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ر  سه ی چاره وه ران و ڕوونكردنه حوكمی جادوو و جادووگه
 سی جادوو لكراو كردنی كه

 
الم  ت وسه درود و صه  بان، وه ومیھره  وره سوپاس بۆ خوای گه

 . تایه تا ھه رانی ھه ویار ویاوه یت ر محمد المصطفی وئال وبه سه له

ر جادوو  به  نه به نا ده په  مه رده سهم  كی ئه خه زۆرك له

چی   م كاره بت حوكمی ئه ران، ئایا ده وڕۆشتن بۆالی جادووگه

ی جادووی  سه و كه ركردنی ئه سه بۆ چاره  ڕگا چیه  بت، وه

 .  لكراوه

  كان كه وره گه  تاوانه له  ككه جادوو یه  گومانی تدا نییه

  له  ككه یه  بگرهتان،  ھۆی تیاچوونی ئوممه  بیته ده

  له  وه ی جادوه باره له  وره كانی ئیسالمیش، خوای گه وه شنره وه ھه

 ٱوَ  ▬: تی  رموویه قورئانی پیرۆزدا فه
ْ
 َما رَتلُوا

ْ
ٰ ُملِك ٱَّبَُعوا لّشيَِٰ�ُ  َعَ

ِ�ّن ُسلَيَمَٰن 
ٰ َر ُسلَيَمُٰن َولَ ََ ََ َعلُّمونَ ٱَوَما  ُُ  

ْ
ُروا ََ ََ لّسحَر َوَمآ ٱَّاَس ٱ لّشيَِٰ�َ  
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نِزَ  َعَ 
ُ
ََّما ٱن ِِ 

ٓ َُُسوََ  ٰ ّّ َحَد َح
َ
َعلَّماِن ِمن ن ُُ ََ َوَما  ََ َوَمُٰرو ُٰرو َُ  ََ لَملََكِ  بِبَابِ

ّرقُوَن بِهِ  ََ ُُ ر َييَتََعلُّموَن ِمهُهَما َما  َُ ُن فِتهَة فََال رَ�
َ
م ۦ لَمرِء َوَزوِجهِ ٱبََ  ۦ ن ُُ َوَما 

آرّ  ََ  بِإِذِن ۦ �َن بِهِ بِ
ّ
َحَد َِِ

َ
 ٱِمن ن

ْ
ُعُهم َولََسد َعِلُموا ََ  يَه

َ
م َوَ ُُ ّ ُُ ّ ِ َوَ�تََعلُّموَن َما يَ

ُ ٱلََمِن 
َ
ُٰٰه َما ل َ ََ ق ٱِف  ۥت

ٰ ِخَرةِ ِمن َخلَ
ٓ
 بِهِ أل

ْ
وا ََ َما َشَ ِس

َ
َسُهم ۦَوَ َُ ن

َ
 �ٓ ن

ْ
لَو َكنُوا

َُّهم َءاَمهُو  *يَعلَُمونَ 
َ
 وَ َولَو َ

ْ
ََة ّمن ِعهِد ٱا  لََمُُو

ْ
 يَعلَُمونَ ّ ِ َخ� ٱََّسوا

ْ
   ♂لّو َكنُوا

وتن  که)  شتانه(و کان دوای ئه که جووله: واتا  ]١٠٣-١٠٢: البقرة [

می  رده سه له) کی بۆ خه(  وه یان خونده کان ده یتانه شه که

م  بوو به یمان ب بوا نه سوله  یمان دا، وه تی سوله پاشایه

ھا  روه کرد ھه کیان فری جادوو ده کان ب بوا بوون خه یتانه شه

ر ھارووت و  بابل بۆ سه  له  وه خواره  ته ی نردراوه وه ئه

کرد تا  ده سیان فر نه که)  مانه ئه( وه) بوون  دوو فریشته(مارووت

ب   واته ین که) میزاد ئاده(ی  وه ره رتاقی که ھه  ئمه  وتایه پیان نه

ژن و مردی   که  وه بوون لیانه ئینجا فری جادووی وا ده  به بوامه

س  که ناتوانن زیان به  م جادووه وان به ن ئه ک بکه یه پ له

زیانیان   بن که فری شتک ده  ویستی خوا وه ر به گه نن مه یه بگه
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س جادوو  رکه ک قازانج بگومان زانیان ھه ن نه یه گه پ ده

ب  ش ده ڕۆژی دواییدا ب به له) ورات ی ته رمووده فه به( بکێ

خۆیانیان پ فرۆشت ) بوای( ی که و شته ئه  ده ڕاستی زۆر به به

و   وان بوایان بھنایه ڕاستی ئه ر به گه ئه*   ر بیانزانیایه گه ئه

وان  بۆ ئه  ن خواوه الیه وا پاداشتکی چاکتر له ئه  پارزکار بونایه

 .  ر بیانزانیایه گه بوو ئه ده

  ی بۆ كردووین كه وه دا باسی ئه ته م دوو ئایه له  وره خوای گه

ڕ بوون،  ش بباوه مه كرد، به كیان فری جادوو ده كان خه یتانه شه

س  كی جادوویان فری كه ھاتن بۆالی خه  ش كه و دوو فریشته ئه

و   ڕیه وهپییان ووتن ببا  ی كه وه وت ئه كرد ئیال پیان ده ده نه

 .  وه نه كه كی تاقی ده وان خه ئه

فری  ی كه سه و كه ئه  وه ته شی بۆ ڕوون كردوینه وه ھا ئه روه ھه

نت،  یه س بگه كه بیت ناتوانت ھیچ زیان و قازانجك به جادوو ده
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شكیان نابت،  ڕۆژی دواییدا ھیچ به  ش له وره الی خوای گه  وه

 .وت  ڕۆژدا چنگ ناكهدوا  ھیچ خریكیان له: واتا 

شی بۆ ڕوون  وه ردگار ئه روه وپه  وره ھا خوای گه روه ھه

كیتری جودا  یه ران پیاو و ژن له جادووگه  كه  وه ته كردوینه

  وره ت و ئیزنی خوای گه ب دسه شدا به وه ڵ ئه گه ، له وه نه كه ده

سك،  ھیچ كه ننن به یه بت ناتوانن ھیچ زیانیك بگه نه

ك ئیزنی  نه   رییه ده ونی قه ئیزن ئیزنی كه  ستیشمان له هب مه

  مووی به ر ھه دات ھه ردووندا روو ده گه ی له وه ئه  رعی، چونكه شه

ردگار  روه شی په وه دات، ئه وره ڕوو ده ری خوای گه ده ئیزنی قه

ی  ته و دوو ئایه له  وره ھا خوای گه روه وت ڕوونادات، ھه یه نه

ی  وانه جادووكردن پچه  شی بۆ باسكردووین كه وه ئهدا  وه ره سه

 .  قوایه ئیمان و ته

  جادوو به  وت كه كه رده بۆمان ده  یه وه م روونكردنه دوای ئه له

ی  سه كه  و ، وئه ردانی و گوما بوونه رگه ڕ و سه گشتی بباوه
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  بت له  م كاره ریكی ئه ی موسمان بوون بكات و خه شه بانگه

حیحی بوخاری و موسلیمدا  صه  ، له وه بته ز ده م پی پاشگهئیسال

ری خوا  مبه پغه  ، كه تی كردووه ڕیوایه  بو ھوریره ئه  ، كه ھاتووه

لها اجتببوا السبع الوَساَ، ق«  :تی  رموویه فه) صلی الله علیه وسلم(

م اهللا ال ب باهللا، والسحر، وقتَ اَََ الّ حر: قا   يا رسو  اهللا ؟ وماُن

َ ما  ايتيم، واوو  يوم الزح،، وقف  الحصهاَ  َ الرَا، ونم َ با ق، ونم ِ

، ووتمان  كه ره ناوبه وت له حه  له  وه ونه دوور بكه: واتا » الغافالَ 

ڵ بیاردان بۆ  ھاوه: رمووی  ن؟ فه ری خوا كامانه مبه و پغه ئه

  وره وای گهخ  سك كه ، وجادووكردن، وكوشتنی كه وره خوای گه

بت، وخواردنی سوو، وخواردنی  قك نه ھه رامی كردبت به حه

  وه ڕووبونه ڕۆژی ڕووبه كردن له تیوو، وپشت ھه مای ھه

تانكی ب ئاگا  پاڵ ئافره  تی زینا دانه پانی جیھاد، وتۆمه گۆڕه له

 . و گوناھه له

  رمووده م فه له) صلی الله علیه وسلم(ری خوا  مبه پغه

ڵ بیاردان و جادوو  ھاوه  كه  وه ته ی ڕوون كردوه وه دا ئه حیحه صه
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ترینی  وره ڵ بیاردانیش گه ن، وھاوه كه ره ناوبه له  وت تاوانه حه له

زن و  جگار مه یهتاوان و گوناھكی   ، چونكه یه و تاوانانه ناو ئه

 ر بۆ خوا، ھه  ڵ بیاردانه ی ھاوه له جومه یش لهود، وجا یه وره گه

صلی الله (ری خوا  مبه ڵ بیاردان پغه پاش ھاوه  بینین كه ده  بۆیه

  ن به ران ناگه جادووگه  ، چونكه باسی جادووی كردووه)  علیه وسلم

بت  نه  وه رستش نزیك بوونه په  یان به كه رازی جادوه مه

لیان   وه پاڕانه  له  ی پیان خۆشه و شتانه كان، له یتانه شه له

زر بۆكردن، وھاوار و ھانا بۆ بردنیان  ربین و نه ڵ سه اژهڵ ئ گه له

خوای ل (  وه یره بو ھوره ئه  له  تی كردوه سائی ڕیوایه ئیمامی نه.

« : تی  رموویه فه)   صلی الله علیه وسلم(ر  مبه پغه  كه) ڕازی بت

 مم نَ  فيها فسد سحر، ومن سحر فسد نشب، ومن رعلق تیئاعسدة   من عسد

تك گرێ بدات و پاشان فووی پدا  سك په ركه ھه: واتا  »ِيه و� 

سكیش جادوو  ركه ھه  ، وه بگومان جادووی كردووه  وه بكات، ئه

ند  سك دی پابه ركه ھه  ، وه ی بۆ خودا داناوه ھاوه  وه بكات ئه

 .كرت  ده  و شته ی الی ئه واه ھه  وه ئه  وه شتكه بت به



 

9 

ی قورئان  پیرۆزه  ته و ئایه فسیری ئه ش ته یه رمووده م فه ئه

ِِ ِف ٱَوِمن َشّ  ▬ :رموت  فه ده  وره خوای گه  كات كه ده
ٰ َُ ٰ َّ [  ♂ ُعَسدِ لٱَّ

ی فوو  سانه و كه تۆ له رگم به نا ده په  ی خوایه ئه: واتا ]  ٤: الفلق 

 .گركاندا   ن به كه ده

  ته و ئافره ست پی ئه به مه: ن فسیرده تهزانایانی 

ند  چه ن به كه ن و فووی پدا ده ده ت گرێ ده په  كه  یه رانه جادووگه

كان،  یتانه شه  له  وه ستی نزیك بوونه به مه كی شیریكی، به یه ووشه

م  كی و سته ئازاردانی خه  كانیان له سته به ی مه وه بۆ ئه

 .ن  ج بكه لكردنیان ج به

  ، كه وه رانه ی حوكمی جادووگه باره له  ڕایان جیاوازهزانایانیش 

كرت و  یان ل ده وبه ستگیركران داوای ته ر ده گه ئایا ئه

ب  كوژرن به ج ده ست به كرت، یان ده یان ل قبوڵ ده كه وبه ته

ریان  سه لما له سه  كاتكدا كه یان ل بكرت له وبه ی داوای ته وه ئه

  ندتره سه م ڕاستر و په ؟ بگومان ڕای دووه  جادوویان كردووه
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،  گه كۆمه  نت به یه گه زیان ده  سانه كه  و جۆره ی ئه وه مانه  چونكه

كردن،  وبه ته  ڕاستگۆ نیین له  رانه و جادووگه و زۆرجاریش ئه

ر  بۆ سه  ترسیداره مه  رانه م جادووگه ی ئه وه ھا مانه روه ھه

بۆ   گه به  یه یان ھه م ڕاییه ئه  یش كه و زانایانه موسمانان، ئه

خوای ل (تاب  ری كوڕی خه عومه:  وه ھننه ده  وه یان به كه ووته

كان  ره م جادووگه رجه كوشتنی سه  به  رمانی كردووه فه) رازی بت

  كه  ریش دیاره كردوون، عومه كردنیشی ل نه وبه و داوای ته

ری خوا  مبه پغه  ، كه كانه ینهڕاشد  لیفه می ناو خه ی دووه لیفه خه

شون   موسمان كردووه  رمانی به فه) صلی الله علیه وسلم(

  ككی تر له ھا یه روه ون، ھه یان بكه وه ت و كاروكرده سوننه

  له  تی كردووه ئیمامی تورموذی ڕیوایه  یه وه كانیان ئه گه به

یری  دوبولخهجون  ، یان له وه لیه جه بدوی به جوندوبی كوڕی عه

تیان  وقوفیش ڕیوایه و مه  رفوع كی مه یه رمووده فه  به  وه زدیه ئه

سزا و :  واتا  ) حد الساحر ضب بالسي،( : تی  رموویه فه  كه  كردووه

  ندك له شمشر، ھه  تی به ردن دانیه گه ر له دی جادووگه حه
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حد الساحر (  ، بط كردووه زه  یان كه رمووده فه  یه م شوه كان به ڕواته

بدرت   ك شمره ر یه دی جادووگه سزا و حه: واتا ) ضَة بالسي، 

 .ردنی  گه له

  یه م ووته ئه  یه وه ئه  وه رموده م فه ی ئه باره ڕای ڕاستیش له

 .و  ر ئه سه له  وقوفه مه: تی، واتا  ی جوندوب خۆیه ووته

)  زی بیتخوای ل ڕا(  وه ڕدارانیشه ی دادیكی باوه فصه حه  له

و  كوشتنی ئه  به  رمانی كردووه فه  ، كه وه ته حیحی گراوه صه  به

داوای   ش كه وه بی ئه جادووی لكردبوو، به  ی كه یه كه نیزه كه

رزی  سی به س كه  له  یه له سئه م مه ئه  واته ی ل بكات، كه وبه ته

 .  فصه هر و جوندوب و ح ، عومه ت كراوه ڕیوایه  وه نه ناو ھاوه

  كه  وه مان بۆ ڕوون بوویه وه ی باسمانكرد ئه وه ی ئه ڕوانگه  له

الی   ڕدار بچته مرۆڤی باوه  ك دروست نییه یه ھیچ شوه به

ڕاستیان   نابت به  ران و پرسیاری ھیچیان ل بكات، و ه جادووگه

الی فاچی و   نابت بچته  ك دروست نییه روه بزانت، ھه
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ر  سه ركاتكیش جادووكردن له ھه  بگومان واجبه  كان، وه كاھنه

ی داوای  وه بی ئه ج به ست به ده  رك ثابت بوو واجبه جادووگه

دان پدانانی خۆی بت،   ی ل بكرت بكوژرت جا ئیتر به وبه ته

 .بت  ر ھه سه رعی له ی شه ینه و به  گه یان به

بت  ده  لكراوه شی جادووی سه و كه ری ئه سه ت چاره نسبه  به

خش و ڕگا پدراو  رمانی سوود به رعی وداوده ی شه ڕوقیه  به

  ك كه یه خشترین و باشترین ڕوقیه ر بكرت، سوودبه سه چاره

ی  )الَاتة( تی  سوره  یه وه سی جادوو لكراو ئه بكرت بۆ كه

و  )يية الكرس (   به  ڵ فووپداكردنی، وه گه ردا بخونرت له سه به

َ (  و ) األعرا ( تی  سوره  ری جادوو له سه كانی چاره ته ایهئ و ) يو�

و  )قَ ُو اهللا نحد(  و )قَ يا نيها الكفرون (  تی و وخوندنی سوره) طه ( 

م  ئه  ت وایه سوننه  وه ،)قَ نعوذ برب اَاس ( و  )قَ نعوذ برب الَلق ( 

و دوعا  ڵ ئه گه س جار س جار بخونرت،  له  تانه ت و ئایه سوره

ر  سه به) صلی الله علیه وسلم( ری خوا  مبه پغه  ی كه شھوره مه

ا م رب اَاس نذُ  اَأس، « :   له  ویش بریتیه خوند ئه خۆیدا ده نه
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ش س  مه ئه »وات، ننِ الشاف، َ تَاء َِ تَاؤب تَاء َ يغادر سسما 

 .جار بخونت 

ئیل خوندی  جوبره  خونت كهب  رعیه شه  و ڕوقیه ھا ئه روه ھه

«  :رمووی  فه  كه) صلی الله علیه وسلم( ری خوادا  مبه ر پغه سه به

�سم اهللا نرقيك من ك ت ء ييذيك، ومن ش ك نََ نو ع  حاسد، اهللا 

و  ر ئه سه به  وه ش س جار بته مه ئه» �شَيك، �سم اهللا نرقيك 

تی خوای  یارمه ش  به یه م ڕوقیه ، ئه ی لكراوه كه جادوه  ی كه سه كه

 .  ره سه چاكترین چاره  وره گه

سی جادوولكراو  ی بۆ كه یانه سه و چاره كیكی تر له ھا یه روه ھه

ی  وه گومانی ئه  ناو ببرت كه له  و شته ئه  یه وه كرت ئه ده

ت و  و خوری و په ك  ئه یان پ كردبت، وه كه كرت چادووه لده

كار ھاتوو  به  ر شتكی تر كه ، یان ھه فووی پدا كراوه  ی كه زووه ده

نا بگرت  په  سه و كه بت ئه شدا ده وه ڵ ئه گه بۆ جادوو لكردن، له

م  ك ووتن و خوندنی ئه رعی، وه كی شه یه شوه  به  وره خوای گه به
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س جار،  »نعوذ ب�لماَ اهللا اواماَ من ش ما خلق « :   ووشانه

ر س  ھا خویندنی  س جاری ھه روه واران، ھهیانیان وئ به

ڵ  گه یانیان و ئواراندا، له به  باسمانكرد له  ی كه كه ته سوره

كاتی  موو نوژك و له دوای ھه له )يية الكرس ( خوندنی 

 .نوستنیشدا 

  م ذیكرانه یانیان و ئواران س جار ئه به  كه  ته سوننه  وه

وَ ف السماء  األرضَ يُ مع اسمه ءء ف  �سم اهللا الي«  :بخونت 

و السميع العليم    ی باسمانكردن له وانه موو ئه ھه  چونكه  »ُو

حیحی ثابت  صه  به) صلی الله علیه وسلم(   ری خوداوه مبه پغه

خوای  ڕدار گومانی به بت مرۆڤی باوه ش ده وه ڵ ئه گه ، له بووه

ر  ھه  بت كه ڕی ھه باوه  ات، وهك لی گیرا ده  چاك بت كه  وره گه

ر  سه ر وویستی له گه دات ئه كان ده خۆشه شیفا نه  یه وره خوای گه

و  ئه  كان، چونكه  موو ھۆكاره ری ھه ڕكخه  ویشه ر ئه ھه بت، وه

نھا ھۆكاركن،  ته   رمانانه نا گرتن و نزا خوندن و داو ده په

خش و شیفا  شیفا به  كه  سته و باده  وره ر خوای گه گینا ھه ئه
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ستیت،  نھا ببه خوای تاك و ته ر به نات ھه بت  پشت و په ، ده ره ده

ڕی وابت  بت باوه م ده ، به ریانه سه و چاره ستن به بی پشت به به

ر خوای  گه نھا ھۆكارن، ئه ته  رعیانه شه  رمان و ڕوقیه و ده ئه

ر  گه ئه  بۆی، وهبت  ر بت سوودی ده سه وویستی له  وره گه

خوای   بت ھیچ سوودكی نابت، چونكه ر نه سه وویستیشی له

ت و دانایی و  كانیدا حیكمه موو كاره ھه ردگار له روه وپه  وره گه

موو  ر ھه سه به  یه تی ھه سه ده  ویشه ر ئه ، ھه یه جی ھه كاربه

ك  هموو شتك، ھیچ ڕگری ھه به  زانا و ئاگاداریشه  شتكدا، وه

سیش ناتوانت شتك  كه  خشت، وه یبه و ده ی ئه و شته نابت له

س  ھیچ كه  ، وه وه و ڕگری ل كردبت و گرتبتیه ئه  خشت كه ببه

،  دواوه  ڕنیته بیگه  ر داوه سه و بیاری له ی ئه و كاره ناتوانت ئه

موو شتكیشدا  ر ھه سه به  ، وه وه موو شتك موكی ئه ھه

 .  نامانه ویش پشت و په ر ئه ، ھه ته هس ده به

 .مووان خۆش بت  گوناھی ھه  له  وره خوای گه
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