سيره1 :
بسم هللا الرحمن الرحيم
پێش ويالدهى پێغهمبهر باسى طهبيعهت و بيئهممان كرد ،جوغرافييهتى مهكان كهبيئه چهند تهئسيرى
ههيه لهسهر ئينسان ،بيئه صياغهى ئينسان دهكا ،ئينسان دروست دهكا بيئه ،ئهثهرى ئهحداث سياسى،
ئيقتيصادييات ،ئيجتماعييات ههموو وهليدى ئهو بيئهيهنه ،ئينتاجى ئهو بيئهيهنهه ،ئينسهانيش لههناو ئههو
بيئهيه دهژى ،چهند موتهئهثيره بهو بيئهيه؟
بهتهفصههيل باسههى ئهههوهمان كههرد كههه جهههزيرهى عهههڕهب جوزئهههك بههوو لهههو كههوڕهى ئهرضههه ئهههو
مهشاكيالنه لهسهر ئهرز مهوجود بوون لهوێش ڕهنگى دابۆوه ،مهشاكيلى ئيقتيصادى بهينى ئيقتيصهاد
پاره و زێڕ و زيو له دهست فيئهك طهبهقهى عوضماى موجتهمهع ،ميللهت ههموى دهستى كورت و
فهقير ،نهفسى فيئه لهگهر فيئهكى كهم و وهكى خۆى ظاڵم ئهمما نهك به بوعدى ئيقتيصادى به بوعدى
سياسى ئيتيفاق بهيهكهوه گرتن لهبۆ مژين و ئيمتيصاصى ههرچى تهڕاييهك ههبوبى لهموجتهمهع بهه
بوعدى ظوڵمى سياسى ئهوانيش ئيقتيصادى ،له ههموشيان موههيمينتر گوتمهان قوڕهيشهيهكان بهوون،
لهههوه طهبهههقات دروسههت بههوو ،طهبهقهههكى گچكههه ئهههممهها صههاحێب س ههيطهڕه و ئيمكانيههات ،صههاحێب
قهههوانين و نيظ هام ،ص هاحێب شههوڕطه و عهسههكهر كههه ئهههويش دهولهمهنههدهكان بههون لهگهههر سياسههيين،
طهبهقهكى گهوره و ضهخميش له مهسحوق و كرێكار و بهستهزمان و فهقير و ههژارى ميللهت.
ئهثهرى ئههو بيئهيهه لهسههر ئينسهان نوقطههى سهێيهم ئههوه بهوو وجهودى جاريهاتى غههيرى عههڕهب لهه
جهزيرهى عهڕهبى ،جاليهى يههودى كه گوتمان عهدهدهكى كهم بوون ،ئينسانى زيرهك و تێگهيشتيان
تێدا مهوجود بوو ههتا ئيجتيماعييههن و ئيقتيصهادييهن موسههيطر بهوون ،ئيحتيكاكيهان لهگههل عههڕهب
كهم بوو ،سياسييهن ئهوان ئيدارهى جهزيرهى عهڕهبيان دهكرد و موههيمن بهوون ،موسههيطهر بهوون
لهسهر سياسه دانان ،پاشان جالييهى مهسيحى عهدهديان زياترئهمما عهڕهب بوون ئيحتيكاكيان ههبوو
لهگهههر عهههڕهب ،ئيجابيههاتى ئهههو عهههڕهبانههه تهئسههيرى ل ههوان كردبههوو ئهههوانيش تهئسههيريان لهعهههڕهب
كردبوو ،ئهثهرى وانه سهلبهن كههم بهوو لهسههر جههزيرهى عههڕهب ،جههزيرهى عههڕهب لههو هههموو
ئهحداثانه.
نوقطهههى چههوارهم :كههه بهحسههمان كههرد بوعههدى دينههى مهككههه كههه وهختههى خههۆى حهههزرهتى ئيبههراهيم
دروستى كردبوو ،به ئيفاد له قودسهوه هاته ناو مهككه وه لههوێ بهه خههريطههى ڕهبهانى ئههو بينائههى
دروست كرد كه ئێستا ناوى كهعبهيه ،ئههويش لههبۆوهى ببتهه مهثابهه ،مهثابهه يههعنى مورتهكههز ،كهو
ئێستا قهاڵ مورتهكهزه لهبۆ شارى ههولێر بهارى تههعاالش مهثابههك جێيههكى ئههوهاى دهوێهت لهسههر
كههوڕهى ئهههرز بههه مههادده ئينسههان تهههوهجوهى لهههبۆ بكههات ،قهلبهههن ئيرتيبههاطى لهگهههر ههههبى ،كهعبههه
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حهزرهتى ئيبراهيم دروستى كرد لهبۆ ئهو ههدهفهى ،ئهثهرى دينى پاشان وجودى ئيعجهازى زهم زهم
كه لهبن پێى حهزرهتى ئيسماعيل ،به تهفصيل ئهوانهمان ههموو بهحس كرد.
ئهورۆ دێهين ئهثههرى دينهى ئههو مهوضهوعانه يههك بوعهد مهابوو ،بوعهدى دينهى ئههطڕافهى جههزيرهى
عهڕهبى ،جهزيرهى عهڕهبى له شيمال گوتمان دوو مهنطقه سنوريتى حدوديتى ئهويش فارس و ڕوم:
فارس دينهكى لهناو بووه ناوى زهردهشت بووه ،زهردهشتيش وهليهده لهه مهزيجهكهه ،تێكههڵ بوهكهه لهه
دينى نهبيهك له ئهنبيائى قهديم لهگهل عيبادهتى ئينسان ،پاشان ئهو زهردهشهتيه بابههكى و مزدهكهى له
پههههيا بهههووه ،وهكهههو فكهههرى تهحههههڕوڕى لهههه ئههههخالق و ئينحهههيالل و ئيجتماعييهههات و ئهوانهههه نههههمين ،
ئيقصتيادييات نهمين وهكو فكرى شوعييهت تهقريبهن ،ئهوه وهليدى زهردهشتى بووه له زهمانى پێشى
ويالدهى پێغهمبهرصلى هللا عليه وسلم ،ئهوه مهوجود بووه موسهيطر بووه لهسهر موجتهمهع كهوهى
لهه كرديههه فيعلهههن ئهثهههرهكههى مهههظههاليم و زۆردارى زۆرببههى لهههناو موجتهمهههع ،بهههناوى بهههوونى
طهبهقهكى دينى حوكوم دهكا ،ههرچى پهاره و سههرمايهدارى ههيهه لههبن دهسهتى ئههو طهبهقهيههى وه
ميللهتيش دائيمه له ئهشكهنجه و ناخۆشى دابوبى ،نهفسى حال لهناو مهنطقهى فورس مههوجود بهووه،
فههورس و مهههناطقى موسههتهعمهرى فههورس وهكهو مهنطيقهههى غهساسههينه يههاخود مهههناذيره كههه عيراقههى
بوينههه ،كوفههه و ئهههو مهنطيقانههه ههههموو عايههدى فههورس بههووه ،جاشههى فههورس بووينههه ،ئهههو مهنطيقانههه
نهفسى نيظام هى ئيقتيصادى و دينى لهسهريان زاڵ بووه.
ڕوميش دهرسى پێشترێ لهقطهكمان بهحس كرد ،تهكليف مهسهيحى كهه دينهى تهوحيهدى رب العهالمين
بههوو كههو يههههود تههانى تهههحويلى بكهها لهههبۆ دينهههك صهههنهمى صهههنهمييهت؟ حهههزرهتى عيسهها مهههقامى
ربوبيهتى بدرێت كهخهريتهى جوو بوو.
دهرسى پێشتر بهحسمان كرد ،فه ئهو دينه ديسان بهدهست طهبهقهك بى صاحێب سوڵطه و ئيمكانيه و
دارايى و پارهى لهدهستبى ،بهواسطهى دين ضهخط بيێخيته سهر موجتهمهع ،موجتهمههعيش دينههكى
فاسههد ،دينهههكى موش ههوهه ه بهههناوى هللا ظ هولمى لێبكههرێ و سهههحب بكههرێ ،ئهههو حالهتههه مهههوجود بههوو
لهجهزيره و دهوروبهرى جهزيره ،ههموو كوڕهى ئهرض به حالى مهعنا ههاوارى بهوو بهارى تعهالى
ئينقاضى بكا.
بارى تعالى) ٠يهك لهصيفهتهكانى ئهوهيه كه ئينسان ئيهمال نههكا ،كهه ئينسهان تههرك نههكا لهه چهى لهه
ظهالڵ ،حهوببى خهواى لهگههر ئههوهيهه ئينسهان لههبۆ هيدايههت به دائيمههن لههبۆ هههموو بهشههر ،لۆيهه
لهههموو زهمانهك لهههموو مهكانهكيش ئهگهر رهسولى نهناردبى نهبى نارديه لهبۆ تهبليغ لهبۆ تهبينى
مهفهومى مهقصودى هللا لهبۆ بهشهر ،ئهو نهبييه ئهو رهسوله عههممهودى لهه (هللا)ى وهرگرتيهه دايتيهه
بهشهر له بۆوهى فيعلهن ئينسان له ظولومات دهربچى لهبۆ هيدايهت و نور ،ئهوه ويستى (هللا)ى بووه
2

ئهوه ئيرادهى هللا بووه له ههموو زهمان و مهكانههك وهتهى كههون مهخلوقهه ،بهارى تعهالى ئههو حالهتهه
دهبين هى لهههجهههزيرهى عهههڕهب و لهسهههر كههوڕهى ئ ههڕض ،حهههزرهتى عيسهها چههار سهههدو قسههور سههاڵه
صعودى كرد لهبۆ ئاسمان ئائهو حالهته مهوجوده دهبى بهشهريهت لهوتيههى لهو ظهاللهى دهربچهى،
ئهوه واجبى بارى تهعااليه لهسهر خۆى دانايه بهنسبهت وجود.
ئهها بهحسى كليمات هللا كهونييه و شهرعييهمان كرد ،كه ئهو كهونه ههمووى موندهميجه و بهيهكهوه
بهيهك قانون هاتته خوارێ ههمووى ڕيسالهى خۆى ئهدا دهكا بهس بهشهر مايه ،لهو فهترهيهى بارى
تهعاال بهج ناهێلى بهشهريش ئههوها بههو ظهاللههى دابهڕوا حوججههى هههبيت ئههو بهشههره ،رۆژى
قيامهت دهرێ ياڕهبى لۆ دهمهاوێيه جهههننهم بهب ئهوهى ڕهسول و كيتابهت نهاردبى؟ باشهترين حههل
لهبۆ بهشهريهت ئهوه بووه محمد بهههموو مهعناى ذات و ڕيساله بنێرى لهبۆ ئهو بهشهريهته ،ئهممها
(محمد)يش ئهوها بهب موقهديمهه بههب ئيرهاصهات نههاتيهه ،پێشهى وى مهجموعهه شهتهك بهووه يههك
لهوانهه ئيعههدادى ڕهبههانى حههتا لهههناو كوتههوبى سههماويش بهنسهبهت هههاتنى ئهههو موحهمهههدهى ،مهثهلهههن
تهوڕات ،ئينجيل ،زهبهوڕ ،صهوحوفى ئيبهراهيم ئهوانهه هههمووى ئيعهدادى بهشههرييان كرديهه ،لهۆوهى
بهشهر جيلهن عهن جيل مهفهومى ئيجادى محمد يان وجهودى محمهد يهان ئيمهان هينهان بهه محمهد ببهى
لهمێشكيان ،ئهگهر هاتوو محمد وهلههو فوجئهتههنيش پههيابوو نهبيهكهه تههبليغى ئوممههى خهۆى كردبهى
ئائههوه (محمهد)هكهه بهوو كههبهحسهم دهكهردن لههبۆتان(،وإذ أخهذ هللا ميثهاق النبيهين لمها تتيهتكم مهن كتههاب
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكهم إصهر
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين)(تل عمران  ،)18هههموو ئههنبياء هههمووى كوتلههك
له ئهنبياء طهبعهن ئهنبياء له ڕوسول كهمتره ،يهعنى ما عههداى ڕوسهول حههتتا ئهنبيائههكانيش بهارى
تهعاال جهمعى كردينه له يهك مهقام لهيهك ج  ،ههمووى چهند ئهنبياء ههبووبى ،ئهوجهه عههڕض و
ميثاقى ل وهرگرتينه ،ههموو مۆريان كرديه تهوقيعيان كرديه ئهگهر هاتوو محمد هات بهدووشت:
يهكهمين ئيمانى پ دهينين.
دووهمينيش نهصرهتى دهدهين.
ئيذهن ههموو ئهنبياء بارى تهعاال تهوفيقى لێوهرگرتينه كه موئمين بن به محمد يههعنى تهابيعى محمهد
بههن ،ئهههوه ئيعههدادهك بههووه ڕهبههانى بهنس هبهت هههاتنى پيغهمبهههرى صههلى هللا عليههه وسههلم ،طهبعهههن لههه
قورئانيش مهوجوده ئهوه پێويست به تهوضيحات ناكا لهبوعدى واقيعى.
بهحسى ئهوهمان كرد حهزرهتى ئيبراهيم ئيفادكرا كه پێغهمبهر بوو لهبۆ مهنطيقهى له قودسههوه لههبۆ
مهككه ،خهريتهى ئهوهنده بوو ئهو عائيلهيه ئهو منداڵه ئهو داكه لهوێ بهجێبێلى و بڕوا ،پاشان لهبهر
ئينحيصارى منداڵ ،لهه تێنهان بهارى تعهالى حههزرهتى جهوبريلى نهازل كهرد ئها ئههو زهم زهمهه كهه ئههو
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ئاوهيه اليهزال مهوجوده لهناو كهعبه ،لهناو بهيت بيت هللا الحرام ئهو ئاوه دهردهچێت ،ئهو ئاوه لهبن
القى ئهو مندارهى دهربچى ،ئهمما ئهثناى دهرچونى ئهو ئاوهى سهبهبى وجودى تهوحيد بوو ،تهوحيد
مهوجود بوو ،ئهو منداڵه بووه موئهسيسى تهوحيد ال اله اال هللا لهو بوقعهيهى پاشى بابى ئيبراهيم.
ئهمما عمر بن لوحي كه ئهو شهخصه موجريمه بوو ديسان به خهريطهى يههود عهڕهبى لهه تهوحيهد
الدا لهبۆ شيرك ،لهئهثناى تهواليدى شهيرك ئهاوى زهم زهمهيش سههبر سههبر ئينسهيحابى كهرد كههمبوو،
ئهوجه ئايا خۆى كهمبوو؟ يان غوباڕو ڕهمل و چونكى مهنطيقهكه صههحراويه وهكهو بهحسهمان كهرد
هاتبته سهرى ئاوى زهم زهم بزربوو؟
نوقطهههى دووهم لهبۆئيرهاصههات لهههبۆ ئيعههدادى هههاتنى پێغهمبهرىصههلى هللا عليههه وسههلم بههارى ت ههعاال
حاديثهكى غهريب دروست دهكا ئهويش لهبۆ ئيسپات كردنى ئيعداد كردنى جهوى عهڕهب لهبۆ هاتنى
نهبيهك ،ئهويش سواللهى ئهو نهبيهى كه له بيدايهت به تهوحيد هاتيه له ئيبهراهيم و ئيسهماعيل و دهى
سهبر سهبر عهدنان و ههتا دهگاته عبهدالمطلب بهه نههقاء و صههفاء بمينه  ،لهعههين وهقتهيش ئهضهواء
بارى تعالى ضهوء سهحبكا له وهسهط و له بيئه لهبۆ ئهو عائيلهيه لهبۆ ئهو مهجموعه ئينسانه ،فيعلهن
ئهو مهجموعه ئينسانه كأنه قودرهتهك ڕهبانى فههوقى عههمودى لهسههريان ههيهه به ئههوهى نههبى بهن
ئهمما ڕيعايهتهكى خاص لهبۆيان ههيه ،ئهويش يهك لهو ئيرهاصاتانه عهبد المطليب نهفهرهك بووه له
عائيلهك موهحيد بووه خهون دهبينى كه باپيرهى پێغهمبهرمانهصلى هللا عليه وسهلم ،خههون دهبينهى كهه
زهم زهم له فالن جێيه ئهمرى پێدهكرێ ئهو جێيه ههر بكهنهه ،حهفڕكهه ئههويش حههفڕ دهكهات بهتههن
دهگاته ئاوى زهم زهم ،طهبعهن پێش گهيشتنى حاديثهكه له كوتوبى سيره مهوجهوده ئيشهاڕهتهكى لههبۆ
ههيه لهصحاح پێش ئهوهى بگاته زهم زهم ،لهبهر ئهوهى بهتهن بووه يهك نهفهر بهووه لهيههك عائيلهه
عهڕهبهكان قهبائيلى دين زۆر محاوهله دهكهن الى دهن لهو فيكرهيهى ،ئهمما ئههو لهبههر خههون ديهتن
خۆشى موهحيد بووه ،له ئهحناف بووه لهسهر دينى حهزرهتى ئيبراهيم بووه ،ئيهدى قهناعههتى بههوهى
ههبووه شتهك ههيه يهعنى ئيڕادهك فهوقى ههيه لهسهرى ئهو ئيشهى بكا.
كه ههردهستى حهفڕى بيرهكهى لێدهدا ئاو دهردهچهى فيعلههن ،ئههممها عهڕهبههكان نهاهێلن قههبائيلى دى
ناهێلن بهس خۆى تهسهيود بكا ببته مهسئولى ئهو ئاوهى چونكى مهنطيقهكه ب ئاوه ،صهحڕايه هههر
ئهو بيرهشى لێيه ئههو بيهرهش بههس عبهدالمطلب ببتهه سهاحێبى ،قبهور ناكها نهفسهيان تهحههمول ناكهات،
شهيطانيان مهجاليان نادا ،ئيدى دهبته موشتهموڕ لهبهينى عبدالمطلب و بهينى وانهه لههبۆ وهى فيعلههن
ئيثپات بكرێ ديسان يهعنى پاشهى خهونهكههى ،عبهدالمطلب موئهيهده لهه ئاسهمانهوه حاديثهه دهبهى لههبۆ
چونه ناو صههحراء ،كاهينههك ببتهه حهكههميان لهبههينى خهۆيى و بههينى ئههو قهبائيالنههى كهه شههڕيان
لهسهههر بيرهكهههى كرديههه ،دهچههن چهنههد جههارهك ئهههوان القههى دهوارهكانيههان دهچيتههه نههاو ڕهمههل بهههس
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عبدالمطلب دهمين حهتا لهجێيهك زۆر تێنيان دهبى ،به تهفصيل ئهوه له كوتوبى سهيره خاصصههتههن
ئيههبن هيشههام و ئيههبن ئيسههحاق و ئيههبن سهههعد و ئهوانههه مهههوجوده موفهصهههڵ هه زۆر ئهههوهى حهههز بكهها
موراجههعههه بكهها ،حههتتا لههوێش تێنيههان دهبههى عبههدالمطلب دهسههتى لههبۆ بههن مهجموعههه ڕهملهههكى درێههژ
دهكات ئاوى لهبن دهردهينى لهبۆ وانيش ،ئهوجه قهناعهتيان دێ ئهو كابرايه شتهكى لهدووه ،ئيهڕادهك
فهههوقى ههيههه لهسهههرى ئهههويش مهههقصهههدى ئهوهندهيههه ،ئهههو ههههموو خهرائيطههه فيعلهههن بههارى تهههعاال
موسبهقهن جهزبى عهڕهب بكا لهبۆ ئهو عائيلهيهى كه ئهو عائيلهيه موهيمهكيان ههيه.
ئهگهر ئێستا بى ئهو موستهقبهل بى ئهوجه لهو حالهتهى عبدالمطلب كه خۆى بهبهتهن دهبينى ،خۆى
فهقير دهبينى خۆى ب ساحێب دهبينى ب كهس دهبينى لهوێ نهزر دهكات دهرێ ياڕهبى ئهگهر بێتوو
ده كوڕم بدهي يهكهكيان نهزر دهكهم سهرى ببڕم لهبۆ دينى توو لهبهر خاترى تهوو وهكهو حههزرهتى
ئيبراهيم ،ئيشاڕهت ههيه له قوڕئان حهزرهتى ئيبڕاهيم گهوره بوو دوو مهالئيكهت ههاتن بهشهارهتيان
داي به ئيسحاق و يهعقوب ،حهتتا خێزانهكهى لهروى خۆى دهدا له قوڕئهان ئههوه مههوجوده ،نهفسهى
حاديثه كأنه ئيعاده دهبتهوه ،طهبعهن له قورئان زۆر قيصهص ههيه لهبۆ پێغهمبهرى ئيعهاده بوبتههوه،
كأنه حهياتى پێغهمبهرى له قوڕئان به شكلهكى وهكى شكلى ئهنبياء و ڕوسول تهقديم كرايه ب ئهوهى
ههتا ئێستا موئمينين حوسنى ئيستيفادهى لێبكهن ،يهعنى كو حهزرهتى ئيبڕاهيم گهوره بوو له عهومڕ،
عههمهڕى سهههدوو بيسههت سههار بههوو ،عههومرى خێزانهكهههى نۆههههد سههار بههوو ،ئههافرهتهكهههى عهههقيم بههوو
منههدارى نهههدهبوو ئهوجههه بههارى تهههعاال حهههزرهتى ئيسههحاق و يهههعقوبى دايهه  ،لێههرهش عبههدالمطلب
گهورهيههه لههه عههومر ،ژنيشههى منههدارى نههابى ئهوجههه تهمهههننههاى كههرد لههه بههارى تهههعاال ،لهههبارى تهههعاال
تهمهنناى كرد ده مندارى بدات  ،ده كوڕى بدات بارى تهعاال ،فيعلهن بهارى تههعاال ده كهوڕى دايه ،
ئهوجه نهزرهكهى بينتهج پاش ئهوهى كوڕهكان گهوره دهبن ههر دهيان يهك لهوانه ناوى عهبدهللايه.
عهبدهللا ههر كه دهگاته موستهواى مهوڕاهيقهى لهه خههون دهبينهى وهختهى خهۆى نههزرى كردييهه دهبهى
سهرى ببڕى ،ئهگهر بارى تهعاال ده كوڕى بدات سهرى يهكهكيان ببڕى ،لهوێش عادهت ئهوها بووه
يانهصهههيبيان هههههبووه دهچهههى ئههها ئههههو لههههو ده كهههوڕهى بهههارى تههههعاال كيههههانى ههربژارديهههه دهچتههههكن
يانهصيبى ،ئهو شهخصههى كهه لهسهه يانهصهيبى مههوجوده قههداحيان په گوتيهه ،سه سهههم حهفتههى
پێشترێ بهحسمان كرد سههمهك بكه سههمهك مهكه سهههمهك ئيعهاده بكههوه ،دهچتههكن ئههو صهاحێب
يانهصيبهى ئيشيان ئهوها ئهگهر ههر ئمورهك عهقلى تێدا ئيش نهكردبى نههتانن بههينى خههير و شههر
تهفضيل بكهن ،فهڕق پێبكهن ،بهواسطهى يانهصيبى كرديتيان مهنههجيان نهبووه ،ئهل مهوهيم دهچتهه
كن ئهو صاحێب يانهصيبهى بهينى كوڕهكان ڕادهكێشى ناوى (عبدهللا)ى دهردهچى ،عبد هللا موههيهء
بى لهبۆ سهر بڕين  ،عبدهللا كێيه؟ بابى پێغهمبهريه صلى هللا عليه وسلم.
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(عبههدهللا)ى سهههحب دهكهها سههوارى حهههيوانى دهكهها بيباتههه چههۆلى سهههرى ببههڕى ،قهبائيلهههكان نههاهێلن،
خارهكهههانى (عبهههدهللا)ى نهههاهێلن ،دهرێهههن كههههواهين هههههبووه ئههههو وهختهههى ،كاهينهههات پێشهههى ڕيسهههالهى
پێغهمبهرى عيالقهيان ههبووه لهگهر ئاسمان عهن طهڕيقى جن ،دهچته كن كاهينهكى طهبعههن پاشهى
ڕيسالهى پێغهمبهرى ئهو عيالقهيه قهطع بوو ،يهعنى عيالقههى بههينى ئينسهان و جهن نههما سهلبهن وه
ئيجابههههن ،دهچتهههه كهههن كاهينههههكى بهههه كاهينهكههههى دهرێ مهوضهههوعهكى ئههههوها ههيهههه ئههههتو بزانهههى
ئيستيفسارهك بكه ،ئهويش پاشى چهند ڕۆژهكى جوابى دهداتهوه و دهرێ لهكنهنگۆ دييه يهعنى خوێن،
خينههدان ،چ بههى؟ بهههينى عبههدهللا و بهههينى ده حوشههترى ديسههان يانهصههيب بكههه قهههدح لێههدا ،دييههه لهههكن
(عبههدالمطلب)ى وان ده حوشههتر بههووه ،يهههعنى ههههر نهفهههرهك نهفهههرهكى بكههوژى كههه خههين دهدا ده
حوشترى دهدا ،لهجياتى ئهوهى عبدالمطلب (عبدهللا)ى سههر ببهڕ ده حوشهتران دانه  ،بهه يانهصهيب
ئهگهر عبدهللا دهرچوو ده حوشتر لهو ديهوهى تههئمين كها كهه سههرى دهبهرى ،ديسهان ئههوه كهه تيكهرار
كاتهوه يانهصيبهكه تيكرار كاتهوه ههتا ناو لهسهر حوشتر دهردهچهى ئههو وهختهى قهناعههتى بينهى كهه
فيعلههههن بهههارى تعهههالى يهههان ئاسهههمان ئههههوان دهيهههانگۆ سههههماء ڕازيهههه بههههوهى كهههه ئێسهههتا لههههجياتى ئههههو
(عبدهللا)يهى حوشترهكان سهر ببرێن ،ئهو ئيشهى دهكا عبدالمطلب دهگههڕێتههوه ديسهان مهجموعههى،
جهماعهههتى يانهصههيبى بهههينى عبههدهللا و بهههينى ذهبحههى ده حوشههتران دادهنههێن ،سهههحب دهكهها يانهصههيب
عبدهللا دهردهچى ،ده حوشهتر نههقل دهكهات ،ديسهان سههحب دهكها هههر عبهدهللا دهردهچيهت ،ده حوشهتر
نهقل دهكات بهو حارهى ههتا ده جاران يهعنى سهد حوشتر دهبته بهديلى (عبدهللا)ى ،جارى يازدهمين
سهحب دهكها حوشهتر دهردهچهى ،بهه صهاحێب يانهصهيبهكهى دهرێ دهرێ سه جاريتكهه ئيعهاده بكههوه
بزانين فيعلهن ئاسمان ڕازيه لهوهى يهان نههء ،سه جهارى ديكهه پاشهى وى سههحب دهكها ديسهان هههر
حوشتر دهردهچى ،ئيذهن به قهناعهتى خۆى ئێستا ئيڕادهى ئاسهمان لهسههروهيه كهه حوشهترهكان سههر
ببڕێن ڕازيه بهوهى عبدهللا بمين .
لههۆي پێغهمبهرصههلى هللا عليههه وسههلم لههه حهديسهههكى ههيههه دهفهههرمى( :أنهها إبههن ذبيحههين) ،حهههزرهتى
ئيسماعيل وهختى خۆى حهزرهتى ئيبراهيم له خههون ديتهى( ،يها بنهي إنهي أرى فهي المنهام أنهي أذبحهك
فانظر ماذا ترى ،قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء هللا مهن الصهابرين)(الصهافات ،)8٠1 :ئها
ئهوه ذهبيحهكه حهزرهتى ئيسماعيل( ،عبهدهللا)ى بابيشهى بههو حاديثهيههى دهبيتهه ذهبيحهى دووهم ،لۆيهه
پێغهمبهرصلى هللا عليه وسلم فهرمويتى( :أنا إبن ذبيحين).
يهعنى ديسان لێره بارى تهعاال لهئاسمانهوه جهلبى ئهنضارى موجتهمهع دهكا كه شتهك ههيه خۆتان
ئيعداد كهن ،خۆتان حازركهن لهبۆ ئيسهتيقبالى ئههو شهتهى ،ئههمرهك ههيهه لههگۆرێ خههريطههك ههيهه
فهههوقى لههه ئاسههمانهوه دێتههه خههوارێ لهههبۆ بهشهههر ،ئهههو ههههموو حالهتههه زهم زهم و غهههيرى زهم زهم و
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ذهبحههى عبههدهللا و ذهبحههى ئهههو ههههموو حوشههترانه وه ئموريتكههه كههه ههههمووى ئيعههدادى حالهههى نهفسههيه
زهمهنهن بهنسبهت عهڕهب و بيئهى عهڕهبى لهبۆ هاتنى ياخود ئيستيقبالى ئهو پێغهمبهرهى.
پاشان كه عبدهللا قوتهارى بهوو لههو موشهكيلهيهى ،گههوره بهوو ،بهووه گهنجههكى رێهك و پێهك و جهوان
لهههموو مندارهكانى عبدالمطلب كهشخهتر و ڕێكتره ،سپۆرت تره ،زۆربهى كچههكانى مههككهه حههز
دهكهن مێردى پێبكهن ،لهوانه لهههمويان زيرهك ترو عاقلتر ئافرهتهك ههبووه ناوى قهتيله بووه ،ئهو
ئافرهته عهڕافه بووه ناوى قهتيله ،زۆر محاوهلهى كرديه عبدهللا بيهينى ،زۆرجار خۆى رێهك خسهتيه
خههۆى كهشههخه كرديههه چويتههه بهرامبهههرى ،چويتههه ماڵيههان خههۆى عهههرزى (عبههدالمطلب)ى كرديههه ،لههه
ڕيوايهتهههك دهرێ قهتيلههه لههۆ واى دهكههرد؟ پاشههان دهردهچههى قهتيلههه خوشههكى وهڕهقههه بههن نهوفهلههه ،ئهههو
وهڕهقهه بهن نهوفهلهههى كهه هههموو بيشههاراتى وجهودى پێغهمبهههرى صهلى هللا عليهه وسههلم لههناو ئينجيههل
كهشههف كردبههوو ،كههو خهديجههه إن شههاءهللا دهرسههى فههي حينيههه بهحسهى زهواجههى پێغهمبهههر دهكههين كهو
خهديجه دهيزانى پێغهمبهرصلى هللا عليه وسلم دهبته نهبى پێش ئهوهى پێغهمبهر خۆى بهخۆى بزانى،
ئهو قهتيلهيهش كه خوشكى وهڕهقه بن نهوفهله دهزانى ئهو عائيلهيه شتهكيان لهدوو ههيه ،لهه حالههتى
وجودى حاديثهى عبدهللا كهشف دهكا كه عبدهللا سڕهكى پێيه لهناو بهدهنى ،له پشتى ،مهفهومى نبوهتهه
عهن طهڕيق ديڕاسهى ئينجيل ،سڕى (عبدهللا)ى وجودى نبووهته ،لهۆي بهارى تههعاال ئائههو هههموو
تهحهدياتانه دهكا بهرامبهر وجودى (عبدهللا)ى لهگهر كوشتنى (عبدهللا)ى سهربڕينى (عبدهللا)ى ،حهتا
عبدالمطلب كه دهرێ ئهمن سهرى يهك لهو كوڕانه دهكوژم شهتهكى بيدعهه بهووه لههناو عههڕهب شهتى
وهها نهبووه ،يهعنى ههمووى ئوسلوبى تهحهدديه ،تهحهدديهك ڕهبانى لهبۆ بهعضه ئمهور لهه عههينى
وهقتيش بارى تهعاال حهلى لهبۆ دابنه  ،هههمووش لههبۆ سههحبى ئهنضهارى موجتهمههعى عههڕهبى و
موجتهمهعى ئينسانى لهبۆ ئهو مهوضوعانه.
قهتيله ئهخير جار (عبدهللا)ى دهبينى دهرێ وهختى خۆى به سهد حوشترى قورتار بووى ههر سههتت
دهدهم  ،طهبعهن حوشترى ئهو زهمانى سوپهرى ئێستا بووه ،سهد حوشتر يهعنى سهد سوپهر ،دهرێ
سهد حوشترت دهدهم وهختى خۆى به سهد حوشترى قوتار بووى بمهينه به سههد حوشهتران ،ئههممها
كهعبدهللا عهرضى بابى دهكا بابى رهفض دهكها ،لهۆ؟ ديسهان ئيهڕادهك ڕهبهانى ههيهه لهه ئاسهمان نهابى
قهتيله ببته داكى محمد ،ئيننهما ئافرهتهكيتكه دهبى ههربژێرێ ئهو ئافرهتهش موهحيده بى ،موهحيده بى
هيچ وهقتهك سهرى لهبۆ صهنهم نههينابته خوارێ وهكو عبدهللا ،وهكو عبدالمطلب ،فيعلهن پاشى ئههو
ئهحداثانه به فهترهكى كهم ئيختيارى داكى پێغهمبهر دهكهرێ ئامينهه ،هههتا ناوهكهشهى چهونكى ئههوهش
ئيعجازهكى تێدايه ،ئهو ناوانهى كه له دهوروبهرى ويالدهى پێغهمبههرى بوينهه هههموو نهاوى ههاديئن،
ناوى ب موشكيلهنه ،مهثهلهن حهڕب نينه ،قهتل نينه ،فيتنه نينه ،ههموو ناوى ئهمن و ئهممان و هيبه
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و عهبد و شيفاء و حهليمه و ههتا ناوهكان ئيعجهازن ،يههعنى بهارى تههعاال كهه شهتهك دهكها ئيختيهارى
ههموو جهوانيبهك دهكات ديڕاسهى ههموو جهوانيبهك دهكا ،ئهوجا پاشهان كهپێغهمبهرصهلى هللا عليهه
وسلم داكهى پێغهمبههرى ئيختيهار دهكهرێ لههبۆ (عبهدهللا)ى زهواجهكهه دروسهت دهبهى لهسههر زهواجهى
شهڕعى كهئێستا چ نهوعه زهواجهك ههيه ئهو وهختيش بهو نهوعهى زهواج كرايه.
پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم نهقل دهبى لهبۆ زگى داكى ،قهدهرى خواى ئهوههايهه خهريتههى خهواى
ئهوهايه دهبى بارى تعالى وهبكا پێغهمبهرصلى هللا عليه وسلم بابى خۆى نهبينى ،عهمرى دوو مانگ
بووه له زگى داكى بهابى وهفهات دهكها ،ئههويش بهه سههبهبى تيجهارهت بهابى سههفهر دهكهات لههبۆ شهام،
تاجير بوينه دهوڵهمهند بووينه له ئهثناى گهڕانهوهى لهه ڕێهى مهدينهه نههخۆش دهكههوى لههوێ ئههمرى
خواى دهكا ،ئهوه ئهحداثى پێشى ويالدهيه.
حهدهثهكى لهوانه ههموو جههببارتر عههظيمتر كهه بهارى تههعاال لهه قورئهان سهوڕهتهكى خاصهى لههبۆ
دانايههه صههورهتى الفيههل(ألم تههر كيههف فعههل ربههك بأصههحاب الفيههل (الفيههل ...)8الهه  ،ئهههوهش نهوعههه
تهحهدديهكه ،لهزهمهانى پێغهمبههرى صهلى هللا عليهه وسهلم بهارى تههعاال جههلبى ئههنظارى صههحابه و
عهڕهبهكان دهكا قورهيش دهكا ،ئهها تهمهشاكهن كو بارى تهعاال حيمايهى بهيتى كرد كه جاميده ،كهه
مهجموعهه بلۆكهكهه لهسههر يههك داندرايههه فههكهيفههه حيمايههى عهبهد وه ڕيسههالهى خهۆى ناكهها كهه لهههناو
سينگى ئهو عهبدهيه( ،ألم تر كيف فعهل ربهك بأصهحاب الفيهل) تهحهدديهه ،ئههويش حاديثهكهه ئهبڕهههه
عهميلى ڕومهكان بووه له يهمهن ڕومهكان عهفوهن ،مهسيحينه ،لهوێ ههرقهڵ ئيحساس بهوهى دهكها
لهناو جه زيرهى عهڕهبى نهوعه هات و چونهك ههيه غێر طهبيعى عهن طههڕيقى موخابههڕاتهى ئههو
زهمههانى ،مهوض هوعهكهش ئهوهيههه شههعورى ئيحسههاس بههه فيقههدانى تهههوازونى ئيمههانى لههه مهنطقههه زۆر
دهبى ،عيلمهن ئهوان دينى موصطهنهعيان ههيه ئهگههر ئههو شهعوره تههزايود بهوو موحتهمهلهه بههديل
دهربچههى لهههبۆ دينههى وان ،لهههبۆ فكههرى وان ،ل ههبۆوهى ئائهههو شههعوره تهههزايود نهههكا لهههناو مهنطيقهههى
عهڕهبى بهديلهكيانى لهبۆ دانايه لهجياتى بهيت مهثابهك دابن  ،ئهويش ئهمڕئيصداڕ دهكا لهبۆ ئهبڕههه
كليسهك دروست كا له يهمهن ،كليسههكى زۆر ضههخم دروسهت دهكهرێ بهه زێهڕ ،پهارهكى زۆرى له
صههرف دهك هرێ ،لههه جيههاتى ئهههوهى عهههڕهب بچههن لههه دهورى بهههيت طهههواف بكهههن بچههن لهكليسهههكه
تهعههههبود بكههههن ،هههههم شهههعورى دينيهههان سههههحب دهبهههى كهههه شهههعورى دينهههى عههههڕهب سههههحب بهههوو،
شههعوڕهكانيتكهش تههابيعى شههعورى دينيههه :شههعورى ئيقطصههادى ،شههعورى ئيمههاعى ،شههعورى سياسههى،
عهسكهريه ،ههموو وهالئيان لهبۆ ئهو وهختهى ئهبڕهههه دهبهى بهواسهطهى ئههو كليسههيهى ئهبڕههههش
عهميلى ڕومه لهوێ ،مهليكى ڕوم ههرقهل ئيذهن ئا ئهو عهڕهبانه ههموو وهالئى دهدهن ئهو وهختهى
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مهليكى ڕوم ،ئهو حالهته ئهو وهضعه ئيستيقڕاڕيه لهبۆ خۆى ئيمتيصاص بكا ،ئههو قههڕاڕه دهردهينه
فيعلهن ئهبڕههه ئهوهى دروست دهكا ،ئهمما لهخهريطه فاشيله لۆ؟
بارى تهعاال ئهو شعورهى دانايه له مێشكى ئينسان ،چونكى دهرسى پێشترێ گوتمان بهارى تعهالى بهه
حهزرهتى ئيبڕاهيم دهفهرموى( :وأذن في الناس) (الحج  )12نال (في المهوئمنين)( ،وأذن فهي النهاس
بالحج يأتوك رجاال) ،يهعنى شعور و قهلبى ههموو ئينسانهك ئهوهى ساحێب فيطهڕه بهى بههس ،لهۆي
ههر سارێ مهثهلهن ئێستا عهدهدى حوجاج الطائيف و عاكف و ڕهكهع و سجود له بهيت زۆر دهبى،
ئهوسار دوو مليۆن و قصور بووه ،ئايا ههمويان موئمينن؟ لهجههواب دهرێهين نههخێر ،زۆريهان ناسهن
(يا أيها الناس) ،موئمين عهدهدهكى مهحدوده تێيدا ،ئهو شعوره وهختى خۆى بهدهست عهڕهب نههبووه
ئهههو موغناطيسههيهتهههى بهههيت بهدهسههت عهههڕهب نهههبووه ،ئيننهههما فيطههڕهى ئهههوها بههووه بچتههه بهههيت
شعوڕهكى دينى ههيه.
ئهبڕههه بهرامبهر ئهو شعوڕهى هيچى پێنهكرا مهجبور ئهوهنده به بههديلى كليسههى خهۆى كهه بهيتهه
لهههناوى ببههها ،لۆيهههه مهههودهڕهعهههات و دهبابهههاتى زۆرى حهههازر كهههرد ،مهجموعهههه فيلههههك سهههێزده فيهههل وه
عومهالئى مهنطيقهشى به پێشه خۆى دادا وه هاتن فيعلهن لهبۆ تێكدانى بهيت ك حيمايهى بهيت بكا؟
عهههڕهب،چ نهوعههه عهڕهب ههك؟ قههوڕهيههش ،كێههى قههوڕهيش؟ ئائهوانهههى دهورهمهنههد و ههههموو حهههياتى
مهلهههذات و خۆشههى و ژن و رابههواردن بوينههه ،ئايهها ئهوانههه دهتههوانن حيمايهههى بهههيت بكهههن؟ لهجهوابههدا
دهرێين نهخێر ،چونكى ناوى (بيت هللا الحرام)ه ،بهارى تههعاال حيمايهه و ڕيعايههى بههيتى خهۆى دهكها
ئهها دهفهرموى (وأرسل عليهم طيرا أبابيل)(الفيل  )3نهك قاضهيفات و قههنابيل و صههواري ( ،طيهرا
أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل (الفيل ( )4فجعلهم كعصف مأكول)(الفيل  )5يهعنى طهيرهكه ،هههتا
له ڕيوايهتهك دهرێ ههر كافرهك ههر جونديهك ناوى لهسه بهردهكهى نوسرابوو ،دهبى ئائههو بههرده
ئهههو قومبهلهيههه ئهههو گوهلليههه بهههو بهههو جونديهههى بكهههوى ،لههۆي تهيرهكههه لێيدهگهههڕا ،تێههى دههاويشههت،
چشيان لێهات؟ بهدهميان(كعصف مأكول) يهعنى كو دهوارهك كۆڕهك كۆر ئهوهى بخوا شينايى بخوا،
شيناييهكه عهدل بى جێيهكه جه جه بههجێى دێلهى ،يههعنى وهكهو قومبولههى وهكهو قاذيفههبهه جێيههكى
كهتبى ئهو مهنطيقهيه ههمووى كۆر كرديه بهدهنى نيوهى هينايته خوارێ(،فجعلهم كعصهف مهأكول)،
فيعلهن ئهوهايان لێهات ،مهجبور ههموو تهشرذميان كرد ،ههموو ههراتن جنود ،ئهوهش حاديثهكيتكه
بوو گهورهتر لۆوهى فيعلهن بارى تعالى حيمايهى حهتا بوقعهى جوغڕافى تهواجوبى ئا ئههو نهبيههش
دهكا ،ئهو ڕهسولهش دهكا ،ئيحتيڕام و تهقديڕهن لهبۆ ڕهسولهكهى ئهوه ئهو حالهته ئههو حاديثههى فيهل
پێشى پهنجا ڕۆژى ويالدهى پێغهمبهريه.
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پاشى پهنجا ڕوژى پێغهمبهرصلى هللا عليه وسلم دێته وجود ،طهبعهن ڕيوايهت ههيه موتهعهديده كهه
ئامينه داكى پێغهمبهرصلى هللا عليه وسلم كو وهصفى حهملى پێغهمبهر دهكا ،ديسان له كوتوبى سهيره
زۆره ئهوانه ،حالى كو بووه؟ وهضعى كو بووه؟ وجودى پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم كه هاته سهر
دونيا كو بووه؟ ...ال  ،چهندى مهوثوقه چهندى مهوثوق نييه ئهمما ئهوانهى ههتا ئێستا بهحسمان كرد
ههههموو ئهديلهههى قههوڕئههانى لهسهههر ههيههه ،بههارى تعههالى ديسههان ئهههو ههههموو ئيرهاصههاتانه ئهههو ههههموو
ئيعدادانه لهبۆ تهحهدى بيئهو طهبيعهت دهكا ،ئهو دوو ئهثهره فهعالهى كه حهفتهى پێشترێ بهحسمان
كرد ،لهۆوهى ئيسهپات بهى لههبۆ بهشههريهت دهتهانى لهه وجهودى ئههو هههموو ئينحيهڕاف و ئههو هههموو
تێكچونه فيعلهن ئهوهى بيهوێ بارى تهعهاال ڕيعايههتى بكها وفقهى ويسهتى خهۆى وه بينتهه وجهود وفقهى
ئيڕادهى خۆى.
خودا تهوفيق بدا إن شاءهللا حهفتههى دادێ لهه خزمههتتان دهچينهه خزمههت ئههو ئينسهانه نهازداره محمهد
صلى هللا عليه وسهلم ،ويهالده و پاشهان ئههو فهتهراتهه مهيمهه صههعبانهى كههپێيهدا چهووه هههر لهه يههك
ساڵيهوه ههتا ئهخيرى إن شاهللا تعالى ،أقول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم

ك سوئال و ئيستفساراتى ههيه؟ :
(پرسيار) :ئايا ئهوانهى دهچنه حهج ههموويان موئمينن؟
(وةآلم) :بهنسبهت چونه حهج طهبعهن ڕوكنهكه له ڕوكنى ئيسالم ،حهج كهردن روكنهكهه لهه روكنهى
ئيسالم ،له سورهتى ئالى عيمران دهفهرموێ له نيهايههتى ئايهتهكهه دهفههمى( :ومهن كفهر فههللان هللا غنهي
عن العالمين)(تل عمران  ،)72بهڵ بالضبط ئايهتهكهم لهبهر نييه ئێستا حاليهن ،يهعنى بارى تههعاال
بهحسى دوو فيئه دهكات هههر لههناو حههج هههر لهه بههيت ،چهونكى لهئههثناى دوعها كردنهى حههزرهتى
ئيبههراهيم (وارزق أهلههه مههن الثمههرات مههن تمههن مههنهم بههاهلل)(البقههرة  )816حهههزرهتى ئيبههراهيم (نههازانم
جهنابت دهرسى پێشترێ لێره بووى يان نهء) دوعاى كرد يارهبى مهككه وه ئهههلى مههككهه رزق بهده
به ثهمهرات ،نهى فههرموو بهه زراعههت ،ثههمههر يههعنى ئينتهاجى زيراعههى ،لۆيهه گوتمهان ئهوانههى
چوبنه حهج يان ئهوانهى گێيان لێبووبى چ سارهك چ زهمانهك بچنه حهج ئههو ثهمهراتهه ئههو ئينتاجهه
زيراعيهى كه لهوێ مهوجوده موحتهمهله له زۆر جێهى زيراعهى مههوجهود نههبى ،مهثهلههن ههاوين و
زستان شفتى لێيه ئهمما زستانان شفتى لهكنهمهه نييهه عيلمههن جێهى ئينتهاجى شهفتيه ،كهه واى فههرموو
بارى تهعاال لهجوابى دوعاى حههزرهتى ئيبهراهيم دهفههرمى( :ومهن كفهر فأمتعهه قلهيال) ،باشهه ئههوهى
موئمين بوو ئهوه ثهمهراتى پێدا ،ئهدى ئهوهى كافر بوو ههر له بهيت ههر له مهككه ئهوهى كافر بوو
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نابى ثهمهرات رزقى بدا ،بارى تعالى رزق دهداتهه كهوللى ئينسهان ،كهوللى مههخلوقات ،ئيهذهن شههرت
نييه كل ما موجودون في البيت موئمين بن ،موتهفقين لهسهر وهى قورئان وهدهرێت طهبعههن ،پاشهان
كههه دهفهههرمى( :وأذن فههي النههاس بههالحج)(الحههج  )12ئهههو ئهذانههه ئهههذانى ئيطالقههه ،ئهههذانى ئيطالقههه،
ئهوانهى كه چوبنه خاريج دووهلى ئهوڕوپى موالحهظهى ئهوهى دهكهن ههتا ئهوروپيين ئيحساس بهو
حالههههه دهكهههههن حالهههههكى غهههههريب بهنسههههبهت بهههههيت ،لۆيهههههش موستهشههههريقين زۆر لهههههوهى دهدهن،
موستهشريقين له ههموو كوتوبى ئيستيشراق له دوو شت زۆر تهئكيد دهكهن:
يهكهمين قورئان.
دووهمين بهيت.
عيلمهههن بهههيت ئهههو مهقامهههى نيي هه لهكنهمههه ،لههۆ؟ چههونكى بهههيت فيعلهههن وهك هو بوقع ههكى جههوگرافى
موغناطيسى ههموو ئينسانى موئمين روى تێدهكات له ئهثناى نوێژ ،ئهگهر بههيت نههما وجههه نهامين
فولي وجهك شطرالمسجد الحرام نامين ئهگهر بهيت نهما ،ئيذهن بهيت فيعلهن مهثابهيه.
مهثهلهن كابرايهكى سلێمانى دێتهه هههولێرێ بهزر دهبيهت بههس سههرى برنهد كهات بهواسهطهى قههراى
قهرات جێى خۆى دهبينيتهوه ،قهالت بهنسبهت ههولێرێ مهثابهيه.
بهههيتيش بهنس هبهت لهسهههر كههوڕهى ئهههرض بهنس هبهت ئيمههان ئههههلى ئيمههان مهثابهيههه ،مههاددى( ،مثابههة
للناس)(البقرة )815بارى تههعاال لهه قورئهان ئههوها دهفههرموى ،ئيهذهن ئها ئههو صههيحهيه كهه وهختهى
خۆى حهزرهتى ئيبراهيم كرديتهى بهنسهبهت هههموو بهشههرييهت كرديتهى نههك فيئههى مهؤمينين ،لۆيهه
دهفهههرمى ( :وأذن فههي النههاس بههالحج يههأتوك رجههاال وعلههى كههل ضههامر يههأتين مههن كههل فههج عميههق (الحههج
()12ليشهدوا منافع لهم().الحج )11مهنافع ههيه لهوێ ،لۆيه مهثهلهن ئێستا كه گێمان لێدهبى مهثهلهن
ئهمن خۆم گێم لێبووه وهختى خۆى لهناو مهككه خهاليههى حزبهى شهيوعى مههوجود بهووه ،لهه ئههثناى
حهج ئيجتيماعاتيان كرديهه لهگههر يههك ،مهثهلههن شهيوعيينى فهالن مهنطيقهه هاتيهه ،ئيتيحهاد سهۆفيهتى
عهناصرى خۆى نارديه ،بهناوى حهج ئيجتيماعى ئيلتقاء كرايه ،كو حهج ئێستا موئتهمهرى عالهمييه
لهههبۆ مههوئمينين ،عهههينى وهقتههيش ئهوانهههش شههتى ئهههوهايان كرديههه پاشههان موخابهههرات و ...ال ه زۆر
شههتيتكه ههيههه ،ئهوانههه كه دهرێ مههوئمينن؟ ڕاسههته چوينههه حهههج ههههرچى ئهنظيمههه ههيههه عهناصههر و
ئهوهى خۆى دهنێرى به ميئات ئهگهر عهشهڕات نهبى ،كێدهرێ ئهوانه موئمينن ،وهنييه؟ ئيتكه هيديكه
شتيتكه ههيه ...ال .
(پرسيار) :ئهگهر باسى جن بكهى؟
وهاڵم /له ئهديانى سابقين شهوائيع و قهوانين جودا بووه لهگهر شهريعهتى ئوممهى محمد ،يهك لهوانه
به واسطهى شهريعهتى ئوممهى (محمد)ى يهك لهوانهه بهه واسهطهى شههريعهى ئوممههى موحهمههدى
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نهس كرايه نهمايه لهقف كرايهه ئههويش عيالقههى ئينسهان بهه غههيبييات ،مههغيب ،هههرچى غهوائيبهه
بهنسبهت روئيهى بهشهرى ،يهك لهوانه جننه.
جن سلبهن وه ئيجابهن عيالقههيان هههبوه لهگههر ئينسهان ئههو وهختهى ،لۆيهه بهارى تههعاال لهه قورئهان:
(وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)(الجن  ،))6تێدهگههى بهراى مهن؟
عيالقه ههبووه كاهين بزانه به چ تهعاويضهك ئهو وهختهى زانيتيهان تهانيتى جهن لههبۆ خهۆى تهسهخير
بكا ،ئهوجه ئهوه عيالقهكه بووه ههتا جهن كهه لهه صهورهتى ئهعههراف وابهزانم دهفههرموى مهجموعهه
جن سوارى پشتى ملى يهك دهبن( :إال من استرق السمع فأتبعهه شههاب مبهين)(الحجهر )81وه حالههتى
قهديمهه هههر قهديمهههن وهصهيفهى جهن بههووه اليههزاليش ئهههوها دهكههن ،ئههمما بههارى تعهالى ڕهصهههدى
دانايه ههر كه جن ئهوهايان كرد قاضيفهكيان لهبۆ دێ ڕهبانى ئائهوهى كه دهيويسهت ئيسهراقى سههمع
بكهها يهكسهههر دهيتاوينتهههوه دهيهينتههه خههوارێ دهيكههوژى ،ئهههو وهختههى ئهههوه مهههوجود بههووه ئهههمما بهههب
ڕهصهد ،لۆيه جن تانيتيان بهعضه شت نهقل كهن له ئاسمانى يهكهم لهبۆ خۆارێ لههبۆ ئههو كاهينههى
كه مهوجوده ،ئێستا ئهوه نييه ،بههاتنى پێغهمبهرى ئهوه ئيلغا بۆوه.
بهرێ بهرێ مهفهومى نهصر چييه له قورئان؟ ههموو ئهنبياء دوو حالهتيان بهسهر هاتيه ،ههموويان
كوهللن له ئهثناى دهعوه توشى مهصاعب بووبن مهصاعيبهكه عهن طهريقى ئيحتيكاكى سهلبى لهگههر
بهشهر ،بهشهر ئيستيعابى ريسالهى نهكرديه ،مهشاكيلى لهبۆ رهسول پهيا كرديه ،لهو حالهتهه رهسهول
ئيحتيههاجى بههه موناصههر ههههبووه ،ئهههو ناصههره پێويسههتيان پێههى ههههبووه بهشهههر بههووه ،لۆيههه مهثهلهههن
حهزرهتى عيسا دهفهرمى( :من أنصار إلى هللا) ئهنصارى من ينصروني( :قال من أنصار إلى هللا
قال الحواريون نحن أنصار هللا تمنا باهلل واشهد بأنا مسلمون) (تل عمران  ،)51ههموو وهختهكى ئهو
نهبييه يان ئهو رهسوله له ئهثناى ئيحتيكاك كه موقابيل نهيتانى ئيمتصاصهى دينهى بكهات بهه عههداء لهه
بهرامبهرى راوهستايه ،لۆيه مهثهلهن حهزرهتى لوط دهڵ ( :قال لو أن لهي بكهم قهوة أو تو إلهى ركهن
شديد)(هود  ))1٠ناصرى نههبوو ،پێغهمبههر صهلى هللا عليهه و سهلم عيتهابى لێهدهكا(عهن أبهى هريهرة -
رضى هللا عنه  -أن النبى صلى هللا عليه وسلم قال « يغفر هللا للوط إن كان ليأوى إلى ركهن شهديد ».
البخار مهعناى حهديث ،لۆ؟ چونكى عهدهدى مؤمينين پێى زۆر كهم بوو لهو حاديثهيش ههر مؤمين
نهبوو لهگهرى ،تێدهگهى براى من؟ لۆيى ههر صهحابهش ههر صههحابهش دێتهه خزمههتى پێغهمبههر
صلى هللا عليه و سلم( ،قلنا له أال تستنصر لنا أال تدعو هللا لنها قهال( ...البخهار )) نهصهريان دهوێهت،
ئهوجه ئهو حالهته بهشهريه بهنسبهت پێغهمبهرى صلى هللا عليه وسلم حالهتهكى نهفسى بووه چهونكى
(ومهها النصههر إال مههن عنههد هللا)(األنفههال  ،))8٠لههۆ؟ (إن تنصههروا هللا ينصههركم)(محمههد ()2إن تنصههروا
هللا) ،باشه ئهگهر ئهو پێغهمبهره نهصرهتى خواى نهدات ك نهصرهتى خواى دهدات ،ئهمما كه بوعد
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بهشهرى يهعنى شعورييهن ئهوانه يهك كوتله ئينسانن ،يهك ههدهف جهمعيان دهكات ،يههك ئيشيشهيان
ههههيههه يهههك موهيممهههيان ههيههه ،ههههموو موهظهههفن عنههدهللا ،وهظيفهكهههيان چييههه؟ مهرحهلهههى نيهههائى
وهضيفهيان ئيمهان بههو ئينسهانهى بيهنن كهه محمهد صهلى هللا عليهه وسهلم ،لهعههينى وهقتهيش نهصهرهتى
بدهن ،نهصرهتهكه يههعنى ئهيعالى كهليمههتى حههقى بكههن ،نههك قههڵلغان هههڵگرن و ديفهاعى حههربى
لێبكهههن ،ئ ههوه نهصههر نييههه بههه مهههفهومى قورئههانى ،نهصههرى قورئههانى عيززهت هه ئيسههتعالئه دينيهههن،
واضحه برام؟ ئهوه مهفهومى قورئانى به نسبهت نهصر.
بهرێ عهفوهن ئايا عبدهللا بابى پێغهمبهر له سهر چ دينهك بووه؟ عهبدهللا موهحيد بووه ،بههرێ قهتيلهه
مهسيحى بووه ،ئها مهسهيحى بهووه ،عبهدهللا ريوايههى ئيسهتيقرائى مهووهحيهد بهووه ،حهديثههك ههيهه كهه
پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم دهفهرمى( :ابى و ابوك في النار) زۆر ئهوهى لهسهر نييهه چهونكى بهه
ئهوهى قورئانى به شهواهيدى قورئانى نابى( ،وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال)(اإلسراء  ،)85ئههو
قاعيدهيه ههيه ئهگهر بابى پێغهمبههرى وه ئههژدادى پێغهمبههرى وه هههموو ئينسهانهك لهسههر كهوڕهى
ئهرز تهبليغ و بهيانى حوجهى ڕهبانيان لهسهر نهكرابى نابى بهاوێشترێته ناو جهههننهم لهگهر عهدلى
خواى مونافاته.
كههوفريش لههه قورئههان كههوفر ئهههنواعى ههيههه :يهههك لهوانههه كههوفرى جههههل ،غهههيرى كههوفرى ئينكههاره،
غهيرى كوفرى جوحوده ،ئائهوانه ههمووى دهبى فهصڵ بكرێ ،ئهگهر (عبدهللا)ش (عبد المطلب)يش
ئهوانه كافر بووبن كوفرى جههلن ،كهوفرى جهههل لهه قههرئان ناچتهه جهههننههم مهقامهكيتكههى ههيهه
رۆژى قيامهت ،بهرێ سوئالى دى نييه خودا لهههموو اليهك قبول بكات.
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