
٧



نەخۆشییەکانی ئوممەت - أمراض األمة

نـووســـــینی: صـــالح الدین أحــــمد

نەخشەسازی ناوەوە و بەرگ : زەردەشت کاوانی

کتێبخانەی حاجی قادری کۆیی

بەڕێوبەری گشتی: محمد خرض احمد ٠٧٨٢٤٦٧١٣٩٤ – ٠٧٥٠٤٦٧١٣٩٤

m.ktebxana /فەیسبووک: کتێبخانەی حاجی قادری کۆیی

m.ktebxana /ئەنیستگڕام: کتێبخانەی حاجی قادری کۆیی

لقی یەکەم: بەرامبەر دەرگای قەاڵ – بازاڕی ڕۆشنبیری

لقی دووەم: چوار ڕیانی شێخ محمود – بەرامبەر مزگەوتی محمود عالف

mdmaktaba@gmail.com                      

پێوانە: ٢١*١٤

چاپی دووەم: ٢٠٢٢ز - ١٤٤٤ك

تیراژ: ١٠٠٠

الپەڕە: ٤٥



٧





5 نەخۆشـــییەکانی ئوممـــەت

پێشەكی

نەخۆشییەكانی ئوممەت لە نووسینە هەرە خۆشەویستەكامنە، 

زۆر پێوەی ماندووبووم و بەرهەمی چەندان ساڵ خوێندنەوە 

لەگەڵ  مامەڵەكردنه   و  بەدواداچوون  و  بیركردنەوە  و 

بیرە  و  مەزهەب  و  ئاڕاستە  و  كەسایەتی  و  شوێن  جۆرەها 

و  خوێندن  و  كردن  فام  سەرەتای  لە  هەر  جۆراوجۆرەكانە. 

بۆ  ئوممەتە  ئەو  كە  بووم  ئەوەوە  بەدوای  زۆر  خوێندنەوە 

وایە؟! بۆ وای لێ هاتووە؟! بۆ چاك نابێت؟! بۆ ؟ بۆ؟ بۆ؟ بۆیە 

لەكۆتاییدا، مەتنێكم نووسی بە ناوی نەخۆشییەكانی ئوممەت 

)أمراض األمة(، سەرەتا لە چەند خاڵێكەوە دەستم پێ كرد و 

دوایی وردە وردە زیادیان كرد تاوه كو بوون به  180 نه خۆشی، 

ڕۆحی،  ڕەوشتی،  هزری،  عەقیدەیی،  بوارەكانی:  هەموو  لە 

زانستی، دونیایی، سیاسی، ئابووری، بانگەوازی، تێگەیشنت 

لە دەق، چۆنیەتی مامه ڵەكردن لەگەڵ دەق، جیاوازییەكان و 

زانایان و ...   .
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ئامانج لەم نووسینە چی بوو كە نووسیم؟

۱. دیاریكردنی نەخۆشییەكان و دەست خستنە سەر برینەكان 

دیاری  نەخۆشییەكان  تاوەكو  چونكە  چارەسەركردنیان،  و 

نەكرێن، چارەسەریش ناكرێن.

۲. لێك نزیك كردنەوەی ئاڕاستە و ڕیبازە ئیسالمییەكان.

كەسێكی  لەوەی  باشرتە  هەستێت  پێی  موسڵامن  تاكێكی   .۳

دەرخەری  ببێتە  وه   هەڵسێت،  پێی  لەدڵ  قین  ناموسڵامنی 

عەیبوعارەكانی  و  نەخۆشی  خۆی  ئوممەتە  ئەم  كە  ئەوەی 

دیاری دەكات، هەرخۆشی هەڵدەستێت بە چارەسەركردنیان.

درووستكردنی بیركردنه وه یه كی هاوسه نگ و واقیعیانه  و   .٤

دووربوون له  هه موو شلڕه ویی و توونڕه وییه ك و ئاشنا بوون 

به  ئاڕاسته  و بیركردنه وه  و بیروڕا ناواقیعی و هه ڵته كێنه ره كان.

تێبیـنی :

هەمووی  نییە  ئەوە  مانای  مەتنەكە،  لە  نووسیومە  ئەوەی   .۱

موڵك و وتە و بیری منە. نەخێر، زۆرێكی بەشێوە و شكڵی 

جیاواز گوتراوە و نوورساوە، بەاڵم من بەم شێوازە نووسیومە 

و دامڕشتووە كە قەناعەتم پێیەتی و زۆرێكیش ئەگەر هەبێت 

داڕشتنە  و  دابەشكاری  بەم  و  شێوازە  بەم  نەمبینیوە  من 
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كە  دەكەم  ئەوانە  هەموو  سوپاسی  لەكۆتاییدا،  نوورسابێت. 

بە وشەیه كیش سوودم لێ بینینب و هزر و زانستیش موڵكی 

كەسێكی دیاریكراو نییە و هەتا دێت زیاتر فراوان دەبێت و 

لەكۆتاییدا دەبێتە موڵكی مرۆڤایەتی.

٢. ئەم بابه ته  لەبەرئەوەی بەشێوەی مەتن نوورساوە، بۆیە عەرەبی 

و كوردییە، مەتنەكە بە عەرەبی نوورساوە، پاشان وەرگێڕانی 

بۆ كراوە. بۆیەش مەتنەكە بە عەرەبی نوورساوە تاوەكو شێوە 

وەك  بتوانرێت  و  نەدات  لەدەست  خۆی  مەنهەجییەكەی 

دەرس و پڕۆگرامی خوێندن بخوێندرێت.

به بێ  به اڵم  ئوممه ته ،  نه خۆشییه كانی  باسی  په رتووكه   ئه م   .٣

ئه وه   بنووسین  ناوازه ییه كانیشی  و  جوانی  ئه گه ر  گومانی 

به دڵنیاییه وه  چه ند قات زیاتره  له  نه خۆشییه كانی.

به   ئه مه   به اڵم  به كارهێناوه ،  مان  )عدم(  شوێندا  زۆر  له    .٤

نه خۆشیانه   ئه م  نییه   مه رج  ئه گه رنا  وایه ،  گشتییه كه ی  وێنه  

بگشتێرنێن بۆ هه موو كه س و الیه ن و ڕه وت و ...  .

٥. پەرتووكی »هه ستانەوەی ئوممەت« كە بریتییە لە ۱٦٦ بنەما 

نەخۆشیانە،  ئەم  چارەسەكانی  بنێین  ناوی  دەكرێت  یاسا،  و 

پەرتووكی »هەستانەوە ئۆممەت«یش دووجار له الیه ن ناوه ندی 

)ڕێنوێن(ه وه  چاپكراوە و كەوتۆتە بەر دیدی خوێنەران.
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زۆر  شه رحێكی  و  ڕاڤه   دانه یان،  هه شتا  نه خۆشیانه ،  ئه م   .٦

نایابیان بۆكراوه  له الیه ن برای به ڕێز و خۆشه ویستم، نووسه ری 

جواننووس و به توانا )م. ئارام محمد كوێخا(، په رتووكه كه ش 

به نـــاوی )نه خۆشـییه كانی ئوممـــه ت (ه ، له الیه ن ناوه ندی 

ڕێنوێنه وه  چاپكراوه .

لە كۆتاییدا، زۆر سوپاسی هەموو ئەوانە دەكەم كە یارمەتیدەر 

وشەیەكیش  بە  ئەگەر  گرینگە،  و  گەورە  پڕۆژە  ئەم  بۆ  بوون 

سوودم لێ بینینب.

صـالح الـدین أحـــمـد

٢٠٢٢

ڕانیه 
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)أمراض األمة(
نه خۆشییه كانی ئوممه ت )1(

)1( ))لێره دا نه خۆشییه كان به تێكه ڵی  نوورساون، نه خۆشییه كان جۆراو 

بیرمه ندان،  زانایان،  بانگخوازان،  ئوممه ت،  كۆمه ڵگه ،   ، تاك  بۆ  جۆرن: 

كردن  مامه ڵه   به   تایبه ت  نه خۆشییه كانی  میمبه ر.  ئه هلی  و  موجته هیدان 

له گه ڵ ئایین، ده ق، جیاوازی و ڕاجیایی، هەروەها مامه ڵه  له گه ڵ دین و 

دونیا. دواتر، بواره كانی سیاسی، كۆمه اڵیه تی ، هزری، عه قیده یی، ڕەوشتی، 

نه خۆشییە كانی  كوردی،  به   و  كورتی  به   هتد.    ... و  فه لسه فی  فیقهی، 

لەگەڵ  بەاڵم  نوورساوە،  تێكەڵی  بە  نووسینە  ئەم  دینبینی.   و  دونیابینی 

تایبەت  بەشی سه ره تامان  بۆ كردووە و  ڕیزبەندیێكی سادەمان  ئەوەشدا 

كردووە بە تاك، دوای ئەومان تایبەت كردووە بە كۆی ئوممەت و بابەتە 

بە  تایبەت  بابەتەكانی  بە  كردووە  تایبەت  ئه ويشامن  دوای  هزرییەكانی، 

پەیوەسنت  بابەتانەی  ئەو  و  فیقهییەكان  بابەتە  و  ڕاجیایی  و  جیاوازیی 

ئەو  باسی  كۆتایشدا  لە  لەگەڵیاندا،  مامەڵەكردن  چۆنیەتی  و  دەق  بە 

بابەتانەمان كردووە كە پەیوەندییان بە الیەنی دەسەاڵتەوە هەیە، كەواتە 

بابەتەكان پەیوەسنت بە تاك و بانگخواز و زانایان و مامه ڵه  له گه ڵ ده ق 

و ڕاجیایی و جیاوازییه كان و  دەستەاڵتداران و كۆی گشتی ئوممەت.
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يَــــــــاء ١. الرِّ

ڕیا و ڕووپامایی

٢. الَجْهل

نه زانی و بێزانستی

نْيَا يِْن والدُّ ٣. الَْفْهُم الَخاِطئ لِلدِّ

تێگەشتنی هه ڵه  بۆ دین و دونیا

٤. التََّشاُؤم

ڕه شبینی

نْيَا بََدَل اْلِخرَِة ٥. انِْتظَاُر الَْجزَاِء َوالَْمْدِح ِف الدُّ

و سوپاسی  و سەنا  مەدح  و  پاداشت  كردنی  چاوەڕوانی 

دونيايی، لەبری پاداشت و مەدح و سەنا و سوپاسی قيامه تی

٦. اإلِفْرَاُط والتَّْفِريُط ِف التَّْكِفريِ 

زێده ڕۆیی یان كه مڕه وی له  تةكفري و به كافرداناندا

٧. َعَدُم التَّْضِحيَة

قوربانی نه دان
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٨. َعَدُم اإْلَِراَدِة الَقِويَِّة

نه بوونی ئیرادە و ویستی بەهێز

ْ ٩. َعَدُم تَْزكِيَِة النَّْفِس وإِْهَملَُها

پاك نه كردنەوەی دڵ و دەروون، تەزكییەی دەروون

كِْتَاثِیَّة ١٠. اللَّ

گرینگی نه دان و موهتەم نه بوون

١١. َعَدُم اْلََمانَِة َوالنَّزَاَهِة 

خیانەت كردن  و نەپاراستنی ئەمانەت و پاكی 

١٢. التََّغافُـــل

خۆ بێئاگاكردن

يَِّة  ١٣. التََّكاُسُل وَعَدُم الِْجدِّ

خۆ تەمبەڵكردن و جددی نه بوون 

١٤. الیَــــــأْس

بێئومێدى و بێئەمەىل و بێهیوابوون 
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َواِقِعيَّة ١٥. اللَّ

واقیعی نه بوون

ِة ١٦. َعَدُم ُعلُوِّ الِهمَّ

نه بوونی ورە و هیممەت بەرزی

١٧. املَاِديَّة

ماددیبوون و توانه وه  له  مادده  و ماددیگه راییدا

١٨. الُفتُور وَعَدُم اْلِْسِتَقاَمِة

خاوبوونه وه  و ساردبوونه وه  و بەردەوام نه بوون

١٩. التََّواكُُل وَعَدُم التَّوَكُّل

 پاڵدانه وه  و پشت نه بەسنت بە خودای گەورە

ْبِ ُع وَعدُم الصَّ ٢٠. التََّسُّ

په له كردن و بێئارامى

َمَقاِصِدیَّة ٢١. اللَّ

نه بوونی مەبەستداری و ئامانجداری له  دین و دونیادا
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٢٢. ُسْوُء الظَّنِّ 

بەدگومانی و گومان بردنی خراپ 

٢٣. َعَدُم التََّجرُِّد ِمْن الَْهَوى 

خۆدانه نڕنین لە ئارەزوو و مەیلی نادرووستی نەفسی

٢٤. َعَدُم الَْحَمَسِة َوالِْحرِْص 

نه بوونی حەماسەت و حەریس نه بوون و سوورنه بوون

٢٥. اإْلِميَاُن التَْقلِیِديُّ بََدَل الیَِقیِنيِّ

بیروباوەڕی ته قلیدی و الساییكردنەوە، لەبری بیروباوەڕی 

یەقینی و قووڵ 

٢٦. تَْحِقرُي الُْعلََمِء بََدَل تَْوِقريِهم

سووكایەتی كردن به  زانایان لەبری ڕێزلێگرتيان

٢٧. َعَدُم إظَْهاِر َمَحاِسِن اإْلِْسَلِم ِمْن كُلِّ الَْجَوانِِب التَّْشيِعيَِّة َوالَْعَقِديَِّة 

يَاِسيَِّة َواْلِقِْتَصاِديَِّة َو ... . َوالِْعبَاِديَِّة َوالسِّ

الیەنەكانی  هەموو  لە  ئیسالم  جوانییەكانی  دەرنه خستنی 

تەرشیعی، یاسایی، عەقیدەی، هزری، فەلسەفەیی، پەرستش، 

سیاسی، ئابووری، و ... هتد.
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َداقَِة َوالَْمَحبَِّة َوالِوئَاِم َواِلتَِّحاِد ٢٨. َعَدُم الصَّ

نه بوون و كه می هاوڕێیەتی، خۆشەویستی، ئاشتی، ئاشتەوایی 

و یەكگرتوویی

ُب بََدَل اإْلِنَْصاِف َوالتََّساُمِح ٢٩. التََّعصُّ

دەمارگیری لەبری ئینساف و لێبوردەیی 

٣٠. التََّعاُمُل َمَع الَْقائِِل بََدَل الَْقْوِل 

لەگەڵ  مامەڵەكردن  لەبری  قسەكەر  لەگەڵ  مامەڵەكردن 

قسە و وتە 

قَِّة  ِق َوالدِّ طِْحيَُّة َوالظَّاِهِريَُّة ِف فَْهِم اإْلِْسَلِم بََدَل التََّعمُّ ٣١. السَّ

ڕووكەشیبوون و زاهیریبوون لە تێگەیشتنی ئیسالم، لەبری 

قووڵی و وردبینی 

٣٢. َعَدُم اْلِبِْتَعاِد َعِن الَْعَداَوِة َوالِْخَصاِم َوالتََّفرُّق ِ

دوورنه كه وتنه وه  لە دوژمنایەتی و دووبەرەكی و كێشمەكێش 

و پەرتەوازەیی

٣٣. اْلِنِْتَمُء لألْشَخاِص بََدَل املََناِهِج ِ 

ئینتیامبوون بۆ كەس و تاك، لەبری ئینتیامبوون بۆ مەنهەج 

و بەرنامە 
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ْكِیُز َعلَی املُْختَلَِف ِفيِْه بََدَل الُْمتََّفِق َعلَیِْە  ٣٤. التَّ

جیاوازییان  )شتانەی(  بابەتانەی  ئەو  خستنەسەر  تیشك 

له سه رە، له بری كۆدەنگی لەسەرەكان

٣٥. َعَدُم ُمرَاَعاِة الِْحْكَمِة

ڕه چاونه كردنی حیكمەت و دانایی

ْعَوِة بََدَل التّبِْشرْيِ ٣٦. التَّْنِفرُي ِف الدَّ

دوورخستنەوەی خەڵكی و ڕەواندنەوەیان، لەبری مژدەبەخشی 

و مژدەدەری لە بانگەوازدا 

٣٧. َعَدُم اإْلِْحَساِس ِبالَْمْسؤولِيَّة ِ )ِبأَنَْواِعَها( 

هەست نه كردن بە بەرپرسیاریەتی، بە هەموو جۆرەكانییەوە

٣٨.  َعَدُم تَْقديِم تَْغِيريِ اْلَنُْفِس َعَل اْلَخِريَن َوالَْجَمَعاِت َواْلَنِْظَمة ِ 

ِة(  )تَْغِيرْيُ اْلَنُْفِس أََساُس تَْغِيريِ اْلُمَّ

پێشخستنی خه ڵك گۆڕین به سه ر خۆگۆڕیندا، خۆنه گۆڕین 

و هه وڵدان بۆ خەڵك گۆڕین

ِْبيَِة َوَعَدُم الَْجْمعِ بَيَْنُهَم  ٣٩. تَْقِديُم التَّْعلِيِم َعَل التَّ

پێشخستنی فێركردن بەسەر پەروەردەدا و كۆنه كردنەوەی 

هەردووكیان بەیەكەوە
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٤٠. تَْقِديُس وتَبِْخيُس الُْعلََمِء َوأَقَْوالِِهْم 

بە سووك سەیركردن و پیرۆزكردنی زانایان و ڕاو بۆچونەكانیان

ْعِي لُِرْوِحَها  ٤١. الشْكلِيَُّة ِف الِْعبَاَدِة َوَعَدُم السَّ

بۆ  هەوڵنەدان  و  پەرستشدا  لە  شكڵیبوون  و  زاهیریبوون 

ڕووحه كەی

٤٢. اِلْعِتَمُد َعَل الِْعلِْم الُْمَجرَِّد الْبَْحِت )الِْعلُْم ِبَل َعَمٍل َوُرْوٍح َوَدْعَوٍة( 

و  كار  بێ  )زانستێكی  زانست  بە  سەرەكی  پشتبەستنی 

كردەوە و ڕووح و بانگەواز(

ن ِ  ٤٣. الُْحْكُم َعَل الُْمَقاِبِل َوالُْمَخالِِف قَبَْل اِلْسِتْقرَاِء َوالتَّيَقُّ

حوكمدان و بڕیاڕدان لەسەر خه ڵكی به بێ بەدواداچونێكی 

تەواو و ورد و قووڵ

٤٤. انِْتَهاُك ُحرَُماِت اْلَخِريَن 

شكاندنی شكۆ و سنووری ئەوانی تر

٤٥. تَْنِقيُص اْلَخِريَن َوتَأْثِيُمُهم 

كەم كردنەوەی ئەوانی تر و تاوانبار كردنیان
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٤٦. إلْزَاُم النَّاِس ِبَشْخٍص أَْو َمْذَهٍب أَْو َرأٍْي أَْو ِفْكٍر أَْو ِحزٍْب أَْو َجَمَعٍة 

)َعَل اإْلِطَْلِق( 

پەیوەست كردنی خەڵكی بە كەسێك یان مەزهەب و ڕێباز 

و ڕاوبۆچونێك یان هزر و حیزب و كۆمەڵ و پەیڕەو و تاقمێك 

)بە ڕەهایی(

َوالَْمِدیَِّة  ْخِصیَِّة  َوالشَّ نْیَِویَِّة  الدُّ لِلَْمْصلََحِة  َوِسیلًَة  اْلِْسَلِم  اتَِّخاُذ   .٤٧

َوالَْحْزِبیَِّة

بەكارهێنانی ئیسالم بۆ بەرژەوەندیی دونیایی یان كەسێتی 

یاخود حیزبی یان بەكارهێنانی بۆ هۆكاری ماڵ پەیداكردن

٤٨. اِلْشِتَغاُل ِفیَم َل یُْدرَُك ِبالَْوْحِي َوالَْعْقِل َوالِْعلِْم َوالَْحَواسِّ 

نە  وەحی،  ڕێی  لە  نە  كە  بابەتانەی  بەو  خۆسەرقاڵكردن 

عەقڵ، نە زانست، نە هەستەكان پەییان پێ نابرێت

٤٩. إِثَارَُة الَْمَسائِِل الَْعَقِدیَِّة َوالِْفْكِریَِّة َوالِْفْقِهيَِّة الُْمْختَلَِف ِفیَها بَیَْن 

َعَوامِّ النَّاِس 

ورووژاندنی بابەتگەلێكی عەقیدەيی و بیروباوەڕی و هزری 

و فیقهی لەناو خەڵكی سادە -عەوام- كە زانایان تێیاندا كۆڕا 

نین و جیاوازن
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٥٠. اِلْهِتَمُم ِبالُْجزْئِیَّاِت َعلَی ِحَساِب الُْكلِّیَاِت

گرینگی دان بە بابەتە  الوەكییەكان لەسەر حيسابی بابەتە 

بنه ڕه تی و سەرەكییەكان

٥١. الُْمَجاَدلَُة َوالْبَْحُث ِف ُمَفاَضلَِة الُْعلََمِء بَْعِضِهْم َعلَی بَْعض ٍ

ئەم زانا و  ئەو زانا و  دمبەدمە و شەڕە قسەكردن لەسەر 

برەودان بە بەرزتر دانانی هەندێكیان بە سەر هەندێكی تریاندا

٥٢. اِلْشِتَغاُل َوالَْخْوُض ِف الَْمَسائِِل الَِّتي َل یُبَْنی َعلَیَْها َعَمل ٌ

سەرقاڵبوون و ڕۆچوون له ناو كۆمەڵە بابەتێك كە كردەیی 

نین و كاریان لەسەر بنیات نانرێت و هیچ سوودێكیان نییە، 

نە بۆ مرۆڤ و مرۆڤایەتی، نە بۆ ژیان و نە بۆ ئیسالم.

ِفـي  َواْلِْحِتَاِم  َوالتََّســـاُمِح  َعلَيِْە  الُْمتََّفِق  ِفـي  التََّعــاُوِن  َعَدُم   .٥٣

الُْمْختَلَِف ِفیە ِ

نەبوونی گیانی هاوكاری بۆ یەكگرتن لەسەر ئەو شت و 

كارانەی كە كۆك و هاوڕاین تێیاندا، هاوكات لەگەڵ ئەوەدا 

لەو  یەكرتی  بە  بەرامبەر  ڕێزدانه نان  و  نه كردن  چاوپۆشی 

شتانەی كە تێیاندا جیاوازین و بۆچونی جیاواز هەڵدەگرن.
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ِك  ٥٤. َعَدُم الَْجْمعِ بَیَْن الَْقِدیِم َوالَْجِدیِد واإْلِفْرَاُط َوالتَّْفِریُط ِف التََّمسُّ

ِبِهَم َواِلْهِتَمِم ِبِهَم 

و  زیادەڕەوی  و  بەیەكەوە  تازە  و  كۆن  كۆنه كردنەوەی 

كەمڕەوی كردن لە دەست پێوەگرتن و گرینگی پێدانیان

َوالطَّائِِفيِّ  ْخِصِّ  َوالشَّ الِْحْزِبِّ  ِب  التََّعصُّ ِمَن  ْعَوِة  الدَّ تَْجِریِد  َعَدُم   .٥٥

َو ...

بەدوور نه گرتن و دانه ماڵینی بانگەواز و كاری ئیسالمی لە 

دیاردەی دەمارگیریی مەزهەبی و پێڕگەرایی تائيفی و بە كەسێتی 

كردنی كارەكان

٥٦. تَْصِحیُْح الَخِریَن َونُْصُحُهْم ِف الَْعلَن ِ 

ئامۆژگاری كردن و ڕاست كردنەوەی كەسی بەهەڵەداچوو 

و تاوانبار بە بەرچاوی خەڵكەوە و بە ئاشكرا

٥٧. الُْمَناقََشاُت َوالِْحَواَراُت ِف الَْعلَن ِ

گفتوگۆ كردن لەبەرچاوی خەڵك و بە ئاشكرا

٥٨. َعَدُم اتَِّخاِذ الِحَواِر َوِسیلًَة لِلُْوُصوِل إِلَی الَْحقِّ َوالَْحِقیَقِة 

بەكانه رهێنانی گفتوگۆ وەك هۆكار و ڕێگایەك بۆ گەیشنت 

بە ڕاستی
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َواِب  د ِ الصَّ ٥٩. رَفَُض إِْمَكان ِ تََعدُّ

دەرئەنجامی  چەندایەتی  بە  باوەڕنه بوون  و  ڕەتكردنەوە 

جۆراوجۆر و دروست و پێكانی چەند الیەنە و زیاد لە ڕوویەك 

٦٠. اِلدَِّعاُء ِبأَنَّ الُْمَخالَِف ُمْخِطٌئ َدْوًما )َصَاَحًة أَْو َدَللًَة( 

بانگەشەكردن و باڵوكردنەوەی دەنگۆی ئەوەی كە كەسی 

بەرامبەر - ئەوانەی كە خاوەنی ڕای جیاوازن - هەمیشە لە 

هەڵەدان و بە هەڵەدا چوون و الیانداوە

٦١. َعَدُم التَّْمِییِز ِبیَْن الَْخطَِٲ َوالَْخِطیئَِة َوبَیَْن الُْقُصوِر َوالتَّْقِصیر ِ

جیاوازی نه كردن و لێك نه كردنەوەی نێوان هەڵەیەك كە 

بە نەزانی دەكرێت، لەگەڵ هەڵەیەك كە بە زانین و ئاگاییەوە 

دەكرێت. یاخود جیاوازی نەكردن لە نێوان نەبوونی توانا و 

دەستەوەستانی، لەگەڵ كەمتەرخەمی و گوێ پێنەدانی

٦٢. َعَدُم الِبِْتَعاِد َعِن التَّْعِمیِم الَْفاِسد ِ 

دوورنه كەوتنەوە و خۆبەدوورنه گرتن لە گشتاندن و حوكمدان 

بەڕەهایی

٦٣. َعَدُم التَّثَبُِّت ِف النَّْقِل َوالرَِّوایَة ِ 

لێنه كۆڵینەوە و پشتڕاست نه كردنەوەی ئەو شتانەی دەگوازرێنەوە 

و دەگەیێرنێن و باڵوده كرێنەوە
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َوالِْفْكِریَِّة  یِنیَِّة  الدِّ َوالثََّواِبِت  الَْعَقائِِد  ُمْجَمَلِت  تَبِْسیِط  َعَدُم   .٦٤

لُِكلِّ  َوتَْعِمیِمَها  التَّْعِقیَداِت  ِمَن  َوتَْجِریِدَها  لُوكِیَِّة،  َوالسُّ َوالُْخلُِقیَِّة 

طَبََقاِت الُْمْجتََمعِ 

بیروباوەڕی  و  عەقیدەیی  بنەما  نه كردنی  ئاسان  و  پوخت 

و هزری و خۆڕەوشتی و بنەما نەگۆڕەكانی ئیسالم. هەروەها 

ئاستەكانی  هەموو  به سه ر  نەكردنەوەیان  باڵو  و  نه گشتاندن 

كۆمەڵگەدا

٦٥. َحْمُل كََلِم الُْمَخالِِف َعلَی أَْسَوئِِە َوأَقْبَِحِە 

هاوڕانین  ئەوانەی  قسەی  شڕۆڤه كردنی  و  لێكدانەوە 

لەگەڵت بە ناشیرینرتین و بێزراوترین شێواز

٦٦. تَْفِضیُل الَْكمِّ َعلَی الَْكیِْف

بۆری  و  زۆری  و  چەندێتی  بە  برەودان  و  دانان  بەباش 

ژمارە بەسەر چۆنییەتی و جۆری و باشیێتیدا

٦٧. َعَدُم التََّجاُهِل َوالتََّغافُِل ِف بَْعِض اْلُُمْوِر

خۆبێئاگا نه كردن و بەهەند وەرگرتن و گوێ دانە هەندێك 

كار و گوفتار كە دەشێت چاوپۆشیان لێ بكرێت و گوێیان 

پێ نەدرێت
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ْعَوِة بََدَل الرِّفِْق ٦٨. الَقْسَوُة ِف الدَّ

تووندى و نەرموونیان نه بوون لە كاری بانگەوازدا

٦٩. َعَدُم الرُُّجوِع إِلَی الَْحقِّ )بَْعَد ظُُهورِِە(

نه گەڕانەوە بۆ حەق و ڕاستی لەدوای ئەوەی بۆی ڕوونبۆوە

٧٠. تََجاُهُل إِْحَساِن الَخِریَن َوَعَدُم ِذكْرِِە 

خۆنەزان كردن لە ئاست چاكەی كەسانی بەرامبەر  و باس 

نه كردنیان

ِة  ِة َعلَی الَْمَصالِِح الَْعامَّ ٧١. تَْقِدیُم الَْمَصالِِح الَْخاصَّ

پێشخسنت و باودانی بەرژەوەندی تایبەت و كەسی بەسەر 

بەرژەوەندی گشتیدا

٧٢. تَْقِدیُم أَْعَمِل الَْجارَِحِة َعلَی أَْعَمِل الُْقلُوِب 

پێشخسنت و باودان بە كاری دەرەكی و ڕوخسار -ڕووكار- 

بەسەر كاری دڵ و دەرووندا
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یَاِسیَِّة  السِّ )الظُُّرْوِف  ِسلِْبیاً  تَأَثُّراً  الظُّروِف   ِ ِبتََغريُّ ْعَوِة  الدَّ ُُّر  تُأَث  .٧٣

َواْلِقِْتَصاِدیَِّة َواْلِْجِتَمِعیَِّة( 

كاریگەربوونی كاری بانگەوازی و كەوتنە ژێر بارودۆخە 

بۆيی  بەزیوانە و ملكەچبوون  بە چەشنێكی  نەخوازراوەكان 

و بەدواكەوتنی بارودۆخی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئابووری

٧٤. التََّنافُُس َغیُْر الَْمْشُوِع

كێبڕكێ كردنی ناشەرعییانە و ناشەریفانە

ِب( َعلَی ِحَساِب  َعاِة َوالطُّلَّ ٧٥. إِظَْهاُر النَّْفِس ِمْن ِقبَِل )الُْعلََمِء َوالدُّ

ْعَوِة الدَّ

بانگەواز  لەسەر حیسابی  خۆدەرخسنت و خۆسەرخسنت 

لەالیەن زانایان و بانگخوازان و فێرخوازان و خوێندكارانی 

زانستی شەرعی

٧٦. الُْجُموُد الِْفْقِهيُّ َوالِْفْكِريُّ

ڕاوەستاويی و سستیكردن لە بەرەوپێشچوونی فیقهی و هزریدا

٧٧. َعَدُم التََّواُزِن ِبْيَ الرُّوِح َوالَْعْقِل َوالَْجَسِد َوالَْمدَِّة

هاوسەنگی ڕانه گرتن  لە نێوان ڕۆح و عەقڵ و جەستە و 

ماددەدا
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يِْن  ٧٨. َعَدُم اْلِْهِتَمِم ِباْلَِدلَِّة الَْعْقلِيَِّة ِف إِثْبَاِت أُُصْوِل الدِّ

جێگیركردنی  لە  عەقڵی  بەڵگەی  بە  نه دان  گرینگی 

بنه ماكانی ئاییندا

اْلَفَْكاِر  َمَع  التََّعاُمِل  ِف  الِْعلِْميِّ  َوالتَّْوثِيِق  النَّاِقِد  التَّْفِكیِر  َعَدُم   .٧٩

َواملَْعلُوَماِت

برينه كردنەوەی ڕەخنەگرانە و توندووتۆڵ نه كردنی زانستی 

لە مامەڵەكردن لەگەڵ زانیاری و بیروباوەڕەكاندا

فَاِع ٨٠. اْلِكِْتَفاُء ِبالدِّ

خۆبینینەوە تەنها لە هێڵی بەرگری

٨١. الُْخرَافَُة ِف الَْعِقیَدِة

ئەفسانەییبوون و لە بواری عەقیدەدا

َوَمرَاتِِبِهْم  ُمْستَِویَاتِِهْم  اْخِتَلِف  َمَع  النَّاِس  كَلِّ  َمَع  ْعَوِة  الدَّ تَرُْك   .٨٢

َوأَْحَوالِِهْم

بە  خەڵكی  تەواوی  لەگەڵ  بانگەوازيكردن  لە  وازهێنان 

ڕەچاوكردنی جیاوازی ئاست و پێگە و حاڵیان، كە ئەسڵ وایە 

بانگەواز لەگەڵ هەموو چین و توێژەكان بكرێت بە ڕەچاوكردنی 

ئاست و پێگە و حاڵیان.
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٨٣. َعَدُم اِلْعِتَقاِد ِبأَنَّ اإْلِْسَلَم ِدیٌن ُشُموِلٌّ َوُعُموِميٌّ )َشاِمٌل لَِجِمیعِ 

یَِّة كُلَِّها(  ُشُٶوِن الَْحیَاِة َوُسلُوِك اإْلِنَْساِن، َوَعامٌّ لِلْبََشِ

بڕوانه بوون بە هەمەالیەنی و گشتگیری و گشتیبوونی ئیسالم 

)هەمەالیەنی و گشتگیری بۆ هەموو بوارەكارنی ژیان و مرۆڤ و 

مرۆڤایەتی، هەروەها گشتیبوونی بۆ هەموو جیهان و مرۆڤایەتی(

َوالِْفْكِریَِّة  َوالَْعَقِدیَِّة  الِفْقِهیَِّة  الَْمَذاِهِب  َعلَی  اِلطَِّلِع  َعَدُم   .٨٤

ِب )هذا لَیَْس لُِكلِّ  یَاِسیَِّة اطَِّلًعا ُمْنِصًفا، ِبُدوَن التََّعصُّ لُوكِیَِّة َوالسِّ َوالسُّ

النَّاِس( 

فیقهی،  مەزهەبی  لەسەر  پێویست  زانیاری  نه بوونی 

عەقیدەیی، هزری، سیاسی و ڕەوشتی، هەروەها نەبوونی مامەڵە 

و تێڕوانینێكی تەندرووست و دوور لە دەمارگیری لە گەڵیاندا 

)هەڵبەتە ئەوە بۆ هەموو كەس نا(

َوِجْسٍم  َسلِیٍم،  َوَعْقٍل  َصِحیٍح   ِبَفْهٍم  الُْقرْآِن  إِلَی  الرُُّجوِع  َعَدُم   .٨٥

نَِشیٍط َوَجادٍّ َوقَائٍِم  َوقَلٍْب َوَرْوٍح ُمْستَِقیٍم َوُمْستَِقلٍّ ُوْمَستََقرٍّ َوُمطَْمِئٍّ 

َوَحاِضٍ َویَْقٍظ َوقَاِبٍل لِلَْحقِّ 

نه گەڕانەوە بۆ قورئان بە تێگەیشتنێكی ڕاست و بە عەقڵێكی 

و  و دڵ  دامەزراو و جەستەیەكی چاالك  و  تۆكمە  و  تەواو 

ڕۆحێكی جێگیر، سەربەخۆ، دامەزراو، تێگەیشتوو، ئاگادار، 

حەق و ڕاستی قەبووڵكەر
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َوالَْغرَائِِز  َوالِْفْكِر  َوالَْعْقِل  َوالرُّْوِح  َوالِْوْجَداِن  النَّْفِس  تَْوِجیِە  ٨٦. َعَدُم 

نَِّة َوالنَّْفِس َوالَْعْقِل َوالَْجَسِد  الَْجَسِدیَِّة تَْوِجیهاً ُمَواِفقاً َمَع الًْقرْآِن َوالسُّ

َوالَْواِقیعِ

غەریزە  و  هزر  و  عەقڵ  و  ڕووح  و  ناخ  ئاڕاستەنه كردنی 

جه ستەییەكان بە شێواز و ئاڕاستەكردنێك كە لەگەڵ قورئان، 

سوننە، ناخ، ڕووح، عەقڵ و جەستە بێتەوە.

إِفْرَاٍط  ِبُدوِن  َحِقیَقِتِە  َعلَی  َصِحیحاً  فَْهـًم  الِْجَهاِد  فَْهِم  َعَدُم   .٨٧

َوتَْفِریٍط، َوَحْصُُە ِف الِْقتَاِل 

تێنه گەیشتنێكی ڕاست و هاوسەنگ و دوور لە زیادەڕەوی 

وكەمڕەوی لە تێكۆشان )جیهاد(، هەروەها كورت هەڵنه هێنانی 

لە شەڕ و جەنگ

النَّْفِسیَِّة  الَْمرَاِض  ِِمْن  یَّة  البََشَ ٳنَِقاِْذ  علی  الَعَمِل  ف  التََّواِن   .٨٨

یَاِسیَِّة والقِْتَصاِدیَِّة والَعَقِدیَِّة والِفْكِریَِّة والَحرَكِیَِّة والسِّ

كەمتەرخەمی كردن و خاوه خاوكردن لە هەوڵدانی جددی 

بۆ ڕزگاركردنی مرۆڤایەتی لە نەخۆشییە دەروونی و عەقیدەیی 

و فیكری و جواڵنەوەیی و سیاسی و ئابورییەكانی
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َعاِة  الدُّ َعلَی  َواِجبٌَة  َوالَْوْعَظ  َواإْلِْصَلَح  ْعوَ َة  الدَّ ِبأَنَّ  اْلِْعِتَقاُد   .٨٩

َوالُْعلََمِء فََقْط 

بڕوابوون بەوەی كە بانگەوازی كردن و چاكسازی كردن 

و ئامۆژگاری كردن تەنها لەسەر بانگخوازان و مامۆستایانی 

ئایینی واجب و پێویستە

یَاَسِة  وٍع ُمتََكاَمٍل لِلتَّطِْبیِق َف السِّ ٩٠. َعَدُم تَْقِدیِم اإْلِْسَلِم كََمْنَهٍج َوَمْشُ

َوالَْقانُوِن َوالُْحْكِم َوالَْقَضاِء َواِلقِْتَصاِد َوالَْحیَاِة اْلِْجِتَمِعیَِّة َوالَْفرِْدیَِّة

یاسا  و  پڕۆژە  و  بەرنامە  ئیسالم وەكو  نه كردنی  پێشكەش 

و  یاسایی  و  سیاسی  بواری  لە  جێبەجێكردنی  بۆ  ڕێسا  و 

دادگەری و ئابووری و ژیانی كۆمەاڵیەتی و تاكەكەسی

َوالُْخلُُقيِّ  َوالنَّْفِسِّ  الِْفْكِريِّ  الَْغزِْو  إِلِیَْقاِف  الَْكاف  ْعِي  السَّ َعَدُم   .٩١

لُوِكِّ َو ... َوالسُّ

فێڵ  دەرخستنی  و  وەستاندن  بۆ  پێویست  هەوڵنه دانی 

سیاسی،  جیاوازەكانی  بوارە  لە  دوژمنان  چەواشەكاری  و 

هزری، فەلسەفی،ئابووری، دەروونی و ... هتد.
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َعلَی  َوالِْحرُْص  فَاُع  َوالدِّ َعلَیِە،  الُْمْفَتَی  تَأِْریِخَنا  تَْصِحیِح  َعَدُم   .٩٢

اْلَْخطَاِء الَْواِقَعِة ِفیە 

ڕاستنه كردنەوەی مێژووی بوختان بۆكراو و شێوێندراومان 

تێیدا  كە  ئەو هەاڵنەی  لەسەر  و سووربوون  بەرگریكردن  و 

كراوە.

َِّفاِق إِلَْغاٌء لِْلِْخِتَلِف ْعَوَة لِْلِت ٩٣. اْلِْعِتَقاُد ِبأَنَّ الدَّ

و  یەكدەنگی  بۆ  بانگەوازیكردن  كە  بەوەی  باوەڕبوون 

تەبایی و لەگەڵ یەكبوون واتە نەهێشتنی جیاوازی

ْعِي الَْكاف إِلِبْطَاِل كَیِْد تَْفِریغِ اإْلِْسَلِم ِمْن َمَضاِمیِنِە ٩٤. َعَدُم السَّ

هەوڵنه دانی پێویست بۆ بەتاڵكردنەوە و ڕەتكردنەوەی فێڵی 

خاڵیكردنەوەی ئیسالم لە ناوەڕۆك و كڕۆكەكەی

ِعْنَد  َوالَْجَمَعاِت  َعاِة  َوالدُّ الُْعلََمِء  بَیَْن  الَْمْوُجوِد  الِْخَلِف  إثارَُة   .٩٥

َعَوامِّ النَّاِس 

و  بانگخوازان  و  زانایان  نێوان  جیاوازی  وروژاندنی 

گرووپەكان و كۆمەڵەكان لە الی خەڵكی گشتی

٩٦. ُمَحاَربَُة الَْعْقِل َوالِْفْكِر َوالَْفلَْسَفِة

دژایەتی كردنی عەقڵ و هزر و فەلسەفە



29 نەخۆشـــییەکانی ئوممـــەت

َهاِت ِلَْوَلِدِهْم َوتَْعلِيِمِهْم أُُموَر ِديِنِهْم ٩٧. َعَدُم تَْرِبيَِة اْلبَاِء َواْلُمَّ

و  دایك  لەالیەن  گەنجەكان  و  منداڵ  نه كردنی  پەروەردە 

باوكانەوە، هەروەها فێرنه كردن و تێنه گەیاندنیان دەربارەی ئیسالم 

بە تێگەیاندن و فێركردنێكی ڕاست و دروست و تەندروست

٩٨. َعَدُم إِيَجاِد النَُّموذَِج الِْمثَاِلِّ الَْعاِلِّ َواْلُْسَوِة الرَِّسالِيَِّة الرَِّشيَدِة

و  منوونە  و  پێشڕەو  نه كردنی   دروست  و  پەیدانه كردن 

قودوە و سومبولی جوان و بەرز

َوالَْفلَْسِفيِّ  َوالِْفْكِريِّ  َوالثََّقاِفِّ  َوالِْعلِْميِّ  الرُّْوِحيِّ  اْلِْحِتَضاِن  َعَدُم   .٩٩

ًة بَاِب َخاصَّ ًة َولِلشَّ لِلنَّاِس َعامَّ

لە باوەش نه گرتنی ڕووحی و زانستی و ڕۆشنبیری هزرى 

و فەلسەفی خەڵكی بەگشتی و گەنجان بەتایبەتی

ياِسيَِّة َواْلَِداِريَِّة َواْلِقِْتَصاِديَِّة  ١٠٠. َعَدُم التَّْنِظيِم اُلَْقِويِّ ِمَن النَّاِحيَِة السِّ

َواْلِْجِتَمِعيَِّة

نه بوونی ڕێكخستنی بەهێز لە ڕووی سیاسی و كارگێڕی و 

ئابووری و كۆمەاڵیەتی

١٠١. َعَدُم تَْقِويَِة الَْقلِْب ِبالَْعْقِل َوالَْعْقِل ِبالَْقلِْب َوَعَدِم الَْجْمعِ بَيَْنُهَم

بەهێز نه كردنی دڵ بە عەقڵ و عەقڵ بە دڵ و كۆنه كردنەوەیان
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١٠٢. َعَدُم الِْحَفاِظ َعَل اْلَْوقَاِت

پارێزگاری نه كردن لە كات

نْيَا يِن َوالدُّ الَِة ِف َمَجاِل الدِّ ١٠٣. َعَدُم ُمَشاَركَِة الَْمْرأَِة الَفعَّ

چاالكانه ی  نه كردنی  بەژداری  و  پێنه كردن  به ژداری 

ئافرەت لە بواره كانی دین و دنیا

١٠٤. َعَدُم التََّحلِّ ِباْلَْخلَِق الَْحِميَدِة َوالتََّخلِّ َعِن اْلَْخلَِق الرَِّذيلَِة

خۆنه ڕازاندنەوە بە ڕەوشتە جوانەكان لەناوەوە و لەدەره وە، 

هەروەها خۆدانه ڕنین لە هەموو ڕەوشتە ناشیرین و دزێوەكان 

لە ناوەوە و لە دەرەوە

ْعَوِة  ١٠٥. قلَُّة اْلِْهِتَمِم ِبالُْعلُوِم الَْحِديثَِة َواِْسِتْعَملَِها ِف الدَّ

لە  بەكارنه هێنانیان  و  نوێكان  زانستە  بە  گرینگیداىن كه م 

بانگەوازیدا

ْعَوِة ١٠٦. ِقلَُّة اْلِْهِتَمِم ِبالَْوَسائِِل الَْحديثَِة َواِْسِتْعَملَِها ِف الدَّ

و  سەردەمییەكان  و  نوێ  ئامرازە  بە  كه م  گرینگیداىن 

بەكارنه هێنانیان لە بانگەوازیدا
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١٠٧. ِقلَُّة اْلِْهِتَمِم ِبالُْمْستَْقبَِل َوالَْعَمِل لَُه

گرنگیداىن كه م بە داهاتوو و كارنه كردن بۆی

ْعَوِة ١٠٨. ِقلَُّة اْلِْهِتَمِم ِباإْلِْعلَِم َواِْسِتْعَملَِها ِف الدَّ

گرینگیداىن كه م بە ڕاگەیاندن و بەكارنه هێنانی لە  بانگەوازدا

١٠٩. َعَدُم اْلِْهِتَمِم ِبِفْقِه اْلَْولَِويَّاِت تَْعلِيًم َوتََعلُّمـًا َوِدَراَسًة َوتَطِْبيًقا 

َوُمرَاَعاًة 

و  خوێندن  بە  ئەولەویات  فیقهی  بە  نه دان  گرینگی 

جێبەجێكردن و ڕەچاوكردن

ًم  َوتََعلُـّ تَْعلِيًم  َواْلِْسَلِميَِّة  ِْعيَِّة  الشَّ ِبالُْعلُوِم  اْلِْهِتَمِم  ِقلَُّة   .١١٠

َوِدَراَسًة َوُمَدارََسًة 

گرینگیداىن كه م بە زانستە شەرعی و ئیسالمییەكان

َواِبِط  الضَّ ُمرَاَعاِت  َمَع  يٍَّة  َعْصِ ِبُصورٍَة  ِبالُْفُنوِن  اْلِْهِتَمِم  َعَدُم   .١١١

ِْعيَِّة الشَّ

گرینگی نه دان بە هونەرەكان بە شێوازێكی سەردەمی و بە 

ڕەچاوكردنی بنەما شەرعییەكان
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َعِة َصاِت الُْمتََنوِّ ١١٢. َعَدُم اْلِْهِتَمِم ِبالتََّخصُّ

گرینگی نه دان بە تەخەسسوسە جۆراوجۆرەكان

ْكِيُز َعلَی الظَّواِهِر والظَّاِهِريَُّة ١١٣. التَّ

و  ڕووكه شیبوون  ڕووكه ش،  و  زاهیر  سەر  خستنە  تیشك 

ڕووكه ش گه رایی

١١٤. اإْلكْثَاُر ِف الرُُّدوِد

ڕەددانەوە و وەاڵمدانەوەی زۆر و لەڕادەبەدەر بۆسه ر یار 

یان نه یار

١١٥. النَّْقُد َغرْيُ الُْمْنِصِف

ڕەخنەگرتنی نابەجێ و بێئینسافانە

١١٦. َعَدُم الَْعْدِل َمَع اْلَْعَداِء َوالُْمَخالِِفَي

دادگەر نه بوون لەگەڵ دوژمنان و سەرپێچیكاران

َوالَْفتَاَوی  َوالَْمَواِقِف  َواْلَفَْعاِل  اْلَقَْواِل  ِف  النَّتَائِِج  ُمرَاَعاِة  َعَدُم   .١١٧

َواْلِْجِتَهاَداِت )َعَدُم ُمرَاَعاِة ِفْقِه الَْمَلِت(

ڕەچاونه كردنی سەرەنجامی گوفتار و ڕەفتار و هەڵوێست 

و فەتوا و ئیجتیهادەكان
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ِمَن  َصاِحبََها  تُْخِرُج  َوالَْكِبريََة  َوالَْخِطيئََة  الَْمْعِصيََة  ِبأَنَّ  اْلِْعِتقاُد   .١١٨

يِن يَْقطَُع الُْمَواَلَة  الدِّ

باوەڕبوون بەوەی كە گوناه  و تاوان و هەڵە و گوناهی گەورە 

خاوەنەكەی لە ئایین دەرده كات و دۆستایەتیش ده پچڕێنێت.

١١٩. َعَدُم اْلِنِْتفاِع ِمَن الُْمَخالِِف َواْلَْعَداِء

سوود نه بینین لە موخالیف و دوژمنان

١٢٠. َعَدُم قَْصِد ِهَدايَِة الُْمَخالِِف ِعْنَد اْلِْخِتلَِف

مەبەست نه بوونی هیدایەتدانی كەسە جیاواز و موخالیفەكان 

لەكاتی جیاوازی و ڕاجیاییدا

١٢١. التَّْسِويَُة بَْيَ الُْمَخالِِفَي، َمَع أَنَُّهْم ِف َمَنازٍِل ُمتََفاِوتٍَة

ئه وه ی  له گه ڵ  موخالیفەكاندا،  لەنێوان  كردن  یەكسانی 

ئەمانیش جۆر و پلە و ئاستی جۆراوجۆریان هەیە

ْبِ َعلَی أََذی الُْمَخالِِفَي ١٢٢. َعَدُم الصَّ

ئارام نه گرتن لەسەر ئەزیەت و ناڕەحەتی موخالیفەكان

ِكيَنِة اْلِْجِتَمِعيَِّة َوأَْمِنَها ِعْنَد اْلِْخِتلَِف ١٢٣. َعَدُم الُْمَحافَظَِة َعلَی السَّ

لە  كۆمەاڵیەتی  ئاشتی  و  ئارامی  لە  نه كردن  پارێزگاری 

كاتی جیاوازییەكاندا
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١٢٤. َعَدُم نُْصَِة الُْمَخالِِفَي ِعْنَد الْبَِغِي َعلَيِْهْم َوالظُّلِْم

كردنە  دەستدرێژی  لەكاتی  موخالیفەكان  سەرنه خستنی 

سەریان و ستەم لێكردنیان

١٢٥. تَْسِميَُة الُْمَخالِِفَي ِبَا َل یُِحبُّونَُه َوَل يَرُْضوَن ِبِه َوَل يَْنطَِبُق َعلَيِْهْم

ناونانی موخالیفەكان بە ناوێك كە پێیان خۆش نییە و پێی 

ڕازی نین یان هەر لەسەریان جێبەجێ نابێت

١٢٦. الُْعْنُف َوالتَّطَرُُّف )َعَدُم الَْوَسِطيَِّة(

میانڕەوی  نه بوونی  )تەڕەفگیری(،  پەڕگیری  و  توندوتیژی 

و ناوەندگیری 

َاِت الَْعْصِ ِع َوُمتََغريِّ َ ١٢٧. َعَدُم الْتََّواُْزِن بَْيَ ثََواِبِت الشَّ

و  شەریعەت  نەگۆڕەكانی  نێوان  لە  ڕانه گرتن  هاوسەنگی 

گۆڕاوەكانی سەردەم

١٢٨. َعَدُم التََّواُزِن بَْيَ كَْسِب الُْقلُوِب وَكَْسِ الُْقلُوِب

هاوسەنگ نه بوون لە نێوان دڵ ڕاكێشان و دڵ شكاندندا

ْك ١٢٩. الشِّ

هاوبەش دانان بۆ خودا
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ْعَوِة َوالتَّْفِسريِ لِلُْقرْآِن  ١٣٠. الَخْوُف من التَّْجِدیِد ِف الِْفْكِر َوالِْفْقِه َوالدَّ

ِْعيَِّة كُلَِّها َنِة َوالُْعلُوِم الشَّ َوالسَّ

ترس له  نوێگەری لە هزر، فیقھ، بانگەواز، تەفسیر، ڕاڤەی 

قورئان، سوننە و هەموو زانستە شەرعییەكان

١٣١. التََّصُُّف الَْمْصلَِحيُّ َمَع النُُّصوِص

مامەڵەكردن لەگەڵ دەقدا بە مامەڵەكردنێكی بەرژەوەندی 

خوازانە

١٣٢. َعَدُم اْلِتِّزَاِن َوالَْواِقِعيَِّة ِف الَْفتَْوى وَعَدُم ُمرَاَعاِة الزَّماِن َوالَْمَكاِن 

اِت الَْعْصِ )التَّْعِسرْيُ ف الفتْوى بََدَل التَّيسريِ والتِّزَاِن( َوُمْستََجدَّ

هەروەها  فەتواداندا،  لە  نه بوون  واقیعی  و  ناهاوسەنگی 

ڕەچاونه كردنی كات و شوێن و شتە نوێكانی سەردەم 

َاِث َوتَْجِميُدُه بََدَل تَْجِديِدِه ١٣٣. َتِْجيُد التُّ

لە  كەلەپوور،  و  توراس  پیرۆزداناىن  بە  و  چەقبەستوویی 

بری نوێگەری 

١٣٤. ُصُدْوُر الَْفتَْوى ِمْن َغرْيِ أَْهلِِه

دەرچوون و دەركردنی فەتوا لەالیەن غه یری ئەهلی خۆيی 

و خەڵكی ناشایستە
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١٣٥. ُمَحاَولَُة رَفْعِ الِْخلَِف ِف الُْفُروِع

هەوڵدان بۆ البردنی جیاوازی و ڕاجیایی لە شتە فەرعی و 

جوزئییەكاندا

١٣٦. اإْلِنْكاُر َعلَی الُْمَخالِِف ِف الَْمَسائِِل الِْخَلِفیَِّة

نكووڵی و دژایەتیكردنی ئەوانەی هاوڕا نین لەگەڵتدا، لەو 

بابەتانەی جیاوازی و ڕاجیایی هەڵدەگرن

ِع َوإِلْزَاُم النَّاِس ِبِه َ ١٣٧. تَْنِزیُل فَْهِم اإْلِنْساِن َمْنزِلََة الشَّ

كردن و دانانی بۆچوون و تێگەیشتنی مرۆڤ بە شەرع و 

پەیوەستكردن و پابەندكردن و بەستنەوەی خەڵكی پێیانەوە

يَِّة ِبِصبَْغٍة  يٍَّة َوالطَِّبيَعِة الْبََشِ يِنيَِّة ِبطَِبيَعٍة بََشِ ١٣٨. ِصبُْغ الَْمَسائِِل الدِّ

ِديِنيٍَّة

ڕەنگ كردن و بەرگی ئایینی كردنە بەری خوو و رسوشتە 

رسوشتە  و  مۆرك  كردنی  بەپێچەوانەشەوە،  و  ئادەمییەكان 

ئادەمییەكان بە ئایین و ڕەنگ و بەرگی ئایینی كردنە بەریان

١٣٩. َعَدُم ُمرَاَعاِة الِْبيئَاِت َواْلَْحواِل ِف ِبَناِء اْلَْحَكاِم َوالَْمَواِقِف

لەكاتی  بارودۆخەكان  و  حاڵ  و  ژینگە  ڕەچاونه كردنی 

بڕیاردان و حوكمدان و مامەڵە كردن و هەڵوێست وەرگرتندا
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١٤٠. َعَدُم اْلِْعِتداِل ِف التَّْقليِد َوالتََّمْذُهِب بَْيَ اإْلِفْرَاِط َوالتَّْفِريَط

تێڕوانین و مامەڵەیەكی نادروست و ناهاوسەنگ لەگەڵ 

»تەقلید« و »مەزهەبی« بوون لە نێوان زیادەڕەوی و كەمڕەویدا

 - أَْهلِِه  ِمْن  َماَداَم   - اْلِْجِتَهاِد  ِف  الُْمْخِطَئ  ِبأَنَّ  اْلِْعِتقاِد  َعَدُم   .١٤١

َمْعُذوٌر َوَمأُْجوٌر

)زانایەك(  موجتەهیدێك  ئەگەر  كە  بەوەی  باوەڕنه بوون 

هەڵەی كرد لە ئیجتیهاد و ڕەئیەكەی – بەو مەرجەی شیاو و 

شایستە و پیاوی ئەو مەیدانە بێت- پاداشت وەرده گرێت و 

دەبێت عوزری بۆ بهێرنێتەوە

١٤٢. تَأِْديَُة الِْخلَِف الِْفْقِهيِّ َوالُْفُروِع الَْعَقِديَِّة إِلَی التَّْفرِقَِة َوالْبُْغِض 

َوالَْعَداَوِة

سەركێشانی جیاوازی - خیالفی فقهی - هەروەها بابەتگەلێكی 

ناسەرەكی عەقیدەیی بۆ پارچە پارچەبوون و پەرتەوازەیی و ڕق 

و كینە و دابڕان و دوژمنایەتی و لێكخوێندن
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١٤٣. َعَدُم إِرَْجاِع اْلَقَْواِل َواْلَفَْعاِل َوالَْمَواِقِف ) الَْفتَاَوی، اْلِْجِتَهاَداِت، 

اْلَراِء ( إِلَی زَمانَِها َوَمَكانَِها َوَواِقَعَها، َو َعَدُم فَْهِمَها ِفيَها

ڕەچاونه كردن و نه گێڕانەوەی قسە و كار و هەڵوێست )فەتوا، 

ئیجتیهاد، ڕا و بۆچوون( بۆ ئەو سەردەم و شوێن و بارودۆخەی 

كە تێیدا گوتراوە و كراوە، هاوكات لەگەڵ ئەوانەدا تێنه گه یشتنیان 

لە ژێر ڕۆشنایی ڕەچاوكردنی ئەمانەدا

١٤٤. اإْلِفْرَاُط َوالتَّْفِريُط ِف فَْهِم الِْبْدَعِة

نه بوونی هەڵوێستی ناوەندگیر دەربارەی بیدعە و ئەمپەر و 

ئەو پەڕ گیری دەربارەی

ِ الزَّماِن َوالَْمَكاِن  ُ ِبتََغريُّ ١٤٥. َعَدُم اْلِْعِتقاِد ِبأَنَّ اْلَْحَكاَم َوالَْفتَاَوی تَتََغريَّ

اِت الَْعْصِ َوالُْعرِْف َوُمْستََجدَّ

بڕوانه بوون بە گۆڕانی فەتوا و حوكمی شەرعی - لە شتە 

بەگوێرەی شوێن و كات و سەردەم و داب و   - گۆڕاوەكان 

نەریت و شتە نوێكانی سەردەم

١٤٦. َعَدُم اْلِْعِتقاِد ِبأَنَّ اْلِْخِتلََف ِف الِْفْقِه َوفُُروِع الَْعِقيَدِة طَِبيِعيٌّ 

َوَواِقٌع

بڕوانه بوون بە تێڕوانینی جیاواز لە فيقھ و بوارە الوەكی و 

ناسەرەكییەكانی عەقیدە
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ِمَن  َصاِحبَُه  يُْخِرُج  َواْلِْجِتَهاِد  التَّأِْويِل  ِف  الَْخطَأَ  ِبأَنَّ  اْلِْعِتقاُد   .١٤٧

يِن، َويَْقطَُع الُْموالَة أَْو يَْنُقُصَها الدِّ

بڕوابوون بە دەرچوون لە ئایین بەهۆی تەئویل و ئیجتیهادی 

و  پەیوەندی  كەمكردنەوەی  یان  پچڕاندن  هەروەها  هەڵەوە، 

دۆستایەتی و لەگەڵ یەكبوون بەم هۆیەوە

اِْجِتَهاَداتِِهْم  َواَب َمَعُهْم ِف َجِميعِ  ١٤٨. اِدَِّعاُء بَْعِض الُْعلََمِء ِبأَنَّ الصَّ

)َصَاَحًة أَْو َدَللًَة(

بانگەشەكردنی زانایان و كەسانی شارەزا بەوەی كە ڕاستی 

تەنها و تەنها لەالی ئەوانە و بەس ئەوان ڕاست و حه قن، جا 

ئەم بانگەشەیە یان بەڕاشكاوی دەكرێت یان بەناڕاشكاوی

َوَمَقاِصِد  ِحيَحِة  الصَّ نَِّة  َوالسُّ الُْقرْآِن  ِبِيزَاِن  َاِث  التُّ تَْقِييِم  َعَدُم   .١٤٩

يَعِة ِ الشَّ

و  كەلەپور  و  توراس  بەهێزنه كردنی  و  هەڵنه سەنگاندن 

میراتی زانایان بە قورئان و سوننە و مەبەستەكانی شەریعەت 

)مقاصد الرشیعة(

َاِث َواْلَفَْكاِر َواْلرَاِء ١٥٠. َعَدُم اْلِْعِتداِل ِف تَْقِييِم الُْعلََمِء َوالَْمَذاِهِب َوالتُّ

نه بوونی دادپەروەری و ئینساف لە هەڵسەنگاندنی زانایان 

و ڕێڕەو و مەزهەبەكان و توراس و هزر و بیروڕاكان
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١٥١. اْلِْعِتقاُد ِبأَنَّ نَْقَد اْلَراِء يَْعِني الطَّْعَن ِف أَِصَحاِبَها

كەسانێك  بیروڕای  لە  ڕەخنەگرتن  كە  بەوەی  باوەڕبوون 

یەكسانە بە تانە و تەشەردان لە خاوەنەكانیان

يَاَغِة اْلِْعِتقاِديَِّة لِلِْخلَفَاِت الَْفْرِعيَِّة ١٥٢. َعَدُم تََجنُِّب الصِّ

جیاوازییە  كردنی  عەقیدەیی  بە  لە  دوورنه كەوتنەوە 

الوەكییەكان

١٥٣. اإْلِفْرَاُط َوالتَّْفِريُط ِف التَّأِْويِل َوَعَدُم التَّْفِريِق بَيَْنُه َوبَْيَ التَّْحِريِف

كردندا،  تەئویل  لە  كردن  كەمڕەوی  و  كردن  زیادەڕەوی 

و  تەحریف  و  تەئویل  نێوان  لە  نه كردن  جیاوازی  هەروەها 

شێواندندا

يَعِة َوُمرَاَعاتَِها ِ ١٥٤. َعَدُم الْبَْحِث َعْن فَلَْسَفِة الشَّ

و  و حیكمەتەكانی  فەلسەفەی شەریعە  بەدوای  نه گەڕان 

ڕەچاوكردنیان

ْولَِة ١٥٥. َعَدُم اِْعِتباِر فَْصِل اإْلِْسلِم َعِن الَْحيَاِة أَْخطََر ِمْن فَْصلِِه َعِن الدَّ

نه بینینی داڕنینی ئیسالم لە ژیان بە مەترسیدارتر لە داڕنینی 

ئیسالم لە دەوڵەت
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١٥٦. اْلِنِْفتاُح غرُي الُْمْنَضِبِط

كرانەوەی كۆنتڕۆڵكراو نه كراو

َوالَفاِسِديَن  َوالَْفاِجِريَن  لِلظَّالِِمَي  ــياِسيَِّة  السِّ ـــاَحِة  السَّ تَرُْك   .١٥٧

َوالُْمْفِسِديَن

و  بۆ ستەمكاران  بواری سیاسی  و  چۆڵ كردنی گۆڕەپان 

الڕێیان و بەدكاران و خراپەكاران

ْولَِة الَْمَدنِيَِّة الَْعاِدلَِة الُْمَعاِصَِة ١٥٨. َعَدُم إِقَاَمِة الدَّ

دانه مەزراندنی دەوڵەتێكی مەدەنی و دادگەر و سەردەمی

١٥٩. الَْولَُء لِلَْفَساِد َوالُْمْفِسِديَن َولِلظُّلِْم َوالظَّالِِمَي َولِلَْكْفِر َوالَْكاِفِريَن 

َولِلنَِّفاِق َوالُْمَناِفِقَي

وەال بوون و پشتگیری كردنی ستەم و ستەمكاران، خراپە 

و خراپەكاران، بێباوەڕی و بێباوەڕان، دووڕوویی و دووڕووان

١٦٠. َعَدُم َجْعِل ِخطَاِبَنا اإْلِْسلِميِّ إِنْسانِيًّا

گوتاری ئایینی و ئیسالمیامن نه بووه  به  كارێكی مرۆڤایەتی 

و ئينساىن
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١٦١. َعَدُم الِكاِرزَْما َوالَْمرَْجِعيَِّة

نه بوونی كاریزما و مەڕجەعییەت

ْوَرى ١٦٢. الْسِتبَْداُد َوَعَدُم الشُّ

خۆزاڵ كردن و ڕاوێژكر نه كردن

ياَسِة ١٦٣. الُْمَسايَرَُة َوالُْمَداَهَنُة ِف السِّ

مەبدەئینه بوون و خۆگونجاندنی الدەرانه  و دووڕوویی لە 

بواری سیاسیدا

َساِت الِْعلِْميَِّة َوالِْفْكِريَِّة  َساِتِّ، الُْمَؤسَّ ١٦٤. َعَدُم تَْفِعيِل الَْعَمِل الُْمَؤسَّ

َعِويَِّة َوالِْخْدِميَِّة َو ... َوالدَّ

دامەزراوەی  لەوانە  دامەزراوەیی،  كاری  كارانه كردنی 

زانستی و هزری و بانگەوازی و خزمەتگوزاری و ... هتد.

١٦٥. َعَدُم ِقرَاَءِة َمَشاِْعِر اْلَخِريَْن َوفَْهِمَها

نه خوێندنەوەی هەست و شعوری ئەوانی تر و تێنه گه  یشنت 

لێیان

١٦٦. الَْجَدُل بََدَل الَعَمِل

دەمەتەقێ و موناقشەكردن، لەبری كاركردن
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لِيلَُة وما يَْنَشأُ ِمْنَها ِمْن ِسيَاَساٍت تَْعلِيِميٍَّة  يَاَسُة التَّاِبَعُة والذَّ ١٦٧. السِّ

فَاِشلٍة وَماِديٍَّة

شوێنكەوته ،  و  ژێردەستە  و  زەلیل  و  دۆڕاو  سیاسەتی 

هەروەها ئەو پەروەردە سەقەت و ماددییەی لەوەوە سەرچاوە 

دەگرێ

١٦٨.  فُْقَداُن النُُّمْوذَِج املِثَاِل الَعاِل وِغيَاُب الُْسَوِة الرَِّسالِيَّة ِالرَِّشيَْدِة

و  جوان  منوونەی  و  پێشڕەو  كەمبوونەوەی  و  نەبوون   

قودوە و سمبولی جوان و بەرز

نْيَا َُف والرُّكُوُن إىل الدُّ ١٦٩. التَّ

دادان  چۆك  و  خۆشیەكاندا  و  ڕابواردن  لە  ڕۆچوون 

بەرامبەر دونیا و تام و چێژەكانی

َهَواِت بََهاِت والشَّ یْع َُعلَی الشُّ ِ ١٧٠. الِنِْفتَاُح السَّ

كرانەوەی خێرا بەسەر شوبوهات و شەهەواتدا

١٧١. الِبــــَدع

و  تەسك  مانا  بە  نەوەك  فراوانەكەی  بەمانا  بیدعەكان، 

زاهیریەكەی
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َعائِِر  الشَّ نِطاَِق  ىف  وَحْصُُه  الِِح(  الصَّ )الَعَمِل  َُمْفُهوِم  تَِضِييْق   .١٧٢

التََّعبُِديَِّة

هەندێ  لە  چاك  كاروكردەوەی  مانای  تەسككردنەوەی 

دروشمی په رستشیدا

١٧٣.  إِبَْعاُد املَْنَهج ِاإلِْسلِمى َعِن الَحيَاِة

دوورخستنەوەی مەنهەجی ئیسالمی لەكایە جیاوازەكانی 

ژیان

١٧٤. اإلِهْمُل ىف اْستِثْمِر نَِعِم اللَّه ِوأَْسبَاِبِه املَْوُجْوَدِة ىف الَْكْوِن

بەخششە  و  نیعمەت  كردنی  ئیهامل  و  خســنت  پشتگوێ 

خـــواییەكان لە بوون و گەردوونــدا و نەقۆزتنەوەیـــان و 

بەگەڕنەخستنیان

بَّانِيِّْي  ١٧٥.  نُْدرَة ُالُعلََمِء الرَّ

كەمبوونەوەى زانای ڕەببانی

يِّئ ١٧٦. التَّْسلِيُم لِلَواِقعِ السَّ

تەسلیم بوون بۆ واقیعە خراپەكان
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 ١٧٧. تََغلُّب ُاملََصالِِح َعل املَباَِدئ

زاڵ بوونی بەرژەوەندییەكان بەسەر مەبادیئەكاندا

يَاِس ١٧٨. فََساُد النِّظَام ِالسِّ

خراپ بوون و گەندەڵ بوونی سیستەمی سیاسی

١٧٩. التَّْقلِيُْد الَْعَمى لِلَْغرِْب

تەقلید و شوێنكەوتنی كوێرانە بۆ ڕۆژئاوا

نْيَِويَِّة ُر والِنِْحطَاُط ف الُُمْوِر الدُّ ١٨٠. التَّأَخُّ

دواكەوتن و تێكشكاوی لە كاروبار و شتە دونیاییەكاندا


