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 طوَلبذَيرَيك لة فةتواآاني

سةبارةت بة رؤذووي مانطي ) رةحمةتي خواي لَي بَيت ( بازشَيخ ابن 
   شةوال

  

  زاطرؤس هةمةوةند: وةرطَيراني 

zagroshamawand@gmail.com   

نةوةي رؤذووي شةوال لةثاش تةواو بووني مانطي  حوآمي قةزا آرد-1

  شةوال ؟

ئافرةتَيك هةموو ساَلَيك شةش رؤذةي مانطي شةوال بةرؤذوو : ثرسيار 

بووة، بةآلم ساَلَيك لةسةرةتاي مانطي رةمةزانةوة منداَلي بوو، لة خوَیني زةیساني 

دةوة بة ثاك نةبوویةوة تا ثاش رةمةزان، دواي ئةوةش آة ثاك بوویةوة دةستي آر

قةزا آردنةوةي رؤذووي رةمةزاني ، ئایا ثَيویستة ئةو شةش رؤذةي شةواليش 

قةزا بكاتةوة دواي قةزا آردنةوةي مانطي رةمةزاني ، ئةطةر لة غةیري مانطي 

شةواليشدا بَيت ، یان ثَيویست بة قةزا آردنةوةي شةوال ناآات ؟ وة ئایا بةردةوام 

  و ساَلَيك ثَيویستة یا نة ؟بوون لة طرتني شةش رؤذي شةوال هةمو

  ) :رةحمةتي خواي لَي بَيت ( وةآلمي شَيخ ابن الباز

رؤذووي شةش رؤذةي مانطي شةوال سوننةت و واجب و فةرز ني یة ، 

من صام رمضان " : دةفةرموَیت ) صلى اهللا علية وسلم ( ضونكة ثَيغةمبةري خوا 

م ریوایةتي آردوة ، ئيمامي موسلي "ثم أتبعه ست من شوال آان آصيام الدهر 

فةرمودةآةش بةَلطةیة لةسةر ئةوةي هيض قةیدي ناآات ئةو شةش رؤذةي شةوال 

بةدواي یةآدا بطيرَیت یان بة جيا جيا بطيرَیت ، بةآلم خيرا آردن لة طـرتني ئـةو 

وعجلُت : ( شـةش رؤذة باشـتر و ضـاآترة ، ضونكة خـواي طـةورة دةفـةرموَیت 

بؤیة بة ثةلة هاتم بؤالت ثةروةردطارم تا لَيم رازي بيت : ة وات )إليَك رّب لترضى 

زؤرن ) صلى اهللا علية وسلم ( ئایةت و فةرموودةي ثَيغةمبةر  ، لةم بارةیةشةوة 

آة بةَلطةن لةسةر ثةلة آردن و ثَيشبرآَي آردن لة آاري خَيرو ضاآةدا ، 
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جب ني هةروةها بةردةوام بوون لةسةر طرتني رؤذووي شةش رؤذي شةوال وا

یة ، بةآلم ضاآتر و باشتر وایة مرؤظي موسَلمان ئةو خَيرة لة آيس خؤي نةدات ة 

لةم ) صلى اهللا علية وسلم ( بةردةوام بَيت لةسةري ، ضونكة ثَيغةمبةري خوا 

: واتة  )أحب العمل إلى اهللا ما داوم عليه صاحبه وإن قل ( بارةیةوة دةفةرموَیت 

دطار ئةوةیة آة بةردةوام بيت لةسةر خَيرو خؤشةویسترین آارَیك الي ثةروةر

آردةوةیةآي ضاك ئةطةر آةميش بَيت ، بة نسبةت قةزا آردنةوةي شوال یش 

دواي آؤتایي هاتني شتَيكي مةشروع ني یة ، لةبةر ئةوةي ئةوة سوننةتَيكة و 

آاتةآةي بةسةر ضوة ئيتر لةبةر عوزري شةرعي بَيت یان بة بَي عوزر بَيت ، 

  .ثشت و ثةناي هةموو الیةك بَيت خواي طةورةش 

  . ئةو ووتةیةي آة ثَي ي وایة طرتني شةش رؤذووي شةوال بيدعةیة -2

ئایا راي بةرَیزتان ضي یة سةبارةت بةو ووتةیةي آة دةَليت : ثرسيار 

طرتني رؤذووي شةش رؤذةي شةوال بيدعةیة و ئةمةش ووتةي ئيمام ماليكة ؟ وة 

نيتةوة بةو فةرمودةیةي آة ئةبي ئةیوب ریوایةتي ئةطةر آاتَيك بةَلطةیان بؤ دةهَي

من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال آان آصيام " آردووة ، آة دةفةرموَیت 

  دةَلَين لةسةنةدي فةرموودةآةدا ثياوَیك هةیة قسةي لةسةرة ؟ "الدهر 

  ) :رةحمةتي خواي لَي بَيت ( وةآلمي شَيخ ابن الباز

ثووضة وهيض ئةسَل و ئةساسَيكي ني یة ، ئةم ووتةیة ووتةیةآي باتَل و 

فةرمودةآةي ئةبي ئةیوب یش سةحيحةو ضةند فةرموودةیةآي تریش هةن آة 

  .ئةو فةرموودة بةهَيز دةآةن و ئةو مانایةیة دةطةیةنن  

خواي طةورة ثشت و ثةناي هةموو الیةك بَيت و درود و رةحمةتي 

  .و هاوةآلني فراوانيش بؤ سةر ثَيغةمبةري ئازیز و ئال و بةیت 

  . ئةتوانيت لة هةموو مانطي شةوال دا ئةو شةش رؤذة بة رؤذوو بيت -3

ئایا مرؤظي موسَلمان ئةتوانيت بة ئارةزووي خؤي شةشة رؤذ : ثرسيار 

هةَلبذَیرَیت لة مانطي شةوال دا ئةو شةشة رؤذة بةرؤذوو بَيت ؟ یان طرتني ئةم 

ئةطةر بة رؤذوو بوو فةرز دةبَيت شةش رؤذة آاتًيكي دیار آراوي هةیة ؟ وةئایا 

  لةسةري ؟
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  ) :رةحمةتي خواي لَي بَيت ( وةآلمي شَيخ ابن الباز

"   سابت بووة آة دةفةرموَیت ) صلى اهللا علية وسلم ( لة ثَيغةمبةري خواوة 

هةرآةس : واتة  "من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال آان آصيام الدهر 

ان شةش رؤذیش لة مانطي شةوال بة رؤذووي مانطي رةمةزاني طرت و ثاش

رؤذوو بوو وةك ئةوة وایة یةك ساَل بة رؤذوو بووبَيت ، ئيمامي موسليم ریوایةتي 

آردوة ، جا ئةم شةش رؤذةش دیاري نةآراوة ، بةَلكو مرؤظي باوةر دار دةتوانًيت 

بة ئارةزووي خؤي لةو مانطةدا شةش رؤذ بة رؤذوو بَيت ، جا ئةطةر وویستي 

ت لةسةرةتاوة بةرؤذوو بَيت یان لةناوةندي مانطةآةوة یان لة آؤتایةآةیةوة ئةتوانَي

، وةیان دةتوانَيت بة دواي یةآدا بيتنطرَیت یان بة جيا جيا بيان طرَیت ، ئةمةش 

سوننةتَيكة و سوثاس بؤ خودا بةرفراوانة، خؤ ئةطةر مرؤظي موسَلمان دةست 

 - جطة لة رؤذي جةذن - بوو ثَيشخةري آردو لةسةرةتاي مانطةآةوة بة رؤذوو

ئةوة زؤر ضاآترة ضونكة ئةوة دةآةوَیتة دةستثَيشخةري و ثَيشبرآَي آردن 

لةآاري خَيردا ، وةبةمةش فةرز نابَيت لةسةري ، وة دةتوانَيت نةیطرَیت هةر 

ساَلَيك آة وویستي ، بةآلم بةردةوام بوون لةسةري آارَیكي زؤر ضاك و خَيرَیكي 

صلى اللة ( طةورةیة ،ئةویش لةبةر ئةو فةرموودةیةي ثَيغةمبةري خوا زؤر 

 "أحب العمل إلى اهللا ما داوم عليه صاحبه وإن قل  : " آة دةفةرموَیت ) عليةوسلم 

خؤشةویسترین آارَیك الي ثةروةردطار ئةوةیة آة بةردةوام بيت لةسةر : واتة 

  خَيرو آردةوةیةآي ضاك ئةطةر آةميش بَيت ز

  .شت و ثةناي هةموو الیةك بَيت خواش ث

 مةشروع و رَیطا ثَيدراو وایة آة رؤذووي قةزا ثَيش بخرَیت بةسةر -4

  .طرتني رؤذووي شةوال دا 

طرتني رؤذووي شةش رؤذةي شةوال ثَيش بخرَیت  ئایا دروستة : ثرسيار 

  بةسةر قةزا آردنةوةي مانطي رةمةزاندا ؟

  ) :َي بَيت رةحمةتي خواي ل( وةآلمي شَيخ ابن الباز

زانایان و فوقةهاي ئيسالم لةم بارةوةیة راو بؤضوونيان جياوازة ، بةآلم 

مةشروع وایة قةزاآردنةوةي رؤذووي رةمةزان ثَيش بخرَیت بةسةر رؤذووي 
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شةوال و هةموو رؤذووة سوننةتةآاني تردا ، ئةویش لةبةر ئةو فةرموودةیةي آة 

واتة  "من شوال آان آصيام الدهر من صام رمضان ثم أتبعه ست " : دةفةرموَیت 

هةرآةس رؤذووي مانطي رةمةزاني طرت و ثاشان شةش رؤذیش لة مانطي : 

شةوال بة رؤذوو بوو وةك ئةوة وایة یةك ساَل بة رؤذوو بووبَيت ، ئيمامي موسليم 

  .ریوایةتي آردوة 

جا هةرآةسَيك شةش رؤذي شةوالي ثَيش خست بةسةر قةزا آردنةةي 

 بَيطومان رؤذووي شةوالةآةي بةدواي رةمةزاندا نةهاتوة ، بةَلكو رةمةزاندا ئةوة

بةدواي هةندَیك لة رؤذووي مانطي رةمةزانيدا هاتوة ، لةبةر ئةوةش قةزا 

آردنةةي رةمةزان فةرزةو طرتني رؤذووي شةوال یش سوننةتة ن طومان 

َيشتر و لةوةشدا ني یة آة طرنطي دان بة فةرز و ثَيش خستني بةسةر سوننةتدا لة ث

  .ئةوال ترة 

  .خواش ثشت و ثةناي هةموو الیةك بَيت 

 دروست نية شةش رؤذووي شةوال ثَيش بخؤَیت بةسةر رؤذووي -5

  .آةفارةتدا 

ثياوَیك آةفارةتي دوو مانط رؤذووي لةسةریةآي لةسةرة ، وة ثَي : ثرسيار 

  ي خؤشة آة سةرةتا شةش رؤذةي شةوال بطرَیت ، ئایا ئةمة دروستة ؟

  ) :رةحمةتي خواي لَي بَيت ( مي شَيخ ابن البازوةآل

واجب ئةوةیة آة سةرةتا دةست ثَي بكات بة رؤذووي آةفارةتةآةي ، وة 

دروست ني یة شةش رؤذةي شةوال ثَيش بخات بةسةریدا ، لةبةر ئةوة طرتني 

رؤذووي شةوال سوننةتة و طرتنةوةي رؤذووي آةفارةت فةرزة ، ئةوةش واجبة 

 بيانطرَیتةوة ، جا لةبةر ئةوة واجبة لة ثَيشدا رؤذووي آةفارةتي خَيرا و بة زووي

بطرَیتةوة و ثَيشي بخات بةسةر رؤذووي شةوال و سةرجةم رؤذووة سوننةتةآاني 

  تردا ؟

آةسَيك نةیتواني لةبةر عوزرَیكي  رؤذووي شةش رؤذةي شةوال سوننةتة -6

  .بؤ بنوسَيت شةرعي تةواوي بكات ئومَيد وایة خواي طةورة ثاداشتةآةي 
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: خوشكَيك لة عةماني ثایتةختي ئوردونةوة دةثرسَيت و دةَلَيت : ثرسيار 

دةستم آرد بة طرتني شةش رؤذووي شةوال و بةآلم بةهؤي هةندَیك مةشغةَلةتي 

دونياو آارو باري رؤذانة نةمتواني تةواو شةش رؤذةآة بطرم و دوو رؤذم مابوو 

خ لةم بارةیةوة ضي دةَلَيت ، ئایا قةزاي تةواوي بكةم ، جا نازانم سةماحةتي شَي

  بكةمةوة ، وةئایا من هيض طوناهبار نابم لةسةر ئةم آارةم ؟

  ) :رةحمةتي خواي لَي بَيت ( وةآلمي شَيخ ابن الباز

شةش رؤذووي شةوال ثةرستن و عبادةتَيكي سوننةتة و واجب ني یة ، 

داشت و خَيرةآةیت بؤ ئةوةي آة بؤتكراوة لة رؤذوو طرتني ئةو رؤذانة ئةوة ثا

نوسراوة بة ئيزني خوا ، وة ئومَيدیش دةآرَیت ئين شا اللة ثاداشتو ئةجري هةمویت 

بؤ بنوسرَیت ئةطةر عوزرَیكي شةرعي رَیطر بووبَيت لة تةواو نةآردني ئةو دوو 

صلى اللة علية ( رؤذةي تر ، ئةویش لةبةر ئةو فةرموودةیةي ثَيغةمبةري خوا 

إذا مرض العبد او سافر آتب اهللا له ما آان یعمل مقيمًا " : ت آة دةفةرموَی) وسلم 

ئةطةر : ئةم فةرموودةیة ئيماممي بوخاري ریوایةتي آردووة ، واتة  "صحيحًا 

یةآَيك لة عةبدةآاني خوا نةخؤش آةوت یان سةفةري آرد ، ئةوة لةآاتي نيشتةجَي 

" ر بؤي دةنوسَيت بووني و لةش ساغيدا هةرآارَیكي خَيري آردبًيت ثةروةردطا

  .وة بةهيض شَيوةیةك قةزا آردنةوةي رؤذووي شةوالت لةسةر ني یة .

  .خواش ثشت و ثةناي هةموو الیةك بَيت 

 هيضي تيادا ني یة ئةطةر شةش رؤذووي شةوال یةآسةر بطيرَیت -7

  بةدواي قةزا آردنةوةي رةمةزاندا ؟

بيستومة آة : ةَلَيت برایةك لة شاري الزقيةي سوریاوة دةثرسَيت ود: ثرسيار 

دةَلَين دروست نية آة مرؤظــ رؤذووي قةزا بلكَينَيت بة شةش رؤذووي شةوالةوة 

، بةو واتایةي ئةطةر آةسَيك ضةند رؤذَیكي رةمةزاني لةسةر بوو آة قةزاي 

بكاتةوة ئةویش بةهؤي ئةوةي آة عوزرًیكي شةرعي بووبَيت ، دواتر وویستي 

ةوة لة مانطي شةوالدا ، وثاشتریش آة قةزاي قةزاي رؤذةآاني رةمةزاني بكات

آردةوة وویستي شةش رؤذووي شةوال بطرَیت بةدوایدا دةَلَين نابَيت یةآسةر 
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بيطرَیت بةدوایدا بةَلكو دةبَيت رؤذَیك لة نًيوانياندا بة رؤذوو نةبَيت ، ئایا ئةم قسةیة 

  .تا ضةندَیك سةحيحة ؟ ئوميدةوارم تَيمان بطةیةنن 

  ) :رةحمةتي خواي لَي بَيت ( ابن البازوةآلمي شَيخ 

ئةوةي باست آرد نازانم آة هيض بنةما و ئةسَلَيكي هةبَيت لة شةریعةتي 

ئيسالمدا ، بةَلكو راست تر و دروستر ئةوةیة آة هيض حةرةج و رَیطرَیك نية 

لةوةي آةبةسةر یةآةوة قةزاي رؤذووي رةمةزان بطریتةوة و یةآسةر بةدوایشيدا 

ةوال بطریت ، ئةویش لةبةر طشت طيري هةموو بةَلطةو شةش رؤذووي ش

  .دةليلةآان آةلةم بارةیةوة وارد بوون 

  .خواش ثشت و ثةناي هةموو الیةك بَيت 

 
  

  

 
 
 
 
 
 


