
 

 

  

  ژداناو نو ل تانەئافر یشاآۆپ
[ kurdish – كردي – كوردی  ]  

 
 
 
 
 
 
 

  الله عبد هاوار
  
  
  
  
  
  

  ڕی ئیسالم هاوس ماپه  شی زمانی آوردی له ی به سته ده :رگانی وه

 زیز پشتیوان سابیر عه :ی وه پداچونه

 
 
 
 

2012 - 1433 

 
 



 

 

 

 اس املرأة يف الصالةك

 »باللغة الكردية « 
 

  
  

  هاوار عبد اهللا
  
  
  

  فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار اإلسالم: ترمجة
  

  بشتيوان صابر عزيز :مراجعة
 

  
 

 
2012 - 1433 

 



 

3 

  ژداناو نو ل تانەئافر یشاآۆپ
  

  :و بعد.وحده، و الصالة والسالم على من ال نبي بعده لله الحمد

 ووڕ ل یتیبر نھات ژآردننو زاننەوا د تانەئافر ل كنده
 ەیوندنو خو كیجو ندچ ینجامدانو ئ بلیق ل آردن 

 انیوا ەیورآردنیب مئ نینیبەد ك،كریز و  تیئا ندچ
 كشاآۆپ ەرۆچ ج ستیوپ آ ەیوب  نەناد یگرنگ آاتەدل
 انی تب نكت انی تب سكت   نەناد  ێگو ۆیب نبك ربل
 ت،ب ەوەرەدب انۆیق  انی انیقاچ انی انیپرچ ل كشب
   . تەورع یستج مووه تەئافر كداآاتل

   ] ژداناو نو ل تب نۆچ تبەد تانەئافر یشاآۆپ نیجا بابزان[

 مووبكات ه ربل كآشاۆپ ژدانو ل تەئافر ستیوـ پ ١  
 یاڕ رسل یستەد ردووو ه تومڕ ل جگ  شۆداپ یستج 
   .انیزانا یندسدروست و پ 

صلى الله عليه ( خوا  یرامبیپ ەیرمودف یگبب شمئ

يا أسماء إن املرأة إذا بلغت املحيض لم يصلح « : یتیرمووف  آ  )وسلم
ء إال هذا وهذا  حسنه األكا [ »أشار إىل وجهه وكفيه و -أن يرى منها 

  .])٧٨٧٤: (يف صحيح اجلامع، برقم
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 ینمت شتگ مانموس یتەئافر رگئ و سمائ یئ: وات   
 اتریز یتوومڕو  آانستەد ل جگ تبوون ناب غبا 
    .تورآەد

 یكخ: ترموفئ) ٣٤٣ص ٢ج(له معالم السنن  الخطابي
 ل نبوو چ غبا یئازاد یتەفرئا آ ەیول اوازنیاجڕ 

: انیرموف یو أوزاع یآرد، شافع یژنو آ  شۆداپ  یستج
 یپل ردووو ه تومڕ ل جگ  شۆداپ یستج  مووه
    .یستەد

أما املرأة احلرة، فعليها أن تُغطَي مجيَع بدنها يف (: ترموفئ یالبغو وه
دين إىل الُكوعني .. )٤٣٦ص ٢ج(اِمْسِبرشح السنة ). الصالة إال الوجَه وا

 مووه یرسل ستیوبوو پ غبا یئازاد یتەئافر مب: وات 
 ردووو ه یتومڕ ل جگ ژآردننو یآات ل  شۆداپ یستج 
   .یآچتا م یستەد 

 نكت آ ایرسباش بدات ب یكشۆرپس ستیوـ پ ٢  
 كەیوش ب  شۆداپ یرس مووه تب ەورگ ەنده  ەو تبن
    یپرچ ل چیه

 كیدا ەییرمودف وئ شمئ یگب ت،بن ەوەرەد ب
صلى الله عليه (  خوا  یرامبیپ آ ەوتیاوگ شیعائ 
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صحيح أ [ »ال يقبُل اهللا صالَة حائض إال خبمار«: یتیرموف  )وسلم
  .] )٢٠٦/  ٣( - داود 

 ب لالیئ ترناگرەبوو و غبا یتەئافر یژخوا نو: وات
   . تبن  ەوشۆرپس

 انۆڕآ انیزانا: ترموفئ): ٤٥ص(المنذر له اإلجماع  ابن
 ب یرسل ستیوبوو پ غبا یتەئافر واآ ەیوئ  رسل
   . بكات  ژنو ەوشۆرپس

 یچ رگئ نبك ژنو ەونكت یشاآۆپ ب تـ ناب ٣   
 یوت شمانگب یوا ووتڕ آوەو چونك بوو  شیفراوان

 :یتیرموف  آ  )صلى الله عليه وسلم(   یخوا یرامبیپ
رواه الطربا يف املعجم [  »…سيكون يف آخر أميت نساء اكسيات خريات «

 كنده مآتئومم یئاخر ل: وات    .]الصغري بسند صحيح

   . ووتنڕ دایاستڕ ل مب شراونۆداپ ناوب نه تەئافر 

صلى (  خوا  یرامبیپ یستبم: ترموفابن عبد البر ئ   
و ناسك  نكت یشاآۆپ آ یتانەئافر  وئ  )الله عليه وسلم

 خات،ەردەد شل دایاستڕ ل  شاآۆپ ەرۆج وئ رب نآەد
ناو  ب تانەئافر ەرۆج  وئ ت،شۆبپ یدا آ ەیوئ كن

 رگئ: ترموفئ)) غذاء األلباب((له  ینیالسفار  شراون،ۆداپ
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 یآەررآبل یتەورع ەوینكت ۆیه، ب بوو نكو ت شاكۆپ
 رامو ح یغەدق ەوئ تەئافر  انی تب اویپ یشۆپن
 وئ ەیوئ ربل  آاتەد یربل یسآ وئ رسل
 ،ینیشۆداپ  ب ەآردو یرمانف رعش آ ەویشۆپدان یتەورع
   .ین ایت یالفیخ شیوت مئ

: ترموفئ) ٢/١١٥) (ل األوطارني(له  یشوآان واشپ ەو   
 یشل تشۆداپ كشاآۆپ ب یستج تەئافر رسل ستیوپ 
   . تەورع یرشۆداپ یرجم شمئ ەو خاترنەد 

و  لیفان( كەو نبك ژنو ەوسكت یشاآۆپ ب تـ ناب ٤  
 ەیبارق چونك) انیآانەوو هاوش تۆتراآس و  ۆڵپانت
: ترموفئ ەهشام بن عرو ل كەرو، ه خاتەردەد انیستج
و  شاكۆپ ەویاڕگ راقع ل) ریزب(   ڕیآو ی) منذر( آ كآات

 یآچ ی) ء أسما( ۆب نارد ی) مرويَّة و  ، و قوهية( یرۆج ل یكرگب

 ل یآانەچاو) ء أسما( بوو آ  كداآات ل شەوئ) أبو بكر(
 یستەد) ء أسما( آ: تەد  یاوڕ: بوو نایناب: دابوو، وات ستەد

 یآشاآۆپ ،شاآۆپ مئ  ۆب فۆئ: یرمووف ،آشاآۆپ دا ل
گران بوو،  و ەورگ الل  رۆز ەیوئ شی) منذر( ،ەوننڕبگ ۆب
 ەیوئ ۆب یین  نكت ەوئ زمڕب یكیدا یئ: یرمووف ۆیب
 دات یشل  رگئ: یرمووف مداەو ل شیوئ ربخات،ەد شل
   . خاتەردەد شل ەیبارق ۆخ ت،وآرنەد
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 آ یشاآۆپ وئ ەیوئ رسل انۆڕآ انیزانا ل كرۆز ەو
درع ( ل یتیبر نبك یربل ژدانو ل تانەئافر  واجب
  . )وخمار

 تب دات یرعش یجابیح یرجم یشاآۆپ وئ: وات
 یجل ەیوو هاوش  بن نكو ت سكو ت تفراوان ب : شوانل
   . بن اوانیپ و  انەڕباو  ب

و  ەوەژنو تچەد انیكآی تینیبەد.شداۆرپس ڵگل   
 یقاچ انی ۆیق ل انی یپرچ ل كشب انی  یپرچ
ـ  انیزانا یربۆز یـ ال یتیرسل  داآات مل ەیوەرەدب
  .ەوبكات ەدوبار یآەژنو

 تەورع ب ەوش مانهب تەئافر یكانپ ب تەبارـ س ٥  
 ەیوەرۆگ ب انیشینیشۆداپ ن،شرۆدابپ ستیوو پ ن،ردرژمەد 
 ەیبارق بن، چونك ستورئ شیآانیوەرۆبا گ ،ین سب 

َ  ﴿:ترموفئ ردگارەروپ یخوا شگب ن،خەردەد  كانپ َو
رُْجلِِهنَّ ِلُْعلَ 

َ
  . ﴾َما ُيْفَِي ِمن زِينَتِِهنَّ  مَ يَْضِبَْن بِأ

 ستیوپ تانەئافر آ: ەیوئ آتیئا ینجاندنه یوڕ
ابن حزم  ەوەیبار مل ەو. شنۆداپ انیكانپ  انیرسل
 آ آانقاچ و الق ب تەبارس كقەد  مئ: ترموفئ
  ین ڵح انیرخستنەد و   ێشرۆدابپ ستیوپ
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 آ ە)ابن عمر( یآەرمودف مئ ۆب تسونن ل گب ەو
: یتیرموف) له عليه وسلمصلى ال( خوا یرامبیپ: ترموفئ

ه يوم القيامة« فكيف : فقالت أم سلمة. »َمْن جّر ثْوبه خيالء، لم ينظر اهللا إ
ً : يصنع النّساُء بذيوهلّن ؟ قال !  نإذن تنكشف أقدامه: فقالت. يرخني شربا

  .فريخينه ذراخً، ال يزدن عليه: قال

 ەوبكات ۆڕش یآشاآۆپ بورآو ت زیف ۆب سرآه: وات   
) أم سلمة. (ناآات یماشات تداامیق ل ردگارەروپ  یخوا
 تانەئافر  )صلى الله عليه وسلم(  خوا  یرامبیپ  یئ: یرموف
 كبا بست: یرمووف ؟  انیآانآراس یندام ب نبك یچ
: یرمووـ ف تب   ل یخوا یزاڕەـ ) أم سلمة( ،ەونبك ۆڕیش
 كبا با: یرمووف  شیوئ !؟ توآەد رەد انیكانپ واتآ
سلسلة . ەونآن  ۆڕیش اتریز شەوو ل ،ەونبك ۆڕیش

  .١٨٦٤: األحاديث الصحيحة

 ینیشۆداپ آ یایت ەیوئ یگب: ترموفئ یھقیالب
   .واجب تەئافر ۆب  آانقاچ

 ژنو شاآداۆپ ندچ ل تەئافر: أحمد یمامیئ آرا ل اریپرس ەو
 ەو ك،شۆرپو س كآراس: ەومآ یالب: یرمو؟ فبكات 
 یكانپ  ب ژدر ەندەوئ آآراس ەو تشۆداپ یآانقاچ 

    .یشۆداپ
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 آ تەئافر رسل ستیوپ: ترموفئ یشافع یمامیئ ەو
و  پل ردووه ل جگ تشۆداپ ژدانو ل یستج  مووه
 یستج ل كشت مووه ەو: ترموفئ هاەروه . یتومڕ

 یپشت ەو. یتومڕو  پل ردووه ل جگ  تەورع تەئافر
 ۆیژنئ ۆناوك ب وانن ل كشت رگئ  ۆیب تن،ەورع یكانپ
 ژدانو ل تەئافر یپرچ ل كشت  انی وترآەد ژدانو ل اویپ
و  تومڕ ل جگ یستج  ل ەو مآ انی  ربۆز وترآەد
 انینن بزا رناخاتەد  اتریز ەول یآچو م یپل ردووه
 رگم ،ەونآەد  ەدوبار انیآەژنو انیردوآـ ه زاننن
 ۆیهب انی  ونبك رەدب نانشو وبا ئ یكردنه ۆیهب
   .آشاآۆپ ەیوەخوار وتنآ

ابن باز  خش رزب یپا یزانا ەوەیبار مل هاەروه
 یال تانەئافر ۆب ژدانو ل آانقاچ یرخستنەد : ترموفئ
 ۆیب. ەوآاتەد ڵپوچ یآەژو نو ین جائز  انیزانا یربۆز
 بوون واجب ەوەرەد ب یآانقاچ آرد و  یژنو تەئافر رگئ
   . انیزانا یربۆز یال ەوبكات  ەدوبار یآەژنو یرس ل

 یفراوان یكشاآۆپ ژدانو ل تانەئافر رسل ستیوپ واتآ
 ت،شۆداپ انیشیآانقاچ تب ۆڕش ەنده نبك ربل ستورئ 
 یرعش یشاآۆپ مئ. اندایرس ب نەباش بد یكشۆرپس  ەو
   . ژداناو نو ل تانەئافر 
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 ل تچن ریب تەوئ مانداریئ یخوشك: مب ەوتەماو
 ت،یآەد ردگارتەروپ ڵگل ۆگفتوگ ۆدا ت  ژآردنتنو
 ردگارەروپ یبونڕەتو ۆیه تبب  آم ربل كشاآۆپ
 ۆت یآات وب تب ستیشا  بك ربل كشاآۆپ كوت،بل
 ب شمانیرعش یشاآۆپ  یآانرجم ،ژآردننو آ یدایایت
 ەرسل تەوئ نھات  شۆیباس آرد ت داەنوسراو مل یورتآ
   . یبك یجبج

ِن احْلَْمُد ِبِّ رَبِّ الَْعالَِمنيَ  َوآِخرُ 
َ
  َدْعَوانا أ


