج ِد َو ا ْن ِتظَ ُار ّ َ
ق َ َالِ :إ ْسبَا ُغ ا ْل ُو ُ
ضو ِء َعلَى ا ْل َمكَا ِر ِه َو َكثْرَ ُة ا ْل ُخطَا ِإلَى ا ْل َم َس ِ
الربَا ُط
َّ
الربَا ُط ف َ َذ ِلك ُُم ِّ
الربَا ُط ف َ َذ ِلك ُُم ِّ
الص َل ِة ف َ َذ ِلك ُُم ِّ

“ئايا ئاگادارتان بكەمەوە لەوەى كە بە هۆيەوە خواى گەورە هەڵەكانتان دەسڕێتەوە و
پلە بە پلە بەرزتان دەكاتەوە؟ هاوەاڵنيش فەرموويان :بەڵێ ئەى پێغەمبەرى خوا .ئەويش
فەرمووى :دەستنوێژ گرتنى تەواو و تێروتەسەل لەو كاتانەدا كە (هەلومەرجەكان تا بڵێى
زەحمەتن و) دەستنوێژ گرتن ناڕەحەتە .زۆر هەنگاونان بەرەو مزگەوت (هاتووچۆى
زۆرى نێوان ماڵ و مزگەوت) ،چاوەڕێ كردنى نوێژ لەدواى نوێژ (دواى هەر نوێژێك
"الربَا ُط" ،واتە ئەو خۆ بەخوا
بكەويتە چاوەڕوانى نوێژى دواتر) .ئيدى ئا ئەمەيە ِّ
1
پەيوەست كردنەى كە لە پلەى ئێشكگرتندايە لەسەر سنوورەكان”.
ئێستاش با ئەوەندەى لە تواناماندايە هەڵوێستە لەسەر ئەم زنجيرە وتە زمڕوتيە
بكەين:
هەر لە سەرەتاوە پێغەمبەرى خوا ً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) بە وشەى "أ َ َل" سەرنجى

دوێنراوەكانى ڕادەكێشێ و ئاگاداريان دەكاتەوە .ئاخر ئەو بابەتانەى لە فەرموودەكەدا
باس دەكرێن ،كۆمەڵە بابەتێكن كە داخوازى سەرنجدان و كۆكردنەوەى بير و هۆشن.
چونكە ئەنجامدانى ئەو كارانە ،تەنها بە ديقەت و بێدارييەوە دەكرێ .ئەوەتا كۆمەڵە
هەڵسوكەوتێك هەيە كە مرۆڤ تەنانەت لە كاتى خەويشدا دەتوانێت پێيان هەڵسێت.
بۆ نموونە ،ئەگەر كەسێك لەبەر ئەوەى خەوتووە زينا نەكات ،يان لەبەر ئەوەى لە
خەودايە غەيبەت نەكات ،ئەوا بەاليەنى كەمەوە تووشى ئەم گوناهانە نەبووە .بەاڵم ئەو
 1مسلم ،طهارة 41؛ ترمذي ،طهارة .39
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هەڵسوكەوتانەى ئێمە دەمانەوێ هەڵوێستەيان لەسەر بكەين ،كۆمەڵە هەڵسوكەوتێكن كە
هەر لە بنەڕەتدا پێويستيان بە بێدارى هەيە و تەنها ئەوانەى بە ئاگا و بێدارن دەتوانن
ئەنجاميان بدەن .هەربۆيە لە سەرەتاى فەرموودەكەدا ئامرازى ئاگاداركردنەوەى "أ َ َل"
بەكار هاتووە.
وشەى "هەڵە"ش يەكێكە لەو وشانەى كە جێى سەرنجە .هەموو مرۆڤێك هەڵە دەكات.
تەنانەت ئەو كەسەى دەڵێ هەڵەم نييە ،وا دادەنرێت كە گەورەترين هەڵەى كردووە.
َ
َ
ُ
ين التّ َ ّوَابُو َن
هەڵەنەكردن تايبەتە بە پێغەمبەران :ك ُّل بَنِي آ َد َم َخطّا ٌءَ ،و َخ ْي ُر ا ْل َخطّائِ َ
“هەموو كەسێ هەڵە دەكات .چاكترينى ئەو كەسانەش كە هەڵە دەكەن ،ئەوانەن كە
1
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) دەيەوێ هەواڵى ڕێگەچارەى
تەوبە دەكەن ”.جا لێرەدا پێغەمبەرى خوا َ
ڕزگاربوونمان لەو هەاڵنە بداتێ كە مرۆڤ بەرەو دۆڵەكانى دۆزەخ پەلكێش دەكەن.
بيرمان نەچێت بە تەنها ڕزگار بوون لە هەڵە بەس نييە ،بەڵكو قۆناغبڕى و پلە بە
پلە بەرز بوونەوەش گەلێك گرنگە .لە ڕاستيدا سڕينەوەى هەڵەش بۆ خۆى پلەيەك بەرز
بوونەوەيە .ئينجا كردەوەكانى تريشى دێن و بە چەندين قوواڵيى ترى دەگەيەنن.
ئيدى بەم شێوەيە ،مرۆڤ لە سايەى ئەم كردەوە ئەرێنى و نەرێنييانەيدا دەچێتە نێو
حەلەزۆنێكى نوورانى و بەردەوام بەرەو ناكۆتايى بوون لە پەروازدا دەبێ .پێم وايە چارۆكە
هەڵدان لە دەرياى مەعريفەتى ئيالهيدا هەر ئەمە بێ...
يەكەمينى ئەم كردەوانە ،دەستنوێژ گرتنە لە سەختترين هەلومەرجدا .مەرجە ئەو
دەستنوێژەش بێ كەموكورتى و دوور لە ناتەواوى بێ .لە بەفر و سەرماوسۆڵەى زستان
و دەستنەكەوتنى ئاو بۆ دەستنوێژ و حاڵەتى ترى وەك ئەمانەدا...
دووەميشيان بريتييە لە بەسەر بردنى تەمەنێك لە ڕێگاى مزگەوتدا .تەمەنێكى
لەو جۆرە ،ڕۆژێك دێ هەروەك تۆوى ژێر خاك ،دەبێ بە دارێك لە ئاخيرەتدا كە بەرى
بەهەشتى گرتبێ .بەڵێ ،ڕووكردنە مزگەوتە دوورەكان و دانەبڕان لە مزگەوت..
ئەمەش كردەوەى دووەمە.
 1ترمذي ،قيامة 49؛ إبن ماجة ،زهد 30؛ الدارمي ،رقاق .18
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ئامانج نوێژە
سێيەمينيشيان چاوەڕێكردنى تاسەمەندانەى نوێژە لەدواى نوێژ .ئەمە ،وەك لە
فەرموودەيەكى تريشدا باس كراوە 1،بە ماناى دڵ هەڵواسران بە مزگەوتەوە دێت.
نوێژ پشووى ڕۆح و سەيرانى ويژدانە .هەموو كەسێ بەرامبەر بە شتێك خاڵێكى
الواز و شەهوەتێكى هەيە .شەهوەتى پێغەمبەرى خواش ً(عَلَ ْي ِه أ�فْضَ ُل َّالص َل ِة َو أ�تَ ُّم الت َّ َس ِليم) كە بە
ماناى تاسەمەندى و ئارەزوويەكى توند دێت ،بەرامبەر بە نوێژە 2.هەر بۆيە هەموو
جارێ بە بياللى دەفەرموو :أ َ ِر ْحنَا يَا بِ َلل “ئادەى بيالل كەمێك بمان حەسێنەوە (دڵمان
فێنك بكەوە) 3”.هەروەها ئاماژەى بەم اليەنە دەكرد و ،دەيفەرمووَ :و ُجع َِل قُ ّرَةَ َع ْينِي
الص َل ِة “ڕۆشنايى چاوم خراوەتە نوێژەوە 4”.پێم وايە ئەو حەز و تاسەمەندييەى
فِي ّ َ
كە ئێمە لە كاتى چوونە بەهەشتدا هەستى پێدەكەين ،پێغەمبەر (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) لەگەڵ
دەستكردن بە هەر نوێژێكدا هەستى پێ دەكرد .بۆيە لە دواى هەر نوێژێك ،بە
تاسەمەندييەوە چاوەڕێى نوێژى دواترى دەكرد.
لە فەرموودەكەدا باس لە سێ شتى جياواز دەكرێت .بەاڵم ئەگەر سەرنج بدەيت،
ڕاستەوخۆ بۆت دەردەكەوێت كە هەر سێكيان بە دەورى تەوەرى نوێژدا دەسووڕێنەوە .نوێژ
هۆكارێكى هێندە گرنگە لە ژيانى ئادەميزاددا ،ئەوەتا سەرێكى لە ميعراجدايە و بە
جوانترين شێوە مرۆڤ ئاگادار دەكاتەوە لە حەقيقەتە مرۆڤانەكان .لە اليەكى ديكەشەوە
بە ميعراجى ئيماندار هەژمار كراوە.
نوێژ كۆڵەكەى دينە 5.هەر نوێژيشە كە كەشتى دين وەگەڕدەخات .بەبێ ئەويش
ئەستەمە دين بۆ ماوەيەكى درێژخايەن بمێنێتەوە .وەك چۆن خودى نوێژ بۆ خۆى
1
2
3
4
5

بخاري ،أذان 36؛ مسلم ،زكاة .91
الطبراني ،المجمع الكبير .84/12
أبو داود ،األدب 78؛ أحمد بن حنبل ،المسند .371 ،364/5
نسائي ،عشرة النساء 1؛ أحمد بن حنبل ،المسند .199/3
بيهقي ،شعب اإليمان .39/3
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كردارى ئاگاداركردنەوەيە ،هەروا بەجێهێنانەكەشى دەبێ بە هەمان شێوە وەك ئاگادار
كەرەوەيەك بەجێبهێنرێت .بەجێهێنانى ئەم ئەركە مەزنە داخوازى ئەوەيە كە مرۆڤ دڵ و
هەستەكانى لە هەموو سەرقاڵييەكى تر خاڵى بكاتەوە .هەر لەبەر ئەمەيشە كە دروست
نييە مرۆڤ لە كاتى تەنگاوييدا بۆ نوێژ بوەستێت 1.بەڵێ ،كاتێ مرۆڤ مێشكى بە
شتى ئاواوە سەرقاڵ بێ ،نابێ بۆ نوێژ بوەستێ .چونكە لەو كاتەدا مێشكى مرۆڤ بە
دوو شتەوە خەريكە .لەم جۆرە حاڵەتانەشدا زۆربەى جار مەسەلە گرنگەكان فەرامۆش
دەكرێن .ئەمە جگە لەوەى كە ئەم ڕەفتارە ،بێڕێزى نواندنيشى تێدايە بەرامبەر بە نوێژ.
چونكە نوێژ كارێكى هێندە سانا و ساكار نييە كە هەروا سەرپێيى بەڕێ بكرێ .بۆ
ئەوەش دانەنراوە كە لەكۆڵ بكرێتەوە ،بەڵكو بۆ ڕۆشنكردنەوەى ئەو نێوانە دانراوە.

ئامادەكارى بۆ نوێژ
لە اليەكى ترەوە سەرجەم ئەو ئامادەكارييە پێشوەختانەى كە نوێژخوێن دەيانكات بە
مەبەستى بەدەستهێنانى حوزوورى قەلب لە نوێژدا ،بە وێنەى خودى نوێژەكە پاداشتى
دەست دەخەن .بۆيە سەرەتا دەبينى ئەو شتانەى كە پێويستە بيانخاتە الوە ،دەيانخاتە الوە
و تەنها بە هەستى بەندەگييەوە دەچێتە نێو خولگەى بەندايەتييەوە و خۆى دادەماڵێت لە
هەموو ئەو كاريگەرييانەى لە نوێژدا سەرقاڵى دەكەن .ئيتر بەم شێوەيە دەچێتە نوێژەوە.
بەم جۆرە ،هەموو ئەو قۆناغانەى تا كاتى وەستان بۆ نوێژ ئەنجامى داوە ،بە چاكە بۆى
دەنووسرێت .چونكە نييەتى ئەو ،نوێژكردنە بە ئامادەگيى دڵ .نييەتى ئيمانداريش لە
كردەوەكەى خێرترە 2.تۆ بير بكەرەوە ،ئەگەر كەسێك ئەم پێداويستييەى جێبەجێ بكات،
تەنها پێداويستييەكەى جێبەجێ كردووە و بەس .كەچى ئيماندار تەنانەت لەسەر دەست
بەئاو گەياندنيش پاداشت دەدرێتەوە ..بەڵێ ،ئيماندار لەسەر دەست بە ئاو گەياندن و
تارەت گرتنيش پاداشت وەردەگرێت.
لە ڕاستيدا دەست بەئاو گەياندن و دەستنوێژ ،لەو ڕووەوە كە مرۆڤ بە ڕۆح
 1ترمذي ،طهارة 108؛ إبن ماجة ،طهارة .114
 2الطبراني ،المجمع الكبير 186-185/6؛ البيهقي ،السنن الصغرى ال.20
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بۆ نوێژ ئامادە دەكەن ،تا بڵێى گرنگن .جا ئايا ئەمە لەبەر ئەوە بێت كە لە كاتى
شۆردنى ئەندامەكانى دەستنوێژدا بارگە كارەباييەكانى جەستەى مرۆڤ تووشى ڕێڕەو
گۆڕين دەبن ،يان بەهۆى هەر لێكدانەوەيەكى ترەوە بێت كە بۆى دەكرێت ،ئەنجام هەر
يەك ئەنجامە .لە ڕاستيدا كاتێ ئيماندار دەستنوێژ دەگرێت ،ئەم حيكمەتانە هەر
بە مێشكيشيدا ناهێنێت .دەستنوێژگرتنى بۆ چى بێ ،بيريشى هەر الى ئەو شتەيە.
بێگومان نوێژيش لە پلەى يەكەمى ڕيزبەنديى بيركردنەوەكانيدايە .ئەو ئامادەكارييەى بۆ
دەستنوێژ دەكرێت ،يەكەمين ئاگاداركەرەوەيە ،دووەمينيشيان دەستنوێژ خۆيەتى.
ئەوجا بانگ دەفەرموێ .ئەمەش بۆ سێيەمين جار مرۆڤ بۆ نوێژ ئاگادار
دەكاتەوە .لە ڕاستيدا بەجێهێنانى سوننەتە مەسنوونەكانى هاوشێوەى خواردنەوەى ئەو
ئاوەى كە زيادەيە و ،دوعاكردن ،چ لە دەمى دەستنوێژدا بێ يان لە كۆتاييەكەيدا ،خۆى
لە خۆيدا جۆرێك تاودانە بە ئامادەگى ڕۆحى و مەعنەوى مرۆڤ .خۆ هەر ئەوەندەى
نوێژى سوننەتەكەشى بۆ زياد كرد ،ئيدى مرۆڤ بە تەواوى ئامادە دەبێ بۆ نوێژى
فەرز.
بەڵێ ،لەنێو خولگەى نوێژدا هەموو شتێك نوێژمان بير دەخاتەوە .هەر لە سەرەتاوە
ئەو زايەڵە الهوتييەى لە منارەكانەوە بەرز دەبێتەوە ،تا دێت هەڵكشانى مەعنەوييمان
پتر دەكات ،تا واى لێدێت لە ويژدانماندا هەست بە مەزنى خواى گەورە دەكەين .بۆ
گەيشتن بەو مزگەوتەى بۆى دەڕۆين ،هەنگاوەكانمان گورجوگۆڵتر دەكەين ..ئيدى
هاودەم لەگەڵ بانگدا ،هەروەك بڵێى بەدەم ئەو بانگهێشتەوە دەچين كە لە جيهانەكانى
ئەوديوەوە هاتووە ،بۆيە خێراتر هەنگاو دەنێين .كاتێكيش ئەو دەنگەى بانگ دەبێژێ
بەرەو كۆتايى دەچێت و ڕوو لە توانەوە دەنێ ،ئێمەش بە تەواوى ڕۆح و ويژدانمانەوە
لەگەڵيدا دەتوێينەوە .پاشان دێينە مزگەوت و نوێژى سوننەت دەكەين .ئەمەش لە
ڕوويەكەوە بە تاسەوە لە دەرگا دانى قاپيى نوێژى فەرزە .دەڵێى بەم نوێژە سوننەتە
دەمانەوێ بە پەروەردگارمان بڵێين:
پەروەردگارا! دەمەوێ هەردەم ڕووم لە تۆ بێت ..ڕووم لە تۆ بێت و ئەوەى لەدووى
دەگەڕێم لە قاپى تۆدا بەدەستى بێنم ..دەمەوێ تەنها تۆ ببينم ،تەنها تۆ ببيستم و
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ساتێكيش بێ تۆ هەناسە نەدەم .ئاخر چونكە جگە لە تۆ ڕوانينە هەر اليەكى تر،
بينينى هەر شتێكى تر ،سەرقاڵ بوون بە هەر شتێكى ترەوە نابەجێيە .منيش لە دەست
شتى نابەجێ هەڵدێم و ڕوو لە شتێكى زۆر گرنگ دەكەم.
زۆرلێكردنێكى لەم جۆرەى دەرگاى نوێژى فەرز و ،تەقەدان لە دەرگاى ڕەحمەتى
ئيالهى و ،هەوڵى بەدەستهێنانى هۆشيارى و بێدارى بۆ چوونە ناو نوێژەوە كە لە ڕێگەى
نوێژى سوننەتەوە بەدەست دێت ،هۆكارگەلێكى گرنگن كە ديقەت و تەركيز لە فەرزدا
دەستەبەر دەكەن.
دەستنوێژ ئەو كاريگەرييەى پێويست بوو كردى ..بانگيش بە هەمان شێوە ..بەدەم
سوننەتيشەوە هەنگاوى سێيەممان نا ..ڕێك لەم كاتەدا بانگبێژێك هەڵدەستێ و بە
كەماڵى ئيخالسەوە ڕوو لە خوا دەكات و بە نەوايەك كە لە قوواڵيى دڵەى قرچاوييەوە
دێتە دەر ،قامەت دەخوێنێ .ئيدى ئەمە بۆ ئێمە ئەو دوا دڵۆپەيە كە كاسەى جۆش و
خرۆشمان سەررێژ دەكات...
جا ئەگەر لەم كۆتا خاڵەشدا هەر هێشتا ويژدان نەكەوتبووە جۆش و ،مرۆڤ بە
تەواوى بوونييەوە ڕووى نەكردبووە پەروەردگارى و ،ناڵە و نركەى پەرۆشيى نەيگرتبوو
و نەيوتبوو“ :لە كوێيت ميحرابەكەم ،لە كوێيت؟!” ئەوا ئەمە ئەوە دەگەيەنێت كە
ناتەواوييەك لە ئارادايە.
دواجار بانگبێژ لە ڕێگەى قامەتەوە ،دوايەمين گورزى خۆى لە هەموو ئەو شتانە
دەوەشێنێ كە مرۆڤ بە غەيرى خواى گەورەوە سەرقاڵ دەكەن .ئيدى بەندەش ٰ ّ ُ
"الل
أَكبَر" دەكات و بەم هەستەوە دەچێتە ناو نوێژەوە .ئينجا لە كاتى چوونە ركوع و سوجدە
بردنيشدا هەر ئەم وتەيە دووبارە دەكاتەوە .بەم شێوەيە ،لە هەموو يەكێك لە ڕوكنەكاندا
گەورەيى پەروەردگار و بچووكى خۆى ڕادەگەيەنێت و ،دەڵێ“ :پەروەردگارم ،تۆ
گەورەيت و منيش بچووك ”.گەورە بە گەورەيى و مەزنى خۆى و ،بچووكيش بە تەواوى
هەستى پەرستش و بەندايەتى خۆيەوە دەستەونەزەر لە حوزووريدا دەوەستێ .جا ئيتر
نوێژخوێن ،ئاوێتە بەم هەست و شعوورەوە دەچێتە بارەگاى پەروەردگارى .ئێوە دەتوانن
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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ئەمە بە سەرەنجامى گشتى ديقەت لە نوێژيشدا ناو بەرن.
مرۆڤ لە نوێژدا بە خواى گەورە دەگات ..هەم بە جۆرێك پێى دەگات ،ئەو سەالمەى
كە حەزرەتى محمد المصطفىً َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) لە كاتى گەيشتنى بە پەروەردگارى لە
ميعراجدا كردى ،نوێژخوێنيش لە تەحياتدا ڕاستەوخۆ ئاڕاستەى حەق تەعاالى دەكات و
هەمان ئەو سەالمە دووبارە دەكاتەوە.

سڕينەوەى هەڵەكان

لە فەرموودە پيرۆزەكەدا لە ڕێگەى "ي َ ْم ُحو ٰ ّ ُ
الل"ەوە باس لە سڕينەوەى هەڵەكان
"م ُحو" بە واتاى سڕينەوەى شتێكى نووسراو دێت .كەوابێ هەڵە لە
دەكرێت .لێرەدا وشەى َ
شێوەى تۆودا لە سروشتى ئادەميزاددا هەيە .مرۆڤيش يان گەشە بەم تۆوە دەدات ،يان
بوارى گەشەكردن و سەردەرهێنانى نادات .جا ئيدى بە جێبەجێ كردنى ئامۆژگارييەكانى
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ،خواى بااڵدەست ئەم هەاڵنەمان دەسڕێتەوە و ڕاى
پێغەمبەرى خوا َ
دەماڵێ و توانا و لێهاتوويى خراپە لە دەروونماندا دەگۆڕێت بە توانا و لێهاتوويى چاكە.
لە ئايەتى ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ (الرعد )٣٩ :

ئاماژە بۆ ئەم حەقيقەتە كراوە .واتاى ئايەتەكەش ئەمەيە:

“خواى گەورە چى بيەوێت

دەيسڕێتەوە و الى دەبات .چيشى بوێ جێگيرى دەكات و بە نەگۆڕى دەيهێڵێتەوە.

سەرچاوەى هەموو كتێبەكانيش الى ئەوە”.

ئەمە ئەوە دەگەيەنێت كە هەڵە ،وەك توانا و لێهاتوويى ،خەسڵەتێكى دانەبڕاوى
سروشتى ئادەميزادە و ،تايبەتمەندييەكى گرنگى هەموو مرۆڤێكە ...كەواتە بەدڵنياييەوە
سڕينەوە و پاك كردنەوەشى پەيوەندى بە هەموو كەسێكەوە هەيە.
دەشێ هەموو مرۆڤێك هەڵە بكات .تەنانەت لەوانەيە سەرلەبەرى ژيانيشى لەنێو
الداندا بەسەر بەرێت .لەگەڵ ئەوەشدا ،سڕينەوەى ئەم هەاڵنە و تۆماركردنى پلەى بەرز و
بااڵ لە جێگەيان ،لە هەموو كاتێكدا و بۆ هەموو كەسێك شايانى ڕوودانە .جا يەكێك لە
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رێگاكانى بەهرەمەند بوون بەم بەختەوەرييە ،دەستنوێژ گرتنە سەربارى هەموو شتێك و
بێ ئاوڕدانەوە لە هيچ ناڕەحەتييەك ..دووەميان ،بە شەوق و تاسەمەندييەكى جددييەوە
ڕووكردنە مزگەوتە .پاشان وەك بڵێى مانەوەى دڵە بەهەڵواسراوى بە مزگەوتەوە .بە
دواشيدا ،بە مەبەستى نوورپەخشان كردنى بەشەكانى ترى ژيانى ،دەرچوونە لە مزگەوت
بەو نييەتەى كە سەرلەنوێ بۆى بگەڕێتەوە ..سێهەميشيان چاوەڕێكردنى نوێژە لەدواى
نوێژ .جا ئەمانە ،هەم هەڵەكان دەسڕنەوە ،هەم پلە بە پلەش عرووج بە مرۆڤ دەكەن
بەرەو عەرشى كەمااڵت.

ڕيباط
ئەو كردەوانەى كە لە سەرەوە باس كران پێغەمبەرى
ناويان دەبات .سێ جاريش ئەم وشەيە دووبارە دەكاتەوە.

ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)
خوا َ

بە " ِرباط"

" ِرباط" هەروەك چۆن بە تەوژم و لێشاوى بەرەكەتى ماددى و مەعنەوى دەوترێ ،هەر
بەو جۆرەش ،بە واتاى بێدارى و هۆشياريش دێ بەرامبەر بەو خااڵنەى كە هەموو جۆرە
بەاڵ و موسيبەتێكيان لێوە دێ .هەروەك چۆن ماناى خۆپەيوەست كردن بە ئيشێك يان
شتێك و خۆيەكال كردنەوەش دەدات بەدەستەوە .ئەوەتا ئەو سەربازەى كە خۆى تەرخان
"مرابط" ناودەبرێت.
كردووە بۆ ئێشكگرتن لەو خااڵنەدا كە مەترسييان لێوە دێت ،بە ُ
"مرابطون"ە .تەنانەت سەردەمانێكبەم ناوەوە دەوڵەتێكيش دامەزرێنرا.
"مرابط"يش ُ
كۆى ُ

قورئانى پيرۆز لە ئايەتێكدا فەرمانى ئا ئەم "رابِطة"يەمان پێ دەكات و ،دەفەرموێ:

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
(آل عمران )٢٠٠ :
“ئەى ئەوانەى ئيمانتان هێناوە! ئارام بگرن و خۆڕاگرى بنوێنن .ساز و ئامادە و

بەئاگا بن (بۆ جيهاد) ،لە خوا بترسن تا سەركەوتوو بن”.

لە ئايەتێكى تردا خواى گەورە لە گۆشەيەكى ترەوە سەرنجمان بۆ الى " ِرباط"
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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ڕادەكێشێ و ،دەفەرموێ :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
(أنفال “)٦٠ :بەرامبەر (دوژمنان) ئەوەندەى لە تواناتاندايە هێز و ئەسپى دابەستراو
بۆ جيهاد ئامادە بكەن ”.جا لەو ڕووەوە كە " ِرباط" بە ماناى خۆيەكاليى كردنەوە و خۆ
وەقفكردن دێت ،ئەوا مرۆڤ بە ڕێكوپێكى دەستنوێژ دەگرێ ..بە وێنەى ڕايەڵە ،وەك
بڵێى ڕێگاى نێوان مزگەوت و ماڵ دەچنێ و دڵى هەر الى مزگەوتە .جا ئەگەر بەم
هەستەوە بۆ ماڵ يان بۆ سەر كارەكەشى بگەڕێتەوە ،ئەوا وەك ئەوە وايە كە خۆى بۆ
خوا يەكاليى كردبێتەوە.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بەم دەربڕينەى ،دەرگايەكى ڕەگەزدۆزيش دەكاتەوە
پێغەمبەرى خوا َ
و ،دەفەرموێ :لە بنەڕەتدا " ِرباط" بە خۆ تەرخانكردنى ئەو سەربازانە دەوترێت كە
سنوورەكانى واڵت لە دژى دوژمن دەپارێزن .ئينجا وەك چۆن ئامادەباشى لە بەرامبەر
دوژمندا و ،سەنگەرگرتن لەو خااڵنەدا كە مەترسى هاتنى دوژمنى لێوە دەكر ،بە " ِرباط"
دادەنرێ ،هەر بەو جۆرەش ،مرۆڤ لە جەنگێكدايە بەرامبەر بە دوژمنانێك كە ناويان
شەيتان و نەفسە ..ئەم جەنگە لە ڕوويەكەوە لەو جيهادەش گەورەترە كە لە سەرەوە
باسكرا .مرۆڤيش بەجێهێنانى هەردوو جيهادەكەى لە ئەستۆدايە .يەكێك لەمانە جيهادى
الجها ِد األكبَر)ە .زۆر جار
الجها ِد األصغَر)ە ،ئەوى تريشيان جيهادى گەورە ( ِ
بچووك ( ِ
مرۆڤ لە كاتى ڕووبەڕووبوونەوە و دەستەويەخەبوون لەگەڵ دوژمندا ،دەرفەتى ئەوەى
نييە كە بير لە خواستە فريودەرەكانى نەفس بكاتەوە .ئەمە جگە لەوەى كە ئاوەها
مرۆڤێك كەمتر ئەگەرى ئەوەى هەيە بكەوێتە ژێر بارى تەن و جەستەيەوە .چونكە هزرى
جيهاد سەرتاپاى كيانى تەنيوە و بەتەواوەتى سەرقاڵى كردووە .بەاڵم هەر ئەوەندەى خۆى
خزاندە باوەشى ڕەحەتى و تەمبەڵييەوە ،ئيدى ئەگەرى زۆرە كە تەمى خوليا خراپەكان
گەمارۆى ڕۆحى بدەن .هەر بۆيە ناچارە لە بەرامبەر ئەوانەدا پارێزگارى لە دنياى
ڕۆحى بكات .ئەمەش بۆ خۆى جيهادێكە و گرنگترين چەكى ئەو مرۆڤەش لەم
2
جيهادەدا نوێژە .جيهاد لە جێى خۆيدا فەرزى كيفايەيە 1،لە جێى خۆشيدا فەرزى عەين.
 1فەرزى كيفايە :ئەوەيە ئەگەر كەسێك يان كۆمەڵێك لە موسوڵمانان پێى هەڵسان ئەوا ئەو فەرزە دێتە
دى و لە سەر موسوڵمانانى تر الدەچێ وەك :بانگدان و نوێژى مردوو.
 2فەرزى عەين :ئەو فەرزەيە كە پێويستە هەموو موسوڵمانێكى موكەللەف خۆى پێى هەڵسێت ،تا خۆى
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ئەوەتا لە فەرزييەتيشدا لێكچوونێك هەيە لەنێوان جيهادى ماددى و جيهادى دەرووندا.
(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) فەرموويەتى :رَ َج ْعنَا ِم َن ا ْل ِج َها ِد
لەبەر ئەمەيە كە پێغەمبەرى خوا َ
1
ْال َ ْص َغ ِر ِإلَى ا ْل ِج َها ِد ْالَكْبَر “لە جيهادى بچووكەوە بەرەو جيهادى گەورە گەڕاينەوە”.
بەڵێ ،وابەستەبوونى دڵى مرۆڤ بە مزگەوتەوە ،واتا ،ئاوێتە بوون لەگەڵ نوێژ،
يان  -بە تێگەيشتنە نەبەوييەكە  -هۆگر بوونى نوێژ بە هەستى شەهوەتەوە و يەكپارچە
بوون بە عاشقى نوێژ ،تا ئەوەى واى لێدێت نوێژ ببێتە بينايى چاوى خاوەنەكەى ،هاوشان
و يەكسان كراوە بە كردەوەى ئەو كەسەى وا لە سەنگەردا خەريكى ئێشكگرتنە.

جا ئەگەر پێويست بكات پوختەيەكى كورتى تێبينييەكانمان سەبارەت بە فەرموودەكە
بخەينە ڕوو ،ئەوا دەڵێين:
فەرموودەكە باس لە سێ شت دەكات .سێ شتى وا ،كە دوانيان زياتر تايبەتن بە
هەڵسوكەوتەوە و ئەوى تريشيان پەيوەندى بە نييەتەوە هەيە .ئيدى ئەم سێ حاڵەتە ،لە
ڕوانگەى هەست و هزرەوە چواردەورەى مرۆڤ پەرژينڕێژ دەكەن و بەگوێرەى خواستى
پەيامى مژدەبەخشى ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ (هود “ )114 :بێگومان
چاكەكان خراپەكان ڕادەماڵن و دەيانسڕنەوە ”.لە گوناهەكانى ڕابردووى پاكى دەكەنەوە
و ،لە بەرامبەر ئەگەرى هەڵەكانى داهاتووشيدا ،بە عەشقى عيبادەت و پەيوەست بوون
بە پەروەردگار و هێزى نييەت پڕچەكى دەكەن .پاشان دەينێرنە مەيدانى جەنگ.
يەكەميان :وەختێ هەلومەرجى ئاو ،يان كەش و هەوا لەبار نەبێت بۆ دەستنوێژ
گرتنێكى ئيسراحەت .واتە لەو حاڵەتانەدا كە ئاويش و هەواش سارد بوون ،يان بەهۆى
دەست نەكەوتنيەوە ،ئاو ئەوەندە بەنرخ بوو بێت كە نەتوانرێ بۆ دەستنوێژ بەكار بهێنرێت
بێ گومان بەدەر لە حاڵەتى پێويست -گرتنى دەستنوێژێكى تەواو و تێروتەسەل:خلووسێكى زۆر قووڵ و ،حيرصێكى جددى بەدەستهێنانى پاداشت و ،ئيشتياقێكى لە
ڕادەبەدەرى بەندايەتى دەوێت تاوەكو بەجێ بهێنرێت.
جێبەجێى نەكات ،لەسەرى الناچێ ،وەك :نوێژە فەرزەكان و ڕۆژووى مانگى ڕەمەزان.
 1البيهقي ،الزهد 165/1؛ خطيب البغدادي ،تأريخ بغداد .523/13
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جا ئەگەر كەسێك -وەك گوزارشت لە تەواوى ئەم واتا قوواڵنە -بتوانێت لە نالەبارترين
و سەختترين هەلومەرجدا دەستنوێژ بگرێت ،ئەوا ئەمە ئەوە دەگەيەنێت كە دڵى ئەو
كەسە ئاوەدانە و وابەستەى پەروەردگاريەتى .جا خۆ خاڵى هاوبەشيش لێرەدا بريتييە لە
"ارتباط" .لە دنيايەكى ئاوەها ڕۆشندا ،پەڵە ڕەشەكان گەر وەك تەڵەزميش بچەقن بە
ڕۆحدا ،ئەوا بزانن كە مانەوەيان كاتييە و الدەچن .وێڕاى جەخت كردنەوەمان لەسەر
كۆمەڵە اليەنێكى ترى پەيوەنديدار بە دەستنوێژەوە ،هاوشێوەى ئەوەى كە دەستنوێژ دەبێتە
مايەى هاوسەنگ كردنى بارگە كارەباييەكانى جەستە و ،تا ڕادەيەكى زۆر ياريدەى
زاڵبوون دەدات بەسەر بارگرژييە دەروونييەكاندا و ،ڕۆژى پێنج جار ڕۆحى مرۆڤ بە
هێزى مەعنەوى نوێدەكاتەوە ،بەاڵم لەبەر ئەوەى ئەم باسانە لە چوارچێوەى بابەتەكە
دەردەچن ،بۆيە ئاماژەيان پێ نادەين.
دووەميان :بە واتايەكى تر ميعراج ..مەبەست لێى ئەوەيە كە مرۆڤ لەپێناو
گەيشتن بە خواى گەورەدا بەردەوام لە هاتووچۆدا بێت و ڕێگاكانى مزگەوت لەژێر
هەنگاوەكانيدا بسوێنێت .زيندەڕاگرتنى جەستە و پاراستنى توانا فيزيكيەكەى بەاليەك؛
شاباڵ گرتنى ڕۆح بەدەم كۆمەڵە كەيف و شادييەكەوە كە لە سنوورى ئيدراك دەترازێن،
لەنوێژ هەڵكێشانى دڵ بەر لە چوونە ناو نوێژەوە ،بارگاوى بوون بە هۆش و سەرنجى
پێويست بۆ پەرستشێكى هێندە گرنگ كە بە تەواوى مانا وەستانە لە حوزوورى
خالقى ئەكواندا ،نقوم بوون لە بيركردنەوەى جۆراوجۆردا لە هەر ڕەهەندێك لە ڕەهەندە
جياوازەكانى ئەم ڕێگە درێژەدا كە بە َكثْرَ ُة ا ْل ُخطَا “زۆرى هەنگاوەكان” گوزارشتى
لێكراوە ،لەگەڵ هەر نقوم بوونێكيشدا لەخۆگۆڕان ..لە نێوەندى ئەم لەخۆ گۆڕانانەدا
سڕينەوەى خەوشى ڕابردووە ڕەشەكان بە لێزمەى پەشيمانييەكان و يەكپارچە سپى بوون بە
سپياوى كڕووزانەوە و ناڵين .هەموو ئەمانە بازنەيەكى چاكەكێشى ئەوتۆيە -لە بەرامبەر
بازنەى خراپەكێشدا بەكارى دەهێنين -كە ڕابردووى ئەو كەسەى چاكى عەزيمەتى گەشتى
ئەم هەرێمەى كردووە بەالدا ،ڕاسپاردەى وەفاى هەڵقواڵوى نێو گوفتارى ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ (الفتح “ )٢ :سەرەنجام خواى گەورە لە گوناهەكانى
ڕابردووت خۆش دەبێت ”.دەكرێت و ،ئايندەشى ئەمانەتى قەاڵى مەحكەمى ﭞ
ﭟ (الفتح “ )٢ :گوناهەكانى داهاتووشت ”..دەبێت .هەربۆيە لە هەر هەوارێك
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لە هەوارەكانى ئەم گەشتەدا ،چاوەكانى بەدەم ي َ ْم ُحو ٰ ّ ُ
الل بِ ِه ا ْل َخطَايَا وە دەتروكێن و
دڵەكانيش بە مزگێنى ي َ ْرف َ ُع بِ ِه ال ّ َدرَ َج ِ
ات دەكەونە جۆش.

سێهەميان :چاوەڕێ كردنى كاتەكانى نوێژ بە وێنەى چاوەڕوانيى عاشقێك بۆ
ساتەوەختى ويصال ،هەروەها بەكارهێنانى ئەو دەمە پڕ پيت و بەرەكەتانە بەوێنەى
"خشتەى كات" و ڕێكخستنى كار و چاالكييەكانى ژيان بەگوێرەى ئەم خشتەيە،
تێگەيشتنێكى خەياڵ تێپەرێنى ئەوتۆيە بۆ چەمكى كات ،كە مرۆڤ دەتوانێت لە
سايەى ئەمەدا ئەو بۆشاييانە پڕبكاتەوە كە لە ئاكامى پەرتەوازە كردنى كارەكانى بەسەر
چەند كاتێكى دياريكراودا هاتوونەتە كايەوە .هەروەها دەتوانێت لەم ڕێيەوە ئاسوودەيى و
دڵنيايى ناو نوێژ و نزيكى لە پەروەردگار بگوازێتەوە بۆ دەرەوەى نوێژيش و سەرجەمى
سەرقاڵييە دنياييەكانى ببەستێتەوە بە خواى گەورەوە ،تا بەم جۆرە هەموو كردەوەكانى
ببن بە عيبادەت .بەم پێيە ،وەك زۆرێك لە عيبادەتەكانى تر كە بەهۆى نييەتەوە
چوارچێوەى سنووردارێتى خۆيانيان تەى كردووە و بێ سنوورييان بەدەست هێناوە ،ئەو
نوێژەش كە بە ڕۆحيەتى چاوەڕوانييەوە ئەنجام دەدرێت ،هاوشێوەى جيهادى ماددى و
مەعنەوى ،بە دەستەواژەى " ِرباط" گوزارشتى لێكراوە و بووەتە ناونيشانى پەيوەندى
مرۆڤ بە پەروەردگاريەوە.
ئەم فەرموودەيەمان بە مەبەستى پيشاندانى بڕگەيەك لە دنيا ڕۆشنەكەى ئيماندار
خستە پێش چاو .ئەو دنيايەى كە لە ئاسۆى دەستنوێژدا بەدەر دەكەوێت و لەگەڵ
نوێژدا ئاسماناوى دەبێت .ئيتر ئەم فەرموودەيەش بە وێنەى گشت فەرموودەكانى تر ،بە
دەربڕينێكى ئەوپەڕى كورت بەاڵم قووڵ ،بە وشەى تا بڵێى كەم بەاڵم گشتگير ،بوو بە
كارێزى سازگارى ئەو هەموو واتايە.
بێ ئەوەى درێژەى زياترى پێ بدەين ،دەچينە سەر فەرموودەيەكى ترى نوورانى
1
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ئەمجارەيان فەرموودەيەكى قودسييە.
پێغەمبەرى خوا َ

 .١٥مژدەگەلێكى چاوەڕواننەكراو بۆ بەندە صالحەكان

 1فەرموودەى قودسى :ئەو فەرمايشتانەن كە واتاكانيان الى خواوەيە و شێوازى دەربڕينيان لە اليەن
پێغەمبەرەوەيە .واتە پێغەمبەر َ(صلَّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسلَّ ْم) لە خواوە دەيانگێڕێتەوە.

(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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لەو فەرموودەيەدا كە ئيمامى بوخارى و موسليم ڕيوايەتيان كردووە ،خواى گەورە
دەفەرموێ:
ين َما َل َع ْي ٌن رَأ َ ْت َو َل أُذُ ٌن َس ِم َع ْت َو َل
ي َّ
أ َ ْع َدد ُ
ْت ِلعِبَا ِد َ
الصالِحِ َ
َخطَرَ َعلَى ق َ ْل ِب بَشَ ٍر
“لە پاشەڕۆژدا شتى وام بۆ بەندە صالحەكانم ئامادە كردووە ،نە چاو بينيويەتى ،نە
1
گوێچكە بيستوويەتى و نە بە خەياڵى كەسيشدا هاتووە”.

لە فەرموودەكەدا باس لە مژدەيەكى چاوەڕواننەكراو دەكرێت .لەودنيا مرۆڤ خۆى
لە بەرامبەر شتانێكدا دەبينێتەوە كە هەرگيز چاوەڕێى نەكردوون و هەر بە خەياڵيشيدا
نەهاتوون .ڕاستە قورئانى پيرۆز باسى هەندێ لە نيعمەتەكانى بەهەشتى كردووە،
بەاڵم ئەمە ،تەنها ناو و ناوونيشان و نزيك كردنەوە و ڕوانينگايەكى تێفكرينە .گەرنا،
ئەستەمە لە دنيادا پەى بە حەقيقەتەكانيان بەرين.
ً(ر ِض َي الله َع ْنهُ َما) لە تەفسيرى ئايەتى ﭬ ﭭ ﭮ (البقرة)25:
إبن عباس َ
“شتانێكى هاوشێوەيان پێ درا ”.دەفەرموێ ئەو نيعمەتانەى كە ئێوە پێيان ئاشنان،
لە بەهەشتدا تەنها ناوەكانيان هەيە 2.كاتێك تاميان دەكەن ،بەگوێرەى تامەكەى دەتوانن
بڵێن كە ئەم تامە لە فاڵنە شت دەچێت .بەاڵم هەرگيز هەمان ئەو شتە نييە .هۆكارى
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەى كە نيعمەتەكانى بەهەشتيش هەروەك بەهەشت خۆى،
بەجۆرێك بەديهێنراون كە لەگەڵ ئەبەدييەت و نەبڕاوەيى بەهەشتدا بگونجێن .بۆيە
ساويلكەييە لەوێدا بەدواى شووتى و كاڵەك و سێو و هەرمێى دنيادا بگەڕێين...
بەهەشت خانەى سەرسووڕمان و شتە چاوەڕوان نەكراوەكانە .پێشانگايەكى سەر بە
دواڕۆژى ئەوتۆيە بەهەشت ،هەموو جۆرە نيعمەتێكى تێدا ڕيز كراوە بە جۆرێك كە
تووشى سەرسووڕمانت دەكات و نيگابردوو و مەست و حەيرانت دەكات و لەهۆش خۆتت
دەبات و وات لێ دەكات نەزانى چى بكەيت .جگە لەمە ،بينينى خواى گەورەش (ع ََّز َو
 1بخاري ،توحيد 35؛ مسلم ،جنة .5-2
 2طبري ،جامع البيان .174/1
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َجلَّ) كە هەزاران ساڵ لە ژيانى بەهەشت ناگاتەوە بە تەنها ساتێكى روئيەتى ئەو جەماڵە،
هەر لە چاوەڕوان نەكراوييەكانى بەهەشتە .ئەمە بەو واتايە دێت كەئيمانداران كاتێك
َ
ُ
دەچنە بەهەشتەوە لەوێدا پەروەردگاريان دەبينن .دەنا خواى گەورە (سُْب َحانَه و تعالى)
َََ
پاك و بەرييە لە زەمان و مەكان ..جا با ئەو مەكانە بەهەشت و ،ئەو زەمانە زەمانى
بەهەشتيش بێت .بەڵێ ،بەندە صالحەكان تەنانەت نيعمەتێكى چاوەڕوان نەكراوى وەك
(ج ُ
الل)شيان بۆ ئامادەكراوە.
تەماشاكردنى َ
ال ٰ ّ

"صالح" بە واتاى ئەو كەسە دێت كە بێ كەموكوڕى و ناتەواوى كار دەكات .هەرچى
"صالحات"يشە ،ئەو كردەوانەن كە بێ كەموكوڕى و ناتەواوى ئەنجام دراون .زانينى
ئەوەش كە ئايا كردەوەيەك چووەتە بازنەى "صالحات"ەوە يان نا ،تەنها لە ڕێگەى پێوەرە
ئيالهييەكانەوە دەبێت .واتە ئايا لە نێوەندى پێوەرەكانى پەروەردگاردا نوێژ چۆن دەكرێت؟
ڕۆژوو چۆن دەگيرێت؟ زەكات چۆن دەدرێت؟ جيهاد چۆن بەجێ دەهێنرێت؟ جڵەوى
جيهانى ناوەوە چۆن دەگيرێتە دەست؟ ويژدان چۆن پەروەردە دەكرێت؟ ڕۆح چۆن
دەخرێتە پەرواز؟ ئيرادە چۆن بەهێز دەكرێت؟ گەشەى هەستەكان چۆن دەبێت؟ جا پێوەرى
ئيالهى سەبارەت بەم "چۆن"انە چۆن بێت ،ئەوا بەو شێوەيە نرخ و بەهايان دەدرێتێ و
هەر بەو شێوەيەش هەڵدەسەنگێنرێن .بەم پێيە ،هەركات مرۆڤ هەوڵيدا خۆى بەگوێرەى
فەرمايشتەكانى كردگارى ڕێكبخات و ئاوازى دەنگى بەو جۆرە بێت كە بيگەيەنێتە
ڕەزامەندى پەروەردگارى ،ئەوا يەكەم هەنگاوى بەرەو "صالحات" ناوە.

بەڵێ ،هەروەك چۆن ژەنيارێك بەرلەوەى دەست بكات بە ژەنين ،سەرەتا ئامێرەكەى
عەيار دەدات ،ئێوەش گەر دەتانەوێ ئاوازێك بچڕن كە ببێتە جێى ڕەزامەندى پەروەردگار
و خۆشنوودبوونى ،ئەوا هەر چۆنێك بووە دەبێ خۆتان بە پێى دەستوورەكانى قورئانى
پيرۆز ساز و عەيار بدەن .تا ئەوەى دەنگتان لە جيهانەكانى ئەوديو بينراودا پەسەند
بكرێ .دەنا ،هەر سەيريشتان ناكرێ .خواى بااڵدەست "سميع و بصير"ە ،هەموو شتێ
دەبينێ و هەموو دەنگێكيش دەبيستێ .بەاڵم ئەگەر دەنگتان بەگوێرەى ئەو مەقامە
نەبێت كە ڕەزامەندى ئەوى لەسەرە ،ئەوا گوێتان لێ ناگرێت .ئيدى ئەو كات ئێوەش
نەتانتوانيوە دەنگى خۆتان بگەيەنن.
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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مانايەكى ترى صالحات ئەوەيە كە مرۆڤ هێندە بە بايەخ و وردەكارييەوە كارەكانى
ئەنجام بدات ،دڵنيابێت لەوەى كە حەق تەعاال چاودێرە بەسەريەوە و ئاگاى لێيەتى.
كەوايە ،پێويستە مرۆڤ هەموو كردەوەكانى ،بە وردى و هەستيارييەوە جێبەجێ بكات.
چونكە ديارنييە چ كردەوەيكى دەبێتە هۆى ڕزگاربوونى .هەر بۆيە پێغەمبەرى نازدار
اللَ َو َل ت َ ْحقِرَ ّ َن ِم َن ا ْل َم ْع ُر ِ
وف َش ْيئا ً “لە خوا بترسە و
ً(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه)ً دەفەرموێِ :اتّ َ ِق ٰ ّ
َ
1
هيچ چاكەيەك بە كەم مەزانە”.
ين "بۆ بەندە صالحەكانم"
ي َّ
لە اليەكى ترەوە فەرموودە قودسييەكە باس لە ِلعِبَا ِد َ
الصالِحِ َ
دەكات .لەم دەستەواژەيەشەوە ئەوە تێدەگەين كە صالحات ئەو بەندانەى لە خواى گەورە
نزيك كردووەتەوە .تا واى لێهاتووە بوونەتە ئەو خۆشەويستانەى كە خواى گەورە خۆشى
دەوێن .فەرموودەيەكى قودسيى تر ،ڕەوشى خۆشەويستانى خوامان بەم جۆرە بۆ باس
دەكات:
ف َ ِإذَا أ َ ْحبَ ْب ُت ُه ُك ْن ُت َس ْم َع ُه الَّذِ ي ي َ ْس َم ُع بِ ِه َو ب َ َصرَ ُه الَّذِ ي يُ ْب ِص ُر بِ ِه َو ي َ َد ُه
الَّتِي ي َ ْبط ُِش بِ َها َو ِر ْجلَ ُه الَّتِي ي َ ْم ِشي بِ َها

“ئيتر هەر ئەوەندەى كە خۆشم ويست ،دەبمە ئەو گوێيەى كە پێى دەبيستێ و ،ئەو
2
چاوەى كە پێى دەبينێ و ،ئەو دەستەى كە پێى دەگرێ و ،ئەو پێيەى كە پێى دەڕوات”.
واتە ،بەندە بەهۆى "صالحات"ەوە هێندە نزيكى لە خواى گەورە بەدەست دەهێنێت،
تا ئەوەى سەرتاپا بەو ڕەنگە ئيالهييە ڕەنگين دەبێ .ئيدى دواى ئەمە ،هەروەك
مردووى ژێر دەستى مردووشۆرى لێدێ و ئەوەى بە ڕاست و چەپدا وەرى دەگێڕێ
هەر تەنها خواى گەورەيە (ع ََّز َو َجلَّ) .ئاى ئەوە چ "جەبر"ێكى شيرينە كە خواوەند بە
بەردەوامى بەندەكەى ئاڕاستەى ڕاستەڕێ بكات! لەوە بەدوا ،ڕوو وەرچەرخاندنى وەها
مرۆڤێك وەك شوێنەوارێكى لوتفى ئيالهى ،شتێك نييە شايانى باس بێت .چونكە ئەو
گەيشتووەتە پلەيەك كە بە "بەندەكانم" ناو ببرێت و ،چووەتە نێو گرۆى موقەڕڕەبينەوە..
 1أحمد بن حنبل ،المسند 63/5؛ نسائي ،السنن الكبرى 486/5؛ طبراني ،المجمع الكبير .63/7
 2بڕوانە :بخاري ،رقاق 38؛ أحمد بن حنبل ،المسند .256/6
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ڕاستييەكەى ،ئاوەها كەسێك ،هەردەم بە دەم دروشمى "بێرە هانام خودايە ..بێ ،چون بێ
تۆ هەڵناكەم!"..ەوە لە ناڵين و نركەدايە.
خەريكە بڵێين هەرچى كارى جوان و چاكە هەيە ئەم دەستى خۆى پێ دەگەيەنێت
و لە هەركام لەم كارانەشيدا عەوداڵى دۆزينەوەى هۆكارێكە كە ڕزگاربوونى خۆيى تێدا
ببينێتەوە .جا لەبەر ئەوەى كە نازانێ كام كردارى دەبێتە هۆى ڕزگار بوونى ،بۆيە هيچ
چاكەيەك لەو چاكانە لە كيس خۆى نادات كە دێنە بەردەستى .هەموو ئەو كردەوانەى
لە دنيادا ئەنجامى داون لە شێوەى بوخچەيەكى سەرسامكەردا ڕەوانەى ئاخيرەت دەكرێ.
جا ئەو ڕۆژەى كە بە بەهەشت شاد دەبێت ،يەك بە يەكى ئەو بوخچانە لە بەردەميدا
دەكرێنەوە و ئەو پاداشتە چاوەڕوان نەكراوانەى ناويان بەرجەستە دەكەن كە نە چاو ديونى
و نە گوێش بيستوونى.
بە لەبەرچاو گرتنى ئەو ڕاستييەى كە هەندێ جار ئاودانى سەگێك واى لە مرۆڤ
كردووە -واشى لێ دەكات -كە شايانى چوونە بەهەشت بێ و هەندێ جارى تريش بێ
ئاو هێشتنەوەى پشيلەيەك بووەتە هۆكارى چوونە دۆزەخ و دەشبێت 1،دەڵێين :بەهەشتيش
و ئەو شتانەش كە لە بەهەشتدا دەبەخشرێن ،سەرتاپا شتانێكى چاوەڕواننەكراو و
سەرسامكەرن.
لە اليەكى ترەوە ،مرۆڤ تەنها تواناى زانينى ئەو شتانەى هەيە كە بە چاوى
دەيانبينێت و بە گوێى دەيانبيستێت و لە ئەندێشەيدا دەتوانێت وێنايان بكات .لە
كاتێكدا ئێمە دەزانين كە هەروەك چۆن مرۆڤ سنووردارە ،ئەم هەستەوەرانەشى ئاوەها
سنووردارن .بۆيە دەبێ ئەو ڕاستييە باش بزانين كە ئەم هەستانە تەنها ئيدراكێكى
سنوورداريان لێدەكەوێتەوە و زۆر لەوە كۆتاترن كە كێشانە و پێوانەى نيعمەتەكانى
جيهانێكى بێسنووريان لە توانادا بێ.
دەركى مەعالى بەم عەقڵە گچكە ناكرێ
ئەم تەرازووە بەرگەى ئەم هەموو بارە ناگرێ
 1بڕوانە :بخاري ،مسقط 9؛ مسلم ،سالم .155-151
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ضياء پاشا
دەكرێ ڕوويەكى ترى فەرموودەكە ئەمە بێ :خواى گەورە پاداشتى كردەوە چاكەكان
بە چەندين قات دەداتەوە .ئەوەتا جارى وايە بە دە ،جارى واش هەيە بە سەد ،يان بە
حەوسەد ،جارى واش دەبێت بە سەد هەزار يان مليۆنێك ،هەندێ جارى تريش مەگەر
هەر خۆى بزانێ بە چەند پاداشتيان دەداتەوە ..هيچ بەندەيەكيش نازانێ كە چۆن
پاداشت دەدرێتەوە .جا كاتێك لە ئاخيرەتدا پاداشتى كردەوەكانى لە شێوەى خەاڵتێكى
چاوەڕواننەكراوى سەروو خەياڵكراودا دەخرێتە پێش ،دۆش دادەمێنێت .ئيتر تەنانەت ئەو
شتانەى كە بە خەياڵيشيدا نەهاتوون دەبنە ڕاستى.
هەروەك لە بڕگەكانى سەرەوەدا بينيمان ،لە كاتێكدا پێغەمبەرى خوا
َو َسل َّ ْم) ئەم هەموو حەقيقەتەى كە تەنگيان بە ديوارى تێگەيشتن و ئيدراكى ئێمە
هەڵچنيوە ،لە ڕێگەى چەند وشەيەكەوە دەردەبڕى ،ئەوا هەموو ئەمانە هەروا بەڕەوانى
و بێ خۆئامادەكردنى پێشوەختە لە زارى موبارەكى دەهاتنە دەر .هەر بۆيە بەتەنيا
ئەو فەرموودەيە بەسە بۆ ئەوەى بيسەلمێنێ كەوا ئەو زاتە (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) داراى چ
فەتانەتێكى بەرز و بااڵتر بووە لە ئيدراكى مرۆڤانە .جا نامانەوێ درێژەى زياتر بە
بابەتەكە بدەين .بەاڵم لەبەر ئەوەى كە ناتوانين دەستبەردارى ئەو چێژە لەدوننييە ببين
كە لە باس كردنى ئەوەوەً(عَلَ ْي ِه أ�لْ ُف َص َل ٍة َو َس َلم) پەخش دەبێ ،بۆيە هەر هيچ نەبێ دەچينە
خزمەت چەند فەرموودەيەكى تريش.

(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه
َ

 .١٦بەهەشت بە ناڕەحەتى دەورەدراوە و دۆزەخيش بە
شەهوەت.
لە فەرموودەيەكى تردا كە ئيمامى بوخارى و موسليم ريوايەتيان كردووە ،پێغەمبەرى
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) دەفەرموێُ :ح ّفَ ِت ا ْل َجنّ َ ُة بِا ْل َمكَا ِر ِه َو ُح ّفَ ِت النّ َُار بِ ّ َ
الش َهوَ ِ
ات “بەهەشت
خوا َ
بەو شتانە دەورەدراوە كە نەفس حەزيان پێ ناكات .دۆزەخيش بە شەهوەت (واتە ئەو
1
شتانەى كە حەز و ئارەزووە جەستەييەكان دەوروژێنن)”...
 1بخاري ،رقاق 28؛ مسلم ،جنة ( .1دەقى فەرموودەكە لە موسليمەوە وەرگيراوە).
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دۆزەخ بە شەهوەت پەردەپۆش كراوە و پێچراوى ناو بوخچەى شەهوەتە و بەسەر
هەرێمى شەهوەتدا دەڕوانێ .هەرچى بەهەشتيشە بە شتانێ پەردەپۆش كراوە كە لە
ڕوانگەى ڕوانينى ڕواڵەتبينيى ژيرييەوە ناخۆش و زەحمەتن .ئەو شتانەى كەوا لەسەر
ڕێگاى بەرەو بەهەشت درێژەوەبوودان ،هەرگيز لەو چەشنە شتانە نين كەوا چاوى
ئەوانەى لە ماددەدا بە دووى هەموو شتێكدا دەگەڕێن ،كەيفيان پێ بێت و بەاليانەوە
جوان بێ.
لە ڕاستيدا چ بەهەشت و چ دۆزەخيش بۆ ئێمە نيعمەتن .چونكە ئەوەتا هەردووكيان
ڕۆڵێكى بەرچاويان هەيە لە دەستخستنى ئيستيقامەتدا .يەكێكيان هاندەر و تاسەبزوێن،
ئەوى ديكەشيان ئاگادار كەرەوە و ترس بزوێن .وەختێ مرۆڤ تەماشاى سيماى تاسە
بزوێنى بەهەشت دەكات ،يەكپارچە دەبێتە هەوڵ و دڵى بۆ ئەوێ دەكەوێتە لێدان .هەر
كە ڕوخسارى گرژ و مۆنى دۆزەخيش دەبينێ ،لەپێناو ئەوەى نەكەوێتە ناوى ،دەداتە
شەقەى باڵ .ئيتر بەم جۆرە هەردووكيان بۆمان دەبن بە ڕەحمەت.
بەاڵم خواى بااڵدەست هەم بەهەشت و هەم دۆزەخيشى هەريەك لە بوخچەيەك ناوە و
بەم شێوەيە پێشكەشى بازاڕى كردەوەى مرۆڤەكانى فەرمووە .ئيتر مرۆڤيش بەو ئيرادەيەى
كە پێى بەخشراوە ،سەرپشكى هەڵبژاردنى يەكێكە لەمانە .بە ئەندازەى ئيرادەكەى،
"سعيد  -بەختەوەر" و داخوازى بەهەشت دەبێ ،ئەوەشى
هەركەس بيەوێ دەبێ بە َ
"شقي  -بەدبەخت" و ڕێى دۆزەخ دەگرێتە بەر.
بيەوێ ،دەبێ بە َ

بەڵێ ،چواردەورەى دۆزەخ بە بەرگێك لە شەهوەت دەورەدراوە و كەشێكى لەو جۆرە
تەنيويەتى .ئەم بەرگەش لە دەرەوە زۆر سەرنجڕاكێش ديارە .هەرچى هەيە لە خواردن،
خواردنەوە ،خەوتن ،پڕپياكردنى هەموو ئەو شتانەى نەفس حەزى لێيەتى و تێر بوون
لە ڕووى جەستەييەوە ،هەروەها ئەو شتانەى كە بە دەم ئارەزووەكانى مرۆڤەوە دێن،
هەر هەمووى بە وێنەى تانوپۆ دەورەى دۆزەخيان تەنيوە .بە كورتييەكەى ،ڕێى دۆزەخ
مۆزايكێكى شەهوەتە و ختووكەى جيسمانييەتى مرۆڤ دەدات.
بەهەشتيش سەدەفێكە دەورەدراوە بە ناخۆشى .دەستنوێژ گرتن ،نوێژ كردن ،چوون
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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بۆ حەج ،زەكات دان ،جيهاد و تێكۆشان ،بەرگەگرتنى ناڕەحەتى لە پێناوى خوادا ،جار
نا جار ڕووبەڕووبوونەوەى مامەڵەى كۆيلە لەنێو كۆمەڵگەدا ،بێبەش كردن لە هەموو
مافێكى مرۆڤانە ،ڕاپێچى ئەم زيندان بۆ ئەو زيندان ،لێدان خواردن تەنها لەبەر ئەوەى
الل"يە ،شار بەدەركردن و بەهيچ دانان و چەندين شتى تر كە
كە وتووتە" :پەروەردگارم ٰ ّ
بەگوێرەى ڕواڵەتبينيى ژيرى بە ناخۆش دەبينرێن .بەڵێ ،بەهەشتيش بەمانە دەورەدراوە
و بەرگێكى لەم جۆرە چواردەورى تەنيوە .ئەوانەى لە دەرەوە دەڕوانن ،هەميشە دەئاڵێنە
ئەم پەردانە و لەوێدا گيردەخۆن .گەر ڕواڵەتى دەرەوە پێوەر بێت ،ئەوا دۆزەخ نەفس
وروژێنە و بەهەشتيش ترسێنەر .هەر بۆيە زۆربەى خەڵكى تەماشاى ديوى دەرەوەيان
كردووە و بەو ڕواڵەتە دەرەكييە هەڵخەڵەتاون .بۆيە دەبينين دۆزەخ داخوازى زۆرە و
بەهەشتيش تا بڵێى كەم..
زۆرێك لە مرۆڤەكان شوێن مامەڵەى بچووك و بێ ئەرزش كەوتوون .ئەو كەسەى
دەڵێ “نوێژ شتێكى باشە بەاڵم ڕۆژى پێنج جار بەالمەوە زەحمەتە ”.كەسێكە نەيتوانيوە
باز بدات بەسەر ئەو نەختە زەحمەتەى لە نوێژدايە .ئەوەتا زەحمەتى دەستنوێژ لە زستاندا
كەسانێكى لە ڕێگادا جێهێشتووە .كەچى هەروەك لە فەرموودەكەى پێشووتردا بينيمان،
ئەو كەسەى بەرگەى ئەو زەحمەتە كەمە دەگرێت كە لە دەستنوێژدا هەيە ،دەستنوێژ
دەستى دەگرێت و هەنگاو بە هەنگاو لە بەهەشت نزيكى دەكاتەوە .دەكرێ هەمان شتيش
سەبارەت بە ڕۆژوو و زەكات و حەج و جيهاديش بوترێ .چەندين كەس كەوا عەقڵيان
ڕێگرە لەوەى عاقاڵنە ڕەفتار بكەن ،توانايان نييە بەسەر ئەم ئاستەنگ و هەوراز و
نشێوييە بچووكانەدا باز بدەن و ،ئەو ناڕەحەتى و ناخۆشييانەى بە چواردەورى بەهەشتدا
دەيبينن ،بوونەتە ڕێگر لە چوونە بەهەشتيان.
دۆزەخيش جادووگەرێكە هەوەس و ئارەزووە سادەكانى بۆ خۆى كردووە بە تەڵە.
ئەوەتا زۆرێك لە خەڵكى بێئاگا لەوەى كە پاش كەمێكى تر چ چارەنووسێك چاوەڕێيان
دەكات ،وەكو باڵەفڕكە كردنى مێش بەرەو هەنگوين ،بەرەو ئەو ژەهرە ڕادەكەن .بەڵێ،
شەهوەت بۆ ئەو جۆرە كەسانە هەنگوينێكى ژەهراوييە .يان دەتوانين ئەم مرۆڤانە بەو
پەپوالنە بچوێنين كە بوونەتە پەروانەى دەورى ئەو ئاگرەى كە دەيانسووتێنێت و لەناويان
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دەبات .ئەمانيش بێ عەقاڵنە بەرەو ئەو شەهوەتانە دەڕۆن كە دەورى دۆزەخيان داوە ،تا
لە كۆتاييدا خۆيان لەنێو دۆزەخدا دەبيننەوە .جا لەبەرئەوەى عەقڵيان بەتەواوەتى پشتى
پەردە نابڕێت ،بۆيە ئەو شتانەى پەردەدارى دۆزەخن ،ئارەزووە جەستەييەكانيان دەوروژێنن
1
و بەرەو خۆيان ڕايان دەكێشن.
ئەو كەسانەش كە لە گەشتى ژياندا ئەو زاتەيان ناسيوە كەوا لە دووڕيانى ڕێگەكاندا
وەستاوە و بەگوێرەى ئەو پەيامەى لەوەوە وەريان گرتووە ،ڕێ و ئاڕاستەى خۆيان ديارى
كردووە و دڵيان بە ڕووى حەقيقەتدا هۆشيار بووەتەوە ،لە ديوى ناوەوەى ئەو ناخۆشيانە
تێگەيشتوون كەوا ئەمال و ئەوالى ڕێى بەهەشتيان گرتووە و بەهيچ جۆرێك پێى
هەڵناخەڵەتێن .چونكە ئەو بەهەشتەى كە لە شێوەى تۆوێكدا لە ويژدانياندا چێنراوە،
هەموو ئان و ساتێك لە گەشەسەندندايە و بەردەوام بۆن و بەرامەكەشى دنياى ڕۆحيان
دەپێچێت .لە كاتێكدا خەڵكى لە دەرەوە بەدواى بەهەشتدا دەگەڕێن ،كەچى ئەمانە هەر
لە دنيادا لە سايەى ئەو بەهەشتەى لە ناخياندا سەوز بووە ،هەر دەڵێى خەريكى كەيف
و شادى گێڕانن .وێڕاى ئەوەى كە ئەوانەى لە بەهەشتە ماددييەكەى دنيادا دەژين ،بە
درێژايى هەموو ژيانيشيان هێشتا هەر ناتوانن بگەنەوە بە خولەكێكى ئەو بەهەشتەى كە
ئەوان لە ويژدانى خۆياندا تێيدا دەژين .ئيمان ناوكێكە بەهەشتى لە خۆيدا هەڵگرتووە.
كوفريش تۆوێكەو دۆزەخى لە هەگبەيدا حەشار داوە .لە دواڕۆژدا ئەمانە گەشە دەكەن
و لق و پۆپ دەردەكەن و دەگۆڕێن بۆ بەهەشت و دۆزەخێكى ڕاستەقينە .كەوابێ
ئيماندار تەنانەت لە دنياشدا لە ژيانى بەهەشتدا دەژى ،هەرچەندە بە ڕواڵەت ژيانيشى
ناخۆش ببينرێ.
ئەو ڕۆحانەى كە بە ئيشتياقى گەيشتن بە بەهەشت باڵەفڕكەيانە ،لەم ڕێيەدا كە
هەر مەنزڵێكى بەختەوەرييەكە بۆ خۆى ،زۆر جار سەربارى ڕۆح ،شان دەدەنە بەر ئەو
 1پێغەمبەرمان (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) ئەم بابەتەمان بەم نموونەيە بۆ ڕوون دەكاتەوەِ :إنّ َ َما َمثَلِي َو َمث َُل أُ ّمَتِي
اش يَق َْع َن فِي َها ف َأنَا آخِ ٌذ بِ ُح َج ِزك ُْم َو أ َ ْن ُت ْم تَق ّ ََح ُمو َن فِي ِه
ك ََمث َِل رَ ُج ٍل ِا ْستَ ْوق َ َد نَارا ً ف َ َج َعلَ ِت ال ّ َد َو ُّ
اب َو ا ْلفَرَ ُ
“نموونەى من و نەتەوەكەم وەك نموونەى پياوێكە كە ئاگرێكى كردبێتەوە ،ئاژەاڵن و پەروانەكانيش دەكەونە
ناوى .من دامێنتان دەگرم ،بەاڵم ئێوە خۆتان فڕێ دەدەنە ناوى( ”.بخاري ،رقاق 26؛ مسلم فضائل -17
 .19دەقى فەرموودەكە لە موسليمەوە وەرگيراوە).
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شتانەى كە بە الى نەفسەوە گرانن .بەوێنەى ئەو ئەزيەتەى كە پەرستشە جەستەييەكانى
وەك دەستنوێژ و نوێژ و ڕۆژوو بەدواى خۆياندا دەيهێنن ،يان ئەو ئەركە قورسانەى
كە زەكات و سەدەقە و فەريزە ماڵييەكانى تر دەيخەنە سەر شانى مرۆڤ ،ئەمە جگە
لەو بەرپرسيارێتييە ماڵى و گيانيەى كە لە شتانێكى وەك حەج و جيهاددا بەرگەيان
دەگرێ .بەاڵم وەرە ببينە وا ئەم بەرپرسيارێتييانە ئەم ڕێگەيەيان بۆ هەندێك هێندە
زەحمەت كردووە كە نەتوانن پێيدا بڕۆن ..هى وا هەيە لەم ڕێيەدا ئيرادەى لە نوێژ و
دەستنوێژ دەگيرێ و پەكى دەكەوێت .تيايەتى برسێتى و تينوێتى لێ دەبێت بە هەورازێك
و ناتوانێت بيبڕێت .هى واش هەيە دەكەوێتە داوى شەيدايى گيان و ماڵى .تياشيايەتى
بەجارێ پێى لە چەند دانەيەك لەمانە دەخليسكێ و ناتوانێت بگاتە ئەو بەهەشتەى كەوا
چوار هەنگاو لەوالترەوە بە هەموو جوانى و ئارايشتى خۆيەوە چاوەڕێى دەكات.
بەڵێ ،ئەگەر بەهەشت ئەو مەملەكەتە ڕەنگاوڕەنگەى خەونەكان بێت كە هەرچى
تەسەوور هەيە بۆ خۆشبەختى تێيپەڕاندووە و ،ئەو دنيا لوتكەيە بێت كە -هەروەك لە
سەريشەوە ئاماژەمان بە هەندێكيان دا -بە سەدەها ئەرك و بەرپرسيارێتى لە سەرەكەى
تريدايە و بە دنيايەك بەربەست و نشێوى دەورەدراوە ،كە هەرواشە ،ئەوا لە بەرامبەريدا
دۆزەخ ،كەندەاڵنێكى تۆقێنەرى فەالكەت زادەى ئەوتۆيە كە بە بارێك لەو ويست و حەز
و شەهوەتانەوە كە نەفسى مرۆڤ دەوروژێنن و تاو بە بڵێسەى ئارەزووە جەستەييەكانى
دەدەن ،لەسەر ڕێگەى ڕێبوارانى گەشتى هەتا هەتايى وەستاوە و ڕێى پێ گرتوون
و هەرچى حەز و ئارەزوو و شەهوەتى جيسمانى هەيە ،هێناويەتيە كەف و كۆڵ و
خستوونيەتە هەڵچوون .هەر بەوەشەوە نەوەستاوە ،بەڵكو هەموو كات .ڕوانينى سەرنجى
ڕۆحە الوازەكانى بەدەورى خۆيدا كۆكردووەتەوە و بە وێنەى كونە ڕەشەكان (الثُقوب
السوداء) هەر شتێ بەاليدا بڕوات ،بە چەقەهێزە كوشندە سامناكەكەى خۆى لووشى
َ
دەدات و لە خۆيدا دەيتوێنێتەوە.
ئاى چەندە زۆرن ئەوانەى بە تەماشاكردنى پەردەى ڕازاوە و بريق و باقى دۆزەخ
فريويان خوارد و خۆيان ڕادەستى ئەو شيوە ترسناكە كرد! بە سەيركردنى ڕووكەشى
پەردەى بەهەشتيش مانەوە و لەو خانەى بەختەوەرييە هەميشەييە و لەو جيهانە پڕ
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ناوازەيى و پێشبينى نەكراوە سڵەمينەوە و خۆيان بێبەش كرد لێى!..
بەڵێ ،حەقيقەتى مەسەلەكە ئەمەيە كەوا ڕێى تێناچێت كەسێك بەهەشتى بيستبێ
و زانيارى لەسەر هەبێ ،تاسە و ئيشتياقى بۆى نەجووڵێ .هەروەك چۆن ڕێى تێناچێت
كەسێك دۆزەخ ببيستێ و هەوڵ نەدات لێى دووركەوێتەوە .بەاڵم ئەوەندە هەيە كە لەبەر
نهێنى تەكليف و ئيمان بە غەيب و ڕاستى تاقيكردنەوەى دنيا ،بەهەشت بە پەچەيەك
لە ناخۆشى و ،دۆزەخيش بە فوستانێك لە شەهوەت داپۆشراوە و بەم شێوەيە خراونەتە
بەردەم مرۆڤ.
ً(صل َّ َى الله
خوا َ

جا وەرە ئێستا بڕوانە هێز و ئەفسوون و ناوەرۆكى گوفتارى پێغەمبەرى
عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ،كە چۆن دوو ڕێگاى دوور و درێژى مەزن و ترسناك ،بە هەموو بەختەوەرى
و مەترسييەكيانەوە دەبات و دەيانبەستێتەوە بە دوو دەرەنجامى بڕاوەى دڵخۆشكەر يان
تۆقێنەر ،هەم -وەك هەموو كارێكى ترى -بە ڕەچاو كردنى بنەماى "أ َ ْعظَم ت َ َصرف"
و بەكار هێنانى چوار پێنج وشە بۆ باسكردنى بابەتێكى مەزنى هاوشێوەى ئەم بابەتە!
جێى خۆيەتى لێرەدا ئەوە بڵێم كە بە ڕەچاوكردنى چوارچێوەى گشتى بابەتەكە ،لێرەدا
ويستمان تەنها بە ئاماژەدان بەو ڕووەى كە ئەم فەرمايشتە پيرۆزانەى پێغەمبەرى خوا
َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) چەند گەوهەرە پەيڤێكن ،دەست لە بابەتەكە هەڵبگرين .گەرنا ،ئەم
فەرموودەيە و فەرموودەكانى هاوشێوەى ،لە ڕوانگەى ڕەوانبێژى و زمانەوانييەوە دەرگاى
چەندين واتاى ناسك و ئاماژەى ڕەوانى تريان بۆ خستووينەتە سەر پشت !..خۆ گەر
بهاتبايەو لەم ڕووەشەوە فەرموودەكانى پێغەمبەر (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) شى بكرانايەتەوە ،كێ
دەزانێ شاهێدى چەند چەپكەماناى تر دەبووين .بەاڵم لەبەر ئەوەى ئەم بابەتە بابەتێكى
تەواو جياواز و سەربەخۆيە ،بۆيە ئێستا ئەو دەرگايە ناكەينەوە.

 .١٧سێ ماف :مافى خوا ،مافى دەوڵەت ،مافى دين
ئيمامى تيرميذى فەرموودەيەكى ترمان بۆ دەگێڕێتەوە:
(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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أُ ِ
الس ْم ِع َو الطَّا َع ِة َو ِإ ْن تَأ َ ّمَرَ َعلَ ْيك ُْم َع ْب ٌد َحبَ ِش ّ ٌيَ ،و ِإنّ َ ُه َم ْن
وصيك ُْم بِتَ ْقوَى ٰ ّ
اللِ َو ّ َ
ين
الرَ ِاش ِد َ
يَع ِْش ِم ْنك ُْم ف َ َسيَرَى اخْ ت َِلفا ً َكثِيرا ً ف َ َعلَ ْيك ُْم بِ ُسنَّتِي َو ُسنّ َ ِة ا ْل ُخلَفَا ِء ّ
ا ْل َم ْه ِد ِي ّ ِي َن َع ُّ
ض َللَةٌ
اجذِ َ .و ِإيّ َاكً ْم َو ُم ْح َدث َ ِ
ات ْالُ ُمو ِر ف َ ِإ ّ َن ك ّ َُل بِدْ َع ٍة َ
ضوا َعلَ ْي َها بِالنّ َوَ ِ

“ئامۆژگاريتان دەكەم بە تەقوا و لە خوا ترسان ..وە بە ملكەچى و گوێڕايەڵى
ئەگەرچى كۆيلەيەكى ڕەشيشتان گەورەتان بێت .هەركام لە ئێوە تەمەنى درێژ بێ ،لە
ئايندەدا ناكۆكييەكى زۆر دەبينێت .ئێوە ڕێبازى من و ڕێبازى خەليفە ڕاشيديەكان بگرنە
بەر و وەك ئەوەى بە ددانە خرێكانتان بيگرن ،ئاوەها بە توندوتۆڵى دەستى پێوە بگرن.
1
خۆشتان لە بيدعە بپارێزن! بێگومان هەموو بيدعەيەك گومڕاييە”.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) باس لە سێ ماف دەكات .يەكەميان تەقوايە،
لێرەدا پێغەمبەرى خوا َ
كە ئەمەيان مافى خوايە (ع ََّز َو َجلَّ) .دووەميان گوێڕايەڵى و ملكەچييە ،كە ئەمەشيان
مافى كاربەدەست و كارگێڕانى دەوڵەتە .سێيەميشيان بريتييە لە دەست گرتنى تەواوەتى
بە سوننەتەوە كە ئەمەشيان مافى دينە.
تەقوا وشەيەكە لە چاوگى "وقاية"وە وەرگيراوە .بۆيە لە ڕوويەكەوە بريتييە لە چوونە
ناو شووراى پاراستنى كردگارى بااڵدەستەوە .ئەمەش لە ڕێى ڕەچاوكردنى بنەماكانى
شەريعەتى فيترى (ڕێسا سروشتييەكان)ەوە ،كەواتە تەقوا بە ماناى پارێزراوى دێ لە
2
بەرامبەر ڕێساكانى شەريعەتى فيتريدا.
ئەو سەرۆكەى هەڵتان بژاردووە ،واتە ئەو كەسەى بە هەڵبژاردنى خۆتان كردووتانە بە
سەرۆكى خۆتان ،ئەگەر كۆيلەيەكى قژلوولى ڕەش پێستيش بوو ،مەرجە گوێڕايەڵى بكەن
 1ترمذي ،علم 16؛ أبو داود ،سنة 5؛ بيهقي ،السنن الكبرى .114/10
 2شەريعەتى خواى گەورە دوو شەريعەتە .يەكێكيان ئەو شەرعە زانراوەيە كە لە سيفەتى "كەالم"ى
خواى گەورەوە هاتووە و كردار و ڕەفتار و بارودۆخى ئەم مرۆڤە ڕێكدەخات ،كە خۆى لە خۆيدا جيهانێكى
بچووكە .ئەوى تريان ئەو شەريعەتە فيتريە هەرە مەزنەيە كە لە سيفەتى "ئيرادە"ى خواى گەورەوە هاتووە و
جموجووڵەكانى ئەم جيهانە ڕێكدەخات ،كە خۆى لە خۆيدا مرۆڤێكى يەكجار گەورەيە و ،هەندێ جار -بە
هەڵە -ناوى "سروشت"ى لێ دەنرێت (بڕوانە :بەديعوززەمان سەعيدى نوورسى ،مەكتووبات  ،٨٨٢وەرگێڕانى
فاروق ڕەسوول يەحيا).
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و گوێى بۆ بگرن .ئەمەش خۆى لەخۆيدا ديموكراسيەتێكە لە سەروو ديموكراسيەتەوە.
ديموكراسيەتێك ،ئێستاشى لەگەڵدا بێت مرۆڤايەتى نەيتوانيوە بيگاتێ .واش بڕوات تا
ماوەيەكى درێژخايەنى تر پێى ناگات .كەچى ئەوەتا چواردە سەدەى ڕەبەق لەمەبەر بەو
جۆرە باسى لێوەكراوە .ئەمە لەگەڵ ئەوەدا كە دروست نييە ناوى ديموكراسى بەسەر ئەو
كۆڕێسا و سيستەمەدا ببڕين كە لەسەر دەستى پێغەمبەرێك پێشكەشى مرۆڤايەتى كراوە.
چونكە تا ئێستا هيچ چەمكێكى ديموكراسى لە دنيادا نەگەيشتووەتە ئەم ئاسۆيە.
تەنانەت لەو واڵتانەشدا كە وەك پێشكەوتووترين و شارستانيترين واڵتانى دنيا ناسراون،
هێشتا تێگەيشتن و هزرێكى لەم جۆرە جێگير نەبووە .تا ئێستاش چەندين واڵت هەيە كە
ڕەش پێست بە مرۆڤ لەقەڵەم نادەن .ئەمە لە كاتێكدا كە ئيسالم بەر لە چەندين چەرخ
باس لەوە دەكات كە ئەگەر خەڵكى بە ويستى خۆيان كەسێكى وايان كردە سەركردەيان،
ئەوا پێويستە گوێڕايەڵيشى بكەن .لە اليەكى ترەوە فەرموودەكە سەرنجمان ڕادەكێشێ
بۆ ئەوەى كە ڕێگەى خەالفەت بە ڕووى هەموو كەسێكدا كراوەيە .واتە ئەگەر خەڵكى
ئارەزوويان لێبوو و ويستيان لەسەر بوو ،ئەوا دەتوانن ڕەش پێستێكيش بكەن بە سەرۆكى
خۆيان .كاتێكيش ئەو كەسە بوو بە سەرۆك ،ئەوا هەمووان ناچارن كە گوێڕايەڵى بكەن.
بۆيە گرنگ نييە كێ هەڵبژێرراوە ،گرنگ ئەوەيە زۆرينە كێى هەڵبژاردووە.
بە نازڵبوونى ئايەتى  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  (المائدة )3 :
دينەكەتانم تەواو كامڵ كرد ”.دين تەواو كامڵ بوو .ئيدى شتێك نەماوە كە بوترێت و،
هيچ شتێكى تازەش ناخرێتە ناو دينەوە .چونكە هاتنە ناوەوەى هەر بيدعەيەك ،كوشتن و
لەناوبردنى سوننەتێكە .بۆيە پێويست دەكات تا هێزمان تێدايە باوەش بكەين بە سوننەتى
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) و خەليفە ڕاشيديەكانيدا .ئەم باوەش پياكردنەش بە
پێغەمبەرى خوا َ
دەست نا ،بەڵكو بە ددانەكان دەبێ .سوننەتى ئەو ،باڵندەى بەختە .ئەگەر بڕياربێ
شتێ ڕاوبكرێ ،ئەوا پێويستە ئەو ڕاوبكرێت و بەدەست بهێنرێت .ئەمە جگە لەوەى كە
سوننەتەكانى پێغەمبەر (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) لە ڕێگەى دەمەوە دەگەيەنرێت بە كەسانى دى.
هەروەها ددان لەو كەسانە جيڕدەكرێتەوە كە زماندرێژى لە ئاست سوننەتدا دەكەن .ئيتر
بەم چەشنە بواريان پێ نادرێت كە هەروا بێشەرمانە دەربارەى سوننەت قسە بكەن...

“وا ئەمڕۆ

(ئەمانەت  -تەبليغ  -فەتانەت)
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ئەو اليەنانەى لێرەدا بە نيوەناچڵى هەوڵماندا باسيان بكەين ،كێ دەزانێ گەر
ڕاستەوخۆ لە زارى ئەو سوڵتانى گوفتارە (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) خۆيەوە بمانبيستايە و تواناى
تێگەيشتنيمان هەبوايە ،چ دەوڵەمەندييەك دەڕژايە دنياى خەياڵمانەوە .ئەو دەم ،هەر
خونچەيەكى دەم پشكوتووى نێو گوڵستانى فەرموودەكانى ،واتاگەلێكى تەواو جياوازيان
بە گوێدا دەچرپاندين .جا ئەو كات ئێمەش دوابەدواى فەرمايشتەكەى ،تەصديقمان دەكرد
و ،دەمانوت :ف َ َص َد َق رَ ُس ُ
اللِ “پێغەمبەرى خوا ڕاستى فەرموو ”...وە دەشيڵێين.
ول ٰ ّ

ئاخر چۆن وا نەڵێين لە كاتێكدا كە ئەگەر گوفتارەكانى هەنگاوێك زياتر بنێن ،بەرەو
ئاسمانى ئيعجازى قورئان بەرز دەبنەوە.

 .١٨دووجار گەستران لە يەك كونەوە
لە فەرموودەيەكدا كە ئيمامى بوخارى و موسليم پێكەوە دەيگێڕنەوە ،پێغەمبەر
َّالص َل ُة َو َّالس َلم) دەفەرموێَ :ل يُ ْل َد ُغ ا ْل ُم ْؤ ِم ُن ِم ْن ُج ْح ٍر َواحِ ٍد َم ّرَت َ ْي ِن “ئيماندار دووجار لە
1
هەمان كونەوە ناگەسترێ و پێوەى نادرێ”.

(عَلَ ْي ِه

بڕيارنييە شتێكى ئەوتۆ لەسەر ئەم فەرموودەيە بڵێين كە پەيوەندييەكى زۆرى بە
سياسەتمەدارانى داهاتووەوە هەيە .بەڵكو تەنها لە شێوەى ئاماژەيەكدا بەم چەند دێڕەى
خوارەوە واز دێنين.
ئەو ڕۆحە ڕۆشنانەى لە ئايندەدا بەڕووى كلتوور و فەرهەنگى خۆياندا هۆشيار
دەبنەوە و هەر لە دنياكەى خۆياندا بە شوێن دنياى خۆياندا دەگەڕێن ..سوپاى ڕووناكى..
پێويستە جار لەدواى جار هەڵوێستە لەسەر ئەم فەرموودەيە بكەن و بيرى لێ بكەنەوە
و هەموو سياسەتێكى ناوخۆيى و دەرەكييان لەسەر بناغەى ئەو پەند و وانانە بنيات
بنێن كە لەم فەرموودەيەوە فێرى بوون .ئيدى ئەو كات دەتوانين بڵێين كە ڕێگەيەكى
گرنگيان بەرەو سەركەوتن دۆزيوەتەوە .دەنا ،هيچ كات سەكۆى سياسەت هەڵخەڵەتان
و هەڵخەڵەتاندنى لێ نابڕێ و ،ئوممەتەكەشمان بەردەوام هەڵخەڵەتێنراو و هەڵخەڵەتاو
 1بخاري ،األدب 83؛ مسلم ،الزهد .63
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دەبێت.

 .١٩مرۆڤەكان وەك كانزان
پەروەردەكارانى داهاتووش پێويستە توێژينەوەى جددى لەسەر ئەم فەرموودەيە بكەن
كە ئيمامى بوخارى و موسليم گێڕاويانەتەوە:
اَلنّ َُاس َم َعا ِد ُن ك ََم َعا ِدنِ ا ْلف ّ َ
ِض ِة َو ال ّ َذه َِب خِ يَ ُاره ُْم فِي ا ْل َجاهِ لِيّ َ ِة خِ يَ ُاره ُْم
ال ْس َل ِم ِإذَا ف َ ُق ُهوا
فِي ْ ِ
“مرۆڤەكان هەروەك كانزاكانى زێڕ و زيو وەهان .ئەوانەيان كە لە سەردەمى نەفاميدا
چاك بوون ،كاتێك دێنە ناو ئيسالمەوە و تێيدا قووڵ دەبنەوە (و هەرسى دەكەن)،
1
ديسانەوە چاكترين دەبن”.
وەك بڵێى پێغەمبەرى خوا (عَلَ ْي ِه َّالص َل ُة َو َّالس َلم) بەم گوفتارەى ،سەرجەم پەروەرشيار و
دەروونناسەكان لە بەردەم خۆيدا دادەنيشێنێت و ئەم وانەيەيان فێر دەكات:
ناسينى كەسايەتى و سروشتى كەسەكان لە پرۆسەى پەروەردەدا زۆر گرنگە .ئەوەتا
هێڵەكانى ڕوخسارى مرۆڤ ،حاڵەتى ڕۆحى ئەو مرۆڤە دەدەن بەدەستەوە .كەوابوو
پێويستە بەر لە هەموو شتێك لە جيهانى ڕۆحى مرۆڤەكان تێبگەين .ئينجا دواتر
هەر مرۆڤەو بەگوێرەى ئەو بۆتەيەى كە دەتوانرێ تيايدا بتوێنرێتەوە ،ئامادەبكرێ و
دەست بكرێ بە پرۆسەى تواندنەوەى .پەروەردەش لە ڕوويەكەوە شكڵ و شێوە بەخشينە
بەو تواوەوەيە .پرۆسەيەكى لەم جۆرەى شكڵ و شێوە پێ بەخشينيش تەنها ئەو كاتە
دەڕەخسێت كە ئەو مرۆڤە لە بۆتەيەكى دياريكراودا توێنرابێتەوە.
ئەو پەروەردەيەى كە بەبێ زانيارى و هەروا بە هەڕەمەكى دەكرێت ،نەك هەر هيچ
كەڵك و سوودێكى نابێ ،بەڵكو لەوانەيە ڕێخۆشكەريش بێ بۆ زنجيرە زيانێكى گەورە.
بۆيە خواى تەبارەك وەتەعاال ڕوو دەكاتە ئەو زاتەى كە ڕابەرى ئەم كارەيە و ،دەفەرموێ:
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ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ (يوسف )١٠٨ :

“پێيان

بڵێ كە :ئەمە ڕێبازى منە؛ منيش و شوێنكەوتووانيشم لەسەر بەسيرەت بانگهێشتى

خەڵكى دەكەين بۆ الى خواى گەورە”.

بەڵێ ،بانگەوازكردن بۆ هەر پەيام و هزرێك دەبێ لەسەر بنەماى بەسيرەت بێ.
بەسيرەت ،واتە بزانيت چى دەكەيت ،بانگەوازى كێ و بۆ چ شتێك و بە چ ئەندازەيەك.
ئەنجامدانى هەموو ئەمانەش بە هەست و شعوورێكى دياريكراوەوە.
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) لە بانگەوازەكەيدا ڕێگاى شعوورى بۆ خۆى
كەوايە پێغەمبەرى خوا َ
هەڵبژاردووە و ئامۆژگارى ئوممەتەكەشى دەكات بۆ سەر هەمان ڕێ .لە ڕاستيدا
ڕاستەوخۆ خواى گەورە ( َج َّل ّج َللُهُ) خۆى فەرمانى پەيڕەوكردنى ئەم ڕێگايە دەكات.
كێ و بە چەند پلەيەكى گەرمى دەتوێتەوە و خودى خۆى دەدۆزێتەوە ..كێ و لە
چ بۆتەيەكدا ئيشى لەسەر دەكرێ ..كێ و لە كوێدا دەخرێتە ناو كەمۆڵەوە ،ڕايەڵەى
ڕستنەكە بۆ كاميان چۆن دێت و چۆن دەڕوات ،هەموو ئەمانە شتانێكن كە تەنها لە
ڕێگەى بەسيرەتەوە دەتوانرێ هەستيان پێ بكرێت و بزانرێن.
ئەو كەسانەى لە سەردەمى جاهيليدا و لەنێو مرۆڤەكانى ئەو ڕۆژگارەشدا خاوەن
شعوور و داراى بەصيرەت و حەقيقەت پەرست و بە ويژدان بوون ،لە پاش چاو
كرانەوەشيان بە ڕووى حەق و حەقيقەتدا و تێگەيشتنيان لە ئيسالم و لە تێگەيشتنيشدا
گەيشتنيان بە حەقيقەت ،ديسانەوە لە چاكترينەكان بوون .ئاخر چونكە ئاڵتوون لە پاش
تێپەڕبوونيشى بە بۆتەى توانەوەدا هەر بە ئاڵتوونى دەمێنێتەوە .زيو و مسيش هەر بە
زيو و مسى و ،هەرگيز ناگۆڕێن بۆ كانزايەكى تر .واتە ئەوانەى لە سەردەمى جاهيليدا
كانزاكەيان ئاڵتوون بووە ،كاتێكيش دێنە ناو ئيسالمەوە هەروا بە ئاڵتوونى دەمێننەوە.
بەاڵم بە مەرجێك ،ئەو مەرجەش دەستەواژەى ِإذَا ف َ ُق ُهوا بۆمان ڕوون دەكاتەوە .بەڵێ ،بەو
مەرجەى لە ديندا ببن بە فەقيهـ و شارەزا و تيايدا قووڵ ببنەوە...
بێگومان بۆ ئەوەى ئەوانيش بتوانن بگەن بەم ئاستە ،پێويست بە بوونى فێركار و
مورشيدێك بگرە لە ڕوويەكەوە ،پێويست بە بوونى كيمياگەرێك دەكات تاكو ئيشيان
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لەسەر بكات و لە بۆتەدا بيانتوێنێتەوە .بەڵێ ،فووكردنى ئيسالم بە ويژدانياندا تەنها
بەم شێوەيە دەبێ و ،ئەوانيش تەنها بەم شێوەيە دەگەن بە فيقهـ.

 .٢٠ستەم بێ سزا نامێنێتەوە
يەكێكى تر لەو فەرموودە پيرۆزانەى كە ناكرێ ئاماژەى پێ نەدەين ،ئەم فەرموودەيەى
پێغەمبەرى خوايە َ(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) كە دەفەرموێ:
ك ِإذّا أ َ َخ َذ
ِك أَخْ ُذ رَبِّ َ
اللَ َع ّزَ َو َج ّ َل ل ُِي ْملِي لِلظَّالِمِ ف َ ِإذَا أ َ َخ َذ ُه ل َ ْم يُ ْف ِل ْت ُه ث ُ ّ َم قَرَأََ :و َك َذل َ
ِإ ّ َن ٰ ّ
َ
َ
ِيم َش ِدي ٌد
ا ْلقُرَى َو هِ َي ظَال َِمةٌ ِإ ّ َن أخْ َذ ُه أل ٌ

“خواى گەورە مۆڵەت دەدا بە ستەمكار ،بەاڵم هەر ئەوەندەى گرتى ،ئيتر ڕزگارى
نابێ .دواتر پێغەمبەرى خوا بە خوێندنەوەى ئەم ئايەتە بەردەوام بوو لەسەر وتەكانى:
‘جا ئيتر تۆڵە و گرتنى پەروەردگار بەم جۆرەيە .ئا بەم جۆرە تۆڵە لە خەڵكى زاڵم و
ستەمكار دەكاتەوە و دەيانگرێت .بەڕاستى گرتنى ئەو زۆر توند و بە ئازارە( ’.هود :
1
”)١٠٢
خواى گەورە مۆڵەت لەسەر مۆڵەت دەدات بە ستەمكار .هەميشە دەرفەت دەدات
بەوانەى كە لە بەرامبەريدا بێگوێيى دەكەن و سنگ دەردەپەڕێنن .بەاڵم هەر ئەوەندەى
جارێك گرتنى ،ئيتر ڕزگار بوونيان بۆ نييە .ئەمە ئەوە دەگەيەنێت كە كردەوەكانيان
الل" كردووە و وەك ئەو دوا دڵۆپەى لێهاتووە كە پەرداخ سەر ڕێژ دەكات.
كارى لە "غِ ير ُة ٰ ّ

پەروەردگارى مەزن كۆمەڵە ڕێسايەكى كارڕايى هەيە لە گەردووندا .ئەم ڕێسايانە
هەرگيز گۆڕانيان بە سەردا نايەت .ئايەتى :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ (الروم )٣٠ :
ئەوەمان بۆ ڕوون دەكاتەوە كە “هيچ گۆڕانكارييەك لە بەديهێنانى خواى گەورەدا
نابێت و ناكرێت ”.يەكێكيش لەو ياسايانە بريتييە لەوەى كە ستەمكار دەبێت بە
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ئەم اليەنەمان بۆ باس دەكات و،
شمشێرى خوا .پێغەمبەرى سەروەرمان َ
دەفەرموێ :اَلظَّال ُِم َع ُ
اللِ فِي ْال َ ِ
ثم ي َ ْنتَق ُِم ِم ْن ُه “ستەمكار دادپەروەريى
دْل ٰ ّ
رض ي َ ْنتَق ُِم بِ ِه ّ َ
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خواى گەورەيە لەسەر زەويدا .تۆڵەى پێدەكاتەوە ،پاشان تۆڵەى لێدەكاتەوە”.

1

ستەمكار شمشێرى خوايە و ئەوانەى پێ تەمێ دەكات كە سنوورى خۆيان نازانن.
لە دواييشدا تۆڵەيەكى وا لەو ستەمكارەكە دەسەنێتەوە ئێوەش سەرتان لێى دەسووڕمێ.
ئەوەتا ستەمكاران لەمڕۆدا جڵەويان گرتووەتە دەست و لە سەرەڕۆييدان .بەاڵم نەكەن
سەيرى ئەم بارودۆخە بكەن و بێئومێدى بتانگرێ .چونكە چەندين "قَريَة"ى وا هەبووە
كە خواى گەورە مۆڵەت و دەرفەتى پێداون ،وەك بڵێى پێى وتن“ :بخۆن و بخۆنەوە و
2
ڕابوێرن!” كەچى هەر ئەوەندە دەزانيت گرتوونى و كارى تەواو كردوون.
ئەگەر بە چاوێكى پەندبينەوە تەماشايەكى دەوروبەرتان بكەن ،ئەوا ئێوەش چەندين
نموونەى زيندوو و ئاشكراى ئەمەتان بەرچاو دەكەوێت" .سەدۆم ،عامورا ،پۆمپێى"
تەنها سێ نموونەى ئەمەن .كێ دەزانێ ،لەوانەيە چەندين نموونەى تر هەبن كە ناومان
نەبيستبێتنن ،يان لەبەر ئەوەى هێندەى ئەوانى ديكە پەند ئامێزنەبوون ،لەبير كراون.
هەمووشيان بە زمانى حاڵيان شايەتى لەسەر ئەم ياسا خواييە دەدەن.
چ پێویست دەکات ئەوەندە دوور بڕۆین؟ ئەوەتا سەردەمانێك لەم خاکەدا كە ئێستا
لە سەری دەژین ،دەوڵەتێکى مەزن بوونى هەبوو .تەنانەت بە خەونى كەسيشدا نەدەهات
كە ڕۆژێ لە ڕۆژان بڕووخێت .كەچى ئەو ڕووخانەى كە بە گۆشەى مێشكى هيچ
كەسێكيشدا گوزەرى نەدەكرد ،وا ئەمڕۆ وەك خەمێكى تاڵى جەرگبڕ ،نەيتوانيوە ڕزگارى
بێ لە تۆماركردنى لە يادگەى مێژوودا .ئەمڕۆش مشتێك مرۆڤ لەم واڵتە بچووكەدا،
كە سنوورەكانى لە چوارچێوەى "ميثاقى میللى"دا دیارى کراوە ،خەباتى پاراستنى بوونى
خۆیان دەكەن .لەگەڵ ئەوەشدا ،ڕەوتە شەڕەنگێزە ناوخۆيى و دەرەكييەكان تەنانەت ئەم
تۆزە مافى ژيانەشيان پێ ڕەوا نابينن.
ئەمەش یاسایەکى نەگۆڕە" ..جا ئيتر تۆڵە و گرتنى پەروەردگارت بەم جۆرەيە"!..
مێژوونووس و کۆمەڵناسە ڕاستەقینەکانى ئايندە سوودێكى زۆر وەردەگرن لەم یاسا
نەگۆڕە خواییە و ئەو نموونانەش كە لە گۆڕستانى مێژوودا نێژراون .لەوانەشە ئەم
 1عجلوني ،كشف الخفاء .30/30
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سوودوەرگرتنەیان ببێتە هۆى ئەوەى كە بەدرێژايى چەندین سەدە زیندوو و لە سەرپێ
بمێننەوە .جا لێرەدا وەك چۆن زۆرێك لە مەسەلە و ڕوونكردنەوەكانمان سپاردەى گەوهەرى
گوفتارى ئەو سوڵتانە كرد كە ئاسۆكانمانى ڕازاندووەتەوە ،هەر بەو جۆرە ،ڕاڤە و
لێكدانەوەى ئەم فەرموودەيەشى پێ دەسپێرين و دەچينە خزمەت فەرموودەيەكى ديكە.

 .٢١حەوت كۆمەڵ لە سێبەرى عەرشدا
پێغەمبەرى

ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)
خوا َ

دەفەرموێ:

َس ْب َعةٌ يُ ِظ ّلُ ُه ُم ٰ ّ ُ
اللِ،
الل فِي ِظ ِ ّل ِه ي َ ْو َم َل ظ ّ َِل ِإ ّ َل ِظ ّلُ ُه :ا َ ْ ِل َما ُم ا ْل َعا ِد ُلَ ،و َش ّ ٌ
اب ن َشَ أ َ بِعِبَا َد ِة ٰ ّ
اللِ ِا ْجتَ َم َعا َعلَ ْي ِه َو تَف َّرَقَا َعلَ ْي ِه،
اج ِدَ ،و رَ ُج َلنِ َتَابَّا فِي ٰ ّ
َو رَ ُج ٌل ق َ ْل ُب ُه ُم َع ّلَ ٌق فِي ا ْل َم َس ِ
ات َم ْن ِص ٍب َو جَ َ ٍال فَق َ
َال ِإنِّي أ َ َخ ُ
اللََ ،و رَ ُج ٌل ت َ َص ّ َد َق بِ َص َدق َ ٍة
اف ٰ ّ
َو رَ ُج ٌل َد َع ْت ُه ا ْمرَأ َ ٌة ذ َ ُ
َاض ْت َع ْينَا ُه
فَأَخْ فَاهَا َح ّ َت َل ت َ ْعلَ َم ي َ ِمينُ ُه َما تُ ْنف ُِق ِشَالُ ُهَ ،و رَ ُج ٌل ذَكَرَ ٰ ّ
اللَ َخا ِل ٍيا فَف َ

“خواى گەورە لەو ڕۆژەدا (ڕۆژى قيامەت) كە هيچ پەناگەيەك نييە جگە لە
سێبەرى خۆى ،حەوت كەس لەژێر سێبەرەكەيدا پەنا دەدات( .یەکەميان) ئیمام و
پێشەوايەكى دادپەروەر( .دووەميان) ئەو گەنجەى تەمەنى لە نێو نەشوەى پەرستشدا
بەسەر دەبات( .سێیەميان) ئەو کەسەى دڵبەستەى مزگەوتەكانە( .چوارەميان) هەريەك
لەو دوو كەسەى كە لەبەر خوا يەكتريان خۆشدەوێ .لەبەر خوا كۆ دەبنەوە و ،هەر لەبەر
خواش جيادەبنەوە( .پێنجەميان) ئەو کەسەى لە بەرامبەر داوى خواستى ئافرەتێکى
خاوەن پلەوپایە و جوانيدا (بەرپەرچى نەفسى دەداتەوە و) دەڵێ“ :من لە خوا دەترسم“.
(شەشەميان) ئەو کەسەى هێندە بە نهێنى سەدەقە دەبەخشێ ،ئەوەى كە لە الى
ڕاستيەوەيەتى نازانێ چى بەوەى الى چەپى داوە( .حەوتەميان) ئەو كەسەى لە تەنهاييدا
1
يادى خواى گەورە دەكاتەوە و چاوى پڕ دەبێت لە فرمێسك”.
ئەم اليەنانەى سەرەوە ،كە هەريەكەيان بۆ خۆى داراى بايەخێكى تايبەتييە لە
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ڕوانگەى ئيرادەى مرۆڤەوە ،كۆمەڵە بابەتێكى ئەوتۆن كە بەجێهێنانى هەندێكيان كارێكى
سەخت و دژوارە و هەندێكى تريشيان پاشقولى جددى لە ڕۆح دەگرن .خۆ گەر مرۆڤ
لە هەندێكيشيان ڕزگارى بێ ،ئەوا هەردەم ئەگەرى كەوتنەناو داوى ئەوانى ترى هەيە.
دەربازبوونيش لەم بۆسە بكوژانەى كە ئەگەر پارێزگارى و چاودێرى خواى گەورە نەبێ،
هەرگيز دەربازبوون لێيان مەيسەر نابێ ،هەروەها بەجێگەياندنى ئەم بەرپرسيارێتيە
دژوارە تاقەت پرووكێن ،بگرە تاقەت بەزێنانەش بە سەركەوتوويى ،ديسانەوە لە ڕێى
ئەو ئيرادەيەوە دەبێ كە بە پەسەندترين و بەهێزترين هۆكارى ڕاكێشانى پارێزگارى و
چاودێرى خواى گەورە دادەنرێت .بەوەش كە مرۆڤ پەيوەندييەكى توندوتۆڵى لەگەڵ
پەروەردگاريدا هەبێ...
جا لێرەدا فەرموودەكە بە باسكردنى ئەم ديمەنە لە سەرگوزشتەى ئەو كۆمەڵە
قودسييەى كە هەميشە بە ئيرادەيانەوە لەسەر پێ وەستاون و توانيويانە بوونيان هەبێت
و هەميشە پتەويى وابەستەيى خۆيانيان بە پەروەردگاريانەوە سەلماندووە ،لە ڕاستيدا
وێناى ئەو كۆمەڵگە ويژدانييەمان بۆ دەكات كە لە يوتۆپياكاندا بەدوايدا دەگەڕاين .ئەو
كۆمەڵگەيەى بەردەوام بەدوايدا دەگەڕاين بەاڵم هەرچيمان دەكرد بۆمان نەدەدۆزرايەوە.
جا فەرموودەكە بە مەبەستى گەيشتنەوە بەم بەختيارانە ،ناخمان پڕ دەكات لە تاسە و
دڵمان دەخاتە پەرواز.
بەڵێ ،لەو ڕۆژەدا كە خۆر جێى هەورەكان دەگرێتەوە و بە تينى بەتينى هەموو
اليەك دەبرژێنێ و مێشكەكان دێنە كوڵين و ئارەق تەنگ بە گەرووەكان هەڵدەچنێت و
هۆكارەكان بەجارێك لەكار دەكەون و هەموو شتەكان لە دژى مرۆڤ دەكەونە كار ،بەڵێ،
لەو ڕۆژەدا ،جگە لە پارێزگارى و چاودێرى پەروەردگار هيچ سێبەرێكى تر نابێت ،هەر
ناشكرێ هەبێت .ئيتر گرنگ نیيە ئەو سێبەرە سێبەرى عەرش بێت یان هى شتێکى تر.
گرنگ ئەوەيە كە ئەم سيستەم و ڕێسايەى ئێستا هەيە ،دەگۆڕێت و پێوەرەكان سەروژێر
دەبنەوە و ئاسمان و زەويش دەگۆڕێن بۆ شتێكى تر.
ئاشكرايە لەو ڕۆژە سامناكەدا كەس پشتيوانيى كەسى بۆ ناكرێ و پارێزگارى و
تكاى كەسيش كەڵكى نابێت .جا بۆ لەو ڕۆژەدا كە هەموو اليەك كشومات دەبێ و
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گيانەكان دێنە قوڕقوڕاگە و سەران دەسووڕێن و چاوان ئەبڵەق دەبن ،كەس دەتوانێ
كەس بپارێزێ؟!
بەڵێ ،لە وەها ڕۆژێكدا تەنها یەك پەناگە هەیە ،ئەویش سێبەرى پارێزگارى خواى
گەورەیە .ئەوانەش كە سوود لەم سێبەرە وەردەگرن بريتين لە:
أ) ئەو سەرۆك واڵت و پێشەوايەى کە لە دنيادا لە ئاست هەستى بەرپرسیارێتيەكەيدا
بووە و لە پاڵ چاودێرى كردنى ئەو ڕاسپاردانەى كە لە ئەستۆيدا بوون ،نوێنەرايەتى
دادگەرى و ڕاستڕەويشى كردووە.
ب) ئەو گەنجە خوێنگەرمەى لە هەڕەتى كەفوكوڵى خواستە نەفسانييەكانيدا،
سەربارى ئارەزووە جەستەيى و الشەييەكانى خۆى تەرخان كردووە بۆ بەندايەتى خواى
گەورە.
ج) ئەو مەردى مەيدانى بەندايەتييەى کە حەز و ئارەزووى بەندایەتييەكەى لە پێش
داخوازيیە جەستەییەکانييەوەيە و بەردەوام دڵى بۆ مزگەوت لێ دەدات.
د) ئەو گيانفيدايانەى خۆشەویستى كە لەبەر خاترى خوا یەکتریان خۆشدەوێت.
كاتێك کۆ دەبنەوە ،لەبەر خوا کۆدەبنەوە .كاتێكيش لێك جیا دەبنەوە ،هەر لەبەر خوا لە
یەك جیا دەبنەوە و ڕەزامەندى و خۆشەویستى ئەويان کردووە بە میحراب.

هـ) ئەو دالوەرەى هەميشە لە چوارچێوەى پەرژينى َ َ
الل) و َ
الل)دا ژيانى
(م َ ّبَ ُة ٰ ّ
(ما َف ُة ٰ ّ
بەسەر دەبات و تا بڵێى هەستيارە لە پاراستنى عيففەت و عيصمەتيدا و ،ئەوپەڕى
خۆڕاگرە لە ئاست خواستە شەهەوانييەكانيدا و ،داواكارييە خراپەكانى نەفسى بە هزر و
نەعرەتەى "من لە خوا دەترسم" وەدەردەنێت و لەخۆى دووردەخاتەوە.
و) ئەو پاڵەوانى ئيخالس و جوامێرييەى كە وەك هێماى صەداقەت و وەفا لە بەرامبەر
پەروەردگاردا ،ماڵ و سامانەكەى لە دەمى خۆى دەگرێتەوە لە پێناو ڕەزامەندى خوادا
دەيبەخشێت .ئەم كارەش بە ڕۆحيەتێكى وەهاوە ئەنجام دەدات كە دەگاتە پلەى ئيرەيى
و حەز ناكات جگە لە خوا كەسى تر پێى بزانێت ..ئەم حەزنەكردنەشى لە ئاستێكدايە،
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كاتێك شتێك بەوەى (الى) دەستەڕاستى دەبەخشێت ،هەوڵ دەدات لەوەى (الى) دەستە
چەپى بشارێتەوە.
ز) ئەو قارەمانە بەهەست و دڵ زيندووەى كە بە تێفكرين و چاودێريكردنى
نەفسى ،ساتەكانى تەنهايى قووڵتر دەكاتەوە و تاو ناتاوێكيش بە فرمێسكەكانى ،بەستەى
هەستەكانى دەروونى دەچڕێ و هەردەم هێزى ئيرادەى لە خواوە وەردەگرێ و بەو ئيرادە
پۆاڵيينەشى ،ئارەزووى سەرپێچييەكانى نەفسى دەشكێنێت و وردوخاشيان دەكات.
بەڵێ ،هەروەك لە چەند فەرمايشتێكى تريشدا هاتووە ،ئەو كاربەدەستەى كە بە
دادگەرى فەرمانڕەوايى دەكات ،لە قيامەتدا لەسەر مينبەرى نوورين دادەنرێ و
بەهرەمەندى خەاڵتە يەك لەدواى يەكەكانى پەروەردگارى ميهرەبان دەبێ ..ئەو گەنجەشى
كە لە تافى گەنجێتيدا بەندى چوارچێوەى گەنجييەتەكەى نەبووە ،بە ڕەزامەندى خواى
گەورە خەاڵت دەكرێ ..هەروەك چۆن ئەو پاڵەوانى پەرستشەى كە نەخشى ژيانى لە
نێوان مزگەوت و ماڵ و شوێنى كاردا دەچنێ ،خواى گەورە دەيخاتە پەنا و پارێزگارى
خۆيەوە ..ئەوانەشى كەوا بە چاوى "النكەى برايەتى"يەوە دەڕواننە گەردوون و ژيانيان لە
خۆشەويستى و خۆشويسترانيان لە پێناو خوادا بەسەر دەبەن ،لە مەحشەردا بەهرەمەندى
َ
"مهابة" و
(م َ ّبَ ُة ٰ ّ
الل) دەبن ..ئەو خاوەن دڵە هۆشيارەشى كە ژيانى دنياى بە دەزووى َ
َ
"مافة" دەهۆنێتەوە ،لە دواڕۆژدا دڵنيادەبێت لەو شتانەى كە لێيان دەترسێ ..هەروەها
ئەو وەفادۆستەى كە سەدەقەكەى وەك پێوەرێك بۆ صەداقەتەكەى دەبەخشێ ،لە اليەن
ئەو زاتە "هەرە بەوەفا"يەوە پاداشتێكى دەدرێتەوە كە بە خەياڵيشدا نەهاتبێ ..لە
كۆتاييشدا ئەو خاوەن هەست و دڵە بێدارەى كە ڕواڵەتى پڕ واتا و ،ناوەرۆكى قووڵ و،
لەو ڕووانەوە كە خەڵكى دەيناسن كامڵترين سەرمەشقە بۆيان و لە دەمى خەڵوەتى لە
خزمەت دۆستدا بە فرمێسكەكانى ،ناخى خۆى بۆ دەڕێژێ ،لە ڕۆژەدا ئەم كەسە هەموو
سەختييەكان دەبەزێنێ و بە ئاواتەكانى دەگات .جا ئيتر لەپاڵ باسكردنى ئەم خەاڵت
و پاداشتە ئوخرەوييانەدا كە ئەم كەسانە لە دواڕۆژدا بەهرەمەندى دەبن ،فەرموودەكە
لە شێوەى تابلۆيەكدا بڕگەيەك لەو كۆمەڵگا نموونەييەشمان دەخاتە پێش چاو كە
هێڵە گشتييەكانى نەتەوەيەكى كامڵ دەكێشێت و ،ئەو بناغانەش ڕوون دەكاتەوە كە
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مرۆڤايەتى بەرەو ئەو ئامانجە ئاڕاستە دەكەن.
جا تۆ بڵێى پێويست بكات ديسانەوە جەخت لەسەر ئەوە بكەينەوە كە :جێكردنەوەى
ئەو هەموو ناوەرۆكە قووڵەى كە مەگەر بە چەندين بەرگ كتێب ئينجا باس بكرێت
لە چەند دێڕێكدا ،هەروەك گوزارشت كردن وايە لە دەريا لە ڕێگەى تاكە دڵۆپێكەوە..؟

 .22دنیا سێبەرێکە
لە فەرموودەیەکى تردا پێغەمبەرى خوا
اح َو تَرَ َك َها
َما لِي َو َما لِل ُّدنْيَا َما أَنَا فِي ال ُّدنْيَا ِإ ّ َل كَرَاك ٍ
ِب ِا ْستَظَ ّ َل َ ْت َ
ت َش َجرَ ٍة ث ُ ّ َم رَ َ
(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم)
َ

دەفەرموێ:

“من چیم داوە لە دنیا .من لە دنيادا وەك ڕێبوارێك وام كە لەژێر سێبەرى دارێكدا
1
كەمێك مابێتەوە و پاشان ڕۆشتبێت و بەجێى هێشتبێت”.

ڕاستى ژيانى دنیا چییە؟ ئەى دەبێت مرۆڤ لە بەرامبەر شتە فانى و کاتییەکاندا
چۆن هەڵوێستەيەك بكات؟ باشە مرۆڤ بۆچی هاتووەتە دنیاوە ،ئەى لێرەوە بەرەو بۆ
کوێ دەچێ؟
تەماشايەكى بابەتە سەرەکییەکانى فەلسەفە و ئەو باسانەش بكە كە چەندین سەدەیە
مشتومڕيان لەسەر دەکرێ ..ئينجا ئاوڕێك بدەنەوە بەالى ئەو پێغەمبەرە نازدارەدا ً(عَلَ ْي ِه
أ� ْك َم ُل التَّ َح َاي) كە چۆن بە دەربڕینێکى زۆر كورتى ڕەوان هەموو ئەو مەسەالنەى ڕوون
كردووەتەوە .ئەم بابەتە و هاوشێوەکانى کە کەسانى تر بە چەندين بەرگ كتێب و
بەرهەمى بێ شومار كە خۆيان دەدەن لە قەبارەى كتێبخانەكان ،نەیانتوانیوە بەشێوەیەکى
ڕوون و گومانبڕ بیخەنەڕوو ،وا ئەم سوڵتانى گوفتارە دێت و لەنێو دەربڕينە لەعل و
گەوهەرئاساكانيدا بە ڕوونترين و گومانبڕترين شێوە ڕوونيان دەكاتەوە .بەڵێ ،سەرجەمى
ً(صلَ َو ُات الل ِه
مرۆڤایەتى حەیرانى كورتبڕى و ڕەوانى گوفتارەكانى پێغەمبەرى سەروەرمانن َ
َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه)ً.
 1ترمذي ،زهد 44؛ إبن ماجة ،زهد .3
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 .23پێنج شت کە نەدراون بەوانەى پێشووتر

َ
الرُ ْع ِب َم ِسريَةَ َش ْه ٍرَ ،و ُج ِعلَ ْت ل َِي
أُ ْعط ُ
ِيت َخْ ٍسا ل َ ْم يُ ْعط َ ُه ّ َن أ َح ٌد ق َ ْب ِل :نُ ِص ْر ُت بِ ّ
الص َل ُة ف َ ْل ُي َص ِّلَ .و أُحِ ّلَ ْت ل َِي
ض َم ْس ِج ًدا َو طَ ُهورًا فَأَيّ َُما رَ ُج ٍل َم ْن أُ ّم َِت أَدْرَ َك ْت ُه ّ َ
ْال َ ْر ُ
ِيت ّ َ
اصة ً َو
ث ِإلَى ق َ ْو ِم ِه َخ ّ َ
َب يُ ْب َع ُ
ا ْل َغنَائِ ُم َو ل َ ْم َ ِت ّ َل ِل َ َح ٍد ق َ ْب ِلَ ،و أُ ْعط ُ
الشفَا َعةََ ،و كَا َن النّ ِ ُّ
ْت ِإلَى النّ َِاس َعا ّمَة ً
ب ُ ِعث ُ

“پێنج شتم پێدراون کە پێش من نەدراون بە هيچ کەسێكى تر؛ بەهرەمەندى
سەرخستنى (خوايى) بووم بە ترس خستنە دڵى دوژمنەوە لە دوورى (يەكى درێژى
هاوشێوەى) مانگە ڕێيەكەوە .سەرڕووى زەويشم بۆ كراوە بە مزگەوت و هۆكارى پاكژى.
جا بۆيە هەركەس لە ئوممەتەكەم كاتى نوێژى بەسەردا هات ،ئەوا (لە هەركوێ بوو) با
نوێژەكەى بكات .غەنيمەتيشم بۆ حەاڵڵ كراوە ،ئەمە لەكاتێكدا كە بۆ هيچ كەسێكى
تر حەاڵڵ نەبووە .هەروەرها (حەقى) شەفاعەتيشم پێدراوە( .ديسانەوە پێش من) هەموو
پێغەمبەرێك تەنها بۆ گەلەكەى خۆى ڕەوانەدەكرا ،بەاڵم من بۆ تەواوى مرۆڤايەتى
1
ڕەوانەكراوم”.
خواى گەورە بە شێوەيەكى گشتى بۆ هەموان و ،بە شێوەيەكى تايبەتيش بۆ هەر
ئوممەت و پێغەمبەرێك لوتف و چاكەيەكى جياوازى هەبووە:
ئەوەتا حەزرەتى ئادەم و مناڵەكانى بەهرەمەند بوون بە هەڵبژاردەيى و ناوە پيرۆزەكانى
خواى گەورە ..حەزرەتى نوح بە خەبات و پێداگرى و عەزيمەت ..حەزرەتى ئيبراهيميش
بە پلەى باوكايەتى زۆرێك لە پێغەمبەران و عەشقى تەوحيد و دۆستايەتى لەگەڵ
خوادا ..حەزرەتى موساش بە پەروەردە و فێركردن و زانستە كۆمەاڵيەتييەكان و شارەزايى
لە بەڕێوەبردنى كۆمەڵگەدا ..حەزرەتى عيساش بە نەرمونيانى لە مامەڵە ڕۆحيەكاندا
و ئارامى و خۆڕاگرى و لێبووردەيى و شەفەقەت و خۆشەويستى ..سەردارى زەمان و
ً(صلَ َى الله عَلَ ْي ِه َو عَلَى � آ ِل ِه َو َصح ِب ِه َو َسل َّ ْم) و ئوممەتەکەشى ،وەك زيادەيەك
مەكان ،حەزرەتى موحەممەد َ
بۆ سەر ئەو تايبەتمەندييانەى كە بە پێغەمبەرانى پێشوو بەخشراوە ،ئەمان بەهرەمەندى
 1بخاري ،تيمم 1؛ مسلم ،مساجد .3
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كۆمەڵە تايبەتمەندييەكى هاوشێوەى ئيرادە ،حيكمەت ،هاوسەنگى ،پێكەوەگونجاندن
و پێكهێنان بوون ،هەريەك لەمانەش بۆ خۆى تايبەتمەندييەكە لە تايبەتمەندييەكانى
جيهانيبوونى پەيامەكەيان و كامڵى دينەكەيان.
بەم پێيە ،لە بەرامبەر ئەوەدا كە ئيسالم لە چاو دينەكانى تردا ئەرك و بەرپرسيارێتى
زياترە ،كەچى لە هەمان كاتدا دەتوانين بڵێين لە هەمووان نەرمونيانتر و بااڵتر و
بەرەكەتدارتر و مرۆييانەترە .ئەمەش خۆى لە خۆيدا يەكێكە لە خەسڵەتەكانى
جيهانيبوونەكەى.
ئەو فەرموودەیەشى کە لەسەرەوە هێنامانەوە ،بە شێوەیەکى کاریگەرتر و شێوازێكى
ڕەنگینتر پێغەمبەرى ئیسالم و جیهانيبوونى پەیامەکەى دەخاتە بەرچاو.
ئەوەتا كاتێك ڕاگەيەنەرە بەشەرەفەكەى ئەم دينە جيهانى و پەيامە سەرتاسەرييە
و نوێنەرە بەڕێزە يەكەمينەكانى سەرگەرمى گەياندنى ئەم سيستەمە جيهانييەبوون بە
هەموو اليەكى دنيادا ،لە ئاست هەستى بەرپرسيارێتى و شعوورى ئەركەكەياندا بوون.
بۆيە دەبينى لە پێناو ڕامكردنى سەرتاسەرى جيهاندا ،لەم بەرەى جەنگ بۆ ئەو بەرەى
جەنگ ڕايان دەكرد و لە پێناو خوادا تێدەكۆشان و دەكوژران و دەيانكوشت و بەم شێوەيەش
الل" دەسەلماند...
لێوەشاوەيى و لێهاتنى خۆيان بۆ چوونە بەهەشت و بينينى "جَ َ ُال ٰ ّ
لەپێناو سەرخستنى ئەو پەيامەى كە بۆى دەژيان ،گاڵتەيان بە ژيان دەهات .بەالى
كەمەوە هێندەى حەز و ئارەزووى كەسانى دى بۆ ژيان ،ئەمان بە تاسەى گەيشتن بە
پەروەردگار گڕيان تێ بەربووبوو و ناخيان داگيرسابوو و لە هەوڵى هێنانەدى جێنشينيى
سەرزەويدا بوون .هەر بۆيە لە تواناى كەسدا نەبوو بەرەنگارى ئەم كەسانە ببێتەوە كەوا
ژيانيان لەسەر خولگەى ئاوەها وابەستەييەك بە دواڕۆژەوە بنيات نابوو .ئەوانەش كە
بە هەڵە ياخود نەزانى ،خۆيان دووچارى بەدبەختييەكى لەو جۆرە دەكرد ،بە ترسێك كە
هەر لە دوورەوە مرۆڤ دەتۆقێنێت ،لەرزەيان پێدەكەوت و هەر لە يەكەم هەنگاوى ڕێدا
پەكيان دەكەوت و ئيفليج دەبوون .ئەمە سەرەڕاى ئەوەى كە بە گەورەگرتنى پەروەردگار
لە اليەن بەرەى ئيمانەوە ،لە شێوەى سام و هەيبەتدا لە ئيمانداراندا ڕەنگى دەدايەوە .بۆ
الرُ ْع ِب َم ِسيرَةَ َش ْه ٍر چەكێكى
ئەو كەسانەى كە بوونەتە خاوەن ئيمانى ڕاستەقينە ،نُ ِص ْر ُت بِ ّ
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چ ناوازە و قەاڵيەكى چەندە پتەوە!..
ئەوەش كە زەوى بۆ شوێنكەوتووانى ئەم دينە كراوە بە مزگەوت ،مەبەست لێى
بەجێهێنانى پەرستشە لە اليەن هەر موسوڵمانێكەوە كە بيەوێ ،لە هەر شوێنێ كە
ئارەزووى لێبێ و بێ ئەوەى پێويستى بە پەرستگا يان شوێنى نوێژ بێت .كە ئەمەش
ديسانەوە يەكێكە لە ڕەهەندە جيهانييەكانى ئيسالم .حەالڵ كردنى غەنيمەتيش ڕەهەندێكى
ترە و مەبەست لێى بەردەوامى پێدانى فەرمانبەريى جيهادە بەبێ هيچ گيرخواردن و
پەككەوتنێك كە تا ڕۆژى قيامەت بەردەوام دەبێت .ڕەهەندێكى تريش بريتييە لەو
شەفاعەتەى كە لەودنيا بە شەفاعەتى هەرەمەزن ّ َ
ظمى" ناسراوە و بەهۆيەوە
"الشفَا َعة ال ُع َ
تا ڕادەيەك دەستى هەموو كەسێك دەگيرێت و دەگەيەنرێتە ئاستێكى دياريكراوى
(صل َّ َى
سەالمەتى .ئەوەش كە هەر پێغەمبەرێك تەنيا بۆ گەلەكەى خۆى نێردراوە و ئەويش َ
الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بۆ تەواوى مرۆڤايەتى ،ڕەهەندى ڕاشكاوانەى بابەتەكە دەدات بە دەستەوە..
جگە لەمانە ،بێ هيچ جۆرە زۆر لەخۆكردنێك دەتوانين ئەم چەند خاڵەش لە
فەرموودەكەوە هەڵێنجێنين:
أ) پێغەمبەرايەتى و ئەو پەيامەش كە پێوەيەوە ڕەوانەكراوە ،بەخشش و بەهرەمەندييەكى
خوايى ئەوتۆيە كە بە هيچ جۆرێك بە هەوڵ و تێكۆشان بەدەست نايەت.
ب) ئەم پێنج تايبەتمەندييە بە تەواوى مانا "مەزهەريەتى موحەممەدى"ن و نەدراون
بە هيچ "نەبى" و "مورسەل"ێكى تر.
ج) ترس و بيم خستنە دڵى دوژمن لە دوورييەكى زۆرەوە ،دەركەوتەى حاڵەتێكى
پێغەمبەرانەيە و تەنها ئەو كەسانە دەگرێتەوە كە لەو جەمسەرە مەعنەوييەدا دەژين.
د) نەبەستنەوەى پەرستشەكان بە پەرستگا و پياوانى ئايينييەوە ،وەك چۆن مەودايەك
لە مەوداكانى جيهانى بوونى ئيسالم پێك دەهێنێت ،لە هەمان كاتدا ئاماژەش بۆ ئەو
ئاسانكارييە دەكات كە مرۆڤ لە هەموو كات و لە هەموو جێيەكدا دەتوانێت لە
چوارچێوەى پەيوەندى خالق و مەخلوقدا پەيوەندى بە خواى خۆيەوە ببەستێت .يەكێكى
تر لەو اليەنانەى كە لەگەڵ ئيسالمدا هاتووە و جێى خۆيەتى لێرەدا تۆمارى بكەين،
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تواناى پاكژكارى گڵە هەروەك ئاو .جا نازانم تۆ بڵێى پێويست بكات هەڵوێستە لەسەر
گرنگى خۆشۆردن لە ئيسالمدا و ،پاكژكارى و گرنگى ئاو و ،تواناى گۆڕانى گڵ بە
دژەبەكتريا بكەين؟
هـ) خودى غەنيمەت لە بنەڕەتدا حەرام نەبووە .بەڵكو ئەو ياساغە تاقى كردنەوەيەك
(صل َّ َى الله
بووە و وابەستەى كاتێكى دياريكراو بووە .لە سەردەمى پێغەمبەرى سەروەريشماندا َ
عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) ئەو هۆكارانەى كە ئەم حوكمەيان لێ كەوتبووەوە ،تێپەڕێندرابوون ،ياخود هەر
نەمابوون .هەروەها لەو ڕوانگەيەوە كە يەكەمين سەرچاوەى غەنيمەت و گرنگترينيان
جيهادە ،جيهاديش هەروەك لە ناوەرۆكى ئەم فەرموودەيەوە تێدەگەين :ا َ ْل ِج َها ُد َم ٍ
اض ِإلى
ي َ ْو ِم ا ْلقِيَ َام ِة كردەوەيەكە كە تا ڕۆژى قيامەت بەردەوام دەبێت ،ئەوا لەو ڕووەوە كە ئەم
غەنيمەتە دەبێتە سەرچاوەى بژێوى و هاندان و خەاڵتكردنى ئەوانەى خۆيان بۆ ئەم كارە
يەكاليى كردووەتەوە و ،لە هەمان كاتيشدا لە ڕووى ماددييەوە زيان بە بەرەى دوژمن
دەگەيەنێت و الوازيان دەكات و دەرفەتى خۆ كۆكردنەوەيان بۆ ناهێڵێتەوە ،كارێكە
لەوپەڕى گرنگيدايە .جا بۆيە لەبەر ئەو گرنگى و بايەخەى كە هەيەتى ،گەر واجبيش
نەكرابێت ،ئەوا رێگەپێدراوە و وەك "موباح" مامەڵەى لەگەڵدا كراوە .ئەمە وێڕاى ئەوەى
كە نابێتە ڕێگر لەبەردەم ئيخالسدا ،كە يەكێكە لە بنەما گرنگەكانى " ِإ َ
الل".
عل ُء َكل َِم ِة ٰ ّ

و) شەفاعەت حەقە ..بە ئيزنى خوا هەموو كەسێ دەتوانێ شەفاعەت بكات .بەاڵم
ئەو شەفاعەتە هەرەمەزنەى كە لە ڕوانگەى گشتگيرى و هەمەكێتى و چۆنێتييەكەيەوە
تا ڕادەيەك پەيوەندى بە هەموو كەسێكەوە هەيە ،تەنها دەبەخشرێتە ئەو زاتە و يەكێكە
لە "تايبەتمەندييەكانى ئەحمەدى" .بە دڵنياييەوە بۆ ئێمەش مايەى شانازى و شادمانييە.

ز) ناردنى پێغەمبەرانى پێشوو (عَلَ ْيهِ ُم َّالسالم) لە چوارچێوەيەكى بەرتەسك و تەنها بۆ
گەل و هۆزەكانى خۆيان ،ناردنى سوڵتانى پێغەمبەرانيش بۆ تێكڕاى مرۆڤايەتى بگرە
بۆ سەرجەمى بوونەوەران ،دەمانگەيەنێتە ئەوەى كە :پێغەمبەرايەتى ئەو پێغەمبەرانەى
كە بۆ گەل و هۆزە جياوازەكان نێرراون ،بەندە بە مانەوەى ئەو گەل و هۆزانەوە .ئەمە
لەكاتێكدا كە بەردەوامى ئەم پەيامە مەزنەى كە پەيوەندى بە هەموو بوونەوەرانەوە هەيە،
پەيوەستە بە مانەوەى گەردوون و تا دنيا دنيا بێت هەر بەردەوام دەبێت.
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فەرموون ئەمەش ڕشتەپەيڤێك لە ڕووناكى ،كە لە ڕوانگەى ناوەرۆك و هێزى دەربڕين
و پتەويى و گشتگيرييەوە ،بە دەورى ڕووگەيەكى كۆكەرەوەى زۆر گرنگدا هۆنراوەتەوە.

 .٢٤ئيماندار مرۆڤى بەرپرسيارێتييە
ُ
اع َو ُك ّلُك ُْم َم ْس ُؤ ٌ
اع َو َم ْس ُؤ ٌ
ول َع ْن
ُك ّلك ُْم رَ ٍ
ول َع ْن رَعيّ َ ِت ِه .ا َ ْ ِل َما ُم رَ ٍ
اع فِي أ َ ْه ِل ِه َو هُوَ َم ْس ُؤ ٌ
ول َع ْن رَعيّ َ ِت ِهَ ،و ا َ ْل َم ْرأ َ ُة رَاعِ يَةٌ
رَعيّ َ ِت ِهَ .و ا َ ّلرَ ُج ُل رَ ٍ
ْ
اع فِي َم ِال َس ِيّ ِد ِه َو
فِي ب َ ْي ِت ز َ ْو ِج َها َو َم ْسؤَولَةٌ َع ْن رَعِ يّ َ ِت َهاَ .و اَل َخا ِد ُم رَ ٍ
ُ
َم ْس ُؤ ٌ
اع و ََم ْس ُؤ ٌ
ول َع ْن رَعيّ َ ِت ِه
ول َع ْن رَعيّ َ ِت ِه َو ُك ّلك ُْم رَ ٍ
“هەریەك لە ئێوە شوان (سەرپەرشتیار)ن و بەرپرسیارن لەوەی لەژێر دەستاندایە.
سەرۆکی واڵت شوانە و لێپرسراوە لەوانەی لەژێر دەستیدان .هەر تاکێك شوانی ماڵ
و منداڵەکەیەتی و لێیان بەرپرسە .ئافرەت شوانی ماڵی مێردەکەیەتی و بەرپرسە
لەو شتانەی لە بازنەی چاودێری ئەودان .خزمەتکار شوانی ماڵی گەورەکەیەتی
و لێپرسراوە لەو شتانەی لەبەردەستیدان .هەمووتان شوانن و هەمووشتان بەرپرسن لەو
1
شتەی لەژێر دەستاندایە”.
اع" بە واتاى ئەو كەسە دێت كە پاسەوانى و پارێزگارى و چاودێرى شتێك
وشەى "رَ ٍ
دەكات .لە زمانى عەرەبيدا بە شوان دەوترێ "الرَاعي" .هۆكارى ئەمەش دەگەڕێتەوە
بۆ ئەوەى كە شوان لە سەالمەتترين و گونجاوترين لەوەڕگادا ئەو ئاژەاڵنە دەلەوەڕێنێت
كە خراونەتە ئەستۆى و ،لە ئاژەڵى دڕندە دەيانپارێزێت و ،لە حاڵێكيشدا ئەگەر تووشى
شتێك ببن ،ئەوا دڵسۆزانە لە نزيكەوە گرنگييان پێ دەدات .لە دەمى ڕاپەڕاندنى
ئەم ئەركە پيرۆزەشدا ،سازگاريى فيترەتى دەپارێزێت و هەموو كاتێ خۆى لە دزينى
نامەردانە بەدوور دەرگرێ .هەروەها لە سايەى ئەو هەستى شەفەقەتە قووڵ و بەزەييە
فراوانەيدا كە بەرامبەر بە ڕانەكەى لە دڵيدايە ،بە ئازاريان ئازار دەچێژێ و بە
خۆشيشيان خۆشحاڵ دەبێ.
1
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جا ئيتر پەيوەندى نێوان سەرۆكى واڵت و هاواڵتيانيش لە ڕوويەكەوە لەم پەيوەندييە
دەچێت .هەر بۆيە ئەركى سەرشانى سەرۆكى واڵت و نوێنەرەكانيەتى لە بازنە جياوازەكانى
كارگێڕيدا -بێ گومان هەريەكەو بەگوێرەى ئاستى خۆى -كە ئاگايان لە هاواڵتيانى
ژێر دەستيان بێ و لە شين و شاديدا هاوبەشيان بن و دواڕۆژى گەشيان بۆ دابين بكەن
و چارەسەر بۆ كێشەكانيان بدۆزنەوە.
هەمان پەيوەندييش لە نێوان سەرۆكى خێزان و ئەندامانى خێزانەكەيدا بەرچاو
دەكەوێت .وەك چۆن سەرۆك خێزان بەرپرسى يەكەمە لە دابينكردنى خەرجى و پۆشاك
و نيشتەجێ كردنى خێزانەكەى لە جێگەى گونجاودا ،هەر بەو جۆرەش بەرپرسيارە لە
پەروەردە و فێركردنيان و ،جوان مامەڵە لەگەڵ كردنيان و ،دەستەبەر كردنى بەختەوەرى
دنيا و دواڕۆژ بۆيان.
هەمان حاڵەت بەسەر مامەڵەى نێوان ژن و مێرديشدا دەچەسپێت .ئەوەتا ئافرەت لە
هەڵسووڕاندنى كاروبارى ناوماڵ و پاراستنى سەروەت و ئابڕوو و نامووسى مێردەكەيدا،
هاوشێوەى ئەو شوانەيە كە بەرپرسى ڕانەكەيەتى.
پاراستن و چاودێريكردنى خزمەتكار بۆ ماڵ و موڵكى گەورەكەى و ،ڕۆڵەش بۆ
"راع" و
سەروەت و نامووس و كەسايەتى باوكى ،دەكرێ هەر لە هەمان چوارچێوەى ٍ
"رَعية"دا خوێندنەوەى بۆ بكرێ .تەنانەت دەكرێ بوترێ :لە ديدى ئيسالمدا هيچ
"راع" و
مرۆڤێك نييە گەيشتبێتە ئاستێكى دياريكراو لە بەرپرسيارێتى و خۆى لە بازنەى ٍ
"مرعي"دا نەبينێتەوە .تەنانەت ئەگەر شوانێك هيچ رەعييەتێكيشى نەبێت كە ئاڕاستەى
َ
بكات ،ئەوا هەر بەرپرسيارە .بەڵێ ،هەموو كەس ناچارە نەفس و عەقڵ و تەواوى
هەست و ئەندامەكانى هەروەك ئەمانەت بپارێزێت و چاودێرييان بكات.
لەناو هەموو ڕژێم و ئايينەكاندا ئيسالم تاكە ڕێساى ژيانە كەوا ئەرك و بەرپرسيارێتى
هەموو تاكێكى هەر لە سەرۆكى واڵتەوە تا دەگاتە خزمەتكارى ماڵێك ،بە بچووكترين
وردەكارييەوە ديارى كردبێت .ئەمەش لە سەردەمێكدا كە تەنانەت كەس خەونى بە
ديموكراسييەتەوە نەديبوو .جا بۆيە هيچ ڕژێمێك نييە لە دنيادا بتوانێت لەم بوارەدا
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كێبەركێى بكات.
ئەوەتا پێغەمبەرى ئيسالًم َ(صلَ َو ُات الل ِه َو َس َل ُم ُه عَلَ ْي ِه) دەفەرموێ" :سەرۆكى واڵت بەرپرسە"
ئينجا بەدوايدا بەرپرسيارێتى و سنوورى بەرپرسيارێتييەكانى ،هاودەم لەگەڵ ئەرك
و فەرمانبەرێتييەكانيدا يەك بە يەك ڕيز دەكات ..ئەرك و بەرپرسيارێتى ئافرەت و
پياويش وەبير دێنێتەوە و ،لە كۆمەڵە مەيدانێكى جيا جيادا كۆمەڵە بەرپرسيارێتييەكى
دياريكراو دەخاتە ئەستۆى هەر يەكەيان ..قسە لە بەرپرسيارێتى باوك بەرامبەر ڕۆڵەكەى
و ،ڕۆڵەش بەرامبەر باوكى دەكات و تيشك دەخاتە سەر ئەرك و مافى هەردوو اليان.
خۆ ئەگەر ڕەوتى پێشكەوتنەكانى جيهان بەهەند وەربگرين ،ئەوا دەبينين كە هەر لە
سەردەمانێكى زۆر دێرينەوە قسەى لەسەر ئەرك و مافەكانى خزمەتكار و كرێكار كردووە.
بەمەش ،بە ماوەيەكى زۆر بەر لە شڵەژانە كۆمەاڵيەتييەكانى نێو مێژووى مرۆڤايەتى،
ڕێگەچارەى دروستى بۆ گرفتێكى كۆمەاڵيەتى پێشكەش كردووە.
ئەمەش دەربڕينێكى ترى پێغەمبەرانەيە كە هەر لە مافى دوو اليەنەى سەرۆكى واڵت
و هاواڵتييەكانيەوە بيگرە -كە زۆربەيان لە "األحكام السلطانية"دا باسكراون -تاوەكو
مافى ڕۆڵە و دايك و باوك ،لەوێشەوە تا دەگاتە مافى ژن و مێرد و خاوەن كار و
كرێكار ،هەر هەمووى بە چەند وشەيەكى كەم دەربڕيوە .ئەمە لە كاتێكدا كە هەريەك لەم
بابەتانە لە كتێبە فيقهى و سەرچاوە ئەخالقى و پەروەردەييەكان و تۆمارە كۆمەاڵيەتى
و ياساييەكاندا هەريەكەيان پانتاييەكى فراوانيان داگيركردووە.

 .٢٥چەند حەرام و مەكرووهێك

َات َو َك ِرهَ لَك ُْم ق َ
اللَ َح ّرَ َم َعلَ ْيك ُْم ُعق َ
ات َو َم ْنعا ً َو ه ِ
ات َو َو ْأ َد ا ْلبَن َ ِ
ُوق ْالُ ّمَ َه ِ
ِيل َو
ِإ ّ َن ٰ ّ
الس ِ
ؤال َو ِإضا َعةَ ا ْل َم ِال
ق َ َال َو َكثْرَةَ ُّ

“خواى گەورە ياخى بوون لە دايكان و ،زيندەبەچاڵ كردنى كچان و ،جێبەجێ
نەكردنى (ئەو ماف و قەرزانەى لەسەرتانە) و ،وەرگرتنى (شتانێك كە مافتان پێوەى
نييە) حەرام كردووە لەسەرتان .هەروەها قسە و قسەڵۆك و ،زۆر پرسيار كردن و ،ماڵ
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بەفيڕۆدانى (لێرە و لەوێ) لێتان مەكروهـ كردووە”.

1

ياخيبوون لە دايك

ياخيبوون و سەركەشى نواندن بەرامبەر بە دايك ،بە" ُعق َ
ُوق ْالُ ّمَ َه ِ
ات" گوزارشتى
لێكراوە .ئەم دەستەواژەيەش واتايەكى وا بە مێشكى مرۆڤدا دێنێت وەك بڵێى ئەو
منداڵەى لە دايكى هەڵدەگەڕێتەوە و لێى ياخى دەبێت ،هەموو پەيوەندييەكى مافدارى
لەگەڵ دايكيدا دەپچڕێنێ و دەيهاوێژێتە كونجى تەنياييەوە .ئەگەرچى ياخيبوون لە
باوكيش بە هەمان شێوە حەرامە ،كەچى لە فەرموودەكەدا تەنها باسى دايك كراوە.
دەتوانين هۆكارى ئەمەش بگەڕێنينەوە بۆ ئەوەى كە ئافرەتان زۆرتر پێويستيان بە
پاراستنە و ،لە سۆز و الوازييەكانيشياندا لەپێش پياوانەوەن .لەم نێوەندەشدا ناسك و
نيانى و تواناى بەرگەنەگرتنى سروشتيان واى لێ كردوون كە زووتر و زۆرتر كاريگەر
بن بەم جۆرە مامەاڵنە .ئينجا لەو ڕووەوە كە باوكانيش خاوەنى هەمان ئەو مافانەن كە
دايكان هەيانە ،ئەوا فەرموودەكە پێمان دەڵێت كە هەر سەرپێچى و هەڵگەڕانەوەيەك
بەرامبەر بە باوكيش هەر بە ياخيبوون دادەنرێت .بەاڵم هەرگيز ناگاتەوە بەو ياخيبوونەى
لە بەرامبەر دايكدا دەنوێنرێت.

زيندەبەچاڵ كردنى كچان

زيندەبەچاڵ كردنى كچان لە سەردەمى جاهيليدا بە دەستەواژەى " َو ْأ َد ا ْلبَن َ ِ
ات"
ئاماژەى بۆ كراوە .لەو سەردەمەدا ،لە هەندێك ناوچەى دياريكراو و لەنێو هەندێك
توێژى دياريكراوى كۆمەڵگەدا ،زۆرينەى ئەو كۆرپە كيژانەى دەهاتنە دنياوە هەروا بە
زيندوويى دەخرانە ژێر گڵەوە .هۆكار و پاڵنەرەكانى ئەم نەريتە دڕندانەيە جۆراوجۆر
بوون .هەندێكيان بە پاڵنەرى غيرەتێكى سەيرى نەفاميانە ،هەندێكى تريش بە بيانووى
سەختى بژێوى ژيان ،يان لە ترسى ئەوەى نەبادا لە ڕێگەى كچەكانيانەوە سەروەت و
سامانەكەيان بكەوێتە دەستى بێگانە ،هەندێكيش تەنها لەبەر دەمارگيرى خێڵەكى
 1بخاري ،إستقراض  ،19األدب 6؛ مسلم ،أقضية .14 ،12
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دەستيان دەچووە ئەم كارە قێزەونەوە .هۆكار و پاڵنەرەكانى ئەم كارە هەرچييەك بووبێت،
كارێكى دزێو و دڕندانە بووە و دەبوايە بەرى پێبگيرايە .بەريشى پێگيرا ..بۆيە دەبينين
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بە شێوەيەكى
قورئانى پيرۆز و سوننەتى صەحيحى پێغەمبەرى خوا َ
چڕوپڕ لەسەر ئەم بابەتە هەڵوێستەيان كردووە.

ناپاكى لە ئەمانەتدا

"م ْنعا ً" لە فەرموودەكەدا ئاماژە بۆ نەگێڕانەوەى ئەو قەرز و مافانە دەكات كە
وشەى َ
دەبێ بگێڕدرێنەوە .وشەى "ه ِ
َات"يش ئاماژە بۆ ئەو شێواز و ڕێگا جۆراوجۆرانە دەكات
كە بە مەبەستى وەرگرتن و داواكردنى شتانێك كە وەرگرتن و داواكردنيان قەدەغەيە
دەگيرێنە بەر .هەردووكيشيان ،واتە نەگێڕانەوەى ئەو شتەى كە پێويستە بگەڕێنرێتەوە و
وەرگرتنى ئەو شتەش كە نابێت وەربگيرێت ،حەرامن .حەرامى ئەمەش هەروەك حەرامى
سەركەشيكردن بەرامبەر بە دايك و باوك و زيندەبەچاڵ كردنى كچانە .لە هەمان كاتدا
دەكرێ ئەم دوو وشەيە ئاماژەيان بۆ واتاگەلێكى تريش تێدا بێت .ئەوەتا وشەى يەكەميان
ڕووى لەو كەسەيە كە مافەكانى سەرشانى ،هەر لە زەكات و سەدەقەوە تا دەگاتە
كۆمەكييە ماددييەكانى تر ،بەرامبەر بە هەژاران و ئەو كەسانەى وان لە ئەستۆيدا
بەجێ ناهێنێت .وشەى دووەميشيان دەڕوانێتە ئەو كەسەى كە خەريكى سواڵكردن و
دەست پانكردنەوەيە .لە شوێنى خۆمانەوە هەنگاوێك بەرەو پێشتر دەنێين و دەڵێين :وشەى
يەكەم هەموو ئەو قازانجە ناڕەوايانە دەگرێتەوە كە بە ڕێگەى ناياسايى بەدەست هاتوون؛
هەر لە نكووڵى كردن و زەوتكردنى ئەو سامانانەى كە ڕاستەوخۆ خراونەتە ئەستۆى
كەسێكەوە ،تاوەكو نەگێڕانەوەى بەهاى چەك و سەنەدەكان و ،دەستدانە چەواشەكارى
لە ڕێگەى ئيفالسى ساختە و ،هەموو چەشنەكانى قۆستنەوە لەكاتى بوونى جياوازى
لە نرخەكاندا .ئينجا دواى هەموو ئەمانەش ،نەگێڕانەوەى ئەم ناحەقيانە و سەركەشى
نواندن .وشەى دووەميش هەموو چەشنە "وەرگرتن"ێكى زيانبەخش دەگرێتەوە؛ هەر لە
سواڵكردنێكى ئاساييەوە بيگرە هەتاوەكو قۆستنەوەى هەستە ئايينى و نەتەوايەتييەكانى
گەلێك و ،داواكارى ڕاستەوخۆ يان ناڕاستەوخۆى هەندێك هێزى زۆردار ،فەرمى بن يان
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نافەرمى كە مەبەستيان تێركردنى ئارەزووەكانيانە ،هەروەها دەستدرێژى گرووپە مافيا
گەورە و بچووكەكان و پەنابردنيان بۆ هەزار و يەك ڕێگا بۆ بە تااڵن بردنى سەروەت
و سامانى خەڵكى.
ئەم فەرمايشتە پيرۆزە بە دەربڕينێكى كورت و پڕ واتا ،ئاماژە بۆ كۆمەڵە مەسەلەيەكى
گرنگ دەكات .ئەوەتا باس لەو مندااڵنە دەكات كە سيلەى ڕەحميان لەگەڵ دايك و
باوكياندا بچڕاندووە و كەوتوونەتە سەرگەردانييەوە .ئەو دايك و باوكانەش كە چاوى
خۆيان لە ئاست ئەو سۆز و ميهرەبانييەدا دەنوقێنن كە لە سروشتياندا دانراوە ،تەنانەت
دەگاتە ئەوەى نكووڵى بكەن و دوور لە بەزەيى و بە شێوەيەكى نامرۆڤانە مامەڵە لەگەڵ
منداڵەكانياندا بكەن .ئينجا دێتە سەر باسى كۆمەڵگا ،كە خۆى لە خۆيدا خێزانێكى
گەورەيە .لێرەشدا ئاماژە بۆ كۆمەڵە خۆپەرستێك دەكات كە بەرژەوەندى و سوودى خۆيان
لە هەموو بەهايەك بەرزتر ڕادەگرن و ،بە پێشێلكردنى ئارامى و ئاسايش و ماف و
دادپەروەرى ،كۆمەڵگە دەخەنە مەترسييەوە .جا لەبەر بوونى خاڵى هاوبەش لە نێوانياندا،
هەر هەموويان حەرام كراون .پاشان باس لە سێ حاڵەتى قەدەغەكراوى تر -با نەشگەنە
ئاستى ئەوانەى سەرەوە -دەكات كە ئەوانيش بريتين لە" :ق َ
ِيل َو ق َ َال" وتى وتىَ " ،كثْرَةَ
ؤال" پرسيارى بەجێ و نابەجێ يان بە هونەركردنى سواڵ ،سێهەميشيان "إِضا َعةَ
الس ِ
ُّ
ا ْل َم ِال" بە فيڕۆدانى سەروەت و سامان لێرە و لەوێ.

قسە و قسەڵۆك

"ق َ
ِيل َو ق َ َال" بە واتاى قسە و قسەڵۆك دێت .ئێمە لێرەدا قسە لەسەر بنەڕەتى
وشەكان ناكەين .بەڵكو دەمانەوێت كەمێك هەڵوێستە لەسەر ناوەرۆكەكانيان بكەين.
قسە و قسەڵۆك بەو قسانە دەوترێت كە هيچ كەڵك و سوودێكيان نييە ،نە بۆ دنيا
نە بۆ ئاخيرەت ،بەڵكو تەنها قسەى زياد و ناپێويستن .قسەى لەم جۆرە ،جا چ لە
شێوەى ئەو ئاخاوتنانەدا بێت كە هيچ پەيوەندييەكيان بە خاوەنەكەيەوە نييە ،يان لە
چەشنى ئەو قسانە بێت كە لە سنوورى قەدەغەكراوەكان نزيك دەبنەوە ،هەر كامێكيان
بێت ،بەگوێرەى ئاستى كۆمەاڵيەتى ئەوانەى بەم كارەوە خەريكن و ،بە لەبەرچاوگرتنى
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فراوانى گۆڕەپانى باڵوبوونەوەكەيان (هاوشێوەى ڕۆژنامە و باڵوكراوە و تەلەفزيۆن) لەو
كۆمەڵگايانەدا كە تاكەكانى لەكاركەوتوو و ،خەڵكەكەشى بێ ئاسۆ و دوور لە ئامانجن
بە دەردێكى كۆمەاڵيەتى سامناك دادەنرێت ،لە اليەكى ترەوە هەرچى چڵك و چەپەڵى
كوشندە هەيە كە ئيسالم بە گوناهى نێوان لێوەكانى داناوە ،هەر هەمووى لە شەتڵگەى
ئەم قسە و قسەڵۆكانەوە چەكەرە دەكەن و گەشە دەسێنن .هەر بۆيە پێغەمبەرى خوا
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) قسەكردن يان قسەنەكردن دەخاتە ناو ئەو سێ شتەوە كە لە يەك ئاستدا
َ
ڕيزى كردوون و ،دەفەرموێ:
اللِ َو ا ْليَ ْو ِم ْالخِ ِر ف َ ْليَق ُْل َخ ْيرا ً أ َ ْو لِيَ ْص ُم ْتَ ،و َم ْن كَا َن
َم ْن كَا َن يُ ْؤ ِم ُن بِ ٰ ّ
اللِ َو ا ْليَ ْو ِم
اللِ َو ا ْليَ ْو ِم ْالخِ ِر ف َ َل يُ ْؤ ِذ َجارَ ُهَ ،و َم ْن كَا َن يُ ْؤ ِم ُن بِ ٰ ّ
يُ ْؤ ِم ُن بِ ٰ ّ
ض ْي َف ُه
ْالخِ ِر ف َ ْل ُي ْك ِر ْم َ

“هەركەسێ بڕواى بە خوا و ڕۆژى دوايى هەيە با قسەى چاك بكات يان بێدەنگ
بێت .هەركەسێ بڕواى بە خوا و ڕۆژى دوايى هەيە با ئازارى دراوسێكەى نەدات.
1
هەركەسێ بڕواى بە خوا و ڕۆژى دوايى هەيە با ڕێز لە ميوانەكەى بگرێت”.

پرسيارى زۆر
الس ِ
ؤال" بەوە لێكبدەينەوە كە بريتيە لە پرسياركردنى بەجێ و نابەجێ،
دەتوانين " َكثْرَةَ ُّ
ياخود سواڵكردن بێ ئەوەى هيچ ئاتاجييەك لە ئارادا بێت ،بگرە بەوەشەوە نەوەستێت
و بكرێت بە خوو .خۆ ديارە هەردووكيشيان لۆمەكراو و زيانبەخشن .لە قورئانى پيرۆز
و سوننەتى صەحيحدا هەروەك چۆن سواڵكردن -بەدەر لە حاڵەتى ناچارى و ئاتاجى-
سەرزەنشت كراوە ،ئاوەهاش لۆمەى پرسياركردنى بێ ئەندازە و بەردەوام كراوە .ئينجا
دەبينيت ئەم دوو سەرچاوە شيرينە لە هەموو دەرفەتێكدا مرۆڤە ئاڕاستەى فێربوونى
شتانێك دەكەن كە سووديان هەبێت لە بنياتنانى جيهانى هەست و هزرياندا .سەربارى
ئەوەش قورئانى پيرۆز پرسياركردن دەكات بە دوو بەشەوە :بەشێكيان پەسەند و ئەوى
تريشيان ناپەسەند .دەتوانين ئەم ئايەتە وەك نموونە بۆ پرسيارى پەسەند و دروست
1
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بهێنينەوە :ﯵ ﯶ ﯷ(  ..البقرة )215 :
ئەوەت لێدەكەن كە چى ببەخشن ”.ئەم ئايەتەش نموونەى پرسيارى لۆمەكراوە:
ﯮ ﯯ ﯰ(  ..اإلسراء “ )85 :حەقيقەتى ڕۆحت لێ دەپرسن”.

“هاوەاڵن پرسيارى

پرسين يان نەپرسين ،سواڵكردن يان سواڵ نەكردن ،هەريەك لەم حاڵەتانە بەگوێرەى
پێوەرێك كە دەريدەخات ئايا پاڵيان داوەتەوە بە پێويستييەكەوە يان نا ،لە ئاتاجييەكەوە
سەرچاوەيان گرتووەيان نا ،لەنێو "أ َ ْف َع ِال ا ْل ُم َك ّلَفِين"دا لە سەروو ئەو هێڵەوە يان لە ژێريەوە
جێى خۆيان دەكەنەوە و دەردەكەوێت كە ئايا واجبن يا حەرام ،موباحن يا مەكروهـ .بۆيە
بڕوامان وايە كە ڕاڤەكردن و لێكدانەوەى هاوبەشى ئەو دوو بابەتە ،كە وەك دوو مەسەلەى
جياواز دێنە بەرچاو ،لە دەورى ئەو ڕووگە يەكخەرەى كە ئاماژەمان پێدا ،هۆكارێك بێت
بۆ نزيك بوونەوەى زياترمان لە مەبەستى فەرموودەكە.

بەفيڕۆدانى سەروەت و سامان

دەتوانين " ِإضا َعةَ ا ْل َم ِال" بەوە پێناسە بكەين كە بريتييە لە بەهەدەردان و پەرش
و باڵوكردنەوەى سەروەت و سامان بەمال و ئەوالدا ،بەبێ ڕەچاوكردنى هيچ جۆرە
سوودێكى ماددى يان مەعنەوى ،دنيايى يان ئاخيرەتى .كە ئەمەش بۆ خۆى دەردێكى
كۆمەاڵيەتييە .بەڵێ ،بەفيڕۆدانى سەروەت و سامان لە شتانێكدا كە هيچ كەڵك و
بايەخێكيان نييە ،هەرچەندە لە سەرەتادا وا دەربكەوێت كە زيانێكە و بەتەنها لە خاوەنەكەى
دەكەوێت ،بەاڵم لەو ڕووەوە كە ئەو كەسە لە دووتوێى سەروەرت و سامانەكەيدا سەروەت
و سامانى نەتەوەيشى بەهەدەرداوە ،ئەوا ئەو هەڵە خەرجييەى كە زيانێكى هەندەكى و
تاكەكەسى بوو ،دەبێت بە ڕووداوێك كە پەيوەندى بە هەموو گەلەوە هەبێت و زيان بە
تەواوى كۆمەڵگە بگەيەنێت.
لەگەڵ كۆتايى هێنان بەم بڕگەيەدا ،كە دەست پێوەگرتن و دروستخەرجى كردبووە
تەوەرى باسەكەى و لە ڕۆژگارى ئەمڕۆماندا داراى گرنگييەكى زۆرە و واش ديارە
كە لە داهاتوودا گرنگى و بايەخى زياتر بەدەست دێنێت ،دەمانەوێت جارێكى تر ئەو
قووڵى و فراوانى و هەمەڕەنگييەتان بخەينەوە پێش چاو كە ئەو سوڵتانى گوفتارە لە
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ڕێى هەڵبژاردنى ئەو وشانەى بەكاريان دەهێنێت و ،ئەو جێيانەش كە ئەو وشانەيان تێدا
دادەنێت بەخشيونى بە وتەكانى.

 .26ئيحسان

ك تَرَا ُه ف َ ِإ ْن ل َ ْم تَك ُْن تَرَا ُه ف َ ِإنّ َ ُه يَرَا َك
اللَ كَأَنّ َ َ
ا َ ْ ِل ْح َسا ُن أ َ ْن ت َ ْع ُب َد ٰ ّ

“ئيحسان ئەوەيە بە شێوەيەك خوا بپەرستيت هەروەك ئەوەى بيبينيت .خۆ ئەگەر
1
تۆش ئەو نەبينى ئەو تۆ دەبينێ”.
ئاوێتە بوونى "ئيمان" لەگەڵ "ئيسالم" و بە "ئيسالم"ەوە ژيان لە جەمسەرى
"ئيحسان" دروشمى ئيماندارە كامڵەكانە .گەيشتنى ئيماندار لەناو ئيسالم و ئيمانەوە
بە مەودايەك لەسەروو ئيمان و ئيسالمەوە ،ئينجا بەجێهێنانى هەرچييەك كە ئەم
كۆتاخاڵە داخوازيەتى ،ئەميش بۆ خۆى ئيحسانێكە .وەاڵمى پەروەردگاريش بەرامبەر
بەم ڕووتێكردنە دڵسۆزانەيە كە شايانى شكۆمەندى و مەزنى زاتى خۆيەتى ،بەگوێرەى
دەستوورى "چاكە چاكە بەرهەم دێنێت ".ئيحسانێكى ترە ..ئيحسانێك لە جۆرى خەاڵتە
سەرسووڕهێنەرەكان“ :شتانێك ،نە چاو ديويەتى ،نە گوێ بيستوويەتى ،نە بە دڵى هيچ
مرۆڤێكيشدا هاتووە 2”.مەگەر ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ (الرحمن :
“ )٦٠پاداشتى ئيحسان شتێكى تر نييە جگە لە ئيحسان ”.بەاڵم ئەوەندە هەيە
كە ئيحسانى بەندە هەر هێندەى قوواڵييەكەيەتى .واتە لە شێوەى ئيخالس و ئەدەب
و ڕێز و ترسدا خۆى دەنوێنێت .ئەوەى خواى گەورەش ( َج َّل َج َللُ ُه) ،بەگوێرەى مەزنى و
موڵكەكەيەتى .واتە ،بە هەزار و يەك واريداتەوە دڵى بەندەكەى بە ئيمان دەڕازێنێتەوە
و بە ئيلهام دەيهێنێتە جۆش و پەردەى سەر چاوى الدەبات و حەقيقەتى شتانى پيشان
دەدات و دەمى لەوەى پەيوەندى پێوەى نييە دەپارێزێت و زمانى بە حيكمەت دەخاتە
گۆ و هەستەكانى بێدار دەكاتەوە و بە هەاڵتگەكانى تەجەلليدا دەيگەڕێنێت .جا هەر
ئەوەندەى ئيماندار گەيشتە ئەو خاڵەى كە تيايدا پەردەى سەر ڕوخسارى بوون كەمێك
1
2

بخاري ،اإليمان 37؛ مسلم ،اإليمان .7-1
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الدەدرێت ،ئيدى وەك ئەوە وايە كە "بەبێ چەند و چوون" ئەو زاتە ببينێت .بەاڵم لەبەر
(ع َّز وَ جَل) خاوەن حەقيقەتى ﭥ ﭦ ﭧ  (األنعام :
ئەوەى ئەو زاتە َ
َّ
“ )١٠٣بينين و بيناييەكان ناتوانن دەركى بكەن”.ە ،ئەوا بەندە بەو يەقينەوە كە ئەو
زاتە ئاگاى لێيەتى و دەيبينێ ،هەروەها لەتاو چێژى بينينى و سام و هەيبەتى بينرانى
لە اليەن ئەوەوە ،لەهۆش خۆى دەچێ .تا ئەوەى لە سايەى ڕەنگداربوونى بە خواپەرستى
و ئيخالس و خشوع و خضوعدا ،هەر لە دووتوێى ديتنى ناتەواوى ئەم دنيايەدا ،چێژى
ديتنى تەواويى ئەو دنيا وەردەگرێت و بە وێنەى بەڕۆژوو بوونى ڕۆژووەوانێك كە چۆن
بەدرێژايى ڕۆژووەكەى چێژى ساتەكانى بەربانگ لە ڕۆحيدا هەست پێ دەكات،
ئەميش هەروا ،لەو چەند ڕۆژەى صەومى ويصالى دنيادا ،چێژە قات قاتبووەكانى
عاشيرەكانى وەصلى دۆست هەست پێ دەكات و لە نێوەندى يەك ژياندا بە يەك جار
تامى هەزاران ژيان دەكات.
بەڵێ ،ئەوەندەى كە بەندە حەز دەكات ئەو سوڵتانى ئەزەل و ئەبەدە ببينێ و لە
ئاسمانى چێژى ديتنيدا شاباڵ بگرێ ،ئەوەندەش چێژ لە بينراوى و چاودێرى كراوى
وەردەگرێ .چونكە دڵنيايە لەوەى كە لەو خزمەتانەيدا كە لە پێناو گەورەكەيدا ئەنجامى
دەدات ،لە اليەن گەورەكەيەوە دەبينرێ و چاودێرى دەكرێ ...لە سايەى ئەم چێژەشدا،
تەنانەت بچووكترينى ئەو كردەوانەشى كە لەم پێناوەدا دەيكات ،ڕەنگى نەشوەيەكى قووڵ
و بێپايانى پەرستش دەگرێ.
ئەمەش دەالقەيەكى بچووك بەڕووى گوفتارى پێغەمبەردا و ..سێ چوار وشەى
موبارەكى لەعل و گەوهەرئاساى ئەو سوڵتانى گوفتارە و ..ئەو ناوەرۆكە بەرينەى كە
لە چەندين بەرگدا جێى نابێتەوە.
جا ئيتر ئەمە دڵۆپێك لە دەريا و ،گەرديلەيەك لە خۆر و ،چەند ورشەيەك لەو
جيهانانەى ئەستێرەكان دەينەخشێنن !..پێم وايە لێكدانە و هەڵوێستەكردن و لەسەر ئەو
گوفتارە نوورپەخشانەى كە ئاوەێتەى درەوشانەوەى حەقيقەتى ئەحمەدين و ،بوونە ئاوێنەى
نيشاندەرى بااڵى بەها و بەژنى ناوازەيى ئەو فەرمايشتانە كارى ئەو نەزانانە نەبێ
كە سەريان لە گوفتار دەرناچێ .لە سەرەتا و كۆتاييشدا هەر پشت بە خواى گەورە
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دەبەستين و لێى دەپاڕێينەوە كە لەم پڕكێشييەمان خۆش ببێت.
ئەوە بوو لە سەرەتادا عەرزم كردن كە ڕاڤە كردن و لێكدانەوەى فەرموودە پرشنگدارەكانى
ً(صل َّ َى الله عَلَ ْي ِه َو َسل َّ ْم) بە تەواوى ڕەهەند و اليەنەكانيەوە ،كارێكە لە سەروو وزە
ئەو سەروەرە َ
و تواناى ئێمەوەيە .هەروەها چاوەڕوانيى خۆشمان بۆ دەركەوتنى مەردانى ئەم مەيدانە
دەربڕى .بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا ،ئەگەر ديسانەوە پڕكێشييەكمان كردبێ و
هەوڵمان دابێت كە چەند اليەنێكى چەند فەرموودەيەك شى بكەينەوە ،ئەوا ئەو اليەنانەى
كە زاتى لێكدانەوەيانمان كردووە ،تەنها چەند وتەيەكى نوورانى بوون لە دنياى بەرينى
ئەو فەرموودەيە .ئەويش تەنها لەو ڕووەوە كە پەيوەندييان بە قووڵى ناوەرۆك و پتەوى
پەيڤ و هێزى دەربڕينەوە هەبووە .هەموو ئەمانەش بە زمانى عەوام...
جا بۆيە ئومێد دەكەم كە خواى بااڵدەست لێمان خۆشبێت و شارەزايانيش بە چاوى
لێبووردنەوە بۆ كەموكورتييەكان بڕوانن...
***
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