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بۆ   یه رعییان ھه بیانووی شه  كن كه  سانه و كه ئه
 ؟) مینا (   له  وه مانه نه

ی  سانه و كه ڕگایدا به) صلی الله علیه وسلم ( ر  مبه پغه :پرسیار 

و  شه  سی تریش كه ندك كه ن بۆ حاجیان وھه كه ئاو دابین ده  كه

كاتی ئستاماندا چ  ، ئایا له وه مننه نه )مینا (   توانن له ده

 كرن ؟ ژمار ده وان ھه ك ئه سانك وه كه

ت  درود و صه  بان، وه ومیھره  وره سوپاس بۆ خوای گه :م  وه

تا  رانی ھه ویار ویاوهیت  ر محمد المصطفی وئال وبه سه الم له وسه

 . تایه ھه

باسی  عه  ایدا بهڕگ) صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه پغه

بری  كرد بۆ حاجیان  له ی ئاوی دابین ده وه ر خاتری ئه به له  مامی 

،  وه و بمنته شه به  ككه شاری مه  له  وه بمنته) مینا (    ی له وه ئه

  له  كانیش كه شوانه  ھا ڕگای دا به روه ، ھه ش كاركی گشتیه مه ئه

یان  و ووشترانه چاودری ئه  هوان ئه  ، چونكه وه مننه نه) مینا ( 

م  له  مان شوه ھه  ڵ خۆیان ھنابوویان، به گه حاجیان له  كرد كه ده

ندی  وه رژه رمی به رگه سه  ی كه سانه و كه ی خۆیشماندا ئه مه رده سه
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رباز و پیاوانی  وان و سه ك دكتۆر و پاسه حاجیانن وه

توانن و ڕیگایان  دهكرد جیان  هر ح گه ئه... و ھتد   وه ئاگركوژنه

كی پویستیان  خه  ، چونكه وه مننه نه) مینا (   و له شه  كه  پدراوه

 .بت پیان ده

تیان  رعی تایبه كی شه بیانویه  ی كه سانه و كه ت ئه نسبه  م به به

، ئایا  وانه ی ئه ی و ھاوشوه كه ره ده خۆش و یاریده ك نه ، وه یه ھه

مان پدا حسابیان بۆ  ئاماژه  كه  وه ره هی س سانه و كه ك ئه وه

 .  وه مننه نه) مینا (   و له شه  درت كه كرت و ڕگایان پده ده

 :   یه دوو ڕایان ھه  وه یه م باره زانایان له

و  حسابی ئه  سانه كه  م جۆره ، ئه زانایان ڕایان وایه  ندك له ھه

ندی گشتی  وه رژه رمی به رگه سه  كرت كه یان بۆ ده سانه كه

 . خۆشیه نه  كه  رعی كی شه انوویهر بوونی بی به حاجیانن، له

حسابی   سانه كه  م جۆره ئه  زانایانی تر ڕایان وایه  ندك له ھه

  سانه كه  م جۆره بیانووی ئه  ناكرت، چونكهیان بۆ  وانه ئه

كی  وانیش بیانوویه خۆیان، و بیانووی ئه  به  ته كی تایبه بیانویه

 . م حاجیانه رجه ندی سه وه ژه ر به به و لــه  گشتیه
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كی  ی بیانویه سه و كه ئه  یه وه ئه  وه ته ی بۆ منیش ڕوون بووه وه ئه

  كرت كه بۆ ده  سانه و كه ئه ك حسابی بت حسابی وه ھه  رعیه شه

سك  ك كه ، وه وه ته ندی گشتی حاجیان ماونه وه رژه ر به به له

ونرت،  بخه  خۆشخانه نه  بت له ھه  وه خۆش بت و پویستی به نه

) مینا (   لـــه  یدی ناكات كه ھیچ قه  و دوازده  وی یازده شه

  ر واجب نابت، وه سه كیشیان له یه ھیچ فدیه  ، وه وه مننه نه

  ڕگای به) صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه كاتكیش پغه

) مینا (   و له شه  كه) خوای ل ڕازی بت (   باسی مامی داوه عه

  ككه كی مه خه  سك له یتوانی كه ی ده وه ڵ ئه گه له  وه منته نه

ی  وه ر ئه سه هل  یه گه ست، به و ھه ی ئه كه كاره به  ڕابسپرت كه

كرت ئاسانكاری  و ده  رمانكی سووكه فه) مینا (   و له ی شه وه مانه

كردنی    نییه  واجبانه  و جۆره ی له كه واجبیه: تدا بكرت، واتا 

دی كوڕی  حمه ت ئیمام ئه نانه نجام بدرت، ته بت ئه ر ده ھه

  سك به كهر  گه ئه  ڕای وایه) تی خوای ل بت  حمه ڕه( ل  نبه حه

  وه مایه نه) مینا (   كان له وه شه  وك له كیش شه ب ھیچ بیانویه

نھا خر و  ته  كو ر واجب نابت، به سه ی له كه ھیچ فدیه

ڕیالك یان پنج ریالك   ده: تی، واتا سیه ك بكات به یه قه ده صه
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 و ی حای ئهپ  ش به مه ، ئه قه ده خر و صه  ست بكاته ده  بداته

 . وتوه خۆی كه  سه كه

  )٢٣/٢٣٧" (مجموع فتاوى ابن عثيمين"

 .م  سایتی ئیسالم پرسیار و وه:   رچاوه سه


