بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان
( طوتارى ئيسالمى لةرِؤذى جيهانى ئايدزدا)
مةبةست لة رؤذى جيهانى ئايدز ،بريتية لة دانانى
َيَكدا ،بؤ ثيَناسةو ناساندنى
رؤذيَكى ديارى كراو لة سال
َكىء جةخت
ئةم نةخؤشيةو راكيَشانى سةرجنى خةل
كردنةوة لة طرنطى خؤ ثاراسنت لة نةخؤشى ئايدز ,ئةمةش
بةهؤى هةموو هؤكارةكانى وةك (وانة رؤشنبري كردنةكانء
َينةوةكان)،
كؤرِو مسينارو نوسينةكانء طفتوطؤكانء ليكؤل
بؤ كةمكردنةوةى تازة توشبوان ،هةروةها يارمةتيدانى
توشبوانى ثيَشوتر.
لة

ناوةرِاستى

هةشتاكاندا

هةموو

وةزيرة

تةندروستيةكانى جيهان ريَككةوتن لةسةر ئةوةى كة يةكةم
َيَك بكريَتة
رؤذى مانطى ( /21كانونى يةكةم)ى هةموو سال
َوكردنةوةى
رؤذى جيهانى ئايدز ،طومان لةوةدا نية كة بال
زانيارىء رؤشنبريى خؤثاراستنى جةماوةرى بؤ ئةم
َى
نةخؤشية كاريَكى زؤر طةورةو بةرزو ثريؤزةء نكول
َم ئايا ئةكرآ ئةم كارة جةماوةرية
ليَناكريَت ،بةال
(كوَبكريتةوةء كةم) بكريَت لة تةنها رؤذيَكى دياريكراو لة
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َيَكدا ،ئةى ضى بكةين لة رؤذةكانيرتى سالَ ,بةبآ
سال
ئةوةى ضاو داخبةينء داثؤشني لة هةقء راستى ،اليةنى
ثةيوةنديداركة ض هةقيَكى هةية ،هةق واية ئيَمة بثرسني:
َكى كارةكةيان (نةخؤشىء ثةتاكةيان) لة بري
ئايا خةل
ضؤتةوة تاوةكو ئةم رؤذة تازةو نويَيةيان ديارى بكةنء بؤ
بيَنن.
* ئيَمة هةموو رؤذةكامنان بؤ ثاراسنتء خؤشبةختىء
خؤشنودى جيهانة:
َمان هانى هةموو كاريَكى ضاكء طرنطء
ئيَمةى موسل
ئةريَنى ئةدةين بضوك بيَت يان طةورة ،دريَذ بيَت يان
َكو ئيَمة
كورت ،لة هةر كاتء شويَنيَكدا بيَت ،بةل

هةموو

رؤذيَكمانء هةموو كاذيَرةكانى ذيامنان لة ثيَناوء لة
خزمةتى مرؤظةكانء مرؤظايةتيداية ،هةموو ساتةكانى
ذيامنان بريتية لة ثاراسنتء ثاريَزطارى كردنى تايبةتء
َكان لة طوناهء
طشتى (تاكء كؤمةلَ) ،دور خستنةوةى خةل
تاوانء زةرةرو زيانى ئةم ثةتايةء نةخؤشيةكانيرتيش,
ثيَغةمبةرى ئازيزمان ( )Sلة فةرمودةيةكيدا ئةفةرموآ
(غطوا االناء واوكئو السقاء ،فان يف السنة ليلة ينزل فيها
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وباء ،المير باناء ليس علية غطاء ،وال سقاء ليس علية
وكاء ،اال نزل فية من ذالك الوباء) لة (صحيح مسلم)دا
َيَت :طويَبيستى
هاتوة كة جابرى كورِى عبداهلل ()دةل
ثيَغةمبةر ( )Sبوو دةيفةرموو(:بة جوانى قاثء قاضاغء
َيَكدا تةنها شةويَك
حاجةتةكان داثؤشن ،ضونكة لة سال
نةخؤشىء دةرد لة ئامسانةوة دادةبةزيَت ،جا هةر قاثء
قاضاغء حاجةتء مةجنةلَء شتانيَك كة ئاوو خواردنى تيَدا
َدةطرن ،بة جوانى دانةثؤشرابيَتء سةرى دانةدرابيَت،
هةل
ئةوا لةو دةردةى بؤ دائةبةزيَتء تيَيدةكةويَت) ئةمة بة
َم تايبةت بة نةخؤشية طوازراوة
شيَوةيةكى طشتى بةال
سيَكسيةكان ،خواى ثة روةردطار لة قورئانى ثريؤزدا
ئةفةرموآ:
ﱼﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﱽ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱺ ﱻ
ﲂ ﲃﱠ اإلسراء٢٣ :
(هة رطيز نةكةن توخنى زينا بكةونء ليَى نزيك ببنةوة،
َةو ريَضكةيةكى
ضونكة ئةوة بة راستى طوناهء تاوانء هةل
َية) ،هةروةها دوبارة ثيَغةمبةرى ئازيز ( )Sئة
زؤر ناقؤال
فةرموآ (ماظهرت الفاحشة يف قوم قط يعمل بها فيهم عالنية
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اال ظهر فيهم الوباء واالوجاع التى مل تكن يف اسالفهم) حاكم
ريوايةتى كردةووةء طيَراويةتةوة( ,هةروةها) ثيَغةمبةرى
ئازيز (( )Sاذا استحلت امتى مخسا فعليهم الدمار ,اذا
ظهر التالعن ولبسوا احلرير وشربوا اخلمور واختذوا
القينات ,واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء (واتة
سيَكسى ناوازةء ناسروشت (نيَربازىء مآ بازى))
دةيلةمي ريوايةتى كردووةو طيَرِاويةتةوة.
* دوركةوتنةوة لة ياساغء قةدةغةكراوةكان بة
بةكارهيَنانء بة دةستخستنى هؤكارةكان:
(بةكارهيَنانى هؤكارةكان بؤ دوركةوتنةوة لة ياساغء
قةدةغةكراوةكان)
زانستيانة دةركةوتووةء هيض شكء طومانيَكى تيَدا نية
َوبونةوةى ئةم ثةتاو دةردة
كة هؤكارى سةرةكى بؤ بال
برتية لة (سيَكسى نامؤء ناباوء ناسروشتىء داويَن
ثيسىء

بةدرِةوشتىء

هؤشبةرةكان)،

بةكارهيَنانى
لة

هةرءةها

مادة

سرِكةرو

راثؤرتيَكى

نةتةوة

َى
َضؤكردنى ئايدز لة سال
يةكطرتوةكان بؤ نةهيَشنتء قةال
1121دا باشرتين شايةتء طةواهيية لةسةر
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ئةمة كة

َنة ( )01هةزار كةسى تازة (نوآ) توش ئةبن بة
َيَت :ساال
ئةل
َتة يةكطرتوةكانى ئةمريكادا كة
ظايرؤسى ئايدز لة وال
( )%01بة هؤكارى سيَكسى نامؤو ناباوء ناسروشتىء
( )%11بةهؤى داويَن ثيسىء بةدرةوشتىء ( )%4بةهؤى
مادة سرِكةرو هؤشبةرةكانء )%4( ،بةهؤى ئالودةبونء
سيَكسى نامؤو ناباوء ناسروشتىء )%1( ،بةهؤى خويَنء
شتيرت ،واتة ()%89ى توشبوان بة هؤى طوناهو تاوانكردنى
قةدةغةكراوةكانةوة دةبيَت.
لةبةر ئةوة (سيَكسى ناوازةو ناباوء ناسروشت)ء داويَن
ثيسىء

بةدرةوشتىء

بةكارهيَنانى

مادة

سرِكةرو

هؤشبةرةكان قةدةغةء ياساغن لةسةرمان لة هةموو كاتء
ساتيَكدا ،ئيَمة ئةبآ دةست بةجآ دور بكةوينةوة لةم
َكو ئةبآ دذايةتىء
ثةتايةو شيَوةء شيَوازةكانى ،بةل
بةرةنطارى ببينةوة ،بة دوربوون لة هؤكارة بنةرِةتيةكانى
مادام ئيَمة لة ذيانداين ،ضونكة بة راستى ئةم كارانة
قةدةغةو ياساغن بة دةقء ناوةرؤكء واتا شةرعيةكانء كة
رؤذانة بة يادكردنيانء خويَندنيان بةندايةتىء خوا
ثةرستى ئةجنام ئةدةين ،ئيرت ئةو كاتة هؤشيار كردنةوةو
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رؤشنبريكردن الى ئيَمة جةماوةرىء لةسةر خؤيةو بة
دريَذايى كاذيَرةكانة ضونكة بةشيَكة لة بريو باوةرِمان ،نةك
َيَكدا ،بةم شيَوةية هةموو رؤذيَكمان
تةنها رؤذيَك لة سال
َكو هةموو نةخؤشية طوازراوة
دذايةتى كردنى ئايدزة بةل
سيَكسيةكان بة طشتىء هةرهةمويان ،هةرضةندةء لةطةأل
ئةوةشدا برِواو قةناعةمتان واية كة ثيَويستمان بة
َوكردنةوةى زانستء (هؤشيارى زانستى ثسثؤرِى)ء
بال
َم كام زانستة زؤر طرنطة
شارةزايىء كارامةيىء هةية ،بةال
ئةبآ بةدةستى بهيَنني .ضونكة ئةو زانستةى كة ئيَستة
هةية بةس نية بؤ ضارةسةرى دةردو ثةتاكان ،ئةطةر بةس
بواية ئةوا هةموو نةخؤشية طوزراوةكان نةك تةنها ئايدز،
نة ئةمانء بنةبرِئةبونء ضارةسةرئةكران لة جيهانى
رؤذئاوادا.
* كورترتين وبةسود ترين ريَطة:
َةى راستء دروستء طوجناو لةطةأل كيَشةو
مامةل
طرفتء داواكارية غةريزةييةكانى الوان ،بةثيَى ئةو
ريَكءثيَكيةى كة شياوى مرؤظ بيَت ،طوجناوبيَت لةطةأل
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َبذيَراوةو ديارى
فيرتةتىء ئاستء ثلةو ثايةى ،كة بؤى هةل
كراوة ،كآ زياتر زاناترة بة ثيَداويستيةكانى:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ
الملك٤١ :
(مةطةر خوا نازانيَت كيَى دروست كردوةء ضؤنى
دروست كردوة ،لة كاتيَكدا ئةو زاتة وردكارو بةسؤزو
ئاطاية).
َةء طوجنانة كورترين ريَطةية ,كةمرتين تيَضوى
ئةم مامةل
هةية،

باشرتينء

بةسودترين

دةرةجنامى

هةية،

نزيكرتينيانة لة فيرتةتء سروشتةوة ،لة بةر ئةوة
ئاسانكارى لة ثرؤسةى هاسةرطريىء زوو ئةجنامدانء
بةرِيَكردنى

ثرؤسةى

هاوسةرطريىء

كارى

خيَرو

دوانةخستنىء ،باش ثةروةردة كردنى طةجنانء الوان كة
ثةيوةستنب بة فةرمانةكانى خواى ثةروةردطاريانةوة ،بؤ
ئةوةى ئاستء ثلةى ئيمانء باوةرِيان بةرز ببيَتةوة ،يةكةم
لةبةر رةزامةندى خواى مهرةبان ,دووةم لةبةر دور بونيان
َو كارةساتى ئةم ثةتايةء
لة شةرِو خراثةء زيانء بةال
نةخؤشيرت ،ضونكة بةرِاستى ئيمانء باوةِر ثاريَزةرة لة
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تيَكشكاندن ،ئيمانء باوةرِ هؤكاريَك بوو بؤ رزطاركردنى
حةزرةتى نوح (سةالمى خواى ليَبيَت) لة تؤفانء زريانء
الفاوء ،ثاريَزطارىء ثاراستنى حةزرةتى ئيرباهيم (سةالمى
خواى ليَبيَت) لةسوتان بةئاطرء ،رزطار كردنى حةزرةتى
موسى (سةالمى خواى ليَبيَت) لة نوقم بون لةدةرياء،
ثاراستنى حةزرةتى يوسف (سةالمى خواى ليَبيَت) لة
َةكةى ذنى عةزيزى ميصر ،بؤية بةرِاستى ئيمانء
فيَلء تةل
باوةرِ طةجنينةء سامانى ثةروةردةيية ،ئةتوانني بةهؤيةوةء
بةشدارء هاوبةشى جيَبةجآ كردنى غةريزةى جنسى بني
لة سنورو ياساى ريَكءثيَكى شةرعدا الوانء طةجنامنان
بثاريَزين لة الدانء لة ناوضون.
* دوركةوتنةوة لة ضارةسةركردنى (ثينةو
ثةرِؤيى) كاتى وثينةو ثةرِؤكردن.
هةر ئةبيَت دان بنيَني بةوةدا كة الوان لة مةترسيدان،
(نةخؤشية سيَكسيةكانء تيَكضونء داويَن ثيسىء مادة
هؤشبةرةكان)

ئةمانة

هةرهةمويان

هؤكارن

بؤ

َوةشاندنةوةى خوو رةوشتى الوان ،ئةوان نيَضريى
هةل
سوكء ئاسانن :لةبةر كةم ئةزمونيانء فشارة بةزةيىء
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سؤزداريةكةيانء زؤرى وروذيَنةرةكان لة هةموو اليةكء
َكو لة
دةوروبةريان( ،دةورة دراون بة وروذيَنةرةكان) ،بةل
َياندانء،
ذورى خةوتنةكةشياندا (وروذيَنةرةكان) لةطةل
َياندان ،لة ريَطةى
لةسةر شاشةى موبايلةكانيشياندا لةطةل
َؤكةيى ئينرتنيَتةوةء ئةو
َجال
ثةيوةستبونيان بة تؤرِى جال
َو بةدرِةوشتيانةى كة خةزنء
هةموو فليمة روتء بةرةال
كؤكراونةتةوةء جةم كراون ،هةموو حةزو ئارةزووة كث
وخةوتوةكانيان بة خةبةر ديَنء ئةبنة قوربانى دةستى
مرؤظة شةياتينيةكان كة هيض هةمء غةميَكيان نية تةنها
كؤكردنةوةى سةروةتء سامانء خراثء ويَرانكردنء
بةهيالكربدنى نةوةو وةضةكان.
َةتة لةطةلَ ضارةسةرة كاتىء ثينة
ئةم جؤرة حال
ثةرِؤييةكان يةك ناطرنةوة (ضارةسةرة كاتىء ثينة
ثةرِؤييةكان دانامةزريَت ،دوبارة هةر دةبيَت روبةرِوى
بناغةى كيَشةو طرفتةكان ببيَتةوةء ضارةسةري ريشةيى
بةسود و كاريطةرى بؤ بدؤزريَتةوة كة هيض خوارو خيَضى
تيَدا نةبيَت ،لةبةر ئةوةى هةميشةء بةردةوامء راسنت .ئةم
ثرِوثاطةندة جيهانية مةبةستدارةء كرِينء فرؤشنت
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ثيَوةكردنيَكى فراوان بة (نةطةيةنى ثياوان /كؤندؤم) ،لة
َمةتيَكةوة كة ثيَى دةوتريَت (سيَكسى
ريَطةى هةل
َمانان بة هيض شيَوةيةك
َنيا) ،ئيَمة وةك موسل
سةالمةتء دل
باش نية بؤمانء بة باشى نازانني.
(سيَكسى

سةالمةت)

هيض

بونى

نية،

زانست

سةملاندويةتىء بة كردارى ئةو (نةطةيةنة)ى كة دابينى
ئةكةنء دابةشى ئةكةن بةسةر الوانء طةجناندا كة بة
تةواوى نايان ثاريَزآ لة ظايرؤسء ميكرؤبى نةخؤشية
طوازراوة سيَكسيةكان.
ضونكة ظايرؤسء ميكرؤبى نةخؤشية طوازراوة
سيَكسيةكان ،ئةضنة ناو لةشء جةستةى زيناكةرء داويَن
ثيسء بةد رةوشتةكانةوة لةو شويَنانةوة كة ئةم نةطةيةنة
مشوليان ناكاتء نايان طريَتةوة وةك (دةمء مةمكةكان) ،بة
ضاوثؤشى لة جؤرء باشىء ضاكي نةطةيةن ،لةطةلَ
ئةوةشدا كة زانست سةملاندويةتىء هيض شكء طومانيَكى
نةهيَشتؤتةوة ،كة تريةى ماوةكانى نيَوان ثيَكهاتة
طةرديلةييةكانى نةطةيةنى الستيكىء كشاو ،طةورةترة لة
تريةى ظايرؤسى ئايدز ،واتة ئةكرآء ئةبيَت كة ظايرؤسى
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ئايدز زؤر بة ئاسانى ثياتيَثةرِ ببيَتء ليَوةى دةرضيَتء ،لة
رووى شةرعةوة لة ئيَمة داواناكريَت كة هانى الوامنان
َكو
بدةين بؤ كارى خراثةو بةدرِةوشتىء داويَن ثيسى ،بةل
ثيَضةوانةكةى تةواوةء لةو رَيَطةية دوريان ئةخةينةوة
ضةندة بتوانني.
بيَطومان طوآ ناطرين لة كةسيَك كةوتبيَتة ناو كارى
خراثء زيناوة ،بؤية ضةندة بؤمان بكرآء بتوانني زةرةرو
َكو
زيانةكان سوكء كةم بكةينةوة بةم ريَطةو هؤكارانة ،بةل
َسؤزانة كة طةنجء الو بةرامبةر
ثيَويستة لةسةرمان دل
بةرثرسياريةتةكةى دابنيَني ،بةوةى كةوا سيَكس نابيَت
ئةجنام بدريَتء بكريَت لةاليةن الوانء طةجنانةوة مةطةر
َغةكان ئةجنامى بدةن ،ئةوةى لةسةريان ثيَويستة
تةنها بال
َلَء حةرامء
ئةوةية كة ئةبيَت ئاقلَء ذيرو فاميدة بن ،حةال
راستء نارِاستء ضاكةو خراثة لةيةكرت جيا بكةنةوة،
َبذاردن الى ئةوةو بؤ ئةوةء ئةوة كة
دواى ئةوة هةل
ئةجنامى ئةوكارةى كردويةتى دةيضيَذيَتء ئارام دةطريَت
لةسةرى ،سورة لةسةرى بةرامبةر خواى ثةروةردطار،
هةروةكء ضؤن ثيَغةمبةرى خؤشويستء ئازيز ئةجنامى
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َةتء روخسةتى
داو كردى لةطةلَ ئةو الوةى كة داواى مؤل
ليَكرد كة زيناء داويَن ثيسى بكات،
(فعن أبى أمامة قال :إن فتى شابا أتى النيب
(..)Sفقال :يارسول اهلل! إئذن لي بالزنى! فأقبل القوم
علية فزجروة ..وقالوا مة مة! فقال :أدنة .فدنا منة قريبا.
فجلس ،قال :أحتبة المك؟ قال :ال واهلل ،جعلنى اهلل فداك.
قال :وال الناس حيبونة المهاتهم .قال أفتحبة البنتك؟ قال:
ال واهلل يا رسول اهلل! جعلنى اهلل فداك .قال :وال الناس
حيبونة لبناتهم .قال أحتبة الختك؟ قال :ال واهلل ،جعلنى اهلل
فداك .قال :وال الناس حيبونة الخواتهم .قال أحتبة لعمتك؟
قال :ال واهلل ،جعلنى اهلل فداك .قال :وال الناس حيبونة
لعماتهم .قال أحتبة خلالتك؟ قال :ال واهلل ،جعلنى اهلل فداك.
قال :وال الناس حيبونة خلاالتهم .قال :فوضع يده علية،
وقال اللهم! إغفر ذنبه ،وطهر قلبه وحصن فرجة .فلم يكن
بعد ذلك الفتى يلتفت إىل شيء .صححة االلباني.
َآ :طةجنيَك هاتة
لة باوكى ئومامةوة ئةطيَرِنةوة ئةل
خزمةت ثيَغةمبةر ( )Sوتى ..ئةى ثيَغةمبةرى خوا
َةمت بدة زينابكةم ......قةومةكةى بة
روخسةتء مؤل
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توةرِةييةوة هاتن بؤى.....ء وتيان ضى! ضى! ثيَغةمبةرى
خوا ( )Sفةرمووى نزيك بكةوةرةوةء ،ليَى نزيك بووةوةء
دانيشت ،فةرمووى ئايا تؤ ئةوةت ثآ خؤشة بؤ دايكت؟
وتى نة واهلل

خوا مبكات بة قوبانت ،فةرمووى دةى

َكيش ئةوةيان ثيَخؤش نيية بؤ دايكيان ،فةرمووى ئايا
خةل
تؤ ئةوةت ثيَخؤشة بؤ خوشكت؟ وتى نة واهلل خوا مبكات
َكيش ئةوةيان ثيَخؤش نيية
بة قوبانت ،فةرمووى دةى خةل
بؤ خوشكةكانيان ،فةرمووى ئايا تؤ ئةوةت ثيَخؤشة بؤ
ثورت (خوشكى باوكت)؟ وتى نة واهلل خوا مبكات بة
َكيش ئةوةيان ثيَخؤش نيية بؤ
قوبانت ،فةرمووى دةى خةل
ثورةكانيان (خوشكى باوكيان) ،فةرمووى ئايا تؤ ئةوةت
ثيَخؤشة بؤ ثورت (خوشكى دايكت)؟ وتى نة واهلل خوا
َكيش ئةوةيان
مبكات بة قوبانت ،فةرمووى دةى خةل
ثيَخؤش نيية بؤ ثورةكانيان (خوشكى دايكيان) ،وتى:
ثاشان دةستى خستة سةرىء فةرمووى ئةخواية! لة
َى ثاكبكةرةوةء داويَنى بثاريَزة،
طوناهةكانى خؤشببةء دل
دواى ئةو كاتة بة هيض شيَوةيةك ئةو طةجنة الى تةئةكرد
بةالى هيض شتيَك .ئةلبانى راستى كردووةتةوة.
13

ئايا ئةبينى كة بؤضى ئةوةى رؤذئاوا ئةيةويَت بة
تةواوى دواى ئةكةوينء ،بؤضى نادةين لة بنء ريشكى
كيَشةكة لة بنةرِةتتدا بةثيَى ئةوةى ئاينةكةمان فرمامنان
ثآ ئةكات؟ء بؤضى ئةم هةموو ضارةسةرة ثينةييانة (ثينةو
ثةرِؤ)يانة؟
ئةم تةكبرياتء ثيالنطيَرِيةى كة بةرنامةكانى نةتةوة
يةكطرتوةكانء ريَكخراوى تةندروستى جيهانى بؤ
بةرةنطاربونةوةو روبةرِوو بونةوةى ئايدز رايدةطةيَنيَتء
طشتاندنى بؤ ئةكات ،ئةمة تةنها نةخشةيةكة بؤ
ذينطةيةكء بريو باوةرِيَك كة تةواو جياوازة لة ذينطةو بريو
باوةرِى ئيَمة ،ئةوةى بؤ ئةوان ضارةسةرء ضاكسازية ،بؤ
زؤربةى

زؤرى

َطاكامنان
كؤمةل

هةرطيز

ضارةسةرء

ضاكسازى نية .هةرضةند ئيَمة تةمةنناء هيوا خوازين كة
ببيَتة خيَرو ضاكة هيدايةت بؤيان ،ئةوان ئازادء سةربةسنت
َتى
َتى خؤياندا ئيَمةش ئازادء سةربةستني لة وال
لة وال
خؤماندا ،راستء رةوا نية بؤ ئةوان كة ئةوة بسةثيَنن
َكانء كةسانيرتء غةيرى خؤيان ،نة بة ئارةزوى
بةسةر خةل
خؤيان بيَت يان بة ترسء تؤقاندن بيَت ،هةروةكو ضؤن لة
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َةتيةكان
زؤربةى زؤرى مةشقء كؤنطرةء ريَكةوتنة نيَودةول
ئةو سةثاندنةيان بةدةست هيَناوة ،كة هةوأل ئةدات
تيَكؤشانى بة جيهانطريى كردنة خراثةكارىو بةدكارىء
َيَن وثةمياننامة مرؤيية
َكو بةل
سنووراركرنى ضاكةكارى ،بةل
َتيةكان ،هيض ثيَويست بةوة ناكات كة
نيَو دةول
دةستتيَوةرانى بكريَت نة بة سياسةتء نة بة رازاننةوةى
بة ثارة بؤ ئةوةى كاريطةرى هةبيَت لةسةر بريء باوةرِى
َطة بة ئاماجنكراوةكان ،يان ابئ نةريتة باوةكانيان.
كؤمةل
ئةوان ريَطةى خؤيانء ئيَمةش ريَطةى خؤمان:
بةرةنطاربونةوةو روبةروبونةوةى ئايدزو نةخؤشية
طوازراوة سيَكسيةكان لة ديدطاو تيَرِوانينى ئيسالميةوة
جةخت ئةكاتة سةر قةدةغةء ياساغ كردنى زيناو
بةدرِةوشتىء داويَنثيسىء سيَكسى نائاسايىء ناباوء
نامؤء مادة هؤشبةرةكان ،بةرةو رويان نابيَتةوة بة
ضارةسةرى ثينةء ثةرِؤيانة لةسةر حيسابى ئاين ،كة
َتانى
رؤذئاوا ئةوةى ئةويَت ،كاتيَك هاوكاريةكانى بؤ وال
هةذار ئةنيَريَت ،بة مةرجى طرتنةبةرو بةكارهيَنانى
ريَطةيةكى

دياريكراو

َيئةبذيَرن
هةل
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بةثيَى

هةواو

َلَء حةرام ضونكة ئةوان
ئارةزوخؤيان دور لة تةرازوى حةال
َلَء حةرام ،ضونكة
هيض قورسىء بةهايةك دانانيَن بؤ حةال
الى ئةوان راستىء دروستى بريتية لةوةى كة نةفسء
دةرونيان ئارةزوى ضى بكات

بؤى جيَبة جآ بكةن

هةرضةندة ثيَضةوانةى سروشتء فيرتةتيش بيَت ،برِيارى
َم ئاينى ثريؤزى ئيَمة
َتى خؤياندا ،بةال
لةسةر ئةدةن لة وال
برِيارى لةسةر نةداوة .بؤ منونة لة ئيَمةيان دةويَت
َني:
(ئةيانةويَت) كة بة الوانء طةجنان بل
لة كاتى ئةجنامدانى كارى سيَكسيدا (نةطةيةن/
َيَى زينا حةرامء ياساغ
كؤندؤم) بةكار بهيَنن ،واتة وةك بل
َيَى
نية ،طرنط ئةوةية توشى ئايدز نةبن ،واتة وةك بل
خةشمء كنيء تورِة بونى خواى ثةروةردطار هيض
طرنطيةكى نية!!! .
ئةم نةخؤشييانة هيض (ثيَناس)يَكيان نية تةنها مةطةر
ناوةكانى (زينا (داويَنثيسى) سيَكسى نائاسايىء ناباوء
َييء مادة هؤشبةرةكان ،بة تايبةتى
نامؤء روتء بةرةال
َدابيَت ،بؤية
ئةطةر ئةم نةفامىء نةزانىء هةذارييةشى لةطةل
َطاو كؤمةلَء كؤبوةوة طةشتياريةكانء
لةهةندآ كؤمةل
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هةذاريةكان زؤرو زياد ئةكةن .ئةوةى كةوا يارمةتيدةرء
َوبونةوةيدا ،بريتية لة:
هاوكار ئةبيَت لة بال
َوىء تيَكةلَ بون.
* خيَرايى تيَكةال
*نزيك بونةوةى ماوة دوريةكان.
*زؤربونى طةشتةكان كةواى ليَهاتوة جيهان ببيَتة
طونديَكى بضوك.
َطةكانى ثاريَزطاكاندا
ئةم نةخؤشيانة كةمرت لة كؤمةل
بونيان هةية كة روانينيان (ديدء تيَرِوانني)يان بؤ سيَكس
لة دةرةوةى سنورى بازنةى هاوسةرطريى حةرامء
َسؤزى بؤ ذيانى هاوسةريَتى زؤر بة ثريؤز
ياساغةء ،دل
دائةنريَت ،بةكاريَكى زؤر ضاك دائةنريَتء بةو كارة ضاكة
َةتة ريَذةيية
نزيك ئةبنةوة لة خواى ثةروةردطار ،كة ئةم حال
َطةيةى ئيَمة
َم ئةم كؤمةل
َطا ئيسالميةكةماندا ،بةال
لة كؤمةل
َطاكانيرت ،الوانء طةجنامنان مةبةستء
دور نية لة كؤمةل
ئاماجننء ،سوكء ئاسانرتين ريَطة بؤ ئةوةى دوذمن
بةسةرماندا (ئيَمةو الوةكانيشمان) زالَ ببيَت ،بريتية لة
يارى كردن بة خورِةوشتيانء شيَواندنى ،راكيَشانيانء
خستنيانة ناو زؤنطاوء زةلكاوةكانى سيَكسى حةرامء
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قةدةغةو ياساغ ،كاتيَك رةوشتء ئةخالق رؤيشتء نةما،
َوةشيَنرانةوة،
َطاكان هةل
خيَزان تيَكشكيَنراو روخا ،كؤمةل
َوبونةوة ،لة سةروى ئةمانةشةوةء سةر
نةخؤشيةكان بال
باقى هةموو ئةمانةش خةشمء كنيء تورِة بونى خواى
ثةروةردطارء سزاي خواييء ،راستيَتى فةرمايشتى خواى
َ دةست:
باال
كة لة قورئانى ثريؤزدا ئةفةرموآ:
ﱼﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﱽ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱺ ﱻ
ﲂ ﲃﱠ اإلسراء٢٣ :
(هة رطيز نةكةن توخنى زينا بكةونء ليَى نزيك ببنةوة،
َةو ريَضكةيةكى
ضونكة ئةوة بة راستى طوناهء تاوانء هةل
َية).
زؤر ناقؤال
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ل ئاشكراو ديارة حةراميش ئاشكراو ديارة
حة َال َ

خواى ثةروةردطار مرؤظى بةدةستى خؤى دروست
كردء ،لة جوانرتين شيَوةء ريَكءثيَكرتين شيَوازدا دروست
كردوة لة هةموو رويةكةوةء .ريَزى ليَناوةء ريَزدارى
كردوة بةسةر تةواوى دروستكراوةكانيرتيدا (رِيَزى زيادةى
داوة بةسةر زؤربةى بةديهيَنراوةكانيرت كة دروستمان
كردون (لة هةموو رويةكةوة ،تا قةدرو ريَزى خؤيان بزانن).
َكو هةموو شتيَكيشى بؤ رام هيَناوة تا لة خزمةتيا
بةل
بيَتء ،ئةقلَء ذيريشى ثآ بةخشىء ،ثيَغةمبةرانى بةرِيَزو
َسؤزيشى بؤ رةوانة كردوة ،بؤ ئةوةى ريَطةى ضاكةو
دل
ريَطةى بةهةشتى ثآ نيشان بدات (بؤ ئةوةى ريَنموويي
بكات لةسةر ضاكةو ريَطةى بةهةشتيشى ثآ نيشان داوة)،
هةروةها كتيَبء بةرنامةى ثريؤزيشى بؤ دابةزاندوةء بة
قورئانى ثريؤز كؤتايى هيَناوة بة كتيَبةكان ،كة ثةجيو
(موعجزة)يةكى نةمرةو ئةميَنيَتةوة تا رؤذى دوايي.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱟﱠ
اإلسراء٩ :
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(بةرِاستى ئةم قورئانة هيدايةت بةخشة بؤ ضاكرتين
ريَطةو ريَبازو بةرنامة).
لةطةلَ هةموو ئةمانةشدا بةرِاستى لة كاتيَكدا مرؤظ لة
هةموو شتيَك زياتر طفتوطؤء موجادةلة ئةكاتء لةشت
َيَتةوة .بؤية شةيتان رايئةكيَشآ بةرةو كوفرو بآ
ئةكؤل
فةرمانىء ئةجنامدانى كارى قةدةغةو ياساغء ناشةرعى.
ئةطةر هاتوو زانستى ئةزمونى ،ئةقلء ذيرىء
طواستنةوة (عقل ونقل) ،رووداوء ذيانء زيندةطي،
تويَذينةوةكانء

خويَندنةوةكان،

راستيةكانء

سةرذميَريةكان ئةمانة هةرهةموويان بةرِونىء بةئاشكرا
سةملاندويانة كة (سيَكس ناوازةو نامؤوء ناباوء
نادروستء ناسروشت) يةكيَكة لة زؤرترين ئةو كارانةى كة
ئةبيَتة

هؤى

َوبونةوةى
بال

ئايدزء

نةخؤشية

سيَكسيةكانيرت ،جا ئةطةر ئةمانة هةر هةمويان راستيةكى
رونء ئاشكرانء هيض طومانء طفتوطؤيةكى تيَدا نية ،ئةى
َتانى خؤرئاوا
َتة ثيَشكةوتوةكان بةتايبةتى وال
بؤضى وال
َثشتى كةسانى (ناوازةو نامؤو ناباو نادروستء
ثال
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ناسروشت)

ئةكةنء

ئةيانطرنةخؤء،

بةرطريش

لة

بةدرِةوشتىء داويَنثيسى ئةكةن.؟؟
َكو يارمةتى ماديشيان ئةدةنء ضةندةش بتوانن
بةل
هانيان ئةدةنء ،كار ئةكات بةهةموو سةروةتء سامانيَكء
َتيَكيةوة
دةسةال

بؤ

بةجيهانكردنء

بةدرِةوشتىء

َوكردنةوةى بة هةموو جيهاندا!؟ نةك تةنها
داويَنثيسىء بال
َكو دذايةتى هةموو ئةوانة ئةكات كة بة
هةر ئةمةش ،بةل
َةم ئةدةنء ،بة دواكةوتووء (إرهاب) ترسيَنةرء
َةى لةقةل
هةل
تؤقيَنةر وةسفى ئةكات!!!!
َمانيش ضؤن بؤمان هةية كة باوةرِيان ثآ
ئيَمةى موسل
بكةينء يان شويَنيان بكةوين ،قورئانة ثريؤزةكةمان زياد لة
( )21سورةتى تيَداية كة ضريؤكى بةدرِةوشتىء
داويَنثيسى طةىل (لوط)مان مان بؤ ئةطيَرِيَتةوة ،كة خواى
طةورة سزاى دان بة سزايةكى زؤر سةختء توند لةسةر
هةمان طوناهء تاوانء هةمان خراثةو بةد خويى! خواى
ثةروةردطار ئةفةرموآ:
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ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦﱠ العنكبوت٣٢ :
يادى (لوط) يش بكة كاتيَك بة قةومةكةى وت:
ئيَوة بةرِاستى تاوانيَكى طةورة دةكةن ،ئيَوة طوناهيَكى
ناشريين ئةجنام ئةدةن ،هيض كةس بةر لة ئيَوة بةكارى وا
َنةساوة!!!
هةل
هةروةها خواى طةورة لة ضريؤكى طةورةمان ثيَغةمبةر
لوط (سةالتء سةالمى لةسةر بيَت) ئةفةرموآ:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱠ
العنكبوت٢٣ :
(لوط) دؤعاى ليَكردن وتى:
(ثةروةردطارا ،سةركةوتنم ثآ ببةخشة بةسةر ئةم
قةومةى كة تؤوى خراثة دةضيَنن).
ئةوانةى حةزئةكةن كةوا بةدرِةوشتىء داويَنثيسىء
َو بكةنةوة لةسةر زةويداء ،بةردةوام
خراثةو بةدكارى بال
َوكردنةوةى ئةو خراثةكارية ئةوة
سوربن لةسةر بال
َكارن لةسةر زةويدا،
بيَطومان ئةوانة خراثةكارو طةندةل
َمان كارمان ئةوةية ،مةبةستمان لة ذيان،
ئيَمةى موسل
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بريتية لة ئاوةدانكردنةوةء ضاكسازى نةك ويَرانكردنء
َبذاردةيةك بؤ ئيَمة نية
َكارى!؟ لةبةر ئةمة ،هيض هةل
طةندةل
مةطةر تةنها شويَنى فةرمانةكانى ئامسان بكةوين ،ضونكة
َكو ئةبيَت ئةو خيَرو
تةنها ئةوة خيَرو ضاكةية ،بةل
َكانء كةسانيرتء ،ضةندة
َو بكةينةوة بؤ خةل
ضاكةيةش بال
بتوانني ئةو ريَطةى خيَرو ضاكةية بطرينة بةر ،ضونكة
ئيسالم ئاينى سؤزو خؤشةويستىء خيَروضاكةية لةم
بارةيةوة خواى طةورة ئةفةرموآ:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅﱠ األنبياء٤٣١ :
(ئةى حممد ( )Sتؤمان رِةوانة نةكردوة تةنها بؤ ئةوة
نةبيَت كة ببيتة رِةمحةتء بةرةكةت بؤ هةموو جيهانةكان
(جيهانى ئادةميزادء طياندارو رِوةكء ثةرى...هتد).
رقمان لة طوناهةء رقمان لة طوناهكار نية:
َمانى ضاكء ضاكةكارو ضاكساز ،كارى خيَرو
موسل
َكانة ،وةك لة فةرموودة قودسيةكةية هاتووة
ضاكةى بؤ خةل
كة

ئةفةرموآ

(دروستكراوةكان

خيَزانى

خوان،

خؤشةويسرتينيان الى خوا ئةوانةن كة (سودمةندة)
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سودبةخشة بة خيَزانةكةى (اخللق عيال اهلل ،وأحبهم إلية
أنفعهم لعيالة) بةززار ريوايةتى كردوةو طيَرِاويةتةوة.
َمان بةهةشتء جةهةنةم دابةش ناكات بةسةر
موسل
َكى
َم حةزئةكات خيَرء ضاكةى بؤ هةموو خةل
َكيدا بةال
خةل
َكيدا
بيَت .بؤ ئةو خيَرو ضاكةيةش كة لةطةأل خةل
كردويةتى هيضيان ليَ داوا ناكاتء بيَبةرامبةر ئةجنامى
داوة تةنها سؤزو ميهرةبانى خواى طةورةى ئةويَت.
َنياى هةية كة هةموو نةوةى
ئةزانيَتء زانستى تةواوء دل
َة بيَتء
َةكارن ،كةسيَك نية بآ هةل
َةئةكةنء هةل
ئادةم هةل
َكو بةبرييدا ديَتةوة كة ئيمام مالك لة
َة نةكات ،بةل
هةل
(موطأ)ةكةيدا ديارى كردوة :كة مةسيح (سةالتء سةالمى
خواى ليَ بيَت) فةرمووى( :ال تكثر احلديث بغري ذكر اهلل،
فتقسوا قلوبكم ،فان القلب القاسي بعيد عن اهلل .وال تنرروا
يف ذنوب العباد كأنكم أرباب ،بل أنرروا فيها كأنكم عبيد.
وإمنا الناس رجالن :معافى ،ومبتلى ،فأرمحوا أهل البالء،
وأمحدوا اهلل على العافية)
َمان لةطةلَ توشبواندا بةثيَى بناغةو
َسوكةوتى موسل
هةل
ياسايةكى طةورةى ئيسالمى ئةبيَت( :نكره الذنب وال نكره
24

املذنب) (رقء كينمان لة طوناةء تاوانةء رقء كينمان لة
تاوانكار نية) بؤ توشبوو رونء ئاشكراية ،ئةطةر هاتوو
توشبونةكة لة ريَطةى ئةجنامدانى كارة قةدةغةكراوء
ياساغةكانةوة بووة ،ئةوا دةرطاى تةوبةو ثاشطةزبونةوةو
ثةشيمانىء ليَبوردن ،فراوانرتينى دةرطانى خواى
تةبارةكء تعاالية ،لةبةرئةوة داواى ليَ ئةكةين كة
َطرتن لةكرداروكارة قةدةغةكراوء
وازليَهيَنان ودةست هةل
ياساغةكان ئةجنام بدات و دواتر تةوبةو ثةشيمانىء
ليَبوردن بكات ،ئةطةر هاتوو ثةشيمان بويةوةو تةوبةى
َى خواى طةورةية ،ئةطةر واش نةبوو
كرد ئةوة ضاكةء فةزل
ثةشيمان

نةبويةوة،

ئةوة

سزاكةى

لةسةر

بةخيَوكةرةكةيةتى ،ئةطةرنا تةنها خواى ثةروةردطارة سزاو
َم
َةيان ليَ ئةسيَنيَت يان ليَيان خؤش ئةبيَت ،بةال
تؤل
َدا
َسء كةوتى لةطةل
ثيَويستة ئيَمة وةك تاكيَك كة هةل
بكةين زؤر بة نةرمى ،بؤ ئةوةى يارمتى بدةين لةفيَألء
َةكةكانى شةيتان بيباريَزين رزطارى بكةين تا هةست
تةكةل
بكات خؤشةويستة المانء خؤمشان ئةويَت ،دةستى
ئةطرين بةرةو خيَرو ضاكة ئةبينة ريَثيشاندةرى بة
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جواترينء باشرتين وشةوء وتةء ناسكرتينء نةرمرتين
َيا ئةدويَني ،خؤمشان ئةويَتء نايبوغزيَننيء راوى
لةطةل
نانيَنيء تةرةى ناكةين ،تاوةكو بزانآ كة ثيَغةمبةرى
خؤشةويستء ئازيز ئةفةرموآ( :كل إبن ادم خطاء وخري
اخلطائني التوابون) رواه الرتمذي.
َةكارن)،
َة ئةكةن (هةل
(هةموو مرؤظةكان (نةوةى ئادةم) هةل
َةكارةكان ئةوانةن كة ثاشطةزو
باشرتينء ضاكرتين هةل
َةو تاوانء
ثةشيمان ئةبنةوة تةوبة ئةكةن لة هةل
طوناهةكانيان) .ترمذى طيَرِاويةتةوة.
َةكردن بةشيَوةيةك لة شيَوةكان سيفاتيَكى
َةء هةل
هةل
َكو هةموان
طشتى مرؤيية تايبةت نية بة تةنها كةسيَك بةل
َة ئةكةن ،ئةطةر ثةشيمان بويةوةو تةوبةى كرد ئةوة
هةل
ئةبيَتة ثيَشينةءء لة ضاكةخوازان ئةبيَت ،نةك تةنها هةر
َكو خواى ثةروةردطار لة قورئانى ثريؤزدا
ئةمةش بةل
ئةفةرموآ:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱝ ﱞ

ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

ﱣﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
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ﱰ ﱱ ﱲ

ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱸ ﱹ

ﲀﲂﲃ
ﲁ
ﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
ﲄﲅﱠ آل عمران)٤٢١ - ٤٢١ (:
(ئةوانةش كة تاوان يان طوناهيَك ئةجنام دةدةن ،ياخود
ستةم لة خؤيان ئةكةن(دوايى بة خؤياندا ديَنةوةو سزاى
خوا ديَتةوة ياديان)،ئةوساداواى ليَخوشبوون دةكةن ،جا
كآ هةية كةلة طوناهان خؤش ببيَت جطة لة خوا؟! هةروةها
لةسةر طوناهو تاوانيان بةردةوام نابن ،لةكاتيَكدا دةزانن
(ئةوة تاوانة) ،ئا ئةوانة ثاداشتيان ليَخؤشبوونء
ليَبووردنة لةاليةن ثةروةردطاريانةوة لةطةلَ باخةكانى
بةهةشتدا كة ضةندان رووبار بةذيَر درةخت وبة بةردةم
كؤشكةكانيدا دةرِواتء ذيانى هةميشةيى تيايدا دةبةنة
سةر ،ئةم بةهرةية ثاداشتيَكى زؤر ضاكى كؤششكارانة
(ضونكة دواى تةوبةكةيان لة هةولَء كؤششى بة
دةستهيَنانى رِةزامةندى خوادا دةبن).
َكو ئةطةر خواى طةورة تةوبةكةى ليَ قبولَ كردو
بةل
وةرطرتوء كردةوةى ضاكى ئةجنامدا ئةوا ئةطةر خواى
َيدا نواند ئةوا:
طةورة سؤزو بةخشندةيى لةطةل
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ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱭ ﱯ ﱰ
ﱮ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱱ ﱲ ﱳﱠ الفرقان١٣ :
مةطةر ئةوكةسةى تةوبة بكاتء باوةرِ بهيَنيَتء
كاروكردةوةى ضاكة ئةجنام بدات ،ئا ئةو جؤرة كةسانة
خوا كارو كردةوة خراثةكانيشيان ئةطؤرِيَت بة ضاكة،
ضونكة هةميشةء بةردةوام خوا ليَخؤشبوو و مهرةبانة
َكى بة طشتى و ئةو جؤرة كةسانة بة
(بةرامبةر خةل
تايبةتى).
َآ ئيَمة رقء كينمان بؤ خودى كةسةكة نية ،بة
بةل
رةضاوكردنء (لةضاو طرتن)ى رةنطء رةطةزى ،يان بريو
باوةرِء ئاينء ئايديايةك ،تةنانةت ئةطةر بكةويَتة ناو
َكو بةزةيىء سؤزمان هةية بؤىء يارمةتى
َةوةو ،بةل
هةل
ئةدةينء دةستى ئةطرينء ريَطةى راستى ثآ نيشان
َسوكةوتى
ئةدةين تةنها لةبةر بةرذةوةندى ئةو ،هةرطيز هةل
َيداء ،عةيبء نةنطىء لةككةى
خرامثان نابيَت لةطةل
َنيء الى كةسيش باسى عةيبةكانى ناكةين ،ئةويش
ثيَنال
َة ئةكات وةكو ئيَمة ،هةروةكء
مرؤظةء نةوةى ئادةمةو هةل
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ضؤن ثيَغةمبةرى ئازيزو خؤشةويست ( )Sبةيانى
ئةكاتء رونى ئةكاتةوة (حيسابء ليَثرسينةوة لةسةر
َكو لة كؤتايىء رؤذى دوايدا
ئيَمة نيةء الى ئيَمة نية ،بةل
الى خواى تاكء تةنهاية ،ئةوةى لة ثيَشةوة بامسان كرد
تايبةتة بة خودى كةسةكةوة وةك مرؤظ ،ئةوةى لةسةر ئيَمة
حةقء رةواية ئةوةية كة ئامؤذطارى ريَنمويي كردنء
ريَثيشاندانيةتى بة ضاكةو لةسةر ضاكةكردن بةبآ تاوانبار
َم خودى كارةكة (بةدرةوشتىء داويَنثيسى يان
كردنى ،بةال
زينا يان مادة هؤشبةرةكان) ئةو حةقةيان نية بةو شيَوة
َدا
َسء كةوتى لةطةل
(نةرمء نيانء بسؤزو بةزةي)ية هةل
بكةين ،بةتايبةتى دذء ثيَضةوانةية لةطةلَ هةموو فةرمانة
َيش
ئامسانيةكانء فيرتةى ثاكء تةندروستدا ،تةنانةت ئاقل
َةء
ئةمةى قبوأل نيةء ثيَى رازى نية ،لة بةرئةوة لةككةو ثةل
عةيبء عار بؤ كارة قةدةغةو ياساغةكةية لة هةموو كاتء
ساتيَكدا ئةمة جيَطريةو ناطؤرِيَت (ئةم ياساية) ،حةرام هةر
َيش
َل
حةرامة هةرضةندة جوانء رازاوةء رازيَنرابيَتةوة ،حةال
َة هةرضةندة شيَويَنرابيَتء تيَكدرابيَت ،هةرضى
َل
هةر حةال
َةى كردوةو
بكةرو كارئةكتةريش هةية نةوةى ئادةميةو هةل
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َةكارة ،هةلء فرسةت لةبةردةميدا ماوة بؤ ئةوةى
هةل
تةوبةو ثةشيمانىء كارى ضاكة بكاتء ضاكةكاربيَتء
َطرآء سةرفرازبيَت
سةركةوتوو بةرةو بةهةشت هةنطاو هةل
لة بةهةشتدا.
(قصة عبداهلل امللقب باحلمار ،حيث كان يشرب اخلمر،
فأتي به إىل رسول اهلل ( )Sفلعنه رجل ،وقال :ماأكثر ما
يؤتى به اىل رسول اهلل( ، )Sفقال النيب (( :)Sال تلعنه،
فإنه حيب اهلل ورسوله) (صحيح البخارى) وزاد رواية اخرى
يف اخره( :ولكن قولوا اللهم اغفر له ،اللهم ارمحه) مع أنه
( )S

لعن

اخلمر،

وشاربها،

وبائعها،

وعاصرها،

ومعتصرها ،وحاملها ،واحملمولة إليه.
ليَرةدا ضريؤكى عبداهلل كة نازناوى (محار /طويَدريَذ)ة،
لةو كاتةدا عارةقء مةيى ئةخواردةوة ،هيَنايان بؤ الى
ثيَغةمبةرى ئازيزو خؤشةويست ( )Sفةرموى نةفرةتى ليَ
مةكةن ضونكة خواء ثيَغةمبةرى خؤشئةوآ) هةروةها لة
َيَن خوايا ليَيخؤش ببةء
َكو بل
ريوايةتيَكيرتدا فةرمووى بةل
بةزةييت ثيَيدا بيَتةوةء ،لةطةلَ ئةوةشدا ثَغةمبةر ()S
نةفرةتى كردووة لة مةىء ئةوةشى ئةخيواتةوةء ئةوةشى
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ئةيفرؤشيَتء ئةوةشى ئةيطوشيَتء ئةوةشى بؤى
َيئةطريَتء ئةوةشى بؤى
ئةطوشريَتء ئةوةشى هةل
َئةطرييَتء بؤى ئةبريَت.
هةل
عن أبى قالبة أن أبا الدرداء رضى اهلل عنه مرَّ برجل قد
أصاب ذنباً (الذنب /االثم واجلرم واملعصية) والناس
يسبّونه....فقال أبو الدرداء :أرايتم لو وجتموه يف قليب
(بئر) أمل تكونوا مستخرجيه؟ قالوا :بلى .قال :فال تسبّوا
أخاكم ،وامحدوا اهلل الذى عافاكم .قالوا :أفال تبغضه؟ قال:
إمنا أبغ

عمله ،فإذا تركه فهو أخي .أخرجة إبن

عساكر ....الكنز.
وعن إبن مسعود رضى اهلل عنة قال :إذا رأيتم أخاكم
قارف (إرتكب) ذنباً فال تكونوا أعواناً للشياطان
عليه....تقولوا ....أللهم إخزه ،اللهم العنه ،ولكن سلوا اهلل
العافية ،فإنا أصحاب حممد( )Sكنا ال نقول يف أحد شيئاً
حتى نعلم عالمّ ميوت ،فإن ختم له خبري علمنا أنه أصاب
خرياً ،وإن ختم له بشرٍ خفنا عليه) أخرجة إبن عساكر يف
....الكنز.
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َةء ناوء ناتؤرة عةيبةو نةنطى بؤ
كةواتة لةككةو ثةل
كارو كردةوةو كردارةكةية هيض كةسيَك ناتوانآ
َم هةرضى بكةرو خاوةن كردار
حوكمةكةى بطؤرِيَت ،بةال
هةية ئةمانةى خوارةوة هةقء مافةكانيةتى:
 -1لة خوا داوا ئةكةينء ليَى ئةثارِيَنةوة كة ليَى خؤش
ببيَتء هيدايةتى بدات (هةرضةندة رقء كينمان هةية
َةتء بيَتاقةتني)ء سوثاسى
لةسةر كارةكةىء ثيَى سةغل
خواى لةسةر ئةكةين كة ئيَمةى ثاراستوة بةوةى ئةوى ثآ
موبتةالو تاقى كردؤتةوة.
 -2ثةلة نةكردن لة حوكمدان بةسةريدا ،بةوةى كة
شويَنى لةناو ئاطرداية ،لةوانةية لةالى خواى طةورة
كؤتايى ثآ هيَنابيَت بة كؤتاييةكى ضاكء باش.
-3يادتان ئةهيَنينةوة كة ياخى بوو موبتةالية
َيَنآء ئةتليَتةوةء تاقى ئةكريَتةوةء لة تاقى
ئةنال
كردنةوةدايةء ثيَويستى بة كةسيَك هةية كة دةرى بهيَنآ
َو موصيبةتء تاقى كردنةوةية ،نابآ ببينة هاوكارو
لةم بةال
يارمةتى دةرى شةيتان لةسةرى ،بؤية ئةبآ بانطهيَشتء

32

بانطى بكةين بة وشةيةى باشء جوانء بة ئامؤذطارى
ضاك ،بانطهيَشتى بكةين بؤ كارى خيَرو ضاكة.
( -4جويَن) ثيَنةدانىء قسة ثيَنةوتنىء يان تةنانةت بة
كةسة ياخى بوةكانيش ،لةبةر ئةوةى ثيَغةمبةرى
خؤشةويست( )Sئةفةرموآ( :ال ترهر الشماتة بأخيك
فريمحه اهلل ويبتليك).
جيهانيانة يارمةتيدانء هاوكارى كردن لةطةلَ
بةرامبةر.
خواى تبارك وتعاىل لة قورئانى ثريؤزدا ئةفةرموآ:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳈ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳉ
ﳅ ﳇ
ﳆ
ﳄ
ﳍ ﳎﱠ المائدة٣ :
(يارمةتىء كؤمةكى يةكرت بكةن لةسةر ضاكةو
خواناسى ،نةكةن يارمةتى وكؤمةكى يةكرت بكةن لةسةر
طوناهو دةستدريَذى ،لة خوا برتسن وثاريَزكاربن ،ضونكة
َة دةسيَنيَت).
بةرِاستى خوا زؤر بة توندى تؤل
لةبةر ئةوة ثيَويستة هاوكارو يارمةتيدةربنيء لةو
َكيَك ثيَشكةشى
ثيَناوةدا كار بكةينء هةموو سودو كةل
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مرؤظايةتى بكةين ،بة ثيَى بةرنامةو ريَساو ياساى طؤشة
نيطاى شةريعةتى ئيسالمى بيَتء لةوةوة سةرضاوةى
طرتبيَت ،ضونكة شةرعى خواى طةورة هاتوة خيَرء ضاكة
بيَت بؤ مرؤظايةتى ،بؤ خؤشبةختىء خؤشنودى
مرؤظةكان ،بؤية هةر ئةبيَت بةشدارء هاوكار بني لة
َكان
َوكردنةوةى زانستء زانيارى ،كة يارمةتى خةل
بال
ئةدات لةسةر دوركةوتنةوةيان لةء شتانةى كة ئةبنة هؤى
َى ذيانء
تيَكدانى ذيانى ثاكء بيَطةرديانء ،خراثىء ليَل
زيندةطيان.
ثيَغةمبةرى ئازيزو خؤشةويست ئةفةرموآ( :ما تصدق
الناس بصدقة مثل علم ينشر) طرباني ريوايةتى كردوة ،بة
تايبةتى ئةو زانستةى كةوا لةسةر راستكردنةوةو
ضاككردنى ئةريَنى رةوشتء ئاكارء رةفتار بنيات نراوةء
خواو ثيَغةمبةرةكةى ليَى رازين ،بؤية ذيان لةسةر فيرتةتء
سروشى ثاكء بيَطةرد دادةمةزرآء جيَطري ئةبيَت،
ثيَغةمبةرى ئازيزو خؤشةويست ئةفةرموآ( :فطوبى لعبد
جعله اهلل مفتاحا للخري مغالقا للشر) (صحيح اجلامع
الصغري -لاللبانى).
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ئيَمة لة ثرؤذةى ثاراستنى الوان لة نةخؤشية طوازراوة
َةكانى
سيَكسيةكانء ئايدز لة يةكيَتى جيهانى كؤمةل
ثزيشكانى ئيسالمى ،ئيَمة ثةميانيَكمان لةطةلَ نةفسء
دةرنى خؤماندا داوةء بةستوة كة يارمةتىء هاوكارى
َاتى بيَت يان
بكةين لةطةلَ هةر اليةكى فةرمى يان طشتى ول
جيهانى ،بؤ ئةوةى ئةوةى لة تواناماندا هةية ثيَشكةشى
بكةين بة مرؤظايةتى لة هؤشياركردنةوةو رؤشنبريكردنء
زانستء زانيارى بةسود ،بةثيَى ئةو (متلية) كة بةهاى
ئيسالمى خستويةتية سةر ئيَمة ،بةشيَوازيَكى زانستى
ئاينى ،كة ثشت بة داتاو ئامارء سةرذميَريةكانء راستية
َدانء قسة
جيَطريو نةطؤرِةكان  ،دور لة ستايشء ثياهةل
خؤشىء خؤش رويىء خواروخيَضي و فيَلَ و طزييةك،
ئةطةر ضى ثيَضةوانةء جياوازيش بني لة هةموو جيهان،
َمةتة جيهانيةكان ئةكةين بؤ
بؤية ئيَمة بةشدارى هةل
كاركردن
طةورة

َبونء سةركةوتنيَكى
بؤ روبةرو بونةوةء زال
بةسةر

نةخؤشية

طوازراوة

سيَكسيةكان

َم ئيَمة لة هةندآ
لةناويشياندا ئايدز بةتايبةتى ،بةال
هؤكاردا ثيَضةوانةينء سةرثيَضيان ئةكةين ،ضونكة ئاينى
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ثريؤزى ئيَمة برِيارى لةسةر نةداوةو دانى ثيَدا نانيَت بةو
ضارةسةرة ثينة ثةرِؤيانة.
ئةوةى بؤ خواى طةورةية بةردةوامة ثيَى ئةطةيت ،ئةوةى
بؤ خواى طةورة نية ئةبرِآء جيا ئةبيَتةوة (دوابرِاوةء
ئةكةويَت).
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲹﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ ﲾ ﲿ

ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﱠ يوسف٣٤ :
َة بةسةر كارو فةرمانةكانى خؤيدا ،
[خواى طةورة زال
َكى بةمة نازانن].
َم زؤربةى خةل
بةال
الدكتؤر عبداحلميد القضاة
بةرِيَوةبةرى جيَبةجآ كارى ثرؤذةى ثاراستنى الوان
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سةرضاوةكان/
 -1برِيارى (ريَكخراوى تةندروستى جيهانى) ذمارة
()34/11
َةتى بؤ وةزيرانى تةندروستى كة لة
كؤنطرةى نيَودةول
َى (.)1811
(لندن) بةسرتا لة سال
 -2رِاثؤرتى بةرنامةى نةتةوة يةكطرتوةكان بؤ
َى (.)2112
نةهيَشتنى ئايدز لة سال
 -3نةخؤشية طوازراوةكانء سزاى خوايى ()2111
دكتور عبداحلميد القضاة ،ضاثى سيَهةم ،ئوردن.
َطةنامةى كؤنطرةى جيهانى بؤ دانيشتوانء
 -4بةل
َى
طةشةثيَدان ،بةسةرثةرشتى نةتةوة يةكطرتوةكان سال
( /)1884قاهرية.
 -1ديدو بؤضونى ئيسالمى لة روبةرو بونةوةى ئايدزدا
َى ( )2111دةستةى زانايانى شةريعة ،ثاثى يةكةم
سال
(عةمان /ئوردن).
 -6كتيَبى (موطأ مالك) مالك ى كورِى ئةنةس كورِى
مالكى أصبحي.
 -7قورئانى قريؤز.
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 -1كتيَبى فةرمودة شريينةكان:
* سونةنى ئينب ماجة :ثيَشةوا ئينب ماجة.
* سونةنى ئةبى داود :ثيشةوا حافظ ئةبو داود
سليمان.
* سةحيحى بوخارى /ثيَشةوا ئةبى عبداهلل حممد كورِى
ئيسماعيلى بوخارى.
* سونةنى ترمذى /ثيَشةوا حممد كورِى عيسى كورِى
سورةتى ترمذى.
سوثاس بؤ خواى مهرةبان
تةواو بوو
سليَمانى
2117/11/11
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