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والصالة والسالم على خٌَ خلقه ل لد وعلى آله وص به ،السالم علٌكم وَ لة ّللا وبَكاته.
له بهشى هفتهلٌّ له بهٌهك گهٌشتنهكانى بٌناء ،له خزلهتتاّ بهَدهوام دهبٌّ ،بهشكو باَى تهعاال
بٌكاته سهبهبى هٌداٌهت لهبۆ دونٌا و لهبۆ ئاخٌَهتلاّ انه هو السلٌع اللجٌب ،لهسهَ ئهوهى
َاوهستاٌّ كه قوَئاّ (كالم ّللا) ه وه له بۆ ههلوو بهشهٌَهت هاتٌه ،لهبۆ ههلوو زهلانهك ،لهبۆ
ههلوو لهكانهك ،وه باَى تهعاال ڕٌعاٌهتى قابلٌهتى كهلتٌَّ ذاتى بهشهَى كَدته لعٌاَ لهبۆ تانٌنى
ئٌستٌعاب و ئٌلتٌصاصى ئٌڕادهى خوا له قوَئاّ.
له پێش ههزاَو چاَسهت و قسوَ ساڵ باَى تهعاال به ئه كهلٌٌهتى خۆى ،به ئهعلهلٌٌهتى خۆى،
لوفاته هى لولهثٌلى بهشهٌٌَهتى كَد لهسهَ وجود ،ئهوٌش ل لد بّ عبدّللا كه به َهسول ئٌختٌاَ
كَا (علٌه الصالة والسالم) ،له ظهَفى بٌست و سێ ساڵ ئهو وه ٌه ڕٌعاٌهتى تهكوٌّ و تهنشٌئه و
بٌناى ئٌلانى دهكَد لهناو قهلبى َهسول ّللا ل لد ،لهگهَ جهلعى لوئلنٌّ پێى ،ههَ له له هظاتى
ٌهكهم كه وه ى دابهزى لهسهٌَاّ (لعَفة ّللا) ٌاّ له ال دَوست بوو ههتا ئهخٌَ لهَا ٌلى
تهكوٌنى ئٌلاّ ،باَى تهعاال له ظهَفى ئهو بٌست و سێ ساڵه تانى جوللهك له نهلاذجى نهوعى
ئٌجاد بكا لهسهَ كوڕهى ئهَز ،كه ببنه لولهثٌل لهبۆ ئهو هقٌقهتهى كه لهقصودى بوو (جل جالله)
تهباهى پێ بكا ههَ له زهلانى ئادهلهوه تهسهلسولهّ به ئهنبٌاء و َوسول ههتا زهلانى َهسول ّللا
ل لد ،وه وجودى ئائهو بهشهٌٌَهته لهسهَ كوڕهى ئهَز.
دٌاَه صٌغهى عٌالقهت دَوست كَدّ لهسهَ ئهصڵهك لهبنٌٌه ئهوٌش ئٌلانه ،ئهو ئٌلانه ئهگهَ
هاتوو باَى تهعاال له له هظاتى ٌهكهم ڕٌعاٌهتى تهكوٌنى كَدبى به زهلهّ به لوڕاعاتى زهلهنٌى،
وه ئهو كهلٌٌهتهى لادده كه وهسٌلهٌه لهبۆ دَوست كَدنى ئهو ئٌلانه ئهو كهلٌٌهتهش باَى تهعاال
ته دٌدى بكا ،وه ئهو لاددهٌهى كه ئٌلانى پێ دَوست دهكَێ ئهوٌش ته دٌد بكا ،وه ڕٌعاٌهتى ئهو
ههلوو جولله نوقاتانه كو تهنشٌئه و تهكوٌنى لهخلوقات عهٌنى زهلهّ و نهوعى عهطاء و كهللى
عهطاء ،ههَ َب العاللٌّ له خۆٌهوه ڕٌعاٌهتى كَدبى به تهسهلسول وه كَدبٌتٌه سوننه لهسهَ
ههلوو لهخلوقاتى ،دٌاَه به عهٌنى لوڕاعات ڕٌعاٌهى تهكوٌنى ئٌلانى كَدٌٌه لهناو قهلبى جلوعى
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ٌهكهم ،لوئلٌنٌنى ٌهكهم ،وه كَدٌتٌشٌٌه سوننهتهك ههَ ذاتهك بٌهوێ بگاته َب العاللٌّ بهو نهوعه
ئٌلانه ئهگهَ هاتوو به عهٌنى الهتدا بچى بگاته نهفسى لواصهفاتى ئٌلانى.
كو عولهلاء عولهلاى صاڵ ٌّ َه لهتى خواٌاّ لێبى ،به وجودى تهَتٌبى لوص هفى ئێستا
لوصطهڵه ى تهوقٌفٌاّ دانابى ،هتلهّ ئهو بٌست و ٌهك ساڵهى كه قوَئانى تێدا نازل كَاٌه به
تهَتٌبى نزول ،وه بهو نهوعهش تهدوٌّ كَاٌه لهالى جلوعى صه ابه بهبێ ئٌڕادهى تهدهخولى نه
سهفٌَى ئاسلاّ كه جبٌَله (علٌه السالم) ،وه نه سهفٌَى سهَ ئهَز كه (ل لد) ه (علٌه الصالة
والسالم) تهدهخخولٌاّ نهبى ،دٌاَه هقٌاّ داٌته خۆٌاّ ئائهوهش به تهوقٌف دابنێّ ،ئٌڕادهى هٌچ
طهڕهفهكى تێدا نهبووه.
لهبهَ ئهوهى جٌلى ٌهكهم به عهٌنى الهتدا به عهٌنى طهڕٌقه دَوست بووه ،دهكَێ بلێٌّ ههَ
فٌئهك له جهلعى لوسڵلاناّ ئهگهَ هات ئٌعتٌباَى لهبۆ صٌغهى تهكوٌنى ئٌلانٌى جهلعى ٌهكهلى
كَده لعٌاَ لهبۆ صٌغهى تهكوٌنى ئٌلاّ لهبۆ جلوعى ال ٌق لهسهَ كوڕهى ئهَز ،دهكَێ بگاته
نهفسى نهتائٌج ،چونكى لهعلوللانه زهوات خٌلقهتهّ كه لهخلوق تهغٌَى نهبووه ،بهدهنى له لهگهَ
بهدهنى جلوعى صه ابهى كٌڕام چ فهَقهلاّ نٌه خٌلقهتهّ ،وه فٌطَهتهّ نهفسى شته ئهوٌش كه
لهخلوقه ،وه كالم ّللا نهفسى ئهو (كالم ّللا) ٌه ئهوهى ئێستا ئهله له خزلهتٌنه نهفسى كالم ّللا كه
لهبۆ پێغهلبهَى (صلى ّللا علٌه وسلم) دابهزٌٌه ،ئهللا جوَئهت دانه خۆلاّ ئهله ئٌجتٌهاد له
صٌغهى تهكوٌّ و تهنشٌئهى ئٌلاٌّ ،اخود عٌالقه دَوست كَدّ لهگهَ ذاتى َب العاللٌّ وفقى
تهصهوڕات و ئهفكاَى خۆلاّ ،لو تهلهله ئائهو الهته بووبى و بوٌته پهَژٌّ ،بهَبهست ،نهتانٌّ
ئهله ئهو نهوعه ئٌلانه ئٌجاد بكهٌّ له قهلبلاّ وهكو صه ابهى كٌڕام ئٌجادٌاّ كَدبى.
لۆٌێ دهكَێ هق بدهٌنه خۆلاّ بلێٌّ بهو طهڕٌقهٌهى كه ابوبكَ الصدٌق ،وه عبدالَ لّ كوڕى
عوف ،وه (لصعب) ى كوڕى علٌَ ،وه ٌاسَو علاَ ،وه خدٌجة (َضً ّللا عنها) ،وه على بّ ابى
طالب ،ئائهو ڕهعٌله لوباَهكه بهچ شكلهك ئٌلانٌاّ دَوست كَدبى ،دهكَێ ئهلهش جوَئهت بدهٌنه
خۆلاّ بلێٌّ ئهلهش قووهت و ئه ققٌٌهتى ئهوهلاّ ههٌه به نهفسى طهڕٌقه ئٌلاّ لۆ خۆلاّ دَوست
بكهٌّ ،ههتا ئێستا هٌچ عالٌلهك نٌٌه فهتواى ئهوهى ههبووبى ئٌلاّ دَوست كَدّ به طهڕٌقهى
تهَتٌبى نزولى قوَئانى زهلانى َسول ّللا لولغاته ،ئٌلغا كَاٌه ،كهس جوَئهتى ئهوهى نهكَدٌٌه.
ئهللا جوللهك ئهسبابٌتكه ههٌه ئهواّ بووٌنه سهبهبى ئٌهلالى ئهو الهته ،ئهللا ههَچ بووبى لهو
واقٌعه تاٌَخٌٌه توَاثٌٌه له ئه هققٌٌهتى لهوضوع و ئهسبهقٌٌهتى قهضٌٌه چ كهم ناكا ،لۆٌێ بهندى
ٌهكهم كه ئهله لوهتهللٌّ پێوهى طهڕٌقهى زهلانى پێغهلبهَه (صلى ّللا علٌه و سلم) كه بهو نهوعه
بهو طهڕٌقهٌه عٌالقات و ئٌلاّ دَوست بووه.
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نوقتهى دى دێٌنه ناو لاهٌهتى ئهو وه ٌه لهعلوللانه ئٌجلاعى ئولله لهسهَ ئهوهٌه ٌهكهلٌّ كهلٌله،
ٌهكهلٌّ جولله كه پێغهلبهَ (صلى ّللا علٌه و سلم) پێوهى لوفاته ه كَابى سوڕهتى علق بووه كه
ك ْاْلَ ْك ََ ُم * الَ ِذي َعلَ َم
اّ لِّْ َعلَ ٍق * ا ْق ََ ْأ َو ََ ُّب َ
نس َ
ِّك الَذِي َخلَ َق * َخلَ َق ْاْلِ َ
دهست پێ دهكا به (ا ْق ََ ْأ ِباسْ ِم ََب َ
اّ َلا لَ ْم ٌَعْ لَ ْم) (العلق) .وهكو له لٌقائى سێ و چاَ به سى ئهوهلاّ كَد عٌالقهكى
نس َ
ِب ْال َقلَ ِم * َعلَ َم ْاْلِ َ
فطڕى تهعبٌَلاّ كَد به جهزبى لوغناطٌسى بهٌنى داخٌلى ئٌنساّ و لهخلوقات ،وه نهفسى وهقت
بهٌنى لهخلوقات و داخٌلى ئٌنساّ ئهو عٌالقه نهوعٌٌه ههٌه ،باَى تهعاال لهبۆ ناسٌنى خۆى وفقى
ئهو قهواعٌدانهى كه خۆى وٌستٌتى لهخلوقاتى كَدته لوختهبهَ ،وه گوتلاّ ههَ ذاتهك نهٌتانٌبى
لهخلوقات بكاته جسَهك لهو جسَه پاز بدا له لهخلوقاتى خواى لهبۆ خالقى ئهو لهخلوقاته ئٌلانى به
جوملهك االتدا چووه ،بهعزهكٌاّ لهَهضى بووه ،فه سوڕهتى علق به كهلٌلهى (إقَأ) هوه ئهو
عٌالقه نهوعٌه دَوست دهكا ،تهفتٌح دهكا كه فٌعلهّ ذات بتانى به كهلٌلهى خهلهق خالٌق وه
خالقٌٌهتى خالٌق ئٌسپات بكا ،كه ئهو كهلٌلهٌه له شعوَى لوتهدهٌنٌنى ئهو زهلانه وه ههَ زهلانهك
لهسهَ وجود كهلٌلهى خالٌق لهفقوده ،ههشبى هٌهوٌٌهت و ئه هققٌٌهتى لهو نٌسبٌٌهته نٌٌه له
داخٌلى ئٌنساّ ،لۆٌێ باَى تهعاال لهو ئٌسلهوه لهو الهتهوه لٌفتا ى عٌالقه دَوست دهكا لهگهَ
ذات ،كهٌنێ ئهو الهته دَوست دهبى و ئٌجاد دهكَێ له داخٌل؟ پاشى ئهوهى كهلٌلهى قٌڕائه به
ههلوو لهعانٌهكانى كه له قوَئاّ ذٌكَ كَاٌه لوتابهعهى لهخلوقات بكَێ ،ئهوٌش بهعزهك لهو
جولله لهعانٌٌانه لوتابهعهكَدنه ،نزٌكبونه ،بهقووڵداچوونه ،بهٌهكوهنانى لهوضوعه لاددهكانه،
تهجلٌع وضهم پاشاّ لهسهَ وهستاّ ،تهلهههول ،ئهوه بهعزهكه له جولله لهعانٌٌهكانى كهلٌلهى
إقَأ.
پَسٌاَ /ئهوهى ئاخٌَى چ بوو؟
وهاڵم /لهسهَ وهستاّ.
پَسٌاٌَ /هعنى چ؟
وهاڵمٌ /هعنى پاز نهداّ له لهوزوع ههتا نهگاته عولقى لهقصود له ئهثناى لوڕاقهبهو تهدهببوَ و
نهظهڕ ،وه لهعلولٌشلانه پێغهلبهَ (صلى ّللا علٌه وسلم) پێشى ئهوهى ئهو كهلٌلهٌهى پێ بگوتَێ
به نهوعهك ئائهو قٌڕائهٌهى دهكَد ،ئهللا نهكَابووه قانوّ لهبۆ خۆى وه له پاشى خۆى لهبۆ ههلوو
جلوعى لوئلنٌّ لهسهَ كوڕهى ئهَض ،ئهو الهتهى كه پێغهلبهَ (صلى ّللا علٌه و سلم) تێٌدابوو
فهقهط ئهوٌش نهبوو تێٌدابوو ،ئهگهَ لوتابهعهى سٌڕه بكهٌّ لهڕێى قوَئانهوه جوللهك ئهشخاص
ههبووٌنه ئٌقڕاٌَاّ بهوهى كَدٌٌه كه فٌعلهّ ئهو لهخلوقاتانه دهبى خالٌقهكٌاّ ههبى ،ئهللا
نهٌانتانٌٌه ته دٌدى ئهوصافى ئهو خالٌقه بكهّ ،لۆٌێ له الهتهك له نهخۆشى فٌكٌَى ،تهصهوڕٌى،
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له قهلهق له ٌَهتتدا بووٌنه ،جوللهك له ئه داثى كهونى و سهَ كوڕهى ئهَضى ههٌه ئٌستٌفساَات
دَوست دهكا له لێشكٌاّ ،ئهجوٌبهٌاّ لهبۆ نهبووه.
لۆوهى باَى تهعاال به واسطهى َسول ّللا ل لد ئهو

ٌَهته له بهشهٌٌَهت قهطع كا ،ئهو

فهوضهوٌٌهته له تهصهوڕ نههێلى بهو كهلٌلهٌه بهو ئاٌهته لوفاته هى وه ى دهكا لهبۆ پێغهلبهَى
(صلى ّللا علٌه و سلم) ،دٌاَه الهتهك بووه ،گوتلاّ فهقهط پێغهلبهَ (صلى ّللا علٌه و سلم) پێٌدا
نهچووه ،ئٌننهلا ذاتهك وهكو ابوبكَ (َضً ّللا عنه) ،وه ذاتهك وهكو خدٌجة (َضً ّللا عنها
وأَضاها) ،ئهوانه ههلووٌاّ كأنه تهقهللوصى الهتى پێغهلبهَ بكهّ وه وسنى ئٌستٌفادهى لێ
بكهّ ،ئهوانٌش به نهفسى ئهو وهضعهى كه پێغهلبهَ پێٌدا چووه ئهوانٌش پێٌدا چووٌنه ،لۆٌێ ئهو
جولله ئٌستٌفساَهى كه له ذٌهنى پێغهلبهَ نهوعهّ دَوست بووبى له ذٌهنى ئائهو جهلعهش
دَوست بووه ،كو لهبۆ پێغهلبهَى (صلى ّللا علٌه و سلم) سوڕهتى علق بووٌته دهَلاّ بووٌته
لهَههم ،لهبۆ ئهوانٌش نهفسى شت ئائهو الهتهى كه تێٌدا بووٌنه ئهوانٌش وهكو دهَلاّ ئٌستٌفادهٌاّ
لێ كَدٌٌه.
لهبهَ ئهوهى فٌطڕهى بهشهَ بهو الهتهى لهخلوقه ،ئهگهَ هاتوو شهٌاطٌنٌش ضهباب و چَك و
تۆزٌاّ بهاوٌشتبٌته سهَ فٌطڕه ،ئهللا خۆى ئهصڵهّ فٌطڕه لو تاجى ئهو
نهٌهوێ ،كهٌنێ فٌطڕه ئٌ ساسى بهو

الهتهٌه بٌهوێ و

الهتهى نهكَد لهبهَ ئهثهَى شهٌاطٌّ لهسهَى ،دهلٌلى

ئهوهى نٌٌه كه فٌعلهّ ئائهو الهته لهوجود نٌه له داخٌلى ،لۆٌێ تهههڕوب له واقٌعى لهخلوقٌٌهتى
لهخلوقات گهوَهتٌَّ ئٌشى شهٌاطٌنه بتانّ دَوستى كهّ ،ئٌجادى كهّ لهباتى جلوعى طالبى هق
و ئٌلاّ ،عٌالقه خٌلقهتى بهٌنى ذات و بهٌنى لهخلوق قهطع كهّ ،وه لهخلوق وهكو ههدهف وهكو
لهقصود تهصوٌَ كهّ و تهكبٌَ و تهوضٌ ى كهّ لهبۆ ذات ،كهٌنێ ئهو لهخلوقه بووه ئهو الهته
گهٌشته ئهو وهزعه فٌعلهّ ئهو وهختى دهبته ائٌل دهبته سهددهك لۆ نهگهٌشتّ به خوا ،شهٌاطٌّ
دهوَى خۆٌاّ ئهدا كَد لێَه.
لۆٌێ لهثهلهّ زۆَ لهكشوفه له هٌاتى بهشهٌٌَهت كو تهعهببودى عٌبادهتى ههوا (هوى) ٌا ظنوّ
دهكَێ ،له ههلوو ئهجٌال ئهو الهته تٌكَاَ دهكَێ ،لهثهلهّ عٌبادهت كَدنى لاڵ ،عٌللهّ لاڵ
وهسٌلهٌه ،ئهللا كهٌنێ شهٌاطٌّ تانٌاّ لاڵ بكهنه ههدهف ،ئهو وهختى لال له جسٌٌَهتى خۆى بهٌنى
ذات و بهٌنى ّللا نالٌنێ ،ئٌننهلا لاڵ دهبته پهَدهك ،شهٌطاّ دهتانى به واسطهى لاڵ ئٌڕاده و لهشٌئه
ههَچى ئه اسٌسى ذات ههٌه قالب بكا له خواى بهدووَ بێخى ،ئهوجا ههَچى ئهلثٌله ههٌه لاددى
له وجود بهو نهوعهٌه ،لهثهلهّ ئافَهت باَى تهعاال به ئاٌهت داٌناٌه ( َولِّْ آ ٌَا ِت ِه أَّْ َخلَ َق لَ ُكم لِّّْ
أَنفُسِ ُك ْم أَ ْز َواجا ً لِّ َتسْ ُك ُنوا إِلَ ٌْ َها) (الَوم ٕٔ) ئاٌهته لهخلوقه فٌطڕه ئٌ تٌاجى بهوهى ههٌه قٌڕائهى ئهو
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الهته بكا ئاٌهتٌٌهتى لێ دهَبٌنى ،به واسطهى ئهو ئاٌهتهى بگاته خواى ،ئهللا كه شهٌاطٌّ دێّ
ئهثهَ لهسهَ فٌطڕه دَوست دهكهّ به واسٌطهى ئهوهى فٌعلهّ ئهو ئافَهته ،ئهو ئێسكه ،ئهو گۆشته،
ئهو چاوه ،ئهو پَچه ،ئهو شكله ههدهفه له وجود ،ئافَهتهكه تهضخٌم دهكَێ ،تهكبٌَ دهكَێ
اجٌٌهتى دهكَێته ئهساسى به نسبهت ذات دهبته پهَدهك خۆى پێ ستَ دهكَێ ،كهٌنێ ئهوها بوو
شهٌاطٌّ دهتانّ ئهثهَى خۆٌاّ لهسهَ فٌطڕه بهجێ بێلّ ،چ لاددهك قابٌلى ئهوهٌه ئهو الهتهى
ئٌزا ه بكا له ههلوو زهلانهك له ههلوو لهكانهك؟ فهقهط قٌڕائه كَدّ ،قٌڕائه كَدنه ههَچى
لهخلوقات ههٌه دهٌهٌنته سهَ هجلى خۆى ،ئهوها لهو تهكبٌَو تهضخٌم كَدنه به نٌسبهت لادده،
شهههوات ،ههوا (هوى) ههلووى دهٌنته سهَ هجلى خۆى لٌقداَى خۆى ،ئهو وهختى بهو چاوه
ذات تهلاشاى ئهو ههلوو لهخلوقاتانه دهكا ،ئٌ ساس دهكا فٌعلهّ باَى تهعاال بهو نهوعهى
صوڕهتى ئهو لهخلوقاتانهى دَوست كَدٌٌه ،ئهوه اله هقٌقهتٌهكهٌانه.
كهٌنێ الهتى هقٌقى لهخلوقات به واستهى قٌڕائه كه لوتابهعهٌه ،كه تهعهللوقه ،كه تهجلٌعه ،كه
ضهلله ،كه قوڕب و دنووه ،كه َاوهستاّ و تهلهههوله لهسهَى لهسهَ لهخلوقاتى خواى ،كهٌنێ
ئهو االتهنه ههلووى دَوست بوو لهخلوق هجلى خۆى هقٌقى وهَگَت ئٌسلى خالق كهشف
دهبى لهبۆ ذات ،ئهو وهختى ئهو فهَاغه نهوعٌٌهى كه لهبۆ ئٌسلى خالق لهناو فٌطڕه باَى تهعاال به
خاڵٌى بهجێى هێشتٌه دهست بهئٌش كَدّ دهكا ،شهٌاطٌّ الدهچّ ،ئائهو جٌهازهى كه باَى تهعاال
لهناو فٌطڕهى دانابى لهبۆ ئهسلائى خۆى خهلقى كَدبى ،كهٌنێ ذات وفقى ئٌڕادهى خواى بهو
طهڕٌقهٌه وٌستى خواى بناسى ،ئهو وهختى تهعهببود بهو ئٌسلهى بكَێ كه خالٌقه ،جوللهك
ئه اسٌس و لهشاعٌَ به نٌسبهت ئهو خالٌقه دَوست ببى ،ئهو وهختى ئهو وهختى ئه اسٌس و
لهشاعٌَ لهبۆ ئٌسلى خالٌق لهناو داخٌل دَوست ببى ،ئٌ تٌاج بهوهى ناكا خالٌق بهٌنَێته خواَێ
لهناو لوختهبهَ جولله تهجاَوبى لهسهَ بكَێ ،ئاٌا خالٌق ذاته ٌاّ لهعناٌه؟ ئاٌا خالٌق ٌهددى دهبى
بهو نهوعهو بهو شكلهى بى؟ لادام لهجٌئى ههٌه دهبى پێى ههبى ،دهبى فالنى ههبى ،لهبهَ ئهوهى
ذات وفقى فٌطڕهى خۆى لهبۆ لهخلوقات ،وفقى فٌطڕهى خۆى خالٌقى لهناو لهخلوقات ئٌسلى
خالٌقى لهناو لهخلوقات كهشف دهكا ،ئٌ تٌاجى بهوهى نابى كه نه خۆى بَند ببى بچته لهقالى
خواى ،خواى پێ بناسى ،نه خواى بٌنته خواَێ ،نه بوعدى لهسٌ ٌٌهت له لهوضوع ههبى نه
بوعدى ٌههودٌٌهت له لهوضوع ههبى ،كه ههَدوو لهدَهسه لهناو فٌقهى ئٌساللى قهدٌلهّ وه
الٌزال ئهثهٌَاّ ههٌه،
خالٌق به ذاتهك لوستهقٌل له لهخلوق ئٌس اس پێ دهكا ئهو وهختى كه فٌعلهّ (قادَ) ه ،فٌعلهّ
(لصوَ) ه ،فٌعلهّ (باَئ) ه( ،لقتدَ) ه( ،لهٌلّ) ه لهسهَ لهخلوقاتى ،ئٌ ساس بهو
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الهته

ئهصلهّ لهخلوقه له داخٌلى لوجهڕهد كه ئهو دێ تهعهللوقى به لهخلوقات دهكا به واسطهى قٌڕائه،
جٌهازى داخٌل دهست به ئٌشكَدّ دهكا ،كه جٌهازى داخٌل دهستى به ئٌشكَدّ كَد ئهو وهختى
ئٌ ساس به خالقٌٌهتى خواى دهكَێ ،نهخۆ ههَچى كٌتاب ههٌه له عهقائٌدو عٌللى كهالم ،ههَچى
لهفاهٌم و لهبادٌئ ههٌه لهو لهوزوعانه ئهگهَ لهنطقى ،ئهگهَ فهلسهفٌى ،ذٌهنى پێ پڕ بكَێ
داخٌل ههَ تێنٌه بَسٌه لهبۆ ئهئهو ئٌسله ،داخٌل ههَ لو تاجه لهبۆ ئهو الهته ،لۆٌێ زۆَ جاَ
ههَ بهسهَ خۆلاندا لو تهلهله ئهو الهته تووشى بووبٌّ ،زۆَ جاَ كه به سى لهخلوقهكلاّ لهبۆ
كَاٌهٌ ،اّ دهكَێٌ ،ا دهبٌنٌّ دههشهك دهلانگَى ،الهتهك تهعهججوب دهلانگَى ،پێلاّ عهجٌبه،
دهزانّ ئهو الهته لهَهضٌه ،لۆ؟ چونكى ئٌ ساسلاّ به لهخلوقٌٌهتى ئهو الهته نهكَدٌٌه ،ئهو
شهٌئهى كه لهبۆلاّ به س دهكَێ ٌاّ دهٌبٌنٌّ ،داخٌللاّ بهو نهوعه تهلٌَنهى دانهچووه ،وهكو
لنداڵهك ،جهنٌنهك ،كه شٌَى بدَێتێ ئهللا شٌَهكه نهچته ههلوو بهدهنى ،ههلوو بهدهنى كوللـهّ
بهٌهك نهوعه كهللٌٌه ئٌستٌفاده لهو شٌَه نهكا ،لهثهلهّ شٌَهكه بچته دهست و پێٌهكانى دهست و
پێٌهكانى گهوَه ببى نلو بكا ،ئهللا سهَكى طاقه و نلووى لهبۆ نهچى ،تهلاشاى شكلى ئهئهو جهنٌنه
بكه بٌنه پێش چاوى خۆت الهك لوشهووههه ،سهَكهكى گچكه ،دوو دهستى گهوَه لهگهَ دوو پێى
گهوَه،

الهى تهعهججوب دهبٌّ له ئهثناى كه فٌعلهّ

الهك لوشهووههه ،كه ئهله تووشى

لهخلوقهك ئٌبڕاز دهكَێ له پێشلاّ تووشى دههشه دهبٌّ ،لهو بوعدهى ئٌسلى خالٌق لهناو داخٌللاّ
تووشى تهشوٌهـ بووه ،لۆ تووشى تهشوٌهـ بووه؟ چونكى ئهله خۆلاّ لولاَهسهى ئهو الهتهلاّ
نهكَدٌٌه عهطائهّ له واقٌع ،كه لولاَهسهلاّ نهكَدبى ئهو اله لهَهضٌه له داخٌللاّ لهوجوده،
لۆٌێ كه عٌالقهلاّ به قٌڕائه ئٌَتٌباطى نٌٌه لهگهَ لهخلوقاتى لوقابٌل ئٌسلى خالٌق لاٌه به گچكهٌى
له داخٌللاّ ،تهعهببودى پێ ناكهٌّ ئهوهنده ،بهل زۆَ جاَ جههللاّ ههٌه لێى ،لۆٌێ غالٌبهّ
لهثهلهّ تَساّ له طهواغٌت ،لۆ ذات له طاغوت دهتَسێ؟ عٌللهّ فٌعلهّ طاغوت ئهقصا دهَهجه،
گهوَهتٌَّ ئٌلكانٌهت كه طاغوت پێى بكَێ بهَالبهَ ذات بٌكا زههقى َو ى دهكا ،دهٌكوژى،
دهٌلَێنى ،ههَ ئهوهنده چٌدكهى پێ ناكَێ ،ئهللا ئهگهَ هاتوو له لێشكى ذات خالٌق نهبوو ئهو
كهللهى كه طاغوت ههٌتى له صٌفهتىٌ ،ا ئٌسلى خالٌقى سه ب دهكا لهبۆ خۆى ذات ئهوها
ئٌ ساس دهكا كأنه طاغوتهكهى لوقابٌل قودَهت و ئٌلكانى ئٌ ٌا و ئٌلاتهشى ههٌه ،لۆٌێ تهلاشاى
كه تهوهجود دهكَێ بهَالبهَ الهتهكى ئهوها خودا إّ شاء ّللا تووشلاّ ناكا به ئٌبتٌالء ،ئهللا ئهو
وهختى ذات ئٌ ساس دهكا فٌعلهّ كه خۆى له داخٌلى خۆى ئٌسلى خالٌق ضهعٌفه ،ئهوجه وقٌس
على ذلك ،ههَچى ئٌسلٌتكه ههٌه باَى تهعاال ههٌتى پاشى ئهو ئٌسله دێ ،كهٌنێ دهبى؟ پاشى
ئهوهى كه فٌعلهّ لهخلوقات قٌڕائه دهكَێ ،لهثهلهّ له سوڕهتى لزلل َب العاللٌّ به سى ئٌسلى
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ب َال إِلَ َه إِ َال ه َُو َفا َتخ ِْذهُ َوكٌِالً) ( ّ
اللزلِّل
وهكٌلى خۆى دهكا ،كهٌنێ؟ دهفهَلىََ ( :بُّ ْال َل ْش َِ ِق َو ْال َل ْغ َِ ِ
 .)9بٌداٌهتى كهلٌله َب اللشَق لۆ؟ لۆوهى داخٌلهّ ئٌنسانهكه ئٌسلهك جوزئهك له ئٌسلى َهب كه
وهكٌله ئٌ ساسى پێ بكا ،به واسطهى چ؟ به سى شَوقه .خۆ كوڕهى ئهَض ههلوو له ظهك
شَوقهكى ههٌه ،غَوبهكى ههٌه ئهللا باَى تهعاال دهٌهوێ لهبدهئهّ ئٌعاللى بكا كه شَوق
ههلووى ٌهكهٌ ،هك (َب) ٌش دهٌكا ،لۆٌێ لهبدهئهّ َب اللشَق ،شَوق به چ دهكَێ؟ ڕۆژ
ههَبێ ،ڕۆژ ههَبێ ،بٌننه پێش چاوى خۆتاّ فهجَه كه شهو دهڕوا ڕۆژ ههَدێ ،ئهللا ڕۆژ كه
ههَهات ،كه ڕۆژههَات له الهك َادهوهستى؟ له جهواب نهخێَ ،ڕۆژ ههَهات لوستهلٌَ له
هَهكه داٌه ،ڕۆژ لهكانهّ له تهغـٌَ داٌه ،كه هَهكه دهكا زهلانٌش دَوست دهكا ،ئٌذهّ به
هَهكهى ڕۆژ بهو شَوقهى هَهكه دَوست بوو ،لهكانهّ وه زهلانهّ تهغٌٌَ ههٌه كه شَوقى
كَد له خهطهك لو هددهد دائٌَهك لو هددهد تهغٌٌَ ههٌه ،لهثهلهّ له فهجَ دهبته ضو ا ،دهبته
ظوهَ ،دهبته عهصڕ ،دهبته لهغٌَب ،ئهو ڕۆژه ضهخله ئهو كوتله هائٌله كه شهش للٌۆّ دهَهجه
لٌئهوٌه شهش للٌۆّ ،زۆَ جاَ كه قهنابٌلى هاٌدَۆجٌنى تێٌدا دهتهقى زۆَ زۆَ لهوهى زٌاتَ دهبى،
ئهو قووه گهَله كائٌنهك لهخلوقهك زۆَ ضهعٌف لهبّ دهستى َب العاللٌّ.
َب اللشَق كو هَهكهى پێ دهكا؟ دهى ههتا ئاواى دهكا ،ذات دهبى بێ لولاَهسهى ئهو الهتهى
بكا لهبدهئٌٌهّّ ،للا ٌشَق الشلس ،دهى ههتا ٌهولى كاللى پێ دهكا ،غَوبى پێ دهكا ،ئهو ئٌشَاقه
قووهتهكه ،غَوب كَدنى ڕۆژ قووهتهكه كێ دهٌكا؟ َب ،ههتا ئهو الهته لولاَهسه نهكا ذات له
داخٌلى ئهو ئه اسٌسه دَوست نابى كه فٌعلهّ ّللا ببته ال إله اال هو ،بالنتٌجه چ؟ فاتخذه وكٌال ،ئهو
خالٌقهى كه (َب) ى ئهو ڕۆژهٌه بهو نهوعهى ئهو ڕۆژه هائٌله شَوق و غَوبى پێ دهكا ئهوالتَه،
ئهقدهَتَه بێ جوللهك ئولوَى بهسٌط و لو هددهدو لوعهٌٌهّ لهبۆ ذات بكا ،لۆٌێ زۆَ بهدٌهٌٌه
كه ئٌنساّ ئهو الهتهى لولاَهسه كَد ،تهلٌَنى لهسهَ كَد له داخٌلى جولله اجاتى خۆى تهفٌَغ
بكا لهبۆ ئهئهو (َب) هى ،ئهثناى قٌڕائهى ئهو الهته ئهو تهفٌَغ كَدنه ئٌسلى وهكٌلى دهست دهكا
ب َال إِلَ َه إِ َال ه َُو
به ئٌش كَدّ ،بهَالبهَ كێ؟ بهَالبهَ ّللا ،ئهو وهختى دهبته ( ََبُّ ْال َل ْش َِ ِق َو ْال َل ْغ َِ ِ
وّ) ( ّ
َفا َتخ ِْذهُ َوكٌِالً) ( ّ
اللزلِّل ٓٔ)
اللزلِّل  ،)9ههتا ئهو الهته دَوست نهبى ( َواصْ ِبَْ َعلَى َلا ٌَقُولُ َ
دَوست نابى ،قهناعهتتاّ ههبى تهلثٌلٌهٌه ،لو تهلهله ظاهٌڕهّ بهستهزلانهى ئهوها دهست و پێى
گَتبى خۆى سجّ كَدبى ئهللا له داخٌل صٌڕاعات ههٌه ،تهَاطولى ئهجواء ههٌه ،هَهكهو
نهشاطهكى زۆَ غهٌَب زۆَ عهنٌف له داخٌل ههٌه ،با له خاٌَج خۆى ساكت كَدبى ،دهست و پێى
خۆى به توندى گَتبى ،ئهللا له داخٌل.
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ئهوه ههلووى به واسطهى قٌڕائهى دهكَێ ،لهڕ هلهى ٌهكهم قٌڕائهى لهخلوقات ،لهَ هلهى
دووهم قٌڕائهى ذاته ،ئهو ذاته به چ لهَا ٌلهكى خٌلقى داچووه؟ كێهانلاّ پێشى پهنجا ساڵ لهوجود
بووٌّ؟ هٌچٌهك لهوانهى كه لهوجودّ لهو جهلسهٌه پێشى پهنجا ساڵ ههبووّ؟ ( َه ْل أَ َتى َعلَى
اّ ٌٌِّ ل َِّّ الدَهْ َِ لَ ْم ٌَ ُكّ َشٌْئا ً ل َْذ ُكوَاً) (اْلنساّ ٔ) نعم ،نعم أتى علٌنا الدهَ لم نكّ شٌئا
اْل َ
نس ِ
ِْ
ْ َ
اج َن ْب َتلٌِ ِه َف َج َع ْل َناهُ َسلٌِعا ً بَصِ ٌَاً) (اْلنساّ ٕ) لهبۆ قٌڕائه،
نس َ
اْل َ
لذكوَا( ،إِ َنا َخلَ ْق َنا ْ ِ
اّ لِّ ُّنط َف ٍة ألْ َش ٍ
كهٌنێ قٌڕائهى خۆى كَد لاددهتهّ بهههلوو لهفاهٌلى عالهلى شههاده ئهو وهختى ئهبعادى خۆشى
لهبۆ كهشف دهبى ،كه ئهو ذاته لو تهلهله زۆَ جاَ خۆى زۆَ ئٌنتٌفاش كَدبى ،زۆَ ههواى
لهخۆى دابى ،خۆى به

هجلهكى زۆَ گهوَه دٌتبى ،زۆَ تهباهى بهخۆى كَدبى بهو جولله

لواصهفاتانهى كه باَى تهعاال خٌلقهتهّ ئهو خولوقهّ لهناو داخٌلى دانابى ،ئهللا له ئهثناى قٌڕائه
كَدّ خۆى فٌعلهّ دهناسى كه فٌعلهّ چهند ذاتهك لو هددهد ،ذاتهك قاصڕ ،ذاتهك لو تاج ئهوجا
ئهگهَ خوانهكا قصوڕٌشى ههبى بهَالبهَ َب العاللٌّ ذاتهك فٌعلهّ لوذنٌب و گوناهكاَ.
كه به سى عهلهقٌشى كَدٌٌه وهكو پێشتَ له شَو ات عهَزم كَدّ ( الة لا قبل البدء) ه،
خهطهوات داوێ لهبۆ تهغٌَى الهتى خۆى له عهلهقه ،كو باَى تهعاال ئٌنساّ له نوطفهو عهلهقهو
لوضغهو عٌظام و ٌكسو العظام ل لا بهو تهطهوڕاتانه دادهچى ،بهو لهَا ٌالنه خٌلقهتهّ
خولوقهنٌش ذات له ئهثناى قٌڕائه بهو الهتانه دادهچى ئٌ ساس به تهغٌَى داخٌلى خۆى دهكا،
نهوعهّ ههَ الهتهك ههَ فهتَهك وهضعهكى لوعهٌٌهّ و لو هددهد بهسهَى دادهڕوا ،ئٌ ساس
به تهغٌَى داخٌلى خۆى دهكا ،ئٌ ساس به نهوعى عٌالقهت دهكا بهٌنى خۆى و بهٌنى لهخلوقات،
بهٌنى خۆى و بهٌنى وجود ،لهبۆ ئٌجابٌهت دهچى ،ئهو شعوَه غهٌَبه كه جوللهى بهشهٌٌَهت
تووشى بووٌنه عهدائٌٌهت لهگهل لهخلوق ئهوانه هٌچٌهك نالٌنێ ،ئهو نهوعه ئٌنسٌجاله تهناغوله
نهوعٌه كه لهخلوقات خۆٌاّ له بهٌنى خۆٌاّ ههٌه ،اجهى خۆٌاّ به ٌهكتَى ئهدا دهكهّ تهوهددود
و تهفاهوم ئٌنسٌجالٌهت لهبهٌنى لهخلوقات كه لهوجوده له ئهخذو عهطاء نهقل دهبى لهبۆ ئهو ذاته،
لهخلوقهكه ئٌنسانهكهٌه ،ئهوٌش ئٌ ساس بهو ئٌنسٌجالٌٌهته دهكا ،ئهوٌش ئٌ ساس دهكا فٌعلهّ
ئهوٌش هلهقهكه لهو هلهقه ضهخلانه ،لوتهكهٌََانه كه باَى تهعاال له وجود خهلقى كَدٌنه ههَ
ٌهكه ئهداى لوهٌللهى خۆى دهكا ،له ئهثناى ئهداى لوهٌلله ئهو ٌَساله تهكلٌفٌهش دهٌنته جێ كه
َب العاللٌّ لهسهَ شانى دانابى.
عهزٌزانم قهناعهتتاّ ههبى

الهتهك زۆَ غهٌَب دَوست دهبى پاشى قٌڕائه،

الهتهك له

ئٌستٌقڕاَ ،الهتهك له تهفاهوم ،الهتهك له ئٌنسٌجام لهگهل كوللى لهخلوقات ،تهعاَوفهكى تازه
دَوست دهبى لهگهَ ئهو بٌئهٌهى كه تێٌدا دهژى ئٌنساّ ،نهوعه ئه اسٌسهك لوعهٌٌهّ ،نهوعه
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ئٌستٌقَاَهك ،سكونهك لوعهٌٌهّ ئٌ ساسى پێ دهكا ،لهثهلهّ جوزئهكه لهو كهونهى ئهوٌش لهبۆ
ههدهفهك لوعهٌٌهّ خهلق كَاٌه ،لهثهلهّ تهلاشاى لێَووستاّ دهكا ،چهند به َێك و پێكى ،چهند به
تهقنٌّ به ئٌلتٌزام هٌاتى خۆى دهباته سهَ ،هٌچ وهختهك ئٌ ساسى بهوهى نهكَدٌٌه ئهو ذاته ئهو
لێَووستانه قصوڕهكى ههبى ،ههَچى لهخلوقات ههٌه لهسهَ وجود به ئهلثٌله وهٌَبگٌَّ ،ئهوٌش
ئٌ ساس دهكا فٌعلهّ ذاتهكه خهلق كَدنى لهو زهلاّ و لهكانه لهقصودهّ ،للا (جل جالله) ههدهفى
ههٌه له خهلقى كاك كاوه ،له خهلقى كاك عبدّللا ههدهفى ههٌه باَى تهعاال ،كو ئهو لێَووستانهى
لهو زهلاّ و لهكانه خهلق كَدٌٌه لوهٌللهكى پێ ئهدا دهكا ،ئهو كاك عبدّللا ٌه ،ئهو كاك كاوهٌهش
ههدهفهكى لهوهى زۆَ گهوَهتَ ههٌه باَى تهعاال به واسطهى ئهو كاك كاوهٌه ئهداى دهكا لهسهَ ئا
ئهو كوڕهى ئهَضه ،لهو جێٌهو لهو زهلاّ و لهكانه ،كهٌنێ ئهو شعوَه دَوست دهبى؟ پاشى
قٌڕائه ،سوئالهك ههٌه لێَه :قٌڕائه ههتا كهٌنێ؟ ههتا كهٌنێ ذات قٌڕائه دهكا؟ له جهواب دهَێٌّ:
ههتا ئٌ ساس دهكا ئهوهى چاوى كهته سهَى ،ئهوهى به گێى گێى لێ بوو ،ئهوهى بهههَ ئهجهٌزهكى
خۆى

سسى ئٌ ساسى پێى كَد لهخلوقه ،ههَچى لهوجود لا عهداى ّللا لهخلوقه صٌفهتى

لهخلوقٌٌهتى تێدا لوتهوهففٌَه ئهو وهختى قٌڕائه ئهداى خۆى كَدٌٌهو ئٌنتٌهاى پێ دێ ،ئهو وهختى
ذات قٌڕائهى لهخلوقى كَد وه گهٌشته نهتائٌجى ئٌجابى كه خودا لێى دهوێ ،ئهو وهختى ذات دهگاته
تهناغوم ،دهگاته ههدهفٌٌهتى قٌڕائه ،ههتا ئهو الهته دَوست نهبى قٌڕائه نهقصه ،ههتا قٌڕائهش
تهكلٌله نهبى لهڕ هلهى كه پاشى وى دێ تهسبٌ ه به نهقص دهست پێ دهكَێ كه

الهى

لهَهضٌه.
لهبهَ ئهوهى سوڕهتى علق له (بسم ّللا) هوه ههتا صدق ّللا ئهله كوللـهّ پێوهى لهطلوبٌّ بهبێ
تهجزٌئه ،وه لهبدهئى ٌهكهللانه بهو طهڕٌقهٌه عٌالقه دَوست دهكهٌّ لهگهَ َب العاللٌّ به
لهفهولى ئٌلاّ ،لۆٌێ ٌهك جوللهى بنودٌتكهى تێدا ههٌه سوڕهتى علق كه كوللـهّ لێوهى
لهسئوولٌّ ،ئهوٌش ئهگهَ خوا تهوفٌقلاّ بدا ئهو جولله عٌالقاتانه كه له سوڕهتى علق باَى تهعاال
ئٌشاَهى لهبۆ كَدٌٌه به له اوَى ڕهئٌسى داناٌه به عٌالقات ئٌنساّ لهگهَ خالٌق ،ئٌنساّ خۆى
لهگهل خۆى ،ئهوجا ئٌنساّ لهگهل لهخلوقات به بوعدى ئٌجابٌى به بوعدى سلبٌى ئهوجا صٌغهى
تهعهببود ،ئهڕضٌٌهى تهعهببود دَوست كَدّ لهو له ظهٌهوه كه قٌڕائه دهست پێ دهكا ههتا ئهو
له ظهٌهى كه فٌعلهّ باَى تهعاال ئهلانهتى خۆى لێ وهَدهگَى ،خودا خۆى شههٌده لهسهَلاّ،
خۆى َهقٌبه لهسهَلاّ ،خۆى سهلٌع و بهصٌَه كه ئێستا له خزلهتى دانٌشتٌنه ئاگاداَه لێلاّ ،دوعا
دهكهٌّ له خزلهتى ههَ خۆى تهكهففوللاّ بكا ،ههَ خۆى تهوهللٌلاّ بكا ،ههَ خۆى لوعٌنلاّ بى،
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تهوفٌقلاّ بدا ،بتانٌّ إّ شاءّللا ئهئهو جولله وعودهو وعهودانهى كه داٌتلاّ به َب العاللٌّ بتانٌّ
ئهداى بكهٌّ كلا هو وكلا ٌٌَده ّللا إنه هو السلٌع اللجٌب.
أقول قولً هذا وأستغفَ ّللا لً ولكم ،سب اّ َبك َب العزة علا ٌصفوّ وسالم على اللَسلٌّ
وال لد لِل َب العاللٌّ.
پَسٌاَ :لالۆستا فهَقى بهٌنى قٌَائهو تهسبٌح چٌه؟
وهالم :ئێستا شهٌاطٌّ وهى كَدٌٌه ٌهك جولله پهَده ههٌه بهٌنى چاوى و گێى له لهگهَ لهخلوقات،
لهخلوقهكه خۆى بووٌته ههدهف لهپێش چاولاّ ،لهثهلهّ لهثهللاّ هٌنا ئێستا له هٌندستاّ
لوسابهقهٌه لهبۆ لهلٌكهى جهلالى عالهم دهَدهٌنّ ،پێشى فهتَهكى گێم لێ بوو له دهولهتهك له دوهلى
ئهوَوپى لهلٌك جلال العالم نهك لهلٌكه ،لهلٌك جلال العالم ئٌختٌاَ دهكَێ ،لۆوهى لێهاتٌٌه
بهشهٌَهت؟ لۆ لهو تهفاههتهٌه؟ لۆ لهو الهتهٌه؟ چونكى شهٌاطٌّ وهٌاّ كَدٌٌه ،باشه شهٌاطٌّ
چٌاّ كَدٌٌه؟ هاتٌنه ئهو چهند كٌلۆ گۆشت و ئێسكه خٌنه كَدٌتٌانه ههدهف ،به نٌسبهت سهلع و
بهصهڕو فٌطڕهى ئهو ذاتهى ،كابَا چهند به عولق دابچى ههَ گۆشت و ئێسك و خٌنهكهى ببٌنى،
ئهللا چ كَاٌه؟ تهجلٌل كَاٌٌه شتهكه ،به چ؟ چاوى ئهوهاٌه ،بَۆى ئهوهاٌه ،لێوى ئهوهاٌه،
كهپووى ئهوهاٌه ،گێى ئهوهاٌه ،طولى ئهوهاٌه ،عوَضى ئهوهاٌه ،پَچى ئهوهاٌه ،بووه ههدهف،
لۆٌێ قهدٌلهّ عٌبادهتهك ههبوو لهبۆ بهشهَ دهكَا ،فهتَهك له فهتهَات لهبۆ ئافَهت دهكَا،
عٌبادهتى ئافَهت دهكَا ،سهجدهٌاّ لهبۆ ئافَهت دهبَد ،لۆ؟ شهٌاطٌّ ئهو ئافَهتهٌاّ دهكَده ههدهف
لهپێش چاوى ذات ،كه كابَا به واسطهى عهٌنى ههَ ئافَهتهكهى دهبٌنى ،علٌلهّ ئهو ئافَهته بهو
نهوعهى دهبٌنى جوللهك ئٌَتٌباطاتٌشى لهگهَ ئافَهتهكهى ههٌه ،پاشى ئافَهتهكهى چٌتكه نابٌنى
نازانى ،ئهوهنده لێشك وذٌهّ و فٌطڕهى تهخدٌَ كَاٌه هٌچ ئه اسٌسى نهلاٌه بهس ئهوه دهبٌنى
ئٌ ساسى پێ دهكا ،لۆٌێ كه تووشى ئهو الهتهى دهبوو لهو ئافَهتهى َادهوهستا ،باشه چ تهعالولى
لهگهل بكا؟ دائٌلهّ دهبى تهكبٌَى بكا ،تهعظٌلى بكا ،تهَفٌعى بكا ،زهخلى كا ،چى؟ ئافَهتهكه
نهفسى ئافَهته ،دهبى بێته سهَ شكلى ئهوجا ئهوه چاوٌتى ،ئهوه فالنٌتى ،ئهوه فالنٌتى ،لهو هددهى
باشه َابوهستى؟ نهء ،لوسابهقات بكَێ لهسهَى ،جهوائٌزتهقدٌم بكَێ لهسهَى ،علٌلهّ وهكو
گوتلاّ ئاٌهتهكه له ئاٌات ( َولِّْ آ ٌَا ِت ِه أَّْ َخلَ َق لَ ُكم لِّّْ أَنفُسِ ُك ْم أَ ْز َواجا ً لِّ َتسْ ُك ُنوا إِلَ ٌْ َها) (الَوم ٕٔ) ،ئهوه
ههدهفهكهٌه ،كهٌنێ ذات هات قٌڕائهى ئافَهتهكهى كَد كه آٌة لّ آٌات ّللا كه آٌة لّ آٌات ّللا ئهو
لهخلوقهكه ضهعٌفهٌه ،له دوده ،قهضٌٌهكه گۆشت و شكل و چاوو گێى و كهپو و بَۆو دهوى نٌٌه،
باشه ئهگهَ لهوضوعهكه جهلال بى ،باَى تهعاال لۆ ئٌتكهى دَوست كَدٌٌه به لهفهولى ئهوه
ناوى قهبٌ هٌه؟ وهٌه ٌاّ نا؟ ئهها ههتا تهئسٌَى لهله كَدٌٌه ،لهثهلهّ گهنجى لوسڵلانى ئێستا كه
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دێ ژّ بٌنى ،دهبى طولى ئهوهنده بى ،وهنٌٌه؟ دهبى شهقَاء بى ،دهبى چاوى شٌّ بى ،جوللهك
لواصهفاتى نازانم.
باشه ئهدى ئهوهى باَى تهعاال به شكلهك لو هددهد لوعهٌٌهّ دَوستى كَدبى ئهو چبكا؟ دهبى
پٌاوهكى ناشٌَّ ئٌنتٌزاَ بكا ههتا داواى دهكا؟ ئهها تهلاشاى ئهو ئاٌهتهى بكهّ لهبۆ پێغهلبهَى
ك ُسْ ُنهَُّ ) (اْل زاب ٕ . )2پێشى دوو لٌقاء به سى ئهوهلاّ
چٌدى جائٌز نٌٌه ژّ بٌنى ( َولَ ْو أَعْ َج َب َ
كَد جهلال شتهكه و وسّ شتهكه ،لۆٌێش پێغهلبهَ صلى ّللا علٌه وسلم دهفهَلوى( :جائكم لّ
تَضوّ دٌنه) نهٌفهَلووه ئٌلانه ،دٌّ فٌطڕهكهٌه( ،دٌنه وخلقه) ،فٌطڕهى خاوێّ بى ،وه به خاوێنى
تهعالول لهگهَ بهشهَ بكاٌ ،هعنى ئهَضٌهى ههٌه ،دهكَێ لهگهَى تهعالول بكَێ ،تهعاوّ
بكَێ ،تهفاهوم بكَێ ،ئهڕضٌهى لهوجوده وهكو عاَدهك لوستهعٌد بى لهبۆ چاندّ ،ئهللا پٌاوى
دهوێ بٌچٌنى ،ئافَهتٌش نهفسى شت( ،تنكح اللَء ْلَبع) ،ههَ چاَى پێغهلبهَ (صلى ّللا علٌه
وسلم) ذٌكَى كَدٌٌه ،له نٌهاٌهت دهفهَلوى( :فاظفَ بذات الدٌّ) ،نهٌگوتٌٌه فالظفَبذات االٌلاّ
والتقوى ،لۆ؟ فٌعلهّ ئهگهَ پٌاوى بٌناى كا ،عاَدهكه ههٌه لهوجوده بٌناٌكه ئهتو ،فه لهَ هلهى
ٌهكهم ،ئهوه ئاٌهتهكه له ئاٌاتى خواى ،ئهوه قٌڕائهى كَد ،پاشاّ دهبى بچته عولقى تهسبٌح بكا ،به
چ؟ به سكوّ ،ئٌ ساس بهو سكونه بكا لهو وَلهٌهى طهبعهّ گوتلاّ سكونهكه نهك عٌالقاتى
فٌَاشٌٌه ،نهء ،پاشى جوهد صهَف كَدّ پاشى ئهوه ئٌ ساس دهكا فٌعلهّ ئهو ئافَهته سكونى
دهداتێ سكونهكه له ئٌلانه له سهكهنهوهٌه ،ئٌلانٌشى لۆ دَوست نهبووبى تهقواى ههٌه ئهو ئافَهته
ئهقهللـهّ.
ئهوجا ( َو َج َع َل َب ٌْ َن ُكم ل ََو َد ًة َو ََ ْ َل ًة) (الَوم ٕٔ) ،ئهوه تهسبٌ هكهٌه ،ئهوه به عولقى لهوزوع
داچوونه ،كهٌنێ له لهَ هلهى لهخلوقٌهتى پازدَا لهبۆ ههدهفى خٌلقهتى ئهوه تهسبٌ هكهٌه ،فهلۆٌێ
صهڕا هتهّ فاصٌلهك دهقٌق ههٌه بهٌنى قٌڕائهو بهٌنى تهسبٌح ،كهٌنێ لهثهلهّ چاوى لّ ،گێى لّ،
داخٌلى لّ ئٌ ساسى كَد ئهوهى دهكهوته سهَى لهخلوقه ئهو وهختى قٌڕائه ئٌنتٌهاى پێ دێ ،دهچله
بابى تهسبٌح ،تهسبٌح دهكهم ،لۆٌێ له بٌداٌهت تهسبٌح به ڕۆژ طهڵهب كَاٌٌه پاشاّ تهسبٌح دهبته
شهو ،لهثهلهّ تهسبٌ ى خاص ههٌه قبل غَوب الشلس ،قبل طلوع الشلس ،وقبل غَوبها تهسبٌ ى
خاصه ئهو ،ئٌنسانهكه لهگهَ طلوع الشلس شتهك له داخٌلى ئٌبَازدهكا ،لهگهل غَوب الشلس شتهك
له داخٌلى ئٌنتٌهاى پێ دێ ،لۆٌێ ههتا تهلاشا بكهّ ئٌنساّ هٌچ وهختهك به ئٌعتٌادى به چاوى
ئٌعتٌادى ناتانى تهلاشاى ڕۆژ بكا إال قبل الطلوع وقبل الغَوب ،زۆَ طهبٌعى دهتانى تهلاشاى
شهلس بكات ،لوال هزهتاّ كَدٌٌه جهلاعهت؟ ئهثناى ڕۆژ ئاوابووّ چهند جوانه ڕۆژ تهلاشا
بكَێ ،ئهها سۆَ ههَدهگهڕێ ،كأنه دهبته كوتلهك خٌّ ،ئائهوه قهناعهتتاّ ههبى َهنگى وهى لێدێ
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باَى تهعاال لهقصوده ئهو َهنگهى وهلێدهكا لهبۆ جهلعى لوئلنٌّ ،عٌالقهك نهوعى ههٌه هتتا
لهگهَ لهونهكهى ،لۆ عاسلاّ شٌنه؟ فٌطڕهتهّ ئهله اجهلاّ بهو لهونهى ههٌه ،لۆ َهنگى عاَدى
قاوهٌٌه؟ لۆ َهنگى نهباتات كهسكه ،ههلوو وفقى فٌطڕهى له لهخلوقه ئهو لهونانهش ،ئهثناى قبل
الغَوب كه ئهله تهسبٌح دهكهٌّ ،فٌعلهّ دهبى دهَچٌّ ئهله تهلاشاى ڕۆژ بكهٌَّ ( ،ول َِّ اللٌَ ِْل َف َس ِّب ْ ُه
جُوم) (الطوَ .)99
َوإِ ْد َب َ
اَ ال ُّن ِ
ئهوجا ئهو الهته دَوست دهبى ( َواسْ َتلِعْ ) (ق ٔ )9خۆت ازَكه ( ٌَ ْو َم ٌُ َنا ِد ْال ُل َنا ِد) (ق ٔ،)9
قوَئاّ نلووهك طهبٌعى خٌلقهتى لهبۆ ئٌلاّ دَوست دهكا ،و (ّللا) ى كأنه لنداڵه ،جهنٌنه كو داٌك
ڕٌعاٌهى دهكاَ( ،ب العاللٌّ) ٌش ئهوها ڕٌعاٌهى ئهو ئٌلانه دهكا ،اله لهبۆ اله تهقدٌلى دهكا ،ئهو
الهته تهكلٌله بوو تهسلٌلى الهتٌتكه دهكا ،الهى تازه ئٌستٌاللى دهكا ،دهى لهگهَى دهڕوا ههتا
دهٌهٌنته الهى پاشى وى ،ئهوه تهودٌعى دهكا الهى تازه ئٌستٌقبالى دهكا ،ئهوه تهكوٌنى ئٌلانٌٌه،
ئهوه دهَهجاتى ئٌلانه دَجات سوللـهلله وهكو قادَلهى ،ئه بهو نهوعهى ئهو لوئلٌنه ئهو ئٌلانه
دَوست دهكاو تهنشٌئه دهكا له داخٌل ،ئهوهٌه فاصٌله بهٌنى قٌڕائه لهگهَ تهسبٌح ،واضح بوو؟
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