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 ماڵپەری بەهەشت 
 :ۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێک

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە  .5

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

 :ئامانجمان
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت 

لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو 

ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و  شتانەی كە نامۆن بە

نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و 

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.

 

خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت ، وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان 
  .وەیەیی کەخۆت لێی ڕازیتوچاک بەو شێ
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 ............................................................ يكةوتوون            َؤذوةوانان تي  ِر نةي كة آللةو هةك  َي ةنده

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نيب اهلدى والرمحة، أفضل من صام وقام  

 ابته، ومن تبعهم إلحسان إىل يوم الدين.وذكر هللا تعاىل، صلى هللا عليه وعلى آله وصح
 وبعد:

هةنديَك لة رِؤذوةوانان تيَي دةكةون لة مانطي رِةمةزاني  ئةمة ضةند هةلَةيةكة
ايةي سود و قازانج بؤ خويَنةراني و داواكارم لة خواي طةورة بيكات بة مثريؤزدا 

 .نوسةرةكةي و هةركةسيَك بةشداري دةكات لة ضاثكردن و بالوكردنةوةيدا
لةو هةآلنة: ثيَشوازي كردني هةنديَك كةس لة مانطي رِةمةزان بة زيادةرِةوي  -1

كردن لة كرِيين خواردن و خواردنةوة بة شيَوةيةكي فراوان، لة بري ئةوةي 
خؤيان ئامادة بكةن بؤ طويَرِايةلَي خواو خؤطرتنةوة لة ئةبلةخةرجي و هاوكاري 

 كردني هةذاران و نةداراندا.
 ،ك لة رِؤذوةوانان ثيَي هةلَدةسنهةنيَ كةةستان بؤ ثارشيَو زوهلةو هةآلنة:  -2

 سوننةتيضونكة  ،تة هؤي لةدةست داني ئةجرو ثاداشتيَكي زؤرئةم كارةش دةبيَ
درةنط خبريَت جا درةنط ثارشيَوكردن  كردنواية كة ثارشيَو ()ثيَغةمبةرمان

 دةبيَتة هؤي بةدةست هيَناني ئةو ثاداشتانةي كة لة شويَنكةوتين
 بةست ديَت. ()ثيَغةمبةرماندا

ن بيَنن برييان دةضيَت كة نيَيت بةرِؤذوبوهةنديَك لة رِؤذووةوانان لةو هةآلنة:  -3
ضونكة لةطةلَ هاتين مانطي رِةمةزاندا ثيَويستة كة نييَت بةرِؤذوبون بهيَنريَت. 

لةو بارةيةوة هاتووة كة  ()فةرمودةي ثيَغةمبةرمان لةبةر ئةوةي
َياَم َلهُ َمن  دةفةرمويَت) َن اللَّي لِّ َفاَل صِّ َياَم مِّ  .(رواه النسائي" صحيح "( ) َلَ  يُ بَ ي ِّتِّ الص ِّ
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شةودا نيةتي رِؤذوةكةي نةهيَنيَت ئةوة ثاداشيت رِؤذوي بؤ واتة: هةركةس لة  
 نيية.

رِّ ): فةرمويةتي( ثيَغةمبةرمان)هةروةها  َياَم قَ ب َل طُُلوعِّ ال َفج   َفاَل َمن  َلَ  يُ بَ ي ِّتِّ الص ِّ
َياَم َلهُ   (.رواه الدارقطين والبيهقيصحيح  (.)صِّ

واتة: هةركةس نيةتي رِؤذو نةهيَنيَت لة ثيَش طزنط ئةوا ثاداشيت رِؤذوي بؤ  
 نييية.

يان بةثيَضةوانةوةي ئةوةوة هةنديَك كةس هةن كة بة زمان نيَت دةلَيَن كةئةمةش 
شيخ اإلسالم ابن لَدا بيَت و بةس. )هةلَةية ضونكة نيَت هيَنان ثيَويستة تةنها لةناود

نَي , فَ َعامَُّة ( فةرمويةتي: )تيمية رمحه هللا لِّمِّ َاعِّ ال ُمس  ًبا ِبِِّّْج  لن ِّيَّةِّ لَي َس َواجِّ التََّكلُُّم ِبِّ
َ ال ُعَلَماءِّ َوَاّللَُّ  يٌح بِّاَل نِّزَاٍع َبني  لن ِّيَّةِّ , َوَصو ُمُهم  َصحِّ َا َيُصوُموَن ِبِّ لِّمِّنَي إَّنَّ  () َأع َلمُ ال ُمس 

 (.275ص: -25الفتاوى:ج
ثيَويست نيية بة كؤرِاي موسولَمانان ضونكة واتة: طوتين نيةت بةزمان  

سةرجةم موسولَمانان تةنها بةنيةتي ناودلَ رِؤذو دةطرن و رِؤذووة كةشيان تةواوة 
 بةبيَ ملمالنيَ لة نيَوان زاناياندا، خواش زاناترينة.

بةئارةزو كاتيَك بانطي بةياني دةفةرمويَت، كة و خواردنةوةي ئالةو هةآلنة:  -4
رِؤذووةوان بةم كارةي رِؤذووةكةي بةتالَ دةكاتةوة بةتايبةتي ئةطةر بانطبيَذ 
وردبيَت لة زانيين كاتي بانطةكاندا، )بةآلم ئةطةر ئاوةكةي برد بؤ دةمي و لةو 

، ئةمةيان كاتةدا بانطي فةرمو با ئاوةكة دانةنيَتةوة تاكو ئاوةكةي دةخواتةوة
 (.فةرمودةي صةحيحي لةسةر هاتووة
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األذان لصالة الفجر إما أن يكون بعد ( فةرمويةتي: )الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا) 
طلوع الفجر أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه جيب على اإلنسان أن ميسك مبجرد 

ًل " عليه وسلم يقول: مساع األذان ألن النيب صلى هللا  يُ ؤاذِ ُن بِلاْيٍل فاُكُلوا وااْشرابُوا إنَّ ِبَلا
فإن كنت تعلم أن ( البخاري")فاِإنَُّه لا يُ ؤاذِ ُن حاَّتَّ ياْطُلعا اْلفاْجرُ  حاَّتَّ يُ ؤاذِ نا اْبُن ُأمِ  ماْكُتومٍ 

 (.دروس وفتاوى احلرم ()هذا املؤذن ال يؤذن إال إذا طلع الفجر فأمسك مبجرد أذانه.
لةاليةن بانط بيَذةوة يان لة دواي طزنطةوة دةدريَت يان لة واتة: بانطي بةياني 

ثيَش طزنطةوة، جا ئةطةر لةدواي طزنطةوة بانط درا ئةوا ثيَويستة لةسةر مرؤظ 
كة دةست هةلَطريَت لة خواردن و خواردنةوة تةنها بة بيستين ئةو بانطة ضونكة 

ست لة خواردن و كاتيَك بيالل بانط دةدات ئةوا دةثيَغةمبةرمان دةفةرمويَت:"
خواردنةوة هةلَمةطرن تاكو ئةو كاتةي ئنب ئوم مةكتوم بانط دةدات ضونكة 

" بؤية ئةطةر زانيت ئةو بانط بيَذة بانط هةتاكو طزنط دةرنةضيَت بانط نادات
 تاكو طزنط ئةوا بةبيستين بانط دةست لة خواردن و خواردنةوة هةلَبطرة.نادات 

و كةسةوة دن و خواردنةوةي لة اليةن ئةخؤنةطرتنةوة لة خوارلةو هةآلنة:  -5
زانة، ئيرت بة هةر هؤيةكةوة بيَت لةو هؤكارانةي كة كة درةنط دةزانيَت رِةمة

دةبنة رِيَطر لة زانيين هاتين مانطي رِةمةزان. ئةمةش هةلَةيةكة كةلةو كةسةوة 
ي ، بؤية ثيَويستة لةسةر موسولَمان هةر كاتيَك لة رِؤذدا زاني كة مانطرِودةدات

َسَلَمَة رِةمةزانة دةبيَت لةو كاتةوة بةرِؤذو بيَت، بة بةلَطةي ئةو فةرمودةيةي كة )
وعِّ  أَنَّ النَّيبِّ ِّ صلى بؤي طيَرِاوينةتةوة كة فةرمويةتي: ) ()( لة ثيَغةمبةرةوةب نِّ اأَلك 

َأَكَل فَ ل ُيتِّمَّ أَو  فَ ل َيُصم ، هللا عليه وسلم بَ َعَث َرُجاًل يُ َنادِّي ِفِّ النَّاسِّ يَ و َم َعاُشورَاَء: َأنَّ َمن  
 (.رواه البخاري، ومسلم ()َوَمن  َلَ  أي ُكل  َفاَل أَي ُكل  
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واتة: ثيَغةمبةر لة رِؤذي دةيةمي مانطي حمرم دا كابرايةكي نارد كة جارِ 
بدات بةناوخةلَكدا بلَيَت: هةركةس ناني خواردوة ئةوا با بةرِؤذو بيَت، وة 

 ضي نةخواردوة باهةر هيض نةخوات"بة رِؤذوبيَت".هةركةسيَكيش هيَشتا هي

نديَك كةسةوة واتا نةزانيين طةورةيي مانطي رِةمةزان لةاليةن هةلةو هةآلنة:  -6
كاني تري سالَ  ثيَشوازي دةكةن كةئةمةش هةلَةية ضونكة هةروةكو مانطة

َن  فةرمويةتي: ) ()ثيغةمبةرمان ةِّ، َوُغل َقت  أَب واُب إَِّذا َجاَء َرَمَضاَن فُ ت َحت  أَب  َواُب اْل 
َلتِّ الش ياطِّنيُ  ": ةٍ ايَ وَ  رِّ ِفِّ وَ  " الن ارِّ، َوُصف َدتِّ الش َياطِّنيُ   (.لبخا ري، و مسلمرواه ا ()َوُسل سِّ

واتة: هةركة مانطي رِةمةزان هات ئةوا دةرطاكاني بةهةشت دةكريَتةوة، وة 
 ن.دةرطاكاني دؤزةخ دادةخريَن، وة شةياتينيةكان كؤتوزجنري دةكريَ

زانيَت بةياني يةكةم رِؤذي هةنديَك كةس ئةوشةوةي كة دةلةو هةآلنة:  -7
رِةمةزانة ناضيَت بؤ نويَذي تةراويح، ئةمةش هةلَةية ضونكة تةنها بةبينيين مانطي 

لة سوننةتي  ثيَمان ناوةتة يةكةم شةوي رِةمةزان وةيةك شةوةي رِةمةزان واتا 
ويح لةطةلَ موسولَمانان بة جةماعةت لة هاتووة كة نويَذي تةرا ()غةمبةرمانداثيَ

 مزطةوتدا ئةجنام بدريَت.

ئةو كردةوةيةية كة هةنديَك كةس دةبينن كةسيَك نان دةخوات لةو هةآلنة:  -8
ةنةوةو ثيَي يان ئاودةخواتةوة و لةبريي ضوة كة بةرِؤذووة ئةمانيش بريي ناخ

الشيخ ابن يَتةوة.)تاكو تةواوي دةكات يان خؤي بريي دةكةو نالَيَن كة بةرِؤذويت
من رأى مسلمًا يشرب ِف هنار رمضان، أو أيكل، أو يتعاطى شيئاً ( دةفةرمويَت: )ِبز

من املفطرات األخرى، وجب اإلنكار عليه؛ ألن إظهار ذلك ِف هنار الصوم منكر ولو  
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كان صاحبه معذورًا ِف نفس األمر، حىت ال جيرتئ الناس على إظهار حمارم هللا من 
 (.1186جملة الدعوة: ()هنار الصيام بدعوى النسيان املفطرات ِف

ةمةزاندا موسولَمانيَكي بيين نان دةخوات يان واتة: هةركةس لة رِؤذاني مانطي رِ
رِيَطري ليَبكات، ضونكة  ئاو دةخواتةوة يان هةر رِؤذو شكيَنيَكي تر، ثيَويستة 

ةو كةسةي ثيَي هةستان بةوكارانة لة رِؤذاني رِةمةزاندا خراثةيةو هةرضةندة ئ
هةلَدةستيَت بيانوشي هةبيَت لةو كارةدا، تاكة خةلَك غريةتي ئةوةنةكةن كة ئةو 
رِؤذو شكيَنانةي كة خواي طةورة حةرامي كردون بة ئاشكرا ئةجنام بدةن بة 

 بيانوي لة بري ضونةوة.

كة  دةكةن هةنديَك لة دايك و باوكان رِيَطري لة كضؤلَةكانيانلةو هةآلنة:   -9
بيَتة تدالَن، كة لةوانةية ئةو كضة طةشبن بة بيانوي ئةوةي كة هيَشتا منبةرِؤذو

بةآلم شةرم بكات كة ئةوة  ،بةرِؤذو بيَتتةمةني بالغ بون و واجب بيَت لةسةري 
فإن الكثري من اإلانث قد ( دةفةرمويَت: )الشيخ ابن جربين بة كةسوكارةكةي بلَيَت.)

ها فيتساهل أهلها ويظنوهنا صغرية فال يلزموهنا حتيض ِف العاشرة أو احلادية عشر من عمر 
ِبلصيام وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها حكم 

 (.فتاوى الصيام ()التكليف

واتة: هةنديَك لة كضان لة تةمةني )دة( يان )يازدة( سالَيدا تيَدةكةون بةآلم 
هيَشتا مندالَة بؤية ثابةندي  كةسوكارةكةي ئاسانكاري بؤدةكةن و وادةزانن

ناكةن بة رِؤذووةوة، ئةمةش هةلَةية ضونكة كض كة تيَكةوت ئيرت وةكو ئافرةتي 
 طةورة وايةو حوكمي شةرعي لةسةرة.
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كةسانيَك كةبة نةزانني نان خبؤن يان ئاوخبؤنةوة كاتي لةو هةآلنة:  -10
ست مانيان بؤ دروبةرِؤذوبونيان كة برييان دةكةويَتةوة يان برييان دةخريَتةوة طو

. و وا دةزانن رِؤذووةكةيان شكاوة دةبيَت لة دروستييَت رِؤذووة كةيان
َا َأط َعَمُه هللاُ فةرمويةتي: ) ()ثيَغةمبةرمان َمُه فَإَِّّنَّ َي فََأَكَل َوَشرَِّب فَ ل ُيتِّمَّ َصو  إَِّذا َنسِّ

 (.أخرجه البخاري ()َوَسَقاهُ 

شتيَكي خوار يان خواردةوة، ئةوا با  واتة: هةركةس بةرِؤذوو بوو وة بةنةزانني
رِؤذووةكةي تةواو بكات ضونكة ئةوة خواي طةورة ئةو خواردن و خوار دنةوةيةي 

 ثيَداوة.

هةنديَك لة ئافرةتان خؤيان دةثاريَزن لة بةكار هيَناني )خةنة( لة لةو هةآلنة:  -11
ء أثناء الصيام إن وضع احلنا(دةفةرمويَت: )الشيخ ابن عثيمنيكاتي بةرِؤذو بونياندا، )

 (.نور على الدرب( )ال يفطر وال يؤثر على الصيام شيئاً 

واتة: بةكار هيَناني خةنة لة كاتي بةرِؤذو بوندا رِؤذو ناشكيَنيَت و هيض كاري 
 طةريةكي نيية بؤ سةر رِؤذو.

تي هةنديَك لة ئافرةتان خؤيان دةثاريَزن لة تامكردني خواردن كا -12
( الشيخ ابن جربينرِؤذووةكةي بشكيَت، )ةك ئامادةكردني لة ترسي ئةوةي ن

ال أبس بتذوق الطعام للحاجة أبن جيلعه على طرف لسانه ليعرف حالوته دةفةرمويَت: )
وملوحته وضدها، ولكن ال يبتلع منه شيئًا بل ميجه أو خيرجه من فيه وال يفسد بذلك 

 .(فتاوى الصيام ().صومه

لة كاتي بةرِؤذو بوندا كة خبريَتة سة مكردني خواردن بؤ كاتي ثيَويسيت تا واتة:
زمان بؤ زانيين شريين و سويَري ئةو خواردنة هيضي تيَدانيية، بةآلم نابيَت ئةو 
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خواردنة قوتبدريَت بةلَكو دةري دةهيَنيَتةوة لة دةمي يان تفي دةكاتةو بةمةش 
 رِؤذووةكةي ناشكيَت.

ةي كة رِؤذو هةنديَك كةس دةربارةي ئةو شتان ئاطايي لةو هةآلنة: بيَ -13
مانطي رِةمةزاندا تاكو بة تايبةتي لةسةرةتاي  ،دةشكيَنن يان بةتالَي دةكةنةوة

ةرةتاي لةسةية ضونكة ثيَويستة ئةمةش هةلَةيةكي طةور ،ناوي دةكةونة
يَت تاكو ررِؤذو دةشكيَنن يان بةتالَي دةكةنةوة بزانرِةمةزانةوة ئةوشتانةي 

 ان بثاريَزن لة كةوتنة ناوي.خؤي

خؤثاراستين هةنديَك كةس لة بةركار هيَناني سيواك لة رِؤذاني هةآلنة: لةو  -14
بةكارهيَناني سيواك رِؤذو دةشكيَنيَت، ونكة لةوانةية واطومان بةريَت رِةمةزاندا ض
َواكِّ عِّن َد ُكل ِّ فةرمويةتي : ) ()ثيَغةمبةرمان لس ِّ َلو اَل َأن  َأُشقَّ َعَلى أُمَِّتِّ ، أَلَمر ُُتُم  ِبِّ

 (.متفق عليه) (ةٍ َصالَ 

واتة: ئةطةر لةسةر ئوممةتةكةمم طران نةكرداية ئةوا فةرمامن ثيَدةكردن كة 
 سيواك بةكار بهيَنن لة سةرتاي هةموو نويَذيَكدا.

وَل خيص النيب صلى هللا واتاي ئةم فةرمودةيةدا ئيمامي بوخاري فةرمويةتي: ) لة 
 (.عليه وسلم الصائم من غريه

 رِؤذووةواني بةتايبةتي جيانةكردؤتةوة لة جطة لة رِؤذووةوان. واتة: ثيَغةمبةرمان
وال يفطر الصائم ِبلسواك بل هو له سنة ولغريه ِف  ( فةرمويةتي: )الشيخ ابن عثيمنيوة )

 (.كل وقت ِف أول النهار وآخره
بةلَكو سوننةتة واتة: رَذووةوان بة بةكار هيَناني سيواك رِؤذووةكةي ناشكيَت 

 بؤ رِؤذووةوان و جطة لةويش لة سةرةتاي رِؤذدا يان لة كؤتاييدا. بةكاربهيَنريَت
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يَذةكان بانطي مةغريب نادةن تاكو بةتةواوةتي لةو هةآلنة: هةنديَك لة بانطب  -15
كة ئةوة كاتي بةربانطة، بة  طويَ بة ئاوا بوني خؤر نادةن ،ةكاتدنيا تاريك ن
ةواوييَت رِؤذووةكة، كة كة ئةو كارةي باشرتة بؤ ت ان واي دادةنيَنطوماني خؤي

، ضونكة لة سوننةتدا هاتووة ()ئةمةش ثيَضةوانةي سوننةتي ثيَغةمبةرمانة
دةبيَت لةطةلَ ديار نةماني خؤردا بانط بطوتريَت،  ثةنديش وةرناطرييَت بة جطة 

ُم إَذا َغاَب ْجِّيُع ال ُقر صِّ أَف َطَر الصَّائِّ ( فةرمويةتي: )شيخ اإلسالم ابن تيمية لةسوننةت.)
ُُفقِّ  رَةِّ الشَّدِّيَدةِّ ال َباقَِّيةِّ ِفِّ األ  ُم  حل  ََة ِبِّ  (.25/215جمموع الفتارى:( )، َواَل عِّرب 

واتة: هةركاتيَك خؤر بةتةواوةتي ئاوابوو وةديارنةما ئةوا كاتي بةربانط 
 كردنةوةية، وة حساب بؤ ئةو سورايية تؤخة ناكريَت كة لة ئاسؤدا ماوة.

هةنديَك لة رِؤذوةوانان بة دوعاكردن بؤ ئةو كةسةي  بيَ ئاطاييلةو هةآلنة:  -16
ةت واية هةر رِؤذوةوانيَك لة مالَي ثيَدةكاتةوة، ضونكة سوننكة بةربانطي 

هةركةسيَك بةربانطي كردةوة دةبيَت دوعايان بؤ بكات، بةو دوعايانةي كة 
كردوني كاتيَك لة الي كةسيَك بةربانطي بكردايةتةوة، وةك  ()ثيَغةمبةرمان

 ()أَف َطَر عِّن دَُكُم الصَّائُِّموَن َوَأَكَل َطَعاَمُكُم األَب  رَاُر َوتَ نَ زََّلت  َعَلي ُكُم ال َمالَئَِّكةُ وتين: )ط
 (صحيح اْلامع الصغري

واتة: "يا خوا"رِؤذووةوانان التان بةربانط بكةونةوةو ضاكة كاران خواردنيتان 
 خبؤن وة فريشتةكان دابةزنةسةرتان.

قِّ َمن  َسقانِّ ايان بلَيَت: ) ، َواس   (رواه مسلم ()للَُّهمَّ أط عِّم  َمن  أط َعَمينِّ
واتة: خواية ئةوةي ناني داميض ناني ثيَبدةيت و ئةوةي ئاوي داميَ ئاوي 

 ثيَبدةيت.
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 (.رواه مسلم ()اللَُّهمَّ َِبرِّك  هَلُم  فِّيَما َرَزق  تَ ُهم  َواغ فِّر  هَلُم  َوار مَح ُهم  يان بلَيَت: )
 خواية بةرةكةت خبةيتة رِؤزيان و لييان خؤش بيت و رِةمحيان ثيَبكةيت.واتة: 

هةنديَك كةس باوةرِيان واية كة نابيَت لة شةواني رِةمةزاندا لةو هةآلنة:  -17
دا كة ئةوةش هةلَةية ضونكة ئةو كارة تةنها لة رِؤذاني بضيَت بةالي خيَزاني

ٱ  واي طةورة دةفةرمويَت: )كانيدا حةآللَة، خم لة شةوةرِةمةزاندا حةرامة بةالَ

 (.البقرة ()   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ   ڱ

بةرط و ئةوان واتة: بؤتان حةآللَة لةشةواني رِةمةزاندا بضنة ثالَ خيَزاني خؤتان 
 داثؤشةري ئيَوةن ئيَوةش بةرط و داثؤشةري ئةوانن.

اتيَك كة لة ثيَش بانطي بةرِؤذو نةبوني هةنديَك لة ئافرةتان كلةو هةآلنة:  -18
وانن خؤيان بةياني ثاكدةبنةوة)لة سورِي مانطانة( بةآلم لةبةر سةرقالَي نات

بؤتةوة  يان ناطرن بة بيانوي ئةوةي كة رِؤذي ليَبشؤن، بؤية رِؤذووة كة
إذا انقطع الدم منها ( دةفةرمويَت: )الشيخ ابن جربين نةيتوانيوة خؤي بشوات،)

بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو َل تغتسل إال بعد أن  وقت طلوع الفجر أو قبله
 (.فتاوى الصيام( )أصبح الصبح

واتة: هةركات ئافرةتي عوزردار خوييَن وةستايةوة كاتي بةرةبةيان يان تؤزيَك 
ثيَش بةرةبةيان، رِؤذو طرتنةكةي دروستة و جيَطةي فةرزةكةي بؤ دةطريَتةوة 

 ذ دةبيَتةوة.هةرضةندة خؤشي نةشؤريَت تاكو رِؤ

ئةجنام داني  بةرز لة كاتي كيبةدةنطيَ لةو هةآلنة: بيستين دةنطي طريان -19
ا نيشانةي ئةوةية ديارة طريان لةكاتي خويَندنةوةي قورئاندنويَذي تةراويح دا، 
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كة ئةمةش كاريَكي باشةو  ،خويَنةكة قوريان كاريطةري داناوة لةسةر ئةو نويَذ
 كة هةنديَك لة نويَذخويَنان بة دةنطيَكي وا طوماني تيَدانيية، بةآلم دةبينني

بةرزدةطرين كة دةبيَتة هؤي سةرقالَكردني زؤريَك لة نويَذخؤيَناني دةوروبةري يان 
بةهؤي ئةو مجوجولَةي كة لةطةلَ طريانةكاياندا دةيكةن، سةيريش لةوةداية كة 

تين هةنديَكيان تةنها لةكاتي بيستين دوعاي قنوت دةطرين نةك لة كاتي بيس
ثيَشرت ئةوةية كة طريان لةكاتي ةش ثيَيان دةطوتريَت: لةقورئاندا، ئةو كةسان

 بيستين قورئاندا بيَت.

طومان بردني هةنديَك كةس بةوةي كة رِؤذوةكةي بةتالَ بؤتةو  لةو هةآلنة:  -20
دةبيَت قةزاي بكاتةوة كاتيَك كة هةلَدةستيَت لةخةو سةيردةكات )لةشي طران 

ست ئةوةي كة ئةو كةسة رِؤذووة كةي دروستةو اوة رِ ،ةيةبووة( كة ئةمةش هةلَ
جاري واهةبووة لةشي طران  ()طرتنةوةي لةسةر نيية، ضونكة ثيَغةمبةرمان

هةستاوة ثاشان خؤي  لة دواي بانطي بةيانيبووة بةهؤي ضونة ثالَ خيَزاني و 
االحتالم ال ( فةرمويةتي: )مساحة الشيخ ابن ِبزشؤردووة و بةرِؤذوش بووة. وة )

( يبطل الصوم، ألنه ليس ِبختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل اْلنابة إذا رأى املاء
 (.جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة)

واتة: لةشطرانبوون)شةيتاني بوون( رؤذو بةتالَ ناكاتةوة ضونكة ئةوكارة بة 
ئةطةر لةسةرة  ويسيت رِؤذووةوانةكة نيية، تةنها خؤشؤردن "غوسلَ دةركردنـ"ـي

 ئاوي بيين.

بةكار هيَناني بؤني خؤش لة اليةن هةنديَك لة ئافرةتانةوة كاتيَك لةو هةآلنة:  -21
ةتةواوي يان دةنط بةرز كردنةوة دةضن بؤ نويَذي تةراويح يان خؤدانةثؤشني ب
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ناو مزطةوتةكاندا، كة ئةو كارانة خؤيان حةرامكراون لةسةر ئافرةتان ضجاي لةو لة
بؤية ثيَويستة لةسةر ئاقرةتان كة زؤر  ؟يَنة موبارةكةداكاتة موبارةكةو لة شو

سوربن لة دوركةوتنةوة لةو كارانة بؤ خؤ ثاراسنت لةو طوناهانةي كةديَتة 
 ئةستؤيان بةهؤي ئةو كردةوانةوة.

دوا خستين نويَذي نيوةرِؤو نويَذي عةسر لة اليةن هةنديَك لة لةو هةآلنة:  -22
ياندا لة رِؤذاني رِةمةزاندا، كة ةو بةسةربة بؤنةي زالَبوني خرِؤذوةوانانةوة 

ڃ  ڃ  ئةمةش يةكيَكة لة هةلَة طةورةكان، خواي طةورة دةفةرمويَت: )

 .(املاعون ()ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

واتة: دؤزةخ بؤ ئةو نويَذخؤيَنانةي كة بة خاووخليضكي هةلَدةست بؤ نويَذةكانيان 
 و دواي دةخةن لة كاتي خؤي.

 .(هم الذين يؤخروهنا عن وقتهايةتةدا هةنديَك لة زانايان فةرمويان: )لة رِاظةي ئةم ئا
 واتة: ئةوتنةن كة لة كاتي خؤيدا نويَذةكانيان دوادةخةن.

 ة( ثرسياري كردووة لابن مسعودكتييَب صةحيحدا هاتووة كة )لة وة  
الصالة على فةرمويةتي: ) ()( ثيَغةمبةريشأي الصالة خري) ()ثيَغةمبةر

 (.على أول وقتها( وةلة طيَرِانةوةيةكي تردا هاتووة)ِف وقتهايان)(وقتها
: ئةو نويَذةي كة ( فةرمويةتيثيَغةمبةريش)واتة: كام نويَذكردنة باشة؟ 

 لةسةرةتاي كاتةكةيدا ئةجنام دةدريَت.

دواخستين بةربانط ضونكة لة سوننةتدا هاتووة كة دةبيَت هةر لةو هةآلنة:  -23
ةجيَ بةربانط بكريَتةوة، بة بةلَطةي ئةو فةرمودةيةي كة كة خؤر ئاوابوو دةست ب
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كة فةرمويةتي:  ()( بؤي طيَرِاوينةتةوة لة ثيَغةمبةرةوةسهل بن سعد الساعدي)
َري ٍ َما َعجَُّلوا الفِّط رَ )  (.متفق عليه ()الَ يَ زَاُل النَّاُس ِبِّ

ي خؤر واتة: بةبةردةوامي خةلَك لة باشةدان تا ئةو كاتةي كة لة طةلَ كات
 ئاوابوندا بة زووي بةربانط دةكةنةوة.

فةرمويةتي:  ()(يشةوة بؤمان طيَرِدراوةتةوة كة ثيَغةمبةرأنسهةروةها لة )
ُروا السُُّحورَ )  (.صحيح اْلامع الصغري ()َبك ُِّروا ِبإلف طارِّ وأخ ِّ

 واتة: بةربانط زوبكةنةوةو ثارشيَو دوا خبةن.

كةيان ناشكيَنن تاكو بانطبيَذ لة ن رِؤذووةلةو هةآلنة: هةنديَك لة رِؤذووةوانا -24
كةئةمةش هةلَةية، طوتين بانط نةبيَتةوة بؤ دلَنيابونةوة لة كاتي بةر بانط كردن 

بانطي مةغريب بوو دةست بةجيَ  ة كة رِؤذوةوان هةرطويَي لةبؤية ثيَويست
ر كةسيَكيش بوةستيَت تاكو تةواو بوني بانط ئةوا بانط بكاتةوة، هةربة

ةوي كردووةو خؤي ثةيوةست كردووة بة كاريَكةوة كة ليَي داوانةكراوة، زيادةرِ
ضونكة لة سوننةتدا هاتووة كة دةبيَت ثارشيَو درةنط خبريَت و بةربانط دواي 

 هاتين كاتةكةي خيَراو دةست بةجي بكريَت.

بريضوني دوعاكردن لة اليةن هةنديَك لة رِؤذووة وانانةوة ضونكة لةو هةآلنة:  -25
كاتي بةربانط كردنةوةدا ضونكة ئةو دوعاية عا بكريَت لةة كة دوسونةت واي

سوديَكي زؤري هةيةو رِؤذووةوان يةكيَكة لةوانةي كة دوعاي ناطيَرِدريَتةوة قبولَ 
 ()( بؤمان طيَرِدراوةتةوة كة ثيَغةمبةمانانس بن مالكدةكريَت. لة )

رواه  ()َوالِّدِّ ، َوَدع َوُة الصَّائِّمِّ َوَدع َوُة ال ُمَسافِّرِّ َدع َوُة ال   :َثاَلُث َدَعَواٍت اَل تُ َردُّ فةرمويةتي: )
 (.أمحد وصححه األلبان
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واتة: سيَ دوعا الي خواي طةورة رِةت ناكريَنةوة: دوعاي باوك بؤ مندالَةكاني، 
 دوعاي رِؤذووةوان و دوعاي طةشتيار.

وتريَت: وة لةو دوعايانةي كة بة صةحيحي بؤمان طيَرِدراوةتةوة ئةوةية كة بط
ُر إِّن  َشاَء اّللَُّ )  (.صحيح أيب داود) (َذَهَب الظََّمأُ َواب  تَ لَّتِّ ال ُعُروُق َوثَ َبَت اأَلج 

واتة: تينويَتيمان رِؤشت و دةمارةكامنان ثاراو بون و ئيشةآل ثاداشتةكةمشان بؤ 
 جيَطري بووة.

 كؤتايي ( شةوةكةي10ردني هةنديَك كةس لة )خؤ سةرقالَ كلةو هةآلنة: -26
داني ئةو كاتة ثرِخيَرة كة و شرييين و لةدةست رِةمةزاندا بة كرِينيي جلوبةرط

شةوي قةدري تيَدةكةويَت، ئةو شةوي قةدرةي كة خواي طةورة دةرباري 
 (.القدر ()  ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ          دةفةرمويَت: )

 واتة: شةوي قةرد خيَرترو باشرتة لة هةزار مانط.
الَي ية رِيَي شةو نويَذ يان ليَدةطريَت و كاتيَكي زؤر لة دةست دةدةن وة ئةو سةرق

كارةش جيَطةي داخة كة زؤريَك لة  ئةملة نا بازارِةكاندا بؤ ثياسةو شت كرِين، 
لةسةرمان كة شويَن سونةت و  ضونكة ثيَويستةموسولَمانان تيَي دةكةون، 

ةي كؤتايي رِةمةزاندا (شةوةك10بكةوين كة لة ) ()ثيَغةمبةركةمان رِيَبازي
انةكاني نةدةكةوت و خانةوادةكةي ضاكي مةردايةتي دةكرد بةالداو نزيكي خيَز

خةبةردةكردةوة بؤ خوا ثةرسيت و شةوةكاني هةموو زيندو دوكردةوة، ئةمة 
 و هاوةلَةكاني. ()بووة خورِةوشيت ثيَغةمبةركةمان
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ةخؤشي زؤر لةخؤ كردني هةنديَك لةو كةسانةي كة نهةآلنة: لةو  -27
ئةمةش هةلَةية  دريَذخايةنيان هةية و بةرِؤذو بونيان بة نارِةحةتيةكي زؤر كة

بؤ نةخؤش و ئةوانةي  ،ضونكة خواي طةورة نارِةحةتي البردووة لةسةر خةلَك
، خواي ؤذو نةبن و دواتر قةزاي بكةنةوةبيانوي شةرعيان هةية رِيَطة دراوة كة بةرِ

ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ       ۀ  ہ  ہ  ہ ):طةورة دةفةرمويَت

 (.البقرة ()   ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ى

واتة: هةركةس لة ئيَوة ئةو مانطةي بيين با بةرِؤذو بيَت، وة هةركةس لة ئيَوة 
 نةخؤش بوو يان لة سةفةردابوو بابة رِؤذو نةبيَت و كاتيَكي تر رِؤذووةكةي بطر

ردنةوةو وةآلم وانان بة بةربانط كسةرقالَ بوني هةنديَك لة رؤذوة -28
، ضونكة سوننةت واية هةركةس طويَي لة كاتي بانطي مةغريبنةدانةوةي بانطبيَذ 
( بؤمان سعيد اخلدري وأبلة ) بةدواي بانطبيذ بيلَيَتةوة،بانط بوو دوا 

ث َل ما فةرمويةتي: ) ()طيَرِدراوةتةوة كة ثيَغةمبةرمان إذا مسِّع ُتُم الن ِّداَء فَ ُقوُلوا مِّ
 
ُ
 (.متفق عليه ()َؤذ نُ يَ ُقوُل امل

واتة: هةركات طويَتان لة بانط بيَذ بوو بانطردا ئةوا ئيضوةش لة دوايةوة وةكو ئةو 
 بيلَيَنةوة.

وة دةكريَت كة وةآلم دانةوةي بانط لة طةلَ بةربانط كردنةكةيدا بيَت ضونكة هيض 
 رِيَطريةك نةكراوة لة خواردن كاتي وةآلم دانةوةي بانط، خوا زاناترينة.

بيانوي ئةوةي كة تةمةنيان  اآلن بؤ رِؤذو طرتن بةرِانةهيَناني مندو هةآلنة: لة -29
مندالَيةوة مةشقيان ثيَبكريَت و رِابهيَنريَن  بضوكة، ضونكة باش واية كة هةر لة
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، بةتايبةتي ئةطةر لةشيان ساغ بيَت يانلةسةر بةرِؤذو بون ثيَش تةمةني بالَغ بون
َوُنَصو ُِّم ( دةفةرمويَت: )الرُّبَ ي ِّعِّ بِّن تِّ ُمَعو ِّذٍ ضونكة )و تواناي رِؤذو طرتنيان هةبيَت، 

َناُه َذاَك َحىتَّ  نِّ، فَإَِّذا َبَكى َأَحُدُهم  َعَلى الطََّعامِّ أَع طَي   َن ال عِّه  َيانَ َنا َوََن َعُل هَلُُم اللُّع َبَة مِّ ب    صِّ
ف طَارِّ   (.متفق عليه ()َيُكوَن عِّن َد اإلِّ

كامنان دةطرت وة لة لؤكة لةعابةمان بؤ دروست دةكردن واتة: رِؤذومان بةمندالَة
تاكو هةركاتيَك لة برسا بطريناية بؤ سةرقالَكردنيان ئةو ياريةمان ثيَدةدان 

 بةربانط بةم شيَوةية دةمان خلَةفاند.

رِةخنةطرتن لةو كةسانةي كة لةسةفةردان و بةرِؤذو نابن، لةو هةآلنة:   -30
سةفةرداية بؤي هةية بةرِؤذو نةبيَت، كة لةةش هةلَةية، ضونكة ئةوكةسةي كةئةم

 ئةويش بة طويَرةي باري ئةوكةسة، كة لةسيَ شيَواز تيَناثةرِيَت: 

رِؤذووةكةي بطريَت  ،أ( ئةطةر رِؤذوطرتن لةسةري طران نةبيَت و تواناي هةبيَت
ک ک ک   باشرتة، بة بةلَطةي ئةو ئايةتةي خواي طةورة كة دةفةرمويَت: )

 .(البقرة ()   ڳ  ڳ     گگ  گ  گ       
 واتة: رِؤذووة كة بطرن بؤتان باشرتة ئةطةر دةزانن.

كردني و نةيشي دةويست ئةو ب( ئةطةر رِؤذوطرتن بووة هؤي نارِةحةت 
بيَت ضونكة خواي نةثيَدانةي خواي طةورة وةرطريَت، ئةوا باشرت واية بةرِؤذو رِيَطا

 (.البقرة ()  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ متطةورة دةفةرمويَت: )
 واتة: خواي طةورة داواي لة توانا بةدةر لةكةس ناكات.
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إنَّ اّللََّ ُيِّبُّ َأن  تُ ؤ َتى ُرَخُصُه َكَما ُيِّبُّ َأن  تُ ؤ َتى دةفةرمويَت: ) ()وة ثيَغةمبةرمان
 .(قال شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رواه ابن حبانالطربان ِف الكبري  ()َعزَائُِّمهُ 

طةورة ضؤن ثيَي خؤشة فةرمانة كاني جيض بةجيَ بكريَت بةهةمان  واتة: خواي
 شيَوة ثيَي خؤشة ئاسانكاريةكانيشي وةربطرييَت.

َياُم ِفِّ السََّفرِّ لَ وة هةروةها دةفةرمويَت: ) َن ال ربِّ ِّ الص ِّ رواه البخاري، ومسلم من  ()ي َس مِّ
 .(حديث جابر رضي هللا عنه

 بون لة سةفةردا.واتة: لة ضاكة كاري نيية بةرِؤذو 
سةفةرداية هيض نارِةحةتيةكي لة رِيَدا نةبوو ئةوة ج( ئةطةر ئةو كةسةي كة لة

مَح زََة ب َن خؤي سةرثشك دةبيَت بةرِؤذو دبيَت يان نا؟ ضونكة فةرمودةيةكمان لة )
َلمِّىَّ  رٍو اأَلس  َأُصوُم ِفِّ أَ كردووة: ) ()( بؤ طيَرِداوةتةوة كة ثرسياري لة ثيَغةمبةرَعم 

َيامِّ  -السََّفرِّ؟  ئ َت َفُصم  َوإِّن  فةرمويةتي: ) ()(  ثيَغةمبةريش-وََكاَن َكثِّرَي الص ِّ إِّن  شِّ
ئ َت فَأَف طِّر    .(رواه البخاري ()شِّ

طةر ويستت رِؤذو ئة ( فةرمويةتي:ثيَغةمبةريش)واتة: لة سةفةردا رِؤذو بطرم؟ 
 بطرة وةئةطةر نةتويست مةيطرة.

سةرزةنشيت ئةوي ترياني نةكردووة لةو  ()اني ثيَغةمبةروةهيض كام لة هاوةلَةك
( بؤمان طيَرِدراوتةوة أنس بن مالكحالَةتةدا بةرِؤذو بوبن يان بةرِؤذو نةبوبن، لة)

َسافَ ر اَن َمَع َرُسولِّ اّللَِّّ ? ِفِّ َرَمَضاَن، فَ َلم  يَعِّبِّ الصَّائُِّم َعَلى ال ُمف طِّرِّ، َواَل كة فةرمويةتي: )
 .(متفق عليه ()َعَلى الصَّائِّمِّ  ال ُمف طِّرُ 
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واتة: لةطةلَ ثيَغةمبةردا سةفةرمان دةكر لة مانطي رِةمةزاندا نة ئةووانةي كة 
بةرِؤذو بوون سةرزةنشيت ئةوانةيان دةكر كةبة رِؤذو نةبون وةنة ئةوانةش كة بة 

 رِؤذو نةبوون سةرزةنشيت ئةوانةيان دةكرد كةبة رِؤذو بون.
، جويَن دان لة رِؤذاني رِةمةزانداهةلَضون و دةمةقالَة و  وزولةو هةآلنة:  -31

ضونكة ثيَويستة لةسةر رِؤذووةوان كة خؤي برِازيَنيَتةوة بةو فةرمودةيةي 
الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث كة دةفةرمويَت: ) ()ثيَغةمبةرمان

 (.خاري، ومسلمرواه الب ()ن صائماوال يصخب، فإن سابه أحد أو شامته فليقل: 
هةر رِؤذيَك يةكيَكتان بة رِؤذو بوو با ئةو رِؤذة جويَن و رِؤذو ثايَزةرة واتة:  

، با ئةم قسةي ثيَطوتهةراوهؤريا نةكات، ئةطةر كةسيَكيش جوييَن ثيَدا يان 
 .بلَيَت: من بة رِؤذوم

لة ة وة رِؤذوطرتن تةنها خؤ طرتنةوة نيية لة نان و ئاو بةلَكو رِؤذو خؤطرتنةوةش
ئةجنام ييةكان وة طرتنةوةي زمانة لة هةموو بةد طؤيي و هةمو تاوان و سةرثيَض

 خورِةوشتيَكي ناشرين.نةداني 
بةفريِؤداني كات لة رِؤذاني رِةمةزاندا بة تةماشاكردني لةو هةآلنة:  -32

جنرية ثيَشربِكيَي لة كةنالَةكان كة طؤراني و موسيقاي لةطةلَدايةو تةماشاكردني ز
وة رِؤذوةوان ئيمان الوازدوكةن، ش بةبيَ طومان ي سةرقالَكةر. كة ئةمانةدراما

ثاداشتيَكي زؤري لةدةست دةضيَت كة ثيَةيستة بيان قؤزيَتةوة لةو مانطة 
 بةنرخ بطؤرِيَتةوةبة شيت بيَنرخ؟ثريؤزةدا، ئايا ضؤن دةبيَت موسولَمان شيت 

ة طويَرِايةلَي ةكاني بركالةسةر موسوملان كة هةولَ بدات هةموو  بؤية ثيَويستة
بةريَت وةكو خويَندنةوةي قورئان و زيكرو ثارِانةوةو خواي طةورة بةسةر
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خويَندنةوةي كتيَيب بة سود و مانةوة لةمزطةوتدا وة ئامادة بون لة كؤرِي 
 زانياريدا تاكو بتوانيَت ثاداشيت زؤر بةدةست بهيَنيَت لةو مانطة مةزنةدا.

خويَندنةوةي قورئاني ثريؤز بةبيَ تيَطةيشنت و بري  بةخيَراييلةو هةآلنة:  -33
ئةوةي كة بتوانيَت لةو مانطةدا خةمتي قورئان بكات،  بة مةبةسيت ،ليَكردنةوةي

كة بةطوماني خؤي كاريَكي باش دةكات كة ئةوة هةلَةيةكي طورةية ضونكة خواي 
 (.املزمل( )   ٿ  ٿ    ٿ  ٿطةورة دةفةرمويَت: )

 ويَنةرةوة بةخيَندنةوةيةكي لةسةرخؤ.واتة: وة قورئان خب
" لةطةلَ  االعتكاف مانةوة لةمزطةوتدا" لةو هةآلنة: لة دةستداني سونةتي -34

مؤلَةت وةردةطرن و ئةوشدا كة تواناي هةية كة ئةجنامي بدات، ضونكة زؤربةيان 
رِةمةزاندا، كةضي  (رِؤذي كؤتايي مانطي10ةكةيان لة )ناضن بؤ سةر كارو فرمان

 سوننةتة طةورةية زيندوناكةنةوة.ئةو 
خؤ ثاراسنت لة ليَكردنةوةي )مو( لة لةش لة اليةن هةنديَك لةو هةآلنة:  -35

رِؤذووةوانةوة لة رِؤذاني رِةمةزاندا كة وا دةزانن سةرتاشني و بةر مسيَلَ كرن و مو 
 كةيان.رِؤذووة ليَكردنةوة بةطشيت زياني هةية بؤ

اليةن هةنديَك لة رِؤذووةوانانةوة لة )تف( لةخؤثاراسنت لة قوت دانةوةي -36
رِؤذاني رِةمةزاندا كة وا دةزانن قوتداني تف رِؤذو دةشكيَنيَت كة لة رِاستيدا 
وانيية، ئةو تف قوت نةدانةش دةبيَتة هؤي زؤر تفكردنةوة كة بةم كارةش 

ة كةساني ضوار دةوري ئةزيَت دةدات. كة رِاست واية قوتداني تف هيض زيانيَكي ني
بؤ رِؤذو هةرضةندة زؤريش بيَت: بةآلم )بةلَغةم( نابيَت قوت بدريَتةوة بةآلم 

 بةشيَوةيةك فرِةدةدريَت كة كةساني ضوار دوري هةراسان نةكات.
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زيادةرِةوي كردن لة ئاورِادان لةدةم و لوت، لة رِؤذاني لةو هةآلنة:   -37
بِّغِّ فةرمويةتي: ) ()رِةمةزاندا بة بيانوي خؤ فيَنك كردنةوة، ثيَغةمبةرمان َأس 

تِّن َشاقِّ إِّالَّ َأن  َتُكوَن َصائًِّما َ اأَلَصابِّعِّ ، َوَِبلِّغ  ِفِّ االِّس   (.ال ُوُضوَء َوَخل ِّل  َبني 
واتة: جوان دةست نويَذ بطرة و دةست خبةرة نيَوان ثةجنةكانت، زيادةرِةوي بكة 

 مةكة.مةطةر بةرِؤذوبيت زيادةرِةوي تيَدا  لة ئاو رِادان لة لوتت
وهذا دليل على أن الصائم ال يبالغ ِف ( فةرمويةتي: )الشيخ ابن العثمنيوة )

االستنشاق، وكذلك ال يبالغ ِف املضمضة؛ ألن ذلك قد يؤدي إىل نزول املاء إىل جوفه 
 (.فقه العبادات( )فيفسد به صومه

و رِادان واتة: ئةمةش بةلَطةي ئةوةية كة رِؤذووةوان نابيَت زيادةرِةوي بكات لة ئا
 لة دةمو لوتي، ضونكة لةوانةية ئاو بضيَتة ناو طةدةيةي و رِؤذووةكةي بشكيَنيَت.

خؤ طرتنةوةي هةنديَك لةو كةسانةي كة نةخؤشي )رِةبو(يان لةو هةآلنة:  -38
تايبةتةي كة بؤ تةنطة نةفةسيةكةيان  )ثةمث(ـةهةية لة بةكارهيَناني ئةو 

استعمال هذا البخاخ ): ( فةرومويةتيرمحه هللاالشيخ ابن عثيمني بةكاري دةهيَنن. )
جائز للصائم سواء كان صيامه ِف رمضان أم ِف غري رمضان، وذلك ألن هذا البخاخ ال 
يصل إىل املعدة، وإَّنا يصل إىل القصبات اهلوائية فتنفتح ملا فيه من خاصية ويتنفس 

 (.كتاب الدعوة  ()ربشاإلنسان تنفساً عادايً بعد ذلك. فليس هو مبعىن األكل وال
واتة: بةكار هيَناني ئةو ثةمية تايبةتية بؤ نةخؤشي رِةبووة دروستة بؤ رِؤذوةوان 
لة رِةمةزان و جطة لة رِةمةزانيش، ضونكة ئةو ثةمثة ناضيَتة ناو طةدة تةناها 
دةضيَتة ناو بؤريةكاني هةوا و واآليان دةكات بةو تايبةمتةنديةي كة هةيةتي، ئيرت 
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 ............................................................ يكةوتوون            َؤذوةوانان تي  ِر نةي كة آللةو هةك  َي ةنده

ئاسايي دةبيَتةوة لة دواي بةكار هيَناني، ضونكة ئةو ضارة سةرة مرؤظ هةناسةي 
 بةواتاي خوارن و خوارنةوة نية.

خؤ ثاراستين هةنديَك لة رِؤذوةوانان لة بةكار هيَناني : قةترةي لةو هةآلنة:  -39
ضاو يان قةترةي طويَ يان ضاو رِشنت. كة لة رِاستيدا ئةوانةي سةرةوة هيضي 

ر رِاسترتين طوتةي زانايان، تةنها قةترة كردنة لوت رِؤذو رِؤذو ناشكيَنن لةسة
 ئةو قةترةية لة لوتةوة دةضيَتة ناو طةدة.دةشكيَنيَت ضونكة 

ةنديَك رِؤذووةوانان تيَي بةم شيَوةية هةولَماندا كةميَك لةو هةلَانة خبةينة رِوو كة ه
وة نويَذو داواكارين لة خواي طةورة كردةوة باشةكامنان ليَوةرطريَت دةكةون 

بينا حممد وصلى هللا على ن رِؤذومان ليَوةرطريَت و بةرةكةت خباتة كارةكامنانةوة،
 .إعداد دار القاسم وعلى آله وصحبه وسلم .

 
 


