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ر  سه له  و ژنه ئه ق دا الی ته  ی پش چوونه آه ر پیاوك ژنه گه ئه
بت  رام ده حه  و پیاوه واوی منای ئه ته  

 
[  kurdish – آردي – آوردی     ]  

 

 

 
 

ت ـ تی خوای ل ب حمه زیز بن باز ـ ڕه بدولعه شخ عه: موفتی   

م سایتی ئیسالم پرسیار ووه:  رچاوه سه  

www.islamqa.com 

 

 

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

 

 

زیز پشتیوان سابیر عه: ی وه پداچونه  

 
 
 

١٤٣١ ‐ ٢٠١٠ 
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خول حرمت بل مجيع ذريته ﴿  ﴾ إذا طلق الرجل امرأته قبل ا

 »باللغة الكوردية « 

 
 

  
  ـيرمحه اهللا تعاىل  شيخ عبد العزيز بن باز ـلا: فتاء إ

  موقع اإلسالم سؤال وجواب :املصدر
www.islamqa.com 

  

  

  فريق القسم الكردي بموقع دار اإلسالم:  ةترمج

  

  

  بشتيوان صابر عزيز: مراجعة 

 
 
 

١٤٣١ ‐ ٢٠١٠ 
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ر  سه له  و ژنه ئه ق دا الی ته  ی پش چوونه آه ر پیاوك ژنه گه ئه
بت  رام ده حه  و پیاوه واوی منای ئه ته  

   

   

تی خوای ل  حمه ڕه( ی شيخ عبد العزیز بن باز  ئاڕاسته  م پرسياره ئه

ت    :آرا ) ب

به :پرسيار  ك گر ینی له ستی ماره پياو كدا به گه ب ام  ست، به ڵ ژن

ش چوونه ك له یه  اقی دا، ئایا دروسته الی ته پ و  ئه  و پياوه آانی ئه آوڕه آ

ت ؟  ژنه   بخواز

خ  :ڵام  وه ت  حمه ڕه( ش وه به )تی خوای ل ب امی  وه  یه م ش

  .  وره سوپاس وستایش بۆخوای گه : وه دایه

ر دروسته نه ك ژنه گه ئه  نكه ، چو نيه  خ ر  سه له  وه اق دا، ئه ی ته آه ر پياو

ت  رام ده آانی حه وه واوی نه ته آانی  ر آوڕه سه ، له وه بخوازنه  و ژنه ئهب

وات، وه تاوه آانيشی هه ر آوڕی آوره سه له ر  سه دیسان له  آو زیاتریش ب

وات به تاوه آانيشی هه آوڕی آچه ژنی   و ژنه ئه  ، چونكه وه ره و سه ره آو بيش

ته ر چی نه گه ئه  باوآيانه  م ئه  وره ی خوای گه وه ر ئه به الی، له یشچوب

قورئانی  آو له روه ، هه وه آه الی ژنه چوونه به  وه ته ستوه به ی نه یه له سئه مه

 }٢٢/النساء{ )  َوال َتنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُآْم ِمْن النَِّساِء: ( تی  رموویه پيرۆزدا فه

ژنی :  ، واتهۆ خۆیانیان آردوون ب باوآتان ماره  خوازن آه مه  و ژنانه ئه:   هوات

ت، له  یاساغه) ژن باوه(باوآت  زی باوآایه ر حورمه به ل م  له. تی ت و ر

، یان  ـه)قد عه(نها  نيكاح ته ست به به ئاخۆ مه،  وه ته آراوه دا روون نه ته ئایه

  مه كی تردا ئهت سووره ام له ؟ به یشه)ال چوونه= وطء(و ) قد عه(
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َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ (  :ت رمو فه ك ده وه  وه ته ڕوونكراوه

ی ته به مه  آه) َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن َتَمسُّوُهنَّ  :  ، واته ـه)قد عه(نها  ست پ

، ئيجماعی زانایان له رام ده آوڕ حه آردنی بۆ باوك له ماره ر به هه ر  سه ب

  .  روایه یش هه آه بۆآوڕه  آه  یه وه ئه

وه به  وه ر ئه به جا له واوی آوڕی  ر ته سه له) مطلق ( ها  آی ڕه یه ش

ت، وه رام ده حه) یان  ژنه م باوه ئه  واته(   م ژنه آانی تریشی ئه ژنه كيش   ب آات

ك باوآی خۆت یان باوآی  بستمان باوآی نزیك وه باوك مه: ين  ده  آه

كيان ته گه ایكيشت ئهباوآت یان باوآی د و  بۆ ئه  وه یش آرد ئه نها ماره ر ژن

ر  آانيشی هه زاآانی یان برا وبرازاآانی یان آوڕی خوشكه وآور وآوره  سه آه

دا ئاماژه  وه ره سه له  هی آ پيرۆزه  ته ئایه  و ر ئه به ویش له ئه. بن رام ده حه  :مان پ

  . } ٢٢/النساء{ )  ْن النَِّساِءَوال َتنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُآْم ِم( 

ته ده  و ژنانه ك ووتمان ئه یش وه م حوآمه ئه  وه   و باوآانه ئه  آه  وه گر

  .الیان  ته چونه یان آردبن و نه نها ماره الیان یان ته  چووبنه

و به چه یه هش زاآانيش  بووك و ژنی آوڕ و آوره: ش  وانه آی پ

وه به آو  تاوه ر باوك و باپير و باپيری باوك هه سه له) مطلق ( ها  آی ڕه یه ش

وات حه الیان، بۆ  چوبنه نه  و آوڕانه یش ئه و ژنانه ئه  نده رچه بن هه رام ده ب

كی ماره ر آه گه ئه  نموونه ك ژن ش چوونه آرد، به س   آه الی ژنه  ام پ

ش چوونه  سه و آه ی ئه وه وگواستنه و  ئه  وه اقی دا، ئه الی ته مرد، یان پ

رام  مووی حه ر هه هه  و پياوه ژدادی ئه ر باوك و باپير و ئه سه له  و ژنه ئه  آاته

ت، ئه ده ته ده  و ژنانه یش ئه م حوآمه ب الیان یاخود   چووبنه  آه  وه گر

نگی زانایانی  یش ئيجماع و آۆده له سئه م مه الیان، ڕاستی ئه یشچوبنه نه

  .  ره سه له
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) َوَحالِئُل َأْبَناِئُكْم الَِّذيَن ِمْن َأْصالِبُكْم: ( تی  رموویه فه  هور خوای گه  چونكه

ی ئه حه  یه غه ده ها قه روه هه:   واته }٢٣/النساء{ ن،  بكه یشتان ماره وآوڕانه ا

زاو  ژنی آوڕه  مه ئه  بووك، دیاره:  پشتی خۆتان بن، واته راستی له به  آه

ته زایش ئه آچه   .  وه گر

الیان،  چوبنه  ی آه و ژنانه نها ئه ته  رمووه یفه نه  وره بينين خوای گه ده  بۆیه

ته ردووالیان ده كو هه به شيان آردبن و  یان آردبن یان ماره نها ماره چ ته  وه گر

  .الشيان  چوبنه

  .  زاتره ش زانا و شاره موو آه هه له  وره خوای گه

  .) ١٥٤٦/ ٣" (فتاوى نور على الدرب:   رچاوه سه

 


