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 الرحمن الرحیم اللَّهبسم 

نحمدُه أَْن  َد َعنَّا الِنقَمة وأَرَْداَها ، وأَبْعَ دَّ لََنا الِنعَمَة وأَبَْقاَهاالذي أم للَّهالحمد

أَمنَّ بِه ِمن واِفِر  ، ونشكرُه عىل ما، وَجنَّبنَا ُسبَل الَضاللَةَهَدانَا للرَِّسالة

قاءْهِد البالء، ونعوذ ِبِه من جالَعطَاء  ، وأْشهُد أن، وشََمتَِة األْعَداء، وَدرَِك الشَّ

ويف ربوبيَّته ويف أسَمئه وحده ال رشيَك له يف ألوهيَّته  اللَّهال إلَه إال 

 ممثِْلِه ، ليَس ، وعن املثيِل وعن النظري، تنزَّه عن الِندِّ وعن الشبيهِ وصفاته

ميُع البَصرْي ، وأشهُد  عليِه  اللَّه، صىلَّ أنَّ محمداً عبدُه ورسولهيشٌء وُهو السَّ

ين.  وعىل آلِه وصحبه وسلَّم تسليَمً مثرياً إىل يوِم الدِّ

دن بە بۆنەى جەژنی سەرى ساڵى زاینى ]مریس مەس[ ئایا پیرۆزبایى مر 

 ؟! و خاچ پەرستانە، درووستە یان نە مە جەژنی گاور

 ڵگهمریکا و واڵتانی ترن لهپا و ئهورووئه ی لهو موسڵَمنانهتی ئهتایبهبه

 ن ؟!کهستان کار دهرهو خاچ په گاور

 تعالی اللَّهوو موسڵَمنان کوه خوشکان و برایانی ئیَمندار ئێمه :اڵمداوهله

ری مبهپێغه یامی خۆی بهقورئانی پیرۆز و پهڕێنموویی کردووین به 

ی بۆ کهوسلم( بۆ ناردووین دینه وعلی اله علیه اللَّهویستَمن )صلی خۆشه

َمنانیش ی موسڵوه، ئێمهتهموو شتێکی بۆ ڕوون کردووینهکامڵ کردووین هه

 م دوو( لهژنی قوربانان و جهز مهژنی ڕهه)ج یهژمنان ههچه نها دووته

نگ گێڕان و پیرۆز بایى ، ئاههالمان ژنێکی تر بوونی نیهیچ جهه ژنهجه
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ری ساڵ و ]مریس مەس[ یان مردن لە بێ باوەڕان بە بۆنەى جەژنی سه

 ق.هەر جەژنێىك تر حەرام و قەدەغەیە بە مۆڕا و هاودەنگى زانایانی حه

 ؟!  وهژنانهم جهت بهبارهی زانایان سه: ووتهمکهیه 

لە )اقتضاء الرصاط املستقيم  اللَّه رحمه‘شێخى پایەبەرزى ئیسالم ابن تيمية 

مخالفة أصحاب الجحيم( و لة )مخترص الفتاوى املرصية(دا بە قەدەغە و 

 حەرامى دادەنێت. 

ب اها شیخ لە متێبى )اقتضاء الرصاط املستقيم مخالفة أصحروهههوه

وسلم(  عليه وعلی اله اللَّه)صىل  اللَّهری مبهی پێغهرموودهم فهالجحيم( ئه

: هەرمەسیك واته 1(من تشبه بقوم فهو منهمتی: )رموویهفه که وههێنێتهده

 السایی قەومێك بكاتەوەو خۆی بەوان بچوێنێت ئەوە لەوان دەبێت. 

أعيادهم توجب رسور قلوبهم رمووێ: )مشابهتهم يف بعض فهپاشان ده وه

 انتهاز الفر  واستذال  مبا هم عليه من الباطل، ورمبا أطمعهم ذلك يف

وە هەرمەسێك هەر شتێك لەوانە ئەنجام بدات تاوان بار دەبێت،  2(الضعفاء

فەرقیش نیە ئەو مارە بە مەبەستى موجامەلە بێت لەبەر خۆشەویستى یان 

ێوەى ئەوانە، چونكە تەنازوو  دانە لە بەر شەرم یان هەر شتێىك ترى هاوش

لە ئایین، و پتەومردىن دەروونیە بۆ بێ باوەڕن، و فەخرمردنیان بە 

 ئایینەمەیان . 

 

                                      
 ] صحيح سنن أبي داود[ 1
 ]مجموع فتاوى[ 2
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مۆڕا و یەك دەنگى زانایان، و  به’  اللَّه رحمه‘ها پێشەوا ابن القیم ورهههوه

شوێنكەوتواىن هەر چوار مەزهەبەمە دەگێڕێتەوە لە سەر ئەوەى مە ئامادە 

لە جەژنی سەرى ساڵى زاینى مە جەژنی گاور و خاچ پەرستانە حەرام بوون 

و قەدەغە مراوە، هەروەمو فەرموویەىت: )وال يجوز للمسلمني حضور أعياد 

املرشمني باتفاق أهل العلم الذين هم أهله. وقد رصح به الفقهاء من أتباع 

ەى واتە: حەرامە و نابێت موسڵَمن ئاماد 1املذاهب األربعة يف متبهم(

ئەوانەى مە  جەژنی مورشیكەمان بێت، بە مۆڕا و یەك دەنگى زانایان،

حیساب بۆ ووتەیان دەمرێت، شەرع زانان و شوێنكەوتواىن هەر چوار 

 مەزهەبەمەش بە ڕاشكاوى لە متێبەمانیاندا ئەوەیان باس مردووە. 

تی: )وأما التهنئة بشعائر الكفر املختصة به فحرام رموویهها فهروهههوه

أو تهنأ  عليك عيد مبارك التفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقو ؛با

 فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من املحرمات وهو :بهذا العيد ونحوه

مقتاً من  وأشد اللَّهبل ذلك أعظم إمثاً عند :مبنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب

مثري و  حوه.التهنئة برشب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ون

ممن ال قدر للدين عنده يقع يف ذلك وال يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً 

واتە: وە سەبارەت  2وسخطه( اللَّهمبعصية أو بدعة أو مفر ؛ فقد تعرض ملقت 

بە پیرۆزبایى مردن بە درووشمە موفریەمان مە تایبەتن پێی، حەرامە بە مۆڕا 

اییان لێ بكات ـ واتە: بێ و یەك دەنگى زانایان، وەك ئەوەى مە پیرۆزب

                                      
 ]أحكام أهل الذمة[ 1
 الذمة[]أحكام أهل  2



 

6 

باوەڕان ـ بە بۆنەى جەژنەمانیان، یان ڕۆژووگردنەمانیان، و پێیان بڵێت؛ 

جەژنتان پیرۆز بێت، خۆشبەخت بیت لەم جەژنەتدا یان هەر ووتەیەىك هاو 

شێوەى ئەوانە، ئەمە ئەگەر خاوەنەمەى پارێزراو بێت لە موفر و بێ 

 ئەوەیە مە پیرۆزباییان لێ بكات باوەڕى، ئەوا تووىش حەرامێك بووە، وەمو

عالی ت اللَّهبە بۆنەى سوژدە بردن بۆ خاچەمانیان، بەڵكو ئەو مارەى لە الى 

گەورەتر و خراپرتە لەوەى مە پیرۆزباییان لێ بكات بە بۆنەى خواردنەوەى 

مەی مەرشوب، و موشتنى خەڵك، و داوێن پیىس، و هاوشێوەمانیان. 

ن ڕێزى نیە، ئەمەونە ئەو مارەوە، و زۆریش لەوانەى مە ئایین لە الیا

ناشزانێت ئەو مارەى چەند ناقۆاڵ و ناشیاوە، بۆیە هەر مەسێك پیرۆزبایى 

بكات لە مەسێك بە بۆنەى تاوانێك یان بیدعەیەك یان بێ باوەڕیەك، ئەوا 

 تعالی بووە.  اللَّهئەو مەسە تووىش خەشم و قین و توڕەیى 

 ؟![بابا نوئێلی]و پێناسه س[ڕۆکی ]کریس مهم: ماناو ناوهدووهه

کوردستان و وواڵتی تری موسڵَمن نشین بە گێڕن لهنگ دهی ئاههوانهئه

[ زۆری  christmasبۆنەى جەژنی سەرى ساڵى زاینى ]مریس مەس[ ] 

 س[ نازانن؟ ی ]کریس مهو ووشیهڕۆکی ئهناوه

سیح کە لە زمانی هم [ واتە: دلسۆز ، نازناوە بۆchristی ]تدا ووشهڕهبنهله

[ لە وشەیەکی میرسی قبطی فیرعەونی  masیۆنانی وەرگیراوە ، وشەی ]

 وەرگیراوە کەمانای لەدایك بوونە. 
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، گوایە جەژنی ڕۆژی لەدایك ێکەڵ[ هەموو سا25/12ریسمس ڕۆژی ]ک

بونی ]مسیح[ یان]یسوع [ ە ، ]عید میالد الرب[ واتە: جەژنی لەدایک 

واتەجەژنی لەدایك بونی کوڕی میالد ٳبن الرب [ بونی خودا ، یان ] عید 

، یهورهرە درۆو شیرك و کوفرە گه، لەوجۆ تعالی دەگرین اللَّه . پەنا بهخودا

و ، ئهتێدا دەگێڕدرێت و ئەنجام دەدرێت جا لەو ڕۆژە ئاهەنگی گەورەی

ی دروستی دەکەن و دەی ڕازێننەوە بە گەاڵی دڕکاوی وەکو ڕەمزێك داره

سورەکەشی ئاماژەیە بۆچوونیان ، وە بەرووبومە  به سەری مسیحه بۆ تاجی

 ،ی مسیحان کوشتوە و لەخاچیان داوە، گوایە کاتی خۆ بۆ خوێنی مسیح

 .انهکاریواشهێواوی بێڕێزی و چهرلێشمووی کوفرو درۆو سهش ههمانهئه

 اللَّه، بەلکو م( نەکوژراوەو نە لەخاچیش دراوەالسال  عیسی )علیه جونکه

 تعالی له اللَّهکو روه، ههعیسای بۆ الی خۆی بەرزی کردۆتەوەتعالی 

 رمووێ:فهده وهکاتهڵ دهچهکات و درۆکانیان پو قوڕئانی پیرۆز باسی ده

لبوه( وما قتلوه وما ص اللَّهوقولهم إنا قتلنا املسيح عيىس ابن مريم رسو  )

سیح به ڕاستی ئێمه مه یاگوتده ش کهیهووته: ئه( واته157)النساء؛

دا ڕاستیچی له، کهمَمن کوشتووهریهعیسای کوڕی مه اللَّهری مبهپێغه

إليه  اللَّهرمووی: )بل رفعه فه، پاشان دهو نه له خاچیانداوهکوشتوویانهنه

’ عیسای‘ اللَّهڵکو خێر، به: نه( واته158عزيزا حكيَم()النساء؛ اللَّهومان 

 . ست و دانایهبااڵده اللَّهۆی، وه بۆ الی خرز کردهبه
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 قوڕئانه له السالم( که )علیه ئازیزه رهمبهم پێغهتی ئهڕێزو حورمه یهمهئه

 وهرزی کردۆتهبه وهتعالی ڕێزی لێنا اللَّهی موسڵَمنان دا ی ئێمهکهپیرۆزه

 . بۆالی خۆی

 و جێگای رهاتیسهبهبابانوئێل  ناوی لێرناوه ی کهپیره م پیاوهی ئهپێناسه

 ستان دا لهرهگاورو خاچ په مانیرچاوهسه ندێك لههه له -دایكبوونی:له

 دیس[ به]قه یهشهقه پیاوێكی ڵێن: ناویده مدا هاتووهههڤدهحه یدهسه

ناو له مدا ژیاوهی چوارهدهسه[له nikolas -ناوی ]سانت نیکۆالس

 له و دایك بووهتورکیا له و له تدا یۆنانییهڕهبنهله ند، مهمهوڵهده خێزانێكی

باوك و  مانای )ئیل( ە بهی م وشهئه دا] دامهزمانی جووله [عیربی زمانی

 ند دێت. خواوه

کانیش ستهرهگاورو خاچ په ناکرێت؛ چونکه کان وا پێناسهاڵم الی گاورهبه

پاپای  رتۆدۆکس و پڕۆتستانت. کاتۆلیك بهۆئکاثۆلیك،  -شێکن:ند بهچە

جیهان و  له همرت یان کهکان نسبهدۆکسییهاڵم ئۆرتۆسنت، بهیوهڤاتیکان په

 .تییهچارهپای ڤاتیکان ڕقیان لهپا به زۆرینه ڕیان نییهباوه

 شهقه نێوانیان، بۆ منوونهله یهو ئیختیالفات هه جیاوازیشیان زۆره

 خۆیانەوهزێڕ به وه وهێڵنهکان ڕیش دهنییهکان یان ڕووسی و ڕۆمایهیۆنانی

 وهزێڕیش بەخۆیانه وه واڵم کاتۆلیك جیاوازن؛ ریش ناهێڵنهن، بهکهده

  کانیان جیایه.تهن و عیبادهناکه
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فەهمی  یهو بۆی ههس ئهبه یانهورهپاپای ڤاتیکان گه کان کهکاتۆلیکه

تاکوو رح بکات ههجیل شهس ئینن کهبکات و ڕێگا نادهئینجیل شەرح 

  که.دایکبوونهڕۆژی له له نگ نیندهکیش هاوڵ یهگهله ئیستاش

 ژن وجه نهیکهکان دهدۆکسییهرثۆکاثۆلیك ڕۆژێك پێش ئۆ

 له کانی تر وبهزههمه له س ترهدهکان خۆشیان پێ مقهدۆکسییهئۆرثۆ

پێی  بکات که چرایه وهرشتیی ئهرپهسه یهاپای یۆنانی بۆی ههلیم پئوورشه

 ی عیسا )علیهوهڵسانهڕۆژی ههله  گوایه س، کهدهڵێن چرای موقهده

ر سهس لهگیرسێت بهخۆی داده م مۆمهخاچ دانی ئهدوای لهالسالم( له

 کانیش. دۆکسیهستی ئۆرتۆده

فلۆپلۆ  ناوی تریاندهکان به یۆنانییه رههنووس کێك لهیه 2003ساڵی له 

 ن. کهدرۆ ده ی ئاشکرا کرد کهوهئه

ها روهههگیرسێت و دهئۆتۆماتیك داوه کی بچووکههۆی پاترییهبه مهم شهئه

السالم(ی  مەریەم )علیه به ی کهم وێنهودیوی ئهله وهکی ترهالیه له

 کهودیوی وێنهك لهیهرشیقه اوی کردبوو و بهچ نێکیان لهشوبهێنن، کوده

 بڵێن دایکی عیسی )علیه کهلکهخه ی بهوهڕشت بۆ ئهئاوێکیان دهدڵۆپه

  یه.عجیزهگری و موالسالم( ده

 ن. کهڕ دهو باوهش گومڕایه کهڵکهن و خهکهده شتانه م جۆرهزۆر له

کانی خۆیان ن و مناڵهبهپیاوچاك ناوی ده ؛ بهم بابانوئێلهی ئهمجا پێناسهئه

 دا. وهم شهدیارییان بۆ دێنێت له گوایه تێنن، کهڵهخهڵدهپێهه
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اڵم ن، بهر بڕوا ناکهکانیش ههو مناڵه ڕیان پێی نییهخۆشیان باوه

 کڕن. کان دهتێنن. خۆیان دیارییهڵهخهڵیاندههه

بابانوئێل بۆی وه ڵێن ئهپێیده وه،تهبێری دهبهخه کهمناڵه یانی کهبه

 هێناویت. 

زاراوەی تر س لهدهقهمو ڵێن ئاگیۆ ڤاسیلی ئاگیۆ واتهکان پێیدهیۆنانییه

ی خودای بۆ ناکرێت. اڵم پێناسه[، بهSanta Clausڵێن ]سانتا ملۆز پێیده

 انیکڕێت یچێت دهزانی خۆمان دهڵکێکی نه، خهیرهسه ی لێرهوهجا ئه

 کانی کوردستان، کهك عەملانییهروههه وه،یڕازێنێتهکڕێت و دهش دهکهداره

  وه.ڕازێننهرستان، شار دهو خاچپهکه تی جوولهزارهحه زۆر موعجینب به

، مەچی تداڕهبنهله نییه وهڕیان بهکان خۆیان باوهگاوره م بابانوئێلهئه

و واڵتی  بۆ نێو وهیهێننهکانی الی خۆمان دهدهین کافرو موڕتهکهیردهسه

م وه و بانگەشە و ڕێکال نهکهکانیان باڵوی دەهناڵهبازاڕ و که موسڵَمنان و له

 ن. کهی بۆ ده

ش فام و ساویلکهڵکێکی نهك خۆیان.خهن وهکهڵکێکیش گومڕا دهخه

کان ئیسالمییه وشمهبۆ در  یف نینکهبه ندهوهون وای لێدێ ئهکهشوێنیان ده

ژنی یفن بۆ جهکهبه ندهوهی ئهوهك ئهزان و قوڕبان وهمهژنی ڕهو بۆ جه

 ستان. رهو خاچپهکه جووله

ژن جه ڕیان بهر باوهك ههکان نهستهرهو خاچ پهکهکاتێکدا ڕۆژئاوا جوله له

 ك دین نهە ئیسالم وهب یهباوەڕیان هه ڵکوو نه، بهنییه کانی ئێمهشمهو درو

 وسلم(،  وعلی اله علیه اللَّهری ئێمه )صلی مبهپێغه به
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 ژنانهجه م جۆرهش یادی ئهی ئێمهزان و ناحاڵییهنه ڵکهم خهمەچی ئه

 ڵیان. گهنەوە لهکهده

ی وهوانهزانی شوێنی حهزانیبا وامان ئهنه ورووپایهئه ر شتێکَمن لهگهئه

 موسڵَمنان ؟  ر بهرامبهڵکی چاك باشن بهموویان خههو همرۆڤه

ئیسالم.  ر بهرامبهر ئێسقان حاقیدن بهیان تاسهخێر زۆربهاڵم نهبه

 ین وخوێنی ئیمهر حیسابی مرۆڤ بۆ موسڵَمنان ناکهندێکیان هههه

 س ئێمهلێن بهکان دهکهجووله تی کهتایبه، به موسڵَمنیان ال زۆر بێ نرخه

اڵم یوانن، بهحشی و حهمووی وهك مرۆڤ و باقی تر ههین وه اللَّهنێردراوی 

 ن. ت بکهخزمه ی ئێمهوهی مرۆڤن بۆ ئهشێوهله 

ی خۆمان بێت و کهدینه ڵێم: با ئاگامان لهده کهی باسهپوختهله بۆیه

وان و م تائه ونهکهنه وه تاینهش ڕووناك بکهڵکهم خهرچاوی ئهبه

 . وهگوناحانه

موو ڕێنمووییی هه یهمهرنادوابه ین کهم ئیسالم پاکهنی ئهخاوه ئێمه

م ی ئهموو زانیارییانهم ههڵك و سوود لهموو جیهان کههه که میزادهئاده

وان. هل و الڕێیی ئهبۆ جه وهڕێینهبگه گرن، چۆن ئێمهردهوه ی ئێمهقورئانه

 به ران )علیهم السالم(مبهموو پێغهدایکبوونی ههموسڵَمن یادی لهك وه ئێمه

 ورهخوای گه ی کهوهك ئهژێر ڕۆشناییی قورئان وهاڵم لهنێین، بهنرخ داده

 رمانیتعالی فه اللَّهی وهك ئهوه، وهتهرمهڕێز و حوهپێیخۆش بێت به

 رموێت: فهپێکردووین ده
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  إلينا وما أنز  إىل إبراهيم وإسَمعيل وإسحاق وما أنز  للَّهبا)قولوا آمنا 

ويعقوب واألسباط وما أويت موىس وعيىس وما أويت النبيون من ربهم ال 

وانی یڕهی په: ئه( واته136؛نفرق بني أحد منهم ونحن له مسلمون( )البقره

 اللَّه ڕمان بهباوه وسلم( ئێوه، بڵێن ئێمه وعلی اله علیه اللَّهموحەممەد )صلی 

بۆ  زیوهدابه ش مهوهبۆمان و به زیوهدابه ش مهو قورئانهو به هێناوه

 .عقووبمانی یهوهعقووب و نهیهئیرباهیم و ئیسَمعیل و ئیسحاق و 

بۆ  ی مهیامانهو پهو به بۆ مووسا و عیسا هاتووه ی مهیامهو پهها بهروههه

 و ئێمه وهردگاریانهروهن پهالیهله مراوه وانهگشتی ڕهران بهمبهپێغه

 دا. رانهمبهو پێغهنێوان هیچكام لهین لهجیاوازی نامه

 ردگارین. روهرمانی پهفه سلیمینها تهموومان تههه ئێمه

نرخێنین و ران دهمبهموو پێغههه دایكبوونیك موسڵَمنان لهوه ئێمه ؛ڵێبه

 نێین. ت و ڕێز دادهحورمه

 اللَّهقورئان  له ، کهئازیزانه رهمبهو پێغهله مێكهیه السالم(که ش )علیهعیسا

وم وم ولدت ويوم أموت ويرموێ: ) والسالم عيل يفهتعالی باسی کردووه وده

 ی کهو ڕۆژهئه رهسهردگارم لهروه: ساڵوی په( واته33)مریم؛ (أبعث حيا

 وه.کرێمهزیندوو ده ش کهو ڕۆژهرم و ئهمده ش کهو ڕۆژهدایك بووم و ئهله

 

 ی کهم شێوهك بهکات نهقورئان بۆمان باس ده ی کهجوانه م شێوهبه

و راب خواردن مۆسیقاشهن بهکهن و یادی دهکهخاچپەرستانەکان باسی ده

 . سادو خراپهماو فهسه
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ەرامە نیانەوە حپیرۆزبایى لە بێ باوەڕان بە بۆنەى جەژنە ئایینیەما بۆیه

جا ئەگەر لە ڕابردوودا ئایینەمەشیاندا هاتبێت، بەهاتنى ئایینى  یهغهدهوقه

مراوە ڕەوانە  وسلم( که علیه وعلی اله اللَّه)صىل  اللَّهری مبهئیسالم و پێغه

 .بۆ هەموو خەڵك ڕۆڵى نەماوە

ل منه بتعالی فەرموویەت: )ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يق اللَّههەروەمو 

: هەرمەسێك ( واته85وهو يف اآلخرة من الخارسين( )سورة آ  عمران: 

غەیری دینی ئیسالم داوا بكات بە دینی خۆی قەناعەت نەمات مەدینی 

ئیسالمە، عادات و تە قالیدو داب و نەریتی دینێكی تر پەیرەو بكات ئەوا 

  ن دەبێت.خوای گەورە لێی قبوڵ نامات وە لە رۆژی دوایدا لە زەرەر مەندا

دەڵێم: بە داخەوە مە ئێمە خاوەن ئەوە دینە جوان و ماملەین مە چی 

چن عادات و ن و قەدری نازانن دهموسڵَمنان شانازی پێوە ناکهزۆرێک له

و ش ئهمەن مە ئەوهمەن و پەیرەوی دهداب و نەریتی مافرەمان سەیرده

  .پەری تەنازولی مەمی تێدا دەبیرنێ

ئیقرار مردىن ئەو دروشمە  وهو بۆنانهلێیان و شادی به پیرۆز بای کردن بۆیه

موفریانەیە مە ئەواىن لە سەرن، ڕازى بوونه پێی، سەرەڕاى ئەوەى مە بەو 

بۆ خۆى، بەاڵم نابێت حەرامە لە سەر  سهوکهبێ ئهموفرانە ڕازیش نه

موسڵَمن مە ڕازى بن بە دروشمە موفریەمان، یان پیرۆزبایى بەبۆنەیانەوە 

 زى نابێت، تعالی بەوە ڕا اللَّهت لە غەیرى خۆى، چونكە بكا
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غني عنكم وال يريض لعباده  اللَّهإن تكفروا فإن مو فەرموویەىت: )هەروە

بێ  نهر خۆتان بخه(،واته: گه7الكفر وإن تشكروا يرضه( )سورة الزمر: 

ێت نده ڕازی نابچه رلێتان، هه بێ نیازه اللَّه، بێگومان  وهڕی و کوفرهباوه

ازی ر ڕێبگهاڵم ئهڕی، بهڕبن و ڕێبازی بێ باوهکانی بێ باوهندهکه به

 .ێتبتان ڕازی دهو کارهر، بهپاسگوزاری بگرنه بهسو

اليوم أمملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي رمووێت: )فهها دهروههه وه

تانم کهرنامهبه: ئیمڕۆ ئاین و واته(3املائدة؛ ورضيت لكم اإلسالم دينا ()

واو کردن تی خۆمم بۆ تهیاندو نازو نیعمهکۆتایی گهواو وکامڵ کرد و بهته

ڵ بڕیاردانی هگو دین و ئاینتان )جا لهرنامهی که ئیسالم ببێته بهوهو ڕازیم به

ۆ ب اللَّهرتان( ئەو دینە ئیسالمە مامڵە مە سهله کراوهغهدهدا که قهو شتانهئه

 ڵبژاردووه. ئێمەی هە

 وامان عومەرى موڕىوای ئیَمنداران پێشهیەمێك لە جولەمەمان بە پێشه

گووت: ئێوە ئایەتێكتان هەیە لە قورئاندا دابەزیوە ’ عنه اللَّهرضی ‘طاب خه

ئەگەر بۆ ئێمەی مەعشەری یەهود هاتبایە ئێمە ئەو رۆژەمان دەمرد بە جەژن 

)اليوم  تهم ئایهدا فەرمووی: ئهاڵمیوهله ’عنه اللَّهرضی ’روا عومهپێشه

بەڵێ من دەزانم مەی دابەزی لە چ رۆژێكیش بوو …( امملت لكم دينكم

 للَّهالە چ شوێنێكیش بوو جمعە بوو رۆژی عەرەفە بوو مە پێغەمبەر )صىل 

وسلم( ئەو ئایەتەی بەسەردا دابەزی وە فیعلەن ئەو ئایەتە  عليه وعلی اله

ە یە مە خۆشحاڵی دەبربین مێگای دڵخۆشیالی موسڵَمنان زۆر گەورەیەو ج
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ینەمانی تری نەسخ دینەمەمان مامڵە و بێ نەقصە وە دینێكە هەموو د

 .مردووەتەوە

 نەمەی خۆیانەوە بكەن، بۆیهدی وابوو پێویستە موسڵَمنان اعتزاز بەمە

 رۆزبایى لێكردنیان حەرامە، هاومار بێت لە گەڵتدا لە مارەمەت یان نە. یپ

ۆزباییان لێ مردن بە بۆنەى چەژنەمەیەیانەوە، ئەوا وەاڵمیان وە ئەگەر پیر 

خۆتان ڕازی تعالی له اللَّهبێ ده ئێوه وە، چونكە جەژنی ئێمە نیە،دەنهمه

 ڕان . ك کافرو بێ باوهوهن نهبکه

 و ڕۆژهلهنێن کهبێ ڕێزمان دادهوان بهڵێن ئهده ش کهوانهپرسم لهده

 ؟؟ ینکهپیرۆزبایان لێ نه

رۆژێك لە رۆژان بینیَمن جولەمەیەك یان خاچ  ڵێم باشهاڵمدا دهوه له

ست و گاورێك لە ئەمەریكا لە بریتانیا لە رۆژی جەژنی رەمەزان یان رهپه

ریتانیا ب لە رۆژی قوربان مە جەژنی موسڵَمنانە بینیَمن لە ئەمەریكا یان لە

 ئاهەنگ بگێرن و خۆش حاڵی خۆیان دەربرن؟ 

ی موسڵَمن ئەی مەئەوان ئەوە نامەن بۆ ئێمە بچین ئاهەنگ بە هۆی جەژن

بگێرین بەهۆی جەژنێكی ئەوانەوە مە لە دینی خۆیانیشدا داهێرناوە نەك 

 .ر لە دینی ئسالمدا داهێرناو بێتهە

المی لە مەتی ئیسمبەراستی السایی مردنەوەی مافرەمان مارێكی خراپە، ئو 

ە مافر یە سوود لرێگر نینیایی و پێش مەوتنی زانستیدا هیچ و بواری د

وەربگرێت و وەمو ئەوان پێش مەوتوو بێت ئەما لە بواری بیروباوەرو 

رەوشت و داب و نەریت و عادامتان دینەمەی ئێمە و رەوشتی موسڵَمنان 
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زۆر جوان ترو بەرزترو بەرێزترە لە مافرەمان، بۆ موسڵَمن نیەو تاوان بار 

 تعالی.  اللَّهدەبیت الی 

وسڵَمنان ئەوەیە: مە ئەو مارە نەمەن بەڵكو شانازی ئامۆژگاریم بۆ م

بەدینەمەی خۆتانەوە بكەن و دەستی پێوە بگرن و پارێزگاری لێ بكەن، ئەوە 

تعالی  لَّهالویستی مایە سەرفرازی و سەرمەوتوویی دنیاو دوارۆژە بۆتان به

 ژین ئاگادر بن. ده وهرهدهی لهوانهتی ئهتایبهبه

تی: )اتق رموویهوسلم( فه وعلی اله علیه اللَّهان )صلی ری ئازیزممبهپێغه

حيثَم منت واتبع السيئة الحسنة متحها وخالق الناس بخلق حسن(  اللَّه

 برتسه اللَّه تدا بوویت، لهر کات و حاڵههه : له]رواه أحمد والنسايئ[ واته

ڵ گهوه و لهتا بیسڕێته بکه و تاواندا چاکه ڵهشوێن هه! بهو پارێزگار به

 . وت بکهڵسوکهوشتی جوان ههڕه ڵکیدا بهخه

ڵی ت تێکهنابێ ،ی ئیسالمان تێدا بێتوهنگدانههبێت ڕ ی موسڵَمنان دهئێمه

 بین. ژن و یادانهم جهئه

 

 

 

 

 

 


