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ثيَشةكى
اْل حمدَ ّلِلَِِّ ،ن حَح َمدُ ُهَ ،ون حَست َِعينُ ُهَ ،ون حَس َتغ ِحف ُر ُهَ ،و َن ُعو ُذ بِاّلِلَِّ ِم حن
إِ َّن ح َ
ور َأ حن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ُُش ِ
ات َأ حع ََملِنَاَ ،م حن َ حَي ِد ِه اّلِلََُّ ،ف ََل ُم ِض َّل َل ُهَ ،و َم حن
َ ح َ ِّ
ُ
ي حضلِ حل َف ََل ه ِ
اد َي َل ُهَ ،و َأ حش َهدُ َأ حن ََل إِ َل َه إِ ََّل اّلِلَُّ َو ححدَ ُه ََل َ ِ
ُش َ
يك َل ُه،
َ
ُ
َو َأ حش َهدُ َأ َّن ُُم َ َّمدً ا َع حبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه.
[ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯ]
{.}102 : 4
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ] {.}1 : 6
[ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ] {.}71-70 : 2
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«أما بعد ،فإِن أصدق اْل ِد ِ
يث كَلم اَّللِ ،وخي اْلد ِي هدي ُممد
 ،وَش اْلم ِ
ور ُمدثاُتا ،وكل ُمدثة بِدع ٌة ،وكل بِدعة ضَلل ٌة،
ُّ
وكل ضَللة يف الن ِ
ار»(.)1
َو َب حعدُ :
لةثاش نووسينى (ضؤنيَتى عومرةكردن) لة شيَوةى ناميلكةيةكدا،
هةست بةوة دةكرا كة ثيَويستييةكانى ئةو مةراسيم و رِيَطةية هيَشتا
َة كار و
وةكوو ثيَويست ثرِ نةبووةتةوة ،لةبةر رِوودانى كؤمةل
َةيةك بة هؤكارى نةشارةزاييانةوة ،ياخود كةمتةرخةمى و
هةل
نةزانينيانةوة بةسةر جيَبةجيَكردنى فةرمانة شةرعييةكانى ئةو مةراسيمة
عيبادةتيية.
بةآلم لة هةمووى زياتر شويَنى سةرنج؛ ئةوةبوو كة لةكاتى
رِوودانى ئةو كارانة بةسةريانةوة سةرضاوةيةكى ثرِ زانستى و متمانةى
شةرعييان دةست نةدةكةوت وةآلمى تةواوى شةرعى ليَوة وةرطرن،
َى رِزطاريان بيَت ،ئةمةش
تا كارةكانيان رِاست بكةنةوة و لة دوودل
دةبووة هؤكارى ئةوةى ئةم عيبادةتةيان بة نيوة و ناتةواو و
َوةشاوةيى ئةجنام بدةن ،بةبآ ئةوةى ثيَى بزانن.
هةنديَكجاريش بة هةل
( )1أخرجه مسلم ( ،)867والنسائي يف "الكربى" ( ،)1799وانظر " خطبة اْلاجة" لأللباين.
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بؤية بة ثيَويستمان زانى كة سةد ثرسيار و وةآلمى زاناى ناودار
(ُممد بن صالح العثيمني)  vبكةين بة كوردى ،تاوةكوو
َمانانى عومرةكارى خؤشةويست.
ضاورِؤشنييةك بيَت بؤ موسول

وة هؤكارى هةلَبذاردنى فةتواكانى(9العثيمني) v
َك و رِووداوةكانى
دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةى كة فةتواكانى وةآلمى خةل
َمانان
ئةم سةردةمةية ،لةطةأل ناودارى و متمانةى تةواوى موسول
لةسةر زانست و بةرنامةى ثرِ تيَر و تةسةىل ئةهلى سوننةيى لةخؤطرى
ئةم زانا ثاية بةرزة.
لةبةر هؤكارى دريَذنةبوونةوة لةسةر خويَنةر و زيادنةبوونى
قةبارةى ناميلكةكة؛ تةنها وةرطيَرِدراوة كوردييةكةميان نووسيوة،
لةطةأل ذمارةى فةتوا و بةرط و الثةرِة و ناوى سةرضاوةكة.

بةو هيوايةى شويَنى رِةزامةندى ثةروةردطار بيَت ،ثاشان
سوودمةندى موسولــَمانان و بيَبةشنةبوون لة دووعا خيَرةكانيان.
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َل وَسَلِّْم وَبَارْك عَلىنَبِيْنَامُحَمََّ ٍد وَعَلىآلِهِ وَصَحْبِِه وَسَلِّمْ
اَّللهُ َّمَ ص َّ
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لة كاتى ثؤشينى ئيحرامدا
( اإلحرام )
س  / 1ئايا دروستة ئةوةى كة لة ئيحرامداية خؤى بشوات ،ياخود
سةر لةناو ئاودا نوقم بكات؟ (.)1
ج  /دروستة ئيحرام ثؤش خؤى بشوات ،طةر خؤشؤردنى
َان َي ْغت َِس ُل َو ُه َو
واجبيشى لةسةر نةبيَت ،لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر « :ك َ
ُم ِرم»( ،)2واتة :خؤى دةشؤرد كاتيَك ئيحرامى لةبةردا بوو.
ُْ
س  / 2حوكمى كردنى حةرام و رِيَطرييةكانى ئيحرام بة لةبريضوون
و نةزانني ضيية؟ (.)3
ج  /ئةو كارانةى كة حةرام كراوة لةكاتى ثؤشينى ئيحرامدا دةبنة
ضةند بةشيَكةوة:
هةنديَكى فيديةى نيية ،وةكوو ذن مارةكردن و داواكردنى ،وة
هةنديَكى فيديةى سةرتاشينى هةية ،بة هؤكارى زيان و ئازاريَكةوة ،وة
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)129/22( 607
ِ
ِ
ِ
غَس ِل اْلحُ ححر ِم َبدَ َن ُه َو َر حأ َس ُه.
اْل ِّجَ ،ب ُ
( )2رواه البخاري ( ،)1840ومسلم ( ،)1205كت ُ
اب َج َواز ح
َاب ح َ
(" )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)111/22( 592
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هةنديَكى فيديةى حوشرت سةربرِينيَكة ،وة هةنديَك فيدية لة بريتيية،
هةريةك لة بوونى ئةم فيديانة خاوةنةكةى لةم سآ دؤخة بةدةر نيية:
يةكةم :ئةجنامى بدات بة زانني و ويستى خؤى بةبآ هيض ثاساويَك،
ئةوا تاوانبارة و دةبيَت جؤريَك لة جؤرةكانى يةكيَك لةو فيديانة
بدات.
دووةم :ئةجنامى بدات بة زانني و ويستى خؤى ،بةآلم فيديةى
لةسةرة ،وةكوو سةرتاشني و هةر شتيَكى تر لةبةر ئازار و . ...
سيَيةم :ئةو حةرامانةى ئيحرام ئةجنام بدات بة لةبريضوون و
نةزانني ،يا زؤرليَكراو ،ئةوا خاوةنةكةى تاوان و فيديةى لةسةر نيية.
س  / 3كردنى رِيَطرييةكان (حةرامةكانى ئيحرام) ثاش لةبةركردنى
ئيحرام؟ (.)1
ج  /طةر هةر قةدةغةكراو و رِيَطرييةكى ئيحرام بكريَت ثاش
لةبةركردنى ثؤشاكى ئيحرام بةآلم هيَشتا نييةتى نةهيَناوة؛ ئةوا هيضى
لةسةر نيية ،رِةضاوكردنى شةرعى ليَرةدا نييةتة ،نةك لةبةركردنى
ثؤشاكـى ئيحرام (بة لةبةركردنى ثؤشاكى ئيحرام ناضيَتة ناو مةراسيمى
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)117/22( 595
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عومرة و حةجةوة تا نييةت نةهيَنيَت).
س  / 4جل و بةرطى ئافرةت لة ئيحرامدا؟ (.)1
ج  /دةتوانيَت هةر جليَك كة بيةويَت لةبةرى بكات ،بة مةرجيَك
جل و بةرطيَكى رِازاوة نةبيَت ،ئيرت طةر رِةش بيَت يان سةوز ،يان هةر
رِةنطيَكى تر ،خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت[ :ﭹ ﭺﭻ
ﭼ ﭽ] { ،}33 : 2واتة :ئافرةتان نةضنة دةرةوة بة
خؤرِازاندنةوة و لةخؤدانى بؤنى خؤش ،وةكوو سةردةمى نةفامى ثيَش

ئيسالم(.)2

س  / 5ثؤشاكى ئيحرامى سثى بؤ ئافرةتان(.)3
ج  /جل و بةرطى سثى بة جل و بةرطى رِازاندنةوة دادةنريَت،
لةبةرئةوة نابيَت ئيحراميان سثى بيَت.
س  / 6ئايا واجبة ئافرةت دةم و ضاوى داثؤشآ لة مةناسيكى حةج
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)182/22( 683
(" )2تفسري السعدي" ص.663
(" )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)181/22( 681
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و عومرةدا؟ (.)1
ج  /ئةطةر ثياوانى لة ضواردةور نةبوو ئةوا دةم و ضاوى دةرخبات
باشرت و سوننةتة ،بةآلم ئةطةر ثياوانى نامةحرةم لة ضواردةورى بوون؛
َيَت:
ئةوا واجبة دةم و ضاوى داثؤشيَت ،وةكوو (عائشة)  دةل
ون بِنَا َون َْح ُن م َع رس ِ
ول اَّللهِ َص هَّل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم
ان َي ُم ُّر َ
الر ْك َب ُ
«ك َ
َ َ ُ
َان ُّ
اَبا ِم ْن َر ْأ ِس َها َع ََّل
ُم ِر َماتَ ،فإ ِ َذا َحا َذ ْوا بِنَا َسدَ َل ْ
ُْ
ت إ ِ ْحدَ انَا ِج ْل َب َ َ

َو ْج ِه َها َفإ ِ َذا َج َاوزُ ونَا ك ََش ْفنَا ُه»( .)2ئةطةر ثياوان بةالماندا تيَثةرِ بووناية
دةم و ضاومان دادةثؤشى (واتة بةبآ بةكارهيَنانى نيقاب) ،طةر ئةو
ثارضة قوماشة بةر دةم و ضاو بكةويَت يان نا.
بةآلم نيقاب كة دةم و لووت دادةثؤشيَت و بةس ضاو بةدةرةوةية؛
ئةمة بؤ كاتى ئيحرام حةرامة بةكارهيَنانى ،لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر 
دةفةرمويَت« :الَ َت َت َن هق ِ
ب ا ُمل ْح ِر َم ُةَ ،والَ َت ْل َب ِ
س ال ُق هفازَ ْي ِن»( .)3نابيَت
ئافرةت لة كاتى ئيحرامدا نيقاب بكات ،وة ئةمة ماناى ئةوة نيية (أن
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)183/22( 702 - 686
( )2رواه أبو داود ( ،)1833وأمحد يف "اْلسند" ( ،)24021والبيهقي يف "السنن الكربى" (،)9051
وحسنه األلباين يف الشواهد يف كتاب "جلباب اْلرأة اْلسلمة" ص.107
( )3رواه البخاري ( ،)1838وأبو داود ( ،)1825والرتمذي ( ،)833والنسائي (.)3639
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تنهي عن سرت الوجه) رِيَطرى لة داثؤشينى دةم و ضاوى كردبيَت،
لةبةرئةوةى (االنتقاب لباس الوجه) نيقاب كردن ثؤشاكى دةم و
ضاوة.
َثيَض؟(.)1
س  / 7ئايا دروستة بةكارهيَنانى (كمامة) دةم و لووت هةل
َثيَض دروستة بؤ كاتى ثيَويست لة
ج  /كةمامةى دةم و لووت هةل
كاتى ئيحرامدا.
س  / 8ئايا دروستة طؤرِينى بةرطى ئيحرام؟ (.)2
ج  /ئةوةى ئيحرامى لةبةرة دةتوانيَت ئيحرامةكةى بطؤرِيَت بة
يةكيَكى تر كة دروستة لةبةرى بكات ،لةمةدا جياوازى نيية لةنيَوان
َك طومانى بؤ دةبات ئةطةر يةكيَك بة
ثياو و ذندا ،بةآلم ئ ةوةى خةل
ئيحراميَكةوة نييةتى هيَنا؛ دةبيَت بةو بةرطةوة مبيَنيَتةوة تا مةراسيمى
عيبادةتةكةى تةواو دةبيَت؛ ئةم جؤرة تيَطةيشتنة هيض بنةمايةكى لة
سوننةتدا نيية ،وة تةنانةت لة وتةى هاوةآلن و زانايانيشدا نيية.

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)130/22( 609
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)141/22( 625
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س  / 9لة ميقاتى (السيل الكبري) ةوة هامت بؤ مةككة بؤ عومرة،
بةآلم ئيحرامم نةثؤشى ،ثاشان لة مةككةوة طةرِامةوة ميقات و

ئيحرامم ثؤشى و عومرةكةم كرد ،ئايا فيديةم لةسةرة؟ (.)1

ج  /فيديةت لةسةر نيية ،لةبةرئةوةى لةدواى ميقاتةوة ئيحرامت
َكوو طةرِاويتةتةوة ميقات ،طةر لة مةككة ئيحرامت
نةثؤشيوة ،بةل
ثؤشيبيَت ،يان ثاش ميقات ،طةر دةرةوةى مةككةش بيَت ئةوا دةبيَت
حةيوانيَك سةربربِيت لة مةككة و بيبةخشيتةوة بةسةر هةذاراندا.
س  / 10وشةى (املخيط) دووراو؟ (.)2
ج  /لة قةدةغةكراوةكانى ئيحرام كة تايبةتة بة ثياوانةوة
لةبةركردنى« :الَ َت ْلبسوا ال ُقمص ،والَ العَمئِم ،والَ الَّس ِاويال ِ
َتَ ،والَ
ََ َ َ
ُ َ َ
َُ
هَ
الَبانِس ،والَ ِ
اف»(.)3
اخل َف َ
ََ َ َ
كراس و جلى كآلودار و شةرواأل و كآلو و جامانة و خووفة.
ئةم ثيَنجة زانايان بة وشةى (املخيط) دووراو نازناويان داوة.
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)363/21( 429
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)113/22( 593
( )3رواه البخاري ( ،)5803ومسلم (.)1177
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َكى وا تيَطةيشتوون كة هةرشتيَك دووراوى
هةنديَك لة خةل
ثيَوةبيَت دةيطريَتةوة ،لةطةأل ئةوةشدا وانيية ،مةبةستى زانايان ئةوةية
كة بةشيَوةى الشةى ئادةميزاد ئيحرامةكة بدووريَت ،واتة وةكوو جل
و بةرطى لةبةركردن ،لةبةرئةوة طةر ئيحراميَكى ثينةكراو و ليَكدراو
بةيةكةوة لةبةربكات هيض سةرثيَضييةكى تيَدا نيية.

وشةى (املخيط) دووراو:
ج  /وشةى (املخيط) دووراو لةسةر زمانى ثيَغةمبةر  و ضوار
خةليفة و هاوةآلن  نةهاتووة ،يةكةم كةسيَك كة ئةم وشةيةى
بةكارهيَنا (إبراهيم النخعي)  vبوو ،كة يةكيَكة لة زانايانى (تابعني)،
َكدا دروست
َؤزى لةنيَوان خةل
سةيركة ئةم وشةية ضةند ئال

كردووة(.)1

وشةى (املخيط) دووراو:
ج  /بةآلم ثيَغةمبةرى خوا  بة طةلةكةى نةوتووة (ال تلبسوا
َكوو ثرسيارى ليَكراوة
املخيط) لةبةركراوى دووراو لةبةر مةكةن ،بةل

كـةسى ئـيحـرام ثـؤش ضى لةبةركـات؟ فـةرمـوويـةتى« :الَ َتـ ْلـ َب ُسوا
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)135/22( 615
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ِ ِ
ِ
الَبان ِ َسَ ،والَ
ال ُق ُم َصَ ،والَ ال َع ََمئ َمَ ،والَ ه َ
الَّساويالَتَ ،والَ َ َ

ِ
اف».
اخل َف َ

نابيَت كراس و شةرواأل و لةثيَكراوةكان و عةمامة و جامانة و
خووف لةبةركات ،باسى وشةى (املخيط) دووراوى نةكردووة بة هيض
شيَوةيةك ،ثيَويستة لة دةقةكان تيَبطةين لةسةر مةبةستى

خاوةنةكةى(.)1

س  / 11كةسيَك (معوق أو مشلول) الشةى شةلةىل هةية و
ناتةواوة و ناتوانيَت ئيحرام لةبةربكات؟ (.)2
َآ دةتوانيَت ئيحرام نةثؤشيَت و عومرةكةى بكات و لة
ج  /بةل
فيديةيدا حةيوانيَك سةربربِيَت ،ياخود خواردنى شةش هةذار بدات،
ياخود سآ رِؤذ بةرِؤذوو بيَت.
بةم شيَوةية زانايان برِياريان لةسةر داوة (قياس) لةسةر سةرتاشني
[ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ] {.}196 : 2
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)140/22( 623
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)138/22( 621
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س  / 12ئايا دروستة ثشتيَنى (طبـي) لة تةوافدا ،كة هةنديَك بةبآ
ئةوة ناتوانن برِؤن ،لةطةأل ئةوةشدا دووراوى ثيَوةية؟ (.)1
َآ دروستة طةر دووراويشى ثيَوة بيَت ،دووراو مةبةست
ج  /بةل
َكوو بةرطى دووراوى لةبةركردبيَت.
ثيَى دوورينةوة نيية ،بةل
س  / 13طةر كةسيَك بة جل و بةرطى خؤيةوة هاتة ناو مةككةوة
بة نييةتى حةج كردن ،ثاشان لةناو مةككةدا ئيحرام بثؤشيَت

لةبةرئةوةى دةسةآلت ثيَى نةزانيَت؟ (.)2

ج  /حةجةكةى دروستة ،بةآلم كارةكةى حةرامة لة دوو رِووةوة:
يةكةم :سنوورى خواى بةزاندووة ،بة لةبةرنةكردنى ئيحرام لة
ميقاتةوة.
دووةم :فةرمانشكاندنى دةسةآلتداران ،كة فةرمامنان ثيَدراوة بة
َييان ،لة تاواندا نةبيَت.
طويَرِايةل
ئةوا ثيَويستة تةوبة و داواى ليَخؤشبوون لة خوا بكات و
حةيوانيَك سةربربِيَت لة مةككةدا و بيبةخشيَتةوة بةسةر هةذاراندا،
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)140/22( 623
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)140/22( 624

18

 100ثرسيار و وةالَم لةسةر هةلــَةكانى عومرةكاران

لةبةر نةكردنى واجبيَك لة واجبةكانى حةج و عومرة ،كة ثؤشينى
ئيحرامة.
س  / 14دروستة كةسيَك لة ئيحرامداية خؤى بشوات و
ئيحرامةكةى بطؤرِيَت بة ئيحراميَكى تر؟ (.)1
َآ دروستة خؤى بشوات بؤ ثاك و خاويَنى ،لةبةرئةوةى
ج  /بةل
ُم ِرم»( .)2خؤى شؤردووة
َان َي ْغت َِس ُل َو ُه َو ُ ْ
ثيَغةمبةرى خوا « :ك َ
ثاش ئةوةى ئيحرامى لةبةركردووة ،وة دروستة ئيحرامةكةى بطؤرِيَت
بة ئيحراميَكى تر.
س  / 15حوكمى نةعليَك ضيية دوورينى ثيَوةبيَت؟ (.)3
ج  /زانايان مةبةستيان بة دووراو (املخيط) دوورين ثيَوةبوون نيية،
ئةوةى دوورينةوةى ثيَوةبيَت دروستة ،وةكوو نةعل و  ...بةآلم
خووف دروست نيية.

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)144/22( 630
ِ
ِ
ِ
غَس ِل اْلحُ ححر ِم َبدَ َن ُه َو َر حأ َس ُه.
اْل ِّجَ ،ب ُ
( )2رواه البخاري ( ،)1840ومسلم ( ،)1205كت ُ
اب َج َواز ح
َاب ح َ
(" )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)145/22( 633

 100ثرسيار و وةالَم لةسةر هةلــَةكانى عومرةكاران

19

س  / 16طةر بة تةيارة هات ئيحرام ضؤن ببةستيَت؟ (.)1
َةوة خؤى بشوات ،ثاشان ئيحرام بثؤشيَت ثيَش
ج  /ثيَويستة لة مال
ئةوةى بطاتة ميقات ،لةطةأل طةيشتة ئاستى ميقات (تلبية) و نييةت
بيَنيَت ،دوانةكةويَت ،لةبةرئةوةى تةيارة خيَراية ،لة دةقةيةكدا
ماوةيةكـى زؤر دةبرِيَت  ...طـةر بة دوو دةقـيقة يان سآ دةقيقة ثيَش
ئاطاداركردنةوة بةسةر طةيشتنى ميقات (نييةت و تلبية) بيَنيَت باشة.
س  / 17طةر ئيحرامى لةبريضوو لة ميقاتةوة تا تةيارةكة تيَثةرِ بوو،
ثاشان بة سةيارة طةرِايةوة بؤ ميقات و ئيحرامى بةست ،ئايا

دروستة؟(.)2

َآ دروستة ،ياساكة واية كة دةبيَت لةو شويَنةى بة ميقاتدا
ج  /بةل
تيَدةثةرِيَت ئيحرام ببةستيَت ،طةر نةيبةست و نييةتى حةج يان
عومرةى هةبو و ،طةر نةطةرِايةوة بؤ ميقات و لةو شويَنةوة بةستى كة
لة ميقات دةرضووة؛ ئةوة دةبيَت فيدية بدات ،وة طةر طةرِايةوة بؤ
ميقات و ئيحرامى لةويَوة بةست؛ ئةوا هيضى لةسةر نيية.
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)290/21( 344
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)301/21( 356
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س  / 18ئيحرام بةسنت و تةلبيية لة فرِؤكةخانةوة ثيَش
دةرضوون؟(.)1
َيَن بة
ج  /ئةوانةى كة بة فرِؤكة ديَن و لة فرِؤكةكةدا ثيَيان نال
كاتى طةيشتنى ميقات ،هيضيان لةسةر نيية ،طةر ئيحرام و نييةت و
تةلبيية لة فرِؤكةخانةكةدا بكةن ثيَش هةستانى تةيارةكة.
س  / 19ئايا نويَذى تايبةت هةية بؤ ئيحرام بةسنت؟ (.)2
ج  /بؤ ثؤشينى ئيحرام نويَذى تايبةت نيية ،طةر نزيكى كاتى نويَذى
فةرز بوو ئةوا باش واية ثاش نويَذى فةرزةكة ئيحرام بثؤشيَت ،وة طةر
خؤى شؤرد و كاتى نويَذى ضيَشتةنطاو بوو نويَذى كرد ،يا سوننةتى
دةستنويَذى كرد و ثاشان ئيحرامى ثؤشى ،ئةوة باشة ،بةآلم ئةوةى كة
نويَذى تايبةت هةبيَت بؤ ثؤشينى ئيحرام لة ثيَغةمبةرى خواوة 
نةهاتووة.

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)387/21( 460
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)16/22( 479
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س  / 20كةسيَك ثاش ثؤشينى ئيحرام بريى ضووة جلى ذيَرةوةى
الببات؟ (.)1
ج  /هيضى لةسةر نيية ،واتة يةكسةر اليببات ،لةبةرئةوةى
لةبريضوون ثاساوى شةرعيية ،خواى طةورة  دةفةرمويَت[ :ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ] {.}286 : 2
س  / 21حـوكـمى خؤشؤردن بة سابـوونى بؤندار لةكـاتى ئيحرام
ثؤشيندا؟ (.)2
ج  /هيضى لةسةر نيية ،لةبةرئةوةى بؤنةكةى بة بؤن دانانريَت و
َكوو بؤ ثاككةرةوةية.
بةكارناهيَنريَت وةكوو بؤن ،بةل
س  / 22ئايا دروستة ثياو لة كاتى ئيحرامدا دةسكيَش لةدةست
بكات؟ (.)3
ج  /دروسـت نيية ثيـاو دةسكـيَش لةدةست بكـات ،لةبةرئـةوةى
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)145/22( 634
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)160/22( 657
(" )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)200/22( 710
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ثيَغةمبةر  رِيَطرى كردووة ثياو خووف لةثآ بكات كة داثؤشينى
قاضة ،وة دةسكيَشيش داثؤشينى دةستة.
بؤية ئافرةت تايبةت كراوة بة لةدةستنةكردنى دةسكيَش لة
سةردةمى ثيَغةمبةردا  ،عادةت وابووة ئافرةت لةدةستى كردووة،
ثياو لةدةستى نةكردووة.
بؤنى خؤش (عطر) بةكارهيَنانى لة ئيحرامدا
س  / 23لةثاش لةبةركردنى ئيحرام بة لةبريضوون ،ئافرةتيَك بؤنى
خؤشى لةخؤى داوة و ضاوى رِشتووة ؟ (.)1
ج  /هيضى لةسةر نيية ،لةبةرئةوةى لةبريى ضووة ،بةآلم دةبيَت كة
ثيَى زانى يةكسةر بؤنة خؤشةكةى ليَبكاتةوة بة شؤردن ،بةآلم ضاو
رِشنت يةكيَك نيية لة حةرامكراوةكانى ئيحرام.
س  / 24حوكمى بةكارهيَنانى دةسرِى تةرِى بؤندار (معطر) و
مةعجوونى دةم و دان و سابوونى بؤخنؤش لة ئيحرامدا؟ (.)2
ج  /دةسـرِى تـةرِى بـؤنـدار كـة بؤنةكـةى بة دةستةوة دةلكـيَت
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)152/22( 642
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)155/22( 646 ،645
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دروست نيية ،بةآلم ئةطةر دةسرِى وشكى بؤندار بوو ،وةكوو بؤنى
سيَو و نةعنا بؤنى ليَدةهات؛ ئةوة دروستة.
وة مةعجوونى دةم و دان و سابوونى بؤخنؤش دروستة،
َكوو بؤنيَكى ثاككةرةوةى ثاكة ،نةك (عةتر و
لةبةرئةوةى بؤن نيية ،بةل
بؤنةكان بيَت).
س  / 25حاجييةك دةست دةدات لة (حجر األسود ،ركن اليماني)
و لةو كاتةدا بؤندار كراون؟ (.)1
ج  /طةر بؤنةكة بلكيَت بة دةستةوة حةرامة و دروست نيية،
دةبيَت زوو بة زوو ليَى بكاتةوة و بيشوات.
س  / 26حوكمى ئاويَك طو آلو و نةعناعى تيَكرابيَت و خبوريَتةوة
لة ئيحرامدا؟ (.)2
ج  /ئاوى طوآلو دروست نيية ،بةآلم نةعناع دروستة ،لةبةرئةوةى
بؤنةكةى وةكوو بؤنى سيَو و ميوة واية (بؤنى سرووشتيية).

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)155/22( 647
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)155/22( 648
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س  / 27دروستة بؤنى خؤش بدريَت لة بةرطى ئيحرام ثيَش
لةبةركردن و ضوونة ناو مةراسيمى حةج و عومرةوة؟ (.)1
ج  /بؤنى خؤش نادريَت لة ئيحرام ،لةبةرئةوةى ثيَغةمبةرى خوا
 دةفةرمويَتَ « :ال َي ْل َب ُس ا ُْمل ْح ِر ُم َث ْو ًبا َم هس ُه َو ْرس َو َال زَ ْع َف َران»(.)2
ئيحرامثؤش نابيَت بةرطيَكى بؤنداركراو بة وةرس و زةعفةران
لةبةربكات ،بةآلم الشةى خؤى ثيَش (تلبية) و نيةتى ئيحرام دروستة،
بة مةرجيَك ئيحرامةكة بؤندار نةكات و ثيَوةى نةلكيَت.
س  / 28كةسيَك بة ئيحرامةوة بؤنى عةتر بكات بة نيةتى كرِين؟(.)3
ج  /نةزانني و لةبريضوون هيضى لةسةر نيية ،وة هةنديَك لة زانايان
َيَن طةر بؤنى كرد بة نيةتى تاقيكردنةوةى جؤرى بؤنةكة هيضى
دةل
لةسةر نيية ،لةبةرئةوةى مةبةستى لةخؤدان و ضيَذبردنى بؤنةكة نيية.
س  / 29هةنديَك لة سةرتاشةكـان ثيَش سةرتاشني جؤريَك لة عةتر
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)157/22( 651
ِ
ِ
( )2رواه البخاري ( )1838باب ما ينحهى ِمن ال ِّط ِ ِ
اْلج،
يب ل حل ُم حح ِر ِم َواْلُ حح ِر َمة ،ومسلم ( )1177كت ُ
َ
َ ُ َ ُ َ
َاب ح َ
يب عَ َليهِ.
ِ
ٍ
باب ما يب ِ
ِ
اح َو َب َيان ََتحريمِ ال ِّط ِ ح
اح ل حل ُم حح ِر ِم بِ َح ٍّج أَ حو عُ حم َرةَ ،و َما ََل ُي َب ُ
َ ُ َ َُ ُ
(" )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)158/22( 653
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و سابوونى بؤخنؤش دةدةن لة سةر؟ (.)1
ج  /ئةطةر عةتر بوو نابيَت ،دةبيَت رِيَطرى ليَبكةيت ،بةآلم بةس
بؤنيَكى ناسك و سادة بوو وةكوو نةعناع  ...ئةوة هيضى لةسةر نيية
(وة هةروةها شامثؤش).
س  / 30خواردنةوةى قاوةيةك بؤنى زةعفةرانى تيَدابيَت؟ (.)2
ج  /طةر بؤنةكةى مايةوة دروست نيية ،بةآلم طةر بة هؤكارى
كوآلندنةوة بؤنةكةى رِؤيشتبوو ئةوة دروستة.
نينؤك كردن لة ئيحرامدا
( تقليم األظافر )

س  / 31نينؤكم كردووة و نةمزانيوة كة حةرامة (.)3
ج  /هيضت لةسةر نيية ،لةبةرئةوةى كردووتة و واتزانيوة هيضت
لةسةر نيية ،ئةوةى هةر كاريَكى قةدةغةكراوى ئيحرام بكات بة
نةزانني و لةبريضوون و بةبآ بذاردةى خؤى؛ هيضى لةسةر نيية،
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)158/22( 656 ،654
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)158/22( 658
(" )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)122/22( 600
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جياوازى نيية لةنيَوان موو ليَكردنةوة و نينؤك كردن و بؤنى خؤش
لةخؤدان و لةبةركردنى جل و بةرط و بيَجطة لةوانة ،هةموويان لة
يةك ئاستدان ،لةبةرئةوةى خواى طةورةش  دةفةرمويَت[ :ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ] {.}286 : 2
َة دةيكةين.
واتة :خواية ليَمان نةطريت ئةوةى بة لةبريضوون و هةل
ئةم دةقة بة شيَوةيةكى طشتى ئاماذةى ثيَدةدات ،وة خواى طةورة
 دةفةرمويَت[ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ] {.}5 : 2
َة دةيكةن.
واتة :تاوانبار نابن ئةوةى كة بة هةل
بةآلم ئةوانةى بة بيَباكى و دةست ئةنقةست دةيكةن ،خواى
طةورةش ليَبوردة و بةبةزةيية( .ئةمة طشتطرية بؤ هةموو رِيَطرى و
حةرامةكانى نويَذ و رِؤذوو  ...ئةوةى بيكات بة نةزانني و لةبريضوون؛
تاوان و كةفارةتى لةسةر نيية).
س  / 32حوكمى نينؤك كردن ضيية لةكاتى ئيحرامدا؟ (.)1
ج  /نـينـؤك كـردن نـابـيَت ،لةبةرئـةوةى بـةشيَكـة لة جـوانى و
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)123/22( 601
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رِازاندنةوة ،لة حةجيشدا دةبيَت كةسةكة ئةوةى ثيَوة ديار نةبيَت و
َكنى.
(أشعث وأغرب) بيَت ،واتة تؤزاوى و ضل
زؤرى زانايان بة يةكيَك لة حةرامكراوةكانى ئيحرام ناويان بردووة
َيَن ئةوةى سآ نينؤك زياتر بكات دةبيَت فيدية بدات.
و حةرامة و دةل
بةهةرحاأل نابيَت خؤت تووشى ئةم كارانة بكةيت كة لةناو
زاناياندا شويَنى رِاوبؤضوونى جياوازة.
سةر داثؤشني و قاض داثؤشني لة ئيحرامدا
س  / 33ئـايـا دروستة سةرت داثـؤشيت كـاتيَك كة لة
ئيحرامدايت؟(.)1
ج  /طةر ئافرةت بيَت ئةوة دروستة ،بةآلم بؤ ثياوان دروست نيية،
نة لةكاتى خةودا ،وة نة لةكاتى بةخةبةربووندا ،وة طةر خةوتبوو
ثاشان خةبةرى بووةوة بينى سةرى داثؤشيوة؛ دةبيَت اليبدات ،وة
هيضى لةسةر نيية ،لةبةرئةوةى خةوتوو هيض حوكميَكى لةسةر نيية،
ثيَغةمبةر  دةفةرمـويَت« :رفِـع ا ْلـ َقـ َلم عن َث َـال ٍ
ثَ :ع ِن الـنهائِ ِم َحتهى
ُ َ ْ
ُ َ
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)128/22( 604
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س  / 34ئايا دروستة ئةوةى كة ئيحرامى لةبةرداية سةرى داثؤشيَت
لةبةر سةرما؟ (.)2
ج  /نابيَت سةر دابثؤشريَت ،بةآلم طةر ترسى زيانى هةبوو بؤ
سةرى وةكوو ئازار و برين  ،...ئةوا لةكاتى سةرداثؤشيندا دةبيَت
سآ رِؤذ بةرِؤذوو بيَت ،ياخود خواردنى شةش هةذار بدات ،ياخود
حةيوانيَك سةر بربِيَت ،خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت [ :ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ] {.}196 : 2
س  / 35حوكمى قاض داثؤشني لةكاتى خةودا؟ (.)3
ج  /هيض رِيَطرييةكى لةسةر نيية بؤ ثياوان ،بيَجطة لة سةر داثؤشني
نةبيَت.
( )1رواه أبو داود ( ،)4398والرتمذي ( ،)1423والنسائي يف "الكربى" ( ،)5596وابن ماجه
( ،)2041وابن خزيمة يف "صحيحه" ( ،)1003وابن حبان يف "صحيحه" ( ،)142وأمحد يف
"اْلسند" ( ،)24694والدارمي يف "سننه" ( ،)2342وصححه األلباين يف "اْلشكاة" (.)3287
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)128/22( 605
(" )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)129/22( 606
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س  / 36ئايا بةتانييةك يان كارتؤنيَك يان وةرةقةيةك خباتة سةر
سةرى؛ وةكوو سةر داثؤشني واية؟ (.)1
َآ دةيطريَتةوة ،بةآلم طةر ويستى سيَبةر بؤ سةرى بكات؛ با
ج  /بةل
بةرزى بكاتةوة لةسةر سةرى و ثيَوةى نةلكيَت (وةكوو ضةتر).
س  / 37حوكمى دةرخستنى دةست و قاض لة نويَذدا بؤ
ئافرةتان؟(.)2
َيَن دةبيَت
ج  /هةنديَك لة زانايان بة عةورةتى دادةنيَن و دةل
داثؤشريَت.
َيَن عةورةت نيية ،دةركةوتنيان نويَذ بةتاأل ناكاتةوة.
وة هةنديَ ك دةل
باشرت واية خؤى بثاريَزيَت ،دةرنةكةويَت لة نويَذدا.
لةثيَكردنى طؤرةوى
س  / 38ئايا دروستة ئافرةت يان ثياو طؤرةوى لة ثآ بكات؟ (.)3
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)110/22( 590
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)296/12( 207
(" )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)200 ،197/22( 710 ،706
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ج  /بؤ ئافرةت رِيَطةثيَدراوة طؤرةوى لة ثآ بكات ،بةآلم بؤ ثياوان
حةرامة خووف و طؤرةوى  ...وة هةروةها دةسكيَشيش لة دةست
بكات.
مستيلة و ئالَتوون لةبةركردن لة ئيحرامدا
َتوون و مستيلة لة ئيحرامدا و
س  / 39حوكمى لةبةركردنى ئال
ئةطةرى دةركةوتنى؟ (.)1
َتوون و مستيلة و بازنة
ج  /دروستة ئافرة تان كاتى ئيحرام ضةندة ئال
بةكاربيَنن بةبآ زيادةرِةوى ،بة مةرجى داثؤشينى لةكاتى ئامادةبوونى
ثياوانى نامةحرةمدا.
تةوافى كةعبة و (حجر األسود والركن اليماني)
َكى بة هؤكارى بازنة دروستكردن بة
س  / 40هةنديَك لة خةل
ضواردةورى ئـافرةتـاندا لةكـاتى تةوافدا ،ثشت و رِوويـان دةكةويَتة

رِووى كةعبةوة؟ (.)2

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)201/22( 713
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)287/22( 798 ،797
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ج  /تةواف دةبيَت الى ضةثت لة كةعبة بيَت ،بة ثيَضةوانةوة
تةوافةكة دروست نيية ،مةرجى تةواف ئةوةية كة كةعبة بكةويَتة الى
ضةثتةوة.
س  / 41طةر كةسيَك ضةند تةوافيَكى كرد و هيالك بوو لةبةر
َغى ،رِؤ يشت سةعاتيَك يان دوو سةعات ئيسراحةتى كرد و
قةرةبال
ثاشان هاتةوة تةوافةكانى ترى كرد ،ئايا سةرلةنوآ بيكاتةوة يان

تةواوى بكات؟ (.)1

ج  /ئةطةر نيَوانيان دوورودريَذ و زؤر بوو ،وةكوو سةعاتيَك تا
دوو سةعات؛ ئةوة واجبة سةرلةنوآ لة تةوافى يةكةمةوة
دةستثيَبكاتةوة ،وة طةر كةم بوو وةكوو نويَذى جةماعةت يان نويَذى
جةنازة؛ ئةوا لةو شويَنةوة دةستثيَدةكاتةوة كة وةستاوة تيايدا،
لةبةرئةوةى مةرجى تةواف و سةعى سةفا و مةروة بةدواداكردنى
تةوافةكانة بةبآ ثضرِان ،كة ثيَى دةوتريَت (املواالة).

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)292/22( 804 ،803
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س  / 42ئايا بةالى (حجر األسود)دا تيَثةرِم و (اهلل أكرب) نةكةم،
تةوافةكة بكةمةوة؟ (.)1
ج ( /اهلل أكرب) كردن لة ئاستى (حجر األسود) لةكاتى تةوافدا
سوننةتة و واجب نيية ،طةر بة ئةنقةستيش نةيكةيت تةوافةكةت تةواوة
و دروستة.
س  / 43شان رِووتكردن لة تةوافدا بؤ سيَيةم تةوافى سةرةتاية
ياخود هةمووى؟ (.)2
ج  /شان رِووتكردن بؤ هةر حةوت تةوافةكةية ،وة بؤ سيَيةمى
سةرةتا هةروةلةية ،دةبيَت هةر حةوت تةوافةكة شانت رِووت بيَت،
شان رِووتكردن لةثيَش تةواف و دواى تةوافدا نيية.
شان رِووتكردن (االضبطاع) لة يةكةم تةوافى هاتنة ناو مةككةوة
دةكريَت ،طةر تةوافى عومرة بوو يان تةوافى (قدوم) حةجى (قران،
افراد) بوو ،بةآلم لة تةوافةكانى تردا ناكريَت.

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)301/22( 815
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)311 ،309 ،303/22( 827 ،822 ،817
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س  / 44حوكمى تةوافى رِؤذانة ضيية؟ (.)1
ج  /طومان نيية كة تةوافى رِؤذانة عيبادةتة ،خواى ثةروةردطار
دةفةرمويَت[ :ﮀﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ] {.}26 : g
وة زؤركردنى سوننةتة ،بةآلم ئايا تةواف باشة يان نويَذكردن؟
َيَن تةواف باشرتة ،بةتايبةت بؤ كةسانى
هةنديَك لة زانايان دةل
َيَن نويَذ باشرتة ،بةآلم رِاى دروست
دةرةوةى مةككة ،وة هةنديَك دةل
َى
ئةوةية كامةيان زؤرتر سوودمةندى و ملكةضى و ئاطاليَبوونى دل
تيَداية ئةوةيان لةثيَشرتة.
س  / 45ئايا سوننةتة بة يةك دةست يان بة هةردوو دةست سةالم
لة (حجر األسود) بكةيت ،وة تيَثةرِبوون بة بةردةم نويَذدا؟ (.)2
َدا
ج  /سوننةتة بة يةك دةست سةالم بكةيت ،وة دةستيشى لةطةل
َنادريَت.
ماض ناكريَت و ماضيشى بؤ هةل

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)313/22( 830
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)308/22( 821
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وة نابيَت تيَثةرِ بيت بة بةردةم نويَذخويَندا لة حةرةم ،ئةو
فةرموودانةى كة لةم بارةيةوة هاتووة طشتني و تايبةتى تيَدا نةكراوة،
ْي َيدَ ِي املُ َص يِّل َما َذا َع َل ْي ِه،
ثيَغةمبةر  دةفةرمويَتَ « :ل ْو َي ْع َل ُم املَ ُّار َب ْ َ
ِ
ِ
َان َأ ْن َي ِق َ
ْي َيدَ ْي ِه»(.)1
َلك َ
ْي َخ ْ ًْيا َل ُه م ْن َأ ْن َي ُم هر َب ْ َ
ف َأ ْر َبع َ
واتة :ئةوةى بزانيَت ضةند تاوانبار دةبيَت كة تيَثةرِ دةبيَت بة
بةردةم نويَذخويَنيَكدا؛ ئةوا ضل ساأل بووةستيَت باشرتة تاوةكوو تيَثةرِ
بيَت.
س  / 46ئايا لة كؤتايى تةوافى حةوتةمدا دةبيَت سةالم و (اهلل أكرب)
بكريَت لة ئاستى (حجر األسود)دا؟ (.)2
ج  /لة كؤتايى تةوافى حةوتةمدا سوننةت نيية سةالم و (اهلل أكرب)،
يان دةستليَدانى (حجر األسود)  ،لةبةرئةوةى تةواف كؤتايى ثيَديَت،
دةستليَدان ،يان سةالم و (اهلل أكرب) كردن لة (حجر األسود) بؤ
سةرةتاى كردنى تةوافة ،نةك كؤتاييةكةى.

ني َي ِ
دَي
اب َمنحعِ اْلَ ِّار َب ح َ
اب إِثحمِ اْلَ ِّار َب ح َ
ني َيدَ ِي اْلُ َص ِِّّل ،ومسلم (َ )507ب ُ
( )1رواه البخاري (َ )510ب ُ
اْلحُ َص ِِّّل.
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)331/22( 847
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س  / 47ئةطةر نةتتوانى دةست بيَنيت بة (الركن اليماني)دا ئايا
سةالم و (اهلل أكرب)ى بؤ دةكريَت؟ (.)1
ج  /وتنى (اهلل أكرب) و سةالمكردن بة دةست بؤ (الركن اليماني)
هيض بنةمايةكى نيية ،دةستثياهيَنانى سوننةتة.
س  / 48ئةطةر يةكيَك لةبريى ضوو ضةندة تةوافى كرد ،يا سةعى
كردووة ،ضى بكات؟ (.)2
ج  /ئةطةر نةيزانى شةش يا حةوت تةوافى كردووة ،ئةوا طةر
طومانى لةسةر يةكيَكيان بةهيَز بوو؛ ئةوة كارى ثيَدةكريَت ،وة طةر
طومانى لةسةر هيض ذمارةيةكيان يةكال نةبووةوة ئةوا لةسةر ذمارة
كةمةكة كار دةكةيت ،وةك طومانى وابيَت ثيَنجةمة يان شةشةم
تةوافيةتى يا سةعييةتى ،بةبآ ئةوةى بؤى يةكال بيَتةوة ،ئةوا ثيَنجةمةكة
هةذمار دةكات و دوو تةوافى تر دواى ئةوة دةكات ،وة هةروةها
سةعيكردنى نيَوان سةفا و مةروةش بةهةمان شيَوة.
وة طةر تةوافيَكى لةبري ضووة لة حةوت تةوافةكة يا سةعيكردنةكة
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)332/22( 850
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)348 ،346/22( 865 ،861
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و نيَوانيان زؤر نةكةوت؛ ئةوا تةوافةكةى بؤ زياد دةكاتةوة ،وة طةر
نيَوانيان زؤر كةوت؛ ئةوا سةرلةنوآ تةوافةكة دةكاتةوة ،لةبةرئةوةى
بةدواداكردنى تةوافةكان (مواالة) مةرجيَكى بةهيَزة بؤ عيبادةتةكان،
طةرضى هةنديَك بة مةرجى دانانيَن.
س  / 49لةكاتى نويَذى تةراويح دا تةوافكردن باشة يان
نويَذكردن؟(.)1
َماناندا،
ج  /باشرت نويَذى تةراوحية بة جةماعةت لةطةأل موسول
تاوةكوو عيبادةتيَكى تايبةتى ،دةتوانيَت دواى نويَذى تةراويح تةواف
بكات.
س  / 50دوو رِكاتةكةى دواى تةواف دةبيَت هةر لةثشت (مقام
ابراهيم)ةوة بيَت؟ (.)2
ج  /لةثشت (مقام)ةوة باشرتة ،وة طةر لة هةرشويَنيَكى دوورتر
بيَت و مةجاىل ئاسانرت بيَت باشرتة ،طرنط ئةوةية (مقام) خباتة نيَوان
خؤى و كةعبةوة طةر طوجنا ،وة طةر نا لة هةرشويَنيَكى تر بيَت لة
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)395/22( 917
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)406/22( 928 ،921
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حةرةم دروستة ،لةبةرئةوةى ثاراستنى خودى عيبادةتةكة لةثيَشرتة
تاوةكوو شويَنى عيبادةتةكة.
َةكانى دوو رِكاتةكةى دواى تةواف؟ (.)1
س  / 51هةل
ج/
َكانيَك وا طومان دةبةن كة دةبيَت لةدواى
يةكةم لة هةلــَةكان :خةل
َغى و
(مقام ابراهيم)ةوة بيَت ،نزيك ليَى ،كة دةبنة هؤكارى قةرةبال
َكوو مافى
ئازار بؤ تةوافكاران ،ئةوانة مافيان لةويادا نيية ،بةل
َمانان ،وة
تةوافكارانة ،دةبيَتة هؤكارى شةرِ و فيتنة و ئازارى موسول
دةبيَتة هؤكارى ئةوةى تةوافكاران ثشت و رِوو بكةنة كةعبة ،كة
بؤخؤى تيَكدانى مةرجيَكى تةوافة ،كة دةبيَت الى ضةثيان لة كةعبة
بيَت ،ئةوةى ئةوة بكات مافى رِيَزى نيية ،لةبةرئةوةى ستةمكار و
سنوور بةزيَنة.
َكى نويَذةكة دريَذ دةكةنةوة لة
هةلــَةى دووةم :هةنديَك لة خةل
قورئاخنويَندن و رِكوع و سوجدة ،ئةمانة ثيَضةوانةى سوننةتى ثيَغةمبةرن
 ،لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر  سوورةتى [ﭑ ﭒ ﭓ]
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)412/22( 930 ،925
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و [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] ى تيَدا خويَندووة.
َكى دواى ئةم دوو رِكاتة دةست دةكةن بة
هةلــَةى سيَيةم :خةل
دووعاكردنيَكى دوور و دريَذ ،دووعاش دواى ئةم دوو رِكاتة دروست
َمانانى
نيية ،لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر  نةيكردووة و بة موسول
رِانةطةياندووة  ...ثيَضةوانةى سوننةتة.
َكانيَك
هةلــَةى ضوارةم :يةكيَكى تر لة بيدعةكان ئةوةية كة خةل
دةوةسنت لةالى (مقام ابراهيم) و دةست دةكةن بة دووعاكردنيَكى
دوور و دريَذ.
س  / 52ئايا نويَذى فةرز لة بريتى دوو رِكاتى دواى تةواف
دةكةويَت؟ (.)1
ج  /رِاى جياوازى لةسةرة الى زانايان ،بةآلم باش واية دوو رِكاتى
سةربةخؤى بؤ بكات.

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)409/22( 924
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دةستنويَذ بؤ تةواف
س  / 53ئةطةر دةستنويَذ بشكيَت لةكاتى تةوافدا حوكمى ضيية(.)1
َيَت :ئةطةر دةستنويَذ
ج  /شيخ اإلسالم (ابن تيمية)  Tدةل
بشكيَت؛ بةردةوام دةبيَت لة تةوافكردندا و ثيَويست نيية،
لةبةرئةوةى يةكيَك لة مةرجةكانى تةواف دةستنويَذ نيية.
ئةم قسةيةى (ابن تيمية)  Tرِاست و دروستة ،لةبةرئةوةى
َطة نيية لةسةر بةمةرجبوونى دةستنويَذ بؤ تةوافكردن.
بةل
ئةم رِايةى (ابن تيمية)  Tدروستة و فةتواى ثآ دةدةين،
بةآلم طومان نيية تةوافكردن بة دةستنويَذةوة ضاكرتة و لةثيَشرتة ،وة
بة دةستنويَذةوة هؤكارى رِاى جياوازى هيض لةسةر دروست نةبووة و
دةرضوونة لة رِا جياوازةكانى نيَوان زانايان.
َطةكانى
رِاكةى (ابن تيمية)  Tئةوةى ثياضوونةوةى بةل
َطةكانى و ثةسةندى رِاكةى.
بكات ،بؤى رِووندةبيَتةوة لة بةهيَزى بةل
بةآلم كـة تـةواف تـةواو بوو دةبيَت دةستنويَذ بـطـريَتةوة بؤ دوو
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم ،361/22( 886 ،885 ،882 ،881 ،876
.)365
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رِكاتةكةى دواى تةواف ،لةبةرئةوةى دةستنويَذ مةرجة بؤ نويَذ بة
كؤدةنطى زانايان.
س  / 54ئايا خويَن دةستنويَذ دةشكيَنيَت؟ (.)1
َيَني دةستنويَذ ناشكيَنيَت
ج  /خويَن بةربوونى برين ئيَمة دةل
َطةى رِاست و دروست بؤ
هةرضةندة زؤر بيَت ،لةبةر نةبوونى بةل
شكاندنى ،خويَنيَك لة ثيَش و ثاش نةيةتة دةرةوة دةستنويَذ ناشكيَنيَت.
بينينى كةعبة لةكاتى تةوافدا
س  / 55ئايا مةرجة بينينى كةعبة لةكاتى تةوافدا؟ (.)2
ج  /مةرج نيية.
ضوونة ناو مزطةوتى حةرةمى مةككةوة
َة هةية لة ضوونة ناو حةرةمى مةككةوة لةاليةن
س  / 56هةل
حاجييانةوة؟ (.)3
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)370/22( 891
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)434/22( 962
(" )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)284/22( 793
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َآ.
ج  /بةل
يةكةم :حاجى و عومرةكاران وا طومان دةبةن كة دةبيَت لة
دةرطاى تايبةتييةوة بضنة حةرةمةوة ،هةنديَك وا طومان دةبةن كة
دةبيَت عومرةكار لة دةرطاى (عومرة)وة بضيَتة ذوورةوة ،وة هةنديَك
َيَن دةبيَت لة دةرطاى (باب السالم)ةوة بضيتة ذوور ،لة
دةل
دةرطاكانى ترةوة تاوانبار دةبيَت ،ياخود باش نيية (مةكروهة).
دووةم :داهيَنانى دووعاى تايبةت بؤ ضوونة مزطةوتةوة و كاتى
بينينى (كةعبة) ،بةبآ ئةوةى لة سوننةتدا هاتبيَت.
سيَيةم :وا طومان دةبةن (حتية املسجد)ى حةرةم تةوافكردنة ،واتة
هةركاتيَك ضووة حةرةمةوة دةبيَت تةواف بكات ،لةسةر قسةى
َيَن (حتية املسجد)ى حةرةم تةوافة.
هةنديَك لة زانايان كة دةل
لة رِاستيدا وانيية و حةرةم وةكوو هةموو مزطةوتيَك واية ،طةر
ضوويتة ذوورةوة بؤ دانيشنت يان نويَذكردن يان وانةى زانستة
شةرعييةكان ،بةبآ نيةتى تةواف؛ سوننةت واية دوو رِكات نويَذ
بكةيت ،لةسةر ئةو فةرموودةيةى كة ثيَغةمبةر  دةفةرمويَت« :إ ِ َذا
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َيلِ ْس َحتهى ُي َص يِّل َر ْك َعت ْ ِ
َد َخ َل َأ َحدُ ك ُُم ا َمل ْس ِ
جدَ َ ،ف َ
َْي»( .)1ضوويتة
ال َ ْ
َ
مزطةوت دامةنيشة تاوةكوو دوو رِكات نويَذ دةكةيت.
بةآلم طةر ضوويتة ذوورةوة بؤ ت ةوافكردن ،جا تةوافى عومرة بيَت
ياخود حةج ،ياخود سوننةت ،ئةوا تةوافةكة بةر (حتية املسجد)
دةكةويَت ،طةر دوو رِكات نويَذى (حتية املسجد)يش نةكةيت ،وة
بةتايبةت لةدواى تةوافةكةشةوة دوو رِكات نويَذ هةر دةكةيت،
َيَن (حتية
مةبةستى زانايانيش بةم جؤرةية لة قسةكةياندا كة دةل
املسجد)ى حةرةم تةوافة.
تيَثةرِبوون بة بةردةم نويَذخويَندا لة حةرةم
س  / 57ئايا تاوانبار دةبني طةر بة بةردةم نويَذخويَناندا برِؤين لة
حةرةمدا؟ (.)2
ج  /بةشيَوةيةكى طشتى تاوانبار دةبيت طةر بة بةردةم
نويَذخويَنيَكدا تيَثةرِ بيت ،جياوازى نيية لةنيَوان مةككة و بيَجطة لة
مةككةدا.
اب َما َجا َء ِيف ال َّتطَ ُّوعِ َم حثنَى َم حثنَى ،ومسلم (.)714
( )1رواه البخاري (َ )1171ب ُ
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)330/22( 821 ،625
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ْي َيدَ ِي
لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر  دةفةرمويَتَ « :ل ْو َي ْع َل ُم املَ ُّار َب ْ َ
ِ
ِ
َان َأ ْن َي ِق َ
ْي
املُ َص يِّل َما َذا َع َل ْي ِهَ ،لك َ
ْي َخ ْ ًْيا َل ُه م ْن َأ ْن َي ُم هر َب ْ َ
ف َأ ْر َبع َ
َيدَ ْي ِه»( .)1طشتيية ،وة هيض شويَنيَكى تيَدا تايبةمتةند نةكردووة.
س  / 58مةبةست لة (ما بني يديه) لةبةردةم نويَذخويَندا ضيية؟ (.)2
َة ،واتة
َيَن سنوورى (سرتة) سآ بال
ج  /هةنديَك لة زانايان دةل
َيَن كؤتايى شويَنى
نزيكةى مةتر و نيويَك ،وة هةنديَك دةل
سوجدةكةيةتى ،لةبةرئةوةى لة نويَذدا هةر ئةوةندةى ثيَويستة ،ئةم رِاية
بةهيَز و رِاستة الى من ،واتة ئةطةر نويَذخويَن (سرتة)ى نةبوو لةثيَش
نويَذةكةى (ئةوا تا شويَنى سوجدةكةى "سرتة" ية).

ني َي ِ
دَي
اب َمنحعِ اْلَ ِّار َب ح َ
اب إِثحمِ اْلَ ِّار َب ح َ
ني َيدَ ِي اْلُ َص ِِّّل ،ومسلم (َ )507ب ُ
( )1رواه البخاري (َ )510ب ُ
اْلحُ َص ِِّّل.
َيَت :بةآلم ئةوةى رِوو دةدات لة حةرةمى مةككة
رِوونكردنةوةيةكى شيَخ (ابن باز)  Tدةل
(تيَثةرِبوون بة بةردةم نويَذخويَندا) ئةوة عةفووة الى زانايان ،لةبةرئةوةى لة حةرةم تواناى خؤثاراسنت
َغى ،بةتايبةت لةكاتى حةجدا ،ئةمة بةتايبةت دةطرييَت لة طشتى فةرموودةكةدا،
نيية ،لةبةر قةرةبال
كةواتة لة كاتى زؤر ثيَويستدا نةبيَت هةر بة حةرامى دةميَنيَتةوة" .جمموع فتاوى ابن باز"
(.)152/25
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)321/22( 614
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سةعى نيَوان سةفا و مةروة

َربِين لةكاتى (اهلل أكرب) كردنى سةر
س  / 59حوكمى دةست هةل
سةفا؟ (.)1
َدةبرِن وةكوو دابةستنى نويَذ
ج  /ئةوانةى هةردوو دةستيان هةل
لةسةر سةفا ،هيض بنةمايةكى شةرعى نيية ،وة هةمان شيَوةش دةكةن
َربِينيان
َكوو بؤ سةر سةفا دةبيَت دةستهةل
بةرامبة (حجر األسود) ،بةل
َربِينى دووعاكردن بيَت ،وة لة بةرامبةر (حجر
وةكوو دةستهةل
األسود) و تيَثةرِين ثيايدا دةبيَت بة يةك دةست بيَت ،ئةويش دةستى
رِاست بيَت.
س  / 60كةسيَك سةعى سةفا و مةروة دةكات ثيَش تةواف ،وة لة
مةروةوة دةستثيَدةكات ثيَش سةفا؟ (.)2
ج  /سةعى نيَوان سةفا و مةروةكةى دروست نيية ،دةبيَت دواى
تةواف بيكاتةوة ،لةبةرئةوةى لة شويَنى خؤيدا نيية.
َة ،دةبيَت بيكاتةوة.
دةستثيَكردن لة مةروةوة بؤ سةفا بةتال
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)436/22( 966
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)313/22( 829
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س  / 61نيَواخنستنى نيَوان تةواف و سةعى نيَوان سةفا و مةروة
ضةندة؟ (.)1
ج  /نيَواخنستنى تةواف و سةعى كاتى دياريكراوى نيية( ،مواالة)
بةدواداكردنى (نيَوان نةخسنت) تةواف و سةعى مةرج نيية ،طومامنان
نيية كة باشرتة (واتة نيَواخنستنى تيَنةكةويَت) ،لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر 
لةطةأل تةوافى كردووة ثاش ئةوةش سةعى سةفا و مةروةى كردووة،
كةواتة سوننةتة و واجب نيية.
س  / 62ئةطةر عومرةكار سةعى سةفا و مةروةى ثيَشخست بةسةر
تةوافى كةعبةدا ،ضى لةسةرة؟ (.)2
ج  /طةر سةعى ثيَشخست و ثاشان تةوافى كةعبةى كرد؛ ئةوة
بةس سةعى سةفا و مةروة دةكاتةوة ،لةبةرئةوةى (ترتيب) بةدواى
يةكداكردن واجبة ،لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر  بةدواى يةكدا
كردوويةتى و فةرموويةتى« :لِت َْأ ُخ ُذوا عنيي من ِ
َاس َكك ُْم»( .)3كارةكانى
َ َ

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)421/22( 940
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)422/22( 943 ،942
( )3رواه مسلم ( ،)1297وأبو داود ( ،)1970وأمحد يف "اْلسند" (.)14419
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حةج و عومرة لة منةوة وةرطرن ،بةآلم ثيَشخستنى لة حةجدا
دروستة.
س  / 63ئايا سةعى لة سةفاوة بؤ مةروة ،وة لة مةروةوة بؤ سةفا
يةكيَكة يان دووان؟ (.)1
ج  /سةعى لة سةفاوة بؤ مةروة يةك سةعيية و لة مةروةشةوة بؤ
َنيايية لة كارى ثيَغةمبةر  و
سةفا سةعى دووةمة ،بةم شيَوة دل
َمانانى لةسةرة.
كؤدةنطى موسول
س  / 64ئايا هةنديَك لة تةوافى نيَوان سةعييةكانى سةفا و مةروة
بة ثآ بيَت و هةنديَكيشى بة عةرةبانة بيَت دروستة؟ (.)2
َآ دروستة ،لةبةرئةوةى خيَزانى ثيَغةمبةر  بة سوارى
ج  /بةل
حوشرت تةوافى كردووة.
س  / 65ئةطةر بووةستيت لة هةنديَك تةوافى سةعى سةفا و مةروة
بؤ ثشوودان و ثاشان دةستثيَبكةيتةوة دروستة؟(.)3
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)424/22( 946
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)428/22( 951
(" )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)428/22( 952
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َآ دروستة برِواتة دةريشةوة بؤ ثيَويستى و دةستنويَذ ،ياخود
ج  /بةل
ئاو خواردنةوة.
َغى سةعى يةكةمى نيَوان سةفا و مةروةى لة
س  / 66لةبةر قةرةبال
قاتى يةكةم تةواو كردووة و ثاشان ضووةتة قاتى سةرةوة ،ئايا يةكةم

َة؟(.)1
سةعى بةتال

ج  /بةتاأل نيية و لة دووةم سةعييةوة دةستثيَدةكاتةوة ،لةبةرئةوةى
شويَنةكان شويَنى سةعى نيَوان سةفا و مةروةن ،نيَوانيشى زؤر
ناكةويَت.
س  / 67كةسيَك نةتوانيَت بضيَتة سةر سةفا ،سنوورى دياريكراوى
كويَية؟ (.)2
ج  /سنوورى دياريكراوى نيَوان سةفا و مةروة كة واجب بيَت
سنوورى كؤتايى رِيَطةى عةرةبانةكانة ،وة طةر مةتريَك بضيَتة ثيَشرت
ئةوا سةعييةكةى تةواوة.
وة ئافرةتيش هةروةلةى سآ تةوافى يةكةمى كةعبة و نيَوان سةفا و
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)429 /22( 955
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)438 ،437/22( 969 ،967
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مةروةى لةسةر نيية.
َةكانى سةفا و مةروة؟ (.)1
س  / 68هةل
ج  /يةكةم :نيةتهيَنان بؤى (نيةمتة حةوت تةوافى .)...
َربِينى (اهلل أكرب)ى نويَذ.
َربِين وةكوو دةستهةل
دووةم :دةستهةل
سيَيةم :هةروةلة نةكردن لةنيَوانياندا.
ضوارةم :وتنى [ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ .}158 : 2{ ] ...
لةسةر مةروة ،ياخود هةموو جار لةسةر سةفا.
ثيَنجةم :تايبةتكردنى هةموو سةعييةك بة دووعايةكى تايبةت.
شةشةم :دةستثيَكردن لة مةروةوة.
حةوتةم :دانانى سةعييةك لة سةفاوة بؤ سةفا كة دةكاتة ()14
تةواف.
هةشتةم :تةوافكردنى نيَوان سةعى و سةفا و مةروة بةبآ مةراسيمى
عومرة و حةج ،وةكوو تةوافى كةعبة.

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)445/22( 980
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نويَذ لة مزطةوتةكانى ضواردةورى حةرةمدا
س  / 69ئايا ثاداشتى نويَذى حةرةم تايبةتة بة حةرةمةوة ،ياخود
هةموو مزطةوتةكانى حةرةم دةطريَتةوة؟ (.)1
ج  /ثاداشتى نويَذ لة (مسجد احلرام)دا تايبةتة بةو مزطةوتةى كة
كةعبةى تيَداية و بةس ،مزطةوتةكانى سنوورى حةرةم نايانطريَتةوة،
يه َأ ْف ََ ُل ِمن َأ ْل ِ
لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر دةفةرمويَت« :ص َالة ف ِ ِ
ف
ْ
َ
َص َالةٍ فِيَم ِس َوا ُه ِم َن املَْ َس ِ
اج ِد ،إ ِ هال َم ْس ِجدَ ا ْل َك ْع َب ِة»(.)2
َ
ئةمة رِاى بةهيَز و دروستة ،بة طشتى (مسجد احلرام) ئةو
مزطةوتةية كة كةعبةى تيَدا بيَت ،خواى طةورة  دةفةرمويَت:
[ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] {[ ،}191 : 2ﯗ ﯘ
ﯙ] {[ ،}19 : Gﭥ ﭦ ﭧ ﭨ] {.}28 : G
الر َح ُال إ ِ هال إ ِ ََل َث َ
ال َث ِة
وة ثيَغةمبةريش  دةفةرمويَت« :الَ ت َُشدُّ ي
اجـدَ  :املَس ِ ِ
ج ِـد الـرس ِ
الـح َرامَِ ،و َم ْس ِ
َم َس ِ
ـول َص هَّل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم،
جـد َ
ه ُ
ْ

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال.)395/12( ،)163/20( ،
( )2رواه مسلم ( )1396كتاب اْلج ،باب فضل الصالة مسجدي مكة واْلدينة.
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طةر رِيَطةى سةفةر بؤ عيبادةت تايبةت بيَت بةو مزطةوتةى كة
كةعبةى تيَدا بيَت؛ كةواتة ثاداشتى سةد هةزارةكة تايبةتة بةوةوة،
طومان نيية نويَذ لة سنوورى حةرةمدا خيَرى زياترة تا دةرةوةى
حةرةم ،بةآلم ثاداشتى سةد هةزارةكة نايطريَتةوة وةكوو مزطةوتى
حةرةم كة كةعبةى تياداية ،ئةم رِاية بةهيَز و تةواوة.
نويَذى سوننةت لة حةرةمدا
س  / 70ئايا نويَذى سوننةت بكريَت لة حةرةمدا لةبةر ثاداشتة
زؤرةكةى؟ (.)2
ج  /كاركردن بة سوننةت لةثيَشرتة ،ثيَغةمبةر  دةفةرمويَت:
الصالَةِ َص َ
ال ُة املَ ْر ِء ِِف َب ْيت ِ ِه إ ِ هال املَ ْكتُو َب َة»( .)3باشرتين نويَذ لة
« َأ ْف ََ َل ه
َةوةية بيَجطة لة فةرزةكان ،وة لة ثيَغةمبةرةوة نةطوازراوةتةوة كة
مال
نويَـذة سوننةتةكـانى لة مزطةوت كردبيَت ،بيَجطة لةوانةى كة تايبةتة
( )1رواه البخاري ( ،)1189ومسلم (.)1397
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)167/20( ،)288/14( 860
( )3رواه البخاري ( ،)731ومسلم ( .)781وابن خزيمة يف "صحيحه" ( ،)1204وأمحد يف "اْلسند"
(.)21624
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بة مزطةوتةوة.
بةم بؤنةيةوة ئةمةويَت ئةوة رِوون بكةمةوة ثاداشتة زؤرةكةى
نويَذى حةرةم تايبةتة بة مزطةوتآ كة كةعبةى تيادا بيَت ،ئةمة
مزطةوتةكانى مةككة و سنوورى حةرةم ناطريَتةوة (وال تشمل بقية
مكة واحلرم).
س  / 71ئايا نويَذى جةنازة لة حةرةمى مةككةدا ثاداشتة زيادةكةى
هةية لةطةأل ثاداشتى قريِاتةكةدا؟ (.)1
َيَن
ج  /ئةمة شويَنى رِاى جياوازة لةنيَوان زاناياندا ،هةنديَك دةل
بةس نويَذة فةرزةكانة ،ئةوانيرت نايانطريَتةوة.
ئةوةى دةردةكةويَت لة فةرموودةكةدا طشتيية ،طرتنةوةى
هةموويةتى ،كةواتة نويَذى جةنازة بة طشتى دةضيَتة ناو ثاداشتة
زؤرةكةى مزطةوتى حةرةمةوة.
س  / 72ثادا شتى نويَذ لة حةرةمى مةككةدا ئايا سوننةت و فةرز
دةطريَتةوة؟ (.)2
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)91/24( 1630
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" (.)163/20
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ج  /فةرز و سوننةت دةطريَتةوة ،هةموو نويَذيَك لة حةرةمى
مةككةدا خيَرةكةى سةد هةزار نويَذة ،بؤ منوونة (حتية املسجد) لة
حةرةمى مةككةدا خيَرى سةد هةزار (حتية املسجد)ة.
نويَذى سوننةت بؤ (مسافر) و قورئاخنويَندن و تةراويح و رِؤذوو
لة حةرةمدا
س  / 73ضى باشرتة بؤ (مسافر) سوننةتى رِةواتبى ثيَش و ثاشى
فةرزةكان و كردنى سوننةت بة طشتى ياخود بةس سوننةتى ثيَش

بةيانى و نويَذى ويرت؟ (.)1

ج ( /مسافر) باشرت واية هةموو جؤرةكانى سوننةت بكات،
شةونويَذ و نويَذى (ضحى) و (االستخارة) و هةموو سوننةتةكان،
بيَجطة لة رِةواتبى ثيَش و ثاشى نويَذة فةرزةكان نةبيَت ،بةآلم باقى
سوننةتةكان دةتوانيَت بكات ،طةر كةسيَك لة حةرةمدا نويَذى
سوننةتى زؤر كرد؛ هيض رِيَطرييةك نيية لةسةرى و ثيَى ناوتريَت
ثيَضةوانةى سوننةتة.

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)356/14( 921
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س  / 74كةسانيَك لة دوورةوة ديَن بؤ حةرةمى مةككة بؤ
(اعتكاف) لة دةى كؤتايى رِةمةزاندا ،بةآلم سوننةتى (الرواتب)ى ثيَش
و ثاشى نويَذة فةرزةكان ناكةن؟ (.)1

ج  /لة رِاستيدا ئةو كةسةى كة خواى ثةروةردطار منةتى خؤى
ثيَبةخشى كة بطاتة ئةم حةرةمة ،ثيَويستة نويَذ زؤر بكات ،لة نويَذة
دياريكراوة سوننةتةكان ،ياخود لةو نويَذانةى كة دروستة ،ئةو
كةسةى لةم شويَنة بيَت سوننةتى طشتى (النوافل املطلقة) هةية بؤى،
َيَني
واتة طةر (مسافر) نويَذة رِةواتيبةكان نةكات ،ماناى ئةوة نيية بل
َيَني :نويَذ بكة و زؤريشى بكة ،نويَذ
َكوو دةل
هيض نويَذ مةكة ،بةل
باشرتين شتة ،بؤية ئيَمة هانى ئةو برايانةمان دةدةين كة نويَذة
سوننةتةكان و نويَذى تريش زؤر بكةن لةم مزطةوتى حةرةمةدا ،طةر
(مسافر)يش بن ،لةبةرئةوةى ثيَغةمبةرى خوا  سةفةر رِيَطر نةبوو
َكوو نويَذى سوننةتى نيوةرِؤ و
بؤى لة كردنى نويَذى سوننةت ،بةل
مةغريب و عيشاى نةدةكرد ،بةآلم ثامشاوةى سوننةتةكانى تر بة
َؤزييةك نيية.
سوننةتى دةميَننةوة ،بؤية لةم بابةتةدا هيض ئال

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" (.)167/20
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س  / 75نويَذيَك لة حةرةمى مةككةدا سةد هةزارة ،ئايا قورئاخنويَن
هةمان ثاداشتى دةستدةكةويَت؟ (.)1
َنياية ،بةآلم قورئاخنويَندن و خيَر و
ج  /ذمارةى ثاداشتى نويَذ دل
رِؤذووطرتن هيض لةبارةى ثاداشتةكانيةوة نةهاتووة وةكوو ذمارةى
دياريكراو ،بةآلم ثاداشتى زؤر دةيطريَتةوة لة خيَر و رِؤذوو و زيكر و
خويَندنى قورئان ،هةموويان ثلةوثايةى بةرزيان هةية ،بةآلم ذمارةى
تايبةتيان لةسةر نيية.
س  / 76ئايا ثاداشتى رِؤذوو لة ح ةرةمى مةككةدا وةكوو ثاداشتى
نويَذ واية؟ (.)2
َيَني :زانايان بنةمايةكى ياساييان
ج  /وةآلممان بؤ ئةم ثرسيارة دةل
هةية ،كة ضاكةكردن ثاداشتى بةطويَرةى شويَن و كات زياد دةكات،
زانايان بةمة ئةوةيان وةرطرتووة كة رِؤذوو لة مةككةدا خيَرى زياتر و
ثلةوثايةى باشرتة تا شويَنى تر ،بة هؤكارى بةرِيَزى شويَنةكةيةوة.

(" )1جمموع فتاوى ابن باز" (.)22/30
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال (.)167/20
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ئايا دةتوانريَت زياد لة ( )11رِكات نويَذى تةراويح بكريَت ؟
س  / 77نويَذى تةراويح زياد لة ( )11رِكات؟ (.)1
ج  /وهنا نـقـولَ :ل يـنبغي لنا ح
فـبعض النَّاس
نـغلو أو ُنـ َف ِّـر َط،
ُ
أن َ
السنَّة يف العدد. ... ،
يغلو من حيث
التزام ُّ
ُ
ثيَويستة زيادةرِةوى و كةمرِةوى نةكةين لة سوننةتدا ،هةنديَك
َيَن دروست نيية زياد لةو
زيادةرِةوى دةكةن لةرِووى ذمارةوة ،دةل
ذمارةيةى كة لة سوننةتداية ،دذايةتييةكى زؤر توندى لةسةر دةكةن،
َةن ،ضؤن تاوانبارن كاتيَك ثرسيار
َيَن تاوانبارن ،بيَطومان ئةمانة هةل
دةل

لة ثيَغةمبةر  كراوة دةربارةى شةونويَذ ،فةرموويةتىَ « :م ْثنَى َم ْثنَى»
دوو دووة.

تايبةتى نةكردووة بة ذمارةيةكةوة ،لةبةرئةوةى تايبةتى نةكردووة
بة ذمارةيةكةوة كةواتة فراوانى تيَداية ئةم كارة.
بؤ نويَذخويَن هةية سةد رِكات بكات و كؤتايى بة رِكاتيَك ويرت
بيَنيَت.

وة ئـةو فـةرموودةيةش كـة ثيَغةمبةر  فةرموويةتىَ « :ص ُّلوا ك َََم

(" )1الرشح اْلمتع عىل زاد اْلستقنع" (.)53/4
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َر َأ ْيت ُُم ِ
وِن ُأ َص يِّل»( ،)1لة ضؤنيَتيداية ،بةآلم لة ذمارةدا نةخيَر ،مةطةر
دةقيَك ذمارةكة ديارى بكات.
كةواتة نابيَت توندى كةين لة كاريَكدا كة فراوانى تيَداية ،تا
دةبينني هةنديَك لةو برايانة ئيمامةكان بة بيدعةكار ناو دةبةن و لة
مزطةوت دةضنة دةرةوة و ئةم ثاداشتةيان لةدةست دةردةضيَت كة
ْص َ ِ
إل َما ِم َحتهى َين َ ِ
ثيَغةمبةر  دةفةرمويَت« :إ ِ هن ُه َم ْن َق َام َم َع ا ِ
ب
ف كُت َ
َل ُه قِ َي ُام َل ْي َل ٍة»(.)2
واتة :ئةوةى لةطةأل ئيمامدا نويَذ بكات تا كؤتايى نويَذةكة؛
ثاداشتى نويَذى هةموو شةوةكةى بؤ دةنووسريَت.
وة نويَذ ناكةن و رِيزةكان دةثضرِيَنن ،وة رِةنطة دةستبكةن بة
َةن.
َكى تيَكبدةن ،كة هةموو ئةمانة هةل
قسةكردن و نويَذ لة خةل

( )1رواه البخاري (.)631
( )2رواه أبو داود ( ،)1375والرتمذي ( ،)806والنسائي يف ( ،)1300وابن خزيمة ( ،)2206وابن
حبان ( ،)2547وصححه األلباين يف "اإلرواء" ( ،)447و "صحيح اجلامع الصغري" (.)2417
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(إعتكاف) لة حةرةمدا
س  / 78حوكمى (اعتكاف) لةو سآ مزطةوتةدا؟ (.)1
ج ( /اعتكاف) بيَجطة لةو سآ مزطةوتة (حةرةم و مةدينة و
قودس) دروستة و تايبةت نيية بةو سيانةوة ،ئةمة رِاى مةزهةبى ئيمام
(أمحد والشافعي ومالك وأبو حنيفة)ية  ،وة كة خواى طةورة
دةفةرمويَت[ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ] { .}187 : 2وشةى
(مساجد) طشتيية بؤ هةموو مزطةوتةكانى سةر رِووى دونيا ،زؤر
دوورة خواى طةورة مةبةستى بة وتةكةى كةمينةيةكى كةم بيَت ،وة
َاف إ ِ هال ِِف املَْ َس ِ
اج ِد
اعتِك َ
فةرموودةكةى (حذيفة بن اليمان) َ « :ال ْ
ال َث َالثة»( .)2طةر لة رِةخنة سةالمةت بيَت ئةوة مةبةستى (نفي
الكمال)ة ،واتة (اعتكاف) ى تةواو لةم سآ مزطةوتةداية ،لةبةر رِيَز و
ثلةوثايةيان بةسةر مزطةوتةكانى تردا.

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال.)161/20( ،
( )2رواه الطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ،)2771والبيهقي يف "السنن الكربى" (،)8574
والبغوي يف "رشح السنة" ( ،)394/6وقال األلباين يف "الصحيحة" ( :)2786وهذا إسناد
صحيح عىل رشط الشيخني.
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س  / 79ض كاتيَك ئةو كةسةى كة (اعتكاف) دةكات دةضيَتة
(اعتكاف) ةوة و ض كاتيَك ديَتة دةرةوة لة ()10ى كؤتايى

رِةمةزاندا؟(.)1

ج  /كةسيَك كة (اعتكاف) دةكات لةكاتى خؤرئاوابوونى شةوى
()20ى رِةمةزان دةضيَتة (اعتكاف)ةوة ،لة بةرئةوةى ()10ى كؤتايى
رِةمةزان بة خؤرئاوابوونى شةوى ()20ى رِةمةزان دةستثيَدةكات ،وة
بة خؤرئاوابوونى شةوى جةذن كؤتايى ديَت ،وة بة تةواوبوونى
رِةمةزان كةسيَك (اعتكاف) ى كردبيَت ديَتة دةرةوة ،وة بة
خؤرئاوابوونى شةوى جةذن رِةمةزان كؤتايى ديَت.
س  / 80جؤرةكانى ضوونةدةرةوة بؤ كةسيَك كة لة ئيعتيكافدا
بيَت؟ (.)2
ج  /ضوونةدةرةوةى كةسى ئيعتيكافكار دةبيَتة سآ بةشةوة:
بةشى يةكةم :ضوونة دةرةوةيةك ثيَضةوانة و دذايةتى ئيعتيكاف
بكات ،وةكوو بؤئةوةى بضيَتة الى خيَزانى ياخود بؤ كرِين و فرؤشنت
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" (.)179/20
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" (.)178 ،174/20

 100ثرسيار و وةالَم لةسةر هةلــَةكانى عومرةكاران

59

و هاوشيَوةى ئةم كارانة بيَت كة دذايةتى ئيعتيكاف و ثيَضةوانةيةتى
َكةرةوةى
دةكات ،ئةم ضوونةدةرةوةية دروست نيية و بةتال
َكوو
(اعتكاف)ة ... ،طةر ئيعتيكافةكة (واجب ونذر) نةبوو ،بةل
سوننةت بوو ،ئةوا بةو ضوونةدةرةوةية تاوانبار نابيَت ،بةآلم بةتاأل
دةبيَتةوة.
بةشى دووةم :ضوونةدةرةوةيةك كة هةر دةبيَت ببيَت و كاريَكى
بةردةوامة ،وةكوو :ضوونةدةرةوةيةك بؤ خواردن ،كة كةسيَك نةبيَت
بؤى بيَنيَت ،ياخود بؤ ضوونة سةرئاو (خؤشؤردنى لةشطرانى ،ياخود
َكنييةك كة ثيَوةى نارِةحةتة ،نةك
خؤشؤردنيَك بؤ البردنى عةرةق و ضل
بؤ خؤ فيَنككردنةوة) ،هاوشيَوةى ئةمانة ئةمة بؤى هةية بضيَتة دةرةوة،
 ...لةبةرئةوةى هةموو كةس دةزانيَت ثيَويستة بؤ ضوونةدةرةوةى
ئةمانة.
بةشى سيَيةم :ضوونةدةرةوةيةك ثيَضةوانةى (اعتكاف) نيية ،بةآلم
دةكريَت نةكريَت ،وةكوو لةطةأل (جنازة)دا رِؤيشنت و سةردانى
نةخؤش و سةردانى كةس و كارى و هاوشيَوةكانى كة عيبادةتة ،بؤ
َيَن :طةر بة مةرجى طرتبوو لة سةرةتاى
ئةمة زانايان دةل
(اعتكاف)ةكةدا (واتة لة كاتى نييةتى ئيعتيكاف)دا وتبيَتى ئيعتيكاف
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دةكةم بة مةرجيَك ئةم كارانة هاتة رِيَم ئةجنامى دةدةم؛ ئةوا دةتوانيَت
بيكات ،وة طةر مةرجى دانةنابوو نابيَت بيكات.
عومرةكردن لة رِةمةزاندا
س  / 81ئايا عومرةكردن لة رِةمةزاندا ثةيوةستة بة سةرةتايةوة يان
ناوةرِاستى يان كؤتاييةوة؟ (.)1
ج  /عومرةكردن لة رِةمةزاندا ثةيوةست نيية بة سةرةتا و
َكوو طشتيية بة هةموو مانطةكةوة،
ناوةرِاست و كؤتاييةكةيةوة ،بةل
ان َت ْق ِِض َح هج ًة َأ ْو
ثيَغةمبةر  دةفةرمويَتَ « :فإ ِ هن ُع ْم َر ًة ِِف َر َم ََ َ
َح هج ًة َم ِعي»( ، )2واتة :عومرةيةك لة رِةمةزاندا وةكوو حةجيَك واية
لةطةأل مندا ،ثيَغةمبةرى خوا  تايبةتى نةكردووة بة هيض كاتيَكى
مانطةكةوة.
َةيةكى
س  / 82ضةندبارةكردنةوةى عومرة لة رِةمةزاندا هيض هةل
تيَداية؟ (.)3
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)247 ،243/22( 765 ،763
( )2رواه البخاري ( ،)1863وأبو داود ( ،)1988والرتمذي ( ،)939وابن ماجه (.)2991
(" )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)445/22( 764

 100ثرسيار و وةالَم لةسةر هةلــَةكانى عومرةكاران

61

َةى تيَداية ،لةبةرئةوةى ثيَضةوانةى كار و كردةوةى
َآ هةل
ج  /بةل
ثيَغةمبةر  و هاوةآلنيةتى ،ثيَغةمبةر  لة طرتنةوةى مةككةدا
بيست رِؤذ خؤيى و هاوةآلنى لة مةككة بوون ،نة خؤى و نة يةكيَك
لة هاوةآلنى نةضوون بؤ (تنعيم) لة ثيَناوى عومرةكردنيَكدا ،لةطةأل
ئةوةشدا كاتةكة رِةمةزان بوو.
وة كاتيَكيش لة حةجدا رِيَطةى داوة بة (عائشة)ى خيَزانى
 كة عومرة بكات لةدواى حةجةكةى؛ هؤكارى نةكردنى
عومرةكةى بووة لة سةرةتاى حةجيدا ،بة هؤكارى سوورِى
مانطانةوةى بوو ،لةطةأل ئةوةشدا كة (عبد الرمحن)ى براى عومرةى
َيدا ،لةبةر
ثيَكرد ،بةآلم (عبد الرمحن) عومرةى نةكردةوة لةطةل
نةبوونى ئةو هؤكارة لةودا.
َيَت مةكروهة،
دووبارةكردنةوةى عومرة (ابن تيمية)  Tدةل
بة كؤدةنطى زانايانى ثيَشني ،لة ئيمام (أمحد)  Tدةطيَرِنةوة كة
َيَت دةبيَت قذى بيَتةوة ئةوكات عومرةى تر بكات (إذا محم رأسه)،
دةل
واتة طةر سةرى رِةش بووةوة ،طةر لةنيَوان عومرة بؤ عومرةيةكى تر
مانطيَك بيَت ،يان هاوشيَوةى ،ئةوة رِيَطرى ىلَ ناطرييَت و لة دروستى
َكى ئةمرِؤ دةيكات لة
دةرناضيَت (إن شاء اهلل) ،بةآلم ئةوةى خةل
َةية ،هيض
كردنةوةى عومرة هةموو رِؤذيَك؛ بيدعة و كاريَكى هةل
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بنةمايةكى لة كارى هاوةآلن و شويَنكةوتووانياندا نةبووة ،ثيَغةمبةر
 لة طرتنةوةى مةككةدا ( )19رِؤذ و لة (عمرة القضاء)دا سآ رِؤذ
مايةوة لة مةككةدا ،لة يةك عومرة زياترى نةكردووة.
س  / 83ئايا دروستة شةوى ( )27ى رِةمةزان تايبةت بكريَت بة
عومرةكردن؟ (.)1

ان َت ْق ِِض َح هج ًة
ج  /ثيَغةمبةر  فةرموويةتىَ « :فإ ِ هن ُع ْم َر ًة ِِف َر َم ََ َ
َأ ْو َح هج ًة َم ِعي» ،عومرةيةك لة رِةمةزاندا وةكوو حةجيَك واية ،ئةمة
سةرةتا و كؤتايى رِةمةزان دةطريَتةوة ،تايبةتكردنى شةوى ()27ى
رِةمةزان بؤ عومرةكردن بيدعةية ،هاوةآلن لة هةموومان كؤششكارتر
َى عومرةكردنيان نةداوة لةو شةوةدا ،ئةوةى كة
بوون بؤ خيَر ،هةول
لةو شةوةدا ثيَويست و سوننةتة نويَذكردنةَ « ،م ْن َق َام َل ْي َل َة ال َقدْ ِر إ ِ َيَمنًا
واحتِساباِ ،
غُف َر َل ُه َما َت َقده َم ِم ْن َذ ْنب ِ ِه»( .)2ئةوةى شةوى قةدر بة
َ ْ َ ً
شةونويَذ بباتة سةر بة باوةرِ و ضاوةرِيَى ثاداشتةوة؛ هؤكارة بؤ
سرِينةوةى تاوانى رِابوردووى.

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)260/22( 774
ِ
ِ
ِ
اب َم حن َص َام َر َم َض َ
احت َسا ًبا َون َّي ًة ،ومسلم (.)760
ان إِ َيَمنًا َو ح
الص حومَِ :ب ُ
َاب َّ
( )2رواه البخاري ( )1901كت ُ
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عومرةكردن لة مانطى رِةجةبدا
س  / 84تايبةتكردنى مانطى (رجب) بؤ عومرةكردن؟ (.)1
ج  /مانطى (رجب) يةكيَكة لة ضوار مانطةكةى (حمرم) ... ،هيض
َطةيةك نابينم لةسةر ئةوةى عومرةكردن لة مانطى (رجب)دا
بةل
َكوو
سوننةت بيَت ،وة هةروةها تايبةتكردنى بة رِؤذووةوة ،بةل
َيَن (صالة الرغائب) لة يةكةم شةوى يان
(مكروه)ة ،وة ئةوةى دةل
هةينى (رجب)دا ،رِاست نيية و هيض بنةمايةكى نيية.
َيَن (عترية) لة مانطى
وة هةروةها ئةو حةيوان سةربرِينةى ثيَى دةل
(رجب)دا ئةوة سرِرِاوةتةوة (منسوخ)ة و دروست نيية.
َيَن (االسراء واملعراج) لة ( )27تيَيدا رِووى داوة،
وة هةروةها دةل
ئةوة بة هيض شيَوةيةك رِاست نيية.
سةفةركردن بة تةيارة و ئيحرام ثؤشني
س  / 85زؤر ثرسيار دةكريَت لةسةر ئةوةى كة بةرطى ئيحراميان
لةناو جانتاكـةداية و سـةفةر بة تةيـارة دةكـةن و بة ميقاتدا تيَدةثةرِن،
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)273/22( 789
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ضؤن ئيحرام ببةسنت؟ (.)1
ج  /دةتوانن جلى سةرةوة داكةنن ،واتة كراس و فانيلةكانيان
َةكانيانةوة
بثيَضن لة خؤيانةوة وةكوو ئيحرام ،بة شةرواأل و ثانتؤل
مبيَننةوة (تلبية) بكةن تا دادةبةزن و ئيحرامةكانيان لةبةر دةكةن بةبآ
دواكةوتن ،لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر  فةرموويةتىَ « :م ْن ََل ْ ََيِدْ إِزَ ًارا
َس ِاو َ
يل»( .)2ئةوةى ئيحرامى دةست ناكةويَت با شةرواأل و
َف ْل َي ْل َب ْس َ َ
بةرطى خوارةوةى لةبةردا بيَت.
َةوة
س  / 86طةر كةسيَك سةفةر بة تةيارة بكات و ئيحرام لة مال
ببةستيَت؛ هيضى لةسةرة؟ (.)3
َةوة بثؤشيَت ،طةر ويستى
ج  /هيضى لةسةر نيية طةر ئيحرام لة مال
سةفةر بة تةيارة بكات ،بةآلم طةر نزيكى ميقات بووةوة؛ نيةت و
(تلبية) بهيَنيَت.
َةوة و ثاشان
ج  /دةبـيَت خـؤى ئامادة بكـات بة خؤشؤردن لة مال
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)149/22( 639
( )2رواه البخاري ( ،)5804ومسلم (.)1179
(" )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)245/15( ،)314/21( 375
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بةرطى ئيحرام بثؤشيَت ثيَش طةيشنت بة (ميقات) ،لةطةأل طةيشتة
ميقات نيةت و (تلبية) بهيَنيَت و دوانةكةويَت ،لةبةرئةوةى تةيارة لة

ماوةى دةقةيةكدا ماوةيةكى زؤر دةبرِيَت(.)1

ج  /طةر بة ( )10 ،5دةقيقة يا سةعات يا دوو سةعات نيةتت هيَنا
و (تلبية) ت كرد ،ثيَش طةيشنت بة ئاستى ميقات ،ئةوا هيضت لةسةر
نيية و دروستة ،ئةم كارة فراوانى تيَداية ،طةر دواى (تلبية) و نيةت

بشخةويت هيض زيانيَكى نيية(.)2

س  / 87طةر يةكيَك ئيحرامى لةبريضوو لةناو تةيارةكةدا
بيثؤشيَت ،تا لة ميقات دةرضووة ،ئايا بؤى هةية بطةرِيَتةوة ميقات؟(.)3
َآ دروستة طةر لة ميقاتةوة دةرضوو بة مةبةستى حةج يا
ج  /بةل
عومرةكردن و ئيحرامى نةبةست ،طةر ئيحرام لةو شويَنةوة كة
دةرضووة ببةستيَت دةبيَت حةيوانيَك سةر بربِيَت.
وة طةر طةرِايةوة بؤ ميقات و ئيحرامى بةست؛ ئةوا هيضى لةسةر
نيية ،وة طةر ئيحرام لة (جدة)وة ببةستيَت دةبيَت فيدية بدات.
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)290/21( 344
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)308/21( 366
(" )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)302/21( 356
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حوكمة شةرعييةكانى ثةيوةست بة ئافرةتان
لة مةراسيمى عومرةدا

س  / 88طةر ئافرةتيَك سوورِى مانطانةى بةسةردا هات ثيَش
ئيحرام ،يان ثاش ئيحرام و كاتى عومرةكةى ،ضى بكات؟ (.)1
ج  /طةر ئافرةتيَك كةوتة سوورِى مانطانةوة ثيَش ئيحرام و
(ميقات) ،ئةوا دةبيَت كة طةيشتة (ميقات) ئيحرام بثؤشيَت و نييةت
َةتةى بةسةردا
بيَنيَت و (تلبية) بكات ،بةآلم طةر دواى ئيحرام ئةو حال
هات ،ئةوا:
 طةر ثيَش تةوافكردن بوو :ئةوا دةبيَت ضاوةرِآ بكات تا ثاكدةبيَتةوة ،ثاشان تةواف و عومرةكة دةكات.
 طةر لةدواى حةوت تةوافةكة كةوتة سوورِى مانطانةوة :ئةوابا سةعى سةفا و مةروة و قذبرِين (واتة عومرةكة تةواو بكات) ،سةفا
و مةروة رِيَطرى ىلَ ناكريَت بةو هؤكارةوة.
 طةر لة ميقاتةوة كةوتة سوورِى مانطانةوة و دوودأل بوو لةوةىكةس و كارى ضاوةرِيَى ناكةن تا ثاك دةبيَتةوة ،با داخلى ئيحرام
نةبيَت ،وة طةر وا رِيَكةوت كةس و كارى مانةوة تا دواى
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)90/22( 574 ،573
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ثاكبوونةوةى ،ئةوا دةتوانيَت بضيَت بؤ (تنعيم) ،لةويَوة ئيحرام
بثؤشيَت و عومرةكةى بكات.
س  / 89حوكمى بةكارهيَنانى حةبى رِيَطرى منداأل بؤ مةبةستى
عومرة يا حةجكردن بؤئةوةى سوورِى مانطانةى بةسةردا نةيةت؟ (.)1
ج  /بةكارهيَنانى حةبى رِيَطرى منداأل بؤ رِيَطرى لة سوورِى
مانطانة ،واى بةباش دةزامن بةكارى نةهيَنن ،مةطةر ثيَويستييةكى زؤر
رِووى تيَبكات ،بةآلم بةكارهيَنانى بؤ مةبةستى ئةجنامدانى عومرة و
حةج هيض رِيَطرييةك نيية بؤى ،لةبةرئةوةى ثيَويستييةكى كاتيية.
س  / 90ئافرةت لة سوورِى مانطانةداية ،دةتوانيَت لة سةفا و
مةروةدا دابنيشيَت؟ (.)2
ج  /دروستة ،لةبةرئةوةى سةفا و مةروة لة سنوورى حةرةمدا نيية.
س  / 91ئافرةتيَك لةدواى تةوافى كةعبة و لةكاتى سةعى سةفا و
مةروةدا دةكةويَتة سوورِى مانطانةوة؟(.)3
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)394/22( 916
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)432/22( 957
(" )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)433/22( 959
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ج  /هيضى لةسةر نيية و عومرةك ةى تةواوة ،باقييةكةى ترى با
تةواو بكات ،لةبةرئةوةى سةعى نيَوان سةفا و مةروة دةستنويَذ مةرج
نيية تيايدا ،بةثيَضةوانةى تةوافةوة.
وة طةر رِاستةوخؤ دواى تةواف ثيَش دوو رِكاتةكةى ثشت (مقام
ابراهيم) كةوتة سوورِى مانطانةوة؛ ئةوا عومرةكةى دروستة و هيضى
لةسةر نيية.
دوو رِكاتى دواى تةواف رِوكن نيية لة حةج و عومرةدا ،ئةوةى
نةيكات تةوافةكةى ناكاتةوة و سةربرِينى حةيوانى لةسةر نيية.
س  / 92ئايا دروستة ئافرةت لةكاتى سوورِى مانطانةدا بضيَتة ناو
حةرةمى مةككة؟ (.)1
ج  /دروست نيية بضيَتة ناو حةرةمى مةككة ،مةطةر بة تيَثةرِبوون
بيَت ،بةآلم مانةوة و طويَليَطرتنى زيكر و تةسبيحات دروست نيية لة
َةتة بوو؛ ئةوا دةبيَت
حةرةمدا ،وة طةر لةكاتى تةوافدا تووشى ئةو حال
رِاستةوخؤ لة حةرةم بضيَتة دةرةوة و ضاوةرِيَى ثاكبوونةوة بيَت و ثاش
(غسل) كردنى بؤ سوورِى مانطانةكةى لة تةوافةوة دةستثيَدةكاتةوة،
عومرةكةى تةواو دةكات بةبآ ئةوةى ثيَويستى بة رِؤيشتنةوة بيَت بؤ
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)382/22( 900
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(ميقات) و ئيحرام بةستنةوة ،لةبةرئةوةى لة ميقاتةوة هاتووة و لةو
كاتةى سوورِى مانطانةى بةسةردا هاتووة لة ئيحرام دةرنةضووة و هةر
لة ئيحرامداية ،هةموو حةرامةكانى لةسةر الناضيَت ،وةكوو موو
ليَكرد نةوة و بؤنى خؤش لةخؤدان و نزيكبوونةوةى ميَرد ليَى ،بةآلم
خؤشؤردن و جل طؤرِين دروستة ،بةبآ لةدةستكردنى دةسكيَش و
(نيقاب) كردن.
س  / 93ئافرةتيَك لة سوورِى مانطانةدا بوو ،لة ميقاتةوة هات،
كاتيَك طةيشتة حةرةم ثيَش تةواف ثاك بووةوة و عومرةكةى كرد،

حوكمى ضيية؟ (.)1

ج  /ئةطةر بة ئيحرامةوة لة ميقاتةوة هاتووة ئةوة تةواوة ،بةآلم
لةبةرئةوةى (غسل) خؤى نةشؤردووة لةدواى تةواوبوونى سوورِى
َة ،دةبيَت تةواف و سةعييةكةى
مانطانةكةى؛ تةواف و سةعى  ...بةتال
و قذ كورتكردنةوة ئةجنام بدات ،ئةوكاتة عومرةكةى تةواوة.

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)385/22( 903
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س  / 94طةر ئافرةتيَك ميَردةكةى مردووة ،لة ماوةى (عدة) مردنى
ميَردةكةيدا بوو ،ياخود (طالق) ،دةتوانيَت حةج بكات؟ (.)1
ج  /ئةو ئافرةتةى كة ميَردةكةى مردووة و لة (عدة) ضوار مانط و
دة رِؤذةكةيدا بوو ،نابيَت حةج بكات و سةفةر بكات ،دةبيَت
َةوة دةرنةضيَت ،خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت[ :ﭑ ﭒ
لةمال
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ]

{: 2

 .}234بةآلم (عدة) تةآلق ثيَويستة ئيزن لة ميَردةكةى وةربطريَت و
لةطةأل مةحرةمدا ئةجنامى بدات.
نزيكبوونةوة لة خيَزان
ضوونة الى خيَزان لةثاش ئيحرام ثؤشني
س  / 95طةر كةسيَك لة ئيحرامدا بيَت و بضيَتة الى خيَزانى ،ضى
لةسةرة؟ (.)2
ج  /طةر لة ئيحرامى عومرةكردندا بيَت (ثيَش تةواوبوونى
مةراسيمى عـومـرةكةى ،كة كـؤتايى بة سةرتاشني يان كـورتكردنةوة
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)69/21( 67
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)176 - 167/22( 675 - 667
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ديَت بؤ هةردوواليان) ،دةبيَت حةيوانيَك سةر بربِيَت لة
مةككةدا ،يا خواردنى شةش هةذار ،يا سآ رِؤذ بةرِؤذوو بوون،
َدةوةشيَتةوة و دةبيَت لة ميقاتةوة
لةطةأل ئةوةشدا عومرةكةيان هةل
ئيحرام ببةستنةوة و سةرلةنوآ عومرةكة بكةنةوة.
َةت بةدةر
وة طةر لة مةراسيمى حةجدا بوون ،ئةوا لة دوو حال
نيية:
َبوونى يةكةمدا بوو (واتة لةثيَش
 .1لةثيَش (التحلل األول) حةآلل
رِةمجكردنى "مجرة العقبة" جةمرةى طةورة و سةرتاشني يا
كورتكردنةوة) يةكةم رِؤذى جةذن؛ ئةوا:
يةكةم :تاوانبارة.
دووةم :دةبيَت هةموو مةراسيمى حةجةكةى تةواو بكات[ :ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ] {.}196 : 2
َة ،لة بريتى فةرز و سوننةت ناكةويَت.
سيَيةم :حةجةكةى بةتال
َى داهاتوو يا هةركاتيَكى تر حةجةكةى
ضوارةم :دةبيَت سال
بكاتةوة ،ئةطةر فةرز بوو يان سوننةت.
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ثيَنجةم :دةبيَت حوشرت يا مانطا ياخود طويَرةكةيةك سةر بربِيَت لة
مةككةدا ،وة طةر حةوت مةرِ بوو ئةوا دروستة.
ئاشكراية (أن اجلماع أعظم حمظورات اإلحرام) طةورةترينى
حةرامةكانى كاتى ئيحرامة ،خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت[ :ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ]

{: 2

.}197
 .2لةثاش (التحلل األول) واتة (لةدواى رِةمجكردنى جةمرةى
طةورة و سةرتاشني يا كورتكردنةوة) بةمانة هةموو شتيَكى بؤ حةآلأل
دةبيَت ،بيَجطة لة ئافرةت نةبيَت (واتة بةس تةوافى اإلفاضة و سةعى
نيَوان سةفا و مةروة دةميَنيَت) ،ثاش ئةم دوانة ئافرةتيشى بؤ حةآلأل
دةبيَت و هيض حةراميَكى كاتى ئيحرامى لةسةر ناميَنيَت و ثيَى
َبوونى دووةم ،بةس رِةمجكردنى
دةوتريَت (التحلل الثاني) حةآلل
هةرسآ جةمةراتى سآ رِؤذةكةى جةذنى قوربانى دةميَنيَت ،كة هيض
شتيَكى لةسةر حةرام نيية ئةو سآ رِؤذة.
طةر ضووة الى خيَزانى لةدواى (التحلل األول) و ثيَش (التحلل
الثاني) ،ئةوا:
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يةكةم :تاوانبارة.
َوةشاندنةوةى ئيحرامةكةيةتى.
دووةم :هةل
سيَيةم :دةبيَت مةرِيَك سةر بربِيَت لة مةككةدا و بيبةخشيَتةوة
بةسةر هةذاراندا ،ياخود خواردنى شةش هةذار ،ياخود سآ رِؤذ
بةرِؤذووبوون ،يةكيَك لةم سيانة ئةجنام بدات ،برِواتةوة بؤ نزيكرتين
ميقات ،وةكوو (تنعيم) ئيحرام ببةستنةوة و تةوافى (اإلفاضة) و سةعى
نيَوان سةفا و مةروة بكةن بة ئيحرامةوة.
هةمان حوكمة بؤ رِوودانى لة عومرةشدا.
َنيايى؛ نةزان بوون بةسةر حةرامبوونيدا؛ ئةوا
ئةم كارة طةر بة دل
عوزرة و ثاساوة و هيض كاريطةرى لةسةر حةج و عومرةكةيان نابيَت،
خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت[ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ] { .}286 : 2وة دةفةرمويَت [ :ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ] {.}5 : 2
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بةآلم ئةطةر زانا بوون بةسةر حةرامبوونيدا ،بةآلم نةزان بوون
بةسةر ئةو هةموو ئةجنامى سةرثيَضييةدا كة بةسةرياندا ديَت لةاليةن
شةرعةوة؛ ئايا دةبيَتة ثاساو؟ وةآلم :نةخيَر نابيَتة ثاساو و ئةو حوكمانة
بةسةرياندا جيَبةجآ دةكريَت.
س  / 96ضوونة الى خيَزانى لة مةراسيمى عومرةكردندا (.)1
ج  /بة لةبةركردنى ئيحرام هيض شتيَكى لةسةر حةرام نابيَت،
تاوةكوو نيةت نةهيَنيَت ،وة ئةطةر نيةتى هيَنا ،بة دأل و بة دةميش
(تلبية)ى كرد؛ ئةوا دةضيَتة ناو مةراسيمى عومرةوة ،ئةطةر لة ثاش ئةم
َةتة ضووة الى خيَزانى بة تةواوى ئةوا ئيحرامةكةى بةتاأل دةبيَتةوة،
حال
وة طةر تةواف و سةعى سةفا و مةروةى ئةجنامدابوو ،بةآلم هيَشتا
سةرى نةتاشيبوو ،يان كورتى نةكردبووةوة ،ضووة الى خيَزانى ،ئةوا
َةتةكةدا ئيحرام و عومرةكةى بةتاأل دةبيَتةوة و دةبيَت
لة هةردوو حا ل
حةيوانيَك لة مةككةدا سةر بربِيَت و بيدات بة هةذاران و بضيَت بؤ
نزيكرتين ميقات وةكوو (تنعيم) ،طةر لةناو مةككةدا بوو لةويَوة و
سةرلةنوآ خؤيى و خيَزانى ئيحرام ببةستنةوة ،وة عومرةكة سةرلةنوآ
بكةنةوة ،ئةم حو كمة هةردووكيان (ذن و ثياو) دةطريَتةوة.
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)169 ،117/22( 669 ،595
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سةرتاشني و كورتكردنةوة
س  / 97حاجييةك هةنديَك لة قذى كورت كردووةتةوة بة نةزانني
و ثاشان بةرطى ئيحرامى البردووة و جلةكانى خؤى لةبةر

كردووة؟(.)1

ج  /ئةو حاجييةى بة نةزانني هةندآ لة قذى كورت كردووةتةوة و
جلى خؤى لةبةركرد ووة ،هيضى لةسةر نيية ،لةبةرئةوةى نةزان بووة،
بةآلم ئةوةى كة لةسةرى ماوة كورتكردنةوةى ثامشاوةى و تةواوى
سةريةتى.
س  / 98كةسيَك كة (أصلع) بيَت و هيض موويةك بةسةريةوة
نةرِويَت ،ضى بكات لةكاتى سةرتاشيندا ،ئايا مووس بةسةريدا

بهيَنيَت؟(.)2

ج  /هيضى لةسةر نيية و ثيَويست بةوة ناكات مووس بيَنيَت
بةسةريدا ،طةرضى رِايةكى لةسةرة ،بةآلم ئةو رِاية رِاست نيية ،وةكوو
َـيَن دةبـيَت (الأل) لة نـويَـذدا دةم و لـيَـوى
ئـةو رِاية وايـة كــة دةل
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)119/22( 597
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)159/23( 1192
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َيَنيَت.
جبوول
س  / 99قذ كورتكردنةوةى ئافرةت؟ (.)1
ج  /ئةطةر ثةلكةى هةبوو ئةوا لة ثةلكةكانى كورتى دةكاتةوة،
طةر ثةلكةى نةبوو ئةوا لة هةموو اليةكى قذى رِاست و ضةث و
ثشتةوة بة رِيَذةى سةرة نينؤكيَك دةبرِيَت.
س  / 100كةسيَك سةرى بتاشيَت بؤ عومرة ،كاتى حةج بؤ
سةرتاشني ضى بكات؟ (.)2
ج  /بةسيةتى كة مووس بةسةريدا بهيَنيَت ،لةبةرئةوةى موو كةميَك
هةر دةرِويَت.
َةكانى سةرتاشني يان كورتكردنةوة؟ (.)3
س  / 101هةل
َكانيَك اليةك لة سةريان دةتاشن بة مووس بؤ
ج  /يةكةم :خةل
عومرةيةك و اليةكةى تريشى بؤ عومرةيةكى تر.
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)482/22( 1029
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)464/22( ،)158/23( 1191 ،998
(" )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)454/22( 985
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َة موويةك دةبرِن لة اليةكى سةريان،
َكانيَك ضةند تةل
دووةم :خةل
يا ض ةند شويَنيَك ،ئةوة ثيَضةوانةى ئايةتةكةية كة خواى طةورة 
دةفةرمويَت[ :ﯟ ﯠ ﯡ] { .}27 : Wبة (كؤ و
هةموو) ناوى سةرى بردووة.
سيَيةم :طةر سةرتاشى دةستنةكةوت ،ئيحرام الدةبات و جل و
بةرطى خؤى لةبةردةكات بةبآ كورتكردنةوة يا تاشينى سةر ،لة
كاتيَكدا ثيَويستة بة ئيحرامةوة مبيَنيَتةوة تا سةرى كورت دةكاتةوة يا
َةية؛ دةبيَت جل و بةرطةكةى
دةيتاشآ ،وة طةر زانى بةو كارة هةل
الببات و ئيحرام بثؤشيَت ،تاوةكوو قذى كورت دةكاتةوة يا
دةيتاشيَت.
س  / 102كةسيَك حةجى (التمتع) دةكات و لة عومرةكةيدا قذى
كورت ناكاتةوة و نايتاشيَت ،ثاشان حةجةكةشى دةكات ،ضى

لةسةرة(.)1

ج  /كورتكردنةوة يةكيَكة لة واجبةكانى عومرة ،وة بة نةكردنى
واجبيَك الى زانايان دةبيَت حةيوانيَك سةربربِيَت لة مةككةدا و
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)463/22( 995
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بيدات بة هةذاران ،وة طةر لة دةرةوةى مةككة بيَت دةبيَت يةكيَك
رِاسثيَريَت كة حةيوانيَكى بؤ سةربربِيَت لة مةككةدا.
س  / 103كةسيَك سةرتاشينى عومرةكةى لة وآلتى خؤى
دةكات؟(.)1
ج  /طةر دواى عومرةكةى رِاستةوخؤ طةرِايةوة بؤ وآلتةكةى،
دةبيَت كا تيَك زانى جل و بةرطى الببات و ئيحرام بثؤشيَت ،ثاشان
سةرى كورت بكاتةوة يان بيتاشيَت (ئةطةر لةبريى ضوو يان
نةيزانيبيَت) ،وة طةر رِيَطرييةكانى ئيحراميشى ئةجنام دابيَت هيضى
لةسةر نيية ،وة طةر ئافرةت بيَت ئةوا هةر بةرطى خؤيةتى و بةس قذى
دةبرِيَت ،ئةطةر ماوةى زؤر نةكةوتة نيَوانيان ،وة طةر نا فيدية دةدات.
س  / 104ثياويَك عومرة دةكات و لةبريى دةضيَت سةر بتاشيَت و
لة مةككة دةردةضيَت و لة رِيَطادا بريى دةكةويَتةوة ،جلةكانى

دادةكةنيَت و سةرى دةتاشيَت؟ (.)2

ج  /داوام واية هيضى لةسةر نةبيَت.
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)467 ،464/22( 1001 ،997
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)468/22( 1003
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س  / 105خؤم و خيَزانةكةم ضووين بؤ عومرة و سةرم نةتاشى و
قذى كورت نةكردةوة ،بة طومانى ئةوةى سةرتاشني تايبةتة بة حةج،

بةسةر ئةمةدا ماوةيةك تيَثةرِى ،ئايا ضيمان لةسةرة؟ (.)1

ج  /هةريةك لة ئيَوة دةبيَت حةيوانيَكى بؤ سةربربِدريَت لة
مةككةدا و بدريَت بة هةذاران.
س  / 106كةسيَك سةرى لةدواى عومرةكردن ناتاشيَت ،لة
مةككةدا بريى دةكةويَتةوة ،ثاشان سةفةر دةكات بؤ وآلتةكةى،

حوكمى عومرةكةى ضيية؟ (.)2

ج  /عومرةكةى دروستة ،بةآلم سةرتاشني يان كورتكردنةوةى
َيَن جلةكانى دادةكةنيَت و ئيحرام
لةسةر ماوة ،هةنديَك لة زانايان دةل
لةبةر دةك ات و ثاشان سةرى دةتاشيَت يان كورتى دةكاتةوة ،وة
َيَن بة دةرضوونى لة مةككة واجبة لةسةرى كة
هةنديَكيان دةل
حةيوانيَك سةربربِيَت لة مةككةدا و بيدات بة هةذاران ،منيش ئةم
رِايـةى كـؤتايى بة باش دةزامن ،حـةيـوانيَك سةربربِيَت لة مةككـةدا و
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)469/22( 1006
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)470/22( 1009

 100ثرسيار و وةالَم لةسةر هةلــَةكانى عومرةكاران

80
بيدات بة هةذاران.

َيَكى بضووكيدا عومرة دةكات،
س  / 107ئافرةتيَك لةطةأل مندال
َةكةى كورت ناكاتةوة ،حوكمى ضيية؟ (.)1
بةآلم قذى مندال
ج  /ئةوةى بؤم دةردةكةويَت ئةوةية كة هيض ياسايةكى حةج
نايطريَتةوة ،لةبةرئةوةى (مكلف) نيية ،ثيَغةمبةر  دةفةرمويَت:
ٍ
ِ
الـص ِغ ِ
ـحتَلِ َم  ،)2(»...واتة:
ْي َحـتهى َي ْ
« ُرف َـع ا ْلـ َق َل ُم َع ْن َث َال َثةَ ... :و َع ِن ه
َغ
َطرياوة لةسةر سآ كةس ... :لةسةر منداأل تاوةكوو بال
َةم هةل
قةل
دةبيَت ،طةر حةراميَكى ئيحرامى كرد ،يا واجبيَكى نةكرد؛ هيضى
لةسةر نيية ،وة طةر ئيحراميش الببات و عومرةكةى نةكات.
لةدواى عومرةكردن طةرِانةوة بؤ ميقات
حةجى تةنيا (االفراد) دةكريَت
س  / 108ثياويَك لة ئةفريقاوة هاتووة و عومرةى كردووة لة
مانـطـةكـانى حـةجدا ،ثـاشـان دةطـةرِيَتةوة بؤ مةدينة ،ئايا بة حةجى
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)472/22( 1012
( )2رواه أبو داود ( ،)4398والرتمذي ( ،)1423وأمحد يف "اْلسند" ( ،)34738والدارمي يف
"سننه" ( ،)2342وغريهم ،وصححه األلباين يف "اْلشكاة" (.)3287
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(متمتع) دادةنريَت؟ (.)1
ج ( ... /والصحيح) رِاى دروست ئةوةية كة بة حةجى (مفرد)
َكوو هةر (متمتع)ة ،لةبةرئةوةى ئةو سةفةرةى كة لة
دانانريَت ،بةل
(متتع) ثيَى دةردةضيَت ئةو سةفةرةية كة دةطةرِيَتةوة بؤ وآلتى خؤى،
لةبةرئةوةى سةفةر لة مةككةوة بؤ مةدينة ،وة لة مةدينةوة بؤ مةككة
بة سةفةريَك دادةنريَت ،طةر لة مةدينةوة بة عومرةى تازة يا حةج
ئيحرامى بةست؛ هةر لة (متتع) دةرناضيَت و واجبة حةيوان سةر
بربِيَت بؤ حةجى (متتع)ةكةى.
سةربرِينى ئاذةأل
س  / 109ئايا دروستة سةربرِينى ئاذةأل بؤ حةجى (التمتع ،القران)
لة دةرةوةى حةرةم؟ (.)2
ج  /واجبة سةربرِينى ئاذةأل لة مةراسيمى حةجدا (متتع وقران
وفدية) لة سنوورى حةرةمدا بيَت ،خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت:
[ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ]{ .}33:gهةركةسيَك لةدةرةوةى
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)83/22( 563
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)226/22( 738
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حةرةم سةرى بربِيَت؛ دةبيَت سةرلةنوآ سةرى بربِيَتةوة لة سنوورى
حةرةمدا.
س  / 110ئةطةر حاجى سةربرِينى حةيوان (فدية)ى بريضوو ،ضى
بكات؟ (.)1
ج  /دةبيَت لة حةرةمدا سةرى بربِيَت ،يان وةكيليَك بطريَت بؤى
سةربربِيَت لة مةككةدا ،نابيَت لة دةرةوةى حةرةم سةرى بربِيَت.
س  / 111ئةطةر لةسةر نةكردنى واجبيَك نةيبوو حةيوان سةر
بربِيَت ،ضى بكات؟ (.)2
ج  /واجبة لةسةر نةكردنى واجبيَك يان كردنى حةرام و
رِيَطرييةكى ئيحرام حةيوانيَك سةر بربِيَت ،لة سنوورى حةرةمى
مةككةدا ،لة شويَنى تر دروست نيية ،وة ئةطةر تواناى نةبوو ئةو
حةيوانى (فدية)ية سةربربِيَت؛ ئةوا هيضى لةسةر نيية و دروست نيية
قياس بكريَتة سةر قوربانى حاجى حةجى (التمتع والقران) ،لةبةر
جيـاوازى زؤر لة نيَوانيـاندا ،ئةوةيـان (فدية) ثرِبوونةوةى نـاتـةواوى
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)225/22( 736
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)223/22( 733
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حةجة و ئةمةيان قوربانى و شوكرانةى خواية.
باشرتين جؤرةكانى حةج
س  / 112باشرتين جؤرةكانى حةج كاميانة؟ (.)1
ج  /باشرتين جؤرةكانى حةج (التمتع) ة ،ئةوةية كة حاجى لةثيَشدا
َطةمان
عومرة دةكات و ثاشان ئيحرام بؤ حةج دةبةستيَت ،بةل
ثيَغةمبةرى خواية  كة فةرمانى بة هاوةآلنى دا بةو شيَوةية و
تَ ،و َل ْوالَ َأ هن
ت ِم ْن َأ ْم ِري َما ْاستَدْ َب ْر ُت َما َأ ْهدَ ْي ُ
فةرمووىَ « :ل ِو ْاس َت ْق َب ْل ُ
ِ
ت»(.)2
ي َألَ ْح َل ْل ُ
َمعي َاهلدْ َ

واتة :ئةطةر ئةم كارةم بهاتايةتة رِآ (واتة لةبريم بواية متتع) ،ثشتم
تيَنةدةكرد و حةيوامن لة مةدينةوة نةدةهيَنا بؤ قوربانى و عومرةم دةكرد
َتان ،كةواتة لةبةر هيَنانى حةيوان بؤ قوربانى نةيتوانى بيكات بة
لةطةل
(متتع) ،لةبةرئةوة ئةوةى حةيوانى ثيَبيَت دةبيَت بة (قران) بيكات.

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم  ،)43/22( 509و (.)265/24
( )2رواه البخاري ( ،)1651ومسلم (.)1211
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وشةى حةرةم

س  / 113ئايا وشةى حةرةم بةكار دةهيَنريَت بؤ (قُدسْ)؟ (.)1
ج ( /املسجد األقصى ،قدس) ثيَى ناوتريَت حةرةمى سيَيةم،
لةبةرئةوةى سنوورى حةرةمى نيية ،سنوورى حةرةم بؤ مةككة و
مةدينة هةية بة طويَرةى دةقةكان.
شويَنطرتن بؤ كاتى نويَذ
س  / 114حوكمى شويَنطرتن لة حةرةمى مةككةدا بؤ
نويَذكردن؟(.)2
َكى دةيكةن ،شويَن دةطرن دةرِؤن بؤ
ج  /ئةوةى هةنديَك لة خةل
َةوة يان بؤ نان خواردن يان كرِين و فرؤشنت؛ ئةو كارة حةرامة و
مال
دروست نيية.

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)239/22( 756
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)41/24( 1555
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تاوان لة مةككةدا ضةندةها قاتة
س  / 115ئايا تاوانيش لة مةككةدا ضةندةها قاتة؟ (.)1
ج  /تاوان لة مةككةدا لةرِووى ضؤنيَتييةوةية ،نةك ضةنديَتى ،بةو
مانايةى سزاى توند و سةختى بؤ هةية ،لةبةرئةوةى خواى طةورة 
دةفةرمويَت [ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ] {.}160 : A
واتة :هةركةسيَك ضاكةيةك بكات بة دة هيَندةية ،وة ئةوةى
خراثةيةك بكات بة هاوشيَوةى خؤيةتى.
وة دةفةرمويَت [ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ] {.}25 : g
واتة :سزا لة مةككةدا توندترة تا لة دةرةوةى مةككة ،ئةمة
ئاطاداركردنةوةيةكى توندة لةسةر تاوان لة مةككةدا.

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" (.)169/20
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حوكمى جطةرة خواردن لة ئيحرامدا

س  / 116حوكمى جطةرة خواردن لةكاتى ئيحرام ثؤشينى
عومرةدا بةر (فسوق) دةكةويَت ،كة خواى طةورة رِيَطرى ىلَ كردووة
و دةفةرمويَت [ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ]

{: 2

 }197؟ (.)1

َآ بةر ئةو تاوانانة دةكةويَت كة ثيَى دةوتريَت (فسوق) و
ج  /بةل
فةرمانةكةى خواى جيَبةجآ نةكردووة ،وة هةروةها كةسيَك طريؤدةى
َكيان دةكرد؛ ئةوا
كةسانيَك بوو لةو رِيَطةيةدا كة باس و غةيبةتى خةل
دةبيَت هاورِيَيةتييان نةكات ،مةطةر بتوانيَت رِيَطرييان ليَبكات.
حةجكردن لة مالَيَك كة زةكاتى ليَنةدراوة
َيَك كة زةكاتى ليَنةدرابيَت؟ (.)2
س  / 117حةجكردن لة ثارة و مال
ج  /حةجةكة دروستة ،بةآلم شويَنى سةرساميية كة زةكات نادات
و حةج دةكات ،وة لةوة زياتر كةسيَك نويَذ ناكات و حةج دةكات،
َيَم :دروست نيية و نابيَت بيَتة ناو مةككـةوة و
ئةوةى نويَذ نةكات دةل
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)74/24( 1607
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)82/21( 85
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حةج و خيَر و هيض كردةوةيةكى ضاكى ىلَ وةرناطرييَت.
دواخستنى حةج بؤ دواى ذنهيَنان
س  / 118ئايا دروستة حةج دواخبةيت بؤ دواى ذنهيَنان؟ (.)1
ج  /لة مةرجةكانى حةج ذنهيَنان نيية ،بةآلم طةر حةج بكات و
َةتةدا دةبيَت ذنهيَنانةكةى
ثارةى ثآ نةميَنيَت بؤ ذنهيَنانةكةى؛ لةم حال
ثيَشبخات ،لةبةرئةوةى بؤ ئةم لة ثيَويستياتيَكى ذيانة ،بةآلم حةج
لةكاتى تواناداريدا دةبيَت.
كارى حةملةدارى و (إعالنات) بؤى
س  / 119رِيَنموونيتان بؤ حةملةداران؟ (.)2
ج  /حةملةدار ئةمينة و رِيَنموونيكارى حاجييانة ،واجبة لةسةريان
لة خوا برتسن لة رِيَنموونى حاجيياندا ،لةبةرئةوةى خواى طةورة 
ئةوانى كردووة بة سةرثةرشتيكاريان بؤ جيَبةجيَكردن و ئةجنامدانى
حةج و عومرة ،بة شيَوةى شةرعى خؤى كة لة سوننةتدا هاتووة
(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)73/21( 71
(" )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)83/24( 1621 ،1620
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بةطويَرةى توانا ،وة ئةوةى كة لةسةريةتى جيَبةجيَى بكات ،دةبينني
هةنديَك لةوان كةمتةرخةمن و زيان بة حةجى حاجييان دةطةيةنن،
َةيةكى طةورةية و ليَثرسراوة بةرامبةر خوا  ،با لة
ئةوة ستةم و هةل
خوا برتسيَت و ليَثرسينةوةى خؤى بكات لة دونيادا ثيَش رِؤذى
دوايى.
َواسينى (رِيكالم) بؤ حةج و عومرة لة
س  / 120حوكمى هةل
مزطةوتةكاندا؟ (.)1
َواسينى (رِيكالم) بؤ حةج و عومرة لةناو
ج  /دروست نيية هةل
مزطةوتةكاندا ،لةبةرئةوةى زؤرى ئةوانة مةبةستيان ثيَى بةدةستهيَنانى
َة ،ئةوة جؤريَكة لة بازرطانى ،كة رِيَطرى كراوة لة
ثارة و مال
مزطةوت دا بكريَت ،وة طةر لةسةر دةرطاى دةرةوةى مزطةوت بيَت
باشرتة.

  

(" )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني" السؤال رقم .)90/24( 1627
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