
     ةينى(ــاري هــاونيشاني )وتـــن 

 

 ئيسالم يةِروانط ةل ظمرؤ مايف
 

 بەو پێیەی ئیسالم دواهەمین پەیامی خواوەندە بۆ مرۆڤایەتی و ئاینێکی جیهانیە، هەموو مافەکان لە خۆ دەگرێت و
ئیسالم رێزی زۆری بۆ مرۆڤ داناوەو بەپێی زۆر  ،تەبەری دەکات لە پێناو ژیانێکی پڕ لە ڕێزو شایستەییدەس

َّلَقَدِ كَسَٓمِيَا بَئٕ آدَوَ َّحَنَِليَاٍُهِ فٕٔ البَسِٓ َّاِلبَحِسِ )دەق مرۆڤ پێگەو حوڕمەتی تایبەتی هەیە، خوای گەورە دەفەرموێت: 
 .07اإلسراء:  (مٔٓنًَِٓ خَلَِقيَا تَِفضٔٔلّا بَاتٔ َّفَضَِٓليَاٍُهِ عَلَى كَثٔريٍَّزَشَِقيَاٍُه مًَٓٔ الطَٓٔٔٓ

مَا أَِطَٔبَمٔ َّأَِطَٔبَ زحِيَمٔ مَا أَعِظَنَمٔ َّأَعِظَهَ هەروەها کاتێ پێغەمبەر )د.خ( تەوافی کەعبەی کردووە فەرمویەتی: "
 "امَةُ اِلنُؤِمًِٔ أَعِظَهُ عٔيِدَ اهلل حُسِمَةّ مٔيِمٔ مَالُٔٔ َّدَمُٔٔ َّأٌَِ ىَظًُٖ بُٔٔ إِالَّ خَِٔسّحُسِمَتَمٔ َّالَّرٔى ىَِفظُ مُحَنٖدٕ بَٔٔدِٔٔ لَحُسِ

هەندێ ئیسالم هەموو مافەکانی بۆ مرۆڤ دیاریکردوەو زۆریش پێداگیری لەوە دەکات ئەو مافانە پارێزراو بن. 
 :لەو مافانە

پیرۆز تەماشا دەکات، ریگە نادا هیچ جۆرە هەڕەشەو دەستدرێژیەکی ئیسالم ژیانی مرۆڤەکان بە  :مافی ژیان  -۱
َّلَا . هەروەها هاتووە: )23( المائدة: مًَ قَتَلَ ىَِفطّا بٔغَِٔسِ ىَِفظٍ أَِّ فَطَادٕ فٕٔ األَزِضِ فَلَأَىَٓنَا قَتَلَ اليَٓاعَ جَنٔٔعّانکرێتە سەر، )

  .۱5۱(األنعام:  بٔاِلحَ ِٓتَِقتُلُْا اليَِٓفظَ الَتٕٔ حَسَٓوَ اللَُُٓ إِالَٓ

ئیسالم سەرجەم مافەکانی ئادەمیزاد دەپارێزێت، ئیتر ماددی بێت یان مەعنەوی، تەنانەت رێز لە مرۆڤ دەگرێت 
 ."إِذَا كَفًََٓ أَحَدُكُهِ أَخَاُِ فَِلُٔحَطًِٓٔ كَفَيَُُدەفەرموێ: " دوای مردنیشی وەک پێغەمبەر )د.خ(

وەک چۆن ژیانی موقەدسە ئازادی مرۆڤەکانیش پیرۆزە، چ ئازادی کەسی بێت یان ڕا :  مافی ئازادی  -3
ۆر لێکردن دەربڕین، بەاڵم لەچوارچیوەی سنورو ماف، نەک پێشێل کردنی مافی بەرامبەر، ناکرێ هیچ جۆرە ز

ًِ فٕٔ إِِكسَاَِ لَاو توندیەک بەکار بێت )  .35٥( البقرة /الدِّٓ

بۆیە هیچ  ".حسازاٲمَاتَه ٲاضتعبدمت الياع ّقد ّلدتَه  ىمت"ەڵێت: خەلیفەی عادلیش)عومەری كوری خطاب( د

 .گەلێک بۆی نیە هێرشی داگیرکەرانە بکاتە سەر گەلێکی ترو شارو گوندو ئاوەدانی کاول بکات
ٓا هەموو مرۆڤەکان لە بەرامبەر شەریعەتی ئیسالمدا یەکسانن، خوای گەورە دەفەرموێت: ): مافی یەکسانی  -2

 .۱2( الحجرات: ُٔ أَتِقَاكُهِاعُ إِىَٓا خَلَِقيَاكُه مًٓٔ ذَكَسٍ َّأُىثَى َّجَعَِليَاكُهِ غُعُْبّا َّقَبَائٔلَ لٔتَعَازَفُْا إٌَِٓ أَِكسَمَلُهِ عٔيدَ اللَٓأَََُٓٓا اليَٓ

ضْد ألضْد، ّال ٲ ىمحس عل، ّال ألٕعسب ىعجنٕ ّال لعجنٕ عل ىال فضل لعسبٕ علهەروەها پێغەمبەر )د.خ( دەفەرموێت: "
أَىِتُهِ بَيُْ آدَوَ َّآدَوُ مًِٔ مرۆڤەکان هەموویان لە بەهای مرۆڤبووندا یەکسانن، وەک دەفەرموێ: " ".ىال بالتقْٳمحس ٲ ىعل

داهاتە مادیەکانی واڵتەکەی لە چوارچێوەی سوود وەرگرێت لە ی ئەوەی هەیە کەهەموو تاكێک ماف ."تُسَابٕ

 َّإِلَُِٔٔ زِشِقُٔٔ مًِٔ َّكُلُْا مَيَاكٔبََٔا فٕٔ فَامِػُْاخوا دەفەرموێت: )ڕەخساندنی هەلی کاری گونجاو بۆی وەک 
 .۱5(الملک:اليٗػُْزُ

 لَاهاواڵتی مافی خۆیەتی داکۆکی لە خۆی بکات و ستەم و خراپە لە خۆی دور بخاتەوە ): مافی دادپەروەری - ٤
ُ ُٓحٔبٗ  .۱٤۸(النساء: ظُلٔهَ مًَِ إِلَّا اِلقَِْلِ مًَٔ بٔالطْٗءٔ اِلجََِسَ اللَُّ

موس و شەرەف و کەسایەتی خۆی بکات، وە دەبێ ئەو مافە هەموو کات مافی ئادەمیزادە پارێزگاری لە نا  -5
". وە دەفەرموێ: كُلٗ اِلنُطِلٔهِ عَلَى اِلنُطِلٔهِ حَسَاوْ دَمُُُ َّمَالُُُ َّعٔسِضُُُپارێزراو بێت، وەک پێغەمبەر )د.خ( دەفەرموێت: "

 . "الَ َٓحِقٔسُُِاِلنُطِلٔهُ أَخُْ اِلنُطِلٔهِ الَ َِٓظلٔنُُُ ّاَلَ َٓخِرُلُُُ َّ"

کخستنی ئەو مافانە شەریعەتی ناردووە، وە سزای توندی ێکەواتە ئیسالم هەموو مافێکی بە مرۆڤ داوە، لە پێناو ر
 .ل دەکەنێدیاری کردووە بۆ ئەوانەی مافەکان پێش

أٌَ َٓلُْىُْا خَِٔسّا مٔٓيَُِهِ َّلَا ىٔطَاءْ مًٓٔ ىٔٓطَاءٕ عَطَى أٌَ ٓا أَََُٓٓا الَٓرًَٔٓ آمَيُْا لَا َٓطِخَسِ قَِْوْ مًٓٔ قَِْوٍ عَطَى خوای گەورە دەفەرموێ: )
( ميَاٌِ َّمًَ لَٓهِ َٓتُبِ فَأُِّلَئٔمَ ٍُهُ الظَٓالٔنٌََُْٓلًَُٓ خَِٔسّا مٔٓيًََُِٓ َّلَا تَِلنٔصُّا أَىِفُطَلُهِ َّلَا تَيَابَصُّا بٔاألَِلقَابٔ بٔئِظَ االضِهُ الفُطُْقُ بَعِدَ اإلِ

 .۱۱حجرات: ال
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