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پێشــەکی نــووسەر
الحمد هلل الذي نزل الشــــرائع لصالح العباد و البالد ،والصالة
والسالم علی من حرر االنسان من الظلم و االستبداد ،وعلی آله
وصحبه ومن واله..
سوپاس بۆ ئەو پەروەردگارەی کە یاسا و رێساکانی دابەزاندووە
بۆ بەرژەوە ندی مرۆ ڤایەتی ،درورد لە ســـەر گ یانی ئەوەی کە
مرۆڤایەتی رزگار کرد لە تاری کاییە کانی و کۆیالیەتی وە رەزا و
سۆزی پەروەردگار لە هاوەاڵن وە لەوانە شی کە بە چاکی شوێن
پێیان هەڵدەگرن تا ڕۆژی دوایی.
بەڕ ێزان و ئــاز یزان بە پ ێویســــ تین زا نی کە چەنــد ڕوون
کردنەوەیەک لە بارەی ( کۆی له و کەنیزەک لە ئیســـالم بدەین،
ئەمەش بە هۆی ئەوەی لە ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا خەڵکانێکی زۆر
زیــادەڕەوەیــان کردووە کۆمەڵێکیڕ شـــلڕەوی ،بە ەۆرێ ـ لە
ەۆرە کان خۆ یان لەم بابەتە بکێشـــەەوە و ب ێن ئائەوە هی
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پەیوەندییەکی نییە بە ئیسـالمەوە یان ئیسـالم لە کاتێ هاتووە
کە "عبد" زۆر بووە نەیدەتوانی قەدەغەی بکات ،بۆیە هەستاوین
بە نێوەنــدگیری و گرتەەبەری ڕێیەیەک لەنێوان هەردوو بیر و
بۆچووندا و بەپێی قورئان و فەرموودەی ڕاســـ و تێیەیشـــتی
پێشـــیەە چاکە کان ئەم بابەتە دەخەیەنە ڕوو ،ئێمە لە ســـەر
رێرەوی فەرموودەنــاســــانی ســـەردەمی زوویەــه (علی مەهج
املتقدیمین من املحدیثین کە لەم ســەردەمە ســوپاس بۆ خوا
کۆمەڵێکی زۆر زانا هەن لە سەر ئەو مەنهەەەن لەوانه " ( :شیخ
نارسالعلوان" و "شـــیخ عبدع ســـعد" و "شـــیخ عبدالعزیز
تریفی" و "شـــیخ دار الحــدیـ فی العراق" و "شـــیخ مــاهر
الف حل" ، ....بۆیە شـــەرم و خۆ الدان لە هی بڕگەیەک یاخود
یاسایەکی ئیسالمی ناکەین ،بەڵکو بە پێچەوانەوە ئێمە شانازی
بە هەرچی یاســای ئیســالمی هەیە دەکەین و ئەمە بیرو ڕامانە
کە یا سا و رێ ساکانی ئی سالم تاکە یا سایە لە هەموو ەیهان کە
ماف دەدات بەهەموو مرۆڤایەتی بەبێ ەیاوازی ئاین و بیروڕا.
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هەرچەندە ئێمە خۆمان نابیەین لەم ئاستە کە هەستین بە ڕوون
کردنەوەی یاسا و حوکمە ئاییەیەکان لە ئیسالمی مەزن ،چونکه
ئا ئەمە کاری زا نا یا منانە ،بەاڵم بە هۆی نەبوونی زا نایەک کە
هەڵســێ بەم کارە ئێمە وەک قوتابی و خزمەتکاری ئەم زانایانە
هەڵســــاوین بە نووســـیەی ئەم کتێبە و هەوڵینــداوه ڕوون
کردنەوەیەکی بە پێز بەووسین لەم بابەتە ،لەگەڵ ئەوەی کە ئێمە
شــەرم لە هی یاســایەک و دەقێکی ئیســالمی ناکەین وە لەگەڵ
ئەوەشــدا ئەم بابەتە بەشــێوەیەک دەخەیەە ڕوو وەک باش ـ ین
یاســا لەســەر گۆی زەوی بۆ کۆیالیەتی وە بەراوردکارێ لەگەڵ
ئاییەەکانی تـــــــــــــــــــــــــــــر و بـــــیروڕاکانی تر وەک ( الحاد
– بێباوەری –  ...دەکەین چونکە ئەم بیروڕایانەن گومان لەسەر
ئیســـالم دروســـ دەکەن لە بابەتی کۆیالیەتی ،دواتر ئامادەی
دیبەتین لەگەڵ هەر ئەتایستێ (بێباوەڕێ

یاخود نەرسانیەک

یانیڕ یهودیەک چ ســەبارەت بەم بابەته یان هەربابەتێکی تری
فکری بۆ تێیەیشنت لەیەک نەک بۆ دەمەقاڵی.
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ئەگەر هەر ســـەرنج و پێشـــەیارێکتان هەبوو لەســـەر بابەتەکە،
یانیڕ داوای دیبەت کردن دەتوانن لەڕێی ئەم ناونیشـــانانەی
خوارەوە پەیوەندی بیرن لەگەڵین:

Email: Groupizakir@mail.com

Web: www.Zakirgroup.com

6



گروپی زاکیر

کۆیالیەتی لە ئیسالمدا

کۆیالیەتی پێڕ هاتەی ئایەی ئیسالم
پێڕ هاتەی ئایەی پیرۆزی ئی سالم کۆیالیەتی بە شێوەیەک بەر
باڵو بوو کە دەســـەاڵ تدار و دەوڵەمە ندە کان بێ دەســـەاڵت و
هەژارەکانیان دەکرد بە کۆیلە ،هەرچی کاری قورس و ناخۆش و
خراپ و لەتوا نا یان نەبوا یه بەو کۆیالنە یان دەکرد وه بێبەش
بوون لەهەموو مــافێکی مرۆڤــایەتی و بیره هەر بەمرۆڤیــان
دانەدەنان ،وە ئەم کۆیالیەتیە گ ۆباڵیزە بووبوو بەەۆرێ هەموو
ەیهانی داپۆشیبوو،هەموو ئەو ئایین و شۆڕشە فیکری و ڕێبازە
یەک لەدوای یەکانەی له پێڕ ئی سالمدا هەبوون هی کامێکیان
وەک ئیســالم نەیتوانیبوو چارەســەرێکی بن بڕکەر بدۆزێتەوە بۆ
کۆالیەتی یان هەولێ بدات بۆ قەاڵچۆکردنی ،ئەم بابەتە لەسەر
کۆالیەتی لە پێڕ ئیســـالم هێەدە بەرباڵو و نارساوە نامانەوێ
زۆر لەم بابەتە بدوێین ،چونکە ئا ئەم زوڵم و ســـتەمەی لە
کۆیلەکــان کراوه لەهەموو کتێبێکی مێژوویی نوورساوەتەوە،
مێژوو نووســـان ئاماژەیان بەم کارە نامرۆڤایەتیانە کردووە بۆیە
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پێویســـ ناکات کە ئێمە بەڵیە بۆ ئەم بابەتە بهێەیەەوە ،کورد
ووتەنی وەکو ڕۆژی ڕووناک دیاره.1

کۆیالیەتی لە ئیسالمدا
لە ئــا ی ی ەی ئیســــالمــدا کۆ یالیە تی بە هە موو شــــ ێوەیەک
قەدەغەکراوه و گشـــ رێیاکانی لەســـەر ئەو کۆیلەکارییەی کە
پێڕ ئیســالم لەناو کۆمەڵیادا باو بووە داخراوە کە ئەگەر بێ و
ئەو رێیایانە باس بکەین و بیان ژمێرین نزی ( ۱۰رێیا هەبووه
بۆ ئەوەی مرۆڤ بکرێ بە کۆیلە لەوانه :
 ئەوەی قەرزداربــووایــه و تــوانــای ئەوەی نەبــووایە
قەرزەکەی بداتەوە ئەوا لەبری قەرزەکەی دەکرا بە کۆیلە.

 1بۆ زیاتر بهرچاو ڕوونی لهم بابهته دهتوانن سهردانی ئهم سهرچاوهیه بكهن) الموسوعة
العربیة/مادة الجواری والعبید)
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 دەســـەاڵتدارەکان بێ دەســـەاڵتەکانیان دەکرد بە کۆیلە
بەهەموو شێوەیەک.
 رەش پێستەکان دەکران بە کۆیلە بەهەموو شێوەکانییەوه.
 خاوەن زەوییەکان دەکران بەکۆیلە.
 ئەوانەی کە باوک دای یان کۆیلە بوون دەکران بە کۆیلە.
 ئەوانەی لەشەڕ دەگیران دەکران بەکۆیلە.
وە زۆر خاڵی تر هەیە بەاڵم ئێمە تەن ها ئەوە ندە باســـی لێوە
دەکەین  ،لەکاتێ دا کە بەم هەموو شـــێوەیە دەکران بە کۆیلە ،
ئیســـالم هەموو ئەو ڕێیـایـانەی قەدەغەی کردووە و حەرامی
کردووە  ،کەس بەم خااڵنە نابن بە کۆیلە  ،وە ئەگەر کەســـ ێ
کەســـێکی تر ب کات بەکۆیلە  ،ئەوا دەوڵەتی ئیســـالمی هەڵی
دەوەشــێەتەوە وە کەســی بەرامبەریڕ ســزادەدا بەهۆی ئەوەی
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وی ستوویەتی کە ئازادی مرۆڤێ و فەرمانی پەروەردگار پێ شێل
بکات  ،چونکە خودا حەرامی کردووە.2

ئەو رێیایەی ئیسالم رێی پێداوە کە مرۆڤ ببێ بە
کۆیلە چییه؟
سەرەتا دەبێ بزانین هی ئایەتێ و هی فەرموودەیەک  ،یاخود
هی نوورساوێ نییە لە ئی سالم دا هانی مو سوڵینان بدات کە
مرۆڤ ب کات بە کۆیلە  ،بەڵکو هەموو ئایەت و فەرموودە کان و
نوورساوەکان هانی موســـوڵینان دەدەن کە کۆیلە ڕزگار بکەن و
هەموو مافە کان یان پێ بدەن  ،هەموو ئایەت و فەرموودە کان
پاڵپشـتی لە کۆیلەکان دەکەن  ،ئاییەی ئیسـالم بەوە نارساو بوو
لە ســـەردەمی پێبەمبەر ( بە (ئایەی کۆیلەکان  ،چونکە هەر
کۆیلەیەک مو سوڵین بوبا ئازاد دەکرا  ،یاخود هەموو مافەکانی
لە ئیسالم دا یەک ڕێیا هەیە بۆ کردن بەکۆیلە  ،ئەوانەی تر هەمووی حەرامن و قەدەغەکراون .
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بۆ دەگەڕایەوە  ،تەنانەت کۆیلەکان دەبوون بە پێشەنیی خەڵ ،
وەک (بیاللی حەبەشـــی کە پیاوێ بوو  ،کۆیلە و ڕەش پێســـ
بوو  ،وە بەهەموو شـــێوەیەک ئازار دەدرا  ،بەاڵم کاتێ ئیســـالم
هات  ،پێ شەوا (ئەبوبەکر ئازادی کرد  ،وە پا شان بوو بە یەکەم
بان یدەری پە یامبەرمان  ،بۆیە ســـەرانی قوریڕ دە یان ووت
محمد نابێ ئەم کەســانە لەگەڵ بێن بۆ دانیشــتەەکانی ئێمە ،
ئەوانە ژێر دە ستە و کۆیلەن  ،چۆن دەبێ لەگەڵ ئێمە دانی شن!3
بۆیە پەروەردییــار لە ســـورەتی الکهە ئــایەتی ژمــارە  ٢٨دا

(-2ســـەعدی کوری ئەبی وەقا

دەگێڕێتەوە ئێمە شـــەش نەفەربووین لەگەڵ پێبەمبەری

خودا  کە من و ابن مســـعود و پیاوێ لە هۆزی هذیل و دوو کەســـی تر کە ناوەکەیانم
لەیادنیە  ،بێباوەران و سـەرانی قوڕەیڕ بە پێبەمبەریان وت  :ئەوانە لە دەوروبەرت دەرکە
چونکە ئەوانە کۆیلە و هەژارن و لە ئاســـتی ئێمە نین ئێمە شـــەرم ئەمانیرێ شـــوێەکەوتەی
ڕێبازێ بین کە ئەم کۆیلە و ڕەشـــوڕوتانە شـــوێەکەوتەی بن  ،لەوکاتەشـــدا خودای گەورە
نییای نازڵکرد بۆ دڵی پێبەمبەری خودا کە ئەویڕ ئایەتی  ٥٢ی ســـورەتی االنعام بوو ،
( وال تطرد الذين يدعون ربهم بالبداة والعيش يريدون وەهه – سەحیحی مسلم فەرموودەی
ژمارە . ٢٤١٣
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ُ
َ
ت ِطع من أغفلنا قلبهۥ عن ذِك ِرنا وٱتبع هوىه وَكن أمرهۥ فرطا ٢٨
واتــه :ئەی پەیــامبەر  ،دان بە خۆتــدا بیرە لەگەڵ ئەوانەی ە
بەیانیان و ئێواران لە پەروەردگاریان دەپاڕێەەوە ودەیپەرســنت و
تەنیا رەزامەندیی ئەویشـــیان دەوێ  ،نابێ گوێ لە ســـەرانی
قورەیڕ بیری ە :دەڵێن دەبێ (بیالل وعەمیر و صــوهەیو و
خەب باب و ..لەدانیشـــتەە ا ندا وەدەرنێ ی ( َو ََل َت ۡع ُد َع ۡي َن َ
اك

َ
ع ۡن ُه ۡم هەرگیز چاویشــــ لێ یان ل نە ە ی و پشـــتیوێ یان
نەخەی .
کەواتە ئایەی ئیسالم بەئایەی ئازادکەرانی کۆیلە و ژێردەستەکان
نارساوە هەر لەســەرەتای هاتەی  ،ئەی چۆن ئێســتا خەڵکانێ
هەن دەڵێن ئیسالم زوڵمی لە کۆیلەکان کردووە ! ئەو قسانەی کە
دەی ێن هیچی بەەمایەکی راســـ و دروســـتی نییە  ،ئیە ا کە
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زانیین ئایەی ئیســـالم ئاییەێکە بەهەموو یاســـاو رێســـاکانی
پ شتیری لە کۆیلەکان دەکات  ،لێرەوە با سی چۆنیەتی درو س
بوونی کۆیلە دەکەین لە ئیسالم.

لە ئیسالم تەنها لە یەک شوێن مرۆڤ
دەکرێت بە کۆیلە ئەویش لەکاتی جەنگە

بۆ منوونە دوو وواڵت شـــەڕێ لە نێوان یان هە ڵدەگیرســـ ێ ،
وواڵتێکیان موســوڵینە  ،وواڵتەکەی تر باوەڕی بە ئیســالم نیە ،
کاتێ وواڵتە ئیسالمیەکە بە سەر وواڵتی بەرامبەر سەردەکەوێ
 ،دیل دروســ دەبێ و دەکەوێتە دەســ وواڵتە ئیســالمیەکە ،
ئیە ا دیلەکان لەالیەن بڕیاردەری ئی سالمییەوە بڕیاری لە سەر
دەدرێ بە یەکێ لەم چوار بڕیارەی خوارەوە:
13



گروپی زاکیر

کۆیالیەتی لە ئیسالمدا

 -۱ئازاد کردن بەبێ بەرامبەر :ئەمەش بەپێی فەرمانی
خودایە کە لەسورەتی (محمد ئایەتی ژمارە  ٤پەروەردگار
َ
َّۢ
دەفەرمووێ  :فإ ِ ذما َم ذنا َب ۡع ُد  .٤واتە ( :ئەوسا دوای ئەوەی کە
بێباوەڕەکان بوون بە دیلی ەەنگ  ،ئێوە بە خۆڕایی و مەەت
خستەە سەریان ئازادیان بكەن

کەواتە لێرەدا پەروەردگار

فەرمان دەکا بە ئازادکردنیان بەبێ بەرامبەر.
هەروە ها پە یامبەر ( لە بارەی دیلە کانی بەدر دەفەرمووێ:
( لو ــان امل عطعم بن عــدي ح،ــا  ،مم لمەال

هنالْت الەنت

ل تهم له . 4واتە " :ئەگەر (مطعمی کوری عدی زیەدوو بوایه
 ،و پاشـــان قســـەی لەگەڵ کردبام دەربارەی ئەم دیالنە  ،ئەوا
دەمکردە مەەت و ئازادم دەکردن .
هەر سەبارەت بە هەڵسووکەوتی پەیامبەر ( لەگەڵ دیلەکانی
شەڕدا پێ شەوا م سلم لە سەحیحەکەیدا فەرموودەیەکی هێەاوە

 4سهحیحی بـــوخاری – فهرموودەی ژمارە ٢٩٧٠
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کۆیالیەتی لە ئیسالمدا

و دەگێڕێتەوە کە "پەیامبەر کۆمەڵێ هاوەڵی نارد بۆ خ،ل قبل
ن د -بۆ ئەوەی شەڕکەرانی ئەو هۆزە بیرن  ،کاتێ کە گەیشنت
شــەڕکەرێکیان گرت بەناوی (مثامة بن أمال کە گەورەی خەڵکی
یەمەن بوو  ،پا شان هێەایان بە پایەیەکی مزگەوتیان بە ستەوە ،
ئیە ا پە یامبەر هاتە الی مومامە  ،ووتی چ ی هەیە مومامە؟
ووتی شتی چاک هەیە ئەی محمد  ،مومامە ووتی ئەگەر بتەوێ
دەمکوژی و خوێەەکەشـــم دەڕوات  ،ئەگەر چاکەشـــم لەگەڵ
بکەی و ئازادم بکەی  ،ئەوا ســـوپاســـ دەکەم  ،ئەگەر ماڵ
دەوێ ئەوە داوابکە چی بوێ پێ دەدەم  ،پەیامبەر فەرمووی
ئازادی کەن  ،پا شان کە ئازادیان کرد مومامە رۆی ش بۆ دەرەوە
بۆالی دارێکی خورمــای نزی ـ مزگەوت  ،چوو دەم و چــاوی
شـــوشـــ وەپاشـــان هاتەوە  ،ووتی شـــاهێدی دەدەم کە هی
خودایەک بە ڕاسـ نییە ەیە لە ع  ،وەشــاهێدی دەدەم کە تۆ
بەندە و نێردراوی خودای  ،ســوێەد بەخوا لەســەر زەوی نەبوو
دەم و چاو ێ کە لە تۆ ز یاتر ڕقم لێی بێتەوە  ،بەاڵم ئێســـ تا
15
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کۆیالیەتی لە ئیسالمدا

لەهەموو زەوی لەدەم و چاوی تۆ خۆشــەویســت نییە الم  ،وە
هی ئــاییەێ ـ لەســـەر ئەم زەوییە وەک ئــایەەکەی تۆ ڕقم
لێەەدەبوویەوە  ،بەاڵم ئێســـتا هی ئاییەێ لەســـەر زەوی نییە
وەک ئایەی تۆ خۆشم بووێ .......
ئائەمەیە پە یامبەرمان ( چۆن ەوان ین مامەڵەی کردووە
لەگەڵ دیلەکانی ژێر دەســتی کە لەهی کەســێ و مرۆڤێ ئەم
شێوازە مامەڵەیە بەدی نەکراوە.5

 ( - 4حدمەا قت،بة بن سع،د حدمەا ل ،عن سع،د بن أيب سع،د أنه سمع أبا هريرة يقول بع رسول
ع ( خ،ال قبل ن د ف اْتت برەل من بەال حە،فة يقال له مثامة بن أمال ســـ،د أهل ال،یمة
فربطوه بســارية من ســواري املســ د فإري ل،ه رســول ع ( فقال ماذا عەدك يا مثامة فقال
عەدي يا محمد خري ن تقتل تقتل ذا دم و ن تەعم تەعم عىل شـــا ر و ن ە تريد املال فســـل تع
مەه ما شـــف ف ه رســـول ع ( حتى ان بعد البد فقال ما عەدك يا مثامة قال ما قل لك ن
تەعم ت ەعم عىل شا ر و ن تقتل تقتل ذا دم و ن ە تريد املال ف سل تع مەه ما شف ف ه رسول
ع ( حتى ان من البد فقال ماذا عەدك يا مثامة فقال عەدي ما قل لك ن تەعم تەعم عىل
شا ر و ن تقتل تقتل ذا دم و ن ە تريد املال فسل تع مەه ما شف فقال رسول ع ( أطلقوا
مثامة فانطلق ىل نإل قريو من املس ـ د فاغتســل مم دخل املس ـ د فقال أشــهد أن ال له ال ع
وأشـــهد أن محمدا عبده ورســـوله يا محمد وع ما ان عىل اهرأ وەه أببن ج من وەهك فقد
أصـــبح وەهك أحو الوەوه لها ج وع ما ان من دين أببن ج من ديەك فحصـــبح ديەك أحو
الدين له ج وع  – ....صحیح مـــــسلم ١٧٦٤ -
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گروپی زاکیر

کۆیالیەتی لە ئیسالمدا

پــێشـــەوا نەوەوی لە ڕاڤەی ئەو فەرمــودەیەدا دەفەرمــووێ:
پەیامبەر ( کاتێ فەرمووی( :مثامە ئازادکەن بەڵیەیە لەسەر
ئەوەی کە دروســـتە دیــل بەبێ بەرامبەر ئــازادبکرێ  ،ئەمە
بیروڕای ئێمەی شافعی وە بیروڕای هەموو زانایانە .6
چەندین منوونەی تر هەیە لەم بارەیەوە گەر مبانەوێ بە دوور و
درێژی لە بابەتی نەرم و ن یانی و چاکی پە یامبەر ( لەگەڵ
دیلەکان ،ئەوا دەبێ بەدەیان پەڕە بە مرەکەب پڕبکەین و کتێبێکی
تایبەت لەو بارەیەوە بەووسین.
هەر دەربارەی هەڵســوکەوتی پەیامبەری خودا ( ســەبارەت
بەو دیالنەی کە بۆ شەهیدکردنی هاتبوون  ،پیشەوا مــــــسلم لە
ســـەحیحەکەیدا فەرموودەیەکی بە ژمارە ( ١٨٠٨هێەاوە کە لە
ئەنەسی کوری مالیکەوە دەگێڕێتەوە  :کە (  ۸۰کەس لە پیاوانی
خەڵکی مەککە خۆیان ئامادەکردبوو بۆ پەیامبەر ( لەســـەر
 - 6قوله ﷺ  ( :أطلقوا مثامة ف،ه ەواز املن عىل اهسري  ،وهو مذهبەا ومذهو ال مهور
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کۆیالیەتی لە ئیسالمدا

چیای (تەعیم بەچەکەوە ،دەیانویســـ لەکاتێ هێرش بکەنە
ســـەر پە یامبەر و هاوەاڵن کە پە یامبەر و هاوەاڵن ئا گادار یان
نەبن ،بەاڵم لەالیەن خوداوە موســوڵینان ئاگادار کرانەوە ،بۆیە
پێڕ ئەوەی  ٨٠کەســـەکە هێرش بکەنە ســـەر موســـ ینان ،
موسوڵینان هێرشیان کردنە سەر و هەموویان بەدیل گرتن. 7
پێشەوای موفەسیرین ئییمی تەبەری لە تەفسیرەکەی خۆی
َذ َ
ُ ذ
لە ڕاڤەی ئایەتی  ٢٤ی سورەتی الفتح دا ( َوه َو ٱَّلِي كف أيۡد َِي ُه ۡم

ُ
َعنك ۡم دەفـەرموێ  :ئەم ئایەتە بە واتای ئەوە دێ کە " ئەو
خودایە بوو دەستی ئەو کەسە مورشیکانەی گرت کاتێ
دەرچوون بۆ کوشتەی پەیامبەر ،لە حودەیبیە خۆیان
حەشاردابوو بۆئەوەی بێفاگابن لێیان پاشان هێرشتان بکەنە
سەر ،پەیامبەر پێڕ مورشیکەکانی قورەیڕ هاوەڵەکانی نارد و
 -٧حدمەال عمرو بن محمد الەاقد حدمەا يزيد بن هارون أخربنا حید بن سلمة عن ماب
عن أنس بن مالك أن مثانني رەال من أهل مكة هبطوا عىل رسول ع ﷺ من ەبل التەع،م
متسلحني يريدون غرة الەبال ﷺ وأصحابه فحخذهم سلی فاستح،اهم فحنزل ع عز وەل
وهو الذي ە أيديهم عەكم وأيديكم عەهم ببطن مكة من بعد أن أظفر م عل،هم
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ئەو  ۸۰کەسەیان بە دیل گرت ،دواتر پەیامبەر ئەو دیالنەی بەبێ
بەرامبەر ئازاد کرد و بەبێ هی کێشەیەک ، 8ئەمەش میهرەبانی
و نەرم و نیانی پەیامبەرمانە کە بێباوەڕان ویستوویانە بیکوژن
کەچی ئەو تەنها کردنی بە دیل و پاشان ئازادی کردوون  ،وە
بێیومان ئەم نەرم و نیانی یە لەهی ئاییەێ و بیروباوەڕێ نییە
و نەبووە و ناشبێ.

8

(وه َُو الَّذِي
صىل ع َعلَ،ه َو َسلم :والذين بايعوا ب،عة الرضوان َ :
يقول تعاىل ذ ره لرسوله َ

َكفَّ أَ ْی ِد َی ُه ْم عَ ن ُك ْم) يعەال أن ع ّە أيدي املرش ني الذين انوا خرەوا عىل ع سكر رسول
ع ﷺ  ,بالحديب،ة يلتم سون غرتَ عهم ل ،ص،بوا مەهم ,فبع رسول ع ( فحىت بهم أرسى,
فإىل عەهم رسول ع ( , وم ّن عل،هم ومل يقتلهم فقال ع للمنمەني :وهو الذي ّە أيدي
هنالْت املرش ني عەكم ,وأيديكم عەهم ببطن مكة ,من بعد أن أظفر م عل،هم .
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 -۲یاخود ئازاد کردنیان بەرامبەر بە شتێ :
هەروەک خودای گەورە هەر لە ئایەتی  ٤ی ســـورەتی مح مد
ٓ
ذ
ِإَوما ف َِدا ًء  ،واتە...( :یان بەفیدیە و بە بەرامبەر...
دەفەرمووێ
بەو واتایەی دیل بەدیلیان پێ بكەن ،یان شـــتێكیان لێ وەرگرن
بەرامبەر بەئازادکردنیان ئیە ا پارە بێ یاخود هەرشتێ تر.

بەڵیــەکان:


پێشـــەوا ئە حمەد لە موســــەەدەکەی بۆی گ ێڕاو یەەتەوە و
دەفەرموێ  :ان ناس من اهرسى يوم بدر مل يكن لهم فداْت
ف عل رسول ع ( فداْتهم أن يعلموا أوالد اهنصار الكتابة.9
واتە  :کۆمەڵ ێ لە دیالنی رۆژی بەدر پارەیەک یان نەبوو ب یدەن
بەرامبەر بە ئازاد بوونیان لە دیالیەتی ،بۆیە پەیامبەر ( ئازاد

 9روى اإلمام أحمد ()2216
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بوونی ئەوانی بەستەوه بەوەی مەدااڵنی پشتیوانەکان -االنصار-
فێری نوسین بکەن .

 عن ابن عباس ( :أن رســـول ع ﷺ ەعل فداْت أهل ال اهل،ة
يوم بدر أربعیئة . 10واتە :لە ئینب عەباســـەوە (پەیامبەر (
بۆ ڕزگاربوونی هەریەک لە دیلەکانی بەدر  ٤۰۰درهەمی دانا .
 عن عمران بن حصـــني :ن أن رســـول ع ﷺ فدى رەلني من
املســلمني برەل من املرشــ ني من بەال عق،ل ، . } 11واتە :لە
عمرانی کوری حوصــەین (پەیامبەر ( پیاوێکی بێ باوەڕی
تیرەی عەقیلی ئازاد کرد لە دیالیەتی بەرامبەر بە دوو پیاوی
موس ین .
 10صحح شیخ الباني برقم  2691في سنن ابي داود

 11صحح شیخ الباني في ارواءالغلیل برقم  1217و اصله في الصحیح المسلم
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 -۳بڕیاری سێیەم دیلەکان دەکوژرێن:
ئەمە لەو کاتەیە کە موس ینان دەسەاڵتیان نییە ،ئەگەر ئەم
دیالنە نەکوژن دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەم دیالنە بەهۆی زۆری
و نەتوانیەی کۆنتڕۆڵکردنیان بۆی هەیه موسوڵینەکان بکوژن،
لەبەر ئەوه خودای گەورە لە سورەتی االنفال ئایەتی ژمارە ٦٧
َ َ َ َ ِ َ َ ُ َ َُ ٓ َ ۡ َ ٰ َ ذٰ ُ ۡ
َ
خن ِِف
ب أن يكون لۥ أۡسى حَّت يث ِ
دەفەرمووێ( :ما َكن ِِل ِ ٍّ
َۡ
ٱۡل ِ
ۡرض واته( :بە هی پەیامبەرێك رێ نەدراوە ە دیلی هەبێ و
دیل ڕاگرێ هەتا هێزو دەسەاڵت بەدەس

دەگرێ

لەەەنگ،

ئەمەش لە هەموو یاسا و ڕێساکان هەیە کە لەکاتی شەڕ بۆت
نییە دیل ڕاگری تاوەکو شەڕەکە یەکالیی دەبێتەوە ،چونکە ئەگەر
وا نەکەی ئەوا ناتوانی کۆن ۆڵی دوژمەی بەرامبەر بکەی و تۆ
هەیە کە بیکوژی

دەکوژێ  ،بۆیە هەموو مافێک
نەنووێەی لەم کاتەدا .
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 -٤کردن بە کۆیلە و کەنیزەک (العبد وال ارية :
کردن بە کۆیلە و کەنیزەک یەکێکە لە شـــتە ڕێیەپێــدراوەکــانی
ئاییەی ئی سالم دوای یەکالیی بوونەوەی شەڕ ،بەاڵم دەبێ ئەوە
بزانین کەوا کردن بە کۆیلە و کەنیزەک بەشـــێوەی فەرمــان و
هاندانی موســـوڵینان نەهاتووە بەهی شـــێوەک ،بەڵکو ئەمە
تەنها لە کار و کردەوەی پەیامبەردا هاتووە وەک (بەال مصطلق و
هوازن و خیرب و بەال قوریزە و حەین ....ئافرەتە شــەڕکەرەکانی
کردووە بە کۆیلە و کەنیزەک.
بۆیە پێشـــەوای موســـ ینان ئازادە کام فەرمان دەدا و کامیان
ە ێبە ەێ دەکــا هەروەک پێشـــەوا (ا بن ا ل ق یم لە ک ت ێ بی
(زاد املعاد دەفەرمووێ( :قال ابن عباس ريض ع عەهی  :خري
رسول ع (

اهرسى بني الفداْت واملن والقتل واالستعباد

 ،يفعل ما شاْت ،وهذا هو الحق الذي ال قول سواه .
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واتە ( :ابن عباس دەفەرموێ  :پەیامبەر دیلەکانی ســـەرپشـــ
کرد لە نێوان ئازادکردن بە بەرامبەر یان ئازادکردن بەبێ بەرامبەر
یان کوشـــنت یان کردن بە کۆیله  .ئەمەش ڕاســـتیەکەیە و هی
قسەیەک نییە ەیە لەمە.
هەروەها پێشـــەوا شـــافعی (رحمه ع هەمان بیروڕای هەیە،
هەروەک پێشەوا (ابن کثیر لەتەفسیری سورەتی محمد ئایەتی
ژمارە ( ٤ئەم ووتەیەی پێشـــەوا شـــافعی بۆمان دەگوازێتەوە
(اإلمام مإري بني قتله أو املن عل،ه  ،أو مفاداته أو اســـ قاقه
أيضـــا  .وهذه املســـحلة محررة
ذلك

علم الفرود  ،وقد دللەا عىل

تابەا " اهحكام "  ،وهلل الحمد واملەة (التفســـیر ابن

کثیر الیة  ٤سورة محمد  .واتە :پێشەوای موس ینان ئازاده کە
کام بریاردەدا هەر لە :کوشـــنت یان بە مەەت ئازاد کردنی یان
بەبێ بەرامبەر ئازاد کردنی یان کردن بە کۆیلە و کەنیزەک بەسەر
دیلەکان . ....
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وە پێشەوای مفسیرین ئییمی تەبەری لە تەفسیرەکەی خۆی
 ،لە تەفســـیری ئایەتی ژمارە ( ٤ی ســـورەتی مح مد هە مان
بیروڕای هەیە وەکو دەفەرموێ  ....( :پەیامبەر ئاوا کاری دەکرد
لەگەڵ دیلەکانی شەرکەران  ،هەندێکیانی دەکوش هەندێکیانی
ئازاد دەکرد بەبەرامبەر هەندێکیان بە بەبێ بەرامبەر ئازاد دەکرد
. 12 ...
وە پێشەوا قورتوبی لە تەفسیری هەمان ئایەتدا بەهەمان شێوە
هەمــان بیروڕای هەیە و دەفەرموێ ـ  :ئەم ئــایەتە ەێییرە وە
پێ شەوای مو سوڵینان سەرپ شکە کە کام بڕیار دەدات بە سەر
دیلە کان ،ئەمە لە (علی ابن ايب طل حة لە ئینب عە باســـەوە
 ....( 12هن رســول ع ( ذلك ان يفعل ف،من صــار أســريا يده من أهل الحرب ,ف،قتل بعضــا,
ومين عىل بعن ,مثل يوم بدر قتل عقبة بن أيب عم َع ٍ ،وقد أيت به أســـريا ,وقتل بەال
ويفادي ببعن,
ّ
قع َريظة ,وقد نـــزلوا عىل حكم سعد ,وصاروا
الحەفال ,وهو أسري
ومن عىل مثامة بن أمال
ب یعة أسارى املرش ني الذين أعرسوا ببدرّ ,
ّ

واملن عل،هم قادر ,وفادى
يده سلی ,وهو عىل فدائهم,
ّ

يزل ذلك مابتا من سريه
ەل م ەاؤه
ف،هم ,و منا ذ ر ّ

يده ,ومل

أهل الحرب من لدن أذن ع له بحربهم ,ىل أن قب ضه ل،ه ( دامئا ذلك
املن وال فداْت
هذه اآلية
ّ

بقتلهی واإلذن مەه بذلك قد ان تقدم

إص ذ رهی ف ،ها ,هن اهمر
اهســـارى ,ف ّ

ســائر آي تەــــــزيله مك ّررا ,فحعلم نب،ه ( مبا ذ ر

املن والفداْت ما له ف،هم مع القتل .
اآلية من
ّ
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گێڕدراوەتەوە کە پێشەوای موسوڵینان سەرپشکە چی دەکات،
وە ئەمە بیروبۆچوونی زۆریەەی زانایانە وەک (عمر و حســـن و
عطاْت وە بیروڕای پێشەوا مالی و شافیعی و موری و ئەوزاعی
و ابی عب ید وە هی  ،وە ئەمە ڕاســـتییە و هەڵبژاردەیە چونکە
پەیامبەر و هەرچوار خەلیفەی راشـــدین بەم شـــێوازە کاریان
کردووە.13
وە پێ شەوا الببوي لە تەف سیری هەمان ئایەتدا هەمان بیروڕای
هەیە و دەفەرموێـ  .....( :وە زانــایــانی تر دەلێن ئەم ئــایەتە
ەێییرە وە پێ شەوای مو س ینان سەرپ شکە لە پیاوانی خاوەن
بیر و هۆش کات ێ بوو بەد یل کە ئا یا دە یان کوژ ێ

یاخود

دە یان کات بەکۆیلە و کەنیزەک یاخود بەمەەت ئازاد یان دە کا
13

(....أن اآلية محكمة  ,واإلمام مإري

ل حال  ,رواه عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس  ,وقاله ثري

من العلیْت مەهم ابن عمر والحســـن وعطاْت  ,وهو مذهو مالك والشـــافعال والثوري واهوزاعال وأيب
عب،د وغريهم  .وهو االخت،ار ; هن الەبال ( والإلفاْت الراشدين فعلوا ل ذلك  ,قتل الەبال ( عقبة
بن أيب مع ،والە رض بن الحارث يوم بدر صربا  ,وفادى سائر أ سارى بدر  ,ومن عىل مثامة بن أمال
الحەفال وهو أ سري

يده  ,وأخذ من سلمة بن اه ود ەارية ففدى بها أنا سا من امل سلمني  ,وهب

عل،ه عل،ه الســالم قوم من أهل مكة فحخذهم الەبال ( ومن عل،هم  ,وقد من عىل ســبال هوازن  .وهذا
له ماب

الصح،ح  ,وقد مىض ەم،عه

( اهنفال وغريها .
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یاخود ئازاد یان دە کا بەبێ هی بەرامبەرێ  ،یاخود ئازاد یان
دە کا بە پارە یاخود بە گۆریەەوە بەدیلی مســـو ملا نان  ،ئەمە
بیرورای ئەمانەیە (ابن عمر و حسن و عطاْت وە ئەمە بیروباوری
زۆریەەی هاوەاڵنی پە یامبەر و زا نا یانە وە بیرورای (موری و
شافعی و احمد و اسحاق 14ه.....

پێشـــەوا ابن قدامە لە مبەی دەفەرمووێ  ( :ئەم حوکمە کە لە
ســەر پشـ کردنی خەلیفەی موسـ ینان لە چوار حوکمەکەی
دیــل بۆ بەرژەوەنــدی یە ،نەک بۆ تێرکردنی ئــارەزوو ،ەــا هەر

( 14وذهب آخرون إلى أن اآلیة محكمة  ،واإلمام بالخیار في الرجال العاقلین من الكفار إذا
وقعوا في األسرررررر بین أن یقتلهم أو یسرررررترقهم أو یمن علیهم  ،فیطلقهم بال عوض أو یفادیهم
بالمال  ،أو بأسرررارى المسرررلمین  ،وإلیه ذهب ابن عمر  ،وبه قال الحسرررن  ،وعطاء  ،وأكثر
الصرررحابة والعلماء  ،وهو قول الثوري  ،والشرررافعي  ،وأحمد وإسرررحا .قال ابن عباس  :لما
كثر المسلمون واشتد سلطانهم أنزل هللا  -عز وجل  -في األسارى  " :فإما منا بعد وإما فداء
" .وهذا هو األصح واالختیار  ،ألنه عمل به رسول هللا ( والخلفاء بعده)
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کاتێ بیەی کە کام حوکم بەرژەوەندی تێدایه ،ئەوا ئەو حوکمە
هەڵدەبژێرێ  ،و رێیا پێەەدراوە کە ئەم حوکینە بیۆڕێ

15

.

وە پێشەوا ئینب و قەییم (رحمه ع هەمان بیروڕای هەیە  ،وەکو
لە الپەڕە  ٦٠ی کتێبەکەیــدا (زاد املعــاد دەفەرموێـ  :بڕگەی
بریار لە بارەی دیلەوە ( :لەپەیامبەر گێرڕاوەتەوە لەبارەی دیل
کە هەندێکیانی کوشـــتووە و هەندێکیانی بەمەەت ئازاد کردووە
وە هەندێکی بە بەرامبەر ئازادکردووە یاخود بەگۆڕیەەوەی دیلی
موسوڵینان وە هەندێکیانی کردۆتە کۆیلە و کەنیزەک . 16 .....
هەروەها پێ شەوا (ترمذي بەهەمان شێوە هەمان بیروڕای هەیە
هەروەک لەکتێبی ئییم شـــەوکانی " نیل اهوطار" ئاماژەی بۆ

15

(قال ابن قدامه " ن هذا تإ،ري مصلحة واەتهاد  ،ال تإ،ري شهوة  ،فمتى رأى املصلحة

خصلة من هذه الإصال  ،تع،ە عل،ه  ،ومل ي ز العدول عەها " ا.هـ من املبەال . ٤٠٢/١٠

16

("فصل

حكمه

اهرسى :مب

عەه (

اهرسى أنه قتل بعضهم ،ومن عىل بعضهم،

وفادى بعضهم مبال ،وبعضهم بحرسى من املسلمني ،واس ق بعضهم ،ومل يس ق رەال بالبا.....
وفادى بعضهم عىل تعل،م ەیعة من املسلمني الكتابة . ...
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دەکات ( :قال ال مذي بعد أن ســاق حدي عمران بن حصــني
ا ملذ ور  :والع مل عىل هذا ع ەد أ رث أهل العلم من أصـــ حاب
الەبال ( وغريهم أن لإلمام أن مين عىل من شاْت من اهسارى
ويقتل من شاْت مەهم ويفدي من شاْت .
" بە پ ێی ئەم بە ڵیــانە بۆمــان دەرکەوت کە پەیــا مبەر ( و
هەرچوار خەلیفەی را شدین و هەموو زانایان لە سەر ئەو رایەن
کە پێشەوای موسوڵینان ئازادە لەوەی کەچۆن فەرمان دەردەکا
و چ بڕ یار ێ دەدات لە بارەی دیلەوە لەوەی کە :ئازادی دە کا
بەبێ بەرامبەر یان لە بەرامبەر شـــت ێ

ئازادی دە کات یان

دەیکوژێ یان دەیکاتە کۆیلە " .
هەروە ها دەبێ ئەوەش بزانین کە خودای گەورە بەپێی ئایەت
فەرمــا نی (بە ئــازد کردن بە بێ بەرا مبەر  ،وە ئــازاد کرد نی
بەبەرامبەر  ،وە کوشــنت کردووە بەاڵم بەهی شــێوەک فەرمانی
بە کردن بە کۆیله نەکردووە ،بۆیە ئەوانەی تر لە پێش ن لەڕووی
کار کردن پێیان چونکە بەشــێوەی (اهمر فەرمان هاتوونە بەاڵم
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کردن بە کۆیلە تەنهــا لە کردەوەی پەیــامبەر هــاتووە ئەگەرنــا
بەهی شێوەک هی فەرموودەیەکی صەحیح نییە کە فەرمان بە
بەکۆیلەکردنی خەڵ بدات  ،هەروەها گەر سەرژمێریەکی ڕاس
و ڕەوان بکەین دەبیەین ژمــارەی ئــازادکراوەکــانی پەیــامبەر و
هاوەاڵن بەدەیان قات لەوە زیاترە کە کراون بە کۆیلە و کەنیزەک
گەر موس ـ ینان مەبەســتیان پرکردنەوەی هەســتی ســێکســی
بوایە ئەوا دەبوو ژ مارەی ئەوانەی کە کراون بە کۆیلە زۆر زۆر
زیاتر بێ لەوەی کە ئازاد کراون  ،کەوایه ئا ئەمەیە ڕوی راســـتی
ئیســـالم ،نەوەک قســـەی ئەو خەڵکانەی کە لەخۆیانەوەو بەبێ
زانســــ و زان یاری قســـە لە بابەتە ئیســـالمییە کان دەکەن،
بە تایبەت لە بابەتی کۆیلە و کەنیزەک کە زۆربەی کات هەموو
بێباوەڕان و گاورەکان و ەیە لەمانیڕ تێی کەوتوون.
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ئایە لەم سەردەمە ئەگەر پەیین نامەیەک هەبێ لە نێوان
دەوڵەتان کە ئەگەر دیل گیرا نەکرێ بە کۆیلە و کەنیزەک ئایا
ئیسالم کاری پێ دەکا؟
بەڵێ ئی سالم ڕازییە بەمە چونکە ئی سالم هاتووە بۆ ئازاد کردنی
بەندەکان و نەهاتووە بۆ ئەوەی خەڵ بکات به بەندە ،هەروەک
پێشـــ یڕ ئاماژەمان پێدا کە ئەگەر ســـەرژمێریەکی ڕاســـ و
ڕەوان بکەین دەبیەین ژمارەی ئازادکراوەکانی پەیامبەر و هاوەاڵن
بەدە یان قات لەوە ز یاترە کە کراون بە کۆیلە و کەنیزەک ،ئەگەر
موسوڵینان مەبەستیان پرکردنەوەی هەستی سێکسی بووایە
ئەوا دەبوو ژمارەی ئەوانەی کە کراون بە کۆیلە زۆر زۆر ز یاتر
بێ لەوەی کە ئازاد کراون ،کەوایه ئا ئەمەیە ئیســـالم  ،هەروەک
زانایان لە (املوســـوعە الفقهیة الکویتیة دەفەرموون ( "ەعل
الشــــريعة لإلمام حق اس قاق اهرسى ،وترصفه
باملصــحلة ،وح،

ذلك مەوط

ن هەاك اتفاقا دول،ا مبەع االســ قاق ،ف ن

هذا ال يەاقن الرشـــيعة ،وال يەا
31
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الرشيعة

گروپی زاکیر

ثري من نصوصها تح عىل فـــك الرقـــاب ،فـــال

يەببال لإلمام اآلن أن يل ح ىل االس قاق"
واته( :ئیسالم ڕێیای داوە دیلەکان بکرێن بەکەنیزەک ،وە گۆڕیەی
ئەم بڕیارە پەیوەستە بە بەرژەوەندی ئادەمیزاد ،وە ئەگەر ئێستا
پەیینەامەیەک یاخود کۆدەنیییەکی هەموو دەولەتان هەبێ کە
دیل نەکرێ بە کۆیلە ،ئەوا دژی یاســا و ڕێســاکانی ئیســالمی
نییە ،وە دژی ئەوەش نییە کە ئەم بڕیارە دەبێ لەالیەن پێشەوای
مسوملانانەوە دەرچێ ،چونکە یاسا و رێساکانی ئیسالمی زۆر
پێداگری لە ئازادکردنی کۆیلەکان داوە ،بۆیە ئەگەر ئەم کۆدەنیی
یه هەبێ پێشــەوای مســوملانان پێویس ـ نییە خەل بکات بە
کەنیزە .
هەروەها پێشــەوا (ابن قدامة املقديس بەهەمان شــێوە باســی
لێوەکردووە هبابهته ه دهگهرێتهوه بۆ بهرژهوهندی مرۆڤه ان و
دەفەرموو ێ  "( :ن هذا تإ،ري مصـــل حة واەت هاد  ،ال تإ،ري
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شــهوة  ،فمتى رأى املصــلحة

خصــلة من هذه الإصــال ،

تع،ە عل،ه  ،ومل ي ز العدول عەها " ا.هـ من املبەال .
واتە ( :ئەم حو کمە کە لە ســـەرپشــــ

کرد نی خە ل یفەی

موســوڵینان لە چوار حوکمەکەی دیل بۆ بەرژەوەندی یە ،نەک
بۆ تێرکردنی ئــارەزوو ،ەــا هەر کــاتێ ـ بیەی کە کــام حوکم
بەرژەوە ندی ت ێدا یه ،ئەوا ئەو حوکمە هە ڵدەبژێردر ێ و ڕێ یا
پێەەدراوە کە ئەم حوکینە بیۆڕێ .
کەواتە ئەگەر پەیینەامەیەک هەبێ کە دیل نەکرێ بە کەنیزەک،
ئەوا پێشـــەوای موســـوڵی نان دەتوانێ قبووڵی ب کات ،چونکە
ئیســـالم هــاتووە بۆ ئــازدکردنی کۆیلەکــان نەهــاتووە بۆ بە
کۆیلەکردن ،هەرچە ندە یاســـایەکی ەی هانی دەرکراوە کە د یل
ناکر ێ بە کۆیلە ،بەاڵم ئەم قســــانە تەن ها مەرەکەبی ســـەر
پەڕەکانن و بەهی شێوەیەک ئەمریکا و ئەوروپا و بێباوەڕان ئەم
یاسایه ەێبەەێ ناکەن.
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ئایا بەکۆیلە کردن لە ئیسالمدا قەدەغە -حەرام -کراوە یاخود
نا؟ ئەگەر قەدەغە -حەرام -نەکراوە بۆچی نەکراوە؟ ئایا ئەگەر
ئاییەی خودایە پێویس نەبوو قەدەغە -حەرام -بکرابا ؟
لە ئیســالمدا هەموو رێیاکانی بەکۆیلە کردن قەدەغە -حرام -وە
ئەوەی هەڵسێ بەم کارە ئەوە لەالیەن خوداوە تاوان بارە و سزا
دەدرێ لەالی خوداوە وە لە ژیاندا دەســەاڵت داری ئیســالمی
بەزۆر ئەم کەســە ئازاد دەکا کە بەزۆر کراوەتە بەکۆیلە وە ئەوەی
کە بەزۆر کردوویەتی بەکۆیلە ســـزایەکی توند دەرد ێ چون كه
ههوڵی داوه ارێك بكات له اتێكدا پهروهردییار حرامی ردووه
وه بهوه ترســـاندوویهتی ه لهڕۆژی دوایی پهروهردییار دژیهتی
هەروەک پێشـــەوا بإــاری و مســــ لم لە ک ت ێ بی ا ل ب یع لە
ســـحیحەکانیان بابێکیان تایبەت داناوە بەناوی ( باب مم من
باد حرا  -برگەی گوناهی ئەوەی که کەسێکی ئازاد دەفرۆشێ
 ،ئەم فەر موودەیەی ـان ه ێەــاوە کە پەیــا مبەر دەفەر مووێ لە
فەرموودەیەکی قودسی کە لە خودای گەورەوە دەگێرتەوە ،
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ە ٌل َبا َد
قال ع تعاىل  ( :م ََالمَ ٌة أَنَا َ
خصـــ عم عهم يَو َم الق َ،ا َمة َ ... ،ر ع
ح ًّرا فَحَ ََل مثَ َ َە عه. 17
ع
واتە  :خودای گەورە دەفەرمووێ (ســـێی کەس من لە رۆژی
دوایی دژیانم  ... ،یەکێ لەوانە کەســێ ئازادێ بفرۆشــێ و
پاشـــان پارەکەی بإوات  .پهروهردییار هێەده برهوی داوه به
ئازادی مرۆڤه ان ه تاوهك و گهیشــتی بهوهبی ئهوهی ئازادی
یه ێك پێشـــێ بكات ئهوه پهروهردییار له ڕۆژی دوایی دژیهتی
هســـێك له ڕۆژی دوایی پهروهردییار دژی بێ چۆن دهرباز
دهبێ له دادگای پهروهردییار ،بۆیه مرۆڤی باوەردار ئهوه یه ه
هاتووه بۆ ئازاد ردنی ۆیله ان  ،ههروك باســین لهوه رد ه
ههموو ڕێیا انی به ۆیله ردن له ئیســـالم حرام راوه تهن ها
یهك ڕێیای هێشـــتوه تهوه وهك ســـزایهك بۆ ئه مانهی دێەه
بهرهی شـــهر له دژی دهســـهالتداری ئیســـالمی و هاتوون بۆ
و شتەی م سوملانان و لهناو بردنیان  ،ئهمه لهم اته پێ شهوای
 17رواه البخاري 2227
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م سوملانان گهر بیەی واپێوی س ده ات ئهوانه بكرێن به ۆیله
ئهوه لهم اتهدا ئهم هســـانه ده رێن به ۆیله وه ئهم ڕێیایهش
ئهوه نهبێ

ه مسوملانان ده س پێشإهر بن بهڵكو ئهمه وهك

سزایهك بۆ ئهم ه سانه به اردێ

ههاتووه م سوملانان بكوژن

بهاڵم موس ین نایكوژن بهڵکو هم ین سزای دهدهن ه بریتیه
له به ۆیله ردن له اتیكدا گهر ســـهیری ئهم ەیهانه بكهین
ئهبیەین ه ســهد ســاڵه ئیســالم حو م نا ات له هی شــوێەك
هچی ۆیالیهتی ههرماوه وهبیره بهشـــێوهیه ی زۆر خراپ بێ
هەســـ تانە ههڵســـو هوت یان له گهل ده هن ،بۆ یه هەرچە ندە
یا سایەکی ەیهانی دەرکراوە کە دیل ناکرێ بەکۆیلە ،بەاڵم ئەم
قســـانە تەنها مەرەکەبی ســـەر پەرەکانن و بە هی شـــێوەیەک
ئەمریکا و ئەوروپا و بێباوەڕان ئەم یاســـایه ەێبەەێ ناکەن و
ههر گوێی پێەادهن بۆیه ئێمهی موسوڵین ئهمە ناشاریەهوه ه
تهنها یەک رێیا هه یه بۆ به ۆیله ردن وه دوو ڕوویییڕ نا هین
وهك واڵتانی ەیهان و ئهورپا ه لهیاســـا انیان بهشـــێوهیه ی
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دووڕووییانهوه ه له یاســـا انیان وایان نووســـیووه کە ردن به
ۆیله قهدهغهیه ،هچی لهڕاســتی دا وا نییه و دووره لهڕاســتی
ئه مهی دهی ێن و دهی كهن دوو ڕووی یه  ،بۆ یه لێرەدا بە پێی
ســـەر چاوە و بەڵیە نامە کانی خودی خۆ یان ڕووی راســـتی
واڵتانی ەیهانتان پێ نیشان دهدهین .
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ئێستا با بزانین له وواڵتانی ڕۆژههاڵت و ڕۆژئاوا چی
گوزهراوه و چی دهگوزهرێ؟
 -۱یــابان
لە نێوان دووەم ەەنیی نێوان ژاپۆن و چین دا ،ســـوپای ژاپۆن
هەســـ تا بە دا نانی یەکەمین ســـەنتەری تایبەت بە تێرکردنی
سەربازەکان و ئەم سەنتەرە کاری دەکرد لە سەر بە کۆیلەکردنی
ئــافرەتــان و کچــانی کۆری و هەتــا کچــانی ژاپۆنیڕ ،زۆریــان
لێدەکردن بۆ سێکس کردن لەگەڵ سەربازەکان ،و تەمەنی کچان
و ئافرەتەکان لە نزیکەی  ١٦ساڵەوە دەستی پێدەکرد.18
حکومەتی چیەیڕ چەندین بەڵیەنامەی خسـتوەتەڕوو لەسـەر
ناچارکردنی ئافرەتی چیەی لەالیەن ژاپۆنەوە بۆ ســـێکس کردن
لەگەڵ سەربازە ژاپۆنیەکاندا ،لە نێوان ەەنیی ەیهانی دووەمدا

http://www.awf.or.jp/e1/korea.html
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کە بە ەۆرێ ـ ژمــارەی ئەو ئــا فرەتــانە نز یکەی ۲۰۰٫۰۰۰
دەبوون.19
بەزۆر راپێ کردن و ناردنی ئافرەتانی تەمەنی خوار  ۱۱ســـاڵ
ەۆر ێ کی ترە لەو پێشــــ ێ لکــار ییــانەی کە دژی ئــا فرەتــان
ئەن امدراوه .کە بە گوێرەی ســـەرچاوەکان ژمارەیان نزیکەی
 ۳۰۰٫۰۰۰دەبوو لەســەرانســەری هەموو کیشــوەری ئاســیا بە
د یاریکراوی ئافرە تانی چیەی و کۆری .هەروەکو مۆزە خانەی
سەربازی بەریتانیا راپۆرتێکی باڵوکردۆتەوە لەبارەی ئەو ئافرەتە
چیەی و مالیزیانەی کە بە کۆیلەکراون لەالیەن ژاپۆن و پاشـــان
راپێ کراون بۆ ســـەربــازگەکــان وەک هۆکــارێ ـ بۆ تێرکردنی
ئارەزووی سەربازەکان.20

19

https://www.theguardian.com/world/2014/apr/28/japan-secondworld-war-brothels-papers-china
http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205208397
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لە ســــاڵی ۱۹۹۳دا پاش ئەوەی کە چە ندین ئافرەتی کۆری
هەســـتان بە بەرزکردنەوەی ســـکااڵ لەســـەر حکومەتی ژاپۆن ،
حکومەتی ژاپۆنیڕ دانی نا بە هەڵەی ســـو پا و پەشـــیینی
دەربڕی لەوەی کە لە ەەنیی ەی هانی دووە مدا ئافرە تانی بۆ
مومارەسەکردنی ەەسی لەگەڵ سەربازەکاندا بەکارهێەـاوە.21
وە ســــایتە هەواڵیە کان هەســـ تان بە باڵوکردنەوەی گرتەیەکی
ڤیدیۆیی وێەەگرێکی متینە پێکراو ســـەبارەت بە " ئافرەتانی
چێژبەخڕ" کە بە زۆر راپێ دەکرێن بۆ تێرکردنی ســەربازەکان
لە ماوەی ەەنیی ەی هانی دووە مدا  ،وە ســــایتی  Mirrorی
بەریتانیڕ گرتە ڤیدیۆیەکی لەو بارەوە باڵوکردەوە. 22

http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html

21

22

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/sex-slaves-usedsoldiers-world-10747035
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-٢رووســیا
کاتێ ســـوپای ڕوســـیا چوویە ناو بەرلیەەوە ســـەربازەکانیان
دە ستدرێژی سێک سیان کردە سەر زیاتر لە ( ۲٫۰۰۰٫۰۰۰دوو
ملیۆن کەس .تەنانەت ئەو دەســـتدرێژییە ســـەدان مەداڵیشـــی
گرتۆتەوە  ،ئەوانەی دەســتدرێژیان دەکرایە ســەر تەمەنیان لە ۸
ســــاڵ بۆ  ۸۰ســــاڵ دەبوو کە زۆرێک یان دەمردن یان خۆ یان
دەکوش  ،سایتی ( The Guardianـی بەریتانیڕ لە ڕاپۆرتێکدا
بە درێژی باس لەم ڕوداوە دەکات. 23

-٣ئەڵینیا
ژمارەیەکی زۆر لە ئافرەتانی ئەڵینی بە کۆیلە کرابوون لە الیەن
ســـوپــای نــازی ئەڵینی بۆتێرکردنی ئــارەزوی ســـەربــازە
https://www.theguardian.com/books/2002/may/01/news.features11
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ئەڵینیەکان  ،یەکێ لەو ئافرەتانە دەڵێ "پێیان وتین کە ئێمە
لە ســەربازگەین و پاریزاوین .خواردن و گۆشــ و خواردنەوەی
باشــیان پێدەداین و مامەڵەیان باشــبوو لەگەڵین بەو مەرەەی
ئێمەش واەباتی خۆمان ەێبەەێ بکەین کە تێرکردنی سەربازە
ئەڵینیەکان بوو ئەوا هیچین لێ بەسەر نەدەهات." 24
هەروەها سوپای ئەڵینیا ئافرەتە روو سیەکانی دەکرد بە کۆیلە
و بەکاری دەهێەان بۆ تێرکردنی ســـەربازەکانی نازی ئەڵینی
هەروەکو چۆن لە راپۆرتێکی دادگای ســەربازیدا هاتووە دەڵێ :
" لە شاری سمولیە س کە شارێکی رو سیە سوپای ئەڵینیا
هەســـتا بە کردنەوەی خانەیەکی ســـێکســـی لە هۆتێلێکدا کە

https://www.thelocal.de/20090228/17711
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چەندین ژن و کچیان تێدا ئەت دەکرد  ،تەنانەت ئافرەتانیان بە
قژیان و دەستیان بەسەر ەادەکاند رادەکێشا.25

 - ٤سڕبـیا
لە کاتی ەەنیی دژی بۆ سەە سوپای سڕبیا هە ستا بە بردنی
چە ندین ک و ژنی موســـوڵین  ،لە دميەنێکی قورس و گرا ندا
ئــافرەتێکی ڕزگــاربوو دەگێڕێتەوە و دەڵێ ـ  " :دوای ئەوەی
بردیانین بۆ هۆتێلێکی تایبەت بە ئەت کردنی ئافرەتان کە من و
چەندین ئافرەتی تری لێبووین هەموو شــتێ ســەوردار کرابوو
لێین .ئەوەی بیەرایەتەوە تەقەی لێدەکرا  ،خواردن و خواردنەوە
25

War crimes against women: prosecution in international war
crimes tribunals by Kelly Dawn Askin, page 72
https://books.google.co.ma/books?id=ThfzGvSvQ2UC&pg=PA72#v=o
nepage&q&f=false
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و گۆشتیان دەدا پێین بەاڵم دوای نانإواردن داوایان لێدەکردین
لەگەڵیان بچین بۆ ژورێ  ،دوو ســەرباز مەیان برد بۆ ســەرەوە
هەردووک یان ســـەرخۆش بوون .هەردوک یان ریشـــێکی زۆر یان
هەبوو و زۆر چ کن و پیس بوون کاتێ کە هەناسەیان دادا بۆنی
م رشوبیان لێدەهات  ،پرسیارم لێکردن ئایا (یا سەمین و میرنز
کە مەاڵەکانم بوون – دەتوانم بیانبیەم ؟ یەکێکیان وەاڵمیدایەوەو وتی":بەڵێ" ،پاشان دەڵێ  ":یەکێکیان داوای لێکردم ەلەکانم
داکەنم و دەســتدرێژیانکردە ســەرم هەردووکیان و بەمشــێوەیە
هەموو رۆژێ بە رۆژ و بە شەو بۆماوەی یەک مانگ بە بەردەوامی
دەستدرێژیاندەکردە سەرم ."26

26

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/bosnia-warcrimes-the-rapes-went-on-day-and-night-robert-fisk-in-mostargathers-detailed-evidence-of-1471656.html
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وە بەپێی ئا ماری وەزارەتی ناوخۆی بۆســـەەش ژ مارەی ئەو
ئافرەتانەی دەســـتدرێژیانکراوەتەســـەر لەوماوەیەدا نزیکەی
 ۵۰٫۰۰۰ئافرەت بووە .
ویالیەتە یەکیرتوەکانی ئەمریکا
ئافرەتانی چێژ بەخڕ ئەوەی لە ســـەرەوە لە باســـی ژاپۆندا
باســـینکرد و ئەو ســـەر بازگانەی کە ژاپۆنیە کان بە کار یان
دەهێەان بۆ تێرکردنی ســـەربازەکان و پاش دەرکردنی ژاپۆن لە
کۆریا ،ســوپای ئەمریکا هەمان ئەو ســەربازگانەی بەکار دەهێەا
بۆ تێرکردنی ئارەزووی ســـەر بازە کانی .ئیە ا لەگەڵ کۆر یای
باشـــوردا رێککەوتن نامەیەک یان مۆرکرد بۆ پارێزراو بوون لە
کۆریای باکوور و لە رێکەوتن نامەکەدا ئاماژە بەوەش کراوە کە
دەبێ ـ ئــافرەتــانی کۆری ســـێکس بکەن لەگەڵ ســـەربــازە
ئەمریکیەکان.27
http://www.nytimes.com/2009/01/08/world/asia/08korea.html?mcubz=1
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ئەم راســـتیە مێژوییانە زۆرن لێرە ناتوانین ئاماژە بە هەموویان
بدەین  ،لیرەدا دەپرســـین چۆن بتوانین ئەم ەۆرە ئەتککاری و
دەســـتدرێژی و بە کۆیلەکردنانەمان بیر بچێتەوە کە رۆژئاوا بە
عەملانی و نەرصانی و مولحیدەوە پێی هەســـتاون  ،ههروهك
لهوالتی خۆماندا بیەیین چۆن ســهربازه ئهمریكیه ان دهســ
درێژی سێك سیان رده سهر ئافرهتانی بێتاوانی مو سوڵینان.
ئهی ئه مه ناو دهنێن چی؟ ئازادی! یاخود چی! ئایا ئهم دوو
روویی یه تا هی؟ بۆچی خهڵك چهواشـــه ده هن ؟ ئایه دوای
ئهم ههمووه دوو روویی یه هی ههلێكیان ماوه ه باوەڕ بكهین
ه ۆیالیهتی لە ڕۆژئــاوا و واڵتانی بەناو دیموکراسی و و بەناو
مافی مرۆڤ قهدهغه راوه و یــــــــا ساغە ؟ یــــــــاخود تەنها
چەواشەکاریەکە و هیچی تر ؟
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بۆچی بۆتان ههیه ه لهگهڵ هنیزهك ەووت بن ،بهاڵم
ڕێیا نادهن ه ئێمه بۆ خۆمان ڕابوێرین؟
خەڵکانێ دەڵێن بۆچی بۆمان نییە لەگەڵ ئافرەتێ ڕابوێرین،
بەاڵم ئ ێوە بۆتــان هەیە کە لەگەڵ کە ن یزەک ڕا بو ێرن بە بێ
مــارەکردنیــان ،دەیــانەوێ بەزۆر رێیــایەک بــدۆزنەوە بۆ بەتــاڵ
کردنەوەی هەس و نەستی خۆیان بەشێوەیەکی نادروس  ،وە
تۆمەت بارکردنی ئیســـالم بە کاری ناڕەوا بەرامبەر بە کۆیلە،
تاوەکو خۆیان بەدڵی خۆیان رابوێرن ،لێرەدا وەاڵمی ئەم بابەتە
دەدەیەەوە.
هەروەک لە پێشـــ دا باســـین کرد کە بەهی شـــێوەک هی
بەڵیەیەک کە فەرمان بە کۆیلە کردنی مرۆڤ و ڕابواردن لەگەڵیدا
بکات بوونی نییە ،بەڵکو بە پێچەوانەوە ئیســـالم دژی بە کۆیلە
کردنە ،بەاڵم تەنها لەیەک رێیا نەبێ کە مرۆڤ دەکرێ بەکۆیلە
ئەمەش بەم شێوەیە ،کاتێ دوو دەوڵەت بەرامبەر یەک دەەەنین
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و یەکێکیان موســـوڵین و یەکێکیان بێباوەڕ ،کاتێ بێباورەکە
هە ڵدەســـت ێ موســـوڵین دەگرێ و دە یان کات بە کۆیلە،
موســـوڵینــان یڕ دەتوانن لەم کــاتە وەکو بەر پەرچەکردار
(رد فعل ئەو بێباوەڕانەی لە شەڕەداکە دیل ئەکرێن بکەنە کۆیلە
 .لەم کاتە دا پیاوەکان پێیان دەوترێ (عبد بە ئافرەتەکانیڕ
دەوترێ (مل الیمین یاخود (ەاریة یاخود (ال واری یاخود
 ،هەروەک لە (املوســـو عة الفقە الکوت یة هاتووە ( :الســـبال و
االرسی ( ،ال سبال یاخود (ال سباْت یاخود (اهسیر بریتی یە
ع
لەوەی کە خەڵ ـ بیری و بیکەی بە کۆیلە و کەنیزەک  ،بۆیە
شەرد زانانی ئی سالم و شەی (ال سبال بەکار دێەن بۆ ئەوانەی
کە موســـوڵینان دەســـتیان بەســـەردا زاڵدەبن (لە ئافرەتانی
شەڕکەرکەر و وە مەدااڵنیان .
(اهرس یڕ بەرامبەر بە وو شەی (ال سبایا یە  ،کە (اهرس بریتی
یە لەو پیاوە شەڕکەرانەی کە موسوڵینان دوای شەڕ زاڵ دەبن
بەسەریانەوە.
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حلَ ٌة عمتَ َق ِّد َم ٌة َع َىل اال س قَاق
رس َوال سب عال َمر َ
َواه ع

ال ع ملَةَ .وقَد

يَت َب عع َها اســـ ق ٌ
مين
َاق أَو الَ يَت َب عع َها ،ذ قَد يعن َ
خ عذ ال عم َحار عب ،م عم ع َ
َعلَ،ه ،أَو يعف َدى ،أَو يعقتَل َوالَ يعســ َ َق .28واتە( :االرس و الســبی :
هەنیاوێکن پێڕ ئەوەی کە بکرێن بەکۆیلە و کەنیزەک بەگشتیدا
 ،هەندێ ەار االرس و الســـبی دەکرێن بە کۆیلە وە هەندێ ەار
ناکرێن  ،هەندێ ەار شـەڕکەر دەگری  ،بەاڵم بۆت هەیە ئازادی
بکەی ـ بەمەەت یــاخود ئــازادی بکەی بە بەرامبەر یــاخود
دەیکوژی یاخود دەیکەی بە کۆیلە و کەنیزەک .

28

االرسی  :ئەم پیاوە شەڕکەرانەن کە بەدیل دەگیرێن دوای شەڕ.

السبی  :ئەو ئافرەت و مەداڵە شەڕکەرانەن کە دوای شەر دەگیرێن.
اســـ قاق  :لهزمانهوانیدا واته کردن به کۆیله و خسرررررررتنه ناوی وە کۆیله بهوە دەناسررررررره دەکر که
ئادەمیزاد یهکەک ببەت بهخاوەنی وە دەناسهی فقهی لهمه دەرناچێ
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کەواتە دەتوانین بەشـــێوەیەکی ڕوون

پێەــاســـەی کۆیلە و

کەنیزەک بکەین بەپێی ئەم پێەاســەی کە لە (املوســوعە الفقیە
الکویتیة دا هاتووە و دەتوانین ب ێین .
کۆیلە :لە ئیسالمدا هەردوو رەگەز دەگرێتەوە واتا (پیاو و ئافرەت
کە ئەم کەسانەن کە بەژدارن لە شەڕ بەرامبەر موسوڵین و دژی
مو سوڵینان شەڕ دەکەن  ،کاتێ کە مو سوڵینان بە سەر ئەم
شـــەڕە ســـەر دەکەون شـــەڕەکە یەکالیی دەبێتەوە بەســـوودی
موســــو ڵینــان ،ئەوانەی کە گ یراوان بەدیــل  ،پێشـــەوای
مو سوڵینان ئەگەر وی ستی دەیان کات بە کۆیلە ،لەم کاتەش دا
بە ئافرەتەکان دەڵێن (الســـبایا یاخود (رسائر یاخود (ەاریة
وە بە پ یاوە کانیڕ دەلێن ( الع بد  ،یاخود ئەم مرۆ ڤانەن کە
لەبازاری کرین و فرۆشتەی مرۆڤ دەیان کڕی .
عبد :ئەو پیاوانەن کە لەشەڕدا دەگیرێن و پێشەوای موسوڵینان
لەو چوار هەڵبژاردنەی پێشـــەوە کەبــاســـین کرد یەکێکیــان
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هەڵدەبژێ ئەوەیڕ کردن بەکۆیلە یاخود ئەوانەن کە لەبازاری
کۆیلەکان دەیان کڕی .
الســـ با یا  :ئەو ئافرە تانەن کە لەشـــەڕدا گیراون پێشـــەوای
م سوملانانیڕ یەکێ لەو  ٤هەڵبژاردنەی کەلەبەر دە ستیدایە
هەڵیبژاردوە  ،بە الســـبــایــا لە زمــانی کوردی ـدا پێی دەلێین
کەنیزەک ،وە ەووت بوون لەگەڵیان دا درو ستە و رێیا پێدراوە بە
مەرە ێ لە ئەهلی کی تاب بێ وا تا دەبێ (یهودی بێ یاخود
نەرصانی ەیە لەمانە و ئەوانەی تر بەهی شێوەیەک درو س
نییە ەووت بوون لەگەڵیاندا  ،وە کۆدەنیی زانایانیڕ لەســـەر
ئەوەیە کە ەووت بوون لەگەڵ ەیە لە ئەهلی کیتاب کە (یهودی
و نەرصانی دەگرێتەوە دروس نیە .

51



گروپی زاکیر

کۆیالیەتی لە ئیسالمدا

باسێ لە (مل الیمین و کەنیزەک و
روونکردنەوەی زیاتر

پێەاســەی مل الیمین :هەروەک لە "املوســوعة الفقهیة الكويتیة "

هاتووە(مل الیمین اعم من التس ـری ،النە قد یطح مبلك الیمین
بدون تس ـری ،اما الس ـریة فال بد ان تكون معدة للوطْت  ،واتە :
(مل الیمین ووشەیەکی گشتییرتــــــرە لە "الترسی" -ئەوانەی
لە شەر دەگیرێن  ، -چونکە دەکرێ مل الیمن هەبێ بەاڵم بەبێ
ئەوەی لەشـــەر گیرابێ  ،بەاڵم ئەمەی لەشـــەر دەگیرێ دەبێ
ئامادەبێ بۆ ەووت بوون
واتای زمانەوانیڕ دەربارەی مل الیمین  :م ل  :واتە خاوەن ،
الیمین  :واتە ســـوێەد  ،واتە  :خاوەنی ئافرەتە ســـوێەد لەســـەر
خواردووەکان  ،وە لەقورئانی پیرۆز لە ۱٤شــوێن ووشــەی (مل
الیمین هاتووە.
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ملی ـ الیمین بەبێ مــارە کردن دەتوانی لەگەڵی ەووت بی ـ
هەروەک کە ەوت بوون لەگەڵیان دروســـتە ،ئەو ئافرەتانەی کە
لەشـــەر دەگیرێن و دەکرێن بە کەنیزەک ،ەووت بوون بەبێ
مارەیی درو ستە لەگەڵیان  ،ئێ ستا خەڵکانێ دەڵێن چۆن دەبێ
بەبێ مارەیی لەگەڵ ئافرەتێ ەووت بی ئەمە زوڵم نییە ئەی؟
ســـەرەتــا دەبێ بزانین کە مــارەیی و مــارە کردن لە ئیلحــاد و
بێ باوەڕی هەر بوونی نییە و بەچەیەی نییە ،بەڵکو لەگەڵ هەر
کەســـێ

بیانەوێ بەبێ مارەیی لەگەڵی ڕادەبوێرن  ،بیرە هەر

ئەم بێبــاوەڕانەن کە گــاڵتە بەمــارە کردن دەکەن و دەڵێن ئەمە
دابونەریەتی عەرەبە و مارە کردن پێوی س ناکات کاتێ بتەوێ
ەووت بی لەگەڵ ئافرەتێ  ،بۆیە ئەم بابەتە نابێتە گومان بەڵکو
ئەمە هەزڵی و دژیەکی بێ باوەڕانە چونکە هەروەک وو متان ئەم
بێباوەڕانە هەر لە بەەرەت دا باوەڕیان بە مارەکردنی ئافرەت نییە
 ،بەڵکو بەپێی بیروڕای بێ باوەڕی ،مرۆڤ هەر کات ێ کە لەگەڵ
هەر کەســـ ێ لە ڕەگەزی بەرامبەر ڕای بوارد بۆماوەیەک ئەوە
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دەتوانی ئەم کەســـە وازی لێبێە و بچێ هەســـ و نەســـتی
خۆی لەالی ئافرەتێکی تر پڕبکاتەوە و مارەکردنیشی ناوێ.
ئەگەر ســەیری ناو کۆمەڵیای ئەوروپی بکەین دەبیەین کە چۆن
چۆنی بۆ پڕکردنەوەی هە ستی سێک سی خۆیان ڕۆژانە و سات
بەدوای ســــات کڕین و فرۆشـــنت بە ئافرەت دەکەن  ،وە ئەم
بڕیارەی کە هەڵســاون بە قەدەغەکردنی کۆیلە وەک پێشــ یڕ
وومتان تەنها مەرەکەبی ســەر پەڕەکانە و بەهی شــێوەک وانییە
لە را ستی دا ،وە ئەوە نزیکەی سەدەیەکی تەواوە ئی سالم حوکم
ناکا لەسەر زەوی کەچی تاکو ئێستاش بەهەزاران ئافرەت کڕین
و فرۆشـــتەیان پێدەکرێ  ،ئی تاکەی بێباوەڕان دەیانەوێ هەر
بە زۆر ب ێن مو سوڵینان بوونەتە هۆی درو س بوونی کۆیلە و
کەنیزەک  ،کەچی ئەمە کار و کردووەی باوکە گەورەی خۆیانە کە
هەموو کات خۆیان بە ئەوروپاوە هەڵدەواسن و بەسەر ئەوروپادا
هە ڵدەدەن ببیەن چۆن لەوەاڵتی مافی مرۆڤ و بە ناو ئازادی
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بەهەزاران ئــافــرەت کــراونەتە کەنــیــزەک  ،فەرمــوون لەگەڵ
دەرخستەی رووی راستی وواڵتە ئەوروپیەکان.
فرۆشـــتەی هەزاران ئافرەت لە بەناو بەهەشـــتی بێباوەڕان کە
ئەل ێن ئەوروپــا هەموو دادگەریەکی تیــایە و مرۆڤ لەوپەڕی
ڕێزدایه لەئەوروپا ،لێرەدا بەکورتی باس لەو بازرگانیه دەکهین به
ەهســـتهی ئافره تانەوە دهکرێ  ،یان ئهو مامه ڵه یه خراپە که
وهکو مێیهڵه ئاژهڵ یان خراپ یڕ که تهنانهت به دار و بهردیڕ
ناکرێ بە ەەستەی ئافرەت دەکرێ لە ئەوروپا .
لێکۆڵیەهوهی دهزگا لێکۆڵهرهوهکان ئاماژه بهوه دهکهن که سااڵنه
نزیکهی دوو ملیۆن مرۆڤ کڕین و فرۆشـــتەیان پێ دهکرێ که
زۆری ەه یان ئافرهت و م ەداڵن ،بههۆی زۆر ڕهواەی ئاســــان
فرۆشـــتە یان  ،وه کەمی تێچوو یان که نرخ یان له  ٢٠٠٠بۆ
 ١٠٠٠٠دۆالر دهب ێ  .به بهرچاوی گشــــ ڕێکإراو و داد گا
ەیهانیهکان.

55



گروپی زاکیر

کۆیالیەتی لە ئیسالمدا

هەروەک ڕێکإراوی " کاری نێودهوڵهتی" دهڵ ێ  :له ەی هانی
ئــهمڕۆی ئێمــهدا نزیکــهی  ٣١٢ملیۆن کــهس بــهەۆرێ ـ لــه
ەۆرهکانی کۆیالیهتی ژیان دهکهن.
هــهروههــا نوێ ین لێکۆڵیەــهوه کــه لــه زانکۆی (ئۆکســـفۆردی
بهریتانی کراوه به سهرپهرشتی ههریهکه له لێکۆڵهران "ه،رنى
مونتیمريى" و "ســـادى ســـاس روبو " و "روز ئانفانز" که
ت یایدا دهڵێن :بازرگانی کردن به مرۆڤه کان له دوای بازرگانی
چهک و مادده هۆشـــبهره کان به ســـێیهم چاالک ین بازرگانی
دادهنرێ له ەیهاندا ،بیره له ههموویان زیاتر گه شه دهکات ،وه
 ٩٨٪ی قور بان یانی ئهم بازر گانی یه بریتین له ئافره تان و
مەدااڵن ،وه قازان ی ســـااڵنهی ئهوکاره به نزیکهی  ٢٨ملیار
دۆالر مهزهنده دهکرێ .
لێکۆڵیەهوهیهکی تری ڕێکإراوی ( European external policy
 adviserکە ڕێکإراوێکی ڕاوێژکارییه له یهکێتی ئهوروپا ئاماژه
بهوه دهکات که داهاتی بازرگانیکهران به ەه ستهی مرۆڤ تهنها
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له ناوچهی ( قهڕنی ئهفرقی داهاتیان به  ٦٠٠ملیۆن دۆالری
ئهمریکی دهخهم ێرنێ .
له ســـاڵی  ١٩٩٧لێکۆڵهری ڕۆژئاوایی ( ريس دى ســـتوپ له
لێکۆڵی ەهوه که یدا له بارهی ئافره تانی ڕۆژ ئاوایی ،ئهو ژ یا نه
تو ندوتیژ یه دهردە خات که ئافره تانی ڕۆژئاوایی تێ یدا گوزهر
دهکهن ،که یهکپارچه له گهڕهالوژهیی ەەســـی و ســـوکایهتییه
بهەهستهی ئهو ئافرهته ستهم لێکراوانه.
لێکۆڵی ەهوه که ئهوهش دهردە خات که ژمارهی ئەو کەســــانەی
دەســـتدرێژیان کراوەتە ســـەر له ئیســـپانیا ده گاته نزیکهی
 ٥٠٠,٠٠٠ئافرهت …
بهاڵم له دانییرک ئهو ســـوکایهتی و بێ ڕێزییه به "بهههشـــتی
ڕووکهشی ئافرهتان" و له سویسڕاش به "بهههشتی کچه الوانی
مهلهاکان" ناوزهند دهکرێ  .له ههموو ئهوانهش ئابڕوو بهرانەتر
و قێزهون  ،ئهو ههواڵه یه که که ناڵی  CNNی ئهمریکی باڵوی
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کردۆ تهوه که باس له ڕاپۆرتێکی ههواڵی ده کات که لهال یهن
تیمێکی لێکۆڵهری زانکۆی ( John Hopkins Marylandله واڵته
یهکیرتووه کانی ئهمری کا ت یا یدا دڵە یایی ئەوە دە کا تهوه که
ســــااڵنــه  ٢ملیۆن ئــافرهت و مەــداڵ کڕین و فرۆشـــتەیــان
پێوهدهکر ێ  ،وه  ١٢٠ههزار ئافرهت له ئهورو پای ڕۆژههاڵت -
ڕوســـیا و واڵته ههژارنشـــیەه کانی تر -دهبردرێن بۆ ئهوروپای
ڕۆژئاوا بهمهبهستی لهشفرۆشی پێکردن و بازرگانی پێکردنیان.
وه زیاتر له  ١٥ههزار ئافرهت دهنێردرێەه واڵته یهکیرتووه کانی
ئهمریکا -زۆرتریەیان بۆ مهکســی  -بهدوایشــیاندا چهندانی تر
لهواڵتانی ڕۆژههاڵتی ئا سیا بۆ ئهمریکا به بڕی  ١٦ههزار دۆالر،
که گشتیان بۆکاری بهدڕهوشتی و نا مرۆڤی بهکاردههێرنێن!!.
ســـەرەرای ئەوەش بهکارهێەانی ەهســـتهی ئافرهتان بۆ وێەه و
منایشـــی ناماقوڵ ،بۆته کایهیهکی زۆر باش و چاک بهدهســـ
که سانی بازرگانیکاری ڕۆژئاوایی و ئهمریکی ،بهەۆرێ تهنها له
ئهمری کا ســــااڵ نه بڕی  ١٢مل یار دۆالر بهم کاره بهدهســــ
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دههێرن ێ  ،له ئوســـتوڕال یا و بهری تان یا ئافره تان به ڕووتی
ســــه یاره دهشـــۆن وەک کااڵیەک بۆ برەودان بە بازر گانی و
ڕاکێشـــانی ســـەرن ی خەڵکی  ،وە نزیکهی  ٥٠ههزار ئافرهت و
مەداڵ سااڵنه بۆ ئهمریکا دهبردرێن و به زۆر کاری لهشفرۆشیان
پێ دهکرێ .

ئایا کاره ساتی لهمهش گهورهتر ههیه ؟ بهڵێ خوشکه گهورهکهم،
له مهش خراپ هه یه  ،ئایا ئێوه لهو باوهڕهدان ئهو ئافره تانەی
کڕین و فرۆشـــتە یان پێ دهکر ێ  ،ههر یه که یان بارکۆدێک یان
لهســـهر دادهنرێ تاوهکو ئاســـان بێ مامهڵهکردن پێ یانهوه
وهکو ههر کااڵیهکی تر!.؟
بهڵێ ،ڕۆژنامهی ( independentله ڕاپۆرتێکی دا که له ٣٠ی
ســـێپ تهم بهری  ٢٠١٤دا لهژێر ناوی ( Human traffickers
 branded like cattleباڵویکردۆتەوە تهئکید لهوه ده کات که
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قوربانیانی بازرگانی به کۆیلهکردن ســـتهمێکی تریشـــیان لێ
ده کرێ ـ ئــهو یڕ ئــهوهیــه کــه بۆکــاری لــهشـــ فرۆشـــ یڕ
به کاردههێرنێن ،بهبڕ ێ پاره که بە نزی کهی  ٢٠٠بۆ  ٦ههزار
ەونهیهی ئیســتهرلیەی دهفرۆرشێن .ئهوهش دهخاته ڕوو که بۆ
دڵەیابوون له خاوهندارییهتی ئافرهته داماو و ســـتهملێکراوهکه،
ههریه که یان مۆری بریکاری ەهســـتهییان لێ دهدرێ  ،پێڕ
ئهوهی به چهند ههزار دۆالرێ بفرۆرشێن…
ئێســـتا ئهی ئافرهتانی ســـتهملێکرا و ههڵإهڵهتێرناو لهالیهن
ەی هانی مادده پهرســــ  ،ئا یا ههر بهردهوام دهبن لهســــهر
باوهڕکردن بهو ەیهانهی که ئێوە وهکو مادده و ئامرازێکی زۆر
کهم لهئاژهڵ دهبیەێ ؟!
خۆ ئهگهر ب ێم وهکو مێیهله ئاژهڵێ ســهیرت دهکهن و مامهڵهت
لهگهڵدا دهکهن ڕهنیه زێدهڕهویم نهکردبێ!!…29
29

https://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf
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 بەگوێرەی پێ یهی فهرمی حكو مهتی ویال یهتی نیوەرســـی ملیۆن ئافرهت لهئهمهریكا دووچاری دهس4 ئهمهریكی سااڵنه
.30درێژی ەهستهیی دهبن لهالیهن هاوسهر یان هاوڕێکانیەوه
ی٢٢٫١%  بە پ ێی ڕا پۆرتەکــا نی وەزارە تی دادی ئە مر ی کیئافرهتان لهئهمهریكا دووچاری دهستدرێژی ەهستهیی دهبەەوە
31

. لهالیهن هاوسهر یان هاوڕێکانیان(ئێستا یان پێشوتر

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—
declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf
https://www.rt.com/news/160460-un-slavery-billions-profits/
http://www.nbcnews.com/id/58322628/ns/world_newssouth_and_central_asia/t/do-more-rescue-women-trafficked-goacharity-tells-india-government
http://www.bbc.com/news/world-33592634
http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/10815.pdf
http://www.equalitynow.org/node/1010
http://www.f-4-c.org/slavery/facts.asp
http://www.f-4-c.org/statistics/
http://news.trust.org//item/20141117125917-u4ilh/
30
31

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7960871
http://www.ncjrs.gov/txtfiles1/nij/181867.txt
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 فەرمانیەی ئاماری ئەمریکا ئەوە دەخاتە ڕوو کە له ئه مهریكا 10ملیۆن خێزان ههیه تهنها دایك بژێوی ژیانیان دابین ده ات
(به بێ بوونی باوك . 32
 بە گوێرەی ڕاپۆرتە کانی ناوه ندهحكوم یه انی ئه مهری كا بۆۆن ۆڵ ردنی نهخۆشـــیه ان  ،ســـااڵنە له ئهمهریكا تهنها بە
لەبار بردنی ئەو مەدااڵنەی کە بەهۆی کاری لەشـــفرۆشـــی و
ڕێیەی نــاشـــەرعیەوە پەیــدا دەبن نزیکی یەک ملیۆن مەــداڵ
ده وژرێن ، 33هاوکات زیاتر لە  ٦٥ملیۆن کە سیڕ بەهۆی کاری
لەشـــفرۆشـــی و داوێەپیســـیەوە توشـــی ئایدز و نەخۆشـــیە
سێکسیەکانی تر بوون کە چارەسەریان نیە. 34

https://www.census.gov/hhes/families/files/p20-561.pdf

32

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5511a1.htm

33

http://www.cdc.gov/STD/Trends2000/Trends2000.pdf

34
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 هەر بە گو ێرەی ڕا پۆرتەکــا نی وەزارە تی دادی ئە مر ی کیلهئهمهریكا سااڵنه  ٦٨٣ههزار ئافرهت ده س درێژی سێك سی
ده رێەـهســــهر ،واتە بـهتێكڕای  ١٨٧١ئــافرەت لە ڕۆژێکــدا و
بهتێكڕای  ٧٨ئافرهت له اتژمێرێكدا ،واتا بهتێكڕا  ١حاڵەت و
نیوی دەســتدرێژی ســێکســی لە خولەکێکدا .ســهڕهرای ئهوهی
تهنها %١٦ی ئهو حاڵهتانه سكااڵیان لهسهر تۆمار ده رێ !!.35
 لهراپۆرتێكی تری ناوه نده حكومیه انی ئه مهریكا بۆ ۆن ۆڵردنی نهخۆشــیه ان :تێكڕای ژمارهی ئهو ئافرهتانهی هپیاوی
ئهمهریكی ســـێكســـیان لهگهڵ ئهن ام دهدهن بریتیه له حهوت

35

http://www.cdc.gov/nchs/data/ad/ad384.pdf
https://www.ncjrs.gov/ovc_archives/reports/help_series/pdftxt/sexu
alassaultvictimization.pdf
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ئافرهت ،وە %٢٩ی ئهو پ یاوا نه پهیوه ندی ســـێكســـی یان
بهستووه لهگهڵ زیاتر له  ١٥ئافرهت لهژیانیاندا.36
 بە گوێرەی توێژیەەوەیەک کە لەسەر  ١٤واڵتی ەیاواز ئەن امدراوە و کەناڵی بی بی ســـی باڵوی کردۆتەوە ئەوە دەردەکەوێ
کە  %٤٢ :ی بهریتانیه ان دانیان ناوه بەوەی کە پهیوه ندیان
له گهڵ ز یاتر لە کەســـ ێ هەبووە  ،له هه مان ا تدا نیوهی
ئه مهریكیه ان پهیوه ندی نا شـــهرعی ئهن ام دهدهن (له گهڵ
هســانی ەیهلههاوســهرانیان  .ڕێژه ەش لهئیتاڵیا  %٣٨بوو و
له فهڕهنساش .37 %٣٦
 راپۆرتی (ســـهقفی شـــوشـــهیی وهزارهتی اری ئهمهریكیڕەەخ لەوە دەکاتەوە ه ههندێك له ئافرهتانی ڕۆژئاوا به رێی
زۆر هم و لهشـــوێەی زۆر خراپ ارده ەن .تهنانهت لهگهڵ ئهو
http://www.cdc.gov/nchs/data/ad/ad384.pdf

36

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/177333.stm

37
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فشـــارانهی ه حكومهت دهیانكات بۆ چا ســـازی ردنی ار و
پیشـــهی ئافره تان %٩٧(،ی پۆســـ ته بااڵ ان له گهورهترین
ۆمپانیا ان بۆ پیاوانه.38
 له ڕاپۆرتێكی تری وهزارهتی اری ئهمهریكی  %٨٩:ارگوزارانو رێكارانی پا كهرهوه ئافرهتانن  %٩٧پۆسته انی سكرتاریهت
بــهدهســــ ئــافرهتــانــهوه %٩٣ ،فــهرمــانبــهرانی پێشـــوازی
لهئافرهتانن %٧٤ ،ئاوگێڕی چێشتإانه ان لهئافرهتانن.39

 هەریەکە لە ئاژانســـی ڕۆیتەرز و کە ناڵی بی بی ســـی لەراپۆرتەکــانیــادا ئــامــاژە بەوە دەکەن کە زۆربەی شـــوێەکــاری

http://www.dol.gov/…/prog…/history/reich/reports/ceiling.pdf

38

http://www.dol.gov/wb/factsheets/20lead2007.htm

39
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شـــۆردنی ئۆتۆمبێلەکان لە ئوســـتورالیا و بهریتانیا کارمەندی
ئافرەتی ڕوت دادەنێن بۆ ئەوەی سەرن ی خەڵکی ڕابکێشن. 40
 قۆستەهوهی ەهستهی ئافرهتان به چهندین وێەهی ڕووتپیشهسازییه ی گهورهیه لهڕۆژئاوا :سااڵنە فهراههمهێەی ١٢
ملیار دۆالرە تهنها لهئهمهریكا.41
 نیویۆرک تایمزی ئەمریکی ئا ماژە بەوەدە کات کە ســــااڵنەنزی كهی  ٥٠ههزار ئافرهت و م ەداڵی

به قا چاخ دەبرێەە

ویالیهتهیه یرتوه انی ئهمهریكا و بەزۆرە ملێ به ۆیلهده رێن
و بۆ ئهن امدانی داوێن پیسی بەکاردەهێرنێن. 42

40

http://www.reuters.com/article/us-australia-carwash-nudeidUSSYD8075020070517
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/leicestershire/4889570.stm
41

http://www.dailynews.com/article/zz/20070605/NEWS/706059881
http://www.state.gov/documents/organization/10815.pdf
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 توێژیەەوەیەکی وەزارەتی بەرگری ئەمری کا ئا ماژە بەوەدە کاتکە  %٧٨ئافرهتانی هێزهچه داره ان تووشـــی دهســـ درێژی
سێكسی بوونەتەوە لهالیهن فهرمانبهره سهربازیه ان.43
 بە پێی ســـەرژمێرییەکی وهزارهتی پەروەردەی ئه مهریكی ٤,٥ملیۆن قو تابی دهســــ درێژی ســـێكســـ یان کراوەتە ســــهر
لهخویەدنیا ئهمهریكیه ان 44و بە منونەش  %١٣ی خوێەدکارە
کچەکان لە قوتابإانەی (ئۆهایۆ و  %٢٦یڕ لە قوتابإانەی
(فرەیزەر دوگیانن

45

 پەیینیــای نیشـــتیینی تە نـدروســـتی ســـەر بەوەزارەتیتەندروســتی ئــــــەمریکا ئەوەی خســتوەتە ڕوو کە لهئهمهریكا
http://www.rehab.research.va.gov/jour/08/45/3/pdf/Street.pdf

43
44

http://www2.ed.gov/rschstat/research/pubs/misconductreview/index.html

45

http://abcnews.go.com/GMA/AmericanFamily/story?id=1834191&page=1

http://usnews.nbcnews.com/_news/2011/01/14/5841767-90pregnancies-at-one-high-school?lite
67



گروپی زاکیر

کۆیالیەتی لە ئیسالمدا

 %٧٠ی پــهرســــتــاره ــان و لە تــایــوانــیــڕ  %٥٧یــان لە
نەخۆشــإانەکاندا لەالیەن هاو اره انیانەوە دووچاری دهس ـ
درێژی سێكسی دهبەهوه. 46
– بە گوێرەی ڕاپۆرتەکانی وەزارەتی تەندروســـتی ئەمریکا  ،لە
نەتەوەیەکیرتوەکانی ئـــەمریکا بەرزترین ڕێژەی دووگیان بوونی
ھەرزەکار و تازە پێیەی شتوو هەیە بە شێوەیەک کە سااڵنە ٨٠٠
هەزار ک بە ڕێیەی ناشــەرعی دوگیان دەبن  ،هاوکات تێچووی
دووگیانبوونی تازەپێیەیشتوان سااڵنە دەگاتە نزیکەی ( ٧ملیار
دۆالر.47

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8006699

46

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17102278

http://aspe.hhs.gov/HSP/get-organized99/ch15.pdf
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– ڕۆژنامەی دەیلی مەیلی بەریتانی ئاماژەی بەوەکردووە کە لە
بەریتــانیــا  ٩٠%لە فەرمــانبەران ڕووبەڕووی دەســـتــدرێژی
ســـێکســـی دەبەەوە ،کە  ١٠%ی ئەم دەســـتدرێژیانە لەپێەاو
پێدانی کار یان زیادکردنی موچەیە. 48

48

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1302016/90-womensexually-harassed-workplace.html
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چارەسەر چییه الی ئەوان ؟
بێیومان ههموو کەسێکی ژیر و تییەشتوو ئهمه به کوشەدهترین
نهخۆشـــی و ترســـەاک ین کارهســـات دهزانێ ،وه ههوڵدهدات
چارهســـهری ڕیشـــهیی بۆ بدۆزێتهوە ئێســـتا با ســـهیرکهین و
بزانین بهنیازن چۆن چارهسەری ئهم کارهساته بکەن:
– بە گو ێرەی ن یو یۆرک تــا ی مزی ئە مر ی کی زیــاد کرد نی
قوتابإانەی ناتێکەاڵو تەنھا بۆ یەک ڕەگەز لە ئـەمریکا بەیەکێ
لە چارە سەرەکان دانراوە ،کارگێڕی سەرۆکایەتی ئـــــەمریکاش
رێیای خۆشــکردووە و ئــــــاســانکاری زۆردەکات بۆ کردنەوەی
قوتاب إانەی حکومی تاک ڕەگەز ،وا تا کوڕ و ک تێکەاڵو نەبن.
هەرئەمەش وایکرد کە ژمارەی قوتابإانەکان لەماوەی ســـاالنی
 ٢٠٠٦ – ١٩٩٥لە  ٣دانەوە بۆ  ٢٤١قوتـابإــانەی نـاتێکەاڵو
بەرزببەەوە. 49
…http://www.nytimes.com/2006/10/25/education/25gender.html
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 تەلەگرافی بەریتانیڕ ئاماژە بە ەیاکردنەوەی شوێەی پیاوانو ئافرەتان لە ناو شەمەندەفەردا دەدات لە یابان و بەڕازیل و
هیەد و چەند واڵتێکی تر بە مەبەستی کەمکردنەوەی ڕێژەی
دەستدرێـژی سێکسی.50
– سی ئێن ئێن دانانی فارگۆنی(پاس تایبەت بە ئافرەتان لە
پایتەختی مەکسی بە ھۆی دەستدرێژی سێکسیەوە دەخاتە
ڕوو. 51
– کەناڵی بی بی سی و ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمزی ئەمریکی لە
راپۆرتێکدا ئاماژە بەوە دەکەن کە پاش سکااڵکردنی چەند
کچێکی تەمەن  ١٠ساڵ کە دەستدرێژی سێکسیان کرابوویە

50

http://www.telegraph.co.uk/women/womenslife/11824962/Women-only-trains-and-transport-How-they-workaround-the-world.html
51

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/02/13/mexico.buses/inde
x.html?eref=rss_latest
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سەر بڕیاردرا بە دیاریکردنی فارگۆنی(پاس ی ەیا بۆ ئـافرەتان
لە پایتەختی ھیەدستان. 52

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8290377.stm

52

http://www.nytimes.com/2009/09/16/world/asia/16ladies.html
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بەمەداڵ و هاوڕەگەزبازیڕ تێرناخۆن  ،ئاژەڵەکانیڕ
لەدەستیان ناحــەوێەەوە !
بەپێی هەواڵێکی ڕۆژنامەی ئی ەدیپێ ەدێ ە ( Independentی
بهریتانی :زیاتر لە دە هەزار کەس لە سویرسا ئارەزووی سێکس
کردن دەکەن لەگەڵ گیــانــداران  ،وە مــامەڵەی خراپ لەگەڵ
گــــــــیانداران و دەس درێژی کردن بۆسەریــــان لە سویــــرسا
گەیشــتوەتە بەرزترین ئاســ و ژمارەی پێوانەیی تۆمارکردووه،
نییەرانی ڕێکإراوە کانیڕ ڕوو لە ز یادبوونن ،بە تایبەتی لەمەڕ
هێرشی ەەسی بۆسەر ئەسپ .بۆ وێەه دامەزراوەی ( im Tier
 Rechtبۆداکۆکی لە مافی ئاژەاڵن ئاشـــکرای کرد کەمامەڵەی
خراپ لەگەڵ گیانداران بەەۆرێ بەرزبوەتەوە کە تەنیا لەســاڵی
 ٢٠١٤نزیکەی  ١٧٠٩حــاڵەتی دەســـتــدرێژی ســـێکســـی
تۆمارکراوە ،ئەمە لەکاتێکدا ســـااڵنی پێشـــوتر  ١٥٤٢حاڵەت
دەبیرنا.
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Tier ( “ئەندرێس ڕۆتیین” شارەزای ڕێیە پێدراوی دامەزراوەی
،(تێوەگالنی تایبەت هەیە لە کەی سی ئە سپ:  دەڵێim Recht
105 هەربۆیە ڕێژەکە بەرزترە لە ئە سپ بەراورد بە گیاندارانی تر
لەوحــاڵەتــانە بەشـــێوەیەکی دڕنــدانەتر ڕووبەڕوی ئەســــپ
.53 بووەتەوە

53

http://www.independent.co.uk/news/world/fears-over-rise-inhorse-sex-abuse-in-switzerland-a6751841.html
http://www.tierimrecht.org/de/news/2015/11/Auswertung_Tierschutzstraf
praxis_2014.php
http://www.tierimrecht.org/de/news/2015/12/International_Press_Twists_
TIR_Media_Release.php
http://www.tierimrecht.org/en/PDF/Zoophilia_an_Unrecognized_Problem_i
n_Animal_Welfare_Legislation.pdf
http://www.tierimrecht.org/en/PDF/Zoophilia_an_Unrecognized_Problem_i
n_Animal_Welfare_Legislation.pdf
http://www.thelocal.ch/20151127/zoophile-attacks-on-horses-decried-bylegal-group
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لەکۆتایی دا ەێی خۆیەتی بپرسین:
ئایا بۆ گهیشـــنت به ڕاســـتییهکان دهبێ باوەڕ بکهین به قســـه
بریق و باقهکانی بانیإوازانی عهملانییهت یان ســهرچاوهکانی
خۆیان؟ ئهی دهبێ هۆکاری ئهم دهســـتدرێژییه چی بێ ؟ تۆ
ب ێی پابه ندبوون بهدیەی پهروهردگار بهم حاڵهی گه یاندبێنت؟
گاڵتەکردنی ئهوان بە خواو پێبەمبەر و شەرد و ڕەوشتی ئێمهی
موســـوڵین لــهکــام قوتووی عــهتــار ەێی دهبێتــهوه؟؟ ئــایــا
عه ملانییه کان ئهوه یان دهوێ لهواڵتانی موســـوڵینان؟ ئەی
ئـــــایا کۆمەڵیای موسـ ینان داخراون؟ یاخود پاک و ڕەوشـ
بەرزن؟ ئ ـایا دەبێ موس ین چاو لەوانە بکات لە ھەڵسوکەوت
و ەلوبەرگ و سیستەمە کۆمەاڵیەتییە فاشیلەکانیان؟ لەکاتێکدا
ئـــــەوان وردە وردە هەوڵ دەدەن ڕەوشــتی موس ـ ین ەێبەەێ
بکەن بۆ ژیانێکی پاک… ئایا ئیسالم ئازادی ئافرەت زەود دەکات
و ئارەزووی پیاوان وشــکدەکاتەوە ؟ یاخود ئارامی بۆ ئافرەتان و
ڕەوش و سەربەرزی بۆ کوڕان دابین دەکات؟
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بۆیە خۆزگه هه ڵدهســـتان له خهوی بێ ئاگایی و ئا ئەوەندە
باوەڕ بەم قســـە باق و بریقانەی بێباوەڕانتان نەدەکرد و بەئاگا
دە هاتەەوە لەم خەوی غەفلەتە ،وە بێ باوەڕانیڕ ئەوە بزانن کە
ئەوە م شتێکە لە دەریایەک ،ئا ئەوە م شتێکە لەم پێ شکەوتەە کە
هەموو کات خۆتی پێ هەڵدەکێشــی بەســەر موســوڵینانەوە و
دەڵێی ئەوروپــا و ئەمریکــا مــافی گشــــ کەســـێ ـ دەدەن،
پێشــکەشــی خۆتان بێ ئەم ئابڕوچوونە ،ئێمە پێویســتین بەم
کارە نییە.
لەگەڵ ئەوەشـــدا مارەکردن و مارەبڕین ئەمە ووشـــەیەکی ئایەی
ئیســـالمە تایبەتە بەو ،بۆیە کاتێ بێباوەڕان دەلێن چۆن دەبێ
لەگەڵ ئافرەت ەووت بی بەبێ مارەیی ،ئەوە مانای دژیەکی لە
بیر و هۆشـــی بێباوەڕی دەدا ،بۆیە هەر ئەو خودایەی کە مارە
کردنی دا ناوە ئا ئاواش "م ل الیمین" ی دا ناوە  ،بۆیە ەووت
بون لەگەڵ ئافرەت بە کۆدەنیی هەموو زانایان بە دوو رێیایە:
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-۱مارە کردن
-۲م ل الیمین –(نیزەک وە هە ند ێ لە (م ل الیمین یڕ مارە
دەکرێ کە لەبابەتانی داهاتوودا باســـی لێوە دەکەین  ،وە (مل
الیمین کۆمەڵێ یاسا و رێسای خۆی هەیە دەبێ ئەم یاسایانە
بێتە ەێ ئیە ا ەووت بوون لەگەڵی ئاســایی یە و دروســتە کە
زۆریەەی هەرە زۆری حوکمەکانی مارە کردنی تێدایە ،هەرکاتێ
هەر موســـ ینێ لەم دوو رێیایە دەرچوو و پێشـــێلی کرد و وە
هەموو مەري و ڕێیرە کان (رشوط و موانع ت ێدا هاتەەێ  ،ئەوا
ســـزای توندی بۆ هەیە کە بریتیە لە ەە ڵد و ڕەەم  ،ئا ئەمەیە
ئیسالم بەاڵم لە بێباوەڕی ،وە لە فەلسەفەی بێباوەڕی هەرکاتێ
ویســت لەگەڵ کێ ەووت بی ئاســاییە و بێ کێشــەیە ،ئەوەی
بلێ ئەمە کارێکی نادروســـتە ئەوە بێباوەڕان دەڵێن مافی مە
پێشێڵ کردووە ،وە دەبێ ئاگاداری ئەوە بین لەگەڵ ئەوەشدا ئەم
ئافرەتە هەموو شـــێوازەکانی مارەکردنی ئیســـالمی وەردەگرێ
لەڕووی حوکمەوە ،بۆ منوونە سەرەتا کە ئەم ئافرەتە دەکرێ بە
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دیل پاشــان پێشــەوای موســ ینان دەیدات بە کەســێ لێرەدا
خەڵکــانێ ـ دەبەە شــــاهیــد و ئەمە دەبیەین ،وە پێشـــەوای
موســـ ی نان وەک دادوەر کار دە کا ،بۆیە بۆ مان دەردەکەوێ
ئەمەش دەبێتە شـــێوازێ لە مارەکردن ،مەرەێکی تر کە هەمان
شــێوەی مارکردنە بریتیە لەەووت نەبوون لەگەڵ ئەو ئافرەتەی
کە دەبێتە (مل الیمین تا ئەوکاتە دوو سوری مانیانە دەبێەێ
یاخود ئەوەی دووگیانە تاوەکو مەداڵەکەی لەدای دەبێ .
هەروەک پێبەمبەر( دەفەرمووێ( :أن الەبال ( قــال
ســـبال أوطاس  :ال توطح حامل حتى تح،ن  ،وال غري حامل
حتى تح،ن ح،ضـــة . 54واته ( :پێبەمبەر لەبارەی کەنیزەکی
(أوطاس فەرمووی" :ەووت مەبن لەگەڵ ئافرەتە دووگ یانەکان
تاوەکو مەداڵەکانیان دادەنێن ،وە ئەوانەی کە دووگیانیڕ نیین
نابێ لەگەڵیان ەووت بن تاوەکو سووڕی مانیانەیەکی بەسەردا
نە ێ

 ،ئەمەش هە مان شـــێوەی مارەکردنی ئافرەتە کە نابێ

 54سنن ابی داود  ،فهرموودەی ژمارە  – ١٢٥٧شەخی ئهلبانیش ڕەحمهتی لەبەت به سهحیحی
داناوە .
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بیهێەی تاوەکو سکەکەی دادەنێ  ،وە ئەوەی کە سکیشی نییە
دەبێ بوەسـتێ تاوەکو سـێ ەار سـووڕی مانیانەی بەسـەردا
دێ  ،کەواتە ئافرەتی ئازاد و کەنیزەک ( مل الیمین لەڕووی
مارەکردنەوە تەن ها چە ند خاڵێکی ە یاواز یان ت ێدایە ئەگەر نا
هەمان ڕێیاکان دەگیرێتە بەر .
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مەرەە هاوبەشەکانی مارەکردن لەنێوان مل
الیمین و ئافرەتی ئازادا
-۱مەرەی بوونی قــازی (دادوەر  :نــابێـ هەر کەســـێـ کە
ئافرەتێکى بەد یل گرت لەدوای ەە نگ بەدڵی خۆی یەکســـەر
لەگەڵی ەووت بێ ،بەڵکو لەم کــاتەدا دەبێ بییەرێەێتەوە الی
قازی و دە سەاڵتداری خۆی  ،پا شان قازی ئەگەر وی ستی پێی
دەدات ئەمەش بە بەڵیەی( :عن ع بد ع بن عمرو قال " :ان
رســـول ع ( ذا أصـــاب غە،مة ،أ َم َر بالال فەادى

الەاس،

ســـه ويقســـمه ،ف اْت رەل بعد ذلك
ف، ،فون ببەامئهم ،ف،إ ِّم ع
مام من شـــعر فقال :يا رســـول ع هذا ف،ی ّەا أصـــبەا من
بز ٍ
البە،مة ،فقال:أســـمع َ بالال يع ەادي مالما؟ قال :نعم ،قال :فی
َمەَعك أن ت الْت به؟ فاعت َذ َر فقال :ن أن ت الْت به يوم الق،امة
فلن أق َبلَه عەك"55

55

شیخی ئهلبانی به حهسهنی داناوە به ژمارە  ٢٧١٢له سنن ابو داود
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واته :کاتێ پێبەمبەر ( دە سکەوتی ەەنیی بەدە س هێەابا
لەگەڵ هاوەڵەکانی فەرمانی بە بیالل دەکرد کە دەنگ هەڵربێ و
خەڵ کۆبکاتەوە ،خەڵکەکە هەموو دەســـتکەوتەکانیان ئەهێەا
پاشان پەیامبەر دەیکرد بە  ٥بەش و دابەشی دەکرد . ...
کەواتە دەبێ هەموو دەســتکەوتەکان بیەرێتەوە الی پێشــەوای
موســ ینان و قازی موســ ینان پاشــان ئەو بڕیاری لەســەر
دەدات ،کەواتە خاڵی یەکەم هاتە ەێ کە چۆن ئافرەتی ئازاد
لەالیەن حاکمەوە دەدرێ بەکەسێ ئا بەم شێوەیەش ئافرەتی
دیل دەدرێ بەکەسێ دوای شەڕ .
 -۲مەرەی دووگیــان نەبوون و تێپەڕیەی ســـوڕی مــانیــانە :
پێویســتە پێڕ ئەوەی لەگەڵ (مل الیمین ســەرەێی بکرێ ،
ئەو ئافرەتە ئەگەر دووگ یان ب ێ

چاوەڕی بکر ێ م ەداڵەکەی

لەدای بێ  ،وە ســـوڕی مانیانەشـــی بەســـەردا تێپەڕێ
ئەمەش بە بەڵیەی
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یەکەم  :هەروەک پە یامبەر ( دەفەرمووێ ( :ال تو طح حا مل
حتى تح،ن  ،وال غري حامل حتى تح،ن ح،ضة. 56
وا ته (:پە یامبەر لە بارەی کەنیزەکی او تاس فەرمووی" ەووت
مەبن لەگەڵ ئافرەتە دووگیانەکان تاوەکو مەداڵەکانیان دائەنێن
وە ئەوانەی کە دووگیــانیڕ نین دەبێ لەگەڵیــان ەووت نەبن
تاوەکو ســـوڕی مانیانەیەکی بەســـەردا دێ

 ،ئەمەش هەمان

شـــێوەی مارە کردنی ئافرەتی ئازادە کە نابێ بیهێ ە

تاوەکو

ســکەکەی دادەنێ  ،وە ئەگەر ســکیشــی نەبێ دەبێ بوەســتێ
تاوەکو سێ ەار سووڕی مانیانەی بەسەردا دێ .
دووەم :هەروەک (شیخ شەقیطال لە شەرحی (زاد املستقەع دا
ئەم بــابەتە روون دەکــاتەوە و دەفەرمــووێ ....( :ملــا أخــذت
املســـب،ات

غزوة أوطاس وقام الرەل يريد أن يدخل عىل

مســـب ،ته وقد ظهر بها الح مل ،قال (( : أيريد أن يلم بها؟

 56سنن ابی داود  ،فهرموودەی ژمارە  – ١٢٥٧شەخی ئهلبانیش ڕەحمهتی لەبەت به سهحیحی داناوە
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والذي نفيس ب،ده لقد همم أن ألعەه لعەة تدخل معه

قربه

فهذا يدل عىل أنه ال ي وز أن يطح اهمة حتى يستربئها....
واتە :کات ێ کە لەشـــەڕی ئەو تاس ئافرەتە کان کۆکرابوونەوە
گیرابوون ،پیاوێ هەستایەوە ویستی بچێ لەگەڵ ئافرەتێکیان
ەووت بێ ،ئافرەتەکە ســـکی هەبوو دووگیان بوو ،پەیامبەر (
فەرمووی ( :ئایە ئەتەوێ لێی نز ی بیتەوە ؟ ســـوێ ەد بەوەی
گیانی مەی بەدەســتە بەڕاســتی شــتێ بەســەر دڵم داهات کە
لەعەەتێک ـ بکەم کە لەگەڵ ـ بچێتە نــاوگۆڕ ئەمە بەڵیەیە
لەســـەر ئەوەی کە دروســـ نییە لەگەڵ کەنیزەک ەووت بی
تاوەکو سکەکەی دادەنێ  .وە ئەمە بابەتێکی زۆر گەورەیە ،بۆیە
پەیامبەر ( زۆر پێداگربووە لە سەری کەبەهی شێوەک هی
کەسێ کاری وانەکات.
ســـێیەم :ابن بطال لە شـــەرحی (صـــحیح البإاري کۆدەنیی
هەموو زا نا یان دەهێ ە لەم بارەیەوە کە حەرامە ەووت بون

83



گروپی زاکیر

کۆیالیەتی لە ئیسالمدا

لەگەڵ ئــافرەتێ ـ کە ســـوڕی مــانیــانە (حەیز ی بەســـەردا
نەچووبێ.
وە کۆمەڵ ێ بەڵیەی تریڕ هەیە لەم بابەتە بەاڵم ئە مانە یان
هی خیالفێ و گومانێکی لەسەر نییە .
 -۳مەرەی نەبوونی خز مایەتی  :دەبێ ئەم ئافرەتە لە خزمی
نزیکی شیری نەبێ هەروەک پێبەمەبەری خوا ( دەفەرموێ:
( من ملك ذا رحم محرم  ،فهو حر ، 57واتە( :هەر کەســـێ بووە
خاوەن خزمێکی نزیکی ،ئەوە خزمەکەی ئازاده .
 -٤مەرەی ئەهلی کیتاب بوون  :دەبێ ئەو ئافرەتەی کە کۆیلەیە
و ەووت دەب ی لەگەڵی لە ئەهلی کی تاب بێ ( خاوەن کتێبی
ئاســـینی واتە ەوولەکە یان گاور بێ  ،نابێ مورشی بێ،
هەروەک هەمان مەرەی مارەکردنی ئافرەتی ئازادە کە نابێ ەیە
لە ئەهلی کیتــاب مــارەبکەیـ  ،هەروەک پێشـــەوا ( بن بطــال

57

رواه أبو داود  ،والترمذي  [،حكم االلبانى]  :صحیح ،ابن ماجة ()2524
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لەشــەرحی (صــحیح البإاري دا دەفەرمووێ" :پێشــەوایانی
فتــــــوادەر لە شــار و دێهاتەکان ،وە هەموو زانایانی ئیســالمی
پێیان درو س نییە لە ئی سالم کە ەووت بی لەگەڵ ئافرەتێکی
مورش ی ئیە ا چ کەنیزەک بێ چ ئازاد بێ ،پەروەردگار تەن ها
ڕێی داوە ەووت بی لەگەڵ ئافرەتی ئەهلی کیتاب (ەوولەکە و
گاور  ،هەروەک خودای گەورە دەفەرمووێ لە ســـورەتی املائدة
ْ ْ َ َ ُ
ْ ْ َ
ام
ئــایەتی ژمــارە  ٥دا دەفەرموێ  :ال ُمحصَََ نام م َِن ال ُمِ ِم ن ِ
َ ُْ ْ َ َ ُ َ ذ َ ُ ُ ْ
َْ ُ
َ
ْ
َ
والمحصَََ نام مِن اَّلِين أوتوا الَِبام مِن ْبل ِكم ،واتە  ... ( :وە
هەروەهــا ئەو ژنە داوێن پــا ــانەش ە لە پێڕ ئێوە تێــو و
نامە یان پ ێدراوە بۆ تان حەاڵڵن و رێ یا پ ێدراوە ب یان هێەن و
مارەیان بکەن  ،وە ئەوەی کە پەیامبەر و هاوەاڵن رێیایان داوە
بە ەووت بوون لەگەڵ کۆیلەکانی عەرەب ئەمە دوای ئەوەیە کە
ئافرەتەکە باوەڕی هێ ەاوە و بۆتە موســـ ین ،چونکە بەکۆیلە
بوونی ئافرەتانی هەوازن لە ساڵی  ٨ی کۆچی بوو  ،وە بەکۆیلە
بوونی ئافرە تانی (بەی مصـــطلق لەســـاڵی ٦ی کۆچی بوو ،
85



گروپی زاکیر

کۆیالیەتی لە ئیسالمدا

هەروەک سورەتی (البقرة کە هەر لەسەرەتای ئیسالم دابەزیبوە
َ
و خودای گەورە ت یا یدا و لە ئایەتی  ٢٢١دا فەرموویەتی َ :وَل
َ ُ ُْ ْ َ
َ ذٰ ْ
َّت يُِم ذِن ،واتە ئافرە تانی خوانە ناس و
مح
ْشََََك ِ
تنَِحوا الم ِ
هاوبەش دانەران مارەمەکەن تاوەکو باوەڕ دەهێەن  ،بۆیە هاوەاڵن
دەیــانزانی دروســــ

نییە ەووت بوون لەگەڵ ئەو ئــافرەتە

مورشیکانە ،و قســەی هەمووان لەســەر ئەم بابەتە ئەوە بوو کە
دروس نییە ەووت بوون لەگەڵ ئافرەتانی مورشیکەکان تاوەکو
ئەوکاتەی باوەڕ دێەن ،هەروەک پێشـــەوا عبدالرزاق گێراویەتەوە
لە حســـن دەیفەرموو " :ئێمە دەەەنیــاین لەگەڵ هــاوەاڵنی
پەیــا مبەر ،ەــا کــا تێ ـ یە ک ێ کیــان ەــاریەی وەر گر تبــا لە
دە ستکەوتەکان ،گەر ویستبای لەگەڵ ئافرەتەکە ەووت بێ پێی
دەووت خۆت بشـــۆرە ،پاشـــان ئیســـالمی فێردەکرد ،وە باوەڕی
دەهێەا و پاشان فەرمانی بەنوێژکردن پێدەکرد ،پاشان چاوەڕێی
دەکرد تاوەکو سووڕی مانیانە (حەیز بە سەر ئافرەتەکە دەهات
و ڕەحمی پاک بێتەوە ،ئیە ا لەگەڵی ەووت دەبوو ".
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سوفیانی مەوری دەفەرموێ ( :لە سونەتدا ،ەووت نابی لەگەڵ
ئافرەتانی مورشی تاوەکو نوێژی دەکرد و ســـوڕی مانیانەی
دەبیەی  ،وە ئایەتی  ٢٢١ی ســـورەتی البقرەش ( َو ََل تَنَ ُ
ِحوا
ْ
َ
َ ذٰ ْ
َّت يُِم ذِن واتە ئافرەتانی خوانەناس و هاوبەش
مح
ال ُم ش ََََْ ِرَك ِ
دانەران مــارەمەکەن تــاوەکو بــاوەڕ دەهێەن  ،ڕوونە فەرمــانی
خودایە و نابێ لەگەڵ ئافرەتی بێ باوەڕ ســەرەێی بکەی تاکو
ئەوکاتەی باوەڕ دەهێەێ ەا ئازاد بێ یان کەنیزەک. 58
 -٥بوونی ویســــ و ئــارەزوی ئــا فرەتەکە  :گەر ئــا فرەتەکە
ڕەزامەندی لەســـەر نەبوو کە کەســـێ ەووت بێ لەگەڵی ،ئەوا
دەتوانێ گرێبەســـ (عقد ێ بەووســـێ و بڕێ پارە دەدا و
خۆی دەکڕێتەوە و ئازاد دەبێ (املکاتبة .

58

شهرحی بخاری دەشهوا ابن بطال  ،کتەبی شرکـة  ،بهشی  ، ٤١الدهڕەی . ٥٩
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پێشـــەوا قورتوبی لەتەفســـیرەکەی بەم شـــێوەیە پێەاســـەی
(املکاتبة ی کردووە " :معەى املكاتبة

الش ـرد  :هو أن يكاتو

الرەل عبده عىل مال ينديه مە ی عل،ه ،ف ذا أداه فهو حر ".
واتە :ما نای پەیین نووســـین لە ئیســـالمدا  :ئەوەیە کە پ یاو
لەســەر کۆیلەکەی بەووســێ بڕێ پارە لەماوەیەکدا  ،کاتێ ئەم
پارەیەی دا ئەوە ئازادە .
هەروەک پەروەردگــار لەســـورەتی الەور ئــایەتی ژمــارە  ٣٣دا
َ ذ َ ََْ ُ َ ْ َ َ ذ َ َ َ ْ َْ َ ُ ُ
كمْ
دەفەرمووێ :واَّلِين يببغون الَِبَام مِمَا ملََْ أيمَان
ذ ذ
َ ُ
ُ ُ
َ َ ُ ُ
وه ْم إ ْن َعل ِْم ُب ْم فِيه ْم َخ ْ ً
ْيا َوآتوهم ِ ِمن ذما ِل اللَهِ اَّلِي آتاك ْم
فَكت ِب
ِ
ِ
 ،واتە ئەو بەندانەشـــتان کە دەیانەوێ خۆیان ڕزگار بكەن و لە
ۆیالیەتی ئازاد بن پ سووڵەیان بۆ بەووسن  ،ئەگەر خێرو چا ە
و توانایی ار ردن و خۆ ئازاد ردنتان لێدینت ،واتە :دەتانزانی
ئەمانەت و فامیان تیایە و ناوەڕۆ ی پســـووڵەتان بۆ ەێبەەێ
دە ەن  ،وە لەو ماڵ و ســامانەش خوا پێی بەخشــیون بەشــیان
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بدەن لە زە ات یان صـــەدەقە و خێر ،بۆ ئەوەی بتوانن خۆیان
ئازاد بكەن پێی.
وە هەر ئەمەیە ە پەیامبەر( ئەفەرموێ ( :مالمة حق عىل ع
عونهم :الەا ح يريد العفاف ،واملكاتو يريد اهداْت ،والبازي
ســـب ،ل ع

59

 ،واتە :ســـێ ەس هەن مافە ە خوای گەورە

یارمەتیان بدات :ئەو ەســـەی ە دەیەوێ ژن بهێەێ تا خۆی
داوێن پاك ڕاگرێ  ،وە ئەو ۆیلەیەی ە دەیەوێ بە پارە خۆی
ئازاد بكات ،ەا ئیڕ و ارو هەوڵی بۆ دەدا تا پارە ەی دەســـ
ەوێ ،هەروەها و ئەو ەسەی لەپێەاو خوادا ەیهاد دە ات.
هەر وەها پێشەوا ( بن کثیر لە تەفسیرەکەی ئەم فەرموودەیەمان
بۆ دەگێرێتەوە( :عن عيل  ،ريض ع عەه  ،عن الەبال ( قال :
" ربع الكتابة  .واتە (لە عەلی یەوە خوا لێی ڕازی بێ پەیامبەر
فەرموویەتی لە بە شێ یاخود سێ یەکی ئەم پارە خۆ شنب کە
59

رواه بن ماجة برقم  518وحسن الشیخ الباني

.
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کۆیلەکان دایان ناوە بۆ ئازاد بوونیان  ،پێشەوا (الطربي و ( بن
کثیر و (القرطبال لە تەفســـیرەکــانیــان ئەم گێڕاوەمــان بۆ
دەگێڕنەوە  ...( :أن ســـريين ســـحل أنســـا املكاتبة  -و ان ثري
املال  ،فحىب  .فانطلق ىل عمر بن الإطاب فقال  :اتبه  .فحىب ،
َ َ ُ
فرضـــبه بالدرة  ،ويتلو عمر  ،ريض ع عەه فَكت ُِبوه ْم  ،فكاتبه ،
واتە (سیرین داوای لە ئەنەسی کرد کە پسوولەی بۆ بەووسێ ،
سیرین خاوەن ماڵێکی زۆر بوو ،بەاڵم ئەنەس رەزامەندی نیشان
نەدا لە سەر و نەیکرد ،بۆیە چوون بۆالی پێ شەوا عمر ،پێ شەوا
عمر ووتی بۆی بەووســە ،هەر رەزامەندی نیشــان نەدا ئەنەس ،
پێشـــەوا عمر بە گۆپــاڵەکەی لە ئەنەســـی داو ئەم ئــایەتەی
ََ ُ
خوێ ەدەوە (فَكت ُِبوه ْم پســـووڵەیان بۆ بەووســـن  ،ئەگەر خێرو
چا ەو توا نایی ار ردن و خۆ ئازاد ردن تان ل ێد ی  ،ئیە ا
ئەنەس رازی بوو .
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هەروەها بۆ روون کردنەوەی زیاتر لەم بارەیەوە لە ســیرەی ( بن
هشام و ( بن اسحاق هاتووە( :قال ابن سحاق :حدمەال محمد
بن ەعفر بن الزبري ,عن عمــه عروة بن الزبري ,عن خــالتــه
عائشــة ,قال  :ملا قســم الەبال ( ســبايا بەال املصــطلق,
وقع ەويرية بال سهم لحارث بن ق،س بن شیس ،أو البن عم
لها ,فكاتبته عىل نف سها ,دامئا ابەة س،د القوم لها عزة و رامة،
فكاتبته أن تعط،ه شــ،فا من املال عىل أن يعتقها ،فحت رســول
ع ,تســـتع،ەه

تابتها ،فلو تع،ەەال عىل أن أدفع املال لهذا

الذي ە نص،به لعله يعتقەال .
واتە ( :لە دایکە عــائیشـــەوە فەرمووی :دوای ئەوەی ەەنیی
اوتاس تەواو بوو ،دەســـتکەوتە کانی ەە نگ لەالیەن پە یامبەر
دابەش کرا ،ەویریە کەوتە بەشـــی حارســـی کوری قیس یان
کوری مامی حارس بوو ،ەوەیرییە داوای نووســـیەی پەیینێ
(عقــد ێکی کرد کە بڕێـ پــارە دەدا بۆ ئــازاد بوونی ،چونکە
ەوەیرییە کچی ســـەرۆک هۆزی اوتاس بوو خاوەن شـــکۆ بوو،
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ەویرە هاتە الی پە یامبەر تاوەکو پە یامبەر یارمەتی بدات و
برێ ـ پــارەی پێــداب ـ تــاوەکو ئــازاد بێ ،ەویرییە ووتی بە
پە یامبەر ئەگەر یارمەتیم بدەی بۆ ئەوەی ئازاد بم ،ئەوە بۆی
هەیە موسوڵین بم .
هەروەها ( بن هشام لە سیرەکەی خۆی تیشکی خستۆتە سەر
ئەم بابەتە و دەفەرمووێ( :قال ابن هشام :ملا انصــــرف الەبال
( من غزوة بەال امل صطلق ،ومعه ەويرية بە الحارث ،و ان
بــذات ال ،ڕ دفع ەويريــة ىل رەــل من اهنصــــار ،وأمره
باالحتفاظ بها ,لكونها بە ســـ،د قومها ،و ان هذا قبل توزيع
البەائم ،وقدم الەبال ( املديەة ,فحقبل أبوها الحارث بن أيب
رضار بفداْت ابەته ،أبوها ســـ،د قومه ,أخذها ل ،لو قومه ،فلی
ان بالعق،ق ,نظر أبوها ىل اإلبل التال ەاْت بها ,ل،فدي ابەته,
فرغو

بعريين مەها ،فب،بهی

شــعو من شــعاب العق،ق،

مم أىت الەبال (، و قال :يا مح مد ,ل قد أصـــبتم ابەتال ،و هذا
فداؤها ،فقال ( : أين البعريان اللذان غ،بتهی
92
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شــعو ذا و ذا؟ فقال الحارث :أشــهد أنك رســول ع ،هن هذا
الذي فعلته ال يعلمه أحد ال ع .
واتە  (:کاتێ پەیامبەر دەرچوو لە غەزوەی بەنی مســـتەلق وە
لەگەڵیادا ەویریەی کچی حارســی بوو ،وە پەیامبەر ەویریەی
دا بەکســێ لە پیاوانی پشــتوانیان ،وەپەیامبەر فەرمانی پێکرد
بی پارێز ێ  ،چونکە کچی ســـەرۆک هۆز بوو ،ئەم ڕووداوە پێڕ
دابەش کردنی کەلوپەلەکان بوو .پەیامبەر گەیشــتەوە مەدیەە لە
رێیادا باوکی ەویریە کەناوی حارس بوو گەیشـــتە پەیامبەر بۆ
ئەوەی کچەکەی ڕزگار بکات ،باوکی ەویریە سەرۆکی هۆزەکەی
بوو ،باوکی بیەی کچەکەی بووە بەدیل ،ســـەیری ووشـــ ەکەی
کرد ئەوەی کە خۆی پێی هاتبوو بۆ ئەوەی بی کات بە بەرامبەر
بە ئازادی کچەکەی ،حەزی کرد بە دوو ووشـــ لەواندا ،ووتی
ئەی مح مد ،کچەکەم تان لەال بۆتە کۆیلە وە ئەم ووشـــ انەم
ه ێەــاوە بۆ ئــازاد بوونی  ،پەیــا مبەر فەرمووی ( کوا ئەم دوو
ووشـــ ەی کە هێەــاوتە بۆ ئــازادی کچەکەت حــارس ووتی
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شـــاهێدی دەدەم کە تۆ پەیامبەری خودای ،چونکە ئەوەی تۆ
کردت کەس نازانێ مەگەر خودا نەبێ .
ئەمەیە ســـۆز و میهرەبانی ئیســـالم و پەیامبەرەکەی کە خەڵ
لەســـەر بــابەتی کۆیلە و کەنیزەک دەبێتە موســـوڵین ،وە
کەسکێکی ئاساییڕ نیە ،بەلکو سەرۆک هۆزی بەنی موستەلەق
بووە  ،کەوایە هەموو خە ڵ دەیزانی مح مد ( نە هاتووە بۆ
ئەوەی کۆیلە بهێەێتە کایەوە ،بەڵکو بەپێچەوانەوە مح مد (
هاتووە بۆ ئازادکردنی کۆیلەکان.
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دیارییەک بۆ بێباوەڕان لەم بارەیەوە
لە ڕێباز و فەرمانی پەیامبەرە ( کە کۆیلەکەت کڕی یاخود
لە شەڕ بەدە ست کەوت ،ئازادی بکەی و پا شان مارەی بکەی،
هەروەک لە (صـــحیح البإاري هاتووە پەیامبەر دەفەرمووێ :
ســـ َن تَحدي َب َها َ ،و َعل َم َها
ە ٌل َا َن ع ەدَهع أَ َم ٌة َفحَدبَ َها َفحَح َ
(َ ....و َر ع
ە َها  ،فَ َل عه أَە َران
ســـ َن ت َعلَ ،م َها  ،م عم أَعتَ َق َها فَتَ َزو َ
َفحَح َ
( وە پیاوێ

60

 ،واتە:

ئافرەتێکی البوو بە ەوانی فێری شــتانێکی کرد ،وە

پەروەردەیەکی ەوانی کرد و پاشان ئازادی کرد و کردیە ئافرەتی
خۆی ئەوە دوو پاداشتی بۆ هەیە لەالیەن پەروەردگار. .....
کەواتە هی گومــانێـ لەم بــارەوە نییە تەنهــا ئەوە نەبێ کە
بێ باوەڕان خۆ یان بەزۆر دە یانەوێ گومان دروســــ بکەن لەم
بابەتە ،چونکە زۆریەەی حوکمی مارەکردن لەم بابەتە هەیە کە
لەهی بیرو باور ێ و ئاییە ێ

60
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ەیهانی فەلســەفەی بێباوەڕی هەر شــتێ نییە بەمانای مارە
کردن بەاڵم ئەم بێباوەڕانە دەیانەوەێ هە س و سۆزی گەن ی
موســـوڵینامنان بەکار بێەن بۆ ئەوەی لەڕێی ئەم قســـە دوور
لەڕاســـتیانە بیانکەن بەبێباوەڕ و لە ئیســـالمی مەزنە دەریان
بکەن ،وە هە موو ب یر و خە می ب ێبــاوەڕان ئەوەیە کــا تێ ـ
موســـوڵینان دەڵێن حەرامە و دروســـ نییە لەگەڵ ئافرەتێ
قســـە بکەی و ەووت بی بەبێ ئەوەی کە مارەی بکەی چونکە
دەبێتە مایەی تێکچوونی شـــیرازەی کۆمەڵ یا ،کات ێ ئێمەی
موسوڵین ئەم قسانەمان کرد ،دەلێن باشە ئەی ئێوە بۆ لەگەڵ
کەنیزەک ڕادەبوێرن؟ واتــا هەموو مەبەســـتی ئەوان لەوەیە کە
رێیایەک بدۆزنەوە بۆ ئەوەی کاری سێکسی خۆیان بکەن ،بەاڵم
ئەوەش نازانن کە کەنیزەک حوکمی مارەکردنی هەیە بە گشــتی،
تەنها لە یەک بۆ دوو خاڵ ەیاوازە ،وە بە چەندین خاڵ لەگەڵ
ئەو شـــێوازە ەووت بوونەی بێباوەڕان ەیاوازە و هەموو ئاکار و
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رێ کارە کۆمەاڵیەتیە کانی ت ێدایە ،کەواتە ئا ئەمەیە ئیســـالم و
ئایەی سۆز و مهرەبانی بۆ ەیهان.
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مارەکردنی ئەو کۆیالنەی کە لەبازاڕن:
خەڵ کان ێ ئەم دوو بابەتە یان تێکەڵ کردووە دەڵێن کەنیزەک
پێوی ستە مارەی بکەی  ،نەخێر ئەمە هەڵەیە بەڵکو تەنها ئەوانە
مارە دەکرێ کە کۆیلەیەکی موس ینە و باوەڕی بە ئیسالم هەیە
ەیە لەوە مارە ناکرێ هەروەکو پەروەردگار لە سورەتی الە ساْت
ُ ْ َ ًْ َ
ذ
ئایەتی ژمارە  ٢٥دا دەفەرمووێَ :و َمن ل ْم ي َ ْس َب ِط ْع مِنكم طوَل أن
َ
ذ ََ َ ْ ََْ ُ
ُ
ِ
ْ ْ َ
ْ ْ َ َ
ام ف ِمن ما مل َْ أي مانكم ِمن
ام ال ُمِ ِم ن ِ
يَنَ َِح ال ُمحصَََ ن ِ
ُ ْ ْ َ
ََ
ام  ،واتە ( ئهوهش که نهیتوانی له ئێوه له بهر
فب َيات ِك ُم ال ُمِمِن ِ
دهس کورتی ،ئافرهتانی سهربهستی باوهڕدا ماره بکات ،ئهوه با
له کچه کهنیزهکه ئییندارهکانتان کە بوونەتە ماڵتان بإوازێ
 ،کەواتە مەرەە دەبێ ئەم کۆیلە موســ ین بێ ئیە ا دروســتە
مارە بکرێ.
هەروەک پێشــەوا (الببوي ــــــــــڕ لە تەفســیری ئەم ئایەتەدا
دەفەرمووێ ( :ئەم ئایەتە بەڵیەیە لەســـەر ئەوەی کە دورســـ
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نییە موســـ ین کۆیلەیەکی ئەهلی کیتاب مارە بکات ،بەڵکو ئەم
ئــایەتە تــا یبەتە بە موســــو ڵینــان چو نکە خودای گەورە
َ
ذ َ َ َ ْ َْ َ ُ ُ ِ َََ ُ ُ ُْ ْ
َ
ام
دەفەرمووێ :ف ِمن ما مل َْ أي مانكم ِمن فب يات ِكم المِ ِم ن ِ
واتە ...( :لەو ەنیزەکە بڕوادارانە کە بوونەتە ماڵ تان مارە بكەن
 ، ...کەواتە تەنها ئەم کۆیالنە مارە دەکرێن کە موس ین دەبن و
باوەڕ دێەن ،کۆیلەی تر مارە ناکرێ بەڵکو شـــێوەی مارە کردن
وەردەگرێ.
هەروەها قورتوبی لە تەفسیری ئایەتەکەدا دەفەرمووێ ( :الثامەة
 :قوله ت عاىل  :املنم ەات بني ب هذا أ نه ال ي وز التزوي باهمة
الكتاب،ة  ،فهذه الصفة مش طة عەد مالك وأصحابه  ،والشافعال
وأصـــحابه  ،والثوري واهوزاعال والحســـن البرصـــي والزهري
ومكحول وم اهد  .واتە( :کاتێ پەروەردگار لەئایەتەکە ڕوونی
کردۆتەوە بەوەی کە دەبێ ئەم کەنیزە کانە باوەڕدار بن ئیە ا
مارەکردنی دروســتە ،وە بەمەش دروسـ نییە کەنیزەکی ئەهلی
کیتاب مارەبکەی  ،وە ئەم شێوازە مەرەە لەمارەکردنی کەنیزەک
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کە دەبێ باوەڕداربێ لەالی پێشـــەوا مال ی و هاوەاڵنی وە
شافعی و هاوەاڵنی وە مەوری و ئەوزاعی و حسن و . ........
وە لە ڕێ باز و فەر مانی پە یامبەرە کە کۆیلەکەت کری یاخود
لەشـــەڕ دەســـت کەوت ،ئازادی کەی و پاشـــان مارەی کەی
هەروەک لەســـحیح بإــاری هــاتووە پەیــامبەر دەفەرمووی:
ســـ َن تَحدي َب َها َ ،و َعل َم َها
ە ٌل َا َن ع ەدَهع أَ َم ٌة َفحَدبَ َها َفحَح َ
(َ ....و َر ع
ە َها  ،فَلَ عه أَە َران. 61
س َن ت َعلَ ،م َها  ،م عم أَعتَ َق َها فَتَ َزو َ
فَحَح َ
واتە( :هەر پیاوێ ئافرەتێکی البوو بەەوانی فێری شـــتانێکی
کرد وە پەروەردەیەکی ەوانی کرد و پاشـــان ئازادی کرد و کردی
بە ئافرەتی خۆی ئەوا دوو پاداشتی بۆ هەیە لەالیەن پەروەردگار

61
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تەنها خاوەن کتێبەکان (أهل الکتاب دەکرێن بە کەنیزەک
ئەو خاڵەی کە هەموو بێباوەڕان دەیشـــارنەوە و باســـی ناکەن
بری تیە لە وەی کە حەرامە ەیە لە ئەه لی کتــاب بکرێن بە
کەنیزەک بەکۆدەنیی هەموو زا نا یان ،لێرەدا ئەم گو مانە مان بۆ
ڕوون دەبێتەوە کە ئیســالم مەبەســتی نییە لە بەکەنیزەک کردنی
خەڵ و ەووت بوون لەگەڵ ئافرەتان ،چونکە ئەگەر ق سەی ئەو
بێباوەڕانە ڕا س بووایە ئەوا دەبوایە ئی سالم رێیای دابا هەموو
دیلێ بکرێن بەکەنیزەک ،بەاڵم بەپێچەوانەیە ،ئیســـالم تەنها و
تەنهــا ئەهلی کیتــاب دەکەن بەکەنیزەک ەیە لەوان حەرامە و
ەائیز نییە ،کەواتە ئیســالم بەهی شــێوەک مەبەســتی ئەوەی
نییە کە دەســ درێژی ســێکســی بکاتە ســەر ئافرەتان ،بەڵکو
ئەمە وەک پەرچەکردارێـ (رد فعــل بەکــارهێرناوه کــاتێـ کە
ئافرەت کراوە بە کەنیزەک.
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پێشهوا ( بن قدامة املقديس له تێبی املبەال دا دهفهرمووێ:
(قــال ابن قــدامــة

املبەال :أن من حرم نكــام حرائرهم من

امل وســـ،ات وســـائر الكوافر ســـوى أهل الكتاب ال يبام وطْت
اإل ماْت مەهن مب لك ال،مني

قول أ رث أ هل العلم ،مەهم :مرة

اله مذاين والزهري وســـع ،د بن ەبري واهوزاعال والثوري وأبو
حە،فة ومالك والشـــافعال  ،وقال ابن عبد الرب عىل هذا ەیعة
فقهاْت اهمصار وەمهور العلیْت وما خالفه فشذوذ .
واتە ( :کۆدەنیی هەموو زا نا یان لەســـەر ئەوەیە کە حەرامە و
ەائیز نییە کە ئافرە تانی مورش ی بکەیتە کەنیزەک ،ئەمەش
وتەی زانایانە کە پێشـــەوای هەموو زانایانی ئیســـالمن وەکو:
( مرة الهمذاين والزهري وســـع،د بن ەبري واهوزاعال والثوري
وأبو حە،فة ومالك والشافعال والطربي .
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هەروەک حافظ ابن عبدالرب دەفەرمووێ ( کە پاش ئەم زانایانە
قســەی کەس وەرناگرێ و ئەوەی ب ێ ەائیزە ئەوە قســەکەی
الوازە و بەهی شێوەیەک کاری پێەاکرێ .
هەروەک پێشـ یڕ ئەم فەتوایەی ابن بطال مان هێەاوە لێرەش
تیشــــ دەخەیەەوە ســـەری چونکە هە مان بابەتە دەبێ ئەم
ئــافرەتەی کە کۆیلەیە ەووت بوونی لەگەڵ دەکەی لە ئەهلی
کتاب بێ ،نابێ مورشی بێ هەروەک مەرەی مارەکردنی ئازاد
کەنابێ ەیە لە ئەهلی کتاب مارەبکەی  ،وەکو پێشەوا ابن بطال
لە شەرحی ( صحیح البإاري دا دەفەرمووێ :هەروەک پێ شەوا
( بن ب طال لەشـــەرحی (صـــحیح الب إاري دا دەفەرمووێ:
"پێشەوایانی فتـ ـوادەر لە میسـ ـر ،وە هەموو زانایانی ئیسالمی
پێیان درو س نییە لە ئی سالم کە ەووت بی لەگەڵ ئافرەتێکی
مورش ی ئیە ا چ کەنیزەک بێ چ ئازاد بێ ،پەروەردگار تەن ها
ڕێی داوە ەووت بی لەگەڵ ئافرەتی ئەهلی کیتاب (ەوولەکە و
گاور  ،هەروەک خودای گەورە دەفەرمووێ لە ســـورەتی املائدة
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ْ ْ َ َ ُ
ْ ْ َ
ام
ئــایەتی ژمــارە  ٥دا دەفەرموێ  :ال ُمحصَََ نام م َِن ال ُمِ ِم ن ِ
َ ُْ ْ َ َ ُ َ ذ َ ُ ُ ْ
َْ ُ
َ
ْ
َ
والمحصَََ نام مِن اَّلِين أوتوا الَِبام مِن ْبل ِكم ،واتە  ... ( :وە
هەروەهــا ئەو ژنە داوێن پــا ــانەش ە لە پێڕ ئێوە تێــو و
نامە یان پ ێدراوە بۆ تان حەاڵڵن و رێ یا پ ێدراوە ب یان هێەن و
مارەیان بکەن  ،وە ئەوەی کە پەیامبەر و هاوەاڵن رێیایان داوە
بە ەووت بوون لەگەڵ کۆیلەکانی عەرەب ئەمە دوای ئەوەیە کە
ئافرەتەکە باوەڕی هێ ەاوە و بۆتە موســـ ین ،چونکە بەکۆیلە
بوونی ئافرەتانی هەوازن لە ساڵی  ٨ی کۆچی بوو  ،وە بەکۆیلە
بوونی ئافرە تانی (بەی مصـــطلق لەســـاڵی ٦ی کۆچی بوو ،
هەروەک سورەتی (البقرة کە هەر لەسەرەتای ئیسالم دابەزیبوە
َ
و خودای گەورە ت یا یدا و لە ئایەتی  ٢٢١دا فەرموویەتی َ :وَل
َ ُ ْ
َ
َ ذٰ ْ
ُ
ْ
َّت يُِم ذِن ،واتە ئافرەتانی خوانەناس و
مح
َك
ر
َََََ
َ
شَ
م
تنَِحوا ال
ِ ِ
هاوبەش دانەران مارەمەکەن تاوەکو باوەڕ دەهێەن  ،بۆیە هاوەاڵن
دەیــانزانی دروســــ

نییە ەووت بوون لەگەڵ ئەو ئــافرەتە

مورشیکانە ،و قســەی هەمووان لەســەر ئەم بابەتە ئەوە بوو کە
104



گروپی زاکیر

کۆیالیەتی لە ئیسالمدا

دروس نییە ەووت بوون لەگەڵ ئافرەتانی مورشیکەکان تاوەکو
ئەوکاتەی باوەڕ دێەن ،هەروەک پێشـــەوا عبدالرزاق گێراویەتەوە
لە حســـن دەیفەرموو " :ئێمە دەەەنیــاین لەگەڵ هــاوەاڵنی
پەیــا مبەر ،ەــا کــا تێ ـ یە ک ێ کیــان ەــاریەی وەر گر تبــا لە
دە ستکەوتەکان ،گەر ویستبای لەگەڵ ئافرەتەکە ەووت بێ پێی
دەووت خۆت بشـــۆرە ،پاشـــان ئیســـالمی فێردەکرد ،وە باوەڕی
دەهێەا و پاشان فەرمانی بەنوێژکردن پێدەکرد ،پاشان چاوەڕێی
دەکرد تاوەکو سووڕی مانیانە (حەیز بە سەر ئافرەتەکە دەهات
و ڕەحمی پاک بێتەوە ،ئیە ا لەگەڵی ەووت دەبوو ".
سوفیانی مەوری دەفەرموێ ( :لە سونەتدا ،ەووت نابی لەگەڵ
ئافرەتانی مورشی تاوەکو نوێژی دەکرد و ســـوڕی مانیانەی
دەبیەی  ،وە ئایەتی  ٢٢١ی ســـورەتی البقرەش ( َو ََل تَنَ ُ
ِحوا
ْ
َ
َ ذٰ ْ
َّت يُِم ذِن واتە ئافرەتانی خوانەناس و هاوبەش
مح
ال ُم ش ََََْ ِرَك ِ
دانەران مــارەمەکەن تــاوەکو بــاوەڕ دەهێەن  ،ڕوونە فەرمــانی
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خودایە و نابێ لەگەڵ ئافرەتی بێ باوەڕ ســەرەێی بکەی تاکو
ئەوکاتەی باوەڕ دەهێەێ ەا ئازاد بێ یان کەنیزەک.
کەواتە ئەوەی کە دەوترێـ دەربــارەی داعڕ ســـەبــارەت بە
کەنیزەک کردنی ئافرەتانی ئێزیدی  ،ئەن امدانی وەها کارێ
بە کۆدەنیی هەموو زانایان حەرامە و تاوانە و کارێکی نادروستە
و دژی قورئان و فەرموودە و بیر و ڕای زانایانی ئیســالمە  ،بۆیە
ڕازی نین بەو ق سە نارشین و نابەەێ یانەی کە بەم هۆیەوە بە
ئیسالم دەوترێ

وە ئیسالم لەوەها کارێ بە دوورە .
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ئایا دای و خوش دەکرێن بە کۆیلە و ەووت
بوون لەگەڵیان رێیە پێدراوە؟
خەڵکانێکی زۆر ئەم گومانە باڵو دەکەنەوە دەڵێن ئەگەر کەسێکی
موســـ ین شـــەڕبکــات لەگەڵ بەرامبەرەکەی ،ئەگەر دای ـ و
خوشـــکیشـــی بێ دەب ێ بە کۆیلە و ەووت بوون لەگەڵ یان
ئاساییه و ڕێیە پێدراوە !
وەاڵم :ئەمەش یەکێکی ترە لەچەواشـــەکاری و ناڕاســـتیەکانی
تریان دەربارەی ئی سالم ،ئەگەر کە سێ لە ئەلە و بێی ئی سالم
بزانێ ـ ئەم قســـەیە نــاکــات ،چونکە ئیســـالم بەم هەموو
مەزنایەتییەوە چۆن ڕێیا دەدا بەم کارە قێزەونە کە ەووت بوونە
لەگەڵ دای و خوشـــکی خۆت ،ئەمە بیرورای خۆیانە کە دوای
ئەوەی دەبن بە بێباوەڕ هەموو کارێکیان لەال دەبێتە ئاســـایی،
هەروەک چەندین ەار هەواڵی بێباوەڕامنان پێ گەیشـــتووە کە
لەگەڵ کچەکەی خۆی ەووت بووە دەیانەوەێ ئەم کارە قێزەونە
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بە ئیسالم بفرۆشەەوە ،ئێستاش با بزانین تێڕوانیەی ئیسالم بۆ
ئەم بــابەتە چۆنە و بەڵیەکــان بــاســـی چی دەکەن  ،هەروەک
پێبەمبەری خوا ( دەفەرموێ ( :من ملك ذا رحم محرم  ،فهو
حر ، 62واتە( :هەر کەسێ بووە خاوەن کۆیەلەیکی خزمی نزی ،
ئەوە ئەو کۆیلەیە ئازاده .
کەواتە بەپێی ئەم فەرموودەیە کە سە نزیکەکان ناکرێن بە کۆیلە
و ەووت بوون لەگەڵیاندا حەرامە و نا دروستە .

62

رواه أبو داود  ،والترمذي  [،حكم االلبانى]  :صحیح ،ابن ماجة ()2524
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پێبهمبهری ئیسالم (ﷺ دهڵێ بڕۆن غهزا بکهن و
کچهکانی بەو االصفر (واتا ڕۆم به غهنیمه بیرن!
ئهم ق سەیه هی کە سێکی زۆر ناحاڵی و نه شارهزایه بە مێژووی
ئیســالم ،چونکه ڕۆم و ژنانی ڕۆم له ڕۆما بوون نهك له دوورگهی
عەرەبی یان شام یان عێراق یان میســــر یان مەغریو  .کهواتە
چۆن ســوپای ئیســالمی دهتوانێ بهســهر ئهو ههموو واڵتانهدا
باز بدات و بچ ێ کچی قژ زهردی ڕۆم بیر ێ ؟ پاشــــان ئەم
فەرموودانەی باســی دهکەن هەموویان فەرموودەی مورســەلی
الوازن و صـــەحیح نین ،ئی چۆن دهیکەن به بهڵیه بهســـهر
ئیسالم و پهیامبهرهکهیهوه (ﷺ ؟
فهرموون ئهمهش ڕێیاکانی فەرموودەکە:
 -۱اغزوا تبەموا بەات بەال اهصفر فقال ناس من املەافقني نه
ل،فتەكم بالەساْت فحنزل ع عز وەل ن ومەهم من يقول ائذن ج
وال تفتەال }.
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بێژەری ئەم فەرمودەیە ( ئەلهەیثەمییە  ،وە گێڕەرەوەکەیشـــی
( عبداللە ی کوڕی عەبا سە  ،سەرچاوەکەی ( م مع الزوائدە
بەژ مارە  ، ٢٣/٧بە کورتیەکەی حوکمی ئەم فەرمودەیە بەهۆی
بوونی ( أبو ش،بة براه،م بن عثین بە الواز دادەنرێ .
 -۲اغزوا تبەموا ب ەات اهصـــفر ف قال ناس من امل ەافقني نه
ل،فتەكم بالەســاْت فحنزل ع عز وەل ن ومەهم من يقول ائذن ج
وال تفتەال }
بێژەری ئەم فەرمودەیە ( شەیإی ئەلبانیە  ،وە گێڕەرەوەکەیشی
( عبداللە ی کوڕی عەباسە  ،ســــــــــــــــــــــــــــەرچاوەکەی
( سلسسةالصحیحة بەژمارە ، ١٢٢٧/٦بە کورتیەکەی حوکمی
ئەم فەرمودەیە بە زۆر الواز دادەنرێ .
 -۳قال

غزوة تبوك  :اغزوا تبەموا بەات اهصفر  ،فقال ناس

من املەافقني  :نه ل،فتەكم بالەساْت  ،قال  :فحنزل ع  :ومەهم
من يقول ائذن ج وال تفتەال اآلي
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ب ێژەری ئەم فەرمودەیە ( ئە لبەزارە  ،وە گ ێڕەرەوەکەیشــــی
( عبداللە ی کوڕی عەباســە  ،ســەرچاوەکەی ( البحر الزخار
بەژمــارە  ، ١٦٤/١١بە کور تیەکەی حو ک می ئەم فەرمودەیە
( ئیرباهیمی کوڕی عوســـین ی تێــدایە کە زۆر نزم و نەرم
قســـەی کردووە  ،تەن ها ئەو فەرموودانەی لێ وەرئەگیر ێ کە
باش لەبەری بوون .
بەکورتی ئەم فەرموودانەی لەم بارەوە هاتوون هەموویان الوازن
و بەهی شێوەیەک ڕاس نیین.
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عەورەتی ئافرەتی کۆیلە چەندە ؟
زۆر ێ لە بێ باوەڕان چونکە بێ مەنهەي و بێ یاســــایەکن کە
لەســـەری ڕێ بــکەن ،بــۆیە هەرکــارێ ـ بــکەی ئەوانە هەڵــی
دەقۆزنەوە و دەیکەن بە گومان کەچی لەڕاستی دا وانییە ،یەکێ
لەم بابەتانەش بریتیە لە (پەچە -نیقاب ، -هەرکاتێ باســـی
داپۆ شیەی ئافرەت بکەین ئێمەی مو سوڵینان ،ب ێین پێوی ستە
ئافرەت خۆی دابپۆشـــ ێ بۆ ئەوەی پارێزارو بێ و (پەچە -
نیقاب -بکات  ،بێباوەڕان دەڵێن بۆچی ئازادی ئافرەتان زەوت
دەکەن و بێ بەشــیان دەکەن لەوەی دڵیان دەیإوازێ ،وە کاتێ
با سی ئەوە دەکرێ لەالیەن هەندێ بیروڕای زانایان کە ئافرەتی
کۆیلە نابێ (پەچە -نیقاب -بکات و ســـەری داپۆشـــێ دەڵێن
ئەوە چۆن دەبێ ئاوا لە ئافرەت بکەن دەبێ ئازادی کەن ،کەواتە
بێباوەڕان بەهی کام ڕێیا ڕازی نین نە بە واەو بوونی (پەچە -
نیقـاب -نە بە فەرمـان نەکردنی (پەچە -نیقـاب ، -کەواتە ئەم
بیروڕا یانەی بێ باوەڕان هە یانە بریتیە لەوەی باوەڕ نەهێەن و
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گومان بە زۆر لە مێشــکی خۆیاندا دروســ بکەن و دوور بن لە
یاســـای خودایی  ،وە دەربارەی حی ابی ئافرەتی کۆیلە هی
ئایەتێ و هی فەرموودەیەکی ڕاس و دروس نییە کە فەرمان
بە کۆیلە کان ب کات کە ناب ێ ســـەرپۆش بپۆشـــن بەڵکو ئەمە
قسەی هەندێ لە زانایانە ،وە تێیەیشتەی هەندێ لە زانایانە لە
بارەی دەقەکان ،وە تێیەیشـــتەەکەشـــیان نەیان پێکاوە ،چۆن
چۆنی هە ندێ زا نا هەنە کە دەڵێن نابێ کۆیلە کان ســـەرپۆش
بپۆشـــن ،ئــا ئــاواش کۆمەڵێ ـ زانــای تر هەن دەڵێن واەبە
کۆیلەکان ســەرپۆش بپۆشــن ،قســەی ئەم زانایانە بەهێزترە کە
دەڵێن واەبە کۆیلەکان سەرپۆش بپۆشن.
بەبەڵیەی ئایەتی ژمارە  ٥٩ی ســورەتی اهحزاب خودای گەورە
َ َ ُّ َ ذ ُّ ُ ِ َ ْ َ َ
ك َو َب َنات َِك َون َِسََاءِ ال ْ ُم ِْ ِمن ِ َ
ج
دەفەرمووێ :يا أيها اِل ِب قل ِۡلزوا ِ
ذ َ َ ََْ َ
ْ ََ ْ َ
ُي ْدنِ َ َعلَيْ ِه ذن مِن َج ََلبِيب ِ ِهن ذ ٰ لِ ك أد ٰ
َن أن ُي ْع َرف َن فَل يُِذ ْي َن
َ َ ذ
ُ
ََََََه َغ ُف ً
ورا ذرحِي ًما  ،واتە ئهی پێ بهم بهر ( به
َوَكن الل
هاوســــهرا ن و ک چه کا ن و ئافره تانی ئیی ندار ب ێ :که به
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پۆشاکی بااڵ پۆش خۆیان داپۆشن ئهوه لهبارترین شته که پێی
بەارسێن ،تا ئازار نهدرێن و (توشی گیروگرف نهبن  ،ههمیشهو
بهردهوام خوا لێإۆشبوو میهرهبانه .
لێرەدا دبیەین کە پەروەردییار بەشێوەیەکی گشتی فەرموویەتی
ْ ْ
( َون َِساءِ ال ُمِ ِمن ِ َ واتە ئافرەتانی موسوڵینان ،تایبەتی نەکردووە
بە ئازاد یاخود کۆیلە ،بەڵکو فەرمانەکە بە شێوەیەکی گ شتی وە
لەســـەر شـــێوە گشـــتییەکه دەمێەێتەوە تاوەکو بەڵیەیەک دێ
تایبەتی دەکا بە ئازادەکان.
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بەڵیەکان و قسەی زانایان لەم بارەیەوە:
لەم کاتەدا بیروڕای زا نا یان دەهێەین هەروەک لە (املوســـوعة
حەَف  ،عة َ :عو َرت َعها م ثل َعو َرة
الفقه یة الكویت یة دا هاتووە :قَال ال َ
حارم َها  ( .أي تظهر ما تظهره الحرة ملحارمها
حرة بالەِّس َبة ل َم َ
ال ع
 ،الوەه والرأس ونحو ذلك .
واتە( :ئەبو حەنیفە دەفەرمووێ":عەورەتی ئافرەتی کۆیلە وەک
ئافرەتی ئازادە -واتا کە ئافرەتە ئازادەکان کاتێ باوک و برای ،..
مەحرەمەکانی ســـەیری دەکەن لە دەم و چاو و دەســـ ." -
کەواتە نابێ لەشـــی ئافرەتی کۆیلە لە ئافرەتی ئازاد ز یاتر لە
دەرەوە بێ .
حرة الَ يَ ع و عز أَن يَەظع َر مە َها
ح َەاب َل عة  :ن َعو َرت َ َها َ َعو َرة ال ع
َو قَال ال َ
حرة. 63
ال َما يَ ع و عز الەظَ عر لَ،ه م َن ال ع

 63الموسوعة الفقهیة " ()50-49/31
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واتە :وە زانــایــانی حەنبەلی دەفەرموون :عەوڕەتی کۆیلە وەک
ئازادە ،وە دروس نییە سەیری بکرێ لە کۆیلە مەگەر ئەوە نەبێ
کە لە ئازادەکان دروستە.
شـــەیإی ئیســـالم ابن التیمیــة هەمــان بیروڕای هەیە وەکو
دەفەرموي  " :اهصـــل أن عورة اهمة عورة الحرة  ،ی أن عورة
العبـد عورة الحر  ،لكن ملـا ـانـ مظەـة املهەـة والإـد مة
وحرمتها تەقص عن حرمة الحرة رخص لها

بداْت ما تحتاي

ىل بدائه وقطع شـــبهها بالحرة ومت،،ز الحرة عل ،ها  ،وذلك
يحصــل بكشــە ضــواح،ها من رأســها وأطرافها اهربعة  ،فحما
الظهر والصدر فباق عىل اهصل. " 64
واتە :لە بەچیــــــەە دا عەورەتــــــی ئــــــافرەتی کــــــۆیلە وەک
ئازادەکـــانە ،هەروەک چـــۆن عەوڕەتـــی پیـــاوی کـــۆیلە وەک
عەوڕەتـــی پیـــاوی ئـــازادە ،بەاڵم کاتێـــ کە ئـــافرەتی کـــۆیلە
کــار دەکــا گومــانی مانــدوو بــوونی لــێ دەبیەــدرێ  ،بــۆیە
64

شرح عمدة الفقه " البن تیمیة  -من كتاب الصالة (ص.)275/
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کەمێـــــ ەیـــــاوازی پێـــــدراوە کە دەتـــــوانی هەنـــــدی لە
حی ـــابەکەی البـــدا بـــۆ کارئاســـانی لەکارەکەیـــدا ،ئەمەش
لەســەری نــاوچەی ســەری و دەورووبەری نــابێ ەــیە لەوە
دەســــتکاری بکــــرێ ،وە ەێیاکــــانی تــــر وەک ئازادەکــــان
دەمێەتەوە وەک پش و سەگ .
پێشـــەوا اآللويس لە تەفســـیرەکەی دەفەرمووێ  :والظاهر أن
ني يشــمل الحرائر واإلماْت ،والفتەة باإلماْت
قولهَ :ونســاْت ال عمنمە َ
أ رث لكرثة ت صـــــرفهن ،بإالف الحرائر ،ف،حتاي خراەهن من
عموم الەســاْت ىل دل،ل واضــح ..ذل َك أَد أَن يعع َرف َن لتس ـ هن
بالع فة فال يتعرأ لهن ،وال يلقني مبا يكرهن ،هن املرأة ذا
ان

غا ية التســـ واالنضـــیم مل ي قدم عل ،ها بإالف

املتربەة ف نها مطمود ف،ها.
واتە :ما نا و مەبەســــ لە "نســــاْت املنمەین" ئازاد و کۆیلە
دەگرێتەوە ،بەڵکو بە پێچەوانەوە کۆیلەکان زیاتر توو شی کێ شە
و فتەە دەبن بەهۆی کارکردن یان ،وەئەوەی ب ێ کۆیلەی ت یا
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نییە لەم ئــایەتە ئەوا پێویســـتە بەڵیەیەک بێەێ ـ  ،ئەگەرنــا
ئایەتەکە هەر لەسەر گشتی یەکەی دەمێەێتەوە .
شــێخ ئینب عومەیمین -کە یەکێکە لە زانایانی ســەردەم -هەمان
بیروڕای هەیە ،وە قســـەی ( بن حزم دەهێەێتەوە لەم بارەیەوە:
قال الشـــ،خ ابن عث،مني رحمه ع  ( :ذ ر الفق ها عْت رحمهم ع
تعاىل أن عورة اهَ َمة أيضــا ما بني الرســة والر بة  ،ولكن شــ،خ
اإلســـالم رحمه ع
عارضــها ابن حزم

باب الەظر عارأ هذه املســـحلة  ،ی
باب الەظر  ،و

باب الصــالة  ،وقال  :ن

حرة ؛ هن الطب،عة واحدة والإلقَة واحدة  ،وال ِّرق وصە
اهمة ال ع
،ل عىل التفريق
عارأ خاري عن حق،قت ها وماه،ت ها  ،وال دل َ
حرة  .واتە( :زانانی ئیســـالمی باســـی ئەوەیان
ب،ە ها وبني ال ع
کردووە کە عەوڕەتی ئافرەتی کۆیلە بەهە مان شـــێوەی پ یاوە
لەنێوان ناوک و چۆکی دایە ،بەاڵم شــیإی ئیســالم ابن التیمیة
کاتێ ئەم بابەتەی باس کردووە بەشـــێوەیەک هێەاوەیەتی کە
ئەم بابەتە بەم شێوەیە نییە بەڵکوو دەبێ لێکۆلیەەوەی لەبارەوە
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بکرێ  ،هەروەک چۆن ابن حزم ئەم بابەتەی بەهەمان شـــێوەی
شیإی ئیسالم هێەاوە و لە (کتاب الصالة دەفەرموێ  " :کۆیلە
وەک ئازاد وایە چونکە رسوشـــت یان یەک شـــتە ،وە شـــێوازی
دروســتبوونیشــیان هەمان شــێوازە ،وە هی بەڵیەیەک نییە کە
ەیاوازی بإاتە نێوان ئازاد و کۆیلە .
هەروەها شــیخ البانی دەفەرمووێ( :هذا القول – مع أنه ال دل،ل
عل،ه من تاب أو ســـەة – مإالە لعموم قوله تعاىل َ ( :ون َِسَََاءِ
ْ ْ
ال ُمِ ِمن ِ َ ( اهحزاب  59 :ف نه من ح ،العموم قوله تعاىل :
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ
ذ َ َ ََ ُ ْ ُ َ َ ٰ َ ذ َ َ
آم ُنوا َل َت ْق َر ُبوا الصََََلة وأنبم اََََكرى ح ٰ
َّت ت ْعل ُموا
يا أيها اَّلِين
الەساْت ٤٣ :ولهذا قال أبو ح،ان اهندليس تفسريه  ( :البحر
ْ ْ
املح ( : 250 / 7 ( ،والظاهر أن قوله َ ( :ون َِساءِ ال ُمِ ِمن ِ َ يشمل
الحرائر واإل ماْت والفت ەة باإل ماْت أ رث لكرثة ترصـــفهن بإالف
الحرائر ف،حتاي خراەهن من عموم الە ساْت ىل دل،ل وا ضح .
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وســبقه ىل ذلك الحافظ ابن القطان

( أحكام الەظر ( ق 24

 2 /وغريه .65
واتە( :ئەم قســــانەی بەشـــ ێ لە زا نا یان کە ئەلێن کۆیلە کان
فەرمــان بەنە کرد نی ح ی ــا بیــان دەربــارەوە هــا تووە ،ئەمە
بیروڕایەیەکە هی بەڵیەیەکی قورئان و فەرموودەیان نییە ،بەڵکو
ْ ْ
دژی شـــێوە گشـــتیەکەی ئایەتی ( َون َِسََاءِ ال ُمِ ِمن ِ َ ئافرەتانی
باوەڕداران سەرپۆش بپۆشن ( -اهحزاب 59 :
وە شـــێوەی گشـــتیەکەی ئــایەتەکە هەر وەک ئــایەتی  ٤٣ی
َ
آم ُنوا ََل َت ْق َر ُبوا ذ
الصََ ََلةَ َوأ َ ُ
ِين َ
نبمْ
ســـورەتی الەســـاْتە  :يَا أ ُّي َها ذاَّل َ

ُ َ َ ٰ َ ذ َ َ
اَكرى ح ٰ
َّت ت ْعل ُموا ، ...کە ئایەتەکە بەشێوەیەکی گشتی فەرمان
بە باوەڕداران دە کا و خودای گەورە دەفەرمووێ (ئەی ئەوانەی
باوەڕتان هێەاوە نزی مەبەەوە لە نوێژ لە کاتی بێ هۆشــیدا ...

ئەم ئایەتە گشـــتیە و پەروەردگار دەســـتەواژەی (ئەی ئەوانەی

65

(جلباب المرأة المسلمة  ,لإلمام األلبانيِّ ).92/1
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باوەڕتان هێ ەاوە  ...ی بە کارهێ ەاوە  ،بە هە مان شـــێوەش لە
بــابەتی ســـەرپۆش پەروەردگــار فەرموویەتی (وە ئــافرەتــانی
باوەڕداران  ...وە هی بەڵیەیەک نییە تایبەتی کات بە ئازادەکان،
کەواتە فەرمانەکە هەموو ئافرەتانی باوەڕدار دەگرێتەوە.
هەر بۆیەش پێشەوا أبو ح،ان اهندلسـال لە تەفسیرەکەی خۆی
بۆ قورئان بەناوی ( البحر املح ،ئەفەرمووێ  (:وە بەم شێوە
دیارەی کە خودای گەورە فەرموویەتی ئایەتی ( َون ِ َساءِ ال ْ ُم ِْ ِمن ِ َ
واتە ( ئافرە تانی باورداران ئازادە کان و کۆیلە کان دەگرێتەوە،
بەڵکو کۆیلە کان زۆرتر دووەاری کێشـــەدەبەەوە کات ێ کار و
ئیڕ دەکەن ،بە پێچەوانەی ئازادەکان کە تەنها بۆ کاری گریەگ
ئەچەە دەرەوە ،بۆیە پێویس بە بەڵیەی لەقورئان و فەرموودەی
ڕاســـتی پەیــامبەر دەکــا کە بۆ تــایبەت کردنی ســـەرپۆش بۆ
ئافرەتانی ئازاد و دەرهێەانی ئافرەتانی کۆیلە لەم بارەیەوە .
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ئەمە بیرورای راســــ و دروســـتە لەم بـارەیەوە هەرەچەنـدە
خیالفیڕ هەیە لەم بــارەیەوە بەاڵم بەڵیەی ئەم زانــایــانەی
باسین کرد بەهێزترە بەپێی بەڵیەکانیان.
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شیكردنهوهی ئەو بەڵیانەی کە هەندێ لەزانایان
دەیهێەەەوە دەربارەی ئەوەی کە عەوڕەتی کۆیلە له
نێوان ئەژنۆ و ناوکیاندایە.
دەربارەی کۆتایی ئایەتی  ٥۹ســورەتی الحزاب کە خوای گەورە
َٰ َ َ ْ َٰ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ذ
اللََ ُ
ََََه َغ ُفوراً
دەفەرموێ (ذل ِك أدَن أن يعرفن فَل يِذين وَكن
ذرح ً
ِيما )  ،واتە :ئهوه لهبارترین شته که پێی بەارسێن هەندێ لە

راڤەکەرانی قورئان دەلێن مەبەســــ پێی ئەوەیە کە ە یاوزای
بکرێ لەنێوان ئازادەکان و کۆیلەکان ،کە بەشێ لە موفەسیرین
بەوە تەف سیرەیان کردووە ،بەاڵم تێیەی شتەە پێکاوەکە ئەوەیە کە
پەروەردگار بەڵێ مەبەســـتی پێی ەیاوازی کردنیەتی لە نێوان
ئازاد و کۆیلە بەاڵم چۆنیەتی ە یاوازیەکە بریتی یە لەوەی کە
کۆیلە کان (پەچە -نی قاب -ناکەن و نابێ بیکەن ،چونکە بۆی
هەیە هە ندێک یان ن یازی خراپ یان هەبێ بۆ باوەڕداران و ببەە
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مایەی کێشـــە ،بۆیە بۆئەوەی بەارسێەەوە پێویســـتە (پەچە -
نیقاب -نەکەن.
هەروەک پێشـــەوا عومەر فەرمانی کردووە فەرموویەتی :قال ابن
أيب شــ،بة

مصــەفه ،تاب الصــلوات،

اهمة تصــيل ببري

خیر ( 41/2حدمەا و  ،عع ب عن ال رام ،ق َ
َال:حدمەا شـــعبةع ،عن
َال :رأى ععم عر أمة لەا متقەعة فرضــبها َوق َ
قتادةَ ،عن أنس ق َ
َال :ال
تشبهال بالحرائر .وهذا سەا ٌد صح،ح
واتە( :ئ،یمی عومەر کۆیلەیەکی بیەی ســـەری داپۆشـــی بوو
(پێچەی -نیقاب پۆشــی بوو  ،پێشــەوا عومەر وەک پێشــەوای
موسـوڵینان لێیدا و ووتی خۆت بە ئازادەکان مەچوێەە  .لێرەدا
ئ یی می عومەر کە وای کردووە ئەمە بە هۆی ئەوە بووە کە
کۆیلەکە وا دیارە گومانی لەســەر بووە کە دەســ درێژی بکاتە
ســەر موســوڵینان ،بۆیە ئییمی عومەر لێیدا و ووتی (پێچە -
نیقاب البە و خۆت بە ئازادەکان مەچوێەە ،ئەمە ســیاســەتێکی
شەرعی بووە لەکاتی دەوڵەت داری ئییمی عومەر ،بەاڵم لێرەدا
124



گروپی زاکیر

کۆیالیەتی لە ئیسالمدا

پێویســـتە تیشـــ بإەیەە ســـەر ئەوەش کە ئییمی عومەر لە
ەێیای تر فەرمانی بە کۆیلەکان کردووە کە ســەرپۆش بپۆشــن
هەروەک لە بابەتانی داهاتوودا بە درێژی باســی لێوە دەکەین و
روونی دەکەیەەوە.

روونکردنەوە دەربارەی ئەوەی کە پەیامبەر (

فەرموویەتی عەوڕەتی کۆیلە لەنێوان ناوک و ئەژنۆدایە
" ذا زوي أحد م ع بده أو أم ته أو أەريه فال يەظر ىل يشْت من
عورته ،ف ن ما تح الرســـة ىل الر بة عورة " 66واتە :پەیامبەر
( فەرموویە تی( :کــا تێ ـ

ئ ێوە ئــا فرەتــا نی کۆ یلــه یــان

کارەکەرەکانتان وی ستان بیهێەن ،ئەوا سەیری عەورەتی مەکەن،
کە عەوڕەتی بریتیە لە نێوان ناوک و ئەژنۆی .

 66ضعفه الشیخ الباني في (السلسیلة الضعیفة والموضوعة برقم )372
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ئەم فەرمــوودەیە زەعــیــفە وەکــێشـــەی هەیە لەو کەســـەی
فەرموودەکە دەگێڕێتەوە  ،بەاڵم گەر وا دابەێین ئەم فەرموودەیە
ڕا ستە هەرچەندە واش نییە ،بەاڵم هی کێ شەیەک نییە ،چونکە
هەر کەســـ ێ

کات ێ دەچ ێ بۆ داوا کاری ئافرەت دەتوانێ

ســـەیری ئافرەتەکە بکات بەبێ کێشـــە گوناه بار نابێ ،هەروەک
پە یامبەر ( دەفەرمووێ :عن أيب هريرة قال  " :ە ع ەد
الەبال ( فحتاه رەل فحخربه أنه تزوي امرأة من اهن صار  ،فقال
له رســـول ع ( ( : أنظرت ل،ها ؟ قال  :ال  ،قال  ( :فاذهو
فانظر ل،ها ف ن

أعني اهنصار ش،فا

67

واتە :ئەبوهورەیرە دەفەرموێـ  :من لەالی پەیــامبەر بووم (
کەســێ هات ووتی من ئافرەتێکم مارە کردووە لە ئەنســاریەکان
پەیامبەر فەرمووی (ئایە سەیرت کرد؟ ووتی :نەخێر ،پەیامبەر

 67رواه مسلم رقم  1424والدار قطني )34(253/3
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فەرمووی( :بڕۆ ســـەیری بکە ،چونکە لەچاوانی ئەنســـاریەکان
شتێ هەیە .
کەواتە دروســتە ســەیری ئافرەت بکەی بەبێ کێشــە ،بۆیە چۆن
بۆ ئازادەکان کێشـــە نییە ئاواش بۆ کۆیلەکان کێشـــە نییە کە
سەیریان بکرێ بۆ ئەوەی بیانکەیتە هاوسەرت.
ڕوون کردنەوە دەر بارەی ئەوەی کە پێشـــەوا عمر فەرمانی بە
ئافرەتە کۆیلەکان کردووە بەوەی نابێ ســەرپۆش بپۆشــن( :قال
ابن أيب ش،بة

مصەفه ،تاب الصلوات،

اهمة تصيل ببري

بن ال رام ،ق َ
َال:حدمەا شعبةع ،عن قتادةَ ،عن
خیر حدمەا و  ،عع ع
َال :رأى ععم عر أمة لەا متقەعة ف ضـــــربها َوق َ
أنس ق َ
َال :ال ت شبهال
بالحرائر  .وهذا سەا ٌد صح،ح
واتە( :ئییمی عومەر کۆیلەیەکی بیەی ( پەچە -نیقــاب بوو،
ئییمی عومەر وەک پێشەوای مسوملانان لێی دا و ووتی خۆت
بە ئازادەکان مەچوێەە .
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لێرەدا کــارەکەی ئییمی عومەر بەهۆی ئەوە بووە کە کۆیلەکە
وادیارە گومانی لەســەر بووە لەوەی دەســ دێژی بکاتە ســەر
موســـوڵی نان بۆیە لێی دا و ووتی پەچەکەت الدە و خۆت بە
ئازادەکان مەچوێەە ،ئەمە ســیاســەتێکی شــەرعی بووە لەکاتی
دەوڵەت داری ئییمی عومەر و لە پێەاو ئەوە بووە تاوەکو زەرەر
لە موسوڵینان نەدات.
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ڕوون کردنەوەیەک دەربارەی ئەوەی کە ئایە ئییمی
عومەر فەرموویەتی سەرپۆش مەپۆشن یاخود
(نیقاب -پەچە -مەپۆشن؟
زانــایــانی لێکۆلەرەوە و فەرموودەنــاس فەرموویــانە کە ئییمی
عومەر تەنها فەرمانی بەوە کردووە کە (نیقاب -پەچە نەپۆشـــن
ئەگەرنا فەرمانی نەکردووە کە سەرپۆش فڕێبدەن.
هەروەک شـــیخ محمد لە کتێبی (أدلة الح اب بابەتەکە ڕوون
دەکاتەوە  ،قال الشـــ،خ محمد ســـیع،ل املقدم حفظه ع
( الظاهر بضــم،مة اآلمار اآلت،ة عن الفاروق أنه عرب هەا  -أي
قوله  :ا شفال رأسك  -عن ال زْت بالكل و أن مقصوده  :ا شفال
وەهك  ،و ع أعلم . 68واتە شیخ محمد اسیعیل دەفەرمووێ
لەکتێبی (أدلة الح اب  :بەشـــێوازێکی دیار ئەم گێڕاوانەی کە
دەربــارەی پێشـــەوا عومەر فەرموویە تی کە ســـەرت دەرخە

68

أدلة الحجاب  208 :في الهامش
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مەبەستی پێی لەوەیە -کە بەشێکە بە شێوازێکی گشتی -دەم و
چاوت دەرخە ،خوداش زاناترە.
بەاڵم لێرەدا پێویســتە تیشــ بإەیەە ســەر ئەوەی کە ئییمی
عومەر لە ەێیای تر فەرمانی بە کۆیلەکان کردووە کە سەرپۆش
بپۆشـــن بەاڵم نیقــاب نــا ،وەکو هــاتووه :قــال عبــد الرزاق
وبَ ،عن نَافعٍ ،أَن عع َم َرَ ،رأَى
املصـــەە َ - 5061عن َمع َمرٍَ ،عن أَي َ
اب ،أَو من
ەار َية َ
حف َ
ە من بَ َ ،
خ َر َ
َ
صـــ َة عمتَ َزيِّ َەة َعلََ ،ها ەل َب ٌ
خ َل عع َم عر ال َب  َ ،فَ قَ َ
الَ :من َهذه
بَ  ،بَعن أَز َواي الەب ِّال (َ ف َد َ
ال َ ار َيةع؟ فَقَ العوا :أَ َم ٌة لَ َەا ،أَو قَالعوا :أَ َم ٌة آلل ف َعالنٍ فَتبَ،ظَ َعلَ،هم،
َوق َ
اس
َال(( :أَت عإر ع
ەونَ َما َْت عم بزيەَت َها ت َفتەعونَ الە َ
واتە :ئییمی عومەر ئافرەتێکی کۆیلەی ڕازاوەی داپۆشـــەری -
وا تا حی ابی لەبەربوو چەســـتەی ڕووت نەبوو تەن ها دەم و
چاوی نەبێ -بیەی لەمالی حەف سەی کچی دەهاتە دەرەوە یان
لەمالی هەندێ ئافرەتانی پەیامبەر( ، ئییمی عومەر چووە
ژوورەوە ،ووتی ئەم ئافرەتە کۆیلە کێ بوو؟ ووتیان ئەوە کۆیلەی
130



گروپی زاکیر

کۆیالیەتی لە ئیسالمدا

ئێمە بوو یان هی ئەم کەســـە ،ئییمی عومەر لێیان تووڕە بوو،
وو تی ئــایە ر ێیــا بە کۆ یلەکــا نتــان دەدەن ب چەە دەرەوە و
بەدەرەوەیان دەنێن بە ڕازاوەیی؟ دەتانەوێ خەڵ گومرا بکەن؟
کەواتە ئییمی عومەر ڕازی نییە ئافرەتان بەشێوەیەکی ڕووت
بچەە دەرەوە بەڵکو پێویستە خۆیان داپۆشن.
بەهەمان شێوە گێڕاوەی تری ئییمی عومەر هەیە لەم بارەیەوە:
(و قال الطرباين

الكبري  - 309حدم ەا يوســـە ال قايض م ەا

عمرو بن مرزوق مەا شــعبة عن ســعد بن براه،م عن ســع،د بن
املس،و قال خرە ەارية لسعد يقال لها زيرا وعل،ها قم،ص
ەديد فكشـــفتها الريح فشـــد عل،ها عمر ريض ع عەه بالدرة
وەاْت ســعد ل،مەعه فتەاوله بالدرة فذهو ســعد يدعو عىل عمر
فەاوله عمر الدرة وقال  :اقتص فعفا عن عمر ريض ع عەهی .
واتە :کۆیلەیەک لە ماڵی سەعد دەرچوو کە پێیان دەوت زیرا ،وە
لە سەری شی بەرگێکی نوێ هەبوو بەهۆی باوە لە سەری الچوو،
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ئییمی عومەر خۆی لێی تورە کرد و ویســـتی لێی بدات بەدار
ســـە عد هات و رێیری لێکرد ووتی بوەســـتە بزانە بۆچی وای
لێهاتووە -وادیاره سەعد عومەری تێیەیاند کە بەهۆی باوە وای
لێهاتووە  -وە عومەر لێی خۆشبوو.
کەواتە ئا ئەوەیە ئییمی عومەر کە چەندە لە خەمی کۆیلەکان
بووە ،وە چەندە سوور بووە لەسەر لەچکی کۆیلەکان.
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ئایە کاتێ کەسێ دەکرێتە کۆیلە چۆن مامەڵەی
لەگەڵ دەکرێ؟
خەڵکــانێ ـ زۆر ئەم بــابەتە دەخەنە ڕوو وە دەڵێن ئــائەوەیە
ڕەوشتی هاوەاڵنی محمد بەرامبەر کۆیلەکان.
ئەمە دەقی ئە سەرەکەیە( :أخربنا أبو الح سني بن ب رشان العدل
بببداد  ،أنا سیع،ل بن محمد الصفار ،مەا الحسن بن عيل بن
عفان ،مەاابن منريعن عب،د ع بن عمرعن نافع عن ابن عمرأنه
ان ذا اش ى ەارية شە عن ساقها ووضع يده بني مدي،ها
وعىل ع زها  .و حنه ان يضعها عل،ها من وراْت الثوب .
واتە :ئینب عومەر کاتێ ویســـتوویەتی کۆیلە بکڕێ گوێزیەیی
هەڵدەدایەوە و سەیری دەکرد ،و دەستی خستۆتە بەین سەیی
و سەر سمتی لە پش ەلەکانی .
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لێرەدا ئەم گێڕاوەیە زەعیفە کەچی شــێخ ئەلبانی بە صــحیح ی
دا ناوە بەاڵم نەیپێ کاوە .وە شـــیخ ئەل بانی مرۆڤە و خوا نیە،
کەواتە هەڵە دەکات ،شێخ ئەلبانی موحەدیسێ بووە و ئاساییە
هەڵەکردن لەهەموو زانایەک کاری واهەیە و شێخ ئەلبانیڕ هەر
ئەمەی نیە و نەقسیڕ نییە بۆی.
ئەگەر سەیری سەنەدەکە بکەین دەبیەین کە کە سانی باوەڕ پێ
نەکراو و زەعیفی تێدایە  ،ابن منیر لە عبیداللە وە وەری گرتووە،
بەاڵم بڕوانە عبید اللە لەساڵی ١٤٥یان  ١٤٧ی کۆچی ،کۆچی
دوای کردووە وەک لەکتێبی نســـري أعالم الەبالْت} هاتووه بەاڵم
ابن منیر لە  ١٦٠لەدای بووە  ١٣بۆ  ١٥ســـاڵ یان لەو نێوانە،
بۆ منوونە تۆ دەڵێی لەیوسفەوە ئێ تۆ  ١٣بۆ ١٥ساڵ دوای من
هاتووی چۆن ئەم قسەیەت وەرگرت ! ئەم قسەیە لەکاتێ دا ١٣
ســـاڵ ماوەی لەدای بوونە تۆ ب ێ بە  ٦ســـاڵی ئەمەی نەقڵ
کردووە ،ئەوە  ١٩ســــاڵ ئێ چۆن نەق ی کرد؟ ڕەنیە ب ێن لە
ســـەرچاوەی تریشـــەوە هاتووە ،بەڵێ بەاڵم ئەویڕ " علی بن
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م سهر" ی تیایە دی سان کێ شە ئەکەوێتە سەنەدەکەوە لەکتێبی
(تقريو التهذيو ابن ح ری عەسقەالنی لەالپەڕە  ٣٤٤باسی
ئەکات.
ئێســتا بچیەە ســەر ســەرچاوەی ســێیەم کەهاتووە و ئەویڕ
بەهەمان شێوە لە "مصەە عبد الرزاق" هاتووە بەژمارە ١٢٨٣٥
 ،هەر خۆی نورساوە (حدي موقوف  ،کۆتا دەرگا ســـەرچاوەی
چوارەمیڕ هەیە هەر لە "مصـــەە عبد الرزاق" ئەویڕ بەژمارە
١٣٢٠٥وە بەهەمان شــێوەی ئەوانی کێشــەی هەیە بەتایبەت
بەهۆی "ابن ەریج" بچەە ســـەر کتێبی "ت هذ يو الت هذ يو"
بەرگی  ٦الپەڕە " ,٤٠٦کلە ضـــعیە"  ،کەواتە هەموو ڕێیاکانی
زەعیفە و باوەڕ پێکراو نییە.
بیەیین ســـەنەدەکــان هەموویــان کێشـــەیــان هەیە و هی
ســەنەدێکی صــەحیح لەو بارەیەوە نییە .با وادانێین کە عبدع
ی کوڕی عومەر وای کردووە لەم کاتەدا هەر نابێتە بەڵیە بۆ ئەم
بابەتە بەهی شـــێوەیەک ،لە یەک هاوەڵی تر یان لە پە یامبەر
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بابەتێکی ئاوا نەگێردراوەتەوە ،وە باســـی لێوە نەکراوە ،کەواتە
بابەت ێ بووە پەیوە ندی بە ناوەڕۆکی ئیســـالمی یان دەقێکی
ئیســالمی نەبووە ،هەمووان دەزانن کە لە ئیســالم تەنها قورئان
و فەرموودە بەڵیەیە.
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"ەووت بوونی هاوەاڵنی پەیامبەری ئیسالم پاشان خۆ گرتەەوە
لەوەی کە پیاوەکان سپێرمیان بچێتە ناو ئەندامی زاوزێی
ئافرەتەکان تاوەکو دوایی بیان فرۆشەەوە بە نرخێکی باش
لەگەڵ ئەوەش لەگەڵیان ڕابوێرن"

ئەو گو مانەی کە زۆر باوە لە ناو بێ باوەڕان و خەڵ کانێکی زۆر
قســەی لێ دەکەن و دەلێن فەرموو ســەیرکەن ئا ئەوەیە ئیســالم
چۆن لەگەڵ ئافرە تانی خە ڵ ڕادەبوێرن و پاشــــان خۆ یان
دەگرنەوە لەوەی ســـ پ ێرمیــان بإەنە نــاو ئەنــدامی زاوزێی
ئافرەتەکان ،تاوەکو دواتر بە نرخێکی باش بیان فرۆشەەوە.
وەاڵم :سەرەتا دەبێ بزانین (العزل چییە ؟
العزل  :بریتیە لەوەی کە پ یاو خۆی بیرێتەوە لە کاتی ەووت
بوون لەگەڵ ئافرەت نەهێ ێ کە ســـپێرمی پیاوەکە بچێتە ناو
ئەندامی زاوزێی ئافرەتەکەوه.
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ئێســتا با روون کردنەوە لەم بارەیەوە بدەین  ،ســەرەتا ســەیری
فەرموودەکەی ئەکەین لەم بارەیەوە( :رواه الب إاري (َ 2542عن
ســـع ٍ
َســـحَل عت عه فَق َ
حريي ٍز ق َ
َال
يض ع
ع َعە عه ف َ
َال َرأَي ع أَبَا َ
ابن عم َ
،د َر َ
ســـول ع (
َ
خ َرەەَا َم َع َر ع

صـــبەَا
غَز َوة بَەال ال عمصـــطَلق فَحَ َ

َسب،ا من َسبال ال َع َرب فَا شتَ َه،ەَا الەِّ َسا َْت فَا شتَدت َعلَ،ەَا ال ععزبَ عة
ول ع ( فَقَ َ
ســـ َ
ال َما َعلَ،كعم أَن ال
َســـحَل َەا َر ع
َوأَح َبب َەا ال َعز َل ف َ
ىل يَوم الق َ،ا َمة ال َوه َال َائەَ ٌة .
َس َم ٍة َائەَ ٍة َ
ت َف َعلعوا َما من ن َ
واتە :ئەبو ســـعیــد ووتی لەگەڵ پەیــامبەر( دەرچووین بۆ
شەڕی بەنی مستەلیق پاشان چەند ئافرەتێکیان لێ بووە سبایا
ســـبایا ئەم ژنی و کچی ئەم پیاوە شـــەڕکەرانەن کە لەشـــەڕدادەگیرێن  -دووربووین لە مالەوە مان و ویســـتین ەووت بین
لەگەڵ ئەم ســـەبایانە ،وە خۆمان لێیان بیریەەوە و عزل بکەین
پەیامبەر( فەرمووی بۆ واناکەن؟ هەر شـــتێ خودا بڕیاری
لەسەر دابێ هەر ئەوە دەبێ تاوەکو ڕۆژی دوایی.
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لەم فەرموودەیە دە بێ ئەوە بزا ن ین کە زۆر یەە حوکمەکــا نی
مارەکردنی ئافرەتی ئازادی تێدابێ وەکو:
 -۱دەبێ ئافرەتەکان ەیاکراوەبن و دیاری بکرێ کە کام ئافرەت
دەبێتە کۆیلەی کام پیاو.
 -۲ئەم ئافرە تانە دەبێ رەحم یان پاک بێتەوە ئیە ا لەگەل یان
ەووت بن .هەروەک (ابن بطال لە (رشم صــحیح البإاري لەم
بابەتە دەدوێ و دەفەرمووێ :ىف حد ي ســـبى هوازن وبەى
املصــطلق ،وقول أىب ســع،د :واشــته،ەا الەســاْت ،دل،ل عىل أن
الصــحابة أطلقوا عىل وطْت ما وقع ىف ســهینهم من الســبى،
وهذا ال يكون ال بعد االسترباْت ب ەید العلیْت.
-۳ئەگەر ئەم ئــافرەتە ڕازی نەبوو ەووت بوونی لەگەڵ بکرێ
ئەوا هەڵدەستێ بە نووسیەی نورساوێ کە دەچێ کار دەکا و
پاشـــان بڕێ پارە دەداتە ئەم پیاوە کە خۆیان لە نوورساوەکە -
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عقد -دیاری دەکەن کە چەندی پێ دەدا ،ئیە ا ئەبێتە ئازاد و
ەووت بوونی لەگەڵ ناکرێ.
-٤دەبێ ئەم ئافرەتە ئافرەتی خاوەن کتێبەکان (أهل الکتاب بێ
واتە ەوولەکە یان گاور ،ەیە لەوان ەووت بوون لەگەڵی حەرامە
هەروەک امام بطال لە رشم صحیح بإاری بەڵیە بۆ ئەم بابەتە
دەهێەێتەوە و دەفەرمووێ :ئەمە کۆدەنیی هەموو زانــایــانی
ئیســـالمە لەم بارەیەوە ،ئەوەی دژیانیشـــە قســـەکانی بەتاڵە و
وەرناگرێ و ڕەت دەکرێتەوە.
-٥دەبێ ئەم ئافرەتە خزمی نزیکی خۆی نەبێ ،چونکە حەرامە
ەووت بوون لەگەڵ خزمی کەســی نزی وەک (دای و خوشــ
وپور  . ...کەواتە زۆریەەی حوکمەکــانی مــارەکردنی ئــافرەتی
ئازادی تێدابوو.
دوای ئەوەی هەموو ئەم مەرەانە هاتەە دی ،ئەوە پیاو دەتوانێ
کە ەووت بوو لەگەڵ کۆیلەکە خۆی بیرێتەوە (عزل بکــات،
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ســـپێرم نەخاتە نێو ئەندامی مێیەەی ئافرەتەکە ،وە ئەم حوکمە
بۆ ئازاد و کۆیلەیە ،بۆیە بە هی شێوەیەک گومانی تێدا دروس
ناکرێ ،چونکە چۆن (عزل لە ئافرەتی ئازاد دەکرێ ،ئاواش لە
کۆیلەکان دەکرێ.
هەروەک لە (صـــحیح البإاري دا هاتووە :الحدي ەابر ريض
ع عەه  ( :ەا نعزل والقرآن يەزل  .واتە(:ئێمە خۆمان دەگرتەوە
و عەزملان دەکرد ،و قورئانیڕ لەم کاتە دادەبەزی و رێیری لێ
نەدەکردین  .کەواتە مەبەســــ چییە لە (عزل ئایە ئەوەیە کە
بێباوەڕان دەی ێن ؟
عەزل بۆئەوەیە کات ێ پ یاو ەووت دەبێ لەگەڵ ئافرەت ئیە ا
ئافرەتەکە کۆیلە بێ یان ئازاد خۆی لێ بیرێتەوە تاوەکو مەداڵی
نەبێ ،چونکە بۆی هەیە مەــداڵی زۆر بێ بۆیە خۆیــان لێی
دەگرنەوە ،کەواتە ئەم بابەتە بەهی شـــێوەک گومان نییە بەڵکو
وەک بـاســـین کرد چۆن بۆ ئـازادەکـان دەکرێ ئـا ئـاواش بۆ
کۆیلە کان دەکرێ و مەبەســـتیڕ لەخۆ گرتەەوە (العزل ئەوە
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نەبوو کە بێبــاوەڕان دەی ێن بۆ ئەوەی دواتر ئەوەی کە لەگەڵ
کۆیلەکان ڕایان بوارد پاشان بە نرخێکی باش بیان فرۆشەەوە.

ڕێز و پایە و مافی کۆیلە لە ئیسالمدا:
کۆیلە لە ئیســالمدا و لەنێو کۆمەڵیای ئیســالمی وەک مرۆڤێکی
ئازاد ســەیری دەکرێ بەبێ ئەوەی ســەیری ئەوە بکرێ کە ئەو
کەسە کۆیلەیە یان ئازاد ،بەڵیەش بۆ ئەم بابەتە:
 -۱چەندین هاوەڵ هەبوون کە ســـەرەتا کۆیلە بوون و ئیســـالم
ڕزگاری کردوون لەکۆیالیەتی ،لەگەڵ ئەوە شدا تاکو ئێ ستاش بە
یەکێ لە گەورەترین هاوەڵی پەیامبەر ( نارساون و ەێیا و
رێزی تایبەتیان هەیە لەالی مســوڵینان بەبێ ئەوەی ســەیری
ئەوە بکرێ کە ئەمانە کۆیلە بوون پێڕ هاتەی ئیسالم ،لەوانەش:
(بالل ابن ربام و عیر ابن يارس و زيد ابن حارمة و أم أمين و
سم،ة بە خ،اط و  ...هتد
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 -۲هەندێ لە زانا و پێشـــەوایانی ئیســـالم لە کۆیلەکان بوون،
تاوەکو ئێ ستاش پێ شەوای مو سوڵینانن و زانای ئی سالمین ،و
زۆر بەگرنیی کتێو و باســـەکانیان وەردەگیردرێ لەوانە( :نافع
موىل ابن عمر وعكر مة موىل ابن ع باس وم ا هد و ع طاْت و
مكحول و ابن ســريين و الحســن البرصــي و ســع،د بن ەبري و
. ...
 -۳کۆیلەکان بە سەدان ساڵ حوکمی مو سوڵینانیان دەکرد لە
میرس و سعودییە و سوریا هەروەک پێیان دەوترێ (میلی .
میلی (بەندەکان ئەو کۆمەڵە بوون کە دەســـەالتیان گرت لە
دوای دەوڵەتی عەباسی کە تیایدا نزیکەی ( ٥٠٠ساڵ حوکمی
شـــام و ســـعودییە و میرســـیان کرد و هەر بە موســـوڵینیەتی
مانەوە .ئەگەر ئیســـالم زوڵمی لەبە ندە کان کرد با ،ئەو کۆیالنە
بەهی شــێوەیەک لەســەر ڕێچکەی ئیســالمەتی نەدەمان ،هەر
ئەوەنا ،بیره شــەڕیان بۆ پاراســتی ئیســالم دەکرد دژی تەتەر و
مەغۆل و ئەوروپیەکــان ،دەرئەن ــام ســـەرکەوتەی گەورەیــان
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بەدەس هێەاوه بەرامبەر مەغۆلەکان کە یەکێ بوون لە دوژمەە
هەرە زەرەر بەخشـــەکان بە ئیســـالمی مەزن لە شـــەڕی عەین
ەالوت  ،کەواتە ئا ئەمەیە کۆیلە لە ئیسالمدا.

هەوڵەکانی ئیسالم بۆ نەهێشتەی کۆیالیەتی
هەروەک لە بابەتەکانی پێشــوتریڕ باســین کرد هی ئایەت و
فەرموودە و دەقێ نییە لە ئیسالم کە هانی موس ینان بدات بۆ
ئەوەی خەڵ ـ بکــات بە کۆیلە ،بەڵکو بە پێچەوانەوە ئەوەی
کە سێکی ئازاد بکات بە کۆیلە ،ئەوا لە ڕۆژی دوایی سزا دەدرێ
لەالیەن پەروەردگار ،تەن ها ئەوە نەبێ کە یەک ڕێ یا هەیە بۆ بە
کۆیلە کردن ،ئەویڕ مەرەەکانی زۆرن و ئاوا بە ئاســـانی نییە،
وەکو چۆن ئەم بابە تانە مان روون کردۆتەوە لە پێشـــووتردا .وە
ئەوەی کە بێباوەڕان و دوژمەانی ئیســالم بانیەشــەی بۆ دەکەن
لەوەی گوایە کە ئــایەی ئیســـالم ئــایەی بە کۆیلەکردن و بە
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کە نیزەک کردنی مرۆڤەکــانە  ،ئەتوانین ب ێین پێچەوانەکەی
ڕاســـتە چونکە ئایەی ئیســـالم نەک هەر لەگەڵ بە کۆیلەکردنی
مرۆڤەکان نیە بەڵکو چەندان ڕێیەی گرتۆتە بەر بۆ نەهێشـــتەی
کۆیالیەتی و تەنــانەت ســـزا و حەدی گەلێـ لە تــاوانەکــانی
د یاریکردووە بە ئازادکردنی کۆیلە  ،کە ئەمەش بەتەواوی ئەوە
دە سەملێەێ کە ئایەی ئیسالم هاتووە بۆ ئازادکردنی مرۆڤەکان
نەوەک بە کۆیلەکردن یان  ،لێرەشــــدا چە ندین ڕێ یا و حاڵەت
دەخەیەە ڕوو کە تێیدا ئایەی ئیسالم هانی ئازادکردنی کۆیلەکان
و نەهێشتەی کۆیالیەتی داوە :
ََ ْ
اْ َب َ
ح َم
 -۱پەروەردگار لە ســـورەتی (البلد دا دەفەرمووێ ( :فَل
َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُّ َ َ
ْ َ َ
َ
ال َعق َبة  ١١و ما أدراك ما العق بة ١٢فك رْ ب ٍّة  ) ١٣واتە ( :کهچی
زۆربهی ئهو خهڵکه نهیتوانی بهســهر کۆســپ و لهپهرهکاندا زاڵ
ببێ و ڕێیای ســـهرفهرزای بیرێته بهر  ،ەا تۆ چووزانی ئهو
کۆسپ و لهمپهرانه کامهن؟ ئازادکردنی بهنده و کۆیلهیه
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نبال
" -۲عن الرباْت -ريض ع عەه -قال" :ەاْت أعرايب فقال :يا ّ
إطبة
ع علِّمەال َع َمال يعدخلەال ال ەة ،قال :لنئ ە
أقرصتَ ال ع
َ
س َمة  ،وفعك ال َرقَ َبة .قال :أول،ستا
لقد أعرض َ املسحلة  ،أعتق الە َ
واحدا؟ قال :ال؛ عتق الە َس َمة :أن تعتق الە َس َمة  ،وفك الرقبة :أن
ت ععني عىل الرقبة. " 69
واتە ( :پیاوێکی دەشـــتەکی هات بۆ الی پەیامبەر ( و ووتی:
ئەی پەیامبەر کارێکم فێرکە مبإاتە بەهەشـتەوە ،پەیامبەر (
فەرمووی :ئەگەر ووتــارەکە کورت بکەم بـابەتەکەت پێشـــکەش
دەکەم ،پەیامبەر فەرمووی :گیاندارێ ئازاد بکەی لەکۆیالیەتی
یاخود کەســـێ رزگاربکەی لە کۆیالیەتی ،پیاوە دەشـــتەکیەکە
ووتی :ئەی هەردووکی یەک شــــ نییە؟ پەیــامبەر فەرمووی:
نەخێر بەڵکو ئازاد کردنی گ یا ندار ێ بریتییە لەوەی ئازادی
کەی بەهەر شـــێوەیەک بێ ،بەاڵم رزگار کردن بریتییە لەوەی کە
یارمەتی کۆیلەکە بدەی کە رزگار بێ لە کۆیالیەتی.
 69أخرجه البخاري في "األدب المفرد" "صحیح األدب المفرد" ( )50وغیره .
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-۳پەروەردگــار لە ســـورتی الەســــاْت ئــایەتی ژمــارە ( ٩٢دا
ََ َ َ ُ ْ َ ََُْ ُ ْ ً ذ َ َ ً ََ َََ
دەفەرمووێ  :وما َكن ل ِمِم ٍِّن أن يق بل مِمِنا إَِل خ طأ ومن ْ بل
ذ َ
ُ ْ ً َ َ ً َ َ ْ ُ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ ٌ ُّ َ ذ َ ٌ َ ٰ َ ْ
مِ ِم نا خ طأ فبح ِرير رْ ب ٍّة مِ ِم ن ٍّة ودِية مسَََل مة إ ِ أه ِلهِ إَِل أن
ُ
يَ ذص ذدقوا  ،واتە ( :بۆ هی ئییندارێ نیه ئییندارێکی تر بکوژێ
مه گهر به هه ڵه ،خۆ ئه گهر کهســـێکی ئیی ندار به هه ڵه
ئیی ندارێ بکوژێ  ،ئهوه دهب ێ

به نده یهکی ئیی ندار ئازاد

بکات و خوێن باییهکهی بدات به کهســـوکاری کوژراوهکه (وهک
میراتی دا بهشـــی ب کهن مه گهر لێی ببوورن و له خوێ ەه کهی
خۆش بنب .
-٤پەروەردگــار لە ســــورە تی املــائــدة ئــایە تی ژمــارە  ٨٩دا
ََْ ُ ْ ََ
َ َُ ُ ُ ُ ذ ُ ذْ
ٰ
كن
دەفەرمووێَ( :ل يِاخِذكم الل
َََه بِاللغوِ ِِف أيمان ِكم ولَََ ِ
َ ُ ُ َ َ ذ ُّ ُ ْ َ ْ َ َ
يََََََُِا خِ ذكم ب ِ ما ع قدتم اۡلي مان واتە (:خوای گهوره ئهو
ســـوێەدانهتان لێەاگرێ که له دهمتان دهردهچێ و لهســـهری
ڕاهاتوون ،بهڵکو لهســـهرئهوه لێتان دهگرێ و موحاســـهبهتان
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دهکات که نیهتی دڵتانی لهســهرەبووە و بیر و هۆشــتانی لەگەڵ
بووە و پابەندیشی نەبوون  ،ئەگەر کەسێکی موس ین لە دڵەوە
و بە نیازی دڵی سوێەدێ بإوات و دواتر پابەندی سوێەدەکەی
نەبێ ئەوا تاوانبار بووە و پێویستە کەفارەتی سوێەدەکەی بدات
 ،کە ئەویڕ بریتیە لەوەی یان نان و خۆراک دانه به ده کهســـی
ْ َ ُ َ
ام َعشَََ َرة ِ َم َساكِ َ )  ،یان
ههژار بهشێوهیهکی مامەاوهندی (إِطع
َْ ْ َُ
ْ
ُ
پۆشته کردنهوهیانە (أو كِسوتهم  ،یاخود ئازادکردنی کۆیلەیەکە
َْ َْ ُ ََ
َ
(أو َت ِرير رْب ٍّة .

 -٥خوای گەورە لە ئایەتی  ٣ی سورەتی امل ادلة دا دەفەرموێ
َِ ْ ُذ َُ ُ َ َ َ ُ ََ ْ ُ َ
َ
ذ َ َ
ير َرْ َب ٍّة ِ ِمن
ِين ُيظاه ُِرون مِن ن ِسائ ِ ِهم ثم يعودون ل ِما قالوا فبح ِر
(اَّل
َْ َ
َ
ذ
َ
َ
ْب ِل أن يبمااا  ،ئەو کەسانەی کە بە هاوسەرەکانیان دەڵێن تۆ
لە ەێی دایکمی  ،دواییڕ په شیین دهبەهوه لهوهی که وتویانه

و ئەیانەوێ بچەەوە الیان ،ئهوه دهبێ کۆی له یهک ئازاد بکهن
پێڕ ئهوهی ئهو ژن و مێرده بهیهک بیهن .
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الەبال (" : أميا رەلٍ
( -٦عن أيب هريرة -ريض ع عەه -قال
ّ
أعتَق ام َرْتا مســـلی؛ اســـتە َق َذ ع بكل عضـــ ٍو عضـــوا مەه من
الەار. 70
واتە :پەیــامبەر ( فەرموویەتی ( :هەرکەســـێ ـ ئــافرەتێکی
موســـوڵین رزگار بکات ،ئەوا پەروەردگار لە ەێیا ڕزگارکردنی
هەر ئەنــدا م ێ کی ئەم کۆ یلەیە ،لە رۆژی دوا یی پەروەردگــار
ئەندامی ئەو لە ئاگر دەپارێزێ
ع ب كع ِّل
 -۷پە یامبەر ( دەفەرمو ێ َ " :من أَعتَ َق َرقَ َبة أَعتَ َق ع
ە عه بفَرەه" رواه
حتى فَر َ
ععض ٍو مە َها ععضوا من أَعضَ ائه م َن الەار َ
البإاري .

 70رواه البخاري برقم 2381
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واتە( :ههر هس ۆیلهیەك ئازاد بكات به ههر ئه ندامێكی ئهم
ۆیله یه خودا ئه ندامێكی ئهم هســـه ئازاد ده ات له ئاگر کە
کۆیلەکەی ئازاد کردووە ،تا وای لێدێ ڕزگاری دهبێ له ئاگر .

ح عد عمَ :ع بدي َوأَ َمتال.
 -۸پەیامبەر ( دەفەرموێ  " :الَ يَقعولَن أَ َ
غالَمال
ســــائكعم َما عْت عَ ،ولَكن ل َ ،عقل :ع
علكعم َعب  ،عد عَ ،و ع ل ن َ
ي َوفَتَايت" .رواە البإاري عن أيب هريرة .
ەاريَتالَ ،وفَتَا َ
َو َ
واتە ( :هس نهڵ ێ

ۆی له هم و به نده هم ،بهڵكو ههمو تان

بهندهی پەروەردگارن و هەموو ئافرەتەکانیشتان بەهەمان شێوە،
بهڵکو باب ێ

وڕه هم یاخود چه هم یان گەن ەکەم . ...

 -۹ئەو ەالنەیان لەبەر بکەن کە خۆتان لەبەری دەکەن وە کاری
گران یان پێمەکەن :پە یامبەر ( دەفەرمو ێ " :أَطع عمو عهم می
خل َق ع .راوە مسلم
سو عهم من لَ عبوسكعمَ ،وال ت ع َع ِّذبعوا َ
ت َح علعونََ ،وأَلب ع
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واتە(:لــهو خۆرا ەیــان پ ێبــدەن ــه خۆتــان ده ی إۆن و لــهو
ەلوبهرگهشیان بكهنه بهر ه خۆتان دهیپۆشن ،وه دروستكراوی
خودا سزا مهدهن و ئازاری مهدهن .
ح لةٌَ ،و َع َىل غ َعال مه
يض ع
ع َع ە عه َو َعلَ ،ه ع
(عن أَ َبا َذ ٍّر الب َفاري َر َ
َســحَل َەا عه َعن ذَل َك ،فَق َ
َشــكَاين َىل
ەال ف َ
َال ِّ :
ســابَب ع َر ع
ين َ
حلةٌ ،ف َ
ع
ســل َم ،فَق َ
ج الەبال  " :أَ َعريت َ عه بحع ِّمه ؟
صــىل ع
الەب ِّال َ
ع َعلَ،ه َو َ
َال َ
ەاهل،ةٌ " ،م عم ق َ
انك ام عر ٌؤ ف َ
ە َعلَ عه عم
َال  " :ن خ َوانَكعم َ
خ َولعكعم َ ،
،ك َ
خو عه ت َح َ َيده فَل ع،طع م عه می َيح ععل،
ع ت َح َ أَيديكعم ،فَ َمن َا َن أَ ع
ع
سَ ،والَ ت ع َكلِّفعو عهم َما يَبل عب عهمَ ،ف ن َلفتع عمو عهم َما
َول ع،لبســـ عه می يَل َب ع
يَبل عب عهم فَحَع،ەعو عهم "  .راوە البإاری
واتە( :هــاوەاڵن بیەییــان (ئەبوزەڕ پۆشــــاکێکی نوێ و نەرم و
ەوانی لەبەردابوو ،وە بیەی یان کۆیلەکەشـــی بەهەمان شـــێوە
پۆشــــاکێکی نوێ و نەرم و ەوانی لەبەردابوو وەک (ئەبوزەڕ ،
لێیــان پرســـی ئەمە چۆنە ئــاوا ەــل و بەرگی کۆیلەکەت وەک
خۆتە؟ (ئەبوزەڕ ووتی من قســـەیەکی نــارشیەم بە کۆیلەکەم
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ووت ،ئەمیڕ هاتە الی پە یامبەر ( ، پە یامبەریڕ ( پێی
فەرمووم (ئــایە تۆ عەیبــداری دەکەی بەهۆی دایکیەوە ؟ تۆ
ســیفەتێکی ســەردەمی ەاهیلی تێدایە ،پاشــان پەیامبەر(
فەرمووی( :ئە مانە برا و یارمەتیـدەر تانن ،خوای گەورە لەبەر
دە ستی ئێوەی داناوە ،ئەوەی براکەی لەبەر دە ستی بوو با لەو
خواردنەی پێ بدات کە خۆی دەیإوات و ئەو ەل و بەرگەی پێ
بدات کە خۆی لەبەری دە کات ،وە کارێک یان پێ ڕاســـپێرن کە
بتوانن بیکەن ،کارێکیان پێ مەدەن کە لە سەریان قورسە ،ئەگەر
کارێکتان پێ ووتن قورس بوو لە سەریان ئەوا خۆتان یارمەتییان
بدەن .
لە گێڕاوەی ئییم تەبەری هـاتووە کە (ئەبوزەڕ تەنهـا ەلێکی
هەبوو کــاتێ ـ پەیــامبەر ( پێی فەرموو ئەو ەالنە لەبەر
کۆیلەکانتان بکەن کە خۆتان لەبەری دەکەن( ،ئەبوزەڕ ەلێکی
ەوانی خۆی لەتکرد و کردی بە دوو بەش ،یەکێکیان بۆ خۆی و
یەکێکیان بۆ کۆیلەکەی.
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(أخرەه الطرباين من طريق أيب غالو عن أيب أمامة أن الەبال
( أعطى أبا ذر عبدا فقال« :أطعمه می تح ل ،وألبســـه می
تلبس» و ان هيب ذر موب ف شقه ن صفني ،فحعطى البالم ن صفه،
فرآه الەبال ( ف سحله فقال :قل يا ر سول ع« :أطعموهم می
تح لون ،وألبسوهم می تلبسون» قال :نعم .

يق َ
َال عە ع أَرض عب غ َعالما ج
َ ( -۱۰عن أَيب َمســـ ععو ٍد اهَن َ
صـــار ِّ
خلفال َصوتا اعلَم أَبَا َم س ععو ٍد لَل عه أَق َد عر َعلََ ،ك مە َك
فَ َسمع ع من َ
ول ع ( فَقعل ع يَا َر عس َ
َعلَ،ه فَالتَ َف فَ ذَا عه َو َر عس ع
حر
ول ع عه َو ع
ل َوەه ع فَ ق َ
ح ت َك الەا عر أَو لَ َمســـ ت َك الەا عر
َال أَ َما لَو لَم ت َف َعل لَ لَ َف َ
. 71
واتە( :لە باوکی مەســـعودەوە ووتی :من لە کۆیلەیەکی بچووکم
دەدا لەپشــتەوە گوێم لە دەنیێ بوو ،ووتی باوکی مەســعود من

 71رواه مسلم 1659
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دە سەاڵتم زیاترە لە سەر تۆ لەوەی کە دە سەالت هەیە لە سەر
ئەم کۆیلە ،باوکی مەسعود رووی وەرگێڕا و بیەی پەیامبەرە (، 
باوکی مســـعود ووتی ئەی پە یامبەر ( ئەم کۆیلە ئازادە لە
پێەاو خودا ،پەیامبەر ( فەرمووی گەر وات نەکربا ئەوە ئاگر
دەییرتیتەوە .
( َعن زَاذَانَ أَن اب َن عع َم َر َد َعا بب َعال ٍم لَ عه فَ َرأَى بظَهره أَم َرا فَ قَ َ
ال لَ عه
،ق ق َ
َال الَ ق َ
ەع عت َك ق َ
شـــ ،فا من اهَرأ
خ َذ َ
َال م عم أَ َ
َال َفحَن َ َعت ٌ
أَو َ
س َ
فَق َ
ول ع (
َال َما ج ف،ه من اهَەر َما يَزنع َهذَا ِّ
سمع ع َر ع
ين َ
يَق ع
رض َب غ َعال ما لَ عه َح ًّدا لَم َيح ته أَو لَطَ َم عه فَ ن َ فا َر َت عه أَن
عول َمن َ َ
يععت َق عه. 72
واتە (:کوڕی ئییمی عومەر (ئینب عومەر بانیی کۆیلەکەی کرد
بیەی پشـــتی کۆیلەکە شـــوێەەواری ئازاری پێیەوەیە ،ئەویڕ
ووتی ئەوە ئازارم داوی  ،کۆیلەکە ووتی نەخێر ،کوری عمر ووتی
تۆ ئازاد کرای ئێســـ تا ،کۆیلەکە ووتی پاشــــان کوری عومەر
 72رواه مسلم 1657
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مشـــتێ خۆڵی لە زەوی هەڵیرت و ووتی :من هی پاداشـــتێکم
نییە لەوەی تۆم ئازاد کرد ،چونکە من لە پەیامبەر ( گوێم لێ
بووە فەرموویەتی :ئەوەی لە کۆیلەکەی بدات لە کاتێ کدا هی
شـــتێکی وای نەکردبێ شــــا یانی ل ێدان بێ ،ەا ل ێدانەکەی
بەدەســــ بێ و ســـووک بێ یاخود ل ێدانێکی تو ند بێ ،ئەوا
کەفارەتەکەی ئازاد کردنیەتی .
ســـل َم ،ق َ
َال
صـــىل ع
َ -۱۱عن الەب ِّال َ
ع َعلَ ،ه َو َ

ني
ال َمملعوك بَ َ

ح عد عه َی ق َ
َال  " :يَض َم عن ".رواه مسلم
ەلَني ،فَ ع،عت عق أَ َ
الر ع
واتە :پەیامبەر ( بەکەسێکی فەرموو کە خاوەن دوو کۆیلە بوو
کە یەکێکیان ئازاد بکات ،بەهەشتی مسۆگەره.
 -۱۲پێبهمبهری خودا ( وای ردوه ه گالته ردن و راســتی
له ووشـــهی "ئازادم ردی" واتا هســـێك به ئهنقهســـ ب ێ
ئازادم ردی یان به ڕاستی بێ  ،ئەوا بەڕاس وەردەگیرێ.
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سـ ع
َال  :ق َ
رواه أَبو عه َري َر َة ريض ع عەه ق َ
ول ع( ( : م َالثٌ
َال َر ع
َام َ ،والط ع
الق َ ،والرە َع عة
ەد عهن ەد َو َهزلع عهن ەد  :ال ِّە ك ع

73

 ،واته:

" ســێ شــ هەیە گاڵتە و ڕاســتییان هەر بەڕاســ دادەنرێ :
تەاڵق و هاوسەرگیری و ئازادکردن".
 - ۱۳ەوت بوون له رۆژی ره مهزان له گهل خێزان ،یه هم خاڵ
بۆ ەفارهتەکەی ئهوهیە ۆیلهیهك ئازاد بكهی .
بال  ،فقال :هلك ع يا رســـول ع .قالَ " :و َما
ٌ
( ەاْت
رەل ىل الە ِّ
أَهلَك ََك؟" .قال :وقع ع عىل امرأيت

رمضــان .قالَ " :هل ت َ عد َما

شــه َرين
َصــو َم َ
ت ععت عق َرقَبَة؟" .قال :ال .قال" :فَ َهل ت َســتَط ،عع أَن ت ع
ني مسك،ەا؟".
عمتَتَاب َعني؟" .قال :ال .قال" :فَ َهل ت َ عد َما ت عطع عم ستِّ َ
َصدق
قال :ال .قال :مم ەلس ،فَحعيتَ الەبال ب َع َرقٍ ف،ه متَ ٌر .فقال" :ت َ
ب َهذَا" .ق َ
ني الَبَتََ ،ها أَه عل بَ ٍ ،أَح َو عي لَ،ه مەا.
َال :أَف َق َر مەا؟! ف ََی بَ َ
 73رواه أبو داود (  ) 2194والتر مذي (  ) 1184وابن ما جه (  ) 2039واختلف العل ماء
في تصحیحه وتضعیفه  ،وقد حسنه األلباني في "رواء الغلیل" ()1826
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حتى َب َدت أَن َ،ا عب عه ،م عم قَ َ
ال" :اذ َهو فَ حَطع م عه
ف َ
َضـــ ح َك الەبال َ
أَهل ََك". .
واتە( :پیاوێك هات بۆ الی پێبەمبەر و ووتی :له ناوچووم ئهی
په یامبهر ،په یامبهر فهرمووی :به چی؟ ووتی :له ره مهزاندا له
اتی بهڕۆژوو بوون ەووت بووم له گهڵ ئافره ته هم ،په یامبهر
فهرمووی( :ئایه ۆیلهیهك دهتوانی ئازاد بكهی؟ . ...
سـ ع
َال ق َ
 -۱٤پەیامبەر ( فەرموویەتیَ ( :عن أَيب عه َري َر َة ق َ
ول
َال َر ع
ع ( الَ يَ زي َو لَ ٌد َوا لدا ال أَن يَ دَهع َمملعو ا فَ َ،شـــ َ َي عه
فَ،ععت َق عه ، 74واتە( :هی مەداڵێ ناتوانێ بیا بەوەی کە پادا شتی
باوانی بداتەوە ،مەگەر ئەوە نەبێ باوانی کۆیلەبن و م ەداڵەکە
ئازادی بکات .
َال ق َ
 -۱٥عن أَبعو عه َري َر َة ق َ
َال أَبعو ال قَاســـم (َ من َقذ ََف َمملعو َ عه
امة ال أَن يَكعو َن ََی ق َ
َال .75واتە:
حد يَو َم الق ََ ،
بال ِّزنَا يع قَ ا عم َعلَ،ه ال َ
 74رواه مسلم 1510
 75رواه مسلم 3146
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( ئەبو هورەیرە ووتی :باوکی قاســـم کە دەکات پەیامبەرمان (
فەرموویەتی :ئەوەی کۆیلەیەک تۆمەت بار ب کات بە زی ەا ،ئەوا لە
رۆژی دوایی پەروەردگار سزای دەدا ،مەگەر ئەوەنەبێ تۆمەتەکە
راس بێ .
ول ع ( ق َ
ســـ َ
َصـــ َح
َال ن ال َع ب َد َذا ن َ
َ -۱٦عن ابن عع َم َر أَن َر ع
ســـ َن ع َبا َد َة ع فَ َل عه أَە عرهع َمرت َني .76واتە :لە کوڕی
ســـ ِّ،ده َوأَح َ
ل َ
عــومەرەوە (عــبــد الــلە ی کــوڕی عــومەر پەیــامــبەر (
فەرموویەتی ( :کات ێ کۆیلەک ئامۆژ گاری خاوەنەکەی کرد و
پەرست شەکانی بەبا شی دەکرد ،ئەوا لە الی پەروەردگار دووەار
پاداشتی هەیە .
 -۱۷کۆتا وەســـیەت و ئامۆژگاری پەیامبەرمان لە پێڕ کۆچی
دوایی بریتی بوو لە ترســان لەخودا و پارێزگاری لە نوێژ و مل
الیمین .هەروەک پێشـــەوا (ابن مــاەە بۆی گێراویەەتەوە و
دەفەرمووێ :رواە ابن ماەه فی السەن عن أم سلمة ( :أن رسول
 76رواه مسلم 1664
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ع ( ان يقول

گروپی زاکیر

مر ضه الذي تو

ف،ه :ال صالة وما ملك

أميانكم ،فی زال يقولها حتى يف،ن بها لســـانه وصـــححه
اهلباين.
واتە :پەیامبەر( لە کاتی نەخۆشـــی کۆتایی کە تیایدا گیانی
ســـ پارد دەیفەرموو( :نوێژ وما مل ک ایینکم  ...ئەمەی ووت
تاوەکو زمانی لە قسەکردن وەستا

ٍ
محمد و عىل آله وصحبه أەمعني
وصىل ع عىل
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