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 سیحرو ساحیرو

  !!! ساحیران الی چنه ده یش آه وانه ها ئه روه هه

  

  

،  واده ، تاآو خانه وره و گه ر گچكه سه له یه وره گه آی ترسیه و مه گایه ناو آۆمه  ی آوشنده ردكی سیحر ده

ڕی و هاو وره گه ڤایرۆسكی!  گشتی ت به ر ئۆممه سه كو له ت و پیاو به زان ئافره دا ، زاناو نه پادشاو گه

! پشووتریش   تانی ئۆممه  آانی آوشنده  رده ده  له  ردكه ده  ڕاستی بهلی، خوا بمانپارزت آوفره

ر هاتوو  گه دات ئه ده  خۆی به سك چۆن گرنگی بزانین آه  ب ڕۆژگار ، ده  آانی آشه له یه وره گه آی یه آشه

  ستی ده ر آاربه سه ببات ، ئاوهاش له هۆآارك الی  به  وێ یه بت جا ده هه ی الشه ك یا ئازارك له خۆشیه نه

ڤایرۆس و   و جۆره ئه  هت ،چونكه نه  گه او آۆمهن  له  یه آوشنده  خۆشیه م نه ئه  آه  پویسته  مانه زه

ر  به ، له الشه  تری  آانی خۆشیه نه زۆرك له  له  زیاتره  ترسناآی ری زۆر ناخۆشترو آاریگه  خۆشیه نه

ئینجا بۆ ) !  ده+ و  قیده عه: (وانیش ئه  آه  وه گرته مرۆڤ ده ترین شونی گرنگترین و بزونه  ی وه ئه

م  بكه باسه ره ند سه و چه ئه  ی وه ڕوون آردنه  پویستم زانی ین و بزانین به بگه جادوو ت) سیحر (  له ی وه ئه

   :خوا پشتیوان به

  ؟ چیه سیحر مانای - ١

  رع دا؟  شه سیحر له ی پناسه - ٢

 ر سیحرو ساحیر؟ سه ت له ریعه شه حوآمی - ٣

 ؟ یه هه تی قیقه ئایا سیحر حه -٤

 ؟  سیحر چیه آانی جۆره  -٥

 بكات؟ لكرا چی سیحربوو، سیحری تووشی ی وه ئه -٦
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 سیحرو ساحیران؟ آانی آاره له نمونه -٧

 ساحیر؟ ژیانی ی رباره ك ده یه آورته - ٨

 الیان؟  چنه ده ی سانه و آه ر ئه سه ت له ریعه شه حوآمی -٩

ل دووربگرین و  تا خۆمانی ساحیره وه ئه ك بزانین آه یه چ نیشانه به یه ك هه یه گه چ به - ١٠

   ین؟ ئاگاداربكه وه لیه رپرسی به نی الیه

موسومان  شونه بن له درت و ساحیر زۆر ده سیحر ده آاری واج به ڕه  چیه  ئایا هۆآاری -١١

  آان؟ جیه نیشته

 ڕووبدات؟  ی وه ئه سیحر پشی له خۆ پارزی -١٢

   ؟ آانی نیشانه وتنی رآه و ده ڕوودانی دووای له ری سه چاره -١٣

  رعدا؟  شه سیحر له ی ناسهپ  وه ؟ چی یه سیحر مانای -٢و١

ر  به ر له ن و هه شاراوه آانی هۆآاره ی و شتانه موو ئه آاردت بۆ هه بی به ره عه ی لۆغه سیحر له ی ووشه

گرێ و :  به آردووه ی پناسه)  إبن قدامه(ها  روه هه! سیحر تر له شاراوه) من السحر أخفی: ( ندش گوتراوه هه

ر  سه آات له ده ری گه دات آاری نجامده یانیش آارك ئه) نوسین و یا به و یا قسهوورت وورته جا به( آو  نوشته

و  آ سته چاوبه:  ری جادووگه تری آی یه پناسه له وه! بت  و ڕووشی ره به ی وه ئه ب ر به رامبه به)  قی یا ئه دی(

 ) َحُروْا َأْعُيَن النَّـاِس َواْسَتْرَهُبوُهْمَس( :  رموێ فه ده وره گه آو خوای روه ر هه رامبه به چاوی له فرآردنه

ش  مه آردو ویستیان بیانترسنن ، ئه  كی خه  چاوی جادوویان له) ون فیرعه  آانی ساحیره] ( ١١٦: أالعراف[ 

   . وه شارنه ده  ی آه ت و ڕاستیه قیقه حه آرت آه ده  ویف ) خودعه( آاركی به

   یحرو ساحیران؟ر س سه ت له ریعه شه  حوآمی -٣

ا ُیْفِلُح السَّاِحُر َحْيث َأَتی( :  رموێ فه ده  وره گه  خوای ك  یه ر آوێ ر بۆ هه جادووگه]  ٦٩: طه[  )  َو

جادوو   ڕ آاری مه ت له ریعه شه  خاڵ حوآمی دوو  ئینجا به! وتوو نابت رآه بكات سه  رچی بچت و هه

   : وه ینه آه ده  ران ڕوونی جادووگه
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ك  وه ران علیھم السالم ، آاركه مبه پغه  ت و ڕبازی ریعه موو شه هه  له  ڕامه سیحر حه آاری  - أ

 آوڕی  شخ محمدی!  چ ره ئیسالم ده  ش له سه وآه ئاوها ئه  چ ره وان ده آه  چۆن تیر له

  سك آاری رآه هه) فمن فعله أورضی به آفر : (  لب ده  خودای  تی حمه عبدالوهاب ڕه 

! بت  ده) آافر  پی(  وه بت ئه ڕازی  پی و یا)  الیان بچته(نجام بدات یا  حر ئهسی

َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوَال ِإنََّما  (:  وه هنته ده  پیرۆزه  ته م ئایه ئه  شی آه گه به

وانیش  ئه): هاڕوت و ماڕوت الی هسك چوبت رآه هه] ( ١٠٢: البقرة) [ َنْحُن ِفْتَنٌة َفَال َتْكُفْر 

بۆ  ئمه ی م آاره ئه:  گووتبایه آرد تا پیان نه ده هیچ شتك نه  سیان فره آه

  !  آه خۆت آافر مه):  ، ئینجا ڵ موعجیزه گه سیحر له ی وه بۆ لك آردنه( یه وه آردنه تاقی

  : ر ساحیران سه ت له ریعه شه  حوآمی  - ب

)  إبن تیمیه( ی ر قسه سه له  وه مه آه ده  م آورتی ، به یه جیاوازیان هه  زانایان ڕای  وه و بواره له

أآثر العلماء على أن الساحر آافر يجب قتله ، وقد ثبت قتل الساحر : (  ده لبت آه  خودای  تی حمه ڕه

 ی هبزۆر)  عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة بنت عمر وعبدالله بن عمر وجندب بن عبدالله: عن

 واجبه) موسومانان  ستی ده ر آاربه سه له( و آوشتنیشی ساحیر آافره  آه  نه ئیه و ڕه ر ئه سه زانایان له 

  آوڕی ری وا عومه آو پشه روه ساحیر هه  ر آوشتنی سه له  یه هزمان هه به  ی گه به یش آه وه ر ئه به له وه 

 ی وه ر ئه سه له ، ئینجا بزانه نجامداوه یان ئه م آاره ئه ناویان براوه تریش آه  وانی ئه  تتاب و باقی خه

آو  ، وه جش آراوه و جبه ساحیر آردووه  آوشتنی به  رمانی ر فه وا عومه پشه  گه به  به  آه یه ت هه ڕیوایه 

فقتلنا آتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا آل ساحر وساحرة : (  ده آه)  عبده آوڕی ی بوجاله( ی ته و ڕیوایه ئه

پیاوو   له  یه ساحیر هه رچی هه  آه  آردووه  تتاب نوسراوی خه  آوڕی  ری وا عومه پشه:  دیاره آه) ثالث سواحر

ش  مه ئه ساحیرمان آوشت ، آه  س ٣وا  پشه  ی م بیاره ر ئه سه له   ده  جا بوجاله(ت بیانكوژن  ئافره له

  .  ره سه له  زانایانی  ی ۆربهز  ڕای) ساحیران و آوشتنیان  آافرآردنی به(

   ؟ یه هه  تی قیقه ئایا سیحر حه - ٤

پی  آه  یه واهه هی! كی دا  واقیعی خه له  یه هه  ریشی لی ناآرت و آاریگه نكۆی  تكه قیقه سیحر حه

 آه! (دات  ق ڕووده ته ی دات و آاریسه خزان تكه ی شیرازه  یه هه وه! وت  آه خۆش ده یا پی نه! مرت  ده

  كی خه  ی واده خانه آه  سیحره  ری گه ق آاری ته  ی ڕژه  زۆربوونی  زۆری  ی توانین بین زۆربه ده 
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 بوایه نه  تی قیقه ر سیحر حه گه خۆ ئه: م ده) !  آتری یه  ختی رسه دوژمنی سه یانكات به و ده وه شنته وه ه هه

والصحيح أن ( :  ده)  إمام النووی(بوو ،  ده نه  وجودی  ری سه له  سالمیرعی ئی شه له  حكامه موو ئه و هه ئه 

) السحر له حقيقة وبه قطع الجمھور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشھورة

ر  سه ر له موو زانایانیش هه هه)  بگره(زانایانیش و   جمھوری و وه یه هه  تی قیقه دا سیحر حه ڕاستی له

 لمنت ، جا بزانه سه ده)  م ڕاستیه ئه آه(  یه هه  ری سه ش له رمووده قورئان و فه  ی گه ن و به وڕایه ئه

بوایان  آه  ی وانه ئه  ی رباره ده) ألخطابی( یه هه  تی قیقه سیحر حه آه  ی وه هئ ر سه دنیابوون له  دووای له 

 سیحر نیه  ب  س آه) حر جھل والرد على من نفاه لغو وفضلفنفي الس: (  ده  سیحر نیه  بوونی هه به

  !  سارآردنه خه و قسه ش گۆته سانه آه و جۆره ئه  ی وه مدانه ها وه روه ، هه زانینه و نه یشتی گه تنه  وه ئه 

   ؟ سیحر چیه  آانی جۆره -٥

 تی حمه ڕه) الشنقیطی(  یه وه ر ئه به جیا ، له  ی ژر ناوو ناتۆره له  یه هه  شكی به ند سیحر چه  خۆی

:  بزانه) إعلم أن السحر ال يمكن حده بحد مانع لكثرة االنواع المختلفة الداخلة تحته : (ت لبت ده  خودای 

جیا جیا  جۆری مه ر هه به له م و آوڕی آه ب بكرت به  دیاری  مووی ر هه هه  آانی سیحر ناآرت جۆره

   :ش وانه زابوون لی له بۆ زیاتر شاره ستنیشان آردووه ند جۆركمان ده م چهَال بهسیحرن ،  ی وه ژره له آه

و  ئه  نجام بگاته ره نوانیان و تا سه  خستنه ژن و پیاوو آشه  ی وه لك جیاآردنه: سحرالتفریق - ١

 سیحره  و جــــۆره ت ئه ئایــه  ی گـــه به ش به مه ئه!  وه شته بوه ق ڕووبدات و خزان هه هت آه  ی ئاسته

َفيَتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما ُيَفرُِّقوَن ِبِه َبْيَن اْلَمْرِء  (:  پیــرۆز هـــاتووه ی]قورئــان[ آو له روه هه  یه هه 

  ]  ١٠٢: البقرة[  )َوَزْوِجِه 

 ی وه ئه آا آه ر ده رامبه به وا له سیحریه  سیحرو آاركی  له  ش جۆركه مه ئه: سحرالعطف - ٢

)  وه وانه پچه یا به( ناوێ  تك پیاوكی ئافره  بینی ده ، آه یتانی شه  ڕگای به  بوێ  ناوت خۆشی خۆشی 

ر  مبه پغه  آه  شه وه ر ئه هه)!  پوچه  ی زب بت ماوه  ی بگومان شتكیش بناغه( بوێ  خۆشی آات آه لده وای

إن الرقی والتمائم : ((  رموێ فه ده آه))  التوله((   به وهناو بردو)  ی م جۆره ئه(وسلم   الله علیه  صلی

ن  ن و ده آه آارك ده:  ی ماناآه  خۆی))   التوله(( أحمد وأبوداود ،  رواه))  شرك والتوله

  .سیحر  له  جۆركه  مه ئه  آه  ی آه پیاوه  آات الی ویست ده ژن خۆشه  آه  هۆآاركه  وه ئه): خۆیان یای خه به(
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 زان و واده م ئه به  یه جووله شتك ب آات آه ر ده رامبه به ش وا له و جۆره ئه: سحر التخییل - ٣

 ی]قورئان[ آو له وه ر هه  ستاوه ڕاوه  زان و وا ئهجوو  شتی  وه شه وانه پچه به جوت وه ده  پش چاوی له 

ِهْم َأنََّها َتْسَعیَفِإذا ِحَباُلُهْم َوِعِصيُُّهْم ُیَخيَّ( :  پیرۆز هاتووه  ْيِه ِمن ِسْح ]  ٦٦: طه[ )   ُل ِإ

تادا  ره سه السالم له موسا آرد علیه وایان له) ون فیرعه  آانی ساحیره  هی(آانیان  گوریس و سیحره

  ).  آانیان سیحره  هزی ر به به ش له مه ئه(جون  ده) ر زگ سه له ( مووی هه آه زانی وای

آات و  نیایی ده ته ز به وام حه رده به لكراوه سیحری آات آه ده سه و آه ش وا له وه ئه: سحر الخمول -٤

   .نابت آردنی قسه ت و خوقی بت و تاقه نگ ده وام بده رده یانیش به

:  بۆ نمونه! وت  ده خۆشی بت آه وه له ڕقی آات آه ده آه وتووه رآه به ش وا له وه ئه: سحر الصرف -٥

آات  ن وا ده آه ناشرین ده آه ژنه پش چاوی له آه ن یا پیاوه آه ناشرین ده ی آه پیاوه چاوی پش له ی آه ژنه

   ! وه ڕك لبوونه) بوغزو( ویستیان ببته خۆشه

  بكات؟   لكرا چی  سیحربوو، سیحری  تووشی  ی وه ئه - ٦

   :ین پ ده لكرا دوو ڕنومایی گرنگی سیحری بوو آه مه ئه سك تووشی رآه هه

ریش  مبه آو پغه تاوه  بزان آه:  خودا بۆی ری مبه پغه  ی ژیاننامه ك له واییه دنه: م آه ڕنومایی یه - ١

 آه جوله  االعصم ی  آوڕی  بیدی سیحر ، له  وتنی رآه به بوو له نه  وسلم ڕزگاری الله علیه صلی

آو دوو  تاوه!  دینه مه پشتیوانان له) أنصاری(  ك له یه ناو بیری فدایه  شی آه لكردوو سیحره سیحری 

یان  واه و هه و ئه پی چه وی تریان الی دانیشت و ئه قاچی آیان الی ویست و یه خۆشه  الی هاتنه فریشته

ند  ڵ چه گه ساو له هه ویست خۆی خۆشه مه ئه وسلم ، جا دوای الله علیه ویست صلی خۆشه ك دا به یه شوه به

  مه ئه  دوای) آرابوو  رو گرێ سه  ی شانه به آه(رهناو  یان ده آه و سیحره آه بیره الی ڕز چوونه به كی هاوه

صحیح البخاری و صحیح مسلم دا  و له شه رموده فه مه ئه بۆ هات آه وسلم شیفای الله علیه صلی ر مبه پغه

الله  ر صلی مبه پغه آه:  ا هــاتووهد ی آه ده موسنـــه دیش له حمه وا ئـــه پشه آی یه وه گانه له ، وه هاتووه

جا ! بوو  ی آردنه م سیحر ل ئه شی آه هۆآاره لبی آه قه ئشی وام بوو له رده ش مانگ به شه)٦(وسلم  علیه

م َال نامان بدا ، به خوا په! خۆمان ؟ ر به رامبه به ڕات چۆنه ی ئه بووه نه ت لی ڕزگاری ئۆممه ری مبه پغه وه ئه

   :بكا تی ئۆممه فری آه و بواره له ته ئۆممه زابوونی هبۆ شار وه ئه
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ن و پشت  خه و ژر خاآی) بیسوتنن(بیھنن   وه ر دۆزیه گه تان ئه آه سیحره  م جۆره ئا به

  ... ستن خۆشتان ببه خوای به

و یا  دنیم سوتانَال به وه آرده تای به مه آرد به وسلم ژرخاآی علیه الله رصلی مبه پغه ڕاسته/  تبینی

الله  صلی ر مبه پغه آرد له ی م پرسیاره ئه بواداران بوو آه داآی ی عائیشه تی زره ڕای حه شاندنی وه هه

  . وسلم علیه

  وره گه وا خوای ئه ستی پ ببه خۆی و پشتی ب شتك هه به  ی سك موتمانه آه: م ڕنومایی دووه -  ٢  

بۆ  وره گه خوای ست هتد ببه...یاتین و و شه رو فاچی جادووگه به  خۆی  سك پشتی آه!  ڕێ گه لی ده بۆوی

و  تی سیه ئیتر به ستی ببه) ر وه موو بوونه هه خوای( خۆی خوای به خۆی سكیش پشتی آه!  ڕێ گه وان لی ده ئه

   .ناوت تری ترو هیچی سی آه

   سیحرو ساحیران ؟  ی میھنه له  نمونه - ٧

وو ڕۆژ  شه! و دونیا ویستی  خیلی به له آانیان په و ده وه آوژته دیان ده ئیمان له نوری ی وانه ئه -أ

  ! ن  موسومانان و آۆڵ ناده تدانی زیه ئه ن له آه ده و نخونی شه

 وێ شه له چی آه! بئاگایان  دراوس ی  ر بۆ پیالن گان دژی جادووگه  الی  ته سك چووه آه -ب

موو شتك  هه)  گوایه( دات آه ده پ خۆشیی ی و موژده ڕژێ بۆ دا ده نی بۆگه یالنیپ سازی خشه نه:  آه ره جادووگه 

پ  زۆری ی پنادات، آابرا پاره خۆشی ی بۆناآات و موژده زلی و درۆی پنا چۆن وای ی ئه! (بتن  وه ئه دی به

فچیل ! (بت  زۆر ده ئازاری  شیو توو گۆڕدرێ ده  تی حاه  آه وتووه رآه پناچت به ی نده ئینجا هه! ؟) داوه

  ڕات چۆنه  ی ق ئه حه  ب به  ی ت ده زیه ك ئه ئاژه  خوا درووست نیه سوند به:   ده) عیاچ آوڕی ی

  !! موسومان ؟ تدانی زیه ئه به

ِلَيْوٍم  - وَن أَلا َيُظنُّ ُأوَلِئَك َأنَُّهم مَّْبُعوُث ( :  رموێ فه ده  وره گه خوای: م ده  سانه آه م جۆره به

ڕاستی  به ن آه گومان نابه وانه ئایا ئه]  ٦-٤: ألمطففين[  )َيْوَم َيُقوُم النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِميَن  - َعِظيٍم 

زۆر سامناك و ترسناك و  بۆ ڕۆژكی - !) ربگرن ت و فیان وه خیانه نجامی ر ئه تا سه( وه آرنه زیندوو ده

، ئایا !جیھانیاندا  ردگــتاری روه په تیَال سه م ده رده به ستن له وه ده پوه به كی خه موو هه آه ی و ڕۆژه ئه وره گه
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زانت  خوا ده ڕاستی به آه]  ٧٧: البقرة[  )َأنَّ الّلَه َيْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما ُيْعِلُنوَن ( : نازانـن وانه ئه

  !! ؟)تیان دا دارو نیهگوفتارو آر له(ن  آه ن و چیش ئاشكرا ده آه نھان ده په چی

فإنا لله ! هتد... دمیرآردووه یان ته و عائیله سیحر ژن و پیاویان لك آردووه به جار وابووه ند چه-ج

والعیاذ (خوا  بت به آو آافر نه تاوه ساحیر هه ساحیر نابته بزانین آه پویسته - د. راجعون وإنا إلیه

ر وا  بگومانیش ساحیر هه!  ست به وان ده ئه به و پشتی هیاتینان شه له آی موو داوایه هه وه) ! بالله

ن  خۆڕا فرناآه س له وانیش آه ن، بگومان ئه آه ده یاتین فری شه: كو سیحر نابت ، به فری وه خۆیه له

   !ن  آه نه آو آافری تاوه

   ساحیر؟  ژیانی  ی رباره ك ده یه ڵ آورته گه رموون له فه -٨

آۆتایی تیشككمان  ی)د( ندی ت به تایبه و به وه ره سه ی)٧( خای آو له روه ساحیر هه  رانی ژیان و گوزه

یاتین  شه: خوا آافر بوون به ر به ك هه بزانین نه ب ش ده مانه ئه شانی ساحیر، شانبه ر ژیانی سه ته خستوه

   : بۆ نمونه!! ن  آه پ ده شی وره گه وره گه بی ده ئه كوو آوفرو ب به! ن  آه ره به سته بۆ ده شتی

       شیاو  نه  آات بۆ شونی پی ده نت و له عل داده ر نه سه پیرۆز له  قورئانی تی ئایه:  یانه هه - ١

  )!  والعیاذ باالله (

   ! وه نوسته پیرۆز ده  تی پیس ئایه خونی به:  یانه هه - ٢

   !ت ب ره ڵ سه بسم الله ئاژه خواو ب  یری بۆ غه:  یانه هه - ٣

   ! وه یخونته ش ده وه وانه پچه و به وه نوسته ده  وه وانه پچه  به فاتیحه:  یانه هه -٤

   !ستنوژ  ده  ب م به هآات ب نوژ ده:  یانه هه - ٥

تا   واوی ته ناشوات به  و خۆی ره سه له  تی نابه غوسلی جه  وامی رده به ساك به:  یانه هه -٦

  ! چت  ر ال نه سه له  ی آه ته نابه جه

   ) ! خۆی تی تایبه یا مانگ و ڕۆژو یانیش بتی(  ستره بات بۆ ئه ده  جده سه)والعیاذ باالله: ( یانه هه -٧

   ،!!!)هتد...دایك و خوشك و: ك وه(بت  ده  خۆی  می حه مه  تووشی:  یانه هه - ٨
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 ڕای ره ئینجا سه! جال نین؟ ده  وانه تووخودا ئه  مه ئه  ئایا دوای: م آه ده  پرسیاركتان ئاراسته  جا لره

میش  ئه الی  بنته  یا خوشكی  سك خزانی آه  نگه ڕه! الیان  چنه زان ده نه كی ندك خه داون پیسیان هه 

  پ رآی هد  آه پیاوه  ی وه ئه  ب به  رعی ناشه بۆ آاری  خسن به  مینه و زه وه ره ده  ربكاته ده  آه ئیشك پیاوه به

  نگه ڕه! ڕوات  ده  خۆی ستی ده له  ی تك بت ئیراده ر ئافره هه  یتانی شه  آاری  نجامدانی ئه  دوای! بكات 

ر  سه به ی) جن(یا خود ! آات  ده  ئاشكرای) نوانیان ڕوویدا  له  ی مه ئه( لبكات آه  شی وه ئه ی شه ڕه هه

  ! آات  ڕ ده یته موسه

ش  وه له  جگه  مه ئه!  ل ی تۆق ده  وه خۆیه  له  ته و ئافره ئیتر ئه)  خوا یآات دوژمن درۆش ده( 

 ی رمووده فه وسلم له  الله علیه  ویستیشمان صلی خۆشه  ری مبه پغه! ستنت  لده  ی لشاو پاره به آه

یتان  میان شه سیه ت دابن چونكم لوه خه نھا له ته ت و پیاوك به ئافره  ی وه له  آردووه هی نه: صحیح دا 

خونم ،  دا ده ری سه قورئان به: ب  نگه یخونی؟ ڕه ده چیه  وه ئه:  ی لبكه ر پرسیاری گه پاشان ئه! بت  ده

ئاشكرا  با به  مادام قورئانه! ؟ بۆ چیه  ی وورته پس و وورته و پسه آات ئه ر ڕاست ده گه ئه  باشه  ی ئه

ل  ی آه قورئان بخونت ئیشه  الی تریش له  سكی ر آه كو گه نت بهقورئان ناخو ك خۆی نه! بیخونت 

   ؟ خونی ده چی وه ئه:ت بت و ده ده  وه رزه به ل  بۆناآرت و ناچار هاواری  و هیچی چی تكه

 ش وه ئه آه) !  آانی یاتینه شه  ر خاتری به ش له مه ئه(  یخونه مه  لبنه وازی  خونی ی ده  ی وه ئه

   . یه المان هه وه گه به به

   الیان؟ چنه ده  ی سانه و آه ر ئه سه ت له ریعه شه حوآمی - ٩

ند  چه ر به گه مه(،  رچوونه ت ده ئۆممه كوو له الیان به بچیه ر جائیز نیه ك هه ت نه ریعه شه حوآمی

س  لیان ، باقی بۆ آه كیه خه ی وه ، بۆ ئاگادارآردنه ئاینیه زانایانی میش عایدی ئه بت آه هۆآارك نه

ر دروست  هه وه شنته بوه هه دیكه ساحیركی سیحركیش به وێ ر بیه گه آو ئه الیان ، تاوه بچته دروست نیه

 ت آراوه ڕیوایه  وه إبن مسعودیه  صحیح له دكی نه سه به وه بزار یه الی له آه دا هاتووه رمووده فه ، له!) نیه

فصدقه بما یقول فقد آفر بما أنزل الله  ًأو ساحرا ًآاهنا من أتی: ((  رموێ فه وسلم ده لیهالله ع ر صلی مبه پغه 

  ))  محمد علی

و ( ڕاست ب پشی  ی ده آه  ی وه رك، ئه یا جادووگه) جیم و و مونه( وه فارگره الی سك بچته آه

جادوو  بژاردنی هه!  زیوه دابه)وسلم لله علیها صلی( ر محمدی سه به ی وه بت به وا آافر ده ئه) بت هه پ بوای
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ُه ِفی  (:  ی گه به دوایی به ڕۆژی له وره گه خوای بانی میھره له شبوونه ببه َمِن اْشَتَراُه َما  َقْد َعِلُموْا  َو

اِخَره و  ربت لهوا ف بت و شتی آی وای یآا  ی وه شزانن ئه بگومان ده]  ١٠٢:  البقره[ ) ِ ِمْن َخَالٍق ا

ین  ده داهاتوو ده ی پیرۆزه  ته م ئایه ئه فسیری ته  رنجی ر سه گه ئه ، وه!وت  ستناآه ده آی یه هره دونیا هیچ به

 خوایه  رمانی ویش فه ن ئه آه ده رو بوایان پ جادووگه  الی چنه ده  ی وانه بۆ ئه  یه شه ڕه و خۆ هه ڕاسته

رو بت و  و جادووگه فاچی ڕیان به باوه]  ٥١: النساء[  ) ْلِجْبِت َوالطَّاُغوِتُيْؤِمُنوَن ِبا( :  رموێ فه ده آه 

]  الجبت : [ رموێ فه ده بــ لی ڕازی تتابیش خــــوای خه  آوڕی  ری وا عومه ، پشه! یه یتان هه رو شه یكه په

  ، !نت  یه گه یتان ده شه واتای] والطاغوت[ نت و  یه گه سیحر ده واتــــای

! ران  جادووگه الی چوونه ی رباره ت آرد ده ریعه شه ر ڕای سه آمان له یه وه ڕوون آردنه آورتی به مه ئیتر ئه

بۆن  ش آه وانه ران یا ئه جادووگه الی چوونه تان خۆیان دووربگرن له ئافره ت چینی تایبه مووال به هیوا دارم هه

   .آرت لده ی ڕامه حه م آاره ئه ستی و هه

  نی ل دووربگرین و الیه تا خۆمانی ساحیره وه ئه ك بزانین آه یه چ نیشانه  به  یه ك هه یه گه هچ ب - ١٠

وورد  آی ند زانیاریه ڵ چه گه رموون له ران بناسن فه جادووگه  ی وه ین؟ بۆ ئه بكه ئاگادار  وه لیه رپرسی به

   :ریان سه له

   . خونی دوعا ده:  وایهخۆیدا گ ره به آات له وورت ده پس و وورته پسه - ١

   .آات  ده خۆی و دایكی  ناوی پرسیار له - ٢

یا  مووی آات آه داوا ده الی چۆته ر آارك آه سك بۆ هه رآه یا هه)  آه خۆشه نه( شتك له - ٣

   . بۆ بنی تری شتكی

   .هنت ر نه سه له شی]خوا[ ببت و ناوی  ری سه آات آه ك ده ئاژه  هنانی  داوای یه وا هه جاری -٤

و  گۆشه و س چوارگۆشه تی السم و خه ته به وه خوندرته نه س پ ی آه شوازك آه به نوسی شت ده -٥

  . پاسۆردو آۆد دانانی شوازی و به ژماره

و ڕۆژ  رێ ده  چته نه آات آه ده ل داوای الی  هاتۆته  ی سه وآه یا ئه)  آه خۆشه نه( له یه وا هه جاری -٦

   .نت بۆ داده آوو چل ڕۆژی زۆر جار تاوه آه! ن  مه زه ك له یه تره شوات فه نه وت و یاخۆی آه نه ری به

   . وه شونك بیشارته یا له وی زه له دات آه پ ده وای شتی -٧
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   .بۆ بچت ی آه و بۆنه بیسوتنی ی وه دات بۆ ئه ده  قه ره وه - ٨

  ی و ئیشه و یا ئه هاتیه  ی وه ل یه آه ی و شونه و ئه دایكی و یا و بابی خۆی  ناوی  یه وا هه  جاری -٩

آات و  شۆك ده ر تووشی رامبه به آه)!  ستی ژرده  آانی یاتینه شه  تی یارمه به( آات ده ئاشكرای  هاتووه بۆی آه

  وه و بچته آات ج به ج  آانی بكات و ڕنوماییه  آانی قسه بوا به آات آه لده  آات ، وای ده  رسامی سه

  ی وه ئه  بی له  مۆسیقا ڕاگره  له  گوێ:  ك ب وه(تر  نامۆی  ر شتكی و هه وانه ئه! بۆ بكات   ڕیكالمیشی

چه به  آه) هتد...و قورئان ڕابگره له  گوێ بدووربگرن و نه ریعه شه  ی وانه پت ئیتر خۆتیان لن  آه ت ب

  تانه موو ئایه و هه ئه نت آه یه گه ده  مه چوون بۆالیان ئه  چونكه! رو فاچیان  جادووگه  الی بچنه

و  رامۆش آردووه وسلم فه الله علیه ویستیشمان صلی خۆشه  ری مبه پغه  آانی رمووده پیرۆزدا و فه قورئانی له

  . نامان بدات په] خوا! [بت  ده ج به ر ج سه رچوونمان به دین ده و آات له ئه

موسومان   شونه بن له درت و ساحیر زۆر ده سیحر ده  آاری واج به ڕه  یهچ  ئایا هۆآاری -١١

   آان؟ جیه نیشته

تدا  موسومانی بن آه زۆره م شونانه له ری جادووگه نواعی ئه وت بزانین بۆچی ر بمانه گه ئه  خۆی

   :ش مانه ین له بكه ارك دیاریند هۆآ ب چه ده)! آرت رم ده و بازاڕیان گه درێ واجیان پده و ڕه( جنه نیشته

ئایینیان ال   پیاوانی ڕزی  تی تایبه آوردیشمان به تی و میلله گشتی موسومانان به ی وه ر ئه به له - ١

ناوو  بت و به دڵ داهه له خوای سك ترسی آو آه وه ن آه ده شوازك خۆیان پیشان ده وانیش به و ئه یه هه

در  له آه و ناوانه هتد له...ییدو شخ و سه: آو آشن، وه خۆیان ڕا ده بۆ الی كی خه رنجی سه وا آه ی ناتۆره

                     . دربووینه قه به كی خه الی له وه مانه زه

و  وه رو فارگره جادووگه الی بچنه آات آه سانك وا ده آه دی ئیمان له هزی ش ب جار جاره - ٢

! آا  یریان ده قیش سه م ئه آه و به وه داته ره به چاآیان ل آی یه میش پاره ئه وه نه بكه خۆیان تاقی ختی به

   !ن  پ بكه ستی خۆیان هه به ی وه ئه ب به

آات  ت وا ده ریعه شه حكامی ئه آردن له یشتن و پرسیار نه گه زانین و تنه نه یه واش هه جاری - ٣

ر  هه ك آه یه شوه ن به پ بكه وانیش بازرگانی دات و ئهواج یان پ ب الیان و ڕه زانین بچته نه سك به آه

دا  رمووده فه له چۆن آه! الیان؟ چته رع ده شه زابت له سك شاره ر آه گه توخودا ئه! آات  نه خۆی ستیش به هه
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سك  آه:  ،واته أحمد وغیره رواه))  أربعین لیله و لم تقبل له صاله فسأله عن شی ًعرافا من أتی : ((هاتبتن

و  نھا به بت ته پینه جا با بواشی( شت لبكات له نھا پرسیاركی ك ته یه وه فارگره الی بچته

: ن ده یه رمووده م فه ئه ی وه آردنه شی ئینجا زانایان له! (بوڵ نابت قه  چل ڕۆژانی  نوژی)  ی پرسیارآردنه

ڕیش  الیان و باوه بچته ی وانه به ڕات چۆنه ی ئه)!  ناگات م خریَال چت به ر الده سه له ی آه واجبه

ر تۆسقاك  گه بگومان ئه! الیان؟ چته توخودا ده یان زانی وه رموسومان ئه گه آانیان بكات ؟ جا ئه قسه به

   .الیان بت ناچته دا هه دی ئیمان له

 سیشدا جاهیلی ئه له!  دووعاگۆنه زانن آه الیان بۆ دوعا واده  چنه موسومانان ده  ندك له هه -٤

   .فلسك ناهنت  ت آه ت خه و خه رهالسیم و ژما ندێ ته هه به  وارن، خوویان گرتووه خونده نه  زانی نه 

رابتر  حالیان خه ، نازانن آه ری سه الیان بۆ عیالج و چاره چته ده خۆی ی و پاره پی خۆی به شه هه - ٥

آو  وه سانه آه و جـــۆره بت ، ئه ریان زیاترده سه یی له و الشه سیف نه ی ڕاوآ ق و ده له بت و قه ده

   !نا بۆ ئاگر ببات  خۆر په رمایی ر گه به له آه:  وایه وه ئه

،  خوندرێ تدا ده خوای م قورئان و زآرو یادی موسومانان آه مای ندك له هه: م ده  وه داخه به - ٦

وام دیان  رده فزیۆن و به له دیوار و ته له وه گرته جیان ده رعی ناشه ی نهو وه ئه بی له!  ر ناخوندرێ یا هه

رن  وان به رو فارگره نا بۆ جادووگه زیاتر په آات آه ش وایان لده وه ئه!  نده به وه ڕامه حه مۆسیقاو گۆرانی به

   .تووشیان بت  نا ئاسایی آه تكی ر حاه هه له

آرت و  ده النه سه م مه ئه ن باسی گمه ده به آه!  ب هز بووه رهو بوا زانایان له  ی پگه - ٧

! ؟ سانه آه م جۆره ڵ ئه گه ت و ناسیاریان له ڕابه ر قه به ، ئینجا نازانم له وه نه آه ئاگادار ده وه لیه كی خه

آرت  ژمار ده آان هه رهو گه ره هه گوناهه و له زۆر گرنگه م باسه ڕاستیشدا ئه له آه! ؟ یانیش زۆریان الگرنگ نیه

   . وه ئاگادار بكرنه لی) تان ئافره چینی: ت تایبه به(  كی خه و پویسته

ر  سه ش له مه ئه آه! ساحیران  بۆ زیادبوونی هۆآاركه رعی شه ددی خوا و حه حوآمی آردنی نه ج جبه - ٨

ت  یان ئیساحه فیتنه یبادو بیالدیش لهآاو ع ج به ر ج سه خوایان له  حوآمی  ت واجبه ئۆممه ستی ده آاربه

)) حد الساحر ضربة السيف: (( به ران هاتووه جادووگه آوشتنی رمان به ش فه رمووده فه  له  ن ، آه بكه

  . شمشر به)  نی رده گه له( ر لدانكه جادووگه ددی حه
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خوا  چاك آه ماڵ و منای ونیبو و هه ت و جوانیَال سه ده آتر بردن له یه به خیلی و به وه ڕك لبوونه -٩

 گه به  آه! بینت نه  تانه و نیعمه له  جۆرك خۆشی وت به یه وا نابینت ده و پی ڕه ر ئه رامبه به به تی داویه

 لكردووه رو جادووی جادووگه  الی  ته چوه  وه بوویته  بووآی  له  سوو ڕآی خه  آه  ی وه هر ئ سه له  یه هه 

ماڵ   آه آوڕه)  الساحر إنقلب السحر علی (و  وه بوویته  وه وانه پچه به  چی آه! قدا  هت ی آه زانهخ  ی آه آوڕه آه 

سیان  بۆ آه  آه آوڕه  آه دایكه  شاهدی پشدا به له  آه!  وه بته ده  دایكی له  وت و ڕآی خۆشتر ده  و منای

ق  آو ته لكرد تاوه  تا جادووی  بۆوه ده  خۆی  بوآی  له  خۆڕا ڕآی روا له هه  آه م دایكه ، به بووه نه  یبی عه

یی و  تووڕه ر به گه ڵ بكات مه گه آم له یه قسه  نیه تی م تاقه آه ئستا آوڕه والله ی: ت ده  چی آه! بدرت 

و  وه تهڕ بكات و بگه وبه ته آه:  یه وه ئه سانه آه و جۆره ت بۆ ئه ریعه بت ، جا ڕنومایی شه گارنه گاره

ران  جادووگه  الی وه چته تریش نه و جاركی وه تاڵ آاته ش به آه هت و جادووه نه خۆی ناو دی له بوغزوقینه

نزیك  سی و آه آتری یه له وێ هه شمانه بت ، هه جاران و ژیانیان خۆشده ئاستی وه ته یه ده و بارودوخۆآه

   .بنب بكرت م شتانه ئه زوترین آات به پویسته آه! هتد...و آتری یه له

الیان بۆ  چته سك ده یانیش آه! خۆیان  ت به تایبه سانی ندك آه ن هه الیه ڕیكالم بۆ آردنیان له - ١٠

! آات  بۆ ده ی دیعایه ناسیارو بگانه كی ناو خه ئیتر له! بت حاس ده و یا مرازی ب چاده وه آردنه تاقی

بۆ  رنج ڕاآشی سه ستیانن و آاركی ر ده به یاتین له شه آه ی وه له ك نیه هیچ دوودیه وه بگومان ئه(

ڵ  رنج ڕاآشان و هه نھا بۆ سه ش ته مه ئه! ن  ده نجامده ئه رابه خه د آاری ردا سه رامبه به ن له ده نجامده ئه

   ) !ك زیاتر نه یه كی خه تاندنی ه خه

ران و  جادووگه واج به ڕه  آه  ی وه ئه  هۆآاری  نهتریش بب  ند هۆآاركی چه  نگه و ڕه وانه ئه      

   !بدرت ری جادووگه آاری

  ڕووبدات؟   ی وه ئه  سیحر پشی له  خۆ پارزی - ١٢

   . جل جالله]خوا[ نا گرتن به په) بالله آردن و ذأعو(آان و  رعیه شه  ویرده به  خۆپارزی - ١

ها پش  روه آان و هه ڕزه فه  موو نوژه هه له  وه مدانهال سه  دووای له] الكرسی ة یآ[  ی وه خوندنه - ٢

   .وتن خه
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وتن  آان و پش خه ڕزه فه  نوژه دووای له] لناسا[و ] لفلقا[و ] الخالصا: [ تی سوڕه  ی وه خوندنه - ٣

)٣ (جار  س)٣(جار س.   

آَمَن الرَُّسوُل ( : ودا  شه تای ره سه له]  ألبقره: [ تی سوڕه آۆتایی له  تی دوو ئایه  ی وه خوندنه -٤

َبْيَن ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُآلٌّ آَمَن ِبالّلِه َوَمآلِئَكِتِه َوُآُتِبِه َوُرُسِلِه َال ُنَفرُِّق 

َال ُيَكلُِّف الّلُه َنْفسًا  - َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه َوَقاُلوْا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْيَك اْلَمِصيُر

َنا َوَال ِإالَّ ُوْسَعَها َلَها َما َآَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْآَتَسَبْت َربََّنا َال ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربَّ

ُتَحمِّْلَنا َما َال َطاَقَة َلَنا ِبِه  َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصرًا َآَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا َربََّنا َوَال

: ألبقرة[  ) َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأنَت َمْوَالَنا َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن

  ]  .٢٨٦و٢٨٥

   .وو ڕۆژدا شه له)) أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق : ((  زۆر ووتنی -٥

بسم الله الذي ال يضر مع اسمه شي ء في االرض وال في السماء وهو السميع : (( ی وه خوندنه -٦

   ڕۆژێ دا ، تای ره سه جاریش له س) ٣(و  وێ تای شه ره سه جار له س) ٣)) (العليم 

بت و  هه واویشی ته وام بت و بوای رده به  رعیانه شه ویرده  و جۆره ر ئه سه له  موسومان پویسته

   .ئینسان و جنۆآان ، آاران له خراپه ی ڕو خراپه موو شه هه بت له پارزراوده]: خوا[ آات پشتیوان بهو ئه

   ؟ آانی نیشانه  وتنی رآه و ده ڕوودانی  دووای له  ری سه چاره - ١٣

   .باسمان آرد وه ره سه له ی و ویردانه ر ئه سه وام بوون له رده و به وه خوندنه - ١

   .ڕابردوو له وه م گریان و بیرآردنه ده خۆت به ی]خوا[ له وه انهزۆر دوعاو پاڕ - ٢

سیحر  وتووی رآه ر به سه له تی وسلم آردوویه الله علیه ر صلی مبه پغه ی م دوعایه ئه ی وه خوندنه - ٣

اللھم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر  : (( میش ووتنی ئه آه

   .جار س ٣))  ماسق

بسم : داخوند ویستمانی ر خۆشه سه السالم به جبریل علیه تی زره حه آه ی و دووعایه ئه ی وه خوندنه -٤

   .س جار ٣)) الله أرقيك من آل شيء يؤذيك ومن شر آل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك
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ا َأْلَقوْا َقاَل ُموَسى َما ِجْئُتم ِبِه السِّْحُر ِإنَّ َفَلمَّ( :  پیرۆزانه  ته م ئایه ئه ی وه خوندنه -٥

فَوَقَع اْلَحقُّ َوَبَطَل َما ( ]  ٨١: يونس[    ) الّلَه َسُيْبِطُلُه ِإنَّ الّلَه َال ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن

َقاُلوْا آَمنَّا  - السََّحَرُة َساِجِديَن  َوُأْلِقَي - َفُغِلُبوْا ُهَناِلَك َوانَقَلُبوْا َصاِغِريَن  -َآاُنوْا َيْعَمُلوَن 

  ]  ١٢١-١١٨: االعراف[ )  ِبِربِّ اْلَعاَلِميَن

 تای بچین و به  وه مان دۆزیه آه سیحره  ر هاتوو شونی گه ئه  ش گرنگه وه آۆتاییدا ئه  خای له -٦

باسمان ) ١( و خای) ٦( ی بگه ش له ته م بابه ر له و هه صحیح هاتووه  ی رمووده فه آو له ر وه هه  وه ینه بكه 

آۆتاییدا  ، له وه تاڵ آرده به ی آه جوله بیدی له ی آه وسلم چۆن سیحره الله علیه ر صلی مبه پغه آه آردووه

بات و  خۆیمان به قی وارم حه ئومده جادوو آه ران و آاری ر جادووگه سه ك بوو له یه آورته مه ئه

ین و  آانمان بكه رعیه شه  زانیاریه مووان زیاد بكات و آاریش به هه ر زانیاری سه له دابتوو زانیاری رۆآی ناوه

 آاری  ی وه تیمان بدات بۆ ئه یزانین یارمه ده ش آه وه نایزانین و له  آه  ی وه زامان بكات له شاره  وره گه  خوای

رز بگرت و  په  ن دوورهئینس و ج  یاتینانی و شه جادوو فاچی آیشمان له موو الیه ین و هه پبكه 

   .مینآبمانپارزت،

  

 


