سیرە13 :
ئەوڕۆ وەسائیل ئیضاحیش ئیستیعمال دەكەین ئەویش قوڕئانە ،ئەوه]مامۆستا ئیشارهت بۆ قورئان دهكا
كە لە دهستیتى[ ،هەمووتان دەزاننن قوڕئنانە ،ئنا ئەوەیە ئەو كتنابەك كە رب العنالمین لە ئاسنمانەوە لە
بۆمەك ناردیە ،قوڕئان وەسیلەك وەحیدە بەینی مەو بەینی رب العالمین ،كەسمان شكمان لەوەیدا نییە،
ئەو قوڕئنانە ننەضنەرییە بەواسنطەك ئینسنانە تەحویننل كنرایە لە بنۆ واقینع ،ئەوینش رەسنولەكە بننووە
ناوك (محمد)ە صلی هللا علیە وسلم ،مەدارك ئەو قوڕئانەك لە سورەتی فاتیحەوە هەتا (قل أعوذ برب
الناس) ،لە سەر یە كەلیمە یە وەتیره دهڕوا ،یە عنوانی هەیە ئەویش ئیمانە( ،یاأیهاالذین آمنوا)،
ئەو قوڕئانە هەموو مەدارك ئەوەیە.
چنننننار نەضنننننرە هەیە لە بنننننۆ ئەوكنننننائینەك كە ئەمەیننننننە ،مەڕحەلەك یەكەم (یاأیهاالنننننناس) ،پاشنننننان
(یاأیهااإلنسننان) ،پاشننان (یننابنی آدم) ،ئەوجە (یاأیهنناالمؤمن)( ،یاأیهاال نذین امنننوا) ،كە بەحسننی بەشننەر
دەكرێ لەو قوڕئانەك ،بەو چار موصطەلەحەك ذیكنر كنرایە( ،یاأیهاالنناس)( ،یاأیهااإلنسنان)( ،ینابنی
ادم)( ،یاأیهاالذین امنوا).
مەرحەلەك چارەم كە رب العالمین ئیعتیراف بە بەشەر بكا ،بەحەقیقەتی مەطڵوب ڕەببانی ناوك لێنایە
(یاأیهاالذین آمنوا) ،ئیذهن قەضیە و عیالقەك وەحید بەینی مەو بەینی رب العالمین ئیمانە ،چەنند جنار
تیكرارمان كردتەوە یا أیهاالذین أسلموا لە قوڕئان نەهاتیە ،مەرحەلەك ئیسالم بوون ،موسوڵمان بوون
مەڕحەلەكننی وەسننەطییە قەلننیقە ،ئینسننان زوو لە ئیسننالم بننوون دەبننی بێننتە ننناو دائیننرەك ئیمننان ،نەخننۆ
موحتەمەلە دەرچی لە دائیرەك ئیسالمیش.
كە هاتە نناو دائینرەك ئیمنان ئەوجە ئنیش دەكنا لە سنەر داخیلنی خنۆك ،لەنناو ئەو دائینرەیە برنند دەبنی
سننەبر سننەبر لە بننۆ دائیننرەك ئیحسننان ،دائیننرەك ئیمننان شێسننت وقسنور شننوعبەیە ،یننان حەفتنناو قس نور
شوعبەیە ،كە پێغەمبەرصنلی هللا علینە وسنلم لە ئەحادیسنی باسنی كنردیە ،هەمنووك لنە (ینا أیهنا النذین
امنوا) رب العالمین ذیكرك دەكا ،هەر(یاأیهاالذین امنوا) شوعبە لەو شنوعەبە ئیماننانە سنەحب دەكنا
لەگەر خۆك ،كە شوعبەكانی ئیمان هەمنووك كامینل بنوو ،ئەوجنا ئینسنانی منوئمین ننەقنل دەبنی لە بنۆ
دائیننرەك ئیحسنننان ،ئیحسننانیش دوو جنننوزئە دوو بنننابە ،ئننەلف و بننناء ،لە ئننەلف مسنننتەوایەكە ،لە بننناء
مسننتەوایەكیتكەیە ،ئننەلف ئەوەك ئینرادهى مننورادى رب العننالمین( ،أن یعبنند اإلنسننان ربە كن نە یننراه)،
ئینسان عیبادەتی خواك بكا ك نە خواك دەبینی ،ئەوە مەطڵەبی (رب العالمین)ه لە بەشەر لە موئمینین،
مەرحەلەك دونی وك( ،أن یعبدهللا ك نە یرك) ،مەڕحەلەك یەكەم كن نە ئەو خنواك دەبیننی ،دوننی وك
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مەڕحەلەك لەوك كەمتر ك نە خوا ئەوك دەبینی ،طەبعەن ئەوە بە ئیتیفاق هەر وەیە ،ئەوە بابی یەكەم
لە مەوضوعمان.
بابی دووەممان :قیچە صنەڕیح دەبنم ئەورۆ ،ئەوینش ئەوەیە ئەمەك منوئمینین لەگەر ئەو قوڕئنانەك
خۆمان موقاڕهنە دەكەین ،یان ئەمە خەطەئین یان ئەو قوڕئانە خەطەئە ،یان ئەمە واقیعەن لە غەلنەط
داین یان ئەو قوڕئانە لە غەلەطە ،قەط عەن هەموومان مووتەفیقین ئەوه راستە ،هەموومنان منوتەفقین
لەسەرە وەك ئەوە ڕاستە ،ئینحرافات و تەحریفناتی تنووش نەبنووە ،ئینذهن كن غەلەطە؟ ئەمە ئەمەك
مننوئمینین ،ئەوە واقیعمننانە كە تێیننداینە ،لننۆ ئەمە غەلەط نین؟ چننونكی هەتننا ئێسننتا لە مننوڕادك خننواك
نەگەیشننتینە ،خننوا چ نی لەمە دەوێ ،نەمننانزانیە ئەمە دائیننرەك تەعەل نوقی خۆمننان ،وەظ نیفەك خۆمننان
عینوانی خۆمان لەو وجودەك كەشف كەین ،ئەمە لۆ مەوجودین؟ سەبەبی وجودمان چییە؟ نەمانزانیە.
لۆی كیهان صیفەمان لە ئەهلی ئیمانییەتمان موقارەنە بكەین ،لە گەر ئەو قوڕئانەك سلبەن دەردهچی،
لەكەلننیمەك شننەهادەتەوه بكننرە كە یننازدە مننەعناك هەیە لەو قوڕئننانەك ،بە هەر یننازدە مەعننناك دەبننی
كەلیمەك أشهدأن ال إلە إالهللا ئیجاد بكرێ ،وە أشنهد أن محمندا رسنول هللا ئیجناد بكنرێ ،بەهەر ینازدە
مەعناك ئەو قوڕئانەك ،ئەوجە بكرە نوێژ ،ئەوجە بكرە ئەركانی دین ،هەتا هەرچی بوعدەكی ئیمانی
هەیە ،بە حەفتاو قسور ،یان بە شێست و قسور.
ئەگەر موقاڕەنەك خۆمان بكەین ئەعمالمنان لەگەر ئەو قوڕئنانەك ،حەتنمەن خەلەل هەیە لەئیمانمنان،
رب العالمین قاعیدە لەسورەتی فاتیحەوە دەستی پن كردینە(،النذین آمننوا وعملنوا الصنالحات) (سنور
فنناطر-أی ن  ،)7ئەوهل جننار ئیمننان ،پاشننان عەمەل ،ئەوجە صننالح ،ئیمننان ص نەحننیح بننووبی عەمەلەكە
صەحیحە ،ئەگەر عەمەلەكە خەلەلی هەبووبی ،لە سەبەبی ئیمانە نەقصی ئیمانە ،عەمەل خەطەء بنی
سننەبەب لە ئیمننانە ،ئەوە قاعینندەیە لەكنتننان ،ئەو قوڕئننانە ئەوهننا دەرێ ،خەطەء هەبنننی لە عەمەل لە
ئیمانە ،لە روئیەك ئیمانە ،لە مەفاهیمی ئیمانە ،ئەو روئیە مەفاهیمە تەطەبوع بووە لە داخیلی ئینسان،
ئەوجە تەحویلی كردیە لە بۆ واقیع بە غەلەطی.
نوێژ كردن ئیسالم نییە نوێژ كردن ئیمانە ،شەهادەت ئیمانە ،لەناو ننوێژێ كە دەلێنین (وجهنت وجهن
للننذف فطننر السننماوات وا ر

)(سننور اعنعام-أین  ،)77ل نم نتننوجە إل نى القبلننە إلننی البیننت إلننی الكعننبە،

توجهنا الی هللا ،ئەگەر هاتوو لم نتوجە إلی هللا ك ننا نراه ،فالنتوجە إلنی هللا كاننە یراننا ،ئینذهن هەمنوو
جننوللی مەدارك قەضننیە لەو قوڕئننانەك ئیمننانە ،بەحسننیتكە نەهنناتیە ،ننناویتكە نە هنناتیە ،عەننناوینیتكە
نەهاتیە ،هەتا ئەمە لەو ئییمانەك نەگەین وفقی مەطڵەبی ڕەببانی ،ئەعمالمان هەمووك خەلەلی تێدایە،
لەهەر كەلنننیمەك (أشنننهد) هەتنننا مەفهنننومی ئیحسنننانیش ،لنننۆیە بەمنننن زۆر زروریە ئەوەنننندە تیكنننڕاڕ و
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ئیعادەك ئەو مەوضوعانە دەكەین لەبابی سیرە ،ئیمان بینین وەكو محمند صنلی هللا علینە وسنلم ،ننەكنو
روئنیەك مننوئەلیفی فنوالنی ،مامۆسننتاك فنوالنی ،خەطیبنی فنوالنی ،واعیضنی فنوالنی ،ئەوانە هیچێن
ناخوا ،ئیمان وەكو ئیمانی محمد صلی هللا علیە وسلم ئەو مونقیذە ،ئیمنان وەكنو ئیمنانی قوڕئنان نەبنی
چمان لە خواى نزی ناكا.
حەتمەن ئەو قوڕئانە وەكو ئەو كەونەك قانونی هەیە ،ئەو كەونە هەمووك لەسنەر قنانون بیننا كنرایە،
هەمووك سونەنی هەیە ،قەواعیدك هەیە ،نیظامی هەیە ،ئەو قوڕئانەش نیظامی خاصی خنۆك هەیە،
قوڕئان ئەوە نییە بسم هللا فاتحە دەسنت پن بنكەك هەتنا (قنل أعنو ذ بنرب النناس) بەدویندا بنڕۆك ،ئەو
قوڕئانە فەهمی قەواعیدك هەیە ،دەبی وفقی ئەو قەواعیدە تێیبكەین ئەمە ،لەعەینی وەقت لە بۆ ئیمان
هینانیش قەواعیدك هەیە ئەو قوڕئانە ،گۆترە نییە ،ئییمنان بەكتناب خینندنی فنوالن موئەلینف و فنوالن
شەهید ئیمان دروست نابی ،ئیمان بەقەواعیدك قوڕئانی ئیمان دروست دەبی ،ئا ئەوە ثەقافەك ئیمنانی
دروسننت دەكننا ،ئەو كیتننابە ئەو تەفسننیرە ،ئەو ق نەض نیەیە ثەقننافەك ئیمننانی ،ثەقننافەك ئیسننالمی ،وەعننی
ئیمانی ،ئەمما ئیمان دروست دەكا لە ناو قەلب؟ قوڕئان دەرێ نەخێر ،پێشی وەرگرتنی قوڕئان ،دەبی
ئیمننان مەوجننود ب نى ،ص نەحننابە ئیجمنناعەن ئەوهایننان گننۆتیە ،پێشننی وەرگرتنننی قوڕئننان دەبننی ئیمننان
مەوجود بی.
كابرا مەثەلەن سورەتی فاتیحەك ل مەطلوب نییە جارێ دەبی ئیمان بینی ،كە ئیمانی بە (هللا)ى بنوو
ئیمانی بە (محمد)ك بوو ،ئەوجە سنوڕەتی فناتیحە فێنر دەكنرێ ،ئەو جە ننوێژ فێنر دەكنرێ ،مناعەداك
ئیمانەكەش لە مەوضوعی ئەوامیر و نەواهی تەفصیل دەكرێ ،ئیمان دەبی بە ئایاتی نوێژ بینی كابرا
پاشنننی ئیمنننان هیننننان بنننە(أهلل)ك ،ننننوێژ ئنننایەتە ئنننی (رب العنننالمین)ه ،دەبنننی دیسنننان ئیمنننانی پێبیننننی،
مومارەسەك پ بكا ،ئەوجا نوێژ دەكا ،دەبی ئیمان بینی كە ئارەق خواردن حەڕامە ،ئیمنان بیننی بەو
ئایەتەك كە ئارەق خواردن حەڕامە ،ئەو جە ئارەق لێی حەڕام دەكرێ.
ئەمەك گەنج خەڕبەتە هەیە لە مێشكمان بەنسنبەت ئەو قوڕئنانەك ،ئەو خەربەتەیە تەحوینل بنووە لە
بەینی مەو بەینی رب العالمین ،بە غەلەط لە خوا گەیشتینە ،لۆی بەینی مەو بەینی خوداك جل جاللە
حوجوب هەیە ،نەصیحەتم لۆخۆم ،تەوصیەم لۆخۆم ،پاشنان لۆنكنۆ ،وفقنی قوڕئنان ئیمنان بیننین ،ئەو
قوڕئانەش فەوضا نییە ،قەواعیدك تێدایە ،قەواعیدەكەش محمد صلی هللا علیە وسنلم تنەطبیقی كنردیە،
صننەحابە تەطبیقینننان كنننردیە ،ئەوجننا ئەو نەماذیجانەینننان لننن دەرچننووە ،لنننۆی كە پرسنننراینە أمهنننات
المننؤمینین ،صننەحابی ئننەجننالء ،پرسننراینە پێغەمننبەر صننلی هللا علیننە وسننلم خولننوقی كوبننوو ،نەیننان
فەرمووە ئیجابی بوو ،چا بوو ،ئەوها بوو ،بەو نەوعەك بوو ،فەرموویانە (كان خلقە القران).
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ئیمانی بە قوڕئان هینایە ،ئیمانی بە (هللا)ى هینایە ،ئەوجە پاشان ئا ئەو ئیمانەك تەحوینل كنردیە لەبنۆ
واقیننع ،واقننیعەكەك خولننوقەكەك بننووە ،كە تەمەشننایان كننردیە ئننا ئەو خولننوقە و ئەو قورئننانە فنناریق
نەبووە لە بەینی ،نەفسی ئیتجاهن بنووە ،نەفسنی بینناء بنووە ،رب العنالمین دەفەرمنى (أقیمنوا الصنال )
نافەرمی قوموا إلی الصال  ،نال أدوا الصال  ،ئەقیموو كەلیمەك ئیقامە مەعناك هەیە لەو قوڕئنانەك،
هەتا صال ئیقامە نەكرێ ئیعتیبارك لەبۆ نییە ،صال ئەداء نییە ،كەلیمەك ئیقنامە مەقنامی خنۆك هەیە
لەو قوڕئنانەك ،لننۆی هەمننوو قوڕئنان بە ننناوك ئیقننامە هاتیننە لە بنۆ صننال  ،هەتننا ئیمنان ننەین بننە رب
العالمین ،و بە مەفهومی صال ئیقامە ناكرێ ئەو صەالتە.
ئیمنننانی صنننەحیحیش ئیمنننانی وفقنننى قەواعیننندك قوڕئنننانی ،نە ئیمنننانی كوتنننوبی ،ئەوینننش كنننوە؟ بە
موختەصەرك موفید ،كنو محمند صنلی هللا علینە وسنلم لە بیندایەت ئیمنانی هیننایە ،دەبنی بەو نەوعەك
ئەمە ئیمان بینین ،نەخۆ هەموو موجامەالتە دەكەین ،دەزاننن لەگەر كن دەكەینن موجنامەالت؟ لەگەر
رب العننالمین ،لەگەر رب العننالمین دیبلۆماسننییەت و تەفەنننون و موجننامەالت ننناخوا ،ئەمننن وەبننزانم
فیعلەن خواك لە خۆم ڕازك دەكەم ،ئەمما ئەوهام لن هناتیە ئەوەنندە درۆ لەگەر خەركنم كنردییە وەك
ل هاتییە درۆ لەگەر خۆشنم دەكەم ،وەدەزاننم صنەحیحم ،نەفسنی ئەو حنالەتە ئوفنوقیە عەكنس دەكەم،
لەبۆ(ر رب العالمین) دەلێم بەشكو لەگەر ویش خواردك.
بنننائەمە لەگەر یە صنننەڕیحبین ،گونننناهی یە دانەپۆشنننین ،موشنننكیلەك منننە ئیمنننانە ،موشنننكیلەك مە
شنننتەكیتكە نیینننە ،ئەو جە هەر چنننی بە مێشنننكتاندادێ ،چنننونكی ئەوە عیالقەمنننان لەگەر رب العنننالمین
دروست دەكا ،باوەڕ بكەن عیالقەمان لە گەروك بینا كرا بەصەحیحی ،هیچ موشكیلەمان نامێن هنیچ
موشكیلە ماددك ومەعنەوك ئی ئەو كەونەك هەمنووك دەكەوتە بنن دەسنتی منە ،قەضنیەك تەمكنین،
قەضیەك نەصر ،قەضیەك ئیقامە دەولە ،ئەوانە هەمووك نەتیجەیە ،ثەمەرەیە ،ئنی حەقیقەتنى ئیمنان،
هەمووك بالنتیج تەحصیل دەكرێ.
ئەمما ئەگەر هاتوو ئەو فەوضەویەتەك ئێستا لە شعورمان هەیە ،كە وەعی ئیمانیە فەوضایە هەیە،
تەقنندیم و تەئخیننرە هەیە لە مەوض ن وع ،ئەبەو نەوعەك بكننرێ و بەونەوعەك ماشننیش ببننی ،ڕۆژ بە
ڕۆژ موحتەمەلنننە فینننتەن و مەشننناكیلمان گەورەتنننرو زیننناتر ببنننی ،دەوائینننرك مەتاهننناتوو مەشننناكیلمان
گەورەتنننر دەبنننی ،ضنننەخم تنننر دەبنننی ،فینننتەن نەوعەكە دەبنننتە نەوعەكنننی دك ئێسنننتا ،ئەوە هەمنننووى
موقەدیمەك دەرسە.
دهچینە ناو دەرس دیسان نەفسی دەرسی سابیقە ،ئنەممنا بە ئوسنلوبەكیتكە ئیعنادەك دەكەمەوە ،چنونكی
دیارە زۆر ئیستیفسار دەكرێ ،ماددەكە قورسە بەزووك هەضم ناكرێ ،كە ئیثپاتمان كرد ئەو قوڕئانە
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مەدارك ئیمانە ،ئەویش شمولی مە دەكا ،ئەمە ئەو ئیمانە كوبینین ،پێشترێ دێینە سنەر ئنائەو كەونەك
بننزانین فیعلننەن ئەو كەونەش لەسننەر ئیمننان تەئصننیل كننرایە یننان نننا؟ ئەگەر ئەو كەونە مننوئمین بننی
ئەصلەن ،ئەمەش لەگەر ئەو كەونەك داواك ئیمانمان لێكرابی ،ئەمەش بووینە موئمین دەبینە قطنعە
لەگەر ئەو كەونەك ،قەواعینندك ئەو ئیمننان هینننانە ئەو كەونە نەفسننی قەواعینند كە پێغەمبەرصننلی هللا
علیە وسلم لەسەر خنۆك و لەسنەر صنەحابەك تەطبیقنی كنردیە ،نەفسنی قەواعیند لەسنەر ئەو كەونەك
تەطبیق دەكرێ ،نەفسی قەواعیدیش لەسەر مەك شەبابی ئەوڕۆ تەطبیق دەكنرێ ،بالنتیجن دەردەچنین
وەكننو صننەحابەى پێغەمننبەرك صننلی هللا علیننە وسننلم ،ئەگەر فیعل نەن ئەو قەواعینندانە تەطبیننق بكننرێ،
ئەگەر ئەوها نەكرا ،هەمووك بەو حالەتەك دەمینێن.
منناددەكە صننەڕاحەتەن وەك ن زێننر نی نیە ،برێننی زێ نڕ عەیننارك بییسننت و دوو و هەژدەك هەیە ،یننان
موئمین ،یان موصطەلەحەكەیدك والعیاذباهلل ،بەرداغە ئەو قەلبە ،وەكی بەرداغنی ینان حەقنی تێندایە،
یان باطڵی تێدایە ،یان ئیمانی تێدایە ،یان غەیرك ئیمانی تێدایە ،نییە موحاید ،یان شەیطانی تێدایە ،یان
ڕەحمننانی تێدایننە ،ئەوجننا ئەوە دەبننی ال بننە ال ببننی ،ئەو مەوض نوعە ،ئەص نڵە ئەوە چ نارەمین دەرسننە
تەئكیدك لەسنەر دەكەینن ،لنۆوەك فیعلنەن قەناعەتمنان بن  ،ئەمە نامنانەوێ مەقصنەدمان لەو دەرسنەك
ثەقافەك سیرە بەحس كەین ،پێغەمبەر صلی هللا علیە وسلم ئەوها نووست ،ئەوها ویالدەك بوو ،ئەوها
شیرك وەشاند ،پاشان ئەوها وەفاتی كرد.
ئەمننە هەسننتین فنناتیحەك لە ڕوحننی بخینننین ،لەسننەر وەك مننوتەفیقین سننیڕەمان دەبننی قوڕئننانی بننی،
وەقوڕئانیش چ خطوط لە بۆ سیرەك داینابی وفقی وەك ،هەتا پێغەمبەر صلی هللا علیە وسلم پێغەمبەر
نەبنننوو دیراسنننەمان كنننرد ،حەیننناتی ،ئیجتیماعییننناتی ،ئیقتیصنننادییاتی ،فكنننرك ،وەضنننعی ،طەبیعەتنننی
پێغەمبەرك صلی هللا علیە وسلم ،بونیەك بەدەنی ،ئەوانەمان هەموو بەحس كنرد ،ئەوانە چ ئەوەك لە
بۆ مەنییە ئیمانییەن بەس لەبۆ مەفهومی تەصدیق.
ئەمما محمد صلی هللا علیە وسلم كە بووە نەبی ،پاشنان كەدەبنتە ڕەسنول ،ئنا ئەوە مەطڵنوبە لەمە ،كنو
بووە نەبی؟ بە ئیمان هینان( ،آمن الرسول) لە بیدایەت دەبی خۆك ئیمان بینی( ،آمن الرسول بما أنزل
إلیە من ربە والمؤمنون)(سور البقر -أین  )252خنۆك ئیمنانی هیننا( ،بمنا أننزل إلینە) كەلنیمەك ئیننزال
ئەوە سننێیەمین جننارە بەحسننی دەكەیننن ،ئینننزال غەیننرك وەضنعە ،ئننابەوەك [مامۆسننتا شننتەكى لننە سننەر
مێزهكننەى پێشننى دادهنن ئەوجننە دهرێ ئننەوه وهضننعە] دەگننۆترێ وەضنع دانننان ،ئینننزال دەبننی زەمینننە
هەبی ،ئەرضیە هەبی هەتا ئەو قوڕئانە بێتە خوارێ ،مەفعولی هەبی ،حەیەویەتی هەبی ،هەتا بەدەن
نەخۆش نەبی ،وە زەمینەك نەبی لە بۆ حەب قوتدان لە ئەسناك نەخۆشنی ،فایندەك نینیە ،ئەمنن ئەگەر
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ئەنفلەونننزەم نەبننی بنناهەر حەبننی فلۆئنناوت بخننۆم ئیسننتیفادەك لێننناكەم ،موحتەمەلننە ض نەڕەڕك هەبننی،
نەخۆشییەكە ئەرضیەیە ،زەمینەیە ،لەبۆ وەرگرتنی حەبەكەك ،ئینسان دەبی خۆك ئەرضیەك هەبی لە
بننۆ وەرگرتنننی ئەو ئیمننانەك ،ئەوجە ئەو قوڕئننانە ئینننزال دەكننرێ( ،ا آمننن الرسننول بمننا أنننزل) ئینننزال
دەكرێ( ،إلیە من ربە والمؤمنون) ،ئەو ئینزالە دەبی فیعلەن زەمینەى مەوجود بی ،ئەرضیە مەوجود
بی لە ناوداخیلی ئینسان.
لۆی دەرسی پێشترێ قەضیەمان تەقسیم كرد لە بۆ چار مەڕحەلە:
یەكەمین :ئیكتیشافی ئینسان لە بۆ قەلبی خۆك ،داخیلی خۆك ،الشعورك خۆك ،بناطنی خنۆك ،وەكنو
كۆلۆمبس ئیكتیشافی داخیلی خۆك كرد ،ئەوجە ئەو داخیلە دەبی تەصفیڕ بكرێ ،یەعنی ببتە كنائینە
قەلبە وەكو قەلبی مندارهكی تازە لە داین بنووبی ،وەكنو قەلبنی كنابرایەكی كە تنازە هۆشنی دێنتەوە،
چی لەسەر طبع نەكرابی ،ئەو قەلبە دەبی ئەو قەلبەك ئەوها ل بكا.
ئەمثیلەمان هینا لە حەیاتی صەحابە ،كە ئیمانیان بە پێغەمبەرى و بە رب العالمین هینا ،صەحابە كو
چ ئیعدادەكیان لە داخیلی خۆینان دروسنت كنرد؟ لنۆی لە قوڕئنان ئەو هەمنوو (یسن لون )ه هەینە ،ئەو
هەموو (یس لون )ه سنەبەبی ئەوهیە ،دەبنی صنەحابە داخیلنی خنۆك تەصنفیڕ كنا صنفڕ ،داخیلنی خنۆك
تەصفیە بكا ،پاشی كەشفی قەلب ،ئەو جە دێ رب العالمین تەماشاك ئەو قەلنبەك دەكنا ،شنتی لەبۆبیننا
دەكا ،ئائەوانە هەمووك بەتەفصیل دەرسی پێشترێ بەحسمان كرد.
ئیعادە من نەوعین موعەییەن ،ئەوجاره دیسان نەفسنی مەوضنوعە ئەممنا بە ئوسنلوبەكیتكە ،لنۆوەك
فیعل نەن قەض نیەكە تەثبیننت ببننی ،ئەوڕۆ بەحسننی ئەوەك دەكەیننن :كە كەون كننو موئمینننە؟ لە سننوڕەتی
أنبیاء طەبعەن بەحسی كەون بەحسی هەموو دونیا ،ماعەداك ئینسنان ،ئینسنانی لێندەر بیننە ،بەهەمنوو
دنیا ئیسپات بكەین ،كو موئمینە لە قوڕئان؟ ئایەتی ( )56لە سوڕەتی أنبیاء (قنال ربكنم) ((قنال ربكنم)
ڕەبینكۆ( ،بل ربكم رب السماوات وا ر

الذف فطرهن)((سور ا نبیاء -أین  ،))56ربكنم منن هنو

هذا الرب؟ (رب السموات النذف فطنرهن) ،كەلنیمەك فنیطڕ لە لنوغەك عەڕهبنی بەئینشنیقاق هناتیە ،بە
تشقق لە لوغە ،لە مەعانی قوڕئانی بەبیدایەتی تەئسیس هاتیە ،شتە تەئسیس بكەك لە بیدایەت ،ئەوە
مەعننناك فطننرە ،رب العننالمین ئننائەو ئیفط ناڕەك بە ئیمننان هینننایە لە بننۆ كەون ،كە خنناوێنە كە نەقننیە
كەموستەسنننلیمە ،كە منننوئمینە ،تەطبیقنننی ئەوامینننرك خنننواك دەكنننا( ،جنننل جاللنننە) ،كەون هەمنننووك
موستەسلیم و موئمینە ،وفقی ئەو مەنهەجەك كە لۆك دانرایە ،بەس ئینسان دەمین ئەمە دەمینێین.
لە سننورەتی إبننراهیم ئننایەتی ده( :قالننت رسننلهم) ،دائ نیمەن روسننول موخنناطەبەك فیط نڕەك بەشننەرك
كردیە ،شعورك بەشەر( ،قالت رسلهم) جەمعە (أف هللا ش فاطر السموات وا ر

)( ،قالت رسلهم
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أفن هللا شن فنناطر السننماوات وا ر

)( ،سننور إبننراهیم -این  ،)11روسننول موخنناطەبەك ئننومەمی

خۆینننان دەكەن ،ئەوە قاعیننندەیە رب العنننالمین لنننۆمەى قەطنننع كنننردیە و( ،أفننن هللا شننن ) هللا( ،فننناطر
السماوات وا ر

) ،لە سوڕەتی یاسنین ئنایەتی ()22ئەو عەبندە

(ومنا لن ال أعبند النذف فطرنن

وإلیننە تحشننرون) (سننور یننس-أی ن  ))22هەمننوو بەشننەریەت (ترجعننون) (یننس  ،))22ئی نذهن فیط نڕ
بینندایەت دووفیط نڕه ،فیط نڕك كەونننی ،وە فیط نڕك بەشننەرك ،لننۆی پێغننە مننبەر صننلی هللا علیننە وسننلم
دەفەرمى( :كل مولود یولد علی الفطر ) ،ئەو حەدیثە مەشهورە( ،كل مولود یولد علی الفطر ف بواە)،
یەعنی بیئە وەسەط قەریبترینیشیان دا و بابە( ،یهویدانە أو یمجسانە أو ینصرانە) ،ئەوە قەناعەتمان
بەوەك هەیە كەون هەمو وك موئمینە ،ئەمەش دەبی موئمین بین ،باشە كو موئمین بین؟ دەبی وەسائیل
هەبی شتە هەبی بەواسطەك ئەو شتەك ئەمە ئەو ئیمانە هەضم كەین.
بارك تەعاال لە قوڕئان ئەویشی دانایە لەبۆ مە ،دەل وفقی ئەو وەسائیالنە ئەنكنۆ دەتنانن موتنابەعەك
قەض نیەك ئیمننانی بننكەن ،ئەویننش دوو جیهننازە ،هەر لە ننناو بەشننەر داینننایە ،پێویسننتیش ناكننا بەشننەر
سننەفەرات بكننا ،موتابەعننات بكننا ،هیجننرهت بكننا ،عننارد بك نۆرك ،بچ نتە عاسننمان ل نەبۆ وەك ئەو دوو
جیهازەك كەشف كا ،هەر لە داخیلی بەدەنی خۆیتی ،ئەویش یەكەمیان چناو ،دووەمینان گن  ،دائنیمەن
رب العالمین لە قوڕئان ،لەو قوڕئانەك بەحسی سەمنع و بەصنەڕك كردبنی رەبطنی كنردیە بە فیطنڕە
یان هیدایەت یان ئیمان ،دائیمەن بەحسی سەمع و بەصەڕك كردبی رەبطی كنردیە ینان بە ئیمنان ینان
بە فیطڕه ،یان بە ئیسالم و مسوڵمان بوون.
ئائەو چاوە ،ئەو گێیە ،عیالقەك چییە بە مەوضوعی ئیمان؟ بەموختەصەرك هەرچی ئینسنان بە چناو
بیبینی ،نە طەبیعەتە ،هەمووك مەخلوقە ،هەمووك مەخلوقاتە ،چشی گ ل بوو لە چ مەسنموعات
هەمننووك دیسننان مەخلوقاتننە ،بەس كننالم هللا نەبننی ،هەمننووك ك نوهللن مەخلوقاتننە ،بەواسننطەك ئننائەو
چاوەك ،بەواسطەك ئائەو گێیەك ،هەرچی دەبینی هەرچی گێی لن دەبنی عنام نەقنل دەكنا لەبنۆ عەقنل
شننعور ،بەواسننطەك ئەو شننعورەك ،سنناحێبی ئەو مەخلوقاتننانە كەشننف دەكننا ،كە (هللا)ە لننۆی قاعینندەك
یەكەمی ئیمانی لەسەر تەطبیق دەبی.
یەككەمین موفناتەحە ،یەككەمنین ئنایەت كە سنیفارەت لەگەر پێغەمنبەرك بكنرێتەوە ،لە سنوڕەتی(إقرأ)
عەلەق رب العالمین دەفەرمی( :اقرأ باسنم ربن النذف خلنق)(سنور العلنق -أین  ،)1طبعنەن گوتمنان:
كەلیمەك (إقرأ) نە بخینە؟ (إقرأ) یەعنی تەماشاكە ،فەحس كە ،بەقولدابڕۆ ،بە عومق دابڕۆ ،ڕەگنی
ئەو مەوزوعەك كەشف كە ،ئەوە مەفهومی كەلیمەك (إقرأ)ە ،ئیعنادە بنكەوە دائیمنەن ،ئەوە مەفهنومی
كەلیمەك (إقرأ)ە لوغەوییەن.
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وە قەناعەتیشمان ئەوهایە ،ئەو كەلیمەك (إقنرأ)ە (إقنرا بسنم ربن النذك خلنق) ،پێشنی وك سنورەتیتكە
نەهاتیە ،باشە چ بخینی ئەگەر مەوضوعەكە مەقصودەكە ئەوە نەبنی؟ بە واسنطەك چناو ،بەواسنطەك
گ  ،پێغەمبەر و موئمینین هەموو كەون دەخینن ،كە كەونیان خیند ئەو وەختی ئەصلی ئیمانەكەك كە
پاشی تەصویڕ كردنە دروست دەبی ،كە دروست بوو ئەوجا رب العالمین لێرە ئیمداداتی ئیمانی دەكا،
لەبۆك (والذین اهتدوا زادهم هندى) (سنور محمند -أین  ،)17زینادە لەكێنوە دێ؟ رب العنالمین دەیندا،
لۆی بەعزە ئایات لەوانە مەقطەعە ( :قل هو الذف أنش كم وجعل لكم السمع وا بصار وا فئند قلنیال
ما تشكرون) (سور المل  -أین ( )23السنمع) و(ا بصنار) و(ا فئند ) عقنول ،الشنعور ،قلنب ،كە رب
العالمین لە قوڕئان لە زۆر ج بەحسیان دەكا ،یان دەفەرمى( :ثم سواه ونفخ فیە من روحە وجعل لكم
السننمع وا بصننار وا فئنند قلننیال مننا تشننكرون (سور السننجد  -ای ن  )7أف ماتوحنندون ،ش نوكر یەعنننی
بەزمان نا ،بە عەمەلە شوكر( ،اعملوا آل داوود شكرا وقلیل من عبادف الشكور) (سور سب  -أی )13
یەعنی تەوحید ،یان دەفەرمی( :وجعل لكم السنمع وا بصنار وا فئند قلنیال منا تشنكرون) (الملن  -أین
 )23أف توحدون ،بە واسنطەك سنەمع و بە واسنطەك بەصنەڕ ئینسنان خنالیق بناسنی ،ئینذهن جیهنازو
وەسیلە لە بۆ خوا ناسین سەمع و بەصەڕە.
لۆی پێغەمبەرصلی هللا علیە وسلم لە فەتەراتی نبووەت سن سناڵی كامینل ،موعانناتی ئەو حەلەقاتنانە
بووە ،ئا ئەو وەضعە بنووه ،دائنیمە شنەرائیحی مەوجنود لەبینئەك ئنی مناددك وه ئنی مەعننەوك قەطنع
كنردیە ،دیراسنەك كردینە پێغنەمنبەر صنلی هللا علیننە وسننلم ،بە سنەمع و بە بەصننەڕ محنناوەلەك ئەوەك
كننردیە فیعلنننەن طەمنننغەك صننننع هللا لە هەمنننوو شننتە كەشنننف كنننا ،ئنننا ئەو (هللا)ینننە صننننع هللا ئەوجە
(هللا)یەكەك لە بننۆ كەشننف بننووه ،كننە(هللا)یەكەك لە بننۆ كەشننف بننووه ئەوجە سننەبر سننەبر ئ نەسننماء و
ئەفعالى (هللا)ك وە مومارەسنەك ئەو ئەسنماء و ئەفعالنەى كنردییە ،لەنناو داخیلنی قەلبنی خنۆك ،قەلبنی
كردتە قەلبی پێغەمبەر صلی هللا علیە وسلم ،قەلبی خۆك كردتە نەینۆكە لەبۆ ئەسماء و ئەفعالى رب
العالمین ،جێی خۆك تێدا بكرك ،لۆی هەرچی (یاأیها الذین امننوا) هاتینە ،تەمەشنا دەكەینن پێغەمنبەر
صلی هللا علیە وسلم لە قیممە ئەداك كردیە ،بەو دەرەجەیەك كنەفیعلنەن رضنوان هللا پ تەحصنیل كنا،
بەو ئوسلوبەك كە (رضوان هللا) ك پ حاصل بكا ،بە چ؟ بەواسطەك سەمع و بەصەڕ پاشان شنعور
عەقل.
فیطڕە مەوجود بوو قەلبەكە هەیە ،بارك تەعاال ئەمەك لەسەر ئیمان خەلق كردیە ،كو كەونی لەسنەر
ئیمننان خەلننق ك نردیە ،ئەممننا ئەو ئیمننانەك مە شننەیاط ینی ئینننس و جننن هنناتینە ئەمەیننان ئیننزاحە كننردیە
لەڕێی حەق ،دیسان رب العنالمین دەیەوێ سنەحبمان كنا لنۆ ئیمنان ،ڕوسنولى دهنێنرك ڕوسنولى لنۆمە
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ناردیە ،ئەو ڕوسوالنە بەواسطەك ئەجهیزە لە ناو داخیلی خۆمنان ئیستیكشنافی ئیمنان بكەینن ،لنۆوەك
دیسان بێینە ناو حەضیرە و دائیرەك ئیمنان ،حەقنی رب العنالمین ئەدا بكەینن لە سنەرمان ،كە ئەوینش
خننالقییەتی (رب العننالمین)ە ،عیبننادەت كردنننی (رب العننالمین)ە بەحەق ،ئننا ئەوەیە قەض نیە و مەدارك
بەحثی ئیمان.
لننۆی عەینننەین لە قوڕئننان زۆر ج نار هنناتیە ،وەكننو (ألننم نجعننل لننە عینننین) (سننور البلد-أی ن  ،)2دوو
چاومنان داینن  ،تەماشننابكەن ،پێنجەمنین دەرسننە ئەو میثنالەك تیكنڕاڕ دەكەمەوە ،نەفسننی میثنال دەینننم،
پێغەمبەر صلی هللا علیە وسنلم بنووە نەبنی ،هەتنا نەبنی نەبنووە ،هەتنا ریسنالەو وەحنی لە بنۆ نەهناتیە،
وەكی مە وەكی ئەوڕۆك مە تەماشاك كەون دەكنا ،باشنە كنو بنووە روئنیەك پێغەمنبەرى پێشنی ئەوەك
ئیمننان بینننی؟ چینناك دیتننیە گننۆتیتی ئەوە چیایننە ،ئەمننن لە دای ن بوومننە ئەو چیننایە مەوجننودە ،ئوحننود
مەوجودە ،جەبەل ثەور مەوجنوده ،ئەو چ ینایە پنێش وەك ئەمنن بنبم هەرمەوجنود بنووه ،دەشنمرم هەر
مەوجودە ،قەضیەكی ئەزەلی لە مێشكی دروسنت دەبنی ،كە ئەو كەونە بیندایەتی نیینە ،وە نیهایەتیشنی
نابى.
ئەمە ئەو طەبیعەتەمان هەیە ،مەثەلەن ئێستا كە دەچینە شەقراوەك تەماشاك سەفین دەكەین ،قەدینمەن
ئەوە هەر مەوجننود بننووە ،دەش نمرین هەر مەوجننود دەمین ن  ،ئەوە ط نابیعە ئیمننانی هەیە ئننائەوە ئەو
طابیعە ئیمانییە ئیزاحەدەكا ،نەفسی شت ئائەو نەضڕەیە ئیعادە دەبی لە بۆ دارگیزك ،لە بۆ سنۆبەرك،
لە بۆ پرتەقالی ،لە بنۆ هەنجینرك ،لە بنۆ خورمناك ،پێغەمنبەر صنلی هللا علینە وسنلم پنێش ئەوەك ببنتە
نەبی پێش ئەوەك وەحنی لەبنۆ بن  ،خورمناك دیتنیە دارخورمنا دارەكنی درێنژ پەلكنی ئەبەو نەوعەك،
ثەمەرەك بەو نەوعەك ،بی سننتی ئەوە خورمننا هەر بەو نەوعەیە هەر خورمننا ئەوهننا بننووە ،ئەمەش وە
دەرێین ئێستاش هەر وەدەرێین.
ئاو ئاوك دیتیە ئاوك زەم زەم یان لۆ سەحب كردیە ،پێغەمبەر صلی هللا علیە وسلم چیناك دیتنیە باشنە
ئەو چیایە لە ك هات؟ كو ئەو چیایەهات؟ كو دروست بوو؟ ئەو وەستایەك ئەو چیایەك ئەو ها دانا؟
تەماشاك چیاك هەیبەت سوڵطانی بیننە پێش چاوك خۆتان ،طەبەقاتی هەیبەت سوڵطانی نازانم ئەوەك
بەوێدا چووبی ،طەبەقە خنۆڵە ،پاشنان طەبەقە مەڕمەڕه ،طەبەقە لە مەڕمەڕك لووسنترە دیسنان
خننۆردێ ،دیسننان مەڕمەڕ دێ ،باشننە ك نوتلە هەم نووك مەڕمەڕبننا ڕادەوەسننتا ئەو چیننایە؟ لەبرایننانی
جیۆلنۆجی ئەگەر لێنرە مەوجننود بنن بپرسنن؟ دەرێننن ننا رانەدەوەسنتا ،كن ئەوهناك دروسنت كننرد ئەو
چیایە؟ محمد صلی هللا علیە وسلم كە بووە نەبی ئائەو حالەتەك ل دروست بوو.
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كو ئەوها دروست بوو؟ كو بەو هەندەسیەتەك دروسنت بنوو؟ كنو بەو شنكلەك؟ ذەراتنی خنۆر نەفسنی
ذەراتی مەڕمەڕەكەیە لۆخۆر تەبیعەتی ئەوهایە؟ لۆ مەڕمەڕ ئەوهایە؟ كە بەناو كۆاڵنەكنانی مەدیننەدا
دەڕوا لمە باشە تەبیعەتی ئەو لمەك لەگەر تەبیعەتی ئەو مەڕمەڕەك فەرقی نییە ،لۆ ئەوە ئەوهایە؟ لۆ
ئەو وههایە؟ كو ئەوە خەلق كرا؟ لۆ لم دروست بنوو؟ یە مەجمنوعە بەبەالینین ئیستیفسنار لەمێشنكی
پێغەمبەرك صلی هللا علیە وسلم.
لۆی رب العالمین كە پێی دەرێ( :إقرأ باسم ربن النذف خلنق) ،ننارێ مەخلوقنات خنالق المخلوقنات،
یەعنی هەموو ئەو خەلقە هەمووك جێی ئیستیفسارە ،جێی ئیستیبیانە ،پێغەمنبەر صنلی هللا علینە وسنلم
تەماشنناك دەكننا ئەو شننیرە وەكننی ئنناویە ،باشننە ئەو شننیرە لەو حەیننوانەك دێننتە خننوارێ لە بەدەنننی ئەو
حەیوانەك ،باشە بەدەنی ئەو حەیوانەك چ نەوعە مەعمەلەكە؟ سەرك بنڕك نناو حەینوانەكەك بەدەننی
حەیوانەكەك هەمووك پیسناییە ،شنلەك تێندابی بەدەننی ئەو حەینوانەك خیننە خینەكنی سنۆر ،باشنە ئەو
ڕەنكە ئەو حەیوانە لەك دەیهینى؟ پێغەمبەر صلی هللا علیە وسلم ئەوەك دیراسە دەكرد.
تەماشاك ئەو خورمایەك دەكرد ،ئەو خورمنایە ئەوهنا درێنژە ئنائەو دەننكە خورمنایە ،ئەوبنۆنەك ،ئەو
رەنكەك ئەو تامەك ،لەناو ئەو خۆرو ئاوەك لەك دەینی؟ دائیمەن پێغەمبەر صنلی هللا علینە وسنلم ئنا
ئەوەك دیراسە دەكرد ،كەینن ؟ شنەو ،چ وەختەكنی شنەو؟ ئەهنا رب العنالمین پێنی دەفەرمنی( :ینا أیهنا
المزمل قم اللیل إال قلیال) (سور المزمل -أی 1و ،)2هەموو شنەو هەڵدەسنتا خنۆ ئەو وەختنی پێغەمنبەر
صلی هللا علیە وسلم نوێژك لەسەر فەر

نەكرابوو ،باشە چی دەكرد؟ هەموو ئەوانەك دەهینا لە بن

میكرۆسننكۆبی مێشننكی خننۆك دادەنننا ،تەصننەوڕك لە بننۆ دروسننت دەكننرد ،فیعلننەن خننالقی ئەودەنننكە
خورمایەك (هللا)ە ،طەمغەك صنع (هللا)ك لە خورماك دەدا ،ئەوجا دەهات لەناو داخیلی خۆك خورما
صنع (هللا)ه ،خورما صنع (هللا)ە ،دەك دەك دەك لە مەوپاش چەند جار دەنكە قەسپ و خورماك ببینی
ئیال (هللا)ك بەفكردێ ،نەفسی شت ،ئاو ،شیر.
دەهننات تەماشنناك خننۆك دەكننرد هەرچ نی جنوزئە هەیە لەو كیننانەك لەو بەدەننەك ریسننالەك خاصننی
خۆك هەیە ،وەزیفەك خاصی خۆك هەیە ،باشە ك ئەوهاك دروست كرد؟ پێغەمنبەر صنلی هللا علینە
وسننلم ئەو هەمننوو ئیستیفسنناراتانە بە چ جننواب دەداوە؟ حەزرەتننی جوبریننل بننە صنننع هللا ،خلننق هللا،
پێغەمننبەر صننلی هللا علیننە وسننلم ئەوەك مومارەسننە دەكننرد ،شننەوك كامینل دادەنیشننت ئەو تەفكیننرانەك
دەكرد.
لننۆی هللا الخننالق ،هللا البنناركء ،هللا المصننور ،هللا القنندیر ،هللا العض نیم ،لەننناو قەلبننی دروسننت بننوو،
دائیمەن ئەوجە ئەو ذیكنرەك دەكنرد ئیعنادەك دەكنردەوە تیكنڕاڕ ،تیكنڕاڕ ،تیكنڕاڕ ،هەتنا فیعلنەن ئنائەو
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ذیكرە ئەو حنالەتە لەنناو قەلبنی پێغەمنبەر صنلی هللا علینە وسنلم طبنع بنوو ،لنە مەوپناش چ مەخلوقناتی
دەدیت دەستی (رب العالمین)ك لەپشت دەدیت ،ئەوە مەڕحەلەك خەلق.
پاشان ئیشی وانە سوڕەتی سێیەم یاخود چارەم (سبح اسنم ربن ا علنى) (سنور ا على -أین  ،)1چینیە
صیفەتی (الذف خلق) (سور ا على  -أی  ،)2پاشان (فسوى) (والذف قدر فهدى) (سور ا علنى -أین
 ،)3خەلقی كرد بەجێی هێشت؟ وەكو ئەفاڵطون دەرێ ،نەء تەسوییەك كرد ،پێغەمبەر صلی هللا علیە
وسننلم دێ سننیفەتی تەسننوییە لەو هەمننوو مەخلوقاتننانە تەمنەشننادەكا ،تەسننویە یەعنننی هننیچ شننتەكی رب
العالمین نەكردیە ،پاشان ڕێكی نەخا ئینضیباطی لەبۆ دروست نەكا ،یەعنی بالمختصنر مفیند كلكەكنی
لەدوو بمین .
مەثەلەن :تەماشاك كیهان جهازك دەكەك هەرچی ئینسان دروستی كردبی ،دەرێ خۆزگە فالن شتی
ئەوهابایننە ،ئەمەش نەرێننین خەبیننرك خننۆك وەدەرێ ،لننۆی هەمننوو شننتە لەو دنیننایەك لە ص نونعی
ئینسننان لە تەطەوڕدایننە ،سننەیاره هینننرك فننۆرد وەختننی حننۆك دروسننتی كننرد ،شننەش مان ن

جننارە

مننۆدیلی سننەیارە دەگننۆڕك ،لەهەمننوو عننالەم نە سننارێ جننارە  ،لننۆ؟ چ نونكی خننۆك خەبیننرك خننۆك
چاكترو باشترك بەفكر دێ ،تەحویلی دەكا لە بۆ واقیع ،بەس ئى رب العالمین مونتەهاك عەظەمەت،
و مونتەهننناك جەمنننال ،و هەندەسنننە و دیكنننۆر ،لە ئیشنننی (رب العنننالمین)دا مەوجنننوده ،بە چ كەلنننیمە
بەتەسوییە.
پێغەمننبەر صننلی هللا علیننە وسننلم دێ تەماشننا دەكننا باشننە ئینسننان ئەوهننا نەبایننە؟ ئەهننا وەكننی ئەو كننابرا
كابرایەكی نازانم خۆشناو كرمانج ئەوەكی غەریبی بەفكردادێ ،تەماشاك دار گیز دەكا ئەوها برنند و
ئەوها گەورە گیزەكی گجكۆكە ئەهەندەیە ]بەدهست هێما بۆقەبنارەى گیزدەكنا[ ئینتنا دەكنا ،ثنەمەرەك
گیزەكنننی گجكنننۆكە ئەهەندەینننە ]بەدهسنننت هێمابۆقەبنننارەك گیزدەكنننا[ ،تەماشننناك شنننفتیش دەكنننا شنننفتی
ئائەوەندەگەورە ]بەدهست هێما بۆ قەبارەك شفتی دەكا[ بڕكنی زۆر بارین و گچنكە ،ینا ڕەبنی سنبحان
هللا ،ئیشت تێناگەم ،بەعەكسی دەبینم ئەمن ،ئەو دارگیزە ضەخمە دەبنا ئینتناجی گەورەبنی ،ئەو شنفتیە
چ نونكی خننۆك بڕكننی چ نی نیە دەبننا ئینتنناجی گچ نكە بننی ،گیننزەكە لێرەبننی شننفتیەكە لەوێبننی ،ئننائەوەك
بەخەیاڵی داهات ماندك بوو ،بەستەزمانەك هات لەبن دارگیزەكەك پارك داوە خەوك لێكەت ،بە چ بە
ئاگاهاتەوه؟ گیزە لە سەرێڕا بەسە سەرك دا دێتەخنوارێ ،بەئاگنا دێ هەربەئاگاهنات و تەماشنا دەكنا
دەنكە گیزهكە بەسرك كەت ،گۆتی :ئۆخەش باش نەبوو شفتیەكە نەبوو ،ئەگەر شفتی بایە دەفەوتام.
ئائەوەیە تەسوییەك رب العالمین ،لە ئیشنی خنۆك (النذف خلنق فسنوى قدر)(،سنور ا علنى -أین ))3
هەندەسەك لۆ دادەن  ،پاشان (فهدى) ،لۆی هەموو ئیشی رب العالمین هەموو شنتی حەیینە ،مەثەلەن
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باشترین سنەیارە دروسنت دەكنرێ سنایقی پیندەوێ بەنزیننى پن دەوێ ،كارەباییناتی پن دەوێ ،پاشنان
فیتەرك پ دەوێ ،ئیشی رب العالمین وهنییە ،حەیوانى دروست كردییە حەیوان پێى ناوێ بچى فێرى
حەیوانەكە بنكەك زاووزێ بكنا ،ئەك مێروسنتان ،ئەك كێروشن  ،خواردننت ئەوهنا دروسنتكە ،فنوالن
نەوعە خننواردن بخننۆ ،مننارت ئەوهننا لێننبكە ،ئننەوها بننژى ،س نەرما هننات وەبننكە ،هنناوین هننات وەبكننە،
هەمووى خۆك موهەیمینە لەسەرك.
پێغەمبەر صلى هللا علیە وسلم دێ چ دەكا؟ ئەوانەك هەموو دەینتە پێش چاوك خنۆك (خلنق فسنوك)،
(قدر) دیكۆرو تەوزیع و هەندەسەك كرد(فهدى) ،باشە كو هیندایەت مەقصنەدك چینیە؟ ئەوە هیندایەك
ئیطاڵقە ،ها هیدایەك دینی نییە هیدایەك ئیماندارك نییە ،هیدایەك ئیطاڵق كوە؟ ئا ئەو كێروشكە بزانی
فیعلەن كەزا نە هێلكەك بوو كو فەرخەك خۆك بە خێو بكا ،وەكی بەشەرك ئەویش دەزێ ،مندارك
دەبی ،ئەوه كو فیعلەن ئەو حەیوانە دێ ریعایەتی ئەو فەرخەك خۆى بكا.
ئەوجە ئەوەك لە علوم الحیا تەخەڕوجی كردیە خۆك دەزاننی مەوضنوع چینیە ،عنالم الحینوان ،عنالم
النبات ،عالم الجماد ،حەتتا بەرد باوهڕبكەن ئنائەو بەردانەك ئەمە لەچیاینان دەبیننین ،ئەواننیش حەینین
حەیاتی هەیە ،من نوع خا

 ،علم هەتنا ئێسنتا ئیكتیشنافى نەكنردیە ،هەمنوو حەینین ئەو حەیناتەك كنە

فیعلنەن هەمننوو مەخلوقننات هەیتننى ،كن ئینندارەك ئینندارەك حەینناتی دەكننا بە مەفهننومی هینندایەت؟ رب
العالمین.
خەلەلە لە ویالدەك ئا ئەو كێروشكەى ببی گەورەترین طوفڕه دروست دەبی لە كەون لە سەر وجود
موحتەمەلە ،لۆی رب العالمین دێ سەیطەرە دەكا لەسەر قەضییە ،ئەجهیزەك خاصی خنۆك هەیە بە
چ مەفهومە  ،بە منەفهنومی هیندایەت ،پێغەمنبەر صنلى هللا علینە وسنلم كە ئەوەك خینند (خلنق فسنوى
قدر) ،پاشان (فهدى) هیدایەتەكە كوه؟ دههات مەثەلەن دهیدیت بنرۆى خنۆى تەماشناك ئینسنانی دەكنرد
لۆ برۆ ئیتیجاهی ئەو هایە؟ ئیتكە ئەوهاینە؟ یە لنۆالك ڕاسنت ،یە لنۆالك چەپ ،ئەگەر بهاتبنا یە
عەكس باینە ئیتیجناهی ،بهاتبنا لنۆ خنوارێ بچووبنا ،بهاتبنا وەكنی پرچنی درێنژ بنایە ،هەمنوو وەقتەكنی
دەبایە موقەس و ئەوەمان لەدەست بى قەطع كەین ،ئا ئەو ریعنایەك ڕەببنانی هیداینەتنە ،لە بنۆ هەمنوو
تنالە تننا تاكەكننانی برۆمننان ،لەبننۆ هەمننوو كەلە دەنكەكننانی پرچمننان قژمننان ،لەبننۆ هەمننوو هەناسننە و
زەفیرمنننان هەناسنننە دانەوەمنننان ،كە چەنننند ئۆكسنننجین وەردەگنننرین ،چەنننند دووەم ئۆكسنننیدك كننناربۆن
دەدەینەوە ،سەیطەڕەك ڕەببانی بیست و چار سەعاتی لەسەر ئەو حالەك هیدایەتە( ،خلنق فسنوى قندر
فهدى).
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لۆی ئەوهنده پێغەمبەر صلى الە علیە وسلم مومارەسەك ئەو حالەتی كردبنوو ،ئەوەنندە مومارەسنەك
كردبننوو ،خننۆك و صننەحابە وەكننی دەنووسننتن هەر أهلل أهلل بننوو لە گەر رب العننالمینی ،قەلبیننان (هللا
هللا)ك دەگننۆ ،دائیم نەن لەگەر (رب العننالمین)ك ،ئیتیصننالی موباشننیریان لەگەر (ربالعننالمین)ك بننوو،
دەنووستن ئا ئەوەنده مومارەسەك كردبوو پێغەمبەر صلى هللا علیە وسلم.
لۆی لە بوخارك حادیثەكی غەرینب هەیە ،دوو مەالئنیكەت چەنند جنارم ئیعنادە كنرتەوه ئنەوه ،لەبەر
ئەوەك كە پێغەمنننبەر صنننلى هللا علینننە وسنننلم چاویشنننی بنووسنننتبا قەلبنننی نەدەنووسنننت ،لە بنننۆ زینننادەك
مومارەسە ،دوو مەالئیكەت هاتن هەریەكە ئیشەكیان هەیە وەضیفەیە جیهازك پێیە تەمەشاك قەلبنی
ئینسان بكا ئەویتكەیان ئەو جیهازەك پ نییە ،هەریەكە مەالئیكەت ئیشى خاصی خۆك هەیە ،وەضیفە
و مەڕاتبی خۆیان هەیە ،ئی دووەم بەیەكەمی گۆ ،گۆتی :صاحب نائم ،پێغەمبەر صلى هللا علیە وسلم
عننەال ئننەسنناس نووسننتیە ،ئننی یەكەم گننۆتى :نننەء نننەنووسننتییە ،گننۆتی نووسننتیە بننرام ،نەنووسننتییە ،كننو
ئیسپات دەكەك نەنووستیە؟ گۆتی :وەرە تەماشاكە جیهازك پیشاندا تەماشا دەكا قەلبی پێغەمبەر صنلى
هللا علیە وسلم ،هللا هللا دەرێ ،نەنوستیە.
لننۆی بنناوەڕ بننكەن ئەو شننعورە دروسننت ببننی بە ئیسننتیمڕاڕ ،لە داخیلمننان هەمننوو وەقننتە مەشننغولى
نووسینین داخیل هەر لەگەر (أهلل)یە جل جاللە ،لە ئیمتیحان هەر (هللا) مەوجودە ،لە كڕین و فرۆشتن
هەر (هللا) مەوجنودە ،سننەیارە داژۆك هەر (هللا) مننەوجوده ،ئننائەو حنالەتەیە ئیمننان حەیەویەتننی ئیمننان
ئیحسنناس بە وج نودك رب العننالمین ،عننیالقەك ئیجننابی لەگەر رب العننالمین ،ئەو وەقتننی ئەمە فیعل نەن
تەطبیقی قوڕئان دەكەین بە سەتا سەت ،بەب نیسەبی میئەوك.
رب العالمین بەمنی ئەمر كردیە صادق بین لەگەر وك ،ئەگەر ئیمانمان لەگەر وك كامینل بنی صندق
ناكەینە نیسەبی میئەوك ،برێین لەگەر كابراك مەسیحی با قیچە صادق بین ،قەیدك ناكا أصنول فقنە
مەجالی داین  ،الحرب خدع  ،بیست و چنار سنەعات ئەمە لە حەڕب دایننە لەگەر كنابراك مەسنیحی،
وهت دەگەین ،سەبر سەبر ئەوە سەحب دەبنی لە بنۆ عەوامنیش ،سنەبر سنەبر سنەحب دەكەینن لنۆ نناو
موئمینیش ،موسڵمانیش ،با لەگەر موسوڵمانیش درۆێ بكەین قەیدك ناكا ،قەضیەكە ئەصلی قەضیەى
چییە؟ لەگەر (هللا)ك ئەمە صادق نینە ،لەگەر (هللا)ك صادق بین مەوضوعەكە عەكس دەبی صدقمان
لەگەر ئینسان ،بیئە ،موجتەمەع ،بائەمن صادق بم لە گەر كوفریش ،صادق بم درۆك نەكەم لەگەرك،
چونكى رب العالمین ئەمرك پ كردیمە.
ئەمما الحرب خدع ف مكانە ،لە ئەسناك حەڕب فیعلەن خندعە دەكنرێ لنۆی مەثەلنەن تەماشنا كەن
عالەم ،عالم هللا ،بابمان ،خزممان ،ناسیارمان ،كو تەمەشاك بەعضە شنەرائیحی دینن دەكەن ،لە شنێخ
13

و مەال و صننۆفی و حنناجی و سننەید و دەروێننش ،ئەوهنناش تەماشنناك مە دەكەن ،بە نەفسننی ئوسننلوب،
ئەمە نەمننان تننانیە خەطەئننی وان لننە خۆمننان ئیعنناده نننەكەینننەوه ،ئیننزاحە كەیننن ،نەفسننی خەطەواتیننان
مەثەلەن ئەو دەرێ بەقسەم بكە بەعەمەلم مەكە ،مامی من ،پلكی منن ،تەماشنا دەكنا ئەمنن لەگەروینش
درۆی دەكەم ،لۆ؟ چونكی ئائەوم بە كابرایەكی هاكەذایی خاریجی ئیمان دانایە ،تەحلیلی درۆم كردیە
لەگەرى.
مەثەلەن هەتا مەواعیدمان قەضیەكە چییە؟ لە بیدایەتى دیسان دێینەوە سەر بیدایەت قەضنییە ئیمنانی
ئەو قوڕئننانەیە ،ئیمننانی (محمد)ییننە ،ئەگەر وەكنو پێغەمننبەرك وەكنو صننەحابەك ئەمننن ئیحسنناس بننكەم
هەموو وهقتە رب العالمین رەقیبە ،هللا خالق دائیمەن ،هللا سەمیع دائیمەن ،هللا بنەصنیر دائیمنەن ،هللا
عەظیم دائیمەن ،هللا موهەیمن دائیمنەن ،ئەو وەختنی ئیحسناس بە گچكەینی خنۆم دەكەم ،فیعلنەن ئەمنن
تەحتە ڕیعایەتی رب العالمین تەحتە سەمع و بەصەڕك رب العالمین ،ئەو وەختی كنو خەطەء دەكەم،
كنو گوناهن دەكەم ،هەمننووك لە گەر رب العنالمین بەینمننان تەواو نینیە ،لنۆ؟ چنونكی مەنضنورمان لننۆ
ئیمان قوڕئانی نییە.
كە دێین تەمەروسی ئیمان دەكەین وەكو پێغەمبەر صلى هللا علیە وسلم تەمەروس ناكەین ،وەكنو كنو
تەمەروس دەكەین ،باوەڕ بكەن ئێستا چەند نەفەر لێرە مەوجودە تەعریفی ئیمان بكەینن ،هەریەكنە بە
داخیلنی خنۆك هنا نە بەزمنان ،هەریەكە نەوعە تەعریفەكنی ئیمننان دەكنا ،ئێسنتا جیهنازە هەبنی بن
قەلبمان كەشف كا بزانی مسنتەواك ئیمنان و ڕەنكنی ئیمانمنان كنوە ،لەوننی هەریەكەمنان لەو ئیماننانە
موتەغننایره ،هەریەكە نەوعەكننە لەونننی عیلم نەن پێغەمننبەر ص نلى هللا علیننە وسننلم یە لەون بننوو ،وه
عەینی لەونی تەحویل كرد لە بۆ صەحابە ،بەچ تەلوین كرابوو بە لەونی قوڕئانی.
بننا ئیعننادەكی سننەریع ،بەواسننطەك سننەمع ،بەواسننطەك بەصننەڕ ،ئیمننان لە قەطنناطی كننەونی تەحویننل
دەكرێ لە بۆ عەقل ،مومارەسە دەكرێ ،كەین ؟ شەو (قم اللیل إال قلیال نصنفە أو انقن

مننە قلنیال أو

زد علیە ورتل القرآن ترتیال) (سور المزمل-أی  )1،2،3،4بە شەو دەكرێ ئەوە ،هەتا هللا جل جناللە
بە ئەسماء و ئەفعالى حەقیقنی لە نناو داخیلنی منوئیمن تەثبینت نەبنی ،ئەوینتكە هەمنووك بناوەڕ بنكەن،
هننەمووى تەفەنننون و دبلۆماسننییەتە لەگەر عننالەم دەكننرێ ،نە لەگەر رب العلمننین ،چنننونكی رب
العالمین خنۆك منوهەیمینە لەسنەر قلنوب( ،یعلنم خائنن ا عنین ومنا تخفن الصندور)(سنور غنافر-أین
 ،)17ئەها چاو سەدوو هەشنتا دەرەجە دەبیننی ،ئەمنن حەڕهكنە بەدەسنتم دەكەم چناوم لەنكنۆیە ،ئەممنا
دەسننتى خننۆم دەبینننم ،ئننائەوەیە بەو نننەوعەك ئەمننن تەمەشنناینكۆ كەم ئائەوەننندەش ببینننم ئەوه(خائننن
ا عین)ە ،خیانەتی چاوك لە قوڕئان ناوك (رب العالمین)ك بەو نەو عەك ناونایە (خائن ا عین).
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والعیاذ باهلل سافیرە لێرەبی ،ئەمن تەماشا دەكەم ئەمما شعورم لەكننەویە ،دەزاننم مەثەلنەن ئەوەنندەك
لەبەر كردیە ،فوالنە فوالنە ئەمما چاوم لە موقابیلیشە ،رب العالمین ئنا ئەوەش موحاسنەبە دەكنا ،یعلنم
باشە بزانم فیعلنەن رب العنالمین جیهنازك ئەوەنندە بەقنووەتە ئنا ئەو لەحەضناتانە ،هەرچنی خەتەرەینە
بەقەلبی ئینسان (یعلم السر وأخفى)( ،سور طە -أی  ))7باشە سڕ چییە؟ ئا ئەوه ئێستا ئەمە دانیشتینە
هەریەكە لە قەلبنننی خنننۆك شنننتە دەرێ ،بەوەك دەگنننۆترێ سنننڕ ،كەس ناتنننانی ئیطنننیالع بكنننا لەسنننەر
ئەویتكە ،دەزانن پاشی وەش رب العالمین دەزانی ئەتو چ خەتەرەكى بە قەلبت دادێ ،یعلم ،یعلم (وما
تسقط من ورق إال یعلمها)(سور ا نعام-أی .)57
پاشان صیفەتی خەبینرك هەیە رب العنالمین خەبینرە ،مەفهنومی كەلنیمەك خەبینر دەبنی مەڕبنوط بنى
بەصەڕ ،رب العالمین بەواسطەك بەصیڕەك تەمەشناك مە بكنا ،لە عەیننی وەقنت دەبنی سنەمیعی رب
العالمین دخولی كا ،لە قەضیەك خەبیرك ،ئەوانە هەمووك جوملەتەن ئەسمائى رب العالمینن ،ئەگەر
هاتوو فیعلەن ئەمە لەسەر خۆمانی تەنزیل كەین ،توخودا ك لەمە ننابتە مەالئنیكەت ،كن لەمە وەكنو
حەنضەلە كە شەكواك لە بۆ پێغەمبەر صلى هللا علیە وسلم تەقدیم دەكا ،إنما ه ساع فساع  ،ئەگەر
بهاتبننا وفق نى مەطلەبننی پێغەمننبەر صننلى هللا علیننە وسننلم ،ئیمننان حەنض نەلە و ئەمە ئیمانمننان بهینابننا،
لصافحنا المالئكە فی الطروقات ئەوها نابین؟ وه ئەو هاش نەبووینە ئەوان؟
ئەصلی قەضیە دیسان تیكڕاڕ دەكەمەوە ئیمانە ،دەبی ئیمان ئەرضیەك هەبی ،ئیمنان ئەرضنیەكەك لە
داخیلە ،ئەوجە بە مێشكى تێدەگەن ئەنكۆ ،بە عەقل ،بە الشعور ،بە باطین ،بە قەلب ،كەیفی خۆتنانە،
دەبی ئەو ئەرضیەیە هەبی ،ئەو ئەرضیەیە خاوێن بی ،نەقی بی ،لە سەرك بینا دەكرێ شتی لەسەرك
بینننا دەكننرێ ،رب العننالمین هەتننا ئەو قەلننبەك نەبینننی هینندایەت نننادا ،هەتننا ئەو قەلننبەك نەبینننی ئیمننان
تەكوین ناكا ،ئیمان تەنشیئە ناكا.
لۆی حەواجنز لەبنۆ ئیمنان لەقوڕئنان مەجمنوعەكە ،بەسنەریعی لەبۆتنان دەخیننم :یەكەمنین تنەحلیل و
تەحریم ،ئینسان خۆك لەبۆخۆك تەحلیل و تەحەریم بكنا ،مەثەلنەن طنەبعنەن لەنناو دائنیەرەك ئیمنانیش
ئەوە هەیە ،ئەوە نینیە مەثەلننەن كننابرا عننارەق حەڕامە بەحەڕامننی بزانننی بننە حەڕامنیش بیخننوا ،ئەوە
مەوضوعەكە ،ئەمما لەناو دائیرەك ئیمانى زۆر جنار منوئمین تووشنی دەبنی ،شنتە حەاللە حەڕامنی
دەكا ،شنتە حەڕامە حەاڵلنی دەكنا ،بەتەصنەوڕك وفقنی تەصنەوڕك خنۆك ،ئەمثنیلە لەبنۆ وەك زۆره
هەیە ،غیبەت حەڕامە ینان ننا؟ بەقەطعنی ئنایەت حەڕامە موسنولمان تنەحلیلى كنردیە لنۆ خنۆك ،بەچ؟
وهللا قەیدك ناكا ئا ئەوە لە صەفی ئیمانی دەرچووە ،بوهتان قەطعەن حەڕامە ،موئمینین لە بۆ خۆینان
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حەاڵلیان كردیە ،سوء الظن قەطعەن حەڕامە ،لەبەینى خۆمان ئەمە لە بۆ یەكتنرك حەاڵلمنان كنردیە،
ئەوە هەمووك مانیعە لۆوەك فیعلەن ئیجتزازى ئیمانی بێتە سەرێ ،ئەوجە چ جاك گونناهى گەورەتنر
لەوەك ،هەرلەبەینی موئمینین.
كیبر ئایاتی لەسەر هەیە حەڕامە ،مەوجودە لە قەلبی موئمینین ،حقند ،حەسنادەت ،بنوغ

 ،بەتەئكیند

بە ئیثپات مەوجنودە لە نناو قەلبنی منوئمینین هەمنوو نەبنی والعیناذ بناهلل ئەغلەبنی هەیتنی ،مانیعنە لەبنۆ
هیدایەتی تەكمیلنی ،رب العنالمین تەماشناك ئەو قەلنبەى بكنا ئەو سنەوادەك تێندا هەیە ،ئەو میكنڕۆبەك
تێدا هەیە ،هیدایەت نادا ،ئیذهن ئائەو گوناهە مانیعە لەبۆ تەكمیلەك ئیمان و هیدایەت ،ئەوه سەبەبەكە.
سەبەبیتكە ،هەوا ئیتیباع بكرێ ،موئمینە بەدوو هەواك خۆك كەتینە ،هەریەكە لەبنۆ قەنناعەتی خنۆك
لەبۆ مێشكی خۆك مەوضوعەكی دانایە ،مەثەلەن ڕوئیە بەرامنبەر رب العنالمین هەریەكە بەنەوعە
ڕوئیەمان هەیە لە بۆ رب العالمین ئەغلەبیشی هەوایە ،مەثەلەن زۆر جار بە هەموو قەناعەتی خۆم،
كە فیعل نەن ئەمننە جەمننعە دانیشننین بننزانین رب العننالمین تەماشننامان دەكننا بە خننواك غیننبەت ننناكەین
قەطعەن ،ئیذهن ئەمە لەو ئەسنایەك كە غیبەت دەكەین ئیتیباعی هەواك خۆمان دەكەین ،ئەو ئیتیباعی
هەوایە دەبننتە عننائیق لەبنۆ هنناتنە خننوارێی هینندایەتی رب العننالمین ،نننازانم تننێم دەگەن یننان نننا؟ سننەهلە
مەوضوعەكەش.
درۆكردن طەبعەن ئەوانە هەمووك ئایاتی هەیە ،مەثەلەن تەحلیل و تەحڕیم( :إنما النسن ء زیناد فن
الكفر) (سور التوب  -أی  ،)37عیلمەن عەمەلیش بوو كوفر نەبوو خۆك ،ئەممنا كە تنابیعی كنوفر بنوو
كوفرەكەك گەورەتر كرد ،نەسیء ئەوەبوو عەرەب زەمانی خۆك زەمانی قوڕەیش چار مان
شەڕیان تێدا نەدەكرد ،أشهر الحرم :چار مان

هەبوو

بوو شنەڕیان تێندا نەدەكنرد ،عنادك بنوو شنەڕیان تێندا

نەدەكرد ،كە مەقصەدیان بایە لە أشهر الحرم شەڕ بكەن ،حورمەتى چنار مانكەكەینان سنەحب دەكنرد
لە بۆ مانكی دك ،ئیزاحەیان پ دەكرد ،عیلمەن رب العالمین ئەو چنار منانكەك تەحنریم كردبنوو ،لە
قوڕئانیش ئەو چار مانكە مەوجودە ،ئائەو ئیزاحەك حوڕمەتی چار منانكی وهداننى حنوڕمەتەكەك لە
بۆ چار مانكی دك ،یەعنى زەحف كردنی مەفهومی حورمەت لەو چار مانكەك لەبۆ چار مانكی دك
رب العالمین بە كوفرك دانا ،لە قوڕئان عیلمەن خۆشنی عەمەل بنوو ،بەچ؟ ئەوه تەحلیلكنرا تەحنریمە
كە تەحلینننل كنننرا ،چنننار منننانكەكەكە حنننەڕام بنننوو ،محنننرم و فنننوالن و فنننوالن و فنننوالن ،ئەوان هننناتن
حورمەتیان لەوەك سەحب كرد لە بۆ چار مانكی دك.
لەوەك إتباع الهوك لە قیصە

ئایەتی پەنجا( :فإن لم یستجیبوا ل فاعلم أنما یتبعون أهنواءهم ومنن

أضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من هللا إن هللا ال یهدف القوم الظالمین) (سور القص

أی  ،)51ئەو16

گوناهانەك قەلبی ئینسان لە هودایە ،قەلبی موئمینین ،ظەن و حیقند و كیبنر و بنوغ

و حەسنادەت و

ئەوانننە بە هننوداك رب العننالمینە ،ئەوە هەمننووك خۆمننان لەبننۆ خۆمننان عننائیقین فیعلنەن هینندایەتی رب
العالمین نێتە خوارێ ،چ جاك غەیر ،چ جاك كوفر كوفرك مەوجود ،بە هەموو مەداریسی.
مەثەلەن درۆ گوتمان :درۆ س نەوعی هەیە ،درۆك قەلبی هەیە ،درۆك زمنانی هەیە ،درۆك فیعلنی
هەیە ،ئەمثیلەمان لەبۆ هینا ،لۆی رب العالمین لە سنوڕەتی زومەڕ ئنایەتی سن دەفەرمنى( :إن هللا ال
یهدف من هو كاذب كفار) (سور الزمر-أی  ،)3ال یهدف باشە موئمینین لە بەینی خۆیان چەند درۆێ
دەكەن؟ باوەڕ بكەن ئا ئەوەندە تەمەروسنی ئنائەو درۆیەك دەكەك خاصنەتەن لە مەوضنوعی حنوب و
بوغ

 ،ظاهیرەن ئیظهار دەكنا خۆشنی دەوێ ،ئنەممنا بناطینەن حقندك لەگەرك هەیە ،ئەوە لەهەمنوو

نەوعە درۆیەكان خەتەرتنرە ،یظهنر شنیئا ویخفنی أخنرك ،ئەوجە تەقسنیم دەكنرێ ئەو درۆیە( ،كناذب
كفار).
ئیسراف كردن :ئیسراف حەدك هەیە ئەوە هەمووك لە بۆ موئمینین ،لە سوڕەتی غنافر ئنایەتی بیسنت
و هەشت( ،إن هللا ال یهدف من هو مسرف كذاب) (سور غافر-أی .)22
پاشان قەضیەك ربوبییەت و ئلوهییەت و تەوحیند و صنیفات ،منوئمین لە قەضنیەك ئیحیناء و ئیمناتی
رب العالمین موناقەشات بكا ،لە رەزاقییەتی رب العالمین موناقەشات بكا قەناعەتی پن نەین  ،ئەوانە
هەمننووك گننرانن ،گننوتن لەسننەر رب العننالمین ،قوڕئننان بەنەوعە هنناتیە ئەو بننرێ نننەء ئەمننن ئەوهننا
تێدەگەم ئەو قوڕئانە ئەوها هاتیە ئەوە ئیفتیڕائە لە سنەر رب العنالمین ،ئیعتیبنار بكنا بەس فكنرەك وك
بەس قەنننناعەتی وك خنننوا لێنننی ڕازیە وه هەمنننوو قەناعەتەكنننان كنننوفڕە ،ئەوە تەقەوولە لەسنننەر رب
العالمین ،ئیفتیرائە لەسەر رب العالمین ،ئەوە هەمووك مانیعە لە بۆ هیدایەت ،ئەسبابیتكەش زۆره.
ماندك بوون دەبینم لە دەم و چاوهكان ،ئەوە إن شاءهللا حەلەقەك ئەخیرە لە قەضیەك ئیمان ،تەوەقنوع
دەكەم حەقننی خۆمننان دابیتن لە مەوضنوعی سننیڕە ،كننە پیغەمننبەر صننلى هللا علیننە وسننلم بەو نەوعەك
ئیمانی وەرگرتیە ،وە ئەسبابی ئیمان ئەوەیە ،وە وەسائیلی ئیمان ئەوهایە ،پاشان ئەوهاش مومارەسەك
كردیە ،لە فوالن وەقتیش ،ئەوندەش س ساڵی ڕەبەق محمد صلى هللا علیە وسلم بەوەك خەری بووە،
س ساڵی ڕەبەق لە بۆ تەثبیت و تنەئمینى ئیمنان ،لنۆیێش تەماشناكەن پێغەمنبەر صنلى هللا علینە وسنلم
ئینتاجی لەبیدایەت مەحدود بوو ،تەمەشاك مەدینەك بنكەن دەوڵەتنی ئیسنالمى بنە سناڵە تنەئهیل كنرا،
یە ساڵ پێغەمبەر صنلى هللا علینە وسنلم دەولەتنی تەكنوین كنردیە ،بە یە سناڵ جوهندك پێغەمنبەرك
صلى هللا علیە وسلم دەوڵەت تەكوین بووە.
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سێزده ساڵی ڕەبەق خەریكی خۆك و صنەحابە بنووە عەدەدیشنیان سنى صنەحابە بنووینە ،دەبنی چەنند
جوهنندك خنناریجی س نەحب كردبننی لە بننۆ داخیننل ،عەمەل بكننا لە بننۆ داخیننل داخیننل چ داخیلننی قلننوبی
صننەحابەكانە ،لننۆی ئەو نەماذیجننانە دروسننت بننوو ،چ نەوعە ؟ موصننعەب دروسننت بننوو ،عەممنناڕ
دروست بوو ،صوهەیب دروست بوو ،جەعفەر دروست بنوو ،ئەو نەوعە ئیماننە تەخەصوصاتیشنیدا
ئینسان ،ئینسانەكانی داخیلی قەولەبە كرد ،ئینسانەكان شعوریان وفقی داخیل قەولەبە بكرێ ،ماهییاتی
هەیە ،ئیمكانییاتی هەیە ئەو ئینسانە ،رب العالمین دێ صیاغەك عەقلیشی دەكا.
ئەمە ئێستا هەریەكە لە مە مەلەكاتی موعەییەنمان هەیە ،مەلەكنات بەقەد ئەنیشنتاین ،مەلەكنات بەقەد
كۆپەرنیكۆس ،مەلەكات بەقەد نیوتن ،مەلەكات بەقەد كیهان عباس بن فەڕناس ،كیهان ئینسان دەرێی،
چنونكی بنارك تنەعنناال عەقلنی ئینسنان و خەالیەك مێشنكی ئینسننانی هەمنووك بەیە مسنتەوا دروسننت
كردیە ،ئەوك لەمە عاقل تر نەكردیە ،ئەمە لەوك عناقلتر كنردیە ،پێغەمنبەر صنلى هللا علینە وسنلم كنە
ئەو ئیمانەك لە ناو قەلبى صەحابەك دروستكردیە ،ئەوجە رب العالمین هیدایەتی عەقلیشیانی دایە.
لۆی مەثەلەن دوو نەوعە دبلۆماسییەتی هەبووە ،پێغەمبەر صنلى هللا علینە وسنلم لە نناو صنەحابەكان
جەعننفەر دبلۆماسننی بننوو لە مسننتەواك ملننو  ،موصننعەب بننن عننومەیر دبلۆماسننی بننوو لە مسننتەواك
عەشائیر ،ئەوەك لەجێی خۆك دانا ،ئەویشی لەجێی خۆك دانا ،لۆی هیجرەتنی یەكەمنی صنەحابەكان
لە بۆ حەبەشە لەبۆ دەعوە بوو فیڕاڕ نەبوو لە ترسان ،ئەوانەك دەرچوونە چاردە نەفەرەكان كیهانیان
فەقیرو دەست كورت و لێدراینە؟ هەرچاردەیان ئەزیەتیان نەخواردیە ،دینارە قەضنیەكە دبلۆماسنییەت
بووە ،بە واسطەك جەعفەرك پێغەمبەر صلى هللا علینە وسنلم دەولەت دروسنت دەكنا لە نناو حەبەشنە،
دەولەك ئیمننانی بە چ وەیلێهنننات؟ پێغەمنننبەر صننلى هللا علینننە وسنننلم جەعننفەر دادەنننن وەكنننو تنننەلەبەك
مەكتەب  ،ئەتوو ئەگەر نەجاشی ئەوهاك گۆت ئەوها دەلێنی ،ئەگەر فنوالن بنوو ئەوهنا دەرێنی ،لەنناو
مەشاكیلی خۆتان موئمینین لە ناو حەبەشە ،فوالن موشكیلە بو ئەوها حەل دەكەك؟ نەخێنر ،پێغەمنبەر
صننلى هللا علیننە وسننلم مەدرەسننەك نەبننوو ،مەدرەسننەك دبلۆماسننییەت ،مەدرەسننەك حەڕبننی نەبننوو،
مەدرەسەى ئیمانی دروست كرد ،رب العالمین ئەوجە دێ طاقات و قابیلیاتی ئینسانی موئمین تەوجیه
دەكا.
لۆی تەمەشاكەن مەثەلەن ئینسانەكی وهكى عوثمان بنن عەففنان كنو تەوجیهنی عەقلنی دەكنرێ لە بنۆ
ئیقتیصادیات؟ كابرا ملیۆنێرە ،هەرچنی ثنوقلی صنەحابە هنەینە لە مەكنكە لە سنەر شنانی ویە ،چنونكی
أبوبكر تەفەڕوغ دەكا ،صەحابەكانیتكە تەفەڕوغ دەكەن ،باشە ك ئەوانە بەخێو دەكا؟ دەبنی ماددهینان
هەبى پارەیان هەبی ،رب العالمین لەئاسمان ناینتە خوارێ هنیچ ،باشنە كنو ئەو عەقنلە دروسنت بنوو
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عثمان بن عەففان تەفەڕوغ كا ،لە بۆ ئیقتیصاد و تیجارەت؟ پێغەمبەر صلى هللا علیە وسلم فێرك كرد
ئەوها تیجارەت بكا ،كڕین و فرۆشتن ئەوها دەبنی ،دەچینیە شنام ئەوەنندەك دەیننی ،فنوالن شنت دەیننی
ئەوننندە ڕبننح دەدا ،نننەء رب العننالمین هینندایەت دەدا ،ك ن كننو؟ عثمننان بننن عەفف نان ،و موصننعەب بننن
عومەیرو ،جعفر بن ابی طالب ،كا كناوە و كنا سنەفین و كنا هیمنداد ،ئەوانە هەمووینان عقولینان
هەیننە ،كە ئیمننان تەثبیننت بننوو رب العننالمین دێ صننیاغەك عەقلیشننی دەكننا ،ئەو عەقننلە ئننیمە لە دەسننت
(رب العالمین)ه ،ئەو عەقلە بە جەبر و هەندەسە و بە تەحلیلینات تەنمنیە ننابی ،بەئیمنان تەنمینیە دەبنى
ئیمانی حەقیقی.
لۆی تەماشاكەن صەحابە جوللیان كە نەهضەك عیمرانی و حەضارك و عیلمنیش بنوو ،عەقلیشنبوو،
هەر لە جیلی صەحابە و تابیعین دەستی پ كرد ،بەچ؟ كە ئیمان دروست بوو عەقلە كە تەسلیمی رب
العالمین دەكرێ ،رب العالمین تەوجیهی بەشەرەكان دەكا ،لۆی مەثەلەن :ریبعی كە دەستە بەرامنبەر
كیسرا خۆ پێغەمبەر صلى هللا علیە وسنلم فێنرك نەكردبنوو ،كە دەچینیە بەرامنبەر كیسنرا بەونەوعەك
دەچنی ،رمحننت لە دەسننتە زرێنت ئەوهننایە ،شننیرەكەت لە فنوالن جێننیە ،بەسننوارەكەك دەچنی هەتننا بننن
عەرشننی كیسننراك ،حەیننوانەكەت ئەوهننا دەبەسننتی ،چەننند شننەقاوك ڕۆیشنت خەطەوات رمننحەكەت لە
عاردك دەكوتی ،هەیبەت پشان دەدەك.
پاشان تەماشاك قسەكانی ڕبعی بكەن ،كابرایەكی جاهیل و عەوام بووە ،مەككەینى بنادییە ،چ دهرێ:
جئننا هناتین لنخنر العبناد منن عبناد العبناد النی عبناد الواحند ا حند ومنن جنور ا دینان النی سننماح
اإلسالم ،كیهان دبلۆماسی ،كیهان موقاتیل ،كیهان داعی ،ئائەو قسانە دەزاننی ئەورۆ ،باشنە پێغەمنبەر
صننلى هللا علیننە وسننلم لە بننۆ وانە هەمننووك مەدرەسننەك دروسننت كردبننوو؟ یە یە فێریننانی دەكننرد،
ڕبعی ئەگەر ئەتوو چوویە كن كیسراك ئەوها برێ؟ نەخێر ،ك ئەوەك دروست كنرد؟ ئیمنان ئیمنانی
حەق بە رب العالمین ،نە ئیمانە موقەولەب ،ئیمانە صحیح (محمد)ك.
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