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  راز رام بوونی زینا و قومار وگوشتی به حه

  
[  kurdish – آردي – آوردی        ]  
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  آرآوآیمید  حهرباز  سه: رگانی وه
 

زیز پشتیوان سابیر عه: ی وه پداچونه          

 
١٤٣٠ ‐ ٢٠٠٩ 
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نزير    ﴿ ر والخ ا والميس ريم الزن   ﴾تح
 

 »باللغة الكوردية « 
 
 

 

 

 
  )سؤال وجواب ( وقع اإلسالم م: لمصدرا

 
 

 

 
  

  
  سرباز حميد آرآوآي :ترجمة

 بشتيوان صابر عزيز: اجعةمر
 

١٤٣٠ ‐ ٢٠٠٩ 
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  راز رام بوونی زینا و قومار وگوشتی به حه

 
  

 ؟ ئیسالمدا له  رامه  راز حه بۆچی زینا وقومار وگۆشتی به: پرسیار

  الحمد لله: م وه

م  ، به وا روون وئاشكرایه ی شتك آه رباره ده بكات  م پرسیاره  موسمان ئه  یره آی پمان سه پشه

ین ـ  ج بكه آانی جبه رمانه فه واجبه  ـ آه  وره ی خوای گه وه ر ئه به له زۆر ئاسانه    آه مه شدا وه وه ڵ ئه گه له

  .٣٢/سورة اإلسراء }َوال َتْقَرُبوا الزَِّنى ِإنَُّه َآاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيال  {: رموت فه قورئاندا ده له

ڕاستی گوناهو تاوان و  به وه ئه ، چونکه وه ون و لی نزیك ببنه ن توخنی زینا بکه که رگیز نه هه:  واته

  . کی زۆر ناقۆیه یه و ڕچکه ه هه

  .١٧٣/سورة البقرة }ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكْم اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخنِزيِر { : رمووه پمانی فه وه

ناوی  ی آه و ماتانه و ئه راز بوو و خون و گۆشتی به وه نھا مرداره ته) ردگار روه خوای په: ( واته

   . لتان رامی آردووه ، حه ر هنراوه سه ربیندا له آاتی سه یری خوایان له غه

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواَألنَصاُب َواَألْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل { : رمووه پمانی فه وه

ِإنََّما ُيِريُد الشَّْيَطاُن َأْن ُيوِقَع َبْيَنُكْم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِفي ) ٩٠(ُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن الشَّْيَطاِن َفاْجَتِن

  . سورة المائدة })٩١(اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّآْم َعْن ِذْآِر اللَِّه َوَعْن الصَّالِة َفَهْل َأْنُتْم ُمنَتُهوَن 

یری  رباو بۆ غه ق و قومارو گۆشتی ماتی سه ره عه دنیابن که  ڕتان هناوه ی باوه وانه ئهی  ئه:  واته

دانی  هۆی هه ڵ زانین به رام و حه ک ئیسالم، بورج حه نه پیرۆزی داناوه  ک به خه ی که و شونانه خوا له

ش خۆتانی ل دوور بگرن و خۆتانی  وهئ واته  یتانن، که ی شه وه کاروکرده رپیسن و له هه مانه  ئه وه  زاره

ڕاستی  ،به) ٩٠( )ردوو جیھاندا هه له(ست بھنن  ده ریی به وه خته رفرازیی و به ی سه وه ل بپارزن، بۆ ئه

و  وه نوانتانه بخاته  تی و بوغزو کینه  دوژمنایه  وه ق و قوماره ره ی عه ڕگه وت له یه ر ده یتان هه شه

نجامدانی  ئه تان بکات له مه ها سست و ته روه کانی وتان بکات، هه پیرۆزه ناوهیادکردنی خوا و  له

هاته  پیرۆزه  ته  م ئایه ئه ر که جا هه! (ن؟ ؟ ئایا کۆڵ ناده س نیه یی، ئایا ئیتر به شنه کان به نوژه
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و  و دیزه و گۆزه ڕابه انداران قهوسا ئیم ، ئه رام کراوه ق حه ره عه دا که دینه ناو شاری مه ، جاڕ درا به وه خواره 

  ). ٩١( )کۆن قی تیادا بوو ڕشتیانه ره رچی عه هه

رمان،  سه له  رامی آردوه حه  وره خوای گه ی آه و شتانه موو ئه هه له وه  وینه رمان دوور بكه سه له واجبه

وت،  ست آه وپاداشت ده جر ی ئه وه ، بۆ ئه وره ی خوای گه آه ته ریعه شه آو بوا بوونك به ش وه مه ئه

خوای   ی آه وه ڕ بوونمان به ڵ باوه گه ، له وره سزای خوای گه آو ترسكش بت له مان آاتدا وه هه له وه

ستی پ  ر هه گه بۆمان، ئه  ی زیانی تیدایه وه ر ئه به آردووین ئیال له نه غه  ده هیچ شتكی ل قه  وره گه

  وره آانی خوای گه رمانه سلیمی فه دا ته ته م حاه بت له ده  ین، وه آه  نهستی پ قمان یان هه عه ین به بكه

 َيِجُدوا ال ُثمَّ َبْيَنُهْم َشَجَر ِفيَما ُيَحكُِّموَك َحتَّى ُيْؤِمُنوَن ال َوَربَِّك َفال {:رموت فه ده وره  بین، خوای گه

  . )٦٥: النساء (}  ْسِليمًاَت َوُيَسلُِّموا َقَضْيَت ِممَّا َحَرجًا َأْنُفِسِهْم ِفي

موو  هه تا له بوا ناهنن هه) ن ده الفی بوا لده(ی  وانه ردگارت ئه روه په خر، سوند به نه:  واته

دڵ  ش نابت له وه ن، دوای ئه که ی تۆ نه رو گوایه دادوه ن به که نوانیاندا تۆ نه دا له ڕووده کدا که یه کشه

بت  و ده ر کردووه سه ریت له داوه ی که وه ر ئه رامبه ک دروست ببت به زاییه هروونیاندا هیچ ناڕ و ده

  .سلیم بن و ڕازیی بن واویی ته ته به

 


