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پێشكەشە بە:
هەموو ئەوانەی بە هەستێكی
ئایینیو ن��ەت��ەوەی��ی ل��ە پێناو
ێ
پ����ارێ����زگ����اری ژی���ن���گ���ە ت� 
دەك��ۆش �نو هەمیشە شەیدای
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بەناوی خوای گەورەو میهرەبان
هەمووان دەزانین كە بابەتی ژینگەو ژینگەپارێزی یەكێكە لەو
بابەتە هەستیارو گرنگانەی پەیوەستە بە ژیانی هەموو الیەكمانەوە،
ێ بدەین.
چونكە ژینگە ژیانەو پێویستە هەموومان بایەخو گرنگی پ 
ئەو پێویستیە وەنەبێ تەنها لەڕووی وەزیفەیەكی دونیاییەوە سەیر
ێ مرۆڤ بایەخ بەو
بكرێ ،بەڵكو ئەركێكی ئایینی گرنگە ،كە دەب 
الیەنە بداتو ،بەردەوام كاریشی لەپێناو ئەنجام بدات.
لە ئایینی پیرۆزی ئیسالم چەندین دەقی گرنگو پەیوەست بە
ژینگەوە هەن ،كە ئاماژەی زیندوون لە هۆشیاركردنەوەی تاكەكانی
كۆمەڵگە لەهەمبەر ئەو پرسەو ،لەهەمان كات رێنمایی گرنگن بۆ
هەڵسوكەوت كردن لەگەڵ كەرەستەكانی ژینگەیی لە ژیاندا.
ێ لە ئامانجو هەنگاوەكانمان
ئێمە وەك��و یەكێتی زانایان یەك 
بایەخدان بووە ،بە هۆشیاركردنەوەی خەڵك لەبارەی ژینگەپارێزییەوە،
چونكە هەست بەوە دەكەین ،كە ژینگەی تەندروست كاریگەری
ئیجابی بۆ هەموومان هەیەو ،بەپێچەوانەشەوە تێكچوونی ژینگە
كاریگەری نەرێنی بۆ هەمووان لێ دەكەوێـتەوە.
زانایانی ئایینی ب��ەردەوام لە رێی وتارو ئامۆژگاریەكانیانەوە،
هەوڵی ئەوەیان داوە ،كە تاك هۆشیار بێت لەمەڕ ئەو پرسە ،لەبەر
ئەوەی پرسێكی ئایینیو مرۆییو نەتەوەییە.
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ئەو نامیلكەیە هەوڵێكی پوختەكراوی پرسی ژینگەیە لە روانگەی
ئیسالمەوە ،كە بەڕێز (مەال عەبدوڵاڵ شێركاوەیی) نووسیویەتیو،
كۆمەڵێك ئاماژەو ئامۆژگاری بۆ تاك سەبارەت بە ژینگەپارێزی
تێدایە.
هیوادرین ببێتە الیەنێكی یارمەتیدەر لە هۆشیاری ژینگەییو،
مایەی سوود بۆ هەموو الیەك.
مەكتەبی تەنفیزی
یەكێتی زانایانی ئایینی ئیسالمی
كوردستان
2012/12/26
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بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان
پێشەكی:
سوپاسو ستایش بۆ خوای گەورە ،درودو سەالم لەسەر گیانی
پ��اكو بێگەردی پێشەوای مرۆڤایەتی حەزرەتی محمد (درودی
خوای لەسەر بێت) ،وە لەسەر یارو ی��اوەرانو ئۆمەتی ئیسالم تا
رۆژی دوایی.
دیارە یەكێ لەو بابەتانەی ،كە ئایینی پیرۆزی ئیسالم بایەخی
زۆری پێداوە بابەتی (ژینگە)یە ،لە قوڕئانی پیرۆزیش موشتەقاتی
وشەی (البیئە) هاتووە ،وێڕای ئەوەی بە شێوەیەكی ناڕاستەخۆ
زۆرێك لە دەققە قوڕئانیەكانو فەرموودەكانی پێغەمبەرمان (درودی
خوای لەسەر بێت) ئاماژەی گرنگو زۆریان سەبارەت بە پرسی
ژینگە لەخۆ گرتووە ،هەر بۆیەش پەیامی ئیسالم بۆ ئێمەی مرۆڤ
س��ەب��ارەت بە ژینگەو ژینگەپارێزی داخ��وازی��ەك��ی هەمیشەییو
بەردەوامی ژیانە ،چونكە بوونی ژینگەیەكی تەندروست هێمایە بۆ
ژیانێكی لەبارو ئاسایی ،بە پێچەوانەشەوە نالەباریو ناسەقامگیریو
مەینەتی سەر هەڵدەدات.
سااڵنە بە مەبەستی بەرز ڕاگرتنی رۆژی ژینگە (یوم البیئە)
چەندین ئاهەنگو چاالكی ج��ۆراوج��ۆر بەڕێوە دەچ �نو زۆرب��ەی
واڵتانیش بەتایبەتی خۆرئاوا شانازی بەو رۆژەوە دەكەن ،سەرەڕای
ئەوەی ژینگەی زۆرێك لە واڵتان لە قەیرانو كێشەی گەورە دایەو،
هەر ئەوەشە وای كردووە ،كە پرسی ژینگەو چۆنیەتی پارێزگاری
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لێكردنی ببێتە بابەتێكی جیهانیو قسەو باسو نووسینی زۆری
لەبارەوە بكرێ.
لە كوردستانیش كەمو زۆر قسە لەسەر ئەو پرسە دەكرێ ،وە لێ
پێم وایە هێشتا ماویەتی هۆشیاریەكی لەئاست پێویست سەبارەت
بەشێوازەكانی هەڵسوكەوت بەرامبەر ژینگە دروست ببێ ،لەبەر
ئ��ەوەی زۆر جار دەرك ب��ەوە دەك��رێ ،كە گیانی هەست ك��ردن بە
بەرپرسیارێتی لە ئاستی پێویست نیەو ،خەڵك بەچاوی پارێزگاریو
پاراستن سەیری ژینگە ناكات ،ئەمەش خاڵێكی ترسناكە لەسەر
رەوشی ژینگەییو ئایندەی سروشتو ژیانی ئێمەی مرۆڤ لەسەر
زەویەوە.
بۆیە ئەركە هەموومان هەوڵی زیاتر بدەین لەو بوارەوە ،بۆ ئەوەی
بتوانین خزمەتی جوانترو باشتر بە ژینگەی كوردستان بكەین ،كە
ماڵی گەورەی هەمووانەو ،هەر یەكەمان لەئاست پێگەی خۆی
ئەركی لەسەر شانە.
گرنگە ئەو بابەتە بایەخی پێ بدرێو خەڵك دركی ئەو راستیە
بكات ،كە پارێزگاری كردنی ژینگە ،لە یەك كاتدا ئەركێكی
ئایینیو نەتەوەییو مرۆییە.
بۆ ئەو مەبەستەو پتری هۆشیاركردنەوەی كۆمەڵگە لەو بارەوە،
ئەو نووسینە هەوڵێكی هاریكارو هەنگاوێكی یارمەتیدەرە ،كە لە
روانگەی ئیسالمەوە ،هەڵسەنگاندێك بۆ بابەتی ژینگە دەكاتو،
ێ بەشێكی ئەو ئایەتو فەرموودانە بخاتە روو ،كە هانی
دەی��ەو 
مرۆڤ دەدەن پارێزگاری لە ژینگە بكاو خۆی لە بەرامبەر ئەو
پرسە بە بەرپرسیار بزانێ.

9

ژینگەپارێزی لە روانگەی ئیسالمەوە

هیوام وایە خوای گەورە ئەو كەمە نووسینە بخاتە تای تەرازووی
چاكەكانمو ،ئێوەی خوێنەریش لە هەڵەو كەمزانیو كەموكوڕیەكانم
ببورن ،بێگومان هیچ شتێكیش بێ كەمو كوڕی نیەو ،تەواوێتی
تەنها الیەق بەخوایە...
مەال عەبدوڵاڵ شێركاوەیی
2012/11/15
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ئیسالمو ژینگە

ئیسالم وەك ئایینێكی درێ��ژە پێدەری پەیامەكانی ئاسمان بە
زەویو تەواوكەری ئایینەكانی پێشتر ،هەروا وەك مەنهەجو دەستوورو
شەریعەتێكی تێرو تەواو و گونجاو بۆ هەموو س��ەردەمو شوێنێك،
شتێكی وای نەهێشتۆتەوە قسەی لەسەر نەكردبێو چوارچێوەی بۆ
دانەنابێ.
لەالیەكی ترەوە ئیسالم لەكۆی پەیامو ناواخنیەوە خۆی لە چەند
بەشێكی سەرەكی دەبینێتـەوە لەوانە (بیروباوەڕ ،خواپەرستیەكان،
رەوشتو بەها مرۆییەكان _ ئەخالق) بیرو باوەڕیش بۆ ئەوەیە كە
مرۆڤ بڕوای بەخواو پێغەمبەرو پەرتووكە ئاسمانیەكانو زیندوو
ب��وون��ەوەو رۆژی دوای���یو ق��ەزاو ق��ەدەر هێنا ،ئ��ەوە ئامادەیی بۆ
بەجێهێنانی خواپەرستیەكانی تێدا دروست ببێ ،لە نوێژو رۆژوو
حەجو زەكات...هتد.
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ێ لە دەرهاوێشتەو ئامانجە سەرەكیەكانی بەندایەتی بۆ
وە یەك 
ێ رەفتارو
خواو ئەنجامدانی خواپەرستیەكان ئەوەیە ،كە مرۆڤ بتوان 
رەوشتو هەڵسوكەوتەكانی خۆی باش بكاو ،بە شێوەیەكی جوانو
ئاساییو رێكو پێكەوە مامەڵە لەگەڵ دەوروبەری بنوێنێ.
چونكە ه��ەر خ��ودی ئ��ەو شەریعەتە ئامانجیەتی لە پەرێزی
پراكتیكیدا ،جۆری پەیوەندی تاك بە خودی خۆی ،تاك لەگەڵ
خوا ،تاك بەرامبەر دەوروبەر چاكو باش بكات.
بێگومان ئ��ەوەی دەوری مرۆڤیشی داوە بە مانا گشتیەكەی
بریتیە لەو پێكهاتە سروشتیەی پێی دەگوترێ ژینگە.
چونكە ژینگە هەموو ئەو شتانە دەگرێتەوە ،كە لە دەوروبەرمان
بوونیان هەیەو كاریان تێدەكەینو كارمان تێدەكەن ،ئەم كارتێكردنەش
دەبێت بەشێوەیەكی هاوسەنگو ئاسایی بێت ،ئەگەر بەهۆی هەر
هۆكارێك ئەو هاوسەنگییە تێك چوو ،ئەوا جۆرە السەنگییەك لەنێوان
م��رۆڤو ژینگە ڕوودەدات ،ئەویش بریتییە لە تێكچوونی باری
ئاساییو پیس بوونی ژینگە..
ئیسالم لەگەڵ ئەو السەنگیو پیسكردنەی ژینگە دانیە ،چونكە
كاریگەری خراپ دەنێتەوەو مەترسی زۆریشی بەدواوە دێت ،ئەمەش
لەگەڵ كرۆكی ئەو پەیامە یەك ناگرێتەوە ،كە خوای گەورە لە رێی
ێ ژیانو ژیارو كیانو كۆمەڵگەو مرۆڤو ماڵەكان
ئیسالمەوە دەیەو 
ئاسوودەو بەختەوەر بنو لەسەر بنەمای پاكو دوور لە كاری تێكدەرانە
هەنگاو بنێ.
ئایینی پیرۆزی ئیسالم سەرەڕای تێكڕای ئەو ئامانجانەی لە
پێناوی هاتووە ،دوو ئامانجی هەرە سەرەكیو ئاشكرای ئەوەیە،
كە فەرمان بە چاكە دەكا ،بە شێوەیەك هەرچیەك لە بەرژەوەندی
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مرۆڤ و ژیان بێت پێی باشەو داواش دەكات كە مرۆڤەكان هەمیشە
خەمخۆری هەنگاوی چاكەو چاكەكاری بن ،هەروەها قەدەغەی
هەموو شتێكی خراپو نابەجێی كردووە ،بۆ ئەوەی مرۆڤ نەبێتە
ئامرازی شەڕو تێكدانو نانەوەی ئاشووبو شڵەژانی ژینگەییەوە.
یەكێ لەو شتانەی كە فەرمانی پارێزگاری لێ كردنی داوە
ێ تەنها رەچاوی الیەنێكی كردبێ،
ژینگەیە ،ئەو پارێزگاریەش وەنەب 
بەڵكو لە پێناو بەرژەوەندی تاكو كۆمەڵگە بایەخی بەو بابەتە داوە.
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قوڕئانو ژینگە

ئەگەر هەر یەك لە ئێمە سەرنج بدات لە زۆرێك لە ئایەتەكانی
قوڕئانی پیرۆز ،دەبینین خوای گەورە ئەو سروشتەی لە خزمەتی
ئادەمیزاد خولقاندووە ،زۆربەی زۆری شتەكانیشی دەستەبەری بەر
دەستی مرۆڤ كردووە بەتایبەت ئەو ئایەتانەی كە خوای گەورە
دەف��ەرم��وێ( :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ)( ، )1وات��ە :هەرچی لە ئاسمانەكانو زەوی��دا
هەیە بۆ ئێوەی رام هێناوە ،بۆ خزمەتگوزاری ئێوە فەراهەمی
هێناوە ،هەموویشی تێكڕا بەخششن لەالیەن ئەو زاتەوە ،بەڕاستی
ئا لەو بەخششو دیاردانەدا بەڵگەو نیشانەی زۆرهەن بۆ كەسانێك
 1الجاثية13 :

16

ژینگەپارێزی لە روانگەی ئیسالمەوە

كە بیربكەنەوەو تێفكرن .یان دەفەرموێ( :ﯙ ﯚﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ)( ،)1واتە :مااڵتی دروستكردووە

بۆ خزمەتی ئێوە( ،لە خوریو موو پێستیان جۆرەها پۆشاكو رایەإل
ێ دەبەخشێت(لە سەرماو سۆڵەدا)،
دروست دەكەن) كە گەرمیتان پ 
ێ وەردەگرن لە شیرو گۆشتەكەشی
هەروەها جۆرەها سوودی تری ل 
دەخۆن.
دەفەرموێ( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ)( ،)2واتە :هەروەها چەندەها جۆری ئەسپو ماینو هێسترو
گوێدرێژی بۆ بەدیهێناون تا بۆ سواریو گواستنەوە بەكاری بهێنن،
سەرەڕای دیمەنی قەشەنگیان شتی تریش دروست دەكات كە ئێستە
ئێوە نایزانن
یاخود دەفەرموێ( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ)( ،)3واتە :پەروەردگار ئەو زاتەیە كە لە ئاسمانەوە

بارانتان بۆ دەبارێنێت كە لێی دەخۆنەوە ،هەروەها تێكەڵ بە جۆرەها
شەربەتو شلەمەنیش دەیخۆنەوەو دەبێتە هۆی روانو گەشەكردنی
درەختو گژوگیاو مااڵتی تیادا دەلەوەڕێنن .هەر بەو بارانە خوای
ێ لەگەڵ
گەورە جۆرەها كشتوكاڵ دەهێنێتە بەرهەم بۆتان ،هاوڕ 
زەیتونو خورماو جۆرەها ترێ ،لە هەموو جۆرە بەروبوومێكیش،
بەڕاستی ئا لەوەدا بەڵگەو نیشانەی تەواو هەیە بۆ كەسانێك كە
 1النحل5 :
 2النحل8 :
 3النحل11_10 :
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بیربكەنەوە.
هەروا دەفەرموێ( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)( ،)1واتە :هەروەها شتی زۆرو
جۆراو جۆرو هەمەڕەنگی لە زەویدا بۆ بەدیهێناون ،كە بەڕاستی ئا
لەوەشدا بەڵگە هەیە بۆ كەسانێك كە یاداوەری وەردەگرن.
یان دەفەرموێ( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)( ،)2وات���ە :ه��ەر ئەو

ێ بخۆن ،تا
زاتەیە كە دەریای بۆ بار هێناون تا گۆشتی تەڕو تازەی ل 
لە ناویدا جۆرەها گەوهەرو مرواری دەربهێننو لە دەستو ملی بكەن،
هەروەها كەشتیەكان دەبینیت دەریا لەت دەكەن ،تا فەزڵو بەخششی
تری پەروەردگار بەدەست بهێنن ،بۆ ئەوەی سوپاسگوزاریش بكەن.
ئەم ئاماژە قورئانیە ،هێمایەكی گرنگە لە هۆشیار كردنەوەی
ئێمە بەرامبەر ژینگە ،چونكە هەموو ئەو شتانەی خوای گەورە
باسی لێوە ك��ردووەو بۆ ئێمەی فەراهەم هێناوە ،ئەو شتانەن كە
مامەڵەیان لەگەڵ دەكەینو لەدەروبەرمانن.
دروست كردنی ئەوەی لە نێوان ئاسمانو زەوی دایە بۆ خزمەتی
مرۆڤو ،خواردنی بەرهەمەكانی زەویو ،بەكارهێنانی كەرەستەو
هۆیەكانی گواستنەوەی ئاسمانیو دەریاییو زەمینی ،كە ئادەمیزاد
پەی پێ ب��ردووەو پەی پێدەبات ،بەشێكی گرنگی كۆڵەگەكانی
ژینگەیی مرۆیین ،چونكە ئادەمیزاد خۆیو زانیاریو زانستەكەیو
كەرەستە خاوەكان ،هەر هەمووی بەخششی خوای بەدیهێنەری تواناو
 1النحل13 :
 2النحل14 :

18

ژینگەپارێزی لە روانگەی ئیسالمەوە

زانایە.
لەگەڵ باسكردنی ئەو جۆرە شتانە ،خوای گ��ەورە هەر لەناو
ئەو دەققانەو كۆتای ئایەتەكان دەفەرموێ( :ﮖ ﮗ..
ﯘ ﯙ ..ﯮ ﯯ) ئ��ەوەش ئاماژەیەكی
گرنگە ،ب��ەوەی بیر لە دەوروب��ەرم��ان بكەینەوەو بزانین ئەو هۆو
كەرەستانە بۆ خزمەتی ئێمەن ،وە ی��ادی ئ��ەو نیعمەتە خواییانە
بكەینەوەو لەبەرچاویان بگرین ،لەگەڵ ئەوەش ستایشی خوای بااڵ
دەست بكەین ،كە ئەو هەموو خەاڵتەی پێ بەخشیوین.
بێگومان هەموو ئەوانەش بەوە دەبن ،كە پارێزگاری راستەقینەی
ژینگەی خۆمان بین ،چونكە هەر هەنگاوو رەفتارو هەڵسوكەوتێك
ببێتە هۆی تێكدانو شێواندنی ئەو راستیە ،ئەو كاتە دەكرێ بڵێین:
ئەوە ئێمەین هۆكاری تێكدانو پیس ب��وونو شێواندنی ژینگەین،
ئ��ەوە ئێمەین بە ئەنجامدانی ت��اوانو سەرپێچی یاساییو كاری
تێكدەرانەو نەپاراستنی سامانە سروشتیەكانو زێدەڕۆییو فرێدانی
پاشماوەكانو پیسكردنی دەوروبەری خۆمانو هەست نەكردن بە گیانی
بەرپرسیارێتی ،مەترسی بۆ سەر ژینگەو ئاوو هەواو خۆراك...هتد،
دروست دەكەین.
لەبەر ئەوەشە خوای گ��ەورە تێكچوونی باری ئاسایی ژینگە
دەگەڕێنێتەوە ب��ۆ م��رۆڤ��ەك��انو دەف��ەرم��وێ( :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ )(،)1
واتە :تاوانو خراپە دەركەوتووەو هەموو سەر زەویو دەریاكانیشی
گرتۆتەوە ،بەهۆی ئەو ت��اوانو گوناهانەوە كە خەڵكی دەستیان
 1الروم41 :
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داوەتێ ،سەرئەنجام دەبێت تااڵوی هەندێك لە كردەوەكانیان بچێژن
(كە بەرپابوونی كارەساتە سروشتیەكانە) بۆ ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ
رێبازی پاكی خواناسی.
ئەو جۆرە فەسادەی خوای گەورە باسی لێوە كردووە ،هەموو ئەو
تاوانو كارو هەنگاو و رەفتارو هەڵسوكەوتێكی ناشیاو دەگرێتەوە،
لەبەر ئەوە لە چەندین دەقی قوڕئانو سوننەت ئاماژە بۆ ئەوە كراوە،
كە ئەركی مرۆڤەكانە پارێزگاری لەو ژینگەیە بكەن ،كە تێیدا ژیان
بەسەر دەبەنو پێویستە قەدری بزانن ،چونكە ئەركی مرۆڤ لەسەر
ئەو زەویە ئاوەدان كردنەوەیە ،نەك وێران كردنو تێكدانو شێواندنی،
هەر وەك خوای گ��ەورە دەفەرموێ( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ)( ،)1واتە :ئەو خوایە بەرپای كردوون لە زەویداو داوای لێكردوون
ك ە ئاوەدانی بكەنەوە.
بەپێی زۆرێك لە دەقەكانیش دەگەینە ئەو راستیە ،كە وەك چۆن
م��رۆڤ پێویستی بە پ��اكو خاوێنی خۆی هەیە ،تا تەندروستی
نەكەوێتە مەترسیو تووشی نەخۆشیو شێواوی نەیێت ،بەهەمان
شێوە داخوازیشی لە مرۆڤ ئەوەیە ،كە ژینگەی خۆی پاكو ڕێكو
خاوێن ڕابگرێو پارێزگاری لێ بكا ،بۆ ئەوەی لە كەشێكی ئاساییو
تەندروستەوە ژیان بگوزەرێننو ،لە ناهەمواریو كاری تێكدەریو نا
ئارامیو پشێویەوە دوور بن.

 1هود61 :
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ژینگەپارێزی ئەركە

ژینگە وێڕای ئەوەی لە ڕووی واتاییەوە چەمكێكی فراوانەو
زۆر شت هەڵدەگرێ ،بەاڵم ئەوەی زۆرتر باسی لێوە دەكرێ ژینگەی
سرشتیو ژینگەی مرۆڤایەتیە ،كە لە بنەڕەتەوە تەواوكەری یەكترنو
شیكارو لێكدانەوەی زۆریشیان دەوێ ،ئەوەی مەبەستە تێڕوانینی
ێ تاكەكان هۆشیار بنو بە ئەركی
ئیسالمە لەو بارەوە ،كە دەخواز 
سەر شانیان هەڵبستن ،بۆ خزمەت گەیاندنو بەجێ هێنانی بنەما
ئەخالقیە مرۆییەكان لەسەر زەویدا.
شەریعەتی ئیسالم كاركردنو گرتنە ئەستۆی ئەركی پارێزگاری
ژینگەو ئاوەدانكردنەوەو گەشەپێدانی ،بە بەشێك لە ئەخالقو ئیمانی
مرۆڤ دادەنێت ،بە پێچەوانەوە هەر ئاكارو هەنگاوێك ،یان هەر
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كەسێك زیان بە ژینگە بگەیەنێ ئیسالم ڕەتی دەكاتەوەو ئەو جۆرە
كەسانەش بە تێكدەر(مفسد) ناو دەب��ات ،بۆیەش ئیسالم بە دوو
یاسای سەرەكی تێڕوانینی خۆی سەبارەت بە ژینگە دیار دەكات
كە بریتین:
یەكەم :پارێزگاری كردن لە ژینگە (الحفاظ على البيئة).
دووەم :نەشێواندنو تێك ن��ەدان��ی ژینگە (ع��دم إفساد البيئة
وتخريبها).
ئەو دوو هێڵە گشتیە یاسای جوانن لەمەڕ بایەخی ئیسالم بە
ژینگەو چۆنیەتی پاراستنی ،لەو چوارچێوەشدا پارێزگاری كردن
لە ژینگە بە ئەركی هەر تاكێك دادەنێتو ،هانی مرۆڤ دەدات
بۆ ئەنجامدانی كاری چاكەو ئاوەدانكردنەوەو گەشەپێدانی ژینگە،
لەبەر ئەوەی یەكێك لە ئامانجەكانی جێنشین بوونی مرۆڤ لە
سەر زەوی چاودێری كردنی ژینگەو ،پەیامی چاكەخوازیو ئاوەدان
كردنەوەیەتی.
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خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزدا هۆشیاری دەداتە مرۆڤ ،بەوەی
ێ
كە فەسادو كاری تێكدەرانەو شێواندنی ژینگە بە هەموو جۆر 
ێ ژینگەیەك كە خوا بۆ مرۆڤی فەراهەم هێنا
قەدەغەیەو ،ناكر 
ێ بۆ ژیانو پێكانی ئامانجو جموجۆڵو چاالكی
بێ ،گونجاویش ب 
مرۆیی ،بەرەو وێرانیو تەنگەژە ببرێت ,هەروەك دەفەرموێ( :ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ)( ،)1وات��ە :ت��ۆوی فەسادو تاوانباریو گوناه لە زەوی��دا

مەچێنن دوای چاكساز بوونی ،ئەوانە چاكترە بۆتان ئەگەر ئێوە
باوەڕدارن.
ێ مرۆڤ ئامادەی خراپەو ئ��اژاوەو وێرانكردنی
بەو پێیە ناكر 
ژینگە بێت ،چونكە قوڕئان هەڵوێستی خوامان بەرامبەر بەو كەسانە
بۆ ڕوون دەكاتەوەو دەفەرموێ( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ)( ،)2نەكەیت هەوڵی فەسادو گوناهو تاوان بدەی لە زەویدا،
چونكە بەڕاستی خوا ئەو كەسانەی خۆش ناوێت ت��ۆوی خراپە
دەچێنن.
بەو پێیە بێت ،ئەو كەسەی ژینگە نەپارێزی ،ئەوەی رەچاوی
ێ
بنەما سەرەكیەكانی پارێزگاری ژینگەی نەكا ،ئەوەی بەهەر هۆی 
لە هۆیەكان ببێتە هۆكاری دروس��ت بوونی مەترسی ژینگەیی،
ئەوەی پاكو خاوێنیو ،سروشتی جوانی ئاو و ،پاكی هەواو ،سیمای
دارستانو گژوگیا نەپارێزێ ،ئەوە نەك خۆشەویستی خوای گەورە
نیە ،بەڵكو خوای پەروەردگار لێشی ڕازی نابێتو ،سەرەنجام تووشی
لێپێچینەوەش دێت.
 1األعراف56 :
 2القصص77 :
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زیان گەیاندن بە ژینگە دروست نیە
ئەگەر بەشێكی ئایین بریتی بێت لە ئەخالقو رەوشت بەرزی،
ئەوە بە هەموو پێوەرەكان زیان گەیاندن بە خۆمانو دەروبەرو ژینگە،
یەكێكە لەو خەسڵەتانەی ناچێتە خانەی ئەخالقەوە ،چونكە ئیسالم
چ��اودێ��ریو پاراستنی ژینگەی بەستۆتەوە بە رەوش��ت ب��ەرزیو
هۆشیاری سلوكیو ئەخالقیەوە.
ێ لە فەرمودە پڕ نورەكانی حەزرەت ،كە زانایان بە بنەمای
یەك 
زۆرێك لە یاسا فیقهیەكان هەژماریان ك��ردووە ،بریتیە لەوەی كە
دەفەرموێ( :الَ َض � َر َر َوالَ ِض� �رَارَ)( ،)1بە پێی ئەو فەرمودەو یاسا
شەرعیو فیقهیە ،هەموو شێوەكانی زیانگەیاندن قەدەغەكراو و
حەرامە ،واتە نەدروستە زیان لەخۆت بدەی ،نە دروستیشە زیان بە
دەوروبەرو غەیری خۆت بگەیەنی.
ێ
زانایانی ئەخالقناسی وێڕای ئەوەی بابەتی ژینگەیان بە یەك 
لە نیشانەكانی خوداناسی داناوە ،لەهەمان كات بە پێویستیان داناوە
كە شوكرانە بژێری خ��وای لەسەر بكرێ ،چونكە بیركردنەوە لە
سروشتو ژینگە مرۆڤ دەگەیەنێتە ئەو راستیە ،كە ئەم بونەوەرە
دروستكەرێكی هەیە ،كە ئەم ژینگەیەی فەراهەم كردووە.
لەبەر ئەوەشە لە كاتی خۆشیو نەخۆشیا ،مەسەلەی ژینگە
بەستراوەتەوە بەم بنەما شەرعیە ،كە زی��ان لە خ��ۆتو دەروب��ەرت
نەدەیت ،لەگەڵ ئەوەش ئیسالم سزای داناوە بۆ سەرپێچی كەرانی
ژینگەو تێكدەرانی.
 1سنن ابن ماجة :ج 2ص 784
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هەروەك زانای بەناوبانگ یوسف قەرەزاوی بابەتی پارێزگاری
كردنی ژینگەی بەستۆتەوە بە مەقاسیدی شەریعە ،كە ئەوانیش
پاراستنیان پێویستو واجبە ،وەك دیاریشە مەقاسیدەكانی شەریعەش
بریتین لە ( :پاراستنی دینو ژینو وەچەو عەقڵو سەروەتو سامان)،
ئەو پێی وایە زیانگەیاندن بە ژینگە زیان گەیاندنە بەو مەقاسیدانەی
شەریعەت.
ێ
ب�����ۆی�����ە دەب����� 
م��رۆڤ��ی موسڵمان
ل��ەوە هۆشیار بێو
هیچ كات پەنا بۆ
رەف��ت��اری ناشیاوو
ن��ەگ��ون��ج��او نەبات
ب����ەرام����ب����ەر ب���ەو
ژینگەیەی كە تێی
دەژێ������ت ،چ��ون��ك��ە
رەوش���ت���ی م��رۆڤ��ی
ێ
م��وس��ڵ��م��ان دەب��� 
ل���ە چ���وارچ���ێ���وەی
رەح����م����ەت داب����ێ،
نەك بە پێچەوانەوە
ب����ك����ەوێ����ت����ە ن��ێ��و
زەل������������ك������������اوی
زی�������انو گ��ون��اه��و
سەرپێچیەوە.
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ئیسالم هانی ژینگەپارێزی دەدات
بە پێی ئەو ئایەتو فەرموودانەی پێشەوەو ،چەندین دەقی تر ،كە
هۆشیاریو ئەركی گەشەپێدانو پاراستنی ژینگە ڕوون دەكەنەوە،
هەر بۆ نمونە پێغەمبەر(درودی خوای لەسەر بێت ) نەهی كردووە
لەوەی مرۆڤ ڕێگەو شوێنە گشتیەكان ،یان ژێر سێبەری دارێك،
یان ئاوی وەستاو ،یان كونو شوێنی مێشو مەگەزو گیانەوەرانی ناو
ێ لە شێوەكان.
ێ یان پیس بكات بەهەر شێوەی 
زەوی بشێوێن 
ێ هۆ بە تاوان
لەوەش زیاتر بڕینی دارێكی سوود بەخش بە ب 
دادەن��ێو ،بگرە جەختیش لەسەر ئەوە دەكات ،كە پێویستە مرۆڤ
هەمیشە ئەم زەویو ژینگەیە بە نەمام چاندن ئ��اوەدان بكاتەوەو
گەشە بە سەوزاییو دارستان ب��دات .وەك لەو فەرموودە هاتووە:
ِسها
أحدِكم فَسيلة فإن استَطاع أالّ تقوم َحتى يغر َ
الساعة وفى يَد َ
(إذا قامت َّ
فليَغرسها ولَه بذلك َخري)( ،)1بەو ئەندازە پێداگیری لەسەر پەرەپێدانی
ژینگە دەكاتەوە ،هەتا ئەگەر لە كاتی نزیك بوونەوەی دوا هەناسەی
تێكڕای مرۆڤایەتی بێت!.
هەر لەبەر ئەو گرنگیدانەیە ،ئیسالم چوارچێوەی ئەو هەنگاوەی
بە دانانی پاداشت فراوانتر دەكات ،بۆ ئەو خەڵكانەی كێڵگەیەك بە
كشتوكاڵ یان بە نەمام چاندنێك دەگەشێننەوە ،هەروەك دەفەرموێ:
َغرس غَرساً فيَأكُل مِن ُه إنسا ٌن أَو حيوا ٌن أَو طائ ٌر إالّ كان لَه
(ما مِن مُسل ٍم ي ُ
بِه أ َْجر)( ،)2ئەو پاداشتە لەسەر ئەو بنچینەوە دێت ،چونكە خاوەنی
كێڵگەكە ل��ەو حاڵەتە دەبێتە ئامرازێكی خێرو چاودێرێكی ئەو
 1سنن ابن ماجة :ج 2ص1302
 2صحيح البخارى :ج 2ص817
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ژینگەیەی كە تێی دەژیت.
تەنانەت ئاینی پیرۆزی ئیسالم لە كاتی جەنگو ڕووب��ەڕوو
بوونەوەی ستەمكارانیش هەمان تێڕوانینی بۆ ئەو مەسەلەیە هەیە،
ێ بە ژینگە
كە لە هێچ یاسایەكی دونیا لە كاتی جەنگدا گو 
نادرێت ،بەاڵم ئیسالم ڕێگە نادات لە كاتی شەڕو ناخۆشیش دارو
دەون ببڕدرێن ،یان باڵەخانەو خانوو بڕوخێندرێن ،یان شوێنە گشتیە
پیرۆزەكانی خواپەرستی تێك بدرێن ،یان تەنانەت مناڵو ئافرەتو
بەسااڵچوان بكرێنە ئامانج ،ئەمەش لە وەسیەتەكەی ئیمامی
ئەبوبەكر دەرەك���ەوێ كە لەكاتی جەنگو ڕووب���ەڕوو ب��وون��ەوەی
ستەمكاران بە موسڵمانانی دەفەرموو( :أغزوا بإسم اهلل ،ال تَقتلوا
َقطعوا َشجر ًة )(،)1
وَليداً ،وَال إمرأةً ،وَال َشيخاً مسناً ،وَال تهدِموا بَيتاً وَال ت َ
سەرەڕای ئەوەش ئیسالم وردتر مامەڵە لەگەڵ ئەو جۆرە كەسانە
دەكات ،كە ئامرازی گێرشێوێنی ژینگەنو بە هەڵسوكەوتێك ،یان
تاوانێك یان هەر هەنگاوێكی تر ،باری دەرونی كۆمەڵگەو ویژدانی
مرۆڤایەتی دەخەنە ڕەوشێكی نالەبارەوە.
ئەوەتا لەسەر گرتنو ئازاردانی تەنانەت پشیلەیەك پێغەمبەر(درودی
خوای لەسەر بێت) ئاماژە بە سزای دۆزەخ دەكات بۆ ئەو ئافرەتەی
كە خ��واردنو خواردنەوەی لێ قەدەغە كردبوو ،چونكە ئەو جۆرە
ڕەفتارە زیان بە ژینگەو ویژدانی كۆمەڵگە دەگەیەنێت ،هەر وەك
دەفەرموێ( :دَخلَت امرأة النّار يف هِرة_قطة_ َحبستْها ال هي أَطعَمتها
خشاش األَرض)(.)2
َسقتها وَال هي تَركَتها تَأكل مِن َّ
وَ
 1مسند أبى بكر :ج 1ص72
 2صحيح البخارى :ج 3ص1284
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بۆیە پێگەی ژینگە لە ڕوانگەی شەریعەتەوە هەستیارو پڕ
بایەخەو ،ئیسالم هۆشیاریەكی تەواوی لەو بارەوە داوە ،بە ئەركیشی
دەزانێ تاكی موسڵمان هەست بەو بەرپرسیارێتیە بكات ،كە پاراستنو
گەشەپێدانی ژینگەو نەشێواندنی بەشێكە لەو دینداریەی پەیڕەوی
دەكات.
وەك چۆن خوای گەورە پێغەمبەری پێشەوای وەك ڕەحمەتێك بۆ
جیهان ن��اردووە ،بە هەمان شێوە داوای لە مرۆڤایەتی ئەوەیە ،كە
ێ بەدی بكرێ ،هەوڵیش بدا
بە شێوەیەك رەفتار بكا رەحمەتی ل 
هەمیشە الگیری خێرو چاكەخوازیو كائنێكی سوودبەخشیش بێ،
هەم بۆ خۆیو هەم بۆ دەوروبەرو هەمیش بۆ ژینگە.
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رێنمایی ئیسالمو پاراستنی ژینگە
بە خستنە رووی ئەو چەند زانیاریەی پێشەوە ،دەگەینە ئەو
راستیە ،كە ئیسالم بایەخی ت��ەواوی بە مەسەلەی ژینگە داوەو،
رێنمایی زۆرو چڕو پڕیشی بەیان كردووە ،وە هانی مرۆڤ دەدات
كە پارێزگاری لە ژینگە بكاتو هەمیشە الگیری خێرو ئاوەدانی
زەوی بێت ،نەك خوانەخواستە سەرقاڵی تێكدانو پشێوی نانەوەو
كاری خراپو شێواندنی ژینگە ،بۆ ئەو مەبەستەش ئیسالم چەندین
رێساو رێنمایی داناوە ،كە جێبەجێ كردنیان ئەگەری ژینگەیەكی
تەندروست دێنێتە كایەوە ،بۆیە ئەركە لە بارەی ژینگەوە هەموومان
لەوە هۆشیار بینو ،وەك هەست كردن بە بەرپرسیارێتی ئایینیو
مرۆییو نیشتمانی بە ئەركی پارێزگاری كردنی ژینگە هەڵبستین.
جا لێرەوە چەند خاڵێك دەخەینە روو ،كە ئیسالم بەهۆیانەوە هانمان
دەدات بۆ پارێزگاری كردنو پاراستنی ژینگە لەوانە:
یەكەم :قەدەغەكردنی كاری خراپ
ێ كردووینو،
ئیسالم زۆر بە راشكاوی فەرمانی كاری چاكەی پ 
ێ هەمیشە وەك مرۆڤ رێگەی باشەو كاری چاكەو خێر ئەنجام
دەیەو 
بدەین ،وە لەهەمان كاتیش هۆشیاری كردینەوە ،كە خراپەو كاری
ێ ئەنجام نەدەینو ،فەسادو رەفتاری ناشیاو لەسەر
تێكدەرانەو نابەج 
زەوی باڵو نەكەینەوە ،چونكە ئەوەی چاكە بكات ،هەم بۆ خۆی
هەمیش بۆ دەوروبەرو ئەو ژینگەی تێیدا دەژی ،دەبێتە مایەی خێرو
سەالمەتی ،لە بەرامبەریشدا ئەگەر كاری تێكدەرانەو خراپ ئەنجام
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بدات ،ئەوە كاریگەری خراپ دەنێتەوەو زیانو مەترسیش بەدوای
خۆیەوە دێنێت ،لەو بارەوە خوای گەورە دەفەرموێ( :ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)( ،)1واتە:
چاكە لەگەڵ بەندەكانی خوادا بكە هەروەك خوا چاكەی هێناوەتە
رێت ،نەكەیت هەوڵی فەسادو گوناهو تاوان بدەی لە زەویدا ،چونكە
بەڕاستی خوا ئەو كەسانەی خۆش ناوێت تۆوی خراپە دەچێنن.
چاكەی خوا بەسەر ئێمەوە یەكجار زۆرەو لە پێشەوە باسمان
كرد ،كە هەموو شتەكانی بۆ خزمەتی ئادەمیزاد فەراهەم هێناوە،
كەواتە ئەركی مرۆڤیشە هەڵسوكەوتێكی جوان لەگەڵ ئەو شتانەی
دەوروبەری بكات ،چونكە هەر هەڵەو تاوانو سەرپێچیەكی شەرعیو
یاسایی ،زیان دروست دەكاو دواتر بە ئەنجامێكی نەرێنی بۆسەر
كۆمەڵگەو ژینگە دەگەڕێتەوە.
دووەم :بانگەوازی بۆ هاوسەنگیو زێدەڕۆیی
نەكردن
ئایینی پیرۆزی ئیسالم بانگەوازی كردووە بۆ هاوسەنگی لە ژیانو
خەرجو خواردنو تەنانەت هەموو شتەكانی ژیان ،بۆ ئەوەی ئێمەی
مرۆڤ بە هۆی ئیسرافو زێدەڕۆیی نەبینە هۆكاری بەهەدەردانی
نیعمەتەكانی خواو شێواندنی بەها مرۆییەكانەوە ،ه��ەروەك خوای
گەورە ئێمەی بە ئۆمەتی هاوسەنگو وەسەت ناوبردووەو دەفەرموێ:
(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ )( ،)2واتە :بەو
شێوەیەش ئێوەمان بەگەلێكی میانەڕەو گێڕاوە (لە هەموو ڕوویەكەوە،
 1القصص77 :
 2البقرة143 :
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لە ڕووی عیبادەت و خواپەرستیەوە ،لە ڕووی دنیاو قیامەتەوە ،لە
ڕووی داخوازیەكانی رۆح و نەفسەوە..هتد) تا ببنە شایەت بەسەر
خەڵكیەوە (تا بزانن ئەم ئای ن و بەرنامەیە هەمووی مایەی خێرو
سەربەرزیە بۆ تاك و كۆمەڵ لە هەموو سەردەمێكدا و لە هەموو
بوارەكانی ژیاندا).
ه��ەروا دەفەرموێ( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)
( ،)1واتە :بخۆن و بخۆنەوە (لە نازو نیعمەتەكان) بەاڵم زیادەڕەوی
مەكەن ،چونكە بەڕاستی خوا لە سنوور دەرچووان و زیادەڕەوانی
خۆش ناوێت.
ێ مرۆڤ لەو چوارچێوە شەرعیەوە دەربچێت ،چونكە
كەواتە ناب 
بەراستی بەشێكی زۆری كێشەی ژینگەو پیس بوونو تێكچوونی
كەشی ژینگەیی دەگەڕێتەوە بۆ كەمتەرخەمی لەبارەی بەكار
هێنانی شتو كەلو پەلو خواردەمەنیو ئاو و كارەباو....هتد.
كەواتە ئەگەر بمانەوێ وردت��ر پەنجە بخەینە سەر ئەو باسەو
ێ بڵێین:
ێ خاڵی گرنگ بكەین ،ئەوە دەكر 
ئاماژە بەهەند 
 _1زیادە رۆیی نەكردن لە ئاوو:

لە ئیسالمدا ناكرێ زیادە رۆیی لە بەكارهێنانی ئاوو بكرێ،
ێ بەو خاڵە نادەنو ئیسڕافێكی
بەداخەوە زۆرێك لە هاواڵتیان گو 
زۆر دەك��ەن ،یان بەلوعەی ئاویان ناگرنەوە ،یان زیاد لە پێویست
خەرجی دەكەن ،یان بە ئەندازەی پێویستی بەكار ناهێنن ،ئەمە لە
كاتێكدا دابین كردنی ئاوو كارێكی ئاسان نیەو ،رەنگە نرخی هەر
 1األعراف31 :
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لیترێك ئاوو بە زۆر لەسەر حكومەت بوەستێ ،لە الیەكی ترەوە ئەركە
هاواڵتیان هۆشیارانە مامەڵە لەگەڵ ئاوو بكەنو ،خۆیان نەكەنە
هۆكاری بەهەدەر دانی ئاوو ،لەبەر ئەوەی گەورەترین نیعمەتی ژیان
ئاوەو لەسەر بەهەدەردانیشی خوای گەورە لێمان دەپرسێتەوە.
لەالیەكی ترەوە بە پێی فەرموودەی پێغەمبەر( دروودی خوای
ێ مرۆڤ تەنانەت لەسەر
لەسەر بێت) هۆشداری دەدات بەوەی ناب 
دەری �او ،بگرە لەوەش گەورەتر بۆ دەست نوێژیش ئاوو زیاد بەكار
بهێنێو ئیسراف بكات ،ئەوەتا عەبدوڵاڵی كوڕی عومەر دەگێرێتەوە،
كە جارێكیان پێغەمبەر (درودی خوای لەسەر بێت) بەالی سەعدەوە
كە سەرقاڵی دەستونوێژ شۆردن بوو تێپەڕ دەبێو دەفەرموێ( :ما
ْت على نَ َه ٍر َجارٍ)
َاف؟ قال :نعم َوإِ ْن ُكن َ
ِسر ٌ
ُضو ِء إ ْ
َف؟ فقال :أَفيِ ا ْلو ُ
السر ُ
هذا َّ
( ،)1واتە :ئەوە چیە ئەو ئیسرافە؟ سەعدیش دەڵێ :بۆ لە دەست
نوێژیش ئیسراف هەیە؟ پێغەمبەر (درودی خوای لەسەر بێت) لە
واڵمدا پێی دەڵێ :بەڵێ لە دەست نوێژیش ئاوو زیاد سەرف كەی
زیادەرۆییو ئیسرافە با ئەگەر لەسەر رووبارێكی رۆیشتووش بیت.
ێ ئێمە سەقافەی بەكارهێنانی ئاومان نەبێو ،وەك
كەواتە ناكر 
موسڵمان پابەند نەبین بەو دەققانەی ئیسالمەوە ،چونكە برادەرێك
گێڕایەوە ،كە ئافرەتێك بەرماڵی بە ئاوو دەشۆردو زیاد لە پێویست
ئاوەكەی بەهەدەر دەدا ،كەچی لەو الوە كەرتە نانێكی هەڵدەگرتەوەو
ماچی دەكرد.
ێ چۆن ئاوو بەكار بێنێ،
ئەمە دووشتی لێك دوورە ،مرۆڤ نەزان 
كەچی خەم لە پارچە نانێكی كەوتووی كۆاڵنان بخواتو ماچی
 1سنن ابن ماجة :ج 1ص147
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بكات!!.

 _2زیادەرۆیی نەكردن لە كارەبا:
ێ ب��اش ئ��ەوە بزانێ ه��ەر شتێك خزمەت بە مرۆڤ
خەڵك دەب � 
ێ بەجوانیەوە هەڵسوكەوتی لەگەڵ
بگەیەنێ ئەوە نیعمەتی خوایەو دەب 
بكات ،كارەبا یەكێكە لەو نیعمەتانەی كە زۆربەی الیەنەكانی ژیانی
ێ بەستراوەتەوە ،كەواتە دەبێ بە ئەندازەی پێویست بەكاری بێنینو
پ
بە هیچ شێوەیەك زیادەرۆیی تێدا نەكەین ،یان لەشتی بێ سوود
بەكاری نەهێنین ،یان بە نایاسایی خەت رانەكێشین ،یان ...یان...
هتد.
چونكە ئەگەر هاواڵتی ئەو سامانە نیشتمانیە بە موڵكی خۆی
نەزانێو حیساب بۆ خەڵكی ترو دەوروبەری نەكات ئەوە بێگومان
گوناهبار دەب �ێ ،لەهەمان ك��ات كاریگەری خ��راپ دەكاتە سەر
ێ لەوەش هۆشیار بینو نەكەوینە داوی زێدەرۆیی
ژینگەوە ،بۆیە دەب 
كردنەوە.
 _3زیادەرۆیی نەكردن لە خواردن:

بابەتی ئیسڕاف بە پێی ئەو ئایەتەی پێشەوە ،زانایان دەفەرموون
ێ
ی��اس��ای��ەك��ە گشتیەو ،ل��ەس��ەر ه��ەم��وو شتەكانی ژی���ان جێبەج 
دەب��ێ ،لەبەر ئ��ەوە نابێ م��رۆڤ زی��ادەرۆی��ی بكات لە خ��واردنو
خواردەمەنیەكان ،چونكە جاری وا هەیە لە شوێنە گەشتیاریەكان
دەبینین خواردەمەنیەكی یەكجار زۆر فڕێدەدرێت ،یان لە كۆاڵنو
بەر دەرگای مااڵن چەندین نایلۆنی خواردەمەنی كەڵەكە بووە ،بە
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پێی ئاماژەكانیش ئێستا لە كوردستان %70ی پاشماوەكانی فڕێدان
خواردەمەنیە ،كە ئەمە هێمایە بۆ هەبوونی زیادەرۆیی كردن لەو
بوارەوە ،كە ئەمە هەم ئیسڕافەو هەمیش بەهۆی فڕێدانیەوە ژینگە
پیس دەبێ.
بۆیە ئەركە هەمووان چاوێك بەو الیەنەوە بخشێنین ،بۆ ئەوەی
تووشی گوناهباری نەبینو ،لەهەمان كات نەبینە هۆكاری پیسكردنی
ژینگەو زۆربوونی پاشماوەی فڕێدراوەوە.
سێیەم :تێك نەدانی ژینگەو ئاوەدانكردنەوەی
زەوی
خوای گەورە لە قوڕئانی پیرۆز باسی لەوە كردووە ،كە مرۆڤ
وەك بەڕێزترین دروستكراو بووە بە جێنشین لە سەر زەوی ،لەهەمان
كاتیش ئ��اوەدان كردنەوەی زەوی بە مرۆڤ سپێردراوە ،هەروەك
خوای گەورە دەفەرموێ( :ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ)( ،)1واتە:
خوای گەورە بەرپای كردوون لە زەویداو داوای لێكردوون كە ئاوەدانی
بكەنەوە .بەو پێیەش ناگونجێ كاری تێكدەرانە ئەنجام بدرێت ،چونكە
لەگەڵ لۆژیكی ئەو ئاوەدانیە ناگونجێو ،راشكاوانەش خوای بااڵ
دەست پێمان دەفەرموێ( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)( ،)2واتە :تۆوی فەسادو
تاوانباریو گوناه لە زەویدا مەچێنن دوای چاكساز بوونی ،ئەوانە
چاكترە بۆتان ئەگەر ئێوە باوەڕدارن!
لەبەر ئەوەی هەر كارێكی تێكدەرانە ،كاریگەری سەلبی دروست
 1هود61 :
 2األعراف85 :
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دەكاو ،سەرەنجام بە زیان بۆ ژینگە دەشكێتەوە ،بە پێچەوانەشەوە
هەر كارێكی ئاوەدانی لەسەر زەوی بەهەر هۆیەكەوە بێت ،ئەوە بە
قازانج بۆ ژینگە تەواو دەبێت ،كەواتە ئەركە ئێمەی مرۆڤ بەالی
ئاوەدانیو كاری بەرهەمدارەوە بڕۆینو ،خۆشمان بەدوور بگرین لەهەر
جولەو هەنگاوێك كە بە زەرەر بۆ ژینگە تەواو ببێ.
چوارەم :هاندان بۆ نەمام چاندنو سەوزایی
ێ بێ)
لە چەندین فەرموودە پێغەمبەری ئیسالم (درودی خوای ل 
باسی خێرو پاداشتی چاندنی نەمامی كردووە ،ئەمەش هاندانێكە
بۆ پارێزگاری ژینگەیەكی لەبارو تەندروست بۆ مرۆڤەكان ،هەر
لەبەر ئەوەشە ئیسالم چوارچێوەی ئەو هەنگاوەی بە دانانی پاداشت
فراوانتر دەك��ات ،بۆ ئەو خەڵكانەی كیڵگەیەك بە كشتوكاڵ یان
بە نەمام چاندنێك دەگەشێننەوە ،هەروەك پێغەمبەر(درودی خوای
َغرس غَرساً فيَأكُل مِن ُه إنسا ٌن أَو
ێ بێ) دەفەرموێ( :ما مِن مُسل ٍم ي ُ
ل
حيوا ٌن أَو طائ ٌر إالّ كان لَه بِه أ َْج��ر)( ،)1ئەو پاداشتە لەسەر ئەو كارەوە
دێت ،چونكە خاوەنی كێڵگەكە لەو حاڵەتە دەبێتە ئامرازێكی خێرو
چاودێرێكی ئەو ژینگەیەی كە تێی دەژیت.
أحدِكم
الساعة وفى يَد َ
لە فەرمودەیەكی تر دەفەرموێ( :إذا قامت َّ
ِسها فليَغرسها ولَه بذلك َخ�ير)(،)2
فَسيلة فإن استَطاع أالّ تقوم َحتى يغر َ
واتە :ئەگەر خەریك بوو قیامەت دابێو نەمامێكت لەدەست بوو،
ئەوە بیچینە ئەگەر زانیت كاتی ئەوەت ماوە بیچینی بەوە خێرت
 1صحيح البخارى :ج 2ص817
 2سنن ابن ماجة :ج 2ص1302
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دەگاتێ .بەو شێوە ئیسالم هانی پەرەپێدانی ژینگە دەدات ،هەتا
ئەگەر لە كاتی نزیك بوونەوەی دوا هەناسەی تێكڕای مرۆڤایەتیش
بێت!.
لێرەشەوە دەگەینە ئەو راستیە ،كە بە پێی هەڵوێستی ئیسالم بۆ
ژینگە ،مرۆڤ نەك تەنها ئەركیەتی پارێزگاری لە ژینگە بكات،
بەڵكو لەوەش زیاتر ئیسالم هانی مرۆڤ دەدات ،كە هەوڵی نەمام
چاندنو ئاوەدانكردنەوەی زەوی بە دارەو دەوەنو سەوزایی بدات ،بۆ
ئەوەی ببێتە ئامرازێكی سروشتیو پاككەرەوەی هەوا لەناو ژینگەدا.
پێنجەم :پاراستنی رێگاوبان
ێ بێ) لە بارەی رێگاو بانو پاراستنیانو
پێغەمبەر (درودی خوای ل 
پێداگیری لەسەر مافی رێگا دەفەرموێ( :من ێژی المسلمین
فی گرقهم وجبت علیه لعنتهم) واتە :هەركەسێك موسڵمانان ئازار
بدات لە ڕێگاوبان شایستەی ئەوەیە بكەوێتە بەر لەعنەتی هەموو
موسڵمانان ،لەعنەتیش بێبەش بوونە لە ڕەحمەتی خودا لە دونیاو
قیامەت.
هەروا دەفەرموێ( :قال :فإذا أبيتم إال اجمللس فأعطوا الطريق حقها،
قالوا :وما حق الطريق؟ قال :غض البصر ،وكف األذى)( ،)1واتە :ئەگەر
هەر وازناهێنن لەڕێگا دەبێت مافی ڕێگا بدەن ،ئەوانیش گوتیان:
مافی ڕێگاوبان چین؟ پێغەمبەری خودا فەرمووی :پاراستنی
چاو لەحەرامو نەبوونی ئازارو زیان بۆ هیچ كەس.
ێ بێ)
ل��ە ف��ەرم��ودەی��ەك��ی ت��ر پێغەمبەر (درودی خ���وای ل � 
 1صحيح البخارى :ج 2ص870
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الطرِي ِق
ْك على َّ
ُص َن َش�و ٍ
َج� َد غ ْ
ِطرِي ٍق و َ
ْشي ب َ
َج� ٌل مَي ِ
دەفەرموێت( :بَ ْي َنمَا ر ُ
َش َك َر اهلل له َف َغ َف َر ل��ه)( ،)1واتە :جارێك پیاوێك بەڕێگایەك
َخ� َرهُ ف َ
َف�أ َّ
دا دەڕۆیشت چاوی بە لقەدارێكی دڕكاوی كەوت ئەویش فرێیداو
لەسەر رێگای خەڵك دووری خستەوە ،خوداش لەتۆڵەی ئەو كارەی
لێی خۆش بوو سوپاسیشی كرد.
شەشەم :پاكو خاوێنی نواندن
لەسەر ئەو بنەمایە كە پاكو خاوێنی بەشێكی گرنگو سەرەكی
زۆرێك لە خواپەرستیەكانەو ،وە لەتێكڕای سەرچاوە فیقهیەكان یەكەم
دەسپێكی باسەكان بریتیە لە بابەتی پاكو خاوێنی (كتاب الطهارة)
كە زۆر بە تێرو تەسەلی باس لە گرنگی پاكو خاوێنیو ئاوی
پاكو شێوازی غوسلو دەستونوێژو سەرئاوو ...هتد .دەكاتو زۆر
بە وردیەوە بایەخی پێ دەدات ،چونكە لە ئیسالمدا بۆ نوێژكردن
ێ پاك
مرۆڤ دەبێ پاك بێ ،ئەو شوێنەی نوێژی لێ دەكا دەب 
بێ ،ئەو پۆشاكەی لەبەریەتی دەبێ پاك بێ ،كە ئەمە بۆ خۆی
ێ موسڵمان
پەیامێكی گرنگە بۆ مرۆڤو ئاماژەیەكە بەوەی دەب 
هەمیشە پاك بێو خۆیشی لەسەر پاكو خاوێنی رابێنێ.
ئەوەش زۆر باوە (النظافة من االيمان) ،بۆیە پاكو خاوێنیو پیس
نەكردنی رێگاو شوێنە گشتیەكان داوایەكی شەرعیەو ،پێغەمبەریش
ێ بێ) نەهی كردووە لەوەی مرۆڤ ڕێگەو شوێنە
(درودی خوای ل 
گشتیەكان ،یان ژێر سێبەری دارێك ،یان ئاوی وەستاو ،یان كونو
شوێنی مێشو مەگەزو گیانەوەرانی ناو زەوی بشێوێنێ یان پیس
 1صحيح البخارى :ج 1ص233
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بكات بەهەر شێوەیێ لە شێوەكان ،هەروەك دەفەرموێ( :اتقوا املالعن
الثالث الرباز فى املاء ،وفى الظل وفى طريق الناس)(.)1
حەوتەم :رەچاوكردنی ژینگەپارێزی لەكاتی جەنگ
ێ
نەك تەنها لە كاتە خۆشەكان بەڵكو پێغەمبەر (درودی خوای ل 
بێ) لەكاتی جەنگو جیهادیش فەرمانی بە یاوەرانی دەكرد ،كە
خۆیان بەدوور بگرن لەو شتانەی ژینگەی مرۆیی دەشێوێنن ،كە لە
ێ بە ژینگە نادرێت ،بەاڵم
هیچ یاسایەكی دونیا لە كاتی جەنگدا گو 
ئیسالم ڕێگە نادات لە كاتی شەڕو ناخۆشیش دارو دەون ببڕدرێن،
یان باڵەخانەو خانوو بڕوخێندرێن ،یان شوێنە گشتیە پیرۆزەكانی
خواپەرستی تێك بدرێن ،یان تەنانەت مناڵو ئافرەتو بەسااڵچوان
ێ
بكرێنە ئامانج ،ئەمەش لە وەسیەتەكەی ئیمامی ئەبوبەكر دەرەكەو 
كە لەكاتی جەنگو ڕووبەڕوو بوونەوەی ستەمكاران بە موسڵمانانی
دەفەرمو( :أغزوا بإسم اهلل ،ال تَقتلوا وَليداً ،وَال إمرأةً ،وَال َشيخاً مسناً ،وَال
َقطعوا َشجرةً)( .)2واتە :بەناوی خوا دەست بە جیهاد
تهدِموا بَيتاً وَال ت َ
بكەنو مناڵو ئافرەتو پیرەمێرد مەكوژنو خانوەكانیش مەروخێننو
داریش مەبڕنو لەناویان مەبەن.
لەوەوە بۆمان دەرەكەوێ ،مادام لە كاتی نەخۆشیو شەڕ ئیسالم
ژینگەی لە ی��اد ن��ەك��ردووە ،ئ��ەوە بە ئ��ەوالت��ر لە كاتی خۆشیو
ێ ژینگە پارێزراو بێتو ،سیمای جوانو پڕ نیعمەتی
ئاسایی دەیەو 
نەشێوێندرێت.
 1سنن أبى داود :ج 1ص7
 2مسند أبى بكر :ج 1ص72
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هەشتەم :پارێزگاریكردنی ئاژەاڵن
ه��ەر مرۆڤێكی موسڵمان دەب �ێ هۆشیارانە مامەڵە لەگەڵ
دەوروب��ەرو دارو بەردو تەیرو تاشو ئاژەڵ بكات ،چونكە ئەوانەی
ئامرازی گێرشێوێنی ژینگەنو بە هەڵسوكەوتێك یان تاوانێك یان
هەر هەنگاوێكی تر ،باری دەرونی كۆمەڵگەو ویژدانی مرۆڤایەتی
دەخەنە ڕەوشێكی نالەبارەوە ،سزای توندیان بۆ دیاركراوە ،ئەوەتا
لەسەر گرتنو ئازاردانی تەنانەت پشیلەیەك پێغەمبەر(درودی خوای
لێ بێ) ئاماژە بە سزای دۆزەخ دەكات بۆ ئەو ئافرەتەی كە خواردنو
ێ قەدەغە كردبوو ،چونكە ئەو جۆرە ڕەفتارە زیان
خواردنەوەی ل 
بە ژینگەو ویژدانی كۆمەڵگە دەگەیەنێت ،هەر وەك دەفەرموێ:
َسقتها وَال هي
(دَخلَت امرأة النّار يف هِرة_قطة_ َحبستْها ال هي أَطعَمتها و َ
خشاش األَرض)( ،)1واتە :ئافرەتێك چووە ناو ئاگری
تَركَتها تَأكل مِن َّ
دۆزەخەوە ،بەهۆی بەند كردنی پشیلەیەكەوە ،كە بەندی كردبوو و
خواردنو خواردنەوەی لێ مەنع كردبووو لە خۆڵی زەوی دەخوارد.
نۆیەم :بەخشینی زەوی بۆ بەرژەوەندی گشتی
یەكێ لەو كارانەی كە ئیسالم بە سەدەقەی جاریە هەژماری
ك��ردووە ،بەخشینی موڵكو زەویە بۆ بەرژەوەندی گشتیو دروست
كردنی مزگەوتو قوتابخانەو باخچەو رێگەو كانی...هتد .جا لە
رێی وەقفەوە بێت ،یان لە رێی سەدەقەو خێرو وەسیەتەوە ،چونكە
ئەو هەنگاوە هۆكارێكی یارمەتی دەرە لە ب��ەرەو پێشەوە بردنی
ژینگەو گەیاندنی خزمەتی مرۆییو ئاوەدانكردنەوەی پتری زەوی،
 1صحيح البخارى :ج 3ص1284
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بۆ ئەوەش ئیسالم لە رێی چاالككردنەوەی زەویو وەقفو پاراستنی
شوێنەوارەكانو نەبڕینی داروبار ،گەورەترین خزمەتی ژینگەیی بۆ
ێ ئێمەی مرۆڤیش پارێزگاری لێ بكەین..
جێ هێشتووینو دەیەو 
دەیەم :كاری چاكەو چاكسازی مرۆیی
هەر كارو هەنگاوێكی خێر كە موسڵمان ئەنجامی دەدات لەسەر
ئەو زەوی��ە ،وێ��ڕای ئ��ەوەی پاداشتی هەیە لە الی خوای گەورە،
بەهەمان شێوە چاكەیەكی راستەخۆ یان ناراستەوخۆیە بەرامبەر
ژینگە ،هەموو كارە باشەكانیش بەستراوەتەوە بە ئیمانو دامەزراوەیی
رەوشتی بەرزی مرۆڤەوە ،ئەوەتا البردنی شتێك كە مایەی ئەزیەت
ێ بۆ موسڵمان لەسەر رێگایەك ،ئەوە بە بەشێك لە ئیمان دادەنرێت،
ب
مي��ا ُن
ێ بێ) دەفەرموێ( :الإِْ َ
ه��ەروەك پێغەمبەر (درودی خوای ل 

َاط ُة الأَْذَى
ْضلُهَا َق ْو ُل لاَ إِلَ َه إال اهلل َوأَ ْدنَاهَا إِم َ
َستُّو َن ُش ْعبَ ًة َفأَف َ
ِض ٌع و ِ
َس ْبعُو َن أو ب ْ
ِض ٌع و َ
بْ
َاليَا ُء ُش ْعبَ ٌة من الإِْميَا ِن)( ،)1واتە :ئیمان حەفتاو ئەوەندە یان
الطرِي ِق و حْ َ
عن َّ

شێستو ئەوەندە بەشەیە ،هەرە بەرزەكەی وشەی (ال إله إال الله)
یە ،وە هەرە خوارەوەی ئیمان الدانی شتێكە لەسەر رێگا كە ئازاری
هەیە بۆ موسڵمانان.
خوای گ��ەورەش دەفەرموێ( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)
( ،)2واتە :مەگەر پاداشتی چاكە تەنها چاكە نیە؟!
هەروەها چاكە الی خوا بزر نابێو لە دوا رۆژی��ش پاداشتی
باشو لەجێی لەسەر دەدرێتەوە ،وەك دەفەرموێ( :ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ

 1صحيح المسلم :ج 1ص63
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ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ )( ،)1واتە :ئەوەی كارو كردەوەی چاكەی
كردبێت ،پیاو بێت یان ئافرەت ،لەكاتێكدا بڕوادار بێت ،سوێند بە خوا
بەژیانێكی كامەران و ئاسوودە لە دنیادا دەیژێنین ،لە قیامەتیشدا
پاداشتیان بەجوانتر دەدەینەوە لەوەی كە ئەوان دەیانكرد.
یانزە :نەنانەوەی ژاوەژاو و دەنگەدەنگ
پارێزگاری كردنی ئارامیو نەنانەوەی پشێویو دەنگە دەنگو
ژاوەژاو ،ئامانجێكە لەو ئامانجە هەستیارانەی قوڕئانی پیرۆز
بایەخی پێداوە ،كە ئەركی هەر تاكێكە لەوە هۆشیار بێو ،نەبێتە
هۆی ئیزعاجكردنی خەڵكو جەنجاڵیو شێواندنو تێكدانی باری
دەروون���یو وی��ژدان��ی خەڵكەوە ،خ��وای گ��ەورە لە قوڕئانی پیرۆز
دەفەرموێ( :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ )( ،)2واتە :هەوڵ بدە لە رۆیشتنتدا مام ناوەندیانە بڕۆ ،بەرەو
ئامانجێكی چاك هەنگاو بنێ ،بەدەنگی هێواش و لەبار گفتوگۆ
بكەو بدوێ ،چونكە بەڕاستی بێزارترینو ناخۆشترینی دەنگەكان
دەنگی گوێ درێژەكانە.
ئەم پەیامەی قوڕئان بەڵگەیەكی جوانو بەهێزە ،لەسەر پێویستی
خۆدوورگرتنی م��رۆڤ لە هۆكارەكانی دڵ��ەڕاوك��ێو هەڵچوونە
دەروونیەكانو بەرزنەكردنەوەی دەنگو ژاوەژاو ،لەهەمان كات هێمایەكە
بۆ ئەو راستیە ،كە قوڕئان تەنها لە الیەنی زانستە گەردوونیو شتە
ماددیەكان نەدواوە ،بەڵكو پەلی كێشاوە بۆ لێكۆڵینەوەو قسەكردن
لەسەر هۆیەكانی ئارامی مرۆڤو هەموو ئەو هێاڵنەی خزمەتی
 1النحل97 :
 2لقمان19 :
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مرۆیی دەگەیەننو بەختەوەری گیانیو دەروونی دروست دەكەن.
لە الیەكی ترەوە پێغەمبەر (درودی خوای لەسەر بێت) لە بارەی
ێ خەڵك لە زمانیەوە ئەمینو
موسڵمانەوە باسی لەوە كردووە ،كە دەب 
ِسانِ ِه
لمُْسلِمُو َن من ل َ
لمُْسلِ ُم من َسلِ َم ا ْ
دڵنیا بن ،هەروەكو دەفەرموێ( :ا ْ
َويَ ِدهِ)( ،)1واتە :موسڵمان ئەو كەسەیە كە خەڵكی لە دەستو زمانی
دڵنیاو سەالمەت بن.
دوانزە :پاراستنی سەالمەتیو تەندروستی
ێ
یەكێكی تر لەو دەروازە هەستیارو گرنگانەی ،كە ئیسالم دەیەو 
بەهۆیەوە هۆشیاری بداتە مرۆڤەكان لەمەڕ پاراستنی ژینگەوە،
جەخت كردنەوەیەتی لەسەر سەالمەتیو پاراستنی تەندروستی
مرۆڤەكانەوە.
لە نێو پەیامەكانی ئیسالم ،هێمای زۆر ه��ەن ،تەئكید لەو
راستیەی س���ەرەوە دەك��ەن��ەوەو ،م��رۆڤ ل��ەوە بێدار دەك��ەن��ەوە ،كە
پارێزگاری لە تەندروستی خۆی بكات ،بە شێوەیەك هەر لە نزاو
پاڕانەوەی سەالمەتیو گرتنەبەری رێوشوێنی پێویستو وەرگرتنی
چارەسەری لەكاتی نەخۆشیو پێویستیدا ،هەروەها چەندین ئاماژەش
هەن بۆ خۆپاراستنی مرۆڤەكان لە نەخۆش بوونو نەگواستنەوەی
نەخۆشیەكە بۆ كەسانی دەوروبەرەوەیە ،چونكە بەپێی لێكۆڵەرانی
ئیسالم ،ئەوە كاریگەری دەكاتە سەر ژینگەو باری دەروونی خەڵك
لەناو كۆمەڵگەوە..
 1صحيح البخارى :ج 1ص13
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پوختەی توێژینەوە
پارێزگاری كردنی ژینگە واجبی هەر موسڵمانێكە ،لەبەر ئەوەی ئەركێكی
ئایینیو مرۆییو نەتەوەییە ،لەهەمان كاتیش هەر یەكەمان بەشێكین لەو
ێ كردنی بۆ بەرژەوەندی خۆمانەو چەندەش
ژینگەیە ،كەواتە پارێزگاری ل 
كۆمەڵگە لە رووی ژینگەییەوە بەرەو پێش بڕوا ،ئەوەندەو پتریش ژیانی
مرۆڤایەتی بە ئامانج دەگات.
لە ئەنجامی ئەو نووسینە گەیشتینە ئەو راستیە ،كە ئیسالم بایەخێكی
تەواوی بە ژینگە داوە ،وە چەندین یاساو بنەماو چوارچێوەی بۆ مرۆڤ
دیاری كردووە ،كە پێویستە هەر تاكێك لەبەرامبەر ژینگەدا رەچاویان بكات..
م��ادام ئ��ەو پارێزگاری كردنە داخ��وازی��ەك��ی شەرعیە ،كەواتە ئەركی
سەرشانمانە هۆشیارانە مامەڵە بكەینو تەواوی ئەو رێنماییانەش وەربگرین،
ێ
كە لە قورئانو سوننەت سەبارەت بە ژینگەپارێزیەوە هاتوون ،چونكە ئەب 
هەموومان ل��ەوە دڵنیا بین ،كە هەر هەنگاوێكی بەخێر باوێین ،ئ��ەوە بە
قازانجی خۆمان تەواو دەبێ ،هەر كارێكی خراپو تێكدەرانەش ئەنجام بدەین
ئەوە لەسەرمان حیساب دەكرێ ،هەروەك خوای پەروەردگار لە قورئانی پیرۆز
دەف��ەرم��وێ( :ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ
ﰚ)( ،)1واتە :ئەوەی چاكە بكات پاداشتی چاكەكەی بۆ خۆیەتی،
ئ��ەوەش كە خراپەو ت��اوان بكات هەر لەسەر خۆی دەك��ەوێ��ت ،دڵنیابە كە
پەروەردگاری تۆ بچوكترین ستەم لە بەندەكانی ناكات.
بۆیە پێویستە بەردەوام رێنمایی رۆڵەكانمان بكەین ،بەمەبەستی پارێزگاری
لە ژینگەو هۆشیاری ژینگەیی ،هەروەكو ئەركە دراوسێو دۆستو خزمان
لەوە هۆشیار بكەینەوە ،كە پاراستنی ژینگە ئەركێكی ئاینیەو پێویستە
 1فصلت46 :
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پەیڕەوی لێ بكرێ ،هەروەها گرنگە ئەو ئامۆژگاریانە باڵو بكەینەوە ،كە
خێری تاكو كۆمەڵگەی لەخۆ گرتووە.
ێ
خوای گەورە ئەم گەردوونەی دروست كردووە ،هەرچیەكیش لەناویەوە ب 
موسەخەری بەر دەستی مرۆڤی كردووە ،كەواتە ئەركە ئێمە لە پێناو بەرز
راگرتنی ئەو ژینگەیەو ،پێشكەوتنی شارو شارستانیەتو دوور كەوتنەوە
لە خاڵە الوازو زی��ان بەخشەكان ،ب��ەو پ��ەڕی تێكۆشانو هەست ك��ردن بە
بەرپرسیارێتیو ،وەك ئەركێكی ئایینیو نیشتمانیو مرۆییو ویژدانی
پارێزگاری لە ژینگە بكەین.
ێ لە گەیاندنی هۆشیاری
هیوادارم ئەو نووسینە الیەنێكی هاوكار ب 
ژینگەیی لە روانگەی ئیسالمەوە بە هاواڵتیانەوە ،وە لەئاست خزمەتكردن
بە ژینگە هەست بە ماندوو بوون نەكەینو ،لەكارو هەنگاوی تێكدەرانەو زیان
بەخشیش خۆمان بەدوور بگرین.
تكاش دەكەم خوای گەورە ئەو كارەم بخاتە الپەڕەی چاكەكانمو لەهەڵەو
كەموكوڕیەكانیشم ببورێ ،لە دڵەوەش سوپاسی ئەو خوێنەرە بەڕیزانە دەكەم،
كە دوعای خێرم بۆ دەكەنو لە هەڵەكانیشم دەبوورن..
الس ِميـــ ُع ا ْلعَــــلــــِي ُم
ـــــت َّ
ـــك أَْن َ
َربََّنــــا تَ َقبَّــ ْل مِنَّـا إِنَّ َ
ني
َب ا ْل َعالمَِ َ
ال ْم ُد للِهَِّ ر ِّ
َخ ُر َد ْعوَانا أَ ِن حْ َ
َوآ ِ
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