سيره 61:
بسم هللا الرحمن الرحٌم 
له خزمهتى لهو فهترهٌه ژٌاٌن كه فهترهى قهلهقى و ئٌضطٌڕاڕى بوو ،حالهى نهفسى مورتاح نهبوو
له مهفهومى نوبووهت ،لهو لهحضهٌهوه لهگهرى له خزمهتى بووٌن ههتا فهترهى تهثبٌت و تهطمٌنى
قهلبى پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم لهالٌهن (رب العالمٌن)هوه ئهوٌش بهئٌحائاتى ته ثبٌتى و
تهطمٌنى.
ئهوڕۆ إن شاءهللا عٌنوانى دهرسمان فهترهى بهعدى وهحى و نوبووهته وه ئٌعداد له بۆ فهترهى
ڕٌسالهت ،بزانٌن پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم لهو فهترهٌهى چى كردٌه و به چ مهشؽول بووه؟
مومارهساتى چ بووه؟ عٌالقه و تهوصٌلى ئهو دٌنهى جارێ له ناو داخٌلى خۆى قهناعهتى خۆى
پاشان له بۆ ئهو دهوائٌرانهى كه له دهورٌنه ،تهوصٌل و تهبلٌؽى ئهو دٌنهى وفقى مهفهومى نوبووهت
پێشى ڕٌسالهت.
پێشترێ بهحسى دوو دهرس پێش ئێستا تهفرٌقى به ٌنى نوبووهت و ڕٌسالهتمان كرد ،دوو مهفهومه له
ناوٌهكٌ ،هكٌان له ٌهكى واسٌعتره.
نبووهت ئهوه بوو ئٌنسان ئٌختٌار دهكرێ لهالٌهن رب العالمٌن هوه بهس له بۆ خۆى و دائٌره و
حهلهقهكى ضهٌٌق ،بازنهكى تهسك ،خزم و ناسٌارو ئهقارٌبى خۆىٌ ،اخود ئائهو گوندهى
ئهومهنطٌقهٌهى لێٌه بێ ئهوهى ئهمرى پێ كرابى ئائهو مهفهومه ئهو مهنطوقه دٌنٌه نهقل كا له بۆ
ؼهٌرى خۆى ،ئهنبٌائٌش زۆرن له تارٌخى ئٌسالمى.
ئهمما ڕٌسالهت ئهوهٌه بارى تهعاال كه دێ ئٌختٌارى ئهو ئٌنسانه دهكا ،له عهٌنى وهقت دهشٌكاته
مهسئول لهو زهمان و لهو مهكانهى كه ئهو ئٌنسانه تێٌدا مهوجوده ،وه ڕٌسالهكٌشى دهداتێ ،گچكه ٌان
گهوره ،ئهؼلهبى ڕٌسالهكان مهڕبوط بووه به زهمان به مهكان ،بهس ڕٌسالهى محمد نهبى
كهمهڕبوطه به كهون لهگهر ئٌطالقى زهمان ههتا رۆژى قٌامهت ،بهوهى گوتراٌه رهسول بهوانى
پێشترێش گوتراٌه نهبى.
پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم به هۆردوو فهتره داچووه ،فهترهى ٌهكهم مهڕحهلهى ئٌعالمه كه
نوبووهته ،پاشى ئهو نوبووهتهى ئٌعداد كراٌه له بۆ مستهواى ڕٌسالهت ،نوبووهتٌش مهڕحهلهتهكى
مهدرهسى بووه تهعلٌمى بووه ،پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم رهفع كا له بۆ مستهواى ڕٌسالهت.
لهو بهٌنه حاله قهلٌقٌهى كه پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم تێٌدا مهوجود بووه بهٌنى فهترهى نبووهت
و ڕٌسالهت بهعضه شت روٌداٌه لهوانٌش:
1

بارى تهعاال كه موالحهضهى حالى پێؽهمبهر دهكا صلى هللا علٌه وسلم له ئاسمانهوه ئٌعدادى ئٌمانى
بهنسبهت محمد ،له عاردٌشهوه مومارهسهى ئٌمانى به نسبهت محمد ،له ئاسمانهوه ئهو حالهته ئهو
مستهواٌه له بۆى دروست دهكرێ نهقل دهكرێ له بۆ عارد ،كهفٌلهك ههٌه وهكٌلهك ههٌه له سهر
عارد ئهوٌش رهسولهك مهالئٌكى حهزرهتى مٌكائٌل پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم تهعلٌم و تهفهٌم
دهكا له بۆ ئائهو مستهوا موستهقبهلٌٌهى كه دهبى بٌگاتێ پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم ئهوٌش
مستهواى ڕٌسالهته ،خصوصٌهتى مستهواى پێؽهمبهرى صلى هللا علٌه وسلم لهگهر ڕهسائٌلى دى،
ٌاخود دهبى پێؽهمبهر له مستهواى رهسولٌهتهكى موعهٌٌهن بى موختهلٌفه لهگهر ڕٌساالتى سابق.
ئهوهلهن :ئهو كتابهى كه له بۆى دێ كتابهكهى ئٌجمالى ههموو كوتوبه له ئادهمهوه ههتا ذاتى خۆى،
ههرچى ئٌجابٌٌاتى كٌتابى سابٌق ههٌه له صوحوفى ئادهمهوه پاشان ئهوجه ئهو كتابانهى كه له
قوڕئان ذٌكر كرابن وهكو تهوڕات ،وهكو ئٌنجٌل ،وهكو زهبوڕ ،وهكو صوحوؾ ،ئهوه ههمووى دهبى
له ناو قوڕئان مهوجودبى.
ئٌذهن ئٌعدادى پێؽهمبهر له مستهواى ڕٌسالهت كهڕٌساله كهكٌتاب كه ناوى قوڕئان بوو ٌا موصحهؾ
ٌا ذكر إلى آخره له قوڕئان بهناوى به بٌست و قسور ناو هاتٌه قوڕئان ،دهبى پێؽهمبهر صلى هللا
علٌه وسلم له عهقلى له فههمى له ئٌدراكى له مستهواى ئائهو كٌتابهى بى ،مهثهلهن :بارى تهعاال
حهزرهتى موسا ئٌعداد دهكا له بۆ مستهواى تهوڕات ،عٌسا ئٌعداد دهكا له بۆ مستهواى ئٌنجٌل،
ئٌبڕاهٌم ئٌعداد دهكا له بۆ مستهواى صوحوفى خۆى ،داود ئٌعداد دهكا له بۆ مستهواى زهبوڕ ،محمد
كه ئهو كتابانه ههمووى باإلجماع لهبۆى دێ دهبى له مستهواى ههمووٌان بى ،فهوقٌش ،ئهوه ئٌعدادى
پێؽهمبهرى صلى هللا علٌه وسلم له بۆ مستهواى ئهو ڕٌسالهتهى كه له بۆى دێ.
دووهم :دهبى پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم دٌسان له سهر مستهواى بهشهرى قابٌلٌٌهتى ئٌحتٌكاك و
قابٌلٌٌهتى عهطاء و تهبلٌػ و تهفهٌم و ئٌقامهى حوجهى ئهو ههموو بهشهرانه ببى كه له قهومى
نوحهوه ماٌه ،حهزرهتى داود زهبوڕى له سهر تهطبٌق كردٌنه ،حهزرهتى موسا تهوڕاتى له سهر
تهطبٌق كردٌنه ،حهزرهتى عٌسا ئٌنجٌلى له سهر تهطبٌق كردٌنه ،ئێستا له بۆ موحهمهدى ماٌه ئهو
شهڕائٌحانه ،دهبى محمد ئٌٌمكانٌهتى بهشهرى خۆى فهوقى ئهو ههموو روسوالنهش ببى كه تانٌتٌان
ئهوانه ئٌحتٌكاك لهگهر ئهو ئٌنسانانه بكهن ،ماددهى ڕهبانى تهقدٌم و تهفهٌم بكهن.
ئٌذهن له دوو بوعد دهبى محمد صلى هللا علٌه وسلم له مستهواى نبووهت رهفع بى له بۆ مستهواى
ڕٌسالهت:
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ٌهكهمٌن :مستهواى قوڕئان كه تهجمٌعه له بۆ ههموو ئٌجابٌاتى كوتوبى سابق له صوحوفى ئادهمهوه
ههتتا ئٌنجٌل ،ههمووى تهجمٌع كراٌه به ناوى قوڕئان له لهوحى مهحفوظ ههمووى تهجمٌع كراٌه،
ههمووى ئٌجابٌات كوهللن له بۆ پێؽهمبهرى هاتته خوارێ به ناوى قورئان ،ئهها دهفهرموى له
سوڕهتى ئهعال له ئهخٌر ئاٌهتى سوڕهتى ئهعال( :إن هذا لفً الصحؾ األولى صحؾ إبراهٌم
وموسى (األعلى 11و ،)1١ههمووى تهجمٌع كراٌه ،ئٌجابٌات له ناو ئائهو كتابهى كه له سهر
پێؽهمبهرى هاتته خوارێ به ناوى قوڕئان له مستهواى ههموو كتابهكانهٌ ،اخود تهجمٌعى خهٌرى
ههموو كتابهكانه ،طهبعهن ههر كٌتابهك خصوصٌٌهتى خاصى هۆى ههبووه.
رهسولهكه كه ئٌعداد كراٌه له مستهواى ئهو ڕٌسالهٌهى ئٌعداد كراٌه ،مهثهلهن حهزرهتى موسا وهكو
گوتمان لهو مستهواٌهى ،عٌسا لهو مستهواٌهى ،داود لهو مستهواٌهى ،سولهٌمان لهو مستهواٌه،
ئٌبڕاهٌم لهو مستهواٌه ،قوڕئان فهوقى ههمووٌانه ،ئٌذهن دهبى كابراى رهسول فهوقى ئائهو رهسوالنه
بى ،پاشانٌش ئهو ههموو شهڕائٌحه ئٌجتماعٌه ئٌنسانٌانه دهمٌنێن به مٌرات پاشى ئهنبٌاء و روسولى
خۆٌان ،وهكو جو ئهوانه ههموو تهبهعهى حهزرهتى موساى بووٌنه ،به تهوڕات ئهوانه بووٌنه
موئمٌن ،بهئٌحتٌكاكى حهزرهتى موسا و به موصاڕهعهى حهزرهتى موسا و حهزرهتى هارون ئهوجه
جهمعهكٌان بوونه موئمٌن ،له قوڕئان طهبعهن له سوڕهتى به قهڕهوه دهست پێ دهكا صٌفاتى ٌههود
تێٌدا مهوجوده به ئٌجابى و به سلبى.
پاشان كه حهزرهتى عٌسا دێ ههر نهفسى ئهو جهمعهٌه رهسوله له بۆ ئهو جهمعهى ئهو
مهجموعهٌهى( :وألحل لكم بعض الذي حرم علٌكم وجئتكم بآٌة من ربكم) (آل عمران  )55ئاٌهتهكه
چ بوو؟ ئٌنجٌل ،ئٌذهن حهزرهتى عٌسا ئٌعداد دهكرێ له بۆ ئهو مهڕحهله باقٌٌهى كه پاشى حهزرهتى
موسا دێ ،ئٌستٌالمى وهظٌفى خۆى دهكا ،حهزرهتى عٌسا خاص دروست كراٌه له بۆ ئهو
مستهواٌهى ،ئهمما كه پێؽهمبهر دێ صلى هللا علٌه وسلم دهبى ئٌمكانٌٌهتى بهشهرى له بۆ تهبلٌػ
دٌسان ،له بۆ تهفهٌم ،له بۆ ئٌقامهى حوجه دٌنى له مستهواى ئهو ههموو پێؽهمبهرانه بى بهشهرٌٌهن،
ههردوو موهٌمه.
ئٌذهن ئێستا پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم كه فهترهى نبووهته ئٌعداد دهكرێ له بۆ رٌساله جوهدهكى
زۆر دهبى له سهرى صهڕؾ بكرێ ،ئهوٌش چٌٌه؟ لۆٌێ بارى تهعاال حهزرهتى مٌكائٌل كه
مهالئٌكهته به موعهللٌم به مورشٌد دهنێرى له بۆ پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم ،لۆوهى پێؽهمبهر
صلى هللا علٌه وسلم فٌعلهن ئهو دهورهٌهى كه له بۆى دانراٌه فهترهى نبووهت نهقل ببى له بۆ
مستهواى ڕٌسالهت ،به ئٌمتٌاز دهرهجه بٌنى ،فٌعلهن الئٌقى ئهو مستهواٌهى بى ،بتانى قائٌم بى له بۆ
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ئهدائى دهورى موهٌمهى ڕٌساله له بۆ ههموو بهشهرٌٌهت له سهر كوڕهى ئهرض وه ههتا بهشهر
مابى له سهر كوڕهى ئهرض.
دووشتهٌ :هك له بۆ مهكان ،دووهم له بۆ زهمان ،زهمانهكه باإلطالق ههتا بهشهر ههتا دنٌا ماٌه محمد
دهبى ببته رهسول ،ئٌذهن ئهوطاقهٌهى محمد دهبى بٌدرێتى مستهواى ههموو زهمانهكهى بى ،ههموو
ئٌنسانهك له ههر زهمانهك ئٌحتٌاجى به ئٌمان بوو ئٌتٌصالى به موحهمهدى كرد محمد شهحنى كا به
ئٌمان ،بٌگهٌنته مستهواى رضوان هللا ،له عهٌنى وهقتٌش له بۆ ههموو كوڕهى ئهرض ،ههموو
بهشهر ،له ههموو نهوعى بهشهرٌش بشٌرا للناس كافة ههموو ئٌنسانهك( ،ولتنذر أم القرى ومن
حولها)(األنعام  ،)١2دهوائٌر دهوائٌر كوڕهى ئهرض گهورهتر دهبى ،لۆٌێ پێؽهمبهر صلى هللا علٌه
وسلم لهو فهترهٌه توشى بهعضه حاالت حاالتى نهفسى ،توشى بهعضه شهپۆلى نهفسى دهبى ،بارى
تهعاال دێ تهفضٌل و تهكرٌمى دهكا چونكى مهدرهسهى ئٌعداده.
بهعضه لهقهطات قهطع دهكهٌن له سورهتى (ألم نشرح لك صدرك)(الشرح  )1كه بارى تهعاال كو
ئٌعدادى دهكا.
سێ چار دهرس پێشى ئێستا بهحسى قاعٌدهى ئٌمانٌمان كرد له قورئان ،كه قوڕئان سوڕهتى إقرأ،
پاشان سوڕهتى (سبح اسم ربك األعلى)(األعلى ،)1پاشان سووهڕٌتكه ،موززهمٌل ،ئهوانه قهواعٌدى
تهثبٌتى ئٌمانٌان تێداٌه كه لهگه ئٌمانى فٌطڕى سهرجاده و ناو بازاڕ موختهلٌفه ،ههر كهسهك بٌهوێ
ئٌمانى وهكو ئٌمانى صهحابه بى دهبى به عهٌنى تهجروبهدا بڕوا لۆٌێ ناومان نا قاعٌده ،قاعٌدهى
وهرگرتنى ئٌمان ،گوتمان ئٌمان ماست نٌٌه به سهر شانى ئٌنسانى شۆڕببى ،ئٌمان قهواعٌدى خاصى
خۆى ههٌه دهبى وفقى ئهو قهواعٌدهى وهربگٌرێ ،ئٌمتٌصاص بكرێ ،پاشان ئٌنسان مومارهسهى له
سهر بكا ئهوجه پێى دهگوترێ موئمٌن ،ههر كابراٌهكى حً هللا ههستا پێوه گۆتى ئهمن موئمٌنم ئهمن
موسڵمانم ئهوها نٌٌه.
دٌنى مه دٌنهكه مهفهوم وهردهگٌرێ ،مومارهسهى پێ دهكرێ ،مستهواى ئٌنسان له بوعدى ئٌنسانى
بهرز دهبى ئهوجه رب العالمٌن دێ تهدهخول دهكا ،ئٌضافاتى له سهر داوێ ،سهبر سهبر ئهو ئٌمانه
برند دهبى ،ئهخذ و عهطائه به ٌنى عهبد لهگهر (هللا)ى ،ههتا ئهو مومارهسهٌه نهكرێ ئهو ئٌمانه له
بوعدى فٌطڕهى دهمٌنێ ،لۆٌێ ئهؼلهبى مه زۆر جار توشى گوناهان دهبٌن زۆر جار توشى
تهقصٌڕات دهبٌن ،لۆ؟ بهٌنى مه و بهٌنى رب العالمٌن ئٌمانهكه ناضٌج نٌٌه ،ئٌمانهكى صهحابٌٌانه
نٌٌه ،ئٌمانهكه عهوامٌه ،ئهوانه ههموو پێشترێ بهحسمان كردٌه.
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ئێستا پێؽهمبهرى صلى هللا علٌه وسلم دهبى له بۆ ئهو مستهوا ئٌمانٌهى كه بهحسمان كرد له خۆٌهوه
ههتا ئهخٌر ئٌنسان لهوجود ،وه له ذاتى خۆٌهوه حهلهقه سهبر سهبره ههتا ههموو ئٌنسانهك دهبى ئهو
ئٌمانهى پێ بى ،كو پێى بى؟ دهبى مومارهسه بكا ،دهبى خۆى ئٌعداد بكا بهواسطهى مامۆستاكهى
حهزرهتى مٌكائٌل ،بارى تهعاال له سورهتى (ألم نشرح) دهفهرمى( :ألم نشرح لك
صدرك)(الشرح ،)1به چ دهكرێ ئهو ئٌنشراحى صهدر؟ بهوهى فٌعلهن ئٌنسانهكه خۆى موستهعٌد
بى بلێ ٌا ڕهبى ئهوه صهدڕى خۆم ،ئهوه سٌنگى خۆم ،ئهوه قهلبى خۆم تهسلٌمى تو كرد ،ئهتوش
عهمهلٌاتى له سهر بكه ،ئه بهو نهوعهى دهكرێ ،بارى تهعاال گۆتره ههرنابژێرى ،دهبى حهتمهن
زهمٌنه ههبى ،ئهسباب ههبى بارى تهعاال ئٌختٌارى ئهو قهلبهى بكا ،نهخۆ ئهوهته صٌن به مهالٌٌن
ئٌنسانه هٌند به مهالٌٌن ئٌنسانه ،بارى تهعاال له بهر ڕهشى چاوى مهٌه ئهمهى ئٌختٌار دهكا؟ ئهو
ئٌختٌارٌٌهش به بهالش نٌٌه وفقى ئهسبابى موعٌهنه ،دهفهرمى( :ألم نشرح لك صدرك) ،ئهوانه
ههموو قانون قانونن.
نوقطهى دووهم( :ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك)(الشرح ،)3دٌاره ثوقلهك ههبووه له سهر
شانى پێؽهمبهرى صلى هللا علٌه وسلم ،بارى تهعاال ئهو ثوقلهى له سهر ههرگرتٌه( ،ووضعنا عنك
وزرك الذي أنقض ظهرك)(الشرح ،)3پشتى كوڕ كردبووى ،پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم حهملى
ماددى هٌچى ههر نهگرتٌه حهتمهن دهبى حهملى وٌزر و تهبهعاتى ئهو جاهٌلٌٌهت و ئٌنحڕافٌٌهتهى
كه له ناو بٌئه و موجتهمهعى وى مهوجود بووه ،وهك كابراٌهكى ئٌنسان له قٌممهى مواصهفاتى
ئٌنسانى ئٌحساسى بهو ههموو ثوقلهى كردٌه.
لۆٌێ دهرسى پێشترى گوتمان مهجموعه نهٌاشٌن ههبوو ،ئهوسٌمه ،حهزرهتى خهدٌجه داٌبووٌه
پێؽهمبهرى بێ ئهوهى پێؽهمبهر ئاگاى لێ بى ،ئائهو پێنج وٌسامه (إنك لتصل الرحم و تحمل
الكل .......الخ) (رواه البخارى ومسلم) ،دٌاره فٌعلهن پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم مومارهساتى ئهو
شتانهى كردٌه ،ئٌشى كردٌه لهو شتانه لۆٌێ بووٌته صٌفات تێٌدا ،حهزرهتى خهدٌجه ئائهوانهى
ههموو لهقؾ كردٌه له مێشكى خۆى به تهقرٌر داٌناٌه.
ئٌذهن ئائهو تهبهعاته ئهو ئٌحتٌكاكه ئٌجابٌهى پێؽهمبهرى صلى هللا علٌه وسلم له ناو موجتهمهع
زۆرى پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم ماندى كردٌه ،وهكى بارهكى بووه نهفسى له سهر پشتى ،بارى
تهعاال به چ لێى ههردهگرى؟ له سهرى الدهدا؟ به نبووهت و ڕٌسالهت ،لۆ؟ خۆى بارى تهعاال دێ
ئهو ثوقلهى داوێته سهر ئهستۆى خۆى دهرێ ئا ئهمن مهسئولم له توو ،وه ئهمنٌش مهسئولم لهو
ثوقلهى ،لهو موجتهمهعهى ،لهو بهشهرٌٌهتهى ،ئٌذهن ئهمن خۆم عهن طهڕٌقى توو رب العالمٌن
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دهفهرموى عن طهرٌقى توو ئهمن ئائهو ثوقلهى ئٌزاحه دهكهم ،ئهمما ئهوهل جار ثوقلهكه له سهر
شانى توه.
(ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك) ،پاشان( :ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر ٌسرا إن مع
العسر ٌسرا) (الشرح ،)6 ،5،4موقهددٌماته ،موقهدٌمهى لۆ تهقدٌم دهكا ،ههر عوسرهك ٌوسرى
لهگهره (إن مع العسر ٌسرا) ،مع نالێ بعد (إن مع العسر ٌسرا) ،ههر كه ناخۆشٌهك بوو لهگهرى
خۆشى ههٌه ،إن مع ،ههها إصطحبت معً صدٌقً ،جلست مع ،لهگهر ٌهعنى نهك پشتى ،نارێ إن
بعد العسري ٌسرى( ،إن مع العسر ٌسرا) ،كه عوسر مهوجود بوو ،ناخۆشى مهوجود بوو ٌوسرى
لهدوهٌ ،وسرى له گهره ،بالضبط له تهنٌشتٌتى( ،إن مع العسر ٌسرا) ،ئهوه لۆ كێٌه؟ موقهدٌمهٌه له بۆ
پێؽهمبهرى صلى هللا علٌه وسلم ،ئا ئهو ناخۆشٌهى ئهتوو تێٌدابوى ئٌمان وهرگرى تهقهببولى كهى،
ئٌمتٌصاصٌكهى ،ههضمى كهى ،ئٌمان دهبته ٌوسر له بۆ تو ،دهبته خۆشى له بۆ تو.
ئٌذهن ههر وهختهكى ئٌنسانى موئمٌن صهحابى كه دێ تهمهشاى موجتهمهع دهكا ،تهمهشاى
جاهٌلٌٌهتى دهوروبهرى خۆى دهكا توشى عوسر دهبى ،توشى كهئابه دهبى ،توشى ئهزٌهتى نهفسى
دهبى ،ئهمما ئٌمانهكه ٌوسره ،ئٌمانهكه دهرمان و مهرههمه له بۆى ،عٌالج دهكا ،ئٌمانهكه حالهكى
نهفسٌه له ناو داخٌلى پاشان ئهوجه تهحوٌلى دهكا له بۆ واقٌع( ،فإن مع العسر ٌسرا إن مع العسر
ٌسرا).
ئا ئهو دوو مهقطهعهى ئهخٌرى( :فإذا فرؼت فانصب)(الشرح )7ههر كه مهجالت بوو ،فهراؼت بوو
ههسته ،ئهها له سوڕهتى موززهمٌل:

(قم اللٌل)(المزمل )2ههمووى (إال قلٌال) ،لێرهش ئهو

ههموو موقهدٌماتانه پاشان دهرێ (فإذا فرؼت فانصب) ،باشه چ بكا؟ (وإلى ربك فارؼب)(الشرح،)1
ڕهؼبهتت ،شهوقت ،ذهوقت ،ئهحاسٌس و مهشاعٌرت ههمووى له بۆ خواى بى ،كهٌنێ؟ ههر كهٌنێ
فهراؼت بوو.
چ شتهك له ذٌكرى رب العالمٌن ئهههمتره الى ئٌنسانى موئمٌن و باألخص لهكن پێؽهمبهر صلى هللا
علٌه وسلم ،لۆٌێ خۆى تهفرٌػ كرد لۆ

(رب العالمٌن)ى كوهللن ،ئٌذهن كوللى وهقتى

پێؽهمبهرى صلى هللا علٌه وسلم كان منتصبا هلل ،كان قائما هلل ،وه خاصصهتهن شهو كان ٌقوم كل
اللٌلٌ( ،ا أٌها المزمل قم اللٌل إال قلٌال) (المزمل  ،)2،1لێره له بۆى تهئكٌد دهكا (فإذا فرؼت
فانصب ،وإلى ربك فارؼب) (الشرح  ،)1،7ئهوه ئٌشى بووه.
ئهوجه پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم ههردهستى موستهمڕ ،شهوى نهما بوو ههموو شهو دادهنٌشت
له بۆ تهفهككورى بهٌنى خۆى و بهٌنى مهخلوقات ،ئهها قاعٌدهى ئٌمانى گوتمان ٌهكهمٌن جار بهوهى
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دهست پێ دهكا( :إقرأ باسم ربك الذي خلق)(العلق ،)1پاشان مهڕحهلهى دووهمى له سورهتى
موززهمٌل ئاٌهتى حهفتهم( :واذكر اسم ربك) ،لێره( :إقرأ باسم ربك) له ٌهكهم ،پاشان( :واذكر اسم
ربك) ،دهگاته حالهتهك له سووهڕى بهعدى وهى دهفهرمى( :واذكر ربك) ،ئهوه ههمووى ئٌعداداتى
ئٌمانٌه ،مستهوا متسهوا سهبر سهبر برندى دهكا له بۆ فٌعلهن ببته( :واذكر ربك) ،نهك( :اسم ربك)،
(اسم ربك) ٌهعنى ئهفعال و ئهسمائى رب العالمٌن ذٌكر دهكا ،ئهمما دێته حالهتهك ههرچى مادده و
مهخلوقاته له پێش پێؽهمبهرى صلى هللا علٌه وسلم ئٌزاحه دهبى ،بهس هللا ذاتهن دهمٌنێ ،وفقى
ئهسمائى خۆى بهس ،ئٌذهن پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم بهس به رب العالمٌن مهشؽول دهبى ،به چ
دهبى وهى لێبێ؟ (فإذا فرؼت فانصب ،وإلى ربك فارؼب)،
ئا ئهو حالهته ئٌعداده له بۆ تهقهمموصى وهگرتنى حالهتهكى حهقٌقى له ناو داخٌلى پێؽهمبهر صلى هللا
علٌه وسلم ،پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم پاشان دهبته دٌنهمۆى ئٌمان له بۆ ههموو وجود ،دهبى ئهو
ئٌمانهى كه ئهو ئٌنسانه پێى بى موقاڕهنهتهن لهگهر ههموو بهشهر له سهر وجود بهقهد ههموو
زٌاترى پێبى ،لۆٌێ دهبى ئهو جوهدهى پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم له سهر خۆى صهڕفى دهكا به
شهو ههستان به ذٌكر كردنى رب العالمٌن بهشكل دائٌم دهبى جوهدهكى زۆربى ،وه ئهو مامۆستاٌهش
كهدێ تهعلٌم و تهبلٌؽى دهكا ،تهفهٌمى دهكا ،كه ئهو مهالئٌكهته بوو ئهوٌش دهبى جوهدهكى زۆر
لهگهرى صهڕؾ كا ،لۆٌێ سێ ساڵى ڕهبهق ئا ئهو مهالئٌكهته لهگهرى بووه ،پێؽهمبهر صلى هللا
علٌه وسلم لهوى وهرگرتٌه تهحوٌلى كردٌه له بۆ واقٌع.
زۆر لهگهر خۆى مهشؽول بووه پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم ،فٌعلهن ئا ئهو قهلبهى كه بارى
تهعاال تهشرٌحى دهكا (ألم نشرح لك صدرك) ئٌنشٌڕاحى داوێته ناو قهلبى ،پێشترێش كهلٌمهى
تهشرٌح طهبعهن عهمهلٌاتى جٌڕاحى له بۆ كرا دووجار له عومرى چار سارى ،چار ساڵ بوو
عومرى ،پاشان پێشى وهحى به فهترهكى كهم قهلبى عهمهلٌات كرا ،درٌان دهرهٌنا ،دهكاتٌرهى خاص
ڕهببانى ئا ئهو ئٌعداده بهدهنٌه ماددٌه له قهلبى دهبى دروست بكرێ له بۆ مهفهومى ڕٌسالهت ،له
قهلبى دابنێن ،چونكى پێشترێ بهحسمان كرد له دهرسى وهحى بارى تهعاال خۆى دهفهرمى( :إنا
سنلقً علٌك قوال ثقٌال)(المزمل ٌ ،)5ان دهفهرمى( :لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأٌته خاشعا
متصدعا من خشٌة هللا) (الحشر ،)21ئٌذهن ئهگهر ئهو چٌاٌه خۆى پێ رانهگٌرێ بهرامبهر ئاٌاتى
رب العالمٌن ،دهبى قهلبى موحهمهدى لهو چٌاٌانه توندتربى ،لهو چٌاٌانه به قوهتتر بى ،ههتا بتانى
تهحهمولى ئهم قهوله ثهقٌله بكا ئهوٌش قوڕئانه.
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ئهو قوڕئانهى كه ئێستا لهكنهمهٌه صهڕاحهتهن نهظرهى مه له بۆى نهظرهكى ماددٌه ،نهضڕهك
وهكو كابراى حاشاكى مزگهفت و مهجلٌس كابراى نهزان جاهٌل ئهو نهضڕهٌهى له بۆ قوڕئانى
ههبى ئهمهش ههر ئهو نهضڕهٌهمان له بۆ قوڕئانى ههٌه ،عٌلمهن قوڕئان خۆى له داخٌلى خۆى له
ذاتى خۆى حالهتهكى خاصى خۆى ههٌه ،مهثهلهن ئهحادٌث ههٌه پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم له
بوخارى و له موسلٌم كه سوڕهتى ئهنعام هاتته خوارێ ههشتا ههزار مهالئٌكهت دهٌهٌنته خوارێ،
حهتمهن ئا ئهو قوڕئانه دهبى ثوقلى ههبووبى ،كهلٌماتى قوڕئانى بهو نهوعهى نٌٌه ئێستا ئهمه
تهحهمولى دهكهٌن و ئٌعتٌبارى له بۆ دادهنێٌن ،قوڕئان شتهكٌتكهٌه ،حهٌٌه ،لۆٌێ بارى تهعاال
دهفهرمى( :لو أنزلنا هذا القرآن على جبل)(الحشر)21
حهتتا كه له سوڕهتٌتكه له ئاٌاتٌتكه دهفهرمى( :إنا نحن نزلنا الذكر) (الحجر ،)١تهنزٌل ئهگهر رب
العالمٌن به ئهلطافى خۆى به ڕهحهماتى خۆى ئهو قوڕئانهى تهنزٌل نهكردبا پێؽهمبهر صلى هللا علٌه
وسلم پێى تهحهمول نهدهكرا ،لۆٌێ ههر وهختهك وهحى له بۆ پێؽهمبهر هاتبى پێؽهمبهر ئٌحساسى به
ثوقل كردٌه ،نهك ماعهداى خۆى دهوروبهرٌشى ،صهحابهكانٌش ئٌحساسٌان به ثوقل كردٌه كه
پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم حهجمى گران بووه بهدهنى گران بووه.
مهثهلهن ئهو صهحابٌه كه بهحس دهكا دهرێ القم كهتبووه بن ڕانى پێؽهمبهرى صلى هللا علٌه وسلم،
له ئهثناى وهحى قٌچهك مابوو القم بشكێٌ ،ان له ئهثناى نزولى سوڕهتى ئهعراؾ پێؽهمبهر صلى هللا
علٌه وسلم له سهر داببه بوو ،له سهر حهٌوان بوو ،حهٌوانهكه كهت پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم
هاته خوارێٌ ،ان شكلی خۆى.
ئٌذهن ئا ئهو قوڕئانه ئهگهر هاتو قهلب ههبى ،قهلبى حهى ههبى ،موستهعٌد بى له بۆ تهنزٌلى ڕهبانى
له سهر ،ئٌستٌعدادى ههبى له بۆ تهنزٌلى نهوعى موحهمهدى له بۆ ئهو قهلبهى ،ئهو قهلبه وهكى
قهلبى موحهمهدى ئهو قوڕئانهى ئٌمتصاص دهكا ،قهناعهتتان ههبى بهس ئٌعدادى دهوێ ،ئهو قوڕئانه
كو تهفاعولى كردٌه لهگهر قهلبى ئهبوبهكر لهگهر قهلبى ههموو ئٌنسانهكى ئهوها تهفاعول دهكا
نهفسى حهٌهوٌٌهتى ههٌه ،دهرمان نٌٌه ئێكسپاٌهر بووبى ،ههموو زهمهنهك ئهو قوڕئانه حهٌٌه ،لۆٌێ
دهفهرمى ههر بهو قوڕئانهى دهفهرمى رب العالمٌنٌ( :ا أٌها الذٌن آمنوا استجٌبوا هلل وللرسول إذا
دعاكم لما ٌحٌٌكم واعلموا أن هللا ٌحول بٌن المرء وقلبه وأنه إلٌه تحشرون)(األنفال( ،)24إذا دعاكم
لما ٌحٌٌكم) كهلٌمهكه له بۆ موئمنٌنانه ،موئمٌن ههموو زٌندٌنه ،دٌاره حهتمهن زٌندٌهكى زٌندٌاتٌهكى
ؼهٌرى ئهو زٌندٌاٌهتٌهى ههٌه له قوڕئان ،حهٌاتهك ؼهٌرى ئهو حهٌاتهى ههٌه له قوڕئان ئهوٌش
حهٌاتى ئٌمانى.
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ئٌذهن دهبى قلوبى محمد و قلوبى صهحابه ئٌشٌان له سهر كردبى خۆٌان ،كه ئٌشٌان له سهر كرد
ئهوجه دێ رب العالمٌن لێره وفقى ئهو ئٌشكردنهى صهحابه و موحهمهدى قوڕئان دادهبهزێنى ،له
بهر ئهوهى محمد وفقى ئٌڕادهى ڕهبانى ئٌشى لهگهر ئهو قهلبهى خۆى كردٌه لۆٌێ بارى تهعاال وفقى
قهلبى محمدى قوڕئانى لۆ دادهبهزێنى ،ئهبوبهكر وفقى قهلبى چهندى پێ كرابى ئٌش له سهر قهلبى
خۆى بكا بارى تهعاال وفقى قهلبى حهزرهتى ئهبوبكر قوڕئان دادهبهزێنى ،بهواسطهى پێؽهمبهرى
صلى هللا علٌه وسلم دهٌگاتێ ،لهمهش ههرٌهك له مه بهقهد جوهدى خۆمان ئٌش له سهر قهلبى
خۆمان بكهٌن به (قم اللٌل)( ،فإذا فرؼت فانصب ،وإلى ربك فارؼب) بكهٌن ،فٌعلهن ئائهو عهطائهى
قوڕئانى زهمانى خۆى له بۆ صهحابهى بووه نهفسى عهطاء وبه نهفسى كهمم و ئوسلوب بارى
تهعاال دهداته مهش.
ئٌذهن (ألم نشرح لك صدرك) بهس له بۆ پێؽهمبهرى نٌٌه له بۆ صهحابهشه( ،فإذا فرؼت فانصب)
بهس له بۆ وان نٌٌه له بۆ مهشه ،لۆٌێ ههر له سوڕهتى موززهمٌل له ئاٌاتى نٌهاٌهتى كه له مهدٌنه
دادهبهزى ،ئهها بارى تهعاال دهفهرمى( :إن ربك ٌعلم أنك تقوم أدنى من ثلثً اللٌل ونصفه وثلثه
وطائفة من الذٌن معك)( ،إن ربك ٌعلم أنك تقوم)( ،قم اللٌل) ى فهرموو پاشان (وطائفة من الذٌن
معك)ٌ ،قومون اللٌل معك (وهللا ٌقدر اللٌل والنهار علم أن لن تحصوه .......إلى أخره) ،ئٌذهن
قٌامهكه بهس له بۆ پێؽهمبهرى نهبووه( ،أنك تقوم أدنى من ثلثً اللٌل ونصفه وثلثه وطائفة من الذٌن
معك) ،ئهو واوه (واو المعٌة)ٌه له بۆ حالهٌ ،هعنى حالى قٌامى پێؽهمبهر بهس بهتهنێ نهبووه ئٌننهما
جهمعهكٌتكهشى لهگهرهه بووه ،ماعهداى پێؽهمبهر ئهوٌش صهحهبهكان بووٌنه ،ئٌذهن (ألم
نشرح)هكه لهو قٌامهى دهبى ،ئٌذهن پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم دهبى فٌعلهن ئٌعداد بكرێ له بۆ ئا
ئهو دوو موهٌمهٌه:
موهٌمهى جهمعى ئهو ههموو كٌتابانه ،وهموهٌمهى عهطائى پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم له بۆ ئهو
ههموو بهشهرٌهتهى كه مهوجوده له سهر كوڕهى ئهرز به ههموو جالٌات.
مهثهلهن :ئێستا صابٌئه له بهؼداٌێ مهوجودن نهوهى داوودٌ ،ههود مهوجودن خۆتان دهزانن ئهوه
دهوڵهتٌشٌان ههٌه ،مهسٌحٌٌن مهوجودن دهوڵهتٌان ههٌه لهڤاتٌكان ،پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم
دهبى طاقهى عهطائى له مستهواى ئهو ههمووانه بى تاك تاك وه (باإلجماع)ٌش ،ئٌذهن دهبى
پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم ئا ئهو جوهده له سهر خۆى صهڕؾ كا لۆوهى بگاته ئهو مستهواٌه
مهطلوبه ،تٌباعهن بارى تهعاال تهعلٌم وتهفهٌمى پێؽهمبهر دهكا صلى هللا علٌه وسلم.
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سوڕهتى األعلى بهعضه مهقاطٌعى تێداٌه له بٌداٌهت دهفهرمى( :سبح اسم ربك األعلى)(األعلى،)1
ئهها گوتمان( :إقرأ باسم ربك) پاشان (واذكر اسم ربك) پاشان (واذكر ربك) ،جزئهك (واذكر اسم
ربك) (سبح اسم ربك األعلى)ٌه( ،سبح اسم ربك األعلى) من هو؟ (الذي خلق فسوى)( ،إقرأ باسم
ربك) ،لێرهش (الذي خلق) گوتمان لهوێ ئهوه مهتنه ئهو ئاٌهته لێره شهڕحى دهكا ،سوڕهتى (سبح
اسم ربك األعلى) تهفسٌره له بۆ ئهو ئاٌهتهى (إقرأ)(،إقرأ باسم ربك) ،لێره دهرێ (سبح اسم ربك
األعلى ،الذي خلق فسوى ،والذي قدر فهدى ،والذي أخرج المرعى) ئٌستمڕاڕٌهتى دهداتێ (فجعله
ؼثآء أحوى) ،ئهوه ههموو له بۆ كهون دێ ٌهكسهر موباشهرهتهن لهگهر پێؽهمبهرى (سنقرإك فال
تنسى) ،ئهها دهمانگۆ (إقرأ باسم ربك) لهگهر مهخلوقاتٌتى لێرهش دهفهرموى (سنقرإك) ،پاش ئهو
ههموو مهخلوقاتانه (إال ما شاء هللا إنه ٌعلم الجهر وما ٌخفى) ،پاشان (ونٌسرك للٌسرى) ،له سوڕهتى
(ألم نشرح) فهرمووى (فإن مع العسر ٌسرا) (الشرح( ،)5إن مع العسر ٌسرا (الشرح ،)6لێره
دهفهرموى( :ونٌسرك للٌسرى).
ئٌذهن پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم تهسٌٌر دهكرا ،دهفع دهكرا ،پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم من
حٌث ٌدرى أو الٌدرى (ونٌسرك للٌسرى) ،پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم خۆى تهسٌٌر دهكرا له بۆ
چ؟ له بۆ ٌوسرا ،قٌممهى ئهو ههموو ٌوسرهى ئٌمانه وه ئٌمانٌاته ،وه پۆپ نهتٌجه و ثهمهرى ئهو
ههموو ٌوسرهى معرفة هللا و عبادة هللا كما ٌرٌد هللا ،نٌسرك لهذه الٌسر ،ئهوه له بۆ خۆت بهس؟ نهء،
پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم جهمعى لهدهوربهره ،جهمعهكان كێنه؟
گوتمان حهزرهتى خهدٌجه پێشى نوبووهتى پێؽهمبهر دهٌزانى نهبٌٌه ،حهزرهتى خهدٌجه پێشى ئهوهى
پێؽهمبهر ببته پێؽهمبهر حهزرهتى خهدٌجه دهٌزانى پێؽهمبهر پێؽهمبهره ،تهوڕاتى لهكن ههبوو،
ئهبوبكر نهفسى شت ،عٌلمهن پێؽهمبهر خۆى به خۆى نازانى كه دهبته پێؽهمبهر ،باشه كه بووه
پێؽهمبهر ئٌعالنى وانى كرد حهتمهن ئهوانه ئٌمانى پێ دٌنن ،لۆٌێ ٌهكهمٌن ئٌنسان كه ئٌعالنى تهسلٌم
بوونى كرد له بۆ رب العالمٌن حهزرهتى خهدٌجه بوو ڕهزاى خواى لێ بى ،پاشى وى ئهبوبهكر
پاشى وى زهٌد ،ئهوجه تهسلسولى موسڵمان بوونٌان له كوتوبى سٌٌهڕ خٌالفات ههٌه ،پاشان ئهوجه
ئٌمامى عهلى.
دهلٌلمان له بۆوهى پێؽهمبهر جارێ نهبوٌته رهسول ههر له فهترهى نوبووهته چونكى ئهگهر هاتوو
ڕٌسالهت ڕٌسالهتى تهبلٌؽى بهشهر كرد.
وه بهشهرهكهش رهفزى كرد جێى جهههننهمه ،ههر ئٌنسانهك وه ئهورۆش پێؽهمبهر صلى هللا علٌه
وسلم تهبلٌؽى ئٌمانى كرد ئٌمانى رهفض كرد عهن علم كافر دهبى ،لۆٌێ به حهزرهتى عهلى
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دهفهرمى حهزرهتى عهلى دهبٌنى پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم مهشؽوله به بهعزه شت تهعهببودات
چٌٌه مهوضوع؟ دهرێ وهللا بووٌمه پێؽهمبهر ئهگهر ئهتوش دهتهوێ خهٌرى دنٌاو ئاخٌرهت وهره
ئٌمانم پێ بٌنه ،ئٌمامى عهلى دهفهرمى لێم گهڕێ چونكى بابم ههٌه ،طهبعهن ئٌمامى عهلى لهكن
پێؽهمبهرى به خێو دهكرا ،بابى دهستى كورت بوو ،ئهبو طالب دهستى كورت بوو ،پێؽهمبهر صلى
هللا علٌه وسلم ئهوهى سهحب كرد لۆ كنه خۆى به خێوى بكا.
ٌا دهچٌٌه ؼاڕٌ ،ان دهردهچىٌ ،ان لهگهر ئاگامان لێٌه لهگهر چٌاى قسان دهكهىٌ ،ان لهگهر بهردى
قسان دهكهى ئهمه نابٌنٌن ،ئهتوو قسان دهكهى ،چٌٌه مهوضوع؟ دهرێى پێؽهمبهرم ئهوٌش ئٌمانى پێ
دهٌنێ ،طهبعهن عهظٌمترٌن وٌسام به نسبهت پێؽهمبهرى صلى هللا علٌه وسلم ئهوهٌه نزٌكترٌن
حهلهقات ،دهوائٌر ،ئٌجتماعٌهن كه له خۆى نزٌك بووبى ئا ئهوانه ٌهكهمٌن جار ئٌمانى پێ دهٌنن.
مهخسهدمان لۆ ئهوه وٌسامهكى عهضٌمه؟ چونكى خێزانى ئٌنسان ٌان داك و باب و براو خوشكى
ئٌنسان له ههموو كهسهك زٌاتر ئهو نهفهرهى دهناسن ،ههر چ عهٌبى ههبى له پێش چاوٌانه ،ماضى
ئهو ئٌنسانهى له پێش چاوٌانه ئا ئهوهنده درۆٌهى كردٌه ،ئهوهنده سهرى عالهمێى شكاند ،ئهوهنده
شهڕى كرد ئهوها ،سهكهتاتى كرد ئهوها ،قۆرى عالهمێى بڕى ،ئهگهر ئٌنسانهكه خراپ بى ،ئهگهر
چاكٌش بى ئهوهنده بهڕهحمه ،ئهوهنده در پهروهره ،ئهوهنده خێرومهنده ،ئهوهنده چاكهكهره .......إلى
اخره.
دٌاره ئا ئهو سێ چار نهفهره خهدٌجه وه على وه زهٌد ئا ئهوهنده ئٌجابٌات و خولوقى چاكٌان له
پێؽهمبهرى دٌتٌه زانٌتٌان به هٌچ نهوعهكى ئهو ئٌنسانه خٌالؾ ناكا وه خٌالؾ نارێ ،كه گوتى
عٌالقهم لهگهر ئاسمان پهٌاكردٌه وهحٌم له بۆ دێ ٌهكسهر ئٌمانٌان پێ هٌناٌه ،ئهوه عهظٌمترٌن
نٌشانه ،نهخۆ دهبا خهدٌجه برێ چونكى ههموو خصوصٌاتى بهشهر لهكن ژنٌتى ،إن شاء هللا ئهوهى
ژنى نهٌناٌه ژنى دهٌنى ،ههموو خصوصٌاتى بهشهر ،نوقاتى ضوعفى بهشهر ئى نهفسى وه ئى
بهدهنى لهكن ژنٌتى ،ژنى باشترٌن كهسه بٌناسى ،لۆٌه موتهالصٌقترٌن ئٌنسان به نبووهتى (محمد)ى
خهدٌجه بوو ،هٌچ تهرهدودى نهبوو به هٌچ نهوعهكى ،تهسلٌم بوونى حهزرهتى خهدٌجه له بۆ
نوبووهت سهتا سهد بوو ،هٌچ مهجالى شكو دودڵى نهبوو ،لۆ؟ چونكى زۆر موتهالصٌق بوو لهگهر
پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم ،ههرچى صفاتى ئٌجابى بوو له ههموو بهشهرٌٌهت له پێؽهمبهرى
جهمع ببوو ،به مٌكرۆسكۆب لێى دهگهڕا چ صٌفاتى سلبى لێ نهدٌتبوو ،لۆٌێش كه پێؽهمبهر صلى هللا
علٌه وسلم ئٌعالم دهكا ئهمن نهبٌمه ٌهكسهر ئهوه ئٌمانى پێ دهٌنى ،ئٌعتڕافى پێ دهكا ،ئا ئهوانه
ئٌمانى پێ دهٌنن.
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به ئٌحتٌكاك بێٌنه سهر دٌراسهى شهخصٌٌهتى ئهبوبهكر ،ئهبوبهكر ساڵهك ٌا دوو ساڵ له پێؽهمبهرى
گچكهتره عومرهن ،كابراٌهكى ملٌۆنێر ،دهولهمهند له قهبٌلهى خۆى ،مهعڕوؾ وه مهقبول ،له ناو
قوڕهٌشٌان مهعڕوفه ،قسهى ناشكێنن ،وهله ناو عهشٌرهتٌشى خۆى هٌچ رهئٌهكٌان نهدهدا گهوره
عهظٌم ههتا ئٌستٌشارهٌان بهوى نهكردبا ،كابراٌهكه زۆر سهفهراتى كردٌه ،زٌارهتى زۆر كردٌه،
چووبته چ مهنطٌقهكى ٌهقهى عولهماى دٌنى ئهو جێٌهى گرتٌه ،پرسٌتى له موستهقبهل ،موستهقبهل
چٌٌه به تهصهوڕاتٌنگۆ؟ ئهوجه له ٌههود بى ،له نهصاڕا بى ،لهبتپهرست بى ،ئاتهش پهرست بى،
سهفهراتى زۆرى كردٌه ئهبوبهكر له عومرى خۆى ،كابراٌهكى تاجٌر بووه ،تٌجارهتهكهشى له ناو
مهككه نهبووه ،هاتوچونى زۆر بووه له بۆ خارٌجى مهككهٌ ،هعنى كابرا مستهورٌد بووه وهكى
مستهورٌدٌنى ئهوڕۆ ،عٌالقهى لهگهر خارٌج بووه ،ؼهراضى له خارٌج كڕٌه له شام و
لهحهضرهمهوت و لهٌهمهن هٌناٌتى له ناو مهككه به جومله فرۆشتٌتى دٌسان چووٌته سهفهر ئهوها
بووه ،ئهوه شهخصٌهتى ئهبوبهكر.
ژنى ،چار مندارى ،كه خۆى موسڵمان دهبى سێ مندارٌشى ئهسماء وه عائٌشه وه عبدهللا دهبنه
موسڵمان ،بابى قوحافه كابراٌهكى چاوكۆر بووه ،قٌچهك در ڕهق بووه لهگهرى.
ئٌختٌصاصى ئهبوبهكر له ناو موجتهمهعى خۆى نهسسابه بووه ،نهسسابه وهكو برێٌن تهشبٌهـ نهبى
دائٌرهى ئٌحصاء ،دائٌرهى ئٌحصاء كه ئٌحصاء دهكرێ دێنه ناو ماران ،ههر مارهك چهند نهفهرى
تێدابى ،ههوٌٌاتى نهفهرهكان ،عومرٌان ،طولٌان ،عورضٌان ،مهقامٌان ،مستهواى عٌلمٌان ،ههتا
چهند مرٌشكٌان ههبى ههمووى دهنووسن.
ئهبوبهكر نهك ههر ئهوهنده ههتا شهخصٌٌاتى عهڕهب له دهوروبهرى خۆى ،له ناو قهبٌلهى خۆى
نهفهر نهفهر ناسٌٌه ،نوقاطى قوه و ضوعفى ئهو نهفهرانهشى كهشؾ كردٌه قابلٌٌهتهكى ئهوهاى
ههبووه ،لۆٌه پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم چهند جار تهحهڕوكى كردبى له ناو داخٌلى دائٌرهى
مهككه ٌان خارٌجى دائٌرهى مهككه ئٌستٌشارهى به ئهبوبهكر كردٌٌه ،وه تهقارٌرى موفهصهلى
شهخصى لهو عهناصڕانه وهرگرتٌه ،پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم له ئهبوبهكر وهرگرتٌه به
موقابلى ئهوعهناصڕانهى كه دهٌهوێ حهڕهكهت بكا ئٌمان و ئٌسالمى تهبلٌػ بكا.
لۆٌێ كه پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم لهگهر كێ قسهى كردبى لهگهر چ ئٌنسانهك ئٌنسانى دووهم
نهفسى قسهى لهگهر نهكردٌه ،نهفسى ئوسلوب قسهى لهگهر نهكردٌه به طولى تارٌخ ،به طولى
قوڕئان چ دهلٌلهك نٌٌه پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم به ٌهك ئوسلوب دهعوهى كردبى ئٌال
موختهلٌؾ بووه ،ئٌختٌالفهكهش لهوهى هاتٌه ذاتى ئٌنسانهكان له طهبائٌع موختهلٌؾ بووٌنه،
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پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم دٌراسهى ئٌنسانهكهى كردٌه عهن طهرٌقى ئهبوبهكر ،عهن فٌڕاسهتى
خۆى ،عهن طهڕٌقى ئٌبالؼى مهالئٌكهت له بۆ ئهو ذاتهى ،ئهوجه پاشان حهڕهكهى كردٌه له سهر
ئٌنسانهكهى ،لۆٌێ نادٌرهن بووه به پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم ئٌلال ئهوانهى كه رب العالمٌن به
كافر خهلقٌانى كردٌه ئٌلال ئهوان ئٌستٌجابهٌان نهبووه ،نهخۆ ئهوهى پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم
تهبلٌؽى كردبن موسوڵمان بووٌنه ،ئهوه مهقامى ئهبوبهكر لهكن پێؽهمبهرى صلى هللا علٌه وسلم.
لۆٌێ له سوڕهتى االعلى جارێ دهعوه نٌٌه چونكى رهسول نٌٌه ،ئهمرى پێ ناكرێ (ادع إلى سبٌل
ربك) (النحل  ،)125جارێ نهبووٌته رهسول ،ئٌننهما ههر ئهوهنده رب العالمٌن ئٌشارهتهكى گجكهى
ضوء األخضر دهداتێ ،دهفهرمى( :فذكر إن نفعت الذكرى)(األعلى  ،)١ذهككر ،بهس تهذكٌرٌان كه،
تهذكٌر چٌٌه؟ مهثهلهن ئهمن و ئهو برادهره پێكهوه دانٌشتٌنه له جێٌهكى به ؼهٌر موباشٌر پێى برێم
ئهرێ وهللا ئٌنسانى چاك دهبى ئهوها بى ،فالن بى ،فلتان بى ،دهبى مواصهفاتى چاكى ئهوهاٌه دهبى
ئهگهر ئٌنسان بٌهوێ چاك بى ئهوه چاكٌٌه مهقصهدم ئهوه ،ئهتوو وهره چاك به ،بهوهى دهگوترێ
(الذكرى)( ،فذكر إن نفعت) ئهگهر مهنفهعهتى تهذكٌره ههبوو.
ئٌذهن دهبى پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم له ناو مێشكى خۆى ئهسبابى مهنفهعهت تٌعداد كا ،له ناو
مێشكى خۆى دابنى ئاٌا فٌعلهن ئهگهر هاتوو ئهمن ئا ئهو نهفهرهم ئٌختٌار كرد مهنفهعهتى ههٌه
تهذكٌرى كهم؟ ئهگهر مهنفهعهتى ههبوو تهذكٌرى كرد ،ئهگهر مهنفهعهتى نهبوو ٌكتم( ،فذكر إن
نفعت الذكرى) بارى تهعاالن له بۆى تهعرٌؾ دهكا( :سٌذكر من ٌخشى)(األعلى ،)15دوو فٌئهى
فهصل كرد(( :سٌذكر) و (من ٌخشى)ٌ ،خشى ماذا؟ موطلهقه ،جارێ بارى تهعاال ئهوهى نهكردٌه،
(وٌتجنبها األشقى الذي الذي ٌصلى النار الكبرى) ئهوه ضهوئى رۆژى ئاخٌرهته.
ئٌذهن ئٌعالم دهكا رب العالمٌن به ؼهٌر موباشر له بۆ محمد وه له بۆ صهحابهكان رۆژى قٌامهت
ههٌه ،وه رۆژى قٌامهتٌش ههٌه (وٌتجنبها األشقى الذي ٌصلى النار الكبرى ثم ال ٌموت فٌها وال
ٌحٌى) (األعلى ،)13،15ئهو ههموو وهصفانه له بۆ جهههننهمٌٌن ،ههتا ئێستا بهحسى جهههننهم
نههاتبوو ،ئهوه ئێستا بارى تهعاال سهبر سهبر له رۆژى ئاخٌرت دهدا ،ئٌمان ئهوهاٌه ،بارى تهعاال
بهحسى مهالئٌكهت ناكا بهحسى قوڕئان ناكا ،بٌداٌهت ڕبوبٌٌهته پاشان ٌهومى ئاخٌرهته ئهوجه پاشان
صٌفاتٌتكه دێ دهبێ ئٌنسان ئٌمانى پێ بٌنى.
دروست بوونى ئٌمان بهو نهوعهٌه :ئهوههللن ئٌمان به ربوبٌٌهتى رب العالمٌن ،له سهتا ههشتاى
ئٌمان ئهوهٌه ،ئهوجه پاشان ئٌمان به رۆژى ئاخٌرهت ،قٌامهت ،رۆژى ئاخٌرهتٌش فهصل دهبى
لهٌهكتر ،جهههننهم ههٌه (وٌتجنبها األشقى الذي ٌصلى النار الكبرى ثم ال ٌموت فٌها وال ٌحٌى قد
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أفلح من تزكى)( ،تزكى) ٌهعنى زهكات دان نٌٌه ها ،له قوڕئان (تزكى) ٌهعنى (ٌنمو) ،ماذا ٌونهمى؟
ئٌمانه ،ئهها له سوڕهتى (قد أفلح من تزكى ،وذكر اسم ربه فصلى) (األعلى( )15وذكر اسم ربه)
(واذكر اسم ربك) لێرهش دٌسان ئٌعاده و تٌكراره (وذكر اسم ربه فصلى) ،دٌاره لهو فهترهٌهى نوێژ
له سهر پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم واجب بووه ،ئهمما كه هات پێؽهمبهر صلى هللا علٌهوسلم
تهذكٌرهى كرد ،جوزئهك لهو تهذكٌرهٌهى ئائهو حالهتهٌه ئهو قٌام و ڕكوعهٌه كه پێؽهمبهر صلى هللا
علٌه وسلم دهٌكا به ناوى نوێژ.
طهبعهن نوێژى ئهو وهقت وهكى نوێژى مه نهبووه ،نوێژٌان نهوعهكٌتكه بووه ،ئهقهلهن ركهعاتى
كهمتر بووه( ،بل تإثرون الحٌاة الدنٌا ،واآلخرة خٌر وأبقى ،إن هذا لفً الصحؾ األولى صحؾ
إبراهٌم وموسى)(األعلى ))1١ -16ئا ئهو قوڕئانه ئهو مهوضوعانهى كه ئێستا بهحس دهكرێ له
صوحوفى ئٌبڕاهٌم و موساش بهحس كراٌه.
ئٌذهن ئا ئهوه تهجمٌعى خهٌره ،ههمووى كه له سهر پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم دێته خوارێ
ئٌستٌجماعى خهٌرى صوحوفى ئٌبڕاهٌم و موسا و عٌسا و داود و ئهنبٌاء و ڕوسولى سابقٌن،
پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم لێره كان ٌذكر ،كان ٌذكر لكن بهدوء ،دههاته ناو بهٌت نوێژى دهكرد،
خهركهكه دهٌان دٌت ،جارێ تهبلٌؽى نهكردٌنه ،كهسى تهبلٌػ نهكردٌه ،بهكهسى نهگۆتٌه ئهمن
نهبٌمه ،ئهمما دههات مومارهسهى نوێژى دهكرد ،نوێژى پێؽهمبهرى له گهر نوێژى عهڕهبهكان
موختهلٌفه ،فهترهى بٌدائى تهمهشاٌان دهكرد چٌٌه ئهوه دهكاتن محمد؟ لۆٌێ حهتتا وفودى ؼهٌرى
قوڕهٌشى كه دههاتنه ناومهككه ناو بهٌت له بۆ طهواؾ كه پێؽهمبهرٌان دهدٌت پێٌان تهعهجوب بووه،
ئائهوه چٌٌه ئهو مهوضوعه؟ ئهوه جارى عهالمهتى تهعهجوب و ئٌستٌفهام دروست دهكا ،پێؽهمبهر
صلى هللا علٌه وسلم حهتمهن دهپرسن ٌان لهوى ٌان له دهورو حهلهقاتى وى دهوروبهرى وى ،چٌٌه
ئهوه دهكا؟
له عهبباسٌان دهپرسى مهثهلهن جارێ عهباس عهال ئهساس لهو فهترهٌهى موسوڵمان نهبووه،
توججاڕهكان عهبباسٌش تاجٌرهكى ضهخمه ،دهوڵهمهنده ،كه توججاڕ دههاتن پێؽهمبهرٌان دهدٌت
ئهوه دهكا دهچوون دهٌانپرسى چٌٌه ئهوه؟ دهى گۆ ئهوه نوێژێ دهكا ،باشه نوێژ چٌٌه؟ دهٌانگۆ ئهوه
دهرێ بهو حهڕهكاتهى لٌقاء لهگهر رب العالمٌن دروست دهكهم ،باشه رب العالمٌن كێٌه؟ ئهها ٌهك
لهدو ٌهكه مهوضوعهكه ،عهباسٌش دهٌگۆ رب العالمٌن ئهو خالٌقهٌه محمد دهرێ كهونى ههمووى
دروست كردٌه ،ساحێبٌتى و مودهبٌرٌتى و ئهول و ئهخٌر و إلى آخره ،شتهك له مێشكى كابرا
دروست دهبوو ،ئا ئهوه تهذكٌرهٌه( ،فذكر إن نفعت الذكرى) خۆشى نهى كردٌه.
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ئهبوبهكر كه شهخصى ٌهكهم بوو حهلهقهى وهسٌط بهٌنى خۆى و بهٌنى خارٌجى دائٌرهى خۆى ههر
ئهوهنده ئٌشاڕهت له پێؽهمبهر وهردهگرى ،دهكرێ ٌارسول هللا ئهمه ئهو بهحسانهى كه له جهنابت
گێمان لێ دهبێ نهقل كهٌن له بۆ ؼهٌر؟ له بۆ ؼٌر بهحس كهٌن؟ ئهمن سێ چار برادهرم ههٌه حهزم
لێٌه ئهو خهٌره ئهو بهڕهكاته ئهو نهعهماته ئهوانٌش موشارٌك بن لهگهرم ،ئهتوو چ دهرێى؟ پێؽهمبهر
صلى هللا علٌه وسلم مومانهعه ناكاٌ ،هكسهر ئهبوبهكر دێ برادهرهكانى خۆى تهصفٌت دهكا له
مێشكى ،ئهوه عوثمان بن مهضعونه ،ئهوه عهمر بنو عاصه ،ئهوه فالنه ،فالنه ،ههمووى تهصفٌت
دهكا ،باشه كٌهانٌان له ههمووٌان خولوق و سلوكى ئٌجابى تره؟
مهثهلهن :ڕٌباى ناخوا ،ظولمان ناكا ،ؼهدر وؼهش ناكا ،خٌانهت ناكا ،ئهو سٌفهتانهى تێدا مهوجوده
ٌهعنى ئائهوه نزٌكه له بۆ دائرهى ئٌمانٌ ،هكسهر دهچو لهگه وان ئٌحتٌكاكى زٌاتر دهكرد ،لۆێى
ٌهكهمٌن نهفهر كه ئهبوبهكر ئٌختٌارى كردبى عوثمان بن عهففانه ،كابراٌهكى زۆر حهلٌم زۆر نهرم
زۆر موحتهڕهم ،ههتا پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم حهدٌسى ههٌه دهفهرمى( :أال أستحً ممن
ٌستحى منه المالئكة) ،ئٌنسانهكى ئهوها بووه زۆر جار پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم له حهدٌسٌتكه
دهفهرمى :عوثمان خۆى شهرمى له خۆى دهكرد ،طهبٌعهتى ئهوها بووه ،حهلٌم ترٌن ئٌنسان بووه
لهمهككه.
ٌهكسهر ئهبوبكر سهبر سهبر به ئهسپاٌى دهچى ٌهقهى وى دهگرى ،دٌاره بهعضه قهواعٌدى
ئٌمانٌات لهكن ئهبوبكرى بووه ،له پێؽهمبهر وهرٌگرتٌه ،ئهوٌش ههر ئٌنسانهك خهٌرى تێدا بوو
موستاهٌله له بۆ وهرگرتنى دهعوهى ،وه حهتمهن دهعوهش وهردهگرى وه حهتمهن دهبته
عونصوڕهكى خهٌرٌش له ناو ئهو دٌنهى ،ئهوه قائٌمه بووه له مێشكى ئهبوبكرىٌ ،هكسهر كه دهچى
به عوثمان بن عهففان دهرێ بهبێ تهڕهدود عوثمانٌش دهبته موسڵمان ،عوثمانٌش ئهمرى پێ نهكراٌه
حهلهقهى خۆى گهورهتر كا ،ههر نهفسى ئهبوبكر ،دهورهمهندهكٌتكه ههٌه ،ئهوانه ههمووى
دهورهمهندن ههمووى توججاڕن.
شهخصى سێٌهم طهلحهٌه ،طهلحه بن عبٌدهللا ئهوٌش ئٌنسانهكى هادىء و موتتهزن عاقل ،دهچى به
سهبر به هادئى بهوٌش دهرێ ،عٌلمهن ڕهمزى دهعوه مهوجوده ها موحهمهده ،ئهمما ئٌتٌصالى
بهوانه نٌٌه عٌالقهى بهوانه نٌٌه ،ئهوه وهكى خۆى وهكى ڕهمز شامٌخ وهكى چٌاى له بهٌت
مهوجوده ،لۆٌێ كهلٌمهك ههٌه له ههموو سٌڕه بهحس دهكرێ سرٌة الدعوة) ئهوه له ئٌسالم نٌٌه،
پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم هٌچ وهقتهك سڕٌٌهن دهعوهى نهكردٌه ،ههموو وهقتهكى دهعوهى
عهلهنى بووه ،هٌچ وهقتهك پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم به سڕى تهبلٌؽى نهكردٌه هٌچ وهقتهك،
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هٌچ دهلٌلهك نٌٌه له قوڕئان پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم به سڕى دهعوهى كردبى دهعوهى
پێؽهمبهرى ههمووى عهلهنى بووه.
ئهمما تهنظٌمى پێؽهمبهرى سڕى بووه ،تهنظٌمى محمد صلى هللا علٌه وسلم سڕى بووه ،مهثهلهن
جهمعهكى زۆر دروست دهكا به ئوسلوبى خهٌطى ،مهثهلهن ئهبوبهكر مهسئوله ئهبوبهكر مهسئوله له
عوثمان ،عٌالقهى بهٌنى ئهبوبهكر و بهٌنى عوثمانى مهوجوده بهس ،حهلهقهى سێٌهم كهس ناناسن،
ئهبوبهكر ناناسن كێٌه كه طهلحه دێ طهلحه بن عبٌدهللا ،پاشان طهلحه عثمان ناناسى ،دێ كه
ئهبوبهكر حهڕهكه بكا له سهر نهفهرى چارهم و پێنجهم دٌسان خهٌطى حهڕهكه دهكا نهشاط دهكا،
عٌلمهن رهمز لهوێ مهوجوده ،ئٌحتٌكاك ناكا ،نهشاط ناكا پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم ،لۆٌێ
جوللى صهحابه مهجموعهى ٌهكهم رهعٌلى ٌهكهم كه بووٌنه موسڵمان عهن طهرٌقى ئهبوبهكرى
بووٌنه موسڵمان ،دهلٌلهكمان نٌٌه پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم خۆى نهشاطى ههبوبى له فهتهراتى
ٌهكهمى دهعوه له فهترهى نوبووهت ،ئهمما خۆى دائٌمهن له پێش چاو بووه له ناوبهٌت نوێژ دهكا،
خهدٌجه دێ نوێژى لهگهر دهكا ،ئٌمامى عهلى دێ نوێژى لهگهر دهكا ،ئهوانه ههموو أهل البٌت
بووٌنه لهگهرى ترسى له سهر وانه نهبووه ،لۆٌێش عهالماتى تهعهججوب و عٌالقهى ئٌجابى بهٌنى
خۆى و بهٌنى حهتتا جالٌٌاتى ٌههودى و مهسٌحى لهو فهترهٌهى دروست دهكا.
مهثهلهن ٌههود ٌههودى مهككه نهك ٌههودى مهدٌنه موختهلٌؾ بووٌنه لهگهر ئهو دوو طائٌفهٌه
موختهلٌؾ بووٌنهٌ ،ههودى مهككه كه هاتٌنه تهماشاى پێؽهمبهرٌان كردٌه كؤنه پێؽهمبهر له بٌداٌهت
نهوعه تهوهدودهكٌشى ههبووه له بۆ ٌههودى مهككه وه له بۆ نهصاڕاى مهككه ،ئهمهلى ههبووه
ئهوانه ببنه موسڵمان لۆٌێ جوللى ئاٌاتى مهككى كه دێته خوارێ بهنسبهت ٌههود و نصاڕا پێٌان
دهگوترێٌ( :ا أهل الكتاب) (المائدة ،)77ئهوه ئٌعتٌبار و تهقدٌر دانانه له بۆٌانٌ( ،ا أهل الكتاب)
ٌهعنى ئهى جهماعهتى ئٌنجٌل و تهوڕات ،عٌلمهن ئٌنجٌل و تهوڕاتهكهش موحهڕهؾ بوو ،ئهمما
بارى تهعاال ئٌعتٌبار و تهقدٌرٌان له بۆ دادهنێ ،لۆ؟ نهوعه جازٌبٌٌهتهك دروست ببى له بۆ ئهو
كتابهى كه ذٌكرى كراٌه له ناو كتابى وان وه ئهو رهسولهى كه ناوى هاتٌه له ناو كتابى وان.
بهو ئوسلوبهى خهٌطٌٌهى ئهبوبهكر حهڕهكه دهكا ،پاشان له بۆ زوبێر بن عهوام پاشان سهعد بن
ئهبى وهقاص ئهوه وهجبهى ٌهكهم ،پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم دهرێ راوهسته جارێ با دائٌره
گهوره نهبێ ،كه تهماشا دهكا ئٌستٌعاب ههٌه ،كهلٌمهى ئٌسالم بوون وه ئٌمان هٌنان وه ڕٌساله وه
محمد نهببى نهشر بوو له ناو مهككه ،ئهمما مهشاكٌل نٌٌه ههتا ئێستا ،پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم
بهحسى صهنهمانى نهكردٌه ،موشكٌلهى لۆ خۆى دروست نهكردٌه جارێ ،إن جازالتعبٌر بهٌن
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قهوسهٌن لۆ چونكى كێ تهعلٌمى دهكا؟ مهالئٌكه ،له سهر عارد مهالئٌكهت دهرێ ئهوها بكه ،ئهوها
فالن زهمهن برۆ ناو بهٌت نوێژ بكه ،ئهو وهقتهش نوێژ بكه ،ئهو هاش به ئهبوبهكر بڵێ برێ ئهوها
بكا ئهبوبهكر ،ئهوانه ههمووى عهن طهڕٌقى وهحى بوونه.
ئهوجه سهبر سهبر نهشاطى پێؽهمبهر تهكثٌؾ تر دهبێ وه نهشاطى ئهبوبكرى تهكثٌؾ تر دهبى،
ئهبوبكر سهبر سهبر تهفه ڕوغ دهكا له بۆ دهعوه ،ئٌنسٌحاب دهكا له تٌجارهت ،دهبى پێؽهمبهر صلى
هللا علٌه وسلم تهئمٌنى حهٌاتى بكا ،تهئمٌنى حهٌاتى عائٌلهى بكا ئٌقتٌصادٌهن كابرا دهورهمهند بوو،
إن شاء هللا ئهگهر خوا تهوفٌق بدا دروسى الحٌق وهختٌتكه له خزمهتتان دێٌنه سهر ئا ئهو
مهواضٌعانهى كه پاشى ئهبوبهكر كو خۆى مومارهسهى كردٌٌه ،عهدهدى موسلمانهكان كو بووه.
ئهوجه پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم سهبر سهبر هاتٌته ناو دهعوه ،مومارهسهى دهعوهى كردٌه،
ئهوجه پاشان هاته سهر ئهو فهترهٌهى كه ئٌعالنى كردٌه به ٌهكجارى ،ئهوٌش به تهسهلسول ٌهكهمٌن
ئهقارٌب و ناسٌارهكانى خۆى ،پاشان ئهوجه ئهوانهى كه ئٌعتبارٌان لۆ دادهنێ له ئهصحابى عهقڵ
دهعوهتٌان دهكا له بۆ ماڵێ ،ئهوجه پاشان عامه له سهر صهفا ڕادهوستى ،ئهوانه ههمووى
مهڕحهلٌهتى دهعوهى پێؽهمبهرى بووٌنه له فهترهى ٌهكهم و دووهم و سێٌهمى مهككه.
ٌهك شت ڕهئٌسى ههٌه له ناو مهوضوع ئهوٌش مهقصوده لهو دهرسهى ئهوٌش ئهوهٌه :پێؽهمبهر
صلى هللا علٌه وسلم كه دهعوهى كردٌه ٌان ئهبوبهكر كه دهعوهى كردٌه به ٌهك شت دهعوهٌان
كردٌه ،چ وهقتهك ئٌعالناتٌان پێ نهبووه ههتا ئهو قوڕئانهى كه ئێستا لهكنه مه ههٌه لهكنٌان نهبووه،
پێنج شهش سوڕهت هاتته خوارێ ههر ئهوهنده ،ئهوانهى كه ئٌبالؼٌش كراٌنه و كه هاتٌنه ناو
ئٌسالمٌش ئهؼلهبٌان ئوممٌنه ،ئٌذهن بهواسطهى قوڕئان نههاتٌنه ناو ئٌسالم ،به ٌهك شت بهس
ئهوٌش له مامۆستاكهى خۆٌان وهرٌان گرتٌه خولوقى ئٌجابى فهقهط.
بهواسطهى خلوقى ئٌجابى فٌعلهن تانٌتٌان شهخصٌٌهتى ئٌمانى خۆٌان فهڕض كهن له سهر ئهو
وهسطهى كه تێٌدادهژٌن ،لۆٌێ طولى عومرى پێؽهمبهرى ماعهداى پێؽهمبهر طولى عومرى
ئهبوبهكر پێشى موسڵمان بوونى ٌهك سهقطهى تێدا نابٌنى ،جارهك ئهو كابراٌه زٌناى كردبى ،جارهك
عارهقى خوارد بى ،جارهك موشكٌلهكى دروست كردبى له بۆ موجتهمهعى خۆى له بۆ عهوائٌل و
وهسهطى خۆى ،قسهكى شازو نادٌرى كردبى ،مهعڕوؾ بووه دائٌمهن بهچاكه ،له وهسهطى خۆى
مهعڕوؾ بوو به ئٌنسانهكى باش ،ئا ئهو تهقدٌر و ئٌحتٌڕامهى كه ئهبوبهكر ههٌبووه له ناو
موجتهمهع بهواسطهى خولوق و ئٌجابٌاتى خولوقى بووه ،صٌفهتى وهحٌدى پێؽهمبهر ئهوشته بووه
تانٌتى بٌداته بهشهرٌٌهت ،لهبقى لهزمان نهبووه ،تهفهنون نهبووه له تهعابٌر ،زٌرهكى نهبووه له قسه
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كردن ،دبلوماسٌهت نهبووه له حهڕهكه ،كابراٌهكى صٌحهفى ئٌعالمى نهبووٌنه ،خولوقٌان ئهوها
بووه.
كه ئهوانه شهو مومارهسهى ئٌمانٌان كردٌه ئٌمان طهبع بووه له قهلبٌان ،بهرۆژ ئهو ئٌمانهٌان
تهحوٌل كردٌه له بۆ واقٌع له بۆ عهمهل ،له بۆ وجود ،تهرجومهٌان كردٌه ،خهركهكه ئهو حالهتهى
لهوانه دٌتٌه ،مهثهلهن كه گۆتٌتٌان ئهمه سهعادهتى بهشهرمان دهوێ فٌعلهن سهعادهتٌان پٌشانى
بهشهر داٌه ،ههموو بهشهرهك قاطٌبهتهن ،كه گوتٌتٌان ئهم موئمٌنٌن به هللا وه هللا ئهمر دهكا بهو
نهوعه تهماس و ئٌحتٌكاك بكهٌن لهگهر ئٌنسان ئهبهو نهوعهى بووٌنه ،له ناو قهلبٌان چار ڕوٌى و
پێنچ ڕوٌى نهبووه لهگهر مهجموعهى خۆٌان نهوعهك بن لهگهر جاهلٌٌهت و كوفڕ نهوعهكٌتكه بن،
ئهوها نهبووٌنه ،كو لهگهر خواى صادق بووٌنه لهگهر موئمٌنٌنٌش صادق بووٌنه ،لهگهر كهفهڕهش
صادق بووٌنه ،كو رب العالمٌن ئهوانى كردٌته سهبهبى ڕهحمهت له بۆ خۆٌان ئهوهاش بووٌنه
سهبهبى ڕهحمهت حهتا له بۆ كهفهڕه ،موقابٌل جاذبٌهتى پهٌا كردٌه نهك عهن طهڕٌقى سهٌؾ.
نهك عهن طهڕٌقى موحاوهڕات ٌان موجادهالت ٌان موناقهشات ،مهجلٌس و مێز دابنرێ ،ئهمه
مهجموعهى موسڵمان ئهنگۆش مهجموعهى كهفهڕه ،دێٌن موناقهشهى دهكهٌن ئٌسالم تهقدٌم دهكهٌن،
بوعدى ئٌقتٌصادى ئٌسالم تهقدٌم دهكهٌن ،بوعدى ئٌجتٌماعى ئٌسالم تهقدٌم دهكهٌن ،بوعدى سٌاسى
ئٌسالم تهقدٌم دهكهٌن ،كێهانمان بردمانهوه ئهوجه ئهو وهختى ئهوى موقابٌل تابٌعى فٌكرى وى بى
ئهوها نهبووه ،ئٌمان له قهلبٌان پڕ بووه ،كه هاتٌنه له بۆ حهٌات مومارهسهى حهٌات بكهن ئهو ئٌمانه
تهحوٌل بووه ،لۆٌێ ئٌزدٌواجٌٌهتٌان نهبووه به هٌچ نهوعهكى ،فٌئهك بووٌنه عهناصڕ بووٌنه لهگهر
كهون به ئٌجابى حهڕهكهٌان كردٌه ،لهگهر بهشهر به ئٌجابى حهڕهكهٌان كردٌه ،لهگهر حهٌوان به
ئٌجابى حهڕهكهٌان كردٌه.
باشه ئهو ئٌمانه كو ئٌستٌعاب كراٌه؟ كو ئٌمتٌصاص كراٌه؟ ئهو ئٌمانه بهونهوعهى ئٌمتٌصاص و
ئٌستٌعاب كراٌه له دروسى سابٌق بهحسمان كرد كه فٌعلهن هللا بناسن كما هو ،له خواى بگهن كما
هو ،ال كما نتصور نحن ئهمه له مێشكى خۆمان تهصهوڕات له بۆ (هللا)ى دابنێٌن ،لۆٌێ ئا ئهو ئاٌات
و ئهو ئهوامٌرانهى له (هللا)ى وهرگرتٌه تهعامولٌان پێ كردٌه بهحهى نهك بێن به ئوصول فقهـ ،به
تهقنٌن كردنى ئهو ئاٌهتانه ئهوجه تهعامولى پێ بكهن ،بێن توراثى بهشهر و فٌكرى بهشهرى له سهر
دابنێٌن ئهوجه تهعامول لهگهل ئاٌات بكهن.
حهقٌقهت بووٌنه لهگهر رب العالمٌن ،عٌالقهٌان صهحٌح بووه ،صادق بووٌنه لهگهر (هللا)ى ،ئهو
صدقه نهقل بووه له بۆ موجتهمهع ،لۆ؟ عنوانى پێؽهمبهر صلى هللا علٌه وسلم الصادق پاشان األمٌن،
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ئهها پێشى وهحى ئهو بهحسانهمان ههموو كرد ،دهبا ئهو صٌفهتهى تێدا ههبى ،باشه ئهوهى ئهو
دٌنهى نهقل كردٌه له بۆ طهلحه و له بۆ عوثمان بن مهضؽون و عوثمان بن عهففان دهبى ئهوهش
مومهثٌلى وى بى؟ ئٌذهن حهتمهن ئهبوبهكر كه هاتٌه ئهو دٌنهى له محمد وهرگرتٌه تهحوٌلى كردٌه
له بۆ ؼهٌرى محمد ،له بۆ دهوائٌرى ؼهٌرى محمد ،تانٌتى جاذبٌهتى خۆى ئٌمانى سهٌطهره پێ بكا
له سهر ئهو وهسهطهى كه تێٌدا مهوجود بووه ،لۆٌه شخصٌهك وهك عوثمان بن عهفان موناقهشهى
لهگهر ناكا ،ئهوهى ئهو ئٌختٌارى كردبى موناقهشهى لهگهر ناكا حهتتا كافڕ.
بٌالل له بن تهعذٌبى دهستى ئا ئهو موجرٌمهٌه ،ئهوٌش تاجٌره لهقهطاطى موستهقبهلى إن شاءهللا
دێٌنه سهرى ئهوانه ٌهك ٌهك وهردهگرٌن ،ئهبوبهكر دێ به ناوى تاجٌر تهعامول لهگهر ئهو
موجرٌمهى دهكا كه بٌالل تهعذٌب دهدا ،سهٌدى بٌالله ،فٌعلهن كابرا به بوعدى تٌجارٌش ئهو كابرا
لهگهرى صادق بووه وهختى خۆى ،ناٌهوێ ؼهشى لهو تٌجارهتهى بكا ،ئهو صهفقهٌهى بن دهستى
ناٌهوێ ؼهشى لێ بكا لۆٌێ ٌهكسهر بٌاللى دهداتێ به سهد دٌنار ،كابرا كافرٌش بوو ،صدقى تٌجارى
صدقى ئٌقتٌصادى ئهبوبهكر ئهوهنده له عومق بووه ٌهكسهر لهگهر كابراى كافر له حهرٌجترٌن
وهقت بٌالل له صنفى ئهبوبكره ،موئمٌنه ،دوژمنى ئهو كابراٌهٌه ،ئهبوبهكر دوژمنى ئهو كابراٌهٌه،
كه مهوضوعى پاره هاته گۆڕێ ٌهكسهر كابرا خۆى تهسلٌم كرد ،ئهگهر له ناو داخٌلى ئهو
موجرٌمهى ئهو كافرهى قهناعهتى صادقانه نهبى به ئهبوبهكر كو خۆى تهسلٌم دهكاٌ ،هكسهر گۆتى
خذه ،دهزانى چونكى ؼهشى لێناكا ،لۆ؟ صادقه ،ئهو صدقهى لهكێ هٌناٌه؟ له ئٌمانهكهى.
لۆٌێ ههموو تهفهنونهك ههموو دبٌلۆماسٌهتهك ههموو زانٌارٌهك مهعلوماتهك فنونهك فاٌدهمان ناكا
بهٌنى خۆمان و بهٌنى موجتهمهع ،چونكى ئهوهى ئهمه دهمانهوێ بهتهفهنون لهگهرٌان بكهٌن ئهوان
لهمه فهنانترن ،ئهمه دهمانهوێ بهسٌاٌهت لهگهرٌان بكهٌن ئهوان لهمه سٌاسى ترن ،ئهمه دهمانهوێ
به عهقل و زٌرهكى لهگهرٌان بكهٌن ئهوان لهمه زٌرهكترن ههموو كوهللن ،بهس به ٌهك شت دهتانٌن
لهگهرٌان بكهٌن به ئٌمان ،لهگهر ئٌمانى خۆمان لهگهر خواى صادق بٌن كه ئهوشته لهوان مهفقوده،
له موقابٌل ئهوه مهفقوده نٌٌه ،كه ئٌحساس دهكا لێى مهفقوده چ وه لهو كابراٌهى دهكا ئهوها صادق
بى؟ هللا ،چ وهى لێ دهكا لهگهر كابراى موجرٌم ؼهش نهكا؟ لهگهر دوژمنى خواى ؼهش نهكا؟
تارٌخى ئٌسالم بخٌنن گهورهترٌن وٌالٌات الٌهزالٌش عهدهدى ضهخمترٌن عهدهدى موسڵمانى تێداٌه
بهبێ فتوحات موسڵمان بووٌنه ،وهكو پاكستان و فلٌپٌن و ئهفؽانستان و ئهو مهنطٌقانه فهتح نهكراٌه،
ئهندونٌسٌا سهت و بٌست ملٌۆنن به سهٌؾ فهتح نهكراٌه ،به صدقى موسوڵمانان فهتح كراٌه،
الٌهزالٌش ئهوان لهمه چاكترن ئٌمانٌهن ،پاكستانى لهمه چاكترن ئٌمانٌهن ،ئا ئهو صدقهٌه لهگهر
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(هللا)ى نهقل دهبى له بۆ موجتهمهع له بۆ بٌئه ،ئهمن چهند لهگهر خواى راست بم دهتانم ئهوهندهى
نهقل كهم ،له سهتا پێنج راست بم لهگهر خواى له سهتا پێنج دهتانم نهقل كهم ،لۆٌێ بزانن چهند
كٌتابات دهنوسرێ ئٌسالمٌات ،چهند موئهلهفات دهنوسرێ ،چهند شت طهبع دهكرێ ،كوتوبى
ئٌسالمى و ثهقافاتى ئٌسالمى ،فٌقهى ئٌسالمى و فههمى ئٌسالمى ،ئهمه ههموومان پهروهرده بووٌنه
پێوهى.
ئهمما ئٌمانى ههموومان جهمع كهٌن ،ئٌمانى ههموومان ئى ههمووى ئێستا ،ئى كوڕهى ئهرز دهكاته
نٌوهى ئٌمانى أبوبكر؟ دهتانم سوند بخۆم برێم نهء ،ئى ههمومان ئى كوڕهى ئهرز ئێستا ههمووى
جهمع كهى ناكاته ئٌمانى ئٌمامى عومهرٌش ،ئهگهر هاتوو فٌعلهن الكل ٌساوي جمع البعض ،لۆ؟
چونكى ئهمه لهگهر خواى وهكى وان نٌنه ،صدقى مه لهگهر رب العالمٌن خلوصى مه لهگهر رب
العالمٌن وهكى وان نٌنه ،لۆٌێ الٌوجد نفعا ،با ههر ضٌالل لهبهر كهٌن ،باههر مهعالٌم دهرخ كهٌن،
باههر قوڕئان فێربٌن ،نهمان تانٌه حهلهقاتى ؼهٌرى خۆمان ههر لهناو دائٌرهى مزگهفتێٌن نهمانتانٌه
بچٌنه خارٌجى مزگهفت ،جاده ،دوكان ،بازاڕ ،لۆٌێ تهماشاى هابچٌنه بازار تهحهدا دهكهم ده
قهصابمان ههبى موسڵمانى مولتهزٌم ،ده خهٌاتمان ههبى موسڵمانى مولتهزٌم ،ئهوهى مهوجوده
ههمووى موثهقهفى طهلهبهٌه بهس ،شهرٌحهكى گچكهٌن لهناو موجتهمهع ،لۆ؟
لۆ ناتانٌن ئا ئهو ئٌمانهى كه پێمانه تهحوٌلى كهٌن له بۆ كابراى قهصاب بٌكهٌنه موسڵمان؟ ئهوٌش
وهكى مه ؼهش نهكا ئهگهر فٌعلهن ئهمه ؼهشاش نهبٌن ،وهكى مه درۆى نهكا ئهگهر فٌعلهن ئهمه
صادق بٌن ،وهكى مه ئٌجابٌاتى ههبى كوهللن ،لۆ ناتانٌن؟ چونكى ئهمه ثهقافهى صدقمان پێٌه،
ثهقافهى ئٌخالصٌٌهتمان پێٌه نهك ئٌخالصٌٌهت خۆى ،ثهقافهى قوڕئانمان پێٌه ثهقافهى ئٌمانمان پێٌه
نهك ئٌمان خۆى ،ئٌمان به ثهقافه وهرناگٌرێ ئٌمان عهن طهڕٌقى مومارهسهٌه به (قم اللٌل) نهبى
فاٌدهى نٌٌه.
وهللا ئهمن لهگه خواى صادق نهبم فاٌدهى نٌٌه لهگهر ههمووتان درۆٌێ دهكهم ،لهگهر خواى
موخلٌص نهبى لهگهر ههمووكهون ؼهش دهكهى ،ههر ئهوهشه جسر دروست دهكا بهٌنى مهو بهٌنى
موجتهمهع ،ئٌعالمٌهن ناتانٌن ،ثهقافٌهن ناتانٌن ،ئٌقتصادٌٌهن ناتانٌن ،سٌاسٌٌهن ناتانٌن ،ناتانٌن
خالص ،كه ناتانٌن باشه ئهوان كو تانٌان؟ ئهگهر فٌعلهن ئهمه دهمانهوێ جٌلى صهحوه حهڕهكه بكا
نهشاط بكا له بۆ ؼهٌرى خۆى له صهحوهى ئٌسالمى دهربچٌن.
كهفا ببته صهحوهى ئٌمانى ،له صهحوه حهڕهكات و نهشاطات و ظاهٌرى دهربچٌن ئاگاى له داخٌلى
خۆى بى ،بٌناى خۆى بكا ،لهداخٌل به ئٌمان هٌنان عٌالقهى بهٌنى خۆى و رب العالمٌن رهبط كا
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بهچ؟ به قم اللٌل ،بهوهى بزانٌن فٌعلهن بارى تهعاال رهقٌبه ،بارى تهعاال حهسٌبه ،بارى تهعاال
بهصٌڕه ،بارى تهعاال قهٌومه( ،ال تؤخذه سنة وال نوم) (البقرة  )255دائٌمه باقٌه حاضٌڕه مهوجوده
بهو قهناعهتانه ،به ئهفعالى رب العالمٌن رب العالمٌن به ئهسمائى رب العالمٌن ئائهوهٌه حهٌى.
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