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 َيشةكى ـث

 [ھ     ھ  ھ   ھ]
َوَنسح      ِديِه  ت َهح َوَنسح َتِعينُهُ  َوَنسح ََنحَمُدهُ   ، َد ّلِلَِِّ َمح اْلح ُشُروِر  ِإنَّ  ِمنح  ِِبّلِلَِّ  َونُ ُعوذُ  ت َغحِفُرُه، 

  ُ اّلِلَّ ُيضحِلِل  َوَمنح  لَُه،  ُمِضلَّ  َفََل   ُ اّلِلَّ ِدِه  يَ هح َمنح  َأعحَمالِنَا،  َسيِ ئَاِت  َوِمنح  َفََل  أَن حُفِسنَا 
َهدُ  َدهُ ََل َشرِيحَك لَُه، َوَأشح ُ َوحح َهُد َأنح ََل ِإلََه ِإَلَّ اّلِلَّ َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبحُدهُ    َهاِدَي َلُه، َوَأشح

. وأصلي وأسلم على الرمحة املهداة، والنعمَة املسداة، على آلِه وأصحابه َوَرُسولُهُ 
تعاىل:   قاَل  آمَ ]والتابعني،  الَِّذيَن  أَي َُّها  وَ اي  ُر  َمح اْلح َا  ِإَّنَّ َنحصاُب  ُنوا  َواْلح الحَميحِسُر 

فَا الشَّيحطاِن  َعَمِل  ِمنح  رِجحٌس  َزحَلُم  ِلُحونَ َواْلح تُ فح لََعلَُّكمح  َتِنُبوهُ   .(90)املائدة:   [جح
خؤشةويستان: لةبةر ئةوةى ماددة هؤشبةرةكان بؤتة يةكَيك لةو ضةكة 

وةكامنان خةريكة بيخةنة كة دوذمنان لة دذى والتةكةمان وال ترسناكانة،
بؤية بة ثَيويستى دةزانني ئةم ناميلكةية خبةينة بةردةستى  طةر،

تةكان بؤ ئاطاداركردنةوةيان لة زيانةكانى ئةم هاوالتية خؤشةويس
سةرةتانةى سةردةم، وةبةشداريكردنى هةموواليةك لةو هةملةتة ثريؤزةى 

ة هؤشبةرةكان كة هةموو ضني وتوَيذةكانى ميللةتةكةمان لةدذى مادد
داواكارين خودا بةطةورةيى خؤى كوردستامنان . بةرثايان كردووة

ئاالى كوردستان هةردةم شةكاوة بَيت ء كاتبثارَيزَي وميللةمتان سةرفرازب
وة دوذمنامنان هةردةم  لةسةر هةموو بستة خاكَيكى كوردستان،

 (منيآ. )سةرشؤرو ريسوابن
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ةكى سادة و سوكة شةيوو :يان سركةرةكان مادة هؤشبةرةكان    
لةسةر زار بةالم ماناكةى وةك ضةكة ترسناك و كؤ كوذةكان، وةك 

هامةتى، وةك وٌينةى طةلة طورطٌيكى برسى شةوٌيكى تاريكى ثر لة نة
ضونكة  .دٌيتة بةر ضاوى خاوةن ويذدان و خةم خؤرانى خةلك والت

 ضةكٌيكى كوشندةى روخٌينةرة بةدةست كةسانٌيكةوة كة هيض ويذدان و
 .عةقل و مةنتقيان نى ية، تةنها ثارة و ثول ثريؤز ترين شتة بةاليان

شريازةى ، تسؤناميةكةدة دةكاتطةجنةكان ثةراطةن بةٌلى طةردةلولٌيكة
، ثامشاوةكةى تةنها شَيتبوون و بةندخيانة و خَيزانةكان دةروخَييَن

 مردنة...هةوٌينى هةموو ئاذاوة و تاوان و وٌيرانكاريةكانة،
ةوةى ئايينى ئيسالمى ثريؤز خؤى بةخاوةنى مرؤظ بةر ئجا لة    

اى خنكٌينةر و دةزانٌى و ئايينى ضاكسازى و دةست طرتنى خةلكة لة دةري
شةثؤالوى بؤ كةنارى بةختةوةرى و حةسانةوة، وةثاراستنى مافى بوونى 

لة ئةركة هةرة طةورةكانة كة داكؤكى لةسةر بكات، منيش وةك  ظ، مرؤ
ى و مامؤستايةكى بوارى ثةروةردة و فٌيركردن بة مامؤستايةكى ئايين

كة بةشدارى و نةتةوةيى و مرؤيي دةزامن ، ئةركٌيكى ئايينى و نيشتيمانى
لة هةملةتٌيك بكةم كة حةسانةوةو نةهٌيشتنى تاوان و تٌيرورى تٌيدابٌيت، 
هةرضةندة زؤر لة خوتبة و وتارةكانى هةينى باس كراوة بةاٌلم 

 دةبينٌيت و زؤر ثٌيويستة... نوسينيش كاريطةرى خؤى
بؤية بةثشتيوانى خودا لةم ناميلكة بة شٌيوةيةكى كورت و ثوخت     

و طؤرةثانة دةكةم و خاَل لةسةر ثيتةكان دادةنٌيم بة ئومٌيدى طةشتٌيك لة
رةزامةندى خوداو سوود بةخشى بؤ الو و طةجنة بةرٌيز و 
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ددة سِركةرةكان خؤشةويستةكانى نةتةوةكةم...بؤ ئةوةى لة دؤزةخى ما
 دووربن و نةكةونة داوى ماٌل وٌيرانى و خةسارمةندى هةردوو جيهان.....
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 ة؟ييخمدرات( ض)ماناى 

لةراستى ئةم وشةية كؤية تاكةكةى )خمدر( ة وة لة كارى )خدر(    
وةرطرياوة و لة قاموسةكانى زمانى عةرةبى بةضةند مانايةكى سةير 

 :طاى سةرسورمانة كة ئةمانة هةندٌى لة ماناكاننهاتووة كة بةراستى جٌي
 
 داثؤشني  -1

 تاريكى زؤر -2

 تةمبةىل و خاوبوونةوة -3

 هةورى رةش و باران  -4
 ضاو تاريك بون و طران بوون -5

 شٌيوانلَي  سةر -6

 0دابرانى ئاذةٌل لة كؤمةىل ئاذةٌلةكانى تر -7
ةكةى خاوةنهؤشبةرةكان ئةم شتانة بةسةر  استى ماددةبةٌلٌى بةر    
 ،يرةكى و كارامةيى لة كيس دةداتعةقلى دادةثؤشٌى و هةموو ز ٌى...دٌين

لة خزم و  ،و دوارؤذ ،هةمووكاتٌيك بةرةشى و تاريكى دةروانٌيتة ذيان
يت و بة طؤشةطريى دةذ و ،دؤست و برادةر و كؤمةلطا دادةبرٌى

و نائارامى و هةست بةبٌى هٌيزى و  ثٌيواتةهةمووكاتٌيك بٌى هٌيزو د
 ....تاوى دةكادؤر
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 ناسةى ماددة سركةرةكان لةزاراوةى سةردةمَيث

لةئةجنامى طةِران بةدواى ثٌيناسةيةكى ورد، زؤر ثٌيناسة كراوة     
نُيودةولةتى يةكان و رٌيكخراوةكانى ثزيشكى  ايبةتى لةاليةن ياساناسةبةت

 كؤبكةينةوة:ثوختةى هةمووان دةتوانني لةم ضةند وشةية  و مرؤيى...
راو، يان دروست كراو، بةكار ى خاو، يان ئامادةك)بريتى ية لة ماددة

هٌينانيان دةبٌيتة هؤى كاريطةرى خراث و ناِرٌيك لةسةر دةزطاكانى 
مار و ميُُشك، جا بةدابةزين بٌيت، يان ضاالك بوون، يان هةلوةسة كؤدة

دٌينٌى شتى سةير و سةمةرة و مةست بوون،..يان: هةرشتٌيك كارى طةرى 
  .ستةكان هةبٌيت و ببٌيتة هؤى ئالوودة بوون(خراثى لةسةر عةقل و هة
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 كةرةكان:جؤرةكانى ماددة سِر

خشتةية هةندٌيكيان باس بة طوٌيرةى ثٌيناسةكةمان سٌى جؤرن لةم     
 دةكةين 

 سروشتى يةكان ز
 (ئةمانة رووةكني)

 ئامادةكراو
نيمضة دروستكراوةكان )

لة رووةك دروست 
 (دةكرَين

 دروستكراو
لة  - زىثيشةسا لةبوارى)

ماددة كيمياويةكان 
دروست دةكرَين لة بوارى 
دةرمانسازى بةكار 

 (دةبرَين
 بةديلةكانى مؤرفني مؤرفني خشخاش-ئةفيون  1
 خةوهَينةرةكان كؤدايني حةشيشة 2
 ئارامكةرةوةكان هريؤيني كؤكا 3
 ئةمفيتامينات كؤكايني قات 4
 P.c.p  دةرمانى L.s.dدةرمانى  صبار املسكالني 5

   فطر عش الغراب 6
   جوزة الطيب 7
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 يطةرى ماددةسركةرةكان لةسةر مرؤظ:كار

 :ة ثٌيناسةكة دياركةوتسَي حاٌلةتى هةية بةشٌيوةيةكى طشتى وةك ل  
ئةم ماددانة كاريطةرى لةسةر كؤئةندامى  :نةرو خاوكةرةوةيَدابةز -1

 )مسكن(دةمارو مٌيشك دةكةن بة خاوكردنةوة خةو لٌيخسنت و راطرتن 
: باربيتورات )باربيتون، فينوباربيتون، بوتوباربيتونن، راطرةكان :وةك

ليربيوم،  كوانيل، فاليوم،أ): هَيوركةرةكان(، بنتوباربيتون أميلوباربيتون،
 لومينال، كلورال،): خةوهَينةرةكان (.الرجاكتيل فالنيل، ترانكيالن،

خؤيى و كةم  كةئةمةش دةبٌيتة هؤى لةسةر(. دوريدين، بارالديهايد
وةك خاوبونةوةى  كارو ئةركةكانى ئةندامةكانى لةش.. كردنةوةى

 .هةناسة و دابةزينى ثةستانى خوٌين

ئةمةش وادةكات كؤئةندامى : (املنشطات) رةوةضاالك كةرو ورياكة -2
دةمار زياد لة ثٌيويست وريا ببٌيتةوة ماسولكةكانى لةش توندو تؤل بن 

ونى و نةخةوتنى هةبٌيت و هةست و زياد جولة بكات و تاقةتى شةوخن
بة ماندو بوون نةكات، ثةستانى خوٌين بةرز دةكات و ذمارةى 

أمفيتامني،  ئةمفيتامينات، كؤكايني و هةناسةدان زياد دةكات وةك:
 .ئةوشةرابانةى كحوليان تَيداية ،ميتامفيتامني، ديكسامفيتامني
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 ...تٌيك ضوون و مةست بوون و ضوونة جيهانى خةيال: املهلوسة -3
ئةويش ئةو ماددانة دةطرٌيتةوة كة كاريطةرى لة كؤئةندامى دةمار 

هةستةكانى دةكةن و ئاٌلؤزى دةكةن و طوَي و ضاو دةباتة بارُيكى سةير 
تٌيك دةضٌى وةك خؤيان كار ناكةن ئاطاى لة خؤيى نامٌينٌيت جؤرةها 
هةلضوونى سةير ئةجنام دةدات لة شةر، لة طؤرانى لة قسةى سةيرو نا 

 .. .ل.س.د ميسكالني، وةك:  ،ٌىبةج

ئةمةى خوارةوةش رونكردنةوةيةكى ثوختة بة خشتةيةك كة هةر 
 -جؤرةكة روون دةكاتةوة: سىَ

 (املهلوسة) مةست كةرةكان (املنشطات) ةكانضاالك كةر
 قات
 كوكا

 كوكايني
 امفيتامني
 كبتاجون

 حشيش
 املسكالني

 عش الغراب
 جوزة الطيب

 P.c.p   ،L.s.d دةرمانى 
 
 
 
 
 



 

 

 تیدنی مرۆڤایه ناوبر ێكی تر بۆ له كچه  كان  رهبهۆش ه مادده 15

 دابةزيَنةرةكان:

افيون و 
 جؤرةكانى

بةديلةكانى 
 مؤرفني

خةو 
 هٌينةرةكان

 وركةرةوةكانهَي

 سيكوناَل بتَيدين افيون
 ئةميتاَل

 ؤمظالي

 نآلميثاكوا مؤطادؤن مؤرفني
 كلؤتيثيميد

 ليربيؤم

 ئةتيظان   كؤدايني
، لومينال   هريؤيني

 ،كلورال
، دوريدين

 بارالديهايد

، لأكوانيل ، فالني
 ،ترانكيالن

الرجاكتيل 
باربيتورات 

، )باربيتون
فينوباربيتون، 

بوتوباربيتونن، 
 أميلوباربيتون،

 .بنتوباربيتون
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 ةكان و شةريعةتى ئيسالمماددة هؤشبةر

زيان بةخش بٌيت و مرؤظ دوضارى  ءقورئانى ثريؤز هةرشتٌيك ثيس -1
 سةرطةردانى و ذيان ئاٌلؤزى بكات حةرامى كردووة و بةرةنطارى

 دةبٌيتةوة....

ماددة هؤشبةرةكان بة هةموو ضةشنَيك لة ئايينى ئيسالم حةرام  -2
 طاز بَيت، ،شلة بَيت ؛يان جؤرَيك بَيت ناوَيك جا بةهةر ،نكراو

 .هتد جياوازى نيية... تؤزبَيت

ماددة هؤشبةرةكانى بةكردةوةى شةيتان و  قورئانى ثريؤز ئارةق و -3
ُر    اي] هؤى سةرةكى ئاذاوة ناوزةند كردووة: َمح َا اْلح ِإَّنَّ الَِّذيَن آَمُنوا  أَي َُّها 

الشَّيحطانِ  َعَمِل  ِمنح  ٌس  رِجح َزحَلُم  َواْلح َنحصاُب  َواْلح لََعلَُّكمح    َوالحَميحِسُر  َتِنُبوهُ  فَاجح
ِلُحونَ  باوةرتان هَيناوة  ئةى ئةو كةسانةى)واتة: (. 90)املائدة:   [تُ فح

كردةوةى ستى لةبت ثةر بةراستى بَيطومان ئارةق و يانسيب و
ئةوةى رزطارتانبَيت لة شةيتان  زؤر لَيي دوور كةونةوة بؤ ،شةيتانن

 (.و سزاى خودا
شبةرةكان نيشانةى تَيكضوونى ذيان هؤماددة  بالوبوونةوةى ئارةق و -4

َراِط  )) وةك لةم فةرموودة هاتووة:؛ نزيكبوونى قيامةتة و َأشح ِمنح  ِإنَّ 
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الحِعلحمُ  يُ رحَفَع  َأنح  َوَيظحَهرَ السَّاَعِة:  ُر،  َمح اْلح َرَب  َوُيشح ُل،  َهح اْلح َويَ ث حُبَت   (1)((الز ِنَ   ، 
 انست،نةمانى ز لةنيشانةكانى نزيكبوونةوةى قيامةت،)  واتة:

زينا  ئارةق خبورَيتةوة،، وبالوبوونةوةى نةفامى وجةهل
 (بةئاشكراييبَيت

بةهةشتى لَي حةرامةو لة ريزى  ئةوةى ئالوودةى هؤشبةرةكانة، -5
َعَليحِهُم  )) :وةك لةم فةرموودة هاتووة ؛انةملثانةك  ُ اّلِلَّ َحرََّم  َقدح  َثََلثٌَة 

، وَ  ِر، َوالحَعاقُّ َمح ِمُن اْلح َنََّة: ُمدح ََبثَ اْلح ِلِه اْلح يُّوُث الَِّذي يُِقرُّ ِف َأهح واتة:   (2)(( الدَّ
 ئالوودةبووبة ئارةق، كةس خودا بةهةشتى لَي حةرام كردوونة، سَي)

ملثان ئةوةى بةشةروال ثيسى  وك،ةل دايك و باخراثةكار لةط
 (خَيزانةكةى رازيية

  :ئارةق خؤرو هؤشبةرةكان لة حيسابى خودا لةريزى بت ثةرستانن -6
َ َكَعاِبِد َوَثن  ) ) ِر ِإنح َماَت لَِقَي اّلِلَّ َمح ِمُن اْلح ئالودةبووى ئارةق واتة: )  (3)((ُمدح

، (خودا وهؤشبةرةكان كةمرد وةك بت ثةرست دةضَيتة خزمةت

 

 متفق عليه. ( 1)
غيب  ( 2) ه. صحيح الير ه واللفظ له وهو حديث حسن لغير أخرجه أحمد وغير

هيب   . 600 /  2والير
هللا:  (  3) رحمه  ي 

األلبان  وقال  حبان،  وابن  ماجة  وابن  له،  واللفظ  أحمد  أخرجه 
هيب غيب والير ه. صحيح الير  . 600/ 2صحيح لغير
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من شرب اْلمر صباحاً كان  ))   ( دةفةرمووَيت:هةروةها ثَيغةمبةر )
واتة:   (1)...(( بحكاملشرك ِبهلل حىت ميسي، وكذلك إن شرهبا ليَلً حىت يص

 هةركةسَي بةيانى ئارةق خبواتةوة وةك موشريكة تا ئَيوارة،)
هةروةها ( وهةركةسَيكيش شةو بيخواتةوة وةك موشريكة تا بةيانى

َأوح  ))  دةيطوت:( )ئةشعةرى  اىموسئةبو   ، َر  َمح اْلح َشرِبحُت  أَُِبِل  َما 
َعزَّ  اّلِلَِّ  ُدوِن  ِمنح  السَّارِيََة  َهِذِه  ُت  بةالمةوة طرنط واتة: )  (2)((َوَجلَّ   َعَبدح

 (.نيي ض ئةم كؤلةطةية بثةرستم جطة لة خودا،يان ئارةق خبؤمةوة

ةوةو خواردنةوةو ئةوانةى بةشدارى لةكرين و فرؤشنت و بالوكردن -7
ارةق دةكةن هةموويان لةاليةن خواوة هتد ماددة هؤشبةرةكان وئ000

َمح ))   ؛لةعنةتيان لَيكراوة اْلح  ُ اّلِلَّ تَاَعَها َلَعَن  َوُمب ح َوَِبئَِعَها  َوَساِقي ََها  َوَشارهَِبَا  َر 
مثنها وآكل  ِإلَيحِه  ُمولََة  َوالحَمحح َوَحاِمَلَها  َوُمعحَتِصَرَها  واتة:   (3)( (َوَعاِصَرَها 

خودالةعنةتى كردووة لةئارةق وئةوةى دةخيواتةوة ،ئةوةى )
رى ئةوانةى دةيكرن ودةيفرؤشن ودروستى دةكةن و با درخواردةدات،

 (هتد... دةكةن ودةيطوازنةوةو

 

 . 239/  9مصنف عبد الرزاق ( 1)
هيب 2) غيب والير  . 600/  2( صحيح الير
ي صحيح  3)

ي ف 
مذي وأحمد وابن ماجة، وصححه األلبان  ( أخرجه أبو داود والير

 . 5091برقم   الجامع



 

 

 تیدنی مرۆڤایه ناوبر ێكی تر بۆ له كچه  كان  رهبهۆش ه مادده 19

ئارةق خؤرتا ضل رؤذ نوَيذى قةبوول نابَيت ئةطةر لةماوةى ئةم ضل  -8
د يشرهبا فتقبل  ن أح ما م))   :مرد بةكافرى دةمرَيت رؤذةش بةبَي تؤبة

له صَلة أربعني ليلة، وَل ميوت وِف مثانيه منه شيء إَل ُحرمت عليه اْلنة،  
مي مات  ليلة،  أربعني  ِف  مات  جاهليةفإن  هةركةسَيك واتة: )  .(1)((تة 

هةكةسَيك مبرَي  بيخواتةوة تا ضل رؤذان نؤيذى قةبول نابَيت،
 دةكرَيت، شتَيكى لةجةستةوهةناوى مابَيت بةهةشتى لَي حةرام

وةئةطةر لةماوةى ئةم ضل رؤذةش مرد، ئةوا مردنَيكى جاهيالنةى 
 (.دوور لةئيسالمة

وة ئارةق و خةمر  رنئارةق و خةم هةموو ماددة هؤشبةرةكان، -9
بؤناوى سةيرو سةمةرة هيض لة حوكمى شةرعى  ناوطؤرين، حةرامة،

 كةم يان زؤر، ناطؤرى هةر شتَيك مرؤظ مةست و سةرخؤش بكات،
َحَرامٌ ))   ؛وكمى ئارةقدايةى لةحهةموو ِكر  ََخحٌر، وَُكلُّ ََخحر   ُمسح  (2)(( ُكلُّ 
( هةروةها ةهةموو مةست كةرَيك ئارةقة وئارةقيش حةرامواتة: )

هُ ))   دةفةرمووَيت: ِإايَّ ُيَسمُّوََنَا  م   َر ِِبسح َمح أُمَِِّت اْلح َتِحلَّنَّ طَائَِفٌة ِمنح  .  (3)((لََيسح

 

ي بإسناد صحيح أخرجه( 1)
ان  ي الصحيحة برقم وصح الطي 

ي ف 
 . 2695حه األلبان 

 خرجه مسلم. أ( 2)
ي صحيح الجامع برقم ماجة  أحمد وابن( أخرجه 3)

ي ف 
 . 4945وصححه األلبان 



 
 كان  رهبهۆش ه مادده 20

 

 تیدنی مرۆڤایه ناوبر ێكی تر بۆ له كچه 
 

ن ئارةق حةالل دةكةن َيك لةئوممةتى مبَيطومان خةلكانواتة: )
 (.بةوةى ناوَيكى ترى لَيدةنَين

يان دخلؤشن بة بالوبوونةوةى ماددة  ئةوانةى رَيخؤشكةرن، -10
بةدكاران  و شبةرةكان لة ريزى ئاذاوةطَيرو طةندةلهؤ

واتة  ضونكة بالوبوونةوةى هؤشبةرةكان، هةذماردةكرَين،
 دزى، نَيربازى، ،نازي كوشنت، بالوبوونةوةى هةموو خراثةيةك،

هةلوةشانةوةى شريازةى خَيزان و  نةخؤشى كوشندة، خيانةت،
ُيُِبُّوَن  ِإنَّ ] خواى باالدةستيش فةرموويةتى:. هتد... كؤمةلطا الَِّذيَن   

  ُ َواّلِلَّ ِخَرِة  َواْلح نحيا  الدُّ أَلِيٌم ِف  ََلُمح َعذاٌب  آَمُنوا  الَِّذيَن  ِف  الحفاِحَشةُ  َتِشيَع  َأنح 
تَ عحَلُمونَ يَ عحلَ  َل  َوأَن حتُمح  بةراستى ئةوانةى : )واتة  (19النور  )   [ُم 

 حةزدةكةن خراثةوكارى ناشريين لةناوموسلمانان بالوبَيتةوة،
ئَيوة  سزايةكى سةختيان هةية لة دونياو قيامةت خوا دةيزانَي،

 (.نايزانن

يابةكارى دةهَينن دةرطاى  ئةوانةى ئالودةبوونة بة هؤشبةرةكان، -11
و دةتوانن  تةوبة واالية خودا بؤ ثةشيمانبوونةوةو ميهرةبانى

ببنةوة موسلمانَيكى باش هةروةك  بطةرَينةوة سةر رَيطاى راست و
من سره أن يسقيه هللا اْلمر ِف  ))  :فةرموويةتى  دا ثَيغةمبةرى خو
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اْلخرة   ِف  اْلرير  هللا  يكسوه  أن  سره  ومن   ، الدنيا  ِف  فليرتكها   ، اْلخرة 
الدنيا  ِف  هةركةسَيك حةزدةكات خودا لةقيامةت )واتة: . (1)(( فليرتكه 

 شةرابى بةهةشتى بداتَي، با لةدونيا لة شةرابة حةرامةكان وازبهَييَن،
لةبةهةشت جل وبةرطى ئاوريشمى  ك حةز دةكات خوداهةركةسَي

بةلَي وازهَينان سةرةتاى (. باواز لةئاوريشمى دونيا بهَينى لةبةربكات،
 كةسى كوشتبوو، سةدئةو ثياوةى  وة فةرموودةى تؤبةكردنة،

مةشهورة كةدةستى بة تؤبة كردو بةرةو شارَيكى تر رؤيشت تا لة 
 .خوا لَيي خؤشبوو ،شارة خراثةكةى خؤى دوور كةوَيتةوة

 بالودةكةنةوةو ئةوانةى ماددة هؤشبةرةكان دةفرؤشن و -12
شةرخوازو  مرؤظن، دوذمنى ئايني و مرؤظى فاسدن، بازرطانى ثَيوةدةكةن،

 ،ثَيغةمبةرو موسلمانان دةكةن و دوذمنايةتى خواو كدةرن،اوةطَيرو تَيئاذ
اندا بةخراثرتين شَيوة بكوذرَين و كةس بةزةيي ثَيي بؤية دةبَيت

َ ] هةروةك خوداى زانا فةرموويةتى: ،نةيةتةوة َا َجَزاءُ الَِّذيَن ُُيَارِبُوَن اّلِلَّ ِإَّنَّ
َفسَ  َرحِض  اْلح ِف  َعوحَن  َوَيسح أَيحِديِهمح  َوَرُسولَهُ  تُ َقطََّع  َأوح  ُيَصلَُّبوا  أَوح  يُ َقت َُّلوا  َأنح  اًدا 

ِخََل  ِمنح  اْلحَ َوَأرحُجُلُهمح  ِمَن  َفوحا  يُ ن ح َأوح  بةراستى واتة: ) .(33املائدة  )  [رحضِ ف  

 

غيب  1) ه ، صحيح الير ي األوسط وهو حديث حسن لغير
ي ف 
ان  ( أخرجه الطي 

هيب   . 604/  2والير
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تاقة سزاى ئةو كةسانةى شةر لةطةل خواو ثَيغةمبةرةكةى دةكةن 
يان  بَيت بكوذرَين،ةد لةسةر زةوى بالودةكةنةوة، وطةندةىل و فةسادى

يان  يان دةست و قاضيان بة ثَيضةوانة بربَيت، لةسَيدارة بدرَين،
 (-بةند بكرَين-شاربةدةربكرَين و نةهَيلن بَينةوة والت 
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 نانى ماددة هؤشبةرةكانهؤيةكانى بةكارهَي

 :بريوباوةر الى ئةو كةسانة ىو الواز الواز بوونى رؤشةنبريى ئايينى -1
ساب بؤ ياسا دةكات دةبٌى ضاوى ثؤليس ى تةنها حيضونكة ئةوة

بةسةريةوة بٌيت بةاٌلم هةركاتٌى كةس ديار نةبوو ضى بكةن دةيكةن، 
وةريان بة خوداو حةالل و حةرام هةية، ئيمان لة بةاٌلم ئةوانةى بريوبا

ناخيانةوة و ترسان لة خودا هةموو كاتٌيك هاندةر و ثاٌل نةريانة، لة 
بؤ منونة: كةسٌيك بلٌى موسلمامن و باوةرى بةم . خراثة دوور كةونةوة

فةرمودانةى ثَيشوو هةبٌيت ناتوانٌى هةرطيز مادةى هؤشبةر بةكار 
 . َيوةبكاتبهٌينٌى يان بازرطانى ث

بةداخةوة لة كؤمةلطا هةذار و بٌى  كارى: يَى و بلَدةست بة تا -2
كارةكان، يان ئةو كؤمةلطايانةى حكومةت بةرنامةى باشى بؤ طةجنان 

بٌيتة هؤى فةشةل هٌينانى كؤمةلٌيك طةجنى زؤر لة ذيان..وة دانانٌيت دة
بةتايبةتى زؤر لة خٌيزانةكان و قوتاخبانةكان و كؤمةلطاكان ئةمرؤ 

و هٌيز و تواناكانيان بةرجةستة  نةيان توانيوة طةجنان لة باوةش بطرن،
بكةن،..كة ئةمةش بؤتة هؤى بةرةلال بوونيان بة كؤالن 

ةستةزمان هةموو كار و هيواو ئاواتى وشةقامةكانةوة ، طةجنى ب
كوشتنى كات بٌيت، بة فريؤدانى تةمةنى الوى لة شتى ثرو ثوض كة لة 
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رى و كؤتايى زؤر لةوانة تووشى الدان و تاوان دةبن و لةبةر بٌيكا
ئيفالسى خؤيان دةدؤرٌينن ،وة هةمووكاتٌيك راوضية زيرةكةكانى بوارى 

ة و ساكار و بَي كار و تريؤر و خمدرات بةدواى ئةم طةجنة ساد
 موفليسانة دةطةرٌين تا لةكؤتاى دوارؤذيان رةش دةكةن....

زؤر جار هةندٌى لة هةرزةكاران دةيانةوٌى كةسايةتى  السايي كردنةوة: -3
نن كة ئةوانيش ثياون و بونيان هةية بةالسايى ئةم خؤيان بسةملٌي

 كةسانة هةتا لة جطةرةكٌيشان هةمان شت دةكرٌى.

زؤر جار هةندٌى طةجنى سادة و ساكارو دٌل ساف  ة:تاقى كردنةو -4
كةدةبينى خةٌلك و دةزطاكانى راطةياندن باسى شتٌيك دةكةن حةز 

بة تاقى كردنةوة دةكات بزانى ئةمة ضى ية و واتاي ضى ية هةٌلدةستٌى 
 ئةمةش زياتر هةرزةكاران تووشى دٌين.

ةبةراستى ئةمةش لةم كةسانة دٌيتة دى ك ز بوون و خؤراطرى:بؤ بةهيَ -5
 زؤر كارٌيكى نا جؤر و نا شايستةية كة ئةم توٌيذة بةكارى ببةن:

 0يةكانى وةرزشى بةتايبةتى طؤرةثان و مةيدانَيلة ثٌيش برك -أ

 و كة دةيانةوٌى نةخةون قوتابى هةندٌى قؤناغى خوٌيندن -ب
 .خبوٌينن بؤ منرةى باش
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 ئةو شوفٌيرانةى لة رٌيطا دوورةكان كاردةكةن بؤ ئةوةى بٌى هٌيز -ت
 .نةبن و خةو نةيان طرٌى

زؤر جاران ئةو خٌيزانانةى يان دايك و  :زانكاريطةرى ثةروةردةى خيَ -6
باوكانةى لة ثةروةردةى منداٌلةكانيان هةرةس دٌينن ئةمةش هؤيةكة 

 :دانى )احنراف( مندالةكانيان بةتايبةتىبؤ ال

طوٌى نةدانى دايك و باوك لة ثةروةردةى دروست و ئاطادار  -أ
 0لس و كةوتيان لةدةرةوة و هاورٌييةتى كٌى دةكةننةبوون لة هة

 0نةمانى دين و بريو باوةر الى دايك و باوك -ب

 0هةٌلوةشانةوةى  خٌيزان بةهؤى تةالق و كٌيشةى ذن و مٌيرد -ث

ةكردن: وةك سةربةستى و بةرةال كردنى تةواو ،يان خراث مامةٌل -ج
 0ئةوثةرى توندو تيذى

كاريطةرى لةسةر برادةرى خؤى لةهةموو كةسٌيك زياتر  خراث.: هاورِيَى -7
: هةية و توشى هةٌلةكانى دةكات بؤية ثٌيغةمبةرمان )ص( ئةفةرمووٌيت

مرؤظ هةميشة واتة: ). (1)ُُيَاِلُل«  »الحَمرحءُ َعَلى ِديِن َخِليِلِه، فَ لحي َنحظُرح َأَحدُُكمح َمنح 

 

 04833ابو    2378داود ت. وأبو مذى ( رواه الير 1)
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لةسةر ئايني وئاكارى دؤستة نزيك و خؤشةويستةكانيةتى،بؤية با 
 (.ئَيوة تةماشاكات كَي دةكات بة دؤستى خؤشةويستى هةركسَيك لة

رؤلٌيكى كاراى هةية بؤ ثاراستنى ميللةت و  هؤيةكانى راطةياندن.: -8
بةالم هةندٌى جار و  كؤمةٌلطاو طةجنان لة شتة خراث و ترسناكةكان،

هةندٌى دةزطا، بة مةبةست يان بٌى مةبةست كارٌيطةرى خراثيان ةبٌيت 
ةرنامةو فيلمى واثيشان دةدةن و ئةكتةرةكانى لةم بوارةوة، ئةوةندة ب

كة رؤىل طةورةيان هةية و ئةستٌيرةى فيلمةكانن ئةم شتانة بة 
بكةنةوة كاردةبةن، هةرزةكارو طةجنة سادةكان دةيانةوٌى الساييان 

بةخةونى هةمان دةور و رؤٌل دةذين تا سةرة ئةجنام خؤيان لة زةٌلكاوى 
 .نةهامةتى دةبيننةوة

قةيرانى ئابوورى و قةرزدارى وهةذارى  كارى: رزدارى و بىَهةذارى و قة -9
زؤر جاران خةلك ناضار دةكةن يان هةلدةخةلةتٌينن لةاليةن 

لةطةٌليان بٌيت زؤر بة  وة بازرطانةكانى ئةم بوارة كة كاريان بؤ بكات،
ئاسانى دةوٌلةمةند دةبيت بةماوةيةكى كةم دةبيتة خاوةنى هةموو 

 .شتٌيك و دةحةسٌييتةوة
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زؤر جار ذيانى خؤش و دةولةمةندى و حةسانةوة وا لة : ةمةندىدةولَ -10
بري  مرؤظى بٌى ئيمان و باوةر دةكةن لةجياتى كار و مةشاريع و خزمةت،

 . زينا.....هتد نٌير بازى و، خمدرات،لةشتى زؤر كةم بكاتةوة وةك 

زؤرجار هةندٌيك نةخؤش دكتؤر دةرمانى وايان دةدةنٌى ،كة  :نةخؤشى -11
 وةك)ترامادؤل( بؤ ئازارةكان، ك ماددةى هؤشبةرى تٌيداية،رٌيذةية

بةالم لةئةجنامى زؤر  يان)كؤدايني( كة لة دةرمانةكانى كؤخة هةية،
اتى ئازارى زؤر رٌيذةيةكى زياتر بةكارهٌينان، يان نةخؤشةكان خؤيان لةك

 لة هؤيةكانى توشبوونة،بةكاردةبةن بؤ ماوةيةكى درٌيذ، ئةوةش يةكٌيك 
ويستة دكتؤرةكان لة خوابرتسن ئةم جؤرة دةرمانانة نةدةنة بؤية ثٌي

يان كةسانٌيك هةر خؤيان ئةم دةرمانانة بةبٌى دةستورى ثزيشك  .خةٌلك
انةى كة هةست بة مةسئوليةت بةكاردةبةن، و لةالى هةندٌيك دةرماخن

يان خةٌلكٌيك كة قاضاخضياتى بةدةرمان دةكةن ئةوانةش  ناكات
 0بةرةبةرة ئاٌلودة دةبن

ئةمةش يةكٌيك لة شةرة ترسناكةكانة كةهةندٌى والت لة  :هؤى سياسى -12
دذى والتانى دراوسٌى ئةجنامى دةدةن بؤ ئةوةى هةرةس بة 

ةوتن رايان بطرن و الوانيان بَي كؤمةٌلطاكةيان بهٌينن و لة بوارى ثٌيشك
لةرٌيطاى خمابةراتى خؤيان ماددة هؤشبةرةكان رةوانةى  انتمْا   بكةن ،
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ئةمرؤ عٌيراق و بطرة كوردستانى خؤمان بة هةموو  تانة دةكةن..ئةو وال
ثارضةكانى خةريكة ئةطةر دٌلسؤزانى خاك و نةتةوة وريايان نةبن، 

ةم طةجنانة توشى ئةم سةرةتانة دةكةونة بةر هٌيرشٌيكى توند،و زؤر ل
دةكةن.،جاران دوذمن مينى لة خاكمان دةضاند ،بةالم ئةمرؤ مينى 

 لةمَيشك ودىل الوةكان دةضَينن...... ماددة هؤشبةرةكان
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 زيانةكانى ماددة هؤشبةرةكان

زيانةكانى ماددة هؤشبةرةكان لة هةر اليةنٌيك نوسينٌيكى تٌيرو تةسةىل 
ئةطةر بة  هتد،ى... كؤمةاليةتى، تةندروست ورى،ئاب سياسي، دةوَي،

 بةاٌلم لةم ناميلكة بؤ ئةوةى زؤر شٌيوةيةكى زانستى باسى لٌيوة بكةين،
درٌيذ نةكةينةوة بة خاٌل هةندَي لة زيانةكان دةنوسني بؤ خوٌينةرى 

 :خؤشةويست
ضوونة جيهانى كوفر و ئيلحادةوة  ةدةست دانى بري و باوةر و ئيمان:ل -1

رةترين زيانة ضونكة مرؤظ تووشى روورةشى دونياو ئةمةش طةو
قيامةت دةكات, ئاطاى لة هيض بةها بةرزةكان نامينٌى هةموو زكر و 

ى دةبٌيتة بريكردنةوة لةوة هةندٌيك ماددة بةدةست بهٌينٌى و ويرد
 بيخوا.

دةبينني ئةوانةى تووشى ئاٌلودةبوون هاتونة  نةمانى ئابرو و شةرم: -2
انى ئةوان سفرة بؤية زؤر جار تاوانى قٌيزةوةر شةرم و ئابروو لة جيه

و دزى و كوشنت و كارى سٌيكس لةطةٌل كةسانى نزيكى خؤيان ئةجنام 
يان لةكاتى ئارةزوو ضونة ماددة هؤشبةرةكان هةموو شتٌيك دةدةن 

 .دةكةن هةموو تةنازوليٌٌك دةكةن بؤ بةدةست هٌينانى
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 :زيانةكانى بوارى كؤمةاليةتى

ئةم ذةهرة كوشندةية كةوتة ناو هةر  :زاننانى خيَيَرووخان و هةرةس ه -1
 ....خٌيزانٌيك دوارؤذى وٌيرانى و طريو طرفت و تةالق و بةندخيانة ية 

زؤر جاران كة باوك تووشى ئاٌلودة بوون دٌيت : زانالدانى تاكةكانى خيَ -2
كار و ثيشة و ذن و مناٌلةكانى ئيهمال دةكات واز لة ثةروةردة و مةسرةف 

ئةو كاتة ئافرةتة  بردنيان دَينَيت ، يان تووشى طرتو خانةدٌيت..و بةرٌيوة
و زؤر جار ئةطةر  بةستةزمانةكةى تووشى سواٌلكةرى دةبٌيت يان كاركردن

طةنج و جوان بٌيت لةوانةية تووشى لةش فرؤشى و بةدرةوشتى بكةن و 
منداٌلةكانى لة جيهانٌيكى ونى تاريك دةذين و بة سةرطةردانى و هةموو 

زة خؤشةكانى طوٌيضكةيان دةبٌيتة قسةو قسةٌلؤكى خةلك لةسةر ئاوا
ئةوانيش لةم خٌيزانةكةيان بؤية بة كةسايةتيٌيكى الواز طةورة دةبن و 

 ذيانة تووشى فةشةل و الدان دٌين...

ئةمةش زؤر جار لةبةر ئةوةى ثياوةكة ذيان و مافى  :زؤر بوونى تةالق -3
بونى كٌيشة لة نٌيوان ذن و  ذن و مناٌلةكانى دابني ناكات, يان دروست

مٌيرد بةهؤى ئةو طرفت و زةرةرانةى لة ئاٌلودة بوون تووشى خٌيزان 
 دةبن......
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مال وسامانَيكى زؤر لةم بوارةوة دةروات ، وادةكات  ورى:زيانى ئاب -4
 ،خةلكَيكى تةمبةىل بَيكار زؤربَيت ،داهات وبةرهةمهَينان لةكورتى بدات

ة كوشندةو درَيذخايةنةكان زؤر وة رّيذةى تووشبوو بةنةخؤشيي
بَيت،وةك ضؤن ئةمرؤ ئايدزو ريبا وماددة هؤشبةرةكان،ئابورى زؤر 

 .كةنارى مةرط بردووة والتى جيهانيان،بةرةو

ناضاركردنى بة  :دروستكردنى كيَشة بؤ بةرنامةكانى حكومةت -5
 وسةنتةرى ضاكسازى تايبةت، و بةندخيانة، كردنةوةى نةخؤشخانة،

 .ودجةى باشى دةوَيئةمةش ثسثؤرو ب

لة ئاستى مينبةرة نيَو  دةنطى والت و نةتةوة ناشريين كردنى ناو و -6
... ئَيران ن وكولؤمبياو مةكسيك وهةروةك ئةفغانستا: دةولةتيةكان

 .ضؤن ناوبةد بوونة

 وةك ئايدز، :توشبوون بةنةخؤشى ية سامناك ودريذخايةنةكان -7
نى خوَين و نةخؤشى بةرزبوونةوةى ثةستا وشَيرثةجنةى طةدةو مَيشك،

 نةمانى ئارةزووى خواردن، و نةمانى تواناى سَيكسى، شةكرة ،شَيت بوون،
 .هتد000و تَيكضوونى رةنط و روخسار
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 وازهَينان لة ماددة هؤشبةرةكان ضؤن دةكرَيت :

دةبَيت مامؤستايانى ئايينى رؤلي خؤيان ببينن ومينبةرى مزطةوتةكان  -1
وونةوة لةطةل ئةم سةرةتانةى سةردةم بكةنة سةنطةرى رووبةرووب

 .بةحيكمةت وكارامةيى دوور لة هاوارو تورةيي

سزاى ئةو كةسانةى بازرطانى دةبَيت ثةرلةمان ياسايةكى توند دابنَيت بؤ  -2
وسنورةكان توندبن و بازطةكان رؤىل  ثَيوةدةكةن وبالوى دةكةنةوة،

 . خؤيان ببينن

والتيان لة زيانةكانى هوشيار راطةياندن رؤلَيكى ضاالك ثيادة بكات وها -3
 .بكاتةوة بة دميانة وميزطةرد لةطةل ثسثؤرانى هةموو بوارةكان

شةدان بة توانا جةستةيي و هزرى كردنةوةى سةنتةرى جؤراو جؤربؤ طة -4
ئارةزوةكانى طةجنان ورةخساندنى بوارى كاركردن وضاودَيريان بة 

 .تايبةتى لة قؤناغى هةرزةكارى

قوتاخبانةكان وثرؤطرامةكانى خوَيندن هؤشيارى وةزارةتى ثةروةردة لة  -5
  0طوجناو بالو بكاتةوة



 

 

 تیدنی مرۆڤایه ناوبر ێكی تر بۆ له كچه  كان  رهبهۆش ه مادده 33

 ئةوانةى ماددة هؤشبةرةكان بةكار دَينن دوو جؤرن:

( ئةوة ضارةسةرى ئاسانة بةئامؤذطارى وترساندن متعاطيرهَينةر )بةكا -1
 .وجياكردنةوةى لةبرادةرى خراث دةكرَيت

نةى تايبةتيان بؤ ئالوودة بوو)مدمن( ئةوة دةبَيت حكومةت نةخؤشخا -2
هةروةها  دكتؤرى ثسثؤرى ئةم بوارةبن، بكاتةوة ،لة ذَير ضاودَيرى

وتويذةرى كؤمةاليةتى دةبَيت مامؤستايانى ئايينى ودةرونناسان 
هتد بة دارشتنى بةرنامةيةكى ضاكسازى سةردانيان 000وياساناسان و

نةوة بكةن ورَينمايى وئامؤذطارى ثَيويستيان بدةنَي و ورةيان بةرزبكة
 .بؤ وازهَينان و ضاك بوونةوة

وةك  كؤمةلطا رؤشةنبري بكرَيت كة كةسي بةكار هَينةر يان ئالودة بوو، -3
ت وبةزةييان ثَيي بَيتةوة كةثَيويستى بة نةخؤش تةماشا بكرَي

ضارةسةرى هةية ،نةك وةك تاوانبارَيك دةبَيت لةناو بربَيت بؤ ئةوةى 
ةدةزطا بةرثرسةكان لة خَيزانةكانيان شةرم نةكات و نةترسَيت ل

 .ئاطاداركردنةوةيان لة ئةندامى تووش بوو
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حكومةت متمانة بداتة توشبوان وئالوودةبوةكان و خةلك  -4
حكومةت ضارةسةرى ئةوانة نةك ئاماجنى تةنها فرَيدانى  كةكارى

 0ئةوان لة بةندخيانة بَيت وةك ئيستا خةلك تَييطةيشتووة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تیدنی مرۆڤایه ناوبر ێكی تر بۆ له كچه  كان  رهبهۆش ه مادده 35

والتة  رةكان لةبازرطانى كردن بة مادة هؤشبة
 ئيسالميةكان:

 :ئةمةش بؤ دوو هؤى سةرةكى دةطةرَيتةوة 
ن دواكةوتوويى لةبوارى كؤمةاليةتى وبَيكارى وكَيشة ناوةخؤييةكا -1

وقةيرانى سياسي و ئةو شتانةى بامسان كرد لة هؤيةكانى 
بالوبوونةوة و توشبوون هةموو دياردةى بةرضاون لة كؤمةلطا 

 .ئيسالميةكان

لة ئةخالقى  ناشارةزا ى هةندَي كةسى نا موفتى وفتواو بؤضون -2
لة ئةفغانستان هةندَي كةسي ناو قاعيدة  :منونة بؤ  ثيغةمبةر

بفرؤشَيتة والتةكانى دوذمنايةتى ئةوان  ندرَي وفتوايان دا بةوةى بضَي
 دةكةن بؤ قازانج لة بوارى ئابورى و دروستكردنى ئاذاوة لةو والتانة،

ضونكة ئةطةر خودا شتَيكى حةرام  ،ةتةئةمةش ثَيضةوانةى شةريع
  كرد ثارةكةشى حةرام كردووة وةك لة فةرموودةى ثَيغةمبةر

 .(هااذا حرم اهلل شيئا حرم مثن): هاتووة

بؤية رؤذَيك طوتيانة )عومةر موختار( ئيتاليةكان ذن و مندال دةكوذن بؤ 
ين خؤ ئَيمةش لةطةليان وانةكةين لةوةالم طوتى نةخَير ئَيمة ئةوة ناكة



 
 كان  رهبهۆش ه مادده 36

 

 تیدنی مرۆڤایه ناوبر ێكی تر بۆ له كچه 
 

قودوة  ئيتاليةكان قودوة ثَيشةنطى ئَيمة نينة بةلكو ثَيغةمبةر 
 .ثَيشةنطى ئَيمةية
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 جطةرة ماددةى هؤشبةر ى تَيداية:

بةهَيزترين ماددةى كيميايي لةجطةرةو توتن  كاريطةرترين و لة راستى
 لةماوةى حةوت ضركة دةطاتة كة ذةهرَيكى كوشندةية هةبَيت نيكؤتينة،

زانستى نوَي سةملاندوويةتى كة خوطرتن بة نيكؤتني  مَيشك،
ئةوةى  زؤربةهيزترة لة خوطرتن بة مادة هؤشبةرةكان، ئةمةش بةهؤي

ؤىل مَيشك دةكات و ثاشان هةردةم داواى كةنيكؤتني زؤر خَيرا كؤنرت
زياتر دةكات، بةطوَيرةى دياردةى ئالوودةبوون بة جطةرةو كاريطةرى 

ك و طشت جةستةى مرؤظ بةلَي لة ماددة خراثي لة سةر مَيش
ثَيناسةى هؤشبةرةكانى لةسةر دةطوجنَي لةزؤربةى  هؤشبةرةكانة و

 .اليةنةكانى
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 :كؤتايي وتةى

 نةخؤشى، الدان لةرَيطاى خودا، دؤران، تة مردن،وا: مادة هؤشبةرةكان
، خيزان ئةم رةفتارة لةطةل كؤمةلطا، الدان لةرَيطاى ئاسايي بة جؤرَيك

 وة ئومَيدةوارم بةزييان بةخؤيان، بةختةوةرى هةرطيز نةطوجناوة، يان،ذ
ئةطةر  .مندالة ضاوطةشةكانيان بَيتةوة خَيزانةكةيان، دايك و باوكيان،
يان خؤشى وضَيذ  ؤرة لة كَيشةكانى ذيان دوور كةونةوة،دةيانةوَي بةجم

بةدةست بَينن با بزانن ئةوانةلة جياتى دةرمان ذةهرو خوَي 
وةطةرانةوةو  ،ةسةربرينةكان وبةدةسيت خؤيان خؤيان دةكوذندةخةن

لةدةرطاى خودا تاقة رَيطاية بؤ سةركةوتن و سةرفرازى  تؤبةكردن 
 ...هةردوو ذيان 

بةم ثوختة كوتايي بةم ناميلكة ديَنني ضونكة ئةم  خؤشةويستان    
م ئوميَدةوارم بة باسانة لةهةر بواريَك تويَذينةوةيةكى تايبةتى دةويَ،

 ناميلكةية خزمةتيَكمان ثيَشكةش كردبيَت
 ( وآخر دعوان أن اْلمدّلَِل رب العاملني)

 حممود حممد جميد
سثؤرى عةرةبى سةرثةرشتيارى ث-اَلَلةوتارخوَينى مزطةوتى كؤمةلطاى طة

 لة ثةروةردةى سؤران
(1-6-2010) 
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