سٌره 4

بسم هللا الرحمن الرحٌم

الصالة والسالم على خٌر خلقه محمد وعلى اله وصحبه.
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته.
لهسهههر وهعههدح حهفتهههح پێش هترێ بهتهههوفٌقى بههارح تهههعاال ئهههخٌر حهلهقههه لههه حهلهههقاتى چۆنٌهههتى
پهٌوهستى و پهٌوهندح پێغهمبهر(صلى هللا علٌه وسلم) لهگهر ٌهكهمٌن خوا دووهمٌن كههون ،سهێٌهمٌن
ئهوڕۆ ان شاءهللا بهحسى دهكهٌن موئمٌنٌن وه صهحابه وهكو وهعدمان دابوو ،له دهرسهكانى پێشترێ
باسى مهقامى پێغهمبهرمان كرد(صلى هللا علٌه وسلم) كه پێغهمبهر چ حالهك تهمثٌل دهكا لهبهٌنى ئهو
وجوده و ئهو كهونه ،بهچ سٌفهتهكى رهحمهت و رهئفهت تهمثٌل دهكا لهالٌهن بارىتهعاالوه لههبۆ ئههو
وجوده ،موحتهمهله زۆرجار ئه گه رپێغهمبهرصلى هللاعلٌه وسلم موقارهنه بكهٌن بهه أنبٌهاء ورسهولى
سابقٌن له قورئان ئهگهر موقارهنهح بكهٌن و موقارهنه بكرێ فٌعلههن ئٌمتٌهازاتى پێغهمبههر(صهلى هللا
علٌه وسلم) كهشف دهبى كهه ئههو ذاتهه موبارهكهه خٌلقههتى جهودا بهووه ،خولوقٌشهى جهودا بهووه حههتتا
لهگهل پێغهمبهرهكان ،دٌاره ئهو خٌلقهت و خولوقهح وهٌكرد:
ٌهكهمٌن بهرنامهكه مهنههجهكه كه ئٌسالمه له خۆٌهوه كه وهرح گرتٌهه لههبارح تههعهاال هههتا ئههخٌهر
ئٌنسان لهسهروجود بهردهوام دهبى ئٌمتٌدادح ههبى موستهمٌر بى ،دووهمٌن :ذاتى خۆح شهخصٌهتى
چۆنٌهتى وهرگرتنى ئهو قورئانه وهچۆنٌهتى تهحوٌل كردنى له بۆ واقع دهوروبهر ئهوٌش حوججهٌهه
حوججهح دووهمه به ئٌتٌفاقى عولهماء ،كهرۆژح قٌامهت موئمنٌن لهسهرح سوئال و جهوا دهكهرێ
كهئهوٌش سوننهكهٌتى ،دهرسى پێشترێ بهحسى ئهوهمان كرد مٌثالمان هێنا پێغهمبهر(صهلى هللا علٌهه
وسههلم) تهههمثٌلى وٌسههتى خههواح بههووه لهسهههر ئهههرض( ،إرادة هللا)ح تهههمثٌل كردٌههه لهسهههر ئهههرض،
حهلهقهههح وهصهل بههووه بهههٌنى خههۆح و بهههٌنى بههارح تهههعاال وهبهههٌنى خههۆح و بهههٌنى ههههموو وجههود،
جوزئهك لهو وجودهح كه ئهو رهحمهتهٌه رهحمهتهح وهرگرتٌه به سهتاسهت ،ئٌستٌفادهح لێ كردبهى
وله حهٌاتى ببٌته ماٌهح سهعادهت له ئاخٌرهتٌشى ،ئٌنسانهكان بونه عادهتهن پێغهمبهرح بهمٌثال هٌنا
وهكو ئاوێنهٌهك ،وهكو نهٌنۆك مٌرئات كه كوو خۆح موتهصٌف بووه بهو سٌفهته ئٌجهابى و چاكانهه،
بههارح ت ههعههاال بهههو نهوعهههح خهههلقى كردٌٌههه تههانٌتى نهههقلى بكهها عهكسههى بكهها لههه بههۆ صهههحابه ،ئهگهههر
صهحابه ئهرضٌٌهٌان نهبى زهمٌنهٌان نهبى لهبۆ وهرگرتنى ئهوتٌشكه حهتمهن پێٌان نهدهكرا عهكسى
بكهههن لههه بههۆ ئهههو وهس ه هح كههه تێٌههدا دهژٌههن بههه ئهههخالق و ئهههفكههار ،دٌههاره وهكههو ئهههو صههالٌحه ده
فهرمووێ :بارح تهعاال لهه بٌداٌههتى خههلقى كههون تهماشهاح قلهوبى هههموو مههخلوقاتههكانى كردٌٌهه،
نهههازدارترٌن قههههل نزٌكتهههرٌن قههههل شههههفافترٌن ورۆنهههاكترٌن قههههل بهنسهههبهت هههههموو مههههخلوقهههات
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پێغهمبهر(صلى هللا علٌه وسهلم) بهووه ،لهۆٌێ هههڵهى بهژارد بههو سهٌفهته ،پاشهان دٌهاره ئههو پێغهمبههره
الئٌقى ئهوه بووه مهجموعه ووزهرائو و موستهشارٌن و نوا و مهسئولٌن و مهجموعه نهفهرهكى له
دهور بى كه الئٌقى قهلبى ئهو ذاته بى ،بارح تهعاال تهماشاح كردٌٌه صهحابهكانى ئهو خۆشههوٌسهته
تازهترٌن و خاوٌنترٌن نهقى ترٌن قهلبٌان ههبووه لۆٌێ ههڵٌانى بژاردٌٌه بهه صهوحبهت ببنهه ههاوهڵى
ئهو خۆشهوٌسته ،ببنه وزرائو و موستهشارٌنى نووا وموهٌماتى ئهو خۆشهوٌستهح ئهدابهكهن له و
فهتره زهمانهح كه تێٌدا دهژٌن لهسهر ئهو ئهرضههح كهه بهارح تههعاال زۆر ئٌعتٌبهارح لهه بهۆ داناٌهه،
رُك) (الحجهر  )27قهسههم بهه عهومرح پێغهمبههرح
لهدهرسى سابق بهحسمان كرد ،وه فهرمووح (لَ َعمْ َ
دهخوا ئهو شێست و سێ ساڵه بهنسبهت بارح تهعاال دٌهاره لهسههر وجهود زۆر فههترهك و زهمهنههكى
مهوهٌم بهووه ،قهسههم بهه ذاتهى زهمههنى هههٌپ پێغهمبههرهك نهاخوا عهومرح ئهوهنهده بهووبى ،دٌهاره ئهههو
هاوهالنهه ئهههو صههحابانهش لهمسههتهواح ووح دابوونههه ،زٌهاتر ئهههورۆ دهرسههمان تهه ركٌزمههان لهسهههر
نوقتهكهههه خالههههك تٌشهههك دهخهٌنهههه سههههر ئههههوٌش مههههفهومى كهلٌمههههح حوببهههه خۆشهوٌسهههتى ،ئههههو
پێغهمبهره(صلى هللا علٌه وسلم) چى داٌته ئهو صهحابانه؟ چ حالهك بووه ئهو نهوعه موغنا ٌسهٌهتهه
ئهو نهوعه تهجاذوبه دروست بكا بهٌنى خۆح و بهٌنى ئهو صهحابانه؟ دٌاره خۆح له ذاتى خۆح ئهو
حوببه مهوجود بووه بهنسبهت بارح تهعاال ،لۆٌێ كه مٌثال به ئاوێنه دهٌنهٌن ،مٌرئهات ،ئهگههر خهۆح
ئهو شتهح تێدا نهبووبى ههر ئٌنسانهك ههر شتهكى لهكن نهبى به مادده و به مهعنا ناتانى نهقل بكا له
بههۆ موقابٌههل ،ئهههمن ههههتا ده دٌنههارم پههێ نهههبى نههاتوانم ده دٌنههار بههه قهههرد بدهمههه ٌهكهههكى دح ،ههههتا
مهعنهوٌاتٌشم لهكن نهبى ناتوانم موقابٌل ئهو مهعنهوٌاته تهقدٌم بكهم ،دٌاره پێغهمبهر(صلى هللا علٌهه
وسلم) مومهثٌلى ئههو حالهتهه بهووه ،لههههموو قورئهان ،لهه هههموو قورئهان ئههوهح عٌالقههح بهه ذاتهى
پێغهمبهر بووبى لهئاٌات تهمهشا دهكهٌن عٌالقهح بهٌنى پێغهمبهر و بهٌنى بارح تهعاال لهسهر حو
بٌنهههها كراٌههههه ،زۆر جههههار بههههارح تهههههعاال كههههه ذكههههرح پێغهمبهههههر دهكهههها بههههه مهههههفهومى عهبههههد ،ئهههههو
عهبداٌهتٌٌه(الإرادي) ٌه له پێغهمبهرهوه مهوجود بووه قٌممهح ئهو مهحهبهتههٌهه ،هههتا گهٌاندٌتهه ئههو
حهدهح دهفهرمى :ئهگهر هاتوو فٌعلههن ئههنگۆ خواشهتان خهۆش دهوێ دهبهى ئٌتٌبهاعى ئههو پێغهمبههره
بكهههن ،چههونكى دٌههاره ذاتههى ئهههو پێغهمبهههره تهههمثٌلى قٌممهههح ح هوببى خههواح كردٌٌههه لهسهههر وجههود،
هللاُ َو ٌَ ْغفِرْ لَ ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو ّ
هللا َفا َّت ِبعُونًِ ٌُحْ ِب ْب ُك ُم ّ
هللاُ َغفُهور رَّ حِهٌم (آل عمهران
دهفهرمى(:قُ ْل إِن ُكن ُت ْم ُت ِحب َ
ُّون ّ َ
 ،)13دٌاره ذاتهى ئههو پێغهمبههرهح كوتلههك بهووه جسهرهك بهووه هههمووح كهوهن موتههكههرٌربهو لهه
ذهررات حوببى له بۆ بارح تهعاال(جل جالله) ،دٌاره بهودهرهجهش ههر صهحابهح مه وجود بووبى
به دهرهجهح مهه قبهولى ئٌمهانى ئههو حوببههح لهه بهۆ نههقهل كردٌٌهه ،مهثهلههن ئهمثٌلههلههمان زۆره ئههو
دهرسهح ٌهكهكى وهكو أبو بكر (رهزاح خواح لێ بى) كه قهرٌبترٌن صهحابهٌه بهنٌسبهت پێغهمبهر
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زهمان و دهورهكى زۆرح لهگهل ئهو رهسوله صهرف كردٌٌه ،به ئۆتۆماتٌكٌهت ئهو حالهته دروست
نههابى كهلههه سههٌره وهختههى خۆشههى بهحسههمان كردٌٌههه ،پێغهمبهههر(صههلى هللا علٌههه وسههلم) لههه مهككههه لههه
ئهههٌٌامى ئهههووهل لهچهنههد رۆژح ٌهكهههم ئهزٌٌهههت دهدرێ ،ئهههو خههۆح دهداتههه پههێش ئهزٌهههت ،لهههجٌاتى
پێغهمبهر(صلى هللا علٌه وسلم) ئهزٌٌهت دهدرێ ،خۆح دهكاته قهڵغان و پهرژٌن سهددح ووح لۆوهح
بۆكس و شاپى موجر ٌمهكانى قوڕهٌش نهگاته ذاتى پێغهمبهر(صلى هللا علٌه وسلم) ،لۆٌه دهگاته ئههو
حالهته بهنى عمومهكانى أبوبكر ئاموزاكانى أبهو بكهر تههدهخول دهكههن لههوان وابهى مردٌٌهه بهدهسهت
بهباوهش نهقلى دهكهنه ماڵ ،ئهوجا دێن تههدٌدح ئهشخاصهكان دهكهن دهڵێن ئهگهر هاتوو مرد ئهنگۆ
دهبى خٌنهكهح دهفع بكهن ئهوه حالى ظاهٌرح أبوبكر ،پاشهانٌش كهه قٌچههك لههخۆح دێ دٌهاره لههخۆ
چووه دهپرسى دهرێ(:ما فعل موحهمهد؟) ،ناپرسى كێندهرێم شهكاٌه؟ چ جێٌههكم برٌنهداره بهئهزٌهتهه،
لێٌان دهپرسى حاڵى پێغهمبهرح كووه؟ (صلى هللا علٌه وسلم) ،ههتا داكى دێته كنى دهڵێ ٌا ابن نازانم
چى دهفهرمى :نه دهوا نه دهرمان نهنان نه ئاو ناخۆم ههتا خهبهرح پێغهمبهرٌم لۆ نهٌنن ،داكى دهڕوا
دهچى ئهحوالى پێغهمبهرح لهبۆ دهٌنهى ،ئههوه لهه رۆژهكهانى ٌهكههمى دهعهوه ،ئههها مانگههك مانه

و

نٌوهكه وهحى له بۆ پێغهمبهرح نازدار هاتته خوارێ ئهوه حالى أبوبكر بهووه لهگههرح ،دٌهاره ئٌمهانى
لهسهر ئهصلى ئهو مهحهبهتهح تأثٌرح دهبى ،ڕهگ داكوتٌنى ئٌمان لهقهلبى سهحابه لهسهر زهمٌنههح
محهببهت بووه ،لۆٌێ بارح تهعاال باسى صهحابهكان دهكا لهقورئان دهفهرمٌت لهسهوڕهتى حجهرات:
هللا َسمٌِع َعلٌِم)(الحجرات ٌَ ( )3ا أَ ٌُّ َهها
ٌِن آ َم ُنوا َال ُت َق ِّدمُوا َب ٌْ َن ٌَدَ يِ َّ ِ
( ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذ َ
هللا إِنَّ َّ َ
هللا َو َرسُو ِل ِه َوا َّتقُوا َّ َ
ض أَن َتحْ َب َ
ص ْو ِ
ت ال َّن ِبًِّ َو َال َتجْ َهرُ وا لَ ُه ِب ْال َق ْو ِل َك َجه ِْر َبعْ ضِ ُك ْم لِ َبعْ ٍ
ٌِن آ َم ُنوا َال َترْ َفعُوا أَصْ َوا َت ُك ْم َف ْو َق َ
الَّذ َ
ون) (الحجههههرات  )7بههههه س بۆكههههوتٌن وچۆنٌهههههتى ههڵسههههوكهوت لهگهههههل
أَعْ َمههههالُ ُك ْم َوأَنهههه ُت ْم َال َت ْشههههعُرُ َ
پێغهمبهر(صلى هللا علٌه وسلم) صٌاغهح تههعهامولى ئٌجهابى لهگههر پێغهمبههر(صهلى هللا علٌهه وسهلم)
هللا َو َرسُهولِ ِه) ،ئٌقتٌراحهات ئٌهتٌمامهات بهه
بارح تهعاال تهئسٌسى دهكا ،دهفهرمى( :ال ُت َق ِّدمُوا َبٌ َْن ٌَدَ يِ َّ ِ
پههێش پێغهمبهههرح مهكهههون ،تهبعهههن مهههعانى زۆره ئهههو كهلٌمهٌههه إن شههاءهللا خههودا موعٌنتههان بههى
موراجهعهح تههفسهٌر بكههن موفههسهرٌن مههجهالى زۆرٌهان داٌتهه بهه تهوسهٌعه باسهٌان كردٌٌهه ،پاشهان
ت ال َّن ِبًِّ ) له ئههسهناح قسههكردن دٌهاره مهجموعههك ههه بهووه
ص ْو ِ
دهفهرموێ( َال َترْ َفعُوا أَصْ َوا َت ُك ْم َف ْو َق َ
غهٌرح ٌان ئٌمانٌان تهواو تهثبٌت نهبووه له قهلبٌانٌ ،هان سهٌفاتى تكههٌان هههبووه نهخۆشهى أمهراض
أمراضى قهل  ،ئهوان له ئهسناح تههعامول لهگههل پێغهمبههر(صهلى هللا علٌهه وسهلم) لهه ئهسهناح قسهه
كردن له خزمهت جهنابى موبارهكى دهنگٌان بلند كردٌٌه ،بارح تهعاال تأدٌبى ئههو مهجموعهٌهه دهكها
ت ال َّن ِبًِّ ) ئهوه ئهمره له بۆ ئهو مهجموعانهه باشهه ئههوهح دح
ص ْو ِ
دهفهرمىَ (:ال َترْ َفعُوا أَصْ َوا َت ُك ْم َف ْو َق َ
كه پێغهمبهرح خۆش دهوٌست له خۆح زٌاتر پێغهمبهرح خۆش دهوٌست ،دهبى ئهو چهى كردبهى؟ لهه
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سٌره دهڵێ أبوبكر(رهزاح خواح لێ بێ) كه قسهكى بكردبا دهباٌه سێ جار تٌكرار بكا له بۆ خزمهتى
پێغهمبهر(صلى هللا علٌه وسلم) ،چونكى دهنگى ئهوهنده نزم بوو پێغهمبهر گوێى لێ نهدهبوو دووجهار
پێغهمبهر دهٌگۆ نعم ها؟ ئهوجا دهباٌه دٌسان تٌكرار بكاتهوه ،عٌلمهن بهٌنى خۆح و بهٌنى پێغهمبهرح
ض أَن َتحْ َب َ أَعْ َمالُ ُك ْم)،
موحتهمهله نٌو مهترهك بووه ،پاشان ( َو َال َتجْ َهرُ وا لَ ُه ِب ْال َق ْو ِل َك َجه ِْر َبعْ ضِ ُك ْم لِ َبعْ ٍ
مهفهومى كهلٌمهح حبو ى العمل زۆر جار له قورئان بهمهفهومى لهئهسناح ووجودح كوفرو شهركه
لئن امتوقته (لَ ٌَحْ َب َ نَّ َع َملُ َك) ،الزمر -56-دٌاره ئهو قهلبهه دهبهى تههعمٌر كرابهى ،هههموو قهلبهكهه پهڕ
بووبى بههحوببى پێغهمبههر صهلى هللا علٌهه وسهلم ،و إال حالهتههكى ئههوها موحتهمهلهه ئٌمهانى مهوئمٌن
ههموو فى سفر كا ،ههر ههمووح ئٌزاحه بكا ،چۆنٌههتى تههفهاهومى لهگههر پێغهمبههر صهلى هللا علٌهه
وسلم بارىتهعاال تهئسٌل دهكا و دادهنێ ،ئهوه بهنسبهت ئههو مهجموعانههح كهه قهلبههن نههخۆش بهووه،
ئههههمما فٌئههههح صههههحابه فٌئههههح خۆشهوٌسهههتهكان و ههههاوهڵههههكانى پێغهمبههههر(صهههلى هللا علٌهههه وسهههلم)
تهعامولٌان لهگهل پێغهمبهر كوهن موختهلٌف بووه ،ئههها لهه مٌثهالى أبهو بكهرٌ ،هان صههحابهح تكهه،
ههتا مهثهلهن وهبهووه پێغهمبههر(صهلى هللا علٌهه وسهلم) لههناو مهجلٌسههكى جههمع دانٌشهتٌنه تهشهرٌفى
موبارهكى هاتٌه سهالمى كردٌه جوابٌان نهداٌه ،جوابٌان داٌه ئهمما ئهوها جوابٌان داٌه بههس ئههدائى
واجبهكهح بكهن ،پێغهمبههر(صهلى هللا علٌهه وسهلم) نهٌزانٌهه جوابٌهان داٌهه دٌسهان سههالمهكهح ئٌعهاده
كردٌتهوه دٌسان ههمان جوابٌان داٌه دٌسان سهالمهكهح ئٌعاده كردٌتهوه ،دهفهرمووح ئهوانهه جهوا
نادهنهوه ٌان گوێٌان لێ نٌه ٌان ئٌشهكٌان ههٌه دهرسهكٌان ههٌه؟ چونكى كه پێغهمبهر صلى هللا علٌه
وسلم كه سهالمى دهكرد هلهبى رهحمهتى بارح تهعاال بووه له بۆ ئهو جهمعهح كهه لههوێ مههوجود
بههوون ،بههارح تهههعاال لههه سههورهتى ههههر دٌسههان ئهههحزا ئاٌهههتى پهههنجا و سههێ حالهت ههك بهههحس دهكهها
شهوقى صهحابه تهمثٌل دهكا لهبۆمهه كهه چهۆن ئههو خۆشهوٌسهتهٌان خهۆش وٌسهتٌٌه ،وهح لهێ هاتٌٌهه
پێغهمبهر(صلى هللا علٌه وسلم) تووشى ئهزٌهت بووه وهح لێ هاتٌٌه پێغهمبهر(صلى هللا علٌهه وسهلم)
ٌِن آ َم ُنهوا َال َت ْهد ُخلُوا
ئٌحراج بووه ،بارح تههعاال موعالهجههح ئههو جانٌبههح دهكها بههئاٌاتٌَ ( ،ها أَ ٌُّ َهها الَّهذ َ
ُبٌ َ
ُوت ال َّن ِبًِّ إِ َّال أَن ٌ ُْْ َذ َن لَ ُكم) األحزا ٌ -61-هعنى دٌاره مههثهلههن پێغهمبههر (صهلى هللا علٌهه وسهلم)
لهخزمهتى بووٌنه لهناو مزگهفت فهترهكى زۆر ،لهبههٌنى نوێژهكهان ،ئههوقهاتى دح ،پێغهمبههر (صهلى
هللا علٌههه وسههلم) ههههر لهگهههر صهههحابهكان بههووه ،ئهههمما ئٌنتٌ هزار ٌههان تهحهههمولى ئائهههو فهترهٌهشههٌان
نهكردٌٌه كه پێغهمبهر(صلى هللا علٌه وسلم) موحتاجى ئٌسراحهته ،موحتاجى ئهوهٌه كه بچتهوه مالێ،
ئٌتكهش ههنه ئٌنتٌزارح دهكهن ئاخر خێزانهكانى كه ئهو چووٌته ژوورێ بهدواٌدا چووٌنهه ژوورێ،
لهوێش ههر لهبهرامبهرح له خزمهتى بووٌنه ،بارح تهعاال بزانهه بهارح تههعاال لهه ئاٌهتهكههح(إِ َّال أَن
ٌن) األحهزا
ْهر َنهاظِ ِر َ
ٌ ُْْ َذ َن لَ ُك ْم إِلَى َ َع ٍام َغٌ َ

ٌ -61ههعنى ئهگههر ههاتوو دهعوهتٌشهتان بكها پێغهمبههر4

(صلى هللا علٌه وسلم) هبٌعهتى ئهوها بوو زۆر مٌوانى دههٌنها مهاڵێ ،ئهگههر دهعوهتٌشهى كهردن لهۆ
نانى نٌوڕانێ له سهعات ههشتى سبهٌنێ نهچن دانٌشن ئٌنتٌزار بكهن كهٌنێ نانهكه حهازر دهكهرێ لهه
پێشههههتانى دابنههههێ نهههههء( َولَ ِكههههنْ إِ َذا ُدعِ ٌهههه ُت ْم َفه ْ
هههاد ُخلُوا َفهههه ِ َذا َ عِمْ هههه ُت ْم َفان َتشِ ههههرُ وا) األحههههزا  -61-ئهگهههههر
هٌن ل َِح هدٌِ ٍ ) األحههزا  -61-پاشههانٌش
دهعوهتهكهشههتان حاصههل كههرد خههوا حافٌزتههان بههى( َو َال مُسْ َتأْنِسِ ه َ
هان ٌ ُْهْذِي
دامهنٌشن لهبهر جهنابى پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم قسهح خۆشتان لهۆ دهكها( ،إِنَّ َذلِ ُكه ْم َك َ
ال َّن ِبًَّ َف ٌَسْ َتحْ ًٌِ مِن ُك ْم) ،األحزا  -61-تهماشاح ئادابى ئهو پێغهمبهرهح بهچ نهوعه خولوقههك داچهووه
ئهزٌهتى ههٌه لهماڵێ ،ماندح ٌه ،موحتهمهله نهخۆش بى ،موحتهمهله ئٌشى ههبى ،دانٌشتٌه بهرامبهر
ئهو صهحابهح لهبهر حهٌا و شهرم و پێى نهٌگۆتٌه بابه فالن صهحابى ئهمن ئٌشم ههٌه ٌان ماندٌمه،
ٌستحً منكم ،ئهمما خودا دهبى موعالهجهح بكا نابى ئهوها تهرك بكرێن ( َو َّ
هللاُ َال ٌَسْ َتحْ ًٌِ م َِن ْال َح ِّ
هق)
األحزا  -61-لۆٌێ تهئدٌبٌان دهكا بارح تهعاال بهو ئسلوبه ،وفقهى ئههو ئادابانهه پێغهمبههر (صهلى هللا
علٌههه وسههلم) تهههعامولى لهگهههروان كردبههوو ،ئهههوانٌش رۆژ بههه رۆژ ذهره ذهره ئٌمههان كههه دهچت هه نههاو
قهلبٌان زهمٌنه و ئهرضٌٌهح ئهو حوببه واسٌعتر دهبى له قهلبٌان ،ههتا وهح لێ دێ بهارح تههعاال بهه
أحباء هللا لهقهرهمٌان دهدا بهخۆشهوٌستهكانى خوا لهقهرهم دهدرٌن ،و له تأرٌخ وسٌٌهر بهو نهوعههح
وهسف دهكرێن ،باسى صٌغهح مه فهومى كهلٌمهح حو دهكهٌن خۆشهوٌستى له هبٌعهتى ئٌنسهانى
مه ههموو ئٌنسانهك لهفٌ رهح بهو نهوعهح خهلق كراٌه ،حهتمهن مهٌلى لهبۆ خۆشٌٌه له بۆچوون و
شعورح لهبۆ خۆشٌٌه خۆشٌٌهكهش ٌان ماددهٌه ٌان مهعناٌه ،خۆشهى ٌهان مهاددهٌهه ٌهان ئهوهتهه بهارح
هاس حُ ه ُّ
تههعاال لههه قورئههان وهسههفى دهكهها بهههو ههشههت نهوعههح كههه ئاٌهههتى( )31آل عمههرانُ (:ز ٌِّه َهن لِل َّنه ِ
ٌر ا ْل ُم َقن َ َر ِة ُ) تا نٌهاٌهتى ئاٌهت ئهوه ههمووح مهتاعى ماددح ٌهه
ال َّش َه َوا ِ
ت م َِن ال ِّن َساء َو ْال َبن َ
ٌِن َو ْال َق َنا ِ ِ
به هبٌعهتى ئٌنسهان مههٌلى لهه بهۆ ئههو شهتانه دهچهى ،هههر ئٌنسهانهك فٌ هرهح سههلٌم بهى حههزح لههو
شتانهٌه ،لهعهٌنى وهقتٌش له بۆ مهعنا لهبۆ جهانبى مهعنههوح ئٌنسهان حههز دهكها مهثهلههن حههز دهكها
گههوێ لههه مۆسههٌقاح خههۆش بگههرح ،چههونكى لههزهتههى ههٌههه ،گههوێ لههه حادٌسهههكى خههۆش بگههرح ،گههوێ
لهنوكتهكى بگرح ،مهٌلى ئهو شته ههٌهه ،چونكهه فهرحههح خۆشهى داوێتهه نهاو قههلبى ،ئههوه فٌ هرهح
ئٌنسانه ،هبٌعهتى ئٌنسان به ئٌجماع بهو نهوعهٌه لهئهوهلى خهلٌقه ئادهم ههتا ئهاخٌر ئٌنسهان ،دائٌمهه
محاوهله دهكا ئهو حالهتهش موستهمٌر بى ،مهثهلهن خۆشى مادٌى و مهعنهوح موستهمٌر بى ،ههموو
كهس حهزدهكا دهورهمهند بى ،نهوعه سهعادهتهكه وفقى مهفهومى خۆح لۆخۆح ئٌجاد دهكها ،وپههٌاح
ئهگهربى ئهمه ئهو حالهته نهقل كهٌن ئههو مهٌلهه نههقل كههٌن بهه عومهق بهه قووڵهداچوون لههو مهٌلههح
كهلٌمههههه موسههههتهلهحههههه دروسههههت دهبههههى پێههههى دهگههههۆترێ حههههو  ،لۆٌههههه بههههارح تهههههعاال لههههه قورئههههان
ِهن
ت) نهاڵێ شههههواتهكان خهۆح ،دهفههرمووح(:حُ ه ُّ ال َّشه َه َوا ِ
اس حُ ُّ ال َّش َه َوا ِ
تم َ
دهفهرمووحُ (:زٌ َِّن لِل َّن ِ
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ٌر ْال ُم َقن َ َر ِة ُ) ئهو مهٌله لهتهبٌعهتى حهددح خۆح زۆرتر به قهوڵ داچهوو دهبتهه
ال ِّن َساء َو ْال َبن َ
ٌِن َو ْال َق َنا ِ ِ
اس َمهن
حو  ،قهلبى إنسان دهبٌنى ،ئهها له مهفهومى (شرك) ههر له قورئهان دهفههرمووحَ (:وم َ
ِهن ال َّنه ِ
هللا) البقههرة -356-لههۆ؟ چههونكى مهربو ههه بههه ماددهكههه ،ئهههو
هللا أَنههدَ اداب ٌُ ِح ُّبههو َن ُه ْم َكحُ ه ِّ ّ ِ
ون ّ ِ
ٌَ َّت ِخه ُهذ ِمههن ُد ِ
حوببهح به واس هح ئهو ماددهٌهح تهحصٌل دهكا و بهدهسهتى دهٌنهى ،دٌهاره زۆرح پێخۆشهه ،ئهوجهه
ئهو حوببه لهبۆ ئافرهته لههبهۆ القنها ٌر المقن هرة وهك قورئهان ذكهرح دهكها لهه زێهرو زٌهو مهنصههبوو
كورسى سوپهرات و ..الى أخرهٌ ،ان مهعنهوٌاته وهكو بهحسمان كرد له دٌتنهى چهاو ،مههٌلى ئٌنسهان
ههٌه لهبۆ دٌتن حهزدهكا مهناظرح جوان ببٌنهى ،ئههمما ئههو حالهتهه لهه فٌ هرهح خهۆح لهه هبٌعههتى
خۆح له حهددح الدا دهبته حو  ،لۆٌێ دٌنهن تهدهخول دهكا ئهوهح حهالل دهكا ئههوهح حههرام دهكها،
ئهوهح پێ صهحٌحه ئهوهح پێ خه هئه فٌ ره،
بێٌنه سهر ماددهمان ،دٌاره پێغهمبهر(صلى هللا علٌه وسلم) له شعورح صهحابه ،له عهقلى صههحابه،
له قهلبى صههحابه ،ئههو زهمٌنههح دانهابى ئههوها ئههو صههحابهٌهح بههخۆح رهبه كردبهى كهه هههموو
مهههص هلهحهتى دونٌههاو ئههاخٌرهتى ئهههو جهمعهههح بهههوهٌٌهههوه مهربو ههه ،ههههموو سهههعادهتٌان ،ههههموو
خۆشٌان ،ههموو لهززهتٌان ،ههموو ئٌرتٌاحٌان لهوٌهوهٌه ،لۆٌێ لهدهرسهى پێشهترێ نهازانم لهبٌرتانهه
ص َه ٌْ ٍ
ْن ُ
ٌز ب ِ
ٌان نا؟ بهحسى ئهوهمان كرد( َح َّد َث َنا ٌَعْ قُو ُ بْنُ إِب َْراهٌِ َم َقا َل َح َّد َث َنا ابْنُ ُعلَ ٌَّ َة َعنْ َع ْب ِد ْال َع ِز ِ
س َع ِن ال َّن ِبىِّ صلى هللا علٌه وسلم َو َح َّد َث َنا آدَ ُم َقا َل َح َّد َث َنا ُ
هس َقها َل َقها َل ال َّن ِبهىُّ
شعْ َب ُة َعنْ َق َتادَ َة َعنْ أَ َن ٍ
َعنْ أَ َن ٍ
هٌن »)
هاس أَجْ َم ِعه َ
صههلى هللا علٌههه وسههلم « الَ ٌُه ْهْمِنُ أَ َحه ُد ُك ْم َح َّتههى أَ ُكه َ
هون أَ َحه َّ إِلَ ٌْه ِه ِمههنْ َوا ِله ِد ِه َو َولَه ِد ِه َوال َّنه ِ
البخاري ،هههموومال هههموو دونٌهاو ههمووخۆشهى ،دٌهاره پێغهه مبههر(صهلى هللا علٌهه وسهلم) ئها ئههو
زهمٌنهح له قهلبى ئهو صهحابانه داناٌه هههرچى خۆشهى و لهزهتهه لهه ڕێهى وٌٌههوه تهحصهٌل دهكهرێ
پێغهمبهههر سهههبهبى ئائهههو سهههعادهتهٌه ،پێغهمبهههر سهههبهبى ئهههو لهههزهتهٌههه ،پێغهمبهههر سهههبهبى ئهههو
خۆشهوٌستٌهٌه و ئههو خۆشهٌٌه ئههوجا مهاددهبهى ٌهان مههعنا بهى ،كهه پێغهمبههر(صهلى هللا علٌهه وسهلم)
ئهوانهح دا صهحابى صهحابى حهقٌقهتى حهٌات لههالٌان كهشهف بهوو ،ڕوون بهوو ،حههٌات مههعناح
چٌٌههه؟ رٌسههالهتى ئهههو حهٌاتهههح چٌٌههه؟ لههۆٌێ رۆژ بهههرۆژ كههه ئٌمانٌههان زٌههاد دهبههوو تهعهههلوقٌٌان بههه
شهخصى ذاتى ڕهسولٌش پتر دهبوو ،ههر له ڕۆژهكانى ٌهكهم كه ئٌمان دهچته ناو قهلبٌان دهٌان زانى
تهعرٌفى سهعادهتى مهاددح لهالٌههن پێغههمبهرهوهٌهه پێغهمبههر دهٌانهداتێ ،لهۆٌێ مهثهلههن كهه بهحسهى
صوههٌ دهكرێ لهه سهٌره صهوههٌ رومهى بهوو ،رومهى ٌههعنى ئههوروپى ،لههوێوه ههاتبوه مهككهه
كاسههبى دهكههرد دوكانههدار بههوو ،لههه ئهسههناح هٌجههرهت كههه نهههقل بههوو لهههڕێى دٌههاره مهجموعهههك لههه
قوڕهٌشٌٌن موراقهبهح ئهو كابراٌهٌان كردٌٌه كهه صهاحێ ماڵهه ،حهتمههن صههحابهح پێغهمبهرٌشهه،
مهككه بهجێ دێلى ،كه بهجێى هێشت كوو ڕێى لێ بگرن؟ لهئهسناح هٌجرهتى كه رۆٌشت لهه مهككهه
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له بۆ مهدٌنه ،فٌعلههن لهه ناوهنهدح ڕێهى ڕێهى لهێ دهگهرن ،محاوهلهه دهكههن ئٌقنهاعى بكههن بگههڕێتههوه
ئٌقنههاع نههابى ،محاوهلههه دهكهههن ئهزٌهههتى بههدهن ،دهرێ بابههه لههۆ ئهزٌهههتم دهدهن؟ دهرێههن ئههاخر موقههابٌلى
ئهوهح كوو بهرهالت بكهٌن كوو بهجێت بهێلهٌن؟ دهرێ پارهتهان نهاوێ ئههنگۆ؟ ئههوان دهرێهن بههرێ،
باشه ههموو مارم ههموو دونٌام سهروهتم لهو وهختى وهكه ئهمن هاتمه مهن ٌقهح نگۆ چهندم جههمع
كردبى كۆم كردبٌتهوه والههفالن جێٌهه لهه جێٌهكهه ،كهه دهگاتهه خزمههت خۆشهوٌسهتى خهۆح(صهلى هللا
على وسلم له مه دٌنه) ٌهكسههر پێشهى سههالم بكها ،دهفههرمووح(:ربه البٌهع ٌها ابهاٌحٌى)(ربه البٌهع)،
دٌهههاره ئههههو خۆشههههوٌسهههته لههههو هههههموو جوههههد و مهشههههقهتهح كهههه ئههههو كابراٌهههه سههههرفى كردٌٌهههه،
خۆشهوٌسههتٌٌهكههه زۆر لهههوه زٌههاتر بههووه ،ئهههو ئاسههنگهر بههووه لهههوێ ،كهدهسههتى بدنههد دهكههرد ئهههو
چهكوچهههح دهكههووتى بههه زۆر ئهزٌهههت و ئارهقههه و مانههدوو بههوون ئهههو كهمٌههه پارهٌهههح لهههوێ جهههمع
كردٌٌههه ،ههههتا سهرفٌشههى نههههدهكرد ،ئهههمما دٌههاره سهههعادهت و ئههههو سهههعادهتهح كهلههه پێغهمبههههرح
وهرگرتبههوو موقارهنههه بكههه لهگهههل ئهههو مههاددهح ئهههو پارهٌهههح ئهههو مههال و زێڕانهههح لهمهككههه بهههجێههى
هێشتبوو موقاڕهنه ناكرێ تهمٌز ناكرێ ،لۆٌێ كه هاته خزمهت پێغهمبهرح بهحسى نهكردبوو ئاٌهتى
ههقى هاته خوارێ ،دٌاره پێغهمبهر)صلى هللا علٌه وسلم) زۆر خۆش وٌستٌٌه لۆٌێ موستهعٌد بوو.
ئههوه أبوسهفٌان وهدهرێ(:مها رأٌههت مهن النهاس احههداب ٌحه احهداب كحه أصههحا محمه ٍد محمهدا) دٌقهههت
مهعانى زهمهن هٌپ كهسم ئهوها نهدٌت له وجود ،ئٌنسهانهكى دونٌها دٌتههبهوو ،نهفسهى ئائههو ئٌعترافهه
لهپێش مهلٌكى رووم دهكا لهئهسناح حٌوارح لهگهل دهكا ،حهقٌقهتى ئهو رٌساله و ئهو رهسولهح لۆح
كهشفكاٌ ،ان ئهو صهحابٌٌه كهناوح خێزانى ئافرهتى صهحهابى نهاوح عهبهده بهوو ،بهحسهى خالٌهد بهن
معدان دهكا دهرێ ههموو شهوهك كه دهچته بهن جهێ (وههو ٌهذكر إال وههو ٌهذكرمن شهوقه الهى رسهول
هللا)(صههلى هللا علٌههه وسههلم) چهنههد جههار دهچٌتههه بههن جێههى بهحسههى شهههوق و زهوقههى حههوببى لههه بههۆ
پێغهمبهر(صلى هللا علٌه وسلم) تٌكرار دهكردهوه ئٌعاده دهكهردهوه ،پاشهى وهفهاتى پێغهمبههر(صهلى هللا
علٌه وسلم) ئهوان حهسه

نهسهبى من بوون ئهوان خۆشهوٌسهتى مهن بهوون هههر ئههوهح دهگهۆت و

دهگۆتهوه ههتا خهوح لێ دهكههوت ئههوه ذٌكهرح بهووٌ ،هان بهٌالل رهزاح خهواح لهێ بهێ پهاش وهفهاتى
پێغهمبهر(صلى هللا علٌه وسلم) تهقدٌمى ئٌستٌقالهح دهكا له بۆ أبو بكر ،چونكى داٌنا بوو به موظههف
له دار الخٌالفه ،سێ جار چوار جار تهقدٌمى ئٌستٌقاله دهكا ،أبوبكر رهفض دهكا له ئهخٌرح دهرێ لۆ
سهبهبى چٌٌه ئهو ههموو تهههروبٌه لهواج و مهسئولٌهت ،دهفهرمووح پێم ناكرێ ناتوانم له مهدٌنه
دانٌشم پاشى وهفاتى پێغهمبهر(صلى هللا علٌه وسلم) چونكى موئهذٌنى پێغهمبهرح بوو(صلى هللا علٌه
وسلم) ،فٌعلهن هٌجرهت دهكا لهبۆ شام ،فهترهح إمامى عومهر(رهزاح خواح لێ بێ) كه سهفهر دهكا
لهبۆ شام ،لهوێ ئههلى شام ئٌلحاحى لهسهر دهكهن ئهمر بكا به بٌالل بانگهك بدا ،ئٌمامى عومههرٌش
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ضهختى لهسهر دهكا دهرێ بانگهكى بهده ،دهسهت دهكها بهبانگهدان هههتا(أشههدوا أن محمهدا رسهول هللا)
چى دح پێى تهواو ناكرێ! دٌاره ئهو صهحابانه شتهكى زۆرٌان لهو نهازدارهح وهرگرتٌٌهه(صهلى هللا
علٌه وسلم).
ٌان ئهو ئافرهته ئهٌعالن دهكهرێ بهابى ،بهراح ،مێهردح ،كهوڕح ،شهههٌد كراٌهه لهه غههزوه! بههس ئههوه
دهپرسى ما فعل محهمهد(صلى هللا علٌه وسلم)؟ جوابى دهدهن دهرێهن( :ههو فهى الخٌهر) كهه چهاوح بهه
پێغهمبهههر دهكهههوح دهفهههرمووح(:كههل مصههٌبة بعههدك زلههل) ههههر چههى موشههكٌلهك زۆر گهههورهش بههى
زهخمههٌش بههى پاشههى وجههودح تههو موسههٌبهتهكههه ههههر گچكهٌههه ،دٌههاره پێغهمبهههر(صههلى هللا علٌههه وسههلم)
شتهكى زۆرح داناٌه له قهلبى ئهو مهجموعه نازداره ،دٌسان له سٌره (زهٌد بن اكثم) صههحابٌهكه لهه
زهمانى ئٌمامى عومهر به شهو حهرهسهه ،دهرێ :دٌهتم ئٌمهامى عومههر هبعههن حهاكمى ئههو وهختهى
بووه موسلمانٌش بووه ،به شهوان گهڕاٌه لهناو كۆالن و مهحهلهكانى مهدٌنه بزانى وهزعى موئمٌنٌن
و موسدمانان كووه ،دهگاته شهو درهن

دووح شهو سێ ح شه وێ بى ،دهگاتهه الح ماڵههكى تهمهشها

دهكا فانۆسٌٌان نهكوژاوهٌه ئافرهتهك دهنگى دێ چ دهرێ ئهو ئافرهته:
على محمد صالة األبرار
صل علٌه ٌبون االخٌار
قد كنت قواما مكائن االبحار
ٌالٌت شعرح و المناٌا أ وار
هل تجمعونى و حبٌبً الدار
دهرێ زهٌد بن اكثم دهرێ :و إذاعومهره دهستى لهسهر دٌوارهكهح داناو سهرٌشى لهسهر دهستى دانها
ههتا سبهٌنێ گرٌاٌه ،چونكى دهٌزانى ئهو ئافرهته پٌرهژنه زۆر پێغهمبهرح خۆش دهوٌست(صهلى هللا
علٌه وسلم).
تهمهننا دهكهم دووعا دهكهم لهبارح تهعاال لهبهر خاترح ئٌمانى ئهو پێغهمبهره نازداره ،لهبهر خاترح
ئهو خۆشهوٌستهح كه ئهو پێغهمبهره داٌتٌه ئهو مهجموعه خاوێنه وه ئهوانٌش بهو نهقهاء و سههفائههح
نهقلٌان كردٌٌه ههندهكى ئهوهاش بهمه ببهخشى ،زمانهكى ئهوها صادقمان بداتێ لهبۆ ههرچى خهٌره
تهصوٌ و تهوفٌقمان بدا ،ههرچى شهره دوورمان بكا لێى،
أقول قولً هذا و أستغفر هللا لً و لكم و سبحانك ربك ر العزة عما ٌصفون و السالم على المرسلٌن
و الحمد ه ر العالمٌن.
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