
     ةينى(ــاري هــاونيشاني )وتـــن 

 

 جادوو له روانگهى شهريعهتهوە وسيحر
 

پ و بێ شەرعیانەی لەناو کۆمەڵگە هەیەو خەڵکانێک کوێرانە پەنای بۆ دەبەن اریەکێ لەو دیاردەو کارە خ
بابەتی سیحرو جادووە، کە بەداخەوە خەریکە تەشە دەکات و دەبێتە مەترسی و هەڕەشە لەسەر کۆمەڵگەی 

 کوردی.
و سیحر ێایەتى پێوە دەناڵێنڤایەتى كە سەردەمانێكە مرۆڤوى مرۆوگەورەترین نەخۆشى و عیلەتەكانى مێژ

  .لە نێو كۆمەڵگدا هەیەو خۆڵکردن بەچاوی خەڵک توو فێڵ و تێكدان و نارەوایى ركە بە ف ،جادوو كردنە
و بگرە سزای توندیش بۆ بکەرانی رام كراوەەحئەو دیاردەیە بە پێی شەریعەت و دەقی قورئان و فەرموودە 

  دیاری کراوەو مەترسی لەسەر خودی ئیمانی مرۆڤەکانیش هەیە.
َن الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب ) :خوای گەروە دەفەرموێ ٌق لَِّما َمَعُهْم َنَبَذ َفِريٌق مِّ ْن ِعنِد ّللّاِ ُمَصدِّ ا َجاءُهْم َرُسولٌ مِّ َولَمَّ

ُهْم الَ َيْعلَُمونَ  َياِطيُن َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن َومَ  ،ِكَتاَب ّللّاِ َوَراء ُظُهوِرِهْم َكأَنَّ َبُعوْا َما َتْتلُوْا الشَّ ا َكَفَر ُسلَْيَماُن َولَِكنَّ َواتَّ
ْياِطيَن َكَفُروْا يُ  ْحرَ الشَّ اَس السِّ  .98البقرة:( …َعلُِّموَن النَّ

ا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول ّللا وما اجتنبو) :ەروەها پێغەمبەر )درودی خوای لەسەر بێت( دەفەرموێه
هن؟ قال: الشرك باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حرم ّللا إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي 

 متفق علیە. (يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات
دەرچوون و تاوانێکی گەورەیە، ئەوانەی بەو کارە هەڵدەستن ستەم و کەسی ساحرو کاری سیحرکردن 

 دەکەن و  دەکەن و خۆیان دەخەنە بازنەی تاوانێکی گەورەو کارێکی یەکجار ناڕەواپێچەوانەی شەرع رەفتار 
َولَبِْئَس َما َشَرْوْا بِِه أَنفَُسُهْم لَْو َكاُنوْا ) :، هەروەک دەفەرموێی تێدایەتەنانەت توڕەبوونی خوای گەروە

 .201البقرة: (َيْعلَُمونَ 
ثالثة ) :دەفەرموێ (وای لەسەر بێتهەر لەبارەی مەترسی و گەورەی ئەو تاوانە پێغەمبەر )درودی خ

ليس منا من  ) :لە فەرمودەیەکی تر هاتووە .(خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحريدخلون الجنة: مدمن ال
 (.تطير أو تطير له، أو تكهن له، أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد

ە، هەروەک رامەحو گەرمکردنی بازاڕی جادوو فێربوونى سیحرکۆکن لەسەر ئەوەی زانایان هەموو بۆیە 
صلى هللا علیە -وعمل السحر حرام، وهو من الكبائر باإلجماع، وقد عده النبي " :ئیمامی نەوەوی دەفەرموێت

 ." من السبع الموبقات وتعلمە وتعلیمە حرام، فإن تضمن ما یقتضي الكفر كفر -سلموآلە و
ساحر، ونص بعضهم على كفره لقولە اتفق السلف على وجوب قتل ال ": دەڵێتصاص وە ئەبوبەکری جە

 ."على محمد: " من أتى كاهًنا أو عّراًفا أو ساحًرا فصدقە بما یقول فقد كفر بما أنزل (صلى هللا علیە وسلم)
افا فسأله عن شيء لم تقبل له صالة أربعين ليلة): هەروەها هاتووە هەندێ لەزانایان  حمد.رواه أ (من أتى عرَّ

ماَ، وإن سألە وصدقە بما یقول فهو إن من یأت كاهنا فیسألە وإن لم یصدقە لم تقبل لە صالة أربعین یو: دەڵێن
إن الذین یذهبون إلى السحرة والكهان  ".صلى هللا علیە وسلم-داخل في حدیث: " فقد كفر بما أنزل على محمد 

والمشعوذین وأصحاب الدجل یرجون نفعهم أو یطلبون الشفاء من أمراضهم إنما یزدادون سوًءا وإثماً ولو 
. وأنى لهم النفع سبهم أن ما نفع البدن أفسد الدین، وذلك هو الخسران المبین.حصل نفع في ظنهم أو وهمهم، فح

اِحُر َحْيُث أََتى: )وهللا یقول  .98طـە:(  َواَل ُيْفلُِح السَّ
زۆربەیان ئیمانیان الوازەو نەشارەزان لە ئیسالم و دڵڕەق  ،ئەوانەی روو لەو کارانە دەکەن و بڕوای پێ دێنن

ین و دەیانەوێ خۆیان بە شتێک بخەڵەتێنن کە نەفعی د ،ین و گوێ بە گوناه و تاوان نادەن وو نالەباری دەرون
 و نەکاری سیحرکردن رێگە پێدراوە، نە پەنا بردن بۆ الی فاڵچی و ساحیران.دونیای تێدا نیە

هەوڵی ان وبە هەمو تاوانە گەروەو مەترسیدارەوەوە لەم ێتكەو رودوو  دەبێت كۆمەڵگا وشیار بێتبۆیە 
ەن ، چونکە خەریکە کەسانێک بە ناوی دین تیجارەت بەو شتەوە دەکەیندجادوو ب ى سیحروەى دیاردکردنڕبنب

ئامێز بەسەر شیرازەی تاک و  دەیان کێشەی کۆمەاڵیەتی و هەڕەشە ،و ەنخشتە دەبو موسڵمانی ساویلکە لە
انان دەگەیێنن، کەواتە عەی ئیسالم و موسڵمن زیان بە سومگەورەتری بەناوی دین ت دەکەن،دروسخێزانەوە 

 نەک چارەسەر نیە، بەڵکو زۆریش مەترسیدارو تاوانێکی گەورەو حەرامە.
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