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مالِّالة مالسالم علی خٌر خلقه محمد معلی آله مِّحبه.
السالم علٌكم مرحمة هللا مبركاعه.
حهزی ئهمهم بمم ئهم شهم له خزمهععان لهم لٌقائه كه دهككا اكارهمٌن لٌقكاء ،لكه خزمكهععان مراجعكهكی
سهرٌع له الٌهنگۆمه لهبۆ ئهم ممضمعانهی كه هرح كراٌكه ،ممراجكهعكهكی سكرٌع لكهبۆ حسكاباعمان
ئهم اسعفسارانهی كه له الٌهنگۆ ههٌه ان شكاءهللا بكه عكهمفٌقكی خكمای مامكان بككر عكهبٌنى ككهٌن ،ئكهم
جممله ئمممره كه له ذهنم بمم حهزم دهكرد عهرضعان بككهم ئكهمٌش انشكاءهللا قسكهی لهسكهر دهككهٌن،
عهزٌزانم ئٌشی مه لهگهر غهٌر ممخعهلٌفه ،ئٌشی مه ئهمهی ئهمكه لكه ِّكهدهدٌنكه مكهقِّكمدمانه ،مكاش
ئكهمهی ككه زانٌمككان ئٌكرادهی خككمای جك جاللككه لهگكهر مهٌكه دمن كی مكهخلمقككاعی دككه م كهقِّكمدی مهٌككه
لهمهش بالذات عهغٌری داخٌلمانكه ،ئٌكذهن بالنعٌجكة دهردهاكی ئهمكه محكامهلكهی ئكهمهى دهككهٌن داخٌلكی
خۆمان بگۆڕٌن ،ئٌسعٌجابهی ئٌرادهی خمای بكهٌن به داخٌ  ،كهٌنێ ئهم داخٌله مفقی ئٌرادهی خمای
گۆڕا ئهم مهخعی ظاهرٌشمان دهگۆڕ لهسهر قاعٌدهی (آمنما م عملما الِّالحات).
نق هی ٌهكهم:
اسعنعاجمان لهم حالهعهی ئهمهٌه عٌالقهمان بهم مهس هی كه عاٌدا دهژٌن عٌالقكهِ ممنقكه ٌعكه ،لكه چ
بمعدهِ؟ له بمعدی دهعمة عٌالقهمان لهگهر مهس منق عة ،لهبمعدی دهعمة ،لكه بمعكدی عكهناِّكمح،
له بمعدی أمر بالمعرمف نههً له ممنكهر ،له بمعدی عبٌٌن ،عهبشٌر ،عهبلٌغ ،اقامهی حمجة ،ئهمانكه
ههمممی لۆ؟ معلممى ههممممانه هه عا ذات خۆی حاملی شكعهِ نكهبی ناعكانی ئكهم شكعه بكدا ،زۆر جكار
مهثهلمان هٌناٌه ،شخص ههعا مارهی له گٌرفكان نكهبی ناعكانی مكاره بهقكهرد بكدا ،عكٌلم لكه ماشككی نكهبی
ناعانی بهحسی عٌلم بكا ،غٌرهت م رجملهت له قهلبی نهبی له فٌ رهی نهبی ناعانی مهمقف عكهبكهٌكمن
بككا ،ناعكانی ،لهسككهر ئكهم قاعٌككدهی(فاقكد الشككًء الٌع كً) ،ئهمككه ككه زانٌمككان ئٌكرادهی بككاری ععكالی لككه
عهغٌری دماخٌلً انسانه ،انسان خۆی مراجعه بكا بٌنٌعه سهر فٌ ره كه حالهی ِّكفره حالكهی حٌكاده،
ئهمجا ماشان ئٌشی لهسهر بكا عهمرٌنی لهسهر بكا لۆمهی بٌگهٌنعه ئهم مسعهماٌاعه بهرزانكه ككه بكاری
ععكالی لاككی دهم  ،ئكهم حالهعككه ئكهم معاناعككه مهخعكی خككۆی ناممكان نككا (عقكمی) ،ئهمككه هكهعا لهسككهعا دهی
مادده لهنام داخٌلمان نهبی مامان ناكر لهسهعا مانجی عقدٌم كهٌن ،مه جائزٌش نٌٌه شكهرعكهن لهسكهعا
مانجی عقدٌم كهٌن ،ئهگهر لهسهعا ده لهداخٌلمان ههبمم ،ئهمما ئٌددٌعای لهسهعا نۆههعمان كرد ،ههشكعا
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درجكة ئهمكه ئٌزدٌماجٌكهت دهكككهٌن لهگكهر خۆمكان ! لككۆٌێ ئهگكهر عهمهشكای عككارٌخی خۆمكان بككهٌن بككه
مئات االلمف ناِّك هكهبممه ،ماعك

هكهبممه ،خكه ٌب هكهبممه مكممهجٌكه هكهبممه ،بكهس ئكهمراقكی

خ بهكان جمع كهٌن به أ نان أمراقی خ به دهبی ،ههر له ماشی خملهفای راشدٌن ههعا ئاسعا خ باء
دهٌران م دهٌرانهمه ،أمما لهبهر ئهمهی ذات ،معحدث ،ممبهلٌكغ ،خكه ٌكب ،ماعك

 ،ناِّك  ،ئكامر بكه

معرمف ئهم نكاهی لكه منككر ،خكۆی لهههشكعاٌهكهی مجاملكهی لهگكهر خكۆی كردٌكه ،لهبكهر ئكهمهی ئكهم
دٌنه دٌنی فٌ رهٌه ،نهِ دٌنی زمانه ،دٌنی محامات نٌٌه ،لۆٌێ ههعا مهمضمع له داخٌ حهٌهمٌٌهعی
نهبی ناعانی ئهم حهٌهمٌٌهعه له غهٌر درمسعكا ،ممعاناعی معهدهٌٌنٌن لهبۆ عهمٌِّ م عمقی عهمٌِّ
م حهقٌقهعی عهمٌِّ ئهم نمق هٌهٌه ،مشكلهمان ئهمهٌه حهقٌقهت اهند لهنام عمقی شهخص مهمجمد
بممبی به نسبٌهعی حهقٌقهعه ئهمهنده حهقٌقهعی مێ رح كراٌهم نق كراٌه لهبۆ عمقی مقاب  ،مهثهلهن
لهسهعا ده عهقمای ههٌه ،قهناعهععان بی لكه سكهعا ده عكانٌعی عكيثٌری لكه مقابك بككا ! ئهگكهر زۆر لكهبق م
معهفهمٌهم ممحامٌش بممبی نهٌعانٌٌه زٌاعر ! فه لۆٌێ به ِّهراحهت بهحس بككهٌن دهاٌنكه خم بكهی
بككارععرٌن خ ٌككب ،معمكنعككرٌن خ ٌككب ،هككهر رۆژهِ دمم رۆژ أثككری خم بككهی لهسككهرمككان ههٌككه،
ئهگككهر زۆر بككه قككمهت م عنٌككف بككی ،رۆژی سككاٌهم م اككمارهم م مانجككهم م شهشككهم أثككهری نككامٌنێ !
ماعدای ئهم خم هباٌانه كه فٌعلهن لهسهر مٌنبهر بهماس هی خم بهٌان خهمٌان له عالهمێ هاخسعٌه
ئكهمه بكهحككس ناككهٌن ئهمككه ككذلِ ماعككظ ،ككذلِ ناِّك  ،كككذلِ داعكً ،كككذلِ ..الكی آخككره ،مشككلهی مككه
ئهمهٌككه ،فككه لككۆٌێ بككا لهگككهر خككماى ِّككادق بككٌن كككم لهگككهر بككرادهری خۆمككان ِّككرٌحٌن مجامالعمككان
لهبهٌنى نكامٌنێ بكا لهگكهر خكمای ئكهمها ِّكرٌ بكٌن مجكامالعی لهگكهر نهككهٌن ،خۆمكان اهنكد عمقمكان
ِّكحهعكم ح كهقٌقكهعی عاككدا هكهٌككه ئهمهنكده لهگكهر خككمای ععامك بكككهٌن ،بكهم دهرهجهٌككهش لهگكه خككماى
ععامم بكهٌن ،ما عبقی دهمٌناعه عهفهنمن م دبلمماسٌهت ،ئهمهٌه مشككلهی مكه ئكهمهٌكه ممعاناعمكان ،فكه
لاره ههعا داخٌلمان نهگاعه ئهم مسعماٌهی ،مهمضمع نهق ناكهٌن لهبۆ غهٌر ،امنكی دٌن(دٌن هللا)ٌكه
ئٌحعٌاجً به محامی نٌٌه ،ذاعهِ له هاكڕا خۆی نهِّبكا لهجاٌكهِ ،ببعكه مكعكلم(عكن هللا) ،بكاری ععكالی
ئٌحعٌككاجى بكككهمهی نٌٌكككه ،دهعككانی بكككهمهسكككائلی دٌككككه عبلٌككغ م عبكككٌن بككككا ،هكككهر بككهشكككهرهككككه ،اععكككراف
بهبهشهرهكهش نهكاٌ ،اما باری ععالی مهسائلی ههٌه له بۆ ئهم حالهعهی ،فه نمق كهی رهئٌسكً ئهمهٌكه
فعلهن ئهمه نهبٌنه ناق  ،نهبٌنه محامى ،نهبٌنه مممهزعی دٌنی خمای ،عٌلمهن خۆمان لهنام داخٌلمكان
دٌن مهحدمده ،كهٌنێ احساسم كرد ئهمن بمعدى عهقمام لكهم مكهمضكمعهی گهٌشكعه ئكهم نسكبهعه م ئكهم
حالهعهی ئهم مهخعی جائزه لهبۆمن شهرعهن ئهم مهمضمعهی نهق كهم ،ئهمه نمق هٌهكی رهئٌسكٌٌه
له أثنای ععام  ،ههر غهٌرهِ لكهمهمه ان كالق دهككهٌن ،ئكهم عكهقماٌكه ككه بكهحسٌشكى دهككهٌن ككه اٌمكان
عهملٌد دهكا ،اٌمان انعاج دهٌنی ،ئهم عهقماٌه أعراضى ههٌه ،أحاسٌسی ههٌه ذات ئٌحساسی مكێ دهككا،
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جملهِ مشاعره احساس به داخ مای دهكر أعراضی ههٌه ،فه لۆٌێ ككهٌنێ ئكهم احسكاس م شكعمره
درمسكت بكمم ئككهم مهخعكی مِّكداقٌه عی مضككع م حكا ئكی م لككمب ئٌقكراری مكێ دهكككر اععرافكی مككێ
دهكر له داخ  ،ئكهم مهخعكی دهككر ممضكمع بكهم ممبكهسكه كه بكهم بكهسكا هعهی خكۆی ككه لكه داخك
درمست بممه نق بكر  ،أما بهمن فهمقی می م غهٌری می ممجامهلهكردنی حهققكه ككه بكاری ععكالی
احعٌاجی بهم ممجامكهلهٌكه نٌٌكه لكهبۆمان ،عكهرضكم ككردن لكه لٌقكائی ٌهككهم رسكم هللا محمد(ِّكلی هللا
علٌه م سلم) به مهجممعهِ حاالت داامم كه لهبۆی عشخٌص كرا( َما أَ َ
ِّكِ ِب َمجْ نُكمن)(القلكم
ِعْمك ِة َرب َ
نت ِبن َ
ِّكِ َف َحكدث)(الضكحى  )11دٌكاره مسكعمای نٌعمكهت لكه داخلكی
ِعْمك ِة َرب َ
 )2له نٌهكاٌكهعكی سكمڕهت(( َمأَمَّكا ِبن َ
خككۆی دهگاعككه ئككهم حالهعككهی ئككهم عممقككهی ح كهق كى ئككهمهی هككهبی ع كهحككهدمث بككه نٌعمككهعی خككمای بكككا،
حاشاكی می حاشاكی می مهرژٌنهكی قاٌم بی ،كابراٌهِ ئٌدٌعای ملٌۆنارٌهت بكا رهٌِّدٌشی هكهزار
دٌنار بی له بانق ئكهمه درۆ لهگكه خكۆی ناككا؟ درۆ لكه گكهر بكهشكهرٌٌكهت ناككا؟ درۆ لهگكه مكهخلمقكات
ِعْم ِة َرب َِِّ َف َح ْ
دث) عممقی لهم مسعهماٌهی نهبی عكممقی لكه مسكعمای( َمكا أَ َ
ِعْمك ِة
نكت ِبن َ
ناكا؟ ئهگهر( َمأَمَّا ِبن َ
َرب َِِّ ِب َمجْ نُمن) نهبی كم عانٌعی عهحهدمث به نٌعمهعی خمای بككا؟ عٌلمكهن نٌعمهعهككه مكادده نٌٌكه مهككم
ِّك َكرا َ المُس ك َعقٌِ َم
عكهرض كم ككردن ،بككاری ععكالی لككه قمرئككان ذككرى نهعمككهم نٌعمكهی كردٌككه(اهدِ َنـــكـا ال ِّ
نع َ
ٌهم) شهشكهمٌن سكمرهعه لكه قمرئكان دابهزٌكه ،ئكهمه مكهرحكهلكهِ بكممه حالهعكهِ
ِ
ٌن أَ َ
ِّ َرا َ الَّذِ َ
مت َعلَ ِ
بكممه حالكهعی لكهمی عكهمٌقعككر لكهمی مع كمرعر(مأمكا) أعكمذ بككالِل مكن الشكٌ ان الكرجٌم( َف َكذ ِّكرْ ِإن َّن َف َعككتِ
ِّ
الذ ْك َرى) (األعلى )٩عهذكٌر ،دهبی مهنفكهعكهت هكهبی ،ئكهِّكلهن ئهگكهر ِّكاحبی عكهذككره مكهنفكهعكهعی
لهبۆ خۆی نهبی بهم عممقهی كهماٌعی كمم دهعانی ئا ئهم عهذكرهٌه بهم مهنفهعهعه بهم مسعماٌه نق كا
لهبۆ غٌر؟ ناعانی ،ئهمجا بهم عكهدهرمجكهی رسكم هللا محمكد(ِّكلی هللا علٌكه م سكلم) خكۆی م جكهمعكى
ِّهحابهی كٌرام رهعٌلی ٌهكهم بهم حالهعكهی نهشكا ٌان بكممه م حرككه م عٌالقاعٌكان درمسكت كردٌكه
لهگهر غهٌر ،مفقی ئهم دمائرانه ههر مهقعهكی عهخه كی ئكهم حالهعكهی بككر ضكهربكه لكه مكهمضكمع
دهدا ذات هككٌ  ،ذات شككخص ،بككهر أنككماع م أشكككا نعككممعی لككهبۆ درمسككت دهبككی ،ماشككاء هللا اهنككد
عالٌمه ! ماشاءهللا اهند زٌرهكه ! داعٌكهكی اهنكد عكه ظٌمكه ! خكه ٌبكهكی اهنكد معكهفكهمٌهكـ ! ناِّكحهكی
اهند بارعه ! ئٌمكانٌٌهعی له قمرئان اهند زۆره ! ههر ئهمهنده كهسب دهكا ،أما نازانی عهدمٌری مقاب
دهكا ،ان شاء هللا خمدا لاعان بهدممر داخی ،ئهمن بهحسی خۆم دهكهم ،قهناعهععان ههبی ساعات بكممه
ساعات سێ سهعات قسهم كردٌكه بهحسكی دٌكن م ئٌسكالمم كردٌكه هكهممم لۆخكۆم بكممه ،لكۆمهی فعلكهن
بڵاٌن كابراٌهكی زٌرهكه معمكنه ،علمً ماٌه ،أما أثری سكلبی خكۆم ماشكان لكه كهلهبكهكانی خكۆم كشكف
كردٌككه ،خكككۆم چ دهردم هكككهبممه لككهمان ابكككراز بكككممه ،چ نهخۆشكككٌم هككهبممه داخلٌكككی ،احساسكككم مكككێ ی
نهكردٌكه ،ع كهالمككاعم لكهمان دٌعٌككه ئهگككهر خكمدا ع كهفمم كان نكهكا خككمدا لامككان خكۆش نككهبی ه كهر لهس كهر
3

حسابی مانه باری ععالی حهقی ههٌه محاسبهمان بككا داخٌلكی جكههكهنممكان بككا ،لكۆٌێ ِّكراحة دٌنمكان
احعٌككاجی بككه محككامی نٌٌككه نككهخار ،ئككهمجا ئككهم مهخعككی محامككات لككۆ ئككهم دٌنككهی ناكككهٌن هككهعا فٌعلككهن
مِّداقٌهعی ئهم حالهعكه لكه داخٌلمكان نكهبی لكۆٌێ ئهِّكلهن بٌنكای عكهمكمدى لهگكهر ذاعكی رب العكالمٌن
عٌالقهی ِّائب م ِّحٌ مسكعقٌم لهگكه رب العكالمٌن أِّكلى قكهضكٌهٌه مكا عبقكی مجامالعكه مكن لهگكهر
دٌن دهكهم ،لۆٌێ رب العالمٌن له قمرئان ذكری البی ئهمهی نهبممه دعمة لهبۆ ئٌسالم بككر  ،محمكد
رافعهِ دابنٌشی دعمة لهبۆ ئٌسالم بكا نٌٌكه لكه قمرئكان هكهممم دعكمة لكه بكۆ ذاعكی خكۆٌعی(جك جاللكه)
ههمممی ،كهٌنێ ئهم دهعمهٌه لهبۆ ذات درمست بمم ذاعی هللا(ج جالله) لهبۆ أسمائی هللا ج جاللكه
هللا
ئهم مهخعی غهٌر حهقی ههٌه بهحسی ئٌسالمٌش بكا ،أما ماشی ئهم حكهقكی ئكهمهی نٌٌكه(أَ ْدعُكم ِإلَكى ّ ِ
ٌرة) أما( ْادعُ ِإلِى َس ِبٌ ِ َرب َِِّ ِبالْح ِْك َمة) (النح ٕ٘ٔ) ئهمه لهبۆ ئههلكی كعكاب هاعٌٌكه هكا عاككهڵ
َعلَى َب ِ
ِّ َ
نهكهٌن ! ئهم ئاٌهعكه خاِّكه لكهبۆ ئهمانكهی أرضكٌهی كعابٌكان ههٌكه ،عٌالقكهكٌان هكهبممه لهگكهر سكماء
كِ ِبالْح ِْك َمك ِة َمالْ َم ْمعِ َظ ك ِة الْ َح َس ك َن ِة) اكمنكی كمعمبٌككان حٌكمككهی
لهگكهر كمع كمب ئهمانككه( ْادعُ ِإلِكى َسك ِكبٌ ِ َربِّك َ
ههٌه ،جسرهِ ههٌه بهٌنی رفٌن( َمالْ َم ْمعِ َظ ِة ْال َح َس َن ِة َم َجادِ ْلهُم ِب َّالعًِ ه ًَِ أَحْ َسكنُ ) (النحك ٕ٘ٔ) لهبكهر
ئهمهی بهداخهمه له قمرئان نهگهٌشعٌنه ،هاعٌنه ئهمهمان سحب كردٌه ئهم مق عه لهبۆ أهلی كعاب لهبۆ
عالهممان داناٌه ،ئهمهی كه كهلئهنعام م ئهمهی له دمنی ئهم انسانه م ناسكه بكهنكی ئكادهمكه م بكهشكهره م
مسكلم هم لككهبۆ مانككه مخا بكهی مانككه دهكهٌككهن بكهم نهمعككهی ،ئككهمه نمق كهكككی مهمككه م رهئٌسكً ٌككه بككه
عِّكمری مكن دهبكی ئهمكه ئاگامكان لاكی بكی ،لككۆٌێ بكه عِّكمری مكن ئهگكهر ئكهمن نهگهٌشكعمه مسككعهمای
ئهمهی فٌعلهن ببمه حاملی شعهِ ئهگهر ادٌعای حملی ئهم شكعهم ككرد خٌانهعكه لكهم شكعهی ئهگكهر خكۆم
حكاملی نككهبم ،عككام دهگككهن؟ ادٌعككای ئكهمهی دهكككهم حككاملی عقككمی مككه ،حكاملی دٌككنم ،ئ كێ دٌككن م ع كهقماشككم
عادانٌٌه ! خٌانهت لهگهر دٌن م عقمی ٌهكهی دهكهم ! لۆٌێ حهق دهدهٌنه غار بێ انعقكادی شكاو م مكهالم
ِّۆفی م حاجی م دهرماش م سهٌٌدی بكا ،م ئهمرۆ انعقادی اسالمٌٌن بكا ،حهق دهدهٌنه غاكر ،غكهٌر
حكهقٌعی كككه د انعقككاد دهككا بككر ئككهمه ئٌسكالمهكهٌه؟ ئاگككاداربن ! دهر ئككهمه ئٌسكالمهكهٌه نككا ێ ئككهمه
ممسڵمانهكهٌه ،هٌ گاعان لێ نهبممه ههٌه چ دهر خكهلِ چ دهر ئكهمه ئٌسكالمهكهٌه ،عكهبعكهن ئكهمه
ئهم اسعفساره فٌ رٌٌه ها ،له عمقی ف ره دهردهاێ لكۆ؟ اكمنكی ئهِّكلهن بكاری ععكالی فٌ كرهی مهی
بكه ن كهقككاء خكهلككق كردٌككه ،ئٌسكالمهكهی بككه ن كهقككاء داناٌكه ،هككهردممِ عككهالقٌی دهككا ،ئككهمهی كككه حككاملی
ئٌسكالمهكهٌه كككه خكماری كككرد ٌهكسكهر ابعككاد دهككا ،دهر  :ئككهمه ئٌسكالمهكه نٌٌككه ! لكۆٌێ بككه اسككعفهامی
اسكعنكاری ئهمهٌككه ئٌسكالمهكه؟ ! نككا ێ ئهمهٌكه ممسككڵمانهكه ،مهٌكه ٌككان نكا؟ بككا ئهمكهش مهنككهبٌن ئهمككهش
مهنكهبٌن ،ئككهمه نق ككهكی رهئٌسكٌٌه ،رجادهكككهم مهسككٌهعم ئهمهاٌكه هككهعا خۆمككان داخٌلمكان احسككاس بككهم
عهغٌره نهكهٌن ئٌدٌعای ئهم حالهعه نهكهٌن ،ماشان ئهمهی ِّهراحهعهن لاكره لكهم مكهجالٌسكانه بكهحس
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دهكر ههمممی لهبۆ خۆمانه فق لهبۆ غهٌر نٌٌه ،ههر عٌالقهمان به غهٌر دانٌٌه بهعاعهن ،خۆمان له
غهٌر بهااكعر نابٌنٌن ،به ِّالحعر نابٌنٌن ،به ممععكهقٌعكر نكابٌنٌن ،بهسكاحابی ئكهم غكهٌكرهی نكابٌنٌن،
ئهمه ئهم ،لهعهٌنی مهقت ععامملمكان لهگكهر غكهٌكر لكه قٌممكهی عكهنكازم م ئٌثكارم احعكرام م عكهقكدٌره،
ئهمه مهمقٌفمانه ،مهكم عهرضكم ككردن ،دٌسكان عككرار دهككهم ئكهم مٌكرۆبكهی ككه عممشكی نهخۆشكٌمان
دهكا ئهم ئهلهمكهی ككه احساسكمان مكێ دهككا ددانمكان ماكى داشكی ئكهممان خكۆش دهم  ،خۆشكمان دهم ،
امنكی خمدا خالقٌعی مسعحقی نهخۆشى بكبم ئكهمن ،مرحبكا بكهم مٌكرۆبكهی ككه فٌعلكهن ئهگكهر بكهدهنی
من ضعٌف بمبی ضهربكه م ضكهرهر لكهمن بكدا ،ئكا ! اكمنكی ككهشكف دهككا ئكهمن خكۆم احعٌكاجم بكهمهی
ههٌه بامه دكعۆر ممراجهعهی خۆم بكهم ،ماضحه برای من ،ئهمجا بهم عسلسكلهی م بهسكهردهكهمٌن
مهمقٌفمان لهگهر جمكادات نفسكی شكعه ،هكهرای بكهرد ههٌكه ،هكهرای اٌكا ههٌكه ،هكهرای ئكام ههٌكه،
هكهرای هككهما ههٌكه ،هككهممممان خككۆش دهم  ،لهگكهر ن كهبكات خۆشككمان دهم  ،ئككهم مهفاٌكهی ن كهبككات
لهبۆمهی ههٌه ئهمه لهبۆ مٌمان نٌٌه ! ئهم خزمهعهی نكهبكات بهمكه دهككا لكهسكهعا دهی مكان نٌٌكه لكهبۆی،
ئهقككهلِلن ئككهم مٌككددهمككان هككهبی لهگككهری ،ئككهم احسككاس م شككعمرهمان هككهبى لهگككهرى ،كككذلِ لهگككهر
حٌمانات ،ئهمجا لهگهر مهخلمقی مهكی خۆمان ،ئهمجا انسانه ناسه بنی آدمكه ..الكی آخكره ،هكهممممان
خۆش دهم (دع عنِ ما ٌحمله من الفكر)ى،ئٌعٌجاهى ،عهِّهمری ،فٌكری ،هٌ عٌالقهمان مادا نٌٌه،
كهٌنێ(محمد رافع) له مسعمای ئهم ذاعه عهبٌٌنی ككرد ،ذاعهككه عبلٌغكی ككرد ،عكهبشكٌری ككرد ،عكهنكذٌری
كرد ،بممه شههٌد لهسهری ،اقامهی حمجهی لهسهر كرد ،له مسعهمای اٌمان م عهقمای قمرئكانی ،ئكهم
مهخعی حهقی ههٌه بێ نمعمت م امِّاف لكهبۆ ئكهم ذاعكهى درمسكت بككا ،حكهقكی ئكهمهی دهدهٌنكێ بكێ
بهمهی بڵێ :كافر ،بهمهی بڵێ فاسق ،بهمهی بڵێ فاجر ،ئهم مهخعی ئهم حهقهی دهدهٌنێ ،أما ههر لكهم
گكۆڕهی ! عمخككما ئهمكه خۆمككان لككه مكهالی رازٌنككه هككهعا مكهالی بكهٌنككه مسككٌلهی اقامكهی حمجككه لهسككهر
غهٌر ،لهشاخی رازٌنه ههعا شاخی بكهٌنه سهبهبی عبٌن ی دٌنی خمای لهبۆ غهٌر ،ئێ ئهم عالٌمهش
مهلٌدی ئهم مهضعهٌه ئهم بٌئهٌهٌه ! لكۆٌێ مكهمقٌفمكان بهرامبكهر غكهٌكر اٌجكابی لكه قممكه ،ئكهمجا لكهنام
مان فٌئةی ئٌسالمی د بهههممم اعجاهات م خ م ی هكهمممٌان برامكانن ،خزمكهعای هكهمممٌانٌن،
ماضحه؟ ممسڵمانه حهزی لاٌه بۆكسهكت لابدا رمممهعی دهدهمه بهردهسعی قه ٌدی ناكا بكا مرعكاح بكی،
با ئكهم ككهدهرهى ئكهم غٌللكهی لكهنام قكهلبٌعكی بهماسك هی ئكهم بۆكسكهى دهرد  ،ممرعكاح بكى لۆخكۆى،
حكهزی لاٌككه غ كهٌب كهعككم كككا گككهردهنی ئكازابی ،ماضككحه؟ لككه م كهمضككمعی ذات هككهرای معرعبككات ههٌككه
گهردهنی ئازابی ،أمما لهسهر خۆمان به هٌ نهمعهِ(المكن قرٌكب مالمكن بعٌكد) حعكی بكه اشكارهت بكه
خرامه به شبٌهى خرامه نكامی ككهس نكاٌنٌن ،ماضكحة جكهماعكهت لهگكهرمن ٌكان نكا؟ رجادهككهم ئكهمهی
لهگهرم نٌٌه با دهسعی برندكا ،لۆمهی فٌعلهن بگهٌنه عفاهم ،كێ دهر ئهمن ِّهحٌحم مهنٌه كێ دهر
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ئكهمن ِّكحٌحم؟ ئكهمهی لهگكهرم نٌٌكه بكا دهسكعی برنككدكا مناقشكهی دهككهٌن ٌكان اقنكاعم دهككا ٌكان اقنككاعی
دهكهم ،مهنٌٌه؟ جهممان جهمی دٌممقرا ٌه بهر بهر بهر
خۆشهمٌست دهفهرممىٌ( :ا معشر القرٌش اشكعرما أنفسككم مكن هللا ال أغنكً عكنكم مكن هللا شكٌئا ٌكا بنكً
عبدالم لب ال أغ نً عنكم من هللا شٌئا ٌكا ِّكفٌة عمكة رسكم هللا ال أغ نكً عنكِ مكن هللا شكٌئا ٌكا فا مكه
بنت محمد سلٌنً ما شئعا ال أغنً عنِ من هللا شٌئا)
بهلێ سهت قمرئانی لهخۆمان بمااٌن ههعا داخٌلمان عهغٌر نهبی فائٌدهی نٌٌه ! لۆٌێ دٌسكان عككرار م
اعكادة ئهمككه خۆمككان جمهككد لهگكهر خۆمككان ِّككرف كككهٌن خۆمككان بكهٌنكه مٌككام ،خۆمككان بكهٌنككه مككنمن،
خۆمان بكهٌنه ِّال  ،خۆمكان بكهٌنكه شكهٌد ،خۆمكان بكهٌنكه ِّكدٌق ،هكهممم لهدهسكعمان د هكهمممی
لهدهسعه خۆمانه ،قهناعهععان ههبی ماددهی أملی ئهمانكهمان هكهممم دراٌعكێ ،أممكا خكهلكه لكه خۆمانكه،
خكهلكه لهخۆمككه ئكهمن اككهللبكی گمنكاهی دٌكككه دهبكم گمنككاهی غكهٌكر ،نقككص لهخۆمكه دهمككهم عكهٌبككهی
غهٌری كشف كهم لۆمهی عبرٌر لۆخۆم بٌنمهمه ،ههعا گمناههكهم مكێ بككر ئكا اسكعنادی لهسكهر بككهم،
فه ئهم نق هٌه رئٌسٌٌه م مهمه مناقشه لهسهری نهما ،مهنٌٌه ممقٌڕن مای؟ كه شت هكهعا لكه داخٌلمكان
درمست نهبی عهفهمهى مێ نهكهٌن ،جهمدمان ِّهب كهٌن له بۆ عغٌری داخ  ،ئهم مهخعی ععام بهم
داخله معغٌٌره ععام لهگهر غٌر بكهٌن ،ععاملی اٌجابی ععاملی بهنناء ئهمه ئهم.
داع كه سككهر ئككهم حالهعككهى بككارى ععككالى دهفككهرممى :أعككمذ بككالِل مككن الشككٌ ان الككرجٌم(بسككم هللا الككرحمن
ِّْكارُ ُه ْم َعكرْ َهقُهُ ْم ذِ لَّ دكة َم َق ْكد
ُمن َخاشِ َكع َة أَب َ
الرحٌم) ( ٌَ ْم َم ٌ ُْك َشفُ َعن َساق َمٌ ُْد َع ْم َن إِلَى السُّ جُمدِ َف َكال ٌَسْك َع ِ ٌع َ
ُمنَ ،ف َذرْ نًِ َم َمككن ٌ َُكك ِّكذبُ بِ َه َككذا الْ َحككدِ ٌثِ َس َنسْ ك َع ْد ِرجُ هُم ِّمككنْ َحٌ ُ
ْككث َال
َكككانُما ٌُك ْكد َع ْم َن إِلَككى السُّ ككجُمدِ َمهُكك ْم َسككالِم َ
ٌَعْ لَمُمن َمأُمْ لًِ لَهُ ْم) ههمممی خۆٌعی(إِنَّ َكٌْدِي َمع د
ِكٌن)(القلكم٘ٗ) د هكهعا دهگاعكه ئكهم حكهددهی ٌهكسكهر
ِّاحِبِ الْحُمتِ إِ ْذ َنادَى َمه َُم َم ْك ُ
ِعْم دكة
ار َكك ُه ن َ
ظكممد ،لَ ْكم َال أَن َعدَ َ
داعه سهر ذاعی شهخِّی ٌهكهم( َم َال َع ُكن َك َ
ٌِن)(القلكمٓ٘) بزانكێ؟! ماغهمبكهر(ِّكلی
مِّن رَّ بِّ ِه لَنُ ِب َذ ِبالْ َع َراء َمه َُم َم ْذمُم دم َفاجْ َع َباهُ َر ُّب ُه َف َج َعلَ ُه مِ َن الَِّّكالِح َ
هللا علٌه م سلم) ئٌرادهشی هه بمم باری ععالی مراقبً ئهم ئٌرادهٌهٌه أمما ئهگكهر باعكم فٌعلكهن داخٌلكی
ماغهمبهری م ابق نهبی لهگهر ئٌرادهی خمای عممشی حالهعهِ دهبی ،ئهمحالهعه ماغهمبهرهِ مهخعكی
خۆی عممشی بممه ،لۆٌێ ئهمره(فال عكن) ،حعی نمن نمنی لهگهری اسععمالی كردٌكه لكهجای دٌككه( َفكالَ
ِ فًِ مِرْ ٌَة) (همد )ٔ١زۆر جای اهعمام نٌٌه كهلٌمهككهش بكه خكهفٌفكً داعكه دهر (فكال عكِ فكً مرٌكة)
َع ُ
ام نكی خمدا خۆی عهمهللى قضٌة دهكا ،لاره لهبهر ئهمهی لهگكهر داخلكی ماغهمبكهر قسكان دهككا قٌاكهِ
ماغهمبككهر احعٌككاجی بككه مراجعككه ههٌككه دهفككهرمی(:فككال عكككن) لككه جاٌككهكی دٌكككه مراجعككهی زٌككاعری مككێ
دهم (فكال عكككنن) عهماشككاكه بكاری ععككالی زۆر جككار دهراكٌن ممهككهندٌس كه ،بكه مقِّككمد كلمككات اسككععما
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ِّككاحِبِ الْحُ كككمتِ ) بهحسكككی( ِإ ْذ َنكككادَى َمه َُككم َم ْك ُ
ظكككممد)(القلكككم )ٗ٤بهحسكككی
دهكككا( َم َال َع ُككككن) مهككككی ككككێ؟( َك َ
نكككهعٌجكككهی دهككككا ،ككككهٌنێ؟ (نكككادی)( َف َنكككادَى فِكككً ُّ
نكككت ُسكككب َْحا َن َِ ِإنِّكككً ُكنك ُ
الظل ُ َمكككاتِ أَن َّال ِإلَك َككه ِإ َّال أَ َ
مِكككن
ككت َ
َّ
ِعْم دكة مِّكن رَّ بِّك ِه لَنُ ِب َكذ ِبكالْ َع َراء َمه َُكم َم ْكذمُممد)(القلكم  )29نعٌجكهت
ار َكك ُه ن َ
ٌن)(األنبٌاء ( )77لَ ْم َال أَن َعدَ َ
الظالِمِ َ
دهداعكێ ،ماغهمبككهر م ج كهمع كى مككنمنٌن دهبككی لككهداخٌلی خۆٌككان جمملككهِ اقككات اضككافً ِّككرف كككهن
لۆمهی عممشی ئهم حالهعهی نان ،ئٌذهن ذاعه مهدهكا ذات مهدهكا مقاب بهم نمعهی ععاملی لهگكهر بككا،
لۆٌێ له خزمهععان له لقائی ٌهكهم گمعم ئهمن سهبهب بممم لهبۆ ق عی ئهم دهرسانه ده ام مكن خكۆم بكه
معهم دهزانم جملهِ نقص له داخٌلی خۆم ههبمم ئهمن ،ئهمن عقمبه درام مای ،أما براٌانی ممجكمدٌش
ئهسهرٌان ههبمم ،ههبمم بێ ئهمهی حهملی ممضمع ببی معغٌر بكی لكهداخلی خكۆی سكڕڕهن قضكٌهی
نق دهكرد لهبۆ خكارجی جكهلسكه ،مهككم مهعلكهمكهِ لكه جاٌكان بهحسكی دهككرد ،رحكی دهككرد ،نشكري
دهكرد ،عٌلمهن مكهمضكمعی مكه ممضكمعی نشكر م كرح نٌٌكه ممضكمعی عكهغٌٌكره ،ئهگكهر بمانكهم
رحی بكهٌن خۆمان ساحاب مهكعهبهٌنه به سێ اار نممكه قهلهمان دهٌكهٌنه ممضمع م داٌدهناٌن م
نهشری دهكهٌن ،أما ئهم مهمضمعه مهمضمعی عهغٌٌره ،دهبی ذات مای عهغٌر ببی ئهم شهخِّه ٌه
مغٌٌكر ممضكمعهكهی نشككر دهككا بككه عكهغٌككری خكۆی ،فككه ِّكهراحهعككهن عكهقككمای مكه جمهككدی مكه لككهبۆ
عغٌری داخلمان فق ب اقكهٌكه لكهبۆ نه هاشكعن عكممش نكهبممنمان لكهبۆ دٌسكان فكهعكرهی ٌهككهم ،ماضكحه
براٌان؟ ئا ،ئهمانهعی ممضمع عيكٌد لهسكهر عكهغٌكری داخك ئكهمه أِّكلی ممضكمعه ،أِّكلی قضكٌهٌه،
أِّلی م لمبه ،غهٌری مهی دهبعه ثانمي ،داعه سهر دائٌرهى احعكاِ لهگهر أمسا ی دٌكه ئكهم جكۆره
جهلهساعانه مهسٌهعم ئهمهٌه عهكعٌمی شت ،ههعا هكاعمماۆ لقائكات ،ئكهمه هكهمممی لكه دائرهككی ضكٌقً
خۆمانه بمٌنێٌ ،عنً اهندمان مێ بكر بهماس هی عقمی ان شاء هللا به ماس هی ئهخكذی بٌلئهسكباب
زهمكه نی لاكِ دابرامكان بكهدممر باخكٌن ،ككه ئكهم حالهعكه فٌعلكهن م دهبكی حائٌلكهِ مانعكهِ ئكهمن لكهنگۆ
قككه ع بكككا ،زهمككهنی ئككهم قه ع كهی بككهدممر باخككٌن اهن كدمان مابكككر فككه ئككهم عهقماٌككه كككه ئككهم براٌككه
ئٌشارهعی لۆ كرد ئهم حالهعه ِّهممامه ئهمانٌٌه درمست دهكا ،له لٌقكائی ٌهككهم ئٌشكارهعمان لكۆی ككرد
ماغهمبهر(ِّلی هللا علٌه م سلم) مهفاهٌمی ئهمنی بهماس هی فهعحی دهمراعی ئهمنی نهق نهكرده نام
قملككمب معمقككملی ِّككهحابه نككهخار ،بككهس مٌككزان م مٌفعككاحی عككهقمای نٌشككان دان ،ئككهمان خۆٌككان كككه
ئٌشٌان بكه عهقماٌهككهی ككرد ئكهم حالهعكه لكه داخلٌكان درمسكت دهبكم ،م بكه قٌممكهی ئهخكذٌی بٌئهسكبابی
ئهمنی عهعامم م نهشا ٌان درمست بمم ،عهرزم كردن له لٌقائی ٌهكهم ئكهبمذهر بكه چ ئسكلمبهِ بكه
چ مهرحهلكهِ بكه چ جمهكدهِ حكهذهری م حٌ كه مندا كهكی حكهفت سكا ی عكهلی نكام گهٌاندٌكه خزمككهت
ماغهمبككهری ،لهبٌرعانككه؟ باشككه ماغهمبككهر(ِّككلی هللا علٌككه م سككلم) دهمراعككی لككهبۆ كردبككۆمه؟ حٌسككابمان
كردٌككككه ئهگككككهر ماغهمبككككهر(ِّككككلی هللا علٌككككه م سككككلم) مفقككككی عهخهِِّّمِّككككاعی ِّككككهحابه مه ئككككهدای
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ممعكهكاملٌان لكه ماقعككی خۆٌكان ،ئهگكهر دهمراعٌككان لكۆ بكردبككامه ماغهمبكهر(ِّكلی هللا علٌككه م سكلم) دهبككا
عكممری بكه هكهزارهها سكاڵ بكی ! ئكهمما قهضكٌه مهربم كه بكه عكهقمام بكه مهمهٌبكه فكه ان شكاءهللا اهنكد
عككهقمامان هككهبی اهنككد عككهقمای خككمای بكككهٌن معٌككار مه مٌككزان بككه ماسكك هی ئككهم عهقماٌككهی عككهحمٌ
دهكراعه ماقٌع ،م باری ععالی ش قهناعهععان ههبی رٌعاٌهعمان م عٌناٌهعمان دهكا،
دممهممككان بهحسككی ذات لككهم مجككمدهی كككه عاٌككدا دهژی لككهم دائٌرهٌككهی كككه عاٌككدا مككهمجمده ،بهحسككی
ئكهمهمان ككرد كككه مهمهٌبكه لكه داخٌلككی ذات مهخلمقكه ،م بككاری ععكالی بكه ئهمانككهت مكهماهٌبی عككهمزٌع
كردٌكه لككهبۆ ئككهمهی ككهٌنێ ذاعككهكان شهخِّككهكان عانٌكان بهماس ك هی ئٌمككان فٌ كرهی خۆٌككان بككه ئككٌش
باٌكهخن مهماهٌبكهكان كهشكف ببكی ،لهبكهر ئككهمهی ئٌكرادهی خكمای لهسكهر مجكمد بهماسك هی رمسككم
عهحمٌ كراٌعه ماقٌع ،رمسملٌش ماشی خاعم االنبٌاء مالرس محمد(ِّلی هللا علٌه م سلم) ئٌنعهای مێ
هاعٌككه ،ئٌكككدی ماشككی ماغهمبكككهری(الككی قٌكككام السككاعة) بكككاری ععككالی بكككه ماسكك هی مهمهٌبكككهی جكككهمعی
منمنٌن( ٌا أٌها الذٌن آمنما) ئا ئهم دٌنه نهق دهكا جٌلهن عهن جٌ (الی قٌام الساعة) ،فكه لكۆٌێ لههكهر
جاٌككهِ ،لككه هككهممم زهمانككهِ ،لككههككهر بمقعككهِ ،كككه شهخسككی عاككدا بككژی بككاری ععككالی جمملككهِ لككهم
ئهشخاسانه كه ئهِّحاب مهماهٌبن بهماس هی ئٌمان ئٌجادٌان دهكا لهبۆ ئهمهی قائم بن به ممهٌممهی
رمسكم  ،ئكهم مهمهٌبانكه معهنكهممٌعن عاٌكان داههٌكه بكاری ععكالی ئٌمكانٌٌكهعكی قسكهم عكهبلٌغی دهداعكێ،
مهمهٌبه ههٌه دهعانی بهٌان بكا مهبكا ِّهمٌمی ئٌنسانهكه بهٌان بككر  ،ممخاعهبكهی ِّكهمٌم م داخلكی
ذات بكا( َمقُ لَّهُ ْم فًِ أَنفُسِ ِه ْم َق ْمالَ َبلٌِغا َ)(النساءٌٖ )ٙهعنی(ٌبل غ أقِّكی مكدی داخك االنسكان) ،عاٌكان دا
هه ٌه باری ععالی بهس مهمهٌبهی عهفكٌری دهداعێ ،فكر ،بكهم نهمعكهی هكهر ٌهككه مهمهٌبكهكی ههٌكه
مهككم جٌهكازهِ ،مهكككم سكهٌارهِ ،هكهر بهشككهكی ئكهم سكهٌارهٌه دهمری خككۆی دهبٌنكی لهئهسكنای ئككٌش
كردنكی سكهٌاره بكه گاككه ٌكان بكه گكهمره ،ئكهم بهشكه لكهم سكهٌارهٌهی ككهم ببكی فهقكد بككر ٌكان بشككێ
خهلككه داٌخعكككه سككهر مٌكانٌكٌكككهعی ئٌشككی سكككهٌاره ،ئككهم جمملكككه مهماهٌبانككهش مهككككم ئككهم سكككهٌارهٌه
بهماس هی ئٌمان كه دهگهنه ٌهكعری( ٌاأٌها الذٌن آمنكما) درمسكت دهككهن ،ئكهم مهخعكی مهككی جٌهكازی
سككهٌارهی ئككهمانٌش دهعككانن قككائم بككن بككه ممهٌممككهی عككهبلٌغ ،م بككه ممهٌممككهی عككهبٌن ،بككه ممهٌممككهی
كمن ِر َسك َ
هللا
كاالتِ َّ ِ
ٌن ٌُ َبل ِّ ُغك َ
عككهكلٌف ،عككهكلٌفی رمسككم  ،لككۆٌێ بككاری ععككالی لككه قمرئككان كككه دهفككهرمی(:الَّككذِ َ
كالِل َحسِ كٌبا َ)(األحكزاب  )39دائٌمكه قمرئكان بكه(ٌكا أٌهكا الكذٌن
هللا َم َك َفكى ِب َّ ِ
َم ٌَ ْخ َش ْم َن ُه َم َال ٌَ ْخ َش ْم َن أَ َحكداَ ِإ َّال َّ َ
آمنكما) ئكهمری ِّككادر كردٌكه(ٌكا أٌهككا المكنمن) لكه قمرئككان نٌٌكه ،ئٌكذهن ئككهم جمملكه مهماهٌبانكه كككه د
عهجمٌع دهكر دهمرهِ ئهدا دهكا ئهمه بكهدٌلی رمسكمله لكهم زهمانكه م لكهم مهكانكه ،ئهمكه لكهم بمقعكهی
ئاسعا مهمجمدٌن لهم زهمانه م لهم مهكانه ئهگهر هاعمم فٌعلهن خۆمان ئٌعداد بككهٌن لكهبۆ ئكهم حالهعكه
ىككه بكاری ععكالی مهِّكفی كردبكی لكه قمرئكان دهككر نككائلی ئكا ئكهم شكهرهفه ئكهم مهقامكه ببكٌن ،ئكهگككهر
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ممالحهزهی خۆمان بكهٌن جهمعی مهمجمد به عهمفٌقی خمای ههمممی هی دهمرمبهری ههملاراٌنكه،
ئهگهر داخلی ههملار ،ئهگه خارجی ههملار ئهم مهمقٌعه جمغرافٌه ئهم مهن ٌقهٌه لهبهر ئهمهی ئهم
ذهماعه لهم زهمانه مهمجمدن لهم مهكانكهش مكهمجمدن مٌالدهٌكان مٌكالدهی ئكهم مهنعٌقهٌهٌكه ،ئٌرادهككی
ممعهٌٌهن كه باری ععالی به عهقدٌری خۆی بهم نهمعهی دانابی ئهم جهمعه بهم نهمعهی لهم زهمكان
م لهم مهكانكه جكهمع بكبن خكڕ بكبن ،ئٌكرادهِ ئكهدا بككر بالنعٌجكة ئٌكذهن عهماجكدمان لكهم زهمكان م لكهم
مهكانه حالهِ ئٌععٌبا ی نٌٌه ،حالهِ فهمضهمی نٌٌه ،حالهِ عهفهمی نٌٌه ،ممِّادهفه نٌٌكه ،ئٌننكهما
ههرای خمدا كردبی لهم بمعكدهی هكهمممی عهقكدٌره ممقكهددهره ممقهننهنكه مفقكی ئٌكرادهِ ممعهٌٌكهن
هاعٌه ،كهٌنێ ذهماعی مهمجمد عانی عهشخٌِّی ئهم حالهعهی بككا ئكهم مهخعكی عكانٌعی خم كمهی ٌهككهم
بكام (نحكم ارادة هللا) لكهم جاٌكهی ،لهبهرئكهمهی مٌكالدهی ئكهم جاٌهٌكه لكه عكاردی ئكهم جاٌكهی كينكه لكه
خكۆ ی ئكهم جاٌكهی خكهلق بككممه مهككم نمكمذهجی ٌهككهم(مال ٌكزا ) لككه ئٌنعكاجی ئكهم عكاردهی دهخكما لككه
نككهبات لكككه حككهٌكككمان ،ئٌكككذهن نهمعككهن نهمعكككهن ئٌرعٌبا ككهكی ممعهٌٌكككهنی ههٌكككه بككهم عكككاردهی ئكككهم
ئٌرعٌبا هش ئٌرعبا هكی جمغرافی م فٌزٌائی نٌٌه ،عه ائهِ ممعهٌٌكهن م بكاری ععكالی داٌناٌكه ئكهم
ذاعه فٌعلكهن لكهم مهقامكهی لكهم زهمانكهی لكهم جاٌكهی لكهم عكارده ئٌسكعٌفاده بككا ،ئٌنعكاجی ئكهم عكاردهی
بخما ئٌنعاجی حهٌمانی ئهم عاردهی بخما هی ئهم جاٌهی بخما ،داٌنه سهر عهمزٌعی جمغرافی باری
ععككالی لككهبۆ ئككهم ئهشخاِّككانه ،براٌككهِ مٌثالككهكی جككمان دهٌنككی جارمبككار كككه دهفككهرمی :بككاری ععككالی
حهٌمانی درمست كردبی خمِّمٌِّهعی حهٌمانهككهی مكمافٌقی بٌئكه م زهمكان م مهكانهككهی درمسكت
كردٌككه ،مهثهلككهن كككه مهثككه دهٌنككی حمشككعری بكككه مهثككه دهٌنككی زۆر جككار ،دهر بككاری ععككالی ككككه
حمشعری خهلق كردبی بهم شك م بهم ههندهسهٌه خهلقی كردٌه ممالئٌمی جهمی ِّهحراٌه ،نهمعه
مراهِ ههٌه(دب) له قم بی شٌمالی دهژی مێ ی دهگمعر (الدب االبٌ

) رهمزی ئٌعحادی سۆڤاعٌه

مهنعقهی سابٌرٌا م ئهم جاٌانه دهژی ممرای سمی ئهم ممراهٌه شك م ههٌئهعی م مٌسعی م ثمخنی
جلدی م اهمری بهدهنی مفقی ئهمهای خهلق كراٌه كه لهم جاٌه بعانی بژی ،باشه ئهگهر ئهمه جامان
مێ گۆرٌن ممرامان هٌنا ِّهحرای حمشعرشمان بردهم دهژی؟ نهخار دهفهمعێ ! ئهمه عهقكدٌره ٌكان
نا؟ عهقدٌره( َخلَ َق َف َس َّمى)(األعلى َ ( )2ق َّد َر َف َهدَى)(األعلى  )3ابكهٌن؟( َسبِّ ِ اسْ َم َرب َِِّ ْاألَعْ لَكى)(األعلكى
 ،)1ئٌذهن باری ععالی لهم جممله شمخمِّانه دهعانی عهبلٌغ بكا ،ئٌذهن ئهمه ممقابٌلی ئٌرادهی خمای
لهم زهمان م لهم مهكانهی حمڕ نٌنه هلق نٌنه ممقهٌٌهدٌن مفقی ئٌرادهی خمای ،كم كابرای جمنكدی
به ئٌجازه دادهبهزی ،به ئهمری قٌكادهی خكۆی نكهق دهككر لكه جاٌكهِ لكهبۆ جاٌكهِ ،ئهبكهم نهمعكهش
دهبكی ئهمككه عكهعامم بكككهٌن لكهم ماقٌعككهی ،لكۆٌێ لككه لٌقكائی ٌهكككهم ئكی ئهمش كۆ بهحسكی ئككهمهمان كككرد
ماغهمبكهر(ِّكلی هللا علٌكه م سككلم) ممجكهررهد ئٌرادهككی بككمم بكاری ععكالی ئٌشككارهعهكی سكۆری لكۆ مككێ
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ِّكاحِبِ
كرد ! ئهمما ئٌشارهعهكه ئهمر نهبمم حالهكی ممعٌٌهنی رهسمملهكی لهبۆ نهق كرد( َم َال َع ُككن َك َ
الْحُمتِ ِإ ْذ َنادَى َمه َُم َم ْك ُ
ظممد) (القلكم  )ٗ7باشكه(ِّكاحب الحكمت) نٌٌكهعی چ بكمم نكهق ككرا؟ (ِّكاحب
الحكككمت) خككككۆی خككككۆی نكككهق كككككرد ،حككككهزرهعی ٌكككمنس رهسككككم بككككمم( َمأَرْ َسكككلْ َناهُ ِإلَككككى مِ َئكككك ِة أَلْككككف أَ ْم
من)(الِّافات )1ٗ١عهدهدٌان ،له نهٌنهما ،ممِّلی ئاسعا ،به قهناعهعی خۆی بهسه ،ههعا كهٌنێ
ٌَ ِزٌ ُد َ
ئهم دهمره ببٌنی؟ كينه مهككی حكهزرهعی نكمح (ربكً انكً دعكمعهم لكٌالَ نهكاراَ سكراَ جهكاراَ كلمكا دعكمعهم
جعلكما أِّككابعهم) كينكه حككهزرهعی ٌمنسكٌش ئككهمهای كردٌكه ،شككهبٌهی مٌٌكه ،لهقككهراری داخٌلكی خككۆی
بكهسكه اكی دی ئهمانكه ممسكعهحهققی ئكهمهی نٌنكه ئكهم ذاعكه لكهنامٌكان بمٌنكێ ،لكۆٌێ ئكهمرهكی لكۆ خكۆی
ِّادر ككرد ،چ بكمم؟ ئنعٌقكا ككا لاكره لكهبۆ جاٌكهكی دٌككه هكهر ئهمهنكده ! ٌهكسكهر بكاری ععكالی گرعكی،
محاسهبه كرا محاكهمه كرا حمكمٌش لهسهری دهرامم به سكجنی ئهبكهدی ،سكجنی ئهبكهدی ئٌنفكرادی،
كان
له جاٌهكٌش ببی نه عارد بی نه عاسمان ،لهنام به نی حكمت ! بكاری ععكالی دهفكهرمیَ (:فلَ ْكم َال أَ َّنك ُه َك َ
ٌِن ،لَلَ ِب َ
من)(الِّافات ٗٗ )1نالێ ٌمم الدٌن(ٌمم ٌبعثمن) ماشی(ٌمم
ث فًِ َب ْ نِ ِه ِإلَى ٌَ ْم ِم ٌُب َْعثُ َ
مِ نْ الْم َُسبِّح َ
الدٌن) ٌش ئهمه سجنی ئهبهدٌٌه ،عممری ئهمهنده دراژ دهككا لكهم سكجنه ئٌنفرادٌكه بهعكهنێ ،لكۆ؟ بكهس
ئهمهندهٌه ئهمری خۆی خۆی ِّكادری ككرد ،عٌلمكهن رهسكم بكمم دهبكا چ بكائٌنعزاربككا هكهعا ئكهمری
ئٌداری لهبۆی دهردهای ،كهٌنێ ئكهمری ئٌكداری دهراكمم ئكهم مهخعكی ئكهم د قكائٌم دهبكی بكه عهنفٌكذ،
باشه ئهگهر ئهمه به نسبهت ئهنبٌاء م رمسم له ئممهمی خۆٌان ئاسعا ماغهمبهری مه(ِّكلی هللا علٌكه
م سكلم) مهفكاعی كردٌكه ،مكنمنٌن قكائٌم دهبكن بكه دهمری ئكه نبٌاء م رمسكم لكهنام ئمممكهعی خۆٌكان ،ئاٌكا
ئٌنعقا حهرهكهم عهنهققم م هاعممامم بهكهٌفی خۆٌعی ذات؟ قهناعهععان هكهبی بكه سكهعا سكهت ئكهم
قسهٌهی دهككهم مٌكالدهی مكه لكهم هكهملارهی بكه ئٌكرادهی خماٌكه لكهم زهمانكهش بكه ئٌكرادهی خماٌكه ،لكۆ
ئهمن لكه سكملهٌمانی مٌكالدهم نكهبمم لكۆ لكه دهكۆِ مٌكالدهم نكهبمم؟ عٌلمكهن لكه سكملهٌمانٌش برادهرمكان
ههٌه له د هۆكٌش برادهرمان ههٌه ،مهنٌٌه؟ ئٌذهن ئكهم جاٌكه حكهقی لهسكهرمان ههٌكه ئكهم جاٌكه حكهقی
لهسكهرمان ههٌكه ،عهمهشكا بككهن لهبكهر ئكهمهی ماغهمبكهر(ِّكلی هللا علٌكه م سكلم) مٌكالدهی مهكككه بككمم
ههژده ساڵ عمعاعی مهككه بممنه مانٌع دهعمه له مهككه نهكر  ،هكهر گكهڕامه لهسكهرٌان هكهژده سكاڵ
ِّهبری كرد لهسهرٌان ،ههژده سا ی رهبهق ِّهبری گرت ماغهمبكهر لهسكهر مكهم نی خكۆى ،ئكهمما
ماشانٌش فهعحى كرد ههژده ساڵ مهم نى عمعات ظهلهمه ممجرمٌن بممنكه حائك  ،ئٌمكان ،هٌداٌكهت،
عكهقما ،نهگاعكه مهكككه ،هككهر مازی نكههٌنا ماضكحه؟ لكۆ؟ اككممنكی هكهممم خكهالٌای بكهدهنی قككهرداری
عاردهكهٌعی ،لهم خهلقی كردٌه باری ععكالی ،لكۆٌێ ئهگكهر خكمدا ئٌخراجكی نكهكردبا بكه ئكهمر لهبكهر
ئكككهمهی مٌللهعهككككهی قبملٌكككان نكككهكرد(لكككمال قممكككِ أخرجكككمنً مكككا خرجكككت) ،بكككه عاٌئشكككهی دهفكككهرمی:

ككمِ أَ ْم
ككمِ أَ ْم ٌَ ْق ُعلُك َ
ماغهمبككهر(ِّككلی هللا علٌكككه م سككلم) هٌجرهعكككی نهكردٌككه هبعكككهن ئٌخراجككه(لٌِ ُْث ِب ُعك َ
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ٌن َك َفكككرُماْ َثكككان ًَِ ْاث َنكككٌ ِْن) (العمبكككةٓٗ)
ككمِ) (األنفككا  )30عهسهلسكككملی ئاٌهعهككككه( ِإ ْذ أَ ْخ َر َجككك ُه الَّككذِ َ
ٌ ُْخ ِر ُجك َ
ماغهمبكهر ئٌخكراج كراٌكه هٌجكرهت نهكراٌكه ،ئهگككهر بهاعبكا ماغهمبكهر(ِّكلی هللا علٌكه م سكلم) ئٌخككراج
نهكراباٌكه دهرنككهدهامم ،كهلٌمككهی ئٌخكراج(الَّككذِ َ ُ
كار ِه ْم) (الح ك ٓٗ) قممهعككهِ فهمقٌٌككه
ٌن أ ْخ ِرجُ ككما مِ ككن دِ ٌَ ِ
دهفع دهكر (لمال قممِ اخرجمنً ما خرجت) ماضحه؟ لۆ؟ امنكی مٌالدهی ماٌه ،لكهم زهمكان م لكهم
ٌن)(الشكعراءٕٗٔ) ئكهقرهبكٌن
كٌر َع َِ ْاألَ ْق َكر ِب َ
مهكانه ئٌذهن رٌسالهكه ئهسكلهن لكهبۆ ماٌكه لكۆٌێ( َمأَنكذِرْ َعشِ َ
نهسكهبهن ،ئكهقرهبٌن جمغرافٌهعكهن ،ئكهم ب كهدهنكهش ككه خكهٌرم بككهرهكاعی ئكهم عكاردهی خماردٌكه لككهم
ئكامهی خماردٌكه ،ئٌكذهن ئكهم عكارده ئكهم جاٌكه م ئكهم ئهشخاِّكانهی ككه لكهم عكاردهی دهژٌكن حقمقٌككان
لهسككهری ههٌككه ،لككۆٌێ بالنعٌجككة دهردهاككی ئهمككه لهبككهر ئككهمه بككه دهسككعهخۆمان لاككره مككهخلمق نٌنككه بككه
ئٌكرادهی خۆمككان مكهخلمق نٌنككه لاكره ئٌسعٌشككارهمكان مككێ نهكراٌكه لاككره مكهخلمق بككٌن لهبهرئكهمهی لككهم
زهمانككه م لككهم مهكانككه مككهخلمقٌن(بقككدر معككٌن) مككهخلمقٌن ،فهمضككاى عاككدا نٌٌككه ،عهفهمٌككهعی عادانٌٌككه،
ممِّادهفهی عادا نٌٌه ،ئٌذهن قهدهری خمای ئكهمهای دهم لكهم زهمكان لكهم مهكانكه ئكهم جهمعكه بگاعكه
ٌهِ ،دٌسان ئٌرادهی خماٌه ،لۆٌێ ممحعهمهله ئهگهر ئهمن خهلهلم ههبی ئهمن ماز لهم جهمعكه دهٌكنم،
ممحعهمهله براٌهِ حائلهِ شعهِ مانعهِ دهبعه سهبهب ماز لهم لٌقائاعانه بٌنٌن ،ئهمما به عهِّهممری
مككن حككرص لهسككهر ئككهم لٌقائاعانككه لككهمهی خككمدا ان شككاءهللا ئهگككهر لامككان ڕاببٌنككی ئككهم دهرسككانه ببعككه
لٌقائاعانه ببعه سهبهبی عهمفٌق لهبۆ ئٌرادهی خكمای ،بكهمن حكرص دهبكی زٌكادبی ،ككهٌنێ ئكهم ذهماعانكه
عانٌان فٌعلهن له داخٌلی خۆٌان ئهم ئٌمانه نهمعٌٌكه درمسكت ككهن ،ئكهم مهخعكی عهعامملكه نهمعٌٌهككه
لهبابی ِّهداقهت م زهمالهت دهردهای لهبۆ مكهفهممی ئمخكممهت ،بكه عهِّكهممری خۆشكم هكهر ٌهككه
مهمهٌبككهی خاِّككی خككۆی ههٌككه ،ئاسكككعاش كهشككف نككاكر ئٌمككان دهعكككانى كهشككفى مككهماهٌب بكككا لكككه
مسعهماٌهِ ممعهٌٌهن ،ئهم مهخعی فٌعلهن ههر ٌهكه ئا ئهم فهراغه مڕ دهكا كه باری ععكالی ئهِّكلهن
لهبۆی خكهلق كردٌكه ،لكهبۆ ئكهم فهراغكهی داٌكدهنێ ككه ئهِّكلهن لكهبۆى خكهلق كراٌكه ئكهم ذاعكه ،ئٌكذهن
حرِّ كمان لهسككهر ئٌجككادی ئككهم ئٌمككان مه عهقمٌككهی ئككهم ئٌمانككه م ِّككهمٌمٌهت لككه مهمضككمع ئككهدای
ئٌرادهكككی ممعهٌٌهنككه بككه نسككبهت بككاری ععككالی ،لككۆٌێ بككه عهِّككهممری مككن فٌكككری ئٌنعٌقككالی فكككرهِ
حزبٌٌه ،فكرهِ ضهٌٌقه ،بهشهرٌٌه ههعا ئٌنعٌقا له جاٌهِ لهبۆ جاٌهِ له مهن قهِ لهبۆ مهن قه ،له
شارهِ لهبۆ شار ٌاخمد له دهملهت لهبۆ دهملهت فكرهِ ِّائب نٌٌه قمرئانٌٌكهن ،مه ممراجهعكهی مكێ
دهم  ،بهلێ ئهمه ماددهی دممهممان بمم.
كێ سمئالی ههٌه ئٌسعفسار؟ بهلێ:
 مامۆسكعا بهنسككبهت مرسككٌارهِ ئاٌككا ئكهم مهمهٌبانككهی جككهنابت بككاس دهككهی هككهعا ئٌمككان دانككیبه گهی ئهم قمرئانهی لهسهره؟
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 بهلێ ئهمی ئٌمان كهشفی ئهم شعهی دهكا؟ بهر ئهِّحاب ،ههعا سازدهمٌن سمرهت بهحسیهٌاٌان لهبۆ ناكر  ،ماشان مكهماقٌفٌان لكێ هلكهب دهككر ئكهم مهمقٌفكه ممقكابٌلى ئهمجمملكه
ِّ َكرا َ
ئٌمانهٌه كهله داخٌلٌان درمست دهكر  ،مهثهلكهن بهحسكی(اهدِ َنـــكـا الِّ َِّكرا َ المُس َعقٌِ َمِ ،
نع َ
ٌن)(الفاعحكة  )7فٌئكهِ عهحدٌكد دهككا ،دمم
ٌه ْم َمالَ الضَّكال ِّ َ
ٌر َ
ٌن أَ َ
الَّذِ َ
المغضُمبِ َعلَ ِ
مت َعلَ ِ
ٌه ْم َغ ِ
فٌئه سهحب دهكا ،ئٌزاحه دهكا ،فٌئهِ هلهب دهكا ببعكه عمنِّكرهِ عاٌكان دا ،دمم فٌئكه نكهفی
دهكا مغضمب ،ضالٌن ،سكمرهعی فاعٌحكه مانجكهمٌن سكمرهعه لكه عكهرعٌبی نكزم  ،ككه زۆرجكار
ئهمه دهراٌن ٌههمد م نهِّكارانه ،ئهمانكه جكار ٌكههمد م نهِّكارا عهشكخٌص نكهكرابممن بكه
مانجهمٌن سمرهت ،ئٌذهن دمم فٌئهی ضكا م مغضكمب ههٌكه لكه ئكهثنای عكهكمٌنی ئٌمكان ،ككه
ئكهم حالهعكه سككهحب بكمم كابراٌكهِ لككهم ذهماعانكه بكمم(مككن الكذٌن أنعمهكم هللا علككٌهم) لكهكێ(مككن
النبٌككٌن)ِّ ،ككٌفهی ئٌمككان(ِّككدٌقٌن) ِّككٌفهی ئٌمانٌككه( ،شككهداء) ِّككٌفهی ئٌمانككهِّ( ،ككالحٌن)
ٌِّفهی ئٌمانه ،ماضكحه؟ هكهر ٌهككه دهمری خكۆى ئكهدا دهككا ،مهثهلكهن شكههٌد دهمری خكۆی
ئهدا دهكا ،مهضٌفهِ ممعهٌٌهنه دهمرهِ ممعهٌٌهنهِّ(،دٌقٌن) مهضٌفهِ ممعهٌٌهنه دهمرهِ
ممعهٌٌهنككه ،لكككه حالهعكككهِ ممعهٌٌككهن دهمری خكككۆی دهبٌنكككی ،مهثهلككهن دهمری ئهبمبكككهكر لكككه
ِّددٌقٌٌقهت غهٌری دهمری عهدالهعی ئٌمامی عممهره ماضحه؟
 مامۆسعا ئهدی بهنسبهت ئهمهی ئٌمامی عهلی؟ بهلێ. ٌهعنی لهم عهمهنه گاكهٌهی گهٌشعبمه ئهم مهمهٌبهی كه قٌِّهكه باس دهكا؟ لهبهر ئهمهی فٌ رهی ئٌمامی على نهقٌٌه م ئٌشی لهسه نهكرابمم سهرٌع م ئسعجابه بمم لهبۆمهمضككمع ،مهكككم مككاددهكی خككام خامانككه ِّككافه ،كككه ماغهمبككهر(ِّككلی هللا علٌككه م سككلم) ئٌشككی
لهسهر دهكا ئٌحعٌاجی بهمهی ناكا ههدم كام بٌنا بكاٌ ،هكسهر بهنهقٌٌهمه ٌهكسهر نهِّب دهككا
ئهمه خۆی دهمری خۆی دهبٌنی.
 ٌهعنی هی می جٌاماز بمم لهگهر مان؟ ئی می جماٌاز بمم لهگهر مان ،لۆٌێ سرٌع االسعجابه بكمم ،ئكهمما شهخِّكهِ مهككی ئٌمكامیعممهر نهخار دهبكی جهكمد لهگكهر خكۆی ِّكهرف ككا ،لكۆٌێ عهمهشكاكه زهمهنكهِ ههٌكه بكهٌنی
ئٌمان هٌنانی ئٌمامی عممهر لهگهر ئٌمان هٌنانی ئهبمبهكر.
 مامۆسعا بهنسبهت مهمهٌبهكان ئاٌا نكاكر ٌكهعنی شهخِّكهِ هكهبی عهحدٌكدی بككا ككه دهگاعكهمسعهمای ئٌمانی؟
 نهخار مهخسهد نممنهت لۆ بٌنمهمه.12

ٌهعنی ئاسعا ماغهمبهر(ِّلی هللا علٌه م سلم) كاعاِ كه گهٌشعه مهرحهلهكی لۆ به چ
ِّهحابهكی مای نهگۆ باجگه ممِّعهبی بای باعه مهدٌنهی؟
بكهلێ ،ئكاخر ئكهم حالهعكه ماغهمبككهر(ِّكلی هللا علٌكه م سكلم) نكهِ ئٌجككادی دهككا عكهكمٌن دهككا ،ئككهم
حالهعه خۆی مهمجمده ،ئٌمان عهفعٌحی دهكا ،ئهعراضی كهشف دهكا ،ماغهمبكهر(ِّكلی هللا علٌكه م
سلم) ئٌسعٌعمالی دهكا عهمجٌهی دهككا ،مهثهلكهن ئاسكعا ئهمكه برامكان ههٌكه لاكره بكراٌن بكاری ععكالی
مهمهٌبهی فٌكری داٌعێ ،براٌهكی دكه ههٌه ،باری ععالی مهمهٌبكهی ذهنكی داٌعكێ ،براٌكهكی دككه
ههٌه مهمهٌبهی قسهی داٌعێ ،براٌهكی دكه مهمهٌبهی مممارهسهی ٌهدهمی داٌعێ ،ممقهسسكهمكه،
ممجهززهئككه مهمضككمعهكه ،ئ كاه مممهززهعككه ،كككهٌنێ ئككهم مهمهٌبانككه كهشككف دهبككی؟ ئٌمككان عاٌككدا
دهفعكی ئكهم مهمهٌبهٌكهی دهككا ،ككه ئهعراضكى مهمهٌبهكككهی كهشكف بكمم ممقابك حٌسكی مكێ كككرد
ٌهكسهر عهمجٌهی دهكا لهبۆ ئهم حالهعهی ماضحه؟
 بهلێ. خۆی ئٌحساس بهخۆی دهكا ئكهم حالهعكهی ههٌكه ،ئهعراضكی ماكمه دٌكاره ،ممقكابلٌش مهثهلكهنبراٌانی خۆی دهمرمبهری خۆی ئهمانٌش ئهم حالهعهی لێ دهبٌكنن ،هرهفكهٌن ئٌحسكاس بكهم
شعهی دهكهن ،ئۆعۆماعٌكٌهن سهبر سهبر خۆی دهخزاعه ئهم فهراغهی ،خۆی شۆڕ دهبعكه ئكهم
فهراغهی ئهم فهراغهی مڕ دهكا.
 مرسٌارٌ /هعنی كه بهدهركهت بهخۆی دهبی بای. بهخۆی ئۆعۆماعٌكٌهن دهای ،بهلێ ،مهثهلكهن لكهنام سكمننهی زهمكانی بكه نی ئٌسكرائٌلٌٌن مهككمحهزرهعی ٌمسف( َقا َ اجْ َعلْنًِ َعلَى َخ َزآئِن األَرْ ِ إنًِّ َحف د
ٌِظ َعلٌِمد)(ٌمسكف  )55لكه ئمممكهی
ِ
ِ
مان لكه عهشككرٌعی مان كككابرا حككهققی هككهبمم مهلهككهی ههٌككه مهمهٌبككهی ههٌككه ئٌحسككاس بككهم
مهلهكهٌه بهم مهمهٌبهٌه دهككا ،خكۆی عكهرٌزه عهقكدٌم دهككا لكهبۆ مكهلٌِ ،لكه ئۆممكهی ئٌسكالمی
شهرٌعهی ممحهممهدی نٌٌه ئهمه ،مهثهلهن ههبمم لهخۆی رادهدٌت قممهعی ههٌكه ِّكهالبهعی
ههٌه دهكر ببعه ئهمٌر ،خزمهكی ماغهمبهری ههٌه حهزناكهم نامی بٌنم خۆی ئهمها دهدٌت،
رۆژهِ هاعكه خزمككهت ماغهمبكهر(ِّككلی هللا علٌكه م سككلم) گكۆعی بمكككه مهلكی ئككهمر لكه جاٌككهِ !
عهمهللی جاهٌهكم د ! ماغهمبكهر(ِّكلی هللا علٌكه م سكلم) فكهرمممی(انكا ال نملٌهكا لمكن لبهكا)،
عٌلمهن ممعاذی كمری جهبهلی بانگ كرد گۆعی برۆ ٌهمهن ،لۆ؟ لكه داخلكی ممعكاذ جمملكهِ
شت ههٌه كه ئٌمان ،عٌلمهن ممعاذ مهدهنٌٌه خهلكی مهدٌنهٌه ماش نهقلی ماغهمبهر(ِّكلی هللا
علٌه م سلم) له مهككه لهبۆ مهدٌنه ئهم مهخعی ممعاذ بممه ممسلمان ،له رهعٌ ئهممه نٌٌه،
لككه عككابعٌٌنی منمنٌنككه ،لككه قمرئككان عككابعی لهگككهر زهمككانی ِّككهحابهی ماكككهمه بممٌنككه ،ئككهمما
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ٌن ا َّع َبعُككمهُم
ِّككهحابه قككه ع دهبككی ،جمملككهِ ممعهٌٌككهن ِّككهحابانه مككا عهبككهققا عابٌعٌنككه( َمالَّككذِ َ
ِب ِإحْ َسكان) (العمبكة  ،)100ئكهمانٌش ممباٌهعكهی ماغهمبككهرٌان ككرد(عحكت الشكجرة)(رضككً هللا
عكنهم مأرضكاهم) ئكا ئككهمجا لاكره(معكاذ بكن جب ك لكهم فٌئهٌهٌكه ككه لككه مهدٌنكهی ممسكلمان بككمم،
ئهمما كه ئٌمانهكهی بهم عممقهم بهم نهمعهی مهری گكرت ماغهمبكهر(ِّكلی هللا علٌكه م سكلم)
ٌهكسهر دا ت عاٌدا عهشخٌِّی كرد ،ئهم ذاعه دهعانی قائٌم بی بهم ممهٌممهٌهی ،بانگی كرد م
ناردی( ِإ َّن َِ َع ْقدَ ُم َعلَى َق ْمم أَهْ ِ ِك َعاب ،فيدعمهم فيدعمهم فيدعمهم) (رماه البخاري) ئهمری مێ
دهكا ،ماددهی ئهممهلی كه ئهمهی ئٌشی مێ دهكا مهكم دهسعممر دهداعه ممعاذی به ماكن شكهش
كهلٌمهی ،لهمهی ئهمجا ممعاذ خكۆی دهعكانی ئٌشكی لهسكهر بككا ،ماضكحه بكرای مكن؟ مهثهلكهن
مهسكئم ئككهمنی ماغهمبككهری ئٌمككامی عهبباسككه ،لهگكهر دمم سككێ ِّككهحابهی دٌكككه ،مهسككئمم
ئككككهمنی عككككاممی ماغهمبككككهر ،عٌلمككككهن لككككهنام ئككككهمهش ذكككككری نٌٌككككه ،كككككهٌنێ كهشككككفی كككككرد
ماغهمبكهر(ِّككلی هللا علٌككه م سكلم) لككه ئهسككنای فكهعحی مهككككه ،لككه غكهزمهی بككهدرٌش ،گككمعی:
ئهگككهر دٌععككان فككالن م فككالن فككالن مككهٌكمژن ! ئككهم سككێ نككامه كككهس نككهٌانكمژی ! ئككهم مهخعككی
كهشف بمم ،نهخۆ ههعا ئهم مهخعی كهشف نهببمم ،كم؟ ئٌمامی عهبباس ظاهرهن منمن نٌٌكه
لهگككهر جكككهمعی منمنٌنككه لكككه مهككهٌككه ،لهبٌرعانكككه كككێ مكككهمجمد بككمم لكككه درمسككی سكككٌره؟ لكككه
ممباٌهعككهی ٌككهككككهم لككه ماغهمبككهر(ِّكككلی هللا علٌككه م سككلم) لكككه ئهنِّككارٌٌن مهردهگككری ،ككككێ
ماغهمبككككهر عهقككككدٌم دهكككككا؟ عككككهبباس ،عككككهبباس دهاككككی مهسككككحی هككككهممم مهنعٌقهكككككهی دهكككككا،
ئهشخاِّ كهكان دهناسككی ،جككهردٌان دهكككا ،قككهمائٌمٌان لككۆ درمسككت دهكككا ،ماشككان كككه مككهمكٌبی
ماغهمبكهر(ِّكلی هللا علٌكه م سكلم) د ئكهم ممعهقهددٌمكه ،مهجممعكه عهناِّكرهِ عكهمزٌع دهككا
لهسهر اٌاكان ئٌمامی عهلی لكه فكالن جكێ رامهسكعی ،م فكالن لكهفالن جكێ رامهسكعی ،عكهمزٌع
دهكا ههممم ئهدمار ،ئهمجا ماشان د لهبهر ئهمهی مهسئمم ئهمنی عاممه ئهمنٌٌهن قهزٌهی
عككهرح دهكككا لككهبۆ جهماعككهت ،ئاگاعككان لككێ بككی ئككهنگۆ لهگككه كككێ قسككان دهكككهن ! ئككهم كابراٌككه
ئهمهاٌه لهكنهمنه ،ماضحه؟ عٌلمهن بهحسی ئٌمانی خۆی ناكا بهعاعهن.
 مامۆسعا ئهمه ئٌمانی ههبمم؟ بككهلێ ئككهمما ماغهمبككهر(ِّككلی هللا علٌككه م سككلم) لككهم فهراغككهی داٌنككابمم ڕاككِ كككه لككۆى خككهلقكرابمم ،ئهمما كه اممنه مهدٌنه دهمری نهما،
 مرسٌان ئاٌا سٌره مهده ێ؟ بككهر سككٌڕه مهدهر هككهممم كعككاب مه ده ككێ ،بككڕۆ عهمهشككای قمرئككان بكككه ئٌسككعنعاج دهكككهیكككمن
ٌن ٌَقُملُك َ
ان الَّككككذِ َ
ٌِن َ
كككعف َ
نكككهخار كككككابرا مكككنمن بككككمم( َمالْمُسْ َعضْ ك َ
مِكككن الرِّ َجككككا ِ َمالنِّ َسككككاء َمالْ ِملْكككدَ ِ
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َر َّب َنا)(النساء٘( )١عسی أن ٌعمب هللا علٌهم) ئهمه لهبۆ مٌه ،ماضحه؟ فه ئكهم شكعانه مربم كه
بككه ئٌمككان ،مربم ككه بككهم جهمعككهی ئككهم دهمره دهبٌنككی ،سككهراحهعهن ئممككهی ئٌسككالمی لهبككهر
ئهمهی احساحسی بهم حالهعهٌه نهكردٌكه لكۆٌێ جهكمدهِ زۆر بكه بكهالش دهڕما جهكمدهِ زۆر
به بهالش دهڕما ،بهداخهمه اعجاهاعی ئٌسالمٌش كهشفی ئهم حالهعهٌان نهكردٌه.
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