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َسـيـَِئاِت إنَّ احلـَـْمـَد هلِل ََنـْمـَُدُه ونـَـسـْـتـَعـِـينـُُه ونـَْسـتَـْغـفـِرُُه ونـَُعوُذ ابهلِل مـِـن شـُـُروِر أنفـُـِسـَنا و 

لـَُه، وأشـْهـَُد أن الَّ إلََه أعـَْمـالـِنـَا مـَن يـَْهِدِه هللُا فال مـُـضـِـلَّ لـَُه  ومـَـن يـُـضـْلـِْل فـال هـَاِدَي 
 إالَّ هللاَ َوحـَْدُه الَ شـَـرِيَك لـَُه وأشـْهـَُد أن ُُمـَـمَّـداً عـَـبـْـُدُه َوَرسـُولـُُه. 

] آل  [ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُموَن   ] 
 .[ 102ران:عم

َها َزْوَجَها َوَبثَّ  ] ََي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َواتَـُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساءَُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيكُ  ْم ِمنـْ

 [1]النساء: [َرِقيًبا

ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر  ( * ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوُقولُوا قـَْواًل َسِديًدا ) ]
َ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما  [.71ـ70]اْلحزاب:  [َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَّللَّ

 ـا بـَـعـْـد ،أمَـّ 

 وآليهِ  فـَإنَّ أصـَْدَق احلَـِديِث كـِـتـَاُب هللِا َوخـَيـُْر اهلـَْدي هـَْدُي مـُحـَمَـٍّد صـَلَّـى هللُا َعلـَْيهِ 
لَّ َوسـَلَّـم، َوشـَرَّ اْلمـُوِر مـُحـَْدثـَاتـُهـَا وكـُلَّ مـُحـَْدثـٍَة بـِْدعـٍَة ، وكـُلَّ بـِـْدعـٍَة ضـالَلـٍَة ، وَكُ 

 ضـالَلـٍَة فـِي النَــّار .
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 [َوُيُِلُّ هَلُُم الطَّيِ َباِت َوُُيَر ُِم َعَلْيِهُم اْْلََباِئثَ ]

 [دةكات و شتة ثيسةكانيان ليَ حةرام دةكاتشتة ثاكةكانيان بؤ حةآلأل ] 

َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما]  [َواَل تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اَّللَّ

 [  ذننةكةن خؤتان بكو]

 [َواَل تـُْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإََل التـَّْهُلَكةِ ]

 [ مةبةن رةو تياضونبةدةسيت خؤتان خؤتان بة] 

 ،موسولَماني تةواو ئيمانداري رِاست لةطةلَ خوادا !موسولَماناني خؤشةويست
صلى  هلل  لىهل    )ئةمري خواو ئةةمري ثيَةةمةةةر بةوو    كةسانيَكن كة طويَيان لة

ي بةلَطةة  ،ئةوة بةلَطةي ئيمانيَيت بةة خةوا  ويَرِايةلَي بكةن، ، ط(ولى  آل  وسىم
 بةبةلَطةي ئيمانيَيت  ( وةولى  آل  وسىمصى  هلل  لىه  )ئيمانيَيت بة ثيَةةمةةر

بةةةآلم ئةةةوةي  .(صللى  هلل  لىهلل  ولىلل  آللل  وسللىم)فةةةرمودةكاني ثيَةةمةةةةر
ةسةيَكة  ة كطومةان ئةةو   ئةيةيسيَت و ليَي تيَئةطات و كردةوةي ثيَناكةات، بةيَ  

رِاست ناكات لةطةلَ شةرعي خوادا، خةواي طةةورةو ميةرةبةان لةة زؤر ئايةةتي      
صلى  هلل  لىهل  ولىل  آلل      )قورئاندا باس لة سةيةةتةكاني ثيَةةمةةةر دةكةات   

ةورةو ميةرةبةةان باسةةي دةكةةات و   سةةيةةتةي كةةة خةةواي طةة   ئةةةو  ( وسللىم
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 ئةوةي كةوا ثاك بيَت لة [اتِ َوُيُِلُّ هَلُـُم الطَّيِ بَـةستمانة ئةمرِؤ باسي بكةين ]مةب
شةرعي خةوادا، ئةوانةةك كةةوا لةسةةر ثةاكييَت ئيسةنم مةابن، ئةوانةةي كةة          

 ضاكة.دةست نةدابيَت، ئةوةي ثاكة بةاليانةوة  عةقلَيان لة

ــْيِهُم اْْلََبائِــثَ ]  [ ئةوةشةةي كةةةوا ثيسةةة، زيةةان بةخشةةة ثيَةةمةةةةري   َوُُيَــر ُِم َعَل
شةةرعي خةواي طةيانةدووة كةة ئةةوة       (مصى  هلل  لىه  ولىل  آلل  وسلى   )خةوا 

ثه مـا اسـت ب [ واتةا ) َوُُيَـر ُِم َعلَـْيِهُم اْْلََبائِـثَ بطةرن، ]  خؤتاني ليَ بةةدور  ،حةرامة
خواردن  لة شةرعي خوا بةثيسي بزانيَت، ئةوةي كةوا ثاكة ( ئةوةي كة الشرع

دةوة نيكةاحي شةةرعي، ئةةوة خةواي طةةورة      خواردنةةوة لةة قسةة لةة كةر      لة
كةةردووة، ئةوةيشةةي كةةةوا ثيسةةة خةةواردن بيَةةت خواردنةةةوة بيَةةت،    حةةةآللَي 

ئةوا خواي طةورةو ميةرةبان حةرامي كردووة، وة  ،ريَكي ثيسهةرقسةو كردا
 ،لةةو ثيسةانة   جا ،بة ثيسي داناوة (صى  هلل  لىه  ولى  آل  وسىم)ثيَةةمةةر

 كيَشان.لةو حةرامانة بريتيية لة جطةرة

دارةكان تةمةنة  بان ئةوانةي كة توك بوون لةميةرة بة ئوميَدي خواي طةورةو
تةوبة بكةن و دا،  طـ شةرعي خواو لة زانسيت  دواي بيستين ئةم رِاستيية لة

 بطةرِيَنةوة بؤ الي خوا.
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جوانيَتيةةي   ئةةو  ئامؤذطاريشة بؤ طةجنةكامنان ئةوانةي كةوا تازة ثيَدةطةن، 
صى  )مةةرةكةمانثيَةة، ثاكوخاويَين خؤت رِاطرة، ضونكة خؤت ناشرين مةكة

لةة ثؤشةاكيدا بةةردةوام     بةردةوام ثاكوخاويَن بووة( هلل  لىه  ولى  آل  وسىم
 بؤني خؤشي بةكار هيَناوة.( صى  هلل  لىه  ولى  آل  وسىم) خوا ثيَةةمةةري

 [َعَلْيِهُم اْْلََباِئثَ  َوُُيَر ِمُ ] لة وانةي كةوا ثيسة حةرامة بريتية لة جطةرةكيَشان
ثيسةكانة زيان بةخشة بؤ هةموو مرؤظيَك، ئةو بؤنة ثيسةي  جطةرةكيَشان لة

 نةبوبيَت ضةند بيَ تاقاتة ثيَي!. ئةوةي فيَر كة

لة ةةرموو نةهي دةكرد دةي ( صى  هلل  لىه  ولى  آل  وسىم)ثيَةةمةةري خوا
 سري( مةخؤن، كة وسولَمان ديَن بؤ مزطةوت )ثياز يانئيَوةي مكاتيَكدا 
نابيَت بيان خؤيت! ئةطةر  و شويَنة بؤ ناو ئةو كؤرِةئةبةآلم بؤ  حةآللَيشة

خواي ليَةيَت ئةوانةي)ثياز و خواردت طوناه باريت. ئيمامي عومةر رِةزاي 
يان خبوارداية( دةريدةكردن بؤ بةقيع، نةك نزيكي مزطةوت بةنةوة. سري

 .[َوُُيَر ُِم َعَلْيِهُم اْْلََباِئثَ ]

دةسيت  )بة، [ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإََل التـَّْهُلَكةِ َواَل تُـ خواي طةورة دةفةرمويَت: ] وة 
تياضون ئةوةية ئةوةي كةوا فةرز بيَت  خؤتان خؤتان بةرةو تياضون مةبةن( 

طومان  بيَ .)تالوكةية(ةيت وة ئةوةي حةرامة بيكةيت ئةوة جيَةةجيَي نةك
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بةدةسيت خؤت خؤت بةرةو تياضون دةبةيت، ناوضونة، جطةرةكيَشانيش لة
دةزانن كة توك دةبيَت و هةموتان  هةيةتي ةخؤشية كوشندانةي كةئةو ن

( شيَرثةجنة، ثارةيةكي زؤر سةرف دةكةيت كة توشي ئةو سرطاننةخؤشي )
نةخؤشيية بويت، بؤ ئةو وآلت و بؤئةم وآلت، خةمي خؤت خبؤ ثيَش ئةوةي 

 نو ميةرةبا[ خواي طةورةَواَل تـَْقتُـُلوا أَنـُْفَسُكمْ مالَت بةزايةبدةيت، ]
دةفةرمويَت خؤتان مةكوذن، جطةرةكيَشانيش وردةوردة بةرةو كوشنت و 

مردن بةآلم مردنيَكي  سةر دةكيَشيَت بؤ ،دةبيَت ئاطات ليَةيَت ،تياضونة
تيَيداية كة بريتية لة  هؤي ئةو ماددة ثيسةي كة لةسةر خؤ وردةوردة بة

 )نيكؤتن(.

 ،ن بؤمان تةرك ناكريَتئةوانةي كةوا فيَربوون بةهؤي ئةو ماددةيةوة دةلَيَ
دةلَيَت، دةلَيَت بؤم تةرك ناكريَت، كةواتة  هةروا مةشروب خؤريَكيش 

ماددةيةكي تيَداية خةلَك بةرةو سةرخؤشي دةبات، خةلَكي وا ليَدةكات 
 بةسةر نةفسي خؤيدا زالَ نةبيَت.

ْر تـَْبِذيرًا )] :خواي طةورة دةفةرمويَت رِينَ *َوال تـَُبذِ   َكانُوا ِإْخَواَن ( ِإنَّ اْلُمَبذِ 
(ة ، هةمو تبذيرلة حةرامدا سةريف بكةيت )[ ئةطةر ديناريَكيش بيَت الشََّياِطيِ 

لة حةآللَدا سةرف بكةيت ئيسراف نيية! بةآلم يةك دينار لة حةرامدا مالَت 
زير دةكةن واتا مالَيان لة حةرامدا (ة، ئةوانةك كةوا تةبتبذيرسةرف بكةيت )
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خراثةكاريدا ثيَش هةمووكةس  ك شةياتين وان، لةسةرف دةكةن ئةوانة وة
ضؤن شةيتان زياني بة خؤي طةياند، ثاشان  زيان بة خؤيان دةطةيةنن، وةكو

ئةوةك وكردنةوةي فةساد لةناو خةلَكدا زيان بة خةلَك دةطةيةنيَت بة بآل
رِؤذي قيامةتدا لةطةلَ  نةكات لة سيةةتي شةيان بوو، ئةوةيش تةوبةي ليَ

ْر تـَْبِذيرًا )ئاطردا دةبيَت، ] ناو شةيتاندا لة رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن *َوال تـَُبذِ  ( ِإنَّ اْلُمَبذِ 
 [.الشََّياِطيِ 

ةتةك كة وة ئةو كةسابدةكرِيت حةرامة،  ئةو ثارةيةك كة جطةرةي ثيَ
فرؤشنت بة جطةرةوة حةرامة، هةرهةموي لةسةرةتاي  وبريتية لة كرِين 

صى  هلل  )ثيَةةمةةرهةموي حةرامة، هةر  ،تة سةرتؤوةكةيةوة هةتاوةكو دةطا
ة بؤ هيض يني ( واتا دروستال ضرر وال ضرارفةرمويةتي )( لىه  ولى  آل  وسىم

 وةستت نةبيَت )ئيرت مةبةستت بيَت يان مةب خؤي بدات، جا كةسيَك زيان لة
 ةنيت، بيَةييية بة ئةنقةست زيان بة خةلَكي بط(  وةدروستيش نالضرار

زيان بةخؤي  دةكيَشيَت ثيَش هةموو كةس وةي كةوا جطةرةطومان ئة
كيَشانةي لةو ئةو جطةرةكة ثاشان بةمةبةستةوة دةزانيَت دةطةيةنيَت، 

كةواتة نارِةحةت دةكات كة لةطةلَ ئةودا دانيشتون  شويَنةدا ئةو خةلَكة 
تي ةحةةحةت بكات و زياني ثيَ بطةيةنيَت و نارِمةبةستيَيت ئةو خةلَكة نارِ
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 ( صى  هلل  لىه  ولى  آل  وسىم)ت، ئةوة فةرمودةي صةحيحي ثيَةةمةةربكا
 (.6835 صحيح اجلامعلة )

خيَزانت، بةمندالَت بة ةياندنة بةخؤت، زيان طةياندنة بةجطةرةكيَشان زيان ط
 ناو لةيَنيَكي طشتيدا بيَت يان بةتايةةتي ئةطةر لةشورِةفيق و برادةرت، 

شويَنة طشتييةكاندا  داخةوة زؤر جار دةبينني لة بة ثاسيَكدا يان لة ذوريَكدا.
كةضي ئةوانةي كة كارمةندن   (جطةرةكي شان قةدةغةيةنوسراوة )

لةوشويَنةدا خؤيان جطةرة دةكيَشن، لة ثشيت سةريَوة نوسراوة 
 (.جطةرةكي شان قةدةغةية)

بةوةك هةلَنةخةلَةتيَن كة مامؤستايةكي ئايين جطةرةبكيَشيَت يان دكتؤريَك 
 ةبكيَشيَت، بةوةهةلَمةخةلَةتيَن.رجطة

ِرَب َوَمْن شَ  فةرمويةتي )( صى  هلل  لىه  ولى  آل  وسىم)ثيَةةمةةري خوا وة
(  ئةو رواه مسلم)(1)(ا فـََقَتَل نـَْفَسُه فـَُهَو يـََتَحسَّاُه ِِف ََنِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُُمَلًَّدا ِفيَها أََبًداُسم 

ماددانةية كة زةهري تيَداية، كةواتة  زةهرة نيكؤتني لةوجطةرةكيَشانة 
هراوين نةفسي ؤت، بةكيَشاني ئةو ماددانةي كة زةدةبيتة هؤي كوشتين خ

خؤت لةناو دةبةيت، خؤت دةكوذيت، لةرِؤذي قيامةتدا خواي طةورة بةوة 

                                                           
 (.َسمًا ، ِسمًابةم شيَوانةك دةخويَندريَتةوة )  1
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جطةرةكيَش وردةوردة  زات دةدات لةناو ئاطري جةهةمندا ثةنا بةخوا.س
 دةبات زوبيَت يان درةنط. تياضونخؤي بةرةو 

َمْن َكاَن فةرمويةتي: ) ( صى  هلل  لىه  ولى  آل  وسىم)ثيَةةمةةري خوا وة 
خواو  برِواي بة يَك( )هةركةسرواه مسلم( )يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َفاَل يـُْؤِذى َجارَهُ 

دةكةيت  كةلَةدو ، ئةو هةموو( ئازاري دراوسيَكةي نةدات رِؤذي دوايي هةية با
كة طويَرِايةلَي شةرعي موسولَمانة؟  كيبةسةريدا! كةي ئةوة سيةةتي ئينسانيَ

 خوابيَت، نابيَت وابيَت.

اَل تـَُزوُل فةرمويةتي: ) ( صى  هلل  لىه  ولى  آل  وسىم)ثيَةةمةةري خوا وة
َناُه َوَعْن ِعْلِمِه َما فـََعَل بِِه َوَعْن َمالِِه َقَدَما َعْبٍد يـَْوَم اْلِقَياَمِة َحَّتَّ يُْسَأَل َعْن ُعُمرِِه ِفيَما أَفْـ 

رِؤذي  لة  (رواه الرتمذي )(ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَما أَنـَْفَقُه َوَعْن ِجْسِمِه ِفيَما أَْبالَهُ 
ميةرةبان زيندومان دةكاتةوة، لةشويَين خؤمان  قيامةتدا كة خواي طةورةو

ليَمان  لةو ثرسيارانةي كةوا  نةكريَت()تاكو ضوار ثرسيارمان ليَ ناجولَيَن
بة جطةرةوة كرد. مالَةكةي لة  دةكريَت: ئةو مالَةي ضؤن ثةيداكرد؟ بازرطاني

دا سةرف كرد؟ جطةرةي ثيَ كرِي. الشةي توشي ض دةرديَك كرد؟ ضي
 سةرةتان. بةهؤي ضييةوة؟ هؤكاري سةرةكي جطةرةكيَشان.
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ت وة تةمةني دريَذبيَت لةسةر ئينساني موسولَمان هةتاوةكو الشةي ساغ بيَ
 خؤت توشي ئةو هةموو الشةي خؤت دةفةوتيَنيت؟ بؤ خيَر باشةبؤي، بؤ

ةزناكةيت حدةردة دةكةيت؟ بةهؤي حةراميَكةوة كة جطةرةكيَشانة؟ 
 حةز ناكةيت الشةت ساغ بيَت هةتاوةكوتةمةنت دريَذبيَت لةسةر خيَر؟ 

عيةادةتي خوا ئةجنام ر بةوالشةساغةت كةخوا ثيَي داويت زيات بتوانيت
دةيت؟ هةموو ئينسانيَكي ذير ثيَي خؤشة. دةي حةقي بدة ئةو الشةت ب

 حةقي بةسةرتةوة هةية!

صى  هلل  )ئايةت، ئةوة حةديسي ثيَةةمةةر انةدةكريَت، ئةوكةواتة ثرسيار
 سةي زانايان:، ئةوة ق( لىه  ولى  آل  وسىم

باسي توتن دةكات  كة (الدر امل تاريب )لةوانة حةنةفيةكان: لة كتيَ
( حةرامة، شويَن كةوتواني ئيمامي شافعي لة كتيَيب ) وهو حرامدةفةرمويَت: )

)كرِين و فرؤشنت ( دةفةرمويَت:ُيرم بيع التنباك( دةفةرمويَت ) سرتشدينة املبغي
لةسةر حةراميَيت  يةك رِةئنيان بة جطةرةوة حةرامة(، حةنةةليةكان: هةمو

( دةفةرمويَت جطةرة حترمي التنت( )الشيح بنعبدهللا الشيخ تايةةت ) طةرة بةج
الجيوز إمامة من يشرب التنباك ( ) الشيخ خالد بن امحد)حةرامة. مالك يةكان: 
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( واتا دروست نيية كةسيَكي جطةرةكيَش بةيَت بة ثيَشنويَذ، واالستجار به
 دروست نيية كرِين و فرؤشنت ثيَيةوة.هةروةها 

لةبةر ئةوةي ئةوسيةةتة ئةطةر ن و ئاشكراية، وة حةراميَيت شتيَكي رِوو
كيَشان و جطةرةكة سيةةتة  بةوزانيَت باضاك بئيَستا بةخؤي نةزانيوة تا

سيةةتيَك ئةداتة ثالَ خؤي ثيَي ناخؤشة بةآلم حةقيقةت دةبيَت  حةراميَكة
 .فاسقئةو ئينسانة ئةبيَت بة ئينسانيَكي  كة ،بطوتريَت

ةيَت دةفةرمون: ئةطةر توانرا بؤ بنةبرِ ليَ رِةمحةتي خوايانزانايان  بؤية
نويَذ مةكةن لة دواي ثيَشنويَذيَكةوة كة  ،كردني جطةرةكيَشان

 جطةرةدةكيَشيَت هةتاوةكو تةركي دةكات. 
تةرك كردني دةفةرمويَت  طةرضي نويَذكردن لة دوايةوة دروستة بةآلم بؤ

ئةويش بة خؤيدا  نةبزانن لة دوايةوة نويَذنةكئةطةر دروست نية بؤ كةسانيَك 
 بكات بطةرِيَتةوة بؤالي خوا. دةضيَتةوة و تةوبة

ئينساني موسولَماندا ناطوجنيَت, ةطةلَ مروئةتي كيَشانة لجطةرةئةو  وة
هةر ضوار  ئةوانة هةموي بةلَطةي شةرعي وة ئةوةك فةتواي زانايان لة

 مةزهةبةكةدا رِةمحةتي خوايان ليَةيَت.
يةرةبان كة ئيسآلحي حالَمان بكات وة داواكارم لة خواي طةورة و م

  خيَر.بدات بؤ هةمو كردارو طوفتاريَكي  هيدايةمتان
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

َسـيـَِئاِت إنَّ احلـَـْمـَد هلِل ََنـْمـَُدُه ونـَـسـْـتـَعـِـينـُُه ونـَْسـتَـْغـفـِرُُه ونـَُعوُذ ابهلِل مـِـن شـُـُروِر أنفـُـِسـَنا و 
نـَا مـَن يـَْهِدِه هللُا فال مـُـضـِـلَّ لـَُه  ومـَـن يـُـضـْلـِْل فـال هـَاِدَي لـَُه، وأشـْهـَُد أن الَّ إلََه أعـَْمـالِـ 

 إالَّ هللاَ َوحـَْدُه الَ شـَـرِيَك لـَُه وأشـْهـَُد أن ُُمـَـمَّـداً عـَـبـْـُدُه َوَرسـُولـُُه.

ابرك على  صليت على آل إبراهيم واللهم صلي على ُممد وعلى أزواجه وذريته كما 
 إنك محيد جميد. ُممد وعلى أزواجه وذريته كما ابركت على آل إبراهيم 

 (سةد)رِؤذانة  رِاستييةكان ئاشكرا كراوة كةبةوشيَوةي يش (ط )عيلمي 
 يكا بةهؤي جطةرةكيَشانةوة دةمرن.كةس لة نةتةوة يةكطرتووةكاني ئةمر

ربارةي زيانةكاني جطةرةكيَشان، تايةةت ليَكؤلَينةوانةي كة كراون دةئةو 
جطةرةكة دةكيَشيَت، بةلَكو ئةطةر لة ذوريَكي داخراودابن  نيية بةوكةسةي كة

ذوريَكدا دابنيشن، ئةوةيشي كةوا جطةرة  ماوةي ضوار سةعات لة بؤ
 ناكيَشيَت يةكسانة بةوةي كة )دة( جطةرةي كيَشاوة، بةهؤي زياني ئةوانة

انةي كة جطةرة ناكيَشن، نةخؤشييةكان زؤرن كة وبؤئةكة جطةرةدةكيَشن 
ثاشان ئةو كؤكة  بيستين، طويَضكةي،ريَتةوة، لوتي، هةموو الشةي مرؤظ دةط

هةروةها ئةو بةلَةةمة ثيسة، زؤري نةخؤشي سةرةتاني زوبان  وة نارِةحةتة،
كاريطةري لةسةر هةناسةدانيش شتيَكي هؤكاري سةرةكي جطةرةكيَشانة، 
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نةخؤشي سيةكان ئةوة انة ضؤن تةنطةنةفةس دةبن، ئاشكراية، كةئةو
شتيَكي ئاشكرايةو هيض طومانيَك هةلَناطريَت، كة هؤكاري سةرةكي 
جطةرةكيَشانة بؤية ئةوانةي كة نةخؤك دةكةون خؤشيان ضاك دةزانن 

دةكةن كة  ئةو ثرسيارةيان ليَدكتؤر دةكةن  دكتؤركاتيَك كة سةرداني 
ْ  ؟  ثيَش رت جطةرةت كيَشاوة يان نا؟ يةكةم شت جطةرةكيَشة يان نة 

سةر  دلَ  كاريطةري بؤ سياري ئةو دةردةي ليَ دةكات، كاريطةري بؤ سةررث
دلَ هةية، بؤ سةر حةواست، وة ئةوانةي كةوا جطةرةكيَشن زوو هةلَدةضن، 

هؤك خؤيان دةضن جار لة بةسةر خؤياندا زالَ نابن، هةنديَكزوو تورِةدةبن، 
توشيان دةبيَت، تامكردن: واتا كة بزانن و لةرزين زو بورانةوة ثاشان دةست

هؤي جطةرةكيَشانيةوة،  ئةوة شريينة! ئةوةيان ناميَنيَت بةئةوة ترشة 
ةسةر ئةوةي كة ئةوانة كاريطةري لةسةر ضاوو بينني، كاريطةري تةنانةت ل

سةر مندالَ  دةبن، ئةوانةي كةوا جطةرةكيَشن، كاريطةري لة توشي نةزؤكي
مندالَةكان ثيَش ئةوةي زؤرجار سكي دايكداية، بةوةي كةوا لة كاتيَك كة

يان ئةو مندالَة كة دةكيَشريَت وةزني ماوةي تةواو بكات لةبار دةضيَت، 
باوكيانةوة لةمانطي  كةمة، زؤري ئةو منداآلنة بة هؤي جطةرةكيَشاني دايك و

ة يةكةمدا دةمرن لةسكي دايكياندا، زؤر لة رِوخساري ئةو منداآلنةي ك
يك دةبيَت رِوخساري ئاسايي نيية وةكو لة دا تةشويه دةبيَت، واتا كة



 

 

 13 ba8.org 

 .........................................................  ين و فرؤشتين               شان و حوكمي كر          جطةرة كي يانةكاني ز

، بةهؤي جطةرةكيَشاني دايك وباوكةوةية، زؤر لةو منداآلنة لة تر خةلَكاني
لةو ذورةدا  نةي كة دايك و باوكيادا دةمرن  بةهؤي ئةو جطةرةكيَش(بيَشكة)

ئةوانة هةمووي  كةرِينةخؤشي رِةبووة، وةهةروةها  دةيكيَشن، توشةوون بة
بوةستيَت كة ذينطة ضةندة ثيس  ئةوةك دةردن وة لةطةلَ ئةوةشدا با

 بةهؤي دوكةلَ و بةهؤي جطةرة كيَشانةوة.دةبيَت، 

بيَت يان ثيَتان ناخؤك بيَت! ئةوةيةكة  وتةي كؤتاميان ثيَتان خؤك
كة ضاندني  دةولَةتةكان)دةزطاي تةندروسيت جيةاني( ئامؤذطاري ئةوةية بؤ 

هيض شيَوةيةك ثيَوةنةكريَت، لةبةر  قةدةغةبكةن، كرِين وفرؤشتين بة توتن
 تايةةتي سييةكان، بة ةنةخؤشي سةرةتان ب  (%90ئةوةي لةسةدا نةوةدي)

 هؤي جطةرةكيَشانةوةية.

ئةوة قسةي زانايان،  ئةوة هةموي دةردةكاني، ئةوة بةلَطةي شةرعي
ردة، ثاشان حةرام بؤ ضارةسةري ئةو دة ، ط ئةوةيش ئامؤذكاري ئةهلي 

خواردن و خواردنةوةو ثؤشاكي حةرام بوو  ئةطةر وة ئينسانخواردت!  بوو
َوَمْطَعُمُه َحرَاٌم َوَمْلَبُسُه َحرَاٌم وميةرةبانيش دوعاي ليَ قةبولَ ناكات، )خواي طةورة

َى اِبحْلَرَاِم فََأَّنَّ ُيْسَتَجاُب ِلَذِلكَ  ي طةورةو ضؤن خوا ( ؟ َوَمْشرَبُُه َحرَاٌم َوُغذِ 
ميةرةبان وةآلمي دةداتةوة؟ واتا ئةو حةرامانة كاريطةري بؤ سةر هةموو ئةو 

ي كن و خواردنةوةو ثؤشاموسولَمانانةي كةوا ئيشيان بريتيية لة خوارد
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حةرام، دوعايان قةبولَ نابيَت، كة دوعاك قةبولَ نةبوو ثةنا بةخوا ئةوة 
 خةسارؤ مةنديية. 

 وة توشي ئةوبة تةمةنن  وائةوانةي كةئامؤذطاريم بؤ هةموو برايامن 
 بؤ زيانيشي  وشةرعةوة رِوانطةيةيتان بيست، لة، ئةوة حوكمةكدةردةبوون

 با، دةسيت ليَةةلَطرن  (ط )الشةتان ئةوة ئامؤذطاري  زانايان وة ئةهلي 
ا ثيَيا خؤشةيَت لة بؤنتان خؤك بيَت باخةلَكي حةزكات رِةفيقيتان بكات ب

وة ئامؤذطاريشم بؤ براكامن بؤ طةجنةكان ئةوةية بنيشن، مةجليستدا دا
ن كةسانيَك كة جطةرة دةكيَشن يا ننيبيَت دةبيكردنةوة نةئيشتان با السايي 

كةسايةتي خؤت بة، يَكدا دةيةينيت ، بةوانة هةلَمةخةلَةتيَ، خاوةني لة فيلم
 خاوةني برِياري خؤت بة.

ة جطةرةيةو انيَت لةواني كةوا ثيسة شةرعي خوا بةثيسي دةزئةوة
ئينساني  ، باحةرامةجطةرةكيَشانةو كرِين و فرؤشتين هةرهةموي 
ت، رِاست بكات لةطةلَ موسولَمانيش موسولَمانيَيت خؤي بة كردةوة بسةمليَنيَ

 ةتةوب (،صى  هلل  لىه  ولى  آل  وسىم)ست بكات لةطةلَ ثيَةةمةةرخوادا، رِا
 وميةرةبان ةي خواي طةورة، بة ئوميَدي ئةوبطةرِيَتةوة بؤالي خواي بكات و

داواكارم لة خواي طةورةو ميةرةبان بةرِةمحي خؤك بيَت،  خراث لة رِابردوي
ارِةبي ، يم بة مردوي موسولَمامنان بكاتخؤي رِةمحم مان ثيَ بكات، رِةح
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وات يت، خوايةطيان داخواية عةفومان بكةيت مردوي موسولَمامنان عةفوبكة
( شةاي نةخؤشةكامنان بدةيت، اتك العلىأسائك احلسىن و صف)ليَدةكةم بة

 ئامني. 

 

 

 

 


