لە باڵو کراوەکانى ماڵپەڕى بەهەشت
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وةلَامى ( )50ثرسيارى مالَثةرِى بةهةشت تايبةت بة ذيانى ذن و ميَردايةتى
كة لة اليةن ئةم مامؤستا بةرِيَزانةوة وةلَام دراوةتةوة :
-1
-2
-3
-4
-5

مامؤستا عبد اللطيف
مامؤستا عبدالكريم
مامؤستا خليل أمحد
مامؤستا عدنان بارام
مامؤستا حممد عبدالرمحن
كؤكردنةوةى
جليل إبراهيم على
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ماڵپەڕێكی ئیسالمى زانستی پەروەردەیی یە و لەپێناو باڵوکردنەوەى ئەو ئیسالمەیە کە سەلەفى
صاڵح  -پێغەمبەرى خوا (صلى الله علیه وسلم) و هاوەاڵنى (رضي الله عنهم) لەسەرى بوون -
وە سەر بە هیچ گروپ و الیەنێکى حیزبى نیە.

ماڵپەری بەهەشت
ئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆى:
 .1شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،
ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و
سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.
 .2پاک کردنەوەى بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان ،لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و
تاوان.
 .3پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان.
 .4وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و
هەڵبەسرتاوەکان.
 .5پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و
نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب.
ئامانجمان:
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت
لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو
شتانەی كە نامۆن بە ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و
نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و
گەشەی كۆمەاڵیەتی.
خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت  ،وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان
وچاک بەو شێوەیەیی کەخۆت لێی ڕازیت.
ستافى ماڵپەڕى بەهەشت

وةلَامى رِاست و دروست بؤ ذن و ميَردى خواثةرست ................................................


 -1ئامؤذطاري بةريزتان بؤ ئةو كورانة ضي ية كةدةيانةويت خيزان ثيك بهينن ؟
بسم هللا الرمحن الرحيم
سوثاس و ستايش بؤ خواي طةورة وة درودو سلاو لة سةر طياني ثيغةمبةري
خوا وة لةسةر خيزان و كةس وكاري ئيماندارو هاوةلان و شوين كةوتواني تا رؤذي
دوايي.
وةلَام :
ئامؤذطارميان بؤ ئةوطةجنانةي كةدةيانةويت خيزان ثيك بهينن كة ئةو
فةرموودةيةي ثيغةمبةري خوا – صلي هللا عليه وعلى آله وسلم  -جي بةجي بكةن
كة فةرموويةتي":تنكح املرأة ألربع :ملاهلا و حلسبها و جلماهلا و لدينها ،فاظفر بذات
الدين تربت يداك "

رواه البخاري

ئةو ئافرةتةي كة دةخوازري لةبةر ضوار شت دةخوازري،لةبةر مالةكةي  ،يان

لةبنةمالةيةكي ريك وثيك بيت  ،يان لةبةر جوانيةكةي ئةوكةسةي كةدةخيوازيت
ثيويسيت بةوة نةبيت كةخةمي جيطةي نيشتةجيبوون و ضةند خةميكي تري بؤ
خبؤي ،دوايي هةموويان طوماني تيدا ني ية باشرت بيت بؤ مرؤظ هةلبذاردني
دينةكةي لةهةموو شت باشرتيكة ،ئةي ئةطةر دينةكةي هةبوو خاوةني
جوانيةكةش بوو و ماليشي هةبيت يان لةبنةمالةيةكي ريك وثيكيش بيت ئةوة
طوماني تيدا ني ية ضاكرتيكة،ئةطةر ئةم سي يانةي تيدانةبوو بةس دينةكةي
1
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تيدابوو ،لةبةرئةوةي خاوةني دين و ئةخالقة ئةوة لةثيش هةموو شتيكةوةية،
ئةطةر لةبةر جواني يةكةي بيت دلنياين لةوةي جواني يةكةي تاوةكو سةر ني ية
و ثري دةبيت يان سوتان و مندال بوون ئةمانة هةمووي كاريطةري تةواوي هةية،
لةسةر جواني ئافرةت وةماليش تاوةكو سةرنابيت ضةندةها خةلك هةبووة
خاوةني مال بووة ثاشان خواي طةورة وميهرةبان لي ي وةرطرتؤتةوة ،بنةمالةش
سوودي ني ية بؤ مرؤظةكان ئةطةر خؤي باش نةبيت ضونكة ثيغةمبةري خوا –
صلي هللا عليه وعلي آله وسلم – دةفةرمويت " :من بطأ به عمله مل يسرع به نسبه "
ئةوةي كةوا كردةوةي باشي نةبيت نةسةب هيض سووديكي ثي ناطةيةنيت ،ئةطةر
كض و كوري ثيغةمبةريش بيت ئةطةر خؤي خاوةن دين وئةخالق نةبيت ئةوة هيض
سوديكي ثي ناطةيةنيت بؤية ثيغةمبةري خوا هؤشداري داوةتة سةرثةرشتياراني
كضان وفةرموويةتي – صلي هللا عله وعلى آله وسلم  " :-إذا أاتكم من ترضون دينه و
خلقه فزوجوه ،إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض "
ماجه()1967

رواه الرتمذي()1084وابن

واتة :هةركاتيك كوريكي طةجني باوةردار و خاوةن رةوشت

هاتةداخوازي كضةكةتان رازي بن ريطري لي مةكةن ئةطةرنا خراثةو خراثةكاري
بلاودةبيتةوة.
نةسةب هيض رؤليك نابينيت و هيض سوديكت ثي ناطةيةنيت ،لةوانة كورةكةي
ثيغةمبةر نوح – علية السالم – وةباوكي ثيغةمبةر ئيرباهيم – علية السالم – ضي
سوديكي ثي طةياندن ؟ كةواتة بووني نةسةبيش شتيك ني ية كة مرؤظي موسلمان
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ثشيت ثي ببةسيت ،بةلام ئةطةر لةبنةمالةيةكي باش بيت و ئةميش خؤي باش
بيت ئةوة زؤر ضاكة ،بةلام ئةطةر لةبنةمالةيةكي ضاك بيت و دايك باوك وبراو خزم
وكةس هةمووي باش بيت ئةم خؤي خراث بيت ئةوة هيض سووديكي ثي
ناطةيةنيت ،وة كةس بائةم شتةنةكات بةثيوةر بؤضاكيةتي و خراثيةتي ،ئةم
باوكي خراث بووة نامةويت باوكي خراثة ؟! ئةطةر باوباثرياني صالح بوون
ئةميش صالح بوو ئةوة دينةكة لةثيش هةموو شتيكةوةية ،ضونكة ئةطةر دين
وئةخالقي هةبوو وة خاوةني جواني بوو ئةوة جواني يةكةي بؤميردةكةيةتي وة
ئةطةر مالي خؤي هةبيت لةريطةي شةرعي دا خةرجي دةكات كةواتة ئامؤذطارميان
بؤ طةجنان ئةوةية كةئةوةي دةيةويت خيزان ثيك بهينيت با ئافرةتيك بكات
بةهاوذيين ذياني كةخاوةن دينيكي صحيح بيت وة خاوةني عيبادةتيكي رازاوة
بةسونةت و خورةوشتيكي بةرز ضونكة ثيغةمبةري خوا صلي هللا عله وعلى آله
وسلم فةرموويةتي":الدنيا متاع،وخري متاعها املرأة

الصاحلة"رواه مسلم()2668

واتة:دونيا خؤشي ية وة باشرتين خؤشي برييت ية لةئافرةتيكي ضاك(لةخواترس
ورةوشت جوان).
وةثيغةمبةري خوا صلي هللا عله وعلى آله وسلم فةرموويةتي(:الدنيا متاع وليس من
متاع الدنيا شي ء أفضل من املرأة

الصاحلة)رواه ابن ماجه(.)1845
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واتة :دونيا خؤشي ية وة هيض خؤشييةك نيية باش تربيت لةئافرةتيكي
ضاك(لةخواترس ورةوشت جوان).
ات والطَّيِب ِ
ِ
ِ
اْلبِيثَ ِ ِ
ني َوالطَّيِبُو َن
ني َو خ
ات للطَّيِبِ َ
اْلَبِيثُو َن ل خل َخبِيثَ َ َ ُ
ات ل خل َخبِيث َ
فةرموويةتي [ :خَ ُ
ِ ِ
ك ِريٌ] النور(.)26
ك ُم َََّبءُو َن ِِمَّا يَ ُقولُو َن ََلُخم َم خغ ِفَرةٌ َوِرخز ٌق َ
للطَّيِبَات أُولَئِ َ
وة هةروةها ئةوئافرةتانة ئافرةتيكي حيزبي نةبيت ،ئةطةر ئافرةتةكة حيزبي بيت
ئةوة هيض سوديكي لي نابينيت ،لةبةرئةوةي ئةوئافرةتانةي كةوا حيزبني
حزبةكانيان فةرمانيان ثي دةكات نةك ميردةكانيان ،زؤريشيان ئافرةت
بةكاردةهينن بؤبانطةشةي حزبايةتي ،ضونكة كض دةدةنة كةسيك بؤئةوةي بةهؤي
ئةو ئافرةتةوة ئةميش رابكيشنة ناوحزبةكةيانةوة ،ئةطةر هاتوو هةردووكيان
ضوونة ناو حزبيكةوة ثاشان وازي هينا كيشةي بؤ دروست دةكةن ،يان ثي ي
تةلاق دةدةن ئةطةر نةطاتة ئةو رادةيةش نارةحةتي بؤ دروست دةكةن،بيطومان
ثياو يان ئافرةت سةر بةهةر حيزبيك بيت ئةوان فةرمان كردن وقةدةغةكردنيان
هةية ،ئةبيت طوي رايةلي ئةوان بكات ئةوة طةورةترين موصيبةتة كةكةوتؤتة
ناومالةكانةوة ،تياياندا هةية كورة طةورةكة لةم حيزبةية و كضة ناوةجني يةكة
لةم حيزبةيةو باوك ودايك هةريةكةو لةحيزبيكة هةمووشيان دذي يةكن،ئةوةش
طةورةترين موصيبةتة كة رووبةروي خةلك بؤتةوة وة هةروةها ئةو ئافرةتانة
خبوازن كة بتوانيت حةقي ميردةكةي جي بةجي بكات و حةقي مندال و ميوان
جي بةجي بكات ،ئافرةت ئةطةر بيةويت بضيتة دةرةوة وةكو خويندن يان دةوام
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بكات ئةبيت ئةو شوينة شوينيك تيكةل نةبيت،وة هةروةها ئةو ميردة رازي بيت
بة رؤيشتين بؤ ئةو شوينة ئةطةر تواني حةقي ميرد ومال و مندال جي بةجي بكات
و ميردةكةشي رازي بوو مؤلةتي بدات ئةوة دروستةئةطةر ئةوشوينة تايبةت بيت
بة ئافرةتةوة شةريعةت ريطةي ثيداوة و دروستة كة ئيمة وةكو موسلمانيك ثيمان
دروستة مامؤستاي ئافرةت و دكتؤري ئافرةت هةبيت يان دكتؤرةي ئافرةت
هةبيت يان ئةندازيار لةطةل ئةوةي ثيويستمان بةئةندازيار ني ية وةكو كض بةلام
بووني مامؤستاي ئافرةت وكتؤري ئافرةت لة ثيويسيت يةكانة،هةر كةسيك لةئيمة
خيزاني يان خوشكي يان دايكي نةخؤش بيت دةضيت بؤالي دكتؤري ئافرةت
كةواتة واجبة هةبيت ،بؤئةوةي ئافرةت بضيتة الي ئافرةت و ثياويش بضيتة الي
ثياو ،كاتيك دروست ني ية ئافرةت بضيتة الي دكتؤري ثياو كةوا دكتؤري ئافرةت
هةبيت ،دكتؤرةكةش بة خويندن ثةيدا دةبيت ،وةثاشان شويين تايبةتي خؤيان
هةية ،ئيسالم ريطر ني ية بةهيض شيوةيةك بةلام شويين طوجناوي بؤ خؤي
هةبيت ،ئةطةر ميردةكة داواي لي كرد دةوام نةكات ئةوكات دةتوانيت لةكاتي
خوازبيين بةمةرجي بطريت ،ئةوكات بليني من مارةي دةكةم بةومةرجةي كةدةوام
نةكات ،ئةطةر ئافرةتةكة رازي بوو بةمةرجةكة نابيت دةوام بكات لةبةرئةو
فةرموويةتي :
( املسلمون علي شروطهم ) مرؤظي موسلمان واجبة لةسةريان بةثي ي مةرجةكاني
خؤيان كردةوة بكةن لةطةل يةكرتي دا ،وةئةطةر ئافرةتةكة دةوام كردنةكةي
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بةمةرج دانا و لةرؤذدا ميردةكةي ريطري لي نةكات و ئةطةر ثياوةكة قبولي ئةوة
نابيت ريطري لي بكات ضونكة ثةميانت ثي داوة كةريطري لي ناكةيت لةدةوام
كردن ئةطةر ريطري لي بكات طوناهبار دةبيت.
وة ئامؤذطاريشمان بؤ خوشكان ئةوةية كة طويرايةلي ميردةكانيان بكةن لةضوار
ضيوةي شةرعدا تاوةكو بضنة ذير سيبةري ئةو فةرموودةيةي كة ثيغةمبةري خوا
– صلي هللا عليه وعلى أله وسلم – فةرموويةتي " :فإذا صلى املراة مخسها و صامت
شهرها و أُحصن فرجها و أطاعت زوجها قيل هلا ادخل اجلنة من أي أبواب اجلنة
شئت "

صحيح الرتغيب و الرتهيب(.)1931

واتة :هةرئافرةتيك ثينج نويذةكةي كرد و مانطي رةمةزان بة رؤذوو بوو داويين
ثاراست و طويرايةلي ميردةكةي كرد لة ضوار ضيوةي شةرعدا لة رؤذي قيامةتدا
ثيي دةوتريت برؤ ذوورةوة بؤ بةهةشت لةهةردةرطايةك لة دةرطاي بةهةشت كة
ثيت خؤشة.
(مامؤستا عبدالكريم حممد قادر)
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 -2من خؤشحالم ودةستخؤشيتان لي دةكةم ئايا ئةطةر كةسيك بة هةلة ضووبيتة
الى خيزانى لة كؤمةوة ثاشان ثةشيمان بيت ئايا ضى بكات خواى طةورة ليى خؤش
دةبيت وة ئايا تةلاقى دةكةويت؟
وةلَام  :خواى طةورة هةموو اليةكمان خؤشحال بكات ئيمةش هيواى سةركةوتن
بؤ تؤ لة خواى طةورة دةخوازين .
ضوونة الى خيزان لة كؤمةوة تاوانيكى طةورةية و بة كوفرى بضووك دانراوة وة ك
ثغةمبةرى خوا صلى اهلل علية وسلم دةفةرموي ( :من اتى حائظا أو امراة يف دبرها
فقد كفر مبا أنزل على حممد) كةفةرموودةيةكى صحيحة جاثيويستة مرؤظى موسلمان
خؤى بثاريزيت وةزال بيت بةسةر ئارةزووةكانيدا و سنورى خواى طةورة
ث أمرُك ُم اّللُ إن اّلل ]
وهن من حي ُ
نةشكينيت خواى طةورة دةفةرمويت  [ :فأتُ ُ

( )222سورة البقرة

واتة  :بضنة الى خيزانةكانتان لةو جيطايةى فةرمانتان ثي كراوة  .جا ئةطةر
كةسيك ئةو كارةى كرد نةيزانى ئةوة كؤمة و جيطاى ديارى كراوى شةرعى نيية
بةشكو خواى طةورة ليى خؤش بيت ضونكة هةلة كردن قةلةمى لةسةر هةلطرياوة
وةك ثيغةمبةرى خوا صلى اهلل علية وسلم فةرموويةتى ( :ان هللا جتاوز عن أميت
اْلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)

رواه ابن ماجه و صححه األلباين .

واتة  :خواى طةورة ليخؤشبووة لة ئوممةتى من لة هةلة كردن بي ئةنقةست و
لةبري ضوو و زؤر لي كردن .
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وة سةبارةت بةوةى كة تةلاقى بكةويت هيض شتيكى لةسةر نةهاتوة وتةلاقى
ناكةويت.
(مامؤستا خليل أمحد)

 3و  -4حوكمي كةسيك كة نويذ ناكات و غوسل ناكات :
ثرسيارى يةكةم :من دوو مانطة شووم كردووة ثياوةكةم نويذ ناكات و ثاش
جووتبوونيش غوسل دةرناكات :ئايا حوكمي غوسل دةرنةكردنةكةي ضى ية ؟
وة داواتان لـآدةكةم يارمةتيم بدةن ضؤن واي لـآبكةم نويذ بكات ؟ هيض
طرفتيكمان نى ية تةنها ئةوة نةبيت كة ميردةكةم نويذ ناكات زؤريش ثيي دةليم .
ثرسياري دووةم  :ئةطةر لة ثاش جووتبوون يةكسةر غوسل دةرنةكةي واتة دواي
خبةي بة مةرجآ كارنةكاتة سةر نويذةكانت ئايا طوناهة ؟
وةلَام :
 1ـ بةراسيت شووكردن بة كةسيك كةوا نة نويذ بكات و نة غوسلي ثاش
جووت بوون دةربكات تاوان و هةلةيةكي زؤر طةور و سامناكة  ،ضونكة ئةطةر ئةو
ميردة باوةري بة فةرزييت نويذ كردن و غوسل دةركردن نةبيت ئةوا كةسيكي كافر
و بآباوةرة و بة هيض جؤريك دروست نىية بؤ ئافرةتيكي موسلمان شووي ثيبكات
8
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و لة طةليدا مبينيتةوة  ،وة ئةطةر باوةري بة نويذ كردن و غوسل كردن هةبيت
بةآلم لة بةر كةم تةرخةمي و تةمبةلي ئةجناميان نةدات ئةوا ئةو كةسة كةسيكي
فاسق و تاوان بار و الرآ بووة ثيويستة لة سةري تةوبة بكات و بة زووترين كات
ثةشيمان ببيتةوة و بطةريتةوة بؤ الي خواي طةورة  ،وة ثيويستيشة لة سةر
خيزانةكةي كةوا يةكةجمار نةسيحةت و ئامؤذطاري بكات و داواي ليبكات كةوا
دواي جووت بوون خؤي بشوات و خؤي ثاك بكاتةوة و ئةجنا نويذةكان بة جواني
و بةردةوامي ئةجنام بدات جا ئةطةر نةطةرايةوة ئةوا دةبيت بؤ ماوةيةك ئةو
ئافرةتة خؤي بطريتةوة لة جيبةجيكردني ماف و حةقةكاني ئةو ميردة و خؤي
نةدات بة دةستةوة بؤ جووت بوون لة طةليدا تاوةكو وةعد و ثةمياني نةداتي كةوا
تةوبة بكات و واز بينيت لة تةمبةلي و كةمرتخةمي بةوةي كة لة ثاش نيعمةتي
جووت بوون خؤي بشوات و ئةجنا نويذةكاني ئةجنام بدات  ،ئةطةر ئةمةش
سوودي نةبوو ئةوا دةبيت ئةوا ئافرةتة بطةريتةوة بؤ مالي باوكي و نابيت لة طةأل
ئةو ثياوةدا مبينيتةوة و دةبيت ماوةيةك مؤلةتي بدات بؤ تةوبة كردن و طةرانةوة
بؤ الي خوا  ،جا ئةطةر ثياوةكة هةر بةردةوام بوو لة سةر نةكردني خؤشؤردن و
نويذ نةكردن ئةوا نابيت ئةو ئافرةتة بطةريتةوة بؤ الي ئةو ثياوة نويذ نةكةرة ،
ضونكة بة راسيت ئةطةر ثياو دواي ئامؤذطاري و نةسيحةت  ..ئةجنا دواي
خؤطرتنةوةي خيزان لة جيبةجيكردني مافةكاني و خؤنةدان بةدةستةوةي بؤ
جووت بوون لة طةليدا  ..ئةجنا دواي مؤلةت ثيداني بؤ تةوبة كردن هةر سوور بوو
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لة سةر خؤنةشؤردن و نويذ نةكردن و ملنةدان بؤ فةرمانةكاني خواي طةورة ئةوا
بةراسيت ئةو ثياوة ثيدةضيت هةر باوةري بة خؤشؤردن و نويذكردن نةبيت نةك
لة بةر تةمبةلي و كةمتةرخةمي ئةجناميان نادات ئةطينا هةموو ئةو هةنطاوانةي
خيزانةكةي دةبيت طاريطةري بكاتة سةري و دلي رابضةلةكينيت و هؤش بكاتةوة و
توبة بكات و بطةريتةوة بؤ الي خواي طةورة ..
ئةمةش لة بةر ئةوةية كة نويذ كردن يةكيكة لة كؤلةكةكاني ئاين و نيشانةي
جياكردنةوةي مرؤظي ئيماندارة لة مرؤظي بآئيمان وكافر :
ثيغةمبةري خوا ( )فةرموويةتي  " :العه ُد الذي ب ي ن نا وب ي ن ُه ُم الصالةُ فمن

ت ركها ف قد كفر"

(صحيح ال جامع الصغري رقم . ))4143( :

واتة  :بةليين نيوان ئيمةي موسلمان و بآباوةرةكان بريتىية لة نويذ جا
هةركةسي وازي ليبينيت ئةوا كوفري كردووة .
جا ئةطةر ثياويك دواي جووت بووني لة طةأل خيزانيدا خؤي نةشوات و
نويذةكاني ئةجنام نةدات ئايا ئةو ثياوة ض جياوازيةكي هةية لة طةأل ثياويكي كافر
و بآباوةردا كة ئةويش خؤي ناشوات و نويذ نةكات ؟!!
هةروةها خواي طةورة لة قورئاندا فةرموويةتي  :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮦ ﮊ
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واتة  :جا ئةطةر تةوبة بكةن و نويذ بكةن و زةكات بدةن ئةوا ئةوانة براتانن
لة ئايندا .
كةواتة ئةطةر تةوبة نةكات و نويذ نةكات ئةوا بة براي ديين و موسلماني
راست و دروست حيساب ناكريت بؤية برادةرييت و هاوةلييت و هاوسةرييت و
خيزاندارييت لة طةأل كةسي وادا ناكريت  ،بةلكو دبيت دووري ليبطريت تاوةكو
تةوبة دةكات و نويذةكاني دةكات لة ثاش خؤشؤردن .
جا لة بةر ئةمةية لة كاتي مارةبريندا ثرسيار لة هةردوو ال (كور و كض)
دةكريت ئايا نويذ دةكةن يان نا ؟ ضونكة ئةطةر يةكيكيان نويذ نةكات ئةوا نابيت
ئةو كضة مارة بكريت لةو كورة تاوةكو تةوبة نةكات و نويذةكاني ئةجنام نةدات .
وة ئةطةر كضةكة مارة كرا لة كورةكة بةو مةرجةي كةوا نويذ دةكات يان بةو
مةرجةي كةوا نويذ بكات ئةطةر لة ثيش مارةبرينةكة نويذي نةكردبيت ئةوا بةم
مةرجة ئةو ئافرةتة حةآلأل دةبيت بؤ ئةو ثياوة  ..ئةطينا ئةطةر ثياوةكة يان
ئافرةتةكة نويذي نةكرد ئةوا حةآلأل نىية بؤيان ثيكةوة جووت بنب بة بةلطةي ئةم
فةرموودةية :
ِ
ِ
استَ خحلَخلتُ خم بِِه
ثيغةمبةري خوا ( )فةرموويةتي (( :أَ َحق الش ُروط أَ خن تُوفُوا بِه َما خ

وج))
الخ ُف ُر َ

[صحيح البخاري رقم . ])2721( :
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واتة  :حةقرتين و شايستةتريين ئةو مةرجانةي كةوا وةفاداربن لة ئاستيدا
ئةوةية كة داميين ئافرةتيكي ثآ حةآلأل دةبيت بؤتان
جا طرنطرتين و ئاشكراتريين مةرجةكاني مارة كردني كضيكي موسلمان لة
كوريكي موسلمان و حةآلأل بوونيان بؤ يةكرتي ئةوةية كة نويذ بكةن  ،بؤية ئةطةر
يةكيكيان نويذي نةكرد ض ثياوةكة بيت يان ئافرةتةكة ياخود ئةطةر هةردووكيان
نويذيان نةكردن ئةوا حةآلأل نىية بؤيان لة طةأل يةكرتدا جووت بنب و كؤببنةوة ،
ضونكة مةرجي حةآلأل بووني دامين و عةورةتي ئافرةتةكة بؤ ئةو ثياوة ـ كة نويذ
كردنة ـ مةوجود نىية ! كةواتة حةآلأل نني بؤ يةكرتي  ،خواش زاناترة .
 2ـ دوا خستين خؤشؤردن (غوسل كردن) لة ثاش لةشطران بوون (جووت
بوون) حةرام نى ية بة مةرجيك كاريطةري نةبيت بؤ سةر ئةجنامداني نويذةكان لة
كاتي خؤياندا  ،جا ئةطةر كاتي نويذيك لة نويذة فةرزةكان هات و تؤش لةشت
طران بوويت ئةوا دةبيت (فةرزة) خؤت بشؤيت بؤ ئةوةي بتوانيت نويذةكةت لة
كاتي خؤيدا ئةجنامبدةيت .
بةآلم لة طةأل ئةوةشدا كة دوا خستين (غوسل كردن) لة ثاش (جووتبوون)
حةرام نىية ـ بة مةرجيك كاريطةري نةبيت بؤ سةر ئةجنامداني نويذةكان لة كاتي
خؤياندا ـ ئةوا باش نىية دوا خبريت بةلكو باشرت واية و سوننةتة موسلمان زوو
خؤي بشوات و غوسل بكات بؤ ئةوةي لةشي ثاك بيت  ،ضونكة موسلمان
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ثيويسيت بة زيكر كردني خواي طةورة و خواردن و خواردنةوة و خةوتن هةية ،
ئةم كارةنةش باش نىية (مةكروهة) بة لةشطرانىيةوة ئةجنام بدرين ..
بةلطة بؤ ئةم وتانة :
 1ـ بةلطةي ئةوةي كة دوا خستين (غوسل كردن) لة ثاش (جووتبوون)
حةرام نىية :
ِ
اَّللِ ( )يُ خد ِرُكهُ الخ َف خج ُر ِيف
ان َر ُس ُ
ول َّ
ت (( :قَ خد َك َ
َع خن َعائ َشةَ َزخو َج النَِّ ِب ( )قَالَ خ
ِ
ان وهو جنُ ِ
وم)) [متفق عليه واللفظ ل مسلم] .
َرَم َ
صُ
ب م خن َغ خِري ُحلُم فَيَ خغتَس ُل َويَ ُ
ض َ ََُ ُ ٌ
واتة  :ثيغةمبةري خوا ( )كاتي دةركةوتين فةجري (كاتي نويذ بةياني)ي
ثيدةطةيشت لة رةمةزاندا هيشتا ئةو لةشطران بوو بة بآ خةوبينني (واتة لةشطران
بوونةكةي بة هؤي خةو بينينةوة نةبووة بةلكو بة هؤي ضونة الي خيزانةوة بووة
وةك لة فةرموودةي دوومدا هاتووة) ئةجنا غوسلي دةكرد و رؤذووي دةطرت .
ول
وة لة ريوايةتيكي تردا عائيشة خواي لي رازي بيت فةرموويةتي (( :أَ َّن َر ُس َ
َِّ
ِ
ان ي خد ِرُكه الخ َفجر وهو جنُ ِ ِ ِ
وم)) [متفق عليه واللفظ
صُ
ب م خن أَ خهله ُُ ،ثَّ يَ خغتَس ُل َويَ ُ
اَّلل (َ )ك َ ُ ُ خ ُ َ ُ َ ُ ٌ

للبخاري] .

واتة  :ثيغةمبةري خوا ( )كاتي دةركةوتين فةجري ثيدةطةيشت هيشتا ئةو
لةشطران بوو بة هؤي ضونة الي خيزانيةوة ئةجنا غوسلي دةكرد و رؤذووي دةطرت
.
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َماء))

ول َِّ
ِ
س
ان َر ُس ُ
تَ :
((ك َ
ب ِم خن َغ خِري أَ خن ََيَ َّ
َو َع خن َعائ َشةَ ( )قَالَ خ
اَّلل ( )يَنَ ُام َوُه َو ُجنُ ٌ
[صحيح أيب داود رقم . ])2139( :

واتة  :ثيغةمبةري خوا ( )دةخةوت بة لةشطرانىيةوة بة بآ ئةوةي ئاو ليي
بدات (واتة بة بآ دةست نويذ و خؤشؤردن) .
لةم فةرموودةيةدا ئةوةمان دةست دةكةويت كةوا ثيغةمبةري خوا ( )لة
ثاش ضونة الي خيزاني غوسلي دوا خستووة تا كاتي نويذ بةياني هاتووة ئةجنا بؤ
نويذي بةياني خؤي شوشتووة (غوسلي كردووة) .
 2ـ بةآلم دوا خشتين خؤشؤردن (غوسل كردن) لة ثاش لةشطران بوون بؤ
ماوةيةكي زؤر و بة بةردةوامي كاريكي نابةجآ و باش نىية بة بةلطةي ئةم
فةرموودةية :
ب
ثيغةمبةري خوا ( )فةرموويةتي (( :ثَالَثَةٌ الَ تَ خقَرُُبُُم الخ َمالَئِ َكةُ  :خ
اْلُنُ ُ
ان والخمتَض ِمخ ِِب خْلَلُ ِ
وق)) [سلسلة األحاديث الصحيحة رقم . ])1804( :
َو َّ
الس خكَر ُ َ ُ َ ُ
واتة  :سآكةس هةن فريشتةكان نزيكيان نابنةوة  :لةشطران و سةرخؤش و
ئةو كةسةي كة خؤي طرتووة لة بؤني زةعفةران .
شيخ ئةلباني رةمحةتي خواي ليبيت لة شةرحي ئةم فةرموودةيةدا
فةرموويةتي ( :وال جنب معروف  ،وهو الذي جيب عليه الغسل ِبل جماع وخبروج املاء
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الدافق  ،ولعل املراد به هنا الذي يرتك االغتسال من ال جنابة عادة فيكون أكثر أوقاته جنبا
 ،وهذا يدل على قلة دينه وخبث

ِبطنه) [سلسلة األحاديث . ])417 / 4( :

واتة  :لةشطران زانراوة بريتىية لةو كةسةي كة ثيويستة (واجبة) لة سةري
غوسل بكات دواي جووت بوون و دةرضوني ئاو هةلقوآلو ليةوة  ،وة لةوانةية لةم
فةرموودةيةدا مةبةسيت ئةو كةسة بيت كة واز دينيت لة غوسل كردني لةشطراني
وةك ثيشة و عادةت و زؤربةي كاتةكاني لةشطرانة  ،وة ئةمةش بةلطةية لة سةر
كةم ديين و ثيسييت ناخي ئةو كةسة .
منيش دةليم  :ئايا ئةطةر كةسيك زؤربةي كاتةكاني لةشطران بيت و ئةمةش
بةلطة بيت لة سةر كةم ديين و ثيسييت ناخي ! ئةي ئايا ئةطةر كةسيك بةردةوام
بة لةشطراني مبينيتةوة و غوسل دةرنةكات ئايا ئةم كةسة بآ دين و ثيس نىية
؟!!!
[بؤ زانياريت  :شيخ ئةلباني رةمحةتي خواي ليبيت هةر لة شةرحي ئةم
فةرموودةيةدا فةرموويةتي ( :ال خلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغريه
من أنواع الطيب وتغلب عليه احلمرة والصفرة َّ .
وإّنا ن َهى عنه ألنه من طيب النساء)

[سلسلة األحاديث . ])417 / 4( :

واتة  :خةلوق جؤرة بؤنيكي زانراو و طرياوةية لة زةعفةران و جطة لةويش لة
جؤرةكاني تري بؤن دةطرييتةوة و زياتر رةنكي سووري و زةردي بة سةريا زالة ،
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وة لة بةر ئةوة قةدةغةي كردووة لة ثياوان ضونكة بؤنيكي تايبةتة بة
ئافرةتانةوة] .
كةواتة لةم فةرموودةيةشةوة ئةوةمان دةست دةكةويت كةوا زؤر مانةوة بة
لةشطراني و دوا خستين غوسل كردن بؤ ماوةيةكي زؤر و بةردةوام بة بآ عوزر
بةلطةي كةم ديين و ثيسييت ناخي مرؤظة بؤية فريشتةكانيش ليي نزيك نابنةوة و
دووري ليدةطرن .
 3ـ وة ئةطةر كةسيك لة كاتي لةشطرانيدا (ثيش خؤشؤردن) ويسيت خبةويت
يان خواردن خبوات يان دووبارة بضيتةوة الي خيزاني بؤ جووت بوون  :ئةوا
سوننةتة و باشرتة لة ثيشدا دةست نويذ بطريت (هةرضةندة لةشيشي طرانة)
ئةجنا ئةو كارانة ئةجنام بدات بة بةلطةي ئةم فةرموودانةي خوارةوة :
اَّللِ (َ )ك َ ِ
ضأَ
ب تَ َو َّ
َع خن َعائِ َشةَ ( ا) (( :أَ َّن َر ُس َ
ول َّ
ان إ َذا أََر َاد أَ خن يَنَ َام َوُه َو ُجنُ ٌ
وضوءه لِ َّ ِ
ام)) [صحيح مسلم رقم . ])725( :
ُ ُ َُ
لصالَة قَ خب َل أَ خن يَنَ َ
واتة  :ثيغةمبةر ( )ئةطةر بيويستاية خبةويت لة كاتيكدا كة لةشطران
بوواية ئةوا ثيش ئةوةي كة خبةويت دةستنويذي دةطرت وةك ضؤن دةستنويذ
بطريت بؤ نويذ .
ول َِّ
ِ
ِ
ب
ان َر ُس ُ
تَ :
((ك َ
َو َع خن َعائ َشةَ ( ا) قَالَ خ
اَّلل ( )إ َذا أََر َاد أَ خن ََيخ ُك َل َوُه َو ُجنُ ٌ
ضأَ)) [صحيح سنن ابن ماجه رقم . ])591( :
تَ َو َّ
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واتة  :ثيغةمبةري خوا ( )ئةطةر بيويستاية خواردنيك خبوات لة كاتيكدا كة
لةش طران بوواية ئةوا دةستنويذي دةطرت .
ول َِّ
ِ
اَّلل ( )إِ َذا أََر َاد أَ خن ََيخ ُك َل أَخو يَنَ َام َوُه َو
ان َر ُس ُ
تَ :
((ك َ
َو َع خن َعائ َشةَ ( ا) قَالَ خ
لصالَةِ)) [صحيح سنن النسائي رقم . ])255( :
ب تَ َو َّ
ضوءَهُ لِ َّ
ضأَ ُو ُ
ُجنُ ٌ
واتة  :ثيغةمبةري خوا ( )ئةطةر بيويستاية خواردنيك خبوات يان خبةويت
لة كاتيكدا كة لةش طران بوواية ئةوا دةستنويذي دةطرت وةك ضؤن دةستنويذ
بطريت بؤ نويذ .
ِ
ان يَ خغتَ ِس ُل ِعخن َد
اف َعلَى نِ َسائِِه ِيف لَخي لَة َوَك َ
ب ( )طَ َ
َو َع خن أَِيب َرافع ((( : )أَ َّن النَِّ َّ
ِ
ول َِّ
اَّلل أَالَ َخجتعلُه غُسال و ِ
ِ ِ
ال ُ :ه َو أَخزَكى
اح َدا ؟ فَ َق َ
يل لَهُ ََ :ي َر ُس َ
َُ خ َ
ُك ِل َواح َدة مخن ُه َّن  ،فَق َ
َوأَطخيَب َوأَطخ َهر)) [صحيح سنن ابن ماجه رقم . ])590( :
ُ
ُ
واتة  :ثيغةمبةر ( )شةويك رؤيشتة الي هةموو خيزانةكاني و الي هةموو
يةكيكيان خؤيي دةشوشت  ،ثيي وترا  :ئةي ثيغةمبةري خوا ئةي بؤ بة يةكجار
يةك غوسل ناكةيت ؟ فةرمووي  :ئةمة ثاك ترة .
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته …
(مامؤستا حممد عبدالرمحن)
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ئايا دروستة ذن و ثياو ئةندامى زاوزيى يةكرت مبذن و بيليسنةوة؟ وة ئايا
-5
خواردنى مةنى ثياو دروستة وة ئايا ثاكة؟وةئايا دروستة مةمكى خيزانت مبذى يان
شريةكةى خبؤى؟

وةلَام :

سةماكردن بريتية لة خؤ الركردنةوة و خؤبةرز و نزم كردنةوة وة بؤ ضةندين شت
بةكاردةهينريت بؤ مندال و جةذنةكان و ذنان بؤ ثياوانى خؤيان و
بةثيضةوانةشةوة وة بؤ زيكر و ثةرسنت لةمانةش سةماكردن بؤ ثةرسنت و زيكر
تاوانة و نابي ئةجنامنبدريت بةلام بؤ مندال و جةذنةكان دروستة بةلام ثيويستة
زيادة رةوى تيا نةكريت هةروةها ذن بؤ ميردةكةى خؤى دروستة بةمةرجي
حةرامى تيادا نةكات بةلام سةماى ثياو بؤ ذنى خؤى دروستة بةمةرجي
خؤشكاندنةوةى تيانةبيت بةلام زؤركردنى ثياوةتى لةدةست ئةدات .
بؤ مةسةلةى مذين يان ليسينةوةى ئةندامى نيرينة بؤ ئافرةت وة بة ثيضةوانةوة
ئةليم:
بةداخةوة هةموو ئةوةى ئيمة زانيومانة لةشارستانى رؤذئاوا ئةوةية كة فيرتةت
لةناوبدري و دذى كار بكريت وة بةدواى ئةوانةدا بطةرين كة قةدةغة و كاريكى
زيانبةخشة لةهةواو ئارةزوو ضيذ وةرطرتن ى نادروست لة ذير درومشى ئازادى و
سةربةستى مرؤظ ئيمةى موسلمانيش بةنةزانيةوة لةهةمو شتيكدا الساييان
دةكةينةوة وةك ثيغةمبةرى خوا صلى اهلل علية وسلم دةفةرموي ( :لو دخلوا حجر
18
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صنب لدخلتموه ورائهم) واتة  :طاور و جولةكة بضنة كونى مارميلكةوة ئيوةش
بةدواياندا دةضن  .جا بؤ ئةم بابةتةى خؤمان ئيمةى موسلمان لة فةرهةنط و
كةلتو ر و تيطةشتنى ثيشينامنان بؤ قورئان و سوننةت شتى وامان نةبووة هةرطيز
رةوشتى موسلمانان بةذن و ثياوةوة لةوة بةرز تر بووة لة هيض سةردةميكدا لة
ميذووى ئيسالم موسلمانان حةوةجييان بةشتى وا نةكةوتووة ليرةشةوة بؤمان
دةردةكةويت كة ئةمةشتيكى نامؤية و دوورة لة ئاكارى ئيسالمى بةلكو خواى
طةورة فةرمان ثي دةكات بةو جيطايةى كة خوا خؤى فةرمانى ثي كردووة وةك
ث أمرُك ُم اّللُ ]
وهن من حي ُ
دةفةرموي [ :فأتُ ُ

( )222سورة البقرة .

واتة  :جا كاتيك ثاك و خاوين بوونةوة و خؤيان شت بضنة اليان بةو شيوةيةى كة
خوا فةرمانى داوة  .مةبةستى ئةم برطةية (بةو شيوةيةى كةخوا فةرمانى داوة)
سوننةتى ثيغةمبةر صلى اهلل علية وسلم وة تيطةشتنى هاوةلان و ثيشةوايانى
ئيسالم رةمحةتى خوايان لي بي ئةم كارةى تيا نةبووة بةلكو شوينى تايبةت بؤ
ضونة الى ئافرةت

ئةوةية كة خوا ديارى كردوة بؤية ئيمامى قرطيب

لةتةفسريةكةيدا ئةفةرموي ( :وذكر احلرث يدل على أن اإلتيان يف غري املأيت حمرم)
بةرطى  3الثةرة  – 93واتة  :باسكردنى كيلطة لة ئايةتةكةدا كة دةفةرموي [ :
فأتُوا حرث ُكم أَّن شئ تُم ]

( )223سورة البقرة

واتة  :جا بةهةرشيوةيةك دةتانةويت تؤو بوةشيننة ناو كيلطةكةتانةوة ئةوة
بةلطةية كة ضونة الى ئافرةت جطة لة شوينى تايبةت حةرامة .
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ئةمة وةكو تيطةشنت و كارى موسلمانان لة ميذووى ئيسالمدا ئةمما وةكو خودى
ئةو كارة ثيويستة بطةريينةوة بؤ الى ثسثؤران لة زانايانى ثزيشكى ضونكة ئةطةر
زيانى هةبوو بةئافرةتةكة يان بة ثياوةكة يان بةهةردووكيان ئةوكاتة حةرام
دةبيت ضونكةثيغةمبةرى خوا صلى اهلل علية وسلم دةفةرموي ( :ال ضرر وال
ضرار) أخرجه مالك واحلاكم والبيهقي والدارقطين وابن ماجه وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه

 .واتة :

زيان طةياندن بة غةير دروست نيية لةسةرةتا ،وة دروستيش نيية زيان بة زيان
وةلام بدةيتةوة .
ئةمةش ثيويستة ثسثؤران ديراسةى بكةن بزانن زيانى لي دةكةويتةوة يان نا
ضونكة بةراستى ئةطةر شتيكى باش بواية قورئان و سوننةت باسيان دةكرد يان
هاوةلان دةيانكرد يان ئةطةر حةلال بواية لة ميذووى موسلماناندا شتيكى باو
دةبوو ئةوةش بزانة ضةندين ليكؤلينةوة و ديراسات هةن كة هةندي نةخؤشى هةن
هؤكارةكانى دةطةريتةوة بؤ (سيكسى دةم) (اجلنس الفموي) بؤ منوونة :
ديراسةيةكى فةرةنسى ئةوةى سةملاندوة كة ثةيوةندييةكى بةهيز هةية لة نيوان
(وةرةم سةرةتان) و سيكسى دةمدا ئةو ديراسةية ئةوةشى ئاشكراكردووة
بةبةلطةى بةهيز كة ثةيوةندى توند هةية لة نيوان خانةى سةرةتانى لةدةمدا
لةطةل ئةجنامدانى ئةو كارة قيزةونة لة فيرتةتى مرؤظدا وة دةميكةزانايان
طومانيان بؤ ئةوة دةضي كة ثةيوةندى لة نيوان جنسى دةم بؤ هؤى
طواستنةوةى (ظايرؤس)ة وة بؤ مندالدان كة دةبيتة سةرةتانى مندالةكة ئةو
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(ظايرؤس)ة ش ناسراوة بة (ئيض ثى ظى) وة ئةطةرى جؤرى تر لةسةرةتان ،وة
طؤظارى (نيوسنستف)ى زانستى تايبةت لةم بوارةدا يةكيك لة بارترين ئةجنامى
تاقيكردنةوةكانى تؤمار كردووة كة ئةمة كورتةكةيةتى ( :سيكسى دةم لةوانةية
مرؤظ دوضارى شيرثةجنةى دةم بكات بة ئاماذةكردن بة ديراسة و ليكؤلينةوةيةك
ئةجنامدراوة لةسةر نزيكةى  -1600-هةزارو شةش سةد كةس نةخؤش
توشبوو بة شيرثةجنةى دةم لة ئةوروثا و كةنةدا و ئوسرتاليا و سودان وكوبا
بةراورد لةطةل  -1700-كةس لةوانةى لةش ساغن لةئةجنامدا ليكؤلةرةوةكان
لة وةكالةى نيو دةولةتى بؤ ليكؤلينةوة لة نةخؤشى (سرطان) ئةوةيان
دةستكةوتووة و دؤزيوةتةوة لة شارى –ليون -لةفةرةنسا كة بوونى ريذةى
جؤريك لة جؤرةكانى ظايرؤس ناسراو بة hpv

الى ئةو نةخؤشانةى

كةشيرثةجنةى دةميان هةية ئةوانةى سيكسى دةم بةكاردةهينن زياترة لة سي
بةرامبةر بةوانةى ئةو جؤرة سيكسة بةكارناهينن )
وة هةمان طؤظار ئةوةى تؤمار كردووة كة ئةم جؤرةظايرؤسة كة ناسراوة بة
( )HPV16الى كةسانى لةش ساغ نيية  .هةروةها طؤظارى بةريتانى ئةوةى
ئاشكرا كردووة كةليكؤلةرةوةكان لةو بروايةدان كة (مذينى ئةندامى ثياو) و
ليسينةوةى ئةندامى زاوزيى ذن لةوانةية ئةجنامدارةكانى دوضارى (وةرةم) بكات
لة دةمدا ( .رائيل فنريى) ثسثؤر لة ظايرؤس و يةكيكة لة هاوكارانى ئةم
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ديراسةية ئةلي  :هاوريان و هاوكارامن طةشتونةتة ئةو قةناعةتةى كة ئةو
ديراسةتةى كردوويانة هةموو مرؤظةكان قايل دةكات بة ئةجنامةكةى .
جا ليرةوة بؤمان دةردةكةويت ثيويستة لةسةر موسلمانان لة خوابرتسن و شوينى
هةنطاوةكانى طاور و جولةكة نةكةون وة ثيويستة شوينى فةرمانى خوا و
ثيغةمبةرى خوا صلى اهلل علية وسلم وة تيطةشتنى هاوةلان بكةون .
وة ئةو برطةيةى كة دةلي ئايا ثاكة ؟ ئةطةر مةبةست لة خودى ئةندامةكان بيت
ئةوة ثاكة بةلام ئةو شتانةى لةو دوو ئةندامةوة دةردةضن زانايان ئةلين هةموو
ئةو شتانةى لة ئةندامى ئافرةتةوة دةرئةضي دروست نية دةمى ثيوة بدريت بةلام
بؤ ئاو (مين) ثياو زانايان راو بؤضونى جياوازيان هةية راى ثةسةند ئةوةية
دروست نيية بؤ مةسةلةى خواردنى (مةني)ثياوةكة هةندي لةزانايان خودى
ئاوةكة بة ثاك دادةنةن – دوو راى جياواز هةية ئةوةى كة دروست و بةناوبانطة
ئةوةية كة دروست نية (ئاوى ثياو) بوخوريتةوة  .بروانة كتيبى اجملموع هي
ئيمامى نةوةوى لة زانايانى شافعى مةزهةب .
وة بؤ مةسةلةى مةمك مذينى ئافرةت دروستة هيض ريطريكمان نية بؤ
قةدةغةكردنى بةلام نابيت زيادةرةوى تيا بكريت وة ئازارى ئافرةتةكة بدريت
بةوةى بريندارى بكات وة خوينى برينةكة خبوات وة ثيويستة لةسةر ثياوان
خؤيان بةدوور بطرن لةو سيكسانةى لة ئاستى ثياوةتى دايان دةبةزيين وة نابي
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لةشريى مةمكى خيزانةكةى خبوات وة ئةطةر ئةندازةيةكى كةم رؤشتة دةمى
ثياوةكةوةئةوة هيض شتيك رونادات بةلام وا ضاكرتة موسلمانان خؤيان لةم جؤرة
زيادةرةويانة بثاريزن .
(مامؤستا خليل أمحد)
 -6لة رووي ثزيشكيةوة دروستة ذن و ثياو ئةندامي زاوزيي يةكرت مبذن و بيليسنةوة؟
وةلَام  :بةكارهيناني جنسي دةم (اْلنس الفموي) لةاليةني ميرد و خيزانةكةي
كاريكي باش نية لة اليةني شةرعةوة و ثزيشكيدا.
لة اليةني ثزيشكييةوة زيانةكاني ئةمانةن:
 -1تووشبووني ناو دةم بة نةخؤشي شريثةجنة (سرطان) ضونكة ظايرؤسي
شريثةجنةي مندالدان (الرحم) كة ناسراوة بة ()HPV16بلاودةبيتةوة بةم جؤرة
ثةيوةندية جنسييةوة.
 -2تووشبوون بة دلؤثةيةكي هةوايي  air embolismوةكو (جلطه)يةكي
بايي واية كة دةرواتة ناو لوولةكي خوينةرؤ (األوعية الدموية) تاوةكو ئةطةيتة خوين
هةلطري ناو دل كة دةبيتة هؤكاريك بؤ مردن (وة ضةندةها حالةتي مردن
تؤماركرابوو بة هؤي ئةم كيشةية).
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 -3تيكداني توانا و هيز و ئارةزووي مرؤظ بؤ جووتبوون بة شيوةيةكي
سرووشتييةوة لة دواي فيربووني.
 -4ئامادةبووني جؤري كةروو لة ليكي ناو دةم كة ئةبيتة هؤي هةوكردني
ئةندامي جووتبووني خيزان و ئةبيتة هؤي نةزؤكي.
 -5تووشبوون بة نيشانةكاني هةوكردني قورط و كيشةي قووتداني خواردن.
 -6تووشبوون بة هةوكردني جطةر جؤري  Bو نةخؤشي ليشاوبوون(سيالن)
 -7تووشبوون بة نةخؤشي سيفلس كة ئةبيتة هؤي دةرضووني زاميك لةسةر
ئةندامي جووتبوون و ليو كة ئةطةر ضارةسةر نةكرا ئةبيتة هؤي كيشةي ناو
لوولةكي خوينةرؤ و دل و نةخؤشي دةرووني و كويري ضاو و كيشةي دةمارطةلي و
مردن لة كؤتاييدا جطة لةوةية كة ئةبيتة ريطاييةكي ئاسان بؤ تووشبوون بة
ئايدز.
(شيرزاد طةرمياني ماجستري وراثة ِبحث يف جمال األمراض الوراثية الطبية)
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 -7ئايا دروستة لة كاتي زةواج كردندا مارةيي زؤر وةربطريت ؟
وةآلم :مةبةست لة ذن هينان و شوو كردن دروست كردني خيزانيكي
بةختةوةرة نةك (كرين و فرؤشتين كض و ثارة ثي ثةيدا كردن) !!!
بة راسيت لة ئيسالمدا كض لةوة زؤر ريزدار و قورس و سةنطني ترة كة بة
ثارة يان بة زير و شتومةك بةها و وةزن بكريت  ،بؤية دةبيت ئةوة بزانريت ئةو
مارةييةي كةوا بؤ كض دادةنريت لة كاتي بة شوودانيدا برييت نىية لة نرخي
كضةكة بةلكو دياري و بةخشيشيكة ثيشكةش بة كض دةكريت بؤ ئةوةي دلي
ثيخؤش بكات و هةنديك شتومةكي ثيبكريت وةك زير و جلوبةرط بؤ ئةوةي خؤي
ثيربازينيتةوة ضونكة ئافرةتان زؤر حةزيان لة شيت رازاوة و جوان و ناسكة و
ئةمةش شتيكي سروشتى ية وةك خواي طةورة فةرموويةتي  :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮊ

[الزخرف] .

بةلطةش بؤ ئةوةي كةوا مارةيي دياري و بةخشيشة نةك نرخ و بةهاي كض
خواي طةورة فةرموويةتي  :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﯓﮊ [النساء] (نحلة  :أي
هدية) .واتة  :مارةيي بدةن بة ئافرةتان وةك دياري.
وة ثيوةر بؤ بة شووداني ئافرةت بريتىية لة دين و ئةخالق نةك ثارة و
ض خو َن
ناوبانط و ثلةوثاية ! ثيغةمبةري خوا  فةرموويةتي (( :إِ َذا َجاءَ ُك خم َم خن تَ خر َ
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ِدينَهُ َو ُخلَُقهُ فَأَنخ ِك ُحوهُ إِالَّ تَ خف َعلُوا تَ ُك خن فِخت نَةٌ ِيف األَخر ِ
يض]))
ض َوفَ َس ٌ
[ع ِر ٌ
اد َ

[صحيح سنن الرتمذي

رقم . ])1084( :

واتة  :ئةطةر كةسيك هات بؤ خوازبيين ذن ليتان لة دين و ئةخالقي رازي
بوون ئةوا ذني بدةني  ،ئةطةر وا نةكةن ئةوا فيتنة و ئاشوب و فةساد و
بةدرةوشتىيةكي طةورة روودةدات لة زةويدا .
وة ئيسالم هاني طةجناني داوة بؤ ذن هينان بؤ ئةوةي خؤيان لة تاوان
بثاريزن وةك ثيغةمبةري خوا  فةرموويةتي َ(( :ي معشر الشباب من استطاع منكم
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج))

[صحيح سنن النسائي رقم . ])2242( :

واتة  :ئةي طرؤي طةجنان هةر يةك لة ئيوة تواناي ذن هيناني هةية ئةوا با ذن
بينيت ضونكة ذن هينان دةبيتة مايةي ضاو طرتنةوة لة سةير كردن و دامين
ثاراسنت لة داوين ثيسي .
بؤية ثيويستة هاوكاري طةجنان بكريت بؤ ذن هينان بة هةموو شيوةيةكي
شةرعي  ،يةكيك لةو شيوانة ئةوةية كة مارةيي كضانيان لة سةر قورس و زؤر و
طران نةكريت تاوةكو بتوانن ذن بهينن و خيزانيكي ديندار و بة ئةخالق و بةختةوة
ثيك بينن .
وة كار ئاساني كردن لة بة شووداني كضدا و كةم كردنةوةي مارةييةكةي
نيشانةي بةرةكةت و خير و فةري ئةو ئافرةتةية وةك ثيغةمبةري خوا 
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فةرموويةتي َّ :
((إن من َُين املرأة تيسري خطبتها وتيسري صداقها))

[صحيح ال جامع الصغري رقم :

(. ])2235واتة  :بةراسيت لة بةرةكةتي ئةوةية كة خوازبيين كردني و بة شووداني
ئاسانكاري تيدا بكريت و مارةييةكةي سووك و كةم بيت
وة ثيويستة ئةوةش بزانريت كةوا ئةمة لة ريزي ئافرةتان كةم ناكاتةوة
بةلكو هاوكاري كردني ئةوانيشة بؤ شوو كردن و ئارام طرتن لة مالي خؤيدا ضونكة
ئةويش مافـي خؤيةتي بضيتة مالي خؤي و لة سايةي ذياني هاوسةرطرييدا
حبةسيتةوة .
وة بة ثيضةوانةوة هةم كوران و هةم كضانيش دووضاري ئةوة دةكرينةوة كةوا
ثةنا بؤ كاري حةرام ببةن ئةطةر كاري ئاساني نةكريت لة ثرؤذةي هاوسةرطرييدا .
(مامؤستا حممد عبدالرمحن)
 -8ئايا ئةطةر ئافرةت سكى ثر بوو ميردةكةى دةتواني جيماعى لةطةل بكات
يان نا وة ئةطةر دةتواني ضؤن ضؤنى؟
وةآلم  :بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان
مةسةلةى جوتبون (جيماع) لةطةل هاوسةردا (ذن) مؤلةتى ثيدراوة لة هةموو
كاتيكدا تةنها لةكاتى حةيز و زةيستانيدا نةبيت كةوا بوو لة كاتى (سك ثر) يدا
دروستة و هيض زيانيكى شةرعى و واقيعى تيدا نيية و ضؤنييةتيكةشى دةطةريتةوة
بؤ الى ذن و ميرد و لةكةسيكةوة بؤ كةسيكى تر دةطؤريت( .مامؤستا خليل
أمحد)
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ئايا ئيسالم بة ض ضاويك سةيري ئةو ثياوانة دةكات كة ذنيانيش هةية
-9
و لة هةمان كاتدا زينا دةكةن لة طةل ئافرةتي تردا ؟
وةآلم :ئةو جؤرة ثياوانة بة ثياوانيكي تاوانبار و فاسق و خيانةتكار سةير دةكرين :

تاوانبار و فاسقة ضونكة يةكيك لة تاوانة طةورةكاني ئةجنام داوة  ،خواي
طةورة لة قورئاندا فةموويةتي  :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮊ [اإلسراء] .واتة  :نزيكي زينا مةبنةوة ضونكة زيناكردن كاريكي زؤر ناشريينة
و ريطايةكي خراثة .
هةروةها خواي طةورة فةموويةتي  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [الفرقان] .

واتة  :وة ئةوانةي كةوا لة طةل خوادا ثةرسرتاويكي تر ناثةرسنت و هاواري
تيناكةن و كةسيك ناكوذن كةوا خوا كوشتين حةرام كردبيت ئيلال بة حةق نةبيت
و زينا و داوين ثيسي ناكةن  ..وة هةر كةسيك ئةمانة بكات ئةوا تاوانبار دةبيت و
سزاي تاوانةكةي دةبينيتةوة و لة رؤذي قيامةتدا سزاكةيان بؤ ضةند قات
دةكريتةوة و بة سةرشؤري هةتاهةتايي تيدا دةمينيتةوة  ..ئيلال كةسيك نةبيت
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كةوا تةوبة دةكات و ئيمان و باوةر دةهينيت و كردةوةي ضاكة دةكات  ،ئا ئةوانة
خوا خراثةكانيان بؤ دةطؤريتةوة بة ضاكة  ،وة خوا ليبوردة و بة بةزةيى ية .

وة خيانةتكارة لة خؤي و ذنةكةشي ضونكة شةهوةتي خؤيي لة حةلالدا
دانةمركاندووةتةوة لة طةل ذنةكةيدا بةلكو لة طةل ئافرةتيكي تردا بة حةرام ئةو
كارةي ئةجنام داوة  ،ئةمةش خيانةتة لة ذنةكةي .
وة ئةم جؤرة ثياوانة (كة ذنايانيش هةية و لة هةمان كاتدا زينا دةكةن لة
طةل ئافرةتي تردا) ئةطةر ئةم كارةيان لة سةر سةملينرا و ئاشكرا بوو ئةوا
دةبيت بةردباران (رةجم) بكرين تاوةكو مردن .
زَن إذا أحصن من
ئيمامي عومةر ( )فةرموويةتي (( :الرجم حق على من َ
الرجال والنساء إذا قامت به البينة أو كان ال ُحبل أو االعرتاف  ،وقد قرأت ها " :الشيخ

والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم)) [متفق عليه] .

واتة  :بةردباران (رةجم) كردن حةقة و ثيويستة لة سةر كةسيك كة زينا
بكات ئةطةر لةو ثياوانةي بيت كة ذنيان هةية و لةو ذنانةش بيت كة ثياويان هةية
ئةطةر بةلطة (ضوار شايةت) يان سكثربوون يان دانثيدانان هةبوو لة سةري  ،وة
من خويندوومةتةوة  :ثياوي ذندار و ذني شوودار ئةطةر زينايان كرد ئةوا بةردباران
(رةجم)يان بكةن بة يةكجاري وةك سزايةك لة اليةن خواوة  ،خواش بة دةسةلات
و داناية .
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ئةمةية هةلويسيت ئيسالم سةبارةت بة ثياوي ذندار ئةطةر زينا و داوين ثيسي
بكات:
تاوانبار و فاسق و خيانةتكارة و ثيويستة بةردباران (رةجم) بكريت .
(مامؤستا حممد عبدالرمحن)
********************
 -10ئايا ئةطةر زةكةرى ثياو داخلى فةرجى خيزانى بيت و ئاوى نةيةتةوة لةشى
ثيس دةبيت ؟
وةآلم  :ئةطةر زةكةرى ثياو داخل فةرجى ئافرةت بوو تةنها سةرى زةكةرى ديار
نةما غوسلى دةكةويتة سةر با ئاويشى دانةبةزي لةبةر ئةم فةرموودةية كة أبو
هريرة ريوايةتى كردووة كة ثيغةمبةرى خوا صلى اهلل علية وسلم فةرموويةتى :
(إذا جلس بني شعبها األربع ُث جهدها فقد وجب الغسل انزل أم مل ينزل) رواه مسلم .
واتة  :ئةطةر ثياو لة نيوان ضوار ثةىل ئافرةت دانيشت و ثاشان زةكةرى خستة
ذوورةوة ئةوة غوسلى دةكةويتة سةر ئاوى دابةزي يان دانة بةزي  ،وة
اْلتان اْلتان فقد وجب الغسل)رواه أمحد
لةفةرموودةيةكى تردا هاتوة(:إذا أصاب
ُ
ومالك  .واتة  :هةردوو خةتةنة كراوةكة بةيةك طةيشنت غوسل واجب دةبي .
(مامؤستا خليل أمحد)
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 -11سآلوي خواي طةورةتان لـآ بآ زةمحةت نةبآ ئةمةوآ بزامن حوكمي
كرداري جنسي لةطةأل خيزاني خؤت لة دواوة ضى ية ؟ تكاية بة جواني رووني
بكةنةوة بؤم لةطةأل ريزدا .
وةآلم  :ضةند بةلطةيةك بؤ سةملاندني حةرامييت (جووتبوون لة طةأل ذنـــدا
لة كؤمةوة!) لة ئيسالمدا :
 1عن جابر ( ) قال  :كانت اليهود تقول  :إذا أتى الرجل امرأته من دبرها يف
قُبُلِ ها كان الولد أحول  ،فن زلت  :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯴ ﮊ

[البقرة]  ،فقال رسول هللا ((( : )مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك يف الفرج))(.)1

واتة  :جوولةكةكان (يةهوديةكان) دةيانووت  :ئةطةر ثياو بضيتة الي ذنةكةي
لة دواوة و لة جيطاي ثيشةوة (واتة لة ثاشةوة دةضيتة الي بةآلم لة ريطاي
منالدانةوة) ئةوا مندالةكةي ضاو خيل دةردةضيت  ،بة هؤي ئةمةوة ئةم ئايةتة
دابةزي [ :ذنةكانتان جيطاي تؤو ضاندني ئيوةن جا ئيوةش بضنة الي جيطاي
تؤوةكانتان بة هةرضي شيوازيك خؤتان ئارةزووي دةكةن ]  ،بؤية ثيغةمبةري
خوا ( )فةرمووي  :واتة  :لة رووي ثيشةوة و داوةوة ئةطةر ئةمة لة
دامينىيةوة بوو .

( )1صحيح البخاري رقم  )4528( :وصحيح مسلم رقم )3521( :
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 2وعن ابن عباس ( )قال ( :كان هذا احلي من األنصار وهم أهل وثن  ،مع
هذا احلي من يهود  ،وهم أهل كتاب  ،وكانوا يرون َلم فضال عليهم يف العلم  ،فكانوا يقتدون
بكثري من فعلهم  ،وكان من أمر أهل الكتاب أن ال َيتوا النساء إال على حرف ( ، )2وذلك أسرت
ما تكون املرأة  ،فكان هذا احلي من األنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم  ،وكان هذا احلي من
قريش يشرحون النساء شرحا ( )3منكرا  ،ويتلذذون منهن مقبالت ومدبرات ومستلقيات  ،فلما
قدم املهاجرون املدينة  ،تزوج رجل منهم امرأة من األنصار  ،فذهب يصنع ُبا ذلك  ،فأنكرته
عليه  ،وقالت  :إّنا كنا نؤتى على حرف  ،فاصنع ذلك وإال فاجتنبين  ،حىت شري أمرها  ،فبلغ
ذلك رسول هللا ( ، )فأنزل هللا عز وجل  :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯴ
ﮊ [البقرة] أي  :مقبالت ومدبرات ومستلقيات  ،يعين بذلك موضع الولد(.)4

واتة  :جاران خةلكي ئةم طةرةكة لة (ئةنصارىيةكاني مةدينة) كة بت
ثةرست بوون  ،لة طةأل خةلكي ئةم طةرةكة لة جوولةكةكان (يةهوديةكان) كة
خاوةني (كتيب) بوون  ،لة بةر ئةمة بؤضوونيان وابوو كةوا جوولةكةكان فةزأل و
ضاكةيان هةية بة سةريانةوة لة زانست و شارةزاييدا  ،بة هؤي ئةمةوة السايي
زؤريك لة كردارةكانيانيان دةكردوة و ضاويان لييان دةكرد  ،وة بةشيك لة حالي
(ئةهلي كتيب  /جوولةكة) برييت بوو لةوةي كة نةدةرؤيشتنة الي ذن ئيلال بة الوة
( )2أي  :على جانب  " .هناية " .
( )3ق ال يف لس ان الع رب (( : )498 / 2ق ال اب ن عب اس ك ان أه ل الكت اب ال َيت ون نس اءهم إال عل ى ح رف وك ان ه ذا
احلي من قريش يشرحون النساء شرحا)) شرح جاريته إذا وطئها انئمة على قفاها) .

( )4أخرج ه أب و داود واحل اكم  ،والبيهق ي  ،والواح دي يف " األس باب " واْلط ايب يف " غري ب احل ديث "  ،وس نده حس ن  ،وص ححه
احل اكم عل ى ش رط مس لم ووافق ه ال ذهب ول ه عن د الط َباين طري ق آخ ر هتص ر  .ول ه ش اهد م ن ح ديث اب ن عم ر وه  .أخرج ه
النسائي يف " العشرة " بسند صحيح .
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نةبيت  ،وة ئةمةش داثشراوترين شيوة بوو بؤ ئافرةت  ،بؤية خةلكي ئةم
طةرةكةي ئةنصارىيةكان ئةم شيوازةي ضوونة الي ذنيان لة كردةوةي
جوولةكةكانةوة وةرطرتبوو  ،بةآلم خةلكي ئةم طةرةكةي (قورةيشىيةكاني
مةككة) دةضوونة الي ذن بة هةآلذيانةوة لة سةر ثشت  ،وة خؤشي و لةزةتيان
لييان دةبيين لة ثيشةوة و لة ثاشةوة و بة هةآلذيانةوة  ،بةآلم كاتيك
كؤضكارةكاني مةككة روويان كردة مةدينة ثياويكيان ذنيكي لة ئةنصارىيةكان
هينا و بوو بة هاوسةري  ،ئةجنا رؤيشت وةك شيوازي خةلكي مةككة لة طةليدا
جووت ببيت  ،بؤية ذنةكةي ئةمةي لي قةبووأل نةكرد و ئينكاري كرد و فةرمووي :
ئيمة ثياو لة الوة ديتة المان  ،بؤية تؤيش بةو شيوازة وةرة الم ئةطينا ليم دوور
بكةرةوة  ،تاوةكو ئةمة طةورة بووةوة و ئةجنا طةيشت بة ثيغةمبةري خوا ()
 ،جا بة هؤي ئةمةوة ئةم ئايةتة دابةزي [ :ذنةكانتان جيطاي تؤو ضاندني ئيوةن
جا ئيوةش بضنة الي جيطاي تؤوةكانتان بة هةرضي شيوازيك خؤتان ئارةزووي
دةكةن] واتة  :لة ثيشةوة و لة ثاشةوة و بة هةآلذيانةوة  ،مةبةستيشي بةمة
ئةوةية كة لة جيطاي مندالةوة بضيتة الي .
 3عن ابن عباس ( )قال  ( :جاء عمر بن اْلطاب إىل رسول هللا ( )فقال َ :ي
رسول هللا هلكت  .قال  :وما الذي أهلكك ؟ قال  :حولت رحلي( )5الليلة  ،فلم يرد عليه شيئا

( )5ك برحل ه ع ن زوجت ه  ،أراد ُب ا غش ياهنا يف قبله ا م ن جه ة نهره ا  ،ألن ال ُمجماع يعل و امل رأة ويركبه ا ِم ا يل ي وجهه ا  ،فحي ث ركبه ا م ن جه ة
نهرها كنا عنه بتحويل رحله  ،إما أن يريد به املن زل واملأوى  ،وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه اإلبل  ،وهو الكور  " .هناية " .
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 ،فأوحي إىل رسول هللا ( )هذه اآلية  :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯴ ﮊ
()6
[البقرة]  ،يقول  :أقبل وأدبر  ،و ِ
اتق الدبر واحليضة "

واتة ( :ئيمامي عومةر  )هات بؤ الي ثيغةمبةري خوا ( )و ووتي  :ئةي
ثيغةمبةري خوا تياضووم  ،ثيغةمبةريش ( )فةرمووي  :ئةو شتة ضىية كة
لةناوي بردوويت ؟ ووتي  :ئةم شةو جيطاي دانيشتنةكةم هةلةوديوكرد (واتة  :لة
دواوة لة شويين منالدانةوة ضوومة الي خيزانةكةم)  ،ثيغةمبةريش ( )بة هيض
شتيك وةآلمي نةدايةوة  ،ئةجنا ئةم ئايةتة هاتة خوارةوة بؤ ثيغةمبةري خوا
([ : )ذنةكانتان جيطاي تؤو ضاندني ئيوةن جا ئيوةش بضنة الي جيطاي
تؤوةكانتان بة هةرضي شيوازيك خؤتان ئارةزووي دةكةن ] دةفةرمويت  :لة
ثيشةوة و لة دواوة  ،وة خؤ بثاريزة لة كوني دواوة و هةروةها لة كاتي حةيز و
بآنويذيدا .
 4عن خزَية بن اثبت (( : )أن رجال سأل النب ( )عن إتيان النساء يف أدِبرهن ،
أو إتيان الرجل امرأته يف دبرها ؟ فقال النب ( : )حالل  .فلما وىل الرجل دعاه  ،أو أمر به
فدعي  ،فقال  :كيف قلت ؟ يف أي اْلربتني  ،أويف اْلرزتني  ،أو يف أي اْلصفتني( )7؟ أمن
دبرها يف قبلها ؟ فنعم  ،أم من دبرها يف دبرها ؟ فال  ،فإن هللا ال يستحي من احلق  ،ال أتتوا
النساء يف أدِبرهن "(.)8
( )6رواه النسائي يف " العشرة "  ،والرتمذي  ،وابن أيب حامت  ،والطَباين  ،والواحدي بسند حسن وحسنه الرتمذي .
( )7يعين  :يف أي الثقبني  ،واأللفاظ الثالثة مبع واحد كما يف " النهاية " .

( )8رواه الش افعي وق واه  ،وعن ه البيهق ي  ،وال دارمي  ،والطح اوي  ،واْلط ايب يف " غري ب احل ديث "  ،وس نده ص حيح كم ا ق ال اب ن
امللق ن يف " اْلالص ة "  ،وعل ه ع ن دالنس ائي يف " العش رة " والطح اوي والبيهق ي واب ن عس اكر ط رق أخ ر  ،أح دها جي د كم ا ق ال
املنذري  ،وصححه ابن حبان  ،وابن حزم  ،ووافقهما احلافظ يف " الفتح .
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واتة  :ثياويك ثرسياري كرد لة ثيغةمبةري خوا ( )سةبارةت بة ضوونة
الي ذن لة دواوة  ،ثيغةمبةريش ( )فةرمووي  :حىآللة  .كاتيك ثياوةكة رؤيشت
ثيغةمبةر ( )بانطي كردةوة يان فةرماني كرد بة بانط كردنةوةي و بانط كرا ،
ئةجنا فةرمووي  :ضؤنت ووت ؟ لة كام لة دوو كونةكانةوة ؟ ئايا لة دواوة و لة
ريطاي ثيشةوة ؟ ئةوا ئةمة دةبيت و دروستة  ،يان لة دواوة و لة كؤمةوة (واتة
لة كوني دواوة) ؟ ئةوا ئةمة نابيت دروست نىية  ،ضونكة خوا لة حةق شةرم
ناكات  ،نةضنة الي ذن لة كوني دواوة واتة  :لة كؤمةوة .
 [ 5ال ينظر هللا إىل رجل َييت امرأته يف دبرها ](.)9واتة  :خوا ـ لة توورةييدا ـ
سةيري ثياويك ناكات كةوا لة كوني دواوة بضيتة الي ذنةكةي .
 [ 6ملعون من َييت النساء يف حماشهن  .يعين  :أدِبرهن(. )10
واتة  :لةعنةت و نةفرةت ليكراوة ئةو كةسةي بضيتة الي ذن لة كؤمةوة ،
واتة  :لة كوني دواوة .

ِ
ضا أَ ِو خامَرأَة ِيف ُدبُِرَها أَخو َكا ِهنَا فَ َق خد َك َفَر ِمبَا أُنخ ِزَل َعلَى ُحمَ َّمد .)11(] 
َ [ 7م خن أَتَى َحائ َ

( )9أخرج ه النس ائي يف " العش رة "  ،والرتم ذي  ،واب ن حب اّنن ح ديث اب ن عب اس وس نده حس ن  ،وحس نه الرتم ذي ،
وص ححه اب ن راهوي ه كم ا يف " مس ائل امل روزي "  ،ول ه طري ق آخ ر عن د اب ن اْل ارود بس ند جي د  ،وق واه اب ن دقي ق العي د ،
والنسائي  ،وابن عساكر  ،وأمحد  ،من حديث أيب هريرة .
( )10أخرجه ابن عدي من حديث عقبة بن عامر بسند حسن  ،وه و م ن رواي ة اب ن وه ب ع ن اب ن َليع ة  ،ول ه ش اهد م ن
حديث أيب هريرة مرفوعا به  .أخرجه أبو داود  ،وأمحد .

( )11أخ رج ه أص حاب " الس نن " األربع ة إال النس ائي  ،ف رواه يف " العش رة "  ،وال دارمي  ،وأمح د واللف ظ ل ه والض ياء يف " املخت ارة "
من حديث أيب أيب هريرة وس نده ص حيح كم ا بينت ه يف " نق د الت اج "  .وروى النس ائي  ،واب ن بط ة يف " اإلِبن ة " ع ن ط اوس ق ال :
س ئل اب ن عب اس ع ن ال ذي َييت امرأت ه يف دبره ا ؟ فق ال  :ه ذا يس ألين ع ن الكف ر ؟ وس نده ص حيح  ،وع ن أيب هري رة وه بس ند في ه
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واتة  :هةر كةسيك بضيتة الي ذنةكةي لة كاتي حةيزدا  ،يان لة كوني
دواوة  ،يان بضيت بؤ الي جادووطةريك و قسةكةي بة راست خباتةوة  ،ئةوا
كوفري كردووة و بآباوةر بووة بةوةي كة دابةزيوةتة سةر (حممد. )
ئةمانة ( )7حةوت فةرموودةي ثيغةمبةري خوا بوون ( ، )كةوا باسي
دوو شيت لةخؤ طرتبوو :
يةكةم  :روونكردنةوةي شيوةي ضوونة الي ذن لة جيطاي منالبوونةوة
(الفرج) ض بة راكشانةوة بيت لة سةر ثشت ( ُمستلقيات) يان لة ثيشةوة بيت
( ُمقبالت) يان لة ثاشةوة بيت ( ُمدبرات) يان بة الوة بيت (على َجنب) يان بةهةرض
شيوةيةك كة ثياو و ذن خؤيان ئارةزوويان ليبيت بةآلم بة مةرجيك لة منالدانةوة

بيت كة جيطاي تؤوناشتنة وةك لة ئايةتةكةدا فةرموويةتي  :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯴ ﮊ [البقرة] أي  :مقبالت ومدبرات ومستلقيات  ،يعين بذلك
موضع الولد  ،واتة  [ :ذنةكانتان جيطاي تؤو ضاندني ئيوةن جا ئيوةش بضنة الي
جيطاي تؤوةكانتان بة هةرضي شيوازيك خؤتان ئارةزووي دةكةن ] واتة  :لة
ثيشةوة و لة ثاشةوة و بة هةآلذيانةوة  ،مةبةستيشي بةمةش ئةوةية كة لة
جيطاي مندالةوة بضيتة الي .
دووةم  :روونكردنةوة و ئاشكرا كردني حةرامييت ضوونة الي ذن لة كؤمةوة
(واتة لة كوني دواوة)  ،بةلكو سةرةراي حةرامييت ئةو كارة خوا سةيري ئةو
ضعف  .وقال الذهب يف " سري أعالم النبالء "  " :ق د تيقن ا بط رق ال حمي د عنه ا هن ي الن ب ص لى هللا علي ه وس لم ع ن أدِبر النس اء
وجزمنا بتحرَيه  ،ويل يف ذلك مصنف كبري " .
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كةسانة ناكات كة لة (كؤم و كوني دواوة) دةضنة الي ذن و بةر لةعنةت و
نةفرةتي خوا دةكةون و ئةو كردارةشيان بة كوفر و بآباوةري لة سةر
دةذميردريت  ..ضوونكة (كؤم و كوني دواوة) جيطاي دةرضووني ثيسىية لة لةش
نةك جيطاي وةضةخستنةوة و جووت بوون و لةزةت بينني !!! (مامؤستا حممد
عبد الرمحن)
 -12ئايا ئةطةر بةريكةوت و بةبي ئاطا دةستم بةر دةسيت ثياوةكةم بكةوي
دةستنويذم دةشكي ؟ وة ئايا دةست نويذ لة شوبرات دةشكي ؟ ئةطةر دةشكي ئةي
بؤ خوشكم دةستنويذ لة ثياوةكةم ناشكيين؟ ((ريزو خؤشةويستم بؤ مامؤستاي بةريز و
سوثاس بؤ هاوكاريت))
وةآلم  :خوشكى بةريزمان  :بةركةوتنى دةستى ئافرةت بؤ ثياوى خؤى
يان بة ثيضةوانةوة دةستى ثياوةكة بةر دةستى ئافرةتةكة بكةويت  ،بة ريكةوت
بيت يان بة ئةنقةست  ،هيضيان دةستنويذ بةتاأل ناكةنةوة  ،ضونكة ئةو كارة
رووى داوة بؤ ثيغةمبةرى خوا ( صلى اهلل علية وسلم ) لة كاتى نويذكردنيدا  ،كة
دةستى بةر قاضى دايكة عايشة كةوتووة هةروةكو دايكة عايشة بؤمان
دةطيريتةوة كة  " :كنت أانم بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورجالي يف قبلته
فإذا سجد غمزين فقبضت رجلي وإذا قام

بسطتهما " (متفق عليه) .
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واتة  :لة بةر دةستى ثيغةمبةرى خوادا ( صلى هللا عليه وسلم ) دةخةومت و
ثيكامن لة ريطةكةيدا بوون لة ثيش قيبلةكةى  ،جا ئةطةر بيويستاية سوذدة بةريت
 ،قورجنطيكى ىل دةطرمت منيش ثيكامن هةلدةكيشا  ،كة سوذدةكةى تةواو دةكرد
جاريكى تر رام دةكيشانةوة .
يان دةستى دايكة عايشة بةر قاضى موبارةكى ثيغةمبةرى خوا كةوتووة (
صلى هللا عليه وسلم )  ،هةروةكو بؤمان دةطيريتةوة كة  " :فقدت رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ذات ليلة من فراشه فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو يف املسجد
ومها منصوبتان وهو يقول  :اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك
وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

" (صححه العالمة األلباين

يف صحيح سنن ِبن ماجه . ) 3841 :

واتة  :لة جيطةى خةوتندا بووين هةستم كرد كة ثيغةمبةرى خوا ( صلى
اهلل علية وسلم ) لة جيكة نةماوة  ،كة دةستة كوتةم كرد دةستم بةر ناو ذير
ثيكانى ثيغةمبةر كةوت ( صلى اهلل علية وسلم )  ،بينيم لة سوذدةداية  ،بة
زةويدا ضةقاندوونى  ،ئةم زيكرة دةخوينآ  .... :هتد .
كةضى لة هةردوو بارةكةدا نويذةكةى نةبريوة و دةستنويذى تازة
نةكردووةتةوة  ،بؤ ئةوةى ئيمةش ئةوة ئةجنام بدةين .
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وة لةوةش زياتر دايكة عائيشة سةبارةت بة كردةوةى ثيغةمبةرى خوا ( صلى
اهلل علية وسلم ) بؤمان دةطيريتةوة كة  " :كان يتوضأ ُ ،ث يقبل و يصلي و ال يتوضأ
" (صححه العالمة األلباين يف صحيح اْلامع برقم . )4906 :

واتة  :ثيغةمبةرى خوا ( صلى اهلل علية وسلم ) دةستنويذة دةطرت و ثاشان
ماضى خيزانةكانى دةكرد ،و نويذى دةكرد بآ ئةوةى دةستنويذ بطريتةوة .
وة لة فةرموودةى ترى (صحيح )ى ثيغةمبةرى خوادا هاتووة ( صلى اهلل علية
وسلم) كة  " :كان يقبل بعض أزواجه ُ ،ث يصلي و ال يتوضأ "

( صححه العالمة األلباين يف

صحيح اْلامع برقم . ) 4997 :

واتة  :ثيغةمبةرى خوا ( صلى هللا عليه وسلم ) ماضى هةنديك لة خيزانةكانى
دةكرد و ثاشان نويذى دةكرد و دةستنويذى نةدةطرتةوة .
لة هةموو ئةو فةرموودانةى ثيشةوة بؤمان روون دةبيتةوة كة دةست ثيوة
دانى خيزان ،تةنانةت ماضكردنيان بؤ يةكرت دةستنويذ ناشكينيت .
وة سةبارةت بة كردةوةى خوشكةكةت دةليني  :كردةوةكةى كردةوةيةكى
درووستة لةو اليةى كة دةستنويذ ناشكينيت لة شوبراكةى  ،ئةوةش بة
قياسكردنى لة سةر ئةو فةرموودانةى ثيشةوة بةوةش كردةوةكةى بة ثآى
سوننةتى ثيغةمبةرى خواية ( صلى هللا عليه وسلم) .
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بةآلم ئةوةمان لة ياد نةضيت كة خودى دةست ثيوةدانةكة حةرامةو تاوانة ،
ضونكة نامةحرةمن بؤ يةك  ،و ثيغةمبةرى خواش ( صلى اهلل علية وسلم )
فةرموويةتى  " :ألن يطعن يف رأس رجل مبخيط من حديد  ،خري له من أن َيس امرأة ال
حتل له " ( صححه العالمة األلباين يف  :الصحيحة . ) 226 :واتة  :ئةطةر ئاسنيك بكوتريت بة
سةر ثياويكدا  ،زؤر باشرتة بؤى لةوةى دةست بدات بة ئافرةتيكى نامةحرةم
بؤى .
وة ثيغةمبةرى خوا ( صلى هللا عليه وسلم ) فةرموويةتى  " :ال أمس أيدي
النساء " ( صححه العالمة األلباين يف  ( :صحيح اْلامع . ) 7177 :واتة  :من دةست نادةم بة
دةستى ئافرةتانةوة
وة فةرموويةتى  " :إين ال أصافح النساء "

( صححه العالمة األلباين يف  ( :الصحيحة :

 ، ) 529و ( صحيح سنن النسائي . ) 4181 :واتة  :من دةست نادةم لة طةأل ئافرةتاندا ،
خواش زاناترة .
آخر دعواان أ َِن خ ِ ِ
ِ
ِ
َّلل ر ِ
ني .
ب الخ َعالَم َ
احلَ خم ُد َ
َو ُ َ خ َ
(مامؤستا عدنان بارام)

 -13لةبةر بارودؤخي ذيان مةنعي تةبيعي دةكةم  ،ئايا حةآللة يان حةرامة ؟
وةآلم  :سةرةتا ئةوة بزانة ئةطةر مةنع كردني مندال بوون لةبةر هؤكاري
ئابووري بيت ئةوا حةرامة و شةرعي نىية بة هةر شيوةيةك بيت ضونكة رزقي
40

ba8.org

وةلَامى رِاست و دروست بؤ ذن و ميَردى خواثةرست ................................................

خؤت و منداليش لة سةر خواية وةك خواي طةورة فةرموويةتي  :ﮋ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [اإلسراء] .
واتة  :مندالةكانتان مةكوذن لة ترسي هةذاري و نةداريدا ضونكة ئيمة رزقي
ئةو مندالانةي و ئيوةش دةدةين بةراسيت كوشتين مندال هةلةيةكي طةورةية .
مةنع كردنيش بةهةمان شيوة ئةطةر لةبةر كةمدةرامةتي و بارطراني ذيان
هةلةيةكي طةورةية ضونكة رزقي مندال لة سةر خواية (ئةطةر خوا سةر بدات
رزقيش دةدات) وةك ثيشينان فةرموويانة .
بةلام ئةطةر لةبةر هؤكاري تر بيت وةك ريكخستين مندال بوون بؤ ماوةيةكي
كاتي تاوةكو دايك هةنديك ثشوو بدات و زؤر ئازار و نارةحةتي نةبينيت بة هؤي
زوو مندال بوون و بةخيوكردني لة دواي يةكي مندالةكانةوة ئةوا دروستة بة
مةرجيك ئةطةر ثياوةكة و ذنةكةش رازي بنب و بؤ ماوةيةكي كاتي بيت نةك دريذخايةن

وة مةنعي تةبيعي دوو جؤري هةية :
أ  /رشاندني ئاوةكة بؤ دةرةوةي منالدان  ،ئةمةيان بؤ زياتر لة يةك سال
زياني تةندروسيت هةية و نابيت بةردةوام بنب لة سةري
ب  /خؤطرتنةوة لة جووت بوون لة كاتي يةكطرتن و ثيتاندني نيوان تؤوي
ثياو و هيلكةي ئافرةت كة دةكةويتة دواي رؤذي ثينجةمي ثاك بوونةوة لة عادةي
مانطانة و تاوةكو رؤذي دوانزةيةم .
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ئةم جؤرةي دووةميان هيض زيانيكي تةندروسي تيدا نى ية  ،لة سةدا حةفتا سةركةتو
دةبيت .

بةلام مةنعي صناعي بة خواردني حةث و دةرزي كؤتان و منالدان بةسنت …
ئةمانة هةموويان زياني تةندروستيان ليدةكةويتةوة بؤية بة ناشةرعيان دةزامن و
فةتواي هةنديك لة طةورة زانايانيشي لة سةر هاتووة وةك لةم سايتةدا ثيشرت
بلاوكراوةتةوة (.مامؤستا حممد عبد الرمحن)

 -14ئةطةر نةهيليت مندالت ببآ بة خواردني حةبي مةنع ئةوا حةرامة ؟
وةآلم  :ليرةدا ووتةيةكي ئيمامي (ابن العثيمني) رةمحةتي خواي ليبيت باس
دةكةين بؤ ئةو ئافرةتانةي كةوا (حةثي مةنع) بةكاردينن  ،ثيشةوا فةرموويةتي :
َّ
(إن استعمال هذه ال حبوب ضار على ال مرأة  ،على رمحها  ،وعلى عادت ها  ،وعلى دمها  ،بل
وعلى جنينها يف املستقبل  ،وقد حيصل من هذه ال حبوب تشويه لألجنة فيخرج ال جنني مشوها ،
ول هذا كثر اآلن التشويه  ،ما أكثر ما نُسأل عن جنني يف بطن أمه ليس على رأسه عظم ،
ونُسأل عن جنني مشوه  ،كل هذا من أجل هذه ال حبوب اليت ضرت املسلمني من جهة ،
ومنعت كثرة اإلن جاب من جهة أخرى)

[م جموع فتاوى الشيخ ابن العثيمني  :ال مجلد السابع عشر  /الفتوى

رقم .])722( :

واتة  :بةكارهيناني ئةم حةثانة زةرةر و زياني هةية بؤ ئافرةتان  ،زةرةري
هةية بؤ منالداني  ،بؤ عادةكةي  ،بؤ سةر خوينةكةي  ،بةلكو بؤ كورثةلةكةي لة
داهاتوودا  ،وة هةنديك جار بة هؤي ئةم حةثةوة ناتةواوي و تيكضوون ديت بة
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سةر كؤرثةلةكةدا و بؤية كؤرثةلةيةكي ناتةواو دةردةضيت  ،لة بةر ئةمة ئيستا
تيكضووني منداأل زؤر بووة  ،وة زؤر جاريك ثرسيارمان ليدةكريت سةبارةت بة
كؤرثةلةيةك كة لة سكي دايكيداية و سةري ئيسكي تيدا نىية  ،وة ثرسيارمان
ليدةكريت سةبارةت بة كؤرثةلةيةكي تيكضوو و ناتةواو  ،هةموو ئةمانة هؤكةي
دةطةريتةوة بؤ ئةم حةثانة كةوا زياني طةياند بة موسلمانان لة روويةكةوة  ،وة
بةرطريي كرد لة زؤر بووني منداأل بوون لة روويةكي ترةوة .
(مامؤستا حممد عبد الرمحن)
 -15حوكمي ئيسالم بةرامبةربة طةورة بة بضووك ضؤنة ،وة ئايا مندالةكة مارةيي
ديت كة مةالشي نةديتبيت ،تةنها باوكةكة وتويةتي كةطةورةبوو بؤ ئةو كورةية بؤ
كةسي تر نابيت ،دةلين دةبيت تةلاق بدريت دواتر مارةبكريتةوة.
وةآلم  :بسم اهلل الرمحن الرحيم
سوثاس و ستايش بؤ خواي طةورة وة درودو سلاو لة سةر طياني ثيغةمبةري خوا
وة لةسةر خيزان و كةس وكاري ئيماندارو هاوةلان و شوين كةوتواني تا رؤذي
دوايي.
طةورة بة بضوك ،هةر طةورة بة طةورةش دروست ني ية نةك طةورة بة بضوك ،ذن
بة ذن لة ئيسالمدا دروست ني ية( ،هني رسول هللا (صلي هللا عليه وسلم) عن الشغار)
شغار واتة ذن بة ذن ،دروست ني ية بة تايبةتيش ئةطةر لة يةك ببةسرتين واتة بة
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مةرج دابنرين ،تؤ خوشكي خؤمت بةري من خؤشكي خؤمت دةدةمي ،تؤ كضي
خؤمت بةري من كضي خؤمت دةدةمي ،ئةوة شغار يان لةوةش خراثرت مارةييان
نةبيت ،يان هةركةسة و مارةيي بؤ كضي خؤي دةكات ،يان بؤ خوشكي خؤي
دةكات ،يان مارةييةكان وةكو يةك دادةنرين ،وةكو ابن عمر (رةزاي خوا لي بيت)
فةرمووي [وليس بينهما صداق]  ،صداق ئةوةية كة مارةيي نةبيت لة
نيوانيان،ئةوة حةرامةو نةهي ليكراوة ،كة نةهي لي كرا بيت ئةوة ئةو عةقدة
دانامةزريت ،طةورة بة طةورة دروست ني ية ،وة طةورة بة بضوكيش دروست ني
ية.
(د.عبداللطيف أمحد)
 -16دةست طرتين خيزاني خؤت لة بازاردا دروستة ؟
وةآلم  :دةست طرتين خيزاني خؤت لة ئةسأل و بنةوادا دروستة ض لة مالدا
بيت يان لة بازاردا بيت  ،بةآلم هةنديك كردار و رةفتار هةية ئةطةر ضي لة
بنةرةتيشدا حةآلأل و دروست بن ئةوا اليةق نىية لة شوينة طشتىيةكاندا ئةجنام
بدرين لة بةر ثاراستين كةسايةتي و شةهامةت و قورسي و سةنطيين موسلمانان ،
بؤ منوونة بنيشت جاوين يان طولةبةرؤذة توكاندن ئةمانة حةآللن بةآلم لة بازاردا
اليةق نىية و جوان نىية بؤ موسلماني سةنطني ئةم كارانة ئةجنام بدات  ،بة
هةمان شيوة دةست طرتين خيزاني خؤت لة بازاردا  ،هةروةها ئةمة لة فةرهةنطي
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رةوشت و ئاكار و ئةدةبي موسلماناندا بة دي ناكريت  ،بةلكو دياردةيةكي
دةرةكي و خوازراوة لة كافر و بآباوةرةكانةوة !
(مامؤستا حممد عبد الرمحن)
 -17ئايا دروستة ثياو تةوقة لةطةأل ئافرةتي نامةحرةمدا بكات ؟
وةآلم  :تةوقةكردني ثياو لة طةأل ئافرةتي نامةحرةمدا حةرامة و بة هيض شيوةيةك
دروست نىية  ،بة بةلطةي ئةم فةرموودانةي خوارةوة :
 1عن أميمة بنت رقيقة (رضي هللا عنها) قالت  :قال رسول هللا ِ :
((إين ال أصافح
النساء)) [صحيح سنن الرتمذي رقم )1300( :والسلسلة الصحيحة رقم])529( :
واتة  :ثيغةمبةري خوا  فةرموويةتي  :من تةوقة ناكةم لة طةأل ئافرةتدا .
 -2عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدهللا بن عمرو َّ :
((إن رسول هللا  كان ال
يصافح النساء يف البيعة))
واتة  :ثيغةمبةري خوا  تةوقةي نةدةكرد لة طةأل ئافرةتدا لة كاتي ثةميان
[سلسلة األحاديث الصحيحة رقم. ])530( :

وةرطرتندا .
 3عن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :ال وهللا ما مست يد رسول هللا  يد امرأة
قط))[صحيح البخاري رقم  )5288( :وصحيح مسلم رقم .])1866( :واتة  :سويند بة خوا ثيغةمبةري
خوا  بة هيض شيوةيةك دةسيت بةر دةسيت هيض ئافرةتيك نةكةوتووة .
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ول َِّ
اَّلل ((( : )ألَ خن يُطخ َع َن ِيف َرأخ ِس َر ُجل
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َ 4ع خن َم خع ِق ِل بخ ِن يَ َسار ( )قَ َ
ِ ِ
س امرأَة ال َِ
ِ
ِِ
حتل لَهُ)) [صحيح اْلامع الصغري رقم )5045( :وسلسلة
مب خخيَط م خن َحديد َخ خريٌ لَهُ م خن أَ خن ََيَ َّ خ َ
األحاديث الصحيحة رقم . ])226( :

واتة  :ئةطةر سوذنيك لة ئاسن بكريت بة سةري يةكيكتاندا باشرتة بؤي

لةوةي كة دةسيت بةر دةسيت ئافرةتيك بكةويت حةآلأل نةبيت بؤي .
 5وجاء يف بعض رواَيت حديث أيب هريرة الواردة يف ذكر مقدمات الزان ما لفظه ((…واليد
زانها

اللمس…))[أخرجه أمحد يف ((املسند)) رقم )8392( :والبيهقي يف ((السنن الكَبى))])123/1( :

واتة  :زيناي دةست بريتى ية لة دةست ثيوةدان .
كةواتة بة هيض شيوةيةك دروست نى يه بؤ ثياو كةوا دةست بدات بة دةست يان
بة هةر جيطايةك لة الشةي ئافرةتةوة ئةطةر نامةحرةمي بيت .
(مامؤستا حممد عبد الرمحن)

 -18ئايا ض جؤرة هةلسوكةوتيكي سيكسي حةرامة لةطةل هاوسةري خؤتدا.
وةآلم  :لةو هةلسوكةوتة سيكسى يانةى لةطةل خيزاندا حةرامة :
يةكةم  :جووتبوون لةطةل خيزاندا لة ثاشةوة ئةمةش لةبةرفةرمودةى (ابو
هريرة) لة ثيغةمبةرى خواوة ( )فةورموويةتى ( :ال ينظر هللا إىل رجل جامع امراته
يف دبرها)رواه أبوداود وابن ماجه وصححه األلباين انظر صحيح سنن ابن ماجه  . 1560واتة  :خواى طةورة
تةماشاى ئةو ثياوة ناكات لةطةل هاوسةرةكةبدا جوتببيت لة ثاشةوة .
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دووةم  :ضونة الى هاوسةر لة كاتى خوينى حةيز و زةيستانيدا بة بةلطةى
فةرموودةى أبو هريرة لة ثيغةمبةرى خواوة صلى اهلل علية وسلم فةرموويةتى :
(من أتى حائضا او امرأة يف دبرها أو كاهنا ُُ فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا انزل على
حممد) رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه برقم  639وصححه الشيخ األلباين يف اإلرواء برقم . 2006
واتة هةر كةس بضيتة الى هاوسةرى خؤى لة كاتى حةيز دا يان لة ثاشةوة يان
سةردانى فالضييةك بكات و باوةر بة قسةكانى بكات ئةوة بي باوةر بووة بة
(قورئان) ئةوةى بةسةر (حممد) دا صلى اهلل علية وسلم دابةزيوة .
(مامؤستا خليل أمحد)
 -19ثرسيارةكةم ئةوةية  :ئايا ذن دواي مندالبوون تا ضةند رؤذ نابي
ثياوةكةي بضيتة الي واتة جيماعي لةطةأل بكات ؟ لةطةأل سوثاس بؤ ئيوة .
وةآلم  :ئافرةت لة دواي مندالبونى نابيت نويذ بكات و رؤذو بطريت و
حةراميشة ميردةكةي لةطةليدا جووت ببيت تاوةكو ثاك دةبيتةوة .
ثاك بوونةوةكةشي كاتي دياري كراوي نىية  ،واتة هةر كاتيك بؤي دةركةوت
خويين ثاش منداأل بووني نةماوة و ئاوة سثىيهكةي بيين ـ هةر وةك ضؤن لة
كاتي عادةي مانطانةدا دةيبينيت ـ ئةوا ثيويستة خؤي بشوات و نويذةكاني
ئةجنام بدات و حةآلليشة ميردةكةي لةطةليدا جووت ببيت ئةطةر ضي ثاش حةوت
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رؤذ يان ثاش شازدة رؤذ يان بيست و دوو رؤذ يان ثاش سآ رؤذيش بيت يان
كةمرت يان زياتر بة مةرجيك لة ( )40ضل رؤذ تيثةر نةكات .
بةآلم ئةطةر ئافرةتيك خويين دواي مندالبووني بةردةوام بوو ئةوا تاوةكو
( )40ضل رؤذ خؤي ناشوات بؤ نويذ و حةآلليش نىية ميردةكةي لةطةليدا جووت
ببيت  ،ئةجنا لة دواي ( )40ضل رؤذةكة خؤي دةشوات بؤ ئةوةي بتواني
نويذةكاني بكات و حةآلليشة ميردةكةي بضيتة الي .
وة ئةطةر دواي ( )40ضل رؤذ خويين هةبوو ئةوا ئةو خوينة ثآي دةوتريت
(استحاضة) واتة نةزيف بوون و بة (خويين دواي منداأل بوون) حيساب ناكريت ،
لةم حالةتةدا نويذي لة سةرة و دروستيشة ميردةكةي بضيتة الي  ،بةآلم دةبيت
بؤ هةر نويذيك دةستنويذةكةي نوآ كاتةوة  ،هةروةها دةبيت بضيت بؤ الي
ثزيشكي ثسثؤر بؤ ضارةسةر وةرطرتن .
(مامؤستا حممد عبد الرمحن)
 -20سةالمي خوتان ىل بى  ،من هةفتةى سى رؤذ ئيش دةكةم رؤذى شةش
سةعات فرياى ئيشى مالةوةش دةكةوم بؤ خزمةتى خيزانةكةم ئايا ئةوة حةرامة ؟
وةآلم  :سةرةتا ئةوة بزانة كةوا لة ئيسالمدا ثارة دةركردن و بذيوي ثةيدا
كردن ئةركي سةرشاني ثياو نةك ئافرةت  ،ضونكة خواي طةورة فةرموويةتي  :ﮋ
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭽ ﮊ [النساء] .واتة  :ثياوان سةرثةرشتيارن بة سةر ئافرةتانةوة بةوةي
كة خوا فةزلي هةنديكياني داوة بة سةر هةنديكي تريانةوة  ..وة بةوةي كة
خةرجي دةكةن بؤيان لة ثارة و مالةكانيان .
وة ثياوان ثرسياريان كردووة لة ثيغةمبةري خوا ( )ئايا مايف خيزاني يةكيك
لة ئيمة ضىية بة سةريةوة ؟ ثيغةمبةريش ( )فةرموويةتي ( :أن تطعمها إذا
طعمت  ،وتكسوها إذا اكتسيت …) .
واتة  :خواردني بؤ دابني بكات ئةطةر ثيويسيت ثآي بوو  ،وة جلوبةرطي بؤ
دابني بكات ئةطةر داواي كرد .
هةروةها خواي طةورة فةرموويةتي:ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭵ ﮊ
[الطالق] .

جيطاي نيشتةجيبوونيان بؤ دابني بكةن بةو شيوةيةي كة خؤتان
نيشتةجيبوون بة ثآي تواناتان .
كةواتة  :دابني كردني خواردن و جلوبةرط و خانوي نيشتةجيبوون ئةركي
سةر شاني ثياوة نةك ئافرةت .
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واتة  :ئةطةر ئافرةت ميردي كردبوو ئةوا دةبيت ميردةكةي ئةو
ثيداويستىيةكاني ذياني بؤ دابني بكات  ،وة ئةطةر كض بوو ئةوا لة سةر باوكييت
… هتد .
بةآلم ئةطةر ئافرةتيك كةسي نةبوو بذيوي بؤ خؤي و مندالةكاني ثةيدا بكات
ئةوا ئةو كاتة ثيويستة ئيش بكات بةم مةرجانة :
 1ـ دةبيت ئةو ئيشة نةبيتة ريطر لة ئاسيت خزمةت كردني ماأل و
ثةروةردةكرني مندالةكانيدا .
 2ـ دةبيت ئيشةكة لة خودي خؤيدا حةآلأل بيت .
 3ـ دةبيت تيكآلوي ثياوان نةكات لة شويين ئيشةكةيدا .
 4ـ دةبيت بة ئيزن و رةزامةندي سةرثةرستيارةكةي بضيتة دةرةوة .
 5ـ دةبيت بة داثؤشراوي و ثؤشتةيةوة بضيتة دةرةوة .
بةآلم بؤ بة دةست خستين ثارةيةكي زياتر لة ثيويست يان بؤ دابني كردني
ذياني رةفاهيةت و كةماليات ئةوا نابيت ئافرةت بضيتة دةرةوة بؤ ئيش كردن
ضونكة ئةمة ئةركي سةر شاني ئافرةتان نىية  ،بةلكو خزةمةت كردني ماأل و
منداأل لة ئةستؤي ئافرةت داية و بذيوي ثةيدا كردنيش لة ئةستؤي ثياوانداية .
(مامؤستا حممد عبد الرمحن)
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 -21ئايا جووت بوون لةطةل خيزانى خؤت لةكاتى عادةى مانطانة تاوانة؟
وةآلم  :جووت بوون لةطةل ئافرةت لةكاتى عادةى مانطانة تاوانة و كاريكى خراثة
يةكيكة لةتاوانة طةورةكان خواى طةورة دةفةرموي [ :ويسألُونك عن المحيض قُل
وهن حَّت
ُهو أذى فاعتزلُوا النساء يف المحيض وال ت قربُ ُ

يط ُهرن] البقرة . 222

ثيغةمبةرى خوا فةرموويةتى ( :إصنعوا كل شيء إال

النكاح) رواه اْلماعة إال البخاري

ويف لفظ (إال اْلماع) وة ئةفةرموي ( :من أتى حائضا أو امرأة يف دبرها أو كاهنا فقد كفر مبا
أنزل على حممد) رواه الرتمذي و أبو داود وابن ماجه وغريهم وصححه األلباين  .واتة  :هةر كةسيك
بضيتة الي ذنةكةي لة كاتي حةيزدا  ،يان لة كوني دواوة  ،يان بضيت بؤ الي
جادووبازيك و قسةكةي بة راست خباتةوة  ،ئةوا كوفري كردووة و بآباوةر بووة
بةوةي كة دابةزيوةتة سةر (حممد صلى هللا عليه وسلم) .
واتة  :كوفرى بضووك ئةمةش بةلطةية لةسةر ئةوةى كة تاوانيكى طةورةية
كةوابوو هةركةسي بةئةنقةست و بزانيت حةرامة ئةوكارةبكات ئةوة تاوانيكى
طةورةى كردووة ثيويستة تةوبةى لي بكات و ئةبيت (كفارة)ةكةى بدات كة بريتى
ية لة يةك دينارى زير ئةطةر لة ثيشةكى بي نويذييةوة بوو وةئةطةر لة كؤتايى بي
نويذييةوة بوو نيو دينارى زير  .ابن عباس خواى لي رازى بي ئةم حوكمةمان لة
ثيغةمبةرةوة صلى هللا عليه وسلم بؤدةطيريتةوة كة فةرموويةتى ( :يتصدق بدينار
أو نصف

دينار) رواه أبو داود و النسائي وابن ماجه و صححه األلباين .
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ئةوةى كة وومتان ئةطةر لةثيشةكى بي نويذييةوة بوو يان لة كؤتايى لة (ابن
عباس)ةوة دةطيريتةوة فةرموويةتى ( :إن أصاُبا يف فور الدم تصدق بدينار وإن كان
يف آخره فنصف دينار) صحيح  .بروانة كتيبى اإلرواء (. )202
روونكردنةوة  :يةك دينار زير واتة  :ثينج طرام ئالتون .
بؤ ئةوةى بزانني ثينج طرام ضةنيك ثارة دةكات ثيويستة  x5نرخى يةك طرام
ئالتون بكةين = ئةو ثارةيةى كة ثيويستة بدريت بة هةذاران لة برى كةفارةتى
كردنى ئةم تاوانة.
(مامؤستا خليل أمحد)
 -22لة كاتي ضونة سةر جيطا لة طةل خيزامن ضي بكةم كة هةر خةيالم الي
خيزاني خؤم بيت نةك كةساني تر ؟
وةآلم  :ئةم كارانةي خوارةوة بكة :
 1ـ كاتيك جلةكانت دادةكةنيت بلي ( :بسم هللا)  ،بؤ ئةوةي جنؤكة سةيري
الشةت نةكات و ليت نزيك نةبنةوة و ئةو جؤرة خةيالانةت بؤ دروست نةكةن .
ِ
ني خِ
ني أَ خع ُ ِ
آد َم إِ َذا
اْل ِن َو َع خوَرات بَِين َ
((س خرتُ َما بَخ َ
ثيغةمبةري خوا  فةرموويةتي َ :
اَّللِ)) [صحيح ال جامع الصغري رقم . ])3610( :
َد َخ َل أَ َح ُد ُه ُم خ
اْلَالَءَ أَ خن يَ ُق َ
ول  :بِ خس ِم َّ
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واتة  :ثةردةي نيوان ضاوي جنؤكة و عةورةتي ئادةميزاد ئةوةية لة كاتيكدا
جلةكاني دادةكةنيت بليت ( :بسم هللا) .
 2ـ ئةطةر ويستت لة طةل خيزانةكةتدا جووت ببيت ئةوا ثيش ئةوة بلي :
(بسم هللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا)
ضونكة ثيغةمبةري خوا  فةرموويةتي (( :لَ خو أ َّ
َح َد ُك خم إِ َذا أ ََر َاد أَ خن ََيخِيتَ أ خَهلَهُ
َن أ َ
ال ِ :بسم اّلل  ،الل ُهم جنب نا الشيطان وجنب الشيطان ما رزق ت نا  ،فَِإنَّهُ إِ خن يُ َقد خَّر
فَ َق َ
ِ
ن أَبَ َدا)) صحيح البخاري رقم  )7396( :وصحيح مسلم رقم . )3606( :
ضرهُ َشخيطَا ٌ
بَخي نَ ُه َما َولَ ٌد ِيف َذل َ
ك َملخ يَ ُ
واتة  :ئةطةر يةكيك لة ئيوة ويسيت بضيتة الي خيزانةكةي و بليت ( :بة ناوي
خواوة  ،خواية بة دوورمان طرة لة شةيتان و شةيتان دوور خبةرةوة لةوةي كة
ثيمان دةبةخشيت) ئةجنا ئةطةر خوا داينابي كةوا لةو جووت بوونةوة منداليان
ببيت ئةوا هةرطيز هيض شةيتانيك زةرةر و زياني ثيناطةيةنيت .
 3ـ لة خوا برتسة و طوي بة وةسوةسةي شةيتان مةدة و داوا بكة لة خوا كة
لةو خةيالاتة خراثانة ثةنات بدات .
 4ـ سةيري ئافرةتاني تر مةكة (واتة  :نةزةر مةكة) بؤ ئةوةي خةيالت
نةروات بؤ الي ئةوان ضونكة ئةمة كاريكي حةرامة و تاوانة
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 5ـ بلي بة خيزانت با لة كاتي ضونة سةر جيطةدا خؤي بؤت برازينيتةوة و
ياري و قسةي خؤشت بؤ بكات بؤ ئةوةي سةرجني تؤ رابكيشيت بؤ الي خؤي و
بريوخةيالت بكةويتة ذير كؤنرتؤلي ئةوةوة بة تةنها (.مامؤستا حممد عبد الرمحن)
 -23زؤر لة هاوسةرةكةم توورة دةمب  ،ض بكةم باشة ؟ ض لة ئةو بكةم كة
بيطؤرم  ،تةبيعةمتان زؤر دوورة لة يةك .
 -24وة زؤر جار لة خؤمةوة دلتةنط دةمب و بيزار دةمب و هةندي جار دةطاتة
رادةي بيزاربوون لة ذيامن  ،ض بكةم لةو كاتانةدا ؟
وةلَامي ثرسياري يةكةم :
 1ـ دةستنيشاني ئةو هؤكارانة بكة كة توورةت دةكات ض لة خؤتدا بيت يان
لة خيزانةكةتدا بيت  ،ثاش دةستنيشان كردنيان ئةجنا بة ثيي توانا خؤتاني
ليبثاريزن .
 2ـ تاوةكو ثيت دةكريت توورة مةبة ضونكة ثيغةمبةري خوا ()
ب)) [صحيح البخاري]  ،واتة  :توورة مةبة .
فةرموويةتي (( :الَ تَ خغ َ
ضخ
 3ـ وة ئةطةر توورة بوويت ئةوا ئةم كارانة ئةجنام بدة بؤ ئةوةي بةرةو هةلة
نةتبات :
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ال  :أَعوذُ ِِبَ َِّ
ِ ِ
َّلل
ب أَ َح ُد ُك خم فَ َق َ ُ
ـ ثيغةمبةري خوا ( )فةرموويةتي (( :إ َذا َغض َ
ضبُهُ)) [صحيح ال جامع الصغري رقم . ])695( :
َس َك َن َغ َ
واتة  :ئةطةر ثياويك لة كاتي توورةبووندا بليت ( :أعوذ ِبهلل) ئةوا توورةيةكةي
دادةمركيتةوة .
ضونكة توورةيي لة شةيتانةوةية .
ـ ثيغةمبةري خوا ( )فةرموويةتي (( :إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن
ذهب عنه الغضب وإالَّ فليضطجع))

[صحيح أيب داود رقم . ])4782( :

واتة  :ئةطةر يةكيك لة ئيوة توورة بوو وة لةو كاتةدا لة سةر ثي راوةستا بوو
ئةوا با دابنيشيت  ،جا ئةطةر توورةيةكةي رؤيشت و نةما ئةوا باشة  ،ئةطينا بة
هةلابذيت و راكشيت .
ِ ِ
ت))
ب أَ َح ُد ُك خم فَ خليَ خس ُك خ
ـ ثيغةمبةري خوا ( )فةرموويةتي (( :إ َذا َغض َ

[صحيح

ال جامع الصغري رقم . ])693( :

واتة  :ئةطةر يةكيك لة ئيوة توورة بوو ئةوا با بيدةنط ببيت .
 4ـ وة ئةطةر توورة بوويت لة هةنديك رةفتاري هاوسةرةكةت و هةنديك
تةبيعةتيت بة دل نةبوو ئةوا رقي لي هةلمةطرة بةلكو ضاوثؤشي لي بكة  ،ضونكة
ثيغةمبةري خوا ( )فةرموويةتي (( :الَ يَ خفَرخك ُم خؤِم ٌن ُم خؤِمنَة إِ خن َك ِرَه ِمخن َها ُخلُ َقا َر ِض َي
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ِ
آخَر))
مخن َها َ
ئيماندار ئةطةر رةوشتيكي ئةو ئافرةتةي ثي ناخؤش بوو وة لة هةمان كاتدا رازي
[صحيح مسلم]

 ،واتة  :با ثياوي ئيماندار رق هةلنةطريت لة ئافرةتي

بوو لة رةوشتيكي تري .
 5ـ وة با لة كاتي توورة بوونتدا هاوسةرةكةت هةول بدات هيمنت كاتةوة و
رازيت بكات  ،ضونكة ئةمة سيفةتي ئافرةتة بةهشةتيةكانة  ،ثيغةمبةري خوا
( )فةرموويةتي (( :نِس ُاؤُكم ِمن أَه ِل خ ِ
ود الخ َع ُؤخو ُد َعلَى َزخوِج َها الَِّيت إِ َذا
َ خ خ خ
ود الخ َولُ ُ
اْلَنَّة الخ َو ُد ُ
ِ
ضى)) [سلسلة
ض َع يَ َد َها ِيف يَ ِد َزخوِج َها َوتَ َق َ
ول الَ أَذُ ُ
ب َجاءَ خ
ضا َح َّىت تَ خر َ
وق َغ خم َ
ت َح َّىت تَ َ
َغض َ
األحاديث الصحيحة رقم . ])287( :

واتة  :ئافرةتة بةهشةتيةكان لة ئيوة ئةوانةن كة  :زؤر رووخؤش و روومةت
كراوةن و زؤر منداليان دةبيت و زؤر زوو دةطةرينةوة بؤ الي ميردةكانيان ئةوانة
كةوا ئةطةر ميردةكةيان توورة ببيت ديت بؤ ئةوةي دةسيت خباتة ناو دةسيت
ميردةكةي و دةليت  :ضاوةكامن خةويان ليناكةويت تاوةكو تؤ رازي نةبيت .
ئةمانةية سيفاتي ئافرةتي ضاك و صالح .
* وة بة نيسبةت طؤريين تةبيعةتي هاوسةرةكةتةوة دةليم :
دةبيت هاوسةرةكةت بة ثيي توانا هةول بدات بؤ ئةوةي مافة شةرعىيةكاني
تؤ بدات و طؤرانكاري بة سةر خؤيدا بينيت بة مةبةست رازي كردني تؤ  ،لة بةر
ئةم فةرموودةية :
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عن ح ص ِ ِ
ِ
ت ِم خن
اجة فَ َفَر َغ خ
صن ((( : )أَ َّن َع َّمة لَهُ أَتَت النَِّ َّ
َ خ ُ َخ
ني بخ ِن خحم َ
ب (ِ )يف َح َ
ِ ِ
ِ
ت َ :ما
ت  :نَ َع خم  ،قَ َ
اجتِ َها فَ َق َ
ال  :فَأَيخ َن أَنخت مخنهُ ؟ قَالَ خ
ات َزخوج أَنخت ؟ قَالَ خ
ال ََلَا  :أَذَ ُ
َح َ
ِ
ِ ِ ِ
ك و َانر ِك ؟!)) [صحيح الرتغيب
ت َعخنهُ  ،قَ َ
آلُوهُ إِالَّ َما َع َج خز ُ
ال  :انخظُِري أَيخ َن أَنخت مخنهُ فَإنَّهُ َجنَّ تُ َ ُ

والرتهيب رقم  )1933( :وسلسلة األحاديث الصحيحة رقم . ])2612( :

واتة  :ئافرةتيك هات بؤ الي ثيغةمبةر ( )ئةويش ثيي فةرموو  :ئايا تؤ
ميردت هةية ؟ ئافرةتةكةش وتي  :بةلي  ،ثيغةمبةر ( )فةرمووي  :ئايا تؤ
ضؤنيت لة طةليدا ؟ وتي  :هيض كةمتةرخةميةك ناكةن ئيلال ئةوة نةبيت كة لة
توانامدا نىية  ،ثيغةمبةر ( )فةرمووي  :بروانة تؤ ضؤنيت لة طةليدا ضونكة
ميردةكةت بةهةشت و دؤزةخي تؤية .
* وة دةبيت تؤيش بة ثيي توانا طؤرانكاري بة سةر خؤتدا بهينيت ضونكة
ئةويش مايف بة سةر تؤة هةية هةر وةك ضؤن تؤ مافت بة سةر ئةوةوة هةية  ،وة
ئيصلاحيش بة هةردوو ال دةكريت .
وة ئةم ئامؤذطارية دةخةمة بةر دةسيت هاوسةرةكةت بؤ ئةوةي سوودي ليوة
وةربطريت :
عةمري كوري حجر ثاشاي كيندة داخوازي (أم أَيس بنت عوف بن مسلم
الشيبان ي ) كرد  ،كاتآ وةخيت طواستنةوةي هات دايكي كضةكة بة تةنيا لة طةأل
كضةكةيدا دانيشت و ضةند ئامؤذطارىيةكي كرد  ،ئامؤذطارىيةكان بنةماكاني
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بةختةوةري ذياني ذن و ميردايةتي و ض ثيويستة لة سةر ئافرةت بةرامبةر بة
ميردةكةي بيكات بة ديار خست بؤي :
ئامؤذطارى يةكان برييت بوون لـة :
يةكةم و دووةم  :بة قةناعةت بة و بة باشي طويرايةأل و فةرمانرةواي بة .
سآيةم و ضوارةم  :نةكةي بهيلـي شتيكي ناشريينت ثيوة ببينيت  ،يان بؤني
ناخؤشت ليوة بكات  ،بةلكو با خؤشرتين بؤنت هةلمذآ .
ثينجةم و شةشةم  :ئاطاداري كاتةكاني خواردن و نوستين بة  ،ضونكة
برسييت طـر لة ثياو بةردةدات  ،و تير خةو نةبوونيش مايةي تورة بوونة .
حةوتةم و هةشتةم  :ماأل و ساماني بثاريزة و ضاوديري مندالةكاني بكة .
نؤيةم و دةيةم  :سةرثيضي فةرماني مةكة  ،نهيين ئاشكرا مةكة  ،ضونكة
ئةطةر سةرثيضي فةرماني بكةيت يان دليت شكاند  ،و نهينييت ئاشكرا كرد  :ئةوا
غةدر و توريي ئةو ثاريزراو نابآ .
ئةطةر ميردةكةت غةمبار بوو نةكةي خؤت دلخؤش و شادمان ثيشان بدةيت ،
وة ئةطةر دلخؤش بوو نةكةي خؤت بة غةمبار ثيشان بدةيت .
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وةلَامي ثرسياري دووةم :
ئةم كارانةي خوارةوة ئةجنام بدة بؤ ئةوةي لة بيزاري و دل تةنطي رزطارت
ببيت :
 1ـ بةرزكردنةوةي ئاسيت ئيمان و كردةوةي ضاكة ئةجنام دان  ،ضونكة
خواي طةورة فةرموويةتي  :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [النحل] .

واتة  :هةر كةسيك كردةوةي ضاكة بكات لة نير و مي و ئيماندار بيت ئةوا
ذيانيكي خؤش و بةختةوةري ثي دةدةين لة دونيادا و لة قيامةتيشدا بة باشرتين
شيوة ثاداشيت كردةوةكانيان دةدةينةوة .
 2ـ ثةيوةست بوون و دةست طرتن بة بةرنامةكةي خواوة كة بريتىية لة
ئايين ئيسالمي ثريؤز وةك خؤي  ،ضونكة خواي طةورة فةرموويةتي  :ﮋ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ
[سورة طه] .

واتة  :هةر كةسيك ثشت هةلبكات لة بةرنامةكةي خوا ئةوا بةراسيت ذيانيكي
ثر لة بيزاري و ناسؤري هةية و لة رؤذي قيامةتيشدا بة كويري حةشري دةكةين ،
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دةليت  :ثةروةردطارم ئةوة بؤ بة كويري حةشري دةكةيت خؤ من لة دونيادا بينا
و ضاو ساغ بووم ؟ خوا دةفةرمويت  :ئاوةها ئايةتةكاني ئيمةت بؤ دةهات و
تؤيش ثشت طويت دةخست بؤية تؤيش ئةمرؤ بي بايةخ دةكرييت .
 3ـ بةردةوام بوون لة سةر قورئان خويندن و زيكري خواي طةورة  ،ضونكة
زيكري خوا دةبيتة مايةي ئارامطرتين دل وةك خواي طةورة فةرموويةتي :ﮋ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﮊ

[الرعد] .

واتة  :ئةوانةي كةوا ئيمانيان هيناوة و دلني بة زيكري خوا ئارام دةطريت ،
وريا بة تةنها بة زيكري خوا دلةكان ئارام دةطريت و بةختةوةر دةبيت .
 4ـ وة زؤربةي جار و تايبةت لة بةيانيان و ئيواراندا ئةم زيكر و دوعاية
خبوينة ( :اللهم إن ي أعوذ بك من ال َهم وال حزن والعجز والكسل وال ُجنب والبُخل ونلع
الدين وغلبة الرجال) .
أصاب أحدا َهم وال َحَزٌن فقال :
 5ـ ثيغةمبةر ( )فةرموويةتي (( :ما
َ
ِ
كِ ،
ُ ِ
ك،
انصيَِيت بِيَ ِد َك َ ،ماض ِ َّ
يف ُح خك ُم َ
ابن أََمتِ َ
ابن َعخبد َك  ،و ُ
الله َّم إين َعخب ُد َك  ،و ُ
أح َدا ِم خن
َع خد ٌل ِ َّ
ت بِِه نَ خف َس َ
اسم ُه َو لَ َ
ضاؤ َك  ،أَ خسأَلُ َ
يف قَ ُ
ك ََ ،سَّخي َ
ك بِ ُك ِل خ
ك  ،خأو َعلَّ خمتَهُ َ
ِ
ت ف ي ِع خل ِم الغَخي ِ
يع
ب ِعخن َد َك  ،خ
الق خر َ
أن َخجت َع َل ُ
ك  ،خأو أنخ َزلَتَهُ ف ي كِتَابِ َ
َخ خلق َ
استَأخثَ خر َ
ك  ،أَخو خ
آن َربِ َ

60

ba8.org

وةلَامى رِاست و دروست بؤ ذن و ميَردى خواثةرست ................................................

ِ
وح خزنَهُ وأَبخ َدلَهُ َمكانَهُ
ور َ
ص خد ِري َو َجالءَ ُح خزِين َو َذ َه َ
ب هللاُ َمهَّهُ ُ
قَ خلِب َونُ َ
اب َمهي  ،إالَّ أَ خذ َه َ
فَرجا)) [سلسلة األحاديث الصحيحة رقم . ])199( :
َ
واتة  :هةركةسيك غةم و ثةذارة و نارةحةتىيةكي تووش ببيت و بليت :
خواية من بةندةي تؤم  ،و كوري ثياويكم كة بةندةي تؤية  ،و كوري
ئافرةتيكم كة بةندةي تؤية  ،ثيشةسةرم لة دةسيت تؤداية  ،حوكمي تؤ
بةسةرمدا ثةيرةوكراوة  ،برياري تؤ بةسةرمدا راست و دادثةروةرانةية  ،داوات
ليدةكةم بة هةموو ناويك كة ناوي خؤتت ثآناوة  ،يان فيري كةسيكت كردووة لة
دروستكراوةكانت  ،يان داتبةزاندووة لة كتيبةكةتدا  ،يان تايبةتت كردووة بة
خؤتةوة لة زانسيت غةيبدا الي خؤت  ،كةوا قورئان بكةيت بة بةهاري دلم و
رووناكي سينطم و هةلطري ثةذارةم و البةري غةمم .
ئيلال خوا غةم و ثةذارةي الدةبات و لة جآي ئةوةدا دةيطؤريتةوة بة دأل
فراواني .
 6ـ ثرسيار كراوة لة ئيمامي (ال حسن البصري) و وتويانة ( :ما لنا نراك مطمئنا)؟
واتة  :ئةوة ضي بةردةوام دةتبينني بةختةوةريت و بي تاقةت و بيزار نيت ؟
ئةويش لة وةلامدا فةرمووي  :بةراسيت دةزامن كةوا رزق و رؤزيم كةسيكي تر
نايبات جطة لة من بؤية دلم بؤي ئارامي طرتووة  ،وة بةراسيت دةزامن كةوا خوا
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ئاطاي ليمة بؤية شةرمي ليدةكةم بة سةر تاوانةوة مببينيت  ،وة بةراسيت دةزامن
كةوا كردةوةكامن كةسيكي تر نايانكات بؤم منيش خؤم ثييةوة سةرقال و
مةشغول كردووة  ، ،وة بةراسيت دةزامن كةوا مردن ضاوةروامنة منيش خؤم
ئامادة دةكةم بؤ دواي مردن بةراسيت ئةوةية ريطاكاني بةختةوةري و ئاسوودةيي
( .مامؤستا حممد عبد الرمحن)

 -25بةريزان من مندالم بوة ثيش ضل رؤذ ثاك بومةوة نويذم كرد بةلام
ئيستا ضلةم ضووة و خوينيكى كةمم هةية ئايا ئةتوامن نويذ بكةم تكاية زوو وةلامم
بدةنةوة زؤر سوثاس .
تيبينى  :ثينج رؤذ ثيش ضلة نويذم كرد وة ئيستا ثينج رؤذ دواى ضلة خوينم هةية
وةآلم  :خوينى زةيسانى ـ واتة  :خوينى دواى مندال بوونى ئافرةت ـ لة
شةريعةتدا كاتى ديارى كراو بؤ زياترينى دانراوة كة ضل رؤذة ـ هةروةكو لة
كوردةواريدا ثآى دةووتريت خوينى ضلة ـ ئةوةش بة ثآى فةرموودةى ( أم
سلمة ) دايكى ئيمان داران كة تيدا فةرموويةتى  " :كانت النفساء على عهد رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعني يوما أو أربعني ليلة و ...

" ( صححه العالمة

األلباين يف صحيح سنن أيب داود . )311 :

واتة  :ئافرةتان لة سةردةمى ثيغةمبةردا ـ صلى اهلل علية وسلم ـ دواى منداأل
بوون لة ضل رؤذ يان ضل شةو زياتر دانةدةنيشنت لة ئةجنامدانى عيبادةتةكانيان
.
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بةآلم كاتى ديارى كراو بؤ كةمرتينى دانةنراوة ـ بة واتايةكى تر  :كةمرتينى
ديارى نةكراوة ضةند رؤذ بيت ـ بةلكو لة ئافرةتيكةوة بؤ ئافرةتيكى تر دةطؤريت
جا خوشكى خؤم  :مادام تؤ ثيش ضلة ثاك بوويتيتةوة ئةوا ثيويستة لة
سةرت نويذ ئةجنام بدةيت و رؤذوو بطريت  ،ئةو خوينةش كة لة دواى ضلة
بةردةوام دةبيت لة ئافرةت بة ( استحاضة ) دادةنريت  ( ،استحاضة ) وةكو
نةزيف واية  ،و حوكمى وةكو حوكمى ثاكيتية  ،و نويذ و رؤذووشت لة سةر فةرزة
لةو كاتةدا  ،و نابيت ئةجناميان نةدةيت  ...خواى ثةروةردطار زاناترة .
آخر دعواان أَ ِن خ ِ ِ
ِ
ِ
ني
احلَ خم ُد َّلل َر ِب الخ َعالَم َ
َو ُ َ خ َ
(مامؤستا عدنان بارام)

 -26من لة دواي ضةند مانيطيك لة شووكردمن لة ميردةكةم جيابوومةوة
ضونكة زانيم كة لة طةل ئافرةتي ترداية و ئةضيت بؤ شويين تر و زؤر شيت خراث و
نابةجي و ناشةرعي  ،بؤية كة دلنيا بووم لة طةلي مبينمةوة ئةوا خؤم و دينةكةم و
شةرةفم لة دةست ئةدةم بؤية جيابوومةوة ثيش ضةند مانطيك  ،ئةو كاتة سكم
نةطةشتوة ضل رؤذ بي ثرسي ئةو مندالةكةم لةبار برد  ،هةنديك جار زؤر هةست بة
تاوان دةكةم  ،ئايا تاوامن كردووة بي ثرسي ئةو ئةو كارةم كردوة ؟
وةآلم  :لةبار بردني مندال تاوانة و دروست نىية  ،وة ئةطةر رؤحي بة بةردا
كرابيت ئةوا دةبيتة كوشنت (قةتل) كة يةكيكة لة تاوانة طةورةكان  ،وة زاناياني
ئيسالم جياوازييان تيداية سةبارةت بة كاتي (رؤح بة بةراكردني مندال) ئايا لة
( )40ضل رؤذةي ثةيدا بوونىيةوة دةبيت يان لة ( )120ضوار مانطانةوة دةبيت
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 ،جا ئةو حالةتةي تؤ ثيي تاوانبار دةبي بةلام بة كوشنت (قةتل) حيساب ناكريت
(إن شاء هللا) ضونكة ثيش ضل رؤذ بووة  ،بؤية ثيويستة لة سةرت تةوبة بكةيت و
داواي ليبووردن لة خوا بكةيت و ثةيشمان ببيتةوة لةو كارةت .
ئةمة لة اليةكةوة  ،لة اليةكي تريشةوة تؤ بة بي ثرسي (ميردةكةت)
مندالةكةت لة بار بردووة ئةمةش تاوانة ضونكة ئةو مندالة حةقي ئةويشي تيدا
هةبوو ة لة بةر ئةوةي بةشيكي هي ئةويش بووة  ،بةلام ئةم تاوانةش بة تةوبة
كردن و ثةشيمان بوونةوة و بةخؤداضوونةوة خوا ليت خؤش دةبيت (إن شاء هللا) .

بةلام بة ثيويسيت دةزامن كةوا هةنديك شتت بؤ روون بكةمةوة :
 1ـ ثيويستة لة سةر ئافرةت و (هةروةها لة سةر سةرثةرشتيارةكةشي بة
تايبةت لة باوك و برا و كةسوكاري) كةوا ثيش ئةوةي شووبكات و بة شووبدريت
بريبكاتةوة و ثرسيار بكات و بكةن  :ئايا ئةو كورةكةي كة هاتووةتة خوازبيين
ئةو كضة كيية ؟ وة ئايا دين و ئةخالق و رةوشيت ضؤنة ؟
بةراسيت نابيت نة كضةكة خؤي و نة سةرثةرشتيارةكةشي زوو بة زوو
برياريكي سةرثييانة بدةن و ثيش تيروانني و ثرسيار كردن و هةلسةنطاندني
كوري خوازبينيكار ئةو بريارة ترسناكة بدةن  ،بؤية ثيغةمبةري خوا  لةم
إن ال تفعلوه
بارةيةوة فةرموويةتي (( :إذا أاتكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه  ،خ
تكن فتنة يف األرض وفساد كبري)) [صحيح سنن الرتمذي رقم . ])1084( :واتة  :ئةطةر كةسيك
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هات بؤ خوازبيين ذن ليتان لة دين و ئةخالقي رازي بوون ئةوا ذني بدةني  ،ئةطةر
وا نةكةن ئةوا فيتنة و ئاشوب و فةساد و بةدرةوشتىيةكي طةورة روودةدات لة
زةويدا .
لة روانطةي ئةم فةرموودةيةوة ئاشكرا دةبيت تؤ هةر لة سةرةتاوة هةلةت
كردووة لة شووكردنت بةو كورةي كة خؤت دةلييت ( :ضونكة زانيم كة لة طةل
ئافرةتي ترداية و ئةضيت بؤ شويين تر و زؤر شيت خراث و نابةجي و ناشةرعي ،
بؤية كة دلنيا بووم لة طةلي مبينمةوة ئةوا خؤم و دينةكةم و شةرةفم لة دةست
ئةدةم) !!!
 2ـ بةراسيت زؤر ضاكت كردووة كةوا زوو فرياي خؤت كةوتوويت و ليي
جيابوويتةتةوة بة مةبةسيت ئةوةي (خؤت و دينةكةت و شةرةفت لة دةست
نةدةيت)  ،ئةمةش بةلطةية لة سةر لة خوا ترسان و خؤثاريزيت لةوةي كة زيان
بة دين و شةرةفت دةطةيةنيت  ..جا ئةمة نيشانةي ئيمان و رةوشت بةرزي و
ئةدةب و شةرم و حةيا و حيشمةتة ..
ضونكة بةراسيت هاوةلييت كردن و هاوسةرييت و خيزاندارييت لة طةل
كةسيكي بي دين و رةوشت خراثدا ووردة ووردة دين و ئةخالقت ثيناهيليت و
ذياني دونيا و دينت دةسوتينيت  ،ضونكة ثيغةمبةري خوا  لةم بارةيةوة
ن ُُيالِل ؟)) [صحيح أيب داود رقم :
فةرموويةتي (( :ال َم خرءُ على دين خليله  ،خفلينظُخر ُ
أحدكم َم خ خ
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(.])4833واتة  :مرؤظـ لة سةر ديين برادةرةكةيةتي  ،جا با يةكيك لة ئيوة بروانيت
بؤ ئةوةي بزانيت برادةرييت و تيكةلي كي دةكات ؟
ئةمة بة نيسبةت برادةرةوة  ،كةواتة هاوسةر لة ثيش ترة !
ِ
ب إالَّ مؤمنا
هةروةها ثيغةمبةري خوا ( )لةم بارةيةوة فةرموويةتي (( :ال تُصاح خ

َيكل طعامك إالَّ تَقي))
 ،وال خ

[صحيح أيب داود رقم ])4832( :

واتة  :هاوةلييت ئيماندار نةبيت نةيكةيت  ،وة با كةس خواردنت نةخوات ئيلال
كةسيكي لة خوا ترس و خؤثاريز لة تاوان نةبيت ( .مامؤستا حممد عبد الرمحن)
 -27ئايا راستة دةلين نابيت ئافرةت بة لةشطرانى يةوة شري بداتة مندالةكةي ؟
وةآلم  :هيض بةلطةيةك نةهاتووة لة سةر نادروستييت و رينةدان بة شريداني
ئافرةت لة كاتي لةش طرانيدا .
(مامؤستا حممد عبد الرمحن)

 -28ئةطةر كةسي لةبةر سك ثرى تواناى نويذكردنى نةبي ئةوة تاضةند
طوناهة؟ بؤ منوونة من ثيشرت نويذم كردووة بةلام ئيستا سكم حةوت مانطانة توانام
نية وةك ثيويست نويذةكامن بكةم و بةريك وثيكى بةريوةيان بةرم ئةمة تا ضةند
طوناحة وة من دةبي ضى بكةم لةحمالةتةدا ؟ زؤرسوثاس بؤ وةلام دانةوةتان .
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وةآلم  :سك ثري يان بووني حةمل بة هيض شيوةيةك نابيتة ريطر لة
ئةجنامداني نويذة فةرزةكان  ،بةلام بةراسيت جيي سةرسورمانة ئايا بؤ سك ثري
واي ليتكردووة كة نةتواني نويذةكانت وةك ثيويست بكةيت ؟! ئايا هةزاران
بةلكو مليونةها ئافرةتي موسلمان بة دريذاي سةدها سالة بؤ سك ثري ريي نويذي
لينةطرتوون ؟!
وة ئةطةر مةبةست ئةوة بي كة لة كاتي نويذدا ناتوانيت بة ثيوة بوةسيت
ئةوا دةتوانيت بة دانيشتةوة نويذةكةت بكةيت وة ئةطةر بة دانيشتنةوة نةتتواني
ئةوا بة هةلاذيانةوة بيكة بةلطةي ئةم فةرموودةية كة ثيغةمبةر ( )فةرموويةتي
فإن ل م تستطع فقاعدا فإن ل م تسنطع فعلى جنب))
((ص ِل قائما خ
َ :

.صحيح البخاري رقم ()1117

واتة  :بة ثيوة نويذ بكة ئةطةر نتتواني ئةوا بة دانيشتنةوة وة ئةطةر
نةتتواني ئةوا بة سةر الدا بيكة .
وة ئةطةر لة كاتي ركوع و سوجدةدا ناتوانيت زؤر بوةستيت ئةوا تةنها يةك
جار (سبحان رب ي العظيم) و (سبحان رب ي األعلى) بلي .
(مامؤستا حممد عبد الرمحن)

 -29سآلوي خواى طةورةتان لـآ بى بةريزان خواى طةورة عيلم و زانياريتان
ثى ببةخشيت بؤ خزمةتكردنى دينى ئيسالم  ،برا طيان من هاوسةريكم بؤ خؤم
هةلبذاردووة لة خوا بة زياد بيت نويذ دةكات و قورئان دةخوينى بةآلم لةضك ناكات
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وة جل و بةرطى كورتيش لةبةر ناكات منيش رازى بووم بةوةى كةى قةناعةتت بؤ
دروست بوو بيكةيت ئةويش وةعدى داوة  ،ئايا من غةلتم نةكردووة لة رازى بوومن
لةسةر ئةو مةرجة ضونكة من لةم ئاراستةية سةيرم كرد كة نويذ بكات إن شاء هللا
خواى طةورة هيدايةتى ئةدات بؤ لةضكةكةش  ،برايان ئايا الى خوا طوناهبارم يان
نا بؤ ئةم كارة كة كردوومة ؟
وةآلم  :لةضك نةكردن لة كاتي دةرضووندا بؤ بازار و ثيش ضاوي نامةحرةم
كاريكي حةرامة و تاوانيكي طةورةية و ثيضةوانةكردني ئةم بةلطانةية :
ـ خواي طةورة فةرموويةتي  :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ … ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﮊ

[الن ور] .

واتة  :ئةي ثيغةمبةري خوا  بلي بة ئافرةتاني ئيماندار ضاويان بنوقينن لة
نامةحرةم و دامينيان بثاريزن و جواني خوايان دةرنةخةن تةنها روومةت و هةردوو
لةثيان نةبيت و با سةرثؤشةكانيان (لةضكةكانيان) راخةن بة سةر طةردنياندا و
جواني خوايان دةرنةخةن … وة با ثييان نةدةن بة زةويدا بؤ ئاشكراكردني
جوانىية شاراوةكانيان  ،وة تةوبة بكةن و بطةرينةوة بؤ الي خوا هةمووتان ئةي
باوةرداران بؤ ئةوةي سةرفراز و بةختةوةر بن .
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ـ ثيغةمبةري خوا ( )فةرموويةتي (( :صنفان من أهل النار ل م أرمها  ( :وذكر
منها ) :نساء كاسيات عارَيت مائالت م ميالت رؤوسهن كأسنمة البخت ال مائلة  ،ال
يدخلن ال جنة وال ي جدن ري حها َّ ،
وإن ري حها ليوجد من مسرية كذا وكذا ))
َّ

[صحيح مسلم رقم

. ])2128( :

واتة  :دوو بةش لة ئةهلي دؤزةخ هةن من نايانبينم  … :ئافرةتانيك جليان
لةبةرداية و رووتيشن بةالرولةجنةوة ريدةكةن و سةرةجني ثياوان رادةكيشن بؤ
خؤيان و سةريان وةك سةر ثشيت ووشرت واية (قذياني لة سةر كؤدةكةنةوة)  ،ئةو
ئافرةتانة ناشنة ناو بةهةشتةوة و بؤنيشي ناكةن …
مةبةست بة (كاسيات عاريات) ئةوةية كة ئافرةتيك جلي لةبةرداية بةآلم
هةموو الشةي نةثؤشيوة بؤ منوونة جليكي تةنك لةبةر بكات كة لةشي لييةوة
ديارة يان جليكي كورت بيت كة بةشيك لة الشةي بةدةر دةكةويت وةك سةر و
مل و طةردن و قؤأل و قاضةكاني  ،ئةمانةش لةو كةسانةن كة ناضنة بةهشتةوة و
بؤني بةهةشتيش ناكةن  ،مةطةر دواي تؤبة كردن .
كةواتة دةبيت خيزانت تةوبة بكات و ثةشيمان ببيتةوة لةو تاوانة و هةموو
تاوانةكاني .
وة بة نيسبةت ئةوةوة كة دةليت نويذ دةكات و قورئان دةخوينيت بةآلم
لةضك ناكات !!!
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بةراسيت جيي سةرسورمانة كةوا ئافرةتيكي نويذطةر و قورئان خوينن لةضك
نةكات ! بؤ ؟!ضونكة خواي طةورة فةرموويةتي  :ﮋ ﯠ ﯡﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯲ ﮊ [العنكبوت]  .واتة  :نويذ بة ريكوثيكي
ئةجنام بدة  ،وة بةراسيت نويذ ريطري دةكات لة خراثة و تاوان .
نةكردني لةضكيش خراثة و تاوانة و دةبيت نويذةكةي ريطري ئةو تاوانةي
ليبكات .
هةروةها خوا لة قورئاندا فةرماني كردووة بة لةضك كردن وةك لة ئايةتةكةي
ثيشةوةدا هاتووة  ،كةواتة با رةفتار بكات بةو قورئانةي كة دةخيوينيت .
كةواتة لةضك نةكردني خيزانت هةلةية و رازي بووني تؤش بةو كارة هةر
هةلةية و تاوانبارتان دةكات و دةبيت هةردووكتان تةوبة بكةن (.مامؤستا حممد
عبد الرمحن)
 -30خيزامن لة مانطي رةمةزان نةيتواني بةرؤذوو بيت لةبةر ئةوةي دووطيان
بوو بةهيض شيوةيةك نةيتواني زياتر لة دوو رؤذ بةرؤذوو بيت لةبةر زؤري رشاندنةوةي
و تيك ضووني باري تةندروسيت تكاية بؤم روون بكةنةوة كةوا بةس بةرؤذوو بيتةوة
يان كةفارةتي لةطةلدا بدات؟
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وةآلم  :ئافرةتي سك ثر و شريدةر ئةطةر لة خؤيان و مندالةكانيان برتسن و
لة تاواناياندا نةبيت رؤذوو بطرن ئةوا بة رؤذوو نابن و هةموو رؤذيك خواردني
هةذاريك دةدةن و قةزاكردنةوةيان لة سةر نىية .
(ابن عباس) فةرموويةتي ((:احلب لَى واملر ِ ِ
ع إِذَا َخافَتَا أَفخطََرَات َوأَطخ َع َمتَا ُك َّل يَ خوم
ضُ ُ
ُخ
ُخ
مس ِكخي نَا)).
خ

واتة  :ئافرةتي سك ثر و شري دةر ئةطةر لة خؤيان و مندالةكانيان ترسان
ئةوا بة رؤذوو نابن و بؤ هةموو رؤذيك خواردني هةذاريك دةدةن .
وة لة ( مالك )ةوة دةطيرنةوة ئةويش لة (نافع )ةوة كة (ابن عمر) ثرسياري
لي كرا دةربارةي ئافرةتي سك ثر ئةطةر لة مندالةكةي ترسا  ،فةرمووي  " :تُ خف ِط ُر
حنطَة "  ،واتة  :رؤذوو ناطريت و بةرامبةر بة
َوتُطخعِ ُم َم َك َ
مس ِكخي نَا ُم َّدا ِم خن خ
ان ُك َّل يَ خوم خ
هةر رؤذيك خواردني هةذاريك دةدات (مد)يك لة طةمن .
وة لة ( ابن عمر )ةوة دةيطيرنةوة كة فةرموويةتي  " :احلَ ِام ُل َوامل خر ِض ُع تُ خف ِط ُر
ُ
َوال تَ خقضي "  ،واتة  :ئافرةتي سك ثر و شريدةر رؤذوو ناطريت و قةزاشي ناكاتةوة.
وة لة ريطةيةكي ترةوة َّ " :
ال  :أَفخ ِطري َوأَطخعِمي
أن خامَرأتَهُ َسأَلَختهُ َوخه َي ُحخب لَى  ،فَ َق َ
مس ِكخي نَا َوال تَ خقضي "  ،وة لة ريطةي سىيةمةوة هةر لةوةوة َّ " : 
أن
َع خن َك ِل يَوم خ
ِ
ِ
ضان  ،فَأََمَرَها
ش يف َرَم َ
ت َر ُجل م خن قَُريخش َ ،وَكانَ خ
بِخن تَا لَهُ َكانَ خ
ص َاُبَا َعطَ ٌ
ت َخحت َ
ت َحامال  ،فَأَ َ
ِ
ِ
مس ِكخي نَا ".
أَ خن تُ خفطَر َوتُطخع َم َع خن ُك ِل يَ خوم خ
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وة تةنها فيدية داني لة سةرة بة بي قةزاكردنةوة  ،لة (ابن عباس) ةوة
دةطيرنةوة كة يةكيك ـ لةو كةنيزةكانةي كة مندالي ليي هةبوو (أم ولد) ـ بة سك
ون َ ،علَي ِ
ِ ِ َّ
ك اْلََزاءُ ،
ذين ال يُ ِطخي ُق َ
خ
ثري يان شريدةري بيين و فةرمووي  " :أَنخت من ال َ
ولَيس َعلَي ِ
ك َّ
ضاءُ ".واتة  :تؤ لةوانةي كة تواناي رؤذوويان نىية  ،فيديةدانت لة
الق َ
َخ َ خ

سةرة نةك قةزا كردنةوة .بروانة كتييب ( :ضؤنيَيت رِؤذووي ثيَغةمبةر ( )مامؤستا
عدنان بارام)

 31و - 32سةرةتا دةست خؤشي ئةم بةرنامة جوانةي ساييت بةهةشتان ليدةكةم .
بةريزان بةئةرك نةبيت دوو ثرسيارم هةية.
1ـ ئايا لة كاتيكدا كةمن بةرؤذوم دةتوامن لةطةل خيزانةكةم جووت ببم .
 2ـ وةئايا دةتوامن ماضي خيزاني خؤم بكةم وةلةسةر جيطا لةباوةمشدا بيت بةبي
جووت بوون  .لةطةل ئةوةشداكةمن بةرؤذوم  ( .زؤرسوثاستان دةكةم )
وةآلمى ثرسيارى يةكةم  :زانايان جووت بوونيان لةطةل خيزاندا بة بةتاأل
كةرةوةى رؤذوو داناوة  ،لةوانة  :ئيمامى ( الشوكاني ) لة كتييب ( :الدراى املضية)
دا  )22 / 2 ( :فةرموويةتى  ( :جووت بوون لة طةل خيزان دار رؤذوو بةتال
دةكاتةوة ئةطةر كةسيك ئةجنامى بدات بة ئةنقةستةوة  ،بةآلم ئةطةر لة كاتى لة
بري ضووندا ئةجنام بدريت  ،هةنديك لة زانايان دةخيةنة ريزى ئةو كةسةى خواردن
و خواردنةوةى خواردبيت لة كاتى لة بري ضوون دا ) .
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هةروةها ئيمامى ( ابن القيم ) لة كتييب  ( :زاد املعاد ) دا ) 60 / 2 ( :
فةرموويةتى  (( :بةلطةى قورئان لةسةر ئةوةية كة جووت بوون لةطةل خيزان دا
رؤذوو بةتال دةكاتةوة  ،هةر وةكو ضؤن خواردن و خواردنةوة رؤذوو بة تال
دةكةنةوة  ،خيالفيش لةوةدا نية )) .
بةلطةش لة سةر ئةوةى كة رؤذوو طرتن خوطرتنةوةية لة جووت بوون
لةطةل خيزاندا هةروةها لة خواردن و خواردنةوة  ،وة هةر كةسيك رؤذووةكةى بة
تال بكاتةوة بة جووت بوون لةطةل خيزاندا  ،ثيويستة لةسةر رؤذووةكةى قةزا
بكاتةوة و كةفارةتيش بدات  ،بةلطةش لةسةر ئةمة فةرموودةى ( أبو هريرة) ية
 كة لة ثيغةمبةرةوة  دةطيريتةوة و دةفةرموويت  " :أاتهُ ر ُجل فقَال :

ت علي امرأيت يف رمضان  ،قال
ت ؟ قال  :وما أهلكك ؟ قال  :وق ع ُ
َي رس ُول هللا هلك ُ
صوم شهرين
يع أن ت ُ
يع أن ت عتق رق بة ؟ قال  :ال  ،قال  :هل تستط ُ
 :هل تستط ُ
يع أن تُطع ُم ستْي مسكينا ؟ قال  :ال قال :
ُمت تابعْي ؟ قال  :ال  ،قال :ف هل تستط ُ
اجلس  ،فجلس  ،فأُيت النيب صلى هللا عليه وسلم بعرق فيه َتر  ،قال  :تصدق به ،

قال  :ما بْي الب ت ي ها أحد أف قر منا  ،قال  :فضحك النيب صلى هللا عليه وسلم حَّت
بدت أن يابُهُ  ،قال ُ :خذهُ فأطعمهُ أهلك "

( ثبت احلديث أبلفاظ هتلفة عن البخاري )516/11( :

رقم  )6709( :و ( ، )1936ومسلم رقم  ، )1111( :والرتمذي رقم  ، )724( :والبغوي  ، )288/6( :وأيب داود
رقم  ، )2390( :والدارمي  ، )11/2( :وابن ماجه رقم  ، )1671( :وابن أيب شيبة  ، )184 183/2( :وابن خزَية
 ، )216/ 3( :وابن اْلارود رقم  ، )139( :والشافعي رقم  ، )299( :ومالك  ، )297 / 1( :وعبدالرزاق / 4( :
 . )196وأرسله بعضهم  ،ووصله جلهم  ،وصحت عند بعضهم زَيدة  " :اقضي يوما مكانه " وقد صححها احلافظ
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ابن حجر يف (الفتح)  ، )516/11( :وهو كما قال  ،والعرق  :زنبيل منسوج من بسائج اْلوص  .واتة
 :زةمبيليكى ضنراو لة شولي دار ) .
واتة  :ثياويك هاتة خزمةتى ثيغةمبةر  و ثىي فةرموو  :تياضووم ئةى
ثيغةمبةرى خوا  ،ئةويش ثىي فةرموو  :ضي لة ناوى برديت ؟ فةرمووى  :لةطةل
خيزانةكةمدا جووت بووم لة مانطى رةمةزاندا  ،فةرمووى  :ئايا دةتوانيت
كؤيلةيةك رزطار بكةيت ؟ فةرمووى  :نةخير  ،فةرمووى  :ئايا دةتوانيت دوو مانط
لة سةر يةك بة رؤذوو بيت ؟ فةرمووى  :نةخير  ،فةرمووى  :ئايا دةتوانيت
خواردنى شةست هةذار بدةيت ؟ فةرمووى  :نةخري  ،فةرمووى باشة دانيشة و
ضاوةرآ بكة  ،ئةويش دانيشت  ،لةو كاتةدا سةبةتةيةك خورمايان هينا بؤ
ثيغةمبةرى خوا  فةرمووى  :ئةم خورماية بةرةو بيكة بةخير  ،فةرمووى  :لة
نيوان ئةم ثةرو ئةو ثةرى ئةم شارةدا كةسيكى تر نية لة ئيمة هةذارتر بيت ( ،
أبو هريرة)  دةفةرموويت  :ثيغةمبةرى خوا  ثيكةنى تا دانةكانى
دةركةوت و فةرمووى  :بيبة  ،بة خواردنى خيزانةكةتى دة .
كةواتة ناتوانيت لة كاتيكدا كة بة رؤذوو دةبيت لةطةل خيزانةكةتدا جووت بيب.

وة سةبارةت بة ثرسيارى دووةم دةليم ماض كردن و دةست بازى بؤ رؤذووان
لة طةأل خيزانى خؤيدا شتيكى ريثيدراوة  ،بةآلم بةمةرجآ تواى خؤراطرتنيان
هةبيت  ،نةكو بكةونة تاوانى جووت بوونةوة  ،كة ماض كردن و دةستبازى كردن
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دةرطايةكة بؤى  ،بةلطةش ئةو فةرموودةيةية كة لة ( عائيشة ) وة ـ رةزاى
ول هللا  يُقب ُل و ُهو صائم
خواى ليبيت ـ سةملينراوة فةرموويةتى  " :كان ر ُس ُ
كم إلربه " ( أخرجه البخاري  ) 131 / 4 ( :رقم ) 1927 ( :
ويُباش ُر و ُهو صائم  ،لكنه كان أملك ُ
 ،ومسلم رقم . ) ) 1106 ( :

واتة  :ثيغةمبةرى خوا  ماضي دةكرد لةكاتى بةرؤذوو بوونى دا و
دةسبازيشى لةطةل خيزانةكانيدا دةكرد لة كاتى بة رؤذوو بوونى دا  ،بةآلم لة
هةمووتان زياتر تواناى بة سةر خؤيدا هةبوو .
لة طةأل بوونى ( كةراهةت ) بؤ الوان و طةجنان  ،يان كةسانيك كة متمانةيان
لة سةر خؤيان نية  ،جطة لة ثريان بةلطةى ئةوةش ئةم فةرموودةيةية كة ( عبد
اهلل ) ى كورى ( عمرو ) ى كورى ( العاص )  دةطيريتةوة و دةفةرموويت " :
ُكنا عند النيب  فجاء شاب  ،ف قال َ :ي ر ُسول هللا أُق ب ُل وأان صائم ؟ قال  :ال ،

ضنا إىل ب عض ،
فجاء شيخ ف قال  :أُق ب ُل وأان صائم ؟ قال  :ن عم  ،قال  :ف نظر ب ع ُ
ك ن فسهُ " ( أخرجه أمحد  185 / 4 ( :و  ) 221من طريق
ف قال ر ُس ُ
ول هللا  : إن الشيخ َيل ُ
ابن َليعة  ،عن يزيد بن أيب حبيب  ،عن ق يصر التجيب عنه  ،و سنده ضعيف  ،لضعف ابن َليعة  .وله شاهد أخرجه

الطَباين يف ( الكبري ) رقم  ) 11040 ( :من طريق حبيب بن أيب اثبت  ،عن جماهد  ،عن ابن عباس  ،و حبيب
مدلس  ،وقد عنعنه  .فهو به حسن  ،و يراجع له لزاما ( الفقيه و املتفقه ) ص  ، ) 193 192 ( :فإن له طرقا
أخرى ) .
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واتة  :الويك هات و ثرسي :ئةى ثيغةمبةرى خوا  ماضي خيزانةكةم بكةم
لة كاتى بة رؤذوو بوومن ؟ فةرمووى  :نةخير  ،ثاشان ثياويكى ثري هات و ثرسي :
ئةى ثيغةمبةرى خوا ماضي خيزانةكةم بكةم لة كاتى بة رؤذوو بوومن ؟ فةرمووى :
بةلي ( .عبد اهلل ) فةرمووى  :ئيمةش هةنديكمان سةيرى هةنديكى ترمانى كرد ،
ثاشان ثيغةمبةرى خوا  فةرمووى  :ثياوى ثري تواناى بةسةر خؤيدا هةية .
بؤ زانينى زياتر سةبارةت بة ئةحكامةكانى رؤذووان  ،و ضؤنيتى رؤذووى ثيغةمبةر
(صلى هللا عليه وسلم ) لة رمةزاندا  ،ئةم كتيبة خبوينةوة ( ضؤنيَتى رِؤذووى
ثيَغةمبةر (صلى هللا عليه وسلم ) لة رِمةزاندا )  ...خواى طةورةش زاناترة .
(مامؤستا عدنان بارام)
33و - 34من ميردم هةية و ئيستا رةمةزانة من بةرؤذوو دةمب بةلام ثرسيارةكةم
ئةوةية :
 / 1ئايا دةتوامن لةطةلى خبةوم شةوانة ؟
 / 2يان كة بةرؤذوو بوم دةتوامن ماضى بكةم يان ماضم بكات ؟
لة وةآلمى ثرسيارى يةكةمدا دةليم  :لة ثيشدا هاوةآلنى ثيغةمبةرمان حممد
 ئةطةر يةكيكيان بة رؤذوو ببوايةن و كاتى رؤذوو شكاندنيان بهاتباية خواردن
و خواردنةوةيان دةخوارد و لة طةل خيزانةكانياندا جووت دةبوون ثيش ئةوةى
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خبةون  ،بةآلم ئةطةر هةر يةكيكيان خةوى لي بكةوتباية ثيش نان خواردنى
ئيواران هيض لةوانةى بؤ حةآلل نةبوو ئةجنامى بدات لة خواردن و خواردنةوةو
جووت بوون لةطةل خيزانةكانيان تا رؤذةكةى تر  ،ثاشان خواى بة توانا و
بةخشندة رةمحةتى خؤى بةسةردا رشنت .
بةوةى كة مؤلةتى ئةوةى دان ئةو كارانة ئةجنام بدةن تا ثيش دةركةوتنى
فةجر  ،ئةوانيش ئةو شتةيان ثي خؤش بوو  ،روون كةرةوةى ئةم رووداوة ئةم
فةرموودةيةية  :كة لة ( الرباء) ى كورى ( عازب) ةوة  دةطيرنةوة
اب النيب صلى هللا عليه وسلم إذا كان الر ُج ُل صائما ،
فةرموويةتى  " :كان أصح ُ
فحضراإلفطار  ،ف قال ق بل أن يُفطر  ،مل َي ُكل لي لته وال ي ومه حَّت َُيسي  ،وإن قيس

ار أتى امرأته ف قال هلا  :أعندك
بن صريمة األنصاري كان صائما  ،ف لما حضر اإلفط ُ
ومهُ ي عمل  ،ف غلب تهُ عي ناهُ ،
ب لك  ،وكان ي ُ
طعام ؟ قالت  :ال  ،ولكن أنطل ُق فأطلُ ُ
فجاءت امرأتُهُ  ،ف لما رأتهُ قالت  :خي بة لك ( ئةم ووشةية كاتيك ئةوتريت :
هار غُشي عليه
كةسيك بة داواكارى يان بة مةرامى خؤى نةطات )  ،ف لما ان تصف الن ُ

 ،ف ُذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم  ،ف ن زلت هذه اآلية  [ :أُحل ل ُكم لي لة الصيام
ث إىل نسآئ ُكم ]  ،ف فر ُحوا بذلك ف رحا شديدا  ،ون زلت  [ :وُكلُوا واشربُوا حَّت
الرف ُ
ض من اْليط األسود من الفجر]
ي ت بْي ل ُك ُم اْلي ُ
ط األب ي ُ

( أخرجه البخاري  ) 911 / 4 ( :رقم

. ) ) 1915 ( :
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واتة  :هاوةآلني ثيغةمبةر  ئةطةر يةكيكيان بة رؤذوو ببواية و كاتى
شكاندنى بهاتاية و ئةو كاتة برؤشتباية بي ئةوةى نان خبوات ئةوا ئةو شةوة و
رؤذيش تا ئيوارة بةسةر دةهات هيضى نة دةخوارد  .جاريكيان كة ( قيس ) ى
كورى (صريمة) ةى ئةنصارى بة رؤذوو دةبيت و كة كاتى رؤذوو شكاندن ديت ،
ديتة الى خيزانةكةى و ثيي دةفةرمووى  :هيض خواردنيكت ال هةية ؟ ئةويش
فةرمووى  :نةخير  ،بةآلم ئةرؤم بؤت داوا دةكةم  ،كة ضى ( قةيس ) لةبةر هيالك
بوونى لة كارى رؤذانةى خةوى لي كةوت  ،كةخيزانةكةى طةرايةوة و بينى خةوى
ىل كةوتووة فةرمووى  :بة ئاواتى خؤت نةطةيشتى  ،بةو هؤيةوة لة كاتى نيوةرؤدا
بورايةوة  ،ئةوة لة الى ثيغةمبةر  باس كرا لة ئةجنامدا ئةم ئايةتة دابةزى :
ث إىل نسآئ ُكم ]  ،واتة  :بؤتان هةيةو رةواية لةمةو
[ أُحل ل ُكم لي لة الصيام الرف ُ
دوا لة شةوانى رؤذوو طرتندا ( تا كاتى دةركةوتنى فةجر ) لةطةل خيزانةكانتان

جووت بنب  .هاوةآلنى ثيغةمبةر  بةم شتة زؤر خؤشحال بوون  ،ثاشان ئةم
ض من اْليط األسود
ئايةتة دابةزى  [ :وُكلُوا واشربُوا حَّت ي ت بْي ل ُك ُم اْلي ُ
ط األب ي ُ
من الفجر ]  ،واتة  :خبؤن و خبؤنةوة تا سثيايي رؤذتان بؤ لة تاريكى شةو روون
دةبيتةوة  .ئةم سؤزة خواوةنديةى كة خواى بةسؤز و خاوةن ميهرةبانى
رشتوويةتى بةسةر بةندة بي فيز و طويرايةلةكانيدا  ،ئةو بةندانةى كة فةرموويان
َ [ :سعنا وأطعنا غُفرانك رب نا وإليك المصريُ ] كاتى رؤذووى رؤذووان ديارى
دةكات  :دةست ثي كردن و كؤتاى هاتنى  ،ئةوةش لة دةركةوتنى فةجرةوة تا
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ثشت هةلكردنى رؤذ و سةر هةلدان و دةست ثي كردنى شةو  ،وة بة نةمانى
بازنةى خؤر لة ئاسؤدا .
كةواتة خةوتنى شةوانةى تؤ لة طةأل ميردى خؤت كاريكى رةواية و جووت
بوونيشتان بةهةمان شيوة  ،تا كاتى دةركةوتنى فةجر يان طزنطى راستطو كة
سةرةتاى دةست ثيكردنى رؤذووةكةتة و كاتى نويذى بةيانية  ،بةهةمان شيوة
خةوتنى رؤذيش لة طةأل ميردةكةت هةر رةواية بةآلم ئةطةر متمانةت لة سةر ئةوة
بيت كة ناكةونة جووت بوونةوة  ،ئةو كاتة ئةطةر برتسيت نابيت لة طةليدا بة رؤذ
خبةويت  ،بؤ ئةوةى توشى تاوان نةبيت .
وة سةبارةت بة ثرسيارى دووةم دةليم  :ماض كردن و دةست بازى بؤ رِؤذووان لة
طةأل مي َردى خؤيدا شتي َكى رِيَثيَدراوة  ،بةآلم بةمةرجآ تواناى خؤرِاطرتنيان
هةبيَت  ،نةكو بكةونة تاوانى جووت بوونةوة َ،كة ماضكردن و دةستبازى كردن
دةرطايةكة بؤى  ،بةلطةش ئةو فةرموودةيةية كة لة ( عائيشة ) وة ـ رةزاى
ول هللا صلى هللا عليه وسلم يُقب ُل
خواى ليبيت ـ سةملينراوة فةرموويةتى  " :كان ر ُس ُ
كم إلربه " ( أخرجه البخاري  ) 131 / 4 ( :رقم :
و ُهو صائم ويُباش ُر و ُهو صائم  ،لكنه كان أملك ُ
(  ، ) 1927ومسلم رقم . )) 1106 ( :

واتة  :ثيغةمبةرى خوا  ماضي دةكرد لةكاتى بةرؤذوو بوونى دا و
دةسبازيشى لةطةل خيزانةكانيدا دةكرد لة كاتى بة رؤذوو بوونى دا  ،بةآلم لة
هةمووتان زياتر تواناى بة سةر خؤيدا هةبوو .
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بةلطةى ئةوةش كة ئةم كارة (مةكروهة) بؤ الوان و طةجنان  ،يان
كةسانيك كة متمانةيان لة سةر خؤيان نية  ،جطة لة ثريان :
( عبد اهلل ) ى كورى ( عمرو ) ى كورى ( العاص )  دةطيريتةوة
فةرموويةتى ُ " :كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم فجاء شاب  ،ف قال َ :ي ر ُسول هللا

أُق ب ُل وأان صائم ؟ قال  :ال  ،فجاء شيخ ف قال  :أُق ب ُل وأان صائم ؟ قال  :ن عم  ،قال :

ضنا إىل ب عض  ،ف قال ر ُس ُ
ول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن الشيخ َيل ُ
ف نظ ر ب ع ُ
ك ن فسهُ
" ( أخرجه أمحد  185 / 4 ( :و  ) 221من طريق ابن َليعة  ،عن يزيد بن أيب حبيب  ،عن قيصر التجيب عنه  ،و سنده
ضعيف  ،لضعف ابن َليعة  .وله شاهد أخرجه الطَباين يف ( الكبري ) رقم  ) 11040 ( :من طريق حبيب بن أيب اثبت  ،عن
جماهد  ،عن ابن عباس  ،و حبيب مدلس  ،وقد عنعنه  .فهو به حسن  ،و يراجع له لزاما ( الفقيه و املتفقه ) ص 192 ( :
 ، ) 193فإن له طرقا أخرى).

واتة  :الويك هات و ثرسي :ئةى ثيغةمبةرى خوا  ماضي خيزانةكةم بكةم لة
كاتى بة رؤذوو بوومن ؟ فةرمووى  :نةخير  ،ثاشان ثياويكى ثري هات و ثرسي  :ئةى
ثيغةمبةرى خوا ماضي خيزانةكةم بكةم لة كاتى بة رؤذوو بوومن ؟ فةرمووى  :بةلي ( .
عبد اهلل ) فةرمووى  :ئيمةش هةنديكمان سةيرى هةنديكى ترمانى كرد  ،ثاشان

ثيغةمبةرى خوا  فةرمووى  :ثياوى ثري تواناى بةسةر خؤيدا هةية .
بؤ زانينى زياتر سةبارةت بة ئةحكامةكانى رؤذووان  ،و ضؤنيتى رؤذووى
ثيغةمبةر ( صلى هللا عليه وسلم ) لة رمةزاندا  ،ئةم كتيبة خبوينةوة ( ضؤنيَتى رِؤذووى

آخر دعو َاان أَ ِن خ ِ ِ
ِ
ِ
ني( .مامؤستا
احلَ خم ُد َّلل َر ِب الخ َعالَم َ
ثيَغةمبةر ( صلى هللا عليه وسلم ) لة رِمةزاندا ) َ .و ُ َ خ َ
عدنان بارام)
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 -35سلاوى خواى طةورةتان لي بيت بةريزان من ثرسيارةكةم ئةمةية  :ئايا هيض
دوعايةك هةية بؤ مندال بوون وة كامةية و ضؤن دةكريت؟ خوا جةزاتان بداتةوة .
وةآلم  :دوعاى تايبةت بؤ مندال بوون تا ئيستا هيض دوعايةكم نةبينيوة كة
ثيغةمبةرى خوا صلى اهلل علية وسلم هامنان بدات بؤ كردنى بةلام دروستة هةر
دوعايةكى بة زبانى خؤت و بةوةى كة خؤت ثيى دلخؤش بيت بيكةيت ئةطةر هةر
دةتةويت ضاو لة ثيغةمبةران و ثيشينانى خؤت بكةيت كة ضاكرتيش ئةمةيانة
ئةوة دوعاكةى (زكريا) بكة لة سورةتى ال عمران دا دةفةرموي  [ :رب هب ِل
يع الدعاء]
من ل ُدنك ذُرية طيبة إنك َس ُ

( )38سورة آل عمران

واتة  :ثةروةردطار نةوةى ضاك و ثاكم ثي ببةخشة بةراستى تؤ بيسةرى دوعاو
نزايت .
وة لة سورةتى األنبياء دةفةرموي  [:رب ال تذرين ف ردا وأنت خريُ

الوارثْي]()89

سورة األنبياء

واتة  :ثةروةردطار من بةتةنها مةهيلةرةوة (نةوةيةكى ضاك و ثاكم ثي ببةخشة)
تؤش ضاكرتين زاتيكى لة ثاش من و هةموو مردووةيةك دةمينيتةوة .
(مامؤستا خليل أمحد)
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 -36سلاو بةريزان  :ئةطةر كةسيك بة ذنةكةى بليت ئةطةر ئةو كارة تيكرار
بكةيتةوة سي جار سي بةسي تةلاقت كةوتيب وة ذنةكةى ئةو كارة تيكرار نةكاتةوة
تةلاقى كةوتوة يان نا؟ وة ئايا ئةطةر ذنةكة لة دواى دة سالى تر ئةو كارة دوبارة
بكاتةوة تةلاقى دةكةويت؟
وةآلم  :ئةطةر كةسيك بة ذنةكةى وت ئةو كارة بكةى يان تيكرار بكةى تةلاقت
كةوتيب يان سي بة سي تةلاقت كةوتيب يان سي جار بلي تةلاقت كةوتيب ئةطةر
ذنةكةى نةيكرد ئةوا هيضى لةسةر نيية قسةى خؤى بردؤتة جي بةلام ئةطةر
ذنةكةى قسةكةى ئةمى شكاند ئةوة ئةو كاتة ئةم تةلاقة ثيى دةووتريت تةلاقى
(تعليق) ثةيوةست ئةم جؤرةش دةبيتة دوو بةشةوة :
يةكةم  :ئةطةر نيةتى تةلاقدانى ببيت واتة وةك سوينديك مامةلةى لةطةل نةكات
ئةوا ثيى دةووتريت (التعليق الشرطي) ئةو كاتة تةنها يةك تةلاقى دةكةوي و هةر
ضةنديكى وتيب .
دووةم  :بةلام ئةطةر نيةتى تةلاقدانى نةبيت تةنها وةك سوينديك بيخوات ضؤن
كةسيك بليت سويند بة خوا ئةطةر ئةو شتة بكةيت يات تيكرار بكةيتةوة ئةوة
ثيى دةووتريت (التعليق القسمي) ئةمة راى ثةسةند ئةوةية تةلاقى ناكةويت
ئةجنا ئةطةر كاتيكى تر ئةو كارة بكات وةكو نوسيوتة  10سال ئةم بةشةى
ثرسيارةكة حوكمى ئةوةية دةطةريتةوة بؤ مةبةستى ثياوةكة ئةو شتةى تةلاقى
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لةسةر خواردووة و ليبوردنى ثياوةكة بةهةر حال إن شاء اهلل تةلاقى ناكةويت
ضونكة طوزرانى  10سال دوايى سويندةكة بةلطةيةكى بةهيزة ئةو ذن و ثياوة
توانيويانة بةيةكةوة بذين و نيازى لةيةك جيابوونةوةيان نيية .
(مامؤستا خليل أمحد)
 -37سةير كردنى فلمى رووت لة طةل خيزانى خؤت دا تاضةند طوناحة؟
وةآلم  :سةيركردنى فلمى رووت خؤى طوناهة و هؤكاريشة بؤ طوناهى طةورة
وخراث تر  ،ئةجنا بي شةرمييةكى طةورةية لةبةرامبةر خوادا و دووركةوتنةوةية
لة رةمحةتى خوا  ،بةلام لةطةل خيزاندا تةماشاى فيلمى خراث سةرةراى طوناهة
بؤ خؤت طوناهى ئةويشت لةسةرة ضونكة ثيغةمبةر صلى اهلل علية وسلم
فةرموويةتى ( :كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) واتة  :ئيوة هةمووتان ضاوديرن
هةموشتان ليثرسراون بةرامبةر ذيردةستةكاناتن ئةم كارة نةك هةر طوناهة و بةس
بةلكو لةدةستدانى غريةت و ثياوةتيشة ضونكة كةسى ناوبراو بةم كارةى خيزانى
رادةهينيت لةسةر كارى خراث و ئارةزوو و شةهوةت لة خيزانيدا دةجولينيت وة
ئاراستةى دةكات بؤ شتانيكى خراث.
(مامؤستا خليل أمحد)
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 -38ئايا رابواردن لةطةل خيزانى خؤتدا لة ريطةى كؤمةوة بة كؤندؤمةوة دروستة؟
وةآلم  :رابواردن و جووتبوون لةطةل خيزاندا لة ثاشةوة دروست نية و يةكيكة
لةتاوانة طةورةكان جا ئةطةر خستنة ذوورةوةى ئةندام بة رووتى بيت يان بة
كوندومةوة (كيس) ضونكة جيطاى رابواردن لةطةل ئافرةتدا ديارى و دةست
ث أمرُك ُم اّللُ ]
وهن من حي ُ
نيشان كراوة وةك خواى طةورة دةفةرموي  [ :فأتُ ُ

( )222سورة البقرة .

(مامؤستا خليل أمحد)

 -39ئايا هيض ريطايةك هةية كة بةديلى جووت بوون بيت لةكاتي حةيزدا؟
وةآلم  :ئةطةر ئافرةت لة حةيزدا بوو وا ضاكرتة ئةو ماوةية ثياو ليى
دووربكةويتةوة بةبةلطةى ئةم ئايةتة [ :ويسألُونك عن المحيض قُل ُهو أذى
ث
وهن من حي ُ
وهن حَّت يط ُهرن فإذا تطهرن فأتُ ُ
فاعتزلُوا النساء يف المحيض وال ت قربُ ُ
أمرُك ُم اّللُ إن اّلل ُُيب الت وابْي و ُُيب

ال ُمتطهرين]( )222سورة البقرة

واتة :ثرسيارت لي دةكةن دةربارةى عادةتى مانطانةى ئافرةت ثييان بلي  :ئةوة
ئازار و زةرةرة كةوابوو خؤتان بةدووربطرن لة هاوسةرةكانتان كة لةو حالةتةدا بن
و نزيكيان مةكةون تا ثاك دةبنةوة جا كاتيك ثاك و خاوين بوونةوة و خؤيان شت
بضنة اليان بةو شيوةيةى كة خوا فةرمانى داوة .
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دروستيشة هةموو يارييةكى لةطةل بكات بةمةرجي جيماعى لةطةل نةكات
بةبةلطةى ئةم فةرموودةية و ضةندين فةرموودةى تر (إصنعوا كل شيء إال النكاح)
واتة  :دروستة هةموو شتيكى لةطةل بكةن جيماع نةبيت هةروةها لة ثاشةوة
بةبةلطةى تر قةدةغةكراوة وةك دةفةرموي ( :من أتى حائضا فقد كفر ومن أتى
امراة يف دبرها فقد كفر )...هةروةها سيكسى دةم (اجلنس الفموي)يش حةرامة
لةبةر زيان و ثيسيتى ئةو كارة .
(مامؤستا خليل أمحد)
 -40ئةطةر ئافرةت لة (حيض) ثاك بوويةوة ثيش ئةوةى خؤى بشوات دروستة
جيماعى لةطةل بكريت؟
وةآلم  :بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان
لةم مةسةلةيةدا ضةند بؤ ضونيكى جياواز هةية زؤربةى زانايان ئةلين طةر ئافرةت
لة خوينى حةيز ثاك بوويةوة دةبيت (غوسل) بكات ئةجنا دروستة بؤ ميردةكةى
جيماعى لةطةل بكات ئةم ئايةتةش دةكةنة بةلطة كة خواى طةورة دةفةرموي :
وهن حَّت
[ويسألُونك عن المحيض قُل ُهو أذى فاعتزلُوا النساء يف المحيض وال ت قربُ ُ
ث أمرُك ُم
وهن من حي ُ
يط ُهرن فإذا تطهرن فأتُ ُ

اّللُ  )222( ]...سورة البقرة

واتة ئةى ثيغةمبةرى خوا صلى اهلل علية وسلم ثرسيارت لي دةكةن دةربارةى
عادةتى مانطانةى ئافرةت ثييان بلي  :ئةوة ئازار و زةرةرة كةوا بوو خؤتان
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بةدوور بطرن لة هاوسةرةكانتان كة لةو حالةتةدا بن و نزيكيان مةكةون تا ثاك
دةبنةوة  ،جا كاتيك ثاك و خاوين بوونةوة خؤيان شت بضنة اليان بةو شيوةيةى
كة خوا فةرمانى ثي داوة.
دةلين (فَِإذَا تَطَ َّه خر َن) كاتيك ثاكبوونةوة واتة  :بة ئاو  ،ئةم زانايانةش وةك ماليك و

شافعي و طربى بةلام (جماهد) و (عكرمة) و (طاوس) ئةلين تةنها نةمانى خوين بؤ
ميرد دروستة بضيتة الى و جيماعى لةطةل بكات .واهلل أعلم .
(مامؤستا خليل أمحد)
 -41ئةطةر ئافرةت لة طةل ميردةكةى خراث بوو ثاداشتى ضية؟
وةآلم  :بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان
خواى طةورة فةرمانى كردووة بة تيكراى موسلمانان بة ضاكبوون لة نيوان
خؤياندا بةرامبةر بة خودا وة ذنان بةرامبةر بة ثياوان و ثياوانيش بةرامبةر بة
ذنان بةتايبةت ذن و ميرد دةبي تةواو كةرى يةكرت بن و ريز لةيةك بطرن وة دةبي
قسة لةيةكرت وةربطرن و ذنانيش طويرايةلى ميردةكانى خؤيان بكةن جا خراب
بوون لةطةل ميرد دا تاوانة و لةسنور دةرضوونة ضونكة بؤ راطرتنى شريازةى
خيزان ئاينى ئيسالم وا فيرمان دةكات و دةلي ئةطةر سوذدة بردن بؤ كةس و
دروستكراوةكان رةوا بواية ئةوا دةبو ئافرةت سوذدة بؤ ميردةكةى ببات بةلام
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سوذدة بردن تةنها بؤ خوداية  .ئةمةش لةبةر ثاراستنى خيزانة و بةتايبةتيش بؤ
ثاراستنى خودى ئافرةتةكةية لة طومرابوون و توشبون بة تاوان .

(مامؤستا خليل أمحد)
 -42من خيزاندارم حةز ناكةم خيزانةكةم ثانتؤل و جلوبةرطيك كة من بةدلم
نةبيت لةبةرى بكات بةلام خيزانةكةم حةزدةكات لةبةرى بكات زؤرجار طرفتى ئيمة
لةسةر ئةوة دةبيت موشكيلةمان بةلام من ناضارم قةبولى بكةم ئايا طوناهبار دةمب
بةلام لة دلةوة زؤر ثيم ناخؤشة كة لةبةرى دةكات .
وةآلم  :بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان
ثانتؤل لةبةر كردن بؤ ئافرةتان دروست نية ثيويستة ئافرةتانى موسلمان لة خوا
برتسن و جوانى خؤيان دةرنةخةن و سةرجنى ثياوان بؤ الى خؤيان رانةكيشن
ضونكة بة هؤيانةوة ئةوان تووشى تاوان دةبن لةسةر ثياوانيش واجبة
خيزانةكانيان قةدةغة بكةن لةم جؤرة كارانة وة ثيويستة ثياوان دةسةلاتداربن
بةسةر ذنةكانى خؤياندا ضونكة لة ئايندةدا خؤيان و ذنةكانيان زيانيان ثي دةطات
بةلام ئةطةر هاتوو حةقى سةرشانى خؤى ئةجنام دا و بةلام هةر سوودى نةبوو
ئةوا ئةم تاوانبار نابيت بةلام دةبي ضارةسةر بكريت بةهةر حاليك بيت تةنانةت
ئةطةر بة لةيةك جيابوونةوةش بيت ضونكة ناشي ثياوى موسلمان خيزانى ئةو
كارة بكات ضونكة ئةم كارة لةم ئاستة ناوةسيت و سةر دةكيشي بؤ شتى خراثرت
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 ،وة ئامؤذطارى ثياوان دةكةم كة بة جوانى لةطةل خيزانةكانياندا مامةلة بكةن و
سؤز و خؤشةويستيان بؤ بنوينن هةركات ئةمة بوو دلنيابة ئافرةتانيش بةقسةى
ثياوةكانيان دةكةن ئةطةر هةر سوودى نةبوو ئةوة ثيويستة بطةرينةوة بؤ الى
دادوةر بؤ ئةوةى كيشةكةيان بؤ ضارةسةر بكات  .وهللا أعلم .
(مامؤستا خليل أمحد)
 -43بةناوى خواى طةورة سلاوى خوات لي بي ئايا لة ريطةى ئينتةرنيت يان
تةلةفؤن مارة برين دروستة لة حالةتى زةروريدا؟
وةآلم  :مارة كردن و ذن بة ميرددان الى زانايان ضةندين مةرجى هةية دواى
ئةوةى هةردوو ال واتة ( :كور و كض)موسلمان بن وة لة ئيسالم دةرنةضوبن  .ئةو
مةرجانةش بريتني لة ( :رةزامةندى كض و كور و سةرثةرشتى كردنى بةشوودان
لةاليةن خاوةنى كضةوة  ،مارةيى دانان  ،بونى دوو شايةت  ،دارشتة (صيغة)ى
طريبةستى هاوسةرطريى) .
ثيويستة (الى زؤربةى زانايان)بؤ هةموو ذن بة ميردانيك ئةم مةرجانة هةبيت
ئةطةر نةبوون ئةوا ئةو هاوسةرطريية دروست نةبووة  ،جا ئةوةى كة لة
ثرسيارةكةدا هاتووة دةربارةى ذن بة ميرددان لةريطةى تةلةفؤنةوة يان
ئينتةرنيت يان هةر دةستةواذةيةك لةم جؤرة  ،بؤ وةلامى ئةم شيوازة ثيويستة
ديراسةى روكنةكانى ذن بة ميرددان بكةين رةزامةندى كض و كور  ،دانانى مارةيى
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بؤ كض  ،ثيدانى (إجياب) و قةبولكردن لة اليةن ميردةوة روبدات تا ئيرة كيشةمان
نيية هةموو هةية تةنها شايةتةكان جا ئةوانةى كة دةلين ئامادةبوونى شايةتةكان
مةرجى دروست بوونى زةواجةكةية دةلين لةبةر ئةوةى شايةتةكان لة طةل كض و
كورةكة لةيةك شويندا كؤنابنةوة دروست نية  .بةلام ئةوانةى كة ئةلين بوونى
شايةت مةرجى دروستبوونى زةواجةكة نية هةبوونى شتيكى باشة بةلام مةرجيش
نية  .وة ئةو فةرموودانةى كراون بة بةلطة بؤ ئةم مةسةلةية هةموو الوازن لةوانة
حةديسى (ال نكاح اال بولي وشاهدي عدل) رواه الدارقطين والطرباني والبيهقي ئةمة
وةكو فةرموودةى (مرفوع) وةكو قسةى هاوةلان (ابن عباس) وتوويةتى .
بؤية ئةم مةسةلةية ديراسةى زياترى دةوي بةلام راى ثةسةند إن شاء اهلل
ئةوةية ئةطةر شايةتيش نةبوو دروستة بةمةرجي ئةو بة ميردانة ئاشكرا بكريت
وةكو شيخى ئيسالم ابن تيمية ئةلي  :ئةطةر ذن بة ميرددان شايةتيش نةبيت
بةلكو خاوةنى كضةكة بةشوى بدات و ئةم شوكردنةش لةناو خةلكدا بلاوبيتةوة
دروستة لة مةزهةبى ئيمامى ماليكدا وة ريوايةتيك لة ئيمامى ئةمحةدةوة ئةم
راوبؤضونةش ديارترين و رونرتين ووتةى زانايانة موسلمانان لةسةردةمى
ثيغةم بةردا صلى اهلل علية وسلم ذنيان بة شوو دةدا و ثيغةمبةر صلى اهلل علية
وسلم فةرمانى ثي نةدةكردن بة شايةت طرتن وة لة بةمةرجطرتنى شايةت لة
هاوسةرطريى هيض فةرموودةيةكى سةملينراو نية نة لة (صحاح)دا و نة لة (السنن)
دا و نة لة (املساند) دا ...هتد .
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وة ئةطةر بكريت ئةو شايةتانة كورو كضةكة بناسن باشرتة هةروةها دةتوانري الى
كورة دوو شايةت هةبي و الى كضيش دوو شايةت هةبي  .شايةتةكانيش خؤيان
طوييان لة طفتوطؤى هةردوو البيب  :ذنثيدانى خاوةن و قةبولكردنى ميردةكة و
رةزامةندى كضةكة ببيسني ئةمة ئةطةر نةتوانرا لة جيطايةكدا كؤببنةوة ئةطةر
بكريت بةيةكةوة دابنيشن باشرتة .
(مامؤستا خليل أمحد)
 -44ئايا دةكري ثياويك دوو ذن بهينيت و لةيةك ذووردا خبةون؟
وةآلم  :ئاينى ثريؤزى ئيسالم فةرمانى كردووة بة عةورةت ثؤشى لة هةموو
كاتيكدا تةنها لة ضةند كاتيكدا نةبيت كة لة شةرعدا مؤلةتى ثيدراوة  ،وةك لةم
فةرموودةيةوة بؤمان روندةبيتةوة كة (بهز) ى كورى (حكيم) لة باثرييةوة
دةيطيريتوة كة وتوويةتى  :وومت ئةى ثيغةمبةرى خوا صلى هللا عليه وسلم
(عةورةتةكامنان كامةى داثؤشني و كامى دانةثؤشني  ،ثيغةمبةر صلى اهلل علية
وسلم فةرمووى ( :احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت َيينك قلت َي سول هللا
إذا كان القوم بعضهم يف بعض؟ قال إن كان احدان خاليا قال فاهلل أحق أن يستحيا من
الناس )

رواه الرتمذي برقم  2769وابن حبان برقم  1920وحسنه الشيخ األلباين برقم .1559

كةوا بوو ئاينى ثريؤزى ئيسالم فةرمانى كردووة بة عةورةت ثؤشى تةنانةت ئةطةر
بةتةنهاش بيت فةرمانى سوننةت واتة واجب نية  ،ئةم ثرسيارةش كة هاتووة
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ثياويك لةطةل دوو خيزاني بةيةكةوة خبةويت ئةمةش بيطومان سةرةراى ئةوةى
كارى ثيغةمبةر صلى اهلل عليةوسلم وا نةبووة ئةجنا عةورةتى يةكيك لةو خيزانة
بؤ ئةوى تريان دةردةكةويت  ،وة ثةيرةو كردنى سوننةتى ثيغةمبةر صلى اهلل
علية وسلم باشرتين ضارةسةرة ( .مامؤستا خليل أمحد)
 -45ئةطةر ذن و ثياويك منداليان نةبى و خةتا لة ثياوةكة بيت ذنةكة بؤى هةية
داواى تةالق بكات لة ثياوةكةى لةبةر مندال.
وةآلم  :زانايانى شةريعةتى ئيسالمى ثيكهاتوون لةسةر ئةوةى ساغ و سةالمةت
بوونى ميرد لة هةندى نوقسانى مةرجيكى بنةرةتى ية بؤ بةردةوام بوونى ذيانى
هاوسةرطريى لةاليةن ئافرةتةكةوة بةو مانايةى ئةطةر ئافرةت نوقسانى بةدى كرد
لة ميردةكةيدا مافى خؤيةتى داوابةرز بكاتةوة بؤ الى دادوةر بةمةبةستى
جيابوونةوة وة لةنيوان خؤى و ميردةكةى  .شةرعزانةكان هةرضةندة جياوازن لة
ديارى كردنى نوقسانييةكان بةالم ثيكهاتوون لةسةر ئةوةى (شلةثةتة)يي
ناتةواوى ية و دةبيتة هؤكار بؤ داواكارى ذن بؤ جيابوونةوةى لةطةڵ ميرديدا
بةالم منداڵ نةبوون دةسةالتى ثياو يان ذنى تيا نية هؤكار نية بؤ جيابوونةوةى
ذن و ميرد لةيةكرتى مةبةستمان لة هؤكار نةبوونى ئةوةى مافى خؤيان نية
طريبةستى هاوسةرطريى هةلوةشينيتةوة  .واهلل اعلم( .مامؤستا خليل أمحد)
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-46ئايا لة ض كاتيكدا تةلاق بة دةسيت ئافرةتة ،ئةطةر ئافرةتيك بؤي دةركةوت كة
ميردةكةي خيانةتي لي دةكات دروستة داواي تةلاقي ليبكات؟
وةآلم :
بسم اهلل الرمحن الرحيم
سوثاس و ستايش بؤ خواي طةورة وة درودو سلاو لة سةر طياني ثيغةمبةري خوا
وة لةسةر خيزان و كةس وكاري ئيماندارو هاوةلان و شوين كةوتواني تا رؤذي
دوايي.
بؤي هةية داواي لي بكات ،بةلام ئةوة ثيي دةوتريت (خلع) ،بؤي هةية داواي
جيابونةوةي لي بكات (.مامؤستا عبداللطيف)
 -47ئايا مارةيي ثاشةكي ئافرةت كةلةاليةن ميردي دةمينيتةوة ئةطةر لة()20
بيست مسقال زياتر بوو زةكاتي لةسةرة؟ وةلةسةر ثياوةكةية يان ذنةكة؟ وةئةطةر
هةيةتي كةي دةدريت؟
وةآلم  :بسم اهلل الرمحن الرحيم
زةكات لة سةر ئافرةتةكةية ضونكة مالي ئةوة،كاتيك ئةطةر ميردةكةي دةولةمةند
بيت،بةلام ئةطةر ميردةكةي فةقري بوو زةكاتي لة سةر نية .هةر كاتيك ئافرةتةكة
()20مسقالةكةي وةرطرت زةكاتي ( )1سالي لي دةردةكات.
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بروانة(جمموع فتاوي ابن عثيمني رمحه

هللا) بةرطي ()18الثةرة ()30

(مامؤستا عبدالكريم)
 -48هةموومان دةزانني كة تةلاق دان لةاليةن خواي طةورة حةلال كراوة :بةلام
زؤر كةسي واهةن لةسةر هيض و خؤرايي خيزانةكانيان تةلاق دةدةن ئايا ئةوةي ئةم
كارانة دةكات لةالي خواي طةورة سزاكةي ضية و ضؤنة ؟خواي طةورة جةزاي
خريتان بداتةوة .
وةآلم  :بسم اهلل الرمحن الرحيم
تةلاق دان بة بي ئةوةي ئافرةتةكة تاوانيكي كردبيت كاريكة خوا ثيي خؤش نيةو
كرداري ضاكة كاران نية ضونكة دروست نية بؤ مسولمانان بة بي هؤي شةرعي
زيان بة كةس بطةيةنيت ض جاي خيزانةكةي خؤي ثيغةمبةرمان (صلي اهلل علية
وسلم) فةرمويةتي (الضرر وال ضرار) رواه ابن ماجه والدار قطين واتة (نة زيان لة خؤت بدة
نة لةخةلكي) ثاشان ضي ئةكات لةو بةلينةي كة داوويةتي بةو ئافرةتةو كةس و
كاري؟(مامؤستا عبدالكريم)
 -49مالةكةم تةنها يةك ذوورة وة ئةو ذوورةش قورئاني تيداية ئايا بوني تةلةفزوين
لةو ذوورة يان خؤطؤرين يان كاري سةرجيي لةطةل خيزامن دروستة لةو ذوورة كة
قورئاني تيداية؟
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وةآلم  :بسم اهلل الرمحن الرحيم
نابيت تةلةفزيؤنةكةت بة كار بهي نيت بة شيوةيةك كة ثيضةوانةي قورئانةكةو
شةرعي خوا بيت بؤ ئةوانةي تر دروستة و طوناهبار نابيت .واهلل اعلم(.مامؤستا
عبدالكريم)
 -50ئايا دروستة لة كاتي عادةدا بة دةسيت ميردةكةم خؤم رةحةت بكةم و بة
هةمان شيوةش بؤ ميردةكةم ؟
وةآلم  :بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
بةلي ئةو كارة بؤ هةردووكتان دروستة و هيضي تيدا ني ية ،بة بةلطةي ئةم
فةرمووية :
عن أنس بن مالك (رضي هللا عنه)(( :أ ن اليهود كانوا ال جيلسون مع احلائض يف بيت وال
ك َع ِن
[ويَ خسأَلُونَ َ
َيكلون وال يشربون قال فذكر ذلك للنب (صلي هللا عليه وسلم) فأنزل هللاَ :
اعتَ ِزلُواخ النِ َساء ِيف الخ َم ِح ِ
الخ َم ِح ِ
يض] فقال رسول هللا (صلي هللا عليه
يض قُ خل ُه َو أَذي فَ خ
وسلم) :اصنعوا كل شيء إالَّ ال جماع)) [صحيح سنن ابن ماجه رقم. ])644( :
واتة :جولةكة لة طةل ئافرةتي بي نويذدا دانةدةنيشنت لة مالدا و خواردنيان لة
طةليدا نةدةخوارد و خواردنةوةيان ،جا ئةمةيان باس كرد بؤ ثيغةمبةر (صلي اهلل
علية وسلم) خواي طةورةش ئةم ئايةتي دابةزاند و فةرمووي :ثرسيارت لي دةكةم
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سةبارةت بة ئافرةت لة كاتي حةيزدا ؟ بلي :ئازاري تيداية بؤية لة كاتي حةيزدا
نزيكي ئافرةت مةبنةوة ،جا ثيغةمبةري خوا (صلي اهلل علية وسلم) فةرمووي:
هةموو شتيكيان لة طةلدا بكةن تةنها جيماع (جووت بوون) نةبيت.
كةواتة دروستة بة يةكرت ـ بة هةر شيوةيةك بيت ـ خؤيان رةحةت بكةن تةنها بة
جووت بوون نةبيت( .مامؤستا حممد عبد الرمحن)
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