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 ؟ كانی چییه رجه و مه  چیدایه  ژنیی له  نھنی فره

توانین بین  ژنیی، ده بۆ فره  ئیسالم دایناوه  ی كه وه رجانه و مه به
 : وانه له  دایهندین سودی ت ژنی چه فره

 :دوو ھۆكاری سروشتی -١

بۆ   یلیان زۆره مه  كه  پیاوی وادروست كردوه  وره خوای گه •
بت،  ژنكیان ھه  زیاد له  ت و وایان پ خۆشه الی ئافره

رعی  ی نا شه شوه به  یل كردنه و مه ی ئه وه بۆ ئه  وه
ی تان پارزراو بت، خوا تی ئافره رامه و كه وه قۆزرته نه
 . ڵ كردوه حه)  وه كانی خۆیه رجه مه به(ژنی   فره  وره گه

،  یه وه پشته  ژنی ھۆكاركی سكسیی سروشتی له  فره •
ڕوی توانای  وام له رده پیاو به  كه  یه وه ویش ئه ئه

و  ھۆی سوڕی مانگانه م ژن به ، به كارایه  وه سكسییه
  وه مدیهنی نائو مه ته  دوو گیانی و منداڵ بون و چونه

  فره  وام نابت، واته رده كو پیاو به یان وه و توانایه ئه
 .یپارزت ده  ه ھه  دا له م حاتانه ژنی پیاو له

 

 :تی یه ھۆكاركی كۆمه -٢

ر  سه ن له گه درژایی مژوو به  موو وتانی جیھان و به ھه له
ش  مه ئه،  اتر ببوهزی  نرینه  له  ی مینه وام ڕژه رده به  ی كه وه ئه

 : یه دوو ھۆكاری ھه
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ی م زیاتر بت بۆ  رژه  كه  ویستی وابوه  وره خوای گه •
ند  ڵ چه گه توانت له نر ده  زیاد بوون، چونكه

م  ی مندایان ببت، به وه بۆ ئه  وه ك كۆببته یه مینه
  ، بۆیه نھا بۆ ژنانه ته  دوو گیانی و منداڵ بوون و ھلكه

 .ك زیاد بونی خه  ژنان واته زیابونی
ستن  ده زیاتر پیاو پی ھه  كان كه قورسه  جانگ و كاره •

 .ناو بچت كی زۆریان له یه رژه  وای كردوه
،  كردوه ڵ ژنییان حه  كانی پشوش فره ته ریعه ئیسالم و شه  بۆیه

 ..........م به

 :ژنی كانی فره و حوكمه  رجه مه 

رج و  ند مه كو چه به  كردوه ڵ نه ھایی حه ڕه  ژنیی به ئیسالم فره
 : حوكمك بۆ داناوه

 .ك كاتدا یه  بت له چوار ژن زیاتر نه  له -١

كانیدا و  نوان خزانه  ر بت له روه پیاو دادپه  پویسته -٢
ڕوی  ت له تایبه  دا بكات به گه یان له ه كسانی مامه یه به

  تی نییه سه ده  دا كه و شتانه م له ، به وه مادیه
واجب   وه یل بۆ كردن ئه ویستی و مه ك خۆشه ریدا وه سه به

 . نییه
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فَتنِْ�ُحول َمت َطتَب لَُ�ْم ِمَن {:رموت فه ده  وره كاتك خوای گه -٣

ڵ  ستی دروست بون و حه به مه ] .٣:النساء [ }للَِّستِء 

 .ك واجب بون نه  بونه

 

 ی) العالقات األسرية في اإلسالم (كتبی   كورتی له  به:  رچاوه سه
 .دكتور محمد عبدالسالم

 .یك سایتی ئیسالم په: ی وه بوكردنه

 


