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الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول
الله وعىل آله وصحبه ومن وااله ،أما
بعد:
لـە دوو وتارەکـەی پێشـوو باسمان
لـە حـەڕام بوونـی غەیبـەت و
شـێوازەکانی کـرد هەروەهـا ئـەو
حاڵەتانـەی کـە ڕێگەپێـدراوە تیایـدا،
ئەمڕۆش باسـەکەمان تـەواو دەکەین
دەربـارەی پاڵنـەرەکان بـەرەو
غەیبـەت و هۆکارەکانـی ،هەروەهـا جگە لە خێر و چاکە نەبێت ،عائیشە لـەوەی کـە دەیڵێـن یاخـود هەندێـك
چۆنیەتـی دەربـاز بـوون لێـی.
فەرمووی :ئەو هاوشێوە و هاوتای من لـەوەی کـە دەیڵێـن تیایەتی؛ بـەاڵم ڕای

لە هۆکارەکانی
غەیبەت و چۆنیەتی
دەرباز بوون لێی

بزانـە بـرای موسـڵامنم ،اللـه -تعالـی -بوو لە هاوسەرانی پێغەمبەر صلی الله
پشـتیوانی مـن و تـۆش بێـت بـەرەو عليه وسلم جا الله ـیش بە ترس و وەرع
گوێڕایەڵـی کردنـی؛ غەیبـەت هـۆکار و پاراستی[ "...متفق عليه].
پاڵنـەری هەیـە پێویسـتە ئاگاداریان بین
و خۆمـان دووربخەینـەوە لێیـان ،بـۆ هەروەهــا لــە هۆکارەکانــی :ڕێــز
ئـەوەی نەکەوینـە نێـو ئـەم نەخۆشـیە نوانــدن لەگــەڵ ئــەو کەســانەی کــە
ترسـناکە ،هەرەهـا ئـەم دەردە بەرباڵوە ،دانیشــتووە لەگەڵیــان (ڕازی کــردن و
هاوشــێوە کردنیــان)
لـەو هۆکارانـەش:
هـەروەك اللـه تعالـی دەربـارەی
الوازی ترسان و کەمی باوەڕ هاوەاڵنـی ئاگـر فەرموویەتـی کـە ئەوان
(ئیامن)
هـۆکاری چوونیـان بـۆ نێـو ئاگـر بـاس
ئەمەش لەبەر ئەوەی ترسان (الورع) دەکـەن لەوانـەش کـە گوتوویانـە{ :وكنا
خاوەنەکەی قەدەغە دەکات لە غەیبەت نخـوض مـع الخائضين} واتـە :ئێمـه
و دەیپارێزێت لە قسەکردن دەربارەی لهگـهڵ دهم درێـژو بـێ ئابڕووهکانـدا
ناموس و عەرزی خەڵك ،ئەوەش کە قسـهی خۆمـان دهکـردو لـه بابهتـی
ئاماژە بەمە دەدات ئەوەیە کە لە ئهوامنـان دهگـوت و ڕهخنـهی
فەرموودەی بەسەرهاتی هەڵبەسنت بـێ جێمان دهگـرت لـه گهڵیـان
(بوهتان)ـەکە هاتووە ،تیایدا هاتووە کە ڕۆدهچوویـن ،پێشـەوا تەبـەڕی رحمـه
عائیشە الله لێی ڕازی بێت فەرموویەتی :اللـه دەفەرمووێـت" :فەرموویەتی :ئێمە
"وكان رسول الله صىل الله عليه وسلم قسـەمان دەکـرد لـە باتـڵ و پوچەڵـی و
سأل زينب بنت جحش عن أمري ،فقال ئـەو شـتانەی کـە اللـه پێی ناخـۆش بوو
لزينب( :ماذا علمت ،أو رأيت) ،فقالت :لەگەڵ ئەو کەسـانەی کە ئەو قسـانەیان
يا رسول الله أحمي سمعي وبرصي ،دەکـرد و ڕۆدەچـوون تیایـدا" ،هەروەها
والله ما علمت إال خريا ،قالت عائشة :قوڕتوبـی دەفەرمووێـت" :واتـە ئێمـە
وهي التي كانت تساميني من أزواج تێکـەاڵوی ئەهلـی باتـڵ دەبوویـن لـە
النبي صىل الله عليه وسلم فعصمها الله باتـڵ و پوچەڵیەکەیان" [تەفسـیرەکەی].
بالورع ،"...واتە" :پەیامبەری الله ـش ابـن تيميـة رحمـه اللـه دەفەرمووێـت:
صلی الله عليه وسلم پرسیاری کرد لە "کەسـانێك هـەن غەیبـەت دەکـەن
زەینەبی کچی جەحش دەربارەی بابەتی وەکـو هاوشـێوەکردن و موافەقەکردنـی
من ،بە زەینەبی فەرموو( :چیت زانیوە ،هاوڕێکانـی و هـۆز و عەشـیرەتەکەی
یان چیت بینیوە) ،فەرمووی :ئەی و ئـەو کەسـانەی لەگەڵیـان دانیشـتووە
پەیامبەری الله من بیسنت و بینینی خۆم سـەرەڕای ئـەوەی زانسـتی هەیە بەوەی
دەپارێزم ،سوێند بە الله هیچم نەزانیوە کـە کەسـی غەیبەتکـراو پـاك و بەریئـە

وایـە ئەگـەر ئینکاریـان لێبـکات ئـەوا
دانیشـتنەکە دەپچڕێـت و خەڵکـی
مەجلیسـەکەش لەسـەریان قـورس
دەبێـت و لێـی دوور دەکەونـەوە،
جـا وای دەبینێـت کـە هاوتـا کـردن
و پەسـەندکردنیان لـە چاکـی ژیانـە
لەگەڵیـان و هاوڕێیەتیەکـی باشـە
لەگەڵیـان لەوانەشـە ئـەوان تـوڕە ببن
و ئەویـش لەگەڵیـان تـوڕە دەبێـت
و ڕۆدەچێـت لەگەڵیـان" [مجمـوع
الفتـاوى].

هەروەهـا لە هۆکارەکانـی :ئیرەیی و
حەسودی
ابـن تيمیـة رحمـه اللـه دەفەرمووێـت:
"کەسـانێکیش هـەن کـە ئیرەیـی و
حەسـودی پاڵیـان دەنێـت بـەرەو
غەیبـەت لە ئەنجامدا دوو شـتی پیس و
پۆخـڵ بەیەکەوە کۆدەکاتـەوە :غەیبەت
و حەسـودی" [سـەرچاوەی پێشـوو].
هەروەهـا ابـن عبـد البر رحمـه اللـه
دەفەرمووێـت" :فضیل ــی کـوڕی عياض
رحمـه اللـه دەفەرمووێـت" :مـا من أحد
أحـب الرئاسـة إال حسـد وبغـى وتتبـع
عيـوب الناس وكـره أن يذكر أحـد بخري"،
واتـە" :هیـچ کەسـێك نیـە کـە حـەزی لە
سـەرۆکایەتی و سـەرکردایەتی بێت ئەوا
بێگومـان حەسـودی و ئیرەیـی دەبـات
و زیـادەڕەوی و دەسـتدرێژی دەکات
و بـەدوای عەیـب و کەموکوڕیەکانـی
خەڵـك دەکەوێـت و پێـی ناخۆشـە کـە
بـە چاکـە باسـی یـەك کەسـیش بـکات"
[جامـع بيـان العلـم وفضلـه].
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هەروەهــا لــە هۆکارەکانــی :ویســتی
هێنانــە پێکەنینــی کەســانی تــر
ابـن تيميـة رحمـه اللـه دەفەرمووێـت:
"کەسـانێکیش هـەن غەیبـەت دەخەنـە
قاڵبـی گاڵتە و هێنانە پێکەنینی کەسـانی
تـر جگـە لـە خـۆی بـە گاڵتـە پێکـردن و
هاوشـێوە کـردن و بەکەم دانانی کەسـی
گاڵتەپێکـراو" [مجمـوع الفتـاوى].
هەروەهـا لـە هۆکارەکانـی :گومـان
بردنـی خـراپ بـە موسـڵامنان! لـە وتاری
داهاتـووش بـە تەنهـا باسـی دەکەیـن إن
شـاء اللـه.
چۆن لە هۆکارەکانی

غەیبەت دەربازم بێت؟

ئـەی موسـڵامن ،ئـەی موجاهیـد لەپێنـاو
اللـه ،ئـەی ئـەو کەسـەی تێدەکۆشـیت
بـۆ حوکـم کـردن بـە شـەرعی اللـه،
ئـەی ئـەو کەسـەی دەرچوویـت (بـەرەو
جیهـاد) و مـاڵ و خێـزان و منداڵەکانـت
جێهێشـتووە ،ئایـا ڕازی دەبیـت لە خۆت
کـە چاکەکانـت بـە هـۆکاری غەیبـەت
بـڕۆن؟
ئەگـەر وەاڵمەکـەت نەخێـرە؛ ئـەوە
بێگومـان پێویسـتە بزانیـت چـۆن
دەربـازت دەبێـت لـە غەیبـەت و
هۆکارەکانـی ئـەوەش بەهـۆی ئـەم
شـتا نە :
• بـەردەوام ئـەوەت لەبیـر بێت کـە الله
چاودێریـت دەکات :چونکە ئەمە ڕێگایە
بـۆ دەربـاز بـوون لـە هەمـوو تاوانێك بە
ئیزنـی اللـه ،اللـه تعالـی فەرموویەتـی:
{ َوا ْعلَ ُمـوا أَ َّن اللَّـ َه يَ ْعلَـ ُم َمـا ِف أَنْف ُِسـ ُك ْم
فَا ْحـ َذ ُرو ُه} واتە :هەروەهـا بزانن کە الله
هەرچی لـە دەروونتاندا هەیە دەیزانێت
بۆیـە ئاگاداربـن و خۆتـان بپارێـزن،
قوڕتوبـی رحمـه اللـه دەفەرمووێـت:
ئەمـە ئەوپـەڕی ئاگادارکردنەوەیـە
لـە کەوتنـە نێـو ئـەو شـتانەی نەهـی
لێکردووە"[تەفسـیرەکەی].
هەروەهـا اللـه تعالـی فەرموویەتـی :أَ ْم
س ُهـ ْم َونَ ْج َوا ُهـ ْم
يَ ْح َسـ ُبو َن أَنَّـا َل نَ ْسـ َم ُع ِ َّ
بَ َلى َو ُر ُسـلُ َنا لَ َديْ ِهـ ْم يَ ْكتُ ُبـو َن} ،واتـە{ :ئایا
ئهوانـه وادهزانـن کـه ئێمـه لـه نهێنـی و
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چپهیـان بێئاگایـن و نابیسـتین؟! نهخێـر
وانـی یـه ،ئێمه زۆر ئاگادارین و فریشـته
چاودێرهکانیشمان کـه ههمیشـه لـه
نزیکیانـهوهن ،وردو درشـتی گوفتـارو
کرداریـان تۆمـار دهکهیـن} ،ابـن کثير
رحمـه اللـه دەفەرمووێـت" :واتـە:
ئێمـە دەزانیـن ئـەوان خەریکـی
چیـن ،هەروەهـا فریشـتەکانیــش
کاروکـردەوەکانـیــان دەنووسـن ،بـە
بچـووك و بـە گـەورە "[تەفسـیرەکەی]،
پێغەمبەریـش صلـی اللـه عليـه وسـلم
فەرموویەتـی( :اإلحسـان أن تعبـد اللـه
كأنـك تـراه ،فـإن مل تكـن تراه فإنـه يراك)
واتـە( :چاکـەکاری ئەوەیـە کـە اللـه
بپەرسـتی وەك ئـەوەی دەیبینـی ،خـۆ
ئەگـەر تـۆش نەیبینـی ئەو تـۆ دەبینێت)
[متفـق عليـه].
نـەوەوی رحمـه اللـه دەفەرمووێـت:
"مەبەسـتی قسـەکانیش ،هاندانە لەسـەر
نییەتپاکـی لـە پەرسـتش و هەسـت
کردنـی بەنـدە بـە چاودێـری کردنـی
پەروەردگارەکـەی تبـارك وتعالـی لـە
تەواوکردنـی ملکەچـی و خۆنزمکردنەوە
و جگـە لەمـەش"[رشح مسـلم].
• بزانیـت کـە غەیبـەت کردنـت دەبێتـە
هـۆی کەمبوونـەوەی چاکەکانـت؛ لـە
سـەحیحی موسـلیم لـە ئەبـی هورەیـرە
هاتـووە کـە پێغەمبـەر صلـی اللـه عليـه
وسـلم فەرموویەتـی( :ئایـا دەزانـن
موفلیـس کێیـە؟) فەرموویـان" :موفلیـس
الی ئێمـە ئـەو کەسـەیە کـە درهـەم و
کەلوپەلـی نیـە" ،فەرمـووی( :إن املفلـس
مـن أمتـي يـأيت يـوم القيامـة بصلاة،
وصيـام ،وزكاة ،ويـأيت قـد شـتم هـذا،
وقـذف هـذا ،وأكل مـال هـذا ،وسـفك
دم هـذا ،ورضب هـذا ،فيعطـى هـذا من
حسـناته ،وهـذا من حسـناته ،فـإن فنيت
حسـناته قبـل أن يقضى مـا عليـه أخـذ
مـن خطاياهـم فطرحـت عليـه ،ثـم طرح
يف النـار) واتـە( :بەڕاسـتی موفلیـس لـە
ئوممەتـی مـن ئـەو کەسـەیە کـە ڕۆژی
قیامـەت بـە نوێـژ و ڕۆژوو و زەکات
لەگـەڵ خۆیـدا دەهێنێـت ،کەچـی دێت
جنێـوی بەمـە داوە ،وە بوهتانـی بەمـە

لـێ دەکەیـت ،البـەری خڵتەکانـی
ئاسـنیش :یـان جلەکانـت دەسـوتێنێت،
یـان بۆنێکـی پیسـی لـێ دەکەیـت).
نـەوەوی رحمـه اللـه دەفەرمووێـت:
"لـەم فەرموودەیـەدا چاکـە و گەورەیـی
دانیشتن لەگـەڵ پیاوچـاکان و ئەهلـی
خێـر و پیاوەتـی و ڕەوشـت باشـەکان و
خۆپارێـزی و زانسـت و ئـەدەب هەیـە،
هەروەهـا نەهـی کـردن لـە دانیشتن
لەگـەڵ ئەهلـی شـەڕ و خراپـە و ئەهلـی
بیدعـە و ئـەو کەسـانەی غەیبەتی خەڵك
دەکـەن یاخود خراپە و دەسـتبەتاڵیەکەی
زۆر دەبێـت ،وە هاوشـێوەی ئەمانەش لە
شـتە جۆراوجۆرە خراپ و لۆمەکراوەکان"
[رشح مسـلم]
• سـەرقاڵ بیـت بـە عەیـب و
کەموکوڕیەکانـی خـۆت و چـاك کردنیان؛
ابـن القيـم رحمـه اللـه لـە باسـکردنی
هەندێـك لـە حیکمـەت و داناییەکانـی
اللـه کە واز لە بەنـدە دەهێنێت بکەوێتە
تاوانـەوە دەفەرمووێـت" :أنـه يوجـب له
اإلمسـاك عـن عيوب النـاس والفكـر فيها،
فإنـه يف شـغل بعيبـه ونفسـه ،وطوىب ملن
شـغله عيبه عـن عيوب النـاس ،وويل ملن
نسى عيبـه وتفرغ لعيـوب النـاس ،فاألَول
عالمـة السـعادة ،والثاين عالمة الشـقاوة"،
واتـە" :ئـەو شـتە وای لێـدەکات دەسـت
لـە عەیبەکانـی خەڵـك و بیرکردنـەوە
لێیـان هەڵگرێـت و وازی لـێ بهێنێـت،
چونکـە ئـەو سـەرقاڵە بـە عەیبەکانـی
خـۆی و نەفسـی خـۆی ،خۆشبەختییــش
بـۆ ئـەو کەسـەی کـە عەیبەکانـی خـۆی
سـەرقاڵی کـردوون لـە عەیبەکانی خەڵك،
واوەیلاش بـۆ ئـەو کەسـەی عەیبەکانـی
خـۆی لەبیـر کـردوون و دەسـتبەتاڵ و
خەریـك بـووە بـە عەیبەکانـی خەڵـك،
جـا یەکەمیـان نیشـانەی بەختەوەرییـە،
دووەمیـش نیشـانەی بەدبەختییـە"
[طريـق الهجرتين].

کـردووە ،وە مـاڵ و سـامانی ئەمـەی
خـواردووە ،خوێنـی ئەمەشـی ڕشـتووە،
وە لەمـەی داوە ،جـا ئـەو کەسـە لـە
چاکەکانـی ئـەوی پێدەدرێـت ،ئـەوەش
لـە چاکەکانـی پێدەدرێـت ،جـا ئەگـەر
چاکەکانـی لەناوچـوون بـەر لـەوەی
ئـەوەی لەسـەری بێـت گەڕاندبێتیـەوە
ئـەوا لـە تاوانەکانیـان دەبـات و فـڕێ
دەدرێنـە سـەر ملی ،ئینجا فـڕێ دەدرێتە
ئاگـرەوە).
محمـد بـن أيب حاتـم الـوراق
دەفەرمووێـت :گوێـم لێبـوو -واتـە لـە
بوخـاری -دەیفەرمـوو" :مـا اغتبـت
أحـدا قـط منـذ علمـت أن الغيبـة تضر
أهلهـا" ،واتـە" :هەرگیـز غەیبەتـی
کەسـم نەکـردووە لەوکاتـەوەی کـە
زانیومـە غەیبـەت زیـان بـە خاوەنەکانی
دەگەیەنێـت" [سير أعلام النبلاء].
• بزانیـت کـە لـە غەیبـەت کردنـی
براکەتـدا سـتەمت لێکـردووە؛ ابـن
سـیرین رحمـه اللـه فەرموویەتـی" :زوڵم
و سـتەمە لـە براکەتـت کـردووە ئەگـەر
هاتـوو باسـی بکـەی بـە نارشینرتیـن
ئـەو شـتانەی کـە لێیـەوە دەزانیـت ،وە
باشرتینەکەشـی لەبیر بکەیـت" [الصمت
البـن أيب الدنيـا].
• هەروەهـا لـە مەجلیسـی پیاوچـاکان
دابنیشـیت و وازبهێنیـت لـە دانیشتن
لەگـەڵ غەیبەتـکاران ،چونکـە چاکـەکان
نەهیـت لێدەکـەن لـە ئەنجامدانـی
حەڕامکـراوەکان لەوانـەش غەیبـەت،
لـە هـەردوو سـەحیحەکە هاتـووە لـە
فەرمـوودەی أيب مـوىس ريض اللـه عنـه،
لـە پێغەمبـەرەوە صلـی اللـه عليه وسـلم
فەرموویەتـی( :مثـل الجليـس الصالـح
والسـوء ،كحامـل املسـك ونافـخ الكير،
فحامـل املسـك :إمـا أن يحذيـك ،وإمـا أن
تبتـاع منه ،وإمـا أن تجد منـه ريحا طيبة،
ونافـخ الكير :إمـا أن يحـرق ثيابـك ،وإمـا
أن تجـد ريحـا خبيثـة) ،واتـە( :منونـەی
هەروەها لە ژیاننامەی
هاوڕێـی چـاك و خـراپ ،وەکـو هەڵگری
پێشینان سەرمەشقامن
میسـك و البـەری خڵتەکانـی ئاسـن وایە،
هەیە
جـا هەڵگـری میسـك :یـان پێـت دەدات،
یـان لێـی دەکڕیـت ،یـان بۆنێکی خۆشـی بـرای موجاهیـدم :بەڕاسـتی لـە پێشـینە

چاکەکانـت سەرمەشـقێکی چاکـت
هەیـە ،هەروەهـا منونەیەکـی بەرزتـرە
کـە شـوێنی بکەویـت؛ ئێمـەش هەندێك
لـە وتەکانیـان بـاس دەکەیـن بـۆت؛
بەڵکـو وتەکانیـان بـە سەرمەشـق
وەربگریـت و هاوشـێوەیان بکەیـت،
شـوێن کردەوەکانیشـیان بکەویـت،
بوخـاری رحمـه اللـه فەرموویەتی :گوێم
لـە باوکـی عاصـم بـوو دەیفەرمـوو:
"منـذ عقلـت أن الغيبـة حـرام مـا اغتبت
أحـدا قـط" ،واتـە" :لـەو ڕۆژەوەی کـە
تێگەیشـتووم غەیبـەت حەڕامـە هەرگیز
غەیبەتـی هیـچ کەسـێکم نەکـردووە"
[سير أعلام النبلاء].
هـەر بۆیـەش -ڕەحمەتـی اللـه ــیان
لێبێـت -بـە کەمـی قسـەیان دەکـرد،
الفضيـل بـن عيـاض رحمـه اللـه
فەرموویەتـی" :كان بعض أصحابنا يحفظ
كالمـه مـن الجمعـة إىل الجمعـة" ،واتـە:
"هەندێـك لـە هاوەاڵمنـان قسـەکانی
خـۆی دەپاراسـت لـە هەینیـەك بـۆ
هەینیەکـەی تـر" [الصمـت].
هەروەهـا الذهبـي لـە ابـن وهـب
ڕیوایەتـی کـردووە کـە فەرموویەتـی:
"نـەزرم کـرد کـە مـن هەرکاتێـك
غەیبەتـی مرۆڤێـك بکـەم ئـەوا ڕۆژێـك
بـەڕۆژوو بـم ،جـا ئەمـە مانـدووی کردم
غەیبەتـم دەکـرد و ڕۆژووم دەگـرت ،جا
نییەتـم هێنـا کـە هەرکاتێـك غەیبەتـی
مرۆڤێـك بکـەم ئەوا درهەمێك ببەخشـم
جـا لـە خۆشەویسـتی درهەمـەکان وازم
لـە غەیبـەت هێنـا"؛ الذهبـي رحمـه الله
دەفەرمووێـت" :زانایـان بـەو شـێوەیە
بـوون -سـوێند بـە اللـه ،-وە هـەر
ئەمەشـە بەرهەمـی زانسـتی بەسـود"
[سير أعلام النبلاء].
بەڵـێ بـرای موسـڵامنم ،بەروبوومـی
زانسـتی بەسـود بریتیـە لـە کـردەوە
و جێبەجـێ کـردن؛ وە نەکەیـت
زانسـتەکەت ببێتـە بـەاڵ بەسـەرتەوە لـە
دونیـا و قیامـەت؛ ئەی پـەروەردگارا لەو
کەسـانە مبانگێڕیـت کـە گـوێ لـە گوتـە
دەگرن و شـوێن باشترینەکەی دەکەون،
والحمـد للـه رب العاملين.

