سيره29:
بسم هللا الرحمن الرحيم
پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم تانى مهوانيع لهبۆ جموعى موئمينين ئيزاحه بكا البدا ،تاانى طواورهت
لهناو مهدينه البدا به موشريك و به يههودهوه ،تانى قانون و نيظاميان لهبۆ دابنێ كاو لاهبۆ ماوئمينينى
دانا ،تهحديدى نهشاو و عيالقهتيان بكا ،وفقى ئائهو قانون و نيظامه عامه طۆشهويست صلى هللا عليه
وسلم تهعاموليان لهگهر بكا ،تهحديدى سلبيات و ئيجابياتيان بكا لهناو دهولهتى ئيمان.
دوو دهرس پێشى ئێساتا

بهحساى ئاهوهمان كارد جماوعى ماوئمينين الجئيناى ئيماانى موهااجرين كاه

هاتنه ناو مهدينه ڕۆژ به ڕۆژ عهدهديان زياد دهبوو ،پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم حيسابى ئهوانيشى
دهكرد كه كو بتانى ئيدامهى حهياتى ڕۆژاناهيان بكاا باه تاهئمينى جهمباهى ئيماانى باه داناى عاهوائاتى
ئيمانى ،له عهينى وهقتي

تهئمينى حاجاتى بهشهريان ههر لاه طواردناهوهو ئيساراحهت و نووساتن و

اليهنهكانى ديكهى بهشهري  ،ئهوه ههمووى ئيشى حهزرهت بوو صلى هللا عليه وسلم لاهناو مهديناه،
ئااهمما لهبااهر ئااهوهى طاااريجى مهدينااه ئااهوي

عالهمااهك بااوو حهتمااهن دهبااا لااهناو ض امنى قائيمااهى

حهزرهت ماهوجود باى لاهبۆ ديراساه ،بهحساى ئاهوهمان كارد لاهبۆ ويا

حيساابى گاهورهى لاهبۆ ڕوم

كردبااوو ،دهيزانااى ڕوم ديراسااهى ئهوضاااعى تااازهى ناااو مهدينااهى كرديي اه ،ڕوم ئيسااتيادادى طااۆى
وهردهگرى لهبۆ ڕۆژانى داهاتى كه بتانى كو مواجهههى ئائهو دينهى بكاا ،پاا
كاميلى ديراسهت كردبوو ،وه ڕوم ههروهها فورسي

ئاهوهى دينهكاهى باه

له ڕۆژانى يهكهمى دهولهتى ئيمان موحاوهلهى

ئهوهيان كرد طووو مائيل دروسات بكاهن لاهنااو مهديناه ،وه هاهتتا حاهددهكى زۆريا
وفقااى ئااهو مهعلوماتانااهى كااه پێيااان دهگهيشاات وفقااى ئااهو مهعلوماتانااه ئااهواني

نااجيح باوون،

طهريوااهيان دادهنااا

لهبۆوهى بتانن مواجهههى قووهتى دهولهتى ئيمان بكهن له موستهقبهل ،ئهگهر دووري

بى فورسي

كه دهولهت ئهوها بوو.
حهبهشه

دهولهتهكى صهغير بوو ئهمما دوور بوو ،بهينى حهبهشه و بهينى مدينة الرسول قاوڕهي

مهوجود بوون عائيق بوون سهدد بوون ،ئهگهر پێغهمبهر صلى هللا عليه وسالم حيساابى ئاهواني

بكاا

دهبا حيسابهكى ئهوهايان لۆ بكا كه ئهوان يهدهگن لهبۆ جنودی موستهقبهلی ،ئانهن ناتانی ئيستيفادهيان
لێ بكا ،لۆيه ههر كه شه

مانگ بهسهر تهشكيلى دهولهتى ئيماان ڕۆيشات پێغهمباهر صالى هللا علياه

وساالم دهسااتى پێكاارد ،جمااوعى موهاااجرين كااه تهشااريفيان دههاتااه مهدينااه جهمايي اه جهمايي اه كۆمااهڵ
كۆمااهڵ ،دهريااان بينااى لااهناو مهدينااه بااه شااكلى بازنااه دائيااره بااه نيااوه تياارهى موعهيااهن بااه طوااووى
جوغرافى موعهيهن جێيانى لهبۆ تهعين دهكرد ،جموعى موهاجرين بچن ئهو مهنواهقهياه باه هاهموو
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تهضاريس و تهنهوعى ديراسه بكهن ،ههر جارهكي

موهاجيرهكى دهكارده زهعيماى ئائاهو جموعاناه

له كوتوبى سيره ناوى نرايه سهرايه.
سهرايه ناوهكى عهسكهرييه صڕف ،پێك دێ له مهجموعه كوتلهی بهشهری له دوازده نهفهر زياتر،
ئهواني

به كاميلى عوددهى عهسكهريان ئى حهڕبى بچن له جێيهكى كهمين دابنێن يااطود ئيساتيقبالى

كهمينهك بكهن ،ههدهفى ئهو سريهيهى تهفنيشى ئهو حالهته مهولوبه بى ،ياطود زهعزهعه و ئيثاارهى
مهشاكيلى بى له نييهتى لهبۆ ئهو جێيهى ،به ههموو ئيحتيڕام و تهقديرهوه كوتوبى سيره ئه بهو نهوعه
وهڕحى سهرايهى پێغهمبهر دهكا.
ئهمما ئهگهر بچينه ناو قوڕئان وه قوڕئانى و مهوضوعى تهماشاى حاهڕهكااتى ئاائاهو ئيساتيوالعاتانه
بكااهين ،تااهمهشااا دهكااهين ئههاادافيان وهكااو مااهوجوده لااه كوتااوبى ساايره بااهو نهوعااهى نااهبووه ،جااارێ
پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم كه ههشت سريهى ئيستيامال كردييه ههر له مامى طۆيهوه حهمزه بان
ئهبى واليب ،پاشان عوبهيده ئبن حارث ديسان كوڕه ماميتى ،سهعد بن ئهبی وهققاص كوڕه پلكيتای،
غ اهزوهت وهددان غاازوهت ب اهواث غ اهزوهت ئااهلا اهشاايره غ اهزوهت ص اهفااوان غ اهزوهت عباادهللا باان
جهح

أو سريه عبدهللا بن جهح  ،ئهوانه ههموويان ئهو ههشت فهصائيالنه دهرچوونيان هيچ ياهك

تووشى مهعڕهكهى نهبووينه ههر له بيدايهت له يهكهم سريهوه ههتتا نيهايهت ،لاه دوو لاهو ساهرايانه
حهزرهت صلى هللا عليه وسلم طۆى موشاريك بووه لهگهريان.
له ههموو كوتوبى سيره بهو نهوعهى تهقديم دهكرێ كه ئهموالى قوڕهي

قافيلهى قوڕهي

لاه ڕێياێ

بووه له شام لهبۆ مهككه ،يان له مهككه لهبۆ شام ئهموالى قوڕهيشى لهسهر بووه ئهوجه به كڕين يا به
فرۆشتن پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم پێى زانييه ،به واسوهى دائيرهى ئهمنى طۆى نهفهرى ناردييه
ڕێ لهو قهوافالنه بگرى ،لۆ؟ چونكى ئائهو قهوافالنه ئى قوڕهيشييهكان بووينه ئهو قوڕهيشييانهى كه
موهاجيرهكان و پێغهمبهريان دهربهدهرنا ههرچى ئهموالى مهنقوله و غێر مهنقولهيان ههبوو ههمووى
زهفت كرا لهبن دهستيان ،ئيدى دهبى پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم لهگاهر صاهحابهكان ڕهددى ئائاهو
زوڵمهى بدهنهوه ،ئهوه وهڕحى ناو كوتوبى سيرهيه ،ئهمما وهره ناو قوڕئان بهو نهوعهى نييه دوايێ
دێينه سهرى.
ههشت سريه له دووى غهزوه ناونرايه طۆى پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم موشاريك ببى ،ئهمما كه
دێته چ جێى موعهييهن لهبۆ ئهو عيرهى ئائهو قافلهيهى كه جێى لهبۆ تهعين كرابوو بگاتێ ،پێغهمبهر
صلى هللا عليه وسلم بيگاته سهرێ و ئهسيريان بكاا ئينساانهكان وه قافلاهكاني

هاهمووى بگارى و باه

غهنائيم ههرى بگرى ،لاه دوو جێياان دهرێ پێغهمباهر گهيشاته جێيهكاهو قافلهكاه ڕۆيشاتبوو ،عيلماهن
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ئهمه دهزانين موسبهقهن لهسهر وهى موتتهفيقين پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم ههرچى حاهڕهكاات و
سهكهناتى بهڵكو ههرچى تهلهفوضى ناو دهوى بووه ههمووى وهحى بووه ،كهيفه وهحى تهطويئاه باه
پێغهمبااهر دهكااا ،كاهيفاه وهحااى ياااطود جبرياال أو هااهر مهالئيكهتهكيتكااه كااه مهساائول بااى لااه رياايااهى
شئونى عهسكهرى و تيجارى و ئيقتيصادى پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم طهبهر نهداته پێغهمباهر لاه
فااالن سااهعاتى ئااهتو بگااه فااالن جااێ ،لااۆوهى تووشااى عيرهكااهى ببااى قافلهكااهى دهرامااهتى قافلهكااهى
غهصب كهى.
ئيننهماا لاهناو قوڕئاان موالحاهظاهى ئاهوه دهكارێ جاارێ جماوعى موهااجرين لهباهر ئاهوهى طۆياان
طهڵكى مهدينه و دهوروبهرى مهدينه نهبووينه ،دهبی كوهللن ههرچى مهوقياى جوغڕافى و تهبهعاتى
ئيجتيمااااعى تهضاريسااای ئهرضااای جاااهووى نااااو مهديناااه و دهوروباااهرى مهديناااه هاااهمووى وهكاااى
ئهنص ااڕيهكان ئاگااادار باان ئااهواني  ،چااونكى ئااهواني

دهبنااه جااوزل لااه كيااانى دهولااهت جااوزل نااهك

جوزئااهكى دهطياال ،جوزئااهك پێااوه لكێنااراى نااهل جوزئااهك عضااوهكى موتااهكاميل ،جوزئااهك باان تێياادا
شريانى ناو عاصيمهى دهولهتى ئيمان كه طين داوێ ئيمانييات داوێ لهبۆ ههموو بهدهنى ئهواني

باه

زۆر واهبياى طينهكااهى وهربگااری و ئيمتيصاصااى بكااهن ،هاايچ وهقتااهك طۆيااان بااه ميااوان نااهبينن بااا
عضوهك فهوق نهبينن كه فيالهن ئهوان طاريجن ئههلى مهدينه ئهنصاڕيهكان ئهوان صاحێب مهقام و
مهكانهنى موجتهماينه لهناو مهدينه.
لۆيێ ضڕوڕى بوو ئهو جموعه صهحابييه موهاجيره ههمووى ههموويان فهوج به فهوج تهباهعاتى
ناااو دهوروبااهرى مهدينااه و ناااو مهدينااه ئاگااادار باابن ،لااۆيێ هااهموو سااهڕايااهكان دوو صااهحابى تێاادا
موكهڕهڕ ناكرێ ئيلال لهبۆ موهيماهكى موعهياهن ،هاهمووى ساهريهكان تهباديل دهكارێ فاالن كاوڕى
فالن فالن كوڕى فالن دهڕوا ،ئهوهنده مهقاواه قهوع دهكا ،جوغرافييهن ئهوهنده ميله ههرچى به بهر
چااوى دهكااهوى دهبااى لاه تااهقارير بينووسااى ،هاهرچى ئيحساااس پێاادهكا دهباى مااهعلومات تااهدوين كااا،
ههرچى پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم ئهمرى پێكردييه فالن قهبيلهى دهبينى دهچييه كن مهسئولهكهى
دهبييااه ميااوانى بااهو نهوعااهى قسااهى لهگااهر دهكااهى ،دهعوهتيااان دهكااهى لااهبۆ ئيسااالم قهبيلااهى فالنااى
موشريكن ،قهبيلهى فالنى له فالن جاێ مهسايحينه ،هيتكاه ئهواناه جاشان عايادى ڕومان ،مهجموعاهى
قهبيلهى فالنى عايدى فورسن ،ههشت سريه دهرچووه ،ئهگهر مهدينهى بيننه پێ
بازنهك ههر ههشتى تهغويهى ههموو دهوروبهرى مهدينهى كردييه ،لۆيێ

چاوى طۆتان وهكو

له هيچ يهك لهو ساريانه

تووشى غهزوه نهبووه تووشى شهڕ نهبووه ،شيرهكانيان سهيفهكانيان ههموو لهناو كااڵنى طۆى بووه.
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لۆيێ ئائهوه لهناو مێشكمان نرايه لهناو كوتوبى طۆمان ،وه ئاهوهى لاهبۆمان هاتيياه لاه موستهشاريقين
كه پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم دهرچووه لهبۆ گرتناى قافلاهكان ،وه مهقصاهدى پێغهمباهر صالى هللا
عليه وسلم قافله گرتن بووه ،چونكى تۆرهى قوڕهيشيهكانى له در مايه ئهو ههموو مارهو ئهو هاهموو
دهرامهتهو ئهو ههموو پاارهو زێاڕو زياو و طاانى و عاهقاراتياان هاهموو لاه مهككاهى ماابوو ،تاۆرهى
وانى لێبكاتهوه پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم ،ئيدى ضڕوڕى باوو دری صاهحابهكانى موهااجريني
بداتهوه لۆ ههندێ هجومى كردته سهر ئائهو قافالنه.
عيلماااهن وهره ساااهر حهقيقاااهت وه نيياااه ،ئاااهو جموعاااه صاااهحابه و موهاجريناناااه هاااهموويان هاااهر
موهاجرين ،سريهكانيان پێك هينايه لۆ؟ چونكى ئهنصاڕيهكان طۆيان ئاههلى مهنوقهناه طۆياان لاهوێ
ژياينه كوڕى مهنوقهنه ،بست به بست جێيهكان پێ دهزانن ،له عارد له فالن جێ تهپۆلكه ههيه ،فالن
جێ برنداييه ،فالن جێ نشێوييه ،فالن قهبيله له فالن جێ عهدهديان ئهوهندهيه ،موتهئهسايرن باه فاالن
شااات ،ئائهواناااه هاااهمووى كرايتاااه تاااهقارير و درايتاااه پێغهمباااهرى صااالى هللا علياااه وسااالم ،هاااهر لاااه
ئهنصاااڕيهكانهوه پێغهمبااهر صاالى هللا عليااه وساالم كااه كرايتااه تااهقااارير دايتييااه موهاااجرين ،لااه ئااهثناى
دهرچوونيان به سريه كه دهچيه فالن مهنويقهى بهنى مودليجى لێيه ئهواناه مهسايحينه كاوڕى فاوالنى
رهئيسيانه ،حهتتا هيوايهتى له فالن شتييه ،ئهوه ههمووى مهعلومات بووه لهكن پێغهمبهرى صلى هللا
عليه وسلم ،ئهوانه ههمووى پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم به دهرهجاه باهو ديققهتاه تهقاديمى ڕهئيساى
سااريهى كردييااه ،ڕهئيسااى سااريه

لااه مێشااكى طااۆى ئهوان اهى هااهموو تااهدوين كرديي اه ،فيالااهن كااه

گهيشتيته مهنويقه وفقى وهصفى پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم ئهو حالهتهى ديتييه.
مهثهلاهن پێغهمبااهر صاالى هللا عليااه وساالم ئااهمرى پێكردييااه كاه چوويااه كاان ڕهئيساى قهبيلااهى ،ئااا بااهو
نهوعهى ميواندارى كردى ،پاشى سێ ڕۆژان ئيسالمى تهقديم كه ئههلى كيتابه موحتهمهله لێت قباول
كا ،كه قبولى كرد عيالقهى ئيجتيماعى لهگهر ببهسته كو داواى كچى بكه كچى بينه بيطاوازه ،ئهگاهر
دايێ ئهو وهطتى ئهمه سهفارهتهكمان لاهوێ دروسات كارد ،چاونكى لاهناو عهشاائير ئاهوها ماهعروف
بااوو اليااهزالااي

هااهر ئااهوهايااه بااه واسااوهى كااچ و ژنطااوازى عيالقاااتى ئيجتيماااعى دروساات دهبااى،

ههرچى عهدال ههيه ئهگهر ههشبى ههتتا له مهشاكيلى ئيجتيماعى ،مهثهلهن كوشتن و سهياره لێدان و
ئهوها كچى دهدهنه يهكترى.
لۆوهى طين به واسوهى عيالقهى ئيجتيماعى و به واسوهى جيلى تازه حقد بنيشى ،ئهگهر هات ئهو
صهحابييه ناجيح بوو له موهيممهى دبلۆماسى و ئيماانى طاۆى ،تاانى فيالاهن لاهو مهنويقاه دووره لاه
طاريجى مهدينه سهفاره دروست بكاا ،لاهبۆ ئاههلى ئيماان پێغهمباهر صالى هللا علياه وسالم بينااى زۆر
4

شااتى موسااتهقبهلى لهسااهر بكااا ،يااهك لهوانااه ئهگااهر هاااتوو فيالااهن جمااوعى صااهحابه ئيحتياجيااان بااه
شتهكى هاهبى ،ئاهوه فاالن عائيلاه فاالن قهبيلاه لاه فاالن جاێ دانيشاتينه ئهواناه هاهمووى منادارهكانيان
ئهوانه طهوارى طارى ئائهو مندارانهى ئهو صهحابهيهينه كه ژنى لێ طواستينه.
عيالقااااتى ئاااهمنى صاااهحابه لاااهناو ئاااهو ساااريانه ئاااهمرى پێكراياااه دهچيياااه فاااالن مهنويقاااهى ،فاااالن
مهجموعهى تێدا مهوجوده ،فالن قهبيله ئهو قهبيالنه شهڕانينه ئهتوو موحاوهله بكه تهڕويضايان كاهى
عهقليان وه لێبكهى ئهوان لهمه ئهمين بن ،كه ئهمه صاحێب شهڕ نينه شهڕ فرۆ

نينه موتهواهڕياف

نينااه ئيڕهااابى نينااه ،ئهمااه صااحێب دينااين دينمااان پێيااه ،عهلااهمى هيدايااهتمان پێيااه ،زادمااان پێيااه لااهبۆ
ئاااطيرهت ئينسااان دهردهينااين لااه جهههننااهم لااهبۆ جهننااهت ،نابينااه سااهبهبى مهشاااكيل لااهبۆ حااهياتى
ئائهوانهى پێ بلێ ،كه وهت پێگۆت مورتاح بوون عهقدى ئيتيفاقياهيان لهگاهر بكاه ،كاه ئهگاهر هااتوو
دوژمن ههبوون ئهوانيان پار پێوهنا لاۆ هجاوم كردناه ساهر مهديناهو ساهر پێغهمباهر و صاهحاباهكانی
ئهوان ئهو هجومانه نهكهن ،چونكى ئهمه تهئمينمان كردينه ئهمه له شهڕى طۆمان ئهمين كردينه.
ههموو ئهو سهرايانه بهو ههموو ئههدافه نهوعييانه ئيشى طاۆى دهديات ،مهثاهلاهن صاهحابى هاهبوو
پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم عبدهللا بن جهح

ههشاتهمين ساريه باوو ،پێاى فاهرموو كتاباهكى داياێ

ئاهمرى پااێ كارد ئااهو كتاباهى هااهردهگرى دوو ڕۆژ باهو طهتهيادا دهڕۆى دوو ڕۆژ ،كااه دوو ڕۆژت
تهواو كرد لهو چۆالتييهى دار طورمايهك ههيه بهتهنێ ،دهگهياه بان دارطورمايهكاهى دارطورمايهكاه
ئهوهنده كيلۆمهتر له مهككهى دووره ،ئهوهنده

له وائيف دووره ،ئيذهن دارطورمايهكه كهتته باهينى

واائيف و باهينى مهككااه ،ئاهوه هاهمووى تااهقاريره مهعلوماتاه پێغهمباهر صاالى هللا علياه وسالم دهداتااه
صهحابييهكهى كه ئهميرى ئهو سريهى ناوى (عبدهللا)يه.
ئيذهن دهبى تهقاريرى موسبهقهن لهكن پێغهمباهر صالى هللا علياه وسالم ماهوجود باووبى ،ماهعلومات
لااهكن طۆشهويساات صاالى هللا عليااه وساالم مااهوجود بااووبى ،لااه كااێ ئيجااادى كردييااه؟ ع اهن وااهڕيقااى
موئمينينى ناو مهدينه ،كێ طۆى موطهويوه لهو ههموو ئومورانه ،مهالئيكهت چونكى طوا جل جالله
طۆى موههيمينه لهسهر ئهحداث قهناعهتمان ئهوهايه( ،وما ينوق عن الهوى،إن هاو إال وحاي ياوحى
(النجم ،)4صهحابهكه كتابهكهى ههردهگرى بهڕێ دهكهوى طۆى و ههشت نهفاهرى ساهعد بان ئاهبی
وهققاص جوندييهكه لهكنى ،كوڕه پلكى پێغهمبهرييه له ڕێيێ كه دهگاته پا

دوو ڕۆژ ڕۆيشتن دهگاته

دارطورمايهكهى له بنى ئيسراحهت دهكا.
ئهوجا پاشان كتابهكهى دهردهينى دهيطينى دهرێ پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم ئائهوهى پێدايمه ،پا
قيچهكيتكه قافلهك بێره دادێ ئهمه لهساهرماناه ماهعلومات ناهقل كاهين لاهو قافلهياهى لاهبۆ پێغهمباهرى
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صاالى هللا عليااه وساالم ،ئهگااهر تووشااى گێچااهرهكي

بااووين ئااهوه لهسااهر ملاای ماان ،پێغهمبااهر لااهناو

كتابهكهى نووسييه ئهوهى لهگهرمه با بمينێ ئينتيزار دهكاهين ،ئاهوهى لهگاهرم نيياه طاوا حاافيزى باى
گلااهيى لێناكااهم ،هااهموو صااهحابييهكان دهلااێن بابااه ئهمااه لهگااهرتين بااهجێت ناااهێلين ،فيالااهن پااا
فهترهكيتكه قافله بهدهر دهكهوى مهجموعاه صاهحابى لهگاهر ياهكترى مهشاوهرهت دهكاهن ،ديااره ئاهو
صهحبييانه له موهاجرينه تازهكان بووينه ،لهو نهوعهى نهبووينه فيالهن ئيمان لاهناو داطيلياان تاهواو
داكوترابى ،لهو نهوعانه نهبووينه يهكسهر دهرێن باشه ئهمه لۆ وازى لێبينين ،لۆ واز لهو قافلهيهياهى
بينين صهحابهك تازه ئيمان ،عبدهللا بن جهح

دهرێ بابه پێغهمبهر صلى هللا عليه وسالم ئاهمرى پاێ

نهكردينه ،دهرێ كوڕه ئاطر ڕاساته پێغهمباهر ئاهمرى پاێ نهكرديناه ئاهمما پێغهمباهر هاهدهفى چ باوو
مهقص اهدى چ بااوو ،ئااهو كأنااه مێشااكى پێغهمبااهرى دهطينااى لااه وی وابااى پێغهمبااهر وهحااى لااۆ نااايێ،
پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم نازانى چ ههياه چ نيياه ،دهى بيناه و بباه ئاهو صاهحابييهى ئيقناا دهكاا
عبدهللا بن جهح

چ بكهين باشه وهللا هجوم كهينه سهر قافلهكهى ئاهوهى كوشاتمان كوشاتمان ئاهوهى

ئهسير ئهسير دهگرين ئهويتكه

قافلهكهى لۆ طۆمان دهبهينه مهدينهى.

دهزانى ئهو موجريمانه چهنديان ئهزيهت داينه ،چهنديان لهمه كوتياه چهناديان ساجن كرديناه لهبيرتاه
بيالليان چ لێدهكرد ،فالنيان ئهوها لێدهكرد به عواوف و به مهشاعير و ئهحاسيس ئائهو صاهحابييهى
ئيقنا كرد ،فيالهن لۆيان دانيشتن به كهمين ،شهيوان لهگهر جموعى موئمينين به نهوعاهكيتكاه ئاي
دهكا ،لهگهر جموعى موئمينين شهيوان به نهوعهكيتكه دهيطافلێنى ،به كهمين دادهنيشن قافلهكه دهگاته
جێ هجومى دهكهنه سهرى ،يهكهكيان لێ دهكوژن دووشيان باه ئهساير دهگارن ،عبادهللا بان ماوغير و
عوثمااان باان م اوغيره دوو بران اه ي اهكااهكيان دهكااوژرێ ،ئهويتكااه نهوفااهل هااهردێ ئهويتكااه
كااوژراى كااوژرا لااهوێ بهجێاادێ ن ،ئااهوهى ههراتيياااه طهبااهر دهباتااه وێ قافلهكااه

ئااهوهى

لهگااهر طۆياااان

ڕادهكێشن لهگهر دوو ئهسيرى ،ديننه طزمهت پێغهمبهرى صلى هللا عليه وسلم.
پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم له حهديثهكان ههموو دهلێ( :أنكر عليهم فالتهم) ههمووى حجز دهكا،
صهحابهكان ههمووى حجز دهكا چونكى موتتهههمن ،ئهسيرهكاني

حجز دهكا قافلهكه

دهرێ هاهر

لهوێ بى ههر له دوورى شارێ بى ،ئيشهكيان كردييه ئهمرى لهسهر نهبووه ،ئاهمرهكاه چيياه؟ باهس
ئهوندهيااه بااه قهناعااهتى طۆيااان بااه عااهقلى طۆيااان ئهگااهر هااات قافلهكااه قيچااهك زياااتر بااڕوا داطيلااى
مهنويقااهى حااهڕهم دهبااى مهككااه ،مهككااه

كااه ئااهو مهنويقهي اه جوغرافييهيااه كااه داطيلااى مهنويقااهى

حااهڕهم بااوو دائيرهكااى موغناويسااييه شااهڕى لێناااكرێ ،نااابى شااهڕى لێبكاارێ عااهينى وهقتي (أشااهر
الحرم)ه.
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ئيدى با زوو دهستيان بوهشێننهوه كه دهستيان وهشاند دهگهنه مهقصهدى پێغهمبهرى ئهو صهحابه
گهنجانه ئهوها فێريان لهو صهحابهيهى كرد ،پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم ئائهوانى حجز كرد،
ههتتا وهحى هاته طوارێ ههتتا وهى لێهات عبدهللا بن جهح

موراجهعهى طۆى دهكرد ،دهيگۆ

طۆزگه ههر دهرنهچووبامايه لهبۆ ئهو سريهيهى ئائهوهيه عهقلى ئينسان پێشى وهحى بكهوى ،ئينسان
ئهوها ئياتيبار بكا عهقلى جوزئهكه له كيانى ئهو دينهى ،دهتانى فيالهن به عهقلى تهحهكوم به ئانى و
به موستهقبهلى دين بكا ،ئهو وهطتى ئهوها طۆى و طۆ ههر ههموو صهحابهكان رهئيان لهسهر وهى
نهبوو ،ئهمما چونكى ئهو ئهميريان بوو طۆى و ئهوانهى كه رهئيشيان لهسهر نهبوو بوونه ضهحييه،
ئهواني

موحاسهبه كران ،چونكى لهوێ ئينسيحابيان نهكرد ،ئهمريان پێكرابوو كه ئيشهكهى بكهن

پێكهوه بهس تهقرير بينن نهك شهڕهكهى بكهن ،نهك پياو بكوژن.
لۆيێ كه قوڕهي

به مهوضوعهكهيدا زانى نهوفهل گهيشته ناو مهككه ،دۆر لێدرا لۆ ئيسالمان ئهها

ئيسالميين ئيڕهابينه له أشهر الحرم له دهورى موغناويسيهتى بازنهى مهككه پياويان لهمه كوشتييه،
ئهها كو مارى عالهمێ تاران دهكهن ،ئهوانه مهطسهديان ههمووى دونيايه مهطسهديان قافله و
طواردنهكه و طورمايهكه و تشتهكانه ،گهنمهكهيه مێوژهكهيه كه لهسهر قافلهكهى بووه ،مهطسهديان
ئهوهيه ،تهمهشا مهكهن ئهوانه به الفيتاتى دين و ئيسالم به ئيمان ئيدياا دهكهن.
فيالهن ئائهو صهيحهيه زۆر تهئسير له پێغهمبهر و ئهثهرى پێغهمبهرى كرد لهناو مهدينه ،ههتتا رب
الاالمين ئاياتى هينايه طوارێ قيتالى أشهر الحرم موقارهنه كرد لهگهر قيتال لهسهر قهضيهى فيتنه و
شيرك( ،والفتنه أكبر من القتل) ،أی الشرك أكبر من القتل( ،يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل
قتال فيه كبير وصد عن سبيل هللا وكفر به والمسجد الحرام وإطراج أهله منه أكبر عند هللا والفتنة أكبر
من القتل وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استواعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت
وهو كافر فأولـئك حبوت أعمالهم في الدنيا واآلطرة وأولـئك أصحاب النار هم فيها طالدون)
(البقرة ،)217ههتتا نيهايهتى ئايهتهكهى ههتتا رب الاالمين طۆى به له وائيفى طۆى عيالجى
مهوضوعى نهكرد پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم پێى نهكرا تهدهطول بكا ،چونكى ئهمرهكى
پێغهمبهرى شكايه ،ئهمرى پێغهمبهري

سهبغ بكرێ عهقل كارييه تێيدا ،لهههر مهوضو ئيمان

نهگهيشتبيته ئهو سهقفهى عهقل كارى تێيدا ،ئهگهرى شهيوانى تێدا ئيحتيمالى زۆره.
ههر شهيوانيشه به جموعى موس مانان ئي
ئيسالمي

پێدهكا ،باوهڕ ناكهم چ وهطتهكى ههتتا قياداتى

شهيوان پێى برێ طوانهكا حاشاكى وان بڕۆن عارهقى بطۆن ،بڕۆنه باڕێ بڕۆنه پياو

طراپى بڕۆنه دزى و جهردهيى ،شهيوان وهيان پێنارێ ئهوهيان به مێشكى دانايێ ،ئهمما شتيتكه
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لهوهى طهتهرتريان پێدهكا لهوهى گهورهتريان پێدهكا ،ئهوهايان پێدهناسێنى ئهوهى فيالهن كه ئهوان به
ئيجتيهادى دهزانن به صهوابى دهزانن ،ئهمما جوللى طهوهئه ،جوللى موشكيلهيه ،جوللى فيتنهيه لهبۆ
دين ما عهداى طۆيان و جموعى موئمينين.
لێره مهوضوعهك دێته پێ

ئهوي

كو پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم تهحديدى مهعاليمى ئيمانى و

طهوهواوى ئيمانى طۆى كردييه؟ ههر له بيدايهت بهحسى ئهوهمان كرد رب الاالمين كه ئيمان
ئيمانى لهناو داطيلى ئهو ئينسانه دروست كردييه به فيوڕه لهسهر ئهو ئيمانه

شتى بينا كردييه،

ئهنبيال و ڕوسول هاتينه بهس ههرچى حهواجز ههيه لهسهر ئهو ئيمانهى الياندايه ئهوجه ئهو ئيمانه
دهورى فاعلييهتى طۆى ديتييه له وجود ،له واقيع ،زيد من الناس ههر نهفهرهك ،ههر نهفهرهك
بگرين رب الاالمين به ئيمان طهلقى كردييه.
هااهتتا كااابراى كااافر كااه پێ اى دهگااوترێ كااافر ئيمااانى ههيااه ،كفاار يااهعنى سااتر ،ئيمااانى ههيااه ئااهمما
ئيمانهكهى ستر كردييه ،ههتتا به كابراى فاالن بلاێ ئاهوه كاافره طاۆى ئهصا هن ئياتياڕاف باه ئيماانى
دهكهى ،ئيمانى له داطيل ههيه ئهمما ئيمانهكهى به پهردهك به پهرژينهك حجز كردييه ،كهليمهى كافر
له قوڕئان ئاا ئهوهياه ماهعناى ،پێغهمباهر صالى هللا علياه وسالم هاتيياه تهشطيصاى ئاهو حالهتاهى ئاهو
ئينسانهى كردييه به دهرمانى ڕهبانى ،عهن وهريقى ڕهبوی ربوبييهتی هللا جل جالله كه لاهناو قاهلبى
ئهو ئينسانهى ههيه ،مهوجوده ،ئهمما درايته باهرد ،درايتاه ئااو ،درايتاه ئاسان ،درايتاه بااران ،درايتاه
ڕۆژ ،درايته چێر ،درايته كورسى تهواغيو.
ئهوه عيلمهن ههمووى حهققى (رب الاالمين)ه جل جالله ،پێغهمبهرهكه هاتييه ئهو ههموو
ئهربابانهى سهحب كردييه ههمووى جهمع كردييه له ذاتى رب الاالمين ،به ئينسانهكهى گۆتييه ئهو
ههموو ئه وڕبانه ههمووى درۆنه ،ههمووى مهغشوشن بهس هللا (رب)ته ،كه (رب)ى ئهو ئينسانهى
بوو ،ئهو ههموو شتانهى لهو ئينسانهى سهحب كرد ڕهبوی (رب الاالمين)ی كرد ،ئهو وهطتى ئيمان
دهستى به ئي

كردييه ،ئهو وهطتى ئيمان دهستى به ئي

كردييه ،ئهگهر ئهو حالهته له داطيلى ئينسان

ئينسانى صهحابى نهبووبى تووشى مهشاكيل بووه ،و پێغهمبهريشى تووشى مهشاكيل كردييه صلى
هللا عليه وسلم.
چونكى دهرسى دابێ دێينه سهر غهزوهتی ئوحود ،نهفسى حال صهحابى تازه گهنج هاتينه ناو دينى
ئيسالم ئيمانيان نهگهيشتيته ئهو موستهوايهى ،به ئهكثهرييهت تهجمياى ئهصوات ئهوان زۆر بووينه
لهسهر ڕهئييهك ،عيلمهن پێغهمبهر و جموعى صهحابه لهسهر ڕهئييهكيتكه بووينه ،ڕهئيى ئهكثهرييه
لهسهر ڕهئيى ئهقهلييهى طواردييه پێغهمبهر مهجبوور به ڕهئيى وان بكا ،كه به رهئيى وانى كردييه
8

ضهڕهريان كردييه ههموويان حهتتا پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم لهسهرى موحاسهبه كرايه،
قوڕئان به تهئكيد به زۆر وضوحي

ئا ئهوانه بهحس دهكا ،لۆ؟ دياره تهواو پتهو نهبوونى ئيمان،

ڕهگ دانهكوترانى ئيمان لهناو قهلبى ئينسانهكه ،حهتتا ئهگهر صهحابي

بووبى ،له موستهواى

مهولوبى طواى نهبووه ،لۆيێ بوويته عهقهبه لهبۆ ئهدائى ئيمانى.
ئهو طودايه جل جالله دهيهوێ ئهو نهوعه ئيشه لهو موستهوايهى ئهدا بكرێ ،كه ئهو ناكرێ بهو
موستهوايه بهو سهدا سهده بلێين ،نسبه كه ئهوها ناكرێ پێغهمبهري

صلى هللا عليه وسلم تووشى

حيساب دهبى ،لۆيێ حهتتا له غهزوهى ئوحود ،له غهزوهى حونهين ،غهزوهى حونهين دوازده ههزار
صهحابينه پاشى فهتحى مهككه ،دوازده ههزار صهحابى يهك صهحابى يهك طهتهرهى به قهلبى
دادێ ،ههمووى فهشهل دهينن ،طۆى حهزرهت صلى هللا عليه وسلم تووشى موحاسهبه دهبى ،يهك
صهحابى يهك طهتهرهى به قهلبى دادێ ،طۆى پاشان دهچته طزمهت پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم
ئياتيڕاف دهكا ،ناوى سهلهمه بن سهالمهيه صهحابهكه ،ئهو قهلبه كه ئيڕادهى طواى تێدا ئيجاد
دهكرێ دهبى فيالهن وفقى ويستى طواى بى ،وفقى طهريتهى طواى بى ،ههتا بهو نهوعهى نهبى ئهو
ئيمانه كو طوا دهيهوێ ،وهكو بيناى پێغهمبهر موحهمهدى نهبى صلى هللا عليه وسلمئهو وهطتى ئهو
ئينسانه به طهتهراتى شهيوانى وه دهزانى عيلمهن چاكه ئهوه طهوهڕاتى ئيمانه ،عيلمهن ئى
شهيوانيشه.
مهثهلهن مهولدى صهبڕ صهحابى له پێ

پێغهمبهرى صلى هللا عليه وسلم رادهكێشرێ لهسهر لم

زيخ ،گهرما چل و قسوره رۆژ له قرچهى گهرميدايه ،ئهوهى دهبينى پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم
صهحابهيتكه

ئهوهی دهبينن.

پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم دهبينى صهحابى عومرى حهفتا ساڵه موجريمهك له موجرمين
قرقرتۆكهی به دهستی طۆی دهری دينی ،به چاوى طۆى صهحابى دهبينى له داكى له عرضى داكى
دهدرێ به رمح ،به چاوى طۆى پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم ئهوانه دهبينى ،به چاوى طۆى دهبينى
پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم صهحابى بهسترايه لهسهر دار لۆ ناو ئاوى گهرم نوقمى دهكهن لۆ
ئهوهى نهفهسى قهوع ببى ،عيالجيان چييه؟ دهبى ئهو داطيله تهصفييه ببى ئهو داطيله دهبى تهصفييه
ببى بينال بكرێ ،زۆر جار كابراى صهحابى ئهوها تێگهيشتييه تهصفييه بووه ،ئهمما مايتى ،كهينێ
كهشفى كردييه مايتى له ئهسناى ميحنه.
لۆيه رب الاالمين (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ،ولقد فتنا الذين من قبلهم
فليالمن هللا الذين صدقوا وليالمن الكاذبين) (الانكبوت ،)3طهتهك لهبن (صدقوا) (وليالمن الكاذبين)،
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دياره وهبياهتى ئينسانى ههتتا بهو ههموو تهجاروبانه دانهچى ناگاته ئهو سهقفهى كه طوا دهيهوێ،
لۆيێ ههر نهفهرهك به جۆته نهعلى بێته ناو مزگهفتى پێغهمبهرى صلى هللا عليه وسلم بهو ميحهنانه
دانهچووبى ،تهماشاى سيڕه بكهن تهماشاى قوڕئان بكهن بوويته سهبهبى فيتنه ،ههر نهفهرهك ههر
صهحابييهك ههر تاباينهك بوويته سهبهبى فيتنه ،وه ئهوه قاعيدهيه دائيمهن تيكرار دهبى ،لۆيێ ئهگهر
تهمهشا بكهن بينائى دهولهتى ئيمان لهسهر حهفتا صهحابى بووه ،عيلمهن بهس له حجة الودا سهد و
بيست ههزار نهفهر له دوی پێغهمبهرى صلى هللا عليه وسلم نوێژى كردييه ،له يهكهمين ئبتيالل
لهبهر ئهوهى ئهو سهد و بيست ههزاره بهس جهماهكى كهمى بهناو بهوتهقهی تهجروبهى ئيمان و
قانوونى ئيمان داچووبوو ،بهس ئهو مهجموعهيه ماوه ههر كه پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم وهفاتى
كرد زۆربهيان دينيان واز هينا دينيان بهجێهێشت.
جهوابى لۆيهكهى زۆر سههله چونكى به قانوونى ئيمان دانهچووبوون ،به تهسهلسولى نزولى
قوڕئان كه قوڕئان دێته طوارێ و بينائيان دهكا و سهبر سهبر ڕهفايان دهكا و دهيانگهينيته ئهو
موستهوايهى كه طوا دهيهوێ ،ئهوجه پاشان تهكاليفيان لهسهر فهڕض دهكرێ بهو مهڕحهالنه
دانهچوبوون ،مزگهفت مهوجوده پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم ئيمامه ،دێته ناو مزگهفتێ و نوێژێ
دهكا و لهگهر صهحابهكان به ڕۆژى دهبى و ئا لهگهر ئهوان ذيكرێ دهكا و تهسبيحاتى دهكا و كه
زهكات دێ زهكاتهكهى دهدا ،ڕۆژى دێ رۆژييهكهى دهگرى و لهوى وابى ئيمان ههر ئهوهندهيه،
نهطێر به ئهونان به مهاليين شت ههيه له ژۆرێ دهبى ههمووى دهربچى ،كه حصهى طوايه درايته
شهيوان ،درايته غهيرى طواى دهبى ذاتى هللا به ههموو ئهسمال و ئهفاالى به ههموو ئهسمال و
ئهفاالى لهناو داطيلى ئهو ئينسانه ئيجاد بكرێ ،وه مومارهسهشى لهسهر بكا.
وه ئيمتيحانى لێبدا ناجح ببى ئهوجه نهقل بكرێ لهبۆ فالن موستهوا ،لۆيێ تهمهشا كهن حهتتا لهبۆ
سهرايه پێغهمبهر صلی هللا عليه وسلم موهاجرينى ئيطتيار كردييه ،لهو نهوعهى كه باريزن ئيلال
سريهى عبدهللا بن جهح

نهبى ئهوي

دياره قهدهرى طواى پشانی پێغهمبهر دهدا ،بزانه ئا ئهوه

موحتاجه به ئياادهى بينال سهر لهنوێ.
لۆيێ ئهو حالهته بينائييه دهبى دائيمه ئهوهى بيهوێ فيالهن عيالقهى لهگهر رب الاالمين وهكو
عيالقهى صهحابهى بى ،وهكو عيالقهى ئهبوبهكر بى لهگهر رب الاالمين ،دهبى به نهفسى تهجروبه
دابچى نهطۆ ههر لهطۆى ڕا ههر لهطۆى ڕا ئهگهر هاتوو فيتنهك عهقهبهك هات ئيبتيالئهك هات
ههر لۆطۆى و ههر ئهگهر لهناو ضمنى مهجموعهكي

بى ئهوه طۆى به سهبهب بزانى ،لۆيێ

صهحابى كه دهبوونه صهحابی پێغهمبهرى صلى هللا عليه وسلم كه ههزار و قسور نهفهرن به شير
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دانه دهستى به كتابهك دانه دهستى نهدهبوونه صهحابى ،ههل ،به بينال به شهو بينا دهكران ذاتى
(هللا)ى جل جالله به ئهسمال و به ئهفاال لهناو داطيلی قهلبى ئهو صهحابييهى دروست دهكرا،
پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم مهصنهعى ههبوو پياوى تێدا دروست دهكرد ،لۆيه له جوللى ئومورى
موهيم كه بهحسى صهحابان دهكا بهحسى رجولييهت دهكا ،نهك ذكورهت نێراتى نا پياوهتى( ،من
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال)
(األحزاب ،)23لۆيێ بهو مايارييهتهى پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم لهگهر جوملهى صهحابى ماشى
و موستهميڕ بوو ،جبريل موشاريكه له بينال و ههندهسه دانان رب الاالمين طۆى له ئاسمان
مووهلياه ،سهمياه ،بهصيڕه لهسهر ئهحداثيان.
پێغهمبهري

صلى هللا عليه وسلم دهورى ئهوهندهى ئيلتيقات دهكا ،وهكو راديۆ ئيلتيقاتى دهكا لهناو

داطيل طۆى دروستى دهكا ،تهقديمى صهحابان دهكا صهحابهكان وهكو نهينۆك له پێغهمبهرى صلى
هللا عليه وسلم وهريدهگرن له داطيلى طۆيان موعامهلهى پێدهكهن ،ئهوجه پاشان وهرحى دهكهن،
لۆيێ ديسان تيكرارى دهكهمهوه ههموو ئاياتى ئهمر و نههى به ههردوو بوعد ئهمر و نههى نههاتييه
كه مهولهب له جموعى موئمينين ،ههتتا ئيمان حهقيقهت نهبووه لهناو داطيليان سێزده سوڕهت
موتهكاميل دێته طوارێ سێزده سوڕهت نهك سێزده ئايهت ،سێزده سوڕهت دێته طوارێ جارێ
بهحسى ئيمان ههر نييه ،لۆ چونكى حالهتى ئيمانى وفقى ئيڕادهى طواى له قهلبى صهحابه و
پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم دروست نهبووه.
يهكهمين سوڕهت كه هاتته طوارێ بهحسى ئيمانى تێدا زيكر كرابى سوڕهتى (والاصر)ه ،سارهك و
قسور صهحابى به طۆيهوه طهريك بووه يهك سارى رهبهق پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم طۆى به
طۆى طهريك بووه( ،يا أيها المزمل) (المزمل )1كه تهفسير دهكا به چار فهصل( ،قم الليل إال قليال،
نصفه أو انقص منه قليال ،أو زد عليه ورتل القرآن ترتيال) (المزمل ،)4ههر چار فهصل يهعنى چار
فهصلى ساڵ دهبى شهوهكانى طۆى ههمووی تهقسيم كا ،ساڵهكى كاميل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ئهو ئينسانه نازدار و پاكه كه طوا ئيطتيار و ئيصتيفائى كردبوو( ،إن هللا اصوفى آدم ونوحا
وآل إبراهيم وآل عمران على الاالمين ،ذرية باضها من باض وهللا سميع عليم) (آل عمران ،)34كه
پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم له نهسلى وانه( ،وآل عمران على الاالمين ،ذرية باضها من باض)،
ساڵهكى كاميل بهطۆيهوه طهريك دهبى.
باشه ئهدى ئهو صهحابه عاديهى كه لهو گۆڕهى هاتييه ئهنوا و ئهشكال مهشاكيل ئيبتيالئاتى يهومى
ههيه لهسهرى ئهو ئهقههللن دهبى زياتر بهطۆيهوه طهريك بى ،لۆيه وهره تهمهشاى ناو ئهحداثى
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قوڕئان بكه ،چ صهحابييهك ديسان ئيااده دهكهمهوه ئيمانى نهگهيشتته ئهو موستهوايهى طهلهل
لهويهوه هاتييه ئيمتيحان لهويهوه تووشى صهحابه و جوللى صهحابه و پێغهمبهر بووينه ،لۆيه دائيمه
ئيمانيان له بينا كردن دابوو.
مهثهلهن شه

مانگه لهناو مهدينهنه ڕوويان دهكرده بيت المقدس ،ئياالمى يههودى ئهوها به

قووهت بوو نهشر كرا لهناو جموعى موئمينين باشه ئهگهر محمد ڕاسته ئيديااى نبووهت دهكا لۆ
ڕووى له (بيت المقدس)ه؟ عيلمهن بيت المقدس قيبلهى يههوديانه ،فيالهن پێغهمبهر صلى هللا عليه
وسلم پێى ئيحڕاج ببوو ،لۆيه رب الاالمين ئايهتى دهينته طوارێ لهسهری( :قد نرى) هللا يرى ،ماذا
يرى؟ (قد نرى تقلب وجهك في السمال فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شور المسجد الحرام وحيث
ما كنتم فولوا وجوهكم شوره وإن الذين أوتوا الكتاب ليالمون أنه الحق من ربهم وما هللا بغافل عما
ياملون) (البقرة )144هللا يرى ،هللا يسمع ،هللا موجود ،هللا رقيب ،طۆى مودهببيره طۆى موديره
پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم شتهك به شتهك بهناو قهلبى دادێ ،يهكسهر رب الاالمين ئيلتيقات دهكا،
جبريل نازانى چ لهناو قهلبى پێغهمبهر دايه صلى هللا عليه وسلم ،ئهمما رب الاالمين ئيلتيقات دهكا،
(قد نرى تقلب وجهك في السمال) ،پيشانى رب الاالمين دهدا يههود وه دهلێ ،يا ربي يا ربي حهللم لۆ
ببينهوه.
لۆيێ لهناو نوێژ صهحابى نوێژى لهدوو دهكهن ئهمرى لۆ دێته طوارێ( :فول وجهك شور المسجد
الحرام) ،لهناو نوێژێ ڕووى وهردهگێڕى جومله صهحابييهك تازه موس مان ببوون ،ديسان ڕوويان
وهرنهگێڕا گۆتيان موحتهمهله پێغهمبهر غهرهتى كردبى ،ئهمما ئهوهى قهديمى پێغهمبهر صلى هللا
عليه وسلم لهگهرى ماندى بووبى طۆى تهجاريبى ئيمانى وهرگرتبى لهگهر پێغهمبهرى صلى هللا عليه
وسلم ڕووى وهرگێڕا ،چونكى مهدينه كه پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم نوێژى تێدا دهكرد تهواو
تهقريبهن سهدا سهد و شێست پشتيان له بهيت دهكرد ،له ئهثناى نوێژ كردنێ قيبلهيان بيت المقدس
بوو ،تهقريبهن سهد و شێست دهرهجه ،كه پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم لهناو نوێژێ ئهمرى پێهات
(فول وجهك شور المسجد الحرام) يهكسهر لهناو نوێژێ ڕووى وهرگێڕا لۆ الى بهيت ،ئهو جومله
صهحابهى كه پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم لهناويان ئيشى كردييه ئهوان طۆيان لهگهر طۆيان
مهشغول بووينه و ماندى بووينه ،فيالهن ئهواني

ڕوويان وهرگێڕا لهگهرى له قهناعهتى طۆيان

پێغهمبهر غهرهت ناكا ،حهتمهن وهحى بووه لۆيه ڕووى وهرگێرايه.
ئهمما ئهوانيتكه گۆتيان موحتهمهله ئيجتيهادى كردبى پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم ،لۆيه پاشى نوێژ
موعاتهبهى كردن ،باشه لۆ ئهو جموعه وهيان نهكرد چونكى عهقليان لهناو مهوضو ئي

پێكرد ،لۆ
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عهقل كاريان كرد چونكى به قهناعهتى طۆيان موئمينين به رسول هللا صلى هللا عليه سلم ،وأشهد أن
محمدا رسول هللا لهناو قهلبيان جارێ تهواو تهثبيت نهبووه ،لۆيێ پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم بهو
قاعيده ئيمانييه لهگهريان بوو( ،آمنوا) ئهوجه (وعملوا الصلحات)( ،آمنوا) ئهوجه (وعملوا
الصالحات)( ،آمنوا) ئهوجه (وهاجروا) ،ئهوجه (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل هللا بأموالهم
وأنفسهم أعظم درجة عند هللا وأولئك هم الفائزون) (التوبة ،)21ههموو قوڕئان ئهوهايه ههمووى
كۆمپليت ،له بهقهڕهوه ههتتا (قل أعوذ برب الناس) (الناس ،)1يهكهمين جار (آمنوا) پاشان
(وهاجروا) پاشان (وجاهدوا في سبيل هللا) ،دوو تهقسيمه :ئهليف (بأموالهم) پاشان (بأنفسهم).
ئهمما ئهگهر (وجاهدوا بأنفسهم) بى پاشان (بأموالهم) بى ئهوه قاعيدهكه مهعكوسه ،نهفسی ثهمهره
نادا ئهوه عهقل كارييه تێيدا ،رب الاالمين بهجێى دێلى لهبۆ موهيممهى طۆى ديسان طۆى
موڕاجهعهى طۆى بكا ،موڕاجهعهى ئيمانى طۆی بكا بگهرێتهوه ،فيالهن سهر قاعيدهى رهببانى
مهولوب ،لۆيه ههتتا ئيمان دروست نهبى هيجره دروست نهبووه ،بهحسيشمان كردييه هيجرهت
حالهتهكى ئيمانييه( ،والرجز فاهجر) (المدثر( )5واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميال)
(المزمل ،)11ئهوه ههمووى ئيمانه حالهته لهناو داطيلى ئينسان ،ئهوجه عهكس دهبى لهبۆ موقابيل
ههجرى فالن حالهت دهكا ،ههجرى ئينسان دهكا پاشان ههجرى مهوقياى جوغڕافى دهكا ،ئهوه
ههمووى ئيمانه (وجاهدوا في سبيل هللا) حالهتهكه ئيمانه لهناو داطيلى ئينسانى صهحابى دهبى
دروست ببى ،ئيمان بيگهينيته ئهو موستهوايهى فيالهن بتانى ئهوجه ئهو جيهاده بكا ،لهگهر ذاتى
طۆى گهياندبته ئهو سهقفهى فيالهن جيهاد لهبۆ وهوهنى نهكا ،جيهاد لهبۆ ماڵ نهكا ،جيهاد لهبۆ
سوماه نهكا ،جيهاد لهبۆ كورسى نهكا ،جيهاد لهبۆ ههر شتهكى دونيهوى نهكا في سبيل هللا بى
صڕف ،جيهاد لهبۆ وهى نهكا مهنصهبى بدهنێ مهسئولييهتى بدهنێ ،وهزارهتى بدهنێ يان له
ئينتيطابات موشارهكه بكا (جاهد في سبيل هللا) صڕف فی ذات هللا.
ئهوجه مهرحهلهى يهكهم (بأموالهم) چونكى رب الاالمين طاليقى ئينسانه ،دهزانى ماڵ زۆر جار له
ذاتى بهشهري

موقهددهرتره لهكن بهشهرى ،ئينسان ماڵى زياتر طۆشدهوێ له ذاتى طۆى ،لۆيێ

موحتهمهله لهسهر ماڵى بكوژرێ ،ماڵهكهى نهدا بيكوژن زۆرمان گێ لێبووه لهسهر كالشنكۆفهكى
كابرا نهيدايه يان لهسهر سويجى بهرازيليهكى كوژرايه ،ماڵهكهى طۆشويست له ذاتى طۆى ،لۆيێ
دياره دهبى ئيمانى ئي

لهسهر بكرێ بگاته ئهو موستهوايهى ئيمانى طوشتر بوێ له ماڵى ،ههر كه

پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم هاوارى كرد ماڵتان بينن ماڵهكهى ههموو دانێ ،ههر كه هاوارى كرد
ههموو وهرن ههمووى حازر بن.
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لۆيه پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم پاشى سريهى عبدهللا بن جهح

دهستى به بينائى داطيلى كرد،

عهسكهرييهن چی كرد صهحابى تهشطيص كرد وهره فالن و فالن و فالن ئهنگۆ ئهوه دهچته ناو
فورس ههرچى طيوهوى عهسكهرى فورس ههيه ههرچى طيوهوى فيكرى فورس ههيه ،ههرچى
ناو ميللهتى فورس ههيه ههمووى ديراسه دهكا و دهينى.
فالن كوڕى فالن ئهتوو دهچييه ناو ڕوم ئهوانه يهك يهك تهشطيص كران لۆ؟ لۆ ئهوهى فيالهن ئهگهر
هاتوو پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم ڕۆژهك له ڕۆژهكان كهته مواجهههيان ،بزانى طيوهوى فورس
چييه؟ طيدهعى حهڕبيان چييه؟ كو تهفكير دهكهن؟ حهتتا ئوسلوبى تهفكيريان يهعنى مهثهلهن كه داينا
كابراى فورس نهوشيروان له بهرامبهريتى ،بزانى نهوشيروان كو تهفكير دهكا ،دابنێ نهوشيروان له
بهرامبهريتى يان كيسرا له بهرامبهريتى بزانى ئائهو نهفهره كو تهفكير دهكا ،كه زانى كو تهفكير دهكا
دهزانى ئهو دوژمنه كو لۆى دێ به چ ئوسلوبهك لۆى دێ ،باشه كو دهزانى به تهفجيرى عهقلى ئائهو
صهحابهى كه دهينێرته ناو فورس.
صهحابيتكه بينێرته ناو ڕوم ،يهك لهوانه لهو صهحابانه ناوی زهيد بن ثابت ئهنصاڕی بوو ،له
فهترهكى زۆر كهم ناردييه حهفت جێ ئهو موشريف بوو لهسهر صهحابييهكانيتكه ،حهتتا كابرا له
فهترهكى كهم كه هاتهوه بووه سهفيرى پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم ،موتهرجيمى پێغهمبهر صلى
هللا عليه وسلم لهبۆ حهفت زمان ،قبتى دهزانى ،حهبهشى دهزانى ،ڕومى دهزانى ،فارسى دهزانى،
توركى دهزانى يهك صهحابي

بوو ،ئهوه عقولى ئائهو شاوبانهشى ههمووى هينابوو به تهقارير

تهقديمى پێغهمبهر كردبوو صلى هللا عليه وسلم.
ما عهداى وان ،صهحابى ههبوو ناوى عهروهت ئبن مهساود و غهليان ئبن سهلمه ناردييه ئوردن،
موحافهظهك له ئوردن ههيه ناوى جهرهشه ،لهوێ مهصاناى ڕوم ههبوو عهسكهرى ئهو دوو
صهحابييهى تهسهلول پێكرد لهبۆ ئهو مهنوهقهيهى ،ئهو دوو صهحابييه بچن لهوێ ههرچى طيوهوى
عهسكهرى ههيه ئى حڕوب وه ئى دروستكردنى ئهجهيزه ههمووى نهقلكهن لهبۆ پێغهمبهرى صلى
هللا عليه وسلم ،ئهوانه ههمووى سوفهراى عهسكهرى بوون ،لۆيه موبتهكيرى دهبابه صهحابينه ،ئهو
دهبابهی كه ئێستا مهوجوده موبتهكرى موصهففهحه درو

صهحابينه ،ئهو دهبابهيهى كه ئێستا

عهسكهرى له ناوى طۆى حهشاردايه وهطتى طۆى پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم ئيشڕافى كردييه
لهسهر ئهو نهوعه دهبابهيهى بهو نهوعهى ئاگرى هاوێشتييه دهبابهكه.
عقوليان له موستهواى ئيمانيان بووه ،نهك له موستهواى ئيمانى ئهو نهفهرهى كه فيالهن چوو ئيشكالى
لهبۆ پێغهمبهر و لهبۆ جموعى صهحابهى دروستكرد ،لۆ ئهوه ئهوها بوو لۆ ئهوانه ئهوهانه؟ ئهوه
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بهناو مهدرهسهى ئيمانى دانهچوبوو ئهمما ههرچى ئهوانه ههموو بهناو مهدرهسهى ئيمانى
داچووبوون ،لۆيه پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم كه ئيشى دهكرد لهناو جموعى صهحابه موئمينين و
لهناو مهدينه ،موحاوهلهى دهكرد ههمووى بگهينته ئهو سهقفه مهولوبه ،ههموويان ئهگهر هات
حاالتى عهسكهرى موستهقبهلى دروستببى ،عيتادى مهوجوده ،لهناو مهدينهى مهعمهلى دروستكرد
لهبۆ دروستكردنى شير و زرێو و رمح و لۆ ئهوهى ئياتيماد لهسهر جولهكهى نهكا.
پێشى سێ موحاضهرهى بهحسى ئهوهمان كرد پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم لهگهر يههود كو
تهعامولى دهكرد ،چونكى يههود مهصانياى ئهسليحهيان ههبوو به كرێ
يهكترى بكوژن ،پاشاني

دهياندا عهڕهبهكان لۆوهى

كرێيهكهى بدهنه ناو دهستى يههود ،لهناو دهستی يههود بنێن ،ئهوانهمان

بهحس كرد لۆوهى فيالهن سبهى دووسبهى يههود موتهحهكيم نهبى به مهصاديڕى ئهسليحه ،كه
شهڕهك بوو بهينى پێغهمبهر و بهينى ههر مهجموعهكيتكه كافرين و موشريكين ،موقايهظهى ئهسليحه
نهكهن لهگهر پێغهمبهرى صلى هللا عليه وسلم وفقى شڕووى طۆيان ،نهل ئهسليحهى طۆى ههيه
پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم.
باشه كو ئهسليحه تهئمين دهكا؟ عهن وهڕيقى مهصانيع ،فيالهن صهحابى كه چوونه ڕوم و فورس
هاتنهوه ههريهكه سيالحى پێدروستكردن ،صهحابييهكى نارده هيند كه هاتهوه موههنهدى هينا ،ئائهو
سهيفه موههنهده ئى ئهو زهمانه موههنهدى پێدهگوترێ ،نهوعه شيرهكه سهبيكهك ئاسن تێكهڵ دهكرێ
لهناو ئاگر نهوعه شيرهكى لێدهردهچى شيرهكه ناشكێ ،ههم سووكه ههمي

زۆر ئيشى پێدهكرێ،

زهمانى پێغهمبهرييه صلى هللا عليه وسلم ئهو شيره كابرا له هيندهوه لهگهر طۆى هينا ،ئهو سهبيكهيه
لهناو مهدينه لهناو مهعمهل سهبك كرا ئهو نهوعه شيرهى لێدهرچوو.
ئيمان عهقل دهداته ئينسان ،ئيمان عهقل دهداته ئينسان عهقلهكه مهوجوده ههتتا ئيمان نهبى شهيوان
ئيشى پێدهكا ،كه ئيمان هات شهيوان سهحب دهبى ئهوجه مهالئيكهت دێ دهفاى ئائهو عهقلهى دهكا
لهبۆ ئيڕادهى طواى ،لۆيه تهعبيئهى ناو داطيلى مهدينه لهو قووهتهى دابوو پێغهمبهر صلى هللا عليه
وسلم كه ئياالنى حالهت وواری بكرێ ههموو شهعب ببنه جهي  ،شهعب ههمووى ببته جهي ،
طهلهل له داطيلى نهبى ،لۆيه له غهزوهت تهبوك نهفيرى عام ئياالنكرا ،به ههموو صهحابى به پير،
به گچكه ،به گهوره ،به مندار ،به ژن ،به پيرێژن ،ههمووى بوونه جوندى بهس سێ صهحابى
نهبوو( ،وعلى الثالثة الذين طلفوا) (التوبة  ،)118لۆيه له قوڕئان رب الاالمين بهحسيان دهكا،
شهعب ههمووی بوونه جوندى بهس سێ صهحابى رب الاالمين عيتابى لێيانكرد ،موحاسهبه كران
لهسهر نههاتن به چ؟ به ئيمان.
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حهنضهله غهسيلى مهالئيكهيه يهكهمين شهو بوو زاوا بوو ،پێغهمبهر صلى هللا عليه وسلم ئيمانى
گهياندبووه ئهو موستهوايهى لهكن عهڕوسه و بووكى طۆى ههر بهس ئهوهنده گێى له داعى قيتال
بوو يهكسهر طێزانى طۆى بهجێهێشت ،شههيدي

بوو جهنابهتى لهسهر ههيه ،صهحابى تهمهشا

دهكهن ئاوهك له عاسمانێ دێته طوارێ لهسهر حهنضهلهى ،ناشبينن دهستهك ههبى ئائهو گۆم گۆمهى
گرتبى ،ئائهو دۆلكهى گرتبى ئاوهكى موستهمير دێته طوارێ لهسهر ئهو صهحابهيهى ،چوون
ئياالنى پێغهمبهريان كرد صلى هللا عليه وسلم ،يا رسول هللا حالهتهكى ئهوهايه غێر وهبياى،
فهرموی بهلێ ئهوه مهالئيكهتهكهيه دهستى گرتييه موحتهمهله حهنضهله حالهتى جهنابهتى لهسهر
بووبى ،كه گهڕانهوه مهدينهى له طێزانى بپرسن فيالهن كه چوون له طێزانيان پرسى گوتيان بهلێ
حالهتى جهنابهت بوو.
ئيمانه ئهويتكه ههمووى دياايهيه ههمووى قشرهيه به فيكر و به عهقل و به وهڕح و ههمووى
ئياالمه ،بهس ئيمان حهقيقهته ،ئيماني

ههتتا نهگاته ئهو مستهوايهى طۆ عوذرى ههبوو ،به ئولوف

صهحابی له طزمهت پێغهمبهرييه دهتانی ديفا لهو دينهی بكا دهيتانى نهچى ئهمما ئيمان نايهێلى.
عهمرو بن جهنوح صهحابى بوو ،عومری حهفتا ساڵ بوو شهله

بوو ،القهكى بستهك كورتر بوو،

صهحابيتكه عومرى نۆههت ساڵ بوو به چار كوڕى برنديان دهكرد لهسهر حهيوانيان دادهنا ،ئهگهر
ئيمان نهگهيشتبته ئهو موستهوايهى چ دهفاى دهكا؟.
دوعا و تهمهننا دهكهم له باری تهعاال ئيمانهكى ئهوهامان بداتێ ،تهوصيهى طۆشم و جموعى ئهو
برادهره عهزيزانه دهكهم موراجهعهى ئيمانى طۆمان بكهينهوه ،ههر به تهرتيبى نزولى قوڕئان
ئيمانمان دروست كهين ،ئيمان به بهقهڕه و به سوڕهتى بهقهڕه دروست نابى ،قهناعهتتان ههبى با
ههر له ئهلف و بێى قوڕئان ههتتا ئهو سهرى طهتم كهين ،ئهمه ڕۆژێ طهتمهكى بكهين ئيلال
مومارهسهى ئيمان نهكرێ به (اقرأ) ،به (قم الليل) نهبى فائيدهى نييه.
لۆيه ديسان دوعا دهكهم يا ربی ئيلهام و تهكهڕوممان پێبكهى ئائهو حالهتهمان تێدا دروستببى ،ئهو
قهناعهتهمان تێدا دروستببى ،ببينه ئائهو جيله دينهكهى پێبى ئهو ئيمانهشمان پێبى ،ئهو قهناعهتهمان
پێ تهكهڕومكه ،كه فيالهن پێمان بكرێ ئهو حاله ئيمانييه له داطيلى طۆمان دروستكهين ،به قسه و
قسهرۆك به بينه و ببه به كيتاب و به شريت و به فالن زۆر طۆمان مهشغول نهكهين ،به ذاتى هللا
جل جالله به شهطصييهتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طۆمان مهشغول كهين ،ئاگامان لێبى
شهيوان القمان نهطزينى.
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ئهمهى گهنج قهناعهتتان ههبى زينا و فاحيشهمان پێناكا شهيوان ،لهوهى دهرچووينه ئهوه عهيبه
شهيوان ئهو وهسوهسهمان لۆبينى ،ئهمما شتيتكهمان لۆ دهينى بزانن ئهوي

ياطود ريائه ،ياطود

حهسادهته ،يا كيبره يا حيقده يا بوغضه يا سول ظهننه ئهوانه ههمووى دهردن لهناو داطيلى ئينسان
مانان لهبۆ ئيمان ،موحاوهله بكهن ئهوانه

كهشف كهين ئهوانه

له قهلبى طۆمان دهربينين( ،انه

على ما نقول شهيد) ،أقول قولی هذا و أستغفر هللا لی ولكم سبحان ربك رب الازة عما يصفون و
سالم على المرسلين و الحمد هلل رب الاالمين.
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