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   کی کرداری بۆ مانگی ڕەمزانبرنامی

  
[  kurdish – آردي – آوردی        ]  

 

 

 

 

 

 
 

فارس  سایه :  وه ستكاریه ده  رگانی به هو  

رستی آتاپه سایتی یه:  رچاوه سه  

http://yektapersty.ueuo.com 
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 ﴾ برنامج عملي لشهر رمضان ﴿

 » الكوردية باللغة «

 
 

 

 

  
  ساية فارس : إعداد
  موقع التوحيد: المصدر

http://yektapersty.ueuo.com  
  

 

 
  

 عزيز صابر بشتيوان :مراجعة
 

١٤٣٠ ‐ ٢٠٠٩ 
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   کی کرداری بۆ مانگی ڕەمزانبرنامی

  

  ....الل و برکات  ةالسالم علیکم و رحم
سوپاس و ستایشی ب پایان بۆ خوای گورە و با دەست وە دروودو 

و هاوەن و شون کوتوانی تا ) موحمد(سالم لسر کۆتا پیامبر 
  ....ڕۆژی دوایی

کی کردارییرنامم جارە بتی ئباب  مئ ک لکموو یه ک
دەتوانت جب جی بکات ، بگومان ب پابند بوون بم برنامیوە 

  ..پاداشتکی زۆرمان دەست ئکوت
ب نووسینوەی ئم برنامی لسر پڕەیک و چاو پداخشانوەی 

  ... هموو ڕۆژک پش خوتن زیاتر یاریدەدەر دەبت بۆ پابند بوون
 وەیم شب:   

   :نوژەکان : ئامۆژگاری یکم 
ئامۆژگاری پغمبرمان دروودی خوای لبت پش وەفاتی دەیفرموو 

  ".الصالة الصالة و ما ملكت أيمانكم" 
نوژکردن ل مزگوت ب کۆمڵ بۆ پیاوان ، وە ئافرەتان ل کاتی  -١

  .خۆیدا و لماوە
،وە نوژی نوژە سوننتکانی پش و پاش نوژە فرزەکان  -٢

  .تراویح
نوژی وتر و چشتنگا ، وە نوژی ئیستیخارە و نوژی  - ٣

  .پویستی
گرنگی دان ب پاڕانوە ل کاتی کنووش بردندا، ملکچ بوون بۆ  -٤

خوای گورە و گرنگی دان ب تدەبوری ئایتکان و تگشتن لیان ،وە 
  .خوندنی دوعاکانی پاش نوژ
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  : ان قورئ: ئامۆژگاری دووەم
١-  زان مانگی قورئانوە : ڕەممنی کالیدا بم مانگویسته لپ

جارک ختم بکرت ، وه گوگرتن لی ل ماوە بت یان لناو 
  .ئۆتۆمبل

هوڵ بدە ئو جوزئ بخونیت ک ئیمام ل نوژی تراویحدا شو  -٢
  .دەیخونت بۆ زیاتر تگشتن

سرت ،وە خوای گورە بیوت یک پیت برامبر دە چاک دەنو
پاداشتی زیاتر دەنوست ،ل ڕەمزاندا تنانت چرکش ب فیۆ مدە 

نرخ زۆر ب چونک.  
  

  :تراویح : ئامۆژگاری سیم 
  .لیکم شوی ڕەمزانه وه پابند ب ب تراویحوە -١
نوژکردن لو مزگوتی ک ل تراویحدا جزئک دەخونت  -٢

  .رە بۆ ختم کردنی قورئان یارمتیدە
نوژ کردن ل مزگوتک دا ک گورەبت زۆرباش چونک ل ناو  - ٣

  .کۆمک نوژ خونی زۆردا خشوع و ترس و ملکچی لگڵ دەبت
کات ب نرخ و ئگر ... پویست ناکات دوای نوژ زۆر بمنیتوە -٤

  .ب هودە بفیۆت دا ناگڕتوە
وتک بیت ک نزیکترین بت ل ماکتوە ، بۆ هوبدە ل مزگ -٥

کات باشترە هروەها بۆ گیاندنی ئامۆژگاریک چونک ئوانی 
  .دەیانبینیت ناسراون

  
   : بخشین: ئامۆژگاری چوارەم 

١- یتواناتدا ه تا له خشت ... زۆر ببڕپنرتدا تسک بڕۆژ
  ".ا النار و لو بشق تمرةاتقو."ب ب بخشین ئگر شتکی کمیش بت

٢- وڵ بدە خواردن بۆ ڕۆژوەوانان دابین بکه یر توانات هگئ.  
هژارانت بیرنچت بتایبتی ئوانی ک دەیانناسیت ل خزم و  - ٣
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دۆستان و دراوسکانت ، هوبدە پش هاتنی جژن کسکی ناسراوت 
  .بدەیت نبت ک ل ناخۆشیدا بت ئگر تۆ بتوانی یارمتی

زەکاتی فترو زەکاتی مات بیرنچت و بۆ دوای نوژی جژن  -٤
هیمگرە،چونک سرەڕای ب جھنانی زەکاتکت پاداشتکی زۆر 

  .وەردەگریت وە دی هژارانیش خۆش دەکیت
  

   : خزمایتی و سیلی ڕەحم: ئامۆژگاری پنجم 
ڵ ، یان هاوڕێ بشداری کردن و ئامادە بوون ل خواردنی ب کۆم -١

خزمکانت بانگھشتی خواردن بک بمرجک زیادەڕەوی نکی ل و
  .دروستکردنی خواردنکدا

هوبدە وەمی هموو بانگھشتکان بدەیتوە و پیوەندی  - ٣
  .خزمایتیت بیر نچت

ئوانی ک نوانیان تکچووە و پیوەندیان پچراندووە ئاشتیان  -٤
  .بکرەوە

  
  : زمانی خۆت بگرە: ژگاری ششم ئامۆ

هرشتک خری تدا نبت می و زمانت ب یادی خوای گورە  -١
رقاڵ بکس.  

٢- خراپ هی کردن لو ن چاک رمان کردن بف.  
پاڕانوە و دوعاکانت بیر نچت وە همیش ب زەردەخنیکی  - ٣

  .ئارام لسر دەم و چاوت دەربکوت
ت کردن و قس هنان و بردن بدوور بگرە ، دەنگت خۆت ل غیب -٤

 کم شرەوە و زۆر موناقکرز مب.  
٥-  نهکار مب جی نابرگیز وشدرۆکردن ، ه ل دوور ب

ليس المؤمن بالطّعان : (،پغمبر درودی خوای لسر بت دەفرموت 
  ).و ال اللّعان و ال بالفاحش و ال بالبذيء
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   : تۆ و تلفزیۆن: وتم ئامۆژگاری ح
وەک دەزانین ل ڕەمزاندا چندین زنجیرە و برنام دادەبزت ، 
باش وای کاتکی زۆر لوەدا بسر نبین چونک ئو کاتان زۆر 
پیرۆزن ب ل دەستمان نچت ،بتایبتی سیرکردنی ئو برنامانی 

  .ک ل بنڕەتدا ل ئیسالمدا نهی لکراون
  

  :بانگواز ل پناوی گیاندنی ئم ئاين پیرۆزە: ۆژگاری هشتم ئام
پابند ب ببانگکردنی کسک بۆ سر ڕگی ڕاست ، دکان لم  -١

مانگدا زۆر نرم دەبن و زیاتر گوایی فرمانی خوا دەبن بۆی ئم 
ألن : "پغمبر درودی خوای لسر بت دەفرموت . هل بقۆزەرەوە

  ".م َعر النَمي اهللا بك رجال واحدا خير لك من ُحيهد
ب تنھا مڕۆ بۆ نوژی ب کۆمڵ و تراویح ب ب ئوەی  -٢

  .کسکت لگڵ نبت ، بتایبتی ئگر پابندی ئو پرستش نبت
مرج نی تنھا لگڵ خزم و هاوڕکانت بت با کسکی تريش  - ٣

 تی بدە و بانگی بکت یارمزان بشتا ڕەمر هگت ئند خۆش دەبچ ،
  .تواو نبوە و تۆ زیاتر ل کسکت بۆ هیدایت ڕنونی کردوە

  
   : ئیعتیکاف: ئامۆژگاری نۆیم 

دەتوانیت پشوویک ل کارەکت وەربگریت بمرجک زیانی بۆ  -١
کارەکت نبت ،هوڵ بدە بۆ دە ڕوژی کۆتایی ئگر توانات ن بوو 

ند رۆژنھا چت وڵ بدە بک هرند کاژتتوانی چر نر هگک وە ئ
  .بمنیتوە

  .ل کاتی مانوەت قسکردنت کم بکرەوە -٢
٣ -  ب، ژەکان بکندن و زیکر و دوعا و نوڕۆژدا قورئان خو ل

شویش نوژی تراویح و پاڕانوەو داوای لخۆشبوون وشو نوژ 
  .زیندوو بکرەوە

هلک .... ۆ گشت کردن بۆ الی خوای گورە هلک دابن ب -٤
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ڕزگارت بکات ل ناخۆشی و ڕگرەکانی دونیا ، ئو کاتت تنھا بۆ خوا 
  .بت بزان چۆن دوای ئیعتیکافکت ئاسوودە دەبیت

  
  : توب و گڕانوە بۆ الی خوا: ئامۆژگاری دەیم 

و توب مانگی ڕەمزان گورەترین هل بۆ گڕانوە ل تاوانکان 
  ..کردن ل هموو گوناهکانی تمن

... هلکبۆ کردنوەو هدانوەی پڕەیکی نوێ لگڵ خوای گورە
  .هلک وات لدەکات پڕەی کردەوەکانت سپی و پاک بت

ل فرمودەیکدا ک بوخاری و موسلیم ڕیوایتی دەکن پغمبر 
إيمانا و احتسابا  من صام رمضان: " درودی خوای لبت دەفرموت 

  ".ر له ما تقدم من ذنبه ِفُغ
خوای گیان ب ناوە جوانکانت لت دەپاڕموە ل گوناهکانمان 

ب هیوام سوودی بۆ هموو .... خۆشبیت و ڕۆژوەکانمان ل وەربگریت 
  ....موسمانک هبت

  ...و اخر دعوانا ان الحمد لل رب العالمین
  

 


