سيره٢5:
بسم هللا الرحمن الرحيم 
(والعصر ،إن اإلنسان لفي خسر ،إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
بالصبر) ،والصالة والسالم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه،السالم عليكم و رحمة هللا و
بركاته.
له بيدايهت به ههموو ڕهغبهت و ڕههبهتهوه ،به خوشوع و تهذهلولهوه ،دوعا دهكهين و تهمهنا دهكهين
له بارى تهعاال دخولى ئهو مانگه موبارهكه بكاته عاقيبهتى خهير ،و ئيستيزادهى ئيمان و عيالقهى
ئيجابى و دروست پهيدا كردن بهينى خۆمان و رب العالمين ،وه ببيته مايهى سهعادهتى دونيا له بۆ
تهئمينى سهعادهتى ئاخيڕهت و خاصهتهن لهبۆ ئهو جهمعه موبارهكه ببيته مهدرهسهى بيناء و
تهكوينى ئيمانى ،وه مهخزهنهك يازده مانگهى داهاتووى مانگهكانى رب العالمين ،ئهو جهمعه
موبارهكه وهكو خهزينهك سهحبى بهڕهكات و لهطائيفى لێبكا ،لۆوئهوهى بكرێ ببيته ماددهى ئهوهللى
بيناء ،خودا له ههموو اليهكمان قبول كا.
وه فيعلهن مهفهومى صهوم مهفهومى صهومى قوڕئانى نهك هى فيقهى و شهرعى پێمان ببهخشى
هيدايهت و تهڕشيدمان بكا لهبۆ ئهو فههمه ،بتانين ئهمهش صهومهك وفقى ئيڕادهى خواى قوڕئانى
بيگرين ،وه بهو فههمه قوڕئانيهش لهبۆ مهفاهيمى ڕۆژوو صهوم كه قوبولمان كرد ئيدامهى پێ
بدهين ،نيهايهتى مانگى ڕهمهزانيش ويداعى لێ نهكهين ههر خۆى ڕهشيده وه ههر خۆى هادييه( ،أن
هللا موالكم نعم المولى ونعم النصير (األنفال.)04
بێينه سهر ماددهى خۆمان ،ههفتهى پێشترێ له خزمهتتان چوينه بهعضه لهقهطاتى تازهى حهياتى
خۆشهويستمان پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ،ئهو ڕهسوله نازداره كه كو تانى لوبناتى يهكهم خشتى
يهكهم دابمهزرينى له مهنطيقهك غهيرى مهنطيقهى مهككه ئهويش يهثريب بوو ،كو ئيتصالى كرد به
ئهو سێ چار نهفهرهى كه موههييهء بوون لهبۆ قبولى ئيمان ،ئهوجه ئهو ئيمانه تهحويل كهن لهبۆ
واقيع ،پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم لهسهر وان ئيعتيماد بكا ،ئهو ئيمانهى كه مهككهيى ههژده ساڵ
حجر و حيصاڕيان لهسهر دانا ،لهسهر عامهى خهڵك لۆوهى ئيمان به نسيبيان نهبى ،دياره بهقهدهرى
خواى اليهقى ئهو ئيمانهى نهبووينه ،رب العالمين بهديل تههيئه بكا ههر لهنزيك مهككه به چهند سهد
كيلۆ مهترهك ،ئهويش به واسطهى جهمعهكى بوسهطاء و گهنج ،قاعيدهى ئيمانى ئيجاد بكرێ له
يهثريب.
بهحسى ئهوهشمان كرد مهوقيعى مهدينه يهثريب كه يههودى تێدابوو ،چونكى جالياتى غهيرى
عهڕهبى له يهثريب وهكو مهككه مهوجود بوو ،ئهمما عهدهد و كهثافهتى وه نهوعييهتى موختهليف
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بوو ،باسى اليهنى ئابوورى و ئيقتيصادياتى ئهو جالييهمان باس كرد ،كه جولهكه يههود بوون له
يهثريب ئهثهريان چهند زۆر بوو ،كه تيجارهت لهبن دهستيان بوو ،مهصدهڕى زێڕ و بانق و پاره
ههمووى لهبن دهستى وان بوو ،موتهحهكيم بوون به ئيقتيصاد و ئابوورياتى ناو يهثريب ،لۆيێ
تانيبوويان تهحهكوم كهن به ئيقتيصاديياتى ميللهت ،به چۆنيهتى ژيان و مهمعيشهتى ميللهت ،بتانن
شت فهڕض كهن لهسهر يهثربيين ،وفقى ئيڕادهى خۆيان بتانن طهبهقات دروست بكهن ،له
موستهغهلين و مهسحوقين و چينى موستهضعهف ،ههتا زوو بكرێ ئيستيغالل كردنيان زوو بكرێ
تهحهكوم كردنيان به مهصيڕ و موستهقبهلى ئهو جهمعهى كه عهڕهبهكان بوون.
لهعهينى وهقت ئيجتيماعييهن كه كو ئهو جهمعه گچكهيه يههوده تانيبووى به واسطهى ئيقتيصاد و
ئابوورى دهست بێخته ناو حهتا عادات و طهبايعى عهڕهب هى ئيجتيماعى ،بهحسى ئهوهمان كرد كه
حهتتا ژن هينانيشيان عهڕهب موقهولهب بووه به دهستى يههود ،ئهوان تهقاليدى شهعائيرى زهواجيان
لهبۆ دادهنان ،ئهوان وياليهتى زهواجيان دهكرد لهجياتى خزم و كهس و برا و باب و ئامۆزاى
عهڕهبهكان.
پاشان ئيستيغاللى فيكرى ههر عهڕهب ئهوس و خهزرهج مهدينهيى بمينێن ،دونى ئينسان به ئيڕتيباط
نهبهستان به هللا ،له ڕێى تهدهيون كردنى ياخود ئيڕتيباط كردنيان به دينى سهماوى ،ئايه جولهكهبن
عهڕهبهكان ياخود ببنه مهسيحى ،ئهو دهرگهيهشيان لێ قهپات كردبوون يههود و اليهزال ئهو
دهركهيه بهرامبهر بهشهرييهت قهپاته ،گوتمان :كهس پێى ناكرێ ببته جولهكه ببته يههودى ،چونكى
يههودييهت دينهكى موغلهقه ،ئيلال عهن طهريقى داكهوه ئينسان نهسهبييهتى يههودييهت تهحصيل
دهكا.
باشه ئهگهر ڕازى نهبوون ئهو جهمعه عهڕهبه يهثريبييه نهبته جولهكه ،چونكى جولهكاتى لهكنهوان
مهقامهك بوو له دونيا و له قيامهت وفقى تهصهوڕى خۆيان ،ئهوهى جولهكه بى له ئاخيڕهت ئهگهر
خهطهئيشى كردبى وفقى ڕهئى وان چل ڕۆژ له ئاگرى جهههننهم دهسوتێ ،كه كو له قوڕئان
مهذكوڕه( ،لن ندخل) أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم (اال ايام معدودة) ،كه له جهههننهم دهمينێن له
تهلموديان ئهوها نوسرايه ،رب العالمين لهوان دهگێڕيتهوه ،باشه ئهگهر دينيان ئهوها حهصڕ بوو بى،
ههر ئينسانهك نهتانى ببته جولهكه وه ئهوان ڕازى نهبن لهبۆ جولهكهبوونى بهشهرييهت ،لهبهر
ئهوهى جولهكهبوون مهقامهكه لهكنهوان ،حهتمهن كه تهمهشاى غهيرى جولهكه دهكهن بهچاوهكى
زۆر كهم و كهمبينى تهماشاى بهشهر دهكهن و دهيانكرد ئهو وهختيش ،ئهها رب العالمين لێيان
دهگێڕتهوه( :ليس علينا في االميين سبيل) ،ئومميين ماعهداى يههود ههموو بهشهريهت به ئومميان
دادهنا ،سهبيليش يهعنى موحاسهبه و موحاكهمه كردنى ئهو يههوده ڕۆژى قيامهت.
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ئيذهن لهبۆيان جائيز بوو ههموو وهقتهكى ئهموال و پاره و پارهى مهنقول و غێر مهنقول ،وهك و
خانى و سهياڕات و شتى وها و ئهعڕاضى شهڕهفى عالهم ،وه مهصير و موستهقبهلى عالهم
ههمووى تهحهكوم بكا به دهستى خۆيان ،لهبن دهستى خۆيان بى ،وه لهبۆيان حهاڵڵ بى وه بهچ
نهوعهك بيانهوێ سوء ئيستيفادهى لێ بكهن ،پێيان دهكرێ بيكهن چونكى ئهوان موختار و ئهوان
ئهحيببائى خودان ،ئهوان ئهوالدى خودان كه كو قوڕئان لێيان دهگێڕيتهوه( :نحن أبناء هللا و احبائه)،
ئهو مهجموعه مهفاهيمه تهحريفيه تهلمۆدييه زۆر تهئثيرى سلبى كردبووه سهر عهڕهب عهڕهبى
يهثريبى ئهوس و خهزرهج ،لۆيێ ئهنظارى ڕهببانى كأنه ئهو ههموو ضغوطه زۆره ،ئهو ههموو
ئيستيغالله زۆره ،كه له يهثريب مهوجوده باشترين فورسهته لهبۆ هێالنه دامهزراندنى ئيمان تێيدا.
بهحسمان كرد ديسان سهبهبهكه ئهوه بوو ئيحتيكاكى عهڕهبى يهثريبى ئهوس و خهزرهج به كوتوبى
سهماوى عهن طهڕيقى يههود ،يههوديش خۆى به خۆى خۆى درى خۆى دهداوه ،ههموو جارێ كه
شهڕ دروست با بهينى عهڕهب و بهينى يههود ،دهيانگۆ :بهس صهبڕمان لێ بگرن زهمهنى ويالده و
نبووهتى ئهو پێغهمبهرهى نزيك بووه كه له مهككه ئيجاد دهكرێ ،وه خودا به پێغهمبهر و به ڕهسول
ئيختيارى دهكا ئهو وهختى ئهمه ئيمانى پێدهينين ،وه بهقووهتى خواوهندى رهببانى وهكى عاد و ثهمود
لهناوتان دهبهين.
ئهو زهمينه لهناو داخيلى عهڕهبى يهثريبى له بۆ ئيستيقبال و له عهينى وهقت ئيمتيصاص و
وهرگرتنى ئيمان ئهصلهك بوو پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم تانى حوسنى ئيستيفادهى لێ بكا ،پاشان
ئهو وهضعه ئيجتيماعييه سلبيهى كه يههود دروستى كردبوو ،له ناو عهڕهبى يهثريبى تهئثيرهكى
زۆرى كردبوو له بونييهى بهشهرى خۆيان زۆر له كنيان عادى بوو ،وهكو بهحسمان كرد چل ساڵ
لهسهر حوشترهك خين بڕژێ ،به سهدهها گهنج بفهوتێ ،به دهيهها منداڵ ههتيم بكرێ ،عهينى وهقت
ئافرهتهكى زۆر بێ ساحێب و بێ مێرد ياخود بێ باب بمينێ ،لهسهر حوشترهك ياخود لهسهر دوو
حهيوان داحس و غهبراء ،دوو هێستر بوون.
طهبيعهتى بونيهى داخيلييان ههدم كرابوو ،لۆيێ موههيهئترين جێ بوو رب العالمين بيبينى لهسهر
كوڕهى ئهرض پاشى حهبهشه ،ئهسمهره ئهوێ ئيختيار بكا ،لهبۆ هێالنهى ئيمانيات وه ئهسبابيتكه
زۆر ،لۆيێ پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم كه زوو ئيحتيكاكى كرد لهگهر يهثريبيين ،لهگه ئهسعهد بن
زوڕاڕه ،لهگه سعد ابن معاذ ،لهگه سود ابن صامت ،كه شاعر بوو لهگهر وانه ئيتيصالى كرد،
يهكسهر ئهوانه زوو ئيمانهكهيان وهرگرت بێ سێو دوو كردن ،بهبێ موجامهله و ئهزيهت دانى
پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم.
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پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم وهكو دروسى سابيق بهحسمان كردييه ئيمانى كردبووه قاعيده لهبۆ
كهشفى نهوعياتى بهشهرى ،وه ڕێ دانان لهبۆ ئهو مهواهيبانهى كه لهو نهوعييه بهشهريانه
مهوجوده ،وه حوسنى ئيستيفاده كردن لهو مهواهيبانهى كه لهناو ئهو بهشهرانهدا مهوجوده لهبۆ
تهنشيئهى ئيمان ،پاشان لهبۆ تهكميلهى وجودى ئيمانى لهسهر كوڕهى ئهڕض ،لۆيێ كه ئيمانى دهدا
صهحابه له مهككه كه ئيمانى تهقديم دهكرد لهبۆ صهحابه ،صهحابه وهكو جيهازهك كۆمپيوتهرى،
رب العالمين چ مهوهيبهكى لهناو جسم و بهدهنى عهقل و قهلبى دانابى ،پێغهمبهر صلى هللا عليه و
سلم وهكى سلفهكى دههات ئهو مهواهيبانهى دهكردهوه به واسطهى ئيمان ،ئهو صهحابه مهوقيعى
خۆى له وجود لهسهر كوڕهى ئهرض لهو زهمان و مهكانه ئهداى دهكرد و دهيديت ،كه ئهو حالهته له
ههموو بهشهرى موئمينين مهوجوده ،له ههموو زهمانهك بهس ئيمانيش پێى دهكرێ تهفتيحى كا و
بيكاتهوه.
پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ئهو حالهتهى كه دروست بوو ،مهجموعهك له موخهتهصين له ناو
صهحابه ئيجاد كرابوو ،يهك لهوانه سوفهڕاء بهس شهش نهوع سهفيرى ههبوو ،پێغهمبهر صلى هللا
عليه و سلم لهسوفهڕاء شهش نهوع سهفيرى ههبوو ،سهفيرى ههبوو له مستهواى ملوك و روئهساء و
زوعهماء ،و سوفهڕاى ههبوو له مستهواى عهشائير ،سوفهڕاى ههبوو له مستهواى عاممه،
سوفهڕاى ههبوو لهبۆ فيعلهن نهقل بكرێ له مهنطقهك لهبۆ مهنطهقهكيتكه ،له ظهرفى ليقائهكى
موعهيهنى مهحدود ،ههرچى مهفاهيمى ئيسالمى ههيه نهقل كا لهبۆ شهخصى موقابيل ،سهفير ههبوو
موڕهبى بوو ،موزهكى بوو به مهفهومى قوڕئان نهك به مهفهومى كوتوب ،دههات ئائهو ئهجياالنهى
كه پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم تهشخيصى كردييه له بۆيان مهجاميع يهكسهر حدودى لهبۆ دادهنا،
دهستى پێ دهكرد ئيش لهگهريان ههتا دهيگهيانده ئهو قيممهيهى كه خودا دهيهوێ ،ئهوجه پاشان وهكو
ماددهى خامى ئهووهلى تهسليمى پێغهمبهرى دهكرد ،پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم تهعامولى لهسهر
بكا.
يهك لهو نهوعه سهفيڕانه موصعهب بن عومهير ،موصعهب بن عومهير قهوسهكى دهكهينهوه تاريخ
حهياتهكى بهسيطى بخينين ،كابرايهكه يهتيمه بابى خۆى نهديتييه ،له داكهكى مليۆنێڕه پهيدا بووه،
براى نييه خوشكى نييه ،صاحێب پارهكى زۆر زۆره موڕاهيقيشه ،وه جوانترين گهنجى مهككهيه،
بهچاو به برۆ و به پرچ ،و كه كوتوبى تاريخ بهحسى دهكا كه عهباى لهبهردهكرد كه حالهتهكى
عورفى عهڕهبى بوو ،ئهو داوهى كه عهبايهكهى پێ دهدورا زێڕ بوو ،كه بهسهر لمى ناو مهككه دا
هاتووچوى دهكرد خشتهى مجهوههڕاتهكانى كه بهخوارێى عهبايهكهى نهسج كرابوو زيڕه زيڕى گێ
لێ دهبوو مهسافهكى دوور ،كه بهو محهلهى دابچووبا ئهگهر ئهو محهله كچى ههبا چونكى كوڕهكى
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گهنجى جوان و كهشخه بوو ،صاحێب پارهش بوو ،كچى ئهو محهلهيهى به واسطهى بۆنهكهى پێيان
دهزانى دهركهيان لۆ دهكردهوه پهنجهرهيان لۆ دهكردهوه ،لۆوهى تهماشايان بكا.
ئهو گهنجه و ئيذابيهى فوجئهتهن پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم يهكسهر وفقى ئيختيارى ڕهببانى
كهشفى دهكا ،به فهترهكى مهحدود ئيمانى تهقديم دهكا ،و وهرى دهگرى دهبته عونصورهكى ڕهئيسى
له بينائى مهجموعهى ئيمانيى يهكهم له دار االرقم ،كه بهحسمان كرد پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم
جاميعهكى ئيمانى دروست كردبوو له خاريجى مهككه بهچهند كيلۆ مهتر ،دار األرقم به شهوو به
ڕۆژ ئهو مهجموعه صهحابه لهوێ مهوجود دهبوون ،له خواوه ئهمريان لۆ دههات عهن طهڕيقى
پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم تهحويليان دهكرد لهبۆ داخيلى خۆيان ،مومارهسهيان پێدهكرد ئهوجا
دهچوونه دهرێ وهكو مهجموعهك ئهوامرى ڕهببانى ئيحتيكاكيان دهكرد لهگهر موجتهمهع.
موصعهب لهوانه بوو له روادى ئهو جهمعهى بوو كه ئيمانى وهرگرت ،زۆر محاوهالتى لهبۆ كرا
ئينقيالبى لهسهر بكرێ ئيمانييهن ،طهبعهن لهبهر ئهوهى كوڕه كابرايهكى دهورهمهنده مهعڕوفيشه
ضهخطى بهدهنى لهسر نهكرا ،وهكو بيالل و وهكو عهمماڕ و وهكو صوههيب بينه و ببهى پێبكرێ به
تهعذيب ،ئيننهما ضهخطى نهفسى لهسهر كرا ،حڕوبى نهفسى لهسهر كرا ،ئهخير وهڕهقه له سهرى
ضهخطكرا ،ئهويش عيالقهى صهميمى بهينى خۆى و بهينى داكى ،به عاطفيترين ئينسان بووه له
مهككه ،به نيسبهت كوڕايهتى و داكايهتى ،عيالقهى زۆر صهميمى بووه لهگهر داكى ،زۆر داكى
خۆشويستييه ئهخير شت ئيعالن دهكرێ لهبۆى كه داكى ئينتيحار دهكا به حهڕام كردنى خواردن له
خۆى ،وه لهبهر ڕۆژێ ههڵناستى قرچهى مهككه له مانگى هاوين ،وه ئاويش ناخواتهوه حهتا
موصعهب دهگهڕيتهوه له موسوڵمان بوونى ،ياخود ئهو ئافرهته دهمرى.
حهفت ڕۆژ فيعلهن داكى نانى نهخوارد ئاوى نهخوارد چووه ديتنى تهماشاى كرد ،پرچ و ههيئهت و
شكلى طهبعهن زۆر داكيشى خۆشدهوێ ،يهكسهر كهته سهر دهستى دهستى ماچ كا گوتى :خوا دهزانى
چهندم خۆش دهوێى ،ئهمما (وهللا)ى له پێش چاوم نهك جارهك حهفت جار ڕوحت بێته دهرێ،
پهلهقاژهى ڕوحدانتبى يهك ذهره له ئيمان واز ناينم ،ئهوهى محمد له (رب العالمين)هوه دايتييه من
غهيرى ئهوهيه ئهتوو دايتته من ،نات گۆڕم به ههموو مهلهذات و مهطهيباتى دونيا ،ئهمما لهبهر
ئهوهى ئهوهى پێغهمبهر دايتيه من ئهتوو نهت دايته من لۆيێ ناتگۆڕم به پێغهمبهر و به ئيمان.
ئهو حالهى كه موصعهب تێيدا بوو تهنها صهحابى پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم لهسهرى گريابى له
غهزوهى ئوحود ،لهگهر وجودى حهمزه شههادهتى حهمزه موصعهب بوو ،كهحالى موصعهبيان لهبۆ
پێغهمبهرى بهحس كرد ،ئهو ههموو گهنجى و موڕاهيقييهى كه شههيد بوو وهفاتى كرد ،له غهزوهى
ئوحود لهو ئهسنايهش وهفاتى كرد كه پێيانگۆ پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم شههيد بوو ،لێدرابوو
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برينى قول بوو ،صهحابى كه گهيشته سهرى وهفاتى كردييه ،دهم و چاوى له عاردى بوو لۆوهى
فيعلهن مهئساتى وهفاتى پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم نهبينى نه گێى لێبى ،بهو شكلهى صهحابى
وهحيد بوو دهم و چاوى له عارد بى ،تهواو خۆى سهرى له ناو ڕهمل نابى ،كه پێغهمبهر صلى هللا
عليه و سلم ديتى بهو نهوعهى خهبهريان دايێ دهستى كرد بهگريان ،لهقهطاطى قهديمى ذيكرهياتى
موصعهبى به فكر هات ،كه ئهو گهنجه لهناو مهككه به چ حاڵهكى گهوره بووه ،چ نهوعهك
موتهنهعيم بووه ،چ نهوعه مهلهذاتى دونيا لهبن دهستى بووه ،ئێستاش پارچه جلدهكى لهخۆى
ئاراندييه كه سهرى پێ دادهدهن له ئهژنۆى ههتا خوارێ بهدهر دهكهوى ،دهيننه سهر القى سهرى
بهدهردهكهوى سينگى به دهر دهكهوى ،فهرمووى الى سهرى قهپات كهن شينايى و دڕك و دارى
صهحڕاى بيننه سهر القى ،با ئهوه ببته كفنى ،ئائهوه بوو به ئيمان پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم
دروستيانى كرد.
پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ئهو نموذهجهى كه سهفير بوو له موستهواى موعهييهن ،لهبۆ وهى
فيعلهن نهوعياتى زيرهك عاقل ئهصحابى مهواهيبى موعهييهن ،موصعب بهواسطهى مينظارى
بالجكتۆرى ئيمانى خۆى كهشفى كا ،ئهوجه سهبر سهبر لێى نزيك ببى ،كه ئيحتيكاكى لهگهر بكا
كهسبى بكا ،لهبۆ دائيرهى ئيمان بينائى لهسهر بكا ،بيگهينته ئهو مستهوايهى كه فيعلهن سبهى
دووسبهى پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم دهوڵهت به واسطهى ئهو عونصوڕه دروست بكا ،به
قهناعهتى خۆم پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم دهوڵهتى دروست نهكردييه له مهدينه ،موصعهب و
جهمعى صهحابه لهوێ دروستيان كردييه ،پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم وهكو ڕهئيس دهوڵهتهك
هاتييه ئيستيفتاحى دهوڵهتى كردييه له ناو مهدينه.
ان شاءهللا خودا تهوفيق بدا دروسى الحق دهگهينه خزمهتتان ،كو ئيسپات دهكهين كه فيعلهن ئائهو
جهمعه صهحابييه كو ئيشيان كردييه لهوێ.
پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم پاشى ئهوه سێ چار صهحابييهى كه تهكوينى كرد ئيمانى دانێ ،له
ناو مهككه چوونه يهثريب موصعهبى سڕهن نارده يهثريب ،لهگهڵ ئهسعد بن زوڕاڕه كه صهحابييه
دهوڵهمهنده موتهمهكينه گهنجه ،ئيمانى وهرگرت خۆشى خهركى يهثريبه ،لهگهر وى نارده مهدينه
يهثريب ،ئهسعد بن زوڕاڕه ماڵى خۆى كرده قاعيده وهكو دار األرقم له مهككه ،چ مهوجود بوو له
يهثريب له مهدينة الرسول موستهقبهلى عهينى شت كرا ،ئيذهن ئههلى يهثريبى مهدينهيى كه هاتينه
ناو ئيسالم به نهفسى نهوع و بهنهفسى زهمان و حجم و كهيف ئيمانيان وهرگرتييه ،ئهمما له جياتى
پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم نموذهجى وهكى پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم كه موصعهبه وهكيلى
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وييه لهوێ ،له يهثريب ئهو ئيدامه و ئيقامهى ئهو حالهتهى كرد ،لهسهر ئهو جهمعه صهحابهيهى كه
تازه دێنه ناو دين.
له ظهڕفى ساڵهك تانى ئا ئهو سێ نهفهره بكاته دوازده نهفهر ،لهو دوازده نهفهرهى ديڕاسهيان بكهين
ههموويان له عهقل عيمالقن ،له ئيڕاده له شهخصيهت له مهكانهى ئيجتيماعى ،لۆ؟ ديسان ئيعاده
دهكهمهوه رب العالمين به واسطهى ئيمان مينظار لهبۆ موئمين دروست دهكا ،مينظار يهعنى وهكو
جيهازهك كاشف خفايا و مهواهيبى ئينسانى موقابيل ئهكيفاء پێى كهشف دهكرێ ،ئهو موئمينه قهديمه
ئهو ئينسانه موقابيله تهخصيص و تهشخيصى كرد ،به واسطهى ديسان مهواهيبى ئيمانى دهتانى جسر
لهگهر ئهو ئينسانه دروست كا ،كه جسرى دروست كرد ئهوهى موقابيل بكاته ئههلى ئيمان ،كه
كردييه ئههلى ئيمان فيعلهن لهو دائيرهيهى دايبنێ كه خۆى له مێشكى خۆى تهقيمى كردييه لهبۆى.
لۆيێ موصعهب بن عومهير كه چووه يهثريب قهوائيمى لهبۆ هات له سوكانى يهثريبى ئهوهنده پياوه
ههيه ،ئهوهنده ژنهى تێدايه ،مستهواى پياوهكان ئهوهايه ،ئهوهايه ههريهكه مواصهفاتى خاصى خۆى،
ئهوجا پاشان له كێهان دهست پێ بكا مومهيهزاتى چاكى ،خياركم فى الجاهلية ،صيفاته خياركم في
االسالم ،ئهوانهى ههمووى كوهللن موصعهب ديڕاسهى دهكرد ،نهفهر نهفهر وه ذات ذات ،لۆيێ له
ظهرفى ساڵهكى ئينتاجى نۆ نهفهر بووه ،ساڵهكى كاميل بهس تهحهڕوكى لهسهر ئهو نۆ نهفهرهى
بووه ،چ نهوعه نۆ نهفهرهك.
فيعلهن له خياڕى ئههلى يهثريبى له نهوعياتى مومتاز ،لۆوهى پاشان موستهقبهلهن لهوانه لهو جهمعه
مومهثيلينى خوداى دروست كا ،بتانن ئهو جهمعه دهوائير دروستكهن ،له دهورى خۆيان لهبۆ غهيرى
خۆيان ببنه وهسيط لهبۆ ئيمان ،له مهنطيقهى خۆيان له مهنطيقهى خاريجى خۆيان ،پاشان ببنه
موستهشارينى ئهعهززى ئينسان لهسهر وجود كه (رسول هللا)ه صلى هللا عليه وسلم ،ئهو ئينسانانه
دهبى لهو نهوعياتانه بن له عهينى وهقت ،ئا ئهو موستهشارينانه ببنه ئهعضاى بهرلهمانى موستهقبهلى
كه دهولهت لهسهر وانه ئيعتيماد دهكا ،پاشانيش ههر لهوانه وزهڕاء دروست ببى ،ههر ئهوانهش
پاشان ببنه (خليفة الرسول) به تهعاقوب دين هللا به واسطهى (من اختاره هللا) تهقديمى عباد هللا
بكرێ ،وفقى ئهو مواصهفاتانه موصعهب حهڕهكهى كردو ئيشى كرد.
لۆيێ مهجال نييه ئێستا نهفهر نهفهر بێين ديڕاسهى ئهعماقى ئهو ئينسانانه بكهين كه فيعلهن
موصعهب ئيختيارى كردينه ،لهبۆ ئيسالمى هيناينه كرديتيانه ئههلى ئيمان ،لهوانه ههر لهبۆ ناو رافع
بن مالك ئهوه قيادييهك بوو له فيكر ،عوباده بن صامت داهيه بوو له عهقل ،ابو الهيثم بن يدهان ئهوه
صاحێب ئيڕادهك بوو بهرامبهر پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ڕادهوهستا موناقهشهى دهكرد لهبۆ
حهق ،ئهشخاصى ئهوهاى ئيختيار كرد بوو موصعهب ،العباس بن عوبادة ئهوه باشترين موعهليق
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لهبۆ قهضايهى ئيمانى نهيدههێشت چ موضوعهك بپهڕى ،يهعنى كأنه نوخبهى عوقول و مهواهيبى
بهشهرى ،موصعهب له ناو ههموو يهثريب ئيختيارى كردييه فيعلهن ئا ئهو جهمعه ببنه وكهالئى
پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم لهبۆ تهقديمى دين ،وفقى ئيڕادهى خواى نهك وفقى فيكڕهكى
موعهيهنى مهحدود ،ياخود ضهييق ،وفقى ئيڕادهتى خواى.
لۆيێ ئهوانه ههريهكه ئيختيصاصى خاصى خۆيان ههبووه ،ئهبهو نهوعهى موصعهب ئهوانه ههموو
جهمع دهكا ،ئهوجه بزانه ئيتيصالهكهى فهردى بووه ،چ نهوعهك بووه تهنظيمهكهى ،محاوهله دهكا
ئهوانه بيناء بكا ،فيعلهن دهيانگهينيته ئهو حهددهى هللا له ناو قهلبيان له ناو داخيليان چهسپ ببى ،لهناو
دائيرهى خۆيان هللا ببته حاكم ،ببته (رب) ببته (اله) ،پاشان عهينى وهقت لێيان ڕابينى لهو فهتره
زهمهنه كهممهى كه بينايان دهكا ،ئيمانييهن دائيرهى خاريجى خۆشيان ببنه نهماذيج ،ههر بهو كهممه
زهمهنيهى لۆيێ ههرپاشى ئهو فهترهيهى موصعهب ئيمتحانيانى كرد نهجاحهتيان هينا ،يهكسهر
سڕڕهن ديسان سهريع سهفهرهكى ناو مهككه تهقاريرى خۆى تهقديمى رسول هللا بكا صلى هللا عليه و
سلم ،يا رسول هللا ئهو جهمعه ئهو نهفهرانه ئهوها ئهوها مهلهفى خاصى ههر يهكيان گهيشتنه ئهو
مستهوايهى ئێستا موستهعيدن ئيشيان لهسهر بكرێ ،ئهو ئيشهى كه جهنابت به تهماى بيناى دولة هللا
نهك حكومة ئيسالمية ،دولة هللا دولة االيمان.
پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ،فهرموى :له فوالن وهقت له فوالن جێ بيانهينه فيعلهن وهفدهك لهو
دوازده نهفهرهى سڕڕهن تهحهڕوكى كرد له يهثريب لهبۆ مهككه ،له جێيهكى موخهصهص
موعهيهن ،پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ئيتصاليانى پێ كرد يهكسهر كه ئيمتحانى كردن ،زانى
ئهوانه له موستهوانه فيعلهن ،فهرمووى :پێنج شت لێتان طهلهب دهكهم ههر ئيمتيدادى مهطاليبى
موصعهبه ،يهكهمين ال تشرك باهلل شيئا ئهصلى ئيمانه ،كه ئهوه تهواو بوو ال تشرك باهلل شيئا،
صهنهم بهس الت و عوزا و هوبهل نييه به مهالين صهنهم ههيه له داخيلى ئينسان ،كه ئهو تانى له
شعور الت و عوزا الببا له داخيل له نهفسى ئهو ههموو صهنهمانه دهبى بشكێنى ،ال تشرك باهلل شيئا،
ئائهو عومقهى ههيه له داخيلى ئينسان ،موئمين ئيستيسالميان كردييه ،ناو موئمينن ئهوه دهبى له
دائيرهى خاريجى خۆتان ئهثهرى ههبى ،له واقيع له چ؟ له(ال تسرقوا) (ال تزنوا) (ال تقتلوا أوالدكم)
(و التأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم و أرجلكم) ،ههمووى دائيره دائيرهيه،
دائيرهى يهكهم (التزنوا) ،قهضييهكه شههوهيه له داخيله ،طهلهبهكيان لێ دهكا لێ دهكا ،بهس چار
نهوعه زيناى شهرعى ههيه ،عائيشه له بخارى رضي هللا عنها بهحس دهكا له ناو جهزيرهى عهڕهبى
زينا چهند زۆر بوو ،زيناى مهشروع يهعنى عالهم ههمووى موافيقه له سهرى ،نهك پێيان عهيبه نهك
پێيان شهرمه ،ئهو چاره مهعمول بوو ئيشى لهسهر دهكرا ،ما تهبهقا تهفهنون له نهوعه زينايانه،
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ئيبداعات لهو نهوعه زينايانه ،ئهوجاش ئهمريان پێدهكا كه صهنهمى شههوه له داخيل شكا بى ،له
خاريج دهبى لهمس بكرێ حهقيقهتى ههبى ،ئهويش نابى كابرا زينا بكا ،نهك زينا عيالقاتى جنسى ،ئا
ئهوهى كهوا بهحس دهكرێ زينا ئهنواعى ههيه ،له داخيلى ئينسان زينا دهكرێ ئهها (اال و ان زينا
العينين النظر) ،حهديثى پێغهمبهرييه صلى هللا عليه و سلم ،بهرێ دهبى ئهوانهى ههمووى له داخيل
ئهصلى ههبووبى ئهوجه له خاريج به قيممه ئائهو زينايه ئهو فاحيشهيه ،كه دهكرێ كه ههرچارى
مهعموله لهناو يهثريب ،وه لهناو مهككهش.
ئهدى پاشى وى (و ال تسرقوا) ،نهدزن دزى نهكهن ،عيلمهن ههموو حهياتيان لهسهر دزى بوو،
طهبعهن نهك دزى ياخود فهڕضى غهرامه بكهن لهسهر عائيلهكى ،موقابيل شتهكى يان نهخۆ
ئهوهاتان لێدهكهين ،چونكى حكومهت نييه مهسئول نييه ،ههمووش لهبهينى خۆيان ئهوه جاريه
دهنگێش بكا دهكوژرێ ،قهتل له كنيان ئاو خواردنه وهكى ئێستا ئا ئهو نهوعه سهريقانه زۆر بوو ،كه
(وال تشركوا باهلل شيئا) دهبى ئهصلى له داخيل ههبى ،حهقيقهتيشى له واقيع ههبى( ،و ال تسرق) نابى
سهريقه بكا باشه ههر ئهو نهوعه سهريقه ههيه ،نهخێر له ناو بازاڕيش سهريقه دهكرێ ،ئهها له
ميزان دهدزرێ له مهتر وهكى الستيقى ڕادهكێشرێ ،ئائهوهش سهريقهيه بهڵێ هيچ يهك نهكا به
ههموو مهفهومى سهريقه ،به ههموو مهفهومى زينا ،هيچێك نهكا ئهوه ههمووى داخيلى خۆى پاشان
دائيرهى خاريجى خۆى به سلبى.
ئهدى ئموريتكه ،مهثهلهن طهبيعهتى موجتهمهعى سلبى موجتهمهعهك كه لهسهر ئينحيڕاف و لهسهر
ئهخطائى ئيجتيماعى دروست بووبى ،ئائهوانهى كه ئێستا پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم لێيان مهنع
دهكا ههر زۆر طهبيعى و بهديهييه ،يهك لهوانه مهثهلهن بوهتان كردن كه فيتهنى لێ دروست دهبى،
نيهايهتى به قهتل دێ ،ههر زۆر طهبيعى بوو له ناوه وان جيران به جيرانى بكا ،خزم به خزم بكا
برا به براى بكا ،ههر زۆر طهبيعى بوو ئائهوهش نابى بكهن ،ئهو جهمعه بوهتانيش به يهكترى
نهكهن ،يهعنى پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ئيمتحانيانى كرد به واسطهى ئائهو سێ بوعده،
ئيمتحانييه:
يهكهمين :داخيلى خۆى چهند مصداقييهتى ههيه لهبۆ شههوه ،شههوهى جنس پاشان شههوهى ماڵ،
ئهوه لهبۆ داخيلى خۆى ئهمما شههوهى مهشاكيل و فيتهن لهبۆ خاريجى خۆى ،ئهويش به ئيحتيكاك
لهگهر عالهم ئهويش به بوهتان دروست كردن و فيتهن نانهوه له ناو عالهم ،گوتيان :بهرێ لهسهر
ههمووى موستهعيدين مۆريان كرد ،پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم مۆرى كرد لهگهريان خودا
شاهێده له سهرتان بگهڕێنهوه ئهمن ئهنگۆم كرده وكهالئى خۆم ،گهڕانهوه به دزى پاشى بهيعه لهبۆ
يهثرب موصعهبيش ديسان به دزى لهگهريان گهڕاوه ،ئهو بهيعهيه ناوى لێندرايه له كوتوبى سيڕه
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بهيعهى عهقهبهى يهكهم ،ديسان لهوێ ئيش دهكهن ئهو جهمعه ئهو دوازده نهفهره ،ههريهكهو وفقى
خهريطهى خۆى مامۆستايهكهى لهبۆى داينايه موصعهب ،مامۆستاى موصعهبيش (رسول هللا)ه صلى
هللا عليه وسلم ،وه موڕهبى رهسوليش(رب العالمين)ه بهو تهسهلسولهى.
ئيذهن رب العالمين موباشيڕهتهن موههيمينه لهسهر بينائى ئائهو جهمعهى ،لۆيێش ئهوانه ئيختيار
كرايه بهو نهوعياتانه ئهوانه ئيحتيكاكيان كرد لهگهر يهثريبيين ،له فهترهكى زۆر كهم زۆر مهحدود
جموعى ئههلى ئيمان زۆربوون ،وهى لێهات له ناو يهثريب كهليمهى موسوڵمان بوون و ئيمان هينان
بووه شتهكى طهبيعى بهديهى ،تهقريبهن بهعزه نهماذيج قهطع كهين لهو حالهتانه كو ئهوانه ئيمانيان
هينايه ،موصعهب بن عومهير رضي هللا عنه ،ماڵ به ماڵ به شهو حهڕهكهى دهكرد لهو گهڕهكهى
دهچووه گهڕهكيتكه ،طهبعهن لهو گهڕهكهى كه لۆى ئيختيار كرايه ،ماڵهك ههيه دوو نهفهرى تێدا
موسوڵمانه ،موئمينه ،كه دهچووه ئهو ماڵهى دهبووه ضهيفى وان لهوێ قائيمهى دهدرايێ نهفهريتكه
عهناصڕيتكه لهو گهڕهكهى چهنديتكه ههيه ،موستهعيده بێته ناو دائيرهى ئيمان ،ئائهوهش ئهوڕاقى
ئيعتيماداتى موههيئاتيتى ئائهوانهى پێيه ،كهفائهتى ئهوهيه و ئهوهيه و ئهوهيه.
قهدهرهن جارهك ئهوها حهڕهكه دهكا ،موصعب به دزى لهگهر أسعد ابن زوڕاڕه ،جهمعهك دهبينى
له موقابيل دێن نايهوێ كهس بيبينى فوجئهتهن خۆى داوێته ناو بوستانهكى ،بوستان له زمانى
عهڕهبى قهديم پێى دهگوترێ حائيط ،خۆى داوێته ناو حائيطى خزمهكى ئهسعد ،قهدهرهن ئهو
بوستانهش ئى زهعيمى قهبيلهيانه ،كه لهوێ دادهنيشى تهمهشادهكا جهو هاديئه مهشاكيل نييه،
قائيمهكهى دهردهينى به ئهسعد دهرێ :بڕۆ بانگيان كه يهك يهك فوالن فوالن فوالن ،ئهوانه ئهو
عهناصڕانه فيعلهن دێنه كنى دادهنيشن ،طهبعهن لهوێش ئهمن و ئيستخباراتى خۆيان ههيه ،ئى يههود
ئى عهڕهب ئهوس وخهزرهجى لهبۆ مهصاليحى قهبهلى ،له مهصاليحى ذاتى الى آخره ،خهبهر دهگاته
ڕهئيسى عهشيڕهتيان ڕهئيسى عهشيڕهتيان ناوى سعد بن موعاذه ،كوڕى پلكى ئهسعهد بن زوڕاڕهيه،
لهگهڵ برادهرهكى دانيشتيه ناوى ئوسهيد بن حوضهيڕه ،پێكهوه دانيشتينه دهخۆنهوه مهشغولى حالى
خۆيانن ،مێوانيشيان ههيه.
يهكسهر عيون ئهمن خهبهر دهگهينته ئوسهيد بن خوضهير ،چونكى سعد بن موعاذ خزمى وييه
دهرێ :حاڵ و مهسهلهكه ئهوها ئهو غربه غربهى كه ئهمه گێمان لێيه ،ئهوههاته ناو بوستانى توش
ئاگات لێنييه ،خهليه لهوێ دروست بووه ئێستا ئوسره لهوێ تهكوين دهكرێ ،ئهنگۆش ئاگاو لێنييه،
يهكسهر و هللا ئوسهيد بن حوضهير توڕه دهبى و ههڵدهستى بچى مواجهههى بكا ،وهره دانيشه
كابرايهكى بێ سيالحم قسان دهكهم ،ئهو قسانهى ئهمن دهكهم كه لۆ وانه ئهتووش گێ بگره عهقلت
گرتى ئيتيفاقهكى لهسهر دهكهين ،عهقلت نهيگرت كفيناك وما تكره ،ئهوهى ئهتوو پێت ناخۆشه مهنع
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دهكهين ،دهڕۆين باڵمان ههلدهگرين و دهپێچين و دهچينه جێيهكيتكه ،دهرێ :مهعقوله قسهكه ،كابرا
صاحێب ئيدڕاكه ئهمما موهيم ئهوهيه موصعهب به عهقل لهگهر كابراى تهفاهوم دهكا ،چونكى
دهزانى ئهوه زهعيمى مهنطهقهيه ،ئيدراكى ههيه ئهگهر ئيدراكى نهبايا نهيدهتانى سياسهت و ئيدارهى
ئهو ههموو جهمعهى بكا.
ئيذهن عهقل نزيكترين جسره لهگهرى بهعهقل بيگرى لغاوى كا ،فيعلهن ئوسهيد بن حوضهير
دادهنيشى سيالحهكهشى رمحهكهشى له عاردى دهكوتى ،هات ما عندك ،گوتى بابه خودا كهون ڕۆژ
ئهستێره ئيمان عيالقهى خواى لهگهر عارد ،مهعقوله قسهكانت ،ئيتكه مهجموعه ئاياتى قوڕئانى لهبۆ
دهخينى ،ئهمما خودا ئيشى بهوانه ههيه ئهوانه موههيهئن ،فيطڕهيان خاوێنه قهدهر ئيشى لهسهر
كردينه ،يهكسهر دهرێ باشه ئهوهى وهكينگۆبى چبكا باشه ،گوتى ئهوه زۆر سههله ،ئيمان دهينى و
شههادهت دهينى و تهواو دهبته نهفهرهك لهمه ،ئهوجا ئهوهى دهدرێتێ ئهوهى دهدرێتێ ئهوهى دهدرێتێ
بهحسى جهننهت و بهحسى تهمكين لهسهر عارد و بهحسى ئيستيخالفى خوداى لهبۆ بهشهرييهت ،و
لهبۆ جهمعى موئمينين دهرێ :وهللا زۆر خۆشه كاكه ،ئهوه ئهمنيش لهگهرهنگۆمه شههادهت دهينى.
ئهمما دهرێ :كابرايهك لهوالى دانيشتييه بهخواى بێى ويش چم پێ ناكرێ ،ئيزنم بدهن بچم سهرهكى
لهويش بدهم ،پێم كرا لۆو دهنێرم پێم نهكرا ئهمن و ئهنگۆ ئيتيفاقهكى دهكهين ،موصعهب ئهوهى
تهئمين كرد ،دهرێ :بڕۆ خۆى نهچوو ،لۆ؟ چونكى ئائهو دووه ڕهفيقى يهكن لهيهك دهگهن ،سهعد بن
موعاذ لهگهر ئوسهيد بن حوضهير برادهرن پێكهوه له جهلسهى خواردنهوهى دانيشتبوون ،فيعلهن كه
ئوسهيد دهگاته كنى دهرێ :وهللا كابرايهكى تڕوهات لهوێ بوو ئا قسهى ڕهق و هيشك ،يهكيش له
بهنى خوثهيمه لهوێ دانيشتبوو ،خۆى له مارغهى نابوو دهيويست كوڕه پلكهكهت بكوژى ،زوو
خۆتى بگهينێ ئائهو فهننهى لهبۆ سعد بن موعاذى دروست كرد ،دهيزانى ئهگهر ئهو ئوسلوبه نهبى
سهعد حهڕهكه ناكا ،جهلسهكه خۆشه دهيزانى كوڕه پلكى لهوێيه ،ئهو ميوانهش ميوانى كوڕهپلكيتى
ئێ لهبهر كوڕهپلكى چى پێ بكا ،دهرى بكا لێره دهرى ناكا ،مهجبور دهكهوته ئهمرى واقيع تهنازولى
لهبۆ بكا ،وهبكا ئوسهيد سهعد بن موعاذ له جێى خۆى قهلع ببى.
زوو يهكسهر گۆتى :دوژمنداريشيان ههيه ،عائيلهى أسعد بن زوڕاڕه لهگهر بهنى خوثهيمه يهكسهر
دوژمنهكى لهوێ دانيشتييه ،ئينتيزارى ئهوهيه فورسهت ببى خزمهكهت بكوژى ،يهكسهر كه ئهوهى
گێ لێ بوو كابرا مهجبور خۆى و سيالحى ههستا ،ئائهو رمحهى ئوسهيد پێى بوو رمحهكهى لێ
وهرگرت چووه بهرامبهرى ،فيعلهن له دوور ڕا كه ديتى جهمعهك دانيشتينه هاديئن ،موتهزينن دهنگه
دهنگ و چونكى دانيشتنى عهڕهب ئهو وهختيش ههموو فهوضا و هۆسه و هاوار و فشقيات و ،ئهوانه
نهوعيتكهنه وهكى لێى نزيك دهبى دهرێ :به موصعهبى دهرێ دهزانى ئهوه غهريبه له ناويان دهرێ:
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كاكه گيان قهيدى ناكه سكوتمان كرد ،ئيتيصالت به غهير كرد خهت مائيلت لێره دروست كرد ،ئهمما
ئهدى له ناوه خۆمان له ناو بوستانى خۆم ،له ناو عائيلهى خۆم عهينى ئوسلوب له گهر وى ،دانيشه
گێ بده عهقلت گرتى قبولى كه عهقلت نهيگرت بهخواى يهكسهر ههگبه و بارى خۆم ههڵدهگرم
خواحافيز ،به عهينى ئوسلوب سهعد بن موعاذيش دهبته موسوڵمان ئيمان دهينى هاته ناو دائيرهى
ئيمان.
ئيدى ئهو دووه قيادييه يهكسهر موصعهب ههر له مارى وان دهمينێ ،محاوهله دهكا كه ئهوانه دهبنه
وكهالئى عهشيرهتى خۆيان ،يهكسهر ئهوجه هۆردووك دهچن قهبيلهى خۆيان جهمع دهكهن ،بهحسى
خۆيان لهبۆ قهبيلهى ئهمه چهند له ناوهنگۆ مهقاممان ههيه ،چهند ئهثهرمان ههيه چهند الى آخره ،كه
ئهنگۆ قهديمهن نابى لهقسهيمه دهرچن ،ئێستاش ئهمه ئهو دووه كه زهعيمى قهبيلهنه ،بووينه ئههلى
ئيمان ،ئهنگۆش ئهگهر پێوخۆشه ببنه ئههلى ئيمان به قهبيلهى خۆيان دهرێن ،ئهگهر پێو ناخۆشه ئهمه
خواحافيز بهجێتان دێلين ،عيلمهن يههوديش لهوێ ڕاوهستايه موتهڕهصيده وهللا ميللهت ههمووى
دهبته موسوڵمان.
ديسان موصعهب بن عومهير تهقارير دهنووسى ،يا رسول هللا ئهوه ئينتاجمه به تهوفيقى خواى،
پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم بهڕقيهى جواب دهداتهوه (أحضر الى الموسم االت في الزمان و
المكان المعين) ،مهكان و زهمان پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم تهحديد دهكا ،فيعلهن ئهو جهمعه
ههموو ڕوو له وهى دهكهن كه بێنه مهككه ،ئيلتيقاء بكهن لهگهر پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ،وه
ليقائهكهشيان ئيمانى بى وه لهناو وهفدى ئهوس و خهزرهجى كه سێ سهد نهفهرن ،ئهو وهختيش حهج
دياره تهكاليفى ههبوو ،ئهوهى پێى كرابى ئهوهى قيچهك موتهمهكين بووبى ،يان ئهوهى تهشخيص
كرابى لهاليهن موصعهبهوه بچته ئهو سهفرهيهى ،ئهوان دێن عهدهديان حهفتا و سێ نهفهر بووه،
ڕۆيين لهبۆ مهككه ئهو جهمعه دهگهنه مهككه ،كهعب بن مالك بهحسى ئهو لهقهطاطانه دهكا ،بزانن
تهخطيطى ڕهببانى وه ئيداره و تهرتيبى ئهو ئموڕانه به دهستى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ،وه
ئهو جهمعه صهحابهيه تهحويلى ئهو ههموو تهخطيط و ئهو ههموو ئيدارهيه ،لهبۆ واقيعهك ديسان
وفقى ئيڕادهى خوا و ئيشڕافى محمد صلى هللا عليه و سلم.
ليقاء مهوجوده له زهمان و مهكان ،پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم قهوائيمى لهكنه كێ هاتييه ،كێنه
ئهوانهى هاتينه أبو بكر كه مهسئولى عيالقاتى داخيلييه ،ئهوانهى ههمووى خيندييه يهك يهك وفقى
ئهوصافى موصعهب نهقلى كردييه ،أبوبكر ئهوانهى ههموو تهحليل كردييه لهبۆ پێغهمبهر صلى هللا
عليه و سلم ،پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم به شكل يهكسهر بهناو بزانى بزانى ئهوه فالن
شهخصيهيه ،ئهوهندهيه عومرى ئهوهندهيه مهلهكاتى ،مهقامى ئهوهايه ئهوهندهشى پێدهكرێ لهبۆ
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ئيمان ،ئهوه ههمووى يهك يهك ،نهفهرى دووهم علي بن أبو طالب مهسئولى ئهمنى داخيلييه ،ئى
جهمعى موئمينين له ناو مهككه ،سێيهمين عباس بن عبدالمطلب مهسئولى ئهمنى خاريجييه ئى
عيالقات و وفود به نيسبهت پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ،عهينى وهقتيش خهتمائيلى پێغهمبهر
صلى هللا عليه و سلم له ناو زوعهماى قوڕهيش ،مامى پێغهمبهريشه ئهو چار نهفهره له طهڕهفى
ئههلى ئيمان.
طهڕهفى موقابيل كه هاتينه موبايهعهى ئيمان دهدهنه پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ،حهفتاو سێ
نهفهر دوو ئافرهتيشيان لهگهره ،له جێى مهكانى و زهمانى موعهيهن شهو پاشى سهعات دوازدهى
ئيجتيماعه ،ههمووش پێدهزانن ،له بهينى سێ سهد نهفهر كه نهفهر له تهنيشت نهفهر نووستييه ،خۆى
كعب بن المالك دهرێ:
سهحبمان كرد وهكى پشيلهى ،ههر يهك لهبن جێى خۆى دهردهچوو ،كالقططة ،لهبن جێى
دهردهچووين ،تهماشاى ريعايهى ڕهببانى بكه ،حهفتا و سێ نهفهر ههربستى به پياو به پير به ژن به
گچكه به گهوره ،نهفهرهك لهو عهوامانه لهو غهيرى موئمينانه به ئاگا نهيێ ،گێى له دهنگى پێى
نهبى ،غربهغربهكى گێ لێ نهبى ،خهبهرى نهبى يهك ئيحتياجى به توالێتهك نهبى لهو فهترهيهى،
سێ سهد نهفهر ههمووى له تهنيشت يهك نووستينه ،ههمووى سهحب سهبر سهبر سهحب له بۆ ئهو
جێيه موعهيهنهى ،جێيهكهش كێندهرێيه؟ پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ئيختيارى كردييه،
مهنطهقهكى موغلهق له بهينى سێ چار چيايه ،كهس نهتانى ئيشڕاف بكا كهس نهتانى بێ گێ بگرته
قسهكان ،ئيختيڕاق بكا ،موسبهقهنيش پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم به واسطهى ئيمامى عهلى ،ههر
له ڕۆژهوه ههر له بهيانييهوه ڕهقابهى لهوێ دانايه ،ئيمامى عهلى لهوێ خهفهره.
كه پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم حهڕهكه دهكا له ماڵێ لهبۆ وێ أبوبكر پێش دهكهوى ،تهماشاى
ديڕاسهى مهنطهقهكه بكه ،ديسان عسى و لعلى چونكى شهيطان ههيه ،شيطان مهوجوده وه شهيطان
ئيشى خۆى دهكا ،وه شهيطان عيالقهى موباشرى ههيه ،خاصهتهن لهگهر ئههلى مهككه ،وه ئائهو
ليقائه ضهخمه ئهو موئتهمهره ضهخمه ،حهفتاو سێ لهوێ و چار لێره له ناو مهككه ،دهكرێ بتانى
پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ههرچى عيالقهى به بوعدى بهشهرى ههبى عهن طهڕيقى سوننهى
بهشهرى ،پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ههمووى قهطع كا ،لۆوهى لهو بوعده بهشهرييهى خهلهلهك
نهيێ رب العالمين پێغهمبهر و ئهو جهمعهش توشى ئيبتالء و ئيمتحانهك بكا ،لۆيێ ئهوانه ههمووى
بهو تهخطيطهى بهو ئوسلوبهى پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ئيتيخاذى كردييه.
كه دهچن دادهنيشن جهمع ههمووى هات حازر بوو له عهينى سهعات ههمووى دانيشتن ،پێغهمبهر
صلى هللا عليه و سلم بهخێرهاتنيان دهكا ،ئيستيقبالهكى الئقيان دهكا ،زهعيمهكهى دهينته الى خۆى
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طهبعهن به شكل دهناسى ،دايدهنيشێنى ههمووى دادهنيشن دوعا دهكا ،رب العالمين بهرهكات و
رهحهماتى خۆى لهسهر ئهو جهمعهى وه عهن طهڕيقى مالئيكه و حيمايه و ڕيعايه بكرێ ،پاشان
دهرێ :پاشى موقهديمه خۆتان ئاگاتان لێيه ،لۆ چ هاتينه لۆچ حازر بووينه ههموومان ،مهوضوعهكه
خوايه قهضيهكه ئيمانه ،وه ئهمنيش (كل ما في االمر) وهسيطم ،بشزانن ئهنگۆ لهچ مستهوايهكن
ئهوهى ئهنگۆ لۆى هاتينه شتهكى زۆر عهظيمه.
ئهوجه يهكسهر عباس بن عبدالمطلب مامى پێغهمبهرى ئيزن له پێغهمبهرى وهردهگرى ،خهريطهى
عامى قهضيهى له پێش چاويان كهشف كا ،يهكهمين سياسيهن ،دووهمين جوغرافييهن ،سێيهمين
ئيجتيماعى و ئيقتيصادى و عهسكهرى ،ئائهوانه ههمووى له پێش چاويان بى ،ئهنگۆ لهبۆ ئهو شتهى
هاتينه ئاگاتان لێبى ،يهكسهر كه دهستى بهقسهكردن كرد دهلێ :ئاگاتان لێ بى ئا ئهو ئينسانه كه ناوى
موحهمهده قوڕهيشيه وه عهظيمه ،وه زهعيمه وه زۆر ئينسانهكى مهڕغوب و مقهددهڕه له ناو
قوڕهيش ،ئاگاتان لێبى كو تهعامولى لهگه دهكهن ،لهو موستهوايهى دهبى تهقديرى بكهن ،ئهوه
ئهڕضيه دادهنێ به بوعدى بهشهرى ،ئهوجه پاشان پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ،دێ بوعدى
ئيمانى لهو مستهوايهى تهفاهوم لهگهڵ ئهو ئينسانهى دهكهن ،وه لهمستهواى ئهو مهسئوليهتهش دهبى
ئهنگۆ ببن ،لهو مستهوايهى ببن نهخۆ ههر لهئێستاوه حيسابى خۆتان بكهن ،چهند دهقيقهك قسان دهكا،
عباس ئينسيحاب دهكا.
أبوبكر دێ موقهديمهك تهقديم دهكا ،قهضيهكه ئاخيڕهته مهسئولييهتى ڕهببانييه ،ههتا ههموو
بهشهريهت مابى ئهوه تهبهعاتى ههيه ،حيساب نهكهن بهس يهثريبينه ئهنگۆ ئهوه هيدايهتهكه عايدى
به (هللا)ه عايدى به ههموو مهخلوقاته ،ئهوجه پاشان ئهوانه ههموو گێيان لێ دهبى (موصعهب)يش
مهوجوده ،موصعهب لهسهوانه ههمووى ئيشى كردييه ئهوه ههمووى تهذكيره موجهڕهد لهوبۆيان
ئيعادهيه ،ئهوجه پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ،دهست دهكا ديسان بهقسه (رسول هللا)م وهسيطم له
بهينينگۆ و بهينى رب العالمين ،ئاخيڕهت ههيه يوم الدين يوم الحساب كوفر ههيه ،ئيمان ههيه
جهننهت ههيه لهبۆ ئههلى ئيمان ،جهههننهم ههيه لهبۆ كهفهڕه ئهوهش جومله قوڕئان.
ئهوجا موصعهب وهردهگرى چونكى مومهثيلى طهڕهفهينه ،دهرێ :يا رسول هللا ئهو جهمعه لۆوهى
نههاتيه فيعلهن ئێستا ديسان سهر لهنوێ عوڕوضى لهبۆ تهقديم بكرێ ،ئينهمما هاتيه فيعلهن لۆوهى
ببته جوندى ئيمان به ههموو مهفهومهك ،وه ئهگهر جهنابيشت دهتهوێ ئيثپات بكهى دهتانى يهك يهك
ئيختياريان بكهى ،فه پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم ڕوو له قيادهكهى دهكا له زهعيميان عهمڕو بن
حهڕام زهعيميان بوو ،لهو سهفرهيهى ئى ههر سێ سهد نهفهرى ،ئهمما موئمين بوو له كافرهكان
نهبوو ،دهرێ :بهرێ يا رسول هللا ئهمه هاتينه وهكو موئمينهك كو لهگه أبوبكر تهعامول دهكهى ئهوها
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لهگهرمه تهعامول كه ،چى خوا ئهمرى پێكردى به موئمينين بكرێ فهرض كه له سهرمان سێو
دووى لێ مهكه ،ئهمه گهيشتينه ئهو مستهوايهى ئهو ڕيعايهته ڕهببانييه لهگهرمان بووه ،جوهد
لهگهرمان صهڕف كرايه ،ئهوجه پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم فهرمووى( :تبايعوني على السمع و
الطاعة في المنشط و المكره) ،قهضيه (ان التشرك باهلل) ،نهمايه ئيشيان لهسهر كرايه ئهوانه ئێستا
موههيهئن ،وهكى دهرسى پێشترێ گوتمان سلف لێ بدرێ و ئيش بكهن ئهوانه ،له مهعمهل
دهرچووينه مهعمهلى ئيمان.
نوقتهى دووهم( :النفقة في العسر و اليسر) ،پارهدان سێيهم( :االمر بالمعروف و النهي عن المنكر)
كه ئيجمالى طهڕحى ئيمانياته ،پاشان( :تقولون في هللا و ال تخافون لومة الئم) ،نوقتهك بهس عايدى
پێغهمبهرييه( :أن تنصروني و تمنعوني كما تمنعون به أنفسكم و أزواجكم) ،ئهو پێنج شهش نوقتهيه
بهنده بينائى دهولهته ،صهڕاحهتهن شڕوحاتى وهى زۆرى دهوێ ،ههربهندهك ههر بهندهك فيعلهن
بهندهكه لهبۆ تهئسيسى دهوله ،ئهمما چ نهوعه دهولهتهك ،وهكو گوتمان :دولة اإليمان ،دولة هللا ،سهمع
و طاعه لهبۆ پێغهمبهرى ،يهعنى ههرچى زوعهماء ههرچى قهبائيل ههرچى قياده ههرچى عهناصڕ
و ئينسانى موتهمهكين ههموو قيادهى لێ سهحب كرا ،يهعنى عهمڕ لهوێ كه ئێستا مومهثيليانه
ڕهئيسى ئهو وهفدهيه ،سێ سهد نهفهر هاتينه ناو مهككه ،لهبۆ به نيهتى حهج ئائهوانه جهمعى موئمنين
لهمهوپاش عهمڕ قيادهى نهما ،دهبته نهفهرهكى عادى ئينسانهك قياده ئهو ئينسانه وهرى دهگرى ئهو
بهشهره ئهو ذاته وهرى دهگرى ،كه فيعلهن به واسطهى مواصهفاتى ئيمانى ئيختيار دهكرێ.
نييه لهمهو پاش زهعهمات وفقى ئههواء وفقى طهبائيعى بهشهرى قهديم ،نهفهقه عهمودى فهقهڕى
ههموو ئهديان و ئهفكاڕ و دهعهوات پارهيه ،به پاره ههموو شتهك دهكرێ( :الم يجدك يتيما فاوى،
ووجدك ضاال فهدى ،و وجدك عائال فاغنى) ،لۆيێ خێزانى پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم مليۆنێره
بوو ،لۆوهى بتانى به واسطهى ئهو ههموو مهالين ديناره دهعوهى پێ تهئمين كا ،كه ئێستا پێغهمبهر
صلى هللا عليه و سلم موتهفهڕيغ بوو خێزانيشى ئهمرى خواى كرد ،ههرچى پارهى خهديجه ههبوو
ههمووى في سبيل هللا ههمووى صهڕف كرد ،ئێستا پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم بانقى نييه ديسان
دهفعى ئهو ههموو تهكاليفه بينائى دهولهتييه پێ بكا ئى خواى.
ئيذهن دهبى له ذاتى موئمنين مهصادڕ دروست بكرێ ،پاشان ئهمر به مهعڕوف و نههى عن المنكر،
نوقتهى پاشى ويش( :أن تقولون في هللا وال تخافون لومة الئم) ،نوقتهى يهكهم لهبۆ ناو جهمعى
موئمينين ،ئێستا ئهوانه حهفتا و سێ نهفهرن ،له عهدهدى حهوارى عيسى زياترن ئهوانه خۆيان بذاتى
خۆيان ئوممهكن ،ئهوانه خۆيان دهبى ديسان عهن طهڕيقى پێغهمبهرى صلى هللا عليه و سلم ،كه
چهند پێغهمبهر لهناو مهككه دهمينێ ،ئاياتى ڕهببانى لهبۆى دێته خوارێ ،دهبى پێغهمبهر صلى هللا
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عليه و سلم عن طهڕيقى وسهطاء تهحويل كا لهبۆ وان ،كه ئهوان له يهثريبن كه تهحويلى كرد ئهوان
خۆيان ئيش لهسهر خۆيان بكهن ،لهبۆ ئيجادى حالهتى ئيمانى مهطلوب به وفقى مواصهفاتى ئهو
ئاياتانهى كه دێته خوارێ ،كه ئيمان بهو نهوعهى دروست بوو ئهوجه پاشان ئهو ئاياتانه ئهو ئيمانه
تهحويل دهكا لهبۆ واقيع به ئهعمالى صاليحه( ،الذين امنوا و عملو الصالحات).
ئيذهن دهبى له بهينى خۆيان( :أن يأتمروا بالمعروف) ،يهك يهكهكيتكه بگرى به مهعروف ،وه
موحتهمهله له ئهثناى ئهو ئيحتيكاكه و ئهو مهصيڕهى تهحويلى ئاياتى ئيمانى لهبۆ واقيع ،بهعزه
خهطهء دروست ببى له حالى واقيع مونكهڕ دروست كا ،ئهويش دهبى نههى لێبكرێ چونكى ئهوانه
جهمعى ئيمانينه ،لهوانه موستهقبهلهن بيناى دين دهكرێ ،نهك دهولهت ،ئهوجه پاشان( :وأن تقولون
في هللا وال تخافون لومة الئم) ،يهعنى ذاتى هللا وه حقوقى رب العالمين تهقديم بكرێته ههموو بهشهر،
بهبێ ترس بهبێ قيود ،چونكى ئهنگۆ فيعلهن ئێستا ئهو جهمعه (أنكم أمة دون االمم) ،ئوممهتهكن
ئهنگۆ خۆتان چونكى ئهو حهفتا و سێيه ،هيچ نهبى نيوهيان ماڵ و منداڵى ههيه ،ئهو حهفتا و سێيه،
پاشان ئهوانيتكه كهدێن ههموو يهعنى ئيمانيات له ناو مهدينه دهبته سيمهى عوظما ،دهبته موههيمن
موسيطر لهسهر يهثريب ،فه حالهن دهبى فيعلهن ئائهو حالهته پاشانيش يههود لهو الى مهوجوده ،كه
جاليهكى ضهخمه حهفت سهد و پهنجا له بهنى قهينوقاع ،شهش سهد و پهنجا و پێنج سهد له بهنى
نهظيڕ و بهنى قوڕهيظه ،ئهوانه مهوجودن خۆيان و عهوائيليان ،ئيحتيكاكاتيان لهگهر بێظهنطه و
لهگهر فورس و ئهوانه جاليهى مهسيحى مهوجوده ،دهبى ئهوانهش حهقيان بدرێتێ ،ئهوانه موئمينين
ئهو وهختى مهسئوول دهبن أمام هللا لهو جهمعانه ،دهبى فيعلهن حقوق هللا لهبۆ وانيش كهشف بكرێ.
ئيذهن ئهو تهخهوفانهى كه وهختى خۆى يههود دروستى كردييه ،به بوعدى ئيجتيماعى و ئيقتيصادى
و سياسى عهسكهرى و فوالنى ،ئێستا ئهثهرى ئيمانى لهسهر نهبى ئهو تهقهوقوعهى كه وهختى خۆى
فيعلهن حيصاڕى ئيمانى يههود داينابوو ،به مهفهومى ئيمانى خۆى لهسهر عهڕهبى يهثريب ،ئهوس و
خهزرهج لهمهو پاش نابى ئهوه بمينێ ،بالعكس دهبى ئێستا عهڕهبى يهثريبى كه بوونه موئمينين
ئهوانه جسر دروست كهن لهبۆ يههود ،وه ئهوان ئههلى كتابن ببنه مهصدهڕى يهكهم لهبۆ تهلهقى ئهو
ئيمانهى ،لۆيێ( :و تقولون في هللا و ال تخافون لومة الئم).
ئهمما نوقطهى ئهخيرى( :أن تنصروني) يهكسهر ئيحساسى پێكردن كه ئهنگۆ مهسئوليهتى
عهسكهريشتان لهسهر ههيه ،بهشهره سبهى دوو سبهى حالهتهك بوو به نيسبهت ئههلى ئيمان،
وبالذات رسول هللا دهبى نهصڕهتى بدهن ،لۆيێ ههر كوهللن لێرهوه ناويان بووه ئهنصاڕ (السابقين من
المهاجرين و االنصار) ،ههر وفقى ئهو ناوهى رب العالمين تهسميهى لهسهر دانان ،ئهو جهمعه
ههموو بووه ئهنصاڕى ،جارێ هێشتا صهحابهش نهقل نهبووه لهبۆ يهثريب ،نهبوويته مدينة الرسول
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نهبوويته دهولهت ،لۆ چونكى كهليمهى ئهنصاڕى حالهك ئيمانييه نهك ئيستيقبالى بهدهنييه ،لهبۆ فيعلهن
ئاواره له مهنطيقهك نهقل دهبى لهبۆ مهنطيقهكيتكه ،ئهو مهجموعهيهى كه هيجرهتى لهبۆ دهكرێ
باوهشيان بكهنهوه ،ماڵيان بكهنهوه پارهيان بكهنهوه ،لهبۆ جموعى هاتى ،نهخێر ئهنصارى حالهتهكى
ئيمانييه وهكو بهحسى موهاجيرمان كرد ،هيجرهتيش حالهتهكى ئيمانييه( :امنوا و هاجروا و جاهدوا)
ههمووى حالهتى ئيمانييه.
ئها بهحسى هجرهمانكرد گوتمان :هجرهت له قوڕئان نهوعياتى ههيه( ،واهجرهم هجرا جميال) ،به
مهككهيى دهلێ( :اهجرهم)( ،ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا) الى اخره ،ئهوانه ههمووى له
قوڕئان مهوجوده ،كو موهاجيرى بوعدهكى ئيمانى بوو ،ئهنصاڕيش لێره بوعدهكى ئيمانييه( ،أن
تنصروني) ،باشه ذاتي محمد صلى هللا عليه و سلم ،نهخێر ڕيسالهكهشى چونكى محمد صلى هللا عليه
و سلم رهسوله به واسطهى ڕيسالهى ،ئيذهن حالهتهك دهبى له داخيلى ئهنصاڕى مهوجود بى ،فيعلهن
ئيمانييهن لهو مستهوايهى دابى ،ئهو ههمووانهى گۆ پاشان جهمع ههمووى هادىء فكر دهكهن،
ئهوهى كه پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم طهلهب دهكا ضهخمه.
يهكسهر عهباس بن عوباده ڕووى له جهماعهتى خۆى كرد ،ههستا پێوه گۆتى :جهماعهت ئاگاتان
لێبى ئهوهى ئهمن له پێغهمبهرى تێگهيشتم شتهكى زۆر ضهخمه ،شتهكى زۆر گهوره لهمه دهعوا
دهكا ،لهو سێ نوقتهيهى جهمع بووه يهكهمين حرب األحمر و االسود ،يهعنى لهمهو پاش له ئێستاوه
خۆتان ئيستيعداد وهرگرن ،ههرچى ڕهش پێسته و سپى پێسته ئهگهر هات لێتان طهلهب كا
موحاڕهبهى بكهن دهبى موحارهبهى بكهن ،له ئێستاوه دهبى ئيعالنى حهڕب بكرێ ،ئائهوهى كه ئێستا
پێغهمبهر صلى هللا عليه و سلم طهلهب دهكا لهو مستهوايهيه ،ئهنگۆ موڕاجهعهى خۆتان بكهن ئهنگۆ
خۆتان لهو مستهوايهن يان نا ،ئهوه يهك.
دووهمين (مفارقة العرب كافة) ،ههرچى عهڕهب له جهزيرهى عهڕهبى ئهوه طهبعهن بوعدى
خاريجى بوو ،بهحسى ڕوم و بهحسى فورس و بهحسى وانه بوو( ،االحمر و االسود) ،ئهمما لهناو
داخيلى جهزيرهى عهڕهبى عهڕهب ههيه ،ئهغلهبيان به شكوك بهرامبهر ڕيسالهى پێغهمبهرى صلى
هللا عليه وسلم ڕاوهستاينه مواجهههيان كردييه ،ئهگهر هات و قبوليان نهكرد ئيذهن دهبى له ئێستاوه
ئيعالنى حهڕبيش بكهن لهسهر عهڕهب ئا ئهوهى قبولى ئهو حالهتهى ناكا ئهوه نوقتهى دووهم.
سێيهمين چييه؟ ئيستيعدادتان ههبى لهبۆ قهتلى ئهخيار و ئهشرافتان ،ههتا ئێستا ئهوس و خهزرهج
ئهو چل ساڵه لهسهر حهيوان شهڕيانه ،ئهمما خۆ شهڕهكهش به جنود دهكرێ ،قياده ههر دانيشتيه له
جێى خۆى عيالقهى پێدا نييه ،بهس تهخطيطات دادهنێ وهكو حڕوبى جاهلييهتى ئێستا ،ئهمما لهمهو
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پاش نهء كه بووه قهضيهكه ئيمانيى ،دهبى ههرچى زوعهماءو قيادهيه لهصهفى ئهمامى بى ،ئيذهن له
ئێستاوه.
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