حـوكــــمـی گـۆرانی و مۆسیقا
بـەبەڵـگەی قـورئـان و سوننـەت و وتەی زانایان
ُش ْوڕ أَنْف ِ
ُس َنا
ح ْمدَ لل ِه نَ ْ
إِن ال َ
َس َت ْغ ِف ُر ُه َونَ ُع ْ
َس َت ِع ْي ُنهُ َون ْ
ح َمدُ ُه َون ْ
وذ بِالل ِه ِمن ُ ُ
ن يَ ْه ِد ِه اللهُ فَال ُم ِ
س ِّي َئ ِ
ي َلهُ
ن يُضْ لِ ْل فَال َ
م ْ
م ْ
َو ِم ْ
ات أَ ْ
ضل لَهُ َو َ
َملِ َنا َ
ع َ
ن َ
ها ِد َ
ع ْبدُ ُه
حمدا َ
م َ
حدَ ُه ال شَ ڕ ْيكَ لَهُ َو َأشْ َهدُ َأن ُ
َوأَشْ َهدُ َأنْ ال إِلَهَ إِالّ اللهُ َو ْ
ولُهُ  ...أَما بَ ْعدُ :
س ْ
َو َر ُ

پێشەکی
زۆرێك لە خەڵكی خۆیان داوەتە گۆرانیو مۆسیقا ،بەڵكو دەڵێن دڵو
دەروونی مرۆڤ ئارام دەكاتو دەی حەسێنێتەوەو هەست دەجوڵێنێتو
نەخۆشی خەمۆكی الدەباتو ...هتد ،بێگومان ئەمەش ڕاست نییە،
چونكە خوای گەورە لە قورئانە پیرۆزەكەیدا ڕوونی كردووەتەوە
كەقورئان گەورەترین نیعمەتی خوایە بەخشیویەتی بەمرۆڤ ،وە

م ُنوا
ئارامیو ئاسودەیی دونیاوقیامەتی بۆ دێنێ ،دەفەرمووێت[ :ال ِذي َ
نآ َ
ُوب] (الرعد .)28
م ِب ِذكْ ِر الل ِه أَال ِب ِذكْ ِر الل ِه تَطْ َم ِ ن
َوتَطْ َم ِ ن
ئ ُقلُوبُ ُه ْ
ئ ا ْل ُقل ُ

واتە :ئەوانەی باوەڕیان هێناوە دڵو دەروونیان ئارام دەبێت بە قورئانو
پەیامەكەی پەروەردگار ،كە وایە ئاگاداربن دڵەكان تەنها بەقورئانو یادی
پەروەردگار ئارام دەگرن.
بۆیە لێرەوە دەڵێم ئەی موسڵَمنی خۆشەویست :هەركەسێك گومانو
دوو دڵی هەیە لە حەرامی گۆرانیو مۆسیقا ،ئەوا با گومانەكەی البداتو
فەرمایشتەكەی خوای پەروەردگار وەربگرێتو دوودڵی نەمێنێت لە
حەرامێتیدا ،چونكە بەدڵنیایی ئایەتەكانی قورئانو فەرموودەی
پێغەمبەر «صىل الله عليه وسلم» زۆر هاتووە لەسەر حەرامیو گوێگرتن
لێی ،بەڵكو بەو پەڕی دڵنیاییەوە دەڵێم هەڕەشەی توند كراوە لەو
كەسانەی كە بەحەاڵڵی دەزانن ،جا موسڵَمنی یەك خواناسو شوێن
كەوتەی قورئانو سوننەت تەنها یەك بەڵگەی لە قورئانو سوننەت بەسە
بۆ ئەوەی بزانێت كە حەرامە ،وە با هەموومان ئەوەمان بیر نەچێت كە
ؤ ِم َنة ِإ َذا َق َ
ؤ ِمن َوال ُم ْ
خوای گەورە دەفەرمووێتَ [ :و َما كَانَ لِ ُم ْ
ض اللهُ

م ِر ِ
م الْ ِ
َي ُ
ن يَ ْع ِ
سولَهُ َف َقدْ
م ْ
ة ِم ْ
ه ْ
مرا َأنْ يَكُونَ لَ ُه ْ
م َو َ
ن أَ ْ
سولُهُ أَ ْ
ص اللهَ َو َر ُ
خ ََ
َو َر ُ

مبِينا] (األحزاب .)36
ضَ ل ضَ الال ُ

واتە :بۆ هیچ پیاو ئافرەتێكی موسڵَمن نییە ،كاتێك خواو پێغەمبەرەكەی
«صىل الله عليه وسلم» بڕیاری شتێك بدەن ،ئەوان سەر پشك بن لە
ئەنجامدانی ئەو شتەدا ،چونكە بەڕاستی ئەوەی سەرپێچی بكات لە
فەرمانی خواو پێغەمبەرەكەی «صىل الله عليه وسلم» ،ئەوا گومڕاو سەر
لێشێواوی ئاشكرا خۆیەتی.
لێرەوە با هەموومان پێكەوە بزانین ترسناكیو زیانەكانی گۆرانیو
مۆسیقا چییە لە ژێر ڕۆشنایی (قورئانو سوننەتو وتەی زانایاندا)

یەکەم ـ خـوای گـەورە حەرامی کردووە دەفەرمووێت
يث لِ ُي ِ
ح ِد ِ
سبِيلِ الل ِه ِبغ ْ ِ
ََي ِعلْم {
ن الن ِ
َو ِم َ
من َيشْ َ
ضل َ
و الْ َ
اس َ
َتِي َل ْه َ
عن َ
) َويَت ِ
مهِني}( سورەلقَمن6
ها ُ
خ َذ َ
م َ
ه ُزوا أُولََٰ ِئكَ لَ ُه ْ
ع َذاب ن
''ههندێک له خهڵکی ههن قسهی بێ خێر و بێ مانا دهکڕن (وهک گۆرانیه
ناپوختهکان ،کتێب و ُشیته بێ خێرهکان ...هتد) تا خۆی و کهسانی
تریش له ڕێبازی خوا وێڵ بکات ،بێ ئهوهی ههست بکات بهمهترسی
کارهکهی و بزانێت چ کهتنێک دهکات به خۆی و خهڵکی و بۆیه ئهو شته
بێ نرخو خێرانه دهکرێت تا گاڵته به پهیام و ڕێبازی خوا بکات ،ئا ئهوانه
سزا و تۆڵهیهکی ڕیسواکهرو ئابڕووبهر چاوهڕێیانه'' هاوەڵی
خۆشەویست عبدالله ی کوری مسعود (خوای لێ رازی بێت )فەرموویەتی

ح ِديث)ئەویش لە وەاڵمدا فەرمووی سوێند
و الْ َ
پرسیاریان لێ کردم (لَ ْه َ
مەبەست پێ گۆرانیە سێ جار ئەمەی دووبارە کردووە بەخوا
دووەم ـ پێغەمبـەری خـوا ﷺ فەرموویەتی (ليكونن من أمتي أقوام
يستحلون الحر والحرير والخمر واملعازف ) رواه البخاري.واتە :لە ئـومەتی
مندا کەسانێک پەیدا دەبن داوێن پیسی و ئاوریشم و ئارەق و موسیقا
بەحەاڵڵ دەزانن حەالی دەکەن هەروەها سەبارەت بە گۆڕانی هاوەڵی
خۆشەویست معاویە (خوای لێ رازی بێت) فەرموویەتی(:أن رسول الله
ﷺ نهی عن النوح....الغناء .واتە پێغەمبـەری خـوا ﷺ فەرموویەتی :نەی
کردووە لە شیووەن کردن بۆمردوو  .....هەروەها نەهی کردووە لە
گوێگرتن لەگۆرانی وەگۆرانی وتن.
سێیەم ـ ئـەوەی گـۆرانـی دەڵێـت نـەفامـە و نـەزانە
ن:
پێغەمبـەری خـوا ﷺ فەرموویەتی ( :نَ َه ْي ُ
ح َمق ْ ِ
وت ْ ِ
َني فَاجِ َريْ ِ
ع ْ
ت َ
ن َ
َني َأ ْ
ص ْ

ت نَ َغ َم ِ
ص ْو ِ
م َزا ِمَيِ الش ْي َ
ص ْوت
طانِ َ ،و َ
وفی روایە ،ملعونانَ .
ة لَ ْهو َولَ ِعب َو َ

ِ
م ِ
ج ُيوب)واتە :رێگریم لێکراوە لەدوو
خ ْم ِ
صي َبة َ ،و َ
جوه َ ،وشَ ِّ
ق ُ
ش ُو ُ
ع ْندَ ُ
سەووتی نەزان خراپ ،لەریوایەتێکی تردا.نەفرەت لێکراوە .دەنگێک

لەگەڵ ئاوازو موسیقاو زۆرنا لەکاتی خۆشیدا  .وەدەنگێک لە کاتی بەاڵو
موصیبەتدا بەلێدان رەنێنی دەم وچاو یەخە.

چوارەم ـ گـۆرانـی و مـوسیقا ئـاوازی شـەیتانە
جارێکیان لەڕۆژی جەژندا ابوبکر (خوای لێ رازی بێت)
چوو بۆ ماڵی پێغەمبـەری خـوا ﷺ> دووکەنیزەک گۆرانیان دەووت الی
م َزا ِمَيِ الش ْي َ
طانِ فی بیت رسول
عائیشە (خوای لێ رازی بێت) فەرمووی ( َ
الله ﷺ)واتە :ئەو ئاوازی شیتانە نە لە ماڵی پێغەمبـەری خـوادا ﷺ لێ

م ِ
عيد "وفی روایە .لیستا
دەدڕێت .فەرمووی " َد ْ
و ُ
َم يَا أَ َبا بَكْر َفإِنهُ َي ْ
ع ُه َ

مبغنیتین واتە :وازیان لێ بێنەی ئەی ئەبوبکر چوونکە ڕۆژانی جەژنە.
لەگۆیەکی تردا ئەوان گۆرانی بێژنین ،بەڵکو یاری دەکەن.
پێنجەم ـ شەیـتان حـەزی لەگـۆرانیـیە
جارێکیان عمری کوری خطاب(خوای لێ رازی بێت)بەالی کیژۆڵەیەکی
و
بچوکدا تێپەڕی گۆڕانی دەووت :عمر (خوای لێ رازی بێت) فەرمووی( َل ْ

ه ِذ ِه )واتە :ئەگەر شیتان وازی لەکەسێک بهێنایە،
حدا تَ َركَ َ
تَ َركَ الش ْيطَانُ أَ َ
ئەوا لەم کیژوڵەیە دور دەکەوتەوە وازی لێ دەهێنا
شەشەم ـ گـۆرانـی هـۆکارە بۆ تـوڕەبوونی خـوای گـەورە
پێشەوا ضحاک (رەحمەتی خوای لێ بێت)فەرموویەتی (الغنـــــــاء
مــــــسخطە للـــرب)واتە :گۆرانی هۆکارە بۆ توڕەبوونی خوای
گەورە،هەرکەسێکیش خوای گەورە لێ تورەبێت بەدبەخت چارە رەش
دەبێت.

حەوتەم ـ گۆرانی هـۆکاری پیس بوون خـراپ بـوونی دڵە
پێشەوا ضحاک (رەحمەتی خوای لێ بێت) فەرموویەتی(الغناء مفسدة
للقلب)واتە:گۆرانی موسیقا هۆکارە بۆ پیس بوون خراپ بوونی دڵ
دەروون.
هەشتەم ـ گۆرانی پاڵنەرە بۆ داوێن پیسی
پیشەوا فضیلی کوری عیاض(رەحمەتی خوای لێ
بێت)فەرموویەتی(الغناء رقية الزنا)واتە:گۆرانی پاڵنەرە بۆ داوێن پیسی
راکێشەرە بۆ داوێن پیسی.
نۆیەم ـ گۆرانی شـەرم حـەیا کـەم دەکـاتەوە
پێشەوە یەزیدی کوری ولید(رەحمەتی خوای لێ بێت)فەرموویەتی(إياكم
والغناء  ،فإنه يُنقص الحياء)واتە :ئاگادارتان دەکەمەوە بەوەی خۆتان
بپارێزن لە گۆرانی  ،چونکە شەرم حەیا کەم دەکاتەوە نای هێڵێت
دەیەم ـ گـۆرانـی هەواو ئارەزوی جنسی زیاد دەکات
پێشەوە یەزیدی کوری ولید(رەحمەتی خوای لێ بێت)فەرموویەتی(إياكم
والغناء ،فإنە يزيد يف الشهوة )واتە :ئاگادارتان دەکەمەوە بەوەی خۆتان
.بپارێزن لە گۆرانی  ،چونکە هەواو ئارەزوی جنسی زیاد دەکات

یانزەیەم ـ گـۆرانی چاکەو پیاوەتی ناهێڵێت
پێشەوە یەزیدی کوری ولید(رەحمەتی خوای لێ بێت)فەرموویەتی(إياكم
والغناء ،فإنە يهدم املروءة)ئاگادارتان دەکەمەوە بەوەی خۆتان بپارێزن
.لە گۆرانی  ،چونکە چاکە و پیاوەتی نـــاهێڵێـت
دوانزەیەم ـ گۆرانی شەیتان بەکاری دێنێت بۆ گومراکرنی خەڵکی
ت ِم ْن ُهم
اس َتطَ ْع َ
اس َت ْف ِز ْز َم ِ
ن ْ
خوای گەورە دەفەرمووێت( َو ْ

وتِكَ )واتە:ئەی شەیتان هەرکەس لە ئەوانە،کە دەتوانیت ،بەدەنگی
ب َ
ِص ْ
خۆت هانیان بدە زۆرینەی زانایان لێرەدا دەفەرموون :مەبەست گۆرانی
ح َت ِنكَن
زورنا موسیقایە .خوای گەورە دەفەرمووێت شەیتان وتی ( َألَ ْ

ُذ ِّريتَهُ إِال َقلِيال (  ) 62واتە:سوێند به خوا ئهگهر دوام بخهیت تا ڕۆژی
قیامهت ئهوه بێگومان ههموو نهوهکانی گومڕاو سهرگهردان دهکهم جگه
له کهمێکیان (که دهسهاڵتم بهسهریاندا نیه بەندە صالحەکانە) .خوای
ال َف ِب ِعزتِكَ َألُ ْ
گەورە دەفەرمووێت شەیتان وتی( َق َ
ني) (ص
غ ِ
ج َم ِع َ
ويَن ُه ْ
م أَ ْ
) 82
ئینجا شهیتان وتی :سوێند بهدهسهاڵتی بێ سنوورت شهرت بێت ههر
ههموویان گومڕاو سهرگهردان بکهم.

سیانزەیەم ـ هەرکەسێک خوو بەگـۆرانیـەوە بگرێت خراپەکارە
پێشەواوی پایەبەز ئیَممی مالیک(رەحمەتی خوای لێ
بێت)فەرموویەتی( (إمنا يفعله عندنا الفساق)واتە:الی ئیمە تەنها
خراپەکاران خەریک ئەو کارەن.
چواردەیەم ـ هەرکەسێک خوو بەگۆرانیەوە بگرێت ،ئەوا شایەتی
وەرناگرێت رەت دەکرێتەوە
پێشەواوی پایەبەز ئیَممی شافعی(رەحمەتی خوای لێ
بێت)فەرموویەتی(أنّ الغناء لهو مكروه ،يشبه الباطل ،ومن استكرث منه
فهو سفيه ترد شهادته)،واتە:گۆرانی بێ هودە ناپەسەندە و بێ هودەیە ،
هاوشیوە لێکچوو نەرەوایی و ناحەق و ساختەییە .هەرکەس زادەرووەی
تێدا بکات خۆی پیوە بگرێت .ئەوا گەمژەو نەفامە نەزانە شایەتیدانی
.رەت دەکرێتەوە لێ وەر ناگیرێت

چـارەسـەری چـیە بۆ ئەوکەسانەی ناتوانن واز لە گوێ گرتن لە گۆرانی و
گۆرانی وتن بهێنن

کۆمەڵێک ڕێگە هەیە بۆ ئەوکەسانەی دەیانەوێت واز لە گۆرانی و گوێ
گرتن لەگۆرانی بێنن

یەکەم ـ توبەکردن
بەوەی بگەرێتەوە بۆالی خوای گەورە توبەیەکی نەصوح بکەیت .خوای

ن ِإ َذا َف َعلُوا فَا ِ
م َذكَ ُروا اللهَ
گەورە دەفەرمووێت( َوال ِذي َ
ُس ُه ْ
حشَ ة أَ ْو ظَلَ ُموا أَنف َ
ما َف َعلُوا
ِصوا َ
ُوب إِال اللهُ َول ْ
َاس َت ْغ َف ُروا لِ ُذنُو ِبه ْ
ىل َ
ِم َو َ
من َي ْغ ِف ُر ال نذن َ
ف ْ
ع َ َٰ
َم ُي ِ ن
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َو ُ
ه ْ

ئهوانهش که تاوان یان گوناهێک ئهنجام دهدهن ،یاخود ستهم له خۆیان
دهکهن (دوایی به خۆیاندا دێنهوهو سزای) خوا دێتهوه یادیان ،ئهوسا
داوای لێخۆشبوون دهکهن ،جا کێ ههیه که له گوناهان خۆش ببێت جگه
له خوا؟! ههروهها لهسهر گوناهو تاوانیان بهردهوام نابن ،له کاتێکدا
.دهزانن (ئهوه تاوانه)
دووەم ـ دوعاو پارانەوە لەخوای گەورە
پێویستە لەخوای گەورە بپارێتەوە تاکو لەو بەاڵیە بت پارێزیت.جارێکیان
پێغەمبەری خوا ﷺبە موعاذی فەرموو ئەی موعاذ سوێند بەخوا تۆم
خۆش دەوێت  ،بۆیە هەمیشە لەدوای نوێژەکانت بڵێ (الل ُهم أ ِ
ع َ
ىل
عنا َ
ن ِ
ع َبا َدتِكَ )واتە :ئەی خوایە.یارمەتیم بدە لەسەر
س ِ
ِذكْرِكَ َ ،وشُ كْرِكَ َ ،و ُ
ح ْ
.ئەوەی یادی تۆ بکەم بەجوانی سوپاست بکەم بەجوانی بت پەرستم

سێیەم ـ دورکەوتنەوە لەوکەسانەی گۆرانی دەڵێن و گوێی لێ دەگرن
چونکە لەگەڵ هەر کەسێکدا هەڵس وکەوت بکەیت بیکەیت بەهاوڕێ
خۆت ئەوە تۆیش وەک ئەو سیردەکرێت  ،پێغەمبەری خوا ﷺ

ع َ
ن ُيخَالِ ْل)واتە:
ين َ
م ْ
ىل ِد ِ
ء َ
حدُ ك ْ
ُم َ
خلِيلِ ِه َفلْ َي ْنظُ ْر أَ َ
فەرموویەتی(الْ َم ْر ُ

مڕۆڤ لەسەر دین رەوشتی خۆشەویستەکەیەتی جا با هەریەک لەئیوە
.بزانێ هاورێیەتی کێ دەکات
چوارەم ـ لەناو بردنی هەوو کاسێتە گۆرانییەکان
پێنجەم ـ پەیوەست بوون بەزیکری خوای گەورە بەتایبەت قورئان
خوێندن
شەشەم ـ بیرکردنەوە لەتاوانی گۆرانی وتن گوێ گرتن لێی
حەوتەم ـ بیربکەوە کاتێک گوێ لەگۆرانی دەگرێت ئـایا ئاسوو دەیت
هەشتەم ـ پێویستە زاڵ بیت بەسەر نەفسدا ڕیگەی نەدەیت توشی
تاوانت کات
جیاکردنەوەیک لە گۆرانی
هەردوو زانای پایەبەرز (ابن القیم الجوزی و شیخی ئەلبانی)(رەحمەتی
خوایان لێ بێت) فەرموویانە ،رسوود بەبێ ئامێرەکانی موسیقا دروستە

لە هەندێک حالەتدا کە ڕێگەی پێ دراوە بەبێ هیج زیادەرەویک،ئەو
حاڵەتانیش ئەمانەن
یەکەم ـ رسوود وتن لەکاتی ژن هێناندا،وەدەف لێدان ئەمەیش تایبەتە بە
جاریەو کەنیزە
دووەم ـ رسوود ووتن بۆ لێخورینی وشَت و گورج کردنەوەی
سێیەم ـ رسوود وتن بۆ حەسانەوە نەمانی بێتاقەتی ،ئەویش هاوەڵەکان
لە غەزای خەندق دەیان وت
چوارەم ـ رسوود وتنی کاراونی حاجیان دەڵێن لەکاتیچوون بۆ حەج ،
ئەویش وەسفی مەدینەو مـەکە و کەعبە و زمزم دەکەن

ئایا رسوودی ئاینـی دروسـتە؟
رسوودی ئاینـی دروسـتە بەاڵم بەمەرجێک لەم چەند خااڵنەی خوارووە
تێ نەپەرێت زیادەڕووەی تێدا نەکرێت.
یەکەم ـ دەبێت وشـەو رستەکان ئاینی بێت
دووەم ـ نابێت بەدەنگی ئافرەت بێت
سێیەم ـ نابێت بەسەر ئافرەتدا بوترێت

چوارەم ـ نابێت دەف و زۆرناو هەموو ئامێرەکانی موسیقای تێدابێت
پێنجەم ـ نابێت هۆکارێک بێت بۆوازهێنان لە قورئان خوێندن زیکر یادی
خوا
شەشەم ـ نابێت هۆکار بێت بۆ فەوتاندنی نوێژە فەرزەکان
حەوتەم ـ بابێت خۆچواند بیت بە بێ باوەرانەوە
هەشتەم ـنابێت باسی عیشق و خۆشەویستی بکات
نۆیەم ـ نابێت تێکەاڵوی پیاوان ئافرەتانی تێدابێت
دەیەم ـ نابێت تایبەت بکرێت بەهیج حیزب و الیەنێک

موسڵَمنی خۆشەویست :ئەوەی دەبێت هەمیشە بیخەینە پێش چاومان
ئەوییە کە وەک گەشتیارێک واین لەم دنیایەدا.دەگوازرێنەوە بۆ قیامەت
بۆیە ڕێگایەکی دووڕ نارەحەتە.وە پێویستە توێشویک ئامادەکین بۆ ئەو
گەشتە.ئەویش بریتییە لەتەقوای خوای گەورە ،بێگومان خوای گەوڕە بێ
هۆ ئیمەی دروست نەکردوە بەڵکو ئیمەی بۆ عیبادەت دڕوست کردووە
ْت الْجِ ن َو ْ
ِنس إِال لِ َي ْع ُبدُ ونِ )(
خ َلق ُ
ما َ
خوای گەورە دەفەرمووێت ( َو َ
اْل َ
الزاریات ) 56بێگومان من جنۆکە و ئادهمیزاد م دروست نهکردووهتهنها
بۆ ئهوهنهبێت کهمن بپهرسنت و فهرمانبهردارم بن.جابۆیە تۆ بۆ ئەو

دڕوست نەکراوێت بۆ کەیف سەفا بەڵکو تۆ بۆ خواپەستی دڕوست
کراویت  ،بۆیە ئەی خوشک برای موسڵَمنان من تۆ بۆ ئەو دڕوست
کراوین عیبادەتی خوا بکەین بۆیە تەقوای خوابکەن ئەی ئەوکەسانەی
گوێ لەگۆڕانی دەگرن گۆڕانی دەڵێن بزانن بەراستی ئەوی گوێگرتن لە
ئاوازی شەیتان بەدبەخت و نەهامەتی دوارۆژی بەداوییەت بۆ
بابگرێنەوە بۆ الی کتابەکەی خوا سونەتەکانی پێغەمبەری خوا ﷺچونکە
بەراستی سەربەرزیَمن لەودایە هەوڵدەین توێشویک ئامادەکەین بۆ
قیامەمتان هەرکەسێک فەتوای گۆڕانی حەالل کردنو گۆێ گرتن بەحەالل
دەزانی حەاللی دەکات بۆ خەڵکی ئەو کەسێکە بەبێ هیج بەڵگەیەک ئەو
.قسە دەکات هیج بەڵگەیک نیە لەسەر دروست بوونی ئەوکارە

لەکۆتایدا لەدوعای خێر بێ بەشَمن مەکەن وصىل الله عىل نبينا محمد
وعىل آله وصحبه وسلم.

ئامادەکردنی بیالل سەرکەوت

