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الرَحِ يم
بِ ْسمِ ٰ ّ
الرَ ْح ِن ّ
اللِ ّ
السال ُم َعىل َس ِيّ ِدنَا ُم َ ّ َم ٍد
نيَ ،و ّ َ
الح ْم ُد ٰ ّللِ رَ ِ ّب ال َعال َ ِم َ
الص َل ُة َو ّ َ
َ
َو َعىل آ ِل ِه َو َص ْح ِب ِه أ َ ْجَعِني

پێشەكی

لصَلُة
(َعلَيِْه ا َّ

باسكردنى كەسایەتیى بەرز و ناوازەى حەزرەتى محمد المصطفى
َوا َّلسَلُم) ،زیاد لە باسكردنیش ،پێشكەش كردنى وەك چارەیەك بۆ ڕزگاریى
مرۆڤایەتى و ئیكسیرێك بۆ دەردە ناسۆرەكانى ..هەروەها ناساندنى ژیانى موبارەكى
بە شێوەیەك كە شایستەى ئەو زاتە مەزنە بێت ،لەو بابەتە گرنگانەیە كە وەك
زۆر كەسى تر ،دنیاى هزر و هەستى منیشى خستبووە ژێر فشارەوە و لە هەموو
ڕوویەكەوە بووبووە خواست و خولیایەكى بەرنەگیراو...
ئەو مایەى شانازى مرۆڤایەتییە .ئەوەتا چواردە سەدەیە لە سەرانسەرى دنیادا
گەورەترین بیرمەند و كەڵەفەیلەسوف و ئەو زانا و ڕووناكبیرانەش كە هەر یەكەیان
ئەستێرەى گەشى ئاسمانى هزر و بیرمانن ،لەدوایەوە دەستەنەزەر وەستاون و لە
ڕوویدا دەڵێن“ :تۆ ئەو مرۆڤەیت كە شانازى بە شوێنكەوتەییتەوە دەكەین”.
بۆ گەورەیى ئەو ئەوەندە بەسە كە سەربارى ئەو هەموو تێكدان و كاولكارییە
ماددى و مەعنەوییانەى لەم چەرخەدا كراون ،كەچى هێشتا لە منارەكانەوە
زایەڵەى “أ َ ْش َه ُد أ َ ّ َن ُم َ ّ َمدا ً رَ ُس ُ
الل” دەبیستین و ،شاباڵ گرتەى ڕۆحى ڕەوانى
ول ٰ ّ
موحەممەدى بە هەموو الیەكدا دەبینین و ،لەگەڵ ڕۆحانییەكاندا ڕۆژى پێنج
جار ئێمەش دێینە جۆش و خرۆش ..دیسانەوە سەبارەت بە مەزنى و شكۆى ئەو
دەتوانین بڵێین :سەرەڕاى هەوڵى سەرومڕى دوژمنانى دین لە ناوەوە و دەرەوە
لەپێناو گومڕاكردن و لەڕێ الدانى نەوەى نوێ ،كەچى وا ئەمڕۆ چەندەها الوى
تازە پێگەیشتوو ،هەرچەند لە قۆناغێكى زەمەنى ئەوتۆشدان كە دەرككردنیان بە
"حەقیقەتى ئەحمەدى" وەك پێویست سەخت و دژوارە ،چەشنى بەرەو پیرچوونى
َّ ُ
اهللتَع َ
پەروانە بۆ ڕووناكى ،بەرەو حەزرەتى موحەممەد َ
َسلَّ ْم) باڵ دەگرن.
(صلَى
َالَعلَيِْه وَ
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بەم كارەشیان هەڵوێستێك دەنوێنن كە لە دنیادا هاوتاى نییە .دەستى زەمەن
كۆتاتر بوو لەوەى بتوانێت هیچ حەقیقەتێكى تایبەت بەو لە ناخماندا كۆن و
ڕەنگپەڕ بكات .بەڵێ ،ئەو هێشتا تەڕو تازەیە لە سینەماندا .هەروەك زۆرجار
بە دۆستەكانیشم دەڵێم؛ هەركات دەچمە مەدینەى مونەووەرە ،بۆن و بەرامەى ئەو
سەروەرە بە جۆرێ دەمپێچێت ،هەر دەڵێى هەنگاوێك لەوالترەوە بەخۆى شاد دەبم
“م ْر َحباً ،أ َ ْهال ً َو َس ْهال ً” و بەخێرهاتنم
و بە دەنگە ژیانبەخشەكەیەوە پێم دەڵێَ :
ُ
دەكات .جا ئیتر پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) لەنێوماندا تا ئەو ڕادەیە زیندە
(صلََّى اهللَعلَيِْه وَ
و تازەیە ،هەر واش بەتازەيى و پاراویى دەمێنێتەوە.
بەڵێ ،زەمەن پیر دەبێت و بەسااڵ دەچێت .هەروەك چۆن هەندێك فیكر و
بۆچوونیش پووچ و نابوود دەبن و لە بەها دەكەون .كەچى حەزرەتى موحەممەد
ُ
َ
َسلَّ ْم) بەوێنەى ئەو خونچەيەى كە ڕۆژ دواى ڕۆژ ئاڵتر و پاراوتر
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
دەبێ ،هەميشە لە نوێبوونەوەدايە.
پێم وایە ئەگەر هێندەى كەسانى دى كە شتانى تر باس دەكەن ،بمانتوانیبایە
پێغەمبەرى نازدار باس بكەین -كە بەداخەوە نەمانتوانیوە -بەو ئەندازەیەى كەسانى
تر دەخرێنە پێش چاو و برەویان پێ دەدرێت ،زەمینە بسازایە بۆ ڕۆشنایى خستنە
سەر الیەنەكانى كەسایەتیى ئەو سەروەرە ،هونەر و گشت یەكە و دامەزراوەكانى
ژیان بۆ ناساندنى ئەو سەفەربەر بكرانایە ،ئەوا ئەو كات لە دەروونى نەوەكانى
ئەمڕۆدا تەنها ئەو تەختى دادەنا و ،دڵەكانیش تەنها بۆ ئەو لێیان دەدا ..سەرەڕاى
هەموو ئەمانە ،وا ئێستا لە خۆرهەاڵت و خۆرئاواى دنیادا ،ڕۆژ دواى ڕۆژ
مرۆڤەكان هەریەكە و بە گۆزەكەى دەستیەوە بەرەو ئەو سەرچاوە سازگار و خاوێنە
ڕادەكەن كە بە "منهل العذب المورود" ناوى دەبەم و كۆششى ئەوە دەكەن بگەنە
مەنزڵى ئەو سوڵتانەى كە تاج لەسەرى خۆرەكان دەنێت.
بەڵێ ،ئەمڕۆ لە زۆربەى واڵتانى جیهاندا ،لەپێشى هەمووشیانەوە ئەمریكا،
بەریتانیا ،فەرەنسا و ئەڵمانیا ،تێبینيى بووژانەوەیەك دەكەین ڕووەو ئەو .لە زۆر
جێشدا موسوڵمانان بە تەشى دەستيانەوە سەرگەرمى ڕستنى بنەماكانى بەرنامەكەى
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ئەون و ،نەخش و نیگارى ناسك و دڵڕفێن تايبەت بە ئیسالم دەچنن .هەر دەڵێى
ڕۆحیەتى "عەصرى سەعادەت" سەرلەنوێ لە نێو موسوڵماناندا زیندووبووەتەوە.
بارودۆخى جیهانى ئیسالمیش جیاوازییەكى ئەوتۆى لەگەڵ ئەمەدا نییە ...ئەوەتا
لەبرى ئەوانەى یەك دوو سەدە لەمەوبەر بەبێ هیچ داوەرییەكى ژیریى و هەروا بە
ساكارى هاتبوونە ڕیزى موسوڵمانانەوە ،ئەمڕۆ چینێكى ڕۆشنبیر و خوێندەوارى وا
هاتووەتە مەيدان كە لێكۆڵینەوەى زانستیانەى ڕەهەندەكانى ئیسالم دەكات و لە ژێر
لصَلُةَوا َّلسَلُم)
شەبەنگى پرشنگدارى زانستدا شوێن پێى حەزرەتى موحەممەدى (َعلَيِْه ا َّ
هەڵگرتووە ...ئەوانەش كە تا دوێنێ توێژى خوێندەوارانیان بۆ مەرامى خۆیان
بەكاردەهێنا و ،زانكۆ و مەڵبەندەكانى فێربوونیان كردبووە شوێنكەوتەى تاقمێك
"....يزم" و ،دەزگا نیشتیمانیەكانیشیان بۆ بەرژەوەندى كوفر وەگەڕخستبوو،
لەمەودوا هەروەك توانەوەى شەختە سەهۆڵینەكان ،یەك لەدواى یەك دەتوێنــەوە و
الل (َعلَيِْهأَفَْضُل ا َّلصَلِةوَأَمتُّ التَ ْسِليم) دەكەونە ڕێ.
بـەخێرایـى بەرەو رسـول ٰ ّ

ئەوانەى چەندەها ساڵە هەزارەها جار شوێنیان گۆڕى و وێڵى لقێكن خۆیانى
پێوە ڕاگیر بكەن ،ئەوانەش كە وا لەم سیستەم بۆ ئەو سیستەم و لەم ڕێباز بۆ ئەو
ڕێباز لە هەناسەبڕكێدان ،زوو بێت یا درەنگ ،مایەپووچى و بێ ئاكامیى كرد
و كۆششەكانیان دەبینن و ،بەپرتاو بەرەو مەكتەبەكەى حەزرەتى موحەممەد (َعلَيِْه
ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) ڕادەكەن .ئەو مەكتەبەى كە هەرگیز نشوستى بەخۆیەوە نەدیووە .ئەوە
"مۆریس بۆكاى" و "رۆجێ گارودى" و چەندەهاى ترى نەناسراویش...
بەاڵم داخۆ ئێمە وەك پێویست ئەو "سوڵتانى داڵن"ەمان ناسیوە كە سوڵتانەكان
فێرى سوڵتاندارى دەكات؟ جا بۆچى ئێوە سەغڵەت بكەم! ئایا منێك كە لە پێنج
ساڵییەوە سەرم لە سوجدەدایە و خۆم بە "قطمیر"1ى گەردن بەستراوى دەرگانەكەى
دەزانم ،توانیومە بەتەواوى بیناسێنم؟ یاخود تا چەند سەركەوتوو بووم لە گەیاندنى
ئەوەى كە دەیزانم؟ جا بۆيە لێرەدا ڕووى گوفتارم دەكەمە هەموو ئەوانەى وان لە
مەقامى ناساندنى ئەودا و ،خۆشم دەخەمە ڕیزیانەوە و دەڵێم :ئایا توانیومانە ئەو
 1قطمير ئەو ناوەيە كە لە سەگەكەى "أصحاب الكهف" نراوە.
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سەروەرەى كە شاهى تەختى داڵنە بە شێوەیەك كە شایانى قەدر و قیمەتى بێت ،بە
مرۆڤى ئەم سەردەمە بناسێنین و بڵێسەى تاسە و شەیدایى لە ناخیاندا تاو بدەین؟..
نەخێر! ئەگەر مرۆڤایەتى ئەوى بناسیایە ،دەبووە مەجنوونى و دەیدایە ئەو
كەژ و هەردە .هەر كاتیش یادى شیرینى ئەو ڕۆحەكانى پێچابا ،دڵى دەكەوتە
جۆش و چاوەكانى ئەسرینیان بۆ دەڕشت .جا ئەو دەم ،بۆ چوونە نێو جیهانى
پاكى پێغەمبەرایەتییەكەیەوە دەكەوتە پەرواز و ،لەپێناو گیان بەبەردا كردنەوەى
خۆڵەمێشى دڵەى سووتاوى كە لەتاو عەشقى ئەو گڕى سەندبوو ،خۆى دەدایە بەر
شنەى با تا بەرەو هەوارگەى ئەوینى ئەو ڕاپێچى بكات...
لە كاتێكدا ئادەمیزاد هێندەى ئاشنایى و ناسینى خۆشەویستى ئاڕاستەى شتان
دەكات ،بەرامبەر ئەو شتانەش كە نایزانێت و ئاشنایى نییە ،هەردەم جۆرێك لە
دوژمنایەتى نواندووە .هەر بۆیە ئەو خاڵەى كە دوژمنان بەدرێژایى تەمەنیان هەوڵى
خۆيانى تێدا چڕدەكەنەوە ،بریتیيە لە سڕینەوەى "نامى جەلیلى موحەممەدى" لە
یادگەكاندا و ،گۆشكردنى نەوەى نوێ لەسەر دوژمنایەتى كردنى فەخرى كائینات
َ
َسَلم) .بەاڵم ئەوە چ درەوشانەوەیەكى لوتف ئامێزە كە سەرەڕاى
(َعلَیِْه أفَْضُل َصَلٍة وَ
خواستى دوژمنان بۆ ڕیشەكەن كردنى ناوى ئەو لە دەروونەكاندا ،كەچى وا ئەمڕۆ
تێكڕاى بەربەستەكانى گەیشتن بەو تەى كراون! نەخوازەاڵ الوان ،كە وەك دڵخۆشیى
ئەو كەسەى لە بیاباندا خەریك بووبێت لە تینواندا بمرێت ،كەچى لە پڕێكدا و
بە شێوەیەك كە هەرگیز چاوەڕوانى نەكردبێت لە پەنا سەریدا ئاوێكى سازگارى
كەوسەرئاساى دەستكەوتبێت ،ئاوەها بەو چەشنە خۆیان هەڵدەدەنە ئامێزى پڕ
سۆزى ئەو نازدارەوە .بێگومان ئەو سینە پر سۆز و میهرەش لەئامێزیان دەگرێت
و هەرگیز ئەو كەسانە بێ بەش ناكات كە بەرەو الى دێن.
نازانم قەت سەرنجى ئەو كەسانەتان داوە كە لە ڕۆژانى هەینیدا مزگەوتەكان
سەرڕێژ دەكەن؟ ئەگەر بەوردى سەرنجتان دابێت ،ئەوا بینیوتانە كە زۆربەيان لە
گەنجانن .داخۆ دەبێت ئەو پاڵنەرە چى بێت كە لە بەرامبەر پەلكێشكاريى بەرنامە
بۆ داڕێژراوى نەوەكان بۆ ناو گێژاوى ترسناكى گومڕایى و سەركەشيدا ،واى
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لەو گەنجانە كردبێ كە بەبێ گوێدانە ساردوسڕى زستان و لەگەڵ ئەوەشدا كە
هەڵدەلەرزن لە سەرمادا ،دەستنوێژ بگرن و لە ناهەموارترین هەلومەرجدا بەرەو
مزگەوتەكان هەنگاو بنێن؟ گەر پێتان باش بێ من وەاڵم دەدەمەوە :ئەوە جازیبەى
قودسیى حەزرەتى موحەممەدە...
ئەگەر عەقڵ و هەستەكانیشمان هەرگیز پەیى پێ نەبەن ،ئەوا دەروونەكان
بوونەتە پەروانەى دەورى ئەو شەمعە ،ئەو خۆرە ..لە داهاتوویەكى زۆر نزیكيشدا
ئەو عەقڵە دەربەدەر و پەرێشانانەى كە تا ئێستا نەیانتوانیوە بەرەو ئەو بدەنە پرتاو
و بەوێنەى مێشى زستان لەمالو ئەوالدا پەكیان كەوتووە ،بۆ ئەم حاڵەیان دەستى
پەشیمانى دەگەزن و بە خۆیان دەڵێن“ :ئاخ و داخ! ئێمە بۆ نەبووینە پەروانە
و بەرەو ئەو نەڕۆیشتین؟” بەاڵم ئەو كات لەوانەیە بۆ هەندێكیان زۆر درەنگ
بووبێت و هەموو شتێك كۆتایى هاتبێت...
جیهان بەهەڵەداوان بەرەو الى ئەو دێت .ئەوەتا ناوەندە زانستى و ئەكادیمییەكان
لێكۆڵینەوەى لەسەر دەكەن و ،ئەو دەروونانەش كە بەڕووى جیهانى فیكردا وااڵن،
شوێنى دەكەون و زۆرێكیش لەوانەى كە تا ڕۆژانێك لەبەرەى دوژمنانیدا بوون،
وا ئێستا دەبنە دۆستى زۆر نزیكى و دەچنە داڵدەى ئەوەوە ،هەروەك بەڕاستیش
چوون ...ئیدى ئەمڕۆ تەنانەت بە پێوانە و كێشانەكانى بەرەى بەرامبەریش
حەزرەتى موحەممەد (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) سەنگى خۆى هەیە و ئەوانیش دان دەنێن
بە قەدر و گەورەییەكەیدا ...پێغەمبەرى خوا لە فەرموودەیەكدا دەفەرموێت“ :بە
دە كەس لە ئوممەتەكەم كێشرام ،من سەنگینتر دەرچووم .ئەوجا بە سەد ،لەپاشان
بە هەزار كەس كێشرام ،دیسان هەر من سەنگینتر بووم .لەبەرامبەر ئەمەدا ،ئەو
دوو مەالئیكەتەى بەم كارە ڕاسپێررابوون ،وتیان :وازبێنە ،خۆ ئەگەر بە هەموو
ئوممەتەكەشى بكێشرێ ،هێشتا هەر ئەم قورستر دەبێت 1”.جا خۆ ئەوەش هاتە
ُ
دى .پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) یەكێك لەو خەونانەمان بۆ دەگێڕێتەوە كە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
1

الدارمي ،المقدمة ٣؛ بزار ،المسند ٤٣٧/٩؛ الهيثمي ،مجمع الزوائد .255/8
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دیویەتى“ :لە تایەكى تەرازوودا من و لە تاكەى تریشیدا هەموو ئوممەتەكەم دانرا،
1
من سەنگینتر بووم”.
بەڵێ ،ئەگەر سەرجەم ئەصحاب و تابیعین و شوێنكەوتوانى تابیعین و ئەوانەى
دواى ئەوانیش و ئەو كەسایەتییە مەزنانەش كە تا ڕۆژى قیامەت دێن و ئەو
خواناسانەش كە ڕێچكەى چوونە نێو داڵنیان دۆزیوەتەوە و تێكڕاى ئەولیا و
ئەصفیا و موقەررەبین ،هەر هەموویان لە تاى تەرازوویەكدا دابنرێن ،ئەوا دیسان
سوڵتانى داڵن ،نوورى چاوان قورستر دەبێت .ئاخر چۆن نا! لە كاتێكدا بوون لەبەر
حورمەتى ڕووى ئەو بەديهێنراوە.

ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) هۆى بەدیهاتنى بوونەوەرانە .لە وتەیەكدا كە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
وەك فەرموودە ناوبانگى دەركردووە ،بەم جۆرە باسكراوە :ل َ ْو َل َك ل َ ْو َل َك َما َخلَ ْق ُت
ْال َ ْف َل َك “ئەگەر تۆ نەبوویتایە ،بوونم بەدى نەدەهێنا 2”.بەڵێ وايە ،نووسینى
كتێبێك كە تێگەیشتنى مەحاڵ بێت ،كارێكى بێ هودەیە .خواى گەورەش لە
هەموو كارێكى بێ هودە و بەهەوانتە پاك و بێگەردە .بەم جۆرە ،زۆر پێویست بوو
ڕابەرێكى دەنگ زواڵڵى وەك سەردارى زەمان و مەكان ،حەزرەتى عالى مەقام
(َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) بێت و واتاى دێڕەكانى گەردوون ڕوون بكاتەوە .ئەمە وێڕاى
ئەوەى كە بوونى ڕاڤەكار و ڕاگەیەنەرێك زۆر پێویست بوو تا ئەوەى ڕاستییەكانى
پشت پەردەى بوون ئاشكرا بكات .هەروەها ئەو مرۆڤەى كە گەردوونى بێ بن ،بە
خۆر و مانگ و ئەستێرەكانى ناویەوە بۆ خزمەتى ڕام كراوە ،ئاگادار بكاتەوە لەوەى
كە لە كوێوە هاتووە ..بۆ كوێ دەڕوات ..و نامزەدى چ شتێكە ...كەوابێ ،ئەگەر
ئەو نەبووایە ،گەردوونیش و مرۆڤیش هیچ مانایەكیان نەدەبوو ...بەڵێ ،حەزرەتى
ُ
موحەممەد َ
َسلَّ ْم) ئەو مرۆڤەیە كە واتاى بۆ شتان گەڕاندەوە .ئەو لە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
نازدارترین خۆشەویست خۆشەویستترە المان.

لێرەدا  -لەگەڵ دان نانم بەوەى كە خۆم بە گوناهبارترینى باوەڕداران دەزانم -
 1أحمد بن حنبل ،المسند 76/2؛ الهيثمي ،مجمع الزوائد .58/9
 2علي القاري ،األسرار المرفوعة 385؛ عجلوني ،كشف الخفاء .214/2
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هەستێكم هەیە بێ باسكردنى تێناپەڕم .نیازیشم لە گێڕانەوەى ئەوەیە كە :ئەگەر
من تا ئەو ڕادەیە پێغەمبەرى خوام خۆشبوێت ،كێ دەزانێت مەشخەڵى ئەوینى
ئەو لەو داڵنەدا كە لێهاتنیان هەیە ،تا چ پلەیەك بڵێسەى سەندووە! ..بۆیە دەبێت
لەم سۆنگەیەوە بڕوانرێتە ئەو حاڵەتە ڕۆحیەى دەیگێڕمەوە .دەنا ،پێم شەرمە لە
حوزوورتاندا باسى شتێك بكەم كە پەیوەندى بە خۆمەوە هەبێت.
ئەو كاتەى خواى گەورە بە نسیبى كردم دەموچاوى گوناهكارم بسووم بەو
خاكە موبارەكەدا ،شارەكەى پێغەمبەرى خوا هێندە درەوشاوە بوو لە الم و چێژێكى
ڕۆحى وام چەشت ،ئەگەر لەو كاتەدا -بە فەرزى مەحاڵ -لە هەموو دەروازەكانى
بەهەشتەوە بانگهێشت بكرامایە ،باوەڕ بكەن نەدەچووم بۆ هیچ كامیان و مانەوەم
الل دا هەڵدەبژارد .لە ڕاستیدا بەهەشت ئاوات و ئارەزووى
لە شارەكەى رسول ٰ ّ
هەموومانە .تاكە موسوڵمانێكیش نییە ئەم ئاواتەى نەبێت .ئەى مەگەر هەموو
بەیانى و ئێوارانێك لە دوعاكانماندا لە پەروەردگار ناپاڕێینەوە كە پەنامان بدات
لە دۆزەخ و بمانخاتە بەهەشتەكەیەوە؟ لەگەڵ داننانم بە هەموو ئەمانەدا ،دەڵێم:
ئەگەر لەو كاتەدا بانگ بكرامایە بۆ بەدەست هێنانى ئەو پایە بەرزەى كە لە
دواڕۆژدا بەدەست دێت ،لەوانەیە مۆڵەتم لە پەروەردگارم بخواستایە و عەرزى
الل دا .تكا دەكەم وا گومان نەبەن
ئارەزووى مانەوەم بكردایە لە ڕەوزەى پاكى رسول ٰ ّ
بەمانە شایستەیى و لێهاتوویى خۆم بۆ ئەو مەقامە بەرزانە دەربڕیبێت ،بەڵكو تەنها
ویستوومە ئاماژەیەك بۆ ئەو خۆشەویستییە بكەم كە بۆ پێغەمبەرى خوا هەمە.
گەرنا ،بەدرێژایى ژیانم لەو كەسانە بووم كە دوعا دەكەن و دەپاڕێنەوە تا خواى
گەورە شەرەفمەندیان بكات بەوەى ببنە كۆیلەى گەردنبەندى بچووكترین هاوەڵى
پێغەمبەرى خوا .زۆرجاریش ئەم دوعایە ویردى سەر زوبانمان بووە“ :پەروەردگارا،
بۆ ساتێكیش بێت لە خولیاى دەموچاو سووین 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
(فەتانەت  -عيصمەت)
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هەستانە دەژین ،تەنها من و چەند كەسێكى هاوشێوەى من نین ،بەڵكو پێغەمبەرى
ُ
خوا َ
َسلَّ ْم) شەیدا و ئەویندارى واى هەیە ،ئەم حاڵەتە ڕۆحیەى من
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
گێڕامەوە ،بەالى ئەوانەوە زۆر كرچ و كاڵ و سەرەتایى دەبێت.
جا مادەم باس گەیشتە ئێرە ،پێم خۆشە بیرەوەرییەكى تریشتان عەرز بكەم:
لەگەڵ كاك عارف حیكمەت كە ئەو كات ئەندام پەرلەمان بوو ،لە حەج پێكەوە
بووین .كاك عارف پەیمانى دابوو كە“ :ئەگەر بچمە مەدینە ،شەرت بێ وەك
گوێدرێژ لە خۆڵەكەیدا خۆم بگەوزێنم ”.جا هەر كە پێى نایە خاكى مەدینەوە،
پەیمانەكەى هێنایەجێ .ئەوەبوو ئەو ڕۆحە بەرزە خۆى لە خۆڵدا گەوزاند و
تەپاوتلى تێدا دەكرد .لێرە و لەوێ هەركات ئەو دیمەنەم دێتەوە یاد ،خۆم پێ
ناگیرێ و چاوانم پڕ دەبن لە فرمێسك.
حەزرەتى موحەممەد (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) پێغەمبەرە .بەاڵم پێغەمبەرێك كە گشت
پێغەمبەرانى پێش خۆى لە منارەى پێغەمبەرایەتيیانەوە مزگێنى هاتنیان داوە.
خواى گەورە لە قورئانى پیرۆزدا ئەو پەیمانەمان بۆ تۆمار دەكات كە لە سەرجەم
پێغەمبەرانى وەرگرتووە سەبارەت بە باوەڕهێنان و پشتیوانى كردنى ئەو پێغەمبەرەى
كە خۆیان مژدەى هاتنیان داوە:
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯗ ﯘ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  (آل عمران )81 :
“(یادیان بێنه) كاتێك خوا پهیمانى له یهكه یهكهى پێغهمبهران وهرگرت،
كاتێك كتێب و دانایى پێبهخشین بهوهى كه ئهگهر :له ئایندهدا پێغهمبهرێكم
بۆ ڕهوانه كردن و بهڕاستدانهرى ئهوهى ئێوهش بوو ،ئهوه دهبێت باوهڕى پێ
بهێنن و پشتگیرى بكهن .ئینجا خوا فهرمووی :ئایا بڕیارتاندا و پهیمانى منتان
بهو جۆره وهرگرت كه پێم ڕاگهیاندن؟ وتیان :بڕیارماندا (و ههروا دهكهین).

16

شانازيى مرۆڤايەتى  -نوورى نەمر 3

ئهوسا خوا پێى فهرموون :ده بهشایهت بن و منیش لهگهڵتان یهكێكم له

شایهتهكان”.

ئیتر ئەو پێغەمبەرانەش لەو پەیمانەیاندا كە بە پەروەردگاریان دابوو ،ڕاستگۆ
بوون و لە هەموو جووڵە و كردەیەكیاندا لەو چوارچێوەیەدا مانەوە .ئەوەتا كاتێك
سەروەرمان میعراجى كرد ،هەموویان بە ڕۆحیانەت لەدوایەوە نوێژیان كرد 1.بەڵێ،
هم ا َّلسَلم) لە پێشەكى هەمووشیانەوە؛ حەزرەتى
وەك بڵێى هەموو پێغەمبەران (َعلَيْ ُِ
ئیبراهیم و حەزرەتى نوح و حەزرەتى موسا و حەزرەتى عیسا دەیانویست ببنە
بانگبێژ و قامەت خوێنى .حەزرەتى مەسیح لە ئینجیلدا ئەو پێغەمبەرە قەدربەرزەى
دەخستە بەرچاو و دەیوت“ :من دەڕۆم تا سەردارى زەمان بێت 2”.بەڵێ ،ئەو
دەمەى بەرەو ئاسمان بڵند بووەوە ،دامێنى ئاسمانەكان پڕ بوون لە گەوهەر و،
ئەستێرەكان بەوێنەى بەردى سەر ڕێ لەژێر پێیدا ڕاخران .كاتێكیش خۆر گەیشتە
ئاسۆكەى حەزرەتى موحەممەد (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) ،خولیا و سەوداى سەرى
فضُل َصَلٍة وَ
بووبووە ئەوەى ببێتە گەوهەرێك لە تاجەكەى موستەفادا .بەڵێ ،هەموو ئەمانە
وەك پەروانە بەدەورى پێغەمبەرایەتییەكەیدا پەرواز بووبوون و دەسووڕانەوە .ئیتر
لەمانەوە چى دەربچێت!
لەتاو شەمعەى نوورى ئەحمەد جوبرەئيل بووە پەروانە
لەتاو جەماڵى نوورى موحەممەد مەلەك پەروانەئاسا
سەرگەرمى سووڕانە...
هاودەم لەتەك ئەمانەشدا ،لە ڕوانگەى خەسڵەتە ئادەمیيەكانیشەوە لە لوتكەدا
بوو و ڕابەرایەتى و پێشەنگیى ئێمەى ئادەمیى دەكرد .بۆ نموونە؛ پێغەمبەرى خوا
سەرۆك خێزانێكى كامڵى بێ هاوتا بوو .ئەوەتا لە ماوەیەكى دیاریكراوى ژیانیدا،
نۆ دانە ئافرەت لە ژێر نیكاح و بەڕێوەبردنى ئەودا بوون 3.لەگەڵ ئەمەشدا
 1مسلم ،اإليمان .٢٧٨
 2يوحنا ،باب  ،١٦ڕستەى .١٥-٧
 3البخاري ،النكاح .١٠٢ ،٤
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بوارى نەدا لە نێوانیاندا هیچ جۆرە دەمەقاڵێ و بارگرژیيەك ڕووبدات .جا ئەگەر
ئەو ڕۆاڵنەى لەو خانەیەدا -كە تنۆك تنۆك ئیكسیرى نبووەتى لێ دەچۆڕى-
گۆش و پەروەردە كران ،هەریەكەو بەسەر سەدەیەكدا دابەش بكرانایە ،ئەوا دەبوونە
موجتەهید و موجەددیدانێك بەس بن بۆ ڕۆشنكردنەوەى ئەو سەدەیە .داخۆ دەبێت
چەند كەس لەم ڕووەوە پێغەمبەرى خوایان ناسیبێت!..

حەزرەتى فەخرى عالەم (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) لە هەمان كاتدا سەركردەیەكى
لف َصَلٍة وَ
سەربازیى بێ وێنەش بوو .ئەوەتا بە مشتێك مرۆڤەوە كە وەك خەرمانەى مانگ
دەوریان دابوو ،جەنگى بەڕووى جیهاندا ڕاگەیاند و تەخت و سەراى چەندین گەورە
سوڵتانى یەكسانى خاك كرد و چەندینى تریشیانى كردە بەندەى بەردەرگانەكەى.
ئەمە لەكاتێكدا كە بە ڕواڵەت هونەر و زانستى جەنگى لە كەسەوە فێرنەبووبوو.

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

لە كاسێتێكى ڤیدیۆیيدا تەماشاى دكتۆرێكى بەڕەگەز كەنەدیم كرد كە ناوى
"كیث مۆر" بوو .ئەم دكتۆرە ،پسپۆڕى زانستى كۆرپەلەزانى و پڕۆفیسۆرى
توێكاریيە لە كۆلێژى پزیشكیى زانكۆى "تۆرۆنتۆ" .مۆر كاتێك لە ئایەتەكانى
قورئانى پیرۆزەوە گوێبیستى قۆناغەكانى گەشەى كۆرپەلە دەبێت لە سكى دایكدا،
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كە ڕاستیيەكى زانستیيە و تەنها لە ڕێگەى تەكنەلۆجیاى پێشكەوتووى ئەم
الل َو أ َ ْش َه ُد أ َ ّ َن ُم َ ّ َمدا ً
سەردەمەوە دۆزراوەتەوە ،یەكسەر دەڵێت“ :أ َ ْش َه ُد أ َ ْن َل ِإلهَ ِإ ّ َل ٰ ّ
رَ ُس ُ
الل” و بەمە تەسلیمییەتى خۆى بۆ پێغەمبەرى خوا دەردەبڕێت .هەروەها
ول ٰ ّ
زانایەكى فیسیۆلۆجى یابانيش كاتێك ئایەتەكانى قورئان سەبارەت بە بوارەكەى
الل” -هەرچەندە لەسەر زاریشى گران
خۆى دەبینێت دەڵێت“ :أ َ ْش َه ُد أ َ ْن َل ِإلهَ ِإ ّ َل ٰ ّ
بوو -و بۆ ساتێكيش چييە لە هاتنە ناو ئيسالم دوودڵ نابێت.
بەڵێ ،هەروەك ئاشكرایە لەو شوێنەدا كە زانستەكان دەچەقن و پەكیان
دەكەوێت ،قورئانى پیرۆز چەندین دەروازەیان بەڕوودا وااڵدەكات .كۆتا خاڵیش
كە زانست و زانیارى پێى بگات ،لەگەڵ خاڵى دەستپێكى پێغەمبەرى خوادا
یەكدەگرێتەوە .باشە ،بەاڵم كێ ئەمانەى فێركردووە؟ ئەو ،وانەى لە زاتى "ال َعل ِيم"
"الخ ِبري"ەوە وەرگرتبوو و" ،موعەللیمى ئەزەلى" لەودیو ڕەحلەى تەدریسەكەیەوە
و َ
بوو .هەربۆیە دەستى زەمەن نەگەیشتە چمكى مەعریفەتەكەى تا كۆنى بكات.
بەڵكو بە پێچەوانەوە ،بە تێپەڕبوونى ڕۆژگار پاراوتر و نوێتر دەبووەوە .هەتا دنیاش
دنیا بێت هەر لە تازەبوونەوەدا دەبێت.
ُ
(صلََّى اهلل َعلَيِْهَوَعلىآلِِه َ
الل َ
َسلَّ ْم) بە شێوەیەك كە بۆ
وص ْحِبِه وَ
ئينجا حەزرەتى حبیب ٰ ّ
هیچ كەسێكى تر نەڕەخسابێت ،لە الیەن هاوەاڵنیەوە خۆشدەویسترا .بۆ نموونە :لە
كۆتایى ڕووداوى "ماء الرجیع"دا ،كاتێك كافرانى دڵ پڕ لە قین "خوبەیبى كوڕى
عەدی"یان ڕاپێچى پەتى سێدارە دەكرد ،ئەم پرسیارەیان ئاڕاستە كرد“ :ئایا پێت
خۆش بوو ئێستا موحەممەد لە جێگەى تۆدا بووایە و تۆش لەناو ماڵ و مناڵى
خۆتدا بەئاسوودەیى ژيانت بەسەر ببردايە؟” وەاڵمى ئەم پرسیارە ڕوون و یەكالیى
و بێ پەروا بوو:

“نەخێر وەڵاڵهى ،ڕازى نابم لەپاى ڕزگاربوونى مندا ،تەنانەت دڕكێكیش
بچێت بە پێى پێغەمبەرى خوادا”.
جا لەپاش نواندنى ئەم تابلۆ مەردانەیە لەسەر سەكۆى سێدارە ،حەزرەتى خوبەیب
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ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) دەستەكانى بەرز دەكاتەوە و دەڵێت“ :خوایە گیان ،بەبێ ماڵئاوایى
َ
كردن لە خۆشەویستەكەت هاتم بۆ ئێرە .دەسا سەالمى منى پێ بگەیەنە”.
پێغەمبەرى خوا كە لەو كاتەدا لەنێو ئەصحابدا دانیشتبوو و قسەى دەكرد ،لە پڕ
هەستایە سەرپێ و فەرمووى“ :سەالمى خوا لە تۆش ئەى خوبەیب ”.كاتێكیش
هاوەاڵن پرسیاریان كرد ،پێغەمبەرى نازدار (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) بەچاوى پڕ فرمێسكەوە
وەاڵمى دانەوە“ :موشریكەكان خوبەیبیان شەهید كرد .لە دواساتەكانیدا سەالمى
1
بۆ ناردم ،منیش وەاڵمى سەالمەكەیم دایەوە”.

دیمەنێكى تر كە تا ئێستاش دڵگوشادى دەبەخشێتە دەروونى هەموو ئیماندارێك:
كاتێك حەزرەتى "سومەیرا" لە غەزاى ئوحوددا دەنگۆى شەهیدكردنى پێغەمبەرى
خوا دەبیستێت ،دەستبەجێ خۆى دەگەیەنێتە دامێنى چیاى ئوحود ...جا كە لەوێ
پێى دەڵێن“ :باوكت”“..مێردەكەت” “..كوڕەكانت” شەهیدبوون و تەرمەكانیانى
پیشان دەدرێت ،ئەم شێرەژنە گوێ بە هیچ كام لەمانە نادات و بەمالو ئەوالدا هەر
بەدواى پێغەمبەرى خوادا دەگەڕێت و لەبەر خۆیەوە ورتەى دێت و دەڵێت“ :رسول
الل چى بەسەر هاتووە؟” ئینجا كە شوێنى پێغەمبەرى خواى پێ نيشان دەدەن،
ّٰ
بەڕاكردن بەرەو ئەو شوێنە دەڕوات و لەبەردەم پێغەمبەرى خوادا خۆى دەدات بە
زەویدا و دەڵێت :ك ُُّل ُم ِصيبَ ٍة ب َ ْع َد َك َجلَ ٌل “ئيتر هەر ئەوەندەى كە تۆ لە ژیاندایت،
لصَلُة
الل (َعلَيِْه ا َّ
هەرچى بەاڵو موسیبەت هەیە سووك و بێ ئەرزشە 2”.بەڵێ ،رسول ٰ ّ
َوا َّلسَلُم) ئا بەو شێوەیە جێى خۆى لە دڵ و دەروونەكاندا كردبووە.
نموونەیەكى تر :مەردى ئاسۆكان لەودیوى ئاسمانەكانەوە بانگهێشت كرابوو.
ئیدى وادەى جێهێشتنى ئەو دۆستانە هاتبووە پێش كە بيست و سێ ساڵ پێكەوەييان
هەبوو .هەر بۆيە لە دوا ڕۆژەكانى تەمەنیدا كەمێك بە دڵتەنگى و خەفەتەوە
دەچووە الى هاوەاڵنى .ئەم حاڵەتەى پێغەمبەرى خوا هێندە كارى لە ئەصحاب
 1سعيد بن منصور ،السنن ٣٤٩/٢؛ الطبراني ،المعجم الكبير 260/5؛ إبن كثير ،البداية و
النهاية .66/4
 2إبن هشام ،الصراط النبوية 50/4؛ الطبري ،تأريخ األمم و الملوك 74/2؛ الهيثمي ،مجمع
الزوائد .115/6
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دەكرد و هەستى دەبزواندن ،كاتێك پێغەمبەر دەچووەوە خانەى سەعادەتى ،دەتوت لە
سینەى هەر یەكێكیاندا شنەى خەزان هەڵى كردووە .ئەوەبوو هاوەڵى بەڕێز موعاذى
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) لە الیەن پێغەمبەرى خواوە ڕاسپێررابوو كە بچێت بۆ
كوڕى جەبەل
َ
یەمەن .ئیتر ئەویش لەو نێوانەدا هاتوچۆى دەكرد .كاتێك دەڕۆیشت پەیامەكانى
پێغەمبەرى دەبرد .لە گەڕانەوەشدا ئەو مەسەلە و گرفتانەى دەهێنا كە چاوەڕوانى
چارەسەر بوون .بەر لەوەى دوایەمین گەشتى ئەنجام بدات ،دەچووە خزمەت
ُ
پێغەمبەر َ
َسلَّ ْم) داواى دوعاى لێ دەكرد ،ئينجا بەڕێ دەكەوت .بەاڵم
(صلََّى اهللَعلَيِْه وَ
ئەمجارەیان جیاواز لە جارانى پێشوو ،حەزرەت پێى فەرموو“ :لەسەر خێر بڕۆیت
ئەى موعاذ ،بەاڵم ئەم جارەیان لەگەڕانەوەتدا لەوانەیە تەنها بتوانیت سەردانى
مزگەوتەكەم و گۆڕەكەم بكەیت ”.ئەم چەند وشەیە برووسكەیەك بوو و داى لە
حەزرەتى موعاذ .لە پەلوپۆ كەوت و فرمێسك لە چاوانى دابارین .دەتوت ئەژنۆى
شكاوە .چوون بۆ یەمەن بە اليەك ،تەنانەت تواناى نەبوو لە شوێنى خۆيشى
1
هەستێت.
ُ
لەالیەكى ترەوە پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) هەروەك موو لە ماست
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
دەربێنێت ،ئاوەها بەئاسانى سەرجەم ئەو گرفت و كێشانەى چارەسەر دەكرد كە
تایبەت بوون بە ژیانى كۆمەاڵیەتیيەوە" .بێرنارد شۆ" كە سیازدە سەدە دواى
ئەو هاتووە ،تەنها یەكێكە لەو سەدان مرۆڤەى بەرەى بەرامبەر كە بەم وتانەى
خوارەوەى ئەم ڕاستییەى قبووڵ كردووە“ :مرۆڤایەتى چەندە ئاتاجى ئەو حەزرەتى
موحەممەدەيە كە هەموو كێشە و گرفتە كەڵەكەبووەكانى ئەم چەرخەى بە وێنەى
سانایى خواردنەوەى كوپێك قاوە چارەسەر دەكرد ”.فەزیلەت و گەورەیى ئەوەیە كە
دوژمنیش دانى پێدا بنێت.

ُ
َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ

بەڵێ ،ئەو كاتەى مرۆڤایەتى بۆ الى حەزرەتى موحەممەد
دەگەڕێتەوە ،بە ئاسوودەیى و دڵنیایى شاد دەبێتەوە .ئیتر ئەو كات ،دەستى دەگاتە
 1أحمد بن حنبل ،المسند 235/5؛ البزار ،المسند 92-91/7؛ إبن حبان ،الصحيح 414/2؛
الطبراني ،المعجم الكبير .121/20
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ئاسۆ پرشنگەكان و لە دەربەدەرى و گاڵتەجاڕيى دەستى ڕۆژگار و پەژمووردەیى
دنیاو ئاخیرەت ڕزگارى دەبێ و بەرەو ئاسمانى مرۆڤایەتى بەرزدەبێتەوە .تەنانەت
لەگەڵ كۆسپ و ڕێگریى هەموو هێزە نەیارەكانیشدا ،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 قهڵهى دهم نوورى خوا بكوژێننهوه!!
(خهیاڵیان خاوه) خوا نوورى خۆى (ئاینى خۆی) تهواو دهكات و دهیچهسپێنێت،
ههرچهنده كافر و بێ بڕواكان پێى سهغڵهت بن و پێشیان ناخۆش بێت.
ههر ئهو خوایه پێغهمبهرهكهى خۆى ڕهوانه كردووه هاوڕێ لهگهڵ هیدایهت
و ڕێنموویى و ئاینى حهق و ڕاستیدا ،تا سهرى بخات بهسهر ههموو ئاین و

بهرنامهكاندا ،ههرچهنده هاوبەش پەيداكارانيش پێیان ناخۆش بێت”.

بەڵێ ،خواى گەورە دینەكەى خۆى سەردەخات .سینەو دڵە ئاتاجەكانیش
كەمەندكێشى دەبن و بەختەوەرى و دڵنیایى خۆیان لەودا دەبیننەوە و دەگەنە
ئاستێك ،هەر لە دنیادا وا دەزانن چوونەتە بەهەشتەوە .جا كافر و ستەمكارانى
دنیاى ئەوال و مونافیقانى ئاسیاش كە لەپێناو بەرژەوەندى خۆياندا مرۆڤەكان
دەقۆزنەوە و بێ ئاگایانى ناوخۆشمان ،پێیان خۆش بێت یان نا ،ڕۆژێك دێت ئەو
شاهى شاهانەى كە لە الیەن پێغەمبەرانەوە بە "سوڵتانى ئەنبیا" ناسراوە و ڕۆژى
پێنج جار ناوى پڕشكۆى بەگوێى جیهاندا دەدرێت ،دەچێتە نێو گشت دڵەكانەوە و
دەبێتە خۆشەویست و لەدڵدا هەڵگیراوى هەموو الیەك.
ئەو لە هەمان كاتدا كانگاى دڵنیایى و ئارامييە .ئێمە باوەڕى تەواومان هەیە
بەوەى كە ئەو پەیامەى ئەو هێناویەتى ،لە هەمان كاتدا سەرچاوەى ئاسودەیى و
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دڵنیاییشە .گەورەترین شاهیدى ئەم ڕاستییەش مێژووە .تاكە ڕێگەى دووبارە
چەشتنەوەى ئەم ئاراميیەش بە مرۆڤایەتى ،بریتییە لە ناساندنى ئەو سەروەرە و
ئەو نوورەى كە هێناویەتى .چونكە هەر كات مرۆڤایەتى چاكتر ئەو پێغەمبەرەى
ناسى ،خۆشەویستى بۆى زیاتر دەبێ و لە سایەى ئەو خۆشەویستییەشدا سیماى
1
كۆمەڵگە دەگۆڕرێت.
جا لە چوارچێوەى ئەم پێشەكیيەدا كە پێشینان بە "دیباجە" ناویان دەبرد،
پشت ئەستوور بە لوتف و كەرەمى پەروەردگار ،هەوڵماندا بەكورتى چەند شتێكى
پێڕست ئاسا دەربارەى ڕەهەندە جیاوازەكانى سەروەرى هەردوو جیهان ،مایەى شانازى
بوونەوەران عەرز بكەین.
لە ڕاستیدا هەر وتەیەك باس لەو بكات جوان و شیرینە .ئەوەش كە جوان و
پەسەند نییە ،دەبێت بدرێتە پاڵ دەربڕین و شێوازەكەى .جا ئەگەر لە دەربڕین
و شێوازدا كەموكورتییەك هەبێت ،ئەوا بەتەواوەتى بۆ من دەگەڕێتەوە .ئەوەشى
ُ
تایبەتە بە پێغەمبەرى خواوە َ
َسلَّ ْم) ،تەنها و تەنها جوانییە.
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ

ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) بەم شێوەيە باسى پێغەمبەرى خواى دەكردَ :م ْن َخالَط َ ُه َم ْع ِرفَة ً أ َ َح ّبَ ُه
 1حەزرەتى عەلى
َ
“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

(فەتانەت  -عيصمەت)
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فەتانەت
و
چەند سيفەتێكى سەروەرمان

(فەتانەت  -عيصمەت)
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فەتانەت و چەند سیفەتێكى سەروەرمان

 .١سۆز و میهرەبانی

دیوێكى ترى فەتانەتى پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) ،سۆز و
میهرەبانییەكەيەتی .لە هەمان كاتدا ،لە سۆز و میهرەبانییەكەیدا ئاسۆيەكى ترى
دەركێكى بێوێنە پەنهانە .بەڵێ ،پێغەمبەرى خوا وەك تاقانە نمایندەى ڕەحمانییەت
و ڕەحیمیەتى پەروەردگار لەسەر زەوى ،كاریگەرى ئەم دوو سیفەتە موبارەكەى
وەك ئیكسیرێك بەكارهێناوە و لە سەرجەم داڵندا تەختى خۆشەویستى خۆى داناوە.
لە ڕاستیشدا هیچ شتێكى تر هێندەى سۆز و بەزەیى و نەرمونیانى و دڵسۆزى
و لەدڵەوەبوون ،مرۆڤ الى خەڵكى خۆشەویست و پەسەند ناكات .بۆيە دەبينين
ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) لە ڕێى ناسكى دەروونى و لێهاتنە بێ وێنەكەى
(صلََّى اهللَعلَيِْه وَ
و فەتانەتەكەیەوە ،زۆر بەباشى سوودى لە سۆز و میهرەبانيیەكەى وەرگرت و
وەك مەودایەكى ترى فەتانەتەكەى بەكارى هێنا .ئەمەش خۆى لە خۆیدا بە
َجَّل)
بەڵگەیەكى تر دادەنرێت لەسەر پێغەمبەرایەتیيەكەی .خواى گەورە (َعَّز وَ
ئەوى وەك ڕەحمەت ناردووە بۆ هەموو جیهانیان .بەڵێ ،ئەو ئاوێنەى پرشنگدار
و درەوشاوەى ڕەحمەتى كردگارى میهرەبانە .هەر دەڵێى چاوگێكى سازگار و
حەوزێكى كەوسەرە لە جەرگەى بیابانى كاكى بەكاكیدا ،هەركێ دەستى دابێتە
گۆزەكەى و بەرەو ئەو مێرگە كەوتبێتە ڕێ ،پێى گەیشتووە؛ هەم گۆزەكەى
پڕكردووە ،هەم بە كامى دڵيشى لەو ئاوە سازگارەى نۆش كردووە .جا ئیتر بەم
ڕەحمەتەيەوە هەروەك كانیاوێكى كەوسەرينە كە بەڕووى هەمواندا كرابێتەوە ...هەر
كەسێ بیەوێ دەتوانێ سوودى لێوەربگرێت.
ئەوەتا ئەو پێشەوا سەروەرە (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) لەڕێى فەتانەتە سەرسوڕهێنەكەیەوە
دەتوت ئەم ڕەحمەتەى ماهيیەتى كردووەتە داوێكى نوورینى بە بەهەشت گرێدراوەوە
(فەتانەت  -عيصمەت)
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و ئەو ڕۆحانەى پێ ڕاو دەكات كە تينووى ڕەحمەتەكەين .هەركێ بكەوتايەتە
كەشى ئەفسوناويى ئەو داوەوە ،دواجار خۆى لە لوتكەدا دەبینیەوە .ئیتر ڕەحمەت
(صلَ ُ
لەناو دەستى ئەو پێغەمبەرە نازدارەدا َ
َسالُمُهَعلَيِْه) بووبووە كلیلێكى سیحرى
هلل وَ
وات ا ِ
لەم جۆرە .ئینجا هەر بەم كلیلە هەموو ئەو قوفڵە كوێرەوەبوو و ژەنگگرتووانەى
كردەوە كە كرانەوەیان بە ئەستەم دەبینرا و مەشخەڵى ئیمانى لە گشت دەروونەكاندا
داگیرساند.
بەڵێ ،لەنێو تەواوى مرۆڤایەتیدا ئەم كلیلە ئاڵتوونيیە ئەسپەردەى ئەو حەزرەتى
حممد المصطفىیە كرا كە ڕۆح ئاڵتوونیە و كانزاكەشى ئاڵتوونى پاڵفتەیە .چونكە
شياوترين كەس ئەو كليلە وەربگرێ ،ئەوە .بەڵێ ،خواى گەورە ئەمانەت بە كەسێك
دەسپێرێت كە شايستەى بێت .جا بۆیە كلیلى ئەو دڵەشى كە بە ئەمانەت بە مرۆڤ
سپاردبوو ،سپارديە شیاوترین كەسى ئەو كارە ،ئەویش سەردارى هەردوو جیهان،
ُ
(صلََّى اهلل َعلَيِْهَوَعلىآلِِه َ
حەزرەتى حممد المصطفییە َ
َسلَّ ْم).
وص ْحِبِه وَ

(جَّل َجَللُُه) وەك ڕەحمەت ناردوويەتى بۆ جیهانیان ،ئەویش
بەڵێ ،خواى گەورە َ
لەنێو ئەوپەڕى هاوسەنگیدا ،بەباشترین شێوە نرخاندی .بيرمان نەچێت هاوسەنگى
لە ڕەحمەتیشدا زۆر گرنگە.

زیادەڕەوى و كەمڕەوى لە ڕەحمەتدا
وەك چۆن هەموو شتێك زیادەڕەوى و كەمڕەويى هەیە ،بەكارهێنانى ڕەحمەتیش
ئاوا زیادڕەوى و كەمڕەوى خۆى هەیە .هزر و ڕەفتارى هەندێك لەو دەستە و
تاقمانەش كە الفى مرۆڤدۆستى لێدەدەن ،ديارترين نموونەى خراپ بەكارهێنانى
ڕەحمەتە .ئەوانە ،بە دەمكوتینێكى ناهاوسەنگانە لە خۆشەویستى و مرۆڤدۆستى
لەاليەك و ،لە الیەكى تریش بەوەى كە هیچان هەست بە پەیوەندییەكى دڵسۆزانە و
28
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لە دڵەوە ناكەن بەرامبەر بە باوەڕداران و دینداران ،زیندووترین نموونەى ئەم بابەتە
پێك دێنن .بەڵێ ،ئەگەر لەدەستیان بێت ،كەسانى دیندار و موسڵمان لە خوێنى
خۆیاندا دەگەوزێنن چونكە خۆشەویستى ئەوان تەنها بۆ خۆیان و ئەوانەیە كە وەك
خۆیان بیردەكەنەوە .لە ڕاستيدا ئەم خۆشەویستیيەش ئەو خۆشەویستیيە حەسبييە
بێ بەرامبەرە نییە كە ئێمە لێى تێگەیشتووین ،بەڵكو خۆشەویستیيەكە لەسەر
بناغەى بەرژەوەنديخوازى بنیات نراوە .لە كاتێكدا ڕەحمەتەكەى پێغەمبەرى خوا
سەرتاپا لەنێو ئیستیقامەت و ڕاستڕەویدا ڕێى كردووە و نەك تەنها مرۆڤایەتی،
بگرە سەرانسەرى بوونەوەرانيشى گرتبووەوە و لە گرتنەوەشیدایە...
ئیماندارانيش لە الیەن خۆیانەوە سوودمەندى ئەو ڕەحمەتە بوون كە پێغەمبەرى
خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) نوێنەرايەتيى دەكرد .چونكە ئەو بەرامبەر بە ئیمانداران
"رٶوف" و "رحیم"ە 1واتە ،مامەڵەى لە دڵەوەيە و دڵسۆزانەيە ،دڵى نەرمە ،هەروەها
زۆر بەبەزەیى و میهرەبانە .لە پاڵ باوەڕداراندا ،بێباوەڕ و مونافيقانيش پشكى
خۆيان لەو ڕەحمەتە بەركەوتووە .بگرە تەنانەت حەزرەتى جوبرەئیلیش پشكى
تایبەتى خۆى هەیە لەم ڕەحمەتە 2.جا وەرە فراوانى و بەرینى ئەم ڕەحمەتە بەوە
مەزەندە بكە كە گەیشتووەتە ئەو ڕادەیەى تەنانەت شەیتانیش بەچاوى ئومێدەوە
3
بۆى بڕوانێت.

بێگومان ڕەحمەتەكەى پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) ،لە كۆمەڵە كەس
لف َصَلٍة وَ
و دەستە و تاقمێكى دیاریكراودا قەتیس نەمابوو .هەروەها نەشدەچوو ڕەحمەت
وەك ئامرازێك بۆ بەرژەوەنديخوازى بەكار بهێنێت وەك ئەوەى لە ئێستادا كەسانێك
بەكارى دەهێنن.
 1بڕوانە :سورەتى التوبة ،ئايەتى .١٢٨
 2قاضي عياض ،الشفاء .17/1
 3طبراني ،المجمع الكبير .168/3

(فەتانەت  -عيصمەت)
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چەواشەكارى هیومانیزم
جێى خۆیەتى لێرەدا ئاماژە بدەین بەو ڕاستییەى كە بەشێك لە بزاوتەكانى
ئەمڕۆ ،چەمكى مرۆڤدۆستى وەك پەردەیەك بەكاردەهێنن بۆ هەڵخەڵەتاندنى
مرۆڤەكان .ئاخر ئێوە بڵێن ،چ جياوازييەك هەيە لە نێوان ئەو دۆستى و نزيكييەى
ئەوان بانگەشەى بۆ دەكەن ،لەگەڵ دۆستى و نزيكيى لەگەڵ مار و دووپشكدا؟!
ُ
بۆیە دەبێت بە هیچ شێوەیەك ئەو خۆشەویستییەى پێغەمبەرى خوا َ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه
َسلَّ ْم) بەرجەستەى كردووە ،لەگەڵ ئەم جۆرە تێڕوانينە بۆ خۆشەويستى تێكەڵ
وَ
نەكرێت .بەڵێ ،بەوێنەى تێكڕاى چەمك و بوارەكانى تر ،تێڕوانينى ئیسالم بۆ
خۆشەویستى ،هەڵگرى مۆركى تايبەت بە خۆيەتى ،كە لە هەمان كاتدا دنیاش و
ئاخیرەتيشى لەخۆگرتووە و داراى هاوسەنگييە.
َّ ُ
اهلل تَع َ
حەزرەتى محمد َ
َسلَّ ْم) لە ڕوانگەى پەیامەكەیەوە بە
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ
خۆشەویستییەكەوە هاتبوو كە تەواوى مرۆڤایەتى و گشت بوونەوەرانى لەئامێز
گرتبوو .بەاڵم ئەم شەفەقەتە بەرین و ميهرە قووڵەى -وەك پێشتريش ئاماژەمان
پێدا -جياواز لە تێڕوانينى شەفەقەت و خۆشەويستى كەسانێك كە ئەم جۆرە
مەسەالنە دەقۆزنەوە ،تەنها وەك چەمكێكى ڕووت لە دووتوێى الپەڕەكاندا
نەمابووەوە ،بەڵكو بە پێچەوانەوە ،لە كورتترین ماوەدا خرايە بوارى جێبەجێ
كردنەوە و بە هەموو ڕەهەندەكانیەوە لە واقیعدا بەرجەستە كرا .لە ڕاستیدا
پێغەمبەرى خوا هزر و تێڕوانينێكى نییە كە بەكردە نەكرابێت .ئاخر چۆن وا نەبێت،
لە كاتێكدا ئەو یەكپارچە بزاوت و كردارە.

جا لەبەر ئەوەى پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْهأَفَْضُل ا َّلصَلِةوَأَمتُّ التَ ْسِليم) بەوپەڕى دڵسۆزى
و لەدڵ هەڵقواڵويى ،هەروەها وەك چەمكێكى گەردوونى ،ڕەحمەتە بێسنوورەكەى
ناخى بەسەر تەواوى بوونەوەراندا پەرش كردووە ،بۆيە دەبينين لە گوڵزارى زاريەوە
30
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هەرچى لەعل و گەوهەرێك هاتبێتە دەر ،زەمينەى كرداريان خەماڵندووە .بۆ
نموونە ،كاتێك باسى مامەڵەى میهرەبانانەى دەكرد بەرامبەر گیانداران ،نموونەى
پەندئامێز و بەرجەستەى لەم جۆرەى دەهێنایەوە .ئەم دوو نمونەیەى پێغەمبەرى خوا
(َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) بۆمان دەگێڕێتەوە ،لەو شتانە نین كە بیر بچنەوە:
لف َصَلٍة وَ
“خواى گەورە بەهۆى سەگێكەوە لە ئافرەتێكى بەدڕەوشت خۆشبوو و خستیە
بەهەشتەوە .ئەوەبوو لەسەر بیرێك سەگێك لە تاو تینوێتى زمانى دەرهێنابوو
السكە السكى بوو .لەو كاتەشدا ئەم ئافرەتە بەویادا تێدەپەڕێ ،كاتێك حاڵى ئەو
گياندارە بەستەزمانە دەبينێ ،خۆى پێناگیرێ و دەستبەجێ پشتێنەكەى ناوقەدى
لێ دەكاتەوە و دەيبەستێت بە پێاڵوەكەیەوە .ئينجا ئاو لە بیرەكە دەهێنێتە دەرەوە و
سەگەكە تێراو دەكات ،ئیتر بەم شێوەیە ئەو گیاندارە لە مردن ڕزگارى دەبێت .جا
ئیدى مامەڵەى ئەو ئافرەتە بەرامبەر بە سەگێك ،بوو بە مایەى لێخۆشبوونى و،
1
خواى گەورە خستیە بەهەشتەوە”.
لە دژەجەمسەرى ئەمەدا ،نموونەیەكى تر هەیە ،پێغەمبەرى خوا
َسلَّ ْم) بەم شێوەیە بۆمان دەگێڕێتەوە:
وَ

ُ
َ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه

“ئافرەتێك بەهۆى پشیلەیەكەوە چووە دۆزەخەوە .لەبەر ئەوەى لە ماڵەوە توندى
كردبوو ،نە ئەوەبوو ئاو و خۆراكى بداتێ ،نە ئەوەشبوو ئازادى بكات ،تا ئەوەى
پشیلەكە لە برسا مردار بووەوە .ئیتر ئەو ئافرەتەش بەهۆى ئەو پشیلەیەوەوە چووە
2
دۆزەخەوە”.
پێغەمبەرى پێشەوا بە ئەركى گەیاندنى پەیامى ئەم ڕەحمەتە بەرفراوانەوە
هاتووە .ئەو "مَنهُ
َذب املورود"ە .واتە ،كانیاوێكى سازگارى شیرینە ،هەركێ
َل الع ِ
 1بخاري ،األنبياء 54؛ مسلم ،سالم .155-153
 2بخاري ،مسقط  ،9مسلم ،سالم .152-151

(فەتانەت  -عيصمەت)

31

گۆزەى ئیدراكى خۆى تێوەردا ،سەرڕێژ لە ڕەحمەت دەریدەكێشێتەوە .ئەوانەشى
ئاوى ژیان بەدەستى ئەو دەنۆشن ،وەك ئەوە وایە گەیشتبن بە نەمری.
خۆزگايا ئەوانەى وا چ بە جەبرى ،چ بە لوتفى لەسەر ئەم حەوزە كەوسەرەن،
قەدر و بەهاى ئەویان بزانيايە!
جا بۆ ئەوەى قسەكانمان هەروا بە پەتى نەمێنێتەوە ،پێم خۆشە چەند نموونەیەكى
بەرجەستەتان عەرز بكەم .بەاڵم بەر لەوە ،الیەنێك هەیە تا سەرنجتان بۆالى
ڕانەكێشم ناچمە سەر بڕگەى دواتر.

لە هەموو شتێكدا لوتكەيە
ئەو كەسانەى لە هەندێك بوار و پیشەدا دەچنە پێش ،پێچەوانەى ئەو بوارانەى
تیایدا چوونەتە پێش ،لە كایە و بوارەكانى تردا بەهەمان ڕێژە و بە شێوەیەكى
بەرچاو لەدواوەن.
بۆ نموونە ،سەركردەیەكى سوپا ،یاخود سەربازێك ،هەرچەندە لە بوارى
سەربازیشدا سەركەوتوو و لێهاتوو بێت ،كەچى جارى وا هەیە لە بوارەكانى دیكەدا
لەوانەیە هێندەى شوانێك تێگەیشتوو و هەستیار و میهرەبان نەبێت .تەنانەت
هەندێ جار لە ئاكامى ئاوێتەبوونى سروشتى وەها كەسێك لەگەڵ كوشتن و
بڕیندا ،لەوانەیە هەر نەزانێت ڕەحم و بەزەیى چييە .چونكە ئەوەندە كوشت و بڕى
كردووە ،لەڕوويەكەوە هەستەكانى كوێر بوونەتەوە و هەست بەو ئازار و ئەشكەنجە
ويژدانييە ناكات كە هەر كەسێكى تر لە كوشتنەوە هەستى پێدەكات.
لەوانەيە سیاسەتمەدارێك لە بوارەكەى خۆیدا زۆر سەركەوتوو بێت ..بەاڵم
دەكرێ هەر بەو ڕێژەیەش سازش لەسەر ڕاستى و دروستى بكات و مافى كەسانى
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تر پێشێل بكات .بە دەربڕينێكى تر ،بە ڕێژەى چوونە پێشەوەى لە سیاسەتدا،
هەموو كات ئەگەرى ئەوەى هەيە لە سەرڕاستى و جوامێرى بكشێتە دواوە .ئەمە
هەروەك ئەوە وایە لە الیەكەوە بەرەو لوتكە هەڵبكشێیت ،بەاڵم لە الیەكى ترەوە
بەرەو كەندەاڵن تلۆر ببیتەوە.
لەوالتريشەوە يەكێكى تر دەبينى خۆى داوەتە دەم تەوژمى ئەزمونگەرايى و
نيازيەتى هەرچى شت هەیە بە ئەزموون و تاقیكارى بيسەلمێنێت .كەچى هەر
ئەم مرۆڤە لە ژیانى قەلبى و ڕۆحى خۆیدا سفریشى تێ نەپەڕاندووە .بگرە جارى
وا هەيە ،دەبينى كەسانێك لە ڕووى ئەقڵ و مەنتيقەوە وەك لوتكەى ئەڤەرێست
هەڵكشاون بە ئاسماندا ،كەچى كاتێك لێيان ورد دەبيتەوە ،دەبينى لە ڕووى ژیانى
مەعنەوییەوە هەروەك دەریاى مردوو چوون بە قووڵدا.
چەندین كەسى وا لەوانەى هەموو شتێك دەگەڕێننەوە بۆ ماددە و ژیرییان
دابەزیوەتە چاویان ،لە بەرامبەر مەنتیقى وەحیدا لە گەوج گەوجترن و چاويان
مەعنەويات نابينێت.
وەك لەم كورتە ڕوونكردنەوەیەشەوە بۆمان دەركەوت ،هەندێ جار دەبينى هەندێ
كەس لە هەندێ بوارى دياريكراودا دەستى بااڵيان هەيە و سەركەوتوون ،كەچى
هەمان ئەو كەسانە ،لە كۆمەڵە بوارێكى ديكەدا كە زۆر لەوانەى پێشوو گرنگتر
و چارەنووسسازتريشن ،هيچ شارەزاييەكيان نييە و سەركەوتنيان تۆمار نەكردووە.
واتە ،ئەو سیفەتە دژبەیەكانەى لە مرۆڤدا كۆ بوونەتەوە ،وەك بڵێى لە دژى یەكتر
بەكارن .كاتێك سيفەتێكیان بەرەو پێش دەچێت و گەشە دەسێنێت ،ئەوى تریان
تووشى سستى دەبێت و بەناكامى دەمێنێتەوە.
لە كاتێكدا ئەم حاڵەتە لە پێغەمبەرى خوادا هەرگیز بەم شێوەیە نییە .ئەو،
لە پاڵ ئەوەدا كە جەنگاوەرێكى بەتوانایە ،لە هەمان كاتیشدا دەریایەكى بێ بنە
(فەتانەت  -عيصمەت)
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لە میهرەبانی ..ڕاستە سیاسەتمەدارە ..بەاڵم هێندەى ئەوەش خاوەن جوامێرى
و مەردایەتییە و گەرموگوڕيى لێ دەبارێت .هاودەم لەگەڵ گرنگیدانى بە
ئەزموون و تاقیكارى ،لە لوتكەى ژیانى قەلبى و ڕۆحيشدا هاتوچۆ دەكات.
ديمەنەكانى جەنگى ئوحود كاریگەرترین نموونەى ئەم ڕاستييەن .ئێوە بيهێننە
پێشچاوى خۆتان ،حەزرەتى حەمزە كە مام و براى شیريى پێغەمبەرى خوا بوو و
هێندەى گیانى خۆى خۆشى دەویست ،شەهید كرا ..سەربارى شەهیدیيش ،جەستەى
لەت و پەت كرا 1.هەر لەوێدا عەبدوڵاڵى كوڕى جەحشى كوڕە پووریشى هەنجن
هەنجن كرا 2.تەنانەت سەرى موبارەكى خۆیشى بریندار بوو و ددانەكانى شكان و
جەستەى خەڵتانى خوێن بوو 3.لە ساتەوەختێكى ئاوادا كە دوژمنان بە هەموو ڕق
و تووڕەییەكیانەوە گەلەكۆمەیان لێكردبوو و بە هەموو توانایانەوە هەوڵيان دەدا
لەناوى بەرن ،ئەم مرۆڤە بەرز و بڵندە ،لەترسى ئەوەى كە ئەگەر خوێنى بڕژێت
خواى گەورە خوێنڕێژانى لەناو دەبات ،دەلەرزى و دەستەكانى بەرز كردبووەوە و
دەيوت:
اَل ٰ ّل ُه ّ َم ْاغف ِْر ِل َق ْو ِمي ف َ ِإنّ َ ُه ْم َل ی َ ْعلَ ُمو َن “خودایە! لە قەومەكەم خۆشبە ،چونكە
4
ئەوان نازانن (من كێم)”.

ئەوە چ تێڕوانينێكى سەرسامكەرە بۆ شەفەقەت! ئەوەتا دوژمنانى هێرشيان
هێناوەتە سەرى و سوورن لەسەر ئەوەى بيكوژن ،كەچى ئەم نەك هەر نەفرەت و
دوعايان لێ ناكات ،بگرە بەكوڵ بۆيان دەپاڕێتەوە و دوعايان بۆ دەكات!
هەتاوەكو فەتحى مەككە ،خراپەيەك نەمابوو دوژمنانى بەرامبەرى نەيكەن.
1
2
3
4

إبن هشام ،السيرة النبوية .45-44/4
إبن هشام ،السيرة النبوية .47/4
بخاري ،مغازي 24؛ مسلم ،جهاد .104-101
بخاري ،األنبياء 54؛ مسلم ،جهاد 105-104؛ قرطبي،الجامع ألحكام القرءان .200-199/4
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ئاخر تۆ بیربكەرەوە؛ گەمارۆت بەسەردا دەسەپێنن و لە ماڵ و موڵكت دەكەن و
لەناو جەرگەى بیابانێكدا بەجێت دەهێڵن ،ئینجا دوایى پەیماننامەیەكى پڕ تااڵو و
ناسۆر بە دیوارى كەعبەدا هەڵدەواسن و تیایدا دەڵێن:
“كڕین و فرۆشتن و ژن و ژنخوازى لەگەڵ ئەم دوورخراوانەدا قەدەغەیە”...
ئينجا بۆ ماوەى سێ ساڵ لەو هەلومەرجە دژوارەى بیاباندا ناچارى مانەوەت
دەكەن ..هەر ئەوەندە نا ،بەڵكو كار دەگاتە ئەوەى كەسە نزیكەكانیشت دەستەوسان بن
لە هاوكارى كردنت ،ئیدى تۆش ناچار دەبيت بە گژوگیا زيندەگيت بگوزەرێنيت.
حاڵ دەگاتە ئەوەى منداڵ و بەتەمەنەكان لە برساندا بمرن ..وێڕاى هەموو
ئەمانەش ،ڕێت لە شتێك ناكەوێت ناوى مرۆڤایەتى و جوامێرى بێت ..پاشان وەك
ئەوەى هەموو ئەمانە بەس نەبووێت ،لە ماڵ و نیشتیمانەكەى خۆشت دەردەكرێيت
و پەڕاگەندەى شوێنانى دى دەكرێیت ،نا ..نا ،گومان نەبەیت لەوێش بهێڵن
وچانێك بدەيت و هەناسەيەك هەڵمژيت ،بەڵكو لەوێش بەئاسوودەیى وازت لێناهێنن
و هەر ڕۆژەو بە فێڵ و تەڵەكەيەكى جياوازەوە بەرۆكت دەگرن ،پاشان لە بەدر
و ئوحود و خەندەقدا چەندین جار لەگەڵیان دەستەویەخە دەجەنگيت و بەردەوام
هەراسان دەكرێیت .تەنانەت لە سروشتیترین مافى وەك زیارەت كردنى كەعبەى
پیرۆزيش بێبەش دەكرێیت.
سەرەڕاى هەموو ئەمانەش ،ڕێكەوتننامەيەك قبووڵ دەكەيت كە سەختترين
مەرجى لەخۆ گرتووە و بەڕواڵەت لە دژتە .ئەوجا بێ ئەوەى حەسرەتى دووريى
بڕەوێنيتەوە ،بەناچارى دەگەڕێیتەوە بۆ ئەو شوێنەى لێوەى هاتبووى .بەدواشیدا
پەروەردگار دەرگاى لوتف و كەرەمى خۆیت لێ دەكاتەوە و بە سەركردایەتى
سوپایەكى مەزن فەتحى مەككە دەكەیت و دەسەاڵتى ئەوێ دەگريتە دەست...
جا ئێستا دەپرسم :دواى ئەم هەموو شتە ،داخۆ مامەڵەت چۆن دەبوو لەگەڵيان؟
(فەتانەت  -عيصمەت)
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َ
ُ
يب َعلَ ْيك ُُم اليَوم “بڕۆن وا ئێوە
ئایا دەتتوانى بڵێيتِ :إ ْذه َُبوا فَأ ْن ُتم الطّلَقَاءَ ،ل ت َ ْ ِث َ
1
ئازادن ،ئەمڕۆ سەرزەنشت و لۆمەتان لەسەر نییە”.

(َعلَیِْهأَ َ
َسَلم)
فضُل َصَلٍة وَ

من بەش بە حاڵى خۆم ،ئەگەر لە پێغەمبەرى خواوە
ئەم وانەیە فێرنەبوومایە ،هەرگیز نەمدەتوانى بەو شێوەیە مامەڵەيان لەگەڵدا
بكەم .پێشبینى دەكەم ئێوەش هەمان بۆچوونتان هەبێت .بەاڵم ئەو ،تەنانەت ئەو
دەمەش كە قەڵغانەكەى بەستبوو و خوودەكەى لەسەر كردبوو و تیرەكانیشى لەنێو
تیردانەكەى نابوو و غارى بە ئەسپەكەى دەدا و دەچووە ناو كەعبەوە؛ هەر پاڵەوانى
سۆز و بەزەيى بوو .ئەوەبوو ڕووى كردە خەڵكى مەككە و لێى پرسين“ :وا دەزانن
ئێستا چيتان بەسەر دێنم؟” هەموویان بەجارێك وەاڵمیان دایەوە“ :تۆ كەريمى
كوڕى كەريميت .جگە لە كەرەم ،چاوەڕێى هیچ شتێكى ترت لێ ناكرێت”.
ئيتر ئەویش هاوشێوەى هەڵوێستەكەى حەزرەتى یوسف لەبەرامبەر براكانيدا،
فەرمووی:

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ (يوسف “ )٩٢ :ئەمڕۆ سەرزەنشت و لۆمەتان لەسەر نییە.
2
خوا لێتان خۆشبێت ،ئەو زاتە لە هەموو ميهرەبانان ميهرەبانترە”.
لە ژیانیدا هەرگیز كەمتەرخەمى نەكردووە لە تەگبيركارى گرتنەبەرى ڕێوشوێنى
پێویستدا .هيچ كەسێكيش نيیە هێندەى ئەو بەجوانى تەگبیر و تەوەككولى پێكەوە
كۆ كردبێتەوە.
كاتێك ويستى بەرەو بەدر بچێت ،هاوەاڵنى تاقى كردەوە .ئەو هاوەاڵنەى كە
هەریەكەیان بۆ خۆى بارستەيەك بوو لە وزە و ورە و هێزێكى مەعنەوى وایان هەبوو
 1إبن هشام ،السيرة النبوية 74/5؛ بيهقي ،السنن الكبرى .118/9
 2بيهقي ،السنن الكبرى .118/9
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كە بەتەنها دەرەقەتى سوپایەك دەهاتن .كاتێك حەزرەتى سەعدى كوڕى موعاذ
دەیوت:
“یا رسول اهلل ،تۆ تاوەكو "برك الغماد" ئەسپەكەت تاوبدە ،ئەوسا دەبينى یەك
كەسیش چییە لە ئێمە دوا ناكەوێت ”.ئاوا نموونەى ئەم ورە و هێزە مەعنەویەى
دەدا بەدەستەوە .ئەى ئەوە بۆ ناڵێى كە بەردەوام دەیوت“ :ئەى پێغەمبەرى خوا،
ئەمە ڕۆح و گیانمان ،كامەیان دەفەرموویت لە خزمەتتدایە .ئەى پێغەمبەرى خوا،
1
ئەوەش ماڵ و سەروەتمان ،چەندت دەوێت بیبە و بە كێى دەدەیت بیدە”.
سەربازەكان ئامادە بوون .دەتوت هەر یەكێكیان سەعدى كوڕى موعازێكە بۆ
ُ
خۆى .كەچى لەگەڵ ئەمەشدا ،پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) كەمتەرخەمى
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
نانوێنێت لە گرتنەبەرى ڕێوشوێنى پێویست و ،بەبێ كەموكوڕى سەرجەم ئەو
ئامادەكارییە پێشوەختانە دەهێنێتەجێ كە بۆ جەنگ پێويستن .دوابەدواى ئەم دوعا
كرداریيەش ،دەستەكانى بەرز دەكاتەوە و بە دڵێكى بەكوڵەوە لە خوا دەپارێتەوە و
دەست دەكا بە دوعا كردن .هەم بەجۆرێك ڕۆچووبووە دوعاوە ،عەباكەى سەرشانى
كەوتە خوارەوە ،كەچى ئەو هەر هەستیشى پێ نەكرد .حەزرەتى ئەبوبەكريش
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) كە چاودێرى ئەم دیمەنەى دەكرد ،خۆى پێ نەگیرا و چووە الیەوە و
َ
عەباكەى دايەوە بەسەر شانيدا و وتى“ :ئەى پێغەمبەرى خوا ،تكایە ئیتر بەسە.
دڵنيا بە خواى گەورە هەرگیز غەمبارت ناكات ،ئەم هەموو دوعا و پاڕانەوەیە
2
بەسە”.
بەڵێ ،لە الیەكەوە ئەم جۆرە لە تەگبیر و ڕەچاوكردنى هۆكارەكان ،لە الیەكى
تریشەوە ،تا ئەو ڕادەيە تەوەككول و پشت بەستن بە پەروەردگار ،لە ڕاستیدا ئەمە
تایبەتمەندیيەكە وێنەى نييە و بە تەنها بۆ ئەو مرۆڤە لوتكەیە مويەسەر بووە.
 1إبن كثير ،البداية والنهاية .264/3
 2بخاري ،مغازي 4؛ مسلم ،جهاد 58؛ ترمذي ،تفسير سورة (.3 )8
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ڕەحمەتى گەردوونی

ُ
وەك لە سەرەتاشەوە ئاماژەمان پێدا ،پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) ئەو
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
مرۆڤە ڕەحمەت پەخشێنە بوو كە هەموان ،بە باوەڕدار و بێباوەڕ و مونافيقەوە
بەهرەمەندى ميهر و سۆزە بێ سنوورەكەى بوون .ئەوەتا مرۆڤى باوەڕدار سوود لە
ڕەحمەتەكەى وەردەگرێت چونكە ئەو خۆى فەرموويەتى“ :من لە خودى باوەڕداران
نزیكترم بۆ خۆیان 1”.ئەگەرچى موفەسسیران ئایەتی :ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ (األحزاب  )6 :وەك بەڵگە دەهێننەوە و دەڵێن“ :پێغەمبەرى خوا
بۆ باوەڕداران لە گیانى خۆیان خۆشەویسترە ”.بەاڵم لەڕاستيیدا هەردوو واتاكە
لەیەكەوە نزیكن .ئەوەتا ئێمە ئەومان لە خۆمان خۆشتر دەوێت .پێغەمبەرى خواش
ُ
َ
َسلَّ ْم) بە هەمان ئەندازە ئەو كەسانەى خۆشدەوێت كە بەو جۆرە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
خۆشيان دەوێت .ئاخر چونكە ئەو گەورەترین نموونەى جوامێرى و مەردایەتییە.

ئەمەش خۆى لە خۆیدا خۆشەویستیيەكى مەنتیقيانە و داوەرییانەیە .ئەگەرچى
ئەم خۆشەویستییە دیوێكى عاطیفیشى هەبێت ،كەچى زۆرتر خۆى لە مەودا
مەعریفى و قووڵییە مەنتیقيیەكەيدا دەبینێتەوە .خۆ ئەگەر بێت و ئیشى لەسەر
بكرێت و پەرەى پێ بدرێت ،ئەوا بەجۆرێك لە ناخى مرۆڤدا ڕەگ دادەكوتێت ،بە
وێنەى عەوداڵيى مەجنون بۆ لەیال ،ئاوەها ئەویش لە هەموو جێیەكدا عەوداڵى
ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) دەبێت و دەكەوێتە سۆراغى .بەڵێ ،بەردەوام
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
عەوداڵى دەبێ و لەگەڵ هەر ناوهێنانێكیشیدا تەزوو بە لەشیدا دێ و بەبێ ئەو
ژيانى لێ دەبێتە ماتەمينگا .بۆیە دەبينى هەميشە وەك نەى لە چڕينى بەستەى
خەمبزوێنى جودايى ئازيزدايە.
بەڵێ هەر وايە ،پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) لە نەفسى خۆمان نزيكترە
فضُل َصَلٍة وَ

 1بخاري ،كفالة  ،5إستقراض 11؛ مسلم ،جمعة  ،43فرائض .16-14
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بۆمان .جا چۆن وا نەبێت ،لە كاتێكدا زۆربەى جار ئێمە جگە لە خراپە و بەدفەڕى
هيچى ترمان لە نەفسمان نەديوە ،كەچى هەمیشە لوتف و چاكە و میهرەبانى
و سۆز و جوامێریمان لەو دیوە .ئەو ،نوێنەرى ڕەحمەتى پەروەردگارە .كەوابێ بە
دڵنياييەوە لە خۆمان بۆ خۆمان نزیكتر و لەپێشترە.
ئەوەتا دەفەرموێت“ :من لە باوەڕداران بۆ خۆیان نزیكترم ”.ئينجا دەفەرموێت:
گەر دەتانەوێت ئەم ئایەتە بخوێنن :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
(األحزاب  )6 :بەدواشيدا بەردەوام دەبێت لەسەر فەرمايشتەكانىَ :م ْن تُوَفّ َِي َو َعلَ ْي ِه
ضا ُؤ ُهَ ،و َم ْن تَرَ َك َماال ً ف َ ُهوَ لَوَرَث َ ِت ِه “هەركەسێك مرد و قەرزى لەسەر
َد ْي ٌن ف َ َع َ ّ َل ق َ َ
مابوو ،ئەوا من بۆى دەدەمەوە .هەركەسيش ماڵ و سامانێكى لەدوا بەجێما ،ئەوا
1
بۆ ميراتگرەكانيەتى”.
ئەم فەرموودەيەش بەسەرهاتێكى خۆى هەيە:
ڕۆژێكیان تەرمێكيان هێنا بۆ ئەوەى نوێژى لەسەر بكەن .پێغەمبەرى خوا
پرسی“ :ئایا ئەم مردووە قەرزى لەسەرە؟” ئەوانەى لەوێ بوون وتیان“ :بەڵێ،
(صلَ ُ
ئەى پێغەمبەرى خوا ،زۆر قەرزدارە ”.كاتێك پێغەمبەرى خوا َ
َسالُمُه َعلَيِْه)
هلل وَ
وات ا ِ
ئەم وەاڵمەى بيست ،فەرمووى“ :مادام وایە ئێوە نوێژ لەسەر براكەتان بكەن ،من
نوێژ لەسەر كەسێك ناكەم قەرزار بێت ”.بەاڵم ئەم حاڵەتە لەسەر دڵى خۆیشى
زۆر سەخت و گران بوو .بەاڵم دواتر كە هەندێ دەرامەتى كەوتە دەست ،لەبارەى
ئەو باوەڕدارانەوە كە دەمردن ،دەیفەرموو“ :سەرپەرشتیارى فاڵنە كەس منم،
2
هەركەسێ قەرزێكى هەیە وەریگرێتەوە ،با بێت بۆ الى من”.
لە ڕاستيدا ئەم نزيكى و لەپێشترييەى پێغەمبەرى خوا

ُ
َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ

 1بخاري ،إستقراض 11؛ مسلم ،فرائض .16-14
 2بخاري ،كفالة  ،5إستقراض 11؛ مسلم ،جمعة  ،43فرائض .16-14
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بۆ

ئيمانداران لە خۆيان ،لە دنيا و قيامەتدا ،ڕەحمەتە .ئەم ڕووەى ڕەحمەتەكەشى
هەتا هەتایە هەر بەردەوام دەبێت.

ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) بۆ دووڕووانيش هەر ڕەحمەتە .ئەوەتا لە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
سایەى ئەو ڕەحمەتە فراوانەدا لە دنیادا سزا نەدران .دەهاتنە ناو مزگەوت و
بەناو موسڵماناندا دەهاتن و دەچوون و لە هەموو ئەو مافانە سوودمەند دەبوون
كە موسڵمانان سوودیان لێ دەبینی .بەاڵم ئەو سەروەرە هیچ كات پەردەى لەڕوو
هەڵنەماڵین .ئاگادارى دیوى ناوەوەى زۆربەیان بوو ،تەنانەت ناوەكانیشیانى بە
ُ
(رضي
اهللَعنُْه) وتبوو 1.هەر وەك لە ڕیوایەتێكدا هاتووە ،لەبەر ئەم
حەزرەتى حوزافە
َ
هۆیە حەزرەتى عومەر چاودێرى حەزرەتى حوزافەى دەكرد ،ديتباى نوێژ لەسەر
2
جەنازەيەك ناكات ،ئەويش نوێژى لەسەر نەدەكرد.

لەگەڵ ئەوەشدا ئيسالم نەهات ئابڕوويان بەرێت .بەڵكو بەهۆى مانەوەى
بەردەواميان لەنێو موسوڵماناندا ،هەر هیچ نەبێ كوفرە ڕەهاكەیان گۆڕا بۆ
گومان و دوودڵی .بەم جۆرەش ،چێژەكانى دنیایان هەموو بەجارێ لێ تاڵ نەبوو.
ئاخر زۆر زەحمەتە كەسێك باوەڕى وابێت بەرەو نەمان دەچێت و لەگەڵ ئەوەشدا
لەزەت لە دنیا وەرگرێت .خۆ ئەگەر كوفرەكەيان ئەوەندە گومان و دوودڵيى تێكەڵ
بووبێت كە بڵێن“ :لەوانەیە ئاخیرەت هەبێت ”.ئەوا ڕەنگە ئەوكات ژیان بەتەواوەتى
بۆيان نەبێت بە تااڵو .جا ئیدى لەم ڕووەوە ،پێغەمبەى خوا (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) بە
لف َصَلٍة وَ
جۆرێك لە جۆرەكان بووەتە ڕەحمەت بۆ دووڕوانیش.
محة لِلعامل َ َني"دا .چونكە
كافریش پشكى خۆى هەبووە لە ڕەحمەتى ئەو َ"ر َ
(جَّل َجَللُُه) گەل و هۆزەكانى پێشووى بەهۆى بێ باوەڕى
دەزانين خواى گەورە َ
و سەركەشيیانەوە هەموو بەجارێك لەناوبردووە .كەچى لەپاش ناردنى پێشەواى
 1إبن األثير ،أسود الغابة .268/1
 2إبن األثير ،أسود الغابة .268/1
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مرۆڤايەتييەوە ،لەناوبردنى بەكۆمەڵى هەڵگرت ،بەم جۆرەش مرۆڤەكان لەم چەشنە
سزايە ڕزگاریان بوو .ئەمەش بۆ خۆى ڕەحمەتێكى گەورەیە بۆ بێ باوەڕان لە
دنيادا.

لەم بارەوە خواى گەورە ڕووى گوفتارى دەكاتە حبيب اهلل و دەفەرموێت :ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
(األنفال “ )٣٣ :بێگومان هەتا تۆ لەناوياندا بيت ،خواى گەورە سزايان نادات،
هەتا ئەوانيش داواى لێخۆشبوون بكەن ،خواى گەورە سزادەريان نييە”.
بەڵێ ،لەبەر حورمەتى پێغەمبەرى سەروەرمان (َعلَيِْهأَفَْضُل ا َّلصَلِةوَأَمتُّ التَ ْسِليم) ،خواى
گەورە لەناوبردنى بەكۆمەڵى هەڵگرتووە .جا وەرە بڕوانە قەدر و قيمەتى ئەو
پێشەوا نازدارە لەالى پەروەردگارى ،ئەوەى لە كاتێكدا حەزرەتى مەسیح ڕوو دەكاتە
پەروەردگارى و دەفەرموێت :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ (المائدة “ )118 :جا
ئەگەر سزا و ئەشكەنجەیان بدەیت (لەسەر الدان و تاوانیان) ،ئەوا بەڕاستى

ئەوانە بەندەى خۆتن ”.دەبينى خواى گەورە بە دوايين پێغەمبەرەكەى خۆى
دەفەرموێت  :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  (األنفال “ )٣٣ :تا
تۆ لە ناویاندا بیت ،خواى گەورە سزا و ئەشكەنجەیان نادات”.
بە واتایەكى تر ،هەتاوەكو تۆ لە دەروونیاندا بژیت و بە زیندوویى ڕاتبگرن،
خواى گەورە سزایان نادات .تاوەكو لەسەر زەویدا ناوت بهێنرێت و یادى شیرینت
لەسەر زوبانان بێت ..واتە ،تا ئەو كاتەى مرۆڤەكان گیانفيداى ڕێبازەكەت بن،
خواى گەورە لەناويان نابات.

ُ
َ
(صلََّى اهلل

بەشێكى دیكەى بەهرەمەند بوونى كافران لە ڕەحمەتەكەى رسول اهلل
َسلَّ ْم) بريتيە لەو اليەنەى كە بەم فەرموودەيە گوزارشتى لێ كردووەِ :إنِّي ل َ ْم
َعلَيِْه وَ
(فەتانەت  -عيصمەت)
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ْت رَ ْحَة ً “من وەك ڕەحمەت نێردراوم ،نەوەك نەفرەتكار”.
أُ ْب َع ْث ل َ ّعَانا ً َو ِإنّ َ َما ب ُ ِعث ُ

1

واتە ،لە الیەن پەروەردگارەوە وەك ڕەحمەت نێردراوم بۆ هەموان .بۆ ئەوە
نەنێررام دوعا لە خەڵكى بكەم و نەفرەتيان بۆ بنێرم سا بەڵكو بەاڵ و موسیبەتیان
ُ
بەسەردا ببارێت .هەر بۆيە دەبينين پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) بەردەوام
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
بەتەنگ هیدایەتى تەنانەت سەرسەختترين دوژمنەكانى ئیسالميشەوە بووە و لەو
پێناوەدا چى لە دەست هاتبێت ئەنجامى داوە.
تەنانەت جوبرەئیلیش بەشى خۆى سوودى لەو نوورە وەرگرتووە كە پێغەمبەرى
خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) هێناویەتی .ڕۆژێكیان پێغەمبەرى پێشەوامان ئاماژەى
فضُل َصَلٍة وَ
الرَمحةَ َشيء
بۆ قورئان كرد و لە حەزرەتى جوبرەئیلى پرسى :هَل أ َ َصاب َ َ
ك ِمن َهذِ ِه ّ
“ئايا هيچ شتێكت لەم ڕەحمەتە بەر كەوتووە؟” حەزرەتى جوبرەئیلیش وەاڵمى
دايەوە“ :بەڵێ ئەى پێغەمبەرى خوا ،چونكە منیش لە عاقيبەتى خۆم دڵنيا
نەبووم .بەاڵم كاتێك ئایەتى ﮥ ﮦ ﮧ “لە ئاسمانەكاندا گوێڕایەڵى
دەكرێت ،وەحییەكان ئەمانەتى ئەو دەكرێن ”.دابەزى ،ئيتر منیش دڵنیا بوومەوە
2
لە عاقيبەتم”.

لە فەرموودەیەكى دیكەشدا پێغەمبەرى ڕەحمەت دەفەرموێت :أَنَا ُم َ ّ َم ٌد
الرَ ْح َ ِة “من موحەممەد و ئەحمەد و
ب التّ َ ْوب َ ِة َون َ ِ ُّ
َوأ َ ْح َ ٌد َوا ْل ُم َق ّفِي َوا ْل َح ِاش ُر َون َ ِ ُّ
ب ّ
موقەففا (واتە كۆتا پێغەمبەر) و حاشیرم (لەدواى من حەشر بەرپا دەبێت ،هیچ
پێغەمبەرێك ناكەوێتە نێوانمانەوە .خواى گەورە مرۆڤەكان لەبەردەم مندا حەشر
3
دەكات ).هەروەها من پێغەمبەرى تەوبە و ڕەحمەتم”.
 1مسلم ،بر .87
 2قاضي عياض ،الشفاء .17/1
 3أحمد بن حنبل ،المسند 395/4؛ مسلم ،فضائل .126
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دەرگاى تەوبە تا ڕۆژى قیامەت لەسەر پشتە 1.چونكە حەزرەتى موحەممەد
ُ
َ
َسلَّ ْم) پێغەمبەرى تەوبەیە و پێغەمبەرايەتييەكەشى هەتاوەكو ڕۆژى
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
قیامەت بەردەوام دەبێت.
ئەگەر منداڵێكى ببینیایە دەگرى ،ئەميش دادەنیشت و لەگەڵیدا دەگریا.
تاسە و ناسۆرى دایكى جەرگسووتاوى لە ویژدانيدا هەست پێ دەكرد .ئەمەش
ُ
(رضي
اهللَعنُْه) و ،دیمەنێك لە سۆز و میهرەبانيیە
فەرموودەیەك لە حەزرەتى ئەنەسەوە
َ
بێ وێنەكەى كە بووەتە ویردى سەر زوبان:

ب فَأ ُ َخ ّف ُِف ِم ْن ِش ّ َد ِة َو ْج ِد
الص َلةَ أُ ِري ُد ِإطَالَتَ َها ،فَأ َ ْس َ ُع بُكَا َء ّ َ
ِإنِّي َلَد ُْخ ُل ّ َ
الص ِ ِ ّ

أُ ِ ّم ِه بِ ِه

“جارى وا هەیە نوێژ دادەبەستم و دەمەوێت درێژى بكەمەوە .پاشان گوێم لە
گریەى منداڵێك دەبێت ،جا لەبەر ئەوەى دەزانم دایكى چەندە پەرۆشييەتى ،بۆیە
2
درێژەى پێ نادەم و كۆتایى پێ دێنم”.
نوێژى پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) تا بڵێى درێژ بوو .بەتایبەت نوێژە
3
سوننەتەكانی ،كە بەچەشنێك بوو ،تەنانەت هاوەاڵنيش بەرگەيان نەدەگرت.
جا ئیتر بە نیيەتى ئەنجامدانى نوێژێكى ئاواوە دەستى دەكرد بە نوێژ ،بەاڵم
هەر كە لە نوێژەكەيدا گوێى لە گریانى منداڵێك دەبوو ،یەكسەر نوێژەكەى خێرا
دەكرد .چونكە لەو سەردەمەدا بە مەبەستى نوێژكردن لە دواى پێغەمبەرى خواوە
ئافرەتانیش بەشدارى نوێژى جەماعەتیان دەكرد .بۆيە پێغەمبەر بەو هەستەوە كە
نەوەك دایكى ئەو منداڵە لە مزگەوت بێ ،نوێژەكەى خێرا دەكرد و بەم شێوەیە
دایكەكەى ئاسوودە دەكرد.
 1بڕوانە :ترمذي ،دعوات 98؛ أبو داود ،جهاد .2
 2بخاري ،االذان 65؛ مسلم ،صالة .192
 3بڕوانە :بخاري ،تهجد 9؛ مسلم ،مسافرين .204-203
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جا ئیتر لە هەموو بابەتێكدا نموونەيەكى شەفەقەتى لەم جۆرە بوو .ئەوەتا
گریانى منداڵێك بەس بوو بۆ ئەوەى ئەو سەروەرە خەمبار بكات و بیخاتە گریان.
بەاڵم گرنگ ئەوەيە لەگەڵ ئەو هەموو سۆز و میهرەبانییە فراوانەشيدا ،كەسێكى
هاوسەنگ بوو .بۆ نموونە ،ئەم شەفەقەتە سەرسوڕهێنەرەى هیچ كات نەبووەتە
ڕێگر لەبەردەم جێبەجێكردنى سنوورەكانى شەرعدا و ،جۆرى سزاكە هەرچۆنێك
بووبێت ،ئەو هەر جێبەجێى كردووە.
یەكێك لە كوڕەكانى هۆزى موقەررین لە خزمەتكارە ئافرەتەكەيانى دابوو.
خزمەتكارەش بەگریانەوە هات بۆ الى پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) .ئەويش
خاوەنەكەى بانگكرد و پێى وت“ :بەناحەق لێتان داوە ،كەوابوو ئازادى بكەن ”.لە
بەرامبەر ئەمەدا هاوەاڵن وتیان“ :ئەى پێغەمبەرى خوا ،بەاڵم ئەو خانەوادەيە جگە
لەم ئافرەتە خزمەتكارى تریان نيیە ”.سەروەریشمان لە وەاڵمدا فەرمووی“:دەى
مادام وایە ،با بەكرێ ئيشى پێ بكەن .هەر كاتيش پێویستیان پێى نەما ،با ئازادى
بكەن 1”.بەڵێ ،ئەگەر سزاى ئەو زللە ناحەقە بۆ ڕۆژى دوایى بمایاتەوە ،ئەوا
زللەكانى ئەوێ زۆر سەختتر دەبوون .بۆيە دەبێت حەقى زللە ئازادى بێت ،تاوەكو
ببێتە فيديەى سزاى دۆزەخ لەدنيادا.

مندااڵن
بەتايبەت ئەو سۆز و بەزەييەى بۆ منداڵەكانى خۆى هەیبوو ،شتێكى تەواو
جیاواز بوو .زۆر جار دەچووە الى ئەو خێزانەى كە شیریان دەدا بە ئیبراهیمى
كوڕی ،لەوێ كوڕەكەى دەگرتە باوەش و بۆ ماوەیەكى زۆر دەینووساند بە سنگیەوە
2
و دەستى بەسەریدا دەهێنا.
 1مسلم ،أيمان 33-31؛ أبو داود ،أدب .123
 2بخاري ،أدب 18؛ مسلم ،فضائل 63-62؛ أحمد بن حنبل ،المسند .112/3
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ئەقرەعى كوڕى حابیس كاتێك بینى پێغەمبەرى خوا حەزرەتى حەسەنى لەباوەش
گرتووە و خۆشەويستى بەڕوودا دەنوێنێت ،باسى خۆى كرد و وتی“ :دە منداڵم
هەیە و تا ئێستا هيچيانم ماچ نەكردووە ”.پێغەمبەرى خواش تەماشايەكى كرد
و فەرمووىَ :م ْن َل ي َ ْر َحمَ ،ل يُ ْر َحم “ئەوەى بەزەيى نەنوێنێ ،بەزەيى بەڕوودا
1
نانوێنرێ”.
لە ڕیوایەتێكى تردا وەاڵمەكە بەم شێوەیەيە“ :دەى من چیت لێ بكەم كە خوا
2
هەستى بەزەیى لە دڵتدا دەرهێناوە”.

لە فەرموودەیەكى تردا دەفەرموێتِ :ا ْر َح ُموا َم ْن فِي ْال َ ْر ِض ي َ ْر َح ْمك ُْم َم ْن
الس َما ِء “ئێوە بەزەییتان بەوانەى سەرزەویدا بێتەوە ،تاوەكو ئەوانەى ئاسمانيش
فِي ّ َ
3
بەزەییان پێتاندا بێتەوە”.
ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) هەروەك چۆن لەگەڵ خزمەكانیدا بەبەزەیى
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
بوو ،بەرامبەر دۆستە دوور و نزیكەكانيشى هەروا دڵى پڕبوو لە بەزەیى و
خۆشەویستی.

عەبدوڵاڵى كوڕى عومەر

ُ
(رضي اهلل َعنُْهما)
َ

بۆمان دەگێڕێتەوە:

سەعدى كوڕى عوبادە نەخۆش كەوتبوو .پێغەمبەرى خواش بە ياوەرى دەستەيەك
لە هاوەاڵن چوو بۆ سەردانى .حاڵى خەمناكى سەعد بەجۆرێك هەستى پێغەمبەرى
خواى بزواند ،خۆى پێنەگيرا و هەر لەوێدا دەستى كرد بە گريان .گريەى بەكوڵى
سەروەر هاوەاڵنيشى هێنایە گریان .جا بۆ ئەوەى ئەم گریانە لێكدانەوەيەكى جياوازى
اللَ َل يُ َع ِ ّذ ُب بِ َد ْم ِع ا ْل َع ْي ِن َو َل بِ ُح ْزنِ ا ْل َق ْل ِب َولَكِ ْن یُ َع ِ ّذ ُب
بۆ نەكرێت ،فەرمووىِ :إ ّ َن ٰ ّ
بِ َه َذا “هەرگيز خواى گەورە لەسەر فرمێسكى چاو و پەژارەى دڵ (كەس) سزا
 1بخاري ،األدب 18؛ مسلم ،فضائل .65
 2بخاري ،األدب 18؛ مسلم ،فضائل .64
 3ترمذي ،البر 16؛ أبو داود ،األدب .58
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نادات .بەڵكو لەسەر ئا ئەمە سزا دەدات ”.لەو كاتەشدا ئاماژەى بۆ زمانى كرد.

1

بەڵێ ،خودا بەهۆى فرمێسكى چاوەوە سزاى كەس نادات ،بگرە بە پێچەوانەوە،
ُ
فرمێسكى وا هەيە دەبێتە هۆى هەڵگرتنى سزا .پێغەمبەرى خوا َ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه
َسلَّ ْم) لە فەرموودەیەكى تریدا دەفەرمووێتَ :ع ْینَانِ َل ت َ َم ُّس ُه َما النّ َُارَ :ع ْي ٌن بَك َْت
وَ
اللِ “دوو چاو هەن ئاگرى دۆزەخيان
یل ٰ ّ
ِم ْن َخ ْشيَ ِة ٰ ّ
اللِ َو َع ْي ٌن بَات َ ْت ت َ ْح ُر ُس فِي َس ِب ِ
بەرناكەوێ .چاوى (مرۆڤێك) لە ترسى خوا بگری ،هەروەها چاوێك لە ڕێى خوادا
2
شەوگارى بە ئێشكگرتن بەسەر ببات”.
ئەم دوو چاوە یەكێكیان هى ُ"ر ْهبان" و ئەوى تریشيان هى " ُف ْرسان"ە .چاو
مرۆڤانێك ،بە شەو هەروەك ڕاهيب ،چاكى پەرستشى لێدەكەن بەالدا و ئەشكى
گەش هەڵدەڕژن .بە ڕۆژیش دەبنە شێرى نەڕ و لەگەڵ كوفردا دەستەویەخە
دەجەنگن .بە دەربڕينێكى تر ،واتە چاوى ئيماندارى ڕاستەقينە .جا خۆ كاتێ
باسى هاوەاڵنیش دەكرێت ،هەر بەم جۆرە باس دەكرێن :شەوان بەوێنەى ڕاهیب
سەرگەرمى پەرستش بوون ،بە ڕۆژيش دەبوونە شێر و دەنگى دلێرييان دنياى
3
دەهێنايە لەرزە.
ئەو دەمەى عوسمانى كوڕى مەظعون كۆچى دوايى كرد ،پێغەمبەرى خوا
ُ
َ
َسلَّ ْم) بە هەڵەداوان بەرەو الى ئەويش چوو .حەزرەتى عوسمان ئەو
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
هاوەڵە پایەبەرزە بوو كە پێغەمبەرى خوا كردبووى بە براى خۆى .لەسەر تەرمەكەى
ئەوەندە گریا و ئەوەندە ئەسرينى هەڵڕشت ،دەتوت تەرمەكە بە فرمێسكى چاوى
پێغەمبەر شۆراوە 4.ئا لەو كاتەدا یەكێك كە مەبەستى عوسمانى كوڕى مەظعون
1
2
3
4

بخاري ،جنائز 45؛ مسلم ،جنائز .12
ترمذي ،فضائل الجهاد .12
طبري ،جامع البيان 26/15؛ طبراني ،المجمع الكبير 10،89؛ ديلمي ،مسند .400/2
ذهبي ،سير أعالم النبالء .481/5
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بوو ،قسەيەكى واى بە دەمدا هات“ :بۆ خۆى بوو بە باڵندە و بەرەو بەهەشت داى
لە شەقەى باڵ ”.پێغەمبەرى خوا بە بيستنى ئەمە یەكسەر نێو چاوانى گرژ كرد
و فەرمووى“ :لەگەڵ ئەوەشدا كە پێغەمبەرى خوام ،كەچى هێشتا نازانم چۆن
1
مامەڵەم لەگەڵدا دەكرێت .باشە تۆ لە كوێوە زانیت ئەو چووەتە بەهەشتەوە!”
بەڵێ ،ئەو مرۆڤى هاوسەنگى بوو .بەزەيى و چاو بەفرمێسكييەكەى هيچ
كات نەدەبووە ڕێگر لە ڕاستكردنەوەى ئەو چەوتى و هەاڵنەى دەيبينين .تەنانەت
لەو ساتەوەختەشدا كە بە فرمێسكە كەوسەرييەكانى يەكێك لەو ئازيزانەى دڵى
دەشوشت كە نابووى بە سنگيەوە و بە براكەم ناوى بردبوو و بە هەنسكەكانى
دەيپێچا ،دەستبەردارى ئەوە نەبوو لە بەرامبەر وتەيەك كە زيادەڕۆيى تێدا بوو و
بە نەشياوى دەزانى ،هەڵوێستى خۆى نيشان بدات و خاوەن وتەكە ئاگادار بكاتەوە.
وەفا شتێكە و حەقيش شتێكى تر ،ئەوەتا هەموو هەفتەیەك سەردانى شەهیدانى
ئوحودى دەكرد ،بەاڵم پێى نەدەوتن“ :داتان لە شەقەى باڵ و چوون بۆ بەهەشت”
هەرچەندە ئێمە بشڵێین“ :جا گەر ئەوان نەچنە بەهەشتەوە ،ئەى ئيتر  ”...ئەمە
هەر وايە..
ئەى ئەو پایەیەى كە بەخشيويەتى بەو كەسانەى سەرپەرشتى هەتیوان دەكەن،
ئايا بەس نییە بۆ سەلماندنى ئەوەى كە چ لوتكەيەك بووە لە سۆز و ميهرەبانيدا؟
بزانن چى دەفەرموێت :أَنَا َوكَاف ُِل ا ْليَتِيمِ فِي ا ْل َجنّ َ ِة ه َك َذا “من و سەرپەشتیارى
هەتیو لە بەهەشتدا ئاواین ”.ئەمە دەفەرموێت و هەردوو پەنجەى شايەتومان و
ناوەڕاستى دەنووسێنێت بە يەكەوە ،ئيتر بەم شێوەيە ئاماژە بۆ نزیكى خۆى و ئەو
2
كەسە دەكات كە چاودێرى كردن و سەرپەرشتى كردنى هەتیوان دەگرێتە ئەستۆ.
 1بخاري ،جنائز  ،3أحمد بن حنبل ،المسند 436/6 ،237/1؛ طبراني ،المجمع الكبير ،139/5
.37/9
 2بخاري ،طالق  ،25األدب 24؛ مسلم ،زهد .42
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ُ
وەك ئەوەى پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) بفەرموێت :لە بەهەشتدا كەس
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
ناتوانێت بێتە نێوان من و ئەو كەسەوە كەوا سەرپەرشتيى هەتیوان دەكات و لەژێر
باڵى چاودێرى خۆيدا دەيانپارێزێت.

سۆز و بەزەيى بەرامبەر گيانداران
سۆز و بەزەيى ئەو سەروەرە ،گياندارانيشى گرتبووەوە .پێشتر عەرزم كردن
كە چۆن ئافرەتێك لەسەر سزادانى پشیلەیەك دەچێتە دۆزەخەوە و ،ئافرەتێكى
بەدڕەوشتيش لەسەر تێراو كردنى سەگێك" ،فەرموو"ى بەهەشتى لێدەكرێت.
جارێكیان لە غەزایەك دەگەڕانەوە ..لەكاتى پشوودا هەندێك لە هاوەاڵن هێالنە
باڵندەیەكيان بەرچاوكەوت ،ئيتر چوون بێچووە باڵندەكانیان دەرهێنا و كەوتنە
دەست پيا هێنانيان .ڕێك لەو كاتەدا دایكەكەیان گەڕایەوە ،كاتێك بێچووەكانى بە
دەستیانەوە بینی ،بەستەزمانە شپرزە بوو و كەوتە باڵەفڕكێ بەسەریاندا .وەختێ
ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) لەم حاڵەتە ئاگاداربووەوە ،لە ڕادەبەدەر تووڕە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
1
بوو و فەرمانى دا دەستبەجێ بێچووەكان بخرێنەوە نێو هێالنەكەيان.
بەڵێ ،ڕەحمەتەكەى گياندارانيشى لەخۆگرتبوو .ئەى ئەوە نییە خواى گەورە
لەسەر شارە مێروولەیەك سەرزەنشتى يەكێك لە پێغەمبەرانى پێشوو دەكات؟ ئەو
پێغەمبەرە ،بە ئەنقەست بێت يان نا ،شارە مێروولەيەكى سووتاندبوو ..بەدواشيدا
لە الیەن پەروەردگارەوە تووشى سەركۆنە كردن بووبووەوە 2.ئێستا دەپرسين :ئايا
دەكرێت هەرگيز ئەو پێغەمبەرە پێشەوايەى ئەم نموونەيە و هاوشێوەكانيمان بۆ
دەگێڕێتەوە ،خۆى بەجۆرێكى تر ڕەفتار بكات؟
 1أبو داود ،األدب  ،163جهاد 112؛ أحمد بن حنبل ،المسند .404/1
 2بخاري ،جهاد 153؛ مسلم ،سالم .150-148

48

شانازيى مرۆڤايەتى  -نوورى نەمر 3

پاشان لەنێو ئوممەتەكەیدا كەسانى وا پێدەگەن ،بە "مامەى مێروولە نەشێل"
ناوزەد دەكرێن .ئەو كەسانە دەچن زەنگۆڵە لە قاچيان دەبەستن بۆ ئەوەى لە كاتى
ڕۆيشتندا مێروولەكان بە دەنگى زەنگۆڵەكە دووربكەونەوە و نەكەونە ژێر پێ و
نەپلیشێنەوە...
ئامان خودایە! ئەمە چەندە نموونەیەكى قووڵ و جیهانگیرى شەفەقەت و
بەزەییە؟! بەڵێ ،تەنانەت مێروولەكانیش خۆيان لە بازنەى بەزەیى ئەو كۆتەڵەى
شەفەقەتەدا دەبيننەوە .داخۆ مرۆڤانێك كە تەنانەت ئازارى مێروولەش نادەن،
دەستيان دەچێتە ئەوەى ستەم لە كەسانى دى بكەن؟ نەخێر ،مەحاڵە بە ویستى
خۆیان و بە ئەنقەست ناحەقى ئەنجام بدەن!
ُ
اهلل َعنُْهما) بۆمان دەگێڕێتەوە“ :لەگەڵ پێغەمبەرى خوادا
(رضي
إبن عباس
َ
دەچووین بۆ شوێنێك .كابرایەك مەڕێكى بەستبووەوە و بەتەمابوو سەرى ببڕێت،
هەروا بە بەرچاوى مەڕەى بەسەزمانيشەوە چەقۆكەى دەمەزەرد دەكردەوە.
پێغەمبەرمان (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) بە بينينى ئەم ديمەنە ،كابراى ئاگادار كردەوە
فضُل َصَلٍة وَ
و پێى فەرموو :أَتُ ِری ُد أ َ ْن تُ ِميتَ ُه َم ْوت َ ٍ
ات “كابرا ،مەگەر دەتەوێت چەند جارێك
بیكوژيت؟” 1ئەمە لە ڕوويەكەوە سەركۆنەى ئەو كابرايە بوو.

ُ
(رضي اهلل َعنُْهما)
َ

حەزرەتى عەبدوڵاڵى كوڕى مەسعود و یەعالى كوڕى موررە
بۆمان دەگێڕنەوە“ :پێغەمبەرى خوا و چەند هاوەڵێكيش لە خزمەتيدا وشترێكى
تا بڵێى لەڕ و الوازیان بەرچاو كەوت .وشترە هەر ئەوەندەى پێغەمبەرى خواى
بینی ،یەكسەر خوڕ خوڕ فرمێسك لە چاوانیەوە دابارین .سەروەرى هەردوو جیهان
بە بينينى ئەو تابلۆيە بە پرتاو بەرەو الى وشترەكە هەنگاوى نا .پاش ئەوەى
ماوەيەكى باش الى ئەو بەستەزمانە مایەوە ،ئینجا خاوەنى وشترەكەى بانگكرد و
 1عبدالرزاق ،المصنف 493/4؛ حاكم ،المستدرك 260 ،257/4؛ بيهقي ،السنن الكبرى .280/9
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زۆر بەتوندى هۆشياريى دايە تا گرنگى بە وشترەكەى بدات و بەجوانى بەخێوى
1
بكات”.
ئەو پێغەمبەرى خوايەى كە سەرتاپا بەزەيى و ميهرەبانيى لێ دەبارى و لەمێژە
دابووى بەالى ئەو خۆشەويستى و بەزەييەدا كە مرۆڤدۆستانى ئەمڕۆكە الفى پێوە
لێ دەدەن ،ئەم ڕەحمەتە جيهانييەى لە هەموو چەشنە زيادەڕۆيى و كەمڕەوييەك
پاراست و ،لە سايەى فەتانەتەكەيدا ،كە شەختەى هەموو گرفتێكى دەتواندەوە،
هەرگيز نەكەوتە زيادەڕۆيى و كەمڕەوييەوە.
بەڵێ ،هيچ كات لەژێر ناوى لێبووردەييدا بەچاوى لێبووردنەوە نەيڕوانيوەتە
هەڵە و تاوان و ،مۆڵگەى تاوان و خراپەكارى بنيات نەناوە .چونكە زۆر باش
دەیزانى كە ئەو لێبووردەييەى بەناوى شەفەقەتەوە بەڕووى تاوانبارێك ياخود خاوەن
ڕۆحێكى دڕندەدا دەنوێنرێت ،پێشێلكردنى مافى هەزارەها كەسى ترى بێتاوانە.
بەاڵم دەبێت بەداخ و كەسەرەوە ئەوە بڵێم كە ئەو جۆرە ناحەقى و مافخواردنەى
لە ڕۆژگارى ئەمڕۆماندا ئەنجام دەدرێت ،لە ئاستێكدايە ،داوێتى بەالى هەموو
چەرخ و سەردەمەكانى پێشوودا .گەر خۆشەویستى و شەفەقەت هاوسەنگانە
بەكارنەهێنران ،ئەنجامگەلێكى وايان لێدەكەوێتەوە نە تاك و نە كۆمەڵگەش نەتوانن
لەڕوويدا بوەستنەوە .ئينجا وەرە ئێستا سوارى كەشتيى ئەندێشە ببە و بە دەرياى
ڕابردوودا بگەڕێرەوە بۆ ئەو دوورگەيەى كە بە چاخى بەختەوەرى ناسراوە و بزانە
تاكە ڕووداوێكى نەرێنى لەم جۆرەت بەرچاوت دەكەوێت!.
بەڵێ ،خۆشەويستى ئەو بۆ مرۆڤ لە ئاستێكدا بوو ،دەگەيشتە ئەوەى لەو
پێناوەدا گيانى خۆى بەخت بكات .هاوكێش كردنەوەى جارجارەى قورئانى پیرۆزيش
بەڵگەیە لەسەر ئەمە .ئەوەتا قورئانى پیرۆز دەفەرموێت :ﭤ ﭥ ﭦ
 1أحمد بن حنبل ،المسند 173/4؛ طبراني ،المجمع األوسط .81/9
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ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ (الكهف )٦ :

“لە داخ و

خەفەتى ئەوەى باوەڕ بەم قورئانە ناهێنن ،ئەوەندەى نەماوە خۆت لەناو

ببەيت”.
ئەى مەگەر ئەو دەمەى كەشى نبووەت دەستى كرد بە باڵكێشان بەسەر
كەسايەتييەكەيدا ،ئەو خۆى لە ئەشكەوتێكدا بەند نەكردبوو؟! سروەى وەحیيش
بۆ یەكەم جار هەر لەوێدا بەسەریدا هەڵى نەكرد؟! كەوابێ ڕێبازى ئەو ڕێبازى
خۆشەويستى مرۆڤ بوو و ژيانى خۆيشى بۆ ئەو ڕێيە تەرخان كردبوو.
لە ڕاستيدا تێڕوانینى پێغەمبەرمان بۆ جیهادیش هەر لەم بەزەیى و ميهرەبانييەوە
سەرچاوەى گرتبوو .بەڵێ ،ڕەنگە خەڵكى بەهۆى جیهادەوە هەندێك زیانى دنیاییان
لێبكەوێت ،بەاڵم لە ڕوانگەى ژيانى ئەبەدييانەوە ئەوەندە شت زۆرە بەدەستى بێنن،
ُ
كە ئەم زيانانە لەچاوياندا هيچن! پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) بە نووكى
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
ئەو شمشێرەى هەڵيگرتبوو ،ئەو ڕێگايانەى دەكردەوە كە بەرەو بەهەشت دەچوون.
ئەمەش خۆى لە خۆيدا مەودایەكى ترى بەڕەحمەت نێرراوييەكەى بوو بۆ هەموو
جیهانیان.

 .٢ئارامگرى
ئەو سەروەرە نازدارە ،هاودەم لەگەڵ فەتانەتەكەیدا ،ئارامگریشى لەشوێنى
خۆیدا و ئاوێتە بەیەكتر بەكار دەهێنا .لە سایەى ئەمەشدا زۆرێك لەو لوتكە
سەركەشانەى وا گومان دەبرا بڕینیان ئەستەم بێت ،كەوتنە ژێر پێ و زۆرێكیش
لەو دڵە ڕەقانەى وەك شەختەسەهۆڵ وابوون و ئەو ڕۆحانەش كەوا لە بەستەڵەكیان
دەكرد ،لە بەرامبەر ئەو خۆرى صەبر و ئارامییەدا توانەوە وشەربەتاوى هیدایەتیان
نۆشى .ئەوە ئەبوسوفیان و عیكریمە و چەندین كەسى دیش ...ئاخر ئەگەر ئەم
(فەتانەت  -عيصمەت)
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چەشنە صەبر و خۆڕاگرییەى سەروەرى ئازیزمان نەبوایە ،كێ چاوەڕێى دەكرد ئەم
كەسانە بێنە ناو ئایينى پیرۆزى ئیسالمەوە؟
حمة ً لِلعالَمین"ە .هاوســەنگيى ڕەحمەتەكەشــى بەڵگەیەكــى تــرى
بەڵــێ ،ئــەو َ"ر َ
فەتانەتەكەیەتــى.

 .٣نەرمونیانى و هێمنييەكەى
لەو بەشەدا كە ڕابوورد ،هەوڵماندا لەسەر ئەو خاڵە بوەستين كە پێغەمبەرى
خوا

ُ
َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ

درەوشاوەترین و ڕوونترین ئاوێنەى دەرخەرى ڕەحمانیەت

و ڕەحیمیەتى 1خواى بااڵدەستە .ئەگەرچى دەستەوسان بووين لەوەى مافى
" 1الرحمن" :سیفەتە ناوێکی هاوشێوەی لەفزی "الله"یە کە زەحمەتە بتوانرێت بۆ زمانێکی تر
وەربگێڕدرێت .لەگەڵ ئەوەدا کە سیفەتێکی پەروەردگارە و لەو ڕووەوە کە وەک "ناو" ناسراوە ،بۆیە
کاتێک دەوترێت "الرحمن" ،ڕاستەوخۆ ناوی پیرۆزی "الله" دێت بەخەیاڵدا .لەبەر ئەم هۆیەشە کە ئەم
ناوە لە غەیری خوای گەورە ،بۆ کەسانی تر بەکار نایەت .ئەم وشە پیرۆزە بەواتای ئەو زاتە دێت
کە" :خاوەن میهرەبانی ڕەها و بێ سنوورە و ،بەبێ جیاوازی لەنێوان باوەڕدار و بێ باوەڕ ،موسوڵمان
و نا موسوڵمان ،سەرانسەری گەردوونی بە :ژیان و مانەوە و ڕۆزی و لێهاتن و ڕێسا و هەماهەنگری
و نیعمەتی نەبڕاوە ڕازاندووەتەوە".
جێی باسە کە ئەم ناوە پیرۆزە "الرحمن" دەڕوانێتە ئەزەل .خوای گەورە(جل جالله) بەمیهرەبانی و
تەجەککی ئەو میهرەبانییەی وا لە ڕۆحی ناوی "الرحمن" دایە ،بوونەوەرانی بەدی هێناوە .لەم
ڕووەشەوە ،گەردوون یەکپارچە جێدەست و ئاسەواری "الرحمن"ەو ،خوای بااڵدەست بەو ڕەحمەتەی لەم
ناوەوە پرشنگی داوە ،هەموو شتێکی دەورەداوە.
لەڕاستیدا خوای گەورە (جل وعال) دوو جۆر درەوشانەوەی هەیە لەگەردووند :یەکەمیان تەجەللی
گشتی پەروەردگارە بەهەموو ئەو ناوانەیەوە کە پەیوەندییان بە بوونەوەرانەوە هەیە .چەشنی درەوشانەوی
تیشکی خۆر بەگەرمی و ڕەنگەکانی ناویەوە لە تەواوی ڕووی زەمیندا .لەهەمان کاتدا پێشی
دەوترێت "تەجەللی واحیدی" و "تەجەللی جەاللی" پەروەردگارە .جا ئیدی "الرحمن" سەرچاوەی
تەجەللی هەموو ناوەکانی خوای گەورە(واحیدی) یە لەسەرجەمی بوونەوەراندا .ئەو ڕێسا ناوازە و
هەماهەنگییە سەرسووڕهێنەرەش کە وا بەسەر گەردووندا زاڵە ،لە هەموو ڕوویەکەوە دەرەنجامی
تەجەللی "الرحمن"ە و ،هەرچی شتی هەیە ،بیەوێت یان نا ،لەژێر یاساکانی ڕەحمانییەتدایە و ،لە
حاڵەتی ملکەچیدایە بۆ پەروەردگاری خاوەن توانست و ڕەها .بەتایبەتئەو کاراییەی لە ڕوخساری
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بەهاى بااڵى ئەو نازدارە بدەين ،بەاڵم ئەوەندەى لەدەستمان هات ،هەوڵماندا لە
چوارچێوەیەكى بەرتەسك و بە مەبەستى بەرچاوڕوونی ،ئەوە بخەینە پێشچاو كە
چۆن هاوسەنگيى ڕەحمانیەت و ڕەحیمیەتى پاراستووە و بە چ شێوەیەكيش ئەمەى
ئاوێزانى فەتانەتەكەى كردووە .لەم بەشەشدا هەوڵى خۆمان دەخەینەوە گەڕ بۆ
پیشاندان و خستنەڕووى هێمنى و نەرمونیانيى پێغەمبەرى پێشەوامان كە بابەتێكە
ڕووی زەویدا بەدی دەکرێت ،هەر لەبەدیهێنانی ڕووەک و گیانلەبەران و پۆشتەکردنیان بەسیستەم
و توانا و لێهاتنی پێویست بۆ بەردەوامی ژیانیان ،هەروەها وێکچوونی بەخێوکردن وگەورەکردن و
بەڕێوەبردنیان ،هاودەم لەگەڵ هەماهەنگی و ڕێسا و چاکە ومیهرەبانی ،هەرهەمووی لە تیشکەکانی
ئەم ڕەحمانیەتەن.
جۆری دووەمی تەجەللی ،درەوشانەوەیەکی تایبەتە لە یەکە بەیەکەی بوونەوەراندا بەکۆمەڵە ناوێکی
دیاریکراو و بە ئەندازەی توانا و لێهاتنی ئەو بونەوەرە ،بەوێنەی درەوشانەوەی خۆر لەدانە بەدانەی
بوونەوەران و ،دەرکەوتنی لە هەموو تەنێکی ڕووندا .ئەم چەشنە لەدەرکەوتن ،پێی دەوترێت "تەجەللی
ئەحەدی" و "تەجەللی جەمالییە".
ئیتر بەم شێوەیە "الرحیم" ڕەحمەتی تایبەتی کردگارە .واتە :تەجەللی تایبەتی (ئەحەدی -جەمالی)
پەروەردگارە لە هەریەک لە بوونەوەراندا.
لەبەرامبەر جیاوازی نەکردنی "الرحمن" لە نێوان ئیمان و کوفر ،داد و ستەم ،حەقیانەت و ناحەقی،
جوانی و ناشرینی ،چاک و خراپدا" ،الرحیم" بەجۆرێکی تایبەت ڕووی لە خاوەن هەستە زەمینییەکانە.
ئینجا لەالیەکەوە وەک چۆن تایبەتمەندییەکانی هاوشێوەی هاتنە دنیا ،دایک و باوک ،خێزان،
نەژاد ،ڕەنگ ،کات و شوێنی مردن و بونیادی ماددی و شێوازی کارکردنی جەستە لەم جیهانەدا
پەیڕەوی ڕێسا زۆرەملێیەکانی ئەو ڕەحمانییەتەیە کە لەگەردووندا ڕەنگی داوەتەوە ،ئەوا لەالیەکی
ترەوە ،بەخشینی ئیرادە بە دانیشتوانی ئەم جیهانەو ،ئەو جیاوازییانەش کە لە دەرەنجامی بەکارهێنانی
ئەم ئیرادەیە دێنە کایەوە ،هەر لە ئیمان و کوفر ،چاکە و خراپە ،جوان و ناشرین ،ڕاست و خواروخێچ
هەموویان تەجەللی تایبەتن بە ڕەحیمییەت.
هەروەها بەهانەوە ناردنی کۆمەکی تایبەت لە دنیادا بۆ ئەوانەی ئیرادەیان بە ئاڕاستەیەکی دروستدا
بەکار دەهێنن و باوەڕ دەهێنن بەخودا و تەسلیمییەت هەڵدەبژێرن.
پاداشتدانەوەشیان لە ئاخیرەتدا وەک بەری ئەوەی چاندوویانە ،دیسانەوە لە تەجەللیاتی ڕەحیمییەتە.
ئەگەر -بەفەرزی مەحاڵ -درەوشانەوەی ڕەحمانییەت نەبووایە ،ئەوکات ئێمەش ،تێکڕای بوونەوەرانی
نێوگەردوون لەگەڵمان،لە تاریکستانی "نەبوون"دا دەماینەوە و نەدەهاتینە نێو بازنەی "بوون" .خۆ
ئەگەر تەجەللی ڕەحیمییەت نەبووایە ،ئەوا ئەودەم خاوەنی شتێک نەدەبووین پێی بووترێت ئیرادە
وە بەئاڕاستەی دروستی خۆی بەکارمان نەدەهێنا .هەروەها دەرکی ناوازەیی دروستکراوەکانی
کردگاری کارزانمان نادەکرد و ،دین ،ئیمان ،ئیسالم ،پێغەمبەر چییە نەمانەزانی و بێ بەش دەبووین
لە بەهەشت و ژیانی نەبڕاوەی هەتا هەتایی...
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پەیوەندى بە ڕەحمانیەت و ڕەحیمیەتەكەیەوە هەیە و لە ڕوویەكیشەوە بە ڕەهەندێكى
ترى ئەو دوو تایبەتمەندییە دادەنرێت.
(صلَ ُ
َ
وات

هێمنى یەكێكى ترە لەو كلیلە ئاڵتوونیانەى دراوە بە پێغەمبەرى ئازیزمان
َسالُمُه َعلَيِْه) .بەم كلیلە ،دەروازەى زۆرێك لە دڵەكانى كردەوە و تەختى خۆى تێدا
هلل وَ
اِ
دانان .خۆ ئەگەر ئەم هێمنیيەى نەبووایە ،ئەوا زۆرێك لە دەروونە پڕ لەقینەكان
ڕووبەڕووى هەندێك لە زبرى دەبوونەوە و بە پێچەوانەى ئێستا ،هەندێكیان سەنگەریان
لە ئیسالم دەگرت و هەندێكى تریشیان ڕەنگە بەپاڵنەرى هەستێك لە هەستەكان،
دوورەپەرێزییان هەڵبژاردایە .ئەوە تەنها هێمنى و نەرمونیانى پێغەمبەرى خوا بوو
كە بەرى بە هەموو ئەمانە گرت و خەڵكى پۆل پۆل هاتنە ناو ئیسالمەوە.
بەڵێ،هێمنى و نەرمونیانى یەكێك بوو لەو سیفەتە نایابانەى كە خواى گەورە
خەاڵتى خۆشەویستەكەيى كردبوو ..ئيتر ئەويش ڕەحمەت چۆن بوو ،ئاوا وەك
خۆى پەخشى دەكردەوە .خواى گەورە لە ئايەتێكدا باسى ئەم تايبەتمەندييەمان بۆ
دەكات و دەفەرموێت:
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭱﭲ ﭳﭴ
ﭵ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ (آل عمران )١٥٩ :

“جا ئەودەم ،بە ڕەحمەتێك لەالیەن پەروەردگارەوە بە هێمنى و نەرمونیانى
مامەڵەت لەگەڵ كردن .خۆ ئەگەر زبر و دڵڕەق بوویتایە ،گومانى تێدا نییە
ئەوانیش لەدەورت نەدەمان و باڵوەیان لێدەكرد .كەوایە ،لێیان ببوورە و داواى
لێخۆشبوونیان بۆ بكە .لەو كاروبارانەدا (كە ڕوویان لە گشتینەیە) ڕاوێژیان
پێبكە .ئیتر هەر ئەوەندەى بڕیارت دا ،پشت بە خوا ببەستە و متمانەت بەو بێ.

چونكە خوا ئەوانەى خۆشدەوێت كە پشتى پێ دەبەستن”.
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هەروەك لە ئایەتەكەشەوە دەردەكەوێت ،هێمنى و نەرمونیانى لە خودى ڕەحمەتەوە
سەرچاوەى گرتووە .ئەگەر پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) زبر و توند بوایە -كە
هەرگیز وا نەبووە -ئەوا كەسانى دەورى هەموو باڵوەیان لێدەكرد و دەڕۆیشتن .ئەوە
ڕەحمەتى فراوانى خواى گەورە و میهرەبانە كە نەرمونیانى بە ئازیزمان بەخشیوە.
واتە ،خواى گەورە هەوێنەكەى هێندە كامڵ و ماهییەتەكەشى ئەوەندە نەرمونیان
ساز دابوو ،تەنانەت ئەو دەستانەش كە درێژ دەكرانە سەرى ،هیچ كات ئازاریان
پێ نەگەیشت و لەو ساتانەشدا كە چاوەڕێى دڕكیان دەكرد ،خۆیان لەنێو گوڵ و
گوڵزاردا دیتەوە .كەى بینراوە ئەو كەسانەى سەروەرمان چووەتە دڵیانەوە و تەختى
ئەوینى تێدا داناوە ،لەوەوە ئازاریان پێگەیشتبێت؟!
ئەم ئایەتە بەبۆنەى جەنگى ئوحودەوە نازڵ بوو .سەربارى ئەوەى پێغەمبەرى خوا
(َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) هەموو جۆرە تاكتیك و ڕێوشوێنێكى جەنگى بە بچووكترین
لف َصَلٍة وَ
وردەكاريشەوە فێرى هاوەڵە بەڕێزەكانى كرد ،كەچى دەرك نەكردنى هەندێكیان بەو
وردەكارییەى لە گوێڕایەڵى كردنى فەرماندایە ،هەروەها بەجێهێشتنى سەنگەر
بێ ئەوەى هیچ فەرمانێكيان پێ بگات ،هەموو ئەمانە شكستێكى كاتییان
بۆ موسوڵمانان وەپێش هێنا .ڕەنگە لەڕووى ئەنجامەوە نەتوانرێت پێى بوترێت
شكستێكى تەواوەتى ،بەاڵم ئاشكرایە كە سەركەوتنێكى ڕەهاش نەبوو...
ُ
دەنگۆى كوژرانى پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) ترس و سەغڵەتى خستە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
دڵى زۆرێك لە موسوڵمانانەوە .بەاڵم هەر لەو ڕۆژەدا كەسانێكیش هەبوون كە وەك
ئەنەسى كوڕى نەضر بیریان دەكردەوە .ئەوەبوو ئەم هاوەڵە بەڕێزە لێیان ڕاپەڕى و
بە دەنگە دلێرەكەیەوە هاوارى كرد“ :مادام پێغەمبەرى خوا كوژراوە ،دەى ئیتر ئێوە
چاوەڕوانى چى دەكەن 1”.ئیتر ئەوانیش بەمە ورەیان هاتەوە بەر و گیانى خۆیان
لە پێناوى خواى گەورەدا بەخشی .لە ڕاستیدا ڕێش هەر ئەو ڕێیە بوو ،بۆیە دەبوو
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ڕابكەن و ڕۆحى خۆیان لەو ڕێيەدا بەخت بكەن كە خۆشەویستەكەیان لەپێناویدا
ڕۆحى خۆى بەخت كردبوو.
خۆ ئەگەر لە چوارچێوەى فەرمانەكانى پێغەمبەرى خوادا هەڵسوكەوت بكرایە،
ئەوا لەوانەبوو بەرەو سەركەوتنێكى تەواوەتى هەنگاویان بنایە و براوەى جەنگ
بوونایە .كەچى تۆ وەرە بزانە ،سەرپێچییەكى بچووك چەندە ئەنجامەكەى گۆڕى
و چەندێكيش نەهامەتى بەدواى خۆیدا هێنا!
ئێستاش با بۆ ساتێك لەسەر ئەم خاڵە ڕابوەستین و ڕابمێنين :باشە ئەگەر
سەركردەى ئەم كۆمەڵە لەبرى پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) كەسێكى تر
بوایە ،داخۆ ڕەفتارى چۆن دەبوو بەرامبەر ئەوانەى گوێڕایەڵى فەرمانى نەبوون و
سەرپێچییان كردووە؟ ئایا دەیتوانى بەجۆرێك مامەڵە بكات هەروەك ئەوەى هیچ
ڕووى نەدابێت؟ ئینجا وەرە ئەو كەسە سەركردەى ماددى و مەعنەویشیان بێت...
بەڵێ وابوو ،هەرچى شتى ڕاست و دروست هەیە لەو ئازیزەوە فێربووبوون.
بە سەدان جار بە چاوى خۆیان بینیبوویان كە چۆن لە هەموو مەسەلەیەكدا
پێكاویەتی .دەى ئیتر ئەم زاتە هەر لە سەرەتاوە ئاگادارى كردبوونەوە و جەختى
لەسەر ئەوە كردبووەوە كە كەس شوێنى خۆى چۆڵ نەكات .ئێستاش وا بەهەموو
تاڵییەكیەوە سزاى گوێ نەگرتنیان بۆ قسەى ئەو زاتە دەچەشت .دەتوت لەپاڵ ئەو
هەموو شەهیدەشدا كەسێك نەمابووەوە زامدار نەبووبێت .تەنانەت خودى پێغەمبەرى
خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) سەرى موبارەكى بریندار بووبوو و ددانى پیرۆزيشى
فضُل َصَلٍة وَ
شكابوو و جەستەشى خەڵتانى خوێن بووبوو .باشە جگە لە پێغەمبەرى خوا،
ئەگەر هەر سەركردەیەكى تر بووایە ،ئایا بەالیەنى كەمەوە گرژى و تووڕەییەك
لە ڕووخساریدا بەدەر نەدەكەوت ،یان هەر هیچ نەبێت وتەیەك یاخود ڕەفتارێكى
هاوشێوەى ئەوەى نەدەنواند كە ڕابردوویان بیربێنێتەوە و بڵێت“ :ئەى مەگەر من پێم
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نەوتن ئاوا و ئاوا بكەن؟!” جا ئیتر قورئانى پیرۆز لەم ساتە زۆر ناسكەدا دێت و
بەربەستێك لەبەردەم ئەو بیركردنەوانەدا دادەنێت كە لەوانەبوو بە ناخیدا گوزەریان
بكردایە و لە ڕێگەى ئەو ئایەتەى سەرەوە لەگەڵى دەدوێت.
ئەمە ،ساتەوەختێكى وەها هەستيار و حاڵەتێكى هێندە ناسك بوو ،لەوانەبوو
بچووكترین جووڵەى جەستەیی ،بگرە ئاماژەى ڕووخساریش كە لەم كەشە
دەروونییەدا لە سەركردەوە دەربچوایە ،كاریگەرییەكى زۆر جیاوازترى لە وەختانى
ئاسایى جێبهێشتایە .لە وەها قۆناغێكدا كە تەنانەت پەڕگیرى و دوورەپەرێزى لە
بچووكترین ئەو هەڵسوكەوت و ڕەفتارانەش دەخواست كە دەبوونە مایەى دڵشكان و
ڕەنجاندنیان ،قورئانى پیرۆز دێت و بەم شێوەیە لەگەڵ سەروەرمان دەدوێت :ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ (آل عمران “ )159 :ئەگەر زبر و
توند بویتایە بەرامبەریان -كە هەرگیز وەها نیت -ئەوا لەدەورت نەدەمان و

باڵوەیان لێدەكرد ”.ئەمە لەحاڵێكدا هاوەڵە بەڕێزەكان تاڵە موویەكیش چییە
هەڵوێستى خۆیان نەگۆڕى بوو و هەروەك پەروانە بەدەورى پێغەمبەرى خوادا
دەسووڕانەوە.
ڕەوشتى ئەو سەروەرە قورئان بوو 1.لە ڕاستیدا ئەو ڕەوشتەش كە قورئان بۆى
باس كردبووین هەر ئەم ڕەوشتە ئیالهییە بوو .مەگەر بەچاوى خۆمان نابینين
كە چۆن سەربارى یاخى بوون و سەرپێچى بەردەوامى مرۆڤەكان لە خواى گەورە،
كەچى ئەو هێشتا هەر نیعمەتى زۆر و زەبەندەى خۆى دەڕژێنێت بەسەریاندا.
لەكاتێكدا ئەوان -حاشا -كوڕ و هاوسەر دەدەنە پاڵ پەروەردگار و چەندین شتى
ترى بۆ هەڵدەبەستن ،كەچى ئەو بە ڕەحمانیەتى خۆى لوتف و چاكەى هەمە
چەشن و بێ ئەندازەیان بەرامبەر دەنوێنێ .ئەوەتا خۆر هەموو ڕۆژێك بە گەرمى
و ڕووناكییەكەى و ،هەورەكان بە فرمێسكە بارانى چاويان بە هاناى خەڵكیيەوە
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دێن و ،زەویش لەالیەن خۆیەوە هەردەم بە ڕووەك و میوەجاتە هەمەچەشنەكانیەوە
ئامێزى بۆ كردوونەتەوە ،كەچى ئەوان لەبەرامبەر هەموو ئەم ناز و نیعمەتانەدا
سپڵەیى وا دەنوێنن كە بە عەقڵ و خەیاڵى كەسدا نەهاتووە.
بەڵێ ،ئادەميزاد لە بەرامبەر ئەو ناز و نیعمەتانەدا كە پێى بەخشراوە ،لە
ملیۆنێكدا یەكیش چییە سوپاسگوزارى و منەتبارى خۆى دەرنابڕێت .كەچى
لەوالوە پەروەردگارى "الحليم" یەكسەر سزایان نادات و بەهۆى گوناهـ و تاوانیانەوە
عادەتى ئیالهى خۆى ناگۆڕێت ،بەڵكو هەر دەبەخشێت و هەر دەبەخشێت...

ُ
(صلََّى اهللَعلَيِْهَوَعلىآلِِه َ
جا لەبەر ئەوەى حەزرەتى محمد المصطفى َ
َسلَّ ْم)ش
وص ْحِبِه وَ
بەم ناوەى پەروەردگار ناودار و ،بەم ڕەوشتەشى ڕەوشتدار بوو ،بۆیە دەبینین لەم
ڕووەوە بووبووە ئاوێنەیەكى تەواو كامڵى سیفەت و ناوە جوانەكانى پەروەردگارى
بااڵدەست .مەگەر قورئانى پیرۆزیش هەروا ناوى نابات  :ﯘ ﯙ
ﯚ (التوبة “ )128 :زۆر میهرەبان و بە سۆزە بەرامبەر باوەڕداران”.
نەك بەتەنها ئەو ،بەڵكو كاتێك باس لە باپیریشی ،حەزرەتى ئیبراهیم (َعلَيِْه ا َّلسَلم)

دەكرێت ،دیسانەوە باس لە ئارامى و هێمنیيەكەى دەكرێت ..بەڵێ ،قورئانى پیرۆز
دەربارەى حەزرەتى ئیبراهیمیش دەفەرموێت  :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
(هود “ )75 :بە ڕاستى ئیبراهیم زۆر لەسەرخۆ و بە ئارام و خەمخۆر و
گەڕاوەیە بۆ الى خوا”.
حەزرەتى ئیبراهیم مرۆڤێك بوو لەوپەڕى پلەى نەرمونیانى و لەسەرخۆیيدا .لە
خەمى ئەوەى نەبادا بەاڵیەك بەسەر ئەوانەدا بێت كە هەڵیاندابووە ناو ئاگرەوە ،لەرز
دایگرتبوو .كەسێك بوو شەو تا بەرەبەیان هەر لە ئاهـ و ناڵیندا بوو ..هەروەها
"مونیب"یش بوو .هەموو ئان و ساتێك بە بوون و ژیانەوەیەكى نوێوە بەدووى
دەالقەى بەرەو خوا گەڕانەوەدا بوو و بێ وچان و بەدڵێكى تەڕ و تازەى پڕ لە
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جۆش و خرۆشەوە لە دەرگانەى پەروەردگاردا نركە و ناڵەى دەهات و وەك گۆچان
چەمابووەوە.

َّ ُ
اهللتَع َ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) هەمیشە خۆى بە حەزرەتى ئیبراهیم
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ
دەچواند 1.بەڵێ ،ئەو سەروەرە نازدارە لە هێمنى و ئارامیەكەشیدا لە حەزرەتى
ئیبراهیمى باپیرى دەچوو.

لە ڕاستیدا هێمنى و لەسەرخۆیى بۆ سەرجەم دۆستانى خوداش بناغەیەكى
گەلێك گرنگە .تەنانەت پێویستە مرۆڤ لەگەڵ ئەو ئادەمیانەشدا نەرمونيان بێت
كە لە هەموو سەر سووچ و گۆشەیەكدا بە ڕق و كینەوە خۆیان بۆ مەاڵس داوە.
ئەوەتا حەالج لەنێو دەریایەك خوێندا گەردنى ئەو كەسانە ئازاد دەكات كە دەست و
قۆڵى دەبڕن .ئەى زەحمەتكێشى سەدە بۆ ناڵێیت؟! ئەوەتا نەك هەر دوعاى شەڕ
ناكات لەوانەى بەوێنەى تاوانبار پەڕاگەندەى ئەم شار و ئەو شاریان كرد و ،لەم
زیندان بۆ ئەو زیندان ڕاپێچیان كرد ،بەڵكو لەپێناو ڕزگاربوونى ئیمانیاندا بەردەوام
دوعاى خێرى بۆ دەكردن .بەم شێوەیەش پیشانى دەدات كە هێمنى و ئارامى چەندە
پایەیەكى مەزن و بااڵیە .خۆزیا ئەوانەى دواتریش لەم ئەفسوونەى هێمنى تێ
بگەیشتنایە!
دووبارە دەچینەوە سەر باسى حەزرەتى ئیبراهیم :دوژمنەكانى فڕێى دەدەنە
ناو ئاگرەوە ،خواى گەورەش فەرمان بە ئاگرەكە دەكات و دەفەرموێت  :ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ (األنبياء “ )٦٩ :ئەى ئاگر ،ببە بە ساردى
و سەالمەتى لەسەر ئیبراهیم .واتە نە سەهۆڵ و نە ئاگر ،بەڵكو لەنێوان

هەردووكیاندا ببە بە سەالم ”.ئاخر بیرمان نەچێت ،سەرەتا حەزرەتى ئیبراهیم
لە بەرامبەر هەموو جیهاندا ناخى خۆى بەو شێوەیە ڕێكخستبوو .نە تووڕە دەبوو،
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نە لە مامەڵەیدا لەگەڵ خەڵكيش ساردوسڕ بوو .بەڵكو یەكپارچە "سەالم" بوو.
جا بۆيە لە الیەن خواى گەورەشەوە بە هەمان شێوە مامەڵەى لەگەڵ كرا .دەى
خۆ حەزرەتى ئيبراهيم خۆى بە ڕەوشتى خوايى پۆشتە كردبوو ،ئيتر چۆن خواى
گەورە بە جۆرێكى تر مامەڵەى لەگەڵدا دەكرد .نا هەرگیز! "سەالم" ناوى خواى
گەورە خۆى بوو ..بۆیە ئاگريش لەبەرامبەر حەزرەتى ئیبراهیمدا دەبوو بە "سەالم"
و "سەالم"یشى لێ دەكرد.
ئەم ڕەوشتى هێمنى و لەسەرخۆییەى كە حەزرەتى ئیبراهیم دەستى پێكرد،
ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) گەیاندیە لوتكە .تەناتەت ئەو وەختەش كە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
نەیارەكانى لەگەڵ خاكدا یەكسان كرد و تەواوى توانا و هۆكارەكان كەوتنە دەستى،
ئەو هێشتا هێندەى تاڵە موویەك لە جوامێرى و مەردایەتى خۆى الى نەدا .بۆ
ئەگەر تاوانبارانى سزا بدایە ،كەس هەبوو بتوانێ بێتە ڕێی؟! نەخێر ،بە سەدانى
وەك حەزرەتى عومەر چاوەڕێى تەنها ئاماژەیەكى چاوى پێغەمبەرى خوا بوون و
لەبەرامبەر هەر ڕووداوێكدا كە ئەو ئازيزەى دڵتەنگ بكردایە ،وەك شێرى نەڕ
ڕادەپەڕین و مۆڵەتیان دەخواست بۆ پەڕاندنى كەللەسەران .كەچى ئەو هەموو
جارێك هاوەاڵنى پەروەردە دەكرد و وانەى هێمنى و ئاشتیخوازى فێر دەكردن.
ڕۆژان هات و ڕۆژان ڕۆیشت ،تا ئەوەبوو ڕۆژێكیان بوختانیان بۆ خێزانە
موبارەكەكەى خۆیشى هەڵبەست كە تا سەر ئێسقان بڕواى بە عیففەت و
پاكیزەییەكەى هەبوو .خۆ گەر بەس بە چاو ئاماژەى بۆ هەر موسوڵمانێك بكردایە،
ئەوا لەوانەبوو كەللەى چەندین دووڕوو بچوايە بە ئاسمانا ..هەر هەمووشیان
بەوپەڕى خۆشحاڵییەوە ئەمەیان دەكرد.

ئەمە لەكاتێكدا پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) چەندین ڕۆژ وەك ئەوەى
لف َصَلٍة وَ
دڕك قووت بدات ،ئاوەها ئەو قسە و قسەڵۆكانەى قووت دەدا و خۆى دەخواردەوە
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و تاقەت پرووكێنترین خەم و خەفەتى لە ویژدانیدا گل دەدايەوە ،كەچى سەربارى
هەموو ئەمانەش ببڕاى ببڕاى دەنگى نەكرد .هەتا ئەو كاتەى قورئانى پيرۆزيش
پاكداوێنى و بەرائەتى بەڕێزترینى بەڕێزان ،عائیشەى صددیقەى تۆمار دەكرد ،ئەم
حاڵەتە هەروا درێژەى دەكێشا .هاوەاڵنيش هەموو لە چاوەڕوانى تاكە وشەیەكدا
بوون كە لە لێوانى ئەو سەروەرە نازدارەوە دەربچێت.
جارى وا بوو كەسانى واى لێ قوت دەبووەوە كە چەندین ڕەفتارى نابەجێ و
ناقۆاڵیان لەڕوودا دەنواند .خۆ ئەگەر سەروەرمان بەئەسپایى پەنجەى موبارەكى
ببزواندايە ئەوا سەد شمشێر بەجارێك دادەباریە سەر سەرى ئەو كەسە .بەاڵم ئەو
سووربوو لەسەر ئەوەى بە نەرمونیانى و هێمنى وەاڵمى ئەو ڕەفتارە ڕەق و چەوتانە
بداتەوە .ئەو هێندە گرنگى دەدا بەوەى نەبێتە مایەى ترساندنى هیچ كەس ،كار
گەیشتبووە ئەوەى كاتێك شیرێك یان چەقۆیەكى دەدا بە یەكێك ،دەسكەكەى
ڕوو تێ دەكرد و بەو جۆرە دەيدايە .جا ئیتر چۆن ڕێى تێدەچێت مرۆڤێكى لەم
جۆرە ،بەناحەق دەستى بچێتە خوێنى كەسێكى ترەوە؟ ئەوەتا خۆى دەفەرموێت:
َل يَحِ ُّل ل ُِم ْسل ٍِم أ َ ْن يُرَ ِّو َع ُم ْسلِما ً “بۆ هيچ موسوڵمانێك ڕەوا نييە موسوڵمانێكى تر
بترسێنێت 1”.هەروەها لە فەرموودەيەكى تردا دەفەرموێتَ :ل يُ ِشيرَ أ َ َح َدكُم َعلَى
2
َ
الس ِل ِح “با كەس لە ئێوە بە چەكەكەى ئاماژە بۆ براكەى نەكات”.
أخِ ِي ِه بِ ِّ

ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) هەتا بڵێى مرۆڤێكى هەست ناسك و دڵنەرم
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
بوو .بە ڕەفتار و هەڵسوكەوتى زبر و ناقۆاڵى دەوروبەرەكەى زۆر ناڕەحەت دەبوو.
بەاڵم ئەو ئەم جۆرە ڕەفتارانەى دەهاویشتە دەریاى هێمنى و نەرمونیانى خۆیەوە
و لەوێدا دەیتواندنەوە و سەربارى هەموو شتێك ،بەنەرمى مامەڵەى دەكرد .بەڵێ،
جیهانى هەستەكانى بەو شێوەیە بەرین و بەرفراوان بوو .وێڕاى ئەوەى كە ئازارى
 1أبو داود ،األدب 85؛ الترمذي ،الفتن 3؛ أحمد بن حنبل ،المسند .362/5
 2البخاري ،الفتن 27؛ مسلم ،البر .126
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نەخۆشى و ناڕەحەتییەكانى چەند قاتى ئەو ئێش و ئازارە بوو كە ئێمە هەستمان
پێ دەكرد .بەو ڕادەیەى ،ڕۆژێكیان كە نەخۆش دەبێت ،عەبدواڵى كوڕى مەسعود
ُ
(رضي
اهللَعنُْه) دەچێتە خزمەتى و پێى دەڵێت“ :ئەى پێغەمبەرى خوا ،تایەكى بەرزت
َ
هەیە ،هەروەك كوورە تاوت سەندووە!” 1بەڵێ ،كۆئەندامە دەمارى پێغەمبەرى خوا
ُ
َ
َسلَّ ْم) تا ئەو ڕادەيە گەشەكردوو بوو ،هەر بۆيە تا ئەو ڕادەيەش
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
هەستيار بوو .ڕەنگە ئەگەر دەرزييەك بچوايە بە پەنجەیدا ،دە ئەوەندەى ئەو كەسە
ئازارى هەبوايە كە ڕمێك چەقیوە بە جەستەیدا .دەشێ ئەم هەستیارییەشى لەبەر
ئەركەكەى سەرشانى پێ بەخشرابێت كە هەستیارییەكى دەراساى دەخواست.
هەرچۆنێك بێت ،پێم وايە كەسێكى تا ئەو ڕادەيە هەستيار ،ناڕەحەت بوونيشى
بە ڕەفتارى زبر و برینداركەرى دەوروبەرەكەى ،هەر بەو ڕادەيە لە ئاستێكى بەرزدایە.
خۆ ئەگەر كەسێكى دیكە بەو ڕێژەیە هەستیار بوایە ،ئەوا ڕۆژى چەند جارێك
دەوروبەرەكەیى هەڵدەگێڕايەوە و دەيكردە فەرتەنە .بەاڵم وەرە ببینە پێغەمبەرى خوا
(َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) هیچ كات واى نەكردووە و نەیشى دەكرد ،ئاخر ئەو نموونەى
فضُل َصَلٍة وَ
هێمنى و لەسەرخۆیى بوو .بەاڵم بیرمان نەچێت كە هێمنى و ئاراميیەكەشى
لەوپەڕى هاوسەنگیدا بوو .كوفرى كافرێك پشتى دەشكاند و دەیخستە گریان.
بەس بۆ ئەوەى كەسێك بگات بە هیدایەت ،هەرچى لەدەست بهاتایە دەیكرد .بەاڵم
كاتێكیش جێبەجێ كردنى سزایەك یان سنوورێكى شەرعى دەهاتە ئاراوە ،هەرگیز
سازشى نەدەكرد و خاوەن سزا هەركێ بوایە ،بێ هيچ دوودڵييەك سزاكەى بەسەردا
جێبەجێ دەكرد .بەاڵم ئەوەى لێرەدا جێى سەرنجە ئەوەیە كە ئەو تاوانانەى سزاى
بەسەردا جێبەجێ دەكردن ،هیچكامیان لەو تاوانانە نەبوون كە بەرامبەر خۆى
ئەنجام درابوون .بەڵكو بەپێچەوانەوە ،نەبینراوە تاوانێكى بەرامبەر كرابێت و ئەو
لێى خۆش نەبووبێت.
 1بخاري ،مرضى 13 ،3؛ مسلم ،البر .45
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لە دینداریشدا بە هەمان شێوە مامەڵەى دەكرد :ئەوەى قورس و گران بوایە،
هەمیشە بۆخۆى هەڵدەبژارد ،كامەش سووك و ئاسان بوایە ،دەیخستە سەر شانى
دەوروبەرەكەى .تەنانەت نوێژە سوننەتەكانى دەبردە ماڵەوە و بە تەنها دەیكرد ،نەبادا
ببێتە بارگرانى بەسەر ئوممەتەكەیەوە و وەك فەرز تەماشا بكرێت .ئەمە جگە
لەوەى كەس نەبوو بتوانێت بەرگەى دوور و درێژيى نوێژە سوونەتەكانى بگرێت.
جارى وا هەبوو ڕۆژووەكانیشى بەسەر یەكەوە دەگرت -بەمە دەوترێت "صوم
الوصال" 1-لەم ئەرك و كاروبارە زۆر گرانانەشدا كە بەس خۆى بەرگەى ،دەگرت
تاقانە بوو و بەتەنها ڕێى دەكرد .ئەمانەش هەموو لە كاتێكدا كە خواى گەورە لە
2
سەرجەمى گوناهەكانى ڕابردووشى و داهاتووشى خۆشبووبوو.
پێدەچێت یەك لە واتاكانى ئەمە بێت :خواى گەورە هەر لەسەرەتاوە توانا
و لێهاتنى چوونە نێو گوناهى لەودا نەهێشتووە .ئەوەتا هەر خۆیشى هەواڵى
ئەوەمان دەداتێ كە دوو جار ،جارێكیان لە منداڵیدا و جارێكیشیان لە پێش
میعراجدا بە نەشتەرگەرى مەعنەویدا تێپەڕیوە .هەروەها باس لەوەش دەكات كە
لە نەشتەرگەریەكەى منداڵيدا فریشتەكان پارچەیەكیان لە سنگى لێكردووەتەوە
و فڕێیان داوە 3.ئەگەرى زۆرە ئەو پارچەیە شتێك بووبێت تایبەت بە بەشە
نەفسانیيەكانى دەروون.
ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) هەرگیز كارێكى واى لێ نەبینراوە بە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
گوناهـ لە قەڵەم بدرێت .كەچى لەگەڵ ئەوەشدا لە ڕۆژێكدا زياد لە حەفتا جار

 1بخاري ،صوم 20؛ مسلم ،صيام .61-55
 2بڕوانە :سورەتى الفتح ،ئايەتى .٢
َّ ُ
َ
َّ
َ
 3سەبارەت بە ڕووداوى شوشتنى دڵى پێغەمبەرى خوا َ
َسل ْم) لە منداڵيدا ،بڕوانە:
(صلَى اهلل عليِْه وَ
مسلم ،إيمان 261؛ أحمد بن حنبل ،المسند 3،149؛ إبن حبان ،صحيح  .242/14سەبارەت بە
شوشتنى دڵى لەپێش ميعراجدا بڕوانە :بخاري ،توحيد 37؛ مسلم ،إيمان .263
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تەوبە و ئيستيغفارى دەكرد 1.سەرەتا پێویستە ئەوە بزانین كە ئەو نموونەى خۆبەكەم
گرتن و چاودێرى و لێپرسينەوەى نەفس بوو .جا لەبەر ئەوەى لە هەر هەنگاوێكیدا،
بەراورد بە هەنگاوى پێشووى ،لە خواى بااڵدەست نزیكتر دەبووەوە ،بۆیە كاتێك
لە ڕوانگەى ئەو حاڵەتە تازەیەى بەدەستى هێنابوو تەماشاى حاڵى پێشوو -بەم
هۆیەشەوە مەرجووح-ى خۆى دەكرد و داواى لێخۆشبوونى لە خواى گەورە دەكرد.
واتە هەموو ڕۆژێك ،بەدەم داواى لێخۆشبوونەوە یادى ڕۆژى پێشترى دەكردەوە .پێم
وایە بەتەنها دان بەخۆداگرتن و ئارامگرتنى وەها مرۆڤێكى بێ گوناهـ لەسەر
مانەوەى لەناو خەڵك و كۆمەڵگەدا ،بەس بێت بۆ خستنەڕووى فراوانيى هێمنى و
ئارامیەكەى .لە كاتێكدا ئەو هەر بەمەوە نەوەستاوە ،بەڵكو لە بەرامبەر ئەو ڕەفتارە
بێ ئەرزش و نابەجێيانەى ڕووبەڕووى دەبووەوە ،هەميشە زوبانى گفت شیرینى
هێمنى و نەرمونیانيى خستووەتە گۆ.

ُ
(رضي اهلل َعنُْهم)
َ

ئیمامى بوخارى و موسلیم لە ئەبو سەعیدى خودرییەوە
بۆمان دەگێڕنەوە كە :كەسێك بەناوى "ذو الخویصرة" دێتە الى پێغەمبەرى خوا
(َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) .سەرچاوەكانى سیرە و كتێبەكانى فەرموودە ئەدگارى ئەم
فضُل َصَلٍة وَ
كابرایەمان بەم جۆرەى خوارەوە بۆ وێنا دەكەن :كەسێكى چاو بەقوواڵ چووى..
كوڵم دەرپەڕیوى ..لووت پەستراوى دەموچاو ئەبڵەق و خڕ بوو ،هەر دەتوت قەڵغانى
كوتراوە .لەو كاتەدا كە پێغەمبەرى خوا سەرقاڵى دابەشكردنى هەندێ شتومەك
بوو ،كابرا زۆر بێ شەرمانە ڕووى كردە پێغەمبەر و وتیِ :إ ْع ِد ْل یَا ُم َح ّ َمد “ئەى
محمد دادپەروەر بە!” ئەگەر ئەم قسەیە بە یەكێك لە ئێمە بوترایە ،وا دەزانم
كیانمانى دەهێنايە لەرزە .لە كاتێكدا لەوانەیە هەر بەڕاستیش نادادپەروەریمان
كردبێت .بەاڵم ئەو زاتەى ئەم قسەیەى ئاراستە كراوە ،پێغەمبەرێك بوو -ڕۆحمان
قوربانى ئەو پێغەمبەرە بێت -فەرمانپێكراو بە هێنانى دادپەروەرى بۆ هەموو دنیا.
 1بخاري ،دعوات 3؛ مسلم ،ذكر .42-41
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حەزرەتى عومەر كە لەو كاتەدا لەوێ دەبێت ،لەبەرامبەر ئەم بێ ڕێزییەدا
َ
المنَاف َِق “ئەى پێغەمبەرى خوا ،لێم بگەڕێ،
ڕادەپەڕێ و دەڵێتَ :د ْعنِي فَأ ْق ُت َل َه َذا ُ
با ئەم مونافيقە بكوژم!”.
پاش ئەوەى پێغەمبەرى خوا هەڵدەستێت بە ئارامكردنەوەى حەزرەتى عومەر و
ك!
ئەوانەش كە وەك ئەو بیریان دەكردەوە ،ڕوو دەكاتە كابرا و پێى دەفەرموێتَ :و ْیلَ َ
َو َم ْن ی َ ْع ِد ُل ِإذَا ل َ ْم أ َ ْع ِد ُل؟ “خاكەسەر خۆت! ئەگەر من دادپەروەر نەبم دەى ئیتر
كێ دادپەروەر دەبێت؟”

ُ
َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ

لە چەند ڕیوایەتێكى ترى فەرموودەكەدا پێغەمبەرى خوا
ئەم چەند وشەیەش دەخاتە سەر قسەكانی :لَقَدْ خِ ْب ُت َو َخ ِس ْر ُت ِإ ْن ل َ ْم أَك ُْن أ َ ْع ِد ُل
“ئەگەر من دادپەروەر نەبم ،كەواتە ڕەنجەڕۆ بووم و تیاچووم ”.لە ڕیوایەتێكى
ت ِإ ْن ل َ ْم أَك ُْن أ َ ْع ِد ُل
ت َو َخ ِس ْر َ
تردا ئەم گوفتارە ڕووى لە دوێنراوە :لَقَدْ خِ ْب َ
1
“ئەگەر من دادپەروەر نەبم ،ئەوا تۆ ڕەنجەڕۆ بوویت و تیاچوویت”.
واتە ،منێك كە پێغەمبەرم ..تۆیەكیش كە لە هەموو كاروبارێكتدا ناچارى
پەیڕەوى كردنى منی .ئەگەر من كەسێكى خاوەن ئیستیقامەت نەبم -حاشا -ئەوا
ئەوكات تۆ تیاچوویت .چونكە ئەوكات تۆش ناتوانیت لەسەر ئیستیقامەت بیت...
ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) وەك نەریتى هەمیشەيى خۆى ،ڕێى بەوانە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
نەدا كە دەیانویست كابرا بكوژن .چونكە ئەو سەروەرە سەرتاپا هێمنى و نەرمونیانى
دەنەخشاند.

َّ ُ
اهللتَع َ
بەاڵم پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) ئەوەشى فەرامۆش نەكرد كە
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ
لە كەسایەتى ذو الخویصرەدا ڕواڵەتى ئەو لەدين دەرچووانە وێنا بكات كە لە
داهاتوودا دەستيان لە فیتنە و ئاشووبێكى گەورەدا دەبوو .بەڵى پێغەمبەرى خوا لە
 1بخاري ،مناقب  ،25األدب  ،95إستتابة المرتدين 4؛ مسلم ،زكاة .148
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ڕێگەى هەواڵ پێدانى پەروەردگاریەوە دەیزانى كە ئەم نەژادە لە داهاتوودا پشێوى
و ئاژاوە دەنێنەوە و دەردەسەرى و مەینەتى بەسەر ئوممەتەكەیدا دێنن .لەڕاستیشدا
هەر وابوو ،هەر لە سەردەمى حەزرەتى عەلیدا ،ئەو ڕووداوانەى پێغەمبەرى خوا
هەواڵى دابوون ،ڕێك وەك خۆیان هاتنە دى .ئەوەبوو لە جەنگى نەهرەواندا ئەو
كەسەى پێغەمبەرى خوا وەسفى كردبوو ،لە بەرەى خەواريجدا دژى حەزرەتى عەلى
1
دەجەنگا.
بەڵێ ،سەردارى هەردوو جیهان هیچ شتێكى بەم كابرایەش نەوت .خۆ ئەگەر
تەنها ئاماژەيەكى بكردايە ،یاخود لە ئاست داواكەى حەزرەتى عومەردا بۆ ساتێك
بێدەنگ بوایە ،ئەوا بەدڵنیاییەوە چارەنووسى كابرا مەرگ دەبوو .بەاڵم پێغەمبەرى
ُ
خوا َ
َسلَّ ْم) بەو جۆرە هەڵسوكەوتى كرد كە خواى گەورە فێرى كردبوو،
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
بۆيە خۆى بەم چەشنە نەفامانەوە سەرقاڵ نەدەكرد .ئەوەتا قورئانى پیرۆزیش پێى
دەفەرموو :ﭹ ﭺ ﭻ (األعراف “ )١٩٩ :ڕوو لە نەفامان
وەرگێڕە ”.خۆتيان پێوە خەريك مەكە ،واتە ،ناڕەحەت مەبە لەو كارەى دەيكەن.
چونكە نەفام بە نەفاميى خۆى ڕەفتار دەكات .دەى خۆ تۆ هەرگیز نەفام نیت.
كەوابوو ،ناكرێت ئەوان چييان بەرامبەر كرديت ،تۆش هەمان شتيان بەرامبەر
بكەيتەوە .تۆ خاوەن حەوسەڵەیت ،نەرمونیان و لەسەرخۆیت ،دەستنیشانكراوى
ئەوەیت بە هێمنى و نەرمونیانيیەكەت تەخت لە داڵندا دابنێیت .لە ڕاستيشدا هەر
وابوو ،پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْهأَفَْضُل ا َّلصَلِةوَأَمتُّ التَ ْسِليم) لە سایەى هێمنى و ئارامییەكەیدا
تەختى ئەوینى خۆى لە دەروونى كەسانێكدا دانا كە هەرگیز چاوەڕێى خێریان لێ
نەدەكرا.
زۆربەى هاوەاڵن بەكۆى دەنگ ئەم ڕووداوەمان بۆ دەگێڕنەوە :پاش فەتحى
خەیبەر ،ئافرەتێك مەڕێك دەبرژێنێت و دواى ژەهراوى كردنیشی ،بانگهێشتى
 1إبن كثير ،البداية والنهاية .297-290/7
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پێغەمبەرى خوا و هاوەاڵن دەكات بۆ خواردن .یەكێك لە هاوەاڵن كە ناوى
بیشرى كوڕى بەڕاء بوو ،پێش ئەوەى لەسەر سفرەكە هەستێت ،ڕەنگى گۆڕا
و ئەوەندەى نەبرد گيانى سپارد .وا ديار بوو ئافرەتەكە ویستبووى بە ژەهرێكى
كوشندە پێغەمبەرى خوا شەهيد بكات ...ڕووى موعجیزەى ڕووداوەكە بابەتى
ئێستامان نییە ..لەو كاتەدا كە پێغەمبەرى خوا دەيەوێت تیكەیەك ببات بۆ
دەمی ،پارچەیەكى مەڕەكە هەواڵى ئەوەى پێدەدا كە ژەهراويیە .ئیتر خواردنەكە
هەڵدەگیرێت و ئافرەتەش دەستبەسەر دەكرێت و دەهێنرێتە حوزوورى سەروەرمان..
ئافرەتەكە دان بە تاوانەكەیدا دەنێت و بێ پێچ و پەنا دەڵێت كە بە مەبەستى
كوشتنى پێغەمبەرى خوا كارێكى واى كردووە .تەنانەت لە ڕیواتەكاندا وتەیەكى
لەم جۆرەش دەدرێتە پاڵ ئافرەتەكە:
كاتێ ئافرەتەكە دەهێننە حوزوورى پێغەمبەرى خوا و پرسیارى ئەوەى لێ دەكەن
كە بۆچى بەم كارە هەستاوە ،ئافرەتەكە لە وەاڵمدا دەڵێت“ :ئەگەر تۆ بەڕاستى
پێغەمبەرێكى نێرراو بیت لە الیەن پەروەردگارەوە ،ئەوا ئەم ژەهرە كارت تێ ناكات.
خۆ ئەگەر پێغەمبەریش نەبیت ،ئەوا خەڵكى لە دەستت ڕزگاريان دەبێ”.
هاوەاڵن دەستبەجێ داواى كوشتنەوەى ئەم ئافرەتە دەكەن .بەاڵم پێغەمبەرى
خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) الى خۆیەوە لە ئافرەتەكە خۆشدەبێت .بەاڵم سەبارەت
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) ،كە بە هۆى ژەهرەكەوە گيانى لەدەست دابوو ،هیچ
حەزرەتى بیشر
َ
نافەرموێت.
لەبارەى چارەنووسى ئەم ئافرەتەوە دوو ڕیوایەت هەیە :بە گوێرەى ڕيوايەتى
يەكەميان ،میراتگرانى بيشر لەسەر بنەماى "قيصاص" كوشتوويانەتەوە .ڕیوایەتى
دووەمیش دەڵێت :ئافرەتەكە موسوڵمان بووە .بەم هۆیەشەوە كەسوكارى كوژراوەكە

(فەتانەت  -عيصمەت)
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لێى خۆشبوون و بەم شێوەيە موسوڵمان بوونەكەى بووەتە هۆكارى ڕزگاربوونی.

1

ئەو الیەنەى لێرەدا ویستمان هەڵوێستەى لەسەر بكەين ،پەیوەندى بە هێمنى
و نەرمونیانى پێغەمبەرى خواوە هەیە كە چۆن تەنانەت لەو ئافرەتە یەهوودیەش
خۆشبووە كە ویستوویەتى شەهيدى بكات .ئاى ئەمە چەندە نموونەیەكى جوانى
دوندنشينييە لە هێمنى و نەرمونیانیدا! بەڵێ ،ئەو سەردەمى هێمنى و نەرمونیانيیەى
كە حەزرەتى ئیبراهیم بە واتا كامڵەكەى دەستى پێكرد ،سوڵتانى ئەنبیا ،حەزرەتى
َّ ُ
اهللتَع َ
محمد المصطفى َ
َسلَّ ْم) گەیاندیە ترۆپك و لوتكەى خۆى.
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ
ئەبوداود و نەسائى لە ئەبوهورەیرەوە دەگێڕنەوە :پێغەمبەرى خوا لەگەڵ
هاوەاڵنیدا لە مزگەوت دانیشتبوو ،ڕێك لەوكاتەدا كە دەیویست بەرەو خانەى
بەختەوەرى بگەڕێتەوە ،دەشتەكییەك هات و لە پشتەوە جوببەكەى پێغەمبەرى خواى
ڕاكێشا و ئەم چەند وتە زبرەى لێ بیسترا:
یَا ُم َح ّ َم ُدِ ،ا ْح ِم ْل لِي َعلَى بَعِيرَ ّ َ
ِك
ك َل ت َ ْح ِم ُل ِم ْن َمال َ
ي َه َذ ْي ِن ف َ ِإنّ َ َ
يك
َو َل ِم ْن َم ِال أَبِ َ

“ئەى محمد! ئادەى ئەو دوو وشترەمم بۆ بار بكە .خۆ تۆ نە لە ماڵى خۆت
2
و نە لە ماڵى باوكت نامدەيتێ”.
ئەمە چ بێ شەرمى و بێ ئەدەبییەك بوو! ئەو بێ ڕێزییەى كە هەر لە
بانگكردنى پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) بەناوى خۆیەوە دەستى پێكرد ،لە
فضُل َصَلٍة وَ
پاشماوەى قسەكانیشیدا هەر بەردەوام بوو .هاوەاڵن دیسانەوە لەگەڵ ئەم قسانەدا
 1بۆ بينينى ڕيوايەتى جياوازى ڕووداوەكە لە سەرچاوە جياوازەكاندا ،بڕوانە :بخاري ،الهبة 28؛
مسلم ،سالم 45؛ أبو داود ،الديات 6؛ معمر بن راشد ،جامع 29-28/22؛ بيهقي ،السنن الكبرى
47-46/8؛ قاضي عياض ،الشفاء 318-316/1؛ هيثمي ،مجمع الزوائد 47-46/8؛ إبن كثير،
البداية والنهاية .212-208/4
 2أبو داود ،األدب 1؛ نسائي ،قسامة .23

68

شانازيى مرۆڤايەتى  -نوورى نەمر 3

ڕاپەڕین .لەناوياندا دەنگى حەزرەتى عومەر لە هەموویان بەگوڕ و تینتر بوو.
دەیويست سنوورێك بۆ ئەو بێ ئەدەبييە دانێت ،بۆيە وتى“ :ئەى پێغەمبەرى خوا،
ُ
ڕێم بدە با سەرى بپەڕێنم ”.بەاڵم پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) ڕووى كردە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
هاوەاڵن و فەرمووى“ :ئەم پیاوە چى دەوێت بیدەنێ ”.ئیتر بەم شێوەیە هاوەاڵنى
هێوركردەوە.
كەسێك بهێننە پێش چاوى خۆتان كە لە كۆڕى پێغەمبەرى خوادا دانيشتووە
و گوێبيستى فەرمايشتە شيرينەكانى سەروەرە كە دڵيان دەكرد بە ئاو .پاشان ئەم
كەسە دێت و ڕەفتارێكى لەو جۆرە دەنوێنێت .ئايا وا نازانن ئەم ڕەفتارە بەس بێت
بۆ خستنەڕووى دڵڕەقيى و شێواويى كەسايەتيى ئەو كەسە؟! ئەمە لەگەڵ زانینى
ئەوەى كە مەجلیس و وتارەكانى پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) ،هەرگیز لە
فضُل َصَلٍة وَ
مەجلیس و وتارى وەلییان و مورشیدان ناچێت .ڕاستییەكەى ،مەحاڵە توانيبێتمان
لەڕێى ئەم پەیڤە خام و دەربڕینە شڕوپڕانەوە كەش و هەواى ئاسمان ئەندازى نێو
ئەو مەجلیسانە لە ڕووپەڕى دەروونتاندا بنەخشێنین .بەاڵم ڕاستییەك هەیە كە
هەریەكەمان لە الى خۆیەوە دەتوانێت دەركى بكات؛ ئەویش بریتییە لەوەى كە
پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) لە كۆڕ و دانيشتنەكانيدا لەسەروو بەرگە هەواى
بوونى خۆیەوە دەالقەیەكى دەكردەوە و ،لە ڕێى دڵ و ویژدانیەوە ،كە كردبوونیە
ئاوێنەى ئەو تەجەللییاتانەى لە حەق تەعاالوە دەهاتن ،لە پرتە و هەناسەیەكدا
ئامادەبووانى مەجلیسەكەى بەو ڕەنگگرتەییە بگۆڕەى خۆى ،بەرەو لوتكەكان بەرز
دەكردەوە .بەڵێ ،با بۆ ماوەیەكى زۆر كەمیش بێت ،ئەوانەى توانیان ئەو حوزوورەیان
بۆ ڕەخسا ،بازیاندایە هەڵبژاردەترین ئەو جێیانەى مرۆڤ بتوانێت پێیان بگات.
حوزوورى ئەو نازدارە داراى ڕەنگگرتەییەك بوو ،لەسەروو هەموو خەماڵندنێكەوە.
ئەوەى تەنها جارێك دەچووە ناوى ،وەك بڵێى فریشتاوى دەبوو و بەو شێوەيە دەهاتە
دەرەوە .دڵ و دەروونیشیان هیچ خراپەیەكى تێدا نەدەما.
(فەتانەت  -عيصمەت)
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نموونەيەك لە ڕەنگگرتەيى (اإلنصباغ)
یەكێكیش لە هەرە گرنگترین ڕازەكانى نەگەیشتنەوەى هیچ وەلییەك بە هاوەڵە
بەڕێزەكان ،حەقیقەتى ئا ئەم ڕەنگگرتەییەیە.
زانایەكى گەورەى هاوچەرخیش سەبارەت بەم ڕەنگگرتنە دەدوێت و دەڵێت:
“ڕۆژێكیان ئەم پرسیارەم بە دڵدا هات؛ بۆچى كەسانى پایەبەرزى وەك محێدینى
عەرەبى ناگەنە پلەى هاوەڵە بەڕێزەكان؟ ئەوەبوو لە كاتى بە ئەنجام گەیاندنى
نوێژدا ،خواى گەورە "سوجدە"یەكى هاوشێوەى سوجدەى هاوەاڵنى بە نسیب كردم.
1
ئیتر ئەو كات تێگەیشتم كە بەرزبوونەوە بۆ پلەى هاوەاڵن مەحاڵە”.
پێدەچێت پەنجەرە لەسەر ئەم زاتە گەورەیە كرابێتەوە و پێى ڕاگەیەنرابێت كە
سوجدەكەى هاوشێوەى سوجدەى هاوەاڵن بووە .گرنگ لێرەدا ناوەڕۆكى باسەكەیە.
ئەویش ئەوەیە كە :ئەم زاتە دەڵێت ئامادە بووە عيبادەتى ساڵێكى تەواوى خۆى
لەپێناو یەك ڕكاتى ئەو جۆرە نوێژەدا ببەخشێت .ئەمە لە كاتێكدا بە بینینى
نوێژى یەكێك لە قوتابييەكانى ئەو زاتە كە وەك مامۆستاكەى نوێژى دەكرد ،وام
لێهات شەرم لە نوێژەكانى خۆم بكەم .جا ئیتر صەحابى ناوى لوتكەیەكى ئاوایە
لە هاوەڵێتى پێغەمبەردا .ئەو نوێژەى كەوا ئێمە بە ڕكاتێكیشى ناگەین ،ئەوان بە
بەردەوامى بەو قووڵى و ڕۆچوونە تیایدا ئەنجامیان دەدا.
چونكە ئەوان وانەكانیان ڕاستەوخۆ لە خودى رسول اهلل خۆیەوە وەردەگرت.
ئەمە جگە لەوەى كە سەرجەم بابەتەكانى دین لەو سەردەمەدا تەڕ و تازە و نایاب
بوون .ئەوەتا ڕۆژێك گوێیان بە زایەڵەى بانگ دەزرنگایەوە كە ئەمەش بەس بوو
بۆ ئەوەى تا ماوەیەك جۆش و خرۆشیان زیندە ڕابگرێت ...ڕۆژێكى تریش بە دەم
خوانێكى ئیالهى جیاوازەوە ،حوكمێكى تازەى ترى دین وەك نۆبەرە میوە دەخرایە
 ، 1وتەكان ،پاشكۆى وتەى بيست و حەوتەم.
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پێشیان ،ئەم جارەشیان ئەم خوانە ئاسمانییە گیانێكى نوێى ترى تێدا دەبوژاندنەوە...
كەچى سەربارى هەموو شتێك ،هێشتا كۆمەڵە داڵنێك هەر مابوون كە تەنانەت
لەو كەش و هەوایەشدا نەتوابوونەوە .خاوەن ئەو جۆرە داڵنە الیان ئاسایى بوو بێ
ڕێزى و زبرى لە بەرامبەر ئەو پێغەمبەرە نازدارەدا بنوێنن ...كەچی ،ئەو زاتە كە
یەكپارچە ناسكى بوو ،بەچاوى لێبوردەییەوە بۆ ئەم جۆرە ڕەفتارانەى دەڕوانى و،
ڕەقى و زبرییەك نەمابوو لە زەریاى نەرموونیانيى خۆیدا نەیتوێنێتەوە.
بەڵێ ،لە هەر هەنگاوێكیدا ئەمڕۆ و سبەینێ و داهاتووى لەبەرچاو دەگرت
و بە گوێرەى ئەمە مامەڵەى دەكرد .خۆ ئەگەر پەناى ببردایە بۆ مامەڵەى ڕەق،
ئەوا -بە دەربڕینە قورئانییەكە 1-هەموان لە دەورى باڵوەیان دەكرد .كەواتە باڵوە
نەكردنى خەرمانەكەى دەورى ،لە ڕوویەكەوە دەگەڕێتەوە بۆ نەرمونیانى و هێمنى
ئەو سەروەرە .ئەو بۆ ئەوە نەهاتبوو خەڵكى بشكێنێت و كۆمەڵگەش پەرتەوازە
و بێ شیرازە بكات ،بەڵكو بۆ ئەوە هاتبوو دەستى گشت مرۆڤایەتى بگرێت و
بیانگەیەنێتە بەختەوەرى دنیا و ئاخیرەت .جا ئیتر مرۆڤایەتیش ژیانى هەمیشەیى
و نەبڕاوەى لەو ڕێگەیەدا دەست كەوت كە ئەو پیشانى دابوون .كەوابێ نیگاكانى
هەردەم ڕووەو ئەبەدیەت ڕوانیویانە و هەڵسوكەوتەكانيشى بەپێى تێڕوانينێكى
سەروو كاتيى لەم جۆرە پالنڕێژ كردووە.
حەزرەتى خالید یەكێك بوو لەوانەى لە جەنگى ئوحوددا زیانێكى زۆرى بە
موسوڵمانان گەیاندبوو .كەچى ئەو كاتەى هاتە حزوورى پێغەمبەرى خوا و تەسلیم
بوونى خۆى نیشاندا ،بە جۆرێك مامەڵەى لەگەڵدا كرا ،بۆ ڕۆژى دواتر خۆى بە
پارچەیەك لە سەروەرمان دەزانى .تەنانەت ئەوەندە دڵگران بوو لە بەشدارى پێ
نەكردنى لەو جەنگەى لەو ماوەیەدا ڕوویدا ،تا بەرەبەیان فرمێسكى هەڵڕشت.
 1بڕوانە سورەتى آل عمران ،ئايەتى .١٥٩
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گرنگى ئەم بەسەرهاتە لەوەدايە كە تێمان دەگەيەنێت چۆن ئەو هاوەڵە بەڕێزە توانى
بەو ماوە كەمە و لەو ئاستەدا لە پێغەمبەرى خوادا بتوێتەوە و ڕەنگى بگرێت.
هەردوو هاوەڵى پایەبەرز؛ عەمرى كوڕى عاص و عیكریمە ،هەردووكیان بەر
ُ
لە موسوڵمانبوونیان خراپەى زۆریان بەرامبەر پێغەمبەرى خوا َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ
ئەنجام دابوو .بەاڵم نەرمونیانى و هێمنى پێغەمبەرى خوا بە چەشنێك ئەوانیشى
تواندەوە ،لە دواییدا دەتوت هەردووكیان بوونەتە شمشێرى ئیسالم بەسەر سەرى
كوفرەوە .خۆ ئەگەر هەر لە سەرەتاوە ئەو پایەیە لەبەرچاو نەگیرایە كە ئەم جۆرە
كەسانە لە داهاتوودا بەدەستیان دەهێنا ،ئەوا بە هیچ شێوەیەك ڕێى تێ نەدەچوو
ئەو كەسانە بێنە ڕيزى هاوەاڵنەوە.
نموونەيەكى تريش "ئيبن هیشام"ە كە الى هەموان ناسراوە .ئەم هاوەڵە بەڕێزە ،كە
براى ئەبوجەهل و مام و خەزوورى عیكریمەش بوو ،بە ماوەیەكى كەم پێش وەفاتى
سەروەرمان موسوڵمان بووبوو .ئەو ئيبن هيشامەى كەوا تا كاتى موسوڵمانبوونی،
بەردەوام لە بەرە و ڕیزەكانى پێشەوەى كوفردا دژ بە ئیسالم دەجەنگا ،لەپاش
موسوڵمان بوونیشى هەروا لە ڕیزەكانى پێشەوە ،بگرە لە پێشى پێشەوە دەبینرا .تا
دواجار لە یەرمووكدا هەنجن هەنجن كرا و بە شەهیدى بەرەو الى پەروەردگارى
گەڕایەوە.
لە كۆتا ساتەكانى ژیانیدا ئاوى بۆ دێنن .لەو كاتەدا كە مەتارەكە دەبات
بۆ لێوى ،كەمێك لەوالى خۆيەوە گوێى لە نووزەیەك دەبێت .وا دیارە ئەم دەنگە
شەكەتەش داواى ئاو دەكات .حاریس یەكسەر مەتارەكە لە لێوەكانى دەكاتەوە و
ئاماژە دەكات؛ ئاوەكە ببرێت بۆ خاوەنى ئەو دەنگە ..درێژەى بەسەرهاتەكە الى
هەموان زانراوە ...لەو ساتە وەختەدا كە ئەم دووەم كەسەش خەریكە دەم بەرێت بۆ
مەتارەكە ،دەنگێكى تر دەبیسترێت كە ئەویش ناڵەيەتى بۆ "ئاو" .جا ئیتر كەسى
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دووەمیش ئاماژە بۆ كەسى سێیەم دەكات .تا ئاوەكەشى دەگاتێ ،گیانى ئەسپەردە
دەكات ..كاتێكیش بەرەو الى ئەوانى تر دەگەڕێنەوە ،دەبینن هەرسێكیان بێ ئەوەى
قومێك ئاو بچێتە سەر لێوى وشك هەڵهاتوویان ،چاویان لێكناوە و بەرەو ئاسۆى
ڕۆحیان لە شەقەى باڵیان داوە.
خەمخۆرى ...ئەمیش یەكێكى ترە لە خەسڵەتە نایابەكانى ئەو پێغەمبەرە
(صلَ ُ
نازدارە َ
َسالُمُه َعلَيِْه) .هاوەاڵنیش بەهۆى ڕەنگگرتەییان بە پێغەمبەرى
هلل وَ
وات ا ِ
خواوە ،لە ڕیزى هەرە پێشەوەى ئەم خەسڵەتەدا بوون .بەڵێ ،ئەو لەپێناو ژیاندنەوەى
كەسانى تردا دەژیا و قوربانيى واى دەدا ،ژیرى لە ئاستیدا دۆش دادەما .وەك چۆن
خۆى وا بوو ،هاوەاڵنیشى هەر بەو شێوەیە بوون .ئەو نموونەیەى سەرەوەش ،تەنها
1
دانەيەكى نێو ئەو خەرمانە سەرسامكەرەيە...
زەیدى كوڕى سەعنە دەگێڕێتەوە:
بەر لە موسوڵمان بوونم ،پێغەمبەرى خوا بڕێك پارەى لێ قەرزكردبووم .منيش
پێش وادەى خۆى ڕۆیشتم بۆ الى و داواى قەرزەكەم لێ كردەوە .هەر ئەوەندە نەبوو
داواى قەرزەكەم بكەم و بەس ،بەڵكو پێشم وت“ :ئێوەى ڕۆڵەكانى عبدالمطلب هەروا
قەرز كوێرن!” عومەر بەم قسەیەم هەڵچوو و هاتە قسە“ :ئەى دوژمنى خوا ،گەر
لە نێوان ئێمە و جولەكەدا ڕێككەوتن نەبوایە ،ئەوا هەر ئێستا كەللەم دەپەڕانديت!
بەرامبەر پێغەمبەرى خوا بە ئەدەبەوە قسە بكە ”.پێغەمبەر تەماشایەكى كردم
و بزەیەكى بەڕوومدا نواند .ئەوجا بە حەزرەتى عومەرى فەرموو“ :ئەى عومەر،
مافى ئەم پیاوە بدەوە .ئينجا لەبەر ئەوەش كە ترساندت ،بیست صاع زیاترى
بدەرێ”.
حەزرەتى عومەر لەسەر فەرمانى پێغەمبەرى خوا هەستا و لەگەڵ زەیدى
 1حاكم ،المستدرك 270/3؛ إبن عبدالبر ،اإلستيعاب .1084/3
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كوڕى سەعنەدا كەوتنەڕێ .پاش ئەوەى شتەكانى پێدا ،زەید ڕووى كردە حەزرەتى
عومەر و چەند قسەیەكى پێ وت كە هەرگیز چاوەڕێى نەدەكرد:
“ئەى عومەر! دەزانم بە هەڵسوكەوتەكەم تووڕە بوويت .بەاڵم ئەوە بزانە هەرچى
شتێك لە تەوراتدا لە پەسنى دوایين پێغەمبەردا هاتووە ،هەموویم لەودا بینیوە.
تەنها ئایەتێك نەبێت كە دەیوت :ی َ ْس ِب ُق حِ ْل ُم ُه َج ْهلَ ُه َو َل ت َ ِزي ُد ُه ِش ّ َد ُة ا ْل َج ْه ِل َعلَ ْي ِه
ِإ ّ َل حِ ْلما ً “هێمنى و ئارامییەكەى پێش جەهلەكەى دەكەوێت .توندى و سەختى ئەو
جەهلەى لە بەرامبەریدا دەنوێنرێت ،جگە لە هێمنى و ئارامى هیچى ترى زیاد
ناكات ”.بۆیە منیش دەموت تۆ بڵێى حیلمەكەشى بەو شێوەیە بێت كە لە تەوراتدا
هاتووە! دەمویست ئەوە بزانم ،ئەو قسانەشى كە كردم ،هەر لەبەر ئەم مەبەستە
بوو .جا ئێستا كە دڵنیا بووم ،ئەوا باوەڕ دەهێنم كە ئەو خودى ئەو پێغەمبەرەيە
كە تەورات هەواڵ و مژدەى هاتنى داوە .لەم ساتە بەدواوە باوەڕ دەهێنم و شایەتى
1
دەدەم كە ئەو دوایەمین پێغەمبەرە”.
پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْهأَفَْضُل ا َّلصَلِة وَأَمتُّ التَ ْسِليم) دڵى زاناى جولەكە ،زەیدى كوڕى
سەعنەشی هەر لە ڕێى هێمنى و ئارامييەكەيەوە نەرم كرد و بوو بە هۆكارى ئەوەى
بێتە ناو ئیسالمەوە.

ُ
بەڵێ ،پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) بە ڕادەیەك نەرمونیان و لەسەرخۆ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
بوو ،لە تواناى كەسدا نەبوو بەرگەى ئەو شتانە بگرێت كە ئەو بەرگەى دەگرت.
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هاوسەنگى و ئیستیقامەت دوو دیوى ترى لێك جیانەبووەوەى
ئەم هێمنى و لەسەرخۆییەى بوون .ئەو پێغەمبەرى خوایەى كە هەميشە بە هێمنى و
ئارامى وەاڵمى ئەو سووكايەتى و بێ ڕێزيانەى دەدايەوە كە ڕووبەڕووى كەسایەتى
خۆى دەبوونەوە ،كەچى لە ئاست ئەو ستەمەى دەرهەق بە یەكێكى تر ئەنجام
 1إبن حبان ،صحيح 524-521/1؛ طبراني ،المجمع الكبير 223-222/5؛ حاكم ،المستدرك
700/3؛ إبن سعد ،الطبقات الكبرى .361/1
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دەدرا ،وەك شێرى نەڕ تووڕە دەبوو و ،تا ئەو كاتەشى حەق دەگەڕێنرایەوە بۆ
خاوەنەكەى ،بە هیچ جۆرێك توڕەییەكەى دانەدەمركایەوە .ستەم بەرامبەر بە كێ و
َّ ُ
اهللتَع َ
لە الیەن كێوە بكرایە ،ڕەفتارى پێغەمبەر َ
َسلَّ ْم) هەر هەمان شت
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ
بوو .بەتایبەت پشتگوێ خستنى فەرمانە دینییەكان بێ ئەندازە تووڕەیان دەكرد
و ئۆقرەيان لێدەبڕى .ئەمەش خۆى لە خۆیدا ڕوونترین ئاماژەیە بۆ ئەوەى كە ئەو
سەروەرە تا چەندە مرۆڤێكى هاوسەنگ بووە .ئەم دوو چەشنە لە هەڵسوكەوت،
كە وەك دوو ڕەفتارى دژ بەیەك دێنە بەرچاو ،دیوێكن لە دیوە ئاسمانییەكانى
ُ
(صلََّى اهلل َعلَيِْهَوَعلىآلِِه َ
كەسایەتییە ناوازەكەى پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم).
وص ْحِبِه وَ
ئێستاش بە مەبەستى بەرچاوڕوونى زیاتر ،یەك دوو نموونە دەهێنينەوە سەبارەت
بەو بابەتانەى لە سەرەوە باسكران:

ئیمامى بوخارى و موسلیم لە ئەبو مەسعودى ئەنصارییەوە دەگێڕنەوە كە:
“ڕۆژێكیان یەكێك لە هاوەاڵن هاتە خزمەت پێغەمبەرى خوا .ئەم هاوەڵە بەڕێزە
سكااڵى لەو كەسە دەكرد كە پێغەمبەرى خوا ناردبووى تا پێشنوێژى بۆ ئەو كەسانە
بكات كە ناتوانن بێن بۆ مزگەوت .هۆكارى سكااڵكەش ئەوەبوو كە ئەم ئیمامە
نوێژى بەیانیانى زۆر درێژ دەكردەوە.

ُ
بۆیە ڕێك بە پێغەمبەرى َ
َسلَّ ْم) وت“ :ئەى پێغەمبەرى خوا! بە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
هۆى فاڵنە كەسەوە خەریكە چى دى نەچم بۆ جەماعەت .چونكە نوێژەكانى زۆر
درێژ دەكاتەوە”.

ُ
بە بیستنى ئەم قسەیە ،پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) برۆكانى گرژكرد
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
و تووڕەیى لە ڕووخساریدا دەركەوت .پاشان چووە سەر مینبەر و ڕووى كردە
ئامادەبووان“ :ئەى خەڵكینە! ئێوە مرۆڤەكان دەتۆرێنن .كێ لە ئێوە پێشنوێژى
كرد ،ئەوا با درێژە بە نوێژەكەى نەدات .چونكە لە ناوتاندا كەسانى نەخۆش و پیر
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و خاوەن پێداویستى هەن”...

1

خودى خۆیشى هەرواى دەكرد .جارى وابوو نوێژەكەى درێژ دەكردەوە و هەندێ
جاریش بە گوێرەى بارودۆخى خەڵكەكە ،هەتا بكرایە بەكورتى ئەنجامى دەدا.

پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) موعازى كوڕى جەبەلى زۆر خۆشدەویست.
لف َصَلٍة وَ
بەاڵم وەختێ سكااڵى ئەوەیان الكرد كە نوێژى خەوتنان زۆر درێژ دەكاتەوە،
دیسان تووڕەبوو و سەرزەنشتى ئەم هاوەڵە لەداڵ ئازیزەى كرد و فەرمووى :أَفَتَّا ٌن
ْت “ئایا تۆ فیتنە هەڵگيرسێنيت ،ئایا تۆ فیتنە
ْت ،أَفَتَّا ٌن أَن َ
ْت ،أَفَتَّا ٌن أَن َ
أَن َ
2
هەڵگيرسێنيت ،ئایا تۆ فیتنە هەڵگيرسێنيت؟”

ئوسامەى كوڕى زەید لە یەكێك لەو جەنگانەدا كە سەركردایەتى مەفرەزەیەكى
دەكرد ،ڕووبەڕووى كابرایەك دەبێتەوە .بەهەر پاڵنەرێك بێت كابرا دەیەوێت
موسوڵمان بوونى خۆى ڕابگەیەنێت ،بۆیە دەڵێت“ :باشە قبووڵمە ”.بەاڵم حەزرەتى
ئوسامە پێى وایە كابرا لەترسا ئەمەى وتوە و لە دڵەوە نییە ،بۆيە دەستى لێ
هەڵدێنێتەوە و دەیكوژێت .بەگوێرەى ڕیوایەتێكى تر كابرا شایەتمانیشى هێناوە.
جا ئەگەر وتەكەى سەرەوەشى وتبێت ،هێشتا هەر نەبووە بە موسوڵمان .خۆ
ئەگەر شایەتمانیشى هێنابێت ،ئەوا لە ترسا بووە .حەزرەتى ئوسامە وا بیرى
دەكردەوە ،بەاڵم لە گەڕانەوەدا كاتێك هەواڵەكە بە پێغەمبەر (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم)
فضُل َصَلٍة وَ
گەیەنرا ،سەروەرى هەردوو جیهان دەستبەجێ ئوسامەى بانگكردە حوزوورى خۆى؛
لێپرسینەوەى لەگەڵدا كرد و ئوسامەش بەبێ شاردنەوەى هیچ شتێك ،ڕووداوەكە
چۆن بوو ئاوا گێڕایەوە .لە بەرامبەر ئەمەدا پێغەمبەرى خوا ئەوەندە تووڕەبوو،
ت ق َ ْلبَ ُه “سنگیت شەق كرد و تەماشاى دڵى بكەى؟”
بێ وەستان دەیووت :أ َ َشق َْق َ
ُ
ئیتر بەم شێوەیە بێزارى خۆى دەردەبڕى .تەنانەت پێغەمبەر َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ
 1بخاري ،علم  ،٢٨أذان 61؛ مسلم ،صالة .182
 2بخاري ،األذان 63 ،60؛ مسلم ،صالة .179-178
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ئەوەندە ئەم قسەیەى دووبارە كردەوە ،گەيشتە ئەو ڕادەيەى حەزرەتى ئوسامە
بڵێت“ :بريا تا ئەمڕۆ موسوڵمان نەبوومايە و گوێم لەم قسانە نەبوايە 1”.ئەمە
لە كاتێكدا حەزرەتى ئوسامە كەسێك بوو لە ئامێزى پێغەمبەرى خوادا گەورە
بووبوو و بە ئەندازەى حەزرەتى حەسەن و حەزرەتى حوسەين لە دڵى ئەو نازدارەدا
خۆشەویستبوو.
جارێكیان ئەبوذەر بە بیالل دەڵێت“ :ئەى كوڕى ژنە ڕەشەكە!” حەزرەتى
بیاللیش دەچێتە خزمەتى پێغەمبەرى خوا و سكااڵى خۆى ال دەكات .پێغەمبەرى
خواش (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) حەزرەتى ئەبوذەر بانگ دەكات و لەسەر ئەم ڕەفتارەى
لێى تووڕە دەبێت و بەم شێوەیە سەرزەنشتى دەكات“ :تا ئێستاش نیشانەى نەفامیت
2
تێدا ماوە”.
ئەوەتا لە دەمەقاڵێیەكى بچووكى نێوان حەزرەتى ئەبوبەكر و حەزرەتى عومەردا،
بانگى حەزرەتى عومەر دەكات كە بووبووە مایەى ڕەنجاندنى حەزرەتى ئەبوبەكر
و مافى حەزرەتى ئەبوبەكرى ال ناهێڵێتەوە 3.لە كاتێكدا ئێمە دەزانين حەزرەتى
عومەرى چەندە خۆشويستووە.
لەم نموونانە و سەدانى ترى وەك ئەمانەوە دەگەینە ئەو ئەنجامەى كە پێغەمبەرى
خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) هێمنى و ئارامییەكەشى هەر وەك خەسڵەتەكانى ترى داراى
فضُل َصَلٍة وَ
هاوسەنگى بووە .بەڵێ ،هاوشێوەى سەرجەم بابەتەكانى تر ،لەم بابەتەشدا كتومت
بەرجەستەكارى ڕاستەڕێ بووە .ئەو پێغەمبەرە پێشەوایەى لەئاست نابەجێترین و
ناقۆاڵترینى ئەو هەڵسوكەوتانەى كەسى خۆیان دەكردە ئامانج ،بووبووە دەريايەك لە
1
2
فتح
3

بخاري ،مغازي 45؛ مسلم ،إيمان .160-158
بخاري ،إيمان  ،22األدب 44؛ مسلم ،أيمان 39-38؛ بيهقي ،شعب اإليمان 288/4؛ إبن حجر،
الباري .86/1
بخاري ،تفسير (.3 )7
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هێمنى و لێبوردەیی ،كەچى بەرامبەر پێشێلكردنى مافى كەسانى تر ،وەك زريان
دەهاتە گۆ و پێشێلكار هەركێيەك بوايە ،بەهەر جۆرێك بێت نەیدەهێشت بەسەریدا
بڕوات و هەرچۆنێك بێت مافى دەگێڕایەوە بۆ خاوەنەكەی.

 .٤كەرەم و تەوازوعەكەی
بەرلەوەى بچینە ناو باسەكەوە ،پێم خۆشە شتێكى بچووكتان وەبير بهێنمەوە؛
ئەوەبوو پێشتر هەڵوێستەیەكمان لەسەر بابەتى "فەتانەتى ناوازەى پێغەمبەرى خوا"
كرد .جا مادەم باسەكە گەیشتووەتە ئێرە ،جێى خۆیەتى دیسانەوە ئەو ڕاستييە
دووپات بكەینەوە كە :فەتانەت ،ئەو مەنتیقە پێغەمبەرانە وەحی ڕەهەندەيە كە
زمانى ژیرى لە ئاستیدا تەتەڵە دەكات و مایەپووچى خۆى ڕادەگەیەنێت.
بۆى هەیە هەموو ژیرییەكان لە شوێنێكدا هێزیان لەبەر ببڕێ و پەكیان
بكەوێت ...زانستەكانیش تا خاڵێكى دیاریكراو بڕبكەن و لەدواى ئەوەوە دەسەپاچە
ببن ..بەاڵم ئەوە فەتانەت و مەنتیقى پێغەمبەرانە -بەو واتایەى لەسەرەوە ڕابوورد-
كە هەروەك قومرى باڵدەگرێت و دەدات بەالى لوتكە سەركەشەكاندا و بەجێیان
دێڵێت .ئەمەش بۆ خۆى بەڵگەیەكى ترە لەسەر پێغەمبەرایەتيى ئەو پێغەمبەرە
نازدارە.
لە ڕاستیدا ئامانجى سەرەكيمان لە كردنەوەى دەرگاى ئەو هەموو باسە،
خستنەڕووى پێغەمبەرایەتيى ئەو سەروەرەيە .بۆ نموونە؛ مەحاڵە ئارامگرى
و هێمنییەكەى ببینیت و تەصدیقى پێغەمبەرایەتیەكەى نەكەیت ..وەك ئەوەى
حەقیقەتى "محمد رسول اهلل" لە سيماى درەخشانى هێمنى و ئارامييەكى نوسرابێت
وايە ..سەرجەم ویژدانە زیندووەكانى دنیاش سەرگەرمى خوێندنەوەى ئەو نووسینەن.
خۆ ئەگەر كەسێ هەبێ ،بەم جۆرە بەڕووى مەترسیەكاندا وەستابێتەوە و بەم
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تێڕوانينەوە سنگى لە كارەساتەكان دەرپەڕاندبێت ،ئەوا هەبێ و نەبێ ئەو كەسە
پێغەمبەرى خوایە (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم).
لف َصَلٍة وَ
كاتێكيش لە ئاوێنەى سۆز و ڕەحمەتەكەیەوە بۆى دەڕوانین ،سیماى نوورپەخشانى
هەمان حەقیقەت سەرلەنوێ بەوێنەى خۆر بەڕووماندا دەدرەوشێتەوە .ئاخر چونكە
ئەو ،دەریایەكى بێ بن بوو لە سۆز و میهرەبانی .لەم ڕووەشەوە زۆر لە پەڵەهەورە
بارانبارەكان چڕتر و بەخششبارتر بوو .كاكڵەى قسە ئەمەیە :ئەو شتێكى تر نیە
جگە لەوەى كە "رمحة للعاملنی"ە.

دەبێ ئەوەش بزانین كە ڕەحمەتەكەى تەنها لەبازنەى مرۆڤایەتیدا قەتیس
نەمابوو ،بەڵكو تەواوى بوونەوەران سوودیان لێوەرگرتووە و سوودیشى لێوەردەگرن
و هەتا ڕۆژى پەساڵنیش هەروا سوودمەند دەبن .ئێمەش لە الیەن خۆمانەوە جار
لەدواى جار بۆ ئەو خاوەن بەزەییە بێ سنوورەمان ڕووانى كەوا لە ويژدانيدا هەستى
بە پەرۆشييەك دەكرد ،دەتوت پەرۆشيى ئەو باڵندەیەيە كە بێچووەكانى ون كردووە.
لە كۆتاييشدا هەوڵماندا ئاوڕێك بە الى هێمنى و نەرمونیانیيەكەیدا بدەینەوە و
ئەوە بخەينەوە ياد كە ئەمەش مەودایەكە لە مەوداكانى ڕەحمەتەكەى .هەرچۆنێك
بێت سەرەنجام هەريەك لەمانە دیوێك لە دیوەكانى فەتانەتەكەى پێك دەهێنن.
تێگەیشتنى فەتانەتیش كاتێك مەیسەر دەبێت كە خوێندنەوەيەكى هەمەكييانەى بۆ
بكرێت و بە هەموو لق و بەروبوومەكانيەوە بۆى بڕوانرێت.

بڕگەیەك لە بەخشندەیى و سەخاوەتمەندییەكەی
ڕوويەكى ترى ڕەحمەتەكەى ،كە ئەویش خۆى لە خۆیدا ڕوويەكى ترى
فەتانەتەكەى پێك دەهێنێت ،بریتیە لە سەخاوەتمەندييەكەى .ئێستاش با زیاتر
بابەتەكە ڕوون بكەینەوە:
(فەتانەت  -عيصمەت)
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كەرەم؛ بەواتاى چاكەخوازى و خەسڵەتى سەخاوەتمەندى دێت .ئەم خەسڵەتە
لەناو عەرەبەكاندا خەسڵەتێكى زۆر بەرباڵو و خوازراو بووە .كاتێك دەچیتە بنج
و بناوانى شیعرى سەردەمى جاهیلییەوە ،دەبینيت كە عەرەبى ئەو ڕۆژگارە
شانازییان بەم بابەتانەوە كردووە؛ ئەوەندە مەڕ و ئەوەند چێڵ و ئەوەندە وشترمان
بۆ میوانەكانمان داوە بە زەویدا و ئاوا و ئاوامان كردووە .خوان ڕازاندنەوە و
خزمەتكردنى سەخاوەتمەندانەى میوان ،هۆكارى خۆهەڵكێشانیان بووە و لەم
ڕووەوە تیرە و هۆزەكان پێشبڕكێیان كردووە .بەاڵم هەموو ئەمانە لە خۆپەرستى و
خودبینيانەوە سەرچاوەى گرتبوو.
جا ئیتر لەوەها سەردەمێكدا كە بەخشندەیى و سەخاوەتمەندى تا ئەو ڕادەیە
بەبرەو بوو ،كەسێك لەناویاندا هەڵدەكەوێت كە بە دەست و دڵ جوانى ناسراوە و
بەخشندەترینى بەخشندەكانە .هەر كە بەخشندەیى و سەخاوەتمەندى ئەویان دی،
زمانى هەموویان لەگۆ كەوت .ئەم زاتە بەخشەندەیە ،هەرچییەكى بكردایە تەنها
َجَّل) دەيكرد .گەر هەموو دنیاشى ببەخشیایە بە كەسێك،
لەبەر خواى گەورە (َعَّز وَ
بە تاكە وشەیەكیش چییە باسى نەدەكرد .بگرە شیعرى ئەو شاعیرانەى قبووڵ
نەدەكرد كە لە دووتوێى دەربڕینەكانیاندا بە سەخاوەتمەندى و جوامێرييەكەيدا
هەڵيان دەدا .لەبرى ئەوە ،وەسف و پەسنەكانى دەگەڕاندەوە بۆ ئەو زاتەى كە "أكرم
األكرمنی"ە و هەر خۆى بەخشندەى ڕاستەقينەيە.

ُ
پێغەمبەرى پێشەوا َ
َسلَّ ْم) ئاوێنەیەكى درەخشانى ئەوتۆ بوو ناوى
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
پيرۆزى "الكريم"ى خواى گەورەى تێدا دەردەوشايەوە .وەك هەموو بوارێكى تر ،لەم
بوارەشدا جێنشينى هەرەبااڵى پەروەردگار بوو ..ئەستەمیشە لەسەر زەويدا لەو
بەخشندەترت بەرچاو بكەوێت.

حەزرەتى محمد (َعلَیِْه ا َّلصَلِةَوا َّلسَلم) ڕێگەى بەخشندەییە و بەخشندەییش ڕێگەى
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چوونە بەهەشتە .هەرچى چرووكى و ڕژدیشە كە قورئان بە(شح) 1ناوى دەبات،
ڕێگەیەكە ئادەمیزاد بەرەو دۆزەخ دەبات .تەنانەت ئەو كەسانەش كە لە دوورەوە
سەروەریان دەبینی ،دەستبەجێ بە سیفاتەكانیدا دەیانناسیەوە و دەیانوت“ :ئەمە
خۆیەتی ”.ئەوەتا بیرمەندى گەورەى سەردەم بە "یاوەرى ئەكرەم" ناوى دەبات .ئەو
تاكە ڕابەرى مرۆڤایەتى و بەم هۆيەشەوە تەنها ڕێى گەيشتنە بەهەشتە .بێ
ئەوەى پرسیار لەو بكرێت ،چوونە بەهەشت نیيە .هەر هاوكێشەیەكيش ئەوى تێدا
بەهەند وەرنەگیرابێت ،هاوكێشەیەكى پارسەنگ و سەراوژێرە .حەزرەتى محمد
(َعلَيِْه ا َّلسَلم) حساب شكێنێكى ئەوتۆیە كە هەموو حساباتە مرۆییەكان دەدات
بەسەر یەكدا و ،حساب كەرەوەیەكى واشە كە هەموو حساباتەكان دەكاتەوە .ئێمەش
دێين و یەكێك لە ناونیشانەكانى بەدیهێنەرى شكۆمەندى لێ دەنێين كە "أكرم
األكرمین"ە .چونكە مرۆڤێكە بە بەخشندەییەكەى سنوورى هەرچى چوارچێوەى
مرۆیى هەیە تێى پەڕاندووە ..لەم بابەتەشدا ئەو تاقانە شاگردى پەروەردگاریەتی.
لە ڕێى بەخشندەییەكەیەوە چووە داڵنێكەوە كە بە ئاكارە بڵندەكانى پێشووى
نەیتوانیبوو ئاوەدانيان بكاتەوە .وەك بڵێى میهرەبانیەكەى بەوێنەى پەڵەهەورێك
سەرەتا هەڵماوە و بەرزبووەتەوە و ،پاشانيش خەستبووەتەوە و لەشێوەى بەخشندەییدا
داباریوە بەسەر بوونەوەراندا و ،ڕەق و تەقیيەكانى نەرم كردووە و لە هەموو
جێیەكدا زەمینەى بۆ بااڵكردنى نەونەمام و چرۆكان سازاندووە .واتە ،بە هێمنى و
شێنەییەكەى ڕۆحەكانى فەتح كردووە و بە بەخشندییەكەشى تەختى تێدا داناون.
جا بۆيە ئەگەر خوێندنەوەیەكى پێكەوەیى نەبێت بۆ ئەم دوو الیەنە ،ئەوا لە
تێگەيشتنى ڕوويەكى گرنگى كەسایەتيى ئەو سەروەرە بێ بەش دەبين.
خۆ ئەگەر بیویستایە ،دەبووە دەوڵەمەندترین كەسى دنیا .مەگەر سەرانى
قوڕەیش هەر لە سەرەتاكانى ئاشكراكردنى پێغەمبەرایەتیەكەیدا بە مەرجى دەست
1

بڕوانە :سورەتى النساء ،ئايەتى ١٢٨؛ سورەتى التغابن ،ئايەتى ٩؛ سورەتى الحشر ،ئايەتى .١٦
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هەڵگرتن لە بانگەوازەكەی ،پێشنیازێكى لەم جۆرەیان نەخستبووە بەردەمى؟ 1لە
قۆناغەكانى دواتریشدا هەموو ئەو شتانەى موسڵمانان لە پێناوى خوادا دەیانبەخشی،
بەژێر دەستى ئەودا تێدەپەڕى .ئەو دیاريیانەش كە لە فەرمانڕەوا و كاربەدەستانەوە
بۆى دەهاتن ،لەوەدا نەبوو لە مەزەندە كردن بێن .بەاڵم ئەو هەرگیز بیرى لەوە
نەدەكردەوە ببێت بە خاوەنى هیچ كام لەو شتانە ..نەك هەر بیرى نەدەكردەوە ،بگرە
شتى وا هەر بە كەنارى خەیاڵیشیدا تێ نەپەڕیوە.
ئەو هەردەم خۆى وەك ڕێبوارێك دەهاتە پێشچاو و بەو هەستەوە دەژیا كە
لە داهاتوویەكى نزیكدا كۆچ دەكات .بە الى ئەوەوە دنیا ئەو درەختە بوو كە لە
دەمى ڕێبوارییەكى دوور و درێژدا ،بۆ ماوەیەكى كاتى لەژێر سێبەرەكەیدا وچان
2
دەدرێت.
كەوابوو ،دەبوو لەم گەشتە دوور و درێژەدا ،دڵى خۆى وابەستەى شتانێك
بكات كە هەر بەڕاستى شایانى ئەوە بوون گرنگییان پێ بدرێت .هەروەها دەشبوو
مرۆڤەكان شارەزاى ئەو ڕێگایانە بكات كە بەرەو مرۆڤایەتى ڕاستەقینە دەیبردن.
ئەوەندەى لەژێر ئەم درەختەدا دەمایەوە ،دەمایەوە و دواتریش لەسەر ڕێى خۆى
بەردەوام دەبوو .ئامانج و مەبەستەكە زۆر بەرز و بااڵ بوو .گەیشتن بە خواى
گەورە ئامانجى سەرەتا و كۆتايى بوو ..ئەركى سەر شانيشى گەیاندنى مرۆڤەكان
بوو بە هەمان ئامانج ..شەونخوونى و سووتانى ئەويش هەر بۆ ئەمە بوو .جا
ئيتر دەبێ ماڵ و سامانى دنیا چ قەدر و قيمەتێكى هەبێت بۆ كەسێكى وا؟
بەدڵنیاییەوە هیچ" ..هیچ"یش ئەوە ناهێنێت دڵى پێوە وابەستە بكرێت.
ئەو لە ژیانى تایبەتى خۆیدا هەژارى هەڵبژاردبوو .ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت
ویستبێتى هەرچى كەس هەیە بە هەژارى بژى .بەاڵم ئەوەشى بەالوە پەسەند نەبوو
 1إبن هشام ،السيرة النبوية  ،133 ،131/1جامع البيان .164 /15
 2بخاري ،رقاق 3؛ ترمذي ،زهد 44؛ إبن ماجة ،زهد .3

82

شانازيى مرۆڤايەتى  -نوورى نەمر 3

مرۆڤ لە ژێر بارى گەدەیدا بپلیشێتەوە .ئەوەتا لە سایەى ئەو مرۆڤە مەزنەدا،
موسوڵمانان لە ماوەیەكى زۆر كەمدا بوون بە دەوڵەمەندترین ئوممەت لە جيهاندا،
تا واى لێهات لەناو خۆیاندا كەسێكیان نەدەدۆزیەوە خێرى پێ بكەن ياخود زەكاتى
بدەنێ .بەڵێ ،داهاتى تاكە كەسى تا ئەو ئاستە بەرز بوو .لەگەڵ ئەوەشدا ،زاهید
و دنیا نەویستى وایان تێدابوو ،ئەگەر قووتى ڕۆژێكى هەبوایە ،بێخەم دەيگوزەراند
و هیچ شتێكى لە كەس قبووڵ نەدەكرد ،ئەگەرچى سەرنج ڕاكێشيش بوایە.
مەسەلەكە مەسەلەى خەمخۆرى كەسانى دى و بڵنديى ڕۆحە ..مەسەلەى عەشقى
ژیانە لەپێناو ژیانەوەدا ..مەسەلەى خەياڵى وازهێنانە لە حەزەكانى ژیان .چەشتنى
ئەم بەهایانەش لە الیەن كەسانێكەوە كە لێوان لێو نەبووبن لەم هەست و دركانە،
بە تەنها وشەیەك :مەحاڵە.
جارێكیان لەسەر خوانى بەربانگ پەرداخێك ئاوى سارد دەخرێتە بەردەم حەزرەتى
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) ،وەختێك پەرداخەكە دەبات بۆ دەمی ،هەنسكەكانى لە
ئەبوبەكر
َ
گەروویدا قەتیس دەمێنن .هاوەاڵنى دەوروبەرى دەپرسن چى ڕوویداوە ،ئەویش
وەاڵمیان دەداتەوە و دەفەرمووێت:
“ڕۆژێكیان لە خزمەت پێغەمبەرى خوادا بووم ،وەك ئەوەى بە دەستى پاڵ
بە شتێكەوە بنێت ،ئاوا دەستى دەجوواڵند .منیش هۆكارەكەیم پرسی .فەرمووى:
“دنیا بە هەموو جوانى و زرق و برقيەوە خۆى بۆ نمایش كردم .ویستى خۆیم
الپەسەند بكات ،منیش پێم وت‘ :لێم بەدوور بە!’ ئەویش وتی‘ :خۆ گەر تۆش
لەدەستم دەرچیت ،ئەوانەى دواى تۆ لەدەستم دەرناچن ’.جا منیش لە ترسى ئەوە
1
گریام بەم پەرداخە ئاوە ،دنیا خۆى ال پەسەند كردبێتم”.
لە كاتێكدا حەزرەتى ئەبوبەكر تا بڵێى ژیانێكى سادە و هەژارانە دەژیا .بۆیە
1

البزار ،المسند 196 ،106/1؛ حاكم ،المستدرك 344/4؛ بيهقي ،شعب اإليمان .345-343/7
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لێپرسينەوەكەشى تا بڵێى سادە و ئاسان بوو .كاتێك وەك خەلیفەى موسوڵمانان
دياريكرا ،تا ماوەیەكى زۆر لە ڕێى دۆشینى مەڕى خەڵكيەوە بژێوى خێزانەكەى
دابین دەكرد .هەرچۆنێك بێت لەدواییدا موچەیەكيان بۆ بڕیيەوە .كەچى ئەم جارە
موچەكەى بەالوە زۆر بوو .ئاستى بژێوى هەژارترین كەسى مەدینەى كردبووە
پێوەر بۆ خۆى .بۆیە ئەو پارەیەى بە زيادەى دەزانى دەیخستە ناو گۆزەیەكەوە
و لەوێدا كۆیدەكردەوە .بەدرێژایى دوو ساڵ و نیوى خەالفەتەكەى هەر لەسەر
ئەم كارەى بەردەوام بوو .لە دەمى گیان سپاردنیشیدا وەسیەتى كرد گۆزەكە
ڕادەستى خەلیفەى دواى خۆى بكرێت .وەختێ حەزرەتى عومەر بوو بە خەلیفەى
موسوڵمانان ،گۆزەكەى شكاند و بینى وا پارەى تێدایە لەگەڵ نامەیەكدا .نامەكە
ئاڕاستەى خەلیفەى نوێ كرابوو“ :ئەم پارانە ،زیادەى ئەو موچەیەیە كە بۆم
بڕابووەوە .هەژارترین كەسى مەدینەم بۆخۆم كردبووە پێوەر .ئەو بڕەشى زیاد دەبوو،
دەمخستە ناو ئەم گۆزەیەوە .بۆیە ئەم پارانە تایبەتە بە خەزێنەى دەوڵەت و دەبێت
بخرێتەوە ئەوێ”.
حەزرەتى عومەر بە خوێندنەوەى نامەكە دەستى كرد بە گریان و وتی“ :ئەى
ئەبابەكر ،بارێكى قورست بۆ ئەوانەى دواى خۆت بەجێهێشت!”
(َعلَيِْه

لە ڕاستیدا حەزرەتى ئەبوبەكر ئەم ژیانە زاهیدانەیە لە حەزرەتى محمدەوە
ا َّلسَلم) فێربووبوو .چونكە پێغەمبەرى خوا لە ڕێگەى شێواز و ئەزموونى ژیانى
خۆیەوە ئەوەى فێرى حەزرەتى ئەبوبەكر و تێكڕاى هاوەاڵنى دیكەش كردبوو كە هەر
بەڕاستى دەكرێ مرۆڤ بەو جۆرە بژى.
ُ
تۆ بیر بكەرەوە ،پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) بە ڕاى هەندێك لە زانایان،
(صلََّى اهللَعلَيِْه وَ
خاوەنى یەك لە بیست و پێنج ،بە ڕاى هەندێكى تريشیان یەك لە پێنجى هەموو
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غەنیمەت و دەستكەوتەكان بووە ،ئەمەش بە فەرمانێك لە الیەن پەروەردگارەوە.
واتە یەك لە پێنجى دەستكەوتەكان لەژێر دەستى خودى پێغەمبەرى خوا خۆیدا
بوون .خواى گەورەش دەسەاڵتى ئەوەى پێ بەخشيبوو هەرچۆنێك بیەوێت وا
مامەڵەى پێوە بكات .كەچى لەگەڵ ئەمەشدا دەبینین ڕۆژێكیان حەزرەتى عومەر
دەچێتە خانەى بەختەوەرییەكەیەوە و بە بينينى حاڵى پێغەمبەرى خوا هۆن هۆن
فرمێسك لە چاوى دەبارێت ،وەختێكیش پێغەمبەرى سەروەرمان هۆكارى گریانەكەى
لێ دەپرسێت ،كەڵە عومەر بەم شێوەیە وەاڵمى دەداتەوە:

1

“ئەى پێغەمبەرى خوا ،پاشاكانى دنیا و كیسراكان لەناو سەروەت و ساماندا
مەلە دەكەن .كەچى تۆ تەنانەت ڕایەخێكیشت نییە لەژێر خۆتدا ڕایبخەیت.
پێخەفەكەت حەسیرە و ئەوەش شوێنەوارى حەسیرەكەیە بە الشەتەوە ..لە كاتێكدا
گەردوون لەبەر تۆ ئافرێنراوە”.

َّ ُ
اهللتَع َ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) ئەم وەاڵمەى دەداتەوە“ :ئەى عومەر،
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ
2
مەگەر ناتەوێ دنیا بۆ ئەوان و ئاخیرەتیش بۆئێمە بێت”.

ئەم قسانەى سەروەرمان ،هەرگیز چەشنى قسەى ئەو هەژارە كەساسە كڵۆڵە
نييە كە تواناى بنیاتنانى تەرزە ژیانێكى ترى نییە بۆ خۆى و لە ناچاریدا
وا دەڵێت .وەك لە سەریشەوە ئاماژەمان پێدا ،ئەو ئەگەر بیویستایە ،دەیتوانى
ببێتە دەوڵەمەندترین كەسى دنیا .بۆ زياتر ڕوونكردنەوەى وێنەكە ،پێم خۆشە ئەو
دەستكەوتانەتان بخەمەوە یاد كە تەنها لە حونەیندا بەدەست هاتن:
 ٤٠٠٠٠سەرمەڕ٢٤٠٠٠ ،سە حوشتر ٦٠٠٠ ،دیل و ٤٠٠٠ ،هۆقە زیو.

3

 1بڕوانە :سورەتى األنفال ،ئايەتى ٤١؛ طبري ،جامع البيان 176-175 /9؛ مرغيناني ،الهداية
.148/2
 2بخاري ،تفسير (2 )66؛ مسلم ،طالق .31-30
 3إبن سعد ،الطبقات الكبرى .152/2
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خۆ گەر دەستكەوتى جەنگەكانى دیكە و ئەو دیارییانەشى بخەينە پاڵ
كە پاشايان دەیاننارد ،دەردەكەوێت كە هیچ ڕێگرێك نەبووە لەوەى سەروەرمان
بە ئاسوودەترین و خۆشگوزەرانترین شێوە بژى .بەاڵم سەربارى هەموو ئەمانە،
هەژارترین و نەدارترین كەس چۆن بژيايە ،ئەویش ئاوا دەژیا .ئەو شتانەشى دەهاتنە
دەستی ،هەر هەمووى بەسەر خەڵكیدا دەبەخشیەوە .ئاخر چونكە ئەو بەخشندەییەك
بوو بەرجەستە بووبوو ..مرۆڤێكى هێندە خاوەن بەخشندەیى و سەخاوەتیش ،هەر
دەكرا رسول اهلل بێت (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم)...
لف َصَلٍة وَ
ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) نموونەى هاوسەنگترين مرۆڤى دەنواند لە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
ڕوانگەى پەیوەندى نێوان ناخ و ڕواڵەتەوە .وەك چۆن ڕواڵەتى دەرەوەى ڕێز و شكۆى
لێ دەبارى و جوانییەكەى بینەرانى سەرمەست كردبوو ،لە ڕووى جیهانى ناخيشيەوە
بەو ئەندازەيە مرۆڤەكانى كەمەندكێشى خۆى كردبوو.

حەزرەتى ئەنەس دەفەرموێت“ :بەڕاستى پێغەمبەرى خوا جوانترینى مرۆڤەكان
بوو 1”.بەڵێ هەروا بوو ،لەڕووى "سیرة"يش و "صورة"یشەوە جوانترین ئادەمیزاد
بوو.
حەزرەتى جابرى كوڕى سەموڕە یادەوەریەكانى خۆى لەمەڕ ئەم بابەتە بەم جۆرە
یاداشت دەكات“ :ڕۆژێكیان لە مزگەوت دانیشتبووین .مانگ ،چواردەشەوەى
تابان بوو بەسەر سەرمانەوە پرشنگى دەدا .لەو كاتەدا پێغەمبەرى خوا تەشريفى
هێنايە مزگەوتەوە .منیش سەیرێكى مانگم كرد و سەیرێكى ڕووخسارى پیرۆزى
پێغەمبەر ،سوێند دەخۆم ڕووخسارى پێغەمبەرى خوا لە مانگ گەشتر و درەوشاوەتر
2
بوو”.
 1بخاري ،جهاد 24؛ مسلم ،فضائل .48
 2دارمي ،مقدمة 10؛ طبراني ،المجمع الكبير 206/2؛ حاكم ،المستدرك .207/4
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ُ
اهلل َعنْها) یەكێك لە
(رضي
دایكى ئیمانداران ،حەزرەتى عائیشەى صددیقەش
َ
هەستەكانى خۆى بەم جۆرە دەردەبڕێت“ :ژنگەلى میسرى بە دیتنى یوسف دەست
و پەنجەى خۆیان بڕى ..خۆ گەر گەورەى منیان دیتبا ،بە چەقۆى دەستیان
سینەى خۆیان دەدڕى”.

نەدیمى شاعير لە وەسفى ئەستەمبووڵدا دەڵێت“ :یەكپارچە موڵكى عەجەم
فیداى سەنگێكى ئەستەمبووڵ بێت ”.خۆ ئەگەر بەباشى پێغەمبەرى خواى
بناسیایە ،ئەو كات دەیوت“ :هەموو دنیا فیداى تاڵە موويەكى رسول اهلل بێت”.
ئەو جوانترینى مرۆڤەكان بوو ..حەزرەتى ئەنەس بەردەوام دەبێت لە قسەكانی:
“بەخشندەترینى مرۆڤەكان بوو 1”.رسول اهلل كە لە ڕووى ڕواڵەت و جەماڵەوە
"أحسن الناس" (جوانترین مرۆڤ) بوو ،لە ڕووى دڵ و ئیرادەیشەوە "أجود الناس"
(بەخشندەترین مرۆڤ)بوو.

وەك ئیبن عەباس دەڵێت ،بە تایبەتى لە مانگى ڕەمەزاندا ،وەك ئەو بایەى لێ
دەهات كە هەرچى شتى سەر ڕێى هەیە پێش خۆى دەدا و دەیبا 2.واتە ئەوەى لە
دەستيدا بماياتەوە دەيبەخشى .لە ڕاستیدا ئەمە بابەتێك بوو پەيوەندى بە ڕۆح
و ئیرادەوە هەبوو .ئەو هەرگیز بۆ خۆى نەدەژیا ،بەڵكو هەردەم لە پێناو غەیرى
خۆيدا دەژیا .لەتاو بەردەوام بیركردنەوە و بەتەنگەوە بوونى بەختەوەرى كەسانى
تر ،بەدرێژایى ژیانى دەرفەتى ئەوەى نەبووە بیر لە خۆى بكاتەوە .هیچ چێژ و
خۆشییەكيش نەبوو هێندەى ئەوە دڵخۆش و كامەرانى بكات كە خەڵكى بەكامەرانى
ببینێت .لە خەمخۆرییەكەشیدا خانەوادە و نزیكەكانى خۆى لە دواى دواوە بوون.
واتە سەرەتا لەو كەسانەوە دەستى پێ دەكرد كە لێيەوە دوور بوون ،بەدەمیانەوە
دەچوو و گرنگى پێدەدان ،لە كۆتاییشدا نۆرە دەهاتە سەر نزیكەكانى خۆى.
 1بخاري ،جهاد 24؛ مسلم ،فضائل .48
 2بخاري ،صوم 7؛ مسلم ،فضائل .50
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گریمان گەر دەستكەوت دابەش بكرایە ،ئەوا دەچوو خێزانى شەهیدانى بەدر و
ئوحودى پێشدەخست و لەوانەوە دەستى پێ دەكرد .زوو زوو بە ئەندامانى خێزانەكەى
1
دەفەرموو“ :تا بەشى ئەوان نەدەم ،هیچ شتێك نادەم بە ئێوە”.
دیسانەوە هێمنى و سینە فراوانيیەكەی ..بەڵێ ،زۆرێك لەو دڵە داخراوانەى
بە كلیلى هێمنى و سینەفراوانى و هەستە بااڵكانى دیكەى نەكرانەوە ،بە كلیلى
بەخشندەیى و سەخاوەتمەندى كرانەوە بۆى .صەفوانى كوڕى ئوممەیە یەكێكە
لەوانە:

كاتێك پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) چوو بۆ غەزاى حونەین ،بە قەرز
فضُل َصَلٍة وَ
چەكى الى ئەم پیاوە بردبوو .پاش كۆكردنەوەى دەستكەوتەكانى جەنگ ،صەفوان
بەوپەڕى تامەزرۆييەوە چاوى بڕیبووە دەستكەوتەكان .ئەم حاڵەتەى صەفوان بەسەر
چاوى وردبينى پێغەمبەرى خوادا تێ نەپەڕى ،بۆیە پێى فەرموو“ :بڕوانە ،ئەو
وشترانەى وا تەماشایان دەكەیت،گەر دڵت پێيانەوەيە ،بیانبە بۆخۆت ”.پاشان
چەندين شتى تریشى پێدا .صەفوان لە هەمبەر ئەم بەخشندەییەدا حەپەسابوو.
ئەو پیاوەى كەوا دوژمنى دڵ پڕلەقينى پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) بوو،
لف َصَلٍة وَ
بەجارێ گۆڕا و بوو بە كەسێكى تر .بەڵێ ،بەخشندەيى پێغەمبەرى خوا صەفوانى
لە ڕق و كینەكەى دوورخستەوە و واى كرد سەروەرى هەردوو جیهان ببێت بە
خۆشەویستترین كەس لە الى .بە دڵنياييەوە بەدەستهێنانى صەفوان لە هەزاران
وشتر و ڕەشەواڵخ گرنگتر بوو .پێغەمبەرى خواش بەوەیان هەستا كە گرنگترین
بوو .جێى باسە ئەم كەرەم و بەخشندەييە ،بە بادى هەوا نەچوو .ئەوەبوو صەفوان
شەربەتى شایەتمانى نۆشى و موسوڵمانبوونى خۆى ڕاگەیاند و ئەم وشانەى بە
2
زاردا هات“ :بەخشندەيى بەم ئەندازەيە ،هەر لە پێغەمبەر دەوەشێتەوە”.
 1أبو داود ،خراج  ،19األدب .99
 2واقدي ،مغازي 855-854/2؛ إبن عساكر ،تأريخ دمشق  .114/24بەدەر لەمەش ،بڕوانە:
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ئەگەر داواى شتێكى لێ بكرايە ،هەیبووایە دەیبەخشی ،نەشیبووایە بەڵێنى
دەدا بە بەخشینی .هەندێ جار كەسى وا هەڵدەكەوت داواى كراسەكەى بەریشى
دەكرد ،ئەویش بێ دوودڵى دەیدایێ.
جارێكیان پیاوێك هات و داواى شتێكى لێكرد ،پێغەمبەرى خواش پێى بەخشی،
پاشان كەسێكى تر هات و ئەویش داواى شتێكى كرد ،دەستى نەنا بەڕوویەوە و
داواكەى ئەویشى هێنایەجێ ،بەاڵم كاتێك كەسێكى تر هات و داواى شتى كرد،
ئەمجارەيان پێغەمبەرى خوا بەڵێنى دا ،چونكە لە دەستيدا شتێك نەمابوو تا
بيبەخشێ .بەڵێنيش بەو واتایە دەهات كە ئەگەر شتێكى هاتە دەست ،ئەوا لە
یەكەم دەرفەتدا دەیدا بەو كەسە .ئەم بارودۆخە حەزرەتى عومەرى لەڕادەبەدەر
نیگەران كردبوو ،پێى خۆش نەبوو پێغەمبەرى خوا بەو شێوەيە بێزار بكرێت.
ت
ت ث ُ ّ َم ُس ِئ ْل َ
ت فَأ َ ْعط َ ْي َ
ت ث ُ ّ َم ُس ِئ ْل َ
ت فَأ َ ْعط َ ْي َ
بۆیە لەسەرچۆك وەستا و وتیُ :س ِئ ْل َ
دْت “داوات لێكرا ،تۆش بەخشیت ،جارێكى تر داوات لێكرا ،دیسانەوە
فَوَ َع َ
تۆش بەخشیت .جارێكى تريش داوات لێكرا ،ئەمجارەيان بەڵێنت دا ”.واتە؛
ئەوەندە خۆت مەخەرە ناڕەحەتييەوە ئەى پێغەمبەرى خوا! بەاڵم وا ديار بوو
ئەم قسانە مايەى خۆشحاڵيى پێغەمبەرى خوا نەبوون .بۆیە كە عبداهللى كوڕى
ُ
حوذافەتوسسەهمى زانى پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) كەمێك ناوچاوى داوە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
بەیەكدا ،هەستایە سەرپێ و دڵنەوایى كرد و وتی :أ َ ْنف ِْق يَا رَ ُس َ
اللِ! َو َل َ ْ
ت َش
ول ٰ ّ
ِي ا ْل َع ْر ِش ِإ ْق َلال ً “ببەخشە ئەى پێغەمبەرى خوا ،نەكەى گومان بەریت كەوا
ِم ْن ذ ْ

پەروەردگار هەژارت دەخات و نيعمەتەكانیت لێ دەگرێتەوە!” سەروەرى هەردوو
ِك أُ ِم ْر ُت “دەى منیش
جیهان بۆماوەیەك بێدەنگ مایەوە ،پاشان فەرمووى :بِ َذل َ
1
هەر بەوە فەرمانم پێكراوە”.
مسلم ،فضائل 59؛ ترمذي ،زكاة .30
 1ترمذي ،شمائل ال294؛ طبري ،تهزيب اآلثار .54/1
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فەرەزدەق چەند خۆش وتوویەتی:

ما ق َ َال َل ق َ ّ ٌ
ط ِإ ّ َل فِي ت َشَ ُّه ِد ِه
َ

ل َ ْو َل التَّشَ ُّه ُد كَان َ ْت َل ُؤ ُه ن َ َع ُم

“بەدەر لە شایەتمان وشەى "نەخێر"ى بە دەمدا نەهاتووە.
گەر شایەتمان نەبوایە" ،نەخێر"ەكەشى بەڵێ دەبوو”.

جا ئیتر ئەو نازدارە تا ئەو ئاستە لەگەڵ "بەڵێ"كاندا یەكانگیر بووبوو .لە
سنوورى بازنەى شەرعدا هەرشتێكى لێ داوا بكرایە ،دەستبەجێ بەدەمیەوە دەهات
و داواى داواكارى دەهێنایە جێ.
(صلَ ُ
بەڵێ ،سوڵتانى پێغەمبەران َ
َسالُمُهَعلَيِْه) لە بەخشندەيى و سەخاوەتیشدا
هلل وَ
وات ا ِ
وێنەى نەبوو ،دانسقە و بێ هاوتا بوو ..بەخشندەییش بەو ڕادەيە ،پێغەمبەرايەتى
نەبێت ،هيچ شتێكى ديكە ڕوونى ناكاتەوە.

ئينجا ئەگەر بەخشندەیى ئاكارێك بێت بەندە لە پەروەردگارى نزیك بخاتەوە،
ئیتر چۆن پێغەمبەرى خوا بەخشندە نابێت ،لە كاتێكدا لە مەسەلەى نزیكى لە
پەروەردگارەوە ،تەنانەت جوبرەئيليشى لەدواوە جێهێشتووە...
لە ڕاستیدا خۆیشى هەرواى دەفەرموو:
ريب ِم َن النّ َِاس بَعِي ٌد ِم َن النّ َار
يب ِم َن ٰ ّ
ا َ َّ
ريب ِم َن ال َجنّ َ ِة ق َ ٌ
اللِ ق َ ٌ
لسخِ ُّي ق َ ِر ٌ
َوا ْلبَ ُ
يب ِم َن النّ َار
خيل بَعِي ٌد ِم َن ٰ ّ
اللِ بَعِي ٌد ِم َن ال َجنّ َ ِة بَعِي ٌد ِم َن النّ َِاس ق َ ِر ٌ

“مرۆڤى بەخشندە و دەست و دڵ كراوە ،لە خوا و بەهەشت و مرۆڤەكانەوە
نزیكە و لە دۆزەخیشەوە دوور .هەرچى مرۆڤى ڕژد و دەست نووقاویشە ،لە خوا
1
و بەهەشت و مرۆڤەكانەوە دوورە و لە دۆزەخیشەوە نزیك”.
 1ترمذي ،البر 40؛ طبراني ،المجمع الكبير .27/3
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سەرچاوەكان بە جۆرێكى وا وێناى درەختى طوبا دەكەن كە گوایە ڕەگەكەى
لەسەرەوەیە و لق و پەلەكانیشى لە خوارەوە .جا ئایا هەر بەڕاستى درەختى طوبا
ُ
بەو جۆرەیە؟! نازانم .بەاڵم ئەوەندە دەزانم كە پێغەمبەرى خوا َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ
درەختێكى بەخشندەیى و سەخاوەتى لەو جۆرەیە ،لە بەهەشتەوە شۆڕبووەتەوە و
پەلى كێشاوە بەسەرماندا ،بە ئەندازەى گەردیلەیەكیش گومانمان لەمە نیيە .ئەوەى
پەناى بۆ دەبات و دەستى خۆى دەگەیەنێتە لقەكانی ،وەك قومرى لێدێت و بەرەو
بەهەشت لەشەقەى باڵ دەدات.
هەر سەبارەت بەمە ،پێغەمبەرى خوا

ُ
َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ

دەفەرموێت:

ال ْس َل َم ِدينا ً
يَا أَيُّ َها النّ َُاس! ِإ ّ َن ٰ ّ
اللَ ق َ ِد اخْ تَارَ لَك ُُم ْ ِ

الس َخا ِء َو ُح ْس ِن ا ْل ُخ ُل ِق
فَأ َ ْح ِسنُوا ُص ْحبَةَ ْ ِ
ال ْس َل ِم بِ ّ َ

“ئەى خەڵكینە! خواى گەورە ئیسالمى وەك دین بۆ هەڵبژاردوون.
كەوابوو ،ئێوەش بە سەخاوەتمەندى و ڕەوشت جوانى هاوەڵيتان لەگەڵ ئيسالم
1
بڕازێننەوە”.
ئیسالم لەسەر خولگەى ڕەوشت جوانى و بەخشندەیى ڕێ دەكات .با بڵێين

ئەگەر هیچ تایبەتمەندییەكیشتان نەبێت لەو تایبەتمەندییانەى تەوەرەى كەمااڵتن،

ئێوە دیسانەوە دەتوانن بە ڕەوشت جوانى لوتكەكان ئاوەدان بكەنەوە .بەخشندەیى

و سەخاوەتمەندیش یەكێكە لە ڕێساكانى ئەو ڕەوشتە“ .بە ڕەوشتى جوان و
بەخشندەیى دینەكەتان بڕازێننەوە! چونكە بەخشندەیى وەك درەختێك وایە ڕەگەكەى

لەبەهەشتە و پەلەكانیشى بە دنیادا شۆڕبوونەتەوە .هەركەسێ لەژێر ئەو درەختەدا

بژى و بەخشندانە هەڵسوكەوت بكات ،زوو بێت یان درەنگ ،دەستى لە یەكێك لە
 1إبن عساكر ،تأريخ دمشق .289/50
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لقەكانى گیر دەبێت و بەرەو ئەو بەهەشتە بەرز دەبێتەوە كە ڕەگى ئەم درەختەى
لێیە”.

1

لەالیەكى ترەوە ،ئەگەر ڕژدى و دەست نووقاوى جۆرێك بێت لە جۆرەكانى
ناهاوسەنگى و كورتبڕى ،ئەوا دەست باڵویش جۆرێكە لە زیادەڕەوى...
هەردووكیشیان جۆرێكن لە ناهاوسەنگی .لەمالشەوە فەتانەتى پێغەمبەرانە دێت
و سەخاوەتمەندى و بەخشندەیى لەپێناو بڵند كردنەوەى ئایيندا بەكاردەهێنێت .وەك
چۆن لە ڕێى میهرەبانى و نەرمونیانییەكەیەوە چووە ناو داڵنەوە ،هەر بەو جۆرە،
لەڕێى بەكارهێنانى ئەو نیعمەتانەى خواى گەورە پێى بەخشیبوو ،چووە ناو داڵنەوە
و ژەنگاویترینى ئەو داڵنەى كردەوە كە هەرگیز گومانى كرانەوەیان نەكراوە.

ُ
اهللَعنْها) ،ئەو كەڵە ئافرەتەى چاوى بە گزنگى
(رضي
دایكمان حەزرەتى خەدیجە
َ
ئيسالم هەڵهێنا! خەديجە لە ڕووى زمانەوانييەوە بە واتاى "زوو لەدایك بوو" دێت.
پازدە ساڵ پێش سەروەرمان لەدایك بووە و پێش هەموو كەسیش هاتووەتە ناو
ئیسالمەوە .جا وەك دەبينن ،تەوافوقێكى سەيرى نێوان (ناو و ناولێنراو)ى لەم جۆرە
لە ژيانى دايكە خەديجەدا هەيە .ئەم ئافرەتەى كە لە هەرە دەوڵەمەندەكانى مەككە
بوو ،هەموو سەروەت و سامانەكەى لەپێناو خوا و پێغەمبەرەكەیدا خەرج كرد ..بە
جۆرێك كاتێ گيانى سپارد ڕەنگە ئەوەندەى نەبووبێت تەنانەت پارچەيەك خاميشى
پێ بكڕێت .پێدەچێت پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) بە قەرز كفنى بۆ كڕیبێت.
پێشم وایە گونجاوترین شێوەى مردن ،هەروەها حاڵەتى دواى مردن ،بۆ ئەو ئافرەتە
مەزنە هەر دەبووایە وا بووايە .لە كاتێكدا پێش موسوڵمان بوونی ،لە دەوڵەمەندیدا
بە ئەنگوست ئاماژەى بۆ دەكرا .ئەو سەروەتە زەبەالحە ،تا دوا قڕووشى لەپێناو
شەكاندنەوەى بەیداخى ئيسالمدا سەرفكرا .ئەمەش خۆى لە خۆیدا نموونەیەكى
ُ
ترى ِ
ط املُستَقيم" بوو .پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) بەخشندەییەكەى بە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
"صرا َ
 1إبن عساكر ،تأريخ دمشق .289/50
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فەتانەتێكى وەهاوە بەكارهێنا ،گەردیلەیەك چييە لە بەخشندەییەكەى بەخۆڕایى
نەڕۆشت و دەرەنجام وەك هێز گەڕایەوە بۆ ئیسالم..

خاكى بوونەكەى
خۆبەكەم گرتن و خاكى بوونەكەشى وەك ڕەهەندێكى ترى فەتانەتەكەى،
بەوێنەى ئەستێرە دەدرەوشێتەوە .هەتا ناوبانگى دەربكردايە و خەڵكى زياتر ڕوويان
تێ بكردايە ،ئەو لە دەرياى مەحوييەت و خاكى بوونيدا قووڵتر دەبووەوە .دەتوت
مەحوييەت و خاكى بوون لەگەڵیدا لەدایك بوون و پێكەوە چاويان بەدنيا هەڵهێناوە...
تا كۆتایى تەمەنیشى ئەم خەسڵەتەى هەر لە گەشە و بەردەوامیدا بوو .ئەو كەسەى
اض َع ِ ٰ ّلِ رَف َ َع ُه ٰ ّ ُ
الل “كێ لە بەرامبەر خواى گەورەدا تەوازوع
فەرموويەتىَ :م ْن تَوَ َ
بنوێنێت ،خواى گەورە بەرزى دەكاتەوە1”.و ناوەڕۆكى فەرمايشتەكەشى بەجوانترين
َّ ُ
اهللتَع َ
شێوە پەيكەڵ كردووە حەزرەتى محمد المصطفى يە َ
َسلَّ ْم).
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ
هەمیشە خۆى بە یەكێك لە خەڵكى زانیوە و هیچ كاتیش خۆى لەوان جیا
نەكردووەتەوە .وتەیەكى بەپێز هەیە كە دەدرێتە پاڵ حەزرەتى عەلى و تیایدا دەڵێت:
ك ُْن عِ ْن َد النّ َِاس ف َ ْردا ً ِم َن النّ َِاس “لەنێو خەڵكيدا يەكێك بە لەو خەڵكە ”.بۆيە
دەبينين پێغەمبەرى خواش (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) هەموو كات پەيڕەوى ئەم بنەمايەى
لف َصَلٍة وَ
كردووە و لەڕادەبەدەر بایەخى داوە بەوەى وەك هەر تاكێكى ئاسایى ناو كۆمەڵ بێت.
بەڵێ ،نابێت پلەوپایە دنیاییەكان مرۆڤ لەخۆى بایى بكەن و خۆیى لەبیر
بەرنەوە .جارى وايە مرۆڤ پاشايە ،جارى واشە پاسەوانى هەرد .خاڵى هاوبەشى
نێوان ئەم دوو جياوازييەش بريتييە لە مرۆڤ بوون .كەوابوو چۆنیەتى ئەو
 1مسلم ،البر 69؛ ترمذي ،البر 82؛ بزار ،المسند 161/3؛ طبراني ،المجمع األوسط .140/5
(دەقى فەرموودەكە لە "مجمع األوسط"ەوە وەرگيراوە).
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بەرپرسیارێتییەى مرۆڤ لە ئەستۆى دەگرێت ،نابێتە هۆكارى ئەوەى ئەو مرۆڤە
بگۆڕێت بۆ بوونەوەرێكى تر .هەر بۆیە دەبێت مرۆڤ لە هەموو زەمینە و
زەمەنێكدا خۆى بە تاكێكى ئاسایى ناو كۆمەڵ بزانێت.
ئەگەر بێتو ئەو سیستەمەى بە دیموكراسى ناودەبرێت ،لوتكەى ئەو سیستەمانە
بێت كە وان لەسەر زەوى -وەك چۆن هەندێك واى دەبینن -ئەوا ئیسالم ،بگرە بە
چەندین سەدە پێشتر ،بەيداخى خۆى لەو لوتكەيەدا هەڵداوە .لەگەڵ ئەمەشدا
ناتوانین بڵێین ئیسالم بەتەواوەتى سیستەمێكى دیموكراسییە.
ئێستاش چەند بڕگەیەك دەخەینە پێش چاو كە كامڵيى ئەم سیستەمە لە
ژیانى كۆمەاڵیەتیدا پیشان دەدات:

ُ
(رضي
اهللَعنُْه) لەگەڵ یەكێك لەئەهلی"ذمة" كێشەیەك
جارێكیان حەزرەتى عەلى
َ
دەكەوێتە نێوانیانەوە و بە مەبەستى یەكالیى كردنەوەى دەچنە دادگا" .شورەیح"ى
دادوەر ئاماژە دەكات حەزرەتى عەلى دابنیشێت .بەاڵم حەزرەتى عەلى ناخۆشحاڵى
خۆى بەرامبەر ئەم گرنگى پێدانە دەردەبڕێت .چونكە دەبوو لەگەڵ الیەنى دووەمى
كێشەكەدا لە هەمان هەلومەرج و بارودۆخدا بێت .جا ئێستا بيهێننە پێشچاوى
خۆتان :ئەو ڕۆژەى حەزرەتى عەلى ئەم هەڵوێستە دەنوێنێت ،خەلیفەى دەوڵەتێكى
1
مەزن ،واتە سەرۆكى واڵتێك بووە.

پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) ئاوێتەى ژیان بووبوو و بووبووە مرۆڤێكى
فیترەتناس .زۆرجار ئەوانەى يەكەم جاريان بوو بێنە ناو كۆڕەكەیەوە ،نەیاندەزانى
كامەيان پێغەمبەرە؛ مەگەر ئەوەى لەڕێى ڕەفتارى هاوەڵە بەڕێزەكانەوە ،یاخود
َ
لصَلِة
كاتێك دەستى دەكرد بە قسە بیانزانیایە كە ئەو پێغەمبەرى خوایە (َعلَيِْه أفَْضُل ا َّ
وَأَمتُّ التَ ْسِليم).
 1إبن عساكر ،تأريخ دمشق .٤٨٧/٤٢ ،٢٤-٢٣/٢٣
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لە كاتى هیجرەتدا ،زۆرێك لەو خەڵكەى مەدينە كە تا ئەو كاتە بە دیدارى
پێغەمبەرى خوا نەگەیشتبوون ،بەرەو حەزرەتى ئەبوبەكر دابوويانە پرتاو تاكو
دەستى ماچ بكەن .واتە وایان دەزانى ئەو پێغەمبەرى خوايە .بەاڵم كاتێك حەزرەتى
ئەبوبەكر هەستا و بە عەباكەى سێبەرى بۆ سەروەرمان كرد ،ئیتر ئەو كات زانرا
ُ
پێغەمبەرى خوا كێیە 1.بەڵێ بەم شێوەیە بوو ،چونكە پێغەمبەرى خوا َ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه
َسلَّ ْم) ڕەفتارێكى واى نەدەنواند كە لە ئەبوبەكر جیاى بكاتەوە.
وَ
ئەو خاكى بوون و خۆ بەكەم گرتنەشى كە لە كاتى فەتحى مەككەدا نواندى،
تابلۆيەكە لەوپەڕى بێ وێنەييدا ..ئەوەبوو بەسەر وشترەكەيەوە ئەوەندە چەمابووەوە،
وەخت بوو سەرى بدات لە پشتى ئاژەڵەكەى .جا ئیتر ئەو پێغەمبەرە شكۆمەندە،
2
بەو ڕۆحيەتە پڕتەوازوعەوە چووە ناو ئەو شارە پڕ شان و شكۆیەوە.
لە فەرموودەیەكدا كە لە الیەن زۆرێك لە هاوەاڵنەوە ،لە پێشەكیشیاندا دایكى
ئیمانداران حەزرەتى عائیشەوە ڕیوایەت كراوە ،دەگێڕنەوە كە“ :پێغەمبەرى خوا
(َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) لە ماڵەوە وەك هەر ئەندامێكى ترى خێزان مامەڵەى دەكرد؛
لف َصَلٍة وَ
خۆى جلەكانى پینە دەكرد و خۆيشى خەریكى پێاڵوەكانى دەبوو .لە كاروبارى ناو
ماڵیشدا یارمەتى خێزانەكانى دەدا 3”.لەو كاتەدا كە بەم كارانە هەڵدەستا ،لە
هەموو اليەكى دنيادا يادى دەكرا و باس بووبووە باسى خۆى و دينەكەى .ئەوەندە
كارزانانە كاتى خۆى ڕێكخستبوو ،لە نێوەندى ئەو هەموو بەرپرسیارێتییە گرنگەى
سەرشانيدا ،دەرفەتى ڕاپەڕاندنى ئەو جۆرە كارانەشى دەڕەخساند .بەڕاستى شایانى
ئەوە بوو لەسەر لوتكەى هەموو خەسڵەتێكى جوان دابنیشێت .هەر واش بوو...

 1إبن هشام ،السيرة النبوية  ،20/3تأريخ األمم والملوك .120/6
 2بڕوانە :إبن هشام ،السيرة النبوية 63/5؛ أبو يعالء ،المسبد .120/6
 3أحمد بن حنبل ،المسند 256/6؛ ترمذي ،شمائل ال.283
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لەناو خەڵكدا بوو
نیشانەى گەورەیى لە گەورەكاندا خاكێتييە .نیشانەى بچووكیش خۆ
ُ
بەگەورەزانینە .پێغەمبەرى خواش َ
َسلَّ ْم) گەورەترین كەسى نێو گرۆى
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
ئادەمييە .كەوابێت دەبوو خاكێتييەكەشى هەر وا بوايە.
ئەو پێغەمبەرى خوایەى كە؛ لە بنیاتنانى مزگەوتى مەدینەدا وەك هەموان
خشتى هەڵدەگرت و 1،لە هەڵكەندنى خەندەقیشدا كاتێك هەركەسەو بەردێكى
لە سكى پێچابوو ،ئەم دوو بەردى بە سكیەوە پێچابوو و 2،بەو پیاوەى كە لەتاو
هەیبەتیدا دەلەرزى ،فەرمووى“ :براكەم مەترسە ،منیش هەروەك تۆ مرۆڤێكم كە
دایكى نانە وشكەى خواردووە 3”.بێ هیچ گومانێك خاكیترینى مرۆڤەكان بوو.
ئەو كەسانەى لە كۆڕ و كۆبوونەوەكاندا وەك هێمایەك بۆ گەورەییان قاچ دەخەنە
سەر قاچ و بەو شێوەيە دادەنیشن ،لە ڕاستيدا دڵنيا نيم لەوەى ئەم حاڵەتەيان لە چ
لقێكى دەروونزانى ڕۆحيدا لەگەڵ شێتييدا يەكدەگرێتەوە ،بەاڵم ئەوەى لێى دڵنيام
ئەوەيە كە لە ڕووى الیەنى ڕۆحییانەوە ناتەواوييەكى گەورەیان هەیە .پێغەمبەرى
خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) وەك كەسێكى ئاسایى دادەنیشت و وەك كەسێكى ئاسایيش
فضُل َصَلٍة وَ
هەڵسوكەوتى دەكرد .بەڵێ ،هەموو جموجووڵێكى لە بازنەى ئەدەبێكى دیاریكراودا
بوو .مەزنى خۆيشى بەوە پیشان دەدا كە سەرى لە سەر زەوى بێت و ناوچەوانى لە
بەرماڵەكەى بسووێت.
ض َع ُه ٰ ّ ُ
اض َع ِ ٰ ّلِ رَف َ َع ُه ٰ ّ ُ
الل “كێ لەبەر خواى گەورە بێ فیزى
الل َو َم َن تَك ّ ََب َو َ
َم ْن تَوَ َ
بنوێنێ ،خواى گەوەرە بەرزى دەكاتەوە .هەر كەسيش خۆى بەگەورە بزانێت ،خواى
 1أحمد بن حنبل ،المسند .381/2
 2ترمذي ،زهد 39؛ طبري ،تهذيب اآلثار .274/1
 3إبن ماجة ،أطعمة .30
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گەورە پۆزى دەشكێنێت”.

1

خاكێتى و خۆبەكەم گرتن وەك دوو باڵن بۆ مرۆڤ ،كە بەرەو كەشكەشان
(صلَ ُ
دەیخەنە پەرواز .پێغەمبەرى خوا َ
َسالُمُه َعلَيِْه) لە سایەى تەوازوعەكەيدا
هلل وَ
وات ا ِ
ئاستەنگە سەركەشەكانى بڕى و بۆ هەتا هەتایە بوو بە پێشەواى مرۆڤایەتی.
خەڵكى زۆر بە ئاسانى دەچوونە دیدەنى ئەو پێشەوا نایابەى كە ڕەهەندە تەسكەكانى
كات و شوێنى تەى كردبوو و ،هەر بەو ئاسانیيەش ئەوەى دەیان ویست عەرزيان
دەكرد .چونكە خۆیشى هەروا كەسێكى مامەڵە ئاسایى بوو.
ئیمامى موسلیم و ئەبوداود بۆمان دەگێڕنەوە“ :ڕۆژێكیان ئافرەتێك كە ژیریى
تەواو نەبوو ،هاتە خزمەتى پێغەمبەرى خوا و پێى وت‘ :ئەى پێغەمبەرى خوا
كارێكم پێتە ’.پێغەمبەرى خواش لەگەڵیدا چووە كەنارێكى ڕێگەكەوە و گوێى بۆ
2
گرفتەكەى گرت و بۆشى چارەسەركرد”.
بەگوێرەى ئەو ڕیوایەتەش كە ئیمامى بوخارى لە حەزرەتى ئەنەسەوە ڕیوایەتى
كردووە ،جارییەيەك دێت و قۆڵى پێغەمبەرى خوا دەگرێت و ڕاى دەكێشێت،
دەیەوێت كارێكى بۆ ڕاپەڕێنێت .سەروەریشمان بەوپەڕى سادەييەوە و بێ ئەوەى ئەم
3
ڕەفتارەى بەالوە گران بێت ،لەگەڵيدا دەڕوات و یارمەتى دەدات و دەگەڕێتەوە.
لەوانەیە ئەو كارە ،گسك دانى ناوماڵ یان گوشینى جلێكى شۆرراو بووبێت،
كارەكە هەر چیيەك بووایە ،پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) جێبەجێى دەكرد.
چونكە ئەو مرۆڤێكى فیترەتناس بوو و ئەم كارەشى هەرگیز زەلیلى نەبوو .تەنانەت
زەلیلى نەیتوانیوە بچێتە خەویشیەوە .ئاخر چۆن دەچێت ،لە كاتێكدا بەرامبەر كوفر
 1أحمد بن حنبل ،المسند 76/3؛ طبراني ،المجمع األوسط( .140/5 .دەقى فەرموودەكە لە
"مجمع األوسط"ەوە وەرگيراوە).
 2مسلم ،فضائل 76؛ أبو داود ،األدب .12
 3بخاري ،األدب 61؛ إبن ماجة ،زهد .16
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و گومڕايى هەروەك شێرى هەڵمەتبەر وابوو .وەك لە سەریشەوە وتمان ،دلێرترین و
ئازاترینى مرۆڤەكان بوو .ئەوەتا حەزرەتى عەلى دەفەرموێت“ :كاتێك لە مەیدانى
جەنگدا ترسمان لێ دەنيشت ،خۆمان دەدایە پەنا پێغەمبەرى خوا و خۆمان بەو
دەپاراست 1”.كاريگەرى دڵنيايى و ئارامبەخشييەكەى تەنها بۆ خۆى نەبوو ،بەڵكو
دەوروبەرەكەشى گرتبووەوە .كەوابێ ،گەر مرۆڤێكى ئاوا خاكى بوونێكى لەم جۆرە
بنوێنێت ،ئەوا بەدڵنیاییەوە ئەمە لە خاكیبوونەكەیەوە سەرچاوەى گرتووە.

سادەييەكەى
وەك چۆن خاكێتى زەلیلى نییە ،خۆبەزلزانیش ویقار و شكۆمەندى نییە.
پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) خاكێتييەكەشى بە ئەندازە و هاوسەنگیيەكى
فضُل َصَلٍة وَ
"مَّمٌد َرُس ُ
ڕەها بووە .بەڵێ ،ئەم سیفەتەشى وامان لێ دەكات پڕبەدەم بڵێین َُ
ول
اهلل".
بۆ نموونە؛ دادوەر دەبێت لە دادگادا كەسێكى جددى بێت ،ئەم جددى بوونەش
ویقار و سەنگینییە .بەاڵم ئەگەر لە ماڵەوە هەمان مامەڵە لەگەڵ مناڵەكانیدا
بكات ،ئەوكات دەبێتە فیز و خۆ بەزل زانی .چونكە دەبێت مرۆڤ لە ماڵى
خۆیدا وەك هەر ئەندامێكى ترى خێزانەكەى هەڵسوكەوت بكات .هەریەكە لەمانە
(صلَ ُ
دەستوورى قورئانین و باشترین جێبەجێكاریشیان پێغەمبەرى خوایە َ
َسالُمُه
هلل وَ
وات ا ِ
َعلَيِْه) .ئەوانەش كە لەدواى خۆى پەيڕەويى لە هەمان دەستوور دەكەن ،ئەوە جگە لە
گوێڕايەڵى و جێ پێ هەڵگرتنى ئەو ،هيچى نوێيان ئەنجام نەداوە.
هەریەك لە ئێمە دەتوانێت ئەو لە هەموو كەس بەگەورەتر بزانێت ،كەچى ئەو
خۆى دەفەرموێت“ :هیچ كەس ناتوانێت بە كردارى خۆى بچێتە بەهەشت”.
1

إبن الجعد ،مسند ال372؛ أبو يعالء ،مسند 258/1؛ حاكم ،المستدرك .155/2
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هاوەاڵن دەپرسن“ :تەنانەت تۆیش ئەى پێغەمبەرى خوا؟” ئەويش لە وەاڵمدا
دەفەرموێت“ :بەڵێ ،تەنانەت منیش ...مەگەر خواى گەورە بە ڕەحمى خۆى
1
بمگرێتەوە”.
بەڵێ ،ئەوەندە مرۆڤێكى سروشتى بوو كە ئەم قسەیە بكات .خۆى بە تاكێكى
ناو كۆمەڵ و بەشێك لە خەڵك دەزانی ،هەڵسوكەوتەكانيشى لە ژێر ڕۆشنايى ئەم
تێڕوانینەدا داڕشتبوو.
ڕۆژێكیان حەزرەتى عومەر هات بۆ خزمەتى و داواى مۆڵەتى لێ كرد تا
بڕوات بۆ عەمرە .بەڵێ ،تەنانەت بۆ عەمرەش مۆڵەتى لێ وەردەگيرا .ئاخر
چونكە هاوەاڵن كەسانێكى ڕێسا پارێز بوون .لە هەموو كاروبار و كێشەیەكیاندا،
خێرا خۆيان دەگەياندە خزمەتى و عەرزى حاڵى خۆیان دەبردە الی .ئەو كەسەى
كيژەكەى وادەى هاوسەرگيرى بهاتايە ،دەهاتە خزمەتى و دەیوت “ :ئەى پێغەمبەرى
خوا ،كچێكم هەیە .گەر كەسێك هەیە و دەتانەوێت كچەكەم هاوسەرگیرى لەگەڵدا
بكات ،ئەوا ئەمر بفەرموون ”.یەكێكى تر گەر بیویستایە باخ و بێستانەكەى وەقف
بكات ،لەپێشدا دەهاتە حوزوورى و عەرزى حاڵى خۆى الى پێغەمبەرى خوا دەكرد.
ئەوانەش دەیانویست بچنە ئیعتیكافەوە ،ياخود بەنيازى گەشت بوون ،هەمیشە
دەهاتنە خزمەتى و مۆڵەتیان لێ دەخواست .دەى وا ئێستا حەزرەتى عومەریش
ُ
هاتووە و داواى مۆڵەت دەكات بۆ عەمرە .پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) نەك
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
داواكەى نەگێڕایەوە ،بەڵكو شتێكى واشى لێ داواكرد كە حەزرەتى عومەرى خستە
ژێر كاريگەرييەكەوە تا كۆتایى ژیانيشى هەر جۆش و خرۆشى پێ دەبەخشى.
ك َو َل ت َ ْن َسنَا “برالە ،لە دوعاكانتدا
ئەوەبوو پێى فەرموو :يَا أُ َخ ّ َي أ َ ْش ِر ْكنَا فِي ُد َعائِ َ
ئێمەش بەشدار بكە و لەبیرمان مەكە 2”.لە سااڵنى دواتردا حەزرەتى عومەر
 1بخاري ،رقاق  ،18مسلم ،صفات المنافقين .78-71
 2ترمذي ،دعوات 109؛ أبو داود ،وتر .23
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سەبارەت بەو ڕۆژە دەيوت“ :گەر ئەو ڕۆژە هەموو دنیا هى من بوایە ،ئەوەندە
1
دڵخۆش نەدەبووم”.

خاكێتييەكەى و ڕەهەندى بەندایەتييەكەى
ئەو خاكى بوون و خۆ بەكەم گرتنەى لەودا هەبوو ،جارێكى تر ئەو دڵ و
دەروونانەى فەتح دەكردەوە كە پێشتر فەتحى كردبوون .ئيتر ئەویش لە سایەى ئەم
فەتحانەدا ،دەستى ئوممەتەكەيى دەگرت و لەڕێى چەندین حەلەزۆنى نوورانییەوە
بەرەو لوتكەكانى جیهانى ڕۆح بەرزى دەكردنەوە .ئەوەتا حەزرەتى عومەر ،هەر بە
یەكەم هەنگاوى ،ئەو مەودایەى بڕى كە دەبوایە بیبڕیایە .بەاڵم پێغەمبەرى خوا
ُ
َ
َسلَّ ْم) دەیویست بەرەو سەروتر و سەروتر بەرزيان بكاتەوە ،هەر واشى
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
كرد .ئەوەبوو لە كۆمەڵگەیەكى دەشتەكییەوە ،كۆمەڵێكى مامۆستا و ڕابەرى
هێنایە كایەوە .هاودەم لەگەڵ بەرز كردنەوەيان بەرەو لوتكەكان ،خۆیشى بەستوونى
لە بەرز بوونەوەدا بوو .كەچى تاكە شتێك ڕاستەوانە لەگەڵ ئەم قۆناغ بڕیيەیدا
زیادى كردبێت ،خاكێتى و بێ فیزییەكەى بوو .هەرچى ئەو ڕووەشە كە بەسەر
نەفسيدا دەيڕوانى ،تەژى بوو بەو هەستەى كە خۆى بە بەندەیەك لە بەندەكانى
خوا ببينێت.
سەرچاوە باوەڕپێكراوەكانى فەرموودە دەگێڕنەوە كە:

پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) لەگەڵ جوبرەئیل دانیشتبوو گفتوگۆى
فضُل َصَلٍة وَ
دەكرد .دەبێ چەند ڕۆژ تێپەڕيبێت و پاروويەكى بۆ دەمى نەبردبێت .جوبرەئیل
ڕاستگۆترین دۆستى بوو .لە ڕیوایەتێكى الوازدا هاتووە كە بە پێغەمبەرى خواى
وتووە“ :لەدواى تۆ ،تەنها چەند جارێك دادەبەزمە سەر زەوى ”.چونكە دنیایەك
 1أحمد بن حنبل ،المسند .29/1
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حەزرەتى موحەممەدى تيا نەبێت ،بۆ جوبرەئیلیش پڕیەتى لە ئازارى جودایی( .بۆ
ئێمەش هەر وايە ،ئەوەتا ساڵەهایە بە ئازارى جوداييەوە دەتلێينەوە ).ئەوجا حاڵى
خۆى بۆ حەزرەتى جوبرەئیل باسكرد“ :چەندین ڕۆژە دەمم بۆ هیچ نەبردووە”.
لەناكاو دەنگێك بیسترا كە لە دەنگى هەورەگرمە دەچوو .فریشتەیەك بوو دادەبەزی.
(لە ڕیوایەتەكەى طەبەرانیدا ،دەڵێت كە ئەو فریشتەیە ئیسرافیل (َعلَيِْه ا َّلسَلم)
بووە ).جوبرەئیل بە سەروەرمان ڕادەگەیەنێت كە ئەو فریشتەیە یەكەمین جاریەتى
دادەبەزێتە سەر زەوى .فریشتەكە سەالمى خواى گەورەى هێنابوو .خواى بااڵدەست
(جَّلَوَعَل) دەيپرسى“ :دەتەوێت ببیت بە پێغەمبەرێكى پاشا ،یاخود پێغەمبەرێكى
َ
(صلَ ُ
بەندە؟” پێغەمبەرى خواش َ
َسالُمُهَعلَيِْه) لە ئاست ئەم داوایەدا كە لە خواى
هلل وَ
وات ا ِ
گەورەوە پێى گەیشتبوو بەسەرسووڕمانەوە تەماشاى جوبرەئیل دەكات( .پێغەمبەرى
ُ
خوا َ
َسلَّ ْم) تا ئاستێكى دیاریكراو وانەى مەعریفەتى لە جوبرەئیلەوە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
وەردەگرت ،تەنانەت لە میعراجدا سەرسامى ئەو پایەى نزيكييە بوو كە جوبرەئیل
لە بەرامبەر خواى گەورەدا هەیبوو .بە بۆنەیەكیشەوە باس لەمە دەكات 1.بەڵێ،
ناسینى خواى گەورە بەو ئەندازەیەى كە فریشتەیەكى وەك حەزرەتى جوبرەئیل
دەیناسى ،كارێكى مەحاڵە ).جوبرەئیل ئاماژە بۆ سەروەرمان دەكات و دەفەرموێت:
ك يَا ُم َ ّ َم ُد “ئەى پێغەمبەرى خوا! بەرامبەر خواى خۆت خاكێتى
اض ْع لِرَبِّ َ
تَوَ َ
بنوێنە”.
ئەى مەگەر خواى گەورە لەسەر زمانى قورئانەوە ،فەرمانى خاكى بوون
بە پێغەمبەرەكەى نادات و نافەرموێت :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ (الشعراء “ )215 :هەتا دەتوانیت باڵى خاكى بوونت نەوى بكە
بۆ ئەو باوەڕدارانەى شوێنت كەوتوون ”.جگە لە چەندين ئایەتى تر كە ئاماژە
 1إبن أبي عاصم ،السنة 276/1؛ حكيم الترمذي ،نوادر األصول 127/2؛ طبراني ،المجمع
األوسط .64/5
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بۆ هەمان ناوەرۆك دەكەن.
پێغەمبەرى خواش داواى هەمان شتى كرد :ب َ ْل َع ْبدا ً رَ ُسوال ً “بەڵكو دەمەوێت
1
ببمە پێغەمبەرێكى بەندە”.
َجَّل) بەندایەتییەكەى بۆ
جا كاتێك ئەو بەندایەتى هەڵبژارد ،خواى گەورەش (َعَّز وَ
كردە تاجى سەر .ئەوەتا لە زۆر شوێندا قورئان هەر بە بەندایەتییەكەى باسى لێوە
دەكات .وەختێكیش موسوڵمانان شایەتمان دەهێنن ،شایەتى دەدەن كە ئەو بەندە و
پێغەمبەرى خوایە .بەڵێ وایە ،ئەو لەپێشدا بەندەى خوايە ،پاشان پێغەمبەریەتی.
بەندایەتى لەپێش پێغەمبەرايەتييەوەيە.
لەوانەیە هەركەسە و بەندەى یەكێك بێت و كۆتى بەندایەتى ئەو كەسە لەگەردنیدا
بێت .حەزرەتى محمدیش (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) لە سەرەتا و كۆتايیدا هەر بەندە و
لف َصَلٍة وَ
كۆیلەى خواى بااڵدەست بووە .لە هیچ سەردەم و لە هیچ قۆناغێكى ژیانیدا ملى
بۆ كەس نەوى نەكردووە و لە حوزوورى كەسیشدا نەچەماوەتەوە .بەندایەتى لە
تايبەتمەندييە بنەڕەتييەكانى ئەوە.
ئەو بەندەیە .خواى بااڵدەست لە قورئانى پیرۆزدا بەندایەتییەكەى پێشچاو
دەخات و دەفەرموێت :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ(الجن
“ )19 :جا كاتێك بەندەى خوا هەستا بۆ ئەنجامدانى پەرستش (یان بانگەوازى
بەرنامەى خوا) (جنۆكەكان لە پێناو بینینى پەرستشەكەیدا) وا لە دەورى

كۆبووبوونەوە ،ئەوەندەى نەمابوو بچن بە ناو یەكدا”.
جا ئەو گەلەكۆمەیەى دەورى پێغەمبەرى خوا ،چ بدرێتە پاڵ جنۆكەكان چ
بدرێتە پاڵ بێباوەڕانى مەككە ،جياوازييەكى ئەوتۆى نييە ،چونكە ئەوەى لێرەدا بۆ
 1أحمد بن حنبل ،المسند 231/2؛ عبدالزاق ،المصنف 184-183/3؛ طبراني ،المجمع األوسط
88/7؛ بيهقي ،شعب اإليمان .177/1
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ئێمە گرنگە ئەوەیە كە سەروەرمان لە قورئانى پیرۆزدا بە ناونیشانە بنەڕەتییەكەى
بداهلل"یە.
"ع ُ
ناوبراوە كە ئەويش َ

هەروەها لەو ئایەتەشدا كە باس لەوە دەكات قورئان گوفتارى خودایە و
بانگهێشتى ئەو كەسانە دەكات بۆ بەرهەڵستى كردن كە لەم بابەتەدا گومانیان
هەیە ،دیسانەوە پێغەمبەرى سەروەرمان بە "بەندە" ناوى هێنراوە.
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰃ ﰄ (البقرة )24-23 :
“جا ئەگەر ئێوە لە دوودڵیدان و گومانتان لەم (قورئانە پیرۆزە) هەیە كە
دامانبەزاندووە بۆ بەندەى خۆمان حەزرەتى محمد ،ئەوا ئێوەش سورەتێكى
هاوشێوەى ئەوە بهێنن .خۆ ئەگەر ڕاستدەكەن ،ئەوانەش بانگ بكەن بۆ
یارمەتیتان كە جگە لە خوا متمانەتان پێیانە .خۆ ئەگەر پێشتان نەكرا -كە
هەرگیز پێتان ناكرێت -ئەوا (باوەڕبهێنن و) خۆتان بپارێزن لەو ئاگرەى كە

سووتەمەنییەكەى خەڵك و بەردە و بۆ بێباوەڕان و نكۆڵیكاران ئامادەكراوە”.
لە جێیەكى تردا كاتێك قورئانى پیرۆز لە ڕوانگەى ئەو خاڵەوە باسى دەكات
كە زۆرترین بەرزبوونەوەى تێدا تۆماركردووە ،ئاماژە بۆ بەندایەتیەكەى دەكات و
دەفەرموێت:
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
(اإلسراء )1 :
“پاك و بێگەردى و ستایش بۆ ئەو زاتەى كە شەوڕەوى كرد بە بەندەى
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خۆى (حەزرەتى محمد) لە (بەشێكى كەمی) شەودا لە مزگەوتى حرام ەوە
(لە مەككەى پیرۆز) بۆ مزگەوتى أقصى (لە بیت المقدس) كە دەوروبەریمان
پیرۆز و پڕبەرەكەت كردووە ،تا هەندێك نیشانە و بەڵگەى دەسەاڵت و تواناى

خۆمانى پیشان بدەین .بەڕاستى ئەو زاتە بیسەر و بینایە”.
ڕووداوى گەمارۆ ،بەدواشیدا وەفاتى حەزرەتى خەدیجە و ئەبو تاڵیب ،وەك بڵێى
سەروەرمانى لەناو خەڵكیدا بێ پشت و پەنا و پارێزەر هێشتەوە .كاتێك هۆكارەكان
هەموو بەجارێك لەكاركەوتن و گشت ستوونەكانى پشتگيرى یەكە بە یەكە
داڕمان و چڵێك نەمایەوە بۆ خۆ ڕاگیركردن ،خواى مسبب األسباب (سازێنەرى
هۆكارەكان كە هەموو هۆكارەكان لە دەستى ئەودان) لە بورجى ئەحەدیەتدا بە
كەماڵى ڕەحمەتەوە تەجەلالى كرد .هەروەك گەورە بیرمەندى چاخەكەمان دەڵێت:
لەنێو نوورى تەوحیددا نهێنى ئەحەدییەتى پیشاندرا 1..ئينجا بۆ ئەوەى پێغەمبەرى
ُ
خوا َ
َسلَّ ْم) ڕاستەوخۆ پەروەرێن و خاوەن و بەدیهێنەرەكەى ببينێت،
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
بانگهێشتى ئەودیوى ئاسمانەكان كرا ..لەوێش وەك شەرەفمەندترین میوان پێشوازى
لێكرا.
لێرەدا ئامانجى سەرەكیمان باسكردنى میعراج نییە .بۆیە ناچمە ناو ئەو
باسەوە .ئەوەندە هەیە كە بۆ ڕاكێشانى سەرنجى جەنابتان بەالى خاڵێكدا ناچاربووم
(سبَْحانَُه وَتَ َ
عال)
لە دەرگاى ئەم باسە بدەم ،ئەو خاڵەش ئەمەيە :خواى گەورە ُ
بە مەبەستى باسكردنى موعجیزەیەكى ئاوا گرنگ ،سەروەرمان بە هیچكام
لەو ناوانەى كە لە قورئان و ئینجیل و تەوراتدا هاتوون ،باس ناكات .واتە بە
"محمد و أحمد و أحید" ناوى ناهێنێت ،بەڵكو باس لە بەندایەتیەكەى دەكات
و پێى دەفەرموێت "عبده" .وەك بڵێى كاتێك سەروەرمان دەڵێت“ :من بووم بە
بەندە ”.خواى بااڵدەستیش پێى دەفەرموێت“ :مادەم تۆ بوویتە بەندە ،ئەوە منیش
 ، 1بريسكەكان ،بريسكەى يەكەم.
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بەندایەتیم كردە بەرزترین بەها و پايە ..و لەسەر زەویدا بەندایەتى بە گەورەترین
بەها و پایە قبووڵ دەكەم ،لەبەر ئەوە ،لە هەر شوێنێكدا بمەوێت باس لە نرخ و
بەهات بكەم ،ئەوا لەو شوێنەدا باس لە بەندايەتييەكەت دەكەم .هەم بەجۆرێكى
وا باسى دەكەم هەموو موسوڵمانێك لە شایەتمانەكەیدا بەرلەوەى شایەتى لەسەر
پێغەمبەرایەتیەكەت بدات ،شایەتى لەسەر بەندایەتیەكەت بدات و هەموو الیەكى
دنیا بە سەداى ئەم شایەتییەیان بێتە لەرزە ”...بەڵێ ،سەرانسەرى دنیا پڕ بەدەم
بەندایەتیەكەت دووپات دەكاتەوە.

پوختەیەك
لصَلُة
(َعلَيِْه ا َّ

ئەو كتێبانەى تايبەتن بە ئاكار و خەسڵەتەكانى پێغەمبەرى خواوە
َوا َّلسَلُم) ،ئەو سەروەرەيان بە گشت الیەنەكانیەوە باس كردووە .ئەو وەك چۆن لە
ڕووى جەستەییەوە مرۆڤێكى كامڵە ،بەهەمان شێوە لە ڕووى ڕۆح و ئاكارەكانیشیەوە
هەروا كامڵە .لە وتەیەكدا كە دەدرێتە پاڵ حەزرەتى عەلی ،پێغەمبەرى خوا بەم
شێوەیە باسكراوە:
كَا َن رَ ُس ُ
اللِ أ َ ْجوَ َد النّ َِاس َك ّفَاَ ،وأ َ ْشرَ َح ُه ْم َصدْراًَ ،وأ َ ْص َد َق النّ َِاس ل َ ْه َجة ً،
ول ٰ ّ
َوأ َ ْليَن َ ُه ْم َع ِري َكة ً َوأَكْرَ َم ُه ْم عِ ْشرَةًَ .م ْن رَآ ُه ب َ ِدي َهة ً هَاب َ ُه َو َم ْن َخالَط َ ُه َم ْع ِرفَة ً
أ َ َح ّبَ ُه

“پێغەمبەرى خوا بەخشندەترینى مرۆڤەكان بوو .سنگ فراوانترین و
لێبووردەترين كەس بوو( .بە ئەندازەى هەموو دنیا ئەرك و قورسایى لەسەرشان
بوو ،كەچى بێ ئەوەى ئۆفێكیشى لە زار بێتە دەر ،شانى دایە بەرى و هەمووى
بەجێ گەياند .شتانێكى تاقەت پڕووكێنى واى لە سینە دەگرت ،هەر بە خەیاڵى
كەسیشدا نەهاتووە ،لەبەرامبەر هەموو جۆرە ئەزیەت و ئەشكەنجە و ڕەفتارێكى
(فەتانەت  -عيصمەت)
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نامەردانەدا هەمیشە جوامێرانە مەمەڵەى دەكرد).
لە ڕووى شێوە زاریشەوە ڕاستبێژترینى مەردومان بوو( .واتە كەسێك بوو لە
هەموان قسەى ڕاستتر بوو .خۆ ئەگەر گاڵتەشى بكردایە ،وشەيەكى پێچەوانەى
ڕاستیت لێ نەدەبیست .تەنانەت لە خەونیشیدا درۆى بەدەمدا نەهاتووە .ڕاست
دانیشتووە ،ڕاست هەستاوە ،ڕاست دوواوە ،ڕاست بیرى كردووەتەوە ،ڕاستى ووتووە
و بانگهێشتى بۆ الى ڕاستى كردووە).
كەسێكى تا بڵێى سروشتى بوو( .گەر لە تەنیشتیدا دانیشتباى ،هەرگیز
ناڕەحەت نەدەبوويت .لەپاڵیدا ئەوەندە هەستت بە ئاسوودەیى دەكرد ،دەتوت لەگەڵ
هاوڕێیەكى گیانى بەگیانیتدا دانیشتوویت .خاوەن سروشتێكى وەها و ڕۆحێكى
هێندە بڵند بوو ،لە تواناى هیچ كەسدا نەبوو بگاتە ئاستى و هەڵسوكەوتى وەك
ئەو بێت و وەك ئەو بیربكاتەوە و هاوشێوەى ئەو بێت .بە گەورەیى خۆى دادەبەزییە
ئاستى سەرمەستانى نێو كۆڕى و ،هیچ كاتیش ئەو جیاوازییەى لە نێوان خۆى
و دوێنراوەكانیدا هەبوو ،نەدەكرد بە خاڵێك بەسەریانەوە و ناڕەحەتى نەدەكردن.
گەر لە شوێنێكدا كەسێكى ببینیایە نەتوانێت وەك ئەم ڕێ بكات ،ڕاستەوخۆ
ڕۆیشتنى خۆى بەگوێرەى الوازترین كەس ڕێكدەخست .هەر خۆیشى فەرمانى
ئاوەها ڕەفتارێكى پێ كردبووين 1.ئەم بنەما گشتگیرەى كە هەموو یەكەكانى
ژیانى گرتووەتەوە ،لە هەموو كات و زەمینەیەكدا لە ڕەفتارەكانى پێغەمبەرى خوادا
(َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) ڕەنگى دەدايەوە ).هەست بەرزترین و ڕێزنوێنترین كەس بوو.
فضُل َصَلٍة وَ
ئەوەى بۆ یەكەم جار چاوى پێ دەكەوت ،لەتاو سام و شكۆى دەسڵەمییەوە؛
ئەوەیش كە دەرفەتى بۆ دەڕەخسا كەمێك لەگەڵیدا بمێنێتەوە و بیناسێ ،هۆگر و
2
شەيداى دەبوو”.
 1بڕوانە :أبو داود ،ضالة 39؛ نسائي ،األذان .32
 2ترمذي ،مناقب  ،8شمائل ال.33
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چ جاى ئەوانەى لە نزیكیدا بوون! ئەوانە لە هەموو كەس زیاتر خۆشیان
دەویست .حەزرەتى ئەبوبەكر لە هەموو كەس نزیكتر بوو لێى ،لە هەموو كەسێكیش
زیاتر خۆشى دەویست.
نە لەپێش ئەو و نە لەپاش ئەو ،ئەستەمە كەسێكى تر هەبێت هێندەى ئەو
خۆشەویست بێت .ئەوەتا هەموو باوەڕداران یەكێك بە زمانى و یەكێكى تر بە
زمانى حاڵی ،بە هەموو دڵسۆزى و لەناخ هەڵقوواڵوییەكیانەوە بەردەوام ئەمەیان
وتووە و دەشیڵێنەوە:
“ئەى گیانى گیانان دڵە حەیران و سەرمەستى تۆیە لەبەرچی؟
جەماڵت هەروەك ڕۆژى ڕەخشانە لەبەرچی؟”
بەڵێ وایە .چونكە ئەو ،خۆشەویستی پەروەردگارى جیهانیانە.

هەرێمى دوعاى سەروەرمان لە ڕوانگەى شێواز و دەربڕينەوە
لەم نێوەندەشدا پێم خۆشە سەرنجتان بۆ الى یەك دوو دوعاى پێغەمبەرى
ُ
ئازيزمان َ
َسلَّ ْم) ڕابكێشم .ئەو وشانەى سەروەرمان لە نزاكانیدا بەكارى
(صلََّى اهللَعلَيِْه وَ
هێناون و ،ئەو قووڵییەى پێیانەوە دەبینرێ ،تەواو جیاوازە و زۆر لەوە بڵندتر و
دەوڵەمەندترە كە كەسانى دى بتوانن پێى بگەنەوە .بێ هيچ دوودڵييەك دەڵێم كە
هەر دوعایەكى ئەو سەروەرە -لە ڕوانگەى ئەو واتایانەوە كە لەخۆى گرتووە -خۆى
لە قەبارەى كتێبێك دەدات .وەك چۆن وتە و فەرمايشتەكانى لەسەروو هەموو وتە
بەشەرييەكانەوەن ،بە هەمان شێوە دوعاكانیشى ،زۆر زۆر قووڵتر و ناوەڕۆكدارترن
لە سەرجەمى ئەو دوعایانەى كە تا ئێستا كراون و دەكرێن .ئاخر چۆن وا نەبێت
لە كاتێكدا ئەو لە هەموو كەس زیاتر خواى ناسیوە و لە هەموو كەس زیاتريش
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هەر ئەو لێى ترساوە .كەوابێ ،قووڵترین و بەرزترین دوعاش هەر ئەو دەیكات.
واتە ،لە دوعاشدا هەر خۆى دوا ئاسۆ دەنەخشێنێت .پێغەمبەرى پێشەوامان (َعلَيِْه
ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) دوعایەكى لەم جۆرەمان فێر دەكات“ :كاتێك دەچنە ناو جێگاوە،
دەستنوێژ بگرن و بڵێن:
ك
ك َو َو ّ َج ْه ُت َو ْج ِهي ِإل َ ْي َ
اَل ٰ ّل ُه ّ َم أ َ ْسلَ ْم ُت ن َ ْف ِسي ِإل َ ْي َ
ك َوف َ ّوَ ْض ُت أ َ ْم ِري ِإل َ ْي َ
ك،
ك ِإ ّ َل ِإل َ ْي َ
كَ ،ل َم ْل َجأ َ َو َل َم ْن َجا ِم ْن َ
ك رَ ْغبَة ً َورَهْبَة ً ِإل َ ْي َ
َوأ َ ْل َجأْ ُت ظ َ ْه ِري ِإل َ ْي َ
ت
ٰا َم ْن ُت بِكِ تَابِ َ
ت َوبِن َ ِب ِيّ َ
ك الَّذِ ي أ َ ْنزَ ْل َ
ك الَّذِ ي أ َ ْر َس ْل َ

“خودایە ،وا خۆمم دایە دەست تۆ و ڕووم كردە تۆ و هەموو كاروبارێكى خۆمم
سپاردە تۆ .ئومێد بە ڕەحمەتت و ترس لە سزات پشتم بە تۆ بەست .هیچ پەنا
و داڵدەیەك نییە لە خۆت مەگەر هەر بۆ الی خۆت .باوەڕى تەواوم هێناوە بەو
1
كتێبەت كە نازڵت كردووە و ،بەو پێغەمبەرەیشت كە ڕەوانەت كردووە”.
ئەو وشانەى لەم نزایەدا بەكارهێنراون ،هێندە جێى سەرسامى و ئەوەندەش بێ
وێنەن ،ئەستەمە لەدواى ئەوان شتێكى تر بوترێت.
ئێمە لێرەدا خۆمان دەبوێرين لە ڕۆچوونە نێو وردەكاريى دوعاكان و تەنها
سەرنجتان بۆ الى ئەو كورتبڕييە ڕادەكێشين كە لە دەربڕينەكاندا هەيە.
لە دوعایەكى تريشيدا بەم جۆرە دەپاڕێتەوە:
ي ا ْل َم ْش ِر ِق
ْت ب َ ْ َ
اَل ٰ ّل ُه ّ َم بَاعِ دْ ب َ ْي ِن َوب َ ْ َ
ي ك ََما بَا َعد َ
ي َخطَايَا َ
ض ِم َن
ي ك ََما يُن َ ّ َقى الثّ َ ْو ُب ْال َ ْبيَ ُ
َوا ْل َم ْغ ِر ِب .اَل ٰ ّل ُه ّ َم ن َ ّق ِِن ِم ْن َخطَايَا َ
ال ّ َدن َ ِس
“خودايە! نێوانى من و گوناهەكانم دوور بخەرەوە وەك چۆن نێوانى خۆرهەاڵت
 1بخاري ،وضوء  ،75دعوات  ،9 ،7توحيد 34؛ مسلم ،ذكر .58-56
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و خۆرئاوات دوورخستووەتەوە .خودايە! پاكم بكەرەوە لە گوناهـ وەك چۆن پۆشاكى
1
سپى لە چڵك و پەڵە خاوێن دەكرێتەوە”.
دەستەواژەكانى ناو ئەم دوعایە ،مەگەر بە چەندین پەرتووك ئينجا بتوانرێت
ڕوون بكرێتەوە ...لەمەش زياتر شتێكى تر شك نابەم بيڵێم .بەڵێ هەروایە،
سوڵتانى دوعاش هەر خۆیەتی.
ئەمەش دوعایەكى ترى:

آج ِل ِهَ ،ما َعل ِْم ُت ِم ْن ُه َو َما ل َ ْم
اَل ٰ ّل ُه ّ َم ِإنِّي أ َ ْسأَلُ َ
اج ِل ِه َو ِ
ك ِم َن ا ْل َخ ْ ِي ُك ِ ّل ِه...؛ َع ِ
اج ِل ِه َو ٰا ِج ِل ِهَ ،ما َعل ِْم ُت ِم ْن ُه َو َما ل َ ْم أ َ ْعلَ ْم.
أ َ ْعلَ ْمَ .وأ َ ُعوذُ بِ َ
ك ِم َن ا ْل ّ َش ِّر ُك ِ ّل ِه َع ِ

“خودایە! داواى "چاكە"ت لێدەكەم بە هەموو جۆرەكانيەوە ،ئەوەى لەم ساتەدا
(لەم دنیایەدا) بەخشیوتە و ئەوەيشى كە لە داهاتوودا (لە دواڕۆژدا) دەیبەخشیت،
ئەوەى كە دەیزانم و ئەوەيشى كە نایزانم .هەروەها پەنات پێدەگرم لە "خراپە" بە
هەموو جۆرەكانيەوە ،لەوەى لە ئێستادا (لە دنیادا) دێتە پێش ،لەوەيشى كە لە
2
داهاتوودا (لە دواڕۆژدا) دێتە پێش ،لەوەى كە دەیزانم و لەوەيشى كە نایزانم”.
ئێستاش با پێكەوە بچينە خزمەت كۆمەڵە گەوهەر و مروارییەكى ترى دوعا
"جوامع الكلم"ییەكانى ئەو سەروەرە:
ك ا ْل َج ُّد
تَ ،و َل ي َ ْنف َُع ذَا ا ْل َج ِ ّد ِم ْن َ
ِي ل َِما َمن َ ْع َ
اَل ٰ ّل ُه ّ َم َل َمان َِع ل َِما أ َ ْعط َ ْي َ
تَ ،و َل ُم ْعط َ

“خودایە! هیچ ڕێگرێك نییە لەوەى كە تۆ بەخشيوتە .كەسيش نييە ئەوەى
تۆ نەتبەخشيوە ،بيبەخشێت .سەروەت و سامانى هیچ خاوەن سەروەتێكیش لە
3
حوزوورى تۆدا سوود بە خاوەنەكەى ناگەيەنێت”.
 1بخاري ،أذان 89؛ مسلم ،مساجد .147
 2أحمد بن حنبل ،المسند .147/6
 3بخاري ،األذان 155؛ مسلم ،صالة 205؛ أبو داود ،صالة .139
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اَل ٰ ّل ُه ّ َم َما قُ ْل ُت ِم ْن ق َ ْو ٍل أ َ ْو َحلَ ْف ُت ِم ْن َحل ٍِف أ َ ْو ن َ َذ ْر ُت ِم ْن ن َ ْذ ٍر أ َ ْو َع ِم ْل ُت
ْت كَا َن َو َما ل َ ْم ت َشَ أْ ل َ ْم
ي ي َ َد ْي ٰذل َ
ِم ْن َع َم ٍل ف َ َم ِشيئَ ُت َ
ك بَ ْ َ
ِك ُك ِ ّل ِهَ .ما ِشئ َ
دير .اَل ٰ ّل ُه ّ َم َما َص ّلَ ْي ُت
كِ .إنّ َ َ
يَك ُْنَ .و َل َح ْو َل َو َل قُ ّوَةَ ِإ ّ َل بِ َ
ك َع َل ك ُِّل َش ْي ٍء ق َ ٌ
ك َول ِ ِّي
تِ ،إنّ َ َ
تَ ،و َما ل َ َع ْن ُت ِم ْن ل َ ْع ٍن ف َ َع َل َم ْن ل َ َع ْن َ
ِم ْن َص َل ٍة ف َ َع َل َم ْن َص ّلَ ْي َ
فِي ال ُّدنْيا َو ْ ٰ
ني
الخِ رَ ِة تَوَفّ َ ِن ُم ْسلِما ً َوا ْلحِ ْق ِن بِ ّ َ
الصالِحِ َ
َ

“خودايە! هەر قسەيەك كە كردوومە ،يان هەر سوێندێك كە خواردوومە ،يان
هەر نەزرێك كە بڕيارم داوە ،يان هەر كارێك كە بەجێم هێناوە ،ويستى لەپێش هەموو
ئەمانەوەيە .ویستت لەسەر هەر شتێك بووبێت ،بووە .ئەوەيشى ویستت لەسەرى
نەبووبێت ،نەبووە .بە تۆوە نەبێت ،داراى هيچ هێز و توانايەك نيم .بەڕاستى بەسەر
هەموو شتێكدا بەتوانا و بااڵدەستی .خودایە ،هەر دوعایەكم كردبێ ،با بۆ ئەوانە
بێت كە خۆت ڕەحمت پێكردوون ،هەر نەفرەتێكیشم كردبێ ،با لەسەر ئەوانە بێت
كە خۆت نەفرەتت لێكردوون .لە دنيا و لە ئاخيرەتيشدا دۆست و پشت و پەنام هەر
1
تۆيت ،بە موسڵمانى بممرێنە و بمگەیەنەرە كاروانى پیاوچاكان”.
اَل ٰ ّل ُه ّ َم ِإنِّي أ َ ْسئَ ُل َ
َضا ِء َوب َ ْر َد ا ْل َع ْي ِش ب َ ْع َد ا ْل َم ْو ِت َول َ ّ َذةَ
الر َ
ضا ب َ ْع َد ا ْلق َ
ك ِّ
ض ّرَا َء ُم ِض ّرَ ٍة َو َل ِف ْتن َ ٍة ُم ِض ّلَ ٍة،
ك َو َش ْوقا ً ِإلَى ِلقَائِ َ
النَّظَ ِر ِإلَى َو ْج ِه َ
ك ِم ْن َغ ْ ِي َ
ك أ َ ْن أ َ ْظلِم أ َ ْو أُ ْظلَم أ َ ْو أ َ ْعتَ ِد َ َ
َ َ
ب َخطِيئَة ً
َوأ َ ُعوذُ بِ َ
ي أ ْو يُ ْعتَ َدى َع َ ّ َل أ ْو أك ِْس َ
َ
َ
أ َ ْو ذَنْبا ً َل يُ ْغف َُر

“خودایە! داواى ڕازيبوون بە قەزا و ،ژیانێكى ئاسوودە لە پاش مردن و ،چێژى
ڕوانینە جەماڵى خۆت و ،تاسەمەنديى دیدارت لێ دەكەم ،بێ ئەوەى تووشى
شتێكى زیانبەخش و فیتنەیەكى گومڕاكەر ببم .هەروەها پەنات پێ دەگرم لەوەى
 1أحمد بن حنبل ،المسند 191/5؛ طبراني ،المجمع الكبير 157 ،119/5؛ حاكم ،المستدرك
.697/1
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كە ستەم بكەم یان ستەمم لێبكرێت ،دەستدرێژى بكەم یان دەستدرێژیم بكرێتە سەر،
1
یان گوناهێكى وا گەورە بكەم لێخۆشبوونى تۆ نەیگرێتەوە”.
ْب َو َخطِيئَ ٍة.
ض ْع ٍف َو َع ْوز َ ٍة َوذَن ٍ
َوأ َ ْش َه ُد ِإ ْن تَكِ ْل ِن ِإلَى ن َ ْف ِسي تَكِ ْل ِن ِإلَى َ
ِك ف َ ْ
ْت
َو ِإنِّي َل أَث ُِق ِإ ّ َل بِرَ ْحَت َ
وب ِإ ّ َل أَن َ
اغف ِْر لِي ذُنُوبِي ُك ّلَ َها ِإنّ َ ُه َل ي َ ْغف ُِر ال ُّذنُ َ
يم
َوتُ ْب َع َ ّ َل ِإنّ َ َ
ك أَن َ
ْت التّ َ ّوَ ُ
الرَحِ ُ
اب ّ

“هەروەها شایەتى دەدەم كە ئەگەر بمسپێرى بە خۆم( ،ئەوا لە وەها بارێكدا)
دەمسپێرى بە الوازى و كڵۆڵى و گوناهـ و هەڵە .منیش تەنها متمانەم بە ڕەحمەت
و بەزەيى تۆ هەیە ،دەسا خۆت لە گشت گوناهەكانم خۆش بە ،چونكە جگە لە
تۆ ،كەسى تر ناتوانێت لە گوناهەكان خۆش ببێت .تەوبەشم لێ وەرگرە ،چونكە
بەڕاستى تۆ وەرگرى تەوبە و خاوەن میهرەبانيى فراوانيت”.
ِي َوأ َ ْرأ َ ُف َم ْن
اَل ٰ ّل ُه ّ َم أَن َ
ْت أ َ َح ُّق َم ْن ذُكِرَ َوأ َ َح ُّق َم ْن ُع ِب َد َوأَن َ
ْص ُر َم ِن ا ْب ُتغ َ
ك
يك ل َ َ
ِك َل َش ِر َ
ْت ا ْل َمل ُ
َملَ َ
ك َوأ َ ْجوَ ُد َم ْن ُس ِئ َل َوأ َ ْو َس ُع َم ْن أ َ ْعطَى أَن َ
ِك َول َ ْن
ك ،ل َ ْن تُطَا َع ِإ ّ َل بِ ِإ ْذن َ
ِك ِإ ّ َل َو ْج َه َ
ك ،ك ُُّل َش ْي ٍء هَال ٌ
َوا ْلف َْر ُد َل ِن ّ َد ل َ َ
ك .تُطَا ُع فَتَ ْشك ُُر َوتُ ْع َصى فَتَ ْغف ُِر ،أ َ ْقرَ ُب َش ِهي ٍد َوأ َ ْدنَى
تُ ْع َصى ِإ ّ َل بِ ِع ْل ِم َ
َحف ٍ
ت بِالنّ ِ
ت ُدو َن النُّف ِ
ت
ُوس َوأ َ َخ ْذ َ
ت ْالثَارَ َون َ َس ْخ َ
َواصي َو َكتَ ْب َ
ِيظُ .ح ْل َ
ت،
وب ل َ َ
الس ّرُ عِ ْن َد َك َع َلنِيَةٌ ،ا َ ْل َح َل ُل َما أ َ ْحلَ ْل َ
ْال َج َال ،ا ْل ُق ُل ُ
ك ُم ْف ِضيَةٌَ ،و ِّ

ُك
تَ ،وا ْل َخ ْل ُق َخ ْلق َ
تَ ،و ْال َ ْم ُر َما ق َ َ
ض ْي َ
ين َما َشرَ ْع َ
َوا ْل َحرَا ُم َما َح ّرَ ْم َ
ت َوال ِ ّد ُ
ْت ٰ ّ ُ
ك الَّذِ ي أ َ ْشرَق َ ْت
ك بِنُو ِر َو ْج ِه َ
يم .أ َ ْسأَلُ َ
َوا ْل َع ْب ُد َع ْب ُد َك َوأَن َ
الرَحِ ُ
الرَؤ ُُف ّ
الل ّ
ك أ َ ْن تُقِيلَ ِن
ض بِك ُِّل َح ٍ ّق هُوَ ل َ َ
ني َعلَ ْي َ
السائِ ِل َ
ل َ ُه ّ َ
ك َو ِب َ ِ ّق ّ َ
ات َو ْال َ ْر ُ
الس َموَ ُ
ِك
فِي هذِ ِه ا ْل َغ َدا ِة َوفِي هذِ ِه ال َع ِ ّشيّ َ ِة َوأ َ ْن ُ ِتريَنِي ِم َن النّ َا ِر بِقُدْرَت َ
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“خودايە! تۆ لە هەموو كەس شایانترى بەوەى یاد بكرێیت ،هەر تۆیت شايستە
بە پەرستن ..هەر تۆيش باشترين پشتيوانى نيازمەندان و میهرەبانترینى خاوەن موڵك
و دەسەاڵتداران و ،بەخشندەترین و جوامێرترینى داوا لێ كراوان و ،دەستكراوەترینى
بەخشەرانيت ..تۆ ئەو پاشايەى كە هاوبەشى نييە و ،ئەو تاك و تەنهايەى كە
هاوشانى نييە .جگە لە تۆ ،هەرچى شت هەيە چارەنووسى لەناوچوونە .بە ئیزنى
خۆت نەبێ ناپەرسترێیت ،هەر بە ئاگادارى و زانیارى خۆيشت نەبێ سەرپێچیت
ناكرێت ،گوێڕایەڵیت دەكرێ ،تۆيش پاداشت دەدەیتەوە ،سەرپێچیت دەكرێ ،كەچى
تۆ دەبووری .نزیكترین شایەت (بینەر)ى هەموو شتێك و پارێزەرەكەشى هەر
تۆیت .پێش (ئارەزووى) نەفسەكان كەوتوويت و جڵەوەكانت گرتووە .كردەوەكان(ى
مرۆڤ)ت تۆماركردووە و ئەجەلیانیشت تەقدیر فەرمووە .داڵن بەرەو تۆ دێن،
نهێنى و پەنهان الى تۆ ئاشكرایە .حەاڵڵ ئەوەیە تۆ حەاڵڵت كردووە ،حەراميش
هەر ئەوەيە تۆ حەرامت كردووە ،دینيش ئەوەیە كە تۆ داتناوە ،فەرمانیش ئەوەیە
كە تۆ بڕیارت داوە ،بەدیهێنراوانیش هەموو بەدیهێنراوى تۆن و بەندەش هەموو
بەندەى تۆن ،تۆيش پەروەردگارى میهرەبان و بەبەزەیيت .سا بيكە بە خاترى نوورى
ئەو دیدارەت كە ئاسمانەكان و زەمینى لەبەر ڕۆشن بوونەتەوە و ،بە خاترى هەر
مافێك كە هى تۆیە و ،بە خاترى ئەو بەندانەت كە داوات لێدەكەن ،لێت دەپارێمەوە
كە لەم بەرەبەیان و ئێوارەیەدا لێم خۆشبیت و بە توانست و دەسەاڵتى خۆت لە
1
ئاگرى دۆزەخ پەنام بدەيت”.
ك ُم َ ّ َم ٌد
ك ِم ْن ُه ن َ ِبيُّ َ
ك ِم ْن َخ ْ ِي َما َسأَل َ َ
اَل ٰ ّل ُه ّ َم ِإنَّا ن َ ْسأَلُ َ
ك ُم َ ّ َم ٌد
ك ِم ْن َش ِّر َما ْاستَ َعاذ َ ِم ْن ُه ن َ ِبيُّ َ
َون َ ُعوذُ بِ َ

ُ
َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ

ُ
َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ

“خودایە! داواى هەموو ئەو چاكە و خێرانەت لێ دەكەین كە پێغەمبەرەكەت
 1طبراني ،المجمع الكبير .264/8

112

شانازيى مرۆڤايەتى  -نوورى نەمر 3

َّ ُ
اهللتَع َ
حەزرەتى محمد َ
َسلَّ ْم) داواى لێ كردوویت .پەناشت پێ دەگرین
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ
لە شەڕى هەموو ئەو شتانەى كە پێغەمبەرەكەت حەزرەتى محمد (َعلَیِْهأَ َ
فضُل َصَلٍة
1
َسَلم)پەناى پێ گرتوویت لێيان”.
وَ

ك ِم ْن عِ ْل ٍم َل ي َ ْنف َُع َو ِم ْن ق َ ْل ِب َل َ ْيشَ ُع َو ِم ْن ن َ ْف ٍس َل
اَل ٰ ّل ُه ّ َم ِإنِّي أ َ ُعوذُ بِ َ
اب ل َ َها
ت َ ْشبَ ُع َو ِم ْن َد ْعوَ ٍة َل يُ ْستَ َج ُ

“خودايە! پەنات پێدەگرم لە زانستێك كە هيچ كەڵك و سوودى نەبێت ،لە
دڵێك ترسى تۆى تێدا نەبێت ،لە نەفسێك كە هەرگيز تێربوون نەزانێت ،لە دوعا و
2
نزایەكیش كە گیرا نەبێت”.
الرُ ْش ِد َوأ َ ْسأَلُ َ
اَل ٰ ّل ُه ّ َم ِإنِّي أ َ ْسأَلُ َ
ات فِي ْال َ ْم ِر َوأ َ ْسأَلُ َ
ك الثَّبَ َ
ك َع ِز َ
يمةَ ّ
ك ُش ْكرَ
ك
ك ل َِسانا ُ َصا ِدقاٍ َوق َ ْلبا ً َسلِيما ً َوأ َ ُعوذُ بِ َ
ِكَ ،وأ َ ْسأَلُ َ
ِك َو ُح ْس َن عِ بَا َدت َ
ن ِْع َمت َ
ْت
ك ِم ْن َخ ْ ِي َما ت َ ْعلَ ُمَ ،وأ َ ْستَ ْغف ُِر َك ِمَّا ت َ ْعلَ ُم ِإنّ َ َ
ِم ْن َش ِّر َما ت َ ْعلَ ُمَ ،وأ َ ْسأَلُ َ
ك أَن َ
وب
َع ّ َل ُم ا ْلغ ُُي ِ

“خودایە! داواى جێگیرى و دامەزراویت لێ دەكەم لە كاروبارمدا ،هەروەها داواى
لێبڕان و بەردەواميت لێ دەكەم لەسەر ڕێى ڕاست ،هەروەها داواى سوپاسگوزاريى
نیعمەتەكانت و جوان ئەنجامدانى پەرستشت لێ دەكەم .داواى زمانێكى ڕاستگۆ و
دڵێكى ساغيشت لێ دەكەم .پەناشت پێ دەگرم لە خراپەى ئەوەى خۆت دەیزانیت،
داواى چاكەى ئەوەشت لێ دەكەم كە خۆت دەیزانیت .داواى لێخۆشبوونیشت لێ
3
دەكەم لەو شتانەى دەیزانیت .بەڕاستى هەر خۆت زاناى پەنهان نادیارەكانی”.

 1ترمذي ،دعوات .88
 2مسلم ،ذكر 73؛ أبو داود ،وتر 32؛ ترمذي ،دعوات .68
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ات َوت َ ْر َك ا ْل ُم ْنكَرَ ِ
ك ف ِْع َل ا ْل َخ ْيَ ِ
ِني َوأ َ ْن
اَل ٰ ّل ُه ّ َم ِإنِّي أ َ ْسأَلُ َ
ات َو ُح ّ َ
ب ا ْل َم َساك ِ
ْت ِف ْتنَةَ النّ َِاس فَتَوَفّ َ ِن َغ ْيَ َم ْف ُت ٍ
ك
ونَ .وأ َ ْسأَلُ َ
ت َ ْغفِرَ لِي َوت َ ْرحَ َ ِنَ ،و ِإذَا أَرَد َ
ك
ب َع َم ٍل يُق َِّرب ُ ِن ِإلَى ُح ِّب َ
ب َم ْن ُي ِّبُ َ
ُح ّبَ َ
ك َو ُح ّ َ
ك َو ُح ّ َ

"خودایە! داواى ئەنجامدانى كارە چاكەكان و وازهێنان لە كارە خراپ و
بێزراوەكان و خۆشویستنى گەدا و هەژارانت لێدەكەم .هەروەها داواشت لێ دەكەم
لێم خۆشبیت و بەزەیيت پێمدا بێتەوە ،كاتێكیش ویستت خەڵكى تووشى فیتنە و
تاقیكردنەوە بكەیت ،بەر لەوەى گرفتارى فیتنە ببم ،بممرێنیت .داواى خۆشەویستى
خۆت و خۆشەویستى ئەوانەى تۆیان خۆشدەوێت و خۆشەویستيى هەر كردارێكیشت
1
لێ دەكەم كە نزیكم دەكاتەوە لە خۆشەویستى تۆ”.
ك فَوَات َِح ا ْل َخ ْ ِي َو َخوَات َِم ُه َو َجوَا ِم َع ُه َوأ َ ّوَل َ ُه َوآخِ رَ ُهَ ،وظَاهِ رَ ُه
اَل ٰ ّل ُه ّ َم ِإنِّي أ َ ْسأَلُ َ
َوبَا ِطن َ ُه َوال ّ َدرَ َج ِ
ني
ات ا ْل ُع َل ِم َن ا ْل َجنّ َ ِة .آ ِم َ

“خودايە! داواى دەستپێكانى چاكە و كۆتاییەكانى ،گشتگیرترین و سەرەتا
و كۆتايى ،ئاشكرا و پەنهانەكەيت لێ دەكەم .هەروەها داواى پلە بەرزەكانى
2
بەهەشتيشت لێ دەكەم .ئامين”
ِك
اَل ٰ ّل ُه ّ َم أَعِ ِ ّن َع َل ِذ ْك ِر َك َو ُش ْك ِر َك َو ُح ْس ِن عِ بَا َدت َ

“خودایە! كۆمەكیم بكە لەسەر یادكردن و شوكرانەبژێرى و جوان پەرستيى
3
خۆت”.
ك ا ْل ُه َدى َوالتُّقَى َوا ْل ِعف َ
َاف َوا ْلغ َِن
اَل ٰ ّل ُه ّ َم ِإنِّي أ َ ْسأَلُ َ
 1ترمذي ،تفسير (4 ،2 )38؛ أحمد بن حنبل ،المسند .243/5
 2طبراني ،المجمع الكبير 316/23؛ حاكم ،المستدرك .701/1
 3أبو داود ،وتر 26؛ نسائي ،سهو 60؛ أحمد بن حنبل ،المسند .247 ،244/5
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“خودایە! داواى هیدایەت و تەقوا و عیففەت و دەوڵەمەندى دڵ و دەروونت
1
لێ دەكەم”.
اب
اَل ٰ ّل ُه ّ َم أ َ ْح ِس ْن َعاقِبَتَنَا فِي ْالُ ُمو ِر ُك ِ ّل َها َوأ َ ِج ْرنَا ِم ْن خِ ْز ِي ال ُّدنْيَا َو َع َذ ِ
ْالخِ رَ ِة

“خودایە! لە هەموو كاروبارێكدا ئاكام و عاقیبەتمان بەخێر بگێڕە ،لە و
2
سەرشۆڕيى دنیا و سزاى دۆزەخیش بمانپارێزە”.
وەك دەبينن ،مەحاڵە لەناو دەربڕینەكاندا بتوانیت تاكە وشەیەكیش دەربێنیت .ئەو
گونجاوییەش كە لە ڕەوتى ڕەوانى پەيڤەكاندا بەدى دەكرێت ،شايانى سەرسوڕمانە.
لە تواناى كەسیشدا نییە بگاتەوە بە ئاسۆكانى ئەم دوعایانە .بەڵێ وایە ،پێغەمبەرى
خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) تەنانەت لە دوعاشدا بێهاوتایە و نموونەى نییە.
سەرجەمى ئەولیا مەزنەكان و پياوچاكان بەو بڕگانەى كە لە دوعاكانى
ُ
پێغەمبەرى خواوە َ
َسلَّ ْم) وەریانگرتووە ،هەوڵیان داوە گیان و ڕەنگ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
ببەخشن بە نزا و پاڕانەوەكانیان و بە دەستى دوعاى ئەو پێغەمبەرە نازدارە لە
دەرگاى ميهرەبانيى پەروەردگاریان داوە .لە دوعاكانى پێغەمبەرى خوادا دەربڕین و
شێواز و ڕووناكييەكى وا هەیە ،زۆر بە ئاسانى لەنێو وتەى كەسانى تردا دەناسرێتەوە
ُ
و دەتوانرێ بوترێت“ :ئەم وتەیە فەرمایشتى حەزرەتى حممد المصطفییە َ
(صلََّى اهلل
َعلَيِْهَوَعلىآلِِه َ
َسلَّ ْم)”...
وص ْحِبِه وَ
من وەك خۆم كاتێك موناجات و ڕاز و نیازەكانى كەسانێكى وەك حەسەن
شازەلى و ئەحمەد بەدەوى و ئەحمەد ڕوفاعى و شاهى گەیالنى دەخوێنمەوە ،وەختە
لە هۆش خۆم بچم ،تەنانەت لە هەندێ جێدا هەر خۆم پێناگیرێ .لە ڕاستیدا
 1مسلم ،ذكر 72؛ ترمذي ،دعوات .72
 2أحمد بن حنبل ،المسند 181/4؛ طبراني ،المجمع الكبير .33/2
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دوعاكانى ئەوانیش زۆر كاریگەرن! كەچى دەبينين هەموویان چەندين بڕگەیان لە
دوعاكانى پێغەمبەرى خواوە خواستووە و تێهەڵكێشى نزاكانى خۆیان كردووە ،لەم
ڕێیەشەوە لە بەرەكەتى پەيڤە نەبەوييەكان سوودمەند بوون و نزاكانیان بەرەكەت
و دەوڵەمەنديى بەدەست هێناوە .ئەوەتا ئێمەش نزا و پاڕانەوەى ئەو زاتە گەورانە
دەكەینە تكاكارى نزا و پاڕانەوەكانى خۆمان و ،بە ئومێدى گيرابوونى ئەو دوعایانە
لە قاپيى ڕەحمەتى پەروەردگار دەدەین.
(صلَ ُ
َ
َسالُمُه
هلل وَ
وات ا ِ

لە كۆتاییدا دەڵێین :تەواوى دەربڕینەكانى پێغەمبەرى خوا
َعلَيِْه) بەڵگەن لەسەر فەتانەتەكەى .بەشێكيش لە وتەكانی ،بە هۆى ئەوەى كە
"جوامع الكلم"ن ،داراى گرنگیيەكى تایبەتن .شێواز و دەربڕينى دوعاكانیشى
هەر دەچنە ئەم خانەيەوە .كەوابێ ،چ فەرمايشتەكانى چ دوعاكانى ،مەنتیقى
پێغەمبەرانەى ئەويان دەردەخست ،واتە بووبوونە ئاوێنەى بااڵنماى ئەو ژیرییەى كە
بەسەر ئاخيرەتدا دەيڕوانى و لە كارێزى ئيلهام سەرڕێژ بووبوو .كەوابوو ئەو شتێكى
تر نییە جگە لەوەى پێغەمبەرى خوایە و سەردارى گشت پێغەمبەرانە...
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ئاكارى پێغەمبەران
عيصمەت
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عیصمەت

أ) عيصمەت بە شێوەيەكى گشتى

 .١واتاى زمانەوانى و واژەیى عیصمەت
تايبەتمەندييەكى تر لە تايبەتمەندييەكانى پێغەمبەران ،تايبەتمەنديى بێتاوانى و
مەعصومییەتيانە .ئێمە ئەم تايبەتمەندييە بە "عیصمەت" ناو دەبەین.
عیصمەت لە زمانى عەرەبیدا بە واتاى (ڕێگرى كردن و بوونە لەمپەر یاخود
خستنە ژێر چاودێرى و پاراستن) دێت .بە واتا واژەییەكەشى مەبەست لە
عیصمەت؛ پارێزراویى پێغەمبەرانە -بە پشتيوانى و چاودێريى خواى گەورە -لە
(جَّل َجَللُُه) هەرگیز بوارى
تەواوى گوناهە بچووك و گەورەكان .واتە خواى گەورە َ
ئەوە نادات بەو بەندانەى كە وەك پێغەمبەر دەیاننێرێت ،گوناهـ ئەنجام بدەن و
تووشى گوناهـ ببن.
لە قورئانى پیرۆزيشدا ئەم وشەیە لە چەند بۆنەيەكى جياوازدا باسكراوە .جێى
خۆيەتى لێرەدا چەند نموونەیەك بهێنینەوە:
كاتێك حەزرەتى نوح ڕوو دەكاتە كوڕەكەى و پێى دەڵێت :ﮧ ﮨ
ﮩ“ڕۆڵەگيان وەرە ،لەگەڵ ئێمەدا سوارى كەشتیەكە ببە ”.كوڕەكەى وەها
وەاڵمى دەداتەوە :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ “پەنا دەبەمە بەر
چيايەك و دەمپارێزێت لەم زريان و الفاوە ”.جا ئەو كردارى (ﯔ)یەى كە
"ع َص َم"وە وەرگیراوە و هاوواتايە لەگەڵ وشەى
لە ئایەتەكەدا هاتووە ،لە چاوگى َ
"عیصمەت" دا و بە واتاى پاراستن دێت .لە وەاڵميشدا حەزرەتى نوح (َعلَيِْه ا َّلسَلم)
وشەيەك بەكاردەهێنێت كە لە هەمان چاووگەوە داتاشراوە :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ “ئەمڕۆ هیچ پارێزەرێك نييە لە ئاست فەرمانى خوادا ”.جا ئيتر لێرەدا
(فەتانەت  -عيصمەت)
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"ﯚ" ،چ بە واتاكەى خۆى بەكار هاتبێت ،چ بە واتاى "مەعصوم" ،جياوازييەكى
ئەوتۆى نييە 1.چونكە ئەوەتا هەردووكيان ،ئەميان "پارێزرەر" و ئەوى ديكەشيان
"پارێزراو" ،بەدەورى هەمان چاووگدا دەسووڕێنەوە كە ئەويش "عیصمەت"ە.
كاتێك زوڵەیخا باسى عیففەت و عیصمەتى یوسف دەگێڕێتەوە ،دەڵێت :ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ (يوسف “ )32 :ویستم بۆ چێژ و ئارەزووى خۆم
بەكارى بهێنم ،بەاڵم ئەو پاكيزانە ڕەفتارى كرد ”.وشەى "ﭽ"ى ناو
ئایەتەكە ،لە هەمان كاتدا بە واتاى (خۆى پاراست ،خۆى لێ بەدوورگرت ،ڕێگرى
كرد)يش دێت.
وشەى "ﭱ"ى ناو ئایەتى ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ (آل
عمران  )١٠٣ :ديسانەوە بە واتاى خۆ ئااڵندنێكى توندوتۆڵ و دەستگرتنێكى تۆكمە
دێت بە شتێكەوە لەپێناو نەپچڕان و پەرتەوازە نەبووندا .كە ئەويش دەستگرتنە بە
پەتى خواوە .جا ئەوەى دەست بەو پەتەوە بگرێت لە كەوتن و الدان پارێزراو دەبێت.
هەروەها كردارى "ﮋ"ى ئایەتى ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
(المائدة “ )67 :بێگومان خودا دەتپارێزێت لە خەڵكى”.يش هەر هەمان واتا
دەگەيەنێت.

 .٢هەموو پێغەمبەرێك مەعصومە
هم ا َّلسَلم) مەعصومن .لەسەرگوزەشتى ژیانياندا
تەواوى پێغەمبەران (َعلَيْ ُِ
بچووكترین الدان و سەرپێچى بەرچاو ناكەوێت .ئەوان دەستە مرۆڤێكى بێ وێنەى
ئەوتۆن ،بە پيرۆزى و هەڵبژێرراوى بەديهێنراون ،نەك تەنها ئەوەى كەسانێكى چاك
و چاكخوازن ،بەڵكو بژاردەترينى نێو بژاردەى چاكانيشن .بەدرێژایى ژیانیشيان
1

بڕوانە :سورەتى هود ،ئايەتى .٤٣-٤٢
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هێندەى تۆزقاڵێك چییە نەیانهێشتووە هەڵبژاردەیى و قودسیەتەكەيان گەردى لێ
بنيشێت.
پێغەمبەران فيترەتيان سازگار و ڕۆحيان بااڵ و ئیرادەیان پتەو و دەروونيشيان
خاوێن و بێگەردە .ئەو تەجەللیيانەى لە خواى گەورەوە دێن ،چۆن هاتوون ،ئاوەها
بەو شێوەيە لەواندا بەرجەستە دەبن و ،بە ڕەهەندەكانيانەوە دەردەكەون و هەستيان
پێ دەكرێت .ئەوان وەك ئەو دڵۆپە و نمەئاوەن كە تيشكى خۆر دەدەنەوە و وەك خۆى
پەخشى دەكەنەوە .لە ئاوێزەى دڵى ئەواندا؛ نە تیشكەكان تووشى شكانەوە دەبن ،نە
ڕەنگەكانيش گۆڕانكارييان بەسەردا دێت.
بەڵێ هەروایە ،لە ڕووى مەنتقیشەوە هەر دەبێت وا بێت .چونكە پەیامبەران
بە ئەركى بانگەواز و گەیاندن لەناو ئێمەدان ..ئامانجى بوونى ئەوان تەنها و
تەنها تەبلیغە .واتە دوێنراوى یەكەمى فەرمایشت و فەرمانە ئیالهیەكان ئەوانن..
هەر ئەوانيشن ئەو فەرمانانەى وەریدەگرن وەك خۆى دەیگەیەننە مرۆڤەكان .جا
ئەگەر پێغەمبەران خاوەنى بونیادێكى ڕۆحى وەها ڕوون و سازگار نەبوونایە ،ئەوا
هەرگیز سەركەوتوو نەدەبوون لە گواستنەوەى پەیامە ئيالهييەكان وەك خۆى .جا
ئيتر ئەوكات ،وەحيى ئیالهى بەر ماهییەتى ناڕوون و دەروونى ناسازگار و ویژدانى
خەوش گرتوويان دەكەوت و ،بەوێنەى شكانەوەى تیشك و گۆڕانى بۆ شتێكى ترى
جیاواز ،ئەم ماتە ڕووكەش و بونيادانەش ،هەرچى شت هەيە لە تاريكستانى دڵ
و هەست و هزرى خۆياندا هەڵياندەسەنگاند و ،بە خۆيان بزانيايە يان نا ،دەبوونە
هۆكارى شێواندنى ئەو وەحييە .بەم جۆرەش ،ئەو تايبەتمەندى و چۆنێتييەيان
لەدەست دەدا كە لەگەڵ ويست و فەرمانەكانى پەروەردگاردا دەگونجا.
لە هەمان كاتدا پێغەمبەران ڕۆڵى ئاوێنە دەبينن لە گواستنەوەى ئەو نهێنييانەى
تایبەتن بە زاتى ئەقدەس و موقەددەسەوە .جا بۆيە دەبێ ئەم ئاوێنەيە لەوپەڕى پاك
(فەتانەت  -عيصمەت)
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و خاوێنيدا بێت تا ئەوەى وێنەى ئەو حەقیقەتانەى لە ويژدانەكاندا دەينەخشێنێ
سەرلێشێوێن و بەهەڵەدابەر نەبێت.
مرۆڤ تەواوى ئەو حوكمە ئايينيانەى تایبەتن بە ئیمان و باوەڕ و كردارەوە لە
پێغەمبەرانەوە فێردەبێت .بۆيە پێويستە بە تەواوترین و كامڵترین شێوە ،درەوشانەوەى
دین لە پێغەمبەراندا ببینێت تاوەكو شوێنيان بكەوێت و بە شوێنكەوتنيشيان
بەختەوەريى دنیا و دواڕۆژى دەست بكەوێت ..جا ئەگەر ئەو ڕابەرە هەمەكیيانەى
كە سەرمەشق و پێشەواى خەڵكين ،دەستيان بچێتە گوناهـ ،دەى ئيتر چۆن دەبێ
شوێنكەوتنیان جائيز بێت؟ لە ڕاستيدا شوێنكەوتنى ئەو جۆرە مرۆڤانە وابەستەى
مەيلى عەوداڵيى ئيستيقامەتە ،كە لە ناو ناخى مرۆڤ خۆيدايەتى .شوێنكەوتەيى
مرۆڤانێكيش كەوا ئەگەرى الدانيان هەيە ،پێچەوانەى ئەم عەوداڵييەى ناو ناخى
مرۆڤە .نا ..نەخێر ،هیچ پێغەمبەرێك گوناهى ئەنجام نەداوە و هەر هەمووشیان
لە سەرجەم جموجووڵ و هەڵسوكەوتەكانیاندا ،جوانترین و كامڵترین تابلۆى ژيانیان
پێشكەش كردووە و ژیانیان هەر لەسەر هەمان هێڵى ئیستیقامەت بەڕێ كردووە.
چەندە سەختە باوەڕ بەوە بكەيت مرۆڤێك خۆى شایانى چوونە بەهەشت نەبێت،
هەستێت دەستى خەڵكى بگرێت و وايان لێبكات ببنە شايستەى بەهەشت! لە
كاتێكدا ئێمە دەزانين خواى گەورە سەرجەمى پێغەمبەرانى بۆ ئەوە ناردووە ،دەستى
مرۆڤايەتى بگرن و بەرزيان بكەنەوە بۆ ئاستێك شايستەى چوونە بەهەشت بن.
هم ا َّلسَلم) كە دینە
ئەوە لە سايەى مەعصومیەتى پێغەمبەرانەوەیە (َعلَيْ ُِ
ئاسمانييەكان لە بەرامبەر سیستەم و تيۆريە مرۆييەكاندا بە ئەندازەيەك بااڵيى و
سەركەوتنيان تۆمار كردووە ،بوارى بۆ هيچ بەراوردێك نەهێشتووەتەوە .جا ئەگەر
بارودۆخەكە بەم جۆرە نەبووایە ،ئەوا دەرەنجامەكەش بەم شێوەیە نەدەبوو .بێگومان
پێغەمبەران ،بەتایبەتيش لە سااڵنى پێش پێغەمبەرێتيدا ،هەریەكەيان بۆخۆى
ئامانجێكى بااڵ و مەبەستێكى مەزنى هەبووە ...هيچ گرفتێكيش لەمەدا نەبووە.
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ُ
بۆيە دەبينين كاتێك پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) بەر لە پێغەمبەرايەتى لەتاو
(صلََّى اهللَعلَيِْه وَ
خەمى ڕزگاريى مرۆڤايەتى دەتاليەوە ،ئەو ئێش و ئازارە ڕۆحييانەى لە چياى
نوور دەيچەشتن ،كۆمەڵە سوێ و ژانێك بوون لەم بەرزە ئاوات و ئامانجە بااڵيەوە
سەرچاوەيان گرتبوو .بەڵێ ئەو خاوەنى ئامانجێكى بااڵ و مەبەستێكى مەزن بوو.
ئەویش بریتى بوو لە ڕزگاركردنى مرۆڤايەتى بە هەر جۆرێك بێت .بەاڵم ئەوەندە
هەبوو كە سنوورى ئەو لەوێدا كۆتایى پێ دەهات .ڕەچەتەى ڕزگاريى مرۆڤایەتى،
شتێك نەبوو لەدەستى ئەودا بێت و زادەى بيرى ئەو بێت .بەڵكو ئەو ڕەچەتەیە
ڕاستەوخۆ لە اليەن پەروەردگار خۆيەوە لە ڕێگەى وەحيەوە دەهات.

جا ئيتر لێرەدا ڕێگەى ئايدياليزم و وەحى لەیەكتر جیادەبنەوە؛ یەكێكیان سەرتاپا
مرۆیى و ئەوى ديكەشيان سەرتاپا ئيالهى .هەر بۆیە ئەو پەیامبەرەش كەوا ئەم
سیستەمە ئیالهییەى دەخرێتە ئەستۆ ،پێويستە داراى بونیادێكى ڕۆحيى تەواو
جیاواز بێت لەو بونيادەى كە نموونەخوازان و خەياڵ پەرستان هەيانە .بەڕاستيش
هەر بەو جۆرە بوو.
خاڵێك هەيە ،حەز ناكەم بێ ئاماژە بۆكردنى ،بەسەريدا تێپەڕم :وەك چۆن
پێغەمبەران لە نموونەخوازان و خاوەن هزرە خەياڵييەكان جيا بوونەتەوە و بە
مەعصومیەت ڕازێنراونەتەوە ،هەر بەو شێوەيە دەبێت ئوممەتەكانيشيان خاوەن
هەمان بونیاد و هەمان مەعصومیەت بن .پێشم وايە ديارترينى ئەو تايبەتمەندييانەى
كە شوێنكەوتووانى پێغەمبەرێك لە بارستە جەماوەرييەكانى تر جيادەكاتەوە ،هەر
ئەمەيە.
گومانى تێدا نييە كە ،پێويستە هەموو كەسێك لە ژیانیدا خاوەن مەبەستێكى
بااڵ و ئامانجێكى مەعنەوى بێت .ئەوانەشى بێ بەش لەمە دەژين ،بە مرۆڤانێكى
وێڵ و بێ شيرازە دادەنرێن .هەر لەبەر ئەوەشە كە يەكێك لە سوڵتانانى گوفتار
(فەتانەت  -عيصمەت)
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دەڵێت :ئەگەر ئامانجى ئەندێشە (ئامانجێكى بااڵ و مەبەستێكى مەزن كە
مرۆڤ لەپێناويدا بژى) نەبێت ،ياخود ئەو ئامانجە لەبيرچووبێتەوە ياخود لەبيرخۆ
1
برابێتەوە ،ئەوا زەينەكان دەگۆڕێن و دەبن بە "خۆپەرستى".
مەعصومیەت و بێگوناهيى پێغەمبەران ،وەك فيترەت و سروشتێكى بەديهێنراوى
لێ هاتبوو تياياندا و ،دەتوت بووە بە ڕەهەندێكى دانەبڕاوى بونياديان .لەوانەیە
سەر ڕووى مانگ یان ڕووخسارى خۆر چەند لەكە و پەڵەیەكى ڕەشى پێوەبێت،
بەاڵم لە ڕۆحى پێغەمبەرێكدا تەنانەت بە ڕێبوارييش سێبەرى گوناهـ ڕەت نابێت.
بۆ نموونە؛ گەر وەلييەك گوناهێك ئەنجام بدات ،با بڵێين بێ ئەوەى ئاگاى
لە خۆى بێت ،وشەیەكى پێچەوانەى ڕاستى لە زاريەوە بێتە دەر ،ئەوا ئەو وەلييە،
تەمەنێك لە ويژدانيدا بە ئازار و سوێى ئەوەوە دەتلێتەوە .بەاڵم ئەگەر وەها
وشەیەك -بە فەرزى مەحاڵ -لە زارى پێغەمبەرێكەوە دەربچوایە ،ئەوا ئازارى
ويژدانيى لەزار دەرچوونى ئەو وشەيە ،لە مەحشەريشدا هەر بەردەوام دەبوو.
هەر لەبەر ئەمەیە كە حەزرەتى ئیبراهیم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) ئازار و ناڕەحەتى ئەو سێ
ڕستە تەعریزەى 2لە ژيانيدا وتوويەتى (تەعریز درۆ نییە ،بەڵكو لەپاڵ دركاندنى
ڕاستيدا ،گەياندنى واتايەكە بە كەسى بەرامبەر -لەپێناو بەرژەوەندييەكدا -كە
لە دەرەوەى واتاى ئەو وشەيەدايە كە دەربڕاوە و خۆشمان زۆر جار دەيكەين ).لە
گۆڕەپانى مەحشەریشدا دەچێژێت و لە تاوا ئەوانەى بە مەبەستى شەفاعەت كردن
3
دێنە الى ،ڕەوانەى حەزرەتى موسا (َعلَيِْه ا َّلسَلم) دەكات.
بەڵێ ،چ ویژدانى ئەو و چ ویژدانى سەرجەم پێغەمبەرانى تر ،لە بەرامبەر
گوناهدا تا ئەو ئاستە هەستیار و داخراوە.
 1بەديعوززەمان ،مەكتووبات.٨٧١ ،
 2ئەم سێ ڕستە تەعريزە ،لە دواييدا لە بەشى عيصمەتى حەزرەتى ئيبراهيمدا ڕووندەكرێتەوە.
 3بخاري ،تفسير (5 )17؛ مسلم ،إيمان .326
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ڕاستييەكەى ،كاتێك دەستمان دايە شيكردنەوەى ئەم بابەتە ،مەبەستمان لێى
َّ ُ
اهللتَع َ
باسكردنى مەعصومیەتى سەروەرمان حەزرەتى محمد َ
َسلَّ ْم) بوو.
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ
بناء َع َّلت" 1واتە كوڕى
بەاڵم هەموو پێغەمبەران ،بە دەربڕينەكەى سەروەرمان " َأ ُ
هەمان باوكن ..بەڵێ ،هەموويان وەك دەستە برایەك وان كە پەروەردەى دەستى یەك
باوك بن .بۆیە ئێمەش -ئەگەرچى بە كورتە ئاماژەيەكيش بووبێت -هەوڵ دەدەين
شتێك دەربارەى مەعصومیەتى هەموو پێغەمبەران بڵێين .نەخوازەاڵ لەنێو ئەو ڕۆحە
بااڵ و بەژنە ناوازانەدا ئەوانەيان كەوا لە ڕێى پەرتووكە شێوێنراوەكانەوە هەوڵ
دەدرێت دامێنى مەعصوميەتيان بەليتاوى تۆمەتى دەم هەڵبەست و دروستكراو
لەكەدار بكرێت .ئەو سەردارانە بەتايبەتى دەخەينە ناو بازنەى توێژينەوەكەمان
و هەوڵ دەدەين لەژێر چەپكە ڕۆشنايى ئايەتەكانى قورئانى پيرۆزدا ،قێزەونيى
ئەو بوختان و دەم هەڵبەستانە بخەينە پێشچاو كە دەخرێنە پاڵيان .بەاڵم وەك
لە سەرەوەيش ئاماژەمان پێدا ،بابەتى سەرەكى ئێمە حەزرەتى موحەممەدە و،
مەعصومیەتەكەشى تەوەرى بنەڕەتى ئەم بەشەيە.
(صلَ ُ
َ
وات

بەڵێ ،هەموو پێغەمبەران مەعصومن و حەزرەتى محمد المصطفىیش
َسالُمُه َعلَيِْه) سەرگوڵى ناو كۆڕى مەعصومانە .چونكە ماهییەتەكەى يەكپارچە
هلل وَ
اِ
بە تەجەللیيە ئیالهييەكان شێلراوە و ،لە ئاوێنەى دڵيشيدا هەردەم پەروەردگار
موتەجەللى بووە .جا ئيدى ئەو ڕۆحە مەزنە كە خاوەن ماهييەتێكى ئاوەها و
دڵێكى لەو جۆرەيە ،بێ شك هەر خۆى مەعصومى نێو مەعصومان دەبوو.
َجَّل) لەپێناو بانگەوازێكى تایبەت و زۆر گەورەدا و بۆ گەیاندنى
خواى گەورە (َعَّز وَ
ئەو بانگەوازە ،كۆمەڵە مرۆڤێكى پارێزراو و چاودێرى كراوى هەڵبژاردووە ،كە
ئەوانيش پێغەمبەرانن .بۆيە بە ڕەچاوكردنى ئەم حاڵەتە تايبەتييەيان ،بە شێوەیەكى
تایبەت هەمیشە پاراستوونى .ئەمەش هەمان ئەو تايبەتمەنديى پۆشتەكردنەى
 1بخاري ،األنبياء 48؛ مسلم ،فضائل .144
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پێغەمبەرانە بە سیفەتى عیصمەت و هێشتنەوەيانە لە ئاسۆى مەعصوميەتدا .ئاخر
پێويستە ئەوان هەمیشە ئەو پايە بڵند و پاك و بێگەردەيان بپارێزن تاوەكو بتوانن ببن
بە ڕێنوێن و پێشەوا بۆ سەرجەم مرۆڤايەتى ..دەبێ مێزەر و جبەى ئەوان لە هەموو
چەشنە لەكە و چەپەڵييەك پارێزراو بێت ،تا ئەوەى چاوى ئەو كەسانەى چاويان
لێدەكەن و شوێن پێيان هەڵدەگرن بە شوێنى ترەوە سەرقاڵ نەبێت .ئەوان ڕێبەر و
ڕێنیشاندەرى سەفەرى بەرەو خودا و ڕەزامەندى خودا چوونن .وەك ئاشكرايشە،
لە هیچ گوناهێكدا بگرە لە بچووكترینیشیاندا ڕەزامەندى و خۆشنووديى خواى
گەورە بەدى ناكرێت .جا كەسێك خۆى لە ڕەزامەندى پەروەردگار بێ بەش بێت،
چۆن دەتوانێت كەسانى تر بەو ڕەزامەندییە شاد بكات؟! شتى وا هەرگيز ڕێى
تێناچێت .كەوابوو ئەنجامدانى گوناهيش لە الیەن پێغەمبەرانەوە هەرگيز ڕێى
تێناچێت.

 .٣پێغەمبەران لە گەورە و بچووكى گوناهـ مەعصومن
بە بۆچوونى زۆرينەى زانایان ،پێغەمبەران لە گەورە و بچووكى گوناهـ پارێزراون.
بچووكترین گوناهـ چییە ئەنجامیان نەداوە .سەبارەت بەو زەللە و هەاڵنەش كە
دەدرێنە پاڵ هەندێ لە پێغەمبەران ،سەرەتا پێويستە ئەوە بزانين كە ئەوانە گوناهـ
نين ،خاڵێكى تريش ئەوەیە كە ئەم زەلالنە بەر لە پێغەمبەرايەتييان ڕوويان داوە .لە
هەردوو حاڵەتەكەشدا پێغەمبەر وەك پێغەمبەر هەر مەعصومە .ئەمە جگە لەوەى
كە ئەو بەهەڵەدا چوونانەى كە ئێمە بە "زەللە" ناویان دەبەین ،شتانێكن پەيوەندييان
بە حاڵ و مەقامەكانيانەوە هەيە ،واتە؛ ئەم زەلالنە بۆ خەڵكانى ئاسایى بە گوناهـ
دانانرێن ،بەڵكو بۆ ئەو موقەڕڕەبینانە بە هەڵە دادەنرێن كە لە هەموو كەس زیاتر
لە خوداوە نزیكن.
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بۆيە لەو باوەڕەدام هەڵە بێت ئەم دەستەواژەى زەللەيە كە بەتەواوى مانا
پەيوەندى بە حاڵ و مەقامى تايبەتى پێغەمبەرانەوە هەيە ،وەك بابەتێكى ئاسايى
هەڵبسەنگێنين.
ئاخر چۆن دەكرێ پێغەمبەران مەعصوم نەبن و گوناهـ ئەنجام بدەن ،لە كاتێكدا
تەنانەت ئێمە خۆشمان لە چوارچێوەى پێوەرە مرۆییەكانماندا ،كاتێك فەرمانبەرێك
بۆ جێیەكى بێ نرخى دنیایى دیارى دەكەین ،سەرەتا هەڵدەستین بە ئەنجامدانى
بەدواداچوون و لێكۆڵینەوە بۆ دڵنیابوون لەو كەسە .باشە ئەى ئەگەر ئەو ئەركەى
دەسپێررێتە ئەو كەسە ،ئەركێكى گرنگى وەك پێغەمبەرایەتى بێت! ..بێگومان
دەبێت لەمەدا لێكۆڵینەوەى دڵنیایى هەتا حەوت پشت بڕوات!
جا ئەگەر لە هەڵبژاردنى كەسى شياودا ،ئەو كاروبارانەى كە تەنانەت زۆر
سادە و ئاسايين و بەتەواوەتى ڕوويان لە دنيايە ،هێندە هەستيارى بنوێنرێت ،دەى
بۆ سەركردايەتى و فەرمانبەرى و ئەركێك كە مەزنترين ئەركە و ،هەم دنيا و هەم
ئاخيرەتيشى لەخۆ گرتووە ،دەبێت چ هەستيارييەك بنوێنرێت كە هاوشانى مەزنيى
ئەو ئەركە بێت؟ دەى ئايا شياوى و لێهاتوويى ئەو كەسە بە هەند وەرناگيرێت كە
ئەو ئەركەى پێ دەسپێررێت؟
ئاخر تۆ بیر بكەرەوە ،تەنانەت ئەو فریشتەیەش كە وەحى بۆ پێغەمبەران دەهێنێت،
لە نێو فریشتەكاندا بە ئەمنييەتەكەى ناسراوە و هەر لەبەر ئەم تايبەتمەندييەشيەتى
كە ئاوەها ئەركێكى خراوەتە سەرشان .ئەوەتا قورئانى پیرۆز دەربارەى جوبرەئیل
(َعلَيِْه ا َّلسَلم) دەفەرموێت :ﮥ ﮦ ﮧ “لەوێ گوێڕایەڵى دەكرێت و ئەمینیشە”.
هەم لەبەرامبەر خوادا زۆر گوێڕایەڵە و هەم بۆ هەڵگرتنى وەحیش ئەمیندارترین
كەسە .جا ئایا ڕێى تێ دەچێت ئەم وەسفانە لەو فريشتەيەدا بە مەرج وەربگيرێت
كە هۆكارى گواستنەوەى وەحيە و لەو پێغەمبەرەدا بە مەرج وەرنەگيرێت كە
نوێنەرايەتى وەحى دەكات؟
(فەتانەت  -عيصمەت)
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بەڵێ ،هەرگيز خواى گەورە ئەركێكى وەها قودسى و هێندەى ئەوەش خاوێن،
ناسپێرێت بە كەسێك ساختەكار و دز و سەرخۆش و دوژمنى نامووس و ئابڕوو
بێت .دەى ئيتر چۆن دەبێت سیفەتگەلێكى پەست و نەويى لەم چەشنە كە تەنانەت
كەسانى ئاساييش بێزى لێ دەكەنەوە ،لە پێغەمبەرێكدا بوونيان هەبێت؟ ئەى
چۆن دەكرێت ئەو بوختانچى و درۆهەڵبەستانەى نەنگى و كەموكوڕى دەدەنە پاڵ
پێغەمبەران ،پێيان بوترێ مرۆڤ و خاوەن ژيرى؟ بەڵێ ،مرۆڤى چڵكن ،هەرگيز
نابێتە نوێنەرى پاكيزەيى و بێگەردى .هەرگيز بەو جۆرە مرۆڤانەش ناوترێت
پێغەمبەر .بە دڵنياييەوە بەو كەسەش ناوترێت مرۆڤ كەوا خەوش و لەكەى لەو
جۆرە دەداتە پاڵ پێغەمبەران!..
بەڵێ ،ژیرى داخوازى مەعصومیەتى پێغەمبەرانە .دووبارە ،ژیرى داخوازى
ئەوەیە كە؛ عيصمەت و بێ گوناهيى ئەوپەڕى ئامانج و مەبەستى بااڵى ئەو
مرۆڤە قودسییانەش بێت كەوا هەڵگرتنى بانگەوازى پێغەمبەرانیان بۆ خۆیان
كردووەتە دروشم .ژيرييش بە جۆرێك ئەمە دەخوازێت كە؛ دەبێت چوونە ناو
گوناهيان بەالوە ترسناكتر و بەسوێتر بێت وەك لە چوونە ناو دۆزەخ.
عیصمەت زۆر گرنگە .لە ڕاستيدا دەڵێى پێغەمبەرانى مەزنيش هەموو ژیانیان
هەر لە نمایش كردن و خستنە پێشچاوى عیصمەتەكەياندا بەسەر بردووە .خۆ
ئەگەر هەاڵوێر (استثناء)ى ئەو چەند وتەيەى كتێبە شێوێنراوەكان بكەين كە
من بە "وڕێنە" ناويان دەبەم ،ئەوا كەسێكت بەرچاو ناكەوێت گوناهـ بداتە پاڵ
پێغەمبەران .قورئانى پڕبەخشش بە شێوەیەكى شایان بە شان و شكۆيان لێيان دواوە
و هەمیشە وەك نموونەى پاكیى خستوونيەتە ڕوو.
لە ئاسماندا جوبرەئیل و عەزرائیل و میكائیل و ئیسرافیل چى بن ،لە زەویشدا
پێغەمبەران ئەوەن .بەاڵم ئێمە تەنها ئەوەندە لە بارەى ئەم بەژن و بااڵيانەوە دەزانین
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كە قورئانى پیرۆز بۆمانى گێڕاوەتەوە و بە ناويش تەنها ئەوانەيان دەناسين.
ئیبراهیم حەققى ئەو ناوانەى هۆنيوەتەوە و لە چەند دێڕێكدا دەڵێت:
وتوويانە گرۆهى واجبە زانينى نامى پەيامبەران
خوا لە قورئاندا هێناويە ناوى بيست و هەشتيان
يەكێ ئادەم ،يەكێ ئيدريس ،نوح و هود هەروا صالح
يەك ئيبراهيم ،يەك ئيسحاق ،هاودەم لەگەڵ ئيسماعيل ذبيح اهلل
يەعقوب و يوسف و شوعەيب ،لوط لەگەڵ يەحيا
زەكەرييا و هارون ،پاشان موسا كليم اهلل

داووديش و سولەيمانيش ،ئيلياس و ئەييوبيش هەروا
يەك ئەليەسەعە ،يەكێ تر عيسايە كە ئەمەيانە روح اهلل
ناوى يەكيان ذالكفل ،ئەوى تريشيان يونس پێغەمبەر

خاتەمى گشتيش ،حەبيبى حەق محمد رسول اهلل

ُ
َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ

عوزەير و لوقمان و ذوالقرنين ،يەك ڕا نييە لەسەر ئەم سيان
وتراوە "پێغەمبەرن" وتراويشە بەشێكن لە "أولياء اهلل"

هەموو ئەم پێغەمبەرانە وەك پەڕەیەكى سپى وان كە هيچ شتێكى لەسەر
نەنووسراوە .هەرچیەكيان لەسەر نووسرابێت ،ئەوا پەروەردگارى بااڵدەست خۆى بە
دەستى قودرەت و قەڵەمى قەدەرى خۆى و بە ئامانجى ئەوەى ببنە ڕێبەرى خەڵكى
(فەتانەت  -عيصمەت)
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نوسیویەتی .پاشانيش پێشكەشى ڕوانين و پێزانين و سوودمەنديى مرۆڤەكانى
كردوون.
وەك لە سەريشەوە وتمان ،ئەگەر چى هەندێ لە زانایان ڕايان وايە كە دەشێ
پێغەمبەران پێش پێغەمبەرايەتييان تووشى (زەللە) بووبێتن ،بەاڵم ئەم بۆچوونە لە
بازنەيەكى بەرتەسكدا ماوەتەوە و ڕاى كەمينەيە .هەر بۆيە "مەرجوح"ە ،ئەمەش
وا دەكات ببێتە ڕايەكى "مەجروح" .زۆرینەى زۆرى زانایان لەسەر ئەوە كۆكن كە
پێغەمبەران تەنانەت لە منداڵیشياندا پارێزراو بوون .چەندين دەقيشمان هەيە كە
پاڵپشتى ئەم بۆچوونە دەكات.

 .٤بەڵگەكان سەبارەت بە مەعصومیەتى پێغەمبەران
خواى بااڵدەست لە ڕوانگەى منەتەوە بەم شێوەيە لەگەڵ حەزرەتى موسا
دەدوێت:
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ “ئەى موسا! تۆم خۆشەویست

كردووە تا لە ژێر چاودێرى خۆمدا پەروەردە بیت”.

لەم ئایەتەوە ئەوە تێ دەگەین كە پەروەردگار ،بە نيشتەجێ كردنى حەزرەتى
موسا لە كۆشكەكەى فیرعەوندا ،پەروەردەكردنى حەزرەتى موساى نە بۆ فیرعەون
و نە بۆ دایكى موساش جێ نەهێشتووە ..بەڵكو لەپێناو ئەوەى هیچ خەیاڵێكى
تر نەچێتە چاوى و ،هیچ بیرێكى بێگانە ڕۆحى داگیر نەكات ،ڕاستەوخۆ خۆى
پەروەردەى كردووە و هەر خۆيشى پێى گەياندووە .جا ئيتر پێغەمبەرێك كە بەم شێوە
چاودێريیە پەروەردە كرابێت ،مەعصوم نەبێت چى دەبێت؟ هەر لە منداڵیيەوە لەژێر
چاودێرى پەروەردگاردا بووە و بە باشترین پەروەردە پەروەردە كراوە.
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پێغەمبەرى پێشەوامان

ُ
َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ

لە فەرمایشتێكيدا دەفەرموێت:

ني يُولَد ،فَيَ ْستَ ِه ّل َصا ِرخا ً ِم ْن
َما ِمن ب َ ِن آ َد َم َم ْولُود ِإ ّ َل ي َ َم ُّس ُه الشَ ْيطَا ُن حِ َ
َم ِ ّس ّ َ
الش ْيطَانِ َغ ْيَ َم ْري َ َم َوا ْبن َ َها

“هەرچى منداڵێك لەدايك دەبێ ،دەستى شەيتانى دەگاتێ( .ئيدى ئەو
منداڵەش) لەتاو ئەم لێكەوتەيەى شەيتان دەست دەكات بە گريان ،جگە لە مەريەم
1
و كوڕەكەى”.
واتە ،وەختێ حەرزەتى عيسا لەدايك بووە ،شەیتان نەیتوانیوە توخنى بكەوێت.
حەزرەتى عیسا (َعلَيِْه ا َّلسَلم) پێغەمبەرێكە تەنانەت لە ساتەوەختى لەدایك بوونیشیدا
لەژێر پارێزگاريى خواى گەورەدا بووە .دەى كەوابێ ،چۆن دەكرێ سەبارەت بە
پێغەمبەرێكى وا تەسەوورى گوناهـ بكرێت؟
پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) لە ژیانیدا دوو جار نیيەتى چوونە زەماوەندى
هێناوە ،لە هەردووكیشیاندا خواوەندى بااڵدەست حاڵەتى خەواڵوويى بەسەردا هێناوە
2
و لە ڕێدا خەوى لێكەوتووە.
خۆ ئەگەر بڕۆشتایە ،ئەگەرى ئەوە هەبوو چاوەكانى بە حەرامدا هەڵبتەقێن.
ئەمە ئەوە دەگەيەنێت كە خواى گەورە تەنانەت لە سنوورى وەها گوناهێكى
ئەگەراوييش نزيكى نەدەخستەوە و دەيپاراست .ئەمە لە كاتێكدا هێشتا ئەركى
پێغەمبەرایەتيشى نەخرابووە سەرشان.
لە دەمى منداڵيدا بەشداريى بنياتنانەوەى كەعبەى پيرۆزى كرد .ئەوە بوو
بەرد و خشتى بەكۆڵ هەڵدەگرت و دەیدایە دەست مامەكانی ،بەاڵم ئەو كۆاڵنەى
هەڵيدەگرت ،جەستەى بەدەركەوتوويان ئازار دەدا ،ئەڵبەتە ئەویش بەم حاڵە
 1بخاري ،األنبياء 44؛ مسلم ،فضائل .147-146
 2إبن حبان ،صحيح 170-169/14؛ بيهقي ،دالئل النبوة .34-33/2
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ُ
اهلل َعنُْه ) ئامۆژگاريى كرد كە
(رضي
ناڕەحەت دەبوو .بۆيە حەزرەتى عەبباس
َ
دامێنى كراسەكەى بەرز بكاتەوە و بيدا بەسەر شانيدا .ئەمە شتێكى زۆر ئاسايى
بوو الى خەڵكى ئەو سەردەمە .پێغەمبەریشمان بەگوێى كرد ،ئەوە بوو كەمێك لە
سەروو ئەژنۆیەوە بەدەركەوت ..هێشتا هەنگاوێكى نەنابوو ،تەخت لەسەر پشت
كەوتە زەوى و چاوى بڕييە خاڵێك و وەك لە جێى خۆیدا وشك بووبێت وابوو .بەڵێ،
جوبرەئیل ئەوەى بۆ ڕوون كردووەتەوە كە ئەم كارەى دروست نییە و پێى وتووە كە:
1
“كارى وا لە تۆ نايەت”.

ئاخر ڕۆژێك دەهات داپۆشینى دامێنەكانیش دەبوو بە یەكێك لە ئەركەكانى
و مرۆڤایەتى وانەى شەرم و ڕەوشتى لەسەر دەستى ئەو دەخوێند .جا ئەگەرچى
منداڵێكى بچكۆالنەش بێت ،كەچى هەر لەژێر سێبەرى پەروەردەى تايبەتيى
پەروەردگاردا گەورە دەبوو ..بەڵێ ،پەروەردگار خۆشەویستەكەى خۆيى تەنانەت
لە منداڵیشدا لە گوناهـ ،بگرە لە بچووكترین گوناهـ دەپاراست.
وەك چۆن فەرماندە سەربازییەكانى داهاتوو ،هەر لەو كاتەوەى كە لە قوتابخانەى
سەربازیدان ،دۆسیەكانیان بە بايەخەوە سەرپەرشتى دەكرێت و بە هەستیارییەوە
چاودێرى ئەوە دەكرێ كە ئايا بەمال و بەوالدا اليانداوە يان نا .بەڵێ ،ئەو كەسەى
دواى چل ساڵ لە شوێنێكى دیاريكراودا دادەنرێت ،بە درێژایى ئەو چل ساڵە،
هەموو هەڵسوكەوت و حاڵ و بارێكى دەخرێتە ژێر چاودێرییەوە .هەر بەو جۆرەش
خواوەندى حەق تەعاال ،فەرماندەكانى ڕێنوێنيى مرۆڤايەتى هەر لە منداڵیيانەوە
دەخاتە ژێر چاودێرييەكى لەم جۆرەوە و دەيانپارێزێت و لە گوناهـ بەدووریان
دەگرێت .ڕاى زۆرينەى زانایانيش هەر لەسەر ئەمەیە.
ئەوان ،چاكانى نێو بەرەى ئادەمى و كاكڵە و سەرتوێژى فەزیلەتە مرۆییەكانن.
 1بخاري ،حج  ،42مناقب األنصار؛ مسلم ،حيض .77
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ئەم قەیماغ و سەرتوێژە ،سەرتوێژى شيرە و لە ڕۆحى شیر خۆيەوە پاڵێوراوە.
قورئانى پیرۆز لە ڕێى دەستەواژەى "ﮀ ﮁ"ەوە ئەمەمان بۆ ڕوون
دەكاتەوە و دەفەرموێت“ :هەڵبژاردەى نێو هەرە باشەكانن ”.واتە پەیامبەران
هەر لەسەرەتاوە و لە دەستپێكى ڕێوە باشترینى مرۆڤەكانن .بەاڵم هەموو
هەرەباشەكان پێغەمبەر نين؛ بەڵكو پێغەمبەران لە نايابترين و بێ هاوتاترينى
هەرەباشەكان هەڵدەبژێررێن.

 .٥عيصمەت لە دەرەوەى پێغەمبەران
دیوێكى ترى بابەتەكە بریتییە لەوەى كە ئایا دەكرێ عیصمەت و لە گوناهـ
پارێزراوى لەو كەسانەشدا بەرجەستە ببێت كە پێغەمبەر نين؟ واتە؛ ئایا خواى
گەورە لە دەرەوەى پێغەمبەرانيش هەندێك لە مرۆڤە هەڵبژاردەكان لە ئەنجامدانى
گوناهـ دەپارێزێت؟ دووبارە ڕاى جومهوورى زانایان لەسەر ئەوەيە كە“ :جگە لە
پێغەمبەران كەس مەعصوم نییە ”.هەموو كەسێك ئەگەرى ئەوەى هەیە گوناهێكى
بچوووك یاخود گەورە ئەنجام بدات .بەڵێ ،مەعصومیەت تەنها تایبەتە بە
پێغەمبەران .فەرمایشتێكى پێغەمبەریشمان ئەم بۆچوونە پشتڕاست دەكاتەوە.
ُ
ئەوەتا پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) دەفەرموێت :ك ُُّل ب َ ِن آ َد َم َخطَّا ٌء َو َخ ْ ُی
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
ني التّ َ ّوَابُو َن “هەموو مرۆڤێك تووشى هەڵە دەبێت ،باشترینى هەڵەكارانيش
ا ْل َخطَّائِ َ
1
تۆبەكارانن”.
بەاڵم لێرەدا خاڵێك هەيە بە پێويستى دەزانم سەرنجى بدەين؛ قسەكردن لەسەر
ئەوەى كە دەكرێ مرۆڤێك بە شێوەيەكى گريمانەيى و خەمڵێنراوى هەڵە و گوناهـ
ئەنجام بدات ،ئەوە ناگەيەنێت كە هەر بە ڕاستى گوناهى ئەنجام داوە .هەر بۆیە
 1ترمذي ،قيامة 49؛ إبن ماجة ،زهد 30؛ دارمي ،رقاق .18
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دەتوانين بڵێین ئەو پێشەوا و كەسايەتييە ئايينيانەش كە لە دەرەوەى پێغەمبەران
دەبنە پێشەنگ و ئیمامى مرۆڤایەتی ،دەگونجێ لە الیەن خواى بااڵدەستەوە لە
گوناهـ بپارێزرێن .ئەمەش نە لە دوور نە لە نزيك هيچ پەيوەندييەكى بە بيروباوەڕى
شيعەكانەوە نييە سەبارەت بە "مەعصومیەتى ئیمام" .بۆ نموونە؛ لە وەاڵمى
پرسیارێكدا كە بڵێت“ :ئایا ڕێى تێدەچێت ئیمامى ڕەببانى گوناهـ ئەنجام بدات؟”
هەموومان دەڵێين“ :بەڵێ ،ڕێى تێدەچێت گوناهـ ئەنجام بدات ”.چونكە ئیمامى
ڕەببانى پێغەمبەر نییە و دەشگونجێت بە شێوەيەكى گريمانەيى گوناهـ ئەنجام
بدات .بەاڵم داخۆ ئیمامى ڕەببانى لە ژیانییدا هیچ گوناهێكى ئەنجام داوە؟ جا
ئيتر لێرەدا وەاڵمى ئەم پرسیارە ،هەمان ئەو وەاڵمەى سەرەوە نابێت .چونكە لە
تواناى هيچ كەسێكدا نييە تەنانەت گوناهێكى بچووكى ئیمامى ڕەببانى نيشان
بدات یاخود بیسەلمێنێت .ئەمەش ئەوەمان پێ دەڵێت كە خۆى لە خۆيدا ئەگەرى
ئەنجامدانى گوناهـ بە واتاى ئەنجامدانى گوناهـ نایەت .جا ئيتر خواى گەورە؛
ئەولیا و ئەصفیا و موقەررەبینى نزیك لە خۆى -لەم چوارچێوەيەدا -دەپارێزێت و
لەوانەيە نەهێڵێت ئەوانيش تووشى گوناهـ ببن.
حەزرەتى عەبدولقادرى گەیالنی ،شاهى ئەولیایان و سەرتاجى تەواوى گەورە
پیاوانە ،خواى بااڵدەست ئەم كەڵە پێشەوايەى ئيسالمەتى پاراستووە و لە گوناهـ
بەدوورى گرتووە .ئەوەتا لە يەكێك لە مەنقيبەكانيدا ،1هاتووە كە:
لە ڕۆژى "یوم الشك"دا خەڵكى سەریان لێ دەشێوێت و نازانن ئایا دەبێ سبەى
بەڕۆژوو بن يان نا؟ بۆيە دێن و دەردى خۆيان دەبەنە الى یەكێك لە پياوچاكان.
ئەویش پێیان دەڵێت“ :بڕۆن ئەمشەو لە گەیالن منداڵێك هاتووەتە دنیاوە ،لە
دایكى بپرسن؛ ئەگەر ئەو منداڵە لە دواى ئیمساك شیرى خواردبوو ،ئەوە بیكەن
 1مەنقيبە :بريتييە لە گێڕانەوەى بەسەرهات و حاڵ و بارودۆخە پەندئامێز و نائاساييەكانى
پياوچاكان.
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بە جەژن .خۆ ئەگەر نەیخواردبوو ،ئەوە بەردەوام بن لەسەر ڕۆژووەكەتان ”.ئيتر
ئەوانيش دەڕۆن و لە دایكى منداڵە دەپرسن .لەم نێوەندەشدا دايكە هەر داخ و
حەيفى ئەوەيەتى كە بۆچى ئەمڕۆ منداڵەكەى شير ناخوات؟ كاتێك خەڵكەكە
ئەمە دەبينن ،ڕوو دەكەنە دايكە و پێى دەڵێن“ :دایەگيان مەترسە ،منداڵەكەت
هيچى نییە ،مژدەت لێبێت! منداڵێكى وات هێناوەتە دنیاوە ،دەبێتە باوكى هەموو
دنيا ”.خەڵكەكە ئەمە دەڵێن و پاشان بەردەوام دەبن لەسەر ڕۆژووەكەیان 1...ئەمە
تەنها مەنقيبەيەكە و نابێت لە ڕوانگەى بەڵگەى شەرعییەوە بخرێتە بەر نەشتەرى
ڕەخنە .ديسانەوە هەر سەبارەت بەو زاتە دەگێڕنەوە كە چۆن ،بەس بۆ ئەوەى
تووشى درۆ نەبێت ،شوێنى پارەكانى خۆى بەو دز و جەردانە وتووە كە ڕێيان پێ
گرتووە.
خواى گەورە ئەو كەسانە دەپارێزێت كە لەسەر ڕێگەكەينى و ناهێڵێت لە
گوناهەوە بگلێن .خواى گەورە لە ئایەتێكدا دەفەرموێت :ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮋﮌ
ﮍ ﮎ (األنفال “ )29 :ئەى ئەوانەى باوەڕتان هێناوە! ئەگەر
تەقواى خوا بكەن و پارێزكار بن بەرامبەر بە خودا ،ئەوا دەرك و تێگەیشتنێكى
واتان دەداتێ بتوانن چاكە لە خراپە جیابكەنەوە .هەروەها خراپەكانتان بۆ

دەپۆشێ و لێتان دەبورێ .خودا خاوەنى نیعمەت و بەخششێكى زۆر و فراوانە”.
(جَّل َوَعَل) پاراستنێكى
لە ئايەتەكەوە بەئاشكرا تێدەگەین كە خواى گەورە َ
تايبەتى هەيە بۆ ئەو كەسانەى لەناو بازنەى تەقوادان .بەڵێ ،ئەو توانايى و
لێهاتنێكى وەهاى بەخشيوە بە موتتەقیيان ،بتوانن هەر لە ڕێوە چاكە لە خراپە
جيابكەنەوە و خۆ بەدوور بگرن لە كەوتنە ناو هەڵە و گوناهەوە.
 1نبهاني ،جامع الكرامات األولياء .203/2
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لە ئایەتێكى تریشدا وەها دەفەرموێت:
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮪ ﮫﮬﮭﮮ
ﮯ
(األنعام )122 :
“ئایا حاڵى ئەو كەسەى كە مردبوو (بەهۆى بێباوەڕييەوە) ئينجا (بەهۆى
ئيمانەوە) دڵیمان زیندوو كردەوە و نوور و ڕووناكييەكمان پێبەخشى (كە
ڕۆشنى بكاتەوە) كاتێك لەناو خەڵكیدا دەگەڕێت( ،ئايا ئەو كەسە) حاڵى وەك
ئەو كەسە وایە كە لە تاریكیدا گيرى خواردووە و ناتوانێت لێى دەربچێت؟ جا

ئيدى ئەم جۆرە كافرانە ،كار و كردەوەكانيان بۆ ڕازێنراوەتەوە”.
ئەو مرۆڤانەى شانیان داوەتە بەر بەرنامەى خوا و شەكانەوەى بەيداخەكەيان
كردووەتە مەبەستى هەرەبااڵى ژیانيان ،تا لەسەر ئەم بەڵێن و گوفتارەیان بەردەوام
بن ،بەپێى دەستوريى ئيالهى :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ (البقرة )40 :
“ئێوە بەرامبەر بەو پەیمانەى بە منتان داوە وەفادار بن ،تا منیش پەیمانەكەى
خۆم بهێنمە جێ ”.مامەڵەيان لەگەڵ دەكرێت و لە اليەن پەروەردگاريانەوە
دەپارێزرێن .ئەوەتا خواى بااڵدەست لە جێیەكى تريشدا دەفەرموێت :ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ (محمد “ )7 :ئەگەر ئێوە پشتيوانى لە ئايينى
خوا بكەن و هەوڵى سەرخستنى بدەن ،ئەوا خوايش پشتيوانى لە ئێوە دەكات

و سەرتان دەخات و پايەدار و جێگيرتان دەكات”.
جا ئیتر هاودەم لەگەڵ ئەم چەشنە دڵنياييەدا ،ئەوانەى وا لە دڵەوە و بە
ئيخالسەوە لە خزمەتى ئيمانى و قورئانيدان -إن شاء اهلل -تووشى گوناهى گەورە
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نابن ،تەنانەت جارى وا هەيە لە گوناهى بچووكیش پارێزراو دەبن .ئەوەندە هەیە كە
ئەم دڵنیاییە بەستراوە بە مەرج و تەقدیرى پەروەردگارەوە .جگە لە پێغەمبەرانيش
سەبارەت بە هيچ كەسێك ناتوانين بڵێين لە دڵنياييدايە .تەصديقى عيصمەتى
كەسانى دى تەنها كاتێك ماناى دەبێت كە ئەو چەشنە پاراستن و پارێزگارى
لێكردنە بووبێت بە ڕووداوگەلێكى بەرجەستە لە واقيعدا ...ئیتر ئەوكات دەتوانين
بڵێين؛ خواى گەورە فاڵنە كەسى لە گوناهـ پاراست .بەڵێ ،بۆ ئەوانەى لە دەرەوەى
بازنەى پێغەمبەرایەتيدان ،هیچ زامنييەك سەبارەت بە داهاتوويان نييە .ئەوە تەنها
هم ا َّلسَلم) كە باڵى عيصمەت و پارێزراوييان كێشاوە بەسەر ڕابردوو
پێغەمبەرانن (َعلَيْ ُِ
و داهاتوو و سەرجەم دەمەكانى زەمەندا.
هەروەها مەعصومیەتێكى تريشمان هەیە كە بە ئەزموون و موشاهەدە
سەلمێنراوە .ئەويش بريتيە لە هەست كردن و بینینى پارێزگارى و چاودێرى خواى
گەورە بۆ بەندە پەسەندكراوەكانی.
تۆ واز لە مرۆڤە گەورەكان بێنە ،خۆ ئەگەر هەريەك لە ئێمە سەرنجى ژيانى
خۆى بدات ،ئەوا سەرسام و حەيران دەبێت لەوەى كە چۆن چۆنى لە ڕێگەى
كۆمەڵە پاڵنەرێكەوە كە هەر بە خەياڵيشيدا نەهاتووە ،لە چەندەها گوناهـ كە
هەموو هەلومەرجەكانيشيان ساز و ئامادەبووە ،پارێزراوە و بەچاوى خۆشمان
دەبينين كە چۆن لەو گوناهانە دوورخراوينەتەوە.
لە اليەكى ترەوە ،ئەو چاكانەى هاوەڵە بەڕێزەكان و ئەوانەش كەوا لەسەر ڕێى
ئەوانن لە ڕابردوودا ئەنجامیان داوە ،وەك ئەوەى زنجيرە بەربەستێكى پارێزەر بن بۆ
داهاتوويان ،ئاوا لە گوناهـ و تاوان دەيانپارێزن و دەبنە هۆكارى پاراستنيان .ئيتر
وەك بڵێى ئەوانیش داخڵى بازنەى ئایەتی :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ (الفتح  )2 :دەكرێن .ئەمەش لە ڕوويەكەوە ئەوە دەگەیەنێت كە خواى
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گەورە لەبەر خاترى ئەو چاكانەى لە ڕابردوودا ئەنجاميان داوە ،دەیانخاتە ژێر
چاودێريى دڵنیایى بەخشى خۆیەوە .بۆ نموونە؛ ڕەنگە كەسێك بيەوێت گوناهێك
ئەنجام بدات ،یاخود بۆ جێیەك بڕوات كە گوناهى تێدا ئەنجام دەدرێت .كەچى
دەبينين خواى گەورە قاچى دەشكێنێت و دەبێتە ڕێگر لە چوونى بۆ ئەو شوێنە.
خۆ ئەگەر بيەوێت بە چاوى ئەنجامى بدات ،ئەوا چاوى لە بینین دەكەوێت.
ئەگەر بە دەستيش بێت ،ئەوا ئەمجارە دەستى لەكار دەكەوێت .لە كۆى هەموو ئەم
ڕووداو و لەمپەرانەوە ،ئەوە حاڵى دەبين كە خواى گەورە ئەو بەندە خۆشەويستەى
خۆى پاراستووە .ئەو موسیبەتە دونیاییانەش كە بەسەریدا هاتوون ،بەهۆى ئەوەى
قیامەتى ئەو كەسەيان ڕزگار كردووە ،لە حوكمى هیچدان.
هەر سەبارەت بەم بابەتە ،لە فەرمایشتێكى قودسیدا هاتووە كە:
ب ِإل َ ّ َي ِ ّمَا ا ْفتَ َ ْض ُت َعلَ ْي ِهَ ،و َما يَزَ ُال َع ْب ِدي
َو َما تَق َّرَ َب ِإل َ ّ َي َع ْب ِدي بِشَ ْي ٍء أ َ َح ّ َ
يَتَق َّرَ ُب ِإل َ ّ َي بِالنّ َوَاف ِِل َح ّ َت أُحِ ّبَ ُه ،ف َ ِإذَا أ َ ْحبَ ْب ُت ُه ُك ْن ُت سَ ْ َع ُه الَّذِ ي ي َ ْس َم ُع بِ ِه
َوب َ َصرَ ُه الَّذِ ي يُ ْب ِص ُر بِ ِه َوي َ َُد ُه الّ َ ِت ي َ ْبط ُِش بِ َها َو ِر ْجلَ ُه الّ َ ِت ی َ ْم ِشي بِ َها

“بەندەكەم بە هیچ شتێكى خۆشەويستتر ،لەو ئەركانەى لەسەريم فەرز كردووە
لێم نزیك نابێتەوە .بەندەكەم بەردەوام دەبێت لە نزیك بوونەوە لێم بە ئەنجام دانى
نافیلەكان ،هەتا لە كۆتاییدا خۆشم دەوێت .جا هەر ئەوەندەى بەندەكەمم خۆشویست،
ئیتر دەبمە ئەو گوێیەى پێى دەبیستێ و ئەو چاوەى پێى دەبینێ و ئەو دەستەى
1
شتى پێ دەگرێ و ئەو قاچەى هەنگاوى پێ هەڵدەنێت”.
يەك لە واتاكانى ئەم فەرموودەيە ئەمەيە :من جوانى و خێر و باشەى پیشان
دەدەم و هەردەم لە شەڕ و خراپە و بەدخوويى دەیپارێزم .دەبمە چاوانی ،ئيتر ئەوەى
دەيبینێت هەر چاكەيە .دڵۆپ دڵۆپ مەعریفەت دەتكێنمە ناخيەوە ،جا ئيتر
 1بڕوانە :بخاري ،رقاق 38؛ أحمد بن حنبل ،المسند .256/6
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ئەويش لە ناخیدا هەمیشە هەست بە هۆشیارى و بێداريى دەكات و هەموو ئان و
ساتێك بیر لە خوا دەكاتەوە و ئەم بیركردنەوەیەش لە دەروونيدا ڕەگ دادەكوتێت
و بەردەوام خێر و چاكە دەبیستێ و ئیرادەشى هەردەم مەيلى ئەو اليە دەكات و
هەر بەرەو ئەو ئاڕاستەيەش لەكاردا دەبێت .هەرچى كۆسپ و تەگەرەى بەردەم
گەيشتنيشيەتى بە چاكە ،تێپەڕاندنى هەموويانى بۆ ئاسان دەكەم .ئەو لە منەوە
نزیكە و منیش نامەوێت لە ڕێى گوناهەوە دڵ و هەستەكانى ترى بریندار ببن.

فەرمایشتە قودسيیەكە بەم چەند وشەيە كۆتایى پێدێتَ :و ِإ ْن َسأَل َ ِن َلُ ْعطِيَنّ َ ُه
َول َ ِ ِئ ْاستَ َعاذَنِي َلُعِ ي َذنّ َ ُه “ئەگەر شتێكم لێ داوا بكات ،یەكسەر پێى دەبەخشم
و ناهێڵم داواكەى دووبارە بكاتەوە .وە ئەگەر لە شەڕى شتێكيش پەنام پێبگرێت،
ئەوا دەیپارێزم و پەناى دەدەم”.
واتە؛ ئەگەرچى لە ڕووى فەرەزى و تەقديريشەوە چ سەبارەت بە پێغەمبەران
و چ سەبارەت بە بەندە بۆ خوا سوڵحاوەكان -وەك كەسانى تریش وتویانە -ئەگەرى
ئەنجامدانى گوناهـ داشنرابێت ،بەاڵم دەبێت ئەوە بزانين كە خواى گەورە هەموو
پێغەمبەران هەر و ،لە پياوچاكانيش ئەوانەيان كە خۆى ويستى لەسەر بێت،
دەپارێزێت و ناهێڵێت توشى گوناهـ ببن.
گەنجەكەى سەردەمى حەزرەتى عومەر نموونەيەكى جوانى ئەمەيە .ئەم گەنجە
هەرگیز مزگەوتى جێ نەدەهێشت .دەتوت باڵندەيەكە لە باڵندەكانى مزگەوت.
گرنگى بە پەرستشەكانى دەدا و بە هەموو حاڵ و بارێكيەوە ديار بوو لەو
كەسانەيە كە بەهۆى پەرستشە سوننەتەكانيانەوە لە پەروەردگاريان نزيك بوونەتەوە.
ئەوەبوو ماوەیەك حەزرەتى عومەر چاوى بەم گەنجە نەدەكەوت لە مزگەوت.
جا مەگەر یەكێك لە حیكمەتەكانى نوێژى جەماعەت و نوێژكردن لەدواى
ئیمامێكەوە ،كە بەگوێرەى هەندێك لە مەزهەبەكان فەرز و بەگوێرەى هەندێكى
(فەتانەت  -عيصمەت)
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تريشيان يەكێكە لە پایەكانى نوێژ و بە الیەنى كەمەوە سوننەتێكى موئەككەدەيە،
هەر ئەمە نییە؟ ئیمام ڕوو دەكاتە جەماعەتەكەى و لێیان ورد دەبێتەوە .ئەگەر
لەناو كۆمەڵى نوێژخوێناندا يەكێك ديار نەبێت ،هەواڵى دەپرسێت ،ئينجا ئەگەر
دەردێك ،گرفتێك ،شتێكى هەبێت ،بەدەميەوە دەچێت .جا دەڵێن چى ئەگەر ئەو
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) و ،ئەو جەماعەتەش هاوەڵە بەڕێزەكان
ئیمامە حەزرەتى عومەر
َ
بن! جەماعەت هەر چەندێك قەرەباڵغ بووايە ،حەزرەتى عومەر جەماعەتەكەيى
زۆر چاك دەناسييەوە و وەك بڵێى بۆ ئەوەى دڵنيا بێت لە حاڵيان ،هەموو ڕۆژێك
سەرژمێرى دەكردن.
ئەوە بوو كاتێك چاوى بە گەنجەكە نەكەوت ،پرسی“ :داخۆ فاڵنە گەنج چى
بەسەر هاتووە ،يەك دوو ڕۆژە لە مزگەوت نايبينم؟” سەرەتا هاوەاڵن نەیانویست
وەاڵم بدەنەوە ،هەريەكەيان لە شوێنى خۆيەوە چاوى بڕيبووە زەوييەكە ،بۆ ئەوەى
(رضي
چاویان بەر چاوى حەزرەتى عومەر نەكەوێت .جا كاتێك حەزرەتى عومەر
َ
ُ
اهلل َعنُْه) ئەم حاڵەتە نامۆیەى نوێژخوێنان دەبینێت ،پرسیارەكەى دووبارە دەكاتەوە.
هەرچۆنێك بێت يەك لە ئامادەبووان وەاڵمى دەداتەوە و دەڵێت“ :ئەى ئەميرى
ئيمانداران! بەمردوويى لەسەر ڕێى شوێنێكى نەشیاودا ديتمانەوە .جا بۆ ئەوەى
نەبێتە مايەى نيگەرانى بۆ جەنابتان ،هەر زوو نوێژمان لەسەر كرد و ناشتمان”.
حەزرەتى عومەر دەستبەجێ تێدەگات چى ڕووى داوە .وەك ئەوەى پەردە لەسەر
چاوى هەڵگیرابێت و گەنجەكەى لەسەر ماهییەتى ئەسڵى خۆى دیبێت وەها بوو...
ڕاستى ڕووداوەكەش بەم جۆرە بوو:
لەسەر ڕێى هاتوچۆى مزگەوتى ئەم گەنجە ،ماڵى ئافرەتێكى لێ دەبێت كە
بووبووە مڵۆزم بۆ ئەم الوە خواناسە و بەرۆكى بەر نەدەدا .گەنجە هێشتا زگورتە
و ئافرەتەش لەپێناو لە خشتەبردنيدا هەرچى فێڵ و تەڵەكەى شەيتانى هەيە
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بەكارى دەهێنێت .گەنجەى خواناسيش هەموو جارێك بەرپەرچى داواكارييەكانى
دەداتەوە و ئارام دەگرێت و بەم شێوەيە لە كەوتنە نێو گوناهـ ڕزگارى دەبێت.
بەاڵم هەرچۆنێك بێت هەموو مرۆڤێك ساتێكى الوازى هەر هەيە .ئيتر ئەو
ڕۆژەش ساتى الوازى ئەو گەنجە بوو .كاتێك ئافرەتە بە هەموو ئاشووفتەييەكيەوە
ئاماژەى بۆ دەكات ،گەنجە خۆى بۆ ناگیرێت و ڕووەو ئەو ماڵە یەك دوو هەنگاو
دەنێت .لەناكاو بەبێ ویستى خۆى هەست بە دووبارە بوونەوەى ئایەتێك دەكات
لەسەر زمانی .واتە؛ بێ ئەوەى گەنجەكە هەست بە خۆى بكات ،بەبێ وەستان
ئايەتێك دەڵێتەوە .ئيتر ئەو ئايەتەى كە لە سەرەتادا بێ ئەوەى هەستى پێ بكات
هاتبووە سەر زمانى و دەيوتەوە ،بەس بوو بۆ ئەوەى كاتێك هەستى پێ دەكات،
ڕۆحى لە جەستەى دەربهێنێت .ئەو ئایەتەش كە وەك هەورە بروسكە لەسەر زمانى
چەخماخەى دەدا ئەمە بوو:
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ (األعراف )201 :
“ئەوانەى وا لەنێو بازنەى تەقوادا دەژین ،وەختێك لە شەیتانەوە گورزێك
يان وەسوەسەيەكيان بۆ دێت ،دەستبەجێ خوایان بیر دەكەوێتەوە و چاویان بە

ڕووى حەقدا دەكەنەوە”.
گەنجەكە حاڵەتێكى ڕۆحيى واى بۆ دروست دەبێت ،هەروەك بڵێى ئايەتەكە
سەر لەنوێ لە ئاسمانەوە دابەزيبێتە سەر ئەم :بۆيە بەرامبەر بە پەروەردگارى
هەست بە شەرمێكى زۆر دەكات لەپاى ئەو كارەى بەنياز بوو ئەنجامى بدات..
ئينجا لەتاو ئەوەى ئەو هەموو چاكەیەى پەروەردگارى لەبيرچووبووەوە و گەر بۆ
ساتێكیش بێت مەیلى چووبوو بەالى گوناهدا ،ڕادەچڵەكێت و لەرز دایدەگرێت..
چ جاى كاريگەيى ئەوەى كە پەروەردگارى تەنانەت لە كاتى پێ هەڵخزانیشدا
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لەگەڵ نەفسى خۆيدا بەتەنها جێى نەهێشتبوو و بەو ئایەتەى خستبوويە سەر
زوبانى ،ڕووى وەرچەرخاندبووە خۆى .ئيتر هەموو ئەمانە ،ئەم مرۆڤە نوورانييە بە
جۆرێك دەهێننە جۆش و خرۆش ،هاوسەنگى دڵى بەرگەى ئەم هەژانە الهوتیيە
ناگرێت و بە يادى ئەوەوە ڕۆحى دەردەچێت.
جا كاتێك حەزرەتى عومەر لە سەرگوزەشتەى گەنجەكە ئاگادار دەبێتەوە،
ڕاستەوخۆ بەرەو گۆڕەكەى دەكەوێتە ڕێ .بەسەر گۆڕەكەدا دەچەمێتەوە و تا
دەنگى بڕبكات ،هاوار دەكات :یَا ف َ َت! َول َِم ْن َخ َ
اف َمقَا َم رَبِّ ِه َجنَّتَانِ “ئەى گەنج،
بۆ ئەوانەى لە خواى خۆيان دەترسن دوو بە هەشت ئامادە كراوە ”.ڕێك لەو كاتەدا
دەنگێكى پڕ ،هاوشێوەى دەنگى حەزرەتى عومەر دەبیسترێ و ،گۆڕستانەكە
دێنێتە لەرزە .ئەم دەنگە هى گەنجەكەیە و دەڵێت“ :ئەى ئەمیرى ئيمانداران،
خواى گەورە دوو قاتى ئەوەى پێ بەخشيوم كە تۆ باسى دەكەیت 1”.ئەم دەنگە؛
چ دەنگى گەنجەكە خۆى بێت ،یان دەنگى فریشتەیەك بێت و لەجێى ئەودا هاتبێتە
گۆ ،یاخود هیچ كام لەمانە نەبووبێت ،بەڵكو ئاسمان بووبێت و هاتبێتە لەرزە و
ئەمانەى وتبێت ،هیچ لە مەسەلەكە ناگۆڕێت .چونكە گەنجەكە پاداشتى لە خوا
ترسانى بە دوو بەرامبەر وەرگرتووە.
ئەو اليەنەى پەيوەندى بە باسەكەى ئێمەوە هەيە ،بريتييە لەمە :خۆ ئەگەر ئەم
گەنجە توشى گوناهيش ببوایە و بڕووخایە ،ئەوا گوناهەكەى تەنها لە سنوورى
خۆيدا دەمايەوە .چونكە بەرپرسیارێتييەكى وەك سەركردايەتى یان پێشەنگيى
نەبوو .بەاڵم ئەگەر پێغەمبەرێك گوناهـ ئەنجام بدات ،ئەوا دنیا بەسەر یەكدا
دەڕووخێت ،چونكە ئەوان لە مەقامى نوێنەرایەتى كردنى جیهانیاندان .تۆ بڵێى ئەو
خوايەى گەنجێك لە گوناهێك دەپارێزێت ،پێغەمبەرەكەى خۆى نەپارێزێت؟
 1إبن كثير ،تفسير القرءان العظيم .280/2
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(صلَ ُ
لە فەرمايشتێكدا ،كاتێك پێغەمبەرى پێشەوامان َ
َسالُمُه َعلَيِْه) باسى
هلل وَ
وات ا ِ
ئەو كەسانەمان بۆ دەكات كە تامى ئیمانیان چەشتووە ،دەفەرموێت“ :ئەو كەسەى
پێى ناخۆش بێت بگەڕێتەوە بۆ ناو كوفر ،وەك چۆن پێى ناخۆشە فڕێ بدرێتە
ناو ئاگرى دۆزەخەوە ،ئەوە شيرينيى ئيمانى چەشتووە 1”.بیر لە مرۆڤێكى ئاسایى
بكەنەوە؛ ئەوەتا دواى ئەوەى خواوەند لە كوفر و یاخى بوون ڕزگارى كردووە،
گەڕانەوە بۆ حاڵى پێشووى لە چوونە ناو دۆزەخ بە الوە ناخۆشتر و بێزراوترە .ئەو
هۆكارەش كە ئەم پەرچەكردار و شێوازە مامەڵەیەى لە دژى گوناهـ تێدا دروست
كردووە ،ئەو چێژ و تامەيە كە لە ئیمانەوە دەستى كەوتووە .داخۆ ئەو بەدبەختانەى
گوناهـ دەدەنە پاڵ پێغەمبەران ،ئیمانى پێغەمبەران هێندەى ئیمانى ئەم كەسە
ئاساییەش نابينن وا ڕێ بە خۆيان دەدەن تۆمەتى لەم جۆرەيان بۆ دروست بكەن.
حاشا و سەد هەزار جار حاشا لەوەى ئیمانى پێغەمبەران (َعلَیِْهمأَفَْضُل ا َّلصَلِةَوا َّلسَلم)
لەو ئاستەدا نەبێت كە ببێتە ڕێگر لە ئەنجامدانى گوناهـ.

ئەوانەى دەیانەوێت پارێزراويى ئەولیاكانى خوا -چ جاى پێغەمبەران -ببینن،
ئەوا گەر تەنها چاوێك بە كتێبى (نفحات األنس) یاخود (طبقات)ەكەى شەعرانيدا
بگێڕن ،ئەمەيان بەس دەبێت و لە ڕێى چەندين نموونەى ڕوون و ئاشكراوە دەبینن
كە چۆن بە سەدان وەلى لە گوناهـ پارێزراون .بۆ نموونە ،خواردن پێشكەشى
دەكرێت ،بەاڵم خواردنەكە حەرامى تێكەڵ بووە .دۆستى خوداش پاروویەك دەبات
بۆ دەمى و ماوەيەكى زۆر خەريكى جوينى دەبێت ،بەاڵم هەرچى دەكات بۆى قووت
نادرێت .سەرەنجام بۆى دەردەكەوێت كە پارووەكە حەرامى تێكەڵ بووە .جا ئەگەر
خواى گەورە تەنانەت بەندەيەكى وەلى خۆيشى لە پارووە حەرامێك بەم شێوەیە
بپارێزێت ،بە خەياڵدا هێنانى ئەوەى كە پێغەمبەرانى ناپارێزێت ،دەبێ چ كاڵفامى
و نادانييەك بێت ،ئێوە هەر خۆتان ئەمە لێكبدەنەوە!
 1بخاري ،إيمان  ،9األدب 42؛ مسلم ،إيمان .67
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بەڵێ ،عیصمەت سيفەتێكى تايبەت بە پێغەمبەرايەتييە و دابڕانى لە پێغەمبەران
مەحاڵە .هەموو پێغەمبەرێك سەرفراز بەم سیفەتە دێتە دنيا .بە دەربڕینێكى تر
بڵێين؛ كەسێك ئەم سیفەتەى تێدا نەبێت ،ناكرێ ببێت بە پێغەمبەر.
بەرلەوەى بچینە سەر سەلماندنى عیصمەتى پێغەمبەران ،چەند نموونەیەك لە
تەورات و ئینجیلى شێوێنراو دەهێنينەوە كە هەوڵ دراوە سازگاريى عيصمەتى
پێغەمبەرانى پێ لێڵ بكرێت .پاشانيش دەچينە سەر شيكردنەوەى ئەم بابەتە
لەژێر ڕۆشنايى دەستوورەكانى قورئانى پيرۆزدا و هەوڵ دەدەین وەاڵمى پێویستى
بوختانچیان بدەینەوە .بەاڵم یەك دوو مەسەلە هەيە پێم خۆش نييە بەسەرياندا
بازبدەم:

 .٦قورئانى پيرۆز و كتێبە پێشينەكان لە ڕوانگەى عيصمەتەوە
دۆزینەوەى ڕاستى و پاراستنى "ئیستیقامەتى فیكری" لەڕێى كتێبانێكى وەك
تەورات و ئینجیل و زەبوورەوە ،كە لە بنەڕەتدا گوفتارى ئیالهین بەاڵم وتەى
مرۆڤیان تێكەڵ بووە و تووشى دەستكارى كردن و شێواندن هاتوون ،كارێكى
ئەستەمە .هەر بۆیە ئەو تابلۆ بزێوانەى سەبارەت بە پێغەمبەران كێشاويانە -نەك
هەر لە پێغەمبەر ،بگرە لە مرۆڤى ئاساییش ناوەشێتەوە -بەتەواوەتى لە شێوێنراویى
ئەو كتێبانەوە سەرچاوەى گرتووە .واتە؛ لە ڕوويەكەوە ئەگەر هیچ بەڵگەیەكى تر
سەبارەت بە شێوێنراويى ئەم كتێبانە لەبەردەستدا نەبێت ،ئەوا تەنها ئەم تابلۆ پڕ
لە بوختانانە بەسن بۆ ئەوەى ببن بە بەڵگە لەسەر شێوێنراوییان.
خواى بااڵدەست بەڵێنى پاراستنى بەم كتێبە ئاسمانييانە نەداوە .ئەمە لە كاتێكدا
دەربارەى قورئانى پيرۆز دەفەرموێت :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
(الحجر “ )9 :بە ڕاستى هەر ئێمە قورئانمان دابەزاندووە و بێگومان هەر
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ئێمەش دەیپارێزین ”.ئەمە لە هەمان كاتدا ئاماژە بۆ مەرجەعييەتێكى ئيالهى
و پارێزراويش دەكات .هەر بۆيە كۆدەنگى هەیە لەسەر ئەوەى كە حوكمەكانى
قورئان هەتا ڕۆژى قیامەت هەر بەزیندوويى دەمێننەوە .چونكە قورئان لەژێر
زامنى و پاراستندایە .ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت كە سەرچاوەى سەرەكى كە
پێويستە لە بابەتى پێغەمبەراندا بۆى بگەڕێینەوە ،قورئانى پیرۆزە .ئەگينا پەڕاوە
ئاسمانييەكانى پێشوو ،بەهۆى ئەوەى كە شێواندنيان بەسەردا هاتووە ،تەواوى ئەو
قسە و گێڕانەوانەيان كە لەگەڵ قورئانى پيرۆزدا يەك ناگرێتەوە ،هەر هەمووى
بێ بنەمايە و لە حوكمى نەبوودايە .چونكە هەست و بیرى ئادەميزاديان تێكەڵ
بووە .هەرچى بابەتى پێغەمبەرایەتى و مەعصومیەتیشە ،لە توانست و دەسەاڵتى
هيچ مرۆڤێكدا نييە قسەى تێدا بكات .ئەوە تەنها پێغەمبەرانن كە سەبارەت بە
بابەتانێكى غەيبى وەك ئەمە كە تايبەتە بە ڕابردووەوە ،پاڵپشت بە وەحى قسە
دەكەن .لە دواى سەروەریشمان هیچ پێغەمبەرێكى تر نایەت .چونكە ئەوەى
پێویست بووبێت بوترێت ،كۆتا پێغەمبەر هەر هەموويى وتووە .تەنانەت حەزرەتى
عیساش گوفتارى بۆ ئەو جێ هێشتووە و فەرموویەتی“ :من دەڕۆم تا سەروەرى
1
جیهانیان بێت”.
وێناكردنى باطيل و كارە ناڕەواكانم هیچ بەالوە جوان نییە .بەاڵم ئەوەندەى
پێويست بكات چەند نموونەیەك لەو بوختانانە دەهێنینەوە و دواتر دەچينە خزمەت
حوكمەكانى قورئانى پيرۆز لەو بارەيەوە .ئينجا لەبەر ئەو چەند نموونەيەش كە
تەنها لە چوارچێوەى پێويستيدا و لە دەرەوەى ويستى خۆمان بە ناچارى باسيان
هم ا َّلسَلم) دەبم و
دەكەين ،دەخيلى ئەو ڕۆحيانەتە پاك و بێگەردەى پێغەمبەران (َعلَيْ ُِ
داواى لێبووردنيان لێدەكەم .چونكە لەپێناو سەلماندنى عيصمەتى ئەو سەروەرانەدا،
ناچار بووم شتانێكى پڕوپووچ و ناڕەوا بگێڕمەوە.
 1كتێبى پيرۆز ،عەهدى نوێ ،يوحەننا ،بابى  ،١٦ڕستەى .٧
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 .٧ئەو بوختانە ناشیرینانەى لە كتێبەكانى پێشوودا بۆ پێغەمبەران
هەڵبەستراون
لە الپەڕە ٢٢٨ى "سفر التكوین"دا چەندين نموونەى هاوشێوەى ئەوەمان بەرچاو
دەكەوێت كە گوايا حەزرەتى لوط لەگەڵ كچەكانیدا پەیوەندى بەستووە و مەيى
1
خواردووەتەوە و زیناى كردووە و بەردەوامى وەچەى لە كچەكانيەوە بووە.
بەڕاستى جێى تێڕامانە! ئەوەتا هەردوو شارى سەدووم و عاموورا لەبەر گوێ
نەگرتنيان لەم پێغەمبەرە ،بە خۆيان و خەڵكەكايەنەوە ڕۆچوون بە ناخى زەویدا.
ئەوە بوو خواى گەورە سيمبولێكى پاكیزەیى وەك حەزرەتى لوطى بۆ ناردن .كەچى
لەبرى گوێڕايەڵى كردنى ،هەستان گاڵتەیان بە پاكیزەییەكەى كرد .هەر بۆيە تەواوى
ئەو گەلە ڕووبەڕووى سزاى بەكۆمەڵ بوونەوە .خۆ ئەگەر هیچ بەڵگەیەكى تريش
نەبێت لەسەر پاكیزەیى حەزرەتى لوط -كە برازاى حەزرەتى ئیبراهیمە -داخۆ دەبێت
دار و پەردووى ئەم شارە خاپوور و نغرۆكراوانە و ،ديوارى وێرانە و ڕووخاوى خانە
و ماڵەكانيان بەس نەبێت وەك بەڵگە؟ جا ئێستا دەپرسين :ئايا كتێبێك دێڕگەلێكى
لەم شێوەیەى تێ ئاخنرابێت ،ڕەوايە پێى بوترێت كتێبى ئیالهی؟
هەر لە الپەڕە ٢٢٨ى بابى ٣٨ى "سفر التكوین"دا باس لە یەهوداى كوڕى
حەزرەتى ئيسحاق دەكرێت ،كە ئەگەرى ئەوە هەیە پێغەمبەر بووبێت .بەگوێرەى
ئەوەى باسكراوە؛ یەهودا لەگەڵ خێزانى كوڕەكەى خۆیدا زیناى كردووە ،بەم پێيەش
حەزرەتى داود (َعلَيِْه ا َّلسَلم) و حەزرەتى سولەیمان (َعلَيِْه ا َّلسَلم) و وەچەى پێغەمبەرانى
2
ترى بەنى ئیسرائیل ،بەرهەمى ئەم پەیوەندییە ناشەرعييە بوون.
بێگومان ئەم بوختانە قێزەونەى كە بۆ تەواوى پێغەمبەران هەڵبەستراوە ،جگە لە
 1كتێبى پيرۆز ،عەهدى كۆن ،تكوين ،بابى  ،١٩ڕستەى .٣٨-٣١
 2كتێبى پيرۆز ،عەهدى كۆن ،تكوين ،بابى  ،٣٨ڕستەى .٣٠-١٢
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درۆیەكى بێ بنەما و هەڵبەستراو ،هيچى تر نييە .ئەوەتا پێغەمبەرى سەروەرمان
(َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) فەرموویەتى كە بنەچەى لە حەزرەتى ئادەمەوە دەستى پێكردووە
فضُل َصَلٍة وَ
و هەر لە ڕێى نيكاحيشەوە بەردەوام بووە 1.هەروەها لە فەرمايشتێكى تريشدا
فەرموویەتی“ :هەموو پێغەمبەران منداڵى هەمان باوكن 2”.جا مادام لەنێو
زنجيرە بنەچەى ئاڵتوونيى پێغەمبەرى سەروەرماندا هیچ زینايەك نییە ،كەوابوو
ئەم حوكمە بەسەر هەموو پێغەمبەرانى تریشدا دەچەسپێت .مەگەر پێغەمبەرى
سەروەرمان نەوەى حەزرەتى ئیبراهیم نییە؟ ئەو یەهودایەش كە باسكرا ،ئەويش
هەر نەوەى حەزرەتى ئیبراهیمە (َعلَيِْه ا َّلسَلم) ..لە ماڵ و خانەى پێغەمبەردا بە هیچ
جۆرێك زینا جێى نابێتەوە ،تەنانەت لە بابەتێكى وەك ئیمامەتيشدا ،هەتا كەسێكى
تر وەستابێت ،ئیمامەتى كەسێك كە منداڵى زینا بێت بە مەكروهـ دانراوە 3.باشە
دەڵێن چى ئەگەر ئەو مرۆڤە ئیمامى سەرجەم مرۆڤایەتی ،واتە پێغەمبەرێك بێت،
ئاخر هەرگيز دەگونجێت ژيرى ئەمە قبووڵ بكات؟
دووبارە لە بابى يازدەهەمى "سفر الملوك"دا باس لەوە كراوە كە حەزرەتى
سولەیمان (َعلَيِْه ا َّلسَلم) لە كۆتاییەكانى ژیانیدا لە دین وەرگەڕاوە و دەستى كردووە
(جَّل
بە بتپەرستی 4.ئەو حەزرەتى سولەیمانەى كە پێغەمبەرە و خواى گەورە َ
َوَعَل) هەم سەڵتەنەتى دونیا و هەم سەڵتەنەتى عوقباشى پێ بەخشيوە ،ئەویش
بەرامبەر هەريەك لەو نيعمەتانەدا سوپاس و ستايشى زيادى كردووە و ،شەو و ڕۆژ
سوپاسگوزار لە خزمەت پەروەردگاريدا پشتێنى بەندايەتى شايان بەخۆى بەستووە.
ئەوەتا قورئانى پیرۆز لەپاڵ ناوهێنانى حەزرەتى مەسیح بەوەى پاڵپشتى لێكراوە بە
1
2
3
4

إبن أبي شيبة ،المصنف 303/6؛ طبراني ،المجمع األوسط .80/5
بخاري ،األنبياء ٤٨؛ مسلم ،فضائل .١٤٤
مرغيناني ،الهداية .56/1
كتێبى پيرۆز ،عەهدى كۆن .١ ،پاشايان ،بابى  ،١١ڕستەى .١٢-٣
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(روح القدس) 1و لە ڕێى نەفخەى ئيالهييەوە هاتووەتە دنیاوە 2،هەروەها ناوهێنانى
حەزرەتى ئیبراهیم بەوەى كە (دۆستى خودا)یە 3و حەزرەتى موساش بە (كلیم اهلل)،
واتە ئەو كەسەى كە خوداوەند خۆى قسەى لەگەڵ كردووە 4،ئينجا ڕوو دەكاتە
داوود (َعلَيِْه ا َّلسَلم) و خێزانەكەى و پێیان دەفەرموێت“ :ئەى خانەوادەى داوود،
بەو شێوەيەى شایستەى خۆتانە شوكرانەبژێرى پەروەردگار بن 5”.و ئەمانيش بەو
وەسفانە ياد دەكات.
لە عەهدى قەديمدا باس لەوە دەكرێت كە حەزرەتى داوود یەكێك لە سەركردە
سەربازیيەكانى سوپاكەيى بە ناوى "ئوريا"وە بەكوشت داوە و هاوسەرەكەيى بۆ خۆى
بردووە 6.ئاخر كتێبێك كردارێكى پەستى لەم جۆرەى كە تەنانەت ئەگەر كەسێكى
بازاڕیيش لە خەودا بیبینێت تەوبەى لێدەكات ،دابێتە پاڵ پێغەمبەرێك كە قورئانى
پيرۆز بە "ن ِْع َم ا ْل َعبد" واتە "چ بەندەيەكى باشە" 7ناوى بردووە ،چۆن دەكرێت بە
كتێبێكى ئاسمانى دابنرێت .ڕاستييەكەى ،دانانى تۆزقاڵە ئەگەرێكيش بۆ ئەمە،
بەڵگەى نەزانى و بێ ئاگاييە هەم لە پێغەمبەران و هەم لە پێغەمبەرايەتيش.
داوود (َعلَيِْه ا َّلسَلم) ،ئەو مرۆڤەى كە فرمێسكەكانى لە ڕووخساريدا جۆگەلەيان
بەستبوو ..ئەو داوودەى كە ڕۆژانە لە كۆڕ و دانيشتنەكانيدا مرۆڤگەلێكى بێ
ئەندازە لەتاو عەشقى ئیالهى دڵیان لە لێدان دەكەوت و گيانيان دەردەچوو! ئاخر
حەزرەتى داوود بەردەوام دەگریا و داڵنى دەخستە گریان .ئەو "أ َ ّوَاه" بوو .بەردەوام
 1بڕوانە :سورەتى البقرة ،ئايەتى ٢٥٣ ،٨٧؛ سورەتى التحريم ،ئايەتى .١٢
 2بڕوانە :سورەتى النساء ،ئايەتى 171؛ سورەتى األنبياء ،ئايەتى 91؛ سورەتى التحريم ،ئايەتى
.12
 3بڕوانە :سورەتى النساء ،ئايەتى .125
 4بڕوانە :سورەتى النساء ،ئايەتى 164؛ سورەتى األعراف ،ئايەتى .143
 5بڕوانە :سورەتى السبأ ،ئايەتى .13
 6كتێبى پيرۆز ،عەهدى كۆن .2 ،صموئيل ،بابى  ،11ڕستەى .26-2
 7بڕوانە :سورەتى ص ،ئايەتى .30
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"منيب" بوو .بۆ ساتێكيش ڕووى لە مەوالى
(ئاهـ)ى بوو و سینەى دەینااڵندُ .
وەرنەگێڕابوو .هەميشە بەندايەتى كردن بووبووە دروشم و سیماى .ڕۆژووەكەى لە
ُ
الیەن پێغەمبەرى خواوە َ
َسلَّ ْم) بە باشترين ڕۆژوو نرخێنرابوو .ئەو
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
صەحابیەى بە پەرۆشەوە بەشوێن چاكترين ڕۆژووى سوننەتەوە بوو ،پێغەمبەرى
خوا بەوە ئامۆژگارى دەكات كە ڕۆژووى حەزرەتى داوود بگرێت .داوود (َعلَيِْه
1
ا َّلسَلم) ڕۆژناڕۆژێك بەڕوژوو دەبوو.
حەزرەتى داوود لە هەمان كاتدا پادشاش بوو .هەموو گەنجينەكانى دەوڵەت
لەژێر دەستيدا بوون .بەاڵم ئەو هیچ كات بیرى لەوە نەكردووەتەوە تەنانەت
تیكە نانێكیش لە خەزێنەى دەوڵەت بۆ بەرژەوەندى خۆى بەكار بهێنێت .بە
ئارەقى ناوچەوانى بژێوى ڕۆژانەيى پەيدا دەكرد و پێداويستيى خێزانەكەشى لە
قازانجى كەسيى خۆى دابين دەكرد 2.جا تۆ وەرە تەماشاى كتێبى شێوێنراو بكە،
چۆن نزمترين و ناشرینترین خووڕەوشت دەداتە پاڵ پێغەمبەرێك كە تەنانەت
بەرامبەر ئەو پارووەى دەيبرد بۆ دەمى ،ئەوەندە هەستیارانە مامەڵەى كردووە و،
بەندایەتييەكەى بووبووە پەسنى بە بااڵبڕاوى! تەنانەت دنیاى ئەندێشەشى زۆر لەوە
بڵندتر و بێگەردتر و پەڕگيرترە كە بۆ تەنها ساتێكیش بێت ،لە ڕۆحيدا ميوانداريى
ڕەفتارێكى لەم چەشنە بكات .چ جاى بگات بەوەى ئەو هەر بەڕاستى دەستى
چووبێتە كارێكى لەم جۆرەوە.
هەمديس لە نێو درۆ و بوختانەكانى عەهدى قەديمدا كە ژيرى دەست دەنێت
بەڕوويانەوە ،ئەمەشمان بەرچاو دەكەوێت“ :ئیسرائیل زۆرانى لەگەڵ خوادا گرت
و بەزاندى 3”.ئەو كەسەى ئەوان بە ئیسرائیل ناوى دەبەن ،حەزرەتى یەعقوبە.
 1بخاري ،تهجد  ،7صوم 59؛ مسلم ،صيام .182
 2بخاري ،بيوع ١٥؛ طبراني ،المجمع الكبير .٢٦٧/٢٠
 3كتێبى پيرۆز ،عەهدى كۆن ،تكوين ،بابى  ،32ڕستەى .٣٠-٢٤
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جا ئيدى ئەو فەلسەفە مادديگەراييەى ڕۆژئاوا كە ژيريى دابەزيوەتە چاوى ،بە
ڕادەيەك دزەى كردووەتە نێو ئەم كتێبانەشەوە ،كار گەيشتووەتە ئەوەى -حاشا -وا
وێناى خواى گەورە بكەن -پاك و بێگەردى و بڵندى بۆ خواى گەورە لەوەى دەيدەنە
پاڵى -كە مرۆڤێكە و لەگەڵ پێغەمبەرەكەیدا لە زۆراندايە.
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) بەو قسەیەى كە پێش موسڵمان بوونى بە
حەزرەتى حەمزە
َ
پێغەمبەرى خواى وت ،وەك بڵێى وەاڵمى ئەمانەى داوەتەوە ،ئەوەبوو وتی“ :برازاى
شيرينم! وەختێك لە چۆڵەوانى بیاباندا بەتەنها مامەوە ،تێگەیشتم لەوەى كە
خواوەند زۆر لەوە گەورەترە لەنێو چوار دیواردا جێى ببێتەوە ”.جا ئەوە چۆن
كتێبێكى ئاسمانييە كە تەنانەت نەيتوانيوە بەرزبێتەوە بۆ ئاستى دەرك و تێگەيشتنى
كەسێكى وەك حەزەرتى حەمزە كە هەر پێش هاتنە ناو ئيسالميشەوە بەو شێوەيە
لە خواى گەورە تێگەيشتبوو؟! ئاخر كەى ڕەوايە بەچاوى پەیامێكى ئاسمانييەوە
بۆ كتێبێك بڕوانين كە تێڕوانینى بۆ خوا هێندە تەسك و كۆتا بێت؟ جا ئێستا وەرە
و باوەڕ بەو قسانەیان بێنە كە دەربارەى پێغەمبەران دەیكەن! ..نەخێر ،هەم تەورات
و هەم ئینجیلیش ،پڕاوپڕن لە بوختان و شێوێنراويى دژ بە خوا و پێغەمبەرانى
بەندەگەلى جێ قبووڵى ئەو ..بەڵێ ،يەكێكيان سەرچاوەى بوختان و ئەوى تريشيان
داوى شێوێنراوییە.

لە اليەكى ترەوە ،قورئانى پیرۆز بەرپەرچى هەموو ئەو تۆمەت و بوختانانە
دەداتەوە كە بۆ پێغەمبەران هەڵبەستراون .چونكە قورئان بە شێوەیەكى ڕەها
فەرمان بە شوێنكەوتەيى پێغەمبەران دەكات .ئەوان كۆمەڵێك پێشەنگ و ئیمامى
ئەوتۆن كە لە هەموو ڕوويەكەوە شوێنكەوتن و گوێڕایەڵیان پێويستە .قورئانى
پيرۆزيش فەرمانى ئەمە بە خەڵكى دەكات .پێغەمبەران هەر هەموويان ئەو
ئاوێنانەن كە ڕەزامەندى پەروەردگار بۆ ئێمە پەخش دەكەنەوە .لە ڕووخسارى
درەخشان و بێگەردياندا مەحاڵە چاوت بە گەرديلەيەك تۆز يان تۆزقاڵێك خەوش
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بكەوێت .جا ئيتر بە ئاماژەكردن بەم واتایە ،قورئانى پیرۆز هەمیشە جوانى و
پاكى و تايبەتمەنديى پێغەمبەرانمان بۆ دەگێڕێتەوە و فەرمان بە پێغەمبەرى
خۆشەويستيشمان دەكات كە بۆمان باس بكات.
جار جاريش هەندێ لەو بەسەرهاتانەى لە قورئاندا سەبارەت بە پێغەمبەران
گێڕراونەتەوە ،بە هەڵە خوێندنەوەيان بۆ كراوە و وا لێكدراونەتەوە كە گوناهـ و
هەڵە بن و ڕوويان لە پێغەمبەران بێت .تەنانەت جارى وا هەبووە ئەم بۆچوونە
اليەنگريشى بۆ دروست بووە و كەسانێك لە دەورى كۆبوونەتەوە .بێگومان ئەوانەى
كەوتوونەتە نێو ئەم هەڵەیەوە ،بەزۆرى ئەوانەن كەوا لە قاڵبى تەنگى واژەكاندا
گيريان خواردووە و تا ڕادەیەكيش ئاسۆى بیركردنەوەیان تەسكە .خۆ ئەگەر
ئەوانیش هەندێك تێڕابمانایە و وردبينانە مامەڵەيان بكردايە ،ئينجا كەمێك خۆیان
لە بۆچوونە پێشوەختييەكان دابماڵیایە و كەمێكیش ئامادەيى پێشوەختیان بەرامبەر
ئیسرائیلیات تێدا بووایە ،بە دڵنياييەوە ئەو كات ئەوانيش هەروەك جمهورى زانایان
بيريان دەكردەوە و بەرامبەر ئەنبیاى عیظامیش بە ڕێزێكى زياترەوە مامەڵەیان
دەكرد.

ب) عيصمەت و پێغەمبەرانى تر
بەرلەوەى بچينە خزمەت ئەو ئايەتانەى پەيوەندييان بەم بابەتەوە هەيە ،پێم
خۆشە بەكورتى سەرنجتان بۆ الى چەند خاڵێك ڕابكێشم:

بابەتى زەللە
يەكەم :كاتێك پێغەمبەران ڕووبەڕووى حاڵەتێكى وا دەبنەوە كە لە نێوان دوو
شتدا يەكێكيان هەڵبژێرن ،با بڵێين ئەگەر لە نێوان "علي األعلى" ،واتە باشترينى
باشەكان و "أعلى" واتە باشدا ،ئەوان باشيان هەڵبژاردبێت ،ئەوا لەوانەيە ئەمە بۆ
(فەتانەت  -عيصمەت)
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ئەوان بە زەللە دابنرێت .بەاڵم ئەمە سەرسم دان ياخود هەڵەيەك نييە بەو مانايەى
كە ئێمە لێى تێگەيشتووين .چونكە ئەو شتەى هەڵى بژاردووە "أعلى" ،واتە
باشە .بەاڵم دەكرێ بوترێت -بێگومان ئێمە مافى وتنى شتى وامان نييە -كاتێك
پێغەمبەرێك خۆى لە بەرامبەر وەها هەڵبژاردنێكدا دەبينێتەوە ،بەو پێيەى كە لە
موقەررەبينە ،دەبوايە "علي األعلى"ى هەڵبژاردايە .لەگەڵ دووپات كردنەوەى
ئەوەى كە هيچ كەسێك ناتوانێت ئەم هەڵبژاردنە بە گوناهـ لە قەڵەم بدات.
ئێستا با لە دەالقەى نموونەيەكەوە هەوڵ بدەين ڕۆشنايى زياتر بخەينە سەر
ئەم اليەنە :گريمان كەسێك دەيەوێت خەتمى قورئان بكات ،دەبێت لە چەند ڕۆژدا
ئەم خەتمە تەواو بكات؟ ئيدى لێرەدا لە نێوان دوو هەڵبژاردەدا سەرپشك دەكرێت؛
يەكەميان ئەوەيە دەڵێت :وا باشترە بە تێڕامان و وردبوونەوە لە واتاى ئايەتەكان،
لە ماوەى دە ڕۆژدا خەتمى بكەم ،كە لە ڕاستيشدا بەم شێوەيە ژيان لەگەڵ واتاى
ئايەتەكان و ڕۆچوون بە قوواڵييەكانى قورئاندا مەيسەر دەبێت .يان ئەوەيە دەڵێت:
لە ماوەى حەوت ڕۆژدا خەتمى دەكەم ،چونكە ئەم شێوازە ،نيشانەى هۆگرى و
وابەستەيى زياترمە بە فەرمايشتى پەروەردگارمەوە .بەاڵم دواتر بڕيار دەدات بە
دە ڕۆژ خەتمەكەى تەواو بكات ،ئيتر بەم شێوەيە دەست دەكات بە خەتمەكەى.
ئێستا با وا دابنێين كە ڕەزامەنديى پەروەردگار لەگەڵ ئەوەدا بوو بە حەوت
ڕۆژ تەواوى بكات .بەاڵم ئەم مرۆڤە بە ئيجتيهادى خۆى بڕيارى دا بە دە ڕۆژ
بيخوێنێ .ڕەزامەنديى پەروەدگار "علي األعلى"يە .بەاڵم خۆ ئەو كارەى ئەم
كەسەش پێى هەستاوە هەر هيچ نەبێت "أعلى"يە .بەم پێيە ،دەردەكەوێت كە
گوناهێك لە ئارادا نييە تاكو بەو كەسە بوترێت“ :كارەكەت هەڵە بوو ،گوناهت
ئەنجامدا ”.بەڵكو قورسترين شتێك كە دەكرێ بەو كەسە بوترێت ئەوەيە كە لە
كاتێكدا باشترينى لەبەردەمدا بووە ،ئەو چووە خۆى بە باشەوە خەريك كردووە .بۆيە
بە هيچ شێوەيەك ڕەوا نييە گوناهى بدرێتە پاڵ.
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جا ئيتر بارودۆخ و چۆنيەتيى ئەو كارانەش كە پێغەمبەران بە ئيجتيهادى
خۆيان هەڵيان بژاردووە و ئەنجاميان داوە ،ئا بەم شێوەيەيە .كەوابێ ،كەى دروستە
پێغەمبەران بەهۆى ئەم كردارانەيانەوە گوناهـ بدرێتە پاڵيان؟ لە بەشەكانى دواتردا،
لە شوێنى خۆيدا دووبارە دەگەڕێينەوە سەر ئەم بابەتە.
دووەم :پێش هەموو شتێك ،پێويستە ئەوە بزانين كە پێغەمبەران سەردار و
پێشەواى هەموو موجتەهيدانن .بۆيە دەبينين لەو بابەتانەدا كە پەيامى خواى
گەورەيان لەبارەوە پێ نەگەيشتووە ،جا ئيتر ئەو بابەتانە ،تايبەت بن بە ئەحكام،
يان ژيانى كەسيى خۆيان ،ياخود سەبارەت بە ژيانى كۆمەاڵيەتى بن ،پێغەمبەران
دێن و ئيجتيهاد دەكەن و ڕاى خۆيان لە بارەيانەوە دەردەبڕن .وەك چۆن دەكرێ
هەندێ لەو ئيجتيهادانەيان يەكاويەك لەگەڵ ويستى پەروەردگاردا يەك بگرێتەوە،
بە هەمان شێوە دەكرێ هەندێكى تريان لەو ئاستەدا نەبن .بەاڵم ئەوەندە هەيە كە
تەواوى ئيجتيهادەكانيان لە چوارچێوەى ويستى ئيالهيدا بەڕێوەدەچێت .جا ئيتر
ئەگەر ئيجتيهادەكانيان تەواو تەبا و يەكاويەك نەبووبێت لەگەڵ مورادى ئيالهيدا،
ئەوا بەراورد بەو ئاست و پايەيەى ئەوانى تێدان ،واتە؛ بە لەبەرچاو گرتنى ئەو
ڕاستييەى كە ئەوان بەرچاوى كۆشكن و پەردەى سەرچاويان الدراوە و گوێبيستى
جيڕەى نووكى قەڵەمى قەدەرن ،وا دادەنرێت كە هەڵەيان ئەنجام داوە .چونكە ئەوەى
لەوان چاوەڕوان دەكرێت ،هەڵبژاردنى ئەو شتەيە كە لە سەدا سەد لەگەڵ مورادى
ئيالهيدا يەك دەگرێتەوە .ئەم بەهەڵەدا چوونەشيان لە ئيجتيهادەكانياندا هەرگيز
گوناهـ نييە و عيصمەتەكەيان لەكەدار ناكات ،تاكو بەم هۆيەوە لێپێچينەوەيان
لەگەڵ بكرێت .خۆ ئەگەر بەفەرزى مەحاڵ شتێكى واش ڕووبدات ،ئەوا پێم وايە
كارى بەندەگانى بەر قاپى نەبێت.
سێيەم :هاوشێوەى ئەم جۆرە سەرسم دانانە پێش پێغەمبەرايەتييان ڕووى داوە.
بەاڵم ئەگەر بەوردى سەرنجى وشەكە بدەين ،دەبينن كە ئێمە لێرەدا وشەى سەرسم
(فەتانەت  -عيصمەت)
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دانمان بەكارهێناوە .سەرسم دان؛ بە دەما كەوتنە سەر زەوى و تەخت بوون نييە.
ئەوانەى بەردەوام وا سەريان لە سوجدەدايە ،هەرگيز بەدەما ناكەونە سەر زەوى.
ئەگەر لە سەرسم داندا پێ هەڵكەوتنێكى بچووك و سووكە لەتردانێكيش هەبێت،
هەرگيز ناگاتە كەوتن تاكو وەك گوناهـ باس بكرێت.
با ئێستاش لەڕێى چەند نموونەيەكى بەرجەستەوە هەوڵ بدەين بڕوانينە ئەو
اليەنانەى عەرزمان كردن .سەرەتا دەمەوێت سەرنجتان بۆ الى باوكى مرۆڤايەتى،
حەزرەتى ئادەم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) ڕابكێشم.

 .١حەزرەتى ئادەم

(َعلَیِْه ا َّلسَلم)

قورئانى پيرۆز لە شوێنێكدا كە باسى حەزرەتى ئادەممان بۆ دەكات ،دەفەرموێت:
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
(طه )122-121 :
“ئادەم سەرپێچى خواى خۆى كرد و لەڕێ اليدا .پاشانيش پەروەردگارى

هەڵى بژارد و تۆبەكەى قبووڵ كرد و ڕێى ڕاستى نیشاندا”.
"اجتَبى"ش
"اجتَبى" بەكارهاتووەْ .
هەروەك دەبينين لە ئایەتەكەدا دەستەواژەى ْ
بريتييە لەو كردەيەى كە نەهێڵيت شتێك بنيشێتە بنك و ببێت بە خڵتە .يان
بەوێنەى كەف ئەمال و ئەوالى پێ بكرێت .بۆيە لێرەدا خواى بااڵدەست ئەوەمان پێ
ڕادەگەيەنێت كە حەزرەتى ئادەمى لە كەوتنە ناو حاڵەتێكى وەهاوە قوتار كردووە.
ئەو اليەنەشى كە لە وەرگێڕانەكەدا بە "سەرپێچى" ناومان بردووە ،لە دواییدا باسى
دەكەین و دەیسەلمێنین كە هەرگیز ناكرێت بە وەها كردارێك بوترێت سەرپێچى.
ئێستاش با بە سەرنجەوە بەردەوام بین لە بەدواداچوونى حەزرەتى ئادەم.
154

شانازيى مرۆڤايەتى  -نوورى نەمر 3

گەر پێويست بكات گوێڕایەڵى لە يەكێكەوە فێربين ،ئەوا پێويستە لە حەزرەتى
الس َلم) فێربین .ئەوەتا هەر ئەوەندەى سەرسمى داوە ،یەكسەر ڕووى
ئادەمەوە ( َعلَ ْي ِه ّ َ
كردووەتە پەروەردگارى كە لە كەوتن پاراستوويەتى و بەدەم پاڕانەوە وتوويەتى:
 ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ (األعراف )٢٣ :
“وتيان پەروەردگارا! ئێمە ستەممان لە خۆمان كرد .خۆ ئەگەر لێمان

نەبووریت و ڕەحممان پێ نەكەيت ،ئەوا دەچینە ڕیزى خەسارەتمەندانەوە”.
( َج ّ َل

ئەمە زەللەیەك بوو .بەاڵم ڕاستەوخۆ بەدواى ئەم زەللەیەدا ،خواى گەورە
َج َللُ ُه) حەزرەتى ئادەمى خستەوە سەر ڕێى ڕاست و هیدایەتى دا .لەمەشەوە
دەگەينە ئەوەى كە زەللەكەى حەزرەتى ئادەم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) بەر لە "إجتباء" بووە.
دەتوانين بڵێين :حەزرەتى ئادەم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) لەو قۆناغەدا نیمچە خەزانێكى بەسەردا
هاتووە و گەاڵكانى كەمێك زەرد بوون ،بەاڵم هەرگیزاو هەرگيز تووشى گەاڵڕێزان
نەبووە .بەڵكو لەوانەيە بەوێنەى سرووتێك 1لە ڕووى ڕەشەبادا چەمابێتەوە ،بەاڵم
هەر كە ڕەشەباكە وەستاوە ،ئەمیش وەك جارى جارانى ڕاست بووەتەوە و بە ڕۆحە
سافەكەى شادبووەتەوە .بيريشمان نەچێت كە هەر پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ ُ
لف َصَلٍة
َسَلم) خۆى مرۆڤى باوەڕدارى بە سرووت شوبهاندووە .بەم پێيە ،كافريش لە
وَ
حوكمى چناردایە .سەرەتا قەد و بااڵى خۆى نمايش دەكات و دەچێت بە ئاسماندا،
بەاڵم هەر ئەوەندەى كەوت ،ئیتر هەستانەوە و ڕێك بوونەوەى بۆ نييە 2.جا بۆیە
گەر ئەم تێڕوانینى سێیەمە بەهەند وەربگرین ،ئەوا ئەم حاڵەتەى حەزرەتى ئادەم
پێش پێغەمبەرایەتييەكەى بووە .دەتوانين ئەوانى تريش لەسەر ئەمە بپێوين.
 1سرووت :السكى دەغڵ و دانى وەكو گەنم و جۆيە.
 2بخاري ،مرضع  ،1التوحيد ٣١؛ مسلم ،صفات المنافقين .٦٠-٥٨
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155

هەروەها حاڵەتەكەى حەزرەتى ئادەم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) بریتى بوو لە نسیان و
لەبیرچوونێك .ئەوەتا خواى گەورە بە سوێند و جەخت لێكردنەوە هەواڵى ئەم
ڕەوشەى حەزرەتى ئادەممان پێ ڕادەگەیەنێت و دەفەرموێت:
 ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
(طه )115 :
“سوێند بێت بێگومان پێشتر پەيمانمان لە ئادەم وەرگرت ،كەچى بيرى

چووەوە ،ئەمە لە كاتێكدا كە نەمانبينى پێداگرى لەسەر (گوناهەكەى) بكات”.
ئەمەش خۆى لە خۆيدا ڕوويەكە لە ڕووەكانى ئايەتەكە.
لە جێيەكى تردا خواى گەورە دەفەرموێت“ :پەيمانمان لە ئادەم وەرگرت و
وتمان‘ :ئەى ئادەم! خۆت و هاوسەرەكەت لەم بەهەشتەدا نيشتەجێ بن ،لە هەرچى
و لە هەركوێ حەزدەكەن بە تێروپڕى بخۆن و بخۆنەوە .بەاڵم نزيكى ئەم درەختە
مەكەون ،ئەگينا دەچنە ڕيزى ستەمكاران و ئەوانەى سنووريان بەزاندووە و لە ناز

و نيعمەت بێ بەش بوون” ’.

1

بەاڵم ئەو ئەمەى لەبیرچووەوە .جا بۆ نا ،لە كاتێكدا لەبيرچوون لە
داخوازييەكانى مرۆڤ بوونە! ئەوەتا كاتێك سەروەرمان ئەم بابەتە شى دەكاتەوە،
2
دەفەرموێت“ :ئادەم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) لەبیرى چوو ،نەوەكانیشى لەبیریان چوو”.
پێغەمبەرى سەروەرمان كە بە جوانترين شێوە شارەزاى فیترەتى مرۆڤە ،بەو چەند
وشەيەى سەرەوە ،ئەم بابەتەى بە جوانترین شێوە بۆ پوخت كردووينەتەوە .بەڵێ،
مرۆڤ شتى لەبير دەچێت ،حەزرەتى ئادەميش (َعلَیِْه ا َّلسَلم) مرۆڤە ،كەوابێ
 1بڕوانە :سوورەتى البقرة ،ئايەتى  ،٣٥سوورەتى األعراف ،ئايەتى .١٩
 2ترمذي ،تفسير (.3 )7
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ئەويش لەبيرى دەچێت و لەبيريشى چوو .جگە لەوەى كە لە فەرمايشتەكەدا
ئاماژە بە كاريگەريى هۆكارى بۆماوەيى كراوە لە بنياتنانى كەسايەتى مرۆڤدا.
ئەمەش بۆ خۆى سەرەداوێكە بۆ شارەزايانى ئەم بوارە ..كەواتە لە باوانمانەوە
(جَّل َجَللُُه) ئەم تایبەتمەندییەى
لەبیرچوونمان بۆ گواستراوەتەوە .خواى گەورە َ
لە ماهییەت و كرۆمۆسۆمەكانى ئادەمدا جێگیر كردووە؛ ئێمە ناتوانین ئەمە
لە ناخماندا هەڵبكەنین و فڕێى بدەین .بۆيە پەروەردگار بە وتەی :ﭫ
"لەبیرى چوو" ئەو گومانە خراپە پووچەڵ دەكاتەوە كە دەرحەق بە حەزرەتى
ئادەم دەبرێت و ڕاستەوخۆ بەدواشیدا دەفەرموێت :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ “هەروەها
نەمانبينى كە پێداگرى لەسەر (گوناهەكەى) بكات ”.هەرچۆنێك بێت ڕێگاكە
ڕايكێشا و بەرەو ئەو ئاڕاستەیە بردی ،بەاڵم بيرمان نەچێت كە ئەو لە ئەنجامى
لەبيرچوونەوە ئەم كارەى ئەنجامدا ،گەرنا ،كارێك نەبوو بە ویستى خۆى ئەنجامى
بدات و پێداگرى لەسەر بكات.
جا تۆ بڵێى ئەو میوە قەدەغەكراوە چى بووبێت؟ ڕاستييەكەى ،ئەوەندە بیروڕا و
تێڕوانینى زۆر و جۆراوجۆر هەیە لەو بارەيەوە ،ئەگەر لێرەدا ئاماژە بە هەموويان
بكەين ،ڕەنگە ئێرە ببێتە دوكانى ميوەفرۆشى .هەربۆيە خۆمان نادەين لە قەرەى
ئەم بابەتە .جۆ ،گەنم ،برنج ،خورما ،ترێ و چەندانى تریش ..هەركامێكيشيان
بێت ،هەڵبژاردنى يەكێكيان ئەنجامى بابەتەكە ناگۆڕێت .گرنگ ئەو حاڵەت
و گرفتەيە كە لەپاش نزيكبوونەوە لەم میوە قەدەغەكراوەوە پەیدا بووە .لەگەڵ
ئەوەشدا بۆچوونى ئێمە كەمێك جياوازترە لەوەى كە تا ئێستا وتراوە.
میوە قەدەغەكراوەكە ئەو هەستە مرۆییانەى حەزرەتى ئادەمە كە مەحاڵە
بتوانێت لە بەرامبەریاندا خۆى ڕابگرێت .لە سایەى ئەم هەستەوەيە كە مرۆڤایەتى
زياد دەكات و بەردەوامى بە وەچەى خۆى دەدات .هەمان ئەو هەستە ،لە ناخى
(فەتانەت  -عيصمەت)
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دايە حەواشماندا بوونى هەیە .خوا هەر خۆى باشتر دەزانێت ،توخن كەوتنى ئەو
"درەختە" بە واتاى ئەنجامدانى ئەو كارە دێت كە بەردەواميى وەچەى ئادەمى
دەستەبەر دەكات.
سەرەڕاى ئەمەش ،ئێمە ناڵێین كە “ڕاستترین بۆچوون ئەمەيە ”.بەاڵم بڕوامان
وايە كە موتااڵكردنى ئەم ئەگەرەش لەپاڵ ئەو ئەگەرانەى تردا كە تا ئەمڕۆ
باسكراون ،سوودى خۆى هەبێت .خۆ ئەگەر پێكامان ئەوا ئەمە لوتفى خواى
گەورەیە ،ئەگەر هەڵەش بوو ،پەنا دەگرين بە ڕەحمەتە بێ پايانەكەى.
بەر لەوەى بچینە سەر حوكمى شەرعيى لەبیرچوون و هەڵەكردن ،پێم باشە
لێرەدا شتێكتان یاد بخەمەوە .لە قورئانى پيرۆزدا كاتێك چيرۆك و بەسەرهاتەكان
دەگێڕرێنەوە ،دەبينين كۆمەڵە ڕووداوێكى پچڕ پچڕ ڕێك دەخرێن ،ئيتر
چوارچێوەى گشتى بەسەرهاتەكە بەو شێوەيە دەردەكەوێت .لێرەشدا هەر هەمان
شتە .لە سەردەمێك لە سەردەمەكاندا بە حەزرەتى ئادەم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) و حەزرەتى
حەوا وتراوە كە نزيكى ميوە قەدەغەكراوەكە نەكەونەوە .بە هيچ جۆرێكيش ديار
نييە ئەو ماوەيە چەندە كە پاش ئەم فەرمانە بەسەرياندا تێپەڕيوە .ئەوەى ڕوون و
ئاشكرایە ،ئەوەیە كە ئەوەندە كات تێپەڕیوە بەس بێت بۆ ئەوەى حەزرەتى ئادەم ئەم
فەرمانە لەبیر بكات .جا ئيدى توخن كەوتنى میوە قەدەغەكراوەكەش بەدواى ئەم
لەبيرچوونەوەيەدا هاتووەتە گۆڕێ.
لەبیرچوونەوەش حاڵەتێكە قەڵەم تیایدا گوناهـ نانووسێت .پێغەمبەرى خوا
ُ
َ
َسلَّ ْم) لەم بارەیەوە دەفەرموێتُ :رف َِع َع ْن أُ ّمَتِي ا ْل َخطَأ َ َوالنّ ِْسيَا َن َو َما
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
ْاس ُت ْك ِرهُوا َعلَ ْي ِه “قەڵەم لە ئاست ئەم سێ شتەدا لەسەر ئوممەتەكەم هەڵگیراوە:
لەبیرچوون ،هەڵە ،هەروەها كارى بەزۆر 1”.ئەى مەگەر قورئان فێرمان ناكات كە
 1طبراني ،المجمع الصغير 52/2؛ بيهقي ،السنن الكبرى 60/10؛ إبن حجر ،فتح الباري
102/3؛ عجلوني ،كشف الخفا .522/1
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لە وەها بارودۆخێكدا داواى لێخۆشبوون بكەین؟ ئایەتەكە بەم شێوەیەیە :ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ (البقرة “ )286 :خوایە گیان ،لێمان مەگرە
ئەگەر بيرچوونمان بەسەردا هات یاخود هەڵەمان كرد ”.ئەى مەگەر ئایا
هەموو شەوێك پێش خەوتن ئەم دوعایە ناخوێنين؟
حەزرەتى ئادەم لەبیرى چووەوە و بە هەڵە توخنى ئەو میوە قەدەغەكراوە كەوت،
لەوالشەوە زۆرلێكردنى ئافرەت ياريدەدەر بوو بۆ ئەمە .ئەگەر ئەم ڕووداوە -بە
گوێرەى فەرموودەكەى سەرەوە -لەو ساتەوەختى لەبيرچوونەوەيەدا ڕووى دابێت كە
تیایدا قەڵەم هەڵدەگیرێت و گوناهـ نانووسرێت -كە هەرواش بووە -ئيتر چۆن
دەتوانن حوكمى ئەوە بدەن كە حەزرەتى ئادەم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) كەوتووەتە ناو گوناهەوە؟!
لە كاتێكدا مرۆڤانى ئاسایى خۆیان لە ئەنجامدامى ئەو شتانە بەدوور دەگرن
كە خواى گەورە بە ستەم و یاخيبوون ناوى بردوون ،چۆن ڕێى تێدەچێت ئەو مرۆڤە
هەڵبژاردانەى كە خواى گەورە خۆى هەڵى بژاردوون و شەرەفى پێغەمبەرايەتى
پێ بەخشيون ،خۆیان لەو كارانە بەدوور نەگرن .بەڕاستى بەسەر زاردا هاتنى
پێچەوانەى ئەمە ،غەفڵەتێكى گەورە و گرانە .تەنانەت گەورەكانمان بە دروستيان
نەزانيوە ئەم ئايەتە لە چوارچێوەى ئەم مانايەدا بخوێنرێتەوە .گرفتێك لەوەدا نييە
مرۆڤ بە مەبەستى تەفسير ،ئایەتی :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ (طه )121 :
بخوێنێتەوە و ماناكەشى لێكبداتەوە .بەاڵم دووبارەكردنەوەى بەبێ ئامانجێكى دیارى
كراو و هەروا بۆ خۆشى و بە شێوەيەك كە سەربكێشێت بۆ هەڵە تێگەیشتن ،ئا
ئەمەيان كارێكى ڕێگە پێ نەدراوە .چونكە حەزرەتى ئادەم پێغەمبەرە .باسكردنى
پێغەمبەريش وەك ئەوەى باس لە هەر مرۆڤێكى ترى ئاسايى بكەيت ،كارێكى
دروست و ڕەوا نییە.
لـە الیەكـى تـرەوە ،شـێوازى دەربڕینـى قورئـان لەمـەڕ پێغەمبـەران ،لـە ڕوانگـەى
(فەتانەت  -عيصمەت)
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كردەوەكانيانـەوە نييـە ،بەڵكـو لـە گۆشـەنيگاى نزیكيیانەوەيـە لـە خـواى گـەورە.
ات ْال َ ْبـرَا ِر
پێشـینان بـەم چەنـد وشـەيە گوزارشـتيان لـەم ڕاسـتييە كـردووەَ :ح َسـن َ ُ
ین “ئەو كار و كردەوانەى كە بۆ گرۆى "ئەبرار" بە چاكە دادەنرێت،
َس ِیّئَ ُ
ات ا ْل ُمق َّرَبِ َ
1
گـەر گـرۆى "موقەررەبيـن" ئەنجامـى بـدەن ،ئـەوا بـە خراپـە بۆيـان دەنووسـرێت”.
بەڵێ ،تەنانەت لە یاسا زەمینییەكانیشدا ئەگەر فەرمانبەرى دەوڵەت هەستێت
بە ئەنجامدانى تاوانێك ،ئەوا سزاكەى لە ڕادەى ئاسایى خۆى زیاتر دەكرێت .خۆ
ئەگەر تاوانبار كەسێكى ياساناسى وەك دادوەر يان پارێزەر بێت ،ئەو كات بۆى
هەيە سزاكەى چەند قات بكرێت.
پێغەمبەرانێك كە فەرمانبەرانى حەق تەعاالن و لە هەموو كەس چاكتر
دەرەنجامى گوناهـ دەزانن ،هەڵبەتە كە گوناهيان زۆر سەختتر و توندتر دەبێت.
ئەى مەگەر ئەو گوناهەى لە كەعبەى پيرۆزدا دەكرێت ،لەو گوناهە بە گەورەتر
دانانرێت كە لە شوێنانى تردا دەكرێت؟ 2ئەى مەگەر قورئانى پیرۆز بە خێزانە
پاكەكانى پێغەمبەرى خوا نافەرموێت كە ئەگەر گوناهـ ئەنجام بدەن ئەوا سزایان
دوو هێند دەبێت؟ 3ئاخر كەعبەى پيرۆز نیشانەى دراوسێیەتى خواى گەورەیە .ئەو
كەسەى لەوێدايە بە میوانى خواى گەورە هەژمار دەكرێت .بوون بە هاوسەرى
پێغەمبەرى خواش (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) دیسانەوە ماناى نزيكى لە خواى گەورەوە
لف َصَلٍة وَ
دەگەيەنێت .چونكە خانەى پێغەمبەر ،ئەو خانەيەيە كە هەموو كات سروەى وەحى
تيايدا شنەى دێ و حەزرەتى جوبرەئیلیش بەردەوام هاموشۆ دەكات .جا ئيدى ئەو
گوناهانەى كە لە شوێنێكى ئاوەهادا و لە ماڵێكى لەو شێوەیەدا ئەنجام دەدرێن،
بێگومان سزاكەشيان سەختتر و چەند هێندەترە .دەستوورى ا َ ْل َم ْغرَ ُم بِ َح َس ِب ا ْل َم ْغنَمِ
 1عجلوني ،كشف الخفا .428/1
 2قرطبي ،الجامع ألحكام القرءان .49/3
 3بڕوانە :سورەتى األحزاب ،ئايەتى .٣٠/٣٣
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داخوازى ئەمەیە .بێگومان بەڕێژەى پاداشت ،زەحمەتيش زياد دەكات.
حاڵى پێغەمبەرانيش بەم شێوەيەيە .ئەوەتا ئەوان ئەو مرۆڤە هەڵبژاردانەن كە
شەرەفمەندى حوزوور بوون .هەموو ساتێك لە ديدارى فريشتەى وەحيدان و دڵيان لە
ئامادەباشيدايە بۆ وەرگرتنى وەحى .جا مادام وايە ،ئەوا بە دڵنياييەوە بچووكترين
ئەو زەلالنەش كە دێتە ڕێيان ،لەسەر شێوەى گوناهـ دەردەكەوێت و ناوونيشانى
گوناهى بەسەردا دەبڕرێت .چونكە ئەو مەقامەى ئەوانى تێدان ،داخوازى ئەم جۆرە
مامەڵەيەيە .بەاڵم ديسانەوە خۆم بە ناچار دەزانم ئەوە دووپات بكەمەوە كە ئەم
گوناهـ و سزايە ،هەرگيز ئەو گوناهـ و سزايە نييە كە لە گۆشەنيگاى تێڕوانينى
ئێمەوە ياخود وەلييەكەوە بۆ گوناهـ و سزا هەڵبسەنگێنرێت .بەڵكو ئەمە زەللەيەكە
كە بەتەواوەتى لە ڕوانگەى حاڵەتى تايبەتى پێغەمبەران خۆيانەوەيە (َعلَیِْه ُم ا َّلسَلم)
وا وەك گوناهـ دەردەكەوێت .كەوابێ دروست نييە پێى بوترێت گوناهـ.
لە اليەكى ترەوە ،با بڵێين خواى گەورە فەرمانى بە حەزرەتى ئادەم كردووە كە
بەرامبەر بە هاوسەرەكەى بەڕۆژوو بێت ..حەزرەتى ئادەميش (َعلَیِْه ا َّلسَلم) بەهۆى
ئەوەى كە ناوى هەموو شتێكى فێركرابوو ،بە شێوەيەك لە شێوەكان دەيزانى ئەم
ڕێيە بەرەو كوێ دەڕوات و چى بەسەر دێت .بەڵێ ،دەيزانى ئەو چەرخە خلۆكەى
چووەتە ناوى ،هەاڵوگێڕى دەكات و ئەمال و ئەوالى پێدەكات و -بە ڕەچاوكردنى
مەيەالنێكى سروشتيى بە ڕواڵەت بەهۆكراو -بەرەو خاڵێكى دەبات كە پێشتر
دياريكراوە .جا ئەگەر ئەم حاڵەتە لەبيرچوونەوە نەبێت -كە قورئانى پيرۆز بە
لەبيرچوونەوە ناوى دەبات -ئەوا حەزرەتى ئادەم بە نەرمونيانى پێشوازيى لەو
چركەساتە كردووە كە تيايدا ئيرادەى مرۆڤ و ويستى پەروەردگار لە نێوەندى
ڕازاوى بوونێكدا يەكيان بڕيوە و كاريگەرييان لەسەر ئەنجامەكە هەبووە ،ئيتر بەم
شێوەيە ئەو زەللەيە ڕوويداوە كە دەيزانن .جا ئێستا دەپرسم :چۆن و بە چ چەشنێك
دەكرێ بەمە بوترێت "گوناهـ"؟!
(فەتانەت  -عيصمەت)
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جا مادام باسەكە گەيشتە ئێرە ،بە باشى دەزانم ئەم ڕووداوە بگێڕمەوە كە
(صلَ ُ
ئيمامى بوخارى و تيرميذى ڕيوايەتيان كردووە :پێغەمبەرى پێشەوامان َ
هلل
وات ا ِ
َسالُمُه َعلَيِْه) دەفەرموێت:
وَ
حەزرەتى ئادەم و حەزرەتى موسا لە ئاسمان بەيەك دەگەن .حەزرەتى موسا بە
حەزرەتى ئادەم دەفەرموێت“ :تۆيەك كە باوكى مرۆڤايەتيت ،كەچى ئێمەت لە
بەهەشتەوە هێنايە سەر زەوى ”.حەزرەتى ئادەميش بەم شێوەيە وەاڵمى دەداتەوە:
“ئەى تۆيەك كە كەليمى خوايت و پەروەردگار ڕاستەوخۆ لەگەڵت دواوە ،مەگەر
لە تەوراتدا ئەو دەستەواژەيەت بەرچاو نەكەوتووە كە دەڵێت :چل ساڵ پێش ئەوەى
ئادەم ئەو ميوەيە بخوات ،ئەوە لە قەدەريدا نووسرابوو ”.پاش گێرانەوەى ئەم
ديدارەى كە تايبەتە بە جيهانى بەرزەخەوە ،سەروەرمان سێ جار دەفەرموێت“ :ئادەم
(َعلَیِْه ا َّلسَلم) موسا (َعلَیِْه ا َّلسَلم)ى بێدەنگ كرد 1”.ئەمەش لە ڕوويەكەوە لەسەرحەق
بوونى حەزرەتى ئادەممان پێ ڕادەگەيەنێت .لەمەوە دەگەينە ئەو ئەنجامەى كە:
حەزرەتى ئادەم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) بە ئەنجامدانى ئەو كردارە نەكەوتووەتە ناو گوناهەوە.
گشت ناوەكان -بەم پێيە گشت ناولێنراوەكانيش (األسماء والمسميات) -فێرى
ئەو كرابوو .ئەو ،سەرمەست لەنێو دنياى پڕنهێنى "أسماء"دا ژيانى بەسەر دەبرد..
ئەگەرى ئەوەى كەسێكى وا بە ئەنقەست و بە ويستى خۆى گوناهـ ئەنجام بدات ،لە
ڕاستيدا نابەجێترين ئەگەرە و نيشانەى بێ ئاگاييە .ئەگەرێكى تريش ئەوەيە كە:
قەدەغەبوونى ئەو ميوەيە ،كاتيى بووە و حەزرەتى ئادەميش ئەمەى زانيوە .بەاڵم
هەستا ئيجتيهادى كرد و پێش وەختى خۆى دەستى برد بۆ ميوەكە؛ بەم شێوەيەش
ڕۆژووەكەى شكاند .بەڵێ ،ئەو كردارەى وا ئەمڕۆكە بە ئەنجامدانى لە بازنەى
حەاڵڵدا مرۆڤ پاداشتى دەست دەكەوێت ،ئەو ڕۆژە بۆ حەرزەتى ئادەم (َعلَیِْه ا َّلسَلم)
كە لەو پێگەيەدا بووە ،بە شێوەيەكى كاتى قەدەغە كراوە .ياخود ئەم قەدەغەكردنە
 1بخاري ،القدر 11؛ مسلم ،القدر .13
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بەگوێرەى نزيكيى ئەوەوە بووە لە خواى گەورە .بۆيە كردارەكەى بە الدانێك ،ياخود
زەللەيەك بۆ لەقەڵەم دراوە.
ئەو پێوەر و تێڕوانينەى سەبارەت بە حەزرەتى ئادەم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) هەوڵماندا
بيانخەينە ڕوو ،لە تێگەيشتنى بارودۆخى پێغەمبەرانى تريشدا دەبنە ياريدەدەر
بۆمان .بەڵێ ،تێدەگەين كە پێغەمبەران بە سيفەتى عيصمەت ئارايشت دراون و،
ئەو هەڵە و زەلالنەش كە دەدرێنە پاڵيان ،هەرگيز بەو جۆرەى كە ئێمە لێى حاڵى
بووين بە گوناهـ دانانرێن.

 .٢حەزرەتى نوح

(َعلَیِْه ا َّلسَلم)

حەرزەتى نوح (َعلَیِْه ا َّلسَلم) لەپێناو ڕزگاربوونى كوڕەكەيدا ،لە حوزوورى
پەروەردگاردا موناجات دەكات و لەسەر ئەمەش ئاگادار دەكرێتەوە .ئەمەش لە
يەكەم ڕوانيندا بۆ پێغەمبەرێك بە زەللە دێتە پێشچاو .ئێستا با سەرنجى خۆمان لە
ئاست ئەم حاڵەتەى باوكى دووەمى مرۆڤايەتيدا چڕ بكەينەوە و ،لەژێر ڕۆشنايى
قورئاندا هەر هيچ نەبێت هەوڵ بدەين لە چوارچێوەى ئەم ڕووداوەدا لە نزيكەوە
ئەم مرۆڤە مەزنە بناسين:
(َعلَیِْه ا َّلسَلم)

لە قورئانى پيرۆزدا دوعاكەى حەزرەتى نوح
بااڵدەست بۆى و ئاگاداركردنەوەى بەم شێوەيە باسكراوە:

و وەاڵمى خواى

 ﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
ﰊ ﰋ (هود )45 :
“نوح هاوارى بۆ الى خواى خۆى برد و وتى :پەروەردگارا! كوڕەكەم لە
خێزانى خۆمە .بێگومان پەيمانى تۆيش ڕاستە و (كاتى خۆى فەرمووت خێزانى

(فەتانەت  -عيصمەت)
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تۆ ڕزگارن لە تياچوون) و تۆيش زاناترين و دادپەروەرترينى فەرمانڕەوايانيت”.
حەزرەتى نوح (َعلَیِْه ا َّلسَلم) لەتاو ئەم ڕووداوە چاوەڕوانكراوە كە بەسەر ئوممەتەكەيدا
هاتبوو ،تووشى سەغڵەتى و پەشۆكان بووبوو .بە تايبەتيش پەرۆشى عاقيبەتى
كوڕەكەى بوو و پەرۆشييەكەشى بەس بوو بۆ لەرزە پێخستنى مرۆڤێك .داخۆ ئەم
سەغڵەتى و پەشۆكانەى لەتاو ئەوە بوو كە كوڕەكەى خەريكبوو دەخنكا ،ياخود لە
ترسى ئەوە بوو كە كوڕەكەى لەنێو گێژاوى كوفردا نوقم دەبوو؟ بەدڵنياييەوە خەم و
پەرۆشيى ئەو حەزرەتى نوحەى كە سەرەنجامى دواڕۆژ و بەختەوەريى هەتاهەتايى
و سزاى هەميشەيى دەبينى و ،تەماشاى غەزەب و ڕەحمەتى پەروەردگارى دەكرد،
لە ترسى دنيا و جسمانييەت و جەستەى كوڕەكەى نەبووە .جا چ باوكێك هەيە لە
بەرامبەر تياچوونێكى جەرگبڕى لەو جۆرەى ڕۆڵەكەيدا نەناڵێنێ؟ “پەروەردگارا!
تۆ خۆت پەيمانى ئەوەت پێدابووم كە خاووخێزانەكەم لەناو نەبەيت .دەى خۆ
سوارنەبوونى ئەم كەشتييە ،تياچوونێكى ئاشكرايە و كوڕەكەشم وا لەنێو ئەوانەدا”.
بەڵێ ،وتەكانى حەزرەتى نوح ئەمانە بوون.
لە بەرامبەر ئەم نركە و ناڵينەدا ،خواى بااڵدەست بەم شێوەيە ڕووى ڕاستەقينەى
مەسەلەكەى فێردەكات و دڵى دەداتەوە:
ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭘ ﭙﭚﭛﭝ ﭞ ﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  (هود )46 :
“ئەى نوح! ئەو لە خێزانى تۆ هەژمار ناكرێت ،چونكە بەڕاستى ئەو كارێكى
خراپى ئەنجام داوە .كەوابوو داواى شتێكم لێ مەكە كە زانياريت لەبارەيەوە

نييە .با ئەمەش ئامۆژگارييەك بێت بۆ تۆ ،خۆت مەخەرە ڕيزى نەزانانەوە”.
ئەو لە خاووخێزانى تۆ نييە .بەڵێ ،ڕاستە ئەو لە پشتى تۆ و لە هاوسەرەكەت
هاتووەتە دنياوە ..لە بێشكەى ئێوەدا و بە الياليەى ئێوە گەورە بووە .بەاڵم
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خاووخێزانى تۆ ،ئەوانەن كەوا لەسەر ڕێبازەكەتن .چونكە ئەو كارێكى نابووتى
ئەنجام داوە و چووەتە نێو بازنەيەكى خراپەكێشەوە .لە تۆ ياخى بوو و چووە نێو
ڕيزى كافرانەوە .ئەوانيش پەليان گرت و برديان تا لە ئاودا خنكانديان ،ئەم
خنكانەشى دووچارى نوقم بوونى ئەبەديى كرد .داواى شتێكم لێ مەكە كە زانيارى
تەواوت نييە لەبارەيەوە! ئامۆژگاريت دەكەم تاوەكو نەچيتە ڕيزى نەفامانەوە .تۆ
مەردى مەيدانى زانست و مەعريفەت و مەحەببەتيت و بادەنۆشى مەعريفەتى
ئيالهيت .جا بۆيە ئەم دوعا و داواكارييە لە پێغەمبەرێكى وەك تۆ ناوەشێتەوە كە
موقەررەبيت و لە خۆمەوە نزيكيت.
ئەو زەللەيەش كە لە ژيانێكى نۆسەد و پەنجا ساڵيدا دراوەتە پاڵ حەزرەتى نوح،
تەنها خۆى لەمەدا دەبينێتەوە .لە سەروبەندى نوقم بوونى كوڕەكەيدا ،ڕوو دەكاتە
خواى بااڵدەست و بۆ ڕزگاربوونى كوڕەكەى دەپاڕێتەوە .باشە ،ئايا دەبێت حەزرەتى
نوح بۆچى دوعاى كردبێت و بۆچى پاڕابێتەوە؟
يەكەم :وەك لە ئايەتەكەشدا هاتووە ،خواى بااڵدەست پێى ڕاگەياندووە كە
خاووخێزانەكەى و ئەوانەى باوەڕيان هێناوە سوارى كەشتييەكە بكات .ئايەتەكە ئەم
اليەنەمان بەم شێوەيە بۆ باس دەكات:
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ (هود )40 :
“جا كاتێك فەرمانمان دەرچوو (بە لەناوبردنى بێباوەڕان) و لە تەنوورە پڕ
ئاگرەكەوە ئاو فوارەى كرد (كە ئەوە نيشانەى دەست پێكردنى تۆڵە خواييەكە
بوو) ،ئەوسا وتمان :لە هەر ڕەگەزەو جووتێك و خاووخێزانەكەت جگە لەوانەى

كە حوكممان بەسەردا داون ،هەروەها باوەڕدارانيش سوارى كەشتييەكە بكە”.
ئەمە ئەو پەيمانەيە كە حەزرەتى نوح (َعلَیِْه ا َّلسَلم) لە خواى بااڵدەستى وەرگرتووە.
(فەتانەت  -عيصمەت)

165

ئيتر ئەويش لەسەر بنەماى ئەم پەيمانە داوايەكى لەو جۆرەى لە خواى گەورە
كردووە .تا ئەو ساتەوەختەش نەيدەزانى كە كوڕەكەى حوكمێكى واى لەسەر دراوە.
كەوابێ داواكارييەكەى حەزرەتى نوح (َعلَیِْه ا َّلسَلم) ،جگە لە باس كردنى پەيمانەكەى
خواى گەورە شتێكى تر نييە.
حەزرەتى نوح بە وەحيى پەروەردگار دەستى كرد بە دروست كردنى كەشتييەك
و ،هەر بە فەرمانى ئەويش خەڵكى بۆ ال بانگ كرد .گومانيشى تێدا نييە لەنێو
ئەو خەڵكانەى بانگى كردبوون ،ئەندامانى خێزانەكەى خۆيشى تێدابووە .لە ڕاستيدا
(جَّل َجَللُُه) پێى وتبوو كە ئەندامانى خێزانەكەى ،واتە "أهل"ەكەى
خواى گەورە َ
سوارى كەشتييەكە بكات .خواى گەورە وەهاى پێ وتبوو ،بەاڵم وا كوڕەكەى بە
بەرچاوى خۆيەوە لەگەڵ شەپۆلەكاندا لە زۆراندا بوو .لەم چركەساتە سەختەدا كە
هەموو دەرگاكانى ڕزگارى بەڕوويدا داخرابوون ،ڕووى كردە دەرگانەى ئەو زاتەى
كە هەموو گرێ كوێرەكان دەكاتەوە و بۆ ڕزگاركردنى كوڕەكەى لێى پاڕايەوە.
بارودۆخەكە بەجۆرێك بوو ،نە ڕێگەچارەيەك مابوو پەناى بۆ بەرێت ،نە لقێكيش
هەبوو جگە لە دوعا دەستى لێ گير بكات.
كاتێكيش هەواڵى ئەوەى پێگەيشت كە كوڕەكەى لە ئەهلى ئەو نييە ،لە پەلوپۆ
كەوت ..ئاخر چونكە ئاگادارى ئەمە نەبوو ،لەبەر ئەوەيش كە كوڕى خۆى بوو،
هەر واى دەزانى لە خێزانى خۆيەتى .كتومت بەو شێوەيە بوو؛ چونكە هەر كە
ورياكردنەوەكەى بيست ،بەبێ دواكەوتن يەكسەر تەوبەى كرد و گەڕايەوە بۆ الى
پەروەردگارى و كەوتە نزا و پاڕانەوە:
ﭬﭭﭮ ﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  (هود )47 :
“پەروەردگارا! پەنات پێدەگرم لەوەى داواى شتێكت لێبكەم كە زانياريم
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لەبارەيەوە نييە .خۆ ئەگەر لێم نەبووريت و ڕەحمم پێ نەكەيت ،ئەوا دەچمە

ڕيزى خەسارەتمەندانەوە”.
لەمەوە بەڕوونى دەردەكەوێت كە ئەو وەختەى حەزرەتى نوح (َعلَیِْه ا َّلسَلم) ئەم
داواكارييەى لە بەردەرگانەى پەروەردگاريدا عەرز كردووە ،ئاگادارى ئەم حاڵە
نەبووە و پێى نەزانيوە .كاتێكيش پێى زانيوە ،ڕاستەوخۆ لە ويستەكەى پەشيمان
بووەتەوە و داواى لێخۆشبوونى كردووە .ڕوو دەكەمە جەنابتان ،ئاخر چۆن دەكرێت
بە وەها هەڵوێستێك بوترێت هەڵە ،لە كاتێكدا ويژدانى مرۆڤ وەك ئاسۆيەك
تەماشاى ئەمە دەكات و سەرى ڕێز لە ئاستيدا دادەنەوێنێت؟
دووەم :داواكارييەكەى حەزرەتى نوح چى بوو؟ خۆ ئەگەر داواى هيدايەتى
كردبێت لە خواى گەورە بۆ كوڕەكەى ،ئەوا چ شتێك لەوە سروشتيتر هەيە
باوكێك بەرامبەر ڕۆڵەكەى ئەنجامى بدات؟ نەخوازەاڵ باوكێكى وا كە لە هەمان
كاتدا پێغەمبەرە و بە تەنگ هيدايەتى سەرجەم مرۆڤايەتييەوەيە .چ شتێك لەوە
ئاساييتر ،بگرە گەورەترە بۆ كەسێك كە سۆز و بەزەييەكەى هێندە فراوان و بەرين
بێت ،بەزەيى بە ڕۆڵەكەيدا بێتەوە و دوعاى بۆ بكات و سەرفرازيى ئەبەديى بۆ
بخوازێت؟
بەڵێ ،لێرەدا خۆمان لە بەرامبەر شەفەقەتێكى پێغەمبەرانەدا دەبينينەوە .خۆ
ئەگەر ئەو شەفەقەتەى لەواندا هەبووە لەوديو سنوورى ئيدراكى ئێمەوە نەبوايە
و زۆر جياواز نەبوايە ،ئەوا مەحاڵ بوو بتوانن شان بدەنە بەر بارى قورسى
پێغەمبەرايەتى و بيبەن بەڕێوە .بڕواننە دايك! بۆ ئەوەى جگەرگۆشەكەى لەئامێز
بگرێت و بەدەم بەجێهێنانى هەموو داواكارييەكيەوە ڕاپەڕێت ،دەبێت سروشتى لێوان
لێو بێت لە سۆز و بەزەيى .ئەى دەڵێن چى ئەگەر ئەو كەسە پێغەمبەرێك بێت،
بگرە لە گەورە پێغەمبەران بێت و ئامێزى بۆ سەرجەم مرۆڤايەتى كردبێتەوە و
عەوداڵى بەجێهێنانى تەواوى خواستە ڕەوا دنيايى و ئاخيرەتييەكانيان بێت و لەو
(فەتانەت  -عيصمەت)

167

پێناوەدا خەوى لێ تاڵ بووبێت!..
كاتێك قورئانى پيرۆز باسى سەروەرمان دەكات ،حاڵەتى ڕۆحيى ئەو نازدارەمان
لە بەرامبەر موشريكاندا بەم شێوەيە بۆ شيكار دەكات:
 ﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ (الكهف )6 :
“هەر لەبەر ئەوەى باوەڕ بەم وتەيە (قورئان) ناهێنن ،هێندەى نەماوە

خۆت لەناو ببەيت و لە داخ و خەفەتدا بمريت”.

َّ ُ
اهللتَع َ
پێغەمبەرى خواش َ
َسلَّ ْم) بارودۆخى خۆى بەم شێوەيە ڕوون
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ
دەكاتەوە و لەو بارەيەوە ئەم نموونەيە دەهێنێتەوە:

اش
ِإنّ َ َما َمثَلِي َو َمث َ ُل أُ ّمَتِي ك ََمث َ ِل رَ ُج ٍل ْاستَ ْوق َ َد نَارا ً ف َ َج َعلَ ِت ال ّ َد َو ُّ
اب َوا ْلفَرَ ُ
يَق َْع َن فِي َها فَأَنَا آخِ ٌذ بِ ُح َج ِزك ُْم َوأ َ ْن ُت ْم تَق ّ ََح ُمو َن فِي َها

“نموونەى من و ئوممەتەكەم لە نموونەى مرۆڤێك دەچێت ئاگرێكى كردبێتەوە.
مێروو و پەروانەش (ئەوانەى ئاگرەكەيان ديوە) دەورى دەدەن و دەكەونە ناوى .بەڵێ،
من دەستم لە كەمەرتان گير كردووە و ڕاتان دەكێشم ،كەچى ئێوە ملتان ناوە و
1
بەرەو ئاگرەكە دەڕۆن”.
ئەگەر شەفەقەتى پێغەمبەرانە ئەمە بێت ،دەى خۆ حەزرەتى نوحيش پێغەمبەرە
و ئەويش هەڵگرى هەمان شەفەقەت بووە...
بەاڵم ئەوەى جێى ئاماژەيە ئەوەيە كە :هەر كە حەزرەتى نوح ئاگاداركردنەوەكەى
بيست ،دەستبەجێ گەڕايەوە بۆ الى خواى گەورە و دەستى لە دوعاكەى هەڵگرت
و داواى لێخۆشبوونى لە پەروەردگارى كرد.
 1بخاري ،األنبياء  ،40رقاق 26؛ مسلم ،فضائل .19-17
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ئێستاش با پێكەوە لێكچوونى نێوان دوعاكەى حەزرەتى نوح (َعلَیِْه ا َّلسَلم) و
نزا و پاڕانەوەكەى حەزرەتى ئادەم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) ببينين ..ئەوەبوو هەردووكيان پاش
ئەوەى زانيان هەڵەيان كردووە ،يەكسەر ڕوويان كردە پەروەردگار و بە هەمان ئەدا و
شێواز و لەنێو هەمان كەشدا دەستى نزايان بەرز كردەوە .ئاخر چونكە هەردووكيان
زادەى هەمان هەوێن و هەمان سروشت بوون ،لە هەمان مەدرەسەدا خوێندبوويان
و لە الى هەمان "مامۆستا"ش وانەيان وەرگرتبوو .لەبەر ئەوە گەڕانەوەشيان لە
هەڵە بە هەمان شێوە دەبوو .بۆيە كاتێك قورئانى پيرۆز "إنابة" ياخود "أوبة"ى ئەم
دوو زاتەمان بۆ باس دەكات ،هەمان شێواز بەكار دەهێنێت ،ئەگەرچى بە چەند
وشەيەكى جياوازيش بێت.
سێيەم :دەستوورێكى شەرعيمان هەيە دەڵێت“ :ئێمە بەپێى ڕواڵەت بڕيار
ُ
دەدەين 1”.هەر لەسەر بنەماى ئەم دەستوورە بوو كە پێغەمبەرى خوا َ
(صلََّى اهلل
َسلَّ ْم) بەشدارى لە پرسەى عەبدوڵاڵى كوڕى ئوبەى كوڕى سەلولدا كرد،
َعلَيِْه وَ
سەرەڕاى ئەوەى دەيزانى مونافيقيشە .بە هەمان شێوە چەندين مونافيقى تريشى
بەڕێ كردووە و پەردەى سەر ڕووى هەڵنەماڵيون 2.هۆكارى ئەمەش ،دەگەڕايەوە
بۆ ئەوەى كە ئەو كەسانە لە ڕواڵەتدا نوێژى خۆيان دەكرد و ڕۆژوويان دەگرت و
ئەركە ئايينييەكانيان بەجێ دەهێنا .جا بۆى هەيە كوڕەكەى حەزرەتى نوحيش لە
حاڵەتێكى ئاوەهادا بووبێت .لەوانەيە هەردەم وەك موسوڵمان خۆى نيشان دابێت،
بەاڵم لە ناخەوە مونافيق بووبێت .ياخود دەكرێ نيفاقەكەى ڕێك لەو كات و
شوێنەدا سەرى دەرهێنابێت .حەزرەتى نوحيش بە گوێرەى ڕواڵەتى دەرەوەى حوكمى
داوە و بە يەكێك لە خانەوادەكەى خۆى دايناوە .بڕياردانيش بەپێى ڕواڵەت ،هەرگيز
گوناهـ نييە .كەواتە حەزرەتى نوح (َعلَیِْه ا َّلسَلم) هەرگيزا و هەرگيز گوناهى ئەنجام
 1الرازي ،محصول 538/5؛ آمدي ،إحكام 343/1؛ إبن كثير ،تحفة الطالب 174/1؛ إبن حجر،
تلخيص الحبير .192/4
 2بخاري ،تفسير (.١٣ ،١٢ )٩
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نەداوە؛ بەڵكو بە ئەركى سەرشانى خۆى هەستاوە .ئاخر ئێستا بيهێنە پێشچاوى
خۆت :ئەو پێغەمبەرە مەزنە  ٩٥٠ساڵ ڕەنجى داوە ،ڕاكەڕاكى كردووە ،گاڵتەى
پێكراوە و بە شێت بانگكراوە ،بەاڵم ئەو هێندەى سەرە دەرزييەكيش چييە لەرزەى
پێ نەكەوتووە .ئەوەتا قورئانى پيرۆز خۆى باسى كەميى ژمارەى ئەو كەسانەمان
بۆ دەكات كە باوەڕيان پێى هێناوە :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ (هود )٤٠ :
“جگە لە كەسانێكى كەم ،كەس لەگەڵيدا ئيمانى نەهێنا”.
هەركەسێك دەيەوێت لە حەزرەتى نوح (َعلَیِْه ا َّلسَلم) تێبگات ،ئەوا با بەوردى
لە سورەتى نوحدا بەدواداچوونى بۆ بكات .ئەوسا تێدەگات كە ئەو پێغەمبەرە
پايەبەرزە بە ئەندازەى دوورى نێوان عەرش و فەرش ،لە گوناهـ دوور و پاك و
بێگەردە .دەسا خواى بااڵدەست بەر شەفاعەتى پێغەمبەرى سەروەر و حەزرەتى
نوحيشمان بخات( ..ئامين)

 .٣حەزرەتى ئيبراهيم

(َعلَیِْه ا َّلسَلم)

...ئينجا دێينە سەر باسى باوكى پێغەمبەران ،حەزرەتى خەليل ..ئەو مرۆڤە
نەبەردەى لە هيچ نەسڵەميوەتەوە و لە ئاست هيچ شتێكدا چاوى نەتروكاندووە .ئەو
"سالم" پێشوازى لێكرا .ئەو
ڕۆحە مەزنەى ،وەختێ خرايە نێو ئاگرەوە ،بە "بَرد" و َ
پوختەى مرۆڤە هەڵبژاردانەى كە بەهەشتى لە ناخيدا هەڵگرتبوو و بۆ هەر شوێنێك
بچوايە -تەنانەت گەر دۆزەخيش بووايە -ئەو شوێنەى دەگۆڕى بە بەهەشت .لە
كاتێكدا هەركەسەو بە گێڕانەوەى بنەچەى خۆى بۆ سەر پێغەمبەرى خوا دڵخۆش
دەبێت ،كەچى ئەو سەروەرە دڵخۆشى خۆى بە چوونەوە سەر حەزرەتى ئيبراهيم
دەردەبڕى و دەيفەرموو:
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“من لە ئيبراهيمى باپيرە گەورەم دەچم 1”.ئێستاش با توێشووى تێفكرين بدەين
بە كۆڵى هزردا و ببينە ڕێبوارى ڕێى عيصمەتى ئەم پێغەمبەرە مەزنە ..لەوێش
جارێكى تر ماهييەتى ڕاستەقينەى عيصمەت ببينين.

ئەستێرەكان و مانگ و خۆر
حەزرەتى ئيبراهيم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) لە هيچ قۆناغێكى ژيانيدا نەكەوتووەتە نێو
شيركێكى وەك ئەستێرە پەرستييەوە .ئەوەش كە تەماشاى مانگ و خۆر و
ئەستێرەكانى كردووە و دانە دانە بە "ربي" ناوى بردوون ،نە لە دوور نە لە نزيك
هيچ پەيوەندييەكى بە پەرستنيانەوە نييە .ئێستاش با ديسانەوە قورئانى پيرۆز
بكەينەوە چاوساغمان و لە ڕوانينگاى ئايەتەكانيەوە بڕوانينە ئەم بەسەرهاتە:
 ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭳ ﭴ ﭵ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
(األنعام )٧٨-٧٦ :
“كاتێك شەو داهات ،ئەستێرەيەكى دى ئەوسا وتى :ئا ئەوەيە پەروەردگارى
من(!) ،بەاڵم كاتێك ئەستێرەكە ئاوا بوو ،وتى :من شتى ئاوابوو و بەسەرچووم
خۆشناوێت.
ئينجا كاتێك هەڵهاتنى مانگى دى ،وتى :ئا ئەوەيانە پەروەردگارى من!
وەختێ مانگيش ئاوا بوو ،وتى :سوێند بێ ئەگەر پەروەردگارم ڕێى ڕاستى
 1بخاري ،تفسير (٨ )٢١؛ مسلم ،إيمان .٢٧٢-٢٧٠
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نيشان نەدامايە ،ئەوا بێگومان دەچوومە ڕيزى گومڕايانەوە.
ئەوجا كاتێك هەڵهاتنى خۆرى دى ،وتى :پەروەردگارى من ئا ئەمەيە! ئەوەتا
ئەمەيان گەورەترە .كاتێك ئەويش ئاوا بوو ،وتى :ئەى گەلەكەم ،بەڕاستى من

دوورم لەو شتانەى ئێوە كردووتانن بە هاوەڵ و شەريك”.
حەزرەتى ئيبراهيم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) هەر كە لەدايك بووە ،بە حەنيفى لەدايك بووە.
بۆيە هەرگيز ڕێى تێناچێت بە واتا ڕاستەقينەكەى بە ئەستێرە و مانگ و خۆرى
ناو ئايەتەكەى وتبێت "پەروەردگارم" .خۆ ئەگەر بمانەوێت بانگەشەيەكى لەم جۆرە
بكەين ،ئەو كات پێويست دەكات ئەو ئايەتە بە نەبوو دابنێين كەوا لە پێش ئەم
ئايەتانەوە هاتووە ،مەبەستم لەو ئايەتەيە كە دەفەرموێت:
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ (األنعام )٧٤ :
“ئيبراهيم بە ئازەرى باوكى وت :ئايا تۆ ئەو بتانە بە خواى خۆت دەزانيت؟

ڕاستييەكەى خۆت و هۆزەكەشت لەنێو گومڕاييەكى ئاشكرادا دەبينم”.
ئايەتى دواتريش بەم شێوەيەيە:
 ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
(األنعام )٧٥ :
“جا ئيتر بەم شێوەيە مەلەكووتى ئاسمانەكان و زەويمان پيشانى ئيبراهيم

دا ،تاوەكو لەوانە بێت كە بە پلەى يەقين گەيشتوون”.
جا ئيتر چۆن ڕێى تێدەچێت پێغەمبەرێكى پڕچەك بەم هەست و هزرە و،
كراوە بەڕووى ئەم چەشنە لە جيهانە پەنهانەكاندا -با بۆ ماوەيەكى كاتييش
بێت -بە ئەستێرەكان بڵێت" :پەروەردگارم" .بيروڕاى ئێمە ئەمەيە ،كتێبە پڕ لە
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ئەفسانەكانيش چى دەڵێن با بيڵێن .ئەمە جگە لەوەى كە نەك بەتەنها جيهانى
مولك ،بەڵكو جيهانى مەلەكووت (واتە پشت پەردەى بوون)يشى پيشاندراوە..
ئەويش لە سايەى ئەمەدا چووە ڕيزى بە يەقين گەيشتووانەوە .نەك هەر گەيشت
بە يەقين ،بەڵكو بە ئاسمانى "حق اليقين"دا پەروازى دەكرد ،كە دواهەمين قۆناغى
يەقينە .بەم پێيە ،پاش ئەوەى دوو ئايەتى سەرەتا باسى ئەوەيان بۆ كردين كە
چۆن حەزرەتى ئيبراهيم گەيشتووە بە حەق تەعاال و بە چ شێوەيەك ئامادەباشى
تێدابووە بۆ گەيشتن بە پلەى يەقين ،ئەم چەند ئايەتى دوايى دێن و ئەوەمان بۆ
ڕوون دەكەنەوە كە چۆن حەزرەتى ئيبراهيم لە دووتوێى ئەو ڕووداوەدا ويستوويەتى
وانەيەك فێرى گەلەكەى بكات .كەوابوو پێويستە لەم سۆنگەيەوە بڕوانينە بابەتەكە
و لە گۆشەى ئەم تێڕوانينەوە سەرلەنوێ خوێندنەوەى بۆ بكەين.
سەرەتا پێويستە ئەوە بزانين كە گەلەكەى حەزرەتى ئيبراهيم ئەستێرەيان
دەپەرست .هەمان دياردە لە سەردەمى نەفاميشدا دەبينين .سەردەمانێك مرۆڤى
دەورى نەفامى ئەستێرەى "شيعرا"يان دەپەرست ،هۆكارەكەشى ئەوە بوو ،بەگوێرەى
زانيارييە فەلەكييەكانى ئەو ڕۆژگارە ،زۆر گەورە و درەوشاوە دەهاتە پێشچاو.
بۆيە وەك پەرستراوێكى لێهاتبوو .لە بابلى كۆنيشدا نەريتى ئەستێرەپەرستى هەر
هەبووە .سەرەتا حەزرەتى ئيبراهيم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) ڕوانييە ئەو ئەستێرەيەى كە لە
دوورەوە زۆر بچووك ديار بوو و پاشان سەرنجى خەڵكەكەى بۆ ڕاكێشا .ئينجا
لە دووتوێى گوفتارێكى تەبا لەگەڵ ژيرى و ڕواڵەتدا ،بەهێواشى لە دەرگاى
بيركردنەوەيانى دا و هۆشيارييەكى كەمى تێدا بێدار كردنەوە .ئەوەى لە زارى دەهاتە
دەر ،هەر هەمووى ڕاستى بوو و كااڵى ساختە و درۆى بەكار نەدەهێنا .بەجۆرێك
كە لەگەڵ هەر بەڵگە هێنانەوەيەكدا ،خواوەندێك لەو خواوەندانەى لە ئاسماندا
دەيانپەرست و ئەو بتەش كە لەسەر زەوى نمايندەى ئەو خواوەندەى دەكرد ،لەژێر
گورزى بەڵگەكانيدا هەپروون هەپروون دەبوو .بەڵێ ،حەزرەتى ئيبراهيم (َعلَیِْه ا َّلسَلم)
(فەتانەت  -عيصمەت)
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لەسەر ئاستى عەقڵ و مەنتيق ،يەك بە يەكى بتەكانى دان بە زەويدا ،مەگەر
خۆشى هەر بۆ ئەوە نەهاتبوو بتەكان تێك بشكێنێت؟!
هەندێ لە زانايانى تەفسير وا دادەنێن كە لە سەرەتاى ڕستەى "هذا ربي"دا
ئامرازێكى "األستفهام اإلنكاري" هەبێت 1.واتە؛ هەمزەى ئيستيفهام كە يەكێكە لە
ئامرازەكانى پرسيار كردن ،لە سەرەتاى ئەو ڕستەيەدا تەقدير كراوە .ئەوسا واتاكە
بەم جۆرەى لێ دێت :أ َ َه َذا رَبِ ّي؟ “ئا ئەمە خواى منە؟”“ ،نەخێر ،ئەمە نييە”.
ئەمەش يەكێكە لە لێكدانەوەكانى بابەتەكە .بەاڵم شێوەى ئەو لێكدانەوەيەى ئێمە
دەمانەوێت سەرنجى جەنابتانى بۆ كێش بكەين ،بريتيە لەمەى خوارەوە:
حەزرەتى ئيبراهيم لە ڕوانگەى ئەو كەرەستانەوە كە بەكارى هێناون ،بە جۆرێك

ڕەفتارى كردووە وا دەربكەوێت كە گرنگى دەدات بەو شتانەى ئەوان بە خواى
خۆيانى دەزانن .بەم شێوەيەش ئەوانى ڕاكێشاوەتە گۆڕەپانى مشتومڕى خۆيەوە.
مەحاڵيش بوو لە ڕێگەيەكى ترەوە بتوانێت بيانهێنێتە ناو ئەو زەمينەيەوە .بۆيە

دەبينين گوێيان بۆگرت و سەرنجى قسەكانيان دەدا ،چونكە لە خەياڵى خۆياندا

دەيانوت“ :خۆ ئەوە باس لە خواوەندەكانى ئێمە دەكات!” بەاڵم بێ ئەوەى بە خۆيان
بزانن ،مشتومڕەكە بە كۆتا قسەكانى حەزرەتى ئيبراهيم هاتە پايان .ئەمەش خۆى
لە خۆيدا سەركەوتنى بەرەى ئيمان بوو بەسەر بەرى كوفر و بێباوەڕيدا.

بەڵێ ،دەستى گەلەكەى گرت و بەنێو ئەستێرە و مانگ و خۆردا گەڕاندنى

و ئەوەى بيرخستنەوە كە چارەنووسى هەموويان هەر ئاوابوونە .واتە؛ هەموويان

هەڵهاتن و ماوەيەك بەرز بوونەوە و پاشانيش ئاوابوون .بەم پێيە ،ئەو شتانەى كەوا
بەگوێرەى كۆمەڵە ياسايەكى دياريكراو و لە چوارچێوەى ئەو ياسايانەدا هەڵدێن و

ئاوا دەبن ،يان دێنە بوون و پاشان بەرەو نەمان دەچن ،تواناى ئەوەيان نييە حوكمى
 1بڕوانە :طبري ،جامع البيان 250/7؛ قرطبي ،الجامع ألحكام القرءان .26/7 ،285/2
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خۆيان لە بوونەوەراندا ڕايى بكەن و جڵەوى فەرمانڕەوايى گەردوون بگرنە دەست.

ئاخر چۆن دەبێت شتانێك كە دێن و دەڕۆن ،حوكمى شتانێك بكەن كە هەروەك
خۆيان دێن و دەڕۆن؟

ئەو وتەيەى كە لە يەكەم ڕستەدا بەرامبەر بە هەڵهاتن و ئاوابوونى ئەستێرەكە

بەكارى هێنا؛ “من شتى ئاوابووم خۆشناوێت ”.بريتى بوو لە يەكەم زەنگى
ورياكردنەوە .ئەو شتانەى ئاوا دەبن و چارەنووسيان نەمانە ،شتانێك نين شايستەى

ئەوە بن دڵيان پێوە ببەسترێت و لە دڵدا جێيان بكرێتەوە ،چ جاى ئەوەى بكەويتە

دوايان و عەوداڵيان بيت .ئاخر ئەوان ڕوو لە ئاوابوونن و مليان بەرەو تياچوون ناوە.

من يارێكم گەرەكە ئاوا نەبێت .دەبێت يارێك بێت لە خۆم بۆ خۆم نزيكتر بێت و
ئاگادارى دانە بە دانەى چرپەكانى نێو دڵم بێت .ئينجا ئەوەندەش توانستى هەبێت

بتوانێت هەموويانم بۆ بێنێتە دى.

پاشان هەنگاوێكى تر دەنێت؛ ئەمجارەيان مانگيان پيشان دەدات .هەرچۆنێك

بێت پاش كەمێكى تر ئەويش ئاوا دەبێ و لەبەر چاوان ون دەبێت .جا ئيتر لێرەدا
بێ ئەوەى ڕاستەوخۆ گوفتار ئاڕاستەى دوێنراوەكانى بكات ،سەر و گوێالكى
ستەمكارييەكەيان دادەگرێتەوە و دەڵێت“ :خۆ ئەگەر پەروەردگارم هيدايەتى

نەدامايە ،منيش لە گرۆى ستەمكاران دەبووم”.

لە قۆناغى سێهەميشدا دەڕوانێتە خۆر .بەگوێرەى بيروباوەڕى ئەوان ،خۆر

گەورەترين خواوەندە .سەرەتا لە بچووكەوە دەستى پێكرد ،ئەوجا بەڕيز دوو بتى

سەرەتاى بەالدا هێنا .ئێستاش نۆرەى گەورەكەيانە .وەختێك ئەويش ئاوا بوو،
هاوار لە ويژدانى ئامادەبووان دەكات و دەڵێت“ :من بەدوورم لەو شتانەى ئێوە بە

هاوەڵ و شەريك بڕيارتان داوە ”.بەڵێ ،ئيدى نۆبەى دواهەمين وتە هاتبوو ..بۆيە
(فەتانەت  -عيصمەت)
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حەزرەتى ئيبراهيم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) بە هەموو دڵسۆزييەكيەوە دەنگە دلێرەكەى بڵند كرد

و ،فەرمووى:

 ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮮﮯ
ﮰ ﮱ  (األنعام )79 :
“بەڕاستى من ڕووم كردە ئەو زاتەى ئاسمانەكان و زەوى بەدى هێناوە.

هەرگيز من لە موشريك و هاوەڵ بڕياردەران نيم”.
خۆ ئەگەر حەزرەتى ئيبراهيم ئەم دواهەمين ڕستەيەى لە سەرەتاوە بووتايە ،ئەوا
كەس گوێى بۆ نەدەگرت .بەاڵم ئەو لەپێشدا بە جۆرێك دواندنى ،لەگەڵ ئاستى
درك و تێگەيشتنياندا بگونجێت .ئەوانيش بەم هەنگاوە گوێيان بۆ شل كرد .خۆ
ئەگەر دۆزى وتەكانى بەگوێرەى "پلەبەندى"يەكى لەم جۆرە ڕێك نەخستايە ،ئەوا
هەرگيز ئەو كاريگەرييەى نەدەبوو.
جا هەروەك بينيتان ،حەزرەتى ئيبراهيم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) لەپێناو داگيرساندنى
مەشخەڵى حەقيقەتى َل ِإ َله ِإ ّل اهلل لە هەموو دەروونە تاريكە كوێرەوەبووەكاندا ،بە
سوودوەرگرتن لە فەتانەتەكەى ،ڕێگەيەكى لەو جۆرەى گرتەبەر .ئەم شێوازەى
حەزرەتى ئيبراهيم لە بنەڕەتدا يەكاويەك لەگەڵ مەنتيقى قورئانيدا يەكدەگرێتەوە.
ئەى چۆن وا نەبێ ،لە كاتێكدا ئەويش لە چاوگى هەمان وەحيى سوودمەندە و
هەڵگۆزراوى هەمان حەقيقەتە.
دەمەوێت لێرەدا سەرنجتان بۆ الى خاڵێكى ديكەش ڕابكێشم .ئەگەر ورد
ببينەوە ،دەبينين حەزرەتى ئيبراهيم دەفەرموێتِ :إنِّي ب َ ِري ٌء ِم ّ َما تُ ْش ِركُو َن “بەڕاستى
من لەو شتانە بەدوورم كە ئێوە دەيانكەن بە هاوبەش و وەك هاوەڵ بڕياريان دەدەن”
ئەم ڕستەيەش لە زمانى عەرەبيدا بە ڕستەى ئيسمى ناسراوە .ڕستەى ئيسميش
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جێگيرى و بەردەوامى دەگەيەنێت .بەم پێيە ،واتاكە بەم جۆرەى لێدێت :من هەم لە
سەرەتا و هەم لەم ڕەفتارانەى ئێستاشمدا ،كە گڵۆڵەى كۆمەڵە بەرژەوەندييەكە -و
لەبەر بەرژەوەندى بەئاگاهێنانەوەى ژيرى لەهۆش خۆچووى ئێوە پێى هەڵدەستم -لە
هەموو ئەو هاوەڵ و هاوبەشانە بەدوور بووم و بەدوورم كە ئێوە بڕيارتان داوە و
ڕاهاتوون لەسەر بڕياردانى.
كەوابوو حەزرەتى ئيبراهيم ،هەرگيز ڕەفتارێكى واى نەنوواندووە و وتەيەكى
واى بە دەمدا نەهاتووە بۆنى شيركى لێبێت .ئەم وتانەش هەروەك لە سەرەوە
سەلماندمان ،بەرهەم و شوێنەوارى فەتانەتەكەين .بەڵێ ،لەم وتانەدا هيچ اليەنێك
نييە خەوشێك ياخود لەكەيەك بخاتە سەر الپەڕەى سپيى عيصمەتى ئەو پێغەمبەرە
مەزنە (سەالم و ڕەحمەتى پەروەردگار لەو و لە سەردارى پێغەمبەرانيش).

زيندووكردنەوەى مردووان
اليەنێكى ديكەش كە وەك زەللە بۆ حەزرەتى ئيبراهيم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) دەخرێتە ڕوو،
داواكارييەكەيەتى لە پەروەردگار سەبارەت بە زيندووكردنەوەى مردووان .قورئانى
پيرۆز ئەم ڕووداوەمان بەم شێوەيە بۆ دەگێڕێتەوە:
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ (البقرة )260 :
“بەياد بهێنە كاتێك ئيبراهيم وتى :پەروەردگارا ،نيشانم بدە چۆن مردووان
زيندوو دەكەيتەوە .خواى گەورەش فەرمووى :ئايا باوەڕت نەهێناوە؟ ئەويش
فەرمووى :بەڵێ (باوەڕم هەيە) بەاڵم دەمەوێت دڵنيايى و ئارخەيانى دڵم زياد

بكات”.
(فەتانەت  -عيصمەت)
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حەزرەتى ئيبراهيم (َعلَیِْه ا َّلسَلم) پاڵەوانێكى "هل من مزيد"ى ئەوتۆ بوو كە
بەهيچ جۆرێك لە زەرياى ناسينى كردگارى مەزنى تينوێتى نەدەشكا .بەڵێ،
ئەم پێغەمبەرە مەزنە كە هەردەم دەروازەكانى دڵى بەڕووى سروەى مەعريفەتدا
لەسەرپشت بوون ،بە مەبەستى گەيشتن بە كۆمەڵە قۆناغێكى تازە و ،تەى كردنى
كۆمەڵە ئاسۆيەكى نوێ لە ناسينى پەروەردگاردا ،دەيەوێت بە چاوى خۆى ببينێت
كە چۆن پەروەردگارى بەديهێنەرى مردووان زيندوو دەكاتەوە .هەربۆيە "ئەى ئايا
زياتر و زۆرتر نييە؟"ى كردووەتە دروشمى خۆى و بێ وچان دەيڵێتەوە.
تۆ بڵێى حەزرەتى ئيبراهيم لەمەڕ زيندووكردنەوەى مردووان شك و گومانى
هەبوو بێت؟ نەخێر ،حاشا! ئەوەتا بۆ ئەوە لە خواى گەورە دەپاڕێتەوە كە "چۆنێتى"
زيندوو كردنەوەى مردووانى پيشان بدات .نەك ئەوەى بەدواى وەاڵمى گومان و
دوودڵييەكى هاوشێوەى “ئايا تۆ تواناى زيندووكردنەوەى مردووانت هەيە؟”دا
بگەڕێت.
خواى بااڵدەستيش داواكارييەكەى جێبەجێ دەكات و هەروەك لە ئايەتەكەدا
هاتووە ،فەرمانى پێدەكات بڕوات چوار باڵندە بگرێت و دەستەمۆيان بكات،
ئينجا هەموويان سەر ببڕێت و پارچەپارچەيان بكات .هەر پارچەيەكيش بخاتە
سەر لوتكەى كێوێك .پاشان كاتێك بانگيان لێوە دەكات ،دەبينێت كە هەموويان بە
1
باڵەفڕە بەرەو ڕووى دێن.
لە ڕاستيدا خواى گەورە لێرەدا تەنها نموونەيەك لەو نموونانەى موعجيزەى زيندوو
كردنەوەى پيشانداوە كە لە هەموو بەهارێكدا بە هەزارەهاى دەخاتە پێشچاوى ژيريى
خاوەن هەستان .بەاڵم وەك بەخشايش و ئاوڕلێدانەوەيەكى پێزانين لە پێغەمبەرێكى
پايەبەرزى ،كاسەى دڵنيايى خۆيى بەتايبەت پێشكەشى ئەو كردووە .جا خۆ هەموو
 1بڕوانە :سورەتى البقرة ،ئايەتى .260
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تاسە و خوليايەكى حەزرەتى ئيبراهيميش پڕ بەدڵ ،نۆشينى شەربەتى مەعريفەتە
لەو كاسەيە .حەزرەتى ئيبراهيميش هەردەم دروشمى "تا دێت دەسووتێم ،جامێك
ئاوم فرياخە"ى لەسەر زارە و تا لەم شەربەتەى پێشكەش بكرێت ،لێى دەخواتەوە
و بەردەوام دەبێ لە خواردنەوەى ،بەاڵم بە هيچ چەشنێك تينوێتى ناشكێت.
كەوابوو ،ئەو حەزرەتى ئيبراهيمەى كە سونبولى ژينى دوور لە شك و گومان و
دوودڵييە ،لەبارەى چۆنێتى زيندوو كردنەوەى مردووانەوە دەيپرسى .گەرنا ،هەرگيز
پرسيارەكەى بەو مانايە نەبوو كە بڵێت :ه َْل ت َ ْق ِد ُر أ َ ْن تُ ْح ِيي ا ْل َم ْوتَى أ َ ْم َل ت َ ْق ِد ُر واتە
پرسيارێكى سنوور بەزێنانە و گوماناويى چەشنى “ئادەى پيشانم بدە ،بزانم ئايا
تۆ تواناى زيندووكردنەوەى مردووانت هەيە يان نا؟” نەبووە.
ئەمە ڕێك وەك ئەوە وايە مرۆڤێك بە نيگاركێشێك كە ئەم شەيداى هونەر و
دەستڕەنگينيەكەيەتى بڵێت“ :حەزدەكەم لەبەردەممدا تابلۆيەك بكێشى ،تاوەكو
بەچاوى خۆم ببينم كە چۆن وێنە دەكێشيت ”.ياخود وەك ئەوە وايە بە خۆشنووسێكى
كارزان و لێهاتوو بڵێت“ :دەست و مەچەكت وەى نەبينێ ،ئادەى بنووسە ،با
بزانم چۆن دەنووسيت ”.لە هيچكام لەم پرسيارانەدا هەست بە شتێك ناكرێت
كە دەستەوسانيى كەسى دوێنراوى لێ بخوێنرێتەوە .بەڵكو تەواو بە پێچەوانەوە،
جاڕدان و دانپێدانانى كامڵيى هونەرمەندەكەى تێدا بەدى دەكرێت .چونكە لێرەدا
خواست و ئارەزوويەك هەيە بۆ تەماشاكردنى شاكارى باباى هونەرمەند لە هەموو
قۆناغ و هەنگاوەكانى كارەكەيدا هاودەم لەگەڵ سەرسووڕماويى و نرخاندنيدا.
بەڵێ ،پرسيارەكە لێرەدا لەسەر چۆنێتى زيندووكردنەوەى مردووانە ،دەنا مەسەلەكە
ئەوە نييە كە ئايا زيندووكردنەوە دەبێت يان نا.
دووەم :حەزرەتى ئيبراهيم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) كە خواى بااڵدەست بە چەندين سيفەتى
هاوشێوەى حليم ،سليم ،أواهـ و خليل وەسفى كردووە ،هەروەك سەييد قوتب دەڵێت:
“لە بەرامبەر كاروبارەكانى ئەو كردگارە كارزانە مەزنەدا دەيەوێت پڕبەدڵ
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بگرى 1”.وەك بڵێى خاوەنى ئەم دەنگە دۆستە بە دۆستەكەى بڵێت“ :پەروەردگارا!
وەك چۆن بەهار زيندوو دەكەيتەوە و دەيژێنيتەوە ،ئاواش لەبەرچاومدا مردووان
زيندوو بكەوە ،تا ئەوەى لەنێوەندى كارزانييەكەتدا مەزنيى كاروبارەكانت ببينم و
بەكامى دڵ تەماشايان بكەم و لەتاوا جارێكى تر لەهۆش خۆم بچمەوە”.
لەاليەكى ترەوە ،حەزرەتى ئيبراهيم دەيويست بە گوێرەى ئاستى دڵنيايى خۆى
تێر ببێت .ئەوەتا مرۆڤێكى نەخوێندەوار كاتێك سەرى بەر گومەزە عيرفانييەكەى
دەكەوێت ،ئيتر وا دەزانێت گەيشتووەتە كۆتاخاڵ و ،لەوە بەدوا ڕێگەى تر نييە.
موحيەددين ئيبن عەرەبى لەنێو شەتەحاتەكانيدا خاتەمى ئەنبيا دەخاتە مەقامێكەوە
كە وانە لە خاتەمى ئەوليا وەربگرێت .بۆچى؟ ئاخر چونكە سەرى بەر ئەو گومەزە
كەوتووە كە بۆى تەقدير كرابوو .كاتێكيش لەو دەرگايەوە چووەتە ژوورەوە كە
دەبووايە لێوەى بچوايەتە ژوورەوە ،نەك هەر دەرگاكە ،بەڵكو چوارچێوەكەشى لەبن
هەڵتەكاندووە و لەگەڵ خۆيدا بردوويەتى .بەاڵم ديسانەوەش ئەم دەرگايە لەچاو
ئەو كۆشكە گەورەيەدا بەسەر ژوورێكى بچكۆلەدا دەكرايەوە .ئەمە لە كاتێكدا
ئەو دەرگايەى حەزرەتى ئيبراهيم لێوەى چووەتە ژوورەوە ،دەرگاى قەاڵيەك ياخود
دەروازەى شارێكە .گومەزەكەشى ئاسمانى شينە و بۆ خۆى تەماشاى مانگ و
َجَّل) گومەزێكى عيرفانيى
خۆر و ئەستێرەكانى تيادا دەكات .خواى گەورە (َعَّز وَ
واى بەسەردا بەرز كردبووەوە ،ئاسۆى عيرفانى گەورەترين وەليەكان لەچاويدا
دڵۆپێك دەبوو يان نەدەبوو .واتە ئەگەر ئێمە بە جامێك ئاو تێراو بين ،ئەو خاوەنى
پانتايى و فراوانييەكى وايە كە تەنانەت بە چەندين زەرياى بێ بنيش تێرئاو
نابێت ..بەڵێ ،ئاسۆى مەعريفەتى ئەوەندە فراوانە ..هەر بۆيە ئەو زاتە مەزنە ،بە
بينينى كاروبارە ئيالهييەكان لەهۆش خۆى دەچوو و وەك منداڵ بەكوڵ دەگريا”.
موحيەددينى عەرەبى لە مەوالنا دەپرسێت“ :ئايا حەزرەتى محمد

لصَلُة
(َعلَيِْه ا َّ
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ِك يَا َم ْع ُر ُ
وف “ئەى ئەو زاتە
َوا َّلسَلُم) كە فەرموويەتىَ :ما َعرَ ْفنَا َك َح ّ َق َم ْع ِرفَت َ
ناسراوەى (كە لە ڕێى هەموو پيتێكى پەڕاوى گەردوونەوە خۆتمان پێ دەناسێنيت)
وەك ئەوەى پێويست بوو بتناسين ،نەمانناسيت ”.گەورەترە ياخود بايەزيدى
بوستامى كە دەڵێتُ :س ْب َحانِي َما أ َ ْعظَ َم َشأْنِي “پاك و بێگەردى بۆ خۆم ،پلەوپايەم
چەندە مەزنە”.
وەاڵمەكەى مەوالنا زۆر سەرسامكەرە“ :هەر بەتەنها ئەم دوو وتەيە بەسە بۆ
ئەوەى پێمان بڵێت پێغەمبەرى سەروەرمان چەندە لە بايەزيد گەورەترە .پێغەمبەرى
خوا دڵێك و كۆگايەكى مەعريفەتى واى هەبووە كە هەر دەتوت زەريايە .وەك چۆن
زەرياكان بەهيچ شێوەيەك تێربوون و پڕبوون نازانن ،دڵى ئەويش هەرگيز تێربوون
و پڕبوونى نەزانيوە .كەچى دڵ و دەروونى بوستامى هەر هێندەى شەربەيەك بووە،
بۆيە يەكسەر پڕبووە و لێى ڕژاوە ”.دەڵێن كاتێك مەوالنا ئەم وەاڵمەى داوەتەوە،
منداڵێك بووە لەنێو كوچە و كۆاڵنەكاندا خەريكى گەمە و بازبازێن بووە .جا ئيتر
ئيبن عەرەبى هەر لەو كاتەوە دەركى بە قووڵيى مەوالنا كردووە...
حەزرەتى ئيبراهيم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) مرۆڤێك بوو تێربوونى نەدەزانى .هەر بۆيە
داواكارييەكەىگوزارشت نەبووە لە شك و گومان و دوودڵى ،بەڵكو وەك ڕێبوارێكى
ڕێى "ه َْل ِم ْن َم ِزي ٍد" وتوويەتى“ :ئەى خودايە ،ئايا زياتر و زۆرتر نييە؟ پێم
ببەخشە هەرچى هەيە دەربارەى مەعريفەت و خوداناسى ”.بۆيە دەبينين لە
فەرموودەيەكدا كە ئيمامى بوخارى و موسليم ڕيوايەتيان كردووە ،پێغەمبەرى
پێشەوامان دەفەرموێت :ن َ ْح ُن أ َ َح ُّق بِ ّ َ
يم “خۆ ئەگەر ئەوەى حەزرەتى
الش ِ ّك ِم ْن ِإ ْبرَاهِ َ
ئيبراهيم شك و گومان بێت ،ئەوا ئێمە لەو لەپێشترين بەو شك و گومانە 1”.واتە؛
ئەگەر شك و گومان لە دڵى ئێمەدا نەبێت سەبارەت بە زيندوو بوونەوەى مردووان،
ئەوا حەزرەتى ئيبراهيم لە ئێمە لەپێشترە كە گومانێكى لەو جۆرەى نەبێت.
 1بخاري ،األنبياء 11؛ مسلم ،إيمان .238
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سێ تەعريزەكەى حەزرەتى ئيبراهيم
مادەم باس لە عيصمەتى حەزرەتى ئيبراهيم دەكەين ،جێى خۆيەتى لێرەدا
هەڵوێستە لەسەر ئەو سێ درۆ ،ڕاستتر بڵێين ئەو سێ تەعريزە بكەين كە دەدرێنە
پاڵ ئەو پێغەمبەرە مەزنە .چونكە تەوەرى بابەتەكەمان بەشێوەيەكى گشتى
هم ا َّلسَلم) .جا مادەم درۆ گوناهێكى گەورەيە .كەوابوو
عيصمەتى پێغەمبەرانە (َعلَيْ ُِ
حاشا -درۆكردنى پێغەمبەران پێچەوانەى عيصمەت و متمانەدارييەكەيانە .بەڵێ"درۆ دەستەواژەيەكى كوفرئامێزە" و لەو دەروونانەدا جێى نابێتەوە كە نوورى ئيمان
ئاوەدانى كردوونەتەوە.

ُ
پێغەمبـەرى سـەروەرمان َ
َس�لَّ ْم) لـە فەرموودەيەكـى پيـرۆزدا
(صلَّ َ�ى اهلل َعلَيْ�ِه وَ
1
دەفەرموێت“ :ئيبراهيم لە هەموو تەمەنيدا سـێ كيذبەى بەسـەر زاردا هاتووە”.
وشـەى ِ"ك ْذ َبة" كـە لـە دەقەكـەدا هاتـووە ،بەمانـاى درۆ نايـەت ،بەڵكـو بـە واتـاى
"تەعريـز" دێـت .بەڵـێ ،لەوانەيـە ئـەم لێكدانەوەيەمـان لـەڕووى زمانەوانييـەوە بـە
تەكەللـوف و زۆرلەخۆكـردن ببينرێـت ،بـەاڵم لـە كۆتاييـدا لـە ڕوانگـەى ئەو واتايەى
كـە مەبەسـتە ،پـڕ بـە پێسـتى خۆيەتـى .ئەمـە وێـڕاى ئـەوەى كـە لـە سـەروبەندى
لێكدانـەوەى بابەتەكـەدا ئـەم اليەنـە بەڕوونـى دەبينرێـت.

دەبێت زۆر بە وردى سەرنجى دەربڕينەكە بدەين .وەك چۆن ناكرێت بەرامبەر
حەزرەتى ئيبراهيم بوترێت" :درۆى كرد" ،بە هەمان شێوە ،ناشتوانرێت بوترێت كە
مەبەست لەم وشەيە ِ"ك ْذبَة" ،ئەو واتايەيە كە لە فەرهەنگەكاندا بەرچاو دەكەوێت.
هەرچەندە ئەو شتانەشى دەيڵێين ،ڕەنگە لە سەرەتادا وا دەربكەون كە پێچەوانەى
ڕاستى بن ،بەاڵم پاش كەمێك سەرنجدان و وردبوونەوە ،دەردەكەوێت كە وتەگەلێكى
ڕاست و دروستن و پێيان دەوترێت "تەعريز".
 1بخاري ،األنبياء 8؛ مسلم ،فضائل .154
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سەروەرمان جارجار گاڵتەى دەكرد .بەاڵم ئەوەى دەيوت ،هەردەم ڕاست و دروس
بوو .بۆ نموونە بە حەزرەتى ئەنەسى فەرمووە“ :ئەى خاوەن دووگوێ!” 1بێگومان
ُ
اهلل َعنُْه ) خاوەنى دوو گوێ بووە .جارێكى تريشيان بە
(رضي
حەزرەتى ئەنەس
َ
ئافرەتێك دەفەرموێت“ :ئەى ژنى ئەو كابرايەى چاوى سپيايى تێدايە ”.ئافرەتەش
لە بەرامبەر ئەمەدا دەڵێت“ :يا رسول اهلل ،چاوى مێردەكەم سپيايى تێدا نييە”.
پێغەمبەرى سەروەريشمان ئاماژە بەو ڕاستييە دەكات كە لە دووتوێى گاڵتەكەيدايە
و دەفەرموێت“ :چاوى هەموو مرۆڤێك سپيايى تێدايە ”.جارێكى تريشيان
ئافرەتێكى پير هاتە خزمەتى و داواكارييەكى لێى هەبوو“ :ئەى پێغەمبەرى خوا،
دوعام بۆ بكە تا بچمە بەهەشتەوە ”.پێغەمبەرى خواش بە گاڵتەوە فەرمووى:
“مەگەر نەتزانيوە پيران ناچنە بەهەشتەوە ”.لەبەر تێنەگەيشتنى ناوەڕۆكى
گاڵتەكە ،دايە پيرەكە بەم وەاڵمە زوير و دڵتەنگ بوو ..لەو كاتەدا كە دەيوست
بچێتە دەرەوە ،پێغەمبەرى خوا سوعبەتى ناو قسەكانى بۆ ئاشكرا كرد و ئەمجارە
خەندەى خستە سەر لێوى دايە پيرە“ :پيران بە پيرى ناچنە بەهەشتەوە ،بەڵكو
2
بەگەنجى دەچن”...
پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) تەنانەت كاتێك سوعبەت و گاڵتەشى
لف َصَلٍة وَ
دەكرد ،زۆر ئاگادارى ئەو وشانە دەبوو كە بەكارى دەهێنان .بەڵێ ،ئەو مەقامەى
ئەو زاتانەى تێدا بوو ،تەنانەت بە ناوى گاڵتەشەوە جێى درۆى تێدا نەدەبووەوە.
ئەوان پێشڕەوى مرۆڤايەتين و لە پايەيەكدان كە لە هەموو جووڵە و بزاوتێكياندا
دەبنە نموونە و چاويان لێدەكرێت .تاكە وشەيەكى پێچەوانەى ڕاستى لەو وتانەى لە
زاريان دێتە دەر ،با گاڵتەش بێت ،بەسە بۆ ئەوەى غيرەت بداتە بەر كەسانى دى
بۆ دەستدانە درۆى جددى و گەورە .ديارە بوونە سەرمەشق و نموونەيەكى خراپى
 1ترمذي ،مناقب 45؛ أبو داود ،األدب .92
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لەم جۆرەش هەرگيز لەگەڵ سروشتى پێغەمبەراندا يەك ناگرێتەوە.
حەزرەتى ئيبراهيم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) هەر لەو ساتەوەى چاوى بەدنيا هەڵهێناوە،
حەنيف بووە و دوژمنى بت بووە .بگرە بەر لەوەى بە ئەركى پێغەمبەرايەتيش
ڕابسپێررێت ،ئەو هەر بەربەرەكانێى بت و بتپەرستى كردووە .تا ئەوەى ڕۆژێك لە
ڕۆژان لە ناخى خۆيدا بڕيار دەدات سەرجەمى بتەكان تێك و پێك بشكێنێت.
بيروباوەڕى باوى ئەو سەردەمە بەجۆرێك بوو ،بۆ لێكدانەوەى ڕووداوەكان تەماشاى
ئەستێرەكانيان دەكرد .لە جووڵە و جێگۆڕكێ جۆربەجۆرەكانى نێوانيانەوە ،حوكمى
جۆراوجۆريان بۆ خۆيان دادەتاشى .چونكە بەگوێرەى بۆچوونى ئەو ڕۆژگارە،
خواوەندەكان لە ئاسمان و لەنێو ئەستێرەكاندا بوون .ئەوەشى دەسەاڵتى بەسەر
مرۆڤەكاندا هەبوو -بە بۆچوونى ئەوان -ديسانەوە هەر ئەستێرەكان بوو .حەزرەتى
ئيبراهيميش بەگوێرەى بۆچوونى باوى ئەو سەردەمە دەڕوانێتە ئەستێرەكان .بەاڵم
ئەم ڕوانينە ،تەنها بە مەبەستى قايل كردنى كەسانى دەوروبەرى و بەديهێنانى
بۆچوونە بنەڕەتييەكەى خۆى بووە .دەنا ،حەزرەتى ئيبراهيم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) هەرگيز
وەك گەل و هۆزەكەى بيرى نەدەكردەوە.
پاش ڕوانينە ئەستێرەكان ،ئينجا دەفەرموێت  ﮓ ﮔ  “من ناساغم”.
ئەمە يەكەم ڕووداو و يەكەمين تەعريزە .خوا ياربێت پاش كەمێكى تر پەردە لەسەر
هۆكارەكەى الدەدەين .دووەم تەعريزيش ئەمەيە؛ بتەكان دەشكێنێت و تەورەكە دەكاتە
ملى گەورەكەيان .كاتێكيش لێى دەپرسن“ :كێ ئەم كارەى بەسەر خواوەندەكانماندا
هێناوە؟” ئەويش بتە گەورەكەيان نيشان دەدات و دەڵێت“ :بەڵكو كردوويەتى! ئەوە
گەورەكەيان (بزانن ئەو دەڵێ چى)!” 1حاڵەتى سێهەميان ڕاستەوخۆ لە قورئاندا
باس نەكراوە .ئەويش ئەوەيە كە بە خێزانەكەى دەفەرموێت“ :ئەگەر لێيان پرسيت
1

بڕوانە :سورەتى األنبياء ،ئايەتى .٦٣
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تۆ كێيت ،ئەوا بڵێ خوشكى ئەوم!” 1جا ئيدى ئەو سێ تەعريزەى كە حەزرەتى
ئيبراهيم وتوونى ،بريتين لەمانە .ئێستاش با ڕۆشنايى زياتر بخەينە سەر هەر
يەكێك لەم ڕووداوانە ،تاوەكو عيصمەتى ئەو پێغەمبەرە مەزنە لە سيماى ئەم
ڕووداوانەشدا بخوێنينەوە.

“ )1من ناساغم!”
يەكەم ڕووداويان لە قورئانى پيرۆزدا بەم شێوەيە باس دەكرێت:
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮂﮃﮄﮅﮆ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮖ ﮗ ﮘ
(الصافات )90-83 :
“ئيبراهيميش بێگومان لە پەيڕەوانى ڕێگەى ئەو (نوح)بوو .ئەوەبوو بە
دڵێكى پاكەوە هاتە خزمەت پەروەردگارى .ئيبراهيم بە باوكى و گەلەكەى
وت :باشە ئەوە ئێوە چى دەپەرستن؟ ئايا شتى دەستهەڵبەستە دەكەنە خوا
و لەجياتى پەروەردگار دەتانەوێت بيپەرستن؟ ئاخر ئێوە چ گومانێكتان هەيە
لە پەروەردگارى جيهانيان؟ (ئەوسا چاوى هەڵبڕى بۆ ئاسمان و) تەماشايەكى

ئەستێرەكانى كرد و وتى :من ناساغم .ئەوانيش بەجێيان هێشت و ڕۆشتن”.
وەختێك حەزرەتى ئيبراهيم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) دەڵێت “من ناساغم!” لە ڕاستيدا
مەبەستى لەو حاڵەتە بووە كە بووبووە مايەى ناڕەحەت كردنى .ئاخر ئەو هەر
لە لەدايك بوونيەوە لە بتەكان بێزار بووە .هەتاوەكو ئەو بتانەشى لەناو نەبردايە،
 1بخاري ،األنبياء ٨؛ مسلم ،فضائل .154
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لەوە نەدەچوو ئەم ناڕەحەتييەى بڕەوێتەوە .ئەو فەرمووى “من ناساغم!” ئەوانەى
دەوروبەريشى وايانزانى بە جەستە نەخۆش كەوتووە و بيمارە ،بۆيە بەجێيان هێشت
و ڕۆيشتن ،ئەگينا سوور بوون لەسەر ئەوەى لەگەڵ خۆيان بيبەن بۆ بۆنە
ئايينييەكەيان .هەر كە ئەوانيش دەڕۆن ،يەكسەر دەكەوێتە وێزەى بتەكان و بەمەش
هۆكارى ڕاستەقينەى ناڕەحەتييەكەى دەردەخات .ئەوەندە هەيە لێرەدا حەزرەتى
ئيبراهيم پەناى بردە بەر تەعريز و وشەگەلێكى بەكارهێنا كە ئەوان بەشێوەيەكى تر
لێى تێبگەن .بەاڵم دەبێت ئەوە بزانين كە ئەو كەرەستە وێژەييانەى بەكارى هێناون،
بە هيچ شێوەيەك درۆيان تێدا نەبووە .تەنها ئەوەندە هەيە ئەوانەى لە ئامانجى
حەزرەتى ئيبراهيم بێ ئاگا بوون ،بە هەڵە لێى تێگەيشتن .جا خۆ ئەگەر ئاستى
تێگەيشتنيان هێندە پەست و كۆتا نەبووايە ،ئەوا گوێيان بۆ حەق دەگرت و لەو
قسەيەش تێدەگەيشتن .بەڵێ وابوو ،تەمەنێك پێداگرييان كرد و سەرسەختييان
نواند و بۆ تەنها ڕۆژێكيش چييە گوێيان بۆ حەق و حەقيقەت ڕانەدێرا.
ڕاستييەكەى ،هەڵەى سەرەكيش هەر لێرەوە سەرچاوەى گرتبوو.
دەربڕينەكەى حەزرەتى ئيبراهيم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) تەعريزێك بوو .بەاڵم ئەو ئەوەندە
سەرڕاست و دروست بوو ،ئەم تەعريزەى تەنانەت لە مەحشەريشدا لە ڕووى
ويژدانييەوە ناڕەحەتى دەكات و بەوانەى كە بۆ شەفاعەت دێنە الى ،دەفەرموێت:
“من لە ژيانمدا سێ جار درۆم كردووە ،هەر بۆيە شايستەى شەفاعەت كردن
1
نيم”.
جا ئەگەر ئەو واقيعە لەبەرچاو بگرين كەوا جوامێرانى مەيدانى خزمەتى
ئەمڕۆكە -چ گەرەكە كەسانى تر بە نموونە بهێنينەوە -ڕۆژى چەند جارێك،
خۆيان بە ناچار بزانن يان نا ،تەعريزى وەك "من ناساغم"يان بەسەر زاردا دێت،
كە حەزرەتى ئيبراهيم لە هەموو ژيانيدا تەنها يەك جار بەسەر زاريدا هاتووە
 1بخاري ،األنبياء 9؛ مسلم ،إيمان .328-327
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(َعلَيِْه ا َّلسَلم)

لەو باوەڕەدام -ئەوكات باشتر لەوە حاڵى بين كە حەزرەتى ئيبراهيملە تەعريزەكەيدا چەندە پاكنياز و بێ سووچ بووە .جا لەبەر ئەوەى لە ڕۆژگارى
ئەمڕۆماندا سنوورى نێوان ڕاستى و درۆ كاڵ بووەتەوە و هاتووچۆى نێوانيان ئاسان
بووە ،بۆيە پێويستە تەنانەت كاتێك ڕێ بە تەعريزيش -نەك درۆ -دەدرێت ،زۆر
بەباشى بير بكەينەوە .چونكە ئەم سەردەمە واى لێهاتووە ڕاستى و درۆ لە هەمان
دوكاندا بفرۆشرێن و دەڵێى ئاوێتەى يەكتر بوون.

پێم خۆشە لەنێو كەوانەيەكدا ئەمەشتان عەرز بكەم :مادام بارودۆخەكە بەم
جۆرەيە ،ئەوا پێويست دەكات تەنانەت لەو سێ جێيەشدا كە سەروەرمان ڕێگەى
داوە بە درۆكردن 1زۆر بەئاگاييەوە هەنگاو بنێين .چونكە لە چاخى بەختەوەريدا
خەندەقێكى قووڵ لە نێوان ڕاستى و درۆدا هەبوو .هاوەڵە بەڕێزەكان نمايندەيى
ڕاستگۆيى و ،موسەيلەمە و پياوەكانيشى نمايندەيى درۆيان دەكرد .واتە مەوداى
نێوان ڕاستى و درۆ ئەوەندە فراوان بوو .بەاڵم ئێستا بارودۆخەكە تابڵێى جياوازە...
بەڵێ ،پێويستە خزمەتگوزارانى حەق و حەقيقەت ،چ لە ژيانى كۆمەاڵيەتيياندا.
چ لە ژيانى كەسيى خۆياندا ،بە هيچ شێوەيەك جێ بۆ درۆ نەكەنەوە .ئەمەش
يەكەم مەرجى بوون بە مرۆڤى دڵنيايى و متمانەبەخشە .دەبێت تا دەتوانين درۆ
لە ئێمەوە دوور و ئێمەش لە درۆوە بەدوور بين .جا ئەگەر ئێمە ئەمەندە گرنگى
بەم مەسەلەيە بدەين و هەستيار بين بەرامبەرى ،دەبێت پێغەمبەران كە سەرمەشقى
ڕاستەقينەى ئێمەن و وانەى ڕاستى و دروستى لەوانەوە فێربووين ،چەندە گرنگيان
بەم بابەتە دابێت و هەستيارييان نواندبێت؟! نەخوازەاڵ ئەو پێغەمبەرە ،حەزرەتى
َ
لصَلِة وَأَمتُّ
ئيبراهيم ،باپيرەى ڕاستترينى سەرڕاستان ،حەزرەتى محمد (َعلَيِْه أفَْضُل ا َّ
التَ ْسِليم) بووبێت...
 1مسلم ،البر 101؛ ترمذي ،البر .26
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“ )2لەوانەيە ئەو كردبێتى”
دووەميان :ئەو ڕووداوەش لە قورئانى پيرۆزدا بەم شێوەيە باس دەكرێت:
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯔﯕﯖﯗ
ﯘ  ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯣ ﯤ
ﯥ ﯦﯧﯨﯩﯫﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ



ﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩ ﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰ ﭱﭲﭴ
ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭻﭼﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ (األنبياء )63-51 :
“سوێند بێت بەڕاستى ئێمە پێشتر ڕوشد (ئەوەى تەبايە لەگەڵ ويژداندا)
مان پيشانى ئيبراهيم دابوو ،ئێمە چاك ئەومان دەناسى .كاتێك بە باوك
و گەلەكەى وت‘ :ئەم پەيكەرانە چييە هەروا بە دەوروخولياندا دێن و
دەيانپەرستن؟!’ ئەوانيش لە وەاڵمدا (تەنها بەڵگەيان ئەوە بوو كە) وتيان:
‘باووباپيرانمان بينيوە ئەمەيان پەرستووە ’.ئيبراهيم وتى‘ :بەڕاستى
خۆشتان و باووباپيرانيشتان لە گومڕاييەكى ئاشكرادا بوون ’.خەڵكەكە وتيان:
‘بەڕاست ،تۆ حەقيقەتت بۆ هێناوين يان گاڵتە دەكەيت؟!’ ئەويش وتى:
‘نەخێر ،پەروەردگارى ئێوە ،پەروەردگارى زەمين و ئاسمانەكانە .هەر ئەو
بەديهێناون .منيش لەوانەم كە شايەتيى لەسەر ئەمە دەدەن( ’.ئينجا ئيبراهيم
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لەبەر خۆيەوە سوێندى خوارد و وتى‘ :سوێند بەخوا ،نەخشەيەك دەكێشم و
كارێك دەنێمەوە بۆ بتەكانتان ،دواى ئەوەى ئێوە بەجێتان هێشتن و پشتتان
هەڵكرد ’.ئينجا هەموويانى وردوخاش كرد جگە لە گەورەكەيان ،سا بەڵكو
سەرى لێبدەنەوە .بتپەرستان كە هاتنەوە و بينيان بتەكانيان وردوخاش كراون،
وتيان‘ :ئەوە كێ ئەمەى بەسەر خواوەندەكانماندا هێناوە؟! بەڕاستى ئەوەى
ئەمەى كردووە لە ستەمكارانە .هەندێكيان وتيان‘ :بيستوومانە الوێك بەخراپە
باسيان دەكات ،بە ئيبراهيم بانگى دەكەن ’.وتيان‘ :كەوابوو بۆ ئەوەى ئەمانە
بتوانن شايەتى بدەن ،بيهێنن بە بەرچاوى خەڵكەوە (لێپرسينەوەى لەگەڵدا
بكەين و لێى بكۆڵينەوە)( ’.كاتێك ئيبراهيم هات) پێيان وت‘ :ئەى ئيبراهيم،
ئايا تۆ ئەمەت بە خواوەندەكانمان كردووە؟!’ ئيبراهيميش وتى‘ :لەوانەيە
ئەو كردبێتى ،ئەوە گەورەكەيانە ،خۆ ئەگەر دەتوانن قسە بكەن ،ئەوا لێيان

بپرسن’ ”...
لە حەزرەتى ئیبراهیم دەپرسن“ :ئەى ئیبراهیم ،ئەوە تۆ وات بەسەر
خواوەنداكانماندا هێناوە؟” ئەویش وەاڵم دەداتەوە“ :ڕەنگە ئەو كردبێتی ”.ئەمە
دەڵێت و دەوەستێت .هەر بەڕاستيش لەو بڕگەيەدا وەستان (وقف) هەیە 1،ئەمە
ئەوە دەگەيەنێت كە ئەو شوێنە ،شوێنى وەستانە.
مەبەستى حەزرەتى ئیبراهیم لە جێناوى "ه"ى كردارى "فعله" كە بۆ كەسى
سێيەمى تاك دەگەڕێتەوە ،ئەو كەسەیە كە ئەوان بە ئیبراهیم بانگیان دەكرد ،واتە
مەبەستى خۆيەتى .بەاڵم بە بەكارهێنانى وشەسازیيەكى كارامە ،سەرنجیان بەرەو
بتە گەورەكە ڕادەكێشێت .لە ڕاستيدا لێرەدا دوو ڕستەى جياواز تێهەڵكێشى يەكترى
كراون! بەاڵم لەكاتى دەربڕيندا هەردوو ڕستەكە وەك یەك ڕستەيان لێهاتووە.
 1شايانى باسە بەگوێرەى هەندێك قيرائەت لێرەدا نيشانەى "جواز الوقف" هەيە :قَا َل بَْل فَعَلَُه ۗ
ريهُْم ٰه َذا ف َْس َٔـُلوهُْم ا ِْن كَانُوا يَْن ِط ُقو َن 
َب ُ
ك۪
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هۆكارى پەى نەبردنى گوێگرانيش بە مەبەستى ڕاستەقينەى حەزرەتى ئيبراهيم
هەر ئەمە بووە .ڕستەى یەكەم بريتييە لە ﭼﭽ “بەڵكو كردوويەتى!”
ڕستەى دووەمیش ﭾ ﭿ “ئەوە گەورەكەیانە!” جا كاتێك ئەم
دوو ڕستەیە لێكدەدرێت ،گوێگر وا تێدەگات كە مەبەستى قسەكە ئەوە بووبێت
بڵێت“ :ئەوە گەورەكەیان ،ئەو كردوويەتى ..”.ئيتر بەم جۆرە ئەمەش دەبێت
بە تەعریز .لە الیەكى ترەوە ،ئەم هەڵوێستە گاڵتە و سوكايەتييەكيشى تێدايە.
ئەوەتا كاتێك حەزرەتى ئیبراهیم دەڵێت“ :ئەوە گەورەكەیان” لە ڕاستيدا گاڵتەى
دێت بەو تێگەیشتنە ساويلكەيەيان .بەاڵم ئەوان بە جۆرێك جڵەوى ژيريى خۆيان
ڕادەستى بتپەرستى كردبوو ،لەوەدا نەمابوون تەنانەت لەمەش تێبگەن .ئەوە نييە
بە بتەكانيانى وتبوو "گەورە!" ،ئيتر ئەوە كەى گرنگە مەبەستى چيە و چى نييە.
بگرە هەر بە خەياڵيشياندا نەدەهات.
دەك داوەشێيت بتپەرستی! بەقوڕدا بچيت گومڕایی! وەى لە حاڵى ئەو
ژيرييانەى كۆێراييان داهاتووە و ئەو دەروونانەش كە ڕوويان لە خودا نييە.

“ )٣خوشكمە”
هەرچى ڕووداوى سێهەميشە ،گەردێك درۆ چييە لە ڕوخسارى گەشى
نەنيشتووە .بگرە هەر پێشى ناوترێت تەعریز .خۆى چۆن بووە ،ئاوەها ڕاست .هەم
ڕاستییەك وەك خۆرى نێوجەرگەى ئاسمان ...ئەگەر نەمروود یان دەستوپێوەندەكەى
پرسیار بكەن ،ئەوا سارە خاتوون پێیان دەڵێت“ :خوشكى ئەوم ”.خۆ ئەگەر
لە حەزرەتى ئیبراهیم بپرسن ،ئەوا دەربارەى سارە خاتوون دەڵێت“ :خوشكمە”.
چونكە ئەگەر حەزرەتى ئیبراهیم بيوتايە ئەوە خێزانمە ،ئەگەرى ئەوە لە ئارادا
بوو زيانێك بە دايكە سارامان بگەيەنن .لەوانەبوو لە ڕێى خێزانەكەیەوە فشاريان
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بخستايەتە سەر حەزرەتى ئیبراهیم ..ڕەنگيش بوو ناچارى بكەن ئەو ناوە بەجێ
بهێڵێت .كەچى ئەوەى حەزرەتى ئیبراهیم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) لەم بارەیەشەوە وتى ،ديسانەوە
يەكاويەك ڕاستى بوو .ئەوەتا خواى گەورە هەموو باوەڕدارانى بە خوشك و براى
یەكترى هەژمار كردووە 1.یەكەمین خاڵى بەیەك گەیشتنى باوەڕداران دەستاوێزى
ئیمانە .ئەوانەى بەم دەستاوێزە بەیەكەوە نەبەستراونەتەوە ،با لە هەمان دایك و
باوكیش بن ،بە خوشك و برا دانانرێن .ئەمە سەربارى ئەوەى تەنانەت جوودايى
و لێكدابڕانە كاتى و شوێنييەكانيش نابنە بەربەرست لەبەردەم برايەتى ئيماندا.
باوەڕداران تێكڕا بەجارێ هەموو خوشك و براى یەكترن و لەم بابەتەشدا جیاكارى
لەنێوان ئافرەت و پیاودا نییە .هەرچى نزيكييەكانى تريشە لەدواى ئەم برایەتییەوە
ڤ لە خێزانەكەى جیا دەبێتەوە ،پەیوەنديى ژن و
دێن .ئەوەتا دەبينين كاتێك مرۆ 
مێردایەتى دەپچڕێت و نامێنێت .كەچى برایەتيى ئیمان هەر بەردەوام دەبێت.
جا ئيتر حەزرەتى ئیبراهیم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) سەرنجى بۆ الى ئەم پەيوەندييە بنەڕەتييە
ڕاكێشاوە و بە دايكە ساراى وتووە "خوشكم" .ئەم قسەيە يەكپارچە ڕاستييە.
تەنانەت تەعریزیش نييە .بەاڵم ئەوانەى پەردە بەسەر چاویاندا دادراوەتەوە و
گوێشیان لە ئاست ئەم مەسەلە ناسك و سەرنجە وردانەدا ئاخنراوە ،هيچ كات
لەمە تێناگەن.
ئەو پەیامەى ئەم بابەتە دەيەوێت بە ئێمەى بگەیەنێت بریتیە لە )١ :حەزرەتى
ئیبراهیم هەرگیز درۆى نەكردووە )٢ .مەردانى خزمەتيش كە شوێنكەوتەى ڕێبازى
پێغەمبەرانن ،پێويستە هەردەم دەروون و زوبانيان بەڕووى درۆدا سەرمۆركراو بێت.
ئیماندارى ڕاستەقینە لەتاو خەم و خەفەتىحەرامێك كە بەرچاوى كەوتووە ،یاخود
درۆیەك كە لە زارى دەرچووە ،تەمەنێك دەتلێتەوە و فرمێسكى پەشیمانى دەڕژێت.
هەر لەم سۆنگەيەشەوە تەواوى پێشەوا و ڕابەران ،لە هەر ئاست و پێگەيەكدا بن،
1

بڕوانە :سورەتى الحجرات ،ئايەتى .١٠
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ئەوەيان لێ چاوەڕوان دەكرێت كە ژیانیان هاوشێوەى ڕۆحانییەكان بەسەر بەرن.

دوعاكردنى بۆ باوكی
لە كۆتاییشدا با ئاوڕێك لەو زەللەیە بدەینەوە كە پەيوەندى بە نزاكەى حەزرەتى
ئیبراهیمەوە هەيە بۆ باوكى:
داخۆ دەبێت بۆچى حەزرەتى ئیبراهیم داواى لێخۆشبوونى بۆ باوكى كردبێت ،لە
كاتێكدا باوكى لەنێو گومڕاييدا بوو؟ مەگەر نەدەبوو پێغەمبەرێكى وەك ئەو تەنها
بەو كەسانەوە بوەستێت كە بانگەوازەكەیان قبووڵ كردبوو؟ باشە بۆچى ئەوەندە
لە خەمى باوكيدا بووە ،پاشانيش بە مەبەستى لێخۆشبوونى ،ئەو هەموو دوعا و
پاڕانەوەيەى لە حوزوورى خواى گەورەدا بۆ كردووە؟ ئایا ئەمە هەڵە بووە؟ باشە
ئەگەر ئەمە هەڵە بووە ،دەى چۆن لەگەڵ پێغەمبەرێكدا دەيگونجێنيت كە ئاسۆى
بەڕووى هەڵەدا بن بەست بووە؟ جا ئەگەر ئەمە وابێت ،دەى ئيتر بە چيدا بزانين
كە لە اليەنەكانى تريشدا هەڵەیان نەكردووە؟ چۆن ئەم شتانە بزانین تاوەكو بتوانين
بەدڵنیاییەوە شوێنیان بكەوین؟
ئەمەش بناغەى ئەو پرسیار و دوودڵییەى كە مولحیدانى دوێنێ و كافر و
گومانچييانى ئەمڕۆ كردوويانەتە بنێشتە خۆشەى دەميان!
حەزرەتى ئیبراهیم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) بەم شێوەیەیە دوعاى كرد :ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ (الشعراء “ )٨٦ :لە باوكیشم خۆش ببە ،بەڕاستى ئەو لە
ڕيزى گومڕایاندا بوو ”.قورئانى پيرۆز بەم جۆرە باسى ئەو هۆكارەمان بۆ دەكات
كە پاڵيان نا بە حەزرەتى ئيبراهيمەوە ئەو دوعایە بكات:
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 ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ ﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ 
(التوبة )114 :
“داواى لێخۆشبوونى ئيبراهيم بۆ باوكى لەبەر بەڵێنێك بوو كە پێى دابوو،
كاتێكيش بۆى دەركەوت بەڕاستى باوكى دوژمنى خوايە ،خۆى لێ بەرى كرد.

بەڕاستى ئيبراهيم زۆر بەسۆز و دڵنەرم و خاوەن حيلم بوو”.
حەزرەتى ئيبراهيم چ بەڵێنێكى بە باوكى دابوو؟! قورئانى پيرۆز ئاماژە بەم
خاڵە دەكات و دەفەرموێت:
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ(الممتحنة )4 :

“بەڕاستى لە حەزرەتى ئیبراهیم و ئەوانەى لەگەڵیدا بوون سەرمەشق و
نموونەى چاك هەن بۆتان .ئەوان بە گەلەكەى خۆیانیان وت :بەڕاستى ئێمە
لە ئێوەش و لەو شتانەش كە جگە لە خواى بااڵدەست دەیانپەرستن ،دوور و
بەریین .هەر ناشتان ناسین .هەتا ئەو كاتەى باوەڕ دەهێنن بە خواى تاك و
تەنها ،لە نێوان ئێمە و ئێوەدا دوژمنایەتى و ڕقێكى بەردەوام لە ئارادایە .جگە
لەو بەڵێنەى كە ئيبراهيم داى بە باوكى و وتى :بێگومان داواى لێخۆشبوونت
بۆ دەكەم .بەاڵم تواناى پێشگیریم نییە لە هیچ شتێك كە لە الیەن خواوە

بەسەرتدا بێت”.
لەم ئایەتەدا بەڵگەيەكى زۆر ڕوون و ئاشكرا بەدى دەكرێت لەسەر ئەبەديى
(فەتانەت  -عيصمەت)
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بوونى دوژمنایەتى نێوان كوفر و ئیمان .پێمان دەڵێت لە كرۆك و ڕۆحى كوفردا
ڕقێكى ڕەگ داكوتاو دژ بە ئیمان هەیە .ئايەتەكەش ئاماژە بەوە دەكات كە ئەمە
لە سروشتى كوفرەوە سەرچاوەى گرتووە .بۆيە وا دەخوازێت هەر لەم خاڵەدا بەدواى
هۆكارى ئەوەدا بگەڕێين كە بۆچى كافر بە هيچ جۆرێك ناتوانێت موسوڵمانى
خۆشبوێت.
قورئانى پیرۆز ئەوەمان پیشان دەدات كە باوكى حەزرەتى ئیبراهیم لەنێو
گومڕاییدا بووه ،ئەمەش هەرگيز ناتەواويى و كەموكورتييەك نييە بۆ حەزرەتى
ئيبراهيم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) .تەنانەت دەتوانرێ بوترێت لەنێو باپيرانى سەروەريشماندا،
كەسانێك هەبوون كە نەگەيشتوون بە پلەى يەكتاپەرستى تەواوەتى .لە ڕاستيدا
نازانم عەبدولموتەڵیب و هاشم و لوئەى خاوەنى چ جۆرە تێڕوانينێك بوون بۆ
یەكتاپەرستی ،بەاڵم بەو پێیەى كە لە سەردەمى "فەترەت"دا 1ژیاون ،ئەوا زۆر
بەئاسانى دەتوانین بڵێین كە هاوشێوەى مرۆڤەكانى ئەو سەردەمە مامەڵەیان لەگەڵدا
دەكرێت .وێڕاى ئەمەش ،خۆ ئەگەر لە حاڵێكدا كەموكوڕى و ناتەواوييەكيش
لەواندا هەبێت ،ئەمە بە هيچ جۆرێك نابێتە ڕێگر لەوەى سەروەرمان بە ئەركى
پێغەمبەرايەتييەكەى ڕەوانە بكرێت.
بەڵێ ،سەرەتا پێويستە ئەوە بزانین كە ئەگەر ئازەر باوكى حەزرەتى ئیبراهیم
بێت و ،حەزرەتى ئیبراهیميش بەوە ناوى بەرێت كە لە گومڕاييدايە ،ئەمە هیچ
زیانێك بە پێغەمبەرایەتيى حەزرەتى ئیبراهیم ناگەيەنێت .جارى وا هەیە خواى
بااڵدەست لە كەسانى ئازەرئاسا ئیبراهیم و ،جارى واش هەيە لە ڕۆحگەلێكى پاكى
وەك حەزرەتى نوح (َعلَيِْه ا َّلسَلم) كەسانى وەك كەنعان دەخولقێنێت .دەكرێت جار جار
لە كەسى چاك و پاك كەسى بێ كەڵك و ،لە كەسى بێ كەڵك و نابووتیش كەسى
چاك بێتە مەیدان .بەڵێ ،هەندێ جار كەسانى شەیتان ئاسا كەسانى فريشتەئاسا
1

ُ
سەردەمى پێش پێغەمبەرايەتى پێغەمبەر َ
َسلَّ ْم).
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
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دەهێننە دنيا ،هەندێ جارى تريش فريشتە ئاساكان كەسانى شەيتان ئاسا دەهێننە
دنياوە.
(جَّل َوَعَل) لە مردوو زیندوو و لە زیندووش مردوو دەردەهێنێت.
خواى گەورە َ
جا وەك چۆن توانستى ڕەهايە و بەسەر هەموو شتێكدا بااڵدەستە ،ئاواش كەس
ناتوانێت لێپرسينەوەى لەگەڵدا بكات .بەڵێ ،ئەو زاتە خاوەن توانستێكى وەهايە
دەتوانێ لە مردوویەكى وەك ئازەر ،زیندوویەكى وەك حەزرەتى ئیبراهیم بەدى
بهێنێت كە گيانى ژیانەوە دەكاتەوە بە بەرى مرۆڤایەتيدا ..بەڵێ ،ئەو خاوەن
توانستە ڕەهايە ئەمە بەدى دەهێنێت و پاشانيش دەیكات بە بناغەى دوو زنجیرەى
زێڕين.
بەڵێ ،هەردوو كوڕەكەى حەزرەتى ئیبراهیم پێغەمبەرن .لە كاتێكدا بنەچەى
حەزرەتى ئیسحاق (َعلَيِْه ا َّلسَلم) لە حەزرەتى عیسادا (َعلَيِْه ا َّلسَلم) دەگاتە پايان،
بنەچەى حەزرەتى ئیسماعیل (َعلَيِْه ا َّلسَلم) بە حەزرەتى فەخرى عالەم دەگاتە ئەو
ئاسۆيەى تيايدا دەبێتە مەبەستى هەرەبااڵى بوون.
دووەم :دوعاكردنى حەزرەتى ئیبراهیم بۆ باوكی ،بە تەواوى مانا كردەيەكى
فیترى و مرۆڤانەیە .ئەوەتا پێغەمبەرى پێشەواشمان بۆ ئەبوتاڵيبى مامى دەسووتا
و بەوپەڕى پەرۆشييەوە بانگى دەكرد بۆ سەر ڕێبازى يەكتاپەرستى .تەنانەت
پاش مەرگيشى هەر دەستبەردارى نەبوو .ئەوەبوو فەرمووى“ :بەردەوام داواى
لێخۆشبوونت بۆ دەكەم ،مەگەر لێم قەدەغە بكرێت” 1ئەو ئەبوتاڵيبەى بەدرێژایى
چل ساڵى ڕەبەق چاودێريى سەروەرمانى كرد و هەميشە پشت و پەناى بوو.
هاوبەشى خەم و ناخۆشييەكانى دەكرد و دڵى دەدايەوە ،تەنانەت لە ئابڵوقە سێ
ساڵييەكەى قوڕەيشيشدا بەتەنها جێى نەهێشت .جا ئيتر بەتەنگەوە بوون و پەرۆشيى
 1بخاري ،جنائز  ،٨١تفسير سورة (1 )28( ،16 )9؛مسلم ،اإليمان .٤٠-٣٩
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پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) لەپێناو گەياندنى دينى حەق بەم مامەى كە
بە درێژايى ژيانى ئەوەندە خزمەتى كردبوو و هەميشە لە هەوڵى پاراستنيدا بوو،
هەروەها ئەو حەزە بێ سنوورەى هەيبوو بۆ موسوڵمان بوونى ،چەندە ژيرى پەسەند
و سروشتى بێت ،دوعاكەى حەزرەتى ئیبراهیمیش (َعلَيِْه ا َّلسَلم) ئەوەندە سروشتیيە.
ئاخر چونكە باوكی هۆكارى هاتنە دنيايەتى و تا قۆناغێكى دياريكراو ،ئەو
بەخێوى كردووە و پێى گەياندووە .ئەمە سەربارى ئەوەى ئايين فەرمانمان پێدەكات
بەوەى كە تەنها "ئۆف"ێكيش چييە نابێت لە دەممان دەربچێت بەرامبەريان (واتە
1
بەرامبەر دايك و باوك) ،جا بيروباوەڕيان هەرچييەك هەيە با ببێت.
سێیەم :تەبلیغ مەبەستى بوونى پێغەمبەرانە .بەاڵم هیدایەتدان لە دەستى
ئەواندا نيیە .ئەركى سەرشانى ئەوان؛ باسكردنى حەق و حەقیقەتە بە بەردەوامى
و گرتنەبەرى سەرجەم هۆكار و شێوازە ڕێ پێدراوەكانە لەم پێناوەدا .جا ئيتر
حەزرەتى ئیبراهیمیش (َعلَيِْه ا َّلسَلم) هەوڵى دەدا لەم ڕووەوە دڵى باوكى نەرم بكات
و دەروونى ساز و ئامادە بكات بۆ وەرگرتنى هيدايەت .ئەو دوعايەش كە بەڵێنى
پێ دابوو ،پێم وايە هەر لەم چوارچێوەيەدا بووبێت .ئاخر بيرمان نەچێت ،دوعاش
بۆ خۆى یەكێكە لە هۆكارەكانى هیدایەت و نابێت دەربارەى هيدايەت وەرگرتنى
هيچ كەسێكيش تووشى بێ ئومێدى ببين .بەڵێ ،پێويستە نائومێد نەبين ،چونكە
پێغەمبەرمان سەربارى گوفتارى ڕاشكاوانەى ئايەتى ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ (البقرة  )6 :كە باس لە هيدايەت
وەرنەگرتنى هەندێ لە بێباوەڕان دەكات ،كەچى ئەو زوو زوو دەچووە سەردانى
بێباوەڕانى وەك ئەبو جەهل و ئەبو لەهەب و ئیبن ئەبى موعیط و بانگى دەكردن
(جَّل َجَللُُه) ..لەبەر ئەوەى
بۆ سەر ڕێى ڕاست .هیدایەت لە دەستى خوادایە َ
حەزرەتى ئیبراهیمیش زۆر باش باوەڕى بەمە هەبوو ،بۆيە لەپێناو باوكیدا هەموو
1

بڕوانە :سورەتى اإلسراء ،ئايەتى .٢٣
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ڕێگاكانى تاقى كردەوە ،بە دوعاشەوە .بەڵێ ،لەبەر ئەم هۆيە بۆ هیدایەتى باوكى
دوعا دەكات و لە خواى گەورە دەپاڕێتەوە .ئەمەش خۆى لە خۆيدا ئاماژەیە بۆ
ئیمان و دڵنیایى تەواوى حەزرەتى ئیبراهیم بە خواى گەورە .بەاڵم هەر ئەوەندەى
لە مەشیئەتى ئیالهى ئاگادار دەبێتەوە ،دەستبەجێ دەستبەردارى دوعاكردن دەبێت
و ،وەك ئەوە وابوو بڵێت :ﮉ ﮊ ﮋ (األنعام “ )149 :ئیرادەى
فەرمانڕەوا هەر هى خوایە”.
حەزرەتى ئیبراهیم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) لەو شاڕێگە نوورانييەدا كە تا سەردارى
پێغەمبەران درێژ دەبووەوە ،بە پەیامێكى جیهانیيەوە هاتبوو .ئەركى سەرشانى ئەو،
بانگكردنى هەموان بوو ،هیچ هۆكارێكیش لە ئارادا نەبوو تاكو باوكى بخاتە
دەرەوەى ئەم بازنەیە .ئينجا كاتێك ئەمە پەیوەندى سروشتى نێوان كوڕ و باوكيشى
دەچێتە سەر ،زياتر تۆخ دەبێتەوە .ئيتر بێگومان چ پەيوەندى كوڕايەتى و چ
بەرپرسيارێتيى پێغەمبەرايەتى ،وايان لە حەزرەتى ئيبراهيم دەكرد كە لە ئاست
هيدايەتى باوكيدا پێداگرى بكات .كاتێك دەچينە خزمەت قورئانى پيرۆز ،دەبينين
كە چەند بە جوانى وێناى هەڵوێستەكانى حەزرەتى ئيبراهيم دەكات .ئەوەتا پێمان
دەڵێت كە بە چ شێوەيەك بۆ باوكى سووتابوو و لە بەرامبەر ڕەفتارە زبر و هەست
برينداركەرەكانى باوكيدا چۆن هەر بە "بابە گيان ،بابە گيان" لەگەڵى دەدوا و
بانگى دەكرد بۆ سەر ڕێى ڕاست:
 ﭧ ﭨﭩﭪ ﭬﭭ ﭮﭯﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮁ ﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮏﮐﮑﮒ
ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ (مريم )٤٥-٤١ :
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“هەروەها لە كيتاب (قورئان)دا باسى ئەو شتانەش بێنەوە ياد كە
سەبارەت بە ئيبراهيم باسمان كردووە .بەڕاستى ئەو پێغەمبەرێكى سەرڕاست
و ڕاستگۆ بوو .ئەوە بوو بە باوكى وت‘ :باوە گيان بۆچى شتانێك دەپەرستیت
كە نە دەبیستن ،نە دەبینن ،نە هیچ سوودێكیشت پێ دەگەيەنن! بابەگیان،
لە ڕاستيدا زانستێك بۆ من هاتووە كە تۆ بۆت نەهاتووە ،كەواتە پەیڕەوى
من بكە ،ڕێنموونيت دەكەم بۆ رێگە و ڕێبازێكى ڕاست و دروست .بابە گيان،
شەیتان مەپەرستە ،چونكە بەڕاستى شەیتان لە خوا (الرحمن) یاخى بووە .بابە
گيان ،بەڕاستى دەترسم سزايەك لە اليەن خواى ميهرەبانەوە يەخەت پێبگرێ،

ئيتر ئەو كات تۆيش ببيتە يار و ياوەرى شەيتان”.
بەڵێ ،حەزرەتى ئیبراهیم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) بەو پەيامە نوورينەى دڵى كەسانى
دى پێ كردبووە گوڵ و گوڵزار ،سەر ڕێى باوكيشى خەماڵندبوو و دەتوت خۆى
كردووەتە قوربانيى .چ ڕۆڵەیەك هەیە لەپێناو هیدایەتى باوكيدا ئاوا لە دڵەوە و
بە كەماڵى جددييەت و دڵسۆزييەوە هەوڵ نەدات؟! چ جاى ئەوەى ئەو كەسە،
پێغەمبەرێكى نەجيب و سەالر و سەليم و ئەوواهى وەك حەزرەتى ئيبراهيم بێت...
چوارەم :بە ڕاى هەندێ لە زانایانى تەفسیر ،لە زمانى عەرەبيدا وشەى "أب" بە
ماناى "باو و باپیران"یش دێت .بۆيە جەخت لەسەر ئەو ئەگەرە دەكەنەوە كە دەكرێت
ئەو كەسەى حەزرەتى ئیبراهیم بە "یا أبت" لەگەڵى دواوە ،باوكى ڕاستەقينەى خۆى
نەبووبێت ،بەڵكو باپیرى ،مامى یاخود خزمێكى ديكەى بووبێت 1.لە اليەكى ترەوە،
وشەى "آباء" كە كۆكراوەى وشەى "أب"ە ،لە قورئانى پيرۆزيشدا هاتووە و بە واتاى
باو و باپیران بەكارهاتووە.
ئەوەتا حەزرەتى یوسف (َعلَيِْه ا َّلسَلم) دەفەرموێت :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ (يوسف “ )٣٨ :شوێن ئايين و بەرنامەى باو
 1الرازي ،مفاتيح الغيب .٤٠-٣٨/١٣
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و باپیرانم؛ ئیبراهیم و ئیسحاق و یەعقوب كەوتووم ”.لێرەدا دەستەواژەى "يا
أبت" بە واتاى "باو و باپیرانم" بەكارهاتووە 1.ئەوە با دەستەواژەى "آبَا ُؤنَا ْال َ ّوَلُو َن"
لەوالوە بوەستێ كە لە زۆر شوێنى قورئانى پيرۆزدا بەكارهاتووە و بە ماناى "باو
و باپیرانى یەكەممان" دێت .جا كەوا بێت ،ئەوا پێدەچێت حەزرەتى ئیبراهیم كوڕى
ئازەر نەبووبێت ،بەڵكو نەوە یاخود برازاى بووبێت ،چونكە ڕيوايەتێك هەيە دەڵێت
كوڕى "تارح"ە 2.هەروەها دەكرێت كوڕى یەكێكى تریش بێت .جا مادەم دەرگاى
تێبینیيەكان بەم چەشنە لەسەر پشتە ،ئەوا دەبێت بزانین كە حەزرەتى ئیبراهیم
(َعلَيِْه ا َّلسَلم) نە ئەو مرۆڤەيە لەژێر سێبەرى باوكیدا ون بێت ،نە ئەو مرۆڤەشە كە
پاش ئاگادار بوون لە گومڕايى باوكی ،داواى لێخۆشبوونى بۆ بكات ..قورئانى
پیرۆز يەك لە دوعاكانى حەزرەتى ئيبراهيممان بەم شێوەيە بۆ دەگێڕێتەوە و فێرى
ئێمەش دەكات كە بيخوێنين :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ (إبراهيم “ )٤١ :پەروەردگارا ،لەو ڕۆژەدا كە لێپرسينەوە بەرپا
دەبێت ،لە خۆم و دايك و باوكم و ئيمانداران خۆشبە ”.لێرەدا وشەى " َوالِ َد َّي" بە
واتاى دایك و باوك بەكار هاتووە.
خۆ ئەگەر لە ڕوانگەى ئەو اليەنانەوە بڕوانينە بابەتەكە كە باسمان كرد،
ئەوا بەڕوونى دەردەكەوێت كە حەزرەتى ئیبراهیم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) پێغەمبەرێكى مەزنى
دەستپاك و داوێنپاك و مەعصوم و بێگوناهـ و خاوەن عیصمەت بووە ...بەختيارێكى
نێو ئەو بەختيارانە بوو كە حەقبێژيى كردبووە دروشمى خۆى و هەمیشە لەپاڵ
حەقدا بووە.
حەزرەتى ئيبراهيم بە تەواوى مانا نموونەى يەكتاپەرستى بوو و تەسليميەتەكەشى
 1بڕوانە :سورەتى المؤمنون ،ئايەتى  ٢٤و ٦٨؛ سورەتى الصافات ،ئايەتى  ١٧و ١٢٦؛ سورەتى
الواقعة ،ئايەتى  ،٤٨سورەتى الشعراء ،ئايەتى ٢٦؛ سورەتى الدخان ،ئايەتى ٨؛ سورەتى القصاص،
ئايەتى .٣٦
 2الرازي ،مفاتيح الغيب .٤٠-٣٧ ،١٣
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لە لوتكەدا بوو .هەر لەبەر ئەمەشە كە "خيللەت" تايبەت كراوە بەو و ئايەتى:
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ (النساء “ )١٢٥ :خواى گەورەش ئيبراهيمى
كردووەتە دۆست و خۆشەويستى خۆى ”.باس لەم دۆستايەتى و نزيكييە دەكات.
لەپاى هيچ شتێكيشدا ،بە ئەندازەى گەرديلەيەك لە فەرمانەكانى پەروەردگارى
الى نەداوە .تەنانەت لەو كاتەشدا كە پێيان وت“ :ڕۆڵەكەت سەر ببڕە” هێندەى
تۆزقاڵێك دوودڵيى نەنواندوە 1.ئەو كاتەش كە فەرمانى“ :هاوسەرەكەت و ڕۆڵەكەت
لە بيابانێكى كاكى بەكاكيدا جێبهێڵە”ى پێ گەيشت ،دەمودەست بەجێى گەياند،
پاشانيش بێ ئەوەى ئاوڕبداتەوە ڕۆيشت و بەجێى هێشتن 2.جارێكى تريان بە
گيانى خۆى تاقى كرايەوە؛ ئەوە بوو خرايە ناو ئەو ئاگرە دۆزەخييەى بۆى ئامادە
كرابوو .بەاڵم بۆ ساتێكيش بێت ،خەم و سەغڵەتى ڕووى ئاسمانى متمانە و دڵنيايى
ئەويان دانەپۆشى .بەڕادەيەك ،كاتێك فريشتەش هات و پێشنيارى كۆمەكى كرد،
ئەم خوادۆستە پێشنيارەكەيى ڕەتكردەوە و فەرمووى“ :خۆ ئەو دەزانێت!” بە
دڵنياييەوە ئەو تەسليمييەتەى ناخى پڕكردبوو لە "ب َ ْرد َو َسالم" ئاگرەكەشى بۆ كرد
3
بە "ب َ ْرد َو َسالم".
جا ئيدى حەزرەتى ئيبراهيم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) ئەم پێغەمبەرە بووە و پەيوەنديشى بە
خواى گەورەوە تا ئەم ڕادەيە توندوتۆڵ بووە .بۆيە دواى هەموو ئەمانە ،هێشتا
بير كردنەوە لەوەى كە دەكرێت پێغەمبەرێكى ئاوا مەزن كەوتبێتە ناو گوناهەوە،
لە ڕاستيدا ئەمە جگە لە نەزانين و نەناسينى ،ڕاشكاوانەتر بڵێين؛ جگە لە
جەهالەتێكى قەترانى چى تر نييە..

 1بڕوانە :سورەتى الصافات ،ئايەتى .١٠٣-١٠٢
 2بڕوانە :سورەتى إبراهيم ،ئايەتى  .٣٧بۆ وردەكارى فەرموودەكەش بڕوانە :بخاري ،األنبياء ٩؛
بيهقي ،السنن الكبرى .٩٨/٥
 3بڕوانە :سورەتى األنبياء ،ئايەتى  .69بۆ وردەكارى فەرموودەكەش بڕوانە :قرطبي ،الجامع
ألحكام القرءان .304-303/11
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بەڵێ ،ئەو شەفەقەت بوو بە بەرجەستەبوويى ..ئەوە بوو ئەم نموونە بااڵيەى
شەفەقەت داواى هيدايەتى باوكى كردبوو ..بەاڵم هەر كە ماهييەتى ڕاستەقينەى
باوكى بۆ دەركەوت ،دەستبەجێ لە داواكارييەكەى پاشگەز بووبووەوە .لە ڕيوايەتێكدا
هاتووە كە لە ئاخيرەتدا خواى گەورە باوكى لەسەر شێوەى بزنمژەيەكدا دەردەخات،
جا كاتێك حەزرەتى ئيبراهيم ئەم ديمەنە دەبينێت ،ئيتر دەستبەردارى ئەو پەيوەندييە
1
سروشتيەش دەبێت كە بە باوكيەوە بەستوويەتييەوە.
ڕاستيى هەموو شتەكانيش هەر خواى گەورە خۆى دەيزانێت.

 .٤نموونە بااڵكەى عیففەت :حەزرەتى یوسف

(َعلَيِْه ا َّلسَلم)

تەورات پڕە لە بوختان و درۆ دەربارەى حەزرەتى یوسف (َعلَيِْه ا َّلسَلم) .هەرچى
بوختان و درۆ و دەلەسەى شاخدار هەیە هەر هەموویان ڕیزكردووە و حەزرەتى
یوسفيان -حاشا -دابەزاندووەتەوە ئاستى مرۆڤێكى بێ ئەرزش .لە كاتێكدا ئەم
پێغەمبەرە سەروەرە لە ڕوانگەى ناخ و ڕواڵەتیشيەوە پێغەمبەرێكى پاك و بێگەردە
و ،وەك هەر پێغەمبەرێكى تر ،ئەویش بە سیفەتى عیصمەت ساز و پڕچەك كراوە.
بەاڵم جێى داخ و كەسەرە كە هەندێك لە تەفسیرنووسەكانى خۆشمان لە ڕێگەى
ئەو لێوەرگرتانەى كە ناوردبینانە لە تەوراتەوە یاخود بە شێوەیەكى گشتى لە
ئیسرائیلیاتەوە وەریانگرتووە ،بوختانگەلێكى وايان داوەتە پاڵى ،كە هەرگیز بۆ ئەو
پێغەمبەرە مەزنە ناشێن و عیصمەتەكەى لەكەدار دەكەن .جا وەك چۆن تيشكمان
خستە سەر عيصمەتى ئەو پێغەمبەرانەى لە خزمەتياندا بووين ،لێرەشدا هەوڵ
دەدەین لەژێر ڕۆشنایى ئایەتەكانى قورئانى پیرۆزدا ،خوێندنەوە بۆ ئەو ڕووداوانە
بكەين كە تایبەتن بە حەزرەتى یوسفەوە و ،لە دووتوێى ئایەتەكاندا عیصمەت و
 1بخاري ،األنبياء  ،٨حكيم ،المستدرك .٢٦٠/٢
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عیففەتى ئەو پێغەمبەرە پايەبەرزە پیشان بدەین .لە ڕاستیدا ئەمە هەوڵى پیشاندان
و دەرخستنى شتێكە كە هەر خۆى هەیە .گەرنا ،ئەم بابەتە لە قورئاندا زۆر
بەڕوونى و ڕاشكاوانە باسى لێوە كراوە .تەنانەت ئەگەر كەسى عەوامیش یەكجار
سورەتى یوسف بخوێنێتەوە -بە مەرجى تێڕامان لە واتاكانی -ئەوا دەتوانێت
بەئاسانى ئەو الیەنانە بدۆزێتەوە كە قسەمان لەسەر كرد .ئەوەندە بەسە بەچاوێكەوە
نەڕوانێت كە بڕیارى پێشوەختە كوێرى كردبێت.
حەزرەتى یوسف بە منداڵى لە الیەن براكانیەوە خرایە بیرەوە و دواتریش وەك
كۆیلە فرۆشرا و برا بۆ میصر .لەوێش وەزیرێك كڕييەوە .دواتریش كردیان بە كوڕى
خۆیان و لەئامێزیان گرت .بەاڵم كە یوسف دەورانى منداڵى تێپەڕاند و پێى نایە
تافى الوێتییەوە ،هاوسەرى وەزیر كۆمەڵە هەستێكى ترى ال دروست بوو بەرامبەر
بە یوسف .ئیتر ئەوە بوو ڕۆژێكیان -هەروەك قورئانى پیرۆز بۆمان دەگێڕێتەوە-
دەرگاكانى بەتوندوتۆڵى لەسەر داخست و ویستى بیدات بەدەم گێژەڵووكەى
ئارەزووەكانیەوە .بەاڵم حەزرەتى یوسف كە لە ئاست ئەو داوایە داچڵەكیبوو و،
ڕووبەڕووى شتێك بووبووەوە كە تا ئەو ساتەوەختە نە بە خەیاڵیدا هاتبوو نە بیریشى
لێكردبووەوە ،دەستبەجێ ویستى هەڵبێت و دووربكەوێتەوە .بۆیە بەرەو دەرگاكە
ڕایكرد ،بەاڵم هاوسەرى وەزير خۆى گەیاندێ و دەستى لە كراسەكەى گیركرد و
دڕاندی .لەو بێنە و بردەيەشدا دەرگا كرایەوە و خۆیان لەبەردەم وەزیردا بینیەوە.
ئیتر بەم شێوەیە دەرگاى تاقیكرنەوەیەكى تر بەڕووى حەزرەتى یوسفدا كرايەوە.
ئەوەبوو ژنە هەر كە هاوسەرەكەى خۆى بینى ،یەكسەر دەستى كرد بە درۆ و بوختان
هەڵبەستن“ :داخۆ سزاى ئەو كەسە چیيە ویستبێتى خراپە لەگەڵ خێزانەكەتدا
بكات؟ جگە لەوەى بەند بكرێت یان سزایەكى بەئێش بدرێت؟” 1ئەمە بوختان بوو،
بوختانێك لە هەموو ڕوویەكەوە ڕوون و ئاشكرا!
1

بڕوانە :سورەتى يوسف ،ئايەتى .٢٥-١٥
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ئێستاش با لە نێوەندى دێڕى ئایەتەكاندا بەدواى ئەو ڕووداوەدا بچین كە
لەسەرەوە باسمان كرد و ،لەو خااڵنە ورد ببینەوە كە ئاماژە بۆ عیصمەتى حەزرەتى
یوسف دەكەن:
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
(يوسف )٢٣ :
“جا ئەو ئافرەتەى كە ئەو لە ماڵیاندا بوو ،بانگى كرد بۆ الى خۆى و هەموو
دەرگاكانیشى توندوتۆڵ داخست و وتی‘ :دەى وەرە المەوە!’ یوسف وتی‘ :معاذ
الله (پەنا بە خوا)! لە ڕاستیدا مێردەكەت گەورەى منە و ڕێزى لێگرتووم و چاك

ڕەفتار بووە لەگەڵم .بێگومان ستەمكاران سەرفراز نابن”’.
پێش هەموو شتێك قورئانى پیرۆز غەیبەت ناكات .ناوى ئافرەتەكە ناهێنێت،
بەڵكو تەنها بە ناونیشانى "ئافرەتى ماڵەكە" ئاماژەى بۆ دەكات.
ئەوە ئافرەتەكە بوو كە هەموو دەرگاكانى داخست .یەكەم دەنگیش بە هەموو
ناز و مەكرێكەوە لە الیەن ئافرەتەكەوە هات .بەدواشیدا دەنگێك لەو كۆتەڵى

عیففەتەوە بەرز دەبێتەوە" :ﭟ ﭠ" ئاى ،حەزرەتى یوسف (َعلَيِْه ا َّلسَلم) بەم
هەڵوێستەى ،چ نموونەيەكى مەزنى ئیرادەیە بۆ هەموو ئەو گەنجانەى كە تا
ڕۆژى قیامەت دێن!
لە ئایەتەكەدا ڕاشكاوانە دیارە كە حەزرەتى یوسف (َعلَيِْه ا َّلسَلم) هەڵوێستێكى
یەكالیەنە و بڕاوەى نواندووە بەرامبەر ئەو داوایەى لێى كراوە .ئينجا تۆ بڵێى
حەزرەتى یوسف مەبەستى كێ بێت كاتێك دەڵێت "ربي"؟ یان ئەوەتا مەبەستى لە
خواى گەورەیە .چونكە الى وايە چوونە نێو گوناهەوە ،نكووڵى كردن و بەدنمەكى
(فەتانەت  -عيصمەت)
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نواندنە بەرامبەر بەو هەموو بەخشایشانەى كە پەروەردگارى پێى بەخشیوە .خۆ
ئاشكراشە كە بەدنمەك و بێوەفاكان هەرگیز بە سەرفرازى ناگەن .یان مەبەستى
لە هاوسەرى ئافرەتەكەیە ،كە ئەمەش خۆى لە خۆيدا هێمایەكە بۆ ئەو وتەیەى
كە هاوسەرى ئافرەتەكە پێشتر وتبووی :ﯘ ﯙ  “بەجوانى ئاگات
لێى بێت!” هەر لە ڕاستیشدا هاوسەرى ئافرەتەكە چاكەى گەورەى لەگەڵ یوسفدا
كردبوو .جا ئیتر لە بەرامبەر هەموو ئەم چاكانەدا یوسف چۆن دەیتوانى بەدنمەكى
بكات؟!
یەكێكى تر لەو خاڵە گرنگانەى كە پێویستە لێرەدا سەرنجى بدرێت ،ئەوەیە كە
هەڵهاتنى حەزرەتى یوسف لە گوناهـ ،هەرگیز لەبەر ئەو چاكە و بەخشایشانە نەبووە
كە خاوەنەكەى یاخود خواى گەورە هەيانبووە بۆى .بەڵكو ئەمە ،تەنها یەكێكە لە
بنەما سەرەكییەكانى بابەتەكە و دابەزینە ئاستى تێگەیشتنى ئافرەتەكەیە .ئەگینا
هۆكارى هەڵهاتنى حەزرەتى یوسف لەگوناهـ ،هەر لە یەكەم ڕستەدا كە لە زارى
دێتەدەر خۆى حەشارداوە" :ﭟ ﭠ  -پەنا دەگرم بە خوا!" كەواتە هۆكارى
هەڵهاتنى لە گوناهـ ،ڕاستەوخۆ پەیوەندى بە ترس و ڕێز و شكۆمەنديى خواى
گەورەوە هەیە .تەقواى پەسەندیش هەر ئەمەیە.
لە هەمان كاتدا حەزرەتى یوسف (َعلَيِْه ا َّلسَلم) بەئاگا بوو لەوەى كە گوناهـ
چ ئەنجامێك بەرهەم دەهێنێت .گوناهـ ستەمە ،تێپەڕاندنى سنورێكى دیاریكراو
و چوونە ناو بازنەیەكى خراپەكێشەوەیە .ئەنجامەكەشى خەسارەتمەنديى هەردوو
دنیایە.
شایانى باسە ئەو ئایەتەى كە بووەتە مايەى هەڵە تێگەیشتن و هەڵە باسكردنى
حەزرەتى یوسف (َعلَيِْه ا َّلسَلم) ،ئەو ئایەتەیە كە ڕاستەوخۆ دواى ئەم ئایەتە دێت:
ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ (يوسف )٢٤ :
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بەرلەوەى بچینە سەر واتاى ئایەتەكە ،واى بە باش دەزانم كە هەڵوێستە
لەسەر چەند وشەیەك بكەین؛ ئەو وشەیەى كە لە ئایەتەكەدا بووەتە تەوەرەى هەڵە
تێگەیشتن ،بریتیە لە وشەى "ه ّ ََم".

وشەى "ه ّ ََم" كردارى ڕابردووە .لە ڕاستیدا ئەم وشەیە واتاى جۆراوجۆر لە خۆ
دەگرێت .بۆیە پێویستە بەگوێرەى حاڵەتى بكەر (فاعل)ى ناو ڕستەكە ،یەكێك
لە واتاكانى هەڵبژێرین .لە زانستى زمانەوانیشدا یاسایەك هەیە دەڵێت( :ئەگەر
بەڵگەیەكى پێچەوانە یاخود نەگونجاویيەك لەگەڵ بابەتەكەدا لە ئارادا نەبێت)
ئەوا واتاى ڕاستەقینە و سەرەكى وشە ،ئەو واتایەیە كە لە یەكەم ڕیزدایە .بەدوور
لە جیاوازيیە ناوچەییەكان ،ڕاو بۆچوونى پسپۆڕانى زمانەوانى لەم بوارەدا جێى
بایەخە .بەراییترین ماناى وشەى "ه ّ ََم" كە لە فەرهەنگەكاندا بەرچاومان دەكەوێت،
"ح ِزنَ"" .أ َ ْقلَ َق" بە واتای :نائاراميى دەروونى ،دڵەكوتێ و بێ
بريتييە لە "أ َ ْقلَ َق" و َ
ئۆقرەیی ،بە حەسرەتەوە سووتان ،سكااڵكردن و كڕوزانەوە دێت.
جا كاتێك ئەم كردارە دەدرێتە پاڵ زوڵەیخا ،ئەم واتایانە دەگەیەنێت“ :زوڵەیخا
لەتاو یوسف (َعلَيِْه ا َّلسَلم) ئۆقرەى لێبڕا و ئاگرى تێبەربوو ،كەوتە تەنگانەوە و
نوقمى دڵتەنگى بوو ”.بێگومان حەزرەتى یوسفیش (َعلَيِْه ا َّلسَلم) بەگوێرەى دنیاكەى
خۆى نوقمى جۆرێك لە بێ ئۆقرەیى و خەمبارى بووە .چونكە ئەو لەو ماڵەدا
دەستبەسەرە .ئەگەر ڕاشى بكردایە ،دیسانەوە دەگیرایەوە و دەهێنرایەوە .زياد
لەوەش ،ئەم ئافرەتە دەسەاڵتى بەسەردا هەبوو .كەوابێ ،وەك چۆن ئافرەتەكە
لەتاو حەسرەت و سووتانى بۆ يوسف ،خەم دایگرتبوو و ئارامى لێبڕابوو ،حەزرەتى
یوسفیش لەتاو عیصمەت و عیففەتى خۆى ئارامى لێبڕابوو .تا ئەو ساتەش كە
پەروەردگارى بەڵگە و بورهانى پیشان دەدا ،بەتەواويى نەيدەزانى كە لەژێر دڵنیایى
و پارێزگاریدایە.
(فەتانەت  -عيصمەت)
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بەڵێ ،خواى گەورە حەزرەتى يوسفى دەپاراست لەوەى پرژەى گوناهـ بەر دامێنى
بكەوێت ،بۆيە بە شورایەك لە بورهان و بەڵگە چواردەورى تەنیبوو .بەاڵم تا ئەو
كاتەى بەڕووى ئەمانەدا بەئاگا دەهاتەوە ،تووشى جۆرێك لە ترس و سەغڵەتى و
داچڵەكین دەبوو .پێم وایە ئەو الیەنەش كە پێویستە بەر لە هەموو شتێك لەسەرى
بوەستین ،ئەم اليەنە بێت .بۆیە بە پێويستى دەزانم لە سۆنگەى ئەم تێڕوانینەوە
جارێكى تر چاو بخشێنرێتەوە بەسەر ئەو تەفسیرانەدا كە قسەيان لەسەر ئەم بابەتە
كردووە.
دووەم :زوڵەیخا بەردەوام لە هەوڵ و تەقەال و پێداگریدا بوو .بەڵێ ،ئەو
ئامانجێكى بۆ خۆى هەڵبژاردبوو؛ هەرچۆنێك بوو دەبووایە یوسف (َعلَيِْه ا َّلسَلم)
بۆ ئەو بووایە ،هەموو خەم و خەفەتەكەشى هەر ئەمە بوو .هەرواش بوو ،ئەوەتا
ئایەتێكى تر باسى حاڵەتەكەیمان بۆدەكات دەفەرموێت :ﰅ ﰆ ﰇ
(يوسف “ )٣٠ :عەشق و ئەوینداریيەكەى دڵى كون كون كردبوو ”.هەرچى
دۆخەكەى حەزرەتى یوسفیشە (َعلَيِْه ا َّلسَلم) ،لە ڕێگەى ئەم ئایەتەوە پيشان دەدرێت:
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
(يوسف “ )٢٤ :ئیتر بەم شێوەیە گوناهـ و تاوان و خراپەمان لێ بەدوورگرت.
چونكە بەڕاستى ئەو لەو بەندانەمان بوو كە یەك پارچە بووبوو بە ئیخالس”.
و بەم وشە عیففەت ئامێز و ئیحسان ڕەهەندییانە باس دەكرێت.
"م ْخلَص"یش كە لەئایەتەكەدا باسكراوە ،گرنگى تایبەتيى خۆى
دەستەواژەى ُ
"م ْخلَص"یش ...حەزرەتى یوسف (َعلَيِْه ا َّلسَلم) لەم
"م ْخلِص" هەیە و ُ
هەیە .بەڵێُ ،
دووەم دانەیەیان ،واتە لەگرۆى موخلەصینە .هەموو پێغەمبەرێك موخلەصە.
موخلیص ،واتە ئەو كەسەى ئیخالسى هەیە .ئەم جۆرە مرۆڤە ،هەر ئیشێك
بكات لەپێناو خواى گەورەدا دەیكات و لە هەموو كار و كردەوەیەكیدا تەنها
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ڕەزامەندى ئەوى مەبەستە .بەم پێیە ،ئەو مرۆڤەى لەنێو پاكیزەیى و دڵسۆزیدا
"م ْخلِص" .بەاڵم وەك
بەردەوام بەدواى بەخوا پەیوەست بوونەوەیە ،پێى دەوترێت ُ
دەبینین ،جارێ لە قۆناغى گەڕاندایە و هێشتا بەدەم ڕێوەیە .بە دەربڕینە
"سیْر ِإلَى اهلل"دايە .واتە ،لە دەمى ڕۆیشتندایە بەرەو خواى
تەسەووفییەكە :لەپلەى َ
گەورە .خەباتى بەدەستهێنانى ئیستیقامەت دەكات لە هەڵسوكەوت و كردارەكانیدا.
بەاڵم موخلەص؛ كەڵە پیاوێكە لە گشت خەم و دوودڵیيەك ڕەخسیوە و لە
لوتكەى ئیخالسدا تەختى دامەزراندووە .موخلەص هەر لە زووەوە ئەو ڕێگایانەى
"سیْر ِم َن اهلل"
تێپەڕاندووە كەوا موخلیص لە تێپەڕاندنیاندایە .بگرە ڕێبوارییەكەى بە َ
گەڕانەوەش لە الى خواوە تاجدار كردووە .جا بۆیە ئەو ساتمە و تەنگوچەڵەمانەى
ئێمەومانان جاربەجار تێیان دەكەوین ،ئەوان هەر ناشزانن چیيە .حەزرەتى یوسفیش
یەكێكە لەمانە .كەوابێ ،ڕەفتار و بیركردنەوەیەك كە تەنانەت لە موخلیصێكیش
ناوەشێتەوە ،چۆن و بە چ شێوەیەك ڕێى تێدەچێت لە موخلەصێكى وەك حەزرەتى
یوسف (َعلَيِْه ا َّلسَلم) بوەشێتەوە؟
لە الیەكى ترەوە قورئانى پیرۆز لە ڕێگەى ئەم ئایەتەوە :ﯼ ﯽ
ﯾ (يوسف “ )٢٢ :جا پاداشتى موحسینان بەم شێوەیە دەدەینەوە”.
ئاماژە بۆ ئەوەش دەكات كە حەزرەتى یوسف لە موحسینانە .ئێمەومانان لە ڕێى
ئیمانەوە بەكردەوە و ،لەڕێى كردەوەشەوە بە ئیمانى تەحقیقى دەگەین .لە كۆتایى
ڕێشدا ئینجا ئەگەر بتوانین بەرز ببینەوە بۆ پلەى ئیحسان .ئەم كۆتا پلیكانەیەى
كە لە قەوسى عرووجدا بۆ ئێمە تەقدیر كراوە ،بۆ پێغەمبەرێك سەرەتاى كار و
یەكەمین هەنگاوى گەشتەكەیەتی .ئیحسان هەروەك لە فەرموودەى" :أ َ ْن ت َ ْع ُب َد
ك تَرَا ُه ،ف َ ِإ ْن ل َ ْم تَك ُْن تَرا ُه ف َ ِإنّ َ ُه یَرَاكَ"یشدا باسكراوە“ ،پەرستشى خواى
اللَ كَأَنّ َ َ
ّٰ
گەورەیە وەك ئەوەى كە بیبینی 1”.جا ئیتر ئەم قۆناغە ،كە بۆ ئێمە دوایەمین
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هم ا َّلسَلم) هەر لە دەستپێكى كارەكەیاندا
سنوور و خاڵى ئاسۆیە ،پێغەمبەران (َعلَيْ ُِ
پێى بەهرەمەند كراون ...ئەوان گەشتەكەیان لە خاڵێكەوە دەست پێكردووە كە لە
ڕوویەكەوە بۆ ئێمە بە پایان دادەنرێت .بۆیە كاتێك هەڵدەستین بە لێكدانەوە و
هم ا َّلسَلم) ،وا پێویست دەكات كە هەمیشە لەم
شیكارى بارودۆخى پێغەمبەران (َعلَيْ ُِ
دیدگایەوە بۆ مەسەلەكان بڕوانین .بە پێچەوانەوە ،ئەگەر لەگەڵ خۆمان بەراوردى
بكەین و لەسەر خۆمان پێوانەیان بكەین ،ئەوا بەردەوام دەكەوینە هەڵەوە و بە هیچ
جۆرێك ناگەین بە حەقيقەتى پێغەمبەران.
زوڵەیخا و حەزرەتى یوسف هەریەكەیان مرۆڤى دوو دنیاى تەواو جیاوازن .ئەوەتا
یەكێكیان مرۆڤێكە لەتاو عەشقەكەى بەرچاوى گیراوە و ئیرادەى ئیفلیج بووە و
لە دنیاى هەستەكانيدا نقوم بووە .ئەوى دیكەشیان پێغەمبەرێكە چاوى بەڕووى
جیهانەكانى ئەو دیودا كراوەتەوە و بە ڕازى ئیحسان گەیشتووە و بووەتە گەوهەر
و كرۆكى ئیخالس .بێگومان ئەویش هەردەم بەرەو دنیاكەى خۆى لە باڵەفڕێدایە.
وەك دەبینن ،بۆ هەردووكیشيان "ه ّ ََم" بەكارهاتووە .بەاڵم واتاى ئەم وشەیە،
بەگوێرەى مەبەست و ئامانجى هەریەكەیان لەوى تریان جیاوازە .بەڵێ ،كاتێك قسە
لەسەر واتاى وشەى "ه ّ ََم" دەكەین ،ئەوا پێویستە ڕەچاوى هیممەت و بنیادى فكرى
و پاشخانى زانستى و جیاوازيى كولتوورى هەردوو بكەرەكە بكرێت و بەگوێرەى
ئەمە واتا ببەخشرێتە وشەكە .جا لەو تابلۆیەشدا كە پاش كەمێكى تر دێتە كایەوە،
جیاوازى نێوانیان بەڕوونى دەردەكەوت .یوسف (َعلَيِْه ا َّلسَلم) بەرەو عیصمەت و
عیففەت هەڵدێت و زوڵەیخاش بەرەو شەهوەت و گوناهـ ..هەروەك بڵێى هەردووكيان
لە پێشبڕكێدا بن .حەزرەتى یوسف هەڵدەهات و ئەوى تریش دوایكەوتبوو .ئەگەر
لە حەزرەتى یوسفدا هێندەى گەردیلەیەك مەیل و ویست هەبووایە ،ئاخر خۆ
ڕاوەدونانێكى لەو جۆرە ڕووى نەدەدا! ئەمە ماناى وایە كە بڕیار و نیاز و ئامانجى
حەزرەتى یوسف تەواو جیاواز بووە .هەڵهاتنەكەشى هەر بەرەو ئەو ئامانجە بااڵیە
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بووە .جا خۆ كاتێكيش تەماشاى ئەو مشتومڕە دەكەین كە لە نێوانياندا ڕوویداوە،
زۆر بە ڕوونى ئەم الیەنە دەردەكەوێت.
بەڵێ ،حەزرەتى یوسف بە جۆرێك لەدەست زوڵەیخا هەڵدێت ،وەختێ ئافرەتە
لەدواوە ڕایدەكێشێت و دەیەوێت نەهێڵێت لە ژوورەكە بچێتە دەرەوە ،كراسەكەى لەدواوە
دەدڕێنێت .ڕێك لەو كاتەدا حەزرەتى یوسف دەرگاكە دەكاتەوە و دەردەپەڕێتە دەرەوە،
ئافرەتەش بە دوايدا .ئیتر بەم ڕاوەدوونانەوە خۆیان لەبەردەم وەزیردا دەبیننەوە .لە
وەها حاڵەتێكدا كە ئافرەتە لە پەشۆكاویدا نازانێت چى بڵێت و چى بكات،
خێرا دەكەوێتە بەرگرى كردن لە خۆى و بوختان هەڵبەستن بۆ حەزرەتى یوسف..
بەڵێ ،دەكەوێتە بوختان هەڵبەستن .بەاڵم نە خۆى باوەڕى بە قسەكانى خۆى
دەكرد ،نە مێردەكەشی .ئینجا لەو بەینەدا شایەتیش هەبوو .شایەتێك كە بەبێ
دەنگییەكەى ڕەوانگۆترين وتاربێژانى بێدەنگ دەكرد ،بەدڵنیاییەوە ئەو شايەتەش
كراسە دڕێنراوەكەى حەزرەتى یوسف بوو .ئەمە وێڕاى ئەوەى كە یەك لە خزمانى
ئافرەتە یاخود منداڵێك كە تا ئەو كاتە زمانى نەپژابوو ،واژۆى شایەتيى خۆى
لەسەر ڕووداوەكە دەكات.
مەسەلەكە ڕوون و ئاشكرا بوو؛ حەزرەتى یوسف تاڵە موویەك چییە مەیلى
بەالى گوناهدا نەچووبوو .چونكە كراسەكەى لەدواوە دڕابوو .خۆ ئەگەر نیازى
شتێكى واى هەبووایە و ئافرەتەش لە حاڵەتى بەرگری كردندا بووایە لە خۆى،
ئەوكات دەبوو دڕاویى كراسەكە لەپێشەوە بووایە .ئەوە بوو یوسف (َعلَيِْه ا َّلسَلم) هەر
لەوێدا یەكێك لە بەڵگەكانى بینی .ئەوە بوو پەروەردگارى لەڕێى كراسێكى دڕاوەوە
پاراستبووى و هەنگاوێكى ترى بەرەو ئایندە پرشنگدارەكەى پێ هەڵنابوو.
جا ئیتر بەم شێوەيە" ،ه ّ ََم"ەكەى حەزرەتى یوسف بەرەو ئامانج و ئەوینەكەى
خۆى بووە و ئەوەى زوڵەیخاش بەرەو ئەوینەكەى خۆى .بەشێك لەو موفەسسیرانەى
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كە "ه ّ ََم"ى مرۆڤێك كەوا خەڵوەتكێشى خەڵوەتى ئیالهییە و ،پێغەمبەرێك كە
هەمیشە بە هەستى چاودێرى خواى گەورەوە دڵى لە لێداندایە ،لەگەڵ "ه ّ ََم"ى
ئافرەتێكدا ،كە جگە لە شەهوەت و ئارەزووبازى چاوى هیچى دیكە نابێنێت ،بەیەك
چاو تەماشا دەكەن و لە تاى هەمان تەرازوودا كێشانەیان دەكەن و بیر و نیازى
هەردووكیان لەنێو تەمومژ و چەڕە دووكەڵى حەزە جەستەییەكاندا موتااڵ دەكەن،
لە ڕاستیدا بەهۆى ئەوەى چاویان لە بینینى وەها الیەنێكى ناسك و هەستیار
كەال بووە ،كەوتوونەتە نێو هەڵەیەكى گەورەوە .پێشم وایە هەموو ئەو ڕاڤە و
لێكدانەوانەى كەوا پاڵپشتیان قورئان و سوننەت نییە و تەمغەى ئەو دوو سەرچاوە
كەوسەرییەیان پێوە نییە ،دەبێت جارێكى تر چاویان پێدا بخشێنرێتەوە .لەو باوەڕەدام
ئەم چاو پیاخشاندنەوە و ڕاستكردنەوەیە ،ڕۆحى ئەو كەڵەزانا دڵسۆزانەشمان شاد
بكات كەوا بوونەتە قوربانى دەستى ئیسرائیلییات .چونكە مەگەر هەر خوا خۆى
بزانێت بەهۆى ئەم هەڵەیەیانەوە لە چ فەیز و بەرەكەتێكى مەعنەوى بێ بەش بوون!
بەڵێ ،بەتەواوى دڵنیاییمانەوە دەڵێین كە :ئەوانەى دەیانەوێت پێغەمبەران وەك
مرۆڤانى ئاسایى هەڵبسەنگێنن و بە تەرازووە سەركەرەكانى خۆیان لە كێشانەیان
بدەن ،ئەوا با بزانن كە لە كەشى مەعنەوى و بۆن و بەرامەى ژیانبەخشى ئەو
سەروەرانە بێ بەش دەبن.
سەفسەتەگەلێكى هاوشێوەى ئەوەى كە :حەزرەتى یوسف لە ناخى دڵیەوە بەنیاز
بوو بەرەو داواكەى زوڵەیخا مل بنێ ،كەچى لەو كاتەدا حەزرەتى یەعقوبى (َعلَيِْه
ا َّلسَلم) بینی“ ،دەمى داچەقیبوو و بە سەرسامییەوە دەیڕوانییە یوسف ”.لە
نموونەى ئەو بوختانانەن كە كتێبە شێوێنراوەكان بۆ پێغەمبەرانى هەڵدەبەستن و
دەیانەوێت عیصمەتەكەيانى پێ عەیبدار بكەن .بۆیە پێویستە بە هەموو شێوەیەك
لە سەرچاوەكانماندا بسڕرێنەوە!..
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عەبدولعەزيز دەبباغ كە یەكێكە لە ئەولیا گەورەكان ،لە ڕاڤەى ئایەتی:
ﭬ ﭭ ﭮ ﭰ ﭱ (يوسف )٢٤ :دا" ،ه ّ ََم" بەم جۆرە لێكدەداتەوە:
“زوڵەیخا بەگوێرەى خواستى بیر و بۆچوون و تەسەوورى خۆى ڕاپەڕى ،حەزرەتى
یوسفیش (َعلَيِْه ا َّلسَلم) بە مەبەستى دەست پێهەڵگرتنى زوڵەیخا لەم كارە ،ڕاپەڕى.
ڕەنگە بەنیاز بووبێ لێى بدات یان دەستى لێ بەرزبكاتەوە ”.ئەمە دەڵێت و لەم
گۆشەیەوە وشەى "ه ّ ََم" لێك دەداتەوە 1.شایانى باسە شنەى شەماڵى ئیالهى،
ئاسۆى نەخوێندەواريى ئەم زاتەى ڕۆشن كردووەتەوە و چەندین گەوهەرە پەیڤى
ترى بەسەر زاردا هێناوە.
ئاخر چۆن دەكرا شتێكى جیاواز لەمە ،سەبارەت بە بەژن و بااڵیەكى وەك
ُ
حەزرەتى یوسف بێت بە خەیاڵدا ،لە كاتێكدا پێغەمبەرى خوا َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ
لەوەاڵمى ئەوانەدا كە پێیان وت“ :تۆ كەریمیت .واتە :میهرەبان و بەخشندە و
خانەدان و بەڕێزیت ”.حەزرەتى یوسفى بە نموونە هێنايەوە و فەرمووى:
ُوب ْب ِن
وس ُف ْب ُن ي َ ْعق َ
يم ْب َن ا ْل َك ِريمِ ْب َن ا ْل َك ِريمِ ْب ِن ا ْل َك ِريمِ يُ ُ
ِإ ّ َن ا ْل َك ِر َ
ِإ ْس َح َ
اللِ
ِيل ٰ ّ
يم َخل ِ
اق ْب ِن ِإ ْبرَاهِ َ

واتە“ :كەریمى كوڕى كەریمى كوڕى كەریمى كوڕى كەریم ،یوسفى كوڕى
یەعقوب كوڕى ئیسحاق كوڕى ئیبراهیم (خلیل اهلل)یە 2”.حەزرەتى ئیبراهیم
باپیرەگەورەى و ،ئیسحاق باپیرى و یەعقوبيش باوكيەتى .ئیدى یوسف ،كەریمى
كوڕى كەریمێكى ئاوایە ...پێغەمبەرى خواش بەم دەربڕینانەى ،حەزرەتى یوسفى لە
پلەیەكى وادا نیشان دەدا ،كە ئێمە تەنانەت بە خەیاڵیش نایگەینێ.
ئاخر ئەگەر كەسانێكى سادە و ساكارى وەك ئێمە كە نەك هەر لە كاكڵە و
 1عبدالعزيز الدباغ ،اإلبريز ال.٢١٢
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پوختەى بوون نین ،بەڵكو بگرە لە خڵتەكەشین ،بیرمان بەالى گوناهێكى لەو
جۆرەدا نەچێت ،دەى دانانى ئەگەرى ئەوەى كە ئەو پێغەمبەرە پاكداوێنە مەزنە
تەنازوولى بۆ شتى وا كردبێت ،جگە لە سەفسەتەیەكى دوور لە ژیرى و جاڕى
دەست لەكاركێشانەوەى ئەقڵ و مەنتیق ،چ شتێكى ترە؟! نە ئەقڵ و نە نەقڵیش
هیچ كامیان شتى وایان پێ قبووڵ نییە.
پێغەمبەرێك ،وەختێ ئاشووفتەیى ژنان ڕووى لە زیاد بوون كرد و بازیى لە
خشتەبردنیان چووە ڕەهەندێكى ترەوە ،ڕووى كردە پەروەردگار و وتی“ :پەروەردگارا،
من زیندانم بەالوە خۆشترە لەوەى ئەوان بانگم دەكەن بۆى 1”.ئەمەى وت و
ژینى خۆشى و زەوق و سەفاى كۆشكى بەجێهێشت و لەپێناو عیففەت و داوێن
پاكییەكەیدا بە ژیانى بۆگەن و پڕ چەرمەسەرى بەندیخانە ڕازى بوو .جا ئایا
چوونە ژێر بارى نزیكەى نۆ ساڵ ژیانى پڕ مەینەتى و ناخۆشى بەس تەنها لەبەر
عیففەت و عیصمەتەكەی ،بەس نییە بۆ سەلماندنى عیصمەتەكەی؟ لەو الشەوە
ئافرەتانێك كە لە بەرامبەر جوانى و قەشەنگيى ئەم الوە داوێنپاكەدا لەهۆش خۆ
چووبوون و دەستى خۆیان بڕیبوو 2.ئافرەتانێك كە بەمەبەستى خولقاندنى دۆخێكى
دژوار بۆى ،سەوداسەرى و ئەوینى زوڵەیخایان بۆى باڵوكردبووەوە و لەپێناو نزیك
بوونەوە لێى ،ڕێگەى لە خشتەبردن نەمابوو تاقى نەكەنەوە 3.كەچى هەموو جارێك
ئەم گەنجە ئیمان گرانێتییەیان لە بەرامبەر خۆیاندا دەدیتەوە و بایى فلسێكیش
بێت نەیانتوانى مەیلى لێ بستێنن.
ئيتر ئەو پێغەمبەرە مەزنەش كەوتە دوعا كردن و لەپەروەردگارى پاڕایەوە
تاوەكو كۆمەكى بكات نەكەوێتە ناو ئەو بازنە خراپەكێشەوە .پەروەردگاریشى
1
2
3

بڕوانە :سورەتى يوسف ،ئايەتى .٣٣
بڕوانە :سورەتى يوسف ،ئايەتى .٣١
بڕوانە :سورەتى يوسف ،ئايەتى .٣٠
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پاڕانەوەكەى گیراكرد و لە زینداندا زامنى پارێزراویى كرد .لەپاش ئەويش دەرگاى
زیندانەكان هەروا بەكراوەیى مانەوە بۆ دەردمەندانى هەموو سەردەم و قۆناغەكان
و ،بەندیخانەكان بۆ خزمەتگوزارانى ئیمان و قورئان و كارگوزارانى حەقیقەت بوون
1
بە "مەدرەسەى یوسفیە".
ئەوەندە بەتەنگ عیففەتەكەیەوە بوو ،ئەوەبوو ئەو ڕۆژەى هەواڵیان دايێ و
پێیان وت“ :ئیدى سەربەستیت ،ئازاد بوويت لە زيندان!” ئەو پێداگرى كرد و
2
وتی“ :هەتاوەكو داوێنپاكیم بۆ هەموان ئاشكرا نەبێت ،لە زیندان ناچمە دەر”.
داوێنپاكيى شتێك بوو و سەلماندنیشى شتێكى تر ..هەردووكیشیان لە ڕوانگەى
ئەو ئەركەى كە لە ئایندەدا ڕایدەپەڕاند ،ڕۆڵى زۆر گرنگ و بەرچاویان دەگێڕا.
ئەوەبوو لە زیندان نەچووە دەر ..زوڵەیخاش لە جێیەكدا و بە ئامادەبوونى هەموان
دانى نا بە تاوانەكەیدا .دواتریش باسى ئەوەى كرد كە حەزرەتى یوسف چ هێما و
3
نموونەیەكى بااڵى داوێنپاكییە.
جا ئيتر لە كاتێكدا كە تەنانەت زوڵەیخاش دان بە تاوانەكەیدا دەنێت و
عیصمەتى ئەو ڕادەگەیەنێت ،دەبێت چى بەوانە بوترێت كە هێشتا هەر بوختان بۆ
ئەو پێغەمبەرە پایەبەرزە هەڵدەبەستن؟ ڕاستییەكەى منیش نازانم...

ج) ...ئينجا عیصمەتى سەروەرمان

ُ
َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ

هەموو پێغەمبەران مەعصومن .سەروەرى پێغەمبەرانیش ،مەعصومى سەروو
مەعصومانە .ئاخر چونكە ئەو سوڵتان و سەردارى پێغەمبەران و مەبەستى مەزنى
بەدیهێنانى گشت بوونەوەرانە .بەڵێ ،چامەى نبووەت تەنها سەروا(قافیە)یەكى
1
2
3

بڕوانە :وتەكان ،پەراوێزىمەقامى دووهەمى وتەى سيازدەهەم.
بڕوانە :سورەتى يوسف ،ئايەتى .٥٠
بڕوانە :سورەتى يوسف ،ئايەتى .٥١
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213

(جَّل َجَللُُه) هەرە خۆشەویستەكەى خۆيى
مابوو بخرێتە سەری .خواى گەورەش َ
وەك دوا سەرواى ئەو چامەیە بەدیهێنا .تا ئەو كاتە ،تاوسێك نەبوو لە ئاسمانى
پێغەمبەرایەتیدا لە پەروازدا بێت .ئەو هات و بوو بە تاوسى ئەو ئاسمانە .هەر
پێغەمبەرێك بۆ كات و شوێنێكى دیاریكراو نێرراوە ..كەچى سنوورى كاتى ئەو،
ئەبەد موددەت و ،چێوەى شوێنەكەشى سەرانسەرى گەردوونە .دوێنراوەكانیشى
1
تێكڕاى بوونەوەرانن بەجارێ.
بەڵێ ،هیچ كام لە پێغەمبەران بەوێنەى ئەو ،بە وەها شێوەیەكى گشتگیر و
هەمەالیەن حەقیقەتى بوونيان ڕاڤە نەكردووە و لێى نەدواون .پێویستیشى نەكردووە
لێى بدوێن ،چونكە ئەركى سەرشانى ئەوان نەبووە .ئینجا ئەوەشى بچێتە سەر كە لەو
سەردەمانەدا هێشتا زانستەكان نەدۆزرابوونەوە و چنراوى بوونیش ڕیشاڵ ڕیشاڵ
َّ ُ
اهللتَع َ
شيتەڵ نەكرابووەوە .هەموو ئەمانە لەسەردەمى حەزرەتى موحەممەد َ
َال
(صلَى
َسلَّ ْم)دا دەهاتنە گۆڕێ ...هەرواش بوو .بەڵێ ،هیچ كام لەو فەرمایشتانەى
َعلَيِْه وَ
فەرموونى ،لەگەڵ زانستى ڕاست و دۆزینەوە ڕاستەكاندا دژیەك دەرنەچوون.
پێغەمبەرانى تریش هەریەكەیان ئەستێرەيەكى نوورپەخشانە بۆ خۆى .بەاڵم
كە چاویان بە خۆر كەوت ،پرشنگ و ڕووناكى خۆیان پێچایەوە و لە سینەیاندا
شاردیانەوە .چونكە ئەو نوورەى هاتبوو ،خۆرى خۆران و یەكەمین هەوێنى بوون
و خاوەنى نوورى ڕاستەقینە بوو .بوصەیرى چەند لەسەر زارى شیرینە كە دەڵێت:
ف َ ِإنّ َ ُه َش ْم ُس ف َ ْض ٍل ه ُْم كَوَاك ُِب َها یُ ْظ ِه ْر َن أَنْوَارَهَا لِلنّ َِاس فِي الظُّ ْلمِ
ئەو خۆرى فەضلە ،ئەوان هەسارەى

تيشكى بۆ خەڵك پەخش دەكەنەوە ،دەمى تاريكى
بەڵێ ،ئەو سەروەرە مەعصومى مەعصومانە .هەر بۆیە عیصمەتەكەشى
 1بخاري ،تيمم 1؛ مسلم ،مساجد .3
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لەسەروو هەموو عیصمەت و ،عیففەتەكەشى لەسەروو هەموو عیففەتەكانەوەیە.
ئەوەتا دەبینین تەنانەت سەرسەختترین نەیارەكانیشى دەستەپاچە بوون لە
دۆزینەوەى تاكە وشەیەك كە عیففەت و عیصمەتى ئەو ئازیزەى پێ عەیبدار بكەن
و نەیانتوانیوە لەم ڕووەوە بچووكترين تانە و تەشەرى لێ بدەن .هەتا دنیاش دنیایە
هەر ناتوانن ،چونكە ئەو كۆتەڵەى عیففەت و كەلووى عیصمەتە .ئاخر چۆن
دەكرا خەیاڵى ئەوە بكرێت ئەو پێغەمبەرە ئازیزە چمكى تۆزاویى و دامەنى پریشك
پرژاو بووبێت ،لە كاتێكدا ئەو ،پوختە و پاڵفتەى پاكیزەییە و بە ُ"م ْصطَفی"یەتى
ٰ
بەدیهێنراوە!
دوژمنەكانى هەموو جۆرە بوختانێكیان بۆ هەڵبەست .ئەوەتا پێیان دەوت
"مەجنون" 1.ڕاستیەكەى لە ڕوویەكیشەوە ئەو مەجنون و دێوانەى حەق بوو ..لەم
پێناوەشدا هەرچییەكى هەبوو هەڕاجى كردبوو .كێش بیویستایە دەیتوانى تااڵنى
بكات .هەرچى دەسكەوتى ئەم كارەشە ،شادبوون بوو بە بەهەشت و دیتنى جەمال
اهلل...
ئینجا دەیانوت جادووگەرە 2..بەڵێ ،تەنانەت كەللەڕەقترین مرۆڤەكانیش لە
حوزوورى ئەودا دەتوانەوە و هەرچى كوفرى ناو ناخیانە لە بناغەوە هەڵدەتەكی.
جا بۆ مەگەر لە ژمارە دێن ئەوانەى كەوتنە نێو ئەفسوونى ئەوەوە و لەڕێى ئەودا
سەر و ماڵیان بەخت كرد .ئیدى ئەو بێباوەڕانەى كە ژیرییان دابەزیبووە چاویان،
شتێكیان بۆ نەمابووەوە بیڵێن و چڵێكیان دەست نەدەكەوت كەودەنى خۆیانى لێ
گیربكەن .بۆیە سەریان كردبووە وڕێنە كردن و دڵنەوایى خۆیان لە سەفسەتەدا
دەبینییەوە و دەیانوت“ :هەموو ئەم پەروانانە بە ئاتەشى جادوو دەسووڕێنەوە”.
 1بڕوانە :سورەتى الحجر ،ئايەتى ٦؛ سورەتى الصافات ،ئايەتى  ،٣٦سورەتى الدخان ،ئايەتى ١٤؛
سورەتى القلم ،ئايەتى .٥١
 2بڕوانە :سورەتى يونس ،ئايەتى ٢؛ سورەتى ص ،ئايەتى .٤
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كەچى لە ڕاستیدا ئەوەى ئەوانى پەروانەئاسا خستبووە سووڕانەوە ،هێزى ئیمان و
جیلوەى كەماڵ و كێشەنیى جەماڵ بوو.
هەر بەو دەمهەڵبەستانەى سەرەوە نەوەستان ،بەڵكو زیاد لەوەش ڕۆیشتن و
بوختانى كاهینیشیان دایە پاڵی 1.ئەى ئەوە نییە لە جێى خۆى دانیشتووە و هەواڵى
هەموو ئەو شتانە دەدات كە تاوەكو ڕۆژى قیامەت ڕوون دەدەن! ئاخر ئەوان هەتا
ئەو ڕۆژەش هەر لە كاهینەكانەوە ئەو جۆرە قسانەیان بیستبوو .لە كاتێكدا ئەگەر
كەمێك سەرنجیان بدایە ،ئەوا زۆر بە ئاسانى دەیانتوانى ئەو سەروەرە لەو كاهینانە
جیابكەنەوە كە قسە و گوفتاریان پڕ درۆ و دەلەسە بوو .بەڵێ ،سەروەرمان
هەمیشە ڕاستى دەوت و تەنها هەواڵى ئەو شتانەى دەدا كە دەیبینین ،نەك شتانى
تر.
ئینجا ئەگەر ئەو -حاشا -دێوانە بێت ،ماناى وایە شتێك نییە لە دنیادا ناوى
ژیرى بێت .شتانێكى ناڕەوا و دوور لە ڕاستى وەك كەهانەت و جادوو ،تەنانەت
بە خەونیشیدا گوزەريان نەكردووە .ئاخر خەونەكانیشى بەوێنەى ژیانی ،جددى و
ڕاستەقینە بوون .ئەو سروە پیرۆزانەى لە قەدپاڵە ڕوو بە جیهانە ئەو دیویيەكانى
2
ژیانیەوە شنەیان دەهات ،بەشێكیان لە پەیامەكەى پێكدەهێنا.
بەڵێ ،ئەوە بوو هەموو ئەو قسە پڕ زرق و باقانەیان بەخەرج دا كە بە هیچ
جۆرێك لەگەڵ ژیرى و مەنتیق و داوەریدا یەك نەدەهاتنەوە .بەاڵم هیچيان زاتى
ئەوەيان نەكرد تاكە وشەیەكیش لەسەر عیصمەت و عیففەتى ئەو سەروەرە بڵێن.
چونكە تەنها دەم كردنەوە لەم بابەتەدا بەس بوو بۆ ڕیسواكردنى خاوەنەكەی.
دۆستیش و دوژمنیش ئەمەيان زۆر باش دەزانی.
 1مسلم ،فضائل الصحابة 132؛ أحمد بن حنبل ،المسند 174/5 ،17/1؛ إبن كثير ،البداية
والنهاية .62/3
 2بخاري ،تعبير 5-1؛ مسلم ،رؤيا .9-6
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تاوەكو ئێستا هەزاران كەس و بە سەدان هەزار كتێب باسیان لەو پێغەمبەرە نازدارە
كردووە .ئينجا وەك چۆن لەنێويشياندا چەندین پەروانەى دەورى ئەو مەشخەڵەى
تێدايە .ئاوەها ،ئەو شەمشەمەكوێرانەشى تێدايە كە چاویان بە ڕووناكى هەڵنايەت.
بەاڵم ئەوەى جێى تێڕامانە ئەوەیە كە تەواوى ئەم مرۆڤانە ،بە جیاوازى بیر و
بۆچوون و تەنانەت ئایینیشیانەوە ،لە خاڵێكدا یەكیان گرتووەتەوە .ئەو خاڵەش،
ُ
خاڵى تەسدیق و داننانە بە عیففەت و عیصمەتى پێغەمبەرى خوادا َ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه
َسلَّ ْم).
وَ
لە ڕوویەكەوە ئێمەش پەروانەى ئەو مەشخەڵى نوورەین .ئەوەتا چى قسە و
گوفتارمان هەیە ،هەموویمان كردووەتە بااڵگەردانى عیففەت و عیصمەتى ئەو
سەروەرە و هەر بە دەورى ئەو تەوەرەیەدا دەيهێنین و دەيبەین .واش نەزانن ئەمە
قەدرشوناسى و پێزانینى ئەو پێغەمبەرە پێشەوایەیە ،بەڵكو هاوشێوەى ماف و واجب
و ستایشى گشتی ،تێگەیشتن و تێگەیاندنى جەبرییە .لێرەدا شتێك هەیە بێ
دانپیانان و بیرخستنەوەى پێم خۆش نییە بەسەریدا تێ بپەڕم :خوێنەرانى هێژاى
ئەم دێڕانە ،نەكەن لە دوتووێى دەربڕینەكانى مندا بەدووى ئەو زاتە و عیففەتەكەیدا
بگەڕێن! با چاوساغ و ڕابەرى ڕاستەقینەتان لەم بابەتەدا؛ سەرچاوەكانى سەلەفى
صالح و ویژدانە پاك و بێگەرد و سازگارەكانى ئەوان بێت .ئەو ویژدانەى كە
هەمیشە حەق تەعاالى تێدا دەبینرێت .ئەو نوێنەرە هەرە پاكیزەیەى حەقیش،
مەگەر تەنها لەڕێى ئەم ویژدانانەوە بناسرێت.
هاودەم لەگەڵ ناخ و دەروونمان ،ویژدانەكانیشمان تەختى ئەبەديى ئەوینى
ئەون .ئەوە چ تەختێكى پایەبەرزى قەدر بڵندە وا بووەتە سرەوتگاى سوڵتانى
پێغەمبەران (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) .ئیدى ئێرە ئەو شوێنەیە كە تیایدا گوفتار بۆ من
فضُل َصَلٍة وَ
دەبێتە تاڵى بەم 1و ئاوازى نەسرەوتى ڕۆژانێك ..شتانێك لە ناخمدا دەژەنێت .چ
 1ئەو تاڵەى تار و عود و ئامێرە مۆسيقييە ژێدارەكانى ترە كە ئاوازى پڕ و درشت و ئەستوور
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بكەم بەدەست خۆم نییە ،هەركات ئەم تاڵە ڕيشەى دەردمەنديى بەردەكەوێت ،زارم
بە چریكەى ئەم وشانە دەخاتە گۆ:
ئەى نەبى مەعصوم ،وەك چۆن چواردە سەدە لەمەوبەر دەركەوتيت ،ئاوا جارێكى
تر خۆتمان پیشان بدەوە .وەك چۆن دنیاى ڕەشڕەنگى نەفامیت ڕووناك كردەوە،
ئاواش سەرێك لەم مەملەكەتەى ئێمە بدە ..بەڵێ ،سەرێك بدە و شەوگارى نووتەكە
چاوى ئێمەش پرشنگ ڕێزان بكە .چى دەبێ ،ئەسپەكەت تاوبدە و ڕوویەك لەم
واڵتەى ئێمەش بكە .بڕوا بكە سوارچاكانى تازە پێگەیشتووى ڕووناكى ،چیدى
تەنها جێت ناهێڵن .تاكە بزەیەكى تۆ ،تەنها ئاماژەیەك لە تۆوە ،بەسە بۆ ئەوەى
سەر و ماڵیان بخەنە مشتیانەوە و بیدەن بەدەم باوە.

 .١بەشێك لە بەئاگاهێنانەوەكانى قورئان تايبەت بە سەروەرمان
لە قورئانى پیرۆزدا هەندێك بەئاگاهێنانەوە هەیە كە ڕاستەوخۆ ڕوویان لە
پێغەمبەرى خوایە (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) .ئەم بەئاگاهێنانەوانە ،لە ڕواڵەتدا وا دەردەكەون
كە سازگاريى مەعصومیەت و بێگوناهيى ئەو سەروەرە بشێوێنن .دووریش نییە
هەندێ كەس وا بیربكەنەوە و بڵێن“ :باشە ئەگەر هەڵەیەك لە ئارادا نەبێت ،ئيتر
چ پێویست بە ئاگاداركردنەوە دەكات؟!” ئەمە لە كاتێكدا وەك چەندین جارى
تریش دووپاتمان كردووەتەوە ،ئەم ئاگاداركردنەوانە هەرگیز دەرەنجامى گوناهـ و
هەڵە نەبوون ،بەڵكو لەوانەیە پێغەمبەرى خوا لە هەندێ لە ئیجتیهادەكانيدا لە
كاتێكدا جوانترین و چاكترین وەستابێت ،ئەو چووبێت جوان و چاكى هەڵبژاردبێت.
ئەمەش بە هاوشانى كەسێكى وەك ئەو نەبینرابێت كە هەمیشە نمایندەى جوانترین
و چاكترینە ،بۆیە هۆشیارى دراوەتێ و وەبیرى هێنراوەتەوە.
دەردەكات.
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ئەمە هەروەك ئاگاداركردنەوەى ئێمە وايە كاتێك دەستبەردارى ئاوى كانیاو
دەبین و بە ئیجتیهادى خۆمان دەچین ئاوێك بەكاردێنین كە بەو ئەندازەیە پاك
هم ا َّلسَلم) دەكرێ لەسەر ئەوە ئاگادار
و سازگار نییە .بەڵێ ،پێغەمبەران (َعلَيْ ُِ
كردنەوەيان بدرێتێ كە تا ئاوى كەوسەر وەستابێت ،دروست نییە ئاوى زەمزەم
بخۆنەوە .ئێمەومانان ئەگەر پێمان بخزێت و پەنا بە خوا بەرەو كەندەاڵنى دۆزەخ
تل ببینەوە ،سەرزەنشت دەكرێین .كەچى ئەوان ،ڕەنگە هەمان ئەو سەرزەنشتەى
ئێمەیان لەبەر جێگۆڕكەیەك ئاڕاستە بكرێت لەو كاتەدا كە لە ئاسمانەكاندا لە
پەروازدان .لەبەر ئەوە ،بە هیچ شێوەیەك دروست نییە پێغەمبەران بەگوێرەى
دنیاى خۆمان هەڵبسەنگێنین و بەو شێوەيە بڕیاريان لەسەر بدەین .پێغەمبەرانێك
كە لە كۆشكدا پێشوازییان لێكراوە و شەرەفمەندى حوزوور بوون .ئیتر چۆن
دەكرێ ئەمانە و ،كەسانێك كە لە دەرەوە ماونەتەوە ،بگرە هەر نەيانتوانيوە نزیك
دەروازەى باخچەى كۆشكەكەش ببنەوە ،بە یەكچاو تەماشا بكرێن و لە هەمان
تادا كێشانەیان بكرێت .ئەوەى دەرەوە تەنانەت زەردەخەنەكەشى سەدەقەیە .كەچى
لەوانەيە زەردەخەنەى ئەوەى وا لە حوزووردا بە نادروست دابنرێت .بەڵێ پێوەر و
تەرازووەكان تەواو جیاوازن .بۆیە وا پێویست دەكات لەو ڕوانگەيەوە بڕوانينە ئەو
بەئاگاهێنانەوانەى كە قورئانى پیرۆز ئاڕاستەى پێغەمبەرى خواى كردوون.

ُ
َ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه

باشە ئەى ئەو ئاگاداركردنەوانە چین؟ بۆچى ئاڕاستەى پێغەمبەر
َسلَّ ْم) كراون؟ ئێستاش با پێكەوە بچینە خزمەت دانە بە دانەى ئەم الیەنانە و،
وَ
لە هەر یەكێكیشیاندا ڕووى گەشى ئاوڕدانەوەى پڕستایشى ژێر ڕووخسارى ئەو
گوفتارە ڕەنگ ئاگادارییانە و ،پاداشت و فەزیلەتى ئەو كردەوانە بەچاوى خۆمان
ببینین كە وەك گوناهـ دێنە پێش چاو .ئینجا لە كۆتاییشدا ڕوو بەو نازدارە بڵێین:
“لە عیصمەت و عیففەتیشدا بێ هاوتايت و وێنەت نییە ”.و ئەمجارەشيان لە
ڕوانگەى عیصمەتەوە جاڕى پێغەمبەرایەتییەكەى بدەین بە گوێى هەموو جيهاندا.
(فەتانەت  -عيصمەت)
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 .٢ئاگاداركردنەوەكانى قورئان و ڕازى پشت پەردە
دیلەكانى بەدر

ئەم ئایەتەى كە بە بۆنەى دیلەكانى جەنگى بەدرەوە دابەزیوە ،وەك
ُ
ئاگاداركردنەوەیەك دەردەكەوێت بۆ پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم)  .ئایەتەكە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
دەفەرموێت:
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯧ
ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯮﯯﯰﯲﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯽﯾ ﯿﰀﰁ
ﰃ ﰄ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ (األنفال )٦٩-٦٧ :
“بۆ هیچ پێغەمبەرێك نەبووە دیلى هەبێت ،تا ئەو كاتەى بەتەواوى پایەدار
و جێگیر دەبێت لە زەویدا .ئێوە (ئەى ئیمانداران ،بە دەستدانە كۆكردنەوەى
غەنیمەت بەرلەوەى پشتى دوژمن بشكێنن و ،دەستگیركردنى دیل لەپێناو
فیدیەدا) ماڵ و شمەكى كاتیى دنیاتان دەوێ ،لەكاتێكدا خواى گەورە دەیەوێت
ئاخیرەت بەدەست بهێنن (كە هەتاهەتاییە بۆتان) .خواى گەورە عەزیز
(بااڵدەستە بەسەر هەموو شتێكدا) و حەكیمە (خاوەنى دانستى ڕەهایە لە
هەموو حوكم و كاروبارە ڕەببانییەكانیدا) .خۆ ئەگەر پێشتر لە الیەن خواى
گەورەوە حوكمێك نەدرابایە ،ئەوا لەسەر ئەو شتانەى وەرتان گرتن ،بێ هیچ
گومانێك سزایەكى گەورەتان بەردەكەوت( .بەاڵم لەبەر ئەوەى حوكمێكى وا
دراوە) كەوابوو بخۆن لەو شتانەى دەستان كەوتووە ،بە چاكى و بە حەاڵڵی .لە

خوا بترسن .بەڕاستى ئەو خوایە لێخۆشبوو و میهرەبانە”.
پێغەمبەر نابێت دیلى هەبێت .پێغەمبەرانى پێشووش نەیان بووە .جا مادەم
خاوەن دیل نەبووە ،دەى كەواتە چى لەو دیالنە بكردايە؟
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هەتا ئەو كاتەى پێغەمبەر پێى لە زەوى جێگیر دەكرد و لەسەر پێى خۆى
ڕادەوەستا و بێ كۆمەكى و پشتیوانى كەس لەڕووى بیر و بانگەوازەوە خۆى
دەسەلماند و گوزارشتى لەخۆى دەكرد ،نەدەبوو كارێكى وا بكات .واتە؛ با
لەبەرامبەر فیدیەشدا بووایە ،نەدەبوو دیلەكانى ئازاد بكردایە .بەڵكو دەتوانرا
ئەمە بكرێتە هۆكارێك بۆ هەستانەوەى موسوڵمانان و خێراكردنى گەیشتنیان بە
پێگەى شایستە لەنێو هاوسەنگیەكاندا و ڕێخۆشكردنێك بۆ بوونە هێزێكى كاراى
ناوچەكە ..جا خۆ خواستى سروشتە ناوازەكەى تۆش هەر بەم ئاڕاستەیە بوو.
چونكە تاقە خولیا و سەوداسەرى تۆ لەم دنیایەدا ،بەرپاكردنى دین و دیندارى
بوو .هەست و بیرى هاوەاڵنيشت هەر ئەمەیە .بەڵێ ،ڕەفتارێك لە ئارادایە؛ قسە
لەسەر ئەوەیە كە دەكرا ئەم ڕەفتارە باشتریش بێت .واتە ئەگەر ئەو كارەى ئێوە پێى
هەستان "حسن" ،واتە باش بێت ،ئەوا بزانە كە "أحسن" ،واتە باشتریش هەیە .دەى
(جَّل َجَللُُه) ئەوەى دەوێت.
خواى گەورەش َ
خۆ ئەگەر نوسراوێكى پێشینە ،یان حوكمێك سەبارەت بەوەى كە سەرزەنشتتان
ناكەم ،یاخود چەسپاندنێكى قەدەريى تایبەت بەوەى كە لەسەر ئەو كردەوەيەيان
سزایان نادەم ،نەبووایە؛ ئەوا لەوانەبوو سزایەك بەرۆكى بگرتنایە .بەاڵم لەبەر
نەبوونى وەها نووسراو و حوكم و چەسپاندنێك ،ئیدى شتێك لە گۆڕێدا نییە ناوى
سزا بێت.

ُ
بە تێكشكاندنى دوژمن لە بەدردا ،پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) ئاوێكى
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
فێنكى كرد بەسەر دڵ و دەروونى باوەڕداراندا .ئەمە وەك بڵێى بەس بوو بۆ
كوژاندنەوەى ئەو ئاگرە پانزە ساڵییەى كە گڕى لە ناخیان بەردابوو .چونكە لە
ماوەى ئەو پانزە ساڵەدا ،ستەم و ئازار و تاڵییەك نەما بە دەست بێباوەڕانەوە
نەیچێژن .پێش هەموو شتێك لەو مەككەیەى كە هێندەى گیانى خۆیان خۆشیان
دەویست ،شاربەدەر كرابوون ،ئيتر ئەوانيش پەنایان بردبووە بەر مەدینە .كەچى دڵى

(فەتانەت  -عيصمەت)
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موشریكانى مەككە بەوەش ئاوى نەخواردبووەوە و لە نیشتیمانە تازەكەشیان هەر
بەرۆكیان بەرنەدەدان .لەوالشەوە باوەڕداران دانیان بەخۆیاندا دەگرت و بەرپەرچیان
نەدەدانەوە .هەتاوەكو جەنگى بەدریش ،بێباوەڕان هەرچیەكیان بەرامبەر موسوڵمانان
بكردايە ،قەدەغە بوو موسوڵمانان بەرپەرچى كردارییان بدەنەوە.
بەرامبەر جوێن فرۆش و شەڕ ورووژێن،
گەرەكە دەست و زوبانێ نەبزوێن
بەرامبەر دڵ ڕەنجێن و هەست ڕووشێن،
گەرەكە سینەیێ ساف و بژوێن
ئەمەيان كردبووە دروشميان و لە چوارچێوەى ئەم پێوەرەدا هەڵسوكەوتيان دەكرد.
دەى ئیتر وا ئێستا خواى بااڵدەست مۆڵەتى داون 1.موسوڵمانانیش دەیانتوانى
لەمەودوا بە هێز وەاڵمیان بدەنەوە ..هەر هیچ نەبێ دەیانتوانى بەرگرى لە خۆیان
بكەن .بەدر یەكەم ڕووبەڕووبوونەوە بوو .لەم جەنگەدا موسوڵمانان سەركەوتنیان
بەدەست هێنا و چەندین جەنگاوەریشیان لە دوژمن بەدیل گرت .لە هەمان كاتدا،
ئەمە يەكەم جار بوو كە ڕووداوێكى لەو جۆرە ڕووبدات .بۆيە بەوێنەى سەرجەم
ئەو بابەتانەى كە وەحى ڕوونكردنەوەى لەبارەيانەوە نەدابوو ،پێغەمبەرى خوا َ
(صلََّى
ُ
َسلَّ ْم) لەسەر نەریتى خۆی ،سەبارەت بەم بابەتە ڕاوێژى بە هاوەاڵنى كرد.
اهلل َعلَيِْه وَ
بڕیارى ڕاوێژيش دیارى دەكرد چى لە دیلەكان بكرێت.
سەرەتا پێویستە ئەوە بزانرێت كە پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) بە حوكمى
حاڵەتى ڕۆحى خۆى و ئەو ڕەوشتە موحەممەدیيەى كە قورئانى پیرۆز فێرى
1

بڕوانە :سورەتى الحج ،ئايەتى .٣٩
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كردبوو ،الیەنگرى ئەوەبوو كە لە دیلەكان خۆشبن .چونكە تا ئەو كاتە قورئانى
پیرۆز هەر پێى فەرمووبوو:
ﯓ ﯔ ﯕ (الحجر “ )٨٥ :دەى ئێستاكە چاوپۆشى بكە
و لێبوردەیى بنوێنە ”.هەروەها :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ (النحل “ )١٢٥ :بە حیكمەت و ئامۆژگارى جوان بانگەواز بۆ
ڕێبازى پەروەردگارت بكە ”.و بەرەو ئەم ڕێیە ئاڕاستەى كردبوو.

َّ ُ
اهللتَع َ
لێبووردەیى لە پێغەمبەرى خوادا َ
َسلَّ ْم) بووبووە بەشێك لە
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ
كەسایەتييەكەى و سروشتى ڕەنگدار كردبوو .بەجۆرێكى وا ،كە هەرگیز ناكرێت
بەبێ ئەم هەستە بیر لەو پێشەوا نازدارە بكەینەوە .ئاخر چۆن شتى وا دەبێت لە
كاتێكدا قورئان ستایشى دەكرد و پێى دەفەرموو :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
(القلم “ )٤ :تۆ لەسەر بەرزترین و بڵندترین ئەخالق و خووڕەوشتی ”.هەر
كەسەو پشكێكى دیاریكراوى هەیە لە ڕەوشت .كەچى ئەو ،میراتگرى ڕەوشتى
هەمەكى (األخالق الكلیة)یە .ئاخر چونكە ئەو سەروەرە لە ترۆپكى ڕەوشتاوى
بووندایە بە ڕەوشتى پەروەردگار .ئەو ڕەوشتەى كە لە هەناوى دێڕ و الپەڕە و
سورەتەكانى قورئانەوە هەڵقواڵوە .نموونەى بەرچاو و زيندووش كە لە هەموو
ڕوویەكەوە بەرجەستەكارى وەها ئەخالق و ڕەوشتێك بێت ،حەزرەتى موحەممەدە
(لێزمەى صەالت و سەالم و ڕەحمەتى پەروەردگارى بەسەردا ببارێت) 1.جا با یاران
جەم بن و لە چاویلكەى ئەم ڕووداوەى خوارەوەوە تەماشاى ڕۆحیەتى لێخۆشبوون
و لێبووردەیى ئەو ئازيزە بكەن :لە ڕۆژى فەتحى مەككەدا ،ئەو كەسانەى كە تا
ئەو ڕۆژە جگە لە زمانى ئازار و ئەشكەنجە و خوێنڕشتن بەهيچ زوبانێكى تر
لەگەڵى نەدوابوون ،ئەم هات و لە كاسەى كەسایەتییە میهرەبانەكەیدا شەربەتاوى
لێخۆشبوونى بەدەمەوە كردن و پێى فەرموون :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
 1مسلم ،مسافرين 139؛ أبو داود ،تطوع .26
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(يوسف “ )92 :ئەمڕۆ ئیتر سەرزەنشتتان لەسەر نییە ”.بە دواشیدا لێبووردنى
1
گشتى بۆ ڕاگەیاندن.
بارى ڕۆحى و بۆچوونى خۆى بەردەوام لەگەڵ لێبووردندا بوو .كەچى لەگەڵ
(رضي
ئەوەشدا ڕاوێژ لەسەر بابەتەكە دەكات .سەرەتا ڕاوێژى بە حەزرەتى ئەبوبەكر
َ
ُ
اهللَعنُْه) كرد ،ئەويش بەم حۆرە وەاڵمى دايەوە“ :ئەى پێغەمبەرى خوا ،ئەمانە قەوم
و قیلە و كەسى خۆتن .ئەگەرچى خراپەیەك نەماوە دەرهەق بە تۆ و موسوڵمانان
ئەنجامى نەدەن ،بەاڵم ئەگەر تۆ ڕێى لێبووردەیى بگریتە بەر و لێیان خۆشبیت
و لە گەردنیان نەدەیت و ئازادیان بكەیت ،ئەوا دڵیان بەدەست دەهێنیت و دەبیتە
هۆكارى هیدایەتیان .ڕاى من بە ئاڕاستەى لێخۆشبوونیانە”.

ُ
(رضي
اهللَعنُْه) دەكات .ئەویش
ئەمجار پێغەمبەرى خوا ڕاوێژ بە حەزرەتى عومەر
َ
ئەم وەاڵمەى دەداتەوە“ :ئەى پێغەمبەرى خوا ،ئەو دیالنەى ئێستا لەبەردەستماندان،
لە گەورە پیاوان و سەرانى مەككەن .ئەگەر ئەمانە بكوژین ،ئەوا جارێكى تر
كوفر ناتوانێت پشتى ڕاست بكاتەوە و بەرامبەرمان بوەستێتەوە .بۆیە وا دەبینم
كە پێویستە بكوژرێن .تەنانەت هەر موسوڵمانەو خزم و نزیكێكى خۆيى بدەرێ
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) بیكوژێت ..ئەوە
با ئەو خۆى بیكوژێت .ئەوە عەقیل ،با عەلى
َ
ُ
(رضي
اهللَعنُْه) بیكوژێت .فاڵنە كەسيش بدە بە
عەبدوررەحمان ،با ئەبوبەكرى باوكى
َ
2
من ،خزمى خۆمە و خۆم دەيكوژم”.

بیر و بۆچوونەكان ڕوون بوونەوە .صدیق الیەنگرى ئازادكردنى دیلەكان و
ُ
فارووقیش الیەنگرى كوشتنیان بوو .بۆيە پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) سەرەتا
(صلََّى اهللَعلَيِْه وَ
ڕوو دەكاتە حەزرەتى ئەبوبەكر و پاشانیش حەزرەتى عومەر ،ئەوجا دەفەرموێت:
 1إبن هشام ،السيرة النبوية 74/5؛ بيهقي ،السنن الكبرى 118/9؛ إبن كثير ،البداية والنهاية
.301/4
 2مسلم ،جهاد 58؛ أحمد بن حنبل؛ المسند .33-32/1
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َو ِإ ّ َن َمثَلَ َ َ
يم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) ق َ َال :ف َ َم ْن ت َ ِب َعنِي ف َ ِإنّ َ ُه ِمنِّي
ك يَا أبَا ب َ ْك ٍر ك ََمث َ َل ِإ ْبرَاهِ َ
ك َغفُور رحِ يمَ .و َمث َ ُل َ َ
يسى (َعلَيِْه
َو َم ْن َع َصانِي ف َ ِإنّ َ َ
ٌ َ ُ
ك يَا أبَا ب َ ْك ٍر ك ََمث َ ِل عِ َ
ْت ا ْل َع ِزی ُز
ا َّلسَلم) ق َ َالِ :إ ْن تُ َع ِ ّذ ْب ُه ْم ف َ ِإنّ َ ُه ْم عِ بَا ُد َك َو ِإ ْن ت َ ْغف ِْر ل َ ُه ْم ف َ ِإنّ َ َ
ك أَن َ
یم
ا ْل َحكِ ُ

“ئەى ئەبوبەكر! تۆ ڕێك لە باوەگەورەم ،حەزرەتى ئیبراهیم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) دەچیت
(ئەوەبوو گەلەكەى هەموو خراپەیەكیان بەرامبەر كرد ،تەنانەت خستیشیانە ناو
ئاگرەوە .كەچى ئەو دەستەكانى بەرزكردبووەوە و) كەوتبووە پاڕانەوە و دەیفەرموو:
 ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  (إبراهيم )٣٦ :
‘پەروەردگارا هەركێ شوێن من بكەوێت و گوێڕایەڵیم بكات ئەوە لە منە،
هەركێش لێم یاخى بێت و ڕووم لێ وەرگێڕێت (ئەوا من چى بڵێم) هەرخۆت

غەفوور و ڕەحیمیت’.
هەروەها تۆ لە عیسا (َعلَيِْه ا َّلسَلم)یش دەچیت( .ئەوەبوو گەلەكەى هەموو جۆرە
ئازار و ناڕەحەتییەكیان پێ ڕەوا بینی .كەچى ئەو دوعاى دەكرد و دەیفەرموو):
 ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
(المائدة )118 :
‘پەروەردگارا ،ئەگەر سزایان بدەیت ،ئەوە بەڕاستى ئەوان بەندەى خۆتن.
خۆ ئەگەر لێشیان خۆشبیت ،ئەوا بەڕاستى هەر خۆت خوایەكى بااڵدەست و

خاوەن دانستى ڕەهایت”’.

1

ڕۆژێكیان پێغەمبەرى خوا

(َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم)
لف َصَلٍة وَ

هەمان ئەم قسانەى دووبارە

 1أحمد بن حنبل ،المسند 383/1؛ إبن أبي شيبة ،المصنف 359/7؛ بيهقي ،السنن الكبرى
.321/6
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دەكردەوە و دەیفەرموو“ :لەسەر حەوز دەبینم كۆمەڵە خەڵكانێك كە بەرەو ئەوێ
دێن ،وەك چۆن وشتران لە ئاو خواردنەوە دەكرێن و وەدەر دەنرێن ،ئاوا ئەوانیش
وەدەر دەنرێن .منیش دەڵێم :أُ َص ْی َحابَي أُ َص ْی َحابِي ‘هاوەاڵنم ،هاوەاڵنم!’ و لە خودا
دەپاڕێمەوە .ئەو كات پێم دەوترێتَ :ل تَدْ ِري َما أ َ ْح َدثُوا ب َ ْع َد َك ‘تۆ نازانى ئەمانە
پاش تۆ چیان كردووە ’.ئیتر منیش چى بڵێم ،وەك بەندەى صاڵح ،عیسا (َعلَيِْه
ا َّلسَلم) دەڵێم‘ :ئەگەر سزایان بدەیت ،ئەوە بەڕاستى ئەوان بەندەى خۆتن ،خۆ
1
ئەگەر لێشیان خۆشبیت ،ئەوە بەڕاستى هەر خۆت غەفور و ڕەحیميت”’.
حەزرەتى ئەبوبەكر یەكەمین شاگردى پێغەمبەر خوایە .بیروڕا و پێكهاتەى
ڕێك وەكو پێغەمبەرى خوایە .ئەم لەیەكچوونە ئەوەندە ڕوون و ئاشكرایە ،ئەوەتا لە
بڕیارەكانیشیدا هەستى پێدەكرێت.
پاشان پێغەمبەرى خوا ڕوو دەكاتە حەزرەتى عومەر و بە دوو پێغەمبەرە
وح ق َ َال :رَ ِ ّب َل ت َ َذ ْر
ئولولعەزمەكەى ترى دەچوێنێتَ :و ِإ ّ َن َمثَلَ َ
ك يَا ُع َم ُر ك ََمث َ ِل نُ ٍ
َ
ین َدیّ َارا ً “ئەى عومەر! تۆش وەكو نوح (َعلَيِْه ا َّلسَلم) وایت،
َعلَى ْال ْر ِض ِم َن ا ْلكَا ِف ِر َ
كە فەرمووبووى:
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ (نوح )26 :
‘پەروەردگارا هیچ كەس لە بێباوەڕان لەسەر زەویدا مەهێڵە’.
لەهەمان كاتدا لە موسا (َعلَيِْه ا َّلسَلم)يش دەچیت ،ئەوەبوو ئەویش فەرمووبووى:
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ (يونس )88 :
‘پەروەردگارا ،سەروەت و سامانى فیرعەون و دارودەستەكەى تەفروتونا
 1بخاري ،تفسير (14 )5؛ مسلم ،طهارة  ،37فضائل .40
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بكە و كوێرى بكەرەوە ،دڵیان بگوشە ،چونكە ئەوانە تاوەكو سزاى بەئێش و

ئازار نەبینن ئیمان ناهێنن”’.

1

جێى باسە ئەم دوو پێغەمبەرە هەردووكیان لە بەرامبەر چەندین ئازار و
ئەشكەنجەى هۆز و نەتەوە و دوژمنانى ترى خوادا تا توانیبوویان ئارامیان
گرتبوو .بەاڵم كاتێك بۆيان دەركەوتبوو كەوا سەرسەختى و مل نەدانیان ڕۆژ بە
ڕۆژ پتر دەبێ و سنوورێك بۆ چەوساندنەوە و زوڵم و زۆريان نييە ،ئیتر ئەوانيش
بەو شێوازەى كە لە ئایەتەكەدا هاتووە ،كەوتبوونە پاڕانەوە لە خواى گەورە .ئەو
دوو نوێنەرە مەزنەى كە هەوێنیان لەگەڵ سروە جەاللییەكاندا شێلرابوو و ،بۆ
دوو دەستەى سەرگەردانى وا ڕەوانە كرابوون كە شایستەى تەجەللى جەاللى بوون،
ئەگەر بەو نیازەوە دوعایان كردبێت كە خواى گەورە باوكانى كوفر كە جگە لە زیان
بۆ زيندووان و مردووان كەڵكى دییان نەمابوو ،لەناو بەرێت و بێ باوكە كوفرزەدە
جێماوەكانى پاش خۆشیان لە سایەى چاودێرى دينى خوادا پێ بگەیەنن ،ئەوا
كارێكى گەلێك خێرداریان كردووە .هەر بۆيە وەك جێبەجێ كردنێك بۆ ئەو بڕيارى
"قەهر"ە كە هەر لە ئەزەلدا فەرمووبووى ،خواى گەورە لە "اليزال"دا بە دوعا و
خواستى پێغەمبەرێك ئەو مردووانەى لەناو برد كە لە ڕێى تەقدير و شايستەبوونەوە
لەناوى دەبردن.

لە كۆتاییدا پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) بە نەرمونیانى و لێبووردەیى
فضُل َصَلٍة وَ
خۆى كە لە سروشتى ڕەفتار و كانگاى ڕەوشتە بەرزەكەیەوە سەرچاوەى گرتبوو،
بڕیارى دا .ئەمە لە هەمان كاتدا واتاى بڕیاردان بوو بە ئاڕاستەى بۆچوونەكەى
حەزرەتى ئەبوبەكر .ئەوە بڕیار درا كە“ :با نەیانكوژین ،سا بەڵكو ئیسالم بناسن
و بە ژیانى ڕاستەقینە شاد ببن”.
 1أحمد بن حنبل ،المسند 383/1؛ إبن أبي شيبة ،المصنف 359/7؛ بيهقي ،السنن الكبرى
.321/6
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ئێستاش با پاشماوەى بەسەرهاتەكە لە حەزرەتى عومەرەوە ببیستین“ :لە
كۆتاييدا بڕيار درا .ئەوە بوو من بە ئیشێك ئەوێم جێهێشت .ڕۆژى دواتر كە
چوومەوە ،چى ببینم؟ دەبینم پێغەمبەرى خوا و ئەبوبەكر بەكوڵ دەگرین .خۆم
پێ نەگیرا و پرسیم‘ :لەبەر چى دەگرین؟’ لەوەدا نەبوون وەاڵمم بدەنەوە .تا
دەهات زیاتر دەگریان .منیش پێداگریم كرد و وتم‘ :ئاخر ئەگەر شتێك هەیە با
منیش لەگەڵتان بگریم ’.ئەوجا ئایەتى  ٦٧و  ٦٨و ٦٩ى سورەتى "األنفال"یان بۆ
خوێندمەوە.
جا ئیتر ئەو ئایەتە بەئاگاهێنەرەوانەى كە وەك گلەیى و سەرزەنشت دەبينران،
بەم بۆنەیەوە دابەزیبوون 1..لە ڕاستیدا خواى گەورە توانست و بەهرەى ئیجتیهاد
كردنى پێ بەخشیبوو .ئەویش لە الیەن خۆیەوە ئیجتیهادى كردبوو و "جوان و
چاك"ى پێكابوو .بەاڵم خواى میهرەبان "جوان و چاك"ى بە شیاوى ئەو "جوانترین
و چاكترین" بەندەیەى خۆى نەدەبینى و وەك بڵێى پێى دەفەرموو“ :ئەوەى شایان و
شیاوى تۆ بوو؛ بەدەستهێنانى "جوانترین و چاكترین" بوو ”.جا لەبەر ئەوەى دڵى
چووبوو بەالى "جوان و چاك"دا نەك "جوانترین و چاكترین" ،بۆیە پەروەردگارى
هۆشياريى دەدايێ .دەنا شتێك نەبوو ناوى هەڵە یان گوناهـ بێت .چونكە پێغەمبەرى
خوا (َعلَيِْهأَفَْضُل ا َّلصَلِةوَأَمتُّ التَ ْسِليم) بەردەوام بەنێو جوان و چاكەكاندا دەهات و دەچوو.
بەڵێ ،سەرەتا پێویستە ئاوا لە مەسەلەكە تێبگەین .ئەوجا دواتر سەرنجى
شێوازى دەربڕینى ناو ئایەتەكە بدەين تاوەكو بۆمان ڕوون ببێتەوە كە دەربڕینەكان
چەندە دەم بەخەندە و شیرین گوفتار و نەرمونیانن لەبەرامبەر ئەو نازدارەدا.
ئەمەش پەیامى ئاگادارییە نەرمونیانەكەیە :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ (األنفال “ )٦٨ :ئەگەر لە تۆمارێكى قەدەریدا وەها
 1مسلم ،جهاد 58؛ أحمد بن حنبل ،المسند .33-31/1
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بەڕێوەچوونى ئەم كارە و سوود وەرگرتنى ئێوە لەو غەنیمەتانەى بەدەستى

دێنن نەنووسرایە ،ئەوا سزایەكى سەخت بەرۆكى دەگرتن”.
لە زمانى عەرەبیدا دەستەواژەى "ل َ ْو َل" بە واتاىِ :امتنا ُع ّ َ
لوجو ِد َغیر ِه
الشي ِء ُ
“نەبوونى شتێك بەهۆى بوونى شتێكى ترەوە ”.دێت .پێویستە لێرەدا بەوردى سەرنج
لە واتاى ئایەتەكە بدەين .مەبەست لە “ئەگەر نوسراوێكى پێشینە نەبووایە”
ئەوەیە كە لە ئەزەلدا ئەم حوكمە دراوە .بەگوێرەى ئەم حوكمە؛ غەنیمەت بەدەست
دەهێنن و سوودیشى لێ وەردەگرن .ئەمە ئەوە دەگەیەنێت كە وەها حوكمێك كە لە
ئەزەلدا بڕيارى لەسەر دراوە ،لە "الیزال"دا بوونێكى دەرەكی (وجوودى خاریجی)
1كراوە بەبەردا و هاتووەتە بوونەوە.
(جَّل َجَللُُه) غەنیمەت و دیلەكانى -دیلیش بە غەنیمەت
كەوابێ ،خواى گەورە َ
دادەنرێت -لە پاش ئەو ئیجتیهادەش حەرام نەدەكرد .بەاڵم هەموو شتەكان لەسەر
هێڵى تاقیكردنەوەیەك ڕێیان دەكرد .وەك لە مەسەلەكەى حەزرەتى ئادەمدا ڕوویدا،
ڕووداوێك كە پاشتر ڕوویدەدا ،بەر لە وەختى خۆى هێنرابووە پێش و بە ڕەچاوكردنى
ئەو وەرزە ،لە برى باشترین ،باش ئەنجام درابوو .واتە دوا بەدواى جەنگى بەدر
ئەمە خۆى هەروا دەبوو .پێم وایە حوكمى ناو ئەم ئایەتەش پاڵپشتى ئەم بۆچوونە
دەكات:
ﮂﮃ ﮄﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  (محمد )٤ :
 1بوونى دەرەكى :هەموو بەديهێنراوان سەرەتا لە بازنەى زانستى خواى گەورەدان .واتە بوونێكى
زانستىيان هەيە .بەاڵم كاتێك توانست پەيوەندييان پێوە دەكات ،لە جيهانى پەنهان (عالم الغيب)ەوە،
دێنە جيهانى بينراو (عالم الشهادة) و بوونێكى دەرەكييان لەبەر دەكرێت.
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“كاتێك ڕووبەڕووى كافران دەبنەوە لە جەنگدا ،بێنە دەست لێیان و لە
گەردنیان بدەن .جا كە لە كۆتاییدا سەركەوتن بەسەریاندا ،بە دیل بیانگرن.
كاتێكیش جەنگ تەواو دەبێت ،یان بێ بەرامبەر و هەروا ،یاخود لە بەرامبەر
فیدیەدا ئازادیان بكەن .خۆ ئەگەر خواى گەورە بیویستایە ،ئەوا دەیتوانى بە
جۆرێكى دیكەش تۆڵەیان لێ بكاتەوە .جا كە ئەمە وایە ،لەبەر ئەوەیە كە
هەندێكتان بە هەندێكى ترتان تاقى بكاتەوە .خواى گەورە هەرگیز پاداشتى

هەوڵ و كۆششى ئەوانە بە زایە نادات كە لە پێناو خوادا كوژراون ”.هەر دەڵێى
(جَّل َجَللُُه)
سەروەرمان لەو ساتەوەختەدا هەستى بەم حوكمە كردووە كە خواى گەورە َ
دواتر پێى ڕادەگەياند .بەاڵم لەبەر ئەوەى ڕاگەیاندنى ئەم حوكمە دواتر بوو ،بۆیە
پێشخستن و هێنانەپێشى كارێكى باش و ،چاوەڕێ كردنیشى باشترین بوو.
لە الیەكى ترەوە ،كاتێك سەروەرمان باسى ئەو پێنج شتەمان بۆ دەكات كە
نەدراون بە هیچ كەسێكى دیكە و تەنها تایبەت بە خۆى كراون ،باس لە حەاڵڵ
كردنى غەنیمەتيش دەكات 1.ئەو غەنیمەتەى كە تا جەنگى بەدر حەاڵڵ نەبوو و
بۆ پێغەمبەرانى پێشوویش بە حەاڵڵ دانەدەنرا ،ئەو ڕۆژە بۆ موسوڵمانان دەبوو
بە حەاڵڵ .جا ئیتر ڕێك لە عەرەفەى ئەم كارەدا ،ئاگاداركردنەوەیەكى وا هات
بۆ پێغەمبەرمان ،كە لە ڕووكەشدا وەك سەرزەنشت و گلەیى دەردەكەوت .لەپاڵ
ئەم الیەنەدا ،الیەنێكى تریش كە جێى تێڕامانە؛ هاتنى حوكمەكەیە لەسەر شێوەى
ُ
ئیجتیهادەكەى پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) .لە بڕیارێكى وادا كە چ پێكان
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
و چ نەپێكانیشى هەر خێرە و خولگەى پاداشتە ،خۆ نەدەكرا پێغەمبەرى خوا كە بە
ڕەوشتى خوایى پێگەیشتبوو و ڕاستەوخۆ لە الیەن خواى گەورە خۆیەوە پەروەردە
كرابوو ،بە جۆرێكى تر بڕيار بدات ..بەڵێ نەدەكرا ،ئاخر چونكە میلى ڕەوشتى
گشتى ئەو ،هەمیشە ئەو خاڵەى پیشان دەدا كە ئیجتیهادى تێدا كردووە .جا ئيتر
 1بخاري ،تيمم  ،1صالة؛ مسلم ،مساجد .3
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ئەوەبوو ئەو حوكمەش كە دواتر هات ،هەر لەسەر شێوەى ئیجتیهادەكەى ئەو هات.
جێى باسە كە حەاڵڵ بوونى غەنیمەت لە ڕێگەى دەقە ئاینییەكانەوە جێگیر و
چەسپاوە .لە هەمان كاتيشدا نابێتە ڕێگر لەبەردەم ئیخالس و گیانى خۆیەكالیى
كردنەوە و ،ئەوەیش كە جیهاد لە پێناوى خوادايە .جا ئەگەر پاش بەرەنگاربوونەوەى
دوژمن و دەستەویەخە جەنگان لەگەڵیدا ،دەستگرتن بەسەر ماڵ و داراييەكانياندا،
دوژمن الواز و موسوڵمانانیش بەهێز و مەچەك ئەستوور بكات ،ئيتر بۆچى ببێتە
ڕێگر؟! ئەمە جگە لەوەى بەدەستهێنانى غەنیمەت ،ڕوویەكى هاندەر و شەوق
بزوێنیشى هەیە بۆ ئەوانەى كە وا نەگەیشتوونەتە پلەیەكى تەواو لە ئیخالسدا .بە
جۆرێك ،ئەوانەى بەردەوام لە تێكۆشاندان و موجاهەدە دەكەن ،دەتوانن لەم ڕێیەوە
بژێوى ژیانى خۆیان دەستەبەر بكەن ،بەو مەرجەى نەیكەنە ئامانج و مەبەستیان.
ئەوەش هەیە كە هیچ كەس زۆرى لێ ناكرێت بۆ وەرگرتنى غەنیمەت .كێ پێى
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) بكات و بڵێت“ :خۆ من
خۆشە دەتوانێت وەك عەمرى كوڕى عاص
َ
لەپێناو بەدەستهێنانى غەنیمەتدا موسوڵمان نەبووم 1”.ئەوەندە هەیە كە ناكرێت
وەها خۆبەخشى و فیداكارییەك لە هەموو كەس چاوەڕێ بكرێت .بیرمان نەچێت،
فیداكارى داوا ناكرێت ،بەڵكو ئەنجام دەدرێت.
لەگەڵ دانانى خاڵى كۆتایى ئەم باسەدا ،پێم خۆشە جارێكى تر الیەنێكتان
وەبیر بێنمەوە كە لە بابەتى دەستبردنى حەزرەتى ئادەم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) بۆ میوە
قەدەغەكراوەكەدا عەرزم كردبوون :چۆن خواى گەورە لەڕێى ئەو میوە قەدەغەكراوەى
كە دواتر هەر موباحى دەكرد ،حەزرەتى ئادەمى تاقى كردەوە ،واى بۆ دەچم كە لەم
بابەتى غەنیمەتەشدا هەمان شت لە ئارادا بێت .ئەو غەنیمەتەى كە لە داهاتوودا
موباح دەبوو ،ڕاستەوخۆ دواى جەنگى بەدر ،بوو بە هۆكارى تاقیكردنەوە .ئینجا
دواتر حوكمە سەرەكییەكانى تایبەت بەم بابەتە ڕاگەیەنران .دیسانەوە لێرەشدا شتێك
 1أحمد بن حنبل ،المسند .197/4

(فەتانەت  -عيصمەت)

231

نییە ناوى گوناهـ بێت .چونكە هەر هەنگاوێك كە نراوە ،هەر كارێك كە كراوە ،لە
بنەڕەتدا پڕ بە پێستى حوكمەكە بووە .تەنها ئەوەندە هەیە كە سەرنج بۆ الى ئەو
حەزەى نێو سروشتى مرۆڤ ڕاكێشراوە كە بۆ ماڵى دنیا هەیەتى و ،داوا كراوە
دەرفەتى نەدرێ پێى لێ ڕابكێشێت و لە سنوورى خۆى دەربچێت.
بێگومان ئەم وانە و بەئاگاهێنانەوەیە ڕووى لە تەواوى موسوڵمانانە .كاتێكیش
ُ
(صلََّى اهلل َعلَيِْهَوَعلىآلِِه َ
دێینە سەر باسى پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) ،ئەوا نە لەپێش
وص ْحِبِه وَ
ئەوە و نە لەپاش ئەوەش تۆزقاڵێك مەیلى بەالى دنیادا نەبووە .ئاگاداركردنەوەكە لە
كەسایەتى پێغەمبەرى خوادا كە مەیلى دنیاى تێدا نییە ،ئاڕاستەى هەموو الیەك
كراوە .تاوەكو هەم پەندى لێ وەربگرن ،هەم دڵیشیان نەڕەنجێت .دواجار دەشتوانین
لێرەدا چەندین ئاماژە و سەرەداوى گرنگ بەدەست بهێنین سەبارەت بە ڕادەى ئەو
هەستیارییەى كە لە شێوازى پەروەردەى ئیالهیدا بەرامبەر بە دوێنراو دەنوێنرێت.

ڕووداوى تەبووك
تەبووك مەشقێكى سەربازییە لە بەرگى جەنگدا و هەڵمەتێكى دەستپێشخەرانەى
سەركوتكردنى ڕۆمەكانە كە موسوڵمانان ئامادەكارییەكى جەنگيى نائاساییان بۆ
كرد ،بەاڵم بێ ئەوەى جەنگ ڕوو بدات ،گەڕانەوە .لە ڕاستیدا موسوڵمانان بەو
نیازەوە كەوتنەڕێ كە ڕووبەڕووى جەنگێكى سەخت ببنەوە .بۆیە پێغەمبەرى
ُ
خوا َ
َسلَّ ْم) بەئاشكرا موسوڵمانانى بۆ جیهاد بانگ كرد و لەنێو
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
ئامادەسازييەكى گشتى جەنگیدا بەڕێكەوتن .بەاڵم لەم نێوەندەدا هەندێ كەس
ُ
هاتن پۆزشیان هێنایەوە و مۆڵەتیان لە پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) خواست.
(صلََّى اهللَعلَيِْه وَ
ئەویش مۆڵەتى دان .ئەمانيش لەبەر ئەوەى مۆڵەتیان پێ درابوو ،لە جەنگەكەدا
بەشدارییان نەدەكرد .جا ئیدى ،ئەو دووەم ئايەتەش كە لە ڕواڵەتدا ماهییەتێكى
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ئاگاداركەرەوەى بۆ پێغەمبەرى خوا لەخۆگرتووە ،بەم بۆنەیەوە دابەزيوە .ئایەتەكە
بەم جۆرە لەگەڵ پێغەمبەرى خوادا دەدوێت :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ (التوبة “ )43 :ئەى
پێغەمبەرى خودا لێبووردە ،بۆچى مۆڵەتت پێدان؟ هەتاوەكو ئەوانەت بۆ

دەركەوتايە كە ڕاست دەكەن و ڕاستگۆن ،درۆزنەكانيشت بناسيايە ”.ئەگەر
بێت و ڕستەى "ﭻ ﭼ ﭽ"ى ناو ئایەتەكە بەو شێوەیە وەربگێڕرێت كە
بەرامبەرە بە واتاى "خودا لێت خۆش بێت" ،ئەوا بۆى هەیە ختوورەى ئەنجامدانى
گوناهێك بە مێشكى مرۆڤدا بهێنێت .وەها لێكدانەوەیەكيش چەندە ناقۆاڵ بێت،
ئەوەندەش دوور لە وردبینییە .بە بڕواى ئێمە ،وەرگێڕانى ئەو ئایەتە لەسەر شێوەى
"دەك لێبووراو بيت" یان "دەك بەهرەمەندى لێبووردن بيت" یاخود وەك ئەوەى لە
ڕاڤەى ئایەتەكەدا وتمان "خودا لێبووردە" ،ڕەنگە زیاتر لەگەڵ ئەو ووردەكاریى و
لصَلُة
ستایشكارییەدا بگونجێت كە لە ئایەتەكەدا بەرامبەر پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّ
َوا َّلسَلُم) ڕەچاو كراوە.
یەكەم :دەستپێكردنى ئایەتەكە بەم ڕستەیە ،بە هەموو شێوەیەك دڵدانەوەى
پێغەمبەرى خوایە لە الیەن خواى گەورەوە .دووەم :ئەو ڕستەیەى وا دەردەكەوێت
ئاگاداركەرەوە بێت ،جێهێڵراوە بۆ دواتر .ئیتر بەم شێوەیە ،بە بانگەوازێك دەستكراوە
بە گوفتار ،لە هەموو الیەكیەوە دەمى بەگوڵى زەردەخەنە پشكوتووە .بۆیە دەبینین
زۆرێك لە موفەسیران و پسپۆڕانى زمانەوانى وا لەم ئایەتە تێگەیشتوون كە
(صلَ ُ
ستايش و ڕێزلێنانێك بێت لە الیەن خواى گەورەوە بۆ پێغەمبەرى سەروەرمان َ
وات
1
َسالُمُه َعلَيِْه).
هلل وَ
اِ
وەك چۆن باوكێكى پڕ سۆز و بەزەیى ،لە ڕوانگەى دەربڕینى سۆز و
بەزەییەكەیەوە كاتێك دەیەوێت گوێچكەى ڕۆڵەكەى ڕابكێشێت كە لە گیانى خۆى
 1بڕوانە :الرازي ،مفاتيح الغيب 74-73/16؛ قرطبي ،الجامع ألحكام القرءان 154 /8؛ سيد
قطب ،في ضالل القرءان .1662/3
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خۆشترى دەوێت ،دەبينى بە وریاییەوە مامەڵە دەكات بۆ ئەوەى ئازارى گوێچكەى
نەدات ،تەنانەت بۆ ئەوەى ڕۆڵەكەى وا نەزانێت كە سزايە ،زەردەخەنەشى بەڕوودا
دەبارێنێت ،هەر بەو جۆرە ،لێرەشدا لەژێر لێزمەى زەردەخەنەكانى ڕەحمەتدا،
ئاوڕدانەوەیەكى پڕ ڕەحمەتى بەڕواڵەت ئاگاداركەرەوەى لەم جۆرە هەست پێدەكرێت.
بۆيە دەتوانين بڵێين بەهيچ شێوەيەك لەم دەربڕینەدا هیچ جۆرە سەرزەنشتێك
ئاڕاستەى پێغەمبەرمان نەكراوە.
پێدەچێت لە ئایەتەكەدا ویسترابێت ئەم خااڵنە وەبیر سەروەرمان بهێنرێتەوە:
ئەوەى هات ،مۆڵەتى وەرگرت و ڕۆیشت .تۆيش هیچت نەوت .دەزانیت كە
لەنێو ئەوانەى مۆڵەتیان خواست ،كۆمەڵە دووڕوویەكیشى تێدا بوو كە یەكبوونى
ڕواڵەت و ناخیان بەدەست نەهێناوە .ڕاستە ئەمانە لە ڕواڵەتدا بە موسڵمان
دەبینرێن ،بەاڵم دەروونیان بووەتە مۆڵگەى هەموو جۆرە فیتنە و خراپەكارييەك.
دەى بۆچى مۆڵەتت دان؟ هەتاوەكو دووبارە و چەند بارە (ئەم واتایە لە پێكهاتەى
ڕستەكەوە هەڵدەگۆزين كە ڕستەيەكى فيعلى (الجملة الفعلیة)یە و نوێ بوونەوە
دەگەیەنێت ).ئەو مەردە سەرڕاستانەى كە ڕاستگۆیى و صەداقەتى خۆیانیان بۆ
سەلماندوویت ،لەو دووڕووانە جیابووبوونایەتەوە كە گوفتاریان درۆ و پەیمانیان
تەڵەكە و دەروونیشیان پڕە لە ناپاكی .جا ئيتر ئەو كات تۆیش تەواوى ئەو
ث
دووڕووانەت بۆ دەردەكەوت .چونكە هەر خۆت لە دوتووێى وتەكانتداِ :إذَا َح ّ َد َ
َك َذ َب َو ِإذَا َو َع َد أَخْ لَ َف َو ِإذَا ا ْئ ُت ِم َن َخا َن “دووڕوو كاتێك قسەى كرد درۆ دەكات،
1
كە بەڵێنیشى دا نایباتە سەر ،كە شتێكیشى پێ سپێررا ناپاكى تێدا دەكات”.
چوارچێوەى ئەوانت كێشابوو .دەى ئێستا كاتى ئەوەبوو كە یەكە بە یەكەيان بناسیت.
خۆ ئەو هەر دەیزانى ئەو كەسانە كێن .بەاڵم لێبووردەیى و نەرمونیانیيەكەى تەنها
كەمێك ئەمەیان دواخست.
 1بخاري ،اإليمان  ،24شهادات  ،28وصايا  ،8لباس 69؛ مسلم ،اإليمان .110-107
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وەك بینیتان ،گوفتارەكە تەنها یادخستنەوەى تێدايە و بە هیچ جۆرێك
سەرزەنشتى تێدا نییە .نەك هەر سەرزەنشتى تێدا نییە ،بەڵكو تەنانەت بەگەورە
ڕاگرتن و تەقدیر و ستایشیشى لێ دەخوێنرێتەوە .جێى خۆيەتى ئەو خاڵەش
دووپات بكەینەوە كە پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) لەڕێى ئەم ئایەتەوە
فضُل َصَلٍة وَ
جارێكى دى بۆ الى جوانترین و چاكترین ڕێنموونى دەكرێت .چونكە ئەو نەك لە
جوان ،بەڵكو لە جوانترین دێت.
زەمەخشەرى دەڵێت“ :لە جێیەكدا باس لە لێخۆشبوون كرابێت ،لەو جێیەدا
گوناهیش هەیە 1”.بەاڵم فەخرەدینى ڕازى بە هیچ جۆرێك بۆچوونێكى لەم
جۆرەى بەالوە پەسەند نییە و ،دەڵێت“ :ڕەنگە بۆ كەسانێكى وەك ئێمە لە شوێنێكدا
باسى لێخۆشبوون كرابێت ،لەو شوێنەدا گوناهیش بوونى هەبێت ،بەاڵم لێخۆشبوون
بۆ پێغەمبەران ،تەنها واتاى ئاوڕلێدانەوەى میهرەبانى و بەسەركردنەوەى پەروەردگار
دەگەیەنێت 2”.جا مادەم وایە ،كەواتە ئەم ئایەتە لەسەرەتاوە تا كۆتایى یەكپارچە
َّ ُ
اهللتَع َ
ستایش و پێزانینە بۆ پێغەمبەرى پێشەوامان َ
َسلَّ ْم).
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ

هەر وەك لەسەریشەوە ئاماژەمان پێدا ،پێغەمبەرى سەروەرمان خاوەن فەتانەتى
ئەعظەمە .بۆیە زۆر باش دەزانێت چ شتێك چى لێدێت و چ كارێكیش بە چ
شێوازێك ئەنجام دەدرێت .بەگوێرەى ئەو فەتانەتە لێرەشدا جێگرەوەيەك خراوەتە
بەردەم سەروەرمان .ئەويش ئەوە بوو كە :هەتا ئەو كاتەى بە تەواوى مانا دووڕووەكان
لە موسوڵمانەكان جیادەبوونەوە ،نەدەبوو مۆڵەت بدرايە ..تاوەكو دووڕووەكان ئەمە
نەكەن بە پاساو و واى پیشان بدەن كە مۆڵەتیان وەرگرتووە ،ئەوجا وەك بەرزەكى
بانان بۆى دەربچن .چونكە ئەگەر پێغەمبەرى خواش مۆڵەتى نەدانایە ،ئەوان هەر
جیا دەبوونەوە و دەڕۆیشتن ،ئيتر ئەو كات دووڕووييەكەيان وەك ڕۆژى ڕووناك بۆ
هەموو الیەك دەردەكەوت ،بەڵێ ،ویستى خواى گەورە بەم ئاڕاستەیە بوو .ئەوەى
 1زمخشري ،كشاف .154-153/2
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لە سەروەریشمان داواكرابوو ،هەڵوێستێكى لەم جۆرە بوو .ڕاستە خواى بااڵدەست
دووڕووەكانى بە خۆشەویستەكەى دەناساند و لە هەموو شتێك ئاگادارى دەكردەوە،
بەاڵم دەشكرا بەم شێوەیە بناسرێنەوە و لە قافا بگیرێن.
ُ
بۆيە لە ڕوانگەى قورئانى پیرۆزەوە ،پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) بەم
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
مۆڵەت دانەى هەلێكى لەم جۆرەى لەكیس چووبوو ...ئيتر ئەويش بۆ خۆى چین
چین لێبووردەیى و لێخۆشبوونى پەخش دەكرد.

لە ڕاستيدا ئەم هەڵسوكەوتە یەكێك بوو لە دەركەوتەكانى ڕەوشتە گشتییەكەى،
كە هەر لەو چاوەڕوان دەكرا و هەر لەویشدا نومایان دەبوو .ئەوەتالە هیچ قۆناغێك
لە قۆناغەكانى ژیانیدا كارێكى واى نەكردووە ببێتە مایەى هەڵماڵينى پەردەى سەر
ڕووى هيچ كەسێك .هەڵە كەسییەكانى ڕاستەوخۆ ئاڕاستەى خاوەنەكەى نەكردووە،
بەڵكو لەنێو كۆمەڵدا و بەبێ ناوهێنان و بە جۆرە ئاخاوتنێك كە بە الى ئەوانى
ترەوە ناڕوون و بە الى ئەو كەسەى هەڵەكەى كردووە ڕوون و ئاشكرا بێت دواوە و
لەسەر بنەماى "تەنبیهـ" و "ئیعالم" بارەكەى ڕوون كردووەتەوە .بەڵێ ،پێغەمبەرى
خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) هەردەم بەم شێوەیە ڕەفتارى كردووە و چەندین نموونەى زۆر
و زەبەندەش ئەم ڕاستییە وەك ڕۆژى ڕووناك دەسەلمێنن .لە سايەى ئەم شێوازە
ناوازەيەشدا هەڵەكە ڕاست دەكرایەوە و خاوەنەكەشى نەدەڕەنجێنرا .ئیتر ئا ئەمە بوو
(صلَ ُ
ئاكارى پێغەمبەرى سەروەرمان َ
َسالُمُه َعلَيِْه) .هەروەك چۆن هەر كەسەو
هلل وَ
وات ا ِ
سروشت و كەسایەتیيەكەى چۆن بخوازێت ئاوا ڕەفتار دەكات ،ئەو سەروەرەش
بەگوێرەى داخوازى ڕەوشت و خەسڵەتە بەرزەكانى ڕەفتارى دەكرد .هیچ پێغەمبەرێك
پەردەى لەسەر هەڵەى بەرامبەرەكەى النەدەدا و هەرگيز زەمینەسازى نەدەكرد بۆ
لەناوچوونى .وێڕاى ئەوەى ئاگادارى هەڵە و كەموكورتى بەرامبەرەكەشى بوو،
كەچى هەرگیز نەیدەدایەوە بەڕووى خاوەنەكەیدا و بیرى لەوە نەدەكردەوە تەريقى
بكاتەوە.
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بۆ نموونە :ڕەنگە پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) یەكە بە یەكەى دووڕووەكان
لف َصَلٍة وَ
و ئەو كەسەشى ناسیبێت كە سەركردایەتى دەكردن .بەاڵم هیچ كات ئەم حاڵەتەى
ئاشكرا نەكرد .نەك ئاشكراى نەكردن ،بگرە هەمان مامەڵەى موسوڵمانانى دیكەى
لەگەڵ دەكردن .تەنانەت جارێكیان یەكێك لە دووڕووەكان دێت و پەشیمانى
خۆى دەردەبڕێت .ئەم كەسە دووڕووییەكەى ناخى بەتەواوى سڕابووەوە و بووبووە
ئیماندارێكى دڵسۆز .جا پاش ئەوەى ئەم كەسە پەشیمانیى خۆى دەردەبڕێت بە
پێغەمبەرى خوا دەڵێت“ :ئەى پێغەمبەرى خوا! چەندین كەسى هاوشێوەى من
هەن ،ناویانت پێ بڵێم؟” سەردارى هەردوو جیهان لەسەر هەمان بنەماى خۆى
وەاڵمى دایەوە و فەرمووی“ :نەخێر ،هەروەك چۆن تۆ هاتیتە المان و داواى
لێخۆشبوونمان بۆ كردیت ،بە هەمان شێوە داواى لێ خۆشبوون بۆ ئەوانەش دەكەین
كە پاش تۆ دێن ،ئەو كەسەشى كە پێداگرى لەسەر گوناهەكانی دەكات ،حەواڵەى
1
پەروەردگارى دەكەین و پەردەى نێوانمان لەگەڵ كەسدا نادڕین”.

بەڵێ ،پەردەى نێوانیانى نەدەدڕاند و نەيدەهێنانە حوزوورى خۆى تا شەرمەزاريان
بكات .عەبدوڵاڵى كوڕى ئوبەى كوڕى سەلوول دوژمنى سەرسەختى سەروەرمان
بوو ،كەچى لەگەڵ ئەوەشدا هەمیشە خۆى بە موسوڵمان پیشان دەدا .پێغەمبەرى
خواش دەیویست هەمیشە بەو شێوەیە بیبینێت كە پێوەى دەبینرا .تا دواچركەش
(جَّل َجَللُُه) لە هیدایەت بێ بەشى
هیچ ئومێدى لێ نەبڕى .بەاڵم خواى گەورە َ
كردبوو و بە دووڕوویى دەمرد .جا كاتێك كەوتە سەر پێخەفى مەرگ ،بۆ ئەوەى
ئەم تۆمەتى نیفاقە لەسەرخۆى البدات ،كوڕەكەى نارد بۆ الى پێغەمبەرى خوا تا
داواى كراسەكەى لێ بكات .مەبەستى ئەوەبوو خەڵكى بڵێن“ :خۆ ئەگەر دووڕوو
بووایە ،ئەوا پێغەمبەرى خوا كراسەكەى خۆى نەدەدایە ”.پێغەمبەرى خواش َ
(صلََّى
ُ
َسلَّ ْم) لە هەموان باشتر ئەمەى دەزانی .كەچى سەربارى ئەمەش ،دیسانەوە
اهللَعلَيِْه وَ
 1طبراني ،المجمع الكبير .5/4
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پەردەى نێوانیانى نەدڕاند و كراسەكەى داكەند و بۆى نارد .تەنانەت لە نوێژى
جەنازەكەشیدا بەشداربوو 1.چونكە هەم كوڕەكەى و هەم كچەكەشى موسوڵمانى
ڕاست و باش بوون .بۆيە پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) لەبەر خاترى ئەوان
هەموو بەدڕەفتارييەكانى ئەو دووڕووەى لە سینەيدا ناشت.
هەر سەبارەت بەم بابەتە و بەمەبەستى بەرچاوڕوونى زیاتر ،ئەم نموونە
بچووكەشتان عەرز دەكەم :یەكێك لە هاوەاڵن كۆیلەكەيى دەفرۆشت .بەاڵم دەیویست
"وەالء"ەكەى هەر الى خۆى بمێنێتەوە .ئەمە لە حاڵێكدا بەگوێرەى ئیسالم كێ ئەو
كۆیلەیەى ئازاد بكردایە ،وەالئەكەشى دەبووە هى ئەو كەسە .جا كە هەڵوێستى دین
ئەمە بێت ،ئیتر هەر شتێكى ترى پێچەوانەى ئەمە ،تاوان بوو .پێدەچێت ئەو هاوەڵە
بەڕێزە تا ئەوكاتە حوكمى شەرعيى ئەو بابەتەى نەزانیبێت ،بۆیە داوایەكى لەو
جۆرەى كردووە .زۆرى نەبرد هەواڵەكە گەيشتە سەروەرمان .پێغەمبەرى خوا دیسان
خودى ئەو كەسەى نەكردە ئامانج .بەڵكو چووە سەر مینبەر و حوكمى شەرعيى
ئەم بابەتەى بۆ خەڵكەكە بەگشتى ڕوون كردەوە .لە كۆتایيشدا فەرمووى :ا َ ْلوَ َل ُء
2
ل َِم ْن أ َ ْعتَ َق “وەالء بۆ ئەو كەسەیە كە كۆیلەكە ئازاد دەكات”.

هاودەم لەگەڵ نیشاندانى سەدەها نموونەى هاوشێوەى ئەمە ،دەتوانین بڵێین
كە :پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) وەك یەكێك لە داخوازییەكانى ڕەوشتە
فضُل َصَلٍة وَ
بەرزەكەی ،تاوانى هیچ تاوانبارێكى نەداوەتەوە بەچاویدا و هیچ كەسێكيشى
بەهۆى گوناهەكانیەوە تەريق نەكردووەتەوە.
جا ئیتر لەم مەسەلەى مۆڵەت پێدانەشدا ،دووبارە ئەم ئاكارەى ڕۆڵى بینى.
لەپێناو ئەوەى پەردەیان لەڕوو هەڵنەماڵێت ،نییەتە ڕاستەقينەكەيانى نەداوەتەوە
بەچاویاندا و مۆڵەتى هەموو ئەوانەى داوە كە هاتبوون بۆ مۆڵەت خواستن .بەڵێ،
 1بخاري ،جنائز 23؛ مسلم ،فضائل الصحابة .25
 2بخاري ،صالة 70؛ مسلم عتق .15-5
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َّ ُ
اهللتَع َ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) زۆر سینە فراوان بوو .ئەو پێغەمبەرێكى
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ
پایەبەرزى ئەوتۆ بوو كە جێ درەوشانەوەى ڕازى ئایەتى  ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ(الشرح “ )1 :سینەتمان نەكردەوە و فراوانیمان نەبەخشیە ڕۆحت؟”
بوو .ئەوەتا لە بابەتێكدا كە دووڕووان كەسایەتى و ناخى خۆیان تێدا خستەڕوو و
درۆیان كرد ،ئەو سەروەرە دێت و پەردەیەك دادەداتەوە بەسەر درۆكانیاندا و ڕەوشتى
پێغەمبەرانەیان پیشان دەدات .بەڵێ ،ئەمە ئەو پێغەمبەرە پایەبەرز و شكۆبڵندەيە
كە وا قورئان و تەورات و ئینجیل وەك بڵێى پێشبڕكێيانە بۆ قسەكردن لەسەر بەرزى
و بڵنديى قەدر و شكۆكەى.

سورەتى" َعبَ َس"

بەشێكى ترى باسەكەمان سورەتى " َعبَ َس"يە .لە یەكەم ڕوانیندا وا دەردەكەوێت
كە سورەتى " َعبَ َس" ئاگاداركردنەوەیەكە بۆ سەروەرمان و گلەیى لێدەكات .بەر
لەوەى بچینە نێو شیكارى بابەتەكەوە ،پێمان باشە لەو ڕووەوە كە الى هەموان
زانراوە ،ئەو بەسەرهاتە بگێڕینەوە كە بووەتە هۆكارى دابەزینى ئایەتەكە .پاشانیش
بە سەرنج ڕاكێشان بۆ الى ئەو واتایانەى كە ئایەتەكە ئاماژەیان بۆ دەكات،
پیشانى بدەین كە چۆن لە بابەتێكدا كە دەویسترێت مەعصومیەتى پێغەمبەرى
پێشەوامانى پێ لەكەدار بكرێت ،مەعصومیەتەكەى هەروەك خۆرى ناوجەرگەى
ئاسمان دەدرەوشێتەوە.

ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) لەگەڵ گەورەپیاوانى قوڕەیشى وەك عوتبە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
و ئەبوجەهل دانیشتبوو و بانگەوازى ئیسالمى پێ ڕادەگەیاندن .ڕێك لەو كاتەدا
كە هەموو سەرنجى خۆى دابووە بابەتەكە و شتانێكى بۆ باس دەكردن؛ عەبدوڵاڵى
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) كە نابینا بوو ،خۆى كرد بە ژووردا و بە
كوڕى ئوم مەكتووم
َ
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اللِ “ئەى پێغەمبەرى خوا ،ڕێنموێنیم
پێغەمبەرى خواى وت :أرشدنى یا رسول ٰ ّ
بكە ”.پاش ئەوەى چەند جارێك ئەم وتەیەى دووبارە كردەوە ،پێغەمبەرى خوا ڕووى
گرژكرد و پشتى تێكرد ...پاشان چووەوە سەر ئەو بابەتەى كە كەمێك پێشتر
قسەى لەسەر دەكرد 1...جا ئيتر ئەو چەند دێڕەى سەرەوە ،پوختەى ئەو هۆكارى
دابەزینەیە كە بە شێوەیەكى گشتى لەم بارەيەوە باس دەكرێت.
ئەگەر بێت و بابەتەكە بەدەورى ئەم تەوەرەى تێڕوانینەدا تاووتوێ بكەین،
ئەوا دەڵێین :خۆ ئەگەر ئەو هاوەڵەى كە هات ،نابیناش نەبووایە و ڕۆشنايى
(صلَ ُ
لە چاوانيدا هەبووايە ،ديسانەوە ئەم هەڵسوكەوتەى پێغەمبەرى خوا َ
هلل
وات ا ِ
َسالُمُه َعلَيِْه) نەدەبووە تەوەرەى ئاگاداركردنەوەى ئیالهی .بەاڵم لەبەر ئەوەى كەسى
وَ
هاتوو نابینا بوو ،بۆیە دەبووایە سەروەریشمان چاوپۆشى لێ بكردایە .هەر بۆیە
ڕووگرژكردن و ڕوو وەرگێڕانى بووە مایەى ئاگاداركردنەوەكە.
ئەمە ئەو حوكمەیە كە لەم ڕوانینە ڕواڵەتبینەوە پێى دەگەین .خۆ ئەگەر كەمێك
بە چاوى وردبینییەوە لە ئایەتەكە بكۆڵینەوە ،ئەوا ڕووەكەى ترى حەقیقەتیش
دەردەكەوێت و تێدەگەین كە چەندە پەلە كراوە لەو بڕیارەى پێشوودا.
سەرەتا پێویستە ئەوە بزانین كە هەموو كۆڕ و مەجليسێك -هەریەكەو بەگوێرەى
خۆى -شێواز و ئادابى تایبەت بە خۆى هەیە .بەم پێیە ،نابێت چوونە حوزوور
و سەردانى پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْهأَفَْضُل ا َّلصَلِةوَأَمتُّ التَ ْسِليم) وەك چوونە سەردانى هەر
كەسێكى ترى ئاسایى بێت و هەستان و دانیشتنیش وەك هەستان و دانیشتن بێت
لە تەك هەر كەسێكى دیكەدا .ئەوەتا دەبینین لە زۆرێك لە ئایەتەكانى قورئانى
پیرۆزیشدا ئادابى ئەم سەردان و چوونە حوزوورە فێرى موسوڵمانان كراوە .چ كاتێك
سەردانى پێغەمبەرى خوا دەكرێت ،چەندێك لە خزمەتیدا دەمێنرێتەوە 2،ئاستى
 1ترمذي ،تفسير (1 )70؛ طبري ،جامع البيان .51/50
 2بڕوانە :سورەتى األحزاب ،ئايەتى .٥٣
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دەنگ و شێوازى قسەكردن دەبێت چۆن بێت 1،هەموو ئەمانە لە الیەن خواى گەورە
خۆیەوە فێرى باوەڕداران دەكرا.
لەپاش ئەنجامدانى عەقدى حوزوور ،هەمان شت بەسەر ئادابى چوونە حوزوورى
خواى گەورەشدا دەچەسپێت .تێ نەپەڕین بە بەردەم كەسێكدا كە نوێژ دەكات،
نموونەیەكى جوانى ئەمەیە .كاتێك باوەڕدارێك لە حوزوورى خواى بااڵدەستدا
دەوەستێت بۆ نوێژ ،گەر بێت و كەسێكى تر ئەو حووزوورە تێك بدات و بە بەردەمیدا
بڕوات ،ئەوا بە گوێرەى مەزهەبى حەنەفی ،ئەو كەسە ئاگادار دەكرێتەوە .بەگوێرەى
هەندێك لە مەزهەبەكانى تریش ،هەوڵ دەدرێت رێگە بە تێپەڕبوونى نەدرێت.
تەنانەت ئەگەر ئەو كەسە هەر سووربوو لەسەر ئەوەى كە تێبپەڕێت ،ڕێگە دراوە
2
مستێكیش لە سنگى بدرێت.
ئاخر نوێژخوێن لە حوزوورى سوڵتانى سوڵتاناندایە و لەگەڵ ئەو زاتەدا لە
ئاخاوتندایە .جا ئەگەر چوونە نێوان دوو كەسەوە كە لە ئاخاوتندابن بە كارێكى
پێچەوانەى ئەدەب هەژمار بكرێت ،دەى ئيتر ئێوە خۆتان داوەرى بكەن كە چ كارێكى
پێچەوانەى ئەدەبە گەر بچیتە نێوان بەندە و پەروەردگاریەوە .هەر لەبەر ئەم خاڵەیە
كە پێغەمبەرى سەروەرمان دەفەرموێت“ :ئەو كەسەى بە بەردەم نوێژخوێنێكدا
دەڕوات ئەگەر بیزانیایە چ تاوانێكى ئەنجام داوە ،ئەوا چل ساڵ چاوەڕێى دەكرد
و بە بەردەمى ئەو كەسەدا تێ نەدەپەڕى 3”.هەروەك چۆن ئامادەبوون لە حزوورى
سووڵتانى سوڵتانەكان ،خواى بااڵدەستدا ،ڕێسا و ئادابى خۆى هەیە ،هەر بەوجۆرە،
ئامادەبوون لە حوزوورى یاوەرى ئەو سوڵتانەشدا ڕێساى تایبەت خۆى هەیە.
جا ئایا سەروەرمان لەو كاتەدا سەرقاڵى چى بوو؟ لە هەوڵى خاڵى كردنەوەى
 1بڕوانە :سورەتى الحجرات ،ئايەتى .٥-٢
 2بڕوانە :جزيري ،المذاهب األربعة .273-272/1
 3بخاري ،صالة 101؛ مسلم ،صالة .261
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ئیلهامەكانى دەروونیدا بوو بەنێو ویژدانى دوو كەسى دڵ ڕەقدا .ئەوێك كە تا
بڵێى لە بابەتى هیدایەتى مرۆڤەكاندا بەپەرۆش بوو .كاتێك قورئانى پیرۆز لەم
بابەتەدا باسى ئەومان بۆ دەكات ،دەستەواژەى "خۆت مەكوژە" 1بەكاردەهێنێت.
بەڵێ وابوو ،كە كەسێكى بێ ئیمانى دەبینى ،بە جۆرێك دڵتەنگ و غەمگین
دەبوو ،وەخت بوو وەك مۆم بتوێتەوە .ئیدى ڕێك لەم كاتەدا كە لە كەشێكى
ئاوەهادا سەرگەرمى وتووێژە ،یەكێك دێت و خۆى دەكات بە قسەدا و دۆخەكە
بارگاوى دەكات و بابەتەكە پەرت دەكات و دەبێتە مایەى تێكدانى ڕەوتى دیدارەكە!
خۆ ئەگەر ئەو كەسە پاساوێكى ڕەواى هەبووبێت لەبەر ئەوەى كە نابینایە ،ئەوا
سەروەرمان لە حاڵێكدا ئەگەر ڕووشى گرژ كردبێت و پشتیشى تێ كردبێت( ،دەڵێم
ئەگەر وا بێت) بەاليەنى كەمەوە دە پاساوى ڕەواى هەبووە .كەوابێ ،بە هەڵە
دانانى ڕەفتارێكى لەم جۆرە لە وەها زەمینەیەكى ڕەوادا -مەبەستمان لەوانەیە كە
دەیانەوێت لەم ڕێگەیەوە تانە و تەشەر لە پێغەمبەرى خوا بدەن -نەك هەر هەڵەیە،
بەڵكو ڕەزاگرانترين هەڵەيە.
جا ئەگەر ڕووداوەكە بەم شێوەیە ڕووى دابێت ،ئەوا وەاڵم و چارەسەرەكەى
ئەمەیە ...ماوەتەوە بڵێین؛ لە دوێنێوە تا ئەمڕۆ ئەم ڕووداوە لە هیچ كام لەو
سەرچاوە باوەڕ پێ كراوانەى فەرموودەدا كە لە بەردەستماندان ،وەك بوخارى و
موسلیم و تيرميذى و ئەبو داود و نەسائى و ئيبن ماجە و موسنەدى ئەحمدى
كوڕى حەنبەل و موستەدرەكى حاكم بەو شێوەیە باس نەكراوە كە لە تەفسیرەكاندا
باس كراوە و سیناریۆى بۆ داڕێژراوە .یەك لە قارەمانەكانى ئەو سیناریۆیەى
لە تەفسیرەكاندا هاتووە سەروەرمان و ئەوى تریشیان ئيبن ئوم مەكتومە .دوو
ڕۆڵبینى الوەكیش هەن :ئەبوجەهل و عوتبە .ئەمە لە حاڵێكدا كە تەفسیرنووسە
لێكۆڵەرەكان سەبارەت بە ناسنامەى ئەو كەسەى هاتووەتە خزمەت پێغەمبەرى خوا،
1

بڕوانە :سورەتى الكهف ،ئايەتى ٦؛ سورەتى الشعراء ،ئايەتى .٣/٢٦
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چەندین ناوى جۆراوجۆریان هێناوە .تەنانەت هێشتا ئەوەش یەكالیى نەبووەتەوە كە
ئایا ئەو كەسەى هاتووە هەر لە ڕاستیدا نابینا بووە یاخود ئەمە مەجازێكە؟ بۆیە
وا پێویست دەكات بازنەى بۆچوونەكان بەكراوەیى جێبهێڵین.

ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) باس
هەر بە بۆنەى ئەم ڕووداوەوە جگە لە ئيبن ئوم مەكتوم
َ
لە حەوت كەسى تریش دەكرێت كە تێكڕا دەبنە هەشت كەس .لەم نێوەندەشدا
هیچ هۆكارێك لەبەردەستدا نییە كە تاى پەسەند دان بەالى ئيبن ئوم مەكتومدا
پارسەنگ بكات ،یاخود وا بكات كە بەناچارى ئەو بخرێتە ئەو شوێنەوە .تەنانەت
ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) دووجار ئەم هاوەڵە پایەبەرزەى -كە لە یەكەمین
(صلََّى اهللَعلَيِْه وَ
دەستەى موسوڵمانانە -لە شوێنى خۆى لە مەدینە وەك جێگر داناوە .ئەگەرێكى
بەهێزیش هەیە كە لە قادسیەدا شەهید بووبێت .ئەمە سەربارى ئەوەى كە لە
ُ
اهلل َعنْها) خزمایەتییەكیشى لەگەڵ سەروەرماندا
(رضي
سەرى دایكە خەدیجەمانەوە
َ
هەبووە .بەڵێ ،ئيبن ئوم مەكتوم كوڕى خاڵى دایكە خەدیجەمان بوو 1.لەبەر ئەوە
ئامادەبوونى لەو مەجلیسەدا حاڵەتێكى ئاسایى بووە و شتێك نەبووە لە ئارادا وا
بكات وەك بێگانە تەماشا بكرێت یاخود دەوروبەرەكەيى پێى قەڵس ببێت .ئينجا
مادەم سەربارى نابینایيەكەشى وەكالەتى پێغەمبەرى خواى گرتووەتە دەست ،كەواتە
(رضي
كەسێكە هەستان و دانیشتنى خۆى دەزانێت ..بۆيە دەبێت ئيبن ئوم مەكتوم
َ
ُ
اهلل َعنُْه) كۆتا ناو بێت لەنێو ناوەكانى تردا كە خەياڵمان بەاليدا بچێت.

كێ دەزانێت ،لەوانەشە ئەو نابینایە یەكێك بووبێت لە مونافیقان و پێغەمبەرى
خواش ئاگادارى نیفاقەكەى بووبێت .ئینجا لەبەر ئەوەى دڵسۆز نەبووە لە داواكردنى
ئیرشاددا و ڕێگریشى كردووە لە ئیرشادێك كە لەو كاتەدا بەڕێوە دەچوو ،بۆیە
(صلَ ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسالُمُه َعلَيِْه) دەموچاوى داوە بەیەكدا و ڕووى لێ
هلل وَ
وات ا ِ
وەرگێڕاوە ،ئەمەش خۆى لە خۆیدا تا بڵێى ڕەفتارێكى ئاساییە .لەگەڵ ئەوەشدا،
 1إبن حجر ،اإلصابة .601-600/4
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كاتێك گوزارشت لەم بۆچوونە دەكەین ،بەو چاوەوە تەماشاى ڕووداوەكە ناكەین
كە كتومت ئاوەها ڕووى دابێت .بەڵێ ،بانگەشەى شتێكى لەو جۆرە ناكەین .بە
هەرحاڵ لە ڕوانگەى دروستیى ڕیوایەتى ڕووداوەكەوە ،بۆچوونى ئەوانەى ئيبن ئوم
مەكتومیان بە قارەمانى ڕووداوەكە داناوە ،هیچى لەو بۆچوونە زیاتر نییە كە ئێمە
لە ڕێى ئەم لێكدانەوەیەوە خستمانە ڕوو .كەوابێ ،بە ڕەچاوكردنى بنەماكانى هزر
و بیر ،وا پێویست دەكات بە چاوێكى یەكسانەوە بڕوانینە هەردوو لێكدانەوەكە.
الیەنێكى تریش كە جێى سەرنج و تێڕامانە ئەوەیە كە:

ُ
هەندێك لە تەفسیرنووسان لەبرى پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) ،وەلیدى
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
كوڕى موغیرە بە بكەرى هەردوو كردارى " َعبَ َس َوتَولى" دادەنێن .شايانى باسە
كردارى " َعبَ َس" لە قورئانى پیرۆزدا لە دوو جێدا هاتووە .یەكێكیان كردارى
" َعبَ َس"ى ناو ئەم سورەتەیە .ئەوەى تریشیان ئەو كردارى " َعبَ َس"یەیە كە لە سورەتى
1
"الم ّ َدثِر"دا
"الم ّ َدثِر"دا هاتووە .دەى ئێستا سەرنج بدەن :قورئانى پیرۆز لە سورەتى ُ
ُ
ئەم وشەیەى بۆ كافرێك بەكار هێناوە .جا ئەو كافرە وەلیدى بن موغیرە بێت
یان هەر كەسێكى تر .ئاخر ئەگەر قورئانى پیرۆز لە جێیەكدا دەربڕینى "ڕووى
گرژكرد"ى بۆ كافر بەكارهێنابێت ،چۆن لە جێیەكى تردا بۆ پێغەمبەرى خواى
بەكار دەهێنێت؟! ئەو پێغەمبەرى خوایەى كە هەمیشە دەم بەخەندە بووە و هەرگیز
2
زەردەخەنە لە لێوانى نەتۆراوە.

كردارى "ﮂ"ش هەر هەمان شتە .ئەوەتا قورئانى پیرۆز ئەم دەستەواژەیە
بۆ فیرعەون بەكاردەهێنێت و دەفەرموێت" :ﮮ ﮯ" 3.ڕاستە ئەم كردارە
تەنها بۆ فیرعەون بەكار نەهاتووە .بەاڵم ئەم شێوازە لە دەربڕینى قورئان ،هەردەم
 1بڕوانە :سورەتى المدثر ،ئايەتى .٢٢
 2ترمذي ،مناقب 10؛ أحمد بن حنبل ،المسند .191-190/4
 3بڕوانە :سورەتى طه ،ئايەتى .٦٠
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مەبەستى فیرعەونەكان بووە و بۆ فیرعەنەكان بەكارهاتووە.

1

ئاخر چۆن ڕێى تێدەچێت قورئانى پیرۆز لە ڕێى دوو كردارى یەك بەدواى یەكى
ئاواوە باسى خۆشەويستى خوا بكات و ئەم كرداراناى بداتە پاڵ؟ هەمدیسانەوە
چۆن ڕێى تێدەچێت هەمان ئەو مێزەرەى لەسەرى كافرێكى پێچاوە ،بێت و لەسەرى
ئەو سەروەرەى بپێچێت؟
وا دەزانم پێویست بكات مافى ئەگەرێكیش بەوانە بدرێت كە پاڵپشتى ئەم
بۆچوونەى دوایى دەكەن .بەگوێرەى ئەم بۆچوونە ،بكەرى هەردوو كردارى " َعبَ َس" و
"تَولى" سەروەرمان نییە ،بەڵكو ئەو كافرەیە كە چاوى بەڕووى حەقیقەتدا كوێربووە.
وەك كوێر هاتووە و لە بەرامبەر سەروەرماندا ڕووى گرژ كردووە ،پاشانیش لێى
داوە و ڕۆیشتووە .لە حاڵێكدا ئەگەر "تەرجیحدەر"ى عیصمەتى پێغەمبەران بەهەند
وەربگیرێت ،ئەوا دەكرێت بەم بۆچوونەش بوترێت“ :ئەگەرى هەيە وا بێت”.
ڕاستييەكەى لە ڕوانگەى ڕیوایەتیشەوە ڕیوایەتێك شك نابەم كە ئەم بۆچوونە
هەڵبوەشێنێتەوە .ئينجا دواى ئەوەش كە واتا لەگەڵ سیاق و سيباقەكەیدا گونجا،
ئیتر هیچ هۆكارێك نامێنێتەوە وا بكات واتایەكى لەو جۆرە مەبەست نەبووبێت.
"محتَمل" ناوبران،
"مح ّ َقق" و ُ
مەبەستیشمان لە خستنە ڕووى ئەو شتانەى كە بە ُ
ئەوەیە كە :لە بەرامبەر ئەو بۆچوونانەدا كە بە قسەكردنێكى ڕواڵەتبینانە دەربارەى
ئەو ئایەتانەى كە بەناوى گلەیى و ئاگاداركردنەوەوە بۆ پێغەمبەرى نازدارمان َ
(صلََّى
ُ
َسلَّ ْم) نازڵ بوون و ،بەدەم كوتین لە سەرچاوەیەكى گرنگى دین؛ دەیانەوێت
اهللَعلَيِْه وَ
ئەو پاڵپشتە ئیالهییە بە هیچ دابنێن و پێگەى پێغەمبەرایەتى لەبەرچاوى عاشقانى
ڕێبازەكەى و ئەوانەى بەوپەڕى باوەڕەوە دەستيان بە بەرنامەكەيەوە گرتووە ،بێ
 1بڕوانە :سورەتى البقرة ،ئايەتى 205؛ سورەتى طه ،ئايەتى 48؛ سورەتى النجم ،ئايەتى 33؛
سورەتى المعارج ،ئايەتى 17؛ سورەتى الغاشية ،ئايەتى 23؛ سورەتى الليل ،ئايەتى 16؛ سورەتى
العلق ،ئايەتى .13
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بنەما و لەرزۆك و جێگرەوەدار پیشان بدەن ،دەبێت ئێمە جارێكى تر قودسییەتى ئەو
سەرچاوەیە بەگوێى هەموو الیەكدا بدەین .گەرنا ،باوەڕداران بەو قەدر و قیمەتەوە
كە پێغەمبەرەكەیان لەالى پەروەردگارى هەیەتى زۆر چاك دەيناسن.
(جَّل َجَللُُه) لە ڕەهەندێكى
بەڵێ ،ئەو مرۆڤێكى بێ وێنە بوو .خواى بااڵدەست َ
تەواو جیاوازدا گفتوگۆ و ئاخاوتنى لەگەڵيدا هەبوو .خواى گەورە وەحى بۆ
دەنارد و ئەویش ئەو پەیامە ئیالهییەى وەردەگرت و ڕاى دەگەیاند .پەروەردگار
هەمیشە ئەم تایبەتمەندى و ئەمنییەت و عیصمەتەى ئەوى دەپاراست .جا بۆيە
پێویستە وەك قەرزێك ،وەك حەق و واجبێك لەسەرمان ،یان هەر هیچ نەبێت وەكو
وەفایەكى سەرشانمان ،ئێمەش بیپارێزین .هۆكارى سەرەكى ئەم جۆش و خرۆش
و نەسرەوتنەشمان هەر ئەمەیە .مەگەر چەندە زۆرن ئەو خاوەن ناسنامە نادیارە
ناوخۆیى و دەرەكى و پەنهان و ئاشكرایانەى لە ڕۆژگارى ئەمڕۆماندا دەیانەوێت
ئەو بەژنە بااڵیە وەك هەر كەسێكى ترى ئاسایى هەڵبسەنگێنن و بیخەنە بەر
نەشتەرى ڕەخنە ..بۆیە باوەڕمان وایە كە پێویستە عیصمەت و عیففەتى ئەو
سەروەرە لە شەرەف و نامووسى خۆمان بەرزتر ڕابگرین و تا دەتوانین بیپارێزین و
بەرگرى لێ بكەین.
بەاڵم دەشزانین كە هێز و توانامان سنووردارە .بەڵێ ،هێز و توانامان بەشى ئەوە
ناكات كە لە هەموو ئاستەكاندا لەگەڵ ئەو دوژمنانەى دین و ئیمان كە لە هەوڵى
پشێوى نانەوەدان بەدەورى پێغەمبەرى خوادا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) و ،ئەوانەش كەوا
فضُل َصَلٍة وَ
هۆشيارانە يان بێ ئاگايانە بوونەتە داردەستیان ،بكەوینە مشتومڕ و بەرپەرچیان
بدەینەوە .بەڵێ ،ئەو هێز و توانایەمان نییە .چونكە كارى ئەوان ڕووخاندنە ،هى
ئێمەش بنیات نان .ئەوان هێزى زەبەالحى میدیاى جیهانى بەكاردەهێنن ،ئێمەش
هۆكارگەلێكى بچووكى ڕاگەیاندن .بەاڵم لە سەر ئاستى ژیرى و زانست ،وەك
چۆن لە هەموو سەردەم و قۆناغێكدا شكستیان خواردووە ،لەمەودواش هەر هەمان
246
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چارەنووس بەشیان دەبێت .ئاخر چونكە ئەو كارەى ئەوان دەستيان داوەتێ ،جیاوازى
نییە لەگەڵ ئەوەى بەرى خۆر بەبێژنگ بگریت .ئەگەرچى نەشتوانین وەاڵمى
یەكە بە یەكەى گومانەكانیان بدەینەوە ...كە لە بنەڕەتدا مەرجیش نییە ئەمە
بكەین .بەاڵم گەورەكانمان زۆر بەجوانى و پوختى گوزارشتیان لەم جۆرە حاڵەتانە
كردووە و وتویانە“ :خۆ ئەگەر هەر شتێ بوەڕێ و منیش بەردێكى تێبگرم،
ئەوكات بەرد لەسەر زەویدا نامێنێت ”.دەى ئێمەش جارێكى دى هەمان شت دووبارە
دەكەینەوە.
لێرەدا بابەتێكى گرنگى تر هەیە ،بێ یادخستنەوەى پێم خۆش نییە بەسەریدا
تێ بپەڕین .لە ڕاستيدا ،ئەو بابەتەى لێرەدا دەمانەوێت باسى بكەین ،دووبارە
بەوێنەى ميلى قیبلەنما و ،وەك میلێكى هەستیارى سەرنەكەر پەنجە بۆ ئەو زاتە
ڕادەكێشێت و ئەو پیشان دەدات.
(صلَ ُ
پێغەمبەرى سەروەرمان َ
َسالُمُه َعلَيِْه) بە جۆرێكى وا هەواڵى لە
هلل وَ
وات ا ِ
جیهانەكانى ئەودیو پەردەى غەیب داوە و ڕووداوەكانى داهاتووى بۆ باس كردووین،
هەر دەڵێيت ئەمڕۆمانى دیوە و لەم ڕۆژگارەدا ژیاوە .ئەوەتا لە فەرموودەیەكدا
دەفەرموێت“ :لە ئاخیرزەماندا دوكەڵێك پەیدا دەبێت ،ئەم دوكەڵە كافرەكان
دەكوژێت و باوەڕدارانیش توشى هەاڵمەت دەكات 1”.ئەو فەلسەفە ماددییەى
كە حەق و حەقیقەت قبووڵ ناكات ،لە ڕووى ڕۆحیانەت و مەعنەویاتەوە مرۆڤى
دنیاى كوفر و ئیلحادى كوشت و ،گومان و دوودڵیشى خستە نێو موسڵمانانەوە.
جا ئیتر حاڵ و ماهییەتى ئەوانەى كەوا ئەمڕۆ دەست بە دەسڕ و خەریكى لووت
سڕینن ،بریتیە لەمە.

جا ئێستا دەپرسم :ئایا دەكرا بەشێوەیەكى لەمە جوانتر وێناى بارى نالەبارى
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مرۆڤى ئەم سەردەمە بكرێت كە لەبەر عەرەبى نەزانى و ناشارەزایى لە وردەكارییەكانى
زماندا لە هەوڵى داپۆشینى ئەم نەزانییەیدایە بە فڕوفێڵ و لەبەر خۆیەوە كەوتووەتە
وڕێنە كردن و قسەى بێ بنەماى هاوشێوەى“ :ئێمە تەفسیرمان بەسە ،ئیتر چ
پێویست بە فەرموودە دەكات؟” دەبڕزكێنێت !..ئەم مەسەلەیە ئەوەندەش ئاسان
نييە كە دەبینرێت .ئەم سیناریۆى كوفرەى كە بە ئەبوجەهل و عوتبە و شەیبەكان
دەستى پێكردووە و لەڕێى خۆرهەاڵتناسە ڕۆژئاواییەكانەوە هەوڵدراوە بەردەواميى
پێبدرێت و ...بە گۆڵدزیەرەكان گوایا بەرگێكى زانستییانەى كراوە بە بەردا و....
لە ڕێگەى ڤۆڵتێرەكانیشەوە بە شانۆ كراوە ...لە كۆمەڵە دنیایەكى تردا بەرهەم
دەهێنرێت و ڕۆڵەكەشى بە بەرى ڕۆڵەى سەرشەقامەكانى ناو خۆمان دەدورن.
ئينجا هەر ئەوەندەى خوێندیان بەگوێیاندا و پێيان وتن“ :ئادەى سەرێك دەركەن و
خۆتان بنوێنن!” ئیتر ئەمانیش چ بەهۆى نەزانییەوە بێت یان سەودایى ناوبانگ
و دوو سێ فلس كە خراوەتە دەستیان ،دەست لەسەرسنگ بۆ بەجێهێنانى ئەم
فەرمانە هەڵدەستن بەگێڕانى ڕۆڵى خۆیان لەم سیناریۆ قێزەونەدا“ .ئێمە قورئانمان
بەسە .تەرجومە هەموو شتێكى بڕاندووەتەوە ،ئیدى چ پێویست بە عەرەبى زانین
دەكات؟ ئەوەتا ئینسان تەنها بە موتااڵكردنى تەرجومەش دەتوانێت ببێت بە
موجتەهید ”.ئەم قسەیە و زۆرێكى ترى هاوشێوەى ئەمە ،تەنها یەك دوو بڕگەى
بچكۆالنەى نمایشكراوى سیناریۆیەكى ئامادەكراوى گەورەیە و ،چەند قسەیەكە
خراوەتە سەر دەمى یەك دوو ڕۆڵبینى ئەم نمایشە .بە دڵنیاییەوە بە دواشيدا دنیاى
زەبەالحى كوفر زەمینەپشكنيى خۆى دەكات و بارودۆخەكە هەڵدەسەنگێنێت .خۆ
الل -ئەوا باش
هەر ئەوەندەى زەمینەى لەباریان دیتەوە -دەك نەى بیننەوە إنشاء ٰ ّ
بزانن كە قسەكانیان لە سنوورى ئەو قسانەدا نامێنێتەوە كەوا ئەمڕۆ دەیكەن.
بۆیە لە هەموو كاتێك زیاتر پێویستیمان بە زیندوو كردنەوەى ئەو ڕێز و ئەدەبەیە
ُ
كە هاوەڵە بەڕێزەكان بەرامبەر بە پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) نواندوويانە.
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
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جا بۆ ئەوەى ئەم خاڵە وەك شعوورێكى زیندوو لە ناخماندا ڕەگ دابكوتێت و
ببێتە بەشێكى دانەبڕاوى سروشتمان ،ئەوا پێویستە زۆر بە باشى شارەزاى عیصمەت
و ئەمنیەتى پێغەمبەرى خوا ببین و بەشێوەيەك لە دەروونماندا جێى بكەينەوە،
گەرديلەيەك ئەگەرى پێچەوانەى ئەوە نەیەت بە مێشكماندا.
ئەوەتا هاوەاڵن دەفەرموون“ :كاتێك گوێبیستى پێغەمبەرى خوا دەبووین،
ئەوەندە بە وردى و سەرنجەوە گوێمان ڕادەگرت ،دەتوت باڵندە لەسەر سەرمان
نيشتووەتەوە و ناجووڵێين نەبادا بفڕێت 1”.قسەكانى حەزرەتى ئەبوبەكر و حەزرەتى
ُ
اهلل َعنُْهما) لە حوزوورى پێغەمبەرى خوادا (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) زۆر
(رضي
عومەر
لف َصَلٍة وَ
َ
دیاریكراو و سنووردارە .ئاخر چونكە ئەوان دەیانزانى لە حوزوورى پێغەمبەرێكدان
كە بە وەحى پاڵپشتى دەكرێت .گوێگرتن لەو ،وەك گوێگرتن وایە لە موتەكەلیمى
ئەزەلی .چونكە ئەو وەحییەى دەهات ،لە ڕێگەى ئەو ویژدانە بێگەرد و دەروونە
سازگارەيەوە وەك چۆن بە پاكى و سافى هاتبوو ئاواش بەو شێوەیە پەخش دەبووەوە.
هەر بۆیە ئەوانەى دەیانناسی ،تەنها ئەوەندەيان پێ دەكرا .ئەو قسانەى لەپاڵ
سوڵتانى پەیڤ و گوفتاردا دەكرێت ،هى هەركێ بێت ،زيادەڕۆييە .جا ئەو كاتەى
ئێمەش گەیشتینە ئاستى تێگەیشتنى هاوەاڵن ،هەمان شت دەكەینەوە و تەنها
گوێبیستى ئەو نازدارە و وتە پڕ لەعل و گەوهەرەكانى دەبین ...ئیتر لەم ڕێیەوە
هەوڵ دەدەین چارەى دەردەسەرییەكانمان بدۆزینەوە.
لە الیەكى ترەوە ،بێ ڕێزى نواندن بەرامبەر بە فەرمایشتە شیرینەكانى و نكوڵى
كردنى سوننەتە پاك و بێگەردەكەی پردێكى درێژەوەبووە بەرەو كوفر .ئەوانەش
كەوا هاتوچۆى سەر ئەو پردەیان كردووەتە نەریت و سەرگەرمى گەڕانن تیایدا،
ُ
ئەمڕۆش نەبێت سبەى ،لە ڕێچكە و بازنەى حەزرەتى موحەممەد َ
(صلََّى اهللَعلَيِْهَوَعلى
آلِِه َ
َسلَّ ْم) دەپچڕێن و پەیوەندى دەكەن بە ڕیزى ئەبوجەهلەكانەوە.
وص ْحِبِه وَ
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لە ڕاستیدا ئەم جۆرە بيركردنەوەيە زۆر مەترسیدارە .ڕێگەچارەى ڕزگاربوونیش
لێى ،ناسینى پێغەمبەرى خوایە بە هەموو الیەنەكانیەوە ،یەكێكیش لە گرنگترین
الیەنەكانی ،بە دڵنیاییەوە مەعصومییەتەكەیەتی .دینيش بە هەموو الیەنەكانیەوە
هەر دەڵێى لەگەڵ مەعصومیەتى ئەو سەروەرەدا ئاوێتە بووە .كردنەوەى هەر
كەلێنێك لەوێدا ،بە واتاى دەستدانە گەورەترین كاولكارى دێت لە دیندا .هەربۆیە
بە پێویستمان زانى كە بە بایەخ و هەستیارییەوە هەڵوێستە لەسەر ئەم بابەتە
بكەین.

تەكلیفى سەقیفییەكان
یەكێكى تریش لەو ئایەتانەى كە وا دەردەكەوێت ئاگاداركردنەوە بێت بۆ
سەروەرمان ،بریتيیە لەم ئایەتە:
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ (اإلسراء )٧٥-٧٣ :
“موشریك و بێباوەڕان هەوڵ و تەقەالى ئەوە دەدەن لەو وەحییە دوورت
بخەنەوە كە بۆمان ناردوویت و شتێكى ترمان بەدەمەوە هەڵبەستیت.
گوایا ئەوكات دەتكەنە دۆست و هاوەڵى خۆیان .خۆ ئەگەر ئێمە پایەدار و
دامەزراومان نەكردیتایە ،ئەوا بەڕاستى با كەمێكیش بێت ،نزیك بوو بەالیاندا
مەیل بكەیت .جا ئیتر ئەو كات سزاى چەندەها قاتى ژیان و مردنیشمان پێ
دەچەشتیت .پاشان كەسیشت دەست نەدەكەوت فریات بكەوێت و لە دەست

ئێمە ڕزگارت بكات”.
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هۆزى سەقیف لە بەرامبەر موسڵمان بوونیاندا داواى ئیمتیازاتیان لە سەروەرمان
دەكرد .بۆ ئەم مەبەستە سەردانى پێغەمبەریان كرد و داواى ئەوەیان لێكرد كە لە
جێبەجێ كردنى هەندێك لە ئەركە ئایینیەكان بیانبەخشێت .خۆ ئەگەر هات و
كەسانێكیش ناڕەزایى خۆیان لە ئاست ئاوەها جیاكارییەكدا دەربڕى ،ئەوا (بەگوێرەى
ئەو پێشنیارە كەودەن و مندااڵنەیەى خستبوویانە بەردەستی) سەروەرمان دەيوت:
“خواى گەورە بەم شێوەیە فەرمانى پێكردووم 1”.جا ئیتر ئایەتە پیرۆزەكانى
سەرەوە ،بارودۆخى سەیر و سەمەرەى ئەوان و ،هەڵوێستى یەكالیى و نەگۆڕى
ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) لە بەرامبەر داواكارييەكەياندا دەخاتەڕوو .بۆیە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
ئێمەش جەخت دەكەینەوە و دەڵێین كە -وەك هەموو ئایەتەكانى دى -لەم ئایەتەشدا
تاكە دەربڕینێك ،تاكە خاڵێك نییە بێگوناهى و عیصمەتى سەروەرمان لەكەدار
بكات.
ئەوان بە خەياڵ پاڵویى و هەرزەبیريى خۆیان وایان دانابوو پێغەمبەرى خوا
لەخشتە بەرن .ئەم نادانانەى كە هەر نەیاندەزانى وەحى و نبووەتیش چییە ،لە
ڕێگەى ئەو سیناریۆیانەوە كە خەیاڵكردى خۆیانبوو ،كەوتبوونە خەیاڵ قەپاندن و
دەیانوت :ئەگەر كەسێك ئەوەندە تاسەمەند بێت بۆ هیدایەتى خەڵكى و بەتەنگ
موسوڵمان بوونیانەوە بێ ،هەڵبەتە لەپاى موسوڵمانبوونى ئێمەشەدا دەست نانێت
بەڕووى داخوازییەكەمانەوە و ناڵێت "نەخێر" .بۆیە وايان دەزانى كە پێغەمبەرى خوا
بەخاترى موسوڵمان بوونیان لە بەشێك لە ئەركە ئاینییەكان دەیانبوورێت.
لصَلُة
(َعلَيِْه ا َّ

ئەمە نياز و چاوەڕوانيى ئەوان بوو .هەرچى پێغەمبەرى خواشە
َوا َّلسَلُم) سازشێكى لەم جۆرە نەك بە مێشكیدا نەدەهات ،بەڵكو بۆ ساتێكیش لە
ئاسمانى ئەندێشەیدا چەخماخەى نەداوە ،هەرگيزيش نەیدەدا .ئاخر ئایین یەكەیەكى
هەمەكيى یەكگرتووە .هەرگیز بوارى ئەوەى تێدا نییە پەرت و دابەش بكرێت و
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پاشانیش ناوى ئایینى لێ بنرێت .سەروەرمان یەكەم ڕۆژى پێغەمبەرایەتییەكەى
چى بە دوێنراوەكانى وتبێت ،كۆتا ڕۆژیش هەر هەمان شتى وتووە .ئەو سەرڕێبوارى
شاڕێى ئیستیقامەت بوو .ئیسالمیش هەر بۆ ئەوە هاتووە تا مرۆڤەكان بەرەو
ئیستیقامەت كێش بكات .بۆیە مەحاڵە دژیەكى و ڕێساگەلێكى تێدا بێت كە
حوكمى یەكدى هەڵبوەشێننەوە .ئەوە با لەوالوە بوەستێ كە بۆچوونێكى لەم جۆرە،
نە لە نزیك و نە لە دوور پەیوەندى بە زانست و مەنتیق و ژیرییەوە نییە.
ئاخر جەنابتان سەرنج بدەن :نەك حەزرەتى فەخرى عالەم ،بگرە تەنانەت صدیقى
ئەكبەر (حەزرەتى ئەبوبەكر)یش داخوازییەكى لەو جۆرەى ڕەت كردووەتەوە .ئەوەبوو
لە ڕووداوى هەڵگەڕاوەكاندا جەنگى بەرامبەر ئەوانە ڕاگەیاند كە دەیانوت نوێژ
دەكەين بەاڵم زەكات نادەین 1.لەمەوە دەگەینە ئەوەى كە لەم ئایەتەدا شتێك نییە
(صلَ ُ
بە ناوى هەڵەوە درابێتە پاڵ سەروەرمان َ
َسالُمُه َعلَيِْه) ،بەڵكو ئەوەى لە
هلل وَ
وات ا ِ
ئایەتەكەدا باس كراوە ،وەهم و گومانى نەزۆكى كۆمەڵە ناكەس بەچەیەكە كە
نزیك تا دوور پەیوەندى بە پێغەمبەرى خواوە نییە ،پێغەمبەرى پێشەواشمان پاك و
بێگەرد و بەرییە لەم وەهم و گومانانەیان.
ئایەتى دووەمیش كە دەفەرموێت  :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ  (اإلسراء )74 :ماناكەى ئەمەیە“ :ئەگەر ئێمە تۆمان
هەروەك كەژە مەزن وسەركەشەكان پتەو و جێگیر و ڕەگ داكوتاو نەكردایە
و ڕێك وەك ئەو كەژانە ،ڕەگت بەناو زەمینى حەقیقەتدا دانەكوتایە ،ئەوا با

كەمێكیش بێت ،ڕەنگە مەیلت بەالى ئەواندا بچووایە”.
لە ڕاستیدا ئەم وتەیە ،كە لە چوارچێوە و هەلومەرجى گریمانەیەكى مەحاڵدا
وتراوە ،وا پێویست دەكات لە گۆشە نیگاى دەرخستنى قەد و قامەتى بڵندى
پێغەمبەرى سەروەرمانەوە بۆى بڕوانرێت .ئەمە ئەوە دەگەیەنێت كە پێغەمبەرى خوا
 1بخاري ،اإلعتصام 2؛ مسلم ،اإليمان .32
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(َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) لەسەر زەمینەیەكى ئیمانیى ئەوەندە پتەو جێگیر بووە ،شتێك
فضُل َصَلٍة وَ
نییە ناوى داڕمانى زەمینى بێت لەو شوێنەى ئەوى لێیە.

خۆ ئەگەر -بە فەرزى مەحاڵ -ئەو سەروەرە كەسێك بووایە بە نبووەت سەرفراز
نەكرابووایە و تەنها بیرمەند و بزاوتخوازێكى پەتى بووایە ،ئەوا ئەو كات لەوانە
بوو جۆرە چاوپۆشییەكى بەرژەوەندى خوازانەى بەڕووى هزر و بۆچوونەكەیاندا
بنواندایە و هەوڵى دابایە وابەستەى خۆییان بكات .چونكە ئەم چەشنە خاڵە
ُ
الوازانە لە سروشتى مرۆڤدا بوونیان هەیە .بەاڵم پێغەمبەرى خوا َ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه
َسلَّ ْم) پێغەمبەرێكە كە لە هەموو چەشنە الوازییەك پارێزراوە و هەمیشە لە
وَ
هەوڵى وابەستەكردنى مرۆڤەكاندایە بە دینى خواى گەورەوە ،نەوەك خۆى .جا بەو
پێیەى ناكرێت قسە لەسەر دینداريى كەسێك بكرێت كە دینى بە هەموو بەش و
وردەكارییەكانیەوە قبووڵ نییە ،ئیدى بۆچى پێغەمبەرى خوا سازشیان بۆ بكات و
لەبەر خاترى ئەوان ئەحكامەكانى دین بگۆڕێت؟ ئەمە وێڕاى ئەوەى كە ئەو تەنها
نێرراوێكە و ئەركى ڕاگەیاندنى ئەمر و نەهییەكانى خواى بااڵدەستە .ئەوەى حوكم
دەدات و فەرمان بە ئەمر و نەهییەكان دەكات ،ڕاستەوخۆ خواى گەورە خۆیەتى
(جَّلَوَعَل).
َ
هەروەها دەتوانین لە دەربڕینى“ :لەوانەبوو مەیلت بەالیاندا بچووایە ”.ئەم
واتایانەى خوارەوەش هەڵبگۆزین:
ئەگەر ئێمە تۆمان دامەزراو نەكردایە و هەموو هەڵسوكەوت و ڕەفتارەكانتمان
نەخستایەتە ژێر چاودێريى وەحییەوە و هاوشێوەى كەسانى دى ،لە گەیاندنى دیندا
تۆش ڕێگەى عەقڵ و مەنتیقت بگرتایەتە بەر ،ئەوا لەوانەبوو تۆش بەم شێوەیە
بیرت بكردایەتەوە و بتوتایە :با من ئێستا ئەمەیان لێ قبووڵ بكەم ،دواتر وردە
وردە گڕوتینیان دەدەمە بەر و وایان لێ دەكەم ببنە باوەڕدارى ڕاستەقینە...
(فەتانەت  -عيصمەت)
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بەڵێ ،هەرگیزاو هەرگیز بیركردنەوەیەكى لەم چەشنە بە مێشكتدا گوزەرى
نەكردووە .بەاڵم دەبێت دڵنیابیت لەوەى كە مەیل نەچوونت بەالى وەها بیركردنەوەیەكدا،
لە سایەى دامەزراندن و جێگیركردنى ئێمەوەیە .خۆ ئێمە بۆ تەنها ساتێكیش دەست
بەردارت نەبووین تا تۆ مەیلت بەالى بۆچوونێكى وەهادا بچێت...
مانایەكى تریشى ئەمەیە :تۆ هەر بە فيترەت و سروشتى خۆت بەتەنگ
هیدایەتى خەڵكييەوەیت .ئەوەتا بەس لەبەر ئەوەى باوەڕناهێنن ،وەختە دەستت
بچێتە گیانى خۆت...
تۆیەك كە سینەت بۆ هەموو كەس كراوەیە ...ئەوە بەزەیى و شەفەقەتە
فراوانەكەتە كە وا دەخوازێت سینەت بەڕووى ئەوانیشدا بكەیتەوە .ئیدى تۆش بە
دڵ و سینەیەكى ئاوەها و سۆز و شەفەقەتێكى لەم جۆرەوە ،لەپێناو هیدایەتیاندا
داواكارییەكەیانت قبووڵ دەكرد و دەستت نەدەنا بەڕوویانەوە و بەدەستى خاڵى لە
دەرگانەى هیدایەت نەتدەگەڕاندنەوە .بەاڵم خۆ ئێمە لە سەرجەمى هەستەكانتدا
ئیستیقامەت و هاوسەنگیمان پێبەخشیویت .بەم شێوەیەش لە زیادەڕەوى و
كەمڕەوى پاراستوومانيت ،بۆى هەبوو زیادەڕەوى لە شەفەقەتدا مەیلت بەالى
ئەواندا ببزوێنێت ،بەاڵم لە سایەى پارێزگاریماندا مەیلت بەالیاندا نەبزوا .چونكە
شەفەقەت و بەزەییەكەت داراى هاوسەنگییە .زۆر باش دەزانى كە “لە چ كاتێكدا
و بە چ پێوەرێك و بەرامبەر بە كێ شەفەقەت دەنوێنرێت؟” هەر بۆیە ئەوە تۆنیت
كە سازش بۆ هزرێكى گومڕایانەى وا بكەیت كە میهرەبانییەكەت پێش میهرەبانى
ڕەهاى پەروەردگار بخات...
وتەیەك هەیە كە دەدرێتە پاڵ مەوالنا جەاللەددينى ڕۆمى و تیایدا دەڵێت:
“وەرە! وەرە! هەرچیيەك هەیت وەرە!” ئەم وتەیەى مەوالنا ،لە ڕووى ماناوە دروستە
ُ
و لە ڕوانگەى سەرچاوەكەشيەوە چۆڕاوگى فەیزى ئاكارى موحەممەدييە َ
(صلََّى اهلل
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َسلَّ ْم) .ئاخر پێغەمبەرى خوا خاوەن دڵێكى وەها بوو ،بێ هەاڵواردنى هیچ كەس
َعلَيِْه وَ
خوازیارى ئەوەبوو كە خۆرى درەخشانى هیدایەت هەموو دڵ و دەروونەكان ڕووناك
بكاتەوە .خۆ ئەگەر تەواوى مرۆڤانى سەر ڕووى زەمین موسڵمان بووبوونايە و
تەنها یەك دوو كەس مابايەتەوە لە دەرەوەى ئەم پەیامە ئیالهییەدا ،ئەوا پێغەمبەرى
ُ
خوا َ
َسلَّ ْم) لەپێناو بوونە هۆكارى هیدایەتى ئەوانەشدا ئۆقرەى لێ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
دەبڕا و ،بەس بە خاترى ئەوەى یەك دوو شتیان پێ بگەیەنێت ،بێ چاو تروكان
شانى دەدايە بەر هەموو جۆرە قوربانيدانێك .بەڵێ ،ئەو خاوەن بنیاتە دڵییەى كە
هەروەك دەروازەكانى ئاسمان سینەى كراوەبوو بۆ هەموان ،ئەگەر جێگیركارى و
پارێزگاريى خوایى نەبووایە ،لەوانەبوو ئەوانەشى لە سینەى بگرتایە كە تەنها
جارێك وتویانە َ"ل ِإ َله َّإل إهللُ" و ،بیخستنایەتە ژێر باڵ و چاودێرى خۆیەوە ..بەاڵم
خواى بااڵدەست هاوسەنگى بەخشیبووە هەست و نەستەكانى و خستبوویە ژێر
پاراستن و چاودێرى زاتى مەزنى خۆیەوە ..ئیتر ئەویش لە سایەى ئەمەدا هەرگیز
نەكەوتووەتە هەڵەوە.
بڕگەى "كەمێك مەیلت بەالیاندا دەچوو"ش ئەوە ناگەیەنێت كە مەیلت بەالياندا
"ممكِ ن" بكات بە
چووە .ئاخر لە كاتێكدا كە هیچ ڕووداوێك لە ئارادا نییە ُ
"واقِع" ،ئيتر گەڕان بەدواى خاڵێكى الوازى لەم جۆرە لە كەسایەتى پێغەمبەرى
سەروەرماندا ،بەدهزرى نەبێت چييە؟
خواى بااڵدەست هەر لە ئەزەلدا ئەوى دامەزراو كردووە و پاراستویەتی ،ئیتر
ئەویش لە "ال یزال"دا هەرگیز توشى خلیسكان نابێت .چونكە بوونى ئەو ،ئاوێتەى
حەق و حەقیقەت و ،هەڵسوكەوتەكانى پەرچین ڕێژى وەحى و ،دڵیشى سەرڕێژى
ڕەزامەندى پەروەردگارى بوو .دەى ئیتر گریمانەى ئەوەى كە پاژنە پێى وەها
سوڵتانى سوڵتانانێك كە تەختى لە ئاسمانەكاندا داناوە و سروەتگاى ئەوێیە،
پریشكى پێ خلیسكانى بەركەوتبێ ،یان نەزانینى ئەوەیە كە پریشك چییە ،یاخود
(فەتانەت  -عيصمەت)
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نەزانینى ئەوەیە كە تەخت دانان لە ئاسمانەكاندا واتاى چییە .چى بڵێم ،هەر
ئەوەندەم لەدەست دێت بڵێم خواى گەورە ئیستیقامەت بەم چەشنە بیركردنەوە پەست
و نەوییانەش ببەخشێت!
چ جاى سیاقى ئایەتەكە ،واتە ئەو ئایەتەى كە لە دواى ئەم ئایەتانەوە دێت،
ُ
بەئاشكرا و هەروەك ڕۆژى ڕووناك دەرى دەخات كە پێغەمبەرى خوا َ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه
َسلَّ ْم) بە هیچ شێوەیەك مەیلى بەالیاندا نەچووە :ﭑ ﭒ ﭓ
وَ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ (اإلسراء :
“ )٧٦بۆ ئەوەى لە زێدى خۆت وەدەرت نێن ،ئەوەندەى نەمابوو تەنگت پێ
هەڵبچنن و دەربەدەرت بكەن .ئیدى لە وەها بارێكدا لە دواى تۆ ماوەیەكى

كەم نەبێ ،نەدەمانەوە (زوو بە زوو بە بەاڵیەكى سەخت لە ناومان دەبردن”.

ڕەفتارى سەروەرمان بەرامبەر هەژاران
یەكێكى تریش لەو ئاوڕلێدانەوە پڕ ستایشانەى كە لە بەرگى ئاگاداركردنەوەدایە،
ئەو ئایەتەیە كە بە بۆنەى یەكێك لە سەردانەكانى سەرانى قوڕەیشەوە نازڵ بووە.
ئەوەبوو سەرانى قوڕەیش هاتن بۆ الى پێغەمبەرى خوا و وتیان“ :لە كۆڕ و
دانيشتنەكانتدا ئا ئەو مسكێن و نەدار و كۆیالنە دادەنیشن .ناكرێت ئێمە لە هەمان
كۆڕدا لەگەڵ ئەوان دابنیشین .جا یا ئەوەتا ڕۆژێكى تایبەتمان بۆ تەرخان بكە،
یان كاتێك ئێمە دێین ،ئەوان الى خۆت دوور بخەرەوە 1”.ئیتر ئەم ئایەتە پیرۆزە
بە بۆنەى ئەم ڕووداوەوە دابەزى:

 1مسلم ،فضائل الصحابة 45؛ إبن ماجة ،زهد ( .7تەواوى دەقى فەرموودەكە لە إبن ماجەدا
هەيە).
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ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈﰉ
ﰊ ﰋ (األنعام )٥٢ :
“نەكەیت ئەوانە دەربكەیت كە بەیانیان و ئێواران لە پەروەردگاریان
دەپاڕێنەوە و مەبەستیشیان تەنها ڕەزامەندى ئەوە ،جا خۆ لێپرسینەوەى ئەوان
لەسەر تۆ و لێپرسینەوەى تۆیش لەسەر ئەوان نییە تا ئەوەى بە دەركردنیان

بچیتە ڕیزى ستەمكارانەوە”.
هەروەها ئەم ئایەتەى سورەتى "الكهف"یش ئاماژە بە هەمان ناوەڕۆك دەكات
و دەفەرموێ:
 ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  (الكهف )٢٨ :
“ئارام بگرە و خۆڕاگربە لەگەڵ ئەو ئیماندارانەدا كەوا بەیانیان و دەمەو
ئێواران تەنها بە مەبەستى بەدەستهێنانى ڕەزامەندى ئەو و شادبوون بە
جەماڵی ،پەروەردگاریان دەپەرستن و لێى دەپاڕێنەوە .ئینجا با لەبەر ئارەزوو
كردنى زینەت و ڕازاوەیى ژیانى دنیا (وەك ئەوەى ئارەزووى پەسەنكرانى
بانگەوازەكەت بكەیت لەاليەن خەڵكییەوە) چاوت لەوانەوە نەترازێتە سەر
كەسانى دى و گوێ بۆ قسەى ئەوانە ڕامەگرە كەوا دڵیانمان لە یادى خۆمان
غافڵ كردووە و شوێن هەوا و ئارەزووى خۆیان كەوتوون و هەرچى كاروباریان

هەیە هەمووى بێ سەروبەرەیى و لە سنوور دەرچوونە”.
هەر لەو ساتەوەى پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) دەستى كرد بە ڕاگەیاندنى
لف َصَلٍة وَ

(فەتانەت  -عيصمەت)
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بانگەوازەكەی ،چەندین كەس تەسلیمى بوون و هاتنە ڕیزى بانگەوازەكەیەوە،
زۆرینەى ئەوانەش لە هەژار و نەداران بوون .خۆ ئاشكرايشە كە ڕژێمى كوفرى
ئەو ڕۆژگارە ،هەژارى و نەبوونى بە ناتەواوى و نەنگى دادەنا .ئەمە لە كاتێكدا
ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) بە ئاینێكى وەهاوە هاتبوو كە پایەدارى و
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
سەروەرى تەنها بەتەقوا و لەخوا ترسانەوە بەستبووەوە 1.بەگوێرەى فێركارییەكانى
ئەم ئایینە ،شتێك نەبوو ناوى سەروەرى دەوڵەمەند بێت بەسەر هەژاردا.
ئەوەتا پێغەمبەرى سەروەرمان فەرموويەتى“ :بەهەشت تامەزرۆى چوار
كەسە 2”.ئەو چوار كەسەش هەر هەموویان هەژار بوون .عەممار هەژار بوو..
ُ
(رضي اهلل
سەلمان هەژار بوو ..میقداد هەژار بوو ..هەروەها حەزرەتى عەلیش
َ
َعنُْه)هەژار بوو .هەموو كەس تامەزرۆى بەهەشت بوو و بەهەشتیش تامەزرۆى
ئەم مرۆڤانە .دەتوت بەس بۆ ئەوەى بە دیداریان شاد بێت ،پەتى چاوەڕوانى لە
گەردنى ڕۆژەكان بەستووە و ڕایان دەكێشێت .ئەوانێك كە دڵیان تەژى بوو لە ڕێزى
پەروەردگار و شەو و ڕۆژ یادى ئەویان دەكرد و هەمیشە وەك ئەوەى لە حوزووریدا
بن وەها دەژیان .ئاخر چۆن پێغەمبەرى خوا ئەو كەسانەى لە خۆى دوور دەخستەوە،
لە كاتێكدا خواى گەورە ئەوانى لەسەر نزیكى بەرنامەڕێژ كردبوو.
پێغەمبەرێك كە لە بەرامبەر هەڵوێستێكى ئەبوذەر بەرامبەر بە بیالل كە پێى
وتبوو“ :ئەى كوڕى ژنە ڕەشەكە!” ڕووى كردبووە ئەبوذەر و پێى فەرمووبوو:
“تۆ كەسێكيت هێشتا شوێنەوارى سەردەمى نەفامیت تێدا ماوە 3”.ئينجا دواى
سەرزەنشت كردنی ،بەم وتە نەمرانەى ئامۆژگارى كردبوو:
 1بڕوانە :سورەتى الحجرات ،ئايەتى .١٣
 2طبراني ،المعجم الكبير 215/6؛ أبو نعيم ،حلية األولياء 142/1؛ هيثمي ،مجمع الزوائد
.307/9
 3بخاري ،اإليمان  ،22أدب 44؛ مسلم ،األيمان .38
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“ئەو كەسانەى لەژێر فەرمانتاندا كار دەكەن براتانن .خۆتان چى دەخۆن و چى
دەپۆشن ،هەر لەوەش دەرخواردى ئەوان بدەن و هەر لەوەش پۆشتەیان بكەن .هەروەها
ئەركێكیان بەسەردا مەدەن كە لە توانایاندا نەبێت .خۆ ئەگەر داشتان بەسەریاندا،
1
ئەوا هاوكارییان بكەن”.
پێغەمبەرێك كە باڵى خاكى بوون و لەخۆبووردەیيەكەى بە زەويدا دەخشا .كێ
بیویستایە دەیتوانى بێ هیچ جۆرە ناڕەحەتییەك بچێتە حوزوورى .لە ڕاستیدا
ئەمانە كۆمەڵە بنەمایەك بوون كە لە ڕۆحیەتى ئاینەكەیەوە هەڵقواڵبوون .ئەى
مەگەر دەوڵەمەند و هەژار ،كۆیلە و ئاغا ،فەرماندە و خزمەتكارى باوەڕداران
هەر هەموو لە هەمان مزگەوت و لە هەمان ڕیزدا لە تەك یەك ناوەستن بۆ بەجێ
هێنانى ئەركى بەندایەتی؟ دەى كەوابێ ،چۆن دەبێت پێغەمبەرى پایەبەرز كە
نوێنەرى ئەم ئايينەيە ،كۆمەڵە كەسانێك لە حوزوورى خۆى دەربكات بەس تەنها
لەبەر ئەوەى هەژارن؟ ئەى هەر خودى خۆى نەبوو دەیفەرموو“ :خوایە گیان ،بە
2
هەژارى بمژێنە و بە هەژارى بممرێنە و لەگەڵ هەژارانیشدا حەشرم بكە”.
جا ئایا ڕێى تێدەچێت كەسێك ئەمە قسەى بێت و لەوالشەوە خۆى هەستێت
بە تەراكردنى دۆستە نەدارەكانی؟! نا ..نەخێر ،هەزاران جار نەخێر ،پێغەمبەرى
خوا (َعلَيِْهأَفَْضُل ا َّلصَلِة وَأَمتُّ التَ ْسِليم) هیچ هەژارێكى لە حوزوورى خۆى وەدەرنەناوە و
كەسيشى لە كۆڕى خۆى دوور نەخستووەتەوە ...بۆ ساتێكیش بێت شتى وا میوانى
ئەندێشەشى نەبووە.
هەرچۆنێك بێت ،دواجار ئەو پێغەمبەر بوو .بە هەمان ئەندازە پەرۆش و
چاوەڕوانى هیدایەتى هەمووان بوو .لە فەرموودەیەكى "حسن" یاخود "ضعیف"دا
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) نزاى كردووە و
هاتووە كە بۆ موسوڵمان بوونى حەزرەتى عومەر
َ
 1بخاري ،اإليمان  ،22عتق 15؛ مسلم ،األيمان .40
 2ترمذي ،زهد 37؛ إبن ماجة ،زهد .7

(فەتانەت  -عيصمەت)
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پاڕاوەتەوە .تەنانەت لە هەندێ ڕیوایەتدا هاتووە كە دوعاى بۆ ئەبوجەهلیش كردووە
كە خۆى ناوى عەمرى كوڕى هیشام بوو 1.دوعاكەش بەم جۆرە بووە“ :خودایە
ئیسالم سەربەرز بكە بە خۆشەویستترینى ئەم دوو پیاوە لە الت :عەمرى كوڕى
هیشام یان عومەرى كوڕى خەتتاب ”.هەروەها دوعاى بۆ حەزرەتى عومەریش
كردووە و فەرموویەتی“ :خودایە ،ئیسالم پشت ئەستوور بكە بە موسوڵمان بوونى
2
عومەرى كوڕى خەتتاب”.
دوور نییە وەك چۆن خواى گەورە چەندین حەقیقەتى داهاتووى پيشانى
خۆشەويستەكەى دابوو ،ئاواش ئەو فتوحاتانەى پیشان دابێت كە لەسەر دەستى
حەزرەتى عومەر دەهاتنە دی .جا ئیتر لەبەر ئەوەى سەروەریشمان ئەمەى زانیوە،
دوعاى كردووە كە هەرچى زووترە بێتە ناو ئیسالمەوە و تاجى موسوڵمانێتيى لەسەر
بنێت .یاخود بە فیراسەتە ناوازەكەى خۆى ،لە ڕووخسارى حەزرەتى عومەردا ئەوەى
خوێندووەتەوە كە دەروونى بەڕووى ئیسالمدا كراوەیە و هەر لەبەر ئەوەش دوعاى
بۆ كردووە.
موسوڵمان بوونى گەورە پیاوانى قوڕەیشیش گەورەترین ئارەزووى پێغەمبەرى
خوا بوو .چەندین جار لە ماڵى خۆیدا میواندارى كردوون و خوانى بۆ ڕازاندوونەتەوە
و هەوڵى داوە بچێتە دڵ و دەروونیانەوە .بەاڵم هەموو جارێك بە نەرێنى وەاڵمى
ئەم خواستەى دراوەتەوە .كێ دەزانێت ئەم بازى بەختە ،چەند جار بەسەر هەریەك
لە سەرانى قوڕەیشدا سووڕاوەتەوە ،كێش دەزانێت دەبێت چەند جار ئەو بەدبەختانە
ئەو نازدارەیان فەرامۆش كردبێت.
وا ئێستاش پێشنیارى چاوپێكەوتنێكى لەوانەوە پێ گەیشتووە .هەواڵیان بۆ
ناردووە و دەڵێن“ :دەمانەوێت چاومان پێت بكەوێت ”.تۆ بڵێى هەر بەڕاستى
 1ترمذي ،المناقب 17؛ أحمد بن حنبل ،المسند .95/2
 2إبن ماجة ،مقدمة 11؛ الحكيم ،مستدرك 83/3؛ بيهقي ،السنن الكبرى .370/6
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نییەتى هاتنە ناو ئیسالمیان هەبووبێت؟ ئەگەرچى هێشتا ئەوە ڕوون نەبوو،
بەاڵم با ئەگەرى لە سەدا یەكیش بێت ،پێغەمبەرى خوا هەر ئومێدى پێى بوو.
وەك چۆن پەرۆشى خۆى پیشاندا بۆ موسوڵمان بوونى حەزرەتى عومەر و ،ئەو
ڕووداو و پێشهاتانەش كە بە هاتنە ناو ئیسالمى ئەوەوە هاتنە كایەوە ،سەلمێنەرى
ُ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه َوَعلى آلِِه َ
ئەو ڕاستییە بوون كە پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) چەندە
وص ْحِبِه وَ
پێكاویەتی ،ئاواش ،ئەگەر ئەو كەسانە بهاتنایەتە ناو ئیسالمەوە ،هەرچۆنێك بێ
فتوحاتى ئیسالمى زۆر جیاوازتر دەبوو!.
ئەوەندە هەبوو كە داخوازییەكەیان پێچەوانەى ڕۆح و كاكڵەى ئیسالم بوو .بۆیە
ُ
ڕەنگە پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) لەبەر ئەوە بۆیان خەفەتبار و دڵتەنگ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
بووبێت كە وا بە پێشنیارێكى لەو جۆرەوە هاتبوونە الى .چونكە ئەو پێشنیارەى
ئاڕاستەى كرابوو ،ئاڕاستەى سەرجەم پێغەمبەرانى پێشووش كرابوو .چۆن ئەوان
پێشنیارێكى ئاوایان ڕەت كردبووەوە ،پێغەمبەرى خواش ئاوا ڕەتى دەكردەوە.
بەاڵم نەشیدەتوانى بەر بە دڵتەنگییەكەى بگرێت كە وا چۆن لەپاى لووتبەرزى
و خۆبەزلزانینێكى پووچى بێ مانادا ،پاڵیان بەو هیدایەتەوە دەنا كە تاوەكو
بەردەرگاكانیان هاتبوو .ئیتر لەوەدا بوو كە پێغەمبەرى خوا بەم خەسارەتمەندییەیان
دڵتەنگ بێت كە ئەم ئایەتە دابەزى .ئایەتەكە دڵنەوایى دەكرد و پێى دەفەرموو:
“خۆ تۆ بەرپرسیار نیت لە لێپرسینەوەیان”.
بڕیارى سەروەرمان بەو جۆرە بوو كە هەژار و نەداران لە تەك خۆى دوورنەخاتەوە.
بەاڵم ئەوەش هەبوو كە لەپێناو بە هیدایەت شادبوونى ئەوانى تریشدا بەدووى ڕێگە
چارەیەكدا دەگەڕا .داخۆ لەم بڕیارەیدا پێكابووبێتی؟ یەكسەر ئایەت دادەبەزێت و
هەواڵى ئەوەى پێ دەدا كە لە بڕیارەكەدا پێكاویەتی .ئاخر ئەو سوور بوو لەسەر
وەال نەنانى دۆستەكانی .ئایەتەكەش وەك پشتگیرییەك هات و پێى دەوت هەژاران
الى خۆت دەرمەكە.
(فەتانەت  -عيصمەت)
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یادخستنەوەیەك
پێم خۆشە لێرەدا سەرنجتان بۆ الى الیەنێكى تریش كێش بكەم:
َ
(صلََّى

لە قورئانى پیرۆزدا بە سەدەها ئەمر هەیە كە دوێنراو تیایاندا پێغەمبەر
ُ
َسلَّ ْم) و تەواوى ئیماندارانە .ئەم ئەمر و نەهییانە دەستەواژەگەلێكن كە
اهلل َعلَيِْه وَ
هەریەكەیان بۆ خۆى ڕاگەیەنەرى حوكمێكن .ئەگينا كۆمەڵە دەستەواژەیەك نین
هەواڵى ئەنجامدرانى پێچەوانەى ئەوەى وتراوە بگەيەنن .بۆ نموونە ،قورئانى پیرۆز
ڕوو دەكاتە سەروەرمان و پێى دەفەرموێت“ :نوێژ بكە ،ڕۆژوو بگرە ،زەكات بدە”
هەریەك لەم ڕستانە ،ڕستەى داخوازین .هەر بۆیە دروست نییە بەو چاوەوە تەماشا
بكرێن كە كۆمەڵە یادخستنەوەیەك بن و هۆشیارى بدەنە سەروەرمان لەمەڕ بەجێ
نەهێنانى ئەو ئەركانەدا .ڕێك وەكو ئەمە ،قورئانى پیرۆز ڕووى گوفتارى كردووەتە
پێغەمبەرمان و فەرموویەتی“ :هەژاران وەدەر مەنێ!” بەاڵم خۆ ئەمە هیچ كات
بە واتاى ئەوە نایەت كە“ :ئەوە بۆچى هەژارانت دەركرد ،یاخود دەریان دەكەیت!”
تا ئەوەى واتایەكى وا بدات بەدەستەوە كە پێچەوانەى عیصمەت و بێگەرديى
(صلَ ُ
پێغەمبەرى سەردارمان َ
َسالُمُه َعلَيِْه) بێت .بە واتایەكى دی؛ خۆ نیشانەى
هلل وَ
وات ا ِ
هیچ هەڵسوكەوتێكى پێچەوانەى ئەم ئەمرە لە پێغەمبەرى خودا نەبینراوە تاكو
وا دابنرێت ئەمرەكە لەسەر بناغەى ئەو نیشانەیە هاتووە .كەوابێ ئەم فەرمانە،
فەرمانێكە بۆ پشتڕاستكردنەوەى دروستى ئەو بڕیارە هاتووە كە سەروەرمان لە
دڵى خۆیدا دابووى .لە هەمان كاتیشدا هەم فەتانەت و هەم عیصمەتى ئەو نازدارە
دەدات بەگوێى گشت الیەكدا و پیشانى چاوە كوێرەكانیشى دەدات...
ئەو شتانەى وتمان ،لە ئایەتەكەى سورەتى "الكهف"دا ڕوونتر دەردەكەوێت.
چونكە خواى گەورە لەم ئایەتەدا بە سەردارى هەردوو جیهان دەفەرمووێ:
“لەگەڵ ئەوانەدا كەوا بە شەو و ڕۆژ یادى پەروەردگاریان دەكەنەوە تۆش صەبر
بگرە ”.صەبر بە واتاى ڕەفتار نەگۆڕین دێت .جا گەر بە ئەندازەى گەردیلەیەك
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گۆڕانكارى لە ڕەفتاردا ڕوویدا ،ئەوا بزانە صەبر سەرى خۆى هەڵگرتووە و
بارى كردووە .بۆ نموونە؛ كەسێك لە پەرستشەكاندا زۆر ئارامگرە ،ئەستەمە
لە ئەنجامدانى ئەركى بەندایەتى داببڕێت و چەندێك بزانێت ئەوەندە پەرستش
ئەنجام دەدات .دیسانەوە یەكێكى تر بەرامبەر بە موصیبەت صەبر دەگرێت و
ئەو موصیبەتەى تووشى بووە ،ڕەفتارگۆڕكێى تێدا ناهێنێتە مەیدان و بە جۆرێك
هەڵسوكەوت دەكات وەك ئەوەى هەر هیچ ڕووى نەدابێت .صەبرگرتن بەرامبەر بە
گوناهیش بە هەمان شێوەیە .ئەوەتا بۆ نەكەوتنە ناو گوناهەوە پێویست دەكات
مرۆڤ لەسەر حاڵەتى پێشووى بەردەوام بێت .كەوابێت ،كاتێك بە سەروەرمان
دوترێت "صەبر بگرە" ،مەبەست لێى ئەوەیە كە“ :لەسەر ئەو حاڵەى تێیدایت و ئەو
بڕیارەى داوتە بەردەوام بە ”.ئەمەش ئەوەمان پیشان دەدات كە یەكەم ڕەفتارى
پێغەمبەرمان (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) ڕەفتارێكە مایەى ڕەزامەندى خواى بااڵدەستە.
لف َصَلٍة وَ
چونكە صەبر ،ناونیشانى نوێكردنەوەى ڕێڕەو نییە ،بەڵكو ناونیشانى دامەزراویى
و مانەوەیە لەسەر ئەو ڕاستە ڕێیەى مرۆڤ لەسەریەتی.
بەم پێیە ،لێرەدا ڕێزلێنان و ستایشى پێغەمبەر گیان هەیە و مزگێنى ئەوەى
(جَّل َجَللُُه) بە دروست
تێدایە كە ئەو كارەى پێى هەستاوە ،لە الیەن خواى گەورەوە َ
بینراوە و هەر دەڵێى موژدەى ئەوەشى دەداتێ كە“ :ڕوو مەكەرە ئەوانەى دڵیان
وابەستەى ژیانى دنیایە .خۆ تۆ هەر خۆت ڕوویان تێ ناكەیت .چونكە ڕووكردنە
ئەوان ،ئاسۆى تۆ تەماوى دەكات .ئەمە لە كاتێكدا كە تۆ پاكترینى پاكانى و
جێیەك نییە بۆ تەمومژ لە ئاسۆى تۆدا”.
ئەو بەم شێوەیەیە .هەر بەم شێوەیەش ماوەتەوە و هەر بەم پاكێتییەشيەوە
گەڕاوەتەوە حوزوورى پەروەردگارى .لە بەرامبەر گوناهدا بە جۆرێك پارێزگارى
لە ڕاستڕەوى خۆى دەكرد ،ئەو ڕۆژەى لەدایك بوو چەندە پاك و بێگەرد بوو ،ئەو
ڕۆژەى وەفاتیشى كرد هەر لەنێو هەمان پاكى و بێگەردیدا بوو.
(فەتانەت  -عيصمەت)
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هاوسەرگیرى سەروەرمان لەگەڵ حەزرەتى زەینەب
دوژمنانى كۆن و تازەى دین ،هاوسەرگیرى پێغەمبەرى خوایان لەگەڵ دایكى
ُ
اهللَعنْها) كردووە بە بنێشتە خۆشەى سەر دەمیان
(رضي
ئیمانداران ،حەزرەتى زەینەب
َ
و هەردەم ویستویانە لەم ڕێیەوە بوختان بۆ پێغەمبەرى ئازیزمان هەڵببەستن .بەاڵم
لە هەر جارێكیاندا پریشكى بوختانەكانیان بە ڕووخسارى خۆیاندا پرژاوە و تەنانەت
ُ
پرژەیەكیشى بەر دامێنى پاكى پێغەمبەرى ئازیزمان َ
َسلَّ ْم) نەكەوتووە.
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
قورئانى پیرۆز بەم شێوەیە باس لەم بەسەرهاتە دەكات و دەفەرموێت:
 ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
(األحزاب )٣٧ :
“یادى ئەوە بكەرەوە وەختێ دەتوت بەو كەسەى خواى گەورە نیعمەتى
(هیدایەت و بوونە صەحابى رسول الله)ى پێ بەخشیوە و تۆش (بە مامەڵەى
جوان و ئازادكردنى لە كۆیالیەتی) چاكەت لەگەڵ كردووە :هاوسەرەكەت الى
خۆت بهێڵەوە و دەرهەق بەو لە خوا بترسە! بەاڵم كە ئەمەشت دەوت ،ئەو
ڕاستیيەت لە ناختدا دەشاردەوە كە بەدڵنیاییەوە خواى گەورە ئاشكراى دەكرد.
(بەم هۆیەوە) لە خەڵكى دەترسایت (نەوەك كاردانەوەیەكى وایان هەبێت
كە زیان بە ئیمانیان بگەیەنێت) ،لە كاتێكدا ئەوە هەر خواى بااڵدەستە كە
شایستەى لێترسانە .جا كاتێك زەید پەیوەندى هاوسەرایەتى بەو ئافرەتەوە
بڕی ،ئێمەش (زەینەب)مان لە تۆ مارەكرد ،تا (چى دی) لە بابەتى هاوسەرگیرى
لەگەڵ هاوسەرى بەناو كوڕانيدا ،دڵتەنگى و ناڕەحەتى بۆ ئیمانداران دروست
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نەبێت لە پاش ئەوەى كە بەناو كوڕانيان پەیوەندییان لەگەڵدا دەپچڕن.

فەرمانى پەروەردگار هەميشە و هەردەم جێبەجێ كراوە”.

ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) زۆر خۆشدەویست.
پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) زەیدى
َ
چونكە لە نێو هەمواندا تەنها ئەوى كردبوو بە كوڕى خۆى .حەزرەتى زەید ئەوەندە
لە پێغەمبەرى خواوە نزیك بوو ،خەڵكى وەك كوڕى ڕاستەقینەى پێغەمبەرى خوا
تەماشایان دەكرد .بەڵێ ،ئەو خۆى فیداى ڕێى رسول اهلل كردبوو ،پێغەمبەرى
خواش لە الى خۆیەوە دەروازەكانى خۆشەویستى خۆى بۆ خستبووە سەرپشت.

ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) كۆیلەیەكى ئازادكراو بوو .سەروەرمان ئازادى كردبوو و
زەید
َ
كردبووى بە كوڕى خۆی ..بە گوێرەى نەریتى ئەو ڕۆژگارەش ،البردنى سیفەتى
كۆیالیەتى لەسەر حەزرەتى زەید و سڕینەوەى لە زیهنەكاندا ،كارێكى مەحاڵ
بوو .ئەم جۆرە بیركردنەوەیە ،دەتوت درمە و بە هەموو الیەكى كۆمەڵگەدا پەلى
كێشاوە و بنیاتى كۆمەاڵیەتى كرۆشتووە .تەنانەت ئەگەر كۆیلەیەك ئازادیش
بكرایە ،هێشتا هەر تامى ئازادى تەواوى نەدەچەشت و وەك هاواڵتى پلە دوو لە
قەڵەم دەدرا .ئیتر كاتى ئەوە هاتبوو ئەم بیر و بۆچوونە لە ڕیشەوە هەڵبكێشرێت
و كۆمەڵگەش لەم نەخۆشییە ڕزگار بكرێت .جا ئیتر ئەم بابەتەش كە بەقووڵى
پێغەمبەرى خواى بە خۆیەوە سەرقاڵ كردبوو ،چاوەڕێى چارەسەرێك بوو...

بەاڵم چارەسەرى چاوەڕوانكراو ،دەبووایە لە زەمینەى كرداریشدا پەسەند بكرایە
ُ
و كۆمەڵگەش پێشوازى لێ بكردایە .بۆیە دەبینین پێغەمبەرى خوا َ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه
َسلَّ ْم) بە شێوازێكى تەواو جیاواز لەو كەسانە نزیك دەبووەوە كە مۆركى كۆیالیەتى
وَ
لە ناوچاوانیان درابوو.
ئازادى زۆر گرنگ بوو .بەاڵم پاراستنى ئەو تایبەتمەندییە هەرە بەنرخە و
دەست پێوەگرتنى گرنگتر بوو ..كەسێك نەتوانێت ئازادى هەڵبگرێت ،چەندێكیش
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بە ئازادى شاد ببێت ،هێشتا هەر ناتوانێت وەك كەسێكى ئازاد بژی .ئەمریكا
نموونەیەكى زیندووى ئەمەیە .ئەوەبوو كاتێك كۆیلەكان ئازاد كران و چاویان بە
سەربەستى هەڵهێنا ،ئەم كێشەیە بەهەموو تاڵیەكییەوە سەرى هەڵدا و چارەسەرى
ڕاستەقینە سااڵنێكى زۆرى خایاند .ئەو ڕۆژە ،ئەو مرۆڤانەى كە تا ئەو كاتە بە
هەڵمژینى هەواى ئازادى ڕانەهاتبوون ،سەرجەمى ئەو شتانەى بۆیان دابین كرابوو،
فرۆشتیان و دووبارە گەڕانەوە بۆ الى گەورە و خاوەنەكانیان .هۆكارى ئەمەش
دەگەڕايەوە بۆ ئەوەى كە تا ئەو ڕۆژگارە ،هەلومەرجەكان بەگوێرەى زەمینەى
لەبار بۆ ئازادى ئامادە نەكرابوون .نە تاكەكان لە الیەنى ڕۆحییەوە بۆ ئەم ئیشە
ئامادەبوون ،نە كۆمەڵگەش .لەبەر ئەوە دەرەنجامى چاوەڕوانكراوى نەدا بەدەستەوە.
ُ
كەچى پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) لە الیەكەوە ئەوانى لە ڕووى
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
ڕۆحییەوە لەسەر هزرى ئازاد و بزاوتى ئازادى ڕادەهێنا ،لە الیەكى تریشەوە
كۆمەڵگەى ئامادە دەكرد و هەوڵى دەدا هەریەك لەم تاكانە بكات بە بەشێكى
دانەبڕاوى كۆمەڵگە .ئەوەتا هەر یەك لەوان هەتا دوێنێ وەك كەرەستەى ناوماڵ
دەبینرا ،كەچى وا ئەمڕۆ هەریەكەیان بووەتە ئەندامێكى كۆمەڵگەكەی.

سەروەرمان بەدواى ئەو دەرفەتەدا دەگەڕا كە دواگورزى خۆى لەو زیهنییەتە
بۆگەنە بدات كە لە بێخى ژیانى كۆمەاڵیەتى ئەو سەردەمەدا ڕەگى داكوتیبوو.
ُ
ڕاستە ئەمە كارێكى زۆر سەخت و دژوار بوو ،بەاڵم پێغەمبەرى خوا َ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه
َسلَّ ْم) -وەك هەموو كارەكانى ترى -ئەم كارەشى زۆر بەئاسانى ڕادەپەڕاند.
وَ
ئەو نازدارە وەك چۆن بۆ سەختترین بەرەكانى جەنگ سەرەتا خزمە نزیكەكانى
خۆى پێش دەخست ،لێرەشدا هەمان شتى ئەنجام دەدا .ئافرەتێكى خانەدانى ئەسڵ
زادەى وەك حەزرەتى زەینەب ،كە دەیكردە كچى پوورى خۆى و خوشكى عبداهلل ى
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه).
كوڕى جەحش ،دەكردە هاوسەرى كۆیلەى ئازادكراو زەید
َ
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پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) هاموشۆى بەردەوامى ئەم ماڵە خزمەى
فضُل َصَلٍة وَ
خۆى دەكرد ،كە دەیكردە ماڵە پوورى .لە هەمان كاتدا ئەندامانى ئەم خانەوادەیە
ُ
چەندین ساڵ بوو چاوەڕوانى داخوازییەك بوون لە پێغەمبەرى خواوە َ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه
َوَعلىآلِِه َ
َسلَّ ْم) .ئاخر چوونە ڕیزى هاوسەرانى پێغەمبەرەوە گەورەترین خەونى
وص ْحِبِه وَ
هەموو ئافرەتێك بوو .هيچ نامۆييەكيش لەمەدا نەبوو.

هەروەك پێشتریش ئاماژەمان پێدا ،كاتێك سەروەرمان ویستى لە حەزرەتى
ُ
(رضي اهلل َعنْها) جیا ببێتەوە ،ئەو كەڵەئافرەتە هاتە خزمەتى پێغەمبەر َ
(صلََّى
سەودە
َ
ُ
َسلَّ ْم) و تكاى لێ كرد .ئەوەبوو ڕەزامەندى خۆیشى نیشاندا لەسەر ئەوەى
اهلل َعلَيِْه وَ
كە سەرەكەى خۆى بدات بە حەزرەتى عائیشە .هەروەها ئەوەشى دركاند كە تاكە
ئاواتى كۆچ كردنە بۆ ئەو دنيا وەك هاوسەرى پێغەمبەر .هەموو ئەمانە كۆمەڵە
(صلَ ُ
قوربانیدانێك بوون لە پێناو مانەوە لەژێر نيكاحى پێغەمبەرى خوادا َ
َسالُمُه
هلل وَ
وات ا ِ
َعلَيِْه) 1.حەزرەتى عومەریش بەدرێژایى تەمەنى لە هەوڵ و تەقەالى ئەوەدا بوو
ببێتە خزمى ئەم ماڵە موبارەكە .ئەوەبوو بۆ ئەم مەبەستە چووە داخوازيى حەزرەتى
ُ
ُ
(رضي اهلل َعنْها) .بەاڵم كە پێغەمبەر َ
َسلَّ ْم) خاتوو
فاطیمەى دایكمان
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َ
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) مارەكرد ،حەزرەتى عومەر چاوەڕێ
فاطیمەى لە حەزرەتى عەلى
َ
كردنى ئوم كەلثومى كچى حەزرەتى عەلى بۆ مایەوە .ئەو وەختەى ئەم ئافرەتە
موبارەكە لە حەزرەتى عومەر مارەكرا ،هێشتا لە تەمەنى منداڵیدا بوو .بەاڵم
ُ
(رضي
اهللَعنُْه) كە دەیویست ببێت بە خزمى
ئەمە ،ئەو خەونەى حەزرەتى عومەر بوو
َ
پێغەمبەرى سەروەرمان .بەڵێ ،تاكە مەبەستى حەزرەتى عومەر ئەوە بوو ببێت بە
2
خزمى پێغەمبەر (َعلَيِْهأَفَْضُل ا َّلصَلِةوَأَمتُّ التَ ْسِليم).
زۆر شتێكى ئاساییە پوورێك بیەوێت كچەكەى خۆى بدات بە برازاكەى و
 1بخاري ،نكاح 48؛ مسلم ،رضاع .47
 2إبن سعد ،الطبقات الكبرى 463/8؛ إبن حجر ،اإلصابة .294-293/8
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ُ
(رضي اهلل
َ

چاوەڕوانییەكى واى هەبێت .ئەمە سەربارى ئەوەى كە حەزرەتى زەینەب
َعنْها) لە هەموو ڕوويەكەوە شایستەى ئەوە بوو ببێت بە خێزانى پێغەمبەر .ڕەنگە
ئەویش سەروەرمانى ویستبێت...

ئەوەبوو پێغەمبەرى خوا چوو بۆ ماڵى پوورى و فەرمووى“ :هاتووم بۆ داخوازى
زەینەب ”.ئەندامانى خێزان لەتاو بیستنى ئەم قسەیە وەخت بوو لە خۆشیدا باڵ
بگرن .كەواتە ئەمە ئەو ساتەیە كە ساڵەهایە چاوەڕێى دەكەن .ئەوەتا پێغەمبەرى
خوا بووەتە داخوازى زەینەبە خاتوونى كچیان .خاوەن فیراسەتى ئەعظەم یەكسەر
دەركى بەوە كرد كە ماڵى پوورى بەهەڵە لە داخوازيیەكەى تێگەیشتوون .بۆیە بۆى
راست كردنەوە و فەرمووى“ :من هاتووم بۆ ئەوەى زەینەب بۆ زەید بخوازم”.
َّ ُ
اهللتَع َ
هەموويان لەجێى خۆیاندا سڕبوون .خۆ ئەگەر داواكار پێغەمبەر َ
َال َعلَيِْه
(صلَى
َسلَّ ْم) نەبووایە ،ئەوا بێ یەك و دوو داواكە ڕەت دەكرایەوە .بەاڵم خۆ لەوەدا
وَ
نەبوون دەست بنێن بەڕووى داواى پێغەمبەرى خواوە .ئیتر ئەم هاوسەرگیرییە،
تەنها لەبەر ئەوەى فەرمانى پێغەمبەرى خوا بوو ،قبووڵ كرا و بەنابەدڵى خێزانێك
پێكهێنرا .ئەوەندە هەبوو ئەو ئامانجەى كە لە ژیانى كۆمەاڵیەتیدا دەویسترا
بهێنرێتە دى ،هێنرایە دى.
خاتوونى ماڵ ،ئافرەتێكى ڕەسەن و خانەدان بوو .شێوازى پێگەیشتنیشى هەر
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) ،هەر چەندە خۆشەويستى
بەو جۆرە بوو .هەرچى حەزرەتى زەیدیشە
َ
پێغەمبەرى خوا بوو ،بەاڵم لە تێڕوانینى ئەو سەردەمەدا ،ئەو هەر كۆیلەیەك بوو كە
لە دواییدا ئازادى بەدەست هێنابوو .ئەو لە بنەماڵەیەكى ڕەسەنى خانەدان و ئەمیش
لە بنەماڵەیەكى ئاسایی ،ڕاستییەكەى هەروا ئاسان نەبوو دانوویان پێكەوە بكوڵێ.
ڕاستتر بڵێین ،حەزرەتى زەید بەو فیراسەتەى خۆى كە بەسەر جیهانى مەعنادا
دەيڕوانى ،خۆى بە هاوشانى ئەم ئافرەتە نەدەبینی .لە حەزرەتى زەینەبدا دڵ و
دەروون و ئیرادەیەكى تەواو جیاواز بوونى هەبوو ..مروارییەك بوو ،دەسنیشانكراوى
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ئەوە بوو بە خانەى نبووەتدا هەڵبواسرێت.
حەزرەتى زەید سەبارەت بەم بابەتە چەندین جار چووبووە خزمەت پێغەمبەرى
ئازیز و خواستى جیابوونەوەيى لە هاوسەرەكەى عەرزكردبوو .بەاڵم هەموو جارێك
سەروەرمان پێى دەفەرموو“ :خێزانەكەت الى خۆت بهێڵەرەوە و لەخوا بترسە ”.و
دەیناردەوە؛ سەروەرمان تاكە مەبەستێكى هەبوو؛ ئەویش ڕیشەكەن كردنى نەریتێكى
سەردەمى نەفامى بوو لە ڕێگەى ئەم هاوسەرگیرییەوە .بەڵێ ،پێغەمبەرى پێشەوامان
بەم نیازەوە دەستى دایە ئەم كارە و بوو بە هۆكارى پێكهێنانى ئەم خێزانە .بەاڵم
نائاسوودەيى ڕۆژ دواى ڕۆژ زیاتر باڵى دەكێشا بەسەر ئەو خێزانەدا ،تا ئیدى
كار گەیشتە ئەوەى جیابوونەوە بێتە ئاراوە .ئەگەر چى ئەدگارەكانى جیابوونەوە
لە ئاسۆدا بەدەريشكەوتبوو ،بەاڵم پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) بە كردەیى
ئەوەى سەلماند كە دەكرێ كۆیلەیەك لەگەڵ ئافرەتێكى ئەسڵ زادەدا هاوسەرگیرى
بكات .ئاخر پێغەمبەرى خوا پێشەوا بوو ،هەموو ئەو شتانەشى پێشەوا وتبوونى و
دەيوتن ،دەبووایە لەپێشدا بەسەر خۆى و نزیكەكانى خۆیدا جێبەجێى بكردنایە .بە
ویست و دانەبەرى خواى گەورە ،ئەم كارەش هەروا بوو .بەاڵم وا ئێستا لە ئاسۆى
وەحیدا ،نیشانە بەراییەكانى ئەو ڕووداوانە دەركەوتبوون كە سەرەنجامیان دژوار و
تاقەت پڕووكێن بوو.

پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) لەڕێى ئاگاداركردنەوەى خواى گەورەوە
فضُل َصَلٍة وَ
ُ
اهلل َعنْها) دەبێتە خێزانى خۆى.
(رضي
دەیزانى كە ڕۆژێك دێت حەزرەتى زەینەب
َ
بەاڵم لەبەر ئەوەى فەرمان نەدرابوو بە ئاشكرا كردنى ،بۆيە هەر لە ناخى خۆیدا
ُ
(رضي اهلل
گلى دەدایەوە .بە دەربڕینەكەى دایكى ئیمانداران ،حەزرەتى عائیشە
َ
َعنْها)“ :خۆ ئەگەر پێغەمبەرى خوا بیتوانیایە شتێك لەو وەحیە بشارێتەوە كە بۆى
هاتووە ،ئەوا ئەو ئایەتەى دەشاردەوە كە تايبەت بوو بەم هاوسەرگیریيە 1”.بەڵێ،
1

بخاري ،توحيد 22؛ مسلم ،اإليمان .288
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هاوسەرگیرى پێغەمبەرى خوا لەگەڵ دایكى ئیمانداران حەزرەتى زەینەب تا ئەو
ڕادەیە لەسەر سەروەرمان قورس بوو .بەاڵم لە تواناى كێدا بوو مارەییەك بداتە
دواوە كە هەر لە ئەزەلدا بەسترابوو؟ ئەوەتا خواى گەورە دەفەرموێت :ﮊ
“ئەومان لەتۆ مارەكرد ”.ئەم نیكاحە ڕاستەوخۆ لە الیەن خواى بااڵدەستەوە
بەسترابوو ،شایەتەكانیشى هاوڕازى بڵندى ئاسمانەكان بوون .لەڕێى ئەم نیكاحە
گرانكەوتەیەشەوە ،خواى تەبارەك وە تەعاال حوكمێكى ترى فێر دەكردین“ :بەناو
كوڕان ،وەك كوڕانى ڕاستەقینە نین .گەر هاتو لە هاوسەرەكانیان جیابوونەوە،
ئەوا ڕێگە دراوە بەوانەى كە لە حوكمى باوكیاندان ،هاوسەرەكانیان بخوازن”.
ئەمە لە كاتێكدا لەسەردەمى نەفامیدا بەناو كوڕان ،هەر وەك ڕۆڵەى ڕاستەقینە
لەقەڵەم دەدران و لە حاڵەتى مردن یاخود تەاڵقدانى هاوسەرەكانیاندا ،ڕێ نەدەدرا
هاوسەرگیرى لەگەڵ خێزانەكانياندا بكرێت .دەبووایە ئەم نەریتەنەفامييەش
ُ
بڕووخايە ،هەر دەشڕووخا .بەاڵم دەتوت پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) خۆى
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
بەتەنها شانى دابووە بەر داروپەردووى زەبەالحى ئەو وێرانەیە.
لە پایە گرنگەكانى ئەم تاقیكردنەوە سەختە:

ُ
اهللَعنْها) بكەن ،كە چۆن بە هەردوو
(رضي
تۆ چاوێك لە بەختى دایكە زەینەبمان
َ
هاوسەرگیرییەكەى بووە مایەى تێكشكانى دوو هزرى بۆگەن و ناڕەواى سەردەمى
نەفامی.

لە هەندێك لە تەفسیرەكاندا ڕووداوێكى هەڵبەستراو دەگێڕرێتەوە:
گوایا ڕۆژێكیان سەروەرمان چاوى بە دایكە زەینەبمان كەوتووە ...هەم
لە كاتێكدا كە نیكاحى حەزرەتى زەید بووە .ئيتر لە بەرامبەر جوانيیەكەیدا
وب .حەزرەتى زەینەبیش گوێى
سەروەرمان فەرموویەتیُ :س ْب َحان َ َ
ِب ا ْل ُق ُل ِ
ك یَا ُم َق ّل َ
لەمە بووە و (تا دوایی) .ئەم چەشنە بیر و بۆچوون و وتە زرق و باقانە كە لە
270

شانازيى مرۆڤايەتى  -نوورى نەمر 3

هەناوى ئیسرائیلیياتەوە سەرچاوەیان گرتووە ،بەداخەوە شوێنكارى خۆیان لەسەر
هەندێ لە زانایانى ئەهلى سوننەش جێ هێشتووە .یەكێ لەوانە كە ناوى ناهێنم،
موفەسسیرێكى گەورەشە .كەچى لە تەفسیرەكەیدا جێى بۆ دەربڕینێكى ئەوەندە
قێزەون خۆش كردووە ،مەگەر دوژمنێكى دين بتوانێت بوختانێكى وەها نەگريس
هەڵببەستێتَ :عا َد ز َ ْی ٌد ِإلَى ا ْلبَ ْی ِت فَاطَّلَ َع “هەر كە زەید گەڕایەوە ماڵەوە ،چاوى
بەم دیمەنەدا تەقی ”)!(.من لە الیەن خۆمەوە وەك گوزارشت لەو ڕێزەى بۆ ئەو
موفەسسیرەمانم هەیە ،ناڵێم "دەك زمانت وشك بێت!" بەاڵم ئەوەى بە باوەڕەوە و
بەدەستى ئەنقەست ئەم قسەیە دەكات ،هەركێ هەیە با ببێت ،شايانى ئەوەيە زمانى
وشك بێت.
لصَلُةَوا َّلسَلُم)
(َعلَيِْه ا َّ

یەكەم :ئاخر خۆ ئەوە یەكەم جار نەبووە كە پێغەمبەرى خوا
ُ
اهلل َعنْها) ببینێت ...حەزرەتى زەینەب هەر لەپێش چاوى
(رضي
حەزرەتى زەینەب
َ
خۆیدا گەورە بووبوو.
دووەم :ئەگەر پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْهأَفَْضُل ا َّلصَلِةوَأَمتُّ التَ ْسِليم) لە ناخیدا هێندەى
گەردیلەیەك مەیلى بەرامبەر حەزرەتى زەینەب هەبوایە ،ئيتر چ پێویستى دەكرد
لە حەزرەتى زەیدى مارەبكات ،دەچوو ڕاستەوخۆ بۆ خۆيى دەخواست!

سێیەم :لەسەریشەوە ئاماژەمان پێدا كە هەموو ئەندامانى ئەو خێزانە لە ناخى
دڵیانەوە حەزیان دەكرد حەزرەتى زەینەب ببێت بە خێزانى پێغەمبەرى خوا .داخۆ
دەبێ چى ڕێگر بووبێت لەوەى سەروەرمان حەزرەتى زەینەب بۆ خۆى بخوازێت ،تا
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) هاوسەرگیرى بكات و خۆى مارەى نەكرد؟!
وا ویستى لەگەڵ زەید
َ

ُ
َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ

لەمەوە دەگەینە ئەوەى كە هاوسەرگیرى پێغەمبەرى خوا
ُ
اهلل َعنْها) بەتەواوەتى جێبەجێ
(رضي
لەگەڵ دایكى ئيمانداران ،حەزرەتى زەینەب
َ
(جَّل َجَللُُه) فەرمانى فەرموو و
كردنى فەرمانێكى ئیالهى بووە .خواى گەورە َ
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پێغەمبەرى خواش بەدەم فەرمانەكەوە چوو .هەموو ئەو قسە هەڵبەستراوانەى تریش
كە دەكرێن ،ئەو سیناریۆیانەن كە لەالیەن ڤۆڵتێرەكانى دوێنێ و گۆڵدزيەرەكانى
ئەم دواییانە و كێ و كێى ترەوە ئامادە كراون .جگە لە بوختان و درۆش چ
مانایەكى تریان نییە .پێغەمبەرى خوا ئەو پێغەمبەرى خوایە و ،زەینەب ئەو
زەینەبە و ،زەیدیش ئەو زەیدە دەبێ و ڕووداوێكى وا ڕوو دەدات! پەنا بەخوا! ئاى
ئەمە چ بوختانێكى ترسناك و ،درۆیەكى شاخدار و ،جەهالەتێكى قەتمەرى و ،دژ
بەدينييەكى جەرگبڕە!
دەبێت بە داخ و پەژارەوە ئەوەش بڵێم كە لەمڕۆدا ئەم كەرەستە هەڵبەستراوانە
لە الیەن ڕۆڵبینەكانى الى خۆشمانەوە كە خۆیان كردووەتە داردەستى ئەوان،
بەكاردەهێنرێن .پێم وایە ئەوەى پاڵى پێوەناون بۆ دەست دانە كردە و ورتەیەكى ئاوەها
نزم و بێ ئەرزش؛ بە تەواوەتى هەستى نەفس نزمى و گرێى دەروونى سوكێتى و
پەستییە .دەى ئيتر ئێمە بڵێين چى ،هیدایەت لە دەستى پەروەردگاردایە .دەسا
داواكارین خواى گەورە هیدایەتى ئەوانیش بدات.

ُ
َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ

“هەموو پێغەمبەرێك مەعصومە ،پێغەمبەرى خواش
مەعصومى مەعصومانە ”.بەڵێ ،ئەوەبوو بەم بڕگەیە لە دەروازەى ئەم بەشەمان
دا و لێرەوە كەوتینە ڕێ .لەم نێوەندەشدا هەوڵماندا لەڕێى چەندین نموونەى
بەرجەستەوە ،پاك و بێگەردى و دوور لە گوناهيى ئەو نازدارە پیشان بدەین .بەاڵم
دەبێ دان بەوەشدا بنێین كە مەعصومیەتى ئەو سەروەرە نازدارە ،زۆر لەسەروو و
ئەودیوى ئەوەوەیە كە ئێمە توانیمان باسى بكەین .قەد و بااڵى توانستمان چەندە،
هەر ئەوەندەمان بۆ ڕەخسا لە خزمەت ئەم بابەتەدا بین.
ئەوەى تا ئێرە باسمان كرد ،ڕاستەوخۆ پەیوەندیدار بوو بە عیصمەت و عیففەتى
پێغەمبەرەوە (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) ،واتە بێ گوناهيیەكەی .ئێستاش پێم خۆشە
فضُل َصَلٍة وَ
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لە گۆشەیەكى ترەوە درەوشانەوەى خۆرى عیصمەتى ئەو نازدارە بخەینە بەرچاو.
ئەوانەى دەخوازن لە سۆنگەى زوهد و تەقوا و ترسى خودا و هەستى بەندایەتى و
تێڕوانينى بۆ عیبادەتەوە مەعصومیەتى سەردارى هەردوو جیهان ،بەتەواوى ڕەهەند
و الیەنەكانیەوە ببینن و دەركى پێ بكەن و پاشان چارۆكەى خۆیان لە دەریاى
ناسینى ئەو نازدارەدا هەڵبكەن ،ئەوا لەسەریان پێویستە ئەم الیەنانەى خوارەوە
بەباشى بزانن .هەريەك لەو اليەنانەش بۆ خۆى ناونیشان و دیوێكى ترى وابەستەیى
ئەو سەروەرەیە بە پەروەردگارى جیهانەكانى ئەودیوەوە.

د) لە خزمەت زوهد و تەقواى حەزرەتدا
پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) زاهيدترينى زاهيدان بوو .ئەو وەرەعەى
ئەو هەيبوو -كە زبرە واتاكەى بريتييە لە هەڵهاتن لەو شتانەى گوماناوين -هيچ
مرۆڤێكى تر لەو ئاستەدا نەيبوو .هەموو جموجووڵ و ڕەفتارەكانيشى بەگوێرەى
ئەم ڕاستەهێڵە ڕێكخستبوو ،ئەوەندە لە خوا دەترسا ،دەتوت ئێستا دڵى دەوەستێت..
هێندە هەستيار ،هێندە هەست ناسك بوو ،زۆر كەم بوون ئەو ساتانەى فرمێسك لە
چاوانيەوە ڕێچكە نەبەستێت و دڵە گەورەكەى لە ترسى پەروەردگارى نەكەوێتە
لەرزە .كاتێك دەهاتە جۆش ،دەتوت دەريايە و شەپۆل ڕێزانيەتى ،كە دەشسرەوت،
وێنەى زەريايەكى بێ بنى دەنەخشاند.
جا بۆيە دابڕينى بەرگى مەيلى دنياخوازى و ئارەزوومەنديى گوناهـ بەسەر
مرۆڤێكدا كە هەموو ژيانى لەم چوارچێوەيەدا بەسەر بردووە ،لە ڕێگەى بەهەڵە
لێكدانەوەى ئەو چەند ئايەتەى لەسەرەوە عەرزمان كرد ،بێ ڕێزييەكى گەورە و
َجَّل) ئەوى لە ئاسمانێكى بڵنديى
تەفرەدراوييەكى ترسناكە .خواى گەورە (َعَّز وَ
وەهادا جێگير كردووە ،دەنگى حەپە حەپەكانى سەرزەوى ،هەرگيز نايگەنێ .بۆ
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ئێوە وا دەزانن لەكوێدايە تا ئەوەى دامێنى بە پرژە قوڕى ئەوان لەكەدار ببێت؟!
لە ڕاستيدا زوهد و تەقوا و لەخوا ترسان و ئەوپەڕى مامەڵەى هەستيارانەى لە
بەرامبەر گوناهدا ،هەرگيز لەگەڵ مەيلى ئەنجامدانى گوناهدا يەكناگرنەوە.
ئێستاش با بە شێوەيەكى گشتى ئاماژە بۆ ئەم ڕەهەند و اليەنانەى بكەين:
يەكەم :زوهد؛ بريتييە لەو حاڵەتەى كە ئەگەر سەرجەمى دنياشت بدەنێ پێى
خۆشحاڵ نەبيت .وە ئەگەر هەموو دنياشت لەدەست بچێت ،نيگەران نەبيت .ئەم
حاڵەتە لە پێغەمبەرى خوادا لە لوتكەدا بوو .ئەگەر هەموو ماڵى دنيا هى ئەو
بووايە ،هێندەى دۆزينەوەى دەنكە جۆيەك دڵخۆشى نەدەكرد .خۆ ئەگەر هەموو
دنياشى بەجارێك لەدەست بچووايە ،ديسانەوە هێندەى لەدەستدانى دەنكە جۆيەك
نيگەران نەدەبوو .بەڵێ ،دنياى ئاوەها بە دڵ تەرك كردبوو .بەاڵم ئەم تەرك
و وازلێ هێنانە ،هەرگيز تەركێكى كەسبى ،واتە دەستبەرداربوونى دنيا نەبووە
لەڕووى بەدەستهێنان و هەوڵ و كۆششەوە .چونكە ئەوە پێغەمبەرى خوا خۆيەتى
كە مەنتيقيترين و باشترين ڕێگاكانى بەدەستهێنان و قازانجمان فێردەكات .هەرگيز
ڕێشى تێناچێت ئەو نازدارە لە ڕووى بەدەستهێنان و هەوڵدانەوە وازى لە دنيا
هێنابێت ياخود هانى خەڵكى دابێت بۆ وەها كارێك .وازهێنان لە دنيا دەبێت بە دڵ
بێت .جوانترين بەڵگەش لەسەر ئەمە ،ئەو دەوڵەتەى ئيسالمە كە هەر پێغەمبەرى
ُ
خوا َ
َسلَّ ْم) خۆى بنياتى نا و لە ماوەيەكى زۆر كەمدا بوو بە يەكێك
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
لە دەوڵەمەندترين و بەهێزترين دەوڵەتەكانى جيهان .هەروەك بيرمەندێكى ڕۆژئاوايى
دەڵێت ،لەو دەوڵەتە مەزنەوە كە رسول اهلل دايمەزراند ،دواتر بيست و پێنج دەوڵەتى
تەواو دروست بوو ،كە هەر يەكەيان بۆ خۆى لە ئاستى ئيمپراتۆريەتێكدا بووە.
دەوڵەتى عوسمانييش تەنها يەكێكە لەوانە .بەڵێ ،پێويستە تێڕوانينى بنەڕەتى بۆ
زوهد و دنيانەويستى ئەمە بێت.
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َّ ُ
اهللتَع َ
رسول اهلل َ
َسلَّ ْم) هەر لەو ساتەوەى هەنگاوى ناوەتە نێو هەرێمى
(صلَى
َالَعلَيِْه وَ
نوورينى پێغەمبەرايەتييەوە ،هەتاوەكو ئەو ساتەى كە دنيا بە هەموو جوانى و
زرق و برقيەوە لە ژێر پێيدا ڕاخرا ،تۆسقاڵێك ڕەفتارى خۆى نەگۆڕى .تەنانەت
ئەوەى هەيبوو لە ماڵى دنيا لە كاتى هاتنە دنيادا ،كاتێ وەفاتى كرد ،ئەوەيشى
نەمابوو .چونكە ئەوەى هەيبوو و نەيبوو هەر هەمووى بەخشيبووەوە و لەڕێى خوادا
خەرجى كردبوو .تۆ تەماشايەكى ئەو شتانە بكەن كە لەپاش خۆى جێى هێشتبوون:
تەنها چەند بزنێك و ئەو ژوورە بچووكانەش كە خێزانە پاكەكانى تێيدا دەمانەوە.
گەرچى ئەوانيش هەر بە ماڵى موسوڵمانان دادەنران ،چونكە كاتێك دايكانى
موسوڵمانان وەفاتيان كرد ،هەموو ئەو ژوورانەش خرانە سەر مزگەوت .هەروەك
الى گشت زيارەتكارانى ئەو شوێنە موبارەكە زانراوە ،ئەم ژوورانە ڕووبەرێكى هێندە
1
بەرتەسكيان گرتووە ،لە سووچێكى مزگەوتەكەدا جێيان بووەتەوە.

 .١نوستنى لەسەر حەسير

ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) چووە حوزوورى پێغەمبەرى خوا
ڕۆژێكيان حەزرەتى عومەر
َ
و بينى وا سەروەرمان لەسەر ئەو حەسيرەيە كە هەميشە لەسەرى ڕادەكشا.
شوێنەوارى حەسيرەكە لەسەر ڕوومەتى موبارەكى دەرچووبوو .لە سووچێكى
ژوورەكەدا پێستەيەكى خۆشكراو و لە سووچێكى تريشدا توورەكەيەكى بچووك
كە چەند مشتەجۆيەكى تێدا بوو .ئەمە هەموو ئەو شتانە بوو كە لە ژوورەكەى
پێغەمبەرى خوادا هەبوون .حەزرەتى عومەر لە ئاست ئەم ديمەنەدا خۆى پێنەگيرا
و دايە پڕمەى گريان .كاتێك پێغەمبەرمان لە هۆكارى گريانەكەى پرسى ،حەزرەتى
عومەر بەم شێوەيە وەاڵمى دايەوە“ :يا رسول اهلل ،ئێستا كيسرا و پاشاكان لە
كۆشك و تەالرەكانياندا لەناو پێخەفى پەڕ و نەرمونۆڵدا نووستوون ،كەچى تۆ
 1بخاري ،فرائض 3؛ إبن كثير ،البداية والنهاية .306/5
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(كە بوونەوەران لەبەر حورمەتى تۆ بەديهێنراون) لەسەر حەسيرێكى ڕەق و تەق
ڕاكشاويت و شوێنەوارى حەسيرەكەش لەسەر ڕووخسارى موبارەكت دەركەوتووە.
هەر لەبەر ئەمە گريام ”.لە بەرامبەر ئەمەدا پێغەمبەرى خوا بە حەزرەتى عومەر
دەفەرموێت“ :ئەى عومەر ،مەگەر ناتەوێت دنيا بۆ ئەوان و ئاخيرەتيش بۆ ئێمە
ُ
بێت 1”.لە ڕيوايەتێكى تريشدا پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) دەفەرموێت:
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
اح
َما لِي َو َما لِل ُّدنْيَا َما أَنَا فِي ال ُّدنْيَا ِإ ّ َل كَرَاك ٍ
ِب ِا ْستَظَ ّ َل ت َ ْح َ
ت َش َجرَ ٍة ث ُ ّ َم رَ َ
َوتَرَ َك َها

“من چيم داوە لە دنيا .من لە دنيادا وەك ڕێبوارێكم .رێبوارێك ،لەژێر سێبەرى
2
دارێكدا وچانى دابێت و پاشان ئەو شوێنەى جێهێشتبێت و ڕۆيشتبێت”.
ئەو بە فەرمانبەرییەكەوە هاتبووە دنیا .گيانى ژیاندنەوەى بە بەر هەست
و بیرى مرۆڤەكاندا دەكرد .وەختێكيش ئەركەكەى سەرشانى تەواو دەبوو ،دنیاى
جێدەهێشت و دەڕۆيشت .گريمانەكردنى ئەوەى كە مرۆڤێكى ئاوا بێباك لە دنيا
حەزى بە الى چەند شتێكى دنياييدا جوواڵبێت ،لە ڕاستيدا لەو شتانە نييە كە
ژيريى مرۆڤ پێى قبووڵ بكرێت .بەڵێ ،ئەو هەرگیز مەیلى دنیاى نەبووە ،هيچ
كاتيش چارۆكەى بەڕووى الداندا هەڵنەداوە...

 .٢هەستیارى لە بابەتى صەدەقەدا

ُ
َ
(صلََّى اهلل

لە موسنەدى ئیمام ئەحمەددا هاتووە كە :شەوێكيان پێغەمبەرى خوا
َسلَّ ْم) تا بەرەبەيان خەوى لێ نەكەوت ،هەر تەپاوتلى دەكرد و ئاخ و هەناسەى
َعلَيِْه وَ
هەڵدەكێشا ،سەرلەبەیانى خێزانە بەڕێزەكەى لێى پرسى“ :ئەى پێغەمبەرى خوا ،ئەرێ
 1بخاري ،تفسير (2 )66؛ مسلم ،طالق .31
 2ترمذي ،زهد 44؛ إبن ماجة ،زهد 3؛ أحمد بن حنبل ،المسند .301/1
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ئەمشەو ناڕەحەت بوون ،وا خەفەتتان دەخوارد و خەوتان زڕابوو؟” سەروەرمان لە
وەاڵمدا فەرمووى“ :كاتێك جێگام ڕاخست ،لەسەر زەویەكە خورمایەكم دۆزیەوە و
خواردم .دوایى بیرم كەوتەوە خۆ ئێمە خورماى سەدەقە و زەكات لە ماڵمان دانراوە.
تۆ بڵێى ئەو خورمایە لەوانە بووبێت! بۆیە تا بەرەبەیان هەر بیرم لەوە دەكردەوە و
1
بە خەياڵى ئەوەوە تەپاوتلم دەكرد و خەوم زڕابوو”.
زەكات و صەدەقە بۆ ئەو حەرام بوو .بەاڵم دەكرا ئەو خورمایە ،لەو خورمايانەش
بێت كە بە دیارى بۆى هاتبوون .بگرە ئەم ئەگەرەيان لەوى تريان بەهێزتر بوو.
چونكە چ صەدەقە ،چ زەكات لە خانەى ئەودا شەويان نەدەكردەوە و چۆن
دەهاتن ئاواش دەبەخشرانەوە .ئێستا دەپرسين :ئايا هەرگيز ڕێى تێدەچێت مرۆڤێك
كە لە بەرامبەر بچووكترین شتى گوماناويدا بەم شێوەیە هەڵسوكەوت بكات
و ژیانى هەردەم لەنێو هەستیارییەكى لەم جۆرەدا بەسەر ببات ،توخنى كارێك
بكەوێت كە سوور بزانێت حەرامە؟! باشە كەى بووە ئيرادەيەكى لەم جۆرە لە ئاست
كارێكدا سستى بنوێنێت كە بە دڵنياييەوە بزانێت گوناهە؟! نەخێر ،لە ئاست هیچ
گوناهێكدا سستى نەنواندووە و ڕێى بە هیچ گوناهێك نەداوە دزە بكاتە دنیاى
ڕۆحیەوە .ڕۆح و ئیرادەى هەمیشە پاك و بێگەرد بووە .هەر وا ژیاوە و هەر واش
بەرەو "رفیق األعلى" بەرز بووەتەوە.

“ .٣سورەتى هود پیرى كردم”

ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) لە پێغەمبەرى خوا دەپرسێت“ :یا
جارێكيان حەزرەتى ئەبوبەكر
َ
رسول اهلل ،دەبينم تاڵى سپى كەوتووەتە سەرتان .هەر لەپڕێكا پیر بوون .خوا
نەكا نەخۆشييەك شتێكتان هەيە؟” سەردارى هەردوو دنياش وەاڵمى دەداتەوە:
 1أحمد بن حنبل ،المسند 193/2؛ حكيم ،المستدرك .17/2
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َشیَّبَ ْتنِي هُو ُد َوا ْلوَا ِق َع ُة َوا ْل ُم ْر َس َل ُت “سورەتەكانى هود و الواقعة و المرسالت
پیريان كردم 1”.ئاخر لە سورەتى هوددا پێى وترابوو :ﮉ ﮊ ﮋ
(هود “ )112 :چۆن فەرمانت پێ كراوە ،ئاوا ڕێك و ڕاست بە!” ئەم ڕاستڕەوى
و ئيستيقامەتە ،ئيستيقامەتێك بوو خواى بااڵدەست خۆى بۆ خۆشەويستەكەيى
كێشابوو .ئەو شتەش كە لێى داواكرابوو ،پاراستنى ئەم ڕاستەهێڵە بوو...
سورەتى "المرسالت"یش باسى جياكردنەوەى دەستە دەستەى دۆزەخى و
بەهەشتييەكان و حاڵى پەرێشانى مرۆڤەكان دەكات كە چۆن لەتاو ترسناكيى
ديمەنەكان وەختە بتۆقن .سورەتى "الواقعة"ش بە هەمان شێوە؛ ئەم گرۆيانە
دەخاتە پێشچاو و نمايشى بارودۆخيان دەكات .جا ئيتر باس و ديمەنەكانى نێو ئەم
سورەتانە ،ساميان خستبووە دڵى ئەو نازدارەوە و پيريان كردبوو...

 .٤ڕوانینى بۆ ئاخیرەت
ڕۆژێكيان يەكێك لە هاوەاڵن لە ماڵى خۆیدا قورئانى دەخوێند .دەنگى
قورئانەكە لە هەمان كاتدا لە دەرەوەش دەبیسترا .ڕێك لەو كاتەدا كە ئەم هاوەڵە
گەيشتبووە ئايەتى:
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ (المزمل )١٣-١٢ :
پێغەمبەرى خوا بەوێدا تێدەپەڕی .لەناكاو ڕەنگى زەرد بوو و كەوتە سەر چۆك.
دەتوت ئايەتەكان بەرۆكى ئەو ڕادوەشێنن .بەڵێ ،تا ئەو ڕادەیە لە هەڕەشەى ئەم
2
ئایەتانە ترسابوو.
خواى گەورە

(سبَْحانَُهوَتَ َ
عال)
ُ

لەو ئايەتانەدا دەيفەرموو:

“بێگومان ئێمە كۆت و

 1ترمذي ،تفسير (.6 )56
 2بيهقي ،شعب اإليمان .522/1
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زنجير و دۆزەخمان ئامادە كردووە ،هەروەها خۆراكێك كە لە گەروو دەگيرێت.

ئەمە سەرەڕاى سزاى بەئێش و ئازار”.
لە ڕاستیدا ئەگەر كەسێك هەبێت پێویست نەكات خەم لەو ئايەتانە بخوات،
(صلَ ُ
ئەوە پێغەمبەرى خوايە َ
َسالُمُه َعلَيِْه) .بەاڵم ،ئەو وانەى ئەدەب و ڕێز و
هلل وَ
وات ا ِ
ڕەفتارى شايستەى بەردەم پەروەردگارى فێردەكردين...

 .٥پێغەمبەرى خوا لە ئاست نەزەرى ئیالهیدا
عەبدوڵاڵى كوڕى مەسعوود بۆمان دەگێڕێتەوە :ڕۆژێكیان پێغەمبەرى خوا پێى
وتم“ :قورئانم بۆ بخوێنە!” منیش وتم“ :یا رسول اهلل ،ئاخر من چۆن قورئان بۆ
تۆ بخوێنم لە كاتێكدا قورئان بۆ خۆت دابەزیوە!” ئەویش فەرمووی“ :پێم خۆشە
لە غەيرى خۆيشمەوە گوێم لێبێت ”.ئيتر منيش دەستم كرد بە خوێندنى سورەتى
النساء ،هەر ئەوەندەى گەیشتمە ئەو ئايەتى كە دەفەرموێت:
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ (النساء )٤١ :
یەكسەر پێغەمبەرى خوا فەرمووى“ :بەسە ،ئيدى بەسە!” كە سەرم بەرز
كردەوە ،دەبينم وا پێغەمبەرى خوا دەگرى و بە خوڕەم فرمێسك لە چاوانى دەبارێ.
1
هەنسكى واى دەدا ،وەخت بوو دڵى لەت لەت ببێ و لەوە زياتر بەرگە نەگرێت.
ئایەتەكە وێناى يەكێك لە ديمەنە سامناكەكانى ڕۆژى دوایى دەكرد و دەيفەرموو:

“ئينجا دەبێ حاڵى ئەو خەڵكە چۆن بێ ،كاتێك لە هەر ئوممەتێك شايەتێكمان

هێنا و ،تۆشمان هێنا بە شايەت بەسەر ئەو خەڵكەوە”.
 1بخاري ،فضائل القرءان  ،35 ،33تفسير سور (9 )4؛ مسلم ،صالة المسافرين .248-247
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 .٦بيركردنەوە و تێڕامانى

ُ
اهلل َعنْها) بۆمان دەگێڕێتەوە:
(رضي
دايكى ئيمانداران حەزرەتى عائيشە
َ
شەوێكیان پێغەمبەرى خوا پێى وتم“ :ئەى عائیشە! ڕێم دەدەیت ئەمشەو پەرستشى
پەروەردگارم بكەم؟” منیش عەرزم كرد“ :زۆر پێم خۆشە لەگەڵتدا بم ،بەاڵم هەر
شتێك تۆ پێت خۆش بێت ،منيش پێم خۆشە”.

ئەمجا پێغەمبەرى خوا هەستا و دەستى كرد بە نوێژكردن .ئەو شەوە تا
بەرەبەیان ئەم ئايەتەى خوێند و فرمێسكى ڕشت :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ (آل عمران )190 :
“بەڕاستى لە دروستكردنى ئاسمانەكان و زەوى و ئاڵوگۆڕى شەو و ڕۆژدا
بەڵگە و نيشانەى زۆر هەن بۆ كەسانى ژير و هۆشمەند ”.كاتێك گزنگى
بەیان دەركەوت ،حەزرەتى بیالل كە بۆ بانگ خوێندن هاتبوو ،پێى وت“ :یا
رسول اهلل ،بۆ ئەوەندە زۆر لە خۆت دەكەیت! خۆ خواى گەورە لە گوناهى بەر و
ُ
دوات خۆش بووە ”.لە بەرامبەر ئەمەدا پێغەمبەرى سەروەرمان پێى َ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه
َسلَّ ْم) فەرموو :أَف َ َل أَكُو ُن َع ْبدا ً َشكُورا ً “مەگەر نابێ بەندەيەكى سوپاسگوزار
وَ
1
بم بەرامبەر ئەو خوايەى كە ئەو هەموو لوتف و چاكەيەى لەگەڵدا كردووم؟!”
ئينجا وەرە بزانە بۆچى فرمێسك لە چاوانيەوە ڕێچكەى بەستبوو؟ ئەو ،بەگوێرەى
پێوەرەكانى خۆى ،لەوە دەترسا كە نەتوانێت لەسەر دوا لوتكەى سوپاسگوزارى
سەنگین بێت ،هەر لەبەر ئەوەش دەگریا .دەپرسين :ئایا دەتوانن بیر لەوە بكەنەوە
كە زاتێكى وا گوناهـ ئەنجام بدات یاخود مەیلى بە الى گوناهدا بچێت؟..
ئەو پێشەوا نازدارە ،لە بابەتى ئەنجام نەدانى قەدەغەكراوەكانى خواى گەورە و
 1إبن حبان ،الصحيح  .386/2بۆ بينينى شێوەيەكى كورتترى فەرموودەكە ،بڕوانە :بخاري ،تهجد
.٦
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نەكەوتنە ناو گوناهەوە چەندە هەستيار و تا چ ڕادەيەك وردبين بووبێت ،لە بابەتى
گوێڕايەڵى كردنى ئەمر و فەرمانەكانيشدا تا ئەو ڕادەيە هەستيار و وردبين و
دەست لەسەر سنگ بووە .خۆ ئەگەر بەتەنها لەم گۆشەیەوە بڕوانينە پاكيزەيى و
مەعصومييەتەكەى ،لەو باوەڕەدام پێويست نەكات بەدواى هيچ بەڵگەيەكى تردا
بگەڕێین.
لە ڕاستیدا لە تواناى هيچ كەسێكدا نەبوو بتوانێت بەو جۆرە بژى كە ئەو
دەژيا .لە پەرستشە تاكە كەسیيەكانيدا لەگەڵ خۆيدا زۆر جددى و لە بەرامبەر
نەفسيشيەوە زۆر توند بوو .وەك ئەوە وابوو هەموو ژیانى بەپێى عيبادەت بەرنامەڕێژ
كرابێت ..دەتوت ساتێك نييە عيبادەتى تێدا نەكردبێت .كاتێكيش دەڵێين عيبادەت،
ئەوا نابێت تەنها لە چوارچێوەى نوێژ و ڕۆژوودا سنووردارى بكەین .چونكە ئەو
بە هەر كارێك هەستابايە ،بە هەستى عيبادەتەوە پێى هەڵدەستا و ،دەستى ببردايە
بۆ هەر شتێك ،گيانێكى پەرستش و بۆ خوابوونى دەكرد بە بەردا.
جێى خۆيەتى لێرەدا ئاماژە بە شتێك بدەين؛ ئەوە بوو لە پەسنى ئەو زاتەدا
دەستەواژەى "زاهیدى زاهیدان"مان بەكارهێنا .بەاڵم دەبێت ئەوە الى هەموان ڕوون
بێت كە ئێمە لەبەر ناتوانايى و كورتهێنيى هەگبەى وشەسازى پەنامان بردە بەر
ئەو دەستەواژەيە .دەنا ،وا پێويست بوو دەستەواژە و وشەيەكى تر لە پەسنى زوهدى
ئەو سەروەرەدا بەكار بهێنين.

 .٧چاپك بوونى لە خێردا
ڕۆژێكیان پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) تەشریفیان هاتە مزگەوت،
ڕاستەوخۆ چووە پێش جەماعەتەوە و نوێژى دابەست .ئەوەندەمان زانى نوێژەكەى
بڕى و بەپرتاو بەرەو خانەى بەختەوەرى كەوتەڕێ .هێندە سەغڵەت بوو ،ئەوەى
(فەتانەت  -عيصمەت)
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بيبينيايە وايدەزانى ئاگر كەوتووەتەوە و ئەميش دەيەوێت بگاتە فريادى .ئەوەندەى
نەبرد گەڕایەوە .بەاڵم ئەمجارەيان سەغڵەتييەكەى ڕەوى بووەوە .ئەوجا چووە
پێشەوە و پێشنوێژى بۆ كردين .لەپاش تەواوبوونى نوێژ ،هاوەاڵن پرسيارى ئەو
سەغڵەتى و خرۆشانەيان لێكرد ،ئەويش لە وەاڵمدا فەرمووى“ :كەمێك لەمەوپێش
هەندێك شتیان بۆ هێنام تا بەسەر هەژاراندا دابەشى بكەم ،منیش لەبیرم چوو
بيبەخشمەوە .ڕێك لەو كاتەدا كە نوێژەكەم دابەست ،ئەوەم هاتەوە بير .جا پێم
خۆش نەبوو نوێژ بكەم و لە ماڵەكەمدا شتێكى وا هەبێت .بۆيە چووم بە عائیشەم
وت بيبەخشێتەوە 1”.ئا بەمە دەوترێت زوهد ،ئا بەمە دەوترێت ناسكی ،بەمە
دەوترێت تەقوا ،هەر بەمەش دەوترێت پەیوەندى ئەو بە دنیاوە...
چەندین جار دنیا لەپێش چاویدا خۆى نواندوە و ويستوويەتى خۆى ال
خۆشەویست بكات ،بەاڵم ئەو هەموو جارێك ڕووى لێ وەرگێڕاوە و بە پشتى
2
دەست داوێتيە دواوە.

 .٨برسێتى و تينوێتيى چەند ڕۆژە
زۆر جارى وا هەبووە بۆ ماوەى چەندین ڕۆژ پاروویەكى نەبردووە بۆ دەمى.
بەدرێژایى ژیانی جارێك نەبووە تێرى خواردبێت ،جا با ئەو تێرخواردنە لە نانەجۆيەكى
وشكى ڕەقهەاڵتووش بێت .چەندین مانگ بەسەرياندا تێدەپەڕى و لە ماڵەكەيدا
3
ئاگرێك نەدەكرايەوە بۆ لێنانى چۆڕێك شۆربا.
جارێكيان بەدانیشتنەوە نوێژى سوننەتى دەكرد .لەپاش نوێژ ،ئەبوهورەیرە
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) لێى پرسى“ :ئەى پێغەمبەرى خوا ،ئایا ناساغى وا بەدانیشتنەوە
َ

 1بخاري ،األذان 158؛ نسائي ،سهو .104
 2بيهقي ،شعب اإليمان 365/7؛ أبو نعيم ،حلية األولياء .30/1
 3بخاري ،رقاق 17؛ مسلم ،زهد .36-20
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نوێژ دەكەیت؟” وەاڵمى حەزرەت بە جۆرێك بوو دنیاى پێ بێتە لەرزە“ :ئەى
ئەبوهورەیرە ،چەندین ڕۆژە شتێكم دەست نەكەوتووە بيخۆم .برسێتى هێزى لەبەر
بڕیوم و تواناى ئەوەم نەماوە بەپێوە ڕابوەستم .لەبەر ئەوە بەدانیشتنەوە نوێژ دەكەم”.
ئەبوهورەیرە دەڵێت :هەر كە گوێم لەمە بوو ،خۆم پێ نەگيرا و دەستم كرد بە
گریان .پێغەمبەرى خواش لەتاو من ئاگاى لە حاڵى خۆى نەما و كەوتە دڵدانەوەم:
“مەگرى ئەبوهورەیرە ،مەگرى! برسێتى ئێرە مرۆڤ لە سزاى ڕۆژى دوايى ڕزگار
1
دەكات”.
ئەو سەركردە و پێشەوايەك بوو .لەنێو خەڵكەكەيدا برسيى چەند ڕۆژەى تێدا
بوو .بۆيە دەبينى پێوەرەكانى ژیانى خۆى بەگوێرەى گوزەرانى ئەو جۆرە كەسانە
ڕێكخستبوو.
لە ڕوانگەى ژيان و گوزەرانى مادديەوە لە گشت شوێنكەوتووانى هەژارتر
بوو ..بە ویستى خۆشى ئەم جۆرە ژيانەى هەڵبژاردبوو .خۆ گەر بیویستایە ،ئەوا
دەیتوانى ژیانێكى خۆشگوزەرانانە بەسەر بەرێت .ئەمە هەر هيچيشى تێنەدەچوو
بۆ ئەو .گەر تەنها ئەو دیاریانەى هەڵبگرتايە بۆ خۆى كە بۆى دەهاتن و
نەیبەخشینایەتەوە ،ئەوا سەروزيادى ئەوە بوو كە لەو ڕۆژگارەدا خۆشگوزەرانترين
ژيانى بۆ دەستەبەر بكات .بەاڵم ئەو هەرگیز بیرى بە الى شتى وادا نەچوو.

ُ
َ
(صلََّى اهللَعلَيِْه

بە هيچ جۆرێكيش نابێت ئەمە وا لێكبدرێتەوە كە پێغەمبەرى خوا
َسلَّ ْم) و هاوەڵە بەڕێزەكانى دەورى كە پەروەردەى دەستى خۆى بوون ،پشتيان لە
وَ
دنيا كردووە و بەجارێ دەستيان لێ شتووە .مەسەلەكە بەو شێوەیە نیيە كە هەندێ
لە زمان شوومەكان گرتوويانە بە دەميانەوە و دەڵێن“ :پارووە نان و عەبايەك”.
و لەم ڕێيەشەوە پێوەرێكى تايبەت بە پێغەمبەرى خوايان كردووە بە بابەتى گاڵتە
 1أبو نعيم ،حلية األولياء .109/7
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و توانج لێدان .بە پێچەوانەوە هەر كەسێك بیەوێت دەتوانێت قازانج بكات و
دەوڵەمەند ببێ و بەو ئەندازەيەى خواى گەورە فەرمانى كردووە زەكاتى لێ بدات
و لەڕێى خوادا بيبەخشێت .بەڵێ ،هيچ كەس دژى قازانجێكى لەم جۆرە نييە..
بگرە بەدەستهێنانى قازانجى حەاڵڵ لەو شتانەيە كە ئيسالم خەڵكى بۆ هەڵناوە.
لەگەڵ ئەمەشدا ،واى پێويست دەكرد كە پێغەمبەرى خوا و كۆمەڵە هاوەاڵنى
ڕيزى يەكەمى بازنە نوورانييەكەى ،ڕاستگۆيانە و تا دوا هەناسە دەست بەو بەها
و تێڕوانينەوە بگرن كە چەند نموونەيەكى بەرجەستەيمان لەسەرەوە عەرز كردن..
گەرنا ،مەحاڵ بوو بتوانرێت سازگارى ڕۆح و پاڵفتەيى دەروونى ڕۆژانى سەرەتاى
بانگەوازى ئەم كۆمەڵە ،كە ڕۆژ لەدواى ڕۆژ لە گەشەسەندنى زياتردا بوو و
دەمێك بوو سنوورەكانى مەككە و مەدینەى تێپەڕاندبوو ،بپارێزرێت .ئەم كۆمەڵە،
كۆمەڵەيەك نەبوو جەستە و جیسمانیيەت بێت و بەس .بەڵكو لە هەمان كاتدا
كۆمەڵەى ڕۆح و دڵ و ئیرادە و ویژدانيش بوو .پێغەمبەرى خواش هەوڵى دەدا
كۆمەڵەكەى لەسەر ئەم پايانە و بەم بزوێنەرانە بەپێوە ڕاگير بكات .هەر قوربانيدان
و خۆبەختكارييەكى لەوان داوا كردبێت ،سەرەتا خۆى پێى هەستاوە و بەوێنەى
گشت بابەتەكانى تر ،لەم بابەتەشدا بووبووە سەرمەشق و پێشەنگى شاگردەكانى.
فەرموون ئێوە و تابلۆیەك لە كاریگەرترین نموونەكان:
كات نیوەشەو بوو ،برسێتى تەنگى بە پێغەمبەرى خوا هەڵ چنیبوو .بە
جۆرێك ،ئیتر خەویش نەدەچووە چاوانی .خۆ ئەگەر بيتوانيايە كەمێك چاوانى
لێك بنێت ،ئەوا با بۆ ماوەيەكى كاتيش بێت ،لەوانەبوو تۆزێك لەو ئازارە سەختەى
برسێتى ڕزگارى ببوايە .بەاڵم وا دیاربوو برسێتى نيازى نەبوو بەرۆكى بەربدات .لە
ماڵ هاتەدەر و بەرەو الیەك كەوتە ڕێ .پاش كەمێك تارماییەكى بەرچاوكەوت.
وا دەردەكەوت كەسێك بەرەو ڕووى بێت .سەرنجى خۆى دايە ئەو اليە ،ناسییەوە..
ئەمە ئەو مرۆڤە بوو كە لە هیچ ساتێكى ژیانیدا لێى دوور نەكەوتبووەوە .چ لە
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فكردا چ لە بزاوت و جووڵەدا ،هەميشە هەر لە پەنايدا بووە .وا ئەمێستاكەش بەم
نيوەشەوە و لەم گۆشە چۆڵەى مەدينەدا وەك ئەوە وابوو وادەى ژوانيان هاتبێت.
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) .پاش ئەوەى سەروەرمان
بەڵێ ،ئەو كەسە حەزرەتى ئەبوبەكر بوو
َ
سەالم لە يارى وەفادارى دەكات ،ئینجا لێى دەپرسێت“ :ئەى ئەبوبەكر! ئەوە بەم
نيوەشەوە چى لە ماڵ هێناويتيە دەر؟” حەزرەتى ئەبوبەكر لەتاو بینینى پێغەمبەرى
خوا دەردەكەى خۆى هەر بير نەمابوو .جا خۆ ئەو هەميشە هەر وابوو .ئەى ئەوە
نەبوو لەپێناو بەرگرى كردن لە نازدارەكەى دڵى ،ئەوەندە لێدانى خوارد تا ئەوەى لە
هۆش خۆى چوو ..ڕۆژێكى ڕەبەق لەو حاڵەدا مایەوە .هەر كە چاويشى هەڵهێنا،
یەكەم شتێ كە لە زارى دەرچوو ،ئەم چەند وشەيە بوو“ :پێغەمبەرى خوا چى
بەسەر هات؟” لە بەرامبەر ئەمەدا ،دايكى تووڕە بوو و وتى“ :وا خەريكە
دەمريت ،كەچى هێشتا دڵت هەر الى ئەوە؟!” 1ئاخر نەیدەزانى ئەبو بەكر ئەو
كاتە دەمرد كە دڵى الى ئەو نەبووايە .لەبەر ئەوەى پێغەمبەرى خوا سەرچاوەى
ژیانى بوو .وا ئێستاش جوودايى ئازيز ئۆقرەى لێ بڕيبوو و هەستێكى ناديار بەرەو
ئەوێ دابوويە بەر .ئەوەبوو لە وەاڵمى پێغەمبەرى خوادا وتی“ :برسێتی قوربان!
لە ماڵەوە شتێكم دەست نەكەوت بیخۆم ،خەويشم لێ نەدەكەوت ،وام بە باش زانى
بێمە دەرەوە ”.بڕوانن ،دنياى ئەميش هەمان دنیايە!..
ڕاستەوخۆ بەدوایدا وتی“ :باوك و دایكم بە قوربانت بن یا رسول اهلل .ئەى تۆ
بۆ لە ماڵ هاتوویتە دەر؟” وەاڵم هەمان وەاڵم بوو .پێغەمبەرى خواش هەر لەبەر
برسێتى لە ماڵ هاتبووە دەر.
ڕێك لەو ساتەدا تارماییەكى تريش بەدەركەوت .ئەو پیاوە بااڵبەرز و بەویقارە،
هەر دياربوو كە حەزرەتى عومەرە .ئێ خۆ هەر دەبوو تابلۆكە پڕ ببێتەوە و
پارچەكانى جێى خۆيان بگرن .ڕاستە حەزرەتى ئەبوبەكر لە الى ڕاستى ئازيزەوە
 1إبن كثير ،البداية والنهاية .30/3
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بوو؛ بەاڵم خۆ هێشتا هاوڕازە هەميشەييەكەى دەستەچەپى ديار نەبوو .دەتوت
بۆ ئەوەى تابلۆكە بە نيوەناچڵى نەمێنێتەوە ،ئەويش بە هەڵەداوان هاتووە .بەڵێ،
ُ
(رضي اهلل
ئەو كەسە بەشان و شەوكەتەى بەرەو اليان دەهات ،حەزرەتى عومەر بوو
َ
َعنُْه) .وەختێ چاوى بەم دوو دۆستە خۆشەویستەى كەوت ،ئەویش سەرى سووڕما
و نەيدەزانى چى ڕوويداوە .سەالمى كرد و وەاڵمى درایەوە .ئینجا پێغەمبەرى خوا
هۆكارى هاتنە دەرەوەى حەزرەتى عومەرى پرسى .ئەويش هەمان وەاڵمى دايەوە:
“برسێتى ئەى پێغەمبەرى خوا ،برسێتى لە ماڵ هێناوميەتە دەر”.
ُ
لەو كاتەدا پێغەمبەر َ
َسلَّ ْم) هاوەڵى بەڕێز "ئەبولهەيثەم"ى هات بە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
بيردا ،ماڵيان هەر لەو نزيكانە بوو .ڕەنگە ڕۆژەكەشى لە باخەكەيدا چاوى پێى
كەوتبێت .هەر هیچ نەبێت هەندێك خورماى پێشكەش دەكردن و ژانى برسێتييەكەيان
دەڕەوييەوە .بۆيە فەرمووى“ :وەرن با بچین بۆ الى ئەبولهەیثەم”.

ئەوەندەى نەبرد خۆيان لەبەردەم ماڵى ئەبولهەیثەمدا ديتەوە .ئەبولهەیثەم
ُ
اهلل َعنُْه) و هاوسەرەكەى نوستبوون .منداڵێكى بچووكیشيان هەبوو كە تەمەنى پێنج
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) لە دەرگاى دا ،بە
شەش سااڵنێك دەبوو .سەرەتا حەزرەتى عومەر
َ
دەنگە گوڕ و بەتينەكەى خۆیەوە بانگى كرد“ :ئەبالهەیثەم!” نە ئەبولهەیثەم و
نە هاوسەرەكەشى گوێيان لەم دەنگە نەبوو ،بەاڵم يەكێك هەبوو گوێى لێبێت .ئەو
ڕۆڵە وردیالنەيەى لە شيرينى خەودا بوو ،لەپڕ لە جێگەكەى ڕاپەڕى و بە باوكى
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) وایزانى
وت“ :بابە هەستە ،حەزرەتى عومەر هاتووە ”.ئەبولهەیثەم
َ
ڕۆڵەكەى خەونى بینیوە ،بۆيە پێى وت“ :بنوو ڕۆڵە گیان ،بەم نیوەشەوە حەزرەتى
عومەر ئیشى چییە بێرە!” منداڵەكە بەناچارى چووەوە سەر جێگەكەى .كاتێك
بۆيان دەركەوت دەرگا ناكرێتەوە ،ئەمجارەیان حەزرەتى ئەبوبەكر بە دەنگە ئارامى
بەخشەكەى خۆى بانگى كرد“ :ئەبالهەیثەم!” منداڵە دیسانەوە ڕاپەڕى و هاوارى
كرد“ :باوكە ،حەزرەتى ئەبوبەكر هاتووە ”.كەچى باوكى دیسان خەواندييەوە .بەاڵم

(رضي
َ
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دواهەمین دەنگ ،دەنگێك بوو تەنانەت مردووانى گۆڕستانيشى هەڵدەستاندەوە.
بەڵێ ،ئەوە دەنگى پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) بوو .هەر كە بانگى كرد:
لف َصَلٍة وَ
“ئەبالهەیثەم!” ئيدى منداڵە وەك تیرێك لە كەوان دەرچووبێ ،ئاوەها دەرپەڕى.
لە الیەك بەرەو دەرگاكە ڕاى دەكرد ،لە الیەكى تریشەوە بانگى لە باوكى دەكرد و
دەيوت“ :بابە گيان هەستە ،پێغەمبەرى خوا هاتووە”.
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) نەيدەزانى چى ڕوويداوە .دەمودەست بەرەو دەرگاكە
ئەبولهەیثەم
َ
ڕايكرد .باوەڕى بە چاوەكانى نەدەكرد .ئا لەم وەختەى شەودا ،سوڵتانى سوڵتانان
تەشريفيان هێنابووە خانەكەى .ڕاستەوخۆ فەرمووى لێكردنە ژوورەوە و گيسكێكى
بۆ دان بە زەويدا .ئەمە شەرەفێك بوو كە لەوانەبوو مرۆڤ لە ژیانیدا تەنها یەك
جار بە نسيبى بێت .خۆشترین ساتەكانى ژیانى بوو .گەر ڕۆحى خۆيشى پێشكەش
بكردنایە هێشتا هەر كەم بوو .خورماى هێنا ،شیرى هێنا ،گۆشتى هێنا و خستیە
بەردەم ئەم میوانە ئازیزانەى...

ئەوانيش ئەوەندەیان خوارد كە برسێتیەكەیان بشكێنێت .پاشان لێزمە ئەسرينى
چاوانى سەروەرمان سەرلەنوێ دەستيان كردەوە بە دابارين .ئينجا لەو لێوانەيەوە
كە مەودا و قووڵییەكى تایبەتى دەبەخشييە يەكە بە يەكەى ڕووداو و پێشهاتەكان،
ئەم چەند وشەيە هاتنەدەر:
“سوێند بەخوا سبەى دواڕۆژ لەسەر ئەم نیعمەتانە حەق و حیسابتان لەگەڵ
دەكرێت ”.لە پاشان ئەم ئایەتەى خوێندەوە :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
(التكاثر “ )8 :پاشان سوێند بەخوا لەو ڕۆژەدا دەربارەى هەموو ناز و
نيعمەتەكانى دنيا لێپرسينەوەتان لەگەڵ دەكرێت”.
جا ئيتر ئەمە ئەو بوو ...ئەو مرۆڤە نايابە بێ وێنەيەى كە ژيانى لە
چوارچێوەى ئەم پێوەرە ورد و قوواڵنەدا بەسەر دەبرد .هەوڵدانێك بۆ دۆزینەوەى
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الدان لە ژیانى ئاوەها مرۆڤێكدا ،یان قين و نەفرينە ،يان كەللەڕەقى و نەفامييە.
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) كە يەكێك بوو لە نزیكترین هاوەڵەكانی ،بەم جۆرە
حەزرەتى عومەر
َ
باسى الیەنى زوهدى ژیانى ئەو سەروەرەمان بۆ دەكات“ :سوێند بەخوا جارى وا
هەبووە پێغەمبەرى خوام ديوە لە بەیانیەوە تا ئێوارە لە برساندا سكى خۆى گوشيوە.
كەچى لەگەڵ ئەوەشدا دەنكێك خورماى دەقەلى دەست نەكەوتووە بيخوات كە
1
خراپترين جۆرى خورمايە”.
لە كاتێكدا داواى لە هەركێ بكردايە ڕازاوەترين و دەوڵەمەندترين سفرەيان
دەخستە خزمەتى .جا چ پێویستى بەمە دەكرد؟ ئەو دیاریانەى بۆى دەهات ،بە
ڕادەیەك بوو بەشى ئەوە بكات هەموو ڕۆژێك خۆى و خاووخێزانى خۆشترين ژيان
بەسەر بەرن .بەاڵم ئەو چى بهاتايەتە بەردەست ،دەيبەخشييەوە و هيچى بۆ بەيانى
2
و دوو بەيانى نەدەهێشتەوە.
كاتێكيش لێیان دەپرسى بۆچى سوود لە ناز و نیعمەتەكانى دنیا وەرناگریت،
بەم شێوەیە وەاڵمى دەدانەوە“ :چۆن بیر لە سوود وەرگرتن لە نیعمەتەكانى دنیا
بكەمەوە ،لە كاتێكدا وا ئیسڕافیل كەڕەناكەى بە دەستەوەیە و چاوەڕێى فەرمانى
پەروەردگاریەتی .جا ئيتر كەسێك كە لەناو بارودۆخێكى وەهادا بێت ،چۆن دەكرێت
3
هەروا و بێ هيچ پێوانە و كێشانەيەك سوود لە نیعمەتەكانى دنیا وەربگرێت؟”

هـ) خاكێتيى سەروەرمان

ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) تا بڵێى مرۆڤى تەوازوع و خاكێتى بوو.
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
ئاشكراشە نیشانەى مەزنى لە مەزناندا تەوازوعە و ،نیشانەى بچووكیش لە
 1مسلم ،زهد 36؛ إبن ماجة ،زهد .10
 2بخاري ،بدء الوحي  ،6-5زكاة  ،50رقاق  ،20صوم 7؛ مسلم ،زكاة  ،124فضائل .50
 3ترمذي ،القيامة 8؛ أحمد بن حنبل ،المسند .7/3 ،326/1
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بچووكاندا لووتبەرزى و خۆ بەزلزانییە 1.ئەو بە ڕێژەى خاكێتييەكەى ،لە گەورە
بووندا بوو .بەڵێ ،ئەو مرۆڤێكى مەزن بوو ،هەر بۆیەش خاكى بوو .ئەوەتا
ض َع ُه ٰ ّ ُ
اض َع ِ ٰ ّلِ رَف َ َع ُه ٰ ّ ُ
الل “هەر كێ لەبەر خوا
دەيفەرمووَ :م ْن تَوَ َ
اللَ ،و َم ْن تَك َّبَرَ َو َ
خاكێتى بنوێنێت ،خواى گەورە بەرزى دەكاتەوە .هەر كێش خۆى بەزل بزانێ ،خواى
گەورە زەلیل و ڕیسواى دەكات 2”.ئەمە وتەى ئەو سەروەرە خۆیەتى و لە ژيانيشيدا
بەجوانى ڕەنگى دابووەوە .هەموان تەماشاى خاكێتى و خۆنەويستيى فراوانى ئەويان
دەكرد و تێدەگەيشتن كە گەورەيى و مەزنى چييە.
هەميشە خواى بااڵدەست خۆبەزلزان و لووتبەرز و فيزلێدەرانى بردووە بە ناخى
زەویدا .ئەوە قارون ،ئەوە ثەعلەبە ،ئەوە فیرعەون ،ئەوە نەمروود و ئەوەش هەموو
شەددادەكان!..
ئەوەشى خاكیێتى نواندبێت و خۆى بەكەم گرتبێت ،بەرزى كردووەتەوە .ئەوە
موسا (َعلَيِْه ا َّلسَلم) ،ئەوە عیسا (َعلَيِْه ا َّلسَلم) ،ئەوە ئیبراهیم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) و ئەوەش
ُ
(صلََّى اهلل َعلَيِْهَوَعلىآلِِه َ
حەزرەتى محمد المصطفى َ
َسلَّ ْم)...
وص ْحِبِه وَ

خۆ بەكەم زانين و خاكى بوونەكەى پێغەمبەرى خوا لە ئاستێكدا بوو ،مرۆڤى
سەرسام دەكرد .ئەو بەندە و پێغەمبەرى خوا بوو .شەو و ڕۆژ سەرى لە سوجدەدا
بوو و عیبادەتى خواى گەورەى دەكرد ،وەختێك عيبادەتيشى دەكرد ،ميانڕەويى خۆى
دەپاراست و دەیفەرمووَ :س ِ ّد ُدوا َوقَا ِربُوا “لە ئیستیقامەت المەدەن ،ميانڕەوى بپارێزن
و بەردەوام هەوڵ بدەن لە ئیستیقامەت نزیك ببنەوە 3”.زيادەڕەوى و كەمڕەوى با لە
عيبادەتيشدا بێ ،ڕێچكە و ڕێبازى پێغەمبەرى خوا نييە .چونكە پێغەمبەرى خوا
 ، 1بريسكەكان.
 2مسلم ،البر 69؛ ترمذي ،البر 82؛ طبراني ،المجمع األوسط ( .140/5دەقى فەرموودەكە لە
"المجمع األوسط"ەوە وەرگيراوە).
 3بخاري ،اإليمان ٢٩؛ مسلم ،صفات المنافقين .78
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ُ
َ
َسلَّ ْم) بە تەواوى مانا مرۆڤى ميانڕەوى و ئيستيقامەت بوو .مەگەر
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
ئیستیقامەت هەر ئەو ڕێیە نیيە كە ئيماندار لە پێنج فەرزەى نوێژدا لە خواى
گەورە داواى دەكات؟ ئەو ڕاستەڕێيەى كە ڕێبازى پێغەمبەران و ڕاستگۆيان و
شەهيدانە .ئەوانەى دەيانەوێت لە ڕۆژى دواييدا لەگەڵ ئەو زاتانەدا بن و هاوبەشى
كۆڕيان بن ،ئەوا پێويستە لە دنيادا لەسەر ئەو ڕێيە بن كەوا ئەوانى لەسەر بوون.

ڕۆحى دین سانايى و ئاسانكارییە .ئەو كەسەشى قورسى دەكات ،سەرەنجام
خۆى دەبێت بە ژێرييەوە و كارێك دەكات دين ببێت بە بارستاييەك لە ئەمر و نەهيى
تاقەت پرووكێنى وا كە ژيان لەگەڵيدا مەحاڵ بێت .لە كاتێكدا ئەو دينەى لەنێو
بازنەى ئيستيقامەتدا ژينى مرۆڤەكان ڕەنگڕێژ دەكات ،دينێكە سەرتاپا ئاسانى و
ين يُ ْس ٌر،
يەكپارچە ساناييە .لە فەرمايشتێكى ديكەشدا بەم شێوەيە هاتووەِ :إ ّ َن ال ِ ّد َ
ين أ َ َح ٌد ِإ ّ َل َغلَبَ ُه “گومان لەوەدا نييە كە ئەم دينە ئاسانكارییە.
َول َ ْن يُشَ ا ّدَ ال ِ ّد َ
1
هەركێش ئەم دینە قورس و دژوار بكات ،ئەوا خۆى لەژێريدا دەگلێت”.
جا ئيتر پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) ديندارى چۆن كردبێت و بە چ
شێوەيەكيش داواى كردبێت ،ئەوە ئەو تەرزە ديندارييەيە كە لە سنوورى وزەى
مرۆڤدايە و تواناى بەسەريدا دەشكێت.
َو ْاعلَ ُموا أَنّ َ ُه ل َ ْن ي َ ْن ُجوَ أ َ َح ٌد ِم ْنك ُْم بِ َع َم ِل ِه

“بزانن كە هیچ كام لە ئێوە بەهۆى كردەوەكانیەوە دەربازى نابێت”.

2

ئەگەر كەسێك شەو و ڕۆژيش بەندايەتى بكات و هاوشێوەى ئەسوەدى كوڕى
يەزيدى نەخەعى و مەسرووق و طاووسيش بێت لە عيبادەتدا ،ڕەنگە هێشتا ئەم
كردەوانە بەس نەبن بۆ ڕزگار بوونى.
 1بخاري ،اإليمان 29؛ نسائي ،اإليمان .28
 2بخاري ،رقاق  ،18مرضع 19؛ مسلم ،صفات المنافقين 78 ،76 ،75 ،73-71؛ إبن ماجة،
زهد .20
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وەختێك هاوەاڵن ئەو فەرموودەیەى سەرەوەیان بیست ،یەكسەر خەياڵيان بۆ
ُ
پێغەمبەرى خوا چوو .ئاخر چونكە ڕەوشى پێغەمبەرى خوا َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ
هەم پێوەر بوو بۆ ئەوان ،هەميش سەنگى زامنى و دڵنيايى .بۆيە دەستبەجێ لە
ْت یَا رَ ُس َ
اللِ “تەنانەت تۆش ئەى
ول ٰ ّ
چارەنووسى پێغەمبەرى خوايان پرسىَ :و َل أَن َ
پێغەمبەرى خوا (ناتوانيت بە كردەوەكانت ڕزگارت ببێت)؟”
جا وەرە بڕوانە لەخۆبووردەيى و خاكێتى ..بڕوانە ڕەفتارێك ،گەرەك بێت
بەندە لە خزمەت پەروەردگاريدا بينوێنێت ..گوێ بدەرە وەاڵمێك ،سەرسامكەر و
هاوشانى گەورەييەكەى بێتَ :و َل أَنَا ِإ ّ َل أ َ ْن يَتَغ ّ ََم َدن َِي ٰ ّ ُ
الل بِرَ ْح َم ٍة ِم ْن ُه َوف َ ْض ٍل “بەڵێ
1
منیش ،مەگەر ئەوە نەبێت خواى گەورە بە ڕەحم و فەزڵى خۆى دامبپۆشێت”...
ئەوەبوو باسى خاكێتيى و خۆ بەكەم زانينمان كرد .جا وەك بينيتان ،خۆ بەكەم
زانى و خاكێتييەكەى تا ئەو ڕادەیەقووڵ و ڕەگ داكوتاو بوو.
پێم خۆشە بەر لەوەى بچينە سەر بڕگەيەكى تر لە بڕگە بۆن خۆشەكانى ژيانى
ئەو نازدارە ،كە ئەويش قووڵى عيبادەتەكەيەتى ،جارێكى تر وەبيرى هەموو اليەكى
بهێنينەوە كە ئەو سەروەرە نموونەيەكە بۆ خاكى بوون و خۆنەويستى:

لە فەرموودەیەكى شيريندا دەفەرموێتَ :شفَا َعتِي ِلَه ِْل ا ْلكَبَائِ ِر ِم ْن أُ ّمَتِي
2
“شەفاعەتەكەم بۆ كەسانێكە لە ئوممەتەكەم كە گوناهى گەورەیان ئەنجامداوە”.
(جَّلَوَعَل) مافى شەفاعەتى ئەو سەروەرە لە ڕۆژى دواييدا بەو
خواى گەورە َ
شێوەیە دەنرخێنێت .جا مەگەر هەموومان بە ئاواتى ئەوەوە نین؟ گوناهى بێ
سنوورمان ئەنجامداوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا دیسانەوە دان بەوەدا دەنێین كە
كۆيلەى گەردنبەندى هەميشەيى ئەوين و داوكارين ئێمەش بخاتە ژێر سايەى
شەفاعەتەكەيەوە.
 1بخاري ،رقاق  ،18مرضع 19؛ مسلم ،صفات المنافقين .78-71
 2أبو داود ،سنة 23؛ ترمذي ،القيامة .11
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ڕاستە گوناهبارین ،بەاڵم هەرگيز سەرى بەندایەتيمان بۆ كەس نەوى نەكردووە.
گەر بووبێتيشي ن بە شتێك ،ئەوا بووين بە كۆيلەى بەر قاپى ئەو سەروەرە ...ئەم
چەند دێڕەى مەوالناش دەكەينە زمانێك و هەستەكانمانى پێ دەخەينە گۆ:
من بندە شدم بندە شدم بندە شدم
هر بندكە آزاد شود شاد شود

من بندە بخدمت سرافكندە شدم
من شاد ازآنم كە ترابندە شدم

بوومە بەندە! بوومە بەندە! بوومە بەندە!
من لە خزمەتى تۆدا بوومە دوو لەتە،
بەندە بە ئازادبوون دەگاتە شادی،
من شادى ئەوەم كە بۆ تۆ بوومە بەندە.
لەو باوەڕەشداين وەك چۆن خواى گەورە ئەم كوڕوزانەوە و پاڕانەوانەمان
دەبيستێت و بە هانامانەوە دێت .ئاواش ،وەختێك وەرزى شەفاعەت دێتە پێش ،لە
اليەن ئەو سەروەرەوە تكامان بۆ دەكرێت .جا بۆيە جارێكى تر ئێمەش بەم هەستەوە
دەست بۆ دەسكى دەرگاكە دەبەین و دەڵێین" :شەفاعەت یا رسول اهلل".
بە ئيزنى خوا لە ڕۆژى قيامەتدا پێغەمبەرى پێشەوامان شەفاعەت بۆ
ئەو كەسانە دەكات كە گوناهى گەورەیان ئەنجام داوە .ئيتر ئێمەش هەر لە
دنيادا ناوونیشانى خۆمانى پێ دەدەین و داواى لێ دەكەين بمانخاتە نێو بازنەى
شەفاعەتەكەيەوە .لەو باوەڕەشدام كەسێكتان تێدا نەبێت خواست و خوليايەكى لەم
شێوەيەى نەبێت .كەوابێ ،پێويستە هەر لە ئێستاوە هەموومان دەخيلى ئەو سەردارە
ببين و ناوونيشانى خۆمانى بۆ دابنێين .تۆسقاڵێكيش چييە گومانتان نەبێت
لەوەى كە ئەم داوايەمان دەبيستێت .ئەى ئەوە نییە لە نوێژدا كاتێك تەحييات
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اللِ َوبَرَكَاتُ ُه ،و ڕاستەوخۆ
السال ُم َعلَ ْی َ
ك أَی ُّها النّ َ ِب ُّي َورَ ْح َم ُة ٰ ّ
دەخوێنين ،دەڵێینَ ّ :
وتووێژى لەگەڵ دەكەين .باشە ئەگەر گوێى لێ نەبێت ،دەى ئيتر چۆن وەك
دوێنراو گوفتارى ئاڕاستە دەكرێت؟ كەواتە گوێى لێمانە و خواى گەورەش دەیەوێت
لە نوێژدا ڕاستەوخۆ سەالمى لێ بكەین!
ئەوەتا لە فەرمايشتێكى تردا -لە ڕاستيدا ئەمە هەر ئەو فەرمايشتەيە كە
ُ
ئێمە دەمانەوێت بچينە خزمەتى -پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) كە بازنەى
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
شەفاعەتەكەيى تا ئەو ڕادەيە بە كراوەيى هێشتووەتەوە ،هەر لە دوورترين بازنەى
1
گەل و هۆزەكەيەوە هەتاوەكو نزيكترينيان ڕوويان تێ دەكات و پێيان دەفەرموێت:
“ئەى خێڵى كەعب بن موڕڕە! بەدواى كڕینى نەفسى خۆتانەوە بن لە خواى
گەورە .چونكە لە ئاخیرەتدا هیچم بۆ ناكرێت بۆتان!
ئەى بەرەى عەبدولمەناف! بەدواى كڕینى نەفسى خۆتانەوە بن لە خواى گەورە،
چونكە لە ڕۆژى دواییدا هیچم لە دەست نایەت بۆتان!
ئەى كوڕانى عەبدولموتەلیب! بەدواى كڕينى نەفسى خۆتانەوە بن لە خواى
گەورە ،چونكە لە ئاخيرەتدا هيچم لەدەست نايەت بيكەم بۆتان!”
لە وەها سەردەمێكدا كە هەر هۆز و خێڵەو شانازييان بەو هۆزەڤان و جەنگاوەرانەوە
دەكرد كە لە ناوياندا هەڵدەكەوت و كردبوياننە هۆكارى خۆهەڵكێشان ،پێغەمبەرێك
دێت و بەو جۆرە قسە دەكات! بەڕاستى ئەمە هەڵوێستێكە لە ڕووى خاكێتيى
و خۆنەويستييەوە لەوپەڕى گرنگى و بايەخدايە .ئەوێك كە نە شاعیرە و نە
جەنگاوەر ،بەڵكو سەردارى بوونەوەران و دوايەمینى پێغەمبەرانە .كەچى لەگەڵ
ئەوەشدا هۆز و نەتەوەكەيى ئاگادار دەكردەوە لەوەى كە لە حوزوورى پەروەردگاردا
هيچى لەدەست نايەت و ناتوانێت سووديان پێ بگەيەنێت .بەمەش ،هەر لە
 1بخاري ،وصايا  ،11تفسير (2 )26؛ مسلم ،اإليمان .352-38
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سەرەتاى ڕێوە ئەگەرى ئەوەى بنكێش دەكرد كە فيز لێبدەن و بەخۆياندا بنازن و
بڵێن“ :پێغەمبەر لە ئێمەيە” و بەم هۆيەوە خۆيان لە خەڵكى بە گەورەتر بزانن.
لە هەمان كاتيشدا بەرپرسيارێتيى سەرشانيانى وەبير دەهێنانەوە.
ئەوە بوو لە دوورترین هۆز و تیرەوە دەستى پێكرد و وردە وردە نزیك بووەوە تا
ئەوەى گەيشتە نزيكترين خزم و كەسەكانى ،ئينجا فەرمووى :یَا َصفِيَّةَ َع ّ َم ُة رَ ُس ِ
ول
اللِ َش ْیئا ً “ئەى صەفییەى پوورى پێغەمبەرى خوا ،تۆش بڕۆ
اللِ! َل أُ ْغنِي َع ْن ِك ِم َن ٰ ّ
ّٰ

لە هەوڵى ئەوەدا بە چۆن نەفسى خۆت لە خوا بكڕیت ،چونكە لە ڕۆژى قيامەتدا
هيچ شتێكم لەدەست نايەت بيكەم بۆت!”
ُ
اهلل َعنْها) كە خوشكى حەزرەتى
(رضي
ئەزانن كام صەفييە؟ ئەو صەفیيەيەى
َ
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) بوو .كاتێك لە ئوحوددا حەزرەتى حەمزە شەهید بوو ،ئەم
حەمزە
َ
خوشكە بەوەفايە ویستى بچێت براكەى ببینێت .بەاڵم پێغەمبەرى خوا لە ترسى
ئەوەى نەوەك بەرگە نەگرێت ،هەوڵيدا ڕێگرى لێ بكات .كەچى ئەم شێرەژنە ،چ
بە مەبەستى بینینى ڕۆحێكى بە خودا شادبوو بووبێت ،یان بە مەبەستى قووڵ
كردنەوەى قینەكەی ..ڕۆيشت و تێر سەیرى جەستەى پارچە پارچەكراوى كاكەى
كرد .بەڵێ ،ئافرەتێكى بەهێزى خاوەن ئيرادە بوو .مەگەر پیاوێكى پیاوانە هێندەى
ئەو خۆڕاگر و پتەو بووبێت .ئەو صەفییەیەى كە لە هەمان كاتدا دایكى ئەو
حەزرەتى زوبەیرەش بوو كە پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) بە "حەوارييەكەم"
ناوى دەبرد .ئەو صەفييەيەى كە دەيكردە داپیرەى عەبدوڵاڵى كوڕى زوبەیريش؛ ئەو
گەنجە قارەمانەى كە لە كاتى بەرگرى كردن لە كەعبە دژى حەججاج ،هەڵواسرا و
گەیشتە كاروانى شەهیدان .لەسەروو هەموو ئەمانەشەوە ،ئەو صەفییەيەى پوورى
حەقيى پێغەمبەرى خوا بوو .كەچى سەرەڕاى هەموو ئەمانە ،ببينە وا سەروەرى
هەردوو جیهان هەمان شتيشى بەو دەفەرموو...
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بەڵێ ،پێغەمبەرى خوا مرۆڤى هاوسەنگى و بەرچاو ڕوونى و كارزانى بوو.
نەدەچوو وەك هەندێ كاڵفامى بێ ئاگا الف لێبدات و بڵێ“ :لە ئاخيرەتدا
دەستى فرياگوزارى بۆ هەموو كەس درێژ دەكەم ”.تەنانەت لەنێو ئەوانەدا كە پێى
نەوتبوون دەگەمە فرياتان ،كيژەكەى خۆى ،جگەرگۆشەكەى ،تاكە بەرى شيرينى
ُ
اهلل َعنْها)شى تێدابوو .ئەوەتا
(رضي
ڕۆژانى پێغەمبەرایەتييەكەى ،حەزرەتى فاطیمە
َ
اللِ َش ْیئا ً
هەمان شت بەویش دەڵێت :یَا فَاط َِم ُة بِ ْن ُت رَ ُس ِ
اللِ! َل أُ ْغنِي َع ْن ِك ِم َن ٰ ّ
ول ٰ ّ
“ئەى فاطيمەى كچى موحەممەد ،تۆش نەفسى خۆت لە خودا بكڕە ،چونكە لە
قیامەتدا ناتوانم هیچت بۆ بكەم”.
ئەو فاطيمەیەى بێ ئەوەى گەردى تاقە گوناهێكیش لەسەر چاو و خەياڵى
بنيشێت ،لەگەڵ حەزرەتى عەلیدا هاوسەرگيريى بەستبوو .جا خۆ بەر لەوەى
تەمەنيشى بگاتە  ٢٥ساڵ كۆچى دوایى كردبوو .سەرجەمى ئەو ئەولیا و
ئەصفیايانەش كە دواتر هاتوون ،هەر هەمووى بەرى ئەو وەچە نوورانييەى ئەو
بوون ..ئەوێك لە ماڵێكدا پەروەردە بووبوو ،ئەو ماڵە ماڵى پێغەمبەر بوو و
ُ
هەردەم لێزمەى وەحى بەسەردا دەبارى .ئەوێك كە پێغەمبەر َ
َسلَّ ْم) لە
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
بارەیەوە فەرموویەتی“ :فاطيمە پارچەیەكە لە من 1”.ديسانەوە ئەوێك كە بە
سەردارى ئافرەتانى بەهەشت ناسراوە 2،بەاڵم پێغەمبەرى خوا بە ئەويش ،بەڵێ بەم
فاطيمەیەشى دەوت“ :بڕۆ بەدواى كڕینى نەفسى خۆتەوە بە لە خواى گەورە.
هەوڵ بدە ڕەهنى سەر نەفست هەڵبگریت”.
جا ئايا هەرگيز ڕێى تێدەچێت و ئەگەرى ئەوە هەيە كە؛ ئەم زاهيدترينى
زاهيدانە ،ئەم پێشەواى لەخواترسانە ،ئەم زاتەى كەوا زاناترينە بە ئاخيرەت و ژيانى
بەگوێرەى ئەو پێوەرانە بەسەر بردووە و هێندەى گەرديلەيەك كەمتەرخەم نەبووە لە
 1بخاري ،فضائل األصحاب 16 ،12؛ مسلم ،فضائل الصحابة .94-93
 2بخاري ،فضائل األصحاب ٢٩؛ ترمذي ،مناقب .30
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نواندنى ئەدەب و ملكەچيى شايان لە خزمەت پەروەردگاريدا و وەك هێمايەك بۆ
گەورەييەكەى ،خۆى بە "هيچ" داناوە و پشتى بە كردەوەكانى نەبەستووە ،بێت و
گوناهـ ئەنجام بدات ،ياخود لە ڕێ البدات و ڕاستڕەويى خۆى لەدەست بدات؟
هەزاران هەزار جار حاشا.

و) پەرستش و بەندایەتییەكەى
چ جاى عیبادەتەكەی كە هەر مەپرسە! ئەگەر كەسێك تەماشاى عیبادەت و
بەندەگییەكەيى بكردایە ،وایدەزانى لە ژیانیدا هیچ ئیشێكى نییە و هەر خەریكى
عیبادەتە .بەڵێ ،ئەو نازدارە لە بەندایەتییەكەیدا تا ئەو ئاستە قووڵ بووبووەوە.
مەگەر لە هەموو جوانى و چاكییەكدا ئەو هەروا نەبووە؟! جا بۆ چ كەسێك و
لە چ مەیدانێكدا توانیویەتى پێى بگاتەوە؟ نەخێر ،مەحاڵە هیچ كەسێك لە هیچ
مەیدانێكدا پێى گەیشتبێتەوە!..
لە نوێژەكانیدا ئەوەندە بەقووڵى بەندایەتییەكەیى دەنەخشاند ،خەریكە بڵێین
نوێژێك نەمابوو لەرز داى نەگرتبێت و تیایدا ئەشكى گەشى نەوەراندبێت .هاوەاڵن
باس لەوە دەكەن لە كاتى نوێژدا دەنگێك لە سنگییەوە دەهات كە لە دەنگى
بەرداش دەچوو 1.جا ئیتر ئازارى سەرگەردانیى مرۆڤایەتى كە لە ناخیدا پیشى
دەخوارد و ،ئەو ئەركە سەنگینەى بەندایەتیش كە لە ئەستۆیدا بوو ،گشتى
بەجارێ ئەویان وەك مەنجەڵێكى كوڵهاتە لێ كردبوو .بەدڵنیاییشەوە ئەم حاڵەتە،
لە هەوڵ و كۆششى ئەو سەروەرەوە سەرچاوەیان گرتبوو بۆ بەجێهێنانى ئەركى
بەندایەتى لە بەرزترین ئاستدا.
نوێژ كارێك بوو دەتوت بەشەهوەتەوە تامەزرۆیەتی .هیچ چێژێكى تر ئەو چێژەى
 1أبو داود ،صالة 161؛ نسائي ،السهو .18
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ب إَل َ ّ َي
نەدەدایە كە نوێژ دەیدایە .هەر لەبەر ئەوەشە كە ڕۆژێكیان فەرموویُ :ح ِّب َ
الص َل ِة “(سێ شتم)ال خۆشەویست كراوە:
ِيبَ ،و ُجع َِل قُ ّرَ ُة َع ْينِي فِي ّ َ
النّ َِسا ُءَ ،والطّ ُ
1
ئافرەت ،بۆنى خۆش ،بینایى ڕاستەقینەى چاویشم لە نوێژدایە”.
ئافرەت لە گرنگترین ئەو توخمانەیە كە پیاو هەستى وابەستەیى بۆى هەبێت.
وەختێ حەزرەتى ئادەم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) بەدیهێنرا ،ئەم هەستەشى لەگەڵدا بەدیهێنرا.
زیادەى ئەم پەیوەندیيە شەهوەتە .شەهوەتیش واتە ئەو كرێ و پاداشتە پێشینەى كە
لەپێناو بەردەوام بوونى وەچەدا دەدرێت .خۆ ئەگەر ناوونیشانێكى واى لێ نەنرايە،
ئەوا هیچ كەس بیرى لە بەردەوامى دان بە وەچەكەى نەدەكردەوە .چونكە ئەوەى
دەمێنێتەوە ،كۆمەڵە بێگارییەكە و بەس .خۆ خۆشەویستى منداڵیش بە تەنها
(سبَْحانَُهوَتَ َ
عال) شەهوەتى
بەس نییە بۆ بەردەواميى وەچە .لەبەر ئەوە خواى گەورە ُ
دروستكردووە تاوەكو پیاو بە ئافرەتەوە و ئافرەتیش بە پیاوەوە ببەستێتەوە.
لە ڕاستیدا تێپەڕاندنى ئەم هەستە كە لە ماهییەتى مرۆڤانەماندا بوونى
هەیە و لەگەڵ بەدیهاتنماندا شێلراوە ،كارێكى ئەستەمە .خۆ ئەگەر ئەمە لە
توانادا بووایە ،ئەوا یەكەم كەس حەزرەتى ئادەم (َعلَيِْه ا َّلسَلم) بەم كارە هەڵدەستا.
بۆيە سەروەريشمان لەم سروشتە دەدوا و تیشكى دەخستە سەر ئەم تايبەتمەندييە
سروشتییە و دەیفەرموو“ :ئافرەتم ال خۆشەویست كراوە ”.ئاخر ئەو پێغەمبەرێك
بوو دەست لەمالن لەگەڵ فیترەت و سروشتدا و لە پەیامەكەیدا شتێك نەبوو
ناوى ڕەبەنایەتى بێت .ئەوەبوو ڕوو بەو هاوەاڵنەى كە دەیانویست بە مەبەستى خۆ
یەكالیى كردنەوە بۆ عیبادەت و بەسەربردنى هەموو كاتەكانیان لە خوا پەرستیدا
خۆیان بخەسێنن ،فەرمووى“ :خواناسترین و لەخوا ترسترینتان منم .بەاڵم من
پەرستش دەكەم و لەگەڵ خێزانەكانیشمدا دەبم .پشوو دەدەم و عیبادەتى شەوانیش
دەكەم .ڕۆژوو دەگرم و نانیش دەخۆم .ئەمە ڕێگە و ڕێبازى منە ،هەركەسێك
 1نسائي ،عشرة النساء 1؛ أحمد بن حنبل ،المسند .285 ،199 ،128/3
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پشت لە ڕێبازى من بكات لە من نییە”...

1

مرۆڤێك بوو ،هاوسەنگى لە سەرتاپاى ڕەفتارەكانى دەچۆڕا و بە كۆمەڵە
بنەما و ڕێسایەكەوە هاتبوو گشتگیر و فیترەت ڕەنگ .ئەو دینەى هێنابووى
"الحنفیة السمحاء" بوو ،لە هەمان كاتیشدا ناوى ئەو سیستەمە بوو كە هەموو
كەسێك دەیتوانى بەئاسانى پێوەى بژى و جێبەجێى بكات .خۆ ئەو تەنها بۆ دەستە
و تاقمێكى دیاریكراو نەهاتبوو ..بەڵكو بۆ هەمووان بوو و پەیامەكەشى هەمووانى
لەئامێز گرتبوو.
خۆ ئەگەر بێینە سەر بۆنى خۆش ،ئەوا دەبینین كە ڕۆحە هەڵبژاردەكان
حەزیان لە بۆنى خۆشە .پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) بە ڕۆحيانەتەكەيەوە
فضُل َصَلٍة وَ
ئەوەندە ناسك بووبووەوە ،اليەنە جەستەییەكەشى بە ئاستێك نیانى بەدەست هێنابوو،
دەتوت شانبەشانى ڕۆحى دەڕوا و لەگەڵ فریشتەكاندا ئاوێتە بووە.
ڕۆحيات شتێكە و ڕۆحانیەتیش شتێكى تر .ئەوانەى هەم خاوەنى ڕۆحیات
و هەم ڕۆحانیەتیشن ،لە هەمان كاتدا خاوەن نەفسى صافیاتیشن .ئەوە تەنها
پێغەمبەرانن كە دەتوانن بگەنە صافییە .لە لوتكەى ئەم مەقامەشدا دیسانەوە
پێغەمبەرى پێشەوامان دەبینین .تۆ وەرە بڕوانە ،جەستەى تەنانەت لە میعراجیشدا
وازى لە پێشبڕكێى خۆى نەهێنا لەگەڵ ڕۆحیدا .ڕۆح چووبێتە هەر شوێنێك،
جەستەشى هاودەم لەگەڵ ڕۆحيدا لەو شوێنە ئامادە بووە.
ڕاستییەكەى وا نازانم ئێرە جێى دووبارە كردنەوەى ئەو وتووێژانە بێت كە هەر لە
زووەوە دەربارەى چۆنيەتى میعراج كراون .ڕاى زۆرینەى زانایان دەربارەى ئەم بابەتە
ُ
ئەوەیە كە لە گەشتى میعراجدا جەستە و لەش و الرى حەزرەتى محمد َ
(صلََّى اهلل
 1بخاري ،النكاح 1؛ مسلم ،النكاح .5
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َسلَّ ْم) هاوگەشتى ڕۆحە موحەممەدییەكەى بووە 1.جەستەى موبارەكى هێندە
َعلَيِْه وَ
ڕۆحانیەت و نوورانیەتى بەدەستهێنابوو ،لە هەر جێیەكدا ڕۆحە بەرزەكەى هەنگاوى
نابێ ،لەو جێیەدا نیگا و ڕوانینى جەستەشى ئامادە بووە 2.كەسانى دى ڕەنگە بە
ڕۆح یاخود لە خەونیاندا بتوانن میعراج بكەن .بەاڵم میعراجى ڕۆح و جەستە،
تەنها و تەنها بە نسیبى ئەو سەروەرە بووە .مەردى ئەو مەیدانە و شاسوارى ئەو
ڕێگەیە هەر خۆیەتی.
بۆنى خۆش خۆراكى فریشتە و ڕۆحانییەكانە .جا لەبەر ئەوەى پێغەمبەرى
(صلَ ُ
خواش َ
َسالُمُه َعلَيِْه) چ بە ڕۆح و چ بە جەستە بووبووە بەشێك لەوان و
هلل وَ
وات ا ِ
تابڵێى ئاوێتەیان بووبوو ،بۆیە ئەوپەڕى حەزى لە بۆنى خۆش دەكرد و دەبووە مايەى
ئاسوودەیى دەروونی.
جا ئیدى وەختێ پێغەمبەرى خوا دەفەرموێت“ :ئافرەت و بۆنى خۆشم ال
خۆشەویست كراوە ”.لە ڕێگەى ئەم "ڕووگە یەكخەرەوە" ،بەجارێك پێداویستیيەكانى
ڕۆح و جەستەى ڕاگەیاندووە و ،كۆمەڵە الیەنێكى تایبەتى خۆیشى باس كردووە..
بەاڵم ئەوەندە هەیە كە ئەم دوو بابەتە ،بابەتانێكى سروشتى و فیترین و لە
داخوازییەكانى مرۆڤ بوونن .بۆیە ئاساییە كەسانى دیش لەم بابەتەدا هاوبەشيى
پێغەمبەرى خوا بكەن .بە واتایەكى دی ،خۆشویستنى ئافرەت و بۆنى خۆش،
َّ ُ
اهللتَع َ
شتانێك نین تەنها تایبەت بن بە پێغەمبەرى خواوە َ
َسلَّ ْم) .چونكە
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ
ئەمانە ،لەڕێى ئەو هەستانەوە كە خواى گەورە لە فیترەتى مرۆڤدا جێگیرى
كردوون ،خۆشويستراون و ئارەزوو دەكرێن .كەم تا زۆریش لە هەموو كەسێكدا
بوونيان هەیە.
 1إبن كثير ،البداية والنهاية  113/3هى تريش.
 2بۆ زانيارى زياتر ،تكايە بڕوانە :وتەكان ،وتەى سى و يەكەم ،ال .٨٤٩
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وەختێكیش دێینە سەر سێیەمین الیەن ،ئیتر ئەمە ئەو شوێنەیە كە پێویستە
ُ
هەڵوێستەیەكى لە ئاستدا بكەین چونكە پێغەمبەرى خوا َ
م)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ
دەفەرموێت“ :نوێژیش بینایى دیدە و یارى خۆشەیست و شەهوەتى منە”.
كاتێك مژدەى هاتنى یەك لە خۆشەویستترینى كەسەكانمان پێ دەدرێت ،چۆن
دڵخۆش دەبین و لەخۆشیدا خەریكە باڵ بگرین ،هەر بەو شێوەيە كاتێك پێغەمبەرى
خوا دەستى دەكرد بە نوێژ ،هەستى بە چێژ و خۆشییەك دەكرد كە بە سەدەها
قاتى ئەو خۆشیە بوو كە ئێمە هەستى پێ دەكەين .ئەها ئەگەر ماوەیەكى زۆر لە
ُ
اهلل َعنْها) دوور بووایە و پاشان هەواڵیان بدایەتێ و
(رضي
كچە نازدارەكە ،فاطیمە
َ
بیانوتایە“ :ئەوە فاطیمە دێت ”.چەندە دڵخۆش دەبوو و بە چ شێوەیەك شادمانى
دەیگرتەوە ،دەى بە بیستنى ئەو دەنگەش كە هەواڵى هاتنى كاتى نوێژى دەدا ،زۆر
لەوە زیاتر دڵخۆش دەبوو و زۆر لەوە زیاتریش شادمانى دەیگرتەوە .ئاخر چونكە
نوێژ ،خۆشەویست و ئەویندار و دڵخوازەكەى بوو.
لە فەرموودەیەكى دیكەدا كە ئیمامى طەبەرانى دەیگێڕێتەوە و پشتى ئەم
اللَ َج َع َل ِلك ُِّل ن َ ِب ٍّي
فەرموودەیە دەگرێت ،پێغەمبەرى سەروەرمان دەفەرموێتِ :إ ّ َن ٰ ّ
َش ْهوَةًَ ،و ِإ ّ َن َش ْهوَتِي فِي قِيَ ِام ال ّلَ ْي ِل “خواى گەورە بە هەر پێغەمبەرێكحەز و ویست
1
و شەهوەتێكى بەخشیوە .شەهوەتى منیش لە شەونوێژدایە”.
واتاكەشى ئەمەیە“ :ئێوە هەنگاو بە هەنگاو شوێن چێژە جەستەیى و
الشەییەكانتان دەكەون .ئەو ئاماژانەى لەو چێژانەوە پێتان دەگات دەستتان دەگرن
و بەرەو خۆیان ڕاتان دەكێشن ،ئیدى ئێوەش دەكەونە شوێنیان .بەاڵم من ،هەر
كە گوێم لە دەنگى "هەستە وەختى نوێژە"ى ئەو ئامۆژگارە دەبێت كە بە ویژدان
ناسراوە ،ئاماژەى ئەم دەنگە بە جۆرێك دەمخاتە دووى خۆى و بە چەشنێك
 1الطبراني ،المجمع الكبير .84/12
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دڵبردووم دەكات ،كە ئیدى بەبێ نوێژ نامكرێت .ئەو ساتانەش كە شەونوێژ ناكەم
و ناتوانم شەوان هەستم ،ناخۆشترین سات و خولەكەكانى ژیانمن .پڕچێژترین و
شادمانترین ساتەكانیشم ،ئەو ساتانەن كە لە نوێژدام”.
بەندایەتى و پەیوەست بوونى پێغەمبەرى خوا بە حەق تەعاالوە و ،شایەتى و
داننانى بە یەكتایى و خوایەتيى خواوەنددا ئەوەندە قووڵ بوو ،تا ئێستاش زۆر
كەس دەستەوسانن لە پەى پێ بردنیدا .ئەو فەرموودەیەى سەرەوەش ئاشكراترین
نموونەى ئەمەیە.
دایكمان حەزرەتى عائیشە

ُ
(رضي اهلل َعنْها)
َ

بۆمان دەگێرێتەوە:

“شەوێكیان كە بەخەبەر هاتم ،دەبینم پێغەمبەرى خوا لە تەنیشتمەوە نەماوە.
ئەگەرى ئەوە هات بە مێشكمدا كە لەوانەیە چووبێت بۆ ماڵى یەكێك لە خێزانەكانى
تری .وەختێك دەستم خشاند بە دەوروبەرمدا ،دەستم بەر قاچى كەوت .ئیتر ئەو
كات تێگەیشتم كە لە نوێژدایە .لە سوجدەدا بوو .گوێم دایە ،بەكوڵ دەگریا و
دەپاڕایەوە:
ِكَ ،وأ َ ُعوذُ
ِك ِم ْن ُعقُوبَت َ
ِكَ ،وبِ ُم َعافَات َ
ضا َك ِم ْن َس َخط َ
ال ٰ ّل ُه ّ َم ِإنِّي أ َ ُعوذُ بِ ِر َ
ك ( َع ّزَ َج ُار َك
ت َعلَى ن َ ْف ِس َ
كَ ،ل أُ ْح ِصي ثَنَا ًء َعلَ ْي َ
ك ِم ْن َ
بِ َ
ْت ك ََما أ َ ْثن َ ْي َ
ك أَن َ
َو َج ّ َل ثَنَا ُؤ َك َو َل يُ ْهزَ ُم ُج ْن ُد َك َو َل يُ ْخلَ ُف َو ْع ُد َك َو َل ِإلهَ َغ ْي ُركَ)

“خودایە! پەنادەگرم بە ڕەزامەندیت لە خەشم و تووڕەییت ،بە لێبووردەییت لە سزا
و تۆڵەت .پەروەردگارا! بە كەسى تر نا ،بەڵكە هەر بە خۆت پەنا دەگرم لە خۆت.
(پەنادەگرم بە جەماڵت لە جەاللت ،بە میهرەبانیت لە تووڕەییت ،بەشەفەقەت و
بەزەییت لە گەورەیى و شكۆداریت ).دان دەنێم بەدەستەوسانیم لە سەنا و ستایشتدا
بەو ئەندازەیەى كە خۆت ستایشى زاتى خۆت دەكەیت“ 1”.هاوسێیەتى و نزیكیت
 1مسلم ،صالة 222-221؛ أبو داود ،صالة .148
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سەربەرزییە (هەر كەس هاوسێ و هاودەمت بێ ،سەربەرز بووە ).سەنا و ستایشى
تۆ بەرز و شكۆمەندە .سوپاكەشت هەرگیز نابەزێنرێت ،لەو بەڵێنەى داوتە هەرگیز
ناگەڕێیتەوە .هیچ خواوەند و پەرستراوێكیش نیە جگە لە تۆ 1”.بەڵێ ،هۆگرى
و بەرەو پیرەوەچوونى بۆ نوێژ ،دەتوت هۆگرییەكى شەهوەتییانەیە .ئێستاش با
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) بگرین بزانین چیمان بۆ دەگێڕێتەوە“ :شەوێكیان
گوێ بۆ ئەبوذەر
َ
پێغەمبەرى خوا هەتا بەرەبەیان نوێژى كرد و ئەو ئایەتانەى خوێند كە دوعایان
تێدايە .بەكوڵ ئایەتەكانى دووبارە دەكردەوە و نوێژەكەيى كردبووە مۆزایكێك لە
خشوع و خضوع و ملكەچی .كۆمەڵە دوعایەكى دوور و درێژى هەمەچەشن هەن
كە پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) لە نوێژە سوننەتەكان و سوجدە و ڕوكوع و
لف َصَلٍة وَ
قیامدا خوێندوونی .ئەو شەوە هەتا بەرەبەیان ئەم ئایەتەى خوێند و فرمێسك لە
چاوانى ڕژا:
 ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ  (المائدة :
 2”)118ئیتر وەك دەبینن ،بە هیچ جۆرێك لە نوێژ تێر نەدەبوو و هەرگیز
نەدەگەیشتە پلەى تێربوون.
ُ
(رضي
اهللَعنُْه) و شەربەتى گێڕانەوەكانى
ئێستاش با بچینە خزمەت ئیبن مەسعود
َ
بنۆشین .ئیبن مەسعود ،هاوەڵى پایەبەرز و مایەى شانازيى كوفە ..بەڕاستى
مەزهەبى حەنەفى زۆر قەرزاربارى ئەم كەڵەپیاوەیە .زانایانى وەك عەلقەمە و
ئیبراهیم نەخەعى و حەمادى كوڕى ئەبوسولەیمان كە مامۆستاى ئەبو حەنیفە
بووە ،هەموویان لە كەشە ئاڵتونییەكەى ئەودا پێگەیشتوون .هاوەاڵن وایان دەزانى
كە لە ئالوبەیتە .بەڵێ ئەوەندە لە ئازیزەوە نزیك بوو ،بێ پرس و ڕا خۆى دەكرد

 1ترمذي ،دعوات 90؛ أبو داود ،األدب 97؛ هيثمي ،مجمع الزوائد .124/10
 2أحمد بن حنبل ،المسند .149/5
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بەخانەى بەختەوەریدا و دەهاتە دەرەوە 1.جار جار سەروەرمان داواى لێ دەكرد قورئان
بخوێنێت ،ئینجا گوێى بۆ شل دەكرد و بەدوایدا دەیفەرموو“ :هەركەس دەیەوێت
گوێبیستى قورئان بێت بەو جۆرەى كە دابەزیوە ،ئەوا با گوێ لە ئیبن ئوممى
ُ
(رضي اهلل َعنُْه)
عەبد (ابن مەسعود) بگرێت 2”.ئەو دەمەش كە حەزرەتى عومەر
َ
ئەم هاوەڵە بەڕێزەى نارد بۆ كوفە ،ئازارى جودایى و پەژارەى خۆى بەم شێوەیە
دەربڕی“ :ئەى خەڵكى كوفە! خۆ ئەگەر لەبەر ئەوە نەبووایە كە فەزڵى ئێوەم
داوە بەسەر خۆمدا ،ئەوا هەرگیز ڕێم نەدەدا عەبدوڵاڵى كوڕى مەسعودم لێ دوور
بكەوێتەوە 3”.ڕۆح سووكێكى بەژن كورتى قاچ باریكەلە بوو 4.بەاڵم لەڕووى قەدر
و بەهایەوە گەنجینەیەك بوو لە زانست .ڕاستتر بڵێین ،زەریایەك بوو لە مەعريفە.
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) دەفەرموێت“ :ڕۆژێكیان بڕیارمدا لەگەڵ
ئیبن مەسعود
َ
پێغەمبەرى خوادا شەونوێژ بكەم .نیازم وابوو ئەو شەوە لە خزمەت پێغەمبەرى
خوادا بەسەر بەرم و ئەو چ عیبادەتێك بكات ،منیش ئەوە بكەم .ئەوەندەى نەبرد
نوێژى دابەست و منیش بە دوایدا دامبەست .بەاڵم هەر نەدەچووە ڕكوعەوە.
دواى ئەوەى سورەتى "البقرة"ى تەواوكرد ،لە دڵى خۆمدا وتم‘ :ئێستا دەچێتە
ڕكوعەوە ’.بەاڵم ئەو هەر بەردەوام بوو .پاشان دەستى كرد بە خوێندنى (آل عمران)
و بەدواشیدا (النساء) ،ئينجا چووە ڕكوعەوە .ئایەتەكانى لەسەرخۆ دەخوێند.
ئەگەر ئایەتێكى بخوێندایە و تەسبیحى تێدا بووایە" ،سبحان اهلل"ى دەكرد .ئەگەر
داوایەكى تێدا بووایە ،دوعاى دەكرد و دەپاڕایەوە .ئەگەر پەناگرتنێكى تێدا بووایە،
پەناى بە خواى گەورە دەگرت .لە كاتى نوێژەكەدا ئەوەندە ماندوو بووم ،تەنانەت
ماوەیەك بیرى خراپ هات بە مێشكمدا( .داخۆ دەبێ ئەو بیرە خراپە چى بووبێت؟
1
2
3
4

بخاري ،فضائل األصحاب 27؛ مسلم ،فضائل الصحابة .111-110
بخاري ،فضائل األصحاب 27؛ مسلم ،فضائل الصحابة .117-116
إبن سعد ،الطبقات الكبرى .157/3
إبن عبدالبر ،اإلستيعاب .990/3
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ڕەنگە لە یەكەم ساتدا ئەوە بە مێشكى مرۆڤدا بێت كە‘ :تۆ بڵێى واى زانیبێت
ُ
كە پێغەمبەرى خوا َ
م) هاوشێوەى حەزرەتى سولەیمان (َعلَيِْه ا َّلسَلم)
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْ
بەپێوە وەفاتى كردبێت؟! لەبەر ئەوە یەكێك لە گوێگران لێى پرسى‘ :بیرت لە چى
دەكردەوە؟’ ئیبن مەسعودیش لە وەاڵمدا فەرمووى‘ :بیرم لەوە دەكردەوە نوێژەكەم
1
ببڕم و دابنيشم”’.
عەبدوڵاڵى كوڕى عەمریش ئەم بەسەرهاتەمان بۆ دەگێڕێتەوە“ :شەوێكیان
لە پشت پێغەمبەرى خواوە نوێژم دابەست .بێ وچان ئەم ئایەتەى دەخوێندەوە و لە
ناخەوە دەكواڵ:
 ﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭸﭹﭺﭻﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ  (إبراهيم )٣٦ :
“پەروەردگارا ،بەڕاستى ئەوانە زۆرێك لە خەڵكیان گومڕا كردووە و سەریان
لێ شێواندوون .جا كێ شوێنى من بكەوێت و بەگوێم بكات ئەوە بێگومان
لەمنە ،هەر كێش یاخى بێت و سەرپێچى بكات ،ئەوا هەر خۆت "غەفور" و

"رەحیم"یت”.
هەروەها جارێكى تریشیان لە یەكێك لەو ڕۆژانەى كە هەر ئاوەها خەمبار بوو،
بەبێ وەستان هەر دەگریا .حەزرەتى جوبرەئيل هات و سەالمى خواى گەورەى
پێگەیاند و وتی“ :خواى گەورە دەپرسێ داخۆ حبیب اهلل بۆچى دەگرى؟”
خواى گەورە زاناى پەنهان و نادیارەكانە و هەر خۆى "عالم الغیوب"ە .زانستەكەى
دەوراندەورى هەموو شتێكى داوە و شتێك نییە نەيگرتبێتەوە ،جا بۆ لە تواناى
كێدایە لە دەرەوەى زانست و توانست و ویستى ئەو زاتەدا بێت؟! بەاڵم دەپرسێ..
جا ئیتر مەبەست لەم پرسیار كردنە چ "إشهاد" ،واتە بە شاهێدى گرتن بێت ،یان

 1بخاري ،تهجد 9؛ مسلم ،مسافرين .204
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چ ڕاگەیاندنى ناوازەیى و نایابيى حبیب اهلل بێت ،هیچ جیاوازییەكى نییە.

پێغەمبەرى خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُة َوا َّلسَلُم) لەتاو ڕێژنەى فرمێسكەكانى تواناى وەاڵم
دانەوەى نەبوو .لەنێو لێوانیەوە تەنها ئەم وشەیە توانى بێتە دەر“ :ئوممەتەكەم..
ئوممەتەكەم” دەرد و خەمەكەى ئاشكرا بوو؛ ئوممەتەكەی ...جوبرەئيل وەك بڵێى
حاڵەتەكەى وەك خۆى یاداشت كردبێت ،ڕۆيشت و وەاڵمەكەى برد .پاش ئەمە،
خواى بااڵدەست بۆ جارى دووەم بە سەالمێكى ترەوە ناردییەوە و بەم وتانە دڵى
خۆشەویستەكەى دایەوە:
ِك َو َل ن َ ُسو ُء َك “بڕۆ بۆ الى
ِإ ْذه َْب ِإلَى ُم َح ّ َم ٍد فَق ُْل ل َ ُهِ :إنَّا َسنُ ْر ِض َ
يك فِي أُ ّمَت َ
خۆشەویستەكەم (سەالمى پێ بگەیەنە) و پێى بڵێ‘ :بەدڵنیاییەوە دەرهەق بە
1
ئوممەتەكەت ڕازیت دەكەین و هەرگیز ناهێڵین لە خەم و پەژارەدا بیت”’.

ئەو نازدارە هەموو تەمەنى بە بەندایەتى و پەرستش بەسەر برد .نوێژ،
خۆشەویسترین دڵخوازى ئەو بوو .شەو و ڕۆژ نوێژى كرد و هەر واش ژیا .ئەى
مەگەر هەر ئەو نەبوو فەرمووبووى مرۆڤ چۆن بژى ئاواش دەمرێت؟ 2جا ئیتر
وەك هەر فانییەكى تر ئەویش دەبوو بمرێت .بەاڵم ئەو بە نوێژەوە ژیابوو ،بۆیە هەر
بە نوێژیشەوە ماڵئاوایى لە دنیا دەكرد...
ئیدى كۆتا ڕۆژەكانى تەمەنى بوو .ئەوەندە هێزى تیا نەبوو چاوەكانیشى
بكاتەوە .كاتێك سەتڵێك ئاوى ساردیان دەكرد بەسەرى موبارەكیدا ،چاوەكانى
دەكردەوە و خۆ گەر تواناى گۆكردنى تەنها وشەیەكیشى هەبووایە ،ئەوا ئەو
وزەیەى لە تەنها شتێكدا بەكاردەهێنا و دەیپرسی“ :هاوەاڵن نوێژیان كرد؟” كەچى
بەكاربردنى ئەم تۆزە وزەیەش ،ئەم تۆزە توانایەش ،بەس بوو بۆ ئەوەى هێزى لەبەر
 1مسلم ،اإليمان .346
 2مسلم ،الجنة .83
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ببڕێت و دووبارە لەهۆش خۆى بخاتەوە .جا وەختێك بە ئاوە ساردەكە دەهاتەوە هۆش
خۆی ،ئەو پرسیارەى دەیكردەوە هەر هەمان پرسیار بوو“ :هاوەاڵن نوێژیان كرد؟”
نەخێر نەیانكردبوو ،جەماعەتەكەى چەندین سەعات بوو چاوەڕێى ئەو بوون.
چاوەكان هەر لە دەرگاى ئەویان دەڕوانی .داخۆ دەبێ كەى بێ پەردە البدرێت
و سەرلەنوێ خۆر لە مزگەوت هەڵبێتەوە ...بەڵێ ،هەموو خۆیان بۆ ئەو ساتە
دانابوو .زۆرێكیان هەستیان بەوە كردبوو كە ئەو خۆرە لە ئاوابووندایە ،بەاڵم بە
هیچ جۆرێك نەیاندەویست باوەڕ بەوە بهێنن .كاتێك پێغەمبەرى خوا زانى كە ئیتر
تواناى پێشنوێژى كردنى نەماوە ،فەرمووى“ :بە ئەبوبەكر بڵێن با ئەو پێشنوێژى
بكات ”.وەختێكیش هەستى كرد تۆزێك باشتر بووە ،كەوتە هەنگاونان بەرەو
مزگەوت .حەزرەتى عەبباسى مامى لەژێر باڵێكیدا و حەزرەتى عەليى هەم ئامۆزا
و هەم زاواشى لەژێر باڵەكەى تریدا ،بە پێ خشكێن بردیان بۆ مزگەوت .لە هەموو
حاڵێكیدا سەرتاپا شكۆ و بەها و ئەفسوونى نوێژى لێ دەبارى .پاشان لە پشت
ئەو زاتەوە كە دواى خۆى دەبووە پێشەوا ،ڕاوەستا و بەدانیشتنەوە نوێژەكەى كرد.
تەنها دوو جار توانى بەم شێوەیە بێتە مزگەوت .لە جارێكياندا پێغەمبەرى خوا
1
خۆى پێشنوێژى كرد و حەزرەتى ئەبوبەكریش دەنگەكەى دەگەیاندە ئەوانەى دواوە.
جارەكەى تریشیان لەدواى حەزرەتى ئەبوبەكرەوە نوێژى كرد 2.پێغەمبەرى خوا َ
(صلََّى
ُ
َسلَّ ْم) بەم هەڵوێستەى ،وەك بڵێى ئەو پێشەوایەى دەخستەڕوو كە دواى خۆى
اهللَعلَيِْه وَ
دەهات.
دووپاتى دەكەینەوە و دەڵێین :ئەو سەروەرە بە ڕادەیەك لەگەڵ نوێژ و جەماعەتدا
ئاوێزان بووبوو ،تا دوا ساتى ژیانیشى هەر دەستبەردارى جەماعەت نەبوو .تەنانەت
ئەگەر بەسەر شانى دوو كەسیشەوە بووايە و نەشى توانيايە پێكانى لە زەوى ببڕيايە
 1بخاري ،األذان 51؛ مسلم ،صالة .97-90
 2ترمذي ،صالة 151؛ أحمد بن حنبل ،المسند .159/6
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و بەدواى خۆیدا بيخشاندنايە ،ئەو هەر دەچوو بۆ مزگەوت و نوێژى خۆى بە
جەماعەت دەكرد...
ئیمام ئەحمەدى كوڕى حەنبەل پێى وایە نوێژى جەماعەت "فەرزى عەین"ە.
چونكە خواى گەورە لە قورئانى پیرۆزدا دەفەرمووێت :ﮟ ﮠ ﮡ
(البقرة “ )43 :لەگەڵ ڕكوع بەراندا ڕكوع بەرن ”.هەندێ لە ئیمامەكانیش
جەماعەت بە یەكێك لە مەرجەكانى دروستيى نوێژ دادەنێن .پێیان وایە نوێژێك بە
جەماعەت نەكرێت نوێژ نییە 2.بەڕاى ئیمامى شافيعيش نوێژى جەماعەت فەرزى
كیفایەیە 3.لە مەزهەبى حەنەفیشدا سوننەتى موئەككەدەیە 4.ئەمە ئەگەرچى
5
هەندێ لە زانایانى مەزهەبى حەنەفى نوێژى جەماعەتیان بە واجب داناوە...
1

ئێمە لێرەدا خۆمان نادەین لە قەرەى شیكارى فیقهى بابەتەكە .بەڵكو تەنها
وەك بیرخستنەوەیەكى بچووك سەرێكمان لێدا .ئەگینا بابەتى سەرەكیمان بریتییە
لە پەرستشى پێغەمبەرى خوا و ،ئەو هەستیارییەى لە بەندایەتییەكەیدا دەینواند و
ئەو ڕۆچوونەى كە بەقوواڵییەكانى نوێژدا تۆمارى كردبوو.
ئەگەر بێت و تەنانەت كەسێكى ئاساییش هۆشمەندانە نوێژ بكات ،ئەوا ئەم
نوێژە بەسە بۆ ئەوەى خاوەنەكەى لە خراپە و بەدكارى بگرێتەوە 6.ئەى ڕاتان چۆنە
بەرامبەر بە نوێژێك كە نوێژخوێنەكەى پێغەمبەرى خوا بێت؟ ئاخر وەها نوێژێك
چۆن و بە چ ڕەنگێك خاوەنەكەى -كە پێغەمبەرى خوایە -ڕادەستى گوناهـ و تاوان
دەكات .نا نەخێر ،هەرگیز ڕادەستى نەكردووە و نايشى كات!
1
2
3
4
5
6

إبن قدامة ،المغني 3/2؛ جزيري ،الفقه على المذاهب األربعة .405/1
إبن قدامة ،المغني 3/2؛ المرداوي ،اإلنصاف .210/2
جزيري ،الفقه على المذاهب األربعة .407/1
مرغيناني ،الهداية .55/1
إبن عابدين ،حاشية ردالمحتار .552/1
بڕوانە :سورەتى العنكبوت ،ئايەتى .٤٥
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ُ
اهلل َعنْها) باسى نوێژى پێغەمبەرى خوامان بۆ
(رضي
كاتێك دایكە عائیشەمان
َ
دەكات ،دەفەرمووێت“ :ئەوەندە بە پێوە دەمایەوە ،هەر مەپرسە .بەجۆرێك دەچووە
ڕكوعەوە هەر مەپرسە .سوجدەشى بە چەشنێ بوو هەر مەپرسە 1”.ئیتر بەم
شێوەیە دایكى ئیمانداران بەم چەند وشەیە پەسنى جوانيى نوێژى پێغەمبەرى
خوامان بۆ دەكات.

خۆ ئەگەر هیچ بەڵگەیەكى تر نەبووایە لە سەر بوونى خواى گەورە ،ئەوا ئەو
ُ
نوێژەى پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) ئەنجامى دەدا ،بەڵگەیەكى سەروزیاد
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
بوو .چونكە لە هەموو نوێژەكەیدا ،لە تەواوى ڕوكنەكانیدا ،گەورەیى و شكۆمەندیى
خواى گەورە تەجەللى دەكرد .جا ئايا كەسێك نوێژەكەى بەم شێوەیە بێت ،هەرگيز
ئارەزووى بە الى گوناهدا دەبزوێت؟
پەرستشەكانى ڕەنگى یەكپارچەییان گرتبوو .ئەوەتا لە كاتێكدا نوێژەكانى بە
جوانترین شێوە بەجێ دەگەیاند ،جۆرێكى دیكەى پەرستش ،بۆ نموونە ،ڕۆژووشى
فەرامۆش نەدەكرد .بەالیەنى كەمەوە هەفتەى یەك دوو ڕۆژ بەڕۆژوو دەبوو.
تەنانەت جارى وا هەبوو ئەوەندە بۆ ماوەیەكى دوور و درێژ بەڕۆژوو دەبوو ،وا
دەزانرا كە هەرگيز ڕۆژووەكەى ناشكێنێت و بەربانگ ناكاتەوە 2.جارى واش هەبوو
دەچووەوە سەر ڕێچكەى سروشتى و وەك هەر كەسێكى تر بەربانگى دەكردەوە.
ئەوەندە هەیە ئەو ڕۆژانەى بەڕۆژوو دەبوو ،بە بەراورد بە ڕۆژانى دى زۆر زیاتر
3
بوون.
نێوبەنێويش ڕۆژووى ویصاڵى دەگرت .واتە؛ بەبێ ڕۆژوو شكاندن چەند
ڕۆژێك لەسەر یەك بەڕۆژوو دەبوو .وەختێ هاوەاڵنیش ئەمەیان دەبیبنی ،دڵیان
 1بخاري ،تهجد 15؛ مسلم ،مسافرين .125
 2أبو داود ،صوم 53؛ ترمذي ،صوم 43؛ أحمد بن حنبل ،المسند .91/2
 3بخاري ،صوم 53؛ مسلم ،صيام .178
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ُ
دەچووە سەرى و دەیانویست چاو لە پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) بكەن.
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
بەاڵم ئەمە كارێكى زۆر سەخت و گران بوو .جارێكیان كە كۆتا ڕۆژەكانى مانگى
ڕەمەزان بوو ،پێغەمبەرى خوا نییەتى ڕۆژووى ویصاڵى هێنا .هاوەاڵنیش چاويان لە
پێغەمبەرى خوا كرد و نییەتیان هێنا .بەاڵم كاتێك ڕۆژووەكە چەند ڕۆژێك درێژەى
كێشا ،هەموویان هێز و پێزیان لێبڕا و لە پەلوپۆ كەوتن .بەاڵم ئەوەبوو جەژن بۆیان
بوو بە بەرەكەت و هەموویان بە هاتنى جەژن دڵخۆش بوون .خۆ ئەگەر جەژن
ڕۆژێك زیاتر دوا بكەوتایە ،ئەوا هەموویان بەجارێ لێدەبوونەوە .كاتێك پێغەمبەرى
خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) بەحاڵیانى زانی ،زەردەخەنەیەكى كرد و فەرمووى“ :ئەگەر
جەژنیش نەبووايە ،من هەر بەردەوام دەبووم لەسەر ڕۆژووەكەم ”.بەدواشیدا ئەوەى
بۆ ڕوونكردنەوە كە هێز و تواناى ئەوان بەرگەى ئەم عیبادەتە ناگرێ و هەر خۆى
دەتوانێ ئەنجامى بدات .ئەوجا فەرمووى“ :چونكە خواى گەورە بە تەرزێك كە
1
ئێوە لێى تێناگەن ،خواردن و خواردنەوەم دەداتێ”.

ُ
َ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه

بە تایبەت لە كۆتا ڕۆژەكانى مانگى ڕەمەزاندا پێغەمبەرى خوا
َسلَّ ْم) قۆڵى لێ هەڵدەماڵى و هەموو ڕۆژەكانى بە عیبادەت بەسەردەبرد 2.دەتوت
وَ
بەدرێژایى ئەو ڕۆژانە پشتى موبارەكى بەر زەوى ناكەوێت.
ئەو نازدارە لە سەختترین ڕۆژەكانى هاوینیشدا ڕۆژووى دەگرت .لە زۆرێك لە
جەنگەكانیشدا ئەو هەر بەڕۆژوو بوو .جارى وا هەبوو جەنگ بە شێوەيەك ڕووى
لە سەختى و دژوارى دەنا ،كە بەرگەگرتنى ئەستەم بوو .ئەوەبوو لە یەكێك لەو
ُ
(رضي
اهلل َعنُْه) ،كەسى تر
جەنگانەدا جگە لە خۆى و عەبدوڵاڵى كوڕى ڕەواحە
َ
نەمایەوە بەڕۆژوو بێت 3.ئاخر ئەو خۆى فەرمووبووى“ :ڕۆژوو قەڵغانێكى پارێزەرە
 1بخاري ،صوم 49؛ مسلم ،صيام .59
 2بخاري ،ليلة القدر 5؛ مسلم ،اإلعتكاف .7
 3مسلم ،صيام 109-108؛ أبو داود ،صيام .45
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بۆ مرۆڤ لە بەرامبەر گوناهدا 1”.بۆيە باشترین و پتەوترینى ئەو قەڵغانانەش
خۆى پۆشیبووى و لەم ڕێيەشەوە پارێزراويى بەدەست هێنابوو.

ى) هەرێمى نزاى پێغەمبەرى خوا
دوعا عیبادەتە 2،دوعا كرۆك و كاكڵەى بەندایەتییە 3،دوعا ناوونیشانى
گەڕانەوە و ڕووكردنە پەروەردگارە .مەحاڵە لە شوێنێكدا باس لە بەندایەتى بكرێت
و لەگەڵیشیدا باسى دوعا نەكرێت .مەگەر خواى گەورە نافەرموێت  :ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ (الفرقان “ )٧٧ :ئەگەر دوعا و نزاكانتان نەبێت،
چ نرخ و بەهایەكتان هەیە؟” ئەى هەر خۆى نییە كە دەفەرموێت :ﭟ
ﭠ ﭡ (غافر “ )٦٠ :دوعا بكەن تا لێتانى قبووڵ بكەم”.
َجَّل) .بە
دوعا ،پەیوەندییەكى بەهێزە لەنێوان بەندە و خواى بااڵدەستدا (َعَّز وَ
دەربڕینێكى تر ،دوعا شێوازى پێشكەش كردن و گوزارشت كردنى بەندەیە لە
بیركردنەوە و نیازەكانى لە حزوورى پەروەردگاردا .ئیتر بەم جۆرە ،بەندە لە هەموو
ئەو شتانەیدا كە ناتوانێت پێیان بگات و بە توانستى خۆى بەدەستيان بێنێت ،دێت
و لە قادیرى موتڵەق كە خاوەن توانستى ڕەهایە ،داوایان دەكات .جا ئیدى دوعا
ناوى ئەم داواكارییەیە .دوعا ،ئاوازێكى شیرینە لە شێوەى حەلەزۆندا لە بەندەوە بۆ
پەروەردگار و هەتاوەكو عەرشى مەزن بەرز دەبێتەوە.
دوعا ،كە لە ڕۆژگارى ئەمڕۆماندا بچووك كراوەتەوە و ترنجێنراوەتە كۆتایى
پێنج فەرزەى نوێژ و هەندێ پەرستشى دیاريكراوى دیكەوە ،خۆى لە ڕاستیدا
گەورەترین پێداویستى ژیان و دواى ژیانیشە .ژیان بەبێ دوعا شتێكە تەنانەت
 1بخاري ،صوم  ،2توحيد 35؛ مسلم ،صيام .163-162
 2ترمذي ،تفسير (16 )2؛ أبو داود ،وتر .23
 3ترمذي ،دعاء .1
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خەياڵ كردنيشى ئەستەمە .ئەم ژیانەى كە ئێمەى تێداین ،هەر لە سەرەتاوە تا
كۆتایى یەكپارچە بریتییە لە دوعا .دوعا ،ڕازى ڕەزامەندى خوایى و كلیلى
خانەى هەمیشەیى بەهەشتیشە .دیسانەوە دوعا نیشانەى ئەو بەندایەتییەیە كە لە
"عەبد"ەوە بۆ "رب" بڵند دەبێتەوە و ،سونبولى ئەو ڕەحمەتەشە كە لە "رب"ەوە بۆ
سەر "عەبد" دادەبارێت .ڕاستتر بڵێين؛ دوعا ڕێك خاڵى تیشكۆى پەیوەندى نێوان
خواى بااڵدەست و بەندەیە .دوعا ،لە ڕوویەكەوە عیبادەتە و لە ڕوویەكى تریشەوە
میعراجێكى بەرز و بڵندە و عالەمى ئیمكان بە عالەمى الهوتەوە دەبەستێتەوە.
میعراجێكى پیرۆزى وايە كە پلیكانە بە پلیكانە مرۆڤ بەرەو الى خواى خۆى
بەرز دەكاتەوە.
بیریشمان نەچێت كە ،بەردەواميى دەستى ڕەحمەت بەسەرمانەوە هەر لە سایەى
دوعاوەیە .لە هەمان كاتدا دوعا برووسكەگیرى غەزەبى ئیالهیشە .عبودییەتێكى
كاریگەرى ئەوتۆیە دوعا؛ ڕەحمەت و ڕەزامەندیمان بۆ كێش دەكات و لە غەزەب
و تووڕەیش بە دوورمان دەگرێت .زۆربەى جار شعوورى دوعا لەو خاڵەدا دەبزوێت
كە تواناكانى مرۆڤ دەگەنە بنبەست و لەبن دێن -خۆزگا ئەم شعوورە هەر لە
سەرەتاوە ببزوایە -خۆى لە خۆیدا دیارى كردنى خاڵێك بۆ دوعا ،كە پێى بوترێت
خاڵى دەسپێك و كۆتا ،یان هەر نییە ،یاخود كارێكى ئەستەمە .چونكە مرۆڤ
تەنها ساتێكیشى نییە تێیدا بێ نیاز بێت لە دوعا .كەوابوو ،ئەركى سەرشانى
بەندەش ئەوەیە كە بۆ تەنها ساتێكیش دوور نەكەوێتەوە لە دوعا و پاڕانەوە لەو
پەروەردگارەى كە بۆ تەنها ساتێكیش بە تەجەللى و درەوشانەوەكانى لە بەندەكەى
دوور ناكەوێتەوە .چونكە بەند ،بە دوعا دەگاتە بەردەم قاپى پەروەردگار و ،هەر
بە دوعاش لەو بەرقاپییەدا گفتوگۆى لەگەڵدا دەكرێت و ،هەر دوعاشە دەبێتە
هۆكارى ئەوەى ڕێژنە بارانى ڕەحمەتمان تاوتاو بەسەردا ببارێت.
دوعا لەو ڕووەوە كە بۆ ئێمە دەڕوانێت ،بریتییە لە داواكردن .ئەوەتا ئێمە
(فەتانەت  -عيصمەت)
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پێداویستییە ماددى و مەعنەوییەكانمان لە پەروەردگارى خۆمان داوا دەكەین.
كەچى زۆرجار نە دەزانین چى داوا بكەین ،نە دەشزانین چۆن داواى بكەین .ئەمە
وا دەكات كە تەنانەت لە داواكردنیشدا كەم ئەدەبى لە بەرامبەر زاتى "ذو الجالل"
دا بنوێنین .ئەوەتا حەزدەكەین ئەو شتانەى داوایان دەكەین ،بەگوێرەى ئارەزووى
خۆمان بێت نەوەك بەگوێرەى ویستى خاوەن ویستى ڕەها .هەر بۆیەش دەمانەوێت
هەموو ویست و داخوازییەكانمان دەمودەست بەخێرایى بهێنرێتە جێ و ،ئەو حەز و
ویستانەشمان كە ناهێنرێنە جێ ،وا دەزانین ڕەتكراونەتەوە و بەو هۆیەشەوە تووشى
بێ ئومێدى دەبین.
ڕوونتر بڵێین ،هەمیشە دەمانەوێت ئەو ئیرادە ڕەهایە وەك پاشكۆ و پەیكى
ئيرادە جوزئییەكەى خۆمان ببینین .هەموو ئەمانەش شتانێكن پێچەوانەى ڕێوشوێن
و ئەدەبیاتى دوعاكردنن .ئەو دوعایەش كە بەوەها نییەتێكەوە دەكرێت ،زۆر لەوە
دوورترە ببێتە پەیوەندى لەبەینى پەروەردگار و بەندەكەیدا .لە كاتێكدا ئێمە دەزانین
ڕەچاوكردنى ئاداب و ئەركەكانى دوعا ،یەكێكە لە مەرجەكانى وەاڵمدانەوەی،
بگرە لە پێشترینیشیانە.
جارى وا هەیە دوعا لە شێوەى خواست و تاسەمەندییەكى ڕاستەقینەدا و تەنها
وەك نیازێك لە دڵەوە بەرز دەبێتەوە .لەم حاڵەتەشدا بەندە هیچ شتێك نادركێنێت،
ڕەنگە تەنانەت لێوەكانیشى نەجوڵێنێت .بەاڵم دڵنیایە لەوەى كە زاتى ّ َ
علم الغُیوب
ئاگاى لێیەتى و زانایە بە ڕازى دڵی .بۆیە ئیتر ئەویش پشتێنى تەوەككولى بۆ
دەبەستێ و ڕازى دڵى بە دەست دێنێت .ڕێك وەكو حاڵەتەكەى حەزرەتى ئيبراهیم
لەو ساتەدا كە خستیانە ناو ئاگرەوە .لەوەها خاڵێكدا كە گشت تواناكان لە
بن هاتبوون و سەرجەمى هۆكارەكان لەكار كەوتبوون ،بە شێوەیەك كە هەرگیز
چاوەڕوان نەدەكرا ،فەرمانى ئیالهیی  :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ 
(األنبياء “ )٦٩ :ئەى ئاگر! لەسەر ئیبراهیم سارد و سەالمەت بە (ئیبراهیم
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مەسوتێنە) ”.گەیشتە فریاى و بوو بە سەرچاوەى كۆمەكى و پاڵپشتى بۆی.
گەیاندنى هەست و ڕازەكانى دڵ بە پەروەردگار لە ڕێى زمانەوە ،ئەمەشیان
جۆرى دووەمى دوعایە .لێرەدا بەندە تەنها عەرزى حاڵى خۆى دەكات و ویستەكەى
نادركێنێت.جارى واش هەیە ،هەم عەرزى حاڵى خۆى دەكات ،هەم ویستەكەشى
دەردەبڕێت .قورئانى پیرۆزیش لەسەر زارى پێغەمبەرانەوە نموونەى هەردوو
جۆرەكەى دوعاى هەڵبژاردووە .یەكەمیان دوعاكەى حەزرەتى ئەيیوبە (َعلَيِْه ا َّلسَلم)
كە دەفەرموێت :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ (األنبياء )٨٣ :
“(ئەى پەروەردگارم) بەڕاستى من ئازار و ناخۆشیم تووش بووە و تۆیش
میهرەبانترینى میهرەبانانی ”.هەروەها دوعاكەى حەزرەتى یونسیش (َعلَيِْه ا َّلسَلم)
كەدەفەرموێت :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
(األنبياء “ )٨٧ :پەروەردگارا هیچ پەرستراوێك نییە جگە لە تۆ(پاك و
بێگەردى هەر بۆ تۆیە) ،بەڕاستى چوومەتە ڕیزى ئەوانەوە كەوا ناحەقییان

كردووە ”.نموونەى جۆرى دووەمیش ،دوعاكەى حەزرەتى زەكەریایە (َعلَيِْه ا َّلسَلم) كە
لە پەروەردگارى دەپاڕێتەوە و دەفەرموێت  :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭟ
ﭠ ﭡ (آل عمران “ )٣٨ :پەروەردگارا ،لە الیەن خۆتەوە نەوەیەكى
چاك و پاكم پێ ببەخشە ،بەڕاستى تۆ بیسەرى دوعایت”.
لە الیەكى ترەوە ،جەخت كردنەوەى قورئانى پیرۆز لەسەر ئەم بابەتە و ،هەروەها
ئەوەش كە ڕاستەوخۆ خۆى ئەو دوعایانە فێرى سەروەرمان دەكات كە كردنیان
پێويستە ،لە ڕوانگەى دەرخستنى گرنگى بابەتەكەوە جێى سەرنجە .باشە ئەگەر
ئەمە وا نەبووایە ،ئایا قورئانى پیرۆز لە ڕێى سەدان ئایەتەوە ئەوەندە جەختى
لەسەر ئەم بابەتە دەكردەوە؟ جگە لەمە ،بە سەدەها بگرە هەزارەها فەرموودەى
شیرینیش كە لە پێغەمبەرى سەروەرمانەوە ڕیوایەت كراون ،دەڕژێنە هەمان خانەوە.
ئەوەتا لە الیەكەوە زەین و سەرنجەكان بۆ سەر گرنگى و بایەخى ئەم بابەتە
(فەتانەت  -عيصمەت)
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ڕادەكێشن ،لە الیەكى دیكەشەوە ئەو دوعا و نزایانە فێرى ئەم ئوممەتە دەكەن كە
لە هەر بڕگەیەك لە بڕگەكانى ژیاندا پێویستە بكرێنە توێشووى ڕێ .جا بۆیە
دەبینین كاتێك مرۆڤ هەریەك لە هەست و بیركردنەوەكانى لە شێوەى ویست و
داواكاریدا پێشكەش دەكات ،دەیەوێت ئەمە بەباشترین شێوە و ،بە وشەگەلێكى كەم
و پوخت و ،واتاگەلێكى گشتگیر و فراوان دەرببڕێت .دەى گەورەترین یارمەتیدەر
و پشتیوانیش لەم بوارەدا ،بە پلەى یەكەم قورئانى پیرۆز و لە پلەى دووەمیشدا ئەو
دوعا و نزایانەن كە فەرموودە شیرینەكان فێریان كردووین.
بەڵێ وایە ،چونكە ئەو زاتەى هەستى داواكردنى پێ بەخشیوین ،هەر خۆشى لەو
دوعایانەدا چۆنیەتى داواكردنى فێركردووین .بێ هیچ گومانێكیش ئەو كەسەى
جوانترین و كاریگەرترین نزا و پاڕانەوەى فێركراوە ،حەزرەتى محمد المصطفىیە
ُ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه َوَعلى آلِِه َ
َ
َسلَّ ْم) .ئاخر چونكە چاكترین ناسەر و ناسێنەرى ئەو
وص ْحِبِه وَ
زاتەى بە دوعا لە دەرگاى دەدرا ،ئەو بوو.
ُ
بەڕاستى پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) مرۆڤى ئیستیقامەتە .جا خۆ
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
بەندایەتیش بریتییە لە ئیستیقامەت .ئەوەتا كاتێك خواى بااڵدەست دەفەرموێت:
ﮃ ﮄ ﮆ ﮇ ﮈ (يـس “ )٦١ :تەنها من بپەرستن،
ڕاستەڕێ ئا ئەمەیە ”.ئەوا ئاماژە بۆ ئەم حەقیقەتە دەكات .لە هەموو هەڵسوكەوت
و كردەوەكانى پێغەمبەرى خوادا پێوانە و هاوسەنگيیەك هەبوو .هاودەم لەگەڵ
ئەوەى سوپا مەزنە جیهان ڕزگاركەرەكەى ئیسالمى بەرەو ئەمال و ئەوال بەڕێ
دەخست ،لە هەمان كاتيشدا هەرگیز دەستبەردارى ڕێسا هەمیشەییەكەى نەبووە،
كە خۆى لە ئازار نەدانى تەنانەت مێروولەیەكیشدا دەبینییەوە .بەڵێ ،بەردەوام
دەستى بە هۆكارەكانەوە دەگرت ،بەاڵم هەرگیز دوعاشى پشتگوێ نەدەخست.

ئەوكەسەى خوازیارە چاوى بە تەمەنێك بكەوێت كەوا شەو و ڕۆژى لە ڕاز و
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(َعلَیِْه

نیاز و ناڵیندا بەسەربراوە ،ئەوا با تەماشایەكى ژیاننامەى پێغەمبەرى خوا
أَ ُ
َسَلم) بكات .بەڵێ ،با تەماشاى بكات تاوەكو مرۆڤایەتى لێیەوە دوعا
لف َصَلٍة وَ
و ئادابەكانى و ،ئەو دەسكەوتە ماددى و مەعنەوییانەش بە چاوى خۆى ببینێت
كەوا دوعا دەست مرۆڤى دەخات .بەڵێ ،با مرۆڤایەتى ئەمە ببینێ و بۆ خۆى
دانیشێ پەندى لێ وەربگرێت.
تاوەكو ئێستا بەسەدەها كەس هەستاون بە كۆكردنەوەى دوعاكانى سەروەرمان لە
دووتوێى بەرگە كتێبدا و چەندین كۆمەڵە نزایان لێ پێك هێناوە .خواى بااڵدەست
نووسەرى ئەم چەند دێڕەشى لەم لوتفەى خۆى بێبەش نەكرد؛ جا خۆ ئەو هیچ
َ
المأْثُورة"دا نزا
كەس بێ بەش ناكات! ئەوەبوو لەژێر ناونیشانى َ
"م ْج ُموعة األدْعية َ
و پاڕانەوەكانى سەروەرمان كۆكرایەوە .بە پێى توانا هەوڵدرا ئەم بەرهەمە لەڕووى
قەبارەوە بچووك دەربچێت.
تەنانەت خوێنەرانى ئەم بەرهەمە بچكۆالنەیەش ،ئەو ڕاستییە بە چاوى خۆیان
دەبینن كە تەنانەت لە بابەتى دوعاشدا گەیشتنەوە بە سەروەرمان كارێكى مەحاڵە.
هەر دەڵێى هەموو ساتێكى ژیانى بە نزا و پاڕانەوە بەسەربردووە .خۆ ئەگەر كەسێك
هیچ كارێكى تر نەكات و تەنها خەریكى دوعاكردن بێت ،ئەوا كۆى ئەو دوعایانەى
كە ئەو كەسە بە درێژایى ژیانى دەیانكات و تەمەنێك دەخایەنن ،ئینجا ئەگەر
بگاتەوە بە ژمارەى ئەو دوعایانەى كە لە پێغەمبەرى خواوە ڕیوایەت كراون...

ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) دوعاكانى بەسەر ژیانیدا بەش كردبوو و
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
بەردەوام بەسەر ئەم كریستاڵە نوورینانەدا ڕێى دەكرد .دوعا ،ویردى دانەبڕاوى سەر
لێوانى و ئاهـ و فیغانى گڕسەندووى ناخى بوو .بۆ تەنها ساتێكیش چییە بێ دوعا
نەبووە و هەرگيز ئەم كاسە كەوسەرییەى سەر لێوانى دانەناوە .مەردى مەیدانى
بزاوت و داوەرى ژیرى بوو ،كەچى لە عیبادەت و دوعاشدا هاوتا و وێنەى نەبوو.

(فەتانەت  -عيصمەت)
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هاوەاڵنیش كۆمەڵگەیەك بوون ڕەنگى پەرستشيان گرتبوو .بەاڵم هەر وەختێ
بیانویستایە شان بەشانى ئەو نازدارە بڕۆن ،لەپێ دەكەوتن و بەجێ دەمان -ڕۆحى
قطمیر قوربانى ئەو لەپێ كەوتە و بەجێماوانە بێ -كەچى ئەو نازدارە ئەوەى ناوى
ماندووبوون بوو نەیدەزانى و بێ وچان بەردەوام بوو لە ڕۆیشتن .ئاخر خواى گەورە
بۆ ئەوە بەدى هێنابوو تا هەمیشە بەرەو پێش بڕوات و لە پێشەنگیدا بێت.
لە میعراجیشدا جوبرەئیل (َعلَيِْه ا َّلسَلم) هەوڵى دا شان بەشانى بڕوات ،بەاڵم
عورووجى سەروەر گەیشتە خاڵێك ،ئیتر ئەویش تواناى لێبڕا ...ئەوەبوو پێى
فەرموو“ :بكەوە ڕێ ئەى پێغەمبەرى خوا ،هەرخۆت شاسوارى ئەم مەیدانەیت”.
بەڵێ ،مرۆڤێك بوو ،وەك ئەوە وابوو پێشبڕكێ لەگەڵ فریشتەكاندا بكات.
ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) لە بەرزترین لوتكەى هەستى بەندایەتى
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
و بڵندترين بورجى نزادا بوو .لە بڵندترینى ئاسۆكانەوە تەماشاى گەورەیى و
شكۆمەندى خواى بااڵدەستى دەكرد و ،لێوان لێو بوو لە واریدات و ،بە تاسەیەكى
ِك يَا
"ما َعرَ ْفنَا َك َح ّ َق َم ْع ِرفَت َ
بێگەردى واوە كە تێربوونى نەدەزانی ،دەیفەرمووَ :
َم ْع ُر ُ
وف 1و لەتاو نەناسینى تەواوەتى پەروەردگارى -ئەو نەناسینەى كە خودى
الدْرَاكِ ِإدْرَا ٌك “هەر
ناسینى ڕاستەقینەیە و حەزرەتى ئەبوبەكر بە ا َ ْل َع ْج ُز َع ِن ْ ِ
ئەوەندەى تێبگەین كە دەستەوسانین لە تێگەیشتن ،ئیتر ئەوە بۆ خۆى خودى
تێگەیشتنە 2”.گوزارشتى لێكردووە -ناخى تاسەى سەندبوو .بەگوێرەى ئاسۆ
پیرۆزەكەى خۆى هەر دەیفەرموو :ه َْل ِم ْن َم ِزید؟..

 1المناوي ،فيض القدير 410/2؛ األلوسي ،روح المعاني .202/17 ،79/4
 2قشيري ،الرسالة القشيرية ،ال 300؛ إمام غزالي ،إحياء علوم الدين  ،305 ،252/4المقصد
األسنى ال( .54ئەم شێوەيەيەى دەقەكە لە "إحياء علوم الدين"ەوە وەرگيراوە).
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چەپكێك لە نزاكانى
ئەوەى ڕاستى بێت بەنیاز نین لەم بڕگەیەدا بچینە خزمەت تەواوى نزا
شیرینەكانى پێغەمبەرى پێشەوا و شیكارى هەموویان بكەین .الى جەنابیشتان
(صلَ ُ
ئاشكرایە كە تەنها بە مەبەستى ئاماژە پێدانێك بە گەورەیى سەروەرمان َ
وات
َسالُمُه َعلَيِْه) لە نزا و پاڕانەوەدا دەستمان دایە ئەم بابەتە .ئێستاش پێم خۆشە لە
هلل وَ
اِ
نێوەندى هەزاران دوعاى ئەو سەروەرەدا ،چەند دانەیەكیان بە نموونە بهێنینەوە و
خاڵى كۆتایى ئەم باسەش دابنێین.

 .١پێش خەوتن
نوستن برا بچووكى مردنە 1.جا بۆیە كاتێك مرۆڤ دەچێتە پێخەفى خەوەوە،
دەبێت بەم هەستەوە چاوانى لێك بنێت .چونكە لەوانەیە ئەم چاولێكنانەى ،دوایەمین
چاولێكنانى ئەو كەسە بێت لە دنیادا .كەوابێ پێویستە چوونە ناو جێگا ،هاودەم
لەگەڵ بێدارى و سەرنجێكى ورددا بێت نەوەك غەفڵەت و بێ ئاگایی.

ُ
پێغەمبەر َ
َسلَّ ْم) بەر لەوەى بچێتە ناو جێگاوە ئەم دوعایانەى
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
دەخوێند :سەرەتاى سورەتى "البقرة" و سێ ئایەتى كۆتایى ئەو سورەتە 2،آية
الكرسي 3،سورەتى "یـس" 4،سورەتى "السجدة" 5،سورەتى "الملك" 6،پاشان یەكى سێ
جار سورەتى "اإلخالص" و "المعوذتين" واتە سورەتەكانى "الفلق" و "الناس" و يەك
1
2
3
4
5
6

طبراني ،المجمع األوسط 342/8 ،282/1؛ بيهقي ،شعب اإليمان .183/4
دارمي ،فضائل القرءان .14
ترمذي ،فضائل القرءان 2؛ دارمي ،فضائل القرءان .14
هيثمي ،مجمع الزوائد 97/7؛ إبن حجر ،المطالب العالية .358/3
ترمذي ،فضائل القرءان  ،9دعوات 22؛ إبن حجر ،المطالب العالية .358/3
ترمذي ،فضائل القرءان  ،9دعوات .22
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جاريش سورەتى "الكافرون" 1.پاشان هەردوو دەستى لێكدەنا و فووى پیادەكرد و
چەندێك دەستى بگەیشتایە ،دەیهێنا بە جەستەى موبارەكیدا 2.دواتریش كۆمەڵێك
دوعاى زۆرى ترى دەخوێند كە لێرەدا بە هۆى درێژەكێشانى باسەكەوە ،بوارى
ئاماژە پێدانیانمان نییە و خوێنەرى ئازیز حەواڵەى ئەو بەرهەمە ناوبراوەى سەرەوە و
سەرچاوەكانى ترى دوعا دەكەین .خوازیاران دەتوانن لە ڕێى ئەو سەرچاوانەوە بچنە
خزمەت گوڵزارى نوورینى ئەو دوعایانە و بەرۆكى هەموو سات و گۆشەیەكى
ژیانیان بەگوڵ خەماڵو بكەن.

 .٢كاتى چوونە ناو جێگا

پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ َ
َسَلم) كاتێك دەچووە ناو جێگەوە  ٣٣جار
فضُل َصَلٍة وَ
سبحان اهلل ٣٣ ،جار الحمد هلل ٣٣ ،جار (لە ڕیوایەتێكدا  )٣٤اهلل اكبر ى دەكرد و
بەدواشیدا گەلێ دوعاى ترى دەخوێند 3.یەكێك لەو دوعایانەش ئەمەیە:

كَ ،وف َ ّوَ ْض ُت أ َ ْم ِري
كَ ،و َو ّ َج ْه ُت َو ْج ِهي ِإل َ ْي َ
ال ٰ ّل ُه ّ َم ِإنِّي أ َ ْسلَ ْم ُت ن َ ْف ِسي ِإل َ ْی َ
ك ِإ ّ َل
كَ ،ل َم ْل َجأ َ َو َل َم ْن َجا ِم ْن َ
ك رَ ْغبَة ً َورَهْبَة ً ِإل َ ْي َ
كَ ،وأ َ ْل َجأْ ُت ظ َ ْه ِري ِإل َ ْي َ
ِإل َ ْي َ
ك
آم ْن ُت بِكِ تَابِ َ
ِإل َ ْي َ
ت ،ال ٰ ّل ُه ّ َم ِقنِي َع َذاب َ َ
ت َون َ ِب ِيّ َ
ك الَّذِ ي أ َ ْنزَ ْل َ
ك الَّذِ ي أ َ ْر َس ْل َ
كَ ،
وت َوأ َ ْحيَا
ث عِ بَا َدكَ ،بِ ْاس ِم َ
ي َ ْو َم ت َ ْب َع ُ
ك أ َ ُم ُ

“خودایە ،وا خۆمم دایە دەست تۆ و ڕووم كردە تۆ و هەموو كاروبارێكى
خۆمم سپاردە تۆ .ئومێد بە ڕەحمەتت و ترس لە سزات پشتم بە تۆ بەست .هیچ
پەنا و داڵدەیەك نییە لە خۆت مەگەر هەر بۆالى خۆت .باوەڕى تەواوم هێناوە بەو
 1أبو داود ،األدب 108؛ ترمذي ،دعوات .22
 2ترمذي ،دعوات .22-21
 3بخاري ،فضائل الصحابة  ،9دعوات 11؛ مسلم ،ذكر .80
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كتێبەى نازڵت كردووە و بەو پێغەمبەرەیش كە ڕەوانەت كردووە( .مەرجە پێغەمبەر
تەصدیقى پێغەمبەرایەتییەكەى خۆى بكات ).خودایە ،بمپارێزە لە سزاى خۆت لەو
ڕۆژەدا كە بەندەكانت زیندوو دەكەیتەوە ،تەنها بە ناوى تۆوە دەمرم و هەر بە ناوى
1
تۆشەوە زیندوو دەبمەوە”.
ئینجا دەستى ڕاستى دەخستە ژێر سەرى و ئەژنۆكانى كەمێك دەنوشتاندەوە
و لەسەر الى ڕاست دەنووست 2.ئەمە نووستنێك بوو لە پێناو هەستانەوەدا .ئاخر
چونكە ئەو هەمیشە لە جۆش و خرۆشى هەستانى شەودا بوو.

 .٣هەستانى بۆ شەونوێژ
هەستانەوەشى بۆ شەونوێژ بەم دوعایە دەڕازاندەوە:
الس َما َو ِ
ك ا ْل َح ْم ُد
ال ٰ ّل ُه ّ َم ل َ َ
ات َو ْال َ ْر ِض َو َم ْن فِی ِه ّ َنَ ،ول َ َ
ْت ق َ ِیّ ُم ّ َ
ك ا ْل َح ْم ُد أَن َ
الس َما َو ِ
الس َما َو ِ
ات
ْت َمل ُ
ات َو ْال َ ْر ِض َو َم ْن فِی ِه ّ َن ،ول َ َ
ِك ّ َ
ور ّ َ
أَن َ
ك ا ْل َح ْم ُد أَن َ
ْت نُ ُ
َو ْال َ ْر ِض َو َم ْن فِی ِه ّ َن

“خودایە ،سوپاس و ستایش هەر بۆ تۆیە .تۆ قەییوم(ڕاگیركەرى) ئاسمانەكان
و زەوى و ئەوەیشى كە تێیاندایە .دیسان سوپاس و ستایش هەر بۆ تۆیە ،تۆ
ئەو خاوەن موڵكەيت كە خاوەنى ڕاستەقینەى ئاسمانەكان و زەوى و ئەوەیشى كە
تێیاندایە .دیسانەوە سوپاس و ستایش هەر بۆ تۆیە ،تۆ نوورى ئاسمانەكان و زەوى
3
و ئەوەیشى كە تێیاندایە”.
لە ڕاستیدا خوێندنى ئەم نزایە بەو نیوەشەوە زۆر واتادارە .چونكە لە شەودا
 1بخاري ،دعوات 7-6؛ ترمذي ،دعوات .16
 2أبو داود ،األدب 98؛ نسائي ،صيام 70؛ أحمد بن حنبل ،المسند .414 ،400/1
 3بخاري ،تهجد  ،1توحيد 35 ،8؛ أحمد بن حنبل ،المسند .358/1
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ئاسمان بەهەموو شكۆ و ڕەونەقێكیەوە دەردەكەوێت .ئەستێرەكانیش ورشەیان دێ
و چاو دەتروكێنن .هەموو ئەم دیمەنە دڵڕفێنانەش مەگەر هەر خوا خۆى بزانێ
چاووگى چ واتاگەلێك لە دەروونى مرۆڤدا دەتەقێنن .سەر ڕووى زەمینیش
دڵبەستەى هەمان هەماهەنگییە .جا ئیتر لەم نزایەدا حەمد و سەناى ئەو
پەروەردگارە دەكرێت كە لەنێو هاوسەنگييەكى سەرسووڕهێن و جوانييەكى بێ
وێنەدا ئاسمان و زەمینى ڕاگیركردووە.
زۆربەى زانایان واى بۆدەچن كە ناوى پیرۆزى "القَیُّوم" یەكێك بێت لە ناوەكانى
"اإلسم األعظَم" .ئەوەتا پێغەمبەرى سەروەریشمان لە كاتى حەمد و سەناى
ُ
پەروەردگاریدا ،زۆربەى جار جیلوە و درەوشانەوەكانى ئەم ناوەى دەكردە تكاكار و
بەو جۆرە سوپاس و ستایشى خواى گەورەى دەكرد.

"ملِك"یش
"م ْلك"یش و" ِم ْلك"یش هەر هى خواى گەورەیە َ
(جَّل َجَللُُه) .كەواتە َ
ُ
"مالِك"یش تەنها هەر ئەوە.
و َ

بڕواننە ئەو عەهد و پەیمان و صەداقەتەی ،دوو سێ سەعات لەمەوبەر بەڵێن
و پەیمانەكەى نوێ كردەوە و خەوت .وا ئێستاش كە بەخەبەر دێت ،یەكەم كارێ
بیكات ،نوێكردنەوەى بەڵێن و پەیمانەكەیەتی .چونكە ئەوەندە نابێت لەو گەشتەى
جیهانەكانى ئەودیوەوە بەرەو جیهانى بینراو گەڕاوەتەوە كە لە خەودا بەناویاندا
گەڕابوو .بۆیە دەبوایە پەیمانەكەى نوێ بكاتەوە.
ئینجا لەسەر دوعاكەى بەردەوام دەبێت:
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ك َح ّ ٌق َوا ْل َجنّ َ ُة
ْت ا ْل َح ُّق َو َو ْع ُد َك ا ْل َح ُق َو ِلقَائ َُك َح ّ ٌق َوق َ ْولُ َ
َول َ َ
ك ا ْل َح ْم ُد أَن َ
َّ ُ
اهللتَع َ
ح ّ َم ٌد َ
السا َع ُة
(صلَى
َاىل َعلَيِْه وَ
َسلَّ ْم) َح ّ ٌق َو ّ َ
َح ّ ٌق َوالنّ َُار َح ّ ٌق َوالنّ َ ِبيُّو َن َح ّ ٌق َو ُم َ
ك
آم ْن ُت َو َعلَ ْي َ
ك أ َ ْسلَ ْم ُت َوبِ َ
َح ّ ٌق .ال ٰ ّل ُه ّ َم ل َ َ
ك أَن َ ْب ُت َوبِ َ
ك تَوَ ّكَ ْل ُت َو ِإل َ ْي َ
ك َ
ك َحاك َْم ُت ف َ ْ
اغف ِْر لِي َما ق َ ّ َد ْم ُت َو َما أ َ ّ َخ ْر ُت َو َما أ َ ْسرَ ْر ُت َو َما
اص ْم ُت َو ِإل َ ْي َ
َخ َ
ْت
ْت ا ْل ُمؤَ ِّخ ُر َل ِإلَهَ ِإ ّ َل أَن َ
ْت ا ْل ُم َق ِ ّد ُم َوأَن َ
ْت أ َ ْع ُل ُم بِ ِه ِمنِّي ،أَن َ
أ َ ْعلَ ْن ُت َو َما أَن َ
اللِ
َو َل َح ْو َل َو َل قُ ّوَةَ ِإ ّ َل بِ ٰ ّ

“سوپاس و ستایش بۆ تۆ ،تۆ حەقیت .بەڵێنت ڕاستە .دیدارت ڕاستە.
فەرمایشتت ڕاستە .بەهەشت و دۆزەخیش ڕاستن .پێغەمبەران و حەزرەتى محمد
َّ ُ
اهللتَع َ
َ
َسلَّ ْم) ڕاستن .ڕۆژى قیامەتیش ڕاستە.
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ
خودایە ،خۆم ڕادەستى تۆ كرد .ئیمانم بە تۆ هێنا .پشتم بە تۆ بەست ،بۆ الى
تۆ گەڕامەوە ،تەنها بە كۆمەكى تۆ بەربەرەكانێ دەكەم و داوەریشم تەنها بۆ الى
تۆیە .دەسا لە گوناهى لەمەوپێش و لەمەودوام خۆشبە (بوارم مەدە لە داهاتوودا
گوناهـ بكەم ،دەرگاكانى گوناهم بەڕوودا دابخە) .لەو گوناهانەشم خۆشبە كە
بەنهێنى یان بەئاشكرا ئەنجامم داون .لە هەموو ئەمانەش زیاتر لەو گوناهانەشم
خۆشبە كە خۆت زۆر لە من باشتر دەیانزانیت (چونكە لەوانەیە ئاگادارى ئەوە بم
كە بەدڵمدا دێت .بەاڵم مەرج نییە ئاگادارى ئەو شتانە بم كە بە "سر" و "خفي"
و "أخفى"مدا گوزەر دەكەن .دەسا ئەگەر بێ ئەوەى من پێم زانیبێت ،الدانێك لەم
هەستانەمدا ڕووى دابێت ،ئەوا لەبەر ئەوەش لێم خۆشبە .هەر خۆت پێشخەريت
هەر خۆشت پاشخەر .هیچ پەرستراوێك نییە جگە لە تۆ ،خاوەن هێز و دەسەاڵت
1
و تواناش بەتەنها خواى گەورەیە”.
كاتێك دەوترێت "حەق" ،ئەوا بەگوێرەى دەستوورى“ :ڕەهايى ناوبردن دەڕوانێتە
 1بخاري ،تهجد  ،1توحيد 35 ،8؛ أحمد بن حنبل ،المسند .358/1
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كەماڵى ئەو زاتە ”.یەكەمین شت كە دێت بە مێشكى مرۆڤدا ،خواى گەورەیە
ُ
(سبَْحانَُه وَتَ َ
عال) .بەمەش پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) بەوپەڕى ڕوونى و
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
ُ
ئاشكرایى ڕايدەگەیەنێت كە هەر شتێك لە اليەن ئەو خودا حەقەوە بێت ،حەق و
ڕاستییە.
ئەوەبوو پێش ئەوەى بخەوێت تەسلیمیەتى خۆى عەرزى پەروەردگارى كردبوو.
ئینجا هەر كە خەبەریشى دەبێتەوە ،دووبارە تەسلیمیەتى خۆى دووپات دەكاتەوە
و ئیمانەكەى ڕادەگەیەنێت .ئیتر بەم چەشنە ،هاودەم لەگەڵ ئیمانێكى وەها و
هەستێكى تەسلیمیەتى قووڵى لەم جۆرەوە هەنگاو دەنێتە ڕۆژێكى نوێى ژیانیەوە.
اللِ .جا خۆ ئەگەر مرۆڤ
دوعاكەش بەم بڕگەیە دێتە پایانَ :ل َح ْو َل َو َل قُ ّوَةَ ِإ ّ َل بِ ٰ ّ
(جَّل َجَللُُه) ،ئەوا ناتوانێت
پەنا نەباتە بەر هێز و دەسەاڵتى خواوەندى بااڵدەست َ
لەژێر بارى قورسى ئەركەكانى سەرشانیدا دەربچێت .چونكە ئیمان و تەوەككول
و تەسلیمیەت شتانێكن تەنها بە ویستى خواى گەورە بەدەست دێن .خۆ ئەگەر
ئەو ویستى لەسەر نەبێت و پشتیوان و یاریمەتیدەر نەبێ ،ئەوا كێ هەیە بتوانێت
ئەو بدۆزێتەوە و بە دیدارى شادبێت؟ جا مادەم وایە ،هەركەسەو بەگوێرەى ئاستى
خۆی ،ناچارە كە پەنا بەرێتە بەر حەول و قووەتى خواى گەورە.
(صلَ ُ
جا ئیتر سەروەرمان َ
َسالُمُهَعلَيِْه) بەم هەست و بیرەوە و لەپاش ڕەخساندنى
هلل وَ
وات ا ِ
كەشێكى مەعنەوى لەم جۆرە ،دەستى دەكرد بە نوێژ و زوڵفى تارى شەوى بە تافەى
فرمێسكەكانى ئاودامان دەكرد.

بەتایبەت لەو نوێژە سوننەتانەدا كە بەتەنیا ئەنجامى دەدان ،زۆر دوعاى دەكرد
و هەتا بكرایە درێژى دەكردەوە .كاتێكیش دەستى دەكرد بە نوێژ ،پێش سوورەتى
ي
دْت ب َ ْ َ
فاتیحە ئەم دوعایانەى دەخوێند :اَل ٰ ّل ُه ّ َم بَاعِ دْ ب َ ْي ِن َوب َ ْ َ
ي ك ََما بَا َع َ
ي َخطَايَا َ
ا ْل َم ْش ِر ِق َوا ْل َم ْغ ِر ِب “خودایە نێوانى من و گوناهەكانم دوور بخەرەوە .وەك چۆن
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نێوانى خۆرهەاڵت و خۆرئاوات دوور خستووەتەوە”.

1

ض ِم َن ال ّ َدن َ ِس “خودایە ،لە
ي ك ََما يُن َ ّ َقى الثّ َ ْو ُب ْال َ ْبيَ ُ
اَل ٰ ّل ُه ّ َم ن َ ّق ِِن ِم ْن َخطَايَا َ
هەڵەكانم پاكژم بكەرەوە ،هەروەك چۆن پۆشاكى سپى لە چڵك و پەڵە پاك
2
دەكرێتەوە”.
دواى ئەمانەش "سبحانك"ى دەخوێند و لەپاش ئەم هەموو تەسبیح و تەقدیسە
ئەوجا دەستى دەكرد بە خوێندنى سورەتى "الفاتحة" .ئەگەرچى لەم نێوەندەدا
ُ
پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) چەندین دوعاى تریشى دەخوێند ،بەاڵم
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
ئێمە دیسان ئازیزانمان ڕەوانەى كۆكراوەى نزاكان دەكەین و بەم ئەندازەیە دەست
هەڵدەگرین.

 .٤بەیانیان كە هەڵدەستا
ئازيزى گيانان لەگەڵ تيرۆژى بەرەبەياندا ،ئەم دوعايە دەبووە ئاورنگى سەر
پەڕەى سەوسەنى زوبانى:
يع
ك َو َم َلئِ َكتَ َ
اَل ٰ ّل ُه ّ َم ِإنِّي أ َ ْصبَ ْح ُت أُ ْش ِه ُد َك َوأُ ْش ِه ُد َح َملَةَ َع ْر ِش َ
ك َو َج ِم َ
ْت ٰ ّ ُ
ك
ْت َوأ َ ّ َن ُم َح ّ َمدا ً َع ْب ُد َك َورَ ُسولُ َ
ِك بِأَنّ َ َ
َخ ْلق َ
الل َل ِإلَهَ ِإ ّ َل أَن َ
ك أَن َ

“خودایە ،وا ڕۆژم كردەوە و دان دەنێم بەوەدا كە :خۆت و هەڵگرانى عەرش
و فریشتەكان و سەرجەمى بوونەوەران بە شاهێد دەگرم كە وا تۆ ئەو خوایەیت كە
َّ ُ
اهللتَع َ
جگە لەو ،هیچ خوایەكى تر بوونى نییە و محمد َ
َسلَّ ْم)یش بەندە
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ
3
و نێرراوى تۆیە”.
 1بخاري ،تهجد 16؛ مسلم ،مسافرين .204-203 ،125
 2بخاري ،األذان  ،89دعوات 39؛ مسلم ،مساجد .147
 3أبو داود ،األدب 110؛ ترمذي ،دعوات .78
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بەڵێ ،هەموو ئەوانە بە شاهێد دەگرم و دەیانهێنمە زمان .لەنجەوالرى درەختەكان
و شنە و لەرینەوەى گەاڵكان و هاژە و خوڕەى ئاوەكان دەخەمە پاڵ شاهێدیيەكەى
خۆم و وەك دەنگێك كە لە سەنفۆنیاوە بەرز بووبێتەوە ،ئاوا منیش سەداى زواڵڵى
هەموویان ،پێشكەش بە تۆ دەكەم.
(صلَ ُ
لە ڕاستیدا ئەم پێشكەش كردنەى سەروەرمان َ
َسالُمُه َعلَيِْه) ،زادەى
هلل وَ
وات ا ِ
بەرینى هەست و ئیدراك و ،قووڵى ئەو پەیوەندییەى بوو كە لەگەڵ پەروەردگاریدا
هەیبوو .خۆ گەر بێت و كەسێكى تر هەمان ئەو ڕستانەش دووبارە بكاتەوە ،هێشتا
هەر ناتوانێت بگاتەوە بە هەمان ئاست و ،هەرگيز ئەو قووڵییەى دەستگیر نابێت.

ُ
وەك دەبینین ،پێغەمبەرى پێشەوا َ
َسلَّ ْم) سەرجەمى بوونەوەران،
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
بەتایبەت نزیكترین فریشتەكان لە پەروەردگارەوە و ،ئاسمان نشینان كە سەرپەرشتى
بوونەوەران دەكەن ،دەگرێت بە شایەت ..و ئەو حەمد و سەنایەى دەیەوێت پێشكەشى
پەروەردگارى جيهانيانى بكات ،ئاوێتەى هەناسەكانى ئەوانى دەكات و بەو شێوەیە
عەرزى حوزوورى ئیالهى دەكات .لە ڕاستیدا ئاوێتە بوونى نزاكانى سەروەرمان
لەگەڵ هەناسەى فریشتەكاندا ،هەست و تێگەیشتنێكى وا الى ئێمە دروست دەكات،
كە ئەمە پوختەكەیەتی :كاتێك لە دەرگاى گەورەكان دەدەین ،سەرەتا پێویستە
بەدواى دەستێكدا بگەڕێین كە لە دەرگاكە بدات ...بۆیە خاوەن فیراسەتێكى
ُ
(رضي
اهللَعنُْه) ،لە كاتى وشكە ساڵییەكەى مەدینەدا،
مەزنى وەك حەزرەتى عومەر
َ
ُ
(رضي اهلل َعنُْه) دەگرێت و دەیباتە سەر بەرزاییەك ،ئینجا
دەستى حەزرەتى عەبباس
َ
دەستى حەزرەتى عەبباس بەرز دەكاتەوە و بەم جۆرە دەپاڕێتەوە“ :خوایە گیان،
ئەمە دەستى مامى خۆشەویستەكەى خۆتە ،دەسا تو خاترى ئەم دەستە بارانمان
بۆ ببارێنە ”.هاوەاڵن دەڵێن هێشتا دەستى دانەنابووەوە ،باران بەلێزمەدەستى كردە
بارين .ئەمە فیراسەتێكى عومەرى بوو و ئەم وانەیەشى لە سەروەرمانەوە وەرگرتبوو
كاتێك نزا و پاڕانەوەكانى تێكەڵ بە هەناسەى فریشتەكان دەكرد .كەڵە دەردمەندى
سەدەش بە هەمان هەست و شعوورەوە دوعا دەكات و دەڵێت:
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َاصي أ َ ْخ َجلَ ْت ِني و َِش َّد ُة ا ْل َغ ْفلَ ِة أ َ ْخ َفت َْت
ِإلَ ِهي َال ّ ُذن ُ
ُوب أ َ ْخ َر َس ْت ِني َو َك ْث َر َة ا ْلمَ ع ِ
ْت َس ِّي ِدي و ََسن َِدي
صو ِ
َاب َم ْغ ِف َرتِ َك بِ َ
ص ْوتِي َفأَد ّ ُُق ب َ
َ
َاب َرحْمَ ِت َك وَأُنَا ِدي ِفي ب ِ
َّ
الشي ِْخ َعب ِْد ا ْل َق ِا ِدر ا ْل َكي َْلنِي...

“خودایە ،گوناهەكان الڵیان كردووم .زۆرى سەرپێچییەكانیشم ڕووزەرد و
شەرمەزاریان كردووم .چڕى پەردەى بێ ئاگايیشم دەنگى كپ كردووم .جا بەم
حاڵەوە لە دەرگاى ڕەحمەتت دەدەم و لەبەر قاپى لێبووردەيیتدا دەنگ و هەناسەى
گەورە و سەردارم "شێخ عبدالقادرى گەیالنی" دەكەمە تكاكار و بە نزا ناسكە
1
هاوڕازەكەى كە الى دەرگاوان قبوڵكراوە ،لەقاپى میهر و بەزەییت دەدەم”.
لە نێو زیكرەكانى بەیانیانى پێغەمبەرى خوادا چاومان بەم نزا شیرینەش
دەكەوێت:
ات َو ْال َ ْر ِض َعال َِم ا ْلغ َْي ِب َو ّ َ
السما َو ِ
الكْرَ ِام،
الش َها َد ِة ذَا ا ْل َج َل ِل َو ْ ِ
اَل ٰ ّل ُه ّ َم فَا ِط ِر ّ َ
ك َش ِهيدا ً
ك فِي َهذِ ِه ا ْل َحيَا ِة ال ُّدنْيَا َوأُ ْش ِه ُد َك َو َكف ََى بِ َ
ف َ ِإنِّي أ َ ْع َه ُد ِإل َ ْي َ

“خودایە ،ئەى ئەفرێنەرى ئاسمانەكان و زەمین ،ئەى زانا بە جیهانى پەنهان و
ئاشكرا ،ئەى خاوەن دەسەاڵت و شكۆ و بەخشندەیی ،وا من لەم ژیانى دنیایەدا
2
پەیمانت پێ دەدەم و بە شایەتیشت دەگرم ،هەر خۆشت بەسيت بۆ شایەتی”.
ئەوەى جێى تێڕامانە لێرەدا ،بەكارهێنانى ناوى "الفاطر"ە .چونكە ئێمە دەزانین
وشەگەلێكى تریشمان هەن كە هاوواتاى ئەم ناوەن ،لەوانە :البارئ – الخالق –
الجاعل .دەكرێ لە بەكارهێنانى وشەى "الفاطر"دا ئەم واتایانەى خوارەوە بەهەند
وەرگیرابێت:
 1بخاري ،إستسقاء  ،3اصحاب النبي 22؛ حكيم ،المستدرك .377/3
 2أحمد بن حنبل ،المسند 191/5؛ طبراني ،المجمع الكبير .119/5
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هەر تۆ ئاسمانەكان و زەمینت بەگوێرەى فیترەت بەدیهێناوە و ڕامت كردوون
بۆ ئەو یاسا فیترییانە .لەنێو ئەم یاسا فيترییانەدا ،هەر یەك لە زانستەكانی
پزیشكى و فیزیا و كیمیا و فیزیاى گەردوونى و گەردوونزانى هەریەكەیان یاسا
و ڕێساى تایبەتى خۆى هەیە .هەر دەڵێى هەموو بەیانییەك ئەم یاسایانە نوێ
دەبنەوە و سەرلەنوێ خۆیان نمایش دەكەنەوە .بەڵێ ،ئەوە تۆیت كە ئەم ڕێسا و
سیما پڕشنگدارەت پێ بەخشیون.

 .٥دەمەو ئێواران

پێغەمبەرى خوا (َعلَیِْهأَ ُ
َسَلم) كە لەگەڵ هەڵهاتنى خۆردا ساتەكانى
لف َصَلٍة وَ
گزنگى بەو دوعایەى سەرەوە و سەدەهاى وەك ئەوە دەڕازاندەوە ،وەختێك خۆریش
ئاوا دەبوو و تاریكى ڕەشماڵى ڕەشى خۆى هەڵدەدا ،ئەم دوعایەى دەخوێند .جا
ُ
ئەو دوعایانە دەبوونە خۆرى ڕۆژانیشى و شەوانیشی .شەوانى پێغەمبەر َ
(صلََّى اهلل
َسلَّ ْم) بەوێنەى ڕۆژگارەكانى ڕۆشن و پرشنگدار بوون .نزا و پاڕانەوەكان ،لە
َعلَيِْه وَ
ئاسمانى شەوى ئەو نازدارەدا دەتوت چراى نوورپەخشن .جا ئیتر ئەویش هەرگیز
هەڵكردنى ئەو چرایانەى فەرامۆش نەدەكرد:

يع
ك َو َم َلئِ َكتَ َ
اَل ٰ ّل ُه ّ َم ِإنِّي أ َ ْم َس ْي ُت أُ ْش ِه ُد َك َوأُ ْش ِه ُد َح َملَةَ َع ْر ِش َ
ك َو َج ِم َ
ك َوأ َ ّ َن ُم َح ّ َمدا ً
ْت ٰ ّ ُ
يك ل َ َ
ْت َو ْح َد َك َل َش ِر َ
ِك بِأَنّ َ َ
َخ ْلق َ
الل َل ِإلَهَ ِإ ّ َل أَن َ
ك أَن َ
ك
َع ْب ُد َك َورَ ُسولُ َ

“خودایە ،وا من ئێوارەم بەسەردا هات ،خۆت و هەڵگرانى عەرشت و
فریشتەكانت و سەرجەمى بوونەوەرانت بە شایەت دەگرم كە هەر خۆت "اهلل"یت و
هیچ پەرستراو و خودایەكى تر نییە جگە لە تۆ ،تاك و تەنها و بێ شەریكیت و
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حەزرەتى محمد (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم)یش بەندە و نێردراوى تۆیە”.

1

(صلَ ُ
هەر ڕوكنێكى نوێژەكانى ئەو سەروەرە َ
َسالُمُه َعلَيِْه) ،وەك پەیژەیەكى
هلل وَ
وات ا ِ
نوورانى وەهایە كە بەرەو عەرش بەرز بووبێتەوە .پلیكانەكانى ئەو پەیژەیەش لە
دوعا پێكهاتووە.

ئەو كەشە نوورانییەش كە لە دەمى خۆ ئامادەكردن بۆ نوێژدا دروست دەبێت،
پەیوەنديیەكى توندوتۆڵى بەو نوورانى بوونەوە هەیە كە لە ناو نوێژدایە.
دەم بە دوعا دەچووە ئەدەبخانە و هەر بەدەم دوعاشەوە دەهاتە دەر .لە دەسپێكى
دەستنوێژدا دوعایەكى دەكرد و لە كاتى شوشتنى ئەندامەكانیشیدا دوعایەكى تر،
وەختێكیش لە دەستنوێژ دەبووەوە ،كۆمەڵێك دوعاى تر .لەدواى بانگ دوعایەكى
دەكرد .وەختێكیش دەستى دەكرد بە نوێژ دوعایەكى تر ،كە بەرەو مزگەوت
هەنگاوى دەنا ،كە دەچووە ناو مزگەوت ،كە لە مزگەوت دەهاتە دەرەوە ،لە هەموو
ئەم حاڵەتانەدا كۆمەڵە دوعایەك هەبوو كە دەیخوێند .كاتێك نوێژى دادەبەست،
ڕاستەوخۆ بەدواى تەكبیرى دەستپێكردندا دوعاى دەكرد .لە ڕكوع ،سوجدە ،قیام،
لەنێوانى دوو سوجدەكە ،تەحیات و لەپاش سەالم دانەوەشدا كۆمەڵە دوعایەكى
ُ
جۆراوجۆر هەبوون و تا بكرایە پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) درێغى نەدەكرد
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
لە خوێندنیاندا.

 1ترمذي ،دعوات 78؛ أبو داود ،األدب .100
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 .٦لە ناو نوێژدا
لە پاش تەكبیرى دەستپێكردن ئەم دوعایەى دەخوێند:
الس َما َو ِ
ض َحنِيفا ً ُم ْسلِما ً َو َما أَنَا ِم َن
َو ّ َج ْه ُت َو ْج ِهي ِل ّلَذِ ي فَطَرَ ّ َ
ات َو ْال َ ْر َ
ين َل
ِينِ ،إ ّ َن َص َلتِي َونُ ُسكِ ي َو َم ْحيَا َ
ي َو َم َماتِي ِ ٰ ّلِ رَ ِ ّب ا ْل َعال َ ِم َ
ا ْل ُم ْش ِرك َ
َ
يك ل َ ُه ِوبِ َذل َ ُ
ِك َل ِإلَهَ ِإ ّ َل
ْت ا ْل َمل ُ
َش ِر َ
ين .اَل ٰ ّل ُه ّ َم أَن َ
ِك أ ِم ْر ُت َوأنَا ِم ِن ا ْل ُم ْسل ِِم َ
ْت رَبِ ّي َوأَنَا َ َع ْب ُدكَ ،ظَلَ ْم ُت ن َ ْف ِسي َو ْاعتَرَ ْف ُت بِ َذ ْن ِبي ف َ ْ
اغف ِْر لِي ذُنُوبِي
ْت ،أَن َ
أَن َ
ْت...
وب ِإ ّ َل أَن َ
َج ِميعا ً ِإنّ َ ُه َل ي َ ْغف ُِر ال ُّذنُ َ

“من ڕووم كردە ئەو زاتەى ئاسمانەكان و زەمینى بەدى هێناوە و جگە لەو
پشتم لە هەموو شتێكى تر كردووە و تەسلیمى ئەو بووم .هەرگیز لەوانەش نیم كە
هاوبەش بڕیار دەدەن .بە دڵنیاییەوە هەموو نوێژ و پەرستش و ژیان و مردنم هەر
بۆ خواى پەروەردگارى جیهانیانە .ئەو زاتە هیچ هاوەڵ و هاوبەشێكى نییە .منیش
هەر بەمە فەرمانم پێكراوە و یەكێكم لە موسڵمانان .خودایە تۆ مەلیكیت ،هیچ
خوایەكى تر نییە جگە لە تۆ .تۆ پەروەردگارى منى و منیش بەندەى تۆ .ستەمم
لە نەفسى خۆم كردووە و دان دەنێم بە گوناهەكانمدا ،سا لە هەموو گوناهەكانم
1
خۆشبە ،چونكە جگە لە تۆ ،هیچ كەسى تر نییە لە گوناهان خۆشبێت”.
یەكێكیش لەو دوعایانەى كە لە ڕكوعدا دەخوێنرێت ئەمەیە:
ك َس ْمعِي
ك أ َ ْسلَ ْم ُتَ ،خشَ َع ل َ َ
آم ْن ُت َول َ َ
ك رَك َْع ُت َوبِ َ
اَل ٰ ّل ُه ّ َم ل َ َ
ك َ
َوب َ َص ِري َو ُم ِّخي َو َع ْظ ِمي َو َع َص ِبي َو َما ْاستَ َق ّلَ ْت بِ ِه ق َ َد ِمي ِ ٰ ّلِ رَ ِ ّب
ين
ا ْل َعال َ ِم َ
 1مسلم ،مسافرين 201؛ ترمذي ،دعوات 32؛ أبو داود ،صالة 118؛ أحمد بن حنبل ،المسند
.94/1
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“خودایە ،ڕكوعم بۆ تۆ برد ،باوەڕم بە تۆ هێنا و خۆم دایە دەست تۆ .گوێ
و چاو و مۆخ و ئێسقان و كۆئەندامى دەمارم ،وە هەر شتێك پێیەكانم هەڵیان
1
گرتبێ ،ملكەچ و گوێڕایەڵى خواوەندى پەروەردگارى جیهانیانن”.
كە لە ڕكوعیش هەڵدەستایەوە ئەم دوعایەى دەخوێند:
السما َو ِ
ات َو ِم ْل َء ْال َ ْر ِض َو ِم ْل َء َما ب َ ْين َ ُه َما َو ِم ْل َء َما
اَل ٰ ّل ُه ّ َم ل َ َ
ك ا ْل َح ْم ُد ِم ْل َء ّ َ
ْت ِم ْن َش ْي ٍء ب َ ْع ُد
ِشئ َ

“خودایە حەمد و سەنا هەر بۆ تۆيە .پڕ بە پڕى ئاسمانەكان و پڕ بە پڕى
زەمین و پڕاوپڕى ئەوەش وا لە نێوانیاندا و پڕاوپڕى هەرشتێكى تر كە لەمەودوا
2
ویستت لەسەرى بێت(و بەدى بهێنیت) ،حەمد و سەنا بۆ تۆ خودایە”.
كاتێك دەچووە سوجدەشەوە دەیفەرموو:
ك أ َ ْسلَ ْم ُت َس َج َد َو ْج ِهي ِل ّلَذِ ي َخلَ َق ُه
آم ْن ُت َول َ َ
دْت َوبِ َ
اَل ٰ ّل ُه ّ َم ل َ َ
ك َس َج ُ
ك َ
َو َصوَر ُه َو َش ّ َق س ْم َع ُه َوب َ َصر ُه تَبار َك ٰ ّ ُ َ
ِين .اَل ٰ ّل ُه ّ َم ْاغف ِْر لِي
َّ
الل أ ْح َس ُن ا ْل َخا ِلق َ
َ َ
َ
ذ َ ْن ِبي ُك ّلَ ُه ِدقّ َ ُة َو ِج ّلُ ُه َوأ َ ّوَلُ ُه ُوآخِ ُر ُه َو َع َلنِيَتَ ُه َو ِس ّرَ ُه

“خودایە ،سوجدەم بۆ تۆ برد ،باوەڕم بە تۆ هێنا و خۆم ڕادەستى تۆ كرد .وا
ڕووم سوجدەى برد بۆ ئەو زاتەى بەدى هێناوە و شێوەى پێ بەخشیوە و گوێ و
3
چاوى لێ دەرهێناوە .مەزنى و بڵندى بۆ ئەو خوایەى كە چاكترینى تەقدیركارانە!
خودایە ،لە هەموو گوناهەكانم خۆشبە ،بە گەورە و بچووكیەوە ،بە سەرەتا و
4
كۆتاییەوە ،بە پەنهان و ئاشكراشیەوە”.
 1مسلم ،مسافرين 201؛ ترمذي ،دعوات 32؛ أبو داود ،صالة 118؛ أحمد بن حنبل ،المسند
( .119/1مەتنى تەواوى دوعاكە بەم شێوەيە ،لە "المسند"دا هاتووە).
 2مسلم ،مسافرين ٢٠١؛ ترمذي ،دعوات 32؛ أبو داود ،صالة .118
 3مسلم ،صالة 216؛ أبو داود ،صالة .147
 4مسلم ،مسافرين 201؛ أبو داود ،صالة 118؛ نرمذي ،دعوات .32
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جگە لە پەرستشەكان مرۆڤ چى تر دەكات؟ دەخوات و دەخواتەوە ،دەخەوێت
و هەڵدەستێت ..پێدەكەنێ و دەگری ..خەمبار و دڵخۆش دەبێت ..هاوسەرگیرى
دەكات ،دەبێتە خاوەنى ماڵ و منداڵ ..پۆشاكێكى نوێ دەپۆشێ ..سەفەر دەكات
یان لە سەفەر دێتەوە ..جیهاد دەكات ،دەجەنگێت و لە جەنگ دەگەڕێتەوە ..لە
یەكێكەوە هەواڵێكى خۆش یان ناخۆش دەبیستێ ..بە دیدارى دۆستێكى ئازیزى
شاد دەبێت ..نەخۆش دەكەوێت ،پاشان چاك دەبێتەوە ..دەخەوێت ..خەوێكى خۆش
یاخود ترسناك دەبینێت ،هەموو ئەمانە و سەدەها كارى تر ئەنجام دەدات و سەدان
ُ
حاڵەت و بارودۆخى بەسەردا دێت .جا ئیتر سەروەرمان َ
َسلَّ ْم) بۆ هەر
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
یەكێك لەم حاڵەتانە ،دوعایەكى تایبەت بەو حاڵەتەى دەخوێند و بەم شێوەیەش
الیەنى مرۆڤانەى خۆیى لە زەرياى الهوت هەڵدەكێشا.
لەالیەكى ترەوە چەندین ڕووداو هەن كە لە دەرەوەى خودى مرۆڤ ڕوودەدەن و
پەیوەندییەكى ناڕاستەوخۆیان بە مرۆڤەوە هەیە .بۆ نموونە؛ بەاڵگەلێكى هاوشێوەى
وشكەساڵی ،قات و قڕی ،بێ بارانی ،ئاگركەوتنەوە ،الفاو ،گەردەلوول ئەگەر
چى ڕاستەوخۆش زیانیان بۆ تاك نەبێت ،بەاڵم دیسان بە ناڕاستەوخۆیى دەبنە
مایەى زەرەر و زیان .ئیتر بۆیە هەم بەنیازى یەكانگیربوون لەگەڵ كۆمەڵگە و،
هەم بە ئامانجى گەڕانەوە و ڕووكردنە پەروەردگار ،لەو بارودۆخانەدا پێغەمبەرى
خوا (َعلَيِْه ا َّلصَلُةَوا َّلسَلُم) چەندەها نزاى خوێندووە.
هەر لە گوڵزارى نزا و پاڕانەوەكاندا چاومان بە "جەوشەن"يش دەكەوێت.
جەوشەن كۆمەڵە دوعایەكە و بەو هۆیەوە كە لە ڕێى ئالوبەیتەوە ڕیوایەت كراوە ،لە
الیەن پێشەوایانى سوننەوە بایەخێكى ئەوتۆى پێ نەدراوە .بەاڵم ئەم دوعایە ،ویردى
سەر زوبانى هەموو گەورە و پیاوچاكان بووە و هەرگیز خوێندنیان فەرامۆش
نەكردووە .بەڵێ ،ئەوەى تەماشاى جەوشەن بكات ،لەوێدا زۆر ڕوونتر ئاستى قووڵى
پێغەمبەرى خواى بۆ دەردەكەوێت لە دوعاكردندا.
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جا هەروەك لە سەرەتاى ئەم بەشەشدا وتمان ،دەرگاى ئەم باسەمان بۆ ئەوە
وااڵ نەكرد تا بچینە خزمەت هەموو دوعاكانى سەروەرمان .مەبەستمان پیشاندانى
ُ
ئەوەبوو كە پێغەمبەرى خوا َ
َسلَّ ْم) تەنانەت لە دوعاشدا هاوتا و
(صلََّى اهلل َعلَيِْه وَ
هاوشانى نییە و هەموو ساتێكى ژیانى بە دوعاكردن بەسەربردووە .هەڵبەتە
بەبێ تۆژینەوە لە سەرجەمى دوعاكان ،مەحاڵە بە حق الیقین بەم دەرئەنجامە
بگەین .بەاڵم هەرچۆنێك بێت بە مەبەستى بەرچاوڕوونی ،هەوڵماندا مشتێك
لە خەرمانى ئەو دوعایانەتان عەرز بكەین .وەك چۆن چۆڕاوگێك دەبێتە بەڵگە
لەسەر چاوگێك ،ئەو كارەش كە ئێمە پێى هەستاین بەدەر نيیە لەمەو دەبێت بەو
چاوەوە تەماشا بكرێت.
بەڵێ ،شایەتى دەدەین و ئیمان و باوەڕمان وایە كە ئەو پێشەوایە لە هیچ
بەشێكى هیچ فەزیلەتێكدا هاوتا و وێنەى نییە و لوتكەنشینێكى ئەوتۆیە كە لە
لوتكەى هەموو خەسڵەت و ڕەوشتە بەرز و بڵندەكاندایە .ئێمەش لە الیەن خۆمانەوە
هەر لە سەرەتاى ئەم كتێبەوە تا ئێرە ،لە هەوڵى نوێكردنەوە و چەسپاندنى ئەم
ئیمانەماندا بووین .جا ئەگەر كەموكوڕى و ناتەواويیەك هەبێت ،ئەوا پەیوەندى بە
تێگەیشتن و شێوازى باسكردنى ئێمەوە هەیە و ،ئەو لە هەموو جۆرە كەموكورتييەك
َّ ُ
اهللتَع َ
پاك و بێگەردە .چونكە ئەو حەزرەتى محمد المصطفىیە َ
َسلَّ ْم).
(صلَى
َال َعلَيِْه وَ
مەحاڵە لە ژیانى ئەم زاتەدا كە هەموو ساتێكى بە ڕووكردنە پەروەردگارى
نوورئەفشان كردبوو ،ڕێت لە چركەساتێك بكەوێت تاریك و نووتەك بێت .ژیانى
سەرتاپا پارچەیەكە لە دوعا و پاڕانەوە .بەڵێ ،ئەو ڕۆژەى چاوى بەدنیا هەڵهێنا
1
دەیوت“ :ئوممەتەكەم ..ئوممەتەكەم” لە مەحشەریشدا دیسان هەر وا دەڵێت.
هەموو دەرد و خەمى ئەو "ئوممەتەكەيەتی"...
 1بخاري ،تفسير سورة ( ،1 )2توحيد 36؛ مسلم ،اإليمان .327 ،326 ،322
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