
 

 

  وه ناو حجری ئيسماعيله وافكردن له ته
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  وه ناو حجری ئيسماعيله وافكردن له ته

 كانی تردا حاجی باڵغی وكاته ره كاتی قه له  هئایا دروست :پرسيار 

 بكات ؟  وه ناو حجری ئيسماعيله واف له ته كار یان عومره

وافی  كات جا ته واف ده هت  سێك كه بۆ كه  دروست نييه :ڵام  وه

ت  وافی سوننه ر ته بێت، یان هه  وافی عومره جكردن بێت یان ته حه

ی  مه ر ئه گه ئه  ی بكات، وه كه وافه ناو حجری ئيسماعيلدا ته بێت به

ی دروست  وته و شه وافدا كردبێت ئه كانی ته وته شه كێك له ر یه هه له

ی  كه وته وت شه ر حه ر هه گه ، خۆ ئه وه ی بكاته بێت دووباره وده  نييه

  و ئه ر سه له  وا واجبه كردبێت ئه  وه ناو حجری ئيسماعيله وافی له ته

بێت  وافكردن ده ته  ، چونكه وه بكاته  مووی دووباره ر هه هه  سه كه

یت  به  له  شێكه یتدا بكرێت وحجری ئيسماعيليش به وری به چوارده به

  ی گه ته و ئایه ی ئه ڵگه به یتدا بكرێت، به ناو به واف به وناكرێت ته

ْ بِٱۡ�َۡيِت ٱۡلَعتِيقِ {: رموێت  فه ده ّوفُوا ّّ َ َۡ واف  ته  واته} ٢٩: الحج { }َ�

 .  یه عبه ست پێی كه به مه  دا كه كه كۆنه  وری ماڵه ده ن به بكه
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ئيمامی موسليم   ش كه یه رمووده م فه ی ئه ڵگه به ها به روه هه

سألت رسول «: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت:   تی كردووه ڕیوایه

، وفي »لبيت هو من ا: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الحجر، فقال

صلي في الحجر، «: إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: لفظ قالت

ی  باره ری خودا له مبه پێغه  پرسياركرا له:   واته.  فإن الحجر من البيت

  شێكه حجر به: رمووی  ڵامدا فه وه ویش له ئه  وه حجری ئيسماعيله

ری  مبه ی پێغه سێك ووتی ئه كه  تێكی تردا  هاتووه ڕێوایه  یت، له به له

ریش  مبه م، پێغه یتدا بكه ناو به نوێژ له  كه  زرم كردووه خودا من نه

ناو حجری  ت له كه نوێژه: رمووی  فه) صلی اهللا عليه وسلم(

 ..یت  به له  شێكه حجری ئيسماعيل به  چونكه  ئيسماعيل بكه

 ....  زاتره ش زانا وشاره وره خوای گه


