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وە سەر بە هیچ گروپ و الیەنێکى حیزبى نیە.

ماڵپەری بەهەشت
ئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆى:
 .1شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،
ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و
سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.
 .2پاک کردنەوەى بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان ،لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و
تاوان.
 .3پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان.
 .4وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و
هەڵبەسرتاوەکان.
 .5پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و
نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب.
ئامانجمان:
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت
لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو
شتانەی كە نامۆن بە ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و
نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و
گەشەی كۆمەاڵیەتی.
خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت  ،وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان
وچاک بەو شێوەیەیی کەخۆت لێی ڕازیت.
ستافى ماڵپەڕى بەهەشت
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إن احلــم َـد هللِ ََنـمـ ُده ون ـس ـتـعـِـينـه ونـسـتَـ ْغـفـِره ونـعوذُ ابهللِ مـِـن شــروِر أنفـ ِـسـنَا وسـيـِئَ ِ
ات
ْ َ ُ َ ْ َ ُُ َ ْ ُُ َُ
َ
ُ
َّ َ ْ
ُُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ي لـَهُ ،وأشـْهـَ ُد أن الَّ إلَهَ
أعـْ َمـالـنـَا مـَن يَـ ْهده هللاُ فال م ـُضـ َّـل لـَهُ ومـَـن ي ـُضـْلـ ْل فـَال هـَاد َ
يك لـَهُ وأشـْهـَ ُد أن ُُمـَ َّـمـداً ع ـَبـْ ُـدهُ َوَرسـُولـُهُ.
إالَّ هللاَ َوحـْ َدهُ الَ ش ـَ ِر َ

َّ ِ
اَّللَ َح َّق تُـ َقاتِِه َوَال َتَُوتُ َّن إَِّال َوأَنْـتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن ] [ آل
ين آَ َمنُوا اتَّـ ُقوا َّ
[ ََي أَيـُّ َها الذ َ
عمران. ]102:
َّ ِ
س وِ
ِ
ث
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْنـ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َّاس اتَّـ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نـَ ْف ٍ َ
[ ََي أَيـُّ َها الن ُ
اَّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم
اَّللَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َن بِِه َو ْاْل َْر َح َام إِ َّن َّ
ِمْنـ ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًريا َونِ َساءً َواتَّـ ُقوا َّ
َرقِيبًا] [النساء]1:
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَـ ْغ ِف ْر
ين آَ َمنُوا اتَّـ ُقوا َّ
اَّللَ َوقُولُوا قَـ ْوًال َس ِد ً
يدا ( * ) يُ ْ
[ ََي أَيـُّ َها الذ َ
ِ
يما] [اْلحزاب70 :ـ.]71
لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد فَ َاز فَـ ْوًزا َعظ ً
أمـَّـا ب ـَعـْـد ،

ِ ِ ِ
فـَ َّ
اب هللاِ َوخـَيـُْر اهلـَ ْدي
إن أصـْ َد َق احلَـديث ك ـتـَ ُ
َوسـَلَّـمَ ،وشـََّر اْلمـُوِر مـُحـْ َدثـَاتـُهـَا وكـُلَّ مـُحـْ َدثـٍَة
ضـَالَلـٍَة فـِي النـَّـار .

1

هـ ْدي مـحـمـَّ ٍد صـلَّـى هللا علـي ِه ِ
وآليه
َ ُ َ َْ
َ ُ َُ
بـِ ْدعـٍَة  ،وكـُ َّل ب ـِ ْدعـٍَة ضـَالَلـٍَة َ ،وُكلَّ
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[وُُِي ُّل َهلم الطَّيِب ِ
ث]
ات َوُُيَ ِرُم َعلَْي ِه ُم ا ْْلَبَائِ َ
َ ُُ َ
[ شتة ثاكةكانيان بؤ حةآلأل دةكات و شتة ثيسةكانيان ليَ حةرام دةكات]
ِ ِ
يما]
[ َوَال تَـ ْقتُـلُوا أَنْـ ُف َس ُك ْم إِ َّن َّ
اَّللَ َكا َن ب ُك ْم َرح ً
[نةكةن خؤتان بكوذن ]
ِ
َّهلُ َك ِة]
[ َوَال تُـ ْل ُقوا ِِبَيْدي ُك ْم إِ ََل التـ ْ
[ بةدةسيت خؤتان خؤتان بةرةو تياضون مةبةن ]
موسولَماناني خؤشةويست! موسولَماني تةواو ئيمانداري رِاست لةطةلَ خوادا،
كةسانيَكن كة طويَيان لة ئةمري خواو ئةةمري ثيَةةمةةةر بةوو(صلى هلل لىهل
ولى آل وسىم) ،طويَرِايةلَي بكةن ،ئةوة بةلَطةي ئيمانيَيت بةة خةوا ،بةلَطةةي
ئيمانيَيت بة ثيَةةمةةر(صى هلل لىه ولى آل وسىم) وة بةلَطةي ئيمانيَيت بة
فةةةرمودةكاني ثيَةةمةةةةر(صللى هلل لىهل ولىل آلل وسللىم) .بةةةآلم ئةةةوةي
ئةيةيسيَت و ليَي تيَئةطات و كردةوةي ثيَناكةات ،بةيَ طومةان ئةةوة كةسةيَكة
رِاست ناكات لةطةلَ شةرعي خوادا ،خةواي طةةورةو ميةرةبةان لةة زؤر ئايةةتي
قورئاندا باس لة سةيةةتةكاني ثيَةةمةةةر دةكةات(صلى هلل لىهل ولىل آلل
وسللىم) ئةةةو سةةيةةتةي كةةة خةةواي طةةةورةو ميةرةبةةان باسةةي دةكةةات و
2
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مةبةستمانة ئةمرِؤ باسي بكةين [وُُِي ُّل َهلـم الطَّيِبـ ِ
ات] ئةوةي كةوا ثاك بيَت لة
َ ُُ َ

شةرعي خةوادا ،ئةوانةةك كةةوا لةسةةر ثةاكيَيت ئيسةنم مةابن ،ئةوانةةي كةة

عةقلَيان لة دةست نةدابيَت ،ئةوةي ثاكة بةاليانةوة ضاكة.
ـث] ئةوةشةةي كةةةوا ثيسةةة ،زيةةان بةخشةةة ثيَةةمةةةةري
[ َوُُيَـ ِـرُم َعلَـ ْـي ِه ُم ا ْْلَبَائـِ َ

خةوا(صى هلل لىه ولىل آلل وسلىم) شةةرعي خةواي طةيانةدووة كةة ئةةوة
ـث] واتةا ( مـا اسـت بثه
حةرامة ،خؤتاني ليَ بةةدور بطةرنَ [ ،وُُيَ ِـرُم َعلَ ْـي ِه ُم ا ْْلَبَائِ َ
الشرع ) ئةوةي كة شةرعي خوا بةثيسي بزانيَت ،ئةوةي كةوا ثاكة لة خواردن
لة خواردنةةوة لةة قسةة لةة كةردةوة نيكةاحي شةةرعي ،ئةةوة خةواي طةةورة
حةةةآللَي كةةردووة ،ئةوةيشةةي كةةةوا ثيسةةة خةةواردن بيَةةت خواردنةةةوة بيَةةت،
هةرقسةو كرداريَكي ثيس ،ئةوا خواي طةورةو ميةرةبان حةرامي كردووة ،وة
ثيَةةمةةر(صى هلل لىه ولى آل وسىم) بة ثيسي داناوة ،جا لةةو ثيسةانة،
لةو حةرامانة بريتيية لة جطةرةكيَشان.
بة ئوميَدي خواي طةورةو ميةرةبان ئةوانةي كة توك بوون لة تةمةنةدارةكان
دواي بيستين ئةم رِاستيية لة شةرعي خواو لة زانسيت طـ دا ،تةوبة بكةن و
بطةرِيَنةوة بؤ الي خوا.
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ئامؤذطاريشة بؤ طةجنةكامنان ئةوانةي كةوا تازة ثيَدةطةن ،ئةةو جوانيَتيةةي
خؤت ناشرين مةكة ،ثاكوخاويَين خؤت رِاطرة ،ضونكة ثيَةةمةةرةكةمان(صى
هلل لىه ولى آل وسىم) بةردةوام ثاكوخاويَن بووة لةة ثؤشةاكيدا بةةردةوام
ثيَةةمةةري خوا (صى هلل لىه ولى آل وسىم) بؤني خؤشي بةكار هيَناوة.
ث]
لة وانةي كةوا ثيسة حةرامة بريتية لة جطةرةكيَشان [ َوُُيَ ِرُم َعلَْي ِه ُم ا ْْلَبَائِ َ

جطةرةكيَشان لة ثيسةكانة زيان بةخشة بؤ هةموو مرؤظيَك ،ئةو بؤنة ثيسةي
كة ئةوةي فيَر نةبوبيَت ضةند بيَ تاقاتة ثيَي!.
ثيَةةمةةري خوا(صى هلل لىه ولى آل وسىم) نةهي دةكرد دةيةةرموو لة
كاتيَكدا ئيَوةي موسولَمان ديَن بؤ مزطةوت (ثياز يان سري) مةخؤن ،كة
حةآللَيشة بةآلم بؤ ئةو شويَنة بؤ ناو ئةو كؤرِة نابيَت بيان خؤيت! ئةطةر
خواردت طوناه باريت .ئيمامي عومةر رِةزاي خواي ليَةيَت ئةوانةي(ثياز و
سرييان خبوارداية) دةريدةكردن بؤ بةقيع ،نةك نزيكي مزطةوت بةنةوة.
ث].
[ َوُُيَ ِرُم َعلَْي ِه ُم ا ْْلَبَائِ َ
ِ
َّهلُ َك ِة]( ،بة دةسيت
وة خواي طةورة دةفةرمويَتَ [ :وَال تـُ ْل ُقوا ِِبَيْدي ُك ْم إِ ََل التـ ْ
خؤتان خؤتان بةرةو تياضون مةبةن) تياضون ئةوةية ئةوةي كةوا فةرز بيَت
جيَةةجيَي نةكةيت وة ئةوةي حةرامة بيكةيت ئةوة (تالوكةية) .بيَ طومان
4
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جطةرةكيَشانيش لةناوضونة ،بةدةسيت خؤت خؤت بةرةو تياضون دةبةيت،
ئةو نةخؤشية كوشندانةي كة هةيةتي كة توك دةبيَت و هةموتان دةزانن
نةخؤشي (سرطان) شيَرثةجنة ،ثارةيةكي زؤر سةرف دةكةيت كة توشي ئةو
نةخؤشيية بويت ،بؤ ئةو وآلت و بؤئةم وآلت ،خةمي خؤت خبؤ ثيَش ئةوةي
مالَت بةزايةبدةيتَ [ ،وَال تَـ ْقتُـلُوا أَنْـ ُف َس ُك ْم] خواي طةورةو ميةرةبان
دةفةرمويَت خؤتان مةكوذن ،جطةرةكيَشانيش وردةوردة بةرةو كوشنت و
تياضونة ،دةبيَت ئاطات ليَةيَت ،سةر دةكيَشيَت بؤ مردن بةآلم مردنيَكي
لةسةر خؤ وردةوردة بة هؤي ئةو ماددة ثيسةي كة تيَيداية كة بريتية لة
(نيكؤتن).
ئةوانةي كةوا فيَربوون بةهؤي ئةو ماددةيةوة دةلَيَن بؤمان تةرك ناكريَت،
مةشروب خؤريَكيش هةروا دةلَيَت ،دةلَيَت بؤم تةرك ناكريَت ،كةواتة
ماددةيةكي تيَداية خةلَك بةرةو سةرخؤشي دةبات ،خةلَكي وا ليَدةكات
بةسةر نةفسي خؤيدا زالَ نةبيَت.
ِ ِ
ِ
ِِ
ين َكانُوا إِ ْخ َوا َن
خواي طةورة دةفةرمويَتَ [ :وال تُـبَذ ْر تَـْبذ ًيرا (*) إ َّن الْ ُمبَذر َ
الشَّي ِ
اط ِ
ي] ئةطةر ديناريَكيش بيَت لة حةرامدا سةريف بكةيت (تبذير)ة  ،هةمو
َ

مالَت لة حةآللَدا سةرف بكةيت ئيسراف نيية! بةآلم يةك دينار لة حةرامدا
سةرف بكةيت (تبذير)ة ،ئةوانةك كةوا تةبزير دةكةن واتا مالَيان لة حةرامدا
5
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سةرف دةكةن ئةوانة وةك شةياتين وان ،لة خراثةكاريدا ثيَش هةمووكةس
زيان بة خؤيان دةطةيةنن ،وةكو ضؤن شةيتان زياني بة خؤي طةياند ،ثاشان
زيان بة خةلَك دةطةيةنيَت بة بآلوكردنةوةي فةساد لةناو خةلَكدا ئةوةك
سيةةتي شةيان بوو ،ئةوةيش تةوبةي ليَ نةكات لة رِؤذي قيامةتدا لةطةلَ
ِ ِ
ِ
ِِ
ين َكانُوا إِ ْخ َوا َن
شةيتاندا لة ناو ئاطردا دةبيَتَ [ ،وال تُـبَذ ْر تَـْبذ ًيرا (*) إ َّن الْ ُمبَذر َ
الشَّي ِ
اط ِ
ي].
َ
ئةو ثارةيةك كة جطةرةي ثيَ دةكرِيت حةرامة ،وة ئةو كةسابةتةك كة
بريتية لة كرِين و فرؤشنت بة جطةرةوة حةرامة ،هةرهةموي لةسةرةتاي
تؤوةكةيةوة هةتاوةكو دةطاتة سةر ،هةر هةموي حةرامة ،ثيَةةمةةر(صى هلل
لىه ولى آل وسىم) فةرمويةتي (ال ضرر وال ضرار) واتا دروست نيية بؤ هيض
كةسيَك زيان لة خؤي بدات ،جا ئيرت مةبةستت بيَت يان مةبةستت نةبيَت (و
الضرار) وةدروستيش نيية بة ئةنقةست زيان بة خةلَكي بطةيةنيت ،بيَ
طومان ئةوةي كةوا جطةرة دةكيَشيَت ثيَش هةموو كةس زيان بةخؤي
دةطةيةنيَت ،ثاشان بةمةبةستةوة دةزانيَت كة ئةو جطةرةكيَشانةي لةو
شويَنةدا ئةو خةلَكة نارِةحةت دةكات كة لةطةلَ ئةودا دانيشتون كةواتة
مةبةستيَيت ئةو خةلَكة نارِةحةت بكات و زياني ثيَ بطةيةنيَت و نارِةحةتي
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بكات ،ئةوة فةرمودةي صةحيحي ثيَةةمةةر(صى هلل لىه ولى آل وسىم)
لة (صحيح اجلامع .)6835
جطةرةكيَشان زيان طةياندنة بةخؤت ،زيان طةياندنة بةخيَزانت ،بةمندالَت بة
رِةفيق و برادةرت ،بةتايةةتي ئةطةر لةشويَنيَكي طشتيدا بيَت يان لة ناو
ثاسيَكدا يان لة ذوريَكدا .بة داخةوة زؤر جار دةبينني لة شويَنة طشتييةكاندا
نوسراوة (جطةرةكيشان قةدةغةية)

كةضي ئةوانةي كة كارمةندن

لةوشويَنةدا خؤيان جطةرة دةكيَشن ،لة ثشيت سةريَوة نوسراوة
(جطةرةكيشان قةدةغةية).
بةوةك هةلَنةخةلَةتيَن كة مامؤستايةكي ئايين جطةرةبكيَشيَت يان دكتؤريَك
جطةرةبكيَشيَت ،بةوةهةلَمةخةلَةتيَن.
ب
وة ثيَةةمةةري خوا(صى هلل لىه ولى آل وسىم) فةرمويةتي ( َوَم ْن َش ِر َ
ُسما فَـ َقتَ َل نـَ ْف َسهُ فَـ ُه َو يَـتَ َح َّساهُ ِِف ََن ِر َج َهن ََّم َخالِ ًدا ُُمَلَّ ًدا فِ َيها أَبَ ًدا)(()1رواه مسلم) ئةو

جطةرةكيَشانة زةهرة نيكؤتني لةو ماددانةية كة زةهري تيَداية ،كةواتة
دةبيتة هؤي كوشتين خؤت ،بةكيَشاني ئةو ماددانةي كة زةهراوين نةفسي
خؤت لةناو دةبةيت ،خؤت دةكوذيت ،لةرِؤذي قيامةتدا خواي طةورة بةوة

1

بةم شيَوانةك دةخويَندريَتةوة (سَماً  ،سِماً).
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سزات دةدات لةناو ئاطري جةهةمندا ثةنا بةخوا .جطةرةكيَش وردةوردة
خؤي بةرةو تياضون دةبات زوبيَت يان درةنط.
وة ثيَةةمةةري خوا(صى هلل لىه ولى آل وسىم) فةرمويةتيَ ( :م ْن َكا َن
يـ ْؤِمن ِاب ََّّللِ والْيـوِم ِ
اآلخ ِر فَالَ يـُ ْؤِذى َج َارهُ) (رواه مسلم) (هةركةسيَك برِواي بة خواو
َ َْ
ُ ُ
رِؤذي دوايي هةية با ئازاري دراوسيَكةي نةدات ) ،ئةو هةموو دوكةلَة دةكةيت
بةسةريدا! كةي ئةوة سيةةتي ئينسانيَكي موسولَمانة؟ كة طويَرِايةلَي شةرعي
خوابيَت ،نابيَت وابيَت.
ول
وة ثيَةةمةةري خوا(صى هلل لىه ولى آل وسىم) فةرمويةتي( :الَ تَـ ُز ُ
ِِ
ٍ
ِ ِ
يما أَفْـنَاهُ َو َع ْن ِع ْل ِم ِه َما فَـ َع َل بِِه َو َع ْن َمالِِه
قَ َد َما َعْبد يَـ ْوَم الْقيَ َامة َح ََّّت يُ ْسأ ََل َع ْن عُ ُم ِره ف َ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
يما أَبْالَهُ)( رواه الرتمذي) لة رِؤذي
يما أَنْـ َف َقهُ َو َع ْن ج ْسمه ف َ
م ْن أَيْ َن ا ْكتَ َسبَهُ َوف َ
قيامةتدا كة خواي طةورةو ميةرةبان زيندومان دةكاتةوة ،لةشويَين خؤمان
ناجولَيَن (تاكو ضوار ثرسيارمان ليَ نةكريَت) لةو ثرسيارانةي كةوا ليَمان
دةكريَت :ئةو مالَةي ضؤن ثةيداكرد؟ بازرطاني بة جطةرةوة كرد .مالَةكةي لة
ضيدا سةرف كرد؟ جطةرةي ثيَ كرِي .الشةي توشي ض دةرديَك كرد؟
سةرةتان .بةهؤي ضييةوة؟ هؤكاري سةرةكي جطةرةكيَشان.
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ئينساني موسولَمان هةتاوةكو الشةي ساغ بيَت وة تةمةني دريَذبيَت لةسةر
خيَر باشةبؤي ،بؤ الشةي خؤت دةفةوتيَنيت؟ بؤ خؤت توشي ئةو هةموو
دةردة دةكةيت؟ بةهؤي حةراميَكةوة كة جطةرةكيَشانة؟ حةزناكةيت
تةمةنت دريَذبيَت لةسةر خيَر؟ حةز ناكةيت الشةت ساغ بيَت هةتاوةكو
بتوانيت بةوالشةساغةت كةخوا ثيَي داويت زياتر عيةادةتي خوا ئةجنام
بدةيت؟ هةموو ئينسانيَكي ذير ثيَي خؤشة .دةي حةقي بدة ئةو الشةت
حةقي بةسةرتةوة هةية!
كةواتة ثرسياردةكريَت ،ئةوانة ئايةت ،ئةوة حةديسي ثيَةةمةةر(صى هلل
لىه ولى آل وسىم)  ،ئةوة قسةي زانايان:
لةوانة حةنةفيةكان :لة كتيَيب (الدر امل تار) كة باسي توتن دةكات
دةفةرمويَت( :وهو حرام) حةرامة ،شويَن كةوتواني ئيمامي شافعي لة كتيَيب (
بغية املسرتشدين ) دةفةرمويَت (ُيرم بيع التنباك) دةفةرمويَت(:كرِين و فرؤشنت
بة جطةرةوة حةرامة) ،حةنةةليةكان :هةمويان يةك رِةئن لةسةر حةراميَيت
جطةرة بة تايةةت (الشيخ عبدهللا بن الشيح) (حترمي التنت) دةفةرمويَت جطةرة
حةرامة .مالك يةكان( :الشيخ خالد بن امحد ) (الجيوز إمامة من يشرب التنباك
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واالستجار به) واتا دروست نيية كةسيَكي جطةرةكيَش بةيَت بة ثيَشنويَذ،
هةروةها دروست نيية كرِين و فرؤشنت ثيَيةوة.
وة حةراميَيت شتيَكي رِوون و ئاشكراية ،لةبةر ئةوةي ئةوسيةةتة ئةطةر
تائيَستا بةخؤي نةزانيوة باضاك بزانيَت بةو سيةةتة كة جطةرةكيَشان و
حةراميَكة سيةةتيَك ئةداتة ثالَ خؤي ثيَي ناخؤشة بةآلم حةقيقةت دةبيَت
بطوتريَت ،كة ئةو ئينسانة ئةبيَت بة ئينسانيَكي فاسق.
بؤية زانايان رِةمحةتي خوايان ليَةيَت دةفةرمون :ئةطةر توانرا بؤ بنةبرِ
كردني جطةرةكيَشان ،نويَذ مةكةن لة دواي ثيَشنويَذيَكةوة كة
جطةرةدةكيَشيَت هةتاوةكو تةركي دةكات.
طةرضي نويَذكردن لة دوايةوة دروستة بةآلم بؤ تةرك كردني دةفةرمويَت
دروست نية بؤ كةسانيَك ئةطةر بزانن لة دوايةوة نويَذنةكةن ئةويش بة خؤيدا
دةضيَتةوة و تةوبة بكات بطةرِيَتةوة بؤالي خوا.
وة ئةو جطةرةكيَشانة لةطةلَ مروئةتي ئينساني موسولَماندا ناطوجنيَت,
ئةوانة هةموي بةلَطةي شةرعي وة ئةوةك فةتواي زانايان لة هةر ضوار
مةزهةبةكةدا رِةمحةتي خوايان ليَةيَت.
داواكارم لة خواي طةورة و ميةرةبان كة ئيسآلحي حالَمان بكات وة
هيدايةمتان بدات بؤ هةمو كردارو طوفتاريَكي خيَر.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
إن احلــم َـد هللِ ََنـمـ ُده ون ـس ـتـعـِـينـه ونـسـتَـ ْغـفـِره ونـعوذُ ابهللِ مـِـن شــروِر أنفـ ِـسـنَا وسـيـِئَ ِ
ات
ْ َ ُ َ ْ َ ُُ َ ْ ُُ َُ
َ
ُ
َّ َ ْ
ُُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ي لـَهُ ،وأشـْهـَ ُد أن الَّ إلَهَ
أعـْ َمـالـنـَا مـَن يَـ ْهده هللاُ فال م ـُضـ َّـل لـَهُ ومـَـن ي ـُضـْلـ ْل فـَال هـَاد َ
يك لـَهُ وأشـْهـَ ُد أن ُُمـَ َّـمـداً ع ـَبـْ ُـدهُ َوَرسـُولـُهُ.
إالَّ هللاَ َوحـْ َدهُ الَ ش ـَ ِر َ
اللهم صلي على ُممد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم و ابرك على
ُممد وعلى أزواجه وذريته كما ابركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد.
عيلمي (ط )يش بةوشيَوةي كة رِاستييةكان ئاشكرا كراوة رِؤذانة (سةد)
كةس لة نةتةوة يةكطرتووةكاني ئةمريكا بةهؤي جطةرةكيَشانةوة دةمرن.
ئةو ليَكؤلَينةوانةي كة كراون دةربارةي زيانةكاني جطةرةكيَشان ،تايةةت
نيية بةوكةسةي كة جطةرةكة دةكيَشيَت ،بةلَكو ئةطةر لة ذوريَكي داخراودابن
بؤ ماوةي ضوار سةعات لة ذوريَكدا دابنيشن ،ئةوةيشي كةوا جطةرة
ناكيَشيَت يةكسانة بةوةي كة (دة) جطةرةي كيَشاوة ،بةهؤي زياني ئةوانة
كة جطةرةدةكيَشن بؤئةوانةي كة جطةرة ناكيَشن ،نةخؤشييةكان زؤرن كة
هةموو الشةي مرؤظ دةطريَتةوة ،لوتي ،طويَضكةي ،بيستين ،ثاشان ئةو كؤكة
نارِةحةتة ،وة هةروةها ئةو بةلَةةمة ثيسة ،زؤري نةخؤشي سةرةتاني زوبان
هؤكاري سةرةكي جطةرةكيَشانة ،كاريطةري لةسةر هةناسةدانيش شتيَكي
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ba8.org

زيانةكاني جطةرة كيشان و حوكمي كرين و فرؤشتين .........................................................

ئاشكراية ،كةئةوانة ضؤن تةنطةنةفةس دةبن ،نةخؤشي سيةكان ئةوة
شتيَكي ئاشكرايةو هيض طومانيَك هةلَناطريَت ،كة هؤكاري سةرةكي
جطةرةكيَشانة بؤية ئةوانةي كة نةخؤك دةكةون خؤشيان ضاك دةزانن
كاتيَك كة سةرداني دكتؤر دةكةن دكتؤر ئةو ثرسيارةيان ليَ دةكةن كة
جطةرةكيَشة يان نة ْ ؟ ثيَشرت جطةرةت كيَشاوة يان نا؟ يةكةم شت
ثرسياري ئةو دةردةي ليَ دةكات ،كاريطةري بؤ سةر دلَ كاريطةري بؤ سةر
دلَ هةية ،بؤ سةر حةواست ،وة ئةوانةي كةوا جطةرةكيَشن زوو هةلَدةضن،
زوو تورِةدةبن ،بةسةر خؤياندا زالَ نابن ،هةنديَك جار لةهؤك خؤيان دةضن
بورانةوة ثاشان دةست لةرزين زوو توشيان دةبيَت ،تامكردن :واتا كة بزانن
ئةوة ترشة ئةوة شريينة! ئةوةيان ناميَنيَت بة هؤي جطةرةكيَشانيةوة،
كاريطةري لةسةر ضاوو بينني ،كاريطةري تةنانةت لةسةر ئةوةي كة ئةوانة
توشي نةزؤكي دةبن ،ئةوانةي كةوا جطةرةكيَشن ،كاريطةري لة سةر مندالَ
كاتيَك كة لةسكي دايكداية ،بةوةي كةوا زؤرجار مندالَةكان ثيَش ئةوةي
ماوةي تةواو بكات لةبار دةضيَت ،يان ئةو مندالَة كة دةكيَشريَت وةزني
كةمة ،زؤري ئةو منداآلنة بة هؤي جطةرةكيَشاني دايك و باوكيانةوة لةمانطي
يةكةمدا دةمرن لةسكي دايكياندا ،زؤر لة رِوخساري ئةو منداآلنةي كة
تةشويه دةبيَت ،واتا كة لة دايك دةبيَت رِوخساري ئاسايي نيية وةكو
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ba8.org

زيانةكاني جطةرة كيشان و حوكمي كرين و فرؤشتين .........................................................

خةلَكاني تر ،بةهؤي جطةرةكيَشاني دايك وباوكةوةية ،زؤر لةو منداآلنة لة
(بيَشكة)دا دةمرن بةهؤي ئةو جطةرةكيَشانةي كة دايك و باوكي لةو ذورةدا
دةيكيَشن ،توشةوون بة نةخؤشي رِةبووة ،وةهةروةها كةرِي ئةوانة هةمووي
دةردن وة لةطةلَ ئةوةشدا با ئةوةك بوةستيَت كة ذينطة ضةندة ثيس
دةبيَت ،بةهؤي دوكةلَ و بةهؤي جطةرة كيَشانةوة.
وتةي كؤتاميان ثيَتان خؤك بيَت يان ثيَتان ناخؤك بيَت! ئةوةيةكة
(دةزطاي تةندروسيت جيةاني) ئامؤذطاري ئةوةية بؤ دةولَةتةكان كة ضاندني
توتن قةدةغةبكةن ،كرِين وفرؤشتين بة هيض شيَوةيةك ثيَوةنةكريَت ،لةبةر
ئةوةي لةسةدا نةوةدي( )%90نةخؤشي سةرةتان بة تايةةتي سييةكان ،بة
هؤي جطةرةكيَشانةوةية.
ئةوة هةموي دةردةكاني ،ئةوة بةلَطةي شةرعي ئةوة قسةي زانايان،
ئةوةيش ئامؤذكاري ئةهلي ط

 ،بؤ ضارةسةري ئةو دةردة ،ثاشان حةرام

بوو خواردت! وة ئينسان ئةطةر خواردن و خواردنةوةو ثؤشاكي حةرام بوو
خواي طةورةوميةرةبانيش دوعاي ليَ قةبولَ ناكاتَ ( ،وَمطْ َع ُمهُ َحَر ٌام َوَم ْلبَ ُسهُ َحَر ٌام
ََّن يستج ِ ِ
ِ
ِ
ك ؟ ) ضؤن خواي طةورةو
اب ل َذل َ
ى ِاب ْحلََرام فَأ َّ ُ ْ َ َ ُ
َوَم ْشَربُهُ َحَر ٌام َوغُذ َ
ميةرةبان وةآلمي دةداتةوة؟ واتا ئةو حةرامانة كاريطةري بؤ سةر هةموو ئةو
موسولَمانانةي كةوا ئيشيان بريتيية لة خواردن و خواردنةوةو ثؤشاكي
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حةرام ،دوعايان قةبولَ نابيَت ،كة دوعاك قةبولَ نةبوو ثةنا بةخوا ئةوة
خةسارؤ مةنديية.
ئامؤذطاريم بؤ هةموو برايامن ئةوانةي كةوا بة تةمةنن وة توشي ئةو
دةردةبوون ،ئةوة حوكمةكةيتان بيست ،لةرِوانطةي شةرعةوةو زيانيشي بؤ
الشةتان ئةوة ئامؤذطاري زانايان وة ئةهلي (ط )  ،دةسيت ليَةةلَطرن با
بؤنتان خؤك بيَت باخةلَكي حةزكات رِةفيقيتان بكات با ثيَيا خؤشةيَت لة
مةجليستدا دابنيشن ،وة ئامؤذطاريشم بؤ براكامن بؤ طةجنةكان ئةوةية
ئيشتان با السايي كردنةوة نةبيَت دةبينني كةسانيَك كة جطةرة دةكيَشن يان
لة فيلميَكدا دةيةينيت  ،بةوانة هةلَمةخةلَةتيَ ،خاوةني كةسايةتي خؤت بة،
خاوةني برِياري خؤت بة.
ئةوةي كةوا ثيسة شةرعي خوا بةثيسي دةزانيَت لةوانة جطةرةيةو
جطةرةكيَشانةو كرِين و فرؤشتين هةرهةموي حةرامة ،با ئينساني
موسولَمانيش موسولَمانيَيت خؤي بة كردةوة بسةمليَنيَت ،رِاست بكات لةطةلَ
خوادا ،رِاست بكات لةطةلَ ثيَةةمةةر(صى هلل لىه ولى آل وسىم) ،تةوبة
بكات و بطةرِيَتةوة بؤالي خواي ،بة ئوميَدي ئةوةي خواي طةورة وميةرةبان
لة رِابردوي خراث خؤك بيَت ،داواكارم لة خواي طةورةو ميةرةبان بةرِةمحي
خؤي رِةمحم مان ثيَ بكات ،رِةحم بة مردوي موسولَمامنان بكات ،يارِةبي
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خواية عةفومان بكةيت مردوي موسولَمامنان عةفوبكةيت ،خوايةطيان داوات
ليَدةكةم بة(أسائك احلسىن و صفاتك العلى) شةاي نةخؤشةكامنان بدةيت،
ئامني.
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