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  دینه بۆ مه) وسلم  علیه  صلی الله(ر  مبه كۆچی پغه

 تای كۆچكردن ره سه

  صلی الله( ر بهم ، پغه دینه مه  ى ئیسالم له وه پاش بوبوونه 
كۆچكردن   و فرمانی به وه كۆكرده  ككه مه  نی له ھاوه) و سلم علیه

ی  وه كان بۆ ئه مسومانه  م پیه پكردن ، به  دینه و مه ره به
ی تر  نده وه گرن و ئه زانن و ریان لنه كان پیان نه یشییه قوڕه

  تیان بهس ك و دوو دوو ده ك یه نھنی یه  ن به ده ئازاریان نه
ی مسومانان كۆچیان كرد و  ش زۆربه یه و شوه كۆچكردن كرد، به

 . وه مانه  ككه مه  ن له ھاوه  م له كی كه یه ژماره

ك  یه ماوه) و سلم علیه  صلی الله( ر مبه ن پغه دوای كۆچی ھاوه
تی  مۆه وره  كرد تا خوای گه ڕوانی ده و چاوه وه مایه  دینه مه  له

 .بدات كۆچكردنی

) و سلم علیه  صلی الله( ردا مبه ڵ پغه گه له  ش كه  و مسومانانه ئه
  وه یشه ن قوڕه الیه موویان له كرد ھه و كۆچیان نه وه مانه
 .ب نه) لی كرو عه بوبه ئه(نھا دران ته نجه شكه و ئه وه وسنرانه چه

تی بۆ كۆچكردن  زۆر جار مۆه) خوا لی رازیب( كریش بوبه ئه
  له په: وت پی ده) و سلم علیه  صلی الله( ریش مبه خواست، پغه ده
  یه م قسه كریش به بوبه ئه. كت بۆ بنرێ كوو خوا ھاوه به  كه مه
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كر  بووبه ئه  تی، بۆیه ستی خۆیه به مه  یی كه دخۆش بوو، تگه
ستن و  مانگ دایبه ٤ی  كینی دوو وشترو بۆ ماوه  ستا به ھه

 .بۆ كۆچكردن ی كردن ئاماده

 كردا بوبه مای ئه  له

صلى ( ری خوا مبه پغه:  ده) خوا لی رازیب(  خاتوو عائیشه
كر ـ  بوبه مای ئه  ته یه بوو جارك نه رۆژ نه) وسلم  علیه  الله

تی  مۆه  وره ی خوای گه و رۆژه تا ئه یانی ـ ، ھه یان به  ئواره
  صلى الله( ر مبه بكات، پغهكۆچ   دینه و مه ره به  ریدا مبه پغه
رگیز  ھه  ڕۆدا ھات كه رمای نیوه گه  له  و رۆژه ئه) و سلم علیه

  صلی الله( ر مبه ھاتنی پغه: كر وتی بوبه ھات، ئه ده دا نه وكاته له
، پاشان  شتك ڕوویداوه  دیاره  نییه  دا ب ھۆ م كاته له) و سلم علیه
  وره خواى گه: دانیشت و وتی )و سلم علیه  صلی الله( ر مبه پغه
  ی؟ خاتوو عائیشه كه كۆچكردن پداوم، ئایا ھاوڕیم ده  تی به مۆه

  و رۆژه گری تا ئه خۆشیدا ده  س له مزانی بوو كه خوا نه  به:  ده
كر  بوبه گریان كرد، ئه  ستی به خۆشیدا ده  كرم بینی له بوبه ئه

مان دوو وخم  ردنهم كۆچك ری خوا بۆ ئه مبه ی پغه ئه: وتی
كرێ گرت تا   یان به) عبدالله بن اریقط(، پاشان  كردووه ئاماده

 .چاوساغییان بكاو ڕگایان پیشانبدا
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  دینه بۆ مه) و سلم علیه  صلی الله( ر مبه كۆچی پغه

و  علیه  صلی الله( ر مبه پغه  رمانیدا به وك فه شه  وره خوای گه
و  علیه  صلی الله( ریش مبه ، پغهكۆچ بكات  دینه تا بۆ مه) سلم
كان  وێ تا كافره یدا بخه جگاكه  له  ئاگاداركرد كه) لی عه) (سلم

ھا  روه ، ھه نووستووه  وه ماه  و له ده ممه موحه  وه وابزانن ئه
كی دوای رۆیشتنی  كانی خه ته ئامانه  راشیسپارد كه

  ـ چونكه  كانی نه وهخا  وه به بداته) و سلم علیه  صلی الله(ر مبه پغه
تیان الى  كی ئامانه خه  ستپاكی زۆر له مینی و ده ر ئه به له

ـ ، ئه) و سلم علیه  صلی الله( ر مبه پغه لی خۆیشی  وسا عه دانابوو 
 .دینه كۆچ بكات بۆ مه

كرو  بوبه چوو بۆ مای ئه) و سلم علیه  صلی الله(ر مبه پاشان پغه
تا بۆ رێ ونكردن و  ره ن و سه بیاریاندا كۆچبكه  ووه له

) ثور( وتی شكه و ئه ره كان به یشییه قوڕه  له  وه خۆشاردنه
 .وتن ڕكه به

  كرد، كه ریان ده مبه وام چاودریی مای پغه رده كان به یشییه قوڕه
و  علیه  صلی الله(ر مبه مای پغه  لی له ى عه كه یانییه بینییان به

كوا : لییان پرسی عه  ان سوڕماو لهری سه  وه ره ده  ھاته) سلم
كر،  بوبه نازانم، پاشان چوون بۆ مای ئه: ویش وتی د؟ ئه ممه موحه

ی كچی )أسماء( ، پرسیاریان له وێ نییه ویش له بینییان ئه
نازانم، ئیتر : ویش وتی د؟ ئه ممه كوا باوكت و موحه: كر كرد بوبه ئه
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سماءداو  ئه  وندی لهكی ت یه قازله ییدا شه توڕه  ھل له بوجه ئه
 .ڕاند گوێ په  ی له كه گواره

ی كوڕی )عبدالله(پش كۆچكردن) خوا لی رازیب(كر بوبه ئه
واڵ بب و  كانا گوبیستی ھه یشییه ناو قوڕه رۆژ له  راسپاردبوو به

كان چیب بۆیان بھن،  واه ئواران بت بۆ الیان و ھه
رۆژ   به  ئاگاداركرد كه ی شوانی خۆی) عامر بن فھیره( ھا روه ھه

بۆ   كه وته شكه ئه  ی ببات بۆ الی كه شوانیی بكات و ئواران رانه
ببات و   شون پی عبدالله دا  به  كه شیر دۆشین، دوایش رانه

دا  كه وته و شكه ناو ئه رۆژ له ٣  م جۆره ، به وه شون پی بكوژنته
وه،  كره بوبه ئه  به شدا مارك دای وته شكه و ئه ر له ، ھه وه مانه
  له  ھری ماره و ژه واری ئه شونه:  ت ده) خوا لی رازیب(ر عومه

خوا لی (ھۆی مردنی  و بووه وه ڕایه كر گه بوبه رگدا بۆ ئه مه  ره سه
رازیب.( 

 )و سلم علیه  صلی الله( ردا مبه شون پغه  ڕان به گه

ستیان  ده  كر له بوبه رو ئه مبه كان زانییان پغه یشییه كاتك قوڕه
  ڕان، به گه  وتنه شونیاندا كه ترسییان لنیشت و به ربازبوون مه ده
ناردن، بیاركیشیان  شوندا ده  كیان به كیشدا خه موو الیه ھه
ستگیریان  بتوان ده  ب كه سه و كه تی ئه وشتر خه ١٠٠ركرد ده

رۆیشتن  واریاندا  شونه  كافران به  ندێ له بكات یان بیانكوژێ، ھه
می  ر ده به  چوونه ڕین و  كه دا تپه وته شكه الی ئه و به
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كری پاراست،  بوبه رو ئه مبه پغه  وره م خوای گه ، به كه وته شكه ئه
و  علیه  صلی الله( ر مبه تاو پغه له) خوا لی رازیب(كر بوبه ئه

: وت ری مبه پغه  م دایگرت و به ترسی لنیشت و خه مه) سلم
. بینن ئه  ئمه  ن یری قاچی خۆیان بكه ر بتو سه گه ئه

خوامان   ترسه مه: پی وت) و سلم علیه  صلی الله( ریش مبه پغه
میان  سیه  وره س خوای گه ی دوو كه رباره ده  ، رات چۆنه ه گه له

 بت؟

  كان ب ھیوابوون له یشییه ی قوڕه وه مدا دوای ئه رۆژی سیه  له
ھات   وه وشتره ٣  ی چاوساغی ڕگایان به )عبدالله(یان،  وه دۆزینه

یاندا ھات  گه كریش له بوبه ی شوانی ئه)عامر(ھا  روه بۆ الیان، ھه
سواری   وه كره بوبه دوای ئه  تیان بكات و له یانا خزمه كه كۆچه  تا له

ڵ  گه له) و سلم علیه  صلی الله(ری خوا مبه بوو، پغه  كه وشتره
  ردا به  كی كۆنی كوره ڕگایه  و عامردا به  كرو عبدالله بوبه ئه

  وه به ككه خۆرئاوای مه  له  دینه و مه ره به  زایی عبدالله شاره
و  ریش ئه مبه نی پغه مه وتن، ته ڕكه به  ریای سووردا ناری ده كه

 .ساڵ بوو ٥٣  كاته

 

 )و سلم علیه  صلی الله( ر مبه پاراستنی خوا بۆ پغه
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  ، له وه ڕایه گه ئه  ككه ر بۆ مه فه سه  یشی بئاگا له اوكی قوڕهپی
بۆ   وه ڕایه گه  رو ھاوڕیانی، كه مبه پغه  وت به كه ردا چاوی

ند  ریادا تارمایی چه رۆخی ده  من له: وای زانی وتی و ھه ككه مه
دو ھاوڕكانی بوون  ممه ڕین، وابزانم موحه په سكم بینی تئه كه
) سراقة بن مالك(ناوی  ك به كابرایه. ڕۆیشتن ئه) یثرب( و ره به

م بۆ  وان بن، به ئه  كه  وه دییه  وته و كهبو  یه م قسه گوی له
  چ به سیتر نه نھا بۆ خۆی ب و كه ته  كه خششه ی به وه ئه

كداركردو سواری  و خۆی چه وه بۆ ماه  وه ڕایه گه  نھنی  دوایاندا به
كابرا باسی كرد   دا كه و ڕگایه شونیاندا به  ی بوو، به كه وخه

 .وت ڕێ كه به

م  و ڕوویان دت به ره به  و ھاوڕیانی بینییان سووراقهر مبه پغه
  ی خست و له ی گالو سووراقه كه لیان، وخه  وه نزیك بووه  كه
  یش ئاگای له ی قوڕه كه تاو پاداشته له  وزاندی، سووراقه ویدا گه زه

ی و  كه كوتانی وخه  وته خرا جاركیتر كه  مابوو بۆیه خۆی نه
  ی سووراقه كه یان وخه مجاره م ئه ن رۆیشت، بهو ڕوویا ره به

جۆرك   ی به ویداو سووراقه زه ژنۆی چوو به تا ئه خراپتر گالو ھه
و  وی بسووده زانی ھه  ریك بوو ملی بشكت، سووراقه فدا خه

ر  ھه  مانه رۆژك دت ئه  كه  وه دیشیه  وته ، كه یه موعجیزه  مه ئه
ریش  مبه كی لكردن، پغه یه تنامه مانه داوای ئا  ون بۆیه كه رده سه

ڕگا   و له وه ڕایه گه  فرمانی كرد بۆی بنووسن و دایان، سووراقه
 . وه یگانه شوانن و ده ری ل ده بوو سه س ده ركه تووشی ھه
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 مژووی ئیسالمدا  وت له م مزگه كه یه

(  یشتنه رو ھاوڕیانی گه مبه رۆیشتن پغه  ند رۆژك له پاش چه
  به  ه ھاوه  ك له ، كۆمه دووره  وه دینه مه  میل له ٦  كه) قوباء
ری خوا  مبه وێ پشوازییان لكردو پغه له  وه كه چه  كانیش به ڕزه

 . وه قوباء مایه  له) عمر بن عوف(رۆژ له میوانداری ھۆزی ٤

وتی  گهم مز كه یه) و سلم علیه  صلی الله(ر مبه دا پغه یه م ماوه له
وتی  وتی قوباء یان مزگه مزگه(ناونرا  ئیسالمدا دروست كرد كه  له
و  ره به) خوا لی رازیب(لی شدا عه یه م ماوه ر له ، ھه)قوا ته
 .جھشت ی به ككه كۆچیكردو مه  دینه مه

 )یثرب(  دینه مه  گاته ر ده مبه پغه

رێ   وته كه  ینهد و مه ره به) و سلم علیه  صلی الله( ر مبه پاشان پغه
یری  سه  وه خۆشییه و به وه ره ده  موو ھاتبوونه كی ناو شار ھه و خه
ن ماك داوایان  موو خاوه كرد، ھه ویستیان ده ری خۆشه مبه پغه

ری  مبه م پغه وان، به میوانی ئه  ببته  كرد كه ر ده مبه پغه  له
وت  بیاریدا مزگه س و مای كه  چووه نه) و سلم علیه  صلی الله(خوا

و  دا ب، بۆ ئه و جیه ر له شی ھه كه ن و ماه دروست بكه
أبو ایوب (م مای رده به  وتبووه كه  ش شونك كه سته به مه
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: وتی) و سلم علیه  صلی الله(ریش مبه بژردرا، پغه ھه) األنصاری
 .ب وت و جگامان ده مزگه  مه وێ ئه ر خوا بیه گه ئه

كی زۆر  یه شوه  وتیان دروست كرد به نی مزگه ھاوهرو  مبه پغه
ری  ردو خشت دروستكردو سه به  شیان له كه ھا ماه روه ساكار، ھه

ش  یه و ماوه ئه. دارخورما گرت  لكه په  شیان به كه قفه سه
و  وه یوب مایه بو ئه مای ئه  له) و سلم علیه  صلی الله(ر مبه پغه

 .و بوو میوانی ئه

ی كوڕی  یداو عبدالله كه شون خزانه  ر ناردی به مبه غهپاشان پ
كر دا ھنا بۆ  بوبه كانی ئه ڵ مناه گه موویانی له كر ھه بوبه ئه
ی  كه مرده  ب كه ر نه مبه بی كچی پغه ینه نھا زه ، ته دینه مه
 . وه یدایه یھشت و نه نه

 تی ئیسالمی برایه

بوون،  ك ھه و كۆمه ند تیره چه  دینه مه  تای كۆچدا له ره سه  له
  مسومان ببوون و له  بوون كه  دینه ی مه كه و خه ئه: كان پشتیوانه
ك پكھاتبوون،  یه ی دوژمن به’ج زره وس و خه ی ئه دوو تیره

نھنی بۆ  به  بوون كه  ككه ی مه و مسومانانه ئه: كانیش رییه كۆچه
و  ج مابو دا به ككه مه  هل  بوو رچیشیان ھه و ھه ھاتبوون  دینه مه

ك  یه ند تیره چه: كانیش كه وتبوون، جوله ژار كه موو ھه ھه  بۆیه
( ھا روه ك بوون ھه نزیكی یه  كه)  بنو قریظه(و)بنو قینقاع(بوون 
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، )ر یبه خه(كانی كه جوله  و دینه باكووری مه  له) بنو نضیر
ھشتا مسومان   بوون كه  دینه ی مه كه و خه ئه: كانیش رسته بتپه

  م باره ر ئه مبه بوو پغه ده  بۆیه.  وه كافری مابوونه  بوون و به نه
كگرتوو  كی یه و كۆمه ی ركبخستایه دینه ی شاری مه یه وازه ڕته په

كان  رییه م كاركیش چاكردنی حای كۆچه كه دروست بكات، یه
 .بوو

بریتی   یسالمی كهكی ئ تیه زراندنی برایه دامه  ستا به ر ھه مبه پغه
  بوونه ری و مسومانكی پشتیوان ده ی مسومانكی كۆچه وه بوو له
می  كه سای یه  ش له تییه م برایه كاندا، ئه موو بواره ھه  برا له

 ٤٥پیاودا  ٩٠نوان   تا له ره سه) أنس بن مالك( مای  كۆچیدا له
ما  سك نه هزرا، تا وای لھات ھیچ ك پشتیواندا دامه ٤٥ری و  كۆچه

 .ك برای یه  یكردبن به ری خوا نه مبه پغه  یه ره م دوو به له

چ  یاڵ ده خه  زیاتر له  تییه م برایه پشوازیكردنی پشتیوانان له
  یشته گه) عبدالرحمن بن عوف(كاتك  ڕاستی، بۆ نموونه  ك له وه
ان نو  تی خسته برایه) و سلم علیه  صلی الله(ر مبه ، پغه دینه مه
ى ) عبدالرحمن( عد به ، سه  وه یه) سعد بن الربیع األنصاری( و و  ئه
م  كه ندترم، ماه مه وه كان ده ره ده موو یاریده ھه  برا من له: وت
  یه شكی، دوو ژنیشم ھه مان به كه ریه ھه  وه، شه دوو به  م به كه ده
: وتی م، عبدالرحمن قی بده با ته  ده كامیانت به  یریانكه سه

تان  كه ، بازاڕه وه ماڵ و خزانته  ت بخاته كه ره ڕو به فه  وره خوای گه
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كین و   ستی كرد به وانیش بازاڕیان پیشانداو ده ؟ ئه كویه  له
 .پشتیوانان ھنا  ند بوو، دواتر ژنكیشی له مه وه فرۆشتن و ده

وی  زه  لهن  ھاوه  لی و زۆریتر له رو عه كرو عومه بوبه ھا ئه روه ھه
ر  سه ویست به یان ده كردو نه كاندا كشتوكایان ده ییه دینه مه
 .بژین  وه كه خه

ك بخات و گیروگرفتی  كان یه ری خوا توانی ده مبه پغه  م پیه به
ڕدارانا  ناو باوه له  كی ب ونه تییه كیه ر بكاو یه سه ئابووری چاره

نكبھمانه. پكانیش  یوانهكان و پشت رییه كۆچه  مسو
قورئاندا   له  تی و جوامری تۆماركرد كه ردایه مه  كیان له یه ڕه الپه

  تایه تا ھه تیدا ھه مژووی مرۆڤایه  ش له وه و به ی پكراوه ئاماژه
 . وه منته ده

 كه ڵ جووله گه یمان له په

نوان   یمانكی له په) و سلم علیه  صلی الله(ر مبه پاشان پغه
تی نوان  كیه ش زیاتر یه وه ست به كاندا به كه و جولهمسومانان 

 .كگرتوو تی یه ك میلله یه  سپاو بوونه مسومانان چه

ر توانی  مبه تی نوان مسومانان پغه كیه یه  و به یمانه م په به
  ھ و مسومانان به ڕوشۆڕ نه و شه وه ئارام بكاته  دینه باری مه
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ج بھنن و  یان به كه كانی ئایینه هركان ب ترس ئه دنیایی و به
 .ترسن شیان نه كه ڕه ڕۆژی بیروباوه پاشه  له
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