بناء الذات A1
بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
بهفهضل و كهرهم و تهوفيقی خوای ،دهست بهدهرسهكانی خۆمان دهكهين ،ئهويش پاش قهطعی چهندد
مانگ ،له تهقديری خوای ،وه خهلهل به تهصهوری خۆم ئهمن خۆم بويمه ،كه ئدهو فهترهيده و ليقائده
موبارهكانه قهطع ببی لێمان ،ان شاءهللا ههموو اليدهكمان دوعدای ئدهوهی بكدهين ئدهو تدهقصديرهی كده
لهمندددا هددهبووه ئ دهو سددهبهبه ان شدداءهللا خددودا ب دهلوطف و كددهرهمی خددۆی ئيحاحددی بك دا ،حددهحم لێيدده
خطوطی عامی ئهو دهرسدانه لهخحمدهتتان بده حدس بكدهم ،دهرسدهكانمان وهكدو درووسدی سدابيقه نييده
موحاضرات بی ،ئيننهما نييدهتدی ئدهوهمان ههيده ان شداءهللا ذهواتدی مدوئمينی ندهوعی كدهباری تدهعاال
ئهوصافی دايه لهقورئان ،وه رهسدول هللا محمدد صدلی هللا عليده وسدلم ندهماذجی يهكدهمی لدێ دروسدت
كرديه ،به تهوفيق و بهلوطفی خواى ان شاءهللا نييهتی ئهوهمان ههيه نهفسی ذهوات ئيعداده بكرێتدهوه،
لۆيێ موحتهمهله له بابی موحاضهرهو ليقائی عابر دهربچين مهوضوع لهبۆ بهعحه جدهوانيب ئدهويش
موتابهعه مهقسوديشمان له موتابهعه فعلهن ذاتهكه ببته ههدهفی تهغير ،موتتدهفقين لده سدهر وهی ئدهو
كيانه ئينسانييه ،باری تهعاال له قورئان جوملهك مواصهفاتی تهغيری پێدايه ،وه رضوان كه بيطاقهی
دخولی جهننهته درايته دوو فيئه بهس ،ئهوانيش موتتهقين و مؤمينينن که ئهگهر نهيانتانی بگهنه ئه و
موستهوايه تهقواو ئيمانی حهق كه بداری تدهعداال لده قورئدان ذيكدری كردينده ،مواصدهفداتی لدۆ داناينده
ئهگهر نهگهيشتنه ئهو موسدتهوايه ئدهوهی ئدهمن عديلمم پدێ گهيشدتب رضدوان تدهحصديل ناكدهن وه لده
جهننهتيش مهحرومن ،پاشان نوقطهی دی مهعلومتانه باری تهعاال له قورئان تهئكيد له سدهر داخيلدی
ئينسانی كرديه ،تهغيدر لده داخيلدی ئينسدان كرايده ئدهوجا پاشدان خداريج تدابعی بدووه ،ئدهو تدهغيدره لده
چۆنييهتی وهرگرتنی ئيمان يا له ئوسلوب تهطبيدق كردندی مهنهدهج خهلدهل دروسدت دهكدا لدهماهيدهتی
تهغير ،ئهو وهختی ئهو نهوعيهته به خهلهلهوه ديسان دێته وجدود ،ئيدذهن تدهئكيددمان لده سدهر داخيلده،
تهغيری داخيل بهو مواصهفاتانهی كه باری تهعاال له قورئان داينايه ،لهبۆ تهقسيمی ذهوات تهصنيفی
ذهوات ،هدهتا ئددهو ذاتده دهگاتدده سدهقفدی ئيمددان تدهقواو ئيمددانی حددهق ئدهو وهختدده دهكدر بددرێين دهتدان
رضوان هللا تهحصيل بكدا ،وه ئدهو ندهماذجده قهديماندهی كده وهكدو ئوسدطوره بدهحدس دهكدر  ،ئدهوان
ئيعاده بنهوه به حهقيقهت له سهر وجود ،نوقتهی دی به فهضلی خوای مدهوجودين لده بدابی ئهسدلهمه،
موسڵمان بوون ،ههتا حهددهك مهعلوماتمان ههيده وه دهكدر خۆمدان بده موسدڵمان تدهعريدف بكدهين،
ئهوهی كه حهديسه مهشهورهكه مهوجوده ئهو ئهڕكانانهی كه پێمان كرايه ظاهيرهن لده خۆمدان ئيجداد
بكهين ،ئهمما ديسان تهئكيد له موراجهعهی قورئانی موالحهحهی ئهوه كرايه بهس موئمين و موتتهقی
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دهچتده جدده نندهت ،ئيددذهن موسدليم ذيكددر نهكرايدده لده قورئددان ،دهبدی فيعلددهن ئدهو موسددڵمانه مهرحهلددهك
فهوقی ئينتيقال بكر لهبۆ مهرحهلهك بهرحتر ئهويش به ئيجادی مواصهفاتی ئيمانی و تهقوايی ،ئدهو
ئيسالميهتهی كه ئيستا ئێمه پێوهی خهريكين حهلهقهی وهسهطه له قورئان حهلهقهك قهليقده دهبدی حوو
ئينتيقددال ببددی ل دهو ئيسددالميهته لددهبۆ ئيمددان ،ئددهو حالدده قهليقيدده ئيسددالميه جوملددهك موعانددات ،جوملددهك
تددهعبيڕاتی سددلبی كدده موحتهمهلدده لدده حۆربددهمددان خددافی نددهبی الی حۆريمددان ئاشددكرابی ،جوملددهك
ئهحاسيسی غێر سهليم وهك موعاناتهكی ئيحساسی پێ دهكهين ،دهبی ئهوه ئينتيقال بكدر لده ئدهثندای
تددهغير لددهبۆ ئددهو نهوعدده ئيمددا نييددهی كددهباری تددهعاال تهوصدديفی كرديدده لدده قورئددان ،نددهخۆ ئددهو ذاتدده
موسڵمانه خوانهكا له دائيرهی ئيسالم نهقل دهبی لهبۆ دهوائيری تكه كه قورئان بهمهكشوفی ئيشدارهتی
لهبۆ دهكا ،فه مهخسهدمان لدهو جهمعده موبارهكده ان شداء هللا ئيلتيقائاتمدان ئيسدالميات نييده ئينندهما تده
ئكيددد لهسددهر بوعدددی ئيمددا نييدده ،ئيمددانی روئيددهی ئهرضديش نددا ،ئيمانددهك روئيددهی قورئددانی ،لددۆيێ بده
صهراحهت دهرێم ئهو مهوضوعانه جوملهك ماندى بوونی تێدايده ،صديراعهكه مدهڕيدڕه ،قاسديه ،ئدهو
ذاته فيعلهن دهبی ئيسدتعدادی خدۆی وهربگدری لدۆوهی فيعلدهن لده حهلهبدهی صديراع بتدانی رابد بدی،
بهتهصهوری خۆم قاس ترين حالهته ئهو فهترهيدهی كده ئينسدان لده دائيدرهی ئيسدالم ندهقل دهبدی لدهبۆ
دائيرهی ئيمان ئيحساسی پێ بكا ،ئدهمما پاشدان ئدهو ئيسدتيقراره ،ئدهو ئينشدراحه ،ئدهو ئيطميئنانده ،كده
باری تهعاال ذيكری كرديه له قورئان نهتائيجی نهجاحی ئهو مونافهسهو سيباقهيه لهگدهر ئدهو هدهموو
جوملدده ئهحداثانددهی كهلدده دهوروبددهرو بيئددهمددان م دهوجددوده ،بيلن دهتيجدده نهموذهجددهك نددهوعی جوملددهك
مواصهفاتی ههيه كهباری تهعاال له قورئان لهسورهتی فورقان له سورهکانی تكه بهئاشكرا تهوصيفی
دهكا ،ههتا دهگاته موستهوای ئيمانی ،وهكو عهرحم كردن له شوبهه ليقائه قهصديرهكهی پێشدتر  ،كده
ئددهوڕۆ ئددهو وهضددعه ريجددالی دهو  ،بدداری ت دهعدداالش لدده قورئددان كهليمدده ی رهجددولی لدده بددۆ ذهك دهر
ئيسددتعمال نهكرديدده ،صدديفاتی نێراتددی ،ئيننددهما صدديفهك ئيمانيده پاشد جوملددهك موعانددات و جوملدده ك
ئيعتيباراتی موعهييهن ئهو ذاته دهيگاتێ ،ئاخر وهسفی ئهو ئيمانيه ئهو رجولهته ئهگهر خوا موعينمان
صددَ قُوا َمدا َعا َهد ُدوا ل
هللاَ َعلَيْد ِه
ِين ِر َجدا صل َ
ب بتانين له خۆمانی تهوهفر كهين ،كه فهرمويتی( :م َِن ْالم ُْدؤ ِمن َ
ض َنحْ َب ُه َو ِم ْنهُم ملن َين َتظِ رُ َو َما َب لدلُوا َتبْددِيالا) (األحدحاب ٖٕ) هده مدوو موئميندهك رهجدول
َف ِم ْنهُم ملن َق َ
نييه ،دياره ئهو مهجموعهيهشن صادقن له گهر ئهو عهوده ،ئهو مدهواثيقدهی كده درايتده بداری تدهعاال
مهجموعهكيان وهكو ئهنبياء و روسول ،صدديقين ،صالحين ،ڕۆيشتينه ،مهجموعهكيشيان دهمينێن الی
قيام الساعة ،خودا لهوانمان بكا ان شاءهللا و تهعاال ،مهخسهدم له مهفهومی رجولهتيش كهذكرم كردن
مهوضوعی ذكورهت نييه ،چدونكی عدهكسدی وی لده قورئدان نسدووهت ههيده ندهك ئونوثدهت ،عيلمدهن
ضد ُكم ِّمددن َبعْ د )(آل
بدداری تددهعاال لدده قورئددان بهحسددی ذهكددهرو ئونثددای كرديدده ( ِّمددن َذ َكددر أَ ْو أُن َثد َبعْ ُ
2

عمددران )ٔ٩١ئددهمما نسددووهت و رجولددهت دوو سدديفهتی ئيمددا نييدده لدده جددهمعی مددوئمنين و موئمينددات
ئينتخاب دهكدرێن ،تهئكيدد لده سدهر ئدهو بوعدده ئيمدا نييده بدهرحه ده كدهين ،لدۆوهى فيعلدهن ئدهو جوملده
ئيعتيباره خيلقيه كه باری تهعاال ئهمهی لهو حهمانه لهو مهكانه خهلق كرديده ،بده ئيدرادهی موعهييدهن
ئهو حهمان و ئهو مه كانه جوملهك ئهشخاصی دهو قائم بن به ئهدای موهيمهی روسول ،له تهبشيرو
دون
ِين ُي َبلِّ ُُ َ
له تهنذيرو له شههادهت و له تدهبين لده تدهبليغ ببنده ئهئيمدهی هدودا ،ببنده وكدالؤ روسدل(اللدذ َ
هللا) (األححاب  )ٖ٩قائم بن بهو مهسدئوليهته ،ئدهو وهختدی
ِر َس َاال ِ
ت لِ
هللا َو َي ْخ َش ْو َن ُه َو َال َي ْخ َش ْو َن أَ َحداا إِ لال ل َ
لهوانهوه تاريخی ئيمانی دهست پێ دهكر  ،له قورئان باری تهعاال ئيشارهت له بۆ حالدهتدی تدهغيری
بيئدده رهبطددی كردتده ذهوات ،جوملددهك ئهشددخام مدهوجددودن لدده جێيددهك موعهييددهن ئددهوان قددائيمن بدده
تهغيری واقع ،والعكس ليس بصحي  ،واقع تهغيری ئهوان ناكا ،كهينێ ئهو ذهواتانده مدهوجدود بدوون
بهو مواصهفاتانه ئهو وهختی باری تهعاال خهيطی واقعی دهداته دهستيان ،لدۆوهی بتدانن تدهغيری پدێ
بكهن ،نهخۆ دائيمهن دهبی موسڵمان تابيعی واقيدع بدی ،بداری تدهعداال مدؤمينينی خدهلدق كرديده لده سده
ركوڕهى ئهرح ،ئهو ماددهی تهغير بی ،ئهو فاعل بی له سدهر كدوڕهى ئدهرح ،هدهتا نهتيجدهی نيهدائی
موعادهله كه ئده خيريهكدهی بده تدهمكين بده تدهوريث بده اسدتخالف د  ،وهسهطهكهشدی ئيسدتعماره لده
سهر ئدهرح( َواسْ د َتعْ َم َر ُك ْم فِي َهدا) (هدودٔ)ٙئهگدهر ئدهوه ندهبی تدهقيمی مهالئيكدهت لده حهمدانی حدهحرهتی
ك الد ِّد َماء) (البقدر ٖٓ)
ئادهمهوه به نيسبهت موسڵمانهكدهش دێتدهجێ (أَ َتجْ َعد ُل فِي َهدا َمدن ُي ْفسِ د ُد فِي َهدا َو َيسْ د ِف ُ
موسدددڵمانيش ئهگدددهر هۆردووكيدددان ندددهكا يدددهكددده كيدددان هدددهردهكا ،ئدددهمما ئهگدددهر هدددات ئدددهو ذهواتانددده
مهوجودبوون ،ئهو وهختی باری تهعاال وعودو مهواثيقی كه وهريگرتبی له مدوئمنين( ،مدن بندی ادم)
ُ
دور ِه ْم ُذرِّ لي د َت ُه ْم َوأَ ْش د َهدَ ُه ْم َعلَ د أَنفُسِ د ِده ْم أَلَسْ د ُ
دت ِبد َدر ِّب ُك ْم َقددالُو ْا َبلَ د )
نددهك مددن ئ دادهم ( ِمددن َب ِنددَ آدَ َم ِمددن ظ ُهد ِ
(األعددراف ٕ )ٔ١ف دههددهر رهسددولهك لهب دهنددی ئ دادهم ئهگددهر هدداتبی بدداری تددهعاال عهددودو م دهواثيقددی
نوێكردتهوه پێی ،وه ئهو دهورهيه ،الی قيدام السداعة ،جاريده بده بده قدائی خدودا وه بده بدهقائی كدالم هللا
لهسهر وجود ،ئيذهن ئههدافی دائيميمان له مهوجودين ،موئمنی حهق پێش وهفات بيطاقهی رضدوانی
پێدرابی ،ئهو موئمينه كه ئيش دهكا لهسدهرئهو كدورهی ئهرحه،لدهوبوقعده ئدهرحه ،مداددهی موغدهييدره،
جيهدداحی تدهغيددره ،كدده ئددهو خددۆی تدهغيددر بددووه ئددهو وهختددی بدداری تدهعدداال د تددهوفيقات دهداتدده ئددهو
موئمينه ،ههتا مواصهفاتی ئيمانی له و ذاته متدهوهفدر ندهبی بدهو نهوعدهی كده خدوا دهيدهو  ،وعدودی
هللا َينصُرْ ُك ْم)(محمد)١پاشان ( َو ُي َثب ْ
ِّت
خوای له ئاسمان ڕادهوهستی ،مهثهلهن كه دهفهرمی (إِن َتنصُرُ وا ل َ
هللا)مددهكشددوفه هللا نهصددرهت دهدر ؟ هللا خددۆی مددهنصددوره ،خددۆی
أَ ْقدددَ ا َم ُك ْم)(محمددد(،)١إِن َتنصُددرُ وا ل َ
مونتهصيره ،خۆی نهصرهت دهدا باری تهعاال ،ئهمما كو نهصرهت دهدر باری تدهعال ،هللا ،ديداره
صيراعهك نهوعی ههيه ئينسانه كه كهئهننههو موحايده تێيدا ،صيراعهك بهينی حهق و بدهينی باطدل،
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بددهينی هللا وه بددهينی ع دهدو هللا ،ئينسددان ئددهوها تێيدددا مهخلوقدده ،ذات كدده ببتدده جهبهددهی هللا وهعهكسددی
عدددوهللا (أَلَدد ْم أَعْ َهد ْدد إِلَدد ْي ُك ْم َيددا َب ِنددَ آدَ َم أَن لال َتعْ بُدد ُدوا ال لشددي َ
ْطان ((يددس ٓ )ٙدوو طهرهفدده ،هللا حددهق وه
شددهيطانی باطددل ،صديراع وه ت دهنددافوس لددهداخيلی ئينسددانه ،لددهخاريجی ئينسددان نييدده ،صديراع لهسددهر
كوڕهى ئه رح نييه ،هللا موههيمنه لهسهر كورهى ئه رح ،موههيمنه لهسهر ههموو مدهخلوقاتی ،لدۆيێ
ههموو مهخلوقات عهبدن ههموو مهخلوقات موسهبيحن وهحۆريشيان ساجدن ،بهس دهميندێ ذاتده ئدهو
ذاته صيراع له ناو داخليتی له بۆ ئهو دوو طهرهفه ،هللا وه شهيطان ،ئهو ذاته دهبدی لده داخيلدی خدۆی
صيراعهكه ئيفتعال كا ،طهرهفی هللا تهقويه بكا ههتا وهی لێبێ فيعلدهن لده ئدهخير هللا مونتدهصدير بدی،
ئهو وهبكا لهداخلی خۆی هللا منتصر بی ،كهينێ باری تهعاال ئيحساسدی بده ئينتصداری خدۆی كدرد لده
داخلی ئهو ئينسانه لهسهر شهيطان ،ئهو وهختی بداری تدهعاال نهصدرهت دهداتده ئدهو ذاتده لده خدارج
(و ُي َثب ْ
ِّدت أَ ْقددَ ا َم ُك ْم)(محمدد)١لدۆيێ لده ئدهثندای
هللا َينصُرْ ُك ْم)(محمد)١ئهوجا ثهمهراتی ههيده َ
(إِن َتنصُرُ وا ل َ
تهكوين صيراعهك مهڕيڕ ههيه له داخل جوملهك ئهحاسيس ههتا وهی لدێ د ئينسدان ئيحسداس ندهك
به ئيحديواجيهت و به ثوالثيهت ،ئيحساس بدهحۆر موعاندات دهكدا لده داخلدی خدۆی ،ئدهو حاڵهتدهی كده
رهسول هللا محمد صلی هللا عليه وسلم ئيحساسی پدێ كرديده (ن َو ْال َقلَدم َو َمدا َيسْ ُ
ون * َمدا أَ َ
ندت ِبنِعْ َمد ِة
دطرُ َ
ِ
ِّك ِب َمجْ ُنون)(القلم ٔ)ٕ-ئهو حاڵهته كه بووه پێُهمبهر صلی هللا عليه وسلم له وموسدتهوايه ئيحسداس
َرب َ
بهو تهغيره بكا ،وه بكهوته شهك له خۆی ،بداری تدهعاال تهبريئدهی لدۆ دابدهحێنێ( َما أَ َ
ِّدك
ندت ِبنِعْ َمد ِة َرب َ
ِب َمجْ ُنون)(قلم ٕ) ئهو صيراعه داخيليه نهوعيه ئهو نهماذجانه له سهر كوڕهى ئدهڕ

دروسدت دهكدا،

بهواسطهی ئهو نهماذجانه وعودی باری تهعاال دێته جێ ،تهنشيئهو تهكوينی مؤمينی حهق له قورئان
له ئادهمهوه نهماذجی ههيه ،نوح خۆی و جهمعی موئمينين ( َو َما آ َم َن َم َعد ُه إِالل َقلِيد صل) (هدود ٓ )0آمدن،
أسدلم ،بده تهسهلسدول ئدهوجا دێتده خدوار هدهتا حدهحرهتی ابدراهيم ،موسدا ،عيسدا فروعداتی
َ
نالێ ومدا
وانيش ههتا محمد صلی هللا عليه وسلم بهنهفسی ئوسدلوب محمدديش ئيمدانی هينايده (آ َم َدن الرل سُدو ُل ِب َمدا
ُ
دون) لده ئدهثندای
دون) فدهرمدوويتی واو ( َو ْالم ُْؤ ِم ُن َ
نح َل إِلَ ْي ِه مِن رل ِّب ِه)(البقدر ٘)ٕ٨پاشدان ئهوجدا ( َو ْالم ُْؤ ِم ُن َ
أ ِ
ئيمان هێنانی پێُهمبهر صلی هللا عليه وسلم ئهو جهمعه موئميندهش لده گدهری ئيمانيدان هينايده ،وهری
گرتيه له باری تهعاال وهكو مهصدهرهك نهقل ئهويش ندهقلی كرديده لده بدۆ موقابيدل ،موقدابيليش وهكدو
پێُهمبددهر صددلی هللا عليدده وسددلم ئددهو كددو ئيمددانی هينددابی ئددهوانيش ئددهوها ئيمانيددان هينايدده ( ُك د آل آ َمد َدن
دال)(البقددر ُ٘ ()ٕ٨ك د آل)نددهك ئددهو جددودابی ئددهوانيش جددودابن هددهموو پێكددهوه ،لهبددهر ئددهوهی ئددهوان
ِبد ّ ِ
ئهسدداتيذهو قيددادهی ئوممددهی ئيمانيددان كرديدده ،لددۆيێ وهصددفهك لددهو وهصددفانه(الَ ُن َفرِّ ُق َبددي َْن أَ َحددد مِّددن
رُّ ُسلِ ِه)(البقر ٘)ٕ٨ههموويان نهفسی خهطن ههموويان نهفسی مستهوان ،رهئيسی قافلهكه شهخصدهكه
ئهوانيش ههمووی موتابعن الی قيام الساعة ،ئهو قافلهيده دهروا بدهرهو رضدوان هللا ،بدهرهو جهنندهت،
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ْك ْالمَصِ يرُ )(البقر ٘ )ٕ٨وهئهو مهسيڕه ئهو
ههموويان گوتيتيان( َو َقالُو ْا َسمِعْ َنا َوأَ َطعْ َنا ُغ ْف َرا َن َك َر لب َنا َوإِلَي َ
قافلهيه موستهمڕه الی قيام الساعة وهدهركهی كراوهيه ئيال ئهوهی خۆی ئينتخاب بكاو ئيختيار بكا(كل
امتددَ يدددخلون الجنددة إال مددن أبددی)(رواه البخددار )ئددهوهی كدده ئيبدداء بكددا رهفددحی ئددهو مهنههجدده بكددا
كهئهننههو يهئبا مهنههجی رسول ،ئهگهر خوا تهوفيق بدا ان شاء هللا باری تهعاال شاهيده وه سدهميعه
وه به صيره ،ئهوراقی ئيعتمدادی خۆمدان تهقدديمی خدوای كرديده جدل جاللده ،ئدهويش خدۆی ئێسدتا بده
لوطف و كدهرهمی خدۆی شدههيده لده سدهرمان ،ئهگدهر ئهمدهش قدابيلی موسدتهحدهققی ئدهو موسدتهوايه
نهبين كه فعلهن باری تدهعاال لده و جهمعده موبارهكده حهققده دامدانبنێ ،ئدهمما خدۆی ان شداءهللا خدۆی
موسددتهحهققی ئهوهيدده ان شدداءهللا رهجدداو دوعدداى ئهوهماندده لێدد كدده بدده ئددهحهقييددهت خددۆى ،خددۆى
موستهحهقق ئهوهيه كده فعلدهن ببتده خدوای حدهق ببتده مدهعبودی حدهق وه ئيمدانی حدهققی پدێ بدێ ان
شاءهللا ،ئهويش كهلهو موستهوايهيه لهو قهدرهيه موقابيلی ئهو قهدرهی تهعامول لهگهر مه دهكا ،ندهك
بدده موسددتهواياتی خۆمددان .ئهوجهمعدده موبارهك ده ئددهوهی مددهئموره لێددی ببتدده نواتددهك ئيمددانيی تددهقوايی
محمدی ئدهو نهماذجاندهی كده بهشدهريهت پێدوهی موحتاجده لێدره لدهو مهنطقهيده لدهو نهماذجاندهمان ان
شاءهللا ئهو عهناصرانه دروسدت بدبن ،بداديڕهی يدان حيمدامی ئدهمری ئيمدان مدوئمنين بگرنده دهسدتی
خۆيان وهله ئێستاوه ساعهی ئيلتيحاق بهرهكبی ئيمان وموتتهقين ئديعالن دهكدهين لده قهلبدهوه بۆئدهوهی
باری تهعاال ان شاءهللا تهوفيقات و ليقائاتی ههبی.
ان شدداءهللا ،عيالقاتمددان عيالق دهك ميكددانيكی و ئهتددهكيتی نددابی صددهراحهتهن ،موحتهمهلدده جوملددهكمان
يهكتر بناسين حهمهنهك پێكهوه ژيابين ،ماعهدای ،مدا تب ّقد  ،ههريهكده لده جێيدهك لدهو شدارهی جدهمع
بددوبين ،ئددهما ئددهو حالهتدده ك ده ئيحساسددی پددێ دهكددر لدده ش دهيئددهك لدده تدداحهی ،تدداحهيی ،لدده عيالقدده لدده
يهكترديتن به مروری ئهيام ئهوه تهغير دهبی ،نهوعه ئيمتحاجهك ئيمانی دروست دهبی ئهو شعورهی،
كه قورئان له بۆموئمنين وهصف كرديه به مهفهومی ئهخ ،ئهو حاله نهوعيه دروست دهبی ان شاءهللا
ئددهو عيالقدده ئددهو تهرابوطدده نهوعيدده دروسددت دهبددی ان انشدداءهللا كدده فددهوارقی حهمددان و مددهكان و
تهبهعياتی حهمان و مهكان وهكو لوغه ،وهكو عهشائيرييهت ،قهبهلييهت ،قهومييهت ،ئهوهی كه باری
تهعاال ئيقراری پێ كردب له قورئان فقط ،ما تب ّق ههمووی موصطهنهعه ئهوانه ههمووی دهتوێنهوه
لهناو ئهو عومقه ئيمانييهی كه خودا مووهفيقه له بۆ دروست كردنی ،ئهو مهجليسده موبارهكده بدهديلی
اتجاهات و اححاب و ههيئاتی ئيسالمی نييه ،ئيننهما خحمهتچيانه ،خحمهتكاريانده ،ئدهوهی مدهوجودين
لێره هيچ وهقتهك به مێشك و خهياڵياندا نايێ خوا نهكا ئدهو مهجليسده موبارهكده تدهحويل بكدر لده بدۆ
حالهتدهك ،ههيئدهك موعهييدهن ،لدهوندهك يدا بۆندهكی لدێ بدێ خدوا ندهكا ،لدۆيێ عيالقدهمان لهگدهڵ واقددع
ئهوهلهن موسڵمانان ئيسالميين عيالقهك ئيجابی ئهخهويی ئهگهر ئهمن مدوئمين بدم صدادق بدم لدهئيمانم
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ئهمن ئهو جومله ئهو جوحئه ئيما نييه ئهخهويه كه موجود بی لهكنهمن ،ئيمان ئينتاجی كردبی لدهگدهر
جددهمعی موسددڵمانان تددهعامول دهكددهم بددهئيمان و بدده ئوخددوهت ،ئددهوه لهسددهر مددن مددهطلوب و واجيبدده،
مهسئوليهتی من ئهمامه هللا ئهوهندهيه ڕۆژی قيامهت باری تهعاال له من ئهوهندده دهپێچتدهوه و سدوئال
و جوابم لهگهر دهكا ،ئهمما ئهوی تكه موقابل ،غهير ،كهيفی خۆيتی ،لهسهر من واجبه ئهگدهر فعلدهن
ئهمن صادق بم لهو ئيمانهی كهئيديعای پێدهكهم لهناو داخيلم دروست بوبی ،دهبی ئدهمن بده مسدتهوای
ئهو ئيددعائه ئهو ئهثهره ئوخووهته مهوجودبی تێمدا ،وه فعلهن بهو ئوخووهتهش تهعامول بكهم لهگهر
موقابلی موسڵمان ،ئهوه بهنسبهت ههموو موسڵمانان ،بده نسدبهت غدهير وهكدو عدهرحم كدردن قورئدان
ههمووى موحكهماته وهصفی حۆری دانايه له بۆ ئهو شهرائيحانهی كه مهوجوده له دروسی محگهفت
بهعحه جار ئيشارهتمان له بۆی كرديه كهقيهمی قورئان له بۆ مهوجودينی ئهحياء ،ما عهدای نهبات و
حهيوان لده سدهر كدوڕهى ئدهرح لده حدهددی ئدهدناوه بده ئهظدهڵلدی ئدهنعامی دانايده ،پاشدان كهلئدهنعام
دانايه ،پاشان ئينسانه ،ئينسان ،ئهوجا بهرح دهبی له بۆ ،ناس ،له بۆ بهنی ئادهم ،لده بدۆ بهشدهر ،دهبتده
موسليم ،كه بووه موسليم حاله قهليقهكه وهكو به حسمان كرد نهقل دهبی له بۆ دائيرهی ئيمدان ،لده نداو
دائيددرهی ئيمددان دهرهجاتدده حددهفتاو قسددور يدداخود شێسددت و قسددور دهرهجهيدده ،ئددهمما مددهحاوری ههيدده
ميحوهری يهكهمی صال بوونه ،كه عهدهدهكی حۆره ئهوه ،ميحوهری دووهمدی شدههاديه ،شدوههداء،
نددهك قددهتال ،كهليمددهی شددههادهت لدده قورئددان بدده مددهقتول ندده گوترايدده ئهوهنددده( َو َي لت ِخد َدذ ِمددن ُك ْم ُ
شد َهدَ اء)(آل
عمددددران ٓٗٔ) يدددداخود(لِّ َت ُكو ُنددددو ْا ُ
دددون الرل ُسددددو ُل َعلَدددد ْي ُك ْم َشدددد ِهيداا) (البقددددر
ددداس َو َي ُكد َ
شدددد َهدَ اء َع َلدددد ال لند ِ
ٖٗٔ)مهفهوم دهكددی خاصددی خددۆی ههيدده قورئددان لددهو مهوحوعدده ،پاشددان دهرهجددهك ميحددوهرهك دی،
صدددديقين ،عدددهدهديان لهشدددوههداء كدددهمتره ،ئدددهوجا پاشدددان النبيدددين ،ئدددهوه موحددداوری نددداو ئيمانددده لددده
بۆمهناكر بهس ببينه نهبی ئهمما دهكر ببينه صديق ،فان شداءهللا ،ئدهمما ئهگدهر لده دائيدرهی ئيمدان
تهعامولمان كرد ،غهير ئهوهی كهمهوجوده لهدهوروبهرمان لهو دهوائيرانهنه كدهتاحه بهحسدمان كدرد،
باری تهعاال لێره بهحسی كوفرو ئيمانی نهكرديه له بۆ وان ،فه لۆيێ غهير هدهتا لده مسدتهوای ئيمدان
وه تددهقوای نهبددهوی ريسددالی لهمسددتهوای ريسدداله تهبشدديرو تهنددذيرو تددهبيين و تددهبليغ وشددههادهت و،
نهكرابی ،ئهوانه ههمووی ،وهبه ئيذنی خوای دهعوه نهكرابی له بۆخوای بهس بإذنه ( َيا أَ ُّي َها ال لن ِبَُّ إِ لندا
هللا)
اك َشددداهِداا َو ُم َب ِّشدددراا َو َندددذِيراا)(األحدددحاب ٘ٗ) هدددهموو قورئدددان فدددهرموويتی ( َودَ اعِ يدددا ا إِلَددد ل ِ
أَرْ َسد ْددل َن َ
هللا
(األحدددحاب)ٗٙندددهی فدددهرمووه وداعيدددا الدددی االسدددالم هدددهمووى فدددهرموويتی قورئان( َودَ اعِ يدددا ا إِلَددد ل ِ
ِبإِ ْذ ِن ِه)(األححاب )ٗٙدهبی ئيذن وهربگير لهخوای ،خودا ئيذن دهداته پێُهمبهر صلی هللا عليده وسدلم
بهو طهريقهيده دهعدوه بكدا ،وهپێُهمبدهريش صدل هللا عليده وسدلم ئيدذن دهداتده جدهمعی مدوئمينين بدهو
طهريقهيهی ريسالی محمدی دهبی دهعوه بكهن ،لده بدۆ ذاتدی هللا ش بدهس ،فده كدهينێ ئدهوها كدرا ئدهو
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وهختی كوفرو ئيمان ئيسپات دهبی ،ئهو وهختی فهصل دهبی خهبيث و طدهييدب لێدك جدودا دهبدی ،ئدهو
وهختی ( َفمِن ُك ْم َكا ِفرص َومِن ُكم م ُّْؤ ِمنص ) (التُابن ٕ) ئيجاد دهكر  ،پێش وی چ موصدطهلهحهك نييده لدهبدۆ
ئهو موجتهمدهعده لده ماعدهدای كاالنعدام ،بدل هدم اضدل ،انسدان ،نداس ،بدهن ئدادهم ،بدهشدهر ،موسدليم،
ماعهدای وهى مواصهفاتی تكه نييه ،فه لۆيێ حهقيقهتهن تدهعامولمان لهگدهر واقيدع پاشد كده خۆمدان
تهغير دهبين تهغيری واقعه ،لده ومواصدهفاتانهی كده بداری تدهعاال داينايده لده بدۆ هدهر دائيدرهك لده و
دائيرانه ،ئيرتيفاعی ئهو دائيرهيه ئهو شهخصهی لهو دائيرهيهی لده بدۆ مهرحهلدهك فدهوقتر ،بدهرحتر،
ئهو ذاته ئينسانه كه تهعامولی لهگهر دهكهين به بێ تهسميه بهبێ ئهوهی هيچ حوكمی له سهر بددهين،
وهكو دكتۆرهك تهشخيصی حالهتی دهكهين ،عيالجی دهكهين رهفعی دهكهين له بۆ مستهوای ناس ،كده
قورئان له دووسهتو چدل و قسدور جدێ بهحسدی نداس دهكدا،سدهتدو قسدور جدێ ی ئيجابيده ،كده مداددهی
ئهووهليه ،خاممه ،پاشان ئهوجا هێشتا رهفعدی دهكدهين لدهبۆ مسدتهوای بدهرحتر ،بدهبێ ئدهوهی تهسدميه
بدهينه كهس ،بهبێ ئهوهی ئهوه كافره ئهوه موسڵمانه ،ئهوهى عهالمات ئيسالم پێوهدياره بهموسولما
نييهت تهعامول لهگهر دهكهين ،لهوهى كه ئهركان ئيسالم پێوه ديارب  ،نوێژ بكا رۆژى بگدرى
حهج بكدا حهكدات بددا شدههادهت بيند  ،ئدهوهى ئهوانده بكدا روكندهك لدهو روكنانده روكندهك ئيسدالم
هينايته جێ ،ماعهداى وهى هيچ سيفهتهك هيچ نهعتهك نييه ،لهگهر ههيئات و ئيتيجاهدات مدهوجودى
سدداحه ،غددهيرى موسددولمان ،عيالقددهتمان شددهخصدديه ،وه موحددهددهده ،مداههن ده ناكددهين وه ئيتاعددهش
ناكددهين ،عهدائيشددمان نييدده ،موحارهبددهمان نييدده ،مددوفت نددين لهسددهر ئوممددهت ،حهسدديب ن دين لهسددهر
موجتهمهع ،قاض نين لهسدهر موسدولمانان ،پاشد تدهغيرى خۆمدان ئهگدهر تدهوفيقمان بدوو ،خۆمدان
تهسليم خواى كردبوو بهتهواوى ،ئهو وهخت بارى تعدال ميفتداح تدهغيرمان دهداتدێ لدهبۆ غدهير،
ئيحتيماله لێره نهمينێين مهجموعهكمان وهفدات بكدهين ،مدهجموعدهكمان ندهقدل ببدين لدهو مهنطقده لدهبدۆ
مهنطقددهك تكدده ،موقددهددهرات د خددواى حۆره ،لددۆيێ بددارى تددهعاال لهگددهر كهليمددهى ئيمددان تددهقواى
ئيستيعمال كرديه كه ئهو ذاته موحتهمهله نهگاته مستهواى ئيمان ،ئهمما لهئهثناى مهسديرى مدهراحيل
ئيمان بووه ناوى نايه موتتهق  ،ئهو موتتهقيه ،ذاتهكه ،ماددهى تهغيرى پێيه موستهمڕه له تهغيردان
خۆى ،لهعهين وهقتيش محاوهالت دهكا جوهد صهرف دهكدا لده بدۆ تُيدرى وهسدهط ،كده عهلدهمد تده
قواي برند كرد ئهو جومله مواصفهاته ئينسانيانه كهلهقورئان ذيكر كرايه جوملهكيان لهوانه تدهجيمد
ذاتهكهيه ،مواصهفاتَ سدلب ئهوانده هدهمووى سدهبر سدهبر وهكدو پدهلك دار كده ئيسدتيهالك بدو فدر
دهدر  ،پێشتر تهخطيهى عهورهت خۆى پێ كردبوو ئهو عهورهته نامينێ نهقل دهبد  ،ئهوسدهيئاته
تهبديل دهب بهحهسهنات ئهو وهخت ئهو ذاته بهو حالهته تهفاعول و تهعامول دهكا لهگدهر وهسدهط و
دهوروبهر ،لهسهر ئهومهبدهئه تهعامول دهكهين بارى تهعاال لهههر حهمانهك ،وه له ئهغلهب مهكان،
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خهلق ئهو عهناصرانهى كرديه كهبهواستهى وانه بتدان رۆژى قيامدهت جدواب هدهر ذاتدهك بداتدهوه
ئهگهر هات و ذات خۆى لهدائيرهى محاسهبه دانا ،بلێ يارهب لۆ وهسيلهك،سهبهبهك ندهبو بهواسدتهى
ئهو وهسيلهيه ئهو سهبهبهى ئهمن ئهتو بناسم بهحهق ،لدۆوهى ئدهو حوججهيده ندهب ( َقدالُو ْا َمعْ دذ َِر ا إِلَد
دون((األعددراف ٗ)ٔٙئددهو نوقتهيدده نددهب بهرامبددهر بددارى تعددال لددۆيێ بددارى تعددال
َر ِّب ُك د ْم َولَ َعلل ُه د ْم َي لتقُد َ
لههددهموو حهمانددهك وه لهئهغلددهب مددهكان ذهوات د هددهردهمددا ،هددهر لددهو بهشددهريهته ذهوات د ئددهوهاى
دروست كرديه بهمهواهيب كهبتان بهواستهى ئهو مهوهيبهيه ئدهو ذاتده پداش وهرگرتند ئيمدان بتدان
ئيما نييهت ،بتان ريساليهت ،دهورى ريساليهت و ئيماميهت ئهدا بكا ،لهگهر جهمع موئمينين ،لۆيێ
له قورئان بهس جهمعی روسول ناويان به تاك هاتيه ،ما تب ّق هه مدووى مدوئمين پێكدهوه نده ( َيدا أَ ُّي َهدا
ِين آ َم ُنو ْا)(البقر ٖ٘ٔ) نييه ،يا أيها المؤمن ،به موفرهد ،لۆ؟ جهوابهكدهی /ئدهو جهمعده ذهواتانده لده
اللذ َ
هدهمددوو حهمانددهك وه لهئددهو ئهغلددهبی مهكاندده مددهوجودن ،بددهو جوملدده مهواهيباندده مددهخلوقن بتددانن بدده
تدددهجميعی ئدددهو جوملددده مهواهيبانددده پێكدددهوه دهوری رهسدددولهك ئدددهدا بكدددهن ئيمانهتيدددهك ئدددهدا بكدددهن
،أئمةالهدی ،ئه گهر نهشبی مهئموم ،ئهوان خۆيان ببنه ئوممه لۆخۆيدان ،لدۆوهی فيعلدهن بده واسدطهی
وانه باری تهعاال شدههادهت ئيقامده بكدا ڕۆژی قيامدهت (لِّ َت ُكو ُندو ْا ُ
دون الرل سُدو ُل
داس َو َي ُك َ
شد َهدَ اء َعلَد ال لن ِ
َعلَ ْي ُك ْم َش ِهيداا)(البقر ٖٗٔ)بهواسطهی ئهو جهمعه موئمينه مهوهيبه مهمخلوقيده تێيددا ئهوانده بتدانن تده
بليغ و تهبين وتهكليف و ئيقامهی حوججهو شههادهت وتهبشيرو تهنذير بكر لهبۆ ديندی خدوای ،الدی
قيام الساعة ،لۆيێ باری تهعاال كه ئهو به شهرهی خهلق كردبی شهرت نييه ههمووى ،متفوه ،بوو بی
قسهحان بووبی حمانی رهوان ب بتانی قسان بكا شهرت نييه ،له ناو جهمعی موئمينين يهكهكيان بهس
موفهككره تهفكير دهكا ،موحتهمهله حمانيشی نهبی ،بهوهرهقهی شت تهقديم بكا ،يهكيان فقط موخهطط
بی تهخطيط بكا ،يهكيان بهس بتانی تهصهور بكدا ئدهوه هدهمووی داخيلده ،بداری تدهعداال ئدهو هدهموو
جومله مهواهيبهی خهلق كرديه ،ميفتاحی ئيمان ئهو مهوهيبهيه كهشف دهكا كه ميفتاحی ئيمان لێددرا
ئهو مهوهيبهيه كهشف بوو ئهو ذاته بهواسدطهی ئيمدان تدهعميقی ئيمدان ثدوقلی مهوهيبدهی خدۆی دهكدا
تددهلميعی مهوهيبددهی خددۆی دهكددا ،ئددهو جوملدده مهوهيباندده ب ديال تهشددبيه وهكددو سددهياره وهكددو جيهدداحهك
ههمووی دهگهنه يهك وهكو جيهاحی سهياره ههريهكه له جێی خۆی دادهنيشدی فيدت ئدهدای موهيمدهی
خۆی دهكا كه سهيارهكه ئيشی رۆشتنی پێ ئهدا دهكر  ،هدهر وهختدهك ئدهو نهوعده ئيمانده لدهناو ئدهو
ِين
ِين آ َم ُندددو ْا)(البقدددر ٕ)ٔ١دێتددده جدددێ ،كددده( َيدددا أَ ُّي َهدددا اللدددذ َ
جوملددده ذهواتانددده مدددهوجود بدددوو ( َيدددا أَ ُّي َهدددا اللدددذ َ
آ َم ُنو ْا)(البقر ٕ )ٔ١هاته جێ ئهو وهختی تهغيراتی واقيع دهست پێ دهكا ئدهو وهختدی مدوئمين خيدوتی
تهغيری واقيعی له دهست دهبی جلهوی ئهو واقيعهی لهدهست موئمين دهبی ،دهتانی تهغيراتی پێ بكا،
تهغيرات ئينقالبات نييه به مهفهومی قورئان ئينتخاب نييه به مهفهومی قورئان تهغير تهغيری ذهواته
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تهغيری داخله ،ئهو وهختی موئمين دهبته ئيمام لهبۆ تهغيری داخلی موقابل له ئهثنای تهغيری داخلی
ئهو موقابيلهی جهحب و ئيلتحامات بهينی ئهو ناسه لهگهل ئهو موئمينهی دروست دهبدی ،ئدهو وهختدی
ئهو ناسه وهكو ماددهی خام خۆی تهسليمی ئهو موئمينهى دهكا ئهو موئمينه بده واسدطهی ئدهو ناسدهى
كدددده تددددهغيری پددددێ كددددرا خيالفددددهو تددددهمكين و تددددهوريث دروسددددت دهبددددی لهسددددهر كددددورهى ئدددده رح،
بهومهفهوميهتهش بهو نهوعيهتهش ئيعمار لهسهر كورهى ئه رح دێته وجود ،نهخۆ ههتا ئدهو ذهواتانده
ك ال ِّد َماء)(البقر ٖٓ) مهوجوده ،ئهمما وهكو ئهوهی باری
دروست نهبی(أَ َتجْ َع ُل فِي َها َمن ُي ْفسِ ُد فِي َها َو َيسْ ِف ُ
الحبُور مِن َبعْ د ِد ِّ
الدذ ْك ِر أَنل ْاألَرْ
تهعاال له نيهايهت وهكو فهرموويتیَ ( :ولَ َق ْد َك َت ْب َنا فَِ ل ِ
ِين أَ ْن َع د َم ّ
دين
ال ل
هللاُ َعلَ دي ِْهم ِّمد َدن ال لن ِب ِّيد َ
ِك َمد َدع اللدذ َ
ون) (األنبيدداء  )ٔٓ1ئددهها لدده دائيددرهی ئيماندده ( َفأ ُ ْولَددِئ َ
صددالِحُ َ
ِك َرفِيقا ا ((النساء  )ٙ٩لێرهش لهبۆ ئهو صالحه ،حدهددى
َوال ِّ
ِين َوال ُّش َهدَ اء َوالصلالِحِي َن َو َحس َُن أُولَِئ َ
ص ِّديق َ
َ َي ِر ُث َهدا عِ َبدا ِد َ

ئهدنايه ،صهالح ،حهدى ئهدنايه صالحيه ،چوار مهرتهبهيه :مع النبيين ،شمولمان ناكا،لهسێ مهرتهبده
ئێستا دهب ئهمه منافهسه بكهين ،صديقين ،شهداء ،صالحين ،گوتمدان شدههادهت قدهتل نييده شدههادهت
حالهتهكه له موجهممهعی بنصالوه دارهتوو ئهو پياوه ههيه ئهو پياوه كه داخلی موجهممهع بوو باری
تهعاال عهددی سدهعاتی ئديش پێددهكا هدهتا ئدهوه لدهو دهردهچدی نوستنيشدی شدههادهته ،بداری تدهعاال
ڕۆژی قيامهت موجهممهعدی دارهتدوو دهيندی ئدهو ذاتدهش دهيندی ،ذهواتدی نداو موجوممدهعی دارهتدوو
دهيانگۆ ،يارهببی ئهمه له قورئان نه دهگهيشتين نهمان دهحانی پێُهمبهر چی گۆتيه ،باری تهعاال ئدهو
نهموذهجددهی دهينددی دادهنددێ دهر خددۆ ئددهوهتان دهديددت وجددودی وهی شددههادهته لهسددهر تددان (لِّ َت ُكو ُنددو ْا
ُ
اس)(البقر ٖٗٔ)ئهوه مهفهومی شههادهته له قورئدان ،لدۆيێ پێُهمبدهر صدلی هللا عليده
ش َهدَ اء َعلَ ال لن ِ
وسلم وهفاتی كرد ئهبو بهكرصديق وهفاتی كرد ئهمما شوههدائن چدونك هدهر نهبيدهك لده موسدتهوای
صال بوون تهرهققی دهكا لده بدۆ موسدتهوای شدههادهت پاشدان صددديق ئدهوجا دهبتده ندهبی ئدهو ذاتده
لهموستهوای ئيمان تهرهققی كرديه له صال بوون له بۆ موستهوای شههادهت فه لدۆی ههيده لده جێدی
خۆی وهفات بكا ،ئهوهيه مهفهومهی شههادهت له قورئان ،فه كه تهغير بوو لده داخلدی ،بداری تدهعاال
ئهو ذاته دهكاته معيار ،لۆيێش ههر تهماشای فيطرهی ئهو ذهواتانه بكهن دهوروبهرمان كه ئينحرافهك
دهبی له حاملی دين ئهگهر مهال بی ئهگهر شێخ بی ،سهيد بی ،الی آخره ،خهڵكهكه ندالێن مهاليدهكدهيده
دهرێن ئيسالمهكه وهی كدرد ،يداخود كدهدێن موحاسدهبهی بكدا دهر ئدهوه ئيسدالمهكهيه ،دهحاندن ئدهوه
فيطرهيددده ،چدددونكی لدددۆ ئيسدددالمهكهت نهقييددده دهبدددی حددداملی ئيسدددالمهكهش ندددهقی بدددی لهموسدددتهوای
ئيسالمهكهی بی نابی لهكدهی لهسدهر هدهبی ،لهبهرئدهوهی ئيسدالمهكه ئدهو بهئيسدالمی تدێ دهگدا خدۆی
ئيمانهكدده مدداددهی تددهغيره ئهصددلهن دهبددی موئمينهكدده موغددهير بددووبی ،كددابرا ه دهتا صددال نددهبووبی
صهالحی پێ ندادر ناتدانی ئيصدالح بكدا هدهتا صدال ندهبووبی ،فاقدد الشدیء لدن يعطدَ ،لدۆيێ بداری
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تهعاال حهدی ئهدنای به صدال بدوون دانايده ماعدهدای وهی ،لدۆيێ هدهرچی ئيمدان لده قورئدان هداتبی
،عملددوا الصددالحات ،لهگ دهره ،الصددالحات ،ئددهو مومارهسدده حۆره لددهو صدداليحاته كددابرا خددۆی دهبتدده
موصلي  ،ويصل يصل يصل  ،فه ئهوهيه عيالقهمان لهگهر واقيعيش لهگهر دهوروبدهرمان ئيصدالح
دهكددهين ئيعمدددار دهكددهين پددداش ئددهوهی كدددهوا ئيصدددالحی خۆمددان كرديددده تددهعميری خۆمدددان كرديددده،
موحتهمهله بهعحهكمان هدهر وهفدات كدهين نهگدهينێ ئدهمما وهكدو ئدهو صدهحابيهی (عمدل قلديال وأجدر
كثيدرا)(رواه البخدار )هدهژده سدال بدوو پێُهمبدهر صددلی هللا عليده وسدلم دهسدتی بده دهعدوه الددی هللا ی
كردبوو ههژده سالی رهبهق له مهدينه بوو ذاتی صهحابه ،له مهدينه سێحده سالی مهككده چهندد سدالی
ناو مهدينهش ئهو ذاته ئيحتيكاك دهكا لهگهر پێُهمبهر و صهحابهكانيش ،ههر موشريكه ،ئدهو هدهموو
حهمهنه حۆره له داخلی لهصراع دايه ،داخلی لهصراع دايده ،ئدههدا ئدهو سدێ بدراحاو خحمدهكانی سدێ
نهفدددهری مندددداڵ گچكددده صدددهحابهكه وه بدددحانم طدددهلحهيددده كددده سدددێ جدددار چدددار جدددار صدددهندددهمهكدددهی،
براحايهكان  ،صهنهمهكهى ،لهگهر برادهرهكان  ،صهنهمهكهى پيس دهكهن فره دهدهنه سدهر گوفدهكی
ئهروا خۆی دهچی دهيهينی قيصصهكه دوور و درێژه بهحس كرايه حۆر جار ئيدى ئهو ههر دهميندێ
به موشريكی خۆی ،خهرك وه تێدهگا ئهو ذاته بهستهحمانهی داخلی خۆی غهلق كرديه مێشكی خۆشی
قهپات كرديه هيچ وهرنهگری عيلما له صراعهكی حۆر قهوی دايه لهگدهر داخلدی خدۆی دهگاتده قممده
كه دهگاته قمهك كافيه ههتا كهينێ تهسليمی خواو پێُهمبهرى نهبی؟ كه بده خدۆی دێتدهوه تهماشدا دهكدا
مهدينه گۆڕايه پێُهمبهرو جدهمعی مدوئمينينی كيرامدی تێددا ندهمايده چووينده دهر لدهبۆ قيتدال لده بدهر
ئهوهی ئيمان له داخيل دروست بووه ناتانی دانيشی دهفعی دهكا ئدهو ئيمانده لهگدهر صدهفی پێُهمبدهر
كه دهچی پێُهمبدهر صدلی هللا عليده وسدلم لدهناو غدهحوه مدهوجوده ،يدا رسدول هللا هاتيمده مدوئمين بدم،
يهكسهر دهستی موبارهكی له ناو دهستی دادهنێ موبارهك بوونی ئيمدانی لدێ دهكدا ،لده پاشدان مدهوقعی
چبی مهوقفی چبی ئهو صيراعه داخليه لهو موستهوايهی بووه كه يهكسهر تهقديمی ئيمانی خۆی كرد
لهبۆ پێُهمبهر ،پێُهمبهر صلی هللا عليده وسدلم تهماشدای ميعيداری كدرد يهكسدهر وهك جونددی دايبندێ
لهساحهی مهعرهكه وقيتال دهفعی كا لهبۆ خطدوتی ئدهمامی ،شديری دهداتدێ پێُهمبدهر صدلی هللا عليده
وسلم دهفهرمی بڕۆ پێش ههر لهو ،يقتدل ،مؤمندا،مقبال غيدر مدبر،فاصدب مدن الشدهداء ،كده هينايدان
پێُهمبهر صدلی هللا عليده وسدلم فدهرمووی (عمدل قلديال وأجدر كثيدرا)(رواه البخدار )ئدهوه لدۆ ضدمنی
موتتددهقين ،صددراعی داخلددی حۆر حۆر بددو چددهن سدداڵ بددوو هددهتا گهيشددته ئددهو موسددتهوايه فيعلددهن لددهو
موستهوايه ئيمانهك بينی لهو موستهوايه ،عيلمهن موئمين هدهبوون لدهوی حۆر لده مێژبدوو پێشد وی
ئيمانيان هينا بوو ئهمما مستهوای ئيمانيان نه گهيشدتبووه ئدهو موسدتهوايه كده فيعلدهن رووحدی خۆيدان
تهقديم كهن لۆيێ لهناو مهدينهی مدان ناويدان ندرا ،المخلفدون القاعددون ( ،ل
ِين ُخلِّفُدو ْا) (التوبدة
الثالَ َثد ِة اللدذ َ
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)ٔٔ٨فه له ئدهثنای مهسديرمان ئهمده انشداءهللا ئهگدهر گهيشدتينه مدهراحيل نيهدائَ ئدهوه بده تدهوفيقاتی
خوای دهگهينێ ،ئهگهر نهشگهيشتينێ باری تهعاال خۆ ئهجرمان ،ناخوا ،ئهمما حهتمهن ئهو ذاته ئدهو
نهوعه باری تهعاال ڕۆژی قيامهتيش تهباهی پێ دهكا ،فيعلهن لهو حهمانده لدهو مهكانده ،ذاتد فدوالن
خهطهواط ئهوهاى هاويشدتباو لدهبدۆ وهى بگاتده مسدتهواى فالند مهقصدهدى فالند  ،عيالقاتمدان بده
سياسهى دائيم نييه ليره حهيد د عوبێد دهچ عيالقهمان پێيدا نييه ،كێ محاوهلهى كهشف ههويدهمان
بكا ههويهمان مهكشوفه ئێستا كێ بێ لێره دابنيش له چ جيههك ههتتا رهسم وغير رسم ئ ئێرهو
ئ ئهوديوى بێن دابنيشن لهكنهمه طهبيعيه ،رۆژهك قسهك نداب قسدهك جداري هدهتتا بده تهشدبيهيش
لددهحارمان لهمددهوقيف دهرندداچ ان شدداءهللا لددهبۆ هدديچ ذاتددهك كدده قددهلب پددێ بێش د عددهدائمان لهگدده ر
شهيطانه ،نحارب الشيطان ،كهينێ گهيشتينه ئهوموستهواى ئيمانه ئهو وهخت  ،نقاتل المشدركين كافده،
ئهمما با موشريك ئهووهل كه شهيطانه با موقاتهلهى بكهين كهينێ لهسهر وى حال بوين ئهو وهختد
دهتانين لهسهر شهياطين ئينس و جن سهر ئهرحيش حاڵ ببدين ،ئدهوه تهقريبدهن موجمدهل خطدوط
عامم دهرسهكانمانه ،دنيا و آخر  ،فه ،به من تهعههودمان نهك له بدۆ يدهكترى ئدهو ذهواتانده فانييده،
لهبۆ ذات هللا تجديد بكهين بهين خۆمان وبهين خوا شه و كهبارى تعال لهناو ئهو قافلهيهمان دابندێ
كهبهئادهمهوه دهست پێ كرديه ههتا خاتهم وهئهويش ،ال قيام الساعة ،تهسدليم مدوئمنين دهكدا يدهك
بهيهك ،ئهو كورهى ئهرحه لهموئمين خال ناب لهموتتهق خال ناب وهههر ئهوانيشن بارى تعال .
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