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ِحمي ْحِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم الّلٰ

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

ِبِه �أْجَِعني آەِلِ َوَصْ َوعىَل �

پێشەكی
موستەفا  محەممەد  حەزرەتى  ناوازەى  و  بەرز  كەسایەتیى   باسكردنى 
بۆ  چارەیەك  وەك  پێشكەشكردنى  باسكردنیش،  لە  زیاد  َلُم(،  َوالسَّ َلُة  الصَّ )َعلَْيِه 

ڕزگاریى مرۆڤایەتى و ئیكسیرێك بۆ دەردە ناسۆرەكانى.. هەروەها ناساندنى 
بابەتە  لەو  بێت،  مەزنە  زاتە  ئەو  شایستەى  كە  بەشێوەیەك  پیرۆزى  ژیانى 
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 شانازیى مرۆڤایەتییە. ئەوەتا چواردە سەدەیە لە سەرانسەرى دنیادا 
گەورەترین بیرمەند و كەڵەفەیلەسوف و ئەو زانا و ڕووناكبیرانەش كە هەریەكەیان 
ئەستێرەى گەشى ئاسمانى هزر و بیرمانن، لەدوایەوە دەستەنەزەر وەستاون و لە 

ڕوویدا دەڵێن “تۆ ئەو مرۆڤەیت كە شانازى بە شوێنكەوتووییتەوە دەكەین.” 

بۆ گەورەیى ئەو ئەوەندە بەسە كە سەربارى ئەو هەموو تێكدان و كاولكارییە 
ماددى و مەعنەوییانەى لەم چەرخەدا كراون، كەچى هێشتا لە منارەكانەوە 
داً رَُسوُل اللّٰه” دەبیستین و شاباڵگرتەى ڕۆحى ڕەوانى  زایەڵەى “أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
محەممەدى بە هەموو الیەكدا دەبینین و لەگەڵ ڕۆحانییەكاندا ڕۆژى پێنج 
جار ئێمەش دێینە جۆش و خرۆش.. دیسانەوە سەبارەت بە مەزنى و شكۆى 
و  ناوەوە  لە  دین  دوژمنانى  هەوڵى سەرومڕى  بڵێین: سەرەڕاى  دەتوانین  ئەو 
ئەمڕۆ  وا  كەچى  نوێ،  نەوەى  الدانى  لەڕێ  و  گومڕاكردن  لەپێناو  دەرەوە 
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ئەوتۆشدان  زەمەنیی  قۆناغێكى  لە  هەرچەند  تازەپێگەیشتوو  الوى  چەندەها 
دژوارە،  و  سەخت  پێویست  وەك  ئەحمەدى"  "حەقیقەتى  بە  دەرككردنیان  كە 
محەممەد  حەزرەتى  بەرەو  ڕووناكى  بۆ  پەروانە  بەرەوپیرچوونى   چەشنى 
لە  كە  دەنوێنن  هەڵوێستێك  كارەشیان  بەم  دەگرن.  باڵ  َعلَْيِه َوَسلَّْم(  تََعاَل  )َصلََّى اهلُل 

دنیادا هاوتاى نییە. دەستى زەمەن كۆتاتر بوو لەوەى بتوانێت هیچ حەقیقەتێكى 
و  تەڕ  هێشتا  ئەو  بەڵێ،  بكات.  ڕەنگپەڕ  و  كۆن  ناخماندا  لە  بەو  تایبەت 
تازەیە لە سینەماندا. هەروەك زۆرجار بە دۆستەكانیشم دەڵێم؛ هەركات دەچمە 
مەدینەى مونەووەرە، بۆن و بەرامەى ئەو سەروەرە بەجۆرێك دەمپێچێت، هەر 
دەڵێیت هەنگاوێك لەوالترەوە بە خۆى شاد دەبم و بە دەنگە ژیانبەخشەكەیەوە 
پێم دەڵێت “َمرَْحباً، أَْهالً َو َسْهالً” و بەخێرهاتنم دەكات. جا ئیتر پێغەمبەرى خوا 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( لەنێوماندا تا ئەو ڕادەیە زیندە و تازەیە، هەرواش بە تازەيى 

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 محەممەد 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( بەوێنەى ئەو خونچەيەى كە ڕۆژ دواى ڕۆژ ئاڵتر و پاراوتر 

دەبێت، هەميشە لە نوێبوونەوەدايە.

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

خۆرەكان دەنێت.

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

َلِة َوَأمتُّ الَتْسِليم( دەكەونەڕێ. رسـول اهلل )َعلَْيِه أَْفَضُل الصَّ

ئەوانەى چەندەها ساڵە هەزارەها جار شوێنیان گۆڕى و وێڵى لقێكن خۆیانى 
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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 محەممەد 
َلُم( ڕادەكەن. ئەو مەكتەبەى كە هەرگیز نشوستى بەخۆیەوە نەدیوە.  َلُة َوالسَّ )َعلَْيِه الصَّ

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 
بەستراوى  "قطمیر"1ى گەردن  بە  و خۆم  لە سوجدەدایە  ساڵییەوە سەرم  پێنج 
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 سەروەرەى كە شاهى تەختى داڵنە بەشێوەیەك 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. هەركاتیش یادى شیرینى ئەو ڕۆحەكانى پێچابا، دڵى دەكەوتە 
جۆش و چاوەكانى ئەسرینیان بۆ دەڕشت. جا ئەودەم بۆ چوونە نێو جیهانى 
پاكى پێغەمبەرایەتییەكەیەوە دەكەوتە پەرواز و لەپێناو گیان بەبەرداكردنەوەى 
خۆڵەمێشى دڵەى سووتاوى كە لەتاو عەشقى ئەو گڕى سەندبوو خۆى دەدایە 

بەر شنەى با تا بەرەو هەوارگەى ئەوینى ئەو ڕاپێچى بكات... 

ئاڕاستەى  ناسینى خۆشەویستى  و  ئاشنایى  هێندەى  ئادەمیزاد  لەكاتێكدا 
1. قطمري ئهو نوەيه كه ەل �هگهكهى "�أصاب الكهف" نراوە.
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هەردەم  نییە،  ئاشنایى  و  نایزانێت  كە  شتانەش  ئەو  بەرامبەر  دەكات،  شتان 
جۆرێك لە دوژمنایەتى نواندووە. هەربۆیە ئەو خاڵەى كە دوژمنان بەدرێژایى 
تەمەنیان هەوڵى خۆيانى تێدا چڕدەكەنەوە، بریتیيە لە سڕینەوەى "نامى جەلیلى 
محەممەدى" لە یادگەكاندا و گۆشكردنى نەوەى نوێ لەسەر دوژمنایەتیكردنى 
فەخرى كائینات )َعلَْيِه أَْفَضُل َصَلٍة َوَسَلم(. بەاڵم ئەوە چ درەوشانەوەیەكى لوتفئامێزە 
كە سەرەڕاى خواستى دوژمنان بۆ ڕیشەكەنكردنى 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 بەشێوەیەك كە هەرگیز چاوەڕوانى نەكردبێت لە 
بەو  ئاوەها  دەستكەوتبێت،  كەوسەرئاساى  سازگارى  ئاوێكى  سەریدا  پەنای 
چەشنە خۆیان هەڵدەدەنە ئامێزى پڕ سۆزى ئەو نازدارەوە. بێگومان ئەو سینە 
پڕ سۆز و میهرەش لە ئامێزیان دەگرێت و هەرگیز ئەو كەسانە بێبەش 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 لەبەرامبەر پەلكێشكاريى 
بەرنامە بۆداڕێژراوى نەوەكان بۆ ناو گێژاوى ترسناكى گومڕایى و سەركەشيدا، 
لەگەڵ  و  زستان  ساردوسڕى  گوێدانە  بەبێ  كە  كردبێت  گەنجانە  لەو  واى 
ناهەموارترین  لە  و  بگرن  دەستنوێژ  سەرمادا،  لە  هەڵدەلەرزن  كە  ئەوەشدا 
هەلومەرجدا بەرەو مزگەوتەكان هەنگاو بنێن؟ گەر پێتان باش بێت من وەاڵم 

دەدەمەوە: ئەوە جازیبەى قودسیى حەزرەتى محەممەدە... 

ئەگەر عەقڵ و هەستەكانیشمان هەرگیز پەیى پێ نەبەن، ئەوا دەروونەكان 
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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 ئەوكات 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 
پێوانە و كێشانەكانى بەرەى بەرامبەریش  چوون... ئیدى ئەمڕۆ تەنانەت بە 
َلُم( سەنگى خۆى هەیە و ئەوانیش دان دەنێن  َلُة َوالسَّ حەزرەتى محەممەد )َعلَْيِه الصَّ
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: وازبهێنە، خۆ 
ئەگەر بە هەموو ئوممەتەكەشى بكێشرێت، هێشتا هەر ئەم قورستر دەبێت.”1 
جا خۆ ئەوەش هاتەدى. پێغەمبەرى خوا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( یەكێك لەو خەونانەمان 
بۆ دەگێڕێتەوە كە دیویەتى “لە تایەكى تەرازوودا من و لە تاكەى تریشیدا 

هەموو ئوممەتەكەم دانرا، من سەنگینتر بووم.”2

1. �نن ادلاريم، املقدمة ٣؛ الزبار، املسسند ٤٣٧/٩؛ الهيمثي، مجمع الزوائد 255/8.

2. �أحد بن حنبل، املسسند ٧6/2؛ الهيمثي، مجمع الزوائد ٩/58.
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بەڵێ، ئەگەر سەرجەم ئەصحاب و تابیعین و شوێنكەوتووانى 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، 
نا!  چۆن  ئاخر  دەبێت.  قورستر  چاوان  نوورى  داڵن،  سوڵتانى  دیسان  ئەوا 

لەكاتێكدا بوون لەبەر حورمەتى ڕووى ئەو بەديهێنراوە.

پێغەمبەرى خوا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( هۆى بەدیهاتنى بوونەوەرانە. لە وتەیەكدا 
َما  لَْوَلَك  “لَْوَلَك  باسكراوە  بەمجۆرە  دەركردووە،  ناوبانگى  فەرموودە  وەك  كە 
وايە،  بەڵێ  نەدەهێنا."1  بەدى  بوونم  نەبوویتایە،  تۆ  "ئەگەر  اْلَفاَْلَك”  َخلَْقُت 

خواى  بێهودەیە.  كارێكى  بێت،  مەحاڵ  تێگەیشتنى  كە  كتێبێك  نووسینى 
گەورەش لە هەموو كارێكى بێهودە و بەهەوانتە پاك و بێگەردە. بەمجۆرە، 
مەكان،  و  زەمان  سەردارى  وەك  زواڵڵى  دەنگ  ڕابەرێكى  بوو  پێویست  زۆر 
َلُم( بێت و واتاى دێڕەكانى گەردوون ڕوون  َلُة َوالسَّ حەزرەتى عالى مەقام )َعلَْيِه الصَّ
بكاتەوە. ئەمە وێڕاى ئەوەى كە بوونى ڕاڤەكار و ڕاگەیەنەرێك زۆر پێویست 
ئەو  بكات. هەروەها  ئاشكرا  بوون  پەردەى  ئەوەى ڕاستییەكانى پشت  تا  بوو 
ناویەوە  ئەستێرەكانى  و  مانگ  و  خۆر  بە  بن،  بێ  گەردوونى  كە  مرۆڤەى 
بۆ  هاتووە..  كوێوە  لە  كە  لەوەى  بكاتەوە  ئاگادار  ڕامكراوە،  خزمەتى  بۆ 
نەبووایە،  ئەو  ئەگەر  كەوابێ،  شتێكە...  چ  نامزەدى  و..  دەڕوات  كوێ 
 گەردوونیش و مرۆڤیش هیچ مانایەكیان نەدەبوو... بەڵێ، حەزرەتى محەممەد 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( ئەو مرۆڤەیە كە واتاى بۆ شتان گەڕاندەوە. ئەو لە نازدارترین 

خۆشەویست خۆشەویستترە المان. 

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

بسووم  گوناهكارم  دەموچاوى  كردم  نسیبى  بە  گەورە  خواى  كاتەى  ئەو 
و  لەالم  بوو  درەوشاوە  هێندە  خوا  پێغەمبەرى  شارەكەى  پیرۆزەدا،  خاكە  بەو 
چێژێكى ڕۆحى وام چەشت، ئەگەر لەوكاتەدا -بە فەرزى مەحاڵ- لە هەموو 
هیچ  بۆ  نەدەچووم  باوەڕبكەن  بكرامایە،  بانگهێشت  بەهەشتەوە  دەروازەكانى 
هەڵدەبژارد.  َوَسلَّْم(دا  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  اهلل  رسول  شارەكەى  لە  مانەوەم  و  كامیان 
لەڕاستیدا بەهەشت ئاوات و ئارەزووى هەموومانە. تاكە موسڵمانێكیش 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 لەوكاتەدا بانگ بكرامایە 
بۆ بەدەستهێنانى ئەو پایە بەرزەى كە لە دواڕۆژدا بەدەستدێت، لەوانەیە مۆڵەتم 
لە پەروەردگارم بخواستایە و عەرزى ئارەزووى مانەوەم بكردایە لە ڕەوزەى پاكى 
بەمانە شایستەیى  نەبەن  وا گومان  دەكەم  َلُم(دا. تكا  َلُة َوالسَّ رسول اهلل )َعلَْيِه الصَّ
و لێهاتوویى خۆم بۆ ئەو مەقامە بەرزانە دەربڕیبێت، بەڵكو تەنها ویستوومە 
ئاماژەیەك بۆ ئەو خۆشەویستییە بكەم كە بۆ پێغەمبەرى خوا هەمە. گەرنا، 
خواى  تا  دەپاڕێنەوە  و  دەكەن  دوعا  كە  بووم  كەسانە  لەو  ژیانم  بەدرێژایى 
بچووكترین  گەردنبەندى  كۆیلەى  ببنە  بەوەى  بكات  شەرەفمەندیان  گەورە 
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بووە  زوبانمان  سەر  ویردى  دوعایە  ئەم  زۆرجاریش  خوا.  پێغەمبەرى  هاوەڵى 
“پەروەردگارا، بۆ ساتێكیش بێت لە خولیاى دەموچاو سووین بە تۆزى بەر 

پێیان بەدوورمان مەگرە.” ئامین.

لەوانەیە  بوو.  تەژى  خرۆش  و  جۆش  لەهەمان  ناخم  خوا"شدا  "ماڵى  لە 
ئەوانەى  بڵێم؛  ماوەتەوە  بن.  هەموومان  هاوبەشى  نەستى  و  هەست  ئەمانە 
پڕاوپڕى ئەم هەستانە دەژین، تەنها من و چەند كەسێكى هاوشێوەى من نین، 
بەڵكو پێغەمبەرى خوا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( شەیدا و ئەویندارى واى هەیە، ئەم 
حاڵەتە ڕۆحییەى من گێڕامەوە، بەالى ئەوانەوە زۆر كرچوكاڵ 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 بێت 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 

ناگیرێت و چاوانم پڕ دەبن لە فرمێسك.

كە  پێغەمبەرێك  بەاڵم  پێغەمبەرە.  َلُم(  َوالسَّ َلُة  الصَّ )َعلَْيِه  محەممەد  حەزرەتى 
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 پشتیوانیكردنى ئەو 

پێغەمبەرەى كە خۆیان مژدەى هاتنیان داوە:
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“)بهێنەرەوە یادیان( كاتێك خوا په یمانى له یه كه یه كه ى پێغه مبه ران وه رگرت، 

كاتێك كتێب و دانایى پێبه خشین به وه ى كه ئه گه ر: له ئاینده دا پێغه مبه رێكم بۆ 

بهێنن  پێ  باوه ڕى  ده بێت  ئه وه  بوو  ئێوه ش  ئه وه ى  به ڕاستدانه رى  و  ڕه وانەكردن 

و پشتگیرى بكه ن. ئنجا خوا فه رمووی: ئایا بڕیارتاندا و په یمانى منتان به وجۆره 

وه رگرت كه پێم ڕاگه یاندن؟ وتیان: بڕیارماندا )و هه روا ده كه ین(. ئه وسا خوا پێى 

فه رموون: دەی به شایه ت بن و منیش له گه ڵتان یه كێكم له شایه ته كان.”

دابوو  پەروەردگاریان  بە  كە  پەیمانەیاندا  لەو  پێغەمبەرانەش  ئەو  ئیتر 
ڕاستگۆ بوون و لە هەموو جوڵە و كردەوەیەكیاندا لەو چوارچێوەیەدا مانەوە. 
لەدوایەوە  ڕۆحیانەت  بە  هەموویان  كرد،  میعراجى  سەروەرمان  كاتێك  ئەوەتا 
َلم( لە پێشەكى  نوێژیان كرد.1 بەڵێ، وەك بڵێیت هەموو پێغەمبەران )َعلَْيهمُِ السَّ
هەمووشیانەوە؛ حەزرەتى ئیبراهیم و حەزرەتى نوح و حەزرەتى موسا و حەزرەتى 
عیسا دەیانویست ببنە بانگبێژ و قامەتخوێنى. حەزرەتى مەسیح لە ئینجیلدا 
ئەو پێغەمبەرە قەدربەرزەى دەخستە بەرچاو و دەیوت “من دەڕۆم تا سەردارى 
زەمان بێت.”2 بەڵێ، ئەودەمەى بەرەو ئاسمان بڵند بووەوە، دامێنى ئاسمانەكان 
پێیدا  لەژێر  ڕێ  سەر  بەردى  بەوێنەى  ئەستێرەكان  و  گەوهەر  لە  پڕبوون 

ڕاخران. كاتێكیش خۆر گەیشتە ئاسۆكەى حەزرەتى محەممەد )َعَلْيِه أَفَضُل َصَلٍة 
َوَسَلم(، خولیا و سەوداى سەرى بووبووە ئەوەى ببێتە گەوهەرێك لە تاجەكەى 

1. صيح مسمل، الإميان 2٧8.

2. يوحنا، ابب 16، ڕ�ستهى ٧-15.
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موستەفادا. بەڵێ، هەموو ئەمانە وەك پەروانە بەدەورى پێغەمبەرایەتییەكەیدا 
پەرواز بووبوون و دەسووڕانەوە. ئیتر لەمانەوە چى دەربچێت!

لەتاو شەمعەى نوورى ئەحمەد جوبرەئيل بووە پەروانە

لەتاو جەماڵى نوورى محەممەد مەلەك پەروانەئاسا

سەرگەرمى سووڕانە...

لە  ئادەمیيەكانیشەوە  خەسڵەتە  ڕوانگەى  لە  ئەمانەشدا،  لەتەك  هاودەم 
نموونە؛  ئادەمیى دەكرد. بۆ  ئێمەى  پێشەنگیى  بوو و ڕابەرایەتى و  لوتكەدا 
پێغەمبەرى خوا )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( سەرۆك خێزانێكى كامڵى بێهاوتا بوو. ئەوەتا 
لە ماوەیەكى دیاریكراوى ژیانیدا، نۆ دانە ئافرەت لەژێر نیكاح و بەڕێوەبردنى 
ئەودا بوون.1 لەگەڵ ئەمەشدا بوارى نەدا لەنێوانیاندا هیچ جۆرە دەمەقاڵێ و 
بارگرژیيەك ڕووبدات. جا ئەگەر ئەو ڕۆاڵنەى لەو خانەیەدا -كە تنۆك تنۆك 
بەسەر  هەریەكەو  پەروەردەكران،  و  گۆش  دەچۆڕى-  لێ  نبووەتى  ئیكسیرى 
سەدەیەكدا دابەش بكرانایە، ئەوا دەبوونە موجتەهید و موجەددیدانێك، بەس بن 
بۆ ڕۆشنكردنەوەى ئەو سەدەیە. داخۆ دەبێت چەند كەس لەم ڕووەوە پێغەمبەرى 

خوایان ناسیبێت!.. 
سەركردەیەكى  كاتدا  لەهەمان  َوَسَلم(  أَلُف َصَلٍة  )َعلَْيِه  عالەم  فەخرى  حەزرەتى 
خەرمانەى  وەك  كە  مرۆڤەوە  مشتێك  بە  ئەوەتا  بوو.  بێوێنەش  سەربازیى 
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.

1. البخاري، الناكح ٤، 1٠2.
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كە  بوو  مەزنە  مرۆڤە  ئەو  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  نازدار  پێغەمبەرى  ئنجا 
ئەو  تەماشاى  شاشەیەكدا  لە  دەتوت  پایان.  دەگەیشتنە  ئەو  زانستەكان الى 
ڕووداوانە دەكات كە تا ڕۆژى قیامەت دێنە سەر شانۆى بوون یان هەروەك 
دەدوا.  بەیەكیان  یەك  لە  ئاوا  بیانخوێنێتەوە،  غەیبیدا  تۆمارێكى  لە  ئەوەى 
بۆ  كۆچكردنیدا  بەسەر  سەدەیەش  هەموو  ئەو  تێپەڕبوونى  دواى  تەنانەت 
كە  خاڵەدا  كۆتا  لەو  الیەكمان  هەموو  ئەمڕۆ  وا  كەچى  جاویدانی،  خانەى 
بەیداخە  ئەو  گەيشتووە،  پێى  سەردەم  پێشكەوتووى  تەكنەلۆجیاى  و  زانست 
لەمەوپێش  سەدە  َعلَْيِه( چواردە  )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه  اهلل  رسول  كە  دەبینین  شەكاوەیە 
هەڵى كردووە.. ئیدى ئەوانەیان كە خواى گەورە هیدایەتى لەچارە نووسیون، 
"كەلیمەى قودسییەى تەییبە" دەهێنن و هەریەكێكیان دەبێتە ئەڵقەیەكى نوورین 
لە زنجیرە كاروانى موسڵماناندا. 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 
لە سكى  دەبێت  پیرۆزەوە گوێبیستى قۆناغەكانى گەشەى كۆرپەلە  قورئانى 
دایكدا، كە ڕاستیيەكى زانستیيە و تەنها لە ڕێگەى تەكنەلۆجیاى پێشكەوتووى 
ئەم سەردەمەوە دۆزراوەتەوە، یەكسەر دەڵێت “أَْشَهُد أَْن َل إِلَه إِلَّ اللّٰه َو أَْشَهُد أَنَّ 
داً رَُسوُل اللّٰه” و بەمە تەسلیمییەتى خۆى بۆ پێغەمبەرى خوا دەردەبڕێت.  ُمَحمَّ

سەبارەت  قورئان  ئایەتەكانى  كاتێك  یابانيش  فیسیۆلۆجى  زانایەكى  هەروەها 
بە بوارەكەى خۆى دەبینێت دەڵێت “أَْشَهُد أَْن َل إِلَه إِلَّ اللّٰه” -هەرچەندە لەسەر 
زاریشى گران بوو- و بۆ ساتێكيش چييە لە هاتنە ناو ئيسالم دوودڵ نابێت.
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پەكیان  و  زانستەكان دەچەقن  لەو شوێنەدا كە  ئاشكرایە  بەڵێ، هەروەك 
كۆتا  دەكات.  وااڵ  ڕوودا  بە  دەروازەیان  چەندین  پیرۆز  قورئانى  دەكەوێت، 
خاڵیش كە زانست و زانیارى پێى بگات، لەگەڵ خاڵى دەستپێكى پێغەمبەرى 
لە  وانەى  ئەو  فێركردووە؟  ئەمانەى  كێ  بەاڵم  باشە،  یەكدەگرێتەوە.  خوادا 
زاتى "الَعلِيم" و "الَخِبري"ەوە وەرگرتبوو و "موعەللیمى ئەزەلى" لەودیو ڕەحلەى 
تەدریسەكەیەوە بوو. هەربۆیە دەستى زەمەن نەگەیشتە چمكى مەعریفەتەكەى 
تا كۆنى بكات. بەڵكو بەپێچەوانەوە، بە تێپەڕبوونى ڕۆژگار پاراوتر و نوێتر 

دەبووەوە. هەتا دنیاش دنیا بێت هەر لە تازەبوونەوەدا دەبێت.

ئنجا حەزرەتى حبیب اهلل )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَعلى آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم( بەشێوەیەك كە بۆ 
هیچ كەسێكى تر نەڕەخسابێت، لەالیەن هاوەاڵنییەوە خۆشدەویسترا. بۆ نموونە: 
لە كۆتایى ڕووداوى "ماء الرجیع"دا، كاتێك كافرانى دڵ پڕ لە قین "خوبەیبى 
ئاڕاستەكرد  پرسیارەیان  ئەم  دەكرد،  سێدارە  پەتى  ڕاپێچى  عەدی"یان  كوڕى 
“ئایا پێت خۆش بوو ئێستا محەممەد لە جێگەى تۆدا بووایە و تۆش لەناو 
ماڵ و مناڵى خۆتدا بە ئاسوودەیى ژيانت بەسەرببردايە؟” وەاڵمى ئەم پرسیارە 

ڕوون و یەكالیى و بێپەروا 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 )رضَي اهلُل َعْنُه( دەستەكانى بەرز دەكاتەوە و دەڵێت “خوایە گیان، بەبێ 
ئێرە. دەسا سەالمى منى پێ  ماڵئاوایى كردن لە خۆشەویستەكەت هاتم بۆ 
و  دانیشتبوو  ئەصحابدا  لەنێو  لەوكاتەدا  كە  خوا  پێغەمبەرى  بگەیەنە.” 
قسەى دەكرد، لەپڕ هەستایە سەرپێ و فەرموى “سەالمى خوا لە تۆش ئەى 
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َلُم( َلُة َوالسَّ  خوبەیب.” كاتێكیش هاوەاڵن پرسیاریان كرد، پێغەمبەرى نازدار )َعَلْيِه الصَّ
 بە چاوى پڕ فرمێسكەوە وەاڵمى دانەوە “موشریكەكان خوبەیبیان شەهیدكرد. 

لە دواساتەكانیدا سەالمى بۆ ناردم، منیش وەاڵمى سەالمەكەیم دایەوە.”1

دیمەنێكى تر كە تا ئێستاش دڵگوشادى دەبەخشێتە دەروونى هەموو ئیماندارێك: 
كاتێك حەزرەتى "سومەیرا" لە غەزاى ئوحوددا دەنگۆى شەهیدكردنى پێغەمبەرى 
خوا )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( دەبیستێت، دەستبەجێ خۆى دەگەیەنێتە دامێنى چیاى 
“باوكت”��“مێردەكەت”��“كوڕەكانت”  دەڵێن  پێى  لەوێ  كە  جا  ئوحود... 
شەهیدبوون و تەرمەكانیانى پیشان دەدرێت، ئەم شێرەژنە گوێ بە هیچ كام 
و  دەگەڕێت  خوادا  پێغەمبەرى  بەدواى  هەر  ئەوالدا  بەمالو  و  نادات  لەمانە 
لەبەرخۆیەوە ورتەى دێت و دەڵێت “رسول اهلل چى بەسەر هاتووە؟” ئنجا كە 
شوێنى پێغەمبەرى خواى پێ نيشان دەدەن، بە ڕاكردن بەرەو ئەو شوێنە دەڕوات 
و لەبەردەم پێغەمبەرى خوادا خۆى دەدات بە زەویدا و دەڵێت “ كُلُّ ُمِصيبٍَة بَْعَدَك 
َجلٌَل )ئيتر هەر ئەوەندەى كە تۆ لە ژیاندایت، هەرچى بەاڵ و موسیبەت هەیە 

َلُم( ئا بەو شێوەیە جێى  َلُة َوالسَّ سووك و بێ ئەرزشە!(”2 بەڵێ، رسول اهلل )َعلَْيِه الصَّ
خۆى لە دڵ و دەروونەكاندا كردبووەوە. 

نموونەیەكى تر: مەردى ئاسۆكان لەودیوى ئاسمانەكانەوە بانگهێشتكرابوو. 
ساڵ  سێ  و  بيست  كە  پێش  هاتبووە  دۆستانە  ئەو  جێهێشتنى  وادەى  ئیدى 
پێكەوەييان هەبوو. هەربۆيە لە دوا ڕۆژەكانى تەمەنیدا كەمێك بە دڵتەنگى 
و خەفەتەوە دەچووە الى هاوەاڵنى. ئەم حاڵەتەى پێغەمبەرى خوا هێندە كارى 
َوَسلَّْم( َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  كاتێك  دەبزواندن،  هەستى  و  دەكرد  هاوەاڵن   لە 

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

بن هشام، السرية النبوية 5٠/٤؛ الطربي، ت�أرخي الأمم و امللوك ٧٤/2؛ الهيمثي، مجمع الزوائد 115/6. 2. اإ
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شنەى  یەكێكیاندا  هەر  سینەى  لە  دەتوت  سەعادەتى،  خانەى  دەچووەوە   

جەبەل  كوڕى  موعازى  بەڕێز  هاوەڵى  ئەوەبوو  كردووە.  هەڵى   خەزان 
)رضَي اهلُل َعْنُه( لەالیەن پێغەمبەرى خواوە ڕاسپێررابوو كە بچێت بۆ یەمەن. ئیتر 

ئەویش لەو نێوانەدا هاتوچۆى دەكرد. كاتێك دەڕۆیشت پەیامەكانى پێغەمبەرى 
چاوەڕوانى  كە  دەهێنا  گرفتانەى  و  مەسەلە  ئەو  گەڕانەوەشدا  لە  دەبرد. 
خزمەت  چووە  بدات،  ئەنجام  گەشتى  دوایەمین  بەرلەوەى  بوون.  چارەسەر 
پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( داواى دوعاى لێ كرد، ئنجا بەڕێ كەوت. بەاڵم 
ئەمجارەیان جیاواز لە جارانى پێشوو حەزرەت پێى فەرمو “لەسەر خێر بڕۆیت 
ئەى موعاز، بەاڵم ئەم جارەیان لەگەڕانەوەتدا لەوانەیە تەنها بتوانیت سەردانى 
مزگەوتەكەم و گۆڕەكەم بكەیت.” ئەم چەند وشەیە بروسكەیەك بوو و داى 
لە حەزرەتى موعاز. لە پەلوپۆ كەوت و فرمێسك لە چاوانى دابارین. دەتوت 
ئەژنۆى شكاوە. چوون بۆ یەمەن بە اليەك، تەنانەت تواناى نەبوو لە شوێنى 

خۆيشى هەستێت.1
لەالیەكى ترەوە پێغەمبەرى خوا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( هەروەك موو لە ماست 
دەربهێنێت، 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 قبووڵكردووە “مرۆڤایەتى چەندە ئاتاجى ئەو حەزرەتى 
بە  چەرخەى  ئەم  كەڵەكەبووەكانى  گرفتە  و  كێشە  هەموو  كە  محەممەدەيە 
وێنەى سانایى خواردنەوەى كوپێك قاوە چارەسەر دەكرد.” فەزیلەت و گەورەیى 

ئەوەیە كە دوژمنیش دانى پێدا بنێت. 

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

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

ئەم دووەمین بووژانەوەیە هەڵي كردووە. 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(

خاوه (  )خه یاڵیان  بكوژێننه وه !!  خوا  نوورى  ده م  فووى  به   ده یانه وێت  “ئه وانه 

و  كافر  ده یچه سپێنێت، هه رچه نده  و  ده كات  ته واو  )ئایینى خۆی(  نوورى خۆى  خوا 

بێبڕواكان پێى سه غڵه ت بن و پێشیان ناخۆش بێت. هه ر ئه و خوایه پێغه مبه ره كه ى 

خۆى ڕه وانەكردووه هاوڕێ له گه ڵ هیدایه ت و ڕێنموویى و ئایینى حه ق و ڕاستیدا، تا 

سه رى بخات به سه ر هه موو ئایین و به رنامه كاندا، هه رچه نده هاوەڵپەیداكەرانیش 

پێیان ناخۆش بێت.”

بەڵێ، خواى گەورە دینەكەى خۆى سەردەخات. سینە و 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 بەرژەوەندیى خۆياندا مرۆڤەكان 
دەقۆزنەوە و بێئاگایانى ناوخۆشمان، پێیان خۆش بێت یان نا، ڕۆژێك دێت ئەو 
شاهى شاهانەى كە لەالیەن پێغەمبەرانەوە بە "سوڵتانى ئەنبیا" ناسراوە و ڕۆژى 
پێنج جار ناوى پڕشكۆى بەگوێى جیهاندا دەدرێت، دەچێتە نێو گشت دڵەكانەوە 

و دەبێتە خۆشەویست و لەدڵداهەڵگیراوى هەموو الیەك.



27 پێغەمبەری خوا؛ فەرماندە و سەركردەی سوپا

ئەو لەهەمان كاتدا كانگاى دڵنیایى و ئارامييە. ئێمە باوەڕى تەواومان هەیە 
بەوەى كە ئەو پەیامەى ئەو هێناویەتى، لەهەمان كاتدا سەرچاوەى ئاسوودەیى و 
دڵنیاییشە. گەورەترین شاهیدى ئەم ڕاستییەش مێژووە. تاكە ڕێگەى دووبارە 
چەشتنەوەى ئەم ئاراميیەش بە مرۆڤایەتى، بریتییە لە ناساندنى ئەو سەروەرە و 
ئەو نوورەى كە هێناویەتى. چونكە هەركات مرۆڤایەتى چاكتر ئەو پێغەمبەرەى 
خۆشەویستییەشدا  ئەو  سایەى  لە  و  دەبێت  زیاتر  بۆى  خۆشەویستى  ناسى، 

سیماى كۆمەڵگە دەگۆڕرێت.1 

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

مایەى شانازى بوونەوەران عەرز بكەین.

لەڕاستیدا هەر وتەیەك باس لەو بكات جوان و شیرینە. ئەوەش كە جوان و 
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 )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم(، تەنها و تەنها جوانییە.

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

-ئاكارە بهرزەكانى- بزانيايه و تێكهاڵوى بكردايه، ئهوى -له ههموو شتێك- خۆشتر دەويست.” الترمذي، المناقب 

يمان 2/15٠. بن �أب�ي شيبة، المصنف ٣28/6؛ البيهقي، شعب الإ 8؛ اإ
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پێغەمبەری خوا؛
فەرماندە و سەركردەی سوپا

بەشی پێنجەم
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أ. پێغەمبەر؛ فەرماندەی سەربازی

1. جیهاد و ئامانجەكانی
پێغەمبەردا  بەڕووى  ماددى  جیهادی  دەرگاى  ماوەیەك  بۆ  گەورە   خواى 
كێشا،  درێژەی  هەروا  ساڵێك  چەند  تا  ئەمەش  نەكردەوە.  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى 

چونكە سروشتی كارەكە ئەمەی دەخواست و هەموو شتێك كاتێكی دیاریكراوی 
هەبوو. پاش ئەو ماوەیەش خوای گەورە دەرگای خەباتى ڕەوا و بەكارهێنانى 
هێزی بەڕوودا وااڵكردن و پێى فەرموون “ئێستا كاتى ئەوەتان هاتووە بەرگرى 

لە خۆتان و مافەكانتان بكەن.”1 

پێش ئەوەى بچینە ناو ئەم بابەتە قووڵ و فراوانەوە، پێم باشە لەسەر چەند 
خاڵێك بوەستین كە بوونەتە جێی پرسیار لەالی هەندێك:

َلُم(  َوالسَّ َلُة  الصَّ )َعَلْيِه  پێغەمبەر  فەتانەتی  ڕەهەندی  لەسەر  دەرگا  بەرلەوەش 
و  زەمەن  لەو  باسێك  بكەینەوە،  سوپادا  بەڕێوەبردنی  و  جەنگ  بواری  لە 
هەلومەرجە دەكەین كە تێیدا فەرمانی جیهاد بە سەروەرمان كراوە. لەالیەكەوە 
تریشەوە  لەالیەكی  و،  گشتییەكەی  بەشێوە  جیهاد  چەمكی  لە  تێگەیشتن 
جەنگ-  بە  فەرماندان  -واتە  ماددى  جیهادى  دەستپێكى  مێژووى  زانینی 
دوژمنانى  لەالیەن  چەمكە  ئەم  شێواندنی  چونكە  هەیە.  خۆی  گرنگیی 
نەزانەوە،  ئایینەوە و، تێكەڵكردنی كات و زەمینەكانیشی لەالیەن دۆستانی 
بەردەوام لێڵی لە هزرەكاندا دروستكردووە. بۆیە بڕوام وایە پێویست بكات چەند 

شتێك بۆ هەردووال ڕوون بكەینەوە.

1. �ورەىت احلج، ئايهىت ٣٩-٤٠.



شانازيى مرۆڤايەتى - نوورى نەمر 32٥

لە  موویەك  تاڵە  ژیانى  بەدرێژایى  َعلَْيِه(  اهللُِ  )َصَلواُت  پێغەمبەران  سەرداری 
بنەماكانى ئیسالم الى نەداوە، سەرتاپای ژیانى پیرۆزی بریتى بووە لە پیادە 
هاوكات  ئەمە  ژیان.  واقیعى  ناو  بۆ  دابەزاندنى  و  ئیسالم  بەكردەكردنى  و 
دەچەسپێت بەسەر بابەتى جیهادیشدا، هەروەك چۆن دەچەسپێت بەسەر گشت 

بابەت و بوارەكانى تریشدا.

أ. بەرگرى
ئیسالم ڕێگەى داوە بە هەموو تاك و نەتەوەیەك مافى بەرگرى كردنیان 
لە خۆیان هەبێت دژى هەركەسێك كە هەڕەشە لە قەوارە و بوونیان بكات و 
هەوڵى كوشتن و قڕكردنیان بدات، بگرە هەندێكجار فەرمانیشی پێ دەكات. 
ئەگەر كەسێك ویستى پەالمارى خۆت، سامانت، ژیانت، ئایینت، یان ئابڕوو 
و ناموست بدات، ئەوا دەبێت لەڕوویدا بووەستیتەوە و سەنگەرى لێ بگریت. 
بۆ نموونە، با بڵێین دەوڵەتێك سنوورى واڵتەكەتی بەزاند و هاتە ناو سنوور و 
خاكەكەتەوە، ئەو كات چى دەكەیت؟ یان ئەگەر هاتوو لەناوخۆدا كەسانێكی 
بەكرێگیراوی لە دژت جواڵند، چى بە خەیاڵتدا دێت؟ ئەگەر هاوئایینەكانت 
لە پارچەیەك لە پارچەكانی سەرزەویدا دووچارى ستەم و دەستدرێژى بوونەوە، 
تۆ چۆن هەڵسوكەوت دەكەیت؟ بەدڵنیاییەوە لە ئاست ئەو پێشهاتانەدا ناڵێیت 

“هیچ” و، بێباكانە ڕەفتار ناكەیت..

 لە ڕوانگەى ئەم خاڵەوە، بەر لە چواردە سەدە پێش ئێستا پێغەمبەرى خوا 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( وەك بنەمایەك مامەڵەی لەگەڵ بەكارهێنانی هێزدا كردووە 

سەربەرز  ژیانێكى  بیەوێت  موسڵمان  ئەگەر  كە  كردووە  ئەوە  بۆ  ئاماژەى  و 
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و،  هێز  حیكمەتدا  لەپاڵ  پێویستدا  لەكاتى  دەبێت  ئەوا  بژی،  موسڵمانانە  و 
بەمەش  گەڕ  بخاتە  سەربازی  توانای  ئامۆژگاریش  و  ئیرشاد  هاوشانى 

ڕێگای ژیانی شەڕەفمەندانەی نیشانداوە.

بەڵێ، موسڵمان دەبێت خاوەن هێز بێت و هێزیش بخاتە خزمەت حەقەوە. 
زایەڵەى  و،  جیهاندا  گوێی  بە  بدات  خۆى  دەنگى  دەتوانێت  ئەودەم  ئیدی 
هاوكێشە  لە  هاوسەنگى  سومبولى  ببێتە  و،  بكات  كپ  ناسازەكان  دەنگە 

جیهانییەكاندا.

ب. وەستاندنی ستەم
خەڵكێكى زۆر هەن لەم جیهانەدا دووچارى ستەم و چەوساندنەوە دەبنەوە. 
و  ستەمدیدەیە  خەڵكە  ئەو  پەنادانی  لەڕێی  وابێت  پێمان  لەمڕۆدا  ڕەنگە 
بتوانین ئەوجۆرە  بەدەستهێنانی هەندێك دەستكەوت لەسەر ئاستى سیاسیدا، 
ئەقڵگیر  بە شتێكى  ئەمە  دیاریكراو  ڕادەیەكى  تا  بكەین.  كێشانە چارەسەر 
دادەنرێت. بەڵێ، ئامێزمان دەكەینەوە بۆ برایانمان لە نەتەوە و ئاییندا و هەوڵ 
دەدەین بە قوربانیدانى خۆمان هەندێك لە كێشەكانیان چارەسەر بكەین، بەاڵم 
لە چەندا چەندی گرفت و قەیرانەكان چارەسەر  بەمجۆرە مامەڵەیە  نازانم 
دەبن؟ هەر لە نزیك خۆماندا نزیكەى ملیۆن و نیوێك تا دوو ملیۆن كەس 
دووچارى ستەم و چەوساندنەوە بوون و، پیادەكردنى دروشمە ئیسالمییەكان و 
ئێمە  ناوى ئیسالمیشیان لێ قەدەغەكراوە. خۆ ئەگەر  تەنانەت بەكارهێنانى 
باوەش بۆ نیو ملیۆنیشیان بكەینەوە، ئەوا ملیۆنێك یان زیاتر لەوێ هەر لەژێر 

چەپۆكى ستەمدا دەمێننەوە.
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بچووكى  كێشەیەكى  چارەسەرى  لە  بین  دەستەوسان  ئێمە  ئەگەر  جا 
دەوڵەتێكى بچووكدا، ئیتر چۆن دەتوانین مامەڵە لەگەڵ ئەو كێشە و ملمالنێ 
جیهانییانەدا بكەین كە لە نزیكەوە پەیوەندییان پێمانەوە هەیە؟! كەواتە پێویستە 
كاتێك  وەربگرن؛  بەهەندی  الیەك  هەموو  بێت،  گۆڕێدا  لە  وەها  دەوڵەتێكى 
ناوچاوى گرژكرد یان تووڕەبوو، خەڵكانى تر هۆشیان بەبەردابێتەوە و سنوورى 
خۆیان بیر بكەوێتەوە. جا بۆیە بوونی هێزێكی لەوجۆرە كە سام بخاتە دڵى 
دوژمن و بە هانای چەوسێنراوانەوە بچێت و حەق و حەقیقەت بچەسپێنێت 
و ناحەقى لەناوبەرێت، لە هەموو كات و سەردەمێكدا پێویستە. ئەمەش بەوە 
وەك  بدرێت،  پیشان  بەكردەیی  هێزە  ئەم  بازووی  و  دەبێت كە جاروبار دەست 

ئەوەی لە ڕابردوودا ڕوویداوە. 

ئەو دەمەی موسڵمانان لە هاوسەنگییە نێودەوڵەتییەكاندا سەنگیان هەبوو، 
ئۆقیانووسى  بەرەو  سوڵتانى  كەشتیەكانی  كاروانی  “وا  جاڕدرا  هەرئەوندەی 
چاوترس  ئینگلتەرا  ئەوەی  بۆ  بوو  بەس  بانگەوازە  ئەم  دەڕوات.”  هیندى 
لەو  بەڵێ،  هیندستان.  داگیركردنی  خولیای  لە  هەڵبگرێت  دەست  و  ببێت 
سەردەمەدا لەنێو كایە جیهانیەكاندا خاوەنی سەنگێكی لەم شێوەیە بووین هەر 
بۆیە لە فەرەنساوە تاوەكو هیندستان لە سایەی سەنگ و ڕۆڵى دادوەریمان، 
ستەملێكراوان و چەوساوان پەنایان بۆ دەهێناین تاكو مافیان بۆ بسێنینەوە و 

ستەمیش شەرمەزار بكەین.

بەڵێ، لە ئیسالمدا جەنگ بۆ ئەوە بەڕەوا بینراوە تاكو ببێتە فریاگوزار 
و داڵدەى چەوساوە و زەبوونان و النەواز و بێالنەكان. جا ئەگەر بڕواداران نەبنە 
فریادڕەس، ئیدی بەجێهێنانی ئەم ئەركە لە كێ چاوەڕێ دەكرێت؟ خوا لەسەر 
زەویدا ئێمەی بە ئەركى چەسپاندنى حەق و ڕاستی ڕاسپاردووە، بۆیە پێویستە 
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گەیشتن بەو خاڵە بە ئامانجى بوونمان بزانین و هەوڵ بدەین پێی بگەین وە 
گەرنا ستەم و زۆرداری هەروا درێژە دەكێشێت.

ج. ئازادیى بانگەواز
ئەگەر ئاستەنگ خرایە نێوان ئازادی و حەق و ڕاستى و باڵوكردنەوەی 
ڕێگەی ڕاستەوە، ئیسالم ڕێگەمان پێ دەدات بجەنگین لەپێناو پاراستن و 
مسۆگەركردنى ئەو ئازادییانەدا. تكا دەكەم سەرنج بدەن: لە پێناو باڵوكردنەوەی 
حەق و حەقیقەت جەنگ بەرپا ناكرێت! بەڵكو ئەگەر ڕێگری كرا لە ئازادیى 

باڵوكردنەوەى حەق و حەقیقەت ئەوكاتە پەنا دەبرێتە بەر جەنگ.

بە مەبەستی باڵوكردنەوەی پەیامی ئیسالمەتی، مەردانی بواری عیرفان 
ئەگەر  بەاڵم  دنیادا.  هەموو الیەكی  بە  دەنێرن  لێبڕاوەكانتان  بانگەوازكارە  و 
كەسانێك كۆسپ و تەگەرەیان دروستكرد، ئەوكات هەوڵ دەدەن ئەو كۆسپانە 
لەڕێ البدەن. چونكە ئەو كارەی ئەوان دەبێتە ڕێگر لەوەی خەڵكی بە ویستی 
ئازادی خۆیان بچنە بەهەشتەوە. ئێوە بۆ پاراستنی ئازادیی بیروباوەڕ هەوڵ 
دەدەن و، بە ئەندازەی الدانی بەرهەڵستی و لەمپەرەكان ئاینەكەتان باڵو دەكەنەوە. 
ئەگەر جەنگیشت بەرپاكرد بۆ پاراستنى ئازادى، )كە دەكرێت ئەمە بەخاڵی 
چوارەم دابنێن( پێویستە بەو جەنگە ڕێز و پایەی مرۆڤایەتى زامدار نەكەیت 
و، پەالمارى منداڵ و ئافرەت و پەرستگا و ئەوانە نەدەیت كە كەناریان گرتووە 
بۆ خواپەرستى و لەگەڵ ئەوانەشدا كە چەكیان لەدژ هەڵنەگرتوون ناجەنگن.

الى هەمووان ئاشكرایە كە دۆخى ئێستا چەندە لەخوار ئەو ئاستەوەیە. جا 
نازانم دەستەواژەى "لەخوار ئەو ئاستەوەیە" بەس بێت بۆ وێناكردنى ئەدگاری 
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ئەوانەى بۆمبى ناوەكییان بەسەر شارە پڕ لە دانیشتووانەكاندا بەردایەوە؟ وا 
نازانم! ئەوەتا لە ڕابردوویەكی نزیكدا بۆمبى ناوەكییان تەقاندەوە بەسەر شارى 
"هێرۆشیما و ناكازاكى"دا و، نزیكەی )80( هەزار مرۆڤی بێتاوانیان كوشت و 
دەیان هەزار زامدار و كەمئەندام و پەككەوتەشیان خستەوە. ئەو الیەنەشی ئەم 

كارەی ئەنجامدا، دنیایەكی شارستانی بوو!

پێغەمبەر  كاتێك  ئیسالم!  پەیڕەوانی  ئەزموونی  بۆ  بڕوانن   ئێستاش 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( و جێنشینەكانی سەركردەیەكیان دەنارد بۆ جەنگ، فەرمانیان 

نەكەون  ڕەبەنانە  ئەو  توخنى  و،  نەكوژن  ئافرەت  و  و منداڵ  پیر  دەكرد  پێ 
و  دار  و  نەڕووخێنن  پەرستگا  هەروەها  دەكەن.  پەرستش  خەڵوەتگادا  لە  كە 
درەخت نەبڕنەوە و دەست نەبەن بۆ ئاژەڵ و، ماڵ و سەروەتى خەڵكى بەهەدەر 
نەدەن.1 ئێستا دەپرسم: داخۆ كەسانێك كە ڕێگەیان داوە دڕندانە چەكی كۆكوژ 

بەكاربهێنرێت، دەتوانن ڕەچاوی ئەو بنەمایانە بكەن؟ 

ئەوجا وەرن تەماشای ئەو كەلێنە بكەن كە لە نەبوونی كەسانی باوەڕدار 
لەنێو هاوكێشەكاندا هاتووەتە مەیدان، ئینجا ئەگەر پێتان خۆشە بگرین یان 
ئاخ و حەسرەت هەڵبكێشن! خۆزیا ئێمە لەبری یەكێك لەو زلهێزانە بووینایە! 

هەرچۆنێك بێت ئەو هەموو ستەم و ئەشكەنجەیە نەدەبینرا... 

ئێستا ڕووی گوفتارم دەكەمە ئێوە: ئەگەر تەنها لەبەر ئەم ئاكامەش بێت 
بهێنرایە؟ بەڵێ، هەموو ئەمانە  مەگەر نەدەبوو فەرمانبەریی جیهاد بەجێ 
ئەوە دەهێنن ملی ڕێیان بۆ بگرینە بەر و لە پێناویاندا تێبكۆشین. دەی هەر 

ئەمەشە وای كرد سەردارمان بەردەوام ڕێبواری ئەو ڕێگەیە بێت.

1. صيح مسمل، اجلهاد ٣؛ �أحد بن حنبل، املسسند ٣٠٠/1؛ البهیقي، السنن الكربی ٩/85، ٩٠. 
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بە  تایبەتە  كە  سەربەخۆدا  كتێبێكى  لە  فراوانەمان  و  قووڵ  بابەتە  ئەم 
جیهاد شرۆڤەكردووە، بۆیە لێرەدا بەو ئەندازەیە وازدەهێنین و خوێنەری بەڕێز 

ڕەوانەى ئەو سەرچاوەیە دەكەین.1 

َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  نازدارمان  پێغەمبەری  مەككە  قۆناغی  بەدرێژایى 
هەمیشە  ماددى.  خەباتێكى  یاخود  بەرەنگاری  جۆرە  هیچ  بە  هەڵنەستاوە 
ئامۆژگارى پەیڕەوانی دەكرد تا خۆگر و دامەزراو و ئارامگربن. ئەوەی لەم 
قورئانى  ئەڵماسییەكانى  دەستوورە  بەر  پەنابردنە  دەكەوێت  بەرچاو  قۆناغەدا 
و  داڵنەوە  بچێتە  ئەوەبوو  ساڵەی  چواردە  ماندووبوونی  و  هەوڵ  پیرۆزە. 
ڕەبەق  ساڵى  سیازدە  بەڵێ،  دابنێت.  دەروونەكاندا  لە  خۆشەویستی  تەختی 
و  ئەڵماس  بۆ  دەگۆڕی  خەڵووزیان  كە  پیرۆزەكانی،  پەیڤە  بە  مەككەدا  لە 
خۆڵیش بۆ ئاڵتوون، پەیامی خۆڕاگری و بەرپەرچنەدانەوەی دا بە گوێی 
جنێویان  ئەگەر  نەدەدانەوە.  ئازارى  ئەو  بدایە  ئازاریان  ئەگەر  هاوەاڵنیدا. 
حەوسەڵەیەكى  و  ئارامی  بە  بەڵكو  نەدەدانەوە.  بەرپەرچی  ئەو  بدایە،  پێ 
لەپێش  بەر.  دەدایە  مەینەتى  و  ئازار  ساراكانى  و  دۆڵ  بێسنوورەوە 
ئازارە  سەربارى  ئەو  كەچی  دەكوژران،  و  دەدران  ئازار  باوەڕداران  چاویدا 
بێئەندازەكانی خۆى، ئازاری ئەوانیشى لە سینەیدا دەچەشت. بۆ نموونە؛ كە 
پێغەمبەر  دەباراند،  یاسردا  خانەوادەی  بەسەر  ئازاریان  جۆرەها   بتپەرستەكان 

)َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( بەالیاندا تێدەپەڕى و دڵى دەدانەوە:

“َصْباََ یَا آَل یَاِسِِ فَِإنَّ َمْوِعَدكُُم الَجنَُّة” 

"ئارام بن خانەوادەی یاسر، ژووان و مۆڵەتم لەگەڵ ئێوە لە بەهەشتدایە."2

1. محمد فهحتوڵاڵ گوەلن، ڕۆح و حهقیقهىت جهیاد ەل ئيسالمدا.

بن هشام، السرية النبوية 162/2. 2. احلامك، املسستدرك ٤2٣/٣؛ البهیقي، شعب الإميان 2٣٩/2، اإ
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ئەو )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( لە لوتكەى ئارامى و خۆڕاگریدا بوو، كەچی ڕق 
نەوەستان،  بەوەشەوە  تا دەهات ئەستوورتر دەبوو.. هەر  و كینەى خوانەناسان 
باوەڕداران  یەكجارەكی  بە  بەنیازبوون  داڕشتبوو:  تریش  شتی  بۆ  نەخشەیان 
لە مەككە وەدەرنێن و ناچار بەكۆچیان بكەن. بەڵێ، لە زێد و نیشتمانیان 
كە ساڵەهاى ساڵ بوو بەسەربەرزی تیایدا دەژیان، لەماڵ و منداڵیان دوور 
دەخرانەوە و كۆچی زۆرە ملێیان پێ دەكرا. دواجار موسڵمانان دەستیان كرد 
بە كۆچ. هاوەاڵن یەك لەدوای یەك مەككەیان جێ دەهێشت حەزرەتى عومەر 
چونكە  بوو،  ناسۆر  لە  پڕ  كۆچێكى  ئەو  كۆچى  بەاڵم  لەوانە.  بوو  یەكێك 
خێزان و منداڵەكانی لەگەڵدا نەبوو، خۆى بەتەنیا كۆچى دەكرد.1 ئەوەش تاكە 
ڕێگەچارە بوو. كە حەزرەتى ئەبوبەكریش توێشووی كۆچى دا بەشاندا، -لەو 
فیداكارییە بڕوانن- عائیشەى كچى -كە هەمیشە بە "دایكمان" بانگى دەكەین 
و یادى بەرز ڕادەگرین- لەگەڵیدا نەبوو. ئەگەرچى هێشتا كیژێكی بچووكیش 
بوو، دەبێت لەكوێ بووبێت؟ لەڕاستیدا نازانین، چونكە هەر بەوجۆرە دەیانتوانی 

كۆچ بكەن، جگە لەوەش بژاردەیەكی تریان لەبەردەمدا نەبوو.

بەڵێ، هەمووان دەستیان لە نیشتمان و خانە و النەیان هەڵگرت و ناچاربوون 
كۆچ بكەن. ڕۆژێكیان ئەبوجەهل و عوتبەی كوڕی ڕەبیعە و عەباسی كوڕی 
عەبدولموتەلیب چوونە سەربانى ماڵى ئیبن جەحش. بە بینینی ئەو ماڵە چۆڵ 
و ڕوخاوە، عوتبە فرمێسك تزایە چاوانی. ئەبوجەهلیش ڕووی كردە عەبباس 

و وتی “برازاكەی تۆ بوو هەموو ئەمانەى بەسەر هێناین.”2

نەخێر، هەرگیز پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( بەرپرسیار نەبوو لەوە، 
بن �عد، الطبقات الكربی ٣/2٧1. بن هشام، السرية النبوية 22٧/٣؛ اإ 1. اإ

بن هشام، السرية النبوية ٣18/2-٣1٩. 2. الهيمثي، مجمع الزوائد 6٣/6-6٤؛ اإ
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ئەوە تاوانێك بوو لە ئەستۆى ئەو ستەمكار و زۆردارانەدا بوو كە ئەو خەڵكە 
ستەمیان  ڕەشى  دەستى  بگرە  دەرپەڕاند،  نیشتمانیان  و  خاك  لە  بێتاوانەیان 
گەیشتە ئاژەڵەكانیشیان. فرمێسكی بێباوەڕ بۆ ئەو ستەمە بوو كە بە دەستی 

خۆی ئەنجامی دابوو.

قرچەى  لە  و  توێشوویەك  و  ئازووقە  هیچ  بێ  ناچاربوون  موسڵمانەكان 
دەبوو.  )500كم(  نزیكەى  ماوەكەی  كە  ببڕن  ڕێگەیەك  بیاباندا  گەرماى 
بڕینى ئەو ماوەیە لەو ڕۆژگارەدا مانگێكى ڕەبەقى دەخایاند. مانگێك هەر 
بەهەرحاڵ، هەر خوا خۆی  بەریانەوە ڕێیان دەكرد. جلوبەرگ  بەو جالنەی 
دەزانێ لەو ماوەیەدا چییان خواردووە! ئەم مرۆڤانە -كە دواتر بە سەربەرزییەوە 
لە مەدینەى مونەووەرەدا ژیانیان دەبردە سەر- ناچاربوون پەنا ببەنە بەر برا 

ئەنصارەكانیان لە خەڵكی مەدینە.

بێ  قودسییە  ئەو كۆمەڵە  بەاڵم  بڕوانن!،  یەكانە  لەسەر  یەك  ئازارە  لەو 
ئەوەی ناڵەیەكیان لێ ببیسترێت خویان دەدایە ژێرباری ئەو ئازارانە. بۆچى؟ 
ئاخر چونكە پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( پێىدەفەرموون “ئارام بگرن و 

خۆڕاگر بن، چونكە مەنزڵ و ژوانتان بەهەشتە.”

سەروەری پێغەمبەران )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( بەگوێرەى فەرمانەكانى خوا ڕەفتارى 
دەكرد و ڕێی نەدەدا تۆزقاڵێك هەستبزوان و هەڵچوونی سۆزدارانە دەستوەربداتە 
بەرەی  تووڕەیی  و  نەفرین  هێشتا  ئەوەش  سەرباری  كەچی  ڕێكارەكانی. 
بەرامبەر نەدەڕەوییەوە. بەڵێ، وا دیاربوو ستەم و ڕاگواستن و ئەشكەنجەی 
بێشومار بەس نەبوون بۆ دامركاندنەوەى داخى دڵی بتپەرستان. كار گەیشتە 

ئەوەى ڕۆژێكیان بڕیارێكى دوور لە هەموو بەها و ئەخالقێكى مرۆڤانە بدەن:
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“با دەست بەسەر موڵك و زەوى و زاری موسڵمانەكاندا بگرین و لەنێوان 
خۆماندا دابەشیان بكەین!” 

ساڵ  نۆ  هەشت  پاش  كە  بوو  چەشنێك  بە  پاوانخوازییە  ئەم  سنووری 
حەزرەتی  مەككەوە،  ناو  هاتە  بەسەركەوتوویى  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر 
نیشتەجێ  پێغەمبەرى خوا، لە كوێ  لێى پرسى “ئەى  ئوسامە )رضَي اهلُل َعْنُه( 
عەقیل  بۆ  “جا  دایەوە  وەاڵمى  ئەسرینەوە  پڕ  چاوى  بە  ئەویش  دەبیت؟” 
هیچ جێیەكى بۆ هێشتووینەتەوە؟!”1 واتە ئەو سەروەرە بێبەش بوو لەوەى لە 
كونجێكى ئەو ماڵە پیرۆزەدا بحەوێتەوە كە تێیدا لەدایكبووبوو و منداڵیی تێدا 
بەكاردەهێنرێت. عەقیل  بردبووە سەر. ئەو ماڵەی كە ئەمڕۆ وەك كتێبخانە 
گەورەترین منداڵی ئەبوتالیب بوو، هەتا ئەو ڕۆژەش كە موسڵمان بوو، دەستی 
هەڵنەگرت لە دوژمنایەتى چاكترین نەوەی ئادەم، وەك ئەوەی میراتگری بێت 
دەستى بەسەر سەرجەم داراییەكەیدا گرتبوو. هەتا ڕۆژی موسوڵمان بوونی، 

خاوەن ڕۆحێك بوو بێبەش لە هەموو چەشنە وەفا و ئەمەكدارییەك.

بە  و خواسەى مەككەى  باس  ئەو  دووڕوو،  ئوبەی"ی  "عەبدواڵى كوڕى 
هەل زانى و لەناو بازاڕی مەدینەدا كردی بە هات و هاوار “هۆ موسڵمانان! 
تااڵن  سامانتان  و  سەروەت  مەككەش  لە  و  لێداوەتەوە  پاڵتان  لێرە  بۆخۆتان 
دەكرێت، خەڵكی لە بازاڕدا موڵكتان بەش دەكەن، ڕۆژێك دێت نە لێرە و نە 

لەوێش خاوەنى هیچ نابن.”

ئەمەش جۆرێكى تر بوو لە زۆرداری. ئەوجا وەك بڵێیت ئەو هەموو ستەمە 
بەس نەبێت، ئەو دەمەی كاروانێكى بتپەرستان كە ماڵ و سامانى موسڵمانانى 

1. صيح البخاري، اجلهاد 18٠؛ صيح مسمل، احلج، ٤٣٩.
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تێپەڕین،  مەدینەوە  لەنزیك  ئەنقەست  بە  دەڕۆیشت،  شام  بەرەو  لەخۆگرتبوو، 
هەروەك بە موسڵمانان بڵێن “تەماشا بكەن و بۆخۆتان لە داخاندا بمرن!” بەوەش 
وازیان نەهێنا، بگرە لەپێش چاویانەوە وشتر و مەڕ و مااڵتەكانیان لێ دەخوڕین.

ئەوەی  خۆ  جا  بوو.  بێباوەڕی  تااڵنخوازیی  سروشتى  ئەوە  ڕاستیدا  لە 
ئەوەی  لەگەڵ  ئەوتۆی  دەیبینین، جیاوازییەكی  بەچاوی خۆمان  ئەمڕۆش 
ئەو ڕۆژگارەدا نییە. عاكیفی شاعیر لە جێیەكدا دەڵێت “دەڵێن مێژوو دووبارە 
دەبێتەوە، جا گەر پەندى لێ وەربگیرایە، ئیدی چۆن دووبارە دەبووەوە؟” ئەوەتا 
دەبێتەوە،  باوەڕدار دووچارى ستەم و زۆرداری  لەسەر ستەم..  دووبارە ستەم 
ئەوەیشی دەیەوێت پشتیوانی بكات ئەویش تووشی ستەم دەبێتەوە، تەنگی پێ 
هەڵدەچنن و لە ماڵ و زێدی خۆی وەدەری دەنێن و مافی بوون و ژیانی 

لێ زەوت دەكەن...

ئێستا ڕێم بدەن جارێكى تر بپرسم: ئەگەر ئێوە لە جێگەى ئەواندا بوونایە، 
بیر و هەست  لە هاوەاڵن هەمان  بە هەزارەها  بیربكەنەوە كە  چیتان دەكرد؟ 
ئاڕاستە  تیرێكیان  ڕۆژێك  هەموو  بوو.  بریندار  دەروونیان  و  دابوون  مۆڵى 
درێژ  زیاتر مۆڵەتى  لەوە  ئاسمان  ئەگەر  دەكولێنرایەوە. خۆ  زامیان  و  دەكرا 
بكردایەتەوە و ڕێگەى نەدایە بە بەرهەڵستی، ئەوكات هەستیان بە دڵشكاوى 

دەكرد. هەربۆیە خۆرى بەزەیی خوایی هەڵهات و هات بەهانایانەوە: 

 زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ
 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹٹ رب  

)الحج: 40-39(
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"مۆڵەتدراوە بەو باوەڕدارانەی شەڕیان پێ دەگێڕن كە بجەنگن و بەرهەڵستی 

بكەن، چونكە بەڕاستی ستەملێكراون. بێگومان خوا دەسەاڵتی هەیە كە سەریان 

دەركران،  واڵتیان  لە  بەناحەق  كە  ئەوانەی  ببەخشێت.  پێ  و سەركەوتنیان  بخات 

تەنها تاوانیان ئەوەبوو كە دەیانوت پەروەردگارمان "اللّه"یە."

نەكرد،  درێغییان  ئەوان  چەوساندنەوە  و  ستەم  دەوترا  پێی  ئەوەی  بەڵێ، 
تەنانەت مافی ژیانیشیان لێ زەوتكردن. دەی وا ئێستا مۆڵەتی بەرپەرچدانەوە 
دەدرا بەوانەی ساڵەهایە لەژێر فشاردا بوون، دووچاری مەینەتی بووبوونەوە 
هیچ  كە  ئەوەیە  حوكمەكەش  ڕواڵەتى گشتیى  درابوو.  كوشتنیان  هەوڵی  و 
باوباپیریان،  زێدى  لە  موسڵمانان  دەركردنى  بۆ  نەبوو  ئارادا  لە  بڕوبیانویەك 
جگە لەوەى كە دەیانوت پەروەردگارمان "اللّه"یە. واتە ئەوان دووچارى جۆرەها 
ژێرپێ  كۆیلە  وەك  و  بەجێهێشتبوو  منداڵیان  و  ژن  بووبوونەوە؛  بەشخوران 

خرابوون، تەنانەت هەیانبوو )7-8( ساڵى تەواو كۆت و زنجیر كرابوو.

و  چەوساوە  و  ستەملێكراو  مافى  پاراستنى  مەبەستی  بە  دواجار  بۆیە 
زنجیر لەپێ دراو و بێالنەكان، مۆڵەت درا بە جەنگ و بەكارهێنانی مافی 
 بەرگریكردن. لەهەمان كاتیشدا ئەمە فەرماندان بوو بە پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(

 تاكو هەستێت بە ئەركی جیهاد.

ئیسالم هەرگیز ئایینى شمشێر و خوێن نەبووە، وەك هەندێك لە دووڕووان 
و كافران بانگەشەی بۆ دەكەن. ڕاستە پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعَلْيِه( شمشێرى 
تایبەتمەندییەی  ئەم  َلم( هەواڵى  پێغەمبەران )َعلَْيهمُِ السَّ پێشتریش  بەكارهێناوە، 
َلم( لە پەسنى ئەودا دەڵێت “ئەو  ئەویان داوە. ئەوەتا حەزرەتى مەسیح )َعلَْيِه السَّ
شمشێری لەدەستدایە.”1 هەركات پێویستی بكردایە دەجەنگا لەگەڵ ئەوانەى 

1. القايض عياض، الشفاء 1/2٣5-2٣٤.
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وتوویەتی  ئەو  دەربارەی  دی  پێغەمبەرێكی  ئەویش  پێش  بوون.  شایستەى 
“ئااڵكانی قودسیەكان لە پێشیانەوەیە” ئەوەتا ئەوان لەهار چوارالی دونیادا 
و  حەق  پێناوی  لە  و  كۆبوونەتەوە  لەژێریدا  و  شەكاندۆتەوە  ئااڵیەیان  ئەو 
ڕاستی تێدەكۆشن. بەڵێ، ئەو ڕۆحە موبارەك و واتا پیرۆزە لەسەر دەستی 
پێغەمبەرى خوا  بەوجۆرە،  ئیدی  لە سەرتاسەری گێتیدا دەشەكایەوە.   ئەوان 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( لەناو ئەو هەلومەرجەدا فەرمانى پێدرا بە جیهاد و خەبات 

دژی نەیارانی.

لە  ڕێ  ناتوانن  “ئێوە  بڵێت  هاوچەرخەكانى  سەرسەختە  بە  ئەوەی  وەك 
ئازادیى بیروباوەڕ بگرن. مافی ئەوەتان نییە ئەو ڕێڕەوانە دابخەن كە بەرەو 
مرۆڤایەتى دەڕۆن.” ئێمە تاوەكو ئێستاش چەپڵە بۆ شۆڕشی فەرەنسا لێ 
ئازادی  دەروازەی  بە  و  نەفامییە  و  دڕندەیی  هەزاران  تابلۆی  كە  دەدەین 
دادەنێین. لەكاتێكدا ئەو شۆڕشە چەندین دیمەنى كوشتار و سەربڕینى هەزاران 
كەسى نمایشكردووە. تا ئەوەی لە كۆتاییدا هەرخۆی سەری خۆی خوارد. 
لێى  دەركردبوو،  "دانتۆن"ى  پییەر" كە فەرمانى هەڵواسینى  ئەوەبوو "ڕۆبیس 
پرسى “دوایین ئاواتت چییە؟” دانتۆن بەمجۆرە وەاڵمى دایەوە “هیچ ئاواتێكم 
نییە، هەرچۆنێك بێت سەرى من و سەرى تۆدواجار دەكەونە نێو هەمان تەنەكە 

خۆڵەوە.”

ئازادى  دەروازەكانى  وتیان  كە  كودەتایەیە  ئەو  ڕاستەقینەى  ڕووى  ئەوە 
خستووەتە سەرپشت! كەس لە پەتى سێدارە ڕزگارى نەبوو. یەكەمجار شا و دار 

و دەستەكەى، بەدواشیدا خەڵكانی تر...

كەچى لەوالوە دەبینین پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( چواردە سەدە لەوەوبەر بە 
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دەستی نوورپەخشی خۆی كە چین چینی تارماییەكانی پەرت پەرت دەكرد، 
هەستاوە بە بنەبڕكردنی ستەمكاری و خەاڵتكردنى مرۆڤایەتى بە ئازادی. 
بەهاناوەچوونی ستەملێكراو و بەشخوراو ئەركی سەرشانتانە، ئاخر خۆ ناكرێت 
بۆخۆتان پاڵی لێ بدەنەوە و وەك ئەوەی گوێ لە ئاوازی نەی بگرن، ئاوەها 
خەریكی گوێگرتن بن لە ئاهوناڵەی ژێردەستان! خۆ ئەگەر هیچ ڕێگەیەكی 
دیكە لەئارادا نەبوو بۆ چەسپاندنى حەقیقەت و ڕاماڵینى ستەم جگە لەوەی 
پەنا ببەیتە بەر هێز، ئەوكات دەبێت لە چوارچێوەی ڕێگەپێدراو و ڕەوادا پەنای 
بۆ بەریت. ئاشكرایە كە ئەمە لەم ڕۆژگارەدا لە توانای ئێمە بەدەرە، بەاڵم 
 كە ساتەوەختی بەكارهێنانى هێز و هەلومەرجى لەبار هاتەكایەوە، پێغەمبەر 
ئەوەشدا،  لەپاڵ  مەیدان.  چووە  و  داڕشت  بۆ  نەخشەی  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى 

ستراتیژی جەنگیی حەزرەت هێندە دروست و ژیرانە بوو كە كۆى ئەوانەى لە 
سەردەمى پێغەمبەردا لەبەرەى موسڵماناندا گیانیان لەدەستداوە، تەنها سەد و 
ئەوەندە كەس دەبن. كەچى بەتەنیا ژمارەى قوربانیانى جەنگى جیهانیی دووەم، 
لە ئاكامى ملمالنێى نێوان هەردوو بەرەوە زیاتر لە چل ملیۆن قوربانی بووە. 
هەروەها بۆئەوەى ڕژێمێكى ناڕەوا و نامرۆڤانە لە ڕوسیا دابمەزرێت، نزیكەى 
سەد ملیۆن مرۆڤ كوژران. ژمارەی قوربانیان هێندە لە ئەندازە بەدەر بوو، 
هەروەك بڵێیت كەشتى بەسەر خوێنیاندا خرایە ڕێ و، لە ئێسكی سەریان تەالر 
و باڵەخانە بنیات نرا. ئامانجیش ئەوەبوو بەو تەالرە بڵێن "ڕژێمی نوێ".. ئەو 

رژێمەش ناوی شیوعییەت بوو..

"لە دڕندەییدا مرۆڤەكان مردووخۆریان تێپەڕاندبوو،
مرۆیەك بێ ددان بووایە، هەر براكاىن خۆی دەیانخوارد." 
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سا ئەو ڕژێمانەی لە ئارەزووبازیی مرۆڤەوە سەرچاوەیان گرتووە بچن بە 
فیتڕەت  و  سروشت  ڕەچاوى  هەرسیستەمێك  دەشچن..  ئەوەتا  زەویدا!  ناخی 
نەكات و پاڵ نەداتەوە بە حەقەوە و ڕێ نەدات بە نەشونمای مافی تێیدا، 

چارەنووسى تیاچوون دەبێت.

مەبەستی چەسپاندنی  بە  مەدینە،  دەورانی  ساڵی  دە  بەدرێژایى  بەڵێ، 
ڕاستییە لەژمارە نەهاتووەكان، چەندین پێكدادانی سەربازی لەگەڵ بەرەی 
كوفر ڕوویدا. لە تێكڕاشدا تەنها سەد و ئەوەندە كەس لە ڕیزى موسڵمانان 
شەهیدبوون. ژمارەى كوژراوانی الیەنی بەرامبەر نازانم. كەچى وەك لەسەرەوە 
ئاماژەمان پێدا، تەنها ژمارەى ئەوانەى لە جەنگى جیهانیى دووەمدا كوژراون، 
ئەوانە  و  كەمئەندامان  و  برینداران  ڕێژەیەش  ئەو  دەبێت.  زیاتر  ملیۆن  چل 

ناگرێتەوە كە دواتر مردوون.

پەرەپێدانی ڕێزگرتن  بەختەوەری، سەردەمى  بڵێین چاخی  بۆیە دەتوانین 
بووە لە مرۆڤایەتیى مرۆڤ و هزر و هەستەكانى. بانگەشەكارانی ئەمڕۆی 
پێشی  هەر  بگرە  ئاسۆیە،  بەو  بگەنەوە  ماوە  زۆریان  هێشتا  هیومانیزمیش 
ناگەنەوە. چونكە ئەو كەسەی ئەو شاڕێیەی كردووەتەوە، حەزرەتی محەممەدە 
َلُم(. لەجیهانی ئەودا باوەڕدار بەگوێرەى ڕێنماییەكانى ئەو دەچێتە  َلُة َوالسَّ )َعلَْيِه الصَّ

مەیدانی جەنگ، لەگەڵ ئەوەشدا هەرگیز دەرگاكانى ئاشتەوایی و ناوبژى 
داناخات. هەروەها سووكایەتی بە بەها مرۆییەكان ناكات و بەناحەق دەستی 
ناچێتە خوێنی كەس. هاوكات واڵتان داگیر ناكات و سامان و موڵكى گەالن 

بەتااڵن نابات.
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د. لە ئیسالمدا ئاشتەوایی بنچینەیە
زۆرینەی خۆرئاواییەكان نە لە ڕابردوو و نە لە ئێستادا ئەم بەها خواییانەیان 
بەسەر  دەستگرتن  و  واڵتان  داگیركردنى  بە  هەڵساون  لەبەرئەوە  نەناسیوە. 
سامانى سروشتیى ژێرزەوى و سەرزەوى گەالندا، نەتەوەكانیان چەوساندووەتەوە 
و كردوویانن بە كۆیلەی بەرژەوەندییەكانی خۆیان. لەو پێناوەدا جەنگاون، هەر 
لەبەرئەوەش خوێنیان ڕشتووە. ئامانجى ڕاستەقینەى پشت جەنگی بەڵقان و 
جەنگى جیهانیى یەكەم و دووەم و جەنگى كەنداو و سۆماڵ هەر ئەمە بووە.

دەستەبەركردنی  و،  بەرز  ئامانجێكى  لەپێناو  ئیسالمدا  لە  بەاڵم جەنگ 
ئازادیى بیروباوەڕ و، كردنەوەى ئەو دەروازانەدا بووە كە مرۆڤ دەگەیەنن بە 
ڕێگەی  كردبێت  پێویستى  هەركات  ئەوەشدا  لەگەڵ  گەردوونییەكان.  بنەما 
ئاشتەوایی فەرامۆش نەكردووە. چونكە ئاشتى بنچینەیە و جەنگیش پاشكۆ 

و حاڵەتێكى نائاسایی:

زب ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب رب 
)االنفال: ٦1(

"جا ئەگەر )دوژمنان( ئارەزوویان بۆ ئاشتی نواند و حەزیان پێكرد، ئەوا تۆش 

ئامادەیی خۆت دەرببڕە و پشت بە خوا ببەستە، چونكە بەڕاستی ئەو زاتە بیسەر 

و زانایە." 

زبھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ رب  

)البقرە: 208(
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سایەی  ژێر  بخەنە  خۆتان  هەمووتان  هەر  هێناوە،  باوەڕتان  ئەوانەی  "ئەی 

ئیسالمەوە و بەتەواوی پەیڕەوی بكەن و شوێنی هەنگاوەكانی شەیتان مەكەون. 

چونكە بەڕاستی ئەو دوژمنی ئاشكراتانە."

و  ئاشتى  بۆ  دەكەن  موسڵمانان  بانگى  هاوشێوەكانیان  و  ئایەتانە  ئەم 
گەرمەی  لە  با  بن،  ڕاستڕەو  و  دادپەروەر  دەكات  لێ  داوایان  ڕێككەوتن. 
گۆڕەپانی  جەنگ  مرۆڤكردەكاندا  ڕێسا  و  ڕژێم  لە  بەاڵم  بن.  جەنگیشدا 
نمایشكردنی بازوو و كەڵبەیە، تەنانەت ڕێككەوتنیش جیاوازییەكی ئەوتۆی 
نییە لەگەڵ جەنگدا. ئەو ڕژێمانە لەژێر هەر ناو و ناونیشانێكدا بن، سەرەنجام 
هیچیان بەدەر نین لەوەی ڕژێمى شەیتانی و چەواشەكاریی گرۆی ئادەمی 
بن و مەبەستیان هەڵگیرساندنى ئاژاوە و پشێوی بێت. شەیتان ئەو ڕژێمانە 
دەڕازێنێتەوە و لەشێوەى بریسكەدار و خەڵەتێنەردا بۆ فریودانى شوێنكەوتووانى 
دەری دەخات. چونكە ئەو دوژمنێكى ئاشكرای مرۆڤە. ڕەنگە ئەم كارەش 
بۆ ئەوە بكات تاوەكو لە هەوێنی خۆتان و فەلسەفەی مێژووییتان دوورتان 
لەبەرچاو  ڕێككەوتنى  و  ئاشتى  هەمیشە  ئیماندار  پێویستە  بەڵێ،  بخاتەوە. 
بێت، تەنانەت لە گەرمەى جەنگیشدا. لەوانەیە باوەڕداریش بكەوێتە جەنگەوە 

لەگەڵ باوەڕدار، بەاڵم لێرەشدا دیسانەوە هەر ئاشتی و ئاشتەوایی!

زب ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ 

 ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ رب 
 )الحجرات: 9(

"ئەگەر دوو دەستە لە موسڵمانان بوو بەشەڕیان، ئەوا دەستبەجێ هەوڵ بدەن 

دەكردە  دەستدرێژی  الیەكیان هەر  ئەگەر  بكەنەوە. خۆ  ئاشتیان  و  بخەن  رێكیان 
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دەكات  دەستدرێژی  و  ئەوەیاندا بچن كە ستەم  بەگژ  ئێوە  ئەوا  تر،  سەر الیەكی 

سەركەشەكە  الیەنە  ئەگەر  جا  خوا.  فەرمانی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەوكاتەی  هەتا 

سەری دانەنەواند بۆ فەرمانی خوا، ئەوا ئێوە ناوبژیوانییەكی دادگەرانە لەنێوانیاندا 

بكەن و دادپەروەری ئەنجام بدەن. چونكە بەڕاستی خوا ئەوانەی خۆشدەوێت كە 

دادپەروەری ئەنجام دەدەن."

ئەگەر دوو گرۆ لە ئیمانداران هەرا و ئاژاوە كەوتە نێوانیان، بەو هۆیەوە 
گەل و نیشتمان دووچارى مەترسیى پارچەپارچەبوون و دووبەرەكی بووەوە و، 
پشێوى بە هەموو الیەكی واڵتدا تەشەنەی كرد، لە وەها حاڵەتێكدا پێویستە 
لێپرسینەوە لەوانە بكرێت كە شەڕ دەكەن، ئەگەرچى باوەڕداریش بن. پێویستە 
هەموو هەوڵ و تەقەالیەك بخرێتە گەڕ بۆ پاراستنى یەكڕیزیى كۆمەڵگە و 

یەكپارچەیى گەل و نیشتمان.

ئەمە فەرمایشتى قورئانە، كەچی بڕوانە ئێمە خەریكی چین؟ ڕابردووى 
هەموو  بەردەم  كۆسپى  "بێئومێدى  وتراوە  نییە.  دڵخۆشكەر  ئەوەندە  نزیكمان 
گەشە و كامڵبوونێكە." ئەوەی بكەوێتە داویەوە ئیدی ناتوانێت جارێكی دی 
ڕاست ببێتەوە.. زۆنگاوێكە هەركەس تێى بكەوێت نوقم دەبێت. بەهەرحاڵ، 
لەگەڵ بوونى ئەو هەموو داڕمان و پەرتەوازەییەدا، ئەستەمە هەموو یەكێكمان 

بتوانێت گەشبین بێت. 

ڕەگەزى  و  ماك  و،  زەویدا  لەسەر  خوان  شایەتى  باوەڕداران  بەڵێ، 
هاوسەنگیى نێو نەتەوەكان و زامنی تەبایى گشتین. بۆیە مافى خۆیانە لە 
پێناو مسۆگەركردنى حەق و دادگەریدا دەستوەربدەنە هەموو شتێك. جا ئەگەر 
لە واڵتى خۆیاندا یان لە هەر واڵتێكى تردا ڕەوشی سەقامگیری و دادگەری 
تواناى  ئەوانیش  و  دەكرد  دەستتێوەردان  بە  پێویستی  كە  بەجۆرێك  تێكچوو، 
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ئەوەیان هەبوو، پێویستە لەسەریان لە پێناو دەستەبەركردنی ئاسایش و ئارامی 
هەڵوێستی خۆیان هەبێت. ئەگەر بڕیارى دەستتێوەردان و جەنگ درا، ئیدی 
مانای وایە ئامانج ڕوونە و ئاڕاستەش ئاشكرایە. پشت بە خوا دەبەستیت و 
لەسەر ئەو ڕێگەیە بەردەوام دەبیت كە دەزانیت ڕێگەى حەقە. ئەى ئەوە نییە 
خواى گەورە سەبارەت بە دەرەنجامە ناسۆرەكەى جەنگى ئوحود دەفەرمووێت: 

زب ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ رب )آل عمران: 159(

"جا كە بڕیارت دا كارەكە بكەیت، پشت بە یارمەتیى خوا ببەستە." 

جیهادى  بەرەو  كردیت  پەلكێشیان  بارودۆخەكان  و  هۆكار  ئەگەر  بەڵێ، 
ماددى، واتە ئەگەر ئاستەنگ خرایە نێوان تۆ و ئازادیت لە باڵوكردنەوەى 
بەسەر  كە  بڕەوێنێتەوە  ستەمە  ئەو  نەبوو  كەسێك  ئەگەر  یان  ئایینەكەت.. 
چەوساوە و ستەملێكراوانەوەیە و كەسیش نەبوو كۆتایى بە گریە و هەنسكیان 
بهێنێت.. یان لە حاڵێكدا كەسانێك هێز بەكاربهێنن بۆ ڕێگرتن لە پەخشكردنی 
حەقیقەت.. یاخود دەستدرێژییان كردە سەر نیشتمانت و هەڕەشەیان لە ژیانت 
كرد، ئا ئەوكاتە بۆت هەیە بچیتە مەیدان و بازووى جەنگ و تێكۆشانی لێ 

هەڵبكەیت.
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2. ئامادەكاری
دەبێت  ئەوسا  مەیدان،  بچیتە  ئەوەبوون  داخوازی  هەلومەرجەكان  كاتێك 
بە باشترین شێوە خۆت ئامادە بكەیت. بێگومان لەپێش هەموو شتێكیشەوە 
ئامادەكاریی مەعنەوی دێت. شارەزایانی بواری سەربازی چاك دەزانن كە 
بایەخى  بۆیە  جەنگدا،  لە  دەبینێت  گرنگ  ڕۆڵى  چەندە  مەعنەوى  هێزى 
تایبەتى پێدەدەن. بێگومان ئەو بزوێنەرەش كە دەبێتە سەرچاوە و قەاڵى هێزى 
مەعنەوى، باوەڕە. كەسێك خاوەن باوەڕ نەبێت، چاوەڕێی شتێكی وای لێناكرێت 

لە مەیدانى جەنگدا.

أ. ورەبەرزی
فەرموون با بچینە خزمەت چەپكێ لەو ئایەتانەی كە گیانى مەعنەویى 

باوەڕدار بەهێز دەكەن و سازى دەكەن بۆ بەرەنگاربوونەوەی دوژمن:

زب ى ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی رب

)النساء: 74(

ژیانی  بە  دەفرۆشن  دونیا  ئەم  ژیانی  ئەوانەی  خوادا  لەپێناوی  بجەنگن  "دەبا 

ئەو دنیا. جا ئەوەی دەجەنگێت لە پێناوی خوادا، ئەگەر بكوژرێت و شەهید ببێت، 

یان سەركەوتن بەدەست بهێنێت، ئەوا لە ئایندەدا پاداشتی مەزن و بێ سنووری 

پێ دەبەخشین."

 زب ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ
  ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ

 گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱرب )األنفال: ٦5(
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"ئەی پێغەمبەر هانی ئیمانداران بدە لەسەر جەنگ )دژی ئەوانەی كە كۆسپن 

لەبەردەم گەیاندنی پەیامی خوا(. ئەگەر بیست كەسی خۆڕاگر هەبێت لە ئێوە، ئەوا 

زاڵ دەبن بەسەر دووسەد كەسدا. خۆ ئەگەر سەد كەس لە ئێوە هەبن، ئەوا زاڵ 

دەبن بەسەر هەزار لەوانەی بێباوەڕن. چونكە بەڕاستی ئەوانە كەسانێكن تێناگەن 

)كە چ هێزێك پشتیوانی لە ئێوە دەكات(."

زب ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ رب
)البقرة: 249(

و  ئیزنی خوا بەسەر دەستە  "چەندین دەستە و گرۆی كەمی وا هەن كە بە 

گرۆی زۆردا سەركەوتوون."

 زب ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ  رب 

)آل عمران: 139( 

")ئەی ئیمانداران( كۆڵ مەدەن و سارد مەبنەوە و خەفەت مەخۆن، چونكە هەر 

ئێوە سەربەرز و سەرفراز و سەركەوتووترن، بەو مەرجەی ئیمانداری چاك و ڕاست 

و دروست بن."

زب ۆ ۆ رب )األعراف: 128(
"سەرەنجام و چارەنووس بۆ ئەوانەیە كە لە خوا دەترسن و پارێزكارن."

ئەو بنەما و دەستوورەى كە لەم ئایەتانەوە نمە دەكات بریتییە لە بڕگەی: 

"الَحقُّ یَْعلُو َوَل یُْعلَی َعلَِیه"

"حەق هەمیشە بڵند و سەركەوتووە و هیچ شتێك بەسەریدا سەرناكەوێت."

لە  ڕوو  كە  لەكاتێكدا  دەكات  پڕ  باوەڕدار  دڵى  كە  هەستەیە  ئەو  ئەمە 
هەرگیز  كە  باوەڕ  قەاڵى  پەنا  دەداتە  خۆى  بەوە  چونكە  دەكات،  جەنگ 

شووراكانى نابەزێنرێت.
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سەربازە  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  خوا  پێغەمبەری  كاتێك  ڕوانگەیەوە  لەم  جا 
و  باوەڕ  جۆرە  ئەو  واتای  بەردەوام  دەكرد،  سەنگەر  ڕەوانەی  نەبەردەكانی 

متمانەیەی دەخستە دڵیانەوە.

ئەوانە ئەو قارەمانانە بوون كە بە ئەندازەی پەرۆشیی دوژمنەكانیان بۆ 
ژیان، ئەوان پەرۆشی مەرگ بوون و بەرەو پیری دەچوون. چونكە دەیانزانى 
ئەو كلیلە ئەفسوناوییەیە كە دەرگاكانى بەهەشتیان بۆ دەكاتەوە. بۆیە بەردەوام 
بگەمە  و  بگرم  دەستنوێژ  شەهیدی  خوێنى  بە  كوێ  لە  “دەبێت  دەیانوت 

حزوورى پەروەردگارم؟”

خولیایان ئەمە بوو و لە بەرەی جەنگدا خەویان بە شەهیدبوونەوە دەبینى. 
جا ئایا هیچ هێزێك هەیە بتوانێت لەبەردەم ئەمجۆرە كەسانەدا خۆی ڕابگرێت 
كە گاڵتەیان بە مردن دەهات؟ دوژمنان ئەوەیان دەبینى بۆیە هەر ئەوەندەیان 

پێ دەكرا هەڵبێن.

ب. هێزی بااڵدەست
َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  لێبڕانى  لە  بریتییە  دووەم  گرنگى  الیەنى 
نێودەوڵەتیدا  هاوسەنگیى  لەنێو  كە  هێزێك  بە  بكات  ئوممەتەكەى  بۆئەوەى 
سەنگی هەبێت و جەمسەرێك بێت قسەی بڕوات. چونكە ئەگەر تۆ خۆت 
نەگەیەنیتە ئەو ئاستە، ئەوا پەراوێز دەخرێیت. بگرە لەوانەیە چەندین بڕیار 

دەربكرێت كە لە دژی تۆ بن و ناچاریش بكرێیت سەریان بۆ دابنەوێنیت. 

بۆئەوەى كە تۆ هێز و قورسایى  هۆكاری سەرەكی ئەمەش دەگەڕێتەوە 
نێودەوڵەتییەكاندا.  هاوكێشە  لەنێو  و  زلهێزەكان  لەبەرامبەر  نییە  پێویستت 

لەكاتێكدا خوای بااڵدەست دەفەرمووێت:
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زب ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ رب  )النساء: 141(

"دڵنیابن هەرگیز خوا ناهێڵێت بێباوەڕان بەسەر ئیمانداراندا دەستڕۆیشتوو بن 

و ڕیشەكەنیان بكەن." 

واتە دەرچەیەك نییە بێباوەڕ بتوانێت لێیەوە بەرزتر بێت لە باوەڕدار. واتە 
نابێت هیچ كۆمەڵگەیەكى گاور یان جولەكە یان بتپەرست یان سەرمایەدار 
یان بێباوەڕ یان شیوعى، فەرمانڕەوایی كۆمەڵگەیەكى موسڵمان بكات.. هەر 
لەڕاستیشدا نەیانتوانیوە فەرمانڕەوایی موسڵمانە ڕاستەقینەكان بكەن. چونكە 
بە هیچ شێوەیەك خوا بەوە ڕازی نییە. وەك ئەوەی بفەرمووێت “من خۆم ئەو 

دەرگایانەم بەڕوویاندا داخستووە.”

لە باوەڕدار ناوەشێتەوە لەژێر چەپۆك و زەبرى كەسانی تردا ژیان بگوزەرێنێت 
و پشت بە غەیرى خوا ببەستێت و وەك مشكی لێبێت بەدەست پشیلەوە.

كۆمەاڵنێكن  گەل،  یاخود  بێت  تاك  ئاستى  لەسەر  باوەڕداران چ  بەڵێ، 
خاوەنى ئاكارى بەرزن و پێویستە هەر لەو بەرزى و بڵندییەشدا بمێننەوە. بۆیە 
نەتەوەكەى  بۆ  ئامانجەى  ئەو  نەخشەى  َعلَْيِه َوَسلَّْم(  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  دەبینیت 
سنوورێك  هیچ  ئێوە  بەرزبوونەوەى  ئاسۆی  بڵێت:  پێیان  هەروەك  كێشاوە، 
ناناسێت. جا ئەگەر ئێوە لەسەر زەویدا خاوەنى هێزێكی لەوجۆرە نەبن، ئەوا 
و  ئەبوداود  كە  هاتووە  پیرۆزەدا  فەرموودە  لەو  هەروەك  یان  دەكەون،  ژێرپێ 
ئەحمەد كوڕی حەنبەل ڕیوایەتی دەكەن “هاكا گەالن شااڵو بدەن بەسەرتاندا، 
هەروەك كەسانێكى برسى و چڵێس بدەن بەسەر خوان و سفرەتاندا و خۆیان بكەن 
بە هاوبەشتان.”1 واتە پەالمارى خۆتان و ئەو سەروەت و سامانەش دەدەن كە 

1. �نن �أيب داود، املالمح 5؛ �أحد بن حنبل، املسسند 2٧8/5. 



شانازيى مرۆڤايەتى - نوورى نەمر 54٥

پەروەردگار پێى بەخشیون، وەك چۆن كەسانى چاوبرسى و تێرنەخۆر پەالمارى 
خوانێك بدەن.

بە دەربڕینی ئەم ساتەوەختە: بۆ بەتااڵنبردنی نەوت و سەروەت و سامانی 
واڵتانی وەك داغستان و سوریا و لیبیا و میسر، لە هەموو الیەكەوە دەدەن 

بەسەرتاندا.

كارەساتانەمان  ئەو  هەموو  بۆچی  باشە  بپرسین:  خۆمان  لە  ئێستا  دەبا 
بەسەر هات؟ ئاخر ئێمە نەمانتوانی وەك گەل و كۆمەڵگە ئەو وزەیە بەگەڕ 
بخەین كە دەیگەیاندینە ئەو ئامانجەی حەزرەت بۆی دیاریكردبووین. ئەوەتا 

خوا لە شێوەی بەئاگاهێنانەوەدا پێمان دەفەرمووێت:

زب ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ رب

)األنفال: ٦0(

گەڕ  بیخەنە  ئیسالم  سوپای  بەهێزكردنی  بۆ  هەیە  تواناتاندا  لە  "هەرچی 

تری  هۆكارەكانی  )و  ئەسپ  جۆرە  هەموو  ئامادەكردنی  لە  وە  بكەن،  ئامادەی  و 

پێ  خۆتانی  دوژمنانی  و  خوا  دوژمنانی  تا  مەكەن،  كەمتەرخەمی  گواستنەوەدا( 

چاوترسێن بكەن، با كەسانی تریش جگە لەم دوژمنانەی ئێستا، پێی چاوترسێن 

ببن كە ئێستا ئێوە نازانن كێن و نایانناسن، بەڵكو هەر خوا خۆی دەیانناسێت. هەر 

شتێكیش ببەخشن لە پێناوی خوادا ئەوە جێی خۆی دەگرێت و بەهەوەنتە ناڕوات و 

دەستان دەكەوێتەوە و ستەمتان لێ ناكرێت."
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موسڵمانانى پێشین زۆرچاك لەو فەرمانە خواییە تێگەیشتبوون. مەوالناى 
دەڵێت  َعْنُه(  اهلُل  )رضَي  عومەردا  حەزرەتی  ژیاننامەی  توێژینەوەى  لە  شبلى 
دەبوو،  دەستەویەخە  نەیارەكانیدا  لەگەڵ  الیەكەوە  هەموو  لە  كە  “لەوكاتەدا 
جەنگدا،  بەرەكانی  لە  وشترە  و  ئەسپ  هەموو  ئەو  بەكارهێنانی  سەرباری 
كەچی بڕێكی زۆر ئەسپی ئامادەكراوی هەبوو كە هێشتا بەشداری جەنگی 
هەزار(   4( مەدینەدا  دەرەوەى  كێڵگەیەكى  لە  نموونە؛  بۆ  نەكردبوون.”  پێ 
بەهەمان شێوە )4 هەزار( ئەسپی  لە دەوروبەری سنوورەكانی سوریاشدا  و، 
تری ڕەسەنی عەرەبی بەخێو دەكرد. ئەمانە وەك یەدەك دانرابوون و بۆ كاتی 

ناچاری سوودیان لێ وەردەگیرا.1 

كەوابوو ئەو كاتە بەگوێرەى ئەو دەسەاڵت و توانایەى خوا پێى بەخشیبوون، 
خۆیان ساز و پڕچەك كردبوو. دەستەواژەی "الرباط" تێگەیشتنێكی لەوجۆرەش 
لە  بریتییە  ڕیبات  تر،  تایبەتی  واتایەكى  بە  چونكە  بەدەستەوە.  دەدات 
سازكردن و تەرخانكردنی ڕەگەزە سەرەكییەكانى ئاژەڵ یاخود مرۆڤ لە پێناو 

مەبەستێكدا.

قورئانیش ئەو ئامانجەمان پیشان دەدات، هەروەك پێمان بڵێت: ئایین و زمان 
و ئابڕوو و ناموس و كەرامەت و زێد و نیشتمان و سەرجەم پیرۆزییەكانتان 
سوكایەتییەوە  و  ناپاكی  و  چاوچنۆكى  بە  كە  دوژمنانەى  لەو  بپارێزن 
پێویستە بۆ بەرگری، ئامادەى بكەن  تەماشایان دەكەن. چەندێكیش هێزتان 
و هەرگیز كەمتەرخەمى مەكەن لەو كارەدا. هیچ دەرفەتێك مەدەن بەدەست 

دوژمنەكانتانەوە بۆ ئەوەى نەبنە گەمە و داشى دەستیان.

1. مولن الشسبيل، حهزرەىت عومهر و بهڕێوەبردین دەوڵهت، ٣٠2.
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ج. پەنابردنە بەر شمشێر ئەگەر پێویست بكات
وەك چۆن قورئانى پیرۆز بە مەبەستی چەسپاندنی هاوسەنگی لەسەر زەویدا، 
بەو شێوەیەش، حەزرەتی محەممەد  بەستووەتەوە،  پێكەوە  و هێزی   حیكمەت 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( پێغەمبەرێكە بە فەرمانی جەنگەوە هاتووە. ئەوەتا تەورات و 

ئینجیل لە پەسنیدا دەڵێن “َصاِحُب الَقِضیب )خاوەنى شمشێرە(”1 بەڵێ، ئەو 
زاتە هەڵدەسێت بە باڵوكردنەوەى حەق و ڕاستی، بەاڵم ئەگەر ڕێگری كرا 
لە گەیاندنی حەق و حەقیقەت، ئەوا هێز بەكاردەهێنێت و سوود لە شمشێر 

وەردەگرێت. ئەو لەهەمان كاتدا پێغەمبەرى شمشێریشە�

َلُم(، بۆیە خواى بااڵدەست  َلُة َوالسَّ جا لەبەرئەوەى پێغەمبەرى شمشێریشە )َعلَْيِه الصَّ
لەسەر زاری قورئانەوە تەكنیك و ستراتیژی جەنگی فێركردووە. لە ئایەتی 

)4(ی سورەتی )الصف(دا قورئان پێی دەفەرمووێت: 

زبے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ  ۆرب )الصف: 4(

"بەڕاستی خوا ئەو كەسانەی خۆشدەوێت كە دەجەنگن لە پێناو ڕێبازی خوادا 

بە یەك ڕیز و یەك پارچە و یەك دڵ، چونكە هەروەك كۆشكێكی بەرزی پتەوی 

داڕێژراون بە قوڕقوشم."

ڕێكخستنی ڕیزەكان بەوجۆرە تۆكمە و پتەوە، بەهێزترین قەڵغان بوو لەڕووی 
تێكشكاندنی هێڵەكانی بەرگری لەالیەن دوژمنەوە.. لەچاو هەلومەرجەكانی 
ئەو ڕۆژگارەشدا باشترین جۆری ڕێكخستن بووە. بەڵێ، دەبوو تاكەكان بە 
چەشنێكی ئەوتۆ پاڵ بدەن بەیەكەوە و شان لە شانی یەك توند بكەن، دوژمن 

1. القايض عياض، الشفاء 1/2٣5-2٣٤.
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هەر بە بینینی دیمەنی یەكڕیزی و پێكەوەییان زەندەقی بچێت! پێغەمبەریش 
)َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( ئەم شێوازە لە خواوە فێربووبوو و لە زۆرێك لە جەنگەكاندا 

پیادەی دەكرد و سەركەوتنی بەدەست دەهێنا. 

قورئان و سوننەت بە چەشنێك بایەخ بەم الیەنە دەدەن، ئەوەی كەمتەرخەمی 
تێدا بنوێنێت سەرزەنشت دەكرێت. بەڵێ، گەر بڕیاربێت لە سەنگەری بەرگریدا 

ڕووبەرووی دوژمن ببینەوە، ئەودەم نابێت هیچ سستییەك بنوێنین. 

زب ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 

 ژ ڑ ڑ ک ک ک ک رب
)التوبة: 38(

"ئەی ئەو كەسانەی باوەڕتان هێناوە: ئەوە بۆچی كاتێك پێتان دەوترێت ڕابپەڕن 

و ئامادەبن و هێرشبەرن لە پێناوی ئایینی خوادا )دژی ئەو خوانەناسانەی خۆیان 

دەلكێن  و  دادەهێزرێت  لەشتان  ئێوە  خوا(،  نووری  كوژاندنەوەی  بۆ  ئامادەكردووە 

بەزەویدا و گیردەبن. ئایا ئێوە ڕازین بە ژیانی دنیا و بە گرنگتری دەزانن لە ژیانی 

نەبڕاوەی قیامەت و بەهەشتی بەرین. بێگومان ژیانی دنیا بەبەراورد لەگەڵ ژیانی 

پڕ لە شادیی قیامەتدا زۆرزۆر كەم تەمەن و كەم خۆشییە."

زبگگگڳڳڳڳ  ڱ 

 ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ رب
)التوبة: 39(

"ئەگەر )بۆ جیهاد( ڕانەپەڕن و دەستبەكار نەبن، ئەوا سزایەكی زۆر بەئێشتان 

دەدات و كەسانێكی تر دەهێنێتە كایەوە لە ئێوە نەبن، وەنەبێت ئێوە بتوانن هیچ 

زیانێك بە خوا بگەیەنن، خوا هەمیشە بەسەر هەموو شتێكدا دەسەاڵتدارە."
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ے  ھ  ھھ   ہ  ہ  ہ  زبۀہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
ۉې ې ې ېى ى 

ائائ  ەئ ەئوئ وئۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ  رب
)التوبة: 40(

"ئەگەر ئێوە پشتگیری پێغەمبەر نەكەن و یارمەتی نەدەن، ئەوا بەڕاستی خوا 

پشتگیری كرد و سەری خست، كاتێك ئەوانەی بێباوەڕ بوون دەریان كرد لە شاری 

ئەشكەوتەكەدا  لەناو  هەردووكیان  كاتێك  كەسە  دوو  لەو  بوو  یەكێك  و،  مەككە 

بوون )كە كافران گەشتبوونە دەوروبەری ئەشكەوتەكە، ئەبوبەكری هاوەڵی خەمی 

خوامان  دڵنیابە  مەخۆ،  خەفەت  فەرموو:  پێی  و  دایەوە  دڵی  پێغەمبەریش  لێهات( 

لەگەڵدایە. ئەوسا ئیتر خوا ئاسوودەیی و ئارامیی خۆی دابەزاندە سەری و پشتگیری 

و بەهێزی كرد بە سەربازانێك كە ئێوە نەتان دەبینین و بەرنامە و ئایینی بێباوەڕانی 

دانەواند و ڕیسواتری كرد، بەرنامە و ئایینی خواش هەمیشە بەرز و بڵندترە، خواش 

هەمیشە بااڵدەست و دانایە."

گەورە  خوای  نەكرد،  پشتگیریتان  ئێوە  دەمەی  ئەو  چۆن  وەك  بەڵێ، 
شەڕخوازەكاندا  سەرجەم  لەبەرامبەر  و  نەبوو  پێغەمبەرەكەی  دەستبەرداری 
ئەندازەى دڵسۆزى و ڕاستگۆییتان خوا  بە  بەوجۆرەش  كۆمەكیی كرد، هەر 

ئێوەش سەردەخات و پشتتان دەگرێت.

قورئاندا  لەبەر ڕۆشنایى  بەبەردەوامى  )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم(  پێغەمبەری خوا 
ئەوە  بۆیە هەرگیز چاوەڕێى  ئەو ڕێگەیە،  بۆ  ڕێنمایی ئوممەتەكەى دەكرد 
و  نەبەزى  ڕاستیشدا  لە  بكەوێت.  ژێرپێ  یان  ببەزێت  كۆمەڵە  ئەو  نەدەكرا 

ژێرپێ نەكەوت.
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كەواتە پێویستە موسڵمانان ببنە ڕێكخەرى هاوسەنگى لە جیهاندا، هەمیشە 
و هەردەم ئامادە و لەسەرپێ بن، هەركاتێكیش پێویستی كرد دەستبەجێ لە 
بەرەى جەنگدا ئامادەبن. هەر ڕەفتارێكى پێچەوانەى ئەوەش گوناهە، دەبێت 
تەوبە و داواى لێخۆشبوونی لەسەر بكرێت.. بفەرموون ئێوە و ئەم نموونەیە لە 

چاخی بەختەوەرییەوە:

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ ٹ 

ٹ ڤڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ رب
)التوبة: 118(

"هەروەها تەوبەی ئەو سێ كەسەشی وەرگرت كە )لە غەزای تەبوك( دواخران، 

خۆیان  لە  خۆیشیان  تەنگبووەوە،  لێیان  فراوانە  چەندە  زەوی  كە  ئەوەی  دوای 

بێزاربوون، دڵنیاش بوون كە هیچ پەنایەك نییە )لە خەشم و تووڕەیی خوا بیان 

پارێزێت( جگە لەوەی خۆیان بدەنە پەنای ئەو زاتە. پاشان تەوبەی لێوەرگرتن، تا 

تەوبە بكەن. بەڕاستی هەر خوا تەوبە وەرگر و میهرەبانە."
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3. هەستى گوێڕایەڵى و پابەندی
گوێڕایەڵى زۆر گرنگە، لەویش گرنگتر چەسپاندنی ئەم هەستەیە لەناو 
كۆمەڵگەیەكی دەشتەكیدا. بەڵێ، لەو كۆمەڵگە نەفامەدا هیچ كەس گوێى 
لە كەس نەدەگرت و كەس كەسی قبووڵ نەبوو. بەاڵم ئەو سەروەرە پلە بە 
پلە بەجۆرێك لەسەر گوێڕایەڵى ڕای هێنان، گەیشتە ئاستێك كاتێك الوێكى 
وەك  كەسانی  كە  لەشكرێك  بە سەركردەى  كرا  نەونەمام  تەمەن هەژدە ساڵ 
حەزرەتى ئەبوبەكر و عومەر و عەلى و گەورە هاوەاڵنى تری تێدا بوو، جگە 

لە یەك دوو دەنگی ناڕازی كەس دەنگی نەكرد...1

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  زبى 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

پ پ پپ ڀڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ رب
)األنفال: 45-4٦( 

"ئەی ئەو كەسانەی باوەڕتان هێناوە: كاتێك دەگەنە دەستەیەك و ڕووبەڕووتان 

دەبنەوە، ئەوە دەبێت خۆڕاگر بن و سەنگەر چۆڵ نەكەن و زۆر یادی خوا بكەن و لێی 

بپاڕێنەوە، بۆئەوەی سەرفراز و سەركەوتوو بن. گوێڕایەڵی خوا و پێغەمبەرەكەشی 

بكەن لە هەموو كردار و گوفتارێكدا و ئاشووب و ئاژاوە مەگێڕن و مەچن بەگژ 

یەكدا، خۆ ئەگەر بچن بەگژ یەكدا و یەكتر بشكێنن، ئەوە شكست و الوازی ڕووتان 

تێ دەكات و شكۆداری و دەسەاڵتتان لەبەین دەچێت. دەبێت خۆگر و نەفەس درێژ 

و  یار  خوا  بەڕاستی  چونكە  یەكتردا(.  لەناو  جەنگدا، هەم  مەیدانی  لە  )هەم  بن 

یاوەری خۆگر و ئارامگرانە."

بن هشام، السرية النبوية 12/6. 1. صيح البخاري، الأحاكم ٣٣؛ صيح مسمل، فضائل الصحابة 6٣-6٤؛ اإ
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زب ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی ییرب

)النساء: 59(

"ئەی ئەوانەی باوەڕتان هێناوە، فەرمانبەردار و گوێڕایەڵیی خوا و پێغەمبەر و 

فەرمانڕەواكان بكەن كە لە خودی خۆتانن )لە بیروباوەڕ و پابەندیدا(."

لەڕاستیدا چەمكى گوێڕایەڵى لەناو هاوەاڵندا هێندە ڕەگی داكوتابوو، 
بوو،  موسڵمانان  خەلیفەى  كە  ئەوەی  وێڕای  ئەبوبەكر  حەزرەتى  ئەوەتا 
كەچى داواى لە سەركردەى الو "ئوسامە" دەكرد ڕێگە بدات بە حەزرەتی 

عومەر تاكو لەگەڵیدا بمێنێتەوە و ببێـتە وەزیرى.1

 ئاخر بۆ دەبێت خەلیفە داواى مۆڵەت بكات؟ بۆچی؟ چونكە پێغەمبەر
بە گیان  و  بە دڵ  بوو  پێویست  بە سەركردە..  )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( كردبووی 

دوایی  كۆچی  ئەوكاتەى  تا  َعلَْيِه(  َوَسلُمُه  اهلِل  )َصَلواُت  پێغەمبەر  بكەن.  بەگوێى 
كرد بەردەوام پێداگری لەسەر بایەخی گوێڕایەڵى دەكردەوە، چونكە دڵنیابوو 
لەمەشدا  ئاژاوە دەخاتە سەرپشت.  نەكردن دەرگاى پشێوى و  كە گوێڕایەڵى 
بەرنەكەوتووە.  وەهاى  پشكى  تر  كەسێكی  هیچ  بوو  سەركەوتوو  بەجۆرێك 
بەڕادەیەك جارێكیان لە سوپاكەی عەبدوڵاڵى كوڕى حوزافەدا سەركردەى سوپا 
فەرمانى كرد خۆیان فڕێ بدەنە ناو ئاگرەوە. هەندێكیان ویستیان هەنگاوێكی 
هەندێكیان  بۆیە  خۆكوشتن.  لە  بوو  جۆرێك  ئەوە  لەكاتێكدا  بنێن،  لەوجۆرە 

هاتنە دەنگ و وتیان:

باوەڕمان  دۆزەخ  نێو  نەچونە  بۆ  واتە  لەئاگر  بوون  ڕزگار  بۆ  “ئێمە 
بەئیسالم هێناوە، با ئەم بابەتە لەپێغەمبەری خوا بپرسین بزانین لە حاڵێكی 

1. الطربي، اترخي الأمم و امللوك 2٤6/2.
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ئازیزمان  لە  پرسیار  دواتر  كە  ئیتر  بین؟  گوێڕایەڵ  پێویستە  هەر  وەهاشدا 
دەكەن، پێیان دەفەرمووێت “ئەگەر بچوونایەتە ناویەوە، ئیدى لێى نەدەهاتنە 

دەرەوە، گوێڕایەڵى تەنها لە چاكەدایە.”

بەڵێ، تا ئەو ئاستە قووڵ بووبوونەوە لە هەستی گوێڕایەڵیدا. تیغى شمشێر 
دەدرا بە سەریاندا كەچى كەس بیرى لە پاشەكشێ نەدەكردەوە، چونكە هێشتا 
فەرمانى كشانەوە لە سەركردەكەیانەوە دەرنەچووبوو. خۆ ئەگەر پێچەوانەكەى 
ئارەزووى خۆى مامەڵەی بكردایە،  بە  بووایە و هەر جەنگاوەرە و  ئارادا  لە 
هەموو  و،  نەدەمایەوە  هەماهەنگى  و  یەكێتی  بۆ  شوێنەوارێك  هیچ  ئەودەم 

شتێك ئاوەژوو دەبووەوە. لەوبارەیەوە قورئانى پیرۆز دەفەرمووێت:

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  
ڀڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ رب )األنفال: 4٦(

و  گوفتارێكدا  و  كردار  هەموو  لە  بكەن  پێغەمبەرەكەی  و  خوا  "گوێڕایەڵی 

و  یەكدا  بەگژ  بچن  ئەگەر  خۆ  یەكدا،  بەگژ  مەچن  و  مەگێڕن  ئاژاوە  و  ئاشووب 

یەكتر بشكێنن، ئەوە شكست و الوازی ڕووتان تێ دەكات و شكۆداری و دەسەاڵتتان 

لەبەین دەچێت. دەبێت خۆگر و پشوودرێژ بن )هەم لە مەیدانی جەنگدا، هەم لەناو 

یەكتردا(. چونكە بەڕاستی خوا یار و یاوەری خۆگر و ئارامگرانە."
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4. پێغەمبەری سەرباز و ستراتیژی هەمەالیەن
پێغەمبەری خوا )َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( وەك سەربازێكى بێوێنە هەمیشە پالن و 
تاكتیكی جۆراوجۆری پیادەكردووە. ئەگەر جارێك نەخشە و شێوازێكی بەكار 
لەبەرئەوە  بهێنایە، بۆ جارێكی تر هەمان ئەو شێوازەی بەكار نەدەهێنایەوە. 
جێی سەرسووڕمان نییە كە نەیارەكانى بەردەوام تووشی سەرسامی و حەپەسان 
دەبوون. شێوازى پارتیزانى و پەالمارى لەناكاو -كە لە ئێستادا زۆر بەكاردێت، 
بەاڵم لەوكاتەدا نەدەزانرا- كە بریتییە لە هێرشكردن و پاشان كشانەوە، ئەوجا 
دیسانەوە هەڵمەتبردنەوە لە بەرەیەكى ترەوە كە دوژمن خەیاڵی بەالیدا نەچووە، 

پشێوى خستبووە نێو ڕیزەكانی قوڕەیشەوە و گیریان خواردبوو بەدەستیەوە.

ڕاستتر  بووەوە.  دوژمنانى  بەرەنگاری  شێوازە  بەو  ئا  بەدردا  جەنگى  لە 
بڵێم، بتپەرستان هەر لە سەرەتاوە تووشی پەشۆكان هاتن، چونكە نەیاندەزانى 
لەرزەیان  و  شڵەژان  نەعرەتەوە  یەكەمین  لە  هەر  بۆیە  قەوماوە!  لێ  چییان 
ئەو  بۆ  سەربازییان  ئامادەكاریی  چەندین  ئەوەی  سەرباری  ئەمە  پێكەوت. 
جەنگە سازكردبوو، هەر لە جەنگاوەرەوە بیگرە تا دەگاتە ئەسپ و كەرەستەی 
جەنگی. لەبەرامبەریشدا ئەوەندەى ئێمە بزانین موسڵمانەكان لە دوو یان سێ 
نێزەیەك و  لە  نەبووە. چەكى هەر موسڵمانێكیش جگە  ئەسپ زیاتریان پێ 
هەندێك تیر هیچى تر نەبووە. چونكە ئەوان بەنیازێكى ترەوە هاتبوون بۆ بەدر. 
بەاڵم هەركە دوژمنان خۆیان لەبەردەم نەخشەیەكدا دیتەوە كە تا ئەو ڕۆژە 
لەسەرى ڕانەهاتبوون، یەكسەر شڵەژان و شپرزەیی بەرۆكی گرتن. ئیدی لە 
بازنەی تەقدیری خواییدا هۆكارەكان نیشتنە سەریان و لە تۆڵەى هاوەڵدانانیان 

بۆ خوا، زللەى بەئازاریان تێ سرەواندن.
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لە  بوو  بەكۆمەڵ  نوێژی  ئەنجامدانی  جەنگیش،  دیكەی  داهێنانێكی 
مەیدانی بەرەنگاریدا. ئەوەش بۆخۆی ئاماژەیە بۆ بەكەمزانینی هێزی دوژمن 
بەرەی  دەكرا  خۆ  باوەڕداران.  الی  ورە  و  متمانە  گیانى  بەرزكردنەوەی  و، 
بەرامبەر ئەمە بە دەرفەت بزانن و بیقۆزنەوە. بەاڵم دۆخەكە هەرگیز بەوجۆرە 
نەبوو كە ئەوان چاوەڕێیان دەكرد، چونكە خوای گەورە بەم جۆرەی خوارەوە 

نوێژی ناو بەرەی جەنگی فێری خۆشەویستەكەی كردبوو: 

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ  
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ  ڃ ڃ ڃڃ 

چ چ چ چ ڇ  ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ 
ڈڈ  ژ ژڑ  ڑ ک ک ک   ک گ رب

)النساء: 102(

"كاتێكیش تۆ )ئەی پێغەمبەر( لەناو هاوەاڵندا دەبیت و پێشنوێژییان بۆ دەكەیت 

)لەكاتی جەنگدا(، ئەوە با دەستەیەكان لەگەڵ تۆدا بوەستن بۆ نوێژ و چەكەكانیان 

پێ بێت. جا كاتێك ئەم دەستەیەی كە نوێژ دەكات چوونە سووژدە، با ئەوانی تر لە 

پشتانەوە بن. )ئینجا كە لێبوونەوە لەو ڕكاتە( ئەو دەستەیەی تر كە پاسەوانییان 

با بێن لەگەڵ تۆدا نوێژەكەیان بكەن. با هۆشیار و  دەكرد و نوێژیان نەكردووە، 

چەكداریش بن. چونكە بێباوەڕان ئاواتەخوازن ئێوە بێئاگا بن لە چەك و كەلوپەلتان، 

بۆتان هەیە چەكەكانتان  تا هێرش بكەنە سەرتان و تەفروتوناتان بكەن. بەاڵم 

نەخۆشكەوتن،  هەندێكتان  یان  بارانەوە،  بەهۆی  بوون  ناڕەحەت  ئەگەر  دابنێن 

خوانەناسان  بۆ  شەرمەزاری  و  ڕیسواكەر  سزای  خوا  بەڕاستی  وریابن،  هەمیشە 

ئامادەكردووە."
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دوژمن كە لە دوورەوە چاودێرى موسڵمانان دەكات، شتێكى سەیر دەبینێت. 
قەڵغان  و  شمشێر  ئەوەشدا  لەگەڵ  كەچی  دەكەن،  نوێژ  موسڵمانان  دەبینێت 
دەمودەست  بكەن،  هێرش  دەیانەوێت  كاتێك  ئەوجا  پێیە.  هەر  ڕمەكانیان  و 
نوێژەوە  ڕیزى  لە  هەندێكیان  دەبینن  دەكەوێت؛  بەرچاو  تریان  كۆمەڵێكى 

دەگوازنەوە بۆ ڕیزى پاسەوانى و، لە ڕیزى پاسەوانیشەوە بۆ ڕیزى نوێژ.1

كەواتە پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( بە فەرمانى پەروەردگارى تەنانەت 
لە نوێژیشدا پالنى بۆ جەنگ و بەرگرى كێشاوە.

أ. پەنهانی لە جموجوڵدا
هیتلەر كاتێك باس لە ژیانی سەربازیى خۆى دەكات، دەڵێت “من نهێنیی 
"شاراوەیی"  بنەمای  دەزانین  ئێمە  كەچی  دۆزیوەتەوە.”  نەكرانم  پێ  دەرك 
لە  ناسێنراوە.  مرۆڤایەتی  بە  َعلَْيِه(  اهلِل َوَسلُمُه  )َصَلواُت  خواوە  پێغەمبەری  لەالیەن 
تواناى كەسدا نەبووە پەی بە پالن و نەخشەكانى بەرێت، چ لەكاتى هێرش یان 
بەرگریدا. ڕێڕەوی ڕۆیشتنی خۆى ئاشكرا نەدەكرد تاكو ماوەیەكی زۆرى لە 
ڕێگەكە نەبڕیایە.2 كاتێك ڕووى كردە مەككە، هیچ كام لە موسڵمانان یان 
بتپەرستان بەڕوونى نەیاندەزانى ئامانج و نیازى چییە تا ئەوكاتەى كەمێكی 
مەشخەڵ  هەزار  دە  جێگەوە  هەزار  دە  لە  كاتێكیش  شار.  ناو  بگاتە  مابوو 
داگیرسا، ترس و سام نیشتە گیانى قوڕەیش. بەاڵم تازە كار لە كار ترازابوو. 
چونكە لەشكری ئیسالم هێندە لێیان نزیك بووبووەوە، دەرفەتی ئەوەیان نەبوو 

خۆیان كۆبكەنەوە و دەست هەڵبێننەوە.3
1. صيح البخاري، صالة اخلوف 1-٣؛ صيح مسمل، صالة املسافرین ٣٠5-٣12.

2. صيح البخاري، اجلهاد 1٠٣.

بن �عد، الطبقات الكربی 1٣5/2.  ٣. صيح البخاري، املغازي ٤8؛ اإ



شانازيى مرۆڤايەتى - نوورى نەمر ٦٦٥

ب. تۆڕى هەواڵگرى
واى  هەواڵگرى  تۆڕێكى  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  ترەوە،  لەالیەكی 
دامەزراندبوو كە پێشتر كەس شتى وەهاى نەبیستبوو. هەواڵ و زانیارییەكان 
لەكاتى خۆیدا دەگەیشتە ناوەند و، لەوێ دەخرانە بەر باس و لێكۆڵێنەوە. مێژوو 
دەست  كەوتبنە  پێغەمبەر  زانیارییەكانی  كە  نەكردووە  تۆمار  واى  حاڵەتێكى 
شێوەیەى  لەو  هەڵەیەكى  ئەبوبەلتەعە"  كوڕى  "حاتەبى  جارێكیان  دوژمنانى. 
هاتنى  هەواڵى  تاكو  مەككە  بۆ  نارد  هەواڵى  ژنێكدا  بە  ئەوەبوو  ئەنجامدا. 
پێغەمبەریان پێ ڕابگەیەنێت. بەاڵم تەتەرەكەى لە ڕێگەدا گیرا. ئەوەی جێی 
سەرنجە كەس سەركۆنەی حاتەبی نەكرد.. مادەم بابەتەكە چارەسەر كرابوو 
ئیدی پێویستی بە سەركۆنە نەدەكرد. دواجار حاتەبیش دانى بە هەڵەى خۆیدا 
نا. ڕاستە ئەو یەكێك بوو لە بەشداربووانی بەدر، بەاڵم هەڵەی هەبوو. دواجار 

ئەو زاتەی هیچ هەڵەیەكی نەبوو )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( چاوپۆشى لێكرد.1

بەڵێ، پێغەمبەر )َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( تۆڕێكى هەواڵگری وەهای پێكهێنابوو 
پلەى  بەرێت.  پێ  زەفەری  و  ناویەوە  بكاتە  دزە  نەبوو  كەسدا  توانای  لە 
شاراوەیی و ڕازپارێزی الى پێغەمبەر لەو ئاستەدا بوو. ئەو زاتەی هەموو 
شتێكی فێركردووە، چواردە سەدە لەوەوبەر هەموو ئەو شتانەشی فێری بەندە 

خۆشەویستەكەی كردووە كە لەم مەیدانەدا دەوترێن. 

دەیتوانى هەواڵ بگەیەنێتە جێگەی وەها كە وشتر بە دوو شەو و ڕۆژ ئەوجا 
دەیتوانى بیگاتێ. كەچی ئەو بە كەمتر لەو ماوەیە هەواڵ و زانیارییەكانی 
دەگواستەوە. تەماشاكەن، ئەو دەمەی سەروەر لە مەدینە بوو، سوپاكەی لە 

1. صيح البخاري، املغازي ٤6؛ صيح مسمل، فضائل الصحابة 161.
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سنوورەكانى شام دەجەنگا. بڕینى ئەو دوورییەش پێویستى بە دە ڕۆژ گەشتی 
بەردەوام هەبوو. كەچی پەیامبەرەكانی ئەو ماوەیەیان تەنیا بە هەشت ڕۆژ 

دەبڕى.

ئەوەش بەڵگەیە لەسەر ناوازەیی و تۆكمەیى ئەو تۆڕە هەواڵگرییەى دروستی 
كردبوو. بۆ نا، لەكاتێكدا پەروەردگار ڕێنموونی دەكرد، ئەویش بەردەوام ئەو 
ڕێگایانەی دەگرتەبەر كە فێركارە ئەزەلییەكەی نیشانی دابوو. نێردراوى یەكەم 
ڕۆژێكى تەواو بە ئەسپەكەى دەڕۆیشت، پاش ئەوەى ماوەى ڕۆژێكى تەواوى 
دەبڕى، لە ئەسپەكەى دادەبەزى و هەواڵەكەى دەسپارد بە نێردراوى دووەم و خۆى 
پشووى دەدا. دووەمیش بە ئەسپى خۆیەوە بەپەلە ڕۆژێكى ڕەبەقى دەبڕى و 
نامەكەى دەگەیاندە نێردراوى سێیەم. ئیتر بەو جۆرە تاكو هەواڵەكە دەگەیشتە 
شوێنی مەبەست. بەمشێوەیە هەواڵ و زانیارییەكان لەڕێی نێردراوى چوست و 
ئەسپى باش ئامادەكراوەوە لە كورتترین كاتدا دەگوێزرانەوە. ئەگینا چۆن ڕێی 

تێدەچوو لە مەككە دابنیشیت و هەواڵی فیزانت پێ بگات؟

ئەو خاوەن فەتانەتە مەزنە )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَعلى آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم( لە چوارچێوەی 
هەلومەرجەكانی ئەو ڕۆژگارەدا، بە هەر هەواڵێكی بۆن و بەرامەی دڵنیایی و 
ئاسوودەیی پەخش دەكرد و ڕۆژانێكی ڕەنگینی وێنا دەكرد. هەموو ئەمانەش 

بەڵگەی گۆیان لەسەر پێغەمبەرێتییەكەی.

لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا، هەركات بارودۆخ داخوازی ئاشتی و تەبایی 
هەر  ئاشتەوایی.  دەكردە  ڕووی  یەكسەر  بلیمەت  سەربازێكى  وەك  بووایە، 

سەبارەت بەم الیەنە پێم باشە ئەم چەند دێڕەش زیاد بكەم: 

قورئانى پیرۆز پێى دەفەرمووێت:
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زب  ی ی  ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب  رب
)األنفال: ٦1(

تۆش  ئەوا  پێكرد،  حەزیان  و  دایانشكاند  ئاشتیدا  بەالی  )دوژمنان(  ئەگەر  "جا 

ئامادەیی خۆت دەرببڕە و پشت بە خوا ببەستە. چونكە بەڕاستی ئەو زاتە بیسەر 

و زانایە." 

بە واتایەكی دیكە؛ واتە دەست بە هۆكارەكانەوە بگرە و ڕەچاویان بكە، 
لەگەڵ ئەوەشدا پشت بەستن بە خوا فەرامۆش مەكە. چونكە پشت بەستن 
بەبێ دەستگرتن بە هۆكارەكانەوە، هێماى تەمبەڵى و تێنەگەیشتن و هەست 
نەكردنە. بەاڵم پشت بەستن پاش ڕەچاوكردنى هۆكارەكان، ناونیشانى ملكەچى 
و  یاسا  پەیڕەوكردنی  و  ناسین  لە  گوزارشتیشە  هاوكات  و،  تەسلیمبوونە  و 

بنەماكانی شەریعەتی فیترى و ئایەتە تەكوینییەكان.

ج. قۆناغبەندی لە بانگەوازدا
لە قۆناغێكى دیاریكراوی بانگەوازدا فەرمانی خواوەند بەمجۆرە بوو:

زبہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ےے ۓ
 ۓڭ ڭ ڭ  ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ   رب 

)النحل: 125( 

ڕێبازی  و  بەرنامە  الی  بۆ  بكە  بانگەواز  ئیماندار(  ئەی  پێغەمبەر،  ")ئەی 

پەروەردگارت بە حیكمەت و دانایی و ئامۆژگاری جوان و بەجێ و گفتوگۆ و موجادەلە 

بە جوانترین شێوە. چونكە بەڕاستی پەروەردگارت هەرخۆی زانایە كە كێ گومڕایە، 

هەروەها هەرخۆیشی زانایە بە هیدایەتوەرگران."
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خوا زۆر چاك دەزانێت كێ سەرلێشێواوە و كێیش ڕێگەى ڕاستى گرتووە. تۆ 
تەنیا ئەركى خۆت بەجێ بهێنە و كارت بەسەر شتی ترەوە نەبێت! ئەم ئایەتە لە 
ڕوویەكەوە بانگێشتی ئەویش و تێكڕاى هاوەاڵنیشی دەكرد تاكو سەرگەرمی 
بەدەستهێنانی باوەڕێكی تۆكمە و دامەزراو بن. بەدوایدا قۆناغێكى تر هات و 
فەرمانی دا بە پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( لەكاتى پێویستدا بە زمانێكى توندتر 

جاڕى بانگەوازەكەى بدات و هۆزەكەى بێدار بكاتەوە: 

زبڇ ڇ ڇرب )الشعراء: 214( 
"سەرەتا خزمە هەرە نزیكەكانت ئاگادار بكەرەوە!"

زبٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿرب )الحجر: 94( 

"ئیتر هەر فەرمانێكت پێدراوە ئەنجامی بدە و گوێ مەدە بە بوختان و ڕەفتاری 

هاوەڵگەران." 
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5. چەند بڕگەیەك لە ژیانى ئەو

هاوكات لەگەڵ بانگەوازى ئاشكرای ئیسالمدا، فشارەكان زیادیان كرد و، 
هەندێك هاوەڵى وەك سومەییە و یاسر و كەسانى تر شەهیدكران.

هەندێكیان بە ئازاردان و برسیكردن، یان بە چەقاندنى خەنجەر و نێزە بە 
سنگیاندا شەهید دەبوون.. ئنجا كۆچ دەستى پێكرد. كۆچ بۆ حەبەشە و دیسان 
ئیمانداران،  دایكى  وەفاتی  بەرلەوەش  مەدینە..  بۆ  كۆچ  پاشان  گەڕانەوە. 
خاتوو خەدیجە و، ئەبوتالیبی مامی، واتە ساڵى دڵتەنگى. دەرەنجامی هەموو 
ڕواڵەتییەكانەوە  هۆكارە  ڕوانگەی  لە  َعلَْيِه َوَسلَّْم(  )َصلََّى اهلُل  پێغەمبەر  ئەمانەش، 
ئامراز و  ئەو  بااڵدەست هەموو  لەڕاستیدا خواى  بێپارێزەر مایەوە.  و  بەتەنیا 
هۆكارە ڕواڵەتییانەی لێگرتەوە كە ئەو لە ڕووكەشدا پشتى پێبەستبوون، بۆ 
ئەوەى تەنها و تەنها ڕوو لە كردگار بكات، كە ڕەخسێنەرى گشت هۆكارەكانە. 
چونكە یەكێك لە دەستوورەكانى فیترەت ئەوەیە كە: ڕووكردنە خواى بەدیهێنەرى 
هۆكارەكان لە دنیاى دۆستانی خوادا ئەوكاتە دێتەدى كە تەواوی هۆكارەكان 
هەرەس بهێنن. كەواتە پێویستە تیشكی هەموو هۆكارەكان خامۆش ببن تاكو 
لەپاڵ مەیلە فیترییەكەدا، بەندە بە ناچاری و دەستەوسانیش ڕوو وەربچەرخێنێتە 
پەروەردگار و پەی بە نهێنییەكانی نووری تەوحید ببات و لە ویژدانیدا ڕازی 
ئەحەدییەت نمایان ببێت. ڕێك وەك ئەوەی بەسەر حەزرەتى یونسدا هات.. تاكو 
لەدواییدا بیگەیەنێتە لێوارى سەالمەتى و درەختى كولەكەى بۆ بڕوێنێت و ئەو 

نوورە مەزنەى خۆى نیشان بدات كە دەبوو بیبینێت.

بەڵێ، بە مردنى ئەبوتالیب پشتیوان و كۆمەكێكى لێسەنرایەوە، بە كۆچى 
حەزرەتى خەدیجەیش داڵدە و كۆڵەكەیەكی تر. جا بۆئەوەى وانەیەكى بەپێز بە 
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هەموو نەوەكانى داهاتوو بڵێتەوە، هەرەسى بە هەموو هۆكارە ماددییە ڕواڵەتییەكان 
هێنا و ڕووى كردە خواى سازێنەری هۆكارەكان، هەروەك پێى بڵێت “تۆ كەسێكیت 
دەستنیشانكراوی ئەوەى تەنها بڵێیت “اللّه”، ئەى نابینیت كە پێش لەدایكبوونت 
بەڵێ،  باپیرەت؟  ئەویش  پاش  و  دایكت  لەدایكبوونیشت  پاش  بردەوە،  باوكتم 
ئەوانەى كە تۆیان دەپاراست یەك لە دواى یەك هەموویانم لێسەندیتەوە، تاكو جگە 
لە من خەیاڵت بەالى كەسى تردا نەترازێت. لەبەرئەوە لەهەمووكاتێكدا بەدواى 
مندا بگەڕێ، تەنها ڕوو لە من بكە و هەوڵ بدە لە پشت هەر دەرگایەكەوە كە 

لەم گەردوونەدا تەقەى لێدەدەیت، تەنیا دەنگى من ببیستیت.”

ڕاستە ئەو ڕێبازەی خوا ناچارى كردبوو بیگرێتە بەر، ڕێبازێكی سەخت و 
 گرفتاوی بوو، بەاڵم كۆڵێك نەبوو حەزرەتی محەممەد موستەفا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(
 نەتوانێت شانی بداتە بەر. چونكە لە سایەی هێز و دەسەاڵتی خواوە كەسێكى 
زۆر بەهێز بوو، مرۆڤێكی نەبەزی ناوازەی ئەوتۆ بوو بە هەردوو باڵی هەژاری 

و كۆڵەواری بەرەو پەروەردگاری دەفڕی.

گەشتەكەی تائیفیش یەكێكى ترە لەو بەسەرهاتانەی كە بێوەفایی هۆكارە 
ڕواڵەتییەكان دەردەخات.1 ئەو )َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( بەو ئومێدەوە چوو بۆ تائیف 
حاڵێكەوە  بە  كەچى  بكات،  پاكیزە  داڵنێكى  بە  پێشكەش  پەیامەكەى  كە 
گەڕایەوە كە خوێن لە سەرتاپای جەستەی پیرۆزی دەچۆڕا.. پاشان دیداری 
یەكەمین شەش كەس -لە ڕیوایەتێكدا حەوت- لە عەقەبە.. ئەو شەش كەسە، 
خوایان  پێغەمبەری  دەستی  بوون.  هاوەڵەكانی  و  زوڕارە  كوڕی  ئەسعەدی 
گووشی و گەڕانەوە بۆ "یەثریب". ساڵی دواتریش بە دوازدە كەسەوە و، ساڵێك 
هاتنەوە  بوون،  ئافرەت  دووانیان  كە  كەسەوە  دوو  و  بە حەفتا  ئەویش  دوای 

بن كثري، البداية و الهناية ٣/1٣6.  1. اإ
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)ئەو  مازنی  نوسەیبەى  مەزنەش؛  ئافرەتە  دوو  ئەو  سەروەرمان.1  خزمەت 
ئافرەتە بێهاوتایەی كە مێژووی ئیسالم هەمیشە بە شانازییەوە یادی دەكاتەوە 

و نازناوەكەی ئوم عەممارەیە(، ئەوەی تریشیان ئەسماى كچى عەمر بوو.2 

لەناو  یان  بێت  لە گەشت  بەدواوە چ  لەو ڕۆژە  ئافرەتە مەزنە  ئەو دوو 
شار، لە سەروەرمان )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( جیا نەبوونەوە. ئوم عەممارە یەكێك بوو 
لە بەشداربووانی جەنگی پاشگەزبووەكان، بە دیاریكراوی جەنگی یەمامە. 
ئەو هێشتا هەر شمشێری  دەمەی حەبیبی كوڕی شەهیدبوو،  ئەو  تەنانەت 
نواندی،  ئوحوددا  لە  پاڵەوانێتییەی  تابلۆی  ئەو  بەوێنەى  و،  بوو  بەدەستەوە 
بوونەوەران  بوو.3 ئیدی سەرداری  بەردەوام  لەسەر ڕاپەڕاندنی ئەركی خۆی 

لەالیەن ئەم دەستە پێشەنگەوە بانگهێشتكرا بۆ مەدینە...

تا ئەو ساتە نە بە زوبان، وە نەبە كردار ئازارى كەسى نەداوە. بگرە ئەگەر 
بە  و  خۆى  دەكردە  ڕوو  تیژەكەى  دەمە  كەسێكەوە،  بەدەست  بدایە  چەقۆی 
مامەڵە  لە  بەڵێ،  بسڵەمێتەوە.  نەبادا  بەرامبەرەكەی،  بە  دەیدا  دەسكەكەى 
ژیانیدا  لە  ڕۆژەش  ئەو  تا  بوو.  ناسك  و  ورد  ئاستە  ئەو  تا  ڕەفتاریدا  و 
كەسی نەڕەنجاندبوو. كەچی لەوالوە شەمشەمەكوێرە تاریكزەدەكان لەبەرامبەر 
باڵوكردنەوەی حەق و حەقیقەت و شەكانەوەی بەیداخی قورئان لە سەرانسەری 
زەویدا، سەغڵەت دەبوون و كۆسپ و لەمپەریان دروست دەكرد. بەدڵنیاییەوە 
“ئەی  دەوتن  پێی  و  هەڵدەكێشان  لەڕوودا  "خاوەن شمشێر"ەش شمشێری  ئەو 
شەمشەمەكوێرەكان! چیدی ناتوانن بەر بە ڕووناكی بگرن، ژیانێكی تاریك 

بن كثري، السرية النبوية 2٩2-2٧6/2. 1. اإ

بن كثري، السرية النبوية 2/2٩٠. 2. اإ

بن عبدالرب، الإ�ستعاب ٤/1٩٤8-1٩٤٩. بن جحر، الإصابة 8/ 265-266؛ اإ ٣. اإ
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بەشتانە. كەواتە لەبەرچاو ون ببن و لەبەردەم سوارچاكان و سوپای ڕووناكیدا 
مەوەستن.” هەر بەڕاستیش وتی...

فەرماندە  وەك  جەنگیشدا  لە  و  بوو  شوێنكەوتووانیدا  لەناو  پێشەوا 
پێكرد.  دەستی  كۆمەاڵیەتییەكانەوە  كێشە  لە  سەرەتا  دەوەستا.  لەپێشیانەوە 
هەستا برایەتى خستە نێوان هاوەاڵنییەوە، پاشان ئەهلی كیتابی بەرەو خۆی 
كێشكرد. ئاشتەوایی لەگەڵ سازكردن و، بە ئامادەكردنی دەستووریش متمانە 

و دڵنیایی بە هەموو الیەك بەخشی. 

یەكەیەكى  چەند  سەرەتادا  لە  سەربازی.  مەیدانی  كردە  ڕووى  پاشان 
ناوچەكانی  بە  باڵوەپێكردنیان  كەوتە  ئەوجا  پێكهێنا.  بچووكى  سەربازی 
كەمتر  كەس  دە  لە  ژمارەیان  بەشێوەیەكی گشتی  كە  یەكەكان  دەوروبەردا. 
ناوەند،  بە  بوو  زانیاری و گەیاندنی  ئەركیان كۆكردنەوەی هەواڵ و  دەبوو، 

واتە مەدینە. 

سەرەوە  لەوانەی  ژمارەوە  لەڕووی  كە  هەبوون  تریش  یەكەیەكى  چەند 
زۆرتر بوون. مەشقپێكراو و چەكدار بوون. هەمیشە لە حاڵەتی ئامادەباشیدا 
بوون. بە زمانی ئەمڕۆ "تیمی تایبەت" بوون. ئەم تیمانە جارجار بە ئەركی 
كۆكردنەوەى زانیاریى هەواڵگریش هەڵدەستان. بەاڵم ئەگەر پێویستی بكردایە 
َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  خودى  دەدا.  بەرەنگاربوونەوەیان  مافی  زۆرچاك 
چوار جار سەركردایەتی ئەم تیمانە ی كردووە. جارى وا دەبوو ژمارەى ئەو 
یەكانە دەگەیشتە دووسەد چەكدار. زۆرتر ئەركیان ئەوەبوو دوژمن بترسێنن و 

سام و لەرزە بخەنە دڵیانەوە.
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٦. ئامانجى یەكە سەربازییەكان
و  تێكۆشان  چەشنە  هەموو  بۆ  بوو  تێدا  تەواویان  ئامادەیی  باوەڕداران 
و  هێز  هەموو  بە  خۆیانەوە  لەالیەن  موشریكەكانیش  ڕووبەڕووبوونەوەیەك. 
دەكرد.  لەوجۆرە  ڕووبەڕووبوونەوەیەكی  ناچاری  موسڵمانانیان  توانایانەوە 
ساڵی  نابووە  پێى  و  كردبوو  دابەزین  بە  دەستى  وەحى  ساڵ  سیازدە  لە  بەر 
هەڵچنیبوون،  پێ  تەنگی  ئیمان  ڕۆشنایی  كە  ئەوانەش  چواردەیەمینیەوە. 
بانگەوازى  بەرهەڵستى  جێگەیەكدا  هەموو  لە  و  كوژاندنەوەى  بۆ  تێدەكۆشان 
بكەوتایە،  باوەڕدارێكیان دەست  لە هەر سات و شوێنێكدا  دەكرد.  قورئانیان 

بێدوودڵی دەیانكوشت.

ئێمە ئەمڕۆ كە یادى ستەمكارییەكانی بوڵگار و ڕووس و هیندۆسەكان 
دەكەینەوە، هەست دەكەین بەالى كەمەوە كەسانێك هەن ئەو كارە نامرۆڤانانە 
شەرمەزار بكەن. بەاڵم لەو سەردەمەدا كەسێك نەبوو ئەو ستەمانە شەرمەزار 
بكات كە دووچارى موسڵمانان دەبووەوە، یان هەر هیچ نەبێت لەسەریان بێتە 
ئاخر  بوو.  پەسەند  خەڵكەوە  بەالی  بكردایە  هەرچییەكی  قوڕەیش  دەنگ. 
دواجار ئەوان گەورە و سەرداری مەككە بوون و چییان بویستایە دەیانكرد. 
ئەستۆی  دەكەوتەوە  دیسانەوە  زۆردارەش  ڕژێمە  ئەو  ڕووخاندنى  ئەركى 
و  ڕێكخست  سەربازی  یەكەی  چەندین  بۆیە  َوَسلَّْم(.  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  سەروەرمان 
بە هەموو الیەكدا ڕەوانەی كردن. لەو ڕێیەشەوە دەیویست چەند ئامانجێك 

بپێكێت، لەوانە: 
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أ. دەرخستنى كیانى ئیسالمى
قەوارەى  بوونی  بە  هەست  الیەك  هەموو  ئەوەبوو  ئامانجەكان  لە  یەكێك 
موسڵمانان بكەن و ئەوە بسەلمێنن كە قوڕەیشییەكان بە وەدەرنانی باوەڕداران 

لە زێدی خۆیان، نەیتوانیوە نووری ئیسالم خامۆش بكات. 

 زب ڌ ڌ   ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ  ڑ  کرب 
)الصف: 8(

"ئەوانە دەیانەوێت بە فووی دەم نووری خوا خامۆش بكەن! )خەیاڵیان خاوە( خوا 

نووری خۆی، ئایینی خۆی تەواو دەكات و دەیچەسپێنێت، هەرچەندە بێبڕوایان پێی 

سەغڵەت بن و پێشیان ناخۆش بێت."

كەواتە پێغەمبەری خوا )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( دەیویست بۆیان بسەلمێنێت كە 
چیدى تاریكستانى نەفامی، لەو بیابانە چۆڵ و ترسناكەدا ناتوانێت ڕێبازی 

خوا لەناو ببات.

ب. هێز لە حەقدایە
یەكێكی دیكە لە ئامانجەكان چەسپاندنی ئەو ڕاستییە بوو كە فەرمانڕەوایی 
و دەسەاڵت تەنها بۆ قوڕەیش و بتپەرستانى مەككە نییە.. بەڵكو ئەوانەش كە 
نمایندەی حەق و ڕاستین، پشكى خۆیان هەیە لەو خاوەندارێتییە.. ڕۆژێكیش 
دێت "هێز" بە هەموو چەكەكانیەوە مل كەچ دەكات بۆ "حەق" و تەسلیمى 
دەبێت. ئیتر ئەوكات لەسەرزەویدا قسە تەنها قسەی حەق دەبێت و، سەروەریی 

یاساش بۆ هەموو الیەك دەردەكەوێت.
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لەبەرئەوەی  بەاڵم  نییە.  حەق  لەسەر  قوڕەیش  دەیزانى  زۆرباش  حەزرەت 
دەبوون.  زاڵ  حەقدا  بەسەر  كاتی  بەشێوەیەكی  و  جاروبار  بوون،  هێز  خاوەن 
ڕاستی  و  هێزى حەق  )َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم(  پێغەمبەر  دەبووایە  هۆیە  ئەم  لەبەر 
بۆ هەموو الیەك دەربخستایە. لەم سۆنگەیەوە، پێكهێنانى یەكەسەربازییەكان 
پەیامێكی ڕوون و ڕەوان بوو بۆ سەرجەم خاوەن هێز و دەسەاڵتدارانی ناوچەكە. 
و  ئەبوجەهل  و  ئەبوسوفیان  وەك  كەسانى  كە  ڕایدەگەیاند  بەكردەیی  واتە 
عوتبە و شەیبە و كوڕى ئەبوموعیت و وەلید و … هتد هیچ مافێكیان نییە 
بەسەر مرۆڤایەتییەوە. بگرە بەپێچەوانەوە، مافی مرۆڤایەتییان زەوتكردووە و 

قۆرخیان كردووە بۆ بەرژەوەندی و پاوانخوازیی خۆیان.

ج. زەمینەسازی بۆ بانگەواز
مەبەستێكی دیكە لە ڕێكخستنی یەكەسەربازییەكان الدانی ئەو كۆسپانە بوو 
كە دەهاتنە سەرڕێی بانگەواز. بەڵێ، لە سایەى ئەو یەكە سەربازیانەدا كە لێرە و 
 لەوێ دەسووڕانەوە و بە ئەركی پاسەوانی هەڵدەستان، پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(
بە  پەیامەكەی  هەڵگرانى  و،  دەست  بگرێـتە  ئاسایش  و  یاسا  جڵەوى  توانى 
هەموو الیەكدا بنێرێت و، گەرەنتى سووڕانەوەیان بكات بەناو شار و الدێكاندا 

و ژینگەیەكى ئارامیان بۆ بڕەخسێنێت.

بۆ ئەم مەبەستە بەردەوام یەكەی دەنارد بۆ ناوچەكانى دەوروبەرى مەدینە. 
یەكەى  جار  حەڤدە  بەدر،  جەنگى  بەرپابوونى  تاوەكو  كۆچەوە  لەدوای  تەنها 
ڕەوانەی ناوچە سنوورییەكانی مەدینە كردووە. تەنها لە ماوەی ئەو چەند 
مانگەدا حەڤدە یەكەی سەربازی ڕەوانەی سنوورەكانی مەككە كردووە و ترس 
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و بیمیان خستووەتە دڵی دوژمنەوە. واتە سەرەتا لە پەلوپۆی خستن، ئەوجا 
هەنگاو بە هەنگاو بەرەو بەدری مەزن پەلكێشی كردن. 

د. چەسپاندنى ئاسایش
لەو سەردەمەدا بیابان ژینگەی جەردەیی و تااڵنكاری بوو. كێ بەهێز بووایە 
حەق الی ئەو بوو. الواز و ژێردەستەكان بێبەش بوون لە مافى ژیان. ئەوەى 
 هێزى بەدەست بووایە ئەوانى ترى دەهاڕى. لەو بارودۆخەدا پێغەمبەری خوا 
َلُم( نەخشەسازی ئەوەی كرد یەكەسەربازییەكان بە هەموو الیەكدا  َلُة َوالسَّ )َعلَْيِه الصَّ

یاخود  بكەن،  درێژ  كەس  هیچ  بۆ  خراپە  دەستى  بێئەوەى  بكات،  پێ  باڵوە 
زیان بە سامان و شكۆیان بگەیەنن. بەڵێ، كەسانى چەكدار بە بەردەم ماڵی 
زیان  و  ئازار  تووشى  كەس  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەكرد،  گوزەریان  هاواڵتیاندا 
نەدەبوو. چۆن وا نەبێت، لەكاتێكدا ئەوان شاگردی "المین" بوون و كۆتەڵی 
ئارامى و سەقامگیری بوون! بەم شێوەیە ئەوە پیشانی هەمووان درا كە دەكرێت 
بۆ  ئەمەش  ببینێت.  بەخۆیەوە  دیمەنى جیاوازتریش  تااڵنی،  لە  بیابان جگە 
هیچ كەسێكی تر مەیسەر نەدەبوو جگە لەو حەزرەتی محەممەد موستەفایەی 

كە هەر لە سەرەتاوە جەنگی دژی دزی و دزێویی ڕاگەیاندبوو.

بەمجۆرە بۆ هەمووان دەركەوت كە بیابان چیتر بەتەنها موڵكى قوڕەیش 
و ملهوڕانی مەككە نییە، بەڵكو پێغەمبەری ئیسالمیش )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعَلْيِه( 
ماف و پشكى خۆى هەیە. بە تێپەڕبوونی ڕۆژگاریش ئەو مافە زیاد دەكات 
و، هاوشێوەی باڵوبوونەوەی تیشكی ڕووناكی، ئەویش تەشەنە دەسێنێت تاكو 
لە تەواوی خانە و ویژدان و بیر و هۆشەكاندا جێی خۆی دەكاتەوە. مێژوو 

شاهیدە كە هەر بەڕاستیش جێی خۆی كردووەتەوە...
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7. یەكە سەربازییەكان

أ. یەكەمین یەكەی سەربازی و حەزرەتى حەمزە 
دەستبەجێ  مەدینە،  گەیشتە  أَلُف َصَلٍة َوَسَلم(  )َعلَْيِه  پێغەمبەر  ئەوەندەی  هەر 
و  پێكهاتبوو  كەس  سەد  لە  كە  سەربازی  یەكەیەكی  پێكهێنانى  بە  هەستا 
،حەزرەتی حەمزە سەركردایەتی دەكرد. تۆڕە هەواڵگرییەكەی خۆشەویستمان 
بە ئەندازەیەك چڕ و فراوان بوو، لەكاتی خۆیدا لە ورد و درشتی پێشهاتەكان 
نزیك  بە  قوڕەیش  بازرگانیی  كاروانێكى  ڕۆژانەدا  لەو  دەبووەوە.  ئاگادار 
مەدینەدا و بە بەرچاوی موسڵمانانەوە گوزەرى دەكرد. كاروانەكە بریتی بوو لە 
ماڵ و سامانى زەوتكراوى موهاجیران. لەڕاستیدا ئەمە وەك مەیدانگیرییەك 
وابوو بۆ موسڵمانان. حەزرەتی حەمزەش بەخۆی و یەكەكەیەوە بە چەشنێكی 
بە  بەاڵم  نەگەیشت،  زیانی پێ  بەرەو ڕوویان ڕۆیشتن. كەس  تەواو جیاواز 
چەشنێك زەندەقیان چوو، بێئەوەی ئاوڕ بدەنەوە خۆیان كۆكردەوە و هەڵهاتن..1 
بیریان  بەمجۆرە  خۆیاندا  دڵی  لە  و  دەكرد  دیمەنەیان  ئەم  تەماشای  خەڵك 
دەكردەوە: كەوابێت لەمەودوا سەرانی مەككە ئەو ڕاستییە قبووڵ دەكەن كە 

جگە لەوان هێزی تریش هاتووەتە مەیدان. 

وێناكردنی ئەو بارە دەروونییەش كە ڕووداوەكە لە ناخی خەڵكیدا بەجێی 
جموجوڵە  ئەو  زۆربەی  لە  مەككەییەكان  ئاشكرایە.  هەمووان  الی  هێشت، 
دانیشتووانی  سەرەنجام  دەبینییەوە.  هەڵهاتندا  لە  چارەیان  سەربازییانەدا 
بۆ  هێزدا  هاوكێشەی  لە  موسڵمانانیان  سەنگی  دەوروبەریش  ناوچەكانی 

دەردەكەوت و بە چاوێكی جیاوازترەوە لێیان دەڕوانین. 
بن كثري، البداية و الهناية ٣/2٤6-2٤1.  بن هشام، السرية النبوية 1٤٠/٣-1٤2؛ اإ 1. اإ
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بەڵێ، حەزرەتی محەممەد موستەفا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( وەك سەركردەیەكى 
سەربازیی ناوازە، دوژمنانى ڕاودەنا و، بەو واتا و ڕۆحییەتە هەمووانی دەخستە 
ژێر كاریگەرییە ئەفسووناوییەكەی خۆیەوە. ڕۆژ دواى ڕۆژیش دڵەكان نەرم 
تازەوە.  ئایینی  ناو  تیرە و هۆزەكان پۆل پۆل دەهاتنە  و،  ئیسالم  بۆ  دەبوون 
ئاساییش گەڕایەوە بۆ ڕێگەوبانەكان و ئیسالم هێز و برەوى خۆى دەرخست. 
كاتێكیش ئیسالم بووە نوێنەرى حەق، ئەو مەچەك و بازووەی نمایشكرد كە 
پاراستنی حەق داخوازی بوو. ئیتر مرۆڤەكان بە جۆرێكى جیاواز لە جاران 

بیریان دەكردەوە.

ب. دووەمین یەكەی سەربازی 
پاش ماوەیەك یەكەى دووەمى ڕێكخست. لەو هەڵمەتەشدا هیچ پێكدادانێك 
ڕووی نەدا. چونكە مەبەست ئەوەبوو هێزێك بنێردرێت بۆ شوێنێكى دیاریكراو. 
تا ئەوانەی بە لۆژیكی هێز دەدوان، تێبگەن كە هاوكێشەكان گۆڕانكارییان 
بەسەردا هاتووە و مەرج نییە هێزی ئەوان لە هەموو شوێنێكدا قسەی كۆتایی 

بكات.

واتە، هێزێك كە مل نانێت بەرەو زۆرداری و داپڵۆسین، بەڵكو هەمیشە 
لەپاڵ مافپارێزی و دادگەریدایە. تا ئەو ئاستەی ئەگەر ئەو خاوەن هێزانە 
پێویستییان بە كەمێك شیر ببووایە، داواى مۆڵەتیان لە خاوەنەكەی دەكرد و 
لەبەرامبەریشدا پارەیان دەدایە. ئەم هەڵسوكەوتەی موسڵمانان شتێكى تازە و 
نامۆ بوو بۆ دەشتەكییەكانی بیابان. كاتێك ئەو دیمەنانەیان دەبینى، سەراسیمە 
ئیبراهیم  كە  بن  فریشتانە  ئەو  ئەمانە  بڵێیت  “تۆ  دەیانوت  و  دەپڕۆسكان 
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َلم( هەواڵی دابەزینی دابوون لە ئاسمانەوە؟” ئای ئەوە چ  پێغەمبەر )َعلَْيِه السَّ
گومان و بیركردنەوەیەكی شیرین بوو!

ج. یەكەی سەربازیی عوبەیدەى كوڕى حاریث 
عوبەیدە، كوڕی حاریثی مامی پێغەمبەر و نەوەی عەبدولموتەللیب بوو. 
بڕاوەوە هێنایانە خزمەت  بە قاچی  لەنێو خەڵتانی خوێندا  بەدردا  لە  كاتێك 
“ئەی  پرسی  گیانەاڵوە  بەدەم  َعلَْيِه(،  َوَسلُمُه  اهلِل  )َصَلواُت  ئازیزمان  پێغەمبەری 

پێغەمبەری خوا، ئایا من شەهیدم؟”1 ئەویش فەرمووى “بەڵێ”���

ئەو یەكەیەى عوبەیدەى كوڕى حاریث سەركردەى بوو، تا ناوەڕاستى دۆڵی 
ترسى خستە دڵى دوژمنەوە گەڕایەوە.2  ئەوەی  پاش  پێشڕەوی كرد،  "رابغ" 
دیارە ئەوەیش شتێكی لەناكاوی پێوانەیى و چاوەڕواننەكراو بوو بۆ هەریەكە 
ماوەیەكى  بۆ  قوڕەیش  كاروانەكانی.  سەرقافڵەی  و  سیخوڕ  و  قوڕەیش  لە 

دوورودرێژ لە پەشۆكاویی ئەم هەڵمەتە ڕزگاری نەبوو.

د. خۆى فەرماندە بوو
ماوەیەك  پاش  دەبرد.  هەڵمەتیان  یەك  لەدوای  یەك  تایبەتەكان  یەكە 
پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( بە سەركردایەتی خۆى یەكەیەكى دووسەد 
كەسی بە مەبەستی چاوترساندنی كاروانێكى قوڕەیش كە بەرەو شام دەڕۆیشت، 
خستە جوڵە. زۆر بە وردى نەخشە و پالنى بۆ هەمووشتێك داڕشت و سەرجەم 

1. الطربي، اترخي الأمم و امللوك ٣2/2؛ احلامك، املسستدرك ٣/2٠8. 

بن هشام، السرية النبوية 1٣6/٣؛ احلامك، املسستدرك 2٠٧/٣. 2. اإ
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ڕێگاكانى خستە ژێر چاودێرییەوە. بەجۆرێك ئەگەر ڕێگەی بە تێپەڕبوونى 
كاروانەكە نەدایە، هەرگیز نەیاندەتوانى تێبپەڕن.

قوڕەیشی  بوو،  كاریگەر  هێندە  هەڕەشەیەكی  هەنگاوە  ئەم  باسە  جێی 
)َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( و  پێغەمبەر  پێكدادانێكیش  بێهیچ  كرد.  هەراسان  بەجارێك 

یارانی گەڕانەوە.1

دواتر یەكەیەكى ترى بە هێزێكى بچووكترەوە بۆ هەمان ئامانج ڕێكخست و 
گەیشتنە "بواط"، لەوێ دوژمنانى خوایان ترساند و گەڕانەوە. بەهەمان شێوە 

ڕووبەڕووى نەیارانی عوشەیرەش بوونەوە.2 

دەستڕۆیشتووەكانی  و  هۆز  بەئاگاهێنانەوەی  جموجواڵنە  ئەو  هەموو 
ناوچەكە بوو سەبارەت بەو ڕاستییەی كە هێزی موسڵمانان زامنی پاراستنی 

ئارامی و ئاسایشی بیابانە لەبەرامبەر جەردە و تااڵنخوازاندا.3

هـ. یەكەی سەربازیی عەبدوڵاڵى كوڕى جەحش
دوایین یەكەی سەربازی كە پێكى هێنا بە سەركردایەتی عەبدوڵاڵى كوڕى 
جەحش بوو كە پورزاى خۆى بوو. وەك دەبینن خزمە نزیكەكانى هەڵدەبژارد 
بۆ ڕاپەڕاندنى ئەركە سەختەكان. خزمایەتى بیروباوەڕى بە خزمایەتى خوێنەوە 
گرێ دەدا و توندوتۆڵتری دەكرد. چونكە تا ئەو كاتە ڕووبەڕووبوونەوەیەكی 
ڕاستەقینە لەنێوان سەبازگەی كوفر و ئیماندا ڕووی نەدابوو. جەنگان لەگەڵ 

بن كثري، البداية و الهناية ٣/2٤6-2٤٧. 1. اإ

بن كثري، البداية و الهناية ٣/2٤6. 2. اإ

بن كثري، البداية و الهناية 2٤٣/٣. ٣. اإ
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دەكرد.  سەروژێر  بیابانی  یاساكانی  و  بیابان  بوو  شتێك  كوشتاریان  و  خزم 
لەم ڕووەوە جەنگى بەدر گرنگییەكی تایبەتی هەبوو. ڕێگەى بەدریش بەم 
گوزەرگەى  كە  سەربازییانەش  یەكە  ئەم  بۆ  تێدەپەڕی.  یەكەسەربازییانەدا 
بوون، كەسانى وەك حەمزە و عوبەیدە و سەعد و عەبدوڵاڵى  بەدرى گەورە 
كوڕى جەحشى دەكردە سەركردە، چونكە دەیویست ئەو بەرپرسیارێتییە قورس 
و ئەركە گرانە بدات بەسەر شانى خزمانى خۆیدا. ئەمەش خۆی لە خۆیدا 
خۆی  نێوەندەشدا  لەم  بوو.  خێڵەكی  باوی  و  بیابان  لۆژیكی  پێچەوانەی 

بەشداری سێ چوارێك لە یەكەكانی دەكرد.

عەبدوڵاڵى كوڕى جەحش پورزاى پێغەمبەر بوو، لەدواییدا بووە شۆڕەسوارى 
تارمایى  كەمێك  دەینااڵند،  چاوكزییەوە  بەدەست  بەڕێزە  هاوەڵە  ئەم  ئوحود. 
جەنگەكان  لە  هیچكام  لە  ئەوەش  وێڕاى  نەدەبینی.  دیكەی  هیچی  نەبێت 
دوا نەدەكەوت، لە بەدریشدا دلێرانە بەرگری كرد. ڕۆژى ئوحودیش كە بینى 
بەرەو ڕووی  پێنەگیرا و مەردانە  تووشى شكست هاتوون، خۆى  موسڵمانان 

مەرگ شااڵوی برد.

سەعدى كوڕى ئەبى وەقاص دەگێڕێتەوە “عەبدوڵاڵى كوڕى جەحش ڕۆژى 
)بەڕاستی خزمایەتی  بپاڕێینەوە؟  خوا  لە  نایەیت  بۆ  ئەوە  وتم:  پێى  ئوحود 
شادبێت  ڕۆحت  جوانە..  خۆت  لە  هەر  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  خوا  پێغەمبەری 
دەبووایە  كە  نیشانداین  ڕێگایەت  ئەو  تۆ  بێت..  بڵند  فیردەوسی  مەنزڵت  و 
بمانگرتایەتە بەر! تۆ ئەو كەسە بوویت كە فێرت كردین مردنی سەربەرزانە 
لە ژینی سەرشۆڕانە باشترە. تۆ بە بەخشینی گیانی خۆت، ئەو وانەیەت 
فێركردین كە لە شوێنێكدا باس لە مردنی پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعَلْيِه( بكرێت، 
ژیان لەو شوێنەدا بێ واتایە. ڕۆحت شادبێت!( دەڵێت: هەردووكمان كەنارمان 
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گرت، سەرەتا سەعد دوعاى كرد “خوایە ئەگەر بەیانى ڕووبەڕووى دوژمن 
منیش  توندوتیژەوە،  و  ئازا  زۆر  كەسێكى  تووشى  بە  بكە  تووشم  بووینەوە، 
وتى  عەبدوڵاڵش  بسێنم.”  لێ  تفاقەكەى  و  و چەك  بیكوژم  تۆدا  لەپێناوى 
“ئامین.” ئەوجا عەبدوڵاڵ كەوتە پاڕانەوە ئەو عەبدوڵاڵیەی جگە لە دوا ڕۆژ 
دەستكەوتی  لە  نەدەكردەوە.چاوی  لەهیچ شتێكی دی  بیری  پەروەردگار  و 
بەرەو  كەم بڕی بوو، ڕووی وەرچەرخاندبوو بۆ دەسكەوتی زۆر لە خەلقەوە 
كابرایەكى  سبەینێ  “خوایە  گۆڕیبوو  ئاڕاستەی  وەحدەت  بەرەو  لە  و  حەق 
بەزەبرى توندوتیژم بەنسیب بكەیت، لەڕێی تۆدا لەگەڵیدا بجەنگم. پاشان ئەو 
بمكوژێت و الشەكەم ببات و لوت و گوێم ببڕێت )چونكە بۆمن ئیدی ژیان 
هیچ واتایەكی نیە. چونكە گەر پێغەمبەری خوا شەهیدبووبێت ئیدی ژیان 
بۆ لێرە شتێكی پوچ و بێنرخە.( جا كە هاتمە حزووری دیوانت تۆ لێم بپرسی: 
ئەى عەبدوڵاڵ لە پێناوى چیدا لوت و گوێت بڕاوە؟ منیش بڵێم: لە پێناوى 
تۆ و پێغەمبەرەكەتدا. وەك بڵێیت بیەوێت بڵێت پەروەردگارە! من شەرمم كرد 
لەوەی ئەندامە گوناهبارەكانی جەستەمت بۆ بهێنمەوە، بۆیە كاتێك لەڕێی 
خۆشەویستەكەتدا دەجەنگام فڕێم دان و پاشان هاتمە الت. تۆش بفەرموویت: 

ڕاستت وت.”

سەعد دەڵێت “دوعاكەى عەبدوڵاڵ لە دوعاكەى من چاكتر بوو، بەچاوى 
خۆم بینیم دەمەوئێوارە لوت و گوێى بە دەزوویەكەوە هەڵواسرابوو.”1

نەخلە، كە  یەكەى  ئەوەیە عەبدوڵاڵى كوڕى جەحش، سەركردەى  ئا  ئیتر 
سەروەرمان )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( لەگەڵ دوازدە لە هاوەاڵنی ناردبوونى بۆ شوێنێك 

بن جحر،  بن الأثري، �أ�ود الغابة 1٩5/٣؛ الهيمثي، مجمع الزوائد ٣٠1/٩؛ اإ  1. �أبو نعمي، حلية الأولياء 1٠٩/1؛ اإ

الإصابة ٤/٣5-٣6.
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كە پێى دەوترا نەخلە و )500 كیلۆمەتر( لە مەدینەوە دوور بوو. ئەو جێگەیە 
لە مەككەوە زۆر نزیك بوو. دەبووایە ئەو یەكەیە بڕۆیشتایە بۆ ئەوێ و پاش 
چاودێری و وردبینی، هەواڵ و زانیاری ببردایەتەوە بۆ مەدینە. جا ئەگەر 
كارێكی  بە  بوو  ئەستەم  نەگرتایە،  لەبەرچاو  كەسێك چەند جارێك مەرگى 
پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(  بڵێین  دەتوانین  بۆیە  لەوجۆرە هەڵبستێت. 
بێوێنەی خۆى سەلماندەوە. چونكە  تر فەتانەتی  لەو هەڵبژاردنەدا جارێكی 
كەسێكى وەهای دەستنیشانكرد لە ئاست بەرپرسیارێتیی ئەركەكەدا بێت. زۆر 
پێویست بوو ئەو كەسەی هەڵی دەبژارد یەكێك بووایە گاڵتەى بە ژیان بهاتایە 
و مەرگ لە دەستی هەڵبهاتایە. عەبدوڵاڵى كوڕى جەحشیش مەردی ئەو 

مەیدانە بوو.

نامەكە  عەبدوڵاڵ.  بە  دا  نامەیەكى  َعلَْيِه(  َوَسلُمُه  اهلِل  )َصَلواُت  پێغەمبەر 
داواى  بگەیەنێت.  بەجێی  یەكەكە  دەبووایە  كە  بوو  تێدا  فەرمانانەی  ئەو 
هاوكات  مەبەست.  شوێنى  دەگەنە  كاتەى  ئەو  تا  نەكاتەوە  نامەكە  لێكرد 
ئەو  تەنها  بەڵكو  بەشداریكردن،  بۆ  نەكات  كەس  لە  زۆر  كرد  ئامۆژگارى 
كەسانە هەڵبژێرێت كە خۆبەخشن. ئەوەبوو هەر لە سەرەتاوە یەكێكیان پۆزشى 
هێنایەوە و پاشگەزبووەوە. بەاڵم ئەوانى تر فەرمانیان بەجێگەیاند و بەڕێكەوتن 
تا گەیشتنە نەخلە. بە گەیشتنیان نامەكەى پێغەمبەریان كردەوە و دەستیانكرد 
نێوەندەدا  لەو  بەاڵم  جێبەجێكرد.  وەك خۆی  فەرمانەكانیان  خوێندنەوەی.  بە 
و  كوشت  بێباوەڕێكیان  ئەوەبوو  گرتن.  بەرۆكی  چاوەڕواننەكراو  پێشهاتێكی 
دەستیشیان گرت بەسەر سامانی ئەوانەدا كە هەڵهاتن. ئەمە ڕووداوێكى كتوپڕ 
بوو، ئاخر پێغەمبەر )َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( فەرمانى جەنگى پێ نەكردبوون. خەڵكى 
مەككەش ئەم ڕووداوەیان قۆستەوە و كردیان بە هەرا و وتیان “محەممەد و 
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هاوەاڵنى لە مانگى حەرامدا شەڕیان حەاڵڵكردووە و خوێنیان ڕشتووە و ماڵ 
و سامانیان زەوتكردووە!” دواتر چەند ئایەتێك سەبارەت بەم بابەتە دابەزین1 
و ئەوەیان ڕوونكردەوە كە ئەو ئاشووبەی ئەوان هەڵیان گیرساندووە، زۆر لەوە 

خراپترە كە لە مانگە حەرامەكاندا خوێن بڕژێت.2

1. �ورەىت البقرة، ئايهىت 21٧.

بن كثري، البداية و الهناية ٣/252-2٤8. بن هشام، السرية النبوية ٣/ 1٤6-1٤٧؛ اإ 2. اإ
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8. دەرەنجامی یەكە سەربازییەكان

أ. بااڵدەستی لە ناوچەكەدا
دەستبەجێ  بوو،  جێگیر  مەدینە  لە  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  هەركە 
دوژمنەكانى  كە  وەها  سەربازیی  جموجوڵێكى  ڕێكخستنى  بە  كرد  دەستى 
لە  بەناویاندا.  باڵوببێتەوە  لەرز  و  ترس  و  پەناوە  بخزێننە  خۆیان  ناچاركرد 
تووشى  و  مەترسییەوە  كەوتە  ئابوورییەكانیان  سەرچاوە  ئەمەشدا  ئاكامی 
پێشهاتەكانی  سەروەرمان  ڕێگەیەشەوە  لەو  بوون.  دارایى  قەیرانى  چەندەها 

ئاڕاستەی "بەدرى مەزن" دەكرد.

لەو میانەشدا تۆڕێكى هەواڵگرى فراوانى ڕێكخست. قوڕەیشیەكان ئەوەندە 
َعَلْيِه(  َوَسلُمُه  اهلِل  )َصَلواُت  پێغەمبەر  هەبوو  ئەوەیان  ترسی  تەنانەت  پەشۆكابوون، 
بزانێت لەناو ماڵەكانیاندا چى دەگوزەرێت. )ئەو بابەتەی بووبووە مقۆمقۆی 
شێوەی  لەم  هەواڵگری  تۆڕێكی  كەسەی  ئەو  بوو:  ئەمە  جێیەك،  هەموو 
دامەزراندووە تەنانەت ڕێ بە تێپەربوونی مێشولەیەكیش نادات بێ هەواڵی 
خۆی و ئاگاداری هەر كارێك دەبێت كە دوژمنانی ئەنجامی دەدەن. هەر بۆیە 
سەختە بتوانرێت ڕەهەندەكانی ئەو ترس و دڵەڕاوكێیە بخەمڵێنرێت كە لەدڵێ 
دوژمناندا دروست بووبوو(. بیرم دێت لەكاتی خزمەتی سەربازیدا پێیان دەوتین 
كە "محاربة" واتە "مخابرة". واتە جەنگ بریتییە لە هەواڵگرى. ئەگەر تۆ 
دەزگایەكى هەواڵگرى چاالك و سیستەمێكی ئاڵوگۆڕی زانیاری تۆكمەت 
هەبێت، ئەوا مانای وایە كە نیوەى سەركەوتنت مسۆگەركردووە. ئەمە بەو 
مەرجەی هەواڵەكانت دزە نەكەن بۆ دوژمن و تۆش ئاگاداری سات بە ساتی 
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ئەگەرچى  بكەیت.  ناوەند  ئاڕاستەی  ڕاستەوخۆ  زانیارییەكان  و  بیت  ئەوان 
زەحمەتە  هێشتا  كەچی  پێشكەوتووە،  زۆریش  تەكنۆلۆژیا  سەردەمەدا  لەم 
هەواڵێكت پێبگات و بەرامبەرەكەت پێى نەزانێت. ئەمە لەكاتێكدا پێغەمبەر 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( توانى لەو هەلومەرجە سەرەتاییەدا تۆڕێكى تۆكمەی وەها 

دابمەزرێنێت كە لە توانایدا بێت بە خێراییەكى لەڕادەبەدەر و لە كەشێكى پڕ 
متمانە و ئارامدا یەك بەیەكى هەواڵەكانى پێ بگات. وەك چۆن لە ڕێگەى 
فریشتەیەكى پایەبەرزى ئەمینی وەك حەزرەتی جوبرەئیلەوە بەوپەڕى پارێزراوی 
بەهەمان  هەواڵگرییەكەشی  تۆڕە  دەهات،1  بۆ  خوایی  نیگای  متمانەوە  و 

متمانە و ئەمانەتەوە كاری دەكرد.

كۆمەڵە سەركردەیەك هەن كە خۆرئاوا بە بلیمەت و هەڵكەوتوویان دادەنێت، لە 
نموونەی ئەوانە: "قەیسەر، هانیباڵ، ناپلیۆن و هیتلەر"، بەاڵم مێژوو گەواهیدەری 
ئەو ڕاستییەیە كە هیچ كام لەوان لە بواری هەواڵگریدا نەگەیشتوونەتەوە بە 

ئاستی پێغەمبەری خاوەن فەتانەتی مەزن )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه(�

پێغەمبەر هەواڵێكی  دزەكردنی  باسی  تێیدا  نابەین  شك   بەسەرهاتێك 
)َصَلواُت اهللُِ َعلَْيِه( بكات بۆ نەیارەكانی. ئەگینا چۆن دەیتوانی بە مشتێك باوەڕدارەوە 

بەسەر ئەو هەموو خوانەناسەدا سەربكەوێت. لەنێوەندی بازنەی هۆكارەكاندا 
)چاودێری و سەرخستنی خوایی(، پایەیەكی بنەڕەتیی )كارزانی و وریایی( 
پەتیی  ئامرازی  وریایی  و  كارزانی  توانستیشدا  بازنەی  لە  دەهێنن.  پێك 
سەرخستنی خوایین. جا لەبەرئەوەی ئەو لە پێگەی ڕابەرێتی و پێشەنگیی 
ئوممەتدا بووە، بۆیە بەگوێرەی داخوازیی بازنەی هۆكارەكان هەنگاوی دەنا.

1. �ورەىت التكویر، ئايهىت 21 )ُمَطاعٍ َثَّ �أِمنٍي(.
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با بگەڕێینەوە سەر باسەكەمان: لە میانەى جەنگە جیهانییەكاندا بینیمان 
ئەگەر كەناراو و سنوورە بازرگانییەكانی واڵتێك بكەونە بەر هەڕەشە و گورزى 
واڵتە  ئەو  خەڵكی  بینەقاقای  دەستخرابێتە  وایە  ئەوە  وەك  ئەوا  گەمارۆ، 
كاریگەری  شێوازێكی  ئەوەش  دیارە  سەنرابێت.  لێ  سەركەوتنیان  هیوای  و 
هونەری جەنگە. بێگومان كاتێك دەست دەدەیتە تێكۆشان و بەرخۆدان دژى ئەو 

دوژمنانەى ئاواتیانە خوێنت بمژن، سەرەتا پێویستە جموجوڵیان پەك بخەیت.

 بۆیە دەبینین یەكێك لە ئامانجەكانی پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَعلى آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم(
لە ڕێكخستنی تیم و یەكە سەربازییەكان، تێكشكاندنی پەلوپۆی دوژمنانى 
بوو. مەككە چیدی لەوە زیاتر ئاسایش و ئارامی نەمابوو، بابای دەشتەكی لە 
دڵی خۆیدا دەیوت “ئیتر سەرانی مەككە ناتوانن بمانپارێزن و ببنە سەرچاوەی 
سەالمەتیمان. وا دیارە چارەنووسمان كەوتووەتە دەستی كەسانی دی. كەوابێت 
هیچ شتێك لەوە باشتر نییە هەرچی زووترە ئێمەش خۆمان بدەینە پاڵ ئەوان.” 
بەڵێ، بەوجۆرە بیریان دەكردەوە. بۆیە ڕچەیان شكاند و دەستە دەستە هاتن بۆ 

خزمەت پێشەوای مرۆڤایەتی و موسڵمان بوونى خۆیان ڕاگەیاند.

كاروانە بازرگانییەكان بەردەوام لەژێر هەڕەشەدا بوون، وێڕاى ئەوەش هیچ 
كامیان زیانیان پێ نەگەیشت لەالیەن موسڵمانانەوە. بەدەر لەو تاكە ڕووداوەی 

نەخلە كە بێباوەڕێكی تێدا كوژرا.

ب. بیابان؛ هەرێمێك لە دڵنیایی 
كەوتە  َوَسَلم(  َصَلٍة  أَلُف  )َعلَْيِه  خوا  پێغەمبەری  یەكەكاندا  ناردنى  لەگەڵ 
چنینەوەی بەرهەمی پالنە ستراتیژییەكانی. ئەوەتا ئێستا دەسەاڵتێكی نوێ 
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لە نیمچە دورگەی عەرەبیدا دەركەوتووە و بوون و كیانی خۆى سەلماندووە. 
 لەبەرامبەر پاوانخوازی و زۆرداریی قوڕەیشدا، حەزرەتی محەممەد )َصَلواُت اهللُِ َعَلْيِه(
و كۆمەڵەكەی وەستابوونەوە. سەرباری بەزاندنی دز و جەردە و ئەوانەی هێز 
نەكردە  خۆیان  دەسەاڵتی  و  هێز  هیچكات  ئەوان  كەچی  كردبوون،  مەستی 
ئامڕازی زوڵم و زۆرداری. لەكاتێكدا بەرەی بەرامبەر پشت ئەستوور بە هێز 
و دەسەاڵتیان، مافی الوازیان زەوت دەكرد و، شەوكوتیان دەكردە سەر ماڵی 

خەڵك و بێپشتیوانیان دەچەوساندەوە.

هەرچی ئەم هێزە نوێیەیە هێزێكی تەواو جیاواز بوو. دەتوت لە ئاسمانەوە 
لە  كەچى  بوو،  بەدەستەوە  دەسەاڵتیشی  زەبرى  كە  ئەوەدا  لەگەڵ  دابەزیوە. 
ئاست حەقدا دەستەنەزەر دەوەستا و تا بڵێیت ڕێزی لە یاسا دەگرت. بەڵێ، لە 
مێژووی مرۆڤایەتیدا حەق یەكەمجارى بوو ئەو هەموو ڕێزە بەخۆیەوە ببینێت، 
ئەویش لەسەر دەستى مامۆستای مرۆڤایەتی هاتە دى. كەچى ئەوانى دی 
هەرڕۆژە و یاسایەكیان دادەنا كە لەگەڵ بەرژەوەندیی خۆیاندا بگونجایە و، 
لەوالشەوە  یاسان.  نوێنەری  هەرخۆیان  دەتوت  دەكرد  نمایشیان  بەجۆرێكیش 
لەگەڵ  مامەڵەی  بەڕێزەوە  هەردەم  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  محەممەد  حەزرەتی 
سەروەریی ئەو یاسا و ڕێسایانەدا دەكرد كە خواوەند داینابوون و پەنجەی بۆ 

بچووكترین یاساغ درێژ نەدەكرد. 

یەكە  دەدى.  خۆیان  بەچاوى  دیمەنانەیان  ئەو  سەرجەم  بیاباننشینان 
سەربازییەكان بە بەردەم دەوارەكاندا دەهاتن و دەچوون، بەاڵم بە هیچ كلۆجێك 
بیریان لەوە نەدەكردەوە دەستدرێژی بكەنە سەر نامووس و موڵكی ئەو خەڵكە.

ئەوەبوو  َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  مرۆڤایەتی  مامۆستای  ئامانجى  لەڕاستیدا 
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خەڵكی ئەوە ببینن. بۆیە وردە وردە متمانە مەككەی جێدەهێشت و ڕووی لە 
مەدینە دەكرد و لە ئاسۆی موسڵماناندا هەڵدەهات. ئاخر چونكە "متمانەپێكراو" 
لەوێ بوو. متمانەپێكراو ئەو "ئەمین"ە بوو كە خەڵكی مەككە قەدریان نەزانی 
ٌد رَُسوُل اللّه صاِدُق الَوْعِد الَِمیْن" بوو. هەنووكەش ئەو  و، سەرفرازی پەسنی "ُمَحمَّ
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( تەشریفى وا لە مەدینە. ئێمە دەزانین كە متمانە الی كەسی 

متمانەپێكراوە. خێڵ و هۆزە دەشتەكییەكان وەها بیریان دەكردەوە، بۆیە دەستیان 
دایە ڕۆیشتن بەرەو مەدینە. 

ئاستەدا  لەو  بەجارێك پەكی كەوتبوو و  لەو دواییەدا قوڕەیش  بەتایبەت 
لە  بوو  دەستەوەستان  بگرە  ئەوە،  هەر  نەك  متمانە.  جێی  ببێتە  نەمابوو 
لەبەریەك  ڕاستەوخۆ  ئەمەش  خۆی.  كاروانەكانی  ئاسایشی  دابینكردنی 
هەڵوەشان و ترازانی لە ڕیزی بێباوەڕاندا لێ دەكەوتەوە. سەردارانی مەككەش 
بە بینینی ئەو دیمەنانە ئەوەندەی تر ڕق ئەستوور دەبوون و تووڕەییان تاوی 

دەسەند.

ج. گرنگیی جوڵەی پێشوەخت
ناچاركردنی  واتە  دوژمن،  هەڵچنینی  پێ  تەنگ  و  ورووژاندن 
پێغەمبەر  ڕوانگەیەوە  لەم  جموجوڵ.  بكەوێتە  ناوەختدا  لە  و  زووتر   بەوەی 
بكات.  شپرزە  نەیارەكانی  سەربازییانە  جموجوڵە  بەو  دەیویست  َعلَْيِه(  )َصَلواُت اهلِل 

ئەوەبوو لەناو خۆیاندا كەوتبوونە قسە و قسەڵۆكی ئەوەی “ئەوەتا كاروانەكانمان 
لە مەترسیدان، محەممەد و هاوەاڵنیشی بەئاشكرا هەڕەشە لە ژیانی ئابووریمان 
دەكەن. هەرچی دەسەاڵتی بیابانیشە وردە وردە دەكەوێتە دەستی ئەو. هیچ 
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بەڵێ،  دابنێین.”  بۆ  سنوورێكی  و  بەدر  بچینە  لەوەی  جگە  نییە  چارە 
ئەبوجەهل)شەیتانەكەی سەردەمی نەفامی( وای پێ دەوتن. تەنانەت كاتێك 
هەندێكیان ویستیان لە نیوەی ڕێگادا بگەڕێنەوە، ئەو زیاتر هانی دان “سوێند 
بێت ناگەڕێینەوە تا نەگەینە بەدر و سێ شەو لەوێ نەمێنینەوە. دەبێت لەوێ 
وشتر سەرببڕین و شەراب بخۆینەوە و سەما و مۆسیقامان بۆ لێ بدرێت و 
و  بترسن  لێمان  بۆ هەمیشە  تاكو  ببیستن،  هێزمان  و  هاتن  هەواڵى  عەرەب 
سام و هەیبەتمان لە دڵیاندا بمێنێت، دەى بەڕێ بكەون!” جا خۆ مەبەستی 

پێغەمبەری خواش هەر ئەوە بوو. قورئانیش هەر ئەوەی فێر دەكرد:

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  زبڭ 
ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېرب 

)األنفال: 44(

"كاتێكیش بەیەكگەیشتن لە مەیدانی جەنگدا، لەبەرچاوی ئێوە خوا ئەوانی بە 

كەم نیشان دەدان و ژمارەی ئێوەشی لەبەرچاوی ئەوان بەكەم دەنواند. بۆئەوەی 

هەر ئەوە بێتەدی كە خوا بڕیاری لەسەر داوە. سەرەنجامی هەموو كار و كردەوەیەك 

هەر بۆالی خوا دەگەڕێتەوە." 

خواى گەورە ژمارەی ئێوەی لەبەرچاوی ئەوان و ئەوانیشی لەبەرچاوی 
ئێوە كەم پیشاندا، تاكو لە جێیەكدا دیمەن و ڕووداوێك بێنێتە مەیدان كە بەالی 
دەبوو  هەر  دەركردبوو،  بڕیارى  خۆى  خوا  بوو.  چاوەڕواننەكراو  هەمووتانەوە 
ئەنجام بدرایە. لەم ڕووەوە، ئەو چارەنووسەی بەسەریاندا دەهات مسۆگەر بوو، 
قوتاربوونیان بۆ نەبوو. نەیارەكانیی بەرەو ئەو ڕاپێچ دەكرد. ڕۆژێكیش دەهات 

لەناكاو لە بەدری گەورەدا خۆیان لەبەردەم موسڵماناندا دەبینییەوە. 
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 چونكە هێشتا بێئاگابوون لە شێوازی جەنگیی پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(�
خۆ هەر ئەوان دووریان خستبووەوە و لە شارەكەى خۆى دەربەدەریان كردبوو. 
كەچى وا ئێستا لەبەردەمیدا وەستاون و دەلەرزن.. وا دیاربوو لە ماوەی چەند 
كاتژمێری داهاتوودا حاڵی دەبوون ئەو كەسەی كە ساڵێكی ڕەبەق بوو خەریكی 
ئەو مافانەیان  تاكو  دەخست  یەكەی سەربازی ڕێك  بوو،  چەسپاندنی حەق 
لێ بسێنێتەوە كە زەوتیان كردبوو و ورەی دەڕووخاندن، چ سوپاساالرێكی بێ 
هاوتا بوو، بەاڵم ئەم حاڵیبوونەیان هیچ سوودێكی پێ نەدەگەیاندن. بەڵێ، لە 
بەدردا خۆیان لەبەردەم سەركردەیەكی وەهادا بینییەوە كە سەریان لە ستراتیژە 

سەربازییەكانی دەرنەدەكرد. ئەوەندەی نەبرد وەك گەاڵی پاییز هەڵوەرین...

د. هەموو پێشهاتەكان ئامادەسازی بوون بۆ بەدر
پێغەمبەر )َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( وەك  ئەوان ئێستا لەبەدرى گەورەدان.. بەاڵم 
نەچوو  جەنگ  ترى  سەركردەیەكى  هەر  بەوێنەی  یاخود  ئاسایى،  مرۆڤێكى 
بۆ بەدر. ئەو زۆر چاك دەیزانى بەرەو كوێ دەڕوات. كاتێك هات بۆ ئەوێ، 
دەیزانى كاتژمێری سفر لەگەڵ دوژمنانیدا نزیكە و وادەى زۆران هاتووە. بۆیە 
هەتا گەیشتە بەدر لەڕێی 17 یەكەی سەربازییەوە دڵی دوژمنی خستبووە 
كە  سەربازییانەش  مانۆڕە  و  نمایش  بەو  تۆقاندبوون.  زراوی  و  مشتیانەوە 
ئەنجامی دەدان، لە هەموو خانە و كووچە و كۆاڵنێكدا ورەی پەكخستبوون 
و تووشی شۆكی كردبوون، كار گەیشتبووە ئەوەی كەوتبوونە گومان لە هێز 
دەوروبەرى  و  مەككە  “بەڕاستى  بڵێن  كردبوون  ناچاری  خۆیان.  توانای  و 
ئاسایشی تێدا نەماوە و جێى متمانە نییە.” بەو جۆرە ڕاى گشتى عەرەبى 
دەشتەكی وەرچەرخا بەالى ئەودا و ئارامی و ئاسایش كەوتە دەستى "ئەمین." 
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ئەم قەناعەتەش الى هەمووان دروست بووبوو، مەگەر هەر ئەوان نەبوون لە 
نەفامیدا نازناوى "محەممەدی ئەمین"یان لێنابوو و بە تاكە نوێنەرى متمانە 
و دڵنیایی ناوزەدیان كردبوو؟ ئەو لە زەمین و لە ئاسمانیش هەر ئەمین بوو. 
ئەم  وەبیرهێنانەوەیەك،  وەك  و  خوایى  خەاڵتی  لە  گوزارشت  وەك  ڕۆژێكیان 
چەند وشەیە لە زاری پیرۆزی هاتەدەر “جا ئەگەر من ئەمین نەبم ئیتر كێ 

ئەمینە. من لە ئاسمان و لە زەویشدا ئەمینم.”1

ئیدی خەڵكى بیابان بەڕوونی تێگەیشتبوون لەوەی كێ جێی متمانەیە و 
سەرچاوەی ئارامی و ئاسایشیش كوێیە. بەڵێ، ئەمین لە مەدینە بوو، واتە 
كەوتبووە  قوڕەیشەوە  دەستی  لە  دەسەاڵتیش  ئارامی.  و  دڵنیایی  شاری  لە 
دەستی سەرداری قوڕەیش لە مەدینە. ئەو، سەرداری قوڕەیش و بەنی هاشم 
و  مەبەست  ئەو  بەدیهێنانی  بوو...  بوونەوەرانیش  و  مرۆڤایەتی  تێكڕای  و 
بەهرەمەندی ستایشی  ئەو  لەسەرو هەموو شتێكەوە  وە  بوو.  بوون  ئامانجی 
"لَْوَلَك َما َخلَْقُت الَفاْلََك )ئەگەر تۆ نەبوویتایە بوونەوەرانم بەدی نەدەهێنا.("2 بوو. 

ئەگەرچی ئەم وتەیە لە ڕوانگەی پێوەرەكانی زانستی فەرموودەوە مۆڵەت 
وەرناگرێت و مافی هاتوچۆی پێ نادرێت، بەاڵم لە ڕێگەی ئەو ڕوخسەتەوە 
نێوان واتا و حەقیقەت پێی دەبەخشێت، دەتوانێت هەمووكات بە  كە تەبایی 

سەربەستی لە هەرێمی پەیڤدا هاتوچۆ بكات. 

و  دەمایەوە  مەتەڵێك  وەك  گەردوون  واتای  نەبووایە  ئەو  ئەگەر  بەڵێ، 
لە  دەبووین  بێبەش  هەروەها  ڕۆبچین.  شتاندا  حەقیقەتی  بە  نەماندەتوانی 
دەرككردن بە ڕاستییەكانی سەر بە دنیا و دواڕۆژ و ویژدان و ئینسان. ژیانی 

1. صيح البخاري، املغازي 61؛ صيح مسمل، الزاكة 1٤٤.

2. العجلوين، كشف اخلفاء 2/21٤.
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دنیاشمان هاوشێوەی ماتەمینگایەك دەهاتە پێش چاو. لەگەڵ هەر تەرمێكدا 
ئێمەش نوقمى پەژارە دەبووین و، هەر ڕووداوێكى ناسۆریش هەناسەی سوار 
دەكردین. لەوەوە فێربووین چۆن خۆمان لە تاریكایى ڕزگار بكەین و چاومان 
لە جیهانی نووردا هەڵبێنین. لە سایەی ئەودا سیمای دۆزەخینی دنیا -لەو 
دەرخستنی  بۆ  نییە  ئاوێنەیەك  و  دنیادا  بەسەر خودی  دەڕوانێت  كە  ڕووەوە 
لە  بۆمان.  بەهەشتی ڕازاوە  بە  بوو  بەدیهێنەر- گۆڕا و  جوانی و كەماڵی 
بۆ  بەهەشت  دنیادا  لە  هەر  ئیمان  كە  فێربووین  ئەوەوە  پرشنگدارەكانی  وتە 
خاوەنەكەی دەسازێنێت. هەر لەوەوە فێربووین كە باوەڕدار تۆوی بەهەشتی لە 
ناخیدا هەڵگرتووە و دنیاكەشی بەهەشتێكە بۆخۆی. لەڕێی ئەوەوە گەیشتین 

بەو ڕاستییەی كە سرەوت و ئاسوودەیی داڵن بە یادى خوا دەبێت:

زب مت ىت يت  جث مث ىثرب )الرعد: 28(
 "ئاگاداربن! دڵەكان هەر بە یادی خوا خۆشنوود دەبن و دەحەوێنەوە."

و  تەالر  و  كۆشك  بوونى  و  سامان  زۆرى  بە  تەنیا  "بەختەوەرى"  بەڵێ، 
خۆشگوزەرانی بەدەست نایەت، بەڵكو ئەوە باوەڕ و گوشادیى دڵ و دەروون 
و دەستگرتن بە بەها بااڵ مرۆییەكانەوەیە كە ڕۆحی مرۆڤ لە كەنارەكانى 
بەدەم  و  دەكەنەوە  هێور  ئارەزووەكانی  و  حەز  و  دەخەنەوە  نزیك  ئاسوودەیی 

خواستەكانییەوە دێن.

ئەگینا گەر تەواوی دنیا بدرێت بە مرۆڤ، هێشتا خەم و ناسۆرەكانی 
كۆتاییان نایەت. لە سەرجەم ئەم بابەتانە و هاوشێوەكانیدا تاكە مامۆستا و 

فێركارمان ئەو زاتەیە. هەروەك شاعیر دەڵێت:
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قەرزارباری ئەوە، چ كۆمەڵگە چ ئەفرادی

مەعصومێكە، قەرزاریەتی بەشەریەت بەیەكجاری

خوایە لە مەحشەریشدا لەسەر ئەم شایەتییە حەرشمان بكەی!

تاسەى  بە  دڵیان  دەنا،  هەنگاویان  بەدر  بەرەو  لەگەڵیدا  هاوەاڵن  كاتێك 
ببینن  مێرگەكانى  و  قەدپاڵ  ئەوەی  هەروەك  جۆش،  هاتبووە  بەهەشتەوە 
وەهابوو. چاك خۆیان سازدابوو، بۆیە كە گەیشتنە بەدر، لە باشترین دۆخی 
ڕەزامەندى و ئاسوودەییدا بوون. سەرجەم ویژدانەكان كەمەندكێش و ڕوو لەو 
بوون. مرۆڤەكان ئاوات و ونبووى خۆیان لە هەرێمەكەی حەزرەتی محەممەد 
موستەفادا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( دۆزیبووەوە. ئیدی سەردەمی ئارامی بەخش و 

دڵنیایی پەخشی "ئەمین" دەستی پێكردبوو.

ڕۆژێكیان بە عەدى كوڕى حاتەمی فەرموو “ئەى عەدى! ئایا "حیرە"ت 
دیوە؟” وەاڵمی دایەوە “نەمدیوە، بەاڵم بۆم باسكراوە.” دەفەرمووێت “ئەگەر 
بۆ مەككە و  لە حیرەوە دێت  ئافرەت  دەبینیت كەژاوەی  بێت  تەمەنت درێژ 
ناترسێت. )گەرچی  تر  لە كەسی  نەبێت  لە خواش  دەكات،  تەوافى كەعبە 
كرداری  و  جەردە  دزو  بە  جێیەك  هەموو  تەنینەوەی  لەدەست  سكااڵ  ئێستا 

پەستی ئەوان دەكەن(”1

لەڕاستیدا ئەو سەردەمەى سەروەرمان باسى دەكرد و مژدەى هاتنى دەدا، 
هەر لەوكاتەوە دەستى پێكردبوو. ئەو جموجوڵە سەربازییە زۆرانەى ئەنجامى 
دابوون، سەرەتا ئاسایش و ئارامی ناوخۆیان تۆكمە كرد، پاشان بناغەیان بۆ 

جەنگى بەدر داڕشت.

1. صيح البخاري، املناقب 25؛ �نن الرتمذي، تفسري 1.



شانازيى مرۆڤايەتى - نوورى نەمر 9٦٥

دەتوانین بڵێین لە كۆی هەڵمەتەكاندا كەسێك نەبووە زیانی لێ بكەوێت، یان 
دەستدرێژی بكرێتە سەر. ئەگەرچى یەكەكان لێرە و لەوێ بە خێرایى بروسكە 
دەردەكەوتن و بوونى خۆیان دەسەلماند، لەگەڵ ئەوەشدا خەڵك لێیان دڵنیابوو، 
چونكە سەربازەكانى ئەو یەكانە تاقمی ڕاووڕووت و تااڵنی نەبوون، بەڵكو 
سەربازى دەست و دڵ پاكی حەزرەتی محەممەدی ئەمین )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( 
بوون و دژى بەدبەختى و بەدبەختان بوون. بە هەر كوێدا گوزەریان بكردایە، 
جگە لە هێمنى و ئارامى هیچ شوێنەوارێكى تریان بەجێ نەدەهێشت. تەنانەت 

هەمووان بە سەرسامییەوە دەیانپرسى “ئەم ڕەحمەتە لەكوێوە هاتووە؟”���

زاتەوە  ئەو  حەقیقەتی  ئاسمانی  هەورەكانى  پەڵە  لە  میهرە  ئەو   دیارە 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَعلى آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم( سەرچاوەی گرتبوو كە وەك ڕەحمەت بۆ تێكڕای 

هەورەبروسكەى  و  هەورەگرمە  سەربازییانەش  یەكە  ئەو  نێررابوو.  جیهانیان 
وەشت و بارانى ئەو بوون. ئەو تروسكە و ڕووناكییەش كە لێیانەوە دەردەچوو، 

ناوى ئەویان لە ئاسۆدا دەنەخشاند.
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ب. پێغەمبەر و جەنگەكانی

1� جەنگى بەدر و هۆكارەكانى
لەنێو شكۆمەندییەكی ئاسمانیی لەوجۆرەدا گەیشتنە بەدر.. 

ئیدی وادەی وەشاندنی گورزى كەمەرشكێن هاتبوو لەوانەی بەربەستیان 
اللّه"دا.  "كلمة  بەرزكردنەوەى  و  خوا  بۆالى  بانگەواز  لەبەردەم  دەكرد  دروست 
هەروەها پەیامێك بوو بۆ دوژمنانى خوا تاكو پێیان بڵێت “لە ئێستا بەدواوە 
زەوتكردنی  و،  خوایی  پەیامی  بەیداخی  لە شەكانەوەی  ڕێگر  ببنە  ناتوانن 

ئازادیی ئەو دەروونانەی بە سروەی یادی ئەو دەشنێنەوە.”

بەڵێ، دەبێت ناوی پیرۆزی زاتی پەروەردگار قەتیسی جێگەیەكی دیاریكراو 
سینەیەكەوە  هەموو  ناو  بچێتە  بكرێت  بۆ خۆش  ڕێی  دەبێت  بەڵكو  نەبێت، 
الدانی  مەبەستی  بە  بكات.  ئاشنا  ئاسوودەیی  بە  گیانەكان  سەرجەم  و، 
"بەرزكردنەوەی ناوی خوا" و ڕزگاركردنی لە دیلی  كۆسپەكانی سەر ڕێی 
و پێشكەشكردنی ئەو چەمكە بە مرۆڤایەتی وەك ئەرك و فەرمانبەرییەكی 
سەرشانی.. هەروەها بە مەبەستی كردنەوەی ئەو ڕێگایانەی دەچنەوە سەر 
ستەمكارە  لە  خۆی  گورزی  دوا  محەممەد  حەزرەتی  بیروباوەڕ،  ئازادیی 

سەركەشەكانی مەككە دەسرەواند. 

لەالیەكی دیكەوە، موسڵمانان هەرچى ماڵ و سامانیان هەیە لەدەستیان 
ئەوتۆ  شتێكى  نەیانتوانى  كرد،  كۆچیان  مەككەوە  لە  كاتێك  دابوو. چونكە 
لەگەڵ خۆیان ببەن، چییان هەبوو لە مەككە جێیان هێشتبوو. مەككەییەكانیش 
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ماڵ و حاڵی موسڵمانانیان بارى وشتر دەكرد و بە بەرچاویانەوە دەیانبرد تا 
لە شام یان یەمەن بیانفرۆشن و مامەڵەیان پێوە بكەن. بارى ئەو كاروانەى بە 
نزیك مەدینەدا گوزەرى دەكرد، موڵكی موسڵمانان بوو، بۆیە هەرچۆنێك بوو 

دەبووایە دەستیان بخستایەتەوە.

دیسانەوە پێویست بوو سزاى ئەوانە بدرێت كە باوەڕدارانیان شاربەدەر دەكرد 
و ئازاریان دەدان. تەنانەت هەندێكیان بە نێزە سكى موسڵمانیان كوناودەر دەكرد 
و دەیانكوشتن. دەبووایە گورزێكى جەرگبڕیان ئاڕاستە بكرێت و پێیان بوترێت 
“هێز لە چنگی ئەواندا نەماوە، بەڵكو ئێستا لە دەستی مافپارێزی حەقدایە. 
خواى بااڵدەستیش هێز بەو الیەنە دەبەخشێت كە ملكەچی حەق و ڕاستییە. 
گەر ئەمڕۆش نەبێت ئەوا سبەی هەموو هێزەكان لە بەرەی حەقدا كۆدەبنەوە 
تیایدا  پێش  دێتە  دەكات. ڕۆژگارێكیش  كۆتایی  و  و حەق قسەی سەرەتا 
هزری حەقویستی دەبێتە فەرمانڕەوای داڵن و، هەمووان ڕێز لە مرۆڤ و ئەو 
 واتا بەرزانە دەگرن كە هاودەم لەگەڵ مرۆڤدا هاتوون.” حەزرەتی محەممەد 

)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( جەنگی ئەمەی دەكرد.

لەم نێوەندەشدا چەند هۆز و تیرەیەك مابوون خۆیان یەكال نەكردبووەوە بچن 
بۆ الی چ الیەك. هەندێكیان حەزیان دەكرد موسڵمان ببن، بەاڵم لە ستەم و 
داپڵۆسینى قوڕەیش دەترسان. بۆیە بە دوودڵی و سەرسامى مابوونەوە. ئەمانە 

لەوجۆرە بوون كە پێیان هەڵدەهێنا بەاڵم نەیاندەتوانى هەنگاو بنێنن.

كاتی ئەوە هاتبوو هەنگاو بەو جۆرە خەڵكەش بنرێت. پاش ئەوەى بۆیان 
دەركەوت دەسەاڵت لە دەستی پێغەمبەردایە و تەرازووی هێزیش ئاڵوگۆڕی 
بەسەردا هاتووە و لە بەرژەوەندى مەدینەدایە، ئیتر بەوە ئاسوودە بوون و توانییان 
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ئەو هەنگاوە بنێن. وەك ئەوە وابوو سەردارمان پێیان بڵێت “مەترسن، دڵگران 
مەبن، خواى گەورە دەرووتان لێ دەكاتەوە، ئەگەر ئێوە ئیمانتان هەبێت، ئەوا 
و  ئارامی  بە  بگەن  تاكو  سەرپشت  دەخاتە  بۆ  پەنجەرەكانتان  و  دەرگا  خوا 

ئاسوودەیى.” 

پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( بەو شێوازە دەیدواندن، بەاڵم ئەوانەی دوودڵ 
بوون تا كۆتایی جەنگى بەدر یەكال نەبوونەوە. ئیدی دەركەوت كە تەرازووى 
بە  نەمابوو دەستى  ئەوەیان  توانای  بێباوەڕانى مەككەش  هێز جێى گۆڕیوە. 
ئازاریان بۆ درێژ بكەن. بۆیە پەنایان بردە بەر مەدینەی پایتەختی مەدەنییەت 
و حەزرەتی محەممەد )ئەو مرۆڤە مەزنەی هزری مەدەنیەتی لەگەڵ خۆیدا 
ٌد رَُسوُل اللّه”وە بەڕووی حەقیقەتێكی نوێدا  هێنابوو( بەدەم وتنی “لَ إِلَه إِلَ اللّه ُمَحمَّ

بێدار دەبوونەوە.

أ. هێزەكانی بەدر
 لە سەرچاوە باوەڕپێكراوەكانی "ژیاننامە و غەزاكان"دا هاتووە كە پێغەمبەر 
)َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( لەگەڵ )305( كەس لە هاوەاڵنی بەرەو بەدر كەوتە ڕێ. 

هەندێك سەرچاوەش دەڵێن ژمارەیان )313( كەس بووە.1 هەندێكی تریش پێیان 
 وایە ئەو ژمارەیە، هاوتای ژمارەی ئەو جەنگاوەرانەیە كە بە یاوەری حەزرەتی داود 

َلم( بەرەنگاری جالوت بوونەتەوە. )َعلَْيِه السَّ

مرۆڤایەتی  چارەنووسی  هەڵمەتی گۆڕینی  سەردەمەدا  دوو  لەو  بەڵێ، 
بەرپاكراوە و، لەشكری نوور دژی تاریكی وەستاوەتەوە. جا لەبەرئەوەی هەردوو 

بن كثري، البداية و الهناية ٣/268. بن هشام، السرية النبوية 261/٣؛ اإ 1. اإ
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نمایندەی  یەكێكیان  واتە  یەكدەگرنەوە،  حەنەفییەتدا  حەقیقەتی  لە  باڵەكە 
لوتكەی ئیسحاقە و، ئەوی دیكەشیان نمایندەی لوتكەی ئیسماعیل، بۆیە 

سرووشتییە ژمارەی هەردوو سوپاكە )313( بووبێت.1

بەڵێ، هەروەك موحیەددینى عەرەبى لە پەڕاوى "فصوص الحكم"دا ئاماژەی 
بووە  پێغەمبەر  داود  دوو سوپاكە حەزرەتى  لە  یەكێك  دەكات، سەركردەى   بۆ 
َلم(، كە نوێنەرى خەالفەت بووە. سەركردەى دووەمیشیان نوێنەرى شەفاعەتی  )َعلَْيِه السَّ

ناوازە، حەزرەتی محەممەد موستەفا   مەزن و مەقامى فەردییەت؛ تاقانەى 
)َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( بووە.

سوپاى بەدر خاوەنی دوو ئەسپسوار و سى بۆ چل وشتر بوو. لەبەرامبەردا 
ئەسپێكى موسڵمانان  هەر  بەرامبەر  واتە  پێبوو.  ئەسپیان  بتپەرستان )200( 
ئەوان خاوەنی سەد ئەسپ بوون. ئەمەش مانای وایە بۆ هەر ئەسپسوارێك 
سەد ئەسپسوار هەبووە. بەرامبەر بە )310( موسڵمانیش، بتپەرستان نزیكەى 
)1000( كەس دەبوون.2 واتە هەر موسڵمانێك سێ تا چوار كەسی بەردەكەوت.

جگە لەوە، قوڕەیش بە سوپایەكی پڕچەكى تێر و تەسەلەوە هاتبوو، كە بە 
ئامادەكرابوو. كەچى سوپاكەی  باشترین كەرەستەی جەنگیی ئەو سەردەمە 
 )200( بوو.  پێیان  كە  دەبوون  وشترە  چەند  ئەو  سوارى  بەنۆرە  پێغەمبەر 

كیلۆمەتریشیان بەو شێوەیە بڕی...

وای بۆ دەچم زانینی ئەم شتانە بیرۆكەیەكی دروستمان بدەنێ سەبارەت 
بەو هەلومەرجەی جەنگەكە تێیدا ڕوویداوە. بیابان بوو.. لە گڕەی هاویندا 

1. الطربي، جامع البيان 6٣1/2؛ الشواكين، فتح القدیر 268/1.

بن كثري، البداية و الهناية 26٠/٣. 2. اإ
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ماوەى  دەشبوایە  بوون..  بەڕۆژوو  موسڵمانان  و  بوو  ڕەمەزان  مانگى  بوو.. 
دووسەد كیلۆمەتر ببڕن.. ئایا دەزانن بیابان چییە؟ یان بەدر لەكوێیە؟ ئەوانەى 
ئەو  لەسەر  ئێستادا  لە  دەزانن.  زۆر  تا  كەم  كردووە  خوایان  ماڵی  حەجی 
ئەو  دابنێین  وا  ئەگەر  لێیە. خۆ  سووتەمەنی  وێستگەیەكی  ڕێگەیە چەند 
چەند وێستگە و مێرگەی لێ نەبێت -كە لە ڕاستیدا ئەوانیش زۆر تازەن- 
ئەوا جگە لە لم و بیابانێكى پان و بەرین شتێكی دیكە نابینیت. جارجاریش 
گەردەلوولى لمى و گێژەڵوكە لێرە و لەوێ هەڵدەكەن و هەڕەشەت لێ دەكەن. 
جا ئیتر بیهێننە پێشچاوی خۆتان؛ دوو مانگەڕێ لە چەند ڕۆژێكدا كورت 

كراوەرتەوە.. ئەویش بە پیادە!

دیوێكی تری باسەكەش ئەوەیە كە لە بنەڕەتدا موسڵمانان بە مەبەستی 
چاوترساندنی كاروانەكەی قوڕەیش دەرچووبوون. بەاڵم ئەوەندە هەبوو ویستى 
خوایی شتێكی تر بوو و ئەوانی بە ئاڕاستەیەكی دیكەدا ڕاپێچ دەكرد. خواى 
بااڵدەست لە سورەتى "ئەنفال"دا ویستی سوبحانیی خۆیمان بەمجۆرە بۆ ڕوون 

دەكاتەوە:

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  زبہ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې رب 
)األنفال: 8-7(

دوو دەستەیە  لەو  یەكێك  پێدابوون  بەڵێنی  بكەنەوە كە خوا  كاتە  ئەو  "یادی 

لەشكرەكەدا(،  بەسەر  سەركەوتن  یان  كاروانەكە،  )یان  دەبێت  ئێوە  بۆ  بەڕاستی 

بۆ  ئاسانەكە  و  چەك  بێ  كاروانە  دەكەن  حەز  و  ئاواتەخوازن  بەڕاستی  ئێوەش 
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و،  بچەسپێنێت  خۆی  فەرمانەكانی  بە  ڕاستی  و  دەیەوێت حەق  خواش  بێت،  ئێوە 

كافرانیش بنەبڕ و ڕیشەكەن بكات."

ب. ڕووبەڕووبوونەوە
هەرچەندە موسڵمانان نیازى شتێكى تریان هەبوو، بەاڵم لەبەرئەوەى خواى 
گەورە ویستى وابوو، بۆیە ڕووی وەرچەرخاندن تا لەگەڵ سوپاى بتپەرستان 
ببنەوە نەك كاروانەكە. موسڵمانان حەزیان دەكرد شوێن كاروانەكە  ڕووبەڕوو 
بەوكارە  كارجوان  خواى  كەچى  بهێننەوە.  وەدەست  داراییان  و  ماڵ  و  بكەون 
دەروازەكانى سەردەمێكى نوێى بۆ خستنە سەرپشت. سەردەمێك كە بۆ هەتا 
هەتایە ڕێ نەدەن كەس ماڵ و سەروەرییان زەوت بكات. بەڵێ، موسڵمانان 
گورزێكى وەها بەزەبریان لە بێباوەڕان دەوەشاند، كە نەتوانن جارێكی تر بێنەوە 

هۆش خۆیان و ڕاست ببنەوە.

)هەمیشە  َعلَِیه  یُْعلَی  َوَل  یَْعلُوا  الَحقُّ  ناوەرۆكی:  درەوشانەوەیەكی  وەك 
لەوە  نابێت(،  زاڵ  بەسەردا  شتێكی  هیچ  و  سەردەكەوێت  ڕاستی  و  حەق 
بەدوا سەركەوتن و بڵندی بۆ حەق دەبوو و هیچ شتێك لەو بڵندتر نەدەبوو. 
ویستی  )خوا  یَُكْن  لَْم  یََشأ  لَْم  َوَما  كاَن  اللُّه  َشا َء  َما  وابوو:  ویستی  خوا  ئاخر 
نابێت.(1؛  نەبێت  چیش  لەسەر  ویستی  دەبێت.  ئەوە  هەر  بێت  چی   لەسەر 
جیهانیان  پەروەردگاری  خوای  )هەتا  چرب2  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  زب 
ویستی لەسەر نەبێت، ویستی ئێوە نایەتە دی(. ویستى خوا ئەوە بوو ڕووبكەنە 

بەدر، پێغەمبەرەكەشى پێشبینى ئەوەى كردبوو.

1. �نن �أيب داود، الأدب 1٠٠.

2. �ورەىت الإنسان، ئايهىت ٣٠؛ �ورەىت التكویر، ئايهىت 2٩.



103 پێغەمبەری خوا؛ فەرماندە و سەركردەی سوپا

ئەو ڕۆژە ئاسمان بە نیگایەكی جیاوازتر دەیڕوانییە ئەو ڕۆژە پیرۆزە كە 
تیایدا مانگى ڕەمەزان وردە وردە لە شەوى قەدر نزیك دەبووەوە. بزەی زەمینیش 
بزەیەكی تر بوو. تەنانەت ئەو كاتەی گەیشتنە بەدر، لە چوارچێوەی سنووری 
خۆیاندا نمەی بارانى "ئارامی"یان بەسەردا بارى. ئەوەش بۆخۆی واتایەكى 
تایبەتى دەگەیاند. تەپوتۆز نەما و لمى زەوییەكەش خۆى گرت، بیرەكانیش 
پڕبوون لە ئاو. وەك ئەوەی فریشتەكانیش لەگەڵ دڵۆپەی بارانەكەدا داببەزن 
وەهابوو. جا خۆ هەر بەڕاستیش فریشتەكانی ئاسمان دابەزین و شێوە و شكڵى 
موسڵماناییان وەرگرت و نیشانەى ئەوانیان لەخۆیان نا تا لەوان بچن. دروشمى 
هاواریان  شێر  وەك  هەموویان  بوو.1  )أََحٌد..أََحْد!(  ڕۆژەدا  لەو  موسڵمانانیش 
دەكرد “تاك و بێهاوتایە خوا!” جلەكانیان سپی بوو، هەروەكو كفن. چونكە 
كاتێك دەرچوون نەیاندەزانى كەی بە دوژمن دەگەن و كەی دەستە و یەخە دەبن 
لەگەڵ دوژمن. بۆیە خۆیان ئامادەكردبوو بۆ پێشوازی حۆری و غیلمانەكان. 
هاوشێوەی ئیحرامى حاجییەكانى ڕۆژى عەرەفە، سەرتاپا سپییان پۆشیبوو. 

بەڕاستى دیمەنێك بوو شایانی ئەوەبوو دابنیشیت تێر سەیری بكەیت...

لەو سەروبەندەدا كەسانێك پەژارە دایگرتبوون بەهۆى ئەوەى نەیانتوانی بوو 
بەشدارى ئەو سەفەرە پیرۆزە بكەن. ئەنەسى كوڕى نەضر، ئەو هاوەڵە بەڕێزەی كە 
 تەنانەت بە خەویش بیرى لەوە نەكردووەتەوە لە پێغەمبەرى ئازیز )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( 
داببڕێت، یەكێك بوو لەوانە. ئەنەس نەیتوانی ئامادەبێت، ساڵێكى ڕەبەقیش 
بەو ناسۆر و ئازارەوە تالیەوە. )ئەگەر ئێوەش دەخوازن ئەوا دوعاتان بۆ دەكەم 
كە خوا ئەوجۆرە خەفەتە بە نسیبى ئێوەش بكات. دەسا خوا خەم و هیجرانی 

لەوجۆرە بپرژێنێتە دڵ و زیهنتانەوە و خەو لە چاوانتان بتۆرێنێت!(

بن كثري، البداية و الهناية 2٧٤/٣. بن هشام، السرية النبوية 182/٣؛ اإ 1. اإ
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بەڵێ، تالنەوە بە ئازارەكانى ئەم ئوممەتە دەربەدەرەوە و بیركردنەوە لە حاڵی 
پەرێشان و ملی كەچی، پاڕانەوەیەكى هێندە مەزن و بێهاوتایە، ئەگەر بێت 
و لە كەعبەی پیرۆزدا دوای هەزار ڕكات نوێژ و هەزار جار تەوافیش دەست 
بەرز بكەیتەوە و بپاڕێیتەوە، هێشتا ناگاتەوە بەو دوعا و پاڕانەوەیەی كە بە 
دەكرێت.  خوایی  میهری  دیوانی  پێشكەشی  كۆڵەواری  و  ناچاری  زمانی 
بەڵێ، ڕەنگە دەستت بەرز نەكردبێتەوە و بە زوبان نەتوتبێت “ئەى خوایە!” 
بەاڵم تا بەیانى لەناو جێگەكەتدا تلت داوە و خەو لە چاوت تۆراوە و هەر بیرت 
لە حاڵى ئەم ئوممەتە كردووەتەوە و هەناسەی قووڵت بۆ ئازارەكانی هەڵكێشاوە: 
ئاى بۆ حاڵی براكانم لە ئەفغانستان و توركستان و شیشان و فەلەستین و 
بۆ  درێژبووبن  بێویژدان  دەستی  چەند  ئێستا  دەزانێت  كێ  و...هتد!  كشمیر 
حیجابى خوشكێكم؟ كێ دەزانێت ئێستا ئابڕووی كام دایك و خوشكم ئەتك 

بكرێت و خوێنی چ بێتاوانێك بڕێژرێت؟...

بەڵێ، هەستكردن بە ئازار و مەینەتیی ئوممەت لە ناخی دڵەوە، نزایەكی 
ئەوەندە كاریگەر و گەورەیە، هەر ئەوەندەی ڕووت لە بارەگای پەروەردگار كرد 
ئاسماننشینان بەجارێك “ئامین”ی بۆ دەكەن. ئەوە ئەو چركەساتەیە كە تیایدا 
باوەڕدار دەگاتە پلەیەك مەزەندەی ئاوەزی ئادەمی تێپەڕ دەكات. خۆ ئەگەر بێت 
و دوعای زارەكیشی لەگەڵ بێت، ئیتر ئەوە هەر مەپرسە. ئەوە ئەو ساتەیە كە 
ئیماندار لەتاوا هەست بە ژانەسەر دەكات و لە خەم و خەفەتدا دەست دەخاتە سەر 
كەلەكەى. چونكە لەو ساتەوەختەدا ئەو لەگەڵ برایانی ئایینی و هاوبیرانیدایە. لە 
ڕاستیدا بوونی ئێمەش هەر لەبەر ئەو مەبەستەیە. جا ئەگەر نەتوانین بەوەندەش 
هەستین، ئیدی چ مانایەك دەمێنێتەوە بۆ ژیان؟ ژینی ژێرگڵ زۆر لەوە باشترە بە 

سەرشۆڕی بژین و هیچمان لەدەست نەیەت بۆ برا ستەمدیدەكانمان. 
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هەر ئەم تێگەیشتنە بوو وای كرد هاوەاڵن بەدەم خەندەوە بەرەو بەدر بڕۆن. 
چونكە بەهەشت لەپێشیانەوە بوو و چاوەڕێی دەكردن. ئەوێ مەنزڵی جاویدانی و 
جێی بەدەستهێنانی ڕەزامەندیی پەروەردگار بوو. لەو ڕۆژەدا فریشتەكان ئەوەندە 
شادومان بوون، لەوكاتەی موسڵمانان “ئەحەد.. ئەحەد”یان دەوتەوە، ئەوان لە 
ئاسمانەوە پۆل پۆل دادەبەزین. وەك ئەوەی بیانەوێت پێش ڕوودانی جەنگەكە 
لەگەڵیان.  ئاهەنگگێڕان  بكەونە  و  بكەن  لێ  سەركەوتنیان  پیرۆزبایى  ئەوان 
جبەی  و  بەسەرەوەیە  سپییان  مێزەری  كە  دەیانبینین  بینایی  خاوەن  كەسانی 
سپیشیان داوە بەسەر شانیاندا. بۆچى جبەی سپی؟ چونكە كە هاوەاڵنیش هاتن 
بۆ بەدر جبەى سپییان لەبەردابوو. پەرلەی سەر زاریشیان "ئەحەد.. ئەحەد" بوو. 

بەڵێ، بەو چەشنە ڕووبەرووی ڕەشپۆشە ڕۆح ڕەشەكانی مەككە بوونەوە. 

یەكێك لەو هاوەاڵنەی بە دڵێكى خۆشەوە هاتبوو بۆ بەدر، لەژێر درەختێكدا 
دانیشتبوو و خورماى دەخوارد. هەر كە گوێى لە پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( 
بوو مزگێنی دەدات و دەفەرمووێت “سوێند بەو خوایەى گیانى محەممەدى 
بێت  خۆڕاگر  و  بجەنگێت  دوژمندا  لەگەڵ  ئەمڕۆ  هەركەسێك  بەدەستە، 
بەهەشتەوە.”  دەیخاتە  خوا  بكوژرێت  گەر  بێت،  خوا  پاداشتى  بەتەماى  و 
هاوەڵەكە وتى “واتە نێوانی من و چوونە بەهەشت ئەوەیە ئەوان بمكوژن؟” 
خێرا خورماكانى مشتى فڕێ دەدات و بە شمشێرەكەیەوە خۆی دەكات بەناو 

ڕیزەكانی دوژمندا. بەڵێ، لەو ڕۆژەدا ئەو هاوەڵە بە ئاواتی خۆی شادبوو.1

ئەوە ئاوات و ئارەزووی هاوبەشى هەموویان بوو. بۆیە بە شەوق و تاسەوە 
هاتبوون بۆ بەدر. ئەوە هێز و وزەیەكی بزوێنەری وەها بوو لە توانای هیچ 

هێزێكدا نەبوو زاڵ ببێت بەسەریدا.
1. صيح البخاري، املغازي 1٧؛ صيح مسمل، الإمارة 1٤5.
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هاوەاڵن بەو ڕۆحییەتەوە ئامادەكرابوون، بۆیە شەڕكردن لەگەڵیان مەحاڵ 
و  پاشەڕۆژ  لە  جگە  و،  دەزانى  بەسووك  دنیایان  ژیانى  ئەوان  ئاخر  بوو. 
ڕەزامەندیی پەروەردگار، چاویان نەبڕیبووە هیچ شتێكی تر. جا ئیتر چۆن 

شەڕ لەگەڵ كۆمەڵی وەهادا دەكرا!..

ج. سوپاى نیزامى
یەكێك لە سوودەكانى بەدر ئەوە بوو بۆ یەكەمجار كۆچەر و دەشتەكییان 
پەالمارى  بۆ  نەمایەوە  جێگەیەك  ئیدى  ڕێكخراو.  سوپایەكى  بە  ئاشنابوون 
باندەكانى چەتەیى و تااڵنى، چونكە سەركردەى ئەو سوپایە كەسێك بوو یاسا 

و دادگەریى بۆ مرۆڤایەتى هێنابوو.

گگ  ک  ک  ڑکک  ڑ  ژ  ژ  زب 
گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳرب

 )الرحمن: 9-7(

"ئاسمانیشی بەرز و بڵند كردووەتەوە )بێ كۆڵەكە و بێ ستوون( و تەرازوو و 

پێوەری بۆ هەموو شتێك داناوە. ئێوەش ئەی نەوەی ئادەم، با تەرازوو و پێوەرتان 

پێوانەدا،  و  كێشان  لە  بن  دادپەروەر  مەكەن.  لەیەكتر  ستەم  و  بێت  ڕێكوپێك 

تەرازووبازی مەكەن و كەمفرۆشی ئەنجام مەدەن."

جێی تێڕامانە لە ئایەتەكەی سەرەوەدا وشەى "میزان" سێ جار هاتووە. 
كەوابێت چ شتێك لەوە سرووشتیترە خواى گەورە حەزرەتی محەممەدی خاوەن 
هاوسەنگی و پێوەر بكات بە سەركردەی سوپایەكی ڕێكخراو، ئەوجا بینێرێت 

بۆ بەدر!
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لە داهێنانەكانی پێغەمبەری خوا )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( ئەو یەكە هەواڵگرییانە 
ئەو  بوو. كادری  تازە  بڵێیت شتێكی  تا  نەفامى  تافى  بۆ عەرەبی  بوو كە 
یەكانە كەسانێكى بەئەزموون و شارەزا بوون، مەحاڵ بوو هاوشێوەیانت بەرچاو 

بكەوێت.

لە دەرەنجامی ئەو هەڵمەتە یەك لەدوا یەكانەی كە یەكەكان پێی هەڵدەستان، 
هەڵمەتانە  لەو  لەوە، مەبەست  بەدەر  بووبوون.  بیابان شارەزا  بستی  بە  بست 
تەنها مەشق و ڕاهێنان نەبوو، بەڵكو بەكردەیی بەرەنگاری دوژمن دەبوونەوە 
و ئەزموونی ڕاستەقینەیان بەدەست دەهێنا. پێكدادانی ڕاستەوخۆ.. دزەكردنە 
ناو خاڵە هەستیارەكانی دوژمن و چاودێریكردنی كۆبوونەوەكانیان.. هەموو 
ئەوانە بەجۆرێك برەوی بە تواناكانیان دابوو، گەر كەسێك هەمان ئەزموونی 
هەستیاریان  زانیاری  هەڵبكات.  لەگەڵیان  بوو  زەحمەت  نەبووایە  ئەوانی 
كاروانەكان  بەرامبەر؛  بەرەی  چاالكییەكانی  و  جوڵە  بە  سەبارەت  هەبوو 
لەكوێوە تێدەپەڕن، سیخوڕانی دوژمن لەكوێن، سەالمەتیی ڕێگاوبان لە چ 
ئاستێكدایە؟ دورگەی عەرەبی یەكەمجاری بوو شتی وا بەخۆیەوە ببینێت، 

ئەویش لە سایەی حەزرەتی محەممەدەوە.

ئایا دەپرسن چۆن؟ بڕوانن، كەسێك كە لە بواری سەربازی و هەواڵگریدا 
ئەزموونێكى ئەوتۆى نەبووە، سوپایەك ئامادە دەكات و بەڕێی دەخات. ئەوجا 
ئاسایشی ڕێگە و دەروازەكان دەستەبەر دەكات و بێئەوەى ڕووبەڕووى كۆسپێك 
ببێتەوە، دووسەد كیلۆمەتر بە پیادە و سواری وشتر دەبڕێت. پێموایە ئەمە 

لەوپەڕی گرنگیدایە.
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د. بەرەو شوێنى بیرەكان
هەوڵى  قوڕەیشیش  دەبوو.  سوپا  جێگیربوونی  خاڵی  بەدر  بیرەكانى  سەر 
دەدا ئەو جێگەیە بگرێت. بە دووسەد ئەسپەوە بەرەو ئەوێ پەلەیان دەكرد. 
بەاڵم كارزانیی باوەڕداران و خێرایى بێوێنەیان وای كرد دەستپێشخەر بن و 
قوڕەیش  بكەن.  بێبەش  لێ  دوژمنى  و  بیرەكاندا  بەسەر  بگرن  دەست  زووتر 
دەستەوسان مابوو، چونكە بەدر تاكە شوێن بوو لەوناوەدا كە ئاوى تێدا بوو.

كەوتبوون.  كاروانەكە  شوێن  بەوردی  پشكنین  تیمەكانی  نێوەندەشدا  لەو 
گەر ئەو ئیشەی ئێرەیان بە سەركەوتوویی ئەنجام بدایە، بەنیاز بوون خۆیان 
فریای كاروانەكەش بخەن. چونكە ئەو سامانەى لە مەككە بەجێیان هێشتبوو 

لەناو كاروانەكەدا بوو، هەرچۆنێك بووایە دەبوو مافی خۆیان بسێننەوە.

كارجوان  خواى  ویستی  كەچی  دادەنا،  پالنیان  نیازەوە  بەو  باوەڕداران 
كوفر  سەربازگەی  لە  جەرگبڕ  گورزێكی  دەبووایە  بوو.  تر  شتێكى 
بسرەوێنرێت، تاكو هاوسەنگییان لەدەست بدەن و جارێكى تر نەتوانن بەهۆش 

بێنەوە. خۆیاندا 

دابەشكردنی سوپاكەی  بە  هەستا  َلُم(  َلُة َوالسَّ )َعلَْيِه الصَّ بوونەوەران  سەرداری 
سەروەختەدا  لەو  ئەوەش  ناوەند.  و  چەپ  و  ڕاست  قۆڵێكدا:  چەند  بەسەر 
لە موهاجیران  پێكهاتبوو  ناوەند  بەرەی  بوو.  نەبینراو  لەوەپێشتر  ڕێكارێكی 
پێغەمبەر  بە  مەرگیان  بەیعەتى  بوون  كەسانێك  "ئەنصار"،  سەردارانی   و 
لە  بمانایەتەوە،  مەیداندا  لە  خۆشیان  بەس  ئەگەر  دابوو.  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى 

پەیمانەكەیان پاشگەز نەدەبوونەوە.

سەركردایەتیی ئەم بەرەیە سپێررا بە هەردوو فەرماندەی خاوەن ئەزموون 
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لێهاتن: حەزرەتی عەلى و سەعدی كوڕی موعاز. یەكێكیان سەركردەی  و 
موهاجیران و ئەوى تریشیان سەركردەى ئەنصارەكان بوو.1

تایبەتییەوە  فەزیلەتی  ڕوانگەی  لە  كە  بوو  كەسە  ئەو  عەلى  حەزرەتى 
سەرگەورەی هاوەاڵن بوو. ڕاستە كۆدەنگی هەیە لەسەر ئەوەی كە لەڕووی 
فەزیلەتی گشتییەوە سێ جێنشینەكەی پێش خۆی لەو لەپێشترن. بەاڵم پایە 
تایبەتییەكەی و.. خزمایەتییەكەی لەگەڵ پێغەمبەردا و.. ئاگاداربوونی لە 
هەندێك ڕازی ئەو خانەیە و.. بەردەوامیی وەچەى پێغەمبەر لەوەوە و.. ئەوەش 
كە تاجی سەری تێكڕای پیاوچاكان و دۆستانی خوایە.. بەڵێ هەموو ئەوانە 
ئاماژەیان بۆ بێهاوتایی ئەو زاتە دەكرد. لە تەمەنی حەوت ساڵیدا بە ئیسالم 
شادبووبوو. واتە تۆزى بتپەرستى بەر دامێنی نەكەوتبوو. هێشتا نۆ سااڵن بوو 
َلُم( بانگی سەرانی قوڕەیشی كرد  َلُة َوالسَّ ئەو دەمەی پێغەمبەرى ئازیز )َعلَْيِه الصَّ
و پێی وتن “كێ هەیە لەناوتاندا پشتیوانیم بكات؟” ئەو گۆزەكەی دەستی 
دانا و مەردانە دەستی خستە سەر سنگی و وتی “من هەم ئەی پێغەمبەری 

خوا!”2

كە تەمەنیشی گەیشتە حەڤدە سااڵن، پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل تََعاَل َعَلْيِه َوَسلَّْم( لە 
شەوى هیجرەتدا ڕایسپارد لە جێگەكەیدا بخەوێت، واتە پێشنیارى مردنى بۆ كرد. 
كەچی ببینە ئەم الوە، كە تازەبەتازە خونچەى ژیانى دەپشكوت، بێ دوودڵی 
قبووڵى كرد.3 حەزرەتى عەلى هەرگیز لەم جۆرە كارانەدا دوودڵ نەبووە، بۆیە 

بن كثري، البداية و الهناية 26٠/٣.  بن هشام، السرية النبوية 15٩/٣؛ اإ 1. اإ

2. بڕوانه: �أحد بن حنبل، املسسند 15٩/1؛ الطربي، جامع البيان 122/1٩؛ البهیقي، دلئل النبوة 

 .18٠-1٧٩/2

بن كثري، البداية و الهناية ٣/1٧6.  بن هشام، السرية النبوية 8/٣؛ اإ ٣. اإ
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ئەو الوە جوامێر و مەردە لە بەدردا بووە سەرگەورەى موهاجیران. بەفیدات بم 
ئەى پێغەمبەرى خوا، چەندە دەست كارامە بوویت لە دەستنیشانكردنى پیاواندا!

سەعدى كوڕى موعازیش نموونەیەكی دیكەی چاكى و سەرڕاستى بوو. 
دڵسۆزییەكەی الى هەمووان ئاشكرا بوو. كاتێك لە بەدردا بریندار بوو – هەر 
كردنی،  لەسەر جێگەى مەرگ  قسانەی  ئەو  نایەوە-  برینەشەوە سەرى  بەو 
باشترین شایەت و بەڵگە بوون لەسەر ئیمانەكەى. چاوى بڕیبووە ئاسمان و 
لە  بكەم  تر  جیهادێكى  بەشدارى  دەتوانم  ئەگەر  “پەروەردگارا،  دەیفەرموو 
بارەگای  بۆ  بمگەڕێنەوە  دەستبەجێ  وەگەرنا  بمژیێنە.  ئەوا  تۆدا،  پێناوى 
لەكاتى  كرد.  دوایی  كۆچی  برینەكەیەوە  سەختیى  بەهۆى  سەعد  خۆت.”1 
بەخاك سپاردنیدا، پێغەمبەرى نازدار )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( لەسەر نووكى پێیەكانى 
دەڕۆیشت. كاتێك پرسیاری ئەوەیان لێكرد، بەمجۆرە وەاڵمی دانەوە “ئەمڕۆ 
ئەهلى ئاسمان دابەزیون بۆ ئەسپەردەكردنى ئەم تەرمە، شەرم دەكەم پێم لەسەر 

زەوی دابنێم.”

ئەمە چ دەستنیشان كردنێكە! ئەمە چ هەڵبژاردنێكە!

بوو. جا  ئەم قارەمانانەدا  لە دەست  ناوەند و جەرگەى سوپا  بەمشێوەیە، 
ئەگەر سەركردەیەك مردنى سەربەرزانەى پێ باشتر بێت لە ژیانى ژێردەستەیی، 
خۆى  سەرى  سەركردە  ئەگەر  هەڵدێن؟  مەیدان  لە  سەربازەكانى  چۆن  ئیتر 
ئەگەر سەربازەكان  ناكەن؟ چ جای  فیداى  بكات، سەربازەكانى چۆن  فیدا 
پێغەمبەریش هاتبن!  ئەوەوە  تاسەی  بە  و  بن  شەهیدی  تامەزرۆی   خۆیان 
)َعلَْيِه َصَلٍة َوَسَلم( لە ناوەندی ئەم قەاڵ پارێزراوەدا بوو. واتە بە گۆشت و ئێسكی 

1. صيح البخاري، املغازی ٣٠؛ صيح مسمل، اجلهاد 6٧.
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یارانی تەنرابوو. سوێند بەخوا كەس نەیدەتوانى دەستى بگاتە تاڵە موویەكیشى. 
سەربازە جوامێرەكانى كە هەڵگرى مارشی گیانفیدایی بوون، قەڵغانێكیان بۆ 
دروستكردبوو دوژمن مەحاڵ بوو دەستى بیگاتێ، مەگەر هەنگاویان بەسەر 

الشەى ئەواندا هەڵبنایە.

بەدەست  دابوو  ئااڵكەى  دەكرد.  ناوەندی  سەركردایەتی  خۆى  كەواتە 
دەستنیشانكردنێكی  و  تابلۆ  چ  ئەمە  ئاى  عومەیرەوە.1  كوڕى  موصعەبى 
ناوازە بوو! ئەو موصعەبەی كاتێك لە جەنگى ئوحوددا بە گورزێك دەستى 
ڕاستیان پەڕاند، ئااڵكەى بەدەستی چەپی گرت، كاتێك گورزێكی تر دەستی 
چەپیشی پەڕاند، لەبەرخۆیەوە وتی “تەنها قەڵغانەكەم ماوە پێغەمبەری خوای 
پێ بپارێزم، ها لێی بدە، لەگەڵ ملم، لەویش بدە!”2 ئەو خاوەن ڕۆحێك بوو 
لەسەر ژیانی ئەو دنیا بەرنامەڕێژ كرابوو. موصعەب لەناوەڕاستدا وەستابوو، 
ئااڵیەكى سپی بەدەستییەوە دەشەكایەوە. هەردوو قۆڵی ڕاست و چەپ جێگەى 
خۆیان بە ڕێكوپێكى گرتبوو، هێزى پێشەوەش لە ئامادەباشیدا بوون و چاوەڕێى 
فەرمان بوون. بەدوای ئەوانیشدا ڕیزی یەدەك دەهات بە سەركردایەتی قەیسى 
كوڕى ئەبوسەعد. ئەمانە ئەوەندە بەجەرگ و دامەزراو بوون، ئەگەر دانە دانە 

نینۆكیان هەڵبكەندرایە، كەسیان "ئۆف"یان لێوە نەدەهات...

سوپاى موسڵمانان ڕێسادارییەك بەڕێوەى دەبرد كە شارەزایانی مەیدانەكانی 
جەنگ تا ئەوكاتە نەیانبینیبوو. هەر ئەوەش بوو ماڵی قوڕەیشى كاولكرد. 
و  بێكەڵكی  ڕاگەیاندنی  لەسەرەتاوە  هەر  نوێیە،  سیستەمە  ئەو  پیادەكردنی 

نابوتیی سیستەمە كۆنەكانی ئەوان بوو. 

بن كثري، البداية و الهناية 26٠/٣. بن �عد، الطبقات الكربی 12٠/٣؛ اإ بن هشام، السرية النبوية 15٩/٣؛ اإ 1. اإ

بن �عد، الطبقات الكربی 12٠/٣.  2. اإ
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بەدەر لەوە، ئامادەیی خودی پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( لەناو سوپادا هێز 
و تینێكی ترى پێ دەبەخشین. ئەوان پێشتر پەیمانیان پێدابوو و وتبوویان “سوێند 
بەو خوایەى تۆى بە حەق ناردووە، خێزانەكانمان چۆن بپارێزین ئاوەهاش تۆ 
دەپارێزین.” زۆر گرنگە پێشەوا بتوانێت گیانى متمانە و دڵنیایى لە دەروونى 
پەیڕەوانیدا دروست بكات. پێغەمبەریش )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( ئەوەى بە باشترین 
ژیانى  لەگەڵ  “ژیانم  وتبوون  پێى  ئەویش  لەبەرامبەردا  ئەنجامدابوو.  شێوە 
فەرمایشتەكانى  لەكاتێكدا  ئێوەدایە.”1  مەرگی  لەگەڵ  مەرگیشم  و  ئێوە 
لە گوێیاندا دەزرنگانەوە، بەناویاندا دەگەڕا و لە ناوەڕاستیاندا دەوەستا. لە 
هاتنیاندا بەنۆرە سوارى وشتر دەبوون. )گیانم فیدای بێت، خۆزگە پێى بنایە 
بە سەری ئێمەدا(. دوو كەسى تر لەگەڵیدا سواری وشترەكەی دەبوون. ئەم 
حاڵەتە ئەو هاوەڵە بەڕێز و هەست بەرزانەى زۆر دڵگران كرد، دواجار خۆیان 
بۆ نەگیرا و عەرزیان كرد “نَْحُن َنِْش َعْنَك )ئێمە لەبرى تۆ بەپیادە دەڕۆین، 
تۆ سواربە(” بەاڵم خاوەن بەرزترین هەستی خۆبەكەمزانین بەمجۆرە وەاڵمی 
دانەوە “َما أَنْتُْم ِبأَقَْوى ِمْنِي، َوَل أَنَا ِبأَْغَنى َعِن الَْجِر ِمْنَكْم )لەڕووی هێزەوە ئێوە 
ئێوە  لە  پەروەردگار،  پاداشتى  بۆ  ئاتاجیشم  لەڕووی  نین.  بەهێزتر  من  لە 

دەوڵەمەندتر نیم(”2 

َلُم( ئاوەهاى دەوت. بەڕادەیەك لەگەڵ  َلُة َوالسَّ بەڵێ، گەورەی پێشەوایان )َعلَْيِه الصَّ
جیا  لێیان  و  دادەنیشت  و  هەڵدەستا  ئەواندا  لەگەڵ  بووبوو،  ئاوێتە  خەڵكدا 
نەدەبووەوە. لەگەڵیان دادەنیشت و كەوچكى بەهەمان ئەو خواردنەدا دەژەنی كە 

ئەوان كەوچكیان تێ دەژەنی و، لە هەموو شتێكدا هاوبەشى دەكردن.

1. صيح مسمل، اجلهاد 86؛ �أحد بن حنبل، املسسند 5٣8/2. 

2. �أحد بن حنبل، املسسند ٤11/1؛ البهیقي، السنن الكربی 258/5.
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لەپاش هەڵگیرساندنى شۆڕشى فەرەنسا، بەكارهێنانی زاراوەی "یەكسانى" 
زیاد لە هەركاتێكی دی برەویسەند. بۆ كەس هەیە لەو "ڕۆژەوە چاوی بە 
یەكسانی كەوتبێت؟ ئەوە بەس مرۆڤی سەردەمی بەختەوەری بوو كە دەیزانی 

یەكسانی چییە. ئەویش لە سایەی حەزرەتی محەممەد موستەفاوە.

لە تاریكترین ڕۆژەكانی ژیانیدا ئاسمان دەرگاكانى خۆی بۆ كردەوە و لە 
ئامێزى گرت، بەڵێ، ئەو میعراجى كرد.. حۆریەكانى بەهەشت وەك دەستەى 
لەژێر  سەریان  شۆستە  فریشتەكان چەشنى  ڕێگاكەى،  سەر  ڕژانە  پێشوازى 
پێى دانا، هەروەك "نیزامى"ی شاعیر دەڵێت “لەژێر پێی ئەسپەكەیدا بوو بە 
ناڵ مانگی هیالل.” بەهەشت پێى دەوت “مەڕۆ، لێرە بمێنەرەوە!” بەاڵم ئەو 
گەڕایەوە بۆ ناو مرۆڤەكان. خواناسى گەورە "عەبدول قوددوس" ئەم بەسەرهاتە 
دەگێڕێتەوە و سوێند دەخوات “پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( گەیشتە مەقامێك 
كەسى پێ نەگەیشتووە. سوێند بەخوا ئەگەر من بەرز ببومایەتەوە بۆ ئەو 
عەبدول  وتەیەی  ئەم  تر  خواناسێكی  نەدەگەڕامەوە.”  هەرگیز  مەقامانە 
قوددوس هەڵدەسەنگێنێت و لەوبارەیەوە دەڵێت “ئەوە ئەو ماوەیەیە كە نێوانى 

پێغەمبەر و وەلى جیا دەكاتەوە و هیچ كەسیش ناتوانێت بیبڕێت!”

جا بۆ ئەو دوورییە بە كێ دەبڕرێت؟ ئەوە حەزرەتى محەممەد موستەفایە 
وێڕاى ئەوەى كە لەالى پەروەردگاری لەو مەنزاڵنەدا بوو، كەچى خۆى وەك 
مرۆڤێكی ئاسایی دەبینى و حەزی دەكرد لەناو خەڵكدا بێت و وەك ئەوان بژی.

مرۆڤایەتى بەهۆى ئەوەوە یەكسانى ناسى. خۆ ئەگەر بڕیاربێت جارێكى 
پێی  ئەودا  سایەی  لە  هەر  ئەوا  ببێتەوە،  شاد  بەهایە  بەو  مرۆڤایەتى  تر 
زانستی  لەخودى سروشتى  و  ئەم چاوەڕوانییەش حەقیقەتێكە  دەبێتەوە.  شاد 
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چاویان  سۆنگەیەوە  لەم  ئا  دەشتەكییەكان  عەرەبە  هەڵقواڵوە.  یاساناسییەوە 
بۆ  بوو  و شكۆیەكی گەوەرە  سەروەری  ئەمەش  دیارە  سوپایە،  ئەو  بڕیبووە 
بیابان. ئەو ڕۆژە بیابان سەراپا ئاوێزانى جوانى بووبوو.. ئەو ڕۆژە بیابان پایە 

و نرخى گەیشتە پایە و نرخى باخچە و مێرگەكانى بەهەشت.

ڕێكخستنی  بە  هەستا  خۆى  َلُم(  َوالسَّ َلُة  الصَّ )َعلَْيِه  خوا  پێغەمبەری  ئەوەبوو 
ناوەڕاستدا چاڵێكی  لە  ئەوجا  دیاریكردنی شوێنی سەنگەرەكان.  و  سوپاكە 
گەورەى هەڵكەند. ئەوەندە ئاویان تێكرد كە تا كۆتایی جەنگ بەشیان بكات. 
پاش ئەوە سەرجەم بیرەكانى پڕكردەوە.1 كەواتە دوژمن پێشبینی هەنگاوێكی 
لەوجۆرە ناكات و پشت ئەستوور بە بیرەكان دێت. ئەوجا كە دەبینن چى بەسەر 

بیرەكاندا هاتووە، هەست دەكەن پشتیان شكاوە، هەروایش بوو...

هەروەك سیستەمى سوپاكە بێكەموكووڕى بوو، ئاوەهاش شێوازی جموجوڵی 
و،  نێزە  لەكوێدا  دەیانزانى  باش  سەربازەكان  بوو.  نایابیدا  لەوپەڕی  جەنگى 
دەهێنن و.. كەى الى  بەكار  كاتێكیشدا شمشێرەكانیان  لە چ  و  تیر  لەكوێدا 
ڕاست و كەى الى چەپى سوپا دەڕژێتە ناو جەنگەوە.. وە لە چ حاڵەتێكدا 

هێزى یەدەك بەشدارى دەكات.

تێدا  خۆی  چادرەكەی  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  كە  شوێنەش  ئەو 
هەڵدابوو، ئەوەندە بەوردى دیاریكرابوو، هەر لە سەركردەیەكى مەزنى وەك خۆی 
دەوەشایەوە. چونكە لە جێیەكدا بوو بە تەواوەتى دەیڕوانى بەسەر گشت باڵەكاندا. 
پشتەوەی  هێزی  و  چەپ  و  ڕاست  باڵى  هەردوو  فەرماندەیی  لەوێوە  هەر 
دەكرد. جگە لەوە دەرفەتی ئەوەی بۆ دەڕەخسا لەكاتی خۆیدا پەیوەندى بە 

بن كثري، البداية و الهناية 26٧/٣.  بن هشام، السرية النبوية 168/٣؛ اإ 1. اإ
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سەربازەكانییەوە بكات و بەخێرایى فەرمانەكانى بگەیەنێتە الیان و بااڵدەستیی 
و  ئامادەبوو  شتێك  هەموو  ئیدی  هەبێت.  بەرەكاندا  سەرجەم  بەسەر  تەواوى 
پاش كەمێكی تر جەنگ دەستی پێدەكرد.. موسڵمانانیش زاڵ دەبوون بەسەر 
دوژمنەكەیاندا كە سێ ئەوەندەى خۆیان زیاتر دەبوو و دووچارى شكستێكى 
لەبیرنەكراویان دەكرد. بە زیانێكى كەمى خۆیانەوە كە تەنها چواردە شەهید 
بوو، كۆتایى بە جەنگەكە دەهات. وەك پێشتریش باسمان كرد، پێغەمبەری خوا 
)َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( دروشمی "ئەحەد.. ئەحەد"ی وەك پەرلەیەك بۆ موسڵمانان 

دیاریكردبوو. "أََحد" یەكێك بوو لە ناوە جوانەكانى خوا، كە دروست نییە ئەو 
ناوە لە هیچ كەسێك بنرێـت. چونكە هەر خوا تاك و تەنهایە:

زبٱ ٻ ٻ ٻرب )اإلخالص: 1( 

"أََحد" لێرەدا ئاماژەیە بۆ تەوحیدى ئولوهیەت و تەوحیدى ڕوبوبییەتیش. 
تاكێكی وەهایە كە دووەمی نییە. "ُمثَّنی"ی "واِحد" بریتیە لە "إِثْنان"، بەاڵم 
هەموو  لەنێوان  دانسقەیە  ژمارەیەكى  ئەحەد  چونكە  نییە،  "ُمثَّنى"ى  "أَحد" 
دەربڕینێكی دیكە؛ خوا ئەحەدە و  بە  نییە.  ژمارەكاندا و دووەم و سێیەمى 
دووەمى نییە. هەر كە بەو دروشمە هوتاف دەكێشرا، وەك دەنگێك لە پەنهانەوە 
حیكمەتى  ئەمە  ئەگەر  ئاوەهابوو.  بەندەكانم”  “لەببەیك  بڵێت  پێیان  و  بێت 
یەكەمی هەڵبژاردنى ئەو دروشمە بووبێت، ئەوا حیكمەتى دووەمى ئەوەیە كە 
خەڵكى مەككە تا ئەو كاتە لە چڕینى دروشمیان نەدەزانى. باوەڕدارانیش لەو 
ڕێیەوە زیاتر هەستیان بە وابەستەیی نێوان خۆیان دەكرد. لەالیەكى تریشەوە 
ترس و لەرزیان دەخستە دڵى بت پەرستانەوە، بەتایبەت كە ئەم دەنگە لە یەك 
كاتدا لەالیەن كەسانێكی سپیپۆشەوە دەوترایەوە كە دەتوت كفنیان لەبەردایە. چ 
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جای ئەوەی باوەڕداران خۆیان بە تاسەی شەهیدییەوە هاتبوون، بیر و هۆشیان 
الی ئەوەبوو كە "داخۆ كەی و لەكوێ دەست بخەینە دەستی مردنەوە؟" بەڵێ، 

موسڵمانان تەنها ئەمەیان لێك دەدایەوە و بەس.

هـ. یەكەم ڕووبەڕوو بوونەوە
بەدەر لە فەرماندەیی سوپا، هەرهەنگاوێك لەكاتی خۆیدا لەالیەن پێغەمبەرەوە 
لە  جێبەجێكردنەوە.  بواری  دەخرایە  سەركەوتووانە  و  دەدرا  لەسەر  بڕیاری 
سەرەتادا سێ كەسی لە ئەنصار دیاریكرد بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی "كەس بەرامبەر 
كەس"، هەرسێكیشیان لە كەسایەتییە دیارەكانی مەدینە بوون. ئەم مەردانە 
كە تینووى شەهیدى بوون و هەردەم لەدووى دەگەڕان، نەك ئەو قوڕەیشیانەى 
كە ئەو ڕۆژە بەرامبەریان وەستابوون، تەنانەت ئەگەر عەنتەرە و هیرەقلیش 
بەرەنگاریان بووایەتەوە، ئەوان دیسان سڵیان نەدەكردەوە و وەك كێو لەڕوویاندا 
دەوەستانەوە. كەچی لەوالوە خۆبەزلزانانی قوڕەیش وەك نەریتی هەمیشەییان 
فیزیان لێ دەدا و دەیانوت “ئێمە لەگەڵ ڕەنجبەر و شوانی مەدینەدا شەڕ 
مەیدان.”  بهێنەرە  خۆمان  خزمەكانى  و  هاوشان  محەممەد!  ئەى  ناكەین. 

بەمەش كەوتنە داوى فیز و لووتبەرزییەكى چارەنووس ڕەشەوە.

ڕاستییەكەی پێغەمبەریش )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( چاوەڕێى شتێكی وا بوو. ئێمە 
پەڕاوەكانى  تاكتیكەكانی.  لە  بووبێت  یەكێك  ئەوەش  دەكرێت  بەاڵم  نازانین، 
سیرە باسى ئەوە ناكەن، بەاڵم گومانى تێدا نییە كە لە بیری خۆیدا چەند 
كەسێكی دانابوو. ئەوەبوو فەرمووى “هەستە حەمزە، هەستە عوبەیدە، هەستە 
ئامۆزاى  دووانیان  دەبوون،  سوپایەك  هاوشانی  كە  مەردە  ئەو سێ  عەلى!” 
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و، سێیەمینیشیان مامى بوو. واتە یەكەم دەستە كە ناردنى بۆئەوەى تەقە لە 
دەرگاى مەرگ بدەن، نزیكترینى خزم و پشتى خۆى بوو. لەبەرامبەریشدا سێ 
كەس هاتنە دەرەوە بۆ زۆران: عوتبە و شەیبە و وەلیدى كوڕى عوتبە. دوژمن 
سەرۆك  بەهێزترینى  لە  سیانە  ئەو  بوو.  گەورەدا  شكستێكی  لێوارى  لەسەر 
هۆزەكان بوون. هەردوو براكە و كوڕەكەیان لە جەرگەی بەدردا بە زەبرى شمشێر 
كەوتن بە زەویدا و بەوەش ڕیزەكانى دوژمن ورەیان ڕووخا. نیشانەكانى شكست 
برینێكى  دووچارى  زۆرانەكەیدا  ئەنجامى  لە  دەركەوت. هەرچی عوبەیدەشە 
سەخت بوو. بردیان بۆ الى پێغەمبەرى ئامۆزاى و لەپاڵ ئەو نازدارەدا گیانى 

سپارد.1

بە كوژرانى عوتەبە و شەیبە و وەلید، ورەى دوژمن تەواو دابەزى. ئاخر 
زۆرێكیان بەزۆر و لەبەر ڕووگیریى ئەو سیانە هاتبوون. بۆیە مردنیان بووە 

مایەی ترس و پشێوى لە ڕیزەكانیاندا.

ئامانجەكان جیاواز بوون
یەكڕیزییان  دەیخوێند..  ئاوازێك  لە  هەریەكە  قوڕەیشدا  سوپاكەی  لەناو 
تەواو شلۆق ببوو.. تا دەهات شیرازەیان كەلێنی تێ دەكەوت. ئەمەش وای 
دەكرد ببنە ئامانجی تیر و شمشێری موسڵمانان. پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعَلْيِه( 
گورزێكى واى لێدان بە حەپەساوی بە ڕاست و چەپدا سەرگەردان بووبوون و 
نەیاندەزانی چی بكەن. هەر لە بنەڕەتدا وەنەبێ هاتنەكەیان لەپێناو ئامانجێكی 
پێغەمبەر بەاڵم  هێنابوو.  ئەوانى  تووڕەیى  و  قین  بەڵكو  بووبێت.   بەرزدا 

بن كثري، البداية و الهناية 2٧٣/٣.  بن هشام، السرية النبوية 1٧٣/٣؛ اإ 1. اإ
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)َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( لە پێناو بیرێكى پیرۆز و ئامانجێكى بەرزدا هاتبوو، كە 

ئەویش بریتى بوو لە بەرزكردنەوەى ناوی پیرۆزی پەروەردگار لە ئاسۆكانی 
جیهاندا. 

عوقبەى  و  شەیبە  و  ئەبوجەهل  ئاخر  گرنگە.  زۆر  بیروباروەڕ  بەڵێ، 
كوڕى ئەبوموعیت و ئوممەیەى كوڕى خەلەف، نەیاندەزانى لە پێناوی چیدا 
دەجەنگن. بە ڕقێكی شێتانەوە هاتبوون خوێنی خەڵكی بڕژن. بە بۆچوونى 
پێگەیەكی  خۆشیان  و  دەكردەوە  بەرزتر  كەعبەیان  پایەى  كارەیان  بەو  خۆیان 
شیاوتریان لەناو عەرەبدا بەدەست دەهێنا. بەاڵم نەیاندەزانی بەراورد بە ڕابردوو 
ڕاپێچی  ئەوانی  ئەوەی  وتمان،  وەك  نەدەبوو. چونكە  دەستكەوتێكیان  هیچ 

بەدر كردبوو، قین و نەفرین بوو.

بەاڵم باوەڕداران لەپێناو هێنانەدی ئامانجێكى بڵندا هاتبوون. بەرزكردنەوەى 
ناوی خوا و باڵوكردنەوەى بە زەویدا، ئامانجى بەدیهێنانیان بوو. ترپەى دڵی 
هەموویان بەو هەستەوە لێى دەدا و شایانی ئەوەبوو سەر و ماڵی بۆ بەخت 
بكەن. چونكە لەپێناوى خواى بااڵدەستدا شەهید دەبوون و بەرەو دیدارى ئەو 
بە دیداری خوا بگات، هیچى لەكیس ناچێت.  دەچوون. دیارە هەركەسیش 
بەڵكو دەبووە خاوەنی چەندین دەستكەوت و پاداشتی نەبڕاوە. باوەڕداران بەو 
هەست و شعوورەوە دەجەنگان، جگە لەوەش هەموو شتێك بێئەرزش بوو لەالیان. 
بووبووە  دنیاپەرستی  شتە،  گرنگترین  ژیان  وابوو  پێیان  خوانەناسان  كەچى 
خولگەی خەون و خولیایان. هەموو ئاواتێكیان ئەوە بوو ژیانیان درێژ بێت. خۆ 
ئەگەر لە بەدردا سەربكەوتنایە، ئەوا ئەبوجەهل نەزرەكەى خۆى ئەنجام دەدا، 
كە بریتى بوو لە: مەى خواردنەوە و سەما و رابواردن.1 كەچی لەبری ئەوە، 

بن كثري، البداية و الهناية ٣/266. بن هشام، السرية النبوية 166/٣؛ اإ 1. اإ
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موسڵمانان لەوێدا نوێژیان كرد و، لە خوا پاڕانەوە و، بەدواى ئەو ڕێگایانەدا 
گەڕان كە لە پەروەردگار نزیكی دەخستنەوە.

ئەوە جیاوازیى نێوان ئەو دوو كۆمەڵەیە بوو؛ یەكێكیان وەك بە ئاسماندا 
بفڕێت و ئاسودەیى دەورەى دابێت وابوو. ئەوى تریشان وەك ئەوە وابوو تلۆر 

بووبێتەوە بۆ نشێوترین چاڵى دنیا و لە پەژمووردەییدا گیری خواردبێت.

ح. فیرعەونی ئوممەت دەگلێت

لە  دەگێڕێتەوە:  بۆمان  َعْنُه(  اهلُل  )رضَي  عەوف  كوڕى  عەبدوڕڕەحمانى 

گەرمەی بەدردا پێغەمبەرى خوا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( مشتێك خۆڵی هەڵگرت 
و بەڕووى بێباوەڕاندا وەشاندى و فەرمووى “سا ڕوویان ڕەش هەڵبگەڕێت!” 
بە  خوێنگەرم  الوى  دوو  هەوادا،  بە  دەچوو  كەللەسەر  كە  سەروبەندەدا  لەو 
بۆ  هاتنیاندا  لەكاتى  ڕەنگە  چوزانێت  -كێ  الم  گەیاندە  خۆیان  ئەسپایی 
بەدر لەسەر نووكى پەنجەى پێیەكانیان وەستابن تاكو بەژن و بااڵیان بگاتە 
ئاستێك بتوانن بەشداریی غەزا بكەن- دوو الوى پازدە شازدە سااڵن یەكێكیان 
لەالى ڕاستەوە لێم نزیك بووەوە و وتى “مامەگیان دەكرێت ئەبوجەهلم نیشان 
بدەیت؟” منیش پرسیم “كارت چییە بەسەریەوە؟” وەاڵمى دایەوە “بەڵێنم بە 
خوای گەورە داوە ئەگەر ئەو دوژمنە سەرسەختەى پێغەمبەرى خوا ببینم، 
بەربەرەكانێی  ساتەوەختە  ئەو  تا  كە  تاریكەى  خاوەن ڕۆحە  )ئەو  بیكوژم!” 
باڵوبوونەوەى پرشنگی درەخشانى ئیمانى دەكرد و بووبووە بەربەست لەبەردەم 
دەیكوژم.(  بیبینم  ئەگەر  خواردووە  سوێندم  قورئاندا،  نوورى  باڵوبوونەوەى 
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ئەوى تریان كە حاڵی خۆی پەنهان كردبوو، چرپاندى بە گوێى چەپمدا و وتى 
ئەویش  كرد،  لەویش  پرسیارم  هەمان  دەدەیت؟”  پیشان  ئەبوجەهلم  “مامە، 

هەمان وەاڵمی دامەوە.

لەو قسانەدا بووین لەناكاو ئەبوجەهل كەوتە بەرچاوم، ئاماژەم بۆ كرد، هێشتا 
بەتەواوى دەستم دانەنەواندبوو، وەك بروسكە خۆیان گەیاندە سەری و بە زەبرى 
چەند گورزە شمشێرێك دایان بەزەویدا. یەكێكیان بە سەختى بریندار بووبوو. 
ڕاستە ئەو قارەمانە مەزنە بریندار بووبوو، بەاڵم ئەوكەسەش كە لە مێژووى 
پێغەمبەرى خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( نوێنەرایەتى كوفری دەكرد و   مرۆڤایەتیدا 

بە "فیرعەونى ئوممەت" ناوی بردبوو، لە خوێنی خۆیدا گەوزابوو.1 

ئەو دوو الوەش یەكێكیان "عەوفى كوڕی حاریث" و ئەوى تریشیان "مەعازی 
كوڕى حاریث" بوو. لە ڕیوایەتێكیشدا هاتووە كە هەردووكیان كوڕى عەفرا 
بوون. خۆ ئەگەر دەشتانەوێت باشتر بیانناسن، ئەوا كوڕی خاتوو سومەییە 
بوون. ئەو خاتوونە نەبەردەی كە پاش ڕووداوە خەمئامێز و ناسۆرەكانى ئوحود، 
كە تیایدا كوڕەكانى و مێردەكەى و براكەى شەهیدبوون، خۆی دا بەسەر چمكى 
)پاش  َجلٌَل  بَْعَدَك  ُمِصیبٍَة  “كُُل  فەرمووى  و  سەروەردا  پێغەمبەرى  جبەكەى 

سەالمەتی و بێوەیی تۆ، هەموو ناڕەحەتى و دەردەسەرییەك ئاسانە!(”2

و  تێپەڕاندبوو  نەفامییان  هەورازی  ئەوان  ڕۆڵەكانی!  ئەوەش  و  دایك  ئەوە 
گەیشتبوونە الكەى تر. لە ئوحودیشدا بە ئاواتى خۆیان شادبوون و گەیشتن بە خوا. 
لەڕاستیدا بەشداریكردنیان لە بەدردا هەر بۆ بەدەستهێنانى ئەو مەبەستە بااڵیە بوو.

بن كثري، البداية و الهناية 28٧/٣-28٩. بن هشام، السرية النبوية 18٣/٣؛ اإ 1. اإ

بن كثري، البداية و الهناية ٤/ ٤6-٤٧. بن هشام، السرية النبوية 5٠/٤؛ اإ 2. اإ
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ئەوانە  پێغەمبەری خوا )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( جەنگی دژى  پوختەی قسە: 
بوونە  و  كرد  دوژمنایەتییان  بانگەوازەكەى  تەمەنى  بەدرێژایى  كە  بەرپاكرد 
كۆسپ لەبەردەم حەق و حەقیقەت و زانست، بگرە ئیمان و ئیسالمیشدا. هەر 
هەنگاوێكی دەنا، بەوردی لە ئەندازەی دەدا و پالنی بۆ دادەنا، تا نەكەوێتە 
ناو شكستێك یان هەڵەیەكەوە. بە چەشنێك پالنەكانی دادەڕشت، دەتوت پەنجا 
ئەنجام  سەربازی  كردەی  جار  پەنجا  جێگەیەدا  لەو  و  بەدر  بۆ  هاتووە  جار 
داوە. چونكە لە بەدردا هیچ هەڵە و كەموكورتییەك ڕووى نەدا و، لە سایەی 

چاودێرى و كۆمەكى پەروەردگاردا بە سەركەوتوویی گەڕانەوە. 

وایە  مانای  ئەمەش  دەهێنێت.  خۆیدا  بەدواى  سەركەوتن  سەركەوتن، 
بازنەیەكی چاكەكێش و بەردار هاتووەتە ئاراوە. هەر خێرێك سەر دەكێشێت بۆ 
خێرى تر. ڕەنگە هەندێك بەم زاراوەیە ئاشنا نەبن. هەموومان زاراوەى "بازنەى 
بەتاڵ" دەزانین، لە ئێستاشدا زیاتر "بازنەى نەزۆك" بەكار دەهێنرێت. با ئێمەش 
وەك دژەواتاى ئەو دەستەواژەیە، بازنەى خێر و چاكە ناو بنێین "بازنەى بەردار"، 
كە تێیدا چاكە چاكە بەرهەم دەهێنێت. بەاڵم لە بازنەى بەتاڵدا خراپە خراپەى 
لێ دەكەوێتەوە، ئاڵۆزیش دەبێتە هۆى ئاڵۆزى تر، هەڵەكانیش ڕادەستی هەڵەى 

ترت دەكەن. ئیتر بەوجۆرە درێژە دەكێشێت...

بەڵێ، ئەگەر بەباشى ئامادەسازى بۆ جەنگ كرابێ، لە ئاكامدا چاوەڕێی 
سەركەوتن دەكرێ. ئەوەتا گەورەی مرۆڤایەتی فەرموویەتى “إِنَّ الَخیَْر َل یَأِْت 
إِل ِبالَخیِْر )خێر و چاكە هەر خێر و چاكەی لێ دەكەوێتەوە.(”1 جەنگى بەدر 

چاكەیەكى پوختى بێگەرد بوو، چاكەیەكى هێندە بەنرخ بوو كاریگەرى لەسەر 
دڵ و دەروون بەجێهێشت؛ چاكە بوو بۆ دڵ.. چاكە بوو بۆ بیر.. ئەوەتا خواوەند 

1. صيح البخاري، اجلهاد ٣٧، الرقاق ٧؛ صيح مسمل، 121-12٣. 
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دەرگاى هەزاران چاكەى كردەوە بۆ ئەوانەى گیانیان خستە سەر لەپى دەستیان، 
وەك ئەوەی پێیان بڵێت “ئارەزووى چ ڕێگەیەك دەكەن بیگرنەبەر، لە ئاكامدا 

سەركەوتن هەر بۆ ئێوەیە.” بەڕاستیش هەروا بوو...

خ. ئەوجا شكست
َعَلْيِه َوَسلَّْم(  )َصلََّى اهلُل  پێغەمبەرەوە  لەالیەن  گورزەی  بەو  مەككە  بتپەرستانی 
هەژموونی  لەژێر  درێژخایەنیش  ماوەیەكى  تا  و  شكا  پشتیان  درا،  لێیان 
ئەوهەستەدا مانەوە. خۆ ئەگەر هەندێك لە الیەنگرانی ئەبوجەهل نەبوونایە 
كە هەڵسان بە وروژاندن و پڕوپاگەندەی چڕوپڕ لەناو قوڕەیشدا، ئەوا هەرگیز 
نەیاندەوێرا لە ئوحود ڕووبەڕووی موسڵمانان بووەستنەوە. لەڕاستیدا دەرچوونى 
بوو  قینە  و  تۆڵە  ئەو هەستی  دەرەنجامی  تەنها  ئوحود  بۆ شەڕى  قوڕەیش 
كە لە ناخیاندا پەنگی خواردبووەوە. ئەوان دەیانوت “هەرچۆنێك بووە دەبێت 
جارێكى تر لە مەیدانی جەنگدا یەكتر ببینینەوە!” ڕق ئەستووری و سوربوونى 
هیندى كچى عوتبە نموونەیەكى دیاری ئەمەیە. بە ئەبوسوفیانى دەوت “باوكم 
و مامم و براكەم كوژراون، كەچی تۆ وەك ژنان لە ماڵەوە پاڵت لێداوەتەوە؟ 
لەبرى ئەوەى لەگەڵ ژنێكدا دابنیشم، بچمەوە بۆ ماڵى دایكم باشتر نییە؟!”

قژیان  و  دەدڕاند  كراسەكانیان  و  دەكرد  شیوەنیان  ژنان  ڕۆژێك  هەموو 
ئەوەی  تا  خایاند،  تەواوى  ساڵێكی  ئەمەش  هەڵدەنا.  پیاوانیان  و  دەڕنییەوە 
زۆرینەیان ناچاركرد ڕێی ئوحود بگرنە بەر و تۆڵەی خۆیان لە موسڵمانان 

بكەنەوە. دواتر دەگەڕێینەوە سەر ئەم باسە.

بەڵێ، لە بەدردا پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( گورزێكى بەهێزى دا بە تەوقى 
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سەریاندا، كە ئیتر جارێكى تر بیرنەكەنەوە لە بەرەنگاربوونەوەی ئیمانداران. 
بەاڵم هیچ شتێك نەبوو بتوانێت ڕق و تووڕەیی دڵیان دابمركێنێتەوە. دوابەدوای 
جەنگى بەدر سەروەرمان چاكەیەكى لەگەڵ كردن تاكو دڵە بریندارەكانیان ساڕێژ 
بكات و شكۆی ڕوشاویان نۆژەن بكاتەوە. بۆ نموونە، دەیتوانى فەرمان بدات 
بە پەڕاندنى سەرى هەموو ئەو دیالنەى بە كۆتكراوى هێنرابوونە بەردەستى و لە 
 ڕابردوودا ئازار و ئەشكەنجەى زۆری موسڵمانانیان دابوو. بەاڵم پێغەمبەری نازدار 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( بەو سۆز و بەزەییە قووڵەى دەروونییەوە واى بە پەسەند زانى 

چاكەیان لەگەڵدا بكات و لێیان ببورێت. بۆیە فەرمووى “با لێیان ببورین!” 
ئەوەبوو لەبەرامبەر ئازادكردنیاندا، فیدیەى لە هەندێكیان وەرگرت و داواشى 
لە هەندێكی تریان كرد هەریەكەیان دە منداڵى مەدینە فێرى خوێندن و نووسین 

بكەن. بێگومان ئەم هەڵوێستەی نازدارمان بێ بەرهەم نەدەبوو...

و. ئامانجی لێبوردن لە دیلەكان
یەكەم: پێش هەموو شتێك ئەوە چاكەیەك بوو پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعَلْيِه( 
لەگەڵیاندا كردن. داواكردنى فیدیە لەو دیالنەى چاوەڕێی مەرگیان دەكرد، 
واى كرد بە خۆشحاڵییەوە پێشوازی لە پێشنیارەكە بكەن. خۆ ئەو فیدیەیەش 
كە دایان، هەر لەبنەڕەتدا بەشێك بوو لە سامانى موسڵمانان كە لە مەككە 

بەجێیان هێشتبوو و ئەمان دەستیان بەسەردا گرتبوو.

دووەم: تا ئەوكاتە خوێندەوارى لە مەدینەدا لە ئاستێكی نزمدا بوو، خەڵكى 
مەدینەیش پاڵێوراو بوون تاكو ڕۆڵێكى گرنگ ببینن لە گەیاندنى زانست و 
ئاییندا، بۆیە ئەوان لە هەمووكەس زیاتر پێویستییان بە فێربوونى خوێندنەوە و 
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نووسین هەبوو. بەوشێوەیە، جیاوازیى ئاستی ڕۆشنبیریی نێوان خەڵكى مەككە 
و مەدینە لە بەرژەوەندى خەڵكی مەدینە شكایەوە.

سێیەم: ئەو دیالنەى بڕیاربوو لە مەدینە بمێننەوە و مندااڵنى مەدینە فێرى 
خوێندەوارى بكەن، لەڕاستیدا هەلێكی نموونەییان بۆ ڕەخسابوو تاكو لە نزیكەوە 
ئیسالم بناسن. كاتێكیش دەگەڕانەوە بۆ مەككە، بۆی هەبوو هەریەكەیان لەناو 
ماڵ و حاڵی خۆیدا ببێتە بانگخواز بۆالى بەرنامەی خوا. چونكە لە سایەی 
ئەو ڕێزلێنان و ڕەوشتبەرزییەوە كە سەروەرمان )َصلََّى اهلُل تََعاَل َعلَْيِه َوَسلَّْم( لەگەڵی 

نواندبوون، پێگەیەكی ناوازەی لە دڵ و دەروونیاندا بەدەستهێنابوو.

تكایە بیهێننە بەرچاوى خۆتان؛ ئیبن هیشامى براى ئەبوجەهل هەتا ئەو 
 ڕۆژەى موسڵمان بوو، لە هیچ جەنگێكدا دژی پێغەمبەرى خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(
هەرە  مرۆڤە  لەو  مرۆڤدۆستى  و  جوامێرى  و  ڕێز  ئەوەندە  نەكرد.  بەشداری 
كامڵەوە بینیبوو، شەرمى دەكرد چیتر چەك لەڕوویدا هەڵبگرێت. خەریكە بڵێم 

ئەمە هەستی هاوبەشی هەموویان بوو. 

چوارەم: كەسوكاری دیلەكان كە ئومێدبڕاو بووبوون لە ژیان و سەالمەتیی 
ڕۆڵەكانیان، وەختێ بە ساغ و سەالمەتی پێیان شادبوونەوە، هەستى ئەمەك و 
پێزانینى ئەو چاكەیەیان تێدا دروست بوو. چونكە زۆر چاك بیریان مابوو پێشتر 
خۆیان چۆن سزاى موسڵمانەكانیان دابوو، بۆیە چاوەڕێی ئەوەیان دەكرد تۆڵەی 
َلُم(  َلُة َوالسَّ هاوشێوەیان لێ بكرێتەوە. كەچی ئەوەتا پێغەمبەری ئیسالم )َعَلْيِه الصَّ
بە چەشنێك كە شایستەی مرۆڤ بێت، مامەڵە لەگەڵ سەرانی قوڕەیشدا 
نواندی،  بەرامبەریان  سەروەرمان  مرۆڤدۆستییەی  و  نەرمى  ئەو  دەكات. 
ئەم  بەدڵنیاییەوە  نەیاندەنواند.  منداڵەكانی خۆشیاندا  لەگەڵ  ئەوان  تەنانەت 
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ئاكارە پێغەمبەرانەیەش بووە هۆكارى ئەوەى دڵى زۆرێك لە خەڵكى مەككە و 
دراوسێ هاوپەیمانەكانیان فەتح بكات، بەڕادەیەك ئەگەر ئەبوجەهل نەكوژرایە 
بێباوەڕى  لەسەر  لە ماڵەكەیدا  تر  لە خۆى كەسى  ئەوا جگە  لەو جەنگەدا، 
نەدەمایەوە. چونكە هەموو ئەندامانی خانەوادەكەی دڵیان نەرم بووبوو. تەنانەت 
ئەبوسوفیان -كە سەرسەختترین دوژمنی ئیسالم بوو لەناو هۆزى ئومەییەدا- 
وردە وردە بەنەرمى ڕەفتارى دەكرد، ئەگەرچى مێردى ئەو ئافرەتەش بوو كە 
باوك و برا و مامى لە بەدردا كوژرابوون. بۆیە دەبینین نەچوو بۆ بەدرى دووەم، 
هەڵوێستە  ئەو  ئەگەر  خۆ  دابوو.  لەسەر  بڕیاریشیان  ئوحوددا  لە  هەرچەندە 

نەبووایە لەوانەبوو چەندەها دەرەنجامی نەخوازراو بكەوتایەتەوە.

بەڵێ، جەنگى بەدر ئاماژەی بۆ ئەوە دەكرد كە پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( 
چووەتە ناو بازنەیەكی بەردارەوە. چونكە لەو سەردەمەدا هەركەس هێزى بەدەست 
بووایە، ستەمى دەكرد و وەك دڕندە ئەوانى ترى ملكەچی ویستی خۆی دەكرد. 
ئەوەتا كاتێك هیند بۆی ڕەخسا، جگەرى حەزرەتی حەمزەى دەرهێنا و هاوشێوەی 
مرۆڤى چاخە سەرەتاییەكان كە گۆشتى مرۆڤیان دەخوارد، لەدەمیدا جوی.1 خۆ 
ئەگەر لە بەدریشدا ئەوەى بۆ بڕەخسایە ئەوا یەك و دووى لێ نەدەكرد. بەاڵم 
كە ئەم دەرفەتە كەوتە دەستى موسڵمانەكان، موسڵمان ئاسا چەندین نموونەى 
بەرزیان لەمەڕ چۆنێتى ڕەفتارى مرۆڤانە نیشاندا. لەكاتێكدا كە خەڵكانى تر 
لەو جۆرە مەیدانەدا دەبوونە ئامانجى چارەڕەشى، كەچى موسڵمانان دڵەكانیان 
ڕادەگرت، ئەوەش ئاكامى فەتانەتی پێغەمبەری خوا بوو )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعَلْيِه(� 
دیارە ئێمەش كە باس لە ڕەهەندی سەربازیى پێغەمبەر دەكەین، وەك یەكێك لە 

مەوداكانى ئەو فەتانەتە باسى دەكەین.

بن �أيب شيبة، املصنف ٧/٣٧1.  1. �أحد بن حنبل، املسسند ٤6٣/1؛ اإ
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ز. هۆكارەكانى سەركەوتن
ئەگەر لە سۆنگەی هۆكارەكانەوە بڕوانینە سەركەوتنى سوپای ئیسالم لە 

بەدردا، ئەوا دەتوانین لەسەر ئەم چەند خاڵەی خوارەوە بوەستین:

َلُم( ئامادەكارییەكى  َلُة َوالسَّ سەرەتا دەبێت ئەوە بڵێین كە پێغەمبەرى خوا )َعلَْيِه الصَّ
تەواوی سەربازیی كردبوو. بە سوپایەكەوە بەشداری بەدری كرد كە ملكەچی 
یەك سەركردە بوو، وە بەگوێرەی یەك فەرمان جوڵەی دەكرد. لەهەمان كاتدا 
بەهۆی  بوو.  پتەو  باوەڕێكى  و  بەرز  مەعنەویى  گیانێكى  خاوەن  سوپاكە 
باوەڕی دامەزراویانەوە هەر لە دنیادا باخ و بێستانەكانی بەهەشتیان دەدى. 
ئایا پێ  نەبوون  بەدر دەڕۆیشتن، دڵنیا  بەرەو  تەنانەت كە بەسەر گردەكاندا 

بەسەر گردەكانى بەدردا دەنێن یاخود گرد و قەدپاڵەكانی بەهەشت!

ئا بەو ئیمانەوە ڕۆیشتن بۆ بەدر، گیانى سەربازەكان شەتەكى گوێڕایەڵى 
ئەو فەرمانانە بوو كە پێیان دەگەیشت. با بڵێین ئەگەر هەندێكیان سەریشیان 
بپەڕێنرایە، ئەوانەى تەنیشتیان تاكو فەرمانیان پێ نەكرایە هیچ كاردانەوەیەكیان 

نەدەبوو. هەمووان چاویان بڕیبووە ئەو فەرمانەی لە پێغەمبەرەوە دەردەچوو.

دیارە دەرچوونى فەرمانیش لە یەك مەڵبەندەوە كاریگەریی مەزنی هەیە 
َعَلْيِه( َوَسلُمُه  اهلِل  )َصَلواُت  سەروەر  پێغەمبەری  هەربۆیە  جەنگ.  ڕەوتی   لەسەر 
داڕشت.  پتەو  بناغەیەكى  لەسەر  فەرمانەكانی  بوونی  ناوەندی  بنەمای 
بەدەر لەوە، تۆڕێكى هەواڵگرى و پەیوەندیی چاالك و بەكاری پێكهێنابوو. 
لەناو خێوەتەكەیەوە دەیتوانى سەرپەرشتى هەموو بەرەكان بكات. هەندێكجار 
دادەبەزى بۆ ناو سەربازەكانى و بەسەرى دەكردنەوە. لە هەر جێگەیەكدا چاوی 
بە الوازییەك یان كەلێنێك بكەوتایە، ڕاستەوخۆ چارەى دەكرد. حەزرەتى عەلى 
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دەفەرمووێت “َونَْحُن نَلُوُذ ِبرَُسوِل اللِّه َوُهَو أَقَْربَُنا إِلی الَعُدِو )لە ڕۆ ژى بەدردا 
خۆمان دەدایە پەناى پێغەمبەر، لەكاتێكدا ئەو لە هەموومان زیاتر لە دوژمنەوە 

نزیك بوو.(”1 

با  بەاڵم  بوو،  نزیك  دوژمنەوە  لە  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  خۆشەویست  ڕاستە 
خۆی  یەكسەر  بەخوا  سوێند  ببێتەوە!  نزیك  لێى  بیوێرایە  دوژمن  لە  یەكێك 
بەناو  بەردەوام  بەڵێ،  دەبینییەوە.  ئێسكدا  و  گۆشت  لە  قەاڵیەك  لەبەردەم 
سەربازەكانیدا دەسووڕایەوە و هانى دەدان و ورەى بەرز دەكردنەوە و پێى دەوتن 
كە خواى ئاسمانەكان و زەوی لەگەڵیاندایە و پشتگیرییان دەكات. ئا بەو گیانە 

بەرز و گوێڕایەڵییە كامڵەوە هەروەك بۆ بەهەشت بڕۆن ئاوەها بوون.

ڕۆژگارە،  ئەو  هەلومەرجی  لەبەرچاوگرتنی  بە  ترەوە،  لەالیەكەى 
سەربازگەی ئیسالم لەوپەڕی ڕێكخراویدا بوو. هەروەها دابەشكرابوو بەسەر 
چەند بەرەیەكدا، بەرەی: ڕاست، چەپ، ناوەند و یەدەك. هەموو ئەو ڕێكار 
و تاكتیكانەش كە پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( لە جێگە و حاڵەتی تایبەتی 
خۆیدا پەیڕەوی دەكرد، بە پوختەى زانستى سەربازى ئەو سەردەمە دادەنرا. 
بۆ نموونە، لە بوارى گوێڕایەڵیدا: دیارە سەربازى سەرتاپا گوێڕایەڵییە. لە 
دەبێت،  فێرى  سوپادا  ڕیزى  لە  سەرباز  تازە  كە  شتانەشەوەیە  ئەو  پێشەكیی 
چونكە زۆر گرنگە. ئەگەر بە سەرباز بوترێت “بكەوە سەرزەوى!” یەكسەر 
خۆی دەدات بەزەویدا.. ئەگەر فەرمانی پێ بكرێت: "هەستە!" هەڵدەستێت. 
لەسەر  هاوەاڵنی  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  سەروەر  پێغەمبەری  جەنگ  لە  بەر 
بەسەر  كە  هەڵدابوو  گردۆڵكەیەك  لەسەر  خێوەتى  ڕاهێنابوو.  گوێڕایەڵی 
هەموو الیەكدا دەیڕوانی. ئەو فەرمانی دەكرد و ئەوانیش بەجێیان دەهێنا. 

1. �أحد بن حنبل، املسسند 86/1؛ الطرباين، العجم الأو�ط ٣/٣٧2. 
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ئەمە سەرباری ئەوەی لە دڵى سەربازەكانیدا باوەڕێكى وەهای چەسپاندبوو 
ئەو  بنەڕەتدا  لە  هەر  بڵێین  دەتوانین  بۆیە  نەلەرزێت.  شتێك  بەهیچ  كە 
جەنگە جەنگى نێوان ئەوانە بوو كە ژیانیان بە هیچ دەزانى، لەگەڵ ئەوانەى 

گیرۆدەى داوەكەی بووبوون. 

یەكێكیان دەیویست لە باخچەی گواڵن گوڵ لێبكاتەوە، ئەوەی دیكەشیان 
دەیوت  یەكێكیان  بڕژێت.  خۆیشی  خوێنی  با  بكات  بەخێو  گوڵ  دەیویست 
“ئیتر بەسە بارهەڵگری و كۆڵداریی دنیا، دەبێت كەى بێت دەرگاكانى بەهەشت 
بكرێنەوە تا بچمە ناویەوە و لە مێرگەكانیدا پشوو بدەم؟” بەاڵم ئەوى تریان 
دەیوت “ئای خۆزگە بەسەالمەتى دەگەڕامەوە، تاكو خۆم سەرمەست بكەم 
و سەماى سەماكەران ببینم و چێژ و خۆشیەكانى ئەم ژینە بچێژم!” بەڵێ، 
جەنگ لەنێوان ئەو دوو كۆمەڵەیەدا بوو؛ كۆمەڵێكیان دنیای بێبایەخ دەبینی 
كۆمەڵێكى  لەنێوان  بوو  جەنگ  كاتدا  لەهەمان  دەیپەرست.  تریان  ئەوى  و 
ڕێكخراو، لەگەڵ كۆمەڵە كەسێكى ناڕێكى بێبەرنامە. ئاكامى جەنگیش هەر 

لە سەرەتاوە دیار بوو. چونكە لەنێوان "یاسا و ئاژاوە"دا بوو. 

وەك عەرزم كردن، ئەگەر لە ڕیزى موسڵماناندا كەلێنێك دروست ببووایە، 
پڕی  و  ناوەوە  دەهاتە  یەكسەر  َوَسَلم(  َصَلٍة  أَفَضُل  )َعلَْيِه  مرۆڤایەتی  سەرداری 
دەكردەوە. هاوەاڵنیش بە بینینی گڕوتینی سەركردەكەیان، ئەوەندەی تر ورەیان 

بەرز دەبووە و دەهاتنە جۆش. 

بیرمان نەچێت یەكێك لە خەسڵەتەكانی پەیامداران ئەوەیە بەردەوام پالن 
و ستراتیژی جێگرەوەیان هەبێت و ئاڵوگۆڕ لە تاكتیكەكانیاندا بكەن. ئەوەتا 
شێوازی هاتنی بۆ بەدر شێوازێكی تەواو جیاواز بوو. ئەوەی لێرەدا سەرنجمان 
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ڕادەكێشێت ئەوەیە كە زۆرێك لەو تاكتیكانە تۆمار نەدەكران. چونكە لە هەموو 
ئان و ساتێكدا ئەگەری ئەوە لە ئارادا بوو دوژمن زەفەریان پێ بەرێت. 

ئەوەندە وردبینانە نەخشەی  بیرى خۆیدا  لە  پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( 
پالنە سەربازییانەی  ئەو  نەدەكرد.  فەرامۆش  وردەكارییەكی  دادەڕێژا، هیچ 
ئەمڕۆ لەسەر نەخشە و ئامرازی جۆراوجۆر نیشان دەدرێت، ئەو لە مێشكی 
خۆیدا دایدەڕشت، كە وەختیشی دەهات وەك خۆی جێبەجێی دەكردن. پالنێكی 
لە  جگە  دەرنەدەكرد.  لێ  سەری  دەیبرد  و  دەیهێنا  دوژمن  دانابوو،  وەهای 
هاوەڵە نزیكەكانى خۆیشى، هەتا كۆتایی جەنگ كەسى تر شێواز و چۆنیەتى 
شێوازێكى  بە  بێباوەڕان  بەپێچەوانەوە،  نەدەزانى.  هەنگاوەكانی  و  جموجوڵ 
تیر  كوێدا  لە  بوو  بەرچاوڕوون  پێغەمبەر  سوپاكەى  دەجەنگان.  هەڕەمەكى 
بەرچاوڕۆشنییەوە  و  زانیارى  ئەوپەڕى  بە  دەوەشێنێت،  ڕم  كەى  دەهاوێت.. 

هەنگاوى دەنا. 

هەندێك  لە  بەدەر  پێویستە.  بڵێیت  تا  پالنداری  و  ستراتیژ  بەڵێ، 
ئەو  سەرەڕاى  وایە  پێم  چاخە،  ئەم  دەگمەنی  و  سەردەمیانە  تایبەتمەندیى 
ئاستە  بەو  بگەینەوە  هاتووە، هێشتا ماومانە  بەدەست  بەرچاوەى  پێشكەوتنە 

بااڵیە لە ستراتیژ و پالنداری.

 

ی. هەڵهاتن لە باوەڕدار ناوەشێتەوە
خاڵێكی دیكە كە جێی خۆیەتی لێرەدا ئاماژەی بۆ بكەین، ئەوەیە كە هیچ 
سەربازێك سەربەخۆ ڕەفتارى نەدەكرد و بەگوێرەى ویستی خۆى نەدەجواڵیەوە. 
لە  ئەوان  نەهاتایە،  فەرمانێك  َعلَْيِه َوَسلَّْم(  )َصلََّى اهلُل  خواوە  پێغەمبەری  لە  هەتا 
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تووشی  یاخود  دابنایە  سەریشیان  ئەگەرچی  نەدەجواڵن،  خۆیان  شوێنی 
شكستیش ببوونایە. مەگەر قورئانیش هەمان فەرمانی پێ نەدەكردن؟! ئەوەتا 

دەفەرمووێت:

زبۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉرب 
)األنفال: 15(

"ئەی ئەوانەی باوەڕتان هێناوە! لە سەروەختی لەشكركێشیدا كاتێك بەرەنگاری 

ئەوانە بوونەوە كە بێباوەڕن، پشتیان تێ مەكەن و ڕامەكەن."

پارچەش  پارچە  هەڵبێت.  جەنگ  مەیدانى  لە  ناوەشێتەوە  باوەڕدار  لە 
بكرێت ئەو هەڵهاتن بەخۆی ڕەوا نابینێت. مێژوو پڕیەتى لە هەزاران نموونەی 
لەوجۆرە. دەڵێیت هەریەك لەو نموونانەش شێرەكانى بەدریان كردووەتە سەرمەشق 
كە  سەنگەیە  ئەو  تری  دیوێكی  بۆخۆی  ئەمەش  كردووە.  لەوان  چاویان  و 

جەنگی بەدر هەیەتی لە یادەوەری موسڵماناندا.

دووسەد  سوپای  بەرامبەر  پاڵەوان  هەزار  بیست  "یەرموك"دا  جەنگى  لە 
بوو.  بەدر  جەنگى  هاوشێوەى  ئەویش  وەستانەوە.  بیزەنتی  سەربازیی  هەزار 
ئااڵی ئەم سەركەوتنەش دیسانەوە لەسەر دەستی ئەو كەسانە شەكایەوە كە 
هەڵگری هەمان هەست و ڕۆحیەت بوون. لە حاڵی پاڵەوانێكی وەك عەییاشی 
كوڕی قەیس بڕوانن! لە قرچەى نیوەڕۆدا قاچى بە گورزی شمشێر پەڕیبوو، 
كەچی هەتاوەكو عەسر هەستی پێ نەكردبوو. دواى كۆتایی هاتنی جەنگ 
و بەدەستهێنانی سەركەوتن، ویستى وەك جاران لە ئەسپەكەى دابەزێت. كاتێك 
ویستی قاچى دابنێت، گال و كەوتە سەرزەوى. كە ویستى هەستێتەوە، ئەوسا 
زانى چى لێقەوماوە. قاچێكى پێش خۆى چووبوو بۆ بەهەشت. پاش چەندین 
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ساڵ لەو بەسەرهاتە، كاتێك نەوەكەى ویستی خۆى بە پێشەوا عومەرى كوڕى 
عەبدولعەزیز )رضَي اهلُل َعْنُه( بناسێنێت، وتى “ئەى پێشەوای باوەڕداران! من نەوەى 
ئەو كەسەم كە لە قرچەی نیوەڕۆدا قاچى پەڕیبوو، كەچی هەتا عەسر پێی 

نەزانیبوو!”1
هەڵهاتن لە بەرەی جەنگ تاوانێكى گەورەیە. خواى بااڵدەست لەوبارەیەوە 
پێوەرەدا  ئەو  لە چوارچێوەی  تەنها  كشانەوەش  داناوە،  دیاریكراوى  پێوەرێكى 
و  لێكدانەوە  ئەنجامی  لە  نییە  ئەوەی  مافی  كەسیش  هیچ  مۆڵەتدراوە. 
ئەم  بدات.  لەوجۆرە  بڕیارێكی  خۆیەوە  كەسیی  و  سەربەخۆ  هەڵسەنگاندنی 

ئایەتە پیرۆزەش ئەو پێوەرەمان بۆ دیاری دەكات:

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  زب 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ  رب

)األنفال: 1٦(

"هەركەس لەو ڕۆژەدا ڕابكاتە دواوە و پشتیان تێبكات، ئەوا بەڕاستی لەگەڵ 

خەشم و قینی خوادا گەڕاوەتەوە و سەرەنجام جێ و ڕێگەی دۆزەخە، كە ناخۆشترین 

یاخود  بێت،  بەكارهێنانی هونەری جەنگ  و سەرەنجامە. مەگەر مەبەستی  جێگە 

مەبەستی جێگۆڕكێ بێت بۆالی دەستەیەكی تر."

لەشەرمدا  مەدینە،  بۆ  گەڕانەوە  "موئتە"  جەنگى  پاڵەوانانى  ئەودەمەی 
ڕوویان نەدەهات بچنە دیدارى سەروەری مرۆڤایەتی. خۆیان بە هەڵهاتووی 
پێغەمبەر بەاڵم  دەكرد.  ون  لەبەرچاوان  خۆیان  بۆیە  دەبینی،   جەنگ 
)َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( دڵنەوایى كردن و ئامێزى بۆ كردنەوە و ئەو ئایەتە پیرۆزەى 

بن جحر، الإصابة 2/18٧،  بن عساكر، اترخي دمشق ٣٧٧/15؛ اإ  1. البالذري، فتوح البدلان 1٤2/1-1٤٣؛ اإ

تبصري املنتبه 1/٣٩٧.
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پێشووى بۆ خوێندنەوە. ئەوجا فەرمووی “ئێوە هەڵنەهاتوون، بەڵكو پەناتان 
بەڵێ،  دەگەڕێنەوە.”1  سەرلەنوێ  و  كۆدەكەنەوە  خۆتان  هێناوە؛  من  بۆالی 
ئەگەر بڕیاربووایە بكشێنەوە، ئەوسا دەبوو بە فەرمانی فەرماندە بێت و لەو 

چوارچێوەیەدا پەنایان بۆ ببردایە.

سەربازەكانیدا  لەناو  سەركردە  دەبێت  كە  ئەوەیە  گرنگ  ترى  الیەنێكی 
بێت. مێژوو شایەتى دەدا كە هەركات خودی پێشەوای دەوڵەتانی ئیسالمی 
حاڵەتەكاندا  زۆربەى  لە  سوپایە  ئەو  كردبێت،  سوپایان  سەركردایەتی 
سەركەوتووبووە. هەركاتێكیش لەناو كۆشك و تەالرەكانیاندا دانیشتبن، شپرزەیى 

و خۆدزینەوە و پاشەكشە چارەنووسیان بووە.

تاكو ئێرە هەوڵماندا شرۆڤەى ئەو سەركەوتنانە بكەین كە لە جەنگى بەدر و 
جەنگەكانى تردا بەدەستهاتوون. دیارە هەمووشیان دەرەنجامی پشت بەستن بە 
 خوا و گرتنەبەری هۆكارەكان بوون. بەڵێ، پاش ئەوەى پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(
لە  بەكوڵ  و  هەڵبڕى  دەستی  ئەوجا  ئەنجامدا،  كردارییەكانى  دوعا  هەموو 
گەورە  خواى  گرت،  یەكیان  دوعایەش  دوو  ئەو  كە  پاڕایەوە.  پەروەردگارى 

سەركەوتنێكى گەورەى خەاڵتكردن.

سیرەوە  سەرچاوەكانی  سۆنگەی  لە  هەوڵماندا  سەرەوەدا  بڕگەكانی  لە 
سەروەرە  ئەو  كە  دەركەوت  بۆمان  بەدر.  جەنگی  سەر  بخەینە  تیشكێك 
سەركردەیەكی سەربازیى ناوازە بووە. چونكە بێ ئەوەى دووچارى هیچ هەڵەیەك 
یان كەمتەرخەمییەك ببێتەوە، توانیویەتی بە مشتێك قارەمانی نەبەردەوە بگاتە 
ئەو ئامانجەى كە پەروەردگارى بۆى دیاریكردووە. ئێمەش لەالی خۆمانەوە 

1. �نن �أيب داود، اجلهاد 1٠6؛ �نن الرتمذي، اجلهاد ٣6.
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"محەممەد  كە  دەخوێنینەوە  ئەوە  هەمیشە  سەروەرییەكانیدا  لەنێوچاوانى 
هۆكارەكەی  بوو؟  چی  سەركەوتنەكانی  هۆكاری  ئەى  خوایە."  پێغەمبەرى 
جیهانیان  بەدیهێنەری  نێرراوى  و  پێغەمبەر  َلُم(  َوالسَّ َلُة  الصَّ )َعلَْيِه  ئەو  ئەوەبوو 
كردبوو.  پەروەردەی  خوا  چونكە  بوو،  ناوازە  سەربازیى  سەركردەیەكى  بوو. 
وەربگرێت.  پەروەردگارەوە  لە  وانەكانی  دەخواست  وای  فەرمانبەرییەكەی 
فەتانەتەكەی گەورەترینی ئەو بەخششانە بوو كە خوا خەاڵتى كردبوو. چونكە 
بەوهۆیەوە بەوپەڕی وردى لە فەرمانەكانى خواوەند تێدەگەیشت و وەك خۆی 
بێ  كە  بوو  سەرسووڕهێنەرە  كامڵە  ئەقڵە  ئەو  فەتانەت  دەكرد.  جێبەجێی 
خواییەكان  لە مەبەستە  شێواندنێك،  لە هەموو چەشنە  دوور  و  كەموكورتی 

تێدەگەیشت و چۆن بوون ئاوەها دەیگەیاندن. 

بوو كە  ئەو شانازی مرۆڤایەتییە )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( تاكە مرۆڤ  بەڵێ، 
و،  ئیالهییەكان(  فەرمانە  )پێڕستی  قورئان  دووتوێی  ڕاستییەكانی  توانی 
ڕێسا بەكارەكانی ناو پەڕاوی گەردوون لەتەك یەكدا موتااڵ بكات و یەكیان 
بخات. قورئان چی بوتبایە پەڕاوى گەردوونیش، كە پێشتر بەگوێرەی زانستی 
خوا نووسراوە و بە ویستی ئەوزاتە هێنراوەتە گۆڕەپانی بوون و بەرگی وجودی 
 بەبەردا كراوە، هەمان شتی دەوت. كەسێكی تر نییە هاوشێوەی پێغەمبەری نازدار
لە  بڵێین-  دروستتر   - گونجاندن  و  یەكخستن  لە  بێت  َوَسَلم(  َصَلٍة  أَفَضُل  )َعلَْيِه 

دوو  ئەو  لەنێوان  كە  گونجانەی  و  تەبایى  ئەو  بەكردەكردنی  و  تێگەیشتن 
پەڕاوەدا بوونی هەیە. 
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2. ئوحود؛ هەورازە سەختەكە
ئەو  سۆنگەی  لە  و  ئوحود  جەنگى  باسى  سەر  بگەڕێینەوە  ئێستا  با 
جەنگەوە بڕوانینە فەتانەتی بێهاوتای ئەو سەركردە ناوازە و مرۆڤە مەزنە. 
ئوحود، ئەو ڕووداوە دڵتەزێنەی كە تێیدا باوەڕدار لە دووڕوو و.. وەفادار لە 
بێوەفا و.. مەرد لە نامەرد و.. شەیدایانی پێغەمبەر لە ناحەزانی جیابوونەوە، 

هەمیشە ناخی دڵی بێداران دەهەژێنێت.

جارێكیان پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( بەالی چیای ئوحوددا تێپەڕ بوو، 
دوای ئەوەی ماوەیەكی زۆر تەماشای كرد، ئەوجا فەرمووى “أُُحْد َجبٌَل یُِحبَُّنا 
َونُِحبُُه. )ئوحود چیایەكە ئێمەی خۆشدەوێت و ئێمەش ئەومان خۆشدەوێت.(”1

ئوحود،  لە  تەمەن چواردە سەدەییە  بەرگرییەكی  بڵێیت  وەك  وتەیە،  ئەم 
پێغەمبەر لێرەدا  ماوە.  دڵیاندا  لە  زویرییەك  هێشتا  كە  بەوانەی   بەرامبەر 
َلُم( هەڵدەسێت بە فێنككردنەوەی ناخەكان و دواندنی دڵڕەنجاوان  َلُة َوالسَّ )َعلَْيِه الصَّ

و پیشاندانی هۆكاری دیكە، نەبادا بەدفەڕییەك یان بێوەفاییەك بدرێتە پاڵ 
ئەو چیایە. 

جەنگێكدا  هیچ  لە  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەردا  سەردەمى  لە  بەڵێ، 
موسڵمانان وەك جەنگى ئوحود شكۆیان بریندار نەبووە. ئەوە ڕاستە، بەاڵم خۆ 
هۆكارەكەى چیاى ئوحود نەبوو! نەك هەر ئەو نەبوو، بگرە ئەو بووە پەناگە 
و داڵدەیان لەوكاتەدا كە شپرزەیى و شڵەژان زۆری بۆ هێنابوون. لە بازنەی 

هۆكارەكاندا پەنایان بۆ ئەو برد و لە شكستێكی ڕەها ڕزگاریان بوو.

لە بنەڕەتدا هۆكارى ڕاستەقینەى ئەو شكستە كاتییەى موسڵمانان گرفتارى 

1. صيح البخاري، الزاكة 5٤؛ صيح مسمل، الفضائل 11.
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بوون، لەوەدا خۆى دەبینێتەوە كە هەر لەسەرەتاوە ژمارەیەك لە دووڕووان لە 
بێگومان ئەوەش  لەپشتەوە گورزیان لە موسڵمانان وەشاند.  سوپا كشانەوە و 
شوێنەوارێكى نەرێنی لەسەر هێزی مەعنەویى موسڵمانان دروستكرد. ئەمە 
سەرباری ئەوەی هەندێك لە هاوەاڵن ڕەچاوی ئەو هەستیارییە چاوەڕوانكراوەیان 
و،  بیاننواندایە  حەزرەت  فەرمانەكانی  بۆ  ملكەچی  لە  دەبووایە  كە  نەكرد 

كەوتنە شوێن ئارەزووی كۆكردنەوەى دەستكەوتی جەنگ.

هۆكارەكەی هەرچییەك بێت، لەكۆتاییدا موسڵمانان لە ئوحوددا تووشی 
لەرزەیەكی بچووك هاتن. بەاڵم هەرگیز دروست نییە ئەو دەرەنجامە بدرێتە 
پاڵ ئوحود. بۆیە پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( خۆشەویستیى خۆى بۆ ئوحود 

دەربڕى، تاكو ئەو گومان و ئەندێشەیە لە مێشكى باوەڕداراندا بڕەوێنێتەوە.

ئوحود  بۆ  هاتن  ڕوویدا و چۆن  بكەین كە چى  ئەوە  باسى  با  ئێستاش 
با  پێكدادان؟  لە  بپاراستایە  خۆیان  دەكرا  ئایا  بوون.  چى  هۆكارەكانى  و 
پێغەمبەر  ببێتەوە كە  تاكو ڕوون  بكەین،  توێژینەوەیەكی شەڕەكە   یەكەمجار 
بەرژەوەندی  لە  ئاكامەكەی  كە  جەنگەشدا  لەو  تەنانەت  َلُم(  َوالسَّ َلُة  الصَّ )َعلَْيِه 

باوەڕداران نەبووە، چ سەركردەیەكى سەربازیى بێوێنە و نایاب بووە.

بتپەرستانى مەككە بەهۆى شكستیان لە جەنگى بەدردا، ڕق و قینێكى 
زۆریان لە ناخیاندا مەاڵس دابوو، نەخاسمە ئەوانەیان كە خزم و كەسوكاریان 
بووبوونە سووتەمەنی سەركەشییەكەی قوڕەیش. ئەمانە بەردەوام هانى خەڵى 
مەككەیان دەدا و دەیان وروژاندن تاكو تۆڵەى خۆیان لە موسڵمانان بسێننەوە.

هەوڵەكان تەنها سنوورداری مەككە نەبوون، بەڵكو لە مەدینەش لەڕێی 
بوو  یەكێك  ناوبراو  دەكرا.  كار  ئاڕاستە  بەهەمان  ئەشرەفەوە  كوڕى  كەعبى 
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بۆ  بوختان  و  بە هۆنراوەكانى تۆمەت  دەدا  لە هۆزانڤانانی جولەكە، هەوڵى 
ئافرەتانى موسڵمانان دروست بكات و دووبەرەكی و ئاژاوە بخاتە نێوانیانەوە. 
تەنانەت سڵى نەدەكردەوە لەوەى زمانى چەپەڵى بۆ خودى پێغەمبەریش درێژ 
بكات. لەگەڵ ئەوەشدا كە موسڵمانان زۆر نیگەران بوون لەو دۆخە، كەچى 

بەردەوام دووربینی و كارزانیی سەروەر هێوری دەكردنەوە.

بتپەرستانیش دەستیان كرد بە ڕێكخستنى یەكەی سەربازی، لەڕێی ئەو 
هەوڵی  دەدا،  ئەنجامیان  كە  سەربازییانەوە  شااڵوە  و  بەتااڵنبردن  هەڵمەتی 
لەوەدا  جارجاریش  دەدا،  مەدینەیان  خەڵكى  مەعنەویى  گیانى  الوازكردنى 

سەركەوتوو دەبوون.

دوای جەنگى بەدر و بەدرێژایی ساڵێك بەوشێوەیە خەریكى زەمینەسازی 
هەڵدەچنێت،  الشە  بە  تەنگ  زیانبەخش  میكرۆبی  چۆن  وەك  بوون. 
مەدینە.  خەڵكى  بە  تەنگهەڵچنین  دایە  دەستیان  بەوجۆرە  مەككەییەكانیش 
ببێتە  بوو  ئەوە  پاڵێوراوی  كە  هێمنەی  شارە  ئەو  بوو  پێویست  زۆر  بۆیە 
النكەی شارستانییەت، لە هەموو چەشنە میكرۆبێكی زیانبەخش بپارێزرێت.. 

پێغەمبەریش )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( بەو كارە هەستا.

لەو ماوەیەدا كەعبى كوڕى ئەشرەف كە لە نەیارە سەرسەختەكانی ئیسالم 
بوو كوژرا. چونكە سەركردایەتی تۆڕێكى ناپاكى دەكرد و كردارەكانی ئەوەیان 

دەخواست بكوژرێت. محەممەدى كوڕى مەسلەمە بەو ئەركە هەستا.1

لەوالشەوە جولەكەكانى هۆزى "قەینقاع" ژێر بەژێر دەستیان دابووە ئاژاوەگێڕى، 
سەرەڕێیان بە ئافرەتێكى موسڵمان گرتبوو و بێڕێزییان بەرامبەری نواندبوو. 

بن هشام، السرية النبوية ٣/121. 1. صيح البخاري، املغازي 16،15؛ صيح مسمل، اجلهاد 11٩؛ اإ
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بەوەش وازیان نەهێنا، بەڵكو لەبەرئەوەى متمانەیان بە قەاڵ تۆكمەكانیان هەبوو، 
بە پێغەمبەریان )َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( دەوت “ئەى محەممەد! بەوە لەخۆت بایى 
نەبی كە لەگەڵ خەڵكێك جەنگاویت هیچ لەبارەى جەنگەوە نازانن و تۆش 
دەزانیت  ئەوسا  بكەین،  لەگەڵدا  ئێمە جەنگت  ئەگەر  بردوونەتەوە. خۆ  لێت 

ئێمە كێین!”

پێغەمبەری خوا )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( ڕووبەڕووی ئەو كەسە نامەردانە بوویەوە 
كە لە كەمیندا بوون بۆ هێرشكردنە سەر موسوڵمانان و هەردەم پالنی هێرش 
و ناپاكی گەورەتریان دادەڕشت. جولەكەكان پەشیمانبوونەوە لەو كارانەیان و 
ناچاربوون خۆیان بدەن بەدەستەوە. بەاڵم لەبەر ئەوەی بە هیچ جۆرێك جێی 

متمانە نەبوون، بۆیە لە مەدینە دووری خستنەوە.1

نێوەندەشدا  لەو  ئارامەكە.  بە شارە  دەبووەوە  ئیدی مەدینە هێدی هێدی 
بەكار  خۆش  بۆنێكی  هیچ  خواردبوو  سوێندى  ئەبوسوفیان  دەكواڵ؛  مەككە 
نەهێنێت تا تۆڵە لە موسڵمانان نەكاتەوە. تەنانەت جارێكیان بەدزییەوە هاتبوو 
بۆ ئەو گەڕەكەى كە نشینگەى جولەكەكانى "هۆزى نەضیر" بوو، و ئاگرى 
هاتنی  هەواڵێ  كاتێكیش  موسڵمانان...  ماڵى  دوو  یان  ماڵێك  بەردابووە 

موسوڵمانەكانی بیستبوو هەڵهاتبووەوە بەرەو مەككە.

َوَسلَّْم(  وَصْحِبِه  آِلِه  َوَعلى  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  هەواڵگرییەى  تۆڕى  ئەو 
دایمەزراندبوو، بە بەردەوامى و یەك بەیەك هەواڵەكانیان بۆ دەهێنا. یەكێك لە 
هەواڵەكان ئەوەبوو كە قوڕەیش بە ژن و پیاو و وردودرشتیانەوە، هاودەم لەگەڵ 

پاڵپشتی هەندێك لە هۆزە هاوپەیمانەكانیان بەرەو مەدینە كەوتبوونە.

بن كثري البداية و الهناية ٣/٤-5.  بن هشام، السرية النبوية ٣11/٣-٣1٣؛  اإ 1. اإ
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َلِة َوَأمتُّ الَتْسِليم( گەورەڕاوێژكارەكانی  دەستبەجێ پێغەمبەری خوا )َعلَْيِه أَْفَضُل الصَّ
لەناو  وەهابوو  خۆی  بۆچوونی  لەگەڵیان.  ڕا  و  پرس  كەوتە  و  كۆكردەوە 
بەدردا  لە  قوڕەیش  وەك چۆن  بكەن.  بەرگرى  و جەنگى  بمێننەوە  مەدینەدا 
خۆی لەبەرامبەر ستراتیژییەتێكى تەواو جیاوازدا بینیەوە كە پێى ڕانەهاتبوو، 
دەبوو ئەمجارەش ڕووبەڕووى شێوازێكی جەنگی نەزانراو ببێتەوە. چونكە بە 
سوودوەرگرتن لە ئەزموونى بەدر، قوڕەیش ئەمجارە خۆى بۆ جەنگێكى مەیدانی 
ساز دەكرد. بۆیە ئەگەر موسڵمانان لەناو مەدینەدا بمێننەوە و بەرگرى بكەن، 
ئەوسا قوڕەیش ناتوانێت گەمارۆیەكى درێژخایەن بەسەر مەدینەدا بسەپێنێت، 
بكەن.  پاشەكشە  بێئومێدانە،  چاوەڕوانییەكى  پاش  دەبن  ناچار  لەبەرئەوە 
بەكورتى ڕاى پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( ئەوەبوو كە ئافرەت و منداڵەكان لە 
جێگایەكى متمانەپێكراودا نیشتەجێ بكرێن. دواتر لە گەڕەكەكانی دەوروبەری 

مەدینە ڕووبەڕووى قوڕەیش ببنەوە و بەرگرى بكەن.1

هەڵبژاردنی ئەم شێوازە لەسەر بنەمای ئەم چەند خاڵەی خوارەوە بووە:

أ. لەبنەڕەتدا جەنگ ئامانجی سەرەكیی موسڵمان نییە. چونكە ئەوان 

نوێنەرى ئاشتى و سەقامگیرین.

لەبەردەم باڵوكردنەوەى حەق و  لەمپەر  بەاڵم ئەگەر الیەنێك ویستى  ب. 

قوربانییەك  هەموو  كۆسپە  ئەو  الدانی  بۆ  ئەوا  بكات،  دروست  حەقیقەتدا 
دەدرێت. 

ج. كاتێك موسڵمانان هێرشیان دەكرێتەسەر، دیارە لەبەرئەوە دەجەنگێن تاكو 

بن كثري، البداية و الهناية ٤/11. بن هشام، السرية النبوية 8/٤-٩؛ اإ 1. �أحد بن حنبل، املسسند ٣51/٣؛ اإ
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بەرگرى لە ئایین و ناموس و شەرەفیان بكەن. خۆ ئەگەر پێویستى كرد ئەوا 
ڕەوای  مافێكی  ئەوەش  دەشكوژرێن.  و  دەشكوژن  مەبەستەدا  ئەو  پێناو  لە 

خۆیانە.

دیارە زۆر گرنگ بوو هەڵوێست و دامەزراوییەكی لەوجۆرە پیشانى ئەو 
دەكرد.  پێشهاتەكانیان  چاودێریی  كە  بدرێ  دەووروبەر  سەرسامەى  خەڵكە 

لەبەرئەوە پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( جەنگی بەرگری پێ باش بوو...

أ. ڕاوێژى پێش ئوحود
بكات..  بەرگرى  جەنگى  دەیویست  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر 
خێرم  خەوێكى  “بەخوا  فەرموو  یارانی  بە  بینى،  خەوێكى  لەوماوەیەدا 
بینیم  تێكەوتبوو،  كەلێكى  دەمى شمشێرەكەشم  بینى،  مانگایەكم  دیوە؛ 

دەستم چووە بەناو قەڵغانێكى تۆكمەدا. وا لێكم دایەوە كە مەدینەیە.”

بۆ  ئاماژەیە  مانگاكە  “بینینى  كرد  بۆ  لێكدانەوەی  بەمشێوەیە  ئەوەبوو 
شەهیدبوونى چەند هاوەڵێكم. كەلی شمشێرەكەشم پیاوێكە لە خزمە نزیكەكانم 
شەهیددەبێت، قەڵغانەكەش مەدینەیە.“ بۆیە حەزى دەكرد لە مەدینە بمێنێتەوە.

و  زەنگ  و  ئاگاداركردەوە  پێغەمبەرەكەى  بااڵدەست  خواى  بەڵێ، 
ئاماژەیەكى پێدا تاكو جەنگى بەرگرى بكات. كەلی شمشێرەكەشى ئاماژە بوو 

بۆ شەهیدبوونى حەمزە)شێرى خوا(.1

جگە لەوە، كۆمەڵێك لە هاوەاڵن لە جەنگى بەدردا بەشدارییان نەكردبوو، 

بن كثري، البداية و الهناية ٤/12-11. بن هشام، السرية النبوية 8/٤؛ اإ 1. اإ
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بەردەوام لە خوا دەپاڕانەوە شەهیدبوونیان خەاڵت بكات، خوا نزای ئەوانیشی 
گیرا دەكرد. 

بۆ نموونە؛ ئەنەسى كوڕى نەضر دەیوت “لە یەكەم جەنگدا لە خزمەت 
پێغەمبەردا نەبووم. جا ئەگەر خوا بەهرەمەندم بكات لە خزمەتیدا بەشدارى 
جەنگ بكەم، ئەوا هەر خۆى دەزانێت چى دەكەم!” ئەنەس و هاوشێوەكانی 
چ  ڕۆژە  ئەو  داخۆ  كە  دادەنیشتن  و  هەڵدەستان  تێبینیەوە  بەم  هەمیشە 
ڕۆژیكە و ناوی چییە كە تێیدا شەهید دەبن و شەربەتی شەهادەت دەنۆشین، 
بەخوێنی شەهیدی دەستنوێژ دەشۆین و پاشان دەچینە خزمەتی پەروەردگار 
بەدرێژایی ساڵێك ئاوەها دەپاڕانەوە. گومانی تێدا نییە دوعایەكی لەوجۆرە 

ڕەت نەدەكرایەوە.. لەڕاستیشدا ڕەت نەكرایەوە.1

و  ئاوات  بەهەمان  ئەوان  وەك  دیكەی  بزانێت چەندی  خوا  هەر  مەگەر 
تاسەوە سووتابن و، دەستەودوعا پاڕابێتنەوە و داواى دەرفەتی شەهیدبوونیان 

لە پەروەردگار كردبێت!

كوڕى  سەعدى  و  جەموح  كوڕى  عەمرى  و  جەحش  كوڕى  عەبدوڵاڵى 
دەكرد.  شەهیدبوونیان  چاوەڕێى  كە  بوون  ئاخیرەتویستانە  هاوەڵە  لەو  ڕەبیع، 
لەبیرمان نەچێت كە خاتوو سومەییە و كوڕەكانیشی لەوانە بوون كە بە تاسەوە 
چاوەڕوانى شەهیدی بوون. شەهیدی بووبووە خولیا و خەونى شەوانیان. ئیتر 

ئەو ڕۆژە ئەمانە تاى تەرازووى ڕاوێژیان بەالى خۆیاندا شكاندەوە.

كە  دەكرد  وای  ڕاوێژەوە  لەڕێی  َعلَْيِه(  َوَسلُمُه  اهلِل  )َصَلواُت  ئازیز  پێغەمبەری 
تاكو  بكات  ڕەفتار  بەوجۆرە  دەبوو  بزانن.  خۆیان  بە هی  بابەتەكان  خەڵكی 

1. صيح مسمل، الإمارة 1٤8.
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هەموو كەسێك وا هەست بكات كە ئەوە كێشەى خۆیەتى و پێویستە بە هەموو 
ئەوەیە  دەچەسپێنێت  بۆچوونەش  ئەم  ئەوەی  بكات.  لێ  پشتگیرى  توانایەوە 
پێغەمبەر  ڕاستە  بەشداربووە.  بڕیارداندا  هەنگاوەكانی  تەواوی  لە  خۆى   كە 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( لەالیەن نیگاى ئاسمانەوە پشتى دەگیرا، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 

ڕاوێژى بە هاوەاڵنی كرد، تاكو دواتر هیچ كەسێك ڕەخنە لە قەدەر نەگرێت و 
نەڵێت ئەگەر ئێمە وامان بكردایە ئەوا ئەنجامەكەى وەها دەبوو. بۆیە سەرەتا 

ڕاوێژی دەكرد و ئیجتیهادەكانی خۆی دەردەبڕی.

دەیانوت “ئەى  نەكردبوو،  بەدریان  بەشدارى  ئەو الوە خوێنگەرمانەى  بەاڵم 
پێغەمبەرى خوا، با وەك بەدر بكەین؛ با بڕۆینە مەیدانەوە، با دەستەویەخە لەگەڵیان 

بجەنگین. ئێمە لەو ڕووبەڕووبوونەوە پیرۆز و شەرەفمەندانەیە بێبەش مەكە!”1

بەڵێ، ئەوان بەدریان دەكردە نموونە و دەیانویست بەهەمان شێوە بجەنگن. 
َلِة َوَأمتُّ الَتْسِليم( لەگەڵ ئەوەدا نەبوو ستراتیژێك دووبارە  پێغەمبەریش )َعلَْيِه أَْفَضُل الصَّ
بكاتەوە كە پێشتر لە جەنگێكى تردا بەكارى هێناوە. دەبوو هەرجارە و دوژمن 
خۆی لەبەرامبەر شێوازێكی نوێدا ببینێتەوە. ئەوەندە هەبوو گەنجەكان لەسەر 
ڕای خۆیان سووربوون. تا گەورە هاوەاڵن ئاگاداری بابەتەكە بوونەوە، دەمێك 
بوو پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( بەرگی جەنگی پۆشیبوو و شمشێری لە خۆی 
بەستبوو. چوونیان بۆ خزمەت پێغەمبەر و هەواڵپێدانی بەوەی گەنجەكان لە 
نەدەگۆڕی.  بابەتەكە  لە  هیچی  چیدی  پاشگەزبوونەتەوە،  پێداگرییەكەیان 

چونكە ئەوكات چەندین بۆچوونی جودا و گرفتی دیكە دەهاتە ئاراوە. 

بەر لە هەموو شتێك پاشگەزبوونەوە لە بڕیار وا دەكات ئەوانی دیكەش 

بن كثري، البداية و الهناية ٤/12-11. بن هشام، السرية النبوية ٩/٤؛ اإ 1. اإ
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كە  بكەن.  دروست  فشار  و  بكەن  پێداگری  خۆیان  بۆچوونەكانی  لەسەر 
وێڕای  ئەمە  دێت.  بەتاڵ  بازنەی  ناو  چوونە  بەواتای  بۆخۆی  ئەمەش 
كەسەكان  بیركردنەوەی  و  هەست  بەگوێرەی  بەردەوام  بڕیارگۆڕینی  ئەوەی 
هەڵەیەكە تەنانەت سەركردەیەكی سادەش پێی هەڵناسێت. چ جای ئەگەر ئەو 
سەركردەیە، سەرداری سەركردەكان و مایەی شانازیی هەموو بوونەوەران بێت!

لەالیەكی دیكەوە ئەگەر بهاتایە و لە جەنگی بەرگریدا كۆمەڵە گرفتێك 
بهاتایەتە پێش، ئەودەم ئەگەری ئەوە لەئارادابوو ئەوانەی لەسەرەتاوە لەگەڵ 
بەرز بكەنەوە. هەر  ناڕەزایی و گلەیی  نەبوون، دەنگی  بەرگریدا  بیرۆكەی 
هەمیشە  لەوجۆرەدا  بیركردنەوەیەكی  لەبەردەم  ئەگەر  دەرگای  نەبێت  هیچ 

كراوەیە.

پاشانیش ئەو سەركەوتن و ناوبانگ و دەستكەوتەی لە جەنگی بەرگریدا 
بەدەستدێت، هەرگیز بەراورد ناكرێت بەوەى لە پێكدادانی مەیدانیدا وەدەستدێت. 

بۆیە دەكرا ئەم الیەنەش لەالیەن ئەوانەوە بقۆزرێتەوە كە ناڕازى بوون.

پێغەمبەر  ئەمانە،  وەك  ترى  چەندانى  و  هۆكارانە  ئەم  لەبەر   جا 
)َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( فەرمووى “هەر پێغەمبەرێك بەرگى جەنگى پۆشى، ئیتر 

خوا  چونكە  دەدات.”1  خۆى  بڕیاری  خوا  هەتاوەكو  دایبكەنێت  نییە  بۆی 
لەڕێی قورئانی پیرۆزەوە فەرمانی پێ كرد: 

زب ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ رب )آل عمران: 159( 
")دوای مەشوەرەت و پرس و ڕا( ئەگەر بڕیارت دا )كارێك ئەنجام بدەیت، ئەوا 

ئەنجامی بدە و( پشت بەخوا ببەستە."

1. �أحد بن حنبل، املسسند ٣/٣51.
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بەڵێ، هەر دوودڵییەك ڕاستەوخۆ دڵەڕاوكێ و ترس و نیگەرانى دەخاتە 
بێشیرازەیی  مایەى  دەبێتە  تازەش  جموجوڵێكى  هەر  شوێنكەوتووانەوە.  دڵى 
بۆچوونەكان و، كۆمەاڵنی خەڵك بەرەو چەندین بیروڕاى جیاواز ڕادەكێشێت. 

ئەوەش دەبێتە هۆكارى هەڵوەشان و پارچەپارچەبوونى كۆمەڵگە.

ڕاستە تێڕوانینی پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( وابوو لەناو مەدینەدا بمێنێتەوە 
و جەنگی بەرگرى بكات، بەاڵم كاتێك لە ئەنجامى ڕاوێژكردنەوە تاى جەنگى 
مەیدانى قورس بوو، بڕیارى دا ئەوە جێبەجێ بكات كە ئەنجامى ڕاوێژەكەى 
نەدەگەڕایە  تازە  ئەو  بووایە  هەر چۆنێك  دەرەنجامەكەشی  لەسەر چەسپاوە. 
لە  ڕاوێژ  وەكو  گرنگی  بنەمایەكی  چەسپاندنى  لەپێناو  ئەگەر  خۆ  دواوە. 
كەسیشی  هەزار  حەفتا  بگرە  كەس،  حەفتا  نەك  دەوڵەتدا،  و  گەل  ژیانی 

لەدەست بدایە، ئەو دیسانەوە دوودڵ نەدەبوو لە گرتنەبەری ئەو ڕێگەیە...

جەنگى بەدر فەتحێكى ڕاستەوخۆ بوو، ئوحودیش بەالى كەمەوە هێندەی 
بەدر فەتح بوو.

ب. بەرەو ئوحود
ئەوەبوو پێغەمبەری خوا )َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( فەرمانێكى خێراى دەركرد بەرەو 
ئوحود بكەونە ڕێ. تاكو سەربازەكانى جێگەى خۆیان لە ئوحود بگرن و نەهێڵن 
دوژمن هێرش بكاتە سەر مەدینە. ئافرەتان و مندااڵن لە جێیەكی پارێزراودا 
نیشتەجێكران. ئەگەر دوژمن لەپشتەوە هەوڵی هاتنە ناوەوەی بدایە، گەمارۆ 
دەدرا و تێك دەشكێنرا. ڕاستە بڕیارەكە كتوپڕ بوو، بەاڵم پالنی جێگرەوەش 

ئامادەكرابوو..
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سەد  حەوت  موسڵمانان  ژمارەى  گرت.  سەنگەریان  ئوحود  بناری  لە 
ئەگەرچى  ئوبەى  كوڕى  عەبدوڵاڵى  دووڕووەكان،  سەركردەى  دەبوو.  كەس 
خۆی  بە  ڕێگەدا  لە  كەچی  دەرەوە،  هاتبووە  جەنگ  لە  بەشداریكردن  بۆ 
ڕاى  بیانووەى  بەو  دەبوو،  كەس  سەد  سێ  ژمارەیان  كە  پیاوەكانییەوە  و 
وەرنەگیراوە، كشایەوە.1 ژمارەی ئەو موسڵمانانەى زرێیان پۆشیبوو سەد كەس 
بوو.2  عومەیر  كوڕى  موصعەبى  پایەبەرز؛  هاوەڵی  ئااڵبەدەستەكەیان  دەبوو، 
زوبەیرى كوڕى عەووامیش فەرماندەی ئەسپسوارەكان بوو، حەزرەتى حەمزەش 

فەرماندەی پیادەكان بوو.

ئنجا تیرهاوێژەكان لە جێگەیەكى گرنگ و هەستیاردا جێگیركران، تاوەكو 
عەبدوڵاڵى  ببات.  پێ  زەفەریان  لەپشتەوە  و  بكاتەوە  پێچ  دوژمن  نەهێڵن 
كوڕى جوبەیریش وەك سەركردەیان دەستنیشانكرا. پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( 
و  بكەن  ئێمە  لە  پارێزگارى  پشتەوە  لە  “ئێوە  پێكردن  فەرمانی  ڕاشكاوانە 
بە هیچ شێوەیەك جێگەى خۆتان بەجێ مەهێڵن. تەنانەت ئەگەر بینیشتان 
دەستكەوت دابەش دەكەین، ئێوە جێگەی خۆتان چۆڵ مەكەن. تەنانەت ئەگەر 
بە چاوی خۆشتان بینیتان الشەى ئێمە بە دەمى هەڵۆكانەوەیە، دیسانەوە هەر 

چۆڵی مەكەن و لە جێگەی خۆتاندا دامەزراو بمێننەوە!”3

كەموكورتی  بەبێ  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  تََعاَل  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  بوو  پێویست  ئەوەى 
ڕێك  ڕیز  لەسەرشێوەى  ئەمجارەیان سوپاكەى  بەجێی گەیاند. جێی سەرنجە 
نەخست، بەڵكو لەشێوەى چەماوەى كەواندا خستنیە ڕێگە بۆ بنارەكانى ئوحود 

بن كثري، البداية و الهناية 1٣/٤-1٤. بن هشام، السرية النبوية ٩/٤-1٠؛ اإ 1. اإ

بن كثري، البداية و الهناية ٤/15. بن هشام، السرية النبوية 12/٤؛ اإ 2. اإ

بن كثري، البداية و الهناية ٤/25. ٣. صيح البخاري، اجلهاد 16٤؛ �نن �أيب داود، هجاد 116؛ اإ
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تاكو دەورى دوژمن بدەن و تیرهاوێژەكانیش لەوالوە تیربارانیان بكەن. ئەوجا 
كوڕى  عەبدوڵاڵى  هاوشێوەی:  شەهادەت،  تینووەكانى  شێرە  بە  لەناوەڕاستەوە 
جەحش و موصعەبى كوڕى عومەیر و ئەبودوجانە و شێرى شێران؛ حەزرەتی 
لەشكری  ناوجەرگەى  بەسەر  بدات  بێت-  ڕازى  هەموویان  لە  -خوا  حەمزە 

دوژمندا.

لە ڕۆژى بەدردا دروشمى موسڵمانان "أََحٌد.. أََحٌد" بوو. بەاڵم لە ئوحوددا 
چ  و  دروشم  چ  دەبینن  وەك  بوو.1  بكوژە(  )بكوژە..  واتە،  أَِمْت"  "أَِمْت.. 
پێغەمبەرەكەیدا  و  خوا  لەپێناو  موسڵمانەكان  گۆڕابوو.  جەنگیش  تەكتیكی 

پارێزگارییان لە خۆیان دەكرد و دوژمنیشیان لەناو دەبرد.

ئاوەها جێبەجێكرا.. سەروەر  پالنی جەنگ چۆن نەخشەی بۆ كێشرابوو 
)َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( شمشێرەكەى دەستى بەرزكردەوە و فەرمووى “كێ مافى ئەم شمشێرە 

دەدات؟” بە بیستنی ئەم وتەیە شەپۆلێك لە جۆش و دڵگەرمى ناخی موسڵمانانى 
 تەنی، هەریەكەیان ئاواتى دەخواست خۆی شمشێرەكە وەربگرێت. بەاڵم پێغەمبەر 
چاوى  دەناسى،  چاكتر  خۆیان  لە  هەریەكەیانی  كە  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  تََعاَل  اهلُل  )َصلََّى 

ڕاستەقینەی  خاوەنی  دواجار  بدۆزێتەوە.  ڕاستەقینەكەی  خاوەنە  تا  دەگێڕا 
شمشێرەكە، ئەبودوجانە هاتە گۆ و پرسى “مافەكەى چییە ئەى پێغەمبەرى 
خوا؟” فەرمووى “بەم شمشێرە ئەوەندە بدەیت لە دوژمن تا خوار دەبێتەوە.” 
دەدەم!”  حەقى  و  دەگرم  وەرى  من  خوا،  پێغەمبەرى  “ئەى  وتى  ئەبودوجانە 
ئەویش شمشێرەكەى دایە دەستی. ئیدی جامانەی مەرگی لە سەری بەست 

و خۆی كرد بەناو ڕیزەكانی دوژمندا. 

بن هشام، السرية النبوية ٤/15. 1. اإ
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ئەبودوجانە پیاوێكى زۆر ئازا بوو، ئەنصارەكان ئەبودوجانەیان زۆر چاك 
دەناسی. جامانەیەكی سوورى هەبوو سەرى پێ دەپێچا و بەوە دەناسرایەوە. هەركات 
 بیپێچایە، ئیتر دەیانزانى بەرەو پیرى مەرگ دەڕوات. كە شمشێرەكەى لە پێغەمبەر 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( وەرگرت، جامانەكەی دەرهێنا و بەستی. ئیتر كێ دەیتوانی 

لەبەردەمیدا بوەستێت؟ هەر بەوجۆرەش بوو.. هیچ كەس لەبەردەمیدا خۆی 
پێ نەدەگیرا. ئێمە هەر ئەوەندە لەو گفتوگۆیەى سەرەوە دەزانین كە لەنێوان 
جەنگ  هاتنی  كۆتایی  بە  كەچی  ڕوویداوە،1  ئەبودوجانەدا  و  پێغەمبەر 
سوپای  ڕیزی  لە  ئەبودوجانە  وەك  دیكەی  قارەمانی  چەندین  كە  دەبینین 

ئیسالمدا هەبوون. 

عەبدوڵاڵى كوڕى جەحش لە خوا دەپاڕایەوە دوژمنێكى ڕووبەڕووبكاتەوە 
كە شەهیدى بكات. هاوار بۆ ڕەحمى خوا! ئەو تاسە قیامەتییە چی بوو كە 
لە دڵى ئەو پاڵەوانانەدا كڵپەى سەندبوو! لەوالشەوە نركە و نەعرەتەى حەمزە 
ترس و لەرزى دەخستە دڵى شێرەكانیشەوە. چوونە مەیدانی ئەو فیداكارانە 
پالنێك بوو هەرگیز قوڕەیشییەكان چاوەڕێى شتی وایان نەدەكرد. ئەبوسوفیان 
چاوەڕێى ڕۆژێكى وەك بەدرى دەكرد، كەچى بەرەوڕووى شتێكى تازە بووەوە 
باوەڕداران  بكوژە"ی  "بكوژە..  سەدای  ئەو  با  جا  نەیدیبوو.  بەدردا  لە  كە 

لەوالوە بوەستێت كە هێز و پێزی لە بتپەرستان بڕیبوو.

تێكشكان.  خێرا  بۆیە  نەدەكرد،  ئەوەیان  چاوەڕێى  بتپەرستان  بەڵێ، 
ئەوەش گەڕی یەكەمى ئوحود بوو. لەم گەڕەدا پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( 
سوپاكەى لەنێوان مەدینە و چیاى ئوحوددا جێگیركردبوو. واتە سەربازەكانی 
دابەشكردبوو بەسەر بنارەكانى ئوحوددا و، چیاكەی خستبووە پشت خۆیەوە 

بن كثري، البداية و الهناية ٤/15. 1. صيح مسمل، فضائل الصحابة 128؛ �أحد بن حبل، املسسند 12٣/٣؛ اإ
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و تیرهاوێژەكانیشى لە جێگەیەكى گونجاودا دامەزراندبوو. ئەوجا فەرمانی 
پێدان “وریا بن لە جێی خۆتان نەجوڵێن!” ئەمجار شێرەكانى نارد بۆ گیانى 
شكستی  خراپ  ئەوەندە  قوڕەیش  شكاندن.  تێكوپێكیان  هەرزوو  و  دوژمن 
لەو  بینییەوە.  ژنەكانیاندا  خێوەتى  لە  خۆیان  زانی  ئەوەندەیان  هێنابوو، 
هیندى  دوژمن.  ناوجەرگەى سوپاى  بگاتە  توانى  ئەبودوجانە  سەروبەندەشدا 
ژنى ئەبوسوفیان لەوێ بوو، گوایە شوێنێكى پارێزراوە، ئەبودوجانە هەڵمەتێكى 
بۆ برد و شمشێرەكەى بۆ داهێنایەوە، بەاڵم كە بینى ئافرەتە، وتی “ڕێزم لە 

شمشێرەكەى پێغەمبەری خوا گرت و ئافرەتم پێ نەكوشت.”1

پێیان  كە  بەجێگەیاند  ئەركانەیان  ئەو  بەسەركەوتوویى  بەڕێزەكان  هاوەڵە 
و  دەكات  تێكۆشانەیان  و  ئەو خەبات  باسى  "آل عمران"  سپێررابوو. سورەتى 
بەرچاوی  بە خستنە  بۆ دەگێڕێتەوە كە تۆماریان كردووە.  ئەو داستانەمان 
قارەمانانەی  ئەو  وێناكردنی  و  َلم(  السَّ )َعلَْيهمُِ  پێشین  پێغەمبەرانی  نموونەی 
لەگەڵیاندا بوون، چەندین ئاماژەی ستایشئامێز بۆ یارانی ئازیزمان دەكات 

و دەفەرمووێت: 

زب ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 ېئ ىئ ىئ  ىئ ی  ی ی یجئ حئ مئ  ىئ رب 
)آل عمران: 147-14٦(

1. الزبار، املسسند 1٩٣/٣-1٩٤.
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بوون  لەگەڵیدا  زۆر  پیاوچاكانی  و  خواناس  كە  هەبوون  پێغەمبەر  "چەندەها 

تێ  ڕووی  بێزاری  و  سستی  كات  هیچ  ئەوانە  جا  جەنگاون.  دوژمنان  بە  دژ  و 

نەكردوون بەهۆی ئەوەی كە تووشیان هاتووە لەپێناو ڕێبازی خوادا. الواز و بێهێز 

و خۆڕاگرانەی  ئارامگر  ئەو  دوژمنان. خوای گەورەش  بۆ  نەبوون  و سەرشۆڕیش 

لە  پەروەردگارا  وتوویانە:  كە  بووە  ئەمە  تەنها  گوفتاریان  ئەوكاتە  خۆشدەوێت. 

گوناهـ و هەڵەكانمان ببورە و لە زیادەڕەویی كاروبارمان خۆش ببە، دامەزراومان 

دنیای  پاداشتی  خوا  ئیتر  ئه وسا  بێباوەڕەدا.  گەلە  ئەم  بەسەر  بخە  بكە، سەرمان 

مسۆگه ر  بۆ  قیامه تیشی  چاكی  پاداشتی  پایه داریی(  و  )به سه ركه وتن  پێبه خشین 

كردن و خوا ئه و چاكه كارانه ی خۆش ده وێت."

سۆنگەی  لە  ئەگەر  بەاڵم  دەكات.  ڕەببانییان  گرۆی  باسى  ئایەتەكە 
دووبارەبوونەوەی مێژووەوە بۆی بڕوانین، ئەوا ئاماژە بۆ ئەوانە دەكات كە لە 

ئوحوددا جەنگان. ئاشكراشە ئایەتەكان بەبۆنەى جەنگى ئوحودەوە دابەزیون.

ج. قۆناغەكانی ئوحود
لە غەزای ئوحوددا سێ تابلۆ بەرچاو دەكەوێت:

تابلۆى یەكەم:

 ئەو تابلۆیەیە كە سەركەوتوویى بڕیارە كتوپڕەكانی پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(
 نیشان دەدات. ڕاستە هەندێك لە هاوەاڵن لەو قۆناغەدا شەهید بوون، بەاڵم 
پاڵەوانەكانى وەك حەزرەتی حەمزە و ئەبودوجانە و عەبدواڵى كوڕى جەحش، 
بەدەستهاتبوو و بت  بتپەرستانیان كردبوو. سەركەوتنێكى ئاشكراش  دروێنەى 
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بە  بەر  دەدا  هەوڵیان  قوڕەیش  ئافرەتانی  تەنانەت  تێكشكابوون.  پەرستانیش 
هەڵهاتنی پیاوەكان بگرن، باوەشیان دەكرد بە قاچیاندا و دەیانقیژاند و لێیان 
دەپاڕانەوە ڕانەكەن، چونكە ڕاكردن شوورەییە بۆیان. بەاڵم ئەو هاتوهاوارە بەس 

نەبوو بۆ ڕاگرتنی شااڵوی پاشەكشێی جەنگاوەرانی مەككە.

سەرچاوە باوەڕپێكراوەكانى مێژوو باس لەوە دەكەن كە ژمارەى موسڵمانان 
لە ئوحوددا پاش كشانەوەى دووڕووەكان، حەوت سەد جەنگاوەر بووە. كەچى 
سوپای دوژمن نزیكەى سێ هەزار جەنگاوەر بووە، واتە ئەوان پێنج ئەوەندەى 
موسڵمانان دەبوون. بەوپێیە دەبوو هەر موسڵمانێك لەگەڵ پێنج كەسدا بەشەڕ 
خۆیان  لەگەڵ  منداڵیشیان  و  ژن  قوڕەیش  ئەوەی  سەرباری  ئەمە  بێت. 
هێنابوو، دەفیان بۆ لێدەدان و ورەی جەنگاوەرانیان بەرز دەكردەوە. ئامادەباشی 
و ئازوقەى سوپاى دوژمن تێر و تەواو بوو، كەچى لەگەڵ ئەوەشدا بەوێنەی 
ئەویش  ڕوویدا،  گەورە  هەڵەیەكى  لەوساتەوەختەدا  ئا  هێنا.  شكستیان  بەدر 
گوێڕایەڵی نەكردنی فەرمان بوو، كە ئێمە بە "زەللە"، واتە پێ هەڵخلیسكان 
یاخود سەرسمدان ناوی دەبەین. ئاخر ئەوان لە دۆستان و نزیكانی خوا بوون و 

لە پێگەیەكدا بوون وەك ئەوەی بیبینن ئاوەها باوەڕیان پێی بوو.

ئێمەومانان مرۆڤی بازنەی ئیسالم و ئیمانین. باوەڕمان هێناوە و ئیسالممان 
كردووەتە بەرنامەی ژیانمان، لەوەش بترازێت زۆر دەركی ڕەهەندەكانی دیكە 
ناكەین. هەرچی ئەوانە، بە چەشنێك پەرستشیان ئەنجام دەدا هەروەك ئەوەی ئەو 
زاتە ببینن. بینینى ئەوان جیاواز بوو لە بینینى ئێمە. بۆیە بەلەبەرچاوگرتنی 
پایە و نزیكییان، لەوانەبوو بەرپرسیار بن لەو خەیاڵ و ختوورانەش كە بە دڵ 

و مێشكیاندا دەهات. 
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بەڵێ، تەنانەت ئوحودیش بە سەركەوتن هەژمار دەكرێت بۆ موسڵمانان. 
گەرنا وەك هەندێك لە مێژوونووسان دەڵێن ئوحود بە شكست دانانرێت. وشەى 
"شكست" بە وشەیەكى قورس و برینداركەر دەزانم، وام پێ باشە لەو بارەیەوە 

بڵێم: ئەوەی لە ئوحوددا ڕوویدا لەرزەیەكی كاتی بوو. 

تابلۆى دووەم:

هەڵدەهاتن.  پەلەپڕوزە  و  هەڕەمەكى  بە  بوو،  شكست  دووچارى  دوژمن 
موسڵمانانیش جەنگى بەدریان بیرهاتەوە، ئەو ڕۆژەش دوژمن هەر بەوشێوەیەی 
ئەمڕۆ هەڵدەهاتن. لەبەرئەوە پێیان وابوو ئەم جەنگەش وەك بەدر لە بەرژەوەندیى 
پاش  هاتبوو.  دەستكەوتەكان  كۆكردنەوەى  نۆرەى  بۆیە  شكاوەتەوە،  خۆیان 
هەڵهاتنى دوژمن و بەجێهێشتنى سامانەكانیان، ئەسپ و وشترەكانیان چاوەڕێی 
دەستكەوتەكاندا  كۆكردنەوەى  لە  تیرهاوێژەكانیش  بۆیە  بوون.  موسڵمانان 
بەشدارییان كرد. هەرچەند عەبدوڵاڵى كوڕى جوبەیر فەرمانەكەى پێغەمبەرى 
وەبیر دەهێنانەوە، كەچى ئەوان بەوردى لە فەرمانەكە نەگەیشتبوون، چونكە 
خۆتاندا  جێگەى  لە  جەنگ  كۆتایى  "تا  كە  دابووەوە  لێكیان  ئاوەها  ئەوان 
و  بووبوو  تەواو  جەنگ  هەمووانەوە  بەرچاوی  بە  ئەوەبوو  دەی  بمێننەوە!" 
دوژمن تێكشكابوو، لە دیدى ئەواندا مەحاڵ بوو سوپایەكى شكاو هەڵبسێت 
بە كۆكردنەوەى ڕیزەكانى و دووبارە هەڵمەت بهێنێتەوە. ئەوەش تابلۆى دووەمى 

جەنگى ئوحود بوو!
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تابلۆى سێیەم:

تیرهاوێژەكان بە جێهێشتنی جێگەكانیان بوون بەهۆی دروستبوونی كەلێن 
لە سەنگەری موسڵماناندا. بێگومان هەلێكی لەوجۆرەش هەرگیز لەكیسی 
سەركردەیەكى بلیمەتى وەك خالیدى كوڕى وەلید نەدەچوو، ڕۆژ ڕۆژی خۆی 

بوو...

لەوكاتەدا موسڵمانان شمشێریان خستبووە كێالنەوە، سەرگەرمى كۆكردنەوەى 
دەستكەوت بوون، كۆمەڵێكیشیان كشابوونەوە تاكو كەمێك پشوو بدەن. خالید 
وەك بروسكە هەڵگەڕایەوە و هەڵۆئاسا داى بەسەریاندا. چەند كەسێكى لەو 
لە  سوپاكەیەوە  بە  مابوونەوە.  خۆیان  جێگەى  لە  كە  شەهیدكرد  تیرهاوێژانە 
پشتەوە دەورى موسڵمانانى دا و لەناكاو داى بەسەریاندا. موسڵمانانیش تەواو 
لە هەڕەتى جەنگ سارد بووبوونەوە، خالید سوودى لەو حاڵە وەرگرت و ئیشی 

خۆی كرد...

لێرەدا جێى خۆیەتى ئاماژە بۆ خاڵێكى تر بكەین، ئەویش ئەوەیە: كاتێك 
موسڵمانان ڕۆیشتن بەرەو ئوحود، درزێكیان تێدابوو. پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( 
دەیویست لە ناو مەدینەدا بمێنێتەوە، كەچى ئەوان سووربوون لەسەر چوونە دەرەوە، 
ئەوەش سەبارەت بە ئەوان بریتى بوو لە چوونە ناو بازنەیەكى نەزۆك و بەتاڵەوە. 
پێغەمبەر  پەیدابوو،  لێوە  ترى  بەتاڵى  بازنەیەكى  بەتاڵە  بازنەى  ئەو  ئێستا   وا 
)َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( فەرمانى پێكردبوون پابەندى جێگەكانیان بن و بەجێى نەهێڵن، 

بەاڵم ئەوان نافەرمانییان كردبوو و سەنگەرەكانیان چۆڵكردبوو. ئەوەش پێ 
هەڵخلیسكانێكی تر بوو. قورئانى پیرۆزیش تیشك دەخاتە سەر ئەو بابەتە و 

دەفەرمووێت:
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زب ھ ھ ے ے ۓ  ۓرب
)آل عمران: 155(

"ئەوانە تەنها شەیتان تووشی هەڵەی كردن، لە خشتەی بردن بەهۆی هەندێك 

گوناهەوە كە ئەنجامیان دابوو."

واتە لە سەرەتادا پێیان وترا لە مەدینە بمێننەوە، بەاڵم ئەوان پێداگرییان 
كرد لەسەر چوونە دەرەوە. هەروەها بە تیرهاوێژەكانیش وترا لە جێگەى خۆیان 
بمێننەوە، كەچى دیسانەوە ئەوانیش لە پێناو كۆكردنەوەى دەستكەوت، یاخود 
تا یارمەتى ئەوانیتر بدەن لە كۆكردنەوەى دەستكەوتدا، شوێنەكانیان جێهێشت. 
ناو  خستە  موسڵمانانى  ئامۆژگارى،  یەكەمین  بۆ  نەكردنیان  گوێڕایەڵی 
بازنەیەكى بەتاڵەوە، كە بووە هۆى ڕوودانى هەڵەى دووەم. خۆ ئەگەر خوا بە 
ڕەحمی خۆی ڕێى نەگرتایە لە بەردەوامبوونى بازنە بەتاڵەكان، ئەوسا هەڵەكان 
یەك بەدواى یەكدا ڕیزیان دەبەست. بەاڵم ئەوەى پیشاندان كە بەزەییەكەی پێش 

تووڕەییەكەی كەوتووە، بۆیە میهر و بەزەیى خۆى بەسەردا باراندن.

وایان  چونكە  دەستكەوت،  كۆكردنەوەى  كەوتنە  ئەوان  ترەوە،  لەالیەكی 
دەزانی شەڕ و پێكدادان كۆتایى هاتووە. هەرچەندە ئەوە بە كارێكى ئاسایى 
دادەنرێت بۆ ئەوانەی بەشداریی جەنگیان كردووە و سەركەوتنیان بەدەستهێناوە، 
بەاڵم سەبارەت بە موقەررەبین تەنانەت ئەوەش بە هەڵخلیسكان هەژمار دەكرا. 
ئەمە لەكاتێكدا كە پێشتر پەروەدگار بەهۆی دەستكەوتەكانی بەدرەوە بەندە 
خۆشەویستەكەی خۆی ئاگاداركردبووەوە.1 تەنانەت پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( 
و حەزرەتى ئەبوبەكریش بەو ئاگاداركردنەوە خواییە كەوتنە گریان. كاتێك حەزرەتی 
عومەریش ئەوانی بەو حاڵەوە بینى، بەهەمان شێوە فرمێسك لەچاوانی هاتە 

1. �ورەىت الأنفال، ئايهىت 68-6٧.
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خوارەوە ئەوان ئارەزوومەندى دنیا نەبوون و بۆشیان نەبوو ئارەزوومەند ببن.. بگرە 
دەبووایە وەالیان بنایە. دەستخستنی دەستكەوت بۆ كەسانى وەك ئێمە تەمومژى 
نزیكانى خوا )موقەررەبین( هەڵسن بە كۆكردنەوەى  نییە، بەاڵم ئەگەر  تێدا 
دەستكەوت لەو مەیدانەدا كە بە خوێنى شەهیدان سوور بووە، ئەوا لە داهاتوودا 
دەبێتە هۆى هەستكردنیان بە پەشیمانییەكى گەورە، بەاڵم خواوەندی میهرەبان 
لەڕێی تەمێكردنی پێشوەختەوە لەو دەرەنجامە پاراستنی. بەاڵم كەلێنێكى تر 
دروست بووبوو. ئەویش ئەو ڕاستییە بوو كە بەاڵ و تاقیكردنەوەكان ئەوەندە بە 
سەختی دەهاتن، ئەوانەی پێش خۆیان بیر دەبردەوە. بەاڵیەكى تر كە لە هەموو 
بەاڵكانى پێش خۆی گەورەتر بوو و بەس بوو بۆ لەبیربردنەوەى هەموو بەاڵ و 
 ناخۆشییەكانى پێشوو، بریتى بوو لە گەمارۆدانى پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(
لەالیەن بتپەرستانەوە و باڵوبوونەوەى دەنگۆی شەهیدبوونى. ئەو هەواڵە وەك 
بروسكەیەك لێی دان و هەموو موسیبەتەكانى تریان لەبیرچووەوە. بەاڵم خواى 
گەورە سەالمەتى كرد و بەدەوریدا دیوارێكى پتەوى لە گۆشت و ئێسقانى ئەو 
بیستبوو. دەبێت  موسڵمانانە بۆ تەنى كە پێش گەیشتنى دوژمنان دەنگیان 
چەند ئافرەتی بەجەرگ كە گۆزە ئاو یان دەرمانى بریندارانیان بە دەستەوە 
َوَسلَّْم(!  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  فریاكەوتنى  بۆ  كردبێت  ڕایان  بەپەلە  بووبێت، 
بەدڵنیاییەوە ئوم عەممارە، ئەو ئافرەتەى كە مێژوو بە ڕێز و شكۆمەندییەوە 
یادى دەكاتەوە، لە ڕیزی پێشەوەی ئەو ئافرەتانەدا بوو. مێردەكەى و كوڕەكانى 
ڕەوانەی مەیدان كردبوو و خۆیشی ئاوی دەدا بە جەنگاوەران و بریندارانی 

تیمار دەكرد.

ئەو  دەمەیاند؛  دەمارەكاندا  لە  خوێنى  بینی  عەممارە  ئوم  دیمەنەى  ئەو 
شوورایەى كە هاوەاڵن بە جەستە و گیانی خۆیان بەدەورى پێغەمبەردا دروستیان 
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كردبوو، وردە وردە هەرەسى دەهێنا و دەستە ناپاكەكان هەنگاو بە هەنگاو لەو 
نازدارە نزیك دەبوونەوە. هەتاكو ئەو قەاڵیەشیان پارچە پارچە نەكردایە مەحاڵ 
بوو دەستیان بگاتە تاڵێكی ئەو سەروەرە. هەرچى شمشێرى كیناوی بوو بۆ 
ئەو مەبەستە دەوەشێنرا، هەرچى تیر و ڕم بوو بە ئاڕاستەى ئەو دەهاوێژرا. 
كردبووە  خۆیان  باوەڕدارانەی  لەو  یەكێك  الشەى  دەچەقینە  هەموویان  بەاڵم 

قەڵغان بەدەوریدا. 

ساتێك هات كە هەرچى باڵ هەبوو پەڕی بوو، هەرچى سەر هەبوو بڕا 
بوو، كۆمەڵێك لە بتپەرستە داخ لە دڵەكان تا دەهات پێشڕەوییان دەكرد، ئەویش 
فەرمووى “كێ ئەمانەم لێ دوور دەخاتەوە؟” نوسەیبە بەپەلە چوو بە هانایەوە 
و وتی“من ئەى پێغەمبەرى خوا!” نوسەیبە وەك چیایەكی گەردنكەش لەبەردەم 
پێغەمبەردا وەستابوو و بە ڕاست و چەپدا بە شمشێرەكەى بەرگرى لێ دەكرد. 
لەڕاستیدا ئەو بۆ تیمارى برینداران هاتبوو، بەاڵم كە تەنگیان پێهەڵچنرا، بوو 
بە جەنگاوەرێكی چاونەترس. لەو سەروبەندەدا بینى كوڕەكەى بە تیغى شمشێر 
باڵى پەڕێنراوە، دەستبەجێ ڕۆشت بۆالى و برینەكەى بەست و پێى وت “بڕۆ 
لەبەردەم پێغەمبەردا بجەنگە!” خۆیشى گەڕایەوە بۆ جێگەكەی و كەوتەوە 
بەرەنگاری. هێندە لە پێغەمبەری خواوە نزیك بووبووەوە، وەختە بڵێین گوێی 
لە چپەكانی بوو. ئەوەبوو لە گەرمەی بەرگریدا پێكرا و زامێكی قووڵ كەوتە 

پشتییەوە كە جێگەی مستێكی تێدا دەبووەوە. 

َلُم(  َوالسَّ َلُة  الصَّ )َعَلْيِه  سەروەرمان  بەرگری،  بۆ  نارد  كوڕەكەی  ئەوەی  دوای 
ئەوە  بەرگەى  كێ  )جا  تُِطیِقین  َما  یُِطیُق  “َمْن  فەرمووی  و  تێكرد  ڕووی 
دەگرێت كە تۆ بەرگەی دەگریت!(” نوسەیبە كە گوێی لەو فەرمایشتەی 
پێغەمبەر بوو، وتى “أَدُْع اللَّه أَْن یَْجَعلَِني َمَعَك یَا رَُسوَل اللَّه )ئەى پێغەمبەری 
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خوا، دوعا بكە تا لەگەڵتدا بم!(” پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( دەستەكانى بڵند 
كردەوە و نزاى بۆ ئەم ئافرەتە كرد كە خوێن لە دەست و قاچ و پشتى دەچۆڕا 
و، داواى لە خوا كرد كە لە بەهەشتدا لەگەڵیدا بێت.1 كە خانمى شەرەفمەند 
َلُم( بوو، وتی “دەتوانم لەبەردەستتدا  َلُة َوالسَّ گوێى لە نزاكەى پێغەمبەر )َعلَْيِه الصَّ

هەتا قیامەت بجەنگم.”

دلێرانەى  هەڵوێستى  زنجیرەیەك  هاوەڵە  خانمە  ئەو  بەسەرهاتى  و  ژیان 
بەیەكەوەبەستراو بوو. هەموو هەنگاو و هەڵوێستەكانی مایەى فەخر و شانازى 
بوون. لە عەقەبەدا بەیعەتى بە پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( دا و بانگى كرد 
خێزانەكەى..  ئەندامانى  سەرجەم  موسڵمانبوونى  هۆكارى  بووە  مەدینە..  بۆ 
پاڵەوانێك ڕووبەڕووى  وەك  و  كرد  پێغەمبەرەوە جەنگى  نزیك  لە  ئوحوددا  لە 
مەرگ بووەوە. كاتێكیش ئایەتى بااڵپۆشى دابەزی، دڵى تەنگبوو. چونكە 
بكات.  كرداریدا  جیهادى  لە  بەشدارى  ناتوانێت  ئەوە  پاش  ئیدى  وابوو  پێى 
بەاڵم كە پێغەمبەرە درۆینەكان دەركەوتن، لە جەنگى یەمامەدا بەشدارى كرد 
و لەوێ دەستێكى و كوڕەكەى بەجێهێشت و گەڕایەوە. بەڵێ، نوسەیبە ئەو 
ژیانیدا  لە  تری  تابلۆی سەروەری  دەتوانین چەندین  كە  بێوێنەیەیە  ئافرەتە 

بەدی بكەین.2

یەكێكى تر لە گیان لەسەردەستەكانى ئوحود ئەنەسى كوڕى نەضرە، كە مامى 
ئەنەسى كوڕى مالیكە )رضَي اهلُل َعنُْهما(. لە ئوحوددا بەدەم شمشێر وەشاندنەوە هاوارى 
دەكرد لەو موسڵمانانەى كە وایان دەزانى پێغەمبەر )َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( كوژراوە، بە 
دەنگى بەرز دەیوت “لەپاش ئەو ئیدی ژیانتان بۆچییە؟ هەستن گیانی خۆتان 

بن جحر، الإصابة 8/1٤٠، 266. بن هشام، السرية النبوية ٣1/٤-٣2؛ اإ 1. اإ

بن جحر، الإصابة 8/1٤٠، 266. 2. اإ
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لەو ڕێیەدا بەخت بكەن كە ئەو لە پێناویدا گیانی بەخشیوە!”1 هەموو هاتن 
بەدەم بانگەوازەكەیەوە و كۆبوونەوە. هێرشى دوژمنان بەرپەرچدرایەوە، لەرزینەكە 
كۆتایى هات، پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( فەرمانى دەركرد بۆ ئەو هاوەاڵنەى كە لە 
فەرمانەكانى پێشتری نەگەیشتبوون، شوێن ستراتیژى نوێ بكەون. لێرەدا پێغەمبەر 
)َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( فەرمانى دا بەدواى سەعدى كوڕى ڕەبیعدا بگەڕێن، پیاوێكى 

ئەنصارى ڕۆیشت و بە بریندارى دۆزییەوە. بەزەحمەت هەناسەی بۆ دەدرا، لێى پرسى 
“حاڵت چۆنە؟” وتى “سەالمم بگەیەنە بە پێغەمبەر، لەودیو ئوحودەوە هەست بە 
بۆنى بەهەشت دەكەم، سەالمم بگەینە بە هۆزەكەم و پێیان بڵێ سەعدى كوڕی 
 ڕەبیع پێتان دەڵێت ئەگەر هەتا یەكێكیان مابێت و دەستى دوژمن بگاتە پێغەمبەر 
هاوەڵەكە  نییە.”2  پاساوێكتان  و  بیانوو  هیچ  خوا  الى  ئەوا  )َعلَْيِه َصَلٍة َوَسَلم(، 

لەتەنیشتیدا مایەوە تاكو گیانى سپارد، ئەوجا هات بۆ الى پێغەمبەر و وتەكانى 
سەعدى بۆ گێڕایەوە.

لەم نێوەندەشدا ئەوانەى داوای بەدەستهێنانى شەرەفى شەهادەتیان كردبوو، 
خوا نزاكانی قبووڵكردن. ئەنەسى كوڕى نەضر و عەبدوڵاڵى كوڕى جەحش و 
حەمزەى كوڕى عەبدولموتەللیب )رضَي اهلُل َعنُْهم( دوعاكانیان گیرابوو.. گیرابوو 
و فڕین بەرەو ئاسمانى شەهیدان. ئەوانەشی مابوونەوە لە ناو گۆمى خوێندا 
نوقوم بووبوون. ئوحود بە فرمێسكى خوێنینەوە دەگریا، گریانێك جیاواز لە 
شەهیدكراوە.  َعلَْيِه(  َوَسلُمُه  اهلِل  )َصَلواُت  پێغەمبەر  دەزانرا  وا  گریانێك  تر.  گریانى 
ڕۆحى  و  دەكواڵن  داخەوە  و  پەژارە  بە  دڵەكان  دەنگۆیەوە  ئەو  لەئەنجامى 
مەعنەوییان لەرزەى پێكەوتبوو. هەندێكیان بیریان لەوە دەكردەوە بڕۆنەوە بۆ 

بن كثري، البداية و الهناية ٣٤/٤. بن هشام، السرية النبوية ٣2/٤؛ اإ 1. اإ

بن هشام، السرية النبوية ٤٤/٤؛ احلامك، املسستدرك ٣/222-221.  2. اإ
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مەدینە و جەنگاوەرى تر ئامادە بكەن و بیانهێنن. هەندێكیشیان بۆچوون و 
شپرزەییدا  لەوپەڕى  هەموویان  كە  ساتەوەختێكدا  لە  هەبوو.  تریان  نەخشەى 
دەكرد هاوارى  بوو  مالیك  كوڕى  كەعبى  دەنگى  لە  گوێیان  كتوپڕ   بوون، 
)هۆ گرۆى موسڵمانان، مژدەتان  اللّە.  أَبِْشُوا هذا رَُسوُل  املُْسلِِمیْن!  َمْعَشَ  “یَا 

لێبێت ئەوە پێغەمبەرى خوایە!(”1 

ئەو هاوارە لە ڕۆژى ئوحوددا وەك هاواری زیندووبوونەوەى پاش مردن وەها 
لەدەوری  بانگەوازەكەوە چوون و سەرلەنوێ  بەدەم  بەجارێك  بوو. موسڵمانان 
ئازیزدا كۆبوونەوە. هەندێكیان وەك پەروانە بەدەوریدا دەهاتن و دەچوون و بە 
جەستەیان دەیانپاراست، هەندێكیان سەرقاڵی دەرهێنانى هەردوو پارچەى كاڵوە 
تریشیان  هەندێكی  پیرۆزیدا چەقیبوو،  بە ڕوخساری  كە  بوون  ئاسنینەكەى 
بانگەوازیان دەكرد موسڵمانان ڕووبكەنە ئەو شوێنە. هەموویان هەوڵیان دەدا 
بپارێزن.  خۆیان  چاوى  وەك  َوَسلَّْم(  وَصْحِبِه  آِلِه  َوَعلى  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  خوا  پێغەمبەری 
تر  جارێكى  كەواتە  سەروەر.  ددانێكى  قوربانی  بكەنە  ژیانیان  ئامادەبوون 

كۆبوونەوە بەدەوریدا، سوێندیان خوارد كە ئیتر هەرگیز بەجێى نەهێڵن. 

جڵەوى  تر  جارێكى  هەرەمەزن  سەركردەى  مرۆڤایەتی،  شانازیی  مایەی 
كارەكانى گرتەوە دەست، تاكو ستراتیژێكى نوێ پیادە بكات و دەست بەسەر 
لەم  مەبەست  چیاكە.  پشت  كشایەوە  ئەسپایی  بە  بگرێتەوە.  بارودۆخەكەدا 
هەنگاوەش، دانانی پالنێكی نوێ و دووبارە ڕێكخستنەوەی ڕیزەكان بوو. واتە 
دەستى كرد بە نەخشەكێشان بۆ ئەو قۆناغە، یان بڵێین بۆ تابلۆى سێیەم، كە 

بە سەركەوتن كۆتایى پێ دەهات.2 

بن كثري، البداية و الهناية ٤/٣5. بن هشام، السرية النبوية ٣2/٤؛ اإ 1. اإ

بن كثري، البداية و الهناية ٤/٣5. بن هشام، السرية النبوية ٣2/٤؛ اإ 2. اإ
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د. لە شكستەوە بۆ سەركەوتن
بوو، چونكە  بوو. سەركەوتن  ئاشكرا  تابلۆى سێیەمە سەركەوتنێكى  ئەم 
نان.  ڕاویان  و  دوایان  كەوتنە  موسڵمانانیش  دواوە.  كشایە  و  تۆقی  دوژمن 
بدات  ئەمجارەیان  و  بخاتەوە  ڕێك  تر  هێرشێكى  بوو  وا  نیازی  ئەبوسوفیان 
بەسەر مەدینەدا. بەاڵم صەفوانى كوڕى ئومەییە پێى وت “ئەى ئەبوسوفیان 
هەموو  هەتا  بە محەممەد  بگات  دەستمان  بگەڕێینەوە، چونكە مەحاڵە  با 
ئەوانەى دەورى لەناو نەبەین. ئێستا سەركەوتنێكمان بەدەستهێناوە، با نەیگۆڕین 
بە شكست!” ئەم قسانە واى لە ئەبوسوفیان كرد پاشگەز ببێتەوە لە هێرشێك 
كە ئەنجامێكى لێڵ و گوماناوى هەبوو. لەڕاستیدا ئەویش هەمان ڕای هەبوو، 

بۆیە بەرەو مەككە ملی ڕێگەیان گرتەوە بەر.1

خوا  پێغەمبەری  نەخوازراو،  چارەنووسێكی  لە  نزیكبوونەوە   لەپاش 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( سەركەوتنێكى ئاشكراى تۆماركرد. هەروەك بەوەش قەدەر بیەوێت 

وانەیەكى وا بە هاوەاڵن بڵێتەوە كە: خواى بااڵدەست تەنها بە فەزڵ و بەخشندەیى 
خۆشەویستەكەى.  پێغەمبەرە  خەاڵتى  كردە  سەركەوتنی  خۆی  چاودێرى  و 
شمشێرەكانى ئێوەش تەنها هۆكارى ڕوواڵەتى بوون، ئەگینا هەر خوا خۆیەتى كە 

پێغەمبەرەكەى لە سەركەوتنێكەوە بۆ سەركەوتنێكى تر دەبات.

ئەوە ئەو سەركەوتنانە بوون كە لە سەرەتا و كۆتایى ئوحوددا بەدەستهاتن. 
خاوەنی  بزانرێت  تاوەكو  ئاراوە  هاتە  كاتی  شكستێكی  نێوەندەشدا  لەو 
ئەوەتا  َوَسلَّْم(.  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  سەروەرە  پێغەمبەری  سەركەوتنەكان  ڕاستەقینەی 
پێغەمبەرەكەى  پەروەردگار تەنانەت لە سەختترین ساتەكانیشدا دەستبەردارى 

بن كثري، البداية و الهناية ٤/51. بن هشام، السرية النبوية 5٤/٤-55؛ اإ 1. اإ
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نابێت، ئەو سەركەوتنەشى پێبەخشى كە پەیمانى پێدابوو. ئەم ئایەتە پیرۆزەش 
تیشك دەخاتە سەر ئەو تابلۆیە:

ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  زبچ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ 
ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ېرب

)آل عمران: 153-152( 

"سوێند بێت، خوا بەڵێنی خۆی بۆ ئێوە بەڕاستی بردە سەر، هەر بە مۆڵەت و 

یارمەتیی ئەو، )دوژمنتان( بەگیرهێنا و تێكتان شكاندن. هەتا ئەوكاتەی ساردیی 

ڕوویتێكردن و بوو بە كێشەتان لەسەر هەندێك شت و، )لە فەرمانی پێغەمبەر بە 

كە  نیشاندان  شتی  هەندێك  ئەوەی  دوای  یاخیبوون  سەنگەرەكانتان(  چۆڵكردنی 

دەستی  لەوەودوا  قیامەت.  هەشتانە  و  دەوێت  دنیای  هەتانە  دەكرد.  لێ  حەزتان 

خوا  بەڕاستی  بێت،  سوێند  بكاتەوە.  تاقیتان  تا  دوژمنان(  )لە  كۆتاكرد  ئێوەی 

لێتان خۆشبوو، خوا فەزڵ و ڕێزی هەیە بۆ ئیمانداران. ئیتر  چاوپۆشی لێكردن و 

ئەوەبوو كە )بەگیرهاتن و كشانەوە و شپرزە و پەرتوباڵو بوون( خۆتان هەڵدەگێڕا 

بە كێوی ئوحود و دەوروبەریدا و ئاوڕتان لە كەس نەدەدایەوە، لەكاتێكدا لەالكەی 

بگەڕێنەوە  خوا  بەندەكانی  )ئەی  دەكردن:  بانگی  بەدواتاندا  پێغەمبەریش  ترەوە 

)بە  پێغەمبەرەوە،  دڵی  كردە  خەفەتتان  و  خەم  ئێوە  ئەوەبوو  جا  ڕامەكەن(.  و 

دەنگوباسی  )بە  ئێوەوە  دڵی  پەژارەی كردە  و  نافەرمانیتان خوای گەورەش( خەم 

برینداربوونی پێغەمبەر و شەهیدبوونی( تاوەكو خەفەت نەخۆن بۆئەوەی لەدەستان 
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چووە و ئەوەش كە خوا تووشی كردن و بەسەری هێنان. خوا ئاگادارە لەو كار و 

كردەوانەی ئەنجامی دەدەن."

لەنێوان ئێوە و خواوەنددا بەڵێن و پەیمان هەیە. خوا دەفەرمووێت:

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  زبڦ 
چرب  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

)البقرة: 40(

"بەوەفا و بەئەمەك بن و پەیمانەكەم جێبەجێ بكەن، ئەوسا منیش پەیمانی 

خۆم بەجێ دەهێنم." 

ئەو بەڵێنە هەرگیز لەالیەن پەروەردگارەوە هەڵناوەشێتەوە، بەاڵم ئەگەر ئێوە 
نەیبەنە سەر، ئەوا خواش هەر بەو شێوەیە دەكات. ئەوەتا دەڵێت: خواى مەزن 
لە ئوحوددا پەیمانی خۆى بردە سەر. چونكە ئێوە بە ویست و مۆڵەتی ئەو 
دەجەنگان. بەاڵم لەبەرئەوەى سەرپێچیتان كرد و كۆدەنگ نەبوون سەبارەت بە 
فەرمانەكەى پێغەمبەر، بۆیە ڕووخان و شكست بەشتان بوون. لەبرى ئەوەى 
كەمێك ئۆقرە بگرن و ئەو دەستكەوتانەى كە دەبوو دواتر بۆی بهاتنایە، پێنج 
سەروەرى  بەڵێ،  نەكرد.  فەرمانتان  چاوەڕێی  و  هاتن  بۆی  زووتر  خولەك 
لەناو خێوەتەكەیدا چاوەڕێى كاتى گونجاو بوو  پێغەمبەران )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( 
تاكو ئەو فەرمانە دەربكات. بەاڵم ئێوە پەلەتان كرد و بەو هۆیەوە دووبەرەكى 

كەوتە نێوانتانەوە.

دەكرێن،  چۆڵ  سەنگەرەكان  و  دەكەوێت  تێ  پشێوییان  بەرەكان  كاتێك 
چەندەها  نوێ  بڕیارێكى  هەر  چونكە  سەرهەڵدەدات.  پشێوی  و  دووبەرەكی 
ڕێگەیەكى  بۆچوونێكیش  خاوەن  هەر  دەكەوێتەوە.  لێ  جیاوازی  بۆچوونی 
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تایبەت بە خۆى دەگرێتە بەر، بەوەش یەكبوون و یەكڕیزی هەرەس دەهێنێت. 
بێداربوونەوە.  ئەوسا  ئیتر  دان،  نیشانی  كە  نیشاندان  ئەوەى  خوا  كاتێكیش 
ئەوەش شایستەى ئێوە نییە، چونكە ئێوە لە نزیكانن، لەوانەیە ئەوە بۆ خەڵكى 
تر دروست بێت، بەاڵم بۆ ئێوە دروست نییە كە وەك خەرمانەى مانگ دەورى 
پەیامى پێغەمبەرایەتیتان داوە و ڕاستەوخۆ وانەكانتان لەوەوە وەردەگرن. خۆ 
پێشتر ئێوە بەشێوەیەك بوون سەرتاپا ڕەزامەندیی پەروەردگارتان بەدەستهێنابوو. 
كەچی كاتێك هەندێك شتتان بینى كە حەزتان لێبوو -شمەكی سەر بە دنیا 
بوون و بایەخێكی ئەوتۆیان نەبوو- خوا لە دەستی سەندنەوە و بێبەشى كردن. 
چونكە ئەگەر تەنها بەتەنگ ئامانجى قیامەتەوە بوونایە، ئەوا دنیایش ڕووى 

تێ دەكردن.

لەكاتێكدا  ئەمە  دنیا.  داخوازی  بوونە  ئێوە  جۆرەكان  لە  بەجۆرێك  بەاڵم 
دەبوو تەنها قیامەتتان بكردایە بە تەوەر و چەقى تێكۆشانتان، سروشتیى ئەمە، 
دونیاش بەڕاكردن دەهات بەشوێنیاندا. بەاڵم لە بیرتان نەچێت، سوێند بێت كە 

خوا ئێوەی بەخشی و لێتان خۆشبوو.

كەواتە پاش ئەو هەژانە سەختە، پێغەمبەری سەروەرمان )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( 
ترسى  هەركە  ئەوەتا  بزانین.  بە سەركەوتنى  كە  بهێنێت  بەدەست  ئەوە  توانى 
خستە دڵیانەوە، یەكسەر ئەبوسوفیان و جەنگاوەرەكانی بەپەلە ڕوویان كردەوە 

مەككە، پێغەمبەریش )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَعلى آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم( گەڕایەوە بۆ مەدینە.
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3. بەرەو حەمرائولئەسەد
نوعەیمى كوڕی مەسعود كە هێشتا موسڵمان نەبووبوو و ڕووناكیى خۆری 
درەخشانى هیدایەتی بەسەردا هەڵنەهاتبوو، بە "شەیتان" ناوبانگی دەركردبوو. 
نوعەیم خاوەن توانا و ژیرییەكی دەراسا بوو. لە ئوحودیشدا ئەم شەیتانییەی 
َلُم( َلُة َوالسَّ  بەوپەڕی خەستوخۆڵی بەكارهێنا. ئەوەبوو هات بۆالی پێغەمبەر )َعَلْيِه الصَّ
 و وتى “ئەبوسوفیان سەرلەنوێ هێزى خۆی جەمكردووەتەوە و دێتەوە سەرتان، 

بێهودە مەجەنگن، خۆتان بەدەستەوە بدەن!”1

هێشتا  و  مەدینە  دەگەیشتەوە  تازە  َعلَْيِه(  َوَسلُمُه  اهلِل  )َصَلواُت  خوا  پێغەمبەرى 
سەرەى تیماركردنى بریندارەكان نەهاتبوو، كەچی هەواڵی ئەوەی پێ دەگات 
كە ئەبوسوفیان بە سوپاكەیەوە گەڕاوەتەوە و بەنیازە دووبارە هێرش بكاتەوە. 
لەناویاندا كەسانێك  لێدەكرا، چونكە  هەرچەندە زۆرێكیان چاوەڕێی مردنیان 
هەبوون برینەكەیان ئەوەندە سەخت بوو تواناى هەستانەوە و ڕۆیشتنیان نەبوو، 
 كەچى سەربارى ئەوەش هەموویان ڕاپەڕین و بەرەو حەمرائولئەسەد)َحْمراء الََسد(
دژى  پێغەمبەرەوە  لەالیەن  بوو  هەڕەشەئامێز  هەنگاوێكى  ئەوە  كەوتنە ڕێ. 
بتپەرستانى مەككە تاكو بیانترسێنێت و جموجوڵیان ئیفلیج بكات. لە مەدینە 
فاڵن  لە  سبەینێ  با  بوون  لەگەڵمان  دوێنێ  ئەوانەى  “تەنها  كە  دا  جاڕى 

جێگەدا كۆببنەوە، دەڕۆین بەدوای سوپاكەى قوڕەیشدا!”2

سەختى  بە  كە  ئەوانەش  تەنانەت  بریندارەكان  بانگەوازە،  ئەو  دوابەدواى 
بریندار بووبوون و چاوەڕوانى چارەسەر و تیماریان دەكرد، وەك ئەوەی مردوو لە 

بن كثري، البداية و الهناية 5٠/٤. بن هشام، السرية النبوية 5٤/٤؛ اإ 1. اإ

بن كثري، البداية و الهناية ٤/٤8-٤٩.  بن هشام، السرية النبوية 52/٤؛ اإ 2. اإ
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گۆڕ بێتە دەرەوە، ئاوەها هەڵسان و لە جێگەى دیاریكراودا كۆبوونەوە. بەڵێ، 
مردووی گۆڕستانی  )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم(  خوا  پێغەمبەرى  ژیانبەخشی  دەنگی 
دەژیاندەوە، وەك ئەوەی ئەم دێڕە شیعرەى ئیمام بوصەیرى بسەلمێنن كە دەڵێت:

أَْحيَا اْسُمُه ِحنَي يُْدَعى َدارَِس الرَِّمِم.. لَْو نَاَسبَْت قَْدرَُه آياتُُه ِعظاَمَ 

"ئەگەر موعجیزە و كارە دەراساكانی حەزرەتی موستەفا هاوشانی گەورەییەكەی 
بوونایە، ئەوا كاتێك ناوی پیرۆزی دەبرا، ئێسك و پروسكی ناو گۆڕەكان زیندوو 

دەبوونەوە."

ئازیز  پێغەمبەرى  پڕ سۆزى  و  شیرین  یادى  جێگەیەكدا  هەموو  لە   ئیتر 
پڕ  هاواری  و  سەدا  چوارالوە  هەر  لە  بەرگوێ،  دەهاتە  أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم(  )َعلَْيِه 

جۆش و خرۆش دەزرنگایەوە، وەك بڵێیت ئیسرافیل فووى كردبێت بە "صور"دا 
و هەمووان لە گۆڕەكانیان هاتبنە دەرەوە ئاوا ڕایان دەكرد. 

مێژوو باسى ئەوە ناكات لەناو بریندار و دەست و قاچ بڕاوەكاندا كەسێك 
هەبوو  قرتابوو،  قۆڵی  بوو  تیایاندا  بانگەوازەكەوە.  بەدەم  نەچووبێت  هەبێت 
دابنیشێت  نەبوو  كەسێك  بەاڵم  دەهات،  و  دەخشاند  خۆیدا  بەدواى  القەكانى 
و نەیەت. عەبدوڕڕەحمانى كوڕی عەوف دەفەرمووێت “كەسی وای تێدابوو 
نەیدەتوانى بە ڕێگەدا بڕوات، بەكۆڵ هەڵمان دەگرت. هەشبوو نەیدەتوانى شمشێر 

بگرێت بەدەستەوە. ئەم سوپایە ڕۆیشت و بە ئامانجى خۆشى گەیشت.”1

ئەم هەواڵە گەیشتەوە قوڕەیشییەكان، لەرزیان لێنیشت، ئەبوسوفیان كاتى 
بەفیڕۆ نەدا و هەڵهاتنى بە باشترین ڕێگەچارە زانى. سوپاى موسڵمانانیش 
سەركەوتنەوە  دروشمی  و  تەكبیر  بەدەم  هێنابێت-  شكستى  دەبینرا  وا  -كە 

بن كثري، البداية و الهناية ٤٩/٤.  بن هشام، السرية النبوية 52/٤؛ اإ 1. اإ
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برینى  و  دا  پشوویان  لەوێدا  مانەوە،  ڕۆژ  سێ  حەمرائولئەسەد.  گەیشتنە 
ماددى و مەعنەوییان ساڕێژ بوو.

لەو هەڵمەتەدا كەس زیانى پێنەگەیشت. لەوالشەوە ئەبوسوفیان كە الفى 
سەركەوتنى لێدەدا، هەر كە بیستى پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( بە سوپایەكەوە 

بەرەو ئەو دێت، تۆقى و بەبێهیوایی بەرەو مەككە هەڵهات.1 

ئێستا با بپرسم: ئایا براوە قوڕەیشى هەڵهاتوو بوو یان سوپاى موسڵمانی 
هێرشبەر؟ هیچ سەركردەیەكى سەربازی نییە لە توانایدا هەبێت وەها دۆڕانێك 
وەربگێڕێت بۆ ئەو جۆرە سەركەوتنە ئاشكرایە. بۆیە لێرەدا جێ پەنجە و مۆرى 

فەتانەتی ئەو سەروەرە بە هەموو ڕوویەكییەوە دەبینین.

خوێنەرى بەڕێز! لە بڕگەكانی ڕابردوودا هەوڵماندا تیشكێك بخەینە سەر 
لە  َوَسلَّْم(  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  سەروەرمان  پێغەمبەری  سەربازییانەی  ڕێوشوێنە  ئەو 
بە  ناچاربووم  لەبەرئەوەی  جا  بەر.  گرتوونیەتییە  ئوحوددا  و  بەدر  جەنگى 
زمانی كەسێكی عەوام گەورەیی و لێهاتوویی ئەو سەركردە مەزنە باس بكەم، 
ئەوا ڕەنگە شتانێكم وتبێت كە سەری ئێشاندبن و ڕۆحتانی ڕەنجاندبێت. بۆیە 
دەخوازم خوای گەورە بە میهری خۆی بمبورێت و ئێوەی هێژاش چاوپۆشی 

لە كەموكورتییەكانم بكەن.

أ. گۆڕانكاریی بەردەوام لە ستراتیژدا
بە  پەیوەندیدار  الیەنێكی  بە چەند  ئاماژە  بەكورتى  دەدەین  هەوڵ  لێرەدا 
پێغەمبەری خواوە )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( بكەین چ لە بەدر و چ لە ئوحودیشدا، 

بن كثري، البداية و الهناية ٤/51. بن هشام، السرية النبوية 55/٤؛ اإ 1. اإ



1٦5 پێغەمبەری خوا؛ فەرماندە و سەركردەی سوپا

كە سەرەتا و كۆتاییەكەى سەركەوتن و ناوەڕاستەكەشى لەرزە پێخستن بوو:

پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( لە بەدردا تاكتیكێك و لە ئوحوددا تاكتیكێكى 
تر و لە خەندەقیشدا شێوازێكی تری جیاوازی پەیڕەوكرد. بۆ هەر جەنگێك 
تەكتیكێكى تایبەتى هەبووە، ئەوەش پالن و پێشبینییەكانی دوژمنى ئاوەژوو 
زیانى  كەمبوونەوەى  هۆى  دەبووە  و  دەكردن  سەرسامى  تووشى  و  دەكردەوە 
پێغەمبەردا  جەنگەكانى  كۆی  لە  موسڵمانانەى  ئەو  ژمارەی  موسڵمانان. 

شەهیدبوون، سەد شەهید و چەندێك دەبن. 

لە  موسڵمانان  بوو،  بێوێنە  سوپاساالرێكى  َوَسَلم(  َصَلٍة  أَفَضُل  )َعلَْيِه  پێغەمبەر 
ناكرێت  كە  دەژیان  ڕاستەقینەدا  بەختەوەریی  كەشی  لە  ئەودا  سەردەمى 
نەیارانی  بازنەی  ئەوەی  بڕوانە؛ سەرباری  تۆ  ببێتەوە.  دووبارە  تر  جارێكی 
تا بڵێیت بەرفراوان بوو و عەرەب و عەجەمی دەگرتەوە، كەچی بە زیانێكی 
و  بەدەستهێنا  گەورەی  سەركەوتنی  جەنگەكاندا  كۆی  لە  كەمەوە  ئێجگار 
لەسەر  خۆى  نەسڕاوەی  نەخشى  بەوەش  بێگومان  ئەنجامدا.  مەزنی  كاری 

پەڕاوی مێژوو واژووكرد. 

بەڵێ، لە ئەحوددا تەكتیكێكى ترى جیاوازى بەكارهێنا لەوەى كە لە بەدردا 
چەند  و  هەڵبژارد  تایبەتى  فیداكارى  ژمارەیەك  ئوحوددا  لە  كرد.  پیادەى 
ئەركێكى تایبەتى پێ سپاردن. هەروەها جێگەى بۆ تیرهاوێژەكان دیاریكرد، 
دەستە  بە  هاوكات  سەریان.  بكاتە  هێرش  پشتەوە  لە  دوژمن  نەهێڵن  تاكو 
تێدا  كێبڕكێى  هەستى  و  ورە  و  دەخست  ڕێك  ڕیزەكانى  خۆى  پیرۆزەكانى 
دەبزواندن. واتە بەجۆرێك ڕەفتاری دەكرد كە هەستى خۆزگە بەیەكخواستنى 
بەدەست  دا  شمشێرێكى  نموونە؛  بۆ  دەورووژاند.  هاوەاڵندا  دەروونى  ناو  لە 
ئەبودوجانەوە تاكو مافى خۆى بداتێ. هەر كە پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعَلْيِه( 
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بە  سەرى  و  دەڕوات  دوژمندا  ڕیزەكانی  بەناو  فیزەوە  بە  ئەبودوجانە  بینی 
جەمەدانە سوورەكەى بەستووە، فەرمووى “ئەمە ڕۆیشتنێكە خوا پێی خۆش 
زانایان  سۆنگەیەوە  لەم  ڕێگەپێدراوە.”1  جێگایانەدا  جۆرە  لەم  بەاڵم  نییە، 
فەرموویانە “واباشە سەربازان سمێڵیان درێژ بكەنەوە، تاكو سامیان لە دڵى 
جەنگدا  بەرەى  لە  “جەنگاوەران  فەرموویانە  تەنانەت  بێت.”  زیاتر  دوژمندا 

چەندە مردنیان لەال بێ بایەخ بێت و فیز لێ بدەن، ئەوەندە باشترە.”

پێغەمبەر )َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( ئەو تاكتیكەى لە جەنگى بەدردا بەكار نەهێنا، 
هان  پێشبڕكێ  بەرەو  هاوەڵەكانى  و  كرد  پیادەی  ئوحوددا  لە  دەبینین  بەاڵم 
دەدا. هەریەكەیان لەالی خۆیەوە ئاواتی دەخواست خۆی ئەو كەسە بێت كە 
شمشێرەكەی سەروەر وەردەگرێت. بەاڵم ئەو شمشێرەكەى دایە دەست ئەبودوجانە. 
بە دڵ و بە گیان بجەنگن و  پاڵەوانانى تریش  ئەوەش واى كرد فیداكار و 

هەریەكەیان ببێتە ئەبودوجانەیەك بۆخۆی.

ڕێكارێكی دیكەش كە لە ئوحوددا پیادەی كرد، بریتى بوو لە بەشداری 
پێكردنی ئافرەتان. ئەوەبوو لە پێشدا باسى ئەو پاڵەوانێتییەمان كرد كە هاوەڵی 

پایەبەرز خاتوو نوسەیبە نواندى.

فاتیمەش  خاتوو  داخۆ  كە  المان  نییە  ڕوون  ئێستا  هەتا  لەوە،  بەدەر 
بۆمان  سیرە  سەرچاوەكانى  بەاڵم  نا،  یان  كردووە  بەشدارى  جەنگەدا  لەو 
سڕیەوە.  باوكى  ڕوخساری  خوێنى  جەنگەكەدا  كۆتایی  لە  كە  دەگێڕنەوە 
پارچە  ناگیرسێتەوە،  ئاو  بە  خوێنەكە  كە  دەردەكەوێت  بۆى  كاتێ 
بەوشێوەیە  و  برینەكە  سەر  دەخاتە  خۆڵەمێشەكەى  و  دەسوتێنێت  حەسیرێك 

بن كثري، البداية و الهناية ٤/15.  بن هشام، السرية النبوية 1٣/٤؛ اإ 1. اإ
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پێغەمبەر  مەبەستەكانی  لە  یەكێك  كەواتە  دەگیرسێتەوە.1   خوێنەكە 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَعلى آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم( لە بەشداری پێكردنی ئافرەتان ئەوەبووە یارمەتى 

برینداران بدەن و ورەیان بەرز بكەنەوە.

ب. هۆكارى شكستە كاتییەكەى ئوحود
پێویستە دان بەوەدا بنرێت كە لە ئوحوددا چەند درز و كەلێنێك لەنێوان 
چەند  ئەم  بۆ  ئاماژە  دەتوانین  دروستبوون.  سەركەوتنەكەدا  تابلۆى  هەردوو 

هۆكارەی خوارەوە بكەین:

هۆكارى یەكەم:

پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَعلى آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم( هەر لە سەرەتای كارەكەوە 
لەگەڵ ئەوەدا بوو لەنێو مەدینەدا بمێننەوە و جەنگی بەرگری ئەنجام بدەن و 
ستراتیژێكی ئەرێنی پەیڕەو بكەن. گەر جۆش و خرۆشی هاوەاڵن نەبووایەتە 
كردندا  گوێڕایەڵی  لە  وردەكارییەی  بەو  كردنیان  دەرك  بەرامبەر  لە  ڕێگر 
ڕەها  گوێڕایەڵی  بوو  ئەوان  لەسەر  ئەوەی  وادا  بابەتێكی  لە  كە  هەبوو، 
جەنگدا  لەنێو  كە  بووترێت  تیرهاوێژانەش  بەو  سەبارەت  دەكرێت  ئەمە  بوو. 
شوێنەكەیان چۆڵكرد. ئەوا دەكرێت ئەم جیاوازی بۆچوونە بە هۆكارێكی ئەم 

شكستە هەژماربكرێت. هەرچەندە شكستێكی كاتیش بوو.

1. صيح البخاري، املغازي 2٤؛ صيح مسمل، اجلهاد 1٠1؛ �نن الرتمذي، الطب ٣٤.
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هۆكارى دووەم: 

هاوەاڵن لەگەڵ ناخ و سروشتى خۆیاندا كەوتنە ملمالنێیەكى سەختەوە. 
ئاخر ئەوە ئاكاری ئەوان نەبوو ئارەزووی دنیا بكەن، ئەم ڕاستییەشیان هەر ئەو 
دەمە سەلماندبوو كە هەرچییان لە مەككە هەبوو بەجێیان هێشتبوو و كۆچیان 
ئاخیرەت  لە  بوون  نزیك  تەواو  ساتەوەختەدا  لەو  ئەوان  مەدینە.  بۆ  كردبوو 
)دواڕۆژ(، بۆیە خۆخەریككردن بە دەستكەوت و سامانى دنیاوە، سەبارەت 
بەوان كە لە نزیكانى خوا بوون بە بێئاگایى لەقەڵەم دەدرا. لەبەرئەوە خواى 
میهرەبان ویستى وابوو سزایەكى جەستەیى ئەو مرۆڤە بژاردانە بدات. ئەوەش 
سزایەك بوو تایبەت بەوانەی كە پایەی هاوەڵێتی پێغەمبەریان بەدەستهێنابوو. 
بەڵێ، ڕەنگە ئەوەی بۆ ئێمەومانان بە چاكە و پاداشت دەنوسرێت، سەبارەت 

ِبنَي�" بەوان بە گوناهـ دابنرێت. چونکە "َحَسَناُت الَبْرَاِر َسيِّئَاُت الُْمَقرَّ

هۆكارى سێیەم:

دەكرێت بوونى سەركردەیەكى بلیمەتى وەك خالیدى كوڕى وەلید لە ڕیزەكانى 
بژمێرین.  شكستە  ئەو  هۆكارەكانى  گرنگترینى  لە  یەكێك  وەك  بەرامبەردا 
چونكە خوا سیفەتى سەركەوتنى بەردەوامى بۆ خالیدى كوڕى وەلید پاراست، 
بۆ  مەزن  خزمەتى  چەندین  ئەنجامدانى  بە  هەستا  دواتر  كە  خالیدەى  ئەو 
ئەو  لەبەرامبەر  بوو  پێشوەختە  پاداشتێكی  خۆیدا  لە  ئەوەش خۆی  ئیسالم. 
چاكانەى لە ئایندەدا ئەنجامی دەدان. چونكە ئەو هەڵمەت و نەبەردییەی كە 
نازناوى "شمشێرى خوا" یان سیفەتى "هەمیشە سەركەوتن"ی بە خالید بەخشى، 
خۆ  دەكوتییەوە.  پێ  فارسەكانی  و  ڕۆم  سەرى  وەك چەكوش  داهاتوودا  لە 
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ئەگەر خالید لەو جەنگەدا ببەزیایە، ئەوا لەوانەبوو نەیتوانیایە بەو ڕۆحیەتە 
بەرزەوە خزمەت بە ئیسالم بكات.

هۆكارى چوارەم:

هەڵنەگرتبوو،  بەدریان  جەرنگی  بەشداریكردنی  شەرەفی  كە  ئەوانەى 
بەردەوام نزا و پاڕانەوەى گەرم و بەكوڵیان دەكرد و ئاواتیان ئەوەبوو پەروەردگار 
نزاكانی گیراكردن و وەاڵمى  شەهادەتیان خەاڵت بكات. خواى میهرەبانیش 
دانەوە و ئەو نیشانە بەرزەى پێشكەشكردن. لە ساتەوەختی هەژانەكەی ئوحوددا 
كاتێك ئەنەسى كوڕى نەضر چاوی بەو هاوەاڵنە كەوت كە بەهۆى باڵوبوونەوەى 
پڕوپاگەندەى شەهیدبوونى پێغەمبەرەوە چۆكیان دادابوو و شڵەژابوون، ڕووى 
كردە ئاسمان و فەرمووى “خوایە، من داواى لێبوردن و لێخۆشبوونت لێدەكەم 
لەوەى ئەمانە دەیكەن!” دواتر تا دەنگی بڕ بكات هاوارى كرد “ئێوە دواى 
مردنى پێغەمبەر ژیانتان بۆچییە؟” ئینجا شمشێرەكەى هەڵكێشا و كەوتە وێزەی 
دوژمن تا ئەو ساتەی شەهیدبوو. چونكە پەلەی دیدارى ئەو پێغەمبەرەى بوو 

)َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( كە واى دەزانى شەهیدبووە.1

بەڵی هەروەك بڵێیت تەواوی نزاكانی پاڵێوراوی شەهادەت قبوڵ بووبوو.
بێت!  مەحروم  لێی  و  بكات  پلەیە  ئەو  داوای  مرۆڤ  بووە  كەی  خۆ  جا 
ئەوەتا پاش چەندین سەدە دوعای كەسێكی وەك سوڵتان موراد لە یەكێك لە 
بە  منیش  بخەو  سەر  موحەممەد  ئومەتی  “خوایە  شێوەیەیە  بەم  غەزاكانی 
و  دەهێنن  بەدەست  سەركەوتن  موسوڵمانان  دەبێت  ئەوە  بگەیەنە!”  شەهادەت 

بن كثري، البداية و الهناية ٤/ ٣1-٣2. بن هشام، السرية النبوية ٣2/٤؛ اإ 1. صيح البخاري، اجلهاد 12؛ اإ
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پاش كەمێكیش لەنێو شەهیدەكان سوڵتان دەدۆزنەوە. خوای پەروەردگار ئەو 
نزایانە قبوڵ دەكات كە بەدڵ و گیان ئەنجام دەدرێن. ئەو هەموو نزایانەش 
كەهاوەاڵن بۆ شەهادەت ئەنجامیان دەدا لەنێو جەرگەی ئوحوددا قبوڵ بوون، 

شەهید بوونی ئەو هەموو كەسەش لە ڕواڵەتدا وەك شكست دەركەوت.

هۆكارى پێنجەم:

بریتى  ئوحود  جەنگى  دەڵێت:  گەورەكان  ئەقڵە  خاوەن  لە  یەكێك  وەك 
جەنگی  واتە  داهاتوو.  هاوەاڵنى  و  ئەوكاتە  هاوەاڵنى  نێوان  جەنگى  لە  بوو 
پێغەمبەر  هاوەڵى  بووبوونە  و  بووبوون  موسڵمان  كە  بوو  كەسانە  ئەو   نێوان 
لە  و  هاوەڵ  دەبوونە  داهاتوودا  لە  كە  ئەوانەی  لەگەڵ  َوَسلَّْم(،  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى 

ئەو  نموونەی  لە  دەبینی.  گرنگیان  ڕۆڵى  چەندەها  ئیسالمیدا  فتوحاتى 
هاوەاڵنەش: خالیدى كوڕى وەلید و عەمرى كوڕى عاص و عیكریمە و ئیبن 
نەدەگرت، جا  بەرگەى دۆڕاندنى  ناخ و سروشتیان هەرگیز  ئەمانە  هیشام. 
بۆئەوەی بەبێ زامداركردنی شكۆیان موسڵمان ببن، دەبوو لەرزە پێكەوتنێكی 

كاتی لە ئوحوددا -لەبەر خاترى ئەوان- بەسەر موسڵماناندا بێت.1

هۆكارى شەشەم:

هەبوو  بۆی  نمایانە.  یەكتاپەرستیش  وانەیەكى  ئەمانەدا  لەپاڵ 
هەندێكیان  لەالى  ڕوواڵەتییەكانی  هۆكارە  كاریگەریی  بەدر  سەركەوتنەكەى 

1. بهديعوززەمان �هعيدی نووریس، تيشكهاكن ٧.



171 پێغەمبەری خوا؛ فەرماندە و سەركردەی سوپا

زیاد لە پێویست گەورە كردبێت.. ڕاستە هەستی شانازى و سەروەرى لەبەردەم 
با  دوژمناندا هەستێكى پەسەندە، بەاڵم لە حاڵێكدا ئەگەر ئەوجۆرە هەستە 
خواویستی  كەسانى  بە  سەبارەت  ئەوا  هاتبێت،  خەیاڵیاندا  بە  بێت  كەمیش 

هاوشێوەی ئەوان -وەك پێشتر وتمان- بە هەڵە دادەنرا.

شكست یاخود سەركەوتن بەستراوە بە ویستى خواوە، هەر ئەوەش بوو لە 
پاڵ  بدەنە  سەركەوتن  هەندێكیان  ئەگەر  جا  خەاڵتكردن.  سەركەوتنى  بەدردا 
خۆیان و بڕیار و ویستى خوا لەبەرچاو نەگرن، ئیدی ئەودەم "شیركى پەنهان" 
دێتە ئاراوە. دەى خۆ ئەوان فەرسەخ فەرسەخ لە سادەترین جۆرى شیركەوە دوور 
بوون. ئەگەرچى هەمووان باوەڕیان بەوە هەبوو، كەچى خوا ویستى لەم بابەتەدا 
هاوەاڵنی پێغەمبەر )رضَي اهلُل َعنُْهم( بگەیەنێتە پلەى یەقینى ڕاستەقینە. بۆیە 
لەوكاتەدا كە لە لوتكەى سەركەوتندا بوون، شۆكێكى توندى لە ڕیزەكانیاندا هێنایە 
كایەوە. دواتریش لە ساتەوەختێكدا كە هەرگیز چاوەڕێیان نەدەكرد، سەركەوتنى 

پێ بەخشینەوە و، بیری خستنەوە كە ویست و بڕیار تەنیا بەدەستى خۆیەتى:

زب ڎ ڈ   ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ  ڱڱ ڱ   ں ں    ڻ ڻ رب

)آل عمران: 2٦(

خاوەنی هەموو شتێكیت،  تۆ  خوایە هەر  بڵێ:  باوەڕدار  ئەی  پێغەمبەر،  "ئەی 

لە  وەردەگریتەوە  دەسەاڵتیش  و،  بتەوێت  هەركەسێك  بە  دەبەخشیت  دەسەاڵت 

هەركەس بتەوێت. هەركەس بتەوێت بااڵدەستی دەكەیت، هەركەسێكیش بتەوێت 

بەدەست  دەكەیت. هەرچی خێر هەیە هەر  ژێردەستەی  و  و بێ دەسەاڵت  زەلیل 

تۆیە. بێگومان تۆ دەسەاڵتداری بەسەر هەموو شتێكدا."



شانازيى مرۆڤايەتى - نوورى نەمر 172٥

لە ئوحوددا باوەڕداران حەقیقەتی ئەم ئایەتانەیان بە ئاشكراترین شێوە بە 
چاوى خۆیان بینی و بەكردەیی لەگەڵیدا ژیان. بە چاوى خۆیان بینییان كە 
چۆن ویستی خوا هاتە دى. ڕاستە ئەوان دووچارى هەندێك زیانى ڕواڵەتی 
یەقینەوە  و  ئیمان  ڕوانگەی  لە  ڕۆژەدا  لەو  ئەوەى  بەاڵم  بوونەوە،  سادە  و 

بەدەستیان هێنا، هەموو ئەو زیانە ڕوواڵەتیانەی ڕەواندەوە.

نكووڵى لەوە ناكرێت كە شمشێر و خۆپڕچەككردن ڕۆڵی خۆیان هەیە و 
بە هۆكاری سەركەوتن دادەنرێن. بەاڵم دەبێت ئەوە بزانین كە بناغەی هەموو 
كار و هەنگاوێك تەنها و تەنها ویست و ئیرادەى خوایە. چونكە تەنها ئەو 

بااڵدەست و بەتوانایە بەسەر هەموو شتێكدا.

بەڵێ، وەك بڵێیت پەروەردگار لەسەر زوبانی ئەو شكستە كاتییەی ئوحود 
وەرنەگرن،  بەهەند  دەسەاڵتی خوا  و  توانا  ئەگەر  بفەرمووێت:  باوەڕداران  بە 
ئەوا ناگەن بە هیچ ئەنجامێك. ئەوەتا بە چاوی خۆتان دەبینن كە دەكرێت 
سەركەوتن هەڵبگەڕێتەوە و ببێت بە شكست. كەوابێت ئەگەر خوا نەیەوێت 
ئەوا سەركەوتن مەحاڵە، هەروەك چۆن ڕزگاربوون لە شكست بەبێ ویستی 

ئەو مەحاڵە.

هەموو باوەڕدارێك پێویستە ئەم وانە كردارییە فێر ببێت. پێدەچێت هاوەاڵن 
بووبنە نوێنەرى ئێمە بۆ وەرگرتنى ئەو وانەیەى كە دەبوو ئێمە وەری بگرین و 

فێرى ببین..! 

فەرمانی  لە  سەرپێچی  بەهۆی  كاتییەى  سزا  ئەو  دیكەوە،  لەالیەكی 
پێغەمبەرەوە دەرخواردى باوەڕداران درا، وریای كردنەوە و زیاتر هەستیارى و 
 هۆشیارى پێدان لەكاتى دەربڕینى ڕاكانیان لە خزمەت پێغەمبەردا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(�
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لە ڕاستیدا ئەو ئەدەبە بەرزەى هاوەاڵن بەدەستیان هێنا، قازانجێكی هەروا سادە 
و ساكار نەبوو...

توانستی  دەستی  لە  هەموو  ئەویش  دوای  ڕۆژەكانی  و  ڕۆژە  ئەو 
لە  هەمیشە  سەرەنجامیشە  هەرچی  پێدەكرێت.1  ئاڵوگۆڕیان  پەروەردگاردا 
بەرژەوەندى باوەڕداراندا بووە و لە دواڕۆژیشدا هەروا دەبێت. ئەوەتا قورئانى 

پیرۆز دەفەرمووێت:

زب ۇ ۆ ۆ رب )األعراف: 128( )قصاص: 83(2 

"پاشەڕۆژ و سەرەنجام هەر بۆ پارێزكارانە." 

ڕزگارمان  ئێستا  تەنگەبەرییەكانی  و  پشێوی  لەنێوەندی  بەمجۆرە  ئیتر 
دەكات و، بەناو هەرێمە فراوانەكانی ئایندەدا دەمانگەڕێنێت. لە ئوحودیشدا 

هەمان تابلۆ بینرا و سەرەنجام بە سەركەوتنى موسڵمانان كۆتایی هات.

بەڵێ، ئەگەرچی لەسەر بنەمای چەندین حیكمەتی زەبەندە كەموكورتییەكی 
هەندەكیش هاتبێتە كایەوە، بەاڵم ئەمە هەرگیز ئەوە ناگەیەنێ كە ئوحود شكست 
بووە بۆ موسڵمانان. نا نەخێر.. ئوحود سەركەوتنێكی فرە ڕەهەندی پەنهان بوو.

ج. ڕەواندنەوەى گیانى شكست
گیانى  توانى  َلُم(  َوالسَّ َلُة  الصَّ )َعلَْيِه  خوا  پێغەمبەری  دوایی،  هەنگاوەی  بەم 
مەعنەویى پێشوو بگەڕێنێتەوە بۆ موسڵمانان. هاوەاڵنیش لەالیەن خۆیانەوە لە 

1. بڕوانه: �ورەىت �آل معران، ئايهىت 1٤٠.

2. به كهمێك جیاوازييهوە بڕوانه: �ورەىت هود، ئايهىت ٤٩.
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جاران بە ئەزموونتر بوون و پتر هەستیارییان دەنواند لە پەیبردن بە وردەكاریی 
دووچارى  كاتییەى  شكستە  ئەو  هەواڵی  بەاڵم  سەروەر.  فەرمایشتەكانی 
موسڵمانان بووبووەوە، بەخێرایى باڵوەى كرد بە دەوروبەرى مەدینەدا و بووە هۆى 
ئەوەى هەندێك هۆزى عەرەب و جولەكە تەماع بیانگرێت و چاو ببڕنە مەدینە. 
بۆیە زۆر پێویست بوو ئەو شكۆیەی لە ئوحوددا زامدار كرابوو، بێتەوە جێگەى 
جارانى و هێز و زەبرى ڕاستەقینەى موسڵمانان بگەڕێنرێتەوە. ئەوەش ئەركێك 

بوو دواخستنی هەڵنەدەگرت.

كردە  ڕووى  َعَلْيِه(  َوَسلُمُه  اهلِل  )َصَلواُت  پێغەمبەر  كۆچیدا  چوارەمى  ساڵى  لە 
هۆزى بەنى نەضیر، كە لەگەڵ بتپەرستانى مەككەدا دەستیان تێكەڵكردبوو. 
زۆر دەمێك بوو هۆزی ناوبراو لە سنوورى خۆیان دەرچووبوون و دووجاریش 
هەوڵی تیرۆركردنی پێغەمبەریان دابوو. ئەو هۆزە پشتیان بە یارمەتییەكانى 
بتپەرستانى مەككە و دووڕووەكانى مەدینە دەبەست و بڕیارى جەنگیان دابوو 
دژى پێغەمبەر و وایان دەزانى كە لەودیوى قەاڵ تۆكمەكانیانەوە پارێزراو دەبن 

و دەستى موسڵمانانیان ناگاتێ...

ئەوەبوو تەنها پازدە ڕۆژ دواى گەمارۆدانیان، بەناچارى خۆیان دا بەدەستەوە 
و ڕازى بوون بەوەی لە مەدینە دووربكەونەوە، بەمەرجێك ئەوەندەى لە توانایاندایە 
بە كۆڵ و بار لەگەڵ خۆیان بیبەن. لەگەڵ ئەوەشدا دڵخۆش بوون چونكە لە 
مردن ڕزگاریان بووبوو. بۆیە پێش بەجێهێشتنى مەدینە ئاهەنگێكیان سازدا كە 
شارەكە لەوەوپێش ئاهەنگى لەوجۆرەى بەخۆیەوە نەدیبوو. لەڕاستیدا مرۆڤ 
دڵتەنگی،  و  پەژارە  لەبری  كە  پەستیی خەڵكانێك  لە  سەرى سووڕدەمێنێت 

ئاهەنگ دەگێڕن بەبۆنەی جێهێشتنی زێد و نیشتمانیانەوە!1

بن هشام، السرية النبوية 1٣6-1٣٤/٤. 1. اإ
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4. بەدرى بچووك
ئەوەبوو ئەبوسوفیان پێش گەڕانەوەى لە ئوحود بە موسڵمانانی وت “بۆ 
پێغەمبەریش  دەبێت!”  جەنگمان  دیدارى  وادەى  بەدر  شوێنى  داهاتوو  ساڵى 
َلُم(  َوالسَّ َلُة  الصَّ )َعَلْيِه  پێغەمبەر  كرد.1  قبووڵ  داوایەی  ئەم  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل   )َصلََّى 

یەك  و،  ئامادەبوو  بەدر  لە  دیاریكراودا  لەكاتى  و  سوپاكەیەوە  تەواوى  بە 
شوێنەوارێكى  هیچ  بەاڵم  كرد.  ئەبوسوفیانی  و چاوەڕێى  مایەوە  ڕۆژ  دوو 
بتپەرستان دەرنەكەوت، بۆیە گەڕایەوە بۆ مەدینە، ئەو ڕووداوەش چووەتە ناو 
مێژووى ئیسالمەوە و ناوى "بەدرى بچووك"ى لێنراوە. چونكە تێیدا موسڵمانان 
سەركەوتنێكى وەك سەركەوتنى بەدریان بەدەستهێنا، ئەگەرچى بە پێوانەیەكى 
بچووكتریش بێت. كاتێك نوعەیمى كوڕی مەسعود هات بۆالى پێغەمبەرى خوا 
و وتى كە ئەبوسوفیان سوپایەكى زەبەالحى ڕێكخستووە و ڕووى كردووەتە بەدر، 
مەبەستی ئەوەبوو ورەی موسڵمانان الواز بكات، بەاڵم بەو هەواڵە ئەوەندەى تر 

باوەڕى ئیمانداران زیادى كرد، قورئانیش ئاماژە بەوە دەكات و دەفەرمووێت:

ی    ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  زب 

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

و  بێباوەڕ  خەڵكی  بەڕاستی  دەڵێن:  پێیان  الواز(  )باوەڕ  خەڵكی  كە  "ئەوانەی 

خوانەناس خۆیان بۆ ئێوە كۆكردووەتەوە و خۆیان بۆ ئێوە مەاڵسداوە، لێیان بترسن 

پروپاگەندەیە  بەو  ئیمانداران(  )واتە  ئەوان  بەاڵم  مەكەن.  بەاڵ  تووشی  خۆتان  و 

یارمەتیدەرێكی  و  یاریدەدەر  كە  بەسە  خوامان  وتیان:  و  دامەزرا  زیاتر  باوەڕیان 

چاكە."

بن كثري، البداية و الهناية ٤/٣8.  بن هشام، السرية النبوية ٣٤/٤؛ اإ 1. اإ
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دواجار موسڵمانان بەوپەڕى ئاسودەییەوە لە بەدرى بچووك گەڕانەوە. ئیدی 
سەرلەنوێ كەشی ئارامى و ئاسایشی ئیسالم باڵی بەسەر هۆزەكانى بیاباندا 

كێشایەوە.
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5. غەزاى "زاتوڕڕیقاع و ئەملوڕەیسیع"
لە ساڵى چواری كۆچیشدا ئەمجۆرە مانۆڕانە بەردەوام بوون. لەو ماوەیەدا 
هەردوو هۆزى "سەعلەبە و ئەنمار )ثعلبة و أنار("ى سەر بە تیرەى "غەطەفان" 
پێغەمبەر  گەیشتە  هەواڵەكە  كاتێك  مەدینە.  سەر  بكەنە  هێرش  بڕیاریاندا 
)َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه(، بە خۆی و )400( لە هاوەاڵنەوە ڕۆیشت هەتا گەیشتە 

جێگەیەك كە پێى دەوترا "زاتوڕڕیقاع)ذاُت الرِّقاع(". بەاڵم كە هەردوو هۆزەكە 
خۆیان  و  كونەكانیان  ناو  كوتایە  خۆیان  خێرا  زانى،  هاتنى موسڵمانانیان  بە 
حەشاردا، بەوەش هیچ جۆرە بەریەككەوتنێك ڕووی نەدا.1 بەاڵم هەرچۆنێك 
بێت ئەوەش بۆخۆی سەركەوتنێك بوو كە لە تۆماری سەركەوتنەكانی سوپای 

ئیسالمدا تۆماركرا. 

موستەڵەق"  "هۆزى  یان  "ئەلموڕەیسیع"  غەزاى  ئەمە  دوابەدوای 
دوورە.  مەدینەوە  لە  فەرسەخ  نۆ  كە  جێگەیەكە  ناوى  موڕەیسیع  ڕوویدا. 
خەڵەتابوون  قوڕەیشییەكان  هاشوهوشى  بە  دەژیان  لەوێ  بتپەرستانەى  ئەو 
مەدینە.  سەر  بكەنە  هێرش  بڕیاریاندا  بۆیە  بەردەم.  خرابووە  تەماعیان  و 
َلُم( َوالسَّ َلُة  الصَّ )َعَلْيِه  خوا  پێغەمبەری  پێشهاتێك،  لەوەها  بەرگرتن   بۆ 
هاتنى  هەواڵى  كە  ڕێ.  خستییە  موڕەیسیع  بەرەو  و  ڕێكخست  سوپایەكى 
موڕەیسیع  خەڵكى  لە  جگە  هەڵهاتن.  دەستبەجێ  پێگەیشت  موسڵمانانیان 
بەاڵم سوپاى  بەشەڕهاتن،  لەگەڵ موسڵمانان  ئەوانیش  نەمایەوە،  تر  كەسی 
نەكەوت،  موسڵمانان  ڕیزى  لە  زیانێك  هیچ  و  بەسەریاندا  زاڵبوو  پێغەمبەر 
 )٦00( بە  موسڵمانانیش  كوژرا،  لێ  جەنگاوەریان  دە  دوژمن  جگەلە 
بەوجۆرە  گەڕانەوە.  مەڕەوە  سەر   )5000( و  وشتر   )2000( و   دیل 

بن �عد، الطبقات الكربی 61/2. 1. اإ
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زنجیرەى  سەر  خستە  نوێى  ترى  سەركەوتنێكى  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر 
سەركەوتنەكانى.1

بە گەڕانەوەیان لەو غەزایە، هەندێك لە دووڕووان دزەیان كردە ناو ڕیزى 
لە  سوود  و  بچێنن  لەنێوانیاندا  دووزمانى  و  دووبەرەكى  تاكو  موسڵمانانەوە، 
دەستكەوتەكان وەربگرن. تەنانەت ویستیان ڕووداوێكى بچووك بقۆزنەوە بەوەی 
كە ناكۆكییەك لەنێوان هاوپەیمانی یەكێك لە ئەنصارەكان و یەكێك لە كۆچەرەكان 
بیرێكى ئەو  بنێنەوە. ئەوەش تەنها لەسەر ئەوەی كامیان شایانترە بەوەى لە 
دەڤەرەدا وشترەكەى پێشتر ئاو بدات. بەاڵم پیالنەكەیان سەرى نەگرت. دیسانەوە 
دایكی  بۆ  دزێوەكەیان  بوختانە  غەزایەدا  لەم  گەڕانەوە  لەكاتی  دووڕووان 
پاكیزەییەكەی  عائیشەیەی  ئەو  هەڵبەست.  عائیشە(  )حەزرەتی  ئیمانداران 
بە ئایەت سەلمێنراوە و بە ئەندازەی حۆرییەكانی بەهەشت پاك و بێگەردە.2 
و  الدا  خۆى  دووڕوویى  لەسەر  پەردەى  ئوبەى  كوڕى  عەبدوڵاڵى  هاوكات 
سەبارەت بەو جەنگە وتى “سوێند بە خوا ئەگەر گەڕاینەوە بۆ مەدینە، دەبێت 
سەربەرز و خانەدانەكان ئەوانە لە مەدینە دەربكەن كە ڕیسوا و سەرشۆڕن!” 
دیارە مەبەستى ئەوە بوو كە خۆى سەربەرزە و پێغەمبەریش )َعَلْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( 
–حاشا.. هەزارجار حاشا- پێچەوانەكەیەتى.3 بەاڵم عەبدوڵاڵی كوڕی ئەم 
مونافیقە، كە هاوەڵێكی پایە بەرزە )رضَي اهلُل َعْنُه(، هەر كە گەشتنەوە شاری 
نەڵێیت محەممەد  هەتا  ناو مەدینەوە  بێیتە  “ناهێڵم  باوكی وت  بە  مەدینە 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( سەربەرزە و منیش سەرشۆڕم!”، وە هەتا باوكی دانی نەنا بە 

سەربەرزی پێغەمبەردا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( نەیهێشت بڕواتە ناو مەدینە.

بن �عد، الطبقات الكربی 2/6٣-6٤.  1. الواقدي، املغازي ٤٠٤/1-٤1٠؛ اإ

بن كثري، البداية و الهناية 16٠/٤-16٤. بن هشام، السرية النبوية 26٠/٤-2٧٤؛ اإ 2. اإ

٣. صيح البخاري، املناقب 8؛ صيح مسمل، الرب 6٣.
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٦. فاكتەرى شەو لە هەڵمەتەكاندا 
َلِة َوَأمتُّ الَتْسِليم( بۆ هەموو سەفەرەكانى شەوى هەڵدەبژارد،  پێغەمبەر )َعلَْيِه أَْفَضُل الصَّ
دیارە شەو نهێنییەكى ترى تێدایە. ئەوەتا قورئان بەشێوەی ناڕاستەوخۆ بەردەوام 
لە  َلم( هەر  )َعَلْيِه السَّ پێغەمبەر  بۆ گەشتی شەوانە. موسا  دەكات  ڕێنمایی 
شەودا بوو پێشەوایەتى باوەڕدارانى كرد تاكو لەگەڵیدا هەڵبێن، چونكە خوا 

پێى فەرموو: 

زب ڦ ڦ ڄ ڄ    ڄرب )الدخان: 23(

"ئەوسا ئیتر خوا فەرمانی بۆ نارد كە شەوڕەوی بكە بە بەندەكانم و شار چۆڵ 

بكەن، بێگومان ئەوانە بەدواتاندا دێن." 

َلم(: هەمان فەرمانیشى كردووە بە لوط پێغەمبەر )َعلَْيِه السَّ

زبىئ يئ جب  حب خب مب ىب يب جت حت خت رب

)هود: 81( 

ئەو كاتەش كە شەوڕەوى)إساء( بە ساالرى پێغەمبەران كرا و دەستى كرد 
بەگەشتە ئاسمانیەكەى و تیایدا لە جوبرەئیل ترازا، ئەویش هەر لە شەودا بوو:

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ  ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺٿ ٿ   ٿ ٿ ٹرب 
)اإلسراء: 1( 

"پاكی و بێگەردی و ستایش بۆ ئەو زاتەی كە شەوڕەوی كرد لە بەشێكی كەمی 

مزگەوتی  بۆ  پیرۆز(ەوە  )كەعبەی  "حرام"  مزگەوتی  لە  خۆی،  بەندەی  بە  شەودا 

تا  كردووە،  بەرەكەت  پڕ  و  پیرۆز  دەوروبەریمان  كە  المقدس(  )بیت  لە  "ئەقصا" 
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هەندێك نیشانە و بەڵگە و دەسەاڵتداری و توانایی خۆمانی نیشان بدەین، بەڕاستی 

ئەو زاتە بیسەر و بینایە."

َلم( گەشتی شەویان هەبووە، مەنزڵەكان بە  زۆربەى پێغەمبەران )َعلَْيهمُِ السَّ
لە  نزیكبوونەوە  و  گەیشتن  شەوانی  دەبنە  شەوانەش  ئەو  و  دەبڕرێن  شەودا 
ئەو  دەخوات،  بە شەو  ئایەتدا سوێند  لە زۆر  بااڵدەستیش  بەدیهێنەر. خواى 
كردەوە پرشنگدارانەى لە تاریكایى دەیجوریى شەودا ئەنجام دەدرێن، ئەو شەوە 
"ئیبراهیم  خواناس  شاعیرى  دەكەن.  پرشنگدارتر  و  ڕووناكتر  ڕۆژ  لە  زۆر 

حەققى" دەڵێت:

ئەى دیدە، چیت داوە لە خەو.. بێداربەوە،

گوزەرى ئەستێرەكان لە شەواندایە، بیربكەوە.

ئەوەى مەودا دوورەكانی بڕیوە لە شەودا دەبڕێت. هەر لە شەودا كە دەچێتە 
دەتوانێت  ڕۆحی  ئەوكاتە  دەبێت،  تەڕ  فرمێسك  بە  بەرماڵەكەى  و  سوژدەوە 
بەرزەفڕ بێت و دوورییەكان تەی بكات. ئەو كەسەش كە دیواری ماڵەكەى 
لەسەر بیستنى ئاهوناڵەى ڕاهاتبێت، دەتوانێت هەڵبكشێت بەرەو چەند ئاسۆیەك 
بە  تەنها  كەسانە  جۆرە  ئەو  نایانگەنێ.  و  كورتە  دەستیان  دوورییەكان  كە 
شەواندا مەوداكان دەبڕن. لەوانەش كە ئەو دوورییانەیان بڕیوە هەر بە شەودا 
نیوەى ڕێگەدا ماونەتەوە. جا  لە  لە شەواندا خەوتوون،  ئەوانەى  بەاڵم  بووە. 
ئەگەر دەتانەوێت لە سزاى بەرزەخ ڕزگارتان ببێت، ئەوا هەرگیز مەهێڵن بەبێ 
شەونوێژ شەوتان بڕوات. مەهێڵن، چونكە پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( هەرگیز 

دەستبەردارى نەبووە.

محەممەد ئیقبال دەڵێت “بیست ساڵ لە لەندەن لەو دنیا پڕ تەمومژەدا 
مامەوە، بە بیرمدا نایەت هیچ شەوێك لەو شەوانە شەونوێژم نەكردبێت.”
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بەڵێ، شەوگار )دەمی كپبوونی سەرجەم دەنگەكان( هەركەس بەهەندی 
دەنگ  ویژدانیدا  ناو  لە  بكات  قسەیەك  هەر  ئاستێك  دەگاتە  وەربگرێت، 
دەداتەوە و دوورییەكان دەبڕێت. پێغەمبەریش )َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( دوورییە ماددی 
و  دەكرد  سەفەرى  بەشەودا  بۆیە  دەبڕی.  شەودا  بە  هەر  مەعنەوییەكانى  و 
بەڕۆژدا وچانى دەدا. بەوجۆرە دوژمنانیشى پێیان نەدەزانى، هەر ئەوەندەیان 

دەزانى لەبەردەمیاندا كتوپڕ دەركەوتووە. ئایەتی:

زب ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ رب )الصافات: 177(

")واوەیال بۆ ئەوانە( كاتێك كە سزا و تۆڵەی ئێمە دادەبەزێتە سەریان، ئای كە 

بەرەبەیانێكی سامناكە بۆ بێداركراوان."

بڕگەیەكی بچووكى ئەو دیمەنەمان بۆ نمایش دەكات.

بەڵێ، ئەگەر ڕووبەڕووی كۆمەڵێك ببوونایەتەوە، ماناى ئەوە بوو كە ئیتر 
ئەو كۆمەڵە كۆتاییان پێ هاتووە و دەورانیان هەڵپێچراوە. پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه 
َوَسلَّْم( هەر لە بەرەبەیاندا هەڵمەتی دەبرد.1 چونكە لە بەرەبەیاندا بیروباوەڕى 

خەڵكى ئەو ناوچەیە دەردەكەوت كە داخۆ بانگ دەدرێت یان نوێژ دەكرێت. 
بەرەبەیان ئەوكاتەیە كە شنەباى تەجەلال هەڵدەكات. یەكێك لە دۆستانی خوا 

دەڵێت:

شنەى تەجەلال هەڵدەكا لە سەحەردا

سا دیدەم بێداربەوە لە تاوى سوبحدا

بەرەبەیان الى ئیماندار زۆر گرنگە، ئەو ساتەوەختەیە كە سروەی میهری 
ناو  بچێتە  بۆئەوەى  دەكات  ساز  خۆى  لەودەمەدا  دەكات.  هەڵ  ئیالهی 

1. صيح مسمل، الصالة ٩؛ �نن الرتمذي، السري ٤8؛
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 جیهانى واتاوە، چونكە خۆى بۆ نوێژ ئامادە دەكات، بۆیە هەردەم پێغەمبەر 
بە  دوژمن  كە  لەكاتێكدا  هەڵدەبژارد.  بەرەبەیانى  كاتى  َلُم(  َوالسَّ َلُة  الصَّ )َعلَْيِه 

گورجوگۆڵ  ئیماندارى  كە  دەیبینى  هەڵدەستا،  خەو  جێگەى  لە  باوێشكەوە 
لەبەردەمیدا وەستاوە. زۆربەى جار ئەوە نەخشەى بوو. ئەوكاتەى كە لەبەردەم 
قەاڵی خەیبەردا دروشمی "اللّه أكب! خەیبەر وێران بێت!"ی وتەوە،1 قەاڵكە 
یەكسەر لەرزەی پێكەوت، بەاڵم كەس نەیدەزانى ئەو سوپایە چۆن گەیشتووەتە 
ئەوێ، چونكە بروسكە ئاسا و بەخێرایى غەزاكانى ئەنجام دەدا. ئەوەندە بە 

چوستی ڕێگایان دەبڕى، خێراترین وشتر پێیان نەدەگەیشتەوە.

غەزاى "هۆزی موستەڵەق" یەكێك بوو لەو غەزا خێرایانە. كاتێك گەڕانەوە 
دووڕوویى پەلى خۆى كوتا. لەبەرئەوە خاوەن فەتانەتی مەزن بۆئەوەی ڕێ نەدات 
شوێنەوارى دووڕوویى تەشەنە بكات، فەرمانى دەركرد بەبێ وەستان موسڵمانان 
سەفەرێكى درێژ بكەن. بەهۆى ئەو سەفەرە بەردەوامەوە دووڕووەكان هەلیان بۆ 
نەڕەخسا تاكو ئاگرى ئاژاوە زیاتر خۆش بكەن.2 ئەگەرچى عەبدوڵاڵى كوڕى 
ئوبەى كوڕى سەلول لە بیرى خۆیدا نەخشەى بۆ چەندەها شت كێشابوو، بەاڵم 
هەمووان  بكات.  جێبەجێ  بیرۆكەكانی  تاكو  نەكەوت  دەست  پێویستى  كاتى 
بەو  هەر  گەڕانەوەیان  و  ڕۆیشتن  ڕابكەن.  هەروەك  دەڕۆیشتن  خێرا  هێندە 
خێراییە بوو. تەواو شەكەت بووبوون، بۆیە هەر كە مۆڵەتى پشوویان پێدرا، 
خێرا تەختى خەو بوون. خەبەریشیان نەبووەوە تا ڕۆژ بووەوە و خۆر هەڵهات. 

ڕەنگە یەكەمجار بووبێ نوێژى بەیانى لە گزنگدا بكەن.3

1. صيح البخاري، الصالة، 12،الآذان 6؛ صيح مسمل، اجلهاد 12٠.

بن كثري، البداية و الهناية 158-15٧/٤. بن هشام، السرية النبوية 252/٤-256؛ اإ 2. اإ

٣. صيح مسمل، املساجد ٣٠٩-٣12؛ �نن �أيب داود، الصالة 11.
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هۆزەكان  بۆیە  بوو.  بەردەوام  كۆچى  پێنجەمى  ساڵى  هەتا  حاڵە  ئەو 
پێغەمبەردا  لەبەرامبەر  بەتەنیا  ناتوانن  كامیان  هیچ  كە  دڵنیابوون   لەوە 
یەك  هێزەكانیان  كە  بڕیاریاندا  بۆیە  بوەستنەوە.  )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَعلى آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم( 

بخەن و پێكەوە دژى بوەستن. بەوجۆرە هێزەكانیان یەكخست و بەرەو مەدینە 
كەوتنە ڕێ.
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7. خەندەق
مەدینە  لە  نەضیر  هۆزى  بوو،  شەوال  مانگى  كۆچى،  پێنجەمى  ساڵى 
لەوێ  بووبوون.  نیشتەجێ  لەوێ  خەیبەر،  بۆ  ڕۆیشتبوون  و  دوورخرابوونەوە 
)َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(�  پێغەمبەر  دژى  خەیبەر  خەڵكى  هاندانى  كردبووە  دەستیان 
ئەوەبوو هەندێك لە گەورەكانى خۆیان ناردە الى قوڕەیش و هۆزى غەطەفان. 
بۆیە  لەناوبەرن.  دەدا موسڵمانان  هەوڵیان  توانایان  بە هەموو  دوو هۆزە  ئەو 
هەمیشە ئامادەبوون پێشوازى لە هەر پێشنیارێك بكەن كە هەركەس و الیەنێك 

بۆ ئەو مەبەستە بیكات. 

و  لەناوبردن  لەسەر  بتپەرستەكان  عەرەبە  هۆزە  و  جولەكە  دواجار 
بیست  بە  بڕیاریاندا  و،  ڕێككەوتن  موسڵمانان  قەوارەی  ڕیشەكێشكردنى 
خوا  پێغەمبەری  مەدینە.  سەر  هەڵبكوتنە  جەنگاوەرەوە  هەزار  چوار   و 
ئەو  هەواڵى  هەواڵگرییەكەیەوە  تۆڕە  ڕێگەى  لە  پێشتر  َوَسَلم(  َصَلٍة  أَفَضُل  )َعلَْيِه 

گەلەكۆمەیەى بیستبوو. بۆیە هاوەاڵنى كۆكردەوە و سەبارەت بە پالنى جەنگى 
داهاتوو پرس و ڕاوێژی پێكردن. لەناو هەموو پێشنیارەكاندا بۆچوونى سەلمانى 
مەدینەدا  بەدەورى  خەندەقێك  كرد  پێشنیارى  سەلمان  پەسەندكرد.  فارسى 
ئەو  بكەن.  شارەكە  لە  بەرگرى  خەندەقەوە  ئەو  پشت  لە  ئەوجا  هەڵبكەنن، 
تاكتیكە شێوازێكی نوێ بوو كە عەرەبی ئەو سەروەختە پێی ئاشنا نەبوو. 
قوڕەیش و هاوپەیمانانى چاوەڕێى ئەوە بوون جەنگێكى وەك ئەوەى بەدر و ئوحود 
بكەن. بەاڵم ستراتیژێك چاوەڕێى دەكردن كە هەرگیز بە خەیاڵیاندا نەهاتبوو. 
ئنجا سەروەرمان كۆمەڵە پاسەوانێكى بەدەورى خەندەقەكەدا جێگیركرد. بەوەش 
بە  ڕێیان  پاسەوانەكان  دەرەوە.  بۆ  بكات  دزە  خەندەقەكە  زانیاریی  نەیهێشت 
هیچ كەسێكى مەدینە یان دەوروبەری نەدەدا بەو دەوروبەرەدا هاتوچۆ بكەن. 
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هەڵكەندنى خەندەقەكە زۆر بەنهێنى تەواوكرا. بۆیە كاتێك سوپاى بێباوەڕان لە 
مەدینە نزیكبووەوە، تووشی حەپەسان هات و چۆكی شكا.

دەستیان  هاوەاڵنی  لە  هەزار  سێ  و  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  خوا  پێغەمبەری 
كرد بە هەڵكەندنى خەندەق و، خۆیشى بەشدارى كرد لە پرۆسەكەدا. پشكى 
هەركەسێك ئەوە بوو هەنگاوێك هەڵبكەنێت. هاوەاڵن كران بە چەند بەشێكەوە. 
قوواڵیى خەندەقەكەش دەبوو بەشێوەیەك بێت كە ئەگەر سوار بە ئەسپەكەیەوە 
بكەوێتە ناوى، نەتوانێت لێی بێتە دەرەوە. پانییەكەیشى بەجۆرێك بوو ئازاترین 

سوارچاك نەتوانێت بە ئەسپ بازبدات بەسەریدا.1

لە ئێستادا ئەو خەندەقە تەواو پووكاوەتەوە. چەندە بە ئاواتەوەین ئێمەش ئەو 
خەندەقەمان ببینیایە كە پێغەمبەری نازدار )َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( بەشدارى كردووە 
لە هەڵكەندن و دەردانى گڵەكەیدا. نازانین داخۆ پاشماوەى ئەو خەندەقە مابێت 
یان نا، بەاڵم ئەگەر پسپۆڕانى زانستى سەربازى توێژینەوەى ئەو شوێنەوارانە 
بكەن و بڵێن “لەوانەیە ئێرە جێگەكەی بێت!” ئەوكات پێویستە بایەخێكى تەواو 

بەو بابەتە بدرێت.

هەڵكەندنی  لە  كرد  بەشدارى  )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( خۆی  پێغەمبەر  بەڵێ، 
خەندەقەكەدا، تاكو هانى موسڵمانان بدات بۆ بەدەستهێنانى پاداشت. لەگەڵ 
هاوەاڵندا بێ وچان كاریان تێدا دەكرد. زۆرجاریش جۆشوخرۆشی دەدانە بەر 
و  جارێك ستایشى موهاجیران  نێوەندەشدا  لەو  پێشبڕكێ.  بۆ  دەنان  هەڵی  و 

جارێكیش ستایشى ئەنصارەكانی دەكرد.

سەربازەكان برسى بوون، هەریەكەیان بەردێكى بەستبوو بەسەر كەلەكەیەوە. 

بن هشام، السرية النبوية ٤/1٧2. 1. اإ
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كەچی پێشەواكەیان دوو بەردى بەستبوو،1 بەاڵم هەرگیز ورەیان كەم نەدەبووەوە، 
بەدەم پاچ وەشاندنەوە سروودیان دەخوێند و دەیانوت:

َعىل الِجهاد مابَقینا أَبَدا       نَحُن الذیَن بایَعوا ُمَحّمداً 

 "ئێمە ئەوانەین داومانە بە حەزرەتی محەممەد پەیمان.. 
لەسەر تێكۆشان تا ماوین لە ژیان"2

بەدواشیدا دەیانوت:

قَْنا َول َصلَّيَْنا  َواللَِّه لَْول اللَُّه َما اْهتََديَْنا   َول تََصدَّ

فَأَنْزِلَْن َسـِكيَنًة َعلَيَْنا     َوثَبِِّت الَقَْداَم إِْن لقَيَْنا

 "سوێند بەخوا گەر خوا نەبووایە هیدایەتمان وەرنەدەگرت.. 

 نە چاكەمان دەكرد، نە نوێژمان دەكرد. دەسا ببارێنە سەرمان سروەی ئارامی.. 
وە ڕووبەڕوویان پێمانبدە خۆگری و خەمڕەخساوی."3

سەروەریشمان )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( لە وەاڵمیاندا دەیفەرموو:

فَاْغِفْر لأِلَنَْصاِر َوالُْمَهاِجرَِة"  "اللَُّهمَّ َل َعيَْش إِل َعيُْش اآلِخرَةِ 

 "خوایە! ژینێ تر نییە جگە لە ژینی دواڕۆژ.. 
دەسا لە ئەنصار و موهاجیران تۆ خۆشببە!"4

كاتێك پێغەمبەر )َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( ڕیزەكانى ڕێك دەخست، چیاى "سلع"ى 

1. الرتمذي، الزهد ٣٩؛ الطربي، هتذيب الآاثر 1/2٧٤.

2. صيح البخاري، مناقب الأنصار ٩؛ صيح مسمل، اجلهاد 1٣٠.

٣. صيح البخاري، املغازي 2٩؛ صيح مسمل، اجلهاد 12٣-125؛

٤. صيح البخاري، مناقب الأنصار٩؛ صيح مسمل، اجلهاد 12٧.
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خستبووە پشتەوەى خۆى و ژن و مندااڵنیشی ناردبوو بۆ پەناگەیەكى پارێزراو.1 
من پسپۆڕی بوارى سەربازی نیم، بەاڵم بڕوام وایە كە تاكتیكى پێغەمبەر 
)َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( لە هەموو الیەنەكانییەوە ڕاست و دروستە، بە تایبەت لەو 

ڕووەوە كە چیاكەی خستبووە پشتی خۆى. با ئەوەش بوەستێت كە بڕیارەكانى 
هى ئەو ساتەوەختە بوون و زادەى بیركردنەوەیەكى درێژ و ڕاوێژى سەربازیى 

نەبوون. لەگەڵ ئەوەشدا هەموو بڕیارەكانى ئامانجەكانی دەپێكا.

لە سەروبەندی دانانی ستراتیژ و نەخشەی بەرگرىی مەدینە، ئەگەری 
ئەوەی لەبەرچاوگرتبوو كە هۆزى قورەیزه هێرش بكەنە سەریان. بۆیە پاراستنی 
ئەو قۆڵەى سپارد بە كۆمەڵێك لە هاوەاڵن بە سەركردایەتی سەلەمەى كوڕى 
بۆ  شتێك  هیچ  و  لەبەرچاوگیرابوون  ئەگەرەكان  تەواوی  بەڵێ،  ئەسلەم.2 

ڕێكەوت جێ نەهێڵرابوو.

لە خەندەقەكەدا شوێنێكى تەسك هەبوو، سوارى زرنگ و لێهاتوو ئەگەر 
ئەسپەكەى ڕەسەن بووایە دەیتوانى بە باز لێى بپەڕێتەوە. لە یەكەم سەرنجدا ئەمە 
بە كەمتەرخەمی لەقەڵەم دەدرێت. بەاڵم ڕاستییەكەی وا نییە، چونكە دیسان 
لێرەشدا فەتانەتی ناوازەی پێغەمبەری سەردار )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( دەردەكەوێت. 
خۆیان  خاڵەوە  لەو  دەدەن  هەوڵ  بتپەرستان  دلێرەكانى  و  ئازا  سوارە  چونكە 
لەسەرەتادا  موسڵمانانەوە.  بۆسەی  دەكەوتنە  ڕێك  بەوەش  ئەوبەر،  بگەیەننە 
بەرەوپێشچوونى  لە  كەم  ماوەیەكى  پاش  بەاڵم  نەكرد،  بەوە  هەستى  كەس 
ڕووداوەكان، ئەوەى پێغەمبەر پێشبینى كردبوو ڕوویدا. سەربازە هەرە ئازاكانیان 
دەستیان كردە تاقىكردنەوەى بەختى خۆیان، بەاڵم یەك لەدواى یەك تیادەچوون.

بن كثري، البداية و الهناية ٤/1٠2. بن هشام، السرية النبوية 1٧٧/٤؛ اإ 1. اإ

بن �عد، الطبقات الكربی 2/6٧.  2. الواقدي، املغازي ٤6٠/2؛ اإ
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عەمرى كوڕى عەبدولود یەكەم كەس بوو لە خەندەقەكە پەڕییەوە. ئەگەرچى 
بەتەمەنیش بوو، بەاڵم بە سەد جەنگاوەر هەژمار دەكرا. داواى زۆرانبازێكى 
بینى  مێردمنداڵەى  الوە  ئەو  كە  مەیدان،  چووە  بۆى  عەلى  حەزرەتى  كرد، 
بە  نەدەزانى  شایستەى  بە  دابەزى، چونكە  ئەسپەكەى  لە  و  پێهات  گاڵتەى 
سوارى ئەسپەوە لەگەڵیدا بجەنگێت. ئەوجا بە شمشێر ئەسپەكەى خۆى كوشت 

و لەبەردەم حەزرەتی عەلیدا وەستا. زۆران دەستى پێكرد. 

وەشاند،  بەزەبری  گورزێكی  ئەوەبوو  كردەوە.  دەستى  عەمر  یەكەمجار 
حەزرەتی عەلى بەرى لێگرت و شمشێرەكەى تێدا ڕاگرت و سەرى برینداركرد. 
ئنجا شمشێرێكى توندى كێشا بە شانیدا و "اللّه أكب"ى كرد و موسڵمانانیش 
بەجارێك بەدوایدا دووبارەیان كردەوە. خۆ ئەگەر عەمر بە زەبرى شمشێرەكەى 
عەلى نەمردایە، ئەوا بەدڵنیاییەوە دەنگی تەكبیرەكە دەیتاساند. مەرگی عەمر 
موسڵمانانى  دڵى  ئەندازەیەش  بەو  خوانەناسانەوە.  ڕیزی  خستە  پەشۆكاوی 

خۆشكرد و ورەى بەرزكردنەوە.1

بەاڵم  هێنا.  هەڵمەتیان  هوبەیرەیش  و  عیكریمە  و  ضیرار  عەمر،  پاش 
نەوفەلی  دواتر  هەڵهاتن.  و  نەگرت  بەرگەیان  عەلیدا  گورزەكانى  لەبەردەم 
كوڕى عەبدولئیالهـ توانى لە خەندەقەكە بپەڕێتەوە. حەزرەتی زوبەیرى كوڕى 
عەوام بەرەنگارى بووەوە. بەاڵم لەكاتی هەڵهاتندا كەوتە ناو خەندەقەكەوە و 
بە  نەدەزانى  ئەوە  شایستەى  بە  خۆى  نەوفەل  كرد.  بەردبارانیان  موسڵمانان 
شایستە  بەجۆرێكى  عەرەبەكان،  “هۆ  كرد  هاوارى  بۆیە  بمرێت،  بەردباران 

بن كثري، البداية و الهناية ٤/1٠5- بن هشام، السرية النبوية 182/٤؛ اإ 1. الواقدي، املغازي ٤٧٠/2-٤٧1؛ اإ

.1٠٧
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بمكوژن!” ئنجا حەزرەتی عەلى بۆى دابەزى و بە سزای خۆیی گەیاند.1

مانگێك  تێپەڕینى  پاش  بوو،  گەمارۆ  ڕۆژەكانى  سەختترین  ڕۆژە  ئەو 
چونكە  دابەزى.  ورەیان  و  الوازبوون  بتپەرستان  گرۆی  بەسەرگەمارۆكەدا، 
پێداویستییەكانیان  دابینكردنى  بەڕێوەبردنی بیست و چوار هەزار سەرباز و 

هەروا ئاسان نەبوو.

و  ببەزێنن  خەندەقەكە  ناتوانن  بتپەرستان  بینییان  قوڕەیزە  هۆزى  كە 
بكەنە  هێرش  بڕیاریاندا  دەكوژرێت،  یەكسەر  بكات  سەربزێوى  هەركەسیش 
پێش  پەنادابوو.  تێدا  منداڵەكانیان  و  ژن  موسڵمانان  كە  قەاڵیەى  ئەو  سەر 
هێرشەكە یەكێكیان نارد تاكو سیخوڕییان بۆ بكات. صەفیەى پورى پێغەمبەر 
دەسووڕایەوە،  قەاڵكەدا  دەورى  بە  كە  بینى  جولەكەیەى  ئەو  َعنُْهما(  اهلُل  )رضَي 

یەكسەر خۆى لێ مەاڵس دا، ئەوجا لەناكاو هێرشى كردە سەرى و كوشتى 
كوژرانی  هەواڵی  جولەكەكان  كاتێك  قەاڵكە.  بۆ  هێنایەوە  چەكەكەى  و 
بۆیە  هەیە،  لەوێدا  سەربازى  هێزێكى  زانى  وایان  پێگەیشت،  سیخوڕەكەیان 

وازیان لە بیرۆكەی هێرش هێنا.2

خۆیان  بە  تەواویان  متمانەى  هێنا،  شااڵویان  ئیسالم  دوژمنانى  كاتێك 
سەربەرزانە  و  دەهێنن  موسڵمانان  بە  كۆتایى  ڕۆژێكدا  لە چەند  كە  هەبوو 
بۆی دەگەڕێنەوە. بەاڵم لەو پێشبینییەیاندا بەهەڵەدا چووبوون. وەختێكیش 
ئەوەیان بۆ دەركەوت، تەنها ئەوەندەیان بۆ مایەوە نائومێدانە پشت هەڵبكەن 

و بگەڕێنەوە.

بن كثري، البداية و الهناية ٤/1٠5-1٠٧. 1. الواقدي، املغازي ٤٧٠/2-٤٧2؛ اإ

بن كثري، البداية و الهناية ٤/1٠8-1٠٩. بن هشام، السرية النبوية 18٧/٤؛ اإ 2. اإ
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نزیك  زستان  بوون.  بێباوەڕان  دژى  هەلومەرجەكان  گەمارۆدا  لەكاتى 
بووبووەوە و خەڵكى مەككەش بەرگەى سەرماى زستانى مەدینەیان نەدەگرت. 
جگە لەوەی كە ئامادەسازییان نەكردبوو بۆ سەرماوسۆڵەی زستان. ڕەشەبا بە 
شەو و ڕۆژ هەراسانی كردبوون. پاشان ئەو ڕەشەبایە گۆڕا بۆ گەردەلوولێكى 
بەهێز و خێوەتەكانى دەڕماند و شمەكەكانی ڕادەماڵین. نەیانتوانى لەوە زیاتر 

خۆیان ڕابگرن، بۆیە ئەبوسوفیان بە نابەدڵى فەرمانى كشانەوەى دەركرد.1

أ. باسى خەندەق لە قورئاندا
قورئانى پیرۆز بەدرێژى باسى جەنگى خەندەق دەكات، ئەگەر پێتان خۆش 
بێت ئەوا دەتوانین لەنێو دێڕی ئایەتەكاندا بەدواداچوونێكى ئەو ڕووداوە بكەین. 
 ئەوجا ئاماژەش بۆ ئەو بلیمەتییە سەربازییە دەكەین كە پێغەمبەری سەروەرمان 
لەوبارەیەوە  میهرەبان  خواى  نواندی.  جەنگەدا  لەو  َوَسَلم(  َصَلٍة  أَلُف  )َعلَْيِه 

دەفەرمووێت: 

زبڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
 گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱرب

)األحزاب: 11-9(

"ئەی ئەوانەی باوەڕتان هێناوە، یادی نیعمەتی خوا بكەنەوە لەسەرتان، كاتێك 

سەربازانی بێباوەڕان هاتنە سەرتان، ئێمەش ڕەشەبایەكی بەهێز و سەربازانێكمان 

ناردە سەریان كە ئێوە نەتاندەبینین. خوای گەورە بینا بوو بە هەوڵ و كۆششتان. 

بن كثري، البداية و الهناية ٤/112-11٣.  بن هشام. السرية النبوية 1٩1/٤؛ اإ 1. اإ
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ئەودەمەی دوژمنان لەسەر و خوارتانەوە هاتنە سەرتان، كاتێكیش چاوەكان ئەبڵەق 

بوون، دڵەكان گەشتبوونە گەروو، گومانی جۆراوجۆرتان دەبرد بە بەڵێنەكانی خوا 

)بە سەرخستنی باوەڕداران(. لەوێدا باوەڕداران تاقی كرانەوە و تووشی تەنگانە و 

سەختییەكی زۆر توند و بەهێز بوون، دووچاری دڵە لەرزەیەكی زۆر سەخت كران."

هەروەها ئاماژە بۆ ورە و هێزی مەعنەویی باوەڕداران دەكات و دەفەرمووێت:

حت  جت  يب   ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  زب 
ختمت ىت يت جث مث ىثرب )األحزاب: 22( 

"كاتێك ئیمانداران ئەو هەموو دەستە و گرۆهەیان بینی، وتیان “ئەمە ئەوەیە 

ئایینەكەی  )كە بەو شێوەیە دژایەتی  پێداوین  بەڵێنیان  پێغەمبەرەكەی  كە خوا و 

دەكرێت و كافران و دووڕووان نەخشە و پیالن دەكێشن بۆ ڕیشەكەن كردنی(، دیارە 

كە خوا و پێغەمبەرەكەی ڕاستیان فەرموو لەپێش هاتنیدا.” بێگومان ئەو دژایەتییە 

باوەڕ و ملكەچی نەبێت هیچی تری بۆ زیاد نەكردن."

وەك بنچینەیەكی گشتى ناچینە ناو ئەو باس و خواسە مێژووییەى كە 
لەناو پەڕاوەكانى سیرەدا باسكراون، بەڵكو تیشك دەخەینە سەر چەند الیەنێكی 
دیاریكراو. ئامانجى سەرەكیشمان پیشاندانی ڕەهەندی پێغەمبەرێتیی حەزرەتی 
بێگومان  بوو.  داراى فەتانەتێكی هەمەالیەنە  زاتە  ئەو  محەممەدە. چونكە 
پێشتریش  هەروەك  سەربازی.  بوارى  لە  بوو  بریتى  الیەنانەش  لەو  یەكێك 
باسمان كرد، وێڕای ئەوەی كە شارەزاییەكی ئەوتۆشمان لە بوارەكەدا نییە، 
هەردوو  لە  بینی  سەربازییمان  سەركردایەتیی  ناوازەى  نموونەیەكى  كەچی 
لەبارەى  دەبێت  كورتیشمان  وتووێژێكی  هەروەها  ئوحوددا.  و  بەدر  جەنگى 
جەنگى خەندەقەوە، تاكو ڕۆشنى بكەینەوە كە پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( لەم 
جەنگەشدا سەركردەیەكى نایاب و بێهاوتا بووە. ئەوەتا جەنگى خەندەق شایەتە 

و ئەو حوكمەى ئێمە پشتڕاست دەكاتەوە.
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ناهەمواردا  بارودۆخێكى زۆر  و  لە هەلومەرج  لە جەنگى خەندەقدا -كە 
وەها  بارودۆخەكانیش  بەدەستهات.  گەورە  ئێجگار  سەركەوتنێكى  ڕوویدا- 
بە  خوا  كە  بەوجۆرەى  هەر  مسۆگەكرد،  سەركەوتنیان  دواتر  كە  پێشهاتن 
هەرەمەزنەش  فەتانەتە  خاوەن  ئەو  ڕاگەیاندبوو.  خۆى   پێغەمبەرەكەی 
كە  وەرگرت  بەهەند  هەلومەرجانەی  ئەو  خۆیەوە  لەالیەن  َعلَْيِه(  )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه 

خواوەند لەڕێی وەحى یان ئیلهامەوە فێرى كردبوو.

بەڵێ، بەدەستهێنانی سەركەوتن لەژێر ئەو هەلومەرجە سەخت و دژوارانەدا 
تابڵێیت زەحمەت بگرە ئەستەم بوو. جا ئێستا با پێكەوە چاوێك بخشێنین بەو 
زوبانی  لەسەر  و،  كردن  پیادەی  خەندەقدا  لە  سەردارمان  كە  ڕێوشوێنانەدا 

خەندەق گوێبیستی سەدای "محمد رسول اللّه" بین...

ب. خەندەق و پێشهاتەكانی پشت پەردە
1- ژمارەى سوپای دوژمن بیست و چوار هەزار و سوپای موسڵمانانیش 
لەشكری  ئەوەندەى  هەشت  دوژمن  لەشكری  واتە  دەبوو.  كەس  هەزار  سێ 
هەشت  بەرامبەر  موسڵمانێك  هەر  دەكرد  پێویستى  ئەوەش  بوو.  موسڵمانان 
جەنگێكى  لە  جەنگە  ئەو  گواستنەوەى  لەبەرئەوە  بوەستێتەوە.  جەنگاوەر 
مەیدانی و دەستەویەخەوە بۆ جەنگێكى بەرگرى، بە سەلیقە و داناییەكی ناوازە 
 هەژمار دەكرێت. وەك لە سەرەوەشدا هەڵوێستەمان لەسەركرد، پێغەمبەری خوا 
َلِة َوَأمتُّ الَتْسِليم( هیچ تاكتیكێكى لەگەڵ دوژمندا دووبارە نەكردووەتەوە.  )َعلَْيِه أَْفَضُل الصَّ

ئەوەی لە خەندەقیشدا بینیمان هەر ئەوە بوو.

2- خەندەق لەو جەنگەدا ڕۆڵێكی كاریگەری بینى لە بەرپەرچدانەوەی 



193 پێغەمبەری خوا؛ فەرماندە و سەركردەی سوپا

خەیاڵیاندا  بە  هەرگیز  هاوپەیمانانى  و  قوڕەیش  چونكە  دوژمن.  شااڵوی 
نەدەهات دووچارى ڕێوشوێنێكی سەربازیی وەها ببنەوە كە تەواوی خەماڵندن 

و نەخشەكانی سەروژێر كردنەوە.

3- هێشتنەوەى بەشێكى خەندەقەكە بە تەسكى تا سوارچاكە ئازاكان بتوانن 
لێوەى بپەڕنەوە، نموونەی بلیمەتى و زرنگییە. چونكە بەوە توانى ئازاترین و 
بەهێزترینى جەنگاوەرانى دوژمن بخاتە بۆسەوە. دەرەنجامی ئەوەش بە هەژانی 

ورەی دوژمن و بەرزكردنەوەی ورەی موسڵمانان كۆتایی هات.

4- خودى پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( لە هەڵكەندنى خەندەقەكەدا بەشدارى 
كرد. ئەوەش پاڵپشت و پشتگیرییەكى مەعنەوى بوو بۆیان. كاتێك تاشە بەردێكی 
گەورەش هاتە ڕێیان و نەیانتوانى بیشكێنن، ئەو "بسم اللّه"ى لێكرد و گورزێكی 
پێداكێشا. لە ئەنجامی ئەو گورزەشدا بریسكەیەك شەوقى دایەوە و فەرمووى 
فارسی  ئیمپراتۆڕیەتی  گرتنی  دەستبەسەردا  و  ڕووخان  مژدەی  أكب!  “اللّه 
ڕاگەیاند، پاشان بۆ دووەم جار لێی دایەوە و بریسكەیەكی تری لێ دەرچوو، 

فەرمووی “اللّه أكب!” هەواڵی ڕووخانی ئیمپراتۆڕیەتی ڕۆمای ڕاگەیاند.1

ئەو فەرمایشتانەى لەو ڕۆژەدا لە زاری موبارەكی هاتنە دەر، ئەوەندە وزەی 
كەس-  هەزار  چوار  و  بیست  تەنها  -نەك  جیهان  هەموو  ئەگەر  پێبەخشین، 

گەلەكۆمەیان لێبكردنایە، دوودڵ نەدەبوون لەوەی بچن بە گژیاندا.

سوارانەى  ئەو  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  عەلى  حەزرەتی  هەڵبژاردنى   .5
بەڵگەشە  هاوكات  بوو.  سەركەوتوو  هەڵبژاردنێكی  دەبەزاند،  خەندەقەكەیان 
لەسەر ئەوەی كە زۆر چاك دەیزانى كێ هەڵدەبژێرێت و كەى هەڵی دەبژێرێت.

بن كثري، البداية و الهناية 1٠1-1٠٠/٤. بن �عد، الطبقات الكربی 8٣/٤-8٤؛ اإ 1. اإ
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٦. لە ڕوویەكی ترەوە، دووڕووەكانى خستبووە ژێر چاودێرییەكى وردەوە، 
باوەڕداران،  بە  بگەیەنن  خراپەیەك  یان  ئازار  نەیاندەتوانى هیچ  بە چەشنێك 
هەرچەندە زۆر حەزیان دەكرد و سەریشیان بۆى دەخورا. ئەوەش بۆخۆی نیشانەى 
دوورخستنەوەى  بۆ  پێویست  ڕێوشوێنى  گرتنەبەرى  لە  مەزنە  لێهاتووییەكی 

زیانەكان.

7. سەروەرمان )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( ئەوەندەى لە توانایدا بووایە هەوڵى دەدا 
ماوەى جەنگەكە درێژ بكاتەوە، لەوەشدا سەركەوتوو بوو. لێرەدا سوودەكانی ئەو 

درێژكردنەوەیە لە چەند خاڵێكدا كورت دەكەینەوە:

یەكەم: كات بەرەو وەرزى زستان دەڕۆیشت، چ قوڕەیش و چ هاوپەیمانەكانى 
خۆیان بۆ زستان ساز نەكردبوو. ئەگەر زیاتر بمانایەتەوە ئەوا زستان قڕى تێ 
دەخستن. خۆ ئەگەر گەمارۆشیان هەڵوەشاندایەتەوە و بڕۆیشتنایە، ئەوا هێز 

و وزەیان نەدەما و الواز دەبوون.

هەزار  چوار  و  بیست  سوپا  بەتەنگ  ناچاربوو  دوژمن  دووەم: 
جەنگاوەرییەكەیەوە بێت و ڕۆژانە بەخێویان بكات. لەبەرئەوە هەتا ڕۆژێك زیاتر 
بمانایەتەوە، قەیرانى ئابوورى زیاتر ڕووى تێدەكردن. هەرئەوەندەش كە برسێتى 
و سەرماوسۆڵە پێكەوە زۆریان بۆهێنان، ڕەوشەكە ئەوەندەی تر ناهەموار بوو.

دوژمن  بەرەى  هاوپەیمانێتى  زیاتر  لەوە  نەدەكرا چیدی  چاوەڕێ  سێیەم: 
درێژە بكێشێت. چونكە ئەو هاوپەیمانێتییە لەسەر یەك بناغە ڕاوەستابوو، كە 
ئەویش بریتى بوو لە هاوبەشیكردن لە دوژمنایەتى پێغەمبەر و كیانی ئیسالم. 
بۆیە تا دەهات ڕایەڵەی كاری هاوبەش الوازتر دەبوو. كەچى لەبەرامبەردا 

موسڵمانان ڕۆژ دوای ڕۆژ بەهێزتر و تۆكمەتر دەبوون.
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نەیدەتوانى  هەبوو، كەسیشیان  دوژمن چەندین سەركردەى  بەرەى  چوارەم: 
بكەن.  گوێڕایەڵى  بكات  لێ  وایان  و  تردا  ئەوانى  گوێى  بە  بدا  قسەكانى 
ئەبوسوفیان هەر بەناو سەركردەى سوپا بوو. بۆیە بە تێپەڕبوونی كات ناكۆكی 

و ملمالنێكان قووڵتر دەبوونەوە.

پێغەمبەریش  بووبوو،  موسڵمان  بەنهێنى  مەسعود  كوڕى  نوعەیمی   -8 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( ئامۆژگارى كردبوو تاماوەیەك موسڵمانبوونى خۆى بشارێتەوە، 

چونكە هەندێك ئەركى گەورە و هەستیاری پێسپاردبوو.

تەنانەت قوڕەیش و جولەكەكانیش ڕێزیان لێ  بوو  نوعەیم كەسایەتییەك 
هونەری  جەنگ  كە  وتبوو  پێى  َوَسَلم(  َصَلٍة  أَفَضُل  )َعلَْيِه  پێغەمبەریش  دەگرت. 
تاكتیكە و مۆڵەتی دابوو شێوازی تایبەتی خۆی لە گفتوگۆدا بەكاربهێنێت. 
ئەوەبوو ڕۆیشت بۆالى هۆزى قوڕەیزە و پێى وتن “ئەى هۆزى قوڕەیزە، خۆتان 
دەزانن من چەندە ئێوەم خۆشدەوێت” وتیان “ڕاستدەكەیت، لەالى ئێمە هیچ 
ئێوە نین، واڵت  نییە،” وتى “قوڕەیش و غەطەفان وەك  تۆمەتێكت لەسەر 
واڵتى خۆتانە، سامان و ژن و منداڵتان لێرەیە، ناتوانن دەستبەرداری ببن و 
بۆ  هاتوون  غەطەفان  و  قوڕەیش  تر.  جێگەیەكى  ڕووبكەنە  و  بهێڵن  بەجێى 
جەنگى محەممەد و هاوەاڵنی، ئێوەش پشتگیریتان كردن. ئەوان خاك و ماڵ 
و منداڵیان لە جێگەى خۆیەتى و بارودۆخیان هاوشێوەی ئێوە نییە. ئەگەر 
نێچیرێكیان بینى پەالمارى دەدەن، خۆ ئەگەر دەستیان نەكەوت دەگەڕێنەوە 
بۆتان  ئەویش  ئەگەر  دەهێڵن.  بەجێ  پیاوە  ئەو  بۆ  ئێوە  و  بۆ واڵتى خۆیان 
یەكالبێتەوە، ئێوە بەرگەى ناگرن. كەوابێ مەچنە پاڵ قوڕەیش هەتا بارمتەیەك 
لە پیاوماقواڵنیان لێ نەسێنن بۆ ئەوەى ببنە جێی متمانەتان. ئەوجا ئەگەر 
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شان بەشانى ئەوان جەنگى محەممەدتان كرد تا كۆتایى پێكەوە بن.” ئەوانیش 
وتیان “بەڕاستى پێشنیارەكەت پەسەندە.”

پاشان ڕۆیشت بۆ الى قوڕەیش و بە ئەبوسوفیان و سەرانی قوڕەیشى وت 
“ئێوە دەزانن چەندە ئێوەم خۆشدەوێت و چەندەش دوژمنى محەممەدم، شتێكم 
بیستووە وام بەباش زانى بە ئێوەى بگەیەنم و ئامۆژگاریتان بكەم. بەس با 
لەنێوان خۆماندا بمێنێتەوە.” ئەوانیش ڕازیبوون. وتى “بزانن كە جولەكەكان 
پەشیمانن لەو ڕەفتارانەى بەرامبەر محەممەد كردوویانە. ناردوویانە بۆ الى 
و پێیان ڕاگەیاندووە پەشیمانین لەو كارانەی ئەنجامیان داوە. ئەوجا وتوویانە 
گەر لێیان خۆش ببێت ئەوا ئامادەن بۆ ڕازیكردنی چەند كەسایەتییەكی دیار 
لە هەردوو هۆزى قوڕەیش و غەطەفان بە بارمتە بگرن و بیدەنە دەستی تاوەكو 
محەممەدیش  دەكەن.  ڕیشەكێش  ئێوە  تا  دەبن  لەگەڵی  پاشان  بیانكوژێت. 
ڕەزامەندى خۆى بۆ دەربڕیون. جا ئەگەر هاتن بۆئەوەى بارمتەى مرۆییتان لێ 

داوا بكەن، هەرگیز وا مەكەن و كەسیان لەگەڵ مەنێرن!”

پێدان. هەر كە  بۆ الى غەطەفان و هەمان هۆشیارىی  ئەوجا ڕۆیشت 
جولەكە داواى بارمتەیان لێكردن، یەكسەر قوڕەیش و غەطەفان وتیان “سوێند 
بێت قسەكەى نوعەیم ڕاست دەرچوو،” هەواڵیان دا بە بەنى قوڕەیزە و وتیان 
ئێوە دەتانەوێت  ناكەین، ئەگەر  ئێوە  “بەخوا هیچ كەسى خۆمان تەسلیم بە 
قوڕەیزەش  بۆ جەنگ.” هۆزى  مەیدانەوە  دەرچنە  فەرموون  بكەن،  جەنگ 
وتیان “كەواتە ئەوەى نوعەیمى كوڕى مەسعود باسى كردووە ڕاستە،” قورەیزە 
بارمتە، قوڕەیش و غەطەفانیش ملیان نەدا و  هەر سووربوون لەسەر داواى 

بەوجۆرە خوا نێوانى تێكدان.1

بن هشام، السرية النبوية 188/٤-1٩٠؛ الطربي، اترخي الأمم و امللوك ٩6/2. 1. اإ
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تەنها چەند ڕۆژێك بوو نوعەیم موسڵمان بووبوو. جا تۆ بڕوانن بۆ كارزانی 
و سەلیقەی سەرداری مرۆڤایەتی )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه(. ئەوەتا زانى كە نوعەیم 
دەتوانێت هەڵبستێت بەو ئەركە گەورەیە و شایستەى ئەوەیە. هەروایش بوو.. 

نوعەیم بە باشترین شێوە ئەركەكەى بەجێگەیاند.

9. ڕەشەبا و گەردەلوولێكی بەهێز هەڵى كرد و دوژمنى تەواو هەراسان 
َلِة َوَأمتُّ الَتْسِليم( حوزەیفەى كوڕى  كرد. لەو نێوەندەشدا پێغەمبەری خوا )َعلَْيِه أَْفَضُل الصَّ
یەمانى ڕاسپارد تاكو بچێت زانیاری سەبارەت بە حاڵ و گوزەرانى دوژمن 
كۆبكاتەوە. حوزەیفە ڕازپارێزی پێغەمبەر بوو، بەوە ناسرابوو كە زۆر بەوردى 
فەرمانەكان جێبەجێ دەكات. كاتێك سەروەرمان ناردى بۆ ئەو ئەركە، پێى وت 
“ئەى حوزەیفە! بڕۆرە ناویان بزانە چى دەكەن، هیچ شتێك ئەنجام مەدە تاكو 

دەگەڕێیتەوە.”

حوزەیفە بەنهێنی دزەى كردە ناو چادرەكانیان. تەنانەت هەلی ئەوەی بۆ 
ڕەخسا ئەبوسوفیان بكوژێت. چونكە لەوكاتەدا ئەبوسوفیان پشتى لەو بوو، 
لە دڵى خۆیدا وتى “تیرێكى لێ بدەم و بیكوژم!” بەاڵم ئامۆژگارییەكەى 
پێغەمبەرى بیركەوتەوە، كە هیچ شتێك نەكات تاكو دەگەڕێتەوە. بۆیە دەستى 
لەو نیازەى هەڵگرت. ئەبوسوفیان هەر هاوارى دەكرد “دەڕۆین.. دەڕۆین!” 
ئاشكرابوو كە قوڕەیش و هاوپەیمانەكانى خۆیان ساز دەكرد تاكو بە شكست و 

دۆڕاوی بگەڕێنەوە.1 

قورئانى پیرۆز حاڵى پەژموردەیی بێباوەڕانمان بەمجۆرە بۆ وێنا دەكات: 

بن كثري، البداية و الهناية 115-11٤/٤. بن هشام، السرية النبوية 1٩٠/٤-1٩1؛ اإ 1. اإ
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زب ڃ ڃ چچ چ چڇ ڇڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ رب 

)األحزاب: 25(

"خوا كافرانی تێكشكاند و بە خۆیان و كینە و بوغزیانەوە گێڕانیەوە دواوە، هیچ 

جۆرە خێرێكیان دەست نەكەوت، هەر خوا خۆی باوەڕدارانی لە جەنگ پاراست، جا 

هەمیشە و بەردەوام خوا بەهێزە و بەدەسەاڵتە."

حوزەیفە لەكاتى گەڕانەوەیدا چەند سوارێكى بینى كە مێزەر و پۆشاكى 
سپییان لەبەردابوو، بەناو بێباوەڕاندا دەگەڕان، یەكێكیان بە حوزەیفەى وت “بە 
هاوەڵەكەت بڵێ خوا ڕزگارى كرد.” كاتێك حوزەیفە ئەو ڕووداوەی بۆ پێغەمبەر 

گێڕایەوە، سەروەرمان )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( فەرمووى “ئەوانە فریشتە بوون.”1

10. پێغەمبەری خوا )َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( بەبەردەوامی جڵەوی كاروبارەكانی 
بەرەى  بۆساتێك  گەمارۆ  ڕۆژانى  بەدرێژایى  دەهێشتەوە.  خۆیدا  دەستى  لە 
هاوبەشى  دەكرد،  ڕەفتارى  لەوان  هەریەكێك  وەك  نەهێشت،  بەجێ  جەنگى 
سوپاى دەكرد لە هەموو گرفت و ساتە سەختەكانیدا. ئەوەش دەرخەری ئەو 

ڕاستییەیە كە سەركردایەتیی ئەو هەمیشە لە لوتكەدا بووە.

11. كۆى شەهیدی موسڵمانان لەو جەنگە سەختەدا تەنها شەش شەهید 
بوو.2

12. پێغەمبەری سەروەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( لەكۆتایى جەنگدا فەرمووى 
و  سەریان  دەكەینە  هێرش  ئێمە  لەمەودوا  )ئیدی  يَْغزُونَا  َول  نَْغزُوُهْم  “اآلَن 

بن كثري، البداية و الهناية 11٧/٤. 1. اإ

بن هشام، السرية النبوية 21٤/٣؛ الواقدي، املغازي ٤٩6/2. 2. اإ
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ئەوان ناتوانن هێرشمان بۆ بهێنن.(”1 پێشهاتەكانی ڕۆژگاریش ڕاستیى ئەو 
فەرمایشتەیان سەلماند.

هەركات باسى جەنگى خەندەق دەكرێت، دوو ڕووداوى گرنگ دێنە پێش 
كە ناكرێت فەرامۆش بكرێن؛ یەكەمیان بریتییە لە وەفاتی هاوەڵى گەورە و 
تریشیان  ئەوى  َعْنُه(�2  اهلُل  )رضَي  موعاز  كوڕى  سەعدى  ئەنصارەكان،  سەردارى 
چوار  جەنگەكەدا  كاتی  لە  َوَسَلم(  َصَلٍة  أَلُف  )َعلَْيِه  پێغەمبەر  كە  لەوەى  بریتییە 

نوێژی فەرزی بە "قەزا" كردووە.3

خوێنى  برینداربوو،  شانى  موعاز  كوڕى  سەعدى  یەكەمدا  ڕووداوى  لە 
نەوەستایەوە، پێغەمبەریش )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَعلى آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم( بایەخى تەواوى پێدا و 
لەناو مزگەوتدا دەوارێكى بۆ هەڵدا و بەردەوام سەرى لێ دەدا. خەڵكى تریش 
سەردانیان دەكرد و لەگەڵی دەمانەوە. چونكە لەوكاتەوەی موسڵمان بووبوو، 
بۆ تەنیا جارێكیش لە پێغەمبەری نازدار )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( جیا نەبووبووەوە. 
لەدیدی سەروەردا سەعد كەسایەتییەكی نایاب و دانسقە بوو. بۆیە كاتێك وەك 
دادوەر لە پرسى هۆزى قورەیزەدا دەستنیشانكرا، بەبرینداری بەسەر كەژاوەوە 
هێنرا، جارێكی دیكە پێشتر جارێك كە سەعدی كوڕی موعاز هاتبووە نێو 
كۆڕی پێغەمبەرەوە، پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( پێشتر بە خەڵكەكەى فەرموو 
ڕێزی  لەبەر  هەستن!(”  سەردارتان  و  گەورە  )لەبەر  َسیِِّدكُْم   إِلی  “قُوُموا 
سەعدی كوڕی موعاز ئەو كەسانەی كە لەوێ بوون  هەستانە سەرپێ سەعد 
هەرگیز درێغى نەكرد لە وەفادارى و دڵسۆزی. بەو ئیخالص و ئەمەكەوە ژیا، 

1. صيح البخاري، املغازي 2٩؛ �أحد بن حنبل، املسسند 262/٤؛ 

بن هشام، السرية النبوية 21٣/٣-21٤. 2. صيح البخاري، املغازي ٣٠؛ صيح مسمل، اجلهاد 65، 68؛ اإ

٣. �أحد بن حنبل، املسسند ٣٧5/1.
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هەر بەوجۆرەش ڕۆحی پاكی سپارد. هەر سەعد بوو ڕۆژێك بە پێغەمبەرى 
وت “سیلەى ڕەحمى كێ دەگەیەنیت بگەیەنە، پەیوەندى لەگەڵ كێ دادەبڕیت 
دایبڕە، دوژمنایەتیی كێ دەكەیت بیكە، ئاشتى لەگەڵ كێ بەرپا دەكەیت 
دەبەخشیت  سامان  چەندە  بگرە،  وەری  سامانمان  لە  دەوێت  چەندت  بیكە، 
پێمان خۆشترە  لەوە  وەردەگریت  لێمان  ئەوەى  ببەخشە.  پێمان  ئارەزووى خۆتە 
كە بۆمان بەجێ دەهێڵیت. هەر فەرمانێك دەفەرموویت بیفەرموو، ئێمە شوێن 
غیمادیش  هەتا  بڕۆیت  ئەگەر  پەروەردگار  بە  سوێند  دەكەوین.  فەرمانت 

لەگەڵت دێین.”1

لە دوا هەناسەكانیدا دوعاى دەكرد و دەیفەرموو “پەروەردگارا! خۆت دەزانى 
چەندە حەزم لە جیهادە لەگەڵ ئەوانەی پێغەمبەرەكەى تۆیان بەدرۆخستەوە 
ئەواندا  و  ئێمە  لەنێوان  جەنگت  ئیدى  وایە  پێم  من  خوایە  كرد.  دەریان  و 
بۆى  بمهێڵەوە  ئەوا  ماوە  قوڕەیش  جەنگى  لە  شتێك  ئەگەر  جا  نەهێشتووە. 
هەتاكو لە پێناوتدا تێبكۆشم. خۆ ئەگەر جەنگیشت لەنێوانماندا نەهێشتووە، 
ئەوا شەهیدیم بەنسیب بكە، هەروەها ڕۆحم مەكێشە هەتا چاوم بە شكستی 
هۆزى قوڕەیزەش دەكەوێت.”2 ئەوە بوو بەو برینەی لەجەنگی خەندەقدا پێی 
گەیشتن  لە  كردبوو  پەلەی  گەیشتن  بۆ  ئەو  بوو.  شەهید  بووبوو،  بریندار 
بەجەنگدا و بەهۆی ئەوەی كە زرێپۆشەكەی بەری بۆی بچوك بوو، شانی 
لەدەرەوە مابوویەوە، تیرێكی بەدبەخت بەر ئەو شانەی دەكەوێت و برینداری 
دەكات، برینێك كە سینەی ئیمەشی بریندار كردووە و پاشان بەهۆیەوە بەرەو 

الی پەروەردگاری گەڕاوەتەوە. 

بن كثري، البداية و الهناية ٣/162. بن �أيب شيبة، املصنف ٣5٣/٧؛ اإ 1. اإ

2. صيح البخاري، املغازي ٣٠؛ صيح مسمل، اجلهاد 6٧.
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َلُم( گەڕایەوە بۆ ماڵەوە،  َلُة َوالسَّ جەنگ كۆتایى هات و پێغەمبەریش )َعلَْيِه الصَّ
و  دەركەوت  جوبرەئیل  یەكسەر  دەرگا،  ئەودیو  خستە  قاچى  هەركە  بەاڵم 
لێى پرسى “ئەى پێغەمبەرى خوا ئەوە چەكت داناوە؟!” ئەویش لە وەاڵمدا 
هێشتا  فریشتەكان  “بەاڵم  فەرمووی  جوبرەئیل  ئەوجا  فەرمووى“بەڵێ!” 
چەكیان دانەناوە، ئێستاش تەنها بۆ ڕاوەدوونانی ئەو هۆزە گەڕاوینەتەوە. ئەى 
محەممەد! خوا فەرمانت پێدەكات كە بڕۆیت بۆ وێزەى هۆزى قوڕەیزە.”1 دوا 
قوڕەیزە  بەرەو  پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َعلَْيِه( فەرمانى كرد ڕاستەوخۆ  ئەوە  بەدواى 
بكەونە جوڵە. جا بۆ ئەوەى بایەخی ئەو هەڵمەتەیان بۆ ڕوون بكاتەوە، فەرمانی 

پێكردن نوێژی عەسر لەوێ بكەن.2 

بەرامبەر  ناپاكییان  خەندەقدا  جەنگى  لەكاتى  بەتایبەتى  قورەیزە  هۆزى 
موسڵمانان نواندبوو و ویستبوویان لەپشتەوە خەنجەریان لێبدەن. ئەوەبوو ویستیان 
دەستدرێژی بكەنە سەر ئەو پەناگەیەی ئافرەت و منداڵی موسڵمانانی لێبوو. 
بەاڵم هەلى ئەوەیان بۆ نەڕەخسا. ئەگەرچى پەیمان و ڕێككەوتنیان لەگەڵ 
پێغەمبەردا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( بەستبوو، بەاڵم پەیمانیان شكاند و جاڕى جەنگیان 

دا دژى موسڵمانان.

خستە  سەنگەرەكانیان  و  قەاڵ  بەڵكو  نەوەستا،  بەوەوە  هەر  تاوانكارییان 
ئەحتەب  كوڕى  حوییەى  بەتایبەت  ئیسالم،  نەیارانی  پەنادانی  بۆ  سەرپشت 
ئەم  لەڕاستیدا  دوورخرابووەوە.  موسڵمانانەوە  لەالیەن  لەوانەى  بوو  یەكێك  كە 

ڕەفتارەیان پەیمان شكێنییەكی ئاشكرا بوو.3

1. صيح البخاري، املغازي ٣٠؛ صيح مسمل، اجلهاد 65.

بن هشام، السرية النبوية ٤/1٩2. 2. صيح البخاري، املغازي ٣٠؛ اإ

بن هشام، السرية النبوية 2٠1-2٠٠/٤. ٣. اإ
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 سەرباری هەموو ئەوانەش، خۆ ئەگەر ئەو كاتەى پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( 
بكردنایە.  لێ  چاوپۆشی  لەوانەبوو  بكردایە،  لێبوردنیان  داواى  بۆیان  چوو 
چونكە ئەو هەمیشە الیەنداری ئاشتەوایی و پێكەوەژیان بوو. كەچى ئەوان 
هەڵوێستی دوژمنكارانەیان دژى موسڵمانان گرتە بەر. لەبەرئەوەی بەدخوازی 
لەناو كرۆكی دڵیاندا هێالنەى كردبوو. بۆیە كاتێك دەستیان لە هەموو شتێك 
دەرچوو، خۆیان دا بەدەستەوە. بەاڵم بەمەرجێك كە سەعدى كوڕى موعاز ببێتە 
دادوەر لەنێوانیاندا. پێغەمبەریش )َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( ئەو مەرجەى قبووڵكردن. 
سەعدى كوڕى موعاز لەسەر جێگاى نەخۆشى هەڵسا و بە سوارى واڵغێك 
پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َعَلْيِه( پێى  هات بۆ ئەو جێگەیەى كە چاوەڕوانیان دەكرد. 
فەرموو “ئەوانە بە حوكمى تۆ ڕازین.” ئەویش حوكمى تەوراتى بەسەردا دان؛ 
پیاوانیان بكوژرێن و سامانیان بەش بكرێت و ژن و منداڵیان بەدیل بگیرێن. 
ئیتر  بكەن.1  قبووڵ  بڕیارەكە  لەوەى  جگە  نەمایەوە  بۆ  هیچیان  هەردووال 
بەوجۆرە مەدینە لەسەر كەناری هەڵدێرێكی ترسناك گەڕایەوە و ئارامی و 

ئاسایش باڵی كێشایەوە بەسەر شارە ئارامەكەدا. 

بن هشام، السرية النبوية 1٩٩/٤. 1. صيح البخاري، املغازي ٣٠؛ اإ
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8. غەزاكانى تر
ژمارەى ئەو غەزایانەی پێغەمبەری خوا )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( بەشداری تێدا 
كردوون، نزیكەی هەژدە غەزا دەبن. لە بڕگەكانی ڕابردوودا بەكورتی چووینە 
ڕەهەندی  بە  سەبارەت  تێڕوانینێك  هەوڵماندا  و،  غەزایانە  لەو  خزمەت سێ 

سەربازیى پێغەمبەر الی خوێنەری هێژا دروست بكەین.

ئێستاش لە چەند كورتە دێڕێكدا ئاماژە بە چەند غەزایەكی تر دەكەین 
بێهاوتایی سەروەرمان لە مەیدانی سەربازیدا  تاكو لەو دەالقەیەوە مەزنی و 

ببینین:

كارگێڕییەكەی  توانستە  بە  چۆن  بینیمان  حودەیبیەدا  ڕێككەوتنی  لە 
تەواو  الیەك  هەموو  بكات.  چارەسەر  ئاڵۆسكاوەكان  گرفتە  توانى  خۆی 
بە  ئەو  بەاڵم  دەقەومێت.  جەنگێك  حودەیبیەدا  لە  كە  لەوەی  دڵنیابووبوون 
چاودێری و كۆمەكی خوایی، شكستێكی یەكالبووەوەی گۆڕی بە دەروازەی 
سەركەوتنێكی مەزن و، توانى خۆى البدات لە جەنگێك كە هیچ هاوسەنگییەك 
لەنێوان جەمسەرەكانیدا نەبوو. سوپای دوژمن چەند قاتی موسڵمانان دەبوو 
هاوشێوەی  لێهاتووی  سەربازیی  سەركردەیەكی  كۆمەڵە  فەرمانی  لەژێر  و 
موسڵمانان  ژمارەى  لەبەرامبەردا  بوو.  عیكریمەدا  و  وەلید  كوڕى  خالیدى 
تەنها هەزار و شەش سەد كەسى بێچەك بوون، ئەوانیش ئیحرامیان بەستبوو و 

بەنیازی عەمرە هاتبوون.

لەو  واتە  ڕوویدا.  كۆچیدا  شەشەمى  ساڵى  لە  حودەیبیە  ئاشكرایە  وەك 
سەروەختەدا بوو كە هەستى تامەزرۆیى و ئەوینى مەككە باڵی بەسەر دڵ و 
دەروونى موهاجیراندا كێشابوو. تەنانەت كەسێكی وەك حەزرەتى ئەبوبەكر كە 
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خاوەنى ئیرادەیەكى پۆاڵین بوو، جودایی مەككە ناخی هەڵقرچاندبوو. تەنانەت 
كەوتبووە بەددوعا لەوانەی تااڵوی ئاوارەییان پێچەشتبوو.1

نەبوو،  مەككەش  خەڵكى  كە  ئەوەدا  لەگەڵ  حەبەشی،  بیاللى  هەروەها 
كەچی كە كۆچى كرد بۆ مەدینە لەوێ نەخۆشكەوت. بەدەم "تا"وە وڕێنەى 
دەكرد و دەیوت “ئەی مەككە، تۆ بڵێیت جارێكی تر بە دیدارت شاد ببمەوە!”

تاسە و پەرۆشیی مەككە)أُم الُقرى( بەسەر دڵى هەموواندا زاڵبوو. ئەوە شەش 
 ساڵە نەیانتوانیوە تەوافى كەعبە بكەن، ئەو كەعبەیەى كە ئیبراهیمى باپیریان

َلم( هەڵسابوو بە ئاوەدانكردنەوەى: )َعلَْيِه السَّ

 زب ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ ں ں رب 
)آل عمران: 9٦( 

"بەڕاستی یەكەم خانە و ماڵ و مەنزڵگەیەك كە بۆ خەڵكی دانرا لەسەر ڕووی 

زەوی )بۆ خواپەرستی(، ئەوەیە كە لە مەككەدایە، كە پیرۆزە و هیدایەت و ڕێنموونی 

بەخشە بۆ هەموو خەڵكی جیهان."

ئەو كەعبەیەى ئەم ئایەتە ئاماژەى بۆ دەكات، یەكەم بینا بووە لەسەر زەوى، 
َلم( بنیاتى ناوە و ئیبراهیمى  یەكەمین پێغەمبەر كە حەزرەتی ئادەمە )َعلَْيِه السَّ
خەلیلیش نۆژەنى كردووەتەوە. دەی ئەوە شەش ساڵى ڕەبەقە بێباوەڕان باشترین 
َعَلْيِه(،  َوَسلُمُه  اهلِل  )َصَلواُت  موستەفایە  محەممەد  حەزرەتی  كە  ئیبراهیم،  نەوەى 
دووریان خستووەتەوە لێى و ئەو پێغەمبەرە بەڕێزە ناتوانێت تەوافى بكات. خۆ 
داواى شتێكى زۆرى نەدەكرد، تەنها ئەوەندەى دەویست كە ڕێگە بدرێت بە خۆى 

و یارانى تا بەوجۆرەى ئیسالم دایناوە تەوافی ماڵی خوا بكەن.

1. صيح البخاري، مناقب الأنصار ٤6.
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بت  چەندین  دەوروبەریشیدا  لە  بت.  لە  پڕبوو  كەعبە  ڕۆژگارەدا  لەو 
ڕیزكرابوون. تەوافى بتپەرستان بەدەورى كەعبەدا بووبووە گاڵتەجاڕی و هیچ 
واتایەكى تێدا نەمابووەوە. خوای بااڵدەست وەسفی تەوافى بێباوەڕان بەوە دەكات 
كە "ُمَكاًء َوتَْصدیَە )تەنها چەپڵە و فیكەكێشان("1 بووە. پیاوەكانیان چەپڵەیان 
لێ دەدا و فیكەیان دەكێشا. ژنەكانیشیان بە شەودا بەڕووتى تەوافیان دەكرد 
و پۆشاكیان دادەكەند بە بیانووى ئەوەی دروست نییە بەو جالنەوە تەواف بكەن 
كە گوناهیان پێوە كردوون.2 ئەوە سیمای تەوافى پیاوان و ژنانی ئەو سەردەمە 

بوو كە تێگەیشتنی بەالی ئێمەوە تا بڵێیت دژوارە.

كە  بكاتەوە  ڕوون  ئەوە  دەیویست  )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه(  پێغەمبەری سەروەر 
چۆن تەواف دەكرێت و بە چ شێوەیەك عەمرە بەجێ دەهێنرێت. ئەوە مەبەستى 
موڵكى  بەتەنها  كەعبە  كە  بیسەلمێنێت  دەیویست  دووەمیان  بوو.  یەكەمى 
خەڵكى مەككە یان قوڕەیشییەكان نییە، بەڵكو خەڵكانى تریش مافیان پێوەى 
هەیە. نەخوازەاڵ حەزرەتی محەممەد و یارانی كە شان و شكۆیان بۆ كەعبە 

دەگەڕاندەوە و، لە هەمووان زیاتر مافیان بە كەعبەوە هەبوو.

مینبەرەكەی  لە  دەتوت  كە  وابوو  میحرابێك  وەك  كەعبە  لەبنەڕەتدا 
لە  مینبەرەى  ئەو  دەیویست  َوَسَلم(  َصَلٍة  أَفَضُل  )َعلَْيِه  پێغەمبەر  جیابووەتەوە. 
میحرابى  كەعبە  چونكە  میحرابەكەی.  پاڵ  بهێنێتە  داینابوو،  مەدینە 
 هەمیشەیى ئێمە و، بەر لە هەموو كەسێكیش میحرابى حەزرەتی محەممەد 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَعلى آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم( بوو. بۆ ماوەیەك لە نوێژدا ڕووى لە مزگەوتى 

ئەقصا دەكرد، چونكە كەعبە بتى تێدا بوو. بەاڵم چاوانى هەر بە ئاسماندا 

1. بڕوانه: �ورەىت الأنفال، ئايهىت ٣5.

2. صيح مسمل، التفسري 25؛ النسايئ، املنا�ك 161.
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وەربچەرخێنێت.  كەعبە  لە  ڕوو  نەدەگرت  ئەوەی  بەرگەی  چونكە  دەگێڕا، 
خواش دڵى خۆشكرد و مزگێنى پێدا:

ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  زب 

ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ رب 

)البقرة: 144(
")ئەی پێغەمبەر( بەڕاستی چاوگێڕان و هەڵسووڕانی ڕوخسارت ڕوو بە ئاسمان 

دەبینین )كە بە هیوای ڕووگەیەكی تایبەتیت، ئێمەش ئاگاداری نیازی دڵت بووین(. 

سوێند بەخوا ئێمەش ڕووت وەردەچەرخێنین بۆ ڕووگەیەك پێی ڕازی و خۆشنوود 

بیت. دەسا ڕووت وەربچەرخێنە بەرەو الی كەعبە )المسجد الحرام( و ئێوەش ئەی 

بەڕاستی  وەربچەرخێنن،  ڕووتان  ئەوێ  الی  بەرەو  بوون،  هەركوێ  لە  موسڵمانان 

ئەوانەش كە كتێبیان پێگەیشتووە )لە گاور و جولەكە( چاك دەزانن كە )ئەم گۆڕانی 

ڕووگەیە( حەقیقەت و ڕاستییە و فەرمانی پەروەردگاریانە )لە تەورات و ئینجیلدا 

ئاماژەی بۆ كراوە( و خوا هەرگیز بێئاگا نییە لەو كار و كردەوانەی ئەنجامی دەدەن." 

سەبارەت  دەكرد،  ئەقصا  مزگەوتى  لە  ڕووى  نوێژكردن  بۆ  ماوەیەى  ئەو 
بە ئەو ماوەى ئاوارەیى و هیجران بوو. چونكە كەعبە میحراب و، مەدینەش 
دەبوو  تەواو  ئیمام  پێشەوایەتی  ئەوكاتە  بوو.  بەتەنها  بوو. مەدینە  مینبەرى 
كە دوانگە ببرایە بۆالی میحراب. لەبەرئەوە زۆر پێویست بوو كەعبە لەژێر 

دەسەاڵتى موسڵماناندا بێت.

بەجێهێنانى عەمرەش هەنگاوى یەكەم بوو بەو ئاڕاستەیەدا. بۆیە نەخشەى 
بیروباوەڕی  و  شێواز  لەسەر  عەمرەیەك  عەمرە،  ئەنجامدانى  بۆ  دەكێشا 
ئیسالمی. ئەودەم هێشتا حەج فەرز نەكرابوو. لە سااڵنى كۆتایى ژیانیدا حەج 
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فەرزكرا، بۆیە تەنها یەكجار حەجى كردووە، قورئانى پیرۆزیش ئەو حەجەى 
ناوناوە "حەجى ئەكبەر"1، عەمرەكەش "حەجى ئەصغەر".

لەناو خەڵكدا وا باوە گوایە حەجى ئەكبەر ئەو حەجەیە كە تێیدا ڕۆژى 
عەرەفە بكەوێتە ڕۆژی هەینیەوە، هەر چەندە كۆبوونەوەی ڕۆژی هەینی 
و عەرەفات شتێكی جوان و پیرۆزە، بەاڵم لەڕاستیدا حەجى ئەكبەر )حەجی 
حەجى  دەهێنرێت،  بەجێ  حەجدا  وەرزى  لە  كە  دەوترێت  حەجە  بەو  گەورە( 

ئەصغەریش )حەجی بچوك( بە عەمرە دەوترێت.

ئامانجى سێیەمى پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( ئەوەبوو كە كۆمەڵى پیرۆزى 
هاوەاڵنى دەربخات بۆ هۆزەكان. ئەو كۆمەڵەى كە كاتێك بە ڕێگەدا دەڕۆن، 
ئازارى كەس نادەن و زیان بەكەس ناگەیەنن. ناچنە ناو باخ و بێستانى كەس 

و، ماڵ و موڵكى كەس تااڵن ناكەن.

بەڵێ، تاكو هەمووان بۆیان دەربكەوێت كە ئەو سوپایە دوورە لەو ئاكارانەوە. 
باوبوو سوپاكان كارى تااڵنی و بڕۆیى ئەنجام بدەن.  ئاخر لەوسەردەمەدا وا 
بەاڵم ئەمەیان سوپاى ئارامی و متمانە بوو. لەو حەجەدا و لەبەرچاوى هەموو 
عەرەبدا نوێنەرایەتى ئیسالمیان دەكرد. دیارە ئەوەش شتێكى زۆر گرنگ بوو. 
پەیامێكی  خاوەنی  ئیسالم  ئایینی  كە  بوو  واتایەش  ئەو  هەڵگری  هاوكات 
سەرتاسەرییە. چونكە ئەوانەى چاویان پێیان دەكەوت، لە دڵى خۆیاندا دەیانوت 
“ئەوانە چین؟ ئێمە تا ئێستا مرۆڤی لەو جۆرەمان نەدیوە. هەبێ و نەبێ 

ئەوانە فریشتەن!”

جا ئیتر سەروەرمان بەو نیازەوە ڕێگەى مەككەى گرتە بەر. بۆیە هاوەاڵن 

1. بڕوانه: �ورەىت التوبة، ئايهىت ٣.
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هەر یەك لە شمشێرێك زیاتریا پێنەبوو. هەتا گەیشتنە حودەیبیەش هیچ ڕووى 
نەدا. لەوێدا كەسانێك هاتن و پێیان ڕاگەیاندن كە قوڕەیش بە هەرچى هێز و 

خەڵكیەوە هەیە خۆیان سازداوە و ناهێڵن بچنە ناو مەككەوە...1

پێكدادان  و  بەرەنگاربوونەوە  الیەنداری  ئارامی،  و  هێوری  سومبولی 
بووە  ئەو هەڵوێستە  بۆیە  نەهاتبوو.  ئەو مەبەستە  بۆ  بنەڕەتیشدا  لە  نەبوو، 
پێ  عەمرەیان  كە  یارانی  بە  دابوو  بەڵێنی  ئەو  ئاخر  بۆی.  پەژارە  مایەی 
بەگوێرەی  یەكەمجارە  بۆ  كە  تاسەمەندییەوە  و  بەو جۆش  ئەوانیش  بكات. 
خوا  پێغەمبەری  یاوەری  و  دەدەن  ئەنجام  عەمرە  ئیسالم   دەستوورەكانی 
)َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( دەكەن لەو گەشتەدا، ئەو هەموو ڕێگەیەیان بڕیبوو. ئەوەى 

پێشتر لە تافى نەفامیدا ئەنجامیان دابوو، نە حەج بوو نە تەواف. بەاڵم وا 
ئێستا بەپێى ڕێساكانی ئیسالم و لەژێر ڕابەرایەتى نیگاى ئاسمان و لە پشت 

سەرى باشترینی خەلقەوە لە ئەنجامدانى ئەو سرووتانە نزیكبوونەتەوە.

پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( ناچاربوو لە حودەیبیە بوەستێت. ئەمە 
وێڕای متمانەی تەواوی بە باوەڕی خۆی و نەبەردیی هاوەاڵنی. دڵنیاشبوو 
جەنگ  بكەوێتە  و  ببەستێت  پێ  پشتى  و  خوا  بەر  بباتە  پەنا  ئەگەر  كە 
زانى  بەباش  واى  و  نەكرد  ئەوەى  بەاڵم  بەسەریاندا سەردەكەوێت.  لەگەڵیان، 
چاوەڕوان بێت. وەختێ كۆسپ و تەگەرەكانیش گەیشتنە قۆناغێكى دژوار و 
نالەبار، دەمودەست بەیعەتیان دا كە هەتا مردن لەپێناو ئیسالمدا بجەنگێن.2 
ئەوە ئەو بەیعەتە بوو كە خواى بااڵدەست لە سەرووى حەوت تەبەقەی ئاسمانەوە 

پیرۆزى كرد و فەرمووى:

1. صيح البخاري، املغازي ٣5.

2. صيح مسمل، اجلهاد 1٣2.
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رب  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ   ڻ  ڻ 

)الفتح: 19-18(

پەیمانیان  كاتێك  باوەڕدارانەی  لەو  ڕازییبووە  خوا  بەڕاستی  بەخوا  "سوێند 

لەگەڵدا بەستیت لەژێر درەختەكەدا، خوا خۆیشی ئاگاداربوو بەوەی لە دڵەكانیاندا 

هەیە )لە نیازپاكی و دڵسۆزی( هەربۆیە ئارامی و هێمنی و ئاسوودەیی دابەزاندە 

بەڵێنی  هەروەها  دانەوە.  نزیك  سەركەوتنێكی  مژدەی  بە  پاداشتی  و  سەریان 

چەندین دەستكەوتی زۆری پێدان كە لە ئایندەدا دەستیان دەكەوێت و وەری دەگرن، 

چ  دەزانێت  و  دانایە  و  خوانەناساندا  بەسەر  بااڵدەستە  بەردەوام  و  هەمیشە  خوا 

كاتێك ئیمانداران سەردەخات."

خوا دەیزانى چى لە دڵیاندایە، ئەگەر پێغەمبەر )َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( فەرمانى 
دەمانەوە.  ئەوا  بمێننەوە،  بیوتایە  ئەگەر  دەمردن.  ئەوا  بمرن،  بكردنایە  پێ 
ئەگەر پێى بوتنایە هەڵسن و تەوافى كەعبە بكەن، ئەوا ئەگەر چەكیشیان پێ 

نەبووایە، هەرچۆنێك بووایە فەرمانەكەیان بەجێ دەگەیاند.

پەیمانى  جوامێرییەیاندا  ئەو  پاداشتى  لە  سەریان،  بۆ  نارد  ئارامى  خوا 
فەتحێكى نزیكى پێدان، لە قورئاندا ئاوەهاى پێ فەرموون. 

پێغەمبەر  كە  نەهاتەپێش  بەوشێوەیە  هەبوو  شتێك  تەنها  حودەیبیەدا   لە 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( بەتەماى بوو. ئەویش پاش ساڵێك دواتر دەهاتەدی، ئەوەبوو 

هاتیشەدی: دواجار هاتن بۆ مەككە و بەگوێرەى دروشمەكانى ئیسالم تەوافیان 
كرد و "بەردەڕەشەكە"یان ماچكرد. جگە لەوە هەموو ئاواتەكانیان هاتەدی. 
خەڵكى بیابان شایەتییان دا و دڵنیابوون كە ئەو سوپایە بە هەرشوێنێكدا گوزەر 
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بكات، ئارامى و ئاشتى و متمانە لەگەڵ خۆیدا دەچێنێت. سوپاكە لەسەر 
گەشتەڕێیان بەالی چەندین ئاوەدانى و دەوارنشیندا تێپەڕین و بە خەڵكانێكی 
خەڵكیدا  دڵی  لە  تۆوانەی  ئەو  ساڵیش  سێ  دوو  لەپاش  ئاشنابوون.  زۆر 

چاندبوویان هاتنەبەر. 

بەڵێ، زۆرێك لەو خەڵكە پاش دوو سێ ساڵ لەو ڕووداوە موسڵمان دەبوون 
ئیدی  بۆ فەتحى مەككە.  دەكەوتنە ڕێ  ئەو خۆشەویستە  یاوەرىی  بە  و، 
بەتەنها  بەوجۆرە قوڕەیش و سەرجەم خوانەناسان بۆیان دەركەوت كە كەعبە 
موڵكى ئەوان نییە، بەڵكو تەواوی مرۆڤایەتی و لەپێش هەموو كەسێكیشەوە 
مایەی شانازیی بوونەوەران، حەزرەتی محەممەد موستەفا )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعَلْيِه( 

و كۆمەڵەكەی مافیان هەیە پێوەی.

لە ڕاستیدا قوڕەیش هەر لە ڕێككەوتننامەكەى حودەیبیەدا دانی بەو مافەدا 
نابوو و واژووی لەسەر ئەو پەڕەیە كردبوو كە واژووی پێغەمبەری پێوەبوو. 
ئەوەبوو بەمجۆرە گوزارشتیان لە مەرجەكەیان كرد “تۆ ئەمساڵ دەگەڕێیتەوە 
و نایەیتە ناو مەككەوە. بۆ ساڵى داهاتوو ئێمە مەككە چۆڵ دەكەین و تۆ و 
یارەكانت دێنە ناوى و سێ ڕۆژ دەمێننەوە. تەنها چەكى سوارتان پێ دەبێت و 

شمشێر لەناو كێالندا دەبێت و هیچى تر لەگەڵ خۆتان ناهێنن.”1

ئەمە لەهەمان كاتدا داننان بوو بە كیانی موسڵماناندا. لەكاتێكدا تا ئەو 
سەردەمە بانگەشەی ئەوە دەكرا كە مەككە و كەعبە موڵكى بت پەرستانن، 
بە تایبەتى قوڕەیش. هۆزەكانی تری نیمچە دورگەی عەرەبیش تا ڕادەیەك 

خۆیان ڕادەستی ئەو ڕاستییە سەپێنراوە كردبوو.

بن كثري، البداية و الهناية ٤/1٩2-1٩٣. 1. اإ
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و  سرووت  ئەو  ملكەچى  دەبووایە  مەككەوە  ناو  بهاتایەتە  هەركەسێك 
دروشمە ئایینییانە بووایە كە بتپەرستان دایان نابوون. هیچ كەسیش مافی 
لە  یەكێك  كەچى  بكات.  پەیڕەو  بەخۆی  تایبەت  ڕێوشوێنی  نەبوو  ئەوەی 
لە  ئازادیى موسڵمانان  لە  بوو  بریتى  مەرجەكانى ڕێككەوتننامەى حودەیبیە 
بەجێهێنانى حەج و تەواف بەدەورى كەعبەدا لەسەر شێوازی تایبەتی خۆیان. 
هاوەاڵنیەوە  لە   )1٦00( بە  َوَسَلم(  َصَلٍة  أَفَضُل  )َعلَْيِه  پێغەمبەر  بەوشێوەیە  ئیتر 
بەرامبەر بە سوپایەكی زەبەالحی دە هەزار جەنگاوەر سەركەوتنی بەدەستهێنا. 

ئەمە فەتحی دەرگای داڵن و خۆناساندن بوو بە خەڵكی.

بە  عەمر  كوڕى  سوهەیلى  و  مەسعود  كوڕى  عوروەى  نموونە،  بۆ  هەر 
َوَسلَّْم(�  َعَلْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  الی  هاتنە  دانوستان  بۆ  قوڕەیش  نوێنەرایتیى 
بە  بوون  هاوەاڵن  پەیوەستى  و  هۆگری  گەواهیدەری  نوێنەرەكان  كاتێك  جا 
پێوە  پێغەمبەرایەتییان  حاڵەتەكانى  خۆیان  بەچاوى  هەروەها  پێشەواكەیانەوە، 
بینى كە چەندە لەخواترس و خواناسە، هەموو ئەمانە بە قووڵى كارى تێكردن 
و، شەختە سەهۆڵی ویژدانیان تووایەوە و، گۆشەى نیگایان گۆڕا و بوونە 
پاڵێوراو تاكو لە نزیكترین كاتدا ئیسالم قبووڵ بكەن. بۆیە لە گەڕانەوەیاندا 

هەڵوێستى ڕەق و وشكى قوڕەیشیان بەرامبەر موسڵمانان ڕەواندەوە.1 

بەوجۆرە، خەسڵەتی نەرمونیانی كە لە ئاكاری موسڵمانانە و، خەسڵەتی 
هۆى  بووە  بێباوەڕانە،  تایبەتمەندیی  كە  دەمارگیریش  و  السارى  و  ڕەقى 
گۆڕانكارى لە هەڵوێستى هەندێكدا و چەند نموونەیەكى زیندووش لەوبارەیەوە 

هەن.2

بن �عد، الطبقات الكربی 1٩6/2. 1. �أحد بن حنبل، املسسند ٣2٩/٤-٣٣٠.اإ

بن هشام، السرية النبوية 2٧٩/٤-28٠. 2. بۆ منوونه بڕوانه: اإ
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بەر  دەبردە  پەنایان  یەك  لەدواى  یەك  و سەرسامەكان  بەڵێ، سەرگەردان 
هەرێمە پڕ ئاسوودەییەكەی پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم(. ڕەنگە حودەیبیە لە 
بوو  سەركەوتنێك  لەڕاستیدا  بەاڵم  پاشەكشە،  لە  بووبێت  جۆرێك  ڕووكەشدا 
چەندین بەروبوومى لێكەوتەوە. لەسایەی ئەو ڕێككەوتنەدا موسڵمانان بێخەم 
پێكهات:  هاوپەیمانییەك  نێوەندەشدا  لەو  قوڕەیش.  خراپەى  و  شەڕ  لە  بوون 
موسڵمانان  لەگەڵ  "خوزاعە"ش  هۆزى  و،  قوڕەیش  لەگەڵ  "بیكر"  هۆزى 
هاوپەیمانێتییان بەست. ڕێككەوتنەكەش وەها بوو كە هیچ الیەك هێرش نەكاتە 
سەر الكەی تر. بێگومان ئەوەش لە بەرژەوەندی موسڵمانان بوو. چونكە دە 
ساڵ ئاشتى لە بیاباندا بەرقەرار دەبوو و، دەرفەتی ئەوە دەڕەخسا لەو ماوەیەدا 

سەدای ئیسالم بدرێت بە گوێى چەندین هۆز و تیرەدا.

أ. خەیبەر؛ سەرى مارەكە
َلُم( لە حودەیبیە گەڕایەوە، دەستبەجێ بەرەو  َلُة َوالسَّ هەركە پێغەمبەر )َعلَْيِه الصَّ
خەیبەر كەوتەڕێ. خەیبەر وەك مۆڵگەی ئاشووب وابوو. جولەكەكان لەوێدا 
سەرگەرمى ئاژاوەگێڕان بوون و هەرجارەو لەگەڵ بەرەیەكدا دەستیان تێكەڵ 
جارێك  و  لەگەڵ غەطەفان  جارێك  و  نەضیر  لەگەڵ هۆزى  جارێك  دەكرد. 
و  دەگێڕا  موسڵمانان  دژی  ئاشووبیان  و  پیالن  بەردەوام  قوڕەیشدا.  لەگەڵ 
نەخشەیان دادەنا بۆ لەناوبردنیان. هەر ئەوان قوڕەیشیان هەڵدەنا و دەستیشیان 

لە بەرپاكردنى جەنگى ئوحود و خەندەقدا هەبوو.

و  ئەو مەبەستە هەڵمەتێكی خێرا  بۆ  تەمێكردنیان هاتبوو.  كاتى  ئیدی 
ئەوانە  بەشداریی خەیبەریان كرد،  ئەو هاوەاڵنەى  كتوپڕى دژیان ڕێكخست. 
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بوون كە نەیانتوانیبوو عەمرە بەجێ بهێنن و نیازمەندبوون بە جیهاد ئەو كەلێنە 
پڕبكەنەوە.

پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( هەندێك لە هاوەڵەكانى نارد بۆ غەطەفان كە 
لە بنەڕەتدا هاوپەیمانى خەیبەر بوون.1 غەطەفان وایان زانى جەنگەكە بەرۆكی 
ئەوان دەگرێت. بۆیە بە چارەنووسی خۆیانەوە سەرقاڵ بوون و یارمەتییان لە 
خەیبەر پچڕاند. بەاڵم ئامانجی سەرەكیی پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( خەیبەر 
بوو، جولەكەكانى خەیبەریش نیگەران بوون و دەیانپرسى “كەى بۆمان دێن؟” 
ئەوەبوو سوپای موسڵمانان بەشێوەیەكی كتوپڕ دایان بەسەریاندا. كە بەرەبەیان 

بووەوە بینییان موسڵمانان ئابڵوقەى خەیبەریان داوە.

خەڵكى خەیبەر وەك پیشەى هەموو بەیانییەكیان بەنیاز بوون بچنە سەر 
كێڵگە و بێستانەكانیان، پاچ و بێڵ و كەرەستەى جوتیارییان لەگەڵ خۆیان 
هەڵگرتبوو. بەاڵم هەر ئەوەندەی لە قەاڵكانیان هاتنە دەرەوە، حەپەسان و لە 
جێگەى خۆیاندا وشكبوون. خۆیان لەبەردەم سوپاى موسڵمانان بە سەركردایەتی 
پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( بینییەوە. كاتێك بەهۆش خۆیاندا هاتنەوە، دەمودەست 
گەڕانەوە و خۆیان كوتایە ناو قەاڵكانیانەوە. لەو ساتەوەختەدا دروشمێك لە 

زاری پێغەمبەر )َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( دەهاتە دەرەوە كە زەوی دەهێنایە لەرزە:

“اللَُّه أَكَْبُ، َخِربَْت َخيَْبُ”

"اللّه أكب، ڕووخا خەیبەر!"2

بەڵێ، خەیبەر كۆتایى پێهاتبوو. هیچ ڕێگەچارەیەكیان لەبەردەمدا نەمابوو 

بن هشام، السرية النبوية 2٩٩/٤-٣٠٠؛ الطربي، اترخي الأمم و امللوك 1٣5/2. 1. اإ

آذان 6؛ صيح مسمل، اجلهاد 12٠. 2. صيح البخاري، الصالة 12، �
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جگە لە خۆبەدەستەوەدان. بەاڵم دیسانەوە پێویستى بە حەیدەرى كەررار هەبوو 
تەواو  خەیبەر  كاری  ئیدی  بكاتەوە.  موسڵمانان  بۆ  خەیبەر  دەروازەی  تاكو 
كە  هەبوو  هێندە  بەاڵم  دەڕۆیشت  خۆبەدەستەوەدان  بەرەو  ڕێگەكان  بووبوو. 
لەخەیبەریشدا دووبارە حەیدەری كەڕاڕێك پێویست بوو، پێویست بوو تا دەرگای 
قەاڵكە دەربهێنرێت و بیكاتە قەڵغانی دەستی و تاجی سەركەوتن لەسەر سەری 
سوپای ئیسالم دابنێیت...1 خەیبەر لەسەر دەستى حەزرەتی عەلى فەتح كرا. 
بە دەست  پێغەمبەر )َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( پێشتر مژدەى دابوو كە ئااڵكە دەدات 
ئەویان  پێغەمبەریش  و  خوا  و  خۆشدەوێت  پێغەمبەرى  و  خوا  كە  كەسێكەوە 
خۆشدەوێت. ئەو هاوەڵەش عەلى كوڕى ئەبوتالیب بوو.2 بەو جۆرە لە ماوەیەكى 

كورت و بە كەمترین زیانەوە خەیبەر خۆی دا بەدەستەوە.

ئەم  بوو.  دیلەكاندا  لەنێو  حوییەى  كچى  صەفییەى  باوەڕداران،  دایكی 
ئافرەتە مەزنە بەهرەمەندی ئەو پایە نایابە بوو كە ببێتە هاوسەرى پێغەمبەر. 
باڵوكردنەوەى  لە  گێڕا  كارای  و  گەورە  ڕۆڵێكى  موسڵمانبوونیشی  پاش 
بانگەوازى ئیسالم بەناو هۆزەكەیدا. پلەوپایە و ناوبانگی پێشووی لە خزمەتی 

گەیاندنی دوایەمین پەیامی ئاسمانیدا بەكارهێنا.

ب. داستانى موئتە
 ئەم غەزایەش پڕیەتى لە پاڵەوانێتى، ئەگەرچى پێغەمبەریش )َصَلواُت اهلل َعَلْيِه(
و  موئتەدا  غەزاى  بەسەر  بدەین  باز  ناتوانین  بەڵێ،  تێیدا.  نەبوو  بەشدار   

بن جحر، الإصابة 56٧/٤. 1. اإ

2. صيح البخاري، املغازي ٣8؛ صيح مسمل، فضائل الصحابة ٣2.



215 پێغەمبەری خوا؛ فەرماندە و سەركردەی سوپا

ئیسالم  ناوى  بۆئەوەى  هۆكاربوو  كە  موئتەیەی  ئەو  بكەین.  فەرامۆشی 
پێغەمبەر  لەو غەزایەدا خۆشەویستترینى هاوەاڵنى  بەگوێى جیهاندا.  بدرێت 
پاشان  حاریسە،  كوڕى  "زەیدى  ئەسپەردەكران  لەوێشدا  هەر  و  شەهیدبوون 
ڕەواحە".  كوڕى  عەبدوڵاڵى  ئەویش  دوای  و،  ئەبوتالیب  كوڕى  جەعفەرى 
هەرسێكیان شەهیدبوون و لەوێوە بەرەو بەهەشت دایان لە شەقەی باڵ. هاوكات 
لە موئتەدا بلیمەتیى خالیدى كوڕى وەلید دەبینین. ئەوە یەكەمین جەنگ بوو 

كە لە ڕیزى موسڵماناندا بەشداری كرد و بوونى خۆى تێدا سەلماند.1

نامەى  َوَسَلم(  َصَلٍة  أَفَضُل  )َعلَْيِه  خوا  پێغەمبەری  ڕێككەوتنەكەدا  ماوەی  لە 
دەنارد بۆ سەرۆك و پادشای واڵتان و بانگى دەكردن بۆ ئیسالم. هەندێكیان 
وەاڵمى ئەرێنییان دەدایەوە و،2 هەندێكی تریشیان نەرێنی. تەنانەت هەندێكیان 
لە هەموو سنوورەكانی بەها و ڕەوشت دەترازان و ئاكاری ناپەسەندی خۆیان 

نمایش دەكرد.3

وەاڵمە  ئەو  نموونەی  لە  بوصرا  فەرمانڕەوای  "شورەحبیل"ی  وەاڵمى 
خۆى  بەاڵم  بوو،  عەرەب  ڕەچەڵەك  بە  شورەحبیل  ئەگەرچى  نەرێنییانەیە. 
كردبوو بە مەسیحى. ئەوجا بۆ ئەوەى ئاستى دەمارگیرى خۆى بۆ ئایینەكەى 
نێردراوى  عومەیرى  كوڕى  حاریسی  كوشتنى  بە  دا  فەرمانى  بسەلمێنێ، 
پێغەمبەر. كوشتنى نێرراوى پێغەمبەر تاوانێك نەبوو چاوی لێ كەال بخرێت. 
ئەمە بەدەرلەوەی كە شوێنكاری ئەو كردارە لەسەر هەڵوێستی فەرمانڕەوای 

ناوچەكانی تر تا بڵێی جێی مەترسی بوو.

1. صيح البخاري، فضائل �أصاب النيب 25، املغازي ٤٤؛ �أحد بن حنبل، املسسند 256/1.

بن كثري، البداية و الهناية ٤/262-2٧٣.  2. صيح مسمل، اجلهاد 2٧؛ �نن الرتمذي، الإ�تئذان 2٣؛ اإ

بن كثري، البداية و الهناية ٤/2٧1. ٣. اإ
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بۆیە دەستبەجێ سەروەرمان سوپایەكى سێ هەزار كەسى سازكرد و زەیدى 
كوڕى حاریثەى كرد بە سەركردەى. پێشتر پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( 
بەكوڕكردنی  نەریتی  و  هات  ئیسالم  پاشان  خۆى.  كوڕى  بە  كردبوو  زەیدى 
ئەگەر  پێشەواتانە.  حاریثە  كوڕى  “زەیدى  فەرمووى  ئەوەبوو  هەڵوەشاندەوە. 
كوژرا با جەعفەرى كوڕى ئەبوتالیب بچێتە جێگەی. ئەگەر ئەویش كوژرا 
ئەوا با عەبدوڵاڵی كوڕى ڕەواحە شوێنی بگرێتەوە. خۆ ئەگەر عەبدوڵاڵش 
كوژرا، ئەوا با موسڵمانان لەنێو خۆیاندا ڕێك بكەون لەسەر پیاوێك و بیكەن 

بە پێشەوای خۆیان.”1

سوپایەكى  لەبەردەم  خۆیان  موئتە،  گەیشتە  موسڵمانان  سوپاى  كاتێك 
دووسەد هەزار كەسیدا بینییەوە. جیاوازییەكى ترسناك لەنێوان هەردوو سوپادا 

هەبوو: سێ هەزار كەس بەرامبەر دووسەد هەزار كەس...

ئەوەی مایەی تێڕامانە ئەوەیە كە موسڵمانان بەبێ گوێدانە ئەو جیاوازییە 
ببنەوە.  دوژمن  ڕووبەڕووی  ئەوەی  لەسەر  سووربوون  بەدەرە،  ئەندازە  لە 
مێژوو قسەی سەر زوبانیانمان بەم چەند وشەیە بۆ دەگێڕێتەوە “یان ئەوەتا 

سەردەكەوین، یان ئەوەتا پلەى شەهیدى بەدەست دەهێنین.”

یەك  لەدواى  یەك  دیاریكراو  سەركردەی  هەرسێ  و  سەند  تاوی  جەنگ 
شەهیدبوون. ئااڵكەش لە دەستێكەوە بۆ دەستێكى تر دەگوازرایەوە. تا گەیشتە 

خالیدى كوڕى وەلید، كە لەو ڕۆژەدا نۆ شمشێر لە دەستیدا شكان.2 

هەر ئەوەندی خالید سەركردایەتیی سوپای گرتە دەست، ئیدی لەالیەكەوە 
دەجەنگا و مەردانە مانۆڕى ئەنجام دەدا، لەالیەكى تریشەوە بەدواى ڕێگەیەكدا 

بن �عد، الطبقات الكربی 128/2؛  بن هشام، السرية النبوية 22/5-٣٠؛ اإ 1. اإ

2. صيح البخاري، املغازي ٤٤.
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دەگەڕا سوپاكەى لێوە دەرباز بكات و بیكشێنێتەوە بۆ مەدینە و لەوە زیاتر 
زیانیان لێ نەكەوێت. ئەو كشانەوەیەش لە تاكتیكى جەنگدا بە سەركەوتنێكى 
گەورە دادەنرێت. ڕاستە پاشەكشە لە هاوەاڵن نەدەوەشایەوە، خۆیشیان بەوە زۆر 
دڵگران بووبوون و گرێى لە دەروونیاندا دروستكردبوو، بەاڵم لە چوارچێوەی 
و  بوخارى  پێشەوا  بنرایە.  دەبوو  بوو  هەنگاوێك  ئەوە  قورئانییەكاندا  پێوەرە 

ئەحمەدی كوڕی حەنبەل بەمجۆرە باسى موئتەمان بۆ دەكەن:

ئەنەس )رضَي اهلُل َعْنُه( دەگێڕێتەوە كە پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( بەر لە 
شەهیدبوونى زەید و جەعفەر و عەبدوڵاڵ هەواڵەكەی بە هاوەاڵنی دەوروبەری 
ڕاگەیاندووە “زەید ئااڵكەى هەڵگرت و شەهیدبوو. پاشان جەعفەر هەڵیگرت 
و ئەویش شەهیدبوو. ئەوجا عەبدوڵاڵ هەڵیگرت و ئەویش شەهیدبوو. ئێستاش 
شمشێرێك لە شمشێرەكانى خوا ئااڵكەى گرتە دەست و خوا سەرى خستن.”1

لەناو  بەهەشتدا  لە  دران  “پیشانم  دەفەرمووێت  تردا  ڕیوایەتێكى  لە 
خێوەتێكدا بوون كە لە مروارى دروستكرابوو، هەریەكەیان لەسەر پێخەفێك بوو. 
لەملی زید و عەبدوڵال تەوقێكم بینی بەاڵم جەعفەر بەو شێوەیە نەبوو، چونكە 
ئەوان كاتێك ڕوبەڕووی مەرگ بوونەوە سڵەمینەوە یاخود وەك ئەوە بوون كە 

ڕووخساریانی لێ البدەن، بەاڵم جەعفەر وەهای نەكرد.”2

لەنێو هاوەاڵنیشدا دەكرێت سامی مردن هەبووبێت، بەاڵم هیچكامیان ئەو 
 سڵەمینەوەیان نەگەیاندووەتە سنووری قەدەغەكراو. بێگومان ئەوەى پێغەمبەر 
َلُم( دیویەتى تابلۆ گەلێكی پەیوەست بە جیهانى بەرزەخ و جیهانى  َلُة َوالسَّ )َعلَْيِه الصَّ

میسالن.
1. صيح البخاري، املغازي ٤٤؛ �أحد بن حنبل، املسسند 1/2٠٤.

2. عبد الرزاق، املصنف 266/5؛ �أبو نعمي، حلية الأولياء 121/1.
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موسڵمانان بەو ژمارە كەمەیانەوە كە لە سێ هەزار جەنگاوەر تێ نەدەپەڕى، 
حەزرەتی  بلیمەت،  سەركردەی  دواجار  ڕۆمەكانەوە.  دڵی  خستبووە  ترسیان 
خالید توانى بە كەمترین زیان پاشەكشە بە سوپای ئیسالم بكات و بیگێڕێتەوە 
ئەو  شەهیدانى  ژمارەى  هیشام،  ئیبن  ڕیوایەتەكەی  بەگوێرەى  مەدینە.  بۆ 
جەنگە دوازدە شەهید بووە.1 جەنگى موئتە بۆ خەڵكى ئەو ناوچانەی سەلماند 
كە موسڵمانان هەن. ئایینی تازەش بووبووە باس و خواسی ڕۆمەكان. خەڵك 
باوەڕیان بهێنایە و نەهێنایە باس هەر باسى پێغەمبەر بوو )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(� 

پاش ئەو ئامادەكارییە گشتییە ئیدى كاتى هاتنەدی خەونەكە هاتبوو:

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  زب 
ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی رب
)الفتح: 28-27(

خۆی  وەك  و  بەڕاستی  پێغەمبەرەكەی  خەونی  خوا  بێگومان  بەخوا  "سوێند 

هێناوەتە دی كە دەفەرمووێت: بەمزووانە ئێوە بە هەموو ئارامی و ئاسوودەییەكەوە 

سەرتان  دەهێنن(  بەجێ  )عەمرە  پیرۆزەوە،  كەعبەی  ناو  دەچنە  خوا  ویستی  بە 

دەتاشن یان كورتی دەكەنەوە بێئەوەی ترس و بیمتان لە كەس هەبێت، جا ئەوەی 

نەتانزانیبوو خوا دەیزانی، كە جگە لەم سەركەوتنە سەركەوتنێكی نزیكی تری بۆ 

بڕیارداون و پێتان دەبەخشێت."

بن كثري، البداية و الهناية 25٩/٤. بن هشام، السرية النبوية ٤6/5؛ اإ 1. اإ
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ج. بەرەو فەتحى مەككە
َلِة َوَأمتُّ الَتْسِليم( خەونى ڕاستەقینەی دەبینى.  پێغەمبەری سەروەرمان )َعلَْيِه أَْفَضُل الصَّ
خاتوو عائیشەى دایكمان دەگێڕێتەوە “یەكەم شت كە بوو بە دەستپێكى نیگا 
بۆ پێغەمبەر، خەوبینینی ڕاستەقینە بوو. هەركات خەونێكى دەدى وەك سپێدەى 

بەیان دەهاتە دى.”1

لە  بینیبووی:  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  كە  خەونەیە  ئەو  ئەمەش 
خەونەكەیدا چووە ناو "َمْسِجُد الَحرام"، هەر بەو جۆرەى ئایەتە پیرۆزەكە وێناى 

كردووە و پشتڕاستى كردووەتەوە. 

و  وەحى  بە  بوو  ئاوێتە  َعلَْيِه(  َوَسلُمُه  اهلِل  )َصَلواُت  پێغەمبەر  خەونى  ئەگەرچى 
بینین(  - )الرٶیة  واتاى  بە  دەكرێت  "الرٶیا"  وشەى  بەاڵم  بوو،  نزیك  لێیەوە 
یش بێت. واتە؛ وەك چۆن خوای بااڵدەست هەندێكجار بەهەشت و دۆزەخ و 
"لَْوُح املَْحُفوظ" و كۆمەڵێك ڕووداوى نیشان دەدا كە پاش خۆى تا بەرپابوونی 

قیامەت دەهاتنە مەیدان، هەر بەوجۆرەش پیشانیدا بە ئاسایش و ئاسودەییەوە 
دەچێتە ناو كەعبەى پیرۆزەوە و مەراسیمى حەج و عەمرەش بەجێ دەهێنێت. جا 
دەگونجێت ئەوە لەڕێی خەونەوە بووبێت، یاخود بە چاویش دیبێتى. هەركامیان 
بێت ئەنجامەكە هەر یەكێكە و ناگۆڕێت. گرنگ ئەوەیە ڕەوتى ڕووداوەكان 
بەو جۆرە گوزەرا كە ئەو بینیبوونى. ئەو دیمەنەى دیبووى ئاماژەى بۆ فەتحى 

مەككە دەكرد. ڕووداوەكانیش موسڵمانانیان بەرەو فەتح دەبرد.

ئەوەبوو باسمان كرد كە لە حودەیبیە ڕێككەوتنێك لەنێوان قوڕەیش و هۆزە 
هاوپەیمانەكانى لەالیەك و، موسڵمانان و هۆزە هاوپەیمانەكانی لەالیەكى تر، 

1. صيح البخاري، بدء الويح ٣؛ صيح مسمل، الإميان 252.
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ئەنجامدرا. بەاڵم هەر كە هۆزى بیكری هاوپەیمانى قوڕەیش هێرشیان كردە سەر 
هۆزى خوزاعە، كە هاوپەیمانى پێغەمبەر بوون و زیانیان لێدان، ڕێككەوتنەكە 
كەلێنى تێكەوت و بڕگەكانى ئاشتەواییەكەی هەڵوەشاندەوە. ئەبوسوفیان زۆر 
چاك لە دەرەنجامە نەخوازراوەكانی ئەو هێرشە تێگەیشتبوو. بۆیە بەپەلە بەرەو 
مەدینە كەوتە ڕێ تاكو دووپاتى بكاتەوە كە هێشتا پەیماننامەی ئاشتەوایی 

بەردەوامە. بەاڵم لەو هەوڵەیدا سەرنەكەوت.1

دەمێك بوو تیر لە كەوان دەرچووبوو.. پێغەمبەر )َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( دەستى 
ئامانجى  و  نیاز  هەمیشەیى،  نەریتى  وەك  جەنگ.  بۆ  خۆسازدان  بە  كرد 
خۆى بە نهێنی هێشتەوە. ئەم نیازەى تەنانەت لە نزیكترین ڕاوێژكارەكانیشی 
بۆسەردانى عائیشەى كچى،  ئەبوبەكر جارێكیان ڕۆیشت  بوو  ئەوە  شاردەوە. 
بینى پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( خۆى ساز دەكات بۆ سەفەر. پرسیارى 
لە كچەكەى كرد كە داخۆ نیازى كوێى هەیە، ئەویش لەوەاڵمدا وتى “بابەگیان 

بەخوا منیش نازانم!”2

بەڵێ، ئامادەكارییەكانی فەتح بەنهێنى بوون و تەنانەت لەالی حەزرەتى 
ئەبوبەكریش، واتە لە نزیكترین كەسی خۆی كە هەڵی بژاردبوو ببێتە هاوەڵى 
كۆچی، شاراوە بوو. ئەوەش بۆخۆی مەودایەكى ترى مەوداكانى بێهاوتایی 

ئەو سەروەرە بوو لە مەیدانی سەربازیدا.

كردەیەكی  بووایە  بەنیاز  َعلَْيِه(  َوَسلُمُه  اهلِل  )َصَلواُت  سەروەرمان  هەركاتێك 
بەدەستەوە  نەدەدا  شتێكی  و  دەیهێشتەوە  پەنهانی  بە  بدا،  ئەنجام  سەربازى 
سەربازییەكانی  فەرماندە  وایە  پێم  ببێت.  ئاشكرا  ڕاستەقینەكەى  ئامانجە 

بن هشام، السرية النبوية ٤2/5-52. 1. اإ

بن هشام، السرية النبوية 52/5. 2. اإ
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بیانەوێت هێرش بكەنە  بیر دەكەنەوە. ئەگەر  ئەم سەردەمەش بەهەمان شێوە 
گەورە  هەرایەكى  تردا  جێگەیەكى  لە  ئەوا  دیاریكراو،  جێگەیەكى  سەر 
هەمیشە  ڕاستەقینەكەیان  نیازە  و،  سەرلێشێواندن  و  چەواشە  بۆ  دەنێنەوە 
ناوچەى  لە  دەوەشێنن؛  خۆیان  گورزى  كوێ  لە  نازانێت  كەس  و  دەشارنەوە 
ئەلف؟ یان بێ؟ یان لە ناوچەى جیم؟ ئەوە چواردە سەدەیە و ئەو تاكتیكانە 
محەممەدە  حەزرەتی  ڕاستەقینەكەى  داهێنەرە  بەاڵم  دەكەون.  پێش   هەر 
)َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( كە نە قوتابخانەی دیوە و نە خوێندەواریشی هەبووە. بەاڵم 

لە خواوە فێرى هەموو ئەوانە بووە، بۆیە ئەو بە "نەخوێندەوارى" بوو بە زاناترینى 
كە  دەدەم  “شایەتی  نەڵێت  پێناگیرێت  خۆى  مرۆڤ  كە  بەڕادەیەك  زانایان، 

محەممەد بەندە و نێردراوی خوایە.”

بەڵێ، ئامانجى جموجوڵەكانی لە نەیارەكانی دەشاردەوە، لەهەمان كاتیشدا 
كۆدەكردەوە.  هەواڵگرییەكەیەوە  تۆڕە  ڕێگەى  لە  ئەوانی  زانیاری  و  هەواڵ 
ئەگەر  جا  دەگەیشت.  پێ  هەواڵەكەیى  یەكسەر  بدایە  ڕووى  شتێكیش  هەر 
ئەو بااڵدەستییە چ لە ڕێگەی نیگای ئاسمانییەوە بووبێت یان فەتانەت و 
ناگۆڕێت.  بابەتەكە  لە  فەتانەتە مەزنە خۆی، هیچ  خاوەن  ئەو  فیراسەتی 
گرنگ ئەوەیە وەك ناو لەپی دەستی خۆی ئاگاداری وردودرشتی بزاوتی 

بیابان بوو.

كردبوو،  بەدریشى  جەنگى  بەشدارى  كە  هاوەاڵن  لە  یەكێك  نموونە:  بۆ 
كاتێك زانى موسڵمانان دەچن بۆ مەككە، هەستا بە ئیجتیهادى هەڵەى خۆى 
پێغەمبەریان پێ  تاكو هەواڵى هاتنى  نارد بۆ مەككە  نامەیەكى  بە ژنێكدا 
ڕابگەیەنێت. پێغەمبەری خوا )َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( لە ڕێگەی وەحیەوە ئاگاداری 
نارد بۆ  بووەوە، دەستبەجێ حەزرەتی عەلى و حەزرەتی زوبێرى  ئەو حاڵەتە 
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ڕێگرتن لەو هەوڵە. ئافرەتەكەیان گرت و هەوڵەكەیان پووچەڵكردەوە. هەموو 
ئەمانەش زۆر بەخێرایى ئەنجام دران.

نهێنیى هەڵمەتەكە بەردەوام بوو، كەس هەستى نەكرد بە هاتنى سوپای ئیسالم 
َلُم( َلُة َوالسَّ  تاكو گەیشتە نزیك سنوورەكانى مەككە. ئەو وەختەش كە پێغەمبەر )َعَلْيِه الصَّ
مەككەییەكان  ئەبوسوفیاندا،  بەدواى  ناردى  مامییەوە  عەباسى  ڕێگەى  لە 
و  وشتر  بەخێراترین  ئەگەر  تەنانەت  نەمابوو.1  لەبەردەمدا  تریان  چارەیەكى 
ئەسپیش هەڵبهاتنایە هێشتا هەر نەیاندەتوانی دەرباز ببن.. تازە دەستیان لەبنی 

هەمانەكە دەرچووبوو.

وریایى  بە  زۆر  َوَسلَّْم(  وَصْحِبِه  آِلِه  َوَعلى  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  ئەوەش  وێڕاى 
لەسەر  ئەو  پەرۆشی  بۆ  دەگەڕایەوە  هەستیارییەشی  ئەو  دەكرد.  مامەڵەی 
پاراستنی بەرژەوەندیی هەردووال. چونكە نەیدەویست نە لە سوپاكەى خۆى و 
نە لە خەڵكى مەككەش كەسێك ئازارى پێ بگات. بەهۆى ئەو هەستیاری 
و وریاییەوە بوو توانى فەتحى مەككە بكات و، لە كردەیەكی سەبازیی وەها 
بەرفراواندا تەنها سیان لە موسڵمانان شەهید ببن. كەچى هێشتا تاقمێك لە 
مەككەییەكان هەر سوارى ئەقڵى خۆیان بووبوون و سەودای جەنگ دابووی 

لە كەللەیان، لەوانە بوون كە دەیانوت “چى دەبێت با ببێت!”

پێغەمبەر )َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( بە سوپایەكەوە هاتبوو كە دە هەزار جەنگاوەری 
سەد  و شەش  هەزار  تەنها  ژمارەیان  پێشتر  ساڵ  دوو  كەچى  لەخۆگرتبوو. 
كەس دەبوو. سەروەرمان دەیویست هێزى ڕاستەقینەى سوپاكەى دەربخات، بۆیە 
فەرمانى دا هەركەسەو لە شوێنێكى بەرزدا كە بەسەر مەككەدا بڕوانێ، ئاگرێك 
بكاتەوە تاكو مەككەییەكان بیبینن. مەككەییەكان وایان دەزانى هەر ئاگرێك 

بن هشام، السرية النبوية 58/5-6٠. 1. اإ
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ئاماژەیە بۆ چادرێك.1 بۆیە كە بینییان دە هەزار ئاگر كراوەتەوە، سوپاكەیان 
تەواوى  بە  ئەوەى  هۆى  بووە  ئەوەش  جەنگاوەر،  هەزار  سى  بە  كرد  مەزەندە 
پەكیان بكەوێت. تێگەیشتن كە جگە لە خۆبەدەستەوەدان هیچ ڕێگەیەكیان 
لەبەردەمدا نەماوە. ئەبوسوفیانیش لە گەڕانەوەیدا هەمان ئامۆژگاری كردن. 
چونكە كە ئەو هەموو ئاگرەى بینى دەورى مەككەى گرتووە، هیچ هیوایەكی 
چونكە  بوو،  نەفامى  سەردەمى  شەوى  دوایین  ئەوە  بەرهەڵستی.  بۆ  نەما 

لەنێوان موسڵمانان و ساتى فەتحدا تەنها یەك شەو مابوو.

بەردەوام  خۆی  وەك  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  فرەالیەنەی  ستراتیژی 
بوو. سوپاكەى دابەشكرد بەسەر شەش بەرەدا و لە شەش قۆڵەوە چوونە ناو 
لەو  جگە  نەبوونەوە،  بەرگری  ڕووبەڕووی  بەشانە  لەو  هیچكام  مەككەوە. 
سوپایەى كە خالیدى كوڕى وەلید سەركردەى بوو، چونكە ناچاربوو باڵوە بكات 
بەو هێزەى كە عیكریمەى كوڕى ئەبوجەهل كۆى كردبووەوە. هێزەكانی تر بەبێ 

بەرهەڵستی چوونە ناو مەككەوە.2

ئەبوسوفیان تاكەكەس بوو كە لەدەستى دەهات لە مەككەدا پشێوی بنێتەوە. 
بكات.  نەرم  دڵى  ڕستە  یەك  بە  توانى  َوَسَلم(  َصَلٍة  أَفَضُل  )َعلَْيِه  پێغەمبەر  بەاڵم 
ئەوەبوو فەرمووى “هەركەس بچێتە ماڵى ئەبوسوفیان، پارێزراوە.”3 بەخشینى 
ئەو پێگە و پایەیە بە ئەبوسوفیان بەس بوو بۆئەوەى دەستەكانى ببەستێت و 
نەهێڵێت هەڵوێستى دوژمنكارانە بنوێنێت. بگرە بووە چاالكترینى ئەوانەى كە 
هاندەر بوون بۆ خۆبەدەستەوەدان. بێگومان هەموو خەڵكى مەككە نەیاندەتوانى 

بن كثري، البداية و الهناية 28٩/٤. بن هشام، السرية النبوية 58/5-5٩؛ اإ 1. اإ

بن هشام، السرية النبوية 66/5-6٧. 2. اإ

٣. �نن �أيب داود، اخلراج 2٤؛ �أحد بن حنبل، املسسند 2٩2/2.
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بچنە ناو ماڵى ئەبوسوفیانەوە، هەڵبەتە كە كەعبەى ماڵى خواش پێش ماڵى 
“هەركەسیش  فەرمووى  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  بۆیە  بوو.  ئەبوسوفیان 
بچێتە ناو حەرەمی كەعبە، پارێزراوە.” پاش ئەوە و بۆ یەكەمجار لە مێژوودا 
و  دەرەوە  چوونە  قەدەغەكردنى  ئەویش  كە  دەرچوو،  كتوپڕ  ترى  بڕیارێكى 
هاتوچۆ بوو. ئەم بڕیارە چ بۆ پاراستنی سەالمەتی گیان و چ بۆ ئاسانكاریی 
فەرمووى  سەروەرمان  ئەوەبوو  بوو.  گرنگیدا  لەوپەڕی  سوپا  جموجوڵی 
“هەركەسیش دەرگاى ماڵەكەى لەسەر خۆى دابخات بێوەی دەبێت.”1 بەوجۆرە 

هەموو ئەگەرێكى پێكدادان بنەبڕكرا.

خۆ ئەگەر چاو كەال بكەین لە هەموو ئەو غەزایانەی كە پێشتر ئەنجامی 
و  سیاسى  ڕێوشوێنە  ئەو  و  مەككە  فەتحى  بدەینە  سەرنج  تەنها  و  دابوون 
سەربازییەى پیادەى كرد، ئەوە بەسە تاكو بزانین چ بلیمەتێكى بواری سەربازییە. 
بەڵێ، فەتحى مەككە بەتەنها بەسە بۆئەوەى هەموو خاوەن ویژدانێك ناچار 

بكات بڵێت “محەممەد پێغەمبەرى خوایە.”

هێندە بە متمانەوە وردەكاریی پالنە سەربازییەكەی جێبەجێ دەكرد، دەتوت 
لێبوردنە  ئەو  بەدڵنیاییشەوە  كردووە.  مەككەی  فەتحی  چەندجارێك  پێشتر 
گشتی و جوامێرییە بێوێنەیەی دوا بەدوای پرۆسەكە دەری كرد، ئەوەندەی 
تر دڵی مەككەنشینانی بەرەو الی خۆی ڕاكێشا. دەبێت ئەوە چ ناچارییەكی 
شیرین بێت وا لە ڕۆژێكدا سەرتاپای شارێك موسڵمانبوونی خۆیان ڕادەگەیەنن!

ئیدی ئێستاش كاتی گۆڕینی وزەی خاوەن لێهاتنە تازەكانە بۆ بزاوت و 
كردار. ئای خوایە ئەوە چ ئاڵوگۆڕێكی مەزنە! ئەوانەی تا دوێنێ لەپێناو 

1. �نن �أيب داود، اخلراج 2٤؛ �أحد بن حنبل، املسسند 2٩2/2.
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دوژمنایەتی ئەودا گیانی خۆیان دەسپارد، وا ئەمڕۆ لەبەرامبەر دوژمنەكانیدا 
ئامادەن گیانی خۆیان بەخت بكەن. هەركەسێك پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعَلْيِه( 
دیدەیەكى بۆ خستبێت، لە خەڵوزەوە گۆڕاوە بۆ ئەڵماس. جا چ پێویست بە 
چواندنی تر دەكات. مەگەر هەر خۆی هاوەڵەكانی نەچواندووە بە ئەستێرەكانی 

ئاسمان؟1 

بەڵێ، ئەو ڕۆحانەی تا دوێنێ لەناو زۆنگاوى نەفامیدا دەگەوزان، لە 
پرشنگ  و  ئەستێرە  ببنە  تاكو  ئاسمان،  بۆ  كردنەوە  بەرزی  ڕۆژێكدا  تەنها 

بدەنەوە و هەتا قیامەت ببنە پێشەنگ.

د. ئەوجا ساتمەی حونەین
هەتاكو فەتحى مەككە هێشتا چەند هۆزێك مابوون چاودێرى ڕووداوەكانیان 
بەرەیەكدا  بزانن تەرازووی هێز بەالی چ  ببنەوە و  دەكرد. دەیانویست یەكال 
دەشكێتەوە. بەاڵم بە فەتحكردنى مەككە هەموو ئەو هۆزانە پۆل پۆل هاتنە ناو 
ئیسالمەوە. بەاڵم وا دیاربوو هۆزى "ثەقیف و هەوازن" چاویان بە پێشهاتەكان 
نەدەهات. جا بۆ ئەوەى ڕێگە بگرن لە گەشەی زیاتری موسڵمانان،  هەڵ 
بیابانی  تااڵنچییانی  و  جەردە  لە  زۆرێك  كە  پێكهێنا  سوپایەكیان  بەپەلە 

لەخۆگرتبوو و ژمارەیان گەیشتە بیست تا سى هەزار كەس.2 

مەدرەدی  ئەبی  كوڕى  عەبدوڵاڵى  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  خوا  پێغەمبەرى 
هاوەڵە  ئەو  بهێنێتەوە،  بۆ  هەواڵى  هۆزانەوە  ئەو  لەناو  تاكو  نارد،  ئەسلەمى 
كارى خۆى ئەنجامدا و هەموو ئەو زانیارییانەی كۆى كردبوونەوە گەیاندنى 

1. احلكمي الرتمذي، نوادر الأوصول 62/٣؛ ادليلمي، املسسند 16٠/٤.

بن كثري، البداية و الهناية ٤/٣22-٣26. 2. اإ
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بە پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَعلى آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم(: هۆزى "ثەقیف و هەوازن" سوپایەكى 
گەورەیان لە "حونەین" كۆكردبووەوە.

ئەو دوو هۆزە بە ئازایەتى و شارەزایى لە تیرهاوێشتندا ناویان دەركردبوو، 
لە  زۆربەى  كە  بچێت  ڕوویاندا  بە  خوێنگەرم  و  الو  سوپایەكى  دەبوو  بۆیە 
خوا پێغەمبەری  ئەوەبوو  بوو..  هەروایش  پێكهاتبێت.  تازەكان   موسڵمانە 
ڕێ،  بكەونە  حونەین  بەرەو  دەستبەجێ  دا  فەرمانى  َوَسَلم(  َصَلٍة  أَفَضُل  )َعلَْيِه 

بارودۆخەكە لە بەرژەوەندیی موسڵمانان نەبێت. خۆ ئەگەر  چونكە پێدەچوو 
هەندێك  بۆ  هەل  و  مەككە  ڕوودەكاتە  ئەوا  بڕەخسێت،  بۆی  دوژمن  سوپاى 
شتێك  تاكو  دەگەڕان-  هەلێكدا  بەدواى  -كە  دەڕەخسا  مەككەییەكانیش  لە 
دژى موسڵمانان بكەن. لەهەمان كاتیشدا موسڵمانە تازەكانى ناو مەككە كە 
 هەستیان دەكرد شكۆیان زامداربووە، ئەگەر لەگەڵ پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(
لەم جەنگەدا دژى دوژمنان شەڕیان بكردایە، ئەمە دەبووە هۆكاری چەسپاندنى 

باوەڕەكەیان و زیاتر هۆگری ئیسالم دەبوون.

موسڵمانان بە دوازدە هەزار جەنگاوەرەوە بەرەو حونەین ڕۆیشتن، لەناویاندا 
دوو هەزار كەس هەبوون كە هێشتا ئیسالم لە دڵ و دەروونیاندا نەچەسپابوو، 
ئەوانى تر زۆربەیان الو بوون و ئەزموون و شارەزایى جەنگیان نەبوو. سەركردەى 
ئەوانە خالیدى كوڕى وەلید بوو. دوژمن لەسەر شێوەی ناڵى ئەسپ جێگەى 
نا.  هەنگاوی  پێشەوە  بەرەو  ئیسالم  سوپاى  پێشەوەى  ڕیزى  گرتبوو.  خۆى 
لەناكاو بێئەوەى بەخۆی بزانێت خۆى لە ناوەڕاستی سوپاى دوژمندا بینییەوە.

زۆربەى  چونكە  كشانەوە،  بەناچارى  و  كران  تیرباران  پێشەنگانە  ئەو 
سەربازەكان قەڵغانیان پێنەبوو، تیرەكانیش زۆر بوون و ئامانجەكانیشیان باش 
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مەبەست  بە  دوژمن  سوپای  ناوەندی  سەر  هێرشكردنە  ئەگەر  جا  دەپێكا. 
بووبێت، ئەوا كشانەوەكەیان بە تاكتیكێكی جەنگى دادەنرێت. چونكە هەر كە 
تیر هاوێژەكان بینییان موسڵمانەكان دەكشێنەوە، یەكسەر ڕایان كرد بەدوایاندا 
و هوتافى سەركەوتنیان كێشا و جێگەكانى خۆیان بەجێهێشت، هەستیشیان بەوە 
نەكرد كە وەك بزمار دەكەونە ناو دەمى گازەوە. چەند ساتێك تێپەڕى، ئەوەى 
لێیان كوژرا كوژرا، ئەوانى تریان بەرەو شارى تائیف هەڵهاتن و پەنایان بردە 

بەر قەاڵكانیان.1 

)هەروەك  دەركەوت  ڕوواڵەتى  شكستێكى  جۆرە  جەنگدا  سەرەتاى  لە 
ناوەڕاستى جەنگى ئوحود(، بەاڵم پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعَلْيِه( بە ئازایەتییە 
بووە،  لەگەڵیدا  هەر  كاتدا  سەختترین  لە  تەنانەت  كە  خۆى  سروشتییەكەى 
هەروەها لەڕێی فەتانەتە مەزنەكەیەوە توانى ئاڕاستەى جەنگ بگۆڕێت و بە 
فەزڵ و كۆمەكى خوا لە شكستێكی تەواوەتییەوە بیگۆڕێت بۆ سەركەوتنێكى 

ڕوون و ئاشكرا.

وەختێك ترس و دڵەڕاوكێ باڵی كێشا بەسەر سەربازگەی ئیسالمدا، پێغەمبەر 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( بەرەو پێشەوە هەڵمەتى برد. عەباسى مامى، لغاوى ئەسپەكەی 

 گرتبوو تاكو نەیەڵێت بەرەو دوژمن مل بنێت. كەچى پێغەمبەر )َعَلْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم(
بە دەنگە بەرز و سامدارەكەى هاوارى دەكرد:

“أَنَا النَِّبيُّ لَ كَِذْب، أَنَا ابُْن َعبِْد الُْمطَّلِب”
"من نێردراوی خوام، هیچ درۆیەك لەمەدا نییە. من نەوەكەی عەبدول موتەلیبم."2

بن كثري، البداية و الهناية ٤/٣26. 1. اإ

2. صيح البخاري، اجلهاد 52، 61، ٩6، 16٧، املغازي 5٤؛ صيح مسمل، اجلهاد ٧8-8٠.
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ئەوجا بە عەباسى فەرموو “ئەى عەباس! هاوەاڵنى سەموورە بانگ بكە. 
ئەوانیش وەاڵمیان دایەوە “لَبَّیَْك.. لَبَّیْك” و دەمودەست هاتنەوە. بەوجۆرە ساتى 
سەركەوتنێكى  بە  جەنگەكە  و  هات  كۆتایى  كورتەكە  كشانەوە  و  پەشۆكان 

ئاشكرا كۆتایى هات.1

كە  ئەوەیە  ئەویش  نەكەم،  خاڵێك  بە  ئاماژە  پێناگیرێت  خۆمم  لێرەدا 
پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( لە هەژدە غەزادا بەشدارى كردووە و لە هەمووشیاندا 
سەركەوتووە. بەاڵم پێم وایە كە جەنگى ئوحود و حونەین دیارترین ئەو غەزایانەن 
تردا  جەنگەكانى  لە  چونكە  ئەوزاتەن.  لێوەشاوەیی  و  توانا  سەلمێنەری  كە 
كارەكان تەواو بە گوێرەى نەخشە و پالن دەڕۆشتن، تا بەئاسانى دەگەیشتنە 
كە  گۆڕێ  هاتنە  وا  پێشهاتگەلێكی  جەنگەدا  دوو  لەو  بەاڵم  سەركەوتن. 
پێشتر حسابیان بۆ نەكرابوو و، پالنەكەى ئەویان گۆڕى و هەلى گەورەیان بۆ 
هەربۆیە  سەركەوتن.  بگاتە  توانى  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  ڕەخساند.  دوژمن 
ڕزگاركردنى سوپاكەى لە شكست و گەیاندنى بە سەركەوتن لەو دوو جەنگەدا، 
باشترین و ڕوونترین بەڵگە بوون لەسەر بلیمەتیى سەربازى ئەو سەركردە هەرە 

مەزنە.

هـ. تەبوك
پێغەمبەر  كە  دادەنرێ  خێرایانە  جەنگە  لەو  یەكێك  بە  تەبوك   جەنگى 
بهێنێت.  بەدەست  سەركەوتن  كورتدا  ماوەیەكی  لە  توانی  )َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( 

دەنگۆی ئەوە باڵوبووەوە كە گوایە ئیمپراتۆریەتى بیزەنتى سوپایەكى گەورەى 
كۆكردووەتەوە و دەیەوێت بدات بەسەر مەدینەدا. ئەو دەنگۆیەش موسڵمانانى 

بن كثري، البداية و الهناية ٤/٣26. 1. اإ
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نیگەرانكرد. لەهەمان كاتیشدا بووە سەرچاوەى هیوا و دڵخۆشى بۆ ئەو هۆزانەى 
نەیاری موسڵمانان بوون. هەمووان چاوەڕێى ئەوەیان لە غەسسانییەكان دەكرد 

بەاڵ و خراپەیەكى گەورە بەسەر موسڵماناندا بهێنن.

بنەمای  لەسەر  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  سەروەرمان  غەزاكاندا  سەرجەم  لە 
بەئاشكرا  ئەمجارەیان  بەاڵم  دەنا.  هەنگاوی  جموجوڵدا  لە  پەنهانی 
و  نزیكەكان  هۆزە  بۆالى  نارد  خۆی  نێردەی  و،  كرد  غەزا  بۆ  بانگەوازی 
داواى لێكردن بە چەك و جەنگاوەر پاڵپشتی بكەن. لەو سەروەختەدا مەدینە 
كەشوهەوا  تێدەپەڕین؛  دژواردا  بارودۆخێكى  بە  دەوروبەرى  ناوچەكانی  و 
چنینى  كاتى  هەراسانكردبوو،  خەڵكەكەی  وشكەساڵیش  بوو،  گەرم  زۆر 
پێغەمبەر  بۆالى  دەهاتن  بەكۆمەڵ  هەژار  خەڵكى  هاتبوو.   بەروبومیش 
بكەن،  جەنگەكە  بەژداریی  كە  دەكرد  داوایان  و  الَتْسِليم(1  َوَأمتُّ  َلِة  الصَّ أَْفَضُل  )َعلَْيِه 

تواناى  بكەن  غەزاكە  بەژداریی  نەیاندەتوانی  سواریی  نەبوونی  لەبەر  بەاڵم 
یارمەتیدانى ئەوانى نەبوو. ئەوانیش بەدەم فرمێسكی چاوانیانەوە دەگەڕانەوە. 

قورئانی پیرۆز ئەو دیمەنە كاریگەرانەمان بەمجۆرە بۆ تۆمار دەكات:

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  زب 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېرب 

)التوبة: 92(

"هەروەها گلەیی و لۆمە نییە لەسەر ئەو كەسانەی كە دێن بۆ الت بۆئەوەی 

واڵخی سوارییان بۆ پەیدا بكەیت و بێن بۆ جیهاد، تۆش دەڵێیت “هیچ شك نابەم 

تا بۆ سواری بتاندەمێ.” )ئیتر بەنائومێدی( گەڕانەوە و چاویان فرمێسكی لێ دەڕژا 

1. صيح البخاري، تفسري )٩( 18؛ صيح مسمل، التوبة 5٣.
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لە خەفەتدا و ئەسرینی لێ دەباری، چونكە هیچ شك نابەن بیبەخشن و خەرجی 

بكەن."

لەو نێوەندەشدا دووڕووەكان دەستەوسان نەوەستابوون، بەگەرموگوڕی كەوتبوونە 
خاوكردنەوەى ورەی موسڵمانان و تەگەرەخستەنە بەردەم ئەم سەفەرەیان. بۆ ئەو 
 مەبەستەش پەنایان دەبردە بەر فێڵ و ساختەی جۆراوجۆر. دواجار پێغەمبەر 
تەبوك  بەرەو  جەنگاوەرییەوە  هەزار   )30( سوپایەكى  بە  َعلَْيِه(  َوَسلُمُه  اهلِل  )َصَلواُت 

خۆیاندا  لە  بیزەنتییەكان  بەاڵم  مانەوە،  تەبوك  لە  ڕۆژ  بیست  ڕێ.  كەوتە 
ببنەوە.  سوپایە  ئەو  ڕووبەڕووى  نەدەبرد  شك  بوێرییان  و  ئازایەتى  ئەوەندە 
تەبوك،  تا  موسڵمانان  هاتنى  بەاڵم  نەدا،  ڕووی  جەنگ  تەبوكدا  لە  بۆیە 
بیست.  هەواڵەكەیان  ئەوانەى  هەموو  لەسەر  هەبوو  گەورەى  شوێنكارێكی 
بە  پەكخستن.  ورەی  و  دوژمن  بۆ  چاوترسێنیش  و  هەڕەشە  بووە  هاوكات 
ئەوەندە  هەر  بهێنایە  شكستیان  جەنگیشدا  مەیدانى  لە  ئەگەر  خۆ  جۆرێك، 
قبووڵیان  مەسیحییەكان  هۆزە  لە  زۆرێك  ئەوەشدا  لەپاڵ  دەبوون.  كاریگەر 
دەكرێ  بۆیە  موسڵمانبوون.1  هەندێكیشیان  تەنانەت  بدەن،  فیدییە  كرد 
پێغەمبەر  كە  دابنرێت  سەركەوتنانە  ئەو  ڕیزبەندى  لە  تەبوك   هەڵمەتى 

)َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( بەدەستى هێنان. 

ڕووداوێكەوە  چەند  سۆنگەی  لە  هەوڵماندا  پێشوودا  الپەڕەی  چەند  لە 
الیەنى سەربازیى پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( نمایش بكەین. لێرەشدا هەندێك 
تایبەتمەندیى گشتى باس دەكەین كە پێویستە لە هەر سەركردەیەكى سەربازیدا 

هەبن، تاكو باشتر فەتانەتی محەممەدیی لەو الیەنەوە ببینین. 

بن كثري، البداية و الهناية 5/٩. 1. اإ
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ج. ئەو تایبەتمەندییانەی پێویستە لە سەركردەدا هەبن

لەهەمان  سەربازییەكانی  لێهاتنە  هاوشانی  سەربازی،  فەرماندەی 
كۆی  خاوەنی  سەربازی  فەرماندەی  دەبێت  هەربۆیە  سەركردەیە.  كاتیشدا 
ئەو تایبەتمەندییانە بێت كە دەبێت لە سەركردەدا بوونیان هەبێت. لێرەدا هەوڵ 

دەدەین بە چەند خاڵێك پوختەی ئەم باسە بخەینە بەرچاو:

1- بڕیاری دروست و خێرا لەكاتی پێویستدا.

بڕیاردان بە بناغەی ئەو كار و چاالكییانە دادەنرێت كە پێویستە ئەنجام 
ئاوەهاش  هەیە،  نادروست  بڕیاری  دەركردنى  ئەگەرى  هەروەك  بەاڵم  بدرێن. 
ئەگەرى ئەوە هەیە لە ڕووى كاتەوە هەڵە بكرێت. چونكە دەركردنى بڕیارى 
پێشوەخت یان پاشوەخت، هەرگیز ئامانجەكەی ناپێكێت. بۆیە بڕیاری سەركردە 
دەبێت جیابێت لە هەر بڕیارێكى ئاسایى، بەوەى كە بڕیارێكى ڕاست و دروستە 

و لەكاتى گونجاوى خۆیدا دەركراوە.

چەند كاتێكى گرنگ هەن پێوستە بڕیارى خێرایان تیادا بدرێت. سەركردەش 
و  دەكرێتەوە  جیا  تر  خەڵكى  لە  خۆى  بوێرى  و  توانا  بە  كاتانەدا  جۆرە  لەو 
بڕیارى خێرا و دروست دەدات. دیارە زۆرێك لەو بڕیارانەی لەناكاو دەدرێن، 
پێكان  و  پەلەپەل  چونكە  دەكەوێتەوە.  لێ  نەخوازراویان  دەرەنجامی  زۆرجار 
دژی یەكترن. وەك دیارە كۆبوونەوەی دوو دژیش ئەستەمە. سەركردەش پیاوى 
ئەو جۆرە كاتە سەختانەیە، چونكە دەتوانێت ئەو جووتە دژە پێكەوە كۆبكاتەوە. 

واتە بڕیارى دروست لەكاتى پێویستدا.
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2- پێویستە هەموو سەركردەیەك ئازایەتییەكى سروشتى تێدا بێت. هەركەس 
بوێر نەبێت ناكرێت ببێت بە پێشەوا و سەركردە. بۆیە بوێری و دلێری پەسنی 
دانەبڕاوی سەركردەن. خۆ لەوانەیە ڕۆژێك بێتە ئاراوە كە بەتەنها بمێنێتەوە. 
ڕزگارى  و  دەكەوێت  فریاى  سروشتییەكەی  ئازایەتییە  تەنها  ئەوكات  ئیدی 
تەنها خۆى كۆڵ  بە  ناچار دەبێت  لەوكاتانەدا كە  ئا  دەكات لە سەرشۆڕى. 
هەروەك  بكات  ڕەفتار  بەجۆرێك  پێویستە  هەڵبگرێت،  بانگەوازەكەى  بارى  و 

ئەوەی هەزاران كەس لە پشتیەوە بن، تاكو بتوانێت بگات بە ئامانجەكەى.

بەڵێ، دەبێت سەركردە هەرگیز ترسى مردنى نەبێت. هەربۆیە گەر كەسێك 
لە هەموو شتێك بترسێت و بۆ هەر هەنگاوێك لەرز دایبگرێت، شیاوی ئەوە 
ئەنجام  ببێتە سەركردەیەك كە كارى ڕێكخستن و كارگێڕىی كۆمەڵ  نییە 

بدات.

3- سەركردە خاوەن ئیرادەیەكى نەپساوە. هەرگیز لە بڕیارەكانی پاشگەز 
نابێتەوە و سازش لەسەر بیروباوەڕی ناكات. "ئومێد" هاودەمی ڕێگەیەتی و 
لێى جودا نابێتەوە، بێ ئومێدیش دوژمنى گەورەیەتى، كە تەنانەت بەخەونیش 
و  گەورە  چەندە  ڕێی  سەر  ئاستەنگەكانى  و  كۆسپ  ناكەوێت.  توخنى 
سەختیش بن، خاوى ناكەنەوە و ئیرادەى الواز ناكەن. داراى هێزێكى مەعنەوى 
و ڕۆحیەتێكی وەهایە زاڵ دەبێت بەسەر بێئومێدیدا. ئەگینا چۆن دەیتوانی 
ڕابەرایەتی گەل و نەتەوەیەك بكات؟ بەڵێ، سەركردە خاوەن ئیرادەی پۆاڵیینە.
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ئەركەكانی  بەرپرسیارێتیی  هەستی  ئاست  لە  كەسێكە  سەركردە   -4
ئەگەر  كیانى.  و  بوون  لە  دانەبڕاوە  بەشێكى  هەستەش  ئەو  سەرشانیدایە. 
هەمووان یەك لەدواى یەك باڵوەى لێبكەن و بەتەنها بمێنێتەوە، ئەو دیسانەوە 
ئەركە  و  كۆڵ  بارى  ژێر  بچێتە  مەنزڵ  كۆتا  هەتا  تێدایە  ئەوەى  ئامادەیى 
قورسەكانى بانگەوازەكەیەوە. ئا ئەوە ئەندازەى هەستكردنە بە بەرپرسیارێتى، 

هیچ كۆسپێكیش ناتوانێت ئەو هەستەی الواز بكات.

خۆى  سەردەمەكەی  چوارچێوەی  لە  بێت،  دووربین  دەبێت  سەركردە   -5
داهاتوو  ڕووداوەكانى  ئاڕاستەى  خۆی  بیرتیژی  و  دوربینی  بە  و  دەربچێت 
بزانێت، وەك چۆن ڕووداوەكانى ڕابردووى بینیوە و لەسەر ئەو بناغەیە حوكم 
و بڕیارەكانى خۆى دەركردووە. چونكە ئەگەر پێشهاتەكانی ڕۆژگار بەردەوام 
بەپێچەوانەى پێشبینى و خەماڵندنەكانییەوە دەربچن، ئیتر چۆن دەتوانێت ببێتە 

چاوساغی ژیرمەندان! 

پێویستە سەركردە دواڕۆژ ببینێت، تاكو بڕیارەكانى یەكالكەرەوە بن. ئەگینا 
ناچار دەبێت بەگوێرەی گۆڕانكارییەكانی ڕۆژ ئەویش بڕیارەكانى بگۆڕێت. 
ئەوەش بۆخۆی ئاڵۆزى و ناكۆكیى فیكرى و دووبەرەكى لە ناو كۆمەڵەكەیدا 
پەیدا دەكات و دەبێتـە مایەى هەرەسهێنانى پڕۆژەكانی. بۆیە پێویستە سەركردە 

خاوەن دیدگا و ئاسۆی فراوان بێت.

٦- دەبێت سەركردە لەڕووى دەروونییەوە كەسێكى جێگیر و هاوسەنگ بێت 
و نەكەوێتە ژێر كاریگەریى هیچ ڕووداو و پێشهاتێكەوە. گەورەترین سەركەوتن 
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لەخۆى بایى ناكات و نایگۆڕێت. لەحاڵێكدا ئەگەر دووچارى نسكۆ و دۆڕانیش 
ببێتەوە، سڵ ناكاتەوە لەوەی لە دادگای ویژدانیدا لێپرسینەوە لە خۆى بكات.

سەركردە كەسێكى دوورە لە نەفسنزمى و بەردەوامە لە هۆنینى ژیانى سادە 
و ئاسایى. ژیانى بە ئاواز و نەوایەكى ئارامەوە دەگوزەرێنێت. بگرە سەركردەى 
ڕاستەقینە ئەوەیە كۆتایى ژیانى بە ئاستێكى بەرزتر بهێنێت لەو سەرەتایەى 
دەستى پێى كردووە. ئەوەش هەرگیز بەدەست نایەت مەگەر دەروونێكى خاكى 
و ڕۆحێكی تەندروستی نەبێت. ئەمەش بۆئەوەی ڕۆژە سەختەكانى ڕابردوو و 

هاوەڵە دێرینەكانى لەبیر نەكات.

7- سەركردە كەسێكە زۆر چاك دەزانێت مرۆڤەكان هەڵبسەنگێنێت و لە 
سەركردایەتی  لەژێر  كە  تاكانەیە  ئەو  كەسایەتیی  شارەزاى  زیاتر  هەمووان 
ئەودان. هاوكات خاوەن ئەزموونی تەواوە لەوەی كێ لە كوێدا بەكار دەهێنێت 
و بەرەو چ ئامانجێك دەیانخاتە گەڕ. كەسێك نەتوانێت ئەركەكان بەگوێرەى 
لێوەشاوەیى و شایستەیى دابەش بكات، ئەوا نەك هەر ناتوانێت ڕۆڵی سەركردە 

ببینێت، بگرە تەنانەت دەست نادات بۆ بەڕێوبەرایەتیش.

هەڵدەبژێرێت.  كەس  شایستەترین  سەركردە  ئەركدا  سپاردنی  بابەتی  لە 
ئەوە سەركردەیە دەتوانێت بە باشترین شێوە هەڵبسێت بەو خەماڵندنە و توانا و 
شارەزاییەكان بخاتە كارەوە و هەمیشە سوودیان لێ وەربگرێت. گۆڕانكارییەكان 
پاشگەزی ناكەنەوە لە بڕیارەكانی پێشووی. چونكە پێودانگێكی هەستیارى 
لە  جگە  بێگومان  ئەمە  پیاواندا.  كێشانەى  و  تواناكان  نرخاندنى  لە  هەیە 

هەندێك حاڵەتى دەگمەن كە هیچ مرۆڤێك ناتوانێت لێیان ڕزگارى ببێت.
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8- سەركردە ئەو كەسەیە كە شوێنكەوتووەكانى خۆشدەوێت و هەریەكێكیان 
كەسێكە  دڵییەوە.  لە  نزیكترە  هەمووان  لە  ئەو  كە  دەكات  هەست  وا 
شوێنكەوتووەكانیشى خۆشیان دەوێت. متمانەى تەواوى بە پەیڕەوانی هەیە و 

ئەوانیش متمانەى تەواویان بەو هەیە.

9- لە هیچ قۆناغێك لە قۆناغەكانى ژیاندا شتێك نییە كە وەك تاوان و 
خراپە بدرێتەوە بەناوچاویدا و پێى لەكەدار بكرێت. ڕابردووشى وەك ئێستاى 
هەر ڕوون و بێخەوشە. خۆ ئەگەر كەسێك وردەكارى و توێژینەوەى ڕابردووشى 
بكات -بە نیازى باش بێت یان خراپ- خاڵێك نادۆزێتەوە جێى شەرمەزارى 
بێت. خۆ ئەگەر هەر هەموو دنیا دوژمنى بن -بەمەرجێك پابەندى ڕاستگۆیى 
تەواو بن و پەنا نەبەنە بەر شێوازى بوختان و درۆ- هەرگیز ناتوانن هیچ كەلێن 
و گومانێك لە پاكی یان ناوبانگ و شۆرەتیدا بەدی بكەن یان ناوى بزڕێنن.

10- سەركردە خاوەن كەسایەتییەكی فرەالیەنە. لە هەر ڕوویەكەوە بیگریت 
جێ پەنجەی دیارە لەناو كۆمەڵگەدا. لە دنیای كەسایەتیی ئەودا شوێنێك 
بەم  خزمەت  بوارەدا  لەم  وردبینییەكیش  هەر  الوازی.  یان  نەنگی  بۆ  نییە 

تایبەتمەندییەی دەكات.

الپەڕەكانی مێژووى مرۆڤایەتى ژمارەیەكى بەرچاو سەركردەی ئەفسانەییان 
تۆماركردووە. بەاڵم لە هیچ یەكێكیاندا تەواوی ئەو ئامادەییانە نابینین كە لە 
سەرەوە تیشكمان خستە سەر. تەنانەت ژمارەی ئەوانەیان كە چەند دانەیەكیان 

لە خۆیاندا كۆكردووەتەوە، تابڵێیت كەمە.
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ئەسكەندەرى گەورە، هانیباڵ، ناپلیۆن، هیتلەر.. وە لەناو مێژووى خۆشماندا: 
صەالحەدینی ئەیوبى، محەممەد فاتیح، تاریقى كوڕى زیاد... هتد. بێگومان 
ئەو  گۆشەنیگاى  لە  ئەگەر  بەاڵم  بوون.  مەزن  سەركردەى  لەمانە  هەریەك 
تایبەتمەندییانەوە هەڵیان بسەنگێنین كە لە سەرەوەدا باسمان كرد، بۆمان دەردەكەوێت 
 كە هەرگیز بواری بەراوردیان نییە بە سەركردەى سەركردەكان، حەزرەتی محەممەد 

)َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه(�

بەڵێ، لە هەموو جیهاندا تەنیا كەسێك هەیە توانیویەتى هەموو سیفەتەكانى 
سەركردەی سەركەوتووى تێدا كۆببێتەوە، كە هیچ كەموكوڕییان تێدا نەبێت و 
 لە بەرزترین لوتكەدا بێت، بەدڵنیاییەوە ئەویش سەروەرمان حەزرەتی محەممەدە 
ڕێكارەكانیشی  سەرجەم  خوایە.  پێغەمبەرى  الَتْسِليم(، چونكە  َلِة َوَأمتُّ  )َعلَْيِه أَْفَضُل الصَّ

لەژێر سایەى چاودێرى و كۆمەكى پەروەردگاردا ئەنجامداوە.

1. ڕوانینێكى خێرا بە ژیانیدا
هەموو بڕیارەكانى زۆر چاپووك و دروست بوون. پاشگەزبوونەوە یان شكست 
لە بڕیارەكانیدا نەبینراوە. پێشتر چەندین نموونەمان لەوبارەیەوە پێشكەشكردن، 
بە تایبەت ئەو بڕیارە دروستانەى كە لە هەردوو جەنگى ئوحود و حونەیندا 

دەریكردن و بوونە مایەى دەربازكردنى سوپاكەى لە نسكۆیەكی مسۆگەر.

و  ئازا  فیترەتێكی  خاوەن  أَلُف َصَلٍة َوَسَلم(  )َعلَْيِه  سەروەرمان  سروشت  بە  هەر 
چاونەترس بوو. ڕێبازێكی درێژ و دژوارى گرتە بەر و بەربەرەكانێى هەموو 
جیهانى پێكرد. هەر لەو ڕێگەیەدا و بێئەوەى سڵ لە هیچ كەسێك یان تاقمێك 
بكاتەوە، بەردەوام بوو لە ڕێكردنی خۆی. بگرە هەركاتێك ئەدگاری نشوست 
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ترس  هیچ  بەبێ  و  تاودەدا  ئەسپەكەى  دەمودەست  ببینرایە،  سوپاكەیەوە  بە 
وەك حەزرەتی عەلى  قارەمانێكى  تەنانەت  دەبرد.1  هەڵمەتی  دڵەڕاوكێیەك  و 
دەیوت “ڕاستییەكەى لە جەنگدا ئێمە خۆمان دەدایە پاڵ پێغەمبەری خوا. ئەو 
لە هەموومان زیاتر لە دوژمنەوە نزیك بوو، لەو ڕۆژەدا لە هەمووان بەزەبرتر 

بوو.”2 

“لەدەمی  دەگێڕێتەوە  عەبدوڵاڵوە  كوڕى  جابیرى  لە  بوخارى  ئیمامى 
 گەڕانەوە لە غەزای نەجد، پاش شەكەتی و ماندوو بوونێكی زۆر، پێغەمبەر 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( و هاوەاڵنی لەناو دۆڵێكى پڕ لە پووش و دڕكوداڵدا بارگەیان 

پێغەمبەر  خەوتن،  و  كرد  باڵوەیان  درەختەكاندا  ژێر  بە  خەڵكیش   خست. 
پێدا  شمشێرەكەى  و  دابەزى  سەموورەدا  دارێكى  لەژێر  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى 

هەڵواسى و لە سێبەریدا خەوت. كتوپڕ پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَعلى آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم( 
بانگى كردین، دەبینین دەشتەكییەكی لەتەنیشتەوە وەستاوە، فەرمووى: كاتێك 
خەوتبووم ئا ئەمە شمشێرەكەمى گرتبوو بەدەستەوە، كە خەبەرم بوویەوە دەبینم 
لە كێالن دەرى هێناوە و پێم دەڵێت “ئادەى بڵێ، ئێستا كێ هەیە لە من دەربازت 
بكات؟” منیش سێ جار وتم “اللّه” كابرای دەشتەكی شمشێرەكەى لەدەست 
گرتبوو.  بەدەستییەوە  و  هەڵیگرتبوویەوە  سەروەریشمان  و  خوارەوە  كەوتبووە 
وێڕاى ئەوەش پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( سزاى نەدا. ئەوەیە ڕادەی ئازایەتى 

پێغەمبەر و، سنووری متمانە و پشتبەستنى بە خوای گەورە.3

شەوێك دەنگێك خەڵكى مەدینەى زۆر ترساند، خەڵك بە ئاڕاستەى سەرچاوەی 

1. صيح البخاري، اجلهاد 52؛ صيح مسمل، اجلهاد 28.

بن �أيب شيبة، املوصنف ٤26/6، ٣5٤/٧. 2. �أحد بن حنبل، املسسند 86/1؛ اإ

٣. صيح البخاري، اجلهاد 8٤، املغازي ٣1.
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دەنگەكە ڕۆیشتن، پێش كەمێك چاوەكان مەلۆیەك تۆزیان لەبەرامبەر خۆیانەوە 
بینییەوە كاتێكیش تەپو تۆزەكە ڕەویەوە، ئەوەی دەركەوت سەروەری هەردوو 
جیهان بوون )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه(. تەنانەت ئەسپە لەڕ و بێهێزەكەی تەڵحەش، 
ئەو شەوە لەخۆشی ئەوەی پێغەمبەر سواری بووبوو، هەروەك بڵێیت پێشبڕكێی 
لەگەڵ ڕەشەبادا دەكرد. ئەم پێغەمبەری خوایەی كە بەتەنها دەڕۆشت بەرەو 
ڕووی دەنگێكەوە كە هەموو كەسێكی دەترساند، حاڵەتێكی دەرەسای وەها نمایش 
 دەكات كە سنورە ئاسییەكانی مرۆڤی تێپەڕاندووە. پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(
پێش خەڵك بەرەو دەنگەكە ڕۆیشتبوو و لەوسەرەوە دەهاتەوە. پێشى لە خەڵكەكە 
گرت و فەرمووى “مەترسن، مەترسن!” ئەوكاتە بەسەر ئەسپەكەی ئەبوتەڵحەوە 

بوو كە كورتانی پێوە نەبوو، شمشێرەكەشى لەملدا بوو.”1 

ئەو یەكەم كەس بوو دەنگەكەى بیستبوو، بۆیە دەستبەجێ سوارى ئەسپەكەى 
ئەبوتەڵحە بووبوو2 و بەرەو ئاڕاستەى دەنگەكە غارى دابوو. وەختێكیش بێخەم 

ببوو لەوەى هیچ مەترسییەك لەئارادا نییە، گەڕابووەوە.

ئەوكاتەى پێغەمبەری خوا )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( لەگەڵ حەزرەتی ئەبوبەكر 
ئەبوبەكر  حەزرەتى  نزیكبوونەوە،  لێیان  بتپەرستان  و  بوون  ئەشكەوتەكەدا  لە 
لەتاو پەرۆشیی بۆ ژیانى نازدار ترس دایگرت، ئەویش فەرمووى “ڕات چییە 
سەبارەت بە دوو كەس كە سێیەمیان خوایە؟!” بەوە ترس و پەرۆشیی یاری 
غار ڕەوییەوە و ئارامبووەوە.3 یان ئایا لەوكاتەدا كە دوژمنەكانى ڕق و تووڕەیى 
كوێرى كردبوون و گەمارۆى ماڵەكەیان دابوو، كەچی ئەو بەوپەڕی دڵنیاییەوە 

1. صيح البخاري، الأدب ٣٩؛ صيح مسمل، الفضائل ٤8.

2. صيح البخاري، الأدب ٣٩؛ صيح مسمل، الفضائل ٤8.

٣. صيح البخاري، فضائل الأصاب 2؛ صيح مسمل، فضائل الصحابة 1.
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لە ماڵەكەى هاتە دەرەوە و بەناویاندا تێپەڕی. ئایا ئەوە بە ئازایەتییەكى بێوێنە 
دانانرێ؟ پێغەمبەری سەروەر )َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( ئیرادەیەكى وەها پتەوى هەبوو 
كە لە هیچ هەلومەرجێكدا لەرزەى پێ نەدەكەوت و نەدەچەمایەوە. چونكە 

پەیوەست بوو بە ویست و ئیرادەى خواى خاوەن توانستی ڕەهاوە.

2. لوتكەی مەزنی
پێش لەدایكبوونى باوكى مردبوو، واتە هەر لە سكى دایكیدا بێنازكەوت. 
بۆیە وا ڕانەهاتبوو پشت بە باوكى ببەستێت و چاوەڕێى هاوكارى لە كەس 
دەكات.  دروست  خاوى  و  سستی  مرۆڤدا  لە  پشتبەستنە  ئەو  دیارە  بكات. 

لەبەرئەوە پەیامەكەشی پەیامی تاودان بوو بە ئیرادەى مرۆڤ. 

بە  بوو دایكى ماڵئاوایی لە دنیا كرد. دیارە دایك  تەمەنى شەش ساڵ 
گەورەترین پاڵپشت دادەنرێت بۆ مرۆڤ و هیچ شتێكیش ناتوانێت جێگەكەی 
پڕبكاتەوە. كەواتە ئەو پاڵپشتەشى لێسەنرایەوە. ڕووداوەكان پەروەردەیان دەكرد، 
هەربۆیە ئیرادە و ویستى ئەو فەخرى عالەمە ڕۆژ بەڕۆژ بەهێزتر دەبوو. لە 
هەشتەم ساڵیدا باپیرەى لەدەستدا. ئەو باپیرەیەى كە پشت و پەنا بوو بۆ مەككە 

و مەككەییەكان. بەاڵم ئەویش ئاوا بوو...

بەم ڕووداوانە خوا دەیوست پێغەمبەرەكەى ئاڕاستە بكات بۆالى كانگاى 
متمانە و سەرچاوەى ئەمن و ئەمان؛ خواى تاك و بااڵدەست. هەروەها خوا 
ببێتە  بۆی  كە  هەرشتێك  لە  دەكات  بەتاڵ  دەستى  و  دەكات  چۆڵ  دەورى 
و  دەگرێت  پشتى  دەكات،  هاوكارى  خۆى  بەڵێ،  سێبەر.  یاخود  یاریدەدەر 
َوَسلَّْم(  وَصْحِبِه  آِلِه  َوَعلى  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  لەوانەیە  ڕاستە  دەكات.  پەروەردەى 
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بەپێى سروشتى مرۆڤانەی لەگەڵ لەدەستدانى هەر پاڵپشتێكدا تووشی هەوان 
بۆ  بكات  ئامادە  خۆى  بەتەواوى  بوو  پێویست  بەاڵم  بووبێت،  داخورپانێك  و 
ئیرادەى  بوو، زیاتر و زیاتریش  هەڵگرتنى ئەركى هەرە گەورە كە چاوەڕێی 
توخنی  دڵەڕاوكێ  و  نەدات  لەدەست  ورەی  كەمێك  تاكو  بكاتەوە  دەمەزەرد 
هەرێمی پاكی نەكەوێت. خۆ ئەگەر هەموو دنیایش دەستى لێ بكێشایەتەوە 
و خۆى بە تەنها بمایەتەوە.. خۆ ئەگەر ئەوەش ڕوویبدایە كە هەرگیز ڕووى 
نەداوە، ئەوا سەبارەت بەو هیچ شتێك نەدەگۆڕا و لە ڕێكردنی خۆی هەر 
بەردەوام دەبوو. خۆ ئەگەر ئەوە ئاكارى نەبووایە، ئیدی چۆن دەیتوانى پاش 
پێبكات  ئەو هەموو بەاڵ و نەهامەتییە هاوەڵەكانى كۆبكاتەوە و فەرمانیان 
تا بكەونە دواى دوژمن و ڕاوى بنێن؟ ئەوەندە خاوەنى ئیرادەیەكى بەهێز بوو، 
لەپێشى  كەچى  بووبوو،  یارانى  و  خۆى  تووشى  زامانەى  و  برین  ئەو  وێڕاى 

پێشەوەى سوپاكەیەوە دوژمنی ڕاوەدوو دەنا.

لە سەرتاپای ژیانیدا ساتێك نییە دوودڵی پێوە دیاربێت. سەرباری ئەوەی 
ئەوالدا  بەمالو  كەچى  بوون،  وەها  ئازا  شێری  وەك  هاوەاڵنی  لە  هەریەك 
پەرتەوازە دەبوون. بەاڵم ئەو لە جێگەى خۆی هاوشێوەی چیای نەبزواو یەك 

هەنگاو نەهاتە دواوە. بەڵێ، بەڕاستى ئیرادەى ئەو ئیرادەیەكى پۆاڵین بوو.

پێ  لەرزەی  ئەو  بەاڵم  نەبێتەوە،  دووچارى  نەمابوو  ئازارێك  مەككە  لە 
بوون،  پاڵپشتى  پاشان مامى كە گەورەترین  نەكەوت. سەرەتا هاوسەرەكەی، 

مردن. بەاڵم ئەو دیسانەوە بێئومێد نەبوو.
پیرۆزیان  و الشەی  كرد  بەردبارانیان  كرد،  تائیفی  سەردانی  وەختێكیش 
لەوێ  بێستانێك.  ناو  هەتا گەیشتە  شوێنى،  كەوتنە  و  كرد  خوێن  خەڵتانی 
ئەو  ئامادەم  دەتەوێت  “ئەگەر  وت  پێی  و  دەرخست  بۆ  خۆى  فریشتەیەك 
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الشەى  بە  خوێن  هەرچەندە  خەڵكەكەیدا!”  بەسەر  بیدەم  و  هەڵبگرم  شاخە 
پاكیدا چۆڕەى دەكرد، بەاڵم لە بەرامبەر ئەم مرۆڤانەوە كە ئەمەیان بەسەر 
هێنابوو هیچ گۆڕانێك لە ئیرادەیدا ڕووی نەداوە و بە وتنی"نەخێر" داواكاری 
فریشتەكەی ڕەتكردووەتەوە. ئامان خودایە ئەمە چ ئیرادەیە كە لە حاڵێكی 
هێندە سەختیشدا هێندەی تاڵە مویەك لەسەر هێڵی باوەڕ و پتەوەیی خۆی 

النادات.1

خۆى  بڕیارى  لە  تاڵەموویەك  تەنانەت  ناوازەیە  ئەوەندە  ئیرادەیە  ئەو 
سەركردەیە  ئەو  شوێن  مردن  تاكو  دەتوانێت  مرۆڤ  كەواتە  نەكشاوەتەوە. 
شوێن  دەكرێت  چۆن  ئاخر  بكات.  فیداى  خۆى  شتێكى  هەموو  و  بكەوێت 
كەسێك بكەویت كە ئیرادەى الواز بێت و زوو زوو ڕایەكانى بگۆڕێت و لەكاتى 
تەنگانە و سەختیدا هاوەاڵنى بەجێ بهێڵێت و پاشگەز ببێتەوە لە چەندین بڕیار 
و بۆچوون كە پێشتر بە هەزاران كەس قوربانییان لە پێناویدا داوە. لەكاتێكدا وا 
چاوەڕوان دەكرا ئەویش قوربانى بدات و بەشدارى بكات؟ چۆن دەبێت كەسێكى 
لەوجۆرە ببێتە پێشەوا و سەركردە؟ مەگەر هەر نموونەى ئەوانە نین كە الفى 
و  ڕەشبینی  ئەو  هۆى  بوونەتە  و  دەدەن  لێ  سەركردایەتی  و  سەرگەورەیى 

ڕەجاڵییەى كە بەرۆكی مرۆڤى ئەم سەردەمەیان گرتووە؟

پێغەمبەری پێشەوا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( مرۆڤى بەرپرسیارێتى و پاڵەوانێك بوو 
لە پاڵەوانە ئیرادە بڵندەكان. ئەو نیگا ئاسمانییەی دابەزییە سەر ئەو، ئەگەر بۆ 
سەر چیا دابەزیبا وردوخاش دەبوو. ئەركی سەرشانی؛ ناساندنی بەدیهێنەری 
جیهانیان بوو بە یەك بەیەكى مرۆڤەكان. فەرمانبەرییەكەی ئەوەندە قورس بوو، 
وەك ئەوە وابوو بە توێكڵە هێلكە ئاوى زەریا خاڵی بكەیتەوە. بەاڵم خۆشەویست 

بن كثري، البداية و الهناية 1٣٧/٣. 1. اإ
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جیاوازەكانی  توانا  خۆى.  شانى  سەر  خستە  دڵەڕاوكێ  بەبێ  ئەركەى  ئەو 
هەریەك لە پەیڕەوانی لە زەمینەی خۆیدا بەگەڕخست و لە دڵەكاندا تەختی 

هەمیشەیی دانا.

ئامانجى بوونى ئەو بریتى بوو لە گەیاندنى بانگەوازى ئیسالم. هەرگیز 
تووشی نیگەرانی نەبووە سەبارەت بە كاروباری دنیا و دواڕۆژ. هیچ شتێك 
نە  و،  بەهەشت  بینینى  نە  نەدەبردەوە،  لەبیر  لێپرسراویەتییەى  و  ئامانج  ئەو 
كە  لەوجێگەیەوە  میعراجدا.  شەوى  لە  قَوَسیْن"  "قَاَب  پایەی  بە  گەیشتنى 
ئەستێرەكان لەژێر پێیدا وەك چەو ڕیزكرابوون، گەڕایەوە بۆ ئەم دنیایەى كە 
پڕیەتى لە ئازار و سەختى و مەینەت. چونكە ئەو بە هەموو گەردیلەیەك لە 

گەردیلەكانى بوون و گیانى هەستى بەو ئەرك و لێپرسراوێتییە دەكرد. 

ئەو مرۆڤێكە  ناكات،  كردنەوەی قسەكان  درێژ  بە  پێویست  ڕاستییدا  لە 
 وەها بە گوێرەی ئەركەكەی بەرنامەڕێژی كراوە كە هەر لەسەر مەلۆتكەوە 
تي" وتووەتەوە، حاڵیشى لە ڕۆژى مەحشەردا هەر درێژە و تەواوكارى  تي�� أُمَّ "أُمَّ
تي”�  تي.. أُمَّ ئەو هەست و شعوورەیە، لەوێش كڕنوش دەبات و دەفەرمووێت “أُمَّ
لەڕاستیدا كەس نەبووە جگە لەو بتوانێت شان بداتە ژێر ئەو فەرمانبەرییە 
مەزنە. دەتوت هەر لە یەكەمین مرۆڤەوە تاوەكو دوایین مرۆڤ بەرپرسیارێتی 

سەرجەم مرۆڤایەتی گرتووەتە ئەستۆ.

َلُم( خاوەن بینایی و فەراسەتێك بوو مەوداكانى كات  َلُة َوالسَّ پێغەمبەر )َعلَْيِه الصَّ
و شوێنی تێ دەپەڕاند. جا هەر ئەوەندە؟! سەرنجى ئەو دەگەیشتە جیهانى 
باسى جیهانى  دنیایەدا  لەم  نەبوو كە هەر  ئەو  ئەى هەر  دەیبینى،  و  نادیار 

بەهەشت و دۆزەخ و سیراط و مەحشەرى بۆ دەكردین؟
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هەروەك  دەكرد.  باس  ئێمەى  بۆ  ئەوسا  دەبینى  چاو  بە  جیهانانەی  ئەو 
پێشتریش چەندجارێك دووپاتمان كردەوە، ڕووداوەكان هەموو ئەو فەرموودانەى 
ئاماژەی  فەرمووبوونى.  داهاتوو  بە  سەبارەت  كە  پشتڕاستكردەوە  ئەویان 
چەندین  دی.  هاتووەتە  خۆی  وەك  خۆیدا  لەكاتی  كردبێت،  هەرچییەك  بە 
فەرمایشتی دیكەش هەن كە هێشتا چاوەڕێى دەركەوتنن. بۆ ئەوەى لە ئاستى 
دووربینى ئەو تێبگەیت، فەرموو بڕوانە بۆ رێكەوتننامەى حودەیبیە، كە پێشتر 

بە درێژى باسمان لێوەكرد.

3. وەك خۆی مایەوە
ئازیز )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( چۆن ژیانى دەستپێكردبوو هەر بەوجۆرەش كۆتایى 
بەگوێرەى  و  شێواز  هەمان  لەسەر  بوونەوەران  شانازیی  مایەی  واتە  پێهێنا. 
هەمان پێوەر و بنەما دەڕۆیشت و هیچ نەگۆڕا. لە دەستپێكی بانگەوازدا كە 
تەنها ئافرەتێك و منداڵێك و كۆیلەیەك و ئازادێك بەدەم پەیامەكەیەوە هاتبوون 
چۆن ڕەفتارى دەكرد، لەكاتى حەجى ماڵئاواییشدا كە قسەى بۆ زیاتر لە سەد 
هەزار كەس دەكرد، هەر هەمان ڕەفتارى دەنواند. بگرە لە هەڕەتى سەركەوتندا 
خاكی و خۆنەویستیی زیاتر دەبوو. ئەو تاكە سەركردەیە كە بەدرێژایى ژیانى 
نەگۆڕاوە و وەك خۆى ماوەتەوە. بیر لەوە بكەنەوە كە چۆن مامەڵەی خۆی 
بەرامبەر ئەوانە نەگۆڕى كە بووبوونە هۆكاری تاڵی و ئەشكەنجەی چەندین 
ساڵە! وەختێكش لەئاكامی بەرفراوانبوونی بانگەوازەكەیەوە خەڵكانێكی زۆرى 
تازە و خاوەن توانا و شارەزایى گەورە پەیوەندییان پێوەكرد و بازنەى هاوەڵەكانى 
فراوان بوو، ئەو هەرگیز دۆست و هاوەڵە دێرینەكانى لەبیر نەچووەوە و پێشتر 

چۆن بوو هەرواش مایەوە.
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4. بێهاوتا لە خاكیبووندا
ژنێكى  لەوكاتەدا  دەخوارد،  نانى  دانیشتبوو  هاوەاڵنى  لەگەڵ  ڕۆژێكیان 
بەدزوبان بەالیاندا تێپەڕى، كە پێغەمبەرى بینى وتى “تەماشا بكەن، هەروەك 
فەرمووى  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەریش  دەخوات.  نان  و  دانیشتووە  كۆیلە 
َجَلُلُه(  )َجلَّ  خوام  بەندەی  من  هەیە؟!  باشتر  من  لە  كۆیلەی  مەگەر  “بۆ 
نادات؟”  من  بەشى  و  دەخوات  نان  “بۆخۆی  دەڵێت  ئافرەتەكە  بەدوایدا   ”
ئەویش دەفەرمووێت “دەى بخۆ! ئەویش لەبەرامبەردا دەڵێت “ئەوە دەخۆم كە 
لەناو دەمتدایە.” پێغەمبەریش )َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( خواستی ژنەی بەجێهێنا. 
بەم هەڵوێستە شەرم و حەیایەك زاڵ بوو بەسەر ئەم ژنەدا كە هەتاكو مرد 

بەدزوبانی بەرامبەر كەس نەنواند.1

 “خوا جوبرەئیلى لەگەڵ فریشتەیەك نارد بۆ خزمەت پێغەمبەر )َصَلواُت اهلِل َعَلْيِه(�
لەنێوان  كردوویت  سەرپشكى  خوا  محەممەد!  “ئەى  وت  پێى  فریشتەكە   
پێغەمبەر  پادشا؟”  پێغەمبەرێكى  یان  بەندە  پێغەمبەرێكى  ببیتە   ئەوەی 
پێ  ڕاى  و  پرس  بیەوێت  وەك  جوبرەئیل،  بۆ  كردەوە  الى  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى 

بكات، ئەویش ئاماژەى بۆ كرد، مەبەستى ئەوە بوو بڵێت “خاكى بە”، ئەویش 
فەرمووى “دەمەوێت ببمە پێغەمبەرێكى بەندە.”2

ئێمە باس لە سەردەمانێك دەكەین كە لە هەموو گۆشەیەكی دنیاوە دەستكەوت 
و سامان و دیارى بۆ دەهات، بەاڵم ئەو تێكڕای دیارى و دەستكەوتەكانی 
بەدرێژایى  نەدەهێشتەوە.  بۆ خۆى  و هیچى  دەكرد  دابەش  هاوەاڵنیدا  بەسەر 

1. الطرباين، املعجم الكبري 8/2٠٠.

2. �أحد بن حنبل، املسسند 2٣1/2؛ �أبو يعىل، املسسند ٤٩1/1٠.
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ژیانى شێوازی ڕەفتار و مامەڵەی نەگۆڕا. وەختێكیش وەك سەركردەیەكی 
فاتیح چووە ناو مەككەوە، لەڕووى خاكىبوون خۆبەكەمگرتنەوە ئەوندە سەرى 

دانەواندبوو، خەریكبوو چەناگەى پیرۆزی بدات لە پشتى واڵخەكەى.1 

جارێكیان سەعدى كوڕى موعاز هاتە خزمەتى، ئەویش بە دانیشتووانى 
كۆڕەكەى فەرموو “لەبەر گەورەتان هەستنەوە!”2، بەاڵم ئەو نازدارە نەیدەهێشت 
عەجەمەكان  “هاوشێوەی  دەیفەرموو  و  هەڵبسنەوە  خۆی  لەبەر  خەڵكی 

هەڵمەسنەوە و دەستەونەزەر ڕامەوەستن!”3

لەگەڵ  كەچی  كرد.4  پێغەمبەران  هەموو  بۆ  پێشنوێژی  میعراج  شەوى 
ئەوەشدا ئەو پایەبەرز و گەورەییەى خەاڵتى كرابوو، ئەویان نەگۆڕى و فەرمووى 

“بەسەر موسا پێغەمبەردا پەسەندم مەكەن!”5 

كەچى  الدراوە،  غەیب  پەردەى  چاویدا  لەبەر  جار  چەندین  ئەوەى  وێڕاى 
جارێكیان كە سەردانی یەكێك لە هاوسەرەكانى كرد، بینی چەند كەنیزەكێك 
دەف لێ دەدەن و باوك و كەسوكاریان دەالوێننەوە كە لە بەدردا شەهیدكرابوون، 
یەكێك لە كەنیزەكەكان وتى “پێغەمبەرێكمان لەناودایە كە دەزانێت بەیانى چى 
دەبێت.” ئەو سەروەرەش پێى فەرموو “ئاوا مەڵێ، بەڵكو ئەوە بڵێ كە پێشتر 
دەتوت.” لە ڕیوایەتێكى تردا دەفەرمووێت “ئەمەیان نا، وا مەڵێن، چونكە 

جگە لە خوا كەس نازانێت بەیانى چى دەبێت.”6
بن هشام، السرية النبوية 6٣/5؛ �أبو يعىل،املسسند 6/12٠. 1. بڕوانه: اإ

بن جحر، الإصابة ٣/85. 2. صيح البخاري، الإ�تئذان 26؛ صيح مسمل، اجلهاد 6٤؛ اإ

بن ماجة، ادلعاء 2؛ �أحد بن حنبل، املسسند 5/25٣. ٣. �نن �أيب داود، الأدب 152؛ اإ

بن كثري، البداية و الهناية 11٠/٣. ٤. الطرباين، جامع البيان ٣/15؛ اإ

5. صيح البخاري، الأنبیاء ٣1؛ صيح مسمل، ال فضائل 15٩-16٠.

6. صيح البخاري، املغازي 12؛ �نن الرتمذي، الناكح 6.
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خۆی  وەك  ژیانى  بەدرێژایى  كە  سەركردەیەك  و  مرۆڤ  تاقانە  بەڵێ، 
َلِة َوَأمتُّ الَتْسِليم(� ماوەتەوە، حەزرەتی محەممەد )پێغەمبەرى خوا(یە )َعلَْيِه أَْفَضُل الصَّ

5. دۆزینەوەی توانا و لێهاتنەكان
لە مێژوودا كەسێك نەبووە وەك ئەو بتوانێت دەرك بە توانا و لێوەشاوەیى 
پەیڕەوانی بكات. كە بڕیارى كۆچ درا بۆ حەبەشە، جەعفەرى كوڕى ئەبوتالیبى 
هەڵبژارد تا ببێتە پێشەوای كۆچەرەكان. جەعفەریش لە گفتوگۆكەى لەگەڵ 

نەجاشیدا سەلماندى كە ئەو هەڵبژاردنە زۆر لەجێى خۆیدا بووە.1 

مامۆستا  و  ڕابەر  وەك  كە  بوو  كەس  یەكەم  عومەیر  كوڕى  موصعەبى 
ناردى بۆ مەدینە. ئەو كارانەى موصعەب لە مەدینەدا جێبەجێی كردن و، ئەو 
خزمەتانەى پێشكەشی بانگەوازى ئیسالمی كرد، باشترین و ڕاستترین شایەتن 
و  نەرم  پیاوێكى  بە  پێویستى  زۆر  مەدینەش  هەڵبژاردنى.  دروستیی  لەسەر 
َعَلْيِه( )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه  پێغەمبەر  بۆیە  هەبوو،  موصعەب  وەك  ڕووخۆشى   نیانى 

 هەڵی بژارد بۆ ئەو ئەركە مەزنە.2 

لە شەوى كۆچدا دەبوو یەكێك لە جێگەكەیدا بخەوتنایە تاكو بتپەرستانی 
ئەو  قوربانی  ببووایەتە  بوو  لەئارادا  ئەوەش  ئەگەرى  بكات.  چەواشە  پێ 
پاڵەوانێكى  دەبوو  بۆیە  دانرابوو.  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەر  بۆ  پیالنەی 

چاونەترسی وەك حەزرەتى عەلى دیارى بكرێت تاكو ئەو ئەركە ڕابپەڕێنێت.3

1. �أحد بن حنبل، املسسند 2٠2-2٠1/1.

بن هشام، السرية النبوية 281/2. 2. اإ

بن هشام، السرية النبوية ٣/8-٩. ٣. اإ
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ئەوجا دەبوو كێ ببووایەتە هاوەڵی كۆچ و یاری غاری؟ دەبوو خەڵكى مەدینە 
چ كەسێك بە یاوەریی پێغەمبەرەوە ببینن؟ ئەوەبوو بڕیارى دا ئەو كەسە حەزرەتى 
ئەبوبەكر بێت كە هەتا سەر پێگەی هاوەڵی دووهەمینى بۆ خۆى پاراست.1 هەر 
لەسەرەتاوە "صّدیق"ی دیاریكردبوو بۆ ئەو پایەیە، ئەویش هەتا دواسات لەو پێگەیەدا 

مایەوە. چونكە هەر لەسەرەتاوە دیاریكردنەكەى سەركەوتووانە بوو.

ئاشكرایشە كە جێ پەنجەى لە هەڵبژاردنى هەموو خەلیفەكانى ڕاشیدین 
لەدواى خۆى دیارە. واتە وا پێویست بوو كە ئەبوبەكر یەكەم و، دووەم عومەر و 
سێیەم عوسمان و چوارەم عەلى بێت )رضَي اهلُل َعنُْهم(. چونكە سنوورى ئەجەلیان 
كە قەدەر دیارى كردووە، داخوازى ئەو ڕیزبەندییە بووە. دەى خۆ ئاشكرایە كە 

خوای بااڵدەست خۆى ئەو كارەى ڕێكخستووە و هەڵى سووڕاندووە.

پێدانی  لە  هەر  بووە،  سەركەوتوو  دەستنیشانكردنەكاندا  هەموو  لە 
شمشێرەكەى بە ئەبودوجانە لە غەزاى ئوحوددا،2 تا دەگاتە سپاردنى ئەركى 
چاندنى ناكۆكى لەنێوان قوڕەیش و جولەكەكان بە نوعەیمى كوڕى مەسعود 
ئەركێك  كە هەر  دەكرد  ڕەفتارى  هزرەوە  بەو  لە غەزاى خەندەقدا.3 هەمیشە 

بسپێرێت بە كەسى شیاوى خۆى.
حوزەیفە شیاوى ئەوە بوو نهێنى بپارێزێت، بۆیە كردى بە ئەمیندارى هەندێك 
نهێنییەكانى.4 عەباسى مامى ڕاسپارد لە مەككەدا كارى هەواڵگرى بۆ  لە 

بكات، مامیشى بە باشترین شێوە هەستا بەو كارە.5
بن هشام، السرية النبوية 1٣/٣.  1. اإ

2. صيح مسمل، فضائل الصحابة 128؛ �أحد بن حنبل، املسسند 12٣/٣.

بن هشام، السرية النبوية ٤/188. ٣. اإ

٤. صيح البخاري، فضائل الصحابة 2٠.

بن جحر، الإصابة ٣/6٣1. 5. اإ
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دیارىكردنى سەركردەكان و هەڵبژاردنى ئەو نێرراوانەى كە ناردنى بۆ الى 
پادشا و فەرمانڕەواكان و.. دەستنیشانكردنی ئەو هاوەڵە زانستخوازانەی كە 
دەبوونە خۆری زانست لە ئایندەدا و.. دیارىكردنى كارمەندان بۆ كۆكردنەوەى 
زاری  لەسەر  ڕۆژگاریش  و  بوون  خۆیاندا  لەجێی  هەموویان  هەر  زەكات، 

ڕووداوەكان ڕاست و دروستیی ئەو هەڵبژاردنانەی سەلماند.

بەڵێ، زۆرگرنگە سەركردە بە چاكی جۆر و كەسایەتیی ئەو تاكانە بناسێت 
زەبەندە هەڵەى گەورە  ئەركیان پێ دەسپێرێت. مێژوو ژمارەیەكى زۆر و  كە 
دەگێڕێتەوە كە سەركردە و سەرگەوەرەكان لەم بوارەدا ئەنجامیان داون. چەندین 
سەركردە هەن خیانەتیان لەالیەن ئەوانەوە لێكراوە كە لە خۆیان نزیككردوونەتەوە 

و كردوویانن بە كەسانی ڕازپارێزی خۆیان.

پێغەمبەری خوا )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( ئەڕقەمى كوڕى ئەبوئەڕقەمى ڕاسپارد 
بۆ بەڕێوەبردنی كاروبارى دارایى. لەسەردەمى خەالفەتی حەزرەتی ئەبوبەكر و 
عومەریشدا لەسەر ئەو پۆستە هەر بەردەوامبوو. بەاڵم لەسەردەمى حەزرەتی 
عوسماندا كاتێك سامانى تایبەتى خۆى بە هەندێك لە خزمانى خۆى بەخشی، 
دەنگۆی ئەوە باڵوبووەوە كە گوایە حەزرەتی عوسمان فەزڵی هۆزى ئوممەیەى 
كوڕى  ئەڕقەمی  دەنگۆیەدا  ئەم  لەئاست  موسڵماناندا.  باقى  بەسەر  داوە 
پێ  گەنجینەى  كلیلەكانى  و  باوەڕداران  پێشەوای  الى  بۆ  هات  ئەبوئەڕقەم 
من  تۆمەتانەدا  ئەم  لەسایەى  و  هەلومەرجەدا  “لەم  وت  پێى  و  سپاردووە 
ناتوانم كار بكەم.”1 بەڵێ، تا ئەو كاتەی بەویستی خۆی دەستی لەكارەكەی 

كێشایەوە، واتە بۆ ماوەی چارەكە سەدەیەك لە ئەركەكەی بەردەوام بوو.

بن جحر، الإصابة 1/٤٣.  1. اإ
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٦. خۆشەویستى داڵن
خۆشدەویست  خەڵكى  بوو  سەركردەیەك  َلُم(  َلُة َوالسَّ )َعلَْيِه الصَّ خوا  پێغەمبەری 
یەكێكیان وای دەزانى  بەڕادەیەك كە هەر  ئەویان خۆشدەویست،  و خەڵكیش 
 پێغەمبەری لە هەموو كەس زیاتر خۆشدەوێت و، پێغەمبەریش )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( 

ئەوى لە هەمووان زیاتر خۆشدەوێت.

ئەو )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( ئەویندار بوو. بەر لە كۆچی دوایی چەندین جار 
دەكردن  ڕوخسارى  سەیرى  و  هاوەاڵنیدا  بەالى  دەكردەوە  مزگەوتدا الى  لەناو 
جیا  لێیان  زووانە  بەم  دەیزانى  هەڵدەڕشت. چونكە  فرمێسكیان  چاوەكانى  و 
كۆچ  هاتبوو  ئەوە  كاتى  نایانبینێتەوە.  ڕۆشندا  دنیاى  لە  ئیتر  و  دەبێتەوە 
بكات بۆ حزوورى پەروەردگاری. ئاسماننشینان بەتاسەوە چاوەڕێى بوون. بەاڵم 
ئەو كە نموونەى وەفا و ئەمەك بوو، فرمێسكى دەڕژاند و دڵتەنگ بوو بۆ 

جیابوونەوەى لە هاوەڵە خۆشەویستەكانى.1 

دەیفەرموو  لەبارەیانەوە  لێدەكردن،  پارێزگاری  و  هاوەڵەكانى خۆشدەویست 
“خەڵكینە جنێو بە یارانم مەدەن، هەروەها دەیفەرموو “هاوەاڵنم وەك ئەستێرەن، 
چەندین  هەروەها  گرتووە.”2  ڕاستتان  ڕێگەى  بكەون  هەركامیان  شوێن 

فەرمایشتى تریش كە دەبنە بەڵگەى ئەو خۆشەویستی و پاراستنە.

هەروەها خەڵكیش ئەویان خۆشدەویست، خۆشەویستییەك كە پەسنكردنی 
گرتبوو.  سەرچاوەی  داڵنەوە  كرۆكى  لە  خۆشەویستییە  ئەو  نییە.  لەتوانادا 
مەگەر خۆشویستنى ئەو بەڵگە نییە لەسەر كامڵبوونى ئیمانى ئیمانداران؟ 

1. الزبار، املسسند ٣٩5/5. 

2. ادليلمي، املسسند 16٠/٤.
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نازدارەیان  ئەو  ئاستدا  بڵندترین  لە  بوون،  باوەڕدا  لوتكەى  لە  كە  هاوەاڵنی 
خۆشدەویست )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم(�1

بەدیلگرت  "الرجیع"  ئاوى  بێباوەڕانى قوڕەیش حەزرەتی خوبەیبیان لەالى 
و هێنایان بۆ جێگەى لەسێدارەدان، لێیان پرسى “ئایا پێت خۆش بوو ئەگەر 
محەممەد لە جێگەى تۆ بووایە و تۆش لەناو ماڵ و منداڵی خۆتدا بێوەى 
دابنیشتیتایە؟” ئەگەر بیوتایە بەڵێ لەوانەبوو ئازادیان بكردایە، بەاڵم ئەو بەم 
جۆرە وەاڵمى دانەوە “نە سوێند بەخوا حەز ناكەم تەنانەت دڕكێكیش بچێت 

بە پێیەكانیدا.”2

)َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم(  خوا  پێغەمبەری  ئوحود،  جەنگى  هاتنى  كۆتایى  دواى 
پیاوێكى نارد تا سەعدى كوڕى ڕەبیع بدۆزێتەوە. كە دۆزییەوە زۆر بەسەختى 
بریندار بووبوو، لە حاڵى پرسى، ئەویش وتى: تازە من بە مردوو لەقەڵەم دەدرێم، 
بەاڵم سەالمم بە پێغەمبەری خوا بگەیەنە سوێند بەخوا لەو دیو كێوی ئوحدەوە 
بۆنی بەهەشت دەكەم، هەروەها سەالمم بە هۆزەكەت بگەیەنە و پێیان بڵێت: 
و  بمێنێت  تروكاوى  بە  چاوێكتان  “هەتا  دەڵێت  پێتان  ڕەبیع  كوڕى  سەعدى 
ڕێگە بدەن كەس دەستى خراپەى بگاتە پێغەمبەر، ئەوا بزانن لەالى خوا هیچ 

بیانوویەكتان لێ قبووڵ ناكرێت.”3

سومەیرا كە یەكێك بوو لەو هاوەڵە ئافرەتانەی بەشداری جەنگی كردبوو، 
لە مەیدانى جەنگدا بەدواى پێغەمبەردا دەگەڕا و دەیپرسى “كوا پێغەمبەرى 

1. صيح البخاري، الإميان 8؛ صيح مسمل، الإميان 6٩-٧٠.

بن كثري، البداية و الهناية ٤/66. 2. اإ

بن كثري، البداية و الهناية ٣٩/٤. ٣. اإ
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وتى  سەالمەتە،  بینى  كاتێك  كرد،  جێگەكەی  بۆ  ئاماژەیان  خەڵك  خوا؟” 
“دوای بینینی تۆ بە ساغ و سەالمەتی، ئیدی هەموو بەاڵ و موسیبەتێك 

ئاسانە.”1

لەوكاتەدا كە نوسەیبەى كچى كەعبى ئەنسارى شمشێرى بەدەستەوە بوو و 
بەرگرى لە پێغەمبەر دەكرد، پێغەمبەر )َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( ئاماژەى بۆ كوڕە 
بریندارەكەى كرد و داواى لێكرد بچێت بەدەمیەوە. نوسەیبە بیرى نەمابوو كە 
كوڕێكى هەیە و بریندار بووە. بەپەلە چوو بۆ الى و برینەكەى تیماركرد، ئەوجا 
پێغەمبەری  لە  بەرگریكردنە  ڕۆژی  ڕۆژ  خۆم،  ڕۆڵەی  “هەستە  وت  پێى 

خوا.”2 

جارێكیان حەزرەتی ئەبوبەكرى صدیق لەئاكامى بەرگریكردن لە پێغەمبەر 
و بانگكردنى خەڵكی بۆ ئیسالم، هێندە دووچارى ئازار و لێدان بووەوە لەالیەن 
بە  دەمی  خۆرئاوابووندا  لەگەڵ  دواجار  چوو.  خۆى  لەهۆش  بتپەرستانەوە، 
چەند وشەیەك هاتە گۆ، ئەوەبوو پرسی “پێغەمبەرى خوا چى بەسەر هات؟” 
ئیدى خزمەكانى خەمیان نەما و هەڵسانەوە و بە "ئومولخەیر"ى دایكیان وت 
“بزانە بەڵكو شتێك بخوات.” دایكى هات بۆ الى و تكای زۆری لێكرد، بەاڵم 
ئەو هەر دەیوت “پێغەمبەری خوا چى بەسەر هات؟” دایكى وتى “سوێند 
بەخوا هیچ لەبارەى هاوەڵەكەتەوە نازانم،” ئەویش سوێندى خوارد هیچ شتێك 

نەخوات هەتا هەواڵى نەزانێت.3

بن هشام، السرية النبوية 5٠/٤. 1. اإ

بن �عد، الطبقات الكربی 8/٤1٤-٤15. 2. اإ

بن كثري، البداية و الهناية ٣٠/٣.  ٣. اإ
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ئەمە و سەدەها نموونەى تریش ئەوە ڕوون دەكەنەوە كە سەرداری بوونەوەران 
خۆیان  ئامادەبوون  و  بووە  هاوەاڵنی  دڵى  خۆشەویستى  َوَسَلم(،  َصَلٍة  أَفَضُل  )َعلَْيِه 

سەرجەم  خۆشەویستى  بووە  بەوشێوەیەش  هەر  پێناویدا.  لە  قوربانى  بكەنە 
ئوممەتەكەى. بەو خۆشەویستییە بێگەردە وەك خەرمانەى مانگ دەورە درابوو. 
بۆیە چاوت بە پاسەوانێك یان خزمەتكارێك نەدەكەوت لەبەردەم دەرگاكەیدا،1 
ئەویش  دەویست،  خۆشیان  هەمووان  هەبوو.  دەوروبەرى  بە  متمانەى  چونكە 

هەمووانى خۆشدەویست.

7. هەر لە سەرەتاوە پارێزراو بوو
پێی  نەكردووە  شتێكى  بوو.  بێگەرد  و  پاك  خۆشەویستمان  ڕابردووى 
لەكەداربێت. حەزرەتی ئەبوبەكر هاوەڵى سەردەمى منداڵى و الویى بوو. خۆ 
ئەگەر لەكەیەكى تێدا بەدی بكردایە، ئایا هەرگیز ڕێی تێ دەچوو لەگەڵ 
خەدیجەشمان  دایە  بهێنێت؟  پێ  بڕواى  یەكسەر  پێغەمبەرایەتیدا  بانگەوازی 
سەروەرمانی  كەچی  خواستنی،  دەهاتنە  داواكارانەی  ئەو  هەموو  سەرباری 

هەڵبژارد. هەروەك ئایەتە پیرۆزەكە دەفەرمووێت: 

زبۅ ۅ ۉ ۉې رب )النور: 2٦(
"ئافرەتانی پاك و پاكیزە بۆ پیاوانی پاك و، پیاوانی پاك و پاكیزەش بۆ ئافرەتانی پاك." 

خاتوو خەدیجەى هاوسەرى پاكیزە )رضَي اهلُل َعنْها( ئەوەى لەدەستى هات بەختى 
كرد، تاكو هاوسەرێكى شایستەى ئەو كەسە پاكیزەیە بێت. هەتا دوا ساتی 

ماڵئاواییشی هەروا ژیا.
1. صيح البخاري، اجلنائز ٣2؛ صيح مسمل، اجلنائز 15.
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ڕەوشت و ئاكارە بەرزەكانی تەنانەت بەر لە پێغەمبەرایەتیش الى هەمووان 
و  ڕاستڕەوی  "ئەمین".1  دەوت  پێیان  مەككە  خەڵكى  ئەوەتا  بوون.  ئاشكرا 
ئەمەكداری و پەیماندۆستیی الى هەمووكەس زانراو بوو. تەنانەت ئەبوجەهل و 
ئەبولەهەبیش ئەو ڕاستییەیان دەزانى و دانیان پێدا دەنا.2 هەرچی دوژمنایەتى 
و ڕەخنە و بەرهەڵستیشیانە هۆكارى ترى لەپشتەوە هەبوو. ئەگینا سەرجەم 
دوژمنانى دانیان بەوەدا ناوە كە لە هەموو گوفتار و ڕەفتارێكیدا سەرڕاست 

بووە.

پاكیزەیى و پاڵفتەیى و دووربوونى لە هەموو پرژی گوناهێك، سیفەتێك 
بوو لە سیفەتەكانى، بەردەوام پارێزراو و مەعصوم بوو، بۆیە هیچ گوناهێكی 
ئەم  سەر  خستە  تیشكمان  "عیصمەت"دا  بەشی  لە  ئەوەبوو  نەداوە.  ئەنجام 

الیەنە.3

سێر ویلیام مۆر دەڵێت “محەممەد كەسایەتییەكى نایاب و نموونەى چاكە 
و ڕێزە. لە ژیانیدا كارێكى نەكردووە لە پیاوی گەورە و ئاستبەرز بوەشێتەوە. 
وێڕاى ئەوەش توانی چەندین دەوڵەت بنیات بنێت و چەندەهاش بڕوخێنێت. لە 
گەرمەى ئاڵۆزى و هەڕەتى ژیانیدا ئەو گەورەیى و چاكییەى پاراست و بە 

گوزەرانێكى پاكیزە و بێخەوشەوە ژیانی بردە سەر.”

هاوكات مرۆڤێكى پاك بوو، دوور بوو لە سیفەتە الوازەكانى مرۆڤ. خاوەنی 
َلُم( َلُة َوالسَّ  چەندین ئامادەیى و لێهاتنی بەرز و بێوێنە بوو. جگە لە پێغەمبەر )َعَلْيِه الصَّ
لە تواناى كەسى تردا نەبووە ئەو هەموو تایبەتمەندییە بەرزانەى تێدا كۆببێتەوە. 

بن هشام، السرية النبوية 2/1٩. 1. اإ

بن كثري، البداية و الهناية ٣/65. 2. بڕوانه: صيح البخاري، التفسري )111( 1؛ صيح مسمل، الإميان ٣55-٣56؛ اإ

٣. نووری نهمر ٣، عيصمهىت �هروەرمان 21٣-26٤. 
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چونكە بوونى ئەو هەموو توانست و لێهاتنە لەو ئاستە بڵندەدا، هیچ پێویست 
نەبوون بۆ كەسانى ترى غەیرى پێغەمبەران. بۆ نموونە؛ لێوەشاوەییەكەی لە 
بازرگانیدا هەلى بۆ ڕەخساند تاكو ببێتە باشترین بازرگان. خۆ هێشتا توانا 
سیاسى و سەربازییەكانى بەگەڕ نەخستبوون. دیارە هەروەك بازرگانێكى چاك 
بەاڵم  بوو.  بلیمەتیش  سەركردەیەكى  و  دانسقە  كارگێڕێكى  ئاوەهاش  بووە، 
ئەو  چوارچێوەی  لە  تەنها  َلُم(  َوالسَّ َلُة  )َعلَْيِه الصَّ زاتە  ئەو  مەزنیی  گەر  هەڵەیە 
بوارانەی سەرەوەدا هەڵبسەنگێنین. چونكە ئەو بۆ ئەو مەبەستە بەدیهێنرابوو 
كە سەرجەم مرۆڤایەتى لەخۆ بگرێت. دیارە ئەوجۆرە ئامادەیى و لێهاتنانەش 
تەنها بە پێغەمبەران دەدرێن. گەرنا ئەوكات دانستێك نەدەمایەوە بۆ بوونی 

تایبەتمەندییەكانی دیكەی. خوای بااڵدەستیش دوورە لە كارى بێهودە.

حەزرەتی محەممەد )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( لوتكەى چاكە و گەورەیى و بەرزى 
بوو. ئەوەش بۆ ئەو پێویست بوو تاكو لەسەرووى توانا و ئامادەیی هاوەاڵنیەوە 
لێهاتنەوە  ببینێت. لەڕووى توانست و  بێت و ڕۆڵی ڕابەر و سەركردەیان بۆ 
حەزرەتى ئەبوبەكر پاش ئەو دێت، كەچی هێشتا هەر شوێنكەوتەى سەروەر بوو، 

بگرە دڵسۆزترینى شوێنكەوتە و هۆگرەكانى بوو.

8. دەرەنجام
تایبەتمەندی  لەو  ئەوەبوو لە بڕگەكانی سەرەوەدا ئاماژەمان بە هەندێك 
لەو  وەختێكیش  هەبێت.  بوونیان  سەركردەدا  لە  پێویستە  كە  كرد  ئاكارانە  و 
َلُم(، بینیمان كە  َلُة َوالسَّ گۆشەنیگایەوە ڕوانیمانە سەرداری پێغەمبەران )َعلَْيِه الصَّ
نییە  كەسیش  هیچ  كۆبووبێتەوە.  تێدا  ئاكارانەى  ئەو  كەسایەتییە  تاكە  ئەو 
بەوى  و  پێوەر  بیكەینە  بوارەدا  لەم  تاكو  ببێتەوە  نزیك  ئاستە  لەو  توانیبێتى 
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بەراورد بكەین. لەمەوە دەگەینە ئەو دەرەنجامەی كە ڕەوشت و ئاكارەكانی 
لە لوتكەدا بوون. خوا هەر بەوجۆرە دروستى كردبوو و بە چەندین سیفەتى 
بەرز و بڵند ئارایشی دابوو. واتە مەزنی و بڵندیی ئەو بە بەراورد بە كەسانی 
تر نییە، بەڵكو هەر لەبنەڕەتدا پەروەردگار لە بڵندترین ئاستی مرۆڤایەتیدا 

خەلقی كردبوو.

هەڵەیەكى  بگرە  بوو،  مەزن  سەربازیى  سەركردەیەكى  ترەوە،  لەالیەكی 
بەاڵم  بكەین.  الیەنەی  لەم  گوزارشت  "بلیمەت"  وشەى  بە  گەر  گەورەیە 
ئەمجۆرە  بەناچاری  دەكات  لێ  وامان  زوبان  سنوورداریی  و  كەموكورتی 
هەاڵنە بكەین و سیفەتى "بلیمەتیی سەربازى" بدەینە پاڵى. چونكە ناگونجێت 
ئەو  خۆ  بكرێت.  ڕاڤە  وشەیە  تەنها  بەو  پێغەمبەر  سەربازیى   ڕەهەندی 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( وەك پێغەمبەرێك ئەم سیفەتەى -هاوشێوەی كۆی سیفەتەكانى 

بێهاوتاكەیەوە.  و   دەراسا  فەتانەتە  و  خوایى  نیگاى  بە  بووە  وابەستە  ترى- 
ئێمەش هەردەم ویستومانە پێ لەسەر ئەوە دابگرین؛ واتە پیشاندانی ئەوەى 
كە ئەم الیەنانەى بەڵگەن لەسەر پێغەمبەرایەتییەكەی. ئێمەش لەم ڕوانگەیەوە 
نزیك دەبینەوە لە گشت ئەو بابەتانەى پەیوەندییان بەسەروەرمانەوە هەیە، سا 

ئەوە بە ئاشكرا باس بكەین یان نا.

ئەوەندە هەیە كە ڕەوشی بێهاوتای سەروەرمان )َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( لەڕووی 
سەربازیی و بلیمەتیی مەیدانی جەنگەوە لەئاستێكدا بووە پێش سەرجەم ئەو 
سومبولە سەربازییانە كەوتووە كە بەدرێژایی مێژوو هاتوونەتە سەر شانۆی 
خودى  لە  نازدارە  ئەو  بلیمەتیی  كە  ڕاستییەی  ئەو  دەگەینە  لەمەوە  ژیان. 
لە  جگە  پێشتریش  و،  بووە  ئوممی  كەسێكى  ئەو  چونكە  نەبووە.  خۆیەوە 
لەو  نەدیوە.  ترى  جەنگى  بووە،  بچووك  ناكۆكییەكى  كە  "فیجار"،  جەنگى 



شانازيى مرۆڤايەتى - نوورى نەمر 25٦٥

نەهاویشتووە.1  تیری  و  هەڵگرتووە  مامەكانی  بۆ  تیری  تەنها  جەنگەشدا 
بەاڵم وا ئێستا چەندەها جەنگ بەڕێوە دەبات كە ستراتیژیەتى خۆیان هەیە و 
لە هەمووشیاندا سەردەكەوێت. بەجۆرێكیش زاڵ دەبێت كە سەرجەم سەركردە 
لەخۆیدا  خۆی  ئەوەش  ئاستیدا.  لە  دەستەوسانن  سەربازییەكان  فەرماندە  و 

بەڵگەیەكی تری پێغەمبەراتییەكەیەتی، چونكە:

یەكەم: بە فەرمانى خواى بااڵدەست نەخشەى بانگەوازێكى دیار و ڕوونى 
كێشا، ئامانجى تەواو ڕوون و ئاشكرا بوو. دەبووایە حەقیقەت باڵو بكاتەوە 
و هەموو كۆسپ و ئاستەنگەكانى بەردەمى بڕەوێنێتەوە و سەرتاپای ژیانى 
هەم  ڕۆژ  دوای  لە  ڕۆژ  مەبەستەدا.  بەو  گەیشتن  لەپێناو  بكات  تەرخان 
و  تێگەیشتن  لە  پێشكەوتنی خێرا  لە كەسانی چواردەوریدا  لەخۆیدا و هەم 
هاتنەدی.  دەڕٶشتن  ئامانجە  ئەو  بەرەو  شێوازانەی  ڕێگاو  بەو  بردن  پەی 
بەاڵم ئامانجەكە وەك خۆى مایەوە و هیچ گۆڕانكارییەكی بەسەردا نەهات 
و لە ڕێرەوی خۆی الی نەدا. نە خۆى و نە پەیڕەوە ڕەسەن و بەختەوەرەكانى 
هیچكات خۆپەرست و خودپەسەند نەبوون. ئەوانەى وردەكاری بیست و سێ 
ساڵەی تەمەنی بانگەوازەكارییەكەی دەكەن، چاك دەزانن كە هەر لە سەرەتاى 
پەیامەكەیەوە هیچ قسەیەكى نەگۆڕیوە، بگرە تا دواساتی ژیانی وەك خۆی 

ماوەتەوە.

نەبووە  ئامانجێك  جەنگ  ژیانیدا  قۆناغەكانى  لە  قۆناغێك  هیچ  لە 
چونكە  بردووە.  بۆ  پەناى  كە  بووە  ئامڕاز  دوایین  بەڵكو  ئامانجەكانى.  لە 
كردووە.  بەرامبەر  الیەنى  بە  پێشكەش  ترى  ڕێگەچارەى  و  جێگرەوە  هەردەم 
دوو جێگرەوەی یەكەم بریتى بوون لەوەی سەرپشكی كردوون لەنێوان ئەوەی 

بن هشام، السرية النبوية ٣26/1. 1. اإ
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موسڵمان ببن یاخود باج و سەرانە بدەن.1 جا بۆیە هەركەسێك یەكێك لەو دوو 
جێگرەوەیە قبووڵ بكات، لە ئیسالمدا دروست نییە جەنگى لەگەڵ بكرێت.

بەرلەوەی سوپا بەڕێ بكات بەرەو بەرەكانی جەنگ، ئامۆژگاری سەركردە 
و سەربازەكانى دەكرد و یادى دەخستنەوە كە بە هیچ جۆرێك نزیكی ژن و 

منداڵ و بەسااڵچوو و ئەوانە نەكەونەوە كە چەكیان هەڵنەگرتووە.2 

جارێكیان خالیدى كوڕى وەلید و ئوسامەى كوڕى زەید هەڵەیەكیان كرد و 
كەسانێكیان كوشت بەگومانى ئەوەى لە ترسا3 و بۆ خۆدەربازكردن4 موسڵمان 
بوون. كاتێك پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( بەوەی زانی، زۆر بە توندى سەرزەنشتى 
كردن. بەڵێ، بەڕاستی پێغەمبەری خوا )َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( ئامانجێكى زانراوى 
دیاریكردبوو. تەنها خۆى و هاوەڵەكانى بەرەو ئەو ئامانجە نەڕۆیشتن، بەڵكو 
ئەوانەش كە دواى چەندین سەدە پاش ئەوان هاتوون، هەر بەو ئاڕاستەیە ڕێیان 

كردووە و پابەندبوون بە ڕێنماییەكانییەوە.

بنەمایە  ئەم  بەگوێرەى  َعلَْيِه(  َوَسلُمُه  اهلِل  )َصَلواُت  سەروەر  پێغەمبەری  دووەم: 
چەند  لە  ڕاستە  بەرگرییە".  شێوازی  چاكترین  "هێرشكردن  دەجواڵیەوە 
ڕووبەڕووبوونەوەیەكدا ناچاربوو شێوازی بەرگری هەڵبژێرێت، بەاڵم لە كۆی 

جەنگەكاندا هەوڵی سازاندنی زەمینەی هێرشكردنی داوە.

سێیەم: هەموو ڕەفتار و هەڵسوكەوتەكانی لەسەر بەرچاوڕوونى و كارزانی 

1. صيح مسمل، اجلهاد ٣؛ �نن الرتمذي، السري ٤8؛ �أحد بن حنبل، املسسند ٣52/5.

 2. صيح البخاري، اجلهاد 1٤٧-1٤8؛صيح مسمل، اجلهاد ٣، 2٤-25؛ �نن الرتمذي، السري ٤8؛

�نن �أيب داود، اجلهاد 82.

٣. صيح البخاري، املغازي ٤5؛ صيح مسمل، الإميان 158. 

٤. صيح البخاري، املغازي 58، الأحاكم، ٣.
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بوون. لە هیچ شتێكدا بەدواى بەخت و ئەگەردا نەگەڕاوە و بەتەماى نەبووە. 
بەڵكو هەڵسەنگاندنی تایبەتى بۆ هەموو هەنگاوێك دەكرد. بەڵگەش ئەوەیە 

كە لە ژیانیدا هەنگاوێكى بۆ دواوە نەناوە.

بزانن،  دوژمن  سوپاى  ژمارەى  ویستیان  هاوەاڵن  جارێكیان  نموونە؛  بۆ 
بەاڵم  قسە.  هێنایانە  بەزۆر  و  گرت  كەسێكیان  هەتا  نەكرا،  پێ  ئەوەیان 
هەرچەند كابرا ڕاستى بوتایە، بڕوایان پێ نەدەكرد و بەلێدان دایاندەگرتەوە. 
دەهێنا.  لێ  وازیان  بكردایە،  درۆى  ئەوان  ڕازیكردنى  بۆ  ئەگەر  لەكاتێكدا 
نەدەن.  ئازارى  و  ببن  دەستبەرداری  دا  فەرمانى  َوَسَلم(  َصَلٍة  )َعلَْيِه  پێغەمبەر 
پاشان بانگى كرد بۆالى خۆى و لێى پرسی “ڕۆژانە چەند وشتر سەردەبڕن 
بۆ خواردن؟” ئنجا لەو وەاڵمەوە ژمارەى سوپای دوژمنی خەماڵند. لەسەر 
دانا.1  جەنگی  ستراتیژی  و  دەكرد  ئامادە  زانیارییانەش خۆى  ئەو  بنەمای 
كەواتە هەرگیز هەنگاوی هەڕەمەكى نەناوە. دیارە ئەوەش یەكێكە لە داخوازییە 

بنچینەییەكانی سەركردایەتی. 

چوارەم: لە جموجوڵەكانیدا ڕەچاوی كۆمەڵە بنەمایەكى دیاریكراوی دەكرد 
و پشتگوێی نەدەخستن. بۆ نموونە زۆر بەوردی پالنی بۆ كات و شوێنی 
هێرشەكان دادەڕشت. جەنگی خەیبەر نموونەیەكى بەرجەستەی ئەمەیە. چونكە 
مەبەستی  كەچى  دەڕوا،  غەطەفان  هۆزى  ئاڕاستەی  بە  كە  نیشاندا  واى 
ڕاستەقینەی ئەو خەیبەر بوو. غەطەفانیش وایان زانى بەرەو ئەوان دێن، بۆیە 
بوو  وا  پێیان  خەیبەریش  دانیشتووانی  قایمكرد،  شووراكانیاندا  لەناو  خۆیان 
هەڵمەتەكە پەیوەندى بەوانەوە نییە، بۆیە هیچ جۆرە ڕێوشوێنێكی خۆپارێزییان 

بن هشام، السرية النبوية 16٤/٣. 1. اإ
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نەگرتە بەر. كەچى بەیانى ئەو ڕۆژە كە هێشتا بەدەم وەنەوزى خەوەوە چاویان 
دەپرواند، موسڵمانەكان كە نوێژى بەیانییان كردبوو، بەو بەیانییە زووە هەڵیان 
كوتایە سەریان. ئەوەش لە ئەنجامى پالنڕێژیی ناوازەى پێغەمبەرەوە بوو، كە 

هەموو كێشەكانى وەك خواردنەوەى كوپێك قاوە بەئاسانى چارەسەر دەكرد.1

لەسەر هەمان دەستوور و بنەماش چووە ناو مەككەوە. تەنانەت حەزرەتی 
خۆیان  مەككە  خەڵكی  بۆیە  دەكات.  كوێ  لە  ڕوو  نەیدەزانى  ئەبوبەكریش 
زانی،  بەخۆیان  كاتێكیش  بینییەوە.  چاوەڕواننەكراودا  ڕووداوێكی  لەبەردەم 

هیچ بوارێكیان نەمابوو بۆ هەڵهاتن.2

پێنجەم: كاتى گونجاوى دیارى دەكرد بۆ جەنگ، بە جۆرێك كە كات و 
شوێنى جەنگ لە بەرژەوەندى موسڵمانان و بە زیانی دوژمنان بێت. ئەوەتا 
لە جەنگى بەدردا موسڵمانان لە شوێنێك دابەزین كە ئاوى تێدابوو. بەدرێژایی 

جەنگ دوژمن لە ئاو بێبەشكرا.3

جەنگى  كاتى  دەهێنا.  بەكار  باشى  بە  زۆر  "كات"ى  فاكتەری  شەشەم: 
خەندەقى درێژكردەوە، تا زستان شااڵوى هێنایە سەر دوژمن و ناچارى كشانەوەى 

كردن. دیسانەوە پێگەی جەنگەكەش لە بەرژەوەندى موسڵمانان بوو.4

هەروەها كاتى جەنگى حونەینیش كاتێكى نایاب بوو، خۆ ئەگەر لەوكاتە 
ناچار  بەڵكو  دەچوو،  لەكیس  هێرشیان  هەلى  موسڵمانان  ئەوا  بكەوتایە  دوا 
دەبوون بكەونە بەرگرى لە دۆخێكدا كە هەرگیز بە قازانجیان نەدەشكایەوە. 

1. اإبن هشام، السرية النبوية 2٩٩/٤-٣٠٠; اإبن �عد، الطبقات الكربی 1٠6/2؛ اإبن كثري، البداية و الهناية ٤/182-181.

بن هشام، السرية النبوية 55/5. 2. اإ

بن هشام، السرية النبوية 168-16٧/٣. ٣. اإ

بن هشام، السرية النبوية ٤/ 1٩2-18٩. ٤. اإ
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هەروەها تیرهاوێژەكانی دوژمنی ڕاكێشا بۆ ناوجەرگەى شەڕ، لەكاتێكدا لە 
سەنگەرەكانی خۆیاندا تۆكمە و قایم بوون. هێزی پێشڕەوی موسڵمانان واى 
بەهێزترین  تیرهاوێژانی دوژمن كە  نیشاندا كە دەكشێنەوە. هەربۆیە یەكەی 
بەرە بوون، كەوتنە شوێنیان و بەوەش بەشێكی زۆری هێزیان لەدەستدا. چونكە 

لە پێگەی خۆیاندا نەمانەوە و نێزە و تیرەكانیان دادى نەدان.

لە  جەنگاوەران  پێداویستیى  و  بژێوی  دابینكردنى  بێگومان  حەوتەم: 
لە  هیچكام  لە  تۆكمەیە.  سوپایەكی  ڕێكخستنی  مەرجەكانی  گرنگترین 
بەهۆى  سوپاكەى  نەداوە  ڕووى  َوَسَلم(  َصَلٍة  أَلُف  )َعَلْيِه  پێغەمبەردا  غەزاكانی 
و  هەڵگرتبێت  جەنگ  لە  دەستیان  جەنگییەوە  پێداویستیی  و  ڕۆزى  كەمى 
پاشەكشەیان كردبێت. قورئانى پیرۆز لە سەدان ئایەتدا داوا دەكات موسڵمانان 
 بۆ ئەو مەبەستە سامان ببەخشن و سەخاوەتمەندی بنوێنن. پێغەمبەری خوا 
)َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( توانى بە باشترین شێوە ئەو ئامادەییە لە موسڵماناندا بخاتە 

گەڕ. بۆیە جیهاد لە ئیسالمدا بە گیان و سامان ئەنجام دەدرێت.

9. شاگردەكانی مەدرەسەی نبووەت
تا ئێستا باسى هەندێك ڕوخسارى تاكتیكى جەنگ و تایبەتمەندیی ئەو 
َلُم( گرتونییەتە بەر. ئەوەبوو  َلُة َوالسَّ ڕێوشوێنانەمان كرد كە پێغەمبەرمان )َعلَْيِه الصَّ
لەماوەیەكى زۆر كورتدا سوپایەكى بێوێنەى پێكهێنا، ئەو سوپایەى كە توانى 
بۆیە  بكات.  زەوى  بەرفراوانی گۆى  بەشێكی  فەتحى  كورتدا  ماوەیەكى  لە 
دەتوانین بڵێین پێغەمبەری سەردار )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( كەسایەتییەكە نموونەى 
هەرخۆیشى  جەنگاوەراندا.  ئامادەكردنى  و  سوپا  ڕێكخستنی  بوارى  لە  نییە 
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داڕێژەرى یەكەمى سوپاى ئیسالم بووە. لەسەر دەستە پیرۆزەكانى خۆى ئەو 
سوپا مەزنە دامەزرا، واتە سەركردایەتی لەشكرێكی دامەزراوی نەدەكرد وەك 

ئەوەى لەالى سەركردە سەربازییەكانى تر دەبینرێت.

پێغەمبەر  سوپایەى  ئەو  ئەوەیە  سەرنجڕاكێش  خاڵی   گرنگترینى 
)َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( پێكى هێنا، ئەم سێ تایبەتمەندییە گرنگەى تێدا بووە:

1- ئامادەكاری.
2- ڕەوشتى بااڵ و پەروەردەى نموونەیی.

3- ئیمانێك لە لوتكەدا و هەستی گوێڕایەڵى.

هێز  كە  “بزانن  دەفەرمووێت  َوَسلَّْم(  َعلَْيِه  اهلُل  )َصلََّى  پێغەمبەرمان  كاتێك 
بواری پیشەسازیى سەربازى كردووە هەتا  بۆ  ئاماژەی  ئەوا  تیرهاویشتنە”1 
ڕۆژی قیامەت. ئەوە یەكێكە لە فەرمایشتە پرشنگدارەكانى و لەسەردەمى 
چەندەها  داوە.  تیرهاوێژی  بە  بایەخى  و  كردووە  پیادەی  بەچاكى  خۆیدا 
فەرمووودەى زۆر هەن كە هان دەدەن بۆ تیرهاوێژی و برەو پێدانی.2 لەناو ئەو 
فەرموودانەدا فەرمایشتێكى سەرنجڕاكێش هەیە كە بە سەعدى كوڕى ئەبى 
پێغەمبەر  باوكم بەفیدات بن.”3  بهاوێژە دایك و  وەقاص دەفەرمووێت “تیر 
بێت”  فیدات  “باوكم  فەرمووە  كەسى  زۆر  بە  آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم(  َعلَْيِه َوَعلى  )َصلََّى اهلُل 

یان “دایكم فیدات بێت”، بەاڵم تەنها بە سەعدى فەرمووە “باوكم و دایكم 
بەفیدات بن.”

1. صيح مسمل، الإمارة 16٧؛ �نن �أيب داود، اجلهاد 2٣.

2. بۆ منوونه بڕوانه: صيح البخاري، اجلهاد ٧8، الأنبیاء 12، املناقب ٤؛ صيح مسمل، الإمارة 16٧،16٩؛ 

�نن الرتمذي، فضائل اجلهاد 11؛ �نن �أيب داود، اجلهاد 2٣.

٣. صيح البخاري، اجلهاد 8٠؛ صيح مسمل، فضائل الصحابة ٤2.



شانازيى مرۆڤايەتى - نوورى نەمر 2٦2٥

لەكاتى  دەكرد.  ئامادە  سوپاكەى  بۆخۆى  َوَسَلم(  َصَلٍة  أَفَضُل  )َعلَْيِه  پێغەمبەر 
بۆ  هەر  بدەن.  ئەنجام  وەرزشى  چاالكیى  و  ڕاهێنان  دەدان  هانى  ئاشتیشدا 
تەنانەت  دەخست.1  ڕێك  لەنێوانیاندا  پێشبڕكێیەكی  كۆمەڵە  مەبەستەش  ئەو 
خۆیشى بەشداری هەندێكیانی دەكرد.2 هەروەها زۆرانبازى لەنێوان ئەو الوانەدا 
بەڵگەیە  ئەوەش  جەنگان.  تەمەنى  نەگەیشتبوونە  هێشتا  كە  دەخست  ڕێك 
لەوكاتەدا  ئا  ئیسالم  سوپاى  وەرزشییەكان.3  چاالكییە  بە  بایەخدانى  لەسەر 
لەڕووى مەشقى سەربازى و پالنى جەنگەوە زۆر بەهێز بوو. با ئەوەش بوەستێت 

كە ورە و گیانى سەربازەكانى لەوپەڕی بڵندیدا بوو.

سوپاى ئیسالم ڕەوشتێكى هەبوو فریشتەكانیش خۆزگەیان پێ دەخواست. 
چونكە پێغەمبەری خوا )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه( كۆمەڵە سەربازێكى پەروەردەكردبوو، 
بۆ هەركوێ بڕۆشتنایە دەبوونە كانگای ئاسایش و ئارامی. هەر جێگەیەك 
لەالیەن هاوەاڵنەوە فەتحكرابێت هیچ ڕووداوێكى دەستدرێژى تێدا نەبینراوە. 
بەڵێ، ئەوە ئەندازەى ئەو ڕەوشتبەرزی و پاكیزەییە بوو كە سوپاى ئیسالمی 
پێگەیشتبوو. بێگومان هەموو ئەو ئاكارە بەرزانە هەڵقواڵوى بیروباوەڕەكەیان 
بوو، چونكە ئەوە داخوازى و بەروبومی ئیمان بوو، قورئانى پیرۆزیش تیشك 

دەخاتە سەر ئەم الیەنە و دەفەرمووێت:

ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ 

1. بڕوانه: صيح البخاري، الصالة ٤1، اجلهاد 56-58؛ صيح مسمل، الإمارة ٩5، اجلهاد 1٣2.

2. بڕوانه: صيح البخاري، اجلهاد 5٩؛ �نن �أيب داود، الأدب 8.

بن جحر، الإصابة ٣/1٧8. ٣. اإ
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ 

ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ رب 
)المجادلة: 22(

"كەسانێكت دەست ناكەوێت باوەڕ بهێنن بە خوا و بە ڕۆژی دوایی، لەكاتێكدا 

كەسانێكیان خۆش بوێت كە دژایەتی خوا و پێغەمبەرەكەیان كردبێت، ئەگەرچی 

بن.  عەشیرەتیان  یان  برا  یان  بن،  نەوەیان  یان  بن  باپیریان  و  باو  دوژمنانە  ئەو 

پیرۆزترە(، خوا  و  بەنرختر  لە هەموو كەسێك ال  )ئیمانیان  بەوشێوەیەن  ئەوانەی 

باوەڕی لە دڵیاندا چەسپاندووە و جێگیری كردووە و لە بەهرە و میهرەبانیی تایبەتیی 

خۆی، وە بە هێز و گیانێكی تایبەتی لەالیەن خۆیەوە )مەبەست قورئان و ئیمانە( 

پشتگیری كردوون و یارمەتی داون، سەرەنجامیش دەیانخاتە باخەكانی بەهەشتەوە 

لەگەڵ  هاوڕێ  دەپەڕێت،  تێ  كۆشكەكانیدا  و  درەخت  بەژێر  ڕووبار  چەندەها  كە 

ئەوانە  ئا  ڕازین.  خوا  لە  ئەوانیش  و  ڕازییە  لێیان  خوا  ئەوانە  نەبڕاوەدا،  ژیانی 

دەستە و الیەنی خوای گەورەن، ئاگاداربن كە بەڕاستی هەر الیەن و دەستەی خوا 

سەركەوتوو و سەرفرازن."

باوەڕیان ئەوەندە قووڵ بوو هیچ كۆسپ و تەگەرەیەك نەدەبووە ڕێگریان 
لە گەیشتن بە ئامانجەكانیان. جەنگى وا هەبووە كە برا و باوك و مامەكانى 
لە  مرۆڤ  -كە  هەڵوێستانە  ئەمجۆرە  وەستاونەتەوە.  بەرامبەریان  خۆیان 
و  دڵەڕاوكێ  یان  بوەستێنن  هاوەاڵن  نەیانتوانى  دادەمێنێت-  دۆش  ئاستیاندا 
كشانەوە بخەنە دڵیانەوە، بەڵكو هەستان بە ئەنجامدانى ئەو فەرمانانەى بۆیان 
دەركرابوون، بەرەو ئەنجامدانى ئەو ئامانجە ڕۆیشتن كە بۆیان كێشرابوو. بەڵێ، 
پێغەمبەر )َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( سوپایەكى پێك هێنا كە تا ئەو ڕۆژە بە ئەندێشەى 
باوكیان  هەبوو  بۆیان  سوپایە  ئەو  سەربازەكانى  شمشێرى  نەهاتبوو،  جیهاندا 
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بۆى  لەوبارەیەوە  دوودڵییەكیش  هەر  بكوژن،  خزمەكانیان  یان  براكانیان  یان 
هەبوو جوڵەى تەواوى سوپا پەك بخات. كەچى تاكە سەربازێك لە سوپاكەى 

پێغەمبەردا بۆ تاكە ساتێكیش دوودڵ نەبووە.
ئەبوعوبەیدەى كوڕى جەڕاح )رضَي اهلُل َعْنُه( لە جەنگى بەدردا لەگەڵ باوكى 
خۆى جەنگا. سەرەتا دووركەوتەوە و خۆى لێ الدا، بەاڵم باوكى شوێنى كەوت 

هەتا ناچارى كرد شەڕەشمشێری لەگەڵ بكات و بیكوژێت.1 

لەبەردەم  كۆسپ  نەبووە  جەنگدا  مەیدانى  لە  باوكی  ڕووبەڕووبونەوەی 
بوەستێت  لەبەردەمیدا  هەركەس  بانگەوازە،  بانگەواز  ئەركەكەى.  ئەنجامدانى 
پێویستە لەڕێ البدرێت، )ئەمە جگە لە هەندێك حاڵەت كە داخوازى سۆز و 
بەزەیى و نەرمی نواندنە(. ئەبوعوبەیدەش تەنها نەبوو لەم ڕەفتارەیدا، بەڵكو 
هاوەاڵنی تریش هەروا بوون. ئەوەتا عەبدوڕڕەحمانی كوڕى ئەبوبەكرى صدیق 
لە جەنگى ئوحوددا لە ڕیزى بتپەرستان بوو. لە گەرمەی شەڕدا چاوی كەوت 
پاش  بۆیە خۆى لێ الدا،  بوەستێتەوە،  لەڕوویدا  نەدەكرد  باوكی، حەزی  بە 
موسڵمانبوونى ئەو هەڵوێستەی بۆ باوكی گێڕایەوە. لەبەرامبەردا ئەویش وتی 
“بەاڵم ئەگەر من تۆم بەرچاو بكەوتایە، دڵنیابە ڕووبەڕووت دەبوومەوە.”2 

عەبدوڵاڵى كوڕى عەبدوڵاڵى كوڕى ئوبەى زۆر خەمبار بوو بەو هەڵوێستەی 
باوكى نواندبووی و دەیزانى شایستەى سزاى مەرگە. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا زۆر 
ڕێزى لێ دەگرت. هات بۆ الى پێغەمبەر و واى زانى فەرمانى بە كوشتنى 
باوكى داوە، بۆیە پێى وت “ئەى پێغەمبەرى خوا! پێم گەیشتووە كە بەنیازىت 
عەبدوڵاڵى كوڕى ئوبەى باوكم بكوژیت، جا ئەگەر نیازت وایە ئەوە بكەیت، ئەو 

بن جحر، الإصابة 58٧/٣. 1. اإ

2. احلامك، املسستدرك 5٣٩/٣.
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بەر پرسیارێتیە بەمن بدە. سوێند بەخوا خەزرەجییەكان چاك دەزانن كە پیاوێكى 
ترى وەك من لەناویاندا نییە كە پیاوێكی تریان لەناودا نیە هێندەی من چاكەكار 
بێت لەگەڵ باوكیدا، دەترسم فەرمان بدەیت كەسێكى تر بیكوژێت و منیش 
نەفسم وازم لێ نەهێنێت بكوژى باوكم ببینم لەناو خەڵكدا بگەڕێت و دەستم 
بچێتە خوێنی، بەوەش باوەڕدارێك لەبرى بێباوەڕێك بكوژم و بچمە دۆزەخەوە.”1

عەبدوڵاڵى كوڕى عەبدوڵاڵى كوڕى ئوبەى هاوەڵێكى گەورە بوو، باوكیشى 
ئەو  نەیدەویست  )َصَلواُت اهلِل َوَسلُمُه َعلَْيِه(  پێغەمبەر  بەاڵم  بوو.  دووڕووان  سەرۆكى 
دووڕووە بكوژێت، بۆیە فەرمانى كرد بە كوڕەكەى تا لەگەڵیدا باش بێت و 

چاكەى لەگەڵدا بكات.

ڕێى  كە  وتبوو  باوكى  بە  هاوەڵە  ئەو  كە  كرد  ئەوەمان  باسى  پێشتریش 
نادات پێی بخاتە ناو مەدینەوە هەتاكو نەڵێت “من خۆم زەلیل و سەرشۆڕم، 
بۆ  گەڕاینەوە  “هەركە  وتبووى  باوكى  چونكە  سەربەرزە.”  محەممەدیش 
خۆى  بەوە  دەربكەن!”2  زەلیلەكان  و  ڕیسوا  سەربەرزەكان  دەبێت  مەدینە، 
بە  حاشا-  جار  هەزار  -هەزار  َوَسَلم(  الَصَلة  )َعلَْيِه  پێغەمبەریشى  و،  بەسەربەرز 
پێچەوانەكەی وەسف كردبوو. كوڕەكەشى سووربوو لەسەر ئەوەی بیسەلمێنێت 

كە پێچەوانەكەى ڕاست و دروستە. هاوەاڵن باوەڕیان وابوو كە:

ں  ں    ڱ  ڱڱ  ڱ     ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ   گ  زب 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ رب

)آل عمران: 145( 

بن هشام، السرية النبوية 255/٤-256؛ الطرباين، اترخي الأمم و امللوك 2/11٠. 1. اإ

2. صيح البخاري، املناقب 8؛ صيح مسمل، الرب 6٣، املنافقون 1.
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جا  دیاریكراودا،  لەكاتی  نەبێت  خوا  ویستی  بە  مەگەر  نامرێت  كەسێك  "هیچ 

ئەوەی پاداشتی دنیای دەوێت هەندێكی پێ دەبەخشین، ئەوەش كە قیامەتی دەوێت 

سوپاسگوزاران  پاداشتی  نزیكیشدا  داهاتوویەكی  لە  دەبەخشین،  پێ  هەندێكی 

دەدەینەوە."

ئەگینا  دەسووڕانەوە،  لەرز  و  ترس  بەبێ  جەنگدا  مەیدانى  لەناو  بۆیە 
بێباكیى ئەبودوجانە لە مردن چۆن لێك دەدرێتەوە.1 

نیگەرانى  حەزرەتی عەلى زۆرجار نەخۆش دەكەوت، خزم و دۆستەكانى 
حاڵی دەبوون، بەاڵم ئەو دڵنیای دەكردنەوە كە بە نەخۆشی نامرێت. چونكە 
باوەڕى تەواوى بەوە هەبوو كە نامرێت هەتاكو ڕیشى بە خوێنى سەرى سوور 

نەبێت، چونكە پێغەمبەر )َعلَْيِه أَلُف َصَلٍة َوَسَلم( ئەو هەواڵەى پێ دابوو.2 

لە جەنگێكدا گوێچكەى عەممارى كوڕى یاسر بڕرا، خوێنێكی زۆری لێ 
ڕۆشت، بەاڵم ئەو دڵنەوایی دەوروبەرەكەی دەكرد و دڵنیایی دەدانێ كە بەو 
پێكانە نامرێت، چونكە لە پێغەمبەری بیستبوو “هاوار بۆ عەممار، كۆمەڵێك 
وەریدەگریت  دونیا  لە  كە  دوا شتێكیش  دەیكوژن،  دەستدرێژكار )ِفئَة باِغیة( 

پەرداخێك شیر دەبێت”3

خۆى لەوە دڵنیابوو و هیچ گومانى لە چارەنووسى خۆى نەبوو. هەر ئەو 
ئیمانە بوو كە سەرجەم پیالن و نەخشەی دوژمنانى پوچەڵكردبوویەوە.

هەر ئەو باوەڕەش لێكدانەوەى ئەو ئازایەتییە مەزنە دەكات كە مرۆڤ هان 
دەدات تاكو خۆى بدات لە ئاوى زەریاكان بۆئەوەى لە پێناوى خوادا جیهاد بكات. 

1. بڕوانه: صيح مسمل، فضائل الصحابة 128؛ �أحد بن حنبل، املسسند 12٤/٣.

بن كثري، البداية و الهناية ٣2٤/٧-٣25. 2. �أحد بن حنبل، املسسند 1٠2/1؛ اإ

بن الأثري، �أُ�د الغابة 1٣٤/٤. ٣. اإ
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جا نازانم تۆ بڵێیت پێویست بكات باسی ئەو گوێڕایەڵی و ملكەچییە 
سەروەردا!  فەرمایشتەكانی  لەئاست  هەیانبووە  بەڕێزەكان  هاوەڵە  كە  بكەین 
گوێڕایەڵى ئەوان هێندە بەڵگەنەویستە هەركات ناوى هاوەڵە بەڕێزەكان برا، خێرا 
واتاى "گوێڕایەڵیى تەواو و كامڵ" بەبیرماندا دێت. جا لەبەرئەوەى ئەمەش 

باس و خواسێكى سەربەخۆیە، بۆیە لێرەدا بەمەندە دەست هەڵدەگرین.

لە دێڕەكانی ڕابردوودا تیشكێكی خێرامان خستە سەر ئەو بایەخەی كە 
پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( بە مەشق و ڕاهێنانی سەربازیی داوە. جا بۆئەوەى 
كۆتاییەكەى میسك و گواڵو بێت، دەچینە خزمەت دوو فەرموودە و ئایەتێك 

سەبارەت بەو بابەتە:

سەرداری پێغەمبەران )َعلَْيِه أَفَضُل َصَلٍة َوَسَلم( لە فەرموودەیەكدا دەفەرمووێت 
“منداڵەكانتان فێرى مەلەوانى و تیرهاویشتن بكەن.”1 هەروەها دەفەرمووێت 
-یان  نییە  ئێمە  لە  لێهێنا،  وازى  پاشان  بوو  تیرهاوێژی  فێرى  “هەركەس 
سەرپێچى كردووە-”2 پەروەردگاریشمان فەرمانمان پێدەكات و دەفەرمووێت: 

زب ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ رب
)األنفال: ٦0(

گەڕ  بیخەنە  ئیسالم  سوپای  بەهێزكردنی  بۆ  هەیە  تواناتاندا  لە  "هەرچی 

تری  )هۆكارەكانی  و  ئەسپ  جۆرە  هەموو  ئامادەكردنی  لە  وە  بكەن،  ئامادەی  و 

1. البهیقي، شعب الإميان ٤٠1/6؛.

2. صيح مسمل، الإمارة 16٩؛ �نن �أيب داود، اجلهاد 2٣.
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پێ  خۆتانی  دوژمنانی  و  خوا  دوژمنانی  تا  مەكەن،  كەمتەرخەمی  گواستنەوە( 

چاوترسێن  پێی  ئێستا  دوژمنانەی  لەم  تریش جگە  با كەسانی  بكەن،  چاوترسێن 

ببن كە ئێستا ئێوە نازانن كێن و نایانناسن، بەڵكو هەر خوا خۆی دەیانناسێت و 

هەر شتێك ببەخشن لە پێناوی خوادا )بۆ بەهێزكردنی سوپای ئیسالم(، ئەوە بەزایە 

ناچێت و دەستتان دەكەوێتەوە و ستەمتان لێ ناكرێت."

هەرچییەك دەكەم دڵم رێم نادات خاڵی كۆتایی ئەم بابەتە دابنێم. چۆن 
ئەو  بۆنخۆشی  ژیاننامەی  خزمەت  دەچێتە  مرۆڤ  كە  لەكاتێكدا  بتوانم 
ئەودا  نوورانییەكەی  هەرێمە  لە  و  ئەودا  لەگەڵ  دەكات  هەست  وا  نازدارە، 
دەژی. ئاخر كێ دەخوازێت دەستبەرداری هاودەمییەكی پیرۆزی لەوجۆرەبێت! 
بەاڵم چار چییە..! باسەكەمان لێرەدا بەپایان دەگات.. ناچارم دەروازەی ئەم 
میسك  بەرامەی  و  بۆن  قسەكانمان  كۆتایی  بۆئەوەی  جا  دابخەم.  بەشەش 
پرشنگدارەی  و  ناوەرۆكدار  پەیڤە  چەند  ئەم  دەمەوێت  لێبێ،  عەنبەری  و 
دواهەمین  بكەمە  نوورسی  سەعیدی  بەدیعوززەمان  گەورە،  مامۆستای 

دێڕەكانی ئەم بەشە:

لەبەر  ئەو كەسەیە كە  حەزرەتی محەممەد )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَعلى آِلِه وَصْحِبِه َوَسلَّْم( 
گەورەیی مەعنەویی ئەو: سەر ڕووی زەوی بووە بە مزگەوتی و، مەككە 
سەرجەمی  پێشنوێژی  خۆیشی  و،  مینبەری  بە  مەدینە  و،  میحرابی  بە 
ئیماندارانە كە لە پشتیەوە ڕیزیان بەستووە و، وتاربێژی هەموو مرۆڤایەتییە 
و، یاساكانی بەختەوەرییان بۆ ڕوون دەكاتەوە و، سەروەری گشت پێغەمبەرانە 
َلم(، تەزكییەیان دەكات و بەوەش كە ئایینەكەی ئەم سەرجەم بناغەكانی  )َعلَْيهمُِ السَّ

هەموو ئایینەكانی ئەوانی لە خۆیدا كۆكردووەتەوە، ئەوا تەسدیقی هەموویان 
دەكات.. ئنجا گەورەی هەموو ئەولیاكانە، چونكە بەهۆی ڕووناكیی خۆری 
دەكات..  هەموویان  ڕێنمایی  و  ڕابەری  و  پەروەردە   پێغەمبەرێتییەكەیەوە 
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ئەم پێغەمبەرە )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( جەمسەرێكە لە ناوەندی بازنەیەكی زیكردا كە 
لە پێغەمبەران و صیددیقان و پیاوچاكان پێكهاتووە و هەموویان بە یەك دەنگ 

ئەو وشەیە دەڵێنەوە كە پێغەمبەر پێی ڕاگەیاندوون. 

درەختێكی نوورانیی وەهایە كە ڕەگ و ڕیشە مەحكەم و زیندووەكانی 
َلم( بەهۆی ئەوەی كە بناغەی بانگەكانیان  بریتین لە پێغەمبەران )َعلَْيهمُِ السَّ
لەالیەن خواوەندەوەیە. لق و پەل و گەاڵ سەوز و بەروبوومە جوان و بەتامەكانیشی 
ئەولیاكانن، كە بەهۆی ئەو زانیارییانەی لەڕێی ئیلهامەوە سەبارەت بە ناسینی 
خوای گەورە دەستیان كەوتووە، بوون بە لق و پەل و بەری ئەو درەختە. كەواتە 
 ئەم پێغەمبەرە )َصلََّى اهلُل َعلَْيِه َوَسلَّْم( هەر بانگەشەیەك بكات، هەموو پێغەمبەران 
یەكدەنگ  بە  و  تێكڕا  كەرامەتەكانیان  بە  ئەولیاكان  و،  موعجیزاتیان  بە 

شایەتیی بۆ دەدەن و تەسدیقی دەكەن.

مۆری  أَلُف َصَلٍة َوَسَلم(  )َعلَْيِه  پێغەمبەرە  ئەم  دەعوایەكی  هەموو  جۆرە،  بەم 
هەموو مرۆڤە كامڵەكانی گرۆی مرۆڤایەتیی بە سەرەوەیە. ئەوەتا دەبینیت 
"یەكتایی"  بانگەوازی  بەمەش  و  اللّه”  إِلَ  إِلَه  “ل َ  دەفەرمووێت  ئەو  كە 
ڕیزە  هەردوو  لە  و  ئایندە  و  ڕابوردوو  لەالیەن  ئەوا  ڕادەگەیەنێت،  خواوەند 
بازنەی زیكرەكەدان، هەمان وشە  نوورانییەكەیەوە،لەو زیكر گۆیانەوە كە لە 
دەبیستیتەوە كە هەموویان دەیڵێنەوە و دووپاتی دەكەنەوە و، گشتیان لەمەدا 
دەڵێن  پێغەمبەرە  بەم  یەكدەنگییەیان  بەم  ئەوان  بڵێی  وەك  گرتووە،.  یەكیان 
قَْت َوِبالَحِق نَطَْقَت )ڕاستت وت و حەقت دەربڕی(” ئیتر ئایا چ وەهم و  “َصدَّ
خەیاڵێك دەتوانێت بۆ بەرپەرچدانەوەی دەعوایەكی وەها دەست درێژ بكات كە 

شایەتیدانی كەسانی لەژمارەبەدەری ئەوتۆ پشتی گرتبێت؟
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و،  خوا  "یەكتایی"  لەسەر  بەڵگە  بە  بوو  كە  نوورانییە  بەڵگە  ئەم  بزانە 
ڕێنمایی مرۆڤایەتی بۆ "تەوحید" كرد، هەروەك بە ئەندازەی هێزی ئیجماع 
و تەواتوری هەردوو باڵی پێغەمبەرێتی و ویالیەت پشتگیری كراوە، سەدان 
ئاماژەی ناو كتێبە ئاسمانییەكانیش، وەك ئەو مزگێنییانەی ناو )تەورات و 

ئینجیل و زەبوور و زەبوورەكانی پێشین( تەسدیقی دەكەن. 

هەروەها هێمای هەزاران ئیرهاصی زۆر، كە هەموویان بە چاو بینراون، 
تەسدیقی دەكەن. هەروەها مژدەدانی چەندین دەنگ)هاتف( و شایەتیدانی 

موتەواتیری كاهینەكانیش تەسدیقی دەكەن. 

هەروەها موعجیزەكانیشی دەبن بە بەڵگەی تەسدیقی ئەو.

لەخۆدا  دنیای  هەردوو  بەختەوەری  كە  شەریعەتەكەشی،  هەروەها 
جێ  خوڕەوشتی  دیكەشەوە  لەالیەكی  دەكات.  تەسدیقی  كۆكردووەتەوە، 
دروستەكانی  و  ناوازە  هەڵسوكەوتە  و  كەسێتی  و  بووی  لەكەماڵدا  سەنای 
پەیوەست بەئەركەكەیەوە، تەقوا دەراساكەی، بەندایەتیە دەراساكەی جددییەتە 
متمانەی  و  بەهێز  ئیمانی  كەنیشاندەری  دەراساكەی  فەتانەتە  دەراساكەی، 
پتەو و پشت پێ بەستراوی لەڕادەبەدەریەتی، هێندەی ڕۆشتنی خۆر ڕاستگۆ 

بوونی لە بانگەوازەكەیدا نیشان دەدەن.

با پێكەوە بڕۆین بۆ باشترین سەدە و چەرخی بەختەوەریی پێغەمبەرێتی، 
تاكو -با بە ئەندێشەیش بێت- بە خزمەتی پێغەمبەر )َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم( شاد و 
لە ئەنجامدانی  بەردەوامە و  لەكاتێكدا كە لەسەر كارەكەی  ببین،  بەختەوەر 

ئەركی سەرشانیدا كار دەكات. كەواتە چاوت بكەرەوە و بڕوانە..

یەكەم شت دەیبینین ئەوەیە كە: 
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كەسێكی لەعادەت بەدەر، دیمەنێكی لەڕادەبەدەر جوانی لەگەڵ ڕەوشتێكی 
لەڕادەبەدەر بەرزدا هەیە، ئەوەتا كتێبێكی خاوەن ئیعجازی بەنرخی بەدەستەوەیە 
و وتارێكی ئەزەلی ڕادەگەیەنێت كە بەسەر هەموو گرۆی ئادەمیزاددا، بگرە 
بوونەوەرانیشدا  هەموو  بەسەر  تەنانەت  و،  ئینس  و  جیننی  هەموو  بەسەر 

دەیخوێنێتەوە.

چەندە سەرسووڕهێنەرە! ئایا لەم وتارەدا چی دەڵێت؟

بەڵێ، شتێكی گرنگ دەڵێت و، لە هەواڵێكی گەورە دەدوێت. چونكە ئەو 
مەتەڵە حەل دەكات كە لە نهێنیی بەدیهێنانی جیهاندایە و، ئەو گرێ كوێرە 
و تەلیسمە داخراوەش دەكاتەوە كە لە نهێنیی حیكمەتی بوونەوەراندا هەیە و، 
لەبارەی ئەو سێ پرسیارە گرنگ و قورسەوە دەدوێت و وەاڵمیان دەداتەوە كە 
ژیریی مرۆڤیان تێدا مات و سەرسام بووە، چونكە هەر ئەو سێ پرسیارەن 
كە هەموو بەدیهێنراوان دەیانكەن و، دەڵێن “تۆ كێیت؟.. لەكوێوە هاتوویت؟.. 

بەرەو كوێ دەڕۆیت؟”

ئایا نابینیت ئەو هۆز و تیرە سەرەتایی و دواكەوتووانەی ناو ئەو بیابانە 
بەرینە، كە سەبارەت بە داب و نەریتیان توندوتیژن و لە دەمارگیری و ناكۆكیی 
نێوانیاندا تابڵێی سەرسەختن، چۆن ئەم كەسە، ڕەوشتە خراپە سەرەتاییەكانی 
ئەوانی لە ماوەیەكی زۆركەمدا البرد و، بە یەكجاری ڕیشەكەنی كردن و، 
لەبری ئەوانە، ڕەوشتی جوان و بەرزی پێ بەخشین و، كردنی بە مامۆستا و 

ڕابەری جیهانی مرۆڤ و نەتەوە پێشكەوتووە خاوەن شارستانییەكانیش!

ئنجا بڕوانە! ئەم دەسەاڵتەشی تەنها بەسەر ڕووی دەرەوەدا نییە! بەڵكو 
"دەروونەكان"یش  و  "ڕۆح"  و  دەكاتەوە  "ژیری"یەكانیش  و  "داڵن"  دەرگای 
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دەهێنێتە ژێر بار، بەڕادەیەك كە بووە بە خۆشەویستی داڵن و، مامۆستای 
ژیرییەكان و، پەروەردەكاری دەروونەكان و، پادشای گیانەكان!1

ئەی سەرداری داڵن! تۆ بوویتە سەرداری ڕۆحمان و ڕۆحیشمان قوربانی 
تۆ بێت! لوتف بفەرموو.. قبووڵ بفەرموو...! 

1. وتهاكن، وتهی نۆزدەيهم، منی ٣،2،1 و ٧.


