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 پـێـشەکی

ةێگٍمان ئافرەت گرنگیەکی تایتەتی ىەیە ًەدینی ئیضالمدا ، ةەجۆرێک کە ًەىیچ دین ٌ 
ٌڵمی ًێکراٌە ٌەکٍ کۆیٌەیەکیػ  عارصتانیەکی کەدا ئەَ گرنگیەی پێ نەدراٌە ، صەرەڕای ئەٌەظ ز
ٍکرتین مافیػ ةێتەظ نەکراٌە ، ئەٌەی  مامەڵەی ًەگەڵدا کراٌە ، ةەاڵَ ًەدینی ئیضالمدا ًەةچ

ٌنیغانی ةریلەداردا ئەٌ جێگەی د اخە صات ةەصات ًەژێر ڕۆعنایی مافی ئافرەتدا ، ٌە ًەژێر نا
ٍانانەی کە ئافرەت پێٍیضتە تێیدا ةێت ًێیان دادەماڵن ، ًە ةەرگی خەیاٌ  صیفەت ٌ ڕێکارەج
ٌان  ، ٌە ةەرەٌ صفٍری ٌ ناپۆعتەیی ٌ کاری ناةەجێیان  خیغمەت دەیان ةەن ةەرەٌ زۆنگاٌی تا

ٍانەکانی دین ، کە پێٍیضتە دەةەن ، کە  ئەمەظ ىۆکاری ئاعنانەةٍنی ئافرەتانە ةە صیفاتە ةەرزٌٌ ج
ٌانگەیەٌە ىەڵضاَ ةە ٌەرگێڕانی کتێتی    صفات املرأة الصالحةئافرەتان ىەڵگریان ةن ، ًەَ ڕ

 . الشيخ عبذالذرزاق بن عبذ املحسن  العباد البذرًەدانەی زانای ةەڕێسٌ خۆعەٌیضت : 

ٍانەکان ةەپێٍیضتم زانی کە ًەةەر  ٌتەنەٌەی ئافرەتامنان ًە صیفاتە چاک ٌ ج گرنگی ةاةەتەکە ٌ دٌرکە
ئەَ نامیٌکەیە ٌەرةگێَڕ ةۆ زمانی کٍردی ةۆ ئەٌەی خٍعکانی کٍرد زمان ًێی ةێ ةەظ نەةن خۆیان 

ٍان ٌ ةەرزەکانی ئیضالمەتی ...  ةڕازێننەٌە ةە صیفاتە ج

ٍای گەٌرە ةیکاتە ما ٌاکاَر ًەخ یەی صٍدگەیاندن ةۆ خٍعکانی کٍرد زٌمان ، ةیکاتە تێغٍیەکی دا
ٌای ڕێگای ىیدایەتدا ٌێڵن  ٌاڕۆَژ ، ةتێتە چرایەکی ڕۆعن کەرەٌە ةۆ ئەٌ خٍعکانەی ةەد نەةڕاٌە ةۆ د

 ...آمین 

 وەرگێڕ : ناصح حسن بیجىێنی
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ِ اوسهْحَمِن اوسهِحٌِم   ِةْظِم َنه

ٌنعٍذ ةاهلل من رشٌر أنفضنا ٌمن صٌئات  ٌنضتغفره،  ٌنضتعٌنً  إن اًدمد هلل ندمده 
ٌأعيد أال إًً إال هللا  أعامًنا من ًيده هللا فال مضٍ ًً، ٌمن ًضٌٍ فال ىادي ًً، 
ًًٍ صىل هللا ٌصٌم عًٌٌ ٌعىل آًً  ٌأعيد أن مدمدا عتده ٌرص ٌخده ال رشًى ًً، 

 ٌصدتً أجمعني، 

 أما بعذ....

ٌنیغانی ئەَ نامیٌکەیە ةەناٌی ةەڕا ٌعەکان  صیفاثەکانی ئافرەثی باشصتی نا
ٌا ةەنیازی عٌٍ کردنن دەیەٌێت صیفاتی ئافرەتی  تەنيا تایتەت نیە ةەٌ ئافرەتانەی کە

ٌە  ةاظ ةسانێت ، ةۆ ئەٌەی خۆی پێ ةڕازێنێتەٌە ٌە ىەڵگری ئەَ ئاکارٌ ڕەٌعتانە ةێت 
 دات ....ًەخۆیدا ةنٍێنێت ، پەرەیان پێ ة

ٌا عٍی کردٌە ، چۆتە ناٌ ژیانی ىاٌصەرگیری یەٌە  ٌە تایتەتیػ نیە تەنيا ةە ئافرەتێک کە
ٌا خەز ةکات ئەَ ئاکارٌ ڕەٌعتانە  ًەژیانی ڕۆژانەی خۆیدا جێتەجێیان ةکات ...  ، کە

ٌا دەیەٌێت  ٌا کەَ تەرخەمە ، کە ىەرەکٍ چۆن ةەتەنيا تایتەتیػ نیە ةەئافرەتێکەٌە کە
، ةۆ ئەٌەی کەَ ٌ کٍرتیەکانی پڕةکاتەٌە، ژیانی  کٍرتیەکانی چارەصەر ةکات کەَ ٌ 

 ىاٌصەرگیری خۆی پێ ةاظ ٌ چاک ةکات ..
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ٌکەیە  ةەڵکٍ ئەَ ٌعانە زۆر ًەمە گغتگیرترن ، چٍنکە ةەڕاصتی ئەمە ةیرخضتنەٌەی ئەٌ ةا
ٌتٍی  ٌا دەیەٌێت کچەکانی ژیانێکی خۆظ ةتەنە صەرٌ ةچنە ناٌ پڕۆصەیەکی صەرکە کە
ٌا خٍای گەٌرە دای ناٌە ، ٌە  ىاٌصەرگیری یەٌە ، ًەصەر ئەٌ ةنچینەٌ ةنەمایانەی کە

کردٌٌە ، تاکٍ ةیرخضتنەٌەٌ یارمەتی دەرێک ةێت ، ةۆ  فەرمانی پێ پێغەمتەری خٍا 
ٌا کچ  جێتەجێ کردنی ئەٌ صیفاتە عەرعیانە ، ًەمیانەی یاصاٌ ڕێضا عەرعیەکان کە

 پێٍیضتە ًەصەریان گەٌرە ةتێت ٌ پەرٌەردە ةکرێت ...

ٌا ًەماڵدا ئەٌ ڕێنمٍنی کارٌ پەرٌەردەکارٌ  ٌە ةیرخضتنەٌەیەکیػ ةێت ةۆ دایک ، کە
ًە پەرٌەردەی کچەکانی ، کە زۆرێک ًە ئافرەتان پەرٌەردە دەةن ًەصەر زۆرێک ةەرپرصە 

 ًە ئاکارٌ ڕەٌعتەکانی دایکیان ...

ٍازان تاکٍ گرنگی پێ ةدەن ، ةەگەٌرەیی صەیری  ىەرٌەىا ةیرخضتنەٌەیەکیغە ةۆ ةانگخ
ٌازی ةکەن ةۆ ئەٌ صیفات ٌ ڕەٌعتە جٍان ٌ ةەرز ٌ پیرۆزانە ، تاکٍ ئاف رەتان ةکەن ، ةانگە

ٍارچێٍەی ئیامنداریدا ٌە ًەناٌ  ٌ کچان ىەڵگری ئەَ ڕەٌعتە جٍانانە ةنب ، ًە چ
 ئیامنداراندا ....

ٌا ئێمە ًەناٌ زەمەنێکدا دەژین کە ئافرەتامنان ةەالڕێدا ةراٌن ، ةەرەٌ  ةەتایتەتیػ کە
ٌا ًەىیچ کات ٌ صەردەمێکدا ئەمە ڕٌی نەداٌە ، ًە مێژٌی  ٌنیان دەةەن کە الڕێتٍ

ٌکراٌەکان ٌ کەناڵە ڕاگەیاندراٌەکاندا ، ٌە ڕاةٍر  دٌیاندا ، ًەڕێگەی گۆڤارٌ ڕۆژنامەٌ ةاڵ
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ىەمٌٍ ىۆکارە ةەالڕێدەرەکاندا ، کەئامانج ًێی ڕاماڵینی عەَر خەیاٌ ئیامن ٌ عکۆ ٌ 
 ڕەٌعت ٌ گەٌرەیی ئافرەتە ..

ەڕێی ةەڕاصتی جاران ئافرەت نەدەگەیغت ةە ىۆکارە خراپ ٌ ةەالڕێدەرەکاندا ، ئیال ً
کەناڵە زۆر نيێنی ٌ تەصکەکاندا ، یاخٍد ًەڕێگای ىاٌڕێی خراپ ٌ ىاٌعێٍەی ئەٌە ، 
تٍعی خراپەٌ ڕەٌعتی خراپ دەةٌٍ  ةەاڵَ ئەمڕۆ ئافرەت دەصتی دەگات ةەىەمٌٍ 
ٌنیادا ًەکاتێکدا ًە  ٌنیا ، ىەمٌٍ عتە ةێ ڕەٌعت ٌ ةەالڕێ دەرەکانی د خراپەکاریەکانی د

دەصتی ةەىەمٌٍ ئەمان دەگات ، ةێ ئەٌەی ًەماڵەکەعی کٍنی ماڵەکەی خۆی دایە ، 
 دەرةچێت ...

ٌکراٌە  ئافرەت دادەنیغێت ةەرانتەر عاعەی تەًەفسیۆن یا ًەڕێگەی ئینتەرنێت ٌ ةاڵ
خراپەکان ، کە ٌردە ٌردە کار ًە ةیرٌ ىۆظ ٌ دڵی دەکات، دەی گەیەنێت ةەرەٌ خراپە ٌ 

 ةەد ڕەٌعتی ...

ٌا دیندارٌ چاک ٌ خٍاناش ةێت ةۆ خٍای گەٌرە ، ةۆیە ئافرەتی ًەخٍاترش  پێٍی ضتە کە
 ٌە خۆی دٌر ةگرێت ًە ڕێچکەٌ ڕێڕەٌە خراپەکان 

ٌا ًەژێر  ٌە ىەرٌەىا ةەرپرصیاریەتێکی گەٌرەی ًەصەرە ًەةەرانتەر ئەٌ کەصانەی کە
پەرٌەردەی ئەٌ دان ، کە ئەمەظ عتێکی گەٌرەیە، پێٍیضت دەکات گرنگی زۆری پێ 

 نگی صەیر ةکرێت.ةدرێت ، ٌە ةە گر 
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ًەژێر ڕۆعنایی ئەمەٌە کە کەَ تێ ڕامان ٌ ةیرکردنەٌە ، ٌەکەمی ةاصکردن ٌ خۆ   :دەڵێم
ٌایە ئافرەتان خۆیان  ڕازاندنەٌە ةەَ خٍ ڕەٌعت ٌ ئاکارە جٍانە ئیامنیانە ، کە پێٍیضت 

ناٌ ةڕازێننەٌە ةەَ خٍ ڕەٌعتانە ، ةەاڵَ ةەداخەٌە ةێ عەرمی ٌ کەَ ئیامنی ةاڵٌةۆتەٌە ًە
زۆرێک ًە ئافرەتان ، ةۆیە ئەةینیت زۆرةەیان کەَ تەرخەمن ًە خٍاپەرصتیاندا ، ٌە 

 چەندین ڕێچکەٌ ڕێتازٌ ڕێگای ناةەجێ ٌ خراپ ًەناٌیاندا ةاڵٌە ...

پاعان ئەمانە کۆمەڵێک صیفات ٌ خٍ ڕەٌعتی جٍانن ، ةۆ ئافرەتی خٍاناش ٌ ئیامن 
ٌا یار  ٌا دەکەَ ًەخٍای پەرٌەردگار کە مەتی دەرمان ةێت ، ڕێ منٍییامن ةکات ةۆ دار دا

،  ڕێگای ڕاصتی خۆی ، ىەرعتێک ئەٌ ةیەٌێت ٌ مەةەصتی ًەصەر ةێت دێتە جێ 
ىەرعتێکیػ مەةەصتی ًەصەر نەةێت ٌ نەیەٌێت ناةێت ٌ نایەتە جێ ، ىیچ گۆڕان ٌ 

ةە كٍدرەت ٌ دەصەاڵتی خٍا  گۆڕان کاریەک درٌصت ناةێت ٌ نایەتە جێ ، ئیال
 ...نەةێت

 

ٌان ، کە  ٌا دەکەَ ًەخٍای گەٌرەٌ میيرەةان ٌ خاٌەن عەرعی گەٌرەٌ فرا ًەَ میانەٌە دا
پاداعتامن ةداتەٌە ًەصەری ، صٍدی ىەةێت ةۆمان ، ٌە ةیکاتە کٌیٌی کردنەٌەی 
دەرگاکانی خێر ٌ داخضتنی دەرگاکانی عەڕٌ خراپە ، ٌە ةیکاتە ڕێنمٍنی کارٌ ىیدایەتی 

یٍەندیەک ًەنێٍان خۆمان ٌ خٍای گەٌرەدا ةۆ ةەدەصتيێنانی دڵەکان ، ٌە ةیکاتە پردی پە
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ٌا پێی ناخۆعە ٌتنەٌە ًەىەرعتێک کە دەةێتە ىۆکاری تٍڕە  ڕەزامەندی ئەٌ ، ٌە دٌرکە
 ةٍنی خٍای گەٌرە.

 -پشح بەخىا دەڵێم :  

ٍازی ، ئەٌەیە کە پێٍیضتە  کاتێک ةاش ًە صیفاتی ئافرەتی چاک دەکەین یا چاکە خ
ةنچینەیەک ةسانین کە ةریتی یە ًە ةناغەی ئەَ ةاةەتە کە ناةێت پغت گٍێ ةخرێت ، کە 
ئەصاصی چاکەکاری ٌ چاکە خٍازیی یە ، ئەٌیػ ةریتی یە ًەٌەی کە چاکە ٌ چاکە 

ٍازی   : ةێتنایەتە جێ تەنيا ةە دٌٌ عت نەخ
 

تەٌفیم ٌ ڕێنمٍنی خٍای گەٌرە ، ٌە ىیدایەت ٌ یارمەتی ٌ کار ئاصانی ًە الیەن  :یەکەم
خٍاٌە ، چٍنکە خٍا ىیدایەت دەرٌ ڕێنمٍنی کارە ، ٌە ىەمٌٍ کارەکان ةەدەصتی ئەٌە ، 

 نث مث زث رث يت  ىت متنت زت رت يب ىب زئٱ: فەرمٍێتخٍای گەٌرە دە
 .٧١اًويف:  ٱرئ ىث

 مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم  زئٱ: ٌە خٍای گەٌرە دەفەرمٍێت

 .٥٢ًٍنط:  ٱرئ  ٰه
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ٍازی ٌ چاک ةٌٍن ةەدەصتی خ ٌاتە ىیدایەت ةەدەصتی خٍایە ، ٌەچاکە خ ٍایە ، کە
دەةێت ، ىەرعتێکیػ ٌیضتی ًەصەر نەةێت ناةێت ٌە ىەرعتێک ٌیضتی ًەصەر ةێت 

ٌ دەصەاڵتی خٍای  نایەتەجێ ، ٌە ىیچ گۆڕان ٌ گۆڕان کاریەک نایەتە دی ئیال ةە ىێسٌ
 گەٌرە نەةێت .

ٍازی ، ٌە پەیڕەٌ کردنی  ٌڵدان ةۆ چاکەٌ چاکە خ ٌا پێٍیضتە ةساندرێت : ىە عتێکی تر کە
ٍازی یە ...  ڕێگاٌ ڕێچکەکانی چاکەٌ چاکە خ

ًەفەرمٍدەیەکی ئەَ دٌٌ خاڵەی کۆکردۆتەٌە ًە فەرمایغتێکدا ،   پێغەمتەری خٍاظ
اْطَذِعْن ِةاهلِل  )): صەخیددا فەرمٍیەتی ٌَ ٌاه مظىم ((اْحسِْص َعََل َما ًَنَْفُعَن،   .ز

 

رتن ةەىۆکارە چاک ٌ صٍد ةەدەصت گ (( اْحسِْص َعََل َما ًَنَْفُعنَ ))  : واثای
ٍازی دەةیت ، دەت گەیەنێت ةەرەٌ ةەخغەکان ، کە ةەىۆیانەٌە تٍعی چاکەٌ چاکە خ

 چاکەکاری .

اْطَذِعْن ِةاهلِل  )) ةەپغت ةەصنت ةەخٍای گەٌرە ، اعتامد کردنە صەری ، کە  :واثا ((ٌَ
یارمەتیت ةدات ٌ ڕێنمٍنی کارت ةێت ، پارێسراٌٌ پێ چەصپاٌت ةکات  ةۆ ىەمٌٍ 
ٌامت ةکات ًەصەر ڕێگا ڕاصتەکەی ، کە ئەمە کۆکەرەٌەی  کارێکی خێرٌ چاک ةەردە
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 ٌ ن ةە ىەمٌٍ کارە چاکەکانەٌ ىەمٌٍ ئەَ صیفاتانەی کەةاش دەکرێن پغت ةەصتٍ
 .ئایەتێک ًە كٍرئانی پیرۆز یاخٍد صٍننەتێکی پێغەمتەری خٍا 

 

 -وە بنەمایەکی ثر کە زەرورە ئاگاداری بین ئەویش ئەوەیە:

ٍازی ٌ ىیدایەت ةریتی یە ًە كٍرئان ٌ صٍننەت ، کە  صەرچاٌەی چاکەٌ چاک خ
ٍازی دەٌێت ، پغت  پێٍیضتە ًەصەر ىەرکەصێک کە ڕێنمٍنی کارە یاخٍد چاکە خ

 مه جه ين ىن زئٱ ةتەصتێت ةە كٍرئان ٌ صٍننەت ، خٍای گەٌرە دەفەرمٍێت:
 .٩اإلرساء:  ٱرئ جي يه ىه

 
ٌا نیغاىن خەڵکى دەدا، کە  :واثا ةێگٍمان ئەَ كٍرئانە ةۆمان ناردٌن ڕێگاٌ ةەرنامەیەکى 

ڕاصرتین ةەرنامەٌ ڕێگایە. ةەڵێ.. ًە ىەمٌٍ کات ٌ صاتێکدا، ٌە ةۆ ىەرکەصێک 
ٌنیا .ئامادەیى تێداةێت   ئەَ كٍرئانە ڕێ نیغاندەر ةٍەٌ دەرەنجامیػ ةۆتە صەرکردەَ د

 

ٌا فەرمٍیە ٌە ًەفەرمٍدەکانی پێغەمتەری خٍا  ٌَْئٍْنِ وَْن  )): تیکە دََسْلُر ِفٌمُْم َش

ُطنهِذٍ ٌَ ٍا ةَْعَدُىََم  ِلَذاَب َِن  ٌاه اوحالم من حدیث أيب ىسیسج ٌصححً اوتاين يف ((  دَِضىُّ ز

 .۷۳۹۲اوخامعصحیح 
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ٌان ٌ ]دەصت پێ گرتنیان[ ،  :واثا ٌای ئە ٌتاندا جێ ىێغتٍە گٍمڕا ناةن ًەد دٌعتم ًەنا
 کتێتەکەی خٍاٌ صٍننەتەکانم .

 

ًەصەر ئەَ ةنەمایە ةاةەتەکەی ئێمە ةاصکردنی صیفاتی ئافرەتی چاکە ًە ژێر ڕۆعنایی 
كٍرئان ٌ صٍننەت ، جا ىەر صیفەتێک ةەصرتاٌەتەٌە ةەئایەتێک یاخٍد صٍننەتێک ًە 

 .صٍننەتەکانی پێغەمتەر 

کە ةنەمای ىەمٌٍ عیتادەتێکە ، ٌە ىەمٌٍ چاکە کاریەک ًەصەر  :بنەمایەکی ثری گرنگ
نەمایە ةنیات دەندرێت ، ئەٌیػ ةریتی یە ًەتەكٍای خٍای گەٌرەٌ ًەخٍا ترصان ، ئەَ ة

ٌا ڕۆژە ، کە  چٍنکە ئەمە ةناغەی ىەمٌٍ چاکەٌ عتادەتێک ٌ خۆظ ةەختی دنیاٌ د
ٍڵامن خۆی ةڕازێنێتەٌە ةە ئاداب ٌ ئاکاری عەرعی  پێٍیضتە ًەصەر ئافرەتی مض

کە ىۆکاری نسیک ةٍنەٌەن ًەخٍا ، پەیٍەصت ةێت ةە صیفاتە ةەرزٌ جٍانەکان ،  ، 
پاداعتی پێ ةەدەصت دەىێنێت ، ةەاڵَ ةەکەَ تەرخەَ ةٌٍن تیایاندا دەةێتە ىۆکاری 

دا ةاصیان دەکەین ٳن نەمان ٌ نەىێغتنی پاداعت ًەالی خٍا ، کە ًەةاصێکی صەرةەخۆ 
 عاءهللا ...

ٌا دەصتی پێ ةکەَ ًەصەر صیفاتی ئافرەتی چاک ئەٌەیە کە  خٍای گەٌرە یەکەَ عت کە
 :ژەی کردٌە ةە صیفاتی ئافرەتی چاکًەصٍرەتی ]اًنضاء[ دا ئاما
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 رئحي جي يه ىه مه جه  ين ٱٱٱزئٱٱٱٱ:خٍای گەٌرە دەفەرمٍێت
 .٤٣اًنضاء: 

 
ٌا کۆمەڵێک ةاصی گغتگیر ًەخۆ دەگرێت ، ٌە  کە ئەَ ٌعەیە  ةەعێکە ًەئایەتێک کە
ٍاز ، ةۆیە  کۆمەڵێک صیفاتی جٍان پڕ نرخ ٌ گەٌرەی تێداە ،ةۆ ئافرەتی چاک ٌ چاکە خ

ٍاز    ًەخۆ  دوو صیفاتئەَ ئایەتە پیرۆزە ڕێنمٍنیامن دەکات کە ئافرەتی چاک ٌ چاکە خ
 دەگرێت:

 پەیٍەصتە ةە پەیٍەندەی نێٍان ئافرەتی چاک ٌ خٍای گەٌرە . صیفاثی یەکەم:

 پەیٍەصتە ةە پەیٍەندی نێٍان خۆیی ٌ پیاٌەکەی . :صیفاثی دووەم
 

: ٍێتــەرمـــٍا دەفــە خـــەٌێت کــدا دەر دەکەــەیــەَ ٌعــــٍا ًـــۆی ٌ خــٍان خـێـٍەندی نـجا پەی

ٌاَ ةٌٍن ًەصەر   رئجهزئٱ خٍاپەرصتی ٌ خٍاناصی ، ٌە پارێسگاری کەةریتی یە ًە ةەردە
ٌاَ ةٌٍن ًەصەری ، گرینگی دان ةەفەڕیسەتەکانی ئیضالَ ،  کردن ًە عیتادەت ، ةەردە

ٌنە ژێر  ٌاجتاتەکانی دین ،پغتگٍێ نەخضنت ٌ گٍێ نەدان پێی ، کەىەمٌٍ ئەمانە دەکە

 .رئجهزئٱ: ئەَ ئایەتە کەخٍا دەفەرمٍێت
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 ىه مه زئٱةەعێکی تر پەیٍەصتە ةەَ ئایەتەٌە کە خٍای گەٌرە دەفەرمٍێت : 

 ، پیاٌەکەی ةە تایتەت مافەکانی ٌ خەق ًە ةکات پارێسگاری :واثا رئحي جي يه
ٌا کاتانەی ًەٌ ةەتایتەتیػ ٌا کاتانەظ ًەٌ ٌە نیە، ئاگاداری پیاٌەکەی کە  ًەالی کە

 کارەکانی ٌ صەرجێی ًە دەکات ًێ پارێسگاری ٌە] دەپارێسێت، ماڵەکەی ، پیاٌەکەیەتی
یی ، خیانەتی ًێ ناکات ، خەق ٌ مافەکانی ةەزایەنادات ، صەرجێ ةە پەیٍەصت

ٌاجتاتەکان[ ، ةۆیە خٍای گەٌرە  صنٍرەکان ناةەزێنێت ، کەَ تەرخەَ نیە ًە ئاصت 

ٌای ئەمەظ رئىه مهزئٱ :ٌەصفیان دەکات ةەَ ئایەتە  ةەصنت پغت د
 :ەتیــٍیــٌرە فەرمەــگ ٍایــخ ەــچٍنک ، جێ دێتە ەٌرەــگ خٍای ٍانیـپغتی ەٌرەٌــگ ةەخٍای

 ًێسانین ةەىۆی صنٍرانە ئەَ پاراصتنی ،چٍنکە رئحي جي يه ىه مه زئٱ
 ئەٌ ٌە ، گەٌرەیە خٍای یارمەتی ٌ تەٌفیم  ةەىۆی ةەڵکٍ یە نی کەصەکان دانایی ٌ

مێک کە کە دەکات ةۆ ئاماژەمان ئەمەظ کە ، ًەیارمەتیاندایە ، ةەندەکانی ةۆ ئاصانکارە
ًەمەٌ پێػ ةاصامن کرد کەىەمٌٍ کار ئاصانی یەک ٌ پاراصتنێک ةەىۆی تەٌفیلی 

 خٍای گەٌرەٌەیە.

ٌا دەکات  رئجهزئٱٌە ئەَ ةڕگەیەی کە خٍای گەٌرە دەفەرمٍێت تێیدا :  هە ئەمە 
ٌاجتەکانی دین ٌ فەڕیسەتەکانی ئیضالَ .  پارێسگاری ةکات ًە 
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کە ئیاممی  ٌە ًەصەر ئەَ ةاةەتە کۆمەڵێک فەرمٍدە ىاتٍە ًەالیەن پێغەمتەری خٍاٌە 
ٍایەتی کردٌە فەرمٍیەتی َصىهِر اوَْمْسأَُج  ، إَِذا قاه  أن اونتٍ))  :ٲةٍ ىٍڕەیڕە ڕی

َحَيا، ِقٌَي وََيا:  ٌْ أَظَاَعْر َش ٌَ َحِفظَْر َفسَْحَيا،  ٌَ َصاَمْر َشْيسََىا،  ٌَ اْدُخِِل َخْمَظَيا، 

ٍَاِب اوَْخنهِح  اوَْخنهَح ِمْن أَي   ٌاه اةن حتان يف صحیحً ٌ حظنً األوتاين يف صحیح   .(( ِشْئِر  أَةْ ز

 .2391اورتغٌث ةسقم :  
 

: ىەرکاتێک ئافرەت پێنج نٍێژەکەی کرد ، ٌە فەرمٍیەتی  پێغەمتەری خٍا :واثا
ًەخەڕاَ ، ٌە گٍێڕایەڵی پیاٌەکەی کرد ، مانگی ڕەمەزان ةەڕۆژٌ ةٌٍ ، ٌە دامێنی پاراصت 

ٌترێت ًەکاَ دەرگای ىەعتەٌە دەتەٌێت ةچۆ ژٌٌر . ٌایدا پێی دە  ًەڕۆژی د

خۆظ ةەختی ةۆ ئافرەتی مٍصڵامن ةۆ ئەَ مژدە گەٌرەیە ةۆی ، ٌە ئەَ خێرٌ چاکە زۆرە 
ٍار خاڵە ةە پەنجەی دەصت  ةۆی ، کە خٍای گەٌرە پەیامنی پێ داٌە ،  کەئەَ چ
دەژمێردرێت نەک ىەردٌ دەصتەکان ةەڵکٌٍ ةە پەنجەکانی یەک دەصت دەژمێردرێن ، 

ٌایــــــــات ًـــان ةکـیـــێـەجـــتـێـرەت جــــەر ئافـــــەگــارە ئــــٍار کـــــەَ چــــئ ٌتـە ڕۆژی د ت : ـــرێـــی پێی دە
ٍَاِب اوَْخنهِح  ))  .(( ِشْئِر  اْدُخِِل اوَْخنهَح ِمْن أَي  أَةْ

 ةچۆ ةەىەعتەٌە ًەکاَ دەرگایەی کە خۆت دەتەٌێت . :واثا
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ٍار خاڵە ًەخۆیدا جێتەجێ ةکات  ٌا ئەَ چ ٍاز کە ةەصە ةۆ ئافرەتی ةاظ ٌ ئامۆژگاری خ
ٌاَ ةێت ًەصەریان ٌ خۆی ڕاةيێنێت ًەصەر ئەَ کارانە ،  ٌە گرنگیان پێ ةدات ، ٌە ةەردە

پارێسگاری کاری نٍێژەکانی ٌ ڕۆژٌەکانی ةێت ، ٌە پارێسگاری ًە پیاٌەکەی ةکات ،  
ٌا خەق ٌ مافەکانی فەرامۆظ ]مەةەصت ةەپارێسگاری کردن ی پیاٌەکەی ئەٌەیە کە

 .[وەرگێڕ   ]نەکات، ڕێسی ًێ ةگرێت 
 

ٌایداةۆ ئەٌەی ئەَ پاداعتە پڕخێرە ةەدەصت ةيێنێت ،  ٌترێت ًەڕۆژی د : چٍنکە پێی دە
ٍَاِب اوَْخنهِح  ))  .(( ِشْئِر  اْدُخِِل اوَْخنهَح ِمْن أَي  أَةْ

ئافرەت ًە چاک کردن ٌ ةەىێسکردنی پەیٍەندی نێٍان ةەڕاصتی ةناغەی ةاعی ٌ چاکێتی 
ٌاَ ةٌٍن ًەصەر خٍاپەرصتی دایە ،  خۆی ٌ خٍا دایە ، ٌە ًە نسیک ةٍنەٌە ًەخٍاٌ ةەردە
ٌنە نيێنی خۆظ ةەختی یەتی ، ٌە نيێنی ڕزگارةٍنی  ٌاَ ةٍ چٍنکە ئەَ ةاعی یەتی ٌ ةەردە

ٌا ڕۆژ ،ٌە نيێ ٌنیاٌ د ٌتنی یەتی ًە گەڵ یەتی ًەىەمٌٍ ناڕەخەتی یەکانی د نی صەرکە
ىاٌصەرٌ ماڵ ٌ منداڵیدا ٌە ًەىەمٌٍ ژیانی دا ،کە ژیانێکی خۆظ ٌ پڕ خێرٌ ةەرەکەتی 

 دەةێت.

ىەرکەصێک دەیەٌێت خۆظ ةەخت ةێت ٌ ةەخۆظ ةەختی ةژیێت ، یاخٍد  کەواثە
ٌا پێٍیضتە  خۆظ ةەختی ٌ خۆظ گٍزەرانی دەٌێت ةۆ کچەکانی ، ئە
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کەن ٌ ڕایان ةيێنن  ًەصەر خٍاپەرصتی ٌ عیتادەت کردن ، ٌە منداڵەکانیان پەرٌەردە ة 
ٌاَ ةٌٍن ًەصەر عیتادەت ، ٌە گرنگیان پێ ةدەن ًەصەر   پارێسگاری کردن ٌ ةەردە
فەڕیسەتەکانی ئیضالَ ةەتایتەتیػ نٍێژەکان ٌ ةەڕۆژٌٌ ةٍنی مانگی ڕەمەزان ، ٌە دٌر 

ٌا  عەڕەف ٌ کەڕامەت ٌ نامٍص ٌتنەٌە ًە ىەر عتێک کە ی ئافرەت ًەکەدار دەکات ، کە
ٌا پێغەمتەر  حَ  )) فەرمٍیەتی: ئەمەظ ًەَ ةڕگەیەدا دەردەکەٌێت کە ْر ـظَ ـفِ ـٌَ

 .((  اـيَ ـسْحَ ـفَ 

ٌکی کچە پێی ىەڵتضتێت ةە ڕێگری کردن  ٌە پاراصتنی دامێنی ئافرەت کارێکە دەةێت ةا
ٌا دەی گەیەنێت ةەرەٌ ةەدڕەٌعتی ٌ خراپەکاری ، کە ةەىۆی ئەَ  ًەٌ ىۆکارانەی کە

ىۆکارانە ٌە عەڕٌ خراپە ڕٌٌی ًەئافرەت دەکات ، ٌە ةەىۆی ئەمەٌە دەی گەیەنێت 
 ةەرەٌ خراپەکاری خٍاپەنامان ةدات .

ٍازی ٌ خێری ةۆ  ئەمەظ کۆةاصێکی گرنگە پێٍیضتە ًەصەر ىەرکەصێک کە چاکە خ
ێت خۆپاراصنت ٌ داٌێن پاکی ؛ پارێسگاری کار ة خۆی دەٌێت خۆی ڕاةيێنێت ًەصەر 

ًەصەر خٍا پەرصتی ٌ عیتادەت ٌ نسیک ةٍنەٌە ًەخٍای گەٌرە ةەٌەی پێی ڕازیە ًە 
كضەی ةاظ ٌ کردٌەی چاک ، پاعان ئەگەر خٍا پیاٌێکی مٍناصتی  ةەنضیث کرد ئەٌە 
ٌا عتێک  دەةێت ًەخٍا ةرتصێت ىەر ًەصەرەتای ىاٌصەر گیریەکەیدا ، ًێرەظ کە

ٌاج ٌ پێٍیضتە ةاصی ًێ ةکەَ ةریتی یە ًە  زێدە ڕەٌی ٌ ئیضڕاف کردن ًە صەرەتای زە



  ئاکار و ڕەوشتی ئافرەتی باش و چاک 

 

 
16 

ًە زێدەڕەٌی کردن ًە مەرسٌفات ٌ کارەکانی پەیٍەصت ةە  عەٌ ڕۆژی یەکەمدا ، 
ٌا کاتی  ٌاجدا ، کە کارێکی ترصناکەٌ زەرەری زۆرە ، زۆرێک ًە ئافرەتان کاتێک کە زە

ٍکرنیان دێت، یاخٍد عٌٍ دەکەن چاٌ ًە ىاٌ عێٍەٌ ىاٌڕێکانیان دەکەن ، گرن گی ع
ٌای کرد ،  یا ًە مارە  دەدەن ةە ىاٌڕێکانیان یاخٍد ىاٌعێٍەکانیان ، دەڵێن فاڵنەکەش ئا

ةڕینی فاڵن کەصە ئەمە کرا !!!  جا ًەَ ڕێگەٌە ئیضڕاف ٌ زێدەڕەٌیی ڕٌٌ دەدات ، پارە 
ٌان ٌ صەرپێچی تێدا ئەنجاَ دەدرێت ، کە ئەمانەظ  ةەىەدەر دەدرێت ، یاخٍد تا

ٌاجدا . دەةێتە ىۆکاری کەمی خ  ێرٌ ةەرەکەت ًەصەرەتاٌ کۆتایی زە
 

ٌان ٌ صەرپێچی تێدا ناکرێت ٌ  ٌا ئیضڕاف ٌ تا ٌاجێک کە ٌاز ًەگەڵ زە ةە جیا
ٌنەٌە ًە ةەىەدەردانی ماڵ ، کە خەرجی ٌ  ٌان ، دٌٌر دەکە ٌنەٌە ًە خراپەٌ تا دٌردەکە

ٌاجەکە نە زۆرە نەکەَ کە ئەمانەظ ىۆکاری ةٍنی ةەرەکەت ٌ خێر   ن .مەرسٌفاتی زە

  ةۆیە ًەفەرمٍدەی صەخیددا ىاتٍە ًە عٍكتەی کٍڕی عامرەٌە کە پێغەمتەری خٍا
ةاعرتین ٌ پڕ خێرترین ئافرەت ،  :واثا (( َخًْنُ اون مَاحِ أًَََْسُوُ )) :  فەرمٍیەتی

 ئاصانرتینیانە . 

 2481طنن أيب داٌد ٌ ښصححً اوتاين يف اوصحیحح ةسقم : 
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 :واثا (( أَْعظَُم اون َظاِء ةَسَلًَح أًَََْسُُىنه ُمْؤنَحً )) : فەرمٍیەتیٌە ًەفەرمٍدەیەکی تردا 
ٌا مارەیی ٌ مەرسٌفاتی کەَ ةێت .  ةاعرتین ٌ پڕخێر ترین  ئافرەت ئەٌەیە کە

 .12212أخسحً أحمد يف مظند من حدیث عائشح ةسقم 

 خێرترین ئافرەت ئاصنکارٌ ئاصان ترینیانە . :اثەکەو 

ٌاتە پێٍیضتە  ٌاج دا ئاصانکار ةن ، کە ٌا ًەکاتی زە ٌکان کە ًەصەر ئافرەت ٌ دایکان ٌ ةا
خۆ ةەکەَ زان ٌ خاکی ةن ٌە  خۆ ةەگەٌرە زان نەةن ، نەَر ٌ نیان ٌ  ًەصەرخۆ ةن ، 
ئیضڕاف ٌ زیدەڕۆیی ًە ژن ٌ ژن خٍازیدا نەکەن ، چٍنکە ئەمە کاری گەری ىەیە ًەصەر 

 ژیانی ژن ٌ مێردایەتی .

نی ٌ ئاصانکاری کرا ئەمە یەکێکە ًە  گەٌرەترین ىۆکاری ةٍنی خێرٌ جا ئەگەر ئاصا
ٌاَ ةٍنی خێر .  ةەرەکەت ٌ ةەردە

 

خۆی ةپارێسێت ًە عەیتانی : ثایبەت مەنذی ئافرەثی چاک ئەوەیەپاشان لە صیفات و 
نەفرەت ًێکراٌ ، چٍنکە عەیتان کاری خراپەٌ فەصادی نانەٌەیە ، ًە مامەڵەٌ  ڕەٌعت ٌ 

ٌا خێری تێدایە ، ةۆیە ًەىەمٌٍ ژیانی  ىاٌصەرگیری دا ، ٌە تێکدانی ىەمٌٍ عتێک کە
ڕۆژێکدا صەرةاز ٌ دارٌ دەصتەکانی ةاڵٌ دەکاتەٌە ةۆ ئەٌەی خراپەٌ خراپەکاری ةاڵٌ 

 کەنەٌە .
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ٌا ًە صەخیدی مٍصٌیم دا ىاتٌٍە ، ًەجاةری  ةاتێڕامانێک ةکەین ةۆ ئەَ فەرمٍدەیە کە
إِنه إِةْىٌَِع ًََضُع  )): فەرمٍیەتی :پێغەمتەری خٍا کٍڕی عتدهللا دەفەرمٍێت 

ًُ َمْنِصوًَح أَْعظَُمُيْم ِفْذَنًح ًَِخٍُء أََحُدُىْم  ًُ َعََل اوََْمِء ثُمه ًَْتَعُث ََسَاًَاُه َفأَْدنَاُىْم ِمْن َعْسَش

ٌَُقٍُه َما َصَنْعَر َشٌْئًا َقاَه ثُمه ًَخِ  ٌَلََرا َف ٌَُقٍُه َفَعىُْر لََرا  ٍُء أََحُدُىْم َفٌَُقٍُه َما َف

ًَُقٍُه نِْعَم أَنَْر  ٌَ  ًُ ًِ ِمْن ٌُْدنٌِ ًِ َقاَه َف ةٍَْنَ اْمَسأَدِ ٌَ  ًُ ٌَْن ًُ َحذهى َفسهْقُر ةَ  .2219مظىم ( (دَسَلُْذ
 

عەیطان عەڕظ ٌ تەختەکەی  دەخاتە صەرئاٌ ، پاعان دارٌ دەصتەکەی ةاڵٌ  :واثا
دەکاتەٌە ةۆ خراپەٌ خراپەکاری  ، نسیکرتین کەش ًەعەیطان  ئەٌەیە کە گەٌرەترین 
ٌانم  ٌا دەگەڕێتەٌە دەڵێن فاڵن ٌ فاڵن تا فیتنەٌ خراپە درٌصت دەکات  ، یەکێکیان کە

ٌاَز ًێ  نەىێنا تا کەصێکم ًەگەڵ خێسانەکەی پێ کرد ، یەکێکی تر دێت دەڵێت 
جیاکردەٌە ، عەیطانی گەٌرە ئەمەیان ًەخۆی نسیک دەکاتەٌە ، پێی دەڵێت ةەڵێ ئەٌەی 

ٌاٌە .  تۆ تە

ئیاممی أعمػ دەفەرمٍێت:]فیٌتسمً [ نسیکی دەکاتەٌە ًەخۆی ، ًە ةاٌەعی دەگرێت 
 کاتێک ژن ٌ پیاٌێک ًەیەکرت جیا دەکاتەٌە.

ی چاک تێ ةگات ٌ ةیرةکاتەٌە ًەَ عتە، ىەَ خۆی ىەمیػ پێٍیضتە ًێرەٌە ئافرەت
ٌان ئەٌ ناةینن  ٌا عەیتان دەیان ةینێت ٌ ئە پیاٌەکەی ةیرةکەنەٌەٌ ئەٌ ڕاصتیەظ ةسانن کە
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ٌات ، تٍعی ٌەصٍەصەٌ ڕاڕایی یان دەکات ،  ، ٌە ًەناٌ دەمارەکان ٌ خٍێندا دێت ٌ دەڕ
ەکات ًەکاتێکدا تۆ نایان ةینیت، فێڵ دەکات ٌ ًەخغتەیان دەةات ... ىەمٌٍ ئەمانە د

تٍعی ڕاڕایی ٌ دٌدڵیت دەکات تا دەت گەیەنێت ةە خراپەکاری ٌ دٌژمنایەتی ًە نێٍان 
خۆت ٌ ىاٌصەرەکەت دا ، ةۆیە چەندین ڕێگا چارەٌ خۆپارێسی ىەن ةۆ دەرةازةٌٍن ًەَ 

 عتانە .

چٍنە ماڵت ًەکاتی ةۆیە ًەصٍننەتدا ىاتٍە کە خۆت ةپارێسیت ًەَ ڕێگا خراپانە ، ًەکاتی 
ٌندا ، ًەىەمٌٍ کاتەکاندا  ٍاردنەٌەدا ، ٌە ًەکاتی تٍڕەةٍ ٍاردن ٌ خ چٍنە الی خێسان ٌ خ
پێٍیضتە کە ڕێگاکانی خۆپارێسی ةگریتە ةەر ًەعەیتان ةۆ ئەٌەی عەیتان نەیەتە ناٌ ژیانی 

ٌا خۆپارێسی ةکات ًە عەیتان  ةە ىاٌصەرگیری ٌ ناٌماڵ ٌ منداڵەکەت ، ةۆیە پێٍیضتە کە
ٌا ىاتٌٍن ًەصٍننەتدا ةۆ خۆ  کردنی زیکرەکان ٌ خٍێندنی كٍرئان ٌە ئەٌ دٌعایانەی کە

 پاراصنت  ًەعەیتان ىەرٌەىا ةە پارێسگاری کردن ًەخٍا پەرصتی ٌ عیتادەت کردن .

ٌاتە ًە صیفاتی ئافرەتی چاک ئەٌەیە کە خۆ پارێس ةێت ًە فێڵ ٌ تەڵەکەکانی عەیتان  کە
ٌکێ کە دەی خاتە ناٌ دڵەٌە کە ةەىۆی ئەمەٌە عیرازەی ًە ٌەصٍەصەٌ ڕاڕایی ٌ د  ڵەڕا

 ماڵ تێک دەچێت ٌ ژیان ٌ عیرازەی  ىاٌصەرگیری تێک دەدات.

ٌادە ىەةٌٍن کە ةەىۆی گٍێڕایەڵی کردنی عەیتان ًەیەک ترازان ٌ  چەندین ماڵ ٌ خانە
ٌتنی عەیتانەٌە ، خۆ ئەگەر پەنایان ةگرتتا ًەخٍای  تێک چٌٍن ؟؟ ةەىۆی عٍێن کە
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ٌتتانەٌە ًە ٌەصٍەصەٌ فێڵ ٌ تەڵەکەکانی  گەٌرە ًەعەیتانی نەفرین ًێکراٌ ٌە دٌر ةکە
 عەیتان ىەرگیس جیاةٍنەٌە ڕٌی نەدەدا ، ٌە عیرازەی ماڵ تێک نەدەچٌٍ !!

 

ٌادە ةەىۆی گٍێڕایەڵیان ةۆ عەیطان تێک چٌٍن ٌ  ًەناٌ چٌٍن ،  چەندین ماڵ ٌ خانە
ًەالی عەیتانی گەٌرەٌ نەفرین ًێکراٌ ًەکەصە ىەرە کەئەَ جۆرە عەیتانانە پٌەیان ةەرزە 

ٌادەکان ٌ ًێک ترازاندنی  نسیکەکانی عەیتانن ،ةەىۆی تێکدانی عیرازەی خانە
 ىاٌصەرەکان ًەیەکرتی !!

ٌا دەمان ةینێت ٌ  ٌا ئەَ دٌژمنە صەرصەختەمان ةناصین کە ةۆیً پێٍیضتە ًێرەٌە ةسانین کە
خاٌەن تەجرٌةەی زۆرە ًەَ کارانەدا ،ةۆ منٍنە ئێمە نای ةینین کەصێکی ًێسان ٌ داناٌ 

ٌترێت پەنجا صاڵ یا عەصت صاڵ  کاتێک ةاصی تەجرٌةەی کۆمپانیایەک دەکرێت دە
ٍاندنی عیرازەی ماڵ  تەجرٌةەی ىەیە ، ةەاڵَ عەیطان ًە تێکدان ٌ خراپەکاری ٌ عێ

ڵن ًەناٌ خاٌەن تەجرٌةەی ىەزارەىا صاڵە!! چەندین خەڵکی ًەژیاندا نەماٌن ٌ ًەژێر خۆ 
ٌنە !! ةەىۆی فێڵ ٌ تەڵەکانی عەیتانەٌە  گۆڕەکانیاندان کە كٍرةانی دەصتی عەیتان ةٍ

 ةٌٍە.

ٌا مرۆڤی مٍصڵامن پارێسگاری کار ةێت ًە خۆیی ٌ خاٌٌ خێسان ٌ ماڵ ٌ  ةۆیە پێٍیضتە کە
 .ارێسێت ًە عەیتانی نەفرین ًێکراٌمنداڵی ، خۆی ةەدٌر ةگرێت ٌ ةپ
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کە پیاٌەکەی دڵخۆظ ةکات کاتێک  یەکێکی تر ًە صیفاتی ئافرەتی ةاظ ئەٌەیە  *

پیاٌەکەی دەگەڕێتەٌە ماڵ یاخٍد دەی ةینێت ، ًە ڕٌخضاریدا ًە پۆعاکیدا ًە خٍ 
ٌا ًە خسمەت  ٌاةکات پیاٌەکەی دڵخۆظ ةێت پێی ، ةەجۆرێک کە ڕەٌعت ٌ مامەڵەیدا 

ٍێڕایەڵی ةکات ةەةێ ئەٌەی خۆ پیاٌەکەیدا ةێت فەرمانەکانی جێتەجێ ةکات ، گ
ٌا  ةەگەٌرەزان ةێت یاخٍد كضەی پیاٌەکەی ڕەت ةکاتەٌە ، ةیرةکاتەٌە ًەَ فەرمٍدەیە  کە
ئیاممی اًنضائی ریٍایەتی کردٌە ًە اًضنن اًکربی دا کە أةٍ ىٍڕەیڕە ةۆمان ڕیٍایەت 

ٌتراٌەپرصیاری ًێکرا پێ دەکات کە  پێغەمتەری خٍا   ًْنٌ؟أَيُّ اون َظاِء خَ  :ی 
َماوَِيا ِِبَا )) : فەرمٍیەتی ٌَ ًُ يِف نَْفِظَيا  ََل دَُخاوُِف ٌَ ًُ إَِذا أََمَس ،  دُِعٌُع ٌَ اوهِذٍ دََُسُُّو إَِذا نَظََس، 

ٌاونظايئ ٌحظنً األوتاين. .(( ًَمْسَوُ  ٌاه أحمد   ز

 

: ةاعرتین ئافرەت ئەٌەیە کاتێک رەتە ةاظ ٌ چاکە ؟؟ ئەٌیػ فەرمٍیکاَ ئاف :واثا
پیاٌەکەی صەیری کرد دڵخۆظ ةێت ، ٌە کاتێک فەرمانێکی پێ کرد گٍێ ڕایەڵی ةێت ٌ 
ٌا پێی ناخۆعە. ئەَ صیفەت  النەدات ٌ صەرپێچی نەکات ًە ماڵی یاخٍد ًە عتێکدا کە
ٌ خاصیەتە ًەڕٌی عکڵ ٌ مەنسەڕەٌەیە کە گرنگی ةەخۆی ةدات ًەماڵەٌە ، ًەةەردەَ 

ٌکرانەی پیاٌەکەیدا ڕێک ٌ پٍخت ٌ جٍان خۆی  ةنٍێنێت ، ٌە ىەڵضێت ةەکردنی ئە
ٌاٌ ةدات ةەپیاٌەکەی . ٌا پێی دەصپێرێت ، پێٍیضتیەکانی پڕةکاتەٌەٌ گرنگی تە  کە
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یەکێک ًەٌ عتە خراپانەی ناٌ ئافرەتان ةەداخەٌە ئەٌەیە زۆرێک ًە ئافرەتان گرنگی 
ٌکاتانە نەةێ ٌا دەچنە ةەجٍانی ٌ خۆڕازاندنەٌەی خۆیان نادەن ًە ماڵەٌە ، تەنيا ئە ت کە

ٌانە ، ةەاڵَ ئەٌەی کە  دەرەٌە یا دەڕۆن ةۆ ةۆنەٌ کۆڕٌ کۆةٍنەٌەیەک یا ىاٌعێٍەی ئە
تایتەتە ةەمافی پیاٌەکەی ًەماڵەٌەدا گرنگی ىیچ نادات ةەخۆی دەیتینیت ةە پۆعاکێکی 
صادەٌ ئاصایی ٌ كژێکی ئاڵۆز ٌ ةۆنێکی ناخۆعەٌە ًەماڵەٌە دێت ٌ دەچێت ، کە 

ٌاتە دەر پیاٌەکەی ةەَ جۆر  ٌات ، ًەکاتێکدا کاتێک دەڕ ە ىیچ ڕەغتەت ٌ خەزێکی ةۆ ناڕ
ٌا دەکات پیاٌەکەی  ٌاتە دەر کە ئەَ  ٍانی ٌ خۆڕازاندنەٌەٌە دەڕ ةەٌ پەڕی ڕازاٌەیی ٌ ج
خەزٌ ڕەغتەتی ًەصەر خێسانەکەی نەمێنێت ، ئەمە چ جۆرە ڕەغتەتێکی ئەَ پیاٌە 

ەَ جۆرەیە ةۆ دەرەٌەظ خۆی درٌصت دەکات ةەرانتەر ئەَ خێسانەی کە ًەماڵ ة
دەڕازێنێتەٌە؟!! ٌە چ خۆعەٌیضتیەک ةاڵ دەکێغێت ةەصەریاندا ًەکاتێکدا ئەمە 

 مامەڵەی ةێت ًەگەڵ خێسانەکەیدا .

کە ئەمە ةەڵگەی کەَ خاڵی ةٍنی ئافرەتە ٌە کەمی ةیرکردنەٌەیەتی ًە ةەدەصت نە ىێنانی 
ٌڵدان ةۆ خۆعگٍزەرانی  ٌ  ژیانێکی خۆعی ىاٌصەرگیری ٌ ىە

ةەدەصت ىێنانی پٌەٌ پایەی ةەرز ةەىۆی کەَ عەكڵی خۆیەٌە ًەةەرانتەر ئەٌ کارانەی 
 دەیان کات.
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ٌا زۆرێک ًە ئافرەتان گٍێ ڕایەڵ نین ةۆ پیاٌەکانیان ٌە صەرپێچیان  ئەمە جگە ًەٌەظ کە
دەکەن ، ٌە زۆر تٍڕە دەةن ٌ زۆر عەکٍای خاڵیان دەکەن ًە پیاٌەکانیان ، زۆر ةەگٌەیی ٌ 

ٌا دەکات ژیانێکی ناخۆظ ٌ خراپیان ىەةێت ، ژیانێکی پڕنەىامەتی ٌ گاز  ندەن ، کەئەمە 
ٌا دەکات ژیانی ناخۆظ ٌ ناڕەخەت ةکات .  ًێکرتازاٌ کە 

 

ًُ ظُُسًٌقا، ))  :دەفەرمٍێت پێغەمتەری خٍا  ًًٌْل، َفًَل ًَأْدٍَِنه أَْىىَ ًَ أََحُدلُْم وَ إَِذا َقِد

ِعَثحُ َحذهى دَْظَذِحده  ََتَْذِشَغ اوشه ٌَ ٌاه مظىم من حدیث حاةس((  اوُْمِغٌَتُح،   .ز

 

ئەگەر یەکێک ًە ئێٍە ًەصەفەرێکی دٌر ةٌٍ ًەعەٌدا گەڕایەٌە ةا ًە ناکاٌ نەیەتە  :واثا
ماڵەٌە ؛ تاکٍ خێسانی ئامادەکاری ةکات چٍنکە ًە ماڵ نەةٌٍە ، كژی جٍان ٌ ڕێک ٌ 

َ فەرمٍدەیە ةەمانای ئەٌە دێت کە ئافرەت خۆی عانەةکات ٌ مٍەکانی الةدات . ] ئە
ئامادە ةکات ةۆ پیاٌەکەی ًەالدانی مٍەکانی ٌ ڕێکخضنت ٌ عانەکردنی كژی ، ٌە ةۆ 
ٌا گٍمان نەةات کە پیاٌەکەی گٍمانی خراپی ًێدەکات ٌ چاٌدێری  ئەٌەی ئافرەتەکە 

ەی ئاگاداری دەکات ، ةەاڵَ زانایان دەفەرمٍن ئەگەر ئافرەت پێػ گەڕانەٌەی پیاٌەک
ٌاڵی گەڕانەٌەی ةسانێت یا پێغرت ئاگادار کراةێتەٌە  گەڕانەٌەی پیاٌەکەی ةێت یاخٍد ىە
ٌا درٌصتە پیاٌەکەی ةگەڕێتەٌە ماڵەٌە ئەگەرچی صەفەرەکەی  ًە گەڕانەٌەی پیاٌەکەی ئە

 .[ وەرگێڕ ] - ٌهللا ٲعٌم -دٌریػ ةێت 
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پێٍیضتە ًەصەری گرنگی ةەخۆی ةدات ًە ةێگٍمان ئەمە پێٍیضتی ةە تێڕامانە کە ئافرەت 
ىەمٌٍ ڕٌیەکەٌە ًە جٍ ٌ ةەرگی ًە ڕەنگ ٌ ڕٌخضاری ٌ پاک ٌ خاٌێنی ٌ خۆ 
ٌا پیاٌەکەی ًە دەرەٌەیە یاخٍد  ٌکاتانەی کە ئامادەکردنی ةۆ پیاٌەکەی ، ةەتایتەتیػ ئە
ًەصەفەرێکە ، ةۆیە دەةێت ئامادەکاری ةکات ةۆ پیاٌەکەی تەنانەت ًە ڕێکخضنت ٌ 

اران ڕەزای خٍای ًێتێت ەرتیتاتی ماڵەٌەظ ، ىەر ٌەکٍ عائیغەی دایکی ئیامندت
ِ )) : فەرمٍیەتی ِمْن َسَفٍر َوقَْد َسََتُْت ِبِقرَاٍم ِِل َعََل َسْهَىٍة ِِل  قَِدَم رَُسىُل َّللاه

 ِ ٌَاَمِح  :َهتََكُه َوقَاَل  ِفيَها ََتَاثِيُل فَلََّمه رَآُه رَُسىُل َّللاه ًَ اوِْق ٍْ أََشدُّ اونهاِض َعَراةًا ًَ

َطاَددٍَْنِ  ٌِ  ٌْ َطاَدًج أَ ٌِ ِ َقاوَْر َفَخَعىَْناُه  أخسحً اوتخازی ٌ  (( اوهِرًَن ًَُضاُىٍَن ِةَخىِْق َنه

  .مظىم

ًەصەفەر گەڕایەٌە عتێکی داناةٌٍ کە داپۆرشاةٌٍ ةە  کاتێک پێغەمتەری خٍا  :واثا
پارچە كٍماعێکی نەخغێندراٌ ، پەیکەرٌ ٌێنەی تێداةٌٍ ، پێغەمتەری خٍا کاتێک ةینی 
ٌا ٌێنە یا  ٌکەصانەیە کە ٌاییدا ةۆ ئە تٍڕە ةٌٍ الی دا ، فەرمٍی كٍرصرتین صسا ًەڕۆژی د

ٌێنە کێغان ٌ پەیکەر تاعین  پەیکەر دەکێغن ٌ خۆیان دەچٍێنن ةە خٍای گەٌرە ]چٍنکە
خۆ چٍاندنە ةە خٍای گەٌرە ، ىەر خٍای گەٌرە ٌێنە کێػ ٌ درٌصتکەری ةەندەکانە 

 [وەرگێڕ  ]ىەر ةۆیە ناةێت عتانێک درٌصت ةکرێن ىاٌعێٍەی درٌصتکراٌی خٍاةێت 

 عائیغە دەفەرمٍێت کردمان ةە پارچەیەک یاخٍد دٌٌ پارچە .
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 ٍماعەی دانا ؟؟ چٍنکە ٌیضتی کاتێک پێغەمتەر ةۆچی عائیغە ئەَ پەردەٌ پارچە ك
دەگەڕێتە ماڵەٌەٌ دێتە ژٌرەٌە عتانێکی تازەٌ جٍان ةتینێت ، دڵ خۆظ ةێت کاتێک 

 دێتە ژٌرەٌە .

ٌا گرنگی ةدات  ٌاتە پێٍیضتە ًەصەر ئافرەت کە ٌە صٍد ًەَ فەرمٍدەیە ٌەر دەگرێت کە
ە گرنگی ةەخۆی ةدات ةەجٍانی ةە ماڵ ٌ ڕێکخضتنی ناٌماڵ ، ىەرٌەکٍ چۆن پێٍیضتە ک

ٌ ڕێک ٌ پێکی پێغٍازی ًە پیاٌەکەی ةکات ، ىەمٌٍ ئەمانە ًە صیفاتی ئافرەتی چاکن 
ٌا ًەصٍننەتی پێغەمتەردا ىاتٌٍن   ىەرٌەىا ىاتٍە ًە پێغەمتەری خٍاٌە  کە
أَََل ))  :فەرمٍیەتی کە پێغەمتەری خٍا  ًەفەرمٍدەی ئەنەصی کٍڕی ماًیکدا 

. قَاَل أُْخِِبُلُْم ِةِنَظائِمُْم يِف اوَْخنهِح؟  ِ وٍٍُد إَِذا : قُلْنَا: بَََل يَا رَُسىَل َّللاه ٌَ ُدٌٍد  ٌَ لُيُّ 

ٌْ أُِِسَء إِوَ  ٍض َحذهى ـمْ ـُي ِةغَ ـحِ ـذَ ـا َقاوَْر: َىِرِو ًَِدي يِف ًَِدَك، ََل أَلْـيَ ـٌْ ـَغِضَتْر أَ

ٌاه اوعِباىن ٌقاه   (( دَسَْض   .اَلوتاىن حظن صحٌحز

 

فەرمٍی ئایا پێتان ةڵێم ةە ئافرەتەکانتان ًە ةەىەعتدا چۆنن ؟ ئێمەظ ٌمتان ةەڵێ  :واثا
، فەرمٍی  ىەمٌٍ ئافرەتێکی خۆعەٌیضت ٌ خاٌەن منداڵ  ئەی پێغەمتەری خٍا 

کاتێک پیاٌەکەی تٍڕە دەةێت یاخٍد تٍڕەی دەکات یا خراپەیەک ئەنجاَ دەدات 
دەڵێت: ةە پیاٌەکەی ئەٌە دەصتم ًەناٌ دەصتت ٌ کۆڵ نادەَ ،  تاکٍ ڕازی ةەرانتەری ، 

 نەةیت ًێم ، چاٌَ ناخەمە صەریەک ٌ ناخەٌَ تاکٍ ئاظ نەةیتەٌە .
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ٌا عایضتەی چٍنە ةەىەعتە کە ىەڵگری ئەَ ڕەٌعتە  ٌاتە ئەمە خاڵی ئافرەتێکە کە کە
ٌا دەکات کە ةچێتە ةەىەعتەٌە.  ةەرزەیە، ىەر ئەمەظ 

ٌا ئافرەتانێک ةەالیانەٌە ئاصای یە کە پیاٌەکانیان عەٌێک یا دٌٌ ةەاڵَ  جێگەی داخە کە
عەٌ یا زیاتر یا مانگێک ةخەٌن ةەتٍڕەیی ًەخێسانەکانیان، ٌەکٍ ئەٌەی ئەَ ةاةەتە ةەالیەٌە 
گرنگ نەةێت یاخٍد ڕۆژێک ًە ڕۆژان ناگەڕێتەٌە الی خٍای گەٌرە ، ٌە ًێپرصینەٌەی ًێ 

ٌانە .ناکرێت ًەصەر ئەَ ک  ارٌ کردە
 

ًەَ   ٌە ًە صیفاتە چاکەکانی تری ئافرەتی چاک ئەٌەیە کە پێغەمتەری خٍا *

ٍَوٍُُد، ))  فەرمٍدەیەدا ئاماژەی پێ دەکات ٌ دەفەرمٍێت: ُدٌُد اوْ ٍَ َخًْنُ نَِظائِمُُم اوْ

ُىنه  ٌَ ٌ ًَلُخ،  ََشُّ نَِظائِمُُم اوُْمَذَِب َحاُخ اوُْمَذَخ ٌَ ٌَُح إَِذا ادهَقٍْنَ ََن،  اِط ٍَ ٌَُح اوُْم ادِ ٍَ اوُْم

ٌاه ((اوُْمَناِفَقاُخ، ََل ًَْدُخُي اوَْخنهَح ِمْنُينه إَِله ِمْثُي اوُْغَساِب اأْلَْعَصِم  اوتٌيقٍ ٌ حظنً  ز

 اوتاين يف اوصحٌحح.

ٌانەن کە خۆعەٌیضنت ٌ منداڵ ٌ ٌەچە دەنێتەٌە  واثا: ةاعرتین ٌ چاکرتین ئافرەتانتان ئە
، كضە ڕەق ٌ تەةیعەت تٍند نین ، عان ةەعانی پیاٌەکانیان دەٌەصنت ًەیارمەتیان دان 
ٌانەن کە صفٍرٌ ناپۆعتەن،  ًەخٍاترصن ٌ تەكٍایان ىەیە ، ٌە خراپرتین ئافرەتانتان ئە

، ئەَ جۆرە ئافرەتانە ناچنە ةەىەعت ، ئیال ةەٌێنەی كەًە پۆعاکە کانیان ناعەرعین 
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ڕەعی ةاڵ ٌ كاچ صپی نەةێت ]كەًە ڕەظ ةەٌە نارساٌە کە تەنيا ڕەنگی ڕەعە زۆر کەمن 
ٌانەظ زۆر کەمن ٌەکٌٍ  ٌاتە چٍنە ةەىەعتی ئە ٌانەی کە ةاڵ ٌ كاچیان صپی یە ، کە ئە

ٌنی كەًە ڕەعێکی ةاڵ ٌ كاچ صپی ًەناٌ كەًە ڕە  عەکاندا زۆر کەمە  [ چۆن ةٍ

ٌاتا ًەصەرەتاٌە ناچنە  ثێبینی / مەةەصت ًێرەدا کە دەفەرمٍێت ناچنە ةەىەعت 
ةەىەعت ، تاکٍ صساٌ ئازاری ئەٌ صفٍریی ٌ ةێ فەرمانی خٍایەی ، کە کردٌیانە نەی 

مەرجێک ئەٌ کەصە مٍصڵامن ةٌٍ چێژن ، دەچنە دۆزەخ ةەاڵَ نەک ةۆ ىەتا ىەتایی ةە
  [. وەرگێڕ]  ةێت

ٌانە ئەَ کۆمەڵە صیفاتانەی ئافرەتی ةاظ کە ةریتی ةٌٍن ًە: ، ئەمە  ٌد (دُ ٍَ ـ) او ةڕ
ةێت ،  ٌد (دُ ٍَ ـاو )صیفاتێکی جٍان ٌ ةاعی ئافرەتی چاکی پڕ خێرٌ ةە ةەرەکەتە ، کە 

خۆعەٌیضت ٌ ڕٌح صٍک ةێت ، ةاعرتین کەصیػ کە خۆعەٌیضتی ةۆ دەر  :واثا
ةتڕیت نەَر ٌ نیان ةی ةۆی پیاٌەکەی خۆتە ، ةە جۆرێک ًەگەڵی ةاظ ةیت 
خۆعەٌیضتی ةۆ ةنٍێنیت خۆعت ةٍێت ، دڵی ڕاةگریت، میساجی تێک نەدەیت ، ةە 

ٌکاڵ دا جٍان ٌ  ةەکارىێنانی كضەی عیاٌٌ جٍان ٌ چاک، ٌە ًە مامەڵەٌ پۆعاک ٌ ڕ
 ڕازاٌە ةیت مامەڵەیەکی جٍان ٌ چاکی ًەگەڵ دا ةکەیت.

منداڵ ٌ ٌەچەی زۆری ةۆ ةنێیتەٌە ، ئافرەتێک ةێت مناڵت  واثا:ةیت  ٍد (ـوُ ٍَ ـ) اوٌە 
ٍانی ئافرەتی چاکە، ةەاڵَ ئەگەر ئافرەتێک تاكی  ةتێت ، کە ئەمەظ صیفاتێکی ج
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نەخۆعیەک ىاتٌٍە دەصەاڵتی ئەٌی تێدا کراةٍەٌە ةەٌەی کە مناڵی ناةێت یاخٍد تٍعی 
ٌان ةارناةێت ٌ ىیچی ًەصەر نی یە ، ئەمەظ ئەٌە  نیە کە منداڵی ناةێت ةێگٍمان ئەٌ تا
ناگەیەنێت کە چاک ٌ ًەخٍا ترش نی یە ٌە خٍای گەٌرە ًەصەر ئەمە ًێ پرصینەٌەی 

 ًەگەڵ دا ناکات.

ت خۆی ڕێگری ةکات ةەاڵَ ئەگەر کەصێک ةێت کە منداڵی ةتێت ٌ ىیچ کێغەی نەةێ
  ًە منداڵ ةٌٍن ، ىەٌڵ دەدات منداڵی نەةێت ، ًەکاتێکدا پێغەمتەری خٍا

ٌَاَمحِ  )) :فەرمٍیەتی ًَ اوِْق ٍْ ٍَوٍَُد َفئيِن  ُممَاثٌِس ِةمُُم األَُمَم ًَ ُدٌَد اوْ ٍَ ٍا اوْ ُح ٌه   (( دََص

 أخسحً أحمد ٌ صححً اوتاين .

ٌانەظ  :ٌادا ئافرەتانی خۆعەٌیضت ٌ مامەڵە جٍان ٌ كضە نەَر ٌ نیان ةيێنن ، ٌە ئە
ٌایدا تاکٍ  ٌتٍانم ىەیە ًەڕۆژی د ٌا منداڵیان دەةێت چٍنکە زۆرترین ڕێژەی عٍێنکە کە

ٍانم زیاتر ةتێت. ٌت  ڕێژەی عٍێنکە

ٌڵی نانەٌەی ٌەچەٌ منداڵ ةدات ، ىۆکارەکانی  ٌاتە پێٍیضتە ًەصەر ئافرەت کە ىە کە
ٌڵی جٍان پەرٌەردە کردنیان ةدات ، ىەصت ةەٌە  نانەٌەی منداڵ ةگرێتە ةەر، ٌە ىە
ٌا کۆمەڵگەیەکی چاکی پەرٌەردە  ةکات ئەگەر ةێت ٌ منداڵی چاک پەرٌەردە ةکات ئە

ٌاجەٌە ىەصت ةەمە ةکرێت ئافرەت ةەَ  کردٌٌە ، ئەمەظ دەةێت ىەر ًەصەرەتای زە
ٌانێتە ئەَ ةاةەتە ، ًە نێٍان خۆی ٌ خٍادا ةڵێت: ةەڵکٍ خٍای گەٌرە منداڵی  جۆرە ةڕ
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ٍڵداٌ ةن ،  ٌا ڕۆژدا منداڵەکانم ًەخٍاترش ٌ ةۆ خٍا ص چاکم پێ ةتەخغێت کە ًە د
ٍازٌ ڕێنمٍیی کار ةنب ، ةەىۆی ئەَ ڕازٌ نیەتە چاکەٌە پاداعتی ًەص ەر ةانگ خ

 ٌەردەگرێت ، کە چاٌدێری ٌ پەرٌەردەی جٍانی منداڵەکانی دەکات ةەجٍانی .

ٌَحُ  ) ادِ ٍَ ٌا دڵ ڕەق ٌ كضە ٌعک ٌ تەةیعەت ناخۆظ نی یە ،  :واثا ( اوُْم ئەٌ ئافرەتەی کە
گٍێگرٌ گٍێ ڕایەڵە ، كضە جٍان ٌ ڕێک ٌ پێکە ، کەصێکی خۆ ةەگەٌرە زان ٌ تٍند ٌ ڕەق 

ٌنیانە .نی یە، مامەڵە خۆظ ٌ نە  َر 

ٌَحُ  )  اِط ٍَ ٌایی پیاٌەکەی دەکات ، عان ةەعانی ٌ  ( اوُْم ٌاتا : ئەٌ ئافرەتەی کە دڵ نە
ًەپغتی دەةێت ٌ پغتی ةەر نادات، ةەجۆرێک یارمەتی دەریەتی ًە چاکەٌ خٍاپەرصتیدا 

ٌا ڕۆژی تێدایە ةۆ پیاٌەکەی. ٌنیاٌ د  ، ٌە ًەىەر عتێک کە خۆعی ٌ خۆظ گٍزەرانی د

ةەىۆی ئەٌ صیفاتانەی کە ةاصامن کرد ، ًەخٍا ترش ٌ ةۆ خٍا  واثا: ( ادهَقٍْنَ َنَ إَِذا  )
ٍڵداٌن ، کەصانێکی خۆعەٌیضنت ، طەةیعەت ٌ مامەڵە خۆعن ، كضە ڕەق ٌ ةێسار  ص

 کەر نین ، منداڵ ٌ ٌەچە دەنێنەٌە ، ئەمانە خاصیەتی ئافرەتی چاک ٌ ًەخٍا ترصە.

ََشُّ نَِظائِمُُم اوُْمَذَِب   ) ٌانەن کە ناپۆعتەٌ :واثا ( َحاُخ ٌَ صافیرەن  خراپرتین ئافرەتانتان ئە
،کە ةەپۆعاکی ناعەرعی ٌ نادرٌصت ٌ ةۆن خۆعەٌە دەچنە دەر، ةەجۆرێک کە عەیتان 

ٍازی ًێ دەکات ، دەةێتە ىۆکاری فەصادی ٌ خراپەی ناٌ کۆمەڵگا.   پێغ
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ٌاتە دەر  ٌا دەةێتە یەکێک ًە جا ئەگەر ئافرەت ةە صفٍری ٌ ناپۆعتەی یەٌە ةڕ ئە
ٌا دەکات کە  ٌان ، ئەمەظ  کارةەدەصتانی عەیتان، یارمەتی دەدات ًە خراپەکاری ٌ تا

ٌان ٌ خراپەیان ةەرێت. ٌانەی کە ئیامندارن  ةەرەٌ تا  ئە

ٌ ًَلُخ  ) ئەمە ًە کربٌ خۆ ةە گەٌرە زانینەٌەیە ، کە ئەمە پەیٍەندی ةە صفٍری ٌ  ( اوُْمَذَخ
خۆ ةەگەٌرە زانینەٌە ىەیە  ، چٍنکە ئەگەر ئافرەت ةە ناپۆعتەیی ٌ صفٍری یەٌە چٌٍە 

جگە ًەٌەظ ةەخۆ ةە گەٌرە  دەرەٌە ٌە خۆی ةۆن خۆظ کرد ، چٌٍ ةۆ ةازاڕٌ کۆاڵنەکان ، 
ۆی ٌ عکڵ ٌ عێٍەی ،کە ئەمەظ پەیٍەندیەک زانین خۆی دەةینێت ، صەرصامە ةە خ

ىەیە ًەنێٍان صفٍری ٌ خۆ ةەگەٌرە زانین ، ىەر ٌەکٍ چۆن پەیٍەندی ىەیە ًەنێٍان  
عەَر ٌ خەیاٌ خۆ پۆعتەکردن ، خیجاةی عەرعی ، ىەر ةۆیە ئافرەتی چاک ٌ ةاظ  

ٌ خاٌەن خیغمەت ٌ خەیایە ، ٌە دڵی پڕە ًە عەَر ٌ عکۆ، ةەاڵَ ئافرەتی ناپۆعتە
ٌانەن کە پۆعاکی خەیا تێیان دا نەماٌە ، ةەڵکٍ پۆعاکی خۆ ةەگەٌرە زانین ٌ  صافیرە ئە
ٌا دەکات کە زەرەرٌ زیان ةگەیەنێت ةە ژیانی  ًٍت ةەرزی پۆعیٍە ، کە ئەمە 
ىاٌصەرگیری ، ةەڵکٍ ىەمٌٍ ژیانی دەکاتە ناخۆعی ٌ خراپەکاری ، ىەر ةۆیە ئەٌ 

 ةە خراپرتینی ئافرەتان. ئافرەتانەی کە ةەَ جۆرە ٌەصفی کردن
 

ُىنه اوُْمَناِفَقاُخ، ََل ًَْدُخُي  )): فەرمٍی ٌَ ٌ ًَلُخ،  ََشُّ ِنَظائِمُُم اوُْمَذَِب َحاُخ اوُْمَذَخ ٌَ

 ((اوَْخنهَح ِمْنُينه إَِله ِمْثُي اوُْغَساِب اأْلَْعَصِم 
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ناچنە ةەىەعت ةە ٌێنەی كەڵە ڕەعی كاچ ٌ ةاڵ صپی نەةێت کە  ( اوُْغَساِب اأْلَْعَصمِ ) 
جۆرێکی زۆر کەمە چٍنکە كەًەڕەظ ىەمٍیان ڕەنگیان ڕەعە تەنيا کەمێکی کەمیان 
ٌا ناپۆعتەٌ صافیرەن ، خۆ  نەةێت کە كاچ ٌ ةاڵ صپین ، منٍنەی ئەٌ ئافرەتانەظ کە

ٌانە مٍنافیم ٌ دٌٌڕٌٌن ناچنە ةەىەعت  ىەرٌەکٍ منٍنەی كەًە ةەگەٌرە زانن کە ئە
ٌا ىەڵگرێ ئەَ صیفاتانەن کە ًەَ  ٌانەظ کە ڕەعی كاچ ٌ ةاڵ صپی ، کە زۆر کەمن ئە
فەرمٍدەیەدا ىاتٌٍە ناچنە ةەىەعت ئیال کەمێکی کەمیان نەةێت ، ٌەصف کردنی 

چٍاندی ةەَ جۆرە كەًە ڕەعە کە ئەَ جۆرە ، مانای ئەٌەیە کە ئەَ  پێغەمتەر خٍا 
 ةەىەعتەٌە کەمێکی کەمیان نەةێت.ئافرەتانەظ ناچنە 

 

ًا َمعََشَ اون ظاِء، )) فەرمٍیەتی:   ةۆیە ًەفەرمٌٍ دەدا ىاتٍە کە پێغەمتەری خٍا 

ٌألِِثَِن  قَن  ٌاه اوتخازي ٌ مظىم (( ألَِثَ أىِي اوّنازِ  اَلطِذغفاَز؛ فئىِن  زأًُذمُنه دََصده  .ز

 

ٍا  واثا: ٌای ًێخۆظ ةٌٍن ًەخ ٌاتا ئەی گرۆی ئافرەتان خێرٌ صەدەكە ةکەن ، ٌە زۆر دا
 ةکەن ، چٍنکە ئێٍەَ ةینی زۆرینەتان دانیغتٍان ٌ ئەىٌی ئاگر ةٌٍن.

ةۆچی زۆرینەی ئافرەتان ئەىٌی دۆزەخن؟ ةۆچی زۆرةەیان ًەناٌ ئاگردان؟ چٍنکە کاتێک 
خراپن ، ةەجۆرێک کە زۆرینەیان  دەةینیت کە ئافرەتان زۆرینەیان ىەڵگری صیفاتی
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ٌا كەدەغەیان ًێکراٌە ئەنجامی دەدەن ،  خاٌەن خٌٍ ڕەٌعتی نەعیاٌن ، ئەٌ عتانەی کە
ٌا نازانن کە ڕۆژێک دەگەڕێنەٌە  ةەجۆرێک ىەر گرنگی پێ نادەن ٌ ئەنجامی دەدەن ، 

تیان الی خٍای گەٌرە ، یا مٍخاصەةەٌ ًێپرصینەٌەیان ًەگەڵ ناکرێت ، ًەکاتێک دا زانض
ٌان ٌ كەدەغە کراٌن.  پێ یە کە ئەَ کارانە درٌصت نین ٌ تا

 

ٌا  فەرمٍدەی زۆر ىاتٌٍە ًەصەر کۆمەڵێک صیفاتی ناعیرین ٌ نا ةەجێی ئافرەتان کە
فەرمٍیەتی:  ٌەصف کراٌن پێی ، ىەر ٌەکٌٍ ًەفەرمٍدەدا ىاتٍە کە پێغەمتەری خٍا 

ٍَاِصىََح،  ) ِشَمحَ وََعَن َُن اوْ ٍْ اوُْمْظَذ ٌَ ٍَاِشَمَح،  اوْ ٌَ ِصىََح،  ٍْ اوُْمْظَذ ٌاه اوتخازي ٌ مظىم ( ٌَ  .ز
 

ٌانەظ ةۆیان  :واثا ٌا كژی دەصت کرد ةەکار دەىێنن ، ئە ٌانەی کە ًەعنەتی خٍا ًە
ٌانەظ ةۆیان دەکٍتن . ٌا خاڵ دەکٍتن ٌ ئە ٌانەی کە  ةەکاردەىێنن ، ٌە ًەعنەتی خٍا ًە

ٍایەتی کردٌە ٌە ًەفەرمٍدەیەکی تردا کە ِ  )) :عتدهللا کٍڕی عتاش ڕی وََعَن َزُطٍُه َنه

  اوُْمَذَشت َياِخ ِمَن اون َظاِء ِةاوس َحاِه ٌَ ٌاه  ((اوُْمَذَشت ِيٍَن ِمَن اوس َحاِه ِةاون َظاِء،  ز

 .اوتخازي
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ٌا خۆیان دەچٍێنن ةە  پێغەمتەری خٍا  :واثا ًەعنەتی کردٌٌە ًەٌ کەصانەی کە
ٌان.  ئافرەتان ، ٌە ًەٌ ئافرەتانەظ کەخۆیان دەچٍێنن ةە پیا

 

ًلِخ ِمن اون ظاءِ  )) ٌە فەرمٍیەتی: ٌاملرَُتح  ٌاه اوتخازي (( وََعَن اونتٍ   .ز

 .ەی کە خۆیان دەچٍێنن ةە ئافرەتاننەفرەتی کردٌٌە ًەٌ کەصان :واثا 
 

ٌا ىۆکاری ًەعنەت ةەداخەٌە ىەرچەندە زۆرێک ًە ئافرەتان ىەڵگری ئەَ صیفاتانەن  کە
ٌا نازانن کە ڕۆژێک  ٌ نەفرینی خٍدان ، ةەاڵَ ةەالیانەٌە ئاصایی یەٌ گٍێی پێ نادەن ، ٌە 

 دێت دەٌەصنت ًەةەرانتەر خٍادا ، کە ةەىۆیەٌە دٌر دەةن ًەڕەخمی خٍای گەٌرە.

ٌا ڕۆژێک ًەڕۆژان دەخرێتە ناٌ گۆڕەٌە خۆڵ دەکرێت ةەصەری دا ،  ةیر ناکاتەٌە کە
پێڵٍی  ڕەنگ ٌ ڕٌٌی تێک دەچێت ، کۆمەڵێک عت ةەرەٌ ڕٌٌی دەةێتەٌە ،  ةەجۆرێک

 چاٌەکانی دەکغێت ةەصەر ڕٌٌمەتی دا ، دەَ چاٌی چرچ ٌ ًۆچ دەةێت ٌ نامێنێت .

چٍنکە کۆمەڵێک کارٌ کردەٌە دەکات کە دەةێتە تٍڕەةٍنی خٍای گەٌرە ، ٌە تٍڕەةٍنی 
ٌاتە کۆمەڵێک خا صیەت ٌ تایتەت مەندی ىەیە خٍای گەٌرە مضۆگەر دەکات ، کە

دەرةارەی ئافرەتی چاک کە ًەصٍننەتدا ىاتٌٍە ، ٌە فەرمان کراٌە ةە نەکردنیان، ٌە 
زانینی ئەَ خاصیەتانە ًەالیەن ئافرەتەٌە کارێکی پێٍیضت ٌ گرنگە ةۆ ئەٌەی خۆی 
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ٌتنە ناٌیان ىەرٌەکٍ  عاعیرێک  ةەدٌٌر ةگرێت ًێیان ، ٌە ٌریای خۆی ةێت ًەکە
 ٌتٍیەتی: 

 ً ـٌــٍق  ـذـن وـمـٌو **** سـشـسه َل وىـشه ـُر اوــسَفْ ـعَ 

ًِ ـًََقْع ف مـن اوناض **** سه ـشــسف اوــــن َل ًعـٌم  ٌ 

 

ٌەیەکێکی تر ًە صیفاتەکانی ئافرەتی چاک ةریتی یە ًە کەَ تەرخەَ نەةٌٍن ًەخەق ٌ   *

ٌڵدان ةۆ ةەدەصت ىێنانی ڕەزامەندی پیاٌەکەیی ٌ خسمەت  مافەکانی پیاٌەکەیدا ،ٌە ىە
ٌا خٍصینی کٍڕی مدصن  ٌا  کردنی، ٌەةیر ًەٌ فەرمٍدەیە ةکاتەٌە کە ًەپٍریەٌە کە

 ٍ  پێی ةۆ پێٍیضتی یەک پێغەمتەری خٍا  ا ڕۆژێکیان ىاتەالی پێغەمتەری خ
ٌْجٍ أَنِْر )) فەرمٌٍ:  ٌتی ةەڵێ ،  :واثا (( ؟ أََذاُخ َش ئایا تۆ خاٌەن مێردیت؟ ئەٌیػ 

ًُ ؟ )) پێی فەرمٌٍ: پێغەمتەر  ٌَْف أَنِْر وَ ٌتی ئایا چۆنیت ةۆ ئەٌ (( لَ ؟ ئەٌیػ 
ٌا ناتٍانم ٌ ًەتٍاناَ دا نی یە  ًەخسمەتی داَ ًەكضەی دەرناچم تەنيا ئەٌە نەةێت کە

نَازُِك )) ،ئەٌیػ پێی فەرمٌٍ:  ٌَ ٍَ َحنهُذِن  َا ُى ًُ ، َفئَِّنه  واثا: ((َفانْظُِسي أًََْن أَنِْر ِمْن
 ٍ  نکە ئەٌ ةەىەعت ٌ دۆزەخی تۆیە. صەیرکەٌ ةسانە تۆ چۆنیت ةۆ ئەٌە ، چ
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ةاعتٍنت ًەگەڵی ىۆکاری چٍنە ةەىەعتە ، خراپ ةٍنیغت ًەگەڵی ىۆکاری )  :واثا
ٌاه اونظايئ ٌ صححً اوتاين. ( چٍنە دۆزەختە  ز

 

پیاٌ دەةێتە ةەىەعت ٌ دۆزەخ ؟ دەةێت ئافرەت ًەَ ڕاصتی یە تێ ةگات، ٌە  چ کاتێک 
ٍَ ))  ًەَ عتە گەٌرەیە تێ ةگات کە پێی فەرمٌٍ : َا ُى ًُ ، َفئَِّنه َفانْظُِسي أًََْن أَنِْر ِمْن

نَازُِك  ٌَ  . ((َحنهُذِن 
 

ٌاجتەکان ، ٌە خٍای گەٌرە فەرمانی پێت  ٌاتە پێٍیضتە ىەڵ ةضتیت ةە ئەنجاَ دانی  کە
ٌاتە ىەڵ ةضتەٌ  ٌاجتەکان ٌ خەق ٌ مافەکانی پیاٌەکەت ،کە کردٌٌە ةە ئەنجاَ دانی 

ٍانی ٌ  ڕێک ٌ پێکی ئەنجاَ ةدە ةێ کەَ ٌ کٍڕتی ٌ کەَ تەرخەمی کارەکانی ةەٌ پەڕی ج
، چٍنکە ئەمە جێتەجێ کردنی فەرمانی خٍایەٌ پەرصتػ ٌ عیتادەتە ةۆ خٍای گەٌرەیە ، 
ٌاجتە ًەصەرت ئەنجامی ةدە چٍنکە  ڕەزامەندةٍنی خٍایە ، ةۆیە ئەٌەی ًەصەرتە ٌ 

 گەٌرەیە.ةەىەعت ٌ دۆزەخی تۆیە ، ٌە ةەدەصت ىێنانی ڕەزامەندی خٍای 
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ٌکەی ًە  * یەکێکی تر ًە صیفاتی ئافرەتی چاک ئەٌەیە کە زەخت ناخاتە صەر پیا
نەفەكەٌ مەرسٌفاتدا ، ٌە زیادەڕۆیی ٌ ئیضڕاف ناکات، ماڵی ٌ صامانی پیاٌەکەی 
 ةەىەدەر نادات ةەڵکٍ داد پەرٌەرانە مامەڵە دەکات ىەرٌەکٍ خٍای گەٌرە فەرمٍیەتی:

  زێنن، یاخٍد ًً ن ٌ صنٌٍر ناةً ٌی ناهً زیادەڕو  ٌه ن ئً ةوً  كً فً نً  هًی هاتێى  صانً ٌ هً ئً
ٌاندا ص ٱٱ:نً ــــــى ناهــرفً ــــــتا ٌهـــــــی ٌ چــٌـزی ڕو  ٌه رئ هل مل زئٱٱ ٱ:  نً ـــــــــى ناهـــٌــیــخً ـــی ٌ ةــر

 ن. هً ف ده رسه مًند  دا ماَ ناٌه ٌ نێٍانً ڵوٍ ًً ةً  .٧١اًفركان:   رئ مم خم حم جم زئٱ
 

ٌە ةا ةیر ًەٌ ةاصە ةکەینەٌە کە ًە فەرمٍدەیەک دا  ىاتٌٍە ًە ٲةٍصعیدی خٍدری ٌ 
ٌتارەکەی درێژکردەٌە ةاصی دنیاٌ ڕۆژی  جاةرەٌە کە پێغەمتەری خٍا  ٌتارێکی دا 

ٌایی تێدا کرد ٌە ةاصی ةەنٍ ئیضڕائیٌی کردٌٌ فەرمٍی: َه ما ىىن ةنٍ  )) د ٌه إنه أ

ٌَغِ أٌ قاهإَسائٌَي أنه امسأَج اوفقًنِ لانر دُمى ُفً م ٌغِح ما ن اوث ٌاِب أٌ اوص  : من اوص 

ٌادهخرخ زِحىٍَْن  ٍ  ، فرلس امسأًج من ةنٍ إَسائٌَي لانر قصًنًج ،  دُمى ُف امسأُج اوغن

ر ةٍن امسأدٍَْن من خشٍث ، ٌخاَتًا وً غىٌق ٌظتٌق، ٌحشذً ِمظمًا ، ٌخسح

ٍا إنظانًا ًذتُعيم ، فعسف اوعًٍىٌَذٍْن ٌمل ًعسِْف  ظًٍىٌَذٍْن أٌ حظٌمذٍَْن ، فتعث

 هإطناد: 282/  1قاه األوتاين يف "اوظىظىح اوصحٌحح"  .(( صاحتَح اوس حىٍَْن من اوخشِث 

 .( 84 - 87/  7صحٌح عَل َشط مظىم ٌ قد أخسج يف صحٌحً ) 
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ٌا ةٍە ىۆکاری ًەناٌ چٍنی ةەنٍ ئیضڕائیٍ واثا: ٌاتا یەکەَ عتێک کە ًٍەکەکان [  :] ج
ئەٌەةٌٍ کاتێک ئافرەتێکی فەكیرٌ ىەژار ئەرکی دەخضتە صەر پیاٌەکەی ًە کڕینی 
پۆعاک ٌ عت ٌ مەکدا ، یاخٍد فەرمٍی: ئەرکی دەخضتە صەر پیاٌەکەی ًە عت ٌ 

ٌڵەمەندەکان دەکرد  ، پاعان ةاصی ئافرەتێکی ةەنٍ مەک دا چاٌی ًە ئافرەتە دە
ٌا کٍرتە ةااڵةٌٍ ، ئەَ ئافرەتە ىەصتا ةەدرٌصت کردنی دٌٌ جٍت  ئیضڕائیٌی کرد کە

[ ٌە مٍصتیٌەیەکی  ةۆ ئەٌەی ًەپێیان ةکات ٌ ةااڵی ةەرز دەرةکەٌێت نەعٍ ًە تەختە ]
کە دەکرایەٌەٌ دادەخرا [، ٌە  ] ةاظ ٌ پتەٌی  درٌصت کرد کە داپۆعەرێکی ىەةٌٍ،

ەةەعی صەرەٌە ةە مضک ةۆن خۆعی کردةٌٍ ، پاعان چٍ ةۆ دەرەٌە ًەگەڵ دٌٌ ً
ئافرەتی ةااڵ ةەرزٌ كەڵەٌ ، خەڵکی کە ئەَ دیمەنەیان ةینی  ًەالیان  نامۆ ةٌٍ کەصێکیان 
نارد ةەعٍێنیاندا، دٌٌ ئافرەتە ةااڵ ةەرزەکەیان ناصی ةەاڵَ ئەٌ ئافرەتەی کە نەعٌە 

 ناصی ٌ ةۆیان دەرنەکەٌت کە کێ یە. تەختەکەی ًەپێ کردةٌٍ  نەیان
 

ةۆیە یەکەَ عتێک کە ةەنٍ ئیضڕائیٌی ًەناٌ ةرد ئەٌەةٌٍ ئافرەتێک پیاٌەکە ژێرةار دەکرد 
ةۆ ةەدەصت خضتنی زێڕٌ زیٌٍ جٍانیەکان ٌ عت ٌ مەک ، ىەر ٌەکٌٍ چۆن ئافرەتی 

ٌڵەمەند دەی کرد ةە پیاٌەکەی ، پاعان صەیری ئەَ ئافرەتە ةااڵ کٍرتە ة کە کە چی دە
دەکرد ًە مەرسٌفات ٌ زیادەڕۆیی کردن ةەفیڕۆ دانی ماڵ ٌ فێڵ کردن کە چۆن ناڕازی 

 ةٌٍ ةەكەدەری خٍا ، ڕازی نەةٌٍ ةەٌەی کە خٍا ًەصەری نٍصیتٌٍ .
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ٌە ىەر عتێک ةەٌێنەی پێاڵٌٌ نەعٌی ةەرز ةێت درٌصت نی یە ىەر ٌەکٌٍ ًە فەتٍای 
 ٍ ًەپێ کردنی پێاڵٌٌ  ا ىاتٌٍە کە فەرمٍیانە: ]دەصتە گەٌرە زانایاندا تایتەت ةە  فەت

نەعٌی ةن ةەرز درٌصت نیە ، چٍنکە ىۆکارێکە ةۆ ةەرةٍنەٌە ٌە ًەدینیغدا فەرمان کراٌە 
ٌا مەترصی ىەیە ىەر ٌەکـک  ەر عتێکـە ىــــرتن ًــةەخۆ ةەدٌر گ ەٌرە ــٍای گــٍ خــە

 .٧٩٢اًتلرج:  رئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى زئٱٱ ەتی:ـٍیـەرمــف

ٌا  هً ىیالن دان مً صتی خۆتان ، خۆتان تٌٍعی ةً ده ةً : واثه ن ، ٌە ئەَ ئافرەتە 
دەردەکەٌێت کە ةااڵ ةەرزەٌ کٍرت نیە کە ئەمەظ فێڵ کردنە ، ٌە دەرخضتنی جٍانیەکە 

 کە تێیدا نی یە.
 

ٌا کٍفری ئەٌ کەصانە ناکات کە  * ٌە یەکێکی تر ًە صیفاتی ئافرەتی چاک ئەٌەیە کە

ٌاتا صپڵەیی ناکات ًەةەرانتەر  چاکە کارن ةەصەریەٌە ٌە صپڵە نی یە ةەرانتەریان ، 
پیاٌەکەیدا کە خٍا نازٌ نیعمەتێکی پێ دەدات ًەڕێگەی پیاٌەکەیەٌە ، ًەفەرمٍدەدا 

 (( َل ًَْشمُُس ََن َمن َل ًَْشمُس اونهاَض )) : فەرمٍیەتی ىاتٌٍە کە پێغەمتەری خٍا 
 أخسحً أحمد ٌصححً اوتاين .

 

ٌکەصە صٍپاصی خٍا ناکات کە صٍپاصی خەڵک نەکات. :واثا  ئە
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ٌا ةٍخاری ً ٌا ًەَ کۆةاصەدا ىاتتێت ئەَ فەرمٍدەیە کە األدب  ]ە کتێتی ــــٌەعتێک کە

ٍیەتی: ـــــە فەرمــــی یەزیدی ئەنصاریەٌە کـــچـای کـــــــمــــە ئەصـــــردٌە ًــــــــدا ڕیٍایەتی ک[  سدـفـم
منَي ؟ قال : يا رسىَل َّللاِ فقلُت  ،ٌَلُْفَس اوُْمْنِعِمٍنَ  إًِهالُنه  )) وََعيه  :و ما كُفُر املنَعه

ًَْيا ٍَ ٌوًداإِْحَدالُنه دَعٍُُه أٌَْنَُذَيا ِمْن أَةَ فذغضُث ، ، ثم ًسشُقيا َُن شًٌحا، ٌ ًسشُقيا منً 

ٌاه  (( ا زأًَُر ِمنَن َخًنًا َقغُّ مَ : اوَغضتَح فَذمُفُس فذقٍُه   تاين.وأحمد ٌصححً األز

 

ٌانەی کە چاکەکارن  :واثا فەرمٍی ٌریاةن کە کٍفرانەٌ صپڵەیی دەرةتڕن ةەرانتەر ئە
ٌتم ئەی نێردراٌی خٍا صپڵەیی ةەرانتەر چاکە کارانەٌە چی یە؟  ةەصەرتانەٌە ، منیػ 
ٌکی ماٌەیەکی زۆر دەمێنێتەٌەٌ عٌٍ هردنی  فەرمٍی: یەکێ ًە ئێٍە ًەالی دایک ٌ ةا

ٌکاتەی خٍای گەٌرە ٌادەکەٌێت تا ئە پیاٌێکی ةەنضیث دەکات ، ًەَ پیاٌەظ  د
منداڵێکی پێ دەدات ، ئینجا ًە پیاٌەکەی تٍڕە دەةێت ]ةەىۆی ىۆکارێکەٌە[ کٍفری 

 نیعمەت دەکات ٌ ةە پیاٌەکەی دەڵێت:  ىەرگیس ىیچ خێرێکم ًێت نەةینیٍە .

ًَْيا )ةڕگەی  ٍَ ٌا دەکەٌێت .  :واثا ( دَعٍُُه أٌَْنَذَُيا ِمْن أَةَ ٍکردنی د  ع
 

دََعاََل إََِل اْمَسأٍَج ََل ))  :فەرمٍیەتی ىەرٌەىا پێغەمتەری خٍا  ٌَ ُ دََتازََك  ََل ًَْنظُُس َنه

 ًُ ٍَ ََل دَْظَذْغِنٍ َعْن ِى ٌَ ِحَيا  ٌْ اُه اوَْتصهاُز ِةئِْطَناَدًْنِ  (( دَْشمَُس وَِص ٌَ  ، ٌصححً األوتاين.َز
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ٌا صٍپاصی پیاٌەکەی ناکات ، ًەکاتێک  :واثا خٍای گەٌرە صەیری ئافرەتێک ناکات کە
 دا ةێ پێٍیضت نیە ًەپیاٌەکەی.

 

ٌا  * ڕێسی پیاٌەکەی دەگرێت ٌ ةەىاٌ  یەکێکی تر ًە صیفاتی ئافرەتی چاک ئەٌەیە کە

ٌانە  نرخی پیاٌەکەی دەزانێت ، کە ئەمەظ چەندین فەرمٍدەی ًەصەر ىاتٌٍە ًە
ُس ـََل آمُ ))  :فەرمٍیەتی دهللا ی کٍڕی عتاش کە پێغەمتەری خٍا فەرمٍدەی عت

وَ  ٌَ ْسأََج أَْن دَْظُخَد ـسُْخ اوْمَ ـٍْ أََمسُْخ أََحًدا أَْن ًَْظُخَد ألََحٍد ألَمَ ـأََحًدا أَْن ًَْظُخَد ألََحٍد، 

ٌْحِ  ٌاه اوعِباين ٌصححً اوتاين. (( ـايَ ـوَِص  ز
 

ٌا کەش  :واثا صٍجدە ةتات ةۆ کەش خۆ ئەگەر فەرمانم ةکردایە ةە فەرمان ناکەَ کە
ٌا صٍجدە ةتات ةۆ  ٌا فەرمانم دەکرد ةە ژن کە کەصێک کەصٍجدە ةتات ةۆ کەصێک ئە

 ىاٌصەرەکەی .
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ٌتٍیەتی ئەی  ٌا مٍعاذی کٍڕی جەةەي  ىەرٌەىا ًە زەیدی کٍڕی ئەڕكەمەٌە ىاتٌٍە کە
ٌانەی ئەىٌ پێغەمتەری خٍا  ٌا ئە ەٌ ـەکــــًٍــج :واثا ی کیتاةن ]ئایا ناةینیت کە

[ صٍجدە دەةەن ةۆ كەعەٌ پیاٌە ئاینی یەکانیان ، ئایا ئێمەظ صٍجدە نەةەین  اٌرەکانـگ
ٍْ لُْنُر آِمسًا أََحًدا أَْن ًَْظُخَد ألََحٍد ألََمسُْخ اوَْمْسأََج أَْن )) ةۆ تۆ ؟ ئەٌیػ فەرمٍی :  وَ

اوهِرَ نَْفِِس  ٍَ ِحَيا َف ٌْ ََ دَْظُخَد وَِص ٌََحيه َحذهى دَُؤد  ٌَِدِو َلَ دَُؤد َ اوَْمْسأَُج َحقه َزة َيا َعصه  ِة

 ًُ ِىَى َعََل َقَذٍث أَْععَْذ ٌَ ٍْ َطأَوََيا نَْفَظَيا  ًِ َحذهى إِْن وَ ِحَيا لُى  ٌْ ٌاه اوعِباين  (( َحقه َش ز

 .ٌصححً : األوتاين

 

 

ٌا کەش صٍجدە ةتات ةۆ کەش  :واثا خۆ ئەگەر فەرمانم ةکردایە فەرمان ناکەَ کە
ٌا صٍجدە ةتات ةۆ  ٌا فەرمانم دەکرد ةە ژن کە ةەکەصێک کەصٍجدە ةتات ةۆ کەصێک ئە
ٌا گیانی منی ةەدەصتە ، ئافرەت خەق ٌ  ىاٌصەرەکەی ، ٌە صٍێند ةەٌ کەصەی کە
ٌکاتەی ىەمٌٍ خەق ٌ مافی پیاٌەکەی دەدات ، خۆ  مافی خٍا ناتٍانێت ةدات تا ئە

ٌای صەر  جێیی ًێ ةکات ًەکاتێک دا کە کاتی مناڵ ةٍنیەتی  دەةێت ةچێت ئەگەڕ دا
ٌاکاری پیاٌەکەیەٌە .  ةەدەَ دا
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ٌای ًێ ةکات کە مەةەصت ًێرەدا  :واثا ئەگەر چەند صاتێک پێػ منداڵ ةٍنی دا
ىاندانی ئافرەتە ًە کەَ تەرخەَ نەةٌٍن ًە خەق ٌ مافی پیاٌەکەی ًەکاری صەرجێی دا 

اٌ خراپە نەةێت، ئەگەر نا ئافرەت کە منداڵی دەةێت تاکٍ تاکٍ پیاٌەکەی تٍعی زین
ٌات یا پاک دەةێتەٌە ناةێت پیاٌ کاری صەرجێیی ًەگەڵ ةکات [ ٌەرگێڕ.  چٌەی دەڕ

 

ٌاةەصتەی تەكٍاٌ  خۆ ئەگەر پیاٌەکە کەصێکی دیندارٌ چاکە کارٌ ًەخٍا ترش ةٌٍ ، 
ٌا خەق ٌ مافەکانی زیاترە  ٌان ةار  ] ًەصەر ئافرەت ،دینداری ٌ خٍاپەرصتی ةٌٍ ئە ٌە تا

 .[ تریغە ًە پێغێٍ کردنی مافەکانی

ًُ ) ) :فەرمٍیەتی پێغەمتەری خٍا  َحُذ ٌْ ٌَا، إَِله َقاوَْر َش نْ َحَيا يِف اودُّ ٌْ ََل دُْؤِذي اْمَسأٌَج َش

ٍَ ِعْنَدَك َدِخٌٌي  َا ُى ًِ َقادَىَِن َُن ، َفئَِّنه ًٍُِشُن أَْن ًَُفازَِقِن ِمْن اوُْحٍِز اوِْعٍِن: ََل دُْؤِذً

ٌَْنا  صححً األوتاين يف " صحٌح اورتمري ".( ( إِوَ
 

ٌنیادا ئیال خێسانی ًە خۆریە  :واثا ٌا ئازاری پیاٌەکەی دەدات ًە د ىیچ ئافرەتێک نیە کە
ٌگەعەکان دەڵێت: ئازاری مەدە خٍا ًەناٌت ةتات ، ئەمە میٍانە ًەالت ىەر کە جێی  چا

 ىێغتی ٌ ىاتە المان.
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ٌا ئازاری  زانایان فەرمٍیانە ئەمە ىەڕەعەیەکی گەٌرەیە ةۆ صەر ئەٌ ئافرەتانەی کە
 پیاٌەکانیان دەدەن . 

 

یەکێکی کە ًە صیفاتی ئافرەتی ةاظ ئەٌەیە کە خٍای گەٌرە منەتی کردٌٌە ةەصەری  *

ٌە ڕێسی ًێ گرت ٌ منداڵی پێ ةەخغی ئەٌەیە کە داد پەرٌەر ةێت ًەنێٍانیاندا ، 
 ((َلِدلُم ٌْ  أَ ٍا ةٍَْنَ ِدوُ َلِدلُُم، اعْ ٌْ  أَ ٍا ةٍَْنَ ِدوُ اعْ )) : فەرمٍیەتی غەمتەر ىەرٌەکٍ پێ

ٌاه أةٍ داٌد.  ز

ئەَ  دادپەرٌەر ةن ًەنێٍان منداڵەکانتاندا ، دادپەرٌەر ةن ًەنێٍان منداڵەکانتاندا ( :واثا )
 ةاةەتە فەرمٍدەی زۆری ًەصەر ىاتٌٍە .

 

ٌا ًەماڵەکەیدا مبێنێتەٌە کەصێکی زۆر صەر  * ٌە ًە صیفاتی ةاعی ئافرەت ئەٌەیە کە

ٌاَ ةێت ٌ ةچێت ، ٌە کاتێک چٍ ةۆ دەرەٌە تەنيا ةۆ پێٍیضتی  ةەدەر نەةێت ، ةەردە
ةچێت ةۆ دەرەٌە ، ٌە دەةێت ةە پۆعتەٌ خجاةی عەرعیەٌە ةچێتە دەر ناةێت صفٍرٌ 

ە نەزەری خەڕاَ ةپارێسێت ، دامێن پارێسراٌ ةێت ، ناپۆعتە ةێت ، ٌە دەةێت چاٌەکانی ً
کە ًەصەرەتادا ةڕێک ًەمانەمان ةاصکرد ]زۆر ةەداخەٌە چٍنە دەری ئافرەتان زۆر زیاترە ًە 
ٌان ًەکاتێکدا تەنانەت ةۆ نٍێژٌ خٍاپەرصتیػ ماڵەکانیان خێر ترە ةۆیان چ جای چٍنە  پیا
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 ٌ ەی کە زۆرةەی ئافرەتان پۆعاکەکانیان یا دەر ةۆ ئەَ الٌ ئەٌالی ةازاڕەکان، ئەمە جگە ًە
ٌانە گەٌرەکان خٍا ئاصانی ةکات ًە  کٍرتە یا تەنکە یا تەصکە کەئەمەظ یەکێکە ًەتا

ٌتٍن ٌانانە دەخەینە ڕٌٌ کە زۆرێک ًە ئافرەتان تێی کە  [.وەرگێڕ] کتێتێکدا ئەٌ تا

ٌان ٌ کە  ٌە ًە ئەصامی کچی یەزیدەٌە ىاتٍە کە ًەالی پێغەمتەری خٍا ةٌٍ  پیا
ًِ ىْ أَ ا ًَفَعُي ةِ ٍُه مَ قُ َعيه َزُحًًل ًَ وَ ))  ئافرەتان ًەالی دانیغتتٌٍن ئەٌیػ فەرمٌٍی: ، ىِ

ًُ  ،  عَ ا فَعىَر مَ ِِبُ ِِبَ أًج دُخْ سَ يه امْ عَ وَ ٌَ  ًه اوَقٍ فُقلُت: إي وَّللِا يا رَسىَل َّللِا، َشٌِحيا! فأَز

ٍَ إنُهنه لَيَُقلَْن، وإنههم لَيَفَعلىَن! قال:  ٌعاِن وَِق ا َمَثُي ذون َمَثُي اوشه ٍا؛ فئَّنه فًل دفَعى

ٌاونهاُض ًَنظُسٌنَ  ٌَيا  ٌاه أحمد ٌصححً اوتاين .  (( َشٌعانًح يف ظَسًٍق فَغِش  ز

 

]ًە نيێنی ٌ  پێ دەچێت پیاٌ ئەٌە ةاش ةکات کە ًەگەڵ خێسانەکەی دەی کات :واثا
ٌا پیاٌەکەی ًەگەڵی  کاری صەرجێیی[ ٌە ئافرەتیػ ةەىەمان عێٍە ئەٌە ةاش ةکات کە

ٌتم : ةەڵێ صٍێند  ئەنجامی دەدات، ًەَ کاتەدا خەڵکی ىەمٍی ةێدەنگ ةٌٍن ، منیػ 
ٌایە  ةەخٍا ئەی پێغەمتەری خٍا  ئەٌیػ فەرمٍی : منٍنەی ئەمە ٌەک عەیتانێکی  

صەرجێیی ةکەن ، خەڵکیػ گەیغتتێت ةەعەیتانێکی مێ ًەڕێگادا جٌٍت ةنب ٌ کاری 
 صەیریان ةکەن .
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ٌتەیە ٌَفَعىٍنَ ) : ئەَ  ٌَُقىَْن، ٌإنهيم وَ ٌتی صەرەتا ًە ئافرەتانەٌە  ( إنُينه وَ ٌا ئەصامء  کە
ٌان نيێنی ٌ کارە تایتەتیەکانی نێٍان خۆیان ٌ پیاٌەکانیان دەدرکێنن ،  دەصتی پێکرد کە ئە

ٌان ، جا ئافرەت ًەالی خٍعکی یا ىاٌڕێ ٌ چٍنکە ئەمە ًەناٌ ئافرەتاندا زۆرترە نەک پی ا
ٍکاری ةاصی ئەَ عتە تایتەت ٌ نيێنیانە دەکات، ٌە زۆرێک ًەَ ئافرەتانە  دۆصت ٌ کەص

 ةەالیانەٌە ئاصایی یە کە ةاش ًەَ عتانە ةکەن.

ٌا دەفەرمٍێت:  ٌتەیەظ کە ٌَيا ) ئەَ  ٍَ َشٌعانًح يف ظَسًٍق فَغِش ٌعاِن وَِق َمَثُي اوشه

ٌا ةەَ  :واثا ( ًَنظُسٌنَ ٌاونهاُض  ٌا ةەَ جۆرەیە ، ٌە ئەَ پیاٌەظ کە ئەٌ ئافرەتەی کە
ٌایە کە یەکێکیان ةگات ةەیەکێکیان ٌ جٌٍت ةنب  جۆرەیە ، منٍنەیان ٌەکٍ دٌٌ عەیتان 

 خەڵکیػ صەیریان ةکات .
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 لەکۆتاییدا 

ٌا ًە كٍرئان ٌ صٍننەت کۆَ کردةٍنەٌە  ئەمانە کۆمەڵێک صیفاتی ئافرەتی ةاظ ةٌٍن کە
ٌا صٍد ةگەیەنێت ةۆ ىەر کضێک کە خٍا ٌیضتی  ٌا دەکەَ ًەخٍای گەٌرە کە -دا

ٌا دەکەَ ًەخٍای گەٌرە ةۆ خاتری ناٌە جٍانەکانی ٌ  -ىیدایەتی ًەصەر ةێت ، ٌە دا
صیفاتە ةەرزەکانی کە ڕێنمٍنیامن ةکات ةۆ ڕێگای ڕاصت ، ٌە ئەٌەی کە فێری دەةین 

ٌایدا نەک ةتێتە ةەڵگە ًەصەرمان ، ٌە خٍای گەٌرە  ةەڵگە ةێت ةەدەصتامن ًە ڕۆژی د
ةەرەکەت ةخاتە كضەٌ کردەٌەکامنان ٌە ةەرەکەت ةخاتە کاتەکامنان ٌ خۆمان ٌ ماڵ ٌ 
ٌا  منداڵامن ٌ خێسامنان ، ٌە ةەرەکەت ةخاتە ژیامنان ةەگغتی دینامن پارێسراٌ ةکات کە

ٌنیامان پارێسراٌ ةکات کە جێگای ژیان ٌانەٌەمانە ، ٌە ئاخیرەمتان  پارێسگارمانە ، د ٌ خە
ٌنیادا پڕی ةکات ًەخێر ،  خێر ةکات کە ڕێگای گەڕانەٌەمانە ، ژیامنان ئەٌەی ماٌە ًەد
مردن ةکاتە ئاراَ کەرەٌەٌ دەرةاز ةٌٍن ًەىەمٌٍ عەڕٌ ناخۆعیەک ، ٌە ئافرەتان ٌ 

ٍان ٌ ةۆ ڕێگای ڕاصت ةەگەڕانەٌەیەکی ج کچانی مٍصڵامنان ڕێنمٍنی ةکات ةۆ چاکە ، 
ٌامان ًێ  درٌصت ، ٌە ًە ىەمٌٍ فیتنە یەک ٌ خراپەیەکی نادیار ةیان گەڕێنێتەٌە ، ٌە 
ةکات کە ىەمٌٍ خێرێکامن پێ خۆعەٌیضت ةێت ، ىەر ئەٌ ةیضەری تکاٌ پاڕانەٌەکانە 

ٌاکردنە ، ىەر ئەٌ پارێسراٌ مان ةێت  ٍهٌٍ -، ٌە عایضتەی تکاٌ دا ٌنعم اً  -خضتٍ هللا 
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ٍانا أن ا ٌأنعم عىی عتده ٌ ٌآخس دع وحمدهلل زب اوعاملٍن ، ٌصىی َن ٌطىم ٌةازك ، 

ٍوً ٌ مصعفاه محمد ةن عتدَن صًلٌخ َن ٌطًل   .مً عىیً ٌعىی آوً ٌ صحتً أحمعٍنزط
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