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ی گۆشتی  اڵنه نجه و قاپ ومه حوكمی نان خواردن له
 خورێت رازی تێدا ده به

  

خۆین، ئایا  وێش نان ده وروپا، له هئ  م له قوتابخانه  من له :پرسیار

یه  هه خۆین جاری وا شتی تیا ده ئێمه ی که و قاپ و قازانانه ئه

 ؟ حوکمی چیه  مه خۆن ئه رازی تیا ده کان به وروپیه ئه 

 کڕین که نان نه  و جێگانه له  ین که وڵ بده هه  زۆر گرنگه :اڵم وه

قوتابخانه   له  نمونهر ناچاربوون، بۆ  گه ئه فرۆشن، وه رازیش ده به 

ڵ خۆتاندا،  گه ن له نان ببه  وه ماڵه  ن له وڵ بده یان زانكۆ بوون، هه

مووی  خۆن هه نانی تێدا ده ی که و قاپانه ئه  وه کرا، ئه ر نه گه ئه وه

رعی  ی شتنی شه جیگه  یه ش ئومێد هه و شتنه ئه شۆرێن، وه ده

نه أنه سأل النبي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عوه ،  بگرێته

صلى الله عليه وسلم عن األكل في أواني المشركين، فقال له 
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ال تأكلوا فيها إال أن ال تجدوا : )) النبي صلى الله عليه وسلم 

 . رواه البخاري ومسلم  ((غيرها فاغسلوها وكلوا فيها 

راز  به ل به ریتانیا گۆشتی قه دووکانی پیدزاکانی به  له :پرسیار

  اڵله حه  م ئایا ئه ، رازه ڵێن به کان ده ریه اتا الی مشتهن، و ده ده

 گوناهبارن؟ مانه  ئایا ئه  ن، وه که رام ده حه

ل  گوشتی قه ه ی هه  م بینوه، وه خۆشم ئه  زۆر ڕاسته :اڵم وه

 که  وه و باسه ئه  ناچێته  وه اڵم ئه راز، به نرخی به فرۆشێ به ده

،  یه وره نها کاری خوای گه ته  وه ئه  ن، چونکه رام بکه اڵڵ حه حه 

 یان به رام بکات، وه اڵڵێك حه سێك حه ر بێت و که گه وه

بێت،  اڵڵ بکات بێگومان پێی کافر ده رامێك حه حه وه  وانه پێچه 

اڵڵ  حه  که  نییه  وه ن ئه که ده و کاره ئه ی که سانه و که اڵم ئه به

ر  به نها له ن، ته هاڵڵ بک رام حه یان حه ن، وه  رام بکه حه

ن دوکان  ن کابرای خاوه که راز ده وان داوای به ئه  که ریه موشته
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 یدات به راز ده نزخی به داو به ر پیدزاکه سه کات به ل ده گۆشتی قه

،  فێڵ و درۆی تێدایه  شیاوه کارێکی نه  مه ڕاستی ئه ری، به مشته 

ی مادام  سه و که ئه ره، وه ڕۆزی ده  وره نابێت بکرێت، خوای گه وه

ماف بدات   نده وه ئه ق نییه  هه ی پێداوه  نده وه ئه وره  خوای گه

س  زاران که هه کاتێکدا به ڵکدا، له ڵ خه گه درۆ بکات له خۆی که به

ر  به اڵم کابرا له کیش بکڕن، به پیدزایه توانایان نی یه که یه هه

سیش  زاران که هه راز، به به ل بکات به ی قه که کاره واج دان به ڕه

ندێك  ند پاوه رازیشی تێدا نافرۆشێت، با چه و به یه دوکانی هه یه هه

ش  وره ش و درۆ بێت خوای گه ل و غه متر بێت و بێ غه که

  .خات إن شاء الله  تی تێ ده که ره به

 


