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ماڵپەڕێكی ئیسالمى زانستی پەروەردەیی یە و لەپێناو باڵوکردنەوەى ئەو ئیسالمەیە کە سەلەفى
صاڵح  -پێغەمبەرى خوا (صلى الله علیه وسلم) و هاوەاڵنى (رضي الله عنهم) لەسەرى بوون -
وە سەر بە هیچ گروپ و الیەنێکى حیزبى نیە.

ماڵپەری بەهەشت
ئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆى:
 .1شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،
ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و
سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.
 .2پاک کردنەوەى بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان ،لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و
تاوان.
 .3پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان.
 .4وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و
هەڵبەسرتاوەکان.
 .5پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و
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
شتانەی كە نامۆن بە ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و
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
وچاک بەو شێوەیەیی کەخۆت لێی ڕازیت.
ستافى ماڵپەڕى بەهەشت
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ثيَشةكى وةطيَرِ
َن َْمم د نهللَ تعَي د ِ دنه تعَي د دِْ َُُِ تعَد دداِ ِ ِ
إِ َّن احلم د َهلل ِ
َن ِرددِ نأددُتِن َعْد نُ ِيددنََ تِرددِ دََِ ِ
نْ
َْ
َ ن َ ْ َ ْ نن َ ْ َ نن َ ن ْ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي لَهن َتَ ْأ َه نهلل َ ْن ال إِلَهَ إِال هللان َت ْحد َهللَن ال
َ ْع َمَلِنََ َر ِْ يَد ْههللَ هللان فَال نرض َّل لَهن َتَر ِْ ين ْ
ضل ْل فَال َهَد َ
ك لَهن َتَ ْأ َه نهلل َّ
َن نُمَ َّمهللا َع ْب نهللَن َتَن ن ْالنهن .
َأ ُِيْ َ
[ يـا أيـُّها الـ ِذين آمنـواْ اتـقـواْ هاّلل حق تـقـاتِِه وال َتوتن إِال وأنتم ُّم ْسلِمون ] ( آل عمُان . ) 102 :
سوِ
[ َي أيـُّها الناس اتـقواْ ربكم ال ِذي خلقكم ِهمن نـ ْف ٍ
احدةٍ وخلق ِمْنـها زْوجها وبث ِمْنـهمـا ِرجـاال
كثِريا ونِساء واتـقواْ هاّلل ال ِذي تساءلون بِِه واأل ْرحام إِن هاّلل كان علْيك ْم رقِيبا ] ( النيَء . ) 1 :
ِ
[ يـا أيـُّها ال ـ ِذين آمنـوا اتـق ـوا اّلل وق ـولوا ق ـوال سـ ِديـ ـدا ي ِ
ِ
ْ
صـل ْْ لك ْـم أ ْعمـ ـالك ْم ويـ ْغف ْـْ لك ْـم ننـوبك ْم ومـن ي ـ ْ
ْ
اّلل ورسـوله فـق ْد فـاز فـ ْوزا ع ِظيما ] ( األحزاب  70 :د . ) 71
ِ
ِ ِ ِ
ي نُمَ َّم ٍهلل َ ، ت َأ َُّ األ ننرد ْاِن
ََّردَ بَد ْ نهلل  :فَدِإ َّن ْ
َص َهلل َق احلَهلليْث كَ ن
ْي الدَ ْهلل ِي َه ْهلل ن
َب هللا َ ،ت َخ ْ َ
ضاللَ ٍة ِِف النَّدَ ِن .
ضاللَةٌ َ ،تنك َّل َ
نُْم َهلل ََث نُتََ َ ،تنك َّل نُْم َهللثٍَة بِ ْهلل َعدةٌ َ ،تنك َّل بِ ْهلل َع ٍة َ
خوشكى بةرِيَزم  :ئةم نووسينةى بةردةستت  ،بةشيَكة لة نووسينيَكى فراووون ةرة
َى ئةوةى دووة ر بة ثشتيوونى خووى ثةروةردطار ر ئةو فةتوويانرةى تيَردو
تيَيدو وةرِطيَاِ هةول
َمان لة بوورة جيا جياةانى ذيانى رِؤذونةيدو ثيَويستى ثيَيران
َبذيَايَت ةة ئافاةتى موسل
هةل
دةبيَت  ،بةآلم لةبةر هاتنى مانطى رِةمةزونى ثريؤز ئرةوة برةباز زونراو ئرةو بةشرةى ةرة
تايبةتة بة رِؤذووطاتنةوة بة شريَوةيةةى سرةربةخ اراب بكايَرت بر سرودةمةند بروونى
َمان  ،جا دوووةارم ثرةروةردطار لرة هرةموو كيرةةى وةرِطايَرت  ،و جر ى
ئافاةتانى موسل
رِةزومةندى ئةو بيَت .
آخْ دعوان أ ِن ْ ِ ِ
ب الْعال ِمي
وِ ْ
اْل ْمد هّلل ر ِه
دايكى سوننة
( )2ى رِةمةزانى 1431ك
كةالر
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[ِسوودةكانىِرؤذووِ] ِ
(ِسوودةِكؤمةآليةتيةكانىِرؤذووِ) ِ
ثرسيار  :ئايا رِؤذوو سوودى ة مةكيةتى هةية ؟
وةآلم  :بةَلىَ سوودى ة مةآليةتى هةية  ،لةوونةز :
َمانان ر بةوةى ةة يةك ئوممةتن  ،و لة يةك ةاتدو
َكى ر ووتة  :موسل
 هةست ةادنى خةل
دةخ ن  ،و لةيةك ةاتيشدو رِؤذوو دةطان .

َةمةند هةست دةةات بة نيعمةتةةانى خووى ثةروةردطار بةسةريةوة
 وة هةروةها دةول
 ،و بةزةيى و س زى دةبيَت ب هةذورون .

َنةخليسكانةةانى شةيتران ب نةوةةانى ئرادةم ةرةم دةةراتةوة .
 هرةروةهرا هرةل
 هررةروةةو رِؤذوو تررة ووى خووشررى تيادويررة  ،تررة ووى خررووز ثةيوةنرردى نيَرروون

َطا بتةو دةةات (. )1
ة مةل

(ُ [ )1ممهلل بِ صَحل ال ث مني  :موسوعة األحكام والفتاوى الشْعية  :ص . ] 595
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[ِديارىِكردنىِمانطىِرةمةزانِ] ِ
( نادروستى طويَرِايةلَى كردنى ئةستيَرةناسان
لة ديارى كردنى ثةرستشةكاندا )
ثرسيار  :ئايا دروستة بة سةى ئةستيَاةناسان بكةين  ،لة ثةرستنى خووى طةورةدو  ،وةةرو
رِؤذوو و خوو ثةرستييةةانى تا ؟
َكو ثيَويسرت
وةآلم  :دروست نيرة برة سةيان بكةين و شويَنيان بكةوين لةو ةارةدو  ،بةل

ووية متمانة بكايَتة سرةر بينينى مانط  ،لرةبةر ئرةو فةرموودة ( صدي ) ررةى ةرة تيَيردو
ِ
ِ ِ ِِ
هاتووة  " :ص ِ ِ ِ
ِ
ني " (، )1
اراا ل نُْؤيَ ه َ ،تَفْط نُتا ل نُْؤيَ ه  ،فَِإ ْن غن ِم َى َعلَْ نك ْم ؛ فَأَ ْك ِملناا ع َّهللةَ َأ ْ بََ َن ثَالث َ
ن ن
ووتة  :بة بينينى مانطى يةك شةوةى مانطى رِةمةزون رِؤذوو بطان  ،و برةبينينى مرانطى يرةك
شةوةى مانطى شةوول ووز لة رِؤذوو بيَنن  ،بةآلم ئةطةر هةور بروو  ،ئرةوو مرانطى شرة بان برة
( )30سى رؤذ ثر ِا بكةنرةوة  ،و ثاشران رِؤذووى رِةمرةزون دةسرت ثر بكرةن  ...ترةن ا خرووى
ثةروةردطارة ثشتيوون ب سةرةةوتن  ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم (. )2

( [ )1رواه البخاري و مسلم ] .

( [ )2اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 93 : 10 :
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ِ[ِنيةتِلةِرؤذووىِرةمةزانداِ] ِ
( ضؤنيَتى و كاتى هيَنانى نيةتى رِؤذوو )
ثرسيار  :ارون ماؤظ نيرةتى رِؤذووى رِةمةزون بيَنيَت ؟ وة ئايرا تةن ا زونني بةهاتنى
مانطى رِةمةزون دروستى رِؤذووى رِؤذةةررانى تراى دةطرةيةنيَت ؟
وةآلم  :نيةت بايتية لة بوونى ةزميةتى ماؤظ لة سةر رِؤذوو طاتن  ،وة ثيَويستيشة

لة شةودو و لة هةموو شةويَكى رِةمةزوندو نييةت دومبةزريَنيَت (. )1

( نيةتى رِؤذوو لة سةرةتاى
مانط يان لة هةموو شةويَكدا ثيَويستة )
ثرسيار  :جار جار رِؤذوو دةطام بةب بووني نيةت لةسةرةتاى رِؤذوةةةدو  ،ئايرا نيرةت لرة
هةموو رِؤذيك مةرجة لة رِؤذودو ؟ يان لةسةرةتاي مانطةوة بةسة ؟
وةآلم  :لة ةادور و ثةرستشةةاندو رِؤذوو بيَت يان جطة لة رِؤذوو ثيَويسرتة نيرةتيان تيَردو
دَل ِِلنَِّدَ ِ  ،تإِ ََّّنَدَ لِ نك ِدل ارد ُِ ٍ
يء َردَ عَد َدا
هةبيَت  ،ثيَغةمبةرى خوو  ئةفةرمويَ  " :إِ ََّّنَدَ ْاألَ ْع َم ن
ْ
َ
 ، )1( " ...ووتة  :ةادةوة تةن ا بة نيةتة  ،و ب هةر ماؤظيَكيش ئةوة هةية ةة لة نيةتيدويرة ...
ةرةووبروو رِؤذوى مانطى رِةمةزون بوونى نيةت ثيَويستة ب ى لة شرةودو بةوةى نيرةتت هررةبيَت

َمانان
ثيَش دةرةرةوتين سثيَدةى روستط ( فةجا ) بر رِؤذووى ئرةو رِؤذة  ،وة هرةسترانى موسرل
َطةية لة سةر بوونى نيرةت  ،و ثيَويسرت ودوووةراوو
لة خةو لة ة تايى شةو و ثارشيَوةادنى بةل
نية لة ماؤظ بة وتن و طر ةرادن بَليَت  :نيةمت هيَنا  ،اونكة ئةو ووتنة بيد ة و تازةطةريررة و
دروست نيرة بووتايَت .

( [ )1اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 246 : 10 :
( [ )1رواه البخاري ] .
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وة نيةت ثيَويستة لة رِةمةزوندو هةموو رِؤذيَك برةجيا و برةتاك  ،ارونكة هرةموو رِؤذيَرك
َي ب هةموو
ثةرستنيَكى تايبةتة و ثيَويستى بةنيةت هةية  ،ةةووبوو نيةتى رِؤذو دةهيَنيَت بةدل
رِؤذيَك لةشةودو  ،جا ئةطةر نيةتى هةبوو لة شةودو و ثاشران خرةوت و بةخةبرةر نرةهات دووى
دةرةةوتين سثيَدة نةبيَت  ،ئةوو رِؤذووةةةى تةوووة لةبةر بوونى نيةتى لةشةودو (. )2
[ِهؤكارةِيارمةتيدةرةكانىِئافرةتانِلةِثةرستشداِ] ِ

( باشرتين هؤكار كة يارمةتيدةرة لة رِؤذوودا )
ثرسيار  :باش ينى ئةو ه ةارونةى ةة يارمةتى ئافاةت دةدةن لة سةر تا ةت و يبادةت
لة مانطى رِةمةزوندو اني ؟
َمان دةدةن ثياو بيَت يان ئافاةت لة سةر تا ةت
وةآلم  :ئةو ه ةارونةى ةة يارمةتى موسل
و يبادةت لة رِةمةزوندو ئةمانةن :
 1ر تاسي خووى ثاك وبيطةرد  ،و بريوباوةرِبوون بةوةى ةة بةئاطايرة لرة هرةموو ةرادور و
طوفتار و نيةتيَكى بةندةةانى  ،و بةوةز ةة رِؤذيَك ديَت ةة موحاسةبةشى دةةات لةسةرى  :جا
َمان هةستى بةوة ةاد ئةوو سةر الَ دةبيَت بة تا ةتةوة و ووزدةهيَنيَرت لرة تراوون و
ئةطةر موسل
سةرثيَضيةةان  ،و دةست ثيَشخةرى دةةات لة تةوبةةادن لة سةرثيَضيةةانى .
 2ر زؤرةادنى زيكا و يادى خووى ثةروةردطار و ورئان خويَندن  :اونكة ئرةوة دلَ نررةرم
دةةرات  ،هرةروةةو خووى باآلدةست ئةفةرموىَ  [ :ال ِـذين آمنـوا وت ْمـُِّ ُّن قـلـوْم بِ ِـذ ْك ِْ اّللِ أال بِ ِـذ ْك ِْ اّللِ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ْمُِّ ُّن الْقلوب ] ( الْعـد  ، ) 28 :وة خرووى طرةورة ئةفرةرموىَ  [ :إَِّنـا الْم ْْمنـون الـذين إنا نكـْ اّلل
ِ
ت قـلوْ ْم ] ( األنفال . ) 2 :
وجل ْ
( [ )2صَحل الُازان  :املفيد يف جمـالس هـهْ رمنـان وأحكـام الصـيام وآدابـه م للعشمـة الشـيز عبـدالع ي بـن هز م و يليـه
فتاوى الصيام م ألصحاب الفنيلة  :حممد بن صاحل العثيمي م صاحل بن فوزان الفوزان م ص . ] 75 :
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هةل َبذادةيةك لة فةتواى زانايان سةبارةت بة ِرؤذووي ئافرةتان ................................
 3ر دوورةةوتنةوةى لةو ه ةارونةى ةة دلَ رِةق دةةةن  ،و دوورى دةةةنةوة لة خووى طةورة
 :ةة هةموو سةرثيَضيةةان  ،و تيَكةلَ بوونى خاوثةةارون و خووردنى حةروم  ،و ب ئاطابوون لرة
زيكا و يادى خووى طةورة و سةياةادنى فيلمة خاوب و تيَكدةرةةران .
َرةةرةيدو و دةرنررةاونى ليَرى  ،جطررة لررة زةرورةت
 4ر مرانرةوةى ئرافراةت لرة مرال
نرةبيَت و لرةطةلَ طرةرونرةوةى خيَاو بر ى ةرة ةرارةةرةى ترةوووبوو .
 5ر خةوتن لةشةودو  :اونكة يارمةتى زوو هةستان دةدوت لةة تايي شةودو .
وة ةةم خةوتن لةرِؤذدو  :ب ئةوةى بتوونيَت نويَذةةانى لةةاتي خويَردو ج برةج بكرات ،
وثاِةادنةوةى ةاتةةانى بةئةجنامدونى تا ةت .
 6ر ثراروستنى زمران لرةغرةيبرةت  ،و هيَنرران و بررادنى سررةى ئررةم و ئررةو برر
يرةة  ،و ووترةى درؤ و رةدةغرةةراوو  ،و خر خرةريككادن برةزيكا (. )1
[ِئةوِشتانةىِبؤِرؤذووانِدروسنت ِ
وِرؤذووشِبةتالَِناكةنةوةِ] ِ

( رِؤذووان و سيواك كردن )
ثرسيار  :ئايا ب رِؤذووون سيووك ةادن دروستة ؟
وةآلم  :رِؤذووون ب ى هةية سيووك بكات  ،لة هةر ةاتيَك ةة ويسرتى هرةبيَت  ،لرة
سةرةتاى رِؤذدو بيَت يان لة ة تاييدو  ،لة بةر طشتيَتى ئةم فةرموودةيةى ثيَغةمبةرى خوو

 ةة فةرموويةتى  " :لداال ن أق على نرد ألر دُُتم ِليداا عن دهلل كدل ص دالة " (، )8
( [ )7صَحل الُازان  :املفيد يف جمـالس هـهْ رمنـان وأحكـام الصـيام وآدابـه م للعشمـة الشـيز عبـدالع ي بـن هز م و يليـه
فتاوى الصيام م ألصحاب الفنيلة  :حممد بن صاحل العثيمي م صاحل بن فوزان الفوزان م ص . ] 85 :
( [ )8متفق عليه ] .
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ووترة  :ئرةطرةر برة رورس و طراونى نرةزومن لرةسةر ئوممةتةةرةم  ،ئرةوو فرةرمرامن ثريَ
دةةرادن بة سيووةكادن لرة ةراتى هرةموو نرويَذيَك  ...هترد (. )9
( حوكمى تف قوتدان بؤ رِؤذووان )
ثرسيار  :ئايا لة رِةمةزوندو ليك رِؤذوو برةتا َل دةةاترةوة يران نرة ؟ لرة ةاتيَكردو ةرة

ليكيَكى زؤرم ب ديَت  ،بةتايبةت ئةطةر مبةويَت ورئان خبويَنم و لة مزطةوتردو  ،وة ئرةم
ةارة زؤر ئيحاوجم ئةةات ؟
وةآلم  :ووتدونى ليك لةكيرةن رِؤذووونرةوة رِؤذووةةرةى برةتالَ ناةاترةوة  ،هةرارةندة

َغةميَكى خةست و ورسى هةبوو ئرةوو برا رووتى نةدوترةوة و
زؤريش بيَت  ،بةآلم ئةطةر بةل

بيكاتة ناو دةستةساِيَك  ،يان هاوشيَوةى ئةوة  ،ئةطةر لة مزطةوتدو بووى (. )10
( خؤشؤردن رِؤذوو ناشكيَنيَت )

ثرسيار  :ثيَشةووى مزطةوت ثيَى وومت  (( :سةرش ردن لة رِةمةزوندو ر ووترة  :لررة
رِؤذونيردو ر رِؤذوو دةشركيَنيَت  ،وة ه ةرراريش لرةم ةرارةدو ئةوةيرة ةرة ئرراو دةاريَتة
ةون اكةةانى ثاار ( مووى سةر  ،يان ثيَستى سةر ) رةوة )) ؟!
وةآلم  :ش ردنى سةر و ثاض بر رِؤذووون لرة ةراتى برة رِؤذووبوونردو  ،رِؤذوو برةتالَ
َةية  ،اونكة ثيَغةمبرةرى
ناةاتةوة ئاويش نارِووتة ةون اكةةانى ثاض  ،ئةو ووتةيةز هةل
خوو  خ ى ش ردووة و بة رؤذووز بووة (. )11
(ُ [ )9ممهلل انصُالهلليِ األلبَين  :جمموع فتاوى العشمة األلباين  :ص. ] 72

( [ )10اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 270 : 10 :
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( رِشانةوة رِؤذوو بةتالَ ناكاتةوة  ،ئةطةر بةئةنقةست نةبيَت )

ثرسيار  :رِؤذووونيَك رِشايةوة  ،ثاشان بةشيَك لة رِشرانةوةةةى خرووردةوة ر ووترة :
ووتدويةوة ر بةبيَ هيض مةبةستيَك  ،ئايا حوةمى رِؤذووةةةى اية ؟
وةآلم  :ئةطرةر بة ئةنقةست رِشرراوةتةوة  ،ئررةوو رِؤذووةةرةى برةتالَ بووةترةوة  ،وة
ئةطرةر رِشرانةوة زؤرى ث َي يَنراوة و برة نااررارى رِشرراوةتةوة  ،ئرةوو رِؤذووةةرةى بةتررا َل
نابيَتةوة  ،هرةروةها بر ووتردونةوةةرةشى رِؤذووةةرةى بةتررالَ نابيَترةوة  ،مررادوم بررة

ئةنقةشست نةبرووة (. )12

ثرسيار  :ئايا ةزوةادنةوة ثيَويستة لةسرةر ئرةو ةةسرةى ةرة رِشرانةوة زؤرى ثر
ديَنيَت لة رِؤذونى رِةمةزوندو ؟
وةآلم  :رِؤذووةةةى برةتالَ نابيَترةوة و ةزوةادنةوةشرى لةسرةر ثيَويسرت نيرة  ،برة

بةل
َطةى ئةم فةرموودةيةى ثيَغةمبةرى خوو  ةة فةرموويةتى َ " :ر ْدِ َِ َن َعدهن الْ َق ْدىءن فَدالَ
ِ
ضدَءن " ( ، )13ووترة  :هرةر ةةسريَك رِشرانةوة زؤرى ثر
َء فَد َلَْ ِه الْ َق َ
قَ َ
َء َعلَْه َ ،تَر ِِ ا ْ َد َق َ
ضَ
بيَنيَت و باشيَتةوة ةزوةادنةوةى رِؤذووةةةى لةسةر نية  ،بةآلم هةرةةسيَك خ ى باِشيَنيَتةوة
ئةوو ثيَويستة لةسةرى ةزوى بكاتةوة (. )14
( بةكارهيَنانى بؤن دروستة بؤ رِؤذووان )
( [ )11اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 254 : 10 :

( [ )12اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 254 : 10 :

[ )(13رواه األمـام أمحـد وألـا السـنن اسـناد صـحيْ م وصـححه العشمـة األلبـاين يف  :صـحيْ سـنن ابـن ماجـة م بـْقم :
 1676م ويف ختْيج حقيقة الصيام ص ( )14م واإلرواء ( )923م وصحيْ أيب داود(2059) ] .
( [ )14اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 255 : 10 :
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ثرسيار  :ئايرا بةةارهيَنانى ئرةو ب نرة شرووةى لررة شووشرةدوية  ،رِؤذوو بةتررالَ
دةةررراتةوة  ،ئةطرررةر رِؤذووون بيررردوت لررة دةسررتةةانى يرران دةم و ارراوى و جةسترررة و
جلوبرةرطةةرةى ؟
وةآلم  :بةةرارهيَنرانى بر ن لرةسرةر ئرةو شريَوةى ةررة برراسكاو  ،رِؤذوو بةتررالَ

ناةراترةوة (. )15

( برِينى ثرض و نينؤك كاريطةرى لةسةر رِؤذوو نية )
ثرسيار  :ئايا باِينى ثاض و نين ك  ،لة ةاتى برةرِؤذوو بروونى رِؤذونرى رِةمةزونردو ،
رِؤذوو بةتالَ دةةاتةوة ؟
َكةندن و تاشينى مووى ةورةت  ،هةموو ئةمانة
وةآلم  :باِينى ثاض و نين ك و هةل

رِؤذوو بةتالَ ناةةنةوة (. )16

( هاتنى خويَن لة دانةكان رِؤذوو بةتالَناكاتةوة )
ثرسيار  :ئايا ئةو خويَنةى لة دونةةانةوة بة نةزونى دةردةايَت  ،رِؤذوو بةتالَ دةةاترةوة

يان نة ؟ وة ئةطةر سةرااوةةةى ماؤظيَكى تا بيَت جطة لة خ ى ر ووتا  :دةراوونى خويَنةةة
بةه ى ليَدونى ةةسيَكى تاةوة بيَت ر  ،ةة بة نةزونيةوة ليَى دوبيَرت ؟ سرودمةندمان بكرةن
خووى ثةروةردطار ثادوشتى بة خيَاتان بدوتةوة .

( [ )15اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 255 : 10 :
( [ )16اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 255 : 10 :
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وةآلم  :ئرةو خويَنةى ةة لة نيَوون دونةةرانةوة دةردةايَت  ،رِؤذوو بةترالَ ناةراتةوة ،
جرا ئةطرةر لرة خرودى رِؤذووونرةةةوة بيَت  ،يران بةليَدونى بيَرت لررةكيةن ةررةسيَكى

تراةوة (. )17

ثرسيار  :رِؤذيَك لة رِؤذةةانى رِةمةزوندو  ،ارارةةة سرة اتيَك ثريَش مرةغاي برة
دةستةساِيَك دونةةامن ساِى  ،بةآلم خويَنيان ليَ ات  ،ئةم ةارةم برة ئةنقةسرت نةبرروو  ،وة
مراوةيةةة دووارارى ئةم نةخر شيةك برووم  ،ئرةويش ئرةوةية ةاتيَك ( سريووك ) برةةار
ديَنم خويَن لة دةم و دونةةامن ديَت  ،ئايا رِؤذووةةةم تةوووة ؟
وةآلم  :بةَلىَ رِؤذووةةةت تةوووة و ئةو خويَنةز ةة لة ثيَستى ددونى ماؤظ دةردةاريَ

لةةاتى ساِين و سيووك ةادندو  ،هيض زيانيَكى نيية ب رِؤذووةةةت (. )18
( لوت ثذان خيَرى رِؤذوو كةم ناكاتةوة )

ثرسيار  :لة مانطى رِةمةزوندو بة رِؤذوو بووم و خويَن لة لوومت هات  ،بةبىَ ويسرتى
َ دةرارووة  ،ئايرا ئةمرة لرة خيَراى ِرؤذووةةرةمى ةرةم
َ ثيَك خرويَنى َ
خ م ر و اةند دل
َى نةةادووةتررةوة ؟ وة ئايررا رِؤذووى ئررةو رِؤذةم تررةوووة و
نةةادووةتررةوة ؟ يرران بررةتال
ةزوةادنةوةيم لةسةر ثيَويست نابيَت ؟
وةآلم  :ئةطةر ةارةةرة وويرة وةةرو باسرت ةرادووة  ،رِؤذووةةرةت ترةوووة  ،و رةزو
َى
ةادنةوةت لةسةر ثيَويست نية  ،و هيض لة خيَاى رِؤذووةةةشرت ةرةم نابيَترةوة و برةتال

ناةاتةوة ( إن أَء هللا ) (. )19

( [ )17اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 267 : 10 :
( [ )18اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 213 : 10 :
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( حوكمى خواردن و خواردنةوة بؤ رِؤذووان بة لةبريضوونةوة )
ثرسيار  :ئةطةر ماؤظ بة لة برياوون لةةاتي بة رِؤذوو بوونى لة رِةمةزوندو خووردن و
خووردنةوةيةةى خووردةوة  ،ئايا رِؤذووةةةى بةتالَ دةبيَتةوة ؟ وة ئايا ةزوةادنةوةى لة سرةر
َثشتى ترةوووةتى رِؤذووةةرةى دةةرات  ،ةرة
ثيَويستة يان نة ؟ وة ئايا ئةم فةرموودةية ثال
ِ
ثيَغةمبةرى خوو  تيَيدو فةرموويرةتى  " :ردِ َ َكدل َان ِ د َ ت نهدا ِ
ص ْداَرهن ،
صدَئ ٌم  ،فَد ْل ند َّم َ
َ َ َ
َْ َ
فَِإ ََّّنَدَ َْْ َ َمدهن َّ
اُن َت َ د َقََن " ( ، )20ووتة  :ئةو ةةسةى بة لة برياوونةوةوة خووردنى خوورد و بة

رِؤذووز بوو  ،با رِؤذووةةةى تةووو بكرات و برةردةووم بيَرت لرة سرةرى  ،ارونكة خرووى
ثةروةردطار خووردن و خووردنةوةى ث بةخشيوة .
يان ئةو فةرموودةيةى ةة ثيَغةمبةرى خروو  تيَيردو فةرموويرةتى  (( :نف دع عدِ

َةاوون و لةبرياروون
ر اخلطدأ تالني َن تردَ ا كُهداا عل ه )) ( ، )21ووتة  :تاوونى بةهةل
َطريووة لة سةر ئوممةتةةةم ؟
هةل
وةآلم  :هةرةةسيَك بة لة برياوونى لة رِؤذووى رِةمةزوندو هرةر شرتيَكى خرووردةوة ،
ئةوو رِؤذووةةةى بةتالَ نابيَتةوة و هيض تاوونيشى لةسةر نية  ،و ثيَويستة لةسرةرى رِؤذووى
ئةو رِؤذةى بباتة سةر و تةووو بكات  ،و رِؤذووةةةشى بةتالَ نةبووةتةوة و ةزوشرى لةسرةر
نية  ،لةسةر رِوى تةوووى زونايان  ،وة ئيمامى شافيعى و ئيمرامى ئةةرةديش رِويران برةم
شيَوةية .
( [ )19اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 263 : 10 :

( [ )20رواه البخاري ومسلم ] .
[ )(21صـححه العشمـة األلبـاين يف صـحيْ سـنن ابـن ماجـه م بـْقم  2043 :م و  2045م ويف املشـكاة (  ) 6284م
واإلرواء( 82 ) ] .
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هةروةهرا ئيمامى بوخارى و ئيماى موسليم لة ثيَغةمبةرى خروووة  دةطيَاِنررةوة
ةة فةرموويةتى  " :ردِ عيدو تهدا صدَئم فأكدل ت أدُب  ،فل د م صداره  ،فإَّندَ ْ مده هللا
ت دقََ "  ،ووترة  :هةرةةسيَك بة رِؤذوو بيَت و لةبريى بضيَت خبووت يان خبووتةوة  ،ئةوو برا
رِؤذووةةةى تةووو بكات و بيباتة سةر  ،ئةوة خووى ثةروةردطار خووردن و خووردنةوةى ثيَرى
دووة .
وة لة فةرموودةيةةى تادو هاتووة  (( :إِا كل الصَئم ان َ ت أُب ان د َ  ،فإَّندَ هدا نزق

َقه هللا إل ه  ،تال قضَء عل ه )) ( ، )22ووتة  :ئةطرةر رِؤذووون لرةبريي اروو ةرة برة رِؤذووة  ،و
خووردن و خووردنةوةى خووردةوة  ،ئةوو ئةو خووردن و خووردنةوونرة رِؤزييةةة خرووى طرةورة ثيَرى
دووة و ب ى ناردووة  ،و ةزو ةادنةوةشى لةسةر نية (. )23

( حوكمى دابةزينى خويَن يان زةرداو لة ئافرةت
لة جطة لة كاتى حةيزدا )

ثرسيار  :ثوريَكم هةية ثاك بووةترةوة لرة رِةمةزونردو ثريَش دةرةرةوتنى سرثيَندة و
رِؤذووى ئةو رِؤذةى طاتووة  ،ثاشان امةتى ةاد ب ةادنرى نويَرذى نيروةرِؤ  ،ةةارى لرةو
ةاتةدو زةردوويَكى بينى  ،ئايا رِؤذووةةةى تةوووة ؟
وةآلم  :ئةطةر ثاةبوونةوةةةى ثيَش دةرةةوتنى سثيَدة بووة  ،و ثاشان رِؤذووى طاتووة
 ،رِؤذووةةةى تةوووة و زةردووةةة هيض ةاريطةريةةى نية ب ى دووى بينينى ثراةيَتى  ،لررة

( [ )22رواه الدار ق يب وقال  :إسناد صحيْ ] .

( [ )23اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 269 : 10 :
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برةر ئةم فةرموودةيةى ( م عط دة ) ةة دةفةرموويَت  (( :كندَ ال ع دهلل الكدهللنة تالصدُُة ب دهلل

الطهُ أ َ )) (. )24

َيَكى سادة خروين
ثرسيار  :ئةطةر لة رِؤذى رِةمةزوندو لة ئافاةت بةشيَوةى اةند خال
َيدو بة دريَذويى مانطى رِةمةزون  ،و ئرةم ئافاةترة برة رِؤذوو
دوبةزآ و بةردةووم بيَت لةطةل
بيَت  ،ئايا رِؤذووةةةى دروست و تةوووة ؟
َرةز
َر رِؤذووةةةى تةووو و دروستة  ،وة سةبارةت بةو خويَنرة شريَوة خال
وةآلم  :بةل
َبرةوة  دةطيَاِنرةوة ةرة
هيض نية  ،اونكة خويَن بةربوونة  ،وة لة ةَ ةورِى ئرةبو تال
َة وةةو خويَنى لووت ووية و خويَنى سورِى مانطانة نية ))  ،بةم
فةرموويةتى  (( :ئةو خال
شيَوةية لييةوة دةطيَانةوة . )25( 

( مانةوة بةلةشطرانيةوة تا كاتى دةركةوتنى فةجرى رِاستطؤ )
ثرسيار  :ئايا رِؤذووى ةةسيَك دروستة ةة بةلةز طاونيةوة مابيَتةوة  ،تراةو ةراتى
درةةةوتنى فةجا  ،بةب هيض مةبةستيَك ب ئةو لةز طاونييةى ؟
وةآلم  :جيَطري بووة لة فةرموودةدو ةة ثيَغةمبةرى خوو  فرةجاى بةسرةردو هراتووة
ولةز طاون بووة بةه ى خيزونةةانيةوة  ،ثاشان غوسلى ةادوة وبةرؤذوو بووة .
َكادن مةرجة ب تةوووى نويَذةادن  ،ب ية دروست نية دووخبايَت
بةآلم لةبةر ئةوةى ةة غوسل
ب ئةجنامدونى نويَذى بةيانى لةةاتى خ يدو .

( [ )24فةرموودةكةةة ( رواه البخــاري ) م و بةةف فةاوةكةةةِ بنةوة ةةة ( اللجنددة الهللائمددة  :فتــاوى اللجنــة الدائمــة
للبحوث العلمية واإلفتاء  :ج  : 10ص . ] 158
(ُ [ )25ممهلل بِ صَحل ال ث مني  :فتاوى املْأة املسلمة  :ص . ] 79
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بةآلم ئةطةر لةخةودوبوو بةخةبةر نةهات ئيلو لةةاتى جيَشتةنطادو نةبيَت لةو ةاترةدو
غوسل دةةات  ،ونويَذى بةيانى دةةات  ،وبةردةووم دةبيَت لةسةر رِؤذووةةةى .

وة هةروةها ئةطةر لة رِؤذةةةيدو ةة بةرِؤذوو دةبيَت و خةوى ليَدةةةويَت و بةخةوبينني
لةز طاون دةبيَت  ،ئةوو غوسل دةةات ب نويَذى نيَوةرِؤ  ،يان ب نويَذى ةسا و رِؤذوةةةى

تةوووة (. )26

( لةشطران بوون لة رِؤذانى رِةمةزاندا )
ثرسيار  :ئةطةر رِؤذووون لةشطاون بوو لة رِؤذونى رِةمةزوندو  ،ئايا رِؤذوةةرةى برةتاأل
دةبيَتةوة يان نة ؟ وة ئايا دةست ثيَش خةري دةويَت ب خ ش ردن ؟
وةآلم  :ئةطةر رِؤذووون لةشطاون بوو لة رِؤذونى رِةمةزوندو  ،ئةوو رِؤذووةةةى ترةوووة ،
َبذوردني خ ى نيرة
و لةشطاونى هيض ةاريطةريةةى لةسةر رِؤذووةةةى نية  ،اونكة بةهةل
 ،وة ثيَويستة لةسةرى دةستثيَشخةرى لة خ ش ردنةةةيدو بكات  ،خرووى ثرةروةردطاريش
زوناتاة (. )27
( بةكارهيَنانى بةخاخى رِةبوو و تةنطة نةفةسى بؤ رِؤذووان )

ثرسيار  :لة هةنديَك لة دةرماخنانةةاندو برةخاخيَك هةيرة تووشربوون برة نةخ شرى
رِةبوو ( تةنطة نةفةسى ) بةةارى ئةهينن  ،ئاية دروستة رِؤذووون بةةارى ب يَنيَت لة رِؤذى
رِةمةزوندو ؟
( [ )26عبهللهللا بِ جربيِ  :موسوعة األحكام والفتاوى الشْعية  :ص . ] 603

( [ )27صَحل الُازان  :املفيد يف جمالس ههْ رمنان وأحكام الصيام وآدابه م للعشمـة الشـيز عبـدالع ي بـن هز م و يليـه
فتاوى الصيام م ألصحاب الفنيلة  :حممد بن صاحل العثيمي م صاحل بن فوزان الفوزان م ص . ] 79 :
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وةآلم  :بةةارهيَنانى بةخاخ دروستة ب رِؤذووون  ،جا ئةطةر رِؤذووةةةى لرة رِةمرةزون
بيَت يان جطة لة رِةمةزون  ،ئةوةز لةبةر ئةوةى ةة بةخاخةةة ناطاتة طةدة ( مة يدة ) ،
و دةرِووت و دةطاتة سييةةان و دةيكاتةوة لة بةر ئةو تايبةت مةندييةى ةرة تيَيدويرة  ،و
مرراؤظ بررة ه يررةوة هةناسررةيةةى ئاسررايى دةدوت دووى بررةةارهيَنانى  ،وة خررووردن
وخووردنةوةشى تيَدو نية  ،وة خووردن وخووردنةوةز نية بطاتة طةدة ( مة يدة ) .
َطةيةك لة ورئان يان
وة رِوون و ئاشكاوشة ةة بنةوو  :تةوووى رِؤذووةةةية  ،تاةو بةل
سوننةت هةبيَت ديولةت بدوت لةسةر بةتاأل بوونةوةى رِؤذوةةة  ،يان يةك دةنطى زونايران
يان ياسيكى تةوووى لةسةر هةبيَت (. )28
( حوكمى تامكردنى خواردن بؤ رِؤذووان )
ثرسيار  :ئايرا ئرةطةر ةرةسيَك بة رِؤذوو بيَت دروسترة ترامى ايَشترةةةى بكرات
َنيابوونى لرةسةر ترةوووى و نراتةوووى ايَشتةةةى ؟
بر دل
َر دروستة باتامى خووردن بكات و هيضى تيَدونية  ،لة ةاتى ثيَويسرتدو
وةآلم  :بةل
ب ئةوةى تام وخويَى و دذةةةشى بزون و بيخاتة سةر زمانى  ،بةآلم بةئاطابيَت شتيَكى َ
َكو يةةسةر دةرى بكات لةدةمى و بيتفيَنيَتةوة  ،بةم شيَوةية رِؤذوةةة
نةرِووتة ورِطى  ،بةل
َبذوردة لة ب اوونى زونايان  .خرووى ثرةروةردطاريش زونراتاة
بةتاأل نابيَتةوة لةسةر رِوى هةل
(. )29
(ُ [ )28ممهلل بِ صَحل ال ث مني  :موسوعة األحكام والفتاوى الشْعية  :ص . ] 607

( ( )29عبهللهللا بِ جربيِ  :موسوعة األحكام والفتاوى الشْعية  :ص . ) 611
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( حوكمى بةكارهيَنانى كريَمى بيَست بؤ رِؤذووان )
ثرسيار  :ئايا ئةو ج رة رِؤنةى ةة ثيَست تةرِ يران نرةرم دةةاترةوة زةرةرى بر رِؤذوو
دةبيَت  ،ئةطةر لةو ج رونة بيَت ةة رِيَطا نني لة طةشتنى ئاو ب ثيَست ؟
وةآلم  :اةورةادنى جةستة ( لةز ) بة رِؤن لة ةاتى ثيَويستيدو هيضى تيَدو نية لرة
ةاتى بة رِؤذووبووندو  ،اونكة ارةورى ترةن ا رِووةةشرى ثيَسرت ترةرِ دةةرات و ناطاترة
ناوةوةى لةز ( ووتة  :ناطاتة طةدة )  ،وة ئةطةر رِؤشتة ةون اكةةانى ثيستةوة ئةوة هرةر
َكةرةوةى رِؤذوو نية (. )30
بةتال
( بةكارهيَنانى سيواك لة رِةمةزاندا )
ثرسيار  :ةةسانيَك هةن لة رِؤذونى رِةمةزوندو سيووك ناةةن ر ووتة  :بةةارى ناهيَنن
ر  ،خ يانى ََ دةثاريَزن  ،لة تاسى بةتاأل بوونةوةى رِؤذووةةةيان  ،ئايا ئةمة دروستة ؟ وة
باش ين ةات ب سيووك ةادن لة رِةمةزوندو ةامةية ؟
وةآلم  :خ ثاريَزى لة سيووك ةادن لة رِؤذونى رِةمةزوندو يان لة جطة لةو رِؤذونرة ةرة
ماؤظ تيايدو بة رِؤذوو دةبيَت هريض رِوويرةةى شرةر ى نيرة  ،ارونكة سريووك سروننةتة
هةروةةو ا ن هاتووة لة فةرموودةى صرةحيحدو  " :اليداا رطهدُة للُدم رُضدَة للدُب "
( ، )31ووتة  :ثاك ةةرةوةية ب دةم و رِوزيكارى ثةروةردطارة .

( ( )30عبهللهللا بِ جربيِ  :موسوعة األحكام والفتاوى الشْعية  :ص . ) 607
([ )31صححه العشمة األلباين يف  :صحيْ الرتغيب والرتليب بْقم  209 :م وصحيْ اجلام الصغري بْقم .] 3695 :
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وة لة شةر دو هاتووة ةة بةةارهيَنانى سوننةتة  ،بةتايبرةت لرةةاتى  :دةسرتنويَذ و
نويَذ و هةستان لةخةو و لةةاتى سةرةتاى اروونةوة بر مراأل  ،وة لرةةاتى رِؤذوو و جطرة
لةويش  ...هتد (. )32
( بةكارهيَنانى قةترة رِؤذوو بةتاأل ناكاتةوة )
ثرسيار  :لة ةتيَبى ( الضد َء الالردع ) لة ووتاريَكى تايبةت برةمانطى رِةمررةزون و
ئرةوةى ةرة ثةيوةسرتة بررة رِؤذووةوة هرراتووةوة ئرةمررةز دة ةةةيرةتى  (( :هرةروةها
ةةسيَك ةة رِشانةوة زؤرى ث بيَنيَت و باِشيتةوة رِؤذوةةةى بةتاأل نابيَترةوة و ناشرك  ،وة
ئةطةر اارةسةرى ااو و طويَى بكات يان رةتاةى تيَبكرات ناشرك و برةتاأل نابيَترةوة ))
ب اوونى ئيَوة اية لة مةدو ؟
وةآلم  :ئةوةى ةة دةووتايَت  :ب اارةسةرةادن ةةسيَك ةتاة بكاتة ااوى يان طويَى
بةوة رِؤذووةةةى بةتاأل نابيتةوة  ،ب اوون و ووتةيةةى رِوست و دروستة  ،اونكة ئةو ةرارة
ث ى ناوتايَت خووردن يان خووردنةوة  ،نة لة ادةت و ورفى طشتيدو  ،نةز لرة زمرانى
شةر دو  ،وة لةبةر ئرةوةى ةتاةةرة دةاريَتة نراو ِريَراةوى نائاسرايى ةرة بر خرووردن و
خووردنةوة دونةناووة  ،وة ئةطةر ةتاة تيَكادنةةةى دووخبات ب شةو ئةوة باشر ة بر ى بر
خ رزطارةادن لةو جياوةزييةى ةة لةم باسةدو هةية  ،وة هرةروةها ةةسريَك ةرة رِشرانةوة
زؤرى ث بين و باشيَتةوة  ،رِؤذووةةةى بةتاأل نابيتةوة بةو دةراوونة  ،اونكة خووى طةورة
زؤر لة هيض نةفسيَك ناةات جطة لةوةنةبيَت ةة لة توونايدو هةية  ،وة شةريعةتى ثريؤزيرش
(ُ [ )32ممهلل بِ صَحل ال ث مني  :موسوعة األحكام والفتاوى الشْعية  :ص . ] 609
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فةرمان بة لةسةرهةلَطاتنى نارِةحتى دةةات لةبةر ئرةم ئايةترةى خرووى باآلدةسرت  [ :ومـا
جعـا عل ْـيك ْم ِيف الـ هِدي ِن ِم ْـن حــٍْج ] ( اْلـج  ، ) 78 :ووتررة  :خررووى ثررةروةردطار لررة ئرراين و
بةرنامةةةيدو هيض ج رة شتيَكى نارِةوو و ورس وطاونى لةسرةر دونرةناون  ،و جطرة لرةم

َء
بةل
َطةيةز  ،وة لةبةر ئةم فةرموودةى ثيَغةمبةرى خوو َ " : ر ِْ َِ َن َعهن الْ َق ْىءن فَالَ قَ َ
ضَ
ِ
ضدَءن " ( ، )33ووتة  :هةر ةةسيَك رِشانةوة زؤرى ث بيَنيَرت و
َء فَد َلَْ ِده الْ َق َ
َعلَْه َ ،تَر ِِ ا ْ َد َق َ
باشيَتةوة ةزوةادنةوةى رِؤذووةةةى لةسةر نية  ،وة هةرةةسريَك خر ى باِشريَنيَتةوة ئرةوو

ثيَويستة لةسةرى ةزوى بكاتةوة (. )34
( دةرزى دان لة رِؤذانى رِمةزاندا )
ثرسيييار  :ئايررا دةرزى دون لررة رِؤذونررى رِةمةزونرردو ر ب ر اارةسررةرةان ر هرريض
ةاريطةريةةى لةسةر رِؤذووى رِؤذووون هةية ؟
وةآلم  :ئةو دةرزيةى ةة ب اارةسةرة دوو ج رة :
جييؤرى يةكييةميان  :مةبةسررت ث ر ى خ ر روك ث دونررة ( رِد ي )  :بررةوةز دةرزى
ليَدرووةةة ثيَويستى بةخووردن و خووردنةوة نابيَت  ،ارونكة لرةجياتى خرووردن ث دونرة ،
ب ية رِؤذوو دةشكينيَت  ،اونكة دة ة شةر ييةةان ئةطةر ئرةو ووتايرةى ةرة دةيطانرةوة

( [ )33رواه األمــام أمحــد وألــا الســنن اســناد صــحيْ م وصــححه العشمــة األلبــاين يف  :صــحيْ ســنن ابــن ماجــة م ب ـْقم  1676 :م
وص ــحيْ ختـ ـْيج حقيق ــة الص ــيام ص ( )14م واإلرواء ( )923م والتعلي ــق عل ــى اب ــن خ مي ــة (1960و )1961م وص ــحيْ أيب داود
(. ] )2059

( [ )34اللجنة الهللائمة  :موسوعة األحكام والفتاوى الشْعية  :ص . ] 595
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هةبيَت لة شيَوة و شيَووزيكى تا حوةمى هةمان شيَوةى بةسةردو دةدريَت ةة لة دة ةةرةدو
هاتووة .
جؤرى دووةميان  :ةة بايتية لةو دةرزيانرةى ةرة خرووردن برةخش نرني يران ووترة :
بةبوونيان ب ثيَويست نابني بة خووردن و خووردنرةوة  ،ئرةم جر رة دةرزيانرة رِؤذوو برةتاأل
ناةةنةوة  ،اونكة دة ة شةر ييةةان نة بة ط ( لُد ) و نرةز برة ووترا نايانطايَترةوة ،
ب ية ئةو دةرزيانة نةخووردن وخووردنةوةيرة  ،نرةز برةووتاى خرووردن وخووردنرةوة ديَرن ،
َطةى شةر ى
بنةووز تةوووى رِؤذووة تاةو بةتاأل ةةرةوةميان لةك جيَطري دةبيَت  ،بةث ى بةل
(. )35
( خواردنى حةب لة مانطى رِةمةزان بؤ رِيَطرتن
لة كةوتنة سورِى مانطانة بؤ طرتنى مانطةكة بة تةواوى )
ثرسيار  :ئايا دروستة ئافاةت يوج و اارةسةر بةةارب يَنيَت بر برةرطاى ةرادن لرة
سورِى مانطانة لة رِةمةزوندو يان نة ؟

وةآلم  :دروستة ئافاةت يوج و اارةسةر بةةار ب يَنيَت ب بةرطاى ةادنى لة سورِى
مانطانة لة رِةمةزوندو ئةطةر ةةسانى ثسث رِ و خاوةن زونيارى و متمانة ثيَكاوو لةثزيشرك
و ئةوونةى ةة لة حروةمى ئةوونردون ةرة ئرةم ةرارة زةرةر لرة ئافرةرت نرادوت  ،و هريض
َطاآ لرةم ةرارة  ،ارونكة
َدونى  ،و باش يش ووية دةسرت هرةل
ةاريطةرى نية لةسةر منال

(ُ ( )35ممهلل بِ صَحل ال ث مني  :موسوعة األحكام والفتاوى الشْعية  :ص . ) 606
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خووى طةورة رِؤذوو نةطاتنى ب ى ةادوة بة رِوخسةتيَك  ،ئةطةر سورِى مانطانةى بر هرات
لة رِةمةزوندو  ،وة رِوزيشة بةم ةارة ةة ئايينة (. )36
( ضى ثيَويستة بؤ رِؤذووان و ضيشى لةسةر ثيَويستة )
ثرسييار  :ارى براشرة ب رِؤذووون بيكات  ،و ايش ثيَويستة لرة سرةرى ؟

( ( )36اللجنة الهللائمة  :فتاوى املْاة املسلمة م جلم من العلماء  :ص . ) 56
خوشكى بةرِيَزم بزانة كة سةرةرِوى ئةم ب اوونة هةنديَك لة زونايان ثيَيان ووية ةرة برةطشتى ئافاةتران برةو

َنةسنت  ،لةوونةز ثيَشةوو ( ابِ عث مدني ) ر بة رِةةرةت بيَرت ر هرةروةك لرة وةآلمرى ئرةم ثاسرارةدو
ةارة هةل

دةردةةةويَت  ،ثرسيار  :هةنديَك لة ئافاةتان لة رِةمةزونردو بةئةنقةسرت حرةة دةخر ن لةبرةر ِريَطراى ةرادن
لةسورِى مانطانةيان  ،اونكة حةزدةةةن و وودةةةن بر ئرةوةى دووى ةرزورنرةبن و ةرزنةدةنرةوة ئايرا ئةمرة
دروستة ؟ وة ئايا هيض مةرجيَك لةوةدو هةية ةة ئافاةتان ثابةندبن ثيَوةى ب ئةجنامدونى ؟
وةآلم  :ئةوةى ةة دةيبينني لةم باسةدو ئةوةية ةة ئافاةتان ئةم ةارة نةةةن  ،و مبيَننةوة لةسةر ئةوةى ةرة خروو
ةدةرى ةادوة و نوسيويةتى لةسةر ةضرانى ئرادةم ةرة ووبرن  ،وة ئرةم سرورِى مانطانةيرة خرووى ثرةروةردطار
حيكمةتيكى دوناوة لة بوون ورِودونيدو  ،وة ئةم حيكمةتةز طوجناوة لةطةأل ساوشتى ئافاةتدو  ،جا ئةطةر هاتوو
ئةم سوورِةية رِيَطاى ليَكاو ئرةوو بيَطومران ةاردونةوةيرةةى زيانبةخشرى دةبيَرت لةسرةر ئرافاةت  ،هرةروةةو
ثيَغةمبةرى خوو  ئةفةرموويَت  " :ال ضُن تال ضُان "  ،ووتة  :زيان دون و زيان طةياندن دروست نية .
ئةمةز دوور لةو زيانانةى ةة ئةم ج رة حةبانةى بةرِةةى دةطةيةنن  ،هرةروةةو ثزيشركةةان باسرى دةةرةن و
دةيَليَن  ،ةةووبوو ئةوةى ةة دةيبينم لةم مةسةلةيةدو ئةوةية ةة ئافاةتان ئةم حةبانة بةةارنةهينن  ،و شروةا و
سوثاس ب خوو لةسةر ةدةرى و لةسةر دونايى  ،ئةطةر سورى مانطانةى ب هات ووزئةهين لة نويَرذ و رِؤذوو ،
وة ةة ثاةبويةوة نويَذ و رِؤذوو دةست ثيَدةةاتةوة  ،وة ئةطةر رِةمةزون تةوووبوو ئرةو رِؤذووونرةى دةطيَاِيَترةوة ةرة
نةيطاتوون ُ( .ممهلل بِ صَحل ال ث مني :موسوعة األحكام والفتاوى الشْعية :ص  () 596مامؤستا عدنان بارام ).
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َى خووى ثةروةردطارن  ،و
وةآلم  :باز ووية رِؤذووون هةموو ئةوونة بكات ةة طويَاِويةل
دووربكةويَتةوة لة هةموو ئةو شتانةى ةة نةهييان لةسرةرة  ،وة ثيَويسرتة لةسرةرى ةرة
ثاريَزطارى بكات لةو شتانةى ةة ثيَويستة لةسةرى  ،و دوور بكةويَتةوة لةو شرتانةى ةرة
حةرومن  ،ثيَنض نويَذة فةرزةةانى بكات لةةاتى خ يدو بة جةما رةت  ،دووربكةويَترةوة و
ووزبيَنيَت لة درؤ و غةيبةتكادن و غةز و مو امةكتة رِيبةوييةةان  ،و هةموو طوفترار
و ةادوريَك ةرة حرةرومن  ،ثيَغةمبرةرى خروو  ئةفرةرموآ  " :ردِ يدهللق قدال الدزتن
تال مددل بدده  ،فلد ج َن حَجددة ن يددهللق ْ َردده تأدُابه " ( ، )37ووتررة  :هةرةةس ريَك ووز لررة
ووتةى درؤ و ةادورثيَكادنى نةهينيَت ئةوو خووى ثةروةردطار هيض ثيَويستى بة ووزهيَنرانى
ئرةو نيرة لة خرووردن و خرووردنرةوة (. )38


( [ )37رواه البخاري ] .

(ُ [ )38ممهلل بِ صَحل ال ث مني  :موسوعة األحكام والفتاوى الشْعية  :ص . ] 595
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ِ[ِبةربانطكردنِ] ِ
( ثةلةكردن لة بةربانطدا )
ثرسيار  :ئاية سوونةتة ثةلةةادن لة بةربانطدو ( ووتة  :لة ةاتى فترار ةادنرةوة ر
يان لة ةاتى رِؤذوو شكاندندو ) ؟
وةآلم  :ثيَغةمبةرى خوو  ئةطةر بة رِؤذوو بووية  ،فةرمانى بة ثياويَك ئةةاد ةة
باِووتة سةر بةرزييةك  ،جا ئةطةر ئةو ةةسة ث ى رِوبطةياندوية ةة  :خ ر ئاوو بووة  ،ئرةوو

يةةسةر رؤذووةةةى دةشكاند (. )39

لةم فةرموودةدو دةبينني ثيَغةمبةرى خوو  طانطى بةثةلرةةادن دةدو لةبرةربانط
َنيابوونى لة خ رئاوو بوون  ،و رِوستةوخ فةرمانى بةو ةةسرة دةةراد ةرة
ةادندو دووى دل
َى ث دةدوت بة خ رئاوو بوون ةة بةربانط بكات ،
دةرِؤيشتة سةر شويَنيَكى بةرز و هةوول
ئةو ةادورةز لة ثيَغةمبةرى خوووة  تةن ا ب جيَبةجيَكادنى ئرةو فةرموودةيرة  " :ال
َكى بةردوومن لةسةر خيَرا و اراةة ،
يزال النَس خبْي رَ عجلداا الُطدُ " ( ، )40ووتة  :خةل

تاةو ثةلة بكةن لة بةربانط ةادنةوةدو (. )41

[ )(39صححه العشمة األلباين يف السلسلة الصحيحة م بْقم  2081 :م وقال  :ويف اْلديث التمامه  هلتعجيا هإلف ار بعد
أن يتأكد  من غْوب الشمس م فيأمْ من يعلو مكـان مْتفعـا فيخـهه بغـْوب الشـمس ليف ـْ  ومـا نلـ منـه إال حتقيقـا منـه
لقوله  : ال ي ال الناس خبري ما عجلوا الف ْ  .متفق عليه ولو خمْج يف اإلرواء .] 917

( [ )40متفق عليه ] .

(ُ [ )41ممهلل انصُالهلليِ األلبَين  :جمموع فتاوى العشمة األلباين  :ص . ] 68
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ِ

[ِئةوِشتانةىِبؤِرؤذووانِنادروسنت ِ
لةِرةمةزانداِبةآلمِرؤذووِبةتاألِناكةنةوةِ] ِ
( جنيَودان قسةثيَكردن لةاليةن رِؤذووانةوة )
َرةتى تروورِة بوونةةرةى
ثرسيار  :ئةطةر ماؤظ لة رِةمةزوندو توورِة بوو لة شتيَك و لرة حال
سةيكاد و جنيَويدو ئاية رِؤذووةةةى بةتالَ دةبيَتةوة يان نة ؟
وةآلم  :نةخيَا ئةوة رِؤذووةةةى بةتالَ ناةاتةوة  ،برةآلم لرة ثادوشرتةةةى ةرةم دةةاترةوة ،
َبيَت بةسةر دةروونى خ يدو و زمانيشرى بثراريَزى
َمان بتوونيَت زول
ةةووبوو ثيَويستة لةسةر موسل
لة سةى خاوثكادن وغةيبةت و سةهيَنان وبادن و هاوشيَوةى ئةوونة  ،ةة خووى طةورة ةدةغةى
ةادوون لةسةر رِؤذووون وجطة لةوونةز  ،وة لةةاتى رِؤذوودو دةبيَت زياتا ئاطاى لرة خر ى بيَرت
َنياتا بكات  ،ئةوةز ب ثاريَزطارى ةادنى لةسةر ترةوووى رِؤذووةةرةى و
َ ودل
وخ ى تووند وت ل
َكى  ،طةر وو نةبيَت  ،خ ى دةةاتة ه ةاريَرك بر ئراذووةطيَاِى و
دوورةةوتنةوة لة ئازوردونى خةل
ر ليَبوونةوة و جياووزى  ،لةبةر ئةم فةرموودةى ثيَغةمبةرى خوو  ةة فةرموويرةتى  " :فدإِا
كدَن يددام صددام حددهللكم فددال يُفددث يار د ٍ  ،تال ييدأح  ،فددإن ددَبه حد ٌهلل ت قَؤلدده  ،فل قددل  :إين رددُؤ
صَئم " ( ، )42ووتة  :ئةطةر ةةسيَك لة ئيَوة بةرِؤذوو بوو  ،با نة سةى ناشاين ونرةهاتوهاووريش
َدو ةاد  ،با بَليَت  :من ةةسيَكى بةرِؤذووم
بكات  ،وة ئةطةر ةةسيَك جنيَوى ثيَدو و شةرِى لةطةل

(. )43

( [ )42متفق عليه ] .

( [ )43اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 332 : 10 :
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ثرسيار  :ئايا سةى ناشريين و جنيَودون رِؤذوو بةتالَ دةةاتةوة ؟
وةآلم  :سةى ناشريين و جويَن دون دروست نية  ،نة ب رِؤذووون و نةز ب جطرة لرةوون ،
بةآلم زياتا حةرومة بةنيسبةت رِؤذووونةوة  ،وة ئةطةر ئرةم ةرارةى ةراد و برةرِؤذوو بروو  ،ئرةوو

رِؤذووةةةى بةتالَ نابيَتةوة  ،بةآلم ثيَى تاوونبار دةبيَت (. )44

( حوكمى طالَتة و طةث و ياريكردن لة رِؤذانى رِةمةزاندا )
َتة و طرةب و يراريكادن دروسترة لة رِؤذونرى رِةمرةزوندو ؟
ثرسييار  :ئايرا طرال
َترة وطرةب يراريكادن  ،وة لرةخوو نزيرك
وةآلم  :ثيَويستة ب رِؤذووون خ ى بثاريَزىَ لةطال
بيَتةوة بةئةجنامدونى فةرمانةةانى ودوورةةوتنةوة لرةو شرتانةى ةةنرةهى ليَكرادوون  ،وة دوور

بكةويَتةوة لةهةموو ئةو شتانةى ةةخووى ثةروةردطار لةبري دةبةنةوة (. )45

( زيادرِةوى كردن لة ئامادةكردنى خواردن و خواردنةوة )
ثرسيار  :ئايا زيادةرِةوى ةادن لة ئامادةةادنى خرووردن بر رِؤذووشركاندن لرة ثادوشرتى
رِؤذوةةة ةةم ئةةاتةوة ؟

وةآلم  :لة ثادوشتى رِؤذوو ةةم ناةاتةوة  ،ةادورى حةروم لةدووى تةوووبوونى رِؤذوو لة
ثادوشتى ةةم ناةاتةوة  ،بةآلم ئةمة ئةم ئايةتة دةيطايَتةوة ةة دةفةرموآ  [ :وكلـوا وا ْهـْبوا
ب الْم ْسـ ِْفِي ] ( األعـْا  ، ) 31 :ووتة  :خبر ن وخب نرةوة و زيرادةرِةوى
وال ت ْس ِْفوا إِنه ال ُِي ُّ
تيَدو مةةةن  ،اونكة خووى ثةروةردطار زيادةرِةوى ةارونى خ ز ناويَت .

( [ )44اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 281 : 10 :
( [ )45اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 281 : 10 :

24

ba8.org

هةل َبذادةيةك لة فةتواى زانايان سةبارةت بة ِرؤذووي ئافرةتان ................................

ةةووبوو خودى زيرادةرِةوى حةرومرة  ،و دةسرت طاتنرةوة و زيرادةرِةوى نرةةادن نيَروةى
مة يشةتة  ،وة ئةطةر زيادة لةذيَا دةستان هةية بيبةخشن وبيكةن بةصةدة ة  ،اونكة ئةوة
باش ة (. )46

[ِئةوِشتانةىِبؤِرؤذووانِنادروسنت ِ
لةِرةمةزانداِوِرؤذووشِبةتاألِدةكةنةوةِ] ِ
( حوكمى جووت بوونى رِؤذوان لة رِؤذانى مانطى رِةمةزاندا )
ثرسيار  :حوةمى جوت بوون اية لة رِؤذونى رِةمةزوندو  ،وة حوةمى اية ئةطةر لرة
شةودو بيَت  ،بةآلم خ ش ردن ( غوسلَ ) ةةةى دووخبايَت ب دووى سثيَدة ؟
وةآلم  :جوت بوون لة رِؤذونى رِةمةزوندو ب رِؤذووون حةرومرة  ،و تراوونيَكى طرةورةى
تياية و اةند شتيَك لةخ دةطايَت :
 1ر رِؤذوى ئةو رِؤذةى بةتالَ دةبيَتةوة .
 2ر تاوون باريَكى طةورة دةبيَت بةئةجنامدونى ئةو ةارة .
 3ر ثيَويستة لةسةرى ةزوى ئةو رِؤذوةى ةة ئةو ةارةى تيَدو رِوودووة بكاتةوة .
 4ر ةةففارةى لةسةر ثيَويست دةبيَت ةة ئةوةز وةةرو ةرةففارةي ( الظهدَن ) ررة ةرة
بايتية لة رِزطارةادنى بةندةيةك  ،ئةطةر نةبوو رِؤذووى دوومانطى لةسةر يرةك  ،وة ئةطرةر
نةيتووني خووردني شةست هةذور دةدوت  .ئةمةية ثيَويست لةسةرى .

(ُ [ )46ممهلل بِ صَحل ال ث مني  :موسوعة األحكام والفتاوى الشْعية  :ص . ] 596
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وة سررةبارةت بررةجووت برروون لةشررةودو و دووخسررتنى خ شر ردنى بر دووى سررثيَدة
رِؤذوةةرةى تةوووة  ،وة دروستة بر ى بة رِؤذوو بيَت بةلةز طاونيةوة  ،ثاشان خ ى بشرووت
 ،ئةطةراى دووى دةرةةوتين سثيَدةز بيَت  ،ئةوة نةبيَت ةة باش ووية دةسرت ثيَشرخةرى
بكات لة خ ش ردنةةةيدو ثيَش سثيَدة ب دةرارون لرةجياووزى  ،برةآلم ئةطرةر لةترةنطى
ةاتدو بوو  ،يان بةخةبةر نةهات ئيلو دووةةوت ب ةاتى سرثيَدة  ،و دووى ئررةوةى خر ى
دةشووت لةوةشدو هيضى لةسةر نية  ،اونكة بةجيَطريى هاتوة ةرة ثيَغةمبةرى خروو 
 " :كَن ؤهللنكه الصالة  ،تها جنح رِ غْي اح الم  ،مث يِ يدل ب دهلل ِلدك ةة عليـه السـشم ة "

( ، )47ووتة  :ةاتي نويَذى بةسةردو دةهات ولةز طاون بوو لة جطة لرة لررةشطاون بروون
بةخةو ( احد الم ) ر ووتة  :بة ه ى خيَزونةةانيةوة ر و بةرِؤذوو دةبوو ثاشران ةة عليـه السـشم ة

خ ى دةشر رد لةدووى ئرةوة (. )48

[ِئةوِشتانةىِكةِنابنةِعوزرِوِ ِ
بةهانةِبؤِنةطرتنىِرؤذووِلةِرةمةزانداِ] ِ
( تاقيكردنةوة قوتاخبانةييةكان )
َى سريَيةمى نراغى ناوةنردى  ،ر برة ويسرتى خروو ر
ثرسيار  :من وتابيم لة سال
تا يكادنةوةى ة تايى ئةم سالَ لة مانطى رِةمةزوندو دةبيَت  ،لرة رِؤذونرى تا يكادنرةوةدو ر
هةروةةو دةزونن ر وتابى ثيَويستى بة توونا و هةولَ و تيَك شان دةبيَرت  ،لرة ةاتيَكردو ةرة
( [ )47رواه البخاري ومسلم ] .
( [ )48صَحل الُازان  :املفيد يف جمالس ههْ رمنان وأحكام الصيام وآدابه م للعشمـة الشـيز عبـدالع ي بـن هز م و يليـه
فتاوى الصيام م ألصحاب الفنيلة  :حممد بن صاحل العثيمي م صاحل بن فوزان الفوزان م ص  80 :ـ . ] 81
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تا يكادنةوةةان بة دووى يةةدو ديَن و رِؤذ لة دوووى رِؤذة  ،و ووز دةبينم رِؤذوو ثيَويستى برة
بةشيَك لة حةوونةوة و خةو دةبيَت  ،ئايا رِؤذوو نةطاتن دروستة لرة رِؤذونرى تا يكادنرةوةدو ،
ثاشان و دووى ئةوة لة رِؤذونى تادو بيطةرِيَنينةوة ( ووتة  :ةزوى بكةينةوة ) ؟

َكو ئرةو ةرارة
وةآلم  :رِؤذوو نةطاتن لرةبرةر ئرةوةى ةرة باسكاو دروست نيرة  ،بةل
حرةرومة  ،اونكة ترا يكادنةوة لةو روزر و بةهرانانة نراذميَادرآ ةرة لة طةأل بوونيدو
رِآ دةدريَت برة رِؤذوو نةطاتن لرة رِةمةزوندو (. )49
ثرسيار ( :أ) ر ئايا تا يكادنةوة بةهانة و وزريَكة ةة رِؤذوو نةطاتن حةآللَ بكرات
َكادنى رِؤذوو
لة رِةمةزوندو ؟ اونكة هةنديَك فةتوو بآلوبووةتةوة لة ناوماندو باس لة حةآلل
نةطاتن دةةات لة رِةمةزوندو ب ةةسيَك ةرة ب سريَت برريى ثةرترةووزة بيَرت و ترةرةيزى
نةميَنيَت !!!
َى دويك و باوك ب رِؤذوو نةطاتن  ،لة ئةجنامى بيستنيان
(ب) ة ئايا دروستة طويَاِويةل
ب ئةو فةتوويانةى ةة رِيَطة دةدةن بة رِؤذوو نةطاتن ؟
دووو لة بةرِيَزتان دةةةين  ،ةة زوو وةآلممان بدةنةوة لةبةر طشتى ئةو ئاشووبةى ةة بةو
فةتووية ةةوتووةتةوة  ،و خووى طةورة ثادوشتى بة خيَاتان بدوتةوة ؟
وةآلم :

( [ )49اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 240 : 10 :
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(أ) ررر ترا يكادنرررةوة وتراخبرررانةييةةان و هراوشيَوةةرررانى  ،برررة ررروز و
برةهرانةيةك نراذميَادرآ ب رِيَطةدون برة رِؤذوو نةطراتن لرة رِؤذونى رِةمرةزوندو .
َى دويك و باوك لة نرةطاتنى رِؤذوو بر تا يكادنرةوة ،
(ب) ر دروست نيية طويَاويةل
َكو
َى نية ب دروستكاوو ةرة سةرثيَضرى دروسرتكارى تيررا بيَرت  ،برةل
اونكة طويَاِويةل
َى تةن ا لة ئيشى خيَا و ااةةةارى دوية  ،هرةروةةرو لرةو برارةوة فرةرموودةى (
طويَاِيةل
صي ) هاتووة لة ثيَغةمبةرى خوووة . )50( 
ِ
ِ
ِ
ِ


ِ
( [ )50اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 240 : 10 :
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ِ[ِقةزاكردنةوةىِرؤذووِ] ِ
( ئةو كةسةى قةزاكردنةوةى رِةمةزان
دوا دةخات بؤ رِةمةزانةكةى تر )
ثرسيار  :ةةسيَك ةرزى رِةمةزونى دووخبات ب رِةمةزونى تا اى لةسةرة ؟
وةآلم  :ئرةطر ةر لةبةر وزر و بيانوويرةك بروو بيَرت  ،وةةرو ئرةوةى يرانزة مرانط
نرةخر ز ب و لرةسرةر جيَطة ةةوتبيَت و نةيتوونيبيَت ئرةو مراوةيررة رِؤذوو بطايَرت ،
هيرضى لرةسةر نية جطة لرة رِؤذوةةةى نةبيَت .
وة ئةطةر ةةم تةرخةمى ةادبيَت  ،وثشت طويَى خستب وتروونيبيَتى بيطراآ  ،ئرةوو
ثيَويستة لةطةأل ةزوةادنةوةى رِؤذووةةةى خووردنى هرةذوريَك بردوت  ،ئرةوةز ةرةفارةتى
ةةمتةرخةميةتى (. )51
( حوكمى قةزا نةكردنةوةى رِؤذوو بةهؤى نةزانينةوة )
ثرسيار  :ئرافاةتيَكى طرةروة ةرة تةمررةنى طررةيشتبيَتة ( )60شةسرت سرالَ  ،و
نةزونبرووة بة حوةمةةانى سوورِى مانطانةةةى  ،و رِؤذووى رِةمةزونى ةزو نةةرادووةتةوة ،
َكى
وو طرومانى ةرادووة ةرة رةزو نراةايَتةوة  ،بةثيَى ئررةوةى ةررة لررة دةمرى خررةل
بيستووة ؟
وةآلم  :ثيَويستة ت بة بكات لةو ةارةى و بطةرِيَتةوة ب كى خوو  ،ارونكة ثاسريارى
نةةادووة لة ةةسيَكى زونا و شارةزو لة زونستى شةر ى  ،و ثيَويستة لةسةرى ةزوى ئرةو
( [ )51عبهللهللا بِ جربيِ  :موسوعة األحكام والفتاوى الشْعية  :ص . ] 612
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رِؤذووونة بكاتةوة  ،بةثيَى زؤرينةى ئةوةى ةة طومانى ب ى دةرِووت لة ذمارةى رِؤذةةرانى ،
وة ب هةموو رِؤذيَك ةة رِؤذووى نةطاتووة  ،ئةطةر تووناى هةية خووردن بردوت  ،خرووردنى
هةذوريَكيش ( نيو صاع ) رة ةة دةةاتة دوو طويَل لة ( طةمن )  ،يان ( خورما ) يا ( بانج
) ياخود جطة لةمانة لة خووردنى دونيشرتووونى شرويَنةةةى  .ئةطرةر ناتوونيَرت خرووردن
بدوت  ،ئةوو لةسةرى دةةةويَت و ةزو ةادنةوةى رِؤذووةةةى بةسة (. )52
( قةزاكردنةوةى رِؤذووى رِةمةزان بةبآ ثرسثيَكردنى ميَرد )
ثرسيار  :حوةمى ئةو ئافاةتة اية  ،ةة دوو رِؤذ رِؤذووى بةبيَ رِوخسةت وةرطاتن لة
ميَادةةةى طاتبيَت  ،ووتة  ( :بةبىَ زونيارى هاوسةرةةةى )  ،لة ةاتيَكدو ةرة ئرةم رِؤذووة
ةزوةادنةوةى رِؤذووى مانطى رِةمةزونى ثريؤز بيَت  ،ئافاةتةةة لة ةاتى رِؤذووةةةيدو شةرم
بكات ةة هةوولَ بدوت بة ميَادةةةى  ،جا ئةطةر دروست نية  ،ئايا ةةفارةتى لةسةرة ؟
وةآلم  :ثيَويستة لةسةر ئافاةت ةزوى ئةو رِؤذووونرةى بكاترةوة ةرة نرةيطاتووة لرة
رِؤذونى رِةمةزوندو  ،ئةطةر بةب زونيارى ميَادةةةشى بووب  ،مةرج نيية ب رِؤذووى فرةرز
َةت لة ميَادةةةى وةرطايَت  ،ةةووبوو رِؤذووى ئةو ئافاةتةى ةة باسكاو
لةسةر ئافاةت م ل
تةوووة .
بةآلم سةبرارةت برة رِؤذووى جطة لرة فررةرز  ،نابيَرت ئررافاةت رِؤذوو بطايَرت لررة
َدو  ،مةطررةر يررارمةتى لررة ثيراوةةررةى
ةراتى ئامررادةبوونى ميَاةةررةى لررة مررال
وةرطاتبيَت  ،اونكرة ثيَغةمبةرى خرروو  رِيَطرةى نررةدووة بررة ئافرراةت ةرة رِؤذوو
( [ )52اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 151 : 10 :
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َةتى لة ثيراوةةةى وةرطاتبيَت  ،جطة لرة
بطايَت و ميَادةةةى ئامرادة بيَت  ،مةطرةر م ل
رِةمةزون (. )53
( هاتنى سورِى مانطانة ثيَش خؤرئاوابوون )
ثرسيار  :ئافاةتيَك رِؤذووى طاتوة و لةةاتى خ رئاووبووندو و ثيش برانط برةةاتيَكى
ةةم سورِى مانطانةى ب هاتووة ئايا رِؤذووةةةى بةتاأل دةبيَتةوة ؟
وةآلم  :ئةطةر هاتوو سورِى مانطانةى ب هات لة ثريش خ رئراووبوون  ،رِؤذووةةرةى
بةتاأل دةبيَتةوة و دةب

ةزوى ةاتةوة  ،وة ئةطةر دووى خ رئاووبوو سورِةةةى ب هات  ،ئةوو

رِؤذووةةةى تةوووة و ةزوةادنةوةى لةسةر نية (. )54
( لةتةمةنى دوانزة سالَيدا بالَغ بووم و
ضةند سالَيَك دواتر رِؤذووم نةطرتووة  ،ئيَستا ضيم لةسةرة ؟)
َيدو و برةمانطيَك ثريَش رِةمرةزون
ثرسيار  :ئافاةتيَك دةَليَت  :لة تةمةنى دوونزة سال
َى دةستم بة رِؤذووطراتن ةرادووة و رِؤذووم طاترووة ،
بالغ بووم  ،و لة تةمةنى اووردة سال
َةى رِوبووردوونةم لةسةرة يان نة ؟
ئايا رِؤذووى ئةو سال
َغ بوويت
وةآلم  :ةزوةادنةوةى ئةو رِؤذونةى رِةمةزونت لةسةر ثيَويستة ةة تياياندو بال
و رِؤذووت لةسةر بووة ةةاى نةتطاتوون  ،و دةتوونيت ةزوةادنةوةةةت لةسةر يةك بيَرت
( [ )53اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 353 : 10 :

(ُ [ )54ممهلل بِ صَحل ال ث مني  :فتاوى املْاة املسلمة  :ص . ] 180
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يان جياووز لةيةك  ،وة ثيَويستيشة دوووى ليَخ شبوونيش بكةيت و بطةريَيتةوة ب كى خوو
 ،لةو تاوونةى ةرة ئرةجنامت دووة لرةتاوونى رِؤذوو نرةطاتنت لرة رِةمةزونردو برةب هريض
َكو خووى ثةروةرطار ت بةةةت ليَوةطايَت و ليَت خ شبيَت لرة وةى
وزريكى شةر ى  ،بةل
ةة ئةجنامت دوبوو  ،خووى ثاك و بيَطةرد ئةفةرموويَت  [ :وتوبوا إَِل اّللِ ِ
َجيعا أيُّـه الْم ِْْمنـون
لعلك ْـم تـ ْفلِحـون ] ( النـور  ، ) 31 :ووتة  :ئرةى ئيمانردورون هرةمووتان برةرةو كى خروو و
بةدةست يناى رِةزومةندى ئةو بطةرِيَنةوة ب ئةوةى رِزطار و سةرفاوزبن .
هةروةهرا ئةفرةرمويَت  [ :وإِِين لغفار لِمـن اب وآمـن وع ِمـا ص ِ
ـاْلا ا ْالتـدى ] ( طـه
ه ٌ ْ

َنيراز برن لرةوةى ةرة مرن زؤر ليَخ شبووم لررةو ةرةسررةى ةررة
 ، ) 82 :ووترة  :دل
ترةوبة دةةات و براوةرِ دةهيَنيَت و ةراروةادةوى ارراةة دةةررات  ،و لرةوةودوو برةردةووم
دةبيَت لرةسةر ئةو رِيَبازة (. )55
َيَك تةمةمن طةشتة دوونزة سالَ  ،و لة ةاتى طةيشرتنم برةم
ثرسيار  :ثيَش اةند سال
تةمةنة ةةومتة سوورِى مانطانةوة و سورِةةةم دةستى ثيَكاد  ،وة يةةةم سوورِى مانطانرةم

َرة و
ةة ب م هات لة مانطى رِةمةزونردو بروو  ،ئاشركاوية ئرةم تةمةنرة بضرووك و مندول
دويكيشم ريَطاى ليَكادم لة رِؤذووطاتن لة دووى ثاك بوونةوةم لة سروورِى مانطانرة !! برة
بيانووى ئةوةى ةة تةمةمن بضووةة !!!

( [ )55اللجنة الهللائمة  :فتاوى املْاة املسلمة  :ص . ] 179
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َيَك
بةو ه يةوة رِةمةزون رِؤيشت و هيض رِؤذووم ََ نرةطات  ،بر زونيراري ارةند سرال
بةسةر ئةمةدو رِؤيشتووة  ،ئايا اريم لةسرةر ثيَويسرتة بر ئرةو رِؤذووى ئرةو مانطرة  ،و
ةةفارةتةةةشى اية ؟
وةآلم  :ئةم ةضةى ةة باس ةراو  ،ةزوةادنرةوةى ذمرارةى ئرةو رِؤذووونرةى لةسرةر
ثيَويستة ةة نةيطاتوون  ،دووى تةووو بوونى سروورِى مانطانرة لرة مرانطى رِةمةزونردو ،
َطةى بينينى سوورِى مانطانةةرةى  ،هرةروةةو ةةفارةتيشرى
اونكة ثيَطةيشتووة بة بةبةل
لةسةر ثيَويستة بةه ى دووخستنى ةزوةادنةوةةةى تا رِةمرةزونى تراى بةسرةردوهاتووة ،
باِى ةةفارةتةةةشى  ،خووردنى هةذوريَكة ب هةر رِؤذيَرك ةرة  :نيررو ( صراع ) رة  ،و
دةةاترة  ( :دوو طويَل ) لة ( طةمن )  ،يان ( بانج ) يان هاوشيَوةى ئةمانرة لرة خرووردنى
شارةةةى (. )56
( قةزاكردنةوة و كةفارةتيش لةسةرة )
ثرسيار  :ثيَطةيشتنم بةث ى نيشانة ئاشكاوةانى ثيَطةيشنت نزيكةى دةساأل دةبيَت ،
َى يةةةمى ثيطةيشتنمدو بة رِةمةزوندو ةةشتم و بةب هيض وزريَك
جطة لةوة من لة سال
ر جطة لة نةزونني نةبيَت ر بةرِؤذوو نةبووم بة حوةمةةةى  ،جرا ئايرا ئيَسرتا رةزوى ئرةو
مانطةم لةسةرة ؟ وة ئايا زياد لةسةر ةزوةادنةوةةةز ةةففارةتيشم لةسةرة ؟
وةآلم  :ةزوةادنةوةى ئةو مانطةت لةسةرت ثيَويستة ةة رِؤذووت تيَردو نرةطاتووة ،
لةطةأل ت بة و دوووى ليخ شبوون لة خرووى ثرةروةردطار  ،لةطرةأل ئةوةشردو ثيَويسرتة بر
( [ )56اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 366 : 10 :
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هةموو رِؤذيَك خووردنى هةذوريَك بدةيت  ،ةة باِةةرةى نيرو ( صراع ) رة لرة خرووردنى
شارةةةت لة خوورما يان بانج يان جطة لة مانة  ،ئةطةر لة تووناتردو هةيرة  ،وة ئةطرةر
هةذوريت و توونات لة دونى ةةفارةتةةة  ،ئةوو هيضرت لةسرةر نيرة جطرة لرة رِؤذووةةرة
نةبيَت (. )57
( نةطرتنى رِؤذوو بةهؤى نةخؤشى و ئازارةوة )
ثرسيار  :بةه ى نةخ شي و ئازورةوة  ،س رِؤذ لة رِؤذووى رِةمرةزومن نرةطات  ،ئايرا
ئةبيَت و لةسةرم دةةةويَت لرة هرةر ةاتيَكردو ةرة بتروومن تيايردو رِؤذووةةرة بطامرةوة ،
سودمةندمان بكةن خووى ثةروةردطار ثادوشتى خيَاتان بدوتةوة ؟
وةآلم  :طاتنةوةى رِؤذووى ئرةو سر رِؤذةى ةرة لرة رِةمةزونردو برةه ى نةخ شريةوة
فةوتاندوونت لةسةر ثيَويسنت  ،لة رِؤذةةانى تادو تاةو رِةمةزونى دوهراتوو  ،وة هةرارةندة
ثةلة بكةيت لة ةزوةادنةوةياندو باش ة  ،و دروست نية ب ت دوويان خبةيت  ،يان رِؤذيَكى
دوو خبةيت  ،تاةو دةايَتة ناو رِةمةزونةةةى تاةوة  ،سةرةرِوى توونا بوونت لةسةر رِؤذوو  ،وة
ئةطةر دووت خست يان هةر بةشيَكيت دوو خست تراةو رِةمرةزونيَكى ترا هاترةوة  ،ئرةوو
ثيَويستة لةسةرت لة دووى تةوووبوونى مانطى رِةمرةزون رةزوى بكةيترةوة  ،و خرووردنى
هةذوريَكيش ب هةموو رِؤذيَك بدةيت  ،ةة دووت خستوون (. )58

( [ )57عبهللال زيز بِ عبهللهللا بِ ِز  :فتاوى املْاة  :ص . ] 62

( [ )58اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 358 : 10 :
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( قةزاكردنةوةى رِؤذووى رِةمةزان لة رِؤذى جومعةدا )
ثرسيار  :ئايا ةزوةادنةوةى ئةو رِؤذووونةى ةة فةوتاوة لة مانطى رِةمةزوندو  ،ترةووو
و دروستة لة رِؤذونى ثيَنج شةممة و جومعةدو يان نة ؟
وةآلم  :دروستة رةزوةادنةوةى رِؤذووى فةوتاوى رِةمةزون  ،يان جطة لة رِةمةزون لرة
سوننةتةةان لة هةردوو رِؤذى ثيَنج شةممة و جومعةدو .
بةآلم تايبةتكادن و تاةكادنةوةى طاتنى رِؤذووى سووننةت لة رِؤذى جومعةدو رِيَطرة
ث نةدروو و ةدةغةةاووة (. )59
( قةزاكردنةوةى ئةو رِؤذانةى كة لةرِةمةزاندا
نةطرياوة بةهؤى مندالَبوونةوة )
ثرسيار  :حوةى ئةو ئافاةتة اية ةة مندولَ بوونى لة جاريَك زياتا دووبارة بيَتةوة لة
رِةمةزوندو  ،ةةاى هيَشتا لة ةزوةادنرةوةى رِةمرةزونى يةةرةم نةبووةترةوة ةرة ثيَويسرنت
لةسةرى بيانطايَتةوة ؟
َى دةبيَرت ،
وةآلم  :ثيَويستة لةسةر ئةو ئافاةتةى ةة لة مرانطى رِةمةزونردو منردول
ةزوى ذمارةى ئةو رِؤذونةى بكاتةوة ةرة نرةيطاتوون لرة مانطرةةانى دووى رِةمرةزون  ،وة
ئةطةر ةزوةادنةوةةةى دووخبات ب رِةمةزونى دوهاتوو بةب هيض وزريَك  ،ئةوو ثيَويسرتة
لةسةرى لةطةلَ ةزوةادنةوةى هةر رِؤذيَكى خووردنى هةذوريَك بردوت  ،بر هرةموو ئرةو
( [ )59اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 354 : 10 :
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رِؤذونةى ةة ةزوى دةةاتةوة  ،وة ئةطةر دووخستنى ةزوةادنةوةى بةه ى وزريَكةوة بوو ،
ئةوو ثيَويستة لة سةرى تةن ا بةذمارةى ئةو رِؤذونة تةن ا ةزوبكاتةوة و هيضى تا (. )60

( حوكمى دواخستنى قةزاكردنةوةى رِةمةزان )
ثرسيار  :حروةمى دووخستنى رةزوةرادنةوةى رِؤذوو ب ثراز رِةمرةزونى دوهرراتوو
ايرة ؟
وةآلم  :ةةسيَك ةة رِؤذوو نةطايَت لة رِةمةزوندو بةه ى سةفةرةوة يان نةخ شرى يران
جطة لةمانة  ،ثيَويستة لةسةرى ةزوى بكاترةوة ثريَش رِةمرةزونى دوهراتوو  ،لرة نيَروون
هةردوو رِةمةزونةةةدو جيطةيةةى فاووونة لة ثةروةردطارمانةوة  ،ب ية ئةطرةر دووى خبرات
ب دووى رِةمةزونى دوهاتوو  ،لةو ةاتةدو ثيَويستة لةسةرى ةزوشى بكاتةوة  ،وة ثيَويسرتة
لةطةأل ةزوةادنةوةدو خووردنى ذةمى رِؤذيَكى هةذوريَكيش بدوت  ،لةةاتيَكردو ةرة ئةمرة
َيَك لة هاوةآلن فةتوويان دووة لةسةرى  ،وة لة خووردنى ناواةةة دةبيَت ةرة دةةاترة
ةومةل
نزيَكةى ةيل و نيويَك لة خورما يان بانج يان جطة لةمانة  ،بةآلم ئةطةر رةزوى ةرادةوة
ثيَش رِةمةزونى دوهاتوو ئةوو خووردنى لةسةر نية (. )61

( [ )60اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 367 : 10 :

( [ )61عبهللال زيز بِ عبهللهللا بِ ِز  :فتاوى املْاة  :ص . ] 63
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( ضؤنيَتى دياريكردنى ئةو رِؤذانةى كة لةدةست ضوون )
ثرسيار  :من ةرزى ئةو رِؤذونةم نةدووةتةوة ةة فةوتاندومن لة مانطى رِةمةزوندو بة
ه ى سورِى مانطانةمةوة  ،و ناشتوومن ذمارةيان ديرارى بكرةم  ،جرا نرازومن اريم لةسرةر
ثيويستة ؟
وةآلم  :خوشكى خ م ر لةبةر خوو ر لةسةرتة بة دووى ذمارةياندو بطرةريَت  ،ثاشران
ئةوةندة بة رِؤذوو بيت ةة زؤرينةى طومانت ئةوةية ةرةووزت ليَ ينراون و نرةتطاتوون  ،وة
لةوةشدو دوووى يارمةتى و سةرةةوتووى لة خووى ثةروةردطار بكةى ةة فةرموويرةتى [ :
ال يكلِهـ اّلل نـ ْفســا إِال و ْســعها ] ( البقــْة  ، ) 286 :ووتررة  :خررووى طررةورة بررةث ى توونررا
دوووةارى لة بةندةةانى دةةات .

َبدة و بطةرِآ بةدوويدو و ئيحتياتى خر ت  ......بكرة  ،بر ئرةوةى ئةوةنردة
ب ية هةول
بةرِؤذووبيت ةة زؤرينةى طومانت ئةوةية ةة نرةتطاتوون  ،وة لةسةريشرت ثيَويسرتة ةرة
تةوبة بكةيت و بطةرييتةوة ب كى خووى ثةروةردطار  ،خووى ثةروةردطاريش ثشتيوونة بر
سةرةةوتن (. )62
ِ
ِ
ِ
( [ )62عبهللال زيز بِ عبهللهللا بِ ِز  :فتاوى املْاة  :ص . ] 62
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[ِرؤذووِلةِسةرِكآِفةرزةِ] ِ
( رِؤذوو نةطرتن بةهؤى طةورةيى و نةخؤشيةوة )
ثرسيار  :دويكيَكى طةورةم هةية لة تةمةندو و بيَتوونابووة لة رِؤذووطاتنرى مرانطى
َرةتى خ يرةتى برةه ى
َى بةسرةردو رِؤيشرتووة و هرةر لرة سرةر حال
رِةمةزون  ،و س سال
طةورةيى و نةخ شيةوة  ،ةةووبوو اى لة سةر ثيويستة ؟
وةآلم  :ئةطرةر حالرةتةةرة وويرة هرةروةةو براست ةرادووة ثيَويسرتة لرة سررةرى
خرووردنى هرةذوريَك بدوت بر هرةموو رِؤذيك ةرة تيَيدو رِؤذووى نةطاتووة لرة رِةمررةزون
َةةةدو  ،ئرةوةز بة دونى نيو ( صدَق ) لة طةمن يان خورمرا يان بانررج
و لرةهةر س سرال
يان زورِوت و هراوشيَوةةانيان  ،لررةو شرتانةى ةرة بةخررووردنى خيَزونر دةدةن  ...و ههلل
التوفيق (. )63
( ئةو كةسةى كة ناتوانيَت بةرِؤذوو بيَت )
ثرسيار  :ب اوونى ئيَوة اية سةبارةت بةو ةةسانةى ةة رِيَطةيان ث درووة برة رِؤذوو
نةطاتن  ،وةةو ثياوى ثري و ثريةذن  ،و نةخ ز بة نةخ شيةك ةة ئةمةَ باشبوونةوةى نيرة
ئايا ثيَويستة لةسةريان فيدية بدةن ب نةطاتنى رِؤذووةةرةيان ؟ خرووى طرةورة ثادوشرتى
خيَاتان بدوتةوة .

( [ )63اللجنة الهللائمة  :موسوعة األحكام والفتاوى الشْعية  :ص . ] 622
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وةآلم  :بةناوى خووى ثةروةردطار  ،و شوةا و ستايشيش هةر ب ثةروةردطار  ،ثاشران
َيَني  :ثيَويستة لةسةر ئةو ةةسةى ةة بيَتووناية لة رِؤذووطاتن بة هر ى ثريييرةوة يران
دةل
نةخ شيةك ةة ئةمةَ اراك بوونرةوةى نيرة ئرةوةية ةرة خووردنى هةذوريَك برردوت برر
هرةموو رِؤذيَك ئرةطرةر لة توونرايدو بوو ةة ئةو فيديةيرة بردوت  ،ئرةمررةز فرةتوووى
َيَكة لة هاوةآلن  لةوونةز ( ابِ عبَس ) . )64( 
ة مةل

( رِؤذوو لةسةر ئافرةتى زةيسانيدار ثيَويستة
ئةطةر ثيَش ضلة ثاك بيَتةوة )
ثرسيار  :ئةطرةر ئافراةتى زةيسانيدور ثيَش الة ثراك بوويةوة و رِؤذووى طات  ،ئاية
رِؤذووةةةى تةووو و دروستة ؟
َر رِؤذووةةرةى ترةوووة و دروستة  ،اونكة ئرةطرةر بينى ثاك برووةترةوة
وةآلم  :بةل
 ،برراثيَش الررةز بيَرت  ،ئررةوو لرررة حروةمى ئررافاةتة ثاةرةةانرردوية لرة هةمررروو
رِوويرةةرةوة (. )65
( تةمةنى ثيَويست بوونى رِؤذوو بؤ كضان )
ثرسيار  :ةضران لرة ض ترةمرةنيَكدو رِؤذوويان لرةسةر ثيَويست دةبيَت ؟
( [ )64عبهللال زيز بِ عبهللهللا بِ ِز  :موسوعة األحكام والفتاوى الشْعية . ] 622 :

( [ )65عبهللالُمحِ بِ انصُ الي هللي  :فتاوى املْاة املسلمة  :ص . ] 64
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وةآلم  :هةر ةاتيَك ةضان طةشتنة تةمةنى تةةليف رِؤذوويان لةسةر ثيَويست دةبيَت
 ،يان بة تةوووى ثانزةساأل ةة تةمةنى بالغ بوونة  ،يان بةدةراوونى مووى ةورةتى  ،يران
بةلةشطاون بوونيان بة دوبةزينى ت ووو  ،يان بةسورِى مانطانرة  ،يران بةسرك ثراى  ،جرا
هةرةاتيك ئةمانةى ََ رِوويدو  ،ئةوو ثيَويستة لة سةرى رِؤذوو بطايَت  ،ئةطةر تةمةنى دة
َى تةمةنيان سرورِى مانطانرةيان
َيش بيَت  ،اونكة زؤرينةى ةضان لة دة يان يانزة سال
سال
ب ديَت  ،ةةاى ئةهل و ةةس و ةارى ةةمتةرخةمى ََ دةةرةن و ووطومران دةةرةن ةرة
َة و رِؤذووى ثيَويست ناةةنةسةر ةة ئةمةز هةلةية لةكيرةن ةرةس و ةاريانرةوة ،
مندول
ةةووبوو ئةطةر ةض سورِى مانطانرةى بر هرات  ،ئرةوو رِؤشرتوةتة ِريَرزى ئافاةتانرةوة  ،و
َةمى ةادنى تاوون و ئةجنامدونى ثةرستشةةانى لةسةر دودةنايَت (. )66
ةل
( ثاكبوونةوةى ئافرةت لة سورِى مانطانة و زةيسانى
لة ثيَش دةركةوتنى سثيَدة رِؤذوو لةسةر ئافةرةت فةرز دةكات )
ثرسيار  :ئةطةر ئةو ئافاةتةى ةة لة سورِى مانطانة يان لة زةيسانيدوية  ،و لة ثيَش
َكو خ شر ردنةةةى لرة ثراز
سثيَدة ثاك دةبيَتةوة  ،بةآلم ثيَش سثيَدة خ ى نةشووت  ،بةل
سثيَدة بيَت  ،ئايا رِؤذووةةةى دروستة يان نة ؟
وةآلم  :بةَلىَ رِؤذووى ئةو ئافاةترة دروسرتة ةرة سرورِى مانطانرةى هةيرة  ،وثريَش
دةرةةوتنى سثيَدة ثاك دةبيَتةوة  ،بةآلم خ ش ردنةةةى لة ثاز دةرةةوتنى سرثيَدة ئرةجنام
دةدوت  ،بةهةمان شيَوةز ئافاةتى زةيسانيدور  ،اونكة لةم ةاترةدو لرةو ةةسرانةية ةرة
( [ )66عبهللهللا بِ جربيِ  :فتاوى املْاة املسلمة  :ص . ] 178
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رِؤذوويان لةسةر ثيَويستة  ،و هاوشيَوةى ئةو ةةسةية ةة خ ش ردنى لةز طاونى لةسرةرة
ئةطةراى فةجايشى لةسةر دةرةةوتبيَت بة لةز طاونيةوة  ،رِؤذووةةةى دروسرت و ترةوووة
لة بةر ئةم فةرمايشةى خووى ثةروةردطار ةة تيَيدو فةرموويةتى  [ :ف ْـاآن ه ِهـْولن وابْـتـغـوا
مــا كتــب اّلل لكـ ْـم وكلـوا وا ْهـْبوا حـ يـتـبــي لكــم ا ُْـ ْـيم ْاألبْــيخ ِمــن ا ُْـ ْـي ِم ْاأل ْســوِد ِمــن الْف ْجـ ِْ ] (
البقـْة  ، ) 187 :ووتة  :ةةووبوو لة ئيَستة بةدوووة نزيكيان بكةون و ئةوة دووو بكرةن ةرة
خوو ب ى باياردوون  ،و خب ن و خب نةوة هةتا بةرِوونى بةرةبةيان و سثيَدةتان ب دةردةةةويَت
و لة رِؤذهةآلتةوة ديار دةدوت  ،و تاريكى شةو كدةبات (. )67
[ِدةِرؤذىِكؤتايىِرةمةزانِوِشةوىِقةدرِ] ِ
( ضؤنيَتى زيندوكردنةوةى شةوى قةدر)
ثرسيار  :ا ن شةوى ةدر زينردوو بكةينرةوة ؟ ئايرا بةنويَرذةان  ،يران برة ورئان
خويَندن و باسكادنى ذيانى ثيَغةمبةرون ر علـيهم السـشم ر  ،و ئام ذطارى و رِيَنمايى ةادن و
ئاهةنط طيَاِون لةو شةوةدو لة مزطةوت ؟
وةآلم  :يةكةم  :ثيَغةمبةرى خوو  هةولَ و ةوششيَكى يةةجار زؤرى دةةاد لرة
ثةرستش و يبادةتدو  ،لة دة رِؤذى ة تايى لة رِةمةزوندو  ،ةة لة جطة لرةوة نةيردةةاد ،
بة نويَذةادن و ورئان خويَندن و ثارِونةوة .

(ُ [ )67ممهلل بِ صَحل ال ث مني  :فتاوى املْاة املسلمة  :ص  181ـ . ] 182
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ئيمامى بوخارى و موسليم دةطيَاِنةوة لة خاتوو ائيشةى دويكى ئيماندورونةوة ر رِةزو
و رِةةةتى خووى ليَبيَت ر ةة ثيغةمبرةرى خروو  " : كدَن إِا دخدل ال دُ األتاخدُ ؛
ح دَ الل ددل  ،ت يقد

هلدده  ،تأددهلل ا دزن "  ،ووتررة  :ثيَغةمبررةر خرروو  ئةطررةر دة رِؤذى

ة تايى ب اتاية شةوونى زيندوو دةةادةوة و خيَزونةةانى بةخةبةر دةهيَنرا و و ثشرتويَنى ََ
تووند دةةاد  ،بةووتاى ئةوةى ةة لة جووتبوون دووردةةةوتةوة .
وة ثيَشةوو ( محدهلل ) و موسرليم دةطيَاِنرةوة ةرة  " :كدَن ت هدهلل ِف ال دُ األتاخدُ ردَ
َى
الت ههلل ِف غْيهدَ "  ،ووتة  :ثيَغةمبةرى خوو  ئةوةندة خوو ثةرسرتى دةةراد و هرةول
ئةدو لة دة رِؤذى ة تاييدو  ،لة رِؤذةةانى تادو ئةوةندةى نةدةةاد .
دووةم  :ثيَغةمبةرى خوو  هامنان دةدو لةسةر هةسرتان لرة شرةوى رةدردو  ،برة
باوةرِهيَنان ثيَى و ااوةرِووونى ةادنى ثادوشرتى  ،هرةروةةو لرة ( بدا هُيدُة ) وة  لرة
دَان
دَم لَْدلَدةَ الْ َقد ْهلل ِن إِ َد َ
ثيَغةمبررةرةوة  ب مرران دةطيَاِيَتررةوة ةررة فةرموويررةتى َ " :رد ْدِ قَد َ
ِ
ت ِْ
َّم ِر ْدِ َِعْبِ ِده " ( ، )68ووترة  :هرةر ةررةسيَك شرةوى ررةدر بررة
ي ََِ ؛ غنُ َُ لَهن َرَ ؤَد َقهلل َ
َ
اح َ
نويَرذ زيردوو بكاترةوة و براوةرِى برة حروةمةةةى هةبيَت و ااوةرِووونى ثرادوشتى بكات ،
خووى ثةروةردطار لة طوناهى ثيَشووى خ ز دةبيَت .
َطةيرة لةسرةر رِةوويرى زيندووةادنرةوةى شرةوونى رةدر برة
ئةم فةرموودةيرةز بةل
نويَذةادن تياياندو .

( [ )68رواه البخاري ومسلم ] .
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سيَيةم  :لة باش ينى ئةو زيكاونةى ةة لة شةوى ةدردو بووتايَت ئةو زيكاةية ةررة
ثيَغةمبرررةرى خرروو  خررراتوو رررائيشةى فيَاةررررادووة  ،و ثيَشررررةوو ( الرترد ي )
دةيطيَاِيَتةوة  ،و بة ( صي ) يشى دةزونيَت .
لة ائيشةوة ر رِةزو و رِةةةتى خووى ليَبيَرت ر فةرموويرةتى  " :قلد

ن دال هللا

ن ي إن علم ن ل لة ل لدة القدهللن  ،ردَ قدال ف هدَ قدَل  :قدا : :اللهدم إعدك عُ ٌدا دح
ال ُا فَعف عدي " ( ، )69ووترة  :وومت  :ئرةى ثيَغةمبةرى خروو  ئةطرةر سرةيام ةاد
َرىَ  :ئررةى
و زونيرم ض شرةويَك شرةوى رةدرة اى بَليَم تيايدو ؟ ئرةويش فةرمررووى  :بل
ثةروةردطارو ت ليَبووردةيت و ليَبووردةت خ ز دةويَت دةسرا ليَم ببوورة .
ضوارةم  :وة سةبارةت بة دياريكادن و تايبةتكادنى شةويَك لرة رِةمةزونردو ةرة ئرةو
َطة دةةات ةة ديارى و تايبةت بكايَت لرة رِؤذةةرانى
شةوة شةوى ةدرة  ،ثيَويست بة بةل
تا ليَيان جيا بكايَتةوة  ،بةآلم لة رِؤذة تاةةةانى دةيةمى ة تاييدو بةدوويردو بطرةرِيَن  ،و
جطة لةمةز شةوى بيست وحةوت ئةو شةوةية ةة زيراد لةشرةوونى ترا ئةطرةرى ئرةوةى
َطرةن لرة سرةر
ليَدةةايَت ةة شةوى ةدر بيَت  ،و لةم بارةيةوة فةرموودة هاتوون ةرة بةل
ئةوةى ةة بامسان ةاد .
ثيَنجةم  :وة سةبارةت بة ( بيد ة ) دروست نية  ،نة لة رِةمةزون و نرةز لرة جطرة
لرة رِةمرةزون  ،برة جيَطريى هراتووة لرة ثيَغةمبةرى خوووة  ةرة فرةرمرروويةتى " :

( [ )69صححه العشمة األلباين يف الصحيحة م بْقم . ] 3337 :
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َحد د َهلل َ ِ
ج ِر ْن ددهن ؛ فَد نه ددا َند " ( ، )70ووترررة  :هررررةر ةةسررريَك
َر د ْدِ ْ
أ ِف َْرد د َُِان َه د د َ ا َر ددَ لَد د ْ َ
ترازةطرةرييةك دوبيَن لرةم ئرايينةمرانردو و لرة ئايني نةبيَت  ،ئررةوو رِةت دةةايَترةوة و

وةرنراطريدريَت .
ِ
ج َعلَْ ِده َْر ندَُان ؛ فَد نهدا َند " (، )71
وة لة رِيوويةتيَكى تادو هاتووة َ " :ر ِْ َعم َل َع َمدال لَد ْ َ

ووترة  :هرةر ةرةسيَك هةر ةرادوريَك بكات و فرةرمرانى ئيَمةى لرةسرةر نةبيَت  ،ئرةوو
رةت دةةايَتةوة و وةر نراطريدريَت .
ئةوةى ةة دةةايَت لة هةنرديَك لرة شرةوونى رِةمةزونردو لرة ئاهرةنط طيَراِون هريض
بنةوويةك نازونني ب ئةو ةارة  ،و ناشزونني سةرةتا و لرة بنةرِةتردو لرة ةويَروة هراتووة  ،وة
باش ين رِيَطة و رِيَبازيش رِيَطة و رِيَبازى ثيَغةمبةرى خووية  ، وة خاوث ين ةرادةوةز
تازةطةرى و بيد ةةانة  ،خووى ثةروةردطاريش ثشتيوونة بر سرةرةةوتن  ،وصـلى هللا علـى
نبينا حممد وآله وصحبه وسلم (. )72
( داواكراو ضية لة موسلَمانان لة دة رِؤذى كؤتايى رِةمةزاندا ؟ )
َمان لة دة رِؤذى ة تايى مانطى رِةمةزون ؟ وة ار ن
ثرسيار  :اى دوووةاووة لة موسل
ئةو رِؤذونة بةرِى بكات ؟

( [ )70رواه البخاري و مسلم واللفظ له ] .
( [ )71رواه البخاري ومسلم ] .

( [ )72اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 413 : 10 :
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َمان لة دة رِؤذى ة تاييدو هرةولَ وتيَك شرانى زيراتاة لررة
وةآلم  :دوووةاوو لة موسل
يبادةتدو  ،وةةو ااوليَكادن و كساييةك برر ثيَغةمبرةرى خروو  ، هرةروةةو برة (
صدي ) رى ليَيةوة هاتووة ةة دة رِؤذى ة تايى تايبةت ةرادوة برة زيرادةادنى هرةولَ و
تيَك شان لرة شررةونويَذ و مانةوة لة مزطةوت بة مةبةستى خوو ثةرسرتى ( اإلع كدَ )
باِوونة ( صي ) رةةةى ثيَشةوو بوخارى لة فةرموودةى ( عبهللهللا ) رى ةورِى ( عمُ ) ر
رِةزوى خوو لة خ ى و باوةى بيَت ر .
اونكة ة تايى مانطةةةية و رِةجراى ووبرووة ةرة شرةوى رةدرى تيَكرةويَت  ،ب يرة
َمان ئةم دة رِؤذة ثريؤزة بة هةل بزونيَت و تايبةتى بكات بة زيادةادنى هةوأل
ثيَويستة موسل
َكو ئةوةى بةرةرةويَت
و تيَك شان  ، ...اونكة ئةم دة رِؤذة شةوونى رِزطارةادنة لة ئاطا بةل
 ،وخووى ثةروةردطاريش ثشتيوونة ب سةرخسنت (. )73
ِ


( [ )73صَحل الُازان  :املفيد يف جمالس ههْ رمنان وأحكام الصيام وآدابه م للعشمـة الشـيز عبـدالع ي بـن هز م و يليـه
فتاوى الصيام م ألصحاب الفنيلة  :حممد بن صاحل العثيمي م صاحل بن فوزان الفوزان م ص . ] 90 :
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ِ[ِرؤذووىِمانطىِشةوالِيِواتةِِ:رؤذووىِشةشةلَةِيِ] ِ

( ضؤنيَتى طرتنى رِؤذووى شةشةلَة )
َة ( شررةز رِؤذ لرة شررةوول ) رِوسررتةوخ
ثرسييار  :ئايررا طاتنرى رِؤذووى شرةشررةل
ثيَويستة لة دووى رِؤذى جةذنى رِةمةزونةوة  ،يان دروستة دووى جةذن بة اةند رِؤذيَك يرةك
لة دووى يةك لة مانطى شةوولدو ؟
َكو
وةآلم  :ثيَويست ناةات لرة دووى جررةذنةوة رِوستةوخرر رِؤذوو بطريدريَرت  ،برةل
دروستة رِؤذوو دةست ثيَبكات لرة دووى جررةذن برة رِؤذيَرك يران برة ارةند رِؤذيَرك  ،وة
دةشتوونيَت يرةك لرة دووى يرةك بيانطايَت  ،يران برة جيراووز و لرةدووى يرةك نةبن لرة
مانطى شرةوولدو بةثيَى ئرةوةى ب ى دةةايَت و ئرراسان بيَرت  ،ئررةو ةرارةز فاووونرة و
َكو سوننررةتة
ثيَويست بة تةنط ةادنةوةى ناةات  ،طاتنى ئةم رِؤذووةز فرةرز نية  ،بةل
(. )74
ِ
ِ
ِ

( [ )74اللجنة الهللائمة  :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ] 391 : 10 :
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[ِضةندِفةتوايةكىِطشتىِ] ِ
( حوكمى خواردن و خواردنةوة بؤ ئةو ئافرةتانةى
كة رِؤذوويان لةسةر نية )
ثرسيار  :ئايرا ئرةو ئرافاةترةى ةرة خرويَنى زةيسرانى  ،يران سررورِى مانطررانةى
هرةيرة خرووردن و خرووردنرةوة خبر ن و خب نةوة لرة رِؤذونى رِةمةزوندو ؟
وةآلم  :بةَلىَ خووردن و خووردنةوة دةخ ن و دةخ نةوة لرة رِؤذونرى رِةمةزونردو  ،برةآلم
باش ووية بة ن يَنى بيَت  ،ئةطةر مندوآلن لةمال بن  ،اونكة دةبيَتة ةيَشةيةك لة كيانردو
و ةيَشةيان ب دروست دةةات (. )75
( كآ دةتوانيَت بة رِؤذوو نةبيَت )
ثرسييار  :حوةمى رِؤذوو و نررويَررذ اريررة برر ئرافراةتيَررك ةررة لررة سررورِى
مانطرانرةدو بيَررت ؟
وةآلم  :ئةجنامدونيان لةسةرى حةرومة و ةبووليش نابيَرت ئةطةرارى ئةجناميشريان
ج إَِِا
بدوت  ،لةبةر ئرةم فةرموودةيرةى ثيَغةمبرةرى خروو  ةرة ئةفرةرموآ َ " :لَد ْ َ
ص ْدم " ( ، )76ووتة  :ئاية ئافاةت ةة دةةةويَتة سورِى مانطانةوة
َح َ
ص ِل َتَْ ؤَ ن
َض ِ ال َْم َُْةن َْ ؤن َ
ووز لة نويَذ و رِؤذوو ناهينيَت ؟!
(ُ [ )75ممهلل بِ صَحل ال ث مني  :فتاوى املْاة املسلمة  :ص . ] 181
( [ )76متفق عليه ] .
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وة ئةطةر ئافاةت لة سورِى مانطانة ثاةبويةوة ئةوو رِؤذووةةةى ةزو دةةاتةوة  ،برةآلم
ُ
نويَذ ةزو ناةاتةوة  ،لةبةر ئةم فةرموودةى دويكة ائيشة ةة دةفةرموويَت  " :نكنََّ َِمد ْ ن

الصداِم  ،تال عند ْدؤرُ بَِقض ِ
هللا  ،فَ نكنََّ عند ْؤرُ بَِق ِ
ال ِ
َعلَى َع ْه ِهلل ن ن ِ
الصدالةِ " ( ، )77ووترة :
دَء َّ
ضَء َّ ْ َ َ ن َ
َن َ
َ

ئيَمةى ئافاةتان لةسةردةم ثيَغةمبةرى خوو  دةةةوتينرة سرورِى مانطانرةوة  ،و دووترا
فةرمامنان ث دةةاو بة ةزوةادنةوةى رِؤذوو و فرةرمامنان ثر نرةدةةاو برة ةزوةادنرةوةى
نويَذ.
جيراووزيشيان ـ وهللا أعلـم ـ ئرةوةيرة ةة نويَذ زؤر دووبارة دةبيَتةوة برر ية ةزوةادنرةوةى
َمانان لة ةزوةادنةوةيدو
ثيَويست نةةاووة  ،ئةوةز لةبةر ورسى و نارِةحةتى لةسةر موسل
بة ثيَضةوونةى رِؤذوو (. )78

( [ )77متفق عليه ] .

( [ )78صَحل الُازان  :فتاوى املْاة املسلمة  :ص . ] 116
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( حوكمى رِؤذووطرتن بؤ ئةو ئافرةتانةى
كة لة سورِي مانطانة يان لة زةيسانيدان )
ثرسيار  :حوةمى رِؤذوو اية لةسةر ئافاةتى زةيسانيدور يان ئافاةتيَك ةة لة سرورِى
مانطانةدو بيَت ؟
وةآلم  :رِؤذوو حةرومة لةسةر ئةو ئافاةتةى ةة لة سورِى مانطانةدو يان زةيسرانيدوية
 ،وة لة سررةرى ثيَويستة ةزوى بكاتةوة لة رِؤذونى تادو  ،لة هرةردوو ( صدي ) رى (
البأدَني ) و ( ريدلم ) ردو هاتووة لة ائيشةوة ـ ريـهللا هللا عنهـا ـ ةرة ئةفرةرموويَت  " :نكنَّدَ
الصداِم  ،تال عند ْدؤرُ بَِقض ِ
هللا  ،فَ نكنَّدَ عند ْدؤرُ بَِق ِ
دال ِ
ُ َعلَى َع ْه ِدهلل ن ن ِ
الصدالةِ " (، )79
دَء َّ
ضدَء َّ ْ َ َ ن َ
َن َ
َِم ْ ن
َ
ووتة  :ئيَمةى ئافاةتان لةسةردةم ثيَغةمبةرى خوو  دةةةوتينرة سرورِى مانطانرةوة  ،و
دووتررا فررةرمامنان ث ر دةةرراو بررة ةزوةادنررةوةى رِؤذوو و فررةرمامنان ث ر نررةدةةاو بررة
ةزوةادنةوةى نويَذ .
ئةم وةآلمةز ةاتيَك بوو ةة ئافاةتيَك ثاسيارى ليَكاد ةة ب اى ئةو ئافاةترةى ةررة
لرة سرورِى مانطانةدوية رِؤذوو ةزو دةةاتةوة و نويَذ ةزو ناةاتةوة ؟ جرا ئرةويش

ـ ريـهللا هللا

عنها ـ ئةوةى رِوون ةادةوة ةة ئةمة ةاريَكة لةو ةارونةى ةة تيَيدو دةبيَرت متمانرة بكايَترة
سةر دة ة شةر يةةان (. )80

( [ )79متفق عليه ] .

( [ )80اللجنة الهللائمة  :فتاوى املْأة املسلمة  :ص . ] 179
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[ِسةرضاوةكانِ] ِ
 1ي املفيد يف جمالس شهر رمضان وأحكـام الصيام وآدابه م للعشمـة الشـيز عبـدالع ي
بـن هز م و يليــه اوــاوص الصـيام م ألصــحاب الفنـيلة  :حممـد بـن صــاحل العثيمـي م صـاحل بــن
فــوزان الفــوزان م مكتبــة اإلمـ ـام ال ـوادعهللا م ودار عمــْ بــن خ ــاب م ال بعــة األوَل م  1428لـ ـ ـ
 2007م م إعداد  :القسم العلمهللا هلدار .
 2ي موسوعة األحكام والفواوص الشـرعية م ألصـحاب الفنـيلة  :عبـدالع ي بـن عبـدهللا
بــن هز م وحممــد نص ـْالدين األلبــاين م وحممــد بــن صــاحل العثيمــي م وصــاحل الفــوزان م عبــدهللا بــن
عبـدالْمحن اجلـهين م واللجنـة الدائمـة لءفتـاء م َجـ وتْتيـب  :صـشم الـدين حممـود الســعيد م دار
الغد اجلديد م ال بعة األوَل م  1427لـ ـ  2006م .
 3ي اواوص اللجنة الدائمـة للحوـوا الملميـة واااوـا م َجـ وتْتيـب  :الشـيز أمحـد بـن
عبدالْزاق الدويش م دار املْيد م ال بعة اُامسة م  1424لـ ـ  2003م .
 4ي جمموع اواوص المالمة األلحاني م َج وتْتيب  :أيب سند حممد .

 5ي اواوص املرأة املسلمة م ألصـحاب الفنـيلة العلمـاء  :حممـد بـن إبـْاليم آل الشـيز م و
عبــدالْمحن الســعدي م و عبــدهللا بــن محيــد م و ابــن هز م و ابــن عثيمــي م و ابــن جـهين م و ابــن
فــوزان م اعت ـ ْــا ورتبهــا  :أبــو حممــد أهــْ بــن عبداملقصــود م مكتبــة أي ـواء الســل م ال بعــة
الثانية م  1417لـ ـ  1996م .
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هةل َبذادةيةك لة فةتواى زانايان سةبارةت بة ِرؤذووي ئافرةتان ................................

 6ي اواوص املرأة املسـلمة  ،ألصـحاب الفنـيلة  :هـيز اإلسـشم ابـن تيميـة م و حممـد بـن
إبْاليم آل الشـيز م و عبـدالْمحن بـن نصـْ السـعدي م و عبـدالع ي بـن عبـدهللا بـن هز م و حممـد
نص ــالدين األلب ــاين م و حمم ــد ب ــن ص ــاحل العثيم ــي م و ص ــاحل ب ــن عب ــدهللا الف ــوزان م و عب ــدالْزاق
العفيفهللا م دار ابن اجلوزي ـ القالْة م ال بعة األوَل م  1426لـ ـ  2005م .
 7ي الفوـاوص املهمـة للمالمـة ممـد نااـرالدي األلحـاني م َجـ و حتقيـق  :صـشم
الـدين حممود السعيد م دار الغـد اجلـديد م ال بعة األوَل م  1430لـ ـ  2009م .
 8ي اواوص املرأة م ألصحاب الفنيلة  :مساحة الشيز عبدالع ي بن عبدهللا بن هز م و
الشيز حممد بن صاحل العثيمي م و الشيز عبدهللا بن جهين م و اللجنة الدائمة لءفتاء م َج و
تْتيب  :حممد املسند م ال بعة االوَل م  1414لـ .
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