
1 
 

 تايبةت  يةكيِرونكردنةوة ءبةَلطةضةند    
 ثةيوةستييةكانى  ءبة واجب بوونى باَلاثؤشى)حيجاب(

 طةورةى ميهرةبان بةناوى خوداى
لهم آله وصحبه والتابعين وعلى  والصالة والسالم على سيدنا محمد ،رب العالمين الحمد هلل

 وبعد:  إلى يوم الدينأجمعين 

  
 :(ى شةرعىحيجاب)الَاثؤشى ب واجب بوونى بةلَطةى: يةكةمتةوةرى 

بة  )حيجابكردن( بؤ ئافرةتى موسلَمان لة بةرانبةر ثياوانى نامةحرةم هيض طومان لةودا نيية كة بالَاثؤشى 
بة دةقى كة سةمليَنراوة واجبيَكى شةرعييةو ثيَويستة ئةجنام بدريَت  هةرشيَوازيَط لة شيَوازةكانى بالَاثؤشى

عى صةحابةو طشت زانايانى ئيسالم لة ضواردة سةدةى رابوردوو، وة ئيجما ءسوننةت ءراستةوخؤى قورئان
( بة ثيَى زةمان و مةكان طؤرِانكارى نايةت بة سةريدا الثوابتبةشيَكة لة حوكمة جيَطريكراوةكانى ئيسالم )

جيَبةجىَ كردنى فةرمانى خوداو  ءبتةوى ئيمان ءو نيشانةى عيفةتبةشيَكى طرنطة لة رةوشتى ثةسةند ضونكة
( بة ثيَضةوانةيشةوة دةرضوونة لة ضوارضيَوةى تةشريعاتى ثرِ لة صلى هللا عليه وسلمغةمبةرةكةيةتى )ثيَ

 َوَمن   }خوازراوة وةك قورئان دةفةرمويَت:نة ءعاقيبةتى ئةو دةرضونةيش زؤر ترسناك ءحيكمةتى ئيسالم

ُسولَ  يَُشاقِقِ  دِ  ِمن   الرَّ ِمنِينَ  َسبِيلِ  َغي رَ  ع  َويَتَّبِ  ال هَُدى لَهُ  تَبَيَّنَ  َما بَع  لِهِ  تََولَّى َما نَُولِّهِ  ال ُمؤ   َجهَنَّمَ  َونُص 

 (.111: )سورة النساء{ َمِصيًرا َوَساَءت  
كة تةواوى موفةسريو راظةكارانى  حيجاب واجب دةكةن و دةقة قورئانيانةى كة راستةوخؤ بالَاثؤشى ولة

ِمنَاتِ  َوقُل   }ثريؤزةكانى: ئايةتة )استثناء( جياكارى ن كردووة بة بىَئيسالم باسيا نَ  لِل ُمؤ  ُضض   ِمن   يَغ 

فَظ نَ  أَب َصاِرِهنَّ  ِرب نَ  ِمن هَا َظهَرَ  َما إِلَّ  ِزينَتَهُنَّ  يُب ِدينَ  َوَل  فُُروَجهُنَّ  َويَح   َعلَى بُِخُمِرِهنَّ  َول يَض 

َن فِي بُيُوتُِكنَّ َوَل }(. 11: )سورة النور{ .اآلية.لِبُُعولَتِِهنَّ  إِلَّ  ِزينَتَهُنَّ  يُب ِدينَ  َوَل  ُجيُوبِِهنَّ  َوقَر 

َج ال َجاِهلِ  َن تَبَرُّ ج  ُولَىتَبَرَّ أَلُوهُنَّ ِمن  َوإَِذا َسأَل تُُموهُنَّ َمتَا}، (11اْلحزاب: )سورة  {يَِّة اْل  ًعا فَاس 

َواِجَك }( 11حزاب: اْل)سورة  {لِقُلُوبُِكم  َوقُلُوبِِهنَّ  َوَراِء ِحَجاٍب َذلُِكم  أَط هَرُ  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل  ِْلَز 

نِيَن َعلَي ِهنَّ  ِمنِيَن يُد   (.15اْلحزاب: )سورة  {اآلية..ِمن  َجاَلبِيبِِهنَّ  َوبَنَاتَِك َونَِساِء ال ُمؤ 

 : فسيرانه م ته ئه  بڕوانه  تانه م ئايه ی ئه ڕاڤه  زابوون له زياتر شارهۆ ب

. (171/ 3) العزيز تفسيرالكتاب المحررالوجيزفي=  عطية . تفسيرابن(13/ 6) تفسيرالبغوي 

 .66/ 6 المنثور للسيوطي الدر (.1113/ 11)حاتم أبي تفسير ابن .(111/ 11) تفسيرالقرطبي
 .174/ 6ابن كثير تفسير 

ئةو حةقيقةتة راطةيَندراوة  )صلى هللا عليه وسلم(داحةزرةت لة دةيان فةرموودةى صةحيحى هةروةها
ُ  َرِحمَ  (:"رضي اهلل عنهادةى حةزرةتى عائيشة)لةوانة فةرمو َُولَ  ُمهَاِجَراتِ ال   نَِساءَ  هللاَّ ا اْل  ُ  أَن َزلَ  لَمَّ  هللاَّ
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َوَجلَّ  ِرب نَ : }َعزَّ نَ  ُمُروطَهُنَّ  َشقَق نَ { ُجيُوبِِهنَّ  َعلَى بُِخُمِرِهنَّ  َول يَض  تََمر  أخرجه البخاري في "بِهَا فَاخ 
 سننالمرأة عورة" هةروةها فةرمودةى: .(184/  8)التفسير، باب: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" 

( عن ابن 1611) برقم (51/ 1) خزيمة ابن ( صحيح1171برقم)(361/ 1) الترمذي

: أنه سأل النبي (رضي هللا عنه)عقبة بن عامر  هةروةها فةرمودةى: مسعود)رضي هللا عنه(.

 مروها فلتختمر، عن أخٍت له نذرت أنتحج حافية غير مختمرة، فقال: " (صلى هللا عليه وسلم)

/ 1نن أبي داود )، س(3/131اإلمام أحمد في "المسند" ). رواه أيام "ولتركب، ولتصم ثالثة 

(، وحسنه، سنن 3/116، سنن الترمذي )(1/613(، سنن ابن ماجه )1151( رقم )111

إياها بالختمار،  )صلى هللا عليه وسلم( أما أمره"قال الخطابي رحمه هللا:  ،(7/11النسائي )

"معالم "صية، والنساء مأمورات بالختمار والستتار. اهـ فيه؛ ْلن ذلك مع فألن النذر لم ينعقد

 (.176/ 3) للخطابي السنن"

في هذه اآلية  (عنهما رضي هللا)عن ابن عباس : هاتووةدا  حاتم أبي ابن هةروةها لة تةفسريى

في حاجة أن قال: أمر هللا نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن  (ُيْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن َجََلِبيِبِهنَّ )
  ."سهن بالجَلبيب، يبدين عينا واحدةيغطين وجوههن من فوق رؤو

 من عليهن يدنين تعالى هللا قول في باب) (101/ 11) القيم ابن وحاشية المعبود عونوفي 
 إلى فوق من تستر الخمار فوق رداء الجلباب" العظيم آبادي: قال (بتمامها اآلية.. جَلبيبهن

 في الحجاب آية هذه :السيوطي قال، وأبدانهن وجوههن ويغطين هنعلي يرخينها يعني أسفل
قالت:  (عنها رضي هللا)سلمة  عن أمووالوجه عليهن"  سترالرأس وجوب ففيها سائرالنساء حق

هن خرج نساء األنصار كأن على رؤوس (يدنين عليهن من جَلبيبهن)لما نزلت هذه اآلية 
بنت شيبة، عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه اآلية عن صفية و« الغربان من أكسية سود يلبسنها

يدنين عليهن من جَلبيبهن خرج نساء األنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة 
بأرقام ( 4113/ 10)حاتم أبي ابنتفسير  .«وعليهن أكسية سود يلبسنها

 (.17771(و)17773(و)17774)

بةلَام  لة شيَوازى بالَاثؤشيدا ئافرةتانى طةنج لة ى جياكردووةتةوةتةنانةت قورئانى ثريؤز كة ثريةذن
خؤى برازيَنيَتةوةو خؤى دةرخبات، واتة دروستة تةنها ئيكتيفا بكات بة  ؤشاكفةرمويَت نابيَت ئةويش بة بىَ ثدة

جُ  ، وةك دةفةرمويَ:يةكى سةرتاسةرىليباسةكانى بة بىَ عةبا تِي َل يَر  وَن )َوال قََواِعُد ِمَن النَِّساِء الالَّ

َجاٍت بِِزينٍَة(  َن ثِيَابَهُنَّ َغي َر ُمتَبَرِّ ثاشان دةفةرمويَت ئةويش ئةطةر نَِكاًحا فَلَي َس َعلَي ِهنَّ ُجنَاٌح أَن  يََضع 
خير  )وأن يستعففن :بؤى باشرتةئةوا تةواو بالَا ثؤشى جىَ بةجي بكات و عةباى ثالَاثؤش بةكاربهيَنيَت 

 (.61النور: )سورة ( لهن
وة لةو ئافرةتانةى كة ةشةى كردوةرِهدا ثيَغةمبةر)صلى اهلل عليه وسلم( حا لة فةرمودةى صةحيهةروةه
هةرطيز ناضنة عقوبةكةيان ئةوةية كة سةرنج راكيَش لة بةردةكةن كة  ءثؤشاكى تةنك ءثؤش ننيتةواو بالَا

عن أبي هريرة  ويَت:نة بن، وةك دةفةرمبطةرِينةوةو بالَاثؤشى راستةقي ءبكةن بةهةشتةوة، مةطةر تةوبة
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 قوم أرهما لم النار أهل من صنفان»  :(صلى هللا عليه وسلم)رسول هللا  قال (رضي هللا عنه)

 رءوسهن مائالت مميالت عاريات كاسيات ونساء الناس بها يضربون البقر كأذناب سياط معهم

 كذا رةمسي من ليوجد ريحها وإن ريحها وليجدن الجنة ليدخلن المائلة البخت كأسنمة

)صلى هللا عليه هةروةها فةرمودةى صةحيحى ثيَغةمبةر (1713برقم) (161/ 6) مسلم صحيح.«وكذا

عليه صلى هللا )لة ثيَغةمبةرةوة دةيطيَرِيتةوة)رضي هللا عنها(عائشةحةزرةتى)أم المؤمنين كةوسلم(

نها وبين هللا من "ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إل هتكت ما بي:كة فةرمويةتى(وسلم

( 1111( في الحمام في فاتحته، والترمذي رقم )3111( و )3115حجاب"رواه أبو داود رقم )

زؤريَكى تريش  ( في اْلدب: باب ما جاء في دخول الحمام، وقال: "هذا حديث حسن".1113و )
 لةو فةرمودانةى كة جةخت دةكةنةوة لة سةر واجبوونى بالَاثؤشى..

بؤ ئافرةتان لة بةرانبةر ثياوانى  لة سةر واجب بوونى حيجاب و بالَاثؤشي دامةزراوة انبؤية ئيجماعى زاناي
كاتى وةك  شةرعى مةطةر هؤكاريَكى ثؤشى دروست نيية بضنة دةرةوة،ابىَ بالَ ءواتة بة سفورى نامةحرةم،

ان باس و يطييةزةى خؤى، لةو زانايانةى كة ئةم كؤدةنبة ئةندا ءئةويش بة ثيَى ثيَويست ثشكنينى ثزيشكى
 حجة اإلسالم ابو حامداإلمام أبو عبد هللا الشافعي وإمام الحرمين الجويني و):  نةقلَكردووة

، اإلمام أبو محمد شيخ اإلسالم أبو زكريا النووي حافظ اإلسالم ابو الفضل العسقالنىالغزالي و

 بِروانة:. يانى تيششدة.. ابن تيمية والشيخ ابن رسالن، اإلمام شهاب الدين الدين العيني ربد

: للغزالي إحياء علوم الدين (،11/ 7،  166/ 1روضة الطابين وعمدة المفتين للنووي 

في شرح سنن أبي داوود للعظيم  عون المعبود( 131/ 5): للعسقالني فتح الباري ،(3/715)

 .(171/ 11) :لبن تيمية الفتاوى ، مجموع(11/115) آبادي الصديقي:

)ظني ئيجماع لة مةرِ ثيَويستى بالَاثؤشى بؤ ئةوةية كة بةلَطةكان ئةطةرضى هةنديَكيان بىَ طومان نةقلَى 

، نية ، دواى ئيجماع و كؤدةنطى هيض كةس ناتوانيَت بلَيَت بالَاثؤشى واجبالثبوت يان ظني الدللة(بن
ى زانايانى ال)قطعي الدللة(يشن  هةروةها )قطعي الثبوت(نويَرِاى ئةوةى كة ئايةتةكانى حيجاب وةك 

 .ئيسالم
الَاثؤشى كؤكن، وة  واجب بوونى بةت و جةماعةت لة سةر ننمةزهةبى ئةهلى سوزانايانى هةرضوار بؤية  

فةسادى نى فيتنةو ا بؤ دةست و دةموضاوى لة كاتى بووؤشينى ئافرةت لة بةرانبةر نامةحرةمدبة نيسبةت داث
 ءكاتى هيَوربوونةوةو نةبوونى فيتنة حةنةفيةكان م لةجطة لة كاتى نويَذ ثيَيان واجبة، بةلَاخةلَكدا 

دةمو ضاوى دةرخبات،  ءليَكى شافيعيةكانيش لة سةر ئةوةية كة دروستة ئافرةت دةستوقة ءماليكيةكان
ثيَويستة  دةموضاويشيان ءدةستراجيحى مةزهةبى ئيمامى شافيعيش ئةوةية كة  ءبةلَام الى حةنبةليةكان

 .حرةمدالة بةرانبةر نا مة دابثؤشريَت
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نةبوو ئةوا فيتنةى ترسى  ئافرةت ئةوةية كة ئةطةر الى  راجيج و راى ثةسةندئةجنومةنى بالَأى فةتوا بةلَام 
 ؤى هةية دةست و دةموضاوى دةرخبات.ب

، بؤية ئةطةرضى ئافرةت بؤى بة شةهوةت هةر حةرامة ةماشاكردنيان لةاليةن ثياوانةوةالى هةموان تبةلَىَ 
و ثشكنينى ثزشكى و شةهادةت  ةموضاوى دةرخبات بة تايبةت لة كاتى مامةلَةكردند ءدروست بيَت دةست

 دا ئةوا بؤ نامةحرةم نيية كة بة شةهوةتةوة تةماشاى بكات..دان
 :نديَك لةدةقةكانى هةرضوار مةزهةبى ئيسالمةئةمانةيش هة

لمرأة كشف أنه يجوز ل اْلصل في المذهب اإلمام أبي حنيفة )رحمه هللا(مذهب الحنفية: ـ 1

( ."اللباب في 111 - 111/ 11.  "المبسوط للسرخسي" )"وجهها وكفيها عند اْلمن من الفتنة

 (1/56( "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي )1/61شرح الكتاب" )

ه :" وعورة الحرة مع رجل أجني مسلم جميع جسدها عدا الوجفيه مذهب المالكية جاءـ 1

والكفين ظهًرا وبطنا، فالوجه والكفان ليسا عورة، فيجوز لها كشفهما لألجنبي، وله نظرهما إن 

لم تخش الفتنة.." ينظر: جواهر اإلكليل في شرح مختصر العالمة الشيخ خليل في مذهب اإلمام 

( ، و"شرح منح الجليل على مختصر العالمة خليل" للشيخ 1/31مالك إمام دار التنزيل" )

 ( .1/311( ، و"إكمال إكمال المعلم" لآلبي )1/11عليش ) محمد

يع بدنها وجهها وكفيها من رؤوس اْلصابع م: على المرأة ستر  ججاء فيه الشافعية ـ مذهب1

وقال وكفيها عورة في النظر، لفي الصالة"  إلى المعصم ظهَرا وبطنَا. وإن وجه المرأة

إحياء علوم ،(7/11) نظر: روضة الطالبيني. عند أمن الفتنة وعدم الشهوةبعضهم: ل يحرم 

، السراج (6/117، )(1/1) :( نهاية المحتاج111/ 1( مغني المحتاج )715 - 711 /1ن: )الدي

 .(1/111) :إعانة الطالبين (11الوهاج )ص 

قال عالء الدين المرداوي الحنبلي: )قوله: "والحرة كلها عورة، حتى الحنابلة  ـ مذهب3

 الوجه" وقالوا: كل بدنها عورة خارج الصالة، فيجب سترها". اإلنصا  في ظفرها وشعرها إل

المغني  وفي (1/311معرفة الراجح من الخال  على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل" )

 وْلنه وأستر، خير فهو ومازاد والخمار، الدرع على عامتهم اتفق قد:  أحمد : "قاللبن قدامة

 العمدة شرح جاء فيو(، 1/111وساجدة". المغني ) راكعة تجافيه نهافإ جلباب، عليها كان إذا

 قال{ ِمن هَا َظهَرَ  َما إل ِزينَتَهُنَّ  قوله سبحانه: }َول يُب ِدينَ عند  (166: ص)لبن تيمية  الفقه في

 اْلحوال عموم في منها يظهران والكفين الوجه ْلن قال كما وهو والكفان الوجه هو عباس ابن

ِرب نَ : }قال وْلنه المعتاد العمل مع سترهما هايمكن ول  فأمرهن{ ُجيُوبِِهنَّ  َعلَى بُِخُمِرِهنَّ  َول يَض 

 ْلمر واجبا واليدين سترالوجه كان فلو وصدورهن أعناقهن لستر الجيوب على الخمر بإرخاء

: قال (وسلم عليه هللا صلى) النبي أن عنها(تعالى هللا رضي)أسماء وعن .اْلعناق بستر أمر كما

 رواه" وكفيه وجهه إلى وأشار وهذا هذا إل منها يرى أن يصلح لم المحيض المرأة بلغت إذا"

 : "هذه(111/ 1) الفقهي لصالح فوزان: أحمد". وجاء في الملخص إلمام وذكرها أبوداود

 كلها المرأة أن على تدل شهيرة، كثيرة وهي والسنة، الكتاب من بمعناها جاء وما النصوص

 وغيرها، الصالة في بحضرتهم شيء بدنها من يظهر أن ليجوز اْلجانب، الرجال مامأ عورة
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 ليس فهو الصالة؛ في وجهها تكشف فإنها اْلجانب؛ الرجال من خال مكان في صلت إذا أما

 .إليه" نظرهم يجوز فال رالمحارم؛يغ الرجال عند عورة لكنه الصالة، في بعورة

ئةجنومةنى بالَاى  روونكرايةوة دريَذىبة  كة لة سةرةوة ةو سةرضاوانةىثيَى ئةو بةلَطبة  :دووةمتةوةرى 
 :رايدةطةيَينَ كة ويَرِاى جةختكردنةوةى لة سةر واجب بوونى بالَاثؤشى لة سةر ئافرةتانى موسلَمان فةتوا
ثةلَ و  فةرمويانة، ثاشان حيجابىةستثيَبكات وةك زانايان ـ سةرةتا حيجاب ثيَويستة لة دلَ و دةروونةوة د1

 ءبوو ئةوا هةرطيز طؤرِان نايةت بةسةريدا دةروون ءوى دلَ، ضونكة ئةطةر بالَثؤشى هةلَقولَاجةواريح ثؤو الشةو
 يَنيَتةوة تا مردن.دةم بةردةوام دةم سستةميَكى ديارى كراو، ءدةسةلَات ءابيَت بوونةكةى بة حوكمثةيوةست ن

قولَاوى دلَ و دةروونةو زادةى ثةيرِةوكردنة لة شةريعةتى ـ لة كوردستاندا بالَا ثؤشى سوثاس بؤ خودا هةل2َ
مولَك و  لة ديَر زةمانةوة، رةسةنى نةتةوايةتى كؤمةلَطةى كوردةوارية ى جوانىكلتور ءثريؤزى ئيسالم و نةريت

ةكراو نيية بة ثيَضةوانةى سفورىء هةروةها كولتورى نامؤو هاورد اليةنيَك نيية. ءتاقم ءمؤرى هيض كةس
 كة هةولَيَكة لة نةيارانى ئيسالمةوة بؤ طةرِانةوةى كؤمةلَطةى كوردةوارى ئيسالم ثةروةر بؤ سنت.خؤدةرخ

مَ } ةيش قبولَنةكراوة بة هةموو شيَوةيةك،نةفامى كة ئةم ءسةردةمى جةهالةت  َوَمن   يَب ُغونَ  ال َجاِهلِيَّةِ  أَفَُحك 

َسنُ  ِ  ِمنَ  أَح  ًما هللاَّ مٍ  ُحك   (.11: المائدةرة )سو{ يُوقِنُونَ  لِقَو 
 َل }ثؤشن ئيكراهيَك بالَا بىَ هيض سانسؤرو ءخواهيشتى خؤيان ـ تافرةتانى موسلَمان لة كوردستاندا بة3

َراهَ  ينِ  فِي إِك  دُ  تَبَيَّنَ  قَد   الدِّ ش   ثيَويستة ريَزيان ليَ بطرييَت. بؤية (116: )سورة البقرة{ ال َغيِّ  ِمنَ  الرُّ
يَزى ىلَ بطرييَت، ئةطةر ثؤشى ثيَويستة رِ اوكمى ئيسالمة بؤ واجب بوونى بالَـ ئةمةى كة بامسانكردووة ح4

خةلَكيش لة دونياى ئيَستادا ئازاد بيَت لة نةثؤشينى بالَثؤشيدا ئةوة ثيَويستة بزانيَت كة طوناهبارةو لة قيامةتدا 
 خؤى بةرثرسيارة لة ئاكامى كردةوةكانى. 

بىَ رةوششتة بة ؤش نةبوو ئيرت دةرضووة لة دائريةى ئيسالم و ياخود ـ واتاى ئةوة نيية كة هةركةسيَت بالَث5
و ثيَويستة بطةرِيَتةوة بؤ الى خودا بة تايبةت كة ئيَستا مانطى تةوبةو تا زاراوةيةكةى بةلَكو طوناهبارةوا

باشى  ءميزان نيية بؤ ضاكى نة.. هةروةك ضؤن تةنها بالَاثؤشيشطةرِانةوةية مانطى ثريؤزى رةمةزا
 ةنةكةى. بةلَأم بىَ طومان هيَمايةكى طةورةى ثابةندبوونة بة شةرعى خوداوة. خاو
شيَوازى بالَاثؤشني كورتنةكراوةتةوة لة عةباثؤشني يان هةرشيَوازيَكى حيجاب كة دةثؤشريَت بةلَكو ـ 6

م طرنط ئةوةية ئافرةتى موسلَمان كة دةضيَتة دةرةوة لة مالَةوة ياخود لة بةرانبةر ثياوى نامةحرة
دةموضاوى هةموو الشةى داثؤشراو بيَت بة  ءدةوةستيَتةوة يان هةلَسوكةوت دةكات ثيَويستة جطة لة دةست

شيَوازيَك كة جيَطةى سةرجنى دلَ نةخؤشان نةبيَت. ئةتوانني بلَيَن كة جل و بةرطى رةسةنى كوردةوارى 
 دايك و داثريامنان يةكيَكة لة باشرتين جؤرى بالَاثؤشني لة ئيسالمدا. 
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تانةى جاهيل  ءخؤرِاطربن لة بةرانبةر تةوذمى بىَ باوةرِان لة هةموو خؤشكانى موسلَمان كة داواكارين ـ7
كاريطةر  و نةخويَندةوارو دلَنةخؤشان ةندةي نةيارانى ئيسالمط، ئةطةرضى ثيَمان واية كة ثرِوثاو نةفامان

 .وياننةبوةو هةرطيزيش نابيَت لة سةر بريوباوةرِي ثؤلَائاساى دامةزرا
ئازادى رِادا ئافرةتانى سةربةرز واز لة بالَاثؤشى بهيَنن، ئةوا  ءـ ئةوانةى دةيانةويَت لة ثةنا مافى تاك8

لة حةياو ريَزيان كةمكةنةوة، ان، خؤي تةنها مةبةستيان ئةوةية كة ئافرةتان بة كاربهيَنن بؤ ئاماجنى نةطريسي
 بةرانبةريانكة ية ي. كة ئةمةيش طةورةترين بىَ ريَزلَةى بازرطانى ثيَوة بكةنمةوةك كالَايةكى بيَنرخ ما

كة  ئةو ئايينةى طوناهو تاوانيَكى طةورةية لة ئاينى بةرزى ثاكيزةويستى ئيسالمدا. ، جطة لةوةى كةدةكريَت
هةذارو دةولَةمةند، كريَكارو طةورة،  ءسةرتاثاى ياساكانى ريَزطرتنة لة ئافرةت و ثياو ومندالَ، لة بضوك

 دراوسيَ و ميَوان و خزم و بيَطانة، لة تةواوى مرؤظايةتى..جوتيار،  فةرمانبةرو
 ةكان بة تايبةتراطةياندن لة بةرانبةر وشيابنزؤر نة كة موسلَما باوكانى ءى سةرشانى دايكئةركـ 9

راوة بيَ كذدؤبَالبة تايبةت ةكان يتةلةفزيونهةروةها زجنرية  ،فيكرييةكان ءبةرنامة بةناو كؤمةلَايةتى
 هةروةها رِة كؤمةلَايةتةكانى ئينتةرنيَت،تؤبةكارهيَنانى  ءجؤرى سايت ءسات ءهةروةها شيَوازو كات ةكانثةرد

يذى هانى كضةكانيان بدةن لة تةمةنيَكى طوجناودا دوور لة توندو ت ءبة شيَوازى نةرم و نيانى ىبةردةوام
ن دواتر زؤر ايستةدا فيَرنةكرالة تةمةنيَكى ش ضونكة كة قاضيان دابثؤشن، ء، لةضك بكةنثؤش بناثالَ

 ..بؤيان بالَثؤشييئاستةمة 
كارثيَكراوةكانى  ياساء ابةند بيَت بة دةستورى عيَراقثة ك حكومةتى هةريَمى كوردستانـ داواكارين لة 11

 بؤ ئةو تبة زووترين كات سنوريَك دابنيَبريوباوةرِ وة ء ثةرلةمانى كوردستان لةمةر ثيَويستى ريَزطرتن لة ئايني
ويَنن لة بةرانبةر ثريؤزيةكانى ئيسالم، كة نوواندووةو دةين ريَزييانطروثانةى كة بىَ  ءدةزطاو كةنالَ و تاك

 َوَمن   َذلِكَ }بطريَت:  رِاي بةرزاليةكة  يرة ثريؤزةكانى ئيسالم كة واجبى هةموواشةعهيَماو لة حيجاب يةكيَكة

ِ  َشَعائِرَ  يَُعظِّم    (. 11: )سورة الحج{ ال قُلُوبِ  ىتَق وَ  ِمن   فَإِنَّهَا هللاَّ
ي انةبةناو نويَخوازبةناو مةالو سنوريَك دابنيَت بؤ ئةو  كاروبارى ئاينى ءوةزارةتى ئةوقاف ـ داواكارين لة11
بة ئاشكرا لة دةزطاكانى راطةياندندا بنضينة رةوشتيي و  ءتةشهري دةكةن بة ثريؤزيةكانى ئيسالم كة

بةرو سنوريَكيان بؤ ديارى  توندى ياساييان دةرهةق بطريَتة ينشويَيَورِباوةرِيةكانى ئيسالم لةكةدار دةكةن 
ةوة ضونكة ئةو كةسانة تةمسيلى اتخب يانهةروةها لة وتارو ثيَشنويَذى موسلَمانان دور و بيانداتة دادطا، بكات
 .وة خاوةن برييَكى ضةوتى الدةرن دةكةن نةك ئاينى ثريؤزى ئيسالم خؤيانتةنها 
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سنوورى  خويَنةواريَك كة هةر بةناو مةالو نيمضة مةكتةبى تةنفيزى يةكيَتى زانايانبةريَز اكارين لة ـ داو12
لة ريزةكانى خؤى دةرى  وئةنداميةتى يةكيَتى زانايانى لة دةست  يَثةرِاند دةمةوتهاوشيَوةكانى  ةوولةو بارة

 بكات و رووبةرِووى ياسايشى بكاتةوة.
كة زؤر بة ئاطادار دةكةينةوة هةريَمى كوردستان  لة بة هةموو جؤرةكانى نى راطةياندندةزطاكاـ 13
ةكانى تايبةت بة ئايينى ثريؤزى ئيسالم و هةموو ثريؤزيةكانى و ضةمكرى و ورياييةوة مامةلَة لة طةلَ تةوةروشيا

 ئازادى تاكةوة ذةهرى بىَ ءوة بةناوى ئازادى راطةياندن زاكانى كوردستان بكةن، ئاين ءتريش لة ئايني
 شيَوةو هةر ضةمكةكانى بة هةر ءزى نواندن بة رانبةر ئاينيري َضونكة بيَباوةرِى لة بةرنامةكانياندا نةرِيَذن، 

ة دواجار ئةوان ليَى ك ئاشتى كؤمةلَاتى ءنةكراوة دةبيَتة هؤى ليَكرتازانى ئاسايش ثاساويَك بيَت قبولَ
 بةرثرسيار دةبن.

هةية سةبارةت بة حوكمى واجبى بالَاثؤشى با بطةرِيَتةوة بؤ  يَكىـ هةركةسيَكيش هةر شوبهةو طومان14
و ليَكؤلَينةوةى زانايانى تةفسريو هةروةها راظة ضوار مةزهةب، هةر سةرضاوةكانى تايبةت بة فيقهى ئيسالمى

دا بة منونة بامسانكردوون.. يةدةقة ئاشكرايانةى كة لةم فةتوا سةر ئةوبة تايبةت لةو زانستى ئةخالق فةرمودة
 وهللا تعالى أعلم.بؤ زياتر دلَنيايى.. 

 وصلى هللا على سيّدنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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