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نگداجهتانلهرامیكوشتنیئافرهحه   


اڵت  ود وصهبان ودرو ومیهره  وره سوپاس وستایش بۆ خوای گه   

ری ئیسالم و  مبه تی محمدی پێغه وای مرۆڤایه ر پێشه سه الم له وسه

 .  تایه تا هه وتوانی هه ڵ وشوێنكه یت و هاوه ئال وبه
ئاینی   ی كه و ئاسته ئه  ته شتوه ئیسالمدا گه تان له ڕێزی ئافره

كانی  وته ككه ت ومناڵ و پیروپه پیرۆزی ئیسالم كوشتنی ئافره

ر بێتو  گه بێت ئه ، كاتێك نه رام ویاساغ كردووه حهنگدا  جه له

 . ن  نگ وكوشتار بكه شداری جه هاوشانی پیاوان به

اكن ( صیل اهلل عليه وسلم ) عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه أن رسول اهلل  -1

انطلقوا باسم اهلل، ال تقتلوا شيًخا فانيًا، وال طفالً صغرًيا،  »: إذا بعث جيًشا قال

أة، وال تغلُّوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن اهلل حيب وال امر

 [.حسنه محقق جامع األصول بشواهده ]   «املحسنني 

  وه گێڕێته ده( خوای لێ ڕازی بێت ) سی كوڕی مالیك  نه هئ: واتا 
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ركاتێك  ر هه گه ئه( صلی الله علیه وسلم ) ری خوا  مبه پێغه  كه

ناوی : رموون  فه كدا پێی ده ر الیه هه  به  كی بناردایه سوپایه

ت  و مناڵ و ئافره  وته ككه خودای لێ بهێنن و بڕۆن، پیرو په

كانتان  نیمه وت و غه ستكه ن، وده كه ڕۆیی مه كوژن، زیاده مه

  وره بێگومان خوای گه  خواز بن، چونكه وه، چاكساز وچاكه نه كۆبكه

 .وێت  خوازانی خۆش ده چاكه

وُجدت امرأة مقتولة يف بعض : ن عمر ريض اهلل عنهما قالعن عبد اهلل ب  -2

صیل اهلل عليه ) ، فنىه رسول اهلل ( صیل اهلل عليه وسلم ) مغازي رسول اهلل 

 .[متفق عليه ]   «فأنكر  »: عن قتل النساء والصبيان، ويف رواية(  وسلم 

  له: ڵێت ده( خوایان لێ ڕازی بێت )  ر بدوڵاڵی كوڕی عومه عه: واتا 

صلی الله علیه وسلم ) ری خوا  مبه پێغه  ی كه زوانه و غه كێك له یه

ری  مبه وه، پێغه كوژراوی دۆزیه  تێكیان به شدار بوو ئافره تێیدا به( 

تان  كوشتنی ئافره  ڕێگری كرد له( صلی الله علیه وسلم ) خوداش 

 .رداری كو ئینك  غه ده قه: ڵێت تێكی تردا ده ڕیوایه اڵن، لهو منا
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صیل اهلل عليه ) كنا مع رسول اهلل : عن رباح بن الربيع ريض اهلل عنه قال  -3

 : يف غزوة، فرأى انلاس جمتمعني ىلع يشء، فبعث رجاًل فقال(  وسلم 
ُ
نظر أ

 «ما اكنت هذه تلقاتل  »: ىلع امرأة قتيل، فقال: عالم اجتمع هؤالء؟ فجاء فقال 

ال : قل خلادل  »: فبعث رجاًل، فقال: الوىلع املقدمة خادل بن الويلد، ق: قال 

حسنه األلباني في ]  (األجري : العسيف)  «تقتلن امرأة وال عسيًفا 

 [ . 5/35اإلرواء ج

و   وه گێڕێته ده( خوای لێ ڕازی بێت ) بیع  ڕیباحی كوڕی ڕه: واتا 

ری خودا بووین  مبه ڵ پێغه گه كاندا له نگه جه  كێك له یه له: لێت  ده

وری  ده له  وه ته ڵكی كۆبوونه خه  ، بینی كه(لله علیه وسلم صلی ا) 

ماشا بكات و بزانێت  ته  رمانی پێكرد كه شتێك، پیاوێكی نارد و فه

بۆالی   وه وه ؟ هات و ڕۆشته ته بۆچی كۆبوونه  ڵكه و خه ئه

ر  سه له: وتو پێی و(   صلی الله علیه وسلم ) ری خوا  مبه پێغه

صلی ) ری خوا  مبه مجا پێغه ، ئه وه ته بونهتێكی كوژراو كۆ ئافره

بكوژرێت،   ته م ئافره بوو ئه ده نه: رمووی فه(   الله علیه وسلم 
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وێ بوون خالیدی  ی له سانه و كه پێشی ئه  له: ووتی  كه مجا پیاوه ئه

پیاوێكی تری (  صلی الله علیه وسلم ) ر  مبه لید بوو، پێغه كوڕی وه

كرێكار و   ت و نه ئافره  نه: خالید  ڵێ بهرمووی ب و فه  وه دهنار

 .كوژن  نه  گرێ گرته به

زۆر ڕاستی   هنسی ره فه  اڵت ناسه و ڕۆژهه ئه: ڵێین ده  وه كۆتاییه له

سۆز  رێكی به مێژوو هیچ فاتح وڕزگاركه: ، كاتێك ووتی ووتوه

 . بینیووه نه  وه خۆیه بهك سوپای ئیسالمی  بانی وه ومیهره

 .(تكریم اإلسالم للمرأة ) رتووكی  په:  رچاوه سه

 جمیل زینۆ  دشێخ محم: نووسینی 

 


