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 جى منداڵ حوكمى حه

جی  وجێگای حه  حيحه جی منداڵ دروست وسه ئایا حه :پرسيار 

 ؟  وه گریته رزی بۆ ده فه

ی بۆ  كه وپاداشته  حيحه اڵ دروست و سهجی مند ڵێ حه به :ڵام  وه

جی  كات حه ج ده حه  ی كه و منداڵه ڵام ئه بێت، به دایك و باوكی ده

ر توانا  گه بێت پا ش باڵغ بوون ئه ر الناچێت وده سه رزی له فه

م   ی ئه ڵگه به ویش به ، ئه وه ج بكاته بوو جارێكی تر حه ڵاتی هه سه وده

 :   یه رمووده فه

صلی (ِن َعبَّاٍس رضي اهللا عنهما أنَّ اْمَرَأٌة رََُفعََْت ِإَلي النَِّبىِّ َعِن اْب

{  »َنَعْم َوَلِك َأْجٌر«: َأِلَهَذا َحجٌّ؟ َقاَل: َصِبيا َفَقاَلْت) اهللا عليه وسلم

بدوڵڵاى كوڕى  عه:   واته} ١٧٣٦وابو داود  ٤٠٩/١٣٣٦رواه مسلم 

رز  تێك منداڵێكى به ئافره(: ڵێت زاى خوایان لێ بێت ده بباس ره عه

  مه ئه: و وتى-تابيبينێ) صلی اهللا عليه وسلم(ر  مبه بۆ پێغه  وه كرده

ى بۆ  كه ڵێ و پاداشته به: رمووى ؟ فه و دروسته  یه جى بۆ هه حه

 . تۆیه
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صلی اهللا عليه (َعِن السَّاِئِب ْبِن َيِزيَد َقاَل ُحجَّ ِبى َمَع َرُسوِل اللَِّه 

} ٣/٤٤٩واحمد  ١٨٥٨رواه البخاري {  .َوَأَنا اْبُن َسْبِع ِسِنيَن) وسلم

ڵ  گه له: ڵێت ازى خواى لێ بێت ده زید ره سائبى كوڕى یه:   واته

  كاتێكدا كه ردم لهجيان پێك حه) صلی اهللا عليه وسلم( ردا مبه پێغه

 .وت ساڵ بوو نم حه مه ته

  یه یه رمووده م فه شی پا شباڵغ بوون ئه كه جه ی حه وه ی كردنه ڵگه به

بن عباس رضي اهللا عنهما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم عن ا: 

وأيما ، أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى  : قال

أخرجه ابن أبي شيبة { .رى عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخ

صلی اهللا عليه (ری خودا  مبه پێغه:   واته} سنوالبيهقي بإسناد ح

جی كرد وپاشان باڵغ بوو،  ر منداڵێك حه هه: رموێت  فه ده) وسلم

ك  یه ر كۆیله هه ، وه وه جێكی تر بكاته حه  ری پێویسته سه له  وه ئه

جێكی تر  حه  ێویستهری پ سه له  وه جی كرد و پاشان ئازادكرا ئه حه

 .  وه بكاته

 ....  زاتره ش زانا وشاره وره خوای گه

 


