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 ضوٌٍةتةكاٌي فيرتةت

 

ئةو صيفاتاٌةي كة خواي طةوزة 
خةلَكي خطتووةتة ضةزي و لة 

 ٌاخياٌدا ضاٌدوويةتي

الُ و ثيَويطتييةكي ِةية لة بٍةزِةتدا , ئيمال وةطةز كؤوةلَطاكةي دةوزوبةزي  كازيطةزي لةضةز ةِةووو وسؤظيَك حةش و وةي
  .لة فةزووودةي صحيح و دزوضيت ثيَغةوبةزدا ِاتووة, بكات 

 ب

 ثيٍَاضةكةي حوكىةكةي ضوٌٍةتةكة

  ضوٌٍةتة و تاشيين بة طشيت وةكسوِة بسيين مسيَنَ -1
مسيَمَدا بسِيَ و كوزتكسدٌةوةيةتي , ضووٌةت لة 

وة ثيَويطتة ليَي بربِيَت تاوةكو ضووزايي ليَوةكاُ 
 دةزدةكةوُ

 واجيبة زيش ِيَشتٍةوة -2
تاشيين زيش حةزاوة , ضوٌكة لة طةهَ فةزواٌي 

ثيَغةوبةزي خوادا ٌاكؤكة كة فةزواٌي بة 
 ِيَشتٍةوة و بةزداٌةوةي كسدووة.

 ووئةكةدةيةضوٌٍةتيَكي  ضيواك -3

بة كاز ِيٍَاٌي دازي ئةزاك و منوٌةي ئةواٌة بة 
وةبةضيت ثاك كسدٌةوةي دداٌةكاُ , جا ئةوة 

 ضوٌٍةتة لة ِةووو كاتيَكدا , وة دووثاتكساوةتةوة
لة  و كاتي ٌويَردا دةضتٍويَردا و لة كاتي لة: 

كاتي ضووٌة واهَ و ضووٌة وصطةوت و 
اُ و ِةضتخويٍَدٌةوةي قوزئاُ و لةكاتي لةخةو 

 لة كاتي ضةزةوةزطدا و طؤزِيين بؤٌي دةً .

 لة ضوٌٍةتةكاٌي دةضتٍويَرة ئاو وةزداٌة لووت -4
شوشتين لووت لة زيَطاي ئاو وةزداٌة لووت و 

 ثاشاُ دةزِيٍَاٌي .

 ٌيٍؤك كسدُ -5
ضوٌٍةتة , وة ٌابيَت لة ضن زؤذ شياتس دوا 

 خبسيَت .

ٌيٍؤك كسدُ بسيتيية لة بسِيين , ضوٌكة 
ِؤكازة بؤ كؤبووٌةوةي ٌيٍؤك ةوةي ِيَشتٍ

 لة ذيسيدا . ثيطي

شوشتين طسيَي  -6
 ثةجنةكاُ

 ضوٌٍةت

ثاككسدٌةوةي ئةو جيَطاياٌةي كة ثيطي تيَدا كؤ 
دةبيَتةوة , ئةويش ئةو طسيَياٌةية كة لةضةز 

 ثةجنةكاٌة .
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الداٌي تووكي بَ  -7
 باهَ

وة ٌابيَت لة ضن زؤذ شياتس دوا ضوٌٍةتة , 
 خبسيَت .

, جا ئةطةز  ي بٍباهَيية لة الداٌي تووكبسيت
ُ جطة لةو البدزيَت بة ِةلَكيَشاُ ياُ تاشني يا

ثاكي و ِؤكازي الداٌي  , ضوٌكةدوو زيَطاية 
 ٌةِيَشتين بؤٌي ٌاخؤشة.

 بةزتاشني -8
ضوٌٍةتة , وة ٌابيَت لة ضن زؤذ شياتس دوا 

 خبسيَت .

ئةو تووكاٌةية كة لة دةوزوبةزي داويَين وسؤظ 
, دةكسيَت البدزيَت بة  )لة ثيَشةوةي( دةزدةضيَت

بيَ تاشني , وةكو ئةو وادداٌةي دزوضتكساوُ بؤ 
 ئةو وةبةضتة .

خؤخاويََ كسدٌةوة  -9
 بة ئاو

 لة ئادابةكاٌي ضةزئاو كسدٌة

الداٌي ئةوةي لة ثيَش و ثاشي وسؤظةوة 
ِةز شتيَكي  دةزدةضيَت , بة شوشتين بة ئاو ياُ

تس , لة جيَطاي دةزضووٌييةوة و ئةواٌةي 
 دةوزوبةزي.

 لة ضوٌٍةتةكاٌي دةضتٍويَرة ئاو وةزداٌة دةً -11
و ٌاوي شوشتين دةً لة زيَطاي ئاو وةزداٌة 

 ئةجماز دةزِيٍَاٌي .
اُء المِِّحََةِ، إِعفَفِِطرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، ًَعَِشٌر وِنَ اِل))ثيَغةوبةزي خوا فةزووويةتي : لة دايكة عائيشةوة ِاتووة و فةزووويةتي : 

قاه زكرٍا: قاه وصعب : « اءِىَاُص اِلاِنتِقَانَةِ، ًَعَحَِمُق اِلإبِطِ، ًَنَِتُف اِلاجِيِ، ًَبَرَغَِسُن اِلارِ، ًَِظفَأَقَصُّ اِلاءِ، ًَىَاُق اِلاِستِِنشَالسٌِّاُك، ًًََ
دة )) واتة :  رًاي وسمي. (زاد ُقتَبة ، قاه ًكَع : ))انتقاص املاء : ٍعين االستنجاءإال أن تلٌن املطىطة ،  العاشر ُتًنسَ

لووت و ٌيٍؤك كسدُ و  ةوة و ضيواك و ئاو ِةلَداٌةفيرتةتَ : بسِيين مسيَنَ )بةزضويَن كسدُ( و زيش ِيَشتٍ ئاكاز ِةُ لة
شةكةزياُ دةلَيَت : ووصعةب شوشتين طسيَي ثةجنةكاُ و الداٌي توكي بَ باهَ و بةزتاشني و خؤثاككسدٌةوة بة ئاو ( 

. قوتةيبة ئةوةي شياد  (, ئيمال ئةوة ٌةبيَت وا دةشامن ئاو ِةلَداٌة دةً بيَت بري ضووةلة فةزووويةتي : وة دةيةً داٌةً
ووضميي زيوايةتي  (: واتة بةكازِيٍَاٌي ئاو لة كاتي خؤثاككسدٌةوةدا املاءوةبةضت لة )اٌتقاص :  كسدووةو فةزووويةتي

 .كسدووة

 كسدُخةتةٌة -11
بؤ ثياواُ و ضوٌٍةتة بؤ ئافسةتاُ واجيبة 

 ئةطةز ثيَويطيت ثيَي ِةبوو .

ثيَطتةي داوييَن  بسيتيية لة بسِيين ئةو ثازضة
داثؤشيوة , بؤ ئةوةي ثيطي تيَدا كؤ  وسؤظي

ئةوةي خؤي لة ويص ثاكبكاتةوةو بؤ  ٌةبيَتةوة و
 ِيض ٌةويٍَيَتةوة.

َِىِ ًَسَمَّيَ قَاهَ: خَِىٌس وِنَ اِلفِِطرَةِ: اِلخِتَاُن، ...((  ُِّ صَمَّى المَُّى عَمَ ٍِرَةَ، عَنِ النَّبِ  . وتفق عمَى احلدٍثعَِن أَبُِ ُهرَ

ةتةٌةكسدُ و .....(( خ :َ فيرتةت ووويةتى: ثيٍَض شت ِةُ لةفةز  ي خواوةثيَغةوبةز اتة: ئةبو ِوزةيسة دةطيَسِيَتةوة لةو
 فةزووودةكة . وتفق عمية

 (( لة ٌوضيين شةيخ ِةيطةً ضةزحاُ )خوا بيجازيَصيَت( فتح املعني يف تقرٍب ونوج الساللني ً تٌضَح الفقى يف الدٍنضةزضاوة : )
 https : alsarhan.comبؤ ثةيوةٌدي كسدُ :


