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 حوكمی مەلەواويكردن بۆ كەسی ڕۆژووەوان

ئایا حْموی هەلەّاًینردى لە ًاّ دەریا یاخْد لە ًاّ  :پرسیار

  گۆهذا لە ڕۆژی ڕەهەزاى چییە ؟

َ اڵت :وه اڵم ٍ  درّد ّ ص ٍ باى، ّ ٍ  ّهیِر َ ّر  سْپاس بۆ خْای گ

ٍ راًی  َ یت ّیار ّیاّ َ ر هحوذ الوصطفی ّئاه ّب َ س َ الم ل ّس

َ تایَ َ تا ُ ُ . 

ُیچی تێذا ًییە بۆ رۆژّّەّاى مە هەلەّاًی بنات لە : دەڵێیي

ًاّ دەریا یاخْد لە ًاّ گۆهذا جا یەمساًە ئەّ گۆهە قّْڵ بێت 

یاى ًا، ئەّە ُەرچۆًێل دەیەّێ  هەلەّاًی دەمات ّ خۆی ًقْم 

دەمات لەًاّ ئاّەمەدا، بەاڵم دەبێ  سْربێ  لەسەر ئەّەی ئاّ 

 ًەچێتە ًاّ الضەی ، ئەّەًذەی مە دەتْاًێت، ّە ئەم

هەلەّاًینردًەش مەسی ڕۆژّەّاى چاالمذەمات ّ یارهەتی 

دەدات لەسەر ڕۆژّەمەی، ّە ُەرضتێل لەسەر گْێڕایەڵی خْا 
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 ، چًْنە پەرستي سّْك ّ تئەّە ڕێگری لێٌامرێ چاالمنەر بێت،

ئاساى دەمات لەسەر مەسی خْاپەرست، خْای گەّرەش 

ُ  ▬: ێت لەماتی باسنردًی ئایەتەماًی ڕۆژّّ دەفەرهْ يُِريُد اَّلله

ٰ َنا َهَداُكْم  َ لََعَ وا اَّلله ُ َة َوِِلَُكِّبر بُِكُم الْيُْْسَ َوََل يُِريُد بُِكُم الُْعْْسَ َوِِلُْكِهلُوا الِْعده

  .[185:البقرة]  ♂ َولََعلهُكْم  َْشُكُرونَ 

خْا ئاساًی ئەّێ  بۆ ئێْە ّ گراًی ّ قْڕسی ًاّێت بۆتاى،  :اّات

قەزای ڕەهەزاًتاى لەسەر داًرا تا هاًگەمە بە تەّاّی بگرى ّ 

، بەگەّرە ًاّی خْا بەرى لەسەر ئەّ ڕێٌوّْیییەی مە مردًّّی

َ  بژێربي تاّ َ ساًی ضْمراً َ  م . ٍ مْ ل

إن ادليو يُْس » :ێت دەفەرهّْ(صلی اللَ علیَ ّسلن)پێغەهبەریص 

بەڕاستی ئاییي  :ا ّات[رّاٍ البخاري] «ولو يشاد ادليو أحد إَل غلبه

ئاساًە ّ، ُەرمەسێنیص دیي لەسەر خۆی قْرس بنات ئیلال 

  .دیي زاڵ دەبێت بەسەری
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مەّاتە ُیچی تێذا ًییە هەلەّاًی بنات لە ًاّ گۆم ُەرّەمْ 

. ُیچی تێذا ًییە مە خۆی بطْات لەبەر ڕەضاش ّ جگە لەّیص

  .خْاش زاًاترە

َ رچاٍّ   :س

( 285، 19/284)هجوْع فتآّ ابي عثيويي    


