شەرى ئوحد
بسم هللا الرحمن الرحٌم
وهى لە موشركٌن كرد بێن شەڕ بكەن ،فٌعلەن دهرچوون لە غەزوهى بەدر لە بٌرتانە ئەبوسوفٌان بە
زٌرهكى خۆى قافلەكەى دهرباز كرد ،كە قافلەكە لەوێ فرۆشرا تٌجارهتەكە رهبحەكى زۆرى هٌنا
ٌەكسەر گۆتى 7بابە نەزر بى ٌەك درهەمى لەبۆ خۆم خەرج نەكەم هەرچى لە ئەرباح و لە
سەرماٌەى ئەو قافلەٌەى تەحصٌلم كردٌە هەمووى صەرف كەم لەبۆ تەشكٌلى شەڕهكٌدى ،لۆٌە
مەحاوهلەى كرد هەتتا مورتەزٌقە جاش بكڕى جاشەكى زۆرٌان كڕى لە قەبائٌلى دى 0622 ،دوو
هەزار و نۆسەد نەفەرى تەشكٌل كرد ،بە واسطەى ئەو پارهٌەى لە شٌر لە زرێ لە ڕمح لە تٌر
كەوان ،لە عەٌن وهقتٌش ئٌعدادهكە ئٌعدادى ئٌجتٌماعى ،خێزانى ئائەو موشرٌكانە كە دهكا كچى ٌان
خوشكى ئائەوانەى كە مردٌنە ئەوانٌش بەگەر بێخن ،لۆئەوهى عاطفٌٌەن تەئسٌر لەسەر جنودى
خۆٌان بكەن ،هەتتا ئٌتٌفاقٌاتى غەرٌب غەرٌب هەبوو بەٌنى قورهٌش بەٌنى ئەبوسفٌان لەگەل ئائەو
مورتەزٌقە جاشانەى كە هاتٌنە لەبۆ قورهٌش شەڕ بكەن.
مەثەلەن هەبووه ئەحابٌش شەڕكەر بووٌنە بەس ،مەثەلەن ئەمن ئەوهنده شەڕهت لۆ دهكەم موقابٌلى
وهىٌ ،ان عەبد هەبووه شەڕكەر بووه خۆى لەناو شەڕ لە عاداتى عەرهب قەدٌمەن ئەو عادهتە
نەبووه عەبد بٌننە ناو شەڕ ٌان شەڕ بە عەبد بكەن ئٌلال لە حاالتى موحرٌج ،لێره مەثەلەن عەبدهك
زۆر زٌرهكە لە تٌر هاوێشتن ٌان شٌر وهشاندن ٌان رمح گرتن ،عەقدٌان كردٌە لەگەر ئەو عەبدهى
ئەگەر هاتوو ئەتوو شەڕت كرد ،چونكى خۆى عەبدهكە عەبدى ئائەو سەٌدهى خۆٌتى ٌەعنى ئەگەر
سەٌدهكەى چى پێبرێ دهبى بٌكا ،ئەمما لۆ ئەوهى عەبدهكە بە قەناعەتى خۆى بە هەموو ئٌرادهى
خۆى بێتە ناو شەڕ عەقدٌان لەگەر كردٌە ،بابە وهحشى ئەگەر ئەتوو هاتى فالن نەفەرت بالتشخٌص
كوشت ئائەتو بەرهاڵى ،ژنٌشت دهدهٌنێ ،ئائەوهنده پارهشت دهدهٌنێ ،بەرهاڵت دهكەٌن ،لە عبودٌٌەت
بەدهرت دێخٌن.
بە هەموو وهسٌلەك قوڕهٌش مەحاوهلەى كردٌە طاقات و ئٌمكانٌٌاتى ئٌنسانى وه غەٌرى ئٌنسانٌش
تەجمٌع كا ،ئەوه دهرچوو لە دهرسى پێشتر دٌسان بەبٌرتان دهٌنمەوه پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم
موئەسەسەكى ئەمنى هەبوو لەناو مەدٌنە ،وه فروعى لە خارجى مەدٌنە بوو بە شخوص لەناو قەبائٌل
هەرچى ئەخبار هەبوو لەبۆ پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم بە تەقارٌر نەقل دهكرا ،نەفەرهك لەو
نەفەرانە كە مەربوطە بەو موئەسەسەٌەى ناوى عەباسە مامى پێغەمبەره صلى هللا علٌە وسلم،

ٌەكسەر ئەو ئٌستٌعداد و ئەو مەوزوعە دهبٌنى قوڕهٌش پاشى ئٌجتٌماعات و پاشى لٌقائات و
بەرلەمان هەمووى ئٌنعٌقاد دهكرێ ئەو قەراره دهدرێ هەمووى تەهٌئە دهكرێ ،قەرار دهدرێ لەبۆ
شەڕ لە فالن ڕۆژٌ ،ەكسەر عەباس تەقرٌرهك دهنووسى و موباشٌر دهداتە كابراٌەكى عەرهب دهرێ
بە سەرٌعى بگە مەدٌنە ،بەٌنى مەككە و مەدٌنە پێنج رۆژه ،كابرا بە سێ شەو و دوو رۆژ دهگاتە
مەدٌنە ،تەقرٌرهكە تەقدٌمى رسول هللا دهكا صلى هللا علٌە وسلم.
ئەوٌش پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم كە دهخٌنى رٌسالەكە دهرێ ئەوه لەناو رٌسالەكەى عەباس
نووسٌتى ئەوه ئەبوسوفٌان بە  0622دوو هەزار و نۆسەد جوندى سێ سەدٌان زرێ پۆشنٌ ،ەعنى
مودهرهعن وهكى مودهرهعەٌنە رمح و تٌر و ئەوانە تەئسٌرٌان لێناكا شٌر تەئسٌرٌان لێناكا بەس سەر
و الق و دهستى نەبى ئٌدى سٌنگ و ئەوانەى هەموو مودهرهعە ،ئٌتكەش بە تەقرٌبەن  0222سێ
هەزار ئٌڤەٌان پێٌە ئەوانٌش هەموو حوشترهكان بووٌنە ،ما عەداى عەدهدهكى زۆر لە سەٌارهى
سەرٌع ئەوٌش ئەسپەكان  022دوو سەد ،هەموو ئەوانە بەڕێ كەتٌنە پاش ئەوهنده ڕۆژهى دهگەنە
نزٌك مەدٌنەىٌ ،ەكسەر پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم مەكتوبەكە غەلق دهكا ،رۆژى جومعەٌە
موستەشارٌنى خۆى جەمع دهكا ،ئٌجتٌماعەكى موصەغەر بە خەواصى صەحابە دهكرێ ،دهرێ
مەوضوعەكە مادام حەربە دهبى ئٌعالن بكرێ شوراى عام ببەسترێ ،لەبۆ ئومورى عٌظام دهبى
شەعب قاعٌده خۆى موشارٌك بى لەبۆ ئٌتٌخاذى قەرار ،لۆوهى خۆى مەسئولٌەتى خۆى هەربگرى
بەرامبەر موهٌممە نەتائٌجى مەوضوع وه بەرامبەر بارى تەعاالش رۆژى قٌامەت.
ڕۆژى جومعە بووه كە ئٌعالن دهكرێ فٌعلەن ئەهلى مەدٌنە پٌاو هەمووى جەمع دهكرێ ،هەتتا
منداڵٌش ئەوهى كە گەنجن هەمووى حازر دهبن ،پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم دهفەرمى 7ئەوه
مەوزوعەكى ئەوها هەٌە ئەمنٌش خۆم دونێ شەوێ خەونم دٌتٌٌە كە شەڕهك دهكرێ ،خەونەكەشى
دهگێرتەوه صلى هللا علٌە وسلم دهفەرموى( 7إنً قد رأٌت وهللا خٌرا) ،ئەها پێشترێ دهمانگۆ هەموو
ذاتى ئەو (محمد) هى صلى هللا علٌە وسلم هەموو ذهراتى هەموو وجودى رهحمەتە ،هەموو كٌانى
ئەو (محمد) هى صلى هللا علٌە وسلم رهحمەتە ،هەموو شتەكى بە خەٌر بٌداٌەت و نٌهاٌەت و
وهسەطى هٌناٌە وه دٌنەكەشى رهحمەتە ،لۆٌە هەتتا كە خەونى دٌتٌٌە خەونەكەشى مەالمٌحى سلبٌاتى
تێداٌە و قٌچەك غەم و ئەسەرى تێداٌە لەگەر ئەوهش تەئوٌل دهكا بە خەٌر ،چ دهفەرمى لە بٌداٌەتى
قسەكردنى ئەوه لەبۆ جەماهٌر لەبۆ شەعب( 7إنى قد رأٌت وهللا خٌرا) ،باشە چى دٌتٌە؟ (رأٌت بقرا
لً تذبح) ،چێرهك سەرى دهبڕدرێ ئى پێغەمبەرٌشە صلى هللا علٌە وسلم( ،ورأٌت فً ذباب سٌفً)
لە تٌغى تٌژاٌى شٌرى برٌندارٌم دٌت( ،رأٌت فً ذباب سٌفً ثلما) كۆرٌٌەك برٌندارٌٌەك( ،ورأٌت

أنً دخلت ٌدي فً درع حصٌنة) دهستٌشم لەناو قەلغانەكى بە توند نا ،صەحابى هەموو گێ دهدهنێ
قاعٌدى ئەعال مەوقٌفى خۆى بەحس دهكا جارێ ،پٌشانٌشٌان دهدا ئەوه تەقرٌره هاتٌە ئەوهش
روئٌٌەى منە طەبعەن صەحابٌٌەكان دهزانن روئٌٌەى پێغەمبەرى صلى هللا علٌە وسلم وهحٌٌە ،ئەها
لەبٌرتانە بەحسى بەعزه ئەو براٌانە ئەگەر مەوجود بوبن قەدٌم بەحسى ئەوهمان كرد روئٌٌەى
ئەغلەب پێغەمبەر وهحى بووه ،زۆر پێغەمبەر هەبووه بە واسطەى خەون وهحى لۆ هاتٌٌە ٌەك
لەوانە حەزرهتى ئٌبراهٌم لە قورئان مالحەزهى قورئان بكەن.
ئٌذهن صەحابى دهزانن ئائەو روئٌەٌە وهحٌٌە ،ئەمما تێٌنەگەٌشتن دهبى خۆى تەفسٌرى بكا و تەئوٌلى
بكا ،چى فەرموو تەئوٌلى( 7أما البقر فهً أناس من أصحاب ٌقتلون) ،شەڕهك دهبى حەتمەن دهبى
تەضحٌاتى تێدا بى شوهەدائى تێدا بى( ،وأما الثلم الذي رأٌت فً ذباب سٌفً فهو رجل من أهل بٌتً
ٌقتل) ،ئائەو برٌندارٌەم دٌت لە تٌژاٌى شٌرم ئەوٌش نەفەرهكى عائٌلەى خۆمە ئەو شەهٌد دهبى،
(وأما الدرع فهً المدٌنة) ،شارى مەدٌنە دهولەتى ئٌسالم( ،فإن رأٌتم أن تقٌموا بالمدٌنة) ،ئەگەر
دٌتتان ئەوها پێتان باش بوو هەر لە مەدٌنەى بمٌنێن (وتدعوهم حٌث نزلوا) وازٌشٌان لێبٌنن هەر
لەكێندهرێ ئەوان تەعەسكور دهكەن دادهنٌشن دهمٌنێن خۆٌان و جەٌشٌان( ،فإن أقاموا أقاموا بالشر
مقام) هەر لەوێ وازٌان لێبٌنن ئەگەر فٌعلەن لەوێ مان بارى تەعاال موحتەمەلە كەفالەتٌان بكا( ،وإن
هم دخلوا علٌنا) ئەگەر هاتن هاتنە ناو مەدٌنەش (قاتلناهم فٌها) لەناو مەدٌنەى شەڕٌا لەگەل دهكەٌن
ئەوه رأٌى قائٌدى ئەعالٌە ،وه ڕهئٌسى دهولەتە وه حەلەقەى وهصلە بەٌنى ئەو ئٌنسانە لەگە بارى
تەعاالٌ ،ەعنى تەمثٌلى وٌستى خواى دهكا تەمثٌلى (أرادة هللا) دهكا لەو مەوضوعەى لەبۆ ئەو
جەمعەى ئەوه رهئٌەكەى خۆى طەرح كرد ،ئەمما لەگەر ئەو هەموو مەقامانەش فەرمووى ئەنگۆش
رهئى خۆتان بدهن.
ئەوان صەحابە مەجموعەك بوون ،تێٌاندا هەبوو لە مەككە هٌجرهتى كردبوو لەبۆ مەدٌنە ،تێٌاندا
هەبوو لە دهوروبەرى مەدٌنە ،تێٌاندا هەبوو هەر لەناو خەلكى مەدٌنە ،تێٌاندا هەبوو تازه موسڵمان
ببوو غەزوهى بەدرى نەدٌتبوو ،عٌلمەن چەند ئاٌات لەبۆ غەزوهى بەدر و ئەوانەى كە موشارهكەٌان
كردبوو لە غەزوهى بەدر بارى تەعاال وهصفٌان دهكا زۆر پێٌان موهٌم بوو ،ئائەو مەجموعەٌە كە
تازه برێٌن موسڵمان بووٌنە شەرٌحەك بوون عەدهدٌان كؤنە زٌاتر بوو ،لە ئەسناى موناقەشەكردنى
ئەو مەوضوعەى لەگەر پێغەمبەر و بەٌنى خۆٌان ئەوان رهئٌان ئەوها بوو بچنە دهرێى شارى،
عٌلمەن صەحابە قەدٌمەكان گوتٌان پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم چى فەرموو ئەوها بكەٌن ،ئەو
رهئٌە ئەو ئەصوهبتره ئەگەر رهئى شەخصى خۆشٌبى ،چونكى قەضٌەكە دٌنە دونٌا نٌٌە شەڕٌش لەبۆ

خواٌە ،صەحابەكان ئەكثەرٌەكان رهئٌان ئەوه بوو بچنە دهرێ ،كێهان مەجموعە؟ گەنجەكان ،چ
نەوعە گەنجەكان؟ كە تازه هاتٌنە ناو دٌن ،تەجاروبەٌان نٌٌە ،عٌلمٌان كەمە ،ئائەو دوو فٌئەٌە
تەصوٌت كرا ئەوان ئەكثەرٌە دهرچوون فەرمووى باشە دهچٌنە دهرێ.
جەنابى پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم چووه ژورێ ماڵى خۆى جلكى حەربى خۆى لەبەركرد ،لەو
بەٌنەى ئەو صەحابە قەدٌمانەى كە مەوجود بوون بە تەنبٌهـ بە صەحابە تازهكانٌان گۆ 7ئەوه ئەنگۆ
چتان كرد ئەدى نازانن ئەوه وهحٌٌە !،ئەدى نازانن ئەوه پێغەمبەره! ئەدى نازانن ئەو ئەصەح و
چاكتر دهزانى لۆ تەدهخول دهكەن ،لۆ رهئٌتان فەرز دهكەن لەسەرى ،كە گەنجەكان زانٌان فٌعلەن
خەطەئٌان كردٌە غەڵەتٌان كردٌە پەشٌمان بوون ،ئەمما پاشى چ پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم وهكى
هاتە دهرێ زرێ و شٌر و كەوانى خۆى ئەوانەى هەموو هەرگرتٌٌە ،فەرمووٌان ٌا رسول هللا
پەشٌمان بووٌنە ئەمرى كرد مەجالى گەڕانەوهى نٌٌە ،هەر پێغەمبەرهك نٌٌەتى حەربى هٌنا وه جلكى
حەربٌشى لەبەر كرد ئەوه ئٌعالنى حەربە دهبى بچتە ناو حەربەكەى خودا ئەووهختى حوكم دهكا ٌان
بەسەر دهكەوى ٌان شەهٌد دهبى ،ئٌدى مەجالى موناقەشەى نەما تازه.
فٌعلەن دهرچوون ،دهرچوون گەٌشتنە مەنطٌقەى ئوحود چەنده عەدهدٌان؟  0222هەزار نەفەر،
ئەمما كە دهرچوون عبدهللا بن ئوبەى بن سەلول كە رهئسى مونافٌقٌنە بەحسمان كردٌە سابٌق ئائەو
رهئى لەگەر وهى بوو لەناو مەدٌنەى بمٌنێن ،كە گۆتى مادام بە رهئى من ناكەن ئەمن ناٌەم ،ئەمن
ناٌەم جەماعەتى من ئەنگۆش لەگەرم مەچوون 022 ،سێ سەد صەحابەى قەطع كرد ،ئٌذهن ئەوهى
ماوه  322شەش سەد و قسور صەحابە ماوه ،گێى لێنٌە پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم چونكى
قەضٌٌەكە لەبۆ خواٌە ،ئەها لە غەزوهى بەدر چار طاقە تەدهخولى كرد ،ئەها بەحسى ئەوهى طاقەى
بەشەرى (إن ٌكن منكم عشرون صابرون ٌغلبوا مئتٌن) (األنفال ٌ )32ەك بە دهٌ ،ەعنى صەحابە بە
جسمى خۆى بە قووهتى خۆى طەبعەن خوا ئەو قووهتەى دابوێ كە دهستى بوهشاندبا بەقەد ده
موقابٌل دهستى دهوهشاندٌ ،ەعنى هەر صەحابەك قووهتى بەدهنى صەحابەى بەقەد ده موشرٌك بوو،
بەرامبەر ده موشرٌك وهكو عٌكرٌمەى ضەخم ،عەٌنى وهقت دوو وهجبە مەالئٌكەت ئٌمداد هاتن،
حەتمەن پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم بەو قەناعەتەى كە ئەو حالەتە دروست دهبى ،لۆ؟ چونكى
خۆى و صەحابەكان لەو مستەواٌەٌنە ،بارى تەعاال تەدهخول بكا لەبۆ نەصرٌان ،خۆى وه
صەحابەكانٌش وهكو بەدرن لە موستەواى ئٌمانى بەدرن ،لەو پێنج نوقاطەى كە بەحسمان كرد لەو
موستەواٌەن ،ئٌذهن بارى تەعاالش حەتمەن تەدهخول دهكا لەبۆ نەصرٌان ،لۆٌە بەڕێ كەت.

كە چوو خەرٌطەٌان دانا عەسكەرٌٌن موستەشارٌنى پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم عەسكەرى
هەموو تەوجٌهـ و ئەوهٌانكردٌ ،ەك لەو قەناعەتانەى كە ئٌجماعى لەسەر هەبوو پەنجا صەحابى بچتە
سەر چٌاى ئوحود بە قٌادهى عبدهللا بن جوبەٌر ،ئەو پەنجا صەحابٌٌە ئٌشٌان ئەوهندهٌە پێغەمبەر
صلى هللا علٌە وسلم لەبۆٌان تەحدٌد دهكا(« احمواظهورنا) پشتمان حماٌە بكەن( ،فإننا نخاف أن
ٌجٌئوا من ورائنا) ،ئائەو كەلٌماتەى پێغەمبەر هەمووى تٌكراره كافى بوو ئەوهنده برێ پشتمان
بگرن ،پشتمان چۆل مەكەن ئەها (أحموا لنا ظهورنا) ،ئەوه ٌەك (فإننا نخاف أن ٌجٌئوا من ورائنا)،
هەر كافٌٌە (أحموا لنا ظهورنا) ،ئەوه هەمووى تەسمٌعى صەحابٌٌە تەئكٌده لەبۆى ،تەئصٌلە لەبۆى،
(والزموا مكانكم) نەفسى ئەمره نەفسى شتە نەفسى مەقصوده ،دٌسان(7ال تبرحوا منە) هەمووى
تٌكراره ،حەتتا (وإن رأٌتمونا نقتل) ئەگەر دٌتتان ئەمە كوژراشٌن( ،فال تعٌنونا و ال تدفعوا عنا) ئەوه
نۆ تەئكٌد( ،وان ما علٌكم) هەر ئەوهنده واجبٌانە واجبى فٌعلى( ،أن تنشقوا خٌلهم بالنبل) بە تٌر (فإن
الخٌل ال تقدم على النبل) ئائەوه سەبەبەكەش دهدا حەٌوان ناتانى نزٌك ببى لەبۆ تٌر دهترسێ و
دهكشێتەوه ،ئەوه هەمووى ئەو هەموو تەئكٌدانە لەبۆ ئەو مەجموعە صەحابٌٌەى كە دهچتە سەر
ئوحود ئەو واجبە ئەدا بكا.
پاشان صەحابەكانٌتكەشى هەموو ڕێز كرد ،تەصفٌتى كرد ئەوهى بەقووهتە بەپێشى هێخست،
كەلٌمەى سڕ نەشر كرا لەناوٌان ،مەثەلەن صەحابى دهگاتە صەحابى موحتەمەلە لەبەر قووهتى شەڕ
و لەبەر تۆز و موحتەمەلە ڕۆژ بە قووهت بى لە چاوٌان بدا ،زۆر ئەسبابٌتكە تەالحومە قوڕهٌشٌش
هاتٌٌە لەبۆ وهرگرتنى خٌنٌ ،ەعنى بە حونف هاتٌٌە ئەو جاره نەك دٌفاعە ،هاتٌە لەبۆ شەڕ ٌەعنى
نەگەڕێتەوه هەتتا تۆڵەى خۆى نەكا ،ئائەو هەموو قووهتانە پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم دٌراسەى
كردٌە ،لۆٌە لەو غەزوهٌەى كەلٌمەى سڕ نەشر كرا ئەوٌش ئەمٌت ئەمٌتٌ ،ەعنى صەحابى كە
گەٌشتنە ٌەكترى ئەو دوو كەلٌمەٌان گێراوه لەبۆ ٌەكترى ٌەعنى ئەو دووه صەحابٌنە ،ئٌذهن تۆز و
غوبار و تەئسٌراتى حەرب و مەعرهكە ساحەى مەعرهكە تەئسٌرٌان لێناكا ،پاشان هەموو ئەوانەى
لە تٌركەوان هاوٌشتن زاناو زٌرهكن هەمووى بە پێش هێخستن ،دواٌە پاشان فەرمووى كەس شەڕ
ناكا هەتا ئەمن ئەمر نەكەم ،ئەوجە پاشان بەبٌرى هٌنانەوه ئاگاتان لێبى باري تەعاال لەسەر ساحە
موهەٌمنە وه ئەوهش هەموو لەبۆ خواٌە زٌكرى خواى بە حال و واقٌع زۆر بكەن ،لەوه نەصر ئەوه
دهدا.
شەڕ دهستٌپێكرد طەبعەن هەر لە پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم قورهٌش لە غەزوهى ٌەكەم دهرسى
وهرگرتٌٌە جەٌشٌان كرد بەدوو تەقسٌم ،مەٌمەنەو مەٌسەره الى ڕاست و الى چەپ ،الى ڕاست

عٌكرٌمە كوڕى ئەبوجەهل وه الى چەپ خالد بن وهلٌد ،دوو عەمالٌقەى حەرب هۆردووك طاقەى
وهزٌرهكٌان هەٌە ،ئەو تەوزٌعە كراٌە هەرٌەكە جێى خۆى دهزانى بەو قووهتەى قوڕهٌش هاتتە شەڕ
بەو نٌٌەتەى قوڕهٌش هاتتە شەڕ ،لۆٌە هەر لە بٌداٌەت كە دهستى پێكرد خەت مائٌلەك هەبوو هەر لە
بٌداٌەتى تەشكٌلى دهولەى ئٌسالمى لە مەدٌنە نەقل بوو لەبۆ مەككە ،ناوى أبً عامر الراهب بوو
پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم ناوى لێنابوو أبً عامر الفاسق ،ئەوه عٌالقەى لەبنەوه لەگەر
مەدٌنەٌٌان هەبوو ،خۆى ئەوسى بوو لە قەبٌلەى ئەوس بوو بەعەزهك نەفەر هەبوون لەو ئەوسٌٌانە
لە زاهٌر موسڵمان بوون لەبنەوهش كافر بوون مونافٌق بوون لەگەر وانە عٌالقەى هەبوو ،هەر ئەو
قەناعەتى ئەوهاى دروستكردبوو لەبۆ ئەبوسفٌان و قوڕهٌش ئەگەر بێتە ناو ساحەى مەعرهكە بەس
هاوارهك بكا ئەوسٌەكان هەموو واز دٌنن و هەموو دێن دهبنە تابعى وى ،ئەمما لەبەر ئەوهى ئەوسى
و هەموو صەحابە پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم شتەكٌتكەى لەناو قەلبٌان داناٌە ،ئەو ئەوسٌٌانەى
ئەوڕۆ لە ساحەى مەعرهكە ئەو ئەوسٌٌانە نٌە وهختى خۆى ئەبو عامرى فاسق ناسٌتى و خزم و
كەساٌەتٌانى لەگەر بووه ،ئٌنسانٌتكەنە بەس شكل و چاوو دهستٌان هەر نەفسى ئٌنسان ناوهكەٌان
ماٌە ،ئەمما لە داخل گۆڕاٌنە بووٌنە ئٌنسانى خواٌى ،لۆٌە قەرابەو حەتتا دونٌا لەپێش چاوٌان نەماٌە،
بٌداٌەتى مەعرهكە ئەو هاتە پێش دهستى كرد بە هاوار و غلبە غلب و ئٌعالن و دٌعاٌە لەبۆ خۆى
ئەمما ئەوسٌەكان كەس گێٌان نەداٌێ و جونٌان پێدا بە ذهلٌلى گەڕاوه پشت.
مەجموعەك لە قوڕهٌشٌٌە ئەوهى زۆر مەغرور بوو هاتە پێش موقابل علً كوڕى ئەبوطالب و
هەمزه چوون ئەوانٌشٌان هەموو نارده جەهەننەم ،ئەوجە پاشان هەموو ژنەكان عەدهدهكى زۆر ژن
لەگەرٌان بوو دهستٌان كرد بە هاواركردن دهستٌان كرد بەنەعلە لێدان لۆ ئەوهى ئٌثارهى پٌاوهكان
بكەن ،فٌعلەن قوڕهٌشٌەكان هاتنە پێش ئەوجاره بە قووهتى خۆٌان ئەمما صەحابەكان جێى خۆٌان
تەزهحزوح نەكردٌە ثەباتٌان وه ذٌكرٌان ذٌكرى بارى تەعاال وجودى بارى تەعاال عەٌن و سەمعى
بارى تەعاال رهقابەى بارى تەعاال مەوجوده ،بەو حالەتەى مەربوطن ،لۆٌە جەولەى ٌەكەم جەولەى
دووهم جەولەى سێٌەم قوڕهٌش شكا ،طەبعەن تەفصٌالتى زۆرى تێداٌە قوڕهٌش شكا هەرات ،هەرات
هەتتا صەنەمەكٌان لەگە خۆٌان هٌنابوو خواى خۆٌان لەسەر حوشترهكٌان دانابوو صەنەمەكەش
كەت كەس نەبوو هەرٌبگرى و لە باوهشى بكا ،عەلەمٌان كەت ژنەك هات هەرٌگرت نۆ نەفەر
چووه سەر عەلەمەكەى عەلەم ڕاٌە هەر نۆٌان كوشت ،صەحابە هەر نۆٌان كوشت هەر نۆشٌان لە
بەنى عبد الدار بوون ،المهم ئەخٌر نەفەر ژنەك مەجبور چوو عەلەمەكەى هەرگرت.

كە ئەوان ڕۆٌشتن ئٌنسٌحابٌان كرد هەراتن قوڕهٌش ئائەو صەحابانەى لەوێ مەوجوده مەجموعەك
خاصەتەن لەوانەى كە تازه بووٌنە موسڵمان عٌلمٌان وه دٌنٌان لەو سەباتە و تەئكٌدهى نٌٌە دهستٌان
كرد بە جەمعى غەنائٌم ،نەفسى فٌئە لەو گەنجەى مەجموعەك لەوان مەوجود بوو لەسەر چٌاٌەكەى
كە دٌتى ئەو صەحابانەى خوارێ ئەوها دهكەن ئەوانٌش هاتنە خوارێ ،قائٌدٌان سێ جار چار جار
تٌكرارى كرد بابە بەجێمەهێلن پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم بە نۆ تەئكٌد بەنگۆى گۆتٌٌەٌ ،ەعنى
فەرمووٌتى ئەگەر كوژراٌن حەٌوان طەٌرتان دٌت هاتن لەسەرمان گۆشتى مەٌان لێكردهوه ئەنگۆ
مەٌێنە خوارێ ئەوه ئەمرى خواٌٌە ،پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم ئەمرٌان پێدهكا ،ئەمما نەء
تەطبٌقٌان نەكرد هاتنە خوارێ.
طەبعەن خالد وهزٌرى حەربە موخەطٌط ئەوه خۆى و مەفرهزهى خۆى ماٌە كە دٌتى ئەوان هاتنە
خوارێ ٌەكسەر لە پشتى ئوحد لۆفەى كرد چووه سەرێ ،هەرچى لەوێ هەبوو تەصفٌٌەى كرد،
ئەوجە پاشان هاتە خوارێ هاوارٌشى كرد بە قوڕهٌشٌەكان بابە بگەڕێنەوه جارێ ئەمە فەشەلمان
نەهٌناٌە ،صەحابە هەموو كەتنە ناو حەلەقەى ناو كوفڕ ،ئەوجە لە هۆردوو الٌان بە هۆردوو
طەرهف سەبر سەبر حەلەقەكەٌان ضەخت لێكرد ئائەو مەجموعە صەحابٌٌەى كە مابوو نەكوژرابوو
شەهٌد نەببوو هەر ئەوهنده تانٌان سەبر سەبر پشتٌان بدهنە ٌەكترى تەقەلوصى عەدهدى خۆٌان بكەن،
ئەمما ئەوهى دێ هەمووى بە حەربە هاتٌٌە مودهرهعە صەحابى بەس دٌفاع لەخۆى دهكا ئەو
لەسەرى موسەٌطره ،ئەو لەسەر سواره لەسەر حەٌوانە ئەوه لەسەر عاردٌٌە مەشغولى جەمعى
غەنائٌم بوو ،صەحابەكان كە حالەتەكەٌان دٌت.
ٌەك لە موجرمٌن ئەوٌش موخەطەطە بوو هاوارى كرد قتلنا محمد ،كە ئەوه ئٌعالن كرا سێ بەشى
ئەو صەحابەى كە ماٌە شٌرٌان دانا ،مادام پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم فەوت بوو شەهٌد بوو تازه
نٌهاٌەتى هات ،تازه كؤنە كەون نٌهاٌەتى دێ وجود نٌهاٌەتى دێ ،چونكى رٌسالە ئٌنتٌهاى پێهات،
ئەها لەبٌرتانە لە غەزوهى بەدر دهٌفەرموو( 7إنتهلك هذه العصابة من أهال إلسالم التعبد فى
األرض»(رواه البخارى) ،ئەوانٌش ئائەوهٌان گێلێبووه كە پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم فەوتى كرد،
ئٌدى وجودى سەبەبٌٌەتى ٌان عٌلٌەتى وجود نامٌنێ ،قەوانٌنى كەون هەمووى ڕادهوهستى شٌرٌان
دانا ،مەجموعەكى زۆر ئەوهى ماوه لەخزمەت پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم صەحابٌٌەك بوو
ئافرهت أم عمارة ،ئەوٌش سٌقاٌەو ئاوى دهگێڕا لەسەر جەرحا و برٌندارهكانى صەحابى ،كە دٌتى
پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم بەتەنێ ماٌە مەجبور ئەو شٌرهكى ئائەو لە عاردى كەتبى ئەوى
هەرگرت و دهستٌكرد بە حٌماٌە كردنى پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم ،هەتتا وهٌلێهات سێ موشرٌك

نزٌكى پێغەمبەر بوون هەر سێكى زهفەرٌان بە پێغەمبەردا ئەزٌەتٌان لە پێغەمبەرٌانداٌ ،ەكەكٌان
نٌوچەوانى موبارهكى شكاندٌ ،ەكەكٌان دوو ددانى شكاندٌ ،ەكەكٌان شٌرهكى لە پێغەمبەرٌدا صلى هللا
علٌە وسلم پێغەمبەر كراوى موبارهكى لەسەرى ئەوهى زرێٌە چووه ناو ڕومەتى موبارهكى
برٌندارٌكرد ،ئەوه هەمووى سەبەبى صەحابەٌە.
هەتتا أبً العامر الفاسق كؤنە زانٌتى مەعرهكەكە لەو جێٌەى دهبى تەخطٌطەكە ئەوهاٌە ،شتەك
هەبووه پێشى ئەوهى موشرٌكٌن بێنە ئەو جێٌەى بەعزه قۆرتەكى لێدابوو ،پێغەمبەر صلى هللا علٌە
سلم كەتە ناو قۆرتەك لەو قۆرتانە ،صەحابى برندٌان كرد ئٌمامى عەلى و ئەوانە برندٌان كرد،
حەنضەلە و ئەبو دوجانە و ئەوانە هەرسێ نەفەر ئەو سێ نەفەره مابوون صەحابى دى نەمابوو لە
دهورى پێغەمبەرى صلى هللا علٌە وسلم ،ئەوانە پشتى خۆٌان كرده قەڵغان لەبۆ پێغەمبەرى صلى هللا
علٌە وسلم بەو نەوعەى سەبر سەبر پێغەمبەر كە قٌادهى عەسكەرٌٌە ئٌنسٌحابى كرد لەبۆ نزٌك
ئوحود ،كە ئٌنسٌحابى كرد صەحابەك لە دوور كە پێغەمبەرى دٌت هاوارى كرد پێغەمبەر صلى هللا
علٌە وسلم مەوجوده و حەٌٌە (أبشروا) ،بەو هاوارهى ئەوهى كە شٌرهكەى دانابوو هەموو
شٌرهكانٌان هەرگرتەوه سەبر سەبر لەبۆ موغناطٌسٌەتى پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم كە
مەصدهرى ئٌمانە ،كە ئەو ئٌنسٌحاب دهكا لەبۆ ئوحود ئەوانٌش سەبر سەبر لەبۆ ئوحود رووٌان لە
كوفره پشتٌان لە ئوحوده بەو نەوعەى تەجمٌع بوون ،ما تەبەقا چوونە سەر ئوحد خالد هێشتا وازى
نەهٌناٌە دٌسان خۆى و مەفرهزهى خۆى نزٌك بوو ،ئەمما پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم فەرمووى
بە فالن صەحابى ئەتوو ئەوها بكە فالنٌتكە ئەتوو ئەوها بكە ،كە فٌعلەن ئەمرى پێغەمبەرٌان بەجێهٌنا
صلى هللا علٌە وسلم تانٌان شەڕى خالد لەخۆٌان بەدوور بێخن ،بەو نەوعەى تەقرٌبەن ئٌنتٌهاى
مەعرهكەى دێ غەزوهى ئوحد.
دێٌن بزانٌن بارى تەعاال لە سورهتى ال عمران كو ئەو ئەحداثانە وهكو فلٌمى سٌنەمائى لەبۆمان
تەصوٌر دهكا ،نەفسى ئەو تەسەلسولە و ئەسبابەكانى كە لە بٌداٌەتى دهرس و پێنج نوقتەكەى سەبەبى
نەصر وه سێ نوقطەى سەبەبى فەشەل كو زٌكر دهكا بارى تەعاال ،بسم هللا الرحمن الرحٌم7
(وأطٌعواهللا والرسول لعلكم ترحمون ،وسارعوا إلى مفرةمن ر بكم و جنةعرضهاالسماوات و
األرض أ عدت للمتقٌن ،الذٌن ٌنفقون فً السراء والضراء والكاظمٌن الغٌظ والعافٌن عن الناس وهللا
ٌحب المحسنٌن) (آل عمران  ،)001خەت لەبن كەلٌمەى محسنٌن خەت لەبن كەلٌمەى موتەقٌن،
(الذٌن ٌنفقون فً ا لسراءوالضراء) (أي ٌجاهدون بؤموالهم وأنفسهم)( ،والذٌن إذافعلوا فاحشة
أوظلموا أنفسهم ذكرواهللا فاستغفروا لذ نوبهم ومن ٌغفرالذنوب إالهللا ولم ٌصروا) (آل عمران )002

تٌكرار و ئٌعاده( ،ولم ٌصرواعلى مافعلوا وهم ٌعلمون) ،خەتەك لەبن (ٌعلمون)( ،أولـئك جزآإهم
مغفرةمن ربهم وجنات تجري من تحتهااألنهارخالدٌن فٌها ونعم أجرالعاملٌن) (آلعمران  )003خەتەك
لەبنەوٌش ،دێتە سەر قانون ئەو قانونە كەونٌٌەى كە ڕهبت دهكا بە محمد صلى هللا علٌە وسلم ،ڕهبت
دهكا بەو قورئانەى (قدخلت من قبلكم سنن) (آل عمران  ،)004سنن ٌەعنى قەوانٌن ،قەوانٌن هاتبوو
لەبۆ ،ئومەم (قدخلت من قبلكم سنن فسٌروافً األرض) بڕۆن موتابەعەى ئەو قانونانە بكەن
(فانظرواكٌف كان عاقبةالمكذبٌن) (آلعمران  ،)004بەٌنى دوو قەوس ئەوه لەبۆ مەٌە (هـذا بٌان
للناس) (آل عمران  )005نالێ للمإمٌنٌن( ،هـذابٌان للناس) ئەوه قاعٌدهٌە لەبۆ هەموو ئٌنسان چونكى
قانوونى موغناطٌسى لەگە ئەو قانوونەى فەرقى نٌٌە ،ئٌننەما ئەوه مفتاحە لەبۆ وى ،ئٌذهن ئەوه
مفتاحە لەبۆ نەصرٌش ئەوه مفتاحە لەبۆ ئٌنسان( ،هـذابٌان للناس) ،ئەمما (وهدىوموعظةللمتقٌن)،
ئەوه بە نسبەت مەو صەحابەٌە ،خەتەك متقٌن دٌسان.
پاشان( 7والتهنواوالتحزنواوأنتم األعلون إن كنتم مإمنٌن ،إن ٌسسكم قرح) ،ئەزٌەتەك (فقد مس
القوم قرح مثلە) موشرٌكٌن( ،وتلك األٌام نداولهابٌن الناس ولٌعلم هللا الذٌن آمنوا) (آل عمران )012
(أن ٌعلم هللا الذٌن آمنوا) با خۆٌان بەخۆٌان بزانن( ،وٌتخذ منكم شهداء وهللا الٌحب الظالمٌن) (آل
عمران ( ،)012وهللا الٌحب).
خەتەك لەبنە وٌش (ولٌمحص هللا الذٌن آمنوا وٌمحق الكافرٌن) (آلعمران ( ،)010أمحسبتم
أنتدخلواالجنةولماٌعلم هللا الذٌن جاهدوامنكم وٌعلم الصابرٌن) (آلعمران  )010خەتەك لەبن كەلٌمەى
صابرٌن ،ئەها( 7جاهدوا منكم) (الذٌن آمنوا و هاجرواوجاهد وا وٌعلم الصابرٌن) (ولقد كنتم تمنون
الموت من قبل أن تلقوه فقد رأٌتموه وأنتمتنظرون) (آلعمران  ،)010چونكى زۆر جار دهٌانگۆ كا
شەهادهت بابچٌنە شەهادهت ئا ئێستا ئەوه مەوجوده( ،ومامحمد إالرسول قد خلت من قبلە الرسل أفإٌن
مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ٌنقلب على عقبٌە فلن ٌضرهللا شٌئا وسٌجزي هللا الشاكرٌن)
(آلعمران  ،)011خەتەك لەبن شاكرٌن دٌسان تەعدٌلى فٌكرٌان دهكا تەعدٌلى مێشكٌان دهكا( 7وماكان
لفس أن تموت إالبإذن هللا كتابامإجالومن ٌردثواب الدنٌا نإتە منهاومن ٌردثواباآلخرةنإتە
منهاوسنجزي الشاكرٌن) (آلعمران  )012ئەوه ئٌعادهٌە دٌسان لەبۆ كەلٌمەى شاكرى( ،وكؤٌن) ٌامە،
(وكؤٌن من نبى قاتل معە) كێ؟ (ربٌون كثٌر) (آل عمران  )013أو (ربانٌون) ،وهكو صەحابە ،كو
بوون؟ (الذٌن آمنوا) أي نوع من االٌمان؟ ئائەو نەوعەى كە محمد صلى هللا علٌە وسلم داٌتى بە
ئەبوبەكر وه بە صەحابەى دى( ،وكؤي من نبٌن) ٌامە زۆر ،پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم
پێغەمبەرهكان صەالتى خواٌان لەسەربى شەڕٌان كردٌە (قاتل معە) كێ؟ ربٌون صٌفەٌان رهببانى

بووٌنە ٌەعنى ئٌنسانەكان مەربوط نەبووٌنە بە حوكم ،مەربوط نەبووٌنە بە دهولەت ،ئەوجە لە واقٌع
كوو بووٌنە؟ ئەوه صٌفەى ئٌمانٌان( 7قاتل معە ربٌون كثٌر) ،لە واقٌع لە ئەثناى حەرب لە ئەثناى
ئٌحتٌكاك (فماوهنوالماأصابهم فً سبٌل هللا وماضعفواومااستكانوا) ،پاشان( 7وهللا ٌحب الصابرٌن)
(آلعمران  ،)013چەند جار تٌكرار بۆوه ئەوه چارهمٌن جاره ئەها لە بٌداٌەتى دهرس ئەوه موئەٌدات
نٌنە ئەوه ئەصلە لە قضٌٌە.
(وماكان قولهم إال ان قالواربنااغفرلنا)( ،آل عمران  )014لەگەر كێ قسان دهكەن؟ دهزانن وهكو
صەحابە لەناو مەعرهكە پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم چٌان پێدهرێ ،چ دهرێن ئەوان خۆٌان؟ (ربنا
اغفر لنا ربنا) (ربنااغفرلنا ذنوبناوإسرافنا فً أمرنا) ،نەتٌجەى چٌٌە لە ساحەى مەعرهكە( 7وثبت
أقدامنا) ،پاشان ئەو خۆى( 7وانصرنا على القومالكافرٌن) (آلعمران ( )014فؤتاهم هللا) ثەمره (فآتاهم
هللا ثواب الدنٌاوحسن ثواباآلخرة) دٌسان( 7وهللا ٌحب المحسنٌن) (آلعمران  ،)015دهزانن ئەو
موحسٌنە مەعناى چٌٌە؟ لە ٌەك حەدٌس پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم لە  00سێزده جێ تٌكرار
كراٌتەوه لە بوخارى و مسلم كە دهفەرمى( 7ان تعبدهللا كؤنك تره) (رواهالبخاري) ئەو هەموو موحسنە
مەخسەدى ئەوه پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم تەعرٌفى دهكا( 7مااالحسان؟ أن تعبد هللا كؤنك تراه)،
ئەها (وهللا ٌحب المحسنٌن) (آلعمران  ،)015ئائەوهٌە چەند جار ئٌعاده كراٌتەوه دٌسان تەئكٌد7
(ٌاأٌهاالذٌن آمنوا إن تطعوا الذٌن كفروا ٌردوكم على أعقابكم فتنقلبواخاسرٌن) (آلعمران ( )016بل
هلل) (هللا) چٌٌە؟ (موالكم) كەلٌمەى مەعناى وهلى لە قورئان بە چار مەعنا هاتٌٌە معٌن ،نصٌر،
صاحب ،صدٌق ،دٌسان لێره نصٌره( 7بل هللا موالكم وهوخٌرالناصرٌن) (آلعمران  )022نصر
لەوه( 7سنلقً فً قلوب الذٌن كفرواالرعب) (آل عمران  ،)020كێ هو سنلقً؟ هللا ،هللا سٌلقً فً
قلوب الذٌن كفروا الرعب فً ساحة المعركة ،سەبەب چٌٌە؟ (بماأشركواباهلل مالم ٌنزل بە سلطانا) (آل
عمران  ،)020ئەوه لە دونٌا وه نەتٌجەو (ومؤواهم الناروبئس مثوىالظالمٌن) (آلعمران  ،)020ئەوه
هەمووى موقەددٌماتە بارى تەعاال صەحابەى ئٌعداد دهكا لەبۆ ئێستا ئەوٌش چٌٌە؟ (ولقدصدقكم هللا
وعده إذتحسونهم بإذنە) (آل عمران  )020بە شٌر سەرٌان پەل دهكەن( ،حتى إذافشلتم) (آل عمران
 )020خەت لەبنى ،گۆتمان ئەوه نەتٌجەٌە سەبەبى نٌهائى ئەو نەتٌجەٌەى( 7تنازعتم) (و تنازعتم)
لەچ؟ (فٌاألمر) ،لۆ؟ (وعصٌتم) سەبەب؟ (منبعد ماأراكم ماتحبون) ،ئەوٌش لۆ؟ (منكم من ٌرٌد الد
نٌاومنكم من ٌرٌداآلخرة).
پاشان خۆى تەدهخول دهكا دٌسان بەٌنى كەوانەى كەلٌمەى (تەدهخول) ثم هەرخۆى (ثم صرفكم عنهم
لٌبتلٌكم ولقدعفاعنكم) (ولقدعفاعنكم) خطؤ هەٌە( ،وهللا ذوفضل على المإمنٌن) (إذتصعدون) ،هەردێن

بەجێٌدێلن (والتلوون على أحد) ئاورٌش نادهنەوه (والرسول ٌدعوكم) رسول صلى هللا علٌە وسلم
هاوارى دهكردٌ( 7دعوكم فً أخراكم فؤثابكم غما بغم (فؤثابكم) كەلٌمەى نارێ عاقبكم( ،فؤثابكم غمابغم
غەمتان داٌتێ غەمتان دهداتێ ،قانونە( 7لكً التحزنواعلى مافاتكم والماأصابكم وهللا خبٌر) ،ئەها
جٌهازى بارى تەعالى خۆى( 7وهللا خبٌربماتعملون) (آلعمران  ،)020ئەوجە پاشان دٌسان خۆى
سەبر سەبر لە مەوزوعەكەى كەم دهكاتەوه لەسەرٌان( 7ثم أنزل علٌكم منبعدالغم أمنةنعاساٌغشى
طآئفةمنكم) (آل عمران  )021الى اخر االٌة ...بارى تەعاال نەتٌجەكە لەو سورهتەى لەبۆمان كەشف
دهكا كە قانونى لە كەلٌماتى شەرعى دهبى بێتە وجود بە فٌعل صەحەابە ئٌجادى بكا لەخۆى وهكو
قانونى موغناطٌسى وه ئەگەر هاتو ئەمەش ئەگەر بمانەوێ لە سٌره بگەٌن ئەوٌش هەر لە قورئان
چونكى موسبەقەن موتەفقٌن قورئان معٌارمانە لەبۆ سٌرهى پێغەمبەرى صلى هللا علٌە وسلم ،قورئان
دهكەٌنە بالجكتۆر و مٌكرۆسكۆب لەبۆ ژٌانى پێغەمبەرى صلى هللا علٌە وسلم.
ئٌذهن عٌنوانى ئەوڕۆمان تەطبٌقى قٌتالى ٌان تەطبٌقى قەوانٌنى قٌتال كە لە قورئان لەبۆ پێغەمبەرى
صلى هللا علٌە وسلم كوو تەحوٌلى كردٌە لەبۆ واقٌع ،وه ئٌلتٌزامى بەو قانونانە كردٌە وه هەر ئەو
نەوعە قانوونەش نەتٌجەى دهبى ،ئٌلتٌزام بە غەٌرى ئەو قانونەى نەتائٌجى نٌٌە ،ئەگەر هەشبى
نەتائٌجى سلبٌاتى زٌاتره لە ئٌجابٌاتى ،وه ئٌلتٌزامى ئەمەى شەبابى صەحوهش وهكو كوو مولتەزمٌن
بە قانونى موغناطٌسٌەت ئەوها مولتەزٌم دهبٌن بە صٌغەى تەحوٌلى قورئان لە نەزهرٌاتەوه لەبۆ
تەطبٌق وهكو پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم ،وهكو نەظرهى محمد صلى هللا علٌە وسلم ،لە دهرسى
پێشوو بەحسى ئەوهمان كرد ٌەك لەو قانونانە بارى تەعاال لە هەموو قورئان كە بەحسى جٌهاد و
قٌتالى هٌنابى كردبى فەرمووبى بە تەسەلسول فەرمووٌەتى ٌەكەمٌن مەرحەلە ئٌمان هەموو ئاٌاتى
قورئان بەو نەوعەٌە( 7الذٌن آمنوا) نوقطەى ٌەكەم ،دووهم( 7هاجروا) ئٌنجا سێٌەم( 7جاهدوا)،
ئەوٌش تەقسٌم دهبوو لەبۆ دوو فەرع ئەلف( 7بؤموالهم) ،باء( 7بؤنفسهم) ،هەموو ئاٌاتى قورئان كە
بەحسى جٌهاد دهكا بە أموال و بە نەفس دوو قاعٌدهى بە پێش كەتٌٌەٌ ،ەكەمٌن ئٌمان هٌنان ،پاشان
هٌجرهت كردن ،ئەوجە جٌهادهكە دێتە وجود دێتە جێ.
طەبعەن كەلٌمەى ئٌمانٌش هەر لە قورئان بارى تەعاال تەعرٌفى كردٌە ،نەك ئەو ئٌمانەى ئەوڕۆ
ئەمە لەسەرٌنە ٌان قەناعەتمان پێٌە هى زۆرٌمان ،ئٌننەما ئەو ئٌمانەى كە پێغەمبەر صلى هللا علٌە
وسلم پێى بوو وهكو دٌنەمۆٌەك موضەخەك دهٌدا تەحوٌلى دهكرد لەبۆ صەحابى ،ئٌمانەك وهكو
ئٌمانى ئەبوبەكر ئەو نەوعە ئٌمانە قورئان تەئكٌد لەسەر ئەو نەوعە ئٌمانە دهكا ،طەبعەن مەفاهٌمى
ئەو نەوعە ئٌمانە هەر لە قورئان مەذكوره بارى تەعاال زۆر تٌشكى هاوێشتتە سەر و باسى دهكا و،

هەر جارهكٌش بە نەوعەك باسى دهكا لەبۆ هەموو الٌەنى ئٌمانەكەى موتەكامٌل بى،
(آمنواوهاجرواوجاهدوا بؤموالهم وأنفسهم فى سبٌل هللا) ،حەتتا گوتمان كەلٌمەى( 7فً سبٌل هللا)
(األنفال  )41لە قورئان لە زۆر جێ بە باسى دٌنى ئٌسالم نەهاتٌٌە ،لە زۆر جێ لە سەدا هەشتاى
ئەو جێٌانە (لوجە هللا) هاتٌٌە( ،فً سبٌٌل هللا) ٌەعنى ئٌسالم نٌٌە.
طەبعەن تەعرٌفى كەلٌمەى ئٌسالمٌش نەك بەس قورئان و سوننەٌە ،لێره مەقصودمان ئەوڕۆ زٌاتر
لەو دهرسەى زٌاتر تٌشك هێخستنە سەر سەبەبى نەصر وه مەفهومى نەصر ،وه نەصر كوو دێ؟
ئەوٌش كە جوزئەكە لە قانوونى خوداى ،وه پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم تەحوٌلى كردٌە لەبۆ واقٌع
وه بەو نەوعەش دهبى و بەس غەٌرى ئەو نەوعەى نابى ناكرێ ،چەند جهودمان صەرف كردبى،
جارێ كەلٌمەى نەصر لە قورئان بە مەعناى كەلٌمەى عەون هاتٌە عەون نەك بەسەر هێخستن،
چونكى فەرقى هەٌە لەگەل كەلٌمەى بەسەر هێخستن ،غەلەبە لە دوو جێٌان كەلٌمەى غەلەبە هاتٌە
جوداٌە لەگەر مەفهومى كەلٌمەى نەصر ،كەلٌمەى غەلەبە لە قورئان لەبۆ موشرٌكٌن هاتٌە لە جارى
ٌەكەم لەبۆ تەعدٌلى بەعزه مەفهوم لە مێشكى صەحابەٌ ،ەعنى تەئصٌل و تەئسٌسى بەعزه شت
بەعزه مانا لە مێشكى صەحابە.
ئەوٌش ئەگەر هاتوو عەدهد و عودهد مەوجود بى لە طەرهفەك لەو طەرهفانەى كە بەتاماى شەڕن
عەدهدٌان زٌاتر بى ئەسلٌحەٌان زٌاتر بى ،غەلەبەٌان دهبى لەسەر طەرهفى موقابٌل ئەوٌش وفقى
قانوونەكى خاصصە ،روم شەڕ دهكا لەگەل فورس غەلەبە لەبۆ فورس دهبى بە ئەسبابەكى
موعەٌٌەن ،ئەمما بەو نەوعەى دهمٌنێ؟ نەء ،فەترهكٌتكە روم ئەو جاره غەلەبەت دهكاتە سەر فورس
ئەوه جوداٌە لەگەل كەلٌمەى نەصرٌ ،ەعنى هەٌمەنەى بارى تەعاال ئەلطافى بارى تەعاال لەو
مەوضوعەٌدا مەحدوده وهكو مەفهومى كەلٌمەى نەصر نٌٌە ،لە مەفهومى كەلٌمەى نەصر لە قورئان
بارى تەعاال ذٌكرى ئەوهى دهكا كە خۆى موباشر لەنێو دوو كەوانە (تەدهخول) دهكا ،خۆى بە
موباشەرهت دێ مٌزان دهگۆڕى بەو نەوعەى خۆى دهٌەوێ ،ئەمما وفقى قانون قانون قەلب ناكا
بارى تەعاال ئەوٌش كەلٌمەى نەصر ئەو وهقتە دێ كە فٌئەى موئٌمنٌن موقابٌلى فٌئەى كەفەره بن لە
ساحەى قٌتال.
كەلٌمەكٌتكەش هەٌە دٌسان مورادٌفاتى هەٌە لە قورئان مەفهومى كەلٌمەى فەتح ،ئەوهش ذٌكر كراٌە
ئەوه جوداٌە لەگەر هۆردوو مەعنا ،دێٌن جارێ مەفهومى كەلٌمەى نەصر وهردهگرٌن مەقصودمان
لەو ئاٌەتە لەو حادٌثەٌە كە غەزوهى ئوحوده دهكەٌنە مٌعٌار لەبۆ چۆنٌەتى تەطبٌق بوونى قانونى
خواى لەسەر هەموو ئەحداسەكان ،بەشەك لەوهى غەزوهى ئوحوده شەڕى ئوحد ،طەبعەن لە 02

بٌستى مانگى ڕهمەزان نازانم ئەوانەى كە مەوجود بوون باسى غەزوهى بەدرمانكرد ،نەفسى ئەو
قانون و سونەنەمان لەسەر وى تەطبٌق كرد ،ئێستا دٌسان نەفسى ئەو قانون و سوننەٌە لەسەر
غەزوهى ئوحود تەطبٌق دهكەٌن ،ئەمما لە بٌداٌەت كە بەحسى نەصرمانكرد نەصر كو دێ؟ وه
موسەبٌباتى نەصر چٌٌە؟ وه عەكسى وى كووه؟ وه دٌسان سەبەبى چٌٌە؟ دٌسان هەر لە قورئان
بارى تەعاال لەبۆ ئٌجادى حالى نەصر چەند ئوصولى داناٌە چەند دٌسان قانونى داناٌە ،ئەصلى
مەوضوع زهمٌنە و ئەرضٌٌە ئٌمانە ئٌمان هٌنان بە خواى ،ئەها لۆٌە حەتتا كەلٌمەى جٌهاد و قٌتالٌش
كە دێ لە هەموو ئاٌاتى قورئان دهكا بە( 7الذٌن أمنوا) ،طەبعەن دٌسان دهرێٌنەوه ئەو ئٌمانەى كە
ئەبوبەكر و صەحابە بە بارى تەعاال هەبوو ،پاشان لە بارى تەعاالوه ئٌمانٌان لە بارى تەعاالوه
عەكس دهبوو لەبۆ ذاتى پێغەمبەر و قورئان.
نەضرهٌان لەبۆ قورئان غەٌرى ئەو نەضرهٌەٌە كە ئەوڕۆ هەٌە ئەمە بە نسبەت قورئان ،ئەو ئٌمان
هٌنانە ئٌمانەكى فەععال ئٌمانەكى حەي زٌندوو ،نەك ئٌمانەكى نەضەرى ئەوه نوقطەى ٌەكەمە،
پاشان هەدهف لەو جەمعەى كە بەتەماى شەڕه نٌٌەتى ئەو جەمعەى مەقصودى ئەو جەمعەى
نەصردانى خواٌە كلمة هللا ،كلمة هللا بەسەر هێخستنى ئەو كەلٌمەى ،نەك حەتتا ئٌسالمٌش چونكى
كەلٌمەى ئٌسالم شمولى حەتتا ئٌجتٌهاداتى بەشەرٌش دهكا ،كە عٌلمەن ئەو ئٌجتٌهاده نسبەكى تێداٌە
لە ئٌحتٌمالٌٌەتى خەطەء ،ئەمما كلمة هللا ٌەعنى قورئان ٌەعنى رسول وه ئەوه وهكى ئەو دووهى بى،
وهكى ئەو دووهى تەطبٌق بكا ،زۆر جار وهدهبى وه بووه لە تارٌخ مەثەلەن شەڕ كراٌە موسڵمان بە
ناوى ئٌسالم شەڕى كردٌە لەگەل فٌئەى موقابٌل نەصرٌشى نەهٌناٌە لێى بكۆڵٌٌەوه تەمەشا دهكەى
مەفهومەكە لەبۆ (هللا)ى نەبووه بالذاتٌ ،ان (هللا) و شتٌتكەى تێكەربووه ،كە ئٌجتٌهادى ئٌنسانە،
ئٌذهن دهبى ئٌنسانەكە ذاتى (هللا)ى لەناو قەلبى خۆى تەصفٌٌە كردبى ،عٌلمەن مەفهومى كەلٌمەى
(تمكٌن) ٌان ئٌقامەى (دولة االسالم) ٌان (حكم هللا) نەبووه لە مێشكٌان ،كەلٌمەى (تمكٌن) ٌان (إقامة
دولة هللا) ٌان (إقامة دولة االسالم) نەبووه لە مێشكٌان( ،إنما النصر هلل)( ،إن تنصرواهللا ٌنصركم)
(محمد  ،)4نالێ (إن تنصر دٌن هللا أو إن تنصروا االسالم أو إن تنصروا المسلمٌن) (إن تنصرواهللا
ٌنصركم) ئەوه جوملە شەرطٌٌەكە ،جەوابەكەى (ٌنصركم وٌثبت أقدامكم).
نوقطەى سێٌەم 7ئەوه طەبعەن لەناو صەحابەى ئٌجاد كراٌە ئەو حالەتە ،ئٌمان هٌنان بەو نەوعەى
كە پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم ئٌمانى هٌناٌە وه لەبۆٌانى نەقل كردٌە ،دووهمٌن 7كەلٌمەى نەصر
كە بارى تەعاال تەدهخول بكا بە عەونى خۆى لەبۆ خواٌە ،سێٌەم 7لەسەر ئەو حالەتەى صەبر گرتن
صەبرٌش لە هەموو ئاٌاتى مەككى بارى تەعاال تەئكٌدى لەسەر دهكا ،هەر جارهك وهكو شەش

پاڵۆٌەك بٌننە پێش چاوى خۆتان نەوعەكى ئەو صەبرهى پٌشان دهدا ،لۆوهى فٌعلەن موجەسەمەك
دروست ببى لە شەش پاڵووٌەكى تەواو لە صەبر كە وهلٌدى ئٌمانە ،وهلٌدى نەصرى خواٌە،
نەصردان بە خودا لەناو قەلبى ئٌنسانى صەحابى ئائەو دٌنەمۆٌەى كە بەحس دهكەٌن لەناو قەلبى
وٌش دروست ببى ،لۆٌە بارى تەعاال لە زۆر جێ ئەو كەلٌمەٌەى تٌكرار دهكاتەوه خاصەتەن لەو
حالەتانەى كە ئٌحتٌكاك دروست دهبى سلبى لە بەٌنى موسڵمانان و غەٌرى موسڵمانان ،دٌاره ئەو
صەبره ئەصلەكە لە مەوزوع لەبۆ نٌهاٌەت هٌنانى ئٌجابى و چاكە ،لەبۆ سەمەره گرتن ،لۆٌە
دهفەرمىٌ( 7ا أٌها الذٌن آمنوا) (ٌا أٌها الذٌن آمنوا) لەگەر ئەو مەجموعەٌە قسەكە خٌطابەكە ئەوهٌە7
(ٌاأٌهاالذٌن آمنوااصبرواوصابرواورابطواواتقواهللا)( ،اصبرواوصابرواورابطواواتقواهللا) ،هەرچى
نەتائٌجى سلبى لە سووهرى مەككى لە ئاٌاتى مەككى لە ئەثناى ئٌحتٌكاك لەگەر موجتەمەع ،لەگەر
فٌئە ،لەگەر ئٌنسان ،حالەتەكى سلبى دروست ببى بارى تەعاال بە صبر ٌان مەطلوبى صەبر ٌان بە
كەلٌمەى صبر نٌهاٌەتى هٌناٌە( ،اصبرواوصابرواورابطواواتقواهللا) (آل عمران ٌ ،)022ان
مەفهومى كەلٌمەى نەصر تٌكرار كراٌتەوه ئەو سێٌەم بوو.
چارهم( 7ذكرهللا) كە ئەو ئاٌەتەى تازه خٌندم( ،ذكر هللا) نەك تەخطٌط نەك مەقاصٌدى دى ،هەتتا
ذٌكرى ئٌسالمٌش نٌٌەٌ ،ەعنى ئائەو ئٌنسانە صەحابٌٌە كە دروست كراٌە بەو نەوعەى دروست
كراٌە هەمووى مەربوطە بە (هللا) موباشەرهتەن نەك غێر موباشٌر ،ئٌسالم حەتمەن رهبطى دهكا بە
(هللا) ،ئەمما ذٌكرى ذاتى خواى نەصرى ذاتى خواى ئٌمان هٌنان بە ذاتى خواى بەو مەفهومەى كە
مەوجوده كە ناصٌره بەو مەفاهٌمانە ،ئەوجە ئائەو ذٌكر كردنە ئٌعاده و تٌكراره تێٌدا زۆر ،لەو
حالەتەى كە صەحابٌٌەكە تێٌداٌە لە ئەسناى مواجەهە لەگەر كوفڕ ٌان لە حاالتٌتكەش ،عٌلمەن لەو
حالەتە زٌاتر تەئكٌدى لەسەر كراٌە وهكو ئاٌەتەكەى خٌندمٌ( 7اأٌهاالذٌن آمنوا إذالقٌتم فئة
فاثبتواواذكرواهللا كثٌرا) نالێ عەدهد ئەوهنده( ،واذكرواهللا كثٌرا) (األنفال  )12دائٌمە لە ذٌكر دابى،
طەبعەن ئائەو مەفهومەى كەلٌمەى زٌكر نەك بەس تەردٌده ئەوهى ئەمە دهزانٌن (ال الە اال هللا)
گۆتنەكەٌە نەء ،ذٌكر ئەنواعى هەٌە ،ذٌكر تەنەوعى هەٌەٌ ،ەك لەو ذٌكرانە شعوره ئٌحساسە بەبێ
ئەوهى نە زمان نە قەلب تەحەروك بكا ،ئٌحساسە بە بەعزه حاالت بە بەعزه ئەسماء و ئەفعالى بارى
تەعاال ئٌحساس كردنە ئٌستٌشعار كردنە ،ئائەو (ذكرا كثٌرا) مەقصەدى لە عەدهد نٌٌە مەخسەدى لە
حالەٌ ،ەعنى ئەو ئٌنسانە لەو حالەى ئٌحساسەكەى تەقرٌبەن شبهـ دائٌم بى كە مەربوطە بە بارى
تەعاال ،كە دائٌمە لەو حالەتەو حاالتى دى بارى تەعاال دهٌبٌنى ،ئەها بارى تەعاال بەصٌره ئەها
بارى تەعاال رهقٌبە سەمٌعە ،ئەوجە ناصٌره.

ئەوجە نوقطەى پێنجەم 7لە ٌەك جێ لە هەموو قورئان لە ٌەك جێ دهفەرمى( 7وأعدوالهم مااستطعتم
من قوةومن رباط الخٌل) (األنفال  ،)32لە ٌەك جێ ئەوهى دهفەرمى ئەو هەموو تٌكرارٌاتانە لەبۆ
مەعنەوٌات لە ٌەك جێ دهفەرمى مەحاوهلە بكەن ئەها وهسائٌلى ماددى لەبۆ بەدهست هێنانى فەتح،
ئەوه لە سەدا نەوهدى لەسەر وى تەئكٌد دهكرێ ،لە سەدا دهٌە ئەوه ،ئەوه هەمووى تەرازوو بووه لە
مێشكى پێغەمبەر و صەحابى بەو حالەتەى نەقل بووٌنە لەبۆ ساحەى مەعرهكە ،بەو مەفاهٌمانە بەو
قەناعەتانە بەو دروست كردنانە ئٌعداد پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم نەقلى صەحابى كردٌە لەبۆ
مەعرهكە.
ئەسبابى فەشەل چٌٌە لە شەڕ شەڕى ئٌسالمى لە بەٌنى صەحابى و بەٌنى كوفر؟ نوقطەى ٌەكەم7
تەنازوع و ئٌختٌالف ناخۆشى بەٌنٌان كە درٌان لەگەر ٌەك صاف نەبووبى ،ئٌختٌالفٌان هەبوبى
ناكۆكٌان لە بەٌندا هەبوبى ئەگەر لە درٌش بووبى بەس ،لە درٌش دابووبى و بەس شەرت نٌٌە
هاتبتە سەر زمان ،شەرت نٌٌە هاتبتە سەر حال واقٌع هەر لە درٌشٌاندا ئەو ئٌختٌالف و تەنازوعە
هەبووبى بووٌتە سەبەبى قەهر بووه ،سەبەبى مەذهلە بووهٌ( ،اأٌهاالذٌن آمنواإذالقٌتم فئة فاثبتوا
واذكرواهللا كثٌرالعلكم تفلحون وأطٌعواهللا ورسولە والتنازعوا) ،ئەگەر ئەوه بكرێ چ دهبى؟
(فتفشلواوتذ هب رٌحكم واصبروا) (األنفال  )13ئەوه سەبەبى تەنازوعٌ ،ەعنى ئەگەر هاتوو
صەحابە ئٌعدادٌش كرابى بەو هەموو پێنج نوقطەٌەى پێشترێ بەحسمانكرد ئەمما لە بەٌنى قەلبى
خۆٌان لە بەٌنى صەحابەكان شتەك هەبووبى بچنە ناو مەعرهكە فەشەل دهٌنن ،لۆٌە بارى تەعاال
تەحذٌرٌان دهداتێ قانونى نەصر لێره ناٌەتە جێى ئەگەر ئەو مەوزوعە مەوجود بى ،ئەو حالەتە لە
قەلبى صەحابى مەوجود بى بەرامبەر ٌەكترى.
نوقطەى دووهم 7خۆشوٌستنى دونٌا (حب الدنٌا) ،دٌاره ئەوه لە بەٌنى قەوسەٌن لەناو صەحابەش
مەوجود بووه ،سەبەبەك بووه لەبۆ فەشەلٌان ،حەتتا ئٌمامى عمر دهفەرمى 7هەتا ئەو ئاٌەتە نەهاتە
خوارێ نەمدهزانى لە ناوهمان چٌنى صەحابە هەٌە دونٌاى خۆشدهوێ ،دٌاره شەٌطان زٌرهكە لەو
مەنطەقە لەو مەبعەده زٌرهكە دهتانى شت لەبۆ ئٌنسان هەتتا صەحابٌش بى دروستبكا ،مەسەلەن پێى
برێ ئەها بە واسطەى ئەو دونٌاٌەى ئەتو خێر دهكەى چاكە دهكەىٌ ،ەعنى ئەگەر هاتوو دونٌات
كەتە بن دهستى مزگەفتان دهكەى مستەشفاٌاتان زۆر دهكەى جادان چا دهكەى ئٌدى مەحاوهلە بكە
زوو بگەٌێ ،حوكمەكەى بٌنە بن دهستى خۆت بەچ نەوعەكٌش بى قەٌدٌناكا دٌاره صەحابى ئائەوهى
لە مێشكٌدا هەبووه ،چونكى حەتمەن صەحابى رهزاى خواٌان لێبى ئائەو ئٌنسانانە بووٌنە كە بارى
تەعاال بە واسطەى ئەو پێغەمبەرهى دروستٌانى كردٌە ،بە ئٌشرافى پێغەمبەرى صلى هللا علٌە وسلم

لە مەدرهسەى وى تەخەروجٌان كردٌە و دهرچووٌنە ،حەتمەن مواصەفاتٌان لە مواصەفاتى هەر
چٌنەك و جٌلەك برندتر بووه ،لەگەر ئەوهش شەٌطان لەو مەنحاٌەى تانٌتى بچتە ناو قەلبٌان و
تەئسٌرٌان لێبكا ،ئەها لەو ئاٌەتەى دهفەرمى( 7ولقد صد قكم هللا وعده إذتحسونهم بإذنە) (آل عمران
 ،)020لە دهرسى پێشترێ كەلٌمەى (اذن)مان خٌند( ،أذن للذ ٌن ٌقاتلون بؤنهم ظلموا) (الحج ،)06
لێرهش دهفەرمى( 7إذتحسونهم بإذنە حتى إذافشلتم) ،ئەغلەب جار ئوسلوبى قورئان نەتائٌج تەقدٌم دهكا
پاشان ئەسباب عرض دهكا ،نەتٌجە چ بووه ئەو تەقدٌم دهكا دهداتە دهستت.
ئەها وهكى دهتەوێ حەقاٌەتەكى بگێڕى مەسەلەن كابرا لە نٌهاٌەت دهمرى لە بٌداٌەتى قصە برێى
مرد هەموو مونتەبهٌنەكان چاوٌان زهقدهبى ،كێ مرد؟ كو مرد؟ لۆ مرد؟ بارى تەعاال لێره دهفەرمى7
(حتى إذافشلتم) ،بە صەحابە دهرێ صەحابە فەشەلٌان هٌناٌە ،نەك بەمە ،دهبى چ بووبى سەبەب چٌٌە
صەحابە فەشەلٌان هٌناٌە؟ (وتنازعتم) مەرحەلەى نٌهائى سەبەبى فەشەلە ،ئەها لە ئاٌەتى پێشترێ7
(وال تنازعوا فتفشلوا) لێره( 7حتى إ ذافشلتم) ،ئەوه نەتٌجەكەٌە دێتە سەر ئەسبابى نٌهائى ئەوجە
سەبەر سەبر لۆ سەبەب دهچى لەبۆ گچكە دهچى( 7تنازعتم فً االمر) ،لۆ؟ چونكى( 7وعصٌتم)
عصٌانتان كرد ،لۆ؟ (من بعد ماأراكم ماتحبون) ،لەبەر هەندێ( 7ماأراكم) چ؟ (ماتحبون) ،هەر
لەوهندهى ڕادهوهستى؟ نەء ،دٌسان قاعٌدهك دادهنێ( 7منكم) لەناو صەحابى( 7من ٌرٌدالد نٌاومن كم
من ٌرٌداآلخرة) ،ئەوجە بارى تەعاال لێره دٌسان بەٌنى دوو كەوانە (تەدهخول) دهكا( ،ثم صرفكم
عنهم لٌبتلٌكم) (آلعمران  ،)020پاشان بالنتٌجة چونكى صەحابٌنە( 7ولقدعفاعنكم) ،لێتان خۆشبوو
ئٌذهن خەطەئەك هەٌە لێره ئەو عەفوه بەرامبەر خەطەئەكە.
ئائەو هەموو قەوانٌنانە دهٌنٌن ئێستا دهچٌنە ناو غەزوهى ئوحود ،لۆ بارى تەعاال لە غەزوهى ئوحود
كە بەحسى صەحابەى دهكا بەو نەوعەى بەحسٌان دهكا واقٌعەن كو بووٌنە؟ ئاٌا فٌعلەن ئەو شتانەٌان
تێدا مەوجود بووه ٌان نا؟ موقەدٌمەكى بەسٌط لەو غەزوهٌەى غەزوهى بەدر وهكو بەحسمان كرد
لەبٌرتانە ئٌنتٌهاى پێهات بە نەصرى موئمٌنٌن لەسەر موشرٌكٌن ،پێغەمبەر و صەحابە گەڕانەوه
مەدٌنە موشرٌكٌنٌش گەڕانەوه مەككە ،عەدهدى كوژراوهكانى موشرٌكٌن مەعروفە ئى صەحابەش
مەعروفە ،ئەمما نەتٌجە چ بوو؟ لەوێ ٌەكسەر بەرلەمانى قورهٌش ئٌجتٌماعى كرد مودارهسەى
وهضع دهكا ،ئەوهنده كوژراٌان داٌە ئەوه حالەى ئٌنسانى ،ئەوانەى كە كوژراشن جوندى نٌنە بەس
رهقەم بن لەسەر وهرهقە ،نەء ،هەموو عەمالٌقە بووٌنە هەموو زوعەماو گەوره پٌاوهكانى قوڕهٌش
بووٌنە ،ئەوانە فەوتان بە هٌالك چوون ،ئەوه ئاثارى سلبى وهى ئٌجتٌماعى لەسەر منداڵەكانٌان
لەسەر خێزانەكانٌان ،لەسەر كچەكانٌان كە ئەغلەبى كچى ئەو صەنادٌد و عەمالٌقانە ژنى زۆرى

ئائەوانەى ماٌنە لە حەٌاتٌ ،ەكى وهكى ئەبوسفٌان ٌەكى وهكى عٌكرمە ئائەوانە هەموو خێزانى وانە
كچى ئائەو صەنادٌدانە بوون ،ئەو ئەبطاالنە بوون كە بە شٌرك بە كوفر لە غەزوهى بەدر كوژران،
طەبعەن ئەو ژنە تەئسٌرى حەتمەن هەٌە ئٌجتٌماعى لەسەر مێردى ،چەند تازٌە و چەند گرٌان و
ٌەعنى خێزانى ئەبوسفٌانى تەئسٌرى موباشٌرى هەٌە لەسەر ئەبوسفٌان ،ئٌذهن زهمەن ئٌعدادى
شەڕهكەى لەبۆ نزٌك دهكا ئەوه ئەسبابٌتكەى ئٌجتٌماعى زۆرى هەٌە.
سەبەبى ئٌقتٌصادٌى پێغەمبەر صلى هللا علٌە وسلم دهولەتى تەشكٌل كردٌە دهولە حٌماٌەى هەٌە،
جەٌشى هەٌە ،ئەو حٌماٌە و جەٌشە دهتانى شت فەرز كا لەسەر موقابٌل ،ئەوٌش ڕێى بەٌنى مەككە
مەربوط بوو بە شام ،ئەگەر بٌانوٌستبا لەبۆ عٌراقٌش بچن هەر دهبا بە ڕێى نزٌك مەدٌنەدا بچن،
لەمەو پاش ئٌذهن قەوافٌلى عٌراق و شام تەحتە خطورهتە ،كەٌنێ صەحابى و رسول هللا صلى هللا
علٌە وسلم ئەمرى عەقلى بگرى دهتانى سرٌەك بنێرى هەرچى قافٌلەٌان هەٌە هەمووى بگرن ،ئەوه
بە نسبەت قوڕهٌش ،پاشان ٌەهود بەرقٌات دهنێرى لەسەرهوه وهثٌقەى عەقد كردٌە لەگەر پێغەمبەر و
موسڵمانان صەحابان لەبنەوهش دوژمندارى دهكا ئٌثاره دهكا ،چونكى دائٌمە لەهەر جێٌەكى سێ
ٌەهود هەبووبى فٌتنە هەبووه ،لە هەموو زهمانەك لە هەر جێٌەكى سێ ٌەهود هەبووبى فٌتنە
هەبووه ،ئەگەر ئٌعالمٌان بووبى تانٌتٌان فتنە نەقلٌش كەن لەبۆ مەناطقٌتكەى جوغرافى جێٌتكە
لەخۆٌان دوورتر ،حەتمەن ٌەهود تەقارٌر و بەرقٌات دهنێرى لەبۆ ئٌثارهى قوڕهٌش.
لە عەٌنى وهقت دٌنٌٌەن حەربەكە دٌنى بوو قوڕهٌش فەشەلى هٌنا دٌنٌٌەنٌ ،ەعنى لەمەو پاش
قەبائٌلى عەرهب هەمووى بە چاوهكى كەم تەماشاى دٌنى قوڕهٌشٌش دهكا ،عٌلمەن قوڕهٌش
زهعامەى دٌنٌشى هەٌە ٌەعنى دٌنٌٌەن زهعٌمەٌ ،ەعنى ئەبولەهەب ٌان ئەبوجەهل كە موشرٌك بوون
ئەمما لە عەٌنى وهقتٌش سادٌن و مجێورى ئائەو صەنەمەى بوون كە لەناو بەٌت مەوجود بوو ،ئەو
صەنەمە عٌالقەى روحى هەبوو لەگەر تەبەعى خۆى لە بەنى توهامە مەثەلەن ،لە قەبٌلەك لەو
قەبائٌالنە ،ئٌذهن ئٌرتٌباطٌان هەٌە ،ئەگەر هاتوو ئەبولەهەب و ئەبوجەهل فەشەلى هٌنا ٌەعنى ئائەو
صەنەمە و ئەو مجێورهى ئەبولەهەبٌش تێكدهچى.

