
1 
 

 بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان
 (ؤذى جيهانى ئايدزداطوتارى ئيسالمى لةِر) 

بريتية لة دانانى  مةبةست لة رؤذى جيهانى ئايدز،
و ناساندنى ثَيناسة بؤ كدا،َيرؤذَيكى ديارى كراو لة ساَل

جةخت  كَيشانى سةرجنى خةَلكىءرا ئةم نةخؤشيةو
ئةمةش , ئايدزطرنطى خؤ ثاراسنت لة نةخؤشى  لة كردنةوة

ؤشنبري كردنةكانء وانة ر) هؤكارةكانى وةكموو هة هؤىبة
 ،(ليكؤَلينةوةكاننوسينةكانء طفتوطؤكانء  مسينارو وكؤِر

يارمةتيدانى  هةروةها ،انتوشبو تازة بؤ كةمكردنةوةى
 .توشبوانى ثَيشوتر

هةموو وةزيرة  لة ناوةِراستى هةشتاكاندا
لةسةر ئةوةى كة يةكةم تةندروستيةكانى جيهان رَيككةوتن 

َلَيك بكرَيتة ى هةموو سا(كانونى يةكةم /21)رؤذى مانطى 
 باَلوكردنةوةى طومان لةوةدا نية كة رؤذى جيهانى ئايدز،

خؤثاراستنى جةماوةرى بؤ ئةم  رؤشنبريى ىءزانيار
كارَيكى زؤر طةورةو بةرزو ثريؤزةء نكوَلى  نةخؤشية

رة جةماوةرية ئايا ئةكرآ ئةم كا مبةال ناكرَيت،لَي
دياريكراو لة تةنها رؤذَيكى  بكرَيت لة (كةمبكريتةوةء كَو)
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بةبآ , رتى ساَلرؤذةكاني ئةى ضى بكةين لة ساَلَيكدا،
اليةنى  ،راستى داخبةينء داثؤشني لة هةقءئةوةى ضاو 

: واية ئَيمة بثرسني  هةق ،ثةيوةنديداركة ض هةقَيكى هةية
لة بري  (ثةتاكةيان نةخؤشىء) كةيانخةَلكى كارة ئايا

ديارى بكةنء بؤ يان وةكو ئةم رؤذة تازةو نوَييةتا ضؤتةوة
 .بَينن
 كامنان بؤ ثاراسنتء خؤشبةختىءئَيمة هةموو رؤذة *

 :خؤشنودى جيهانة
 موسَلمان هانى هةموو كارَيكى ضاكء طرنطءئَيمةى 

بَيت يان  درَيذ َينى ئةدةين بضوك بَيت يان طةورة،ئةر
هةموو     بةَلكو ئَيمة شوَينَيكدا بَيت، لة هةر كاتء كورت،

لة  ءثَيناو ان لةهةموو كاذَيرةكانى ذيامن رؤذَيكمانء
وو ساتةكانى هةم داية،مرؤظايةتيء مرؤظةكان ىخزمةت

ء طارى كردنى تايبةتثارَيز ثاراسنتء ذيامنان بريتية لة
طوناهء  دور خستنةوةى خةَلكان لة ،(كؤمةَلء تاك)طشتى 

 ,رتيشتاوانء زةرةرو زيانى ئةم ثةتايةء نةخؤشيةكاني
 لة فةرمودةيةكيدا ئةفةرموآ (S) ئازيزمان  ثَيغةمبةرى

ان يف السنة ليلة ينزل فيها ف و السقاء،ئغطوا االناء واوك)
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ليس علية  وال سقاء وباء، المير باناء ليس علية غطاء،
دا (صحيح مسلم) لة (اال نزل فية من ذالك الوباء وكاء،
طوَيبيستى : دةَلَيت()جابرى كوِرى عبداهلل  كة هاتوة

بة جوانى قاثء قاضاغء :)بوو دةيفةرموو( S)ثَيغةمبةر 
ة ساَلَيكدا تةنها شةوَيك ضونكة ل حاجةتةكان داثؤشن،

قاثء  هةر جا دةرد لة ئامسانةوة دادةبةزَيت،نةخؤشىء 
قاضاغء حاجةتء مةجنةَلء شتانَيك كة ئاوو خواردنى تَيدا 

 سةرى دانةدرابَيت، بة جوانى دانةثؤشرابَيتء ،هةَلدةطرن
 ئةمة بة (دةكةوَيتيتَي بؤ دائةبةزَيتء ئةوا لةو دةردةى

نةخؤشية طوازراوة بةالم تايبةت بة  شَيوةيةكى طشتى
ؤزدا خواى ثة روةردطار لة قورئانى ثري ،سَيكسيةكان

 :ئةفةرموآ

  لك اك يق ىق يفىف يث ىثٹٱٹٱُّٱ
 ٢٣: اإلسراء َّىك مك

 لَيى نزيك ببنةوة، هة رطيز نةكةن توخنى زينا بكةونء) 
َيضكةيةكى راستى طوناهء تاوانء هةَلةو ر ضونكة ئةوة بة

ئة  (S)مبةرى ئازيز ثَيغةهةروةها دوبارة  ،(قؤاَليةنا زؤر
يف قوم قط يعمل بها فيهم عالنية  ماظهرت الفاحشة)فةرموآ 
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حاكم ( فيهم الوباء واالوجاع التى مل تكن يف اسالفهم اال ظهر
ثَيغةمبةرى  (هةروةها), طَيراويةتةوة وةءريوايةتى كردةو

اذا  ,متى مخسا فعليهم الدماراذا استحلت ا) (S)ئازيز 
اخلمور واختذوا  ظهر التالعن ولبسوا احلرير وشربوا

 واتة) الرجال بالرجال والنساء بالنساء واكتفى ,القينات
 ((نَيربازىء مآ بازى) ناسروشتسَيكسى ناوازةء 

 .اويةتةوةوةو طَيِرومي ريوايةتى كردةيلةد
 بة قةدةغةكراوةكان ياساغء دوركةوتنةوة لة *

 :دةستخستنى هؤكارةكان بةهَينانء بةكار
 ياساغء دوركةوتنةوة لة بةكارهَينانى هؤكارةكان بؤ)

 (قةدةغةكراوةكان
نية  طومانَيكى تَيداهيض شكء  ءدةركةوتووةزانستيانة 

كة هؤكارى سةرةكى بؤ باَلوبونةوةى ئةم ثةتاو دةردة 
داوَين  ء ناسروشتىءناباو سَيكسى نامؤء) برتية لة

كةرو بةكارهَينانى مادة سِر ةوشتىءبةدِرثيسىء 
نةتةوة  لة راثؤرتَيكى هةرءةها ،(هؤشبةرةكان

قةالضؤكردنى ئايدز لة ساَلى  يةكطرتوةكان بؤ نةهَيشنتء
ئةمة كة لةسةر   يةتء طةواهييةشادا باشرتين 1121
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توش ئةبن بة  (نوآ) هةزار كةسى تازة (01)ساالنة : ئةَلَيت
 والتة يةكطرتوةكانى ئةمريكادا كة ظايرؤسى ئايدز لة

ء ناسروشتىء و ناباوسَيكسى نامؤى هؤكار ةب( 01%)
بةهؤى ( %4) ء بةدرةوشتىءبةهؤى داوَين ثيسى( 11%)

 بةهؤى ئالودةبونء%( 4) ،كةرو هؤشبةرةكانءمادة سِر
بةهؤى خوَينء %( 1) ،ء ناسروشتىءو ناباوسَيكسى نامؤ

ى توشبوان بة هؤى طوناهو تاوانكردنى %(89) اتةو رت،شتي
 .قةدةغةكراوةكانةوة دةبَيت

ء داوَين (ناسروشت ءناباو ازةووسَيكسى نا)لةبةر ئةوة 
كةرو بةكارهَينانى مادة سِر ثيسىء بةدرةوشتىء

 هةموو كاتء لةسةرمان لةياساغن  ءغةدةهؤشبةرةكان قة
لةم  دور بكةوينةوة دةست بةجآئَيمة ئةبآ  ،ساتَيكدا

 ءبةَلكو ئةبآ دذايةتى كانى،شَيوازةء ثةتايةو شَيوة
 ةتيةكانىِربنة لة هؤكارة بووندور بة بةرةنطارى ببينةوة،

ستى ئةم كارانة را ضونكة بة مادام ئَيمة لة ذيانداين،
 كةبة دةقء ناوةرؤكء واتا شةرعيةكانء قةدةغةو ياساغن 

خوا خوَيندنيان بةندايةتىء  ءبة يادكردنيانرؤذانة 
هؤشيار كردنةوةو كاتة  ئيرت ئةو ثةرستى ئةجنام ئةدةين،
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خؤيةو  بة  رلةسة ىءرؤشنبريكردن الى ئَيمة جةماوةر
نةك  و باوةِرمان،ضونكة بةشَيكة لة بري  ةدرَيذايى كاذَيرةكان

رؤذَيكمان  وهةموبةم شَيوةية  ؤذَيك لة ساَلَيكدا،تةنها ر
دذايةتى كردنى ئايدزة بةَلكو هةموو نةخؤشية طوازراوة 

 هةرضةندةء لةطةأل هةرهةمويان، ءسَيكسيةكان بة طشتى
 واية كة ثَيويستمان بةقةناعةمتان بِرواو ئةوةشدا 

 ء (ىثسثؤِر هؤشيارى زانستى)باَلوكردنةوةى زانستء 
بةالم كام زانستة زؤر طرنطة  هةية، ءكارامةيى ءيىشارةزا

زانستةى كة ئَيستة  ضونكة ئةو. ئةبآ بةدةستى بهَينني
ئةطةر بةس  ،س نية بؤ ضارةسةرى دةردو ثةتاكانهةية بة

 نةك تةنها ئايدز، بواية ئةوا هةموو نةخؤشية طوزراوةكان 
جيهانى  لةضارةسةرئةكران ء بنةبِرئةبونء ئةمان نة
  .ؤذئاوادار

 :َيطةر كورترتين وبةسود ترين *
كَيشةو  لةطةأل طوجناوء دروستاستء مامةَلةى ر

ةثَيى ئةو ب ،داواكارية غةريزةييةكانى الوان ءطرفت
طوجناوبَيت لةطةأل  بَيت، مرؤظ ثَيكيةى كة شياوى َيكءر
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ديارى  راوةوبؤى هةَلبذَي كة ،ثايةى ثلةو ءئاستفيرتةتىء 
 :كآ زياتر زاناترة بة ثَيداويستيةكانى كراوة،

 َّىه مه جه ين ىن من خن  حنٹٱٹٱُّٱ
 ٤١: الملك

ضؤنى ء نازانَيت كَيى دروست كردوة مةطةر خوا)
وردكارو بةسؤزو  ةو زاتة ئ كاتَيكدا لة ،دروست كردوة

 (.ئاطاية
كةمرتين تَيضوى , َيطةيةطوجنانة كورترين ر ءئةم مامةَلة 

بةسودترين دةرةجنامى هةية، باشرتينء  ،هةية
ئةوة  لة بةر سروشتةوة، ءنزيكرتينيانة لة فيرتةت

 ءئةجنامدانو زوء ئاسانكارى لة ثرؤسةى هاسةرطريى
كارى خَيرو  ءبةِرَيكردنى ثرؤسةى هاوسةرطريى

الوان كة ء باش ثةروةردة كردنى طةجنان ،ءدوانةخستنى
بؤ  ثةروةردطاريانةوة،ثةيوةستنب بة فةرمانةكانى خواى 

يةكةم  باوةِريان بةرز ببَيتةوة، ءئيمانثلةى  ءئةوةى ئاست
دور بونيان  ةم لةبةرودو, ةزامةندى خواى مهرةبانلةبةر ر

ء يةبةاَلو كارةساتى ئةم ثةتا ءزيان ءشةِرو خراثة لة
باوةِر ثارَيزةرة لة ء ئيمان ونكة بةِراستىض رت،نةخؤشي
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رزطاركردنى  بؤ باوةِر هؤكارَيك بووء ئيمان ،تَيكشكاندن
ء زريان ءلة تؤفان (سةالمى خواى لَيبَيت) حةزرةتى نوح

مى سةال) رباهيمئي ثاراستنى حةزرةتى ءثارَيزطارى ،ءالفاو
 رزطار كردنى حةزرةتى ،ءلةسوتان بةئاطر (خواى لَيبَيت

 ء،لة نوقم بون لةدةريا( سةالمى خواى لَيبَيت)موسى 
لة ( سةالمى خواى لَيبَيت)يوسف  ثاراستنى حةزرةتى

ء بؤية بةِراستى ئيمان ر،تةَلةكةى ذنى عةزيزى ميصء فَيل
ء ئةتوانني بةهؤيةوة ة،يثةروةردةيسامانى  ءجنينةطة باوةِر

 بني كردنى غةريزةى جنسى جآجَيبة هاوبةشى ء بةشدار
طةجنامنان ء الوانثَيكى  شةرعدا سنورو ياساى رَيكء لة

 . ناوضون لةء الدان بثارَيزين لة
ثينةو ) دوركةوتنةوة لة ضارةسةركردنى *

 .كردنكاتى وثينةو ثةِرؤ (ثةِرؤيى

 هةر ئةبَيت دان بنَيني بةوةدا كة الوان لة مةترسيدان،
 مادةء داوَين ثيسى ءتَيكضونء سَيكسيةكاننةخؤشية )

هةرهةمويان هؤكارن بؤ ئةمانة ( هؤشبةرةكان
ةوشتى الوان، ئةوان نَيضريى ر وةوةى خوهةَلوةشاندن

 ءفشارة بةزةيى ءلةبةر كةم ئةزمونيان: ئاساننء سوك
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ء زؤرى وروذَينةرةكان لة هةموو  اليةك ءسؤزداريةكةيان
بةَلكو لة  ،(دراون بة وروذَينةرةكان دةورة) بةريان،دةورو

، ءلةطةَلياندان( وروذَينةرةكان)ذورى خةوتنةكةشياندا 
 َيطةىر لةطةَلياندان، لة لةسةر شاشةى موبايلةكانيشياندا

ئةو  ءثةيوةستبونيان بة تؤِرى جاَلجاَلؤكةيى ئينرتنَيتةوة
ء بةرةاَلو بةدِرةوشتيانةى كة خةزنء وتر هةموو فليمة

كث  ةوحةزو ئارةزو جةم كراون، هةمووء وةكؤكراونةتة
ئةبنة قوربانى دةستى كانيان بة خةبةر دَينء وخةوتوة

غةمَيكيان نية تةنها ء هيض هةم مرؤظة شةياتينيةكان كة
ء وَيرانكردن ءخراثء سامان ءكؤكردنةوةى سةروةت

 .بةهيالكربدنى نةوةو وةضةكان
ثينة ء ئةم جؤرة حاَلةتة لةطةَل ضارةسةرة كاتى

ثينة ء ضارةسةرة كاتى) ناطرنةوة ثةِرؤييةكان يةك
وبةِروى دةبَيت ر دوبارة هةر، ثةِرؤييةكان دانامةزرَيت

يشةيى ء ضارةسةري  ربناغةى كَيشةو طرفتةكان ببَيتةوة
كة هيض خوارو خَيضى َيتةوة ربؤ بدؤز بةسود و كاريطةرى

ئةم  .اسنتر ءبةردةوامء هةميشة ئةوةى ، لةبةرتَيدا نةبَيت
فرؤشنت  ءكِرينء وثاطةندة جيهانية مةبةستدارةثِر



10 
 

 ، لة(كؤندؤم /نةطةيةنى ثياوان)كردنَيكى فراوان بة ثَيوة
سَيكسى ) ثَيى دةوترَيت َيطةى هةَلمةتَيكةوة كةر

هيض شَيوةيةك  ، ئَيمة وةك موسَلمانان بة(دَلنياء سةالمةت
  .بة باشى نازانني ءباش نية بؤمان

بونى نية، زانست هيض  (سَيكسى سةالمةت)
دابينى  ى كة(نةطةيةنة) كردارى ئةو بة ءسةملاندويةتى

 بة كةطةجناندا ء دابةشى ئةكةن بةسةر الوان ءئةكةن
ميكرؤبى نةخؤشية  ظايرؤسءتةواوى نايان ثارَيزآ لة 

 .طوازراوة سَيكسيةكان
ميكرؤبى نةخؤشية طوازراوة  ءضونكة ظايرؤس

داوَين  ءكةرجةستةى زينا ءلةش ئةضنة ناو سَيكسيةكان،
ةوشتةكانةوة لةو شوَينانةوة كة ئةم نةطةيةنة بةد رء ثيس

 ، بة(مةمكةكان ءدةم)وةك  نايان طرَيتةوةء مشوليان ناكات
لةطةَل  ضاكي نةطةيةن،ء باشىء ضاوثؤشى لة جؤر

طومانَيكى ء هيض شك ةتىءئةوةشدا كة زانست سةملاندوي
ثَيكهاتة  تريةى ماوةكانى نَيوان ، كةنةهَيشتؤتةوة

كشاو، طةورةترة لة ء طةرديلةييةكانى نةطةيةنى الستيكى
ئةبَيت كة ظايرؤسى ء تريةى ظايرؤسى ئايدز، واتة ئةكرآ
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لة  ،ءلَيوةى دةرضَيتء َيثةِر ببَيتئاسانى ثيات ئايدز زؤر بة
 لة ئَيمة داواناكرَيت كة هانى الوامنان وةشةرعة رووى

بةَلكو ، ثيسى داوَين ءبةدِرةوشتى خراثةو كارى بدةين بؤ
لةو َرَيطةية دوريان ئةخةينةوة ء ثَيضةوانةكةى تةواوة

 .ضةندة بتوانني
كارى  كةسَيك كةوتبَيتة ناو ةل ناطرين طوآبَيطومان 

زةرةرو  بتواننيآء ربؤية ضةندة بؤمان بك ،زيناوةء خراث
بةَلكو  ،و هؤكارانةَيطةكةم بكةينةوة بةم رء زيانةكان سوك

بةرامبةر  الوء ثَيويستة لةسةرمان دَلسؤزانة كة طةنج
، بةوةى كةوا سَيكس نابَيت بةرثرسياريةتةكةى دابنَيني

طةجنانةوة مةطةر ء بكرَيت لةاليةن الوانء ئةجنام بدرَيت
تةنها باَلغةكان ئةجنامى بدةن، ئةوةى لةسةريان ثَيويستة 

 ءحةرامء حةاَلَلذيرو فاميدة بن، ء ة كة ئةبَيت ئاقَلئةوةي
، بكةنةوةضاكةو خراثة لةيةكرت جيا ء ناِراستء استر

ة كة ئةوء دواى ئةوة هةَلبذاردن الى ئةوةو بؤ ئةوة
ئارام دةطرَيت ء دةيضَيذَيتئةجنامى ئةوكارةى كردويةتى 

سورة لةسةرى بةرامبةر خواى ثةروةردطار،  لةسةرى،
ئازيز ئةجنامى  ءضؤن ثَيغةمبةرى خؤشويستء هةروةك
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وخسةتى ر ءمؤَلةت داو كردى لةطةَل ئةو الوةى كة داواى
 داوَين ثيسى بكات،ء لَيكرد كة زينا

إن فتى شابا أتى النيب  :فعن أبى أمامة قال)
(S..)قبل القوم فأ !بالزنى ليإئذن  !يارسول اهلل: فقال

 .قريبا فدنا منة. أدنة :فقال !وقالوا مة مة ..وةعلية فزجر
. ال واهلل، جعلنى اهلل فداك: المك؟ قالأحتبة : قالفجلس، 

: قال أفتحبة البنتك؟ قال. ونة المهاتهموال الناس حيب: قال
وال الناس : قال. جعلنى اهلل فداك !ال واهلل يا رسول اهلل

، جعلنى اهلل ال واهلل: الختك؟ قالقال أحتبة . حيبونة لبناتهم
لعمتك؟ قال أحتبة  .وال الناس حيبونة الخواتهم: قال. فداك
بونة وال الناس حي: قال. ال واهلل، جعلنى اهلل فداك: قال

. ال واهلل، جعلنى اهلل فداك: قال قال أحتبة خلالتك؟. لعماتهم
علية،  هفوضع يد: قال .وال الناس حيبونة خلاالتهم: قال

فلم يكن . وحصن فرجة ه، وطهر قلبإغفر ذنبه !وقال اللهم
 .صححة االلباني .بعد ذلك الفتى يلتفت إىل شيء

طةجنَيك هاتة : باوكى ئومامةوة ئةطَيِرنةوة ئةَلآ لة
 ئةى ثَيغةمبةرى خوا ..وتى (S) خزمةت ثَيغةمبةر

قةومةكةى بة  ......مؤَلةمت بدة زينابكةمء وخسةتر
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ثَيغةمبةرى ! ضى! ء وتيان ضى.....توةِرةييةوة هاتن بؤى
بووةوةء نزيك بكةوةرةوةء، لَيى نزيك فةرمووى  (S)خوا 

دانيشت، فةرمووى ئايا تؤ ئةوةت ثآ خؤشة بؤ دايكت؟ 
وتى نة واهلل  خوا مبكات بة قوبانت، فةرمووى دةى 

وى ئايا خةَلكيش ئةوةيان ثَيخؤش نيية بؤ دايكيان، فةرمو
تؤ ئةوةت ثَيخؤشة بؤ خوشكت؟ وتى نة واهلل  خوا مبكات 

ة بة قوبانت، فةرمووى دةى خةَلكيش ئةوةيان ثَيخؤش نيي
تؤ ئةوةت ثَيخؤشة بؤ  بؤ خوشكةكانيان، فةرمووى ئايا

؟ وتى نة واهلل  خوا مبكات بة (خوشكى باوكت)ثورت 
قوبانت، فةرمووى دةى خةَلكيش ئةوةيان ثَيخؤش نيية بؤ 

تؤ ئةوةت  ، فةرمووى ئايا(خوشكى باوكيان)ثورةكانيان 
؟ وتى نة واهلل  خوا (خوشكى دايكت)ثَيخؤشة بؤ ثورت 

قوبانت، فةرمووى دةى خةَلكيش ئةوةيان  مبكات بة
: وتى، (خوشكى دايكيان)ثَيخؤش نيية بؤ ثورةكانيان 

لة ! ثاشان دةستى خستة سةرىء فةرمووى ئةخواية
طوناهةكانى خؤشببةء دَلى ثاكبكةرةوةء داوَينى بثارَيزة، 
دواى ئةو كاتة بة هيض شَيوةيةك ئةو طةجنة الى تةئةكرد 

 .نى راستى كردووةتةوةئةلبا. بةالى هيض شتَيك
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 ئاوا ئةيةوَيت بةئايا ئةبينى كة بؤضى ئةوةى رؤذ
يشكى ر ء، بؤضى نادةين لة بنءتةواوى دواى ئةكةوين

ةى ئاينةكةمان فرمامنان بنةِرةتتدا بةثَيى ئةو كَيشةكة لة
ثينةو ) ثينةييانةبؤضى ئةم هةموو ضارةسةرة  ثآ ئةكات؟ء

 ؟يانة(ثةِرؤ
 ى نةتةوةكانثيالنطَيِريةى كة بةرنامةء ئةم تةكبريات

بؤ  َيكخراوى تةندروستى جيهانىء ريةكطرتوةكان
ايدةطةَينَيتء ر ئايدز بونةوةىو وبةِرور بةرةنطاربونةوةو

ةمة تةنها نةخشةيةكة بؤ ئ ،طشتاندنى بؤ ئةكات
تةواو جياوازة لة ذينطةو بريو  بريو باوةِرَيك كةذينطةيةكء 

، بؤ ضاكسازية ءضارةسةرئةوةى بؤ ئةوان  باوةِرى ئَيمة،
كؤمةَلطاكامنان هةرطيز ضارةسةرء  زؤربةى زؤرى

هيوا خوازين كة ء هةرضةند ئَيمة تةمةننا. ضاكسازى نية
سةربةسنت ضاكة هيدايةت بؤيان، ئةوان ئازادء ببَيتة خَيرو 

والتى  سةربةستني لة ءلة واَلتى خؤياندا ئَيمةش ئازاد
سةثَينن ة بؤ ئةوان كة ئةوة با نيةور ءاستر خؤماندا،

ى خؤيان، نة بة ئارةزوى غةيرء رتكةسانيء بةسةر خةَلكان
تؤقاندن بَيت، هةروةكو ضؤن لة ء خؤيان بَيت يان بة ترس
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َيكةوتنة نَيودةوَلةتيةكان ر ءكؤنطرةء زؤربةى زؤرى مةشق
ئةدات هةوأل كة  ئةو سةثاندنةيان بةدةست هَيناوة،

 ىءو بةدكارىخراثةكاركردنة  جيهانطريىبة تَيكؤشانى 
ثةمياننامة مرؤيية بةَلكو بةَلَين و ضاكةكارى،سنووراركرنى 

هيض ثَيويست بةوة ناكات كة  ،نَيو دةوَلتيةكان
دةستتَيوةرانى بكرَيت نة بة سياسةتء نة بة رازاننةوةى 
بة ثارة بؤ ئةوةى كاريطةرى هةبَيت لةسةر بريء باوةِرى 

 .ئاماجنكراوةكان، يان ابئ نةريتة باوةكانيانكؤمةَلطة بة 
 :َيطةى خؤمانر ئَيمةشء َيطةى خؤيانر ئةوان 

روبةروبونةوةى ئايدزو نةخؤشية  بةرةنطاربونةوةو
طوازراوة سَيكسيةكان لة ديدطاو تَيِروانينى ئيسالميةوة 

ياساغ كردنى زيناو  ءجةخت ئةكاتة سةر قةدةغة
 ءناباو ءئاسايىسَيكسى نا ءداوَينثيسى ءبةدِرةوشتى

ويان نابَيتةوة بة ر مادة هؤشبةرةكان، بةرةوء نامؤ
 كة سابى ئاين،يح رثةِرؤيانة لةسة ةءضارةسةرى ثين

انى بؤ والتانى ، كاتَيك هاوكاريةكئةوَيتؤذئاوا ئةوةى ر
 طرتنةبةرو بةكارهَينانى ، بة مةرجىهةذار ئةنَيرَيت

ن بةثَيى هةواو رهةَليئةبذَي َيطةيةكى دياريكراور



16 
 

حةرام ضونكة ئةوان ء تةرازوى حةاَلَل لة يان دورخؤئارةزو
، ضونكة حةرامء دانانَين بؤ حةاَلَل بةهايةكء هيض  قورسى

ء دروستى بريتية لةوةى كة نةفسء استىر الى ئةوان
بؤى جَيبة جآ بكةن  دةرونيان ئارةزوى ضى بكات 

ِريارى ، بفيرتةتيش بَيتء هةرضةندة ثَيضةوانةى سروشت
، بةالم ئاينى ثريؤزى ئَيمة لةسةر ئةدةن لة واَلتى خؤياندا

 بؤ منونة لة ئَيمةيان دةوَيت. بِريارى لةسةر نةداوة
 :طةجنان بَلنيء كة بة الوان( ئةيانةوَيت)

/ نةطةيةن)كاتى ئةجنامدانى كارى سَيكسيدا  لة
ياساغ ء بةكار بهَينن، واتة وةك بَلَيى زينا حةرام( كؤندؤم

ايدز نةبن، واتة وةك بَلَيى ، طرنط ئةوةية توشى ئنية
توِرة بونى خواى ثةروةردطار هيض ء كنيخةشمء 

 !!! .طرنطيةكى نية
َيكيان نية تةنها مةطةر (ثَيناس)ئةم نةخؤشييانة هيض 

 ءناباو ءسَيكسى نائاسايى( داوَينثيسى) زينا) ناوةكانى
تى تايبة ، بةمادة هؤشبةرةكانء بةرةالييء وتر ءنامؤ

، بؤية هةذارييةشى لةطةَلدابَيتء نةزانىء ئةطةر ئةم نةفامى
ء كانكؤبوةوة طةشتياريةء كؤمةَل لةهةندآ كؤمةَلطاو
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ء وا يارمةتيدةرئةوةى كة. زؤرو زياد ئةكةن هةذاريةكان
 : بريتية لة هاوكار ئةبَيت لة باَلوبونةوةيدا،

 .تَيكةَل بونء خَيرايى تَيكةالوى *
 .دوريةكان نزيك بونةوةى ماوة*
بونى طةشتةكان كةواى لَيهاتوة جيهان ببَيتة زؤر*

 .طوندَيكى بضوك
 ئةم نةخؤشيانة كةمرت لة كؤمةَلطةكانى ثارَيزطاكاندا

يان بؤ سَيكس (تَيِروانني ءديد) وانينيانر كة بونيان هةية
ء دةرةوةى سنورى بازنةى هاوسةرطريى حةرام لة

 زثريؤبة زؤر ، دَلسؤزى بؤ ذيانى هاوسةرَيتى ياساغةء
بةو كارة ضاكة  ء، بةكارَيكى زؤر ضاك دائةنرَيتدائةنرَيت

َيذةيية ر كة ئةم حاَلةتة نزيك ئةبنةوة لة خواى ثةروةردطار،
ى ئَيمة لة كؤمةَلطا ئيسالميةكةماندا، بةالم ئةم كؤمةَلطةية

ء طةجنامنان مةبةست ء، الواندور نية لة كؤمةَلطاكانيرت
َيطة بؤ ئةوةى دوذمن ر ئاسانرتينء ، سوكءئاماجنن

زاَل ببَيت، بريتية لة  (الوةكانيشمان ئَيمةو) بةسةرماندا
ء اكَيشانيانر شَيواندنى، ء يارى كردن بة خوِرةوشتيان

ء زةلكاوةكانى سَيكسى حةرام ءخستنيانة ناو  زؤنطاو
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، نةماء ؤيشتر ئةخالقء ةوشتر ، كاتَيكقةدةغةو ياساغ
 خا، كؤمةَلطاكان هةَلوةشَينرانةوة،ور خَيزان تَيكشكَينراو

 سةر ءسةروى ئةمانةشةوة نةخؤشيةكان باَلوبونةوة، لة
توِرة بونى خواى ء كني ءئةمانةش خةشم باقى هةموو
فةرمايشتى خواى  استَيتىر ،ءسزاي خواييء ثةروةردطار
 :باال دةست

 :لة قورئانى ثريؤزدا ئةفةرموآ كة

  لك اك يق ىق يفىف يث ىثٹٱٹٱُّٱ
 ٢٣: اإلسراء َّىك مك

 لَيى نزيك ببنةوة، هة رطيز نةكةن توخنى زينا بكةونء)
ضونكة ئةوة بة راستى طوناهء تاوانء هةَلةو رَيضكةيةكى 

 (.قؤاَليةزؤر نا
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 راو ديارة حةراميش ئاشكراو ديارةحةاَلَل ئاشك
رؤظى بةدةستى خؤى دروست خواى ثةروةردطار م

ثَيكرتين شَيوازدا دروست ءَيكر ءة جوانرتين شَيوة، لءكرد
َيزدارى ر ءناوةَيزى لَير. ءويةكةوةر هةموو كردوة لة

ِرَيزى زيادةى ) رتيداتةواوى دروستكراوةكانيكردوة بةسةر 
رت كة دروستمان ة بةسةر زؤربةى بةديهَينراوةكانيداو

 (.َيزى خؤيان بزاننر ويةكةوة، تا قةدرور هةموو لة) كردون
هَيناوة تا لة خزمةتيا  امربؤ  بةَلكو هةموو شتَيكيشى

، ثَيغةمبةرانى بةِرَيزو ءذيريشى ثآ بةخشىء ، ئةقَلءبَيت
 َيطةى ضاكةور ، بؤ ئةوةىةوانة كردوةر دَلسؤزيشى بؤ

َينموويي ر بؤ ئةوةى) َيطةى بةهةشتى ثآ نيشان بداتر
، (َيطةى بةهةشتيشى ثآ نيشان داوةر بكات لةسةر ضاكةو

بة ء ريؤزيشى بؤ دابةزاندوةبةرنامةى ثء هةروةها كتَيب
 و، كة ثةجيقورئانى ثريؤز كؤتايى هَيناوة بة كتَيبةكان

 .ؤذى دوايير يةكى نةمرةو ئةمَينَيتةوة تا(موعجزة)

 َّجيٍّ يه ىه مه جه ين ىنٹٱٹٱُّٱ
 ٩: اإلسراء
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 ضاكرتين بةِراستى ئةم قورئانة هيدايةت بةخشة بؤ) 
 .(َيبازو بةرنامةر َيطةور

كاتَيكدا مرؤظ لة  بةِراستى لةلةطةَل هةموو ئةمانةشدا  
لةشت ء موجادةلة ئةكات ءطفتوطؤهةموو شتَيك زياتر 

ايئةكَيشآ بةرةو كوفرو بآ ر بؤية شةيتان .ئةكؤَلَيتةوة
 .ناشةرعىء ياساغ ئةجنامدانى كارى قةدةغةوء فةرمانى

 ءذيرىء ئةقل ،ئةطةر هاتوو زانستى ئةزمونى
 ،زيندةطيء ذيان ءوداوور ،(عقل ونقل) طواستنةوة

ء استيةكانر خوَيندنةوةكان،ء توَيذينةوةكان
 بةئاشكراء سةرذمَيريةكان ئةمانة هةرهةموويان بةِرونى

 ءناباو ءسَيكس ناوازةو نامؤو) سةملاندويانة كة
 يةكَيكة لة زؤرترين ئةو كارانةى كة( ناسروشت ءنادروست

نةخؤشية ء بونةوةى ئايدزئةبَيتة هؤى باَلو
 استيةكىر ئةطةر ئةمانة هةر هةمويانجا  رت،سَيكسيةكاني

طفتوطؤيةكى تَيدا نية، ئةى ء هيض طومانئاشكرانء ء ونر
ن بةتايبةتى والتانى خؤرئاوا بؤضى والتة ثَيشكةوتوةكا

 ءناباو نادروست وناوازةو نامؤ) ثاَلثشتى كةسانى
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بةرطريش لة  ،ءئةيانطرنةخؤئةكةنء  (ناسروشت
 ؟؟.داوَينثيسى ئةكةنء بةدِرةوشتى

ضةندةش بتوانن ء بةَلكو يارمةتى ماديشيان ئةدةن
ء سامانَيكء ، كار ئةكات بةهةموو سةروةتهانيان ئةدةنء

ء بةدِرةوشتىء دةسةاَلتَيكيةوة بؤ بةجيهانكردن
؟ نةك تةنها !و جيهانداباَلوكردنةوةى بة هةموء داوَينثيسى

 كة بة بةَلكو دذايةتى هةموو ئةوانة ئةكات ،هةر ئةمةش
ء ترسَينةر( رهابإ)ء بة دواكةوتوو ،ءلةقةَلةم ئةدةنهةَلةى 
 !!!!وةسفى ئةكات تؤقَينةر

ئَيمةى موسَلمانيش ضؤن بؤمان هةية كة باوةِريان ثآ 
قورئانة ثريؤزةكةمان زياد لة  ،يان بكةوينشوَينيان  ءبكةين

ء بةدِرةوشتىاية كة ضريؤكى دسورةتى تَي( 21)
، كة خواى ئةطَيِرَيتةوةبؤ مان  مان(لوط)داوَينثيسى طةىل 

توند لةسةر  ءطةورة سزاى دان بة سزايةكى زؤر سةخت
خواى ! بةد خويى هةمان خراثةو ءتاوانء هةمان طوناه

 :ثةروةردطار ئةفةرموآ



22 
 

 حب جب هئ مئ خئ حئٹٱٹٱُّٱ
 هت مت خت حت جت هب مب  خب
 ٣٢: العنكبوت َّمث

 :كاتَيك بة قةومةكةى وت يش بكة( لوط)يادى 
طةورة دةكةن، ئَيوة طوناهَيكى ئَيوة بةِراستى تاوانَيكى 

بةكارى وا  ناشريين ئةجنام ئةدةن، هيض كةس بةر لة ئَيوة
 !!!هةَلنةساوة

 لة ضريؤكى طةورةمان ثَيغةمبةر هةروةها خواى طةورة
 :ئةفةرموآ( سةالمى لةسةر بَيتء سةالت)لوط 

 َّخك حك جك مق حق مف خفٹٱٹٱُّٱ
 ٢٣: العنكبوت

 :لَيكردن وتى دؤعاى( لوط)
ثةروةردطارا، سةركةوتنم ثآ ببةخشة بةسةر ئةم )

 (.قةومةى كة تؤوى خراثة دةضَينن
 ءداوَينثيسىء بةدِرةوشتىئةوانةى حةزئةكةن كةوا 

بةردةوام  ،لةسةر زةويداءخراثةو بةدكارى باَلو بكةنةوة 
سوربن لةسةر باَلوكردنةوةى ئةو خراثةكارية ئةوة 

 طةندةَلكارن لةسةر زةويدا، بَيطومان ئةوانة خراثةكارو
، بةستمان لة ذيانمة ،ئَيمةى موسَلمان كارمان ئةوةية
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ء ضاكسازى نةك وَيرانكردنء بريتية لة ئاوةدانكردنةوة
، هيض هةَلبذاردةيةك بؤ ئَيمة نية لةبةر ئةمة ؟!طةندةَلكارى

مةطةر تةنها شوَينى فةرمانةكانى ئامسان بكةوين، ضونكة 
ية، بةَلكو ئةبَيت ئةو خَيرو تةنها ئةوة خَيرو ضاكة

ضةندة ء، رتكةسانيء ضاكةيةش باَلو بكةينةوة بؤ خةَلكان
َيطةى خَيرو ضاكةية بطرينة بةر، ضونكة ر بتوانني ئةو

خَيروضاكةية لةم ء ئيسالم ئاينى سؤزو خؤشةويستى
 :بارةيةوة خواى طةورة ئةفةرموآ

  يك ىك مك لك اكٹٱٹٱُّٱ
 ٤٣١: األنبياء َّمل

بؤ ئةوة ِرةوانة نةكردوة تةنها  تؤمان (S) ئةى حممد)
 بؤ هةموو جيهانةكان بةرةكةت نةبَيت كة ببيتة ِرةمحةتء

 (.هتد...ثةرى ءطياندارو ِروةك ءجيهانى ئادةميزاد)
 :كار نيةطوناهقمان لة رء لة طوناهة مانقر

كارى خَيرو  كارو ضاكساز،ضاكةء ضاكموسَلمانى 
هاتووة  قودسيةكةيةةرموودة فلة وةك ضاكةى بؤ خةَلكانة، 

، ةكان خَيزانى خواندروستكراو) كة ئةفةرموآ
 (سودمةندة) ةن كةنرتينيان الى خوا ئةواسخؤشةوي
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وأحبهم إلية  ،اخللق عيال اهلل) سودبةخشة بة خَيزانةكةى
 .يوايةتى كردوةو طَيِراويةتةوةر زارةزب( أنفعهم لعيالة

ناكات بةسةر  جةهةنةم دابةشء موسَلمان بةهةشت
بؤ هةموو خةَلكى  ىضاكةء بةالم حةزئةكات خَير خةَلكيدا

خةَلكيدا لةطةأل  بؤ ئةو خَيرو ضاكةيةش كة .بَيت
بةرامبةر ئةجنامى بَيء ناكات داوا كردويةتى هيضيان لَي

 .زو ميهرةبانى خواى طةورةى ئةوَيتداوة تةنها سؤ
دَلنياى هةية كة هةموو نةوةى ء زانستى تةواوء ئةزانَيت
ء ، كةسَيك نية بآ هةَلة بَيتهةَلةكارنء هةَلةئةكةنئادةم 

بةبرييدا دَيتةوة كة ئيمام مالك لة  هةَلة نةكات، بةَلكو
سةالمى ء سةالت)كة مةسيح : كةيدا ديارى كردوةة(موطأ)

، ال تكثر احلديث بغري ذكر اهلل) :فةرمووى( خواى لَي بَيت
 تنرروا وال. ، فان القلب القاسي بعيد عن اهللفتقسوا قلوبكم
. ا كأنكم عبيدكأنكم أرباب، بل أنرروا فيه يف ذنوب العباد

لبالء، ، ومبتلى، فأرمحوا أهل امعافى: وإمنا الناس رجالن
 (وأمحدوا اهلل على العافية

لةطةَل توشبواندا بةثَيى بناغةو  هةَلسوكةوتى موسَلمان 
نكره الذنب وال نكره ) :ياسايةكى طةورةى ئيسالمى ئةبَيت
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كينمان لة ء قر ءتاوانةء كينمان لة طوناةء قر) (املذنب
هاتوو  ئاشكراية، ئةطةرء ونر بووبؤ توش( تاوانكار نية

ء َيطةى ئةجنامدانى كارة قةدةغةكراور بونةكة لةتوش
 ثاشطةزبونةوةو ، ئةوا دةرطاى تةوبةوةوياساغةكانةوة بو

ى دةرطانى خواى لَيبوردن، فراوانرتينء ثةشيمانى
كة ، لةبةرئةوة داواى لَي ئةكةين تعااليةء تةبارةك

ء كارة قةدةغةكراوكردارووازلَيهَينان ودةست هةَلطرتن لة
ء تةوبةو ثةشيمانى دواتر ياساغةكان ئةجنام بدات و

، ئةطةر هاتوو ثةشيمان بويةوةو تةوبةى بكات لَيبوردن
، ئةطةر واش نةبوو فةزَلى خواى طةورةيةء كرد ئةوة ضاكة

ر نةبويةوة، ئةوة سزاكةى لةسةيمان ثةش
سزاو خواى ثةروةردطارة بةخَيوكةرةكةيةتى، ئةطةرنا تةنها 

لَي ئةسَينَيت يان لَييان خؤش ئةبَيت، بةالم  تؤَلةيان
وتى لةطةَلدا كةء كة هةَلس ثَيويستة ئَيمة وةك تاكَيك

 بؤ ئةوةى يارمتى بدةين لةفَيألء ،بكةين زؤر بة نةرمى
هةست  تا  زطارى بكةينر بيبارَيزين تةكةَلةكةكانى شةيتان

خؤمشان ئةوَيت، دةستى ء ويستة المانبكات خؤشة
َيثيشاندةرى بة ر ئةطرين بةرةو خَيرو ضاكة ئةبينة
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نةرمرتين ء ناسكرتينء وتةء باشرتين وشةوء جواترين
اوى ر ءنايبوغزَيننيء ، خؤمشان ئةوَيتلةطةَليا ئةدوَيني

تةرةى ناكةين، تاوةكو بزانآ كة ثَيغةمبةرى ء نانَيني
كل إبن ادم خطاء وخري ) :ئازيز ئةفةرموآء خؤشةويست

 .الرتمذي رواه (اخلطائني التوابون
، (هةَلةكارن) هةَلة ئةكةن( نةوةى ئادةم) هةموو مرؤظةكان)

ضاكرتين هةَلةكارةكان ئةوانةن كة ثاشطةزو ء باشرتين
ء هةَلةو تاوان ثةشيمان ئةبنةوة تةوبة ئةكةن لة

 .طَيِراويةتةوة ترمذى .(طوناهةكانيان
 هةَلةكردن بةشَيوةيةك لة شَيوةكان سيفاتَيكىء هةَلة

بةَلكو هةموان  تةنها كةسَيك طشتى مرؤيية تايبةت نية بة
تةوبةى كرد ئةوة  ثةشيمان بويةوةو ئةطةرهةَلة ئةكةن، 

هةر لة ضاكةخوازان ئةبَيت، نةك تةنها ء ءئةبَيتة ثَيشينة
ئةمةش بةَلكو خواى ثةروةردطار لة قورئانى ثريؤزدا 

 :ئةفةرموآ

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٹٱٹٱُّٱ
 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ
 مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب
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 نث مث  زث رث يت نتىت
 ىك مك لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث
 (٤٢١   - ٤٢١ ):آل عمران َّمليك

كة تاوان يان طوناهَيك ئةجنام دةدةن، ياخود  ئةوانةش)
دوايى بة خؤياندا دَينةوةو سزاى )ستةم لة خؤيان ئةكةن

،ئةوساداواى لَيخوشبوون دةكةن، جا (خوا دَيتةوة ياديان
 هةروةها! كآ هةية كةلة طوناهان خؤش ببَيت جطة لة خوا؟

لةسةر طوناهو تاوانيان بةردةوام نابن، لةكاتَيكدا دةزانن 
 ءئا ئةوانة ثاداشتيان لَيخؤشبوون، (وة تاوانةةئ)

لَيبووردنة لةاليةن ثةروةردطاريانةوة لةطةَل باخةكانى 
ووبار بةذَير درةخت وبة بةردةم ضةندان ربةهةشتدا كة 

ذيانى هةميشةيى تيايدا دةبةنة  ءكؤشكةكانيدا دةِروات
 سةر، ئةم بةهرةية ثاداشتَيكى زؤر ضاكى كؤششكارانة

كؤششى بة  ءتةوبةكةيان  لة هةوَلضونكة دواى )
 (.ِرةزامةندى خوادا دةبن دةستهَينانى

بةَلكو ئةطةر خواى طةورة تةوبةكةى لَي قبوَل كردو 
خواى  ئةوا  ئةطةر ى ضاكى ئةجنامداةكردةوء وةرطرتو

 :دا نواند ئةوايطةورة سؤزو بةخشندةيى لةطةَل
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  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّٹٱٹٱُّٱ
 رت يب ىبنب مب زب رب يئ
 ١٣: الفرقان َّنت مت  زت

 ءباوةِر بهَينَيت مةطةر ئةوكةسةى تةوبة بكاتء
 كاروكردةوةى ضاكة ئةجنام بدات، ئا ئةو جؤرة كةسانة

ئةطؤِرَيت بة ضاكة، خوا كارو كردةوة خراثةكانيشيان 
 بةردةوام خوا لَيخؤشبوو و مهرةبانة ضونكة هةميشةء

بةرامبةر خةَلكى بة طشتى و ئةو جؤرة كةسانة بة )
 (.تايبةتى

 ، بةخودى كةسةكة نية مان بؤكينء قر بةَلآ ئَيمة
يان بريو  ى،ةطةزرء ةنطر ى(لةضاو طرتن)ء ةضاوكردنر

، تةنانةت ئةطةر بكةوَيتة ناو ئايديايةكء ئاينء باوةِر
يارمةتى ء سؤزمان هةية بؤى ءهةَلةوةو، بةَلكو بةزةيى

استى ثآ نيشان ر َيطةىر ءدةستى ئةطرينء ئةدةين
سوكةوتى لةبةر بةرذةوةندى ئةو، هةرطيز هةَلئةدةين تةنها 

ةى كلةكء نةنطىء عةيب ،اءدخرامثان نابَيت لةطةَلي
، ئةويش الى كةسيش باسى عةيبةكانى ناكةينء ثَيناَلني
ء نةوةى ئادةمةو هةَلة ئةكات وةكو ئَيمة، هةروةكء مرؤظة
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 بةيانى( S) ثَيغةمبةرى ئازيزو خؤشةويست ضؤن
لَيثرسينةوة لةسةر ء حيساب) ونى ئةكاتةوةر ءئةكات

ؤذى دوايدا ر ءَلكو لة كؤتايىالى ئَيمة نية، بةء نية ئَيمة
ثَيشةوة بامسان كرد  ئةوةى لة تةنهاية،ء الى خواى تاك

، ئةوةى لةسةر ئَيمة يبةتة بة خودى كةسةكةوة وةك مرؤظتا
 ءَينمويي كردنر ةواية ئةوةية كة ئامؤذطارىر ءحةق

ةر ضاكةكردن بةبآ تاوانبار و لةسضاكة َيثيشاندانيةتى بةر
داوَينثيسى يان ء ةوشتىربةد)بةالم خودى كارةكة ، كردنى
يان نية بةو شَيوة ئةو حةقة( ان مادة هؤشبةرةكانزينا ي

كةوتى لةطةَلدا ء ية  هةَلس(سؤزو بةزةيب ءنيانء نةرم)
ثَيضةوانةية لةطةَل هةموو فةرمانة ء بكةين، بةتايبةتى دذ

ئاقَليش  تةنانةت ،تةندروستداء رتةى ثاكفيء ئامسانيةكان
ء كةو ثةَلةك،  لة بةرئةوة لةازى نيةر ثَيىء نية ئةمةى قبوأل

ء هةموو كات ياساغةكةية لة بؤ كارة قةدةغةو عارء عةيب
حةرام هةر  ،(ئةم ياساية)جَيطريةو ناطؤِرَيت ساتَيكدا ئةمة 

حةاَلَليش ازَينرابَيتةوة، ر ءازاوةر ءحةرامة هةرضةندة جوان
تَيكدرابَيت، هةرضى ء هةر حةاَلَلة هةرضةندة شَيوَينرابَيت

بكةرو كارئةكتةريش هةية نةوةى ئادةميةو هةَلةى كردوةو 
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دا ماوة بؤ ئةوةى فرسةت لةبةردةميء كارة، هةلةهةَل
 ءضاكةكاربَيتء كارى ضاكة بكات تةوبةو ثةشيمانىء

ازبَيت سةرفرء بةرةو بةهةشت هةنطاو هةَلطرآ سةركةوتوو
 .لة بةهةشتدا

 ، حيث كان يشرب اخلمر،قصة عبداهلل امللقب باحلمار)
ماأكثر ما : ، وقالرجل فلعنه( S)إىل رسول اهلل  فأتي به
، ال تلعنه) :(S) ، فقال النيب( S)رسول اهلل اىل يؤتى به

وزاد رواية اخرى ( صحيح البخارى) (فإنه حيب اهلل ورسوله
أنه مع  (اللهم ارمحه ،اغفر لهولكن قولوا اللهم ): يف اخره

(S )وبائعها، وعاصرها، لعن اخلمر، وشاربها ،
 .، واحملمولة إليهومعتصرها، وحاملها

، ة(طوَيدرَيذ/ محار) نازناوى لَيرةدا ضريؤكى عبداهلل كة
الى  نايان بؤ، هَيمةيى ئةخواردةوةء لةو كاتةدا عارةق

فةرموى نةفرةتى لَي  (S) ثَيغةمبةرى ئازيزو خؤشةويست
هةروةها لة ( مةكةن ضونكة خواء ثَيغةمبةرى خؤشئةوآ

يا لَييخؤش ببةء ريوايةتَيكيرتدا فةرمووى بةَلكو بَلَين خوا
 (S)بةزةييت ثَييدا بَيتةوةء، لةطةَل ئةوةشدا َثغةمبةر 

نةفرةتى كردووة لة مةىء ئةوةشى ئةخيواتةوةء ئةوةشى 
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ئةوةشى بؤى  ئةيفرؤشَيتء ئةوةشى ئةيطوشَيتء
ئةطوشرَيتء ئةوةشى هةَليئةطرَيتء ئةوةشى بؤى 

 .هةَلئةطريَيتء بؤى ئةبرَيت
قد  مرَّ برجل الدرداء رضى اهلل عنهعن أبى قالبة أن أبا 

والناس ( االثم واجلرم واملعصية /الذنب) ذنبًا أصاب
قليب  يف أرايتم لو وجتموه: أبو الدرداء فقال....يسّبونه
فال تسّبوا : قال. بلى: ؟ قالوامستخرجيهأمل تكونوا ( بئر)

: ؟ قالأفال تبغضه: قالوا . الذى عافاكم، وامحدوا اهللأخاكم
أخرجة إبن . فهو أخي ، فإذا تركها أبغ  عملهإمن

 .الكنز.... عساكر
إذا رأيتم أخاكم  :هلل عنة قالمسعود رضى ا وعن إبن
فال تكونوا أعوانًا للشياطان ذنبًا ( إرتكب)قارف 
، ولكن سلوا اهلل العنه ، اللهمإخزهأللهم .... تقولوا....عليه
كنا ال نقول يف أحد شيئًا ( S)، فإنا أصحاب حممدالعافية

تم له خبري علمنا أنه أصاب ، فإن خميوت حتى نعلم عالّم
أخرجة إبن عساكر يف ( خفنا عليه بشٍر ، وإن ختم لهخريًا
 .الكنز....
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عةيبةو نةنطى بؤ  ناتؤرةء ناوء كةو ثةَلةككةواتة لة
كارو كردةوةو كردارةكةية هيض كةسَيك ناتوانآ 
حوكمةكةى بطؤِرَيت، بةالم هةرضى بكةرو خاوةن كردار 

 :مافةكانيةتىء هةية ئةمانةى خوارةوة هةق
لَيى ئةثاِرَينةوة كة لَيى خؤش ء لة خوا داوا ئةكةين -1
مان هةية كينء قر هةرضةندة)هيدايةتى بدات ء ببَيت

سوثاسى  ء(بَيتاقةتنيء ثَيى سةغَلةتء ارةكةىلةسةر ك
خواى لةسةر ئةكةين كة ئَيمةى ثاراستوة بةوةى ئةوى ثآ 

 .موبتةالو تاقى كردؤتةوة
 ، بةوةى كةثةلة نةكردن لة حوكمدان بةسةريدا -2

ة لةالى خواى طةورة ، لةوانةيشوَينى لةناو ئاطرداية
 .باشء بَيت بة كؤتاييةكى ضاككؤتايى ثآ هَينا

ياخى بوو موبتةالية ئةهَينينةوة كة  يادتان-3
تاقى  لةء تاقى ئةكرَيتةوةء ئةتلَيتةوةء ئةناَلَينآ

ثَيويستى بة كةسَيك هةية كة دةرى بهَينآ ء كردنةوةداية
، نابآ ببينة هاوكارو تاقى كردنةوةيةء لةم بةاَلو موصيبةت

ء بانطهَيشت يارمةتى دةرى شةيتان لةسةرى، بؤية ئةبآ
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بة ئامؤذطارى  ءجوانء باشى بكةين بة وشةية بانطى
 .خَيرو ضاكةبانطهَيشتى بكةين بؤ كارى  ،ضاك
ن تةنانةت بة ياء نةوتنىقسة ثَيء نةدانىثَي( جوَين) -4

ثَيغةمبةرى  ئةوةى ، لةبةركةسة ياخى بوةكانيش
ال ترهر الشماتة بأخيك ) :ئةفةرموآ( S)خؤشةويست

 .(فريمحه اهلل ويبتليك
هاوكارى كردن لةطةَل ء يارمةتيدانجيهانيانة 

 .بةرامبةر
 :خواى تبارك وتعاىل لة قورئانى ثريؤزدا ئةفةرموآ

 مق  حق مف خفحف جف مغ جغ ٹٱٹٱُّٱ

 مل خل حل جلمك لك خكحك جك

 ٣: المائدة َّجم هل

كؤمةكى يةكرت بكةن لةسةر ضاكةو  ءيارمةتى)
خواناسى، نةكةن يارمةتى وكؤمةكى يةكرت بكةن لةسةر 

ضونكة ذى، لة خوا برتسن وثارَيزكاربن، طوناهو دةستدرَي
 (.نَيتبةِراستى خوا زؤر بة توندى تؤَلة دةسَي

لةو ء دةربنيئةوة ثَيويستة هاوكارو يارمةتي لةبةر
سودو كةَلكَيك ثَيشكةشى  هةمووء ثَيناوةدا كار بكةين
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طؤشة  َيساو ياساىر ثَيى بةرنامةو ، بةمرؤظايةتى بكةين
لةوةوة سةرضاوةى ء شةريعةتى ئيسالمى بَيت ىنيطا

ضاكة ء ، ضونكة شةرعى خواى طةورة هاتوة خَيرطرتبَيت
خؤشنودى ء ، بؤ خؤشبةختىرؤظايةتىبَيت بؤ م

 هاوكار بني لةء ، بؤية هةر ئةبَيت بةشدارمرؤظةكان
يارمةتى خةَلكان  كة ،زانيارىء باَلوكردنةوةى زانست

هؤى  ئةبنة شتانةى كةء ئةدات لةسةر دوركةوتنةوةيان لة
ء ذيان لَيَلىء ، خراثىءيانبَيطةردء تَيكدانى ذيانى ثاك

 .زيندةطيان
ما تصدق ) :ثَيغةمبةرى ئازيزو خؤشةويست ئةفةرموآ

 بة يوايةتى كردوة،ر طرباني( الناس بصدقة مثل علم ينشر
استكردنةوةو ر تايبةتى ئةو زانستةى كةوا لةسةر

ء ةفتار بنيات نراوةر ءئاكارء ةوشتر ضاككردنى ئةرَينى
ء ازين، بؤية ذيان لةسةر فيرتةتر خواو ثَيغةمبةرةكةى لَيى

 جَيطري ئةبَيت،ء بَيطةرد دادةمةزرآء سروشى ثاك
فطوبى لعبد ): ثَيغةمبةرى ئازيزو خؤشةويست ئةفةرموآ
صحيح اجلامع )( جعله اهلل مفتاحا للخري مغالقا للشر

 (.لاللبانى -الصغري
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ثرؤذةى ثاراستنى الوان لة نةخؤشية طوازراوة ئَيمة لة 
نى كؤمةَلةكانى ئايدز لة يةكَيتى جيهاء سَيكسيةكان

ء ةفس، ئَيمة ثةميانَيكمان لةطةَل نثزيشكانى ئيسالمى
هاوكارى ء يارمةتىبةستوة كة ء دةرنى خؤماندا داوة

تى بَيت يان وَلا بكةين لةطةَل هةر اليةكى فةرمى يان طشتى
ئةوةى ئةوةى لة تواناماندا هةية ثَيشكةشى ، بؤ جيهانى

ء لة هؤشياركردنةوةو رؤشنبريكردنمرؤظايةتى  بة بكةين
كة بةهاى  (متلية) بةثَيى ئةو زانيارى بةسود،ء زانست

زانستى  ىئَيمة، بةشَيوازَيكئيسالمى خستويةتية سةر 
استية ر ءسةرذمَيريةكانء ئامار ، كة ثشت بة داتاوئاينى

قسة ء ثياهةَلدانء ، دور لة ستايش نةطؤِرةكانجَيطريو 
، و فَيَل و طزييةك خواروخَيضيء ويىر خؤشء خؤشى

هةموو جيهان،  جياوازيش بني لةء ئةطةر ضى ثَيضةوانة
جيهانيةكان ئةكةين بؤ  بؤية ئَيمة بةشدارى هةَلمةتة

َيكى سةركةوتنء زاَلبونء روبةرو بونةوةبؤ  كاركردن 
ان طوازراوة سَيكسيةكنةخؤشية  ةسةرب  طةورة

هةندآ  ، بةالم ئَيمة لةلةناويشياندا ئايدز بةتايبةتى
ئةكةين، ضونكة ئاينى سةرثَيضيان ء ةينهؤكاردا  ثَيضةوان
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اوةو دانى ثَيدا نانَيت بةو ثريؤزى ئَيمة بِريارى لةسةر نةد
 .سةرة ثينة ثةِرؤيانةضارة

ئةوةى   ،ئةوةى بؤ خواى طةورةية بةردةوامة ثَيى ئةطةيت
ء دوابِراوة) ئةبَيتةوة جياء ةبِرآئ بؤ خواى طةورة نية

 (.ئةكةوَيت

 حف جف مغ  جغ مع جعمظٹٱٹٱُّٱ

 ٣٤: يوسف َّمق حق مف خف

خواى طةورة زاَلة بةسةر كارو فةرمانةكانى خؤيدا ، ]
 .[بةاَلم زؤربةى خةَلكى بةمة نازانن

 دكتؤر عبداحلميد القضاةال
 ثاراستنى الوانكارى ثرؤذةى  بةرِيَوةبةرى جيَبةجآ
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