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 كانی ڕۆژوو زه فه

 زان مه هڕی مانگی ڵز فه: 

لَ «): صلی اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال خَ ا دَ إذَ

يَاطِنيُ شهر  لَتِ الشَّ لْسِ سُ ، وَ نَّمَ هَ ابُ جَ تْ أَبْوَ لِّقَ غُ ءِ، وَ امَ ابُ السَّ تْ أَبْوَ تـِحَ انُ فُ ضَ مَ  .»رَ

ابُ اجلَنَّةِ «: روايةويف  تْ أَبْوَ تـِحَ  ].متفق عليه [. »فُ

صلی (ر  مبه پغه:  ده) خوای ل ڕازی بت) ( أبو ھریره(: تهوا
زان دت  مه ڕه  كات كه: (تی رموویه فه) الله عليه وسلم

خرن  خ داده كانی دۆزه و قاپیه وه كرنه ده ئاسمانكانی  روازه ده
رگاكانی  ده" تكی تردا ریوایه  له ).كرن كان كۆت ده یتانه و شه

  ". وه كرنه شت ده ھه به

 ژووڕۆی ڵز فه: 

ولُ اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال سُ الَ اهللاُ«): صلی اهللا عليه وسلم(قال رَ : قَ

مُ  وْ انَ يَ ا كَ إذَ ، وَ نَّةٌ يَامُ جُ الصِّ ، وَ هِ ي بـِ زِ ا أَجْ أَنَ ، وَ هُ يلِ إنَّ يَامَ فَ ـهُ إالَّ الصِّ مَ لَ لِ ابْنِ آدَ مَ لُّ عَ  كُ

، فَال  مْ كُ دِ مِ أَحَ وْ ، صَ ائِمٌ ؤٌ صَ رُ لْ إينِّ امْ يَـقُ لْ ـهُ فَ لَ اتَ دٌ أَوْ قَ هُ أَحَ ابَّ ، فَإنْ سَ بْ خَ ال يَصْ فُثْ وَ رْ يَ

ائِمِ  ، لِلصَّ كِ يحِ املسْ نْ رِ نْدَ اهللا مِ ائِمِ أَطْيَبُ عِ مِ الصَّ لُوفُ فَ ـخُ هِ لَ دٍ بِيَدِ ـمَّ ـحَ سُ مُ ي نَفْ ذِ الَّ وَ

ـامَ  هُ حُ رَ فْ تَانِ يَ حَ طَرَ : فَرْ ا أَفْ هِ  إذَ مِ وْ حَ بِصَ هُ فَرِ بَّ يَ رَ قِ ا لَ إذَ ، وَ حَ  ].متفق عليه [. »فَرِ
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صلی (ر  مبه پغه:  ده) خوای ل ڕازی بت) ( أبو ھریره(: واته
: رموت فه ده  وره خوای گه: (تی رموویه فه) الله عليه وسلم

  وه ڕۆژوو، ئه له  تی جگه میزاد بۆ خۆیه كانی ئاده وه موو كرده ھه
ھا  روه ، ھه وه مه ده ر خۆشم پاداشتی ده و ھه بۆ منهڕاستی  به

  و ڕۆژه ڕۆژو بوو با ئه سكتان به ر ڕۆژك كه گه ، ئه غانه ڕۆژو قه
سك  ر كه گه كات، خۆ ئه ی ناشیرین و ھات و ھاوار نه قسه

ڕۆژوم،  سكی به من كه: ڕی پ فرۆشت بابت جنوی پداو شه
می  بۆنی ده  سته ده به ی گیانی محمدی سه وكه سوند به

،  بۆنی میسك خۆشتره تدا الی خوا له ڕۆژی قیامه وان له ڕۆژوه
ربانگ  وان، كاتك به بۆ ڕۆژوه  یه ھا دوو خۆشی ھه روه ھه
دیداری  ی، كاتكیش به كه ڕۆژو شكاندنه به  دخۆشه  وه كاته ده
 ). ی كه ڕۆژوه به  بت دخۆشه ردگاری شاد ده روه په

 بن ژوو دهڕۆ  ی به وانه ی ئهڵز فه: 

نِيَةُ «: قال)  صلی اهللا عليه وسلم(سهل ريض اهللا عنه عن النبي عن  يفِ اجلَنَّةِ ثَامَ

ونَ  ائِمُ ـهُ إال الصَّ لُ خُ دْ انَ ال يَ يَّ ى الرَّ مَّ سَ ا بَابٌ يُ ، فِيهَ ابٍ  ].متفق عليه [. »أَبْوَ

صلی الله (ر  مبه پغه:  ده) خوای ل ڕازی بت() هل  سه: (  واته
،  يه رگا هه شت ده شتدا هه هه به  له"  :تی رموویه فه) عليه وسلم

نها ڕۆژووان  س تێی ناچێت ته يان، هيچ كه وترێت ڕه كيان پێی ده رگايه ده
 ".بێت نه
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 بـــه وه هيــوای پاداشـــته واو و بـــه وای تــهڕب زانــدا بـــه مـــه هڕ لــه ێ ســـه و كــه ی ئـــهڵز فــه  

 : تێب ژوو دهڕۆ

ام «): صلی اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال نْ صَ مَ

هِ  بـِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ ـهُ مَ رَ لَ فِ اباً غُ تِسَ احْ ناً وَ انَ إيامَ ضَ مَ  ].متفق عليه [. »رَ

صلی (ر  مبه پغه:  ده) خوای ل ڕازی بت) ( أبو ھریره(: واته
 زان مه ڕه مانگی س  ركه ھه: (تی رموویه فه) الله عليه وسلم

، خوا ڕۆژوو بت  به  وه ھیوای پاداشته واو و به بوای ته به
 )بت كانی خۆش ده پشوه  گوناھه له

 و  شــه  وه هيــوای پاداشــته واو و بــه وای تــهڕب زانــدا بــه مــه هڕ لــه ێ ســه و كــه ی ئــهڵز فــه

 :ژ بكاتێنو

امَ «: قال)  اهللا عليه وسلم صلی(عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا  نْ قَ مَ

هِ  بـِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ ـهُ مَ رَ لَ فِ اباً غُ تِسَ احْ ناً وَ انَ إيامَ ضَ مَ  ].متفق عليه [. »رَ

صلی (ر  مبه پغه:  ده) خوای ل ڕازی بت) ( أبو ھریره(: واته
بوای  زاندا به مه ڕه س له ركه ھه: (تی رموویه فه) الله عليه وسلم

  گوناھه و نوژ بكات، خوا له شه  وه ھیوای پاداشته و و بهوا ته
 .)بت كانی خۆش ده پشوه
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 در زينـدوو  ی قـهو شه  وه هيوای پاداشته واو و به وای تهڕب به ی سه و كه ی ئهڵز فه

 : وه هبكات

ةَ «: قال)  صلی اهللا عليه وسلم(عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي  يْلَ امَ لَ نْ قَ مَ

هِ القَ  بـِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ ـهُ مَ رَ لَ فِ اباً غُ تِسَ احْ ناً وَ رِ إيامَ  ].متفق عليه [. »دْ

صلی (ر  مبه پغه:  ده) خوای ل ڕازی بت) ( أبو ھریره(: واته
بوای  زاندا به مه ڕه س له ركه ھه: (تی رموویه فه) الله عليه وسلم

، خوا  وه هبكاتدوو در زین ی قهو شه  وه ھیوای پاداشته واو و به ته
 .)بت كانی خۆش ده پشوه  گوناھه له

 يـش )وال شـه(ژی ڕۆش  پاشـان شـه، ت وێژو بڕۆ زان بـه مـه هڕی  وه ئهی ڵز فه

 :دوايدا ت بهێژو بڕۆ به

صلی اهللا عليه (سمعت رسول اهللا : عن أيب أيوب األنصاري ريض اهللا عنه قال

مَّ أَ «: يقول)  وسلم انَ ثُ ضَ مَ امَ رَ نْ صَ رِ مَ هْ يَامِ الدَّ صِ انَ كَ الٍ كَ وَّ نْ شَ تّاً مِ هُ سِ بَـعَ أخرجه  [ .»تْ

 ].مسلم

:  ده) خوای ل ڕازی بت) (ابو ايوب االنصارى(: واته
ی  وه ئه: (تی رموویه فه) صلی الله عليه وسلم(ر  مبه پغه

ڕۆژو  یش به)وال شه(ش ڕۆژی  پاشان شه، ڕۆژو بت و زان به مه ڕه
).  ھایه وه  كه موو ساه ڕۆژو بونی ھه كو به وه  وه ئهدوایدا،  بت به  
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 كداێمانگ  ژ لهڕۆ ێژوو بوونی سڕۆ  ی بهڵز فه : 

صلی اهللا عليه (أن النبي  -فيهو- عن عبداهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهام

ِ «: قال له)   وسلم رشْ عَ نَةَ بـِ ، فَإنَّ احلَسَ امٍ ةَ أَيَّ رِ ثَالثَ هْ نَ الشَّ مْ مِ ثْلُ  وصُ لِكَ مِ ذَ ا، وَ ثَالـِهَ أَمْ

رِ  هْ يَامِ الدَّ  ].متفق عليه [. »صِ

) ڕازی بت يانخوای ل) (عبدالله بن عمرو بن العاص( : واته
ر  ھه له: مرموو فهپی ) صلی الله عليه وسلم(ر  مبه پغه:  ده

ی پاداشتی  وه ر ئه به ببه، لهڕۆژو  مانگیكدا س ڕۆژ به
كو  وه  وه نووسرت، ئه قات بۆی ده یكات ده هد  ك كه یه رچاكه ھه
 ). ھایه وه  كه موو ساه ڕۆژو بونی ھه به
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فهزڵهكانی ڕۆژوو


· فهزڵی مانگی ڕهمهزان:


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم): «إذَا دَخَلَ شهر رَمَضَانُ فُتِـحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ». وفي رواية: «فُتِـحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ». [ متفق عليه].

واته: (أبو هریره) (خوای لێ ڕازی بێت) دهڵێ: پێغهمبهر (صلی الله عليه وسلم) فهرموویهتی: (كاتێ كه ڕهمهزان دێت دهروازهكانی ئاسمان دهكرێنهوهو قاپیهكانی دۆزهخ دادهخرێن و شهیتانهكان كۆت دهكرێن). له ریوایهتێكی تردا" دهرگاكانی بهههشت دهكرێنهوه". 

· فهزڵی ڕۆژوو:


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله (صلی الله عليه وسلم): «قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَـهُ إلَّا الصِّيَامَ فَإنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِـهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلا يَرْفُثْ وَلا يَصْخَبْ، فَإنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَـهُ فَلْيَـقُلْ إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُـحَـمَّدٍ بِيَدِهِ لَـخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ المسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُـمَا: إذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». [ متفق عليه].

واته: (أبو هریره) (خوای لێ ڕازی بێت) دهڵێ: پێغهمبهر (صلی الله عليه وسلم) فهرموویهتی: (خوای گهوره دهفهرموێت: ههموو كردهوهكانی ئادهمیزاد بۆ خۆیهتی جگه لهڕۆژوو، ئهوه بهڕاستی بۆ منهو ههر خۆشم پاداشتی دهدهمهوه، ههروهها ڕۆژو قهڵغانه، ئهگهر ڕۆژێك كهسێكتان بهڕۆژو بوو با ئهو ڕۆژه قسهی ناشیرین و هات و هاوار نهكات، خۆ ئهگهر كهسێك جنێوی پێداو شهڕی پێ فرۆشت بابڵێت: من كهسێكی بهڕۆژوم، سوێند بهوكهسهی گیانی محمدی بهدهسته بۆنی دهمی ڕۆژوهوان لهڕۆژی قیامهتدا لای خوا لهبۆنی میسك خۆشتره، ههروهها دوو خۆشی ههیه بۆ ڕۆژوهوان، كاتێك بهربانگ دهكاتهوه دڵخۆشه بهڕۆژو شكاندنهكهی، كاتێكیش بهدیداری پهروهردگاری شاد دهبێت دڵخۆشه بهڕۆژوهكهی). 

· فهزڵی ئهوانهی به ڕۆژوو دهبن:


عن سهل رضي الله عنه عن النبي (صلی الله عليه وسلم)  قال: «فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لا يَدْخُلُـهُ إلا الصَّائِمُونَ». [ متفق عليه].

واته: ( سههل ) (خوای لێ ڕازی بێت) دهڵێ: پێغهمبهر (صلی الله عليه وسلم) فهرموویهتی: " له بهههشتدا ههشت دهرگا ههیه، دهرگایهكیان پێی دهوترێت ڕهیان، هیچ كهس تێی ناچێت تهنها ڕۆژووان نهبێت".


· فهزڵی ئهو كهسهێ لهڕهمهزاندا بهبڕوای تهواو و بههیوای پاداشتهوه به ڕۆژوو دهبێت:


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم): «مَنْ صَام رَمَضَانَ إيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَـهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِـهِ». [ متفق عليه].

واته: (أبو هریره) (خوای لێ ڕازی بێت) دهڵێ: پێغهمبهر (صلی الله عليه وسلم) فهرموویهتی: (ههركهس مانگی ڕهمهزان بهبڕوای تهواو و بههیوای پاداشتهوه به ڕۆژوو بێت، خوا لهگوناهه پێشوهكانی خۆش دهبێت)

· فهزڵی ئهو كهسهێ لهڕهمهزاندا بهبڕوای تهواو و بههیوای پاداشتهوه شهو نوێژ بكات:


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (صلی الله عليه وسلم)  قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَـهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِـهِ». [ متفق عليه].

واته: (أبو هریره) (خوای لێ ڕازی بێت) دهڵێ: پێغهمبهر (صلی الله عليه وسلم) فهرموویهتی: (ههركهس لهڕهمهزاندا بهبڕوای تهواو و بههیوای پاداشتهوه شهو نوێژ بكات، خوا لهگوناهه پێشوهكانی خۆش دهبێت).

· فهزڵی ئهو كهسهی بهبڕوای تهواو و بههیوای پاداشتهوه شهوی قهدر زیندوو بكاتهوه:


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (صلی الله عليه وسلم)  قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَـهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِـهِ». [ متفق عليه].

واته: (أبو هریره) (خوای لێ ڕازی بێت) دهڵێ: پێغهمبهر (صلی الله عليه وسلم) فهرموویهتی: (ههركهس لهڕهمهزاندا بهبڕوای تهواو و بههیوای پاداشتهوه شهوی قهدر زیندوو بكاتهوه، خوا لهگوناهه پێشوهكانی خۆش دهبێت).

· فهزڵی ئهوهی ڕهمهزان بهڕۆژو بێت و, پاشان شهش ڕۆژی (شهوال)یش بهڕۆژو بێت بهدوایدا:


عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (صلی الله عليه وسلم)  يقول: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَـعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». [ أخرجه مسلم].

واته: (ابو ايوب الانصارى) (خوای لێ ڕازی بێت) دهڵێ: پێغهمبهر (صلی الله عليه وسلم) فهرموویهتی: (ئهوهی ڕهمهزان بهڕۆژو بێت و, پاشان شهش ڕۆژی (شهوال)یش بهڕۆژو بێت بهدوایدا، ئهوه وهكو بهڕۆژو بونی ههموو ساڵهكه وههایه). 

· فهزڵی به ڕۆژوو بوونی سێ ڕۆژ له مانگێكدا: 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما -وفيه- أن النبي (صلی الله عليه وسلم)   قال له: «وصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإنَّ الحَسَنَةَ بِـعَشْرِ أَمْثَالِـهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ». [ متفق عليه].

واته: (عبدالله بن عمرو بن العاص) (خوای لێيان ڕازی بێت) دهڵێ: پێغهمبهر (صلی الله عليه وسلم) پێی فهرمووم: لهههر مانگیكدا سێ ڕۆژ بهڕۆژو ببه، لهبهر ئهوهی پاداشتی ههرچاكهیهك كه دهیكات دهقات بۆی دهنووسرێت، ئهوه وهكو بهڕۆژو بونی ههموو ساڵهكه وههایه).
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