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ئایا موسڵمانین؟!
نووسینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی :محمد قطب
ئامــــــــــــــــــــــــــاد كردنی :ئازاد بیالل
باڵوكردنــــــــــــــــــــــــ و ی :زادی ڕێمان
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ی0441 :ى 8108 -ػ
ق بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 84*07 :

كانیماڵپهریزادیڕێمان


باڵوكراوه
له

زانكۆیئازادیدیراساتیئیسالمیزادی
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کورتويوک َل مێژووی ژایین مامۆس تا محمـد كوتب رمحوەللا
هاوی :مدمـض کىڕی نىجب کىڕی ئیبراهیمی قاطلییە ،لە 0909/4/86
صا لە گىهئی مىوقای ؾەع بە پاعێؼگاعی صەؾیىوغ لە صایکبىوە .باوکی
مىزخاعی هاوچەکەیان بىوە .صایکی هاوی قاػمەی کچی غىؾمان بىو،
لە زاهەواصەیەکی ػاوؿخضۆؾدبىوە ،هەمىو بغاکاوی ئەػهەعیان
جەواوکغصووە ،هاوصاعجغیيیان ئەخمەص خؿێن مىقییە کە قاغيربىوەو
لە بىاعی هىوؾين و ئەصەبضا هاوباهگی هەبىو .ئەمەقە وای لەم صایکە
کغصووە کە هەع ػوو ؾەیضو مدمـض نىجب بىێرێخە زىێىضن بۆ ناهيرە
کە ماڵی زاڵیان لەوێ بىو .مدمـض نىجب زىێىضوی ؾەعەجایی و
ئاماصەیی زىێىضو لە ؾاڵی 0941صا ػاهکۆی ناهيرە /بەشخی ػماوی
ئیىگليزیی جەواوکغص ،پاقان صبلۆمیصخی لە پەعوەعصەو صەعووهىاؾییضا
وەعگغث.
ؾەیض نىجبی بغای _کە صواػصە ؾاڵ لە زۆی گەوعەجغبىو ؾەعپەعقتی
زىێىضن و عۆقيبيرکغصوی صەکغص ،ئەو بۆی بىوبىوە باوک و بغاو
مامۆؾخاو هاوڕێ..
مامۆؾخا مدمـض نىجب عخمەهللا هەعچەهضە لە عێکسؿدىەکاوی
ئیسىاهضا هەبىو ،بەاڵم لە ؾاڵی 0954صا کەوجە بەع خەملە گكخگيرە
بەعقغاواهەکەی حەماُ غەبضوهىاصغو ئەمیكیان لەگەڵ ؾەیضی
بغایضا عاپێچی ػیىضان کغص .ئەم ماوەیەکی جێضا مایەوەو ئاػاصبىو ،بەاڵم
ؾەیض عخمەهللا ماوەی صە ؾاڵی جێضا مایەوە پاقان بە واؾیخەی
(غبضالؿالم غاعف) ؾەعۆکی ئەوکاجەی غێرام _کە صۆؾخایەحی لەگەڵ
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حەماُ غبضالىاصغصا هەبىو_ ئاػاصیاهکغص بەاڵم صوای ؾاڵێک
هەعصووکیان کەوجىەوە بەع خەملەیەکی ؾەزختر لەوەی پەهجاکان.
ئەمجاعە ؾەیض عخمەهللا ئیػضامکغاو مدمـض نىجبیل ماوەی قەف
ؾاڵ لە ػیىضاهضا مایەوە .لە 0970/01/07صا ئاػاصکغا! صەعباعەی ئەم
میدىەجە ؾەزخەی کە بەؾەع زۆی و بغاو هەعسخێ زىقکەکاهییضا
هاث و هەمىویان ػیىضاهکغان و عەقػەحی زىقکەػای لەژێغ
ئەقکەهجەصا گیاوی ؾپاعص ،مامۆؾخا مدـمض نىجب صەقەعمىێ:
(جىوشخی کاعەؾاجێک بىویً کە بە زەیاڵی کەؾضا هایاث ،جىمەػ ئەمە
پیالهێکی گكخگيریی زاچپەعؾذ و ػایۆهیؿتی حیهاهییبىو کە
مەزلىوناجێک حێبەحێیاهضەکغص ،هاویان هاوی مىؾىڵماهاهەبىو..
بەاڵم ئەم میدىەجەف لە کۆجاییضا هەع جىێكىوی عێی زىاویؿخییە).
مامۆؾخا مدمـض نىجب صوای ئاػاصبىووی چىوە غەعەبؿخاوی
ؾػىوصییەو لە ػاهکۆی (ئىممىلهىعا) لە مەککەی پيرۆػ بىو بە
مامۆؾخاو ئیتر لەوێ لە گەڕەکی (ئەلػەوالی) هیكخەحێبىو.
مامۆؾخای بيرمەهضی گەوعە لە  8104//4/4لە هەزۆشساهەی
(املغکؼ الؼبي الضولي) لە حیضصە لە جەمەوی  95ؾاڵییضا گیاوی پاکی
ؾپاعص.
مامۆؾخا مدمـض نىجب گەوعەجغیً بيرمەهضی ئەم ؾەعئەمەی
ئیؿالمەو لە بىاعەکاوی قیکغی ئیؿالمییضا یەکەمیىە .بەعهەمێکی
ػۆعو ػۆع کاعیگەعیی بۆ هەوەکاوی صاهاجىو حێهێكخىوە .لەواهە:
 _0إلاوؿان بين املاصًت وإلاؾالم()0950
_8قبهاث خىُ إلاؾالم ()0956
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_3نبؿاث مً الغؾىُ ملسو هیلع هللا یلص ()0957
_4هل هدً مؿلمىن؟()0959
_5حاهلُت الهغن الػكغًٍ()0965
ّ
إلاوؿاهُت.
_6صعاؾاث في الىكـ
_7الخؼىع والثباث في الخُاة البكغٍت
_8مىهج التربُت إلاؾالمُت (صوو بەقە :الىظغٍت والخؼبُو)
_9مىهج الكً إلاؾالمي
_01صعاؾاث نغآهُت في الىكـ واملجخمؼ
_00خىُ الخإصُل إلاؾالمي للػلىم الاحخماغُت
_08مػغيت الخهالُض
_03مظاهب قٌغٍت مػاصغة
_04مؿالؼاث()8116
_05مكاهُم ًيبػي ؤن جصدر
_06يُل هٌخب الخاعٍش إلاؾالمي؟
َ_07ل بله بَل هللا غهُضة وقغَػت ومىهج خُاة
_08صعوؽ مً مدىت البىؾىت والهغؾَ
_09الػلماهُىن وإلاؾالم
_81هلم هسغج مً ظلماث الخُه
_80وانػىا املػاصغ
_88نظُت الخىىٍغ في الػالم إلاؾالمي
_83يُل هضغى الىاؽ؟
_84املؿلمىن والػىملت
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_85عًائؼ إلاًمان
َ_86ل ًإجىن بمثله
_87مً نظاًا الكٌغ إلاؾالمي املػاصغ
_88خىُ الخكؿير إلاؾالمي للخاعٍش
_89الجهاص لاقؿاوي وصَلَلجه
_31صعوؽ جغبىٍت مً الهغآن الٌغٍم
_30خىُ جؼبُو الكغَػت
_38املؿدكغنىن وإلاؾالم
_33عئٍت بؾالمُت ألخىاُ الػالم املػاصغ
_34مٍاهت التربُت في الػمل إلاؾالمي
_35هظا هى إلاؾالم.

محمـد كطب

ئاای ئێمو موسڵامهنی؟!

11

پێشوكی وهرگێر
الخمضهلل کە زىای گەوعە بە لىجكی زۆی ئەم عەهجەمی پاعاؾذ و
زؿدیەوە بەعصەؾخم ،جا مىیل قیاوجغ ئاماصەیبکەم و بیسەمەوە
بەعصەؾذ زىێىەعاوی کىعص ..هەع هىؾەعێک بەعهەمێک بىىؾێذ و
صوایی لێی بؼعببێذ ،هیممەحی هامێىێذ ؾەعلەهىێ صەؾدبکاجەوە بە
هىؾين یان بە وەعگێڕاهەکەی .بە عاؾتی مىیل بۆ ئەم کخێبە هایابە
وابىوم .حگە لەوەی جانەحی وەعگێڕاهەوەیم هەمابىو ،صەقمىوث :صەی
وەکى مً نەصعی ئەم کخێبە صەػاهم و هەوڵمضاوە بیکەمە کىعصی ،زۆ
هەػاعان ،یان ؾەصان ،یان صەیاهیتریل هەن کە ئەو خەػو هەؾذ و
هیممەجەیان هەیە ،با لێیگەڕێم ..بەاڵم کە ئەم بەقەیم صەؾکەوجەوە
هەع ئەو کاجە هیممەحی جەواوکغصوی وەعگێڕاهەکەیم َل صعوؾدبۆوە
والخمضهلل..
پێىیؿخە ئەوەف عابگەێىم کە جىێژیىەوەی خىکمی قەعمىوصەواهاهم
کە لەؾەع قەعمىوصەکان هێىاوەجەوە ،لەؾاڵی 8108صا کغصووە.
هیىاصاعم هەمىو بەقەکاهیتریصخی عێکبسەیىەوەو پێکەوە هەمىو
کخێبەکە بە چاپکغاوی بسەیىە بەعصەؾذ زىێىەعاوی ان قاءهللا.
ئازاد بيالل
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بؿم هللا الغخمً الغخیم
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اَّلل والُى ِم ْلا ِز ِغ واملال ِئٌ ِت وال ٌِخ ِ
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َ َّ َ َ
ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ
اب َوؤن َام
الغن ِ
الهغب َٰى والُخام َٰى واملؿ ِايين وابً الؿ ِب ُِل والؿا ِئ ِلين و ِفي ِ
َّ َ َ َ َ
َّ َ َ َ ْ ُ ُ
الصابغ َ
ىقى َن ب َػ ْه ِضه ْم ب َطا َغ َاه ُضوا َو َّ
ًٍ ِفي
امل
و
اة
ً
الؼ
ى
آح
الصالة و
ِ
ِ
ِ
ِِ
َٰ
َٰ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
َ َ َّ َ َ ُ
ْال َب ْإ َؾاء َو َّ
ص َضنىا َوؤول ِئ ََ ُه ُم
الظ َّغ ِاء َو ِخ َين ال َبإ ِؽ ۗ ؤول ِئَ ال ِظًً
ِ
ُْ َ
امل َّخ ُهىن﴾ البهغة 077/واجە :چاکە ئەوەهییە عووبکەهە زۆعهەاڵث و
زۆعئاوا ،0چاکەکاع ئەو کەؾەیە کە باوەڕی بە زىای گەوعەو بە
عۆژی صوایی هێىاوە ،باوەڕی بە قغیكخەو پەیامەکاوی زىای گەوعەو بە
هێرعاوەکاوی هێىاوە ..چاکەکاع ئەو کەؾەیە کە لەبەعزاجغی زىای
گەوعە ؾاماوی زۆی بە زؼم و بە هەجیىو و بە صەؾکىعث و هەژاعان
بەزكیىە ،لە ئاػاصکغصوی کۆیلەصا بەزكێىێتی ..چاکەکاع ئەو
کەؾەیە کە هىێژەکاوی پیاصەکغصووەو ػەکاجیضاوە ،ئەو کەؾەیە کە
کاجێک بەڵێىضەصاث صەیباجەؾەع ..چاکەکاع ئەو کەؾە ئاعامگغەیە کە
لە زۆقحی و هازۆقحی و جغؽ و جۆنیىضا زۆیضەگغێذ ..ئائەواهە
لەگەڵ زىای زۆیاهضا عاؾخگۆبىون و جەنىاکاعییل ئائەواهەن.
 0ئەم ئایەجە لەبەعپەعچی ئەواهەصا هاجە زىاعەوە کە صەیاهىوث( :بۆچی جا صوێجێ
لە هىێژصا عوویاهضەکغصە مؼگەوحی ئەنصا لە نىصؽ و ئێؿاجا وا عوویاهکغصۆجە
کەغبە)؟
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لە قەعمىوصەقضا هاجىوە:
َّ ّ
َْ َ َ ُ
ان ب َّ
الخ َد ِلي
الخ َم ِ ّجيَ ،وَل ِب
(لِـ ِإلاًم ِ
َ ْ َ َََ َْْ َ َ َ ْ
ُ 0
ص َّضن ُه الػمل)
ل ًٌِ ما ونغ ِفي الهل ِب ،و
واجە :باوەڕهێىان بە زۆػگەزىاؾتن و َلقلێضاوی هییە
بەوەیە کە لەصڵضا بچەؾپێذ و کغصەوەف بیؿؿەملێىێذ کەهەیە..

 0هىوؾەعی بەڕیؼ عخمەهللا وەکى قەعمىوصە ئەو مەنىولەی ؾەعەوەی
هێىاوەجەوە ،کە وا َلی ؾیىػی لە( :الجامؼ الصؿير ،)7571/صەیلەمی لە:
(مؿىض الكغصوؽ )5838 /و ئەبىهىغەیم لە( :لاعبػين غلی مظهب املخدههين مً
الصىقیت ،)43 /ئیبىىبیكغان لە( :لامالي ژماعە )47 :و ئیبىىهەججاع لە( :طًل
جاعٍش بؿضاص) _جاعٍش بؿضاص وطًىله )34/07 :هێىاویاهەجەوەو بە قەعمىوصەیان
هاؾاهضووە ،بەاڵم جىێژەعەواهاوی وەکى ئەلباوی و ئەخمەص قاکغو قىغەیبی
ئەعهائىوغ و هیتریل صەقەعمىون ئەوە نەولی قێش خەؾەوی بەؾغییە هەک
قەعمىوصە ..قێذی ئەلباوی عخمەهللا لە( :ؾلؿلت لاخاصیث الظػُكت )0198/صا
صەقەعمىێ( :مىطىع) واجە :هەڵبەؾتراوە.
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پێشوكی هووسور
چۆن چەمٍی ئیؿالم لە صڵ و صەعوهماهضا جا ئەم عاصە ؾاصەیە
بچىويبۆوە؟! چۆن ئیؿالم لە ماهایەًی بەعباڵوی ژیاوی مغۆڤایەجییەوە
_بە هەمىو َلیەهێٌیەوە ،بەڵٍى لە ئایضیۆلۆژییەًی بەعباڵو _يە هەمىو
گەعصوون و ژیان و مغۆڤ صهگغێخهوه_ ئازنرایە هاو چىاعچێىەی
جەؾٍی چەهض پەعؾخيێٌەوە؟! چۆن لە هىێژو عۆژوو ؾەاڵواجضاهضا
گيریسىاعص؟! يە گەلێجاع هەع هاقٌغێً! مەگەع هەع لە ویؿتی پايضا
مابً! لەَلی هەهضێٌیتر ئەمیل هەعهییە! يەچی لە مێكٌماهضا صەڵێی
بە ئاؾً هىؾغاوە (ئێمە مىؾىڵماهين) ..ػۆعیل مىؾىڵماهين.
چۆن ماهای ئیؿالمەحی _لەوەی يە پڕۆگغامێٍی ژیاهەو قەعماهڕەوایی
َلیەهەکاوی ئابىعیی و ًۆمەاڵیەجحی مغۆڤ ،لە هەعصوو َلیەوی ماصصیی و
مەغىەوییەوە صهًاث و قەعماهڕەوایی و قیٌغیی و بيروهۆف و
زىوڕەوقذ لە وانیعی ژیاهضا صهًاث_ چۆن لەماهەوە گۆڕا بۆ هەؾذ
و ؾۆػێٍی ؾاعصو ؾڕی ئاییجی بێٍڵپەو بێؿەعمایەی ژیان؟! هەؾذ و
ؾۆػێَ ئەگەع زامۆقیل هەبێذ ،هێىضه جیجی گەعمی جێضا هەماوە
هەوڵی گۆڕاهٍاعی بضاث! یا ئەو ڕواڵەث و صیاعصە هاپەؾەهضاهە ڕاصاث
يە بىوهەجە صعوقمی ًۆمەڵگە حاهیلییەيەی؟! هەهضێَ يە صان
بەوەصا صەهێن يە وەى ئەمەف هايەن ،حاعی وا هەیە هێىضە لە
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ئیؿالم صووعصەيەوهەوە يە وا صێذ بە زەیاڵیاهضا يە لە مىؾىڵمان
هاچً!! زىوڕەوقدیان ئیؿالمییاهە هەماوە ،بيروباوەڕیان هی ئیؿالم
هەماوە ،پەیىەهضیكیان بەم و بەوەوە لەؾەع بىچیىەًاوی بغایەحی و
َلیەهگغی ئیؿالمی هەماوە!! ئیىجا صەبینن يە ًۆمەڵگەيەقیان
ئیؿالمی هەماوە ،چ حای صەوڵەث و ؾیؿخمی ؾیاؾحی واڵث..
چۆن ماهای ئەو ئیؿالمە ئاوا گۆڕا؟! ئەو ئیؿالمەی بيیاجىاوی
ژیاهێٍی بەزخەوەعە لەؾەع بىاؾەی باوەڕێٍی ئاییجی پخەوو
بيروهۆقێٍی وعصو زىوڕەوقدێٍی ڕەؾەن و وانیعی وا بيیاجضەهێذ يە
صهیاو ڕۆژی صوایی پێٌەوە گڕێضاوە ..يە پەیىەهضی ئاؾمان و ػەوی بەو
پەیٌەعە ئیضاعییە بەهغزە صاڕقخىوەو پەیىەهضی هێىان ًۆمەڵگەی
مغۆڤایەحی لە هاو یەيتری و هەع ًۆمەڵگەیەيیل لە هێىان زۆیاهضا
بەحیا صیاعیٌغصووە ،یان پەیىەهضی صاوەعو صاهیكخىان ،ژن و پیاو،
زێزان و ًۆمەڵگە ..چۆن لەو ماهایاهەوە گۆڕا بۆ چەهض بەقێٍی
لێٌتراػاوی صووعلەیەًی ژیان!! يە هیچ پەیىەهضییەيیان پێٌەوە هییە.
هەع صەڵێی پیىەیەًی هامۆیەو صڕاویەًی ژیاوی پێ پیىە يغاوە!!
ئەو ڕا ؾەیغاهە چۆن هاجىە ؾەع ئەم ئاییىە؟! ئاوا ئەم ئیؿالمەی
زؿخە صوو مەیضاوی حیاوە :هەؾذ و ؾۆػی صیىضاعیی لە َلیەى و
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ڕەقخاعەو ڕەوقذ لە َلیەيیتر؟! ئیىجا نەهاغەث بەوە بٌغێذ يە
مىؾىڵماهێتی _ئەگەع هەع بە هەؾذ و ؾۆػیل بێذ_ هەع نبىوڵە؟
چۆن وا هاث بە مێكٍی مىؾىڵماهاهضا يە صهجىاهً ڕێباػی ئابىوعیی
زۆیان لە ؾیؿخمی جغی ؾەیغی ؾیؿخمی ئیؿالمییەوە وەعگغن؟! یان
ؾخىووی بيروباوەڕیتر بهێنن و بیٌەهە پایەی بيیاجىاوی ئیؿالم و
ًۆمەڵگەيەی؟! ئازغ چۆن صەقێذ زىوڕەوقذ و هەعیتی
ًۆمەاڵیەجحی زەڵٍاهیتر بهێىين و پەیىەهضی بغایەجحی ئیؿالمی لەؾەع
صابمەػعێىين و هەع بىوجغێذ :نەیىايە مىؾىڵماهێتی پایەصاعەو
ئیؿالمەحی بەعنەعاعە؟ !
چۆن مىؾىڵمان وای لێهاجىوە يە :ئەگەع ڕۆژاهە صەیان ؾەعپێچی لە
قەعماهەًاوی زىای گەوعە بٍاث :صعۆبٍاث ،قێڵبٍاث ،خەعامبسىاث،
قغیىوبضاث ،صاوێيپیسخی بٍاجەپیكەو ژێغصەؾخەیی بٍاجە عیكە و
ًۆیلەییل ؾیمای هەمیكە ..یان هەى هەع واػ لە پابەهضیی زۆی و
باڵويغصهەوەی باهگەواػەيەی بهێىێذ و هەوڵێَ بۆ هێىاهەوەی خىيمی
ئەم ئیؿالمە گەوعەیە هەصاث ،بەڵٍى لە زەباجێٍی هەپؿاوەیضا بێذ
بۆ بيیاجىاوی ًۆمەڵگەیەًی ؾەیغەئیؿالمی ،يە ؾیؿخمەيەی لەؾەع
ؾخەم و جاواهٍاعیی و بێكەعغحی صائەمەػعێذ؟! ئەمە ًاعی ؾەعەًی
ژیاوی بێذ و وا بؼاهێذ ئەو صوو عًاث هىێژە هەڵپروػاواهەی لێرەو لەوێ
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بێهۆقىگۆف ،ڕاؾذ یان چەوث ،صەیاهٍاث ،ئەو هەمىو جاواهاهەی
صەؾڕهەوە و زىای گەوعەف هەع لە عیؼی مىؾىڵماهاهضا
صەيهێڵێخەوە؟ !
چۆن ئاقغەحی مىؾىڵمان وای لێهاث يە وا بيرًاجەوە يە ئەگەع
ؾەعپێچی قەعماهەًاوی زىای گەوعە ئاوا بە ئاقٌغا بٍاث ،ؾكىعیی و
عووجحی و بەعەاڵیی ؾیمای بً و ؾەیبەث و صوو ػماوی پیكەی قەوو
عۆژی بً و قغیىو جەقغەو قێڵ ،يغصەوەی بەعصەوامی بً و ڕۆژێَ بير
لەوە هەًاجەوە يە ئەویل لێپرؾغاوە لە ئیلخيزامی ئیؿالمی و هەڵگغججی
باهگەواػو گۆڕاهٍاعی ًۆمەڵگەيەی و بيیاجىاهەوەی لەؾەع بىەماًاوی
ئیؿالم و هێىاهەوەی خىيمی ئیؿالم ..بەاڵم بە پێچەواهەوە لە حیاحی
ئەماهە بە ًىڵ و صڵ هەوڵی ڕاگغججی ًۆمەڵگەی حاهیلحی و ماهەوەو
بەعنەعاعيغصوی ؾیؿخمی قەعماهڕەوایی خىيمی حاهیلحی بێذ ،يە
لەؾەع بىەمای بێڕەوقخحی و ؾەعپێچی لە قەعماوی زىای گەوعەو
هاقەعغحی صامەػعاوە ،يەچی هەع وا بؼاهێذ ماصام (صڵی پايە و هیاػی
چايە)! مىؾىڵماهەو ئەوەهضەشخی بەؾە بۆ ؾەملاهضوی مىؾىڵماهێخحی
و ؾڕیىەوەی هەمىو گىهاح و جاواهێَ و بۆ عووؾىوعیی عۆژی صوایی!!
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ئوم بيكردهووە پووچواڵهو َل كوێوە دروستبوون؟
ئەو بيروهۆقە ؾەیغو گێلە لە کىێىە هاث يە صەڵێ :ئایين لەگەڵ
ؾیؿخمی ًۆمەڵضا هاژی! ئابىوعیی و ئایين پێٌەوە هالٌێن؟! ئایين هابێخە
پەیىەؾتی هێىان جاى و صەوڵەث! یان ئایً و هەعیذ لێٌجىصان .ئایين
لە ًىێ و مۆصێلی بەعگ و پۆقاًی ػەماهە _بە جایبەحی هی ئاقغەجان_ لە
ًىێ؟! ئایين لە ًىێ و هىهەع لە ًىێ؟! ئەماهە ئەعػو ئاؾماهیان
هێىاهە!! چۆن صەبێ ئایين بهێنرێخە مەیضاوی پێكٌەوجىسىاػیی
عۆژهامەگەعیی و ئيزگەو جەلەقؼیۆن و ؾیىەماوە؟! ئایين لەماهە صووعەو
هاشخێ لێیان هؼیٌبٌغێخەوە !
بە ًىعجیەيەی ئایين هەقی بەؾەع ژیاوی زەڵٌیەوە چییە؟ بە جایبەحی
لە وانیعی ئاڵۆػی ئەم ؾەعئەمەصا.
بێگىمان هۆًاع ػۆعن بۆ ئەوەی يە ئیؿالم ئاوا ؾؿذ و َلواػاهە
زؼێنراوەجە صڵ و صەعوووی مىؾىڵماهەوە..
ئەوەی مً ئەمەوێ لەم هىوؾیىەصا _بە پكدیىاوی زىا_ قیبٌەمەوە
جەنها یەى هۆی ؾەعەيییە يە (هۆی هاوزۆیی) یە ،چىهٌە ئاقٌغایە
ئەم هۆیە _يە جێىەگەیكدىەوەیە لە ئیؿالم_ گەوعەجغیً هۆًاعی ئەم
لێهەوماهەی ئەمڕۆماهە ..هۆًاعی ئەم هەجیىویی و بێكىاهییەماهە يە
ؾاڵەهایە پێىەی صەهاڵێىين..
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ئەو ػەماهەی ًۆمەڵگەی ئیؿالمی لەؾەع بەعهامەی ئیؿالم
صەڕۆیكذ وەًى ئێؿخا هەبىو ..ژیاهیصخی وەًى ئێؿخای هەبىو ..جا
ماوەیەًی يەمیل لەمەوبەع عواڵەحی ًۆمەڵگای ئیؿالمی پێىە مابىو،
مۆعيە ئیؿالمیەيەی هەؾڕعابۆوە ،گەعچی ؾەعيەقحی و یازیبىووی
هەع لێ هەبڕا ،بەاڵم بىەماًاوی بيیاحی ًۆمەڵگەيەو يغۆًی ؾیؿخمی
قەعماڕەواییەيەی ئیؿالمییاهە مابىو ...لەو ػەماهەوە بە یەيجاعیی
هەماو هەمىوی بەؾەع یەيضا عما ،يە هێرقە ئیؿدیػماعیە
ئەوعوپاییەًان صاباعیىە ؾەع حیهاوی ئیؿالم و هەوڵی بێىوچاهیاهضا ،جا
ئاؾەواعی ئیؿالمەيە هەهێڵً. .
ڕاؾخە لەؾەعەجای مێژووی

ئیؿالمەوە ـ وەى ؾەعئەم ی

ئەمەویەًان ،عای حیاواػ لە هێىان ئامۆژگاعی و عەقخاعصا صەعصەيەوث،
بەاڵم ئەم عا حیاواػە ؾخىوهەًاوی ًۆمەڵگاو صەوڵەجە ئیؿالمییەيەی
هەڕماهضً ..اجێَ قەعماهڕەواًان لە پایخەزذ لە (چەهض َلیەهێَ) ی
ؾیاؾحی یان صاعایی ئیؿالمەيە َلیاهضەصاً ،ۆمەڵگەيە و هاوچەًاهیتر
جا عاصەیەًی ػۆع هەع وەى زۆیان ئەماهەوە ،قەعمان و ڕێؿا
ئیؿالمییەًان بە صڵؿۆػییەوە ڕاصەپەڕێنران .ئیؿالم بىو خىيمی
ووعصو صعقتی هەڵؿىيەوحی ئەهضاماوی ًۆمەڵگا ئیؿالمییەيەی
صەيغص ،لەوەف گغهگتر ئەوەیە يە ًۆمەڵگەيە هەع لە ؾەعەجای
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پێٌهاجىییەوە هەمىو ؾیؿخم و پەیٌەعێٍی بيیاحی زۆی هەع لە
ئیؿالمەيەی زۆیەوە وەعگغجبىو ،یاؾاو ڕێؿاًاوی ژیاوی زۆیی هەع لە
قەعیػەحی ئیؿالمەوە هەڵهێىجابىو ،هەمىو ئەهضامان هەع بە
ئیؿالم گۆقٌغابىون ،وەهەبێذ هیچ قدێٍی پەعوەعصەو ئاڕاؾخەو
بەڕێىەبغصوی ًاعوباعی زۆیان لە يەؾەوە وەعگغجبێذ (بێگىمان حگە
لەو چەهض َلصاهەی قەعماهڕەواًان لە باعی ؾیاؾحی و صاعاییضا بە پێی
ئاعەػووی زۆیان ئایا هڕقدبىو) ،ئەو گۆڕاهٍاعیاهەیتر يە عوویاهضا ػۆع
صواجغ بىون ،لە ػەماوی جىعيە غىؾماهیەًاهضا َلصاهەيە ػیاجغبىو ..
لەگەڵ ئەم َلصاهەقضا ػۆعبەی ًاعوباعی ًۆمەاڵیەحی زەڵٌە
مىؾىڵماهەيە هەع ئیؿالمیاهە مابۆوە .باعی ًۆمەاڵیەجحی و عەقخاعو
عەوقذ و ؾەوصاو مامەڵەی باػاڕو بيروهۆشخی عۆقيبيران ..هخض .بەاڵم
يە زاچپەعؾخان _لە ؾەعەجای ؾەصەی هەژصەو هۆػصەی ػایىییەوە_
هێرقیان هێىایەؾەع ًۆمەڵگەی ئیؿالمی و جا هاوەڕاؾتی ؾەصەی
بیؿخەم ماهەوە ،جا ئەو ػەماهە ًۆمەڵگەيە هەع وەًى زۆی
ئیؿالمییاهە مابىو ،بەاڵم لەو ػەماهەی ئەوان بە صواوە ،قاؾڵی هێىان
ئیؿالم و مىؾىڵماهان جا صەهاث صووعجغ صەيەوجەوە ،جا ئەوان جىاهیان
ئیؿالم بسەهە صۆڵێَ و مىؾىڵماهان بسەهە صۆڵێٌیتر !!
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ئەم کخێبە هەوڵضاهێٌە بۆ بەصواصاچىووی ئەو هۆًاعاهەی وایاهٌغص
چەمٍی ئیؿالمی لەو عواهگە گكخگيرەوە بسغێخە ئەو عواهگە جەهگ و
لێڵەی هەوەًاوی صوایی ،يە هێىضە لەبەع یەى هەڵىەقێنراوەجەوە،
زەعیٌە بۆث پەیىەؾدىەيغێخەوە بەیەيەوە!! صهبێ بە قىێً ئەو
ڕێچٍاهەصا بڕۆیىەوە يە صەماهبەهەوە ؾەع ئەو پیالن و هەزكاهەی
وایاهٌغص ئەو ئیؿالمە بەعقغاواهە _کە بەعهامەی هەع هەمىو
َلیەهەًاوی ژیاهە_ ئاوا لە چەمٌێٍی زىاپەعؾخحی ؾلبییضا گيربسىاث و
لەگەڵ ئەوەقضا ئەو زىاپەعؾخە ًىعجبیىاهە هەع وا بؼاهً هەمىو
ئیؿالمەيەیان گغجىوە! وا چايیكیان گغجىوە يە ئیتر خەجمەن زىای
گەوعە لێیان ڕاػی صەبێذ و ئەماهیل لەو ڕاػی صەبً !!
ئەگەع لەو هەوڵەماهضا ؾەعيەوجىوبىویً و ئەو هەزكە چڕوپڕاهەی
صوژمىاوی ئیؿالممان يەقكٌغص ،يە ئەم َلڕێبىون و پەڕیضەییەی
صعوؾخٌغصووە ،ئىمێض هەیە هەؾتی بێضاعییمان جێگەڕێخەوەو
ؾيرەجمان بۆ ئەم ئیؿالمە بسغۆقێخەوەو ؾەعڕاؾتر بەعەو زىای
گەوعە بێیىەوە ..بێكیىەوە ؾەعزۆو مىؾىڵماهببیىەوە !! زىای
گەوعەف یاعمەجیضەعمان بێذ و ڕێمان هیكاهضاث..
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چومكی ئیسالم
ئاای موسوڵامانین يوكوم چۆن َل ئیسالم تێگویشتبوون؟
گىمان لەوەصا هییە يە مىؾىڵماهاوی یەيەم بەو قێىەیە لە ئیؿالم
هەگەیكدبىون يە ئێمە صەماهەوێ لەم ؾەعصەمەماهضا جێی بگەیً! يە
گىایە ئیؿالم هەع ًۆمەڵە پەعؾخيێٌەو مغۆڤی مىؾىڵمان _صووع لە
ژیاوی غەمەلی_ ئەهجامیضەصاث .یان مىؾىڵمان صەجىاهێذ لە ًاحی
ئەهجامضاوی پەعؾدىەًاهضا ،صڵپاًاهە عووبٍاجە زىای گەوعەو صوای
جەواوبىووی پەعؾدىەيە لە هەع ًاعو عەقخاعێٌیضا عوو لە هەعچی بٍاث
نەیىاکە!
ئیؿالم _وەًى يە پێؿەمبەع ملسو هیلع هللا یلص و یاوەعو قىێىٌەوجىاوی یەيەمیجی
ئىممەحی مىؾىڵمان جێی گەیكدبىون_ بغیخیبىو لە زۆبەصەؾخەوەصان
و جەؾلیمبىون ،جەؾلیمبىووی صڵ و صەعوون بۆ زىای پەعوەعصگاع.
صەبىو مىؾىڵمان _بەهەمىو يیان و بىوهییەوە_ عووبٍاجە زىای
پەعوەعصگاع .صەبىو هەمىو هەؾذ و هۆف و ًاعو عەقخاعی لە ژێغ
ئاڕاؾخەی زىای گەوعەصا بىایە .صەبىو هەمىو هەڵؿىيەوجێٍی بە پێی
ئەو یاؾاو ڕێؿایاهە بىایە يە زىای گەوعە بۆ مىؾىڵماهاوی هاعص بىو ..
َ
(َلب َل َه ب ََّل ە ُ
ّٰللا ُم َد َّمض َع ُؾى ُُ
مىؾىڵماهاوی یەيەمين وا لە قایەجمان ِ ِ
ە
ّٰللا) حێ هەگەیكدبىون يە هەع نؿەیەيەو بەؾەع ػماهاهیاهضا صێذ،
ِ
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بێئەوەی ًاعیگەعی ڕاؾخەنیىەی لە هادی صڵ و صەعوون و وانیعی
عۆژاهەیاهضا هەبێذ.
مىؾىڵماهاوی یەيەمين وا لە ماهای قایەجماهەيە گەیكدبىون يە
زىای پەعوەعصگاع جاى و جەنهایەو جەنها ئەویل زاوەوی ئەم بىهەوەعو
گەعصوون و ژیاهەیە .هەمىو ًاعگێڕییەًی ئەم گەعصووهەو ڕووصاوەًاوی
بە ویؿذ و جىاهای ئەون .بۆیە جەنها ئەو قایاوی پەعؾدىە ،ئەو قایاوی
ئەوەیە صڵ و صەعوووی مىؾىڵمان بە ؾام و هەیبەجەوە ،بە ملٌەچی و
ػەلیلییەوە عوویدێٍاث .چىهٌە هەع ئەو زىای يغصگاعەیە يە ژیان
صەبەزكێذ و مغصهیل صەچەؾپێىێذ ،هەع ئەو عۆػیضەصاث و
زاوەوی هێزی بێؿىىوعو بێئەهضاػەیە ،بۆیە عوويغصهە ؾەیغی ئەو ،یا
صەعبڕیجی جغؽ و پاڕێؼًاعی لە ؾەیغی ئەو ،یا ئەهجامضاوی هەع حۆعێٍی
پەعؾتن بۆ ؾەیغی ئەو ،یان هەع گىماهبرصن بەوەی يە ؾەیغی ئەو
هێزێٍی ؾەعبەزۆی هەیە ،یان جىاهای ًاعجێٌغصهێٍی بە ویؿذ و
ئيراصەی زۆی هەیە ،یان صەجىاهێذ ػیان یان ؾىوص بە يەؾێَ
_بێىیؿتی زىای گەوعە_ بگەێىێذ ،ئەماهە هەمىوی قيريً و صەبىو
ػوو زۆی لێ صووعزەهەوەو پەهابەعهەوە بەع زىای گەوعەو هەهێڵً بە
ؾایلەف بێخەصڵیاهەوە.
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َ َ َّ ە
لەوەف ػیاجغ لە ماهای َل ِبل َه ِبَل ّٰللا گەیكدبىون ..صڵىیابىون يە ئەم
بڕیاعە ماهایتریل هەڵئەگغێذ :ماهای صەؾەاڵث و صاوەعیی و خىيم.
واجە :ئەوی قایەجماوی صەهێىا صەیؼاوی يە بڕیاعی ئەوەی صاوە يە يەؽ
ؾەیغی زىای پەعوەعصگاع _هەلەؾەع ػەمين و هە لە ئاؾماهەًاهضا_مافی
ئەوەی هییە پەیڕەوو پڕۆگغام و بەعهامەی ژیان بۆ مغۆڤایەحی صاڕێژێذ.
يەؽ بۆی هییە صەؾخىوعو یاؾاو ڕێؿا بۆ ًۆمەڵگەی مغۆڤایەحی
صیاعی بٍاث ،ئەمەف باوەڕو نەهاغەجێٍی ًۆهەو لەگەڵ ؾەعهجای
پەیضابىووی مغۆڤضا هاجۆجە ؾەع ػەوی! ئەو ًاجەی زىای پەعوەعصگاع
ئاصەم پێؿەمبەعی غلیه الؿالم بۆ ؾەع ػەمين هاعصەزىاعەوە ،ئەم
ُ
ُْ
مەؾەلەیەشخی لەگەڵضا هاعصەزىاعەوە ،وەک صهقەعمىێ( :نل َىا ْاه ِبؼىا
ْ َ َ ً َ َّ َ ْ َ َّ ُ ّ ّ ُ ً َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ٌ َ َ
اي قال ز ْىف َغل ْی ِه ْم َوَل
ِمنها ح ِمُػا ۖ ق ِةما ًإ ِجِىٌم ِم ِجي هضي قمً ج ِبؼ هض
َ
اب َّ
ُه ْم ًَ ْد َؼُهى َنَ .و َّالظ َ
ًً َي َك ُغوا َو َي َّظ ُبىا ب َأًاج َىا ُؤ ََٰولئ ََ ؤ ْ
ص َخ ُ
الى ِاع ۖ ُه ْم
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ِق َیها ز ِال ُضون) البهغة 39/واجە :ووجمان :هەمىو لە بەهەقذ صابەػهە
زىاعەوە ،صواجغ لە مىەوە ڕێىماییخان بۆ صێذ ،هەع يەؽ قىێً
ڕێىماییەيەی مً بٌەوێذ هەجغسخی لێضەهیكێذ و هە زەقەث
صەزىاث ،هەع يەؾیل باوەڕیىەهێىاو هیكاهەو بەڵگەًاوی ئێمەی
بەصعۆزؿخەوە ،ئەوە ئەهلی ئاگغ صەبێذ و بە هەمغیل جێیضا
صەمێىێخەوە ..
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ئەمە قەعماوی زىایەو لەگەڵ بىووی مغۆڤضا هاجىوەو لەگەڵیكیضا
جا عۆژی صوایی صەمێىێخەوە .ئەمە قەعماوی زىایە صهبێ مغۆڤ ڕێىمایی
زىایی وەعگغن و پێىەی پابەهضبً ،ئەگیىا بە مىؾىڵمان هاژمێرڕێً ..
ُ ُ ە
ُ َ
ّٰللا) يەقەوە ئەوە جێگەیكدبىون يە
لە بڕیاعی (مد َّمض َعؾىُ ِ
مدـمض ملسو هیلع هللا یلص هێرعاوی مخماهەپێٌغاوی زىای گەوعەیە ،ئەو بۆ گەیاهضوی
پەیامەيەی زۆی بە مغۆڤایەحی هەڵیبژاعصووە ،ئەو پەیامەی پێضا
هاعصووە يە هەع صهبێ ًۆمەڵگەی مغۆڤایەحی بیگغهەبەعو پێىەی
پابەهضبً .هەمىو مغۆڤ بەعپغؾیاعن لەوەی باوەڕ بە پێؿەمبەعێخحی
مدـمض ملسو هیلع هللا یلص بێنن و قىێيیٌەون و ملٌەچی بۆ صەعببڕن و
گىێڕایەڵیبٌەن ،چىهٌە گىێڕایەڵی ئەو گىێڕایەڵیٌغصوی زىای
َ َ ْ
﴿و َما ؤ ْع َؾل َىا ِم ًْ َع ُؾى ٍُ ِبَل
پەعوەعصگاعە ،وەى زىا زۆی صەقەعمىێ:
ُ َ َ ْ َّ
ّٰللا﴾ اليؿاء 64/واجە :هەع پێؿەمبەعێٌمان هاعصبێذ بۆ
ِلُؼاع ِب ِةط ِن ِ
ئەوە بىوە يە بە ئيزن و قەعماوی زىای گەوعە گىێڕایەڵی بٌغێذ ،یان:
الغ ُؾى ُُ َق ُس ُظ ُوه َو َما َن َه ُاي ْم َغ ْى ُه َق َ
﴿ َو َما َآج ُاي ُم َّ
اهت ُهىا﴾ الخكغ 7/واجە:
ئەوی پێؿەمبەع ملسو هیلع هللا یلص پێخان ڕاصەگەێىێذ يەبیٌەن ،ئەهجامیضەن ،ئەوی
بەعهەڵؿخیكخان لێئئضهًاث ،جىزجی مەيەون .چىهٌە پێؿەمبەع صلی
هللا غلیه وؾلم زۆی ڕاپەڕاهضوی غەمەلی ئیؿالمەيەیەو لەبەع چاوە،
همىوهەی حێبەجێ يغصوی نىعئاهەيەیەو لەبەع چاوە ،بۆیە هەع ئەوە
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قایان و قیاوی ئەوە بێذ بٌغێخە همىوهەی پێكەوایەحی و لێىەعگغجً،
صیؿان هەع ئەویل پەعوەعصەًاعو ؾەعصاعو ؾەعوەعی مىؾىڵماهاهە،
هەع ئەو مامۆؾخاو عابەڕە ،ئەو ؾەَلمی زىای لێ بێ ئەو هىوعە
زىاییەیە يە جاعیٌؿخاوی ؾەع ػەمیجی پێ ڕەویىەجەوە..
****
ُ ُ ە
َ َ َ َّ ە ُ ُ َ
ّٰللا) يە لە صڵی هەع
ئەوە بىو ماهای گكتی (َل ِبله ِبَل ّٰللا مد َّمض َعؾىُ ِ
يەؾێٌضا حێگيرصەبىو ،بە مىؾىڵمان صائەهغا ،چىهٌە ئەو عؾخەیە
هەمىو ڕاؾدیەًاوی ئیؿالمی لەزۆگغجىوە ،هەع ئەویل ـ صوای ئەوەی
لە صڵ و صەعووهضا حێگيرصەبێذ ـ ػامىە بۆ هەمىو گۆڕاهٍاعییەى يە
بەؾەع ژیاوی ئەو يەؾەصا صێذ ،هەع ئەویل صەبێخە ڕێىیكاهضەعی
بەعەو ڕێگای ڕاؾتی زىاویؿتی ..
ئیىجا لەم جێگەیكدىە گكخییەوە ،ئاڕاؾخەی جغی نىعئاوی صەهاث و
پێؿەمبەعیل ملسو هیلع هللا یلص بە ؾىهىەحی پيرۆػی زۆی ئەوەهضەی جغ لو و چڵی بۆ
ڕێٌسؿخجی ژیاوی مغۆڤایەحی لێجیاصەيغصەوە ،هەمىو هەع ڕەگ و
عیكاڵی قایەجماهەيەیان بە هادی مىؾىڵماهەًاوی یەيەمضا ڕۆصەبغص،
ئەوەهضەیتر ؾیىەیاوی قغاوان صهيغصو گۆقەهیگایاوی بەعقغاواهتر
صهيغص .هەمىو ًاعجێٌغصهەًاوی هازیكیان عۆژاهە صەبۆوە بە ووػەی
ًاعو ًاعصاهەوەی زێرزىاػیی لە هەؾذ و هۆف و ؾۆػو بيرو عەقخاعو

ئاای ئێمو موسڵامهنی؟!

27

گىقخاعیاهضا قەونیضەصایەوە ،يەؾیكیان _ئێمە ئاؾا_ ئەو باوەڕو
ًاعجێٌغصن و ئاؾەواعی باوەڕەی هەصەقەلؿەقاهض_ چەهض بەعگە
يخێبیكیان لەؾەع صاهەها وەًى ئێمە چەهضیً حاع زۆمان بە لە
ناڵبضان و صاڕقدىەوەیەوە زەعیٌضەيەیً ..
مىؾىڵماهاوی یەيەم هەع وەًى بەڵگەهەویؿدێٍی ؾغوقتی لەوە
خاڵیبىوبىون يە ویؿذ (هییەث)ی پاى ،بە جەنها ،ئیؿالمەحی
هاهێىێخە ًایەوە ،بەڵٍى هەع صهبێذ ئەم ویؿخە پايە بە يغصەوە
بؿەملێنرێذ ،صهبێ يغصەوەًان قایەحی لەؾەع بىون و ًاعیگەعیی
بضەن ،ئەگیىا هە لە جەعاػووی زىاییضاو هە لە وانیعی ژیاوی
مغۆڤایەجیضا هیچ ؾەهگێٍی هابێذ! پێؿەمبەع ملسو هیلع هللا یلص وەًى ئەهەؽ زىا
لێی ڕاػی بێذ صەگێڕجەوە هەمیكە پێىاؾەی باوەڕەيەی بۆ صهيغصهەوە
َّ َ ّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
َْ َ َ ُ
ان ب َّ
ص َّضن ُه
الخ َم ِ ّجي َوَل ِبالخد ِلي  ،ول ًٌِ ما ونغ ِفي الهل ِب و
يە (لِـ ِإلاًم ِ
ْ
ال َػ َم ُل) 0واجە :باوەڕ هە بە ئاواجە ،هە بە زۆػگەزىاؾدىە ،بەڵٍى
بغیخییە لەوەی لە صڵضا حێگيرصەبێ و يغصەوە صەیؿەملێىێذ
ئێمەف صوای ئەوەی صەیكەلؿەقێىين و زۆماوی لە عووی
ًاعئەهضامؼاوی (ؾایٍۆلۆژیی)یەوە پێىە ماهضووصەيەیً ،ئیىجا صەگەیىە
 0لە ؾەعەجاوە ووجمان کە ئەمە قەعمىوصەی پێؿەمبەعی زىا صلی هللا غلیه
وؾلم هییە ..بەڵکى نەولی قێش خەؾەوی بەصغییە عخمەهللا.
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ئەمەی کە َلی مىؾىڵماهاوی یەيەم بەڵگەهەویؿدێٍی ؾغوقخحی
زىاهاؾحی بىو! يە ػاهیبىویان و بە جەواوی لە ژیاوی وانیعی زۆیاهضا
هەؾدیان بە قىێىەواعو ًاعیگەعێخییەيەی صەيغص ..
گەلێ حاع مغۆڤ وا بە زەیاڵیضا صێذ ،يە ئەو بيروباوەڕەی
هەڵیگغجىوە ،حێی نەهاغەجپێٌغصوی جەواوێتی و بىاعی لێضواوی
صەعباعەی هەماوە .هی ئەوە هییە بەڵگە لەؾەع ڕاؾدێتی بهێنڕێخەوە،
چىهٌە ئەوەهضە لێی صڵىیایەو بەڵگەی لەؾەعی هەیە گەیكخۆجە
ڕاصەی جێریی! ئەوەهضەف لە هازیضا حێگيربىوە يە بىاعی گىمان و
صووصڵحی جێضا هەماوە ..بۆیە بىاعی مىهانەقەی هاًاجەوە ..
بەاڵم پاف ماوەیەًی يەم ،پاف ڕووهبىوهەوەی هەهضێَ ڕاؾتی
ؾەعەًی ،بۆی صەعصهيهوێذ ،ئەمەی ئەو زۆی ئاوا لێ صڵىیايغصبىو،
ڕاؾذ هییە! لە صهیای وانیؼ و ڕاؾتی ػاوؿدیضا يێصخی هییە! هەشخی بێذ
ئەوەهضە هییە ڕەوڕەوەی ئەم ژیاهەی پێ پاڵ پێىە بىێذ !
ئەوا جۆ صاهیكخىویذ ،زەیاڵ يغصووحی بە قدێٌیتر! وا بۆی چىویذ
يە هەع بە چىگ پێضايغصهێَ ئەم گەعصووهە لە حىوڵە صەزەیذ! یان
ئەوەی يە بە ؾايين صەیبیىیذ ،وا صهػاهیذ هەع بە پاڵێَ صەیسەیخە
گەڕ! يەچی يە هەوڵضەصەیذ مێزەيەی بەعصەؾدذ بە پاڵێَ
بجىڵێىیذ ،صەبیيیذ نىعؾەو هاجىاهیذ! لەمەوە هەؾذ بەوە
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صەيەیذ يە جۆ بۆ حىاڵهضوی مێزەيە پێىیؿخیذ بە بڕە هێزێٌیتر هەیە،
بۆیە ئەم حاعە هەوڵضەصەیذ ووػەو جىاهای زۆث گەقە پێبضەیذ و
جىاهاث ػیاجغ بٌەیذ ،ئیىجا بە پاڵێٍی بەهێزجغ صێیخەوە بۆ مێزەيە .جۆ
لەم خاڵەجەصا هێزی قاعاوەی زۆث و جىاهای گەقە پێضعاوث
زؿخەؾەع ویؿتی زۆث ،جا بە هەمىویان هێزێٍی یەيؿان بە هێزی
بەعگغی مێزەيە صعوؾدبٌەن ،ئیىجا پێىیؿخیذ بە گىڕو جیيێٍی ػیاجغ
هەبىو کە صەبىو لە هێزی بەعگغی مێزەيە ػیاجغ بێذ ،جا بەؾەع هێزی
بەعامبەعصا ػاڵ بیذ و بگەیخە ئاماهج ..ئەمە ڕاؾخییە .ڕاؾدیەيە وە
هەبێذ هەع لە مغۆڤضا بێذ ،بەڵٍى یەيێٌە لە ڕاؾدیەًاوی ئەم
گەعصووهە و ڕێؿایەًی ؾغوقتی بىهەوەعە.
ًابغایەى يە ئامێرێٍی جاػەی هێىاوەجەًایەوە ،هەؾذ بەوە صەًاث
يە جەنها هێزە قاعاوەيەی خەػو ئاعەػووی ،ئەم ئامێرەی بۆ
هەهێىاوەجە بەعهەم ،بەڵٍى صەػاوێ يە ئەو هێزە قاعاوەی يغصۆجە
هێزێٍی غەمەلی وانیعی (واجە ویؿتی پاًی يغصووە بە يغصاع) ئیىجا
هێزی خەػو ڕههجەيەی صەعێی ػیاجغيغصووە جا ئاواجەيەی بهێىێخەصیی.
صەقيزاوی هێزی هاوەًی (ویؿخەيەی) و هێزی صەعەًی (ڕههجە
يغصەوەییەيەی) هەع صەبىو لە ؾەعەجاصا بە نەصەع بەعگغی
بەعهەڵؿخٍاعەًاوی لێ بێذ ،ئیىجا هەوڵێٍی ػۆعجغ بضاث جا لەو ػیاجغ
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عههج بساجەگەڕ ،جا بەؾەع بەعبەؾتی بەعهەڵؿخٍاعەيەیضا ػاڵ بێذ ،جا
لە وانیػێٍی يغصەوەییضا ئاماهجەيەی بە بەصییهێنراوی هیكاهبضاث..
بؼوجىەوەف _يە یاؾای هەعە گەوعەی بىوهە_ لەؾەع ئەم ڕاؾخییە
بەهضە :بەگەڕزؿخجی ووػەی قاعاوە بۆ هێزی صەعەًی صیاع ،ئیىجا
ػیاصيغصن و بەهێزيغصوی ،جا بەؾەع بەعبەؾخەًاوی عێضا ػاڵبێذ و
بؼوجىەوەيە بەو ئاڕاؾخە بباث يە صاوايغاوە ..
صەعوووی مغۆڤیل _يە ووػەیەًی گەعصووهییە_ لەؾەع هەمان یاؾاو
ڕێؿا صەڕواث .لە ڕێؿا گەعصووهیەًاهضا ،حیاواػی لە هێىان ماصصەی
مەغىەوییضا هییە ،ماصصەو ووػە هەعصوويیان لە پێىاؾەی ػاوؿتی
هىێیاهضا صوو خاڵەحی یەى قتن..
ویؿتی پاى (هییەث) بە جەنها بەؾىییە ،ویؿتی پاى ووػەیەًی
ًۆيغاوەی قاعاوەیە ،لە هازضایەو هێكخا هەگۆڕاوە بۆ هێزێٍی
يغصەوەیی بؼاوججی صەعەًی ،هێكخا بەعامبەع بەعبەؾذ و يەهضو
ًۆؾپەًاوی ؾەع ڕێ (يێكەو جەهگ و چەڵەمەی ًۆمەڵٍاعییەيەی
ئیؿالم) جانیىەيغاوەجەوە.
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ویس یت پاك و كۆس پیی ڕێ
ئێؿخا با جەماقای ئەو گيروگغقخە (ؾغوقتی)یاهە بٌەیً يە صێىە
ڕێی مغۆڤ لە ژیاهیضا ،ئەواهەی يە ویؿتی پاى بە جەنها صەعەنەجیان
هایاث و جىاهای بەعبەعەًاهێیاوی هییە ،ئەواهەی يە پێىیؿخە
(ویؿذ)یان بۆ بگۆڕعێ بۆ هێزێَ ،يە لە ؾەعەجایضا بخىاوێ هاوجای
بێذ ،ئیىجا بخىاوێ بەعهەڵؿدیان بٍاث ،ئیىجا ػیاجغ پەعەی پێبضعێذ جا
بخىاهغێذ بؼوجىەوەیەًی ڕاؾتی وانیعی بۆ گۆڕاهٍاعی لە ژیاهضا پێ
بهێنرێخەصیی.
مغۆڤ هەع وەًى يە لە وانیعی ژیاهیضا يەهضو ًۆؾپی صێخەڕێ ،لە
صڵ و صەعوووی زۆقیضا ػۆع يەهضو ًۆؾپی جىوقضهبێذ و گيروگغقتی
صەبێذ.
لە صەعوهیضا :صاب و هەعیذ ،غاصەث و زىوَ ،لؾاییٌغصهەوە ،خەػ لە
خەؾاهەوەو ژیجی ئاؾان ،عنبىوهەوە لە ماهضوێخحی و بەاڵو
جەهگىچەڵەمەی صهیاو ..هخض با بۆ ئەم گيروگغقخاهە هاوهیكاهێَ
صاهێين (یا هەع زۆی صاهغاوە) يە بغیخییە لە هەواوهەوەؽ (الهىی).
ئەمیل وەاڵمضاهەوەی هەمىو ئەو صاواًاعیاهەیە يە صڵ و صەعوون
خەػی لێیاهەو صەیاهسىاػێذ.
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لە وانیعی صەعەوەی صەعووهیكضا :غاصەث و هەعیخە نىعؾەًاوی
ًۆمەڵگەو ئەو زەڵٍاهەی لە ڕێباػی صاصی زىایی َلیاهضاوەو هەنیان
پێ نبىوڵىییە .با هاوێَ لەم گيروگغقخاهەی صەعێل بيێين (یان ئەمیل
هەیەو بۆی صاهغاوە) يە بغیخییە لە ػاؾىوث :واجە ئەو ؾخەمٍاعاهەی
لە ڕێباػی ڕاؾذ َلیاهضاوە.
يەوابىو ئێؿخا هەواو هەوەسخی هاوەوەو هێزی ػاؾىوجحی قەڕزىاػی
صەعەوە بەعبەعەًاهێی همىوهەيەی پێكىومان (مێزەيە)ن ،يە ووجمان
پێىیؿخە ویؿتی صڵیان ئەوەهضە بۆ بگۆڕیً يە ببێخە هێزێٍی ئاقٌغای
هەؾخپێٌغاو .صهبێ یەيەم هەهگاو ئەوە بێ ،يە ویؿتی پاک (باوەڕ)
ئەوەهضە بەهێزبێذ کە بخىاهێذ بەعامبەع هەواوهەوەؽ و ػاؾىوث
بىەؾخێذ ،ئیىجا هێزو جىاهاو ووعەی لەو ػیاجغبٌغێذ جا بؼوجىەوەیەًی
ڕاؾذ و وانیعی بەعهەم بێذ ،مەعحیكە ئەو بؼوجىەوە وا بێذ يە
لەگەڵ بؼاوججی گەعصووهضا بؿاػێذ ،ئەمەف بەوە صەبێذ يە ئەو
بؼوجىەوەیە بە پێی ڕێباػێٍی ڕاؾذ بێخەصیی.
هەواوهەوەؽ و ػاؾىوث هێزی ڕاؾخحی و وانیػیين ،زاوەن ووػەو
جىاهاو بؼوجً و جين و قكاعن .بۆیە قدێٍی مىمٌين هییە هەع بە ویؿتی
پاى بەعەهگاعی بٌغێً ،چجای عاصان و ؾەعيەوجً بەؾەعیاهضا .يە
ئەمە یەيەمين هەهگاوی ئەو بؼوجىەوەیە ،يە صەماهەوێ بێخەًایەوە،
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ئەوی لەؾەع عێباػێٍی ڕاؾتی ؾاػاو لەگەڵ بؼاوججی گەعصووهضا
صەگىهجێذ.
ئەمە یەيێٌە لە بەڵگەهەویؿخەًاوی بىون و گەعصوون و ژیان.
پێؿەمبەع ملسو هیلع هللا یلص هەؾتی جەواوی بەم ڕاؾخییە يغصبىو ،بۆیە صەیكەعمىو:
َّ ّ َ
َْْ َ َ َ
َ
َ ُ
ان ب َّ
َْ َ
ص َّضن ُه
الخ َد ِليَ ،ول ٌِ ًْ َما َون َغ ِفي الهل ِب و
الخ َم ِ ّجي َوَل ِب
(لِـ ِإلاًم ِ
ْ
ال َػ َم ُل) واجە باوەڕ بە زۆػگەزىاؾتن و جەمەهايغصن هییە ،بەڵٍى
بغیخییە لەوەی لە صڵضا حێگيرصەبێ و يغصەوە صەیؿەملێجێ .یاوەعاهیصخی
لەؾەع ئەم

ڕێؿایە پەعوەعصە يغابىون ،بۆیە هەع یەيەیان

هەوڵیضەصا زەڵٍاهیتر بەم قێىەیەو لەؾەع ئەم ڕێؿایە ئاڕاؾخەًاث،
چىهٌە ًۆمەڵگای ئیؿالمی لەؾەع ئەم یاؾاو ڕێؿایە صاصەمەػعێذ.
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ویس یت پاك بوتوهنا ىيچ َكرتێكردهێكی واكيؼی هیيو
با بؼاهين غەیبی ئەم حۆعە ئیماهەچییە؟ کە هەع لەؾەع ویؿتی پاک
صاصەمەػعێذ ..بۆچی ئیؿالم ویؿتی پاًی بە جەنها هاوێ؟!
ئیؿالم ئەمە بە حۆعێَ لە زۆهەڵسەڵەجاهضن صەػاوێ .جۆ لە
زەیاڵخضا یان لە زەوجضا بە پاڵێَ باعؾخاییەًی گەوعە صەحىڵێىیذ،
بەاڵم جۆ ئەو هێزەث لە صهیای وانیػێٌضا جانیىەيغصۆجەوە جا بؼاوی چی
پێ صەگۆڕعێذ .جۆ يە هێزی زۆث بە مێزێَ جانیضەيەیخەوە ،ئیىجا
صەػاوی بؼواهضوی چەهضی صەوێذ .مەؾەلەی ویؿتی پاى و ئەوی پێی
صەيغێ هەع وایە .جۆ (پڕبەصڵ) نەهاغەجذ بەوە هەیە يە پیاوی چايیذ
و صڵذ پايەو هەنسىاػیذ و ؾەعڕاؾخیذ و پەیىەهضیذ بە زىاوە
چايەو پخەوەو ئەوە صەيەیذ يە ئەو پێی زۆقە .باقە ئەماهە ڕاؾتن،
بەاڵم هەع زۆث ًاجێَ يە پێىیؿخضەًا زۆث لە خەػێٌذ ،لە
ئاعەػوویەيذ ،لە عەقخاعێٌذ يە زىوث پێىەگغجىوە ،یان يە
پێىیؿخضەًاث بەعامبەع يەؾاهێٌیتر بىەؾخیخەوە ،پێىیؿذ بٍاث
هەڵەًاهیان ڕاؾخٌەیخەوەو لە جىولەڕێ عػگاعیاهٌەیذ و بیانهێىیخە
ؾەع ڕێباػی ڕاؾذ ،یان يە پێىیؿخضەًا لێیان صووعيەویخەوە جا ػیاهذ
پێ هەگەێنن و لە ڕاؾخەڕێ صەعجىەيەن ..بەعامبەع بە هەع یەيێَ
لەماهە جىوشخی هاڕەخەجحی و هازۆقحی صەبیذ .ڕههگه لە هەهضێٌیاهەوە
جىوشخی مەجغسخی گەوعەجغیل ببیذً ..اجێَ يە پێىیؿخضهًاث
بەعبەعًاهێی (بەعەی ًىقغ) بٌەیذ ،خەجمەن جىوشخی هەڕەقەو
مەجغسخی گەوعەجغ صەبیذ.
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لەو ًاحی عوبەڕووبىوهەواهەصا هەڵىێؿتی پێىیؿذ چییە؟ ؾەعمایەی
وانیػحی ویؿخە پاى و ًۆيغاوەيەث چییەو چەهضە؟ ؾىوصی چییە؟!
زۆ ڕاؾخە هیچ يغصەوەیەى بێ ئەو ویؿخە پايە ًۆيغاوەیە هابێذ و
هغدی هییە ،بەاڵم ئەمیل بە جەنها چ هغزێٍی هەیە؟ ئەمیل ئەگەع بۆ
هێزێٍی ئاقٌغاو هەؾذ پێٌغاوی وا هەگۆڕێ يە لە وانیعی ژیاهضا
بەًاع بێذ ،چ هغزێٍی هەیە؟ !
زۆ پێؿەمبەع ملسو هیلع هللا یلص بۆ ًاجبرصهەؾەع هەبىوە يە قەعمىویەحیَ ( :ل ِْ َ
ـ
َّ ّ َ
َْْ َ َ َ ْ
َ
َ ُ
ان ب َّ
ص َّضن ُه ال َػ َم ُل)
الخ َد ِليَ ،ول ٌِ ًْ َما َون َغ ِفي الهل ِب و
الخ َم ِ ّجي َوَل ِب
ِإلاًم ِ
واجە :باوەڕ بە زۆػگەزىاؾتن و جەمەهايغصن هییە ،بەڵٍى بغیخییە
لەوەی لە صڵضا حێگيرصهبێ و يغصەوە صەیؿەملێجێ .پێؿەمبەع صلی هللا
غلیه وؾلم لە بەعػجغیً پلەی وانیػیضا بىوە يە ئەمەی قەعمىوە.
ؾەعمایەی ڕاؾخەنیىەی ئەو ویؿخە پايە بغیخییە لە هێزی
بەعبەعەًاهێٌغصوی ئاعەػووەًاوی هاوەوە (هەواو هەوەؽ) و زۆڕاگغجً
بە عووی قەڕزىاػیی صەعەوە (هێزی ػاؾىوث) .ؾەیغی ئەمە _واجە
ویؿتی پاى بە جەنها_ قلؿێٍی نەڵب هاهێجێ! هەمىو حىاهیەيەی
هاگاجە بڵهێٍی ؾەع ئاو! يە بە قىویەى صەجەنێذ و ئاؾەواعێک بەجێ
هاهێڵێذ !!
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لەبەع ئەمەیە يە ئیؿالم بە ویؿتی پاى بە جەنها ڕاػیىەبىوە ،بەڵٍى
صاوایٌغصووە يە يغصەوەی چاى هاوڕێی ویؿخە پايەيە بێذ .نىعئان
هەع يە قەعمىویەحی﴿ :الظًً آمىىا﴾بە جەنها هەيهێىاوەجەوە ،بەڵٍى
﴿و َغم ُلىا َّ َ
هەمیكە َ
اث﴾ ی لەگەڵضا هێىاوەجەوە ،واجە ئەواهەی
الص ِالخ ِ
ِ
باوەڕیانهێىاوەو يغصەوەی چايیان يغصووە ..
يەوابىو ئەوەی لە صڵضا حێگير صهبێذ و يغصەوە صەیؿەملێىێذ ،ئەمە
صاوايغاوەيەیە ،ئەمەقە يە لەگەڵ ؾغوقتی بىون و گەعصوون و
ژیاوی ػیىضەوەعاهضا صهگىهجێذ.
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سوملاهدین ویس یت پاك
یەيێٌیتر لەو بەڵگەهەویؿخاهەی مىؾىڵماهاوی یەيەم جێی
گەیكدبىون صەعباعەی ئیؿالم :هەوڵضان و جێٍۆقاهە بۆ چەؾپاهضوی
ئیؿالم لە حیهاوی وانیػضا ،چىهٌە صڵىیابىون يە هە ئاواث و هە
زـۆػگەزىاؾتن ئەو مەبەؾخە هاهێيىەصیی.
لە َلیەيەوە لەگەڵ ڕەوقتی قەزسخی زۆیاهضا لە ًاعصابىون ،لە
َلیەيیترەوە لە وانیعی ماصصیی ًۆمەڵەی ئیؿالمی و صەوڵەجەيەیضا.
يەؽ لەو مىؾىڵماهاهەی یەيەم باوەڕی واهەبىو يە جەنها ویؿتی پاى
صەیٍاث بە مىؾىڵمان ،لەًاجێٌضا يە يغصەوەًاهیصخی پێچەواهەی
قەعماهەکاوی ئیؿالم بً ،چىهٌە زۆ زىا يە ئاگاصاعی صڵ و
صەعووهەًاهە ،ئاگاصاعی هەمىو ویؿدێٍی پاًی قاعاوەقە ،وەهایان
هەؾخٌغصبىو يە ویؿذ و يغصەوە صووڕووی یەيكتن .هیچیان بێ
ئەویتریان ؾەهگی هییە .ویؿتی پاًی بێ يغصەوە هەػۆکەو هیچ
ؾەعمایەیەًی لە حیهاوی وانیػضا هییە ،کغصەوەی بێ ویؿتی پايیل
کغصەوەیەًی ووهبىوە ،چ لەؾەع ػەمين ،چ لە ئاؾمان! چىهٌە زىای
گەوعە هیچ کغصەوەیەًی هاوێ لەبەع ڕەػامەهضی ئەو هەيغابێ ،ئەمەیە
ماهای ویؿتی پاى ..زۆ هەع پێىەعە ػەمیيیەًان پىوچی ئەو يغصەواهە
صەزەهەڕوو يە بۆ زىا هەبىون!
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يەؽ لە مىؾىڵماهاوی یەيەم وا جێىەگەیكذ يە صەجىاوێ هەع بە
هییەحی پاى بێخە عیؼی مىؾىڵماهان ،لەو عواهگەوە کە زىای گەوعە
ئاگای لە صڵەًاهەو بە گىێغەی ئەو صڵپايییە خؿاباحی بەهضە صهًاث!
لەوَلوەف حڵەوی بۆ ئاعەػووەًاوی قلٌغصبێذ و جێٌەڵیان بىوبێذ!
وەى هەڵپەيغصوی جەماغٍاعیی و صەؾٌەوججی خەعام و لەػەحی خەعام،
یان صەؾدىىناهضن لە زێرو زێراث و زۆگغجىەوە لە جێٍۆقان و
زۆهەصاهە بەع هاڕەخەجحی و ًۆؾپەًاوی ؾەع ڕێ! یان زۆ زؿدىە گەڵ
جەوژمەًاوی ًۆمەڵگە ،بۆ ًىێی صەبەن با بیبەن! صەیسەهە ؾەع
يەڵٌەڵەی چ بيروباعوەڕو ڕێباػێَ ،یان صابىهەعیدێَ با بیسەن! یان با
بیٌەن بە ئەهضامێٍی ئەو ًۆمەڵگە حاهیلییەی ئەم بە خؿابی زۆی
بۆ گۆڕیجی هاجبىو! هەمىو ئەم جەهاػوَلهە لەبەع زاجغی ئەوەی جىوشخی
صەعصەؾەعی هەیاث ،یان بۆ ئەوەی پێی هەڵێن صوايەوجىوە! یان جا پێی
بڵێن پێكٌەوجىوزىاػە!! هەع لەبەع ئەوەی _لە خؿاباحی زۆیضا_ زۆی
هەزاجە جاڵىيەی ئاػاعو يێكەوە ،ئاػاعی حەؾخەیی بً وەًى ًىقتن و
ػیىضان و عاوهان و بێبەقٌغصن ،یان ئاػاعی صەعوووی بً وەى جاهەو
جەقەعو گاڵخەيغصن پێی !
مىؾىڵماهاوی یەيەم لە حێی ئەم هەؾخە بەػیىوە ،بە پێچەواهەوە
نەهاغەجیان هەع لەؾەعەجای باوەڕهێىاهەيەیاهەوە بەوە يغصبىو يە
باوەڕهێىاهیان بە ئیؿالم یەغجی عاپەڕاهضوی یەيؿەعیی لە ژیاوی وانیعی
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زۆیاهضا .یەغجی بە ئیؿالمیٌغصوی هەڵؿىيەوث و عەقخاعو مامەڵەی
ڕۆژاهەیان لەگەڵ هەمىو يەؾێٌضا .ئیتر چی صێخە ڕێی ئەم زۆ بە
ئیؿالمیٌغصهەیان با بێذ! لەوە بێبايبىون ..ئەوان هەع لە یەيەم
هەهگاوی مىؾىڵماهبىوهیاهەوە صهیاهؼاوی يە ئەعيێٍی ؾەعقاهیان
ئەوەیە يە صەبێ ئەم ًۆمەڵگەیەی زۆیان بٌەهە ئیؿالمی .ئیتر لە ڕێی
بە ئیؿالمیٌغصوی ئەم ًۆمەڵگەیەی زۆیاهضا چییان صێخە ڕێ با بێذ..
لێرەصا ڕاؾدیەى هەیە پێىیؿخە ؾەعهجێٍی ووعصی بضەیً ..ئەویل
ئەوەیە يە صەعوووی مغۆڤ هەمىو ًاجێَ هەع لەؾەع بەعهامەو
پڕۆگغامەيەی زۆی حێگير هابێذ ،هاقخىاوێ هەمىو ًاجێَ وەًى یەى
عووەوڕووی صژواعیەًاوی ؾەعڕێی ببێخەوە .چىهٌە حاعی وا هەیە
َلواػصهبێذ ،ووعەی صاصەبەػێذ ،صەڕوزێذ!! بۆیە زىای گەوعە
وؿا ُن َ
صەعباعەی مغۆڤ صهقەعمىێَ :
﴿و ُزل َو ْإلا َ
ط ِػ ًُكا﴾ اليؿاء88/
ِ ِ
واجە مغۆڤ َلواػ صعوؾخٌغاوە ..زىای پەعوەعصگاعیل ئاگاصاعی َلواػیی
بەهضەًاهێتی ،بۆیە ئەگەع يەوجً و هەؾخاهەوە ،ئەگەع هەڵەیان
يغصو ڕاؾدبىوهەوە ،ئەگەع

ؾەعپێچیاهٌغصو جۆبەیاهٌغص ،بەو

مەعحەی بەعصەوام هەبىوبً و لەؾەع جاواهٍاعیی ؾىوعهەبىوبً،
َ َ َّ َ َ
ُْ
﴿و َّ ُ
وەعیاهضەگغێخەوە ،وەى صهقەعمىێَ :
ًً ِبطا
ّٰللا ًُ ِد ُّب امل ْخ ِؿ ِىين .وال ِظ
ُُ
َ َ ُ َ َ ً َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ ْ ْ َ
اؾ َخؿك ُغوا ِلظه ِىب ِه ْم َو َمً
قػلىا ق ِاخكت ؤو ظلمىا ؤهكؿهم طيغوا ّٰللا ق
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َ ْ ُ ُّ ُ َ َّ َّ ُ َ
ّٰللا َول ْم
ٌؿ ِكغ الظهىب ِبَل
غیمغان035 /واجە :زىا
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َ
َ ُ
َ َ
ًُ ِص ُّغوا َغل َٰى َما ق َػلىا َو ُه ْم ٌَ ْػل ُمىن) ئالی
پیاوچاًاوی زۆقضەوێ .هەعوەها ئەو

يەؾاهەف يە يە ئەگەع گىهاهێٌیاهٌغص یان ؾخەمێٌیان لە زۆیان
يغص ،زىایان صێخەوەیاصو جۆبەصەيەن و صاوای لێبىعصن لە زىای
گەوعە صەيەهەوە ،چىهٌە لەوە صڵىیان يە يەؽ ؾەیغی زىای گەوعە
هییە لە جاوان و ؾەعپێچی مغۆڤ زۆقببێذ ،بۆیە زێرا پەقیمان
صەبىەوەو بڕیاعصەصەن يە واػ لە گىهاح بێنن و ؾىوعهەبً لەؾەع
يغصهەوەی ،چىهٌە صەػاهً جێهەڵچىوهەوە لە گىهاهان صوای جۆبەيغصن
ػیاوی گەوعەی پێىەیە.
بەاڵم لێرەصا حیاواػیەًی گەوعە هەیە لە هێىان ئەم ڕاؾخییەی يە لە
ژیاوی مغۆڤضا بڕیاعی لەؾەعصعاوەو لەگەڵ ئەو گىماهبرصهە ؾاویلٌەیە
بەوەی يە گىایە جەنها ویؿتی پاى بۆ ژیان و بۆ ئیؿالمەجیل بەؾە!!
چىهٌە زىای گەوعە يە جۆبە لە بەهضەًاوی وەعصەگغێ و بەػەییصخی َلیە
زۆی بڕیاعیضاوە ،بۆ ئەو يەؾاهەی يە لەو ًاجاهەی جێضەًۆقً بۆ
گۆڕییجی ویؿتی پاى بۆ کغصەوەی وانیعی بەعهەمهێىەع ،حاعی وا هەیە
صەيەوهەهەڵەوە ،یان حاعی وا هەیە لەو ڕێگەصا لە جێٍىقان ؾاعص
صەبىەوەو ووعە بەعصەصەن ،بۆ ئەماهەیە! ئەویل بەو مەعحەی پكدێجی
جێٍۆقان قلىەيەهەوەو بەعصەوام هەوڵی چاعەؾەعيغصوی زۆیان
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بضەن ،هەى پاڵی لێبضەهەوەو صەؾذ بىێىە ژووعؾەعیان و چاوەڕواوی
لێسۆقبىووی زىای گەوعە بً!!
هەزێر ئەو لێبىعصهەی زىای گەوعە بۆ ئەواهەیە يە لە ڕووی
هەػاهیىەوە هەڵەیەى صەيەن و صوایی هۆقیاعصەبىەوەو صاوا لە زىای
گەوعە صهيەن وەعیاهبگغێخەوەو لە ڕیؼی بەهضەًاوی زۆی بیاهژمێرێذ،
پاقان زىای بەزكىضەو میهغەبان بەهغەی زۆییان بەؾەعا صەڕێژێذ
و لێیان زۆف صهبێذ ،وەى زۆی بڕیاعیضاوە هەى هەع ئەوەهضە بەڵٍى
بەڵێىیپێضاون يە زغاپەًاهیكیان _صوای ؾەملاهضوی صڵؿىػییەکەیان_
ً
بۆ بگۆڕێ بە چايە ،وەى صەقەعمىێ﴿ :ب ََّل َم ًْ َج َ
اب َو َآم ًَ َو َغ ِم َل َغ َمال
ِ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ّٰللا َؾ ِّ َئاته ْم َخ َؿ َىاث ۗ َوًان ُ
صال ًخا َق ُإ ََٰولئ ََ ًُ َب ّض ُُ َّ ُ
َ
ّٰللا ؾك ً
ىعا َع ِخ ًُما﴾
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
الكغنان 71/واجە :مەگەع ئەو يەؾەی يە پەقیماهضهبێخەوەو
باوەڕصەهێـىـێذ و ًاعو کغصەوەی چايە صهًاث ،ئەواهە زىای گەوعە
زغاپەًاهیكیان بە چايە بۆ صەگۆڕێخەوە ..زىاف بە بەػەیی و
لێبىعصەیە.
مىؾىڵماهاوی یەيەم هەعگيز وا لە ماهای

ئیؿالمەيەیان

جێىەگەیكدبىون يە صەجىاهً _ماصام ویؿتی پايیان هەیە_ واػ لە
ًۆمەڵگەی ها مىؾىڵماوی صەوعوبەعیان بێنن و لێی گەڕێً لە گێژاوی
زغاپەًاعیی و ؾخەمضا قەپۆلبضاث! با لێكیاهەوە صووعبً ،با
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َلصاهەيەی ئەوان جێٌەڵ بەماهیل هەبىو بێذ! بەڵٍى واجێگەیكدبىون
يە صهبێ هەوڵی گۆڕیجی ئەو ًۆمەڵگە زغاپەًاعو زىاعوزێچە بضەن و
بیاهگۆڕن بۆ ًۆمەڵێٍی مىؾىڵماوی صاصپەعوەع ،يە باوەڕیان بە زىای
گەوعە هەبێ و لە ؾىىوعی ئەو پڕۆگغامە زىاییەی بۆیان صاهغاوە
صەعهەچً ،ئەگیىا ئەمان بە مىؾىڵماوی جەواو هاژمێرڕێً! بۆیە
حیهاصەيەیان (جێٍىقان لەپێىاوی بەعػيغصهـەوەی وقەی زىای
گەوعە) ،بىو بە یەيێَ لە بەعهەمە صەؾٌەوجەًاوی ئەم
هەؾخٌغصهەیان بەو بەڵگەهەویؿخەی جێگەیكتن لە ماهای ئیؿالم..
ئیؿالم بغیخییە لە بؼوجىەوە .بؼوجىەوە لە هادی صەعوون و لە
گۆڕاهٍاعیی وانیػضا ..ئەم غەنیضە ئیؿالمییە هەعگيز لە جىاهایضا
هەبىو لە صەعووی مىؾىڵماهاهضا حێگير ببێذ ،ئەگەع هەگۆڕایە بۆ
بؼوجىەوەیەًی گۆڕاهٍاعیی وانیعی ژیاوی ًۆمەڵگەيە (بە ًاقغو
مىؾىڵماهیەوە)! ئەم هەؾخە بىو ،يە ووعصە ووعصە بىوە هۆًاعی
پەیابىووی ئەو ڕووصاوە مێژوییەی لە ًۆمەڵگەی یەيەمی مىؾىڵماهضا
هاجەًایەوە ،يە ئیؿالم صعوؾدیٌغص ،يە بغیتی بىو لە چەؾپاهضوی
ئەم ڕاؾخییە ئیمیاهییە لە هادی صەعووی ئەو ًۆمەڵە يەمەی
مىؾىڵماهاهضا ،ئەواهەی يە پێؿەمبەعی زۆقەویؿذ ملسو هیلع هللا یلص پەعوەعصەی
يغصبـىون ،يە زێرا ڕاؾدیەيە جەقەهەی صەيغصو لە صەعوووی ئەواهەوە
بەعەو ًۆمەڵی زىاعوزێچی صەوعوبەعیان هەڵمەحی بە ئاواحی گۆڕیً و
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بەهێزيغصهیان صەبغص ،جا ئەواهیل لەو صەعوهە گىمڕایاهەی ًۆمەڵگە
هەقامیەيە ،عػگاعبکاث ..بە ئاواحی ڕێىماییٌغصهیان بەعەو ئەو یاؾاو
صەؾخىوعە صاصپەعوەعییەی قەعیػەحی

ئیؿالم ..بە ئاواحی

بەعػيغصهەوەی ئاؾتی عێؼیان بۆ ئاؾدێَ قایاوی مغۆڤ بێذ ..ئاوا
يەوجىە جێٍۆقان و ڕێىماییٌغصهیان لەبەع ڕۆقىایی ڕێىمایی زىای
گەوعەو ػاهیاعییە همىوهەییەيەی ڕەوقتی پێؿەمبەعی قەعماهضە صلی
هللا غلیه وؾلم جا ؾەعهجام ؾەعيەوجً ..
ؾەعيەوجً ،چىهٌە صەیاهىیؿذ ؾەعيەون ،بەعصاوام جێضەًۆقان
بۆ ؾەملاهضن و چەؾپاهضوی ویؿتی پاى _بەکغصەوەی هەؾخپێٌغاو_ لە
حیهاوی وانیػضا ،صوای ئەوەی لە حیهاوی صەعوهیاهضا صەیاهچەؾپاهض،
لەبەع ئەوەف بىو ئاوا بە مىؾىڵماوی هەڵبژاعصە صعاهە نەڵەم!!!
****
یەيێٌیتر لەو بەڵگەهەویؿخاهەی مىؾىڵماهاوی یەيەم هەؾدیان
پێٌغصبىو ،ئەوە بىو يە ًۆمەڵگەی مىؾىڵمان صەبێ لەؾەع
قەعیػەجەيەی زىا صابمەػعێذ ،مىمٌين هییە بەهیچ قێىەیەى
بەپێی ؾەیغی ئەم قەعیػەجە زىاییەً ،ۆمەڵگەی مىؾىڵمان بێخە
ًایەوە ،چىهٌە جەنها ئیؿالمە بخىاوێ مىؾىڵمان پەعوەعصەبٍاث و
ًۆمەڵگەیەًی یەيگغجىوویان لێ پێَ بهێىێذ.
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بەم قێىەیە ًۆمەڵگەی ئیؿالمی صعوؾدبىو ،ئەمەف یەيەم
هیكاهەی هاؾیىەوەی ئەم

ًۆمەڵگەیە ،يە بە هۆیەوە لە

ًۆمەڵگەًاهیتر حیاصەيغێخەوە ..هەع يەؾێَ لە مێژووی ًۆڵیبێخەوە،
لە مێژووی ئیؿالمضا هەؾتی بەم هیكاهەیە يغصوە ،يە لەؾەع ئەو
بەڵگەهەویؿخە صامەػعاوە .جەهاهەث ڕۆژهەاڵجىاؾەًاهیل! ئەواهەی
يە چاویان بڕیبىوە ئەو بىاؾە صەؾخىوعییە! ووعصەکاعاهە ئەم بىاؾەیان
هاسخی بە ئىمێضی هەڵخەکاهضوی ،جا لەو عێیەوە بخىاهً ًۆمەڵگە
مىؾىڵماهەکە لە قەعیػەجەيەی حیابٌەهەوە! جەهاهەث ئەو
ڕۆژهەاڵجىاؾاهە لە زەڵٌیتر ػیاجغ هەؾدیان بە گغهگی ئەو زاڵە
يغصبىو ،صهیاهؼاوی قەعغەحی ئیؿالم بۆ صامەػعاهضوی ًۆمەڵگای
ئیؿالمی چەهض پێىیؿخە .ئەوەجا (حب)ی عۆژهەاڵجىاؽ لە يخێبەيەی
صا (ئاڕاؾخە هاوچەعزەًاوی ئیؿالم)Gibb. in Islam modern trends
صەڵی( :حۆعی ئەو ًۆمەڵگایە يە ًۆمەڵەیەى بۆ زۆیاوی پێٌضێنن لە
بىەڕەجضا لەؾەع بيروڕایان بەعامبەع ئەم گەعصوهەو مەبەؾذ لە
صعوؾدبىوهحی صەوەؾخێذ .هەعوەها بەعامبەع جێ و ڕێی صەعوووی
مغۆڤایەحی جێیضا .ئەمەف جیۆع َ(هظغیه)یەيە يە زەڵٍی بە جەواوی
ڕاهاجىون لەؾەعیی ،جەهاهەث کڵێؿاف بەعصەوام هەقخە بە هەقخە
صەیڵێخەوە! بەاڵم لەواهەیە ئیؿالم جايه ئایين بىوبێذ يە ػۆع بە
پەعۆقەوە ئاماهجی صعوؾخٌغصوی ًۆمەڵگایەًی لەؾەع بىەماکاوی ئەو
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بيرو باوەڕە گغجبێخەبەع ،جەنها ڕێباػیصخی بۆ هێىاهەصیی ئەم مەبەؾخە
هەع قەعیػەجەيەی زۆی بىوە .
هەعوەها گغۆهیباوم لە يخێبەيەی صا (ئیؿالم Von Grunebaum.
 )Islamصەڵێ( :ئەو ئیكەی يە ًۆمەڵەی صیان (مەؾیخی)یەًاوی یەيەم
بە صەیەها ؾاڵ هەوڵیان صەصا جێیبگەن ،مىخەممەص صلی هللا غلیه
وؾلم لە صوای چەهض ؾاڵێٍی يەم هەؾخیپێٌغص ،ئەویل ئەوە بىو
ماصام ویؿتی زىا وایە يە ژیاوی صهیا ماوەیەى بسایەهێذ ،يەم بێ یان
ػۆع ،بە پێىیؿتی ػاوی لەو ماوەیەصا ًۆمەڵەی زۆی (مىؾىڵماهەًان)
لـەگـەڵ ئەو قەعماهە ئاؾماهیەی بە ؾغوف (وەحی) بۆی هاجەزىاعەوە
جەقاغىلێٍی جەواو بٌـەن .بۆیە بيیاجىاوی ًۆمەڵگەیەًی جایبەحی بىوە
زىلیای ؾەعیانً .ۆمەڵگەیەى يە صەعباعەی هەمىو َلیەًی ژیان عای
ؾەعبەزۆی زۆی هەبێذ .ئەمەف لەبەع ؾێبەعی زىاصا بىو
(مەبەؾتی لە ژێغ ؾێبەعی قەعیػەحی ؾغوشخی زىاییضا بىو) يە ببىوە
ئاماهجێٍی گغهٍی ًۆمەڵەيە ،هەع لە یەيەم بيريغصهەوەوە هەجا مغصن
(واجە بە قێىەیەى يە وەى چۆن هەمىو بابەجێٍی بيرو هۆشخی
مەغىەوییاوی صەگغجەوە ،ئاواف هەمىو بابەجێٍی ڕەوف و ماصصیكیاوی
صەگغجـەوە) هیچ حیاواػییەيیصخی هەهێكذ لە هێىان بەها پيرۆػەًان
(املهضؾاث) و بەها صهیاییەًاها .ئەمەف بەوەی يە ًۆمەڵگەيەی
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لەؾەع ئەوە پەعوەعصەيغص يە ووعصجغیً و بچىيتریً َلیەوی ئەم ژیاهەو
عۆژی صوایی بە پەیىەؾتی ئاییجی پێٌەوە بەؾتراون ،يە لەًاحی
حێبەحێٌغصوی هەع ًاعێٌضا _هەع حۆعێَ بێذ_ چەهض مەعاؾیمێَ
بۆ جەواويغصوی پێىیؿدبىوە .بەم ڕێگایەف جا ڕاصەیەًی ػۆع ،بىەماًاوی
زىوڕەوقذ بىون بە باوەڕی ئاییىحی و هەعیتی ًۆمەاڵیەجحی! ئیىجا
یاؾای ووعصجغیً ًاعوباعیصخی بە قێىەیەًی ػۆع بەعػ بۆ زؿخەڕوو! يە
هەع لە بەڵگە ئاییيیەًاهیەوە وەعگيرابىون! وە هەبێ جەنها ژیاوی
جايەًاوی ًۆمەڵ پێىیؿذ بىوبێ بگۆڕێ بۆ ًۆمەڵە ًاعوباڕێٍی ڕێَ و
پێَ يە زىا صاوایضهًاث ،بەڵٍى هەمىو ًۆمەڵگەکە پێىیؿدبىو
بگۆڕێ بۆ ئیؿالمی! بـۆیـە صەوڵەث و ؾىپاو زەػێىە (بەیخىملاُ) لە
بيرو هۆشخی مىؾىڵماهاوی یەيەمضا ببىوە صەوڵەحی زىایی ،ؾىپای
زىایی ،زەػێىەی زىایی.
ۆلكێرص ًاهخۆڵ ؾمیذ لە يخێبەيەیضا (ئیؿالم لە مێژوی
هاوچەعزضا  )Islam in modern Wilfred Cantwell Smithلە
پێكەيییەيەیضا صەڵێ( :ئەگەع هیكاهەی حیايغصهەوەی حیهاوی
ئیؿالمی ئەوە بێ يە ئیؿالمییە ،ئەوا ئێمە بەم هىوؾیىەمان هەوڵێٍی
ڕووهٌغصهەوەی ماهای ئەم ڕاؾخییە صەصەیً) ،ئیىجا لە َلپەڕە  86و 87
لە (بەشخی ئیؿالم ومێژوو)صا صەڵێ( :مێژووهاؾان _لە بابەث ئەم
ئاییىەوە_ جێبیجی صەعيەوجً و باعوصۆدی جایبەحی ًۆمەڵگایەيیان لە
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ئیؿالمضا يغصووە ،ئەوەی يە ئاقٌغایە ئەوەیە يە ًۆمەڵگەی
ئیؿالمی پەیىەهضییەًی ػۆع ئاقٌغایان لە هاو یەيترا هەیە ،ئەو
پەیىەهضییەف ػۆع بەعػە ،گەلێَ يەؽ هەؾدیان بەوە يغصووە يە
ًۆمەڵ (ًۆمەڵی ئیؿالمی) جەنها ًۆمەڵێٍی ًۆمەاڵیەحی هين ،بەڵٍى
ًۆمەڵێٍی ئاییىين و ئایين و صەوڵەجیل یەى بابەجً .ئەگەع ووقەی
ئایين و صەوڵەجە ڕۆژئاواییەيەی زۆماهمان بۆ بەًاعهێىا ،ئەگەعچی
هەگىهجاویكە بۆی ،چىهٌە ًۆمەڵی ئیؿالمی وەًى ًۆمەاڵهیتر هییە،
يە پەیىەهضی هێىاهیان هەع ئەوەهضە بێذ يە لەؾەع چەهض
زىوهەعیذ و وەَلئێٍی جایبەحی صعوؾدبىوبێذ ،یان بە چەهض حۆعە
زىوڕەوقذ و یاؾایەًی بەهێزو ڕەوقتی بەعػو غەنیضەیەًی جایبەحی
پێٌەوە بەؾغابىەوەو بەؽ .ها ،هەزێرً ،ۆمەڵگەی ئیؿالمی هەع
ئەوەهضە هییە ،بەڵٍى ػیىضووییەًی جێضا بەصی صەيغێ يە هەڵهىاڵوی
نەهاغەجێٍی قەزؿییە ،نەهاغەجێٍی ئاییجی وا يە ًڵپەو بڵێؿەیەًی
بەجیجی لە صەعوووی هەع یەيێَ لە ئەهضامەًاوی ئەم ًۆمەڵەیضا هەیە،
صەجىاهين بڵێين يە ئەم ًۆمەڵگایە (یان ئەم ًۆمەڵە) بغیخییە لە
همىوهەیەًی ػۆع بەعػی ئاییجی ،يە ووقەی ئاییيیەيە بەًاعصەهێىم
هەع بە ماهای جاى و پايیەيەی پێكىو بەًاعیضەهێىم وەى لە مەوبەع
باؾمٌغص .ئەگەع بڵێين غەنیضە یان ڕژێمێٍی زیۆلۆجی (عژێمێَ يە
لەؾەع بىاؾەی ئاییجی صامەػعابێ) بغیخییە لە غەيؿٌغصهەوەو
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بغیهەصاهەوەی نەهاغتی ژیغیی و باوەڕهێىاوی قەزسخی _وەًى يە لە
ػۆع خاڵەجضا بەجایبەحی لە صیاهێتی (مەؾیدەجضا صەعصهيهوێ_ ئەو ًاجە
صهجىاهين بڵێين ڕژێمی ًۆمەاڵیەحی ئیؿالمحی (بە هەمىو قێىەی
چاَليییەًاهیەوە) بغیخییە لە صەعبڕیجی باوەڕی قەزسخی مىؾىڵمان ،لە
قێىەیەًی کغصەوەیی وانیػیییا.
پێىیؿدىاًاث لەوە ػیاجغ صەقی نؿەی ڕۆژهەاڵجىاؾەًان وەعبگغیً و
قىێً نؿەیان بٌەویً .بەاڵم ئەوەی صهمهوێ لێرەصا بیڵێم ئەوەیە،
يە ئەو ڕۆژهەاڵجىاؾاهە هەمىویان یەى ؾیكەحی گەوعەی جێگەیكتن
لە ئیؿالم و مێژوەيەیان زؿخەڕوو ،ئەویل ئەوەیە يە ًۆمەڵگەی
ئیؿالمحی ،پەعوەعصەيغاوی غەنیضەی ئیؿالمییەو لەؾەع بىاؾەی
ئەو صامەػعاوە ،بە حۆعێٌە ،يە ًۆمەڵگايە لە غەنیضەيەی
حیاهايغێخەوە ،ئەمەف لە کغصەوەو زىوڕەوقتی مىؾىڵماهاهضا
صەعصهيهوێ ،يە غەنیضەو قەعیػەحی ئیؿالم پێٌهێىەعیان بىون،
ئەمەف بەو قەعیػەجەیە يە هەمىو ًىهجی ژیاوی گغجۆجەوە .صیؿاهەوە
ئەمە وەًى ووجمان یەيێٌە لە بەڵگەهەویؿخەًاوی عواهگەی
مىؾىڵماهاوی یەيەم ،صەعباعەی جێگەیكتن لە ئیؿالم ،يە بىووی
ئیؿالم بێ ًۆمەڵگای مىؾىڵمان هیەو هاقێذ ،هەع وەًى يە
ئیؿالمەيەف بێ جێٍۆقاوی عاؾخەنیىەی هەمىو جايێٍی مىؾىڵمان
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بۆ صامەػعاهضوی ًۆمەڵگایەى لەؾەع بىاؾەًاوی يە قەعیػەحی
ئیؿالم زۆی بۆی صاڕقخىوە ،بىووی هییە ..

محمـد كطب

51

ئیسالم پڕۆگرامی ژایهو
یەيێٌیتر لەو بەڵگەهەویؿخاهەی مىؾىڵماهاوی یەيەم هەؾدیان
پێٌغصبىو ،ئەوەبىو يە قەعیػەحی ئیؿالم صەؾخىعێٍی گكخگيرەو
هەمىو ًىهجی ژیان صهگغێخهوه ،عای زۆی لەؾەع هەمىو چاَليیەًاوی
مغۆڤ هەیە ،يە لەم ؾەع ػەمیىەصا صەیىىێىێذ.
هەعگيز وا جێىەگەیكدبىون يە ئیؿالم بغیتی بێ جەنها لە چەهض
پەعؾخيێَ ،یا گىایە چەهض ڕێؿایەيە صەعباعەی ًاعوباعی قەزسخی
(الاخىاُ الصسصیت)ی وەى ژنهێىان و جەاڵنضان و ًۆیلەئاػاصيغصن و
ميراجگغیی ..بەڵٍى هەمىو صهیاهؼاوی يە ئیؿالم لەگەڵ ئەوەقضا يە
ئەم َلیەهاهە صەگغێخەوە ،بغیخیكە لە ڕێٌسؿخجی هەمىو حۆعە
چاَليیەًاهیتری ًۆمەڵگەيە ،يە جايەًاوی لەهاویەيضا صەیٌەن،
ماصام ًۆمەڵگەيە مىؾىڵماهەو لەؾەع ڕێؿاًاوی بيروهۆشخی
ئیؿالمحی و بىەماًاوی بيروباوەڕی ئیؿالمحی صامەػعاوە .يەوا بىو صهبێ
هەمىو ڕەقخاعی يغیً و قغۆقتن و ڕەهىٌغصن و يڕێ و نەعػ ..هەمىو
ئەم حۆعە ؾەوصاو مامەاڵهە (چ مەصەهییەًان بً چ ئابىوعییەًان)
يە لە هێىان جايەًاوی ًۆمەڵ لە هێىیەيضا ،یان لە هێىان جايەًان و
صەوڵەجضا هەن ،صهبێ هەمىوی بە پێی ڕێؿاکاوی قەعیػەحی ئیؿالم
بً ..چىهٌە ئیؿالم یاؾای بۆ هەمىو چاَليیەًی جاًى ًۆمەڵگەو
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صەوڵەث ،لەؾەع بىاؾەیەًی ڕاؾذ و صعوؾذ صاڕقخىوە ..يڕیً و
قغۆقتن خەاڵڵە ،بەاڵم ؾىو (عیبا) خەعامە .قاعصهەوەی يەلىپەُ بە
هیىای گغاهکغصوی ،خەعامە ..ماڵضاگيريغصن ،قـڕوقێڵ ،ػیاصهىوؾیجی
نەعػ ،هەڵسەڵەجاهضن و ؾخەمٌغصن ،يەمٌێكان ،يەمپێىان و
قێىەیتری ئاوا ،هەمىوی هەع خەعامً ،چىهٌە حۆعە ؾامان
ًۆيغصهەوەیەيً يە صەؾخبڕیجی ًۆمەڵگەی جێضایە ..هەعوەها
پاعەؾەعیەيىان و گەهجیىەيغصوی هەع خەعامەو هابێذ ،هابێ پاعە
گيرۆصەی ناؾە بٌغێذ! بۆیە ئیؿالم ػەًاحی لەؾەع ئەو پاعەیە صاهاوە،
يە لە َلی يەؾێَ صەمێىێخەوە .پێىیؿتی پێی هیەو صایىاوە! چىهٌە لەم
عێیەوە خٍىمەث ئاجاج (ئیدیخاج)یەًاوی ًۆمەڵگەيەی حێبەجێ
صهًاث ،ػەًاجەيە صهًاجە پكَ و بەؾەع زەڵٍی يەمضەعامەث و
مىؾخەخەنضا صابەقیضهًاجەوە .بەم قێىەیە بىاؾەی صاصی
ًۆمەاڵیەجحی لەؾەع ئەو عێؿایاهەی لە نىعئان و ؾىهىەحی پێؿەمبەع
ملسو هیلع هللا یلص و بەعپغؾاوی صەوڵەث يێكغاوە ،صاصەڕێژعێذ ..ؾیاؾەحی
خىيمٌغصن و پەیىەهضی جايەًان بە ًۆمەڵەوە ،یان پەیىەهضی هێىان
جايەًان و صەوڵەث ،بەصەم (هص) ی نىعئاوی صیاعیٌغاون و ؾىهىەحی
پێؿەمبەع ملسو هیلع هللا یلص ؾىىوعی بۆ يێكاون ،يە صهبێ گىێڕایەڵی پێؿەمبەع
ملسو هیلع هللا یلص بً ..ئیىجا بىاعیل بۆ ًۆمەڵ يغاوەجەوە يە لە هەعصويیاهەوە
وەعبگغێ و لەؾەع ڕێباػی ڕاوێژيغصن و گىێڕایەڵی ًاعبەصەؾخاوی
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ئیؿالمحی بەًاعبً ،بەو مەعحەی قەعماهەًاوی ئەوان _يە لە یاؾاو
ڕێؿاصا صەعصهيهوێ_ لە گىێڕایەڵی زىاو پێؿەمبەعەيەی ملسو هیلع هللا یلص جێىەپەڕن..
وەًى يە زەلیكەی یەيەم ئەبىبەيغی ؾضصیو زىا لێی ڕاػی بێذ
صوای ئەوەی بىو بە زەلیكە ،ئەو ؾیاؾەجەی لە یەيەم ووجاعیضا

َ َ َ ْ ُ ه َ َ َر ُ َ ُ َ َ َ َ ُ
ئاقٌغايغص ،يە قەعمىویَ ( :أط ُ
ص ْيت
يعى ِوي ما أطعت َّللا و سىله ،ف ِإذا ع
ِ
هَ َ َ ُ َ ُ ََ َ َ َ
َ ُ
اعة ِلي َعل ْيك ْم)  0واجە :گىێڕایەڵییم بکەن لەوەی يە مً
َّللا ورسىله فَل ط

گىێڕایەڵی زىای جێضا صەيەم ،ئەگەع لە قەعماهێٍی زىاصا یان لە
قەعماهێکی پێؿەمبەعەکەیضا ملسو هیلع هللا یلص ؾەعپێچمٌغص ،ئەوا بۆجان هەیە
ملکەچم هەبً و گىێڕایەڵییم هـەيەن .ئەم ووجەیەف بەڵگەی
َ َ ََ
اغت
چەؾپاهضوی قەعمایكخەيەی پێؿەمبەعە ملسو هیلع هللا یلص يە صهقهعمىێ (َل ػ
َُْ
َ ْ َ َّ
ّٰللا َغ َّؼ َو َح َّل) 8واجە :گىێڕایەڵی بەهضە لە
ِملسلى ٍم ِفي مػ ِصُ ِت ِ
قەعماهێٌضا کە جاوان و ؾەعپێچحی قەعماوی زىای جێضا بێذ ،هايغێذ.
یاؾا حیىائیەًان لە ئیؿالمضا چەهض صەنێٍی صیاعیٌغاون ،وەى
قێىەی ؾؼاصاوی ػیىاًاعو بٍىژو صػو قەعابسۆعو هەڵگەڕاوە لە
 0ؾيرة ابً هكام /ؤوُ زؼبت ؤبي بکغ( ،)841/4ابً نخیبت :غیىن لازباع
(.)834/8
 8هىوؾەعی بەڕیؼ هىؾیىێتی (عواه ؤخمض والخاکم) عاؾخە :ئەخمەص (،)66/5
ػەبەعاوی ( )04808قێذی ئەلباوی عخمەهللا لە (ؾلؿلت لاخاصیث
الصخیدت)079/صا صەقەعمىێ :ؾەخیدە.
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ئیؿالم و جاواهییتر لەؾەع ػەمين ،يە صەوڵەث و ًۆمەڵگەی ئیؿالمی
هاجىاهـێ لە ؾەملاهضن و چەؾپاهضوی ئەو ؾؼایاهە َلبضا ،خەجمەن هەع
صهبێ ڕایاهپەڕێىێذ .ئەمەف لەبەع عۆقىایی ڕاڤەی جیۆعو کغصەوەیی
ؾىهىەحی پێؿەمبەع ملسو هیلع هللا یلص وەى (اصعئوا الخضوص بالكبهاث) 0واجە :ئەگەع
گىماهخان هەبىو لە ئەهجامضاوی جاوان ،واػ لە حێبەحێٌغصوی ؾؼاًان
بێنن .یان بە وەعگغجىەوەو نبىوڵٌغصهەوەی جايێٍی جاواهباع ،لە
ًۆمەڵگە ئیؿالمیەيەصا ،هەع بەوەهضەی يە جۆبە لەو جاواهەی صەکاث
يە يغصوێتی و پەقیماهضهبێخەوە ،ؾؼاکەی لەؾەع هاچەؾپێىضعێذ،
بۆ ئەوەی صەعگای ژیاوی بەزخیاعی بەجاواهٌغصهێَ لێ صاهەزغێذ .

8

 0جغمظی ( ،)0484خاکم ( 384/4ژ ،)8063 :بەيهیهی ( ،)338/8ئیبىىئەبی
قەیبە (،)566/9هەعچەهضە هەهضێک لە جىێژەعەوەکان قەعمىویاهە :نؿە
لەؾەع ؾەهەصەکەی هەیە کە ػەغیل بێذ ،بەاڵم ئیبىىخەحەع لە (جلسیص
الخبير) 56/4/صا صەقەعمىێ ؾەخیدە ،ؾەزاوی لە( :املهاصض الخؿىت)51/صا
صەقەعمىێ :ؾەخیدە .هەعوەها بً باػ عخمەهللا.
 8بۆ ػیاجغ قاعەػابىوهذ لە ؾؼا ئیؿالمییەکان و گىهجاوێخییان بۆ هەمىو
ؾەعصەماهێکی ژیاوی مغۆڤایەحی و هێىاهەصیی صاصپەعوەعیی جەواو لە صیاعیکغصوی
هەع ؾؼایەک و عاصەو بڕو چۆهیەحی چەؾپاهضهییضا بڕواهە بەشخی( :الجغیمت
والػهاب) لە کخێبی( :إلاوؿان بين املاصیت وإلاؾالم) و بەشخی (ؤصعئا الخضوص
بالكبهاث) لە کخێبی :نبؿاث مً الغؾىُ ملسو هیلع هللا یلص) کە هەعصووکیان هی هىوؾەعن
عخمەهللا.
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هەعوەها هەعیخە ًۆمەاڵیەجییەًان و صاب و ئاصاب و عەقخاعو ڕەوقتی
ًۆمەڵگەيەو ئاصابی حيسخی جايەًان ..ئیؿالم یاؾای جایبەحی زۆی بۆ
هەمىویان صاهاوەو ڕێپیكاهضەعییان صهًاث ،هەعوەى کە بۆ ئاقخحی و
بغایەجحی و یاعمەجییضان و زۆقەویؿخحی و چايەزىاػیی
عێپیكاهضەعییان صهًاث .ئەماهەف بە یەيەم هیكاهەی ًۆمەڵگەی
زىاوویؿذ صاصەهغێذ ..هەعوەها ئیؿالم ؾىىوعی هێىان ئاقغەث و
پیاوی صیاعیٌغصووە ،ؾغوقتی پەیىەهضییەًاهیاوی لەو ًۆمەڵگە
ئیؿالمیەیضا بەقێىەیەًی ئاقٌغا ڕووهٌغصۆجەوە يە هەمىو
پەیىەهضییەًاوی هێىان لەف و عۆح بگغێخەوە .بۆ همىوهە :مەعجی
قێىەی حلىبەعگی ئاقغەحی صەؾدىیكاهٌغصووە ،لە َلیەيیترەوە ئاصابی
جـێريغصوی ئاعەػوی حيسخی بە قێىەیەى صیاعیٌغصووە ،يە هە ًۆمەڵ
پیـؿببێذ و هە جايیل ئاعەػوەيەی بە بغؾێتی بمێىێخەوە .بەمەف
ژیاهێٍی ڕاؾذ و پاى صەهێنرێخەصی ..ئاوا بەم قێىە حىاهە ،قەعیػەحی
ئیؿالم هەمىو َلیەهێٍی ژیاوی گغجۆجەوە..
مىؾىڵماهاوی یەيەم وا لەم قەعیػەجە زىاییە جێگەیكدبىون ،يە
جەنها ؾەعچاوەی هەمیكەیی ژیان هەع ئەم ئیؿالمەیەو بەؽ ،هیچ
ؾەعچاوەیەيیتری لەگەڵ هیەو بـۆ ڕێٌسؿخجی ًاعوباعی هەمىو ژیاوی
هەمىو مغۆڤ لە هەمىو ؾەعػەمين ،هاقێذ ؾەعچاوەیەيیتری
یاؾایی لەگەڵ بێذ !!
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ئەمەف یەيێٌیتر بىو لەو بەڵگەهەویؿخاهەی باوەڕهێىاوی ڕاؾذ و
پخەو بەزىا ،هێىابىویەصی .ئەگەع وا هەبىایە _و ئێؿخاف لە صڵی
مىؾىڵماهاهضا وا هەبێ_ ئەو باوەڕهێىاهە هیچ ماهاو کاعیگەعییەًی هابێذ
(با لە صڵی مغۆڤضا ڕاؾذ و حێگيریل بێذ) ئەگەع ئەوە بەڕاؾذ
هەػاهێذ يە زىای مەػن زێروزۆشخی مغۆڤایەحی ویؿخىوە ،بۆیە ئەم
قەعیػەجەی بۆ صاڕقخىون و قەعماوی حەزخلێکغاویصخی بەؾەعاصا
صاون يە هەع صهبێ بیهێيىەصیی و ڕایپەڕێنن و بیچەؾپێنن؟ ئەو
يەؾاهەی يە ؾیاؾەحی خىيمڕاهیان بەو نىعئاهە هیە يە َلی زىاوە
هاجىوە ،ئەواهە زىای گەوعە بەًاقغو قاؾو و ؾخەمٍاع صایىاون!
ماهای ڕاؾخەنیىەی باوهڕهێىان بە زىایەحی زىای گەوعە چیە
ئەگەع مىؾىڵمان هەمىو هاوەڕۆًی ئەو يخێبەی زىا بەڕاؾذ هەػاوێ،
يە زىای گەوعە زۆی هاعصوێتی بۆی؟ یا ئەگەع هەمىو یاؾاو بيرو
باوەڕێٌیتری ؾەیغی ئیؿالمی يە لەؾەع (ئاعەػوو هەواوهەوەؽ)ی
چەهض يەؾاهێَ صاڕێـژعاون ،بە حاهیلحی و صژبە نىعئاهیان صاهەوێ؟ يە
صەقؼاوێ ئەم یاؾاصاهەعاهە مىؾىڵماهىين و لە ڕێباػی ئیؿالم
َلیاهضاوە! یان لەو بڕوایەصاهەبێذ يە جەنها قەعیػەجەيەی زىا هەیە
ڕاؾذ بێذ؟ چىهٌە لە ڕاؾخحی و عەوایی زىاییەوە هاجىوە ،يە هە
ؾخەمی جێضایەو هە قىێىکەوججی ئاعەػووی کەؽ و َلیەن و چیيێک..
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ماهای ڕاؾخەنیىەی باوەڕهێىان بە زىایەحی زىای گەوعە چیە ،ئەگەع
مىؾىڵمان وا بێذ بە زەیاڵیضا يە گـىایە ػاوؿتی زىای گەوعە
ؾىىوعێٍی صیاعیٌغاوی هەیەو ػاوؿتی جانیٌغصهەوەًاوی مغۆڤ چايترو
ڕاؾترن ،وەى لە ػاوؿتی زىای گەوعەو قیاوجغن بۆ وەعگغجً و
قىێىٌەوججی؟! یان ماهای ڕاؾخەنیىەی باوەڕهێـىان بە زىایەحی زىای
گەوعە چیە ،ئەگەع مىؾىڵمان وا بێذ بە زەیاڵیضا ،يە گىایە ئەم
قەعیػەجە قغاواهەی پەیىەهضی بە یاؾاًاوی بىون و گەعصووهەوە
هەیە ،جەنها بۆ ئەو ًۆمەڵە غەعەبەی هیىەصۆعگەی غەعەب بىوەو هەع
بۆ ئەو ماوەیە بىوە يە پێؿەمبەع ملسو هیلع هللا یلص لە هێىاهیضا ژیاوە؟! ئەگەعچی
زىای گەوعەف لە نـىعئاهضا صەقەعمىێ يە ئەم ئاییىە بۆ هەمىواهە:
َّ ْ ّ ْ َ
﴿ب ْن ُه َى ِبَل ِطي ٌغ ِلل َػ ِامل َين﴾ الؼمغ 87/واجە ئەم نىعئاهە بەعهامەیەًی
ِ
َ
َّ
اؽ ب َّها َز َل ْه َى ُاي ْم مًْ
َ ُّ َ
ُ
ِ
زىاوویؿدیە بۆ هەمىو حیهاهیاهە ..یان ﴿ًا ؤيها الى ِ
َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َّ
َ َ َُْ َ َ َ ََْ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ
ّٰللا
طي ٍغ وؤهثی وحػلىايم قػىبا ونبا ِئ َل ِلخػا َعقىا ِبن ؤي َغمٌم ِغىض ِ
َ ْ َ ُ ْ َّ َّ َ َ ٌ َ
ُم ز ِب ٌير﴾ الدجغاث 03/واجە :ئەی زەڵٌیىە ،ئێمە
ؤجهايم ِبن ّٰللا غ ِل
ئێىەمان لە هێرو مێیەى صعوؾخٌغصو يغصماهً بە گەُ و هۆػی حیاواػ
جا یەيتری بىاؾً ،بكؼاهً يە بەڕێؼجغیيخان َلی زۆی گەوعە بە
جەنىاجغیيخاهە ..یان وا بڕواهەًاث يە نىعئان هەعچیەًی باؾٌغصووە لە
یاؾاو ڕێىماییٌغصن ،هەمىوی ڕاؾذ و جەواون و گىماوی هەڵەی
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ْ
َ ْ
َ ْ
َ
﴿و ِبال َخ ِ ّو ؤ َهؼل َى ُاه َو ِبال َخ ِ ّو ه َؼ َُ﴾ الاؾغاء 015/واجە :ئەم
جێضاهیە:
نىعئاهەی يە خەنە ،بە خەنىیؿخیكەوە هاعصووماهەجە زىاعەوە ..
ئەم ڕاؾدیاهەف پەیىەهضییان بە ؾغوقتی ئەم بىون و گەعصووهەوە
َ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ
ض ب ْال َخ ّو َول ُخ ْج َؼ َٰي ًُ ُّل َه ْ
لا ْع َ
ـ ِب َما
ك
اث و
هەیە﴿ :وزلو اللـه الؿماو ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
َ
َ َْ َ
ي َؿ َب ْذ َو ُه ْم َل ًُظل ُمىن﴾ الجازیت 88 /واجە :زىای گەوعە ئاؾماهەًان
و ػەمیجی بە خەم و لەؾەع ڕێؿای خەنسىاػیی صعوؾخٌغصووە ،بۆ
ئەوەی هەع يەؽ بە گىێغەی ئەو ًاعو يغصەواهەی صەیٍاث پاصاقذ
یان ؾؼا وەعگڕێخەوە ،ؾخەمیل لە يەؽ هايغێذ ..
يەوابىو ئەوە جەنها مافی ئەو ًۆمەڵە غەعەبە يەمەی هیىەصۆعگەی
غەعەب هیەو جەنها بەو ماوەیەوە هەبەؾتراوەجەوە يە پێؿەمبەعی صلی
هللا غلیه وؾلم جێیضا ژیاوە .زىای گەوعە لە ًۆجا ئایەحی نىعئاهضا يە
هاعصیە زىاعێ بە هەمىو مغۆڤایەحی عاگەیاهض يە ئاییىەکەی بەجەواویی
َ ُ
ْ َْ ْ َُ
ُ َْ
پێگەیاهضوون ،قەعمىوی﴿ :ال َُ ْى َم ؤي َمل ُذ لٌ ْم ِص ًَىٌ ْم َوؤج َم ْم ُذ َغل ٌُْ ْم
ُ َُ ْ َ
ِذ لٌ ُم ِإلا ْؾال َم ِص ًًىا﴾ املائضة 3/واجە :ئەمڕۆ مً
ِو ْػ َم ِتي َو َع ِط
ئایىەيەجاهم بۆ جەواويغصن و هەمىو هیػمەجەًاوی زۆمم پێ بەزكين
و ڕاػیكم ئیؿالم بەعهامەجان بێ.
یان ماهای ڕاؾخەنیىەی ئەو باوهڕهێىاهە بە زىایەحی زىای گەوعە
چییە ،يە قدێَ لەم گىماهاهە بە زەیاڵی مىؾىڵماهضا بێذ؟! یان لەو
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ڕاؾدیاهە پاقگەػببێخەوە يە لەم ئاییىەصا هەن .بەو هەمىو
ئاڕاؾخەيغصن و عێپیكاهضەعێدیەیاهەوە؟ !!
ئەماهە پێچەواهەی باوەڕهێىاوی ڕاؾخەنیىەن .مىؾىڵماوی
باوەڕپخەوی بە هۆف ،ئەماهە هاچىە مێكٌیەوەو زۆشخی هایەون ..ئەوە
چىاعصە ؾەصەیە ئەم قەعیػەجە هاجۆجەزىاعەوە ،بە صعێژایی ئەم
ماوەیە مغۆڤ لە هەمىو حێەًی ؾەعػەمين ،بە هەػاعەها
جانیٌغصهەوەصا ڕۆیكذ و گەلێَ قذ قێربىو و قەلؿەقاهضیكجی،
ئەوەهضەی بۆیٌغا ػاوؿتی ؾیاسخی زىێىض ،يەچی هەمىو حاعێَ هەع
ئەو ئەهجامەی وەصەؾدیضەهێىا ،هەع ئەوەیە يە هەمىو یاؾایەًی
صاهغاوی ػەمیىحی بغیدیە لە هەؾذ و هۆف و بيريغصهەوەی (چیيێَ)
لەواهەی يە خىيمضهيهن ،یاؾاًاهیل لە بەعژەوەهضی ئەو چیىەوە
هاجىون .ئەمەف بە صڵىیاییەوە لەؾەع خؿابی ڕەهجی چیىەًاهیترە،
حاعێَ صەعەبەگ خىيمیٌغصووەو یاؾای بۆ چیجی صەعەبەگ
صاڕقخىوەو (صاصەڕێژێ) ،جا بخىاوێ بەعژەوەهضییەًاهیان بپاڕێؼێذ ،با
لەؾەع خؿابی گەلی ًڵۆڵیل بێذ ..حاعێٌیتر ؾەعمایەصاع خىيمی
يغصووەو یاؾای بۆ پاڕاؾخجی بەعژەوەهضی ؾەعمایەصاعان صاڕقخىوەو
(صاصەڕێژێ) .ئەمیل هەع بە صڵىیاییەوە لەؾەع خؿابی ڕەهجی يغێٍاع
بىوەو صهبێذ .حاعێٌیٌە صیٌخاجىعیەحی پغۆلیخاعیا خىيمی
گغجۆجەصەؾذ ،ئەویل یاؾا بۆ (يغێٍاع!) صاصەوێ و ئەگەع چی هەع
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بەهاویكە ،یاؾای ئەمیل بە صڵىیاییەوە لەؾەع خؿابی چیىەًاهیتری
گەُ صهبێذ!!
لە مێژووی بيری مغۆڤایەجیكضا ئەوەی يە هاجبێذ و خىکمیکغصبێذ
هەع ئەم سخێ بيروباوەڕە بىون ..ئەمەیە يە زىای پەعوەعصگاع لە
يخێبەيەیضا بە صووعوصعێژیی و بە ئاقٌغایی باؾیٌغصووە يە هەمىو
یاؾاو بيرو باوەڕێَ _ؾەیغی قەعیػەجەيەی زىا_ هەمىوی
(هەواوهەوەؽ)ـەو لەگەڵ ئاعەػوی زاوەهەيەیضا هەڵضەؾىڕێذ.
صوای ئەوەف ئەوە چىاعصە ؾەصەیە ئەم قەعیػەجە هاجۆجەزىاعێ و
مغۆڤیل بە هەػاعەها جانیٌغصهەوەصا ڕۆیكذ ،يەچی جانیٌغصهەوە،
زۆی لە زۆیضا ؾەملاهضوێتی يە هەع یاؾاو بيروباوەڕێَ هێنرابێخە
حێی قەعیػەجەيەی زىا ،مغۆڤی جىوشخی هەهامەجحی و صەعصەؾەعیی
يغصووەو ئاؾایصخی لێ هەڵگغجىوەو ًۆمەڵگەی مغۆڤایەحی پاعچەپاعچە
يغصووەو ًۆمەڵێٍی يغصۆجە هۆی هاڕەخەجحی و چەعمەؾەعیی بۆ
ئەواهیتر .ئەمە حگە لەو پكێىییە حیهاهیەی يە هەع لەم چەعزەی
ئێمەصا صوو حەهگی گەوعەی حیهاهحی لە ماوەی چاعەيە ؾەصەیەيضا
صعوؾخٌغص! ئەوە ؾێیەمیل ؾەعەجاجٌێ صهًاث و چاوەػیخەیەحی بۆ
هەلێٍی گىهجاو! هابیجی وا هابیىا هەڕەقەی وێغاهٍاعیی و ًاولٌغصهێٍی
بێئەهضاػە صهًاث ،يە جا ئێؿخا مێژوی مغۆڤایەحی هەڕەقەی وای لێ
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هەيغاوە ..ئەمەف هۆی پؿاهضوی پەیىەهضییەًاوی زێزان و ڕوزاهضوی
عەوقذ و ؾەعگەعصاوی جايەًاوی ًۆمەڵگەیە ،بە صەؾذ حۆعەها
بيروباوەڕی چەوجەوە ..یا ئەم هەمىو هەزۆقیە باڵواهەی صەبینرێً لە
قێخحی و ئاڵۆػیی صەعوون و هۆف و پاڵەپەؾخۆی زىێً و زۆًىقتن،
يە لەوەجای مغۆڤ مغۆڤە جا ئێؿخا ڕێژەی زۆًىقخجی لە هیچ
هەوەیەيضا هەصیىوە وەى لە هەوەی هىێی ئەم ؾەعصەمەصا صیىیەحی!!0

حومكڕاین

 0صەوڵەجاوی ئەؾکەهضهاڤی (صاهماعک و ؾىیضو هەعویج) یەکەمیجی واڵجاوی
حیهاهً لە ئاقتی و ئەمان و صەوڵەمەهضیی و جەهضعوؾتی باف و جەمەن صعێژییضا،
کەچی لە ؾااڵوی قەؾخەکاوی ؾەصەی عابىعصووەوە جا  8106هەع ؾىیض
یەکەمين واڵحی حیهان بىو لە عێژەی ػۆعی زۆکىقدىضا .ئەوە صوو ؾاڵە یابان
بىوە بە یەکەمين واڵحی صهیا لە عێژەی زۆکىقدىضا ،صووەم واڵجیل قیىلەهضایە!
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مىؾىڵماوی یەيەم هەؾدیان بەوە يغصبىو _ئەگەع چی وەًى ئیؿخای
ئێمەف هەیاهكەلؿەقاهضبىو_ يە لە ؾغوقتی مغۆڤضا لە هەمىو
ًاجێٍی ژیاهیضا جىزمێٍی صامەػعاوی هەگۆڕو جىزمێٍی بەعصەوام گۆڕاو
هەیە ،ئەم صوو جىزمەف پەیىەهضییەًی جەواویان بە يیاوی زىصی
مغۆڤەيەوە هەیە .هەؾخیكیان يغصبىو يە قەعیػەجەيەی زىا _يە
هەمیكەییەو بۆ ًۆمەڵگەی مغۆڤایەحی هەمىو چەعزێَ هاجىوە_
ئاڕاؾخەی ئەو صوو جىزمە هەگۆڕو گۆڕاوەی لەزۆگغجىوەو بە
پەیىەؾدێٍی غـەنـیضەیی پـێـٌەوە گغێیضاون .جىزمێٍی هەگۆڕ لەمغۆڤضا
هەیە يە لە خەنیهەجە هەعبىوەًان (الخهائو الاػلیت) وە وەعگيراون،
بۆیە لە هیچ باعوصۆزێٌضا هاگۆڕێً ،چىهٌە لە ویؿتی زىاوە هاجىون:
َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ّ َ ٌ ْ َ
َ َ ً
لا ْ
ض ز ِلُكت﴾البهغة 31/واجە:
اغل ِفي
ع
﴿و ِإط ناُ عبَ ِللمال ِئٌ ِت ِب ِوي ح ِ
ِ
0
پەعوەعصگاعث بە قغیكخەًاوی قەعمىو مً صهمهوێ حێيكیيێَ
لەؾەع ػەوی صعوؾدبٌەم.

 0ئێمە ئێؿخا وقەی حێيكين بۆ زىای گەوعە بەکاعهاهێىين ،کە ئاماژەیەکی
جێضایە بۆ حێگغجىەوەو حێگغێخحی ،بەڵکى وقەی بغیکاعیی بۆ بەکاع صەهێىين کە
پڕاوپڕ مەبەؾذ ئایەجەکە صەپێکێذ وهللا اغلم .چىهکە بغیکاعێخییەکە:
(_0زىاهاؾين _8زىاپەعؾتن _3پابەهضبىون بە قەعیػەث _4هەڵگغججی
باهگەواػ _5صامەػعاهضوی صەؾەاڵحی ئیؿالم و ؾەعوەعێتی قەعع _6صەعهێىاوی
زێروبێری ؾەعػەمين بۆ کامەعاوی مغۆڤایەحی) صەگغێخەوە.

62

محمـد كطب

خەنیهەجێٌیتر ئەوەیە يە هەمىو مغۆڤ لەیەيٌەؾەوە پێٌهاجىون:
ََ
اؽ َّاج ُهىا َ َّب ٌُ ُم َّالظي َز َل َه ٌُم ّمً َّه ْ
﴿ًا َؤ ُّي َها َّ
َ
ُ
ـ َو ِاخ َض ٍة َوزل َو ِم ْن َها
ك
الى
ع
ِ
ِ
ٍ
ً َ
َّ
َػ ْو َح َها َو َبث ِم ْن ُه َما ِع َحاَل ي ِث ًيرا َو ِو َؿ ًاء﴾ اليؿاء 0/واجە :ئەی زەڵٌیىە،
لەو پەعوەعصگاعەجان بترؾً يە هەمىوجاوی لەیەيٌەؾەوە
صعوؾخٌغصووە .
خەنیهەجێٌیتر :زىای گەوعە ئاقغەحی هەع لەم یەيٌەؾەوە (واجە:
هەع لە جىزمی ئەوەوە) صعوؾخٌغصووە ،يە هاوؾەعێتی ،عۆژاهە بە
قێىەی گىهجاو پێٌەوە لەگەڵ یەى عەقخاعو هەڵؿىيەوجضهيهن:
ََ
َ َ َ ُ ّ َّ ْ
ـ َو ِاخ َض ٍة َوزل َو ِم ْن َها َػ ْو َح َها﴾ اليؿاء 0/واجە :ئێىەی
﴿زلهٌم ِمً هك ٍ
هەمىو لە یەيٌەؾەوە صعوؾخٌغصووە ،لەو یەيٌەؾەقەوە
َْ ُ
َ َ َ ََ َُ
﴿و ِم ًْ آ ًَا ِج ِه ؤ ْن زل َو لٌ ْم ِم ًْ ؤه ُك ِؿٌ ْم
هاوؾەعەيەی صعوؾخٌغصووە..
َ
ً
ُ
ََْ ً َ ُ
ً
ؤػو
احا ِلد ْؿٌ ُىىا ِبل ْی َها َو َح َػ َل َب ِْ َىٌ ْم َم َى َّصة َو َع ْخ َمت﴾ الغوم 80/واجە:
یەيێٌیتر لە بەڵگەو هیكاهەی گەوعەیی و ًاعػاوی زىای گەوعە
ئەوەیە يە هەع لە هەقسخی زۆجان هاوؾەعی بۆ صعوؾخٌغصوون ،جا لە
يەهاعیاهضا ؾىيىاییخان صەؾٌەوێذ و َلیان ئاؾىصەببن ،ؾۆػو
بەػەییصخی بەعامبەع یەى زؿخۆجە صڵخاهەوە!
َ َ
﴿ًا ؤ ُّي َها
ئیىجا لەو صواهەوە پیاوی ػۆعو ئاقغەحی ػۆعی لێسؿدىەوە:
ََ
اؽ َّاج ُهىا َ َّب ٌُ ُم َّالظي َز َل َه ٌُم ّمً َّه ْ
َّ
الى ُ
ـ َو ِاخ َض ٍة َوزل َو ِم ْن َها َػ ْو َح َها
ك
ع
ِ
ِ
ٍ
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ً َ
َّ
َو َبث ِم ْن ُه َما ِع َحاَل ي ِث ًيرا َو ِو َؿ ًاء﴾ اليؿاء 0/واجە :ئێىەی هەمىو لە
یەيٌەؾەوە صعوؾخٌغصووە ،لەو یەيٌەؾەقەوە هاوؾەعەيەی
ََ ُ
َ َ ُْ َ
﴿ًا َؤ ُّي َها َّ
صعوؾخٌغصووە .یانَ :
الى ُ
اؽ ِب َّها زل ْه َىاي ْم ِم ًْ طي ٍغ َوؤهثی
َو َح َػ ْل َى ُاي ْم ُق ُػ ًىبا َو َن َبائ َل ل َخ َػا َع ُقىا ب َّن َؤ ْي َغ َم ٌُ ْم غ ْى َض َّّٰللا َؤ ْج َه ُاي ْم ب َّن َّ َ
ّٰللا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ٌ َ
ُم ز ِب ٌير﴾ الدجغاث 03/واجە :ئەی زەڵٌیىە ئێمە ئێىەمان لە
غ ِل
هێریىەیەى و مێییىەیەى صعوؾخٌغص ،ئیىجا يغصماهً بە جيرەو هۆػ جا
یەيتریبىاؾً ،بەجەئٌیض بەڕێؼجغیً يەؾخان َلی زىای گەوعە
لەزىاجغؾترەيەجاهە .لەم پیاوو ژهەوە ػۆع مغۆڤیتر ،ػۆع گەُ و
میللەجیتر يەوجىەوە .لەم خەنیهەجە هەعبىو (ئەػەلی)ـیاهەوە ،چەهض
ڕاؾخییەيیتر صعوؾدبىون ،يە ئەواهیل هەع بىوهەجەوە بە خەنیهەحی
ئەػەلحی و هاگۆڕێً ،بۆهمىوهە :صهبێ لەم ڕاؾخییەوە زەڵٍی _بەو
مەعحەی ؾغوقدیان پاى مابێذ_ هەؾدبٌەن يە ئەمان بەهـضەی
َلواػو بێضەؾەاڵحی زىایەًی مەػن و بەصەؾەاڵجً و هەع صهبێ مل بۆ
ئەو يەچٌەن و هەع ئەویل بپەعؾتن و هەع لەویكەوە صاوای
هاوًاعیی و یاعمەجحی بٌەن ..
صهبێ ژن و مێرص يە زـىای گەوعە لە یەى مغۆڤەوە صعوؾدیٌغصوون
هەؾذ بەو ؾۆػو زۆقەویؿدیەی هێىان زۆیان بٌەن و بؼاهً يە
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ئەو وای پێٌەوە بەؾـخـىون ،يـە بىووی زۆیان بە یەيێخحی و
زـۆقەویؿخحی و هـەؾذ و ؾۆػی هـێىاهیان هەبێ ،هایەجەصیی.
پێىیؿخە زەڵٍی ـ ًاجێَ صڵ و صەعوهیان پايضهبێخەوە هەؾدیان
بەعػصهبێذ ـ هەؾذ بە بغایەحی و مغۆڤایەحی هێىان زۆیان بٌەن،
چـىهـٌە هـەمىویان لە یەى يەؾەوە پەیضابىون ،بۆیە صهبێذ لە
زێرزـىاػییضا بەقضاعبً و یاعمەحی یەيتریی بضەن.
ئەماهەف چەهض جىزمێٍی هەگۆڕی هەمیكەیين ،چىهٌە لەؾەع
چەهض بىاؾەیەًی هەگۆڕ صامەػعاون..
چەهضیً جىزمیتر هەن يە ڕۆژاهە _ئـەهجامی پێكٌەوججی ػاوؿتی
مغۆڤ ،و هاعیٍاعی هێىان ژیغیی و گەعصون_ هىێضەبىەوە ..عۆژاهە مغۆڤ
بە ژیغیی زۆی هەوڵضەصاث بگاجە کغۆکی نهێيیەًاوی گەعصون و
گەوهەعە بەهغزەًاوی صەعبهێىێذ ،جا بۆ ؾىوصو يەڵٍی زۆی بەًاعیان
بهێىێذ ،و باعوػعوفی هىێتر بهێىێخەًایەوە .زەڵٍی لە ژیاوی
صەقخەيێخییەوە بەعەو قاعؾخاهێتی بباث ،لە يكخىًاڵەوە بۆ
پیكەؾاػیی و لەویكە وە بۆ بىاعەًاهیتری نۆهاغی صاهاجىو ..هخض
ئیؿالم ئاییجی ؾغوقتی مغۆڤەو بە هەعصوو َلیەوی ؾغوقتی مغۆڤضا
صەڕواث .لە َلیەوی یەيەمیەوە قەعیػەجێٍی صامەػعاوی صەصاحێ ،لە

ئاای ئێمو موسڵامهنی؟!

65

َلیەوی صووەمیەوە ًۆمەڵێَ بىەمای هەگۆڕیی صەصاحێ .پاقان لە
چىاعچێىەی بىەماهەگۆڕە صامەػعاوەًاهضا بىاعی پێكٌەوججی
هەمیكەیی بۆ صهًاجەوە ،جا بخىاهێذ لە گەڵ ؾغوقتی گەعصون و
ؾغوقتی ژیاهضا بڕواث .لە َلیەيەوە غەنیضەی صەصاحێ ،غەنیضەی
زىاویؿخحی ،کە یەکەو لەؾەع بىاؾەیەًی صامەػعاوی هەگۆڕ
صامەػعاوە .لە َلیەيیترەوە ،قاهبەقاوی غەنیضەيە ،قەعیػەث و
یاؾای هەگۆڕی صەصاحێً ،ۆمەڵی ئەخٍامی حێگيریی صەعباعەی ژنهێىان و
جەاڵنضان و پەیىەؾدیە مەصەهیەًان صەصاحێ ،ئەم یاؾایاهە هەگۆڕن،
چىهٌە پەیىەهضییان بە جىزمی ئاقغەجێخحی و پیاوێخییەوە هەیە ،بەو
ؾیكەجەی ئاقغەث و پیاون ،يە بەهێزجغیً پەیىەؾذ لە هێىاهیاهضا
هەیە ،يە یەيتر بۆ َلی زۆ يێكضەيەن.
باعوػعوفی ژیان صهگۆڕێذً ،ۆمەڵگە صهگۆڕێذ ،باعی ئابىوعی
صهگۆڕێذ ،ؾیؿخمی قێريغصن صهگۆڕێذ ،ؾیاؾەث صەگۆڕێذ ..بەاڵم
گۆڕاوی هیچ یەيێَ لەماهە هیچ قدێَ لەو ڕاؾدیە هەگۆڕاواهە
هاگۆڕێذ و لێیان يەمىاًاجەوەو يە خىيمی ؾغوقتی مغوڤ صهيەن.
چىهٌە هیچ قدێَ لەم مغۆڤە لە ڕووی ًاعی ئەهضامەًاوی
(قؿیۆلۆژی و بایۆلۆژی)ـەوە هاگۆڕێذ .هەعوەها لە ڕووی صعوؾدبىون
پێٌهاججی گاڵهضو هۆعمۆن و ًاعە يیمیاییەًاهیەوە هاگۆڕێذ .چىهٌە
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پیاو پیاوەو ئاقغەجیل ئاقغەجە ،هیچیان صەؾبەعصاعی ئەویتریان هابێذ
و لێَ حىێ هابىەوە..0
هـەعوەها ؾؼا (خضوص)ەًان .ئەو ؾؼایاهەی لە هەقی ئەهجامضاوی
جاواهٌغصن صاهغاون .ئەماهیل جىزمێٍی هـەگـۆڕن ،چـىهٌە ئەماهیل
لەؾەع بىاؾەیەًی صامەػعاوو پخەو صاڕێژعاون ،يە پەیىەهضی هێىان
مغۆڤە بەعامبەع مغۆڤیتر .یـان پەیىەهضی هێىان جاًى يـۆمەڵ ،جا ڕێ
لەوە بگيرێذ يە صەؾخضڕێژیی بٌغێخە ؾەع مغۆڤیتر..
باعوػعوفی ژیان صەگۆڕێذ ..پەیىەهضییەًاوی ًاعوباع صهگۆڕێً،
پەیىەهضییەًاوی بەعهەمهێىان صەگۆڕێً ،پەیىەهضی هێىان مغۆڤ
و(ئامێر) صەگۆڕێ ،ؾیؿخمە ؾیاؾیەًان صەگۆڕێً ،بەاڵم ئەم گۆڕان
 0لە کخێبی (قبهاث خىُ إلاؾالم :گىماهگەلێک صەعباعەی ئیؿالم) لە بەشخی
(إلاؾالم واملغؤة)صا باؾێکی صووعوصعێژی جێضایە لەؾەع پەیىەهضی هێىان ئاقغەث
و پیاو و ؾغوقتی ئەو پەیىەهضییە لە ئیؿالمضا .لەوێضا ئەوەم عووهکغصۆجەوە کە
چۆن ئیؿالم ئەم پەیىەهضییەی لەؾەع صاصپەعوەعاهەجغیً عێؿا صامەػعاهضووە،
کە چۆن پێكبرص (الخؼىع) هە قدێک ئيزاقە صەکاجە ؾەع ئەم عێؿایاهەو هە
بەعهەڵؿخیكیان صەکاث .ئەمما پێكبرص بە ماهای صاوێيپیؿحی و زغاپەکاعیی ،یان
بە ماهای یەکؿاهکغصوی ئامێرییاهەی ئاقغەث و پیاو ،ئەوە قدێکە لە ئەوعوپا
عوویضاوە کە باعوصۆدی جایبەث بە زۆیان هەبىوە ،ئەمەقیاهم هەع لەوێضا
قەعخکغصووە .ئەمەف کە ئەوان صەیڵێن هیچ بەهایەکی خەنیهی لە نییەمی
مغۆڤایەجییضا هییە.
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و گۆڕیىاهە هیچ قدێَ لەو ڕاؾدیە صامەػعاوە هـاگـۆڕێذ يە وانیعی
مێژوی مغۆڤـایەحی قایەحی لەؾەعصەصا ،يە بغیدیە لەوەی هەمىو
مـغۆڤەًان لـەیـەى يـەؾێٌـەوە پـەیضابىون و پەیىەهضی زؼمایەحی لە
هێىان هەمىاها هەیە.0
هـەعوەها هەهضێَ یاؾای مەصەوی هەن هەگۆڕن ،وەًى يڕیً و
قـغۆقتن و بـەيڕێضان و عەهـىٌغصن و نـەعػ و وەًالەجٌغصن و ..ئەماهە
حێگيرن بۆیە یاؾایەًی صامەػعاوی هەگۆڕیكان ئەوێذ ..یاؾا
هێىصەوڵەجیەًاهیل هەع بەم قێىەیەن ،ئەواهەی يە خىيمی
پەیىەهضی هێىان صەوڵەجان صهيهن ،چ ئەواهەی بۆ حەهگً ،چ
ئەواهەی صەعباعەی ئاقخين ..
ئەمما ئەو َلیەهاهەی ژیاوی مغۆڤایەحی يە گۆڕاهٍاعیان بەؾەعا صێذ،
ئەواهیل هەع لە َلیەهێٌەوە هەع بە بىەما هەگـۆڕەًاهەوە
بەؾتراوهەجەوە ،وەًى ؾیاؾەحی خىيم و ؾیاؾەحی صاعایی ،یان
قێىاػو چۆهیەحی ئیضاعەو قەعماهڕەوایی و ئاڕاؾخەکغصوی يـۆمەڵـگە،
 0کۆمۆهيزم صەڵێ :هەمىو ئەم پەیىەهضییاهە لەو کاث و قىێىاهەصا پەیضا صەبً
کە زاوەهێتی و مىڵکایەحی جاککەؾحی ػاڵضەبێذ .هەع کاجێک ئەو مىڵکایەجییە
جاککەؾییە ئیلؿاکغایەوە ،یاؾاو عێؿای ئەو پەیىەهضییاهەف هامێنن .ئەمە
عاؾخە .بەاڵم ئەوەجا صەبیيیذ کە کۆمۆهيزم ؾەعلەهىێ عێگای بە مىڵکایەحی
جاککەؾحی صاوەجەوە ..چاوەڕوان بين ئەواهیتریصخی صێً !
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ئیتر ًۆمەڵـگەيە زـێڵەيحی بێذ یان يكخىًاڵحی یان باػعگاهحی و
پیكەؾاػیی ..یان هەع حۆعێٌیتر.
ئەماهەف وەًى ووجمان چەهض وەؾیلەیەيً و قیاوی گۆڕاهً،
نابیلی بەعەو پێصچىن و پێكٌەوجنن .لە گەڵ گۆڕاوی ژیغی مغۆڤ و
هەڵؿىيەوث و چۆهیەحی عەقخاعيغصوی لەگەڵ گەعصوهضا صهگۆڕێذ،
بەاڵم هەمىو َلیەهەًاوی ئەم پێكٌەوجً و گۆڕاهٍاعیە بە قێىەیەًی وا
هين يە لە ؾەعچاوە هەگۆڕەيەو بىەما صامەػعاوەًان َلصەن ،هەزێر
چىهٌە مغۆڤ یەيەو پەیىەهضی پێٌەوە بەؾتراوی جـایبەحی زۆی
هەیەو ػەخمەجە لێَ حىێبٌغێخەوە و صابەقبٌغێذ.
ئیؿالم لەم مەؾەَلهەصا ئەو پەڕی خیٌمەحی هەبىوە ،چىهٌە هەع
لە گەڵ ؾغوقتی مغۆڤضا عۆیكخىوەو وەاڵمی پێضاویؿدیەًاوی ئەوی
صاوەجەوە ،ئەویل بەوەی يە جەنها هێڵە ؾەعەيیەًاوی بۆ مغۆڤایەحی
صیاعیکغصووە .واجە ئیؿالم (چـىاعچێىە)یەًی بـۆمـغۆڤـایەحی صیاعیٌغصووە
يە هابێذ لە ؾىىوعی هاوەوەی ئەو چىاعچێىەیە صەعچً .بەاڵم بىاعێٍی
جەواویصخی بۆ ًۆمەڵگەی مـغۆڤـایەحی يـغصۆجەوە ،يە هەع هـەوەیەى بەو
قێىەیە ئەو بەعهامەیە صاڕێژێذ ،يە لەگەڵ باعوصۆر و ؾەعصەمیضا
صهگىهجێذ ،بەگـىێغەی ئەو پێكٌەوجىاهەی بەصەؾذ هاجىون،
ًىمەڵگەيەیان ببەن بەڕێىە ،بەو حۆعەی يە لەگەڵ ػەوم و ئاعەػوو
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باعوػعوفی ماصیی و عاصەی ػاهیاعی و بەعهەمهـێىاهیاهضا صهگىهجێذ،
بەاڵم بەو مەعحەی پڕاوپڕی چىاعچێىەيە بً ،هەػیاجغ لەو هەيەمتر.
لە ؾیاؾەحی خىيمڕاهییضا ،صوو ڕێؿا (ناغضة)ی ؾـەعەًی صاهاوە:
َ َ
صاصپەعوەعیی ،و ڕاوێژيغصن (الػضُ والكىعی)َ ﴿ :و ِإطا َخٌ ْم ُخ ْم َب ْي َن
ْ
َ َ ُ
َّ
اؽ ؤ ْن ج ْدٌ ُمىا ِبال َػ ْض ُِ﴾اليؿاء 58/واجە :ئەگەع خىيمی
الى ِ
زەڵٌیخان يغص ،صاصپەعوەعاهە بیٌەن .هەعوەهاَ :
﴿و َؤ ْم ُغ ُه ْم ُق َ
ىع َٰي
َب ُْ َن ُه ْم﴾ الكىعی 88/واجە :مىؾىڵماهان ًاعوباعیان بە عاوێژًاعییە.
ئەم ڕێیؿایاهەی صیاعیٌغصووە بەاڵم چۆهیەحی ڕاوێژيغصهەيەی
صیاعیىەيغصووە ،يە ئایا یەى ئەهجىمەن صهبێ یا صوو؟ ئایا ئەو
ئەهجىمەهە هەڵضەبژێغڕێذ یان جەغیىضەيغێذ؟ ئایا

هىێىەعێتی

ئەهضامـەًاوی بە گىێغەی ؾیكەحی قەزسخی صهبێذ یان بە گىێغەی ًاعو
پیـكەیان؟ یان بە گىێغەی ؾیكەجیتریان؟!!

ئیؿالم ئەمەیاوی

واػلێهێىاوە بۆ مغۆڤ زۆی و جانیٌغصهەوەو ئەػمىون و لێٍۆڵیىەوەًاوی
زۆی .ئەمەف ئەو ڕێگایەیە يە ئیؿالم بە ؾىوصبەزصخی صەػاوێ بۆ
چەؾپاهضوی ئەو صوو ڕێؿایە.
لە ؾیاؾەحی صاعاییضا يـۆمەڵە عێباػێٌیتری صاهاوە يە هەمىویان لە
ؾەعەجایاهضا یەيً و لە ًۆجاییكیاهضا یەيضەگغهەوە .ئەویل ئەوەیە
يە صهبێ هەمىو زەڵٍی لە هێى زۆیاهضا لە زێرزىاػییضا هـاوبـەف بـً،
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بـە حـۆێـَ يەؽ بێبەف (مەخغوم)هەبێذ .نىعئان بڕیاعیضاوە يە
ؾامان و صاعایی لە بىەڕەجـضا هی زىان ،ئەو زۆی بە یەى یەًی
َُ
َْ
َّ
َ ُ
اَّلل َو َع ُؾ ِىل ِه َوؤه ِك ُهىا ِم َّما َح َػلٌ ْم
مغۆڤایەحی بەزكیىوە﴿ :آ ِمىىا ِب ِ
َْ
ُم ْؿ َخسل ِك َين ِق ُِه﴾ الخضیض 7/واجە :باوەڕ بە زىاو پێؿەمبەعەيەی صلی
هللا غلیه وؾلم بهێنن و لەو ؾەعوەث و ؾاماهە ببەزكً ،يە يغصووی
َّ َّ
َ ُ ُ ّ
ّٰللا ال ِظي
بە وەيیل جێیضا .یان يە صهقەعمىێ﴿ :وآجىهم ِمً َّم ِاُ ِ
َ ُ
آجاي ْم﴾ الىىع 33/واجە :لەو ؾەعوەث و ؾاماهەی زىای گەوعە پێی
بەزكیىون ،ئێىەف لێی ببەزكً.
ئیؿالم بڕیاعیضاوە يە ًۆمەڵگە زاوەوی مافی یەيەمە و جاى
قەعماهبەعێتی و بە نەصەع هەڵؿىيەوث و کغصەوەی زـۆی صەیضعێتێ.
ئەگەع جايێَ هەیـخىاوی ئەو ؾاماهەی هەیەحی بە ڕێگایەًی ڕاؾذ
مامەڵەی پێىەبٍاث ،ؾاماهەيە صەگەڕێنرێخەوە بۆ ًۆمەڵگەيە ،بەو
ؾیكەجەی يە ئەو زاوەوی یەيەمی مافی زاوەهێدیەيەیە .زىای گەوعە
ُّ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ َّ ُ َ ُ
ێ َ ُُْ
ّٰللا لٌ ْم ِن َُ ًاما﴾
﴿وَل جاجىا الؿكهاء ؤمىالٌم ال ِتي حػل
صهقەعمى :
اليؿاء 5/واجە :ئەو ؾەعوەث و ؾاماهەی زىای گەوعە يغصوێخییە
مایەی گەقەو هەقىهماجان مەیضەهە صەؾذ گەلۆعو هێڕەًاهخان ..یان
يە هەيهێكخىوە ؾامان لە صەؾذ ًۆمەڵێٍی پاعەوویؿذ و پیؿٌەصا
َ َ ُ َ ًَ
گيربسىاث و هەع لە زؼمەحی ئەواها بمێىێخەوەْ ً﴿ :ي َل ًٍَىن ُصولت َب ْي َن
ُ
َْْ
لاؾ ِى َُ ِاء ِمىٌ ْم ۚ﴾ الخكغ 7/واجە :با ؾەعوەث و ؾامان لە صەؾذ
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صەوڵەمەهضەًاهخاهضا گيرهەزىاث ..یان يە بڕیـاعیضاوە ػەًاحی ؾامان
صەعبٌغێذ و يغصوقیەحی بە ماقێٍی ڕەوای صیاعیٌـغاوی هـەژاعان .يە
صهبێ صەوڵەث زۆی بۆیاوی وەعبگغێذ و لە (بیذ املاُ) بیاهضاحێ .وەى
ْ
َ
َْ
َّ َ َ ُ ْ َ
صهقە مىێَّ :
اث ِلل ُكه َغ ِاء َوامل َؿ ِاي ِين َوال َػ ِام ِل َين َغل ْی َها
﴿ه َما الصضن
ع
َّ
َْ
َو ْاملُ َا َّل َكت ُن ُل ُىب ُه ْم َ
اب َوالؿا ِع ِم َين﴾ الخىبت 61/واجە :ػەًاث هەع
ن
الغ
ي
ف
و
ِ
ِ ِ ِ
صهبێ بۆ هەژاعو صەؾٍىعجەًان و ئەو يەؾاهە بێذ يە ًاعی جێضا
ََ
َّ ُ ُ َ
َْ
اؽ ق َغً ُاء ِفي زال ٍر :امل ُاء
صهيهن .پـێؿەمبەعیل ملسو هیلع هللا یلص صهقەعمىێ( :الى
َو ْال ٌَ َ َُل َو َّ
الى ُاع) 0واجە :زـەڵٍی لە سخێ قخضا هاوبەقً :ئاوو پاوەن
مىذ ُ
ؤخضيم ُ
(لەوەڕگا)و ئاگغ .یان صهقەعمىێ( :ل ْن ی َ
ؤزاه (ؤعطه) ٌ
زير
َ ْ ًَ َ ًَ
َ
ػلىما) 8واجە :یەيێٌخان ػەوییەيەی
ُله ِمً ْؤن یإزظ غلیه زغحا م
زـۆی بـضاث بە بغايەی بیٌێڵێذ لەوە باقترە يە بەقێٍی صیاعیٌـغاو لـە
بەعهەمی بغايەی وەعبگغێذ..
 0ئەبىصاووص ( ،)8476ئیبىىماحە ( ،)8478بەيهیهی ( ،)051/6ئەبىغىبەیضە لە:
(لامىاُ .)736/قێذی ئەلباوی عخمەهللا لە( :بعواء الؿلیل)0558/صا صەقەعمىێ:
ػەغیكە .بەاڵم بە لەقؼیْ ( :املُ ْؿل ُمى َن ُق َغ ًَ ُاء في َز َالر :في ْاملَاءَ ،و ْال ٌَ ََلَ ،و َّ
الى ِاع)
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
قێذی ئەلباوی عخمەهللا هەع لە (بعواء الؿلیل)0558/صا صەقەعمىێ :ؾەخیدە.
عیىایەحی( :ز َال ٌر ََل ًُ ْم َى ْػ ًَْ :املَ ُاءَ ،و ْال ٌَ َ َُلَ ،و َّ
الى ُاع)ف ؾەخیدە .بڕواهە( :صخیذ
بعواء الؿلیل .)9_8/6
 8هىوؾەعی بەڕیؼ هەع ئەوەهضەی هىؾیىە (عواه البساعي) عاؾخە :بىزاعی
( )8634مىؾلیم (.)0551
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غىمەعی ًىڕی زەػؼاب ـ زىا لێی ڕاػی بێ ـ صهقەعمىێ( :ئەگەع لە
بەع مىؾىڵماهاهیتر هەبىابە ،هەع هاوچەیەيم بگغجایە بەؾەع
صاهیكخىاهەيەیضا صابەقمضهيغص ،هەع وەًى يە پێؿەمبەعملسو هیلع هللا یلص
زەیبەعی صابەقٌغص .ئاوا ئیؿالم ئەم ڕێؿا گكدیاهەی صاڕقخىوە،
بەاڵم چۆهیەحی هاوبەقٌغصوی زەڵٍی لەو ؾـامـاهـەی زىا صاوێتی بە
ًۆمەڵگەيە ،صیاعیىەيغصووە يە ئایا

بە قێىەی زۆماڵیٌغصن

(جەئمیم) صهبێذ؟ یان بە قێىەی بـەقـضاعیٌغصوی يغێٍاعان لە
ؾەعمایـەيەیا صهبێذ؟ یـان بەو قێىەیەی ئەوان ًاعبٌەن و ئەمیل
يغێیان بضاحێ؟! ئیتر بە هەعحۆعێَ بێذ ،گغهگ ئەوەیە
پێىیؿدیەًاهیان حێبەحێبٍاث ،ئەو پێىیؿدیاهەی يە پێؿەمبەع صلی
هللا غلیه وؾلم لەو خەصیؿەیضا صیاعیٌغصووە يـە قـەعمىویەحیَ ( :م ًْ
ً َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َّ ْ َ ً َ
ً
َ ََ
ؿٌىا ،ولِـ ُله َػوحت
غامال ئلم ًًٌ له مؿًٌ قلُخ ِسظ م
ًان لىا ِ
ً َْ ْ َ
ْ
ْ
زاصما ولم ًًٌ له َّ
ً
ٌ
صابت
قلُخسظ
زاصم
ًًٌ ل ُه
قلُخسظ ػوحت ولم
ِ
ْ َّ ً
صابت) 0واجە :ئەوی کغێکاعی بۆ ئێمە صەًاو زاهىوی هییە با
قلُخسظ
زاهىویەًی بضعێتێ ،ئەوی زێزاوی هییە با ژهێَ بهێىێذ ،ئەوی
 0ئەبىصاووص ( ،)8945هەؾائی لە( :الؿنن الکبری ،)377/8 /ئەخمەص
( ،)889/4بەيهیهی لە( :الؿنن الکبری ،)355/6خاکم لە( :املؿخضعک ،)416/0
قەعمىقیەحی بە پێی مەعحەکاوی بىزاعییەو ؾەخیدە ،ئیبىىزىػەیمە لە:
(صخیذ ابً زؼیمت ،)8371/ئیبىىئەبی قەیبە ( ،)778ػەبەعاوی ( .)785قێذی
ئەلباوی عخمەهللا لە (صخیذ ؤبي صاوص)568/8 /صا صەقەعمىێ :ؾەخیدە.
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زؼمەجٍاعی هییە با زؼمەجٍاعێَ بگغێذ ،ئەوی ؾىاعیەًی هییە با
ؾىاعییەى وەعگغێذ.
ئیؿالم هیچ قێىەیەًی لەم بىاعەهەصا صیاعیىەيغصووە ،هە لە
ؾیاؾەحی صاعایی و هـە لە ؾیاؾەحی خىيمڕاهحی .هەمىوی بۆ هەوەًاوی
مغۆڤایەجحی لێگەڕاوە ،جا ئەوان بە بيرو هـۆشخی زـۆیان قێىەیەى صیاعی
بٌەن يە ػیاجغ لە گەڵ باعوػعوقـیاهضا بگىهجێذ ،بـا ئەوان زۆیان
هەزكەیەًی جایبەحی هەگۆڕی صووعوصعێـژی بۆ صاڕێژن ،يە لەگەڵ
پێگەیكتن و گەقەيغصوی ًۆمەڵگەيەیاهضا بگـىهجێذ .چىهٌە
يـۆمەڵ لـە پێكٌەوجً و گۆڕاهٍاعیی زۆیضا بەعصەوامـە .ئیؿالم وەى
ئەم ؾەعبەؾدیەی صاوهەحێ ،لە هەمان ًاجیكضا هەيهێكخىوە ئەم
حۆعە یاؾاو ڕێؿایاهە لە صەؾذ ڕاؾدیە صامەػعاوەًان صەعچً.
هەيهێكخىوە زەڵٍی بە بێ بەڵگە جـیایاهضا جەؾـەڕوقبٌەن ،بەو
بەهاهەی گىایە زۆیان لە ًاعوباعی (صهیای زۆیان)صا ػاهاجغن! هەزێر
ئەم جەؾەڕوقە ؾەعبەؾخەف بىو يە لە ئەوعووپا و لە صەعەوەی
چىاعچێىەی پغۆگغامی ئیؿالمی بە گكتی پەیضابىو ،يە زغاپتریً
چەوؾاهضهەوەی هێىایەًایەوە ،يە مـغۆڤـایـەحی (پێكٌەوجىو!)ی ئەمڕۆ
لە قەعماهضا چين چين ئـاعەقی قەعمەػاعیی صەعصەصا! یەيەمجاع
صەعەبەگێخحی بىو ،پاقاهیل ؾەعمایەصاعیی ..ئەو هەمىو چەوؾاهەوەو
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ڕووجاهضهەوەی جیایاهضایە يە چۆهیەجحی و قیىاػەکاوی هاژمێرعێً! ئەم
صواهە هەعصوويیان لە عواهگەی ئیؿالمەوە خەعامً ،چىهٌە
صەوڵەمەهضەًان ؾەعوەث و ؾاماوی زۆیان گەهجضهيهن و گيری
صەصەن و چیىەًاهیتری گەُ بێبەقضهيهن لێی .حا بۆ ڕػگاعبىون لـەم
چـەوؾاهەوەیـە ،يـۆمۆهيزم (قیىغییەث) هاجەئاعاوە! کە بغیتی بىو لە
پەعؾخجی صەوڵەث و صیٌخاجۆعیی بەعباڵوو بێؿىىوعوی خؼب و خىيمی
ػۆعەملێی.
ئیؿالم بەعهامەی زىایە ،بۆ هەمىو ؾەع ػەمين و بۆ هەمىو
هەوەًاوی مغۆڤایەحی هاجىوە .هەعگيز عوویىەصاوە واػی لە زەڵـٍی
هـێىابێ و بۆ حۆعە (پێكٌەوجً)ێٍی بەحێهێكخبن ،يـە ًۆث و ػهجيرو
عووجاهەوە صعوقمێتی .بەڵـٍى لە هـەمـىو يـاجێٌضا صەؾـدیگغجىون و
ڕێیپیكاهضاوون .جەهاهەث ؾەعبەؾتی گەقەپێضان و ؾەعبەؾتی زۆ
گىهجاهضهیكیان لەگەڵ باعوػعوقە هىێٍاهیاوی واػلێىەهێىاوە ،بەڵٍى
هەع ئاڕاؾخەیٌغصوون .هەباصا پەعجەواػەببن و لە ڕێ َلصەن .صیؿان بۆ
ئەوەی ئاػاصی هادی زۆیان لە صەؾدىەصەن و جەؾلیم بە باعوصۆدی
هاهەمىاعهەبً .
مىؾىڵماهاوی یەيەم هەؾدیان بەماهە هەمىوی يغصبىو ،ئەگەعچی
وەکى ئێمە هەیاهكەلؿەقاهضبىو ،هەمىو ئەخٍامە قەعغییەًاهیان
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صەعباعەی بابەجە هەگۆڕە صامەػعاوەًان صهػاوی ،يە عاڤەی صەنەًاوی
نىعئان بىون .لەگەڵ پاعێؼگاعیٌغصوی جەواویاهضا ،ئاؾان و ئاؾایی
وەعیاهضەگغجً و صەیاهچەؾپاهض .هـەعوەها ئەخٍامە قەعغیەًاهیتریل
يە صەعباعەی ئەو بابەجە گۆڕاواهەقبىون ،بەاڵم لـەگەڵ پاڕاؾخجی
بىاؾەًاهیاهضا.
لەم ڕواهگەوە بىو يە غىمەعی ًىڕی غبض الػؼیؼ صەیكەعمىو( :یجض
للىاؽ مً لانظیت بهضع ما یجض لهم مً الهظایا) 0واجە :بەنەصەع
يێكە و گيروگغقخەًاوی زەڵٍی (ئەخٍام) ی جاػەف صێىەپێل.

 0هىوؾەعی عەخمەحی هەعوا بێ ؾەهەصو بێ ؾەعچاوە هێىاوێخییەوە .بەو صەنەی
َ ُ
ی َ ْ ُ ُ َّ َ ْ ٌ َ
اؽ ؤن ِظ َُت ِبه ْض ِع َما ؤ ْخ َضزىا
ؾەعەوە هەمضۆػییەوە ،بەاڵم بە لەقؼ (جدضر ِللى ِ
َ ُْ ُ
ىع) وا َلی ئیمامی قاػبی لە (الاغخصام ب ،)476 :ُ 0هەعوەها ئیمامی
ِمً الكج ِ
ئیبىىخەحەع لە (قخذ الباعي )044/03و ػەعکەشخی لە( :البدغ املخُؽ في ؤصىُ
الكهه  )030/0هەهضێک لە مالیکییەکان وەکى (الباجي) لە (املىخهى قغح املىػإ
 )46/6صەقەعمىون :ئەمە نەولی ئیمامی مالیکە ،بەاڵم لە جىێژیىەوەصا
صەعصەکەوێذ کە واهییە ،نەولی غىمەعی کىڕی غبضالػەػیؼە عخمەهللا کە
ػۆعحاعی جغ ئیمامی مالیک نەولەکاوی لێىەعگغجىوە بێ ئەوەی بكەعمىێ کە هی
ئەون .ئیمامی ئیبىىخەػم عخمەهللا لە (إلاخٍام في ؤصىُ لاخٍام -864/6
)865صا ػۆع بە جىهضیی عەصصی لەم مەنىولەیە صاوەجەوە .بەاڵم ػاهایاوی جغ ػۆعن
کە عەصصیان لە زۆی صاوەجەوەو بۆچىوهەکەی زەلیكە غىمەعی کىڕی
غەبضولػەػیؼیان پەؾەهضکغصووەو کغصوویاهە بە عێؿایەکی صاوەعیی.
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ئیشكردن و خىاپەرستی
مىؾىڵماهاوی یەيەم وا لە ئیؿالم گەیكتن يە ڕێی ػەمين و ئاؾمان
یەيە .ڕێی صهیاو ئازيرەث یەيە .هەع ئەو ڕێیەیە کە بەعەو زىای
گەوعەث صەباث ،هەع ئەویل ڕێی ئیكٌغصوی صهیایە! پێؿەمبەع صلی
ْ َ ْ َّ َ ُ
َ ُ َ ٌَ
اخ ِضي ْم قؿُلت
بُض
هللا غلیه وؾلم صهقەعمىێ (بن نامذ
الؿاغت و ِ
َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ
ْ ٌ 0
ظل ََ ؤحغ)
ق ِان اؾخؼاع ؤن َل ًهىم ختي ٌؿ ِغؾ ًها قلُؿ ِغؾ َها قله ِب ِ
واجە :ئەگەع لەو ًاجەصا يە نیامەجضاصێذ ،یەيێٌخان هەمامێٍی بە
صەؾخەوە بىو ،گەع بۆی صەلىێ پێل ئەوەی هەؾتێ ،با بیىێژێذ،
چىهٌە پاصاقتی زۆی لەؾەع وەعصەگغێذ.
یەيەم قدێَ يە لەم قەعمایكخەوە صێخەبيری مغۆڤ ،ئەو زاڵە
ؾەعەيیە ؾەیغەیە يە لە قیٌغی ئیؿالمییضا هەیە ،ئەویل ئەوەیە
 0هىوؾەعی بەڕیؼ هەعوا هىؾیىێتی و ئاماژەی بە ؾەهەصو ؾەعچاوەکەی
هەکغصووە.
_ بىزاعی لە( :لاصب املكغص )479 /قىغەیبی ئەعهائىوغ و غاصُ مىعقیض لە
جىێژیىەوەی مەؾىەصی ئیمامی ئەخمەص ()896/81صا کە بە ؾەعپەعقتی
(غبضهللا بً غبضاملخؿً الترکی) یە ،صەقەعمىن( :بؾىاصه صخُذ غلى قغغ
مؿلم)
ْ َ َ ْ ََ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ
_ئەخمەص ( )08918بە لەقؼی ( ِإن قامت على أح ِدكم ال ِقيامة  ،و ِفي ي ِد ِه ف ِسيلة
َْ ْ
فل َيغ ِر ْس َها) .ئەلباوی عخمەهللا لە( :ؾلؿلت لاخاصیث الصخیدت)9/صا
صەقەعمىێ :ؾەخیدە.
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يە ڕێگای نیامەث هەع ڕێگای ئەم صوهیایەیە ،هیچ حیاواػیەى لە
هێىاهیاهضا هیە.
ئەو صوو ڕێگایە لە ئیؿالمضا صوو ڕێی لێٌجیاواػهين ،یەيیان بۆ صهیا
بێذ و ئەویتریكیان بۆ نیامەث .عێگایەى لە صهیاصا هییە هاوی ڕێگای
ئیكٌغصوی صهیایی بێذ و یەيێٌیتری پەعؾدىیل هەبێذ هاوی ڕێگای
نیامەث بێذ.
ڕێگای بەعەوزىاچىون لە ئیؿالمضا هەعیەيە ،ؾەعەجايەی لە صهیاوە
صەؾخپێضهًاث و لە ڕۆژی نیامەث ًۆجاییضێذ ،هەعصويیان لە
عواهگەی ئیؿالمەوە جێٌەڵی یەيترن و پێٌەوە لٍاون و هەعصوويیان
قان بە قاوی یەيتریی لەو یەى ڕێگایەصا صەڕۆن .ئیكٌغصن هەجا ًۆجا
ؾاڵی جەمەن بەعصەوامە .جا ًۆجا هەهگاوی ژیان .جەهاهەث لەو ؾاجەقضا
يە بە صڵىیاییەوە ئەوا نیامەث صێذ و هەمامێٍی پێیە با بيڕوێىێذ!
لە ئیؿالمضا بایەزضان بە هغدی ئیل و صەعزؿخجی و هاهضاوی،
قیٌغەیەًی ػۆع ڕوون و ئاقٌغایە .ئەوەی لێرەقضا ؾەعهجڕايێكە
وەهەبێ هەع ڕێؼگغججی هغدی ئیكٌغصهەيە بێذ ،بەڵٍى هیكاهضان و
جەئکییضکغصهەوەی ئەوەیە يە ئەم ڕێگای ژیاهە هەع ئەو ڕێگایەیە يە
بۆ ڕۆژی نیامەث صەچێذ .لە مێژووی ئێؿخاو ڕابىعصووصا ماوەی ػۆع
بەؾەع مغۆڤایەجییضا هاجىوەو ڕۆیكخىوەو لە صعێژی ئەم ماواهەقضا
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هەع هەؾتی بەوە يغصووە يە گىایە ئەو صوو ڕێگایە لێٌجىێً! هەعوا
جێگەیكخىوە يە ئیكٌغصوی بۆ ئەو صهیا وا پێىیؿخضهًاث لەم صهیایە
صاببڕێذ! ئیكٌغصن بۆ صهیاف لە هێىان ڕێگای صهیاو ڕۆژی نیامەجضا
ڕەگی لە صەعوووی مغۆڤایەجیضا ڕۆچىوەو بەم ڕەواڵەجەقەوە
هەوەؾخاوە ،بەڵٍى ؾەعی بۆ چەهض مەبەؾدیتر يێكاوە ،يە بە بىون
و نەواعەی هەمىو گغۆهی مغۆڤەوە بەؾتراون .وەى :ئەم صوهیاو ئەو
صوهیا لێٌجىێً .لەف و گیان (ڕۆح) لێٌجىێً .ماصصیی لە هاماصصیی
حىێیە .قيزیٍی (بە ػماوی قەیلەؾىقەًان) و لە میخاقيزیٍی حىێیە.
ژیاوی ئیكٌغصن و ژیاوی ئایضیاليزم ،یان مەبەؾخە ڕەوقدیەًان ،حىێً.
هەجا صەگاجە ًۆجا هەهگاوی حیاواػی لە یەى زاڵێٌەوە هەڵهىواڵون،
ئەویل حیاواػی زؿدىە هاو صهیاو ڕۆژی نیامەجە ،یان هێىان ػەمين و
ئاؾمان.
نەواعەی صەعووهیل بە خىيمی قیترەث و ؾغوقتی زۆی يە زىای
گەوعە لەؾەع ئەو قێىە صعوؾدیٌغصووە یەيێدیەًی جێضایە.
یەيێدیەى يە لەف و ژیغیی و عوح صەگڕێخەوە .ماصصیی و هاماصصیی
صەگغێخەوە ،ئاعەػوًاوی لەف ،ئاعەػووەًاوی صەعوون ،ؾەعهجضاهە
ژیغییـەًان ،قىيغاهەبژێغیەًاوی ژیان صەگغێخەوە .هەؾذ و ؾۆػو
ؾەعهجضاهە بەعباڵوەًاوی قیٌغو پەعواػی عوح صەگغێخەوە .بێگىمان
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هەمىو گەعصیلەیەًی ئەم نەواعاهە بەعهەڵؿتی یەيترصهيهن ،هەع
یەيەیان ڕووصهًاجە َلیەى ،ئەگەع واػی لێبهێنڕێ بەو قێىەیە
پەعجەواػە بێذ ،هەع یەيەیان بە ئاعەػووی زۆی صەصوێذ .بەاڵم ئەوەی
لە نەواعەی ئەم مغۆڤەصا ؾەعؾىوڕهێىەعە ،ئەو ؾغوقخەیە يە
زىای گەوعە لە ؾەعی صعوؾدیٌغصووە ،يە صەجىاهغێ ئەو گەعصیلە
پەعف و باڵواهە ًۆبٌغێخەوەو یەًی پێ بگيڕێ .صەجىاهغێ پەیىەهضییان لە
هێىاهضا صعوؾدبٌغێ! پاقان صەجىاهغێ بەو یەيێدیە گەوعەجغیً هێزی
لە ؾەع ػەمیىضا پێ صعوؾدبٌغێذ! بەو مەعحەی ئاڕاؾخەی بؼاوحی ئەم
ئەجۆمە قەوجاوە _يە مغۆڤە_ لە هێزی هەعبىوی هەمغەوە وەعگغێذ.
ئاواف ڕۆقىضەبێخەوەو هىوعەيەی پەزل صەبێذ و وەى هىوعێٍی
بەعباڵو ؾەعبەؾذ صهبێذ يە ماصصیی و مەغىەویی پێٌەوە
ببەؾخێخەوە ..
ًۆيغصهەوەی ئەم گەعصیلە پەعف و باڵواهەف گەوعەجغیً ڕێگایە ،يە
بغیدیە لە یەيسؿخجی ڕێگای صهیاو نیامەث لە یەى ڕێباػصا  ..ئەو ًاجە
ژیان بە ؾەع ئیكٌغصن و پەعؾدىضا صابەقىابێذ ،صەعووهیل بەؾەع
لەف و گیاهضا صابەقىابێذ ،ئاماهجیل بە ؾەع جیۆعو کغصەوەصا
صابەقىابێذ ،یان بەؾەع ئایضیاليزمی ومەجغیاليزمیضا صابەقىابێذ ..
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ًاجێَ ڕێگای صوهیا بە ڕێگای نیامەث صەگاث حىوجضەبً .یەيكدیان
لێ پێٌضێذ ،ئەمەف صەبێ لە صەعووهضا عووبضاث ،جا ئاماهجە
پەعجەواػەًان لە یەيتر هؼیٌببىەوە ،جا گەعصیلە پەعث و باڵوەًان
یەيبگغهەوەو هەمىو لە قدێٌضا ًۆصەبىەوە ..ئیىجا صەعووی جايەيە
لەگەڵ نەواعەی یەيبىوهضا یەيضەگغن و لەگەڵ ژیاوی گەوعەصا
ؾاػصەبىەوە .چىهٌە ئاماهجەًان یەيضەيەون و گەعصیلەًان
پەیىەهضیان پێٌەوە صەبەؾدىەوە .ئیىجا لەگەڵ ژیاوی هەعەگەوعەصا
یەيضەگغن و صەخەوێىەوەو لە چىاع چێىەی ئەوصا ؾخاعصەگغن و لە
يەقە عەهاو بەعباڵوەيەصا مەلەصەيەن .هەع وەى يە ئەؾخێرەًان لە
هەوای ئەم

گەعصوهەصا مەلەصهيهن و لە هێىان زۆیاهضا

پێٌىايێكغێً .چىهٌە ئەو ًاجە هەمىویان یەى یاؾای بەعقغاوان
صەیاهگغێخەوە .
ئیؿالم ئەم ًاعە ؾەعؾىڕهێىەعە صەًاث ،ػۆع بە ئاؾاهیل صەیٍاث.
بەوەی يە ڕێگای صهیاو ڕێگای نیامەث لە ڕژێمێٌضا صهًاث بەیەى.
َ َْ
َ َ َ َّ ُ َّ َ
ْلاز َغ َة َوَل َج ْي َ
ـ
زىای گەوعە صهقەعمىێ﴿ :وابخ ِـ ِقُما آجاى ّٰللا الضاع ِ
َ َ َ َ ُّ ْ
الضه َُا﴾ الهصص 77/واجە :مەبەؾدذ لە بەًاعهێىاوی
ه ِصِبَ ِمً
ئەوەی يە زىای گەوعە پێی بەزكیىیذ عۆژیی صوایی بێذ و پكٍی
َ
صهیایی زۆقذ لەبيرهەچێخەوە ..یان صهقەعمىێ﴿ :ن ْل َم ًْ َخ َّغ َم ِػ ٍَىت
َّ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ
الغ ْػم ۚ ُن ْل ه َي ل َّلظ َ
الؼ ُّ َ
اث ِم ًَ ّ
ًً َآم ُىىا ِفي
ب
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ّٰللا ال ِتي ؤزغج ِل ِػب ِاص ِه و ِ
ِ ِ
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ْ
ْ
ُّ ْ َ َ َ ً
صت ًَ ْى َم ال ِه َُ َام ِت﴾ لاغغاف 38/واجە :بڵێ يێ ئەو
ال َخ َُ ِاة الضهُا ز ِال
حىاهیاهەی یاؾاؾٌغصووە يە زىای گەوعە بۆبەهضەًاوی قەعاهەم
هێىاوە؟! یان ئەو هەمىو عػم و عۆػیە خەاڵڵ و پايەی زؿخىێدیە
بەعصەؾدیان؟! بڵێ :ئەو قخاهە لە ژیاوی صوهیاصا بۆ ئیماهضاعاهە بە
گكتی ،بەاڵم لە ڕۆژی صواییضا بە جایبەث پێكٌەقیان صەيغێذ ..
بەڕاؾتی پێؿەمبەع ملسو هیلع هللا یلص همىوهەیەًی ڕاؾخەنیىەی جەواوی صیضو
ڕێگای ئیؿالم بىو ،چىهکە ڕێگای صوهیاو نیامەث لە صەعووهییضا یەى
ڕێگاو یەى مەبەؾذ بىون .
هەعوەها مىؾىڵماهان هەؾدیان بەوەيغصبىو يە پەعؾتن لە
ئیؿالمضا قدێٍی ػۆع بەعباڵوەو گەلێَ چاَلًی ژیان صەگغێخەوە .
بەعػجغیً ؾیكەحی بەعهامەی ئیؿالم ئەوەیە يە پغۆگغامی پەعؾدىە،
بەاڵم ئەو پەعؾدىە وە هەبێذ جەنها مەبەؾذ لەو حۆعە پەعؾدىە بێذ
يە هاؾغاوە ،وەًىو هىێژو ڕۆژو ػەًاث ،بەڵٍى ماهایەًی نىوڵتری
هەیە ،يە ئەویل بغیدیە لە بەؾخجی پەیىەهضییەًی ئان و ؾاحی
بەعصەوام بە زىای پەعوەعصگاعەوە .ئەمەف لە ڕاؾخییضا هەمىو
بەعهامەی پەعوەعصەيغصن صەگغێخەوە ،چىهٌە هەمىو لهەًاوی ژیان
لەو حىێ صەبىەوەو لە ًۆجاییكا صەگەڕێىەوە ؾەع ئەو.
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هىێژو ڕۆژو ػەًاث وخەج صعوقمی پەعؾدىەًاهیتر جەنها ًلیلًً ،لیلی
پەعؾتن .یان صەجىاهين بڵێين وێؿخگەن و گەقدیاعە ڕێبىاعەًان بۆ
وەعگغججی ػاصی ڕێ صاصەبهػن و جىێكىوی نۆهاغی صاهاجىو لەگەڵ
زۆیان هەڵضەگغن ..بەاڵم عێبڕیىەيە هەمىوی هەع زىاپەعؾخییە..
هەعچی ئیكٌغصهێٍی صێخەڕێ ،هەع زىاپەعؾخییە .هەعچی یاصو بيرو
هەؾذ و ؾۆػێٍی جێضا بەعهەمضێذ ،هەمىوی هەع بە زىاپەعؾتی
خؿێبن! زىاپەعؾخحی ئەمەیە .بەو مەعحەی هییەحی هەمىو
هەڵؿىيەوجەًان هەع عەػامەهضیی زىای گەوعەبً .لەم عواهگەیەوەیە
يە زىاپەعؾتن هەمىو ئەم ماهایاهەی ژیان صهگغێخهوه.
پەعؾتن وەهەبێذ ئەو چەهض ؾاجەًىعجە بێذ يە لە ًاحی زىا
پەعؾخییضا صێً و صەچً ،زۆ مەبەؾتی زىای گەوعە ئەمە هییە ،يە
َ َ َ ْ ُ ْ َّ ْ َ َّ
وـ ِبَل ِل َُ ْػ ُب ُضو ِن﴾ الظاعیاث56/
ئإلا
صهقەعمىێ﴿ :ئما زلهذ ال ِجً ِ
واجە :پەعی و مغۆڤم جەنها لەبەع زاجغی پەعؾخجی زۆم صعوؾخٌغصووە..
يەوابىو پەعؾتن هەمىو يەلێن و ًىهجێٍی ژیان صهگغێخهوه ،ئەگیىا
ئەو چەهض ؾاجە چ هغزێٌیان لە َلپەڕەی گەعصوهضا هەیە؟ جا زىای
گەوعە ئەم مغۆڤەیان لەبەع زاجغی ئەو ؾاجە زێرایاهە صعوؾخٍاث؟!
زۆ ئەو ؾاجە زێرایاهە هیچ قىێىەواعێَ بەحێىاهێڵً و هاقمێيىەوە،
هەع لە هەواصا صەقەوجێن! ئەو پەعؾدىەف يە لەو ؾاجە زێرایەصا
ئەهجام صەصعێ چ هغزێٍی هەیە ،ئەگەع هەبێخە ػاصی هەزكەیەًی
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پەعوەعصەیی زىوڕەوقذ ،هەزكەی قێريغصن ،هەزكەی هەؾذ و
ؾۆػ ،هەزكەی هەمىو ڕەقخاعێَ يە لەؾەع پغۆگغامێٍی ئاقٌغا بۆ
هەمىو ؾاث و ًاجێٍی ژیاوی مغۆڤ صابڕێژعێذ..
ؾەعچاوەی ئاڕاؾخەی هەمىو ًاعێٌیل بۆ زىای گەوعە
صەگەڕێخەوە ،چىهٌە ئەو ؾەعچاوەی ئاڕاؾخەو ڕێىمایی ًاعەو هاها
بەؽ صەبغێخەبەع ئەوو حێپرسخی هەمىو ًاعێٍی عاوێـژيغصن جەنها
صەؾخىوعەيەی ئەو صهبێذ..
ئەمەیە ماهای پەعؾتن لە ئیؿالمضا ،هەى ئەوەی مغۆڤ زۆی
گۆقەگيربٍاث و صەؾدبضاجە ڕاهیبگەڕێتی.
پەعؾتن ماهای ئەوە هیە يە لە ًاحی ؾىحضەو ڕًىعی هىێژصا جغسخی
زىای گەوعە صڵ و صەعوون صاگغێ و يە هىێژەيەف جەواوبىو ؾەع لە
جەماغٍاعیی و صوژمىضاعیی و قەڕزىاػیی بئاڵێ! یان چاو بەعامبەع
صەؾدپايحی قـۆڕبٌغێ! یان زۆ بەَلواػ صابنرێذ بۆ ئەوەی هەوڵىەصعێ
هەم و ڕاؾتی وەؾەعبٌەوێذ .یان پكذ لە ئیكىًاع بٌغێخەوەو
هۆًاعی ماصصیی ؾەعقغاػیی واػلێبهێنڕێذ! بۆچی؟! چیـە؟ کە صەپغؾیذ
بۆ وا صەکەن؟ صەڵێن :وەاڵ پكخمان بە زىای گەوعە بەؾخىوە!

84

محمـد كطب

هەزێر .ها ،ئەوە پەعؾتن هیەو صڵی وا بە زىای گەوعەوە هەبەؾتراوە!
بەڵٍى ئەوە (ؾىاڵٌەع)ێٌەو لە وێؿخگەی پەعؾدىضا چۆيیضاصاوەو
هەيەوجۆجە ڕێ .
پەعؾتن بغیخییە لەوەی بٌەویەڕێ و حاعحاع زىاعصن و پێىیؿتی
وەعبگغی .وەڕێٌەوی و صڵذ باعگەیەًی ئیماوی ػیىضووی بەعصەوامی لە
زۆ گغجبێ ،يە پاڵپێىەهەعی ئیكٌغصن بێذ ،پاڵپێىەهەعی بەعەو
پێكەوە چىون بێذ..
ئیؿالم لە صەعبڕیجی ئەو بڕیاعەیضا يە ئیكٌغصن ،پەعؾدىە ،ئاقٌغاو
ڕاقٍاوە .ماصام ویؿتی صڵ و هییەث ڕەػامەهضی زىای گەوعە بێذ.
َّ ْ َ ْ َّ َ ُ ُّ ْ ُ ُ َ ُ
ىهٌ ْم ِن َب َل
ئەوەجا زىای گەوعەی صهقەعمىێ﴿ :لِـ ال ِبر ؤن جالىا وح
َ َّ ْ َّ َ ْ َ َ َ ّ ْ
َ
ْ ََ َ
َْ ْ
َْ ْ
اَّلل ئال َُ ْى ِم الا ِز ِغ ئاملال ِئٌ ِت
املك ِغ ِم ئاملؿ ِغ ِب ئل ِـًٌ ال ِبر مً يمً ِب ِ
ْ
َ ْ
َّ ّ َ َ َ ْ َ َ َ
َْ
ْ َ
اُ َغلي ُخ ِّب ِه ط ِوي ال ُه ْغَبي ئال َُ َخ َامي ئامل َؿ ِاي َين
اب ئالى ِب ُِين ئيحي امل
ئال ٌِخ ِ
َّ
َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ
َّ َ َ
ْ َ َّ
الؼً َاة ئاملُىقى َن
اب ئؤنام الُالة ئيحي
الغن ِ
ئابً الؿ ِب ُِل ئالسخي ِئ ِلين ِئفي ِ
ْ ْ ُ َ
َْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
ًٍ في ْال َب ْإ َؾاو َّ
َّ
ئخ َين ال َبإ ِؽ ؤول ِـئ ََ
و
ا
غ
والظ
ِ
ِبػه ِض ِهم ِبطا غاهضوا ئالُ ِاب ِغ ِ
َّ َ ُ ُ َ
ُْ َ
ًً ًَ َضنىا ئؤول ِـئ ََ ُه ُم امل َّخ ُهىن﴾ البهغة 077/واجە :چايەزىاػیی
ال ِظ
ئەوە هییە ڕووجان بٌەهە عۆژهەاڵث و عۆژئاوا ،بەڵٍى بغیدیە لەوەی
باوەڕجان بە زىای گەوعەو بە عۆژی صوایی و قغیكخەو يخێبە
ئاؾماهیەًان و پێؿەمبەعان هێىابێذ ،هەعوەها لەو ؾامان و
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صاعاییەی زۆجان کە خەػی لێضهيهن و صڵخان وا پێىەی لە
زۆقەویؿتی زىای گەوعەو لەبەعزاجغی ئەو ببەزكً ،بیضەن بە
زؼماوی زۆجان و هەجیىو و صەؾٍىعث و لێهەوماوو بۆ ئاػاصيغصوی
کۆیلە ،هەعوەها چاکەزىاػی بغیدیە لە هىێژيغصن و ػەًاجضان.
ئەواهەف يە پەیماهیان صەبەهە ؾەعو ئەواهیتر يە لە زۆشخی و
ئاؾىوصەیی و لە هاڕەخەحی و گغاهیضا ئاعامً .ئا ئەواهە ئەواهەن يە
ڕاؾدیاهٌغصو صا ئەواهەقً پاڕێؼًاعاوی صیىضاع.
ئەمەیە ئەو پغۆگغامی پەعؾدىەی يە ئیؿالم هەزكەی بۆ يێكاوەو
بىاؾەی پەعوەعصەيغصوی لە ؾەع صاڕقخىوە ،يە ڕاؾخٌغصن لە گەڵ
زىای گەوعەو لەزىاجغؾان و گىێڕایەڵیٌغصوی قەعماهەًاوی يغصووە بە
مەعجی ؾەعەيحی .ئەمەف یەغجی هەبىووی پەیىەؾخحی بەعصەوام و
هەمیكەیی بە زىای گەوعەوە .
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موسوڵامهێیت وورەبورزييو
هەعوەها مىؾىڵماهاوی یەيەم هەؾدیان بەوە يغصبىو يە ئیؿالم
َ َ ُ َ
َ
بغیدیە لە صڵ هەبەػیىیی و ؾەع بڵىضیی﴿ :وَل َت ِه ُىىا ئَل ج ْد َؼهىا ئؤ ُهخ ُم
ُ
ََ َ َ
ْ
الا ْغل ْىن ِبن ي ُىخم ُّما ِم ِى َين﴾ اُ غمغان 039/واجەَ :لواػمەبً و زەم
مەزۆن ،هەع ئێىەن ؾەعيەوجىوجغیً ،بەو مەعحەی مىؾىڵمان بً..
يەوابىو ؾەعيەوجً ؾیكەحی مىؾىڵماهاهە .بەاڵم هۆی ؾەعيەوجً
ئاقٌغایەو هاقاععێـخەوەو هیچ هۆیەيیتری هایەجەگەڵ .ئەگەع
مىسىڵمان بن ..ئامێرو هۆی ؾەعيەوجىەيە جەنها مىؾىڵماهبىوهە،
جەنها باوەڕهێىاهە!! هۆی ؾەعيەوجً ؾامان و ماڵ هیە ،بەعهەمی
ماصصیی هیە ،ڕەگەػپەعؾتی هەجەوەیی و صەماعگيریی و جىزمپەعؾخحی
هییە .
ئەوەی يە ببێخە هۆی ؾەعيەوجً هیچ یەيێَ لەماهە هییە ،يە
زەڵٍی بە صعێژایی مێژوو لە حاهیلیەجەيەیاهضا صووپاجیضهيههەوە،
بەڵٍى هۆی ؾەعيەوجً باوەڕە ..جەنها باوەڕ.
ئەمەف قغیىوصاوی زىایی هییە بۆ بەهضە مىؾىڵماهەًاوی !
پەعوەعصەيغصوی ئەوان لەؾەع ئەو ڕاؾدیەبىو يە خەنیهەجێٍی
بىوهەو هەجاهەجایە َلعووێغی و چەوث و هاڕێٍی جێٌەڵىابێذ ..چىهٌە
ئەو يەؾەی مىؾىڵماهە ،ڕێىمایی زىایی وەعگغجىوە ،ئەو يەؾەی
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ڕێىماییل يغابێذ ،ماهای وایە يە قاعەػای ڕێ بىوەو قێری یاؾاو
ڕێؿاًاوی ژیان بىوە ،بۆیە بە ڕاؾتی لە هەمىو صعوؾخٌغاوێٌیتر بڵىضو
ؾەعيەوجىوجغە( ..بڵىضو ؾەعيەوجىو)ە چىهٌە لە ڕواهگەیەًی ػۆع
قغاواهترەوە جەماقای ئەم گەعصووهە صهًاث ،لە ڕواهگەی ئەو
مغۆڤاهەوە يە زىای گەوعە هیػمەحی مىؾىڵماهێتی پێ بەزكیبىون و
کەوجىوهەجەؾەع صیضو بۆچىووی ڕاؾذ ،صەعبـاعەی زىای گەوعەو
گەعصون و ژیان .يە ػۆعػۆع قغاواهترو گەوعەجغە لە بيروهۆف و ڕای
ئەو يەؾاهەیتر يە باوەڕی ئیؿالمییاهەیان هەهێىاوە .بيروهۆشخی
مىؾىڵمان _بەعامبەع مغۆڤ بە جایبەحی و ژیاوی مغۆڤایەحی بە گكتی_
ػۆعػۆع قغاواهترە لەوەی بە زەیاڵی مغۆڤیترا بێذ .پاقان ئەم صیضو
ڕواهگە قغاواهە صەعباعەی مغۆڤ و گەعصوون و ژیان ،صهبێخە هۆی
هێىاهەصیی ئەو بڵىضیی و ؾەعيەوجىەی لە حیهاوی وانیػضا صێخەصیی..
يە ؾەعيەوجيێٌە لە حیهاوی وانیػضا وەى ئەو ؾەعيەوجىەی لە
حیهاوی صەعووهضا هاجۆجەصیی ..
مىؾىڵماهاوی یەيەم لە قغاواهتریً بىاعصا هەؾدیان بەم ڕاؾدیە
يغصبىو ،بۆیە هەع یەيێٌیان يە باوەڕ لە صڵیضا حێگيرصەبىو،
صەؾبەجێ وا هەؾدیضەيغص يە بۆجە مغۆڤێٍی جاػەو ػۆعػۆع بڵىضجغە
لەو حاهیلییەجەی لە صەوعوبەعیً ،چىهٌە ڕێمىایی زىابەیەيىاؾين،
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ؾىويحی و بێنرزحی ئەو بخاهەو بێنرزحی و هیچ و پىوچحی پەعؾخجی ئەو
بخاهەی بۆ زؿخىوهەجەڕوو .ئیىجا هەؾذ بە بڵىضیەى صەزاجەڕوو...
ئەمە قدێٍی ڕاؾدبىو ،بەاڵم ئەمە هەمىو ڕاؾدیەًاوی ؾەعيەجً و
ؾەعبڵىضییە ئیؿالمیەيە هەبىو.
بدپەعؾتی وە هەبێ جەنها (غەنیضە)یەى بىوبێذ و مـىؾىڵمان بە
بيروهۆف و باوەڕی پخەوو ووعەی بەعػەوە بەعەو ڕووی وەؾخابىەوەو
ػاڵبىوبً بەؾەعیضا ،بەڵٍى (هێز)ێـٍی ماصصیی و مەغىەویل بىو..
هێزێَ يە لە ػۆعی قىێىٌەوجىو و صەؾەاڵث و جىاهای ئاػاعصان و
جىاهای بەعهەڵؿدیٌـغصها صەعصەيەوث ،يە هەیضەهێكذ ڕێمىایی زىایی
بە زەڵٍی بگاث ..بەاڵم مىؾىڵماهاوی یەيەم _هەع چەهضە چەهض
يەؾاهێٍی بێهێزیكبىون ،يە هیچ چاعەیەيیان هەبىو_ بەؾەعیضا
ػاڵبىون ..چىهکە ئەو باوەڕە مىؾىڵماهاوی قێری ؾەعبڵىضیی يغصو
واشخی لێٌغصن يە زۆ لەبەع ئەو هەمىو جىاهاو صەؾەاڵحی ئاػاعصەعاهەصا
ڕاگغن ...ئاعامیاهگغث جا ؾەعيەوجً ..ؾەعيەوجىەيەف جەنها لە َلیەوی
بيروهۆف و هەؾذ و ؾۆػەوە هەبىو ،بەڵٍى لە هەمىو َلیەهەًاوی
حیهاوی وانیػییضا بىو ،چىهٌە بە لێىەقاوەیی جىاهییان عووبـەڕووی
هێزی ماصصیی و مەغىەویی حاهیلییەث ببىەوە .ئەو هێزەف لە صڵڕەقی
و هیچ وپىوچیـی حاهیلیەجەيەصا صەعصەيەوث يە لەؾەع ڕێی
مىؾىڵماهاها ؾەهگەعی لێضابىو ،يە صەیەویؿذ _بە هەمىو
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قێىەیەى يە صەؾتی لێی گيرصهبێ_ جێٌیاهبكٌێىێذ و بیانهاڕێذ،
بەاڵم مىؾىڵماهەًان هەع بەؾەع ئەو حاهیلییەجە بەهێزو
ؾەعؾەزخەصا ؾەعيەوجً ..هەى هەع بەؾەع حاهیلییەحی نىڕەیل و
غەعەبەًاهضا ،بەڵٍى بەؾەع جىاهاو صەؾەاڵحی لەوان بەهێزجغو
بەصەؾەاڵجترصا ،بەؾەع قاعؽ و ڕۆمەًاهضا! يە لە ڕووی ماصصیی و
مەغىەویەوە لەواهەی هیىەصۆعگەی غەعەب ػۆع بەهێزجغبىون!
مىؾىڵماهاوی یەيەم ئەو ًاجەی کە عووبەڕووی (قاعؽ و ڕۆم)ەًان
ڕاوهؾخان و ػاڵبىون و ؾەعبڵىضیی و ؾەعيەوجىوییان وەصەؾتهێىا ،زۆ
بە هۆی ژماعەیاهەوە هەبىو .مـىؾىڵماهەًان ػۆعػۆع لەوان يەمتربىون!
بە هۆی ؾاماهیكەوە هەبىو ،زۆ جا ئەو ًاجەف مىؾىڵماهەًان
زەڵٌێٍی صەؾٍىعث و هەژاعبىون و بە ًىلەمەعگی صەژیان ..بە هۆی
چەيەًاهیكیاهەوە هەبىو ،زۆ صوژمىەًاهیان چەًی چايترو ػیاجغیان
هەبىو .ؾیؿخمی ؾەعباػیی و مىماعەؾەیەًی ػۆعیكیان صەعباعەی
هىهەعی قەڕيغصوی ڕێَ و پێَ هەبىو !
مىؾىڵماهاوی یەيەم هەع ئەو غەعەباهە بىون يە پێل ئیؿالم
هەیاهضەجىاوی و هەیاهضەوێغا بە (گیاوی غغوبەو غەعەبێخحی)یەوە
عووبەڕووی ئەو صوو ئیمپراجۆعیەجە صامەػعاواهە ببىەوە .بە
پێچەواهەوە ،هەهضێ هۆػی غەعەب زؼمەحی صەؾەاڵجضاعێتی ئەواهیان
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صهيغصو حەهگیان بە يغێ بۆ صەکغصن .بە کغێ بەعهەڵؿتی هێرشخی
غەعەبە زێڵەيیەًاهیان (بۆ بەعژەوەهضیی ئەوان)!
مىؾىڵماهەًان يە بەؾەع قاعؽ و عۆمضا ؾەعيەوجً بە هۆی
قاعؾخاهێدیەوە هەبىو ،زۆ بێگىمان ئەو صوو ئیمپراجۆعیەجە زاوەوی
قاعؾخاهێتی وابىون ،يە لەگەڵ قاعؾخاهێتی هەمىو چەعزێٍی
هیىەصووعگەی غەعەبەکاهضا هەع بەعاووعص هايغێذ! بەاڵم ئەماوی
مىؾىڵمان بە قدێٌیتر بەؾەع ئەواهضا ؾەعيەوجً ،ئەویل باوەڕی
مىؾىڵماهاهەیە .کە بيروباوڕو صیضو عواهگەو هەؾذ و ؾۆػی زۆیان
بە بڵىضجغ صهػاوی لەوەی بەعامبەعاهیان هەیاهبىو! چىهٌە (مىؾىڵمان)
بىون! وا هەؾدیاهضهيغص يە هەع چەهض هێزو چەى و قاعؾخاهێتی و
یاؾا وؾیؿخمی قاعؽ و ڕۆم پخەوجغ بێذ ،هەع ئەمان باقترو
بەهێزجغن .چىهٌە ئەوان هەمىو َلصەعن! حاهیلیەجً ،چىهکە بە
ڕێمىایی زىایی هاڕۆن و ژیاوی جاکىکۆیان بە پێی قەعیػەحی زىایی
صاهەمەػعاهضووەو حاهیلیين..
ئیىجا ئەو ًاعە ؾەعؾىوڕهێىەعە صعوؾدبىو يە زىای گەوعە صەیؼاوی
نابیل هەبىو هەع صەبىو صعوؾخببێذ ،ماصام زەڵٍی بە (باوەڕهێىان بە
پێی صیضی ئیؿالمی) وا ؾەعبڵىض بىون و ؾەعيەوجىون ..ئەم هێزەی بە
باوەڕهێىان بەهێزبىوەو بڵىضبۆوە ،هەوڵیضا بىووی زۆی لە حیهاوی
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وانیػضا بهێىێخەصیی ،لە هەمىو بەقێَ لە بەقە حیاواػەًاوی هێز.
بۆیە ػاوؿتی قێربىو ،هىهەعی قەڕيغصن قێربىو ،باقتریً چەًی
پەیضايغص ،قاعؾخاهێتی قێربىو ،ئیىجا بىووی زۆی لە حیهاوی وانیػضا
هێىایەصیی ،يە جا ئێؿخاف گەوعەجغیً و پخەوجغیً هێزە لە هەمىو
مێژووی ئەم ػەمیىەصا ئاوا لە کاث و قىێً و هەوەیەکی مغۆڤایەجییضا
هاجبێخەصیی ..پاقان بەعەو ڕۆژهەاڵث و ڕۆژئاوا يكان ،بە زێراییەًی
بێىێىە ،ؾەعبەعػاهە بۆ َلصاوی هێزو صەؾەاڵحی قەڕزىاػیی يكان .بۆ
باڵويغصهەوەی ڕێمىایی زىایـی باڵوبىوهەوەو بە ؾەع هەمىو ًۆؾپێٍی
صاهغاوی ؾەع ڕێیاهضا ػاڵبىون ..لە هەع ًاث و قىێيێٍی هەع بىاعێٌضا
يە مىؾىڵماهەًان جیایضا ؾەعيەوجبن ،هۆی ؾەعيەوجىەيەیان
ژماعەی حەهگاوەعو ػۆعیی ؾامان و بەهێزیی ؾىپا و ػاوؿخحی و
قاعؾخاهێخحی هەبىو ،بەڵٍى هەؾتی ؾەع بڵىضیی زۆیان بىو يە
مىؾىڵماهً و لە ؾەع هەنً و حاهیلیەحی صەوعوپكدیان لەؾەع
هاهەنە .ئاوا ؾەعيەوجً ..بە هۆی ؾەع بڵىضیی و هەبەػیىویی
صەعووهیاهەوە (يە بەباوەڕهێىان صعوؾدبىوبىو) جىاهیان ؾەعبڵىضیی و
ؾەعيەوجىویی ڕواڵەحی صەعەوەقیان لە هەمىو حۆعێٍی هێزو بىاعێٍی
صەؾەاڵجضاعێدیضا بهێيىەصیی...
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مرۆڤ و كۆموڵ
مىؾىڵماهان وا لە ئیؿالم گەیكتن يە مغۆڤ هێزیٍی ًاعیگەعی ئەم
ؾەعػەمیىەیە .ئەمەیان هەم لە جەوحیهاجەًاوی نىعئان و ؾىهىەحی
پێؿەمبەعەوە ملسو هیلع هللا یلص بۆ ڕووهبىوبۆوە ،هەم لەو وانیػەوە يە لە ژێغ
چاوصێغی زىای گەوعە و پێؿەمبەعە يەیضا ملسو هیلع هللا یلص صعوؾدیاهٌغصبىو و
جیایضا صەژیان ،يە لەؾەع ڕێؿای ئەو
ْ َ َ ّ
َ
﴿وإ ْط َن َ
اُ َعُّب ََ ِلل َمال ِئٌ ِت ِب ِوي
صەیكەعمىوِ :
البهغة 31/واجە :زىای پەعوەعصگاعث بە

ئایەجە صعوؾخٌغابىو يە
َْ
َ َ ً
َ
لا ْ
ض ز ِلُكت﴾
اغ ٌل ِفي
ع
ح ِ
ِ
قغیكخەًاوی قەعمىو :مً

صهمهوێ زەلیكەیەى لەؾەع ػەمين صعوؾدبٌەم .لەمەوە وا
جێگەیكدبىون يە مغۆڤ ماصام حێيكیجی زىای گەوعەیە لەم
ؾەعػەمیىە ،يەوابىو صهبێ ئەوە بؼاهين يە ئاوەصاهٌغصهەوەو
گەقەپێضاوی ژیاوی پێؿپێرعاوە ،يە صهبێ هەمىو ڕەهجی زۆییان بۆ
َ َ
َ
َ
َ
وؿ ُ
بساجەگەڕَ :
﴿ًا َؤ ُّي َها ْإلا َ
ان ِب َّه ََ ً ِاص ٌح ِبلي َعِّب ََ ي ْض ًخا ق ُمال ِن ُِه﴾
ِ
الاوكهام 6/واجە :صەی مغۆڤ ،بەڕاؾتی جۆ ػۆع ڕههجضەعیذ و هەع
بەعەو زىای زۆقذ صەگەڕێیەوەو ًاعوکغصەوەًاهذ صێىەوەڕێذ..
زىای گەوعە هەعچی لەؾەع ػەمين و لە ئاؾماهەًاهیضایە زؿخىوێدیە
بەعصەؾذ مغۆڤ و هەمىو ئاؾاهکاعییەکی بۆ کغصووە ،جا بەو
َْ
ائاث َو َ
الؿ َ
حێيكیيێدیە هەؾخێذَ ﴿ :و َس َّس َغ َل ٌُم َّما في َّ
لا ْ
ض
ي
ف
ا
م
م
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
َحم ً
ُػا﴾ الجازیت 03/واجە :هەعچی لە ػەمين و ئاؾماهەًاهضایە ،زىای
ِ
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گەوعە بۆی ژێغباع زؿخىون ..لەگەڵ ئەمەقضا پێىیؿخە لەؾەعقاوی
مغۆڤەًان بە ڕههجی جایبەحی زۆیان هەوڵبضەن جا ئەو عۆػی و زێرو
بێرەی زىای گەوعە لەؾەع ػەمیىضا بۆی بەصییهێىاون ،بۆ زێرو زۆشخی
ُ َّ
َ َ َ َ ُ ُ ْ َْ َ َ ُ ً َ ُ
ض طلىَل ق ْامكىا ِفي
زۆیان بەًاعیان بهێنن:
﴿ه َى ال ِظي حػل لٌم لاع
ُُ
ّ ْػ َ َ ْ ُّ
الي ُك ُ
ىع﴾ امللَ 05/واجە :هەع زىای
َم َى ِاي ِب َها َوًلىا ِمً ِع ِن ِه ۖ و ِإلُ ِه
گەعوەیە يە ئەو ػەمیىەی ئاوا بۆ صەؾخەبەعيغصوون ،صەی ؾا ئێىەف
بە هەمىو َلیەيیضا بێن و بڕۆن و لە عػم و عۆػیەيەی بسۆن يە جیایضا
ێ َّ َّ َ َ َ
ّٰللا َل ٌُؿ ِّي ُر
﴿بن
گەهجیىەيغاوە ..هەعوەها ئەو ئایەجەی يە صهقەعمى ِ :
َ
َ
َ
َما ِبه ْى ٍم َخ َّت َٰی ٌُؿ ِّي ُروا َما ِبإ ُهك ِؿ ِه ْم﴾ الغغض 00/واجە :زىای گەوعە
ئەوەی لە زەڵٍاهێٌضا هەیە هایگۆڕێذ ،جا زۆیان ئەوە هەگۆڕن يە لە
هاویاهضا هەیە.
مىؾىڵماهاوی یەيەم لەمەوە وا جێگەیكدبىون يە ڕووصاوەًاوی ژیان
لەزۆڕا ڕووهاصەن! ڕاؾخە زىای گەوعە ئاگای لە هەمىو قدێٍی ػەمين
و ئاؾماهەًاهەو هەمىو قدێَ بە ویؿتی ئەوەو جەنها ئەویل هاصیاع
صەبیجێ ،بەاڵم ئەوەقیان صهػاوی يە زىای گەوعە يە ئەم عۆڵە
گغهگەی صاوە بە مغۆڤ ،مەبەؾتی بىوە يە ویؿتی زىایەحی زۆی بە
ویؿتی ئەم مغۆڤە بهێىێخەصیی ،جا ویؿذ و هەڵؿىيەوحی مغۆڤ ببىە
عوصاوو مێژوی گۆڕاهٍاعی هاو زۆیان ،چىهٌە لەگەڵ ئەوەقضا يە
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زىای گەوعە صەؾەاڵحی بێؿىىعی هەیە ،بەاڵم هیچ جيرەو هۆػو نەوم
و هەجەوەیەى لە زۆیەوە هاگۆڕێذ ،جا ئەوان زۆیان زۆیان هەگۆڕن.
صهبێ ئەوان زۆیان وا لێبٌەن يە گۆڕاهٍاعییان بەؾەعابێذ و بەعەو
باقتر هەڵنرێً ..صاواف لەو قەعمىصەیەی زىای گەوعە جێگەیكدبىون
َ
﴿ظ َه َغ ْال َك َؿ ُاص في ْال َب ّر َو ْال َب ْدغ ب َما َي َؿ َب ْذ َؤ ًْضي َّ
اؽ﴾
الى
يە صهقەعمىێ:
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الغوم 40/واجە :ئەهجامی ئەوەی زەڵٍی صەیٌەن ،ئەوەجا وا
زغاپەًاعیی لەؾەع ػەمين و لە صەعیاصا صەعيەوجىوە.
مىؾىڵماهاوی یەيەم لەوە خاڵیبىوبىون يە زغاپەًاعیی قدێٍی
هاصیاعهییەو ـ بێئەوەی مغۆڤ زۆی ئاگای لە هۆًاوی هەبێذ ،بە
ؾەعػەمیىضا بباعێذ! بەڵٍى بەوە جەقەهە صهًاث يە زەڵٍی بە صەؾتی
زۆیان صەیٌەن .يەوابىو زەڵٍی زۆیان هێزە ًاعیگەعەيەی ژیاوی
ؾەعػەمینن .کغصەوەيەی زۆیان چۆن بێذ ،ئەهجامەيەف هەع بەو
پێیەیە .حا کغصەوەيە لە زێرزىاػیضا بێذ یان لە قەڕزىاػیضا
ئەهجامەيەی هەع لە جىزم و عەگەػی ئەو صهبێذ ..ئەوان ئەم
جێگەیكدىەیان لە نىعئان وەعصەگغث ،لە ژیاوی پێؿەمبەعەوە صلی هللا
غلیه وؾلم وەعیاهضەگغث ،يە صەیاهبیجی ڕههجی پيرۆػی زۆی لە حیهاوی
وانیػضا بۆ ڕیكەيێكٌغصوی قەڕزىاػیی و باڵويغصهەوەی ڕێمىایی
ڕاؾتی زىایی صەزؿخەگەڕ ،هەعوەها لەو وانیػەی زۆقـیاهەوە يە
جیایضا صەژیان ،يە بەعهەڵؿتی حاهیلیەحی یەيەمجاعیان ،لە
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هیىەصوعگەی غەعەب و حاهیلییەجەًاهیتری ؾەعػەمين جیاصاصهيغص..
ئەمەف هەع لە زۆیەوە هایەجەًایەوە .ئەم ئاییىە ئەگەعچی زىای
گەوعەف زاوەهێتی و ئەویل صەجىاوێ بە ئاؾاوی باڵویبٍاجەوە ،بەاڵم
هەع لە زۆیەوە باڵوهابێخەوە ،بەڵٍى بە هـەوڵضاوی ئەوان زۆیان
صێخەًایەوەو بە گىێغەی عاصەی هەوڵضاوی ئەوان و پاعێؼگاعیٌغصوی
ئەوان صەپاڕێؼعێذ .بە نەصەع ئەو پاڕاؾدىەی ئەواهیل صەمێىێذ..
ئەگەع ئەوان لە یەى مەؾەلەی بچىوى یان گەوعەی ئەم ئاییىەصا
َلواػ ببن یا َلواػ بٌغێً و جیایضا بێبایەزبن ،ئایىەيەف بە نەصەع ئەو
َلواػیی و بێبایەزیەی ئەوان َلواػصهبێذ .لەبەع ئەوە پێىیؿخە
لەؾەعیان هەمیكە لە زۆیان و لەو ًۆمەڵگا مىؾىڵماهەی يە جیایضا
صەژیً ووعیا بً ،ئاگاصاعی ئەو حیهاهەبً يە وا بە صەوعیاهەوەیە،
ئەگیىا هە ؾەعيەوجيیان صێخەصەؾذ و هە هێزو صەؾەَلجضاعیەجیل.
چىهٌە ئەماهە بە باوهڕی عاؾذ هەبێ ،هایەهەصیی .ئەمەقە مەبەؾتی
﴿ًا َؤ ُّي َها َّالظ َ
ئەو قەعمایكخەی زىای گەوعەیە يە صهقەعمىێَ :
ًً َآم ُىىا
ِ
َ
ْ ُ َ َ ُ َ َع ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ ُ ُ
ّٰللا ل َػلٌ ْم ج ْك ِل ُخىن﴾ئاُ غمغان811/
اص ِبروا وص ِابغوا و ِابؼىا واجهىا
واجە :ئەی ئەو يەؾاهەی باوەڕجانهێىاوە ،ئاعام بگغن و ئاعامی ػیاجغ بە
زۆجان بضەن و پەیىەؾخیخان بەهێزيەن و لە زىای گەوعەف بترؾً
جا ؾەعيەون ..
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(ۆڵكێرص ًاهخۆڵ ؾمیث) _ئەوەی لەمەوبەع ئاماژەمان بە چەهض
ووجەیەيیتری کغص_ لە بەعاوصێٍی صووعوصعێژصا صەعباعەی عواهگەی
هیىضۆيحی و مەؾیدحی و مىؾىڵمان و ماعيؿحی بەعامبەع قیٌغەی
لێٌضاهەوەی مێژوو صەڵێ( :مىؾىڵماهیل وەًى ماعيؿیؿدێَ ڕووصاو
لێٌضەصاجەوە ،يە هەعچی قدێَ لێرە لەؾەع ئەم ػەمیىە عووصەصاث،
بەڵگەیەًی هەمغی صەصاجەصەؾذ ،يە هاجىاهغێذ بایەدی پێىەصعێذ،
چىهٌە بە صیتی مىؾىڵماهەيەف بيیاجىاوی ژیاوی ًۆمەڵگەیەى لە ؾەع
ػەمين ،لە ؾەع بىاؾەی پخەوو صامەػعاو ،قدێٍی خەجمیەو صەبێ
بٌغێذ! بێگىمان ئەو هـەوڵضاهە ئیؿالمیاهەی يە بۆ باڵويغصهەوەی
صاصپەعوەعیی لە هێىزەڵٌیضا صعاون ،هەجا ئەم ؾاجەف لە هەمىو
هەوڵضاهێٌیتر ڕاؾترو حیضصییتربىوەو لە هەمىو هەوڵضاهێٌیتریل
جێٍۆقاوی لەپێىاوصا ػیاجغيغاوە ،هەجا پێل پەیضابىووی (ماعيؿيزم)
گەوعەجغیً و بە هێزجغیً ڕەهجضاوی هەبىوە .لەگەڵ ئەوەقضا ئیؿالم
لەو باعەیەوە لە ماعيؿيزم حیاواػە ..ئیؿالم صەڵێ :هەمىو
هەڵؿىيەوث و ڕووصاوێٍی ئەم ژیاهەی صوهیا صوو ڕێژگەی هەیەو
لەبەع صوو ڕۆقىاییضا جەماقاصەيڕێخەوە ،هەمىو حىاڵهەوەیەى يە
مغۆڤ پێی هەڵضەؾتێ (لەگەڵ حىواڵهەوەیترصا) لە هەع صوو حیهاهضا
ڕێٌضهيهوێ و پێٌەوە صهگىهجێن .ئەو ڕێباػەی بۆ ًاعوباعی بەعصەوامی
صهیایی صەگيرێخەبەع قاهۆیەيە ،يە ئەو يغصەواهەی لێرە پیكاهضەصعێً،
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يە ًۆمەڵ يغصوووی و لە هەمان ًاجیكضا بغیدیە لە ًۆمەڵێَ
کغصەوەی جەنهای لێَ حیاواػ ،يە لە ڕۆژی صواییضا لە یەى یەًی
جايەًاوی ًۆمەڵ صەعباعەی هەعچی قدێَ يە يغصویاهە صەپغؾغێخەوە،
واجە هەمىو هەڵؿىيەوث و ئیكێَ يە لەم صهیایەصا ئەهجامێٍی هەیە
لە حۆعێٍی حیاواػ ،لەو صوهیاف ئەهجامێٌیتری هەیە لە حۆعێٌیتر..
بە قێىەیەيیتر بڵێين :هەمىو ئیكێَ هغر و يێصخی ؾەعبەزۆی زـۆی
هەیەو صەيێكغێذ .هەعوەها لە َلیەوی پێصسؿخجی مێژوقەوە هغر و
يێكێٌیتریصخی هەیەً ..ابغایەًی میخاقيزیٌحی صەجىاوێ بڵێ ئەم حۆعە
خىيمضاهە بەؾەع ئەو هەڵؿىيەوجاهەی صەيغێً هؼیٌترە لە ڕاؾتی
مەوػوغییەوەو هؼیٌتریكە لەم ژیاهەی مغۆڤی جێضایەو مغۆڤی لێ
پێٌهاجىوە ،هەعوەها لەو ژیاهەف يە مێژووی ژیاوی ئێمەی لێ پێٌضێذ.
چىهٌە قدێٍی هەڵەیە ئەگەع جەنها لە َلیەهێٌەوە يە ئیىٍاعی بىووی
زىوڕەوقـذ بٍاث يە بەعصەوام لە ؾەع ػەمين هەیە ..مێژوف
بەڵگەیە لەؾەع ئەوە يە زۆی ماهایەًی بێؿىىوعی هەیە.
هەعوەها ئەوەهضە هەیە يە ػۆع پێىەعو هەڵؿەهگاهضهیتر هەیە يە
بڵىضجغە لە وانیعی ئەو ًاعواهە عووصاواهەی ميژوویان لێ پێٌضێذ.
صەقخىاهغێذ ،بگغە پێىیؿخیكە هەع بەم پێىەعو هەڵؿەهگاهضهە

محمـد كطب

98

خىيم بەؾەع ڕووصاوە مێژووییەًاها بضعێذ ،يە هەع زۆشخی لە
ڕاؾخییضا (لە قیٌغەی ئیؿالمییضا) وا خىيم صەصعێذ.
جێگەیكخجی ئیؿالم لە صەعوووی مىؾىڵماهەًاهضا هەع بەو قێىەیە
بىو..
ئەهجامی ئەم جێگەیكدىەف بە ؾەعەيحی و لهەًاهییەوە ،بىو بەو
ؾیكەجەی ًۆمەڵگەی ئیؿالمی پـێىاؾغاو ،بىو بە ڕێگەیەًی جایبەحی
مىؾىڵماهەًان يە لە ًۆمەڵگەًاهیتری حىێضهکغصهەوە ،چ پێل هاججی
ئیؿالم بىو بً ،چ لە پاف هاججی ئیؿالم ،هەع وەًى يە هەمىو
مێژهىوؾەًان

جۆماعیاهٌغصووە

چ

مىؾىڵمان

بىوبً،

چ

ڕۆژهەاڵجىاؾەًان .یەيێَ لەو ؾیكەجاهەی ئەو ًۆمەڵگەیەی پێ
صەهاؾغایەوە ،ئەوە بىو يە ئەماهە ملٌەچی قەعماوی زىای گەوعەو
پێؿەمبەعی زىا بىون ملسو هیلع هللا یلص بێئەوەی ؾؿخحی و ڕاڕایی و چەهضو
چىوهیان ببێذ .ئیتر حیاواػی هێىان جايەًاوی ئەم ًۆمەڵە لە مەوصای
جەنىاکاعییضا (چەهضێتی ملٌەچٌغصهیان بۆ قەعماهەًاوی زىای گەوعەو
پێؿەمبەع ملسو هیلع هللا یلص) صەمایەوە ،يە ئەمەف صهيەوجە ؾەعَلواػیی و بەجیىحی
ئەو مىؾىڵماهە زۆی ،يە جا چ ڕاصەیەى صەهێڵێ صڵ و صەعوووی بگاجە
ئەو ئاؾخە بەعػەی يە پێىیؿخە بیگاحێ .بەاڵم هە ئەوەی پێكىو هە
ئەمەقیان ئەوە هاگغێخەوە يە ئەم ًۆمەڵگایە صیاعصە ؾەعەيیەًاوی
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زۆی گۆڕیىوە .ئەمەف قدێٌە يە هەع یەى لەواهەی لە هێـىان
مىؾىڵماهاهضا صەژیً و ئەواهەی لە صەعەوەی ئەم ًۆمەڵەوە جەماقای
صهيهن و جۆماعی صهيهن ،هەع وەًى يە لێٍۆڵـەعەوەًاوی مێژو جۆماعی
صهيهن و ؾەعهچضەصەهە ئەوە ،يە ؾیكەحی ؾەعەًی ئەو ًۆمەڵگەیە
هەع ئەو جەنىاکاعییەیە ..لە ًۆمەڵگەیەيیتری ؾەیغی ًۆمەڵگەی
ئیؿالمییضا ڕوویىەصاوە يە هەمىو جايەًاوی ًۆمەڵگەیەک زەعیٍی
بەحێهێىان و عاپەڕاهضوی قەعماهەًاوی زىای گەوعە بً و هەوڵی
صعوؾخٌغصوی ًۆمەڵگەیەًی وا بضەن ،يە لە ؾەع قەعماوی زىایی
صابمەػعێ! يە ئەمەف ؾەعههجامی باوهڕی پخەوی ئەو جاًاهەیە،
باوهڕێٍی وا يە بە نىاڵیی صڵ و صەعووهضا ڕۆچىوبێذ .هەمىو جايێٍی
ئەم ًۆمەڵگەیە هەع بە ؾغوقتی مىؾىڵماهبىون و صیىضاعیی زۆی وا
هەؾخضهًاث يە لێ پغؾغاوێدیەًی لـەؾـەعقاهەو مىمٌیىيییە لە
گەعصوی زۆیی صاماڵێذ ،یا هەوڵبضاث مىهانەقەی لەؾەعبٍاث.
جەهاهەث لەو ًاجاهەقضا يە باوهڕ لە صڵ و صەعووهیضا َلواػصهبێذ ،یا لە
حێبەحێٌغصوی ئەعيەًاوی ؾەعقاهیضا هەؾذ بە جەمەڵحی صهًاث،
ئەم حۆعە جەمەڵحی و َلواػییەف زاوەهەيەی صاوی پێضاصەهێذ لە
ًاعوباعیكیضا هاڵێ يە ڕای زۆی و خىيمی زۆی لە خىيمی زىای
گەوعە یا خىيمی پێؿەمبەع ملسو هیلع هللا یلص باقترە .
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هەمىو جايێَ هەؾخضهًاث يە لێپرؾغاوەو صهبێ ملٌەچ و
ڕاپەڕێىەعی قەعماهەًاوی زىای گەوعە بێذ ،هەؾخضەکاث يە صهبێ
جەغلیماجەًاوی ئیؿالم لە زۆی و مىؾىڵماهەًاوی صەوعەبەعیضا
ڕاپەڕێىێذ و حێبەحێیاهبٍاث ،لێپرؾغاوە لەوەی يە صهبێ ڕەوقتی
وابێذ يە زىای گەوعە و پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص صەیاهەوێذ ،هەى هەع
لە ئیكە گەوعەًاهییضا ،بەڵٍى لە بچىيتریً و ووعصجغیً مەؾەلەقضا،
وەى :ؾـاڵويغصن ،چۆهێتی صاهیكتن ،ڕۆیكتن ،جەهاهەث چۆهێتی
ڕاگغججی پاًىزاوێجی صەم وصاهیصخی! چىهٌە صوایی يە قاعەػاجغ صهبێ و
لە ئایىەيەی صڵىیا صهبێ ،لە نىاڵیی صڵ و صەعووهیەوە هەؾخضهًاث يە
ئەعيە ئیؿالمیەًان گەوعەو بچىويییان جێضاهییە ،پێىیؿذ و ها
پێىیؿدیان هییە ،مەگەع ئەوەی زىای گەوعەو پێؿەمبەعی زىا صلی
هللا غلیه وؾلم لـە مەوصای غەػیمەث و ڕوزؿەجضا ،ڕێیضابً و
ؾەعپكَ (مىزەیير)ی يغصبً ..ئیتر ئەو ًاجە صەمێىەوە زۆی و جىاهای
زۆی ،ئەو ئەعًاهەف يە صەم (هص)ی نىعئان ،یان صەقی خەصیؿیان
لەؾەعە ،ئەوە بۆ گىێڕایەڵییٌغصن و حێبەحێٌغصهً ،حێبەحێٌغصهێٍی
ڕاؾذ يە لەگەڵ باوهڕصا بگىهجێذ .باوهڕێٍی وا يە صڵىیابێذ لەوەی
يە ئەگەع يەؾێَ ئەو ئەعًاهەی بە بىج و لهەوە بەو قێىەیەی يە
زىای گەوعەو پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص صیاعیاهٌغصووە حێبەحێىەيغص ،بە
مىؾىڵمان هاژمێرعێذ ..لەم خىيمەقضا ؾیىايضبەًاعهێىان و
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حیهاصی گۆڕەپاوی قەڕ ،چىوهیەيً .چىهٌە حاعێٌیان مىؾىڵماهەًان
ئەم صوو مەؾەلەیەیان هێىضە پێٌەوە گغجبىوً ،اجێَ (لە یەيێَ لە
ؾەػاًاهضا) يە ؾەعيەوجىەيەیان صعەهگ وەصەؾتهێىا ،بەوە
لێٌیاهضایەوە يە ػۆعبەیان ؾیىايیان بەًاعهەهێىاوە! بۆیە ئیتر
هەهضێٌیان ئەواهیتریان وەبيرصێىایەوە يە یەيێَ لە ئەعيەًاوی
ؾەعقاهیان واػلێهێىاوە ،پێىیؿخە حێبەحێیبٌەن جا زىای گەوعە
ؾەعيەوجيیان پێ ببەزكێذ.
ؾەعچاوەی لێىەعگغججی زىوڕەوقذ ،قەعمایكتی زىای گەوعەیە ،یا
قەعمىوصەی پێؿەمبەعە ملسو هیلع هللا یلص هەمىو جايێٍی مىؾىڵمان وا هەؾخضهًاث
يە ئەعيێٍی صەعباعەی زۆی لەؾەع قاهەو ئەعيێٌیتریصخی لەؾەع
قاهە ،يە صەعباعەی ئەو ًۆمەڵگەیەیە کە جیایضا صەژی .ئەو ئەعيەی
لەؾەع قاهێتی و صەعباعەی زۆیەحی وەًى ووجمان ،بغیخییە لەوەی
هەؾذ و ؾۆػو بيرو هۆف و زىوڕەوقتی وا لێبٍاث صیمەهێٍی
ئیؿالم بً ،بە گىێغەی جىاهای زۆی وەًى ئەو قێىە ئیؿالمییە بً،
يە نىعئان و قەعمایكتی پێؿەمبەع ملسو هیلع هللا یلص صیاعیاهٌغصووە ،صهبێ زەڵٍی
زۆقبىێذ و عقی لێان هەبێخەوە ،هابێذ ؾەیبەجیاهبٍاث ،هابێذ هاوو
هاجۆعەیان لێبيێذ ،یا ػیاهیان پێبگەێىێذ ،هابێذ صەؾخضعێژی بٍاجە
ؾەع ؾامان و زىێً و هامىؾیان ،صهبێذ صڵؿۆػی زۆی بە
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ئامۆژگاعیی و نؿەی حىان و زۆقەویؿخحی و بغایەجحی بىىێىێذ.
صهبێذ ئاگاصاعی قەعماهەًاوی زىای گەوعە بێذ لە هەمىو ئیكێٌضا
يە صەزغێخە بەعصەؾتی ،صهبێ قێڵىەًاث ،هەڵىەزەڵەجێيێذ،
صػیىەًاث ،ماڵی يەؽ صاگيرهەًاث ،جەمەڵحی و ؾؿـخحی لە ئیل و ًاعصا
هەًاث ،ماصام جىاهای هەبێذ ..صهبێ ئەماهەحی زىای گەوعە بپاڕێؼێذ،
يە ئەمەف ػۆع حۆعی هەیە ،وەى :ئەماهەحی باوهڕ بە زىای گەوعە،
نەهاغەجٌغصن بە یەيبىووی زىای گەوعە ،صهبێذ ملٌەچ و گىێڕایەڵی
قەعماهەًاوی زىای گەوعە بێذ ،لە هەمىو بەقەًاوی ژیاهییضا هەع ئاوا
زۆی عابهێىێذ يە بە پێی جەغلیماحی ئایىەيەی صەڕواث بەڕێىە ..چ لە
پەعؾدىەًاهضا بێذ ،چ لە ؾەوصاو مامەڵەو هەڵؿىيەوث و ئەعيـەًاوی
جغی ؾەعقاهیضا بێذ ،يە صەعباعەی ئەو ًۆمەڵگەیەن يە جیایضا
صەژی ،وەى ئەوەی يە صهبێذ هاعیٍاعیان لە گەڵضا بٍاث و هەؾذ بە
بەقە لێپرؾغاوێتی زۆی لە بيیاجىاوی ًۆمەڵگەيەی لەؾەع بىاؾەیەًی
پاى و پخەوی ئیؿالمی بکاث ..هابێ هەع ئەوەهضە بێذ يە زۆی
چايبٍاث و ببێخە همىوهەیەًی باشخی مىؾىڵماهێتی ،بەڵٍى صهبێ _بۆ
ئەوەی باوەعو ئیؿالمەجیەيەی ڕاؾذ و جەواوجغًاث_ هەوڵبضاث يە
ًۆمەڵگەيەشخی قێىەیەًی پاى و ڕاؾتی ئیؿالم بـً .صهبێذ لە پێىاوی
ئەم مەبەؾخەقضا بەعامبەع هەعچحی هاڕەخەجحی و هازۆقحی هەیە،
زۆڕاگغبێذ.
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صهبێذ هەمىو جايێٍی مىؾىڵمان چ پیاو بێذ و چ ئاقغەث ،هەؾذ
بٍاث يە ئەمە ئەعًی ؾەعقاهێتی ،صەعباعەی زۆیان و صەعباعەی
ًۆمەڵگەيەیان .هايغێذ جەمەڵحی و ؾؿخحی و ڕاڕایی و صووصڵحی جێضا
بىىێىێذ.
ئا لەم ڕواهگەیەوەیە بىو يە ًۆمەڵگەی یەيەمی ئیؿالمی هەمىو
ئەهضامەًاوی بغیتی بىون لەو قێىە همىوهەییە پاى و بەعػە .پاى لە
زىوڕەوقخضا ،لە ؾیاؾەجضا ،لە صابىهەعیخضا ،لە پەیىەهضی
ًۆمەاڵیەجیەًاهضا ،لە چاَليیە قیٌغیی و ڕۆخحی و کغصەوەیی و
حەهگییەًاهضا ،لە هەمىو َلیەهەًاهیتری ژیاهضا ..مىؾىڵمان وای
هەؾدىەيغصووە ًاحێ يە زىای گەوعە صەپەعؾخێذ ،زىاپەعؾدیەيەی
هەع لە هێىان زۆی و زىای گەوعە صایەو بەؽ ،پاقاهیل بڕواث و
زىوڕەوقتی کغصەوەیی چۆن بۆ لىا ،یان ًۆمەڵگەيەی چۆن بۆی
لىاهض ،وابٍاث! هەع وەيـى يە ئەو هەؾخە بەعػەی يغصووە ،يە
هاقێذ و هابێذ و ئەؾخەمە واػ لە ًۆمەڵگەيەی بهێىێذ و لە ئیؿالم
َلبضاث.
هەعوەها وەهەبێذ ئاقغەجێٍی مىؾىڵمان وای هەؾخٌغصبێذ ،يە
ًاحێ يە زىای گەوعە صەپەعؾخێذ لە هێىان زۆی و زىای
گەوعەصایەو بەؽ ،پاقاهیل بڕواث و ؾیماو صیمەن و عواڵەجحی ،یان
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عەقخاعو عەوقخحی لە حلىبەعگ و زۆعاػاهضهەوەو هەڵؿىيەوث و
جێٌەڵبىوهحی لەگەڵ پیاواهضا ،یان لە قێىەی بيريغصهەوەو هەؾذ و
ؾۆػییضا ،چۆوی بۆ لىا ،یان ًۆمەڵگەيەی چۆوی بۆ صەلىاهض،
وایٌغصبێذ! هەعوەها وا هەؾخیىەيغصووە يە مىمٌين صهبێذ ،واػ لە
ًۆمەڵگەيەی بهێىێذ و هەقی هەبێذ کە لە ئیؿالم َل صەصاث یا
َلهاصاث ،با بەعەاڵ بێذ يەیكی زۆیەحی! بەڵٍى ژن و پیاوی مىؾىڵمان
هەعصوويیان وا هەؾدیاهضهيغص يە مىؾىڵماهێدییەکەیان ئەعًی
لێپرؾغاوێخییەًی گەوعەو نىعؾیان صەزاجە ؾەعقان ،چ بەعامبەع
زۆیان ،چ بەعامبەع ًۆمەڵگەيەیان ،وای لێضهيغصن يە صهبێ
هەمیكە ئاگاصاع بً ،هەوەًا گىهاهێٍی بچىوى یا گەوعە بێ بەؾەع
زۆیاهضا ،یا بەؾەع ًۆمەڵگەيەیاهضا .ئاگاصاعییەًی وا يە لە هەمىو
ًاعووباعێٍی هەع یەيەیاهضا جاى وا هەؾدبٍاث يە ماصام زىای گەوعە
لێی صەپغؾێخەوە ،يەوابىو صهبێذ ئەم پێكتر لە زۆی بپرؾێخەوە ،ئا
بەوەف مىؾىڵمان بىون.
ئەهجامی ئەم هەؾخٌغصهە ئیؿالمییە بىو وایٌغص يە ًۆمەڵەو
ًۆمەڵگە مىؾىڵماهەيە صڵىیابً لەوەی ماصام ملٌەچی زىای گەوعەو
قىێىٌەوجىوی قەعیػەجەيەیی و ڕاپەڕێىەعی قەعماهەًاهين ،جەنها
ئەوان بەهێزجغیً صەؾەاڵحی ؾەعػەمینن و جەنها ئەواهیكً يە صهبێ
حڵەوی خىيمٌغصوی ًۆمەڵگەی مغۆڤایەحی بگغهەصەؾذ و
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قەعماهضەێتی لە ؾەع ئەو ڕێباػە پيرۆػەو بە پێی ئەو بەعهامەیەی زىای
گەوعە بٌەن ..لەبەع ئەمە بىو هیچ بەعاوعصێَ لە هێىان ئەم ًۆمەڵ و
ًۆمەڵگەو مغۆڤیتری ؾەعػەمين _يە عێىمایی زىای گەوعەییان هیە_
هەصەيغا! لە هەمىو عووەًاوی بىووی هێزی ماصصیی و مەغىەوییەوە..
زۆ ئەگەع قێىەیەًی بەعاوعصيغصن لە خؿابیاهضا ببىایە ،وەى
صەعباعەی ژماعەی ئەهضام و هێزی چەى و هێزی ػاهين و هێزی
قاعؾخاهێخحی ،یا هێزی ڕێٌسؿتن ،یا هەع قێىەیەيیتری ئەم حۆعە
هێزە ماصصیی و مەغىەوییاهە ،ئەگەع بٌەوجىایەجە خؿابیاهەوە،
خەجمەن جىوشخی چاوجغؾان صەبىون و جێٌضەقٍان ،بگغە
هەیاهضەجىاوی هەع بير لە بؼوجىەوەف بٌەهەوە ،چىهٌە هەع زۆیان لە
هاوزۆیاهضا صەبەػیً و لە زۆوە هەؾدیان بەيەمحی و َلواػیی و ػەلیلحی
صهيغص!
جەنها خؿابیان بۆ قدێَ صهيغص ،ئەویل ئەو ڕاؾدیەبىو يە هەمىو
ڕاؾدیەيیتری لێىە وەعصەگيڕێ :يە ئەوان مىؾىڵماهً ،ملٌەچ و
گىێڕایەڵی زىای گەوعەو پـێؿەمبەعی زىان ملسو هیلع هللا یلص يەوابىو هەع ئەواهً
ؾەعيەوجىو! ئیتر هەمىو هێزێٍی ؾەعػەمين يە بەعامبەعیاهە َلواػەو
زۆهاگڕێذ! بەڕاؾتی هەع واف بىو ..لە ڕاؾدیضا چىهٌە ئەوان ملٌەچ
و گىێڕایەڵی زىای گەوعەو پێؿەمبەعی زىا بىون ملسو هیلع هللا یلص هەع ئەوان
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بىوهە ئەو هێزە بە هێزەی ؾەع ػەمين ،يە جىاوی صەؾەاڵحی ؾەع ػەمين
بگغێخەصەؾذ و جىاهیصخی قەعماهضەیی و ڕابەڕێتی ًۆمەڵگەی
مغۆڤایەحی لە ؾەع ئەو ڕێباػە پيرۆػە زىاییە بٍاث .وەهەبێ بەعهەمی
ئەم هەؾخٌغصهەف جەنها ڕػگاعيغصهە حەهگییەًان بىوبێذ ،ئەگەعچی
حەهگ و حیهاصەکە زۆی لەزۆیضا لە هەمىو مێژوی مغۆڤایەجیضا
صیاعصەیەًی ؾەعؾىوڕهێىەعبىو ،بەڵٍى

ئیؿالم بغیخییبىو لە

(بؼوجىەوە)یەًی بەهێز ،يە هەع وا بە ػیىضوییەًی بێىێىەوە بەهەمىو
َلیەيضا پهعهیؿههض..
ئەو ؾیؿخمی قاعؾخاهێدیەی ئیؿالم لە ڕێگایضا ؾاػیٌغص ،ػۆعی پێ
هەچىو هەمىوی _بە پێی پغۆگغامێٍی جایبەحی ؾەعبەزۆ_ وانیػەيەی
گغجەزۆی .پغۆگغامێٍی گىهجاوی صەعباعەی وانیؼ صاها ،بەوەی يە
ئەواهەی لەگەڵ ئیؿالمضا صهگىهجا ،وەعیضەگغث و ئەواهەی
لەگەڵیكیضا هەصەگىهجا ڕەقؼی صەکغصەوە ،یان ڕاؾدیضهيغصەوەو وای
لێضهيغص يە لەگەڵ زۆیضا بیگىهجێىێذ .ئەمەف بە پێی ؾغوقذ و
بيرو هۆقە جایبەجحی و پێىەعە ئەؾڵییەيەی زۆیبىو .بۆیە هەع بە
ماوەیەًی يەم هەمىوی بىوە قاعؾخاهێتی ئیؿالمی ؾەعبەزۆی
زۆی ..ئەم قێىەیەف بىو يە مىؾىڵماهەًان بۆ هەعحێیەًی ئەو
وواڵجاهە صەچىون کە ڕػگاعیاهضهيغصن ،ئەم ؾیما قاعؾخاهێدیەی
زۆیان لەگەڵ زۆیاهضا صەبغص ..هەع حۆعە (ػاوؿتی)یەى يە ئیؿالم
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لەو وواڵجاهەیضا جىوقیضەهاث ،ػۆعی پێ هەصەچىو ،ئەو بەقەی
ڕاؾدبىایە وەعیضەگغث و بە لێٍۆڵیىەوەو قغاواهٌغصن ،ػیاصیضهيغصو
ڕواڵەحی جایبەجحی ئیؿالمحی زۆیی صهيغص بە بەعیضاو صەیٌغصە
ػاوؿدیەًی ئیؿالمحی ..پاقان ئیؿالم هـەع بەو قێىە ئیؿالمییەی
زۆی بە هەمىو ئەو وواڵجاهەی يە مىؾىڵماهان صەیگەیكخجێ،
باڵویضهکغصەوە .ئەوحا هەى هەع مىؾىڵماهەًان ،بەڵٍى هەمىو
يەؾێٌیتری ؾەعػەمين _يە خەػی لە وەعگغججی ػاوؿذ بٌغصایە_
وەعیضەگغث.
عۆژهەاڵجىاؽ (حیبب) لە يخێبەيەیا (ئاڕاؾخە جاػەًاوی ئیؿالم
)Moderen Trendsin Islamا صەڵێ :لەو بڕوایەصام يە هەمىو ڕایەى
لەؾەع ئەوەیە يە ئەو جێبیيیە ووعصبیيیاهەی لێٍۆڵەعەوە
مىؾىڵماهەًان صەیاهٌغص ،ػۆع یاعمەحی پێصسؿخجی ػاوؿخییضا،
یاعمەجیەًی هەؾخپێٌغاوەو ئاقٌغایە .هەع لە عێگای ئەو جێبیىییە
ووعصبیيیاهەقەوە بىو يە پغۆگغامی جانیٌغصهەوەی (املىهج الخجغیبی)
لە ؾەصەًاوی هاوەڕاؾخضا گەیكخە ئەوعوپا.
عۆژهەاڵجىاؽ (بغیكۆڵذ)یل لە يخێبەيەیضا (بيیاجىاوی مغۆڤایەحی
 )Making of humanityصەڵێ :گەوعەجغیً قدێَ يە قاعؾخاهێتی
غەعەب بۆ حهاوی هىێ هێىای ،ػاوؿذ بىو .ئەوەی يە ژیاوی کغصەوە
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بەبەع ئەوعوپاصا جەنها ػاوؿدىەبىو ،بەڵٍى گەلێَ هۆی ًاعیگەعیتریل
هەبىو لە هۆکاعە ًاعیگەعەًاوی قاعؾخاهێتی ئیؿالمحی ،يە گەیكخە
ئەوعوپاو ژیاوی بۆ ڕووهايٌغصهەوە .هیچ َلیەهێٍی پێكٌەوجىوی
ئەوعوپایی هییە ؾەعچاوەيەی بە قێىەیەًی جەواو هەگەڕێخەوە بۆ
ڕۆقيبيریی ئیؿالمحی! ئەم ًاعجێٌـغصهە ػۆع ڕوون و ئاقٌغایەو لە
پەیضابىووی ئەو ووػەیەصا صەعصهيهوێذ يە حیهاوی هـىێی ئەمڕۆ
يغصوێتی بە هێزێٍی هەگۆڕی حیاواػ .هەعوەها لە ؾەعچاوەی ئەو
هێزەوە صەعصهيهوێ يە بىوە هۆی پێكٌەوججی ئەوعوپا ،يە بغیخییە لە
ػاهیاعی ؾغوقدىاؾحی و عۆخحی و لێٍۆڵیىەوەی ػاوؿخییاهە..
ئەم ًۆمەڵە مىؾىڵماهەی باوهڕی بە زىای مەػن هێىابىو و ملٌەچ
و گىێڕایەڵی قەعماهەًاوی بىو ،گەلێٌیتری زىو هەعیتی ژیان و قێىاػو
بيروباوهڕیتری باڵوکغصەوە .هەعواف بە پخەویی و صامەػعاویی لە
بيیاجىاوی ًۆمەڵگەی مغۆڤایەجییضا مایەوە ،جەهاهەث پاف ئەوەف يە
قەعماهضەێخحی و عابەڕێخحی ًۆمەڵگەی مغۆڤایەجحی لەؾەع ڕێباػێٍی
زىایی پيرۆػ يە مێژوهىوؾە ئەوعوپاییە بە ویژصاهەًاوی زۆیان
بڕیاعیان لەؾەعصاوە ،گەعچی ئیؿالمیكیان بىؾؼاهضووەو پیالهیان صژی
صاهاوە ،بەاڵم ئێمە هاجىاهين ئێؿخا قێىەی جەواویی ئەو جێگەیكدىە
ئیؿالمییە وەى يە لە مێكٍی مىؾىڵماهاوی یەيەمیىضا چەؾپیبىو،
بەو قێىەیەی زۆی جێیىاگەیً و وەًى خەنیهەحی زۆشخی هەؾتی
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پێىايەیً ،جا لەگەڵ ئەم قێىە گكدیە ئیؿالمەی باؾماهٌغص،
قێىەیەًی وانیػییصخی هەزىێىين ،يە لە ژیاهێٍی ئیؿالمی جەواوصا
هاجبێخەصیی ،ئەمەف لەو همىوهاهەی ًۆمەڵگەی
صەعصهيهوێ يە لە ؾەعەجای ئیؿالمضا هاجىەصیی.

ئیؿالمیضا
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چوهد منووهويوک
َل کۆموڵگوی ئیسالمييووە
لە بەهضی پێكىوصا ووجمان کە چەمکە گكخییەکاوی ئیؿالم وەکى
زۆیان هەؾخپێىاکغێً جا بە قێىەیەکی بەعحەؾخە لە ژیاوی
وانیػیاهەی کۆمەڵگەیەکی مىؾىڵماهضا هەبینرێً ،کە بە ئیؿالمەکە
گۆقبىوبً و هەع بە ئیؿالمەکە عەقخاعو عەوقذ و نییەمی زۆیان
صاڕقخبێذ و بؼاوحی زۆیان هەع بە ئیؿالمەکە ؾەعڕاؾخاهە کغصبێذ.
صەؾپێکی ئاؾایی و ؾغوقتی یەکەمی هیكاهضاوی همىوهەی کۆمەڵگە
مىؾىڵماهەکەی یەکەم ،ئەوەیە کە هەهضێک بؼاوث و هەڵىێؿذ لە
ژیاوی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص و یاوەعاهیەوە وەعبگيرێذ ،کە لە ژیاوی بەعػی
زۆیاهضا هەمىو ؾیكەجە حىامێرییەکاوی مغۆڤیان لە زۆیاهضا
ؾەملاهضو چەؾپاهض و همىوهەی هەمغییان لە مێژووی مغۆڤایەجیضا
جۆماعکغص.
وەکى ووجم صەؾپێکێکی ئاؾایی و ؾغوقتی ئەوەیە کە ؾەعەجا بە
هەهضێک هەڵىێؿتی همىوهەیی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص بهێىیىەوە ،چىهکە
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص همىوهەی لىجکەی پاعؾەهگیەکەیە ،بە جایبەحی
کە هەع هەمىو ؾاث و ئاوی ژیاوی پيرۆػی ئەو لە پێصچاوی یاوەعاوی
بىو ،جا ئیهخیضایپێبکەن و بەعصەوام بگەڕێىەوە ؾەع عەقخاعی
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همىوهەیی حەهابی ملسو هیلع هللا یلص  ،جا _بە پێی جىاهای یەک بەیەکیان ،لە زۆقحی
و هازۆقییضا ،لە هێمىحی و ؾەزخیضا_ وەکى حەهابی ملسو هیلع هللا یلص بکەهەوە.
یاوەعاهیل زىا لێیان عاػی بێذ لە جغۆپکی همىوهەی بەقەعێخییضان،
عاؾخە صەگمەن و ػۆع کەم وێىەن ،بەاڵم زۆ هەع بەقەعن ..هەع
وەکى هەوەکاوی جغی مغۆڤً ،بەاڵم ئەوەی هەیە کە ئەم هەوە بەڕێؼە
عۆخیان بەو هىوعە زىاییە پاکبىوبۆوە کە بە وەحی بۆ پێؿەمبەعی زىا
پێكەوا ملسو هیلع هللا یلص صەهاث .ووعەیان بەو قەعماهە زىاییاهە بەعػصەبۆوە ،ئاوا
گەیكدىە ئەو ئاؾخەی لە هەمىو مێژووی مغۆڤایەجیضا ،لە هیچ
قىێيێکی ؾەعػەمیىضا ،هیچ کۆمەڵە مغۆڤێک هەگەیكخەوە ئەوێ.
بۆیە ئەوان _بۆ مىؾىڵماهاوی هەمىو کاث و قىێً و هەوەیەک _ ئەو
ئاؾخە همىوهەییەی پەعوەعصەکغاوەن ،کە هەمىو _بە پێی جىاهاو
هیممەجیان_ هەوڵضەصەن بگەهەوە هؼیکی ئاؾدیان.
کەوابىو بۆ ئەوەی همىوهەیەکی جەواوو ئاقکغاو عاقکاوی کۆمەڵگە
ئیؿالمییەکەی یەکەمیىجاع هیكاهبضەیً ،هەع صەبی همىوهە لە
ؾیيرەی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص یاوەعاوی بهێىیىەوە.
بەاڵم ئێمە لەم کخێبەصا کە نؿە لەؾەع ئیؿالمحی (قەغبحی)
صەکەیً_ ،ئەگەع ووقەی قەغبییەکەمان عاؾذ بێ_ ئەو ئیؿالمەی
کە لە هەمىو جاکێک صاواکغاوە باوەڕی پێبهێىێذ و پێىەی پابەهض بێذ،
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بەو عاصەیەیە کە هەمىو جاکێک _ هەعچەهض حیاواػی لەگەڵ
ئەواهیترصا هەبێذ_ صەجىاهێذ صیىضاعیی پێىەبکاث .بێگىمان خؿاب بۆ
َلواػیی مغۆڤ بە گكخحی و هەع جاکێکیل بە جەهیا کغاوە ،کە ػۆع
کەؽ وا لێضەکاث هەگاجە لىجکە صاواکغاوەکە..
ئێمە لەم کخێبەصا هاماهەوێذ هەع ئەو همىوهاهە بهێىیىەوە کە وێىەی
کۆجایی و هەعەبااڵی بەقەعیين ،چ ئەواهەی لە مێژووی ژیاوی
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص صەيهێىیىەوە ،چ ئەوەی لە یاوەعاوی بەڕێؼیەوە.
گىمان لەوەصا هییە کە هەع کەؾێکی بە ئیيؿاف و صاصپەعوەع ئەم
همىوهاهە ببیىێذ صەؾبەجێ صان بە بەعػیی و بێىێىەیی ئەم همىوهاهەصا
صەهێذ و صەقؼاهێذ کە ئەمە بەعهەمی ئیؿالمەکەیە .ئەگیىا زۆ ئەو
یاوەعاهە هەع ئەو غەعەباهە بىون کە ماوەی پێل مىؾىڵماهبىوهیان لە
حاهیلییەجەکەصا بغصبىوەؾەع .ؾەیغیل ئەوەیە کە حاعی وا هەیە
هەڵىێؿخە همىوهەییەکە وەکى زۆی گێڕعاوەجەوە بێ ئەوەی ػۆع
حەزذ لە هاوو ژیاهە کەؾەکە کغابێخەوە! لەمەف ؾەیغجغ ئەوەیە کە
حاعی وا هەیە هەڵىێؿخەکە گێرعاوەجەوەو ػۆع حێی ؾەعؾىڕماهە،
کەچی هاوی بکەعەکەی هەگێڕعاوەجەوە! چىهکە ئەوە بە َلوە گغهگ
بىوە بؿەملێذ کە ئەم هەڵىێؿخە بەعهەمی مىؾىڵماهبىون و
صیىضاعییەکەیە.
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لەگەڵ هیكاهضاوی همىوهە بەعػەکاوی یەکەمين کۆمەڵگەی
ئیؿالمیضا ،همىوهەی خاڵەحی َلواػی بەقەعیل _هەع لەو یاوەعە
بەڕیؼاهەصا_ صەزەیىەبەعچاو ،کە کەؾاهێک لەو لىجکە بەعػەی بە
صیىضاعییەکە گەیكدبىووێ ،یان صەبىو بیگەوێ ،لە ؾاجەوەزتی
بێئاگایی ،یان َلواػیی صیىضاعییضا کەوجىوهەجەوەزىاعێ .مەبەؾخیكمان
ئەوەیە کە لە َلیەکەوە وێىەیەکی وانیػیاهەی هەمىو خاڵەجەکاوی ئەو
کۆمەڵگە مىؾىڵماهە هیكاهبضەیً و لە َلیەکیترەوە ئەوە هیكاهبضەیً
کە ئیؿالمەکە بەعهامەیەکی وانیػییاهەیەو عووەوڕووی مغۆڤ
صەبێخەوە ،بە هەمىو پيخەکاوی بەهێزیی و َلواػییەوە ،هەم لە عووی
صەعووهییاهەوەو هەم لە عووی ژیاوی وانیعی عۆژاهەیاهەوە .جا بؿەملێذ
کە ئیؿالم ػیاص لە جىاهای مغۆڤەکان هیچی ػیاصەی قەعػهەکغصووەو
واقیضاهەهاوە کە هەع هەمىوجان صەبێ بگەهە ئەو لىجکە صاواکغاوەی
صیىضاعیی و هاقبێ کە هەجاهخىاهً بیگەوێ کۆڵبضەن یان کە گەیكخجێ
بهێڵً لێىەی بکەوهەوەزىاعەوە .ئیؿالم هەیكەعمىوە ماصام ئێىە
مىؾىڵماهبىون ئیتر صەبێ لە عاصەی جىاهای مغۆڤ ػیاجغ ئەهجامبەن.
یان بۆ ئەوەی بە مىؾىڵمان خؿابخاهبکەم صەبێ لە جىاهاو ووػەی
بەقەعییاهەی زۆجان ػیاجغ عەهجبضەن! ها ،ئیؿالم وا عەقخاعی لەگەڵ
هەع یەکەیاهضاکغص کە مغۆڤە و هەع یەکەقیان جىاهاو ووػەی جایبەث
بە زۆیی هەیە .بۆیە ئەوەی لێیان صاواصەکغێذ .هەع ئەوەهضەف صاوا
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صەکغێذ کە مغۆڤ پێیضەکغێ ..لە َلیەوی ؾێیەمیكەوە بۆ ئەوە بىو جا
زەڵکەکە بؼاهً و ببینن کە چۆن ئیؿالم عەقخاع لەگەڵ کەسخی َلواػی
کۆمەلگەکەی زۆیضا صەکاث؟! چۆن هەع کاجێک کە گالن صڵؿۆػاهە
هەڵیاهضەؾێيێخەوەو ؾەعلەهىێ هاهیاهضەصاجەوە جا بەوەو لىجکەکە،
کە (جەنىاکاعیی) پێهەڵگغهەوە..
ئێؿخا هەهضێک همىوهە صەزەمە پێصچاو بێئەوەی بایەزم بە
عیؼکغصوی هەڵىێؿخەکان صابێذ:

منووهوی يوکومَ :كبرای ئوغرایب و حوشرتە بوَلسوکوی:
َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َّ َ َ َ
( َح َاء َؤ ْغ َغاب ًّي یىما یؼلب مً َع ُ
ُ
اُ له:
ّٰللا قِئا قإغؼاه .زم ن
ى
ؾ
ِ ِ
ِ
َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ نَ
ؤخؿيذ ِبلَُ؟ ناُ لاغغ ِابيَ :ل ،وَل ؤحملذ .قؿ ِظب املؿ ِل ِمى ،
َ َْ
َ
ََ َ َ َ ُ
ْ
َونا ُمىا ِبل ُْ ِه  .قإق َاع ِبل ْی ِه ْم :ؤ ْن ي ُّكىا .زم صزل َمن ِ ِزله وؤعؾل ِبلى لا ْغ َغ ِاب ّي
َ
اَُ :و َػ ْم َق َج َؼ َ
اى َّ ُ
اَُ :ؤ ْخ َؿ ْي ُذ ب َل ُْ ََ؟ َن َ
و َػ َاص ُه قیئاَ ،ق َه َ
ّٰللا ِم ًْ ؤ ْه ٍل
ِ
َ ْ ً َ َ َ َ ُ َّ ُّ َ َّ َّ ُ َ
ُْ
ُْ
َّ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َمِ :ب َّه ََ نل َذ َما نل َذ
َو َغ ِكير ٍة زيرا  .قهاُ له الى ِبي صلى
َ
َ
َ َ
َ
َ
َوفي َه ْكـ َؤ ْ
ص َخ ِابي شخ ْي ٌء ِم ًْ ط ِل ََ ،ق ِةطا ؤخبب َذ ق ُه ْل َب ْي َن ؤ ًْ ِض ِيه ْم َما
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُنل َذ َب ْي َن ًَ َض َّي َخ َّتی ًَظ َه َب َغ ًْ ُ
اُ :و َػ ْم  .ن َ
ص ُضوعه ْم ما قیها غلیک .ن َ
اُ
ِِ
َْ
َّ ُّ َ َّ َّ ُ َ
َ َ
َّ
اُ َما َن َ
لا ْغ َغاب ُّي َن َ
اُ ،قؼصه ُاه ق َؼ َغ َم
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َمِ :ب َّن هظا
الى ِبي صلى
ِ
َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ
ّٰللا ِم ًْ ؤ ْه ٍل َو َغ ِكير ٍة
ؤهه ع ِضخي ؤيظاى؟ .قهاُ لاغغ ِابي  :وػم  ،قجؼاى
َ َ َْ
َ ْ ً َ َ َ َ َّ َّ ُ َ
َّ
َ َ
َ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َمِ :ب َّن َمث ِلي َو َمث َل َهظا لا ْغ َغ ِاب ّ ِي ي َمث ِل
زيرا .قهاُ صلى

ئاای ئێمو موسڵامهنی؟!

115

َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ
وها ب ََّل ُه ُك ً
ىعا،
عح ٍل ًاهذ له هانت قغصث غلُ ِه ،قخبػها الىاؽ قلم ً ِؼٍض ِ
َ َ
َ َ َََ َ َ
َ ُ َّ َ َ ُّ
الىان ِت :زلىا َب ُْ ِجي َو َب ْي َن هان ِتي قإها ؤ ْعق ُو ِب َها َوؤ ْغل ُم،
قىاصاهم ص ِاخب
ََ َ َ ََ ْ ُ َ َْ
َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َّ َ
لا ْ
ض ،قغصها
ام
م
ن
ً
م
ا
ه
ل
ظ
ز
إ
ق
یئیها
بين
ت
ان
قخىحه ِلها ص ِاخب الى
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اؾ َد َىا َز ْذَ ،و َق َّض َغ َل ْی َها َع ْخ َل َها َو ْ
هىها هىهاَ ،خ َّتی َح َاء ْث َو ْ
اؾ َخ َىي َغل ْی َها،
اُ قهخلخمىه َص َز َل َّ
اُ الغحل َما َن َ
َو َؤ ِّوي لىجغکخکم َخ ُْ ُث َن َ
الى َاع) 0واجە:
 0هىوؾەعی بەڕیؼ ئەو بەؾەعهاجەی هەع ئاوا هێىاوەجەوە ،بێئەوەی ئاماژە بە
ؾەهەص یان ؾەعچاوەکەی بکاث ،بێئەوەی ؾەعوبۆعیصخی پێىە بێذ ..هەمىو
َّ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُ
َ َّ َ ْ
َ َ ُ
اُ ِغٌ ِغ َمت:
ّٰللا ٌؿخ ِػُىه ِفي شخي ٍء ن
عیىایەجەکە ئاوایە( :ؤن ؤغ َغ ِاب ًُّا ح َاء ِبلى َعؾى ُِ ِ
ُ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُُ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ً ُ َّ َ َ َ ْ
اُ :ؤ ْخ َؿي ُذ
ّٰللا صلى ّٰللا غلُ ِه وؾلم قِئا  ،زم ن
ؤعاه في صم ،قإغؼاه عؾى ِ
َ ْ َ ِ َ ٍ َ ْ َ ْ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُّ َ
ُ
ْ
َ
ُ
ِبلَُ؟ ناُ لاغغ ِابيَ :ل ،وَل ؤحملذ .قؿ ِظب بػع املؿ ِل ِمين ،وهمىا ؤن ًهىمىا
ّٰللا َغ َل ُْه َو َؾ َّل َم ب َل ْیه ْمَ :ؤ ْن ُي ُّكىاَ .ق َل َّما َن َام َّ
ب َل ُْه َ .ق َإ َق َاع َّ
ص َّلى َّ ُ
ص َّلى َّ ُ
الىب ُّي َ
الىب ُّي َ
ّٰللا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ
اُ َله ب َّه ََ ح ْئ َد َىاَ ،ق َؿ َإ ْل َخىاَ
لا ْغ َغاب َّي ب َلى ْال َب ِْ ِذَ ،ق َه َ
غلُ ِه وؾلم وبلـ ِبلى من ِ ِزل ِه صغا
ِ ِ
ِ ِ
َ
َ
َّ
َّ
َق َإ ْغ َؼ ُْ َى َ
صلى َّ ُ
اىَ ،ق ُه ْل َذ َما ُن ْل َذَ .ق َؼ َاص ُه َع ُؾى ُُ َّّٰللا َ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َم َق ِْ ًئا ،ق َه َ
اُ:
ِ
َ ْ َ ْ ُ َْ َ َ َ َ َْ
َ
ًَْ ََ َ َ
لا ْغ َغاب ُّيَ :و َػ ْم َق َج َؼ َ
اى َّ ُ
اُ ل ُه
ّٰللا ِم ًْ ؤ ْه ٍل َو َغ ِك ٍير زيرا .قه
ؤخؿيذ ِبلَُ؟ قهاُ
ِ
اىَ ،ق ُه ْل َذ َما ُن ْلذَ
ّٰللا َغ َل ُْه َو َؾ َّل َم :ب َّه ََ ُي ْى َذ ح ْئ َد َىا َق َؿ َإ ْل َخ َىا َق َإ ْغ َؼ ُْ َى َ
َّ
ص َّلى َّ ُ
الىب ُّي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُْ
َ
َ َ
َ َ
َوفي َه ْكـ َؤ ْ
ص َخ ِابي َغل ُْ ََ ِم ًْ ط ِل ََ شخ ْي ٌء  ،ق ِةطا ِح ْئ َذ ق ُه ْل َب ْي َن ؤ ًْ ِض ِيه ْم َما نل َذ َب ْي َن
ِ
ِ
َ َ َّ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ وع ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُّ َ َ َ ُ ُُ َّ
ّٰللا
ًضي ختی ًظهب غً صض ِ ِهم .ناُ :وػم .ناُ :قلما حاء لاغغ ِابي ناُ عؾى ِ
صاخ َب ٌُ ْم ًَ َ
َ َّ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ َّ َ
اُ َما َن َ
ان َح َاء َهاَ ،ق َؿ َإ َل َىا َق َإ ْغ َؼ ُْ َى ُاهَ ،ق َه َ
اُ،
صلى ّٰللا غل ُْ ِه وؾلمِ :بن ِ
َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
لا ْغ َغاب ُّيَ :و َػ ْمَ ،ق َج َؼ َ
اى
و ِإها نض صغىهاه قإغؼُىاه قؼغم ؤهه نض ع ِضخي ؤيظاى؟ ناُ
ِ
ّٰللا َغ َل ُْه َو َؾ َّل َم :بنَّ
اُ َّ
ص َّلى َّ ُ
َّ ُ
الىب ُّي َ
اُ َؤ ُبى ُه َغٍْ َغ َةَ :ق َه َ
ّٰللا ِم ًْ َؤ ْهل َو َغ ِكير َز ْي ًراَ .ن َ
ِ
ٍ
َ ٍ
ِ
ِ
َم َثلي َو َم َث َل َه َظا ْلا ْغ َغاب ّي َي َم َثل َع ُحل ًَ َاه ْذ َل ُه َه َان ٌت َق َك َغ َص ْث َغ َل ُْهَ ،ق َّاج َب َػ َها َّ
الى ُ
اؽ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ
ىع َ َ
َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ
ُ
صاخ ُب َّ
اُ َ
ً
الى َان ِتَ :ز ُّلىا َب ُْجي َو َب ْي َن َه َانتي َق َإ َها َؤ ْع َق ُو بهاَ
َ
قلم ً ِؼٍضوها ِبَل هك ا ،قه
ِ
ِ
َ ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ
َ ْ
ْ
ضَ ،و َص َغ َاها َخ َّتی
وؤغلم ِبها ،قخىحه ِبلیها ص ِاخب الىان ِت قإزظ لها ِمً نك ِام لاع ِ
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عۆژێک ئەغغابییەک هاجە زؼمەث پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص  ،صاوای قدێکی
لە ؾامان لێکغص ،حەهابیصخی پێی بەزصخی ،پاقان پێی قەعمىو :کاعێکی
چاک بىو لەگەڵم کغصیذ؟ ئەغغابیەکە ووحی :هاوەاڵ هە چاک بىو هە
عەقخاعێکی حىاهیل بىو! مىؾىڵماهەکان جىوڕەبىون ،بۆی هەؾخان.
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص ئاماژەی بۆکغصن کە صاهیكً هەنخان بەؾەعیەوە
هەبێذ .پاقان جەقغیكی بغصە ماڵی زۆیان و کابغای ئەغغابی باهگکغصە
ماڵەوەو ؾاماهیتری صایە .ئیىجا لێی پغؾیەوە :کاعێکی چاک بىو لەگەڵم
کغصیذ؟ ئەغغابیەکە ووحی :بەڵی زىا پاصاقتی زێرث بضاجەوە ،بە
عاؾتی کەؾىکاعو غەقغەجماوی .پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص پێی قەعمىو:
ئەوەی پێكتر ووجذ قدێکی لە صڵی یاوەعاهمضا صعوؾخکغصووە ،ئەگەع
خەػصەکەیذ ئەوەی َلی مً لێرە ووجذَ ،لی ئەواهیل بیڵێرەوە .کابغای
ئەغغابی ووحی :بەڵێ باقە .کاحی هیىەڕۆ پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص عووی لە
یاوەعان کغصو قەعمىوی :ئەم ئەغغابییە پێكتر ئەوەی ووث کە
ػاهیخان ،صواجغ ؾاماهیترمان صایە ،ئێؿخا وا صەػاوێ ئەوەهضەی کە
وەعیگغجىوە بەؾێتی و پێی عاػییە .وایە؟ کابغای ئەغغابی ووحی :بەڵی
اؾ َخ َج َاب ْذَ ،و َق َّض َغ َل ْی َها َع ْخ َل َها َو ْ
َح َاء ْث َو ْ
اؾ َخ َىي َغ َل ْی َهاَ ،و َل ْى َؤ ِّوي َؤ َػ ْػ ُخ ٌُ ْم َخ ُْ ُث َن َ
اُ
اُ َص َز َل َّ
َما َن َ
الى َاع) بەيهیهی :مجمؼ الؼوائض ومىبؼ الكىائض ( ،)04093الهاضخي
غیاض( :الككا  .)853/0جىێژەعەوەکاوی قەعمىوصە صەقەعمىون بە هۆی هەبىووی
ئیبراهیمی کىڕی خەکەم کىڕی ئەباهەوە لە ؾەهەصەکەیضاکە (متروک
الخضیث)ە عیىایەجەکە ػەغیكە.
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وایە ،زىای گەوعە پاصاقتی زێرث بضاجەوە ،بە عاؾتی کەؾىکاعو
غەقغەجماوی .پاقان پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص قەعمىوی :خاڵی مً و ئەم
ئەغغابییە وەکى ئەوەیە کابغایەک خىقترەکەی لێ بەعەاڵ بىوبێذ و
زەڵکەکە کەوجبىە صوای جا بۆ یبگغهەوە ،بەاڵم ػیاجغ لێی بەلەؾە
صەکەن ،زاوەن خىقتر هاواعیان لێ صەکا ،کاکە بۆ زۆمی لێیگەڕێً،
زۆم صڵؿۆػجغم بۆی و قاعەػای جەبیػەجیم ،چىگە گیایەکی لە
ػەویەکە گغث بە صەؾدیەوەو بەعەوە خىقترەکەی چىو ،هێضی هێضیی
گغجیەوەو باعەکەی لێىایەوەو ؾىاعبىو ،عۆیكذ .مىیل ئەگەع لە
ؾەعەجاوە لێخان گەڕامایە بەعامبەع کابغا چیخان پێ باقە بیکەن،
صەجاهکىقذ ،ؾەعەهجامیل صەچىوە ئاگغی صۆػەزەوە..

منووهوی دووەم :سێ دواکووتووەکوی غوزای توبووک:
ئیمامی ئەخمەصو بىزاعی و مىؾلیم لە ػوهغییەوە ،ئەویل لە
غبضالغخماوی کىڕی کەغبی کىڕی مالیکەوە ،ئەویل لە غبضهللای
کىڕی کەغبی کىڕی مالیکەوە (کە چاوؾاغی باوکی بىو) گێڕاوێخییەوە:
َّ
ُ َ ّ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ
َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ
ّٰللا
(ؾ ِمػذ يػ َب بً م ِال ٍَ ًد ِضر خ ِضًثه ِخين جسلل غً َعؾى ُِ ِ
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َّ ْ
اُ ي ْػ ُب ْب ًُ َم ِال ٍَ :ل ْم ؤجسلل
صلى ّٰللا غلُ ِه وؾلم ِفي ؾؼو ِة جبىى ،قه
َّ َ َّ َّ ُ َ
َ ُّ َّ
َّ
َ
َ َ
َ ْ ُ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َم ِفي ؾ َؼ ٍاة ؾ ْي ِر َها نؽ ِبَل ِفي ؾ ْؼ َو ِة
ّٰللا صلى
غً َعؾى ُِ ِ
َ
َ ُ َ َ َ ّ ُ َ َ َّ
َ َ َ َ َّ َ
َ
ىى ،ؾ ْي َر ؤ ِوي ي ْى ُذ جسل ْك ُذ ِفي ؾ َؼ ِاة َب ْض ٍعَ ،ول ْم ٌُ َػاج ْب ؤ َخ ٌض جسلل َغ ْن َها،
جب
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َوإ َّه َما َز َغ َج َع ُؾى ُُ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ُ َ ُ َ ْ
لَ ،خ َّتی َح َم َؼ
ِ
ّٰللا صلى ّٰللا غلُ ِه وؾلم ً ِغٍض ِغير نغَ ٍ
ِ
َ
َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ّ ْ َ َ َ
َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َّ
ْ
ّٰللا
ّٰللا بُنهم وبين غض ِو ِهم غلى ؾي ِر ِمُػ ٍاص ،ولهض ق ِهضث مؼ عؾى ِ ِ
ُ
َ ْ َ
َ َّ َّ ُ َ
َ َ
َّ َ َ َ ْ َ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َم ل ُْلت ال َػه َب ِت ِخ َين ج َىاق ْه َىا َغلى ِإلا ْؾال ِمَ ،و َما ؤ ِخ ُّب
صلى
الىاؽ م ْن َها َو َؤ ْق َه َغَ ،و ًَ َ
َؤ َّن لي ب َها َم ْك َه َض َب ْضعَ ،وإ ْن ًَ َاه ْذ َب ْض ٌع َؤ ْط َي َغ في َّ
ان
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
َّ َ َّ َّ ُ َ
َّ
َ
ْ ََ
َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ ُ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َم ِفي ؾ ْؼ َو ِة
ّٰللا صلى
ِمً زب ِري ِخين جسلكذ غً َعؾى ُِ ِ
َ َ
ْ
َ َ َّ
َ ُ َ َ ّ َ َ ُ َ ُّ َ ْ
ىى ؤ ِوي ل ْم ؤي ًْ نؽ ؤن َىي َوَل ؤ ٌْ َؿ َغ ِم ِ ّجي ِخ َين جسل ْك ُذ َغ ْى ُه ِفي ِجل ََ
جب
َ
َ َ
ْ
َ ُّ
ْ َ َ َ َّ
ّٰللا َما َح َم ْػ ُذ ن ْبل َها َع ِاخل َخ ْي ِن نؽ َخ َّتی َح َم ْػ ُت ُه َما ِفي ِجل ََ
الؿؼ ِاة ،و ِ
ْال َؿ َؼاةَ ،و ًَ َ
ّٰللا َغ َل ُْه َو َؾ َّل َم َن َّل َما ًُغ ٍُض َؾ ْؼ َو ًة ٌَ ْؿ ُؼ َ
ص َّلى َّ ُ
ان َع ُؾى ُُ َّّٰللا َ
وها
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ص َّلى َّ ُ
ب ََّل َو َّعي ب َؿ ْير َهاَ ،خ َّتی ًَ َاه ْذ ج ْل ََ ال َؿ ْؼ َو ُة َق َؿ َؼ َاها َع ُؾى ُُ َّّٰللا َ
ّٰللا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ً
اؾخه َب َل َؾك ًغا َبػُضا َو َمكا ًػاَ ،و ْ
َغل ُْه َو َؾل َم في َخ ّغ قض ًٍضَ ،و ْ
اؾخه َب َل
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َغ ُض ًّوا ي ِث ًيرا ق َجلى ِلل ُم ْؿ ِل ِم َين ؤ ْم َغ ُه ْم ِل َُ َخإ َّه ُبىا ؤ ْه َبت َغ ُض ّ ِو ِه ْم ،قإز َب َر ُه ْم
َّ َ َّ َّ ُ َ
َّ َ
َ ْ ُ َّ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َم ي ِث ٌير،
ّٰللا صلى
وح َهه ال ِظي ً ِغٍض ،واملؿ ِل ُمىن مؼ َعؾى ُِ ِ
َ َ ْ َ ُُ ْ َ ٌ َ ٌ ُ ُ ّ َ َ ََ َ َ
ََ
اُ ي ْػ ٌب :قه َّل َع ُح ٌل ًُ ِغ ٍُض
الضًىان  -قه
َل ًجمػهم ِيخاب خا ِقظ ِ ً -غٍض ِ
َ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ َّ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ ٌ َ َّ
ّٰللاَ ،غ َّؼ
ؤن ًخؿُب ِبَل ظً ؤن ط ِلَ ؾُسكى له ما لم ًن ِز ِق ُِه وحي ِمً ِ
َ
َ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ
َّ ْ ْ َ َ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َم ِجل ََ الؿ َؼاة ِخ َين ػ َاب ِذ
ّٰللا صلى
وحل ،وؾؼا عؾىُ ِ
ّ َ ُ َ ّ ُّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ
ّٰللا َغل ُْ ِه
ّٰللا صلى
الظل ،وؤها ِبلیها ؤصػغ .قخجهؼ ِبلیها عؾىُ ِ
الثماع و ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ ْ ُ ْ َ
ْ
َ َ
َو َؾل َم َواملا ِم ُىىن َم َػ ُهَ ،وػ ِك ْه ُذ ؤؾ ُضو ِلٍ ْي ؤج َج َّه َؼ َم َػ ُه ْم ،قإ ْع ِح ُؼ َول ْم
َ َ
ََ َ
َ َ
ََ ُ
َْ
َ
ع ِم ًْ ِح َه ِاػي ق ِْ ًئا ،قإنى ُُ ِل َى ْك ِسخي :ؤها ن ِاص ٌع َغلى ط ِل ََ ِبطا ؤ َع ْص ُث،
ن
ؤ ِ
َ
ْ َ ُّ َ ْ َ َ ُ ُ َّ
َ َّ َ َّ َ َّ
ََ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ َ
ّٰللا
اؽ الجض ،قإصبذ َعؾىُ ِ
قلم ًؼُ ط ِلَ ًخماصي ِبي ختی قمغ ِبالى ِ
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َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ً َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ
ع ِم ًْ ِح َه ِاػي
ن
صلى ّٰللا غلُ ِه وؾلم ؾ ِاصًا واملؿ ِلمىن مػه ،ولم ؤ ِ
َ
ُ َْ
ْ
ُْ
َ
َ َ
ق ِْ ًئاَ ،ونل ُذ :ال ِج َه ُاػ َب ْػ َض ًَ ْى ٍم ؤ ْو ًَ ْى َم ْي ِن ز َّم ؤل َخ ُه ُه قؿ َض ْو ُث َب ْػ َض َما
َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ
ُ َ
َ
ع ق ِْ ًئا ِم ًْ ِح َه ِاػي .ز َّم ؾ َض ْو ُث
ن
قصلىا ِألججهؼ ،قغحػذ ولم ؤ ِ
َ
ََ
َ
َ َ َ ْ ُ ََ ْ َ ْ
َ
ع ق ِْ ًئا ،قل ْم ًَ َؼ ُْ [ط ِل ََ] ًَ َخ َم َاصي ِبي َخ َّتی ؤ ْؾ َغ ُغىا
قغحػذ ولم ؤن ِ
ُ َ
َ َّ َ ْ
َُ َ
ََ َ َْ َ
َ َ َ
َوجكا َعغ الؿ ْؼ ُو ،ق َه َم ْم ُذ ؤ ْن ؤ ْعج ِد َل قإ ْص ِعي ُه ْم َ -ول ُْ َذ ؤ ِوي ق َػل ُذ  -ز َّم ل ْم
َّ َ ْ َ ُ
َّ
ًُ َه َّض ْع َطل ََ ليَ ،ق َؼك ْه ُذ ب َطا َز َغ ْح ُ
ُ
[ز ُ
ّٰللا
غ
ض
ػ
ب
اؽ
الى
ي
ف
ذ
وج] َعؾى ُِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ً
َّ
َّ
َ
َّ
ص َّلى َّ ُ
َ
ّٰللا َغل ُْه َو َؾل َم [قؼ ْك ُذ قیه ْم] ًُ ْدؼُهجي ؤَل ؤ َعي بَل َع ُحال َم ْؿ ُم ً
ىصا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ّ
الى َكامَ ،ؤ ْو َع ُح ًال م َّم ًْ َغ َظ َع ُه َّ ُ
ََْ
ّٰللاَ ،غ َّؼ َو َح َّلَ ،ول ْم ًَ ْظي ْغِوي َع ُؾى ُُ
ِ
غلُ ِه ِفي ِ ِ
َْ
ّٰللا َغ َل ُْه َو َؾ َّل َم َخ َّتی َب َل َـ َج ُب َ
ص َّلى َّ ُ
َّّٰللا َ
ىىَ ،ق َه َ
اُ َو ُه َى َح ِال ٌ
ـ ِفي اله ْى ِم
ِ
ِ
َ َ
ب َد ُب َ
ىىَ :ما َق َػ َل َي ْػ ُب ْب ًُ َم ِال ٍَ ؟ َن َ
اُ َع ُح ٌل ِم ًْ َب ِجي َؾل َمتَ :خ َب َؿ ُه ًَا
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
ُ َ
ّٰللا ُب ْغ َص ُاهَ ،والىظ ُغ في ِغؼك ُْ ِه قه َ
اُ له ُم َػاط ْب ًُ َح َب ٍلِ :بئ َؿ َما
َعؾىُ ِ
ِ
ُ ْ َ َ َّ َ َ ُ َُ َّ َ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َّ
ّٰللا
ّٰللا ما غ ِل ْمىا غلُ ِه ِبَل زي ًرا ! قؿٌذ َعؾىُ ِ
ّٰللا ًا عؾى ِ
نلذ ! و ِ
َ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ َّ
ص َّلى َّ ُ
َ
ّٰللا َغ َل ُْه َو َؾ َّل َمَ ،ن َ َ ْ ْ ُ َ
ّٰللا
اُ يػ ُب بً م ِال ٍَ :قل َّما بلؿ ِجي ؤن َعؾىُ ِ
ِ
ّ َ َ
ّٰللا َغ َل ُْه َو َؾ َّل َم َن ْض َج َى َّح َه َناق ًال م ًْ َج ُب َ
ىى َخ َ
ص َّلى َّ ُ
َ
ظ َغِوي َب ِثي قؼ ِك ْه ُذ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ َ َ َّ ْ َ
َُ
َ
ْ
َ َ ْ
ؤجظي ُغ الٌ ِظ َبَ ،وؤنى ُُِ :ب َماطا ؤز ُغ ُج ِم ًْ ُسس ِؼ ِه ؾ ًضا؟ ؤ ْؾ َخ ِػ ُين َغلى
ْ
َ َّ َ ُ َ َّ َ َّ َّ ُ َ
ْ َ ْ ََ
َ َ ُ
ّٰللا َغل ُْ ِه
ّٰللا صلى
ط ِلَ ً َّل ِطي َعؤ ٍي ِمً ؤه ِلي .قل َّما ِنُلِ :بن عؾىُ ِ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
َ
ْ َّ َ َْ
َ َ َّ َْ
اػ ُل َو َغ َغق ُذ ؤ ِوي ل ْم ؤه ُج ِم ْى ُه ِبصخ ْي ٍء
وؾلم نض ؤظ َّل ن ِاص ًما ،ػاح غ ِجي الب ِ
ّٰللا َغ َل ُْه َو َؾ َّل َمَ ،و ًَ َ
ص َّلى َّ ُ
ص َّب َذ َع ُؾى ُُ َّّٰللا َ
َؤ َب ًضاَ .ق َإ ْح َم ْػ ُذ ص ْض َن ُهَ ،و َ
ان
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ـ ل َّ
ب َطا َن ِض َم ِم ًْ َؾ َكغ َب َضؤ بامل ْسج ِض ق َغي َؼ ِق ُِه َعي َػ َخ ْين ،ز َّم َحل َ
اؽ.
لى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
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َ َ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ّ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ
ون ِبل ُْ ِه َو ٍَ ْد ِل ُكىن ل ُه -
قلما قػل ط ِلَ حاءه املخس ِلكىن قؼ ِكهىا ٌػخ ِظع
ْ َ ً َ َ َ َ َ ُ ً َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ
ََ ُ
ّٰللا َغل ُْ ِه
ّٰللا صلى
وًاهىا ِبظػت وزما ِهين عحال  -قه ِبل ِمنهم عؾىُ ِ
َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ
ّٰللا ح َػالىَ ،خ َّتی
وؾلم غال ِهُتهم وَؿخؿ ِكغ لهم ،وٍ ٍِل ؾغا ِئغهم ِبلى ِ
ح ْئ ُذَ ،ق َل َّما َؾ َّل ْم ُذ َغ َل ُْه َج َب َّؿ َم َج َب ُّؿ َم ْاملُ ْؿ َ
اُ ليَ :ح َػ َ
ظبُ ،ز َّم َن َ
اُ،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ ُ َْ
َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ
ق ِجئذ ؤم ِصخي ختی حلؿذ بين ًضً ِه ،قهاُ ِلي :ما زلكَ ،ؤلم جَ ن ِض
ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َّ ّ َ َ
َ
ّٰللاِ ،ب ِوي ل ْى َحل ْؿ ُذ ِغ ْى َض ؾ ْي ِر َى
اقترًذ ظهغى؟ ناُ :قهلذً :ا عؾىُ ِ
َ
ُْ ََ ْ ُ ْ ُ ً
ْ
ُّ ْ َ َ َ َ ْ
ُذ َح َضَل
الضه َُا ل َغؤ ًْ ُذ ؤ ْن ؤز ُغ َج ِم ًْ ُسس ِؼ ِه ِبػظ ٍع ،لهض ؤغ ِؼ
ِم ًْ ؤ ْه ِل
َ َ َّ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ
ًث َيظب َ
ترضخی ِب ِه َغ ِ ّجي،
ّٰللا لهض غ ِلمذ ل ِئن خضزخَ الُىم خ ِض
ول ٌِىه و ِ
ٍِ
َ
ُ
َ
ْ
ّ
َ
َل ُُىق ٌَ ًَّ َّ ُ
ّٰللا ٌُ ْس ِسؼ ََ َغ ِل َّيَ ،ول ِئ ْن َخ َّضز ُخ ََ ِب ِص ْض ٍم ج ِج ُض َغل َّي ِق ُِهِ ،ب ِوي
ِ
ْ
[غ ْك ًىا] م ًَ َّّٰللاَ ،غ َّؼ َو َح َّل َو َّّٰللا َما ًَ َ
َ َأل ْع ُحى َؤ ْن َغ َب ُغ ْه َبی َطل ََ َ
ان ِلي ُغظ ٌع،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ ُّ
َ
َ
َّ
ْ
اُ :ق َه َ
ؽ َؤق َغؽ َوَل ؤ ٌْ َؿ ُغ ِم ّجي ِخ َين َج َسل ْك ُذ َغ ْى ََ ن َ
اُ
ّٰللا ما يىذ ن
و ِ
ِ
َ
َ
ص َّلى َّ ُ
ّٰللا َغ َل ُْه َو َؾ َّل َم :ؤ َّما َه َظا َق َه َض َ
َع ُؾى ُُ َّّٰللا َ
ص َض َم ،ق ُه ْم َخ َّتی ًَ ْه ِضخ َي
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ َّ
َ
ّٰللا ق َ
َّ ُ
َُ .ق ُه ْم ُذ َو َب َاص َعوي ع َح ٌ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ
ّٰللا
اُ ِمً ب ِجي ؾلمت واجبػى ِوي ،قهالىا ِلي :و ِ
ِ
ِ ِ
َ َ َْ َ ُ ََْ َْ َ
َ
َ َّ َ ُ َ
َ ََ
اى ي ْى َذ ؤطه ْب َذ طه ًبا ن ْب َل َهظاَ ،وله ْض َع َج ْؼ َث ؤَل جٍىن ا ْغ َخظ ْع َث
ما غ ِلمى
اغ َخ َظ َع به ْاملُ َخ َس ّل ُكى َن َق َه ْض ًَ َ
ص َّلى َّ ُ
ّٰللا َغ َل ُْه َو َؾ َّل َم ب َما ْ
ب َلى َع ُؾىُ َّّٰللا َ
ان
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ص َّلى َّ ُ
اؾخ ْؿ َك َاع َع ُؾىُ َّّٰللا َ
َ َ ْ َْ َ ْ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾ َّل َم ل َََ .ن َ
اُ:
ِ ِ
ًا ِقَُ ِ[مً طه ِبَ] ِ
َ َ
َ
َ َ ُ
َُ َ ّ َ
ُ َّ
َ َ َّ
اُ :ز َّم
ّٰللا َما َػالىا ًُا ِه ُبى ِوي َخ َّتی ؤ َع ْص ُث ؤ ْن ؤ ْع ِح َؼ قإي ِظ َب ه ْك ِسخي :ن
قى ِ
َ
َ
َ
َ
ُْ َ
َ ُ َ
َ
نل ُذ ل ُه ْمَ :ه ْل ل ِه َي َهظا َم ِعي ؤ َخ ٌض؟ نالىا :و َػ ْم[ ،ل ِه َُ ُه َم َػ ََ] َع ُحال ِن،
َ َ َ ُْ َ َ َ َ
َ ُ
َ َ ُْ َ
ْ
ُ
ُل ل ََ .نل ُذ :ق َم ًْ ُه َما؟ نالىاُ :م َغا َعة
ُل ل ُه َما ِمث َل َما ِن
ناَل ما نلذ ،و ِن
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َ
ُ َ ْ
ْ
َ
َََ
ْب ًُ َّ
الغِب ُِؼ ال َػ ِام ِغ ُّيَ ،و ِهال ُُ ْب ًُ ؤ َم َُّت ال َىا ِن ِك ُّي .قظي ُغوا ِلي َع ُحل ْي ِن
اَُ :ق َم َ
ظ ِْ ُذ خ َين َط َي ُغ ُ
َ
ص ِال َخ ْين َن ْض َقه َضا َب ْض ًعا لي ِقیه َما ُؤ ْؾ َى ٌةَ .ن َ
وه َما ِلي
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ََ
َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ
َّ ْ ُ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َم امل ْؿ ِل ِم َين َغ ًْ يال ِم َىا  -ؤ ُّي َها
ّٰللا صلى
 ناُ :وههی عؾىُ َِ
َّ َ َ ُ
ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َ
اؽ َوحؿ َّي ُروا ل َىاَ ،خ َّتی
الثالزت ِ -مً بي ِن مً جسلل غىه ،قاحخىبىا الى
ْ َْ ُ َ َ َ ْ َ
َّ ُ َ ُ َ َ ْ
َْ
َ َ َّ َ ْ
األ ْ
ض ال ِتي ي ْى ُذ ؤ ْغ ِغف ،قل ِبث َىا
ع
جىٌغث ِلي ِفي هك ِسخي لاعض ،قما ِهي ِب ِ
َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ً َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ
اؾ َخٍاها َون َػ َضا ِفي ُب ُُ ِىت ِه َما
غلى ط ِلَ زم ِؿين لُلت .قإما ص ِاخباي ق
َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ
الصالة
ًب ٌُِ ِان ،وؤما ؤها قٌىذ ؤقب الهى ِم وؤحلضهم ،قٌىذ ؤقهض
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ّ ُ َ َ ٌ َ َ ُ َ َّ َ َّ
صلى
ّٰللا
مؼ املؿ ِل ِمين ،وؤػىف ِباألؾى ِام قال ًٍ ِلم ِجي ؤخض ،وآ ِحي عؾىُ ِ
َّ ُ َ
َ ْ َ َّ َ َ ُ ّ َ ُ
َّ
َ
الصال ِة قإ َؾ ِل ُمَ ،وؤنى ُُ ِفي ه ْك ِسخي:
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َم َو ُه َى ِفي َم ْج ِل ِؿ ِه بػض
َ َّ َ َ َ َ ْ َ ّ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ّ َ
ُ ُ
ص ِلي ن ِغ ًٍبا ِم ْى ُهَ ،وؤ َؾا ِعن ُه
خغى قكخُ ِه ِبغ ِص الؿال ِم غلي ؤم َل؟ زم ؤ
َّ
الى َظ َغَ ،قة َطا َؤ ْن َب ْل ُذ َغ َلى َ
ص َالحي َه َظ َغ ب َل َّيَ ،قة َطا ْال َخ َك ُّذ َه ْد َى ُه َؤ ْغ َغ َ
ض،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َّ َ َ َ َ َ
ُْ
َ
اُ َغل َّي ط ِل ََ ِم ًْ َه ْج ِغ امل ْؿ ِل ِم َين َمك ِْ ُذ َخ َّتی ح َؿ َّى ْع ُث َخا ِئؽ
ختی ِبطا ػ
َ
َ َّ َ َ َّ ْ ُ َ َ ْ َ َ َّ
َؤبي َن َخ َاص َة َ -و ُه َى ْاب ًُ َغ ّميَ ،وؤ َخ ُّب َّ
ّٰللا َما
ى
ق
،
ه
ُ
ل
غ
ذ
م
ل
ؿ
ق
ي
ل
ب
اؽ
الى
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ُ
الؿ َال َمَ ،ق ُه ْل ُذ َل ُهًَ :ا ؤ َبا ن َخ َاصة ،ؤوك ُض َى َّ َ
َع َّص َغ َل َّي َّ
ّٰللاَ :ه ْل ح ْػل ُم ؤ ِوي ؤ َخبُّ
َ
ََ َ ُ َ َ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
اُ :ق ُػ ْض ُث قيك ْضج ُه [ق َؿٌ َذ ،ق ُػ ْض ُث
ّٰللا وعؾىله؟ ناُ :قؿٌذ .ن
َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
اي َوج َىل ُْ ُذ َخ َّتی
قيكضجه] قهاُّٰ :للا وعؾىله ؤغلم .ناُ :قكاطذ غُى
ْ ََْ
َْ َ َ َ َ
ُ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ََْ ََ َ ْ
اغ
حؿ َّىعث ال ِجضاع .قبِىا ؤها ؤم ِصخي ِبؿى ِم امل ِضًى ِت ِبطا هب ِؼ ٌّي ِمً ؤهب ِ
َ َ
َّ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ
َّ
ُػ ُه ِبامل ِض ًَى ِت ًَ ُهى َُُ :م ًْ ًَ ُض ُُّ َغلى ي ْػ ِب ْب ًِ
الك ِامِ ،ممً ن ِضم ِبؼػ ٍام ً ِب
َ َ َ
َ َ َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ َ
ون ل ُه ِبل َّيَ ،خ َّتی َح َاء ق َضق َؼ ِبل َّي ِي َخ ًابا ِم ًْ
َم ِال ٍَ؟ ناُ :قؼ ِكو الىاؽ ٌ ِكير
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َ
َمل ََ َؾ َّؿ َ
انَ ،و ُي ْى ُذ ًَاج ًبا َقة َطا قُهَ :ؤ َّما َب ْػ ُضَ ،ق َه ْض َب َل َؿ َىا َؤ َّن َ
ص ِاخ َب ََ ن ْض
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ ْ
ُ
َح َك َ
ّٰللا ب َضاع َه َىان َوَل َم ْ
اى َول ْم ًَ ْج َػ ْل ََ َّ ُ
ظ َُ َػ ٍت ،قال َخ ْو ِب َىا ه َى ِاؾ ََ.
ٍ
ِ ِ
اَُ :ق َخ َُ َّم ْم ُذ به َّ
اَُ :ق ُه ْل ُذ خ َين َن َ َغؤ ُت َهاَ :و َه َظا َؤ ًْ ً
الخ ُّى َ
ظا ِم ًَ ْال َب َال ِءَ .ن َ
َن َ
ىع
ِِ
ِ
َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ
ْ
َ
َ ًَ
ظ ْذ ؤ ْعَب ُػى َن ل ُْلت ِم ًَ ال َس ْم ِؿ َينِ ،بطا ِب َغ ُؾى ُِ َع ُؾى ُِ
قسجغجه ختی ِبطا م
ْ
َ َ َ َّ َ ُ َ َّ َ َّ َّ ُ َ
َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
ّٰللا َغل ُْ ِه
ّٰللا صلى
ّٰللا صلى ّٰللا غلُ ِه وؾلم ًإ ِج ُِجي ،قهاُِ :بن عؾىُ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َو َؾل َم ًَإ ُم ُغ َى ؤ ْن ح ْػتز َُ ْام َغؤ َج ََ .ن َ
اُ :ق ُهل ُذ :ؤػ ِل ُه َها ؤ ْم َماطا ؤق َػ ُل؟
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ َ َ ْ
َ
َ
َ
اُ :وؤ ْعؾ َل بلى َ
ص ِاخب َّي بمثل ط ِلَ ن َ
اغ َت ْزل َها َوََل َجه َغْب َها .ن َ
اُ:
ِِ ِ
ناُ :ب ِل ِ
ِ
َ
َق ُه ْل ُذ َل ْم َ َغؤحيْ :ال َخهي ب َإ ْهلََ ،ق ٍُىوي غ ْى َض ُه ْم َخ َّتی ًَ ْهضخ َي َّ ُ
ّٰللا ِفي َهظا
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
ُ
َ
ْ َ َّ َ َ ُ َ َّ َ َّ َّ ُ َ
ْ َْ َ َ َ َ َ ْ ُ
ّٰللا َغل ُْ ِه
ّٰللا صلى
لام ِغ .ن
اُ :قجاء ِث ام َغؤة ِهال ُِ ب ًِ ؤمُت عؾىُ ِ
َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َُ َّ َّ َ ً َ ْ ٌ َ ٌ َ ْ َ َ َ
ـ ل ُه ز ِاص ٌم،
ّٰللاِ ،بن ِهالَل قُش ط ِائؼ لِ
وؾلم قهالذ لهً :ا عؾى ِ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َّ ُ َ َّ
ّٰللا َما ِب ِه
قهل جٌغه ؤن ؤز ِضمه؟ ن
اَُ :ل ول ًٌِ َل ًه َغبى َِ نالذ :و ِإهه و ِ
َ
َ
ْ َُ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ
َ َ ٌ َ َ
َ َّ
ّٰللا َما ًَ َؼ ُ
ان ِبلى
اُ ًَ ْب ٍِي ِمً لضن ؤن ًان ِمً ؤم ِغى ما ً
خ َغيت ِبلى شخ ْي ٍء ،و ِ
ص َّلى َّ ُ
اؾ َخ ْإ َط ْه َذ َع ُؾى َُ َّّٰللا َ
ع َؤ ْهليَ :لى ْ
اُ لي َب ْػ ُ
اَُ :ق َه َ
ًَ ْى ِم ِه َه َظاَ .ن َ
ّٰللا
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
َغ َل ُْ ِه َو َؾ َّل َم في ْام َ َغؤ ِج َََ ،ق َه ْض َؤ ِط َن َِل ْم َ َغؤ ِة هالُ بً ؤ َم َُّت ؤن جس ِض َمه .ن َ
اُ:
ِ
ِ ِ ِ
َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َْ
ّٰللا صلى ّٰللا غلُ ِه وؾلم ،وما ؤص ِعي
ّٰللا َل ؤؾخإ ِطن ِقیها عؾىُ ِ
قهلذ :و ِ
ص َّلى َّ ُ
ّٰللا َغ َل ُْه َو َؾ َّل َم ب َطا ْ
َما ًَ ُهى ُُ َع ُؾى ُُ َّّٰللا َ
اؾ َخ ْإ َط ْه ُخ ُه َو َؤ َها َع ُح ٌل َق ٌّ
اب؟
ِ
ِ
ِ
َ َ ََ ْ
ْ َ
َ َ ًَ
َ
ََ َ َ
اُ :قل ِبث َىا َ[ب ْػ َض ط ِل ََ] َغك َغ ل َُ ٍاُ ،قٌ ُم َل ل َىا ز ْم ُؿىن ل ُْلت ِم ًْ ِخ ِين
ن
َ ًَ َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َّ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
اح ز ْم ِؿ َين ل ُْلت َغلى
ههی غً يال ِمىا ناُ :زم صلُذ صالة الكج ِغ صب
ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ َ
َ
ّٰللا ح َػالى
ظ ْه ِغ َب ِْ ٍذ ِمً بُى ِجىا ،قبِىا ؤها ح ِالـ غلى الخ ِاُ ال ِتي طيغ
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َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ
َّ َ ْ َ َ
َ َ
لا ْع ُ
ض ِب َما َع ُخ َب ْذ َؾ ِم ْػ ُذ
طان ْذ َغل َّي ه ْك ِسخي ،وطانذ غلي
ِمىا :نض
َ
صاع ًزا َؤ ْو َفى َغ َلى َح َبل َؾ ْلؼ ًَ ُهى ُُ ب َإ ْغ َلى َ
َ
ص ْى ِج ِهًَ :ا ي ْػ ُب ْب ًَ َم ِال ٍَ ،
ِ
ِ
ِ ٍ
َ
ْ َ َ
َْ ْ َ َ َ
َ َ
اُ :ق َس َغ ْع ُث َؾ ِاح ًضاَ ،و َغ َغق ُذ ؤ ْن ن ْض َح َاء ق َغ ٌج ،قأط َن َع ُؾى ُُ
ؤب ِكغ .ن
َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َّ َ
ََ
َ َ َّ ْ َ
صلى الك ْج َغ ،قظ َه َب
ّٰللا َغل ُْ َىا ِخين
ّٰللا صلى ّٰللا غلُ ِه وؾلم ِبخىب ِت ِ
ِ
َ
َ
صاخ َب َّي ُم َب ّك ُغ َ
َّ
اؽ ًُ َب ّك ُغ َوه َىاَ ،و َط َه َب ن َب َل َ
ونَ ،و َعي َ
ع ِبل َّي َع ُح ٌل
ِ
ِ
ِ
الى ُ ِ
ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ
َ
الص ْى ُث ؤ ْؾ َغ َع
ق َغ ًؾاَ ،و َؾ َعى َؾ ٍاع ِمً ؤؾلم وؤوفى غلى الجب ِل ،قٍان
ََ
َ
َّ
ََ
ّ
َ ْ ُ َ َ
َْ
ص ْىج ُه ًُ َب ِك ُغِوي ،قن َز ْغ ُذ ز ْى َب َّي،
ِم ًَ الك َغ ِؽ .قل َّما َح َاء ِوي ال ِظي ؾ ِمػذ
َ
َق ٌَ َؿ ْى ُت ُه َما ب ًَّ ُاه بب َكا َعجهَ ،و َّّٰللا َما َؤ ْمل َُ َؾ ْي َر ُه َما ًَ ْى َمئ ٍظَ ،و ْ
اؾ َخ َػ ْغ ُث ز ْى َب ْي ِن
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِِ
َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ُّ َ ُ َُ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
ّٰللا صلى ّٰللا غلُ ِه وؾلمً ،لها ِوي
قل ِبؿتهما ،واهؼلهذ ؤئم عؾى ِ
َّ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ
َّ ُ َ ْ ً َ ْ ً ُ ّ ُ
ّٰللا َغل ُْ ََ.
الى
اؽ قىحا قىحا ي َه ِىئى ِوي ِبالخىب ِتً ،هىلىنِ :لیه ِىَ جىبت ِ
ص َّلى َّ ُ
َخ َّتی َص َز ْل ُذ ْاملَ ْسج َضَ ،قة َطا َع ُؾى ُُ َّّٰللا َ
ّٰللا َغ َل ُْ ِه َو َؾ َّل َم َح ِال ٌ
ـ ِفي
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ ْ ُ ُ َ ْ َّ
ْاملَ ْسجض َخ ْى َل ُه َّ
الى ُ َ َ
ّٰللا ُي َه ْغ ِو َُُ ،خ َّتی
ِ ِ
اؽ ،قهام ِبل َّي ػلخت بً غبُ ِض ِ
َ
اَُ :ق ٍَ َ
ص َاق َدجي َو َه َّىإويَ ،و َّّٰللا َما َن َام ب َل َّي َع ُح ٌل م ًَ ْاملُ َهاحغ َ
َ
ًٍ َؾ ْي َر ُه َن َ
ان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ َ َّ
َي ْػ ٌب ََل ًَ ْي َؿ َاها ل َؼ ْل َخ َتَ .ن َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ
صلى
ّٰللا
اُ يػ ٌب :قل َّما ؾل ْمذ غلى َعؾى ُِ ِ
ِ
َ
َ
َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ ُّ ُ
وع :ؤ ْب ِك ْغ ِبس ْي ِر ًَ ْى ٍم َم َّغ
ّٰللا غلُ ِه وؾلم ناُ وهى ًبرم وحهه ِمً الؿغ ِ
َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُّ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ
ّٰللا ؤ ْم ِم ًْ ِغ ْى ِض
غلَُ مىظ ولضجَ ؤمَ .ناُ :نلذ :ؤ ِمً ِغى ِضى ًا عؾىُ ِ
َّ َ َ َ َ ْ ْ ْ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ
ّٰللا َغل ُْ ِه
ّٰللا صلى
ّٰللا .ناُ :وًان عؾىُ ِ
ّٰللا؟ ناَُ :ل بل ِمً ِغى ِض ِ
ِ
َ
ْ ُ َ
َ
َ َ
َ َ َّ َ َ ُ َّ ْ َ
اؾد َى َاع َو ْح ُه ُه َخ َّتی ًإ َّه ُه ِنؼ َػت ن َم ٍغَ ،خ َّتی ٌُ ْػ َغف ط ِل ََ
وؾلم ِبطا ؾغ
َ َْ َ
َ
ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َّ
ّٰللاِ ،ب َّن ِم ًْ ج ْى َب ِتي ؤ ْن ؤهس ِل َؼ
ِمىه .قل َّما حلؿذ بين ًضً ِه نلذً :ا َعؾىُ ِ
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َ
ص َض َن ًت ب َلى َّ َ َ ُ
م ًْ َمالي َ
اَُ :ؤ ْمؿ َْ َغ َل ُْ ََ َب ْػ َ
ع َم ِال ََ،
ِ
ّٰللا و ِإلى َعؾ ِىل ِه .ن َ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ُْ
َّ
َُ َ ٌَْ َ َ َ َ ْ َ ّ
َ
اُ :ق ُهل ُذ :ق ِة ِوي ؤ ْم ِؿ َُ َؾ ْه ِمي ال ِظي ِبس ُْ َب َرَ .ونل ُذًَ :ا
قهى زير لَ .ن
َ َّ ُ َ َّ
َ
َع ُؾى َُ َّّٰللا ،ب َّه َما َه َّجاوي َّ ُ
ّٰللا ب ّ
الص ْض ِمَ ،و ِإ َّن ِم ًْ ج ْى َب ِتي ؤَل ؤ َخ ِّضر ِبَل
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ ً َ َ ُ َ َ َّ َ ْ ُ َ ً َ ُ
امل ْؿلم َين ؤ ْبال ُه َّ ُ
ّٰللا ِم ًَ
ِصضنا ما ب ِهُذ .ناُ :قى ِ
ّٰللا ما ؤغلم ؤخضا ِمً ِ ِ
َّ َ َّ َّ ُ َ
َّ
الص ْضم في ْال َخض ُ ْ ُ َ َ ُ َ َ ُ
ّ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َم
ّٰللا صلى
ِ ِ
ًث مىظ طي ْغث ط ِلَ ِل َغؾى ُِ ِ
ِ ِ ِ
ََْ
َ
َ ً ُ ُْ َ
َّ ُ َ َ َ َ َّ
َ ْ َ َ
ّٰللا َما ح َػ َّم ْض ُث ي ِظ َبت ُم ْىظ نل ُذ ط ِل ََ
ؤخؿً ِم َّما ؤبال ِوي ّٰللا حػالى ،و ِ
َ ّ ََ َ
َ َ
َّ َ
َّ َ َّ َّ ُ َ
ُ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َم ِبلى ًَ ْى ِمي َهظاَ ،و ِإ ِوي أل ْع ُحى ؤ ْن ًَ ْدكظ ِجي
ّٰللا صلى
ِل َغؾى ُِ ِ
َّ ُ
ّٰللا ِق َُما َب ِه َي) .0واجە :گىێم لە کەغبی کىڕی مالیک بىو بەؾەعهاحی
صواکەوجىەکەی لەزؼمەث پێؿەمبەعی زىاصا ملسو هیلع هللا یلص لە ؾەػای جەبىوکضا
صەگێڕایەوە ،قەعمىوی :لە ؾەػاکاهیتری پێؿەمبەعی زىاصا ملسو هیلع هللا یلص
صواهەکەوجبىوم حگە لە ؾەػای بەصعو ئەم ؾەػایەی جەبىوک .لەوەی
بەصعصا پێؿەمبەعی زىاصا ملسو هیلع هللا یلص لەؾەع بەقضاعهەبىون لۆمەی کەسخی
هەکغص ،چىهکە پێؿەمبەعی زىاصا ملسو هیلع هللا یلص زێرا لەقکغەکەی عێکسؿذ و
جەقغیكیبرص ،مەبەؾتی کاعواهەکەی نىڕەیل بىو ،بەاڵم نەصەعی
زىای گەوعە وابىو کە هەعصووَلیاوی _بێ عێکەوجً لەؾەع ئەو کاث و
قىێىە_ بەیەکتریی گەیاهضو ؾەػاکە عوویضا .مً یەکێک بىوم
لەواهەی کە قەوی غەنەبە بەیػەجم لەؾەع ؾەعزؿخجی ئیؿالم بە
پێؿەمبەعی زىاصا ملسو هیلع هللا یلص صابىو ،ئەم بەیػەجضاهەم لە بەقضاعیی ؾەػای
 0بىزاعی ( ،)4411مىؾلیم ( ،)4973ئەخمەص (.)05343
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بەصع پێ زۆقتربىو کە لە هەمىو عوصاوێک بەهاوباهگتربىو و هەمىو
بەقضاعبىواهیصخی ػۆع زۆشخاڵبىون پێی.
هەعگيز هیچ کاجێک وەکى ئەو کاجەی کە لە زؼمەث پێؿەمبەعی
زىاصا ملسو هیلع هللا یلص لە ؾەػای جەبىوک صواکەوجم ،بەهێزو صەوڵەمەهض هەبىوم،
هەعگيز پێكتر هەمخىاهیبىو صوو ؾىاعیی بۆ ؾەػا ئاماصە بکەم ،ئەو کاجە
صوواهم ئاماصەکغصبىو ..پێؿەمبەعی زىاصا ملسو هیلع هللا یلص هەع حاعێک بیىیؿخایە
ؾەػایەک صژ بە َلیەهێک بکاث (هێرف بکاجە ؾەع َلیەهێک) بە قێىەی
َلوەکی َلیەهیتری باؾضەکغص ،جا کەؽ لە مەبەؾخەکەی هەگاث .بەاڵم
لە ؾەػای جەبىوکضا کە کەوجبىوە کاحی گەعماییەکی ػۆع ؾەزخەوەو
مەؾاقەی بەعەی حەهگەکەف ػۆعصووعبىو ،عێی بەقەجەعەجچىون
بىو ،ئەو صوژمىەف کە صەبىو بەعامبەعی ببىوهایاجەوە ػۆعػۆع بىون،
بۆیە پێؿەمبەعی زىاصا ملسو هیلع هللا یلص ؾەػاکەی بە زەڵکەکە عاگەیاهض ،جا باف
زۆیاوی بۆ ئاماصە بکەن ،پێی قەعمىون کە بەعەکەی صوژمً کێن ،بە
کىێضا صەڕۆن ..مىؾىڵماهاهیل ئەو کاجەی لە زؼمەث پێؿەمبەعی
زىاصا ملسو هیلع هللا یلص صا بىون ػۆعبىون .لەبەع ػۆعییان لە پەڕاوصا هاوهىوؽ
هەصەکغان.
کەغب صەقەعمىێ :هەمىو کەؽ گىماوی وای صەبغص کە ئەگەع
پیاوێک بیەوێذ زۆبضػێخەوەو بەقضاع هەبێذ _ئەگەع نىعئاوی لەؾەع
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هەیاجە زىاعەوە_ لە نەعەباڵؿحی زەڵکەکەصا بؼعصەبێذ ،هەع هاػاهغێذ
کە بەقضاعهەبىوە .ئا لەو کاجەصا کە بەعؾێبەع زۆقبىوبىو ،حۆعەها
میىە پێگەیكدبىو ،مىیل خەػم بە خەواهەوەی هاو بار و بێؿخان
بىو ..پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص و مىؾىڵماهان لەقکغییان عێکسؿذ و
کەوجىەڕێ ..مىیل زەعیکی زۆئاماصەکغصهبىوم ،بەاڵم هەع صەهاجم و
صەچىوم بێئەوەی لەگەڵیاهضا زێرا زۆم ئاماصەبکەم .هەع بە زۆمم
صەووث :صەی نەیضی هییە هەع کاجێک بمەوێذ ػوو بەڕێضەکەوم و
صەیاهگەمێ ،هەع وا هاجم و چىوم و بێ مەبەؾذ و ویؿذ زۆم
زاقاڵهض ،جا پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص و مىؾىڵماهان هەمىو باعیان لێىاو
صەعچىون .صیؿان ووجم :نەیضی هییە ئەگەع یەکضوو عۆژیل صواکەوم
هەع پێیان صەگەمەوە .کە ئەوان لە قاع صەعچىون ،لە زۆ پێچاهەوە
ؾاعصبىومەوەو صاهیكخم .بۆ ؾبەی هەعوا ،صوو ؾبەییل هەعوا
هیچم عێکىەزؿذ ،هیممەجێکم صایە بەعزۆم و ویؿخم هەع صەعچم و
بیاهگەمێ _زۆػگە هەعوام بکغصایە_ بەاڵم صیاعبىو کە جەنضیغی زىای
گەوعە وا هەبىو_ ئیتر عۆژاوی صواجغییكم وا بەؾەعبغص ،جا ئىمێضی
ئەوەم هەما پێیان بگەمەوە! جەواو .ئەوان عۆیكتن و مً مامەوە..
کە هاجمە صەعەوەی ماڵ ػۆع زەمباعبىوم ،چىهکە هەعچی پیاوێکم
صەبیجی کە لەگەڵ لەقکغەکە هەچىوە ،یان لەو کەؾاهەیە کە لە
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صووڕووییضا ههىمبىون ،یان لەواهەیە کە زىای گەوعە کغصوێتی بە
زاوەن غىػعو بۆی هەیە هەچێخە بەعەی حیهاص!
پێؿەمبەعی زىاصا ملسو هیلع هللا یلص جا جەبىوک باسخی مجی هەکغصبىو ،لەوێ کە
یاوەعان لە زؼمەجییضا صاهیكدبىون ،مجی بيرکەوجبۆوەو پغؾیبىوی:
ئەعێ کەغبی کىڕی مالیک چی لێ بەؾەعهاث؟ کابغایەکی جيرەی بەوی
ؾەلەمە ووجبىوی :پۆقاک و غەباکەی ؾەعقاوی بىوهەڕیگغی هاججی.0
مىغاطی کىڕی حەبەُ یەکؿەع وەاڵمی کابغای صابۆوەو قەعمىوبىوی:
نؿەیەکی ػۆع زغاپذ کغص ،بەزىا نەؾەم ئەی پێؿەمبەعی زىا لە
زێرو چاکەکاعیی بەوَلوە هیچیترمان لێ هەصیىوە .پێؿەمبەعی زىاصا
ملسو هیلع هللا یلص بێضەهگبىوبىو..
کە هەواڵ هاجەوە کە پێؿەمبەعی زىاصا ملسو هیلع هللا یلص لە جەبىوکەوە جەقغیل
صێىێخەوە ،زەقەجضایگغجم ،بيرم لە ؾاػکغصوی صعۆیەک صەکغصەوە،
زۆمی پێ بپەڕێىمەوە ،بە زۆمم صەووث :حا چی صەڵییذ جا هەکەویخە
بەع جىوڕەبىون و گلەیی ؾەزخحی؟! پغؽ و عام بە هەمىو کەؾىکاعو
زؼماوی زاوەن عەئی زۆمضەکغص ..کە هەواڵهاث کە حەهابی
 0کەغب کابغایەکی چىاعقاهەی جێکؿمغاوبىو ،صەوڵەمەهضیل بىو ،کە
غەباکەی صەصا بەؾەع قاهییضا لە ؾەعۆک هۆػو ئەميرو قەعماهضە صەچىو.
مەبەؾتی کابغاف ئەوەبىو کە هەهاث جا قاهاػی بەؾەع زەڵکەکەوە بکاث ،کە
گەوعەکاهیان لەوێ هەماون.
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پێؿەمبەعی زىاصا ملسو هیلع هللا یلص گەیكخەوە مەصیىە ،هەمىو ئەم قیکغە
باجاڵهەم لەؾەع صەعچىو ،ػاهیم بەو نؿە ؾازخاهە صەعباػهابم ،هەع
صەبێ عاؾخگۆیاهە عەقخاعبکەم ..حەهابی غاصەحی وابىو کە جەقغیكی لە
ؾەقەعصەهاجەوە صەچىوە مؼگەوث ،صوو عکاحی صەکغصو عووەوڕووی
زەڵکەکە صاصەهیكذ .ئەم حاعەف وایکغص ،ئیتر هەمىو ئەواهەی لە
ؾەػاکە صواکەوجبىون _کە هؼیکەی هەقخاونؿىوع کەؽ بىون_
هاجىە زؼمەحی و غىػعیان هێىایەوەو بە ؾىێىضزىاعصن زۆیان
پەڕاهضەوە .پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص عەقخاعە ػاهيرییەکەی لێىەعصەگغجً و
صاوای لێسۆقبىووی لە زىای گەوعە بۆکغصن و پەنهاهکغاوەکاوی بە
زىای گەوعە ؾپاعصن.
مىیل هاجمە زؼمەجحی ،کە ؾەَلمم لێکغص ،ػەعصەزەهەیەکی _وەکى
کەؾێکی جىوڕە_ هاحێ ،پاقان قەعمىوی :وەعە .عۆیكخمە زؼمەحی جا
لەبەعصەؾخییضا صاهیكخم .قەعمىوی :چی وایکغص صوابکەویذ؟ مەگەع
ؾىاعییذ بۆ هەکڕیبىو؟ غەعػمکغص (پێمىوث) :ئەی پێؿەمبەعی زىا
ملسو هیلع هللا یلص ئەگەع لەبەعصەؾذ هەع کەؾێکیتری ؾەیغی حەهابذ _لە
صهیاوویؿخان_ صاهیكخمایە ،چىهکە جىاهای مىهانەقەم هەیە،
صەمخىاوی بە غىػعێک زۆم لە جىوڕەبىوهەکەی نىجاعبکەم ،بەاڵم
بەزىا نەؾەم ئەگەع ئەمڕۆ صعۆیەکیكم پێبکغێذ کە حەهابتی پێ
عاػیبکەم ،صووعهییە زىای گەوعە ؾەػەبی حەهابخم بساجەؾەع ،ئەگەع
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عاؾخییەکەقذ غەعػبکەم بە صڵىیاییەوە قدێکذ بەعامبەعم َل
صعوؾخضەبێذ ،بەاڵم مً هەع ئەمەیاهم پێڕاؾخە کە ئىمێضەواعم زىای
گەوعە بەع لێبىعصوی زۆییم بساث ..بەزىا نەؾەم ئەی پێؿەمبەعی
زىاصا ملسو هیلع هللا یلص هیچ غىػعێکم لە صواکەوجىەکەمضا هەبىو ،بەزىا نەؾەم
پێل ئەم ؾەػایە هەعگيز ئاوا خەؾاوەو صەوڵەمەهض هەبىوم.
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص قەعمىوی :ئەمیان صیاعە کە عاؾخضەکاث .هەؾخە،
چاوەڕواهبە زىای گەوعە بڕیاعێکذ لەؾەعبضاث .ئیتر هەؾخام..
کەؾاهێکی جيرەی بەوی ؾەلەمە هاجىە َلم و ووجیان :صێ وەاڵ
ئەوەهضەی بؼاهين جۆ پێكتر گىهاخذ هەکغصووە ،چما ئەوەهضە
صەؾەوؾان بىویذ هەجخىاوی غىػعێک بۆ پێؿەمبەعی زىاصا ملسو هیلع هللا یلص
بهێىیخەوەو جۆف غىػعێکی وەکى غىػعی وەکى ئائەواهەی صواکەوجبىون
بهێىیخەوە؟ ئێ گىهاخەکەقذ ئەوەهضەی بەؾبىو ،پێؿەمبەعی زىاصا
ملسو هیلع هللا یلص صاوای لێسۆقبىووی لە زىای گەوعە بۆ صەکغصیذ .بەزىانەؾەم
ئەوەهضەیان ؾەعػەوكخکغصم کە زەعیکبىو بگەڕێمەوە زؼمەث
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص و زۆم بەصعۆبسەمەوە! ،بەاڵم لێمپرؾين :ئایا
کەؾیتر هەیە خاڵی وەکى مً بێذ؟ ووجیان :بەڵێ ،صوو پیاویتریل وەکى
جۆ بىون ،ئەواهیل هەع وەکى جۆیان ووجىوەو هەع ئەوەقیان پێىجغاوە
کە بە جۆ وجغا .ووجم :ئەو صوواهە کێن؟ ووجیان :مىعاعەی کىڕی عەبیعی
غامغیی و هیاللی کىڕی ئىمەییەی وانیكحی .هاوی ئەم صوو پیاوە
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چاکەیان بۆ هێىام کە بەقضاعی ؾەػای بەصعیان کغصبىو .ووجم صەی
باقە ئەوە صوو کەسخی چاکم لە پێكە کە ئیهخیضایان پێبکەم ..ئیتر
عۆیكخم..
کەغب صەقەعمىێ :پێؿەمبەعی زىاصا ملسو هیلع هللا یلص عێی لە مىؾىڵماهان گغث
کە هابێذ لەگەڵ ئەواهەی لەو ؾەػایە صواکەوجىون _جەنها لەگەڵ ئەو
سخێ کەؾەماهضا_ هابێذ کەؽ لە مىؾىڵماهان نؿەمان لەگەڵضا
بکاث .ئیتر زەڵکەکە لێمان صووعکەوجىەوەو جىزىماهىەصەکەوجً،
هەمىویان لەگەڵماهضا گۆڕان .مً وام لێهاجبىو ئەعػەکەف لێم
بێزاعبىو ،هەؾخمضەکغص ئەعػەکەف ئەو ئەعػە هەماوە کە صەمىاسخی!..
ئاوا پەهجا عۆژ مایىەوە..
صوو هاوڕێکەقم لە ماڵەوە کەوجً و هەع صەگغیان و هەصەهاجىە
صەعێ .مً هەع زۆم لە مىؾىڵماهان هەڵضەؾىو ،هەع جێکەڵیان
صەبىوم ،صەچىومە هىێژی حەماغەث لە مؼگەوث ،صەچىومە باػاڕ،
بەاڵم کەؽ نؿەی لەگەڵمضا هەصەکغص ..صەچىومە کۆڕی پێؿەمبەعی
زىا ملسو هیلع هللا یلص و صوای هىێژەکان ؾەَلمم بە جایبەث لە حەهابی ملسو هیلع هللا یلص صەکغص ،لە
صڵی زۆمضا لە زۆمم صەپغسخی :ئەعێ لێىی _بۆ وەاڵمضاهەوی
ؾەَلمەکەم_ حىاڵهض ،یان ها؟! صەچىومە هؼیکی هىێژم صاصەبەؾذ بە
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صػییەوە ؾەیغمضەکغص صازۆ ؾەیغمضەکاث ،کە ؾەیغی َلی مجی
صەکغصو صەیبیجی ؾەیغیضەکەم عووی پاکی زۆی صەکغص بەوَلصا..
کە نؿەصابڕیجی مىؾىڵماهان جىولیکێكا ،عۆژێک بەؾەع صیىاعصا
چىومە بازەکەی ئەبىنەجاصە _کە ئامۆػاو زۆقەویؿخم بىو_
ؾەَلمم لێکغص ،بەزىا نەؾەم وەاڵمی ؾەَلمەکەمی هەصایەوە ،هاواعم
کغص :کىڕە ئەبىنەجاصە جىئەوزىایە جۆ ئەوە صەػاهیذ کە مً زىای
گەوعەو پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص زۆقضەوێذ؟ بێضەهگبىو ،وەاڵمی
هەصامەوە .صیؿان ؾىێىضمضایەوە کە جى ئەو زىایە جۆ ئەوە صەػاهیذ
کە مً زىای گەوعەو پێؿەمبەعی زىام ملسو هیلع هللا یلص زۆقضەوێذ؟ صیؿان
بێضەهگبىو ،وەاڵمی هەصامەوە .ئەم حاعەف ؾىێىضمضایەوە کە جى ئەو
زىایە جۆ ئەوە صەػاهیذ کە مً زىای گەوعەو پێؿەمبەعی زىام صلی
هللا غلیه وؾلم زۆقضەوێذ؟ ئیتر هەع ئەوەهضەی وەاڵمضامەوە کە:
(هللا ؤغلم :زىای گەوعە ػاهاجغە) ..قغمێؿک بە چاومضا هاجەزىاعەوەو
عۆیكخم ،هەع وا بەؾەع صیىاعی بازەکەصا باػمضاو هاجمەصەعەوە..
بە باػاڕصا صەڕۆیكخم ،گىێم لێبىو کابغایەکی هەبەػی زەڵکی قام
_کە زۆعاکی بۆ قغۆقتن هێىابىو بۆ مەصیىە_ هاواعیضەکغص :ئەعێ کێ
کەغبی کىڕی مالیکم پێ صەهاؾێيێذ؟ کەؾاهێک ئاماژەیان بۆ مً
کغص ،کە ئەوەیە .هاجە َلم و هامەیەکی پاقای (ؾەؾؿان) صامێ،
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مىیل زىێىضەواعم ،کغصمەوە ،صەبیىم جێیضا هىؾغاوە :بیؿخىوماهە کە
هاوڕێکەث (مەبەؾتی پێؿەمبەعی زىابىو ملسو هیلع هللا یلص ) صڵی لێذ عەهجاوەو
صەهگی لێضابڕیىویذ .زىای گەوعە هاچاعی هەکغصوویذ لە واڵجێک بیذ
کە ػەلیلبکغێیذ جێیضا ،یان جێیضا بؼعو بێىاو بیذ ،وەعە َلمان بۆ ئێرە،
ئێمە صڵىەواییذ صەکەیً ..کەغب صەقەعمىێ :کە زىێىضمەوە ووجم:
بەزىا ئەمەف مىؾیبەجێکیترە ..بغصمەوە لە ماڵەوە ئاگغم لە
جەهىوعێکضا بۆ کغصەوەو ؾىوجاهضم.
کەغب صەقەعمىێ :چل عۆژ لە پەهجا عۆژەکە عۆیكدبىو ،ناؾضێکی
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص هاجە َلم و هەواڵیضامێ کە پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص
قەعماهذ پێضەصاث کە جىزجی ژهەکەث هەکەویذ و گۆقەگيربە لێی.
ووجم :جەاڵنیبضەم ؟ یان چی بکەم؟ قەعمىوی :ها هەع هؼیکی هەکەویذ
و لێی صووعبە .ئەم قەعماهەف بۆ هەعصوو هاوەڵەکاهیتریكم چىوبىو..
بە زێزاهمم ووث :بچۆعەوە ماڵی باوکذ ،لەوێ بمێىەعەوە جا
قەعماهێکیتری زىای گەوعەمان بۆ صێذ..
صەقەعمىێ :ژهەکەی هیاللی کىڕی ئىمەییە هاجبىوە زؼمەث
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص و غەعػیکغصبىو :ئەی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص
بەڕاؾتی هیالُ پیاوێکی پيری پەککەوجەیەو کەسخی هییە زؼمەجیبکاث.
پێدىازۆقە بمێىمەوە زؼمەجیبکەم؟ قەعمىوبىوی :ها ،باقە لەَلی
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بمێىەعەوەو زؼمەحی بکە ،بەاڵم جىزىذ هەکەوێذ .ژهەکەی ووجبىوی:
بە زىا نەؾەم حىڵەی هەماوە ،لەو عۆژەوە کە قەعماهخضاوە کەؽ
نؿەیان لەگەڵضاهەکاث ،جا ئەمڕۆ ،هەع لە ماڵەوەیەو صەگغی.
هەهضێک لەواهەی زێزاوی زۆم پێمیان ووث :صەی بۆچی جۆف _وەکى
ژهەکەی هیاللی کىڕی ئىمەییە_ صاوا هاکەیذ ژهەکەث َلث بمێىێخەوە
زؼمەجذ بکاث؟ ووجم :بەزىا نەؾەم صاوای قتی وا لە پێؿەمبەعی
زىا ملسو هیلع هللا یلص هاکەم .هاػاهم وەاڵمی چی صەبێذ .چۆن صاوای قتی وای لێبکەم
کە مً گەهجم ..صەقەعمىێ :صە عۆژیتریكمان بغصەؾەع ،پەهجا عۆژمان
ئاوا جەواوکغص ،کە کەؽ نؿەی لەگەڵضا هەکغصیً .عۆژی پەهجایەمين
بىو ،هىێژی بەیاهیم لە مؼگەوث کغصو هاجمەوە ..لەؾەعباوی ماڵەوە
صاهیكدبىوم ،لەو خاڵەجەصا بىوم کە زىای گەوعە وەؾكیکغصووە کە
ئەوەهضە صڵخەهگ و زەمباعبىویً کە ئەو ؾەعػەمیىە بەعقغاواهەمان
لێ جەؾکبىوبۆوە ،گىێم لە هاواعێک بىو _صەجىوث لەؾەع لىجکە
قادی بڵىضەوە بە هەمىو هێزی زۆی باهگضەکاث_ ووحی :هۆ کەغبی
کىڕی مالیک مژصەث لێبێذ ،یەکؿەع چىومە ؾىحضە ،ػاهیم کە
میدىەجەکە عەوایەوە .پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص صوای هىێژی بەیاوی وەحی
بۆ هاجبىو ،بە زەڵکەکەی عاگەیاهضبىو کە زىای گەوعە
جۆبەکغصهەکەماوی نبىوڵکغص ..ئیتر هەع زەڵک بىو بە هەڵەصاوان
صەهاث و مژصەی صەهێىا .پێل مً هەواڵیاهضابىوە صوو هاوڕێکەم،
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مىیل پیاوێکی جيرەی بەهىؾەلەمە چىوبىوە ؾەع قار و مژصەکەی
ئاوا پێگەیاهضم ،یەکێکیتر بە ؾىاعی ئەؾپ زۆی گەیاهضمێ و
مژصەکەی هێىا ،هاواعی ؾەعقازەکە لە ؾاعصاوی ئەؾپەکە
زێراجغبىو ،بۆیە ػووجغ مژصەکەی گەیاهمێ ..کە هاجە َلم زێرا هەعصوو
پاعچە پۆقاکەکەی بەعی زۆمم وەکى مؼگێجی پێضاو لەبەعیمکغص..
صاوای صوو پاعچە پۆقاکیترم لە ماڵ و مىضاڵم کغص ،پۆقیم و ئیتر مً
بەعەو مؼگەوث بۆ زؼمەحی پێؿەمبەعی زىاصا ملسو هیلع هللا یلص صەچىوم و
زەڵکیل پۆُ پۆُ صەهاجً و پيرۆػبایی نبىوڵبىووی جۆبەکەمیان
لێضەکغصم و صەیاهىوث :مژصەبێذ کە زىای گەوعە بە جایبەث جۆبەحی
نبىوڵکغصووە .جا گەیكخمە مؼگەوث .پێؿەمبەعی زىاصا ملسو هیلع هللا یلص
صاهیكدبىو ،زەڵکێکی ػۆع لە زؼمەجییضابىون ،ػەلخەی کىڕی
غىبەیضوهللا بە هەڵەصاوان بەعەو عووم هاث ،جەونەی لەگەڵمضا کغصو
پيرۆػباییلێکغصم .کەؾیتر لە مىهاحيران وەکى ئەو هەهاجە پێكىاػییم..
(کەغب زىا لێی عاػی بێذ ئەم هەڵىێؿخەی ؾەیضها ػەلخەی لەبير
هەصەچۆوەو هەع باؾیضەکغصەوە).
کەغب صەقەعمىێ :ؾەَلمم لە پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص کغص ،عووی پاکی لە
زۆقیاهضا صەصعەوقایەوەو قەعمىوی :مژصەی عۆژێکذ لێ بێذ کە لەو
عۆژەوە کە لەصایکبىویذ عۆژی وا زۆقذ بەؾەعصا هەهاجىوە.
غەعػمکغص :ئەی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص ئەمە لە حەهابخەوەیە یان لە
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زىای گەوعەوەیە؟ قەعمىوی :لە زىای گەوعەوەیە .پێؿەمبەعی زىا
ملسو هیلع هللا یلص کە زۆشخاڵضەبىو عووی پاکی صەجىوث پاعچەیەکە لە ماهگ و
صەصعەوقێخەوە ،هەمىو یاوەعان ئەمەیان صەػاوی .کە لە زؼمەجییضا
صاهیكخم ،غەعػمکغص :لە زۆشخاڵحی نبىوڵبىووی جۆبەکغصهەکەمضا،
وا هەع هەمىو ؾامان و ماڵی زۆمم لە عێی زىای گەوعەو پێؿەمبەعی
زىاصا ملسو هیلع هللا یلص بەزصخی .قەعمىوی :هەهضێک ؾاماوی لێ گلضەعەوە بۆ زۆث،
ئاوا چاکترە بۆث .غەعػمکغص :باقە ئەو پكکەی لە ؾاماوی زەیبەع
هەمە صەيهێڵمەوە بۆ زۆم .غەعػمکغص :ئەی پێؿەمبەعی زىا
ؾەعەهجامی عاؾخگۆیی زىای گەوعە نىجاعیکغصم ،پەیمان صەصەم کە
جاماوم ؾەیغی عاؾخحی هیچیتر هەڵێم ..کەغب صەیكەعمىو :وەاڵهی وا
هاػاهم کەؾیتر بە ووججی نؿەی عاؾذ ئاوا وەکى مً مىبخەَل بىوبێذ و
کاعەؾاحی وای هاجبێخەڕێ ..بەزىا نەؾەم لەو عۆژەوە کە نؿەکەم
غەعػی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص کغصووە جا ئەم ؾاجە بە ئەههەؾذ
صعۆیەکمىەکغصووە ،هیىاصاعیكم زىای گەوعە هەع ئاوا بمهێڵێخەوە
ماصام لە ژیاهضا بمێىم..

منووهوی سێيوم :لوتکوی ئامیهداریی و جوامێریی و وەفا:
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ئیبىىئیسخام صەعباعەی حەهگی (بەهىملىؾخەلیو) کە لە ؾاڵی
قەقەمی کۆچییضا لەؾەع ئاوەکەی (مىعەیؿیؼ) عوویضا صەقەعمىێ:
صوای ؾەػاکە ،لەو کاجەصا کە پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص لەؾەع ئاوەکە بىو،
کغێکاعێکی غىمەعی کىڕی زەػؼاب کە هاوی (حەهجاهی کىڕی
مەؾػىوص) بىو ،صەیىیؿذ ئەؾپەکەی ئاوصا ،لەگەڵ (ؾیىاوی کىڕی
وەبەعی حىهەوی) کە هاوپەیماوی جيرەی غەووی کىڕی زەػعەج بىو،
لەؾەع هۆعەی ئاوصان ،کەوجىە قەڕەپاڵ ،صواجغ پەَلماعی یەکترییاهضا،
حىهەهییەکە هاواعیکغص :هۆ ئەهصاعیی ،قغیامکەون ،حەهجاهیل
هاواعیکغص :هۆ کۆچکەعەکان قغیامکەون .غبضهللای کىڕی ئىبەیی
کىڕی ؾەلىُ لەوێ بىوم کۆمەڵێک لە زؼماوی زۆی بە صەوعەوە
بىون ،لەواهە ػەیضی کىڕی ئەعنەم ،کە مێرمىضاڵێک بىو .غبضهللا
ووحی :ئازغی کغصیان ،یان ئەعێ بەڕاؾذ کغصیان؟ بەڕاؾتی بە
ػۆعبىووی ژماعەیان زۆیان ػاڵکغصو لە واڵحی زۆماهضا جەهگیان پێمان
هەڵچجی ،وەاڵ خاڵی ئێمەو حلباب لەبەعاوی نىڕەیل وەکى ئەوەیە کە
وجىویاهەَ :
(ؾ ِّم ًْ ًلبَ ًإًلَ)0ؾەگەکەث نەڵەوکە صەجسىاث ،ؾا
وەڵاڵهی بگەڕێیىەوە مەصیىە صەبێ پیاومانىوڵە بە غيزػەجەکان
ػەلیلەکان لە قاع صەعکەن .پاقان هاجە َلی ئەو زؼماهەی کە
لەگەڵییضا بىون و وحی :بؼاهً چیخان بە زۆجان کغص .لە واڵحی زۆجاهضا
هیكخەحێخاهکغصن ،کغصجاهً بە بغابەشخی ؾاماهەکاهخان .بەو زىایە
نەؾەم ئەگەع صەؾخاهیان لێبگغهەوەو هیچیاهىەصەوێَ ،لجاهىامێنن و
 0صەقىجغێذ ّ
(حىع ًلبَ ًدبػَ) واجە :ؾەگەکەث بغؾیکە وەصووجضەکەوێذ.
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صەڕۆن ،صەچىە َلی زەڵکاهێکیتر .لەو کاجەصا ػەیضی کىڕی ئەعنەم
گىێی لە نؿەکاوی بىو ،عایکغصە َلی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص _کە غىمەعی
کىڕی زەػؼابیصخی لە زؼمەجضابىو_ نؿەکاوی پێیگەیاهض .غىمەع
قەعمىوی :قەعماهضەعکە بۆ غەبباصی کىڕی بیكغ با بیکىژێذ.
َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ َّ ُ َ
اؽ ؤ َّن ُم َد َّم ًضا
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص قەعمىوی( :صغه َل ًخدضر الى
ًَ ْه ُخ ُل َؤ ْ
ص َخ َاب ُه) واجە :ها لێیگەڕێ ،جا زەڵکی هەڵێن مدمـض یاوەعەکاوی
زۆی صەکىژێذ .بەاڵم عاگەێىە کە لێىين ،جا بڕۆیً .ئەمەف لە
ؾاجەوەزخێکضابىو کە غاصەحی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص وا هەبىو ،کە لە
کاحی واصا ؾەقەعبکاث .زەڵکی باعیان لێىاو کەوجىەڕێ .غبضهللای
کىڕی ئىبەیی کىڕی ؾەلىوُ کە ػاوی هەواڵەکە گەیكخۆجەوە بە
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص زێرا زۆی گەیاهضە ئەوێ و ؾىێىضی بۆ
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص زىاعص کە قتی وای هەوجىوە .کابغاف لەهاو
کەؾىکاعەکەیضا پیاومانىوڵ و ؾەعصاعبىو ،بۆیە ئەو پكدیىاهاهەی
لەوێ لە زؼمەجیضا بىون _وەکى حۆعێک لە بەعگغیی لە غبضهللای
کىڕی ئىبەی_ قەعمىویان :ئەی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص ػەیض مىضاڵە،
لەواهەیە هەڵە لە نؿەکەی خاڵییبىوبێذ..
ئیبىىئیسخام صەقەعمىێ :کە پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص کەوجەوەڕێ،
ئىؾەیضی کىڕی خىطەیغی بیجی ،ؾەَلمی پێؿەمبەعێتی لێکغص
(قەعمىوی :الؿالم غلیکم یا عؾىُ هللا) و قەعمىوی :ئەعێ ئەی
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص لە غاصەحی حەهابذ هییە کە لەم ؾاجەوەزخاهەصا
ؾەقەع بکەیذ؟ پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص قەعمىوی :مەگەع ئەوەث
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هەبیؿخىوە کە هاوڕێکەجان ووجىێتی؟ پغسخی :کاک یاوەعمان ئەی
پێؿەمبەعی زىا ؟ قەعمىوی :غبضهللای کىڕی ئىبەی .پغسخی :چی وجىوە
ئەی پێؿەمبەعی زىا ؟ قەعمىوی :وجىێتی :وەڵاڵهی بگەڕێیىەوە مەصیىە
صەبێ پیاومانىوڵە بە غيزػەجەکان ػەلیلەکان لە قاع صەعکەن ..ئىؾەیض
قەعمىوی :وەڵاڵهی ئەی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص حەهابذ ئەو لە قاعەکە
صەعصەکەیذ ،بەزىا نەؾەم ئەو ػەلیلەو حەهابذ زاوەن غيزػەث و
صەؾەاڵجیذ ..پاقان قەعمىوی :ئەی پێؿەمبەعی زىا هەعمتربە
لەگەڵییضا ،بە زىا نەؾەم ئەو کاجەی زىای گەوعە حەهابتی بەم
زێرەوە هاعص بۆمان ،زؼماوی ئەو زەعیکی چىين و هەزكاهضوی جاجی
قایاهە بىون بۆی ،بۆیە ئێؿخا ئەو هەؾخضەکاث ئەو صەؾەاڵجە
قاهاهەی لێ ؾەهضعاوەجەوە.
پاقان پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص لەگەڵ یاوەعان ،ئەو عۆژەیان جا
ئێىاعەکەی بەعصەوام عۆیكتن ،صیؿان قەوەکەی جا ؾپێضەی بەیاوی
هاث ،صیؿان لە عۆیكتن بەعصەوامبىوهەوە جا ئەو کاجەی ئیتر جیجی زۆع
و ماهضووبىون قەکەجیکغصن ،پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص قەعمىوی َلصەن با
بدەوێىەوە ..هەع بەوەهضەی حەؾخەیان زؿخە ؾەع ػەوی هەع
هەمىو زەویان لێکەوث ..پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص مەبەؾتی ئەوەبىو ئاوا
ماهضوو ببن و یەکؿەع بسەون جا نؿەکەی غبضهللای کىڕی ئىبەی
بەهاویاهضا باڵوهەبێخەوە..
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ئیبىىئیسخام صەقەعمىێ :ئەو ؾىوعەجەی کە زىای گەوعە باسخی
صووڕووەکاوی جێضا صەکاث لەوێ لەؾەع غبضهللای کىڕی ئىبەی کىڕی
ؾەلىُ و هاوبيرەکاوی هاجەزىاعەوە ..کە ئایەجەکان جەواو
هاجىەزىاعەوە ،پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص ػەیضی کىڕی ئەڕنەمی باهگکغص،
َ َ َّ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ُ
ّٰللا ل ُه ِبإط ِه ِه) 0واجە:
گىێی ػەیضی گغث و قەعمىوی( :هظا ال ِظي ؤوفى
ئەمە ئەو پیاوەیە کە زىای گەوعە گىێیەکاوی بە عاؾتزاوی و مافی زۆی
صاوێ ..هەواڵەکە لەوَلقەو گەیكدبىوە غبضهللای کىڕی غبضهللای
کىڕی ئىبەی کىڕی ؾەلىُ( ..کىڕی غبضهللای ؾەعۆکی صووڕووەکاهە
هەعصووکیان هاویان غبضهللا بىو)
ئیبىىئیسخام صەقەعمىێ :غاصمی کىڕی غىمەع لە نەجاصەوە
گێڕاوێدیەوە کە غبضهللای کىڕی غبضهللای کىڕی ئىبەی کىڕی ؾەلىُ
هاجە زؼمەث ملسو هیلع هللا یلص و قەعمىوی :هەواڵێکم پیگەیكخىوە کە حەهابذ بە
جەمایذ غبضهللای کىڕی ئىبەی کىڕی ؾەلىُ بکىژیذ .ئەگەع هەع
بە هیىای بیکىژیذ ،قەعماهم پێبضە با زۆم بیکىژم و ؾەعیذ بە
بڕعاوی بۆ بهێىم .بەزىا نەؾەم هەمىو هۆػی زەػعەحیل صەػاهێذ
کە کەؽ لە مً بەوەقاجغو صڵؿۆػجغ هییە بۆ باوکم .صەجغؾم قەعمان
بە ؾەیغی مً بکەیذ و بیکىژێذ ،صوایی مً چاوم بەعایی هەیاث
 0بىزاعی (.)4683
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ؾەیغی بکىژی باوکم بکەم ،صەجغؾم صوایی بیکىژمەوە ،مىؾىڵماهێک
لە زىێجی کاقغێکضا بکىژم و بەو هۆیەوە بچمە ئاگغی صۆػەزەوە.
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص قەعمىویَ ( :ب ْل َه َت َر َّق ُو بهَ ،و ُه ْدؿ ًُ ُ
ص ْخ َب َخ ُه َما َب ِه َي
ِِ
ِ
َم َػ َىا) 0واجە :ها ،هەع هەعمىهیان صەبين وەلییضاو بە عەقخاعی حىاهەوە
هاوڕێیەجحی صەکەیً ماصام وەملاهضا بمێىێذ.
صوای ئەم عوصاوە ،هەع قدێکی بىوجایە یان بکغصایەو پەؾەهض
هەبىایە ،زؼم و کەؾىکاعەکەی زۆی ؾەعػەوكدیان صەکغص.
صوای جەواوبىووی کاعیگەعیی نؿەکە پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص بە غىمەعی
کىڕی زەػؼابی قەعمىو :غىمەع ،چۆن بەؾەعهاجەکە صەبیيیذ؟
بەزىا نەؾەم ئەگەع ئەو عۆژەی پێذ ووجم قەعماهبضە با بیکىژن و
بمکىقخایە ،ػۆع کەؽ لىوجیان بۆی ؾىوع هەڵضەگەڕا (واجە
ئاماصەبىون بەعگغیی لێبکەن و زىێجی بؿەهىەوە) بەاڵم ئەمڕۆ
صەکغێذ بیکىژم و زىێىیصخی بە هەصەع بڕواث .غىمەع قەعمىوی:
عاؾخە ئەی پێؿەمبەعی زىا ،حەهابذ باقتر پەییذ پێبرصو کاعی
حەهابیكذ بەعەکەحی ػیاجغە لە کاعی مً..

 0ابً هكام :الؿيرة الىبىیت (.)893/8

ئاای ئێمو موسڵامهنی؟!

141

غیکغەمەو ئیبىىیەػیض صەگێڕهەوە :کاجێک لەقکغەکە گەیكخەوە
مەصیىەو لە صەعواػەکەیەوە صەچىوهە ژووعەوە ،غبضهللای کىڕی
غبضهللای کىڕی ئىبەی کىڕی ؾەلىُ لەبەع صەعواػەکەصا وەؾخاو
قمكێرەکەی هەڵکێكابىو ،زەڵکەکە بەبەعصەمییضا صەڕۆیكتن و
صەیبیىين ،کا باوکی گەیكخە َلی ،بە باوکی قەعمىو :جۆ بىەؾخە .ووحی:
چییە؟ بۆچی بىەؾخم؟ غبضهللای کىڕی قەعمىوی :بەزىا نەؾەم
ئالێرە جێىاپەڕیذ جا پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص مۆڵەحی چىوهە ماڵەوەث
پێىەصاث ،پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص زاون غيزػەث و صەؾەاڵجضاعەو جۆ
ػەلیل و بێ صەؾەاڵجیذ .پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص غاصەجەن لە کۆجایی
لەقکغەکەوە صەڕۆیكذ جا بە پێی پيرو َلواػە ماهضوو هەزۆقەکان
بڕواث و ئەگەع کەؾێک پێىیؿتی بە یاعمەحی بىو یاعمەجیبضاث ،کە
گەیكخە َلیان ،غبضهللای کىڕی ئىبەی کىڕی ؾەلىُ زێرا ؾکااڵی لە
کىڕەکەی زۆی گەیاهضێ .غبضهللای کىڕیصخی قەعمىوی :بەزىا
نەؾەم ئەی پێؿەمبەعی زىا هاچێخە قاعەوە جا حەهابذ مۆڵەحی
هەصەیذ .ئیتر پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص مۆڵەجیضاو غبضهللاف قەعمىوی:
ئێؿخا کە پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص مۆڵەحی پێضایذ عێخضەصەم بچیخەوە
قاع)..

0

 0هىوؾەعی عەخمەحی بێ ؾەهەصو ؾەعچاوە هێىاوێخییەوە ،صیاعە لەبەع
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ئەمە غبضهللای کىڕی غبضهللای کىڕی ئىبەی کىڕی ؾەلىلەزىا لحی
عاػی بێذ ،کە همىوهەی مىؾىڵماوی زىاویؿذ و صیىضاعو گىێڕایەڵە:
لە هەمىوان ػیاجغ گيرۆصەی صەؾتی باوکێتی ،لە عەقخاعەکاوی
هاڕەخەجە ،لە هەڵىیؿخەکاوی جەعیهضەبێخەوە ،بەاڵم هەع بە وەقاو
صڵؿۆػ صەمێىێخەوە بۆی ،ؾۆػی بۆی صەحىڵێذ و بەػەیی پێضا صێخەوە..
صەبیؿخێذ کە گىایە پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص صەیەوێذ باوکی بکىژێذ،
چەهضیً ؾۆػو ئیىكیػاَلحی صژ بەیەک لە هازییضا صەوعوژێً..
هەڵىێؿتی عوون عاقکاواهە صەعصەبڕێ .ئیؿالمەکەی زۆقضەوێذ و
صەػاهێذ ملکەچحی و گىێڕایەڵحی قەعماوی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص قەعػەو
عەػامەهضیی زىای گەوعەی پێىەیە _ئەگەعچی کىقخجی باوکی ئەمیكە_
هەع صەبێ حێبەحێبکغێذ .بەاڵم لە هەمان کاجضا چاوی بەعاییىایاث کە
ناجڵی باوکی ببیىێذ ئاوا لە پێصچاوی صێذ و صەڕواث ..جەخەممىلی
خاڵەجێکی وا هاکاث کەؾێک لەبەعچاوی لە ملی باوکی بضاث و بیکىژێذ
و ئەمیل عۆژاهە بیبیىێخەوە! لەوە صەجغؾێذ صواجغ گیاوی جۆڵە لە
هازییضا ببێخە پاڵىەعێکی قەڕزىاػیی و ػەللـەیەکی گەوعەی پێبکاث..
ئەوەبىوە کە بەهاوباهگەو لە هەمىو جەقؿيرو کخێبەکاوی ؾیيرەصا هاجىوە .وا لە:
بىزاعی ( ،)4684مىؾلیم ( 8584جغمظی ( ،)3305ئەخمەص ( ،)393ؾيرة ابً
هكام ( )893_898/8جاعیش الؼبري ( ،)618/8ابً کثير (جاعیش البضایت والنهایت
)058/4
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صەجغؾێذ صڵ و صەعوووی زیاهەحی پێبکەن و هاهیضەن ناجڵەکەی باوکی
_کە مىؾىڵماهە_ بکىژێخەوە ،صەجغؾێذ قەیخان ئەمەی پێبکاث و
عەهج بەزەؾاعبکەوێذ .بۆیە بە هەڵەصاوان زۆی صەگەێىێخە زؼمەث
ملسو هیلع هللا یلص جا ئەم ئاڕاؾخە جێکچڕژاواهەی هادی بۆ بکاجە یەک ئاڕاؾخەو لەم
پكێىوی صەعوون و کۆڵەزەم و خاڵەجە َلؾەهگە عػگاعیکاث .بۆیە
غەعػیضەکاث کە ئەگەع بڕیاعی کىقخجی باوکی صەعکغصووە ،با قەعمان
بەم بضاث جا باوکی زۆیی بۆ بکىژێذ و ؾەعی بڕعاوی بهێىێخە
بەعصەؾتی ،خەجمەن صەقیکاث .بازۆی بیکاث ،هەک مىؾىڵماهێکی
جغو صوایی ئەم مىؾىڵماهەکە بکىژێخەوەو بەو هۆیەوە زىای گەوعە
بیساجە صۆػەزەوە..
ئەمە هەڵىێؿدێکی ػۆع ؾەزخە لە کەف و باعوصۆزێکی هۆػگەعایی
وەکى ئەو ؾەعصەمەی غەعەبەکاهضا .ئەمە خاڵەجاکاوی صڵ و صەعووهە
بەعامبەع بڕیاعێکی ػۆع نىعؽ ،ئەگەع صعابێذ و چاوەڕیبکغێذ
حێبەحێبکغێذ ..ئەم کە لە هاو هەمىو کەؾىکاعەکاهییضا ػیاجغ باوکی
زۆقضەوێذ و بەوەقاو صڵؿۆػە بۆی ..ئەم لەم خاڵەجەی ملمالهێی
صیضی ئیؿالم و هەعیتی حاهیلییەجەصایە .لە هێىان صوو هەڵىێؿتی
یەک لە یەک نىعؾترصایە :کىقخجی خەنیاهەحی باوکی ،یان کىقخجی
مىؾىڵماهێک بە هاخەم!

زۆی هاوێغێذ هیچ هەڵىێؿدێکیان
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بگغێخەبەع ،هاجۆجە زؼمەث پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص جا بۆی یەکالبکاجەوە.
صاوای گۆڕیجی قەعماهەکە هاکاث ،جکای جێضا هاکاث ..جەؾلیم بە
بڕیاعەکەیە کە ملکەچحی بۆ صەعصەبڕعێذ و بە ئاماژەیەک
عاصەپەڕێىضعێذ .باوکی هەع ؾەعصەبڕعێذ ،بەاڵم ئەم

هایەوێذ

کەؾێکیتر ئەو ؾەعببڕێذ..
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص هەڵىێؿدێک صەگغێخەبەع هەع هەمىو
خاڵەجەکاوی حەؾخەو صەعوووی جاکى کۆی زۆی و زؼماوی پاعؾەهگ
صەکاجەوەو هەمىو ئیىكیػالەکاوی بە ؾیىەقغاواوی زۆی لێضەکاجەوەو
ػۆع هەعمىهیاهاهە صەقەعمىێَ ( :ب ْل َه َت َر َّق ُو بهَ ،و ُه ْدؿ ًُ ُ
ص ْخ َب َخ ُه َما َب ِه َي
ِِ
ِ
َم َػ َىا) واجە :ها ،هەع هەعمىهیان صەبين وەلییضاو بە عەقخاعی حىاهەوە
هاوڕێیەجحی صەکەیً ماصام وەملاهضا بمێىێذ .هەع وەکى هەڵىێؿخە
پاعؾەهگەکەی پێكتر ،کاحی ؾەعهەڵضاوی قیدىەکە ،کاحی بیؿخجی
نؿەژەهغاوییەکە ،کە ؾەیضها غىمەعی کىڕی زەػؼاب زىا لێی
عاػی بێذ قەعمىوی :قەعماوی بۆ صەعکە با بکىژعێذ .حەهابی قەعمىوی:
( َص ْغ ُه ََل ًَ َخ َد َّض ُر َّ
اؽ َؤ َّن ُم َد َّم ًضا ًَ ْه ُخ ُل َؤ ْ
الى ُ
ص َخ َاب ُه) واجە :ها لێیگەڕێ ،جا
زەڵکی هەڵێن مدمـض یاوەعەکاوی زۆی صەکىژێذ..
پاقان بڕواهە صاهایی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص چۆن هەيهێكذ لەو کاجەو
صوواییترییل نؿەژەهغاوییەکە باڵوببێخەوەو هەيهێكذ کاعصاهەوەیەکی

ئاای ئێمو موسڵامهنی؟!

145

لێبکەوێخەوە ..قەعماهییضا بە ؾەقەعکغصهێکی جىوَلهحی و بەعصەوام ،لە
کاجێکضا کە هەؾەقەعکغصن لەو ؾاجەوەزخەصا صەکغاو هە ئەوەهضەف
بەعصەوام زەڵکی صەڕۆیكتن! هەيهێكذ هاهابغصوی صوو یاوەعەکەشخی:
(هۆ پكدیىاهان و هۆ کۆچکەعەکان) ؾەصای هەبێذ و کەؽ بە
صەهگیاهەوە بچێذ! چىهکە هاواعکغصوی ئەو صوو یاوەعە بۆ
لەؾەعکغصهەوە ماصصەی قیدىەکەی هێىایەگۆڕێ و نؿەکەی
غبضهللای کىڕی ئىبەی کىڕی ؾەلىلیل بىو بە کڵپەئاگغو لە
ئاهىؾاجضا بىو صیىاعی پخەویی بغایەجحی مىهاحيران و ئەهصاع صعػێکی
جێبکەوێذ و ئەو هەمىو زۆقەوییؿتی و ؾۆػو عێؼەی لە هێىاهیاهضا
بىو _کە مێژوو بە هیچ کۆمەڵگەیەکی مغۆڤایەجییەوە هەیبیىیىە_
زەعیکبىو نؿە صژواعو قیدىەکە بە هاویاهضا بگەڕێذ و لە هاو ؾەعو
صەعوون و کۆڕیاهضا حیگابکاجەوە..
لە کۆجاییضا لەبەعئەم هەڵىێؿخەی غبضهللای کىڕی غبضهللای کىڕی
ئىبەی کىڕی ؾەلىلی ئیماهضاعو حىامێرو بەوەقاصا بۆ ؾەعهجضان
صەوەؾخين ،کە ئاوا صەیبیىين لەصەعواػەی قاعی مەصیىەصا عاوەؾخاوەو
قمكێرەکەی بە عووحی گغجىوە بە صەؾدیەوەو یەک یەک لە عوزؿاعی
زەڵکەکە صەڕواهێذ ،جا هەع لەگەڵ باوکی بیجی بەعیبگغێذ و عایگغێذ
جا لە هاو ئەو هەمىو پیاواهەصا ،لەو نؿەیەی پەقیماهیبکاجەوە ،کە
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وجىێتی :وەڵاڵهی بگەڕێیىەوە مەصیىە صەبێ پیاومانىوڵە بە غيزػەجەکان
ػەلیلەکان لەقاعصەعکەن و ئەو ئیػخيراقەشخی پێبەکاث کە ئەو ػەلیلەو
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص زاوەن غيزػەث و صەؾەاڵجخضاعە ..ئەوەجا وا
ػەلیالهە عایگغجىوەو هەمىو َلیەک چاوەڕواوی قەعماوی پێؿەمبەعی
زىا ملسو هیلع هللا یلص صەکەن کە ئایا عێیضەصاث بچێخەوە قاعو ماڵی زۆی یان ها؟!
حەهابیصخی ملسو هیلع هللا یلص عێیضەصاث و بە کغصەوە بۆی صەؾەملێنن کە ئەو ػەلیلەو
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص زاوەن غيزػەجەو صەؾەاڵجضاعی بااڵیە..
بڕواهە ئەو لىجکە بااڵیەی ئیماهضاعێخحی و بەعهەمەکاوی ،کە ئەم
پیاوە صەگمەهاهەی مێژووی مغۆڤایەحی گەیكخجێ ..ئەم

هەوەی

یەکەمیجی مىؾىڵماهێدییە هەع مغۆڤً ،هەع مغۆڤەکاوی بیؿذ ؾاڵ
لەمەوبەعی هەمان جيرەوهۆػو کۆمەڵگەی مەککەو مەصیىە بىون،
بەاڵم بڕواهە لە چ ئاؾدێکی هؼمی عەقخاعەوە گەیكدىە ئەو لىجکە
بااڵیەی عانیبىون ..ئەمە ػاصی ئەو غەنیضەیە کە لە هازیاهضا چەؾپی
و بىو بە بەڵگەهەویؿتی وحىص ..هەع کاجێک ئەم مغۆڤایەجییە ئەم
غەنیضە ئاوا وەعبگغێخەوەو وەکى زۆی لێی جێبگاث ،صعک بەو وانیػە
صەکاجەوە کە ئەو یاوەعاهەی جێضا ژیان.
کە قاعەػای ئەو غەنیضەیە صەبين ئیىجا صەػاهين ئەم صیىە چ
وانیػێک لە ژیاوی مغۆڤضا صعوؾخضەکاث ،کە صەڵحی زەیاڵە ،بەاڵم
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عاؾخیكەو کەؾەکان هەع مغۆڤً ،صەزۆن و صەزەون و بەؾەع
ػەمیىضا صێً و صەچً..

منووهوی چوارەمَ :كتێک شوراب حورام کرا:
ئەهەسخی کىڕی مالیک زىا لێی عاػی بێذ صەگێڕێخەوە( :لەو کاجەصا کە
پێکیتری قەعابم بۆ ئەبىػەلخەو ئەبىغىبەیضەی کىڕی حەڕاح و
ئەبىصوحاهەو مىغاطی کىڕی حەبەُ و ؾىهەیلی کىڕی بەیظاء
جێضەکغص ،کە ؾەعیان لەبەع مەؾدبىوهیان زۆی هەصەگغث ،ؾەصای
هاواعێک هاجەژووعەوە کە هۆ زەڵکیىە ئاگاصاعبً کە قەعاب
خەعامکغا ..ئیتر پێل ئەوەی کەؾێک بێخە َلمان ،یان یەکێک لە ئێمە
کۆڕەکە حێبهێڵێذ ،یەکؿەع هەعچی قەعابمان َلبىو عقخمان و گۆػەو
کیخەڵەکاوی قەعابەکەمان قکاهضو هەع یەکە صەؾىىێژیگغث،
هەهضێکمان زۆیكذ و هاهێکمان َلی ئىم ؾىلەیم زىاعصو زۆمان
گەیاهضە مؼگەوث)..0
 0هىوؾەعی بەڕێؼ هەع ئەوەهضەی هىؾیىە( :عواه ابً حغٍغ بؿىضه في جكؿير ابً
يثير) .عاؾخە ئیبىىحەعیغی ػەبەعی زۆی لە جەقؿيرەکەیضا ()578/01
هێىاوێدیەوەو ئیبىىکەزيریل لە جەقؿيرەکەیضا ()94/8صا هێىاوێدیەوەَ .لی
قەعمىوصەواهاهیل :ئەبىصاووص ( ،)3673هەؾائی ( ،)5540ئیمامی مالیک لە:
املىػإ ،) /صاعیمی ( ،)8189هەیثەمی لە( :مجمؼ الؼوائض ،)8177/ئیمامی
ئیبىىخەحەع (مىؾىغت الخاقظ ابً حجغ الخضیثیثت  )885/5صەقەعمىێ:
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ئەبىبىعەیضە لە باوکییەوە زىا لێیان عاػی بێذ صەگێڕێخەوە( :لە
کۆڕی قەعابسىاعصهەوەماهضا صاهیكدبىویً ،قەعابضاهغابىو ،چىوم
ؾەَلمێک لە پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص بکەم ،لەو کاجەصا ئایەحی
خەعامکغصوی قەعابىۆقين هاجەزىاعەوە .زێرا گەڕامەوە َلی
هاوڕێکاوی کۆڕەکەم و پێمڕاگەیاهضن کە قەعابىۆقين خەعامکغا .کە
َ َ
َ
گەیكخمە کۆجایی ئایەجەکە کە صەقەعمىێ ...( :ق َه ْل ؤ ُهخم ُّم َىت ُهىن)
املائضة 90/واجە :ئایا واػجان لێهێىاو جەواو؟ هەیاهبىو هیىەی پێکەکەی
صەؾتی زىاعصبۆوە ،زێرا ئەوەی کە جێیضا مابىو عقتی ،ئیىجا ئەواهیتر
ئەوەیان عقذ کە لە گۆػەو کیخەڵەکاهیاهضا مابىو ،هەمىو هەع
صەقیاهىوث( :اهتهيىا ربىا .اهتهيىا ربىا) واجە بەڵێ زىای پەعوەعصگاعمان وا
واػمان لێهێىاوا جەواو .بەڵێ زىای پەعوەعصگاعمان وا واػمان لێهێىاوا
جەواو).0

بەػػاع لە (مسخصغ الؼوائض )680/0صا ئەهەؾەوە گێڕاوێخییەوە .بەقێکی
عیىایەجەکەف وا َلی بىزاعی ( )8338و َلی مىؾلیم (.)0981
 0هىوؾەعی عەخمەحی هەع هىؾیىێتی (عواه ابً حغٍغ بؿىضه في جكؿير ابً
يثير) .عاؾخە :جەقؿيری ئیبىىکەزير ( ،)884/3جەقؿيری ئیبىىحەعیغی ػەبەعی
 .)34/7ئەم عیىایەجە لە هەهضێک لە ؾەعچاوەکاوی پەڕاوێؼی عابىعصووقضا
هەیە ..بكؼاهە کە صەیان عیىایەجیتری لەم قێىەیە لە ؾەعچاوەکاوی قەعمىوصەو
جەقؿيرصا هەیە..
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هە کۆمەڵی ماقیایی ناچازچێخحی و هە ؾىپای چاوصێغیی و هە خىکمی
ئیػضام و هە ػیىضاوی هەجاهەجایی و هە مىؾاصەعەکغصوی ؾەعوەث و
َ َ
َ
ؾاماوی زەڵکی ...جەنها هاجىەزىاعەوەی ئایەجێک( :ق َه ْل ؤ ُهخم ُّم َىت ُهىن)..
عاپەڕاهضوی یەکؿەعیی عاؾخەوزۆ ،بێ مىجەمىج و بێ مىهانەقەو بێ
زۆ لێضػیىەوە!
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منووهوی پێنجومَ :كتێک سورپۆش فورزکرا:
صەقییەی کچی قەیبە زىا لێی عاػی بێذ صەگێڕێخەوە ( :لە زؼمەث
زاجىغائیكەصا صاهیكدبىویً ،باسخی ئاقغەجاوی نىڕەیل و گەوعەیی و
چاکەکاهیاهمان صەکغص .زاجىو غائیكە قەعمىوی :بێگىمان ئاقغەجاوی
نىعەیل زاوەن چاکەو قەػڵً ،بەاڵم وەڵاڵهی مً لە ئاقغەجاوی
پكدیىاهەکان (ؤهصاع) چاکترم هەصیىوە ،لەواهیل پابەهضجغم بە
نىعئاهەوە هەصیىوە ،لەواهیل ئیماهضاعجغم هەصیىوە کە ئەوەهضە
ُ
جەؾلیمی قەعماهەکاوی نىعئاهً ..کاجێک ئایەحیَ ( :و ْل َُ ْ
ظ ِغْب ًَ ِبس ُم ِغ ِه ًَّ
َ
َغلى ُح ُُ ِىب ِه ًَّ) لە ؾىوعەحی هىوعصا هاجەزىاعەوە ،پیاواوی ئەهصاع
یەکؿەع چىوهەوە ماڵەکاهیان و ئایەجەکەیان گەیاهضە ئاقغەجەکاهیان،
هەع یەکەیان ژن و کچ و زىقک و ئاقغەجە زؼمی زۆی لێ
ئاگاصاعکغئەوە ،ئیتر هەع ئەوەهضەبىو ،ئاقغەجەکاهیان _بۆ ؾەملاهضوی
باوەڕو یەنیيیان بەو قەعماهاهەی زىای گەوعە هاعصوووهییەجە
زىاعەوە_ یەکؿەع ؾەعپۆقیاهضا بەؾەعیاهضا).0

 0هىوؾەعی عەخمەحی هەع هىؾیىێتی( :عواه ؤبىصاوص) .عاؾخە :ئەبىصاووص
( ،)4011هەع صەقییەی کچی قەیبە لە زاجىو ئىم ؾەلەمەقەوە گێڕاوێخییەوە
َ
َ َّ َ َ
َ
کە قەعمىویەحی( :ملا ه َؼل ْذْ ًُ ( :ض ِه َين َغل ْی ِه ًَّ ِمً َحال ِب ُِب ِه ًَّ) الاخؼابِ 59/و َؿاء
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منووهوی شوشوم :ئوبوبوصيی ئامر موفرەزە:
(مىقغیکەکاوی مەککە هەیاهضەهێكذ مىؾىڵماهەکان کۆچبکەن بۆ
مەصیىە ،عێیان لێضەگغجً ،صەیاهگغجً ،بەهضیاهضەکغصن ،بەػهجير
صەیاهبەؾدىەوە ،ئەقکەهجەیاهضاصان جا لەصیىەکە پاقگەػیاهبکەهەوە.
کاجێک پەیماوی خىصەیبییە بەؾترا ،یەکێک لە بەهضەکاوی ئەوەبىو کە
هەع کەؾێک لە مەککەوە هیجغەجبکاث بۆ مەصیىەو بچێخە زؼمەث
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص هابێ پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص بیگغێخەزۆ ،صەبێ
بیگەڕێىێخەوە بۆ مەککە بۆ هاو نىڕەیل!
ئەبىبەصير (غىجبەی کىڕی ئىؾەیض) مىؾىڵماهێک بىو لەو
ػهجيرکغاواهەی مەککە ،کە هەیاهضەهێكذ هیجغەجبکاث بۆ مەصیىە.
قەوێک هەع چۆهێک بىو ػهجيرەکاوی لە صەؾذ و پێی زۆی صاماڵی و
لە قاع صەعچىو .صەیؼاوی بەصوایضا صێً بۆیە هەع قەوان صەڕۆیكذ،
صوای خەوث قەو زۆی گەیاهضە مەصیىە .بەاڵم کە مىقغیکەکان
ػاهییان لە مەصیىەیە ،صوو پیاوی زۆیان هاعصە زؼمەث پێؿەمبەعی زىا
لاهصاع وًإن غلى ُعئوؾهً ال ِؿ ْغَبان مً لاکؿیت) واجە :کاجێک ئەو ئایەجە
هاجەزىاعەوە کە صەقەعمىێ :با ؾەعیان صاپۆقً ئاقغەجاوی ئەهصاع کە هاجىە
صەعەوەو هەمىو ؾەعپۆقیان بەؾەعەوەبىو ،صەجىوی نەلەعەقکە بەؾەع
ؾەعیاهەوە هیكخۆجەوە ..ئەبىصاووص ( )4010قێذی ئەلباوی عخمەهللا لە کخێبی:
حجاب املغؤة املؿلمت/پەڕاوێؼی َلپەڕە35 /صا صەقەعمىێ :ؾەخیدً.
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ملسو هیلع هللا یلص کە بە پێی پەیماهەکەی خىصەیبییە صەبێ بیاهگەڕێىیخەوە بۆ
نىڕەیل .صەی ؾا بیاهضەعەوە صەؾخمان ..ئەم صاوایە لەؾەع صڵی
مىؾىڵماهان ػۆع ؾەزذ بىو ،نىعؾبىو کە گەهجێکی مىؾىڵمان کە
لە ئەقکەهجەی نىعەیل زۆی نىجاعکغصووەو خەوث قەو عێیکغصووە
جا گەیكخۆجە مەصیىە ،ئاوا ئاؾان جەؾلیم بکغێخەوە ..ئەبىبەصيرییل
هەعوایضەػاوی ئیتر گەیكخۆجە ئەمان و هامىمکیىە بضعێخەوە صەؾذ
نىڕەیل و صیؿان بکەوێخەوە ژێغ ئەقکەهجەو هاؾۆعەوە .ئەوەی بە
زەیاڵضا هەصەهاث ،ئەوەبىو کە پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص بیضاجەوە صەؾذ
نىڕەیل کە صوژمجی ؾەعؾەزتی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص و صیىەکەی و
قىێىکەوجىواهين .بەاڵم پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص قەعماهیپێضا کە
بگەڕێخەوە هاو نىڕەیل ،ئاوا جەؾلیم بە صوو کەؾەکەی نىڕەیصخی
کغصن! ئەبىبەصير هاواعیکغص :ئەی پێؿەمبەعی زىا صەمضەیخەوە
صەؾذ ئەماهە جا بمبەهەوە بەعصەؾتی نىڕەیل و بکەوهەوە
ئەقکەهجەصاهم و لە صیىەکەم پاقگەػمبکەهەوە؟! پێؿەمبەعی زىا
ملسو هیلع هللا یلص قەعمىوی :ئەبىبەصير ،ئێمە وەکى زۆقخضەػاهیذ پەیماهمان
لەگەڵ ئەماهەصا مۆعکغصووە ،صیجی ئێمە ؾەصعو زیاهەحی جێضا هییە.
زەمیكذ هەبێذ زىای گەوعە بىاعێکی ئاؾان بۆ عػگاعبىووی زۆث و
یاوەعەکاهذ صەکاجەوە .ئەبىبەصير بەؾەعؾامییەکەوە قەعمىوی :ئەی
پێؿەمبەعی زىا ئەم صەیخەوەصەؾذ ئەماهە جا بمبەهەوە بۆ نىڕەیل؟!
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پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص قەعمىوی :ئەبىبەصير ،بڕۆو زەمذ هەبێذ زىای
گەوعە بىاعێکی ئاؾاهذ بۆ صەکاجەوە .ئیتر صایەوە صەؾذ صوو
هێرعاوەکەی نىڕەیل جا بیبەهەوە بۆ مەککە).0

منووهوی حووتوم :کێ دەبێتو ىاوڕێیی بوىوش ُت؟ کوس!
َ َ َ ً ْ َ ْ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َّ َ
ّٰللاَ ،عؤ ًْ ُخ ْم
_ (ناُ قتی ِمً ؤه ِل الٍىق ِت ِلخظًكت ب ًِ الُم ِانً :ا ؤبا غب ِض ِ
َ
َ َ ََ َ ُ
َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ
اُ :قٌ ُْل ي ْى ُخ ْم
اُ :و َػ ْم ًَ ْاب ًَ ؤ ِدي .ن
ّٰللا وص ِخبخمىه؟ ن
عؾىُ ِ
َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ
ّٰللا ،ل ْى ؤ ْص َعي َى ُاه َما
ّٰللا ،لهض يىا هجهض .قهاُ الكتی :و ِ
جصىػىن؟ ناُ :و ِ
ََ َ
ََ َ ََْ ََ َ َْ َ َ َ َ َ َ ُ
َج َغ ْي َى ُاه ًَ ْ
لا ْ
اُ ُخظ ًْكتْ ًَ :اب ًَ
ض ،ولخملىاه غلى ؤغىا ِنىا .قه
ى
ل
غ
ي
صخ
م
ع
ِ
ِ
َ
َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
َ
ْ
ّٰللا ،صلى ّٰللا غلُ ِه وؾلمِ ،بالسىض ِم،
ّٰللا لهض عؤًدىا مؼ عؾى ِ ِ
ؤ ِدي ،و ِ
َ َ َّ َ ًّ َ َّ ْ ُ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ٌ َ ُ ُ َ ُ َ
ىم ق َُ ْىظ َغ ل َىا
وصلى ه ِىٍا ِمً اللُ ِل ،زم الخكذ ِبلُىا ،قهاُ مً عحل ًه
َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ َّ َ َّ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َّ َ ََ
ّٰللا ؤهه ًغ ِحؼ ؤصزله ّٰللا الجىت؟ قما
ما قػل الهىمٌ ،ك ِغغ له عؾىُ ِ
َ َ َ ُ ٌ ُ َّ َ َّ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ
َّ
َّ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َمَ ،ه ِى ًٍّا ِم ًَ الل ُْ ِل،
ّٰللا ،صلى
نام عحل .زم صلى عؾىُ ِ
ُ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َّ ُ ُ َّ
ّٰللا،
زم الخكذ ِبلُىا ،قه
اُ ِمثله ،قما نام ِمىا َعح ٌل .ز َّم صلى َعؾىُ ِ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
ص َّلى َّ ُ
َ
ّٰللا َغ َل ُْ ِه َو َؾ َّل َمَ ،هى ًٍّا ِم ًَ الل ُْل ،ز َّم ال َخ َك َذ بل ُْ َىا ،ق َه َ
اُ َ :م ًْ َع ُح ٌل
ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ُ ُ ُ َّ
ّٰللا
ًهىم قُىظ َغ لىا ما قػ َل الهىم ز َّم ً ْغ ِحؼ ٌ ،ك ِغغ له َعؾىُ ِ
ْ
َ َ
ُّ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ َ
َْ
ّٰللا ؤ ْن ًٍَىن َع ِق ُِهي ِفي ال َج َّى ِت؟ ق َما ن َام َع ُح ٌل ِم ًَ اله ْى ِم
الغحػت ،ؤؾإُ
 0هىوؾەعی عەخمەحی هەعوا بێ ؾەهەصو بێ ؾەعچاوە هێىاوێخییەوە .بغواهە:
جاعیش الؼبري (،)048/8ابً هكام( :الؿيرە الىبىیت  ،)383/8ابً ؾػض:
(الؼبهاث .)97/8
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َ
ْ ََ َ
ْ
ْ َ
ِم ًْ ِق َّض ِة الس ْى ِفَ ،و ِق َّض ِة ال ُج ِىعَ ،و ِق َّض ِة ال َب ْر ِص .قل َّما ل ْم ًَ ُه ْم ؤ َخ ٌضَ ،ص َغا ِوي
ْ
َ َّ َّ ُ َ
َّ َ َ ُ
ُ ُ َّ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َم ،قل ْم ًٌَ ًْ ِلي ُب ٌّض ِم ًَ ال ِه َُ ِام ِخ َين
ّٰللا ،صلى
َعؾىُ ِ
َ ْ ُ
َ َ ُ ْ
ُ َ
َ ُ
َْ
َص َغا ِويَ ،ق َه َ
اًَُ :ا ُخظ ًْكت ،اط َه ْب ق ْاصز ْل ِفي اله ْى ِم ،قاهظ ْغ َما ًَ ْك َػلىن،
َوَل ُج َد ِّض َز ًَّ َق ِْ ًئا َخ َّتی َج ْإ ِج َِ َىاَ .ن َ
اَُ :ق َظ َه ْب ُذَ ،ق َض َز ْل ُذ في ْال َه ْىمَ ،و ّ
الغ ٍُذ
ِ
ِ
ِ
َو ُح ُى ُ
ىص َّّٰللا َج ْك َػ ُل به ْم َما َج ْك َػ ُلَ ،ل ُجه ٌّغ َل ُه ْم ن ْض ًعا َوَل َها ًعا َوَل ب َى ًاءَ .ق َهامَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َؤ ُبى ُؾ ْك َُ َ
اًَُ :ا َم ْػ َك َغ ُن َغَْل ،ل َُ ْى ُظ ْغ ْام ُغ ٌئ َحل َ
ان ْب ًُ َخ ْغبَ ،ق َه َ
ِؿ ُه.
ِ
ٍ ِ
ٍ
َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
اُ :ؤها
ناُ :قإزظث ِبُ ِض الغح ِل ال ِظي ًان ِبلى حى ِبي ،قهلذ  :مً ؤهذ؟ ن
َّ ُ ْ َ َّ
اُ َؤ ُبى ُؾ ْك َُ َ
ُق ُ
انًَ :ا َم ْػ َك َغ ُن َغْ
الن ْب ًُ ُقالنُ .ز َّم َن َ
ّٰللاَ ،ما
َ
لِ ،بهٌم و ِ
ٍ
ٍ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ ُّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ
ؤصبدخم ِبض ِاع مه ٍام ،لهض هلَ الٌغاع والسل ،وؤزلكخىا بىى نغٍظت،
ّ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ
َو َب َل َؿ َىا َغ ْن ُه ُم َّالظي َه ٌْ َغ ُهَ ،و َله َُىا م ًْ َ
ّٰللا َما جؼ َم ِئ ُّن
ه
ظ
ه
ِ
ِ
الغ ٍِذ ما جغون ،و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ َ
َ
ََ ٌْ َ َُ ُ َ
ىم ل َىا ه ٌاع َوَل ٌَ ْؿ َخ ْم ِؿ َُ ل َىا ِب َى ٌاء ،قا ْعج ِدلىا ق ِة ِوي ُم ْغج ِد ٌل.
لىا ِنضع وَل جه
ُ َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ٌ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ
زم نام ِبلى حم ِل ِه ،وهى مػهىُ ،قجلـ غلُ ِه ،زم طغبه ،قىزب ِب ِه غلى
َ
ص َّلى َّ ُ
الرَ ،ق َما َؤ ْػ َل َو غ َه َال ُه بَل َو ُه َى َنائ ٌمَ ،و َل ْىَل َغ ْه ُض َع ُؾىُ َّّٰللاَ ،
ّٰللا
ز
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َّ َ َ ّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ً
ُ
ُ
ّ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َغل ُْ ِه َو َؾل َمِ ،بل َّي ؤ ِوي َل ؤخ ِضر قِئا ختی آ ِجُه زم ِقئذ لهخلخه ِبؿ ْه ٍم.
َّ َ َّ َّ ُ َ
َ
َّ
َن َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َمَ ،و ُه َى نا ِئ ٌم
ّٰللا ،صلى
اُ خظًكت :ق َغحػذ ِبلى َعؾى ُِ ِ
َ
َ ََ
ََ
ُ َّ
ْ َْ
ع ِو َؿ ِائ ِه ُم َغ َّخ ٍل ،قل َّما َعآ ِوي ؤ ْصزل ِجي َب ْي َن ِع ْحل ُْ ِه،
ًص ِلي ِفي ِمغ ٍغ ِلبػ ِ
َ َ َ ْ
َََْ
َ
ََ
ُ َ
َّ َ ْ ُ
َوػ َغ َح َغل َّي ػ َغف ِامل ْغ ِغ ،ز َّم َعي َؼ َو َس َج َض قإطل ْه ُخ ُه ،قل َّما َؾل َم ؤز َب ْرج ُه
َ
ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ ْ ُ َْ ٌ َ ْ َ
ل قاوك َم ُغوا َع ِاح ِػ َين ِبلى
السبر ،وؾ ِمػذ ؾؼكان ِبما قػلذ نغَ
الص ِه ْم) 0واجە :گەهجێکی زەڵکی کىوقە لە خىطەیكەی کىڕی یەماوی
ِب ِ
 0ئەخمەص ( ،)88783ػەبەعی :حامؼ البیان ( ،)86143ئیبىىهیكام( :الؿيرة
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پغسخی :ئەعێ ئەبىغبضهللا ئێىە بە زؼمەث پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص
گەیكتن و هاوڕێیەجییخاهکغص؟ قەعمىوی :بەڵێ بغاػا .باقە ،بۆ
زؼمەجکغصوی چیخان صەکغص؟ قەعمىوی :هەمىو عەهجێکمان صەصا.
گەهجەکە ووحی :وەڵاڵهی ئێمە بىویىایەوە بە زؼمەحی بگەیكخیىایە
هەماهضەهێكذ بەؾەع ػەوییضا بڕواث .هەع صەبىو بەؾەع قاهماهەوە
بێذ .خىطەیكە قەعمىوی :ئێ کاکە وەڵاڵ لە ؾەػای زەهضەنضا لە
زؼمەجییضابىویً ،قەوێک صوای جێپەڕبىووی ماوەیەکی قەو حەهابی
ملسو هیلع هللا یلص هەؾخا قەوهىێژی کغص ،پاقان َلی کغص بە َلماهەوەو قەعمىوی :چ
پیاوێک هەڵضەؾخێذ و صەچێذ بۆ هاو ئەوان (نىڕەیل) جا بؼاهێذ
زەعیکی چين .پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص ئەوەی بۆ صەکاجە مەعج ،کە ئەگەع
گەڕایەوە زىای گەوعە بیساجە بەهەقخەوە ،بەاڵم کەؽ هەڵىەؾخا.
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص هەؾخایەوە بۆ قەوهىێژی زۆی و کە ماوەیەکی
قەوەکە جێپەڕی ،هەع وا َلی کغصەوە بە َلماهضاو قەعمىویەوە :چ
پیاوێک هەڵضەؾخێذ و صەچێذ بۆ هاو ئەوان (نىڕەیل) جا بؼاهێذ
زەعیکی چين .پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص ئەوەی بۆ صەکاجە مەعج ،کە ئەگەع
گەڕایەوە زىای گەوعە بیساجە بەهەقخەوە ،صیؿان کەؽ هەڵىەؾخا.
پاقان پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص هەؾخایەوە بۆ قەوهىێژی زۆی،
ئەمجاعەف کە ماوەیەکی قەوەکە جێپەڕیَ ،لی کغصەوە بە َلماهضاو
قەعمىوی :چ پیاوێک هەڵضەؾخێذ و صەچێذ بۆ هاو ئەوان (نىڕەیل)
الىبىیت )838/8
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جا بؼاهێذ زەعیکی چين .پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص ئەوەی بۆ صەکاجە مەعج
کە بە ؾەَلمەجحی صێخەوەو صاواقم لە زىای گەوعە ئەوەیە کە بیکاجە
هاوڕێم لە بەهەقخضا .کەؽ لەبەع ػۆعیی جغؽ و ػۆعیی بغؾێخحی و
ػۆعیی ؾەعما هەڵىەؾخا ..ئیىجا پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص مجی باهگکغص،
هەصەکغا هەڵىەؾخم ،حىهکە بە هاوی زۆمەوە باهگی کغصم .قەعمىوی:
خىصەیكە ،بچۆعە هاویاهەوە ،بؼاهە زەعیکی چين ،بەاڵم هیچ هەکەیذ
جا صییخەوە َلمان( .واجە زۆث جىوقذ قەڕ هەکەیذ وکەؾیل
هەکىژیذ) .خىطەیكە صەقەعمىێ :هەڵؿام و عۆیكخم ،چىومە
هاویاهەوە ،عەقەباو ؾەعباػاوی زىا ئەوەیان پێضەکغصن کە پێیان
صەکغصن!هە مەهجەڵیان بەؾەع ئاگغەوە صەما ،هە ئاگغەکەقیان بۆ
صەکغایەوەو هە چاصعێکیكیان بۆ نایم صەکغا ..ئەبىؾىقیان لە هاویاهضا
هەلؿایە ؾەعپێ و هاواعی لە زەڵکەکە کغص کە ئاصەی هەع
کەؾێکخان بؼاهێذ ئەو کەؾەی جەهیكتی کێیە (جا صڵىیابێذ کە هەع
ؾەعباػاوی زۆیاهً و کەسخی ؾەعیبە هەهاجۆجە هاویاهەوە) ،مىیل زێرا
صەؾتی کابغای جەهیكخمم گغث و ووجم کێیذ؟ وحی :قاڵوی کىڕی
قاڵهم ،ئیئتر گىێمان لە ئەبىؾىقیان گغث ،ووحی :هۆ نىڕەیكیىە،
بەزىا نەؾەم هاجىاهً لێرە بەم خاڵەوە زۆبگغن ،ئەؾپ و
خىؾترەکاهمان قەوجان ،بەهىنىعەیؼەف (حىلەکەکان) واصەی
زۆیاهیان لەگەڵماهضا هەبغصە ؾەعو هەهاجً ،هەواڵی واقمان لێیاهەوە
بۆ هاجىوە کە پێماهىازۆقە .ئەوە زۆجان ئەو عەقەبایە صەبینن
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چیمان پێضەکاث :هە مەهجەڵمان بەؾەع ئاگغەوە صەمێىێذ ،هە
ئاگغمان بۆ صەکغێخەوەو هە چاصعێکیكمان بۆ نایم صەکغێذ ،.حا لێىێن
با بڕۆیً ،بە زىا مً باع صەکەم و صەڕۆم .ئیتر چىو بەَلی
خىقترەکاهیەوە کە بەؾترابىوهەوە ،ؾىاعی یەکێکیان بىو،
نامچییەکی لێضا ،ئیىجا هەع بە ؾىاعی خىقترەکەیەوە هەوڵییضا
گىعیؿەکەی بکاجەوە ،ؾێجاعی هەوڵضا جا کغصیەوە .ئەگەع لەبەع ئەو
بەڵێىەم هەبىایە کە بە پێؿەمبەعی زىام ملسو هیلع هللا یلص صابىو ،کە هیچ هەکەم جا
صەگەڕێمەوە ،صەمخىاوی بە جيرێک بیکىژم .خىطەیكە صەقەعمىێ :کە
گەڕامەوە زؼمەث پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص لەؾەع پۆقاکێکی نىماف
یەمەوی کە هی یەکێک لە زێزاهەکاوی بىو ،قەوهىێژی صەکغصَ ،لی
پێیەکاهیەوە صاهیكخم ،لێم هؼیکتربۆوەو هەع لە هىێژەکەصا َلیەکی
پۆقاکەکەی پێمضاصا .پاقان عکىع و سجىصی هىیژەکەی جەواوکغص .کە
ؾەَلمیضایەوە هەواڵەکەم پێضا ..پاقان ؾەػەقاهیل _وەکى
نىڕەیل_ هاوچەکەی حێهێكذ و گەڕاهەوە هاوچەی زۆیان..
جين و قكاعی ئەو هێزەی صوژمً کە لەم ؾەػایەصا کەوجبىوە ؾەع
مىؾىڵماهان ،ػۆع جغؾىاک بىو .ئەو بغؾێخحی و ؾەعماو ؾۆڵەی
جىوقیبىوبىون ،ػۆع کاعیگەعبىو .ئەو جغؽ و بیم و جۆنیىەی
عوویدێکغصبىون ،مەجغؾییضاعبىو .خاڵەجەکە کاعەؾاجێکی ػۆع صژواعی
وانیػحی بىو هاجبىوە عێیان ،چاعەهىوؾیاوی زؿدبىوە مەجغؾییەوە.

158

محمـد كطب

ووعصکاعاهەجغ بڵێين :ئەوە ئا ئەو بىو کە زىای گەوعە بە بىومەلەعػەی
ُْ ُ ْ ً َ
هاوبغصووەَ ( :وػل ِؼلىا ِػل َؼالا ق ِض ًًضا) لاخؼاب.00/
یاوەعاهیل هەع مغۆڤ بىون ،جىاهای مغۆڤیل ؾىىوعصاعە ،زىای
گەوعەف ػیاص لە جىاها جەکلیل لە مغۆڤ هاکاث .ئەو یاوەعە بەڕێؼاهە
لەگەڵ ئەوەقضا کە مخماهەیان بە بەڵێجی زىای گەوعە هەبىو کە
ئەهجامی عووبەڕووبىوهەوەکە هەع ئەو ؾەعکەوجىە صەبێذ کە زىای
گەوعە بۆیاوی صەهێرێذ ..لەگەڵ ئەوەقضا کە صەیاهؼاوی پێؿەمبەعی
زىا ملسو هیلع هللا یلص عاؾخگۆیە کە بەڵێجی مەصەصی زىایی پێضاون و خەجمەن ئەو
بەڵێىە صێخەجێ ،حەهابی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص بەڵێجی لەوە گەوعەجغو
گغهگتری پێضابىون ،کە یەمەن و قام و عۆژهااڵث و عۆژئاوا صەکەوێخە
ژێغ صەؾدیان ..لەگەڵ ئەم باوەڕو مخماهەو صڵىیاییەقیاهضا ،هەع
زەمیاهبىو ،هاڕەخەجبىون ،صەجغؾان ،چىهکە ئەو زەجەعیاجەی
عووبەڕوویان بىوبۆوە ،ػۆع لەواهە صژواعجغبىو کە صیبىویان.
گێڕاهەوەکەی خىطەیكە زىا لێی عاػی بێذ بە جەقؿیل هەمىو ئەو
خاڵەجە هیكاهضەصاث بە صیهەجەوە وەؾكی وانیػەکە صەکاث.
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص هەؾذ بەو خاڵەجە نىعؾەی ؾەع یاوەعاوی
صەکاث ،هادی صەعووهیان صەزىێىێخەوە ،بۆیە ؾەعەجا بە قیىەیەکی
گكتی عووەوڕوویان قەعمىوی :چ پیاوێک هەڵضەؾخێذ و صەچێذ بۆ
هاو ئەوان (نىڕەیل) جا بؼاهێذ زەعیکی چين و هەواڵیاهمان بۆ
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بهێىێخەوە؟ پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص بەڵێجی بەهەقذ صەصاث بەو کەؾەی
کە بچێذ و هەواڵەکە بهێىێخەوە! بەاڵم کەؽ هەڵىاؾێذ! ..هەک هەع
صەچێخە بەهەقخەوە بەڵکى لە زؼمەث پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص صا
صەبێذ! کەچی کەؽ هەڵىاؾێذ!! کەؽ ئەم زەاڵث و عێؼە
هانۆػێخەوە ..جا پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص خىطەیكە بە هاو باهگ صەکاث کە
حەهابذ هەؾخەو بڕۆعە هاویاهەوە ..ئیتر وەکى خىطەیكە زۆی
صەقەعمىێ :چاعم هەما هەع صەبىو هەؾخم و بچم ..خاڵەحی ئاوا بە
صڵىیاییەوە لە کاث و قىێيێکضا صەبێذ کە جاکى کۆ جىوشخی ئەو جغؽ و
جۆنين و ؾەعماو بغؾێدییە بىوبً ،کە ووعەیاوی ئاوا ؾڕکغصبێذ..
لە بەعامبەعی ئەم خاڵەجە صەعووهحی و مەیضاهییەصا ،لەگەڵ ئەم
جغؾىبیم و جۆنیىەصا ،لەگەڵ ئەم بغؾێتی و بێخىاهاییەصا ،لەگەڵ ئەم
بىومەلەعػەصا ،صەبیىين کە ئەم یاوەعە بەڕێؼاهە هیچیان باوەڕیان بە
ؾەعکەوجىە زىاییەکە کؼ هابێذ ،کەؾیان مخماهەیان بە بەڵیجی زىای
گەوعەو پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص کەمىاکاث .صڵىیان لە مەصەصی زىایی و
لە ؾەعکەوجً ..جەهاهەث گەیكخىوهەجە ئەو خاڵەجە ئیماهییەی کە
صڵىیان لەوەی کە ماصام زۆیان وا َلواػو بێ صەعەجان صەبینن ،خەجمەن
زىای گەوعە زۆی بە ویؿتی زۆی جەصەزىُ صەکاث و بەعەکان و
هێزەکاوی ملمالوێ پاعؾەهگ صەکاجەوەو بەعەی مىؾىڵماهان
بەهێزصەکاجەوەَ ( :ؤ ْم َخؿ ْب ُخ ْم َؤن َج ْض ُز ُلىا ْال َج َّى َت َو َ َّملا ًَ ْإج ٌُم َّم َث ُل َّالظ َ
ًً
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ْ
ْ
َز َل ْىا مً َن ْبل ٌُم َّم َّؿ ْت ُه ُم ال َبإ َؾ ُاء َو َّ
الظ َّغ ُاء َو ُػلؼلىا َخ َّت َٰی ًَ ُهى َُ َّ
الغ ُؾى ُُ
ِ
ِ
ِ
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َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َٰ َ ْ ُ َّ َ َ َّ َ ْ َ َّ
الل ِـه َنغ ٌ
ٍب) البهغة804/
وال ِظًً آمىىا مػه متی هصغ الل ِـه ؤَل ِبن هصغ
ِ
واجە :بۆچی وا صەػاهً هەع ئاوا صەچىە بەهەقذ بێ ئەوەی خاڵەحی
وەکى خاڵەحی ئەواهەی پێل زۆجاهخان بەؾەعصا بێخەوە؟ کە جىوشخی
هاؾۆعو کاعەؾاحی بێهێزیی و ژیغصەؾخەیی و گغاوی و هەبىووی صەهاجً و
کێكە وەکى بىومەلەعػە صەيهەژاهضن ،جەهاهەث هێرعاوەکەی زىای
گەوعەو ئەو مىؾىڵماهاهەف کە لە زؼمەجییضابىن هاواعیان لی
هەؾخابىو کە زىایە ،کەی ؾەعکەوجىەکەی زۆجمان پیضەگەێىیذ؟!
ؾەعکەوججی زىای گەوعە بە صڵىیاییەوە هؼیکە ..ئەوەجا ئەماهیل ئەو
بىومەلەعػەیان بەؾەعصا هاجىوەو کەوجىوهەجە هەمان ئەو خاڵەجەوە
کە بەؾەع مىؾىڵماهاوی پێكىوصا صەهاث ..ئەماهیل لە زؼمەث
پێگەمبەعەکەیاهضان و کەوجىوهەجە ئەو خاڵەجەوە ..ئەمان چاوەڕێی
بەڵیجی زىای گەوعەبىون ،چىهکە ؾەعکەوججی زىایی بۆ مىؾىڵماهاوی
پێكىو لە کاحی ئەو بىمەلەعػەیاهضا هاث ..ئەماهیل حاوەڕواهبىون و
مخماهەقیان هەع بە بەڵێجی زىای گەوعەوە پێؿەمبەعەکەی هەبىو:
ُ
َّ
َ َٰ َ َ َ َ َ َ َّ
الل ُـه َو َع ُؾ ُىل ُه َو َ
ص َض َم الل ُـه َو َع ُؾىل ُه)لاخؼاب 88/واجە:
(هـظا ما وغضها
ئێؿخا کاث و قىێجی هاججی ئەو بەڵێىەیە کە زىای گەوعەو
پێؿەمبەعەکەی ملسو هیلع هللا یلص بەڵێيیان پێضابىویً ،زىای گەوعەو
پێؿەمبەعەکەی ملسو هیلع هللا یلص عاؾدیان قەعمىوە ..پاقان زىای گەوعە ئاؾتی
َّ
َ
ئیماهیان وەؾكضەکاث و صەقەعمىێَ ( :و َما َػ َاص ُه ْم ِبَل ِب ًَم ًاها َوح ْؿ ِل ًُما)
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واجە :ئەم باعوصۆر و وانیؼ و بىومەلەعػەیە باوەڕیاوی بە زىای گەوعە
پخەوجغکغصو ػیاجغ جەؾلیم بە ویؿتی زىای گەوعەبىون..
ُ
َ َّ
َٰ َ
( َهـظا َما َو َغ َضها الل ُـه َو َع ُؾىل ُه )..بەڵێجی زىای گەوعەو بەڵێجی
پێؿەمبەعەکەی ملسو هیلع هللا یلص صوای ئائەم جغؾىبیم و جۆنين و جۆناهە ،صێذ.
صوای ئائەم بغؾێتی و ؾەعماو ؾۆڵەیە ،صێذ .صوای ئائەم هاؾۆعو
کاعەؾاجە ،صێذ .صوای ئائەم بىومەلەعػە ؾەزخە صەعووهحی و
مەیضاهییە صێذ ..خەجمەن ؾەعکەوجىە زىاییەکە صێذ .گىماوی جێضا
ُ
َّ
هییەَ ( ،و َ
ص َض َم الل ُـه َو َع ُؾىل ُه) زىاو پێؿەمبەعەکەی ملسو هیلع هللا یلص عاؾدیان
قەعمىوە .زىاو پێؿەمبەعەکەی ملسو هیلع هللا یلص لە هیكاهضاوی پێكەکییەکاوی
هاجىەصیی بەڵیىەکەصا عاؾدیان قەعمىوە .لە هیكاهضاوی هیكاهەکاوی
هاججی ؾەعکەوجىەکەصا عاؾدیان قەعمىوە ..هەع ئەم وانیػە پڕ
جغؾىبیمە ،هەع ئەم بىومەلەعػە زۆی َلیان بۆجەوە بە مایەی
ئیماهضاعیی و بەهێزبىووی پكدبەزىابەؾخيیان! خاڵەجەکە لە حیاحی
ئەوەی ووعەیان بڕوزێىێذ ،بۆجە مایەی ػیاصبىووی مخماهەیان بە بەڵێن
َّ
َ
مەصەصو ؾەعکەوجىە زىاییەکەَ ( :و َما َػ َاص ُه ْم ِبَل ِب ًَم ًاها َوح ْؿ ِل ًُما).
ئەم یاوەعە بەڕێؼاهە هەع وەکى ؾەیغی زۆیان بىون ،هەع مغۆڤ
بىون .وەکى کەؾاهیتر ئەماهیل هەیاهضەجىاوی لە هەؾذ و هۆف و
ئیىكیداَلحی صەعووهحی زۆیان زۆ ببىێغن ،هەیاهضەجىاوی عێ لە َلواػیی
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بەقەعێخحی زۆیان بگغن .ئەماهە لەواهیل صاوا هەکغابىو ،هەجغؾان و
بغؾیىەبىون و ڕاعایی هەبىون و هاوقیىەیان لە ؾىىوعی بەقەعیی
بەصەعن ،بۆیە قدێکی ؾغوقخحی بىو کە ئەماهیصخی جێبکەون .زۆ
ئەمان کە مىؾىڵماهبىون ماهای واهییە ئیتر صەبێ بەصەع لە ؾیكەحی
مغۆڤ ببزوێً! ها ،زىای گەوعە پێل مىؾىڵماهبىون و صوای
مىؾىڵماهبىوهیان هەع بە ؾیكەجە بەقەعییەکاهیاهەوە عەقخاعیان
وەلضا صەکاث .ئەماهیل هەع مغپڤً ،زۆ هەبىوهەجە قغیكخەو پەعی،
یان ئاژەڵ و بەعصوصاع ..وەکى هەمىو مغۆڤی جغ هەؾدیان بە هاڕەخەحی
صەکغص ،بغسخی صەبىون و صەجغؾان و صەکەوجىە ژیغ جين و قكاعی
صوژمىاهیان ،صەکەوهە خاڵەحی بىومەلەعػەیی صەعووهحی و مەیضاوی
ئاواوەو کە هەؾخایً صەکغص لە ووػەو جىاهای بەقەعێخحی زۆیان
بەصەعە ،ماجضەبىون ،صەجاؾان ،صەجغؾان ..بەاڵم لەگەڵ هەمىو
ئەماهەقضا یاوەعان هەع لە جاک جاک و کۆی هەوەی مغۆڤی صەوعوبەعیان
لێهاجىوجغ بىون ،بەهێزجغبىون ،زۆگغجغبىون ،پكىوصعێژجغبىون..
باوەڕیان بە زىای گەوعە ،بە کاعیگەعیی ویؿذ و جىاهاو صاهایی زىای
گەوعە ئێجگاع ػۆعبىو ..ئائەمەبىو هەیضەهێكذ وەکى مغۆڤیتر
ووعەبەعصەن ،ببەػن و هەڵێن ..ئەم باوەڕە پخەوە ،ئەم یەنیىە
هەیضەهءؾذ بێئىمیضببن و بکەون ..لەگەڵ ئەو هەمىو باعوصۆزە
ؾەزخەصا یەنیيیان هەبىو کە هەع ؾەعصەکەون ماصام خەبضایەحی
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بۆزىای گەوعە صەکەن و بۆی ؾىڵخاون ..ئەمەقە وایلێکغصوون کە
ببىە جاکە همىوهەی مغۆڤایەحی ،کە لە مێژووی هەمىو مغۆڤضا لە هیچ
کاث و قىێً و هەوەیەکضا هەوەیەکی ئاوا لە کاث و قىێتیکضا
صووپاجىەبۆوە..
صەبێ ػۆع باف صعک بە خەنیهەجەکاوی ئەم صیىە بکەیً جا صعک بەم
همىوهە صەگمەهاهەی مێژوو بکەیً .صەبێ ئەوەمان َل بەڵگەهەوویؿذ
بێذ کە یاوەعاهیل زىا لییان عاػی بێذ وەکە ئەو زەڵکەی جغ هەع
مغۆڤ بىون .پيخەکاوی بەهێزیی و کاواػییان جێضابىو ..بەاڵم
همىوهەییەکەیان لەوەصایە کە بەو ؾیكەجە بەقەعێخییەی زۆیاهەوە
گەیكدىە ئەو لىوجکە بڵىضەی عانیبىون .ئەو لىوجکە همىهەییەی کە
کۆجا ئاؾتی بڵىضیییە کە مغۆڤ بە ؾیكەجە بەقەعێخییەکەیەوەو بەم
وەخییە زىاییە ،صەجىاهێذ بیگاحێ.

منووهوی ىوش توم :اب بو پاکیی بڕۆم:
َ َ َ
اغ ُؼ
بىعەیضە (پیاوەو یاوەعە زىاا لحی عاػی بێذ) صەگێڕێخەوە( :حاء م ِ
َّ ُ َ َ َ َ َ ُ َُ َّ
ْب ًُ َمالَ ب َلى َّ
الىب ّي َغ َل ْ
ّٰللا َػ ّه ْغِويَ .ق َه َ
اُ
ى
ؾ
ا
ً
:
اُ
ه
ق
،
الم
الؿ
ه
ُ
ع
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
اؾ َخ ْؿكغ َّ َ
ص َّلى َّ ُ
ّٰللا َغل ُْه َو َؾ َّل َمَ :و ٍْ َد ََ ا ْعح ْؼ ق ْ
الىب ُّي َ
ّٰللا َو ُج ْب بل ُْ ِه .ن َ
اُ:
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ ّ ْ َ َ َ َّ َ
َ َ َ َْ َ
الى ِب ُّي َغل ُْ ِه
ّٰللا ػ ِهغِوي .قهاُ
ق َغحؼ ؾي َر ب ِػ ٍ
ُض زم حاء قهاًُ :ا عؾىُ ِ
َّ َ ُ َ َ َ َ ُ َّ ُّ َ َّ َّ ُ َ
َّ ُ ْ َ
َ َ
ّٰللا َغل ُْ ِه
الم ِمث َل ط ِل َََ ،خ َّتی ًاه ِذ الغ ِابػت ،قهاُ له الى ِبي صلى
الؿ
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َ َ َّ َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ َ َّ ُّ َ َّ َّ ُ َ
َّ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َم:
الؼها ،قؿإُ الى ِبي صلى
وؾلمِ :مما ؤػ ِهغى؟ ناُِ :مً ِ
َ ُ ُ ٌن َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ن َ َ َ َ َ
َ
ََ
اُ :ؤق ِغ َب ز ْم ًغا؟ قه َام َع ُح ٌل
ؤ ِب ِه حىى ؟ قإز ِبر ؤن لِـ ِبمجىى ٍ  ،قه
َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ ُّ َ َّ َّ ُ َ
َّ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َم:
قاؾدىٌهه قلم ً ِجض ِمىه ِعٍذ زم ٍغ ،قهاُ الى ِبي صلى
َ ََ ْ َ َْ َ َ َ َ ََ
َ
اُ :و َػ ْم .قإ َم َغ ِب ِه ق ُغ ِح َم.
ؤػهِذ ؤهذ؟ ن
َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً ُ َّ َ َ َّ ُّ َ َّ َّ ُ َ
َّ
ّٰللا َغل ُْ ِه َو َؾل َم َو ُه ْم
قل ِبثىا ِبظ ِلَ ًىمي ِن ؤو زالزت ،زم حاء الى ِبي صلى
َ
اُْ :
اؾ َخ ْؿك ُغوا ملَاغؼ ْبً َمال ٍَ .ل َه ْض َج َ
ـُ ،ز َّم َن َ
ىؽ َق َؿ َّل َم ُز َّم َح َل َ
ُح ُل ٌ
اب
ِ ِ ِِ ِ ِ
َ
ُ َ
ُ
َ ً َ ُ
َ
ٌَ
ْ
ج ْى َبت ل ْى ن ِ ّؿ َم ْذ َب ْي َن ؤ َّم ٍت ل َى ِؾ َػ ْت َهم .ز َّم َح َاءج ُه ْام َغؤة ِم ًْ ؾ ِام ٍض ِم ًَ لا ْػ ِص،
َ َ َ ْ َ َ ُ َُ َّ
اؾ َخ ْؿكغي َّ َ
اَُ :و ٍْ َدَ ا ْعحعي َق ْ
ّٰللا َػ ّه ْغِويَ ،ن َ
ّٰللا َغ َّؼ
قهالذً :ا عؾى
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ َ َُ
َْ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ
َ َْ َ َ
اغ َؼ ْب ًَ
وح َّل وج ِىبي ِبلُ ِه .قهالذ :لػلَ ج ِغٍض ؤن ج ْغصص ِوي يما َعصصث م ِ
َ َ ْ َّ َ ُ ْ َ َ ّ َ َ َ َ َ ّ ٌ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ً
َ
اُِ :بطا
الؼها ،ناُ :ؤز ِِب ؤه ِذ؟ نالذ :وػم .ن
م ِال ٍَ ،نالذِ :بنها خبلى ِمً ِ
َ َ َ َ َََ َ ُ ٌ َ َ
ْ
َل َه ْغ ُح ُمَ َخ َّتی َج َ
لا ْه َ
ص ِاع َخ َّتی
ظ ِعي َما ِفي َبؼ ِى َِ .ناُ :قٌكلها عحل ِمً
ِ
َ َ َ ْ َ َ َ َّ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ
وطػذ ،قإحى الى ِبي صلى ّٰللا غلُ ِه وؾلم ،قهاُ :نض وطػ ِذ الؿ ِام ِضًت.
َ َ ً َ ْ ُ ُ َ ََ َ ُ ََ َ َ َ ً َْ َ َ
ََ
ـ ل ُه َم ًْ ًُ ْغ ِط ُػ ُه .قه َام َع ُح ٌل
ناُِ :بطا َل هغحمها وهضع ولضها ص ِؿيرا لِ
َ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َّ َ
َ َْ َ
ّٰللا .ق َغ َح َم َها) .0واجە :ماغؼی
ِمً لاهص ِاع ،قهاُِ :بلي عطاغه ًا ه ِبي ِ
کىڕی مالیک هاجە زؼمەث پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص وغەعػیکغص :ئەی
پێؿەمبەعی زىا پاکمبکەعەوە ،پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص صاماو جۆبە بکەو
بگەڕێغەوە ،صاوای لیسۆقبىون لە زىای گەوعە بکە .گەڕایەوە بەاڵم
ػۆعی پێىەچىو هاجەوە زؼمەحی و صیؿان ووحی :ئەی پێؿەمبەعی زىا
 0مىؾلیم ( ،)0695ئەبىصاووص ( ،)4433صاعیمی ( ،)8381ئەخمەص (،)88433
ػەبەعاوی (..)4841
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پاکمبکەعەوە ،پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص هەع وەکى ئەوؾا وەاڵمیضایەوە.
صیؿان عۆیكذ و پاف ماوەیەک گەڕایەوەو هەعوا غەعػیکغصەوە :ئەی
پێؿەمبەعی زىا پاکمبکەعەوە .پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص هەعوا وەاڵمی
صایەوە کە بگەڕێڕەوەو جۆبە بکەو صاوای لێسۆقبىون لە زىای گەوعە
بکە .عۆیكذ و بۆ حاعی چىاعەم هاجەوە زؼمەجحی و هەع ئەوەی
غەعػکغصەوە کە پاکم بکەعەوە .پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص لێی پغسخی :لە چی
پاکذ بکەمەوە؟ (واجە چ گىهاخێکذ کغصووە) .غەعػیکغص :لە ػیىا.
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص پغسخی کە ئەگەع قێخحی لەگەڵضا بێذ؟
غەعػیاهکغص :ها قێخحی لەگەڵضا هییە .پغسخی :ئەصی قەعابی
هەزىاعصۆجەوە؟ کابغایەک هەؾخاو بۆهیضەمیکغص ،هیچ بۆهێکی قەعابی
لێىەصاهاث .پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص لێی پغسخی :ئایا ػیىاجکغصووە؟
وەاڵمیضایەوە :بەڵێ .ئیتر قەعماهیکغص عەحم (بەعصەباعان) بکغێذ.
صووڕۆژ ،سخێ ڕۆژ صوای ئەوە پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص هاجە َلی یاوەعان
کە صاهیكدبىون ،ؾەَلمی لێکغصن و صاهیكذ .پاقان قەعمىوی :صاوای
لێسۆقبىون بۆ ماغؼ بکەن .بە عاؾتی جۆبەیەکی کغصووە ،کە ئەگەع
پاصاقخەکەی بەؾەع ئىممەجێکضا ببەزكىەوە بەشخی هەمىویان
صەکاث (صەبێخە مایەی لێسۆقبىووی زىای گەوعە لە هەمىویان).
پاقان ئاقغەجێکی ؾامیضی لە هۆػی یەػص هاجە زؼمەحی .غەعػیکغص
ئەی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص پاکمبکەعەوە .پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص قەعمىوی:
صاماو جۆبە بکەو بگەڕێغەوە ،صاوای لیسۆقبىون لە زىای گەوعە بکە.
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بەاڵم ئەو غەعػیکغص :ئەی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص عەهگە بخەوێذ وەکى
ماغؼی کىڕی مالیک ػۆعحاعان بێم و بچمەوە ،غەعػیکغص کە بە هۆی
ػیىاوە صووگیان بىوە .پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص لێی پغسخی کە ئایا بێىەژهە؟
غەعػیکغص :بەڵێ .پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص قەعمىوی بەعصەباعاهذ هاکەیً جا
کۆعپەلەکەث صاهەهێیذ .صەقەعمىێ :کابغایەکی ئەهصاعیی
کەقالەجیکغص ،کە هەع لە ماڵی زۆیضا زؼمەجیبکاث جا ئەو کاجەی
مىضاڵەکەی صەبێذ و ؾؼاکە صەصعێذَ .لی ئەو مایەوە جا مىضاڵەکەی
بىو .ئەهصاعییەکە هاجە زؼمەث پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص و غەعػیکغص کە
ؾامیضییەکە مىضاڵەکەی بىو .پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص قەعمىوی:
بەعصەباعاوی هاکەیً و کۆعپەکەی وەلکەیً کەسخی هەبێذ قيری بضاحێ
(یان بەزێىی بکاث) ،کابغایەکی ئەهصاعیی هەؾخاو غەعػیکغص :ئەی
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص بەزێىکغصوی صەگغمە ئەؾخۆ .ئیىجا
بەعصەباعاهیکغص.
َ َ َّ َ
لە عیىایەجێکی جغصا ئەم ئيزاقەشخی لەگەڵضایە( :ؤ َّن َها ملا َول َض ْث َح َاء ْث
ََ
َْ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ ُْ ُ َ َ َ ْ
ب َّ
اُ :قاط َه ِبي قإ ْع ِط ِػ ُِه َخ َّتی
الص ِب ّ ِي ِفي ِزغن ٍت نالذ :هظا نض ولضجه ،ن
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َّ
جك ِؼ ِم ُِه ،قل َّما قؼمخه ؤجخه ِبالص ِب ّ ِي ِفي ً ِض ِه ِيؿ َغة زب ٍز قهالذً :ا ه ِب َّي
َّ َ
َّ َ َ َ َ
َّ
َ َ
َ ََ
الص ِب َّي ِبلى َع ُح ٍل ِم ًَ
ّٰللا َهظا ن ْض قؼ ْم ُخ ُه َون ْض ؤً َل الؼ َػ َام ،ق َضق َؼ
ِ
ُْ
َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ 0
ْ
املؿ ِل ِمين زم ؤمغ ِبها قغحمىها) واجە :صوای ئەوەی مىضاڵەکەی بىو،
 0مىؾلیم ( 3818و  ،)0695ئەبىصاووص ( ،)4433صاعیمی ( ،)8384بەيهیهی:
(الؿنن الکبری.)06405 /
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عۆژێک لە پاعحەپەڕۆیەکییەوە پێچابىو ،هێىایە زؼمەث پێؿەمبەعی
زىا ملسو هیلع هللا یلص و هیكاهیضا کە ئەوەجا کۆعپەلەکەی صاهاوە .پێؿەمبەعی زىا
ملسو هیلع هللا یلص پێی قەعمىو :بڕۆ قيری بضەعێ جا ئەو ػەماهەی لە قيری صەبڕیخەوە.
صوای لەقيربڕیىەوەی هێىایەوە ،مىضاڵەکە پاعچەهاهێکی بەصەؾخەوە
بىو .غەعػیکغص ئەی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص ئەوەجا لە قيرم بڕیىەجەوەو
زىاعصن صەزىاث .ئیتر پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص مىضاڵەکەی صایە پیاوێکی
مىؾىڵمان و قەعماهییضا بەعصەباعاهکغا.
َُْ
َ ُ ُْ َْ
ُض
لە عیىایەجێکی جغیكضا ئەم ئيزاقەی جێضایە( :قُه ِب ُل ز ِالض بً الىِل ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُّ َّ
ّٰللا
ِبذج ٍغ قغمى عؤؾها قخىضر الضم غلى وح ِه ز ِال ٍض قؿبها قؿ ِمؼ ه ِبي ِ
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ ً
َ َ َّ َ
اُ َم ْهال ًَا ز ِال ُض ق َىال ِظي ه ْك ِسخي ِب َُ ِض ِه
صلى ّٰللا غلُ ِه وؾلم ؾبه ِبًاها قه
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ
صلى َغل ْی َها
ـ لؿ ِكغ له زم ؤمغ ِبها ق
لهض جابذ جىبت لى جابها ص ِاخب مٌ ٍ
َو ُص ِق َى ْذ) 0واجە َل کاحی بەعصەباعاهکغصهییضا زالیضی کىعی وەلیض
بەعصێکی جێگغث لەؾەعیضا ،زىیجی پڕژاو هەهضێکی بەع عووی زالیض
زۆی کەوجەوە ،بۆیە حىێىی بە ئاقغەجەکەصا .پێؿەمبەعی زىا صلی
هللا غلیه وؾلم گىێی لە حىێىەکەی بىو ،قەعمىوی :ها ،زالیض ها..
بەوەی گیاوی مجی بەصەؾخە جۆبەیەکی کغصووە ،ئەگەع زاوەن مەکـ
 0مىؾلیم ( 3818و  ،)0695ئەبىصاووص ( ،)4448ئەخمەص ( ،)88441صاعیمی
( ،)8384بەيهیهی( :الؿنن الکبری ،)06438 /ػەبەعاوی لە( :املعجم الکبير
 .)048/0قێذی ئەلباوی عخمەهللا صەعباعەی عیىایەجەکەی ػەبەعاوی لە( :ؾلؿلت
لاخاصیث الصخیدت.)3838/صا صەقەعمىێ :خەؾەهە.
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(گىمغگەوان) ئەو جۆبەی بکغصایا بۆ پاکبىوهەوەو لێسۆقبىووی زىای
گەوعە لێی ،بەؾیبىو ..ئیىجا هىێژی لەؾەعکغصو بەزاک ؾپێرعا..

منووهوی هۆيوم :كازاجنی ئامۆژگاریی گرىگرتە وەک َل كازاجنی َكاڵ:
یىوسخی کىڕی غىبەیض 0پۆقاکی حۆعاوحۆعی لە صوکاهەکەیضا صاهابىو
بۆ قغۆقتن بە هغدی حیاواػ ،هەهضیکیان بە چىاعؾەص صعهەم و
هەهضێکیتریان بە صووؾەص .کاحی هىێژ چىوە مؼگەوث .بغاػاکەی زۆی
لەؾەع صوکاهەکە صاها .کابغایەکی ئەغغابی هاجە صوکاهەکەو ووحی
پۆقاکێکم صەوێذ بایی چىاعؾەص صعهەم بێذ .صوکاهضاعەکە ئەواهەی
زؿخەبەعصەؾتی کە بە صووؾەصن .پاعچەیەکیاوی بەصڵ بىو ،کڕی و
عۆیكذ .هێكخا بە صەؾدیەوەبىو ،لە باػاڕەکەصا یىوسخی کىڕی غىبەیض
 0یىوسخی کىڕی غىبەیضی کىڕی صیىاع ،ئیمامێکی بەڕیؼی جابیػیىەو لە یاوەعان بە
زؼمەث ؾەیضها ئەهەسخی کىڕی مالیک گەیكخىوە .نىجابی خەؾەوی بەصغیی و
ئیبىىؾيریً و غەػاء و هاقیعی مەوَلی ئیبىىغىمەعو زابیتی بىهاوی و
ئەبىلػالییەو صەیاوی جغ بىوە .مامۆؾخای صەیاوی وەکى قىغبەو ؾىقیان و
خەمماصی کىڕی ؾەلەمەو هەقیم و ئەبىهىممام و مىغخەميری کىڕی
ؾىلەیمان بىوە .غەلئ کىڕی مەصیجی صەقەعمىێ :لە ؾەهەصی صووؾەص
قەعمىوصەصا هەیە .ئیمامی طەهەبی صەقەعمىێ :حێمخماهە (زهت)یە .ؾاڵی  041ی
کۆچی کۆچی صوایی کغصووە عخمەهللا .بڕواهە :ئیمامی طەهەبی( :ؾير اغالم الىبالء
)888/6
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بیجی .ػاوی لە پۆقاکەکاوی صوکاوی زۆیەحی .لە کابغای ئەغغابی پغسخی :بە
چەهض کڕیىوجە؟ ووحی :بە چىاعؾەص صعهەم .یىوـ قەعمىوی :صووؾەص
صعهەم ػیاجغ هاهێىێذ ،وەعە بیبەعەوە! کابغا ووحی :ئەمە َلی ئێمە پێىج
ؾەص صعهەم صەکاث ،پاقان مً زۆم عاػیبىوم چىاعؾەصی پێبضەم.
یىوـ قەعمىوی :وەعە لەگەڵمضا ،ئامۆژگاعییکغصن چاکترە لە صهیاو
هەعچی جێیضایە .چىوهەوە صوکاهەکەو صووؾەص صعهەمە ػیاصەکەی بۆ
گەڕاهضەوەو کەوجە صەمەناڵێ لەگەڵ بغاػاکای زۆی ،پێی وث :عۆڵە
قەعمذ هەکغص؟ لەزىای گەوعە هەجغؾایذ؟ ئەوەهضەی ناػاهج
لیضەکەیذ لە حیاحی ئەوەی ئامۆژگاعی مىؾىڵماهان بکەیذ صەعباعەی.
بغاػاکەی وحی :بەزىا نەؾەم زۆی عاػیبىو کە کڕی .یىوـ قەعمىوی:
باقە بەاڵم با ئەوەث بۆ ئەو پێسۆقبىوایە کە بۆ زۆجذ پێسۆقە..0

 0هىوؾەعی بەعێؼ هەعوا بە بێ ؾەهەصو ؾەعچاوە هێىاوێدیەوە ،عەهگە لەبەع
ئەوەی بىوبێذ کە ژیاوی کاؾبیکغصوی یىوسخی کىڕی غىبەیض صەیان همىوهەی وای
جێضایەو هەع کەؾێک یىوسخی کىڕی غىبەیض بىاؾێذ صەػاهێذ ئەم بەؾەعهاجاهە
عاؾذ و صعوؾتن ،بەاڵم ئێمە هەع صەبێ لە َلیەوی ػاوؿخییەوە بیگەڕێىیىەوە بۆ
ؾەعچاوەو بە ؾەهەصییضا بڕۆیىەوە ..بەؾەعهاجەکە وا لە( :تهظیب مىغظت
املامىين مً بخیاء غلىم الضیً) کە بغیخییە لە پێضاچىوهەوەو جىێژیىەوەیەکی
ػاوؿدیاهەی کخێبی (بخیاء غلىم الضیً /ئیمامی ؾەػػالی) کە ػاهای گەوعەی قام
قێش حماُ الضیجی ناؾمی کغصوێتی کە وەکى ػیىضووکغصهەوەیەکی هىێی کخێبی
ئیدیائەکەی ؾەػػالییە عخمهما هللا.
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منووهوی دەيوم :کۆڵی كوریس گوورەیی:
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ
ُ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُّ ْ
الضه َُا َو ِػ ٍَى َت َها
الى ِب ُّي نل ِأل ْػ َو ِاح ََ ِبن يىتن ج ِغصن الخُاة
_( ًا ؤيها
ُ
ُ
ً
َّ
ُ ُ ُ
َق َخ َػ َال ْي َن ؤ َم ّخ ْػ ٌُ ًَّ َوؤ َؾ ّغ ْخ ٌُ ًَّ َؾ َغ ً
اخا َح ِمُالَ .و ِإن يىت َّن ج ِغ ْص َن الل َـه
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
ََ ُ َُ َ
اث ِمىٌ ًَّ ؤ ْح ًغا غ ِظ ًُما)
وعؾىله والض َاع ْلا ِز َغة ق ِةن اللـه ؤغض ِلل ُمد ِؿى ِ
لاخؼاب 89_88 /واجە :ئەی پێؿەمبەعی زىا ،بە ژهەکاهذ بكەعمىو:
ئەگەع ژیان و حىاهحی و ئاڵىوااڵیی صهیاجان صەوێذ ،وەعن با مً بە
قێىەیەکی حىان صەؾبەعصاعجان ببم و عێخاهبضەم کە صەؾذ زۆجاوی
بسەن ،ئەگەع َلی زىای گەوعەو پێؿەمبەعەکەی ملسو هیلع هللا یلص و عۆژی صواییخان
پێ پەؾەهضجغە ،ئەوە بە صڵىیاییەوە زىای گەوعە پاصاقتی ئێجگاع
گەوعەی بۆ ئەو کەؾاهەجان صاهاوە کە چاکؿاػو زێرەومەهضە..
پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص بۆ زۆی و بۆ زێزاهە بەڕیؼەکاوی ژیاهێکی ؾاصەو
هەژاعاهەی هەڵبژاعصبىو ،هەک لەبەع ئەوەی صەؾخیىەصەکەوث ،ها ،زۆ
حەهابی ملسو هیلع هللا یلص ژیا جا هەمىو ؾەعػەمیجی هیىەصۆعگەی غەعەبی کەوجە
بىضەؾذ .صەؾکەوحی حەهگەکان جا صەهاث ػیاجغ صەبىو ،ؾاماوی
حێماوی کاقغان هەع لە ػیاصبىوهضا بىو ،هەمىو ئەو کەؾاهەی هەژاعو
بێ َلهەبىون صەوڵەمەهضبىوبىون و لە زاهىوی زۆیاهضابىون ..کەچی
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لەگەڵ ئەمەقضا ماهگ صەڕۆیكذ و لە ماڵەکاوی پێؿەمبەعی زىا
ملسو هیلع هللا یلص ئاگغ بۆ چێكخلێىان هەصەکغایەوە ..پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص صیاعی
ػۆعی بۆ صەهاث ،ئەگەع نبىوڵی بکغصایا یاوەعە صەوڵەمەهضەکاوی هەع
هەمىو ؾاماوی زۆیان پێكکەقضەکغص .ئەگەع بیىیؿخایە صەبىوە
صەوڵەمەهضجغیً کەسخی هەمىو هیىەصۆعگەی غەعەب .بەاڵم
صەیىویؿذ هیكاهیضاث کە ژیان و ماڵ و ؾاماوی صهیای بەَلوە بێ
هغزە ،چىهکە صەیؼاوی عۆژی صوایی چییەو ژیاوی هەبڕاوەی َلی زىای
گەوعە یاوی چی؟ قەػڵی ژیاوی هەجاهەجایی ئەو صهیای صابىو بەؾەع
ژیاوی بڕاوەی ئەم صهیاصا ..پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص هە لە غەنیضەکەیضاو هە
لە قەعیػەجەکەیضا صاوای ئەوەی لێىەکغابىو کە لە صهیاصا ئاوا
ػاهیضاهە بژی .هیچ قدێک کە بۆ ئىممەجەکەی خەاڵڵبىو لە حەهابی
ملسو هیلع هللا یلص خەعام هەکغابىو .بۆیە _وەک کە چاوی لە صەؾتی کەؽ هەبىو_ کە
صیاعییان بۆ صەهێىا وەعیضەگغث ،ئەگەع زۆعاک بىوایە لێیضەزىاعص،
ئەگەع پۆقاک بىوایە صەیپۆشخی و پاقان صەیضا بە یاوەعێکی
صەؾکىعث و هەژاعیی ..هەعگيز کەؾێکی لە قىێىکەوجىواوی هؼیک و
صووعی هاچاعهەصەکغص کە وەکى زۆی بژی ،مەگەع کەؾەکان زۆیان
ئیهخیضایان بە حەهابی ملسو هیلع هللا یلص بکغصیاو لە هەهضێک عەقخاعصا وەکى
حەهابیان ملسو هیلع هللا یلص بکغصایاجەوە .صەیىیؿذ ئەوە هیكان_ مغۆڤایەجحی بە
گكخحی و یاوەعاوی بە جایبەجحی_ بضاث ،کە مغۆڤ کاجێک لە هێزی
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عاکێكاوی خەػو ئاعەػووەکاوی صەعصەچێذ ؾەعبەؾتی جەواو بەصەؾذ
صەهێىیذ.
کە حەهابی ملسو هیلع هللا یلص زۆی ئاوابىو ،کە کەسخی هؼیک یان صووعی زۆی
هاچاعهەکغص وەکى زۆی بژیً ،خەجمەن ئەواهیتر وا هابً..
ژهەکاوی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص وەکى هەع ئاقغەجێکیتر یان ژهێکیتری
زاوەن مێرصبىون .هەع مغۆڤ بىون و خەػو ئاعەػووی هەبىوهیان
هەبىو ،هەؾدیان وەکى هەع مغۆڤێکیتر _بە جایبەحی ئاقغەجان_ هەبىو.
عاؾخە ئەوان لە زؼمەث پێؿەمبەعی زىاصا ملسو هیلع هللا یلص بىون ،هؼیکبىون لە
وەخییەکەوە ،لە ئاڕاؾخە عاؾخەوزۆکاوی پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص ،بەاڵم
هەعچۆهێک بىوبً هەع مغۆڤ بىون ،خەػکغصهیان لە چێژەکاوی ژیان و
پڕکغصهەوەی پێضاوویؿخییەکاهیان هەؾدێکی ػیىضووی ؾغووقتی بىو.
بۆیە کاجێک کە بیيییان بەیخىملاُ پڕبىوەو هەژاعاوی مىؾىڵمان
بىژاوهەجەوەو ؾیمای هەبىون و صەوڵەمەهضیی بە زەڵکەکەوە
صەعکەوجىوە ،صەقیاهؼاوی هەمىو صەؾکەوث و ؾامان و پاعەی
بەیخىملاُ هەع پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص کە مێرصیاهە صابەقیضەکاث ،بۆیە
لە هاو زۆیاهضا عایان هاجە ؾەع ئەوەی کە صاوا لە پێؿەمبەعی زىا
ملسو هیلع هللا یلص بکەن کە ژیاهیان باقتربکاث ،بەوەی ػیاجغ پێضاوویؿخییەکاهیان
صەبغبکاث .بەاڵم ئەم صاوایەیان ححی زۆی هەگغث .صاواکەیان بىو بە
مایەی زەم و زەقەجێکی ػۆع بۆ پێؿەمبەعی زىا ملسو هیلع هللا یلص! چىهکە حەهابی
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ملسو هیلع هللا یلص هەع وایضەوویؿذ کە ژیاوی هاو ماڵی زۆی هەعوا ػاهیضاهە بڕواث،
صەیىویؿذ ژهە بەڕیؼەکاهیصخی نەهاغەجیان بۆصعوؾخببێذ کە چاوببڕهە
ژیاوی ئەو صهیاو ژیاوی ئەم صهیایان َل بێ بایەر بێذ ،خەػیضەکغص
ئەواهیل وەکى زۆی ملسو هیلع هللا یلص بەؾەع خەػو ئاعەػووەکاوی مىڵکایەجحی و
چێژەکاهضا ػاڵبن و صڵیان بۆ صهیا هەقىێذ ،هەک بەو ؾیكەجەی ئەمە
خەاڵڵەو ئەو خەعام ،بەڵکى بەو ؾیكەجە جەنىاکاعییەی کە هەبىون و
هەبىووی چێژ وەکى یەک بێذ َلیان ،یا لە هێزی عاکێكاوی هەقـ و
خەػە صهیاییەکان صەعچً و بەعەوە ئاؾۆیەکیتر بەعػببىەوە..
صاواک ــاعیی ژهەک ــاوی پێؿەم ــبەعی ز ــىا ملسو هیلع هللا یلص وا ب ــىوە ک ــۆڵی زەقەث ب ــۆی،
کە م ـ ــاوەی چەه ـ ــضیً عۆژ لە ی ـ ــاوەعاوی صاب ـ ـڕا! ئەم ز ـ ــۆ گ ـ ــغجىەوەیەی لە
صیخج ـ ــی ی ـ ــاوەعاوی ػۆع ػۆع لەق ـ ــان ن ـ ــىعؽ ب ـ ــىو .ی ـ ــاوەعان صەه ـ ــاجً و لە
صەعگــای ماڵیــان صەصا ،حەهــابی ملسو هیلع هللا یلص مــۆڵەحی هــاجىەژووعەوەی پێــىەصەصان!
ئیم ـ ـ ــامی ئەخـ ـ ـ ــمەص بە ؾـ ـ ـ ــەهەصەوە لە ح ـ ـ ــابغەوە زـ ـ ـ ــىا لحـ ـ ـ ــی عاػی بێـ ـ ـ ــذ
َ ْ َ َُ َ ْ
َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ
ّٰللا
صەگێــڕێخەوە ( :ؤنبـ َـل ؤب ــى بٌـ ٍـغَ ،ع ِضــخ َي ّٰللا غى ــهٌ ،ؿــخإ ِطن غلــى َعؾ ــى ُِ ِ
ُ ُ ٌ َ َّ ُّ َ َّ َّ ُ َ
ّٰللا َغ َل ُْـ ــه َو َؾـ ـ َّـل َم َو َّ
صـ ـ َّـلى َّ ُ
َ
الىـ ـ ُ
ّٰللا َغل ُْـ ـ ِـه
ـاؽ ِب َب ِابـ ـ ِـه حلـ ــىؽ ،والى ِبـ ــي صـ ــلى
ِ
َ َ َّ َ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َّ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ
اؾـ َـخإط َن قلـ ْـم ًُــاط ْن لـ ُـه زـ َّـم
وؾــلم حـ ِـالـ :قلــم ًــاطن لــه زــم ؤنبــل غمــغ ق
َ
َؤط َن َألبـي َب ٌْــغ َو ُغ َمـ َـغ َق َـض ْز َال َو َّ
صـ َّـلى َّ ُ
الىبـ ُّـي َ
ّٰللا َغ َل ُْ ِـه َو َؾـ َّـل َم َحـ ِـال ٌ
ـ َو َخ ْىلـ ُـه
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ُ
َ ُ ُ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ّ َ َّ َّ َّ َ َّ َّ ُ َ
َّ
ّٰللا َغل ُْ ـ ِـه َو َؾ ــل َم
ِوؿــائه ،وه ــى ؾ ـ ِـايذ ،قهــاُ غم ــغ :ألً ِلم ــً الى ِبــي ص ــلى
َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َّ َ َ
ََ
َ
ّٰللا ،لـ ْـى َعؤ ًْـ َـذ ْاب َىــت َػٍْـ ٍـضَ ،ؾــإل ْخ ِجي
لػلــه ًضــخَ ،قهــاُ غمــغً :ــا عؾــىُ ِ
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َّ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َّ ُّ َ َّ َّ ُ َ
َّ
ّٰللا َغل ُْـ ِـه َو َؾــل َم َخ َّتــی
الىكهــت آ ِهكــا ،قىحــإث غىههــا قضـ ِـخَ الى ِبــي صــلى
ـاُُ :هـ َّـً َخـ ْـىلي ٌَ ْؿـ َـإ ْل َىجي َّ
ـام َؤ ُبــى َب ٌْــغَ ،عضــخ َي َّ ُ
الى َك َهـ َـتَ .ق َهـ َ
َب ـ َضا َهاحـ ُـظ ُه َو َنـ َ
ّٰللا
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ
غى ــهِ ،بل ــى غا ِئك ــت ِلُظ ـ ِـغبها ،ون ــام غم ــغ ،ع ِض ــخي ّٰللا غى ــهِ ،بل ــى خكص ــت،
ي َال ُه َمـ ــا ًَ ُهـ ـ َـىَلنَ :ح ْؿـ ـ َـإ ََلن َّ
صـ ـ َّـلى َّ ُ
الىبـ ـ َّـي َ
ّٰللا َغ َل ُْـ ـ ِـه َو َؾـ ـ َّـل َم َمـ ــا َلـ ـ ْـِ َ
ـ ِغ ْىـ ـ َـض ُه
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َُ
ّٰللا َل وؿ ــإُ
ّٰللا ص ــلى ّٰللا غلُ ـ ِـه وؾ ــلم قهل ــً ِوؿ ــائه :و ِ
قنهاهم ــا عؾ ــىُ ِ
َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ
ـاَُ :و َؤ ْهـ َـؼ َُ َّ ُ
ـ ِغ ْىـ َـض ُه َنـ َ
امل ْج ِلـــ َمــا َلـ ْـِ َ
ّٰللاَ ،غـ َّـؼ َو َحـ َّـل
ّٰللا بػــض هــظا
عؾــىُ ِ
ِ
ْ َ َ ََ ََ َ َ َ ََ َ ّ َُْ َ َ
ُ
َ َ
ـاُِ :ب ِوـي ؤطيـ ُـغ لـ ِـَ ؤ ْم ًـغا َمــا ؤ ِخ ُّـب ؤ ْن ح ْع َج ِلــي ِقُـ ِـه
ال ِسُـاع ،قبــضؤ ِبػا ِئكـت قهـ
َ ْ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َّ ُ
الى ِب ُّـي نـ ْـل
َخ َّتـی ح ْؿ َـخإ ِم ِغي ؤبىٍـ ِـَ نالـذ :ومــا هـى؟ (نــاُ :قـخال غلیهــاً :ـا ؤيهــا
َ ْ َ
َ
َأل ْػ َواح ـ َـََ )..ن َال ـ ْـذ َغائ َك ـ ُـتَ ،عض ــخ َي َّ ُ
ّٰللا َغ ْن َه ــا :ؤ ِقُ ـ َـَ ؤ ْؾ ـ َـخإ ِم ُغ ؤ َب ـ َـى َّي؟ َب ـ ْـل
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َْ
َ َ َ ُ َ َّ َ ْ ُ
َؤ ْز َخ ـ ُـاع َّ َ
ّٰللا َو َع ُؾ ــىل ُهَ ،وؤ ْؾ ــإل ََ ؤَل ج ــظي َغ َِل ْم ـ َـغؤ ٍة ِم ـ ْـً ِو َؿ ــا ِئ ََ َمـ ـا ازت ـ ْـر ُث
َ
َ
َ َ َ َّ َّ َ َ َ َ
ّ
َ
ْ
ّٰللا ح َػ ــالى ل ـ ْـم ًَ ْب َػث ِج ــي ُم َػ ِّى ًك ــاَ ،ول ٌِ ـ ْـً َب َػث ِج ــي ُم َػ ِل ًم ــا ُم َِ ِ ّؿ ـ ًـغاَ ،ل
قه ــاُِ :بن
َ
َ
َ ََ
َْ
َّ ْ
ٌ
ح ْؿ ــإل ِجي ْام ـ َـغؤة ِم ـ ْـن ُه ًَّ َغ َّم ــا ازت ـ ْـر ِث ِبَل ؤز َب ْرُت َه ــا) 0واجە :ؾ ــەیضها ئەب ــىبەکغ
زىا لێی عاػی بێذ هاجە بەع ماڵی پێؿەمبەعی زـىا ملسو هیلع هللا یلص و بیجـی زەڵکاهێـک
لەوێ صاهیك ـ ـ ـ ـ ـ ــخىون ،و پێؿەم ـ ـ ـ ـ ـ ــبەعی ز ـ ـ ـ ـ ـ ــىا ملسو هیلع هللا یلص لە ژووعەوەیە ،صاوای
مۆڵەحی کغص کە بچێخەژووعەوە ،مۆڵەحی پێىەصعا ،ئیىجـا ؾـەیضها غـىمەع
ز ـ ــىا لێ ـ ــی عاػی بێ ـ ــذ ه ـ ــاث و صاوای م ـ ــۆڵەحی ک ـ ــغص کە بچێ ـ ــخە ژووعەوە،
مۆڵەث بەویل هەصعا .پاقـان پێؿەمـبەعی زـىا ملسو هیلع هللا یلص مۆڵەجیـضا بە ؾـەیضها
ئەبـىبەکغ چـىوەژووعەوە ،صواجـغ مـۆڵەحی بە ؾـەیضها غىمەعیكـضا چــىوە
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ژووعەوە .بیيیــان پێؿەمــبەعی زــىا ملسو هیلع هللا یلص بێــضەهگ صاهیكــخىوەو ژهەکاهیصــخی
لە صەوعیً .ؾـەیضها غـىمەع قەعمـىوی :ئێؿـخا نؿـەیەک بـۆ پێؿەمـبەعی
زـ ــىا ملسو هیلع هللا یلص صەکەم صەیـ ــسەمە پێکەهـ ــين .ؾـ ــەیضها غـ ــىمەع قەعمـ ــىوی :ئەی
پێؿەمـ ـ ـ ــبەعی زـ ـ ـ ــىا ملسو هیلع هللا یلص ئەگەع ئاگـ ـ ـ ــاث لێـ ـ ـ ــضەبىو کە کـ ـ ـ ــچەکەی ػەیـ ـ ـ ــض
(زێـ ـ ـزاهەکەی ز ـ ــۆیی مەبەؾ ـ ــدبىو) صاوای مەؾ ـ ــغووفی لێک ـ ــغصم ،چ ـ ــۆن
پەَلماعم ـ ــضاو مل ـ ــیم ب ـ ــاصا ،پێؿەم ـ ــبەعی ز ـ ــىا ملسو هیلع هللا یلص وا کەوجە پێکەه ـ ــين کە
زغێکـ ــاوی صەعکەوجـ ــً ،ئیىجـ ــا قەعمـ ــىوی :ئـ ــێ ئائەمـ ــاهەی صەوعی مىـ ــیل
صاوای مەؾ ـ ـ ـ ـ ــغووقم لێ ـ ـ ـ ـ ــضەکەن .ؾ ـ ـ ـ ـ ــەیضها ئەب ـ ـ ـ ـ ــىبەکغ هەؾ ـ ـ ـ ـ ــخا ب ـ ـ ـ ـ ــۆ
زاجىغائیكـ ــە (کـ ــچەکەی زـ ــۆی جـ ــا لێیبـ ــضاث) ؾـ ــەیضها غـ ــىمەعیل بـ ــۆ
زاجىو خەقصە (کچەکەی زۆی جا لێیبـضاث) هەعصووکیـان قەعمىویـان
صاوای قـ ـ ــدێک لە پێؿەمـ ـ ــبەعی زـ ـ ــىا ملسو هیلع هللا یلص صەکەن کە هییەحـ ـ ــی بخاهـ ـ ــضاحێ،
پێؿەمــبەعی زــىا ملسو هیلع هللا یلص هەيهێكــتن هــیچ بــکەن .ژهە بەڕێؼەکــاوی قەعمىویــان:
ؾ ـ ـ ــىێىض بە ز ـ ـ ــىا صوای ئەم ک ـ ـ ــۆڕە ج ـ ـ ــا م ـ ـ ــاویً صاوای ه ـ ـ ــیچ ق ـ ـ ــدێک لە
پێؿەم ـ ــبەعی ز ـ ــىا ملسو هیلع هللا یلص ه ـ ــاکەیً کە هەیبێ ـ ــذ .ئ ـ ــا لەم ک ـ ــاجەصا ئەو ئ ـ ــایەحی
ُ
ؾەعپكـ ـ ـ ــککغصهە هـ ـ ـ ــاجە ز ـ ـ ـ ــىاعێ کە صەقەعمـ ـ ـ ــىێَ( :ا َؤ ُّي َه ـ ـ ـ ــا َّ
الى ِبـ ـ ـ ـ ُّـي ن ـ ـ ـ ـ ْـل
َ
ِأل ْػ َو ِاح ـ َـَ )...پێؿەم ــبەعی ز ــىا ملسو هیلع هللا یلص بە زاجىوغائیك ــە صەؾ ــخیپێکغص ،پێ ــێ
قەعمــىو :باؾــێکذ بــۆ صەکەم ،خەػهــاکەم پەلە لە وەاڵمخــضا بکەیــذ ،جــا
پ ـ ـ ــغؽ بە صایکىباوکیك ـ ـ ــذ صەکەی ـ ـ ــذ .زاجىوغائیك ـ ـ ــە پغس ـ ـ ــخی :چی ـ ـ ــیە؟
پێؿەم ـ ـ ــبەعی ز ـ ـ ــىا ملسو هیلع هللا یلص ئ ـ ـ ــایەحی ؾەعپك ـ ـ ــککغصهەکەی ب ـ ـ ــۆ زىێى ـ ـ ــضەوە.
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زاجىوغائیك ــە قەعم ــىوی :ح ــا چ ــۆن م ــً صەعب ــاعەی حەهاب ــذ پغؾ ــىڕا بە
صایکىب ــاوکم صەکەم؟ هەع َلی ز ــىاو پێؿەم ــبەعی ز ــىا ص ــلی هللا غلی ــه
وؾـ ــلم هەڵـ ــضەبژێغم .بەاڵم صاوام لە حەهابـ ــذ ئەوەیە کە بە ژهەکـ ــاهیترث
هەقەعمىوی ـ ـ ــذ کە مـ ـ ـ ـً کامی ـ ـ ــاهم هەڵبـ ـ ـ ـژاعصووە .پێؿەم ـ ـ ــبەعی ز ـ ـ ــىا ملسو هیلع هللا یلص
قەعم ـ ــىوی :هابێ ـ ــذ ،ز ـ ــىای گەوعە مج ـ ــی ب ـ ــۆ جىه ـ ــضوجيژیی و ؾ ـ ــەزخگيریی
هەک ـ ــغصووە بە پێؿەم ـ ــبەع ،بەڵک ـ ــى کغصووم ـ ــی بە قێرک ـ ــاعی عێىیك ـ ــاهضەعی
ئاؾاهکاع ،هەع ژهێکیان پغؾیاعی ئەوەم لێبکاث ،خەجمەن پێی صەڵێم..
ئێؿخا با لەچەهض گۆقەیەکەوە ؾەعهج بضەیىە ئەم بەؾەعهاجە:
حــاعێ زــىصی صەنەکە هەع لە ؾــەعەجاوە صیــضو جێڕواهیجــی مىؾ ــىڵمان
ب ــۆ ژی ــاوی صهی ــاو عۆژی صوای ــی هیك ــاهضەصاث ،کە نییەمێک ــی عەوق ــدیاهەی
لەؾ ـ ــەعبيیاجنراوە .هەع صەنەکە هەؾ ـ ــخکغصن بە هغد ـ ــی صهی ـ ــاو نی ـ ــامەث
عووه ــضەکاجەوەو ئەو عاڕای ــی و صووصڵی ــیەی ه ـادی مغۆڤەک ــان هاهێڵێ ــذ کە
مىؾــىڵمان لە گغجىەبەعیــی خەػی صهیــاو نیامەجسىاػییــضا جێیــضەکەوێذ،
کە لە َلیەکەوە صازـ ــىاػییەکی صهیـ ــایی پـ ــێ پەؾـ ــەهض صەبێـ ــذ ،لە َلیەکـ ــی
ج ــغەوە صەزىاػێ ــذ ک ــۆڵی ژی ــاوی ؾ ــىوک بێ ــذ ج ــا ػەزي ــرەی نی ــامەحی گەه ــج
ک ــاث .ئ ــا لەم ک ــاجەصا کە حاعێ ــک عووی لە ئاؾ ــماهەو حاعێ ــک لە ػەم ــين.
ئاڕاؾ ـ ـ ــخە ز ـ ـ ــىاییەکە ژیغی ـ ـ ــی صەبؼوێىێ ـ ـ ــذ کە نی ـ ـ ــامەجسىاػیی بەڵ ـ ـ ــگەی
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ؾـ ــەملاهضن و چەؾـ ــپاهضوی بۆزىاؾـ ــىڵخاهە ..هابێـ ــذ هـ ــیچ بەعبەؾـ ــدێک
ئەوەهضە کاعیگەع بێذ ،کە بۆزىاؾاؾبىوهەوەکە لەکەصاعبکاث..
ئەمە لە َلیەک ،لە َلیەکیت ـ ـ ــرەوە ،بەؾ ـ ـ ــەعهاجەکە خەنیهەح ـ ـ ــی ژی ـ ـ ــاوی
پێؿەم ــبەعی ز ــىا ملسو هیلع هللا یلص و زێ ـزاهە بەڕێؼەک ــاوی عووه ــضەکاجەوە .ک ــاعیگەعجغیً
ز ـ ـ ـ ــاڵی خەنیهەح ـ ـ ـ ــی بەؾـ ـ ـ ـ ــەعهاجەکە ئەوەیە کە ئەمە وانیع ـ ـ ـ ــی ژیـ ـ ـ ـ ــاوی
کۆمەڵێـ ــک م ـ ــغۆڤە ،بە ؾ ـ ــیكەحی مغۆڤێخییەکەی ـ ــاهەوە جێیکەوج ـ ــىون .لە
صووڕێیــاوی هەڵبژاعصوــی یەکێــک لەصوو هەڵىێؿــخضان ،بەاڵم هەع یەک لە
ئیىكیػالەکــاوی خەػو ج ـغؽ و ؾــڵکغصهەوەو بەهیىابــىون ،زؿــخىوهیەجە
ژێ ـ ــغ ج ـ ــين و قك ـ ــاعی ز ـ ــۆیەوە ،وان لە هێ ـ ــىان ئاڕاؾ ـ ــخەی ه ـ ــؼعو ژیغی ـ ــی
لەَلیەک و پاڵىەعەک ـ ـ ـ ـ ـ ــاوی خەػو پێضاوویؿ ـ ـ ـ ـ ـ ــتی لە َلیەکەیت ـ ـ ـ ـ ـ ــرەوە .ئەم
بەڕیـ ـ ـ ـؼاهە _لەگەُ ئەوەق ـ ـ ــضا کە بەعصەوام وەحـ ـ ـ ــی ز ـ ـ ــىایی ئاڕاؾـ ـ ـ ــخەی
کــغصوون و پەعوەعصەی پێؿەمــبەعی زــىا ملسو هیلع هللا یلص گەیاهــضووهییەجە ئەو لــىجکە
بڵى ـ ـ ـ ــضەی صعکک ـ ـ ـ ــغصن و پەیب ـ ـ ـ ــرصن و هاؾ ـ ـ ـ ــين و ػاه ـ ـ ـ ــين_ بەاڵم ؾ ـ ـ ـ ــیكەجە
بەق ــەعییەکاهیان هەع پێ ــىە م ــاوەو وەک ــى هەع مغۆڤێکیت ــر خەػەکاهی ــان
پ ـ ـ ــاڵىەعی هازی ـ ـ ــاهً ب ـ ـ ــۆ هەڵىێؿ ـ ـ ــذ وەعگ ـ ـ ــغجً ..نی ـ ـ ــامەجسىاػن ،بەاڵم
جىاهای ـ ـ ـ ــان لە جەخەمم ـ ـ ـ ــىلکغصوی ئەو ژی ـ ـ ـ ــاهە ؾ ـ ـ ـ ــەزخەصا ؾ ـ ـ ـ ــىىوعصاعەو
ئىمێـ ــضیان هەیەو _واف صەػاهـ ــً کە صەکغێـ ــذ_ کەمێـ ــک چاکتربکغێـ ــذ،
بەاڵم صاواکەی ـ ـ ــان حێىاگغێ ـ ـ ــذ ،چ ـ ـ ــىهکە ک ـ ـ ــۆڵی پێؿەم ـ ـ ــبەعی ز ـ ـ ــىا ملسو هیلع هللا یلص
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نىعؾـتر صەکــاث و وایلێــضەکاث لەبەع ئەوان پكـکێک لە مــاڵی بەعصەؾــتی
بـ ـ ـ ـ ــۆ ئەوان حىصابکـ ـ ـ ـ ــاجەوە! ئەمەف هەعچەهـ ـ ـ ـ ــضە عەوایە ،بەاڵم لەگەڵ
بەعپغؾێخحی پێؿەمبەعێخحی و عێىیكاهضاهضا یەکىاگغهەوە..
* * *
ئەم همىوه ـ ــاهە کە لە َلیەکەوە هێ ـ ــزی ب ـ ــاوەڕو ح ـ ــىامێریی و پ ـ ــاڵەواهێتی
صەؾ ـ ـ ـ ــەملێنن و لە َلیەکیت ـ ـ ـ ــرەوە زاڵەک ـ ـ ـ ــاوی َلواػی ـ ـ ـ ــی مىؾ ـ ـ ـ ــىڵمان بەو
ؾ ــیكەجەی کە هەع م ــغۆڤە ،ئەوە عووه ــضەکەهەوە کە ئەو ک ــۆمەڵگەیەی
مىؾــىڵماهاوی هەوەی یەکەمــی ئەم ئــىممەجە پێکیانهێىــابىو ،بە جەواوی ــی
صعکیان بە مـاهییەحی ئیؿـالمەکە کغصبـىو ،صەیـاهؼاوی مىؾـىڵماهبىوهیان
یــاوی چــی؟ صەیــاهؼاوی باوەڕهێىــان بە پێؿەمبەعێتــی پێؿەمــبەعی زــىا صــلی
هللا غلیه وؾلم ئەعکێکی ػۆع نىعؾـیان صەزـاجە ؾەعقـان کە صەبـێ ػۆع
بە حی ــضصی ق ــاهیبضەهەبەع ،صەب ــێ بە جەواوی ــی بۆز ــىا ؾ ــاؾببىەوەو ب ــۆ
صی ــىەکەی لێبب ــڕێً ،صەب ــێ لە خەػەک ــاوی زۆی ــان بگ ــغهەوەو بە ئىمێ ــضیی
پاصاق ــتی نیامەجی ــان لە ز ــۆ بب ــىعن ،لە م ــاڵ و ؾ ــامان ،لە ز ــاوەهێخحی و
خەواهەوە ،لە هاوصەعکغصن و صەعکەوجً.
ئەم همىوه ـ ـ ــاهە ئەو عاؾ ـ ـ ــخییە صەزەهە پێص ـ ـ ــچاو کە ئەم صی ـ ـ ــىە ه ـ ـ ــیچ
ئەعکێ ـ ــک _بەصەع لە جىاه ـ ــای م ـ ــغۆڤ_ قەعػهاک ـ ــاث ،هەعوەک ـ ــى کە ه ـ ــیچ
ق ـ ـ ــدێک بەهەواه ـ ـ ــخە قەعػهاک ـ ـ ــاث و هایەوێ ـ ـ ــذ بەػۆع زەڵک ـ ـ ــی ملکەچ ـ ـ ــی
صیى ــضاعییەکەی بک ــاث ..بەڵک ــى ؾەعبەؾ ــتی جەواوی ــی زۆی ــان صەصاح ــێ ،ج ــا
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ئەو هەڵىێؿــخە بگــغهەبەع کە زۆیــان صەزــىاػن بیگــغهەبەع ..بەاڵم صەبــێ
هۆقیان لەَلی لێپرؾیىەوەی نیامەجیان بێذ..
صازــىاػی ئەم صیــىە ئەوەیە کە (وحــىصێکی عاؾــذ و عەوای بەقــەعێخحی)
بێ ـ ـ ــخە صی ـ ـ ــی .ئەمەف بە ک ـ ـ ــۆمەڵە مغۆڤێک ـ ـ ــی ؾەعبەؾ ـ ـ ــذ صەکغی ـ ـ ــذ کە
زۆق ـ ــیان بس ـ ــىاػن وەک ـ ــى بەق ـ ــەع ب ـ ــژیً ،هەک وەک ـ ــى ئ ـ ــاژەڵ بس ـ ــۆن و
بسـۆهەوەو عۆژاوــی جەمەهیــان _هەعچۆهێــک صێخەپــێل_ بەڕێــکەن! ژیاهیــان
ببێـ ـ ـ ـ ــخە ووػەی خەػەکاهیـ ـ ـ ـ ــان و بەؽ ،بێگىێـ ـ ـ ـ ــضاهە ؾیؿـ ـ ـ ـ ــخمی ژیـ ـ ـ ـ ــان و
گەعصوون و عۆڵ و ئەعک ـ ــی م ـ ــغۆڤ لەم ژی ـ ــاهەو لەم ؾ ـ ــەعػەمیىەصا ..ب ـ ــێ
گىێ ـ ـ ــضاهە ئەو بغیک ـ ـ ــاعیی (ئیؿ ـ ـ ــدیسالف)ەی ب ـ ـ ــۆی زەلهکـ ـ ـ ـغاوەو بـ ـ ـ ــۆی
هێرعاوەجە ؾەعػەمين..
مىؾــىڵماهاوی یەکەم ئەم صیــضو جێــڕواهين و پێىاؾــەیان َل عۆقــً بــىو،
خەنیهەجەکـ ــاوی ژیـ ــان و گەعصوون و مغۆڤیـ ــان َل بەڵگەهەویؿـ ــذ بـ ــىو،
چ ـ ـ ــىهکە پێىاؾ ـ ـ ــەی هەمىوی ـ ـ ــان لە وەخ ـ ـ ــیەوە وەعگغجب ـ ـ ــىو ،نەه ـ ـ ــاغەحی
جەواوی ـ ـ ــان پێی ـ ـ ــان کغصب ـ ـ ــىو ،لە عواه ـ ـ ــگەی ئەو خەنیهەج ـ ـ ــاهەو بەواهەوە
عەقخاعیاهضەکغص ..بە پێی ئەم پێىاؾـاهەی ژیـان و گەعصوون و ژیـان _کە لە
نىعئـ ـ ـ ــان و ؾـ ـ ـ ــىهىەجەوەوە عۆژاهە وەعیاهـ ـ ـ ــضەگغث_ پەعوەعصەصەبـ ـ ـ ــىون،
کــۆمەڵی ئ ــىممەجحی و بؼاوح ــی زۆی ــان و بىەماک ــاوی ک ــۆمەڵگەو صەؾــەاڵحی
زۆیاهیــان لەؾــەع عێؿــا غەنائیــضییەکان _کە خەنیهەحــی وحــىص بــىون_
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بيیاج ــضەها .ب ــۆیە لە وانیػێک ــضا ژی ــان _بەق ــەعیی ب ــىو_ بەاڵم پغاوپ ــڕ بە
گىێغەی ئاعاؾخەی صیىەکە هاجبىوەصیی..
لە عاؾــخییضا ئاڕاؾــخەی ئیؿــالم ئەوەیە کە مغۆڤــی چــاک و چاکؿــاػ لە
ب ـ ــاعوصۆدی عاؾ ـ ــذ و عەواصا ب ـ ــژی ..م ـ ــغۆڤ بەو هەم ـ ــىو ؾ ـ ــیكەجاهەوە کە
جێیـ ــضان ،بە چەهـ ــضێخحی و چـ ــۆهێخحی جىاهـ ــاو وػەکـ ــاهییەوە ،بە ؾـ ــیكەث و
جىاهــای جــاکىکۆیەوە ،هەع صەبــێ لە کــاث و قــىێً و چــۆهییەحی و قــێىاػی
عاؾ ــذ و عەواصا ب ــً ..ئیىج ــا هەم ــىو بە کۆمەڵک ــاعیی ،بە هەم ــاهەهگحی و
پــێکەوە گىهجــان لەگەڵ یەکتریــی صەکەوهە کــاع ،لەؾــەع ؾیؿــخمێک کە
لەگەڵ ؾیؿخمی بؼاوحی گەعصووهضا بؿاػێذ .ئاوا مـغۆڤ صەبێـخە هێزیکـی
گەعصوووـ ــی ،هەک هێزێکـ ــی وەخكـ ــیگەعیی ػەمیجـ ــی .وەک جـ ــاکیل صەبێـ ــخە
غەب ــضێکی ؾەعبەؾ ــتی ز ــىای گەوعە ،هەک ج ــاکێکی بێى ـاوو قەوج ــاو ..کە
ئ ــاوا ز ــۆی صەصۆػێ ــخەوە ،کە ئ ــاوا م ــافی ز ــىای گەوعەو ئەعک ــی غەب ــضێخحی
زـ ــۆی و عۆ ڵ ـ ــی ئیؿـ ــدیسالقەکەی صەػاهێ ـ ــذ و صەيهێىێخەصیـ ــی ،ح ـ ــاعێکیتر
همـ ــىوهەی عانحـ ــی و بەعػی لێـ ــىە صەعصەکەوێـ ــخەوە ،کە صەکغێـ ــذ بە جـ ــاک
جــاکی ئەو همــىوهە همىوهەییــاهەی هەهــضێکیاهمان هێىــایەوە ،بچىێىــضعێً.
ئەمما وا بؼاهغێـذ کە وەکـى ئەو کـۆمەڵگەو صەؾـەاڵجەی هەوەی یەکەمـی
ئەم ئیؿ ـ ــالمە ح ـ ــاعێکیتر صێ ـ ــخەوە وح ـ ــىص ،ئەوە هەڵە خ ـ ــاڵیبىوهە ،ی ـ ــان
هەهاؾــیجی کــۆمەڵگەکەی یــاوەعاهە بە ؾــیماو ؾــیكەحی خەنیهــی زۆیــان.
مێ ــژووی مغۆڤ ــایەحی صەڵـ ــێ کە ئەوەی ی ــاوەعان بيیاجیاهى ــا ،گەوعەجـ ــغیً و
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حی ــضصیتریً هەوڵ ــضاوی بەق ــەعییە کە ژی ــاهێکی وا لە ه ــاو ک ــۆمەڵگەیەکی
مغۆڤایەجیی ــضا بهێىێخەصی ــی کە لەؾ ــەع هەم ــىو بىاؾەک ــاوی صاصپەعوەعی ــی
عاگيراب ــىو ..گەوعەج ــغیً و عانیت ــریً ک ــۆمەڵگەو صەؾ ــەاڵجبىو کە لە هەع
هەم ـ ـ ــىو َلیەهەک ـ ـ ــاوی م ـ ـ ــاصصیی و عۆح ـ ـ ــی پاعؾ ـ ـ ــەهگ کغصب ـ ـ ــىو ،هەم ـ ـ ــىو
َلیەهەک ــاوی ؾیاؾ ــحی و ک ــۆمەاڵیەجحی و ئ ــابىوعیی و ػاوؿ ــخحی و کغصەوەی ــی
کــۆمەڵگەکەی بە پــاک و پــىزخحی بەقــەعیی هیكــاهضا ،کە زێروبێــری بــۆ
جي ــرەو هۆػێ ــک ی ــان چیيێ ــک ی ــان گەلێ ــک ی ــان هەوەیەک هەب ــىو ،بەڵک ــى
ؾ ــایەی بەؾ ــەع مىؾ ــىڵمان و ؾەی ــغە مىؾ ــىڵماهضا کێك ــا ،هەمىوی ــاوی
بەزـ ـ ــخەوەع کغصبـ ـ ــىو .جەهـ ـ ــاهەث صوژمـ ـ ــىە ؾەعؾەزخەکاهیصـ ـ ــخی _وەک ـ ـ ـى
زاچپەعؾخەکان_ ئاڕاؾخەی ئەماوی زىاوویؿخحی صەکغص..
* * *
بەاڵم ئائەم وێىە همىوهەییەی باوەڕهێىان بە زىای گەوعەو هەؾتی
بەعپغؾیاعێتی ئیؿدیسالف ،ئائەم ئاؾخە بااڵیەی پەعوەعصەی جاک و
ئاڕاؾخەی کۆمەڵگەو ئیضاعەیەی صەوڵەث ،ئائەم همىوهەی پاکحی و
ؾەععاؾخحی جاک و ئەماوی کۆمەڵگەو صاصپەعوەعییە صەؾخىوعییەی
ئەم قاعؾخاهێدییە ئیؿالمییە بەعقغاواهەی ووػەو جىاهاکاوی لە هەمىو
بىاعەکاوی ژیاهضا صەزؿخەگەڕ ،ئائەم ؾەعچاوە پاکەی زێرو چاکەو
حىامێریی صیىضاعیی ،کە بە هەعچىاعَلصا قەڕی زۆی صەبەزصخی ،چۆن
ئاوا پىوکایەوە؟! چۆن ئەم کۆمەڵگەو صەوڵەجە (ئەم جاک و ئىممەث و
زیالقەجە) ئاوا لەو صیضوڕێیە َلیضا؟
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چۆن ئەم هەمىو مىؾىڵماهە لەو لىجکە بەعػەی قاعؾخاهێدییەکی
همىوهەییەوە کەوجىە زىاعەوە بۆ ئەم وانیػە ػەلیلەی جێیضا صەژیً؟!
چۆن لەو هەؾخەبەعػەی صهیاو نیامەجحی ئیؿدیسالقەوە کكاهەوە بۆ
ئەم "صیىضاعێتی"یەی ئێؿخا کە ئەگەع یەکێکیان ػۆع صیىضاعبێذ ،هەع
ئەوەهضیە کە (بە هییەحی پاک)ەوە زىاپەعؾخییەکان ئەهجامضەصاث؟!
ئەواهیتر ئەوەف هاکەن و هەع زۆیان بە ئەهلی ئەو قاعؾخاهێدییە
همىوهەییەی ئەوؾا صەػاهً؟!! ئەمە حگە لەو ملیۆهەها کەؾەی کە لە
هاو مىؾىڵماهاهضان و جەبەڕا لەئیؿالمەکە صەکەن و پاقگەػبىوهەوەو
زۆڕاپؿکاهضوی زۆیان لە صیىەکە عاصەگەێنن!
چۆن مىؾىڵماهان ئاوا َلکەوجً و صاکەوجً؟! چۆن ئاوا صواکەوجً و
کەوجً؟! چۆن ئەو صیضو جێڕواهیىە بەعقغاواهەی غەنیضەکەیان کە
پێىاؾەی گەعصوون و ژیان و مغۆڤی صەکغص ،ئاوا جەهگ و جاعیک کەوث
کە َلی مىؾىڵماهتریً کەؽ هەع ئەوەهضەیە کە باوەڕەکەی لە
صڵضایەو هییەحی پاکەو صعوقمەکاوی زىاپەعؾتی صەکاث و هیچیتر!
کەچی لەوَلقەوە هەػاعان هەػاع هەن هیچ عێؿایەکی غەنائیضیی ئەم
صیىە بە خەنیهەث هاػاهً و باوەڕیان بە صیضی بێضیىحی هێىاوە؟!
گىماوی جێضا هییە کە ئیىديراقێکی ئێجگاع گەوعەو صژواع بەؾەع
مىؾىڵماهاهضا هاجىوە ،بۆیە صیىەکە ئاوا لە صڵیاهضا َلواػکەوجىوە..
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ئەگەع بەعاووعصێکی ؾەعپێحی لە هێىان کۆمەڵگەی مىؾىڵماهاوی
یەکەم و کۆمەڵگەی مىؾىڵماهاوی ئەم ؾەعصەمەصا بکەیً ،بێگىمان
حیاواػییەکی ئێجگاع ػۆعو گەوعەمان بۆ صەعصەکەوێذ .لەواهەیە هەع
وا بێخەپێصچاومان کە ئەم کۆمەڵگەیەی ؾەعصەم قڕی بە ئیؿالمەوە
هەماوە .ئەمە عاؾخە ،ئەگەع ئەو صەهگە صلێراهە هەبێذ کە لێرەو لەوێی
حیهاوی ئیؿالمی کە لە ػاهاو صاغییە صڵؿۆػەکان و خؼب و کۆمەڵە
ئیؿالمییەکاهەوە بەعػ صەبێخەوە ،کە صاوا صەکەن کۆمەڵگەو صەؾەاڵث
بگەڕێىضعێىەوە بۆ ئیؿالمەکەو صەڵێن صەبێ زەڵکەکەمان لە
بەڵگەهەوویؿخەکاوی صیىەکە جێبگەینرێخەوە ..ئەگەع ئەم صاهگ و
ؾەصایەی هەبىایە هەع وا صەػاهغا ئیؿالم عۆڵی بەؾەعچىوەو بىوە بە
بؼاوجێکی مێژوویی و ئێؿخا هیچ عۆڵێکی هەماوە!
گىمان لەوەقضا هییە کە کە ئەو هۆکاعاهەی وایاهکغص کە صەؾەاڵحی
ئیؿالم ئاوا بڕمێذ و بىهیاصی کۆمەڵگەی مىؾىڵمان ئاوا صاڕمێذ و
ئیؿالمەکەف ئاوای لێ بێذ کە ببێخە باوەڕێکی کؼو کۆڵی هار و
صعوقماهێکی زىاپەعؾخییەکی ؾەعپێی صووع لە بەعپغؾێخحی و هیممەحی
ئیؿدیسالف ،صیاعە خەجمەن ئەو هۆکاعاهە هێزی ػۆع بە جىاهاو
کاعیگەعی لەپكخەوەبىوە ..مەغهىوُ هییە ئەم وحىصە قاعؾخاهێدییە
بەعقغاوان و کاعیگەعە بەو صەؾەاڵث و نییەمی کۆمەڵگەو بىەمای
بؼاوحی کۆمەڵکاعیی و عێؿای زێزان و بىاؾە عەوقخییاهەوە هەع
لەزۆیەوە پىوکابێخەوە .مىمکين هییە کەؾێک ،کۆمەڵێک ،گەلێک،
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هەمىو عوکىەکاوی هێزی لەصەؾخضا بێذ و هەع زۆی وەلیکاث و
هەیەوێذ و لێگەڕێذ ئاوا ػەلیل ببێذ و هاوی هەمێىێذ! یان صیاعە کە
هۆکاعی هاوەکی هەن کە لە هادی زۆیەوە کغمۆڵیاهکغصووەو ئیىجا
هێزێکی ػەبەلالخیل هاجۆجە وێؼەی و زؿخىێتی..
کەوابىو با ئێؿخا بچیىە ؾەع هۆکاعەکاوی َلصان و پىوکاهەوەکە ،جا
بؼاهين کەی و لە کىێىە صەؾتی پێکغص؟!
جــەواو ب ــىو والخمــض للــه

