سيره17 :
بسم هللا الرحمن الرحٌم
(والعصر ،إن األنسان لفً خسر،اال الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
بالصبر)
والصالة والسالم علی خٌر خلقه محمد وعلی آله وصحبه.
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته.
لهسهر ئٌتتٌفاقى دروسى سابٌقمان ،كه دهرسهكانمان دهرسى ثهقافى نهبى ،ئٌننهما دهرسهك بى فٌعلهن
ئٌمانى ،كه دهردهچٌن شتهكمان تهحصٌل كردبى ،نهك ئٌضافهى بهعزه كهلٌمات و موصتهلهحات،
ئٌننهما كه دهردهچٌن له دهرس شتهكمان پێٌه ،ئهو شته ئهمهى له خوا نزٌك كردبى ٌان ئهمه له خوا
نزٌك بكا ،نهك مهعلوماتمان زٌاد ببى مهفاهٌممان زٌاد ببى ،ئٌدراك و ثهقافهمان تهنمٌٌه بكهٌن،
لهسهوهى ئٌتتٌفاقمان كرد دهرسهكانمان ئٌمانى بى كه لێره دهردهچٌن ئٌحساس بهوهى بكهٌن كه هاتٌنه
ژۆرێ موختهلٌف بوٌنه لهگهر دهرچوونى ،وه لهسهر وهش باسى ئهوهشمان كرد كه لهسهر ئهو
ههموو ئمورانه دروست كردنى كهون وه وجودى ئٌنسان وه ههدهف له وجودى ئٌنسان لهسهر ئهو
كهونهى ،ئٌمان هٌنانه به رب العالمٌن لۆٌه رب العالمٌن له قورئان له سورهتى فاتٌحهوه دهست
پێدهكا ههتا (قل اعوذ برب الناس) ههر بهحس بهحسى ئٌمانه ،وه سٌرهش ئهوهى تهتهببوعى كردبى
له كتوبى سٌره ئهوهى به دووى داچووبى ،وه حهتتا ئهحكامى فقهٌات و مهئمورات به نسبهت
فهرائٌض و ئهركان ،ههتا ئٌمان تهواو تهثبٌت نهبووبى ههتا ئٌمان تهواو ئٌجاد نهكرابى له قهلبى
ئٌنسانى موئمٌن صهحابى ،ئهمرى لهسهر فهرز نهكراٌه به كردن ٌان به نهكردن( ،افعل والتفعل)
كهٌنێ ئٌمانهكه گهٌشته ئهو مستهواٌهى فٌعلهن خودا لێٌان ڕاببٌنى ئهو كابراٌه ئٌمانٌٌهن ئهمرى
خواى به جێدٌنى بهبێ ئهوهى رهقابهى لهسهر بى ،بهبێ ئهوهى شورطه و جاسوس و ئٌستخباراتى له
دوو بى ئهمرى خوا به جێدٌنى ،كه موئمٌنٌن گهٌشتٌنه ئهو مستهواٌهى تهطبٌق ئهووهختى
فهرائٌضٌان لهسهر ئهدا كراٌه.
مهعلومتانه به بهدٌهه له وجود لهسهر كورهى ئهرز حهتتا له مهملهكهته ئٌسالمٌٌهكان وه له
مهملهكهتى خۆشمان تهطبٌق كردنى قهوانٌنى مهوجود ئٌنسان نهوعه ثوقلهك له قهلبى خۆى دهبٌنى،
عادهتهن ئهوه فٌطرهى بهشهره ،قانونى مرور لهبۆ ئٌستٌفادهى ئٌنسان داندراٌه ،ئهمما طهبٌعهتهن

حهز ناكا تهطبٌقى بكا ،كه دێ تهطبٌقى دهكا ضهختهك لهسهر داخٌلى ههست پێدهكا ،كه پێى ناخۆشه
تهطبٌق كردنى قانونى مرور ،ههموو قانونٌتكه ئهوهاٌه ،سهبهبى بهصٌتى ئهوهٌه قانون هاتٌٌه
فهرض كراٌه لهسهر بهشهر لهو وهسهطهى كه ئٌنسان تێٌدا دهژى ،كه فهرضٌش دهكرێ ئهرضٌه و
زهمٌنه نٌٌه لهبۆ ههضم و ئٌمتصاصى ئهو قانونهى ،ئهووهختى ئٌزدٌواجٌٌهت دهروست دهبى له
بهشهرهكهى ،حالهتهكى ئٌزدٌواجى حالهتهكى دوو رووٌى له ئٌنسانهكهى دروست دهبى ،ئهوٌش
موحتهمهله قانونهكهى به مونتههاى دٌققهت تهطبٌق بكا ،ئهمما له داخٌلى خۆى كورهى ئهو قانونهى
ههبى.
ئهمن ساٌقم له ترافٌك الٌت له گلۆپى سۆر ڕادهوهستم ،تهطبٌقى قانون دهكهم ئهمما له داخٌلى خۆم
كورهم ههٌه لهبۆ ئهو قانونهى چونكى سى سانٌٌه ئهمنى تاخٌر كرد له گهٌشتنم لهبۆ ئهو جێٌهى كه
پێوٌستم بوو دهموٌست بگهمێ ،له چ فورسهتهك له چ مهجالهك لۆم رێككهوى شهوێ سهعات دوازده
مرور نٌٌهٌ ،اخود وهختهكٌتكه حهسٌب و شورتهى لهسهر نٌٌه ترافٌك الٌت ،له قانونهكهى دهدهم
موخالهفه دهكهم ،لۆ؟ چونكى لێره كه دێم قانونى مرور تهطبٌق دهكهم ٌان لهسهرم تهطبٌق دهكرێ
زهمٌنه لهبۆ تهطبٌق كردنى ئهو قانونهى دروست نهكراٌه.
لۆٌه ههموو كورهى ئهرض ههموو قانونى بهشهرى وه ئهنضٌمهى بهشهرى موعاناتى لهو نوقتهٌهى
ههٌه ،قهوانٌن پێى تهطبٌق ناكرێ ،سهبهبى بهصٌتى ئهوهٌه؛ ئٌنسانهكان خۆٌان قهناعهتٌان به
قهوانٌن نٌٌه ،ئهگهر هاتوو ئهو قهوانٌنانه صونعى بهشهر بى دهست كراوى بهشهر بى بهشهر
دروستى كردبى حهتمهن دهبى لهبۆ قانونى خواى مهقامهكٌتكه دابندرێ ،لهبۆ قانونى خواى
نهضرهكٌتكه ههبى ،دٌتنهكٌتكه غهٌرى قانونى بهشهر تهمهشاى قانونى خواى بكرێ ،ئهگهر هاتوو
فٌعلهن قانونى خواش وهكو قانونى بهشهر تهطبٌق كرا ئهووهختى له داخٌلى ئٌنسان ئٌستعداد وهكو
ئهو ئٌستعداده نابى كه زهمٌنهى لهبۆ داكوترابى ئٌستعدادى لهبۆ وهرگٌرابى ،لۆٌه به بهصاتهت رب
العالمٌن له ههموو قورئان كه دێ دهٌهوێ قانون له بهشهر تهطبٌق كردنى قانون له بهشهر موسبهقهن
ئهمرى پێدهكا به ئٌمان هٌنان ،ئهوجه ئهو ئٌمان هٌنانه نهوعٌٌاتى ههٌه ،له بٌداٌهت كه ئهمر دهكا
ئٌمام به ربوبٌٌهت بێ ،ئٌنسان ئٌمانى به ربوبٌٌهتى رب العالمٌن بێ ،پاشان ئٌمانى به ٌوم االخر،
رۆژى دواٌى ،ئهوجه پاشان نوێژ هاتٌٌه ،كه ئاٌاتى نوێژ هاتته خوارێ زهمٌنه له قهلبى ئٌنسانى
موئمٌن مهوجود بووه كه خودا واضعى قانونه ،ئائهو ئهرضٌٌهٌه مهوجوده له قهلبى ئٌنسانهكه.
كه ئهو ئٌمانه مهوجود بوو ئٌدى كه دێ تهطبٌقى قانونى نوێژ دهكا ئٌحساس به ئٌزدواجٌٌهت ناكا به
دوو ڕووٌى ناكاٌ ،هعنى له داخٌلى خۆى كه دێ نوێژ تهطبٌق دهكا ئٌحساس بهوهى ناكا نوێژهكه

تهكلٌفه لهسهرىٌ ،اخوت وهكى صوخرهكى تهمهشاى نوێژ بكا ،ئهو حالهته كهٌنێ دروست دهبى؟ كه
فٌعلهن ئٌنسانى موئمٌن ٌهكهمٌن جار ئٌمانى به ذاتى هللا كه (رب) هٌنابى ،پاشان ئٌمانى به ذاتى
ئاٌهتهكانى نوێژٌش هٌنابى( ،امنوا وعملوا الصالحات) ئاٌهتى نوێژ ئهمرى رهببانٌٌه ،ئهو ئاٌهته دهبى
له داخٌلى ئٌنسانى موئمٌن ئاٌهتى نوێژ له داخٌلى ئٌنسانى موئمٌن زهمٌنهى ههبى ،دهبى ئٌمان به
ئاٌاتى نوێژ بٌنى ،ئهوجه ئهو ئٌمان هٌنانه مومارهسهى دهوێ ،حالهتى ئٌعدادى دهوێ ،لۆوهى كه
ههستا لهبۆ نوێژێ دافٌعهك پالپشتهك پارى پێوهنێ ،ئهوٌش داٌنهمۆى ئٌمان هٌنان به ئاٌاتهكانى
نوێژه ،روكنى نوێژ غهٌرى رونكى رۆژٌٌه ،غهٌره روكنى حهجه ،غهٌره رونكى جٌهاده (قتال)ه،
ئهوانه ههمووى لهٌهك مونفهصٌلن.
كه دێ نوێژهكهى دهكا دهبى بوعدى ئٌمانى به نسبهت نوێژ له قهلبى مهوجود بوبى ،ڕهگى
داكوترابى ،لۆٌه كه دێ ههردهستى لهبۆ نوێژ تهكهلوف نابٌنى ئٌحساس دهكا فٌعلهن ئهوه لٌقائهكه
لهگه رب العالمٌن ،نهفسى شت روكنى قٌتالى بهجێدٌنى به نهفسى حالهت و ئٌستعداد پێوٌستى بهوهى
ناكا شهحن بكرێ دائٌمه پهمى لێبدرێ ،بهسهالسهت به طهبٌعٌٌهت بهبێ رتووش ئهداى فهرضهكان
دهكا ،ئهوه موسبهقهن ئهوه موقهددٌمهٌه ههموو دهرس ئهوهى ئٌعاده دهكهٌنهوه ئهمما ههر دهرسهك
به ئوسلوبهك ،لۆوهى فٌعلهن ئٌعداد وهربگرٌن له داخٌلى خۆمان له ئهسناى دهرس لهبۆ صٌٌهغى
وهرگرتنى ئهو ئٌمانهى ،مهقصودمان لهو ئٌمانه دروست كردنى ئهو حالهتهٌه ،ئٌمان حاله ،ئٌمان
واقٌعه له قهلبى ئٌنسان نهك له ضاهٌرى ئٌنسان له قهلبى له ژۆرێى ئٌنسان ،ههتا ئهو قهلبه ئٌمانى
لهناو نهچهقى ئٌمانى لهناو تهسبٌت نهبى ههرچى دهٌكا ضاهٌره ،حهتتا قهناعهتٌشى پێ بێ.
لۆٌه رب العالمٌن دهرسى پێشترێش چهند جار تٌكرار دهكهٌنهوه له قورئان نهٌفهرمووه (ٌأٌهالذٌن
أسلموا) عٌلمهن ئهعمالى ئٌسالم ههموو ئهعمالى ضاهٌرٌٌه ،مهربوته به شهادة و صالة و صوم و
حج و زكاة ،ههمووى ئهعمالى ضاهٌرٌٌه ،دٌاره رب العالمٌن به نهوع ئٌعتراف بهو حالهتهى ناكا به
كهمالى ئهوه بهدئه ،ئهوه فهترهى ٌهكهمه مهرحهلهى ٌهكهمه لهبۆ ئٌنتٌقالى ئٌنسان له كوفر لهبۆ
دائٌرهك موعهٌٌهن ،ئهوٌش؛ ئٌسالمه ،ئائهو دائٌرهٌه حالهكى قهلٌقه نابى زۆر دهوام بكا زهمهنهن
دهبى ئٌنسانهكه نهقل ببى لهبۆ دهوائٌرٌتكه ئهوٌش ئٌمانه ،لۆٌه پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم حهتتا له
ئهحادٌسى ئٌسالم تهقسٌم ناكا تهجزٌئه ناكا ،ئهمما ئٌمان تهقسٌم دهكا ،به مهجموعه رٌواٌهت له
بوخارى و له موسلٌم و صٌحاح مهوجوده كه دهفهرمى :ئٌمان ٌان (بضع وستون) ٌاخود( :بضع
وسبعون) شوعهبى لهبۆ دادهنێ ،چهكمهچه چهكمهچهى لهبۆ دادهنێ ،تهقسٌم دهكا ئٌمان.

ئٌذهن ئٌسالم كلٌلهكهٌه ،فهترهك له فهتهرات ئٌسالم له ئٌنسان مهقبوله( ،بنً االسالم على خمس)
بهحسمان كرد دهرسى پێشرترێ ئٌسالمهكه ئهساسه ،ئهو بونٌهٌه ههر بٌنائهك لهسهر پێنج شت بٌنا
دهكرێ لێدهدرێ ئهوٌش ،ئهو بٌنائهٌه ئێستا ئهو بٌناٌه ئهو مزگهفته موبارهكه لهسه پێنج شت تهئسٌس
كراٌهٌ ،هكهمٌن عاردهكهى ئهو عارده ،ئهوجه پاشان چار ئهساس دٌوارهكانى بێته سهرێ و سهقفى
لهسه دابندرێ ،ئٌسالمهكه ههر ئهوهندهٌه عاردهكه و چار ئهساسهكهٌه ،ئٌسالم شتهكٌتكهٌه( ،بنً
االسالم على خمس) ئهو (على)ٌه شتهكٌتكهٌه.
ئهوجه ئهو ئٌمانه كه ئێستا بهحسى دهكهٌن ئا ئهمهى شهبابى صهحوه و موعاناتمان لێ ههٌه
ئٌزدٌواجٌٌهتمان لێى ههٌه ،وهكى دروسى سابٌق بهحسمان كرد موحتهمهله ئهمه حاشاكى مهجلٌس
سهرٌقه نهكٌن ،زٌنا نهكهٌن ،پٌاو نهكوژٌن ،ئهوانه ئهعمالى ضاهٌرى كهبائٌرن ،ئهما كهبائٌرٌتكه
ههٌه موحتهمهله بٌكهٌن له قهلب ،والعٌاذباهلل وهكو كٌبر كه شٌركه كهبٌرهشه ،ئهما به ضاهٌر ناكرێ
به قهلب دهكرێ ئهوه ،گوناهه كهبٌرهٌه ئٌنسانى داخٌلى كوفر دهكا ضاهٌرهنٌش له ئٌنسانهكهى دٌار
نٌٌه ،حقد ،حهسادهت ،بوغض ،سوءالضن ،ههر ٌهك لهو گونههانه سهحب كهٌن ،غهٌبهت ئهصلى له
قهلبه ،له سوءالضنهوه دهست پێدهكا ،كه ئٌنسان ئٌحساس بهوهى بكا ئائهو ئٌنسانه موئمٌنه ئهو
حالهتهى كرد موحتهمهله طهبعهن به قهلبى خۆم موحتهمهله ئهوه مهقصهدى شتهكٌتكه بى ،بهو
سوءالضنهى دێم نهفسى حالهت نهفسى ئهو حالهتهى ئهو صورهتهى كه دٌتم لهو ئٌنسانهى دێم لهبۆ
موئمٌنهكٌتكه بهحس دهكهم ،ئهوه غٌبهته ،ئهصلهكهى له قهلبهوهٌه ،ئهگهر ئهمن ضهنى خراپ بهو
موئمٌنهى نهبهم ئهو حالهتهى لهبۆ دروست ناكهم ،ئهگهر حالهتهكهى تێدا مهوجود بى فٌعلهن ئهمما
ئهگهر نهبى ئهوه بوهتانه 27 ،حهفتا و دوو جار له غٌبهتهكهى گهورهتره.
باشه ئاٌاتى غهٌبهتٌ( :ا أٌها الذٌن آمنوا اجتنبوا كثٌرا من الظن إن بعض الظن إثم وال تجسسوا وال
ٌغتب بعضكم بعضا أٌحب أحدكم أن ٌأكل لحم أخٌه مٌتا فكرهتموه) [الحجرات  ]27 :لۆ دهٌكهٌن
ئهمه؟ چونكى ئٌمانمان بهو ئاٌاتهى نٌٌه ،حهل چٌٌه ،ڕاسته ئٌمانمان به خواى ههٌه ،ئهمما ئٌمانمان
به وجودى خواى ههٌه ،به كهلٌمهى قورئانى بێى تهعرٌفى وهى بكهى ئهوه مهعرٌفهى پێدهگوترێ،
بێى تهعرٌفى ئهو كهلٌمهٌه بكهى له قورئان پێى دهگوترێ مهعرٌفه نهك ئٌمان( :الذٌن آتٌناهم الكتاب
ٌعرفونه كما ٌعرفون أبناءهم) [البقرة  ]241 :ئٌشارهت لهبۆ پێغهمبهره صلى هللا علٌه وسلم ،ئهوه
ئٌمان نٌٌه ،ئهمه ههر برێٌن خوا مهوجوده ئهمه و ئهو عهنكاوهٌه موتتهفٌقٌن لهسهر ئهو نوقتهٌهى،
عهنكاوهى دٌانان ،ئهوانٌش دهرێن خوا مهوجوده( :ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض) حهتتا
عهنكاوه و ئهبولهههبٌش

( :لٌقولن هللا) [لقمان ( ]72 :قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظٌم ،سٌقولون هلل قل أفال
تتقون) [المؤمنون( ]32-31 :من ٌحٌٌك)؟ (من ٌمٌتك)؟ (من ٌرزقك)؟ (من ٌنزل الغٌث)؟ ئهوانه
ههمووى هللا وهكى مه جواب دهدهنهوه ،باشه فهرقمان چٌٌه لهگهر وان؟ بهس ئائهو نوێژهٌه؟ نهخێر،
ئهو نوێژه معٌار نٌٌه قٌاس نٌٌه ،ئٌذهن دهبى حالهتى پێشى نوێژ ئٌجاد بكرێ له داخٌلى ئٌنسان،
لۆوهى فٌعلهن پێٌبگۆترێ موئمٌن صٌفهتى ئٌمان ئههلى ئٌمانى تێدا ئٌجاد بكرێ ،كه ئهو ئٌمانه
مهوجود بوو ئهوجه ئهعمالى لێ قبوڵ دهكرێ ،ئهعمالهكهش دهبى تهوصٌف بكرێ به صالٌحات:
(الذٌن امنوا وعملوا الصالحات) بهو سێ مهرحهلهٌه ،عهمهل قبوڵ ناكرێ ههتا ئٌمان نهكرێ ،ئٌمان
مهوجود نهبى ،ئٌمانٌش ئٌمانى ئههلى بازاڕ و سهر جاده ئهوه پێٌدهگوترێ فٌطرٌٌهت ،ئٌمان نٌٌه
ئهوه.
ئهگهر ئٌمانمان بهوهى ههبى له كتابى ٌوسف قهرضاوى وجودهللا ئٌسپات بكهٌن هللا مهوجوده ئهوه
كهون ههمووى موتتهفٌقن لهسه وهى هللا مهوجوده ،ئٌلحاد له قورئان به مهفهومى زهندهقه هاتٌٌه،
فهترهكى طارىء بووه لهسهر كورهى ئهرز ،ئٌنسان ههموو وهختهكى ئٌمانى به بوونى خواى
ههبووه ،ئهمما نهك به مهفهومى ربوبٌٌهت و به ٌوم االخر ،ئائهوهٌه موشكٌلهى مه ئهمهى شهباب
لهوهى تێكهتٌنه ،ئهمه بێٌن به كهٌفى خۆمان به قهنهعاتى خۆمان بهعزه مهفاهٌم ٌان بهعزه سهقافاتى
ئٌمانى له داخٌلى خۆمان ئٌجاد بكهٌن به ناوى ئٌمان ،لۆٌه ئهگهر هاتو ئٌمانى خۆمان لهگهر ئهعمالى
خۆمان موقاڕهنه بكهٌن له مٌزانى قورئان دابنێٌن ،تهمهشا دهكهٌن ئهعمالمان زۆرى موناقٌضى
ئٌددٌعائاتمانه.
لۆٌه نهكردنى غٌبهت ئاٌهته ئاٌهتى رهببانٌٌه له قورئان موسبهقهن دهبى ئهمن مومارهسهى پێبكهم ،له
داخٌلى خۆم ئٌمانم بهو ئاٌهتهى ههبى ،كه ئهوه مونكهره ،زهمهنى بهسهر دابڕوا ئهو حالهته ،وهكى
ناوى خۆم كو بانگم كهن به ناوم لهناو خهوتنٌش بێ له حهفت خهوٌشبم ٌهكسهر رادهچهنم ههردهستم،
ئهووهختى به مومارهسه وهملێهاتٌٌه ،عهٌنى ئاٌهتى غٌبهتٌش ئهوها مومارهسه دهكهم كه رب العالمٌن
پێى ناخۆشه ،كه مادهم رب العالمٌن پێى ناخۆشه ئٌذهن نابى بٌكهم ئهمن ،ئهو مومارهسهٌه ئهوجه
سهبر سهبر وهٌلێدێ ئهمن غٌبهتان ناكهم ،نهك ئاٌهتى غٌبهت دابهزێنٌنه خوارێ وهكو ئٌعالنهك وهكو
دٌكۆرهك ،ئهمما پاشان ئهمن بهٌنى خۆم و بهٌنى ئهو براٌانه لهبۆ خۆم تهسوٌغى كهم ،تهمشٌٌهى
بكهم ،به ئهنواع و ئهشكال نهضهرٌات (من ألقى جلباباحٌى عن وجهً فالغٌبت له اواذكر فاسقا بما
فً كٌحضره الناس) تهبرٌرى غٌبهتى خۆم بكهم ،وهكو كو ٌههودٌهكان مهجالٌان وهردهگرت له دٌنى
خۆٌان ئهمهش وهدهكهٌن كأنه دهمانهوێ عٌلهى شهرحهك لهگهر خواى بكهٌن ،عٌلمهن وهبزانم به

ههموو ئٌتتٌفاق و ئٌجماعمان خوا تهفهننون و دٌبلۆماسٌٌهتى لهگهر ئٌستٌعمال ناكرێ ،رب العالمٌن
دٌبلۆماسٌٌهتى لهگهر ئٌستٌعمال ناكرێ ،رب العالمٌن ئٌمانى دهوێ تهئمٌنى دهوێ ،ئٌنسانهكه فٌعلهن
ههموو قهلب و قالبى تهسلٌمى رب العالمٌن كا ،تهئمٌن كا لهكنى ،ئهوجه وهكى جٌهاز وهكى رۆبۆت
(افعل) دهٌكا (التفعل) ڕادهوهستى.
لۆٌه ههموو جٌلى صهحابه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بهو نهوعهى پهروهردهٌانى كردٌٌه،
ئائهوهى كه لهبۆمان بهحس دهكرێ له تارٌخ ،ئهوه ههمووى له سهدا دهى صهحٌحه قورئان ذٌكرى
صهحابه دهكا له قورئان بهحسى صهحابه دهكرێ ئهمه روئٌهمان به نسبهت صهحابه به نسبهت
پێغهمبهر قورئانٌٌه نهك تارٌخٌٌه ،كه قورئان بهحسٌان دهكا( :رضً هللا عنهم ورضوا عنه) دهبى
فٌعلهن صٌفاتى وانه تهئمٌن كردنٌان لهالٌهن (رب العالمٌن)هوه ئٌمان هٌنانٌان به رب العالمٌن لهو
دهرهجهٌهى سهدا سهدى بى موطلهقهن ،لۆٌه خودا لێٌان ڕازى بووه ،خوا لێٌان ڕازى بووه وه
ئهوانٌش له خواى ڕازى بوون پاشان ،ئهوهل جار( :رضً هللا عنهم) له ئاسمانهوه هللا لێٌان ڕازى
بى ،ئهوجه پاشان ئهوانه له خواى ڕازى بن ،ئٌذهن قهضٌٌه ئهصلى ئهو ههموو ئمورانه ،ئهو ههموو
ئهعماالنه ،ههرچى صالٌحات بى بكرێ به ئٌمان دهكرێ ،ههرچى مونكهرات بى نهكرێ به ئٌمان
ناكرێ ،ئٌمان رابٌعه ،ئٌمان دافٌعه ،ئٌمان قاطٌعه و رابعٌشه ،لۆٌه ههموو قورئان له سورهتى
فاتٌحهوه تا سورهتى (قل اعوذ برب الناس) هٌچ عهمهلهك بهحس ناكرێ به چاكه ئٌلال ئٌمان پێش
خسراٌه ئٌلال ،له ههموو قورئان ههرچى بهحسى( :عملوا الصالحات) هاتبى ئٌمانى پێش خراٌه
كوهللن( ،امنوا وعملوا الصالحات) بهو سێ مهرحهلهٌهى ئهعمال صالٌح بى.
نوێژ ئهمه خۆمان نوێژێ دهكهٌن ههموومان شتهكى به دٌههٌه لهكنمان قهناعهتتان بێ چهند ئٌمان
مهوجودبى به رب العالمٌن ئائهوهنده شعورت لهناو نوێژهكهى مهوجوده ،به تهحهددى تهحهددا دهكهم
ههر گهنجهك ههر موسڵمانهك برێ ئهمن نوێژهكهى چار ركهعات به كامٌلى كردم بێ ئهوهى
شعورم البچى ،فٌعلهن ئٌمانٌشى لهو مستهواٌهى نهبى ،له عهٌنى وهختٌش تهحهددا دهكهم ئٌمانهك به
مومارهسه ئٌجاد بكرێ له قهلبى ئٌنسانى موئمٌن ،تهحهددا دهكهم ئهگهر شهٌطان لێى نزٌك ببى،
قسهى پڕو پٌرێژنان نٌٌه ئٌمامى عهلى به تهما بوو نوێژ بكا پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم به تهما
بوو نوێژ بكا ئٌلال وه شهٌطان تانى بگاته شعورٌان و الشعورٌان ،ئهوه ههموو قسهى پٌرێژنانه،
كوهللن دهبى نوێژ لهبۆ خواى بى ،ئائهو چهند دهقٌقهٌه ،عٌلمهن ههموو حهٌات دهبى لهبۆ خواى بى،
ههموو وهختهك ئهمه شعورمان لهكن رب العالمٌن بى ،ههموو وهختهك فهكٌفه لهناو نوێژ! به چ
ئٌجاد دهكرێ ئهوه؟ به ئٌمان ،چ نهوعه ئٌمانهك؟ ئٌمانى قورئانى.

دێٌن سوئال دهكهٌن :ئٌمانى قورئانى كوو دروست دهبى؟ پێشى ئهو سوئالهى ،فهرعهك دهبتهوه
ئهوٌش :ئاٌه فٌعلهن ئهو ئٌمانه ئٌعتٌباطى دروست دهكرێ ٌان قانونى خۆى ههٌه؟ ههموومان ئهمه
دهمانهوێ ئهو نهوعه ئٌمانه ئٌمان به خواى بٌنٌن ،ئهو ئٌمان هٌنانه كو دهبى؟ لۆوهى فٌعلهن
ئهعمالمان صالٌح بى ،ئهوهى خوا ئهمرى پێكردٌنه بٌكهٌن ،ئهوهى خوا ئهمرى پێنهكردٌنه نههى
كردٌٌه نهٌكهٌن ،كوو ئهو حالهته له داخٌلمان دروست دهبى به ئۆتۆماتٌكٌٌهت؟ له جهواب :رب
العالمٌن ههموو شتى لهو كهونهى به قانون و نٌضامه ،ئهو براٌانهى كه مهوجود بوٌنه له دروسى
سابٌق بهحسى ئهوهمان كردٌٌه سونهنى كهونى ههمووى وهقفى نٌضامى موعهٌٌهنه ،رۆژ ههراتن و
رۆژ ئاوا بوون و جاذبٌهتى عارد و مانگ ڕاوهستان و دهورانى و الى اخره ...ههمووى ڕووهك
خۆراك سهحب دهكا ثهمهره دروست دهكا كلۆرۆفٌلى تێدا مهوجوده تٌشكى خۆر و الى اخره...
ئهوانه ههمووى وهفقى قانوناتى موعهٌٌهنه ،ههمووى قانون و نٌضامى خاصى خۆى ههٌه ،عٌلمهن
ئهو ههموو كهونه كلٌلهكه به دهست ئٌنسانه ،چ نهوعه ئٌنسانهك؟ ئٌنسانى موئمٌن.
ئهگهر هاتوو فٌعلهن ئهو ههموو نٌضامه كهونٌٌه وفقى قانون بى ،وه لهبۆ ئٌنسان لهبۆ خاترى ئٌنسان
دروست كرابى ،لهبۆوهى ئهو ئٌنسانه ئٌمان به خواى بٌنى ،ئهوه قانونى ههبى كو ئٌمان نابى قانونى
ببى؟! ههر كهسهك لهو جادهٌهى ههربستى و ئٌددٌعاى ئٌمانٌات بكا چ معٌارهك ههٌه برێٌن فٌعلهن
ئٌمانى فالنى صهحٌحه و ئٌمانى فالنى ناقصه؟ ئٌمانى خۆمان به چ نهوعهك بزانٌن ئهمه ئٌمانمان
برنده ٌان ئٌمانمان نٌوٌٌه پاشى صهحهت و خهطهئى ئٌمان ،ئاخر دهبى ئهوانه ههموو مهعاٌر و
مٌعرار ههبى ،ئهمن بزانم فٌعلهن ئٌمان مهثهلهن( :وإذا تلٌت علٌهم آٌاته زادتهم إٌمانا) كو بزانم ئهمن
(زادتهم إٌمانا) (إذا تلٌت آٌات هللا علٌة) ئهو ئاٌاتى خواى كهونى و شهرعى قورئان لهگه ئاٌاتى
كهونى ئهوه ههمووى قورئانن ئهوانه ،خٌندرا لهبۆ من كوو بزانم ئٌمانم برند بوو ،به چ دهزانم؟
بهوهى رب العالمٌن موسبهقهن فهرمووٌتى( :إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم) باشه (وجل) چٌٌه؟ نازانٌن،
ئهگهر نهزانٌن ئهمه( :إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم) دهبى لهناو قهلبمان ئهو حالهته دروست دهبى ،كوو
بزانٌن فٌعلهن( :وإذا تلٌت علٌهم آٌاته) مهرحهلهى دووهمه( :زادتهم إٌمانا) ،وبالنتجه( :وعلى ربهم
ٌتوكلون) كوو ئهوه دروست دهبى؟ نازانٌن ،لۆٌه حهتمهن دهبى قانونى خۆى ههبى ئهو ئٌمان هٌنانه،
قهواعٌدى خۆى ههبى ،مهعاٌرى خۆى ههبى ،پاشان مٌحرارى ههبى.
مهثهلهن؛ ئێستا ئهمه موحتهمهله خوا نهكا ئهمن تووشى نهخۆشى سوءالضن بووبم دوور لهنگۆ ،كوو
بزانم ئهمن تووشى ئهو نهخۆشٌٌهى بووٌمه؟ ئهنفلهوهنزه بمگرى ئهعراضى ههبى ،ئهنفلهوهنزه
زوكامى ،دهرهجه حهرارهتم برند دهبى ،دهپژمم سهرم دهسوڕێ ،ئهوانه ههموو نٌشانهكانى

ئهنفلهوهنزهى ،دهچمه كن دختۆرى لێم دهپرسى :چته؟ دهرێم :ئهوها و ئهوهاٌ ...هكسهر فلۆئاوتهكم لۆ
دهنووسى ،باشه ئائهوه خهتهره ٌان نهخۆشٌٌهك له قهلبمدا ههبى والعٌاذباهلل داخٌلى جهههنهمم بكا؟
خودا لهبۆ وهى دختۆرى دانابى ئهعراضى دانابى كو لهبۆ وهى دختۆر و ئهعراضى دانهناٌه ،له
عهدالهتى خواى نٌٌه ،ئهمما ئهمه خۆمان جاهٌلٌن ،عٌلمهن ئهوه نهخۆشى قهلبه ،فه حهتمهن دهبى
ئٌمانٌش مهعاٌرى ههبى ،ئٌمان قهواعٌدى ههبى وهفقى ئهو قهواعٌدهى دهبى ئٌنسان ئٌمان بٌنى.
لۆٌهش ئٌمان دهرهجاتى ههٌه لۆٌه ئٌمانى ئهبوبهكر لهگهر ئٌمانى عومهر موختهلٌفه ،ئٌمانى
موصعهب لهگهر عبدهللا بن زبٌر موختهلٌفه ،سعد بن ابى وقاص لهگهر عهمرو بن عاص
موختهلٌفه ،لهناو صهحابه ئهو ئٌمانه حهتتا لهناو صهحابه دهرهجاتى دروست كردٌٌه ،ئٌمانى
مهوجود بووه له مستهواٌهكى ئهوها قٌممه ٌهكسهر كه ئاٌاتى خواى هاتٌٌه تهطبٌقى كردٌٌه ئهو بهبێ
تهرهددود بهبێ ئهوهى سٌن و جٌم بكا ،نهك وهكى من بهرامبهر ترافٌك الٌت ڕاوهستم ئهمما كورهى
ئائهو گلۆپه سۆرهى بكهم چونكى  03سى سانٌٌه تاخٌرم دهكا ،ئائهوه كوفره.
رۆژهك پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم دهفهرمى( :الٌؤمن احدكم) مهجلٌسه دانٌشتٌنه جهماعهت،
نهخشهى لهوهى بى ان شاءهللا ئهوها له خزمهتى دانٌشٌن له جهننهت ،دهفهرمى( :الٌؤمن احدكم حتا
اكون احب الٌه من ماله وولده والناس اجمعٌن) له رٌواٌهتهكٌتكه دهفهرمى( :ونفسه الذى بٌن جنبٌه)
ئهوجه لهو رٌواٌهته ئٌمامى عومهرٌش مهوجود بووه ،ئٌمامى عومهر زۆر صهرٌح بووه ،زۆر
صادٌق بووه لهگهر داخٌلى خۆىٌ ،هكسهر لهناو جهمعهكهى ئهو به زمان دێ ،دهرێٌ( :ارسول هللا
اما من والدى وولدى واموالى نعم اما من نفسى فال ،قال :لم تؤمن) ٌارسول هللا ئهتووم زٌاتر
خۆشبوێ له ماڵم له مندالم له داك و بابم ئا ئهتوم زٌاتر خۆشدهوێ ،ئهمما له نهفسى خۆم نا و(هللا)
نهفسى خۆم زٌاتر خۆشدهوێ ،لۆ؟ چونكى ئهوانهى مومارهسه كردٌٌهٌ ،هعنى ئهگه پێغهمبهر صلى
هللا علٌه وسلم ئهمرى پێبكا بڕۆ مارت بٌنه ههمووى ههمووى دهٌنى ،لۆ؟ له داخٌلى خۆى ئٌستعدادى
وهرگرتٌٌه.
نهك پێغهمنبهر صلى هللا علٌه وسلم پێى برێ ئهمنت زٌاتر خۆشدهوێ ٌان مارت؟ برێ و(هللا)
راوهسته با فكرهكى لێبكهم ،با مودانهشهى مهزندهى خۆم بكهم لۆم دهردهٌنى ٌان نا ،باشه بڕۆ داك و
بابت بكوژه ،ئهمره پێغهمبهر ئهمر دهكا ،لهوێش تهرهددودهك بكا باشه بكوژم نهكوژم بكهم نهكهم؟
(اذا قضاهللا ورسوله) ئٌختٌارٌهت نٌٌه ،ئهوانهى ههموو تهطبٌق كردٌٌه ئهمما قهت خۆى به خهٌارى
دانههاتٌٌه ،پێغهمبهرى له خۆى زٌاتر خۆشبوێ ،مهسهله پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم به جادهكى
دادهڕوا به كوچهكى دادهڕوا لهناو مهدٌنهى ٌان لهناو مهككهى ،له غافلهتى تٌر بازهك ئهوه تٌر لهناو

كهوانهى دادهنێ لۆ پێغهمبهرى باوێٌ ،هكسهر ئهو سٌنگى بداته پێش ،جارێ مومارهسهى ئهو
حالهتهى نهكردٌٌه به شعورى دانههاتٌٌه ،فهرمووى( :ال ٌارسول هللا ،قال :لم تؤمن) ڕاوهستا فهترهك
زهمهنى ،چونكى ئٌمانى عمر له مستهواٌهكى موعهٌٌهنه ،حهتمهن مومارهسهى عمر لهبۆ ئٌستزادهى
ئهو ئٌمانهى ئهو بوعدهى ئهو مونطهلهقهى زهمهنهكى موحهددهدى دهوێ كهمه وهكى مه نٌٌه ،فه
ٌهكسهر ڕاوهستا لهناو مهجلٌس چاوى چوقاند ئٌمانهكهى برند بوو ،ئهو ئٌمانهى له داخٌلى خۆى
ئٌجاد كرد ،فهرمووى( :االن ٌارسول هللا ،پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم جوابى داوه( :االن ٌاعمر)
ئێستا ئٌمانت ههٌه.
ئٌمان حالهته لهناو قهلبى ئٌنسانى موئمٌن،ئٌددٌعائا د نٌٌه ،زۆر جار دهرێٌن ماست نٌٌه بهسهر شانى
ئٌنسانى بێته خوارێ ،حالهكه له واقٌع تهطبٌق دهكرێ تهحوٌل دهكرێ ،لۆٌه فهترهى ٌهكهم صهحابه
موعاناتٌان له ئٌجادى ئهو حالهى بوو ،به سێزده سااڵن دهولهت تهكوٌن بكا دهولهت تهئسٌس بكا
دهولهت به ههموو موقهوٌماتى دهولهت ،به وهزارهتى دٌفاعى ،ئٌقتٌصادى ،ئٌجتٌماعى ،تهربهوى،
عٌلمى ،ثهقافى ،فٌكرى ،ههمووى ...له مستهواى ئهوڕۆ ،ئهمما به پێنج سااڵن ههتا ئهو حهفتا ههشتا
نهفهرهى دروست كا ،دهبى پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم خۆى چهند جوهدى صهرف كردبى حهتتا
ئهو حالهته دروست بكا له داخٌلى ئٌنسان؟ ئهوٌش چٌٌه؟ ئٌمان.
دێٌن ئهوجه ئهو ئٌمانه كوو دروست دهكرێ؟ به من صهراحهتهن قهضٌهكه مهٌممه ،لۆٌه دٌسان
تٌكرار دهكهمهوه ئهمه ان شاءهللا ههموومان ئهو جهمعه ببٌنه جهمعى موئمٌنٌن ،وه ببٌنه نهوادٌر وه
نهٌاشٌن و عهالمات بٌشارات لهبۆ صهحوه ،صهحوه له دائٌرهى صهحوهوى ئٌسالمى نهقل كهٌن
لهبۆ دائٌرهى صهحوهى ئٌمانى ،بگهٌنه ئهو مستهواٌهى فٌعلهن ئائهو ئهرزٌٌهمان لێ دروست بكرێ
ههتا ئهوامٌرى رهببانى جهماعى لهسهر مه تهطبٌق بكرێ( :ولتكن منكم أمة ٌدعون إلى الخٌر
وٌأمرون بالمعروف وٌنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) [آل عمران  ]234 :حهتتا ئا ئهمه ئهو
جهمعه وه جموعٌدى ئهوها ئهو تهشكٌالنهى لێ دروست نهكرێ ،وهبزانم ئهمه ههموو سٌن و جٌمه
دهٌكهٌن له بهٌنى خۆمان ههموو مراوهحهٌه دهٌكهٌن.
نوقتهى ٌهكهمٌن لهبۆ قهضٌهى ئٌمان :دهبى ئهرضٌٌه ههبى زهمٌنه ههبى عاردهك ههبى ههتا ئٌمانى
لهسهر بٌنا بكرێ ،له بهدهنى ئٌنسان عاصٌمه قهلبه ،له بهدهنى ئٌنسان عاصٌمهى ئٌنسان قهلبه،
ئهگهر له قهلب ئٌنقٌالب كرا ههموو بهدهن تابٌعٌتى ،طهبعهن ئهو قهلبه نهك ئهو قهلبه مادهى كه خٌن
دهفع دهكا ،وهزنى ئهوهنده سێ سهد و قسور غرامه نهء ،ئهمن ئێستا قسان دهكهم ئهنگۆ لهناو داخٌلى
خۆتان حٌوارات ههٌه ،بحور ههٌه بهعزه كهس بهحره تهراقوم دهكا ،مهداى نسبهتى وهرگرتنى ئهو

قسه ئائهو ههموو بٌنه و ببهٌه قهلبهكهٌه ،رب العالمٌن له قورئان زۆر جار به فوئادى ناو هٌناٌه،
زۆر جار به لوببى ناو هٌناٌه ،ئهوجه ههر چبى مشكٌله نٌٌه ،مهٌم جارێ ئهمه ئٌعتراف بكهٌن ئائهو
ئٌمانه وهكو ئهو مزگهفتهى دهبى عاردهك ههبى لهسهرى بٌنا بكرێ ،ئهو عاردهش له ژۆرێٌه لهناو
داخٌلى ئٌنسانه ،له موخهٌخه ،لهناو سهره ،له سٌنگه ،لهناو زگه ،موشكٌله نٌٌه لهسهروهى ،ئهمما
دهبى ئائهو زهمٌنهٌهى لهبۆ ئهمه ئٌسپات بكهٌن كه دهبى زهمٌنه ههبى لهبۆ ئٌمان ،ئهوه نوقتهى
ٌهكهمه.
نوقتهى دووهم :ئهو ئٌمانه رب العالمٌن ئٌعتراف بهو زهمٌنهٌهى ناكا بهو ئهرضٌٌهى ناكا ههتا
ئٌندٌفاعات و تهفاعوالتى خهٌرى تێدا نهبى ،خٌر باالطالق ،بالجموع ،كهلٌمهى (خٌر) چاكه ،باشه
چاكه لۆ خۆى؟ چاكه لۆ بهشهر؟ چاكه لهبۆ موئمٌنٌن؟ چاكه لهبۆ حهٌوان؟ چاكه لهبۆ نهبات؟ لهبۆ
جهماد؟ لهبۆ كهون؟ له جهواب دهرێٌن :چاكه لهبۆ ههموو كهون ،دهبى عاردهكه ههبى نوقتهى
ٌهكهم ،قهلبهكهٌه ،پاشان قهناعاتى داخٌلى ئٌنسانهكهى لهبۆ ههموو وجود چاكهى بوێ خهٌرى بوێ،
لۆٌه رب العالمٌن دهفهرمى( :لو علم هللا فٌهم خٌرا لهداهم) بهس رب العالمٌن بهس قٌچهك خهٌرى
لهو قهلبهى ببٌنى ئٌلال ئهسبابى هٌداٌهتى لۆ داوێ ،وهكى دهرسى پێشترێ گوتمان ئهگهر هاتو رب
العالمٌن مهسهلهى كوردى خۆمان ههتا چٌاى نهبٌنى جێٌهكهش سارد نهبى بٌئهكه بهفرى ناوێتێ،
ههتا ئهو ئهرضٌٌه نهبى ئهوه نوقتهى ٌهكهم ،پاشان ئهرضٌٌهكهش مهبنا نهكرابى به خهٌر لهبۆ
ههموو وجود كه بهشهر جوزئه ،بارى تهعاال هٌداٌهت نادا.
دهفهرمى له سورهتى ئهنفال ئاٌهتى حهفتاٌ( :ا أٌها النبً قل لمن فً أٌدٌكم من األسرى إن ٌعلم هللا فً
قلوبكم خٌرا ٌؤتكم خٌرا مما أخذ منكم) [األنفال  ]23 :كافره ئهسٌر كراٌه له دهستى پێغهمبهرٌه( :قل
لمن فً أٌدٌكم من األسرى) له دهستى پێغهمبهرٌٌه ،كافره و به ئهسٌرى گٌراٌه ،رب العالمٌن رهقٌبه
لهسهر قهلبى ئهو كافرانه ئهو ئهسٌرانه ،تهمهشاٌان دهكا ئٌتتٌصالى موباشر بهرقٌٌهن له ئاسمانهوه
جبرٌل دێته خوارێ (امٌن السماء) لهسهر پێغهمبهرى صلى هللا علٌه وسلم ،برقٌٌه وهردهگٌرێ ،چٌٌه
برقٌٌهكه؟ رب العالمٌن دهفهرمى :به ئهسراٌهكان بلێ ئهگهر هاتوو فٌعلهن لهناو قهلبتان خهٌر ههبى
خودا خهٌرتان دهداتێ ،خهٌرتان به نسٌب دهكا ،ئهعظهمى خهٌر چٌٌه؟ هٌداٌهته ،ئهعظهمى خهٌر له
وجود هٌداٌهته( :إن ٌعلم هللا فً قلوبكم خٌرا ٌؤتكم خٌرا مما أخذ منكم) ئٌذهن قهضٌٌه دهبى زهمٌنهكه
ههبى وه زهمٌنهكهش تهصفٌٌه كرابى ،باشه ئهوه ئهمه چ بكهٌن لهوهى چ بكهٌن؟ له جهواب ئهوهٌه:
ئهمه بێٌن تهمهشاى قهلبى خۆمان بكهٌن ،ئاٌه قهلبمان ههٌه ٌان نا؟ ئهو فوئاده ئهو شعوره ئهو
الشعوره الى اخره ...له عٌلمى نهفس چى ناو لێدهنێ لێبنێ موشكٌله نٌٌه ،ئهمما ئهو حالهته لهناو

قلبى مه لهناو داخٌلى مه لهناو بهدهنى مه ههٌه ٌان نا؟ ئهگهر نٌٌه با كهشفى كهٌن با جوهدى لهبۆ
صهرف كهٌن ،ئهگهر بوو ئهوجه بزانٌن ئائهو قهلبه ئائهو داخٌله چ نهوعه بهحرهكه؟ چ ئهلوانى
تێداٌه؟ چ نهوعه ئهشٌاء و مشاكٌل و موعانات و فٌتهنى تێداٌه؟ با ئهوهش كهشف كهٌن ،كه كهشفمان
كرد ئهوجه پاشان وهكو سهعاتى كارهباى تهصفٌرى دهكهٌن دهٌهٌنٌنه سهر صفر ،لۆوهى فٌعلهن
قهلبهكهمان ببته حٌادى ،ههموو كهونمان خۆشبوێ ،ههموو نهباتمان خۆشبوێ ،ههموو جهمادمان
خۆشبوێ ،ههموو حهٌوانمان خۆشبوێ ،ههموو ئٌنسانمان خۆشبوێ حهتتا كافرٌش ،حهتتا ئهو شعوره
لهناو داخٌلمان دروست نهبى بوغضهكه تهبهررٌٌهكه دروست نابى له بٌداٌهت ،ههتا شعور حوب
لهبۆ كافرٌش دروست نهبى نابٌه سهبهبى هٌداٌهتى ،ههر له بٌداٌهت موسبهقهن له جٌاتى خوا رب
العالمٌن موحاسهبهى دهكهى دهبٌه حهسٌب حوكمى دهكهى تهكفٌرى دهكهى بهجێى دێلى ئٌهمالى
دهكهى.
لۆٌه لهبۆ پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم جائٌز نهبووه كورهى ئٌلال ئائهوانهى له قهلبى داههبى كه
رب العالمٌن له قورئان ذٌكرى كردٌنه ،وهكو وهلٌد وهكو ابولهب و ئائهوانه ،ئٌذهن ئائهو ئهرضٌٌه له
قهلب دهبى مهوجود ببى ،ئهو زهمٌنهٌه ماده ئهوهلى له قهلب لهبۆ خهٌر لهبۆ حوب مهوجود ببى،
ئائهوهٌه مادهى ئهوهلى رب العالمٌن ئهوجه( :ولو علم هللا فٌهم خٌرا) (األنفال( )70 :إن ٌعلم هللا فً
قلوبكم خٌرا ٌؤتكم خٌرا مما أخذ) (األنفال )23 :ههتا ئهو حالهته دروست نهبى شتى لهسهر بٌنا
ناكرێ ،ئهوجه ئهگهر ئهو قهلبه مهوجود بوو ئٌستٌعدادى ئٌنسان مهرحهلهى سێٌهم لهبۆ وهرگرتنى
ئاٌات عٌالقهكى ئٌجابى بهٌنى خۆى و بهنى كهون دروست دهبى ،عٌالقهكى ئٌجابى
موغناطٌسٌٌهتهك بهٌنى خۆى و بهٌنى ههرچى دهبٌنى له ههموو ئاٌاتى كهونى ،وه ههرچى دهبٌستى
له ههموو ئاٌاتى كهونى ،پاشان ههرچى دهبٌنى له ئاٌاتى شهرعى ،ههرچى دهبٌستى له ئاٌاتى
شهرعى ،ئاٌاتى كهونى چٌٌه؟ ئهو ههموو صووهر و تهقاطٌعانهى كه له كهون مهوجوده ،چٌا
ئاٌاتهكه ،ئاو ئاٌهتهكه ،ههور ئاٌهتهكه ،بهوانه ههموو دهگوترێ ئاٌاتى كهونى ،كه ئٌش دهكا تهعامول
دهكا پێٌدهگوترێ سوننهى كهونى ،كه تهحوٌل دهبى لهبۆ واقٌع پٌٌدهگوترێ سوننه قانون وهفقى قانونى
موعهٌٌهن ،عٌالقهكى ئٌجابى بهٌنى خۆى و بهٌنى ئهو كهونهى دروست دهبى ،كه ئهو عٌالقهٌه
دروست دهبوو.
ئهوجه مهرحهلهى چارهم :ئٌستٌعدادى تێدا ئٌجاد دهكرێ كه فٌعلهن گێ بداته ئاٌات وه تهمهشاى ئاٌات
بكا ،ئهوه مهرحهلهى چارهمه ،به ئاٌات ئاٌاتى كهونى ههمووى قهطع كا بٌنته بن مٌكرۆسكۆبى
چاوى خۆى كهلٌمهى خهلقى لهسهر تهطبٌق كا ،ئهوجه ئهو حالهته مومارهسهى پێدهوێ ،ئائهو

وهضحه مومارهسهى پێدهوێ دائٌمهن دهبى تٌكرارى كا ،پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم سێ سالى
رهبهق بهو حالهتهى بردٌته سهر ،حهتتا ئهو حالهته لهناو داخٌلى پێغهمبهرى صلى هللا علٌه وسلم
ئٌجاد نهكراٌه ئهمر نهكرا به نوێژ ،ئهو كهونهى ههموو تهقطٌع كردٌٌه لهسهر قهرار و ئهمرى:
(اقرأ باسم ربك الذي خلق) [العلق ]2 :كهون ههمووى قورئانهٌ( ،جب ان ٌقرأه رسول هللا والذٌن
امنوا معه) دهبى بٌخٌنن.
لۆٌه ئهو( :اقرأ باسم ربك الذي خلق) قاعٌدهى ٌهكهمه لهبۆ تهقدٌمى ئهوراق لهبۆ ئٌمان هٌنان،
كهٌنێ؟ پاش ئهوهى موغناطٌسٌٌهت بهٌنى ئٌنسان و بهٌنى كهون دروست بوو ،به چ؟ به واسطهى
ئاٌاتى سهمعى وه بهصهرى ،به چاوٌش ببٌنى به گێش گێ بداتێ ،ئهگهر هاتوو فٌعلهن ئاٌاتى
شهرعى مهثهلهن حهتتا ئٌستٌعداد له داخٌلى خۆى نهبى لۆ گێ دانى ئاٌاتى شهرعى كه قورئانه،
باوڕكهن وهكو بٌال تهشبٌهـ قٌچهك له مستهواى حهسهن زٌرهك زٌاتر مهقام دهداته قورئان ،قٌچهك،
ئهوه دهرێ ئهوه قورئانه ئى خواٌه ئهوهش مهقامى حهسهن زٌرهكٌه ،كه دێ تهعامول دهكا لهگه
قورئان قٌچهك مهقام دهداته قورئان ،عٌلمهن لۆ؟ لهناو داخٌلى خۆى ئٌستٌعداد نٌٌه فٌعلهن تهسلٌم
بوون به ڕوداچون لهبۆ قورئان ،ئهوه لهناو صهفى جاهٌلٌن و صهفى بازاڕ و عامه و جاده ،ئهمما
حهتتا لهناو موئمٌنٌن لهبهروهى ئهو حالهته مومارهسه كوللٌٌه نهكراٌه ،كه دێ گێى له قورئانٌش
دهگرى له بهعزه ئاٌات كهٌفى دێ ،به بهعزه ئاٌات ،به بهعزه شتهكٌتكه كأنه ههر لۆى نهخٌندرێ
باشه ،به بهعزه ئاٌات قهلبى دهكرێتهوه ،ئهوهى لهگهر ههواى دهڕوا ،ئهوهى لهگهر قهنهعاتى
مورتهبٌته ،تهالسوق ههٌه ئهمما ئاٌاتٌتكه نهء گێى لێنٌٌه ،ئائهوه ههموو نهقصى ئٌمانٌٌه،
مومارهسهى ئٌمانى نهكراٌه كوهللن لۆوهى كوهللن قورئان وهربگٌرێ ،به تهسهلسول و به نهوعٌاتى
كه رب العالمٌن له قورئان فهرموٌتى.
مهرحهلهى چارهم :دێ مومارهسهى ههموو مهسموعاتى قورئانى دهكا وه مهسموعاتى كهونى ،پاشان
ئهوهى به چاو دهبٌندرێ له كهون دێ مومارهسهى وهى دهكا،ئسمى خهلقى رب العالمٌن خالقٌٌهتى
(هللا)ى لهسهر مۆر دهكا بالنتجه (هللا)ى لهبۆ كهشف دهبى ئهوه مهرحهلهى تهجذٌرى ئٌمانه له قهلبى
ئٌنسانى موئمٌن ،ئائهوهٌه ئهو مهرحهلهٌه پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم موعاناتى زۆرى لێدٌتٌٌه و
ئهمرى پێكراٌه( :قم اللٌل إال قلٌال ،نصفه أو انقص منه قلٌال ،أو زد علٌه ورتل القرآن ترتٌال) لهوهى
پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم موعاناتى بووه ،ههرچى جوهود لێى مهطلوبه له پێغهمبهر صلى هللا
علٌه وسلم ئائهلهو حالهتهى بووه ،لۆٌه له ئهواخٌرى عههدى مهدهنى( :إن ربك ٌعلم أنك تقوم أدنى
من ثلثً اللٌل ونصفه وثلثه وطائفة من الذٌن معك وهللا ٌقدر اللٌل والنهار) (المزمل )73 :له

مهراحٌلى نٌهائى مهدٌنه ئهو ئاٌاته هاته خوارێ تهكمٌله كرا ،ئٌذهن دهبى ئٌمان حال بى له داخٌلى
ئٌنسان مومارهسه بكرێ.
ٌهكهمٌن جار ئهگه زهمٌنه نٌٌه زهمٌنهكه كهشف بكرێ ئٌستكشاف بكرێ وهكو كۆلۆمبس ،كو
ئهمرٌكاى دٌتهوه جنوب ئهفرٌقٌاى كهشف كرد ئٌنسانى موئمٌن ڕۆژێ نٌو سهعات دانٌشى تهمهشاى
قهلبى خۆى بكا ،ئهو قهلبه به كهٌفى خۆى بڕوا ،دهچته بازاڕ دهچته ئۆرزدى دهچته بهغداٌێ دهچته
ئهفغانستان نابى جلهوى بگٌرێ؟ كه به كهٌفى خۆى دهڕوا ئهوه قهلبهكه مهتروكه موهمهله داخٌلهكه
فوئادهكه مهتروكه ،دهبى كهشفى كا پاشان جلهوى بگرى ،پاشان ئهوجه تهصفٌرى كا بٌكاته صفر،
ئهوجه خهٌرى تێدا دروست كا ،كه خهٌرى تێدا دروست كرد ئهوجه مهحاوهله بكا به واسطهى
مهرئٌات و مهسموعات ئٌجادى ئهو حالهتهى بكا له داخٌلى خۆى ،ئهوجه رب العالمٌن ئهو حالهتهى
تێدا دهبٌنى دێ هٌداٌهت دهدا ،نهخۆ هٌداٌهت نٌٌه ،ههر چ نهوعهكى هٌداٌهتى درابى هٌداٌهتى
ثهقافٌٌه هٌداٌى ئٌمانى نٌٌه.
لۆٌه ئهمه رب العالمٌن عٌتابمان لێدهكا له قورئان( :أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)
(البقرة )32 :ئهها حهزى لێٌه گێ له بهعزه ئاٌاتى قورئان بگرى ئهمما حهزى له بهعزه ئاٌاتٌتكه
نٌٌه گێ بداتێ ،نهك خۆى كورهى ئهو ئاٌهتانه دهكا ههر خۆى طهبٌعهتهن دڵى لۆ ناچى ئهو
مهجموعه ئاٌاتهى گێبداتێ ٌان بخٌنى ،لۆٌه زۆرٌمان موحتهمهله بهعزه سورهمان لهبهر بى
سورهتٌتكهش ئٌهمال دهكٌن ،سهبهب چٌٌه؟ لهناو داخٌلى خۆمان ئهمه ئٌمان وفقى ههواى خۆمانه
نهك وهك قاعٌدهى رهببانى ،كه رب العالمٌن حهتتا ئهو ئهرضٌٌهى نهبٌنى بهو نهوعهى ناٌێ ئٌنداد
بكا و رهحهماتى ئهلطافى ببارێنى لهسهر ئٌنسانهكهى.
ئهوجه كه بهو نهوعهى بوو ٌهعنى وهكو طٌنى صناعٌنهك رببانى رب العالمٌن به واسطهى
مهالئٌكهت بٌناى دهكا ،كهرپوچ و خشتى لێدروست دهكا ،لهو كهرپوچ و خشته رهبانٌٌهى ئهوجه
بٌناٌهكه تهكمٌله دهبى له قهلبى ئٌنسان ئهوجه دهبته موئمٌنى حهقٌقى ،لۆٌه ئهها تهمهشاكهن ههتا
ئهحادٌث پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم دهفهرمى( :الٌسرق السارق حٌن ٌسرق وهو مؤمن ،وال ٌزن
الزانى حٌن ٌزنى وهو مؤمن) چونكى مومارهسهى وجودى (رب العالمٌن)ى تێدا نهكراٌهٌ ،هعنى
فٌعلهن ئهو كابراٌه موسولمانه ئهو موئمٌنه دهٌهوێ زٌنا بكا ،لۆٌه ئٌجماعى عولهما لهسهر ئهوهٌه
ئٌكراهـ لهسهر زٌنا نٌٌه ،لۆ؟ چونكى ئٌرادهى ئٌنسانى لهسهره ،ئٌنسان ئهگهر زهوق و ئٌشتٌهاى
نهبى لهبۆ زٌنا زٌناى ناكا ،ئهگهر هاتوو فٌعلهن ئهو موئمٌنه بٌٌهوێ مومارهسهى زٌنا بكا بهس ئهو
لهحضهٌه خواى له فكر بى ناٌكا ،باشه كوو خواى له فكره؟ لۆٌه زٌناكهى دهكا خواى له فكر نٌٌه،

لۆٌه پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم لێره تهئكٌد دهكا( :ال ٌزن الزانى حٌن ٌزنى وهو مؤمن) فٌعلهن
ئهگه لێره بمرى به كافر دهمرى لهو حالهتهى ،كهٌنێ ئهو ئٌمانه دروست دهبى؟ فٌعلهن ههموو
لهحضهك ئهو ئٌنسانه ئٌحساس به وجودى رب العالمٌن بكا ،خودا سهمٌعه ،خودا بهصٌره ،خودا
رهقٌبه ،خودا خهبٌره ،خودا عهلٌمه ،لهبن دهستى خواٌه چٌلێدهكا؟ كێوهدهچى؟ (اٌن ٌفر؟) ئهگهر ئهو
ئٌحساسه دروست بوو به واسطهى ئهو قهواعٌده ئٌمانٌانه ،ئهووهختى فٌعلهن لهمه لهو چٌنهى لهو
گهنجهى جٌلى صهحابه دروست دهبى ،با ههر ناوى كاوه بى ئهمما ههموو خولوق و تهصهروف و
ئٌمانى موصعهبه ،عبدهللا بن عمره ،ابوذهره ،با كاك سهفٌن بى ناوى ،بهو حالهتهى ئٌمانى حهقٌقى
دروست دهبى ،كه ئٌمانى حهقٌقى دروست بوو ئهوجه رب العالمٌن لێمانڕادهبٌنى ئائهو وعودانهى كه
داٌتٌٌه موئمٌنٌن له قورئان لهبۆمان بێ ،ههتا ئهو حالهته نهبى لهمه ،وعودى رب العالمٌن لهسهرمان
تهطبٌق نابى.
بهصٌتترٌن شت كهلٌمهى نهصر له قورئان كه دهفهرمى( :إن تنصروا هللا) نافهرمى (ان تنصروا
االسالم) نالێ (ان نتصروا جماعه من المؤمنٌن) نهصر لهبۆ (هللا)ٌه بهس( ،إن تنصروا هللا ٌنصركم)
باشه ئهگهر هاتوو خوام نهصرهت نهدابى له قهلبى خۆم لهسهر ذاتى خۆم ،لهسهر ههوا و شهههواتم،
كو نهصرهتى خواى دهدهم لهو واقٌعهى؟ ئهمن لهناو داخٌلى خۆم جارێ موستهسلٌم نٌمه ،لۆٌه
قاسٌترٌن دروس دراٌته صهحابه ،له غهزهوات ،ان شاءهللا ئهگهر خوا عومر بدا و تهوفٌقمان بدا ان
شاءهللا دێٌنه سهر ئائهو قهواعٌده ئٌمانٌانه كه صهحابه خهلهلهكى بهصٌتى ههبووه عقوبهى دراٌتێ،
لۆ؟ چونكى رب العالمٌن دهٌهوێ ئهوانه ببنه نموزهج نموزهجى ئٌمانى لهسهر ئهو كهونهى لهسهر
ئهو وجودهى ،ئٌذهن به تهسهلسول دهبى ئٌستٌكشافاتى قهلبى خۆمان بكهٌن ئهگهر قلبمان نٌٌه ،ئهگهر
هاتوو فٌعلهن قلبمان بوو تهصفٌرى كهٌن بٌهٌنٌنه سهر دهرهجهى صفر وهكى صهحابه.
طهبعهن ئهوه دهورهى پێشترێ پارهكه ئهو بهحسانهمان ههموو كردٌٌه ئهوه تٌكراره ،مهثهلهن
حالهتى دروست كردنى ئٌستٌفسار له صهحابه ،صهحابه كه گهٌشتبونه حالهت تهفصٌرى قهلبى
خۆٌان ،مهثهلهن زۆر شتى طهبٌعى له وجود و له بٌئهى خۆٌان دهدٌت حوكمٌان لهسه نهدهدا ،لهوانه
عهرهبى قورهٌش ههمووى ئٌشٌان هاتو چوو بوو به تٌجارهت موستهورٌد بوونٌ ،ان له
حهضرهمهوت ٌان له شام ،ئهقمٌشه و خواردن و خورما و دانهوێله و ئهو شتانهٌان دههٌنا له مهككه
دهفرۆشا به واسطهى حهج ،ههموو ڕۆٌشتنى شام له طهرٌقى له ڕێى صهحرا بوو ،ههموو
ئٌستٌفادهشٌان ئوسترالب و ههموو قومبازٌان نجوم بوو ،ئاسمان بوو( ،وبالنجم هم ٌهتدون) [النحل:
 ]21ئهو ههموو مومارهسهٌه ئهو ههموو عومره لهگهر ئهستێرهى صهرف كرا ،وهكى دههات

دهبووه موسڵمان ڕادهواستا ،دههاته خزمهت پێغهمبهرى دهٌگۆ :ئائهو ئهستێرهٌه مهوقٌعى چٌٌه له
دٌنى من؟ (ٌسألونك عن األهلة قل هً مواقٌت للناس) ڕادهوهستا ،عٌلمهن قهضٌهكه ماددى نٌٌه
ئاٌهتهكى كهونٌٌه ،وهفقى سوننهتى كهونى ئٌش دهكا ،ڕادهوهستا حوكمى نهدهدا ئهو مانگه ئهوهاٌه و
بهو نهوعهٌه فرانه ...نهء با بچٌن له پێغهمبهرى بپرسٌن بزانٌن ئائهو مانگه مهوقٌعى چٌٌه له
دٌنمانٌ( ،سألونك عن األنفال) (ٌسألونك عن الخمر والمٌسر) حهتتا شتى ئٌعتٌادى بهسهر ژن
دادههات بهسهر ژنى خۆٌان بهسهر خوشك و كچى خۆٌان دههاتن له پێغهمبهرٌان دهپرسى ،لۆ؟
چونكى ههموو قهلبٌان تهصفٌر كراٌه ،موسبهقهن پێشى ئهوهى مهعرٌفه و عٌلمى ههبى له قهضٌٌه
شتى له مێشكى تهطبٌق ناكا شتى له قهلبى نانووسى ،رهشى ناكا پاشان سپٌكاتهوه ئهثهرى بمٌنێ ،نهء
تهصفٌرى دهكرد ڕادهوهستا ،خۆى تهسلٌمى خوا و پێغهمبهرى دهكرد ،پاشان ئهوجه دههات له خوا و
پێغهمبهرى دهپرسى ٌارسول هللا رب العالمٌن جوابى پێغهمبهرى دهداوه و نهقل كا لهبۆٌان ،حهتا ئهو
حالهته تهصفٌره له قهلبى مه مهوجود نهبى فاٌدهى نٌٌه ،كه مهوجود بوو ئهوجه خهٌرى تێدا بٌنا
بكرێ ،لۆوهى فٌعلهن عٌالقهمان ئٌجابى بى لهگهر كهون.
ٌهعنى وهكو پێغهمبهرى صلى هللا علٌه وسلم له بٌداٌهتى نبووهت فهترهى نبووهت مامۆستاى لهبۆ
هاته خوارێ مٌكائٌل جبرٌل فێرى كرد مٌكائٌلٌش مومارهسهى پێدهكرد له رۆژانه ئهوامٌرى
رۆژانه ،مهثهلهن؛ عٌالقهى پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم لهگهر بهردهك ،لهگهر بهرد لهگهر ئاو
لهگهر حهٌوان لهگهر خورما ،پهلك الى اخره ...ههموو شتهك ،له بوخارى و له موسلٌم مهوجوده
دهرێ :له بٌداٌهتى فهترهتى نبووهت بهردهك ههبوو چهند بهكنٌدا چوبام سهالمى لێدهكردم( ،السالم
علٌك ٌارسول هللا) لۆ؟ لۆوهى عٌالقهكى ئٌجابى بهٌنى پێغهمبهر ذاتى خۆى ئٌمانٌٌهن لهگهر ئهو
بهردهى دروست ببى ،جسرهك دروست ببى بهٌنى پێغهمبهر و بهٌنى ئهو بهردهى ،حهتتا پێغهمبهر
ئهو بهردهى خۆشبوێ ،لۆ؟ چونكى تێدهگا پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم سبهى دووسبهى رهسولى
(رب العالمٌن)ه نهك بهس رهسولى ئٌنسانه ههموو العالمٌن ،ئائهو بهردهش جوزئهكه لهو عالهمٌنهى،
ئٌذهن پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم خۆى رهحمهته حهتتا لهبۆ ئهو بهردهش ،كه رهحمهت بوو لهبۆ
ئهو بردهى دهبى عٌالقهى ئٌجابٌبى لهگه ئائهو بهردهى ،به چ؟ به بٌناى خهٌر لهناو قهلبى ،لۆٌه
فهترهى ٌهكهم پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم لهگهر صهحابهكان ئهوها مومارهسهٌان دهكرد.
كه ههردهستان شهوانٌش (قم اللٌل) خۆ نوێژٌان نهدهكرد ،نوێژٌان لهسهر فهرز نهببوو ،باشه (قم
اللٌل) ههمووى (اال قلٌال) دهبى چ بكا پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم؟ سێ سورهت هاتته خوارێ:
(ورتل القرآن ترتٌال) ئٌلال ئائهو سێ سورهتى تٌكرار دهكاتهوه؟ له جهواب دهرێٌن نهخێر شهوى

كامٌل قورئانى كهونى مومارهسه كردٌٌه و خٌندٌتى ،لۆ؟ چونكى عٌالقهكى ئٌجابى لهگهر ئهو
كهونهى لۆ دروست بوو ،تهمهشاى ئائهو بلوبولهى دهكرد وهكى دروسى سابٌق دٌسان تٌكرارى
دهكهمهوه ،تهمهشاى تهٌرى دهكرد ،تهمهشاى بلبلى دهكرد ،ئهو بولبوله حهٌوانه ،ئێستا ئهمه كوو
تهمهشاى بلبلى دهكهٌن؟ عومرى ئهوهندهٌه ،وهزنى ئهوندهٌه ،ئهوهنده فهرخهى دهكا ،ئهوهنده هێلكهى
ههٌه ،هێلكهى وهزنى ئهوهندهٌه ،حهجمى گۆشتى ئهوهندهٌه ،ڕهنكى تهٌرهكهى ئهوهاٌه ،وهكى
دهخٌنٌش به نهوعه سٌنفۆنٌٌهى دهخٌنى ،ئهمه ئهوها تهمهشاى بلبلى دهكهٌن ئێستا ،ئهمما پێغهمبهر
صلى هللا علٌه وسلم نهخێر ئهوها تهمهشاى نهدهكرد ،كوى تهمهشا دهكرد؟ ئهو تهٌره دروست كراٌه،
مهصنوعه ،ئهو ههموو قسهى ئێستا پێشترێ كردم ههمووى له بوعدى فٌزٌا و كٌمٌا ڕادهوهستى،
ئهمما پاشان بوعدهكٌتكه دێ بوعدى ئٌمانى ،ئائهو تهٌره ئهو ڕهنگهى ،ئهو دهنگهى ،ئهو شكلهى،
ئهوها حٌماٌهى حهٌاتى خۆى دهكا ،ئهوها فهرخهكانى گهوره دهكا ،ئهوها شٌرٌان دهداتێ ،ئهوها
رٌعاٌهتٌان دهكا ،ئهوها هێالنهى دهكا ،كێ فێرى كردٌٌه؟ له جهواب دهٌگۆ :هللا ،پێغهمبهر صلى هللا
علٌه وسلم ئهوها تهمهشاى بلبلهكهى دهكرد نهك وهكى مه.
باشه هللا ئهوه خهلقى كرد له هٌچ ،پاشان كێ ئهو شكله جوانهى داٌێ؟ كێ تهصوٌرى كرد؟ دٌسان
بهخۆى ڕادهوهستا دهٌگۆ :هللا ،باشه كێ ئهو دهنگهى داٌێ؟ گهرووى ههر نهوعه بولبول نهوعه
دهنگهك دهردهچى ،نهوعه صٌنفؤنٌهكى خاصى ههٌه ،ئى ئهو نهوعه بولبولهى لهگهر ئى ئهو
بولبولهى مهجموعهٌدى فهرقى ههٌه ،كهنارى لهگهر ئٌتكه فهرقى ههٌه ،سٌنفؤنٌٌهى دهنكى ،باشه
ئهو بولبوله خۆى عهقلى نٌٌه كێ موههٌمٌنه لهسهر دهنگ دهرهٌنانى ههموو وهقتهك؟ ٌهك تێل له
قورگى ئهو بولبولهى قهطع ببى دهنگى نامٌنێ ،باشه كێ ههموو وهختهك ئٌدارهى قوڕگى ئهو
بولبولهى دهكا دائٌمهن ئهو دهنگه دهربچى؟ چ ئاٌاتهكى لهسهر تهطبٌق دهكرد( :سبح اسم ربك
األعلى ،الذي خلق فسوى ،والذي قدر فهدى) دائٌمهن خوا به واسطهى ههٌمهنه و به واسطهى
هٌداٌهت ئسمى هٌداٌهت له قوڕگى ئائهو بلبلهى رٌعاٌهتى ههٌه ،ههموو وهقتهك.
باشه ئهوه پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم دێ دٌراسهى ئهو حالهتهى دهكا ،ئسمى خهلق ،پاشان
تهبرٌئه ،پاشان تهصوٌر ،پاشان هٌداٌه ،پاشان تهسوٌٌه ،ئهو حالهتهى پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم
مومارهسهى دهكرد دائٌمهن ،لۆٌه كه ئٌحساسى كرد پاشى سێ ساالن خۆى لهناو تۆپهكى داٌه
پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم لهگهر صهحابهكان ههموو دهورى مهخلوقاته ،ههموو وهقتهك ئهو
مهخلوقاتانه زٌكرى خواى دهكهن ،مهثهلهن؛ تهٌر ئهوها عٌالقهى لهگهر ئهو تهٌرهى پهٌا كرد ،باشه
تهٌرهكه ههر ئهونده نٌٌه تهٌرهكهش خۆى مهخلوقه كه مهخلوقه عهبده ،عٌبادهتى خواى دهكا،

جوزئهك لهو عهبداٌهتٌٌه تهسبٌحات دهكا ،باشه ئائهو دهنگه خۆشه تهسبٌح بى لۆ پێغهمبهر صلى هللا
علٌه وسلم تێٌنهگا؟ لۆٌه حهزرهتى مٌكائٌل فێره پێغهمبهرى كرد لوغهى تهٌر ،ئائهوهى له قورئان
لهبۆ مه نهقل دهكرێ له صٌفاتى ئهنباء و روسول نهفسى صٌفات له پێغهمبهرى مه مهوجود بووه،
(وعلمنا منطق الطٌر) پێغهمبهرٌش صلى هللا علٌه وسلم (علم منطق الطٌر).
لۆٌه له صٌحاح مهوجوده كۆتر دێ شكاٌهتى لێدهكا شكاٌهتى لهكن دهكا لهكن پێغهمبهرى صلى هللا
علٌه وسلم له دهست مهجموعه ئٌنسانهك ،حوشتر دێ شكاٌهت دهكا لهكن پێغهمبهرى صلى هللا علٌه
وسلم له دهست مهجموعه ئٌنسانهك ،باشه ههر ئهوهنده؟ نهء مومارهسهى نهباتٌشى دهكر ،خورما دار
خورما ئهوه كوو ئائهو ئاوه دهچته سهرێ؟ ئهو خواردنهكو دهچته خوارێ؟ ئهو ڕهگهى كووه؟ ئهو
شكلهى كووه؟ ئهو پهلكهى چ نهوعهكه كرۆلۆفٌل كوو تهحوٌلى ضهوئى دهكا؟ پێغهمبهر صلى هللا
علٌه وسلم مومارهسهى ئهوانهى ههموو دهكرد قٌطعه قٌطعه ...پاشان بلنهتجه عٌالقهى بهٌنى خۆى
و بهٌنى ئائهو دار خورماٌه دروست بوو.
لۆٌه له مهدٌنه له جذع النخل مٌحرابٌان لۆ دروست كردبوو ،كه الٌاندا ئهو مٌحرابه ،صهحابٌٌهكى
نهجار دارهكٌتكهى لۆ دروست كرد ئائهو قهده داره ههتا پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم دهستى
موبارهكى لهسه قهدى دارهكهى دانهنا ههرتهمهرودى كردبوو دهگرٌا هاتوو هاوارى بوو ،له
جومعهكى نهٌهێشت پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم خوتبهى بگاته صهحابى پشتهوه ،ههتا پێغهمبهر
صلى هللا علٌه وسلم نههاته خوارێ له خوتبه دهستى بهسهر سهرى دانههٌنا ههر ناره نارى بوو،
ئهنٌنى بوو ،ئهوه عٌالقهى ئٌمانٌٌه بهٌنى ئٌنسان وه بهٌنى كهون ،كوو ئهو حالهته دروست دهبى؟ به
مومارهسه ،ئهمه مهقطوع نٌنه لهو كهونهى باوڕبكهن ئائهو دٌواره لوغهى خاصى خۆى ههٌه ئهمه
تێناگهٌن ،سهالممان لێدهكا ئهمهى موئمٌنٌن ،ئهمما جٌهازى مه له ژۆرێ مردٌٌه تهحوٌل ناكا لهبۆ
شعور و الشعورمان.
بهصٌتترٌن شت ئێستا ئهو جهمعه موبارهكه لٌره دانٌشتٌٌه دهزانن چهند مهالئٌكهت لێرهٌه؟ باوڕبكهن
به مٌئات و به ئولوف مهالئٌكهت لێره مهوجوده ئێستا ،ئهمه هٌچێكمان ههستى پێناكهٌن ،لۆ؟ چونكى
ئهو قهلبهمان له داخٌل مردٌٌه ،لۆ مردٌٌه؟ چونكى به قهواعٌدى قورئانى ئٌمانى لهسهر بٌنا نهكراٌه،
سالم علٌكم ٌهك ٌهك دێن سالم علٌكم جواب نادهٌنهوه ،عٌلمهن ئهوه عهٌبٌشه ،نهقصهكه له مه ،ئهو
جٌلى صهحابه بهو نهوعهى نهبووه ،ئهو حالهته ئهوجه نهك بهس تهطبٌق نهكردنى ئهوامٌره ٌان
ئٌتائى نهواهٌٌه له مه مهوجوده ،نهء ضوعفه له صٌٌهغى وهرگرتنى ئهو ئٌمانهى ،باشه ئهو حالهتهى

كه ئێستا ئهمه بهحس دهكهٌن ئاٌه فٌعلهن مٌثالٌٌهته ٌان له وجود مهوجود بووه؟ له جهواب دهلێٌن
بهلێ نهك بهس پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم ئٌننهما صهحابهش ئهوها بووه.
له صٌحاح مهوجوده ،ئائهو تلٌكسهى ئێستا فاكسى ئێستا لهكن سارٌه كه صهحابٌهكى پێغهمبهرى
بوو بهعزهك دهرێن تابٌعٌن بوو له زهمانى عومهر وه عومهر لهسهر مٌنبهر ،سارٌه چوٌته مهنطقهى
خوراسان ،لهوێ شهڕێ دهكا ماندى دهبى منطقهكه چٌاٌٌه ،شاخاوٌٌه ،كه ماندى دهبى خۆى و
جوندٌٌهكانى مهجموعهك قٌادى عهسكهرى له پهناى چٌاٌهكى پاردهدهن دووژمن ٌهكسهر ئٌستكشافى
وهى دهكا ،باشترٌن خهرٌطه و خطهى ئهوه دهبى بچى ٌهكسهر قٌادهى لهوێ بنبڕكا ،ئهوجه خۆى و
قاعٌده جنودى ئٌسالمى دهكهون ،فٌعلهن دهٌهوێ وهكى خالٌد بن وهلٌد كوو له دهورى ئوحود
ئٌلتٌفاتى كرد ،ئائاو مهجموعه جوندٌٌه كافرهش ئهوها ئٌلتٌفات بكا ،سارٌه لهوێ بكوژن قٌادى ئائهو
منطقهٌهٌ ،هكسهر ئٌمامى عومهر لهوێ لهقطهكى دێته پێش چاوى ،چٌاٌهك سارٌهى لهبنى نوستٌٌه
ئۆتۆماتٌكٌٌهن بهبێ وهى ئٌحساس بهخۆى بكا هاوار دهكاٌ( :اسارٌة الجبل الجبل) سارٌه له
خوراسانه ،عٌلمهن ٌهكسهر سارٌهش ئٌلتٌقاط دهكا به سهمعى خۆى ،بهخۆدێتهوه به ئاگادێ له خهوێ
رادهچهنى ،تهمهشا دهكا فٌعلهن غربه غربهك ههٌه له گۆڕێ ،خۆى و جوندٌٌهكان ههردهستن
مناوهشهى كافرهكان دهكهن و ئهوان دهكوژن ،به عهشهرات شتى ئهوها لهناو حهٌاتى صهحابه
مهوجوده.
رۆژهك ئٌمامى عوثمان ئهوها دانٌشتٌٌه پاش وهفاتى پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم زهمانى خٌالفهى
عوثمان ،دهفهرمێ( :االن ٌدخل علٌكم احد بٌن عٌنٌه اثر الزنا) دهرێ ئێستا ٌهك دێته ژۆرێ له
نٌوچهوانى ئهسهرى زٌنا ههٌه ،فٌعلهن نهفهرهك هاته ژۆرێ ،صهحابى لهوێ دانٌشتٌنه ٌهكسهر
ٌهقهى كابراى دهگرن دهٌبهنه دهرێ ،به عوثمانٌش دهرێن( :أوحٌن بعد النبوة ٌا امٌر المؤمنٌن؟ قال
ال ،انما فراسة ٌنضر مؤمن بنورهللا) ٌهكسهر كه كابرا هاته ژۆرێ نٌوچهوانى ،ئهها رب العالمٌن
دهفهرمى( :ناصٌة كاذبة خاطئة) ناصٌٌه ئێرهٌه]مامۆستا مهبهستى نٌوچهوانه[ ئٌمان تهقوا زٌاد ببى
نٌوچهوانى ئٌنسان دهخٌندرێ ،فٌعلهن ئهو ناصٌهٌه صادٌقهٌه ٌان كاذٌبهٌه؟ چونكى مهوجوده له
قورئان ،تهحهدداى نهكردٌٌه رب العالمٌن له قورئان ئائهو ناصٌٌه ناخٌندرێ ،ناصٌٌهى موئمٌنٌش
دهخٌندرێ ،ناصٌٌهى كاذٌبٌش دهخٌندرێ ،صادٌق.
به كابراى دهرێن :كابراى تابعٌن بووه تازه دٌاره موسلمان بووه ،دهٌبهنه دهرێن :چت كردٌٌه؟
ئهوٌش شك لهخۆى نابا ،دهى سهبر سهبر تهحقٌقات ،دهرێ :ئهرێ و(هللا) وهكى هاتم ئافرهتهكم دٌت
تهمهشاى قونپانٌم كرد ،پێغهمبهر صلى هللا علٌه وسلم حهدٌسهكى ههٌه دهفهرمى( :وزنا العٌنٌن

النضر) به چ ئهو ئٌمانه دروست بووه لهناو صهحابه؟ به مومارهسهى قهواعٌدى ئٌمانى و قورئانى.

