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  م وآورتی وآه ه  ندك هه هه وانان له ی ڕۆژوه وه ئاگادارآردنه
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  م وآورتی وآه ه  ندك هه هه وانان له ی ڕۆژوه وه ئاگادارآردنه

 
  

  

تی فراوان بۆ  حمه ورهبان و درود  ومیھره وره  سوپاس وستایش بۆ خوای گه

ڵ وشون  م هاوه رجه بدو وسه دی آوڕی عه مه تی موحه وای مرۆڤایه رگیانی پشه سه

  .  تایه تا هه وتوانی هه آه

ین  ده وڵ ئه هه وره  تی خوای گه یارمه ماندا به مجاره ووتاری ئه ویستان له خۆشه

وت،  آه وانی ت ئه ۆژوهڕ ین آــه م وآورتی بكه وآه  ه ندك هه هه به ئاماژه 

ی  وپاشان ئوه  وره ندی خوای گه زامه الله جگای ڕه ی إن شاء وه ئومـــدی ئه به

  .لیان  وه  وتنه ودوور آه وه  هۆی ڕاستكردنه ببت به ی آه و هیوایه ڕزیش بت، به به

 ھاتنی ودا یان پش هه شه زان له مه هنان بۆ ڕۆژووی مانگی ڕه ت نه نیه) ١

یانی  ی به پش سپده ودا له شه هنرت له ت نه ر نیه گه ئه یانی، چونكه  ی به سپده

صیام من  ال( : رموت  فه  ئه) صلی الله علیه وسلم ( ری ئازیز  مبه ك پغه روه هه وه  ئه

سك  بۆ آه ڕۆژوو دروست نیه :  واته} رواه أبو داود {  )لم یبت الصیام من اللیل 

  .هنابت  ودا نه شه تی له نیه آه

زاندا  مه وی ڕه م شه آه یه ت هنان له ك جار نیه یه یه  وه ند ئه سه ڕای په نده  رچه هه

ر بوونی  به له دا آه تیك ڕووی نه ر هاتوو حاه گه س بت، ئه به آه  موو مانگه بۆ هه

وه  نهتا ی ئافره سوڕی مانگه وتنه  رآردن یان آه فه ك سه عذرك ڕۆژووی شكاند وه

  . وه ت بھنرته ی جاركی تر نیه وه آات به دا پویست ده و آاته ك، له خۆشیه یان نه 
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ش  مه مك پاشتریش، ئه یانی یان آه آاتی بانگدانی به له  وه خواردن وخواردنه) ٢

ڵ بانگدان  گه ویست له وانی خۆشه آات ڕۆژوه پویست ده ، بۆیه آی زۆر خراپه خوویه

ر شتیكی تر  وهه  وه خواردن وخواردنه ست له یانیدا ده ی به هھاتنی سپد وهه

  .شكنیت  ڕۆژوو ئه بگرت آه هه

ی  وانه ش پچه مه ئه آاتژمرك یان دوو آاتژمر، آه   پش خستنی پارشو به) ٣

ال يزال  : (رموت  فه ده  آه) صلی الله علیه وسلم (  ری ئیسالمه مبه تی پغه سوننه

كی  خه  میشه هه:  واته} رواه أحمد {  ) وأخروا السحور  ا عجلوا الفطرالناس بخير م

و  به - ن  خرا ڕۆژوویان بشكنن و پارشویشیان دوابخه دان مادام آه خر وچاآه له

  . - یانی  ن بۆ نزیك آاتی بانگی به دوای بخه ی آه مانایه

دا،  پیرۆزه مانگه م  دا له وه خواردن وخواردنه ڕۆیی وئیسراف آردن له زیاده) ٤

آریت بۆ آاتی  دروست ده  وه خواردن وخواردنه هنده  آی لھاتووه  یه شوه به

ناو زب  درته  فێ ده وه  مینته ی ده وه آكی ناخورت وپاشان ئه چاره ربانگ، آه به

شی  وره ی گه شه ڕه وهه  ی لكراوه غه ده ئیسالمدا قه ش له مه ، ئه وه وخاشاآه

إن المبذرین * وال تبذر تبذیـــرا  ( .....: رموت  فه ده وره  ك خوای گه وه ره سه له

 و ماڵ آه ڕۆیی مه زیاده:  واته}  ٢٧-٢٦: االسراء {    ... )آانـــــوا إخوان الشیاطین 

ك برای  ن وه ده فیۆ ئه ماڵ وسامانیان به ی آه وانه ئه ، چونكه  ده فیۆ مه وسامانت به

زۆر  وه  ردگاریه روه آانی په ته ر ناز ونیعمه رامبه به یتانیش له ان، شهآان و یتانه شه

   . آه د نمه ناشوآر وبه

آیك  ویه ت دانراوه  رستش وعیباده زان بۆ په مه مان آاتیشدا مانگی ره هه له وه

  وه ویته وماوانی بیر بكه ژار ولقه بیت هه برسی ده مرۆڤ آه  یه وه آانی ئه ته حیكمه له
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تیدا زیاتر خشوعی بۆ  ڵ برسیه گه ها مرۆڤ له روه هه ئازاریان بكات، وه ست به وهه

آاتی  تنت له ڕه وا پ بكات وخۆی بھه ی ته ده ی گه وه ی ئه وانه پچه بیت به دروست ئه

  .دا  وه ربانگ آردنه به

ن  یهال وت له مزگه ڵ وله آۆمه آان به آردنی نوژه دان به می و گوێ نه رخه مته آه) ٥

صر  ڕۆ وعه ردوو نوژی نیوه تی هه تایبه وه به آانمانه نج والوه گه ندیك له هه

آشن و  ونوخونی ده وشه هره  نگانیك سه وان تا دره آان شه نجه گه زۆرك له آه

موو  تی هه هیدایه  وره خوای گه آانیان بۆ نوژه وه  ریان نابته به ون، وپاشان خه ناخه

  .ك بدات  الیه

ت ودرۆ و  یبه پ وغه وگه ی ب مانا وگاته قسه ممان له پاراستنی زمان وده نه) ٦

مانگی  ت له تایبه به  یان لكراوه غه ده قه  مانه موو ئه بوهتان و دوو زمانی، هه

من لم یدع ( : رموت  فه ده) صلی الله علیه وسلم ( ر  مبه ك پغه روه زاندا، هه مه ره

} رواه البخــاری {  )س لله حاجة ان یدع شرابه وطعامه قول الزور والعمل به فلی

هن  م آارو بارانه نه تان ئه ه ك خه سه وخه له س واز له درۆ وده رآه هه:  واته

  . وه بن خواردن وخوار دنه وه آه واز له خوای گه وره هیچ نیازكی نیه به

وشت  درامای ڕه وزنجیره ك ی بكه رنامه ماشاآردنی به ته فیۆدانی آات له به) ٧

مانه  موو ئه هه ندێ شتی تر، آه ڕۆك وهه ڕوشن وپشبآی ب مانا وبناوه

  م مانگه خر وبری ئه آات وتاوای ل دت آه رم ده رگه رقاڵ وسه ردار سه باوه 

  .آیس بچت  ی له پیرۆزه

دا،  پیرۆزه مانگه م  آان له چاآه  وه آاروآرده دان به می آردن وگوێ نه رخه مته آه) ٨

نجامدانی  وئه  وه ردگار وپاڕانه روه قه وقورئانخوندن ویاد وذآری په ده ك صه وه
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ش وا  مه رداران لی غاف وب ئاگان، ئه باوه ، آه آان وزۆر آاری تر ته سوننه نوژه 

م  به  هتی آردو بان تایبه ومیھره وره  خوای گه ی آه یه وره گه جر وپاداشته  و ئه آات ئه ده

بوو  ره هیچ شتك قه پاشتر به بچت آه سانه  و آه آیس ئه له وه  پیرۆزه مانگه 

  وه س له ئایا هیچ آه ، وه وه ڕته رگیز ناگه ڕی هه تپه ن آه مه ته ، چونكه  وه ناآرته

تی پ  رفه ده وره  زان وخوای گه مه مانگی ره به  وه ساكی تر بگاته آه  دنیایه 

م بۆ  زانی پار سایان گرت، به مه ڕه بوون آه س هه زۆر آه ، چونكه  وه بداته

  . ژر گدان  م ساڵ ئستا وا له زانی ئه مه ره

وت، یان  مزگه ڵ وله آۆمه راویح به آردنی نوژی ته می آردن له رخه مته آه) ٩

ردگار  روه ، خۆ نازانن په ته سوننه آهی  وه بیانووی ئه ن به ر نایكه س هه ندك آه هه

ندك  هه تی ئیسالم، وه ئوممه به طا آردوه  ی عه پیرۆزه م مانگه  ك ئه ك دیاریه وه

دات و ئیتر  نجام ئه ڵ ئیمام و پش نوژدا ئه گه له  آه راویحه سی تر فر بوون ته آه

}  آه ك ڕآاتی ویتره فع و یه شه{ هیت وئارام ناگرت تا نوژی  ج ده وت به مزگه

،  وه آاته م ده آه سانه  و آه جر وپاداشتی ئه ش ئه مه یدا بكات، ئه آه ڵ ئیمامه گه له

حیحدا  آی صه یه رمووده فه له) صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه پغه چونكه 

رواه اإلمام {  )من قام مع اإلمام حتى ينصرف آتب له قيام ليلة ( : تی  رموویه فه

ڵ پش  گه سك له رآه هه:  واته} د وأهل السنن بسند صحیح من حدیث أبي ذر أحم

وت  مزگه یدا تا له گه وام بت له رده به وه -نجام بدات  راویح ئه نوژی ته -نوژدا 

  .نوسرت  ی بۆ ده وه و شه و نوژی ئه جر وپاداشتی شه وا ئه ئه، چت رده ده

رم  گه كی زۆر به خه وه  زانه مه تای مانگی ڕه هر سه آرت له ده وه تبینی ئه) ١٠

م  آه روو له وورده  وورده   وه یه آه آۆتاییه م له آان، به وته مزگه نه  آه وگوڕی روو ده
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وی  شه ده له م مانگه  ی ئه وره دا خر وپاداشتی گه وه ڵ ئه گه آات، له ده  وه بوونه

وی آۆتایی  شه ده بینین آه ده  ر بۆیه در، هه هوی ق شه بریتی له آه  یه وه یه آه آۆتاییه

تیكدا  ڕیوایه ك له ، وه بووه )صلی الله علیه وسلم ( ر  مبه جگای گرنگـی پدانی پغه

: رموت  فه ده آه  تی آردوه  ڕیوایه تی عائیشه  زره ڕداران حه دایكی باوه ،آه هاتووه

:  واته}رواه البخاري ومسلم { )زرهآان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئ(

صلی ( ری خوا  مبه پغه -   زان بھاتایه مه آۆتایی مانگی ڕه - وی  شه ده رآاتك آه هه

 هنا ر ده به خه آانیشی به وخزانه  وه  آرده ی زیندووی ده وانه و شه ئه) الله علیه وسلم 

آرد وازی  ئیعتكافی ده ا آه د وه شه و ده ی له و مانایه به -آرد  ودامنی توند قایم ده

  . -هنا  آانی ده وی خزانه تكه

ستی  ی ده وه دا، به پیرۆزه م مانگه  س له ندێ آه خیلی آردن الی هه ڕژدی وبه) ١١

خر  ی آه وه ڵ ئه گه ژاراندا، له هه به  وه ته ییان نایه زه ن وبه ده نوقن وگرێ ئه خۆیان ده

،  آانی تر زۆر باشتره ی مانگه قه ده خر وصه دا له پیرۆزه م مانگه  آردن له قه  ده وصه

أخرجه  { )أفضل الصدقة صدقة في رمضان  (:  آدا هاتووه یه رمووده فه ك له وه

ی مانگی  قه ده ك خر وصه یه قه ده چاآترین خر وصه:  واته} الترمذي عن حدیث أنس 

   .  زانه مه ره

ویش  دا، ئه وه ربانگ آردنه آاتی به له وه  آردنی نزا وپاڕانه ب ئاگایی له) ١٢

ی  آه آردن بۆ خواردن وخوانی نانخواردنه په ر هه به س له ندك آه ی هه وه ر ئه به له

وإن ( : تی  رموویه فه) صلی الله علیه وسلم ( ر  مبه پغه آه  وه ته بیر چووه ی له وه ئه

والبزاز وقال الشيخ ناصر رواه أحمد  { )لكل مسلم دعوة يدعو بھا فيستجاب له 
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نزا  -وان  ڕۆژوه -موو موسمانكی  بۆ هه:  واته} الدين األلباني خديث صحيح

  .بت بۆی  گیرا ده وه  پی بپاڕته آه یه  ك هه یه وه وپاڕانه

وه  تی ئیعتكاف آردن ومانه ی سوننه وه آیس خۆ دانی زیندووآردنه له) ١٣

  وه زانه مه وی آۆتایی مانگی ره شه ده ت له تایبه دن، بهت آر تی عیباده نیه وت به مزگه له 

وته  آه ده در آه  وی قه ی شه وه قی قورئانی پیرۆز خری زیندوو آردنه ده به آه

وره  ك خوای گه وه ساڵ زیاتر خری زیاتره ٨٣تی  عیباده له وه  وی آۆتاییه شه ده 

  .}  ٣: سورة القدر {  )َشهٍر َليَلُة القدِر َحيٌر ِمْن ألِف  (: رموت  فه ده 

رآردنی  به خۆدان وله تان وبۆنی خۆش له ئافره  ندێ له ی هه وه ره ده  چوونه) ١٤

آاندا،  وته مزگه راویح له آاتی چوونیان بۆ نوژی ته نج ڕاآش له ره رگی سه جل وبه

زی نر  گه وو رهرد هه نج والوان له ردانی گه رگه وسه هۆی فیتنه  بنه  ده مانه  موو ئه هه آه

 وم.  

دا  وه ڵ ئه گه ژن له بۆ دوایی جه ر فیتره  آاتی سه رآردنی زه دواخستنی ده) ١٥

ك دوو رۆژك پش  یه  آه ها دروستیشه  روه ربكرت، هه ژن ده ڕۆژی جه آه ته  سوننه

  .ژاران  هه ژن بدرت به جه

  ی آه موو آورتیانه آهو  ه و هه ندك بوو له باسكرا هه ی آه وه ویستان ئه خۆشه

ڕیزیشی  ی به تا خۆم وپاشان ئوه ره پویستم زانی سه به ون آه آه وانان تیی ده ڕۆژووه

  .  وه مه ل ئاگادار بكه

   والسالم علیكم ورحمة الله وبرآاته

  

 


