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 فتواي ئيسالمي دةربارةي رؤذوو و ثصويسيت يةكاين                                                 

 

                   كةسصك مبرصت نوصذو رؤذوو قةرزار بصت                                                    

ئةطةر يةكصك نوصذو رؤذوو قةرزار بصث ئايا دروستة يةكصكي تر لة جيايت ئةو نوصذو رؤذووةكةي بؤ تةواو بكات : ثرسيار

 لة كاتصكدا ئةو مرد ياخصري بؤ بكات بة ثارةو دانةوصلَة يان بة قورئان خوصندن بؤي؟                                                     

 دروستة يةكصكي تر بؤي بطرص لة طةر يةكيك رؤذووي فةرزي لةسةر بوو دةيتواين بيطرص بةآلم نةيطرت بةبص هؤئة: وةآلم

 لة فةرموودةيةكدا كة  صلى اهللا عليه وسلمدواي مردين ئةو كةسة وةدةبصت يةكصك لة خزمةكاين بؤي بطرصت ضونكة ثصغةمبةر 

 هةر كةسيك مرد رؤذوو قةرزار بوو ئةوا با يةكصك لة خزمةكاين بؤي : (ريوايةتيان كردووة دةفةرموصت) خباري و مسلم ( 

بةآلم نابص خصري بؤ بكةن بة فارةو دانوصلَة يا خود بة قورئان خوصندن بؤي بةلَكو دةبص تةا ) بطرصت و تةواوي بكةن بؤي

دواي مردين بؤي تةواو وةسةبارةت بة نوصذيش ئةطةر يةكصك خؤي نةيكات كةس بؤي ين ية لة . رؤذووي بؤ بطصِرنةوة

 )ا��
	� ا��ا���  (                                                                                                     بكات ئينجا بة هةر شصوةيةك بصت

                                                                                                                                                                            .

                                                                           

 

        خوصن دةرهصنان لة لةش لة كايت بةرؤذوو بوون                                              

    

حوكمي ئةو كةسة ضي ية كة لة كايت بةرؤذوو بووندا خوصن لة دةسيت دةرصنرصت بة نيةيت شيكردنةوة :  ثرسيار

       ؟                                                                                                                                              )حتليل(

 مروظ ثصويسيت ثصيان هةية وةلو جؤرة شتانة ين ئةم جؤرة شي كردنةوانة رؤذوو بةتالَ ناكةنةوة ذونكة زؤر جار:وةآلم

 )ا�� ا���ز(                                                                       .      ية كة شةرعي ئيسالم بة بةتالَ كةرةوةي رؤذوي ئةذمصرص

                                                                                 

 

 نةطرتين رؤذوو بةيانووي شةرعي                                                                

ةي نةطرتووة ضونكة  لو  لةمةوة ثصش رؤذووي رةمةزاين  ئةو سالَسالَ ) 24(برايةك دةثرسص دةلَص دايكم ثصش :ثرسيار

مانطةدا مناألي بووة بةآلم دواي تةواو بووين مانطةكة رؤذووةكاين نةطرتووةتةوة ضونكة نةي دةزاين ئةطةر يةكصك بة 

,  دايكم ئصستا زانيوصيت كة دةبص ئةو رؤذووانة بطرصتةوة, رؤذوو نةطرصت دةبص دواي رةمةزان بيطصرصتةوة بيانووي شةرعي

؟                                                                                                   روون بكةنةوة كة دايكم ضي بكات جا داواكارم بؤم   

ثصويست واية لةسةري كة بة زووترين كات رؤذووي ئةو مانطة بطصرصتةوة ئةطةر لة دواي يةك بوون يا خود بة : وةآلم

لةسةر ين ية بةآلم دةبص بزانصت لةو سالَةي كة رؤذووةكةي نةطرتووة خةلَكي ضةند رؤذيان تةا تةا بوو هيضي 

دةبص ئةويش ئةوةندة بطرصتةوة وة ثصويستة خصريش بكات بؤ كةفارةيت دوا خستين ئةم رؤذووانة ) 30-29(طرتووة



 ووآلتة باة كة جصطةي ئةم برة كيلؤ برنج بة سةردةمي ئيستا ئةطةر هةرشتصكي تر كة لةو) 45(خصرةكةش برييت ية لة

 )ا�� ا�
����(                                                                                                                               .   برجنة بطرصتةوة

                                                                                                                                               

 

 نووسنت و ثالَكةوتين رؤذوو طر                                                                       

تن و ثالَ كةوتن دةبةمة برايةك  لة ميسرةوة دةيرسص دةلَص لة مانطي رةمةزاندا زؤربةي كاتةكان بة خةو: ثرسيار

 سةرئايا ئةم كارة لة دروسيت رؤذووةكةم دةكات؟                                                                                            

 بة عائشةي لمصلى اهللا عليه وس ثاداشتت زياتر دةكات ثصغةمبةر   نةخصر كار لة دروسيت رؤذةةىكىت ناكات بةلَكو: وةآلم

                )                                              ثاداشيت رؤذوو طرتنةكةت بة قةد ماندوو بوونتة لةو رؤذوو طرتنةت( فةرموو
 )ا�� ا�������(                                                                                                                                                          

                                                                                    

 

رؤذوو بةتالَ ئةكات                                                                     ) االحتالم(لةش طراين   

بريةك لة سودان دةثرسص و دةلَص ئايا لةش طراين لة رةمةزاندا رؤذوو بةتالَ دةكات؟                                      : رثرسيا  

لةش طراين لة رؤذدا لة رةمةزان رؤذوو بةتالَ ناكات ضونكة ئةم لةش طراين ية بة دةسيت خؤي ين ية وةئةطةر : وةآلم

وة هةروةها لة شةويشدا رؤذذو بةتالَ ناكات بةلَكو ضونة الي خصزان بةشةو رؤذوو هاتوو ضةند جارصكيش دووبارة بووة

 واتة لة شةوي رةمةزان )احل لكم ليلة الصيام الرفث اىل نسائكم(بةتالَ ناكات ض جاي لةش طراين ضونكة خواي طةورة دةفةرموص 

 )ا�� ا�
����(                                                                                                 .     بؤتان هةية بضنة الي خصزانةكانتان

                                                                                                            

 

                                           رشانةوة لة كايت بة رؤذوو بوندا                                  

حوكمي ئةو كةسة ضي ية ئةطةر بة خؤي رشانةوةي هصناوة؟ وة حوكمي ئةو كةسة ضي ية بةبص ويسيت خؤي : ثرسيار

                                                 برشصتةوة؟                                                                                                          

رؤذووةكةي بةتالَة وة ثصويستة لة ) دةسيت لة دةمي بنص(ئةطةر يةكصك بة خؤي رشانةوةي خؤي هصنايةوة وةك :وةآلم

هةركةسص خؤي رشاندةوة با رؤذووةكةي (  دةفةرموصصلى اهللا عليه وسلمسةري رؤذووةكة بطرصتةوة ضونكة ثصغةمبةر    

بةآلم ئةو كةسةي بةبص ويسيت خري دةرشصتةوة ئةوا رؤذووةكةي بةتالَ ) رؤذووكة باتالَة(واتة) بطصرصتةوة جارصكي تر

ئةطةر بة  يةهةر كةسص بةبص ويسيت خؤي رشاوة ئةوا رؤذووةكةي بةتالَ ني: ( نابصت ضونكة ثصغةمبةري خوا   دةفةرموص

                                                                                                         )   خؤي رشاوة ئةوا رؤذووةكةي بةتالَةويسيت 

                                                                                                                     ) الفوزان(       

      لَ بانطي بةياين                                                                  ثارشصو خواردن لةطة 



يةكصك دةثرشص و دةلَص شةو هةلَساوم لة خةو سةيرم كرد وام زاين كةوا شةو هةر ماوة نامن خوارد دةستم كرد : ثرسيار

 ثارووةكةي ناو وو كة طوصم لة دةمطي بانط بووبة نان خواردن هةتا طوصم لة دةنطي بامط بوو ثاروويةكم لة دةمدا ب

 دةستم فِرص دا ئايا رؤذووةكةم بة جؤرة دروستة  يان نا؟                                                                                           

         )ا�� ا�������( .  بوةوة بةياين ية بةلَص رؤذووةكةت دروستة ضونكة نانت نةخواردووة ثاش ئةوةي بؤت روون:وةآلم

                    

 

 دةرزي لص دان لة رةمةزاندا                                                                              

                                                   ئايا دةرزي لص دان لة رؤذةكاين رةمةزان دروستة يان نا؟                             :ثرسيار

 ئةمةيان رؤذوو بةتالَ دةكات ضونكة )مغذي(دةرزي لص دان دوو جؤرة جؤرصكيان لة جيايت خؤراك بة كا دص وةك : وةآلم

 حيكمةت لة رؤذوو طرتن ئةوةية خواردن نوخوات ئةم دةرزيةش شصوةيةكة لة شصوةكاين خؤراك خواردن جؤرةكةي تري

اكات ضونكة بة خؤراك خواردن وةك خؤراك بة كار نايةت بةلَكو هةر بؤ دذة نةخؤشي ية ئةمةيان رؤذوو بةتالَ ن

                                                                                                                        )ا������� ا��(               .   ناذمصردرص

                     

                                                                                                                                                                        

                                          لة خؤدان لة رؤذةكاين رةمةزان                   ) عةتر(طوآلو 

برايةك لة بةحرصنةوة دةثرسص و دولَص حوكمي ئةو كةسة ضي ية كة لة رؤذةكاين رةمةزان طوآلو بةكار دةهصنص؟ : ثرسيار  

  دةكةلَي هةية ئةم دوكةلَةهيضي لةسةر ين ية ئةطةر بةكاري صنص ياخود بؤين بكات تةا خبور نةبصت ضونكة: وةآلم

                                                                                                                )ا������� ا��( .                دةضصتة ناو طةدة

                                                                                                                                                                

 

 ووآلتصك بانطي ئصوارةي تيا دوا بكةوص                                                                  

ذذووةكةمان بشكصنني؟     بانط دةدات ئايا ئصمة كةي رؤ) 9(ئصمة لة ووآلتصكني كةوا بانطي ئصوارة نزيكي كاتذمصر : ثرسيار  

.     سةعاتة) 24(رؤذووةكةتان بشكصنن كة رؤذ ءاوا دةبصت با رؤذيش لةو ووآلتةدا درصذ بصت مادةم شةوو رؤذصكتان : وةآلم  
)ا�� ا�������(   

          سةفةر كردن بؤ خوصندن نابصتة بيانووي شةرعي بؤ نةطرتين رؤذوو لة مانطي رةمةزان                           

ؤ ضارةسةر كردن لة يةكصك لة نةخؤشخانةكاين دةرووين كة مانطي ثصش ضةند رؤذصك ضووم بؤ ووآليت ميشر ي: ثرسيار

رةمةزان هات بة رؤذوو نةبووم ضونكة نةم تواين وة لةم رؤذانةش دةضم بؤ بةريتانيا بؤ خوصندن ئايا دةتوامن دواي 

                                                                                                                         طةِرانةوة بؤ وآلت بيطصرمةوة؟           

ثصويستة تا زووة بيطصريتةوة بةآلم ئةطةر دوات خست تاوةكو رةمةزانصكي تري بةسةر ضوو بةبص هؤ ئةوا لةطةلَ :وةآلم

.                               دواخستنةكةش بدةي ئةويش تصر كردين هةذارصكة لة بري رؤذصكرؤذوو طرتنةوةكة دةبص كةفارةيت  

 قوتايب دةتوانث بةرؤذوو بصت و بةآلم بزانة سةفةر كردن نابصتة بيانووي شةرعي بؤ نةطرمتي رؤذوو لة رةمةزان ضونكة

                                                                                                     .                                                خوصندنيش بكات
)ا�� ا�������(   



 

  برؤذوو بووين كرصكار                                                                                   

ين لة دووةم رؤذي رةمةزان فتوايدا كةوا دروستة بؤ كرصكارصك زؤر ماتدوو بصت لة يةكصك لة ووتار ثصذةكاين هةي:ثرسيار

درهةمة بؤ ) 15 ( بةرؤذوو نةبصت بةآلم كةفارةتةكةي بدات كة ئةويشكارةكةي وة هيض خةرجيةكي تري نةبصت دةتوانص

                                                           هةر رؤذصك جامنيش ثرسيار لة ئصوة دةكةم ئايا ئةم فتواية ِراستة يان نا؟          

نابصت بةرؤذوو نةبصت بؤ كةسةي كة رؤذووي لةسةرة تةا لةبةر ئةوةي كرصكارة بةآلم ئةطةر تووشي ئصش و ئازار :وةآلم

ويستة لةسةري  خبوات تاوةكو ناخؤشي يةكةي لةسةر البضص بةآلم ثصو ماندوو بوونصكي زؤر هات ئةوا ئةتوانص شتصك

.           هيضي تر نةخوات هةتا خةلَكي رؤذوو دةشكصنني وة ئةم رؤذةش بطرصتةوة وة ئةو فتوايةي باست كرد ِراست ين ية  
ا��
	� ا��ا���(  

 ضونة الي خصزان لة رؤذاين رةمةزان                                                                          

حوكمي ئةو كةسة ضي ية لة رؤذاين رةمةزان بضصتة الي خصزاين؟ وة ئةطةر هاتوو لة شةودا بوو حوكمي ضي ية و : ثرسيار

     ارةتةكةي ضي ية؟                                                                                                                                           كةف

لة (هةركةسصك بضصتة الي خصزاين لة شةواين رةمةزاندا هيضي لةسةر ين ية بةآلم ئةطةر لة رؤذاين رةمةزاندا بوو : وةآلم

ئةوا طوناهبارة و سةرثصضي خواي طةورةي كردووة و رؤذووةكةشي بةتالَة و ) دواي بانطي بةياين تاوةكو بانطي ئصوارة

هةذار تصر بكات جا ) 60(ةيةك ئازاد بكات يان دوو مانط بةرؤذوو بصت يان دةبصت دةبص بيطصريتةوة و كةفارةتةكةشي بةند

                                                                                             ا��
	� ا��ا���(.                          ئاسايي ية كامةي بكات

                     

 

وو بووين موجاهيد لة رةمةزاندا                                                                               بةرؤذ  

ئايا دةبصت بؤ ئةو كةسانةي كة بةرامبةر دوذن شةِر دةكةن بة رؤذوو نةبن دوايي بيطصرصتةوة؟                             :ثرسيار  

دةكان لة شةِردا بوون بةرامبةر كافران لة شوصنصكي دوور لة ووآلتةكةيان كة حوكمي سةفةري  ئةطةر هاتوو موجاهي:وةآلم

بةآلم ئةطةر هاتوو موجاهيدان لة ,هةبصت ئةوسا موجاهيدان دةتوانن بةرؤذوو نةبن لة رةمةزان دوايي بيطصرصتةوة

ئةطةر موجاهيدةكة تواين بة رؤذوو شارةكةيانةوة نزيك بوون وةك ئةوةي دوذمن هصرش صنصتة سةريان لةو كاتةدا 

بصت و شةِر بكات واجب دةبصت لةسةري بةرؤذوو بصت بةآلم ئةطةر نةيتواين بة رؤذوو بصت و شةِر بكات ئةوا بؤي دروستة 

                                                                                           ا��
	� ا��ا���(.               بةرؤذوو نةبصت دوايي بطصرصتةوة

                     

 

 يةكصك نةتوانص رؤذوو بطرص                                                                                          

اسص وة ضوار ِرووكةش ئةكصك دةثرسص دةلَص مامصكم هةية تةمةين زؤر بة ساآل ضووة واي لص هاتووة كةس نان: ثرسيار

ناناسص وةك منالَصكي تازة لة دايك بووي لص هاتووة جا لةبةر ئةوة نة ) واتة باكوور و باشوور و ِرؤذهةآلت و رؤذئاوا( 

 ضونكة هةر من بةخصوي دةكةم نوصذ دةكات و نةرؤذوو دةطرصت ئايا دةتوامن لة جيايت رؤذوو و نوصذةكةي خصري بؤ بكةم

                                                                                                                                                  و بة ثةِرؤشم بؤي؟  



هتد ئةوا هيضي لة شةر .....ئةطةر مامت ئةو حالَةتةي بةسةردا هاتبص كةوا كةس نةناسص و ضوار رووةكة نةناسص: وةآلم

ا��
	� (.   ية نة نوصذ كردن نة رؤذوو طرتن وة هيض ثصويسيت بة خصركردن ين ية بؤي لة جيايت نوصذو رؤذووةكةييت 

                 ا��ا���
 

 بةرةكةيت ثارشصو                                                                                              

ئايا ثصغةمبةر ) ثارشصو خبؤن ضونكة ثارشصو بةرةكةيت تصداية(يسرةوة دةلَص ثصغةمبةر    دةفةرموص برايةك لة م: ثرسيار

؟                                                                                                                  ) بةبكةيت ثارشصو(  مةبةسيت ضي ية لة   

 ثارشصو دوو جؤرة جؤرصكيان ثةيوةندي بة شةرعةوة هةية جؤرةكةي تريان ثةيوةندي بة لةشةوة هةية بةرةكةيت:وةآلم

ئةوةي ثةيوةندي بة شةرعةوة هةية  سوننةتصكي ثصغةمبةر  بة جص دةطةينص لة هةلَسانةوةي بؤ ثارشصو وة ئةوةي 

ا�� ( . ت بؤ بةياين لة كايت بةرؤذوو بوونداثةيوةندي بة لةشةوة هةية ئةطةر ثارشصوي خوارد تواناي لةشي بةهصز دةبص

         )ا�������
 

 بةرؤذوو بووين ئافرةتصك خوصين بص نوصذي لص بصت                                                                       

  كة خوصين بص نوصذي لص بصت دوايي لة رؤذصكي تر بيطرصتةوة؟            ئايا دروستة بؤ ئافرةتصك بة رؤذوو نةبصت:ثرسيار

نابصت لةسةر ئافرىيت بص نوصذ بةرؤذوو بصت وة دروست ين ية بةم شصوةية رؤذووةكةي وة ثصويستة لةسةري كةي:وةآلم  

                                                                                           ا��
	� ا��ا���(.                  ثاك بووةوة ئينجا بيطصرصتةوة

                                     

 بة كارهصناين سيواك لة كايت بةرؤذوو بووندا                                                                      

؟                                                                                    ية لة رةمةزاندائايا حوكمي بة كارهصناين سيواك ضي:ثرسيار  

خواي طةورة ثص ي خؤشة مةسلَمان سيواك بة كار صنصت جا ض بةرؤذوو بصت يان بة رؤذوو نةبصت بةآلم هةندصك لة :وةآلم

واي نيوةِرؤ بةوالوة بةالَم راستر واية هيضي تصداين ية ئةطةر هاتوو زانايان بة باشي نازانن بؤ يةكص بةرؤذوو بصت لة د

 ضونكة بةلَطةكان بة طشيت ئةمة دةسةلَمصنن وةلةبةر ئةو فةرموودةيةي يةكصك بة رؤذوو بصت و بةكاريشي صنصت

ووين دا ضةند جار سيواكي ثصغةمبةرم بيين لة كايت بةرؤذوو ب(  كة عامري رةبيعة ئةيطصرصتةوة صلى اهللا عليه وسلمثصغةمبةر 

بسند حسن وة عائشة خواي لص ي رازي بصت والترمذي بة كار دةهصنا كة بؤم نة دةذمصردرا رواة امحد و ابو داود 

                                 )الفوزان   (.      رةواة ابن ماجة)باشترين سيفةيت بةرؤذوو بوو بةكار هصناين سيواكة( دةفةرمووص

                                                 

 

 

 تام كردين خؤراك بؤ كةسصك بة رؤذوو بصت                                                                  

                            ئايا دروستة بؤ يةكصك كةوا بةرؤذوو بصت تامي خواردن بكات؟                                             : ثرسيار

                                                                )الفوزان   (                           بةلَص دروستة بة مةرجص قوويت نةدات    :وةآلم

                                     

 



  تةمبةلَي و سيت لة مانطةكاين تردا                            خؤ ماندوو كردن لة رةمةزان لة خوا ثةرسيت دا و

انطةكاين تردا ئايا حوكمي ئةو كةسة ضي ية كة لة رةمةزان زؤر خؤي ماندوو بكات لة خوا ثةرسيت دا كةضي لة م: ثرسيار

  كرد لى اهللا عليه وسلمصوةكو بلَصي ئةو فةرموودةيةي ثصغةمبةر ...) قورئان خوصندن,رؤذوو,نوصذ(هيض شتصك ناكات وةك 

؟                                                                                    )رةمةزان بؤ رةمةزان كةفارةيت طوناهي نصوانيانة(بصتة بةلَطة 

               

 تردا هيض ناكةن ن بةآلم لة مانطةكاينئةم جؤرة كةسانةي كة لة مانطي رةمةزاندا هةولَ بؤ كارو كردةوةي ضاك دةدة:وةآلم

لة كاري ضاكة ئةمانة جص ي مةترسي ية كةوا كارةكاين رةمةزانيشيان لص وةبطريص ضونكة يةكصك لة مةرجةكاين تؤبة 

حليان ثرسي دةربارةي ئةم جؤرة كةسانة صاكردن هةولَدانة بؤ مةطةرانةوة بؤ ناو طوناهةكان وة كاتصك لة سةلةيف 

 خوا ناناسن تةها لة رةمةزان نةبصت وة ئةم فةرموودةيةي سةرةوةش بؤيان نابصتة بيانوو ؤرة كةسانةفةرموويان ئة ج

ترك كردين نوصذ و رؤذووش لة طوناهة طةورةكانن ) تةها طوناهي طةورة نةبصت(ضونكة تةواو كةري فةرموودةكة ئةوةية

                                                   )الفوزان   (.         واتة بةتةوكردنصكي راستةقينة نةبص كارو كردةوةكانيام وةر ناطريص

              

 

 دواخستين طصرانةوةي رؤذووي رةمةزان                                                                           

                                                                              ؟       ئايا دروستة رؤذووي رةمةزان دوا خبرص بؤ زستان:ثرسيار

ثصويستة لةسةر موسلَمانان ئةطةر رؤذووي فةرزيان لةسةر بوو بةزووترين كات بيطصرنةوة ضونكة نةوةك تووشي : وةآلم

ان لة بةر ئةوةي رؤذ لة زستان نةخؤشي بصت يان تووشي طريوطرفتصك بصت ياخود مبرص بةآلم ئةطةر دوا خست بؤ زست

                                                )ا�� ا�
����(                                                    . كورتة دروستة و هيضي لةسةر ين ية

                                                                  

 

سةفةر                                                                                            رؤذوو طرتن لة   

ئايا ئةو كةسةي لة سةفةرة مةرجة سةفةرةكةي ماندووي بكات ياخود دوور بصت و ناخؤش بصت تاوةكو رؤذوو :ثرسيار

يان بة سوار يان بةسةيارة ياخود بة تةيارة وة ئايا نةطرصت وة ئايا جياوازي هةية لة سةفةري يةكصك بة ثص  بروات 

 ئةطةر تواين لة سةفةرةكةي بة رؤذوو بصت باشتر واية بة رؤذوو بصت يان نا؟                                                              

ةي ماندوو بصت يان ماندوو نةبصت بة ئةطةر هاتوو يةكصك لةسةفةر بوو جا هيض جياوازي يةكي ين ية لة نصوان ئةو: وةآلم

ثص بصت يا خود بة هةرشتصكي تر بروات بؤي هةية بةرؤذوو نةبصت ضونكة بةلَطةمان لةسةر درووسيت بةرؤذوو نةبووين 

ةرةكة هاوةآلين ثصغةمبةر  لة سةفةرةكانيان سةكصك هةية لة سةفةر بصت وة هيض مرجصم ين ية بؤ ضؤين يةيت سةف

دةبوون و هةندصكيان بة رؤذوو نةدةبوون كةضي هيض اليةكيان ئةوةي ترياين بة كةم تةرخةم هةندصكيان بةرؤذوو 

 نةدةزاين بةآلم دلَنيا ترة بؤ موسلَمان لةسةفةر بةرؤذوو نةبصت بة تابةيت رصطاكةي نا خؤش بصت                                  

حالَةتصكي لة ناكاويان تووش ببصت وةك شةِرو جةنط جابر لة كاتصكيشدا واجب دةبصت بة رؤذوو نةبصت لة سةفةرةكة 

 بوو بيين خةلَكي لة دةووري ثياوصك كربوونةتةوة لة  لةسةفةرصلى اهللا عليه وسلمدةطصرصتةوة كةوا جاريةكيان ثصغةمبةر  

ؤذوو بن هؤش خؤي ضووة فةرمووي ئةوة ضي ية ووتاين ثياوصكي بة رؤذوو بووة فةرمووي ضاكة ئةوة ين ية ئصوة بةر



لةسةرفةر رواه مسلم                                                                                                                                               

               
)ا���ا��
	� ا��(  

 

                                                      نصردراوصك بؤ ووآلتصك                                  

ئصمة كؤمةلصكي نصرداوين بؤ ووآلتصك هةندصكمان ماوةي سالَصك هةندصكي ترمان دووسالَة هةندصكي ترمان سالَصك :ثرسيار

                                 و ضوار مانط ئايا حوكمي مسافر لةسةر ئصمة دةمصنص؟ وة بؤمان هةية بةرؤذوو ببني؟                   

و ضوار مةزهةبةكة ناكؤكن هةندصكيان دةلَصن حوكمي مسافري ) مجهور(ئةم كصشةية زاناكان و شارةزاكاين ئايني:وةآلم

 هةندصكي لةسةر نامصنص وة دةبص بة رؤذوو بصت و نوصذ كورت نةكاتةوة وة مةسحس خوف نةكات لة شةو و رؤذصك زياتر

.                                            ةلَصن حوكمي مسافري هةر بؤ دةمصنص با ضةند سالَصكيش تيايدا مبصنصتةوةتر لة زانايان د  

مانط لة ) 6(ة وة ئصمةش ئةمة بة راستر دةزانني ضونكة هاتووة عبد اهللا كوري عمر)ابن تيمية و ابن القيم(ئةمة راي

كةواتة ديارة حوكمي مسافري هةر لةسةر . ةوة هةر نوصذي تصدا كورت دةكردةوةئازربةجيان بوو لةو ماوةيةدا تاوةكو هات

ماوة بؤية نوصذي كورت دردةوة ضونكة نوصذ كورت كردنةوة تةا بؤ مسافرة ئةطةر دلَت ثص ي ئارام نةبوو دةتواين بة 

          ) ا�� ا�������(                                               .  كورت نةكةي ئةمة راي ئصمة و راي ابن تيمية يةرؤذوو يب و نوصذ 

                                                                  

 

 منالَةكةم بضوكة                                                                                  

لةسةر بةرؤذوو بوون لةطةلَ ئةوةي كةوا رؤذوو خراثة بؤي لةبةر بضوكي ثرسيار من منالَةكةم بضووكة وة سوورة 

 تةمةين و تصكضوين تةندرووسيت ئايا بؤم هةية كة توندو تيذي لةطةلَ بة كار صنم بؤ ئةوةي بة رؤذوو نةبصت؟             

ر زةرةر و زياين بؤ منالَةكة نةبوو منالَ ئةطةر نةطةيشتبووة تةمةين هةرزةكاري رؤذووي لةسةر ين ية بةآلم ئةطة: وةآلم

 دةبوون هةتا  مندالَي بضووك دةطريا ئةوا ثص ي دةوترص بةرؤذوو بصت ضونكة منالَةكاين هاوةآلين ثصغةمبةر  بةرؤذوو

شيت ياري كردنيان دةدا دةسيت بؤ ئةوةي لة بريي بضصت بةآلم ئةطةر زانيت زةرةري هةية بؤ منالَةكة ئةوا نابص صلَي بة 

وو بصت سةبارةن بة توندو تيذي بة كار هصنان لةطةلَي نابص بة كار بصت ضونكة نابصت منالَ لة كايت ثةروةردة كردين رؤذ

      .                                                                                                                      بةكار صنرصتتوندو تيذي لةطةلَ

 قسةي بص ماناو و ناشريين ثاداشيت رؤذوو كةم دةكاتةوة                                                

ئايا قسةي بص ماناو ناشريين لة كايت برؤذوو بووندا رؤذوو بةتالَ دةكات؟                                                    : ثرسيار  

�ُ��َن��( ئايةتة بكةين ئةطةر سةيري ئةم :وةآلم��َ  ْ!ُ���َ�َ  ْ!ُ�ِ�ْ#َ �$ِ �َ�%ِ�       َأ�/َ.� ا��ِ%�َ� -َ$ُ	�ْا ُآِ�َ) َ'َ�ْ�ُ!ُ  ا�,+َ��ُم َآَ�� ُآِ�َ) َ'َ�& ا�

كةواتة دةزانني حيكمةت لة رؤذوو ضي ية كة ئةويش لة خوا ترسان ثةيدا كردنة وة دووركةوتنةوةية لة هةموو ئةو  )

ي خواي طةورة فةرماين ثص كردووة لص ي دوور بكةوينةوة وةك جنصو دان و درؤ كردن و قسةي نارةوا و قسةي شتانة

 رةوشت ئةطةر يةكصك بتوانص بؤ ماوةي يةك مانط زماين خؤي راصنص لةسةر نةكردين ئةم قسانة لة هةمان ناشياو بص

ة هةندصك لة بةرؤذوو بووةكان جياوازي نابينن لة نصوان كاتدا دةتوانص هةموو سالَةكةش قسةي وا نةكات بةآلم بةداخةو

 دةي كردوو دةي ووت لة كايت بةرؤذوو بوونيش ئةوةي كة بةرؤذوون ياخود نا ئةو قسةو شتانةي كة ثصش رؤذوو بوون

ةية ئةم شتانة رؤذوو بةتالَ ناكةن بةآلم لة ثاداشت و خصري رؤذووةكةي كةم دةكاتةوة جاري وا ه.دووبارةي دةكاتةوة



             .   تاوانةكةي ئةوةندة زؤر  دةبصت لةطةلَ خصري رؤذووةكةي يةكسان دةبصت لةو كاتةدا هيض خصرصكي بؤ نامصنصت
                                                                                                                 ) ا�� ا�������(                      

 

ين ئصوارةي رةمةزان                                                                       خوا  

ئايا زؤر خواردن دانان و ضةندين زؤر كردين خواردن لة سةر خواين ئصواران لة مانطي رةمةزان كار ناكاتة سةر : ثرسيار

                                                                                                                  كةم كردنةوةي خصري رؤذوو؟                  

ض كارو كردةوةيةك لة دواي رؤذوو شكاندن كار ناكاتة سةر رؤذوو بةآلم ئةم لةخصري رؤذوو كةم ناكات وةهص: وةآلم

واتة خبؤن و خبؤنةوة بةآلم      ) وُآُ��ْا َوا5َْ�ُ��ْا َو3َ ُ��1ُ�ِ2ْْا(       دةكةوصتكارةي ئصوة بةبةر ئةو ئايةتةي خواي طةورة

زيادة رةوي تصدا مةكةن زيادة رةوي لة خواردن و خواردنةوة خؤي لة خؤيدا رصثصنةدراوة نةوةك لةبةر رةمةزان وةئةطةر 

                                                   ) ا�� ا�������(                                    .ئةوان شتصكي زياديان هةبوو با بيكةن بة خصر

                                                                                       

 

                         ئةو رؤذانةي كة نابص تيايدا  بة رؤذوو ببيت                                            

برايةك لة ميسرةوة ثرسيار دةكات دةلَصت ئايا ئةو رؤذانةي ضني كةوا تصيدا نابص بة رؤذوو ببيت؟                    : ثرسيار  

 نةهي لص كردووة بة مرجصك نةبصت صلى اهللا عليه وسلم ثصغةمبةر   ئةو رؤذانة رؤذي هةيين نابص تصيدا بة رؤذوو بيت:وةآلم

ةطةر هاتوو تةنيا هةيين نةطرصت بةلَكو شةممةش لةطةلَيدا بة رؤضوو بصت ياخود ثصنج شةممة لةطةلَيدا بطرصت وةرؤذي ئ

ئةم رؤذاةنة  سص رؤذةكةي دواي جةذين قةربان ) ايام التشريق(جةذين رةمةزان و رؤذي جةذين قوربان وةرؤذةكاين 

شةعبانة ئةطةر هاتوو مانطي تصدا دةرنةكةت ) 30( كة ئةويش رؤذي ) يوم الشك(دةطرصتةوة وةهةروةها رؤذي طومان واتة 

 نابص بةرؤذوو بيت وة جياوازيش ين ية لةوةي كةوا مانط لةبةر ئةوةي هةوورو باران بوو ديار نةبوو ياخود لةم رؤذةدا


����ا�� ا(                 . سامالَ بوو بةآلم هةر خؤي ديار نةبوو ئةمةش راسترين قسةي زانايانة�(                                   

                                                 

 

رؤذ بةرؤذوو ببني                                                                                      ) 31(ئايا   

ؤذ دوايي ضووين بؤ رؤذهةآليت ئاسيا كة لةوص سالَي هيجري ئةطةر هاتوو لة سعودية بةرؤذوو بووين يةكةم ر: ثرسيار

 يةك رؤذ دوا دةكةوص ئايا لةطةلَ ئةوان رؤذووةكة تةواو بكةين ياخود وةكو خةلَكي سعودية؟                                        

 لةطةلَ خةلَكي ئةو ووآلتة تةواو  بةرؤذوو بووي دوايي ضووي بؤ ووآلتصكي تر رؤذووةكةت ئةطةر هاتوو لة ووآلتصك:وةآلم

بكة كة ضووي بؤي وةئةوان رؤذيكيان زياد كرد تةها بؤ تؤ زيادة ضونكة تؤ رؤذصك ثصش ئةوان بة رؤذوو بوويت بةآلم 

) 29(رؤذ ئةوا دةبص تؤ رؤذصكي تريش بطري ضونكة رةمةزان نابص لة ) 29(ئةطةر ئةوان كةمتريان طرت واتة بؤ تؤ نةبو بة 

                                                                                                                             ) ا�� ا���ز(               .   كةمتر بصت

                          

 

                                  ئايا قةترةي ضاو رؤذوو بةتالَ دةكات                                      



بةكار هصناين دةرماين دلَؤثةي ضاو لة مانطي رةمةزان رؤذوو بةتالَ دةكات يان نا؟                                           : ثرسيار  

ة ئةم جؤرة  راستر ئةوةية كةوا رؤذوو بةتالَ ناكات ضونكناكؤكيةك هةية لةسةر ئةم كصشةية لة نصوان زانايان:وةآلم

دةرمانانة خؤراك ين ية و بةرصطاي دةم ناضصتة  ذوورةوة جا ض لة ضاة بصت ياخود طوص بكرصت بةآلم باشتر واية لة شةوا 

                                      ) ا�� ا���ز(                                                                                                           .    بيكةي

                                                                                                                      

 

 بة كار هصناين حةيب مةنع                                                                             

     رةمةزان؟                                 بة كار صنصت لةحيضئايا درووستة بؤ ئافرةت كةوا دةرماين واطرتين خؤصين :رثرسيا

                

دروستة بؤي كةوا بة كاري صنصت بةآلم بة مةرجصك خةلَكي شارةزاو ثزيشكي متمانة ثصكراو بلَص زياين ثص : وةآلم

 كؤ ئةندامي مندالَ بووي ناطةيةنص بةآلم باشتر واية بة كاري نةهصين ضونكة خواي طةورة ِرص ي ثص ناطةيةنص وة زيان بة

ا�� (                           . لصهات دةتوانص رؤذانصكي تر بيانطرصتةوةحيض نةبصت ئةطةر لة رةمةزان خوصين داوة كة بة رؤذوو

                                         ) ا���ز
 

 مردن لة رةمةزاندا                                                                                         

 وة هةموو دةرطاكاين جةهةننةم ئةطةر رةمةزان هات دةرطاكاين بةهةشت دةكرصتةوة( ثصغةمبةر   دةفةرموص: ثرسيار

ك مبرص لة رةمةزان بةبص حيساب دةضصتة بةهةشت؟                             ئايا ماناي فةرموودةكة واية هةركةسص) دادةخرص  

ئةم فةرموودةية ئةم ماناية ناطةيةنص بةلَكو ماناي ئةوةية كاتصك دةرطاكاين بةهةشت دةكرصتةوة موسلَمانةكان : وةآلم

  جةهةننةم ئةمةش هةر هاندانصكةضاالكتر دةكات لةسةر كاري خصر ضونكة ئةمة وةكو هاندانصكة وة داخستين دةرطاكاين

                                                        )  ا�� ا�������(                                           بؤ دوور خستنةوة موسلَمان لة تاوان 

                                                            

 

 

 

الياس حممد كوري::::  نوةرطصرا         

                                                                                       

 www.regayrasty.comwww.regayrasty.comwww.regayrasty.comwww.regayrasty.com    
 


