
كان  موو كاته هه  یه ت بۆی هه ئایا ئافره

 ؟وت بكات مزگه  كانی له نوێژه

[  kurdish – كردي – كوردی ]  

 
 

 

و  توا ی زانستيی وفه وه ی بۆ لێكۆڵينه ميشه ی هه ليژنه
واز ورێنمایی بانگه  

 

 

ڕی  ماڵپه  شی زمانی كوردی له ی به سته ده:رگێڕانی وه
  ئيسالم هاوس

 

زیز پشتيوان سابير عه: ی وه پێداچونه  
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 ﴾؟ السجد ف األوقات جيع تص� أن للمرأة هل ﴿
 » باللغة الكردية« 

 
 

 اللج ة الاممة للحوو  اعللمية واإلتاا  والعوة واإلرشاد

 
  تر�ق اللغة الكردية بموقع دار اإلسالم :ترجة
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كان  موو كاته هه  یه ت بۆی هه ئایا ئافره

 وت بكات ؟ مزگه  كانی له نوێژه

 

جل   تێكی باڵاپۆش، كه ر ئافره گه ئایا ئه :پرسيار 

موو  ك هه یه شێوه ردا بێت به به واو ئيسالمی له رگێكی ته وبه

ر  گه ت، ئهێب موچاوی نه ست وده ده  له  ی داپۆشێت جگه الشه

وت  مزگه  كانی له موو نوێژه هه  بوو كه هه  وه زووی له ئاره

موو  توانێت هه ئایا ده  ؟ وه  گا پێدراوهێئایا ڕ بكات )ڵ كۆمه به(

 ؟وت یدا بڕوات بۆ مزگه كه ڵ مێرده گه كات له

  یدی ناكات كه وقه  هيچ بارگرانی وتاوانێك نيه :ڵام  وه

ر  گه ئه ی نوێژ بكات، وه بۆ ئه وت ت بچێت بۆ مزگه ئافره

موچاو  ست وده ده  رعی باڵاپۆش بێت، كه كی شه یه شێوه به

بۆنی  دوور بگرێت له یشی داپۆشێت وخۆی به موو الشه هه

و  ئهی  ڵگه به ویش به ، ئه وه خۆدان وخۆ ڕووتكردنه خۆش له
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صلی اهللا (تی  رموویه ری خودا فه مبه پێغه  ی كه یه رمووده فه

رواه أحمد، { "ال تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا " ) : عليه وسلم

 . }١٠٦١٢رقم الحديث 

ڵام  وت، به بۆ مزگه تان ئافرهچوونی   ن له كه ڕێگری مه:   واته    

،  ترهــان باشــی وه تان ماڵه نوێژی ئافره  ش بزانين كه وه بێت ئه ئه

"  :رموێت  فه ده  كه  هــی وودهــرم هــو ف هــی ئ هــڵگ هـب  ویش به ئه

 " وبيوتهن خير لهن التمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد 

 .} رواه أحمد وأبو داود{

كان  ڵام ماڵه وت، به تان بۆ مزگه ئافره  ن له كه ڕێگری مه:   هوات  

 .بۆیان   باشتره

/  12  الجزء رقم( فتاوی اللجنة الدائمة :   چاوهر سه

 ).81 الصفحة رقم


