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  وره یری خوای گه غه  خواردن بهدحوكمی سون
 
ر  سه له  وه ختكردنه جه  له  بریتی یه) الیمین(یان ) الحلف(

 . تی  تایبه زن به ی مهسك ناوھنانی كه حوكمك به

  و جائیز نییه  یه وره نھا مافی خوای  گه زن ڕاگرتنيش ته مه
نگك  كۆی ده  سی تر سۆیند بخورت، زانایان به كه به
  به  ته نھا تایبه ته سوند خواردن به  ن كه وه ر ئه سه له

كۆی ڕا   ھا به روه كانی، ھه ته وناووسیفه  وره خوای گه
  وره یری خوای گه غه  سۆیندخواردن بهن  وه ر ئه سه له
  زای خوای لبت له ر ڕه ، ئیبنو عومه و شیركه  یه غه ده قه

  كه  وه گته ده) صلی الله علیه وسلم(ر  مبه پغه

احمد   رواه[ » نن مف  غ�  هللا  قد  فرر ر  رشك « :تی رمویه فه

 ]. و الترمذی و الحاكم 

ری خوا بخوات یان كوفر یان ی غه رك سوند به ھه:  واته
ڵ بۆ  ھاوه:  واته) الشرك االصغر(  و به  نجامداوه شیركی ئه

ند  سی سو ر كه گه برت، مه خوا بریاردانی بچووك ناو ده
  زن بت بگاته مه  نده وه ئه  وه الی سوند خۆره پ خوراو به

كو  ، وه وره شیركی گه  بته ده  ته و حاه رستنی له ئاستی په
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  كرت كه دی ده به  وه رستانه گۆڕپه  مۆ له ی ئه وه هئ
ر  گه ، ئه وره تاكو خوای گه  زیاتره  كه مردووه  ترسیان له
و پیاو  داوا بكرت سوند به  وانه سك له كه  بت و له

م  درۆ سوندی پ ناخوات ،به  رگیز به بخوات ھه  چاكه
  .بخوات   وره خوای گه  درۆ سوند به به  یه ئاماده

و  بۆ ئه  ربرینه زنی ده ڕاستیدا سوند خواردن مه له
ی  نھا شاییسته ش ته وه خورت ،ئه ی سوندی پ ئه سه كه

سوندی خۆی   موسمان ڕز له  ، پویسته یه وره خوای گه
  وره ھنت، خوای گه كاری نه زۆريی به  بگرت و به

ٍف َمِهٍ�  ﴿ :رموت فه ده َّ ََ  ّ َّ ھا  روه ھه]. ١٠/القلم[ ﴾َ�َ  طِّع � 

��َمانَّ�م� ﴿: تی رموویه فه
َ
َفّظوا � �َ  ].٨٩/المائدة[ ﴾َ�ا

كو  بت، وه ر بۆ پویستی نه گه خۆن مه سوند مه:  واته
بۆ   یه زۆر سوند خواردن ئاماژه  ، چونكه كاڕكی چاكه

ڵ  گه له  گونجاوه ش نه وه و ئه  وره گرتنی خوای گه زن ڕانه مه
صلی (ر  مبه دا پغه رمووده فه  له. واودا  رستی ته كتاپه یه

ثالثة ال ي فمها هللا   ال يز�يها  « :تی رموویه فه) الله علیه وسلم

 ال يبيع ،  رج  جا  هللا  غاىعهه ال ششتي حال غيمينه..... لار لا عذهللاب 

  ] .رواه الطبري بسند صحيح[ »حال غيمينه 
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تدا  ڕۆژی قیامه  له  وره ن خوای گه س ھه س كه:  واته
كی  و سزایه  وه ڵ ناكات و پاراویان ناكاته گه یان له قسه
  ته ی كردووه وره پیاوكیش خوای گه.......  یه ختیان ھه سه

سوند   كرن و به سوند خواردن شت ده  كای خۆی به
 . فرۆشت  خواردن شت ده

ر زۆر سوند خواردن،  سه له  ی داوه شه ڕه ش ھه وره خوای گه
كو  وه  و شوازه بوونی به  غه ده ر قه سه له  یه گه ش به وه ئه

 .  وره ناوی خوای گه  ڕزك له

  كه  رامه حه  وره خوای گه  ھا سوند خواردنی درۆ به روه ھه
ردگارییش  روه وترت، خوای په ی پ ده)الیمین الغموس ( 

خوا   درۆ سوند به  به  كردووه  وه نی بهباسی مونافیقا
 . بوونی   غه ده قه  به  یه خۆن و زانیاریشیان ھه ده

 :  م باسه ی ئه پووخته

،  وره یری خوای گه غه  رام بوونی سوند خواردن به ـ حه١
) صلی الله علیه وسلم(ر  مبه پغه  كو سوند خواردن به وه

ڵ بۆ  ھاوه  وانه موو ئه هف وھ ره شه  یان به  عبه كه  یان به
 .  خوا بیاردانه
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  وره خوای گه  رام بوونی سوند خواردنی درۆ به ـ حه٢
 ).الیمین الغموس(

باڕاستگۆیش بت _ رام بوونی زۆر سوند خواردن  ـ حه٣
  و سونده ك بۆ ئه ویستیهر پ گه مه_ ی كه سونده  له
 . بت ھه

  وره خوای گه  بهسوند   كاتی پویستدا جائیزه  ـ له٤
 . بخوت 

 .صالح بن فوزان الفوزان  /عقيدة التوحيد:  رچاوه سه

 

 

 

 

 
 

 


