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  چێت ست نه ده لهزانت  مه ئاگاداربه پاداشتی مانگی ڕه

 
  

  

ت فه ری خوا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ده مبه پێغه ُربَّ َصاِئٍم َلْيَس َلُه ِمْن  " :رمو

  ".   ِصَياِمِه ِإلَّا اْلُجوُع َوُربَّ َقاِئٍم َلْيَس َلُه ِمْن ِقَياِمِه ِإلَّا السََّهُر 

  :التخريج

هذا إسناد ) : 2/69(ل البوصيرى ، قا) 1690 ، رقم 1/539(أخرجه ابن ماجه 

وصححه ) 3249 ، رقم 2/239(النسائى فى الكبرى : وأخرجه أيًضا . صحيح رجاله ثقات

   ).1/453" ( صحيح الترغيب والترهيب"األلباني في 

،  وه تی بۆ بمێنێته ی برسێه آه رۆژووه نها له رۆژووانێك ته آه ری زۆره گه ئه:  واته

  . وه نها ماندوو بوونی بۆ بمێنێته ته وه آاته و زیندوو ده ی شه سه و آه ئه آه ری زۆره گه ئه وه

سبعون "آتێبی  له تی خوای ل بێت ـ حمه عبد العزيز بن باز ـ ڕهرز  به زانای پایه 

ت فه ده" مسألة في الصيام ومما أذهب الحسنات وجلب السيئات االنشغال  : " رمو

اريات، والجلسات الفارغات، والتسكع في بالفوازير والمسلسالت، واألفالم والمب

الطرقات، مع األشرار ومضيعي األوقات، وآثرة اللهو بالسيارات، وازدحام األرصفة 

قات، حتى صار شهر التهجد والذآر والعبادة ـ عند آثير من الناس ـ شهر نوم والطر

بالنهار لئال يحصل اإلحساس بالجوع، ويضيع من جّراء ذلك ما يضيع من الصلوات، ويفوت 

ما يفوت من الجماعات، ثم لهو بالليل وانغماس في الشهوات، وبعضهم يستقبل الشهر 

عضهم يسافر في رمضان إلى بالد الكفار للتمتع بالضجر لما سيفوته من الملذات، وب

   " !!باإلجازات

ریك آردن  خۆ خه آان بهێنێت بریتين له آان ببات و خراپه ی چاآه و شتانه ئه:  واته

دانه آان و، دانشتنی به مسيلی و فيليم و یاریه دراما و ته به گاآان  سه له وه تاڵ و، پا ر ڕ

ن و، زۆر یاری آردن  ده فيرۆ ده آات به ی آه سانه و آه ری خراپ و ئه ڵ براده گه له

گاوبان، تا وای لێهات مانگی شه ت له حمه ئۆتۆمبيل و، دروست آردنی زه به ژ و  ڕ و نو

ك له تی ـ له ندایه رستش و به زیكر و به رۆژ، بۆ  مانگی نوستن به كی ـ ببێته خه الی زۆر

سچوونی  ده ی له مایه یێته ده وه ئهب گومان  آات، وه برسێتی نه ست به ی هه وه ئه

ك له هه ژه ند ژه نجام نه آان و، ئه  نو وت، پاشان خۆ  مزگه ت له ماعه جه آان به دانی نو

ته تێرآردنی ئاره ریك آردن به خه پێشوازی  كانه و خه ندێ له هه و، وه شه پ به و گه زو و گا

ستچونی  ده ی له مایه بێته ده كهچون وه زیه بوون و ناحه توڕه ن به آه ده و مانگه له
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اتانی آوفر بۆ  ر ده فه زاندا سه مه مانگی ڕه له ك خه ندێ له هه آانيان، وه زوه ئاره آات بۆ و

  .پشودان ن به توع بكه مه ی ته وه ئه

   

  وصلى اهللا وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

   

  آله وصحبه وسلم وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى 

  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هللا رب العالمين 

 
 
 
 
 


