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 ماڵپەری بەهەشت 
 :نەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵی

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

وباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى بیر  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

وانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فرا .5

 .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 

سالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و شتانەی كە نامۆن بە ئی

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 
  .ەیی کەخۆت لێی ڕازیتوگوفتارێکی جوان وچاک بەو شێوەی

 
 ى ماڵپەڕى بەهەشتستاف
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س وستايشي بيَ ثايان بؤ ثةروةردطاري جيهانةكان، بةديهيَنةري ئةرز سوثا
وئامسانةكان، بةرِيَوةبةري كةون وكائيناتةكان، رِؤزيدةري ئادةميةكان، تةقيَنةري 

ران، سوثاس بؤ خواي تاك دانةويََلةكان، دابةزيَنةري كتيَبةكان، رِةوانةكاري ثةيامبة
وتةنها، هةر ئةوة جيَنيازي بيَنيازة بة تةنها، نة لة كةس بوة، نة كةسي ليَ بوة، 
ئامسانةكاني بةرز كردؤتةوة وبةبيَ كؤَلةكة رِاي طرتوة، رِؤزي دابةشكردوة وكةسي 

 فةرامؤش نةكردوة.

ي وشايةتي ئةدةم كة هيض ثةرسرتاويَكي هةق نية اهلل نةبيَت، بةندةكان
دروستكردوة تا ثةرستشي بكةن، ئةرز وئامسانةكان طويَرِايةَلي دةكةن، دار وبةرد 
وشاخةكان تةسبيحاتي دةكةن، فريشتةكان كرِنوشي بؤ دةبةن، هةرضي شتة 

 دةيثةرسيتَ بةآلم درك بة ثةرستنيان ناكةن.

وشايةتي ئةدةم كة موحةممةد ثةيامبةري خواية، مامؤستا وضاوساغ 
كي ضاوةكامن، ضراي رِوناك، رِاستطؤي دةستثاك، بة بةزةيي وسةرمةشق ورِونا

دَلثاك، هةَلبذيَردراوي نيَو عةرةب وعةجةم ونزيك ودور، رِةش وسثي وسور، خواي 
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طةورة تةماشاي دَلي سةرجةم بةندةكاني كرد ورِواني لة ويست وموراد، بةآلم دَلي 
 موحةممةد ثاكرتينيان بو بؤية هةَلي بذارد. أما بعد:

بة  استى دةرد وبةآل ونةخؤشيةكانى كؤمةَلطا ئةوةندة زؤرن، زؤرجار دةبنبةرِ
دو جار  تا رِاستة شةقامى ئيسالمةتي،طر وبةربةست لة رِونكردنةوةى هةق ورِيَ

شوبهة خراثي دةبيَت سيَ جار باسى  ،كاري خيَر دةكةيتوباسى تةوحيد وخواناسى 
ئةطةرضي ي مؤمةَلطة بكةيت، وطومانى نةياران وطروثة الرِيَكان ونةخؤشيةكان

ئةمانةش هةر دينن، ضونكة رِونكردنةوةي رِاسيت وثوضةَلكردنةوةى نارِاستيةكان 
 هةردوكيان ثيَكةوةن.

هةمو ئةمانةش هؤكارى دوركةوتنةوةى كؤمةَلطةية لةو رِاستة شةقامةى  هةر
زياتر  كة خواى طةورة بؤ بةندةكانى دايناوة وفةرمانى ثيَكردون لة شةو ورِؤذيَكدا

 بؤ سةري. لة حةظدة جار داواي ليَبكةن هيدايةتيان بدات

يةكيَك لةو دةردانةى كة ئةمرِؤ لة ناو كؤمةَلطة بةرباَلوة وميَذويةكى دور 
 «.سيحر»ودريَذى هةية، بريتية لة: 

بةرِاستى ئةوةندة رِوداوى سةير وسةمةرة رِيَى ىلَ طرتني، ئةوةندة تازة بوك 
 وةندة خةَلكى داماو هاتنة المان، كة سيحريان ليَكرابو،وزاوا هاتنة المان، ئة

هةستم كرد لةمةر ئةم ثرسة،  -ئةوةندةى ئيَمة بزانني-ونةبوني كتيَبيَكي كوردي 
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ئةطةر باسى سيحر نةكةين بةرثرسياريةتيَكي طةورةمان دةكةويَتة سةر شان، 
ة قيع، لةوة دةرضوضونكة لة دةطمةنةوة بوة بةدياردة، لة حاَلةت حاَلتةوة بوة بة وا

ن شويَن سيحريَك كرا، بةَلكو كؤالن وطةرِةكيَك نية لةم شارة لةم آلبَليَني: لة ف
 .-إال ما رحم ربك-رِؤذةدا سيحرى تيَدا نةكريَت 

وتةى خوا سيحر جيهانيَكي سةيرة، رِاسيت وخورافةتي تيَدا تيَكةلَ دةبيَت، »
جوان وسةرنج رِاكيَشة، سةرجني سادة ى اني تيَدا تيَكةلَ دةكريَ، رِوكةشوتةى شةيتو

ثيس وبؤطةنة، دةرون ثاك  ناوةوةوساكار وطةمذةكان رِادةكيَشيَت، بةآلم لة 
شةيتانة  ،وذيرةكان قيزيان ليَ دةبيَتةوة، ميَذوةكةشي رِةش وقةترانة، فيََليَكة

جنؤكةيي ومرؤييةكان خؤيان ثيَي دةخةَلةتيَن وخةَلكيشي ثيَدةخةَلةتيَنن، بؤية 
 ياخنةنة نيَو طةورةترين تاوانةوة كة تاواني كوفر وشريكة.دة

جا ئةوةى ضاوةرِوانكراو بو، لةذيَر ئةو ثيَشكةوتنةى كة مرؤظ ئةمرِؤ لة بواري 
وجادوطةران ئاشكرا  وزانستدا بة خؤيةوة بينيويةتي، ضاوةرِوان دةكرا طومرِايي جاد

بةآلم هةى هو تا زانست  تةوة،رِون بكريَبكريَت وفيَلَ وتةَلةكة ولةرِيَ دةرضونيان 
-ئةمرِؤ رِوكردن لة ساحريان بةَلكو  هةقيقةتي دةجال وئيشةكانيان بدؤزيَتةوة.
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لة زياد بون وتةشةنة سةندنداية،  -سةرباري جياوازي هؤكارةكان ومةبةستةكان
 .1وزةنطي ئاطاداركردنةوة ليَدةدات

ئةوةم ليَتان دةوىَ جا ، «»: كتيَبةكةمان ناوليَنا 
بة دَليَكي زيندوةوة بيخويَننةوة، لة خوا بة فةزلَ وكةرةمى خؤى دةثارِيَمةوة 

طةيةنيَت بةوةى كة ئةوةمان فيَربكات كة سودمان ثيَ دةطةيةنيَت، سوديشمان ثيَ ب
 . فيَرمان دةكات

 

 كةالر -طةوتي قازي موحةممةد مز

 كؤضي ثريؤز 1433انيشةعب2ئيَوارةى هةيين، 

 

 

 

                                                           
 عامل السحرة والشعوذة. برِوانة: 1
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 وة:ةلة رِوي زمانةواني

 شاراوةسيحر لة ئةصَلى زماندا بة هةر شتيَك دةوتريَت كة هؤكارةكةى ورد و
 ى خؤي نةميَينَ ولة هةقيقةتةكةي البدريَت.لة حالَ وباربيَت ونةزانريَت، و

 فكَأنَّ، غريه إِىل حقيقته عن الشيء فُصَْر السِّْحرِ وَأصل»ئةزهةري ئةَليَ: 
 سحر قد ،حقيقته غري على الشيءَ وخَيَّلَ احلق صورة يف الباطلَ َأرَى ملا الساحر
بريتية لة الداني شت لة هةقيقةتةكةيةوة بؤ واتة: « صرفه َأي وجهه عن الشيء

 شيت تر.

 «نتُْصرَفو َفَأنَّى معناه تُْسحَرُون َفَأنَّى»فةرِائيش ئةَليَ: 

 لة زاراوةشدا:

بةرِاسيت ثيَناسةيةكي زؤر بؤ سيحر كراوة، هيض كاميشيان تينويَيت ناشكيَنن، 
ضونكة تةصةوري زانايان بؤ سيحر جياوازة، لةم سؤنطةيةشةوة ثيَناسةكانيشيان 

 ٌعْرفَ ءِْيى الشََّلم عَْكاحُل»جياواز دةبيَت، ضونكة لة زانسيت ئوصولدا مةعلومة: 
 ، برِياردان لةسةر شتيَك بةندة بة تيَطةيشنت وتةصةوري ئةو كةسة«هرِوُّصَتَ ْنعَ
 ئةو شتة. لة
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 :داةوة لةمةي خوارةوةهةموي ثوخت بكةين دةتوانني ليَرةدا بةآلم

 ،فرِوفيََلي دةزاننتةَلةكة وبة  ،: ئةوانةى سيحر بة هةقيقةت نازاننيةكةم
 ثيَناسةى دةكةن. تةَلةكةبازيلةوانةش فةخري رِازي وجةّصاص، هةر بؤية بة 

ئةوانةى ثيَيان واية سيحر هةقيقةتي هةية، ئةمانةش هةمو زانايانن دوةم: 
 مةزهةبي موعتةزيلة. طاريطةري وتونةتة ذيَرهةنديَكيان نةبيَت لةوانةى كة

  ئةمانةش دو بةشن:

سيحر هةية لة رِيَطةى شةيتانةكانةوة دةكريَت وهةشة  :. ئةوانةى ثيَيان واية1
بؤية جؤري يةكةم بة كوفر  وسني ونوشتة وتةليسم ودةرمانةوة دةكريَت.لة رِيَطةى ن

 زؤريَكي زانايانة. رِاي ئةمةش دةزانن وجؤري دوةم بة حةرام دةزانن،

 بةَلكو بة تايبةت دةبيين بة هةنديَك شت دةَليَن سيحر لة رِاستيدا سيحر نية،
 ...هتدحةبلدا وَلةيةكي خيَراية، يان رِؤيشتنة بةسةرفيََلي دةستة، يان ج

. رِو دةداتلة رِيَطةى شةيتانةكانةوة تةنها . ئةوانةى ثيَيان واية سيحر 2
 رِادةيةكتا ئةمةيان  -اهلل شاءإن -ئةمانةش بةشيَكي زؤر كةمن، ئوميَد دةكةم 

 رِاسترت و واقيعي تر وئةسةري تر بيَت.لةواني تر 



 

 

 7 ba8.org 

 ................................................................              قةآلى ثاري زةر

 لة رِيَطةى ضونكة لة واقيعدا سيحرمان نةبيين: «واقيعي تر» كة وترا:
 شةيتانةكانةوة نةكريَت ولةو رِيَطةيةوة بكريَ كة ئةوان باسي دةكةن.

سيحر هةر سيحرة  ،لة قورئان وحةديس بةرِاسيت«: ئةسةري تر» كة وترا:
كة ئةم سيحرة كوفرة وئةوةش كوفر نية، ضونكة ئةمةيان  وجياوازي نةكراوة

 .شةيتان دةيكات وئةوةشيان نةخيَر

يان تةنانةت كاريطةري هةبوة لةسةر حوكم دانيان بةسةر جا ئةم تةصةورةش
هةموي  ،كافر نشي ثيَي ناَليَ، وئةوانةكافر نبة ساحري ئةَليَجا ئةوانةى ساحريدا، 

دةرةجنامي ئةم ثيَشةكيةية كة عةرزم كردي، وردةكاريةكةشي بةجيَ دةهيََلم بؤ 
ي كةرةوة لةم ضونكة تةرجيحداني دَلنياي -اهلل شاءإن -باسي حوكمي ساحري 
 .بارةوة هةنديَك نارِةحةتة

 سيحر بريتية لة كؤمةَليَك طريَ ورِوقية وقسة كة»ئينب قودامة دةفةرمويَ: 
 كاريطةري دةبيَت لةسةر جةستة دةيكات يان دةينوسيَت، يان شتيَك دةكات ساحري

 .1«بةبيَ دةست ثيَوةداني ،يان دلَ يان ميَشك وبري وهؤشي سيحر ليَكراو

                                                           
ًاا  يَْعمَللُ  َأْو يَْكتُبُهُ، َأْو بِهِ، يَتََكلَّمُ وََكَلاٌم وَرًُقى عَُقٌد هُوَ» دةقي ثيَناسةكةى بة عةرةبي: 1  فِلي  شَلْي
 يُْملرُُِ،  وَمَلا  يَْقتُللُ،  مَلا  َفمِْنلهُ  حَقِيَقٌة، وََلهُ. َلهُ مُبَاشَرٍَة َغْير مِْن عَْقلِهِ، َأْو ْلبِهِ،قَ َأْو اْلمَْسحُورِ بَدَنِ
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سيحر بريتية لة رِيَككةوتنيَك لة نيَوان ساحري وشةيتان »ش ئةَليَن: هةنديَكي
لةسةر ئةوةى ساحري هةستيَت بة ئةجنامداني هةنديَك حةرِام يان شريكيات، 
شةيتانيش لةبةرامبةر ئةمةدا يارمةتي دةدات وئةوةى بؤ جيَ بةجيَ دةكات كة 

 .1«ليَي دةويَت

***   ***   *** 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                 

 َأحَلدَهُمَا  يُلبَِِّّ ُ  وَمَلا  وَزَْوجِلهِ،  اْلمَْرءِ بَْينَ يَُفرِّقُ مَا وَمِْنهُ وَْطَأهَا، َفيَْمنَعُهُ اْمرََأتِهِ عَْن الرَّجُلَ وَيَْأخُذُ
 «.اْثنَْينِ بَْينَ يُحَبِّبُ َأْو ،اْلآخَرِ إَلى

 .الصارم البتار، عامل السحر والشعوذة 1
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ئةوةشى لةم رِؤذطارة خةَلكيَك  ولةبةر ،ضةتونةثيس وجا لةبةر ئةوةى ساحري 
ىلَ  تيَكةلَ بوة، دؤستى خوايان ىلَ بوة بة « الشيطان أولياء»و« اهلل أولياء»

دؤستى شةيتان، ودؤستى شةيتانيان ليَ بوة بة دؤستى خوا، هةر بؤية بة ثيَويستى 
بيَت بة ساحري، وناضمة نيَو ة ضى دةكات تاوةكو دةساحري بكةين كدةزامن باسيَكى 

وردةكارييةكانى ضونكة نامةويَت خةَلكي فيَرى سيحر بكةم، بةَلكو دةمةويَت 
كة دةيكات بؤ ئامادةكردن خةَلكى فيَرى ئةو كردةوة قيَزةونانةى ساحري بكةم 

 نيا بزانشةيتانةكان، كة ئةو خةَلكة دةبينني ثةنا بؤ ساحري دةبةن، ب ورِازيكردني
 ؟!دةبةن ثيَاويَكى ناثاكنا ثةنا بؤ ض 

* جا وةكو بامسان كرد لة ثيَناسةى سيحردا، هيض كام لةو ساحريانة بةبيَ 
بة ساحري، ئةبيَت  ونابن بوني ثةيوةندييةكى توند وتؤلَ بة شةيتانةكانةوة نةبون

ةردا خؤي فرؤشتبيَت بة جنؤكة وشةيتانةكان، جا هيضي بؤ ناكةن ئةطةر لةبةرامب
ساحريةكة شتيَكيان بؤ نةكات، بؤية هةتا ساحريةكة كوفرةكةى توندتر وخراثرت بيَت 
شةيتانيش زياتر طويَرِايةَلي دةبيَت وخيَراتر داواكاني جيَ بةجيَ دةكات، وةطةرنا بة 

 ثيَضةوانةوة. 
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هةربؤية ئةطةر تةماشاي نيَو ضاواني ساحري بكةيت بة رِوني ئةمة دةبينيت، 
، هةربؤية ئةطةر ساحري لة ، وةكو هةوري رِةشبة نيَو ضاوانيةوة ديارة تاريكي كوفر

لةطةلَ نةفسي  ،تنزيكةوة بناسيت ئةوسا دةزانيت لة ض نارِةحةتي وتةنطيةكدا دةذيَ
 َأْعرََُ وَمَْنلةطةلَ هاوسيَكانيدا. ] ،لةطةلَ منداَلةكانيدا ،لةطةلَ ذنةكةيدا ،خؤي
 [ضَْنًكا ًةمَعِيشَ َلهُ َفإِنَّ ذِْكرِي عَْن

يَك لة نيَوان خؤى «عقد»بةتايبةتى ئةطةر ساحريى طةورة بن، طريَبةستيَك 
وشةيتان دةبةستيَت، سةيرتان ىلَ نةيةت هةتاوةكو ئيَستا لة مؤزةخانةكاندا 

 دراوة.طريَ هةية كة لة نيَوان ساحري وشةيتانةكان طريَبةستضةندين 

سدا لة نيَوان رِاهيبيَك هةية لة مؤزةخانةيةكى شارى ثاري طريَبةستيَك
وئيبليس خؤيدا طرىَ دراوة، تاوةكو ئيَستا ضةندين ليَهاتوي طةورة تةماشايان 

 جطة لة ناوى ئةو رِاهيبة نةبيَت كة تييَداية. ،كردوة نةيان زانيوة ضى تيَدا نوسراوة

ئةمةويَ بَليَم: هيض ساحرييَك نابيَت بةساحري تاوةكو خؤي نةفرؤشيَت بة 
 الَ وموَلكيةوة.ديَن نةدات كة خزمةتي شةيتان بكات بة مالَ ومنشةيتان وبةَل

ساحري تاوةكو كةسيَكى زؤر ثيس نةبيَت لةرِوى  هيض كةسيَك نابيَت بة -
لة هةَلطرتين شيت ثيس، لة خواردن  جةستةيةوة، لة دةستدان بة شيت ثيس،

ونةتةوة لة ديارة كة دؤزرا طريَ بةستانةداهةر وةكو لةو  وخواردنةوةى شيت ثيس،
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هةيانة لةسةر ثيَستةى  ،لةسةر ثيَستةى سةط ،نيَوان ساحريان وشةيتان طرىَ دراوة
، وضةندين ثيسى تريشى تيَكةلَ دةكريَت، بةخويَنى حةيزى ئافرةتثشيلة نوسراوة، 
ض جاى ئةوةى عةقدى لةسةر  يزى ديَت تةماشاى بكا وبؤنى بكا،كة موسوَلمان ق

 طرىَ بدات.

بيَت بةساحري تاوةكو كةسيَكى زؤر ثيس نةبيَت لةرِوى هيض كةسيَك نا -
داويَن ثيس بيَت، ئةطةر لةطةلَ دايكى  بيَ رِةوشت بيَت، ئةخالقيةوة، ئةبيَت

هةر ضؤنيَك بيَت ئةبيَت  ئيرتخؤيشى بيَت، يان كضى خؤى، يان خوشكى خؤى، 
 داويَن ثيس بيَ.

وشي كيَشةيةكي طةورة ت وتى:ك ثيَش ئيَستا ثيَاويَك هاتة الم، ضةند رِؤذيَ
نيَوان خؤم وخيَزانةكةم ورِؤيشتةوة ماَلي خؤيان، ثاش  كةوتة وتي: كيَشةيةكهاتوم، 

ماوةيةك دَلم نةرم بو وهةستام خيَزانةكةم هيَنايةوة، كة هيَنامةوة شةويَك لةم 
ك بؤ ئةوةى هةواَلت رِؤيشتمة الى ساحرييَيَزامن ثيَى ومت: لةو ماوةيةدا شةوانة خ

 توشي شتى خراث هامت. ساحريةكة بةآلم ئةوةبو لةطةلَ بزامن،

وبةوة خؤي لة شةيتانةكان نزيك  ئةبيَت حةرامى طةورة ئةجنام بدات حرياس -
، وةطةرنا شةيتان ئيشى بؤ ناكات، ئةو كاتة شةيتان ئيشى بؤ دةكات بكاتةوة

 ئةويش خزمةتيَك ثيَشكةش بة شةيتان بكات.، وخزمةتى دةكات
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ن، هيض كاريَك بكات، هيض نهيَنييةك ئاشكرا نابين احرييَكهةر بؤية هيض س
بكات، نيَوان ذن وميَرد خؤش بكات، يان تيَك بدات، يان ذن وميَرديَك لةيةكرت 

لةبةشةكانى داهاتودا باسى ليَوة  يحرانةى كةببةستيَت، يان هةر جؤريَكى تر لةو س
ئةبيَت ئةو ساحرية  اهلل، هيض كاريَكي لةوانةي بؤ ناكات، مةطةر إنشاءدةكةم 

 خؤى ىلَ نزيك كردبيَتةوة وكؤمةَليَك عيبادةتي بؤ شةيتان ئةجنام دابيَت.

، دةردةضيَت بؤ دةرةوة وخؤى رِوت هةيانة شةويَك لة شةوة دياريكراوةكان -
 1ثاشان بازنةيةك بةدةورى خؤى دةكيَشيَت، وكؤمةَليَك رِةمز وتةآلسيم، دةكاتةوة

ري مةزن بةخوا دةكات، ثاشان لة شةيتان دةثارِيَتةوة، دةنوسيَت، وكؤمةَليَك كوف
لةو كاتةدا لةوانةية دةنطيَط بيَت وقسةى لةطةلَ دةكات، هةنديَك جاريش 

 وثةميانيَك طرىَ دةدةن. طريَبةست

هيض كةسيَك نابيَت بة ساحري تاوةكو رِقى لة ئايينة ئامسانيةكان نةبيَت  -
 ات.ودذايةتيان نةكات وسوكايةتيان ثيَ نةك

  ، دة بيناسة.ئةمةية ساحري

***   ***   *** 

                                                           
 .تةالسم : واتة كؤمةَليَك رِةمز وكود كة رِةمزى نيَوان ساحريان وشةيتانةكانة 1
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1 

 دةكةين:  هةر بةكورتى باسى هةنديَك لةو رِيَطا وشيَوازانة

مؤميَك دادةطرسيَنيَت، ئةطةر بيةويَت وى تاريكةوة ساحري دةضيَتة ناو ذوريَك
، ئةو كات 2..باش بكات ئيشيَكى سثي بكات بكات، وةكو نيَوان ذن وميَرديَك

بآلو  بةناو ذورةكة خبوريَكى بؤن خؤش دةخاتة سةر مؤمةكة تا بؤنة خؤشةكة
ن ، ئةو كات خبوريَكى بؤ3دةبيَتةوة، خؤ ئةطةر ويستى كاريَكى رِةش وشةرِ بكات

ناخؤش دةخاتة سةر مؤمةكة تا بؤنةكةى بآلودةبيَتةوة، ثاشان  ذورةكة تاريكى 
ئةبيَت ئةو دةخويَنيَت، و 4باَلى بةسةردا دةكيَشيَت، ئيرت هةنديَك تةآلسيم وعةزايم

تيَدا بيَت،  شريك وكوفرى ورِوقيةيانةى كة دةخيويَينَ ودةيكا ةتميتةليسم وعةز
 .بةوة رِازي دةبيَتضونكة شةيتان 

                                                           
 برِوانة: الصارم البتار. 1
 .طينا هةمو كاريَكيان خراث وشةرِةزمانى خؤيان كاريَكى خيَرة ئة بة 2

 ةرضي هةمو كاريَكيان رِةش وشةرِة.ئةط 3

دةخووات كوة ئوةبيَت     ةكؤي عةزميةتة، هةنديَك شتة ساحريةكة دةيَليَ وسوويَند لةسوةر جنؤكو    4
 كاريَكى بؤ ئةجنام بدات.
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مةرجيشة ساحري ليَرةدا ئةبيَت ثيس بيَت، ئيرت لةشطران بيَت يان جلوبةرطي 
 .ثيسي لةبةردا بيَت.

ياني: ئةى - ،ئةى طةورةم، ئةى مةزنةكةم»جا بة جنؤكة وشةيتانةكان ئةَلىَ: 
جا ئاوها ليَيان دةثارِيَتةوة، هةر بؤية ئةو «. -ثةرسرتاوة مةزنةكةم شةيتان

داية تةماشا دةكةين كؤمةَليَك ناوي تيَداية وةك: انلةبةردةستمكة سيحرانةى 
ناوى ئةو جنؤكة كة ، «وصهصائيل وتهتائيل بدوح ومكتائيل وتكتائيل»

 وشةيتانانةية كة هاواريان ثيَكردون.

دواي ئةمانة تارماييةك دةردةكةويَت لة شيَوةى سةط يان مار يان هةر 
طويَي لة دةنطيَك دةبيَت، يان  بةَلكو شيَوةيةكي تر بيَت، يان هيض دةرناكةويَت

ئاسةواريَك لة ئاسةواري  ثاشان طريَيةك دةدات لةسةرطويَي لة دةنطيش نابيَت، 
ئةو كةسةى سيحري ليدةكريَت، وةكو تةَليَكي قذي، يان ثارضةيةك لة جل 
وبةرطةكةي، ..هتد بة مةرجيَك ئارةقي ئةو كةسةى ثيَوة بيَت، ثاشان فةرمان بة 

 ةوةى دةيةويَت. جنؤكةكان دةكات ب

ان دةيكةن كة زؤر رِؤضون ، تةنها ئةوانةيئةم جؤرةيان زؤر خراث وقيَزةونة
 وجنؤكةيةكي زؤريان لةبةر دةستداية.
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، ثاشان ثيَي -ثةنا بةخوا-ساحري ليَرةدا قورئان وةكو ثيَآلو دةكاتة ثيَي 
 ،هةنديَك تةآلسيمي شريكي وكوفري دةضيَتة ئاودةست ودةست دةكات بة خويَندني

ثاشان دةردةضيَت، كة دةرضو ئةو كات ئةوةى دةيةويَت فةرمان بة جنؤكةكان 
 ئةوانيش بؤي ئةجنام دةدةن.دةكات و

نةوارى وشويَي كردوة جا ئةطةر دةثرسى: من هةنديَك ساحريم بينيوة، نويَذ
 ؟!دينداريَتى ثيَوة ديار بوة

، وةكو ساحريمان بينيوة فةرمانيان ثيَ دةكا ةيتانئةوا ئةَليني: بةَلىَ ئةوة ش
ان وتوين، ساحرييَك تةوبةى كردبو ثيَى ومت: شةيتان يودواي ثةشيمان بونةوةي ثيَ

ثيَيان دةَليَن با شويَنةوارى ديندارى وتةقواتان ثيَوة ديار بيَت، بؤ ئةوةى خةَلكى 
ونةنويَذ دةكةن ونة  باوةرِتان ثيَ بكات، ئةطةرنا ئةم ساحريانة نة دوعا دةكةن

 قورئان دةخويَنن، تةنها الشةيةكى بةتاَلة.

ويَت كة سيحري ليَدةكريَت، وةكو دةليَرةدا ساحري شويَنةوارى ئةو كةسةى 
كلينسك يان سةرويَن يان دةستةسرِ يان سةرثؤش يان فانيلة يان قةميس يان 

 ئةو كةسةى ثيَوة بيَت.ثارضةيةكى جلوبةرطيَكي، كة ئارةقي 
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ثاشان نوكةكةى طرىَ دةدات، ثاشان ضوار ثةجنة دادةنيَت ثاشان بةتوندى 
يان هةر سورةتيَكي تري بضوك بة دةنطي بةرز  ،«الكوثر»دةيطريَت ثاشان سورةتي 

رِوقية وتةآلسيمي شريكي وهةنديَك ورتةورت  ثاشان بة دةنطي نزمدةخويَنيَت، 
ة وشةيتانةكان دةكات وئةوسا ثيَيان دةَليَ: ئةطةر ئةمة دةَليَت، ئيرت بانطي جنؤك

نةخؤشية ئةوا ئةم دريَذية وةكو خؤى بهيََلنةوة، ئةطةر بةهؤي جنؤكةكانةوة واي 
ليَهاتوة دريَذيةكةي كةم بكةنةوة، وئةطةريش حةسودى وضاو ليَى داوة مةوداكةى 

 .تةية ئةوةى ثيَ دةَليَدريَذ بكةرةوة، ديسانةوة دةيثيَويَتةوة بيين هةر كام لةوان

جا جنؤكةكان زؤر درؤزنن ليَرةشدا هةنديَك جار رِاست دةكةن وزؤرجاريش درؤ 
 دةكةن.

 سةرجنيَك..

بؤ ئةوةى خةَلكى ثيَى  ،ي خويَند بةدةنطى بةرز«كةوسةر»بينيتان سورةتى 
بَليَن ئةمة ثياو ضاكة وقورئان دةخويَنىَ، كةضي بةدةنطى نزم ئةوةى بيةويَت لة 

 ر وشريك دةيكات.كوف

بؤية موسوَلمانان نابيَت بىَ ئاطابني، نابيَت ساحري ودؤستى شةيتامنان لةطةلَ 
دؤستى خوا ليَ تيَكةلَ بيَت، بة ثشتيوانى خواى طةورة لة داهاتوشدا باسى 

 .كةيندة« الشيطان أولياء»و« اهلل أولياء»جياوازى نيَوان 
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كة داوا دةكات لةو كةسةى سةردانى دةكات، باَلندةيةك يان ليَرةدا ساحرية
ئاذةَليَكى بؤ بهيَنيَت  بة كؤمةَليَك مواصةفاتي دياريكراو كة خؤي ثيَي دةَليَت، 
وزؤر جاريش داواي رِةنطي رِةش دةكات ضونكة شةيتانةكان حةزيان لة رِةنطي 

اْلَكْلبُ األْسوَدُ »يَت: دةفةرمو صلى اهلل عليه وسلمرِةشة، هةروةكو ثةيامبةرى خوا 
: سةطى رِةش شةيتانة، ئيرت كةَلةشيَريَك بيَت يان مريشكيَك  يان واتة ،1«شَْيَطاٌن

كؤتريَك، بةتايبةتى ئةو ئاذةالنةى كةوا لةشةرعدا بةرِيَزن ونابيَت بكوذريَن، ثاشان 
نةكةى سةري دةبرِيَت وناوي خوا جل جاللة لةسةر ناهيَنيَت، هةنديَك جار لة خويَ

دةثرذيَنيَتة سةر الشةى نةخؤشةكة، ثاشان دةرِوا لة شويَنيَكى دورة دةستدا فرِيَي 
دةدات، لةبرييَك بيَت، كةالوة كؤنةيةك، يان شويَنيَكى ضؤآليى!؟ كة زؤر جار ئةم 
جؤرة شويَنانة ماَلي جنؤكةكانن، ثاشان دةطةرِيَتةوة وعةزميةتيَكي شريكي كوفري 

 ةويَت بة جنؤكةكة ئةَليَت.دةخويَنيَت، وئةوةى بي

زانراويشة ئةم جؤرة رِيَطايانة نزيك بونةوةية لةشةيتان، هةر وةكو ضؤن 
موسوَلمانان قورباني دةكةن وئاذةلَ سةردةبرِن بؤ خوا تا لة ليَي نزيك ببنةوة ئةطةر 
دوعايان كرد وةآلميان بداتةوة لة دؤزةخ وتورِةيي خؤي بيانثاريَزيَت، بةهرةمةنديان 

                                                           
 .مسلم أخرجه 1
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بة بةهةشت، ئاواش ئةم ساحرية ئاذةَليَك سةر دةبرِيَت بؤ شةيتان وبؤ ئةوةى  بكات
ليَى نزيك ببيَتةوة، ئةوةى حةزي ليَدةكات بؤي بكات، ئةوةى ليَي دةترسيَت ليَي 

 دور خباتةوة. 

ن ببيَتة كةى يةكتاثةرست دةبيَت زؤر وريا بن، نابيَت كاريَك بانجا موسوَلمان
صلى اهلل عليه تى ثةروةردطار، ضونكة ثةيامبةرى خوا ان لةرِةمحةنتهؤى دةرضو

 ينةى سةر بربِي، واتة: لةعنةتى خوا لةو1«اهللِمَْن ذَبَحَ لَِِّْيرِ  اهلُلَلعَنَ »دةفةرمويَت: 
 .كردوة بؤ غةيرى خوا

 طومانى تيَدانية ئةم ساحريانة ئاذةَلةكة بؤ جنؤكة وشةيتان سةر دةبرِن.

تة الى ساحري، ئةويش داواى ئاذةَلى ليَكردوة، ضةند موسوَلمان هةبوة رِؤشتؤ
وتويةتى: ئةو ئاذةَلةم بؤ بيَنة بؤ ئةوةى كارةكةتان بؤ ئةجنام بدةم يان نةخؤشيةكةت 

 بؤ ضاك بكةمةوة، ئةميش ئاذةَليَكى بؤ بردوة.

رئاني ثيسكردنى قو جؤريَكى تر لةو رِيَطةيانةى كة ساحريان بةكارى دةهيَنن، 
 بةرِيَزة.

                                                           
 .مسلم أخرجه 1
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ليَرةدا ساحريةكة هةَلدةستىَ بة نوسينةوةى ئايةتةكانى قورئان بةخويَنى حةيز 
 يان هةر شتيَكى تري ثيس يان ميزى ثيَدا دةكات.

هةية كة كراوةتةوة، ئايةتي تيَدا نوسراوة بةبيَ هةَلة،  -سيحر-ضةندين نوشتة 
ر دةستكارى قورئانى حريَك نية مةطةيئةمةش جيَي سةرسورِمانة ضونكة هيض س

تيَداية، ئيرت بة زيادكردن بيَت يان كةمكردنةوة، وكؤمةَليَك ثارِانةوة وهانا بردن بؤ 
 جنؤكة وشةيتانةكان وشريكى تيَداية؟! 

بؤنيَكى زؤر ناخؤشى ىلَ ديَت وبؤني ثيسي ثيَوة  دةبيينبةاَلم كة بؤنى دةكةى 
 كراوة.

ةوةى شةيتانةكةى ئيشيَكى بؤ ؤ ئجا هةر دةبيَت سوكايةتى بةقورئان بكوات ب
 .بكات

، ضةند جار ئاذةَلت ضةند جار رِؤيشتوي بؤ الى ساحري، ضةند جار ئاذةَلت بردوة
 ؟بؤ سةربرِيوة

 ة؟ضةند جار نوشتةى بؤ نوسيوي وتويةتي بة هيض شيَوةيةك نابيَت بيكةيتةو

 !طريَكانى نةكةيتةوة
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 نوسراوة ضؤن دةخريَتة ذيَر تيَدائةطةر قورئاني -لة ذيَر بةرديَك دايبينَ! 
 .-ةوةبةردةكان

با كةس نةيبينىَ! جا ئةطةر قسةى ضاكة وقورئانة بؤضى كةس نةيبينىَ با 
ئاشكرا  دةتوانن بة ،هةمو موسوَلمانان بيبينن، ضونكة قورئان شاراوة نية

ة بةاَلم كاتيَك دةزانيَت ئيشةكانى ناشةرعيةو ،[رمَْؤا تُمَبِ ْعدَاْصَفبيخويَننةوة، ]
 وكوفري نوسيةوةتةوة، بؤ درؤ وفيَلَ وهةَلخةَلةتاندنى موسوَلمانان، دةيشاريَتةوة.

ليَرةدا ساحريةكة هةَلدةستيَت بة هةَلطيَرِاندنةوةى ثيتةكان، ولة كؤتاييةوة بؤ 
بؤ  وثةناهانا سةرةتا وشةكان دةنوسيَت، ياني بة ثيَضةوانةوة دةينوسيَت، ثاشان 

ئةو كاتة جنؤكة وشةيتانةكان ئةوةي بؤ دةكةن كة  ،جنؤكة وشةيتانةكان دةبات
 داواي دةكات.

ضةندين كةس هةية شتيَكى ون دةبيَت يان شتيَكى دزراوة... ئةرِوا ثةنا بؤ 
 جادوطةر ئةبات تا ئةو شتة دزراوةى بؤ بدؤزيَتةوة.
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 وسلم صلى اهلل عليه ةمان لة بريضوة كة ثةيامبةرى خوائةى ئةو فةرمودةي
، 1«يَْومَاا َأْربَعِنيَ صَالٌة َلهُ تُْقبَْل َلْم شَْيٍء عَْن َفسََأَلهُ عَرَّاًفا َأتَى مَْن» دةفةرمويَت:

ر كةس برِواتة الي تاَلةطريَك يان جادوطةريَك وثرسياري شتيَكي ليَ بكات واتة: هة
 لَ نابيَت.تا ضل رِؤذ نويَذي قبو

 بِمَا َكَفرَ َفَقْد يَُقولُ بِمَا َفصَدََّقهُ َكاهِناا َأْو عَرَّاًفا َأتَى مَْن»هةورةها دةفةرمويَ: 
 ،واتة: هةر كةسيَك برِوات بؤ الى تاَلةطريَك يان جادوطةريَك، 2«مُحَمٍَّد عََلى ُأْنزِلَ

صلى سةر رسول اهلل برِوا بكات بةوةى ثيَي دةَليَت، ئةوة كوفرى كردوة بةوةى بؤ و
 دابةزيوة. اهلل عليه وسلم

واتة ئةو كةسةى برِوات بؤ الى جادوطةريَك ئةو كارةى كوفركردنة بةخوا، جا 
ض كةسيَك رِازى دةبيَت كة كوفر بةخوا بكات، ئةطةر ثيَت بَليَن: ئةى كافر! قبوَلى 

 فر داناوة!، ئةم كردارةى بةكوصلى اهلل عليه وسلمئةكةى؟! بةاَلم ثةيامبةري خوا 

 بو دةكريَت، لةوانة:ون شيت بؤ يششيَوازي زؤرة، زؤرجار ئةم جؤري سيحرةش

                                                           
 .مسلم أخرجه 1
احمللد    العالملة  وصلححه  مجيعا، شرطهما على صحيح: وقال، واحلاكم ،والبيهقي أمحد، أخرجه 2

 .الصِّري اجلامع صحيح يف األلباني
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منداَليَك كة ثيَنةطةيشتيبَ، دةخريَتة ذيَر دةستى ساحريةكة ونابيَت منداَلةكة 
دةست نويَذى هةبيَت، ثاشان دةستى ضةثى دةكاتةوة وضوار طؤشةيةك لةناو دةستى 

سيم ورِةمز لة طؤشةكاني دةكيَشيَت كة بريتية لة دةكيَشيَت، ثاشان هةنديَك تةال
سيحر، ثاشان ذورةكة تاريك دةكات و كؤمةَليَك كاري تر دةكات كة سود لة 
باسكردنيدا نية، دواي خويندني عةزميةتةكاني منداَلةكة بةر ضاوى رِوناك دةبيَتةوة 

 :داَلةكة ئةَليَولة ناو دةستى ويَنةي جوآلو دةبينيَت، ئةو كاتة ئةوةى بيةويَت بة من
 .«ئاوا وئاوا بكة :عةزميةتكةرةكة ئةَليَ :بةو ويَنة بَليَ كة دةيبيين»

جا موسوَلمانى يةكتاثةرست ئاطاداربة بؤ ئةوةى شتة دزراوةكةت دةست 
بكةويَتةوة نابيَت ثةنا بؤ ساحري ببةيت، ضونكة بةو كردارةت كوفر بةخوا دةكةيت!! 

بةرى خوا فةرموي، بةَلكو هانا بؤ نةك هةر ضونةكةت كوفرة وةكو ثةيام
بردنةكةشت بؤ الى ساحريةكة زوَلمة ضونكة ساحريةكة هانا بؤ شةيتان دةبات، 

 شةيتانيش دةبيَت شريكى طةورةي بؤ ئةجنام بدات تا ئيشى بؤ بكةن.

 موسوَلمانة خؤشةويستةكان..

ةوة لةدواي باسكردني رِيَطاكاني ساحريان بؤ هيَناني شةيتانةكان، ئةمةويَ ئ
 بَليَم وبؤ ئةوةش ئةم رِيَطايانةم باسكرد:
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ئةو ساحريانةى رِويان تيَدةكةن وداواى ضارةسةريان ىلَ دةكةن، ئةمة سيفات 
وئاكاريانة، ئةمة رِيَباز ورِيَطايانة بؤ ضارةسةركردني ثرسةكاني تؤ. بة ثةنا بؤ 

 ئايا تؤ رِازيت بةمانة؟! شةيتان بردن وبةو شيَوازةى بامسان كرد.

 

 

 

 

 

***   ***   *** 
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 ئايا سيحر رِاستة؟ ئةى كاريطةرى هةية لةسةر مرؤظ؟

ثيَويستمان بة  إن شاء اهللسةبارةت بة بوني جنؤكة وشةيتانةكان، ئةوة 
هيَنانةوةى بةَلطة نية لةسةر بونيان، ضونكة قورئان وحةديس وئيجماع و واقيع 

َلطةن بؤ ضةسثاندني وخةَلكي لوتبةرز نةبيَت كةس نكوَلي ليَ ةوهةست باشرتين ب
 ناكات.

سةبارةت بة سيحريش ديسانةوة جياوازي نية لةسةر بوني، بةآلم جياوازي 
هةية لةسةر هةقيقةتي ونةبوني، ئةطةر ضي سةرةجنامي ئةم مةزهةبةش هةر 

 دةطاتةوة بةوةى سيحر بوني نةبيَت.

مةطةر بة دةطمةن كة -مي ئةهلي سوننةت بة تيَكرِا مةزهةبي سةرجة
ئةوانةش ئةو زانايانةن طاريطةرن بة قوتاخبانةى ئيعتيزال وعةقَلساالري خؤيان وةكو 
ئينب حةزم لة مةزهةبي زاهرييةكان وئةبو جةعفةر ئةسرتئابادي لة شافعيةكان 

 يحر:بة تيَكرِا لةسةر ئةوةن كةوا س -وئةبوبةكري رِازي لة حةنةفيةكان

هةقيقةتي هةية وكاريطةريشي هةية وبةَلطةي زؤريش هةية، لة واقعيش 
هةقيقةتي هةية، وهةشة  ،ناكريَ. سيحر هةية يدةبينريَ وهةسيت ثيَدةكريَ ونكوَل

 وة، بةمةش ثيَضةوانةى موعتةزيلةيان كردوة.«ختييل»تةنها لةبةرضاطؤرِين 
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وسوننةت بة بةَلطة ديَننةو لةسةر بون ورِاستيَيت قورئان  ت،ئةهلي سوننة
ثةروةردطار باسي ئةوة دةكات كة سيحر لة  نيبةرِاسيت لة قورئاندا دةبين .سيحر

 .سةردةمي فريعةوندا بوني هةبوة

بةَلكو ثةروةردطار باسي ئةوة دةكات كة سةرجةم طةالن رِوبةروي ثةيامبةران 
 مِْن الَّذِينَ َأتَى مَا َكذَلَِكوةكو دةفةرمويَت: ] :بونةتةوة وثيَيان وتون: ساحري وشيَت

[ ئةى موحةممةد دَلتةنط مةبة ئةوة مَْجنُوٌن َأْو سَاحٌِر َقاُلوا إِلَّا رَسُوٍل مِْن َقْبلِهِْم
هةروا هاتوة هيض ثةيامبةريَكمان لة ثيش تؤوة نةناردوة مةطةر ثيَيان وتوة: ساحري 

 وشيَت.

يَك ئةمةيان وتوة: ثةروةردطار دوابةدواي ئةو تةنانةت ئةوةندة هةمو مللةت
[ ئايا ئةم قسانةيان نةوة دواي َطاُغونَ َقْوٌم هُْم بَْل بِهِ َأتَوَاصَْوا] ئايةتة دةفةرمويَ:

نةخيَر بةرِاسيت ئةمانة  ؟!وةسيةتيان بؤ يةكرت كردوة وا هةمويان دةيَليَنةوةنةوة 
اية، ئةوةى ثيَشينانيان وتويةتي دَليان وةكو ئةوانةى ثيَشينان و ،هةر سةركةشن

 ثاشينانيان دةيَليَنةوة.
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 :هاتوة جا لة قورئاندا

: ، طةلةكةى ثيَيان وتوةبوة -عليهما السالم- صالةح كة ثيَش ئيرباهيم -
تةنها يةكيَكي لة ساحريان نةك لة تؤ بةرِاسيت »: 1[ واتةاْلمُسَحَّرِينَ مِنَ َأْنتَ إِنَّمَا]

 «.ثةيامبةران

 : طةلةكةى ئيرباهيميش برِوايان بة ئةستيَرة هةبوة.اهيمئيرب -

 بِآيَاتِنَا وَمََلًِهِ فِْرعَْونَ إَِلى وَهَارُونَ مُوسَى بَْعدِهِْم مِْن بَعَْثنَا ثُمَّ]موسا:  -
 َلسِْحٌر هَذَا إِنَّ َقاُلوا عِْندِنَا مِْن اْلحَقُّ جَاءَهُمُ َفَلمَّا ،مُْجرِمِنيَ َقْوماا وََكانُوا َفاْستَْكبَرُوا
 .2[َقالَ مُوسَى َأتُقوُلونَ لِْلحَقِّ َلمَّا جَاءُكْم َأسِْحٌر هَذَا وَال يُْفلِحُ السَّاحِرُونَ * مُبِنٌي

 مُْنذٌِر جَاءَهُْم َأْن وَعَجِبُواتةنانةت قورِةيش بة ثةيامبةريان وت ساحري: ] -
 َلشَْيٌء هَذَا إِنَّ وَاحِداا إَِلهاا اْلآلِهََة َأجَعَلَ * َكذَّاٌب سَاحٌِر هَذَا اْلَكافِرُونَ وََقالَ مِْنهُْم
 [.عُجَاٌب

                                                           

 .  لةسةر رِاي مةشهور 1
 .77:يونس 2
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ضةندين طةل وميللةتيان كردوة كة هةر لة ديَر زةمانةوة  ميَذونوسان باسى
سيحريان تيَدا ئةجنام دراوة، ودةَليَن: بوني ئةو هةموة ئاسةوارة ميَذويية كؤنة 

 لةو ميللةتانةش بؤ منونة: ويَنة ورِةمز،و وسيحريانةية لة كتيَب ونوسرا

 

 ئةم ميللةتة قورئانيش باسى ليَوة كردون، هةروةكو خواى طةورة دةفةرمويَ: 

وَاتَّبَعُوْا مَا تَْتُلوْا الشَّيَاطنِيُ عََلى مُْلكِ سَُلْيمَانَ وَمَا َكَفرَ سَُلْيمَانُ وََلكِنَّ الشَّْياطنِيَ ]
باسى ، 1[السِّْحرَ وَمَا ُأنزِلَ عََلى اْلمََلَكْينِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ َكَفرُوْا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ

 بابل دةكا كة سيحري تيَدا بوة.

«»

هةروةها فريعةونةكانيش ديسانةوة لة قورئان باسيان هاتوة وزؤريش هاتوة، 
وساحريةكاني  -سالمعلية ال-باشرتين شاهيديش ضريؤكى نيوان ثةيامبةر موسا 

، تةنانةت بة هؤي زؤري وبةربآلوي سيحر لة ميسردا، هةنديَك ئةَليَن: ةفريعةون
بريتى دةبيَت لةوةى: كاتيَك  -علية السالم-بؤية موعجيزةى ثةيامبةر موسا 

دةستى لة طريفانى دةردةكات دةبيَتة نور ورِوناكى، كاتيَك طؤضانةكةى فرِيَ دةدات 
                                                           

 .102:البقرة 1
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ورِيَتةوة تةماشا دةكةى بؤ ئةوةى ساحريانى ئةو سةردةمةى ثيَ دةبيَتة ماريَك ودةس
آلتي خوايان ثيشان بدا وسةرساميان بكات وئيمان بهيَنن كة ةبيَ دةنط بكا ودةس

 ئةوةبو ئيمانيشيان هيَنا.

عةرةبةكاندا هةبوة، و، 1هةروةها لة نيَو فارسةكان وهينديةكان ويؤنانيةكان
 هةر ماوة.وهةتا ئةمرِؤش لة نيَو خةَلكدا 

                                                           
قال شيخ االسالم يف الفرقان بلني أوليلاء اللرمحن وأوليلاء الشليطان وذكلر معنلاه أيهلا يف منهلا  السلنة            1

 و عليله  اهلل صلى حممد به جاء ام جبميع يؤمن ومل بلغ ما والعلم والعبادة الزهد يف الرجل بلغ لو ثم»النبوية: 
 وكلذلك  وعبلادهم  والنصلارى  اليهلود  علملاء  ملن  والرهبلان  كاألحبلار  تعلاىل  هلل وللي  وال مبلؤمن  فليس سلم

 اهلنلد  حكملاء  ملن  كلان  مملن  وغريهلم  واهلند والرتك العرب مشركي املشركني من والعبادة العلم إىل املنتسبني
 طائفلة  ظن وإن هلل عدو كافر فهو حممد به جاء ما جبميع مؤمنا يسول دينه يف وعبادة زهد أو علم وله والرتك
 كانوا وأمثاله أرسطو مثل اليونان حكماء وكذلك جموسا كفارا اجملوس من الفرس حكماء كان كما هلل ولي أنه

 لالسلكندر  وزيرا وكان سنة بثالمثائة السالم عليه املسيح قبل أرسطو وكان والكواكب األصنام يعبدون مشركني
 ذا هلو  هلذا  ولليس  والنصلارى  اليهلود  بله  وتؤرخ واليونان الروم تواريخ له تؤرخ الذي وهو املقدوني فيلبس بن

 امسله  ذاك أن رأوا مللا  القلرنني  للذي  وزيرا كان أرسطوا أن الناس بع  يظن كما كتابه يف اهلل ذكره الذي القرنني
 كلذلك  األملر  ولليس   معه وطائفة سينا ابن هيظن كما ذاك هذا أن ظنوا باالسكندر يسمى قد وهذا االسكندر

 بلالد  إىل وصلل  وال السلد  هذا ينب ومل ذاك عن متأخر -وزيره أرسطو كان قد الذي- املشرك االسكندر هذا بل
 «.املعروف الروم تاريخ له يؤرخ وزرائه من أرسطو كان الذي االسكندر وهذا ومأجو  يأجو 
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كةواتة سيحر وجادو لة ديَر زةمانةوة لةناو سةرجةم طةالندا هةبوة وهةتا 
كردوة وثيَشكةوتنيشي بةخؤوة  يئيَستاش بةردةوامة، بةَلكو تةشةنةى زياتر

 بينيوة.

ئةوة ئةمريكا وئةوروثا و وآلتاني تريش سيحر تيَياندا لة ضَلة ثؤثة داية، 
دامةزران  -كة جولةكة بون-كؤمةَلةيةك  لة ئةوروثا 1533تةنانةت لة ساَلي 

وني كةمرت لة نيو بوقوتاخبانةيةكي سيحري رِةشيشيان دامةزراند، بةآلم دواي  تيَثةرِ
 داخرا. 1572سةدة لة 

بةَلكو لةسةردةمي تةكنةلؤذيا ونةوةويدا سيحر وجادوطةرى لة سةرجةم 
دةردةكةويَت كة  وآلتاني دونيادا هةية، وئةطةر ئاماذةيةك بكةين بؤ ئامارةكان

 سيحر وساحريان لة ض ئاستيَكدان لة زؤري وتةشةنةكرد،

هةزار ساحريي ئافرةتي تيَداية. هةر لة « 80.000»لة ئةَلمانيا زياتر لة   -
 ئةَلمانيا لة ضوار كةسدا يةك كةس برِواي بة سيحر وكاريطةري هةية.

 لةبةرِازيليش بة هةمان شيَوة. -

هةزار ساحري هةية، هةر لة فةرةنسا بة « 30.000»لة فةرةنسا زياتر لة  -
 قورباني شةيتانن. ةوانمليؤنةها هاوآلتي برِوايان بةوة هةية كة ئ
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 لة هةر وياليةتيَكي ئةمريكادا بة هةزاران ساحري هةية. -

لة كؤرياي باشوريش بة هةمان شيَوة، بةَلكو دةججاليَكي تيَداية مليؤنةها  -
 كةس شويَين كةوتوة.

رسني بؤضى لة واَلتانى بةناو رِؤشنبري وبةناو ثيَشكةوتو لة زانستدا ئةطةر بث
 طريؤدةى دةستى ساحري وتاَلةطر بون؟

وَمَْن َأْعرََُ ]المةكةشى لة كتيَبةكةى ثةروةردطارة، هةر وةكو دةفةرمويَت: ةو
، هةركةس ثشت لة يادي من بكات، لة  1[عَن ذِْكرِي َفإِنَّ َلهُ مَعِيشًَة ضَنًكا

 انةكةم دينةكةم، ئةوا بةرِاسيت طوزةرانيَكي تةنطةذة ونارِةحةتي بؤ دةبيَت.قورئ

كاتيَك كة ثشتيان لة ثةروةردطار كرد ئةو كاتة ثةروةردطاريش ذيانى دونيايان 
 ىلَ تةسك دةكاتةوة.

 موسوَلمانة خؤشةويستةكان..

هؤكاريَك لة هؤكارةكاني دةست بردن بؤ سيحر تةنط بونةوةى ذيانة، غةم 
ةفةتة، نارِةحةتية، هاتنى دةردو بةآلية، بؤية دةبيين لة وآلتاني ناموسَلمان وخ

 ئاسودةيي دةروني نية.
                                                           

 .124:سورة طله 1
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هةر بؤية ئةو هةمو بةَلطةية كة دةيبينن هاتوة، لة ويرد وضارةسةرة 
شةرعيةكان، وةكو نزا وزيكرةكان، وزيكرى بةيانيان وئيَواران وزيكري خةوتن 

بؤ ئةوةية موسوَلمان دةرونى ثاك وئاسودة وئارام وهةستان لةخةو.. هتد ، ئةمانة 
 بيَت، لة جنؤكة وشةيتانةكان دور وثاريَزراو بيَت، ولةثةروةردطارةوة نزيك بيَت.

 سَُلْيمَانَ مُْلكِ عََلى الشَّيَاطِنيُ تَْتُلو مَا وَاتَّبَعُوا. خواي طةورة دةفةرمويَ: ]1
 عََلى ُأْنزِلَ وَمَا السِّْحرَ النَّاسَ يُعَلِّمُونَ َكَفرُوا الشَّيَاطِنيَ وََلكِنَّ نُسَُلْيمَا َكَفرَ وَمَا

 َفَلا فِْتنٌَة نَْحنُ إِنَّمَا يَُقوَلا حَتَّى َأحٍَد مِْن يُعَلِّمَانِ وَمَا وَمَارُوتَ هَارُوتَ بِبَابِلَ اْلمََلَكْينِ
 َأحٍَد مِْن بِهِ بِهَارِّينَ هُْم وَمَا وَزَْوجِهِ اْلمَْرءِ بَْينَ بِهِ ُقونَيَُفرِّ مَا مِْنهُمَا َفيَتَعَلَّمُونَ تَْكُفْر
 فِي َلهُ مَا اْشتَرَاهُ َلمَنِ عَلِمُوا وََلَقْد يَْنَفعُهُْم وََلا يَهُرُّهُْم مَا وَيَتَعَلَّمُونَ اللَّهِ بِإِْذنِ إِلَّا

ًْسَ خََلاٍق مِْن اْلآخِرَةِ  [.يَْعَلمُونَ َكانُوا َلْو َأْنُفسَهُْم بِهِ شَرَْوا مَا وََلبِ

لةم ئايةتةدا ثةروةردطار باسي يةهودييةكان دةكات ورِةخنةي ئةوةيان 
ليَدةطريَت كة ئةو جولةكانة بة كوفر كردن وثةيامبةر كوشنت، بيَ وةعدي، 
وشكاندنى طفت وثةميان، فيَلَ كردن، وثيالنطيَرِى نةوةستاون، بةَلكو باسى 

 يشيان دةكات وئةويش بريتية لة شويَنكةوتنى سيحر وساحريان.خراثةيةكى تر
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واتة: ئةو  [وَاتَّبَعُوْا مَا تَْتُلوْا الشَّيَاطِنيُ عََلى مُْلكِ سَُلْيمَانَ]جا دةفةرمويَ: 
جولةكانة لةبري شويَنكةوتين ثةيامبةر، شويَنى ئةو شتانة كةوتن كة شةيتانةكان 

هةَليانواسيوة،  -علية السالم-بةر سولةميانةوة دةخيويَنن وبة دةم موَلكةكةى ثةيام
 كة سيحر وجادوطةرية.

لةسةر ئةم ئايةتة بةطشيت رِايةكي زؤر هةية لةنيَوان رِاظةكاراني قورئاندا، 
 تةنانةت هةنديَكي بؤ باسكردن هةرناشيَت.

 يةكيَك لةو رِايانةى كة باسي دةكةن:

ا هةمو ئةو كتيَبة سيحريانة كة ئةبيَتة ثادش -علية السالم-ثةيامبةر سليمان 
لة ساحريان وةردةطريَتةوة كة بةهؤيةوة خةَلك فيَرى سيحر دةبون، كة ليَي 
وةرطرتنةوة خستنية ذيَر عةرشةكةى خؤيةوة، كة وةفاتي كرد وتةماشاى ذيَر 
عةرشةكةيان كرد بينييان ثرِة لة كتيَبى سيحرى، ئةوةبو جنؤكة وشةيتانةكان بة 

ان بةو كتيَبانة توانى جنؤكة وشةيتوانةكان خبواتة ذيَر رِكيَظى خةَلكيان وت: سولةمي
 خؤيةوة.

ئةَليَن: كة لة قورئان ناوي سولةميان هات وةكو ثةيامبةر، جولةكة وتيان: 
 سةيرتان لة موحةممةد نايةت وا دةزانيَت كورِةكةى داود ثةيامبةرة، واهلل ساحري بو.

 كردوة وجولةكةى دةمكوتكرد.ثرسةكةى رِون ،ةتة نازل بويئةوةبو ئةو ئا
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جا يةهودييةكان بةو شيَوة تياضون وباوةرِيان كرد ونةيان وت كة ئةمة 
 ثةيامبةرى خواية وخواى لة ثشتة، سيحرى ساحري وكتيَبى جادوطةرى بؤضية؟!

سولةميان بة هيض شيَوةيةك [ وَمَا َكَفرَ سَُلْيمَانُ]هةر بؤية دواي ئةوة دةفةرمويَ: 
بةَلكو ئةوة [ ْحرَلوََلكِنَّ الشَّْياطِنيَ َكَفرُوْا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ] كوفرى نةكردوة،

 شةيتانةكان بون كوفريان كرد، رِؤيشنت خةَلكيان فيَرى سيحر دةكرد.

ليَرةوة ئةوةمان بؤ رِون دةبيَتةوة كة سيحر كوفرة، وئةم حوكمة مورةتةبة 
رة، وئةمةش ياسايةكة بؤ لةسةر وةصفيَك، كة ئةم حوكمى كوفرة لةبةر سيح

لة كتيَبى « شيخ اإلسالم ئينب تيمية»تيَطةيشنت لة تةفسريى قورئان، وةكو 
 وة كة هةر كاتيَك حوكميَكبة جوانى رِونى كردؤتة «املستقيم الصراط اقتهاء»

 مورةتةب بو لةسةر وةصفيَك دةبيَتة عيللة بؤى.

 ] طةورة دةفةرمويَ: عيللةى كوفرةكةيان ضية؟ سيحر كردن بوة هةر وةك خواى
يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّْحرَ وَمَا ُأنزِلَ عََلى اْلمََلَكْينِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ 

هاروت »، ئةم دو فريشتةية 1[مِْن َأحٍَد حَتَّى يَُقوال إِنَّمَا نَْحنُ فِْتنٌَة َفاَل تَْكُفْر
دنةوةين بؤ ئيَوة، ئامان فيَرى كوفر نةبن وئيَمة وتيان: ئيَمة تاقيكر« وماروت

                                                           
 .102:سورة البقرة 1
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دةتوانني فيَرتان بكةين بةاَلم ئيَمة تاقيكردنةوةين، بةهؤى فيَربونى سحرةوة خؤتان 
 توشى كوفر مةكةن.

كةواتة ئةم قورئانة بونى سيحر دةسةمليَنيَت كة حةقيقةتى هةية وكاريطةرى 
 دةبيَت.

 ضؤن؟

ئيرت شةيتانةكان فيَرى ضى دةبون ئةطةر حةقيقةت وكاريطةرى نةبيَت 
 وخةَلكيان فيَرى ضى دةكرد؟

 ئةطةر هيض نةبيَت كةواتة فيَري هيض نةبونة وهيضيان فيَرى كةس نةكردوة.

وفريعةون كة خواى  -علية السالم-. ثاشان ضريؤكى نيَوان ثةيامبةر موسا 2
كاريطةريَيت ضةندين شويَنى قورئاندا باسى دةكات، بةَلطةى رِاستيَيت و طةورة لة
 سيحرة.

عليهما وعلى مجيع -سةرةتاى ئةم ضريؤكةش ئةوةية: ثةيامبةر موسا وهارون 
ديَن بؤ الى فريعةون وقسةى لةطةلَ دةكةن وثةيامى  -األنبياء الصالة والسالم

خواى ثيَ رِادةطةيةنن، فريعةونيش بة موساي وت: تؤ ض بةَلطةيةكت ثيَية بؤ ئةو 
، دةستةكاني دةركرد ئةوةبو بو بة -لية السالمع-قسانةت، ثةيامبةر موسا 
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رِوناكي ، طؤضانةكةشي هاويشت بوبة ماريَك ودةرِؤيشت، دو نيشانةى طةورة بون 
خواى طةورة ثيَى بةخشي بو، كة ثيشانى فريعةونيدا، فريعةون وتى: بةرِاستى تؤ 

ؤ ئةوةى تؤ ساحرييَكى طةورة وفيََلبازى. كةوابو كاتيَك دادةنيَني لة نيَوامناندا ب
منايشى خؤت بكةيت وئيَمةش منايشى خؤمان بكةين ئةو كاتة دةزانني سيحرى كىَ 

وةكو كؤمةَليَك لة -طةورةية وبراوةية، ئةوة بو رِؤذى نةورؤزيان ديارى كرد 
، ئةوةبو هةمو خةَلكى 1بريتيية لة رِؤذى نةورؤز[ يَْومُ الزِّينَةِ] -املفسرين دةفةرمون:
اوةرِوانيدا بون تا هةردوال ئامادةبون، جا دونيا ثةرستى واى لة لة طؤرِةثاندا لة ض

ساحريان كرد بة فريعةونيان وت: ئةطةر ئيَمة سةركةوتني ثاداشتمان بؤ دةبيَت، بؤية 
هةَلويَستيَكى موحرجيانة بو بؤ فريعةون ضونكة دَلنيابو لةوةى كة ثةيامبةر موسا 

ةسةآلتةكةى، ستةم وخؤبةطةورة لةسةر حةقة، بةاَلم كورسي ود -علية السالم-
بكةون،   -علية السالم-زانينةكةى بونة رِيَطر لةوةى شويَنى ثةيامبةر موسى 

، 2[اوَجَحَدُوا بِهَا وَاْستَْيَقنَْتهَا َأنُفسُهُْم ُظْلماا وَعُُلوًّ]هةوةكو خواى طةورة دةفةرمويَت: 
 ا دَلنيابون كة رِاستة.واتة: نكوَليان كرد بةهؤي ستةم ولوتبةرزيانةوة، لة كاتيَكد

                                                           
واتة رِؤذى نةورؤز موَلكى كورد نية بةتةنها بةَلكو سةرجةم طةالن خاوةنى نةورؤزن، ئوةوةتا  كة 1

 فريعةونةكانى ميسريش نةورؤز رِؤذى ضةذن وخؤشيان بوة.

 .14:النمل 2
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كة دةكرد بؤية ثيَى وتن: دةبنة ةجا فريعةونيش هةسيت بة طةورةيي مةترسي
كةواتة زانيويةتي  دةست رِاست ونزيكي من ئةطةر سةر بكةون بةسةر موسادا.

 ئةمة هةروا كاريَك سادة وساكار نية..

 ثاشان وةك ثةروةردطار باسي دةكات: 

 ثُمَّ َكْيدَهُ َفجَمَعَ فِْرعَْونُ َفتَوَلَّى،ضُحاى النَّاسُ يُْحشَرَ وََأْن لزِّينَةِا يَْومُ مَْوعِدُُكْم َقالَ]
 مَنِ خَابَ وََقْد بِعَذَاٍب َفيُْسحِتَُكْم َكذِباا اللَّهِ عََلى تَْفتَرُوا َلا وَْيَلُكْم مُوسَى َلهُْم َقالَ،َأتَى
 َأْن يُرِيدَانِ َلسَاحِرَانِ هَذَانِ إِْن َقاُلوا،النَّْجوَى واوََأسَرُّ بَْينَهُْم َأْمرَهُْم َفتَنَازَعُوا،اْفتَرَى

 اْئتُوا ثُمَّ َكْيدَُكْم َفَأْجمِعُوا،اْلمُْثَلى بَِطرِيَقتُِكمُ وَيَْذهَبَا بِسِْحرِهِمَا َأْرضُِكْم مِْن يُْخرِجَاُكْم
 َأوَّلَ نَُكونَ َأْن وَإِمَّا تُْلقِيَ َأْن إِمَّا مُوسَى يَا َقاُلوا، اْستَْعَلى مَنِ اْليَْومَ َأْفَلحَ وََقْد صَفًّا
 [َأْلَقى مَْن

 َأْلَقْوا َفَلمَّا َأْلُقوا َقالَ ،اْلمُْلقِنيَ نَْحنُ نَُكونَ َأْن وَإِمَّا تُْلقِيَ َأْن إِمَّا مُوسَى يَا َقاُلوا]
 َأْلقِ َأْن مُوسَى إَِلى وََأْوحَْينَا ،عَظِيٍم بِسِْحٍر وَجَاءُوا وَاْستَْرهَبُوهُْم النَّاسِ َأْعيُنَ سَحَرُوا
 َفُِّلِبُوا ،يَْعمَُلونَ َكانُوا مَا وَبََطلَ اْلحَقُّ َفوََقعَ ،يَْأفُِكونَ مَا تَْلَقفُ هِيَ َفإِذَا عَصَاَك
 رَبِّ ،اْلعَاَلمِني بِرَبِّ آمَنَّا َقاُلوا، سَاجِدِينَ السَّحَرَُة وَُأْلقِيَ، صَاغِرِينَ وَاْنَقَلبُوا هُنَالَِك
 [.وَهَارُونَ مُوسَى
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بة ثةيامبةر  -وةكو سةرؤكةكةيان-ساحريانيش لوت بةرزى واى ليَكردن 
وت: ئةطةر دةتةويَت تؤ لةثيَشةوة بيهاويَذة، دةشتةويَ  -علية السالم-موسايان 

فةرموي: ئيَوة يةكةم   -علية السالم-ئيَمة يةكةجمار دةيهاويَذين، ثةيامبةر موسى 
 ن.جار فريَي بدة

دا، كة فرِيَياندا حةبلةكان بون كؤمةَليَك ثةتى طوةورةيان فرِيَسواحريةكوانيش 
بةمار ودةجوالن وسيحريَكي سةيريان كرد، خواى طةورة وةسفى ئةو سيحرة دةكات 

كةش كرد. ثيَش، واتة: سيحريَكى طةورةيان 1[وَجَاءوا بِسِْحٍر عَظِيٍم]ودةفةرمويَت: 
 بيَت!؟بو ئةبيَت ضةند طةورة  «ةورةط»مةزن ثيَي بفةرميَ: خواى 

ترسيَك  -علية السالم-، ثةيامبةر موسا  2[َفَأْوجَسَ فِي نَْفسِهِ خِيَفًة مُّوسَى]
كةوتة دَليةوة كة سروشيت مرؤظة وةطةرنا تةواو دَلنياية لة بةَليَين خوا سبحانة، 

،  3[َأنتَ اْلَأْعَلىَلا تَخَْف إِنََّك ] :-وةكو دَلنياكردنةوةى-خواى طةورة ثيَي فةرمو 
 وطؤضانةكةت براوة وسةركةوتو تؤي ئةى موسا، دو دَلى نةتطرىَ وثيَشكةوة

 بهاويَذة.
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وََأْلقِ مَا فِي يَمِينَِك تَْلَقْف مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا َكْيدُ سَاحٍِر وََلا يُْفلِحُ السَّاحِرُ ]
ة طؤضانةكةية بيهاويَذة ئةوانةي ، واتة: ئةوةى لة دةستى رِاستتداية ك1[حَْيثُ َأتَى

كة كردويانة دةخيوات ودةيلوشيَت، ضونكة ئةو كارةى ئةوان تةنها بريتية لة فيََلي 
، ساحرييش لةهةر كويَ بيَت -وةك ئةوةى تؤ نية كة كاري خواية سبحانة-ساحري 

 وبؤ كويَ برِوا هةرطيز سةرفراز وسةركةوتو وبراوة نابيَت.

طؤضانةكةى فرِيَدا، بو بة ماريَك  -علية السالم-موسا هةر بؤية كة ثبَغةمبةر 
 وهةمو حةبلةكاني ئةوانى قوتدا.

، يان رِؤيشتنة كرِنوشةساحريةكان هةمو ،2[َفُأْلقِيَ السَّحَرَُة سَاجِدِينَ] ئةوةبو:

، وتيان: باوةرِمان هيَنا بة 3[رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ،َقاُلوا آمَنَّا بِرَبِّ اْلعَاَلمنِيَ]
ةروةردطارى جيهانيان، ثةروةردطارى موسا وهارون. وةكو بَليَن: ئةمة ض ث

دةسةآلتيَكة تواناي هةبيَت ئةو سيحرة طةورانةى ئيَمة لةناو بةريَت ئةمة هةر 
 دةسةآلتي خواي باآلدةستة.
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 ذِيالَّ َلَكبِريُُكمُ إِنَّهُ َلُكْم آذَنَ َأْن َقْبلَ َلهُ آمَْنتُْمبؤية فريعةونى تاغوت وتى: ]
 النَّْخلِ جُذُوعِ فِي وََلُأصَلِّبَنَُّكْم خَِلاٍف مِْن وََأْرجَُلُكْم َأْيدِيَُكْم َفَلُأَقطِّعَنَّ السِّْحرَ عَلَّمَُكمُ
 وَالَّذِي اْلبَيِّنَاتِ مِنَ جَاءَنَا مَا عََلى نُْؤثِرََك َلْن َقاُلوا، وََأْبَقى عَذَاباا َأشَدُّ َأيُّنَا وََلتَْعَلمُنَّ
ٍُ َأْنتَ مَا َفاْق ِ رَنَاَفَط  َلنَا لِيَِّْفِرَ بِرَبِّنَا آمَنَّا إِنَّا، الدُّْنيَا اْلحَيَاَة هَذِهِ تَْقهِي إِنَّمَا َقا

 .[وََأْبَقى خَْيٌر وَاللَّهُ السِّْحرِ مِنَ عََلْيهِ َأْكرَْهتَنَا وَمَا خََطايَانَا

 ةم!وتي: برِواتان ثيَهيَنا ثيَش ئةوةى رِيَطةتان ثيَبد 

ئةَليَ: برِواى ثيَ  ؟سةرنج بدةن كاتيَك مرؤظ لوت بةرز دةبيَت ضى ىلَ ديَت
 دةهيَنن بةبىَ ئةوةى ئيزن لةمن وةربطرن.

ثاشان ئةَليَ: بيَطومان ئةمة ئةو مامؤستايةية كة فيَري سيحري كردون، دةي 
دار  ئةبيَت دةست وقاضتان بة رِاست وضةث بربِمةوة ولةقةدي بة دَلنياييةوةكةوابو 

 خورما ئةبيَت لة خاضتان بدةم..

زؤر نارِةحةتة لة فريعةوني وآلت هةَلبطةرِيَيتةو وبرِؤيتة رِيزي دوذمنةكةية 
 ولةبةر دةستيدا بيت وهةرِةشةت ليَبكات؟!!

بةآلم ئيمان كة سارديةكةى بةر دلَ كةوت وئيرت بة دونيا نايطؤرِيتةوة، بؤية 
نيان ضةشت وبةردَليان كةوت، بة كة ساحريةكان تةوبةيان كرد وتامي ئيما

 َأْنتَ مَا َفاْق ِ َفَطرَنَا وَالَّذِي اْلبَيِّنَاتِ مِنَ جَاءَنَا مَا عََلى نُْؤثِرََك َلْن]فريعةونيان وت: 
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ٍُ  رَْهتَنَاَأْك وَمَا خََطايَانَا َلنَا لِيَِّْفِرَ بِرَبِّنَا آمَنَّا إِنَّا، الدُّْنيَا اْلحَيَاَة هَذِهِ تَْقهِي إِنَّمَا َقا
، ئيَمة تؤ هةَلنابذيَرين بةسةر ئةو ئيمان 1[وََأْبَقى خَْيٌر وَاللَّهُ السِّْحرِ مِنَ عََلْيهِ

وهيدايةتةي بؤمان هاتوة، بةسةر ئةوةى دروسيت كردوين وبةديهيَناوين ئةو 
شايستةى ملكةضي بؤكردنة نةك تؤ، برِؤ هةرضيت ثيَدةكريَ بيكة، كةمتةرخةمي 

ذيانى ئةم دونياش تةواو دةبيَت ودوابرِاوة، توانايةكيشت هةبيَت  مةكة، بيَطومان
 بةسةرمانةوة تةنها لةم دونياية.

بةَليَ، موسوَلمانى يةكتاثةرست ئةمانة هةمو حةقيقةتن، خواى طةورة لة 
 قورئاندا باسى كردوة وسةملاندويةتى كةوا سيحر رِاستة وكاريطةري هةيةي.

دةكات كة سيحريان لةخةَلك ولةنيَويشياندا تةنانةت خواى طةورة باسى ئةوة 
كردوة، بةشيَوةيةك وا تيَطةيشتوة كة ئةو  -علية السالم-ثةيامبةر موسا 

 بِسِْحٍر وَجَاءُوا وَاْستَْرهَبُوهُْم النَّاسِ َأْعيُنَ سَحَرُوا َأْلَقْوا َفَلمَّا] انة بون بةمار طوريس
علية -، تةنانةت ثةيامبةر موسا 2[َأنَّهَا تَْسعَى يُخَيَّلُ إَِلْيهِ مِن سِْحرِهِْم [ ]عَظِيٍم
، كةواتة 3[َفَأْوجَسَ فِي نَْفسِهِ خِيَفًة مُّوسَى]ترسيَك كةوتة دَليةوة  -السالم
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بةشيَوةيةك بةرضاوى موسا علية الصالة والسالم  وخةَلكى كةوت كة ئةو ثةتانة 
 بون بة مار ودةجوَليَن ودةسورِيَن.

 اريطةرة.كةواتة سيحر رِاستة وك

يُخَيَّلُ إَِلْيهِ مِن سِْحرِهِْم ]بةآلم شوبهةيةك هةية: ئةَليَ خواي مةزن فةرمويةتي: 
وا دةهاتة بةرضاوي خةَلك كة طوريَسةطان رِيَدةكةن، كةواتة ئةوانة مار [ َأنَّهَا تَْسعَى

خةَلك، كةواتة سيحر هةقيقةتي ضاوي نةبون هةر حةبل بون بةآلم وا دةهاتة ثيَش 
 نية.

ئةو وةآلمي ئةمةش زؤر ئاسانة: ئةطةر سيحر رِاست نية، ئةى ضؤن هةستى 
 هةقيقةتي خؤي؟! دةطؤرِيَت و وايان ليَدةكات شت ببينن جياواز لةهةمو خةَلكة 

ثةت بةثةت نةبيَنىَ وبةماري ببينيَت، ئايا ئةمة كاريطةرى سيحر نية؟ بيَطومان 
 .كاريطةرى سيحرة

شتةكان بطؤرِيَت وبةَلكو شيت وا هةر  ثاشان مةرج نية سيحر هةقيقةتي
 يان هةمو دةكرد بة ثارة وثولَ.يشطةرنا ساحريةكان بةردةكاني سةرزةو، 1نابيَت

                                                           
 ينظر: القول املفيد على كتاب التوحيد إلبن عثيمني رمحه اهلل تعاىل. 1



 

 

 42 ba8.org 

 ................................................................              قةآلى ثاري زةر

بة كورتي سيحر هةقيقةت وكاريطةري هةية بةآلم ئةمة ئةوة ناطةيةنيَت 
 سيحر هةقيقةتي شتةكان دةطؤرِيَت.

، ئةمةش زانايان بؤ 1[ِت ِف اْلُعَقدِ َوِمن َشرِ  الن َّفَّاثَ ] خواى طةورة دةفةرمويَت:. 3
 سةملاندنى كاريطةريي وحةقيقةتى سيحر دةيهيَننةوة.

ماناي ئايةتةكةش: وثةنات ثيَدةطرم لةشةرِى ئةو ئافرةتانةى كة فو دةكةن 
، واتة: ثةنات ثيَدةطرم لة شةرِي ساحريان، ضونكة ساحريةكان كاتيَك سيحر 2بةطريَدا

 دةكةن، ثاشان رِوقية وتةآلسيم وعةزايم دةخويَنن. دةكةن طريَ دةكةن وفوى ثيَ

ليَرةدا ثرسياريَك ديَتة ئاراوة: بؤضى باسى ئافرةت دةكريَت بؤ مةطةر ثياويش 
 سيحر ناكات؟!

ن ةكيآلمةكةى ئةوةية: زؤر جار ئافرةتانن باوةرِيان بة سيحر هةية وسيحر دةةو
، بؤية ةياتر خةريكى سيحروشويَنى سيحر دةكةون ودةبنة ساحري، ئافرةت لة ثياو ز

دةبينيت باسى ئافرةتى ساحريى كردوة، ئةطةرنا ثياوى ساحرييش دةطريَتةوة، بةآلم 
لةبةرئةوةى زؤرينة ئافرةتانن باسى ئافرةت دةكات، هةر وةكو لة ثيَشدا بامسان كرد 

                                                           
 .4:سورة الفلق 1
هةمو ئةهلى تأويل وئةوانةي كة ئيعتيبار بؤ بؤضونيان دةكريَت، يةكدةنطن كوة لةويَودا واتوة:     2

 .ئافرةتانةى كة فو دةكةن بةطريَدالةشةرِى ئةو 
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هةزار ئافرةتى ساحري هةية، تةنانةت لة ئاخري « 80.000»تةنها لة ئةَلمانيا 
كة دةججال ديَت، زؤربةى ئةوانةي شويَين دةكةون ئافرةتن، هةر بؤية  زةمانيشدا

دةفةرمويَت: ئةى ئافرةتان دؤزةخم ثيشاندرا  صلى اهلل عليه وسلمثةيامبةرى خوا 
 زؤربةى دانيشتوانةكةى ئافرةت بون.

وةكو هةنديَك لة ئافرةتانى ئةم زةمانةى ئيَمة نةبون -ئافرةتانى صةحابة 
، بةَلكو ملوانكةكانى مليان داكةند -ؤزةخم باهةر لةدؤزةخ مببَليَن: مادام لةد

 -صلى اهلل عليه وسلموطوارةكانى طويَيان كردةوة و وتيان: ئةى ثةيامبةرى خوا 
ئةوا خيَر وصةدةقةية لة ثيَناوى خوا، ئيَمة دةمانةويَت لةو كةمة ببني كة لةدؤزةخ 

 .1نني نةك لةطةلَ ئةو زؤرةببني كة لةدؤزةخن

ت زؤربةى ئةو سيحرانةي هاتؤتة الم، زؤربةى لةاليةن ئافرةتانةوة تةنانة
كراون، بؤية ئافرةتانى موسوَلمان دةبيَت لة خوا برتسن وباوةرِتان بةدرؤ وفيَلَ 

                                                           
 الّصاَلَة وسلم عليه اهلل صلى الّلهِ رَسُولِ مَعَ شَهِْدتُ»: َقالَ. الّلهِ عَْبدِ ْبنِ جَابِرِ عَْنيف الصحيحني:  1
 َفلَأمَرَ  ،بِلاَللٍ  عََللىَ  مُتَوَّكًلاً  َقلامَ  ثُلمّ  ،إَِقامَلةٍ  وَال َأذَاٍن بَِِّْيرِ ،اْلخُْطبَةِ َقْبلَ بِالّصاَلةِ َفبَدََأ ،اْلعِيدِ يَْومَ
 َفلوَعََظهُنّ  ،الّنسَلاءَ  َأتَلى  حَّتلىَ  مَهَلىَ  ثُّم ،وَذَّكرَهُْم ،الّناسَ وَوَعََظ ،اعَتِهِطَ عََلىَ وَحَّث. الّلهِ بِتَْقوَى
 سَلْفعَاءُ  الّنسَلاءِ  سِلَطةِ  مِلنْ  اْملرََأةٌ  َفَقامَلتِ  «جَهَلّنمَ  حََطلبُ  َأْكثَرَُكّن َفإِّن. تَصَّدْقنَ»: َفَقالَ ،وَذَّكرَهُّن
 َفجَعَْللنَ : َقلالَ  «اْلعَشِلريَ  وَتَْكُفلْرنَ  ،الّشلَكاةَ  تُْكثِلْرنَ  أَلّنُكّن»: َقالَ ؟الّلهِ رَسُولَ يَا لِمَ: َفَقاَلْت ،اْلخَّدْينِ
 وهذا لفظ مسلم.«وَخَوَاتِمِهِّن َأْقرَِطتِهِّن مِْن بِاَلٍل ثَْوبِ فِي يُْلقنِيَ ،حُلِّيهِّن مِْن يَتَصَّدْقنَ
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دةبيَتة مايةى نةبيَت، برِوا كردن بة ساحري وجادوطةر وفاَلضي حةرِامة وكوفرة و
 قةبولَ نةبوني نويَذ.

 بِهِ بِهَارِّينَ هُْم وَمَا وَزَْوجِهِ اْلمَْرءِ بَْينَ بِهِ يَُفرُِّقونَ مَا مِْنهُمَا نََفيَتَعَلَّمُو] ضوارةم:
 [اللَّهِ بِإِْذنِ إِلَّا َأحٍَد مِْن

 كؤمةَليَك فةرمودة هاتوة كة حةقيقةتى سيحر دةسةمليَنيَت:

لة ئةبو هورةيرةوة،  لة صةحيحي بوخاري وموسليمدا هاتوة، يةكةم:
 :اْلمُوبَِقاتِالسَّْبعَ اْجتَنِبُوا »دةفةرمويَت:  صلى اهلل عليه وسلم،ثةيامبةرى خوا 

، واتة: خؤتان لةحةوت لةناوبةرةكة بثاريَزن: يةكةم 1«...الشِّْرُك بِاللَّهِ وَالسِّْحرُ
 شةريك بؤ خوا برِياردان، دوةميان سيحركردن.

 ةري نةبيَت ئيرت خؤمان لةضي بثاريَزيَن؟!ئةطةر رِاست نةبيَت وكاريط

 هةورةها ئةطةر كاريطةري نةبيَت ئةم نةهي ليَكردنة واتاي ناميَنيَت.

                                                           
 .مسلموالبخاري  أخرجه 1
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 -آله وسلم صلى اهلل عليه-ى خوا ئةبوموساي ئةشعةري ئةَليَ: ثةيامبةر دوةم:
،  1«رَحٍِم َقاطِعُ الَوَ بِسِْحٍر، مُْؤمٌِن وَال خَْمٍر، مُْدمِنُ اْلجَنََّة يَْدخُلُ الَ»: يَدةفةرمو

خواردن، وكةسيَك  مةيواتة: ناضيَتة بةهةشتةوة كةسيَك بةردةوام بيَت لةسةر 
 باوةرِى بة سيحر هةبيَت، وكةسيَك ثةيوةندي خزمايةتي بثضرِيَنيَت.

عَرَّاًفا  َأتَى مَْن»دةفةرمويَت:  -صلى اهلل عليه وسلم-ثةيامبةرى خوا  سيَيةم:
. 2«سَلَّمو عََليه اهلل صَلَّى مُحَمٍَّد عََلى ُأْنزِلَ بِمَا َكَفرَ َفَقْد يَُقولُ بِمَا هَُفصَدََّق َكاهِناا َأو

واتة: هةر كةسيَك بضيَت بؤ الى ساحري وجادوطةريَك باوةرِ بكات بةوةى ثيَى 
 -صلى اهلل عليه وسلمدةَليَت ئةوة كوفرى كردوة بةوةى بؤ سةر موحةممةد 

 دابةزيوة.

 مَْن»دةفةرمويَت:  -صلى اهلل عليه وسلم-ثةيامبةرى خوا هةروةها  ضوارةم:
، واتة: هةر كةسيَك برِوا 3«َلْيَلًة َأْربَعِنيَ صَالٌة َلهُ تُْقبَْل َلْم شَْيٍء عَْن َفسََأَلهُ عَرَّاًفا َأتَى

وثرسيارى ىلَ بكات دةربارةى شتيَك، ضل شةو نويَذى ىلَ  تاَلةطريَكبؤ الى 
 وةرناطرييَت.

                                                           
 احلديث مبجموع الطريقني حسن.قال األلباني: والذهيب، و احلاكمه صححوأخرجه ابن حبان يف  1

 يف األلبلاني  وصلححه  ا،مجيعال  شلرطهما  عللى  صلحيح : وقلال  واحللاكم  والبيهقلي،  أمحد، أخرجه 2
 .الصِّري اجلامع صحيح

 رواه مسلم .  3
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ةر باوةرِى ثيَ نةكات، خؤئةطةر باوةرِى ثىَ هةبيَت ئةوا كوفري ئةمة ئةط
 كردوة.

 صلى اهلل عليه وسلمعيمرِاني كورِي حوصةين ئةَليَ: ثةيامبةر  ثيَنجةم:
 َأو تََكهَّنَ، َأو َلهُ، تُطِيِّرَ َأو تََطيَّرَ، َأو َلهُ، سُحِرََأو  سَحَرَ، مَْن مِنَّا َلْيسَ»فةرموي: 
. واتة: لة ئيَمة نية ئةوةى سيحر دةكا وئةوةشي سيحري بؤ دةكريَت، 1«َلهُ تُُكهِّنَ

ئةوةى غةرِي دةكات وئةوةشي داواي كردني دةكات، ئةوةى تاَلة دةطريَتةوة 
 وئةوةشي داواي طرتنةوةي دةكات.

 كردوة.  صلى اهلل عليه وسلمجولةكةيةك سيحري لة ثةيامبةري خوا  ثيَنجةم:

بيَت ضؤن لة ثةيامبةر دةكريَت، تةنانةت واي ئةطةر سيحر كاريطةري نةجا 
 ليَكردوة واي زانيوة دةرِواتة الي خيَزانةكاني ونةشرِِِؤيشتبو.

 بةآلم:

 

                                                           
 ابن حديث من الطرباني ورواه جيد، بإسناد البزار رواه» :املنذري وقال، والطربانيالبزار  أخرجه 1

 رجال ورجاله البزار، رواه»: اهليثمي وقال. «حسن بإسناد، إخل «...أتى ومن»: قوله دون عباس
 .وصححه األلباني يف الصحيحه .«ثقة وهو الربيع، بن إسحاق خال الصحيح
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 سيحرى ليَكراوة؟ -صلى اهلل عليه وسلم-ئايا بةرِاسيت ثةيامبةر

لة هةردو صةحيحى بوخارى وموسلمدا هاتوة لة فةرمودةكةى بةَليَ، 
 دةفةرمويَت: -ةزاى خواى ليَبيَترِ-عائيشةي دايكي ئيمانداران 

 ْبنُ َلبِيدُ َلهُ يَُقالُ ،زُرَْيٍق بَنِي مِْن رَجٌُل وَسَلَّمَ عََلْيهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ سَحَرَ»
 الشَّْيءَ عَلُيَْف َكانَ َأنَّهُ إَِلْيهِ يُخَيَّلُ وَسَلَّمَ عََلْيهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ َكانَ حَتَّى ،اْلَأْعصَمِ
 :َقالَ ثُمَّ ،وَدَعَا دَعَا َلكِنَّهُ عِْندِي وَهُوَ َلْيَلٍة ذَاتَ َأْو يَْوٍم ذَاتَ َكانَ إِذَا حَتَّى ،َفعََلهُ وَمَا
 َأحَدُهُمَا َفَقعَدَ نِالرَجُ َأتَانِي ،فِيهِ اْستَْفتَْيتُهُ فِيمَا َأْفتَانِي اهلَل َأنَّ َأشَعَْرتِ عَائِشَُة يَا
 مَْطبُوٌب َفَقالَ الرَّجُلِ وَجَعُ مَا لِصَاحِبِهِ َأحَدُهُمَا :َفَقالَ ،رِْجَليَّ عِْندَ وَاْلآخَرُ رَْأسِي ْندَعِ
 وَجُفِّ وَمُشَاَطٍة مُْشٍط فِي َقالَ شَْيٍء َأيِّ فِي َقالَ اْلَأْعصَمِ ْبنُ َلبِيدُ َقالَ َطبَّهُ مَْن َقالَ
ًْرِ فِي َقالَ هُوَ ْينَوََأ َقالَ ذََكٍر نَْخَلٍة َطْلعِ  عََلْيهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ َفَأتَاهَا ذَْروَانَ بِ
 َكَأنَّ َأْو اْلحِنَّاءِ نَُقاعَُة مَاءَهَا َكَأنَّ عَائِشَُة يَا َفَقالَ َفجَاءَ َأْصحَابِهِ مِْن نَاٍس فِي وَسَلَّمَ
 :ملسلم يف رواية)و اْستَْخرَْجتَهُ َأَفَلا اللَّهِ رَسُولَ ايَ ُقْلتُ الشَّيَاطِنيِ رُءُوسُ نَْخلِهَا رُءُوسَ
 بِهَا َفَأمَرَ ،شَرًّا فِيهِ النَّاسِ عََلى ُأثَوِّرَ َأْن َفَكرِْهتُ اللَّهُ عَاَفانِي َقْد َقالَ (هَأْحرَْقتَ َفالَأ

 «...َفدُفِنَْت

بو،  كابرايةكى يةهودى لةخيََلى زورةيق كة ناوى لةبيدى كورِى ئةعصةم 
صلى كرد، واى لة ثةيامبةرى خوا  صلى اهلل عليه وسلمسيحرى لة ثةيامبةرى خوا 
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وسلم كردبو هةستى دةكرد شتانيَك دةكات ونةشيدةكرد، ولةرِيوايةتيَكي  اهلل عليه
تري صةحيحدا هاتوة: ئةو شتة رِون دةكاتةوة وئةَليَ: وايدةزاني دةرِواتة الي 

 خيَزانةكاني ونةشضوبو.

الى  وسلم صلى اهلل عليهَليَ: رِؤذيَك يان شةويَك ثةيامبةرى خوا عائيشة ئة
من بو هةر نزاي كرد وهةر ثارِايةوة، ثاشان فةرموى: ئةى عائيشة زانيت ئةوةى 

هاتن بؤالم، يةكيَكيان لةالى  1المى دامةوة، دو ثياوةداوام لة خواي طةورة كرد و
 سةرم وئةوةكةى تريشيان لةالى قاضمةوة دانيشت.

 ةكيَكيان وتى: ئةم ثياوة ضيةتى ودةردى ضية؟ ي

 ئةوةكةي تريان وتى: سيحرى ليَكراوة.

 وتى: كىَ سيحرى ليَكردوة؟

 وتى: لةبيدى كورِى ئةعصةم سيحرى ليَكردوة.

 سيحرى ليَكردوة؟« لة كويَدا»وتى: لةضيدا 

                                                           
 دو مةالئيكةت بون. 1
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وتى: لة شانة وئةو تةَلة قذانةى كة لةكاتى سةر شانةكردندا ئةوةريَت لةمانة 
، فريشتةكان 1سيحرى ليَكردوة وخستويةتية نيَو ثةرِةى تةَلعةى دار خورماي نيَر

 جؤرى دارخورماكةش ديارى دةكةن.

 وتي: ئةى لة كويَية؟

وتى : لة برييَكى خيََلى زةرِوانى داناوة، جا ئةم لةبيدة لة خيََلي زورةيقة 
 هاوثةميانن لةطةلَ بةنى زةرِوان كة لة ئةنسارن. وزورةيقيش

لةطةلَ ضةند هاوةَليَك كةوتنة رِىَ  صلى اهلل عليه وسلمى خوا ة بو ثةيامبةرئةو
تةماشايان كرد لةناو برييَكة، ثاشان دةريان هيَنا، كة طةرِانةوة فةرموى: ئةى 

ئةوةندة سيحرةكة »عائيشة ئةطةر بتبيناية ئاوةكةى سور كردبو وةكو ئاوى خةنة 
 « .توند وكاريطةر بو

و لة هيَنانةوةى ئةم فةرمودة صةحيحة كة لة ئةوةى مةبةستى من ب
صةحيحى بوخارى وموسلم هاتوة: ضةسثاندني ئةوةى سيحر رِاستة وكاريطةري 

                                                           
ةطوةر  تةَلعةى دارخورما ئةو بةروبومةية كة لة داخورما دةردةضيَت وثاشان دةبيَت بوةخورما ئ  1

هاتو خورماكة ميَية بو، خؤئةطةر هاتو نيَرة بو ئةو كات هةروا دةميَنيَتةوة تاوةكو ضةند رِؤذيَوك  
ثاشان سثييةكى ئارد ئاساى ىلَ دةردةضيَت كةبؤنيَكى خؤشى ىلَ ديَت كاتيَك تةَلقيحى خورمواى  

 يَينة دةكريَت بةمة ثيَى دةكريَت. الصارم البتارم
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هةية، ئةمة لة اليةك لة اليةكي تريشةوة وةآلمي ئةو شوبهانة بدةينةوة كة لةسةر 
 ئةم حةديسة دروست دةكريَت.

برِواي  يَككةس ر رِونة وبؤسةبارةت بة كاريطةري سيحر: ئةوة لة رِيوايةتةكة زؤ
 بة رِيوايةتةكة هةبيَت تينويَيت شكيَنة.

كراوة يان  صلى اهلل عليه وسلمى ئايا سيحر لة ثةيامبةري خوا سةبارةت بةوة
 دةتوانني شوبهةكانيان لةضةند خاَليَكدا كورت بكةينةوةنا؟ ئةوانةى ئةَليَن نةخيَر 

ة وبيَ دينةكان داياننناوة بؤ . ئيديعاكردنيان كة ئةم حةديسة هةَلبةسرتاو1
 .صلى اهلل عليه وسلملةكةداركردني ثةيامبةر 

 . ئيديعاكردنيان كة ئةم حةديسة سةنةدةكةي لةكةدارة2

حةديسانةش زانسيت تةواو  وئةو جؤرة« دةكانةآحا». ئةمة لة حةديسة 3
 ، بؤية ثشتيان ثيَ نابةسرتيَت.نابةخشن

لة ثايةى ثةيامبةرايةتي دةدات ودذي  . ئيديعاكردنيان كة ئةم حةديسة تانة4
ردوة، كات ونةشيكمةعصوميةتة، ئةطةر واي ليَ هاتبيَت وابزانيَت شتانيَك دة

 كةواتة دةكريَ وابزانيَ وةحي بؤ ديَت وبؤشي نةهاتيبَ.
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ئةمةش ئةصل وئةساسي شوبهةكةيانة هةرضي تر ديَت وئةوةش رِؤيشتوة 
 لةمةوة سةرضاوةى طرتوة.

ئيشي شةيتانة وشةيتانةكانيش دةسةآلتيان ناشكيَت بةسةر  . ئةَليَن سيحر5
 ثةيامبةراني خوادا صةآلت وسةالمي خوايان لةسةر بيَت.

. ئةَليَن: ئةم حةديسة هاوبةش ثةيداكةرةكان بةرِاست دةخاتةوة كة بة 6
[ ئيَوة شويَن اَمْسُحوًر َرُجًلا ِإلَّا َتتَِّبُعوَن ِإْن الظَّاِلُموَن َوَقاَلموسَلمانةكانيان دةوت: ]

 كةسيَكي سيحر ليَكراو كةوتون.

اجلصاص، أبوبكر األصم، الرازي، ابن لة ناودارتريين سةراني ئةم رِاية: 
 العربي، مجال الدين القامسي..

 :1لة وةآلمي ئةمانةشدا بة ثشتيواني وتةوفيق ومةدةدي اهلل ئةَلينَي

، دةعوايةكي . بانطةشةكردني ئةوةي حةديسةكة بيَدينةكان دايانناوة1
ئةوةى وةآلمي دةداتةوة رِيوايةتكردني فةرمودةكةية لة صةحيحى بوخارى  ،بةتاَلة

وموسلمدا، وبة يةكدةنطي هةمو ئةوانةى حيساب بؤ رِا وبؤضونيان دةكريَت 
صةحيحرتين فةرمودة ئةوانةى بوخاري وموسليمن ولة ضَلةثؤثةى صةحيحي داية، 

                                                           
. دار النفلائس، الطبعلة الرابعلة    188-177ر سلليمان األسلقر ص  عامل السحر والشعوذة. عم 1

 هل. 1422
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ك ئةو دو ثياوة رِيوايةتيان كردبو ئةوا وهةركةست بيين تانةى دةدا لة حةديسيَ
 بزانة سةري باش لة زانسيت فةرمودة دةرناضيَت.

. بانطةشةكردني ئةوةي حةديسةكة سةنةدةكةى لةكةدارة، دةعوايةكي بيَ 2
بةَلطةية، هيض كةسيَكيش ناتوانيَت تانة لة حةديسيَكي متفق عليه بدات لةبةر 

ةى دةدةن، برِياريَكي ثيَش وةختة سةنةدةكةى، كة ئةمانيش تانة لةسةنةدةك
ودةرةجنامي ليَكؤَلينةوة نية ولةبةرئةوة نية بةرِاسيت سةنةدةكةى الواز بيَت، بةَلكو 

 -وسلم صلى اهلل عليهلةبةر دةقةكةيةتي ودةَليَن ضؤن دةبيَت ثةيامبةرى خوا 
ا سيحرى ىلَ بكريَت وابزانيَت شتيَك دةكات لةهةمان كاتدا نةيكردوة، هةربؤية ت

ئةمرِؤ يةكيَكمان نةبيين لة كةَلة ثياواني حةديس لةكةداري حةديسةكة يان 
 .ثياوةكاني بكات

 ئةمةش ثياواني سةنةدةكةية وئةوةش وةصفي زانايان بؤيان:

 هِشَاٍم عَْن يُونُسَ ْبنُ عِيسَى َأْخبَرَنَا مُوسَى ْبنُ إِْبرَاهِيمُ حَدَّثَنَا»بوخاري ئةَليَ: 
 . ئةمة ثياواني سةنةدةكةية.احلديث «ائِشََة..عَ عَْن َأبِيهِ عَْن

، «حافظ ثقة»رِازي ثيَدةَليَن، ئينب حةجةر ئةَليَ:  ئيرباهيمي كورِي موسا: -

 وهو حديث ألف مائة عنه كتبت» ئةبو زورعة ثيَي ئةَليَ:، «احلافظ»زةهةبي ئةَليَ: 
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نوسيوةتةوة، لةوةوة سةد هةزار حةديسم »واتة: . «شيبة أبى بن بكر أبى من أتقن
 «.بةرِاسيت لة ئةبوبةكري كورِي ئةبو شةيبة موتقينرتة

ئينب حةجةر  عيساي كورِي يونسي كورِي ئةبو ئيسحاقي سةبيعي: -
 احلفظ فى األعالم أحد» زةهةبي لة بارةيةوة ئةَليَ:، «مأمون ثقة»لةبارةيةوة ئةَليَ: 

ئينب ماجة حةديسيان ونةسائي و وتورمزيبوخاري وموسليم وئةبو داود ، «والعبادة
 ليَوة رِيوايةتكردوة.

 ثقة»ئينب حةجةر لةبارةيةوة ئةَليَ:  هيشامي كورِي عوروةي كورِي زوبةير: -
 ثقة» ئةبو حاتيم لةبارةيةوة ئةَليَ: «األعالم أحد» زةهةبي لة بارةيةوة ئةَليَ:، «فقيه
نب ماجة ونةسائي وئي وتورمزي، بوخاري وموسليم وئةبو داود «احلديث فى إمام

 حةديسيان ليَوة رِيوايةتكردوة.

عوروةش لةوة ناسراوترة بناسريَت،  عوروةي كورِي زوبةيري كورِي عةوام: -
، «ثقة»لةسةرةتاي خيالفةتي عومسان لة دايك بو، ئينب حةجةر لةبارةيةوة ئةَليَ: 

 تاثب احلديث كثري عاملا فقيها كان»زةهةبي ئةَليَ: ئينب سةعد لةبارةيةوة ئةَليَ: 
ونةسائي وئينب ماجة حةديسيان  وتورمزيبوخاري وموسليم وئةبو داود ، «امأمونا

 ليَوة رِيوايةتكردوة.
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وةصفانةش ئةهلي خؤي دةزانن ياني ضي، ئةطةر ثياوانيَك ئاوهايان و ئةم قسة
لةبارةوة بوتريَت وحةديسيشيان زةعيف بيَت، ئيرت نازامن ئةو كةسانة ديين خؤيان 

 ن، كة لة ئةمسالي ئةمانة باشرت بيَت؟!لة كيَوة وةردةطر

ئةطةر ئةمسالي ئةمانة حةديسيان الواز بيَت كة لةوثةرِي صةحيحيداية 
 كةواتة حةديسةكان هةموي يان زؤربةي الوازن.

ئةمةش قسةي يةكيَك لة زاناكاني شيعةى بري خستمةوة، كة وةآلمي ئةو 
ديسانةى تانة لة قورئان ضةند زانا كةمةي خؤيان دةداتةوة، كة ئةَليَن: ئةو حة

 الوازن. ئةَليَ: وئةَليَن دةستكاري كراوة، دةدةن

، ئةوا دةدةن ئةطةر بكريَ ئةو حةديسانة رِةد بكريَنةوة كة تانة لة قورئان
ضونكة هةر ئةو ثياوانةى رِيوايةتي  !ئةبيَت مةزهةبي شيعة هةموي رِةد بكريَتةوة

تي ئةحكامةكاني تر كة رِيواية ، هةمان ئةوانةندةستكاريكردني قورئان دةكةن
دةكةن، كة كرا تانة لة رِيوايةتةكاني تةحريفي قورئان بدريَ، ئةوسا دةرطا 

ئةم قسةيةش لة خودي خؤيدا  دةكريَتةوة تانة لة رِيوايةتةكاني تريشيان بدريَوت.
 وتةيةكي زانسيت تةواوة. 

ديش لة . سةبارةت بةوةى ئةَليَن: ئةمة حةديسي ئاحادة، وحةديسي ئاحا3
 ثرسة ئيعتيقاديةكندا قبولَ ناكريَت.
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 :نيئةَليَ

ئةوةى كة رِاستة لة وتةكاني زانايان حةديسي ئاحاد لة باسي عةقيدةشدا  -
ةبةخشيَت، هةر جياوازيةكيش هةبيَت ثيَضةوانةى وةردةطرييَت وعيلم ودَلنيايي د

 .رِاي ثةسةند ودروستة وبيَ بةَلطةية

 هيَنراوة لة سةردةمة زيَرِينةكة شيت وا نةبوة.ئةم مةزهةبة شتيَكي تازة دا -

ئةم حةديسة وةكو ومتان بوخاري وموسليم رِيوايةتيان كردوة، ئةمةش  -
 ئوممةت لةسةري كؤكة.

، ضونكة لة زياتر لة كةسيَك 1سةرباري ئةوةش ئةم حةديسة ئاحاد نية -
قي ورِيَطايةكةوة رِيوايةت كراوة هةيانة لةوثةرِي زانست وثلة وسةرمةش

ولةبةركردنداية كة حةديسةكةى بردؤتة ئاسيت عيلم ودَلنياييةوة، سةرباري بوني 
 ضةندين شاهيد وموتابةعة.

. سةبارةت بةوةى كة دةَليَن: ئةم حةديسة تانة لة ثايةى ثةيامبةرايةتي 4
 دةدات ودذي مةعصوميةتة.

                                                           
. دار النفلائس، الطبعلة   188-177ينظر: عامل السحر والشلعوذة. عملر سلليمان األسلقر ص     1

 هل. 1422الرابعة 
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 عليه صلى اهللئةمةش بةو شيَوازة نية، بةَلكو بة كؤدةنطي زانايان ثةيامبةر 
ثاريَزراو ومةعصومة لةهةر شتيَك بيَتة مايةى كةليَن لة طةياندن  وسلم

وشةرعدانان، بةآلم سةبارةت بة ئةعرازة مرؤييةكان وةكو نةخؤشي وئيَش وئازار 
وهاوشيَوةكاني ئةوة بةسةر ثةيامبةراندا ديَت وتوشيان دةبيَت، ضونكة ئةوانيش 

 مرؤظن.

ةر رِاستيَيت ثةيامي ثةيامبةر لةوةى كة لة ثاشان بةَلطةكان لةبةرضاون لةس -
ثةروةردطارةوة ثيَي رِاطةياندوين ومةعصوميةتي لة طةياندني ثةيامةكةدا، 

، هةربؤية ئةوة ثوضة رِوداني شتيَك بة موعجيزةكانيش شاهيدي رِاستيَيت ئةوةن
 دروست بزانريَت، لة كاتيَكدا بةَلطةكان بة ثيَوةن لةسةر دذةكةى.

تة دونياييانةى كة مةبةست نني لة هاتين ثةيامي خوا ثاشان ئةو ش -
وناردني ثةيامبةر، ثةيامبةران ليَي مةعصوم نني وتوشيان دةبيَت وةكو  -سبحانة

 ضؤن هةر مرؤظيَكي تر توشي دةبيَت وةكو نةخؤشي.

جا هيض دور نية شتانيَك لة شتة دونياييةكان بيَتة ثيَش ضاوي كة 
ةوةدا لة شتة دينيةكاني هاوشيَوةى ئةمةدا هةقيقةتيشيان نةبيَت لةطةلَ ئ

 مةعصوم بيَت.
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ئةوةى زياتر ثشتطريي ئةو وتةيةمان دةكات رِيوايةتيَكي تري بوخارية لة  -
واتة: « يَْأتِيهِنَّ وََلا النِّسَاءَ يَْأتِي َأنَّهُ يَرَى َكانَ حَتَّى»رِيَطةى ئينب عويةينةوة ئةَليَ: 

 واتة الي خيَزانةكاني ونةشدةضوة اليان.واي دةزاني وا طوماني دةبرد دةرِ

، واتةكةي دةطةرِيَتةوة بؤ «الرؤية»ةوةية نةك «الرأي»بة فةتح لة  :«يَرَى»
 طومان.

سوفياني كورِي عويةينةش لة هةمو ئةوان زياتر لةبةركردني باشرتة 
 وموتقينرتة، هةربؤية ئةم لةفزةى ئةو بيَطومان لةواني تر مةقبولرتة.

ة لة شيت دونيايي ولةبارةى ئافرةتةوة بوة وثةيوةندي بة شةرع كةواتة سيحرةك
 ودينةوة نةبوة.

ئةمةش شارةزاياني ئةم هونةرة دةيزانن، كة حةديسيَكمان هةبو لةفزيَكي عام 
ةقي تيَدا بو ئةوسا رِيواياتي تر ئةو عامةيان تةخصيص كرد يان ئةو َلان موتي

 فعل أنه»ة. كة رِيواياتي تر دةَليَن: موقةيةد كرد ئةوة عيربةت بةوةيةقةيان َلموت
بةآلم « فعله وما الشيء، يفعل أنه إليه خييل»يان « فعله وما الشيء،

 وََلا النِّسَاءَ يَْأتِي َأنَّهُ يَرَى َكانَ حَتَّى»رِيوايةتةكةى ئينب عويةينة وحومةيدي ئةَليَن: 
تةقييد دةكات، « سَاءَالنِّ يَْأتِي»بة:  ةقةَلموتة «شيء»ئةمةش ئةو  «يَْأتِيهِنَّ

 إن شاء اهلل.ئةمةش رِونة 
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ئا لةمانةوة بؤمان رِون دةبيَتةوة كة ئةم سيحرة تةنها بةسةر هةنديَك  -
شويَين جةستةيدا زالَ بوة، نةك زالَ بوبيَت بةسةر بريوهؤشيدا، بؤ ثشتطريي 

 ئةمةش دو رِيوايةمتان هةية:

 أنكر حتى»لة عائيشةوة: بة مورسةلي لة يةحياي كورِي يةعمرةوة هاتوة  -
 «.بصره ينكر كاد حتى»ولة رِيوايةتة مورسةلةكةى ئينب املسيبدا ئةَليَ: « بصره

خوشكةكةى »بة مورسةلي لة عةبدولرِةمحاني كورِي كةعبةوة هاتوة:  -
لةبيدي كورِي ئةعصةم وتويةتي: ئةطةر ثةيامبةر بيَت، ئاطاداري دةكةنةوة، 

بؤ نايةَليَ تا عةقَلي لة دةست دةدات بة ئةطةرنا ئةم سيحرة بري وهؤشي 
 «.تةواوةتي

ئاطادار كرايةوة كة سيحري  صلى اهلل عليه وسلمواحلمد هلل ئةوةبو ثةيامبةر 
 ليَكراوة ودةركةوت كة ثةيامبةرة.

هاتبيَت  شتيَك بيَت وةكو ختورة« خييل»هةَليش دةطريَت مةبةست لة  -
ى بة ختورةي هاتوة كة رِويداوة، ونةمابيَت، وجةخيت نةكردؤتةوة لةسةر ئةوة

 بةمةش قسةكاني ئةوان ثوض دةبيَتةوة.

صلى لةيةك رِيوايةتدا نةهاتوة ثةيامبةري خوا  شسةرباري هةمو ئةمانة -
 ، هةواَليَكي دابيَت، يان فةرمايشتيَكي فةرموبيَت و وا نة بوبيَت.اهلل عليه وسلم
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يش دةسةآلتي ناشكيَتة . ئيديعاكردني ئةوةى سيحر ئيشي شةيتانة وشةيتان5
 سةر بةندة ضاكةكاني خوادا.

 إِنَّسةرةتا ئةوة تيَنةطيشتنة لة ئايةتةكة، كة ثةروةرطاري دةفةرمويَ: ] -
دةسةآلتي طومرِاكردن شةيتان  :[ مةبةست ثيَيسُْلَطاٌن عََلْيهِْم َلَك َلْيسَ عِبَادِي

 َقالَايةتة واية: ]ولةخشتةبردني بةندة موخليصةكاني خواي نية، هةر وةكو ئةو ئ
 [.اْلمُْخَلصِنيَ مِْنهُمُ عِبَادََك إِلَّا،َأْجمَعِنيَ َلُأْغوِيَنَّهُْم َفبِعِزَّتَِك

بةآلم توشكردني جةستةى بةندةى صاَلةح بة بةآل وئافات ئايةتةكة نةيف 
وَاْذُكْر دةكات: ] -علية السالم-ئةمةى نةكردوة، بةَلكو لة قورئاندا باسي ئةيوب 

، وتويةتي: 1[ا َأيُّوبَ إِْذ نَادَى رَبَّهُ َأنِّي مَسَّنِيَ الشَّْيَطانُ بِنُْصٍب وَعَذَاٍبعَْبدَنَ
 ثةروةردطارا من شةيتان توشي ئيَش ئازار ونارِةحةتي كردوم.

كة كابراي قيبيت كوشتوة  -علية السالم-هةورةها باسي موساش دةكات 
[ ئةمة ئيشي مُبِنٌي مُهِلٌّ عَدُوٌّ إِنَّهُ نِالشَّْيَطا عَمَلِ مِْن هَذَا َقالَفةرمويةتي: ]

 شةيتانة.

                                                           
 .41:سورة ص 1
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هةر باسي موسا دةكات كة سيحرةكاني ساحرياني فريعةون كاريان تيَكردوة 
 مِْن إَِلْيهِ يُخَيَّلُ وَعِصِيُّهُْم حِبَاُلهُْم َفإِذَا] وضاوي بة حةبلةكاني بة ماري طةورة بينيوة:

 [.مُوسَى خِيَفًة نَْفسِهِ فِي سََفَأْوجَ،تَْسعَى َأنَّهَا سِْحرِهِْم

شةيتانةكان رِيَطر نابيَت لةوةى  ،ثاشان ثاراستين ثةيامبةران لة شةيتانةكان -
. ئةوةتا لة صةحيحي بؤ ثةيامبةران ويسيت ثيالن طيَرِي وفيلَ وتةَلةكةيان هةبيَت
صلى اهلل عليه لة ثةيامبةري خوا  ذموسليمدا هاتوة شةيتانيَك ويستويةتي نويَ

. بةهةمان شيَوة بة 1تيَك بدات وكةسيش نةيوت ئةمة دذي مةعصوميةتة وسلم

                                                           
 مِلنَ  يتلاً عِْفرِ إِّن»: وسللم  عليله  اهلل صللى  الّلهِ رَسُولُ َقالَيف صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال:  1

 َأْن هَمَْملتُ  َفَلَقلدْ  َفذَعَتهُ مِْنهُ َأْمَكنَنِي اهلل وَإِّن ،الّصاَلَة عََلّي لِيَْقَطعَ اْلبَارِحََة عََلّي يَْفتُِك جَعل اْلجِّن
 ثُلمّ ( ُكّلُكلمْ  َأْو) َأْجمَعُلونَ  إَِلْيلهِ  تَْنُظرُونَ تُْصبِحُوا حَّتى ،اْلمَْسجِدِ سَوَارِي مِْن سَارِيٍَة جَْنبِ إَِلى َأْربَِطهُ
 اهلل َفلرَّدهُ . [بَْعلدِي  مِلنْ  ألحَلدٍ  يَْنبَِِّلي  الَ مُْلكلاً  لِي وَهَْب لِي اْغفِْر رَّب]: سَُلْيمَانَ َأخِي َقْولَ ذََكْرتُ
دويَينَ هات و ويسيت لوة ناكواو    -كة بة جنؤكةى سةركةش دةوتريَت-عيفريت »واتله:   .«خَاسًًِا

يَذةكةم ليَبربِيَت، بةآلم خوا سوبحانة زاَلوي كوردم بةسوةريدا دةسوتم      دةست بوةشيَينَ بؤ ئةوةى نو
طريكرد لة قورِطي وخنكاندم، ويستيشم بيبةستمةوة بة كؤَلةكةيوةك لوة كؤَلوةكاني مزطوةوت توا      
بةيانيتان كردةوة هةموتان تةماشاتان بكرداية، بةآلم كة بريي داواكةى سولةمياني بورام كةوتوةوة:   

شبة وموَلكيَكم ثيَببةخشة بة هيض كةسيَكي دواي موين نةبةخشوي[ بؤيوة    ]ثةروةردطارا ليَم خؤ
 وازم ليَهيَنا وخواي مةزن سةرشؤرِي كرد.
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 وختفيلف  معجمة بذال هو فذعته، اجلن من املارد العاتي والعفريت ،وخديعة غفلة يف األخذ والفتك
 وهلو  املهمللة  باللدال  يعين فدعته شيبة بن بكر أبي رواية ويف: مسلم قال. خنقته أي املهملة العني
. وأشلهر  أوضلح  املعجملة و الشلديد،  الدفع والدع والدعت شديدًا دفعًا دفعته ومعناه أيهًا صحيح

 قاله النوي.

 َفسَمِْعنَاهُ. وسلم عليه اهلل صلى الّلهِ رَسُولُ َقامَ»: َقالَ الّدْردَاءِ َأبِي عَْن اْلخَْواَلنِّي، إِْدرِيسَ َأبِي عَْنو
 َأعُلوذُ » «هةستا بؤ نويَذكردن، طويَمان ليَبو دةيوت: وسلم عليه اهلل صلىةيامبةري خوا ث» :يَُقولُ
ثاشان سيَ جوار وتوي:   » ثَاَلثًا «اهلل بَِلْعنَةِ َأْلعَنَُك»: َقال ثُّم «ثةنا دةطرم بةخوا لة تؤ» «مِْنَك بِاهلل

ودةستيشوي دريَوذكرد وةكوو    » شَلْيًاً  اوَلُيَتَنَل  َكَأّنهُ يَدَهُ وَبَسََط ،«نةفرةتت ليَدةكةم بة نةفرةتي خوا
 الّللهِ  رَسُلولَ  يَلا : ُقْلنَا «كة لة نويَذ بويةوة» الّصاَلةِ مِنَ َفرَغَ َفَلّما. «ئةوةى شتيَك بة دةست بطريَت

خووا   ومتوان: ئوةى ثةيامبوةري   » ،ذَلِلكَ  َقْبللَ  تَُقوُلهُ نَْسمَْعَك َلْم شَْيًًا الّصاَلةِ فِي تَُقولُ سَمِْعنَاَك َقْد
 وَرََأْينَلاكَ  «طويَمان ليَبو لة نويَذةكةدا شتانيَكت دةوت نةمان بيسوتوة ليَوت لوةوةو ثويَش بيَليَوي     

 نَلارٍ  مِلنْ  بِشِلهَابٍ  جَلاءَ  إِْبلِليسَ،  اهلل، عَلدُوّ  إِّن»: َقلالَ  ،«وبينيمان دةستت دريَذكرد» يَلدَكَ  بَسَْطتَ
ثارضةيةك ئاطري هيَنوابو بوؤ ئوةوةى بيكوا بوة       وتي: ئيبليسي دوذمين خوا»، وَْجهِي فِي لِيَْجعََلهُ

منيش ثيَم وت: ثةنا دةطرم بةخوا لة تؤ »، « مَلّراتٍ  مِْنَك ثَاَل َ بِاهلل َأعُوذُ: َفُقْلتُ ،«دةموضاومدا
ر ثيَم ثاشان سيَ جا»-مَلّراتٍ  ثَاَل َ- يَْستَْأخِْر َفَلْم ،الّتاّمةِ اهلل بَِلْعنَةِ َأْلعَنَُك» :ُقْلتُ ثُّم ،«-سيَجار-

 َأْخلذَهُ  َأرَْدتُ ثُلمّ  ««وت: نةفرةتت ليَدةكةم بة نةفريين تةواوي خوا، بوةآلم هوةر نةرِؤيشوتة دواوة   
« اْلمَدِينَةِ َأْهلِ وِْلدَانُ بِهِ يَْلعَبُ مُوثَقًا ألْصبَحَ سَُلْيمَانَ َأخِينَا دَْعوَُة َلْوال وَاهلل «ثاشان ويستم بيطرم»
مياني برامان نةبواية ئةوا بةيانيةكةي بة بةسرتاوةيي دةتان بيين مناَلي واهلل لةبةر داواكةى سولة»

 رواه مسلم. .«خةَلكي مةدينة ياريان ثيَدةكرد
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هؤي سيحريَكةوة زياني ثيَ بطات نابيَتة مايةي كةموكورتي لة طةياندني 
ثةيامةكةدا، بةَلكو وةكو هةر زيانيَك واية بةهؤي هةر نةخؤشيةكةوة توشي ئةبيَت 

يَك كار، يان دروست بوني وةكو الوازي لةقسةكردن ونةتوانيين ئةجنامداني هةند
 هةنديَك خةياآلت كة ماوةيةكة وبةردةوام نابيَت.

 صلى اهلل عليه وسلمثاشان مةطةر شويَين سيحرةكة ثيشاني ثةيامبةري خوا 
 !نةدرا؟

. سةبارةت بةو بانطةشةيةي كة ئةم حةديسة بةرِاستخةرةوةى وتةى 6
[ ئيَوة شويَن َمْسُحوًرا َرُجًلا ِإلَّا ِبُعوَنَتتَّ ِإْنموشريكةكانة كة بة موسَلمانةكانيان وتوة: ]

 كةسيَكي سيحر ليَكراو كةوتون.

علية -رِيَكي قورئانة، ئةوة موساية  -ئةطةر وردببنةوة-ئةَليَني: ئةم حةديسة 
كاتيَك ساحريةكانى  -ألوا العزم-كة يةكيَكة لة ثةيامبةرة نةبةزةكان  -السالم

يَش ضاوي بون ماري طةورة، كةواتة: فريعةون طوريَسةكانيان هاويشت، لة ث
كاريطةري هةبو بةسةريةوة، واى لة ثةيامبةر موسا كرد واى دةزانى ئةو ثةتانة 

 َأنَّهَا سِْحرِهِْم مِْن إَِلْيهِ يُخَيَّلُ وَعِصِيُّهُْم حِبَاُلهُْم َفإِذَا]دةجوَليَن ودةسورِيَن 
  .1[مُوسَى خِيَفًة نَْفسِهِ فِي َفَأْوجَسَ،تَْسعَى

                                                           
 .66:سورة طله 1
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كةواتة: ثةتى بةمار دةبينى و وةستاوى بةجوالو دةبينى، تةنانةت ترسيَك 
علية -كةوتة دَليةوة، بؤضى دةبيَ ئةمة دذي مةعصوميةتي ثةيامبةر موسا 

كة  صلى اهلل عليهنةبيَت، بةاَلم دذي مةعصوميةتي ثةيامبةرى خوا بيَت  -السالم
 وابزانيَت شتانيَك دةكات ونةشى كردوة؟!!

رِاشكاوة لةوةى كة سيحر كاريطةري دةبيَت بةسةر ثةيامبةرانةوة،  ةئةم ئايةت
وسلم،  صلى اهلل عليهخؤ ئةطةر وتيان: ئةم سيحرة طةيشتؤتة عةقَلي ثةيامبةر 

ئةَليَني: نةخيَر ئيَمةش بة هةمو شيَوةيةك ئةمة رِةد دةكةينةوة، ثيَشرتيش 
 بةَلطةمان هيَناوة كة لةمةدا مةعصومة.

مانة ئةو ئايةتة باسي موشريكةكان دةكا كة بة سةرباري هةمو ئة
ثةيامبةريان وتوة نيَردراوي خوا نية، هةرضي دةَليَ ودةيكا وديَت ودةرِوا لة 
سيحرةوةية، و وةحي بؤ نةهاتوة، بةَلكو هةموي خةيالَ وسيحرة، جا ئةمة لة كويَ 

 وئةو حةديسة لة كويَ؟!

بوة، كاريطةريةكةى لة  لةكاتيَكدا ئةمة لة ماوةيةكي كةمي دياريكراودا
 .-كة ضونة الي خيَزانة-شتيَكي دياريكراودا بوة 

جا سيحريَكي دياريكراو لة ماوةيةكي دياريكراو لة كاتيَكي دياريكراو لة 
شتيَكي دياريكراو كة دذي ثايةى ثةيامبةرايةتي نةبيَت، نابيَتة مايةى بة 
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 رَجًُلا إِلَّا تَتَّبِعُونَ ْنإِرِاستخستنةوةى قسةى موشريكةكاني مةككة كة وتويانة: ]
 [.مَْسحُوراا

ركى بةم حةقيقةتانة ةبةاَلم ئةوان كة رِةديان كردؤتةوة يان عةقَليان د 
 نةكردوة.

يان ئةوان هةر بةو شيَوةية رِاهاتون، هةر كاتيَك دةقيَكي شةرعيان بيين 
نةدا يان وعةقَليان برِى نةدةكرد رِةدى بكةنةوة، هةربؤية زؤرجار لةم جؤرة دةقا

رِةدي دةكةنةوة يان ملي الردةكةنةوة وتةئويلي دةكةن بؤ ئةو واتايايةى لةطةلَ 
 مةرام ومةبةسيت خؤياندا دةطوجنيَت.

ئةمةش زؤر ناشرينة ئايةت وفةرمودة بدريَت لة تةرازوى عةقلَ، هةر ئةمة بو 
ر شةيتانى طومرِاكرد وسوجدةى بؤ باوكمان ئادةم نةبرد، كاتيَك كة ثةروةردطا

فةرموى سوجدة ببة بؤ ئادةم، شةيتان وتى: سوجدة نابةم، عةقَلى بةكارهيَنا، وتى 
 طلَ دروستكراوة ومن لةئاطر دروستكراوم، ئاطريش لة طلَ من لةو باشرتم، ئةو لة

 بةريَزترة.  

ئةم دةقانة ئةوةمان بؤ رِون دةكةنةوة كةوا سيحر حةقيقةتى هةية 
 وكاريطةريشى دةبيَت.
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هةية،  بة كؤدةنطي سةرجةم هاوةآلن وسةلةيف صاَلةح سيحر رِاستة وكاريطةري
دراوةتةوة كة ثيَضةوانةى رِاي موعتةزيلة وة ليَوة طيَرِيةةضةندين ئاساريشيان لةم بار

وقةدةريةكانة، ئةهلي حةديس وتةفسري وفوقةهائيش لةسةر ثيَضةوانةى رِاي ئةوان 
 رِيَككةوتون..

ةو سيحرانةى كة زؤربةى خةَلك بينيويانة وةك: نةخؤشخسنت ئ
وخؤشةويستكردن ولةبةرضاوخسنت ودةمبةسنت وذن وثياو لةيةكرت جياكردنةوة 

خةَلك ئةمانةيان بينيوة وزؤربةشي خؤي بةضاوي  ونةتوانيين جوتبون لةطةَليدا...
 رؤ رِيَككةوتون.ئةو خةَلكة لةسةر د يئةوةندة زؤرن ناكريَت بَليَ خؤي بينيويةتي..

سةرجةم كتيَبة ئامسانيةكان باسيان كردوة، لة ئاسةوارة ميَذوييةكاني بابليةكان 
وفارسةكان ورِؤمةكان ويؤنانيةكان وميسريةكان وهينديةكان وضينيةكان وجطة 

 لةوانيش لة طةلة ديَرينةكان باسي هاتوة وئاسةوار لةبارةيةوة بةجيَماوة.

كة بةجيَماون لة ساحريةكانةوة دواي كوشتنيان  ئةمة جطة لةو بةَلطة نامانةى
لةاليةن دادطاكاني تةفتيشي ئةوروثاوة لة مةواد وطريَبةست وثةمياننامة لةطلَ 

 شةيتانةكاندا كة هةتا ئيَستاش لة مؤزةخانة وكتيَبخانةكاندا هةَلطرياون.
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ئةمانة هةموي بةَلطةى يةكالكةرةوةي رِاستيَيت وكاريطةري سيحرن، نكوَلي 
نةيف »كردنيشي تةنها كاري لوتبةرزة، بةرِادةيةك ئيمامي خةتابي ئةفةرمويَ: ليَ

 «.كردني سيحر جةهل ونةزانينة، رِةددانةوةى نةيف كةرانيشي بيَ سودة وزيادةية

خةَلكانيَك زيادة رِةوى دةكةن تيَيدا وخةَلكانيَكيش  هةيةبةاَلم ليَرةدا ئةوةندة 
 ةكةن.د كورترِةوى

 دةكةن، دةَليَن سيحر بونى نية، رِاست نية، كاريطةري نية. كورترِةوى

زيادةرِةوى دةكةن: ئةطةر توشى هةر نةخؤشييةك بنب دةَليَت سيحرم ليَكراوة، 
ئةطةر كضيَك دو داواكارى بيَت وثةشيمان ببنةوة دةَليَت سيحرم ليَكراوة، يان 

 ةن، دةَلىَ سيحرم ليَكراوة.كورِيَك بضيَتة داواى دو كض ورِةفزى ثيَ بد

دونيا لةخؤيان ئاَلؤز دةكةن وتوشى خةم وخةفةتيَكى زؤر دةبيَت، ئةميش 
نيشانةى ئةوةية كة زيادة رِةوى دةكريَت، سيحر رِاستة، بةاَلم نابيَت ئةوةندة ليَى 

 برتسني هةر وةكو ضؤن لةخوا دةترسني.

 بزانن...
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ويَت زيانيَكى بضوك بة ئةطةر ساحريانى هةمو دونيا كؤببنةوة بيانة
موسوَلمانيَك بطةيةنن كة سيقةى بة اهلل بيَت، ناتوانن، مةطةر خواى طةورة ويستى 

ئةوةندة لةسةر بيَت، بةاَلم خةَلكيَك ئةوةندة باوةرِيان بةشتة بةتاَلةكان هةية 
دَلدا دةضةسثيَت ورِيشة  ئيمان وعةقيدة لةبةآلم كة باوةرِيان بةحةق نية، 

 ةو كات لة سيحرى هيض ساحرييَك ناترسيَت. دادةكوتيَت ئ

ئيَمة ثيَشرت رِومنان كردةوة كة سيحر بةدي نايةت بةبيَ ثةنابردن وثةرستين 
شةيتان نةبيَت، جا هةركةس ئاوها تةصةوري سيحر بكات بيَطومان ساحريي ثيَ 

ية بة ثشت كافرة، بةآلم ئةوةى سيحر بكات بة دو بةشةوة ثيَي وابيَت سيحر هة
بةسنت بة شةيتان دةكريَت وسيحريش هةية لةريَطةي رِوقية وتةآلسيمةوة دةكريَت، 
واناَليَت، بةَلكو دةَليَن جؤري يةكةم ثيَي كافر دةبيَت وجؤري دوةميان ثيَشي بوتريَ 

بةَلكو حةرِامة، كة ئةمةش رِاي  1كوفر كوفري بضوكة يان ئةصلةن كافر نية
 .2زؤريَكي زانايانة

                                                           
 .قالة النوي 1

بؤية دواي دابةشكردني سيحر بؤسةر يةك بةش وئةويش بريتية لوة سويحري كووفري دةتووانني      2
ئةهلى سوننة وجةماعوةت: سوةرجةم زانايوانى هوةر ضووار       بة يةكدةنطي سةرجةم زانايانىبَلينَي 
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م بةرِاسيت ئةطةر وردبينةوة لة دةقة شةرعيةكان هةست دةكةن سيحر هةر بةآل
سيحرة وجياوازي نةكراوة كة ئةمة سيحري تةَليسمة وئةوةش سيحريَكة بة ثشت 
بةسنت بة شةيتانةكان وئةستيَرةكان كراوة، ئةم جياكاريةش ئةوةندةى من بزامن 

، بةَلكو -حر وتةليسمبنضينةكةي هى فةيلةسوفةكانة كردويانة بة شةعوةزة وسي
 فرة.خاوةنةكةشي كا خؤي يةك جؤرة وحوكمي

ئةو جياكردنةوةي فوقةهاش لة تةصةوريانةوة هاتوة بؤ سيحر، بؤية دةبيين 
شتانيَكيان بة سيحر زانيوة كة سيحر نية، بةَلكو هةر شتيَك هؤكارةى ديار 

يومة هةنديَك نةبوبيَت وةكو واتا زمانةوانيةكةى بة سيحريان زانيوة، بةَلكو بين
خةَلك زانسيت كيمياشيان بة سيحر زانيوة، بةَلكو ثيَي دةَليَن: سيحري ثةتي، يان 

 بة سيحر زانيوة. رِؤيشنت بةسةر ديواردا يان بةسةر ثةتدا ونةكةويَت...

خةَلكيش هةرواية.. بؤ منونة كةسيَ: بفرِيَت. ئةطةر فرِينةكةى بة هؤي  لةناو
ري كاميَرا وميكسةر ومونتاجةوة وا ديار بيَت خؤي ثةتيَكةوة بيَت وبةهؤي كاريطة

دةفرِيَت، خةَلك دةَليَن: ئةوة سيحرة، بةآلم كة زانيان بة هؤي ثةتيَكةوة دةفرِيَت 
 دةَليَن: نةخيَر سيحر نية.

                                                                                                                                                 

مةزهةبةكة سيحر كردن كوفرة. ئةمة جطوة لوةوةى بوة كوؤدةنط سويحر حةرِاموة ولوة تاوانوة         
 طةورةكانة. وةك ئينب حةجةر وئينب ئةملونزير وجطة لةويش ئيجماعيان نةقَلكردوة.
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ونزيك لةمة واي لة رِازي وغةيرة  -ياني تةصةوركردني سيحر-هةر ئةمة 
وةشي بة بةَلطة هيَناوة كة سيحر عيلمة ئة ،فيَربوني سيحر واجبة :بَليَ كردئةويش 

وشةرعيش هاني فيَربوني عيلمي داوة... تا كؤتايي قسةكاني كة جيَي داخة لة 
وةك رِازيةوة دةربضيَت، خوا يار بيَت بةشيَك تايبةت دةكةم بة  بريمةند وزيرةكيَكي

 .لةاليةن زانايانةوة رِةددانةوةى قسةكاني

-: رِاي ئينب خةلدون -ئةبيَت كوفر بكات كة ساحري هةر-ئةمةش من دةيَليَم 
احلكمي  حافظوئينب ئةلعةرةبي وزةهةبي و -وةكو لة قسةكانيةوة دةفامريَ

 وصاَلةح الفوزان وخةَلكانيَكي تريشة لة ثيَشينان وثاشينان. آل الشيخوسولةميان 

 والشعبذة والطلسمات السحر بني تفرق فلم الشريعة وأما»ئينب خةلدون ئةَليَ: 
 يف يهمنا ما منها الشارع لنا أباح إمنا األفعال ألن. حمظورًا واحدًا بابًا كله تهوجعل
 يهمنا ال وما دنيانا؛ صالح فيه الذي معاشنا يف أو آخرتنا، صالح فيه الذي ديننا
 بالوقوع، ضرره احلاصل كالسحر ضرر نوع أو ضرر فيه كان فإن. منهما شيء يف

 باعتقاد ضرر نوع فيها اليت كالنجامة حد،وا أثرهما ألن الطلسمات، به ويلحق
 الفعل ذلك حينًٍذ فيكون اهلل، غري إىل األمور برد اإلميانية العقيدة فتفسد التأثري،
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 والطلسمات السحر باب الشريعة فجعلت ... الهرر يف نسبته على حمظورًا
 .1«والتحريم باحلظر وخصته الهرر، من فيها ملا واحدًا بابًا والشعوذة

 األفالك إىل بالتوجه تكون إمنا كلها السحر ورياضة»..ها ئةَليَ: هةروة
 والتذلل واخلهوع والعبادة التعظيم بأنواع والشياطني العلوية والعوامل والكواكب
 كان فلهذا كفر اهلل غري إىل والوجهة. له وسجود اهلل غري إىل وجهة لذلك فهي
 قتل يف الفقهاء اختلف وهلذا .رأيت كما وأسبابه مواده من والكفر اكفرا السحر
 من عنه ينشأ وما باإلفساد لتصرفه أو فعله على السابق لكفره هو هل الساحر
 «.منه حاصل والكل األكوان يف الفساد

 عند مهجورة -م السحريةويقصد العل- العلوم هذه كانت وملا»هةروةها ئةَليَ: 
 أو كوكب من اهلل غري إىل الوجهة من فيها يشرتط وملا الهرر من فيها ملا ،الشرائع
 .«الناس بني كاملفقودة كتبها كانت ،غريه

يعظم به غري اهلل تعاىل إن حقيقة السحر كالم مؤلف، » ئينب ئةلعةرةبي ئةَليَ:
 «.فيه املقادير والكائنات ،هوتنسب إلي

 ألن السحر يف :الثالثة الكبرية»دا ئةفةرمويَ: «الكبائر»زةهةبي لة كتيَيب 
 الناس يعلمون كفروا الشياطني ولكن] :تعاىل اهلل قال ،يكفر وأن البد الساحر

                                                           
 كل هذه النقوالت اليت من أقواله من كتابه املقدمة. 1
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... به ليشرك إال السحر اإلنسان تعليمه يف غرُ امللعون للشيطان وما [السحر
 يشعرون وما فقط احراما ويظنونه السحر يف يدخلون الهالل من كثريا خلقا فرتى
 الرجل حمبة ويف ،رسح وهو زوجته عن الرجل عقد يفو ...يف فيدخلون الكفر أنه
: الساحر وحد .وضالل شرك أكثرها جمهولة بكلمات ذلك وأشباه ،له وبِّهها للمرأة
 «.الكفر مهارع أو باهلل كفر ألنه القتل

 إال يتم ال السحر أن الصناعة أهل قال: العلماء بع  وقال»قورتوبي ئةَليَ: 
 هذا على الكفر على دالٌّ اإذا فالسحر الشيطان تعظيم أو واالستكبار، الكفر مع

 «.التقدير

أي -عن األصحاب  «الفتح»ولعل ما نقله صاحب »فةرمويَ: ةئينب عابدين ئ
مبين على أن السحر ال يتم إال مبا هو كفر كما يفيده قوله  -القول بكفر الساحر

 «.[ُفْروَمَا يُعَلِّمَانِ مِْن َأحٍَد حَتَّى يَُقوال إِنَّمَا نَْحنُ فِْتنٌَة َفاَل تَْك]تعاىل: 

وقد علم أن السحر ال يعمل إال مع الكفر باهلل، »ئةفةرمويَ:  حافظ احلكمي
 «وهذا معلوم من سبب نزول اآلية..

 الشرك أنواع من السحر كان وملا» ئةفةرمويَ: الشيخ آل اهلل عبد بن سليمان
 أدخله «أشرك فقد سحر ومن» :احلديث يف جاء وهلذا ،بدونه السحر يأتي ال إذ
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 كما منه حتذيرا ذلك ليبني التوحيد كتاب يف -أي: حممد بن عبد الوهاب- املصنف
 «. الشرك أنواع من غريه ذكر
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وَاتَّبَعُوْا مَا تَْتُلوْا الشَّيَاطِنيُ عََلى مُْلكِ ] خواى طةورة دةفةرمويَت: يةكةم:
 ُأْنزِلَ وَمَا ْحرَلَكَفرَ سَُلْيمَانُ وََلكِنَّ الشَّْياطِنيَ َكَفرُوْا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ سَُلْيمَانَ وَمَا

، واتة: ئةو جولةكانة لةبري شويَنكةوتين [وَمَارُوتَ هَارُوتَ بِبَابِلَ اْلمََلَكْينِ عََلى
انواسيوة بة ثةيامبةر، شويَنى ئةو سيحرانة كةوتن كة شةيتانةكان دةخيويَنن وهةَلي

، جا سولةميان كوفري -علية السالم-دةم موَلكةكةى ثةيامبةر سولةميانةوة 
نةكردوة بةَلكو شةيتانةكان كوفريان كرد، خةَلكيان فيَري سيحر دةكرد، هةروةها 

« هاروت وماروت»شويَين ئةو سيحرة كةوتن كة دابةزيَنرابو بؤسةر دو فريشتةكة 
عيَراق، سيحريان بؤ دابةزيَنرا وةكو  كة لة ناوضةى بابل بون لة وآلتي

 تاقيكردنةوةيةك لةاليةن خواوة بؤ بةندةكاني بؤية خةَلكيان فيَري سيحر دةكرد.

كةواتة كوفرى شةيتانةكان لةبةرئةوةية كة خةَلكيان فيَرى سيحر دةكرد، 
 كةوابو سيحر كوفرة.

ا يُعَلِّمَانِ وَمَ]هةر لة هةمان ئايةتدا هاتوة، خواى طةورة دةفةرمويَت:  دوةم:
، هاروت وماروت هةر كةسيَكيان [مِْن َأحٍَد حَتَّى يَُقوال إِنَّمَا نَْحنُ فِْتنٌَة َفاَل تَْكُفْر
ئيَمة تاقيكردنةوةي [ إِنَّمَا نَْحنُ فِْتنٌَة]فيَرى سيحر بكرداية ثيَش وةخت ثيَيان دةوت: 

 خواين، فيَرى مةبة وكوفر مةكة.
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دا «اإلقتهاء»ة ضونكة، شيخ االسالم لة كةواتة فيَربونى سيحر كوفر
 «.ترتيب احلكم على الوصف يكون علة له»ئةفةرمويَ: 

ئينب حةجةر ئةفةرمويَ: ئةم ئايةتة ئاماذةى ئةوةى تيَداية كة فيَربوني سيحر 
 .كوفرة

ئةَليَت: ئةطةر بؤ ئةوةشي بيَت هةروا فيَرى سيحر  -رمحة اهلل-صديق خان 
 تةوة هةر كوفرة.بيَت يان لة خؤى دورى خبا

ئيرت ثيَي وابيَت سيحر  ،حةنبةليةكانيش ثيَيان واية بة فيَربوني كافر دةبيَت
 حةرامة يان حةآلَلة.

 : سيَيةم بةَلطةش هةر لة هةمان ئايةتداية خواى طةورة دةفةرمويَت:سيَيةم

ويَند بيَت جولةكةكان باش ، س1[وََلَقْد عَلِمُوْا َلمَنِ اْشتَرَاهُ مَا َلهُ فِي اآلخِرَةِ مِْن خَاَلٍق]
 دةيانزانى هةر كةسويَك دةست بؤ سيحور ببات لة قيامةتدا هيوضوى بؤ نية.

 خالق: واتة: بةش.[ مَا َلهُ فِي اآلخِرَةِ مِْن خاََلٍق]

كافريشة لة قيامةتدا هيض بةشى نية، ئةطينا موسوَلمان زؤر تاوانباريش بيَت 
 هيض بةشيَكى نةبيَت كافرة.بةشيَكى كةمى هةر هةية، هةربؤية ئةوةى 

                                                           
 .102:البقرة سورة 1
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ئةم ئايةتةى كردوة بة بةَلطة بؤ كوشنت  -رمحة اهلل-ئيمامي مالكيش 
 وبةكافرداناني ساحري.

 

 َأْو عَرَّاًفا َأتَى مَْن»دةفةرمويَت:  -صلى اهلل عليه وسلم-ثةيامبةرى خوا 
واتة: هةر كةسيَك برِوات ، 1«مُحَمٍَّد عََلى ُأْنزِلَ بِمَا َكَفرَ َفَقْد يَُقولُ بِمَا َفصَدََّقهُ َكاهِناا

بؤ الى تاَلةطريَك يان جادوطةريَك، برِوا بكات بةوةى ثيَي دةَليَت، ئةوة كوفرى 
 دابةزيوة. -صلى اهلل عليه وسلم-كردوة بةوةى بؤ سةر رسول اهلل 

ةي كة ثيَى واتة: هةر كةسيَك برِوات بؤ الى جادوطةريَك، برِواى ثيَ بكات بةو
دابةزيوة، -صلى اهلل عليه وسلم-دةَلىَ ئةوا كوفرى كردوة بةوةى بؤ سةر موحةممةد 

ئةمة بؤ كةسيَك برِوات بؤ الى وباوةرِى ثيَ بكات كافر دةبيَت، ئةى ئةطةر كةسيَك 
 خؤى هةستىَ بةئةجنامدانى سيحرةكة؟!

 

 

                                                           
 .سبق خترجيه 1
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اناياني ئيسالم ساحري دةكوذريَت، ئةمةش لةسةر رِاي ثةسةندي زؤرينةى ز
 لةوة ودوا وردةكاريةكةى باس دةكةين.

بةآلم تةماشاى جطة لة ئيسالم بكةين جؤرة سزايةك بؤ ساحريان دانراوة 
لةوثةرِي دَلرِةقيداية، لة والتانى ئةوروثا سزاى ساحريان جؤراوجؤر بوة بةتايبةتى لة 

بؤ كةمكردنةوة وبنةبرِكردني سيحر،  ثيَش سةدةى بيست: ئةمةش وةكو هةوَليَك
 داوي هةستكردنيان بة مةترسي سيحر وساحريان لةسةر تاك وطؤكةَلطا.

 لة ئةَلمانيا وفةرةنسا وئيتاَليا حوكمي ساحري لةسيَدارةدانيةتي بة سوتاندن. -

لة ئوسكتلةندا، مةجنةَليَكى طةورةى زةيت دةهيَنرا، داخ دةكرا وساحريةكة  -
 ة ثيَش ضاوى خةَلكى.دةخراية ناوى ب

سةيرتان ىلَ نةيةت بةرِاستى دركيان كرد، كة ئةوةى ساحري دةيكات وضؤن 
 كؤمةَلطا تيَك دةدات، بؤية ئةم ئازاردانةيان بةالوة سوك وئاسان بو.

 لة بريتانيا وهةنديَك وآلتي تردا بة ثيَش ضاوى خةَلكةوة لة سيَدارة دةدرا. -

 نزيكرتين دار دةخنكيَندرا. يك اللة ئةمريكا لةسةر رِيَطاي خةَل -
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يةكيَكى تر لةو سزا زؤر توندانة كة لة دذي ساحريان جيَ بةجيَ دةكرا،  -
 ئةوةبو:

ساحريةكةيان دةهيَنا ودةياخنستة سةر ثارضة ئاسنيَكي طةورةي تؤكمة ورِايان 
بو لةوةكةى تر، جيادةخست لةسةري، ودةيانكرد بةضوار بةشةوة وهةر بةشيَكي 

استيان بةرز دةكردةوة ودةيان بةستة بةشي سةرةوةى رِاسيت ئاسنةكة، دةستى رِ
ثاشان دةستى ضةثيان بةرز دةكردةوة ودةيان بةستة بةشي سةرةوةى ضةثي 
ئاسنةكة، ثاشان قاضي رِاستيان دةبةستة بةشي خوارةوةى رِاسيت ئاسنةكة، ثاشان 

يشيان بةستبوة قاضي ضةثيان دةبةستة بةشي خوارةوةى ضةثي ئاسنةكة، تايةريَك
ناوةرِاسيت ئةم ئاسنةوة بة شيَوةيةكي تايبةت، هةربؤية ئةطةر تايةرةكة سورِ 
بدراية الشةى دةبوة ضوار بةشةوة وهةر اليةك ثيَضةوانةى ئةوةكةى تر دةجوآل، بةم 
شيَوةية الشةى كوت كوت دةبو ودواي ضةند دةقيقةيةكي كةم طياني لة دةست دةدا 

ةيان سوتاند وخؤَلةميَشةكةيان دةكرد بةسةر ثاشان الشةيان دةبرد ود
 .1شةقامةكاندا

                                                           

عوا   »ئةطةريش ثيَت خؤشة لةمةش زياتر وبة ئيَشورت ودَلرِةقانوةتر ببينيوت، برِوانوة كتويَيب       1 
 .230-227الثةرِة « والشعوذةالسحر 
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ئةمة ئةطةر ئةوةمشان ثيَ بَلىَ كة ئةم جؤرة سزايانة حةق نية بةاَلم ئةوةمشان 
ثيَ دةَلىَ كة ساحري ئيشى زؤر خراثى كردوة ونابيَت بةئاسانى ضاوثؤشى ليَ 

دذى ساحريان بكريَت، بؤية ئةوسا لةزؤربةى واَلتانى جيهان ياساى تيَدابو 
 دةوةستايةتةوة ورِيَطايان لةبةردةم واآل نةبو بةئازادى خؤيان هةمو كاريَك بكةن.

حةقى خؤيةتى ئيَستاش ياسايةك هةبيَت رِيَطرى لة ساحريان بكات بؤ ئةوةى 
 ئةو هةمو كيَشةية دروست نةبيَت كة دروست بوة بةهؤي سيحرةوة.

دطاكان بكةين زؤريَكي ئةو بةتايبةتى كيَشةى تةالق، ئةطةر تةماشاى دا
كؤمةآليةتي هةية  ,كيَشانةي تةالق بةهؤى سحرةوةية، ضةندين كيَشةى خيَزانى 

 بةهؤى سحرةوةية.

بة تايبةتي لة وآلتي -كةواتة دةبيَت خةخمؤران ودَلسؤزان لة دةسةآلتداران 
اك لة ت وبذيَوي وكامةراني وئاسودةيي نةهيََلن كةسانيَك هةبن ذيان -كوردستامنان

كة هيَشتا ضةند رِؤذيَكة ذيانيان  -بة منونة- بوك زاوايةك وكؤمةَلطا بشيَويَنن،
 ثيَكةوة ناوة شريازةى ثةيوةنديان تيَكبدريَت.
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 ثوختةى وتةى فوقةها وخاوةن مةزهةب وشويَنكةتوةكانيان:

بيَت بة فيَربوني : ساحري كافر دة-مةزهةبي ثيَشةوا ئةبو حةنيفة رمحة اهلل -
سيحر وكارثيَكردني ئيرت برِواي بة حةرام بوني هةبيَت يان نا، لة ئةبو حةنيفةش 

دةطيَرِنةوة وتويةتي: داواي تةوبةكردني ليَ ناكريَت وليَشي قبولَ  -رمحة اهلل
 ناكريَت، بةآلم بَليَت لة زوةوة واز هيَناوة ناكوذريَت. 

 احريي ئةهلي كيتاب وموسَلماندا.هةروةها جياوازي نةكردوة لة نيَوان س

بةآلم جياوازي كردوة لة نيَوان ثياو وئافرتدا، وتويةتي: ئافرةت ناكوذريَت بةند 
 دةكريَت وليَي دةدريَت تا تةوبة دةكات، ئيرت موسَلمان بيَت يان نا ناكوذرييَت.

دا: ةتتةئ: بة ثيَي وتةى خؤي لة مو-رمحة اهلل-مةزهةبي ثيَشةوا ماليك  -
يَك كوفر بكات دةكوذريَت وداواي تةوبةى ليَناكريَت وليَشي قبولَ ناكريَت. ساحري

 .ئةهلي زميمة لة ئيرت سيحري لة موسَلمان كردبيَت يان

بةآلم جياوازي كردوة لة نيَوان زميمي وموسَلماندا، ناشكوذريَت مةطةر بة 
بةرامبةردا  سيحرةكةى يةكيَك بكوذيَت لة خؤيان بيَت يان موسَلمان بيَت، ئةوسا لة

 دةكوذريَتةوة.
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 جطة لةمةش لة ماليكةوة رِيوايةت دةكريَت.

: لةمةزهةبدا ساحري سيَ حةاَلةتي بؤ -مةزهةبي ثيَشةوا شافيعي رمحة اهلل -
 هةية:

ئةطةر سيحرةكةى كوفري تيَدا بيَت، تةوبةشي ليَ قبولَ  :. دةكوذريَت1
 دةكريَت.

ةطةر هات وداني بةوةدا نا بة . تؤَلةى ليَدةكريَتةوة ودةكوذريَتةوة: ئ2
 سيحرةكةى كةسيَكي كوشتوة...

 . ناكوذريَت، تةميبَ دةكريَ: ئةمةش ئةطةر جطة لة دو حاَلةتةكةى ثيَشو.3

: ساحري دةكوذريَت وتةوبةى ليَ قبولَ -هةبي ثيَشةوا ئةمحةد رمحة اهللزمة -
 مةزهةبدا. ناكريَت، ئةمةش رِيوايةتيَكة لة ئةمحةدةوة وثشت ثيَ بةسرتاوة لة

ئةطةر هاتو سيحرةكةى كوفر نةبو ناكوذريَت مةطةر كةسيَك بكوذيَت ئةوسا 
 لة تؤَلةدا دةكوذريَتةوة.

خؤ ئةطةر هاتو ئةهلي كيتاب بو ئةوة مةزهةبيان وةك مةزهةبي شافعي واية: 
 ناكوذريَت مةطةر كةسيَك بكوذيَت ئةوة لةبري دةكوذريَتةوة.

 وةك مةزهةبي شافيعية.لة هةمويدا : كة رِيوايةتيَكي تري ليَوة دةكريَ
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كوشتين ساحري وداواي تةوبة ليَ نةكردني وليَ قبوَلنةكردني  كةواتة:
 مةزهةبي مجهوري زانايانة لة مةزهةبي ئةمحةد وماليك وئةبوحةنيفة.

هةروةها مةزهةبي عومةر وعومسان وئينب عومةر وحةفصة وئةبو موساي 
 سةور وئيسحاقة.ئةشعةري وقةيسي كورِي سةعد وئةبو 

ئةبو حةنيفة بة ثيَضةوانةى مجهوري زاناياني  بةآلم ساحريي ئةهلي كيتاب
مةزهةبةكانةوة وتويةتي: دةكوذريَت ولةطةلَ ساحريي موسَلماندا جياوازي ناكريَت. 

 بةآلم مجهوري زانايان ئةَليَن: ئةطةر كةسيَكي كوشت ئةوجار دةكوذريَتةوة.

هةرسيَ مةزةهةبةكة بة ثيَضةوانةى ئةبو  سةبارةت بة ئافرةتي ساحريةوة
 حةنيفةوة جياوازيان نةكردوة لة نيَوان ثياو وذندا.

 رِاي ثةسةنديش لةم ثرسانةى رِابورد بةم شيَوةية دةبيَت:

 ئةمةش لةبةر: ساحري دةكوذريَت:

. جا كافريش . ئةو بةَلطانةى ثيَشو كة هيَنامانةوة لةسةر كافريَيت ساحري1
 دةكوذريَت.
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. هاوةآلن ساحرييان كوشتوة، ئيَمةش فةرمامنان ثيَكراوة شويَين رِيَبازي 2
 هاوةآلن بكةوين:

نوسراوى ناردوة كة هةمو ساحرييَك  -خوا ليَى رِازى بيَت-أ. ئيمامى عومةر 
 .1بكوذريَت

ي كورِي كةعيب كورِي جندب -جندب اخلري»ب. هةروةها هاوةَلي بةرِيَز 
 .2بةدةستى خؤى ساحريى كوشتوة« ةبدوَلالع

 .3«بِالسَّْيفِ ضَْربٌَة السَّاحِرِ حَدُّ»ج. هةر لة جوندوبي خيَرةوة هاتوة وتويةتي: 
                                                           

 .احملّلى كتابه يف كما اهلل رمحه حزم ابن صححها وقد مسنده، يف أمحد رواه 1
 الوليد عند كان قال النهدي عثمان أبي عن تارخيه يف بخاريال رواهقال يف تيسري العزيز احلميد:  2
 البيهقي ورواه، فقتله األزدي جندب فجاء رأسه فأعاد فعجبنا رأسه وأبان إنسانا فذبح يلعب رجل
 فنظلر  املهلاجرين  ملن  صلا   رجلل  وراه املوتى حييى اهلل سبحان الناس فقال وفيه مطوال الدالئل يف
 فهلرب  سليفه  الرجلل  فلاخرتط  ذللك  لعبله  يلعب فذهب سيفه على ملاشت الِّد من كان فلما إليه
 طلرق  وهللا  بتمامهلا  القصلة  وذكلر  فسجن الوليد به فأمر نفسه فليحيي صادقا كان إن وقال عنقه
 .كثرية

: َقلالَ و .مَْوُقلوفٌ  جُْنلدُبٍ  عَلنْ  الصَّحِيحُ: رواه الرتوذي والدارقطين وضعف الرتمذي إسناده وقال 3
 وَهُوَ وََغْيرِهِْم، -صََلى اهلُل عََلْيهِ وَسَلَّم- النَّبِيِّ َأْصحَابِ مِْن اْلعِْلمِ َأْهلِ بَْع ِ عِْندَ هَذَا ىعََل وَاْلعَمَلُ
 .َأنٍَس ْبنِ مَالِكِ َقْولُ
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صلى اهلل عليه خيَزاني ثةيامبةر  -خوا ليَى رِازى بيَت-د. هةروةها حةفصة 
 جاريَك خزمةتكاريَكى سيحرى ليَكرد فةرمانى كرد بكوذريَت. وسلم

مةشهورة  -صلى اهلل عليه وسلم-سىَ هاوةَلى ثةيامبةرى خواية ئةمة 
ليَيانةوة ودذي ئةمةشيان ليَوة نةهاتوة ونكوَليشيان ليَ نةكراوة، كةواتة ئةمة 

 . 1يةكدةنطية

ليَرةشدا ئةبيَت سيحرةكة كوفري تيَدا بيَت ثاشان دةكوذريَت ئةطةرنا 
 ناكوذريَت.

 مان تةوبةى ليَ قبولَ دةكريَت:، ئةوة بيَطوسةبارةت بة تةوبةي ساحري

 دةرطاي تةوبة واآلية وبؤكةس نية لةكةسي داخبات بة بةَلطة نةبيَت. -

 خواي مةزن تةوبةي لة ساحرياني فريعةون وةرطرت، بة دةقي قورئان. -

كة ثيَشةوا ماليكيش دةبيين رِيَطري دةكات لة ليَوةرطرتين تةوبةكةى ضونكة 
وزينديقيش الي ئةو جطة لةويش تةوبةي قبولَ وةكو زينديق حيسابي بؤ كردوة 

 ناكريَ.

                                                           
 قاله ابن قدامة. 1
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واهلل أعلم ئةوةى ثةسةندة لة موسَلمان سةبارةت بة ساحريي ئةهلي كيتاب: 
 لة ثيشرت نية وئةويش دةكوذريَت، لةبةر:

. لة موسَلمان لة ثيشرت نية، كة ساحريي موسَلمان بكوذريَت ئةويش 1
 دةكوذريَت.

ةميانةكةى كة ثيَي دراوة، ئةَليَني: بة كردني سيحر . ئةوانةى دةَليَن: لةبةر ث2
 ثةميانةكةى شكاندوة وخويَين حةآللَ بوة.

لةبيدي كورِي ئةعصةمي  صلى اهلل عليه وسلم. كة ئةَليَن: ثةيامبةر 3
لة رِةوشيت ئةو نةبوة تؤَلة بؤ  صلى اهلل عليه وسلمنةكوشت، ئةَليَني: ثةيامبةر 

ل تؤمةتي بؤ خيَزانةكةى كرد وتؤَلةشي نةفسي خؤي بكاتةوة، ئينب سةلو
ليَنةكردةوة لةبةر بةرذةوةندي ومةترسي رِوداني فيتنة، ئةمةش هؤكاري دوةمة، 
ضونكة لةبيد هاوثةمياني خيََلي زةروان بو ئةوانيش لة ئةنصاريةكان بون، ئةمةش 
مةترسي فيتنةى ليَدةكرا، بؤ مةطةر هةر لةبةر ئةمة نةبو وازي لة كوشتين 

 قةكان هيَنا؟مونافي

. نةكوشتين ساحرياني ئةهلي كيتاب دةرطاي فيتنة بة كراوةيي 4
 دةهيََليَتةوة.

 ئةوةي ثةسةندة دةكوذريَت، لةبةر: سةبارةت بة ئافرةتي ساحري:
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. بةَلطةكان جياوازيان نةكردوة لة نيَوان ثياوان وئافرةتان، ض لة بابةتي 1
النساء إمنا »دياريكراو نةبيَت.  سيحر ض لة بابةتةكاني تر مةطةر ضةند ثرسيَكي

 ياني لة ئةحكامةكاندا. 1«شقائق الرجال

. لة سورةتي الفلق دا كة ثةنا دةطرين لة ساحري، ثةنا دةطرين لة ساحريي 2
مةبةست ثيَي زؤرية وةطةرنا ثةناطرتنة لة  -وةك بامسان كرد-ئافرةت، ئةمةش 

ر كوشتين بكرايةتةوة نةك ساحريي ثياويش... هةربؤية ئةبواية جةخت زياتر لةسة
 جودا بكرايةتةوة.

« أن اقتلوا كل ساحر وساحرة». لة ئةسةرةكةى ئيمامي عومةردا ئةَليَ: 3
 هةمو ساحرييَك بكوذن ثياو بيَت يان ذن.

يَوان كةرِامات سةرةتا بؤ باسكردني ئاوها بابةتيَك؟ بةداخةوة باسى جياوازى ن
وسيحر وةىل خوا وساحري دةكةين وبةضي دةناسريَنةوة، ضونكة ساحري زؤر لةوة 
ثيسرتة بةراوردى بكةين لةطةلَ وةىل خوادا، بةاَلم ضونكة نةزانى ونةفامى بالَ 
دةكيَشيَت بةسةر ئوممةتدا، ئةو كات ناضار دةبني بةراورد بكةين وجيايان بكةينةوة، 

 وثيس وثياوضاك و ثياو خراثيان ىلَ تيَكةلَ نةبيَت. بؤ ئةوةى خةَلكى ثاك
                                                           

 .رواه أبو داود وحسنه األلباني 1



 

 

 86 ba8.org 

 ................................................................              قةآلى ثاري زةر

تا واي ليَهات ساحري كة لة سةرسةخرتين دوذمناني خواية بكريَ بة نزيكرتين 
 دؤستاني خوا..

 سةرةتا با بزانني كةرِامات ضية؟

 كةرِامات بة كوردي واتة: رِيَزليَنان.

ديَك لة بةندة لة زاراوةشدا: شتيَكي نا ئاسايية، خواي طةورة ثيشاني هةن
ضاكةكاني خؤي دةدات وبانطةشةى ثةيامبةرايةتي لةطةَلدا نية ودةستثيَكيشي 

 نية.

كة ومتان: شتيَكي نا ئاسايية: واتة: لة عادةتي رِؤذانةدا شيت وا بة بةردةوامي 
 رِونادات.

كة ومتان: خواي طةورة ثيشاني هةنديَك لة بةندة ضاكةكاني خؤي دةدات:  
يعةتةوة، ئةمةش بة رى كة ثابةندن بة ئةحكامةكاني شةواتة: ئةو بةندانة

ثيَضةوانةى ئةو ناعادةتيانةى كة شةيتان ثيشاني دؤستةكاني خؤي دةدات بؤ 
 ئةوةى خةَلك طومرِا بكةن، ئةمةش كةرِامات نية بةَلكو ئيستيدراجة.

-، وضريؤكي عومةر «أصحاب الكهف»منونةش وةكو هاوةآلني ئةشكةوت 
ةلَ ساريةى جانطاوةردا، ولةطةلَ دةيان وسةدان ضريؤكي تر كة لةط -رضي اهلل عنه
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لة كتيَبةكاني حةديس وسريةتنامةدا هاتوة. بةآلم هةنديَك جار ئةو زانستةى كة 
خوا سبحانة بة بةندةكةى خؤي دةيبةخشيَت وئةويش بآلوي دةكاتةوة لةوة دةضيَت 

ةيف صاَلةمحان باسيان لة ضةندين كةرِامات باشرت بيَت، ولةو كةراماتانةى كة سةل
 ليَوة كردوة، ثابةند بونة بة قورئان وسوننةت وكارثيَكردني ورِازي بون ثيَي.

هةروةها  نةبوني كةرامات لة بةندةيةكدا نيشانةى ئيمان الوازي نية، ضونكة 
 كةرِامات هةنديَك جار بؤ:

ن ثيشا ي. ثتةوكردني ئيماني بةندةية، هةربؤية زؤريَكي هاوةآلن كةرِامات1
 هؤي بةهيَزي ئيمانيان وكامَليَيت يةقينيان.وة، بةنةدرا

 . بؤ ئيقامةكردني بةَلطةية بةسةر دوذمنةوة.2

 . يان رِونكردنةوةى هةقيَك وثوضةَلكردنةوةى ناهةقيَك.3

. بةهاناوة هاتين لة تةنطانةيةكدا... تا كؤتايي ئةو هؤكارانةى كة 4
 حيكمةتن لة ثيشانداني كةرامةت.

هةنديَك مةرجي هةية لةوانة: دذي فةرمان وحوكميَكي شةرعي كةرِاماتيش 
نةبيَت، دذي بنةمايةكي ئيسالم نةبيَت، بؤ زيندو رِو بدات، هةركام لة مةرجانةى 
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لة دةستدا ئةوة كةرِامات نية يان خةياَلة يان درؤية ويان رِيَزي شةيتانة ورِيَزي خوا 
 نية. -سبحانة-

ةرعي ثيَ دانامةزريَت وهيض حوكميَكي هةروةها كةرِامات هيض حوكميَكي ش
 شةرعيشي ثيَ ثوضةلَ نابيَتةوة، ئةمةش لةبةر ئةوةى سةرضاوةكاني شةرع ديارن.

بكات  -كة كةرامات ثيشاني موسَلمانيَكيش درا ئةبيَت شوكري خوا سبحانة
 وباسي نةكات وطويَي ثيَ  نةدات وبريي سةرقالَ نةكات وفشةيي ثيَوة نةكات

وةك –ناوي دةبات  ي لةيضونكة دوا ،داواي سةر مةجليس نةكاتوبةهؤي ئةوةوة 
بةَلكو ئةبيَت داواي ئةوة بكات لة  -باسي كردوة دا«صيد اخلاطر»ئينب جةوزي لة 

ثةروةردطارةكةى بةردةوامي ثيَ كةرةم بكات وتاقي نةكاتةوة بة شتيَك تواناي نية 
 لة ئاستيدا، ضةندين كةس وايان كرد تياضون وطومرِا بون.

باسي كردون  -سبحانة-خوا  ،ضةند نيشانةيةكيان هةية ثاشان دؤستاني خوا
-63الفرقان رِوني كردؤتةوة، لةوانةش سورةتي  صلى اهلل عليه وسلموثةيامبةر 

بةَلكو قورئان ثرِة لةباسي  177، البقرة:11-1، املؤمنون:5-1، البقرة: 76
 صيفاتي ئةوليا وثياوضاكان.

 تةوة كة كةرِامات بةوةىل خوا دةدريَت.ليَرةوة بؤمان رِون دةبيَ
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ئيَمةى ئةهلى سوننة وجةماعةت بة ثيَضةوانةى موعتةزيلة وجةهميةكان 
بة - وهاوشيَوةكانيان برِوامان بة كةرِامات هةية، بةَلكو لة كتيَبى زانايامناندا

بةشيَك لة بةشةكانى باسى ئةوة دةكات كة  -تايبةت كتيَبةكاني تةوحيد وعةقيدة
كةرِامات هةية وكةرِامات حةقة، بةاَلم تةنها ئةوةندة هةية: كةرِامات  ان بةبرِوام

 بةكىَ دةدةريَت؟ 

 :نية بة كةرِامات مانبرِوا تيَدةطرن كة انخةَلكانيَك تؤمةمت

 ورِوامان بةكةرِامات هةية بةثرِ بة دةم ودَلم دةَليَم ولةترسيشدا نايَلينَي: ئيَمة ب
وذيانى هاوةالن وثياوضاكاندا هاتوة، بةاَلم ئةوةندة شيَوازةى لة قورئان وسوننةت 

 هةية:

 ئيَمة درؤزن بةوةىل خوا نازانني.

 فيََلباز بةوةىل خوا نازانني.

ثارة خؤر ومشةخؤر لةسةر سكي خةَلك بة وةلي خوا نازانني. شتة 
 .-جل جاللة-نةك رِيَزي اهلل  ،شةيتان دةزانني يشي بة رِيَزليَنانينائاساييةكان

امات خواى طةورة بة بةندةى دةدات كة هةنديَك جار بؤ جيَطريكردنى كةرِ 
 بةندة خؤيةتى وهةنديَك جاريش بؤ دةوروبةرةكةيةتى بةَلكو بةَلطةى خوا ببينن.
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دةخؤن، وضةندين ئاذةلَ قاث برنج  وسةدةها بةآلم لة مةجلسيَكدا دادةنيشن
 ان كةرِاماتة؟! كة لة! ئةمة ض كاراماتيَكة؟!! ئةمة ضَليَسي ونةوسنية يدةخؤن

 خةَلكانيَك تيَكةلَ بوة.

بةَلكو ثيَوةر لةالي ئيَمةى سونين مةزهةب كاروكردةوةيةتي، واتة: تا ضةند 
 ثابةندي قورئان وسوننةتة.

دةفةرمويَت : ئةطةر  -رِةمحةتى خواى ليَبيَت-هةر وةكو ثيَشةوامان شافعى 
يَى دةكرد، سةيرى كاروكردةوةى كةسيَكتان بينى بةئامساندا دةفرِى وبةسةر ئاودا رِ

 بكةن بزانن رِيَكي سوننةتة.

موسوَلمانى يةكتاثةرست ئيَمة الرميان لةوةدا نية كة مرؤظ بفرِيَت يان بةسةر 
ئاودا برِوات، ياني: الرميان لة كةرامات نية، بةَلكو سةيري ئةو كةسة دةكةين كة 

 امان ثيَيةتي.ئةوة دةكات؟ هاوةلَ هةبوة بةسةر ئاودا رِؤيشتوة برِو

جا درؤزن بةوة ناناسينةوة كة بةسةر ئاودا بفرِيَت، نةخيَر، وةكو ثيَشةوامان 
 شافيعي دةفةرمويَ: سةيري شويَنكةوتين دةكةين بؤ سوننةت.

شةيتان جا ئةطةر بينيمان شويَين سوننةت نةكةوتوة ئةوة بيَ دو دَلي ئةَليَني: 
ةيتانة ومةدالياي دوري لة سوننةتي هةَلي طرتوة، وةلي شةيتانة، رِيَزليَناني ش

 .ثيَ بةخشيوة
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ليَرةشةوة تيَبينيةكى طرنط هةية: ئةطةر دةبينى كةسيَك كة لة سوننةتةوة 
 دورة دةفرِيَت، يان بةسةر ئاودا دةرِوات، ناَليَني: نافرِيَت وضاوى تؤ هةَلةى كردوة.

 ن هةَلى طرتوة.بةَلىَ، فرِي وبةسةر ئاويشدا رِؤيشت، بةآلم مذدةت ليَيبَ شةيتا

ئةطةر هاوارى ثيَ دةكريَت و وةآلمت دةداتةوة، ئةَليَن: ئةوة شةيتانة وةالمى 
، ئةوة شةيتانة بةهاناتةوة هاتوة بؤ ئةوةى لةخشتةت بةريَت ضونكة 1دايتةوة

وةعدى داوة تاوةكو رِؤذى قيامةت بةندةكان لةتةوحيد دورخباتةوة، شةيتان تةنها 
 و..هتد. هاوار بكريَتة غةيرى خواوةك:  رار بدريَتئةوةى دةويَت كة شريك قة

بؤية دةبىَ وةىل خوا وساحريمان ىلَ تيَكةلَ نةبيَت، وةىل خوا ئةوةى دةينوسيَ 
ودةيَلىَ ودةيكا زانراوة، بةاَلم ساحري ئةوةى دةينوسيَ ودةيَليَ ودةيكا زؤريَكي 

 نةزانراوة، نوسينةكاني زؤر بةزةمحةت دةخويَنريتةوة.

ئانة جوانة بةشيَوازيَك دةنوسيَت وتيَكدانيَك تيَكي دةدات بة ئةستةم ئةم قور
 دةزانني ضى نوسيوة، ئا ئةمة وةىل شةيتانة.

ساحري ورتةورت دةكات، تةنها خؤى دةزانيَت ضى دةَليَت بةآلم وةلي خوا 
 قورئان بة ئاشكرا دةخويَنيَت.

                                                           
 .دةكانى تاقي بكاتةوةالمدانةوةش بةويستى خواى طةورةية ئةويش بؤ ئةوةية بةنةئةم و 1



 

 

 92 ba8.org 

 ................................................................              قةآلى ثاري زةر

تةماشا دةكةين  هةية شةو دةخةويَت وسبةى هةَلدةستيَت دةَلىَ بةشم دراوة،
دواى دو رِؤذ لةبةردةم دةرطاكةى رِيز دةطرييَت. اهلل أكرب ئةمة نةفامى ونةزانيية، 

زؤر لةوة ذيرتر وتيَطةيشتوترة بةو  صلى اهلل عليه وسلمئوممةتى موحةممةد 
 شيَوةيةى ليَبيَت، با هؤشيار وبيَداربني.

دةبات ليَى ساحري ئةوةى كة دةيكات ثةنا بؤ شةيتان دةبات سوجدةى بؤ 
 دةثارِيَتةوة، وةلي رِاستةقينةى خوا سبحانة بة ثيَضةوانةى ئةمةوةية.

 سيحر ثوضةلَ دةكريَتةوة بةآلم كةرامةت ثوضةلَ ناكريَتةوة.

سيحر زانستيَكة بة فيَربون وهةولَ وتةقةال وشةكةتبون بةدي ديَت، بةآلم 
 كةرامةت فةزلَ ودياري وبةخششي خواية.

ية، بة وةوجل وبةرطى ثاكة ودةست بةدةست نويَذة وةىل خوا بريوباوةرِ
 ثيَضةوانةى ساحري.

ساحري هةر بة دةم وضاويةوة ديارة دوذمنى خواية ورِةش هةَلطةرِاوة، بؤية رِوى 
 رِةشة، بةالم وةىل خوا رِوى طةشة.

 وةىل خوا ثيَنض فةرزةكة لة مزطةوتة. -ئةم خاَلةش زؤر طرنطة-خاَليَكي تر 
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، بةآلم لة نويَذى 1ان بينى بةيةك قسة شيفاى نةخؤش دةدةاتهةربؤية كةسيَكت
 جةماعةت نةتان دةبينى برِواى ثيَ مةكةن، درؤزن ودةججالة.

بزانن خواى طةورة شيفا لةسةر دةستى كةسيَك نادات لة مزطةوتةكاندا نويَذ 
 نةكات، شيفا لةسةر دةستى كةسيَك نادات ئةهلى جومعة وجةماعةت نةبيَت.

بزانريَت لةسةر فةرمان ثيَكراوةكان وقةدةغةليَكراوةكان  2دةكريَتبؤية تةماشا
دةوةستيَت، خواى طةورة فةرمانيَكى ثيَ دةكات جىَ بةجىَ دةكات، ئةطةر نةهى 
ىلَ بكات دةطةرِيَتةوة، ئةطةر ئاوها بو ئةوا كةرِاماتة، بةاَلم كةسيَك لة مزطةوت 

ساحري وجادوطةرة، بةاَلم وةىل خوا نةبينريَت: ئامادةى نويَذى بةيانى نةبيَت ئةوا 
ئةطةر شةونويَذ نةكات وبة خةبةر نةيةت لؤمةى خؤى دةكات ودةطرييَت ودةَليَت 
خواى طةورة ئةمشةو لة سةحةردا فةرموي:  كيَ دةثارِيَتةوة وةآلمي بدةمةوة، كيَ 

 داواي ىلَ دةكات ثيَي ببةخشم.

ري لةوة دةكاتةوة، ناخي تبوم، بؤية جةرطي دةسوتيَ بوبةاَلم من ئةوكاتة خة
 ئازاري دةدات.

                                                           
بةَلكو هيض كةسيَك ناتوانيَت شيفاى نةخؤش بدات تةنها خواى طةورة خؤى نةبيَت هوةر وةكوو    1

[ وَإِذَا مَرِْضلتُ َفهُلوَ يَْشلفنِيِ   دةفوةرمويَت: ]  -عليله السلالم  -لةسةر زموانى ثيَغةمبوةر إبوراهيم    
 ت.، واتة : ئةطةر نةخؤش كةومت تةنها ئةو شيفام دةدا[80:الشعراء]

 وةكو شيخ االسالم وئينب حةجةر وباقي زاناياني تر فةرمويانة. 2
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جا ئةطةر كةسيَك ئةم  وةصفانةى وةلي خواي تيَدا نةبو، لةبةرامبةريشدا ئةو 
وةصفانةى ساحريي تيَدا بو، ئةوا بزانة وةىل خوا نية بةَلكو درؤزنة و وةىل شةيتانة 

 ئةطةر سةر وسيماشى سةروسيماي كةسي مولتةزيم بو.

هةر  1فيَرى كردوين -رِةمحةتى خواى ليَبيَت-ياساكةش  ئيمامى شافيعى 
كاريَكتان بينى كاريَكى نائاسايى بو ئةو كاتة خاوةنةكةى دةدةين لة تةرازوى 
قورئان وسوننةت ئةطةر رِيَكي قورئان وسوننةت بو، ئةهلى جومعة وجوماعةت 
بو، فةرمانةكانى خواى طةورةى جىَ بةجىَ دةكرد، ولة نةهيةكانيش دوركةوتةوة 

ا كةرِاماتة، بةاَلم ئةطةر كاروكردةوةكانى رِيَكي قورئان وسوننةت نةبو  ئةو
ئامادةى جومعة وجوماعةت نةدةبو، فةرمانةكانى خواى طةورةى جىَ بةجىَ 
نةدةكرد ولة نةهيةكانيش دوردةنةكةوتةوة، ئةوا بةيارمةتى شةيتان كردويةتي نةك 

 بة يارمةتى الرمحان.

 كان فإن منه اخلارق يقع من حبال يعترب نأ وينبِّي»ئينب حةجةر ئةَليَ: 
 وإال كرامة اخلوارق من يده على يظهر فالذي للموبقات متجنبا بالشريعة متمسكا
 «.الشياطني كإعانة أنواعه أحد عن ينشأ ألنه سحر فهو

                                                           
 .[اللَّهُ يُْحبِْبُكمُ َفاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ ُكْنتُْم إِْن ُقْلفيَري كردوين: ] -جل جاللة-بةَلكو اهلل  1
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 اونهارا لياًل ادائما وتعاىل سبحانه اهلَل الرجلُ ذكرَ لو»ئينب تةميية ئةفةرمويَ: 
 وهو- زلهْنأَ الذي رهْكلذِ اعابِمتَّ يكن ومل هعبادتِ يفِ هداتَْجمُ هدَبَوعَ ،هدالزُِّ غاية معَ
 فإن ،اءمَاْل ىلَعَ ىشَمَ ْوأَ واءاهل يفِ ارَطَ ولَوَ الشيطان لياءِْوأَ ْنمِ كان -القرآن
 «....واءهَاْل يفِ هُلمِْحيِ الشيطان

1: 

خوارةوة كؤمةليَك نيشانةن، لة هةر كةسيَكدا بينرا ئةوا بيَ طومان ئةمانةى 
ودو دَلي ساحرية، ئةم نيشانانة ئةوة نةبيَت هةر هةموى لة ساحرييَكدا كؤببيَتةوة، 

 هةر يةكيَك لةم نيشانانةت بيين بةبىَ دودَلى ساحرية، ئةو نيشانانةش: 

 . ثرسياري ناوي نةخؤشةكة وناوى دايكى دةكات.1

ةنديَكجار هةر كة ضويتة ذورةوة بؤالى ناوي خؤتت ثيَ دةَليَت، تؤ ناوت . ه2
 فاَلنة وناوى دايكت فالنة.

. هةنديَكجار ثيَي دةَليَ لةبةر ئةو هؤكارة هاتوي بؤالم، يان دةرد 3
ونةخؤشيةكةي ثيَ دةَليَ، كة تؤ ئةوةندة ماوةية ثيَوة طريؤدةي، لةوة ئةضيَت ئةو 

كة ناوى مةال وشيَخى لةخؤى -بزانيَت ساحريةكة  كةسةى سةردانى دةكات وا

                                                           
 .44-43الصارم البتار يف التصدي للسحرة األشرار ص 1
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يَكى لةطةَلداية «قرين»عيلمى غةيب دةزانيَت، بةاَلم هةمو كةسيَك هاوةلَ  -ناوة
لة جنؤكة هةروةكو خواى طةورة باسي كردوة لة قورئاندا، كة لةطةَلتداية ئةوسا 

لةثيَشرتة  دةزانيَت حةزت لة ضية، رِقت لة ضية، بة ضي بيَ تاقةت دةبيي، ئةويش
كة ناوى خؤي ودايك وباوكي بزانيَت، نةخؤشيةكةى بزانيَت، هةروةها ضةنديَكة 

 ثيَوةى دةناَليَنى، جا ساحريةكةش قةريين هةية.

ساحريةكة ثاش ئةو هةمو ثةرستش وسوجدة بردن وهاوارثيَكردنة، ئةو كات 
ةم بة شةيتان وجنؤكة كؤمةَليَك ئيش بؤ ساحريةكة دةكةن، جا ئةم قةريين يةك

قةريين ساحريةكة ئةَلىَ وقةرينى ساحريةكةش بةساحريةكة ئةَليَت، ئةمة ئةوةبو كة 
 تؤ واتدةزاني عيلمي غةيبة.

. داواى شويَنةواريَك دةكات هي ئةو كةسةى كة سيحرى ىلَ دةكات يان 4
فانيلة، سةرثؤش، »سيحري بؤ دةكات وضارةسةري دةكات، بؤ منونة: داواى 

دةكات يان هةر شتيَكي تر عارةقى ئةو كةسةى ثيَوة بيَت،  «سةرويَن، كلينسك...
 يان داواى تةَلةمو دةكات لةو كةسةى كة سيحرى ىلَ دةكات يان بؤي دةكات.

. هةنديَكجار داواى ئاذةَليَك يان باَلندةيةك دةكات بةثيَى كؤمةَليَ وةصفي 5
ناوى خواى لةسةر نةهيَنريَت، هةنديَك دياريكراو، فةرمان دةكات سةرى بربِيَت و
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جار بة خويَنةكة الشةى نةخؤشةكة سور دةكات، يان دةرِوات لة كةالوةيةكدا فرِيَى 
 دةدات.

. نوسينى تةالسيم وعةزائيم ورِةمز وذمارة ونوسينى وشة بة ثيت ثيت، 6
 ئةمانةتان لةهةر كةسيَك بينى ئةوا بزانن ساحري ودةججالة .

ةزيَك دةدات بةنةخؤشةكة يان ئةو كةسةى سةردانى دةكات هةنديَك جار كاغ
ويَنةى ضوار طؤشة يان الكيَشة يان سيَ طؤشةي تيَدا كيَشراوة وثيت وذمارة ورِةمز 

 لة دةوربةريدا نوسراوة.

. تيَكةَلي وثيَكةَلي كردن لة نوسينةوةى قورئان، ئةمةش لةناو ئةو 7
 نوشتانةى بة خةَلكي دةدةن.

بنوسريَتةوة وةكو خؤي وبةجواني، ولةاليةن دؤستيَكي  ئةطةر ضى قورئان
ةوة بيَت بؤ هةَلواسني، جيَى رِاجياوازي زانايانة، ئةوةشى «اهلل»رِاستةقينةى 

ة ئةصلَ تيَيدا دروست نية، ضونكة سةردةكيَشيَت بؤ شريك «الراجح»ثةسةندة 
ة كة وثةيوةست بونى دلَ بةغةيرى خوا، مةبةست لة هاتنى ئاينةكانيش ئةوةي

مرؤظايةتى ثةيوةست بيَت بة خواوة، جا هةر شتيَك ببيَتة مايةى ئةوةى دَلى 
 بةندةكان لةخواوة برِوات بؤ غةيرى خوا، ئةبيَت رِيَطرى ىلَ بكريَت وحةرام بكريَ.
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موسَلمان كاتيَك قورئانيَك بةخؤيدا هةَلدةواسيَت، ئةوسا دَلى ثيَوةى ثةيوةست 
زيَت، بةاَلم نازانيَت كة خوا ثاراستويةتى، هةر بؤية دةبيَت، دةَلىَ ئةمة من دةثاريَ

ئةطةر قورئان بيَت وبةجوانى ورِيَك وثيَكيش بنوسريَت هةر نابيَت، ض جاى ئةوةى 
قورئان بةو جوانية ئةم بيَت بةخراثى وبةناشريينى بينوسيَت كة هةتا دةخيويَنيتةوة 

 دةبيت، جطة لة دةستكاري كردني. ماندو

ةرمان دةكات كةسةكة بؤ ماوةيةك لة خةَلكى . هةنديَ جار ف8
دوربكةويَتةوة، يان دةرودةشت نةكات، يان نينؤك نةطريَت، يان خؤي نةشوات، يان 
ماوةيةك خؤر ليَي نةدات، يان تيَكةالوى هيض كةسيَك نةكات، يان دةست نةدات 

ؤكةية ، هةر كاتيَك ئةم حاَلةتةتان بينى بزانن ئةو جن1لةهةنديَك شتى ديارى كراو
 كةخزمةتى ساحريةكة دةكات حةزى لةو بةزمةية.

                                                           
باوكمان خوشكيَكماني بردوة بوؤ الي فوالن سواحري     :ن كردم، وتيانبرا سةردانيا دولةم ماوةية  1

وئةويش ثيَي وتوة: نابيَت تا ضل رِؤذ خؤي بشوات، نابيَوت نينوؤك بطريَوت، نابيَوت دةرو دةشوت      
بكات... تاكؤتايي، منيش ومت: جا ئةو ساحريانة هةر بة شتيَكي ئاوها ئةبن بة سواحري كوة ضول    

ن وخؤيان ناشؤن وثةرستش بؤ شةيتان دةكوةن وئةبنوة سواحري، وتوي:     رِؤذ نويَذ ناكةن ونينؤك ناطر
لةسةر داواي ساحريةكة ئاذةَليَكمان بؤ سةربرِي وجطةرةكةميان بوؤ هيَنوا ئوةويش بوة خويَنةكوةى      
هةنديَك شيت لةضةند كاغةزيَكدا نوسي وتي: لة كاتي بانطي ئيَووارةدا ئواطري ثيَووة بنويَن، بوؤ      

 هلل السالمة والعافية يف ديننا ودنيانا.نسأل اماوةي ضوار رِؤذ ... 
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هةر بؤية دةبىَ ئةو شتة بكات كةجنؤكة وشةيتانةكان ثيَيان خؤشة ثاشان 
 كارةكانى بؤ ئةجنام دةدةن.

. هةنديَك جار شتانيَك دةدات بة نةخؤشةكة وثيَي ئةَليَ: لة فآلن شويَن 9
، بيخةرة تةنكي سةربانةكة، ةوةبيشارةوة، بيخةرة ذيَر بةرديَكةوة، بيخةرة رِوبار

ة نيَو ضاييةوة..هتد، هةنديَك جار كاغةزيَك يان ثارضةيةك يان هةر شتيَك بيخةر
 دةداتة نةخؤشةكةو ثيَى ئةَلىَ بيسوتيَنة ودوكةَلةكةى هةَلمذة.

. هةنديَك جار ورتة ورتيَك دةكات، كةس نازانيَت ضى دةَلىَ؟ ئايةتيَك 10
ثاشان بة لةسةر خؤييةوة ورتة ورتيَك دةكات، ئةوة بةدةنطى بةرز دةخويَنيَت، 

بزانة ئايةت تيَكةَلى سيحر وتةَليسم وعةزمية دةكات كة شةيتانةكان ثيَيان وتوة 
 بيَليَت.

. ساحري هةر شتيَكى ثيَ بَليَى هةرطيز ناَليَت ناتوامن، يان ثيَم ناكريَت، 11
سةى خؤيان!! ئةطةرنا هةر دةرديَكى ثيَ بَليَى دةوات بؤ ديَنى، هةَلبةت بةق

دةرمانى هةمو  ساحرية دةرمانى هةمو دةرديَك هةر الى خواى طةورةية وئةو
دةرديَكى ثيَ نية، ثيَشينان ئةَليَن: قسة فةقرية هةمو كةس ثيَي دةويَريَ، درؤ 

 زةرةرى لةكىَ داوة تاوةكو زةرةر لةساحري بدات.

 نةخؤشيةكي هةية.. هةنديَك جار بيَ ثشكنني وثرسياركردن ئةزانيَ ض 12
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. هةنديَك جار ئةَليَ: ئةو سيحرة لةاليةن فالن كةسةوة ليَت كراوة، يان 13
 شويَين سيحرةكةيان ثيَ ئةَليَت.

. هةنديَك ساحري ذورةكةى شَلةذاوة، جل وبةرطي ثيس وشرِكة ودرِاوة، 14
 قذي شيَواوة.

. دةست دةخاتة سةر جةستةى ئافرةت بة بيانوي ئةوةى بؤ شيفاية 15
 قةيناكا.

 . لةطةلَ نةخؤشي ئافرةت تةنها دةكةويَت وبيَ باكة. 16

وامةزانن ساحري رِاست دةكات وضارةسةري الية وتواناي زؤرة، بةرِاسيت ئةطةر 
كةسيَك هةبيَت ليَكؤَلينةوة بكات كة ساحريان لة ضةند شتدا ثيَكاويانة ولةضةند 

 رؤيان زؤر لةوة زياترة.شتدا درؤيان كردوة وضارةسةريان ثيَ نةبوة، دةبيين د

خةَلك ناَليَن ساحري درؤى كرد. بةَلكو هةميشة هةر باسى ئةوة دةكريَت 
ضارةسةري كردوة ورِاستى كردوة، ئةطةر هاتو خةَلكى باسى درؤكانيش بكةن 

لةساحريةكان ناكات. ئةمةش سوديَكي طةورة وطرنطة  ئةوسا هيض كةسيَك رِو
 بيزانة.
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طةرنا ئةو ، ساحرية ئامان نةرِؤي بؤاليخؤ ئةطةر بؤت رِون بويةوة 
لةسةر جيَ بةجيَ دةبيَت كة  -صلى اهلل عليه وسلم-فةرمايشتةى ثةيامبةرت 

 َأْربَعنِيَ صَالُة َلهُ تُْقبَْل َلْم شَْيٍء عَْن َفسََأَلهَُاو َكاهِناا،  عَرَّاًفا َأتَى مَْن» ئةفةرمويَت: :
ضيةك، جادوطةريَك وثرسياري شتيَكي ليَ هةر كةس برِواتة الي فاَلواتة:  1«َلْيَلًة

 َأْو عَرَّاًفا َأتَى مَْن»بكات تا ضل رِؤذ نويَذي قبولَ نابيَت. هةورةها دةفةرمويَ: 
واتة: هةر كةسيَك برِوات ، 2«مُحَمٍَّد عََلى ُأْنزِلَ بِمَا َكَفرَ َفَقْد يَُقولُ بِمَا َفصَدََّقهُ َكاهِناا

ك برِوا بكات بةوةى ثيَي دةَليَت، ئةوة كوفرى كردوة بؤ الى فاَلضيةك يان جادوطةريَ
 دابةزيوة. -صلى اهلل عليه وسلم-بةوةى بؤ سةر رسول اهلل 

ضارةسةرى صةحابةى كردوة،  صلى اهلل عليه وسلمثةيامبةرى خوا 
وصةحابةكانيش ضارةسةرى ضةندين كةسيان كردوة، هةرطيز رِؤذيَك لة رِؤذان 

ان نةكرد، داواى شويَنةوارى يةكيَكيان نةكردوة، ثرسيارى ناوى دايكي يةكيَكي
 وداواى ئاذةَليان لة كةسيَك نةكردوة.

خواى ىلَ رِازى -لة صةحيحى موسلمدا هاتوة كة عومسانى كورِى ئةبى العاص 
دةَليَت: كة نويَذم دةكرد هةسوتم بةشتانيَك دةكرد نويَذةكةى ىلَ تيَوك دةدام،  -بيَت

                                                           
 .سبق خترجيه 1
 .سبق خترجيه 2
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، ومت: قوربان هةست صلى اهلل عليه وسلمامبةرى خوا ئةوةبو رِؤيشتمة خزمةت ثةي
رِوقيةى بؤ كردم،  صلى اهلل عليه وسلمبة حاَلةتيَكى ئاوها دةكةم، ثةيامبةرى خوا 

وفةرموى: نزيك بةرةوة، ثاشان دةستى خستة سةر سنطم وثاشان تفى كردة ناو 
ةستى ضؤ ئةى دوذمنى خوا، مةبدةر، «خرج عدو اهللُا»دةمم وثاشان فةرموى: 

جنؤكةكةي طيانيةتي، ئةَلىَ: سويَند بةخوا لةدواى ئةوة هةستم نةكرد تيَكةالوى 
 الشةم بوبيَت.

زؤربةمان ضريؤكى ئةو هاوةآلنةمان بيستوة كة جاريَكيان دةرِؤن ضارةسةر بؤ 
طةورةى خيََليَك دةكةن، وسورةتى فاتيحةى بةسةردا دةخويَنن، نةداواى ناويان كرد 

 يكيان كرد.ونةداواى ناوى دا

 بذين . دةيانةويَت بةسةر ثارةى خةَلكيةوةئةمانة كؤمةَليَك فيََلبازن 

1: 

سيحرةكان زؤر وجؤراو جؤرن، جا هةر جؤريَك ونيشانةى خؤي هةية بةآلم ئيَمة 
رليَكراوةكاندا دةكةين كة لة زؤريَكي سيح دياري هةنديَك نيشانة ودياردةى طشيت

هةية، بة تايبةت ئةوةى جنؤكة دةسيت ليَوةشاندون. ئةم نيشانانةش مةرج نية لة 
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هةر كةسيَك هةبون ئيرت سيحر ليَكراو بيَت، مةرجيش نية هةموي كؤ ببيَتةوة لة 
 سيحر ليَكراودا.

 شةوان كةم دةخةويَت. .1

 لةكاتى خةوتنةكةى ئارةق دةكات. .2

 لةخةودا زؤر رِادةضةَلةكيَت. .3

 ةوان دواي رِاكشانيَكي زؤر زؤر ثاشان خةوي ليَدةكةويَت.ش .4

 خةوى ناخؤش دةبينىَ. .5

بينيين ئاذةآلن لة خةودا، وةك: ثشيلة وسةط وشرت ومار وشيَر ورِيَوي  .6
ومشك. بة تايبةتى ئةطةر لةاليةن ئافرةتانةوة بينرا ودو طيان بو ئةوة واهلل 

 أعلم سيحري ليَكراوة.

 دانةكان ولة ليَوى خؤى.لة خةودا طاز دةطريَت لة  .7

بينيين شةوة لة خةودا، شةوةش ئةوةية: شتيَك دةبينيَت لة خةودا  .8
 نارِةحةتي دةكات وئازاري دةدات وئةيةويَت هاوار بكات ناتوانيَت.

 يان زؤر هاوار دةكات. ريَبةدةم خةوةوة زؤر ثيَدةكةنىَ يان زؤر دةط .9

 يان كةالوة داية.لةخةودا دةبينيَت كة لةناو طؤرِستان يان زبَلدان  .10

 ةبيَتةوة.ودا دةبينيَت كة لة بةرزايي بةر دلة خة .11

 رِيَكردن بة دةم خةوةوة وهةستيشي ثيَ ناكات. .12

 ر بة دةم خةوةوة.ؤئاخ وئؤفكردني ز .13
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لةخةودا كةسانيَك دةبينىَ شيَوازيان ئاسايي نية وزؤر نامؤية، وةك  .14
 ئةوةى ببيينَ باآليان زؤر بةرزة، يان باآليان زؤر نزمة.

 ئةمانة نيشانةكان بون لة خةودا.

 

سةرى بة خيَرايي وبة زؤري ذان دةكات، ئةمة ئةطةر بةهؤي شيت ترةوة  .1
نةبيَت، وةك: دان ئيَشة، ضاوئيَشة، لوت ئيَشة، طويَ ئيَشة، ئيَش وئازاري 

 طةدة...

 تةمبةلَ وتةوةزةلي لة بؤ ثةرستش ويادي خوا.  .2

 ثةركةم. .3

ك لة هةنديَك لة ئةندامةكانى الشةى، كة ثزيشكةكانيش بوني ئيَش وئازاريَ .4
ناتوانن ضارةسةري بكةن. بؤ منونة قاضى يان باَلى يان هةر شويَنيَكى ترى ئازارى 

 دةبيَت كة سةردانى ثزيشك دةكات لة رِاثؤرتة ثزيشكييةكاندا هيض دةرنةكةوتوة.

 جياكردنةوة يان رِق وكينة خستنة نيَوانيان:كة بريتية لة كردني سيحر بؤ 
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وبرا، يان دو برادةر  برا، يان كورِ ودايك، يان كورِ وباوك، يان 1وةك ذن وثياو
 يان دو شةريك،...هتد

هةَلطةرِانةوةى لة ناكاوي بارودؤخةكة لة خؤشةويسيت وتةباييةوة بؤ رِق  .1
 وناكؤكي.

 .ماني زؤر لة نيَوانياندادروست بوني طو .2

 عوزر نة هيَنانةوة بؤ يةكرت. .3

 طةورة كردنةوةى شتة بضوكةكان كة ئةبيَتة مايةى ناكؤككي نيَوانيان. .4

هةردوال ويَنةى يةكرت بة ناشريين ديَتة ثيَش ضاويان، ئةطةر جوانرتين  .5
 ئافرةت وثياوةكةش جوانرتين ثياو بيَت بة ناشريين ديَنة ثيَش ضاوي يةكرت.

ةني سيحر ليَكراو رِقي لة هةمو كاريَكي بةرامبةرةكةي دةبيَتةوة، الي .6
 ةنيشيَت.دتةنانةت رِقي لةو شويَنةش دةبيَتةوة كة اليةني بةرامبةر تيَيدا دا

ميَردةكة كة لة مالَ نية ئافرةتةكة ئاسايية، بةآلم كة هاتةوة ئافرةتةكة  .7
ة ئةطةر سيحرةكة لةو نارِةحةت دةبيَت. بة نيسبةت ميَردةكةش بة هةمان شيَوةي

 كرابيَت.

                                                           
 كة ئةمةيان لة هةموي زياتر بةربآلوترة. 1
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لة كاتي جوتبوندا اليةني سيحر ليَكراوة بة بةردةوامي هةست بة نارِةحةتي  .8
 دةكات.

 دياردة ونيشانةكاني سيحري خؤشةويسيت:

شةيدا وخؤشةويستيةكي لة رِادة بة دةري ال دروست دةبيَت بؤ  .1
 بةرامبةرةكةى.

 .حةزي زؤر لة جيماع كردن دةبيَت .2

 ناتوانيَت ئارام بطريَت كة دور بيَت ليَيةوة. .3

 بةرةكةيةتي.ماهةميشة تينوي بينيين بةر .4

 طويَرِايةَلي كردني كويَرانةى بةرامبةرةكةى. .5
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هةمو شتيَك بةدةستى اهلل ية، قازانج طةيةنةر تةنها اهلل ية، زةرةر طةيةنةر 
 غةيب تةنها الي اهلل ية. تةنها اهلل ية، عيلمي

 1[َقدِيٌر شَْيٍء ُكلِّ عََلى وَهُوَ تَبَارََك الَّذِي بِيَدِهِ اْلمُْلُكثةروةردطار دةفةرمويَت: ]

، واتة: بةرزي وثريؤزى بؤ ئةو خوايةى كة هةمو شتيَك موَلكي ئةوة، موَلك 
 ودةسةالتى هةمو شتيَكي بةدةستة، وتواناي هةية بةسةر هةمو شتيَكةوة.

 ذُو وَاللَّهُ يَشَاءُ مَْن يُْؤتِيهِ اللَّهِ بِيَدِ اْلَفْهلَ وََأنَّ] خواى طةورة دةفةرمويَت: 
 ، واتة: فةزلَ وخيَر وضاكة هةر بةدةستى خواية. 2[اْلعَظِيمِ اْلَفْهلِ

 عُوَتَْنزِ تَشَاءُ مَْن اْلمُْلَك تُْؤتِي اْلمُْلكِ مَالَِك اللَّهُمَّ ُقلِ]هةروةها دةفةرمويَ: 
 شَْيٍء ُكلِّ عََلى إِنََّك اْلخَْيرُ بِيَدَِك تَشَاءُ مَْن وَتُذِلُّ تَشَاءُ مَْن وَتُعِزُّ تَشَاءُ مِمَّْن اْلمُْلَك
 وَتُْخرِ ُ اْلمَيِّتِ مِنَ اْلحَيَّ وَتُْخرِ ُ اللَّْيلِ فِي النَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارِ فِي اللَّْيلَ تُولِجُ، َقدِيٌر
 [.حِسَاٍب بَِِّْيرِ تَشَاءُ مَْن وَتَْرزُقُ اْلحَيِّ مِنَ اْلمَيِّتَ

رِزق ورِؤزيت دةويَ، منداَلت دةويَ، كورِت دةويَ، كضت دةويَ، تةندروستيت 
 دةويَت، بثارِيَوة وداوا لة خوا بكة.

                                                           
 .1:سورة امللك 1
 .58:سورة يونس 2
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 [وَإِذَا مَرِْضتُ َفهُوَ يَْشفِنيِ]ئةوة ئيرباهيمة ئةَليَ هةر خوا شيفام دةدات: 

          َثانزة سال ةر داوا لةخوا دةكات شيفاي بدات، دواي نزيكةى ئةوة ئةيوبة ه
 الهُّرُّ مَسَّنِيَ َأنِّي رَبَّهُ نَادَى إِْذ وََأيُّوبَ] هانا ودادي بؤ جطة لة دةرطاي خوا نةبرد:

 [.ضُرٍّ مِْن بِهِ مَا َفَكشَْفنَا َلهُ َفاْستَجَْبنَا، الرَّاحِمِنيَ َأْرحَمُ وََأْنتَ

 فِي َفنَادَى] رةترين تةنطانةية تةنها لة خوا دةثارِيَتةوة:ئةوة يونسة لة طةو
 وَنَجَّْينَاهُ َلهُ َفاْستَجَْبنَا ،الظَّالِمِنيَ مِنَ ُكْنتُ إِنِّي سُْبحَانََك َأْنتَ إِلَّا إَِلهَ َلا َأْن الظُُّلمَاتِ
 [.اْلمُْؤمِنِنيَ نُْنجِي وََكذَلَِك اْلَِّمِّ مِنَ

ي دةويَت تةنها داوا لة خوا دةكات ولةو دةثارِيَتةوة: ئةوة زةكةرياية كة منداَل
[، الدُّعَاءِ سَمِيعُ إِنََّك َطيِّبًَة ذُرِّيًَّة َلدُْنَك مِْن لِي هَْب رَبِّ َقالَ رَبَّهُ زََكرِيَّا دَعَا هُنَالَِك]
 َلهُ وَوَهَْبنَا َلهُ َفاْستَجَْبنَا ،ارِثِنيَاْلوَ خَْيرُ وََأْنتَ َفْرداا تَذَْرنِي َلا رَبِّ رَبَّهُ نَادَى إِْذ وَزََكرِيَّا]

 [زَْوجَهُ َلهُ وََأْصَلْحنَا يَْحيَى

حيدةكانة، هةمو دونيا ليَي كؤ ةئةوة ئيرباهيمي باوكيانة، ثيَشةواى مو
دةبنةوة، دةخريَتة نيَو ئاطرةوة، هاوار بة كةس ناكات، ثةنا بؤ كةس نابات 
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بؤية «. هةر خوام بةسة»وا دةبات وئةَليَ: ، تةنها ثةنا بؤ خ1تةنانةت جوبرةئيليش
لةبةر ئةو تةوحيدةى ئيرباهيم، ئةو ئاطرةى دةست دةسوتيَينَ بةآلم بؤ ئيرباهيم 

 دةرِضيَينَ وبة سةالمةت دةريديَينَ.

 .وتقدست أمساءه وصفاته جل جاللهالي خوا طران نية شتيَك بؤية هيض 

َفاَل َكاشِفَ َلهُ إِالَّ هُوَ وَإِن  هُ بِهُرٍّوَإِن يَْمسَْسَك الّل] خواى طةورة دةفةرمويَت:
، واتة: ئةطةر خواى طةورة توشى زةرةر وزيانيَكت 2[يُرِْدَك بِخَْيٍر َفاَل رَآدَّ لَِفْهلِهِ

 بكات هيض هيَزيَك ناتوانيَت لةسةرتي البدات مةطةر هةر ئةو نةبيَت.

، لةسةر ئةم عةقيدةية ثيَويستة ئةم بريوباوةرِة لةناخى دَلمان رِيشة دابكوتيَت
، واتة: خؤ ئةطةر بيةويَت خيَر وخؤشي [وَإِن يُرِْدَك بِخَْيٍر َفاَل رَآدَّ لَِفْهلِهِ]مبرين: 

وضاكة وقازانج وسوديَكت ثيَ بطةيةنيَت هيض هيَزيَك نية رِيَطر بيَت لة طةيشنت 
 ثيَت.

                                                           
تي ئيشوت نيوة،   بةآلم ئةو رِيوايةتةى كة ئةَليَ جوبرةئيل هاتوة بؤآلي باوكمان ئيرباهيم وتويوة  1

الوازة وئيسورائيلية.  « حسليب اهلل ونعلم الوكيلل   »ئةويش وتويةتي: بة تؤ نا، بةآلم بة خوا بةَليَ 
 لةوكاتةدا لة بوخاريدا هاتوة لة وتةى ئينب عةباسةوة.« حسيب اهلل ونعم الوكيل»بةآلم وتين: 

 .107:سورة يونس 2
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دةطات، ثيَبطات، هةر ثيَت  تئايا متمانةت نية: ئةطةر برِيار بيَت سوديَك
 ئةطةر لةاليةن خواوةوة بيَت؟!

وئةطةر برِيار بيَت زةرةريَكت ثيَبطات، هةر ثيَت دةطات، ئةطةر لةاليةن 
خواوةوة بيَت، وهيَزى هيض بةهيَزيَك ناتوانيَت ببيَتة رِيَطر لةبةرامبةر برِيارةكانى 

 خواى طةورة.

ى عةباس ئامؤذطارى عةبدوالى كورِ -صلى اهلل عليه وسلم-ثةيامبةرى خوا 
 اهلَل اْحَفظِ يَْحَفْظَك اهلَل اْحَفظِ َكلمَاٍت، ُأعَلمَُك إِنِّي ُغالمُ يَا»دةكات ودةفةرمويَت: 

 لوِ اأُلمََّة َأنَّ وَاْعلْم بِاهللِ، َفاْستَعِْن اْستَعَْنتَ وَإِذَا اهلَل، َفاْسَأل سََألتَ إِذَا تُجَاهََك، تَجِْدهُ
 وَلوِ لَك، اهلُل َكتَبَهُ َقْد بِشَْيٍء إاِل يَْنَفعُوَك مْل بِشَْيٍء وَكيَْنَفعُ َأْن عَلى اْجتَمَعَْت
 رُفِعَتِ عَلْيَك، اهلُل َكتَبَهُ َقْد بِشَْيٍء إاِل يَهُرُّوَك مْل بِشَْيٍء يَهُرُّوَك َأْن عَلى اْجتَمَعُوا
 .1«الصُّحُفُ وَجَفَّتِ اأَلْقالمُ

رى ببة ولةطيانى خؤتدا جيَبةجيَى ئةى رِؤَلة ضةند رِستةيةكت فيَردةكةم فيَ
 بكة:

 خوا بثاريَزة خوا دةتثاريَزيَت.« يَْحَفْظَك اهلَل اْحَفظِ» -

                                                           
 .ريالصِّ اجلامع صحيح يف األلبانيصححه و الرتمذي، رواه 1
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خوا بثاريَزة هةميشة لة ثيَشتةوةية ولة تةنطانة « تُجَاهََك تَجِْدهُ اهلَل اْحَفظِ» -
 بة دادتةوة ديَت، ثيَويستييةكانت بؤ ثرِدةكاتةوة.

ساحري وبةناو شيَخ وشةخص بةريت، بةَلكو  كةواتة ثيَويست ناكات هانا بؤ
هانا بؤ عيبادات ببة وتةقواى خوا بكة ودةستت بؤ ئامسان بةرز بكةرةوة، 

 فةرمانةكانى خوا جيَبةجىَ بكة ولة نةهييةكانى خوا خؤت بثاريَزة.

لة خؤشيدا خوا بناسة، لة « تعرَّف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة» -
 ا خواى طةورة بةهاناتةوة ديَت.نارِةحةتى وتةنطانةد

ئةطةر ثارِايتةوة، داواي شتيَكت كرد، داوا لة « اهلَل َفاْسَأل سََألتَ إِذَا» -
ثةروةردطار بكة، رِو لةو بكة، لة دةرطاي ئةو بدة، ئةو بناسة، بَليَ يا اهلل هةر تؤ 

 دةرطاي هيوا وئوميَدي مين.

كة داواي يارمةتيت كرد، داواي يارمةتي لة  «بِاهللِ َفاْستَعِْن اْستَعَْنتَ وَإِذَا» -
بكة، ضونكة دونيا بة يارمةتي اهلل رِاوةستاوة ورِادةوةسيتَ، هةر  -اهلل جل جاللة

ئةو جيَ نيازي بيَ نيازة. جيَ نيازة: نياز وثيَويسيت هةمو بةندةكان لةالي ئةوة، 
 بيَ نيازة: نياز وثيَويسيت بة هيض كةسيَك نية. 
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 بِشَْيٍء إاِل يَْنَفعُوَك مْل بِشَْيٍء يَْنَفعُوَك َأْن عَلى اْجتَمَعَْت لوِ اأُلمََّة َأنَّ وَاْعلْم» -
، بشزانة: ئةطةر هةمو دونيا كؤببيَتةوة، بؤ ئةوةى سوديَكت ثيَ «لَك اهلُل َكتَبَهُ َقْد

 بطةيةنن، ناتوانن وسودت ثيَ ناطةيةنن، مةطةر بة شتيَك خوا ويسيت لةسةر بيَت. 

 اهلُل َكتَبَهُ َقْد بِشَْيٍء إاِل يَهُرُّوَك مْل بِشَْيٍء يَهُرُّوَك َأْن عَلى اْجتَمَعُوا وَلوِ» -
ئةطةر هةمو دونيا كؤببيَتةوة بؤ ئةوةى زيانيَكت ثيَ بطةيةنن، ناتوانن « عَلْيَك

 زيانت ثيَ بطةينن، مةطةر خوا لةسةرتي نوسي بيَت.

ةمو دونيا وشةيةك لةوة ناطؤرِن ياني ئةوةى كة نوسراوة هةر ئةوة دةبيَت، ه
 كة نوسراوة.

ثيَنوسةكان هةَلطرياون وثةرِاوةكان وشكةوة « الصُّحُفُ وَجَفَّتِ اأَلْقالمُ رُفِعَتِ» -
 خوا بوون، ياني كار لةكار ترازاوة، بواري طؤرِين ودةستكاريكردني نوسراوى

 نةماوة. 

ض هيَزيَك ناتوانيَت كةوابو بزانة: ئةطةر خواى طةورة مندالَ نةبةخشيَت هي
 وَاألْرُِ السَّمَاوَاتِ مُْلُك لِلَّهِمنداَلت ثيَ ببةخشيَت، هةر وةكو دةفةرمويَت : ]
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َأْو يُزَوِّجُهُْم ذُْكرَاناا ، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُُّكورَ إِنَاثاا يَشَاءُ لِمَْن يَهَبُ يَشَاءُ مَا يَْخُلقُ
 .1[يمااوَإِنَاثاا وَيَْجعَلُ مَن يَشَاء عَقِ

ياني: هي خواية ئةرز وئامسانةكان وخؤي خاوةنيةتي ودروسيت كردوة 
وكاروباري بةرِيَوة دةبات وئةوةى بيةويَت بؤ ئةو كةسةي خؤي بيةويَت تةنها كض 

، وبؤ ئةو كةسةي 3، وبؤ ئةو كةسةي خؤي بيةويَ تةنها كورِ دةبةخشيَت2دةبةخشيَت
وبؤ ئةو كةسةي خؤي بيةويَ نةزؤكي  خؤي بيةويَ هةم كورِ وهةم كض دةبةخشيَت،
 .4دةكات واتة: نة كورِ ونة كضي ثيَ نابةخشيَت

ئيرت بؤ ثةنا دةبةيت بؤ وةسيلةى ناشةرعى، خواى طةورة بةم كردارةي تؤ تورِة 
 دةبيَت.

ئةم دونياية شويَنى تاقيكردنةوةية، كاتيَك كة منداَلت ثيَ نادريَت، ئةوة تاقي 
امل، ] ودرؤزن جيا بكريَتةوة، وةكو خواى طةورة دةفةرمويَت:دةكريَيتةوة، تا رِاستطؤ 

                                                           
 .50–49:سورة الشورى 1
عللى مجيلع األنبيلاء    وثةيامبةري خؤمشان كة تةنها كضي بؤ ماوةتةوة  لوطلةوانةش ثةيامبةر  2

 دةفةرمويَ. -رمحة اهلل-. وةك بةغةوي الصالة والسالم

رمحوة  -لةوانةش ثةيامبةر ئيرباهيم علية السالم كة تةنها كورِي بؤ ماوةتوةوة. وةك بةغوةوي    3
 ويَ.دةفةرم -اهلل

 دةفةرمويَ. -رمحة اهلل-لةوانةش ثةيامبةر عيسا ويةحيا عليهما السالم. وةك بةغةوي  4
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وََلَقْد َفتَنَّا الَّذِينَ مِن َقْبلِهِْم ، َأحَسِبَ النَّاسُ َأن يُْترَُكوا َأن يَُقوُلوا آمَنَّا وَهُْم َلا يُْفتَنُونَ
ةَلكى وا دةزانن هةر كة وتيان ، خ 1[َفَليَْعَلمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَُقوا وََليَْعَلمَنَّ اْلَكاذِبِنيَ

سويَند بيَت بة وتاقي ناكريَنةوة، ئيمامنان هيَناوة، ئيرت وازيان ليَ دةهيَنريَ 
دَلنياييةوة تاقي دةكريَنةوة وةكو ضؤن ئةوانةي ثيَش ئةمانيشمان تاقيكردةوة، هةتا 

 رِاستطؤ ودرؤزن لةيةكرت جيا بكريَتةوة.

َكانَ الّلهُ لِيَذَرَ اْلمُْؤمِنِنيَ عََلى مَآ َأنتُْم ا مَ]هةروةها خواى طةورة دةفةرمويَت: 
، خواى طةورة هةروا دةستبةرداري خةَلكى  2[عََلْيهِ حَتَّىَ يَمِيزَ اْلخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

نابيَ وتاوةكو ثاك وثيس، باوةرِدار وبيَ باوةرِ، مونافيق وصادق لةيةكرت 
، بؤ ئوحودةيةتة باسي دةكات شةرِي جيانةكاتةوة، ئةم تاقيكردنةوة كة ئةم ئا

ئةوةى خواي مةزن ثيشاني بدات كيَ بةرِاسيت شويَين ثةيامبةر كةوتوة وكيَش بة 
 درؤوة شويَين كةوتوة.

جا كة منداَلى نابيَت وهانا بؤ ساحرييَك دةبات ئةوة لة تاقيكردنةوةكة 
وة تا منداَلي سم دريَذة بؤ ئافرتيَك كرا160دؤرِاوة، مؤكَلةيةكم الية زياتر لة 

 ببيَت، يان منداَلةكاني بؤ مبيَنيَتةوة. كاغةزيَك ضؤن مندالَ دةبةخشيَت؟!

                                                           
  .3-1:سورة العنكبوت 1
 .179:سورة آل عمران 2
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وةسيلةى شةرعى بةكاربهيَنة، وزيكرةكانى بةيانيان وئيَواران خبويَنة، 
، سةرداني ثزيشكي ونويَذةكانت لة كاتي خؤيي ولة شويَين خؤي بةجوانى ئةجنام بدة

 شارةزا بكة.

اني ئةمرِؤي كؤمةَلطةمان ئةوةية: كاتيَك توشى يةكيَك لة نةخؤشيةك
 1نارِةحةتى دةبني، خوامان لةبري دةضيَت وهانا بؤ ساحري وقةبر وشةخص وشيَخ

خوا تورِة دةكات. دةبىَ لةو حةقيقةتة تىَ بطةين  -دةبةين، ئةمةش خوا سبحانة
ة ساحري ئيَمة بؤ ئةوة دروستكراوين رِو لةخوا بني، بؤ ئةوة دروست نةكراوين رِو ل

وقةبر وشةخص وشيَخ بكةين، ئةطةر مناَلت نابيَت هةر شيَخ، وباران ناباريَت هةر 
شةخص، نةخؤشيت هةر قةبر، وكيَشةت هةية هةر دار، ئةى خوا دونياى بؤضى 

 دروستكردوة؟!!

كاتيَك سةيارةكةت الردةبيَتةوة ئةَليَى غةوسةكةى بةغدا هاوار، ئاخر اهلل جل 
 ت، ئةم قسانة لةزينا طةورةترة.جاللة ضؤن تورِة نابيَ

كة دةترسي بةآليةكت توش بيبَ هةر بَليَ يا اهلل، كة توشيشت هات بؤ 
 البردني هةر بَليَ يا اهلل.

                                                           
نيووة، بووةَلكو مةبةسووتمان ئووةو درؤزن  «شوويَخ» :عةشووريةتيليَوورةدا، مةبةسووتمان لووة شوويَخ  1

 خةَلك بة ناحةق دةخؤن.بة ناوي ثياوضاكي وةلي خواوة ماَلي كة ودةججاالنةية 
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دةبيين لة مزطةوت نويَذ دةكات خشوع نايطريَ، دوعا دةكات خشوع نايطرىَ، 
طرىَ بةاَلم كاتيَك لةالى قةبرةكةى شةخص وشيَخيَك نويَذ دةكات خشوعيَك دةي

 ئةطةر بانطى بكةى ئاطاى ىلَ نية.

كةضي خواى طةورة ثةيامبةراني ناردوة بؤ ئةوةى خةَلكى خوايان لة دَلدا 
ُقْل إِنَّ صَاَلتِي ]طةورة بيَت وبؤ ئةو خاشع بن. هةروةكو خواى طةورة دةفةرمويَت: 

 .1[وَنُسُكِي وَمَْحيَايَ وَمَمَاتِي لِّلهِ رَبِّ اْلعَاَلمِنيَ

 ان...بةرِيَزةك

خةَلك باوةرِيان هةنديَك ئةطةر مبةويَت سويَند خبؤم سويَند دةخؤم، ئةوةندةى 
بةشيَخ وسةيد وقةبر ودار وبةرد هةية، ئةوةندة باوةرِيان بةخوا هةبيَت، ئيَستا 
سيَبةري تويَكَلة هةناريَك بةشي دو كةسي دةكرد. ياني: بةرةكةتى ئامسان وزةوي 

 دادةبةزى.

دةي شةخص وشيَخ وقةبر وساحري دةناسن ئةوةندة خوا بةاَلم خةَلك ئةوةن
 ناناسن. ئةوةندة ئوميَد وترسيان لةوان هةية لة خوا جل جاللة نيانة!

                                                           
 .162:سورة األنعام 1
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ئةو نوشتةيةي كة ساحرييَك بؤي كردوة، خوا نةناسيَك بؤي كردوة، دةسيت بؤ 
 ببة بيكةرةوة، ناهيََليَت، خؤ ئةطةر ثيَي نةكرا رِادةكات وناوةستيَت ودةترسيَت

 غةزةبى خوا دابةزيَت بةسةرياندا.

بةاَلم زينا دةكات ومةشروب دةخوات وهاوار دةكاتة غةيرة خوا زؤر الى 
 ئاسانة.

بة ثيَش ضاويةوة جويَن بة خوا، بة ثةيامبةر، بة ئيسالم، بة قورئان دةدريَت، 
 ئاسايية بةاليةوة، نة رِا دةكات، نة دةترسيَت، بشرتسيَت ئةوةندةى ترسةكةى نابيَت
لة كردنةوةى نوشتةكةى كاكة شيَخ. بةآلم كةسيَك جويَنيَك يان قسةيةكي لة سنور 

بةو شةخص وشيَخةى لة دَلي ئةو طةورةية بدات  -كة ئةوةش جائيز نية–دةرضو 
 دونياي ليَ ئاخر دةبيَت.

خوا -تا ئيَستا دةيان جار رِؤيشتؤتة سةر مةزاري شيَخ عةبدولقادري طةيالني 
ةآلم تا ئيَستا بؤ يةكجاريش نة حةجي كردوة ونةعومرة، ئةمة ، ب-بة رِةمحةتيكا

ئةطةر بزانيَت عومرة ضية، واهلل هةنديَكيان ثيَي وتوم من هةر نةمزانيوة عومرة 
 هةية لةم دواييانة لة دةمي ئيَوة بيستومة.

دةهيَنمةوة،  -لةو هةمو شيَخ وشةخصة كة منونةي شيَخ عبدالقادر رمحة اهلل
 :لةبةر دو هؤكارة
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 يةكةميان: خةَلكيَكى زؤر رِوى تىَ دةكةن.

، 1دوةميان: بةرِاستى ثياوضاك بوة وزانايان بة مومجةلي شايةتيان بؤ داوة
باسي ئةوانى تر ناكةين ضونكة لةميَذودا بةناوبانطن كة دةججال ودرؤزن ومشةخؤر 

 بون.

لة دةوري  -بةرِةمحةت بىَ-جا سةرنج بدة وبريبكةرةوة: شيَخ عبدالقادر 
كؤضي دوايي كردوة،  561كؤضي لة دايك بوة، ولة ساَلي  490-471ساآلني 

وة ، زياتر لة هةشت سةد ساَلة، زياتر لة هةشت «1433»ئيَستا ئيَمة ساَلى 
 سةدة ونيوة خةَلكى لة خؤَلى سةر قةبرةكةى ديَنن.

                                                           
ئةشووَليَن ئةبولفووةرةج ئووينب ئةبووةوزي بةغوودادي حةنبووةلي كتيَبيَكووي نوسوويوة ورِةدي شوويَخ   1

عةبوودولقادري داوةتووةوة، جووا شوويَخ عةبوودولقادريش هووةر حةنبةليووة، بووةآلم يووةكيَك لووةو وتووة 
 له كان» ئةَليَ: «البداية والنهاية»لة مونصيفانةيةى كة لة بارةيةوة وتراوة، وتةكةى ئينب كةسرية 

 صلاحلة  أحوال وله كثري، زهد فيه وكان املنكر، عن والنهي باملعروف األمر غري وصمت حسن، مست
 أكثرهلا  ومكاشلفات  وأفعلااًل،  أقوااًل عنه ويذكرون مقاالت، فيه وأصحابه وألتباعه ومكاشفات،
 أشلياء  وفيهملا  ،«الِّيلب  فتلوح »و ،«نيلة الِّ» كتلاب  صلنف  وقد ورعًا، صاحلًا كان وقد مِّاالة،
 «.املشايخ سادات من كان وباجلملة وموضوعة، ضعيفة أحاديث فيهما وذكر حسنة،

 اجلمللة  ويف»لةمةش مونصيفانةتر وتةكةى زةهةبية لة السري لة كؤتوايي ذياننامةكةيودا ئوةَليَ:    
 ذللك  وبعل   املوعلد،  هلُلوا ودعاويه، أقواله بع  يف مآخذ وعليه الشأن، كبري القادر عبد الشيخ
 «.عليه مكذوب
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ثيَم بَليَن: ئةطةر لةهةر زةويةك برباية ئيَستا هةتا هةر حةوت ضيين خاكةكةي 
 لَ بوبو، ئيرت ئةو خؤَلة ضؤن تةواو نةبو؟!!ضا

نزيكةي ضواردة سةدةية خةَلكى لة  -خواى ليَي رِازى بيَ-ئيمامى حوسةين 
خؤَلى سةر قةبرةكةى ديَنن، ئةطةر خةَلكى هةر رِؤذىَ مشتيَك خؤَليان بهيَنياية 

 ئيَستا قةبرةكةى نةمابو!! 

واية، عيلمى غةيب هةر با هؤشيار وبيَداربني، هةمو شتيَك هةر بةدةستى خ
 وَعِْندَهُلةالى خواية هيض كةسيَك عيلمى غةيب نازانيَت. ثةروةردطار ئةفةرمويَ: ]

 إِلَّا وَرََقٍة مِْن تَْسُقُط وَمَا وَاْلبَْحرِ اْلبَرِّ فِي مَا وَيَْعَلمُ هُوَ إِلَّا يَْعَلمُهَا َلا اْلَِّْيبِ مََفاتِحُ
[. مُبِنٍي كِتَاٍب فِي إِلَّا يَابٍِس وََلا رَْطٍب وََلا اْلَأْرُِ مَاتُِظُل فِي حَبٍَّة وََلا يَْعَلمُهَا

 [لِلَّهِ اْلَِّْيبُ إِنَّمَاهةروةها ئةفةرمويَ: ]

تةنانةت مةالئيكةتةكانيش عيلمى غةيب نازانن، هةر وةكو خواى طةورة 
، وتيان: ثةروةردطارا ئيَمة 1[اَقاُلوْا سُْبحَانََك ال عِْلمَ َلنَا إِالَّ مَا عَلَّْمتَنَ]دةفةرمويَت: 

 هيض نازانني ئةوة نةبيَت كة خؤت فيَرت كردوين.

غةيب نازانيَت،  -علية السالم-بةَلكو ئةوة جوبرةئيلي سةردار وسةروةريانة 
سيار لة ثةيامبةر دةكات ناوبانطةكةى جوبرةئيلدا هاتوة ثروةكو لة حةديسة بة

                                                           
 .32:سورة البقرة 1
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مَا امَلْسؤُلُ »هلل علية وسلم ثيَي ئةَليَ: لةبارةى هاتين قيامةتةوة: ثةيامبةر صلى ا
، واتة: ثرسيار ليَكراو لة ثرسياركةر زياتري ليَنازانيَت، «عَْنهَا بَِأْعَلم مِنَ السَّائِل

 ياني هةردوكمان وةكو يةك واين، لة ئاست غةيب وهاتين قيامةت.

 بةَلكو ثةيامبةرانيش عيلمي غةيبيان ثيَ نةبوة.

 إِنِّي َأُقولُ وََلا اْلَِّْيبَ َأْعَلمُ وََلا اللَّهِ خَزَائِنُ عِْندِي َلُكْم ولَُأُق وََلائةوة نوحة: ]
 َأْنُفسِهِْم فِي بِمَا َأْعَلمُ اللَّهُ خَْيراا اللَّهُ يُْؤتِيَهُمُ َلْن َأْعيُنُُكْم تَْزدَرِي لِلَّذِينَ َأُقولُ وََلا مََلٌك
 [.الظَّالِمِنيَ َلمِنَ إِذاا إِنِّي

 َلُكْم َأُقولُ َلا ُقْل: ]-صلى اهلل عليه وسلم-روةر وسةردارةكةيانة ئةوة سة
 يُوحَى مَا إِلَّا َأتَّبِعُ إِْن مََلٌك إِنِّي َلُكْم َأُقولُ وََلا اْلَِّْيبَ َأْعَلمُ وََلا اللَّهِ خَزَائِنُ عِْندِي
 َقْبلِ مِْن َقْومَُك وََلا َأْنتَ تَْعَلمُهَا ُكْنتَ مَا إَِلْيَك نُوحِيهَا اْلَِّْيبِ َأْنبَاءِ مِْن تِْلَك[ ]إَِليَّ
 لِنَْفسِي َأْملُِك الَ ُقْل] [ هةروةها تةبةرِا دةكات لةوةى عيلمى غةيب بزانويَت،هَذَا
 وَمَا اْلخَْيرِ مِنَ َلاْستَْكثَْرتُ اْلَِّْيبَ َأْعَلمُ ُكْنتُ وََلْو اللَّهُ شَاءَ مَا إِلَّا ضَرًّا وَال نَْفعاا
واتة: ثيَيان بَليَ: من تواناي ، 1[يُْؤمِنُونَ لَِقْوٍم وَبَشِرٌي نَذِيٌر إِلَّا َأنَا إِْن السُّوءُ يَمَسَّنِ

ئةوةم نية هيض سود وزيان بة خؤم بطةيةمن مةطةر خوا بيةويَت، خؤ ئةطةر عيلمى 
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غةيبم بزانياية ئةوا خيَر وسودي زؤرم بؤ خؤم دةستةبةر دةكرد وتوشى هيض زيانيَك 
 وم.نةدةب

بةآلم دةبينن ثةيامبةري « توشى هيض زيانيَك نةدةبوم ئةطةر غةيبم بزانياية»
وشرتي بةسةردا دةكريَت، ى ددانى دةشكيَت وناو سك -وسلم يهلصلى اهلل ع-خوا 

 ئةطةر علمى غةيبى بزانياية نةيدةهيَشت توشى هيض جؤرة زيانيَك ببيَت.

ى ضريؤكي ثةيامبةر جنؤكةش لة غةيب نازانن، ئةوةتا خواى طةورة باس
دةكات، كة جنؤكةيةكى زؤر خزمةتكارى بون، كؤشك  -علية السالم-سليمان 

وتةالري طةورةيان دروستدةكرد، زةوى كؤشكةكةى وةك شوشة وابو، ئةوندة جووان 
هاتة نيَو كؤشكةكةي سولةميانةوة قاضى هةَلكرد، واى زاني  1بو كاتيَك بةَلقيس

، ئةوة ئاو نية قاضت هةلَ 2[هُ صَْرٌح مُّمَرٌَّد مِّن َقوَارِيرَإِنَّ]ئاوة، ئةوةبو ثيَيان وت: 
 مةكة بةَلكو لوسة وةك شوشة واية.

 جا ئةو جنؤكانة سةرباري زيرةكي وليَهاتويان، غةيبيان نةزانيوة.

 نازانن، ئةمةش بةوةى:« غةيب»خواى طةورةش ثيشانيدان كة جنؤكة 
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خؤى دابو بةسةر  -علية السالم-لة كاتي سةرةمةرطدا سولةميان 
كة جؤرة -« طلَ خؤركة -خؤرك»طؤضانةكةيدا، هةر لةو كاتة رِوحي كيَشرا، 

داي  -علية السالم-بةرة بةرة لة طؤضانةكةيان خوارد، تا سولةميان  -كرميَكة
بةزةويدا، ئةوسا جنؤكة زانييان سليمان مردوة، ياني: ئةطةر غةيبيان بزانياية 

ة ئاواتي طةورةيان بو مبريَ، ئةوسا ئةو هةمو ئيش دةيان زاني سولةميان مردوة، ك
َفَلمَّا َقهَْينَا وكارة قورسةى دةيانكرد رِزطاريان ليَدةبو: خواى طةورة دةفةرمويَت: ]
[ كاتيَك رِوحى عََلْيهِ اْلمَْوتَ مَا دَلَّهُْم عََلى مَْوتِهِ إِلَّا دَابَُّة اْلَأْرُِ تَْأُكلُ مِنسََأتَهُ

كةس نةيزانى وةفاتى كردوة بةَلكو خؤركى زةوى بةرة بةرة ليَيان  سليمامنان كيَشا،
 خوارد، كة داي بةزةويدا، ئةجنا زانيان وةفاتى كردوة.

، ئةطةر غةيبيان بزانياية، ئةو هةمو ئازارةيان 1[مَا َلبِثُوا فِي اْلعَذَابِ اْلمُهِنيِ]
 نةدةضةشت وئةو هةمو ماندوبونةيان نةدةكيَشا.

نة بانطةشةى زانيين غةيب دةكةن وباسي كاتي هاتين كةضي ئةو ساحريا
قيامةت دةكةن، وةكو لة رِؤذنامة وكؤظارةكاندا ضةندين هةاوَليان لةم بارةوة 

 دةبيسني.
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خؤ ئةطةر قسةيةكي رِاستت ليَ بيسنت ئةوة لة ئامسانةكانةوة دزيويانة، بةآلم 
 نةوةد ونؤ درؤيان ثيَوة ثيَضاوة.

 َفَقالَ اْلكِهَانَةِ عَْن نَاٌس صلى اهلل عليه وسلم اللَّهِ رَسُولَ سََألَ :َقاَلْت عَائِشََة وعَْن
 حَقًّا، َفيَُكونُ بِشَْيٍء َأْحيَاناا يُحَدِّثُونَ إنَّهُْم اللَّهِ رَسُولَ يَا: َفَقاُلوا. «بِشَْيٍء َلْيسُوا»: 
 اْلجِنِّيُّ يَْخَطُفهَا اْلحَقِّ مِْن اْلَكلِمَُة تِْلَك»: صلى اهلل عليه وسلم اللَّهِ رَسُولُ َفَقالَ
 .1«َكْذبٍَة مِائََة مَعَهَا يَْخلُِطونَ وَلِيِّهِ ُأذُنِ فِي َفيَُقرُّهَا

موسوَلمانة بةريَزةكان بادَلمان ثةيوةست بيَت بةخواوة هةميشة رِو لة خوا بني، 
 ةغدا!با زمامنان فيَرى يا اهلل بيَت، هانا بؤ خوا بةرين، با نةَليَني غةوسةكةى ب

واتة فريادرِةس، هةر خوا فريادرِةسة، بؤية حةرامة بة كةس بَلينَي « غةوس»
َأمَّن يُجِيبُ ، ] 2[إِْذ تَْستَِِّيثُونَ رَبَُّكْم َفاْستَجَابَ َلُكْم] غةوس، وةكو دةفةرمويَت:

 .3[اْلمُْهَطرَّ إِذَا دَعَاهُ
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رديَكة وكاريطةري هةية، دةكوذيَت، نةخؤش دةخات، لةبةر ئةوةى سيحر دة
ذن وثياو ليَك جيا دةكات، بؤية دروستة هةوَلي ضارةسةركردني بدةين وهؤكارة 
شةرعيةكان بطرينة بةر بؤ البردني ضونكة خواى طةورة هةر دةرديَكى دانابيَت 

 -صلى اهلل عليه وسلم-ى خوا دةرمانةكةشى بؤ داناوة، هةر وةكو ثةيامبةر
، واتة: خواى طةورة هةرضى 2«مَا َأْنزَلَ اللَّهُ دَاءا إِلَّا َأْنزَلَ َلهُ شَِفاءا»ةفةرمويَت: د

دةرديَكى دانابيَت دةرمانةكةشى داناوة، ئةمةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى هيض 
دةرديَك نية دةرمانى نةبيَت، بةاَلم هةنديَك جار دةرمانةكة بةر دةردةكة دةكةويَت 

 ديَك جاريش بةرى ناكةويَت وشيفاي نايةت. وةكو ثةيامبةرى خواوشيفا ديَت، هةن
َفإِذَا ُأصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرََأ بِإِْذنِ اللَّهِ عَزَّ »دةفةرمويَت:  -صلى اهلل عليه وسلم

 ، ئةطةر هاتو دةرمانةكة بةر دةردةكة بكةويَت خواى طةورة شيفاى دةدات.3«وَجَلَّ

ورئان وحةديس وئةو دوعايانةى شةرعية وئةو وسيحر ضارةسةر دةكريَت بة ق
دةرمانانةى حةآلَلة. بةسيحر ضارةسةركردنيشي حةرامة، ضونكة سيحر بة 
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كؤدةنطي زايان حةرامة وةك نةوةوى وئينب حةجةر وئينب قودامة وجطة لةوانيش 
 كؤدةنطي زانايانيان طيَرِاوةتةوة. 

خواى طةورة »ت: وسلم دةفةرمويَصلى اهلل عليه ئةوةتا ثةيامبةري خوا 
 . 1«شيفاى دةردةكاني نةخستؤتة حةرامةكان

 نابيَت بؤ ضارةسةر رِو لة فاَلضي وجادوطةر بكريَت.

                                                           
 اهلل رضلى - اللدرداء  أبلى  حلديث  ملن  «سلننه » فلى  داود أبو روى»: -رمحه اهلل-قال ابن قيم  1
 داٍء لُِكللِّ  وَجَعَللَ  ،وَاللدَّوَاء  اللدَّاءَ  َأْنلزَلَ  اهلَل إنَّ»: وسللم  عليله  اهلل صلى اهلل رسولُ قال: قال -عنه
 َللمْ  اهلَل إنَّ» :مسلعود  ابلن  علن  «صحيحه» فى البخارى وذكر .«بِاْلمُحَرَّم تَدَاوا وال َفتَدَاوا، دواءا،
 اهلل صلى- اهلل رسول نهى: قال هريرة، أبى عن «السنن» وفى .«عليكم حَرَّمَ فِيمَا شَِفاءَُكْم يَْجعَْل
 النبىَّ سأل أنه اجُلعفىِّ، سُوَيد بن طارق عن «مسلم صحيح» وفى .يثِاخلبِ الدَّوَاءِ عَنِ -وسلم عليه
 إنَّله »: فقال للدواء، أصنعُها إمنا: فقال يصنَعَها، أن َكرِهَ أو فنهاه، اخلمر، عن وسلم عليه اهلل صلى
 فلى  ليُْجعَل  اخلملر  علن  سًُل -وسلم عليه اهلل صلى- أنه «السنن» وفى .«دَاٌء ولكنَّهُ بِدَوَاٍء َلْيسَ
 علن  «مسللم  صلحيح » وفلى  .والرتمذى داود، أبو رواه «بِالدَّوَاءِ وَليسَْت دَاٌء إنَّهَا»: فقال الدَّواء،
: قال منها، فنشرب نَعتصِرُها أعنابًا بأرضنا إنَّ اهلل رسول يا: قلت: قال ،احلهرمى سُويٍد بن طارق

 سلنن » وفى .«دَاٌء وََلكِنَّهُ بِشَِفاٍء َلْيسَ َكذَلِ إنَّ»: قال للمري  نستشفى إنَّا: قلتُ فراجعتُه،. «ال»
 علن  فنهلاه  ،-وسللم  عليله  اهلل صللى - اهلل رسول عند دواٍء فى ضِْفدَعًا ذَكر طبيبًا أنَّ «النسائى
 .««اهلُل شََفاهُ َفال بِاْلخَْمرِ، تَدَاوَى مَْن»: قال أنه -وسلم عليه اهلل صلى- عنه ويُذكر .َقْتلِها
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ثاشان سيحر بة دةقي قورئان ئيشي شةيتانة، بة دةقي فةرمايشيت 
ئيشي شةيتانة، ئةوةتا لة سونةني ئةبو داود  صلى اهلل عليه وسلمثةيامبةريش 

دةكريَت  صلى اهلل عليه وسلمح ثرسيار لة ثةيامبةر هاتوة بة سةنةديَكي صةحي
سةربارةت بة ضارةسةركردني سيحر بة سيحر فةرموي: ئةوة ئيشي شةيتانة. ئيرت 

 ضؤن دروستة ضارةسةري ثيَ بكةى؟

 ثاشان ساحريةكان درؤزن ودةججالن ضؤن دروستة ضارةسةري ال بكةى.

ة بَليَي ضارةسةرم بكة بةرِاسيت رِوكردنة ساحري بؤ ضارةسةر وةكو ئةوة واي
 بةوةى كة نةخؤشم دةخات، وةكو كةسيَك واية لة طةرمي ثةنا بؤ ئاطر ببات.

ثاشان ئةمة دةبيَتة يارمةتيدةري ساحريةكة وداننانة بةوةى ساحريةكة 
 لةسةريةتي لة كوفر وشريك.

 ئايا كوفر وشريك دروستة بكريَت بؤ ئةوةى نةخؤشيَك ضاك ببيَتةوة؟!

وةكو لة صةحيحي -نافةرمويَ  -وسلم صلى اهلل عليه-ئةى ثةيامبةر 
رِوقية وضارةسةركردن « شِْرٌك فِيهِ يَُكْن َلْم مَا بِالرَُّقى بَْأسَ الَ»: -موسليمدا هاتوة

 قةيدي ناكات ئةطةر شريكي تيَدا نةبيَت. سيحريش بة بيَ شريك بةدي نايةت.
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يَويستيشيان بةوة ثاشان لة سةردةمي ثةيامبةريشدا سيحر ليَكراو هةبوة وث
هةبوة ضارةسةري بكةن، كةضي لة تةنيا حةديسيَكيشدا نةهاتوة بَليَ دروستة، 

 «.ئيشي شةيتانة»بةَلكو ثيَضةوانةكةى هاتوة كة ئةفةرمويَ: 

بري هانا بردن بؤ وةسيلةى شةرعى، هانا بربيَت بؤ ساحري وفاَلضي،  نابيَت لة
ت طويَ خبريَن وهانا بؤ ئةم دةرمانة نابيَت ئةو دةرمانانةى شةرع ديارى كردوة ثش

 بؤ وةسيلةى حةرام بربيَ. هانا كوشندة كوفرية بربيَ، نابيَت

خواى طةورة فةرمانى ثيَكردبيَت بريتيية لة تةوحيد  طةورةترين شتيَك كة
ويةكتاثةرستى، وةكو ضؤن طةورةترين شتيَك كة نةهى ليَكردبيَت بريتيية لة شريك 

ذي تةوحيد وهةَلوةشيَنةرةوةيةتي هةم بةشيَكي شريكة ثةيداكردن، سيحريش هةم د
 وباوكيةتي.

دةربارةى نوشرة،  صلى اهلل عليه وسلمثرسياريان كرد لة ثةيامبةرى خوا 
 فةرموى: ئةوة ئيشي شةيتانة.صلى اهلل عليه وسلم ثةيامبةرى خوا 

 ياني ضارةسةركردني سيحر، ئةوةش دو جؤرى هةية:« النُّْشرَة»نوشرةش »

 يان: سحر بة سيحر ضاك بكةيتةوة.يةكةم
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وةك «. دوةميان: بةزيكرى شةرعي. ثرسيارةكةيان دةربارةى جؤرى يةكةم بو
 ئينب قةييم دةفةرمويَ.

جا هةر كةسيَك سيحر بةسيحر ضاك بكاتةوة ئةوة ئيشي شةيتانة، ضؤن 
دروستة كةسيَك برِوات بؤالى ساحرييَك كة كوفر بةخوا دةكات، ثيَى بَليَى ئةم 

 ؤشةم بؤ ضاك بكةرةوة.نةخ

لةبةر حةديسةكةى موعاويةي كورِي حةكةمي  رِؤيشنت بؤاليان حةرامة. -
 اللَّهُ جَاءَ وََقْد بِجَاهِلِيٍَّة عَْهٍد حَدِيثُ إنِّي اللَّهِ رَسُولَ يَاٌقْلتُ: »سولةمي، ئةَليَ: 

ومت ئةى »، واتة: «1«تَْأتِهِْم َفَلا» :َقالَ اْلُكهَّانَ، يَْأتُونَ رِجَاًلا مِنَّا َفإِنَّ بِاْلإِْسَلامِ
ثةيامبةري خوا من تازة موسَلمان بوم، وخواي طةورةش ئةم ئيسالمةى بؤ 

ة لة رةكان ئةوة ضؤنالية ئةضن بؤالي فاَلضي وتاَلةط هيَناوين، جا ئيَمة كةسانيَكمان
 «.ئيسالمدا؟ فةرموي: مةرِؤن بؤاليان..

                                                           
 . أخرجه مسلم 1
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صلى اهلل عليه -، ثةيامبةرى خوا ضل شةو وضل رِؤذ نويَذي قةبولَ نابيَت -
 َأْربَعنِيَ صَالُة َلهُ تُْقبَْل َلْم شَْيٍء عَْن َفسََأَلهُ عَرَّاًفا َأتَى مَْن»دةفةرمويَت:  -وسلم
وثرسياري شتيَكي ليَ بكات تا ضل  ريَكتة الي تاَلةطهةر كةس برِوا، واتة: 1«َلْيَلًة

 رِؤذ نويَذي قبولَ نابيَت. 

صلى اهلل عليه ثةيامبةر  هةركةس برِوا بؤاليان كوفري بةخوا كردوة، -
 عََلى ُأْنزِلَ بِمَا َكَفرَ َفَقْد يَُقولُ بِمَا َفصَدََّقهُ َكاهِناا َأْو عَرَّاًفا َأتَى مَْن»دةفةرمويَ:  وسلم
تة: هةر كةسيَك برِوات بؤ الى تاَلةطريَك يان جادوطةريَك برِوا بكات وا، 2«مُحَمٍَّد

صلى اهلل عليه -بةوةى ثيَي دةَليَت، ئةوة كوفرى كردوة بةوةى بؤ سةر رسول اهلل 
 دابةزيوة. -وسلم

رِؤيشنت بؤاليان لة تاوانة هةرة طةورة لةناوبةرةكانة وخانةوةكةى  -
صلى -وة، لة ئةبو هورةيرةوة كة ثةيامبةر ، لة بوخاري وموسليمدا هاتلةناودةبات

 رَسُولَ يَا هُنَّ وَمَا: َقاُلوا. اْلمُوبَِقاتِ السَّْبعَ اْجتَنِبُوا»فةرمويةتي:  -اهلل عليه وسلم
 وََأْكلُ بِاْلحَقِّ، إاِل اهلُل حَرَّمَ الَّتِي النَّْفسِ وََقْتلُ وَالسِّْحرُ، بَِاللَّهِ، الشِّْرُك»: َقالَ اهللِ؟
 اْلَِّافاِلتِ اْلمُْحصَنَاتِ وََقْذفُ الزَّْحفِ، يَْومَ وَالتَّوَلِّي اْليَتِيمِ، مَالِ وََأْكلُ رِّبَا،ال

                                                           
  .أخرجه مسلم 1

 .سبق خترجيه 2
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واتة: خؤتان بثاريَزن لة حةوت تاوانة لةناوبةرةكة: شريك وسيحر و.. «. اْلمُْؤمِنَاتِ
 ضارةنوسى دةسوتيَننبةرةو لةناوضون دةبةن وئةمانة دين وئيمانى موسوَلمان 

صلى اهلل ثةيامبةرى خوا  هةركةس برِواي ثيَيان هةبيَت نارِواتة بةهةشت، -
، واتة: ناضيَتة بةهةشتةوة 1«حرسِبِ ٌنمِْؤة مُنَّل اجلخُْديَ الَ»دةفةرمويَت:  عليه وسلم

 كةسيَك باوةرِى بةسيحر هةبيَت.

هةركةس برِوا بؤاليان تا سيحري بؤ بكةن لة ئوممةتي موحةممةد نية،  -
فةرموي:  صلى اهلل عليه وسلماني كورِي حوصةين ئةَليَ: ثةيامبةرى خوا عيمرِ
. «َلهُ تُُكهِّنَ َأو تََكهَّنَ، َأو َلهُ، تُطِيِّرَ َأو تََطيَّرَ، َأو َلهُ، سُحِرََأو  سَحَرَ، مَْن مِنَّا َلْيسَ»

ي رواتة: لة ئيَمة نية ئةوةى سيحر دةكا وئةوةشي سيحري بؤ دةكريَت، ئةوةى غةرِ
دةكات وئةوةشي داواي كردني دةكات، ئةوةى تاَلة دةطريَتةوة وئةوةشي داواي 

 طرتنةوةي دةكات.

                                                           
قلت : ورجال إسناده ثقلات غلري    «صحيحه»أخرجه ابن حبان يف  :«الصحيحة»قال األلباني يف  1

ي، وبينلت خطأهملا يف ذللك يف    بلل احللاكم والذه  أبي حريز، ففيه ضعف، وقد صلحح هلذا احللديث   
فاحلديث مبجموع هناك شاهدا من حديث أبي سعيد اخلدري،  ، وذكرت له«1463»الكتاب اآلخر 
 .اهل بإختصار«أعلم و اهلل ،الطريقني حسن
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لة كاتيَكدا ثةيامبةر  ضارةسةركردن بة سيحر ضارة سةر كردنة بة حةرِام، -
 داٍء لُِكلِّ وَجَعَلَ وَالدَّوَاء، الدَّاءَ َأْنزَلَ اهلَل إنَّ»دةفةرمويَت:  صلى اهلل عليه وسلم

واتة: بيَطومان خواي طةورة دةرد ودةرماني  .«بِاْلمُحَرَّم تَدَاوَْوا وال َفتَدَاوَْوا، ،دواءا
دابةزاندوة، وبؤ هةر دةرديَكيش دةرماني داناوة، بؤية بة دواي ضارةسةردا بطةرِيَن 

  .1وبةآلم ضارةسةري حةرام بةكار مةهيَنن

نةفامي سةردةمي »ثةنا بردن بؤ ساحري لة رِةوشت وئاكارةكاني  -
كة شةرع نةهي ليَكردوة وهةوَلي بنةبرِكردني داوة، هةربؤية شيَخ  ،«وجاهليةتة

 موحةممةد لة كتيَيب املسائل اباهليةدا باسي سيحريشي كردوة.

كة بة ستةم  ساحريان ئةم كارانة ناكةن لة بةرامبةر برِيَك ثارة نةبيَت، -
صلى اهلل عليه يت ثةيامبةر وةريدةطرن، ئةو برِة ثارةيةش بة ثيَي دةقي فةرمايش

 رَسُولُ نَهَى»ورِاي سةرجةم زانايان حةرِامة، لة عوقبةى كورِي عامرةوة ئةَليَ:  وسلم
 اَكتَأَ ْنإِوَ، اْلَكاهِنِ وَحُْلوَانِ اْلبَِِّيِّ، وَمَْهرِ اْلَكْلبِ، ثَمَنِ عَْن صلى اهلل عليه وسلم اللَّهِ

                                                           
 بكة. 111تةماشاي ثةرِاويَزي الثةرِة  1
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صلى اهلل عليه . واتة: ثةيامبةر 1«اابَرَتُ هِْيدَيَ ألاْمفَ ه،نَمَثَ سُمِتَْليَ بِْلالَك بُحِاَصَ
 نةهي كردوة لة نرخي سةط، ونرخي زيناكردن و فاَلضي وجادوطةر. وسلم

كة دةرِؤى بؤ الى ساحريةكة وةكو ئةوة واية ثيَى بَليَى من دان دةنيَم بةو  -
ش نةَليَى، كارةى تؤ، بةرِاستى ئةم كارةى تؤ كاريَكى ضاكة، با ئةمة بة زماني
 ضونكة كة دةرِؤى بؤ الى وثرسيارى ىلَ دةكةى، ئةمة زمانى جةستةية.

كة دةرِؤي بؤالى ساحريان، رِوبةروي ئةو هةمو هةرِةشة وسزايانة دةبيتةوة  -
 كة طويَت ليَبو.

 كة دةرِؤي قسةى شةرع دةشكيَنى.  -

ت وئاسان كةسيَك جاريَك ودو جار رِؤيشت بؤالي ساحريان، ئةوسا فيَر دةبيَ -
 دةبيَتةوة بةاليةوة، وضةند بارةى دةكاتةوة.

                                                           
 أكثلر  عنلد  هذا على والعمل صحيح، حسن حديث»رواه اجلماعة، وقال الرتمذي عقب احلديث:  1
 يف العللم  أهلل  بع  رخص وقد. وإسحاق وأمحد الشافعي قول وهو الكلب، مثن كرهوا العلم، أهل
 .«الصيد كلب مثن
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كةسيَك هةر كيَشة ودةرديَكي هةبو، حةز وئارةزويةكي هةبو، ئوميَديَكي  -
هةبو، ترسيَكي هةبو، بؤ جيَ بةجيَكردنيان ثةنا بؤ ساحري ببات، دَلى ثةيوةست 

 دةبىَ بةغةيرى خواوة، ئةمةش شريكة.

يةكتاثةرستى هةَلدةوةشيَنيَتةوة،  سيحر كردن يةكيَكة لةو شتانةى -
يةكيَك لةو « نواق  اإلسالم»زانايان لة باسي هةَلوةشيَنةرةوةكاني ئيسالم 

هةَلوةشيَنةرةوانةى باسي دةكةن، سيحر كردنة، ياني: بة سيحركردن 
 ئيسالمةتيةكةى هةَلدةوةشيَتةوة.

بؤاليان، هةربؤية بيَطومان ضارةسةركردن بة سيحر حةرِامة: لةبةر رِؤيشتين 
ثةيوةست بوني بةغةيرة خوا، ثةنابردني بؤ هؤكاريَكي ناشةرعي، طويَرِايةَليكردني 
ساحري لةو شتانةى ساحري ثيَي دةَليَ بيكا، رِازي بوني بة ئيشي ساحريةكة، لةوة 

 دةضيَت شتيَكي حةرِاميش بكات كة ساحريةكة فةرماني ثيَكردبيَت بيكات.    
يَطرى موسوَلمان كة ئيرت رِو لة فاَلضي وجادوطةر ئةم هةمو بةَلطةية نابن بةرِ

 وتاَلةطةر نةكةن، ئةطةر شةرع ثيَشت بَليَ: كافر، هةر دةرِؤى؟!!
 ثيَت بَلىَ: ضل شةو نويَذت ىلَ وةرناطرييَت، هةر دةرِؤى؟!!

 ثيَت بَليَ: ئيمانةكةت هةَلدةوةشيَتةوة، هةر دةرِؤى؟!!
 ر دةرِؤى؟!!ثيَت بَليَ: لة تاوانة ناوبةرةكانة، هة

***   ***   *** 
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زؤر باسي ترسناكى سيحرمان كرد، دَلتان ترسا ضى بكةن بؤ ئةوةى ثاريَزراوبن 
لة سيحر وساحريان، ئةم خاالنةى خوارةوة يارمةتيدةر وهاوكارن، بةَلكو 

قةآلي ثاريَزةر لة جنؤكة »بةثشتيوانى خواى طةورة جيَبةجيَكردني ئةبيَتة 
، ئةمةش رِةمحةتى خواى طةورةية، وسروشتى ئةم شةرعةية، كاتيَك 1«وجادوطةر

دةرطايةكت ىلَ دةطريَت دةرطايةكى ترت بؤ دةكاتةوة، كاريَكت ليَ حةرِام دةكات 
 بةديلةكةيت ثيَ دةَليَ، كة دةَلىَ بةدةستى ضةثدا مةرِؤ، دةستى رِاستى ثيشانداوي.

 :ضارةسةرو ضاريَزةر وميان كرد لة سيحر، ئةوة ثارئيَستاش كة رِيَطر

ئةمةش لة  .ي مةدينة هةمو بةيانيةك. خواردني حةوت خورماي عةجوة1
باسى دةكات، لة  صلى اهلل عليه وسلمباشرتين دةرمانةكانة وةكو ثةيامبةرى خوا 

 صلى اهلل عليه وسلمهةر دو صةحيحى بوخارى وموسليمدا هاتوة ثةيامبةرى خوا 
 سُمٌّ اْليَْومَ ذَلَِك يَهُرَّهُ َلْم اْلمَدِينَةِ عَْجوَةِ مِْن تَمَرَاٍت عَسَْب اْصَطبَحَ مَنِ»دةفةرمويَت: 

                                                           
ئةم شةرعة قةاليةكى بؤ موسوَلمان دروست كردوة كةتريى هيض دوذمنيَك ثيَوى ناطوات بوةالم     1

موسوَلمانان بىَ ئاطان لةدروستكردنى ئةم قةال ثاريَزةرة، ئوةم قةاَليوةش هةنوديَكي بريتيوة لوةو      
 .ة وسلم فيَري كردويندةخويَندريَت وثةيامبةري خوا صلى اهلل علي زيكرانةي كة لةشةو ورِؤذدا
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خبوات،  ي مةدينةحةوت خورماى عةجوةواتة: هةر كةسيَك بةيانيان  «.سِْحٌر وَال
 ئةو رِؤذة نة ذةهر ونةسيحر زياني ثيَ ناطةيةنيَت.

م شيَخ ، بةالةت كراوة بةخورماى عةجوةى مةدينةتايبدا فةرمودة لةم
 : ئةطةر ئةوة دةست نةكةوت،دةفةرمويَت -رِةمحةت بىَ بة-عةبدولعةزيز ئينب باز 

 ي تر جيَطةى بطريَتةوة.ئوميَد دةكةم هةر خورمايةك

وة، وهانا ببةى بؤ دةستى خوا : خؤدان بةواتة ،. ثةناطرتن بةخواى طةورة2
درِندةيةك،  ةموى هيدرِندة لةخاوةن شةرِيَك و شةرِى هةمو لة خوا، ثةنا بطريت

 َفاْستَعِْذ نَْزٌغ الشَّْيَطانِ مِنَ يَْنزََغنََّك وَإِمَّاضونكة مرؤظ بةبيَ خوا هيضي ثيَناكريَت، ]
[ لة هةركاتيَك هةستت بة وةسوةسةي شةيتان، وتةمبةَلي بؤ عَلِيٌم سَمِيٌع إِنَّهُ بِاللَّهِ

 ست بطرة بةخوا..خيَر وضاكة وئيعازي شةيتان كرد ئةوا ثةنا بطرة بة خوا ودة

دةطيَرِنةوة لة يةكيَك لة سةلةيف صاَلحةوة، بة قوتابيةكةي وتوة: ئةطةر 
شةيتان تاواني بؤ جوان دةكرديتةوة ضي دةكةى؟ وتي: بة طويَي ناكةم، وهةوَلي 
لةطةلَ دةدةم، وتي: ئةطةر ديسانةوة هاتةوة، وتي: هةوَلي لةطةلَ دةدةم، وتي: كورِم 

بةالي رِانيَكدا تيَثةرِ بويت وسةطي شوانة ليَي خورِيت  ئةمة زؤر ئةكات، ئةطةر
وثةالماري دايت ضي دةكةيت؟ وتي: بةردي تيَدةطرم، وتي: كورِم، ئةمة دريَذة 

 دةكيَشيَت، ثةنا ببة بؤ خاوةنةكةى، بةوةش رِزطارت دةبيَت.
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 :دا هاتوة مرؤظ ثةنا بطريَت بةخوايتيَ ى كةشلةو كاتانة

ثةيامبةرى  :ةَلىَتعيم ئجوبةيرى كورِى موةياندندا: . لةكاتى نويَذ بةجيَط3
 :خويَند نويَذي دوعاى دةست ثيَكردنى ،كردبيين نويَذى  صلى اهلل عليه وسلم خوام

 مِنَ العَلِيمِ السَّمِيعِ بِاللَّهِ َأعُوذُ»وفةرموي: ، «فِيهِ مُبَارًَكا َطيِّباا َكثِرياا لِلهِ اْلحَْمدُ»
كيرب لة  ي زاناخواى بيسةر ، ثةنا دةطرم بة«وَنَْفثِهِ وَنَْفخِهِ هَْمزِهِ مِْن الرَّجِيمِ الشَّْيَطانِ

 رِةمحةتى خوا دةركراو. شةيتانى لةوشريك وشيَيت 

 واتة: كيربى شةيتان.« نَْفخِهِ»

 : شريك بؤ دروستكردني شةيتان.واتة «نَْفثِهِ»

 .كةمى شةيتان: شيَتى وثةرواتة« هَْمزِهِ»

 اْلُقْرآنَ َقرَْأتَ َفإِذَاثةروةردطار دةفةرمويَت: ] 1خويَندندا: . لة كاتي قورئان4
 رَبِّهِْم وَعََلى آمَنُوا الَّذِينَ عََلى سُْلَطاٌن َلهُ َلْيسَ إِنَّهُ ،الرَّجِيمِ الشَّْيَطانِ مِنَ بِاللَّهِ َفاْستَعِْذ

                                                           
. القلرآن  قلراءة  عنلد  الشليطان  من به باالستعاذة سبحانه فأمر»قال ابن قيم يف إغاثة اللهفان:  1
 الوسلاوس  من فيها الشيطان يلقيه ملا يذهب الصدور يف ملا شفاء القرآن أن: منها :وجوه ذلك وفى

 وخيللى  اللداء  مادة يطرد أن فأمر ان،الشيط فيها أمَرَّه ملا دواء فهو الفاسدة، واإلرادات والشهوات
 إىل الشلافى  الدواء هذا فيجىء..فيه ويؤثر منه، فيتمكن خاليا، حماًل الدواء ليصادف القلب منه
 فلى  واخللري  والعللم  اهللدى  ملادة  القلرآن  أن: ومنها .فيه فينجع له ومهاد مزاحم من خال قد قلب
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[ واتة: كة ويستت مُْشرُِكونَ بِهِ هُْم وَالَّذِينَ يَتَوَلَّْونَهُ الَّذِينَ عََلى سُْلَطانُهُ إِنَّمَا ،يَتَوَكَُّلونَ
قورئان خبويَين ثةنا بطرة بة خوا لة شةيتاني لة رِةمحةت دةركراو، بيَطومان ئةو 
هيض دةسةآلتيَكي ناشكيَت بةسةر ئةوانةى ئيمانيان هيَناوة وثشت بة 

 ثةروةردطاريان دةبةسنت. 

بسم اهلل، »، ئةَليَي: «ماماحل»وطةرماو  كاتى ضونة سةر ئاو هةروةها لة. 5
خواية ثةنات ثيَ بة ناوي خوا، : ، واتة«واخَلبائِث ثِاخُلبُاللهُمَّ إني َأعوذُ بِك مِن 

 جنؤكةى نيَر ومىَ. دةطرم لة

، ضونكة ة سةر ئاو رِؤشتونةتة طيانى مرؤظضةندين جنؤكة هةية لةكاتى ضون
حرى يبةتايبةتى كةسيَك س ،تزةفةر بةمرؤظ ببا ؤكة بةدواى فرسةتيَك دةطةرِيَتجن

 .دةباتزةفةرى ثيَ و ى موسوَلمانةكة دةكاتيليَكرابيَت ئةوسا ضاوةرِوانى بىَ ئاطا

، خََلقَ مَا شَرِّ مِْن ،اْلَفَلقِ بِرَبِّ َأعُوذُ ٌقْل] الفلق: ةتىسور دوويَندنى هةرخ. 5
[ حَسَدَ إِذَا حَاسٍِد شَرِّ وَمِْن ،اْلعَُقدِ يفِ النَّفَّاثَاتِ شَرِّ وَمِْن ،وََقبَ إِذَا َغاسٍِق شَرِّ وَمِْن

                                                                                                                                                 

 اخلري بنبات أحس فكلما فأوال، أوال النبات قحير نار والشيطان النبات، مادة املاء أن كما القلب،
 ملا  عليله  يفسلد  للًال  منله  وجلل  علز  باهلل يستعيذ أن فأمر وإحراقه، إفساده فى سعى القلب فى
 ضلد  والشليطان  ..لقراءتله  وتسلتمع  القرآن قارئ من تدنو املالئكة أن :ومنها.. .بالقرآن له حيصل
 خاصلته  حيهلره  حتلى  عنله  علدوه  مباعلدة  ىلتعلا  اهلل ملن  يطللب  أن القلارئ  فأمر. وعدوه امللك

 اهل بإختصار.«والشياطني املالئكة فيها جيتمع ال وليمة فهذه ومالئكته،
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 اْلوَْسوَاسِ شَرِّ مِْن ،النَّاسِ إَِلهِ ،النَّاسِ مَلِكِ ،النَّاسِ بِرَبِّ َأعُوذُ ُقْل] الناس وسورةتي
لة بةيانيان [ وَالنَّاسِ اْلجِنَّةِ مِنَ ،النَّاسِ صُدُورِ فِي يُوَْسوِسُ الَّذِي ،اْلخَنَّاسِ

  .وئيَوارندا

 باشرتين شتيَك كة»: يَتدةفةرمو صلى اهلل عليه وسلم بةَلكو ثةيامبةرى خوا
 .1«سورةتةية ئةم دولة خوا ريَت ثةناطر ثةناى ثيَ بط

 .2هةروةها بةسن بؤت لة هةمو شتيَك

لة كاتي خةوتندا، هةمو شةويَك هةردو لةثي  صلى اهلل عليه وسلمثةيامبةر 
ي تيَدا دةخويَند « الناس»و« الفلق»و« الصاإلخ»دةطرت وثاشان فوي تيَدةكرد و

                                                           
 بَِأْفهَللَ  النَّلاسُ  تَعَلوَّذَ  مَلا  النَّلاسُ  بِلرَبِّ  َأعُلوذُ  وَُقللْ  اْلَفَلقِ بِرَبِّ َأعُوذُ ْلُق»يف احلديث الصحيح:  1

 رسلول  يلا  بللى : قال املتعوذون؟ به تعوذ ما بأفهل أخربك أال سباع ابن يا»ويف رواية: . «مِْنهُمَا
 .«السورتني هاتني ،[الناس برب أعوذ قل]و [الفلق برب أعوذ قل]: قال اهلل،

 نَطللب  شَدِيدٍَة، مُْظلِمٍَة مَطرِيٍَة َلْيَلٍة فِي خَرَْجنَا»: َقالَ َأبِيهِ، عَْن خَبِيٍب، ْبنِ اهللِ عَْبدِ ْبنِ مُعَاذِ عَْن 2
ًاا،  َأُقللْ  َفَلْم ،«ُقْل»: َفَقالَ َفَأْدرَْكتُهُ، :َقالَ َلنَا لِيُصَلِّيَ وسَلَّم عََليه اهلل صَلَّى اهللِ سُولَرَ : َقلالَ  ثُلمَّ  شَلْي
ًاا، َأُقْل َفَلْم ،«ُقْل»  حَلٌد، أَ اللَّلهُ  هُلوَ  ُقللْ »: َقلالَ  َأُقولُ؟ وَمَا اهللِ، رَسُولَ يَا: ُقْلتُ ،«ُقْل»: َقالَ ثُمَّ شَْي

رواه الرتمذي وأبلو داود   .«شَْيٍء ُكلِّ مِْن تَْكفِيَك مَرَّاٍت ثَاَل َ تُْصبِحُ وَحنِيَ تُْمسِي، حنِيَ وَاْلمُعَوِّذَتَْينِ
 والنسائي وحسنه األلباني.
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وثاشان دةسيت دةهيَنا بة هةمو الشةيدا ئةوةندةى دةسيت ثيَيدةطةيشت، لة سةر 
 .1ودةم وضاويةوة دةسيت ثيَدةكرد، ئةمةى سيَ جار دوبارة دةكردةوة

 سِنٌَة تَْأخُذُهُ َلا اْلَقيُّومُ اْلحَيُّ هُوَ إاِلَّ إَِلهَ الَ اللَّهُ. خويَندني ئايةتي كورسي: ]6
 يَْعَلمُ بِإِْذنِهِ إِلَّا عِْندَهُ يَْشَفعُ الَّذِي ذَا مَْن اْلَأْرُِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا َلهُ نَْوٌم وََلا
 هُُكْرسِيُّ وَسِعَ شَاءَ بِمَا إِلَّا عِْلمِهِ مِْن بِشَْيٍء يُحِيُطونَ وََلا خَْلَفهُْم وَمَا َأْيدِيهِْم بَْينَ مَا

 [.اْلعَظِيمُ اْلعَلِيُّ وَهُوَ حِْفُظهُمَا يًَُودُهُ وََلا وَاْلَأْرَُ السَّمَاوَاتِ

هةركةس كة ضوة سةر جيَطةكةى وئايةتي كورسي خويَند ئةوة بة » 
بةردةوامي لةاليةن خواوة ثاريَزةريَكي لةطةَلدا دةبيَت وشةيتان نزيكي ناكةويَتةوة 

 . 2«هةتا بةياني

                                                           

 ليللة  كلَّ فراشه إىل أوى إذا كان وسلم عليه اهلل صلى النيب أنَّ»: عنها اهلل رضي عائشة وعن 1
 َأعُلوذُ  ُقللْ »و« اْلَفَللقِ  بِلرَبِّ  َأعُلوذُ  ُقْل»و «َأحٌَد اللَّهُ هُوَ ُقْل» فيهما فقرأ فيهما نََفثَ ثم كفَّيه، مجع
 ملن  أقبلل  وملا  وجهله  رأسله  عللى  بهما يبدأ جسده، من استطاع ما بهما ميسح ثم «النَّاسِ بِرَبِّ
  . البخاري رواه. «مرات ثال  ذلك يفعل جسده،
 اهلل صللى  اهلل رسلولُ  َكلانَ »: قلال  عنله  اهلل رضي اخُلدريِّ سَعِيٍد َأبي حديث -إن شاءاهلل-سيأتي و
 مَلا  وَتَرََك بِهِمَا أخَذَ نَزََلتَا، َفَلمَّا امُلعَوِّذَتَانِ، نَزََلْت حَتَّى اإلْنسَانِ، وَعَْينِ اجلانِّ، مِنَ يَتَعَوَّذُ وسلم عليه
 .«حَسٌَن حَدِيٌث»: وقال الرتمذي، رواه. «سِوَاهُمَا

 البخاري وغريه. 2
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، زؤر ئةم جؤرة زيكر وقةآل مةزنانةيان لةبةر نية يَكينموسوَلمام بةداخةوة بةآل
  نيان.نةبو شارةزايى وئاطادا، بةهؤى بيَبةسةر زؤريَك ي زالَ كردوةشةيتانئةمةية  ئا

 ،ئةم شةو ذمن طواستؤتةوةة زاوام و: تازتىو ،شةويَك طةجنيَك تةلةفؤنى بؤ كردم
مت: ئيَستا ئةوةي منيش و من بكةومةوة،يحرم ليَكراوة وناتوامن نزيكي خيَزابةاَلم س
وسورةتي الفلق وسورةتي « اْلُكْرسِي آيَُة»ئاويَك بهيَنة وتةشتيَك  ،دةكريَت كة ثيَت

 !!لةبةرم نيةوتى: وثاشان ليَي خبؤ وخؤتي ثيَ بشؤ،  نة بةسةريداالناس سيَجار خبويَ

كارت و حرت ىلَ ناكريَتيئةى ضؤن س ؟ئةى ضؤن شةيتان زةفةرت ثيَ نابات
 ؟ ناكاتتيَ

 .1يَكى ترة لةو قةآل ثاريَزةرانةيةك ،نويَذ شوشنتدةستهةروةها . 7

شتانةى كة ثاريَزةرة لة جنؤكة  لةو ةيةكيَكى تر تةقواى خوا،. 8
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَْجعَل لَّهُ ] :يَتهةر وةكو خواى طةورة دةفةرمو ،شةيتانةكانو

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ ] ،كات دةروى ىلَ دةكاتةوةهةر كةسيَك تةقواى خوا ب 2[مَْخرَجاا

                                                           
 بَلاتَ  إالَّ َطلاهِراً  يَبِيتُ عَْبٌد َلْيسَ َفإِنَّهُ ،اهلل َطهَّرَُكمُ األْجسَادَ هذِهِ َطهِّرُوا»عن ابن عمر مرفوعا:  1
حسنه  .«َطاهِرًا بَاتَ هَُفإِنَّ لِعَْبدَِك اْغفِرُ اللَّهُمَّ: َقالَ إالَّ اللَّْيلِ مِنَ سَاعًَة اليَْنَقلِبُ شِعَارِهِ فِي مََلٌك مَعَهُ

 األلباني.
 .2:سورة الطالق 2
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كارئاساني بؤ دةكات. هةر كةسيَك تةقواى خوا بكات ، 1[يَْجعَل لَّهُ مِْن َأْمرِهِ يُْسراا
ًاا] تةقوا كاربن ، ئةطةر ئارام بطرن و 2[وَإِن تَْصبِرُوْا وَتَتَُّقوْا ال يَهُرُُّكْم َكْيدُهُْم شَْي

 وفرِوفيََليان كارتان تيَناكات. ان ىلَ بداتدوذمن ناتوانيَت زةرةرت

ة، تةقواكاريش ئةوةية هةموى فةرمايشتى خواى ثةروةردطار ئةمانة
 .فةرمانةكاني خواى طةورة جيَبةجىَ بكات ولة نةهيةكانيش خؤى بثاريَزيَت

ببيَت بة ثشيت باشرتين شتيَك كة  ،ثشت بةسنت بةخواى طةورة. تةوةكول و9
ئةوةية ثشت بةخوا  ،سةرجةم دوذمنةكان ثاريَزراو بيَتوولةساحري موسوَلمان 

وَمَن يَتَوَكَّْل عََلى اللَّهِ َفهُوَ ]: يَتهةر وةكو خواى طةورة دةفةرمو ،ببةستيَت
 شت بةخوا ببةستىَ ئةوة بةسيةتي.: هةر كةسيَك ث، واتة3[حَْسبُهُ

بة ئةبيَت ئيَمة بةرِاسيت هةست بةطةورةيى خوا بكةين، بؤ ئةوةي هةست 
 طةورةيي ئةو ثشتة مةزنة بكةين كة ثشتطريمانة.

                                                           
 .4:سورة الطالق 1
 .120:سورة آل عمران 2
 .3:سورة الطالق 3
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، ضةند ضاو ةتدايلةثشت ، يان بةرثرسيَكن دةسةالتداريَك يان وةزيريَكئةطةر بَليَ
كة بَليَن خوات لةثشتة، هةست بةو دَلنيايية ناكةيت ضونكة  بةاَلم نةترس دةبيت،

 !!درك بةطةورةيى خوا ناكةيت

خواى لةطةَلدا نةبو كة  ،ترين ثشتى لةطةَلدايةمرؤظ كة خواى لةطةَلدا بو طةورة
ئةطةر هةمو دونيا »، دونياشى لةثشت بيَت هةمو با ،كةسى لةثشت نية

يستى لةسةر كؤببيَتةوة بؤ ئةوةى سوديَكت ثيَ بطةيةنن ئةطةر خواى طةورة و
ئةطةر هةمو دونيا كؤببيَتةوة بؤ ئةوةى زيانيَكت ثيَ بطةيةنن نةبيَت ثيَت ناطات، و

اتة مرؤظ هةر خواى هةبيَت ، كةو«يستى لةسةر نةبيَت ناتواننةر خواى طةورة وئةط
 باشة وهةر ثشت بةخوا ببةستىَ بةسيةتي. 

، تةوبة كردنحةرِامةكان ولة  وةكردنة. خؤدارِنني لة تاوان وخؤ ثاك10
هةر وةكو  -بإذن اهلل- حريس لةو هؤكارانةى موسوَلمان دةثاريَزيَت لة ةيةكيَكى تر

، هةرضى 1[وَمَا َأصَابَُكم مِّن مُّصِيبٍَة َفبِمَا َكسَبَْت َأْيدِيُكْم]: طةورة دةفةرمويَتخواى 
بةسةردا هات ئةوا دةرئةجنامى دةستى خؤتانة دةرد وبةآليةكتان  موصيبةت

: يَت، هةروةها خواى طةورة دةفةرموهاتوة بةسةرتان ةوةوبةهؤى خراثى خؤتان
بٌَة َقْد َأصَْبتُم مِّْثَلْيهَا ُقْلتُْم َأنَّى هَذَا ُقْل هُوَ مِْن عِندِ َأوََلمَّا َأصَابَْتُكم مُّصِي]

                                                           
 .30:سورة الشورى 1
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مةبةسيت ئةو نارِةحةتيانةية - يَتموصيبةتيَكتان بةسةردا د : كة، واتة1[َأْنُفسُِكْم
؟ بؤضى ئةمةمان بودةَليَن ئةمة ضي -كة بة هؤي شةرِي ئوحودةوة بةسةريان هاتوة

 يخراثةى خؤتان بةسةر :واتةي خودي خؤتانةوةية، بة هؤ بَلىَ ئةوة ؟هات بةسةر
 ، لؤمةى خؤت بكة ولؤمةى كةس مةكة.هيَناون

جا ئةو نةهامةتيةى بةسةر هاوةآلندا هات لة شةرِي ئوحود دا بة هؤي 
، تةنها يةك فةرمان، جا صلى اهلل عليه وسلمشكاندني يةك فةرماني ثةيامبةر بو 

ةدان فةرماني ثةيامبةر دةشكيَندريَت، ئيرت توخخوا لة شةو رِءذيَكدا بة دةيان وس
 ضؤن توشي دةرد ونةهامةتي نايةين؟!

 ئةوةى موسوَلمان لة، دةوريَكي طةورةي هةية بؤ ضاكة كردنوصةدةقة . 11
 ودوذمن ثاريَزراوبيَت. جادويحر وس

. ثاكي بريوباوةرِ، رِيشة داكوتاندني تةوحيد لة دَلدا، ئةمةش لة 12
شةيتان زؤر زاَلة  انة بؤ ثاريَزراو بون لة شةيتان، ضونكةسةرةكيرتيين هؤكارةك

 وَالَّذِينَ يَتَوَلَّْونَهُ الَّذِينَ عََلى سُْلَطانُهُ إِنَّمَايَك هاوةلَ بؤ خوا ثةيدا بكات ]بةسةر كةس
 .بةريَت ثةكتا ثةرست، بةالم هةرطيز ناتوانيَت زةفةر [مُْشرُِكونَ بِهِ هُْم

                                                           
 .165:سورة آل عمران 1
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لة  ، بة تايبةت لة مزطةوتةكان،اعةتةكانثاراستنى نويَذة جةم .13
هةر كةسيَك دةيةويَت  ن ئةو هؤكارانةية لة ساحري ثاريَزراوت دةكات،طةورةتري

 با دةست بطريَت بةمزطةوتةكانةوة.ثاريَزراو بيَت 

 فِي ثَالثٍَة مِْن مَا»دةفةرمويَت:  صلى اهلل عليه وسلمئةوةتا ثةيامبةري خوا 
 َفعََلْيُكْم. الشَّْيَطانُ عََلْيهِم اْستَْحوَذَ َقد إال الصَّاَلُة فِيهِمُ تَُقامُ ال بَْدٍو، واَل َقْريٍة،

 .1«الَقاصِيَة الَِّنَمِ مِنَ الذِّْئبُ يَْأُكلُ َفإنَّمَا بِاجَلمَاعَةِ،

 ُكلِّ ىعََل وَهُوَ اْلحَْمدُ وََلهُ اْلمُْلُك َلهُ شَرِيَك ال وَْحدَهُ اللَّهُ إِالَّ إَِلهَ ال»: تنىو. 14
 صلى اهلل عليه وسلم ثةيامبةرى خواسةد جار لة بةيانياندا،  2«َقدِيٌر شَْيٍء

دة بةندةى ئازاد وةكو ئةوة واية : : هةر كةسيَك ئةم دوعاية بكاتيَتدةفةرمو
ئةو رِؤذة ، وسةد خراثةى لةسةر الدةضيَت، وضاكةى بؤ دةنوسريَت وسةد كردبيَت،

كةس نايةت  ، ولة قيامةتداتاوةكو ئيَوارة ثاريَزيَتيثاريَزراويَكى هةية لة شةيتان دة
 .لةم زياترى وتبيَتلةوة باشرتي هيَنابيَت كة ئةم هيَناويةتي، مةطةر كةسيَك 

                                                           
 .«فلذكره »: يقلول  وسللم  عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: قال عنه اهلل رضي الدرداء أبي وعن 1
  .حسن ادبإسن دَاوُدَ أبُو رَوَاهُ

 مائلة  عنله  وحميلت  حسنة، مائة له وكتب رقاب، عشر عدل له كانت يوم يف مرة مائة قاهلا من 2
 أحد إال به جاء مما بأفهل أحد يأت ومل ميسي، حتى ذلك يومه الشيطان من حرزا له وكانت ،سيًة
 ومسلم البخاري .ذلك من أكثر عمل
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صلى اهلل عليه  ثةيامبةرى خوا .  خويَندني زيكرى هاتنة ناو مزطةوت،15
 العَظِيمِ اللَّهِبِ َأعُوذُ» :بَلىَ با : هةر كةسيَك هاتة ناو مزطةوتةوةيَتدةفةرمو وسلم
هةر كةسيَك ئةم دوعاية  «الرَّجِيمِ الشَّْيَطانِ مِنَ الَقدِيمِ وَسُلَطانِهِ الَكرِيمِ وَبِوَْجهِهِ

ىَ: بة دريَذايي ئةمرِؤ لة ةَل، وشةيتان ئخبويَنىَ ئةوا خواى طةورة ثاريَزراوى دةكات
 . 1من دةثاريَزريَت

 ىلَعَ مُاَلالسَّوَ ُةاَلالصَّوَ اهلل مِْسبِ». خويَندني زيكري دةرضون لة مزطةوت، 16
«. ميِجِالرَّ انِطَْيالشَّ نَمِ ينِْمصِاْع مَّهُاللَّ ،َكلِْهفَ ْنمِ َكُلأَْسأَ ينِّإِ مَّهُاللَّ اهلل، ولِسُرَ

 واتة: خواية لة شةيتاني رِةجيم مبثاريَزة.

، لة بةيانيان 2«خََلقَ مَا شَرِّ مِْن التَّامَّاتِ اهللِ بَِكلِمَاتِ أعُوذُ». خويَندني: 17
ثةنا دةطرم بة وشة تةواوةكاني خوا لة شةرِ وخراثةى . واتة: وئيَواران

 .دروستكراوةكاني

                                                           
 .األلبانيقاله رواه أبوداود بسند حسن.  1
 عَْقلرَبٍ  مِلنْ  َلقِْيلتُ  مَلا  اهلل رسلولَ  يَلا : َفَقلالَ  -وسللم  عليله  اهلل صللى - يبلالن إَِلى رجٌل ءَجَا» 2

: خََللقَ  مَلا  شَرِّ مِْن التَّامَّاتِ اهللِ بَِكلِمَاتِ أعُوذُ: أْمسَْيتَ حِْينَ ُقْلتَ َلْو أمَا»: َقالَ ،البَارِحََة َلدََغْتنِي
 . مسلم رواه. «تَهُرَّك َلْم
 عقرب فلدغتين تركته أْن إىل شيء يهرني فلم عليه، عملت اخلرب هذا مسعت منذ: يلقرطبال قال
 .الكلمات بتلك أتعوذ أن نسيت قد بي فإذا نفسي يف فتفكرت ، لياًل
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 ال اهلل على تَوَكَّْلتُ اهلل بِْسمِ»ن لة مالَ بَليَى: زيكرى دةرضو . خويَندني18
يض طؤرِان وهيَزيَك بةناوي خوا، ثشتم بةخوا بةستوة، ه .1«باهلل إِالَّ ُقوَّة وال حَْولَ

بةستة، بةرِاسيت »بةبيَ خوا سبحانة نابيَت، كة ئةم زيكرةى خويَند ثيَي دةَليَن: 
ئيرت شةيتان دور دةطريَت، شةيتانيَك « هيدايةتدراوي، كيفايةتكراوي، وثاريَزراوي

ة هيدايةتدراوة وكيفايةتكراوة ضؤن دةتوانى زةفةر بةكةسيَك بةريت كثيَي ئةَليَ: 
 .اوةثاريَزرو

رانة بةَلطةية كةوا دوذمن هةية، بونى ئةم هةمو زيكقةالية و ئةم هةمو
م زيكرانة ، بؤية دةبىَ ئةوشةيتان وناحةز وساحري..هةية جنؤكةد وحةسوضاوثيس و

ر وضاوثيس جادوطةمان هةبيَت لة جنؤكة وساحري وثاريَزراو خبويَنني تاوةكو قةآليةكي
 د. حةسوو

 السَّمَاءِ يف واَل األْرُِ يف شَْيٌء اْسمِهِ مَعَ يَهُرُّ ال لَّذِيا اهللِ بِْسمِ»: وتنى. 19
 واتة: بةناوى ئةو خوايةى كةلة بةيانيان وئيَواراندا. سيَ جار  2«العَلِيمُ السَّمِيعُ وَهُوَ

                                                           
 َللهُ  قلالُ َفيُ بلاهلل  إِالَّ ُقلوَّة  وال حَلْولَ  ال اهلل عللى  تَوَكَّْلتُ اهلل بِْسمِ» :فقال بَْيتِهِ مِْن الرَّجُلُ خَرَ َ إذا 1

 هُدِيَ قد بِرَجٍُل َلَك َكْيفَ آخَرُ شَْيطاٌن َلهُ َفيُُقولُ الشَّْيطانُ َلهُ َفيَتَنَحَّى وقِيتَ وَُكفِيتَ هُدِيتَ َقْد حَْسبَُك
 «.حسن حديث»: الرتمذي وَقالَ. وغريهم والنسائي والرتمذي داود أبو رواه«. وقِيَ وَُكفِيَ

 عَْبلدٍ  مِلنْ  مَلا » :وسللم  عليله  اهلل صلى اهلل رسولُ َقالَ: َقالَ عنه اهلل رضي عفان بن عثمان عن 2
 يف وَال األْرُِ يف شَلْيءٌ  اْسلمِهِ  مَلعَ  يَهُلرُّ  ال الَّذِي اهللِ بِْسمِ: َلْيَلٍة ُكلِّ وَمَسَاءِ يَْوٍم ُكلِّ صَبَاحِ يف يَُقولُ
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لة ئةرز ئامساندا، وهةر ئةويش بيسةر زيان ناطةيةنيَت  لةطةلَ ناوي ئةودا هيض
  وزاناية.

لةاليةن خواوة دوعاية خبويَنيَت هيض زةرةرى ثيَ ناطات واتة هةر كةسيَك ئةم 
 ثاريَزراو دةبيَت. 

 ،خورِافاتركةتنةوة لة بيدعة ودون بةقورئان وسوننةت وثةيوةست بو. 20
وسوَلمان دةثاريَزيَت لة ساحري م لةطةورةترين ئةو هؤكارانةى كة ةيةكيَكى تر

مرؤظ ، وبيدعة وتاواندا دةطةرِيَتة ساحري بةردةوام بةدواى شريك ، ضونكطةرجادوو
ر شةيتان زيات، بة طويَرةى ئةوة خورافاتى تيَدا بيَتتاضةند تا ضةند شريك وبيدعة و
 دةسةاَلتى بةسةردا دةكيَشيَت.

دةرفةتيَكي يدا يضونكة لةكاتى تورِةبةخوا لة كاتي تورِةبوندا،  ثةناطرتن. 21
 يَنزََغنََّك وَإِمَّا]طةورة دةفةرمويَ: مرؤظ. خواي  ناو الشةى ضاكة بؤ شةيتان بؤ ضونة

  [عَلِيٌم سَمِيٌع إِنَّهُ بِالّلهِ َفاْستَعِْذ نَْزٌغ الشَّْيَطانِ مِنَ

، دةموضاوي بورِة ئةوندة توويةكيَكيان  دو كةس بوبة شةرِة جويَنيانرِؤذيَك 
 -صلى اهلل عليه وسلم-ثةيامبةرى خوا سورةوة بو ودةمارةكاني ملي دةرضو، 

                                                                                                                                                 

: وقلال  والرتملذي،  داود َأبُلو  رواه. «شَلْيءٌ  يَهُلرَّهُ  َلْم إِال مَرَّاٍت، ثَال َ العَلِيمُ، السَّمِيعُ وَهُوَ السَّمَاءِ
 .«صَحيح حَسٌَن حَدِيٌث»
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، ئةم ثياوة بيَلىَ لةو حاَلةى رِزطاري دةبيَتوى: من شتيَك دةزامن ئةطةر فةرم
 ةخوا لة شةيتانى نةفرين ليَكراو.ثةنا دةطرم ب ،1«الرَّجِيمِ الشَّْيَطانِ بِاللَّهِ مِنَ َأعُوذُ»

، يان طويَ ليَطرتين، ضونكة لةماَلةكاندا «البقرة»ةتى . خويَندنى سور22
هةر وةكو  ات كة سورةتي بةقةرةى تيَدا دةخويَندريَت.شةيتان لةو ماَلة رِادةك

يَت: ماَلةكانتان مةكةن بة دةفةرمو  -صلى اهلل عليه وسلم-ثةيامبةرى خوا 
رِادةكات لةو ماَلةى سورةتي بةقةرةي تيَدا  شةيتانطؤرِستان، ضونكة 

رِون كةواتة طؤرِستان قورئانى تيَدا ناخويَنريَت، فةرمودةكةش زؤر  .2دةخويَندريَت
 . وئاشكراية

                                                           
 وَرَجُلالنِ  وسلم، عليه اهلل صلى النَّيّب مَعَ جالِسًا ُكْنتُ: َقالَ عنه اهلل رضي صُرٍَد بن سَُلْيمَانَ عن 1

 إنِّلي »: وسللم  عليه اهلل صلى اهللِ رَسُول َفَقالَ هُ،أْودَاجُ واْنتََفخَْت وَْجهُهُ، اْحمَرَّ قدِ وََأحَدُهُمَا يَْستَبَّانِ،
 مَلا  عْنلهُ  ذَهَبَ الرَّجِيمِ، الشَّيَطانِ منَ باهللِ أعُوذ: َقالَ َلْو يَجِدُ، مَا عَْنهُ َلذَهَبَ َقاَلهَا َلْو َكلِمًَة أَلْعَلمُ
 متفلق . «اللرَّجِيمِ  الشَّليَطانِ  مِنَ باهللِ ْذتَعَّو»: َقالَ وسلم عليه اهلل صلى النَّيبَّ إنَّ: َلهُ َفَقاُلوا. «يَجِدُ
 .عليه

 ،بالتحريك ود  واحدها ،الذابح يقطعها اليت العروق من بالعنق أحاط ما األودا  :النهاية يف قال
 .النحر ثِّرة جانيب عن غليظان عرقان هما الودجان وقيل

 بُيُلوتَُكمْ  تَْجعَُللوا  ال»: الََقل  وسللم  عليله  اهلل صللى  اهلل رسلول  أنَّ عنه اهلل رضي هريرة َأبي عن 2
 .مسلم رواه. «البَقرَةِ سُورَُة فِيهِ تُْقرَُأ الَّذِي البَْيتِ مِنَ يَْنفِرُ الشَّْيَطانَ إنَّ مََقابِرَ،
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 «: البقرة»ةتى ئايةتى كؤتايى سور خويَندنى دو. 23

 وَُكتُبِهِ وَمََلائَِكتِهِ بِاللَّهِ آمَنَ ُكلٌّ وَاْلمُْؤمِنُونَ رَبِّهِ مِْن إَِلْيهِ ُأْنزِلَ بِمَا الرَّسُولُ آمَنَ]
 وَإَِلْيَك رَبَّنَا ُغْفرَانََك وََأَطْعنَا اسَمِْعنَ وََقاُلوا رُسُلِهِ مِْن َأحٍَد بَْينَ نَُفرِّقُ َلا وَرُسُلِهِ
 َلا رَبَّنَا اْكتَسَبَْت مَا وَعََلْيهَا َكسَبَْت مَا َلهَا وُْسعَهَا إِلَّا نَْفساا اللَّهُ يَُكلِّفُ َلا ،اْلمَصِريُ
 مِْن الَّذِينَ عََلى حَمَْلتَهُ اَكمَ إِْصراا عََلْينَا تَْحمِْل وََلا رَبَّنَا َأْخَطْأنَا َأْو نَسِينَا إِْن تُؤَاخِْذنَا
 مَْوَلانَا َأْنتَ وَاْرحَْمنَا َلنَا وَاْغفِْر عَنَّا وَاْعفُ بِهِ َلنَا َطاَقَة َلا مَا تُحَمِّْلنَا وََلا رَبَّنَا َقْبلِنَا
 [ اْلَكافِرِينَ اْلَقْومِ عََلى َفاْنصُْرنَا

ةسيَك لةكاتى : هةر كيَتدةفةرمو صلى اهلل عليه وسلم ثةيامبةرى خوا
بؤى لة بةسن  : ياني، هةنديَك دةفةرمون1بةسن بؤيخةوتندا بيخويَنيَت 

 شةيتانةكان.

. بسم اهلل كردن لة هةمو كاتيَكدا وبؤ هةمو شتيَك. لة بوخاري 24
 َكانَ إِذَا»فةرموي:  صلى اهلل عليه وسلموموسليمدا هاتوة، جابر ئةَليَ: ثةيامبةر 

                                                           
 َقلرَأَ  مَلنْ »: َقلالَ  وسللم  عليله  اهلل صللى  اللنيب  علن  عنله  اهلل رضلي  البَْدرِيِّ مسعوٍد َأبي وعن 1

: وَقِيللَ  اللَّْيَلَة، تِْلَك اْلمَْكرُوهَ َكَفتَاهُ: قِيلَ .عََلْيهِِ متفٌق. «َكَفتَاهُ َلْيَلٍة يف البََقرَةِ رَةِسُو آخر مِْن بِاآليَتَْينِ
 عليله  اشلتملتا  مللا  باالعتقلاد،  تعلق فيما أجزأتاه معناه: وقيل: احلافظ قال. اللَّْيلِ قِيامِ مِْن َكَفتَاهُ
 .أعلم واهلل ،تقدم ما مجيع يراد أن وجيوز: قال أخرى، أقوااًل ذكر ثم إمجااًل، واألعمال اإلِميان من
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 ذَهَبَ َفإِذَا حِينًٍَِذ تَْنتَشِرُ الشَّيَاطِنيَ َفإِنَّ صِْبيَانَُكْم َفُكفُّوا سَْيتُْمَأْم َأْو 1اللَّْيلِ جُْنحُ
 يَْفتَحُ َلا الشَّْيَطانَ َفإِنَّ اللَّهِ اْسمَ وَاْذُكرُوا اْلَأْبوَابَ َفَأْغلُِقوا َفحُلُّوهُْم اللَّْيلِ مِْن سَاعٌَة
 َأْن وََلْو اللَّهِ اْسمَ وَاْذُكرُوا آنِيَتَُكْم وَخَمِّرُوا اللَّهِ اْسمَ ْذُكرُواوَا قِرَبَُكْم وََأْوُكوا مَُِّْلًقا بَاباا

ًاا عََلْيهَا تَْعرُضُوا  مَصَابِيحَُكْم وََأْطفًُِوا شَْي

. دوعاكردن وثارِانةوة لةوةى خواي طةورة لة شةيتان وجنؤكة بتثاريَزيَت، 25
ئةَليَ:  عنه اهلل رضيعيدي خودري ئةمة لة مةزنرتين رِيَطاكانة، ئةوةتا ئةبو سة

 نَزََلْت حَتَّى اإلْنسَانِ، وَعَْينِ اجَلانِّ، مِنَ يَتَعَوَّذُ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسولُ َكانَ»
 «.سِوَاهُمَا مَا وَتَرََك بِهِمَا أخَذَ نَزََلتَا، َفَلمَّا امُلعَوِّذَتَانِ،

ي دةطرت بة خوا لة جنؤكة هةميشة ثةنا صلى اهلل عليهواتة: ثةيامبةري خوا 
دابةزي، كة دابةزي  -واتة: سورةتي الفلق والناس-« ناملعوذتا»وضاوي مرؤظ، تا 

 .2ئيرت هةر ئةوةى دةخويَند وثةناطرتنةكاني ثيَشوي وازليَهيَنا

. ثاراوبوني زمان بة زيكر ويادي خوا لة هؤكارةكاني ثاريَزراويتة لة 26
ناوي دةنيَت بة  -علية السالم-، وةكو زةكةريا جنؤكة وشةيتانةكان، بةَلكو قةآلية

 -صلى اهلل عليه وسلم-قةآل، هةروةك لة سونةني تورمزيدا هاتوة: ثةيامبةر 
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 يَْأمُرَ وأْن بِهِنَّ يَْعمَلَ أْن كلِماٍت بِخَْمس زََكرِيَّا ْبنِ يَْحيى أمَرَ اللَّهَ إنَّ »ئةفةرمويَ: 
 حَتَّى امَلْقدسِ بَْيتِ يف إْسرَائِيلَ بَنِي يَْحيَى َفجَمَعَ ...نَّبِهِ يَْعمَُلوا أْن إْسرَائِيلَ بَنِي
 أمَرَنِي اللَّهَ إّن قالَ ثمَّ عليهِ وأْثنَى اللَّهَ َفحَمَدَ الشُّرُفاتِ على َفَقعَدَ امَلْسجِدُ اْمتَأَل
 َكثرِيًا اللَّهِ بِذِْكرِ وأمَرَُكْم ...بِهّن تَْعمَلوا أْن وآمُرَكْم بِهِنَّ أْعمَلَ أْن َكلِماٍت بِخَْمسِ
 نَْفسَهُ فَأْحرزَ حَصِينًا حِْصنًا فأتَى أثَرِهِ يف سِرَاعًا العَدُوُّ َطَلبَهُ رَجٍُل َكمَثَلِ ذلَِك ومَثَلُ
 «.تعاىل اللَّهِ ذِْكرِ يف كانَ إذا الشَّْيطانِ مِنَ يَُكونُ ما أْحصَنُ العَْبدَ وإّن فِيهِ

مؤسيقا، ضونطة طؤراني ومؤسيقا قورئاني . طويَ نةطرتن لة طؤراني و27
 شةيتانن. 

. خويَندنةوة وطويَطرتن لة قورئان. ضونكة قةرئان هةم قةَلغانة هةم 28
شيفاية، قةَلغانة بؤ ثيَش توشبون، وشيفاية بؤ دواي توشبون، خواي مةزن 

 إِلَّا الظَّالِمِنيَ يَزِيدُ وََلا مِنِنيَلِْلمُْؤ وَرَْحمٌَة شَِفاٌء هُوَ مَا اْلُقْرآنِ مِنَ وَنُنَزِّلُدةفةرمويَ: ]
[ ئاخر ضؤن دةردةكان بةرطةي فةرمايشيت رِةمحان دةطرن؟ كة ئةطةر بةسةر خَسَاراا

 شاخةكاندا دابةزيَت ورد وخاش دةبن.

 ئةمانة هةموي زؤر بة سودن بؤ ثيَش رِوداني سيحرةكة.
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 يدا: ويَنريَ بةسةرئةم زيكرانة خبةست خبريَتة سةر نيَو ضاواني نةخؤشةكة ود

هةَلبةت باشرتين زيكر وبةسودترين وتة وتةي خواية كة قورئانة، قورئانيش 
 هةموي شيفاية، لةوانة:

 الرَّجِيمِ الشَّْيَطانِ مِنَ العَلِيمِ السَّمِيعِ بِاللَّهِ َأعُوذُخويَندني سورةتي الفاتيحة:  -
 الرَّْحمَنِ ،اْلعَاَلمِنيَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَْمدُ، الرَّحِيمِ الرَّْحمَنِ اللَّهِ بِْسمِ]: وَنَْفثِهِ وَنَْفخِهِ هَْمزِهِ مِْن

، اْلمُْستَقِيمَ الصِّرَاَط اْهدِنَا، نَْستَعنِيُ وَإِيَّاَك نَْعبُدُ إِيَّاَك، الدِّينِ يَْومِ مَالِكِ، الرَّحِيمِ
 [.الهَّالِّنيَ وََلا عََلْيهِْم اْلمَِّْهُوبِ َغْيرِ عََلْيهِْم َأْنعَْمتَ ذِينَالَّ صِرَاَط

 مُْلكِ عََلى الشَّيَاطِنيُ تَْتُلو مَا وَاتَّبَعُوا] :الرَّجِيمِِ الشَّْيَطانِ مِنَ بِاللَّهِ َأعُوذُ -
 عََلى ُأْنزِلَ وَمَا السِّْحرَ النَّاسَ عَلِّمُونَيُ َكَفرُوا الشَّيَاطِنيَ وََلكِنَّ سَُلْيمَانُ َكَفرَ وَمَا سَُلْيمَانَ
 َفَلا فِْتنٌَة نَْحنُ إِنَّمَا يَُقوَلا حَتَّى َأحٍَد مِْن يُعَلِّمَانِ وَمَا وَمَارُوتَ هَارُوتَ بِبَابِلَ اْلمََلَكْينِ
 َأحٍَد مِْن بِهِ بِهَارِّينَ هُْم وَمَا هِوَزَْوجِ اْلمَْرءِ بَْينَ بِهِ يَُفرُِّقونَ مَا مِْنهُمَا َفيَتَعَلَّمُونَ تَْكُفْر
 فِي َلهُ مَا اْشتَرَاهُ َلمَنِ عَلِمُوا وََلَقْد يَْنَفعُهُْم وََلا يَهُرُّهُْم مَا وَيَتَعَلَّمُونَ اللَّهِ بِإِْذنِ إِلَّا

ًْسَ خََلاٍق مِْن اْلآخِرَةِ  وَاتََّقْوا آمَنُوا َأنَّهُْم وََلْو، يَْعَلمُونَ َكانُوا َلْو َأْنُفسَهُْم بِهِ شَرَْوا مَا وََلبِ
 [.يَْعَلمُونَ َكانُوا َلْو خَْيٌر اللَّهِ عِْندِ مِْن َلمَثُوبٌَة
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 الرَّْحمَنُ هُوَ إِلَّا إَِلهَ َلا وَاحٌِد إَِلٌه وَإَِلهُُكْم] :الرَّجِيمِِ الشَّْيَطانِ مِنَ بِاللَّهِ َأعُوذُ -
 تَْجرِي الَّتِي وَاْلُفْلكِ وَالنَّهَارِ اللَّْيلِ وَاْختَِلافِ وَاْلَأْرُِ اوَاتِالسَّمَ خَْلقِ فِي إِنَّ، الرَّحِيمُ
 بَْعدَ اْلَأْرَُ بِهِ َفَأْحيَا مَاٍء مِْن السَّمَاءِ مِنَ اللَّهُ َأْنزَلَ وَمَا النَّاسَ يَْنَفعُ بِمَا اْلبَْحرِ فِي

 السَّمَاءِ بَْينَ اْلمُسَخَّرِ وَالسَّحَابِ الرِّيَاحِ يفِوَتَْصرِ دَابٍَّة ُكلِّ مِْن فِيهَا وَبَثَّ مَْوتِهَا
 [يَْعقُِلونَ لَِقْوٍم َلآيَاٍت وَاْلَأْرُِ

 اْلحَيُّ هُوَ إِلَّا إَِلهَ َلا اللَّهُ: ]الرَّجِيمِِ الشَّْيَطانِ مِنَ بِاللَّهِ َأعُوذُئايةتي كورسي:  -
 يَْشَفعُ الَّذِي ذَا مَْن اْلَأْرُِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا َلهُ نَْوٌم وََلا سِنٌَة تَْأخُذُهُ َلا اْلَقيُّومُ
 بِمَا إِلَّا عِْلمِهِ مِْن بِشَْيٍء يُحِيُطونَ وََلا خَْلَفهُْم وَمَا َأْيدِيهِْم بَْينَ مَا يَْعَلمُ بِإِْذنِهِ إِلَّا عِْندَهُ
 [. اْلعَظِيمُ اْلعَلِيُّ وَهُوَ حِْفُظهُمَا يًَُودُهُ اوَلَ وَاْلَأْرَُ السَّمَاوَاتِ ُكْرسِيُّهُ وَسِعَ شَاءَ

: الرَّجِيمِِ الشَّْيَطانِ مِنَ بِاللَّهِ َأعُوذُ«: البقرة»ةتى ئايةتى كؤتايى سور دو -
 تُبِهِوَُك وَمََلائَِكتِهِ بِاللَّهِ آمَنَ ُكلٌّ وَاْلمُْؤمِنُونَ رَبِّهِ مِْن إَِلْيهِ ُأْنزِلَ بِمَا الرَّسُولُ آمَنَ]

 وَإَِلْيَك رَبَّنَا ُغْفرَانََك وََأَطْعنَا سَمِْعنَا وََقاُلوا رُسُلِهِ مِْن َأحٍَد بَْينَ نَُفرِّقُ َلا وَرُسُلِهِ
 َلا رَبَّنَا اْكتَسَبَْت مَا وَعََلْيهَا َكسَبَْت مَا َلهَا وُْسعَهَا إِلَّا نَْفساا اللَّهُ يَُكلِّفُ َلا ،اْلمَصِريُ
 مِْن الَّذِينَ عََلى حَمَْلتَهُ َكمَا إِْصراا عََلْينَا تَْحمِْل وََلا رَبَّنَا َأْخَطْأنَا َأْو نَسِينَا إِْن تُؤَاخِْذنَا
 مَْوَلانَا َأْنتَ وَاْرحَْمنَا َلنَا وَاْغفِْر عَنَّا وَاْعفُ بِهِ َلنَا َطاَقَة َلا مَا تُحَمِّْلنَا وََلا رَبَّنَا َقْبلِنَا
 [ .اْلَكافِرِينَ اْلَقْومِ عََلى َفاْنصُْرنَا
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 وَاْلمََلائَِكُة هُوَ إِلَّا إَِلهَ َلا َأنَّهُ اللَّهُ شَهِدَ: ]الرَّجِيمِِ الشَّْيَطانِ مِنَ بِاللَّهِ َأعُوذُ -
 اْلإِْسَلامُ هِاللَّ عِْندَ الدِّينَ إِنَّ ،اْلحَكِيمُ اْلعَزِيزُ هُوَ إِلَّا إَِلهَ َلا بِاْلقِْسطِ َقائِماا اْلعِْلمِ وَُأوُلو
 يَْكُفْر وَمَْن بَْينَهُْم بَِّْياا اْلعِْلمُ جَاءَهُمُ مَا بَْعدِ مِْن إِلَّا اْلكِتَابَ ُأوتُوا الَّذِينَ اْختََلفَ وَمَا
 [.اْلحِسَابِ سَرِيعُ اللَّهَ َفإِنَّ اللَّهِ بِآيَاتِ

 السَّمَاوَاتِ خََلقَ الَّذِي اللَّهُ ُكمُرَبَّ إِنَّ: ]الرَّجِيمِِ الشَّْيَطانِ مِنَ بِاللَّهِ َأعُوذُ -
 حَثِيثاا يَْطُلبُهُ النَّهَارَ اللَّْيلَ يُِّْشِي اْلعَْرشِ عََلى اْستَوَى ثُمَّ َأيَّاٍم سِتَّةِ فِي وَاْلَأْرَُ
 رَبُّ اللَّهُ َكتَبَارَ وَاْلَأْمرُ اْلخَْلقُ َلهُ َأَلا بَِأْمرِهِ مُسَخَّرَاٍت وَالنُّجُومَ وَاْلَقمَرَ وَالشَّْمسَ
 اْلَأْرُِ فِي تُْفسِدُوا وََلا ،اْلمُْعتَدِينَ يُحِبُّ َلا إِنَّهُ وَخُْفيًَة تَهَرُّعاا رَبَُّكْم اْدعُوا ،اْلعَاَلمِنيَ
 [.اْلمُْحسِنِنيَ مِنَ َقرِيٌب اللَّهِ رَْحمَتَ إِنَّ وََطمَعاا خَْوًفا وَاْدعُوهُ إِْصَلاحِهَا بَْعدَ

ئةو ئايةتانةى كة باسي ثوضةلَ بونةوةى سيحري لة خؤ  خويَندني هةمو -
 طرتوة. لةوانةش:

 َفإِذَا عَصَاَك َأْلقِ َأْن مُوسَى إَِلى وََأْوحَْينَا: ]الرَّجِيمِِ الشَّْيَطانِ مِنَ بِاللَّهِ َأعُوذُ -
 وَاْنَقَلبُوا هُنَالَِك َفُِّلِبُوا، يَْعمَُلونَ َكانُوا مَا وَبََطلَ اْلحَقُّ َفوََقعَ، يَْأفُِكونَ مَا تَْلَقفُ هِيَ

 .1[وَهَارُونَ مُوسَى رَبِّ، اْلعَاَلمِنيَ بِرَبِّ آمَنَّا َقاُلوا، سَاجِدِينَ السَّحَرَُة وَُأْلقِيَ، صَاغِرِينَ
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ًْتُْم مَا مُوسَى َقالَ َأْلَقْوا َفَلمَّا] :الرَّجِيمِِ الشَّْيَطانِ مِنَ بِاللَّهِ َأعُوذُ -  رُالسِّْح بِهِ جِ
 َكرِهَ وََلْو بَِكلِمَاتِهِ اْلحَقَّ اللَّهُ وَيُحِقُّ ،اْلمُْفسِدِينَ عَمَلَ يُْصلِحُ َلا اللَّهَ إِنَّ سَيُْبطُِلهُ اللَّهَ إِنَّ

 .1[اْلمُْجرِمُونَ

 نَّمَاإِ صَنَعُوا مَا تَْلَقْف يَمِينَِك فِي مَا وََأْلقِ] :الرَّجِيمِِ الشَّْيَطانِ مِنَ بِاللَّهِ َأعُوذُ -
 بِرَبِّ آمَنَّا َقاُلوا سُجَّداا السَّحَرَُة َفُأْلقِيَ ،َأتَى حَْيثُ السَّاحِرُ يُْفلِحُ وََلا سَاحٍِر َكْيدُ صَنَعُوا
 .2[وَمُوسَى هَارُونَ

 إَِلْينَا ْموََأنَُّك عَبَثاا خََلْقنَاُكْم َأنَّمَا َأَفحَسِْبتُْم] :الرَّجِيمِِ الشَّْيَطانِ مِنَ بِاللَّهِ َأعُوذُ -
 مَعَ يَْدعُ وَمَْن، اْلَكرِيمِ اْلعَْرشِ رَبُّ هُوَ إِلَّا إَِلهَ َلا اْلحَقُّ اْلمَلُِك اللَّهُ َفتَعَاَلى، تُْرجَعُونَ َلا
 رَبِّ وَُقْل، اْلَكافِرُونَ يُْفلِحُ َلا إِنَّهُ رَبِّهِ عِْندَ حِسَابُهُ َفإِنَّمَا بِهِ َلهُ بُْرهَانَ َلا آخَرَ إَِلهاا اللَّهِ
 [.الرَّاحِمِنيَ خَْيرُ وََأْنتَ وَاْرحَْم اْغفِْر

 ،زَْجراا َفالزَّاجِرَاتِ، صَفًّا وَالصَّافَّاتِ] :الرَّجِيمِِ الشَّْيَطانِ مِنَ بِاللَّهِ َأعُوذُ -
 وَرَبُّ ْينَهُمَابَ وَمَا وَاْلَأْرُِ السَّمَاوَاتِ رَبُّ، َلوَاحٌِد إَِلهَُكْم إِنَّ، ذِْكراا َفالتَّالِيَاتِ
 َلا، مَارٍِد شَْيَطاٍن ُكلِّ مِْن وَحِْفًظا، اْلَكوَاكِبِ بِزِينٍَة الدُّْنيَا السَّمَاءَ زَيَّنَّا إِنَّا، اْلمَشَارِقِ
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 إِلَّا، وَاصٌِب عَذَاٌب وََلهُْم دُحُوراا، جَانٍِب ُكلِّ مِْن وَيُْقذَُفونَ اْلَأْعَلى اْلمََلإِ إَِلى يَسَّمَّعُونَ
 [.ثَاقٌِب شِهَاٌب َفَأْتبَعَهُ اْلخَْطَفَة خَطِفَ مَْن

 يَْستَمِعُونَ اْلجِنِّ مِنَ نََفراا إَِلْيَك صَرَْفنَا وَإِْذ] :الرَّجِيمِِ الشَّْيَطانِ مِنَ بِاللَّهِ َأعُوذُ -
 يَا َقاُلوا، مُْنذِرِينَ ْمَقْومِهِ إَِلى وَلَّْوا ُقهِيَ َفَلمَّا َأْنصِتُوا َقاُلوا حَهَرُوهُ َفَلمَّا اْلُقْرآنَ
 اْلحَقِّ إَِلى يَْهدِي يَدَْيهِ بَْينَ لِمَا مُصَدًِّقا مُوسَى بَْعدِ مِْن ُأْنزِلَ كِتَاباا سَمِْعنَا إِنَّا َقْومَنَا
 نُوبُِكْمذُ مِْن َلُكْم يَِّْفِْر بِهِ وَآمِنُوا اللَّهِ دَاعِيَ َأجِيبُوا َقْومَنَا يَا، مُْستَقِيٍم َطرِيٍق وَإَِلى
 َلهُ وََلْيسَ اْلَأْرُِ فِي بِمُْعجٍِز َفَلْيسَ اللَّهِ دَاعِيَ يُجِْب َلا وَمَْن ،َألِيٍم عَذَاٍب مِْن وَيُجِْرُكْم
 [.مُبِنٍي ضََلاٍل فِي ُأوَلًَِك َأْولِيَاءُ دُونِهِ مِْن

 َأْن اْستََطْعتُْم إِنِ وَاْلإِْنسِ اْلجِنِّ مَْعشَرَ يَا] :الرَّجِيمِِ الشَّْيَطانِ مِنَ بِاللَّهِ َأعُوذُ -
 آَلاءِ َفبَِأيِّ، بِسُْلَطاٍن إِلَّا تَْنُفذُونَ َلا َفاْنُفذُوا وَاْلَأْرُِ السَّمَاوَاتِ َأْقَطارِ مِْن تَْنُفذُوا
 رَبُِّكمَا آَلاءِ يَِّفبَِأ، تَْنتَصِرَانِ َفَلا وَنُحَاٌس نَاٍر مِْن شُوَاٌظ عََلْيُكمَا يُْرسَلُ، تَُكذِّبَانِ رَبُِّكمَا
 [.تَُكذِّبَانِ

 َلرََأْيتَهُ جَبٍَل عََلى اْلُقْرآنَ هَذَا َأْنزَْلنَا َلْو] :الرَّجِيمِِ الشَّْيَطانِ مِنَ بِاللَّهِ َأعُوذُ -
 هُوَ، كَّرُونَيَتََف َلعَلَّهُْم لِلنَّاسِ نَْهرِبُهَا اْلَأْمثَالُ وَتِْلَك اللَّهِ خَْشيَةِ مِْن مُتَصَدِّعاا خَاشِعاا
 َلا الَّذِي اللَّهُ هُوَ، الرَّحِيمُ الرَّْحمَنُ هُوَ وَالشَّهَادَةِ اْلَِّْيبِ عَالِمُ هُوَ إِلَّا إَِلهَ َلا الَّذِي اللَّهُ
 سُْبحَانَ اْلمُتََكبِّرُ اْلجَبَّارُ اْلعَزِيزُ اْلمُهَْيمِنُ اْلمُْؤمِنُ السََّلامُ اْلُقدُّوسُ اْلمَلُِك هُوَ إِلَّا إَِلهَ
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 مَا َلهُ يُسَبِّحُ اْلحُْسنَى اْلَأْسمَاءُ َلهُ اْلمُصَوِّرُ اْلبَارِئُ اْلخَالِقُ اللَّهُ هُوَ، يُْشرُِكونَ عَمَّا اللَّهِ
 [.اْلحَكِيمُ اْلعَزِيزُ وَهُوَ وَاْلَأْرُِ السَّمَاوَاتِ فِي

 اْلجِنِّ مِنَ نََفٌر اْستَمَعَ َأنَّهُ إَِليَّ حِيَُأو ُقْل] :الرَّجِيمِِ الشَّْيَطانِ مِنَ بِاللَّهِ َأعُوذُ -
، َأحَداا بِرَبِّنَا نُْشرَِك وََلْن بِهِ َفآمَنَّا الرُّْشدِ إَِلى يَْهدِي، عَجَباا ُقْرآناا سَمِْعنَا إِنَّا َفَقاُلوا
 اللَّهِ عََلى سَفِيهُنَا يَُقولُ انَكَ وََأنَّهُ ،وََلداا وََلا صَاحِبًَة اتَّخَذَ مَا رَبِّنَا جَدُّ تَعَاَلى وََأنَّهُ
 مِنَ رِجَاٌل َكانَ وََأنَّهُ، َكذِباا اللَّهِ عََلى وَاْلجِنُّ اْلإِْنسُ تَُقولَ َلْن َأْن َظنَنَّا وََأنَّا، شََطًطا
 يَْبعَثَ َلْن َأْن ْمَظنَْنتُ َكمَا َظنُّوا وََأنَّهُْم، رَهًَقا َفزَادُوهُْم اْلجِنِّ مِنَ بِرِجَاٍل يَعُوذُونَ اْلإِْنسِ
 نَْقعُدُ ُكنَّا وََأنَّا، وَشُهُباا شَدِيداا حَرَساا مُلًَِْت َفوَجَْدنَاهَا السَّمَاءَ َلمَْسنَا وََأنَّا، َأحَداا اللَّهُ
 [.رَصَداا شِهَاباا َلهُ يَجِْد اْلآنَ يَْستَمِعِ َفمَْن لِلسَّْمعِ مََقاعِدَ مِْنهَا

، يُوَلْد وََلْم يَلِْد َلْم، الصَّمَدُ اللَّهُ ،َأحٌَد اللَّهُ هُوَ ُقْلالرَّحِيِم:  ] بِْسمِ اهللِ الرَّْحمنِ -
 [.َأحٌَد ُكُفواا َلهُ يَُكْن وََلْم

 شَرِّ وَمِْن، خََلقَ مَا شَرِّ مِْن ،اْلَفَلقِ بِرَبِّ َأعُوذُ ٌقْل]بِْسمِ اهللِ الرَّْحمنِ الرَّحِيِم:  -
 [.حَسَدَ إِذَا حَاسٍِد شَرِّ وَمِْن ،اْلعَُقدِ فِي النَّفَّاثَاتِ شَرِّ ْنوَمِ ،وََقبَ إِذَا َغاسٍِق

 ،النَّاسِ إَِلهِ ،النَّاسِ مَلِكِ ،النَّاسِ بِرَبِّ َأعُوذُ ُقْلبِْسمِ اهللِ الرَّْحمنِ الرَّحِيِم: ] -
 [.وَالنَّاسِ اْلجِنَّةِ مِنَ ،النَّاسِ صُدُورِ فِي يُوَْسوِسُ الَّذِي ،اْلخَنَّاسِ اْلوَْسوَاسِ شَرِّ مِْن

 ، يان طويَ ليَطرتين.«البقرة»ةتى خويَندنى سور
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 عَْيٍن ُكّل وَمِْن وَهامَّةِ، شَْيطاٍن ُكلِّ مِْن التَّامَّةِ، اللَّهِ بَِكلِماتِ ُأعِيذَُك»وتين:  -
 .1«المٍَّة

 اللَّهِ عِزَّةِبِ ُأعِيذَُك»ثاشان حةوت جار بَليَ:  ،سيَ جار «اللَّهِ بِْسمِ»وتين:  -
 .2«حاذِرُتُو جِدُتَ ما شَّر مِْن وَُقْدرَتِهِ

 إاِلَّ شِفاءَ ال الشَّافِي، أْنتَ اْشفِ البأسَ، أْذهِبِ النَّاسِ رَبَّ اللَّهُمَّ»وتين:  -
 .1«سََقمًا يُِّادِرُ ال شِفاءا شِفاؤَُك

                                                           
: واحلسلني  احلسلن  يعّوذ سلمو عليه الّله صلى اللَّه رسولُ كان»: قال عباس ابن عن البخاريروى  1

 كلان  أباُكملا  إنَّ: ويقول المٍَّة عَْيٍن ُكّل وَمِْن وَهامَّةِ، شَْيطاٍن ُكلِّ مِْن التَّامَّةِ، اللَّهِ بَِكلِماتِ ُأعِيذُُكما
 .وسلم أمجعني عليهم الّله صلى. وَإْسحاقَ إْسماعِيلَ بِها يُعَوِّذُ

 واجلملع  وغريهلا،  كاحلّيلة  يقتلل  سلمّ  ذات كللّ  وهلي : امليم بتشديد اهلامَّة: العلماء قال: قال النوي
 كعلب  حلديث  ومنله . كاحلشرات يقتل مل وإن احليوان من يدّب ما على اهلواّم يقع وقد: قالوا اهلواّم،
 وهي: امليم بتشديد الالّمة العني وأما. القمل أي «رأسَِك؟ هَوَامُّ أيُْؤذِيَك» عنه الّله رضي عجرة بن
كل داء وآفلة تللم باإلنسلان ملن     « والالمة».اهل وقال ابن حجر: بسوء إليه نظرت ما تُصيب اليت

 جنون أو خبل. اهل من الفتح
 جسده، يف جيده وجعًا وسلم عليه الّله صلى الّله رسول إىل شكا أنه» ،العاص أبي بن عثمان عن 2
 اللَّلهِ  بِْسلمِ : وَُقللْ  جَسَلدَِك،  مِلنْ  يأملُ الَّذِي على يَدََك ضَْع» :وسلم عليه الّله صلى الّله رسول له فقال
 . رواه مسلم« وُأحاذِرُ أجِدُ ما شَّر مِْن وَُقْدرَتِهِ اللَّهِ بِعِزَّةِ أعُوذُ مَرَّاٍت سَْبعَ وَُقْل ثَالثًا،
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 ُكلِّ عََلى وَهُوَ اْلحَْمدُ وََلهُ ْلُكاْلمُ َلهُ شَرِيَك ال وَْحدَهُ اللَّهُ إِالَّ إَِلهَ ال»: تنىو -
 سةد جار لة بةيانياندا.« َقدِيٌر شَْيٍء

* دؤزينةوةى شوييَن سيحرةكة، ئةمةش كاريطةرترين رِيَطةية بؤ 
ثوضةَلكردنةوةى سيحر، وةكو ئةوة واية مادة ثيسةكة بدؤزيتةوة ولةالشة دةري 

 طايةى بةكارهيَناوة.ئةم رِيَ صلى اهلل عليه وسلم، ثةيامبةريش 2بهيَين

 سةبارةت بة ضؤنيَيت دؤزينةوةى، ضةند رِيَطايةك هةية:

، صلى اهلل عليه وسلمثةيامبةريش دوعا وثارِانةوةي بة كولَ، وةك  -
 ئةجناميدا، ئةمةش زؤر بة سودة.

خةوى رِاست، ئةمةش ضةندين جار لة خةَلكمان بينيوة وشويَين سيحرةكةى  -
. ئةمةش يان بةهؤي ئةوةية دوعاي كردوة، يان اهلل ثيشاندراوة ورِاست دةرضوة

 بةزةيي ثيَدا هاتؤتةوة، يان بةهؤي بؤ خوا صوَلحانيةوة بوة...

 ئةو جنؤكةيةي لة الشةيةتي بيَتة قسة وشويَين سيحرةكة بَليَ. -

                                                                                                                                                 
: ويقلول  اليمنلى  بيلده  ميسَلحُ  أهلله  بعل َ  يُعَوِّذُ كان وسلم عليه الّله صلى النيّب أن :عائشة عن 1
 «سَلَقماً  يُِّلادِرُ  ال شِلفاءا  شِلفاؤُكَ  إِالَّ شِفاءَ ال الشَّافِي، أْنتَ اْشفِ البأسَ، أْذهِبِ النَّاسِ بَّرَ اللَّهُمَّ»

 رواه البخاري ومسلم. 
 قاله ابن قيم رمحه اهلل. 2
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 بة هؤي طةرِان وثشكنيين خؤيانةوة بيدؤزنةوة، ئةمةش هةر بوة ودروستة. -

 اري ئةو سيحرة دةربكريَت كة لةالشةداية.بة حيجامة كردن ئاسةو -

ئةمةش لة  .ي مةدينة هةمو بةيانيةكخواردني حةوت خورماي عةجوة* 
هةر دةفةرمويَت:  صلى اهلل عليه وسلمباشرتين دةرمانةكانة وةكو ثةيامبةرى خوا 

خبوات، ئةو رِؤذة نة ذةهر  ي مةدينةحةوت خورماى عةجوةكةسيَك بةيانيان 
 -رِةمحةت بىَ بة–عةبدولعةزيز ئينب باز شيَخ  ناطةيةنيَت. ونةسيحر زياني ثيَ

ئوميَد دةكةم هةر  : ئةطةر خورماي عةجوةي مةدينة دةست نةكةوت،دةفةرمويَت
 ي تر جيَطةى بطريَتةوة.خورمايةك

يحريَك هةر س ،ضارةسةرةكان زؤرن بةطويَرةى نةخؤشةكانيش جؤراوجؤرنزيكر و
يحرةكة كؤمةَليَك ضارةسةرى طشتني بؤ ثيَش س م ئةمانةضارةسةرى خؤى هةية، بةآل

يستى خواى طةورة دةبيَتة شيفاى، خؤ ئةطةر هةست بة كة بةو ،حرةكةيدواى سو
هيض نةكرا ئةوا با ضةند بارة بكريَتةوة، بيَطومان سودي دةبيَت بة ئيزني خواي 

 تةعاال.

انةوةيةك هةمو ئيشيَك وثارِ»لة كؤتايي ئةوة ئةَليَني كة صديق خان وتويةتي: 
كة نةخؤشي ضاك دةكاتةوة ودةرد الدةدا، وبؤ نةخؤشي ودةردةكان سودي دةبيَت 
وثيَي بوتريَ ضاككةرةوة، دروستة سودي ليَ ببينريَ ئةطةر هاتو لة قورئان 
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وسوننةتدا هاتبو، يان لة سةلةيف صاَلحمانةوة هاتبيَت، وبةتالَ بيَت لة ناو 
بي بيَت، ئةطةر وا نةبو ئةوا حةرامة يا ومواصةفاتة شريكيةكان، وبة زماني عةرة

 «شريكة

بيخويَنيَت مةرج نية ئةم زيكرانة كةسيَك ، بكةم شدةمةويَت ئاماذة بؤ ئةوةو
ضارةسةركردني خةَلك، بؤ  يان لةماَلةوة خؤى تةرخان كردوة كة دوكانيَكى داناوة،

ت بيخويَنيَت، بةَلكو هةركةسيَك موسَلمان بيَت وبرِواي بةم زيكرانة هةبيَت دةتوانيَ
 وتا ديندارتر بيَت بيَطومان ضاكرتة.

ة كةسيَك نةهاتولة كؤندا ئةمة نةبوة و بةآلم خؤ تةرخانكردن بؤ ئةم بوارة،
ونةبيَتة  ،دوعا بةسةر خةَلكدا خبويَنيَتبؤ شيفاداني خةَلك، و تةرخان بكات خؤي

 مايةى تةزكيةى نةفسي خؤكردن كة ثةروةردطار نةهي ليَكردوة.

 طةر ئةوةش كرا ئةوا با سنورة شةرعيةكان بثاريَزريَت. خؤ ئة

هةمو موسوَلمانيَك دةتوانيَت ئةم دوعايانة خبويَنيَت بةسةر ئةو كةسةى كة جا 
 دوعاكةى طرياترةشارةزاتر و ثاريَزكارتر بيَت  تا، بةآلم حرى ليَكراوةينةخؤشة يان س



 

 

 162 ba8.org 

 ................................................................              قةآلى ثاري زةر

مَا يَتََقبَّلُ الّلهُ مِنَ إِنَّيَت: ]ضونكة خواى طةورة دةفةرمو ،كاريطةرى زياترةو
 بةم ئايةتةش كؤتايي بة كتيَبةكة ديَنني... ،1 [اْلمُتَّقِنيَ

لة ثةروةردطار دةثارِيَمةوة سةركةوتومان بكات بؤ رِةزامةندي خؤي، بة فةزلَ 
 وكةرةمي خؤي دامةزراومان بكا تا دةطةينةوة بة ليقاي.

تريشمان بة بينراو وبيسراو هةرضي هةقيَكتان بيين لةم بابةتة وبابةتةكاني 
وخويَنراوةوة، ئةوة تةنها فةزَلي خواية وبةس، وهةرضي هةَلة وكةم وكورتيةكتان 
بيين ئةوة لة نةفسي بةدكاري خؤم وشةيتانةوةية، خوا وثةيامبةرةكةى ليَي بةرين، 
رِةمحةتي خواي طةورة لةوةى بة تيَبيين وسةرجنةكاني بابةتةكة دةوَلةمةند دةكات 

  ...واحلمد هلل رب العاملني كورتيةكان بة دياري رِةوانة دةكات.وكةم و
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 22 بةلَطةكان لةسةر بوني سيحر

 27 بةلَطةكان لة قورئاندا

 36 حةقيقةتى سيحر بة بةلَطةى سوننةت

 53 حوكمى سيحركردن
 57 بةلَطةكاني كافري يت ساحري لة قورئان وسوننةتدا

 59 بةلَطةكان لة سوننةتدا
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 بانطةوازمان
)صلي هللا عليه    ِ                                        َ       طةر انةوةية بؤ قورئاني ثريؤز و سوننةتةكاني ثي غةمبةر  -1

                           َ                 َ     َ    ةيشنت و كاركردن ثييان بةو شي وةيةي كة سةلةيف صال ح لي يان     َ و تي ط وسلم(
   َ                         ِ              تي طةيشتوون و لة ذيانياندا ر ةنطي داوةتةوة.

                                                       َ       ثاك كردنةوةي تةواوي ئةو اليةنانة كة ثةيوةسنت بة ذياني موسل مانان  -2
لةسةرجةم دياردةكاني هاوبةشي )الشرك( و جؤرةكاني و ووريا كردنةوةيان لة 

 َ  ِ                                َ   َ               ي كر اي ئةو بريو بؤضوونة ثوضانةي كة تي كةل  بة بريو هؤشيان ترسناكي بيدعة و ت
 )صلي هللا عليه وسلم(               َ                                  َ       بووة هةروةها ثال اوتن و جياكردنةوةي سوننةتةكاني ثي غةمبةر 

(ة بي بنةمايانةي كة ئاييين ثاكي موضوع     َ         و هةل  بةسرتاو ) )ضعيف(     ِ        لةو ر يوايةتة 
      َ           َ        يي ثي ش كةوتين موسل مانان .                                          ِئيسالميان لةكةدار كردووة و بوونةتة ثةرض لةر 

                 َ                      ِ                     ثةروةردةكردني موسل مانانة لةسةر ئايينة ر استةقينةكةيان و بانط  -3
                  َ                    ِ                                    كردنيانة بؤ كار ثي كردني و جوانكردن و ر ازاندنةوة )التحلي( يان بةتةواوي ئةو 
 ِ                           ِ                            َ         ر ةوشت و ئاكارة بةرزانةي كة ر ةزامةندي خوايان ثي بةدةست دي  و مايةي 

               ِ     ي دونياو دوا ر ؤذن .بةختةوةري و سةرفراز

                          ِ                           َ  زيندوو كردنةوةي بريو هؤشي ر ةسةن و دروسيت ئيسالميية لة ذي ر  -4
 ِ                                ِ َ      َ    َ                           ر ؤشنايي قورئان و سوننةتدا لةسةر ر ي  و شوي ين ثي شيناني ضاكي ئةم ئةم ئوممةتة 
              َ              ِ                                         ئيسالميية لةطةل  البردن و بنةبر  كردني هةموو جؤرة دةمارطريييةكي مةزهةبي و 
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                       َ                         ي ثارضة ثارضة كردني موسل مانان و دوور خستنةوةيان حزبي كة بوونةتة ماية
                             ِ    ِ                     ِ             لةيةكرتي و كؤسث و تةطةرةن لةر يي ر ةنط دانةوةي برايةتي ر ةسةني ئيسالمي.

داناني ضارةسةري ئيسالميانة بؤ تةواوي ئةو طريو طرفتة هاوضةرخانةي كة لة  -5
   ِ َ      ِ      ر ر ي بازي ر ةسةني              َ                             َ                 ئارادان وةهةول دانة بؤ دةستة بةركردني ذياني كي ئيسالميانة لةسة

         َ      ِ َ        ( و هاوةل ة بةر ي زةكاني .صلي هللا عليه وسلم)  َ       ثي غةمبةر 


