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چۆنيهتى ئيمان هێنان به خودى رسول هللا

دمحمرافععبدالقادر 

(عليه السالم و البركات)

له زنجيرهى چۆنيهتى ئيمان هێنان به خودى رسول هللا(عليه السالم و البركات) بهردهوام دهبين.
لهوانهى رابردوودا باسى پلهوپايهى پێغهمبهرمان(عليه السالم و البركات) كرد ،كه ژيانى له نێو ژينگهى
(عليه السالم
عهرهبى چۆن بووه ،ئايا لهوكاتهدا پێويستى عهرهب و كۆمهڵگهو مرۆڤ بهو پێغهمبهره
و البركات) چهند بووه؟ ڕوونمان كردهوه كه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بارودۆخى كۆمهاڵيهتيى و
ئابووريى مرۆيى ئهم كۆمهڵگهيهى دروست دهكرد كه پێش له دايكبوونى ناوياندا وهك ديارده له
ناوياندا ههبووه ،لۆيه ناومان له كۆمهڵگهى ئهو سهردهمهنا كۆمهڵگهى مهككهيى.
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ياسايهكى نهگۆڕ لۆ ئيمان دروست كردن
ئهوانهى كه باسمانكرد مهككهيى بوون ،له ئيبراهيم پێغهمبهرهوه بگره تا ههموو (أنبياء و
الرسل) ،چهندين نوێكرانهوه لۆ ئهم ناوچهيه ئهنجام دراوه ،كه پايهى ئاينيى خۆى ههبووه.
پێغهمبهريش(عليه السالم و البركات) لهم ژينگهيه خولقێنراوهو هاتۆته دونياوه .ئهمه ههموو سهرنجڕاكێشه
بهرامبهر خوداى ڕهحمان لۆ خودى ئهو پێغهمبهرهى كه بهكردهيى له ئاستى ئهو واقيع و حاڵه
مامهڵهى لهگهڵدا بكرێت.
(عليه السالم و البركات)

وهك سهرهتا و تهواوكاريى له زنجيرهكانى ئيمان هێنان به خودى پێغهمبهر
كه پهيامبهر(رسول) ،گوتمان دهبێ پێشتر كابرا وهك پهروهردگارێك (رب) ئيمانى به ذاتى خوداى
ڕهحمان هێنابێ ،ههروهها ئيمانى به ڕۆژى دوايى (يوم األخرة) هێنابێ ،دواى ئهم دوو بنهمايه:
(عليه
(االيمان باهلل و اليوم االخر) ،پاشان ئيمان به خودى رسول هللا دمحم(عليه السالم و البركات) وهك رسول هللا
السالم و البركات) بێنێت ،ئهگهر هاتوو ئهم دوو بنچينه سهرهكيهى ئيمان له ئاستى ڕاستهقينهى ئهو ئيمانه
بوونى نهبێت ،ئهوا ئيمان هێنان به خودى رسول هللا(عليه السالم و البركات) دروست نابێت و بنيات نانرێت،
ههروهها له زنجيرهو بازنهى مهعريفهت به ذاتى رسول هللا(عليه السالم و البركات) دهرناچێت و له
مهعريفه زياتر هيچى تر نييه.
ئهو هۆكارهيه كه ئێستا پێوهى تووشى بهاڵ بووينه ،دهمانهوێت لهڕێى پهرتووكهكانى سيڕه
به ههموو جۆرهكانيهوه ئيمان به زاتى رسول هللا(عليه السالم و البركات) بێنين ،ياخود له ڕێى پهرتووكه
ميژووييهكان .ئهگهر ئهو جۆرهيان باشتر بوايهو بهم شێوازه ئيمان دروست بكرابوايه ،ئهوا خوداى
ڕهحمان لهناو ناخى مروڤ بهم شێوازه ئيمانى لۆ خودى رسول هللا(عليه السالم و البركات) دهستنيشان و
ديارى دهكرد ،بهاڵم چۆن به ڕيزبهنديى قورئان دابهزى و پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ئيمانى له سهر
(عليه
دروست كردو ئهم ئيمانه پله پله بهرز بوو ،ههر بهم ڕيزبهنديى (تريبب)هش ئيمانى پێغهمبهر
السالم و البركات) به ڕۆژى دوايى دروست بوو ،دهبێ جهمعى ئيماندارانيش بهههمان ڕيزبهندى ،ئيمان
له ناوهوهى خۆيان به خودى (رسول هللا) وهك (نهبييهك) وهك (ڕهسولێك)(عليه السالم و البركات) دروست
بكهن.
تايبهتمهنديى ژيانى پێغهمبهر

(عليه السالم و البركات)

دهبينين خوداى ڕهحمان له پێش چاوى عومهر و موصعهب و عبدالرحمن كوڕى عهوف،
(عليه السالم و
ئهو هاوهاڵنه ئهم ههموو بالجكتۆر و ميكرۆسكۆبانه دهخاته سهر ژيانى تايبهتى پێغهمبهر
البركات) و ههرچى شاراوهييهكى خێزانيى يان كۆمهاڵيهتى ههيه ئاشكراى دهكات ،تا ههموو
تايبهتييهكانى له پێش چاوى خهڵك به ههموو ئاستهكانهوه ئاشكراو ديار بێت ،چۆن موصعهب و
عهممار و صوههيب ئهم حاڵهتهيان دهبينى ،ئهبوجههل و وهليد بن موغيڕهش ئهو حاڵهتهيان به
ههمان شێوه دهبينى ،بهاڵم لهبهرچى ههندێك ئيمانيان هێنا؟ كهچى ههندێكيان ئيمانيان نههێنا؟
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هۆكاريى خاڵى بنهڕهتى و بنچينهيى بابهتهكه پهيوهسته به ذاتى خوداى ڕهحمان گوتمان ئيمان هێنان
به ذاتى خوداى ڕهحمان خاڵێكى بنهڕهتيه ،ئيمان هێنان به رۆژى دواييش دووهم خاڵى بنهڕهتييه،
ههرچى ئيمان هێنانه به خودى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) الوهكييه و پهيوهسته به ئيمان هێنان به
خوداى ڕهحمان لۆيه ههتا ئهم جۆره ئيمانه به ذاتى خوداى ڕهحمان له ناوهوهى مرۆڤ دروست
نهبێت ،ههسته ئيمانييهكه دروست نابێت ،تا ههست به پێويستى ئيمان بهكهسێك بكات و ئهم كهسهش
(عليه السالم
ببێته پێناو (وسيط) له نێوان خۆيى و خوداى ڕهحمان ههست بهم حاڵهتهى ناكات .پێغهمبهر
و البركات) لهپێش چاوى تهنيا سهركردهيهكه ،ئينجا سهركردهيهكى سهربازى بێت يان سهركردهيهكى
(عليه السالم
فيكرى يان كۆمهاڵيهتى و ڕاميارى بێت ،ههر لهم ڕهههندهوه مامهڵه لهگهڵ خودى پێغهمبهر
و البركات) دهكات ،ياخود پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) كۆمهڵێك فهرموودهى خستۆته ڕوو كه پهيوهسته به
ئاكارو شێوازى مروڤ ،له ڕيش بهجێهێشتن ،يان بهكارهێنانى سيواك ،شهرواڵى كورت
لهبهركردن و بۆ الى سهرهوه..تد ،كه كۆمهڵه ياسايهكه به گوێرهى ئهو ياسايه ئهو دێت و مامهڵه
لهگهڵ ئهو كهسهى دهكات.
ههتا ڕيزبهنديى دابهزينى قورئان (ترتيب نزول) ،الى پهيڕهوانى ئايين (أعتبار)ى لۆ
نهگهڕێتهوه ،ئهم جۆره ئيمانه دووباره نابێتهوه .بهڵگهشمان :چۆن ئهبوبهكر و كۆمهڵى (الذين أمنوا
معه هللا) لهماوهى يهكهم ههموو شاراوهكان و ههموو كون و كهلێنهكانى ژيانى پێغهمبهريان لهبهر
چاودا ئاشكرا بوو ،ههروهك چۆن ئهوانهى ئيمانيشيان پێى نههێناوه به ههمان شێوه ژيانى
پێغهمبهريان الئاشكرا بوو ،ئهبوطالب له ئهبوبهكرى زياتر پێغهمبهرى دهناسى و زانياريى
(عليه
دهربارهى ژيانى ههبوو .ئهبولهههب مامى بوو ،له موصعهب كوڕى عومهير زياتر پێغهمبهرى
السالم و البركات) دهناسى .كهواته" لێرهدا مهعريفهكهو ناسينى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) نابێته كارت لۆ
ئيمان هێنان به خودى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ،تهنها دهبێت بهم جۆره به ڕيزبهنديى ئيمان به
خودى خوداى ڕهحمان دروست بكرێت ،ئيمان به رۆژى دوايى دروست بكرێت ،ئينجا ههستكردن
به پێويستيى بوونى ئهو ئيمانه له ناوهوهى مرۆڤ دروست دهبێتٍ ،پێناوێك بێته دونيا و ببێته
هۆكارى پهيوهندى لهنێوان ئهم كهسه و ئهم مرۆڤه كه ئيمانى به خوداى ڕهحمان و رۆژى دوايى
هێناوه ،ئينجا ئيمان به خودى رسول هللا(عليه السالم و البركات) بێنێت ،لۆ ئهوهى له ڕێگهى ئهم پێناوه
(وسيط)هوه فهرمايشتهكانى خوداى ڕهحمان ستوونييانه لۆى بگوازرێتهوهو ببێته ئاسۆيى ،لۆ ئيمانى
ڕاستهقينه تهنيا ئهم ڕێگهيه ههيه ،بهاڵم ئهگهر بمانهوێت له ڕێگهى پهرتووكهكانى سيڕهوه ئيمان
بنيات بنێين ،ئهوا ههر چهند كهسايهتى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) له المان پايهدار و قهبوڵكراوبێت
ههر له بوارى مهعريفييهوه دهسوڕێتهوه ،لۆيه ههتا ئێستا الوان ههستيان بهم ڕوونييه نهكردووه كه
دهتوانێت له كهسايهتى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) وهريبگرێت و تێبگات ،ههستى بهوه نهكردووه كه
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) به ڕاستى بهرامبهرى (ڕهئوفه و ڕهحيمه) ،ههروهك چۆن لۆ جهمعى
ئيماندارانى پێشوو (ڕهئوف ڕحيم) بوو ،نهخێر ههستى بهمه نهكردووه ،لۆيه خۆى به چهند
كهسانێكى دياريكراوهوه شۆڕكردۆتهوه ،لۆ نموونه" (خۆى به فالن ڕهوت و سهركرده بهستۆتهوه)،
ئينجا ئهوه له زۆربهى ئاست و شێوازو رهوتهكاندا ههيه ،لۆ؟ چونكه له نێو كهسايهتيى و پهيامى
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) وهكو خۆى له اليان بهرجهسته نهبووه ،له بهر ئهوهيه ئهو پشكهى كه به
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خودى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بهستراوهتهوه لهوى دهسێنێتهوهو دهيداته فالن سهركرده و فاڵن
بهرپرسى ئيسالمى ،لهبهرئهوهيه كه كهسايهتيى پهيامبهرايهتى(الرسالية)ى پێغهمبهر لهپيش چاويدا
به قهد ئاستى پهرتووكهكانى سيڕه زۆر بچووك كراوهتهوه ،ئينجا ههر پهرتووكێكى سيڕه بێت ،كه
به لهدايكبوونييهوه دهست پێ دهكا وهكو كهسێكى ئاسايى تاكو كۆچى دوايى.
له بهرچى ئهبوبهكر بهرامبهر پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) گۆڕا؟
(عليه السالم و البركات)

لۆيه ئهگهر بێت و سهيرێكى قورئان بكهين ،له قورئاندا كهسايهتيى پێغهمبهر
دهخرێته ڕوو ،يهكهم وهك بهشهر ،بێگومان پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) (ئينسان) نهبووه (ناس)
نهبووه (بني أدم) نهبووه ،لهم پۆلێنكارييه بهناوى (بشر) ناوى لهقورئاندا هاتووه ،يهكهمين جار وهك
بهشهر پاشان ئينجا پايه (مرتبة)ى نبووهت دهخريته سهر پايهى ڕيسالهت ،ههر له سوڕهتى
(القلم)هوه دهست پێ بيكهين دووهمين سوڕهتى قورئان به ڕيزبهنديى دابهزين ،خوداى ڕهحمان
سوێند دهخوات (ن* َو ْالقَلَم َو َما يَ ْس ُ
ط ُرونَ )(القلم )١دهستنيشانى دهكات ( َما أ َ َ
ون)(القلم)٢
نت بن ْع َمة َرب َك ب َم ْجنُ ٍ
(عليه السالم و البركات)
لۆ وهسف دهكات ،قورئان به ڕاددهيهك
دۆخى ئيمانيى له ناوهوهى پێغهمبهرمان
ورده (دقيق)ه و دهستنيشان كردنهكهى بهڕاددهيهكه ،ئهگهر ئيمانداران بيانهوێت دهتوانن تاڕاددهى
ئادگارى دهم و چاوى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) يش بههۆى قورئانهوه دهستنيشان بكهن .باسى
(عليه السالم و البركات)
نت بن ْع َمة) لهوانهى
دۆخى ناوهوهى پێغهمبهر
دهكات له ڕووى ئيمانييهوهَ ( :ما أ َ َ
شهشهم وحهوتهم باسى وشهى (ن ْع َمة)مان كردووه كه لهگهڵ وشهى(ن َعمة) جيايه ،نيعمه (ن ْع َمة) به
كهسره له ژێر عهين لهگهڵ (ن َعمة) فهتحهى لهسهر عهين جياوازه ،له ههموو قورئان وشهى (نَ ْع َمة)
به رێنمونيى وئايين (هداية والدين) و هاو واتاى ئهمانهوه هاتووه ،نَ ْع َمة به مادده هاتوو ئهو
ون* إن لَ َك
نيعمهتهى كه ئێمه تێداينه لهماده خوداى ڕهحمان دهفهرموويتَ ):ما أ َ َ
نت بن ْع َمة َرب َك ب َم ْجنُ ٍ
(عليه السالم و البركات)
َأل َ ْج ًرا َ
لهسهر
عظ ٍيم )(القلم) واته" خودى پێغهمبهر
ق َ
غي َْر َم ْمنُ ٍ
ون* َوإن َك لَ َعلى ُخلُ ٍ
رهوشت ( ُخلق)( ،لعلى) (وضع القلم على المنضدة) ،لهسهر ،وهك ئهوهى ئهو خولوقهى خوداى
ڕهحمان پێناسهى دهكات به (عظيم) پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) لهسهرهوهيهتى و وهك مافورێك
عظ ٍيم) خوداى ڕهحمان باسى ڕهوشت دهكات و
ق َ
دهڕوات (إن َك لَعَلَى) لهسهرييهوه (فوق)( ُخلُ ٍ
عظ ٍيم) ،ههركه ئهبوبهكر گوێى لهم ئايهتهى دهبێت واز لهو
ق َ
(وإن َك لَ َعلى ُخلُ ٍ
دهيناسێنيت به عظيم َ
(عليه السالم و البركات)
ى پێوه ناسيووه ،ئهوها ڕاستگۆ
كۆمهڵه مهعريفانه دێنيت كه كاتى خۆى پێغهمبهر
بووه ،ئهوها دهست پاك بووه (أمين) ،ههروهها يهتيم بووه ،به ژيانى هيچ جارێك سوژدهى لۆ بت
وسهنهمهكان نهبردووه .ئهوانه ههموو له مێشكى ئهبوبهكر (ڕهزاى خواى ليبێت) پهرتووكى سيڕهيه و
وازى لێهێناوه ،دهبێ ئهبوبهكر لهقۆناغێكى ترهوه بژيێت ،ئهويش ئهوهيه ئيمانى به خوداى رهحمان
و ئيمانى به ڕۆژيى دوايى هێنا ،ئێستا ئهبوبهكر سيفاتهكانى (مواصفات) ئهو زاته له خوداى ڕهحمان
وهردهگرێت ،دێت لهگهڵ ناوهوهى خۆى پێداچوونهوه دهكات ،كه پێداچوونهوهكانى كرد ،ئهو كات به
عظ ٍيم)ى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) له ناوهوهى ئهبوبهكر
ق َ
(وإن َك لَعَلى ُخلُ ٍ
كردهيى و به دروستى َ
(عليه السالم و البركات)
لۆ خۆى
دروست دهبێت ،پێشتر ئهبوبهكرى موگناتيسيهتهن به شهرييهكهى پێغهمبهر
كێش كردبوو ،بهاڵم ئێستا ئهو ئيمانى به خوداى ڕهحمان هێناوه ،ئهبوبهكر بهرامبهر خودى
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پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دهگۆڕێ ،له بهر ئهمهيه ئهو پايه لهم ئاسته بهرزه له قۆناغى يهكهم له
ناوهوهى ئهبوبهكر دروست دهبێت.
(المزمل) داپۆشين نييه
ئهمانهى باسمانكردن ئاياتن و خوداى ڕهحمان ڕوو لۆ جهمعى ئيماندارانى خستۆته
ڕوو ،هێدى هێدى ئهم ئاياتانه دێنه خوارهوه ،به گوێرهى ئهم ئاياتانهش ئهبوبهكر وهرى دهگرێ و
پيادهى دهكات ،ههتا له ناوهوهيدا دهبێته ئيمان ،كاتێك بووه ئيمان ،ئينجا به كردهيى پلهوپايهى ئهم
ي) ،نهك سهركردهيهك نهك سهرۆكێك،
پێغهمبهره(عليه السالم و البركات) لهالى ئهبوبهكر دهبێته نهبى (ألنب
ٌ
(عليه السالم
نهك بهرپرس ،كه ئهوانه ههموو كهمكردنهوهيه له كهسايهتى پهيامبهر (الرسالية)ى پێغهمبهر
(عليه السالم و
و البركات) نهك تايبهتمهندێتى بێت لۆى .كه ئهبوبهكر دێت بهم جۆرهى مامهڵه لهگهڵ پێغهمبهر
البركات) دهكات ئهو كاته به كردهيى پلهوپايه (مقام) ى نبووهت و ڕيسالهتى پێدهدات ،لهم ئاستهشدا
لهگهڵ پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دهژيێت.
له سوڕهتى سێيهم حاڵهتى ناوهوهى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بهراورد دهكات و لهگهڵ
صب ْر ل ُح ْكم َرب َك َو َال ت َ ُكن
(األنبياء والرسل)ى ديكه پێوانهكاريى لۆ دهكات ،كه دهفهرمووێت( :فَا ْ
صاحب ْال ُحوت )(القلم )٨٤پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) به ئهبوبهكر دهڵێ( :أنبياء و رسل) وهكو من
َك َ
ههبووينه ،لێره باسى (صاحب الحوت) دهكات ،ناوى ناهێنێت ،جارێ به وهسف ناوى دههێنێت ،لۆ
زانيارى صاحب الحوت (يونس)ه ،خوداى ڕهحمان لهجێێ تر باسى دهكات ،ئهبوبكر مهقام و پايهى
ئهم پێغهمبهرهى لهئاستى صاحب الحوت بهراورد ناكات ،بهڵكو له سهرووى ئهو دايه ،صاحب
الحوت فهرمانى پێكراوه( :إ ْذ أَبَقَ إلَى ْالفُ ْلك ْال َم ْش ُحون* فَ َ
ساه ََم فَ َكانَ م ْن ْال ُم ْد َ
حضينَ )( الصافات،)١٨١-١٨١
نابێ ئهم پهيامبهره وا بكات( ،والتكن) فهرمانى لۆ هاتووه ،كهواته" كه وايكردووه و پاشان
پێداچوونهوهى لۆ كراوه و بڵێين ڕاستكردنهوهى لۆ ئهنجامداراوه ،ئێستا ئهو پێش ئهوهى وابكات
فهرمانى لۆهات وانهكات.
كهواته" پلهوپايه (مقام)ى ئهم پهيامبهرهى كه ئهبوبهكر مامهڵهى ئاسۆيى لهگهڵدا دهكات له
پلهى (صاحب الحوت) گهورهتر و بهرزتره ،ئهمه قۆناغى دووهمى ئيمان هێنانه به ڕيزبهندى
دابهزاندن (ترتيب النزول) ،سوڕهتى سێيهم دێته خوارهوهَ ( :يا أَيُّ َها ْال ُمزم ُل* قُم الل ْي َل إال قَل ً
يال)(-١
٢المزمل ) خوداى ڕهحمان لۆى دابهش دهكات و ڕيزبهندييهكى پێدهدات كه چۆن دانپێنان بكات و ئيمان
(عليه وسالم و البركات)
به ذاتى خوداى ڕهحمان بێنێ ،بهم شێوازه ئهبوبهكريش ئهمهى لۆ دێت ،پێغهمبهر
له ڕێگهى جبريل له ذاتى خوداى ڕهحمان وهريدهگرێت و ئهويش لۆ جهمعى ئيماندارانى
دهگوازێتهوه ،يهكهم كهس كه دێت وهريدهگرێت ،به نموونه هێنامانهوه ئهويش ئهبوبهكره.
نهك وهكو زۆربهى تهفسيرهكان دهڵێن( :المزمل) واته" (لهبهر سهرما خۆى داپۆشت! يان له
ترسان لهرزى گرت! نهخێر مهسهلهكه زۆر لهمه قووڵتره( .المزمل) باسى ئهو كهسهمان لۆ
(تصوير) دهكات ،قورساييهكى زۆر گهورهى خرابێته سهر شانى ،بهرپرسيارێتييهكى زۆر مهزنى
درابێتى ،بهاڵم جارێ ئاسۆى ئهم بهرپرسيارێتييه و شێوازى جێبهجێكردنى ديار نييه ،لۆيه له
جووڵهيهكى نائاساييدا دهبێت و چاالكييهكى ناسروشتى دهكات ،ئهمه وشهى (المزمل)ه ،نهك
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پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) سوڕهتهكانى لۆهات و نيگاى لۆ كرا ،ترسا ،چووه بن پێخهفهكهيهوه تاكو
طو ً
س ْب ًحا َ
علَي َْك قَ ْو ًال ثَق ً
سنُ ْلقي َ
يال)( ،إن لَ َك في اَلن َهار َ
پاڵبداتهوه ،دهفهرموويت( :إنا َ
يال)(المزمل)٧
صب ْرعلى مايَقُولُونَ )(المزمل )١١ئهمانه ئاياتن دێنه خوارهوه ،پاشان ههر لۆ خودى ئهم پهيامبهره و
(وا ْ
َ
سلنَاْ
ْ
َ
َ
س ً
سلنَا إلَ ْي ُك ْم َر ُ
وال شَاهدًا َ
علَ ْي ُك ْم َك َما أ ْر َ
لۆ ئهبوبهكر و ههموو ئهوانهى وهكو ئهبوبهكرن( ،إنا أ ْر َ
(عليهى والسالم البركات)
س ً
دهچێت ،له سوڕهتى
وال) ،لێره پهيامهكه لۆ خودى پێغهمبهر
ع ْونَ َر ُ
إلَى ف ْر َ
(المزمل) دان به خودى پێغهمبهر(عليهى السالم و البركات) دهنرێت ،له ڕهههندى نبووهت لۆ ڕيسالهت
دهرچووه ،بهاڵم لێرهدا سيفهتى ڕيسالهت به گوێرهى جهمعى ئێمانداران ئهوهيه ،تا ئێستا موبهليغ
نييه ،موبين نييه ،موفههيم نييه ،جارێ تهنيا شاهيده ،شاهيد له سهر خۆى ،لۆ ئهو نێوهندهش كه
تيايدا دهژيێت ،لۆئهوهى بهكردهيى شاهادهت لهسهر ئهو كۆمهڵهيه بدات ،كه شههادهتى دا،
بهرامبهرهكهش شههادهت بهو بدات ،بێگومان وشهى (أشهد) له قورئان بهو مانا گشتييهى هاتووه
س ً
س ً
وال)،
ع ْونَ َر ُ
س ْلنَا إلَ ْي ُك ْم َر ُ
س ْلنَا إلَى ف ْر َ
وال شَاهدًا َ
علَ ْي ُك ْم َك َما أ َ ْر َ
كه ئێستا لێرهدا باسى دهكرێ( :إنا أ َ ْر َ
سو َل فَأ َ َخ ْذنَاهُ أ َ ْخذًا َوب ً
ع ْو ُن الر ُ
صى ف ْر َ
يال)(المزمل)١١
گرتهيهك له كردهوهى نهتهوهكانى پێشوو ( ،فَ َع َ
ئهبوبهكر پيادهى دهكات و لهسهرى دهڕوات ،بهههمان شێوه عهبدولرهحمن كورى عهوفيش ئهو
حاڵهته پياده و جێبهجێ دهكات و به بهرجهستهيى تيايدا دهژيێت ،كه ڕهسول شاهيد ،پايهى شههادهت
دهداته ڕهسول ،ئيمان بهمه له ناوهوهى دروست دهبێ.
سوڕهتى چوارهم بهم جۆرهيه ( :يَا أَيُّ َها ْال ُمدث ُر)(المدثر )١ئهويش ديسان تهدهثور نهك به بهتانيه
خۆپێچانهوهبێت ،بهڵكو له فهرههنگهكانى عهرهبى دهڵێت( :تضاعف الشىء وتناضده بعضه على
بعض) ،واته" شت دێته سهرسهرى ،كه قوڕسايى ههيهو وهكو يهكيشه ،وێكچوون له نێوانياندا
ههيه .ئهمه ههمووى مانا لۆ چهمكى سروشه ،ئهمه ماناى وشهى (مدثر)ه ،ماناكهى ئهوه نييه كه
خۆى بهلێفه پێچابێ و چوبێته ژێر بهتانى و لێفهو ئيسراحهت بكات و بخهوێت( ،قم) بهم سيفهتهى
(قُ ْم فَأَنذ ْر * َ َرب َك فَ َكب ْر* َوثيَابَ َك فَ َ
طه ْر)(المدثر.)٨-٢
علَيه ْم)
لهسوڕهتى پێنجهمدا كه به پێى (ترتيب نزول) سوڕهتى (الفاتحه)يه باسى (أَن َعمت َ
يم * ص َرا َ
(اهدنَــــاالص َرا َ
سولَهُ
ط الذينَ أَن َع َ
ّللا َو َر ُ
مت َ
علَيه ْم) دهكاتَ ( ،و َمن يُط ْع َ
ط ال ُمستَق َ
علَيْهم منَ النبيينَ َوالصديقينَ َوال ُّ
ش َه َداء َوالصالحينَ
فَقَدْ)(االحزاب( )٧١فَأ ُ ْولَـئ َك َم َع الذينَ أ َ ْنعَ َم ّللاُ َ
علَيه ْم) واته" ئهبوبهكريش كه ئهمانه ههمووى
َو َح ُ
سنَ أولَـئ َك َرفيقًا)(النساء )١٦پێكهوهى( ،أَن َعمت َ
نت بن ْع َمة
علَ ْيهم) ،ئهوهتا له سوڕهتى دووهم ( َما أ َ َ
جێبهجێ دهكات دهگاته ئهم ئاسته ( َم َع الذينَ أ َ ْن َع َم ّللاُ َ
يم * ص َرا َ
ون) ،لێرهش ئهبوبهكر دهگاته ئهم ئاسته( :اهدنَــــاالص َرا َ
مت
ط الذينَ أَنعَ َ
َرب َك ب َم ْجنُ ٍ
ط ال ُمستَق َ
علَيْهم منَ
ّللا َوالر ُ
سو َل فَأ ُ ْولَـئ َك َم َع الذينَ أ َ ْن َع َم ّللاُ َ
علَيه ْم) ئهوانه كێن؟ أ َ ْن َع َم ّللاُ َ
َ
علَيْهم؟ َ
(و َمن يُطع َ
ُ
ً
َ
النبيينَ َوالصديقينَ َوال ُّ
سنَأولـئ َك َرفيقا)(النساء )١٦له دونيا و رۆژى دواييش ،بهم
ش َه َداء َوالصالحينَ َو َح ُ
ڕيزبهندييه دهچێته سهرهوه ،تاكو ئهم پهيوهندييه جۆرييه له نێوان خودى خوداى ڕهحمان لهگهڵ ئهم
كهسه دروست دهبێت ،كه ههردهم له ناخهوه بهرز دهبێتهوه و له زيادبوون دايه ،چونكه كهسايهتى
ئهم پهيامبهره ئهلقهى بهيهك گهياندنه له نێوان ذاتى خوداى ڕهحمان لهگهڵ ئهو كۆمهڵه و مرۆڤانهى
كه دهيانهوێت بههۆيهوه ببنه ئيماندار ،ئيمان به خودى پهيامبهر زياد دهكات ،ئێمان به ذاتى خوداى
ڕهحمان زياد دهكات ،ئيمان به ڕۆژى دوايى زياد دهكات ،ئهوهيه پله پلهدارييهكان (مراتب)ى
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ئيمان ،ئهم (االيمان بضع وستون) ،ياخود(بضع و سبعون شعبة)(أباهريرة) .بهم جۆرهو به بهردهوامى
و بهو پراكتيزهكردنه جۆرييه(نوعيه) به ڕيزبهنديى دابهزين ڕهههندى مهعريفيهى پێغهمبهر
(عليه السالم و البركات)
و البركات) لۆ ڕهههندى ئيمان دهردهچێت ،ئهوكات به كردهيى لهگهڵ خودى پێغهمبهر
ههست به حاڵهتێكى تر دهكات.
(عليه
لۆ نموونه" زۆر جار له فهرموودهكان پرسيارو وهاڵم ههيه ،هاوهڵ بهرامبهر پێغهمبهر
السالم و البركات) دانيشتووه كه وهاڵم دهداتهوه ،سهرهتا دهڵێ( :فداك أبى وأمى يارسول هللا) سهير دهكهين
لهزۆربهى فهرموودهكان ئهمه له خۆڕا (عفوي)و بهبێ زۆر له خۆكردن و پاڵهپهستۆيه ،ئايا ئهمه
چۆن ههڵدهسهنگێنرێت؟ بهكردهيى له بوارى ئيمانه ،ئهى باشه ئهم ئيمانه چۆن دروست بووه؟ بهم
ڕيزبهندييهو بهم نهوعيهتهى بهم جۆره پێوهى خهريك بوون ،به(ممارسة)و به كردهيى ئايهت دێته
خوارهوهو ئهبوبهكر له دوتوێى موصحهف بهجێى ناهێڵێت ،بهڵكو كه دهچێته ماڵهوه لهگهڵى دهبێ و
به دواداچوونى لۆ دهكا ،ههتا ئهو حاڵهته له ناوهوهى دروست دهبێت ،لۆيه كهسايهتى رهسول
رهسوله.
(عليه السالم

(عليه السالم و البركات)

بهرزى ئيمانى هاوهاڵن به پێغهمبهر
ڕۆژهك پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) له نێو بازاڕ پێويستى به شايهتهك دهبێت ،هيچ كهس له
دهوروبهر نابينێت ،مامهڵهيهكى ههيه لهگهڵ كابرايهكى جوولهكه ،كابراى جوولهكه شايهتى لێ
دهوێت ،پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) له دهوروبهرى هاوهڵێك ههيه بانگى دهكات دهڵێ وهره شايهتيم لۆ
بده ،ئينجا دهڵێ :تۆ شايهتى لۆ دهدهيت؟ هاوهڵهكه دهڵێ :بهڵێ ،بهاڵم بۆ زانين هاوهڵهكه له بنهڕهتدا
ئاگادارى بابهتهكه نهبووه و نازانێت كێشهكه چييه؟ (سين و جيمێك)ى نهكرد ،كهچى شايهتى لۆ
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دا ،فهرمووى :رسول هللا چۆن دهڵێت بهم جۆرهيه ،كابراى جوولهكه
دهرفهتى نهماو دانى پێنا و ئيشهكه پێكهات ،كه گهڕانهوه ،پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) لهگهڵ هاوهڵهكه
بهدهم ڕێگهوه لێى پرسى ،چۆن بوو له نێوان دڵى خۆت و خۆت سێ و دوانت نهكرد ،دڵت له دڵ
نهدا ،يهكسهر بهو جۆره شايهتيت دا كه من گوتم؟ له منيشت نهپرسى بابهتهكه چۆنهو چۆن نييه
تاكو تۆ ئاوا بڵێيت ،گووتى :يا رسول هللا من تۆم به دهستپاك (امين)ى نێوان زهوى و ئاسمان
داناوه ،به پێناو (وسيط)م داناوى ،من باوهڕم بهوه هێناوه كه دهڵێى الى خوداى ڕهحمان وه
ئايهتهكانم لۆ دێنه خوارهوه ،چۆن ئيمان ناهێنم له نێوان تۆو جولهكهيهك كه كێشهيهكى وا ئاسان
ههبێت؟ ئهمه دهگاته حاڵهتى بهڵگه نهويستى.
لۆ نموونه" چۆن كابرايهك نان دهخوات كهوچكهكه لۆ الى گوێى نابات و ههر لۆ الى دهمى
دهبات ،چۆن دهڕوات به حاڵهتى سروشتى دهڕوات ئهويش لهسهر دوو قاچ ،ئهمه لهناو ناخى
خۆشهويستى(حب)يهوه موگناتيسيهته لۆ خودى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ئهوه دهبێته ئيمان ،نهك
ياسايهك لۆ كارنامهى نێوهخۆيى له نێو فهرموودهكان ههبێت و ئێمهش جێبهجێى بكهين ،نهخێر
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ئاواى نهگوتووه ،هاوهاڵنيش ئاوا نهبووينه ،لۆيه خۆشهويستى خۆى
كردۆته بنچينهيهك و بنهڕهتێك له ئيمان ،ئيمان هێنان به خودى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات)،
فهرموودهكه له بوخارى و موسلم ههيه كه دهفهرمووێ( :ال يؤمن احدكم حتى اكون أحب اليه)
وشهى (أحب) له ڕووى (تفضيل)ه وهكو (أحسن)( ،حسن) ههيه ،بهاڵم (أحسن)يش ههيه ،واته"
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(عليه

نهك تهنيا خۆشى بوێت ،نهخێر بهڵكو دهبێت له الى خۆشهويسترين كهس بێت ،ئينجا پێغهمبهر
السالم و البركات) (تفضيل)هكهى لۆ باس دهكات (من ماله و ولده) .له گێڕانهوهيهكى تر له مسلم
دهفهرمووێت( :و والديه) ،لێرهش ڕاناوهستێت دهفهرمووێت( :و نفسه الذي بين جنبيه) .چۆن ئهم
خۆشهويستيه دروست دهبێت؟ ئايا به رێگهكانى نێو پهرتووكى سيڕه؟ نهخێر ،لۆيه مامهڵهكردن
لهگهڵ خودى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) وشكه ،مامهڵهيهكى ئهتهكێتى ،مامهڵهيهكى ياسايى،
فهرمووده دهڵێ ..بهڵێ جێبهجێى دهكهين ،دهڵێ ريش بهجێبێڵن بهجێى دێڵين ،سيواك بهكار بێنن
بهكارى دههێنين ،له نوێژ بهم شێوازه رابوهسته ،وادهكهين ،بهاڵم ناوهوهمان وانييه ،ئهگهر
ههموومان لهگهڵ يهكتر ڕوون و ئاشكرا بين ،ئهوا ئيمانداران دان بهم حاڵهتهدا دهنێن .كهواته"
جێبهجێكردنى فهرموودهكانى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بهڵگه نييه لۆ خۆشهويستى ئهو موبارهكه ،له
بنهڕهتدا بهڵگه نييه لۆ ئيمان هێنانيش به خودى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) .لهوانهيه بڵێين بهيانى
دووبهيانى كۆمهڵێكى زۆر له رۆژئاواييهكان له ڕێگهى تاقيكاريدا راستى فهرموودهكانى ئهم
پێغهمبهرهيان(عليه السالم و البركات) لۆ ئاشكرا دهبێت و ههرچى فهرموودهكانى هێناوه جێبهجێى دهكهن،
بهاڵم مهرج نييه ئيمانى پێ بهێنن .ئهوهتا كابراى ميسرى چووه نهخۆشخانهيهكى ئهڵمانى كه تا ئيستا
له فرانك فۆرت ماوه ،كۆمهڵێ نهخۆشى ههبوو چارهسهريان به دهرمان نهبوو ،ئێستا له ڕێگهى
ڕۆژووگرتنهوه نهخۆشهكان چاره دهكات ،كه نهخۆشهكان دهچنه ئهم شوێنه نهخۆشيهكهيان دهست
نيشان دهكهن و دهڵێن ئهو كۆمهڵه نهخۆشييه لهڕێگهى بهڕۆژووبوونهوه چارهسهر دهكرێن ،ئهوهتا
ڕۆژنامهنووسێكى ميسڕى دهچێته الى بهڕێوبهرى نهخۆشخانهكه سهير دهكات له پشت سهرى
نووسراوه( :صومو تصحوا) بهرژووبن تهندروستيتان لۆ دهگهڕيتهوه.
ئيمامى عومهر(رهزاى خواى لێبێت) له چى ههڵدهگهڕێتهوه؟
دهبێ ئێمه ئهم خۆشهويستييهى دروست بكهين ،خۆشهويستييهكى قورئانى ،بهاڵم ئهم
خۆشهويستييه چۆن دروست دهبيت؟ تهنياو تهنيا دهبێ ئێمه وهكو ئهبوبهكر مومارهسه بكهين ،چۆن
مومارهسه دهكرێت؟ به ڕيزبهندى دابهزين بچينه خزمهت قورئان ،چ بكهين لهگهڵ ريزبهندى
دابهزين؟ لهناو قورئان كهسايهتيى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دهربێنين ،ئهوهيه ژيان و ممارهسه
كردن لهگهڵ پێغهمبهرى(عليه السالم و البركات) و سيفهتى نبووهت و پاشان سيفهتى ريسالييهت دروست
دهبێت ،كه ئهم دهفهرمووێت( :ال يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه) ،فهرموودهكه زۆر باسكراوه،
پێشهوا عومهر دهزانێت ڕاستگۆيى له نێوان خۆيى و خوداى رهحمان خاڵێكى بنچينهييه و دهبێ
لهگهڵ خوداى ڕهحمانى خۆى راستگۆ بێت ،لۆيه دهبێت پێشهوا عومهر لهگهڵ خۆشى راستگۆ بێت،
لۆيه يهكهمين كهسه دهڵێ  :يا رسول هللا(عليه السالم و البركات) بهڵێ تۆم له سامان و ماڵى خۆم زياتر
خۆش دهوێت (له سامانى گوازراوهو نهگوازراوه) ،له منداڵهكانم زياترم خۆش دهوێيت ،له باوك و
دايكم زياترم خۆش دهوێيت ،بهاڵم وهللا خۆم له تۆ زياتر خۆش دهوێت ،فهرمووى( :ال يا عمر) لهو
كاتهدا عومهر دهبێت چى بكات؟ وهستا و پێداچوونهوهى لهگهڵ خۆى كرد ،چونكه دهبێ به كردهيى
(عليه السالم و
پێغهمبهرى(عليه السالم و البركات) خۆش بوێت نهك تهنيا ياساكان و فهرموودهكانى پێغهمبهر
البركات) جێبهجێ بكات ،پێداچوونهوهيهكى خێراى نهوعيى كرد ،ههڵگهڕانهوهيهك لهناوهوهى
دروستبوو ،يهكسهر فهرمووى( :األن يا رسول هللا) ،پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ئامێرێكى له اليه
9

وهىئيمان
زيندوكردنه 


نۆزده

وانهى
 

دمحمرافععبدالقادر 

ناخى مرۆڤهكان دهخوێنێتهوه ،فايل فايل دهزانێت كهموكوڕيى چييه(،بهبێ وێكچواندن) چۆن له كارتى
(عليه
خوێندن كۆمهڵه وانهيهك ههيه ،له وانهيهك كهوتى هێڵى سوورى به ژێردا دهكێشرێت .پێغهمبهر
السالم و البركات) بهم جۆره مامهڵه لهگهڵ هاوهڵهكانى دهكات ،سهير دهكات به كردهيى ئهوه له فاڵن
شوێن كهموكورتى ههيه ،لۆيه كاتێك بينى به كردهيى پێشهوا عومهر گهيشتۆته ئهم ئاسته،
فهرمووى( :األن يا عمر) .لۆيه له ريزبهنديى دابهزين (ترتيب النزول)ى قورئان كهسايهتى تهواو
(متكامل)ى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات)مان لۆ دهخاته روو ،ئهمه ههمووى پهيوهندى ستوونى خوداى
حمانه كه پێغهمبهرمان(عليه السالم و البركات) لۆ پێشكهش دهكات ،نهك ئێمه ،نهك كهسێك بێت پێناسهى


ڕه
(عليه السالم

(عليه السالم و البركات)
ىڕهحمان ههرجارێك به گرتهيهك پێناسهى پێغهمبهر
بكات .خودا 
پێغهمبهر
و البركات) دهكات ،كۆمهڵه ئايهتێكى سهرهتا پێناسهى ناوهوهى وكۆمهڵه ئايهتێكى تر باسى ئيمانى و
كۆمهڵه ئايهتێكى تر باسى پهيوهندى ئهو پێغهمبهره(عليه السالم و البركات) دهكات ،لۆ؟ چونكه مامهڵه لهگهڵ
خودى خوداى ڕهحمان دهكات ،لهبهر ئهوهى ئايات زۆرهو به ئاشكرا دهڵێم ئهمه ههمووى بهئيمانهوه
پهيوهسته ،كۆمهڵێك ئايات پهيوهسته به خودى پهيوهندى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) لهگهڵ چوارچێوه
خێزانييهكهى ،له ههموو خێزان و كچهكانى كه ئاياتى لهسهر ههيه ،ئهمهش ئيمانه ،واته" ئهگهر ئهم
ڕهههنده له ناوهوهى ئێمه نهبێت ئهوا ئهم ڕهههندهى ئيمانمان كهم و كورتى تێدايه ،پێويست ناكات
ئێمه بڵێين خێزانهكانى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بهڵكو دهبى بڵێين دايكهكانمانَ ( ،وأ َ ْز َوا ُجهُ أُم َهات ُ ُه ْم
)(االحزاب ،)١دهبێ ئيمان بهمه بێنين كه عائيشه (ڕهزاى خواى لێبت) كه ناوى دههێنرێت لهپلهو پايهى دايك
سهير بكريت نهك خێزانى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ،جۆره وشكى و زبرييهكى جۆريى ههيه،
چونكه ئهمه دهبێ ئيمانى پێ بێنين و مومارهسه لهسهر ئهم حاڵهته بكهين ،خهديجه دايكى ئيماندارانه
نهك خيزانى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ،به گوێرهى ئهو خێزانه ،بهاڵم به گوێرهى ئێمه چييه؟ دايكه
( َوأ َ ْز َوا ُجهُ أُم َهات ُ ُه ْم) لۆ ئهو خێزانه ،بهاڵم لۆ ئێمه دهبێته دايك ،پێويسته مومارهسه لهسهر ئهو حاڵهته
بكهين ،ئهوهيه ئيمان هێنان به خودى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات).
لۆيه كۆمهڵه ئاياتێك ههيه كه خوداى ڕهحمان پهيوهندييهكانى لهنێوان ئێمهو خودى
(عليه السالم و البركات)
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ديار دهكات ،به تايبهتى پێناسهى پلهو پايهى پێغهمبهر
سمي ٌع
لهالمان ،لۆ نموونه" ( َيا أَيُّ َها الذينَ آ َمنُوا َال ت ُ َقد ُموا َبيْنَ َي َدي ّللا َو َر ُ
ّللا َ
ّللا إن َ
سوله َواتقُوا َ
ص ْوت النبي)
علي ٌم)(الحجرات )١ئهمه پێشهكييه ،پاشان) :يَا أَيُّ َها الذينَ آ َمنُوا َال ت َ ْرفَعُوا أ َ ْ
َ
ص َوات َ ُك ْم فَ ْوقَ َ
ئهگهر سهير بكهين چ جۆره ياسايهكه و بابهتهكهى چهنده بهرجهسته كردووه؟ (يَا أَيُّ َها الذينَ آ َمنُوا َال
ص ْوت النبي َو َال ت َ ْج َه ُروا لَهُ ب ْالقَ ْول َك َج ْهر بَ ْعض ُك ْم) ،لۆ؟( أَن ت َ ْح َب َ
ط أ َ ْع َمالُ ُك ْم
ت َ ْرفَعُوا أ َ ْ
ص َوات َ ُك ْم فَ ْوقَ َ
َوأَنت ُ ْم َال ت َ ْشعُ ُرونَ )(الحجرات) كێشهكه لێرهيه وشهى(حبوطي عهمهل) له قورئان به كوفر هاتووه،
لهوانهيه لێره كابرا نهشزانى ئيشهكهى بكات ،كهواته" دهبێت پێشوهخته مومارهسهى بكات ،زهمينه
له ناخى خۆى دروست بكات لۆ ئهوهى بزانێت كه چۆن مامهڵه لهگهل خودى ئهم (رسول هللا)ه
ص َوات َ ُك ْم) ،پاشان( َو َال ت َ ْج َه ُروا لَهُ ب ْالقَ ْول) تهنانهت گرتهيهكى سهير ههيه وشهى
دهكاتَ ( ،ال ت َ ْرفَعُوا أ َ ْ
(عليه السالم و البركات)
ى پێوهى دياره ،بهاڵم وشهى
(النبى) له قورئان تايبهتيهكان (خصوصية)ى پێغهمبهر
(الرسول) نهخێر پهيامبهرايهتيى (الريسالية)ى زياتر پێوه دياره ،لۆيه زۆربهى ئايات كه به (النبي)
دهست پێ دهكات تايبهتمهندييهكانى كهسايهتى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) به ياسايى دهكات ،بهاڵم
پهيوهسته به مهسهلهيهكى ئايينيى به بنچينه (أصل)ێكى ئيمانيى ،بهاڵم زياتر بۆ خودى ئهو خۆى
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دهگهڕێتهوه ،بهاڵم وشهى (رسول) لۆ ڕهسول و ههموو جهمعى ئيمانداران دهگهڕێتهوه ،واته" ئهو
ڕهسولهكهيه ،ههرچى نهبييهكهيه پهيوهندى وان لهگهڵ خودى ئهو ڕوون وئاشكرايه ،كهواته" دوو
جۆر پهيوهندى ههيه:
يهكهم :پهيوهندى نهبييهكه ،واته" پهيوهندى ئيماندارانه لهگهڵ خودى نهبييهكه.
دووهم( :الرسول) بريتييه له خودى پهيوندى رهسول لهگهڵ ئيمانداران لۆيانى.
ص ْوت النبي َو َال ت َ ْج َه ُروا لَه ُ ب ْالقَ ْول َك َج ْهر
لۆيه دهفهرمووێتَ ( :ال ت َ ْرفَعُوا أ َ ْ
ص َوات َ ُك ْم فَ ْوقَ َ
ض أَن ت َ ْحبَ َ
ط أ َ ْع َمالُ ُك ْم َوأَنت ُ ْم َال ت َ ْشعُ ُرونَ )(الحجرات ،)٢لۆيه ههركه ئهبوبهكر ئيمانى پێ هێنا،
بَ ْعض ُك ْم لبَ ْع ٍ
(عليه السالم و البركات)
دهكرد پێغهمبهر لێى دهپرسييهوه چيت گوت؟ دهبوا
زۆرجار كه قسهى لۆ پێغهمبهر
ديسان ئهبوبهكر دووبارهى بكاتهوه ،دهترسا نهوهك ئهم ئايهتهى لهسهر بێته دى .ئهمه دهربارهى
(دهنگ) ،ئهى چۆنه دهربارهى پێشنيار له سهر خودى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بخاته ڕوو! لۆ
نموونه بڵيين يارسول هللا ئێمه بهم شێوازه له ڕێگهى فاڵن پهرتووك ئيمان دێنين ،يان يا رسول هللا
ئێمه له ڕێگهى فاڵن نووسهر و فاڵن پهرتووكى سيڕه تۆ دهناسين ،ئايا ئهوه بهكردهيى ڕهفعى
ض)،
صهوته يان نا؟ نهك لۆ دهنگَ ) :و َال ت َ ْج َه ُروا( وشهى ( َج ْهر) (لَهُ ب ْالقَ ْول َك َج ْهر بَ ْعض ُك ْم لبَ ْع ٍ
ياخود دهفهرموويتَ :
ضا)(النور ،)١٦تهنانهت
عاء َب ْعض ُكم َب ْع ً
عاء الرسُول َب ْينَ ُك ْم َك ُد َ
(ال تَ ْج َعلُوا ُد َ
بانگكردنيش دهبێ له مهقامى نبووهت و ڕيسالهت بێت ،ئهوه مامهڵهيهكى (شفاف)و نهوعييه ،نهك
ي
كه بهم جۆرهى باسكرا ،ياخود دهفهرموويتَ ( :يا أَيُّ َها الذينَ آ َمنُوا إ َذا نَا َج ْيت ُ ُم الر ُ
سو َل فَقَد ُموا َبيْنَ َي َد ْ
ص َدقَةً َذل َك َخي ٌْر ل ُك ْم َوأ َ ْ
ّللا َ
ور رحي ٌم)(المجادلة.)١٢
ط
غف ُ ٌ
ن َْج َوا ُك ْم َ
البركات)َه ُر فَإن ل ْم تَجدُوا فَإن َ
(عليه السالم و
شێواز(نمط)ێكى دياريكراو بوو ،ويستى تهواوى خوداى ڕهحمان
پێغهمبهر
بوو له سهر خودى ئهم كهسايهتييه ،لۆيه كه دێت مامهڵهى لهگهڵ دهكرێت دهبێ بهگوێرهى ويستى
خوداى ڕهحمان مامهڵهى لهگهڵدا بكرێت ،لهوانهيه له ساتى قسهكردن بهتهنياش وشهى(التناجى)
سو َل)شتى تايبهتى خۆتان لۆ باسكرد
پستهپستكردنه به هێدى قسهكردن لهگهڵ يهكدا ( ،إ َذا نَا َج ْيت ُ ُم الر ُ
ص َدقَةً) صهدهقهيهك پێشكهش بكهن ،لۆ ،لهوانهيه لهساتى ئهم قسهكردنه قسهيهك
ي ن َْج َوا ُك ْم َ
( َبيْنَ يَ َد ْ
بكهن خوا پێى ناخۆش بێت ،صهدهقه كهففاڕهته لۆ ئهو حاڵهتهى ،بهاڵم كه ئاستى ئيمان بهرز بوو و
پێوانهكاريى (معيار) له ناوهوهى جهمعى ئيمانداران دروست بوو ،پێويستى به صهدهقهكردن نهما
(فان هللا غفور رحيم) ،ئيمان ئهم حاڵهته ديارى دهكات .لۆيه پهيوهندى ئێمه لهگهڵ خودى (رسول
هللا) دهبێ ،خوداى ڕهحمان چوارچێوهكهى دياريى بكات ،دهبێ ئيمانيش بهم دياريكردنه بهێنرێت،
ئيمان هێنانهكهش بهگوێرهى ڕبزبهنديى دابهزين بێت و دهبێ ڕيزبهنديى دابهزينهكهش ممارهسه
بكرێت ،ئينجا ئهم حاڵهته ئاست بهرزه جۆرييه له نێوان ئێمه و پێغهمبهر دروست دهبێت ،ئهو كاته
به كردهيى له حاڵهتێكى نهوعيى دهژين ،باوهڕتان ههبێت وهرگرتن و بهخشين (اخذ و عطاء)ێكى
راستهوخۆ له نێوان ئێمه و له نێوان خودى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دا ههيه ،چونكه ئهگهر بهاتبايه
(من ئهوه بهشتێكى بهڵگه نهويست دهزانم) ،جا ئهگهر خوداى ڕهحمان بيزانيبوايه كهسايهتى
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) مانهوهكهى وهك خود (كذات) بنچينهيهكه لۆ ئيمان هێنانى نهوهكانى تر،
ئهوا نهدهبوو پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) وهفات و كۆچى دوايى بكات ،كهواته" دهكرێ ئێمه لهگهڵيدا
ژيان دروست بكهينهوه ،بههۆى قورئان لهگهڵ كهسايهتى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بگهينه
ڕاستهقينهيى وهك كهسايهتييهكى پهيامبهريى(رسالية) نهبهويى(النبوي) ،نهك وهك (دمحم) .چۆن
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دهتوانين ئهو كهسايهتييه بدهين به پێغهمبهر(عليه السالم و البركات)؟ له پهرتووكهكانى سيڕه دهريبێنين و
بزانين لهناو خودى قورئان چ پلهو پايهو (مقام)ى دراوهتێ و ههر بهم جۆرهش مامهڵه لهگهڵ
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بكهين .له پهرتووكهكانى سيڕه باسكراوه كه مانگى ئهوهنده دايكى
سكهكهى گهيشتۆته فاڵنه قۆناغ ،له ساڵى ئهوهنده بهو جۆرهى له دايكبوو ،وابزانم ئهوه لۆ خۆشمان
رێك نييه ،لهوانهيه من خۆم لۆ خۆم پێم ڕێك نهبێ ،جا چۆن لۆ خودى ئهو موبارهكه بهو شێوه
مامهڵهى لهگهڵ بكهين؟ لۆ خودى خۆم لهوانهيه دهڵێم ژيانم له فاڵن كات دهست پێ دهكات ،ئهوهى
دهمێنێتهوه ههو نييه ،ئهى چۆن لۆ ئهو بهم جۆرهى بێت؟ لۆيه گرتهكانى حهق و راست لۆ خودى
پلهو پايهى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) تهنيا له قورئان دا ههيه.
بهشێك له هاوهاڵن داواى دهست لهكاركێشانهوهيان كرد!
ژيانى سهرهتا له قورئان وهردهگيرێ ،ئينجا دهتوانين بچينه نێو بوخارى و فهرمايشتهكانى
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دهربارهى (السمع والطاعة) لهوێ وهردهگيرێ ،بهبێ زۆر له خۆكردن و
ههست بهتهنگانهيى بكهين ،ئهم ئۆتۆماتيكيهته ئهو كاته دروست دهبێت كاتێ دهچين دهست نوێژ
دهشۆين و دهڵێين :رسول هللا(عليه السالم و البركات) بهم جۆره دهست نوێژى شوشتووه .له بوخارى
فهرمووده ههيه ،لهوانه كه عبدهللا بن عومهر(رهزاى خواى لێبێت) دهپژمى زهردهخهنهى دهكرد .رۆژێك
كۆمهڵێك له گهنجان لێيان پرسى تێبينيمان كردووه كه تۆ دهپژميت زهردهخهنه دهكهيت؟ وهاڵم
دهداتهوه :بهم جۆره رسول هللا (عليه السالم و البركات)م بينيوه (هكذا رأيت رسول هللا (عليه السالم و البركات).
لهكاتى حهج ،ياخود لهم جێيهى كه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) موبايهعهى لێ وهرگرتبوو( :إ ْذ
(رهزاى خواى لێبێت)
ت الش َج َرة)(الفتح ،)١٤پاش وهفاتى پێغهمبهر(عليهى السالم و البركات) عومهر
يُ َبايعُون ََك ت َ ْح َ
بهههمان جێگهدا تێپهڕ دهبێت ،هاوهاڵن سهيريان دهكرد له جێگهى دياريكراو دا قاچهكانى دادهنا،
ئاژهڵهكهش به دهورى دارهكهوه دهسوڕێنێتهوه .ئينجا له دارهكهى گرێ دهدات ،جارێك و دوو و سێ
(عليه
جار ،رۆژێكيان هاوڕێكهى لێى دهپرسێت لۆ وهدهكهى؟ دهڵێ :كاتى خۆى له خزمهت پێغهمبهرى
(عليه
السالم و البركات) بينيم ئهوهاى كرد ،لۆيه دهمهوێت قاچم لهو جێگهيه دابنيم كه به كردهيى پێغهمبهر
السالم و البركات) قاچى لهسهر داناوه.
پاش وهفاتى كۆمهڵێك له هاوهاڵن بهرگهى وهفاتى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات)يان نهگرت لۆيه
نامهى دهست لهكاركێشانهوهيان پێشكهش كردو داوايان كرد دهست لهكار بكێشنهوه ،يان
بگوازرێنهوه لۆ جێگهى تر.
(عليه السالم و البركات)
(رهزاى خواى لێبێت)
وهفاتى كردبوو له
 ،كه پێغهمبهر
يهك لهمانه بيالل بوو
بانگدانيش پچڕا .ههتا ئهبوبهكر ههبوو ههر عهرزو حاڵى پێشكهش كرد ،بهاڵم چهند جارێك
ڕهتكرايهوه ،لهسهرهتا خهاڵفهتى عومهر(رهزاى خواى لێبێت) عهرزو حاڵى پێشكهش كرد ،ئهم جارهى
قهبوڵ كرا ،ناردى لۆ واڵتى شام (ديمهشق) ،پێشهوا عومهر له دواى حهوت يان ههشت ساڵ
گهشتێكى لۆ شام ئهنجام دا ،بيالليش پێشوازى لێكرد و پێكهوه دانيشتن ،كۆمهڵيك له خهڵكى شام
(ديمهشق) پێداگريان له پێشهوا عهمهر كرد تاكو داوا له بيالل بكات لۆ ئهوهى وهكو سهردهمى
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بانگێك بدات ،له ساتى گفتوگۆ داوا له بيالل دهكات بانگ بدات ،ئيتر سێ
جار داواى لێبوردن دهكا و دهڵێت :ئهگهر فهرمانت فهرمانى برايهتييه ئهوا ڕهتى دهكهمهوه ،بهاڵم
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ئهگهر وهك ئهميرى ئيمانداران فهرمانم پێدهكهى گويڕايهڵيت دهكهم ،خهڵكهكه پێداگرى لهسهر
پێشهوا عومهر دهكهنهوه ،تاكو بهكردهيى بانگهكهى بدات ،پێى دهڵێ( :امير المؤمنين)م فهرمانت پێ
دهكهم ،دهچێته سهر جێگهيهكى بهرز و دهست دهكات( :هللا أكبر ..هللا أكبر) ههتا دهگاته (أشهد ان
دمحما ً رسول هللا) ئێتر پێى تهواو ناكرێت و بانگهكهى دهپچڕێت و ڕادهوهستێت ،ئهوهيه ڕوونى
(عليه السالم و البركات).
(الشفافية) لهگهڵ خودى رسول هللا
بهرێزانم تا ئهم حاڵهته دروست نهبێت ئيمان الوازو بێتوانايه (ركيك)ه ،ئيمان (جزئي)ه،
ياخود ئيمانمان نهخۆشه ،ميكرۆبێكى نهوعيى تێدايه ،دهبێت پێداچوونهوهى لۆ بكرێت.
(عليه
داواكارين خوداى ڕهحمان لۆخاتر گهورهيى و ئهو ئيمانه بهرزهى كه ئهو (رسول هللا)
السالم و البركات) ههيبوو ،لۆ خاترى ئهو ههموو خۆشهويستييهى كه ئهو جهمعه موبارهكه ههيان بوو لۆ
خودى (رسول هللا)(عليه السالم و البركات) ،هۆكارهكانى ئيمان هێنانمان لۆ ئاسان بكات ،ئێمهش وهكو
ئهوان ئيمان بهێنين ،وهكو ئهوان ئهم پێغهمبهره(عليه السالم و البركات) خۆشهويست و نازدارهمان
خۆشبووێت.
ئهوه كۆتا وانه بوو لهوانهكانى چۆنيهتى بنياتنانهوهى ئيمان.
بهههڕێزان ئهگهههر پێتههان بههاش بێههت يهههك دوو ههفتههه پشههوو بههدهن ،پاشههان ) بهههگوێرهى تهههرتيبى نههزول
دهست دهكهينهوه به وانهكانى (أسماء هللا و أفعاله ،ههروهها ئهگهر پێتهان بهاش بێهت لهه پێهن شههم لهۆ
جومعه يان لۆ ڕۆژێكى ديكه دهيگۆڕين.
أقول قول هذا وأستغفر هللا لي ولكيم سيب ان ربيك رب العيز عميا يصيفون والسيالم عليى المرسيلين
وال مد هلل رب العالمين.
(و السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته)
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