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 بسم الله الرحمن الرحيم

دواى ئەنجامدا� خولی یەکەمی خوشک و برایا� بەڕێز : 

) ١٤٠٠ە (کە زیاتر ل ) لەتلیگرامکورىت(پێشبڕکێی کەناڵی بە 

بەباش و کەس لە خوشک و برایا�ان بەشداریان کرد ،  

دەست پێ بکەین و بە بۆنەى نزیک  گرنگ�ن زانیى خولی دووم

 بکەین بە حوکم و بونەوەى مانگی پیرۆزی ڕەمەزان تایبەىت

 لەم کتێبە دەربێنین و) پرسیار ٣٠ئادابەکا� ڕۆژووی ڕەمەزان و (

 ئاڕاستەى ئێوەىو بە ڕێگەى ئۆنالین بە شێوەى هەڵبژاردن 

بکەین ، بۆ ئەوەى پێش هاتنی مانگی ڕەمەزان شارەزابن  بەڕێزى

 لەو حوکمە گرنگانەى کە پێویستە هەموو موسڵ�نێک بیزانێت.

ەوە ئەم کتێبەیە بە وردی بخوێنن تانبۆیە داواکارین لە هەموو 

زانیاری  زۆرترین و  ،تەوە ێبە دێچونکە پرسیارەکان تەنها لەم کت

 ۆژوو ، وە هەروەها داواکارینڕ  تێدایە سەبارەت بە ئەحکامەکا�

هاوڕێکانتان لەم پێشبڕکێ یە ئاگادار بکەنەوە بۆ ئەوەى ئەوانیش 

 سودمەند بن لە شارەزابوون لە حوکمەکا� ڕۆژوو .



 

   

 سەبارەت بە ڕۆژوو بابەت ١٠٠

 
  الصياممسألة يف ١٠٠

 

٥ 

 چەند تێبینیەکى گرنگ : 

 ) �رەیە بەم شێوەیە : ١٠٠تاقی کردنەوەکە لەسەر (یەکەم : 

 . ) �رە٢واتە هەر پرسیارێ ( ) �رە بۆ پرسیارەکان٦٠أ. (

 م کتێبە هەمووی دەخوێنێتەوە ،) �رەش بۆ ئەو بەڕێزەیە کە٣٠ب. (

چونکە هەموو پرسیارەکان لە ناو ئەم کتێبەدا دەرمانهێناوە واتە تەنها 

 ئەم کتێبە داخلە بۆ تاقیکردنەوەکە.

 بۆ ئەو بەڕێزەیە کە لینکی کەناڵی (بەکورىت) ش) �رە١٠ج. (

لە یەکێک لە تۆڕە  پێنج لە هاوڕێکا� یان دەنێرێت بۆ

 )انستگرام  ، (فەیسبوک ، ماسنجەر ، تلیگرامکۆمە�یەتیەکا� وەکو 

 دایدەنێت .  و دەکاتەوە ، یان لە هەر گروپ چاتێکب� 

کەناڵی (لینکی ئەم کتێبەى بەردەستت بخوێنیتەوە و واتە : گەر 

چونکە مسۆگەرە ، ) �رەت ٤٠()یش ب�وبکەیتەوە ئەوا بەکورىت

 . پرسیارى یەکەم و دوەمی فۆرمەکە لەسەر ئەم دوانەیە

)ى شەعبان دەبێت ٢٥(کاىت دەست پێکرد� تاقیکردنەوەکە  : دووەم

ماوەى سێ ڕۆژ و بۆ مانگی پیرۆزی ڕەمەزان واتە پێنج ڕۆژ پێش 

  فۆرمی تاقیکردنەوەکە داناخرێت.بەردەوام دەبێت و 
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 یژ ڕۆ کوەڵناکات ب نیناونوسەب ستیوێپ ستاداێئەل :سێەم

 . ینوسەد تۆ خ یناو  کانەار یپرس یرمۆ فەل ەو ەکردنیتاق

لەکاىت تاقیکردنەوەکە نابێ سەیری ئەم کتێبە بکەى ،  : چوارەم

بۆیە لە ئێستاوە تاوەکو ڕۆژى تاقیکردنەوە هەوڵبدە چەندجارێک 

 ئەم کتێبەیە بە وردی بخوێنیتەوە .

 تەنها کتێب خە�تەکانلەبەر الوازی تواناى ماددی  : پێنجەم

 هەر یەکی (پێنج) کتێب.و ) خە�ت ١٥دەبێت و بریتین لە (

هەر بەڕێزێکیش پێی خۆشە بەشدار بێت لە دابینکرد� 

بۆ ئەوەى  خە�تەکان دەتوانێت پەیوەندی�ن پێوە بکات

  . ) خە�ت٣٠خە�تەکان بکەین بە (

 ٠٧٧٠١٥١٧٣٧٨ئەمەش ژمارەى پەیوەندی  

ئامانج لەم پێشبڕکێیە تەنها بردنەوەى خە�ت نیە بەڵکو بۆ 

مەش کە ئەزانستى شەرعى زیاتر تێگەشنت و شارەزابوونە لە 

ی و فێربوونی زانستی شەرع ، چونکە باشرتین خە�ت و دیارییە 
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ۆ ب گەورەترین و باشرتین کردەوە و گوێڕایەڵیەئەحکامەکا� دین 

¹ ]ک خوای پەروەردگار فەرموویەتی : ؛ هەروەخواى گەورە

  Ä  Ã     Â  Á À  ¿   ¾½ ¼  » º

È  Ç  Æ ÅZ  ]:واتە : با باوەڕداران  ] . ١٢٢التوبة

چن بۆ جيهاد ،گەر لەهەر کۆمەڵێکيان چەند هەموویان دەرنە

 نەفەرێکيان مبێننەوە و فێری دينی خودا بنب .

زیاتر لە خوای  وه ئەو كەسانەی كە شەرعناس وشارەزان

ەرزترە ەڕداران بگەورە دەترسن وپلەو پایەیان لە كەسانی تری باو 

Ú  ] دەفەرموێت:  هەروەک خواى گەورە،  الی خوای گەورە 

â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û Z  : :١١[املجادلة[    

دەبینین لێرە خوای گەورە باوەڕدارن بە گشتی باسدەكات و 

 ئەهلی عیلم بە تایبەتی.
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َمْن يُرِِد « دەفەرموێت: ملسو هيلع هللا ىلص هەروەها پێغەمبەرى خوا       

ينِ  ْهُه ِيف الدِّ  رواه البخاري ومسلم. » اللَُّه ِبِه َخْ�ًا يَُفقِّ

واتە: ئەگەر خوا خەیر وچاكەی بۆ كەسێك بوێت، ئەوا  

 شارەزای دەكات لە ئاینی ئیسالم.

ردا ء) خوای لێ ڕازی بێت دەفەرموێت: بیستم وە (أبو الدَّ

 هِ يَمن َسلََك طريقاً يَلَْتِمُس فِ  «دەیفەرموو: ملسو هيلع هللا ىلص پێغەمبەری خوا 

ح حسنه الشيخ األلبا� يف صحي » ةنَّ ريقاً إىل الجَ طَ  هِ بِ  هُ هََّل اللُه لَ  سَ ِعلْ�ً 

واتە: هەر كەسێك ڕێگایەك بگرێتە بەر بۆ بەدەست   ).٧٠الرتغيب (

هێنانی زانستی شەرعی، ئەوا خوای گەورە بەو كارەی ڕێگایەكی 

 بەهەشتی بۆ ئاسان دەكات.

بەشداری کردن لەم جۆرە پێشبڕکێ یە بە نیەىت فێربونی زانستى 

شەرعى و شارەزابوون لە دینەکەت إن شاء الله دەبێتە هۆى 

 ەشت .بەه ئاسانی ڕێگاى

 هاوڕێکانتان ئاگادار بکەنەوە با هەمووان سودمەند بن 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 

رشور أنفسنا وسيئات أع�لنا، من يهده الله فال مضّل له، 

ال  ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده

 محمدا عبده ورسوله أما بعد:رشيك له وأشهد أن 

منەتی ناوە بەسەر بەندەكانیدا  و میهرەبان خوای گەورە

ەخساندنی چەندین وەرزی خواپەرستی، كە تێیدا چاكە ڕ بە 

قات دەبێتەوە و تاوانی تێدا دەسڕێتەوە و پلەوپایەی تێدا  چەند

بەرزدەبێتەوە، جا لە گەورەترین ئەو وەرزانەی خواپەرستی 

 ى گەورەكە خوا )ەمەزانپیرۆزی ڕ نگی ما( ە لەی بریتی

فەرزی كردووە لەسەر بەندەكان و هانی داون لەسەری و 

 سوپاس كردنی.  ێن�یی كردوون لەسەر شوكر وڕ 



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

١٠ 

یە بۆ، گەورە و مەزنە زۆر جا لەبەر ئەوەی ئەم عیبادەتە 

 و نیزانب پەیوەسنت پێوەی ئەو حوك�نەی موسڵ�نان دەبێت

ەسەر ل یانبۆ ئەوەى ڕۆژوو گرتنەکە ەنشارەزا بک خۆیانی لێ

 ەستتبێت ، بۆیە ئەم کتێبەى بەردو بێ کەموکورىت سوننەت 

پوختەی ئەحكامەكانی ڕۆژووی تێدایە بەكورتی و هەروەها 

 ئاداب و سوننەتەكانیشی. 

وە پێش باس کرد� حوکم و ئادابەکا� ڕۆژوو دوو 

بە  تبابەىت گرنگ�ن داناوە سەبارەت بە بەرنامەیەکی تایبە

 مانگی شەعبان و چۆنێتی پێشوازی لە مانگی ڕەمەزان.

داواکارین لە خواى گەورە ئەم کارەمان لێ وەربگرێت 

و بیکاتە توێشوی قیامەمتان و سودمەندیش بێ بۆ 

 موسڵ�نان .

 و کەناڵی بەکورىت ستافی ماڵپەڕى وە�مەکان
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 بەرنامەیەکى تایبەت بەمانگی شەعبان

بیری خۆی بنێتەوە بەوەی گەر موسوڵ�ن بزانێت و 

مانگی شەعبان موژدەی هاتنی مانگی ڕەمەزانی پیرۆزە ، ئەوا 

هەست بەچوست وچاالکی  هیمەتی بەرز دەبێتەوە و

، ومانگی شەعبان وەک ڕاهێنانێک وایە بۆ خۆ ئامادە دەکات

 کردن بۆ مانگی ڕەمەزان.

بۆیە گرنگە هەموو موسوڵ�نێک لەم مانگەدا 

ابنێت چونکە لەم مانگەدا کردەوەکان بەرنامەیەک بۆ خۆی د

 . اى گەورەالی خو  بەرز دەبنەوە بۆ

بۆ �وونە دەکرێت موسوڵ�ن بەرنامەیەک بۆ خۆی 

 دابنێت و پەلە بکات لەجێ بەجێ کردنی دا ، وەک :

: پەلە کردن لەتەوبە کردن وزۆر زیکر ویادی  یەکەم

خودا کردن ، ئەمە یەکەم شتە موسوڵ�ن لەپێشوازی ئەم 
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مانگەدا ئەنجامی بدات ، بەڵکو دڵ وزمانی ڕابێنێت لەسەر 

 یادی خودا وئاسان بێت لەسەری .

: زۆر قورئان خوێندن بەشێوەیەک بەرنامەیەکی  دووەم

ڕۆژانە بۆ خۆی دابنێت ولێی دوا نەکەوێت ، وبا جوزئێک 

یاخود زیاتر بێت ئەوەندەی کەلەسەری ئاسانە ، وگرنگە 

و ندێ تەفسیر بکات بەتایبەت ئەلەگەڵ ئەوەشدا تەماشای هە

تەفسیرانەى جێی سقەن ونوسەرەکانیان ئەهلی عیلم 

وسوننەتن ، بەڵکو یارمەتیدەری بێت لەتێگەیشنت لەو 

ئایەتانەی کەتێگەیشنت لێیان قورسە ، ئەمەش لەپێناو ئەوەی 

کاتێ ڕەمەزانی بەسەردا دێت تەواو ئامادە بێت وچوست 

 وچاالک بێت.

لێ خۆش بوون  لەسوڵح کردن و: پەلە کردن  سێیەم

لەو کەسانەی کەنێوانیان تێک چووە ، و با ئەم فەرموودەیەیی 
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وَم " تُْفَتُح أبْواُب الَجنَِّة يَ بیری خۆی بخاتەوە :  ملسو هيلع هللا ىلصپێغەمبەر 

، ويَوَم الَخِميِس، فُيْغَفُر لِكُلِّ َعْبٍد ال يُْرشُِك باللَِّه شيًئا،  اإلثَْنْ�ِ

ُه وبْ�َ أِخيِه َشْحناُء، فُيقاُل: أنِْظُروا َهَذيِْن إّال َرُجًال كانَْت بْينَ 

حّتى يَْصطَلِحا، أنِْظُروا َهَذيِْن حّتى يَْصطَلِحا، أنِْظُروا َهَذيِْن 

واتە: هەموو دوو شەم�ن وپێنج شەم�نێک حّتى يَْصطَلِحا ".

دەرگای بەهەشت دەکرێنەوە ، خودا لەهەموو کەسێک خۆش 

بڕیار نەدابێت جگە لەکەسێک دەبێت کەهاوبەشی بۆ خودا 

نەبێت کەلەنێوان خۆی وبراکەیدا ناخۆشیەک هەیە ، وپێیان 

دەڵێت: چاوەڕێی ئەو دووە بکەن تاوەکو سوڵح دەکەن ، 

 چاوەڕێی ئەو دووە بکەن تاوەکو سوڵح دەکەن .

) ملسو هيلع هللا ىلصلە فەرمودەیەکی تردا پێغەمبەرى خوا (

نيا لي ( فەرموویەىت:  ِمن لَة النِّصِف ينزُل ربُّنا إىل س�ِء الدُّ

 ) شعباَن فيغفُر ألهِل األرِض إالَّ ُمرشٍِك أو ُمشاحنٍ 
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واتە: خواى پەروەردگارمان لە شەوى نیوەى شەعبان 

دائەبەزێ بۆ ئاس�� دونیا ـ دابەزینێك كە شایستەى زاىت 

موبارەىك بێ ـ و لە گوناهى هەموو كەسێك خۆش دەبێت 

بڕیار دەدەن، یان جگە لە كەسانێك نەبێت كە هاوەڵ بۆ خوا 

 یان لە نێواندا هەبێ .ایەتكە سانێك ڕقەبەر 

: ڕاهێنانی دەروون لەسەر ڕۆژوو وچاوەڕێی  چوارەم

پاداشت کردن لەخودا ، وبیری خۆ خستنەوەی ئەو 

 عیبادەتانەی کەپشت گوێی خستوون ، وەهەروەها خێر و

 هاریکاری کردنی کەسانی موحتاج. چاکە و سیلەی ڕەحم، و

: شەو نوێژ کردن ، ونزیک بوونەوە لەخودا  پێنجەم

ودوعا کردن بەوەی خودا بیگەیەنێتە ڕەمەزان ، چەندان کەس 

مردن دەبێتە ڕێگر لەوەی بگەن بەڕەمەزان وئەجەل یەقەیان 

 دەگرێت!



 

   

 سەبارەت بە ڕۆژوو بابەت ١٠٠

 
  الصياممسألة يف ١٠٠

 

١٥ 

: موحاسەبه کردنی نەفس وبیر هێنانەوەی خۆی شەشەم

 بەوەی تاوانی ئەنجام داوە بەڵکو زوو تەوبه بکات .

 : ئەو کەسانەى کە قەرزی ڕۆژویان لەسەرە :تێبینى 

هەر کەسێگ ڕۆژووی قەرزی ڕەمەزانی ڕابردووی 

لەسەرە پێویسته پەلە بکات لەگرتنەوەیی ودروست نی یە 

بەبێ عوزر دوای بخات بۆ دواى ڕەمەزان ، عائیشە خوای لێ 

"كان يكون عيلَّ الصوُم من رمضان، ف� ڕازی بێت دەڵێت: 

الَّ يف شعبان؛ وذلك ملكاِن رسول الله أستطيُع أن أقضَيه إ

 رواه مسلم. صىلَّ الله عليه وسلَّم"

واتە: جاری وا بووە ڕۆژووی ڕەمەزانم لەسەر بووە 

وقەرزدار بووم ، ونەم دەتوانی قەزای بکەمەوە تەنها لەمانگی 

شەعباندا نەبێت ، ئەوەش لەبەر سەرقاڵبون بە خزمەتکرد� 

 . ملسو هيلع هللا ىلصپێغەمبەری خوا 
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 :  لەکۆتاییدا

برا و خوشکانی موسڵ�ن : بزانن کە ڕۆژەکانی ژیا�ان 

بەرەو کۆتا دەچن ، وساتەکانی ژیا�ان بەرەو نەمان دەچن ، 

بۆیە پێش لەدەست چوو� کارێک پێش خۆتان بخەن ، و 

ئەمە هەل ودەستکەوتێکه ولەکیسی خۆتانی مەدەن ، گوێ 

و  ەمەدە بە برسێتی و ماندوێتی ، چونکە تۆ ئومێدی حەوانەو 

 ژیانی ئەبەدی نێو بەهەشتی نەبڕاوەت هەیە .

وە هەمیشە ئەمە بخە پێش چاوت کە پێغەمبەرى خوا 

 (وهو شْهٌر تُرَْفعفەرمویەىت :  مانگی شەعباندەربارەى  ملسو هيلع هللا ىلص

 واتە : ئەوە مانگێکە کردەوەکان فيه األْع�ل إىل ربِّ العامل�)

 تیایدا بەرز دەبێتەوە بۆ الی پەروەردگار .

جا بێنە پێش چاوی خۆت گەر بەپیاوێک بوترێت: 

دەسە�تدارێک کردەوەکانت دەبینێت وپاداشتت دەداتەوە 
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ڕ بەڵکو ەلەسەری ، ئایا هەموو هەوڵی خۆی ناخاتە گ

 بەجوانرتین شێوە کارەکەی ئەنجام بدات ؟! 

ئەی چ دەڵێیت: گەر بینەر وچاودێری کاری ئەو 

 ی کەهەرگیزودایەە خودای جیهانیان بێت ئەو خکردەوەکان

ستەم ناکات وهیچ شتێکی لێ ون نابێت لەئەرز بێت یاخود 

 ئاس�ن؟!

نسأُل اللَه الَعيل القدير أْن يتوَب علينا، وأن يجعلَنا من 

أهل الطاعات، وأن يرزقَنا الجنَة، وما يقرُِّب إليها من قَْول 

 وعمل، ويباعَدنا عن النار، وما يقرِّب إليها من قْول أو عمل.

 لِّ اللهم عىل نبيِّنا محمد وعىل آله وَصْحبه وسلِّم.وص 

 

 

 



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

١٨ 

 چۆن پێشوازى لە مانگى ڕەمەزان بكەین ؟

هەموومان كە میوانێك�ن دێت چەند  ێ گومان هەرب

ڕۆژێك پێشوەخت تێ ئەفكرین بۆ ئەوەى چۆن بێشوازى لەو 

میوانە بكەین، جارى واش هەیە نازانین ئەو میوانە شایستەى 

ئەو ڕێز و ماندو بوونەیە ؟ باش بێت یان خراپ لە ئەنجامدا 

بۆ مرۆڤێىك ئەكەین، ڕاستە منیش پێم وایە مرۆڤ جێگاى 

كام�ن بە هەفتەیەك بیرمان كردۆتەوە و لە  ڕێزگرتنە بە�م

خۆمان پرسیوە ئایا چۆن پێشوازى لەو میوانە بەڕێزە بكەین كە 

ساڵى یەك جار سەردا�ان ئەكات ؟ كە ئەویش مانگى 

 ؟ نەڕەمەزاپیرۆزی 

پرسیارێكە و زۆربەمان خۆما� لێ ئەدزینەوە لەكاتێكدا 

 ێانگم پیاوچاکا� پێشین (معىل) ى كوڕى (فضل) ئەڵێت:

بەر لەهاتنى ڕەمەزان لەخوا ئەپاڕانەوە كە خواى گەورە 
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 (ئەمەش بۆ ئەوەى بەرنامەیەکی بیانگەیەنێتە مانگى ڕەمەزان

ۆ ئەوەى بخواپەرستی دابنەن و گرنگی بەکاتەکانیان بدەن 

ێدا عیبادەتی ت زۆرترین خواى گەورە لە خۆیان ڕازی بکەن و 

خواى  و کەسانەى کەئەنجام بدەن بۆ ئەوەى بنب بە یەکێک لە

 )گەورە لێخۆشبونی یەکجارییان بۆ دەربکات 

 ئەى تۆ دەتەوێ چۆن پێشوازی لەم میوانە بکەی؟

 پالن و بەرنامەیەکت هەیە بۆ مانگی ڕەمەزان؟ چ 

 ؟ تدەتەوێ بزا� چۆن کاتەکانت ڕێک بخەی

 دەتەوێ بەرنامەیەکی خواپەرستیت پیشان بدەین؟

بێت لە ڕەمەزانەکا� دەتەوێ ئەم ڕەمەزانەت جیاواز 

 پێشووت؟

 فەرموو ئەم بابەتەى الپەڕەى دواتر بخوێنەوە  
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چۆن بتوانم کاتەکانم ڕێک بخەم و بەرنامەیەک 

 دابنەم بۆ مانگى ڕەمەزان؟

و فەرامۆش نەكردنی: چونكە  هەستان بۆ پارشێو -١

پێغەمبەرمان فەرمویەتی: (پارشێو بكەن چونكە بەڕاستی لە 

 ت هەیە). متفق عليهپارشێوكردندا بەرەكە

اكو ت کاىت پارشێوداالله) لە  زۆر گوتنی(استغفر -٢

Mc    d خوای گەورە دەفەرموێت:  چونکە بانگی بەیانی

  f      eL 

، ەتی پێش نوێژی بەیانینئەنجامدانی دووڕكات سون -٣

نَْيا (دەفەرموێت:   پێغەمبەرمان َركَْعَتا الَفْجِر َخْ�ٌ ِمَن الدُّ

 بەیانی سوننەىت ڕكاىتدوو  واته :  (رواه مسلم). )َوما ِفيَها

 ەلەدنیادای هەرچیش لەدنیاو خێرترە

 : ئەم دو ڕکاتە دواى بانگی بەیانی دەکرێ نەک پێىش تێبینی
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 بانگی بەیانی

 .زو چون بۆ نوێژی بەیانی بۆ مزگەوت -١

سەرقاڵبون بە زیكرو دوعاوە تاكو كاتی قامەت كردن  -٢

 .بۆ نوێژی بەیا�

مانەوە لەمزگەوتدا دوای ئەنجامدانی نوێژ بەیانی و  -٣

بۆ خوێندنی قورئان و زیكرەكانی بەیانیان تاكو كاتی 

كاتێك كە نوێژی  ، چونكە پێغەمبەرمان  خۆرهە�ت

لە شوێنی خۆیدا و دەمایەوە تاكو  تبەیانی دەخوێند دادەنیش

 (رواه مسلم).. كاتی ڕۆژهە�تن

 وێژی زوحا).ئەنجامدانی دوو ڕكات نوێژ(ن -٤

پاڕانەوە كە خوای گەورە بەرەكەت بخاتە ئەو  -٥

 ڕۆژەتەوە.
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چاوەڕێی پاداشت كردن لەسەر  پشوودان و نوسنت و -٦

ئەو نوستنە: چونكە (معاذ ريض الله عنه) فەرمویەتی: 

 (ألحتسب نومتي ك� احتسب قومتي)

 .و چون بۆ خوێندن یان بۆ ئیشەكەت پاشان هەستان -٧

 .ە زیكرەوە هەموو ڕۆژەكەتسەرقاڵ بون ب -٨

 نیوەڕۆ

ئەنجامدانی بە جەماعەت  وچون بۆ نوێژی نیوەڕۆ  -١

 لەگەڵ سوننەتەکا� پێش و پاش نیوەڕۆ. لە مزگەوتدا

دانێكی كەم لەگەڵ چاوەڕوانی پاداشت  وپشو  -٢

الشەت دەفەرموێت:   لەسەری چونكە پێغەمبەرمان

 حەقی هەیە لەسەرت .
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 عەرس

ی عەرس بەجەماعەت لە مزگەوتدا، نوێژ ئەنجامدانی  -١

 .ات نوێژی سوننەت لە پێشیدا بكەیتڕك هەوڵدان كە چوار و

 .گوێگرتن لە ئاموژگاری مامۆستای مزگەوت -٢

 دانیشنت لە مزگەوت و خوێندنی زیكرەكانی ئێواران.-٣

 غریبەم

سەرقاڵ بون بە دوعای پێش خۆرئاوابون چونكە  -١

 ڕەد ناکرێتەوە . دوعا لەو کاتەدا گیرا دەبێت و

دوعا كردن: كە بریتیە لە گوتنی:   و وشكاندنی ڕۆژو  -٢

 ذَهب الظَّ�ُ، وابَتلَِّت الُعروُق، وثَبت األجُر إن شاء اللُه ) .(

 ئەنجامدانی نوێژی مەغریب لە مزگەوتدا. -٣

 .ئەنجامدا� دوو ڕکات سوننەت دواى مەغریب -٤

 یح.خۆ ئامادەكردن بۆ چون بۆ نوێژی تەراو -٥
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 عیشا

 .بەجەماعەت ئەنجامدانی نوێژی عیشا لە مزگەوت -١

ئەنجامدانی نوێژی تەراویح بەتەواوەتی لەگەڵ  -٢

 . ئی�مدا

--------------------------------------------------  

 چۆن لە ڕەمەزاندا زیاتر لە خەمتێک دەکەی؟

ژمارەى 

 خەمتەکان

خوێندنی ڕۆژانە    

 بە الپەڕە

الپەڕەکان دواى خوێند� 

 هەموو نوێژێک

 الپەڕە ٤ الپەڕە ٢٠ خەمتە ١

 الپەڕە ٨ الپەڕە ٤٠ خەمتە ٢

 الپەڕە ١٢ الپەڕە ٦٠ خەمتە ٣

 الپەڕە ١٦ الپەڕە ٨٠ خەمتە ٤

 الپەڕە ٢٠ الپەڕە ١٠٠ خەمتە ٥
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 ) خاڵدا .١٠٠ئێستاش دێینە سەر باسی حوکم و ئادابەکا� ڕۆژوو لە (

 ڕۆژوو ەیناسێپ

 .خۆگرتنەوە  :ڕۆژوو لە ڕووی زمانەوە بریتیە لە  - ١

 خۆگرتنەوە لەو شتانەی كە: لەڕووی شەرعیشەوە بریتیە لە

ی هەتاوەكو ئاوابوون بانگی بەیانی یەوە ڕۆژوو دەشكێنن لە 

 لەگەڵ نیەت. (بانگی مەغریب) خۆر 
 

 ڕۆژوو یحوكم

زانایانی ئوممەت یەكدەنگن لەسەر ئەوەی كە   - ٢

ەمەزان فەرزە، و ئەو كەسەی بەبێ عوزر ڕ ڕۆژووی مانگی 

ەمەزان نەگرێت ئەوا تاوانێكی گەورەی ئەنجام ڕ بەشێك لە 

، هەرکەسێکیش باوەڕی بە فەرزێتی ڕۆژوو نەبێت ئەوا  داوە

 بێباوەڕە .
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 ڕۆژوو ڵیز ەف

 یتەبیتا ەور ەگ یخوا لە فەزڵەکا� ڕۆژوو :   - ٣

 ەیكەنەخاو  یپاداشت ۆیخ رەه ەیو ەب ەو ۆیەخەب ەكردوو 

 یدوعا ە، و  ەو ەكاتەد ندقاتەچ ۆب یو پاداشت ەو ەداتەد

 ڵشحاۆ خ یدوو سات وانەڕۆژوو  ە، و ەو ەتێناكر دڕە وانەڕۆژو 

 ەیكەنەخاو  ۆب تەفاعەشو قورئان ڕۆژوو  ە، و ەیەه ۆب یبوون

 یال  وانەڕۆژوو  یمەد ینۆ ب ە، و تداەامیق یژ ۆڕ  ەل کەنەد

 و ەر ەز ێڕۆژوو پار  ە، و سكیم ینۆ ب ەل ەشرت ۆ خ ەور ەگ یخوا

 ەو  ،تێزێپار ەید ئاگرەل ەك ەیكەنەخاو  ۆب یەە�ق و غانەڵق

 یخوا واەئ تێب ژوەڕۆب كێژ ۆڕ خوادا  یناو ێپەل سەركەه

 وردو  خەز ۆ د یئاگر ەل ڵسا فتاەح ەسەك وەئ ەو ۆیەهەب ەور ەگ

 تێوترەد ێیپ ەیەه كیەرگاەد شتداەهەبەل ە، و ەو ەخاتەد

  .  ەو ەژوور  ەچنەد ێیل وانەژو ڕۆ نهاەت ەك " ڕەیان " دەرگاى
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 واەئ شیزانەمەڕ  مانگی یڕۆژوو  ەب تەبار ەس

گی پیرۆز لە مان ی، و قورئانسالمیئ یكانیەپا ەل ەكیەیەپا

ا عیبادەت کردن تێید یەداێت یكێو ە، و شیوەزەداب ڕەمەزاندا

 تێد زانەمەڕ  یمانگ ەك ەمانگ، و  زارەه ەل ەباشرت  و رترێخ

 شیخەز ۆ د یرگاكانەو د ەو ەنێكرەد شتەهەب یرگاكانەد

 ریو زنج ندەبیش كانەتانەی، و شنێسرت ەبەو د نێخرەداد

مانگی سڕینەوەى تاوانەکانە ، مانگی ڕزگار بوونە ، و نێكرەد

 ەر ەبرانەب و كسانیە زانەمەڕ  یڕۆژووبوونەبلەئاگری دۆزەخ ، 

 مانگ.  ەد یبوونڕۆژوو  ەب
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  وژوڕۆ یكانەسوود ەل

 ەك ەیەه رۆ ز  یحوكم وسوود نیندەچ داڕۆژوو  ەل – ٤

 چونكە ڕۆژوو سەر ،ەو ەتڕێسو ەد قواداەت یور ەدەب

دەكێشێت بۆ تێكشكاندنی شەیتان و كزكردن و الوازكردنی 

 دەكات شەهوەت، و پاراستنی ئەندامەكان، و ئیرادە بەهێز

 ئارەزوو و لەسەر دووركەوتنەوە لە شوێنكەوتنی هەوا و

حمەت و ەتۆوی ڕ دووركەوتنەوە لە سەرپێچی و تاوان، 

و فێری  بەزەیی لە هۆش و ویژدان و دڵەكا�ان ئەنێژێ

ئارامگرتن�ن ئەكات ، وە وامان لێدەكات هەردەم هەژارا�ان 

 كا�انڵەد ، وە  و دەستی یارمەتیان بۆ درێژ بكەینلە یاد بێت 

 ەل گرتنێگو  اتریز ۆب ێنێهەائڕ  كا�انێیەو گو  كاەئ رمەن

هێنانە لەسەر ڕێككاری و هەروەها ڕا،  یژگار ۆقورئان و ئام

 وردی لە كات و فێربوونی پرەنسیپی یەكڕیزی موسڵ�نان.  
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  یكانەتەو سونن وژو ڕۆ یەکانئاداب

 ، وەكو: ەتەسونن ەشەو ه ەواجب ەیەه ەئادابان وەل – ٥

 یر ەمبەغێپ چونکە پارشێوكردنسور بوون لەسەر  •

" َفْصُل َما بَْ�َ صياِمَنا َوصياِم أْهِل  : یرموو ەف ملسو هيلع هللا ىلص خوا

ُحِر "  و ەمێئ یژوو ڕۆ ەیو ەر ەك ایج:  ەوات الِكتاِب : أكَْلُة السُّ

) :  الكتاب أهل(  توكەڕ پ نەخاو  یتانەئومم یژوو ڕۆ

 . ەو ێپارش یخواردن

خوای پەروەردگار و فریشتەكانی صە�وات دەدەن   •

 لەسەر ئەو كەسانەی پاشێو دەكەن :

 ژووانانڕۆ كە بێ ئەوە ێولەوانەیە گەورەترین بەرەكەتی پارش

ەها هەرو  وە ، دەیانگرێتەوە بەرز پایە خوای خۆشبوونی لێ

فریشتەكانی ئەو خوا میهرەبان و بەڕەحمە دەپاڕێنەوە و داوای 

لێ خۆشبوونیان بۆ دەكەن ، بۆ ئەوەی لە كۆمەڵی ڕزگار 

 رۆزدا .بووانی خوا بژمێررێن لە مانگی ڕەمەزانی پی
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٣٠ 

 وەێڕێتەلە (أبو سعید الخدری)ەوە ريض الله عنه دەگ

ُحوُر أْكلَ فەرموویەتی :  ملسو هيلع هللا ىلص پێغەمبەر:  فەرموویەتی ٌة " السُّ

بََركَة ، َفال تَْدُعوُه ، َولَو أْن يَْجَرَع أَحُدكُم ُجْرَعًة ِمْن َماٍء ، َفإنَّ 

ريَن "   اللَه ، َوَمالئِكََتُه يَُصلُّوَن َعىل املَُتَسحِّ

 لە ەننەك ، بەرەكەتە بە خواردنێكی كردن ێوواتە : پارش

 ، بێ بۆ ئاویش قومێك خواردنەوەی بە ئەگەر ، بدەن دەستی

 دەدەن صە�وات فریشتەكانی و پەروەردگار خوای چونكە

 یچه پێویستە بۆیە.  دەكەن پارشێو كەسانەی ئەو لەسەر

ی بەڕەحم و خوا گەورەیەی پاداشتە ئەم موسوڵ�نێك

 میهرەبان لە دەست نەدات .

وە حوکمى پارشێو کردنیش ئەوەیە کە سوننەتە ، وە  •

نگی با پێش كەمێك بۆ بخرێت دوا ێوسوننەت وایە پارش

 ، نەک یەک سەعات ەڕاستەقین فەجری دەركەوتنیبەیانی و 

 و زیاتر پێش بانگ پارشێو بکەى .
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(ال  :ەیرموودەف رەبەل شكاندن ڕۆژوو ەل كردنەلەپ •

لُوا الِفطْرَ يَزَاُل   یكڵە: خەوات .)متفق علیه( )النَّاُس بَخْ�ٍ ما َعجَّ

 .شكاندندا ڕۆژوو ەل نەكەد ەلەمادام پ ردانێخەل وامەردەب

 ەیو ەئ شێپ شكاندەد یڕۆژوو  خوا  یر ەمبەغێپ ەو 

 واەئ یەبواەن رەگە، و ئ شلىكیەخورما ندەچەبكات ب ژێنو 

 ەو ەخواردن ئاوەب واەئ یەبواەن شیرەگەوشك، و ئ یخورما

 :رمووەفەید شەكەشكاندن ڕۆژوو یدواە، و لشكاندەید

حسن ( (ذَهَب الظ�ُ، وابَتلَِّت الُعروُق، وثَبَت األْجُر إْن شاء اللُه)

و  ەو ەبوونەڕ ت كانەمار ەو د شتۆیڕ  یتێنو ی: تەوات أبوداود) –

 .تێب ێل یستیخوا و رەگەبوو ئ ریگێج شەكەپاداشت

 ناو ەوتنەو ك ێجەناب ەیقس ەل ەو ەوتنەدوور ك ەو  •

 .ەو یەچێرپەتاوان و س
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 و رێخ ەیو ەمبوونەك ۆیه ەتێبەد ەیو ەئ جا •

 ەب وونبڵرقاەس ەل ەی یتیو تاوان بر ەخراپ ینانێو ه كانەچاك

و كات  ەهوودێب یشتنیو دان ێپ یو توپ كانەلمیف ەر یزنج

 ەو ەمان ولەتۆڕە کۆمە�یەتیەکان  ەواو ڕەنا  یشتەب ربردنەسەب

 سوود. ێبەب گاكانداڕێ ەر ەسەل

(ما مألَ ابُن آدَم  :ەیرموودەف رەبەل خواردنەن رۆ ز  •

 چیه زادیمە: ئادەوات) يرواه الرتمذ–(صحیح  وعاًء ًرشا ِمْن بطٍن..)

 ...ەدەورگ و گ ەخراپرت ل ەكردوو ەنڕ پ یكێقاپ

 یر ەمبەغێپ ە، چونكو خێر و صەدەقە کردن نیخشەب •

 ەل تەبیتاەو ب رداێخەل ەبوو  سەك نیترەخشندەب خوا 

 .زانداەمەڕ 
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  الصياممسألة يف ١٠٠

 

٣٣ 

  ادەیەور ەگ ەمانگ مەل تێبدر  نجامەئ تێبەد ەیو ەئ

ست كردنی بارودۆخ بۆ عیبادەت وئامادەسازی و در  •

 یتنهاەبوون ب ڵشحاۆ وخ ی�نیشەو پ ەبۆت ەل كردنەلەپ و

و خشوع دروست بوون  ڕۆژووبوونەو ب ڕەمەزان یمانگ

 ەد ەل ەو ەبوونەو سارد ن حیراوەت ەل بوونەو ئاماد ژداێنو ەل

 درداەق یو ەش یدواەب انەڕ و گ استداەڕ ناو  یو ەش

 .وتداەمزگ ەل ەو ەو مان كافیعتیو ئ كردنەقەدەوص

 ەینۆ بەب تێبكر ییزباۆ ر یپ رەگەئ ییەن داێت یچیه •

 ەیمژد خوا  یر ەمبەغێو پ ەو ەزانەمەڕ  یمانگ یهاتن

 ۆخ ۆب دانەد یو هان داەد ینە� هاو ەب یزانەمەڕ  نگیما یهاتن

 .ۆیب كردن ەئاماد
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  وژو ڕۆ یكانەحوكم جۆر و

ڕۆژووی ، وەكو ڕۆژووی ڕەمەزان  ى فەرزڕۆژوو  – ٦

ڕۆژوی كەفارەتی كوشتنی بەهەڵە و ڕۆژوی  وەکو واجب

 و جگە لەویش.  ڕەمەزانۆژی ڕ كەفارەتی جی�ع كردن لە 

 یە یواجب نلە ئەسڵدا  ەر ۆ ج مەئ زرەن یژوو ڕۆ وە

وە ،  كاتەد یواجب ۆیخ رەسەل ۆیخ ۆڤمر  مە� ب

 ەینیمۆ و ن ەفەر ەو ع نە� شەش كوەو  ،  تەسونن یژوو ڕۆ

 .... م�نەش نجێو پ م�نەو دوو ش انیحاج

 ەیو ەكردنڕ پ ۆیه ەتێبەد تەسونن یژو ڕۆ – ٧

  . رزەف یژو ڕۆ یكانیەموكورتەك

 ینەیه یژو ڕۆ یگرتن رەسەل ەهاتوو  یهەن – ٨

و  رزەف ەل ەجگ شەممەش یژ ڕۆ هاەرو ەو ه نهاەتەب

بوون  ژوەڕۆب ژڕۆو دوو  كێژ ڕۆ مووەه یژوبونەڕۆب
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 هاەرو ە" الوصال" و ه تێوترەد ێیپ ەك ەو ەكیەرەسەب

 یژانۆڕ و  ڕەمەزانقوربان و  یژنەج یژانۆڕ  ەل ژوبوونەڕۆب

 یس ەل یەتیبر ەكوەهەروەها (یوم الشک)  ەرامەح شیقیرشەت

   .  عبانەشمانگی  یژ ۆڕ  میە
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  ڕەمەزان یمانگ یهاتن ەل ابوونینڵد

مانگ سابت  ینینیب ەب زانەمڕە یمانگ یهاتن – ٩

 ڕاستگۆ كبەمەرجێ بینیبێتی كەسێكیش تەنها هەرچەند تێبەد

 یژ ۆڕ  یس یواوكردنەت ەب انی ، بێت عادل و سیقە جێی و

 ۆو حسابات ب یكەلەف یمەستیس ەكاركردن ب و ، عبانەش

 .  ەیەدعیمانگ ب یهاتن ینیزان

لە بە�م مانگ بی�ا  ێلە سعودگەر : پرسیارێک 

 ؟بێ ڕۆژوو بە هەموی واجبەئایا  نەبی�ا تر �تێکىو 

ئەمە لە ڕووى گەردوونیەوە مەحاڵە، چونكە  وە�م :

 –كاىت دەرچوو� مانگ وەكو شێخ اإلسالم ابن تیمیە 

دەڵێت دەگۆڕێت بە یەكدەنگى شارەزایا� ئەم  -رحمەالله

كرۆىك بەڵگەى شەرعى و عەقڵیش بوارە، جا كەوابوو ئەوە 

 وا دەخوازن كە هەر و�تە و حوكمى خۆى هەبێت.
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وە( هيئة كبار العل�ء ) ڕوونکردنەوەیەکی گرنگیان داوە 

 لەم بارەیەوە و لە ئەنجام دا گەشتنە ئەوەی كه : 

مادام ئەم بابەتە لەکۆن ونوێدا خیالفی لەسەر بووەو 

اردە سەدەدا نابێتە هۆکاری شتی خراپ ، ولەماوەی چو 

نەبی�اوە ئومەتی ئیسالمی کۆ دەنگ بن لەسەر یەک بینین، 

 بۆیە پێیان وایە:

ئەم بابەتە وەک خۆی بهێڵدرێتەوە وئیسارە نەکرێت ، و 

هەریەک لە و�تان مافی هەڵبژاردنی ئەوەی هەبێت کە 

بەگونجاوی دەزانێت لەڕێگای زانایانیانەوە کام لەو دوو بۆ 

ە هەردوو بۆ چوونەکە بەڵگەی چوونە هەڵبژێرن ، چونک

 خۆیان هەیە وپشتیان پێ بەستووە  .
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  ەواجب ێركەسەل ژوڕۆ

 یغڵبا یكێ�نڵموس مووەه رەسەل ەواجب ژوڕۆ – ١٠

 كوەو  یكانەگر ەڕێل تەالمەس یتواناەو ب ێیجەشتین یر یژ

  . فاسیو ن زەیح

 تێكرەد ێپ یرمانەف ەو ڵیەسا وتەح ەل ڵمندا – ١١

 انەیو ەئ یباس انیزانا ەل ێندە، و هیتوان رەگەئ وژو ڕۆ ەب

    . تگر ەین رەگەئ تێدر ەد ێیل ڵیسا ەد ینەمەتەل ەك ەكردوو 

و بو  غڵبا ڵمندا انیبوو  �نڵكافر موس رەگەئ – ١٢

 واەئ ژداڕۆ یكات ەل ەو ەهات شۆ هەب و ەو یەربوویژ تێش انی

خواردن و  ەلبگرنەوە  انۆیخ ەكەژ ڕۆ ەل ەماو  ەیو ەئ تێبەد

 ەچوو  ستەدەل شیانیكێندەچ و ەژ ۆڕ  وەئ یزاەو ق ەو ەخواردن

 .  ییەن رەسەل ڕەمەزان ەل
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 یتاوان ینینووس یمەڵە) قتێ(ش خرشاوەب – ١٣

 ۆب ناوەناوب ەیتڵەحا وەئ رەگەئ مە� ب ،ەراو یگەڵرهەسەل

 یەیئاسا و یتۆیەخ یشۆ ه رەسەل ەك ەیكات وەئ واەئ هاتەد

 ش کەەسەك وەئ ەو ێش مانەهەو ب تێبگر ژوڕۆ تێبەد

   . ەیەه یمەركەپ

 واەئ تێمبر زانداەمڕە یمانگ ەل سەك رەه – ١٤

 ەل ەماو  ەیو ەل ییەن یكانەراتگر یو م ۆیخ رەسەل ەو ەزاكردنەق

 .  ەكەمانگ

 ەواجب ڕەمەزان یڕۆژوو  ەك یزانەین سەركەه – ١٥

 ەینیرۆ ز  واە، ئەرامەكردن ح �عیخواردن و ج یزانەین اخودی

، تێریگەردەو و  ەندەسەپ ەیكەعوزر  ەك نەو ەئ رەسەل انیزانا

 اریرسپ تێتوانەو د یە�نانداڵموس وێنەل ەك ەیسەك وەئ مە� ب

  . ییەن ۆب یعوزر  واەئ تێربێو ف بكات
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  بوارڕێ یڕۆژووبوونەب

: تێبەن وو ژ ەڕۆب رداەفەسەل ەیو ەئ ۆب ەرجەم – ١٦

 ەو ەو عورف رعەش یوو ەڕ ل ەیكیەدوور ەكەر ەفەس تێبەد

 ێیت مەئ تێب ەشار  وەربەو س تێنابیب ەیو ەئ ەوات تێب ندەسەپ

و  تاوان یر ەفەو س ەو ەتێوتبەدوورك ەندەو ەئ تێاندبەڕ پ

 تێ) و نابانیزانا ەیربۆ ز  ی(ال  تێبەن شیچێرپەس

و  رتنڕۆژووگ ەل تێب ەو ەنیدزۆ خ ەیكەر ەفەسەل یشیستەبەم

   .  تێب ەلیح ینانێكارهەب

 بوارڕێ ۆب ەدروست انیزانا ینگەكدەیەب – ١٧

 اخودی نا، انی تێبەه یڕۆژوو  یتوانا رتی، ئتێبەن وو ژ ەڕۆب

  نا.  انیبكات  یتەحڕەڕۆژوو نا 
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 بووەه یڕەمەزان یبوون ڕۆژوو یتیەن سەركەه – ١٨

 ەكەر ەفەسەب ستەد تاەه تێنێناه بوونەن ڕۆژووەب یتیەن واەئ

 یدانەئاو  و شارەل تاەه تێنێناشك ەیكە، و ڕۆژوو كاتەن

 .  ەو ەیەكەر ەفەناو س ەتێچووبەو ن تێچەرنەد

شكاند  یڕۆژوو  شیمەئ رئاوابووۆ خ رەگەئ – ١٩

 ەكەكڕۆ ف سوارى فڕۆکە بوو ، و ، پاشانیو ەز  رەسەل

 ەو ەتێگرب ۆیخ ییەن یر ەسەل واە، ئینیب یر ۆ و خ ەو یەرزبووەب

  . ەگرتوو  یواو ەتەب یكێژ ۆڕ  یڕۆژوو  ەچونك خواردنەل

 ەیو ەمان یتیەو ن كێشار  ەشتەیگ سەركەه – ٢٠

 ەبواج انیزانا ەیربۆ ز  یال  واەئ ژڕۆ چوارەل ادیز بووەه داێت

  . تێبو ژو ەڕۆب

 ێجەشتین ینێشو ەبوو ل وو ژ ەڕۆب سەركەه – ٢١

 ەدروست واەئ ژداۆڕ  ەل كرد یر ەفەوپاشان س ۆیخ یبوون

   . تێنێبشك ەیكەڕۆژوو  ۆیب
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 ەك تێبەن ڕۆژووەب ەسەك وەئ ەدروست – ٢٢ 

 ەو ەتێب ەك تێبەه ۆیخ یشار  رەگەئ ەركردنەفەس یتەعاد

 ندەو كارم وانەكڕۆ و ف یكسەو ت یچەستۆ پ كوە، و ۆیب

، ەر ەسەل انیزاەو دواتر ق تێب ەژانۆڕ  انەیكەر ەفەس شیرەگەئ

 ەو ەتێبەك یوشكان ەل تێبەه یكڵێما رەگەئ اوانیرەد هاەرو ەه

   .  تێب ێجەشتین داێیوت ۆیب

 ەل ەو ەهات ادژ ۆڕ  یكاتەل بوارڕێ رەگەئ– ٢٣

 یتەمحور  رەبەل ەو ەتێبگر ۆیخ یەچاكرت وا واەئ ەیكەر ەفەس

 نا.  نای ەو ەتێبگر ۆیخ رەگەئ ەر ەسەل یزاەق مە� ، بەكەمانگ

وپاشان  كداێشار  ەبوو ل ڕۆژووەب رەگەئ – ٢٤   

 انیژووڕۆ وانەپاش ئ انی شێتر وپ یكێشار  ۆبكرد  یر ەفەس

 ۆیب یر ەفەس ەك تێگرەردەو  ەشار  وەئ یحوكم واەئ بووگرت

 .  ەكردوو 
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  شۆخەن یژوبوونەڕۆب

و  ییئاسا یتڵەحا ەل ۆڤمر  كیەشۆخەن رەه – ٢٥

 . تێبەن ژوەڕۆب ەدروست واەئ ربكاتەد یتێساغ

 سكچوون و كوەو  یو كات ییئاسا یكیەتەحڕەنا  مە� ب 

. تێریگەن ڕۆژوو ەو ۆیەهەب ییەدروست ن واەئ ەشێئ رەس

 ۆیخ ەكەشۆ خەن انی یشكیپز یزانست ەب �اێملەس رەگەئ

 ژوگرتنڕۆ ەك ەو ۆیەخ یر ۆ ز  یانو گوم زموونەئ ۆیهەب

چاك  انی كاتەد ادیز ەیكیەشۆ خەن انی خاتەد یشۆ خەن

 و تێبەن ڕۆژووەب ۆیب ەدروست واەئ خاتەدواد ەیو ەبوون

 . تێب شیڕۆژووەب ەكروهەم كوەڵب

 یچوونۆ شخۆهەل یتووش ژوگرتنڕۆ رەگەئ – ٢٦

 مە� ب ،ەو ەتێگرەید زاەقەو ب تێناگر ڕۆژوو واەئ كاتەد

 شێپ ەو یەبوورا ژداۆڕ ەل ەو ەڕۆژوو ەب یزمانەب رەگەئ



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

٤٤ 

 ەواو ەت ەیكەڕۆژوو  واەئ ەو ەهات ۆیخ شۆ هەب رئاوابوونۆ خ

 یتووش رەگەئ مە� ، بەو ەكرد یژ ۆڕ  ەو ەڕۆژوو ەمادام ب

 او ەئ رئاوابوونۆ خ تاەه ەو ەجر ەف ەل رەبوو ه چوونۆ شخۆ هەل

. ییەن واوەت ەیكەڕۆژوو  ەك نەو ەئ رەسەل انیزانا ەیربۆ ز 

 ەیربۆ ز  یال  چووۆ شخۆ هەل یسەك ەیو ەزاكردنەق مە� ب

    . ربووۆ ز  ەكەو ەبووران ەیكات و ماو  رەگەئ ەواجب انیزانا

 یتووش بوونداڕۆژوو لەکاىت بە سەركەه – ٢٧

 بوو رەناوبەل یكیەتێنو یت انی رەبەادەڕ ل یكیەتێبرس

 ۆب ەیو ەئ یگومان انی ترساەد ۆیخ یانیگەل كەیەو ێشەب

 یگومانەبدات ب ستەدەل یستەه ێندەه ەدروست بوو ك

دروستە ڕۆژووەکەى  واە، ئڵاەیو خ همەو  نهاەت كەو ەن یر ۆ ز 

 كانەورسق ەكار  نە، و خاو ەو ەكاتەد یزاەدواتر قبشکێنێت و 

 انەیكەكار ەل نانێوازه رەگەئ مە� ، ببنەن ڕۆژووەب تێناب



 

   

 سەبارەت بە ڕۆژوو بابەت ١٠٠

 
  الصياممسألة يف ١٠٠

 

٤٥ 

 واەئ داژ ۆڕ ەل ترسانەد انۆیخ یانیگەو ل اندنەیگەد ێپ یانیز

 ەیو ەكردنیتاق ە هەروەها و  ، ەو ەنەدەید زاەقەو ب نابن ڕۆژووەب

  .  ڕەمەزان یبوونەن ڕۆژووەب ۆب ییەعوزر ن ندكارانێخو 

 ێل ەیو ەچاكبوون یدێئوم ەك ەیشۆخەن وەئ – ٢٨

 ەیكەڕۆژوو  زاەقەب واەئ كاتەد فایش ەڕێیو چاو  تێكرەد

 ییەدروست ن بونڕۆژوو ەب یبر ەو خواردن دان ل ەو ەداتەد

 ێل یەو ەچاكبون یدێئوم ەك نیەژخاێدر  یشۆ خەن مە� ب .ۆیب

 كێژ ۆڕ  رەه یبر ەل ەوتەككەپ و چوو� ساەب رویو پ تێناكر

 ەل (کیلۆ و ڕوبعێک) ەساع وین ەك داتەد كێژار ەه یخواردن

کە ئێستا باشرتین خوارد� زۆربەى  ەشار  وەئ یخواردن

  .خەڵکی گەر نەڵێین هەموو خەڵکی بریتی یە لە برنج

و  انیگدوو  یتەئافر  ەك ەیەو ەئ ندەسەپ ەیوت: تێبینی 

 ۆیب ەدروست ۆیەب تێكردە راوردەب شۆخەن ەب رەردیش

 .تەنها فیدیە دەداتو  تێبەن ڕۆژووەب



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

٤٦ 

 ەو یەو پاشان چاكبوو وتەك شۆخەن سەركەه – ٢٩

مرد  تاەه گرتەیو ن ەو ەتێبگر یكانەڕۆژوو  زاەقەب یتوانەیو د

 كێژار ەه یخواردن كێژ ۆڕ  رەه ۆب ەیكڵەماەل واەئ

رد ك یز ەح یكانەكینز ەسەك ەل كێكیە رەگە. و ئتێكرەردەد

   . تێتوانەو د ەدروست واەئ ەو ەتێبگر برەل یڕۆژوو 

 توانا  ێو ب ریو پ نەمەتەب یڕۆژووبونەب

 ەماو ەن انیزێه ەك ەوتەككەوپ چوو� ساەو ب ریپ – ٣٠

. انۆیب ەتەحڕەنا  گرتنڕۆژوو مادام  بنەن ڕۆژووەب تواننەد

اگاى و ئ ەفاو ەڵەو خ ەستداو ەدەل یز یمەت ەك ەیسەك وەئ مە� ب

 ەر ەسەل یڕۆژوو ەن ەوات ییەن رەسەل یفیكلەت واەئلە خۆى نیە 

 .  یتەیەكەسوكار ەك رەسەل شیچیهەو ن

 



 

   

 سەبارەت بە ڕۆژوو بابەت ١٠٠

 
  الصياممسألة يف ١٠٠

 

٤٧ 

 انی تێبدوژمن  یكوشتار  ڵیرقاەس كێسەك – ٣١

 یواز ال  گرتنڕۆژوو  شیمەو ئ تێداب یشار  ەیوقڵدوژمن ئاب

 تێرگەن ڕۆژوو ۆیب ەدروست شیرەفەس ێبەب واەبكات، ئ

 ڕۆژوو ەب یستیوێپ شیو كوشتار ەڕش پێش نۆ چ كوەو  رەه

    . تێتوانەد تێبەه شكاندن

 و ارید ەیكەگرتنەن ڕۆژوو یكار ۆ ه سەركەه – ٣٢

 ئاشكراەب ۆیب ەدروست واەئوەکو نەخۆش ئاشكرابوو 

 یەكەگرتنەن ڕۆژوو یكار ۆ ه شیسەركەو ه تێبەن ڕۆژووەب

 ڕۆژوو ەك ۆیب ەشرت ێپەل باشرت و واەئ زەیح كوەبوو و  ەشاراو 

و  یكردنەبار ن تەمۆ ت رەبەل تێب ەشاراو  یشەكەگرتنەن

 .  یبردنەن ێگومان پ

 

 



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

٤٨ 

 ختى : بەپو

 ئەوانەی كە تەنها قەزاكردنەوەیان لەسەرە بریتین لە : .أ

 .ێبەه ەیو ەچاكبوون یدێئوم ەك كێشۆ خە: نمەكیە

 .»ریموساف «اریشتە: گمەدوو  

  .(سوڕی مانگانە) ێب دایژێنو ێب ەل كێتە: ئافر مێیەس 

 .ێ واتە خوێنی منداڵبونب دایستانەیز  ەل كێتە: ئافر مەچوار 

 بریتین لە :  زاەق كەن ەر ەسەل انیەیدیف نهاەت ەیوانەئ .ب

 .ژنەر یپ، و   ردێمەر ی: پو دووەم  مەكیە

 .. ەلیحام یتە: ئافر مێیەس

 . رەردیش یتە: ئافر مەچوار 

 .وامەردەب یشۆ خە: نمەنجێپ

 :  ەر ەسەل انیتەفار ەو ك ەیو ەكردن زاەق ەك ەیوانەئ .ج

 ەڵگەل ێبەجووت د زانداەمڕە یژ ڕۆ ەل ژووەڕۆب یكێاو یپ

، ئەوا دەبێ قەزاشی بکاتەوە و کەفارەتەکەشی بدات  ەیكەزانێخ

کە بریتیە لە ئازاد کرد� عەبدێک یان دوو مانگ ڕۆژوو گرتن یان 

 .نان دان بە شەست فەقیر



 

   

 سەبارەت بە ڕۆژوو بابەت ١٠٠

 
  الصياممسألة يف ١٠٠

 

٤٩ 

  ژوداڕۆ ەل تیەن

، و لەهەموو رزداەف یڕۆژوو ەل ەرجەم تیەن – ٣٣

ڕۆژوویەكی واجبیشدا، وەكو قەزا و كەفارەت، و نیەت لەهەر 

 بەشێكی شەودا بێت دروستە با تۆزێك پێش فەجریش بێت. 

بڕیاری دڵ لەسەر ئەنجامدانی  ە لەی نیەتیش بریتی

 ىلەگەڵ هاتنی مانگ، وە دەم وتنی بیدعەیە  كارێك، و بە

شەو دەتوانێ نیەىت هەموو مانگەکە بێنێت و  یەكەم ڕەمەزاندا

  .   دروستە و ئاساییە

 ،یەین ستیوێپ یو ەش یتیەن تەسونن یڕۆژوو  – ٣٤

 .  تێ� ێبه ۆب یتیەن وداەشەل یەوا كراو باشرتیارید یتەسونن مە� ب

 : ڕۆژوو دوو ڕوکنى هەیە کە بریتین لە :  تێبینی

 نیەت .أ. 

 ننێشكەد ژووڕۆ ەیشتان وەئ مووەهەل ەو ەگرتن ۆخب. 

 .رۆ خ یئاوا بوون كوەتاو  ەو ییەانەیب یبانگ یكاتەل



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

٥٠ 

 كوەو  ەو ەواجب یكیەناو ڕۆژوو ەبو و چو  سەركەه – ٣٥

 بكات، و دروست یواو ەت تێبەد واەئ تەفار ەو ك زرەو ن زاەق

 واەئ تەسونن یڕۆژوو بە�م  .تێنێشكیعوزر ب ێبەب ییەن

 شیرەگەو ئ كاتەد یواو ەت یستیو رەگئازادە و ئە ەكەسەك

 .  تێنێشكیب تێتوانەد شیعوزر ێبەب تێب ێل یستیو

 تاەه ەهاتوو  ڕەمەزان یمانگ یزانەین كێسەك – ٣٦

 ەژ ۆڕ  وەئ یواو ەت یتیەرەسەل واەئ جرەف یرچوونەد یدوا

 ەیربۆ ز  یو ال  ەو ەو خواردن خواردنەل ەو ەتێبگر ۆیخ

  . ەر ەسەل ەیژ ۆڕ  وەئ ەیو ەكردن زاەق شیانیزانا

 زانەمەڕ مانگى  یزان رەگەئ وندكراەبکەسی  – ٣٧

 داێپ ڵیواەه كراوێپەمت�ن یكێسەك انی ەو ڤیە یت ەل ەهاتوو 

 ەك داتەد ڵو ەه ۆیخ نایگە، ئتێڕۆژوو بگر ەواجب واەئ

  . اتدەد اریڕب ەو ەئ رەسەچوو ل یچ ۆب یر ۆ ز  یگومانو  تێبزان



 

   

 سەبارەت بە ڕۆژوو بابەت ١٠٠

 
  الصياممسألة يف ١٠٠

 

٥١ 

  ەو ەگرتنۆ و خ شكاندن ڕۆژوو

 وانەڕۆژوو  واەئاوابوو ئ رۆ خ ەیبازن رەگەئ – ٣٨

 ەوار ێئ وەمەد ییسورا ەیو ە، و مانتێنێشكەد ەیكەڕۆژوو 

  . ییەن یر ەگیكار چیه داۆ ئاس ەل

 وانەڕۆژوو  ەواجب واەئ رچووەد جرەف رەگەئ – ٣٩

 رتیئ ێجەستبەد تێبگرەڵه ەو ەو خواردن خواردن ەل تسەد

 لە خواردن و ەو ەگرتنۆ خ مە� . بنا انی تێستیبانگ بب

 انکەمرت ی كەخول ەد ەب جرەف شێپ ەل (ئیمساک) خواردنەوە

هەرچەند لە خشتەى کاتەکا� مانگی  ەیەدعیب واەئ اتریز

 . ڕەمەزانیش نورسابێ یان لە مزگەوتەکانەوە بانگی بۆ بکرێ

ار چو  و ستیب داێیت ژۆڕ  و وەش ەك ەیت� و  وەئ – ٤٠

با  بگرن ڕۆژوو ی�نانڵموس رەسەل ەواجب ەر ێكاتژم

 .    تێب ژێدر  یشەكەژ ۆڕ 



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

٥٢ 

 ڕۆژوو یكانەو ەر ەكڵتاەب انی كانەنێشك ڕۆژوو

 فاسین زەیح ەل ەجگ كانەنێشك وو ژ ۆڕ  – ٤١

 ،تێبەن رجەم ێس ەب رەگەم ەو ەتێناب ڵتاەب ێپ انیڕۆژوو

 : شیوانەئ

 .تێبەن فامەو ن ێیپ تێزاناب ەكەسەكأ. 

 .تێچووبەن یر یو ب تێبۆخەل یئاگا ب.

 . تێبەن كراوێرلۆ ز ج. 

 ڵتاەب ۆژووڕ و شتانەى کە ەل تر یكێشەب هاەرو ەه

اس و نيفو  زەیو ح ەو ەشانۆڕ �ع و خی: ج ەل نیتیبرەکاتەوە د

   .  ەو ەخواردن و خواردن

 خواردن یبر ەل كانەنێژوشكۆڕ  ەل  ترىكێشەب – ٤٢

خواردن  رمانەو د رگرتنەو  رەسەچار  كوەو  نەو ەو خواردن

و  نێخو  یرز ەو د یز ەموغ یرز ە، و دەو ەمەد ەیگەڕێل



 

   

 سەبارەت بە ڕۆژوو بابەت ١٠٠

 
  الصياممسألة يف ١٠٠

 

٥٣ 

 ییەخواردن ن یبر ەل ەك یەیرزەد وەئ مە� ، بەو ەگواستن نێخو 

، ەو ەاتناك ڵتاەڕۆژوو ب واەئ ییەن یانیو ز ەر ەسەچار  ۆب نهاەو ت

و دان  ێچاو و گو  ەیتر ەق ەك ەیەو ەئ شیندەسەپ ەیو وت

 رمانەد یدانێپ یرز ە) و د یداو ە( ت یچێپ نیو بر شانێكەڵه

 ڵاتەڕۆژوو ب ەمانەئ مووە) هةیالرشج ة(حقن ەو ەمۆ ك ەیگەڕێل

 نێخو  ەڵگەل بوەڕ  یخاخەب انی یسپرا هاەرو ەه،  ەو ەنەناك

 رەگەئ شەر ەرغەغ یرمانەو د یكار یش یستەبەم ۆب ركردنەد

و  ەو ەكردڕ پ یاندد كێسەك رەگەئ هاەرو ە. هتێدر ەقووت ن

 انیز واەئ دایرووەگەكرد ل یشەكەتامەب یستەه

 . تێنەیەناگ ەیكەڕۆژوو ەب

 یشت زانداەمەڕ  یژ ۆڕ ەل ستەنقەئەب سەركەه – ٤٣

 جامنەئ یكانەور ەگ ەتاوانەل كێكیە واەئ ەو ەخوارد انیخوارد 

 . ەو ەبدات زاەقەب شەژ ۆڕ  وەبكات و ئ ەبۆت یتیەرەسەو ل ەداو 



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠
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٥٤ 

 ەو یەخوارد انی یخوارد ەو ەو ەرچوونیبەب رەگەئ – ٤٤

خوا خواردن  ەو ەئ ە، چونكواوبكاتەت ەیكەڕۆژوو با  واەئ

و  خواتەد كێسەك ینیب رەگە، و ئەداو ێپ ەیو ەو خواردن

 .   تێڵێهەو ن ەو ەبخات یر یب تێبەد ەچوو  یر یبەل

 ۆب ەیەه ژوشكاندنۆڕ  ەب یستیوێپ كێسەك – ٤٥

 واەئ اچوونیت ەل كێسەك یزگاركردنڕ و  وتنەاكیفر

 .  ەو ەتێگرەید زاەق ەو دواتر ب تێنێشكەد ەیكەڕۆژوو 

 ەل ەو  ، واجب بوو یر ەسەل ىڕۆژوو  سەركەه – ٤٦

و  ستەنقەئەب لەگەڵ خێزا� كرد ی�عیج زانداەمەڕ  یژ ۆڕ 

 ەر ەسەل ەیبۆو ت ،ەشكاو  ەیكەڕۆژوو  واەئ ەندانەزوومەئار 

 و بدات یشیتەفار ەبكات و ك واوەت شەژ ۆڕ  وەئ تێبەو د

 ەوونو چ یرباز ێو ن نایزوە ، پاشان ئەو ڕۆژەش قەزا بکاتەوە

 .    ەیەه انیحوكم مانەه شەڵیئاژ  یال 
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٥٥ 

 بكات دایزانێخ ەڵگەل �عیج یستیو سەركەه – ٤٧

 تاەر ەس ەشكاند وات ەیكەڕۆژوو  ەستەبەم وەئ ۆو ب

تر گەورە ەیكەتاوان واەكرد ئ ی�عیج وجاەخوارد ئ یكێشت

 ەدووجار شكاندوو  یزانەمەڕ  یتەحورم ەچونك ،ەخترت ەسو 

 .    ەر ەسەل یشەكەتەفار ەو ك ەیكە�عیو ج خواردنەب

 

و  داكردنێپ شەو باو  یستباز ەماچكردن و د – ٤٨

 رەگەئ ەیكەزانێخ ۆب وانەژو ۆڕ  یركردنەیو س وتنەركەب

 یتەهو ەش ەكەسەك رەگەئ مە� ، بەدروست واەگرت ئ ۆیخ

 ییەن دروست واەئ رایگەدەن ێپ ۆیخ ەك كەیەو ێشەب رابووێخ

، وە ئەگەر بەهۆى ئەو ماچ و دەستبازیەوە مەنی  ەكار  وەئ ۆیب

هاتەوە ئەوا ڕۆژووەکەى دەشکێ و دەبێ قەزاى بکاتەوە ، 

 . مادام جووت بون نەبێ بە�م کەفارەت و فیدیەى لەسەر نیە



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

٥٦ 

 وەل رچووەد جرەو ف كردەد ی�عیج رەگەئ – ٤٩

و  تێبگرەڵه ستەد ێجەستبەد تێبەد واەئ داەكات

 ەو ەتێب یشیئاو تەنانەت ەواو ەت یشەكەو ڕۆژوو  تێنێوازبه

و بو  وامەردەبهەر كردن  �عیجەل شیرەگە، و ئنانێوازه یدوا

 تێبەو د ەر ەسەل ەیبۆو ت تێناگرو ژو ۆڕ  واەئ جرەف یتا دوا

 .   ەر ەسەل یتەفار ەك و ەو ەتێگریب زاەقەب

 واەئ ەو ەكرد یژ ۆڕ  ەو یەشگرانەلەب رەگەئ – ٥٠

بۆ �ونە پیاوێک شەو کاری  ،ییەن ەیكەڕۆژوو  ۆب یانیز

سەرجێی لەگەڵ خێزا� دەکات ، یان ئافرەتێک شەو پاک 

دەرکردنەکەى غوسل  ەدروست دەبێتەوە لە سوڕی مانگانە

 ەلەپ تێبەد مە� ، بو بانگی بەیانی جرەف یدوا ۆدوابخات ب

و پێش خۆرکەوتن دەبێ خۆى بشوات  ەیكەژ ێنو  رەبەل بكات

 .  بۆ ئەوەى نوێژى بەیانی بکات



 

   

 سەبارەت بە ڕۆژوو بابەت ١٠٠

 
  الصياممسألة يف ١٠٠

 

٥٧ 

 داەیكەو ەخ ناوەل وتبووەخ وانەڕۆژوو  رەگەئ – ٥١

و ئەو خەو  كاتەد واوەت ەیكەڕۆژوو  واەئبوو  شگرانەل

 .    نایزانا ینگەكدەیەب بینینە زیانی نیە بۆ ڕۆژووەکەى

 -(خوى نهێنی  زانداەمەڕ  یژ ۆڕ  ەل سەركەه – ٥٢

 ەبۆت ەبواج واەئە و ەتێنێبه ۆیخ یئاو دەسپەڕ) ئەنجام بدات و 

 ەو ەو خواردن خواردنەل ەو ەتێبگر ۆیخ ەكەژ ۆڕ  یبكات و باق

   .ەو ەتێبگر زاەقەب شەژ ۆڕ  وەو ئ

 ەو یەشاڕو  ناێه ۆیب یر ۆ ز  ەو ەشانڕ سەركەه – ٥٣

 ەو ەشانڕ  ۆیخ ستەنقەئەب مە� ب ،ییەن رەسەل یزاەق واەئ

 رەگە، و ئتینێشكەڕۆژوو د واەئ ەو ەتێشڕ ب ەكرد ك یوا انی

 ژوۆڕ  واەئ بووەن مەئ یستەدەهات وب ۆیخ ەكەو ەشانڕ 

ێتەوە و بەد ێل ەیپارچ لەبەر ئەوەى شیشتێ. بنتێنێناشك

و  ەرامەح یو قووتدان نیمژ واەئ دەکرێ  ەڵكێت یتر  یتام



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

٥٨ 

و  تێنێشكەڕۆژوو د واەئ رووەگ ەبگات ەو ەل كێشەب رەگەئ

ناو  ەبگات ەیو ەئ شێپ رەگەئ مەغەڵب هاەرو ە، هەر ەسەل یزاەق

 یكاتەل مە� ب تێنێڕۆژوو ناشك واەئ تێقووت بدر  مەد

ڕۆژوو  واەئ تێقووت بدر  وجاەئ مەناد ۆب یشتنەیگ

 ێبەب تێخواردن بكر یتام ەشیكروهەم ە. و تێنێشكەد

، وە نابێ لەکاىت دەست نوێژدا موبالەغە و  ستیوێپ

 ، و ناشبێتزێدەڕەوی بکات لە ئاوڕادەنەوە ناو دەم و لوتدا 

 کا.وازی لێ بێنێت و نەیلە ترسی ئەوەى ئاو بچێتە خوارەوە 

 مووەه ەل وانەژو ۆڕ  ۆب ەتەسونن واكیس – ٥٤

 .    داەكەژ ۆڕ 

و  نیبر ەل تێبەد وانەژو ۆڕ  یتووش ەیو ەئ – ٥٥

 ۆب نینزەب انیئاو  یشتنۆیڕ  انی ربوونەلووت ب ینێخو 

. تێنێڕۆژوو ناشك واەئ ۆیخ یار یختئی ێبەب یروو ەگ



 

   

 سەبارەت بە ڕۆژوو بابەت ١٠٠

 
  الصياممسألة يف ١٠٠

 

٥٩ 

 و قژەدان ل نڕۆ  انی یروو ەگ ۆب سكێفرم ینیزەداب هاەرو ەه

 یشەكەتامەب ستكردنەو ه نانێكارهەبەنەخ انیشوارب، 

 ییەئاسا شیشتنڕەچاو ە، و ننێڕۆژوو ناشك رووداەگەل

و  رمەن ستێپ ی)مەرهە(م تووانەه ەو ێش مانەهەب

 ییەئاسا شیو بخور ترەع یكردن نۆ و ب ییەئاسا شیداركردنێش

 .   ەو ەگڕ ناو قو ەتێچەن ەیكەڵەدووك ەك تێابیور مە� ب

،  كاتەن شاخەڵەك وانەژو ڕۆ ۆب یەباشرت وا – ٥٦

     .ەتوند رۆ ز  ەتەباب وەئ رەسەل انیزانا یاواز یاجڕ  چونکە

و عوزر  دەکاتەوە ڵتاەب ڕۆژوو شانێكەر ەجگ – ٥٧

 .    گرتنەن ڕۆژوو ۆب ییەن

 یجلەب ەو ەچانێپۆخ انی ئاودا ناوەنوقم بوون ل – ٥٨

 ۆب ییەو ئاسا ییەدانێت یچیه ەو ەكردنفێنک  ۆخ ۆب ەڕت

 .    وانەژو ۆڕ 



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

٦٠ 

 وەش شتاێه ەبرد ك یوا گومان كێسەك رەگەئ – ٥٩

 انیخوارد  یشت ۆیەب ،و بانگی بەیانی نەداوە یتیەماو

 جرەف ەك وتەركەد ۆیكرد پاشان ب ی�عیج انی ەو ەخوارد

 .   ییەن رەسەل یچیه واەئو بانگی داوە  ەرچوو ەد

 یگومانەشكاند ب ەیكەڕۆژوو  كێسەك رەگەئ – ٦٠

، وبو ەئاواش ن یچەك بانگی داوە و ەرئاوابوو ۆ خ ەك ەیو ەئ

 .  ەر ەسەل یزاەق انیزانا ەیربۆ ز  یال  واەئ

 ناوەل ەو ەخواردن انیخواردن  كێسەك رەگەئ – ٦١

 واەئو بانگی بەیانی دا  رچووەد جرەف داەكات وەلبوو  دایمەد

 .  ەواو ەت یشەكەژو ۆڕ و  داتەد یقووت انیزانا ینگەكدەیەب

 

 

 



 

   

 سەبارەت بە ڕۆژوو بابەت ١٠٠

 
  الصياممسألة يف ١٠٠

 

٦١ 

  تەئافر  یژوبوونۆڕ ەب یكانەحوكم ەل ێندەه

 ەكردوو  یرمەوش ەبوو  غڵبا ەك ەیتەئافر  وەئ – ٦٢

 تێبەد واەئ ەگرتوو ەن یڕۆژوو  ەو ۆیەه وەب بكات و یئاشكرا

 ەڵگەل ەگرتوو ەین ەك ەو ەبدات شەو ەئ یزاەبكات و ق ەبۆت

 یتەفار ەك كوەو  كێژار ەهەب كێژ ۆڕ  رەه ۆخواردندان ب

 یزاەق ی دواترزانەمەتا ڕ  هاتوو رەگەئ ەیكەدواخستن

 داەیعاد یژانۆڕ ەل ەك ەیتەئافر  وەئ ەو ێش مانەهە. بەو ەكردەن

و دواتر قەزاى ەگرتوو  یژو ۆڕ  رمەش رەبە) لەمانگان ڕی(سو

 .    نەکردۆتەوە

 کە فەرزە زانەمەڕ  ڕۆژووی ەل ەجگ تەئافر  – ٦٣

 ەیكەردێم یزنیئ ەب اللیئ تێبگرى سوننەت ڕۆژوو  تێناب

  .   یەیكردبوو ئاسا یر ەفەس ەیكەردێم رەگەئ مە� ، بتێبەن



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

٦٢ 

 یادو ەل ینیب یسپ یئاو  ەیشل رەگەئ زدارەیح – ٦٤

 لەشەودا واە، ئەو ەتەپاك بوو  تێزانەد تەئافر  ەك ەو ەز ەیح

 ۆیخ رەگەئ مە� ، بتێگرەیو د تێنێهەڕۆژوو د یتیەن

پاك بوو  و ناێهەد داێپ ەیكۆ ل انی ەڕۆیپ ەو ەتۆ بەپاك ن یزانەید

و  زدارەی. حتێگرەڕۆژوو د واەئ بووەن ەو ێپ یچیهەو 

 واەئ ەو ەپاك بوون وەشەب و اڕ ب ێل انینێخو  ئەگەر یسانەیز 

 یۆ خ ەیو ەئ شێپ وتەركەد جرەو ف تێنێهەڕۆژوو د یتیەن

 .  انیاناز  یاڕ كێت یچوونۆ ب ەب ەواو ەت ەیكەڕۆژوو  واەبشوات ئ

وە هەر ئافرەتێک پێش خۆر ئاوابوون کەوتە سوڕی 

و خوێنی حەیزی هات ئەوا ڕۆژووەکەى بەتاڵ مانگانەوە 

 دەبێتەوە و دەبێ دوای ڕەمەزان قەزای ئەو ڕۆژە بکاتەوە

 ێنەیسب ەیكەعاد تێزانەد ەك ەیتەئافر  وەئ – ٦٥

 وامەردەب ەیكەگرتنو ڕۆژوو  تیەن رەسەل واەئ تێد ۆیب

 .  تێنیبەن نێخو  تاەه تێنێشكیو نا تێبەد

 



 

   

 سەبارەت بە ڕۆژوو بابەت ١٠٠

 
  الصياممسألة يف ١٠٠

 

٦٣ 

 ەیو ەب تێب یاز ڕ  زدارەیح یتەئافر  یەباشرت وا – ٦٦

 وەئ یهاتن رەسەل تێب ئارامگر و ەو ینووس یر ەسەخوا ل

و هیچ دەرمانێک نەخوات بۆ ڕێگری کردن لە هاتنی  ەنێخو 

     سوڕی مانگانەى.

و  دباربر ەل ەیكڵەمندا انیدووگ یتەئافر  رەگەئ – ٦٧

 كوەو  رەه واەئ ەو ەبوون كرد دروستەب یستەد یچەك

 یحوكم واەئ رناەگەئ، تێو ڕۆژوو ناگر یەوا یسانەیز 

 ە. و تێگرەڕۆژوو د یرتوانەگەو ئ ەیەه ی)ضة(مستحا

ۆژوو ڕ  واەئ ەو یەپاك بوو دایژۆڕ چل  شێپ ەل رەگەئ یسانەیز 

 واەبوو ئ ژۆڕ چل  ەل ادیز شیرەگە، و ئكاتەژدێو نو  تێگرەد

 ەینێخو  وەو ئ شواتەد ۆیو خ تێنێهەڕۆژوو د یتیەن

 .    ییەن یانیو ز تێكرەد ماشاە) تضة(مستحا كوەو  ەوامەردەبەك



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

٦٤ 

 یر ەگیگار) ضة(االستحا نەخۆشی ینێخو  – ٦٨

 ڕۆژوو دروست ناكات.     یتێواو ەت رەسەل

 و انیدووگ یتەئافر  ەك ەیەو ەئ ندەسەپ ەیوت – ٦٩

 ۆیب ەدروست ۆیەب تێكردە راوردەب شۆخەن ەب رەردیش

 رتیئ یەین رەسەل یزاەقتەنها فیدیە دەدات و و  تێبەن ڕۆژووەب

 .   ەیكڵەمندا انیترسا  ۆیخەل

 رەگەئ ەواجب رەسەل ىڕۆژوو  ەك ەیتەئافر  وەئ – ٧٠

 یندەزامەڕ و  ستیوەب زانداەمەڕ  یژ ۆڕ  ەل ەیكەردێم

 كوەو و  ەیەه انیحوكم كیە واەئكرد  داەڵگەل ی�عیج ۆیخ

 داتەد ڵو ەه واەئ كراێل یر ۆ ز  رەگەئ مە� ، بهانەو  كیە

 یچیه واەناچاركرا ئ و ماەن یتە� سەد رەگەو ئ كاتەین

  .   ییەن رەسەل یتەفار ەو ك ییەرنەسەل

 



 

   

 سەبارەت بە ڕۆژوو بابەت ١٠٠

 
  الصياممسألة يف ١٠٠

 

٦٥ 

 نوێژى تەراویح 

و جەخت  نوێژی تەڕاویح سوننەتێكی تەئكید -٧١

 . نجامی داوهو كردار ئه قسهبه ملسو هيلع هللا ىلصری خوا مبه، پێغهلێكراوە 

ى پێغەمبەر  فەزڵی نوێژى تەراویح سەبارەت بە -٧٢

َرَمَضاَن إِ�َانًا َواْحِتَسابًا، ُغِفَر َمْن َقاَم (فەرموویەىت: ملسو هيلع هللا ىلص خوا 

َم ِمْن َذنِْبهِ  واتە: هەركەس لەشەوا� ڕەمەزاندا شەو  )لَُه َما تََقدَّ

نوێژبكات باوەڕى پێى هەبێت و بەتەماى پاداشتى هەبێت 

 الى خواى گەورە لە تاوانەكا� پێشووى دەبوررێت.

 یەکەم شەوی دەست پێ کرد� نوێژى تەراویح  -٧٣

ونە : گەر وترا ڕۆژى هەینى یەکەم ڕۆژى ڕەمەزانە بۆ �

، ئەوا ئێوارەى پێنج شەممە کە خۆر ئاوابوو ئەوا دەچینە ناو 

 ڕەمەزانەوە و شەوەکەى نوێژى تەراویح دەست پێ دەکات.



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

٦٦ 

دروستە پیاو لەماڵەوە بۆ خێزان و منداڵەکا�  -٧٤

 و ئاساییە بەتایبەت گەر لە شوێنێک نوێژى تەراویح بکات

 بوون مزگەوت نەبوو یان دوور بوو.

ەڵ لەگ سەبارەت بە ژمارەى ڕکاتەکا� تەراویح -٧٥

عائشە ڕەزاى خواى لێ بێت چۆنێتی نوێژى ویرت ، 

يَِزيُْد يف رََمَضان َوال يف َغْ�ِِه  (َما كَاَن النَّبيُّ دەفەرموێ: 

 رواه الج�عة. )َعَىل إِْحَدى َعْرشَة رِكَْعةٍ 

لەڕەمەزان و غەیرى ملسو هيلع هللا ىلص واتە: پێغەمبەرى خوا 

 ڕەمەزانیشدا لە یانزە ڕكات زیاترى نەكردووە.

) ڕکاتە دوو دوو دەکرێت کە هەشت ڕکات ١١وە ئەم (

) ڕکاتە ویرتەکە دەتوانێ بە دوو ٣کرا بە دوو دوو پاشان بۆ (

 شێواز بیکات
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  الصياممسألة يف ١٠٠

 

٦٧ 

پاشان  یەکەم : دوو ڕکات دەکات و سەالم دەداتەوە ،

 یەک ڕکاتەکەى تر دەکات .

دووەم : دروستیشە هەر سێ ڕکاتە ویرتەکە بەیەکەوە 

بکرێ و تەنها تەحیاىت کۆتایی بخوێنێ ، واتە وەکو نوێژى 

 مەغریب بە�م تەحیاىت یەکەم ناخوێنێ .

 دواى ئەنجامدا� نوێژىلە تی دەستپێکرد� کا  -٧٦

یح ژى تەراوعیشا و دوو ڕکاتە سوننەتەکەى دواى عیشا نوێ

 دەست پێ دەکات .
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٦٨ 

 وانانەژوو ەڕۆل كێندەه ەڵەیه

 بنده هڵهه ێندهه یتوش وانانژووهڕۆله ێندهه -٧٧ 

 یر گهیوكار ، انیكهپاداشته یوهمبوونهكه ۆیه تهێبب نگههڕ 

 نكهده كێكار  اخودی ، انیكانژووهڕۆ یواو ته رسهله تێبده

 انیكانژووهڕۆ ڵیز وفه زڕێ و ژووهڕۆ یستبهمه یوانهچهێپ

 : انهیچێرپسه وله ێندهه جا ، وهتهێبده مكه

 . ژووڕۆ یكانەحكامەئ یبوونەن رێف *

 و چاو و زمان پاراستنىەن و خوداەل كردنەن رمەش *

 یتێبرس نهاەت، کە ئەمەش وادەکات  ەخراپ و تاوان ەل ستەد

 .ەو ەتێنێمب ۆب یتیەنویو ت

 ە.و ەوخواردن خواردنئیرساف کردن لە  *

 كاتەد شەبێب ۆیخ ، كردندا وێپارش یكاتەل وتنەخ *

 .لە خواى گەورە كردن بوون شۆ خێل یداوا  ەل
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٦٩ 

 و كاتەین یجوانەب اخودی ، یانەیب یژ ێنو  یكردنەن *

 وتەمزگ ۆب چنەون نەبك ەو ڵەماەل ژێنو  اوانیپ اخودی

 ەیوانەچێپ ەكار  مەئ نەمتەح ، ژداەڕۆل وتنەخ رۆ ز  *

 . یەخودا یتەسونن

 . دایوت یوت ، وتنەخ وانێنەل كات یدان یڕۆفەب *

 ێب و ،و خەمتە نەکردن زۆ ر یپ یقورئان یكردن ه�لیئ *

 . ەیكەپاداشتەل بوون شەب

 یگشتەب و شكاندندا ژووڕۆ یكاتەل كردنەن دوعا *

 .بووندا ژووەڕۆب یكاتەل

 كیرەخ ۆوخ وتەمزگەل بیغرەم یژ ێنو  یكردنەن *

 .ەو ەژوو ڕۆ یشكاندنەب كردن

 . تەماعەجەب وتەمزگەل ەن حیراوەت یژ ێنو  یكردنەن *

 وتنەخ نگەدر  وەش* 
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 شەوا� قەدر

کە خواى  درەق یو ەش یە و فەزڵیپا ۆب ەسەب -٧٨

و عیبادەت کردن لەو  گەورە قورئانی تێدا دابەزاندوە

هەروەکو خواى گەورە مانگ ،  زارەه ەل ەچاكرت  شەوەدا 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +      M فەرمویەىت : 

   8  7   6  5  4  3   2  1  0  /         .  -   ,

   C        B  A  @  ?  >  =     <            ;  :  9L  : ٥ـ  ١[القدر. [ 

) تێب تەحمەڕەب( نیمیعثصالح ال بن محمدشێخ 

چەند فەزڵ وچاكەیەكی  -سورەتی قەدر – ەتەسور  مەئ: تەڵێد

 هەمەجۆری تێدایە وەك:

یەكەم: خوای گەورە قورئانی تێدا ناردۆتە خوارەوە كە 

 و هۆكاری خۆشبەختیانە لە دونیا ڕێنموونی مرۆڤەكانە و

 دواڕۆژدا.
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  '  )  (  *[ دووەم: ئەم پرسیارەی كە لەم ئایەتەدایە

 بۆ مەزنكردنەوەو گەورە ڕاگرتنە. ]+

 باشرتە لە هەزار مانگ. سێیەم:

چوارەم: فریشتەی تێدا دادەبەزێت، وە فریشتەش 

 ەبێت.ن پێزو بەرەكەت و خێر دانابەزێت تەنها بۆ شتی بە

پێنجەم: ئەم شەوە شەوی ئاشتی وسەالمەتیە، لەبەر 

زۆری پارێزراوی ئەم شەوە لە تۆڵەو سزا، ئەوەش بەهۆی ئەو 

دەدات لەم پەرستش و گوێڕایەڵیەی كە بەندە ئەنجامی 

 شەوەدا.

شەشەم: خوای گەورە سەبارەت بە فەزڵ وچاكەی ئەم 

شەوە سورەتێكی بەتەواوەتی ناردۆتە خوارەوە، كە تا ڕۆژی 

 دوایی دەخوێ�ێتەوە.
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 یتاۆ ك یو ەش ەد رەگەئ ملسو هيلع هللا ىلص اخو  ێغەمبەرىپ -٧٩

 ەل ەو ەوتەكە: دوور ئ ە( وات ستەبەد ێل یپشت یەاتببها

 ندویز یكانەو ە) و ش دایكانەزانێخ ەڵگ ەجووت بوون ل

 نوێژ کردن و بۆ ناێهەد رەبەخ ەب یشیكانەزانێخ ەو ەكردەد

 .عیبادەت کردن و زیندوکردنەوەى شەوا� قەدر

 ، ێبچ یستەد ەل كێسەك رەه ەز ۆ ر یپ ەو ەش مەئ -٨٠

 ێناچ یستەد ەل شیسە، ك ەچوو  ستەد ەل یكێرێخ مووەه

 ی�نڵموس ۆب ەتەسونن ەو ەئ رەب ە، ل ێبەن شەب ێب ەل ەجگ

 ەو ەش مە، ئ ردگارەرو ەپ یخوا یەڵیاڕ ێگو  رەس ەسور بوو ل

 یتپاداش ینانێه ستەدەب ۆب ەو ەڕەباو  ەب ەو ەبكات ندوویز

 یدا خوا نجامەئ  ەیو ەئ رەگە، ئ ردگارەرو ەپ یاخو  ەیور ەگ

ەکا� پێشووی خۆش دەبێت ، وەکو تاوان ەل ردگارەرو ەپ

(َمْن َقاَم لَْيَلَة الَقْدِر إ�َانَاً :  یتیەرمووەف  ى خوا ر ەمبەغێپ
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٧٣ 

َم ِمْن َذنِبِه)   یو ەش ێسەك رە: ه ە.واتَواْحِتَساَباً ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ

 یداشتپا ەڕێیو چاو  ێبەه ێیپ ەڕیو باو  ەو ەبكات ندویز درەق

 . ێبەد شۆ خ یشوو ێپ یكانەتاوان ە، خوا ل ێخوا ب

 ، تێبكر رۆ ز  ەو ەانڕ پا  داەو ەش وەل ەشیتەسونن -٨١

ـ  تێبێل یخوا یزاڕەـ   ە) و ە(عائش ەكیدا ەل ەچونك

وا  خ یر ەمبەغێپ ەی: " ووتم : ئ یتیەرمووەف ەك  ەو ەنێڕ گەد

؟ داەو ەش وەل مڵێب ی، چ ەدر ەق یو ەش كێو ەچ ش میزان رەگەئ

) يَعنِّ  َفاْعفُ  الَْعْفوَ  تُِحُب  َعُفوٌّ  إِنَّكَ  اللُهمَّ (:  ڵێ: ب یرموو ەف

 مێل ، ێو ەئ شۆ خ بوردنتیو ل تەیبورد ێل ۆت یە: خوا ەوات

 . ەببور 
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٧٤ 

 تهێو كهب درداقه یانو شه له كێتئافره رگهئه:  پرسیارێک

 بكات؟ یچ تێبده ایئا! مانگانه ڕیسو ناو

لەشەوا� قەدر دەکەوێتە سوڕی مانگانەوە  یتهئافره وئه

 نابێت کەمتەرخەمی بکات و بخەوێت بەڵکو دەتوانێ

 ،وهبكاته ندوویز تر کۆمەڵێک عیبادەتی به قەدرا� و شه

 :وانهله

 .دانێل ستەد ێب ەب مە� ب ، قورئان یوهندنهێخو :  مەکیە

 ال ، لله الحمد،  الله سبحان( كووه: كانكرهیز:  مەدوو 

 ) ، ال حول وال قوة إال بالله الله إال إله

 أستغفر: (واتا خودا، له كردن شبوونۆ خێل یداوا:  مێیەس

 .کردن ) الله

 و، وهتهڕێبپا  خودا له رۆ ز  واتا: وهانهڕ پا  و دوعا:  مەچوار 

 دوعا یوهئه ربهله بكات، ێل یژ ڕۆدوا و ایدون یر ێخ یداوا
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٧٥ 

: تێرمو فهده ملسو هيلع هللا ىلص شیرمبهغهێپ ،كانهرستشهپه ینیباشرت له

عاءُ ( نهیقاستهڕ  یرستشپه وهانهڕ پا  و دوعا: واتا)العبادةُ  هو الدُّ

 .هیتهیندابه یخود و هی

 مئه تێتوانده دامانگانه ڕیسو له تئافره :واتهكه

 .بدات نجامئه درداقه یو شه له رستشانهپه
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  ) اإلعتكاف(  رسنتەپ خوا ۆب وتەمزگ ەل ەو ەمان

 وە و ەوتەمزگەب بوون ستەو ەیپ: ەوات كافیعتیئ -٨٢

 یكێتەسونن شەو ەئەك ، یرستەخواپ ۆب رخانكردنەت ۆخ

 . ەر ەسەل ەیرموودەف و قورئان ەیگەڵب وەر یگێج

 ەل �نڵموس ەیەو ەئ كافیعتیئ ەل ستەبەم -٨٣

 یترسەخواپ ۆب ەو ەتێنێمب خوادا یكانڵەما ەل كێوتەمزگ

 رەبەل شەو ەئ ،ردگارەرو ەپ یخوا یكردن یەڵیاێڕ وگو 

 .درەق یو ەش ەب شنتەیگ و ڵز ەوف پاداشت یوتنەستكەد
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  ەرفرت ەس یكاتەز 

 زەکاتی سەرفرتە فەرز و واجبە حوکمەکەی : -٨٤

لەسەر ھەموو بچووک و گەورە و نێرینە و مێ ینە و ئازاد و 

 بەندەیەک لە موسڵ�نان.

لەبەر ئەو فەرموودەیەی (ابن عمر ريض الله عنه) کە 

َفرََض َزكَاَة الِْفطِْر ِمْن (ملسو هيلع هللا ىلص) (أَنَّ َرُسوَل اللَِّه فەرموویەتی : 

ی زەکات(ملسو هيلع هللا ىلص) واتە : پێغەمبەری خوا رََمَضاَن َعَىل النَّاِس ...) 

 سەرفرتەی مانگی ڕەمەزانی فەرز کرد بە سەر خەڵکیدا ...

 ـ پیاو لە جیاتی کێ دەیدا ؟ ٨٥

موسوڵ�ن سەرفرتە دەدات بۆ خۆی و ھەموو ئەوانەی 

یان لە سەرێتی لە بچووک و گەورە و نێر و مێ و کە نەفەقە

 .ئازاد و بەندە
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 ـ بە کێ دەدرێت ؟ ٨٦

سەرفرتە تەنھا دەدرێت بەو کەسانەی کە شایستەن ، 

ئەوانیش تەنھا بریتین لە ھەژار و کەم دەستەکان ، لەبەر 

 فەرموودەکەی (ابن عباس ريض الله عنه ) کە فەرموویەتی :

ائِِم (ملسو هيلع هللا ىلص ) (َفرََض َرُسوُل اللَِّه  َزكَاَة الِْفطِْر : ُطْهرًَة ِللصَّ

 واتە: پێغەمبەری ِمَن اللَّْغِو َوالرََّفِث ، َوُطْعَمًة لِلَْمَساِكِ� ...)

زەکاتی سەرفرتەی فەرز کرد بۆ پاک کردنەوەی (ملسو هيلع هللا ىلص) خوا 

ڕۆژووان لە قسەی پڕوپوچ و کرداری خراپ ، وە خواردنیش 

 بێت بۆ فەقیر و ھەژاران .

سوننەتە چەند کەسێک تەرخان بکرێت بۆ :  تێبینى

کۆکردنەوە و پاراستنی سەرفرتە و پاشان دابەش کردنی بەسەر 

ھەژاراندا ، ئەم سوننەتە پشت لێ ھەڵکراوە ڕەحمەتی خوا 

 لەو کەسەی زیندووی دەکاتەوە
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 ـ کاتەکەی : ٨٧

: زەكاتی سەرفرتە لە دوای خۆر ئاوابوونی  یەکەم

 ئێوارەی شەوی جەژن واجب و فەرز دەبێت .

: وە باشرت و سوننەت وایە پێش دەرچوونی  دووەم

 .خەڵكی بۆ نوێژی جەژن ببەخرشێت

وخسەت و ڕێگە دراوە بە ڕۆژێك یان دوو ڕ : بە�م  سێیەم

ڕۆژ پێش جەژن بدرێت بەو كارمەندانەی كە  ڕۆژ یان سێ

وە دروستیش نییە دوا بخرێت بۆ ،  هەڵدەسن بە كۆكردنەوەی

 دوای نوێژی جەژن

وە شێخ محمد بن صالح العثیمین رحمه الله 

)ی رەمەزان ٢٨هەر موسڵ�نێك لە پێش (فەرمویەىت : 

سەرفرتە بدات ئەوا دروست نییە و سەرفرتەدانی لەسەر 

 ع."الرشح الـممت نەكەوتووە چونكە لە كاتی خۆیدا نەیداوە

 )١٧٠ـ  ١٦٩/  ٦عىل زاد املستقنع" : (
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٨٠ 

 ـ حیکمەت لە سەرفرتە : ٨٨

خوای دانا و زانا سەرفرتەی فەرز کردووە بۆ پاک 

کردنەوەی ڕۆژووان لە ووتەی پڕوپوچ و کرداری خراپە ، وە 

بۆ ئەوەی خواردنێکیش بێت بۆ فەقیر و ھەژاران ، بۆ 

 پڕکردنەوەی کەم و کوڕییەکانیان لەو ڕۆژە خۆشەدا.

 ـ چی دەدرێ بۆ زەکاتی سەرفرتە ؟ ٨٩

زەکاتی سەرفرتە دەبێت تەنھا بە خواردن (طعام) بدرێت ، 

لەو جۆرە خواردنانەی کە خەڵکی ھەر سەردەمێک دەیخوات 

، لەبەر فەرموودەکەی (أبو سعيد الـخدري ريض الله عنه ) 

َم يَوْ (ملسو هيلع هللا ىلص) (كُنَّا نُْخِرُج ِيف َعْهِد َرُسوِل اللَِّه كە فەرموویەتی : 

ِبيُب  ِع�ُ َوالزَّ الِْفطِْر َصاًعا ِمْن َطَعاٍم ، َوكَاَن طََعاَمَنا : الشَّ

کەواتە خەڵکى ئەم سەردەمەى ئێستاى َواألَِقُط َوالتَّْمُر) 

 خۆمان دەبێت بۆ سەرفرتە (ئاردى گەنم) یان (برنج) بدەن .
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٨١ 

 ـ بـڕەکەی : ٩٠

یەک (صاع) دەدرێت بۆ سەرفرتەی ھەر نەفەرێک ، بە 

 انەش نزیکەى دووکیلۆ و نیو دەکات بە پێوەرى ئێستا.کێش

ـ پارەدان بۆ سەرفرتە دروست نییە و دەبێت تەنھا  ٩١

سەرفرتەدان لە سەردەمی  خواردن بدرێت نەک پارە :

بە خواردن و قوتی ئەو سەردەمە دراوە نەک (ملسو هيلع هللا ىلص) پێغەمبەردا 

بە پارە ، وە لە مەزھەبی ئی�می (شافعي)دا پەیڕەوی سوننەتی 

کراوە تێیدا و دەبێت تەنھا خواردن بدرێت بە (ملسو هيلع هللا ىلص) ێغەمبەر پ

 سەرفرتە و پارە نابێت و دروست نییە .

جا لێرەدا پێویستە لەسەر موسڵ�نان شوێن سوننەتی 

و ئەو مەزھەبەش کە موافیق و (ملسو هيلع هللا ىلص) پێغەمبەر بکەون 

ن ، ئەوە ھەڵبژێر (ملسو هيلع هللا ىلص) گونجاوە لەگەڵ سوننەتی پێغەمبەردا 

ەیفی خۆمان تەقلید بکەین و بە وە نابێت بە ویست و ک

 ەین !کردار و پەرسنت بکملسو هيلع هللا ىلص) مبەر(پێچەوانەی سوننەتی پێغە
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بۆیە دروست نییە سەرفرتە بە پارە بدرێت ، وە ھەر 

کەسێک پارە بدات ئەوا سەرفرتەدانی لەسەر نەکەتووە و 

قەرزار دەبێت ھەتا خواردن دەدات بۆ زەکاتی سەرفرتە وەک 

سەرفرتە بە خواردن دراوە (ملسو هيلع هللا ىلص) ا چۆن لە سەردەمی پێغەمبەرد

( لََّقْد كَاَن لَكُْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ، وە خوای گەورە دەفەرموێت 

 [األحزاب] . أُْسَوٌة َحَسَنٌة )

((َمْن عِمَل َعَمالً  دەفەرموێت :(ملسو هيلع هللا ىلص) وە پێغەمبەریش 

 ) .٤٤٦٨صحيح مسلم رقم : ( ليَس عليِه أَمرُنا فهو رد))

کردەوەیەک بکات،فەرمانی واتە: ھەر کەسێک ھەر 

 .تەد دەکرێتەوە و لێی قەبوڵ ناکرێئێمەی لەسەر نەبێت ئەوا ڕ 
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ئەگەر کەسێک بڵێت : ڕاستە لە  :پرسیارێک 

خواردن دراوە نەک پارە ، (ملسو هيلع هللا ىلص) سەردەمی پێغەمبەردا 

 بە�م ئێستا پارە باشرتە بۆ ھەژارەکان !!!

 ئەوا لە وە�میدا دەڵێین :

(زەکاتی سەرفرتە)دان عیبادەتە ، وە سەرەتا بزانە کە 

) و کرداری ملسو هيلع هللا ىلصعیبادەتیش دەبێت بە پێی سوننەتی پێغەمبەر (

صەحابەکان بکرێت بۆ ئەوەی خوای گەورە قەبوڵی بکات 

نەک بە پێی ھەواو ئارەزووی خەڵک و بۆچوونی ھەندێک لە 

ی ) و کردار ملسو هيلع هللا ىلصزانایان کە پێچەوانەی سوننەتی پێغەمبەر (

 ھەموو صەحابەکانە.

ژار ) فەقیر و ھەملسو هيلع هللا ىلصەنجا : ئایە لە سەردەمی پێغەمبەردا (ئ

 !انیش پێویستیان بە پارە نەبووە ؟زۆر تر نەبووە و ئەو 



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

٨٤ 

ئەی باشە پارە بۆ ئەوان باشرت نەبوو لە خواردن ؟ بۆ 

ئەوەی بتوانن بە ویست و کەیفی خۆیان پێداوستیەکانیان 

 دابین بکەن بەو پارەیە ؟ بە�م صەحابە پابەندی سوننەت

بوون و مەصڵەحەت چی و شوێن کەوتەی بۆچوون و ھەواو 

 ئارەزووی کەس نەبوون .

وە ڕەحمەتی خوا لە زانایان بێت بە ڕاستی ئەوان بۆ خوا 

صوڵحاوبوون و ئەوان بە ڕاستی شوێنکەوتەی سوننەتی 

) بۆیە دەبینین فەرمان بە موسڵ�نان ملسو هيلع هللا ىلصپێغەمبەر بوون (

) بکەون و ملسو هيلع هللا ىلصدەکەن کەوا شوێن سوننەتی پێغەمبەر (

تەقلیدی ھیچ زانایەک نەکرێت ئەگەر پێچەوانەی سوننەت 

 بوو .

ئی�می (أبو حنيفة) فەرموویەتی: (إذا قلُت قوالً يُخالُف 

 ) ، فاتركوا قولـي) .ملسو هيلع هللا ىلصكتاب الله تعاىل وخبـر الرسول (
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وە ئي�می (شافعي)ش فەرموويەتی : (كلُّ ما قلُت 

صح ، فحديث ) خـالف قولـي مـ� يملسو هيلع هللا ىلصفكان عن النبـي (

 النبـي أولـى فال تقلدونـي) .

وە ئي�می (أحمد) فەرموويەتی : (ال تقلدنـي وال تقل 

 وُخـْذ من حيث أخذوا) . …مالكاً وال الشافعي 

وە هەروەها ئي�می (شافعي) فەرموويەتی : (أجمع 

) ملسو هيلع هللا ىلصالـمسلمون عىل أنَّ من استبان له سنة عن رسول الله (

لقول أحد) .واتە : موسڵ�نان یەک  لـْم يـحل لُه أْن يدعـها

دەنگن لەسەر ئەوەی ھەر کەسێک سوننەتێکی بۆ ڕوون 

) ئەوا حە�ڵ نییە بۆی وازی ملسو هيلع هللا ىلصبویەوە لە پێغەمبەری خواوە (

 لێبێنێت لەبەر قسەی ھیچ کەسێک .
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: کەسانێک ھەن کاتێک کە ئەم باسەیان  * تێبینییەک

سەردەمەدا لە دەبێتەوە دەڵێن : (ئێستا لەم  وونڕ بۆ 

سەرفرتەداندا پارە بۆ فەقیر باشرتە لە خواردن تاوەکو بتوانێت 

بەو بڕە پارەیە ھەندێک پێداویستی تر جگە لە خواردن بۆ 

 خێزانەکەی دابین بکات) !

 لە وە�می ئەو کەسانەدا دەڵێم :

ئێمە دەبێت پابەندبین بە شەرعەوە نەک بە ڕاوبۆچوونی 

نە ھەندە دڵسۆز و بە بەزەیین خەڵک ، ئەنجا ئەگەر ئەو کەسا

بەرامبەر بە فەقیر با خواردنیان بدەنێ لە بری سەرفرتەدا وەک 

لە شەرعدا دیاریکراوە وە با لەگەڵ ئەوەیشدا ھەندێک پارەیان 

 بدەنێ وەک خێر و صەدەقە و یارمەتیدان .

کورتەی ئەم بابەتەی کۆتایی ئەوەیە :سەرفرتە نابێت بە 

، چونکە لە سەردەمی پێغەمبەردا پارە بدرێت و دروست نییە 

 ) خواردن دراوە بە سەرفرتە نەک پارە ملسو هيلع هللا ىلص(
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 سوننەت و ئادابەكانینوێژى جەژن و 

نوێژى جەژن واجبە لەسەر پیاوان و سوننەتە بۆ  -٩٢

 ئافرەتان.

 چۆنێتی نوێژى جەژن  -٩٣

 ێژیلە نو  ملسو هيلع هللا ىلص رێغەمبەپ نوێژى جەژن دوو ڕکاتە و 

 نپاشا ، یەكەمدا ڕكاتی لە كرد ی)  أكرب الله(  حەوت جەژندا

 ووەچ پاشان و كرد ی)  أكرب الله( پاشان ، خوێند فاتیحەی

 پێنج وە ، هەستایەوە پاشان و سوژدە چووە پاشان ، ڕكوع

 الله ( پاشان وە ، خوێند فاتیحەی پاشان و كرد ی)  أكرب الله(

 ." و چووە سوژدە ڕكوع چووە و كرد ی)  أكرب

 خۆ شۆردن بۆ جەژن: -٩٤

(نافع) ەوە: (عبدالله كوڕی عومەر) ريض الله عنه لە  لە

 جەژنی ڕەمەزان پێش ئەوەی بچێت بۆ نوێژگە خۆی دەشۆرد.
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ە دەرچوون ل دەنكە خورمایەك بەر دخواردنی چەن -٩٥

 : وە سوننەتە بە تاک بیخۆی لەماڵ بۆ نوێژی جەژ� ڕەمەزان

لە  ملسو هيلع هللا ىلصلە (أنس) ريض الله عنه دەفەرمووێت: پێغەمبەر 

ڕەمەزاندا دەرنەدەچوو هەتا چەند دەنكە خورمایەكی  جەژنی

 كو نهخوارد تاوهده نه ژ� قوربان هیچىجه دەخوارد ، وه

 خوارد .ى خۆى دهكهقوربانیه پاشان له وهتهایهەڕ گ

 خۆ جوان كردن و خۆ ڕازاندنەوە لە جەژندا . -٩٦

ۆ بۆ دەرچوون ب ملسو هيلع هللا ىلص(ابن القیم) دەفەرمووێت: پێغەمبەر 

 دوو جەژنەكان جوانرتین جل و بەرگی لەبەر دەكرد.هەر 

 دەرچوون بۆ نوێژگە (املصلی) :  -٩٧

لە (أبو سعید الخدری) ەوە ريض الله عنه فەرموویەتی: 

جەژنی ڕەمەزان وقوربان دەردەچوو بۆ نوێژگە  ملسو هيلع هللا ىلصپێغەمبەر 

 دەكرد نوێژەكە بوو. (مصلی) یەكەم شت دەستی پێ
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 ە (املصلی) :ڕۆیشنت وگەڕانەوە لە نوێژگ -٩٨

 سوننەتە بە پێ بچیت بۆ نوێژی جەژن:

لە (عەلی) ەوە ريض الله عنه بۆمان دەگێڕنەوە كە 

 فەرموویەتی: (سوننەتە بە پێ بچیت بۆ نوێژی جەژن).

 ڕێگا گۆڕین:-٩٩

لە (جابری كوڕی عبدالله) ەوە ريض الله عنه 

ئەگەر ڕۆژی جەژن بوایە  ملسو هيلع هللا ىلصفەرموویەتی: پێغەمبەر 

، واتە: لە ڕێگایەكەوە بڕۆیشتایە بۆ ڕێگاكەی دەگۆڕی

مزگەوت لە ڕێگایەكی ترەوە دەهاتەوە. (ئی�می نەوەوی) 

: ئەگەر هۆیەكەشی (ڕەحمەتی خوای لێ بێت) ئەفەرموێ

 نەزانراو بێ سوننەتە شوێنی بكەوین بەیەك جاری.

 

 



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

٩٠ 

 جەژنە پیرۆزە كردن لە یەكرت:-١٠٠

ایی بكە بەیەك گەیشتین سوننەتە بەم شێوەیە پیرۆز 

 لەیەكرت بكەین: تقبل الله منا و منكم.

ئەگەر لە ڕۆژی جەژن بەیەك  ملسو هيلع هللا ىلصهاوە�نی پێغەمبەر 

بگەیشتنایە بە یەكرتیان دەوت: (تقبل الله منا ومنكم). واتە: 

 خوا لە ئێمەو ئێوەیشی قەبوڵ بكات.

----------------------------  

ۆزباییت لێ پیر  کەناڵی بەکورىتلە کۆتاییدا ئێمەش وەکو ستافی 

نەى خوێندنەوەى ئەم کتێبە بەسوودە و هیوادارین دەکەین بە بۆ 

و  زیاتر شارەزاتری کردبێت لە حوکم سودی باشت لێ بینیبێت و

، وە هەوڵبدە زیاتر لە جارێک  ئادابەکا� ڕۆژووی ڕەمەزان

 بیخوێنیتەوە و بیشینێری بۆ هاوڕێکانتان .

 حبه وسلم .وصىلَّ الله عىل نبينا محمد وآله وص

بۆ هەر تێبینی و پرسیارێک پەیوەندی بکەن بە تلیگرامی ئەم ژمارەیەوە  

٠٧٧٠١٥١٧٣٧٨ 
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 پاشکۆی کتێب

 ڕەوشتی ڕۆژووەوان

 بسم الله الرحمن الرحیم

سوپاس و ستایش بۆ خواى گەورە ، وە درودو س�و لە سەر گیا� 

پێغەمبەرى خوا ، وە لەسەر خێزان و كەس وكارى ئی�ندارو هاوە�ن و شوێن 

 ۆژى دوایى.ڕ كەوتوا� تا 

بەروبوومی سەرەکی ڕۆژوو ئەوەیە کەسی ڕۆژووەوان تەقوای خوا 

ەوتنەوە ودوور کبەدەست بێنێت ئەوەش بەجێ بەجێکردنی فەرمانەکانی خودا 

فەرموویەتی:  گەورە و میهرەبان دێتە دی ، هەروەک خوای حەرامکراوەکا�لە

 M   >  =  <  ;       :    9  8  7       6  5  4  3

  A  @  ?L البقرة 
 رز كراوهر فهسهزانتان لهمهڕۆژووی مانگی ڕه ڕداران ئێوهی باوهواته: ئه

قوای ڵكو تهرز كرابوو ، بهش فهتانی پێش ئێوهئوممهر سهكو چۆن لهروه، هه

 ن.بكه ورهخوای گه

ڕۆژوو قوتابخانەیەکی گەورەیە ، لەو مانگەدا کەسانی ڕۆژووەوان 

چەندان ڕەوشتی بەرز فێر دەبن ، وڕزگاریان دەبێت لەچەندەها خو ڕەوشتی 

 تیز دێنن لەشناشیرین ، و ڕادێن لەسەر خۆ پارێزی ودوور بوون لەحەرام ، و وا

 . تاوان و نابەجێخراپ و 
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 جا لەو سیفاتە چاکانەی کە کەسی ڕۆژووەوان بەدەستی دێنێت:

 یەکەم : ئارام گرتن:

 لەڕۆژوودا سێ جۆر ئارام گرتن کۆ دەبێتەوە :

 ئارام گرتنە لەسەر گوێڕایەڵی خواى گەورە . -١

 ئارام گرتن لەسەر سەرپێچی نەکردنی خواى گەورە . -٢

 گرتن لەسەر قەزا وقەدەرەکانی .ئارام  -٣

ڕۆژوو ئارام گرتنە لەسەر گوێڕایەڵی خودا ؛ چونکە مرۆڤ ئارام دەگرێت 

 لەسەر ئەو گوێڕایەڵیە کەڕۆژوو گرتنە وئەنجامی دەدات .

وەهەروەها ئارام گرتنە لەسەر دەرنەچوون لەفەرمانی خودا ؛ چونکە 

 لەسەر ڕۆژووەوان. کەسی بەڕۆژوو لەو شتانە دوور دەکەوێتەوە کە حەرامن

وەهەروەها ئارام گرتنە لەسەر قەدەری خودا؛ چونکە کەسی ڕۆژووەوان 

توشی ناڕاەحەتی برسێتی وتینویەتی وبێتاقەتی دەبێت ؛ هەر بۆیە ڕۆژوو بەچڵە 

پۆپەی ئارام گرتن دادەنرێت ؛ چونکە هەر سێ جۆرە ئارام گرتنەکەی تێدایە ، 

M  ê  é  è  ç   æ   å  ä و خوای پەروەردگاریش فەرموویەتی: 

   ëL  :رن گرئهجرو پاداشتی خۆیان وهنها ئارامگران ئه].واته: ته١٠[الزمر

 شتدا. ههبه كجار زۆر لهجرو پاداشتێكی یه: ئه، واتهبێ ژمارهبه
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 دووەم : ڕاستگۆیی

یەکەم شت کەڕۆژوو فێری ڕۆژووەوانی دەکات ڕاستگۆ بوونه لەگەڵ 

وەی ڕۆژوو کارێکی نهێنی یە لەنێوان عەبد وخودادا ، ومرۆڤ خودادا ؛ لەبەر ئە

 توانای ئەوەی هەیە بڵێ بەڕۆژووم ، ودواتر بەنهێنی خواردن بخوات .

وەڕاستگۆیی ڕێگری لەخاوەنەکەی دەکات لەقسەی درۆ وپڕ وپووچ ، 

وبەهەمان شێوە ڕۆژووش ، هەروەک لەو فەرموودەیەدا هاتووە کەئەبو هورەیرە 

ن لَْم مَ فەرمووی: (ملسو هيلع هللا ىلص ی بێت گێڕاویەتیەوە ودەڵێت : پێغەمبەر خوای لێ ڕاز 

 )يََدْع َقْوَل الزُّوِر والَعَمَل به والَجْهَل، فليَس لِلَِّه حاَجٌة أْن يََدَع طَعاَمُه وَرشابَهُ 

واتە: هەرکەسێک واز لەقسەی پڕ وپووچ ودرۆ  ).١٩٠٣(أخرجه البخاري) (

هیچ پێویستیەکی بەوە نی یە خۆی وکار کردن پێیان نەهێنێت، ئەوا خودا 

 بگرێتەوە لەخواردن وخواردنەوە.

 سێیەم : ماڵ بەخشین و خێر و صەدەقە و سەخی بوون

چەندان بەڵگەى شەرعی هەن لەبارەی ئەوەی پاداشتی کردەوە چاکەکان 

 چەند قات زیاد دەبن لەشوێنە چاکەکاندا ، هاوشێوەی ڕەمەزان وجگە لەویش.

ەوان ئەوەی خۆی گردۆتەوە لەشتی حە�ڵ بۆیە گرنگە کەسی ڕۆژوو 

ئەوانەی ڕۆژوو دەشکێنن ، دوور بکەوێتەوە لەهەموو حەرامکراوەکان ، وخۆی 

 سەرقاڵ کات بەکردەوەی چاکەوە ، وخۆی بڕازێنێتەوە بەڕەوشتی دڵفراوانی و

 سەخی بوون ، لەوانە بەتایبەت خواردن دان بەڕۆژووەوانان .



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

٩٤ 

زەیدی کوڕی خالیدی جوهەنی خوای لێ ڕازی بێت گێڕاویەتیەوە 

ِمثُل أجِر  لهُ  َمن َفطََّر صامئًا، كانَ (فەرمووی: ملسو هيلع هللا ىلص ودەڵێت: پێغەمبەری خوا 

ائِم شيًئا  ائِم، ِمن غ�ِ أْن يَنُقَص ِمن أجِر الصَّ  )الصَّ

واتە: هەرکەسێک خواردن بەڕۆژووەوانێک بدات بۆ ئەوەی ڕۆژووەکەی 

بشکێنێت ، ئەوا هاوشێوەی ئەو پاداشتی دەست دەکەوێت بێ ئەوەی پێ 

 لەپاداشتی کەسە ڕۆژووانەکەش کەم بێتەوە .

بۆیە گرنگە مرۆڤ سوور بێت لەسەر خواردن دان بەکەسانی ڕۆژووەوان 

 بەپێی توانا ، بەتایبەت گەر کەسە ڕۆژوانەکە هەژار بوو ، یاخود بێ توانا بوو . 

ودا ماڵی پێ بەخشیوە ، وبەدرێژای ساڵ ئەو ڕۆژووەوانەی کەخ• 

ڕاهاتووە لەسەر خۆشگوزەرانی وخواردنی خواردن وخواردنەوە وڕێگا 

وجێگای باش ، بێ ئاگا بووە لەهەژاران وبێ نەوایان ، گرنگە بۆ ئەم کەسە 

لەکاتی ڕۆژوو گرتندا ڕەوشت وسلوکی گۆڕانکاری بەسەردا بێت ، وهەستی 

ئەو کاتەی هەست بەبرسێتی دەکات ، هەست بەرانبەر جگە لەخۆی بجوڵێت ، 

بەناخۆشی بێ بەش بوون وهەژاری دەکات ، ئەوکات لەئازاری برا هەژارەکانی 

تێ دەگات ، لەم ڕێگەیەوە زۆر جار دەست دەکات بەخێر وسەدەقە ودەستی 

 یارمەتی درێژ کردن بۆ کەسانی هەژار ونەدار .

 

 

 



 

   

 سەبارەت بە ڕۆژوو بابەت ١٠٠

 
  الصياممسألة يف ١٠٠

 

٩٥ 

 چوارەم : داوێن پاکی

M  7       6  5  4  3 خوای پەروەردگار فەرموویەتی: • 

  A  @  ?   >  =  <  ;       :    9  8L البقرة 

لەم ئایەتە پیرۆزەدا خودا ئەوەی ڕوون کردووەتەوە کەڕۆژووی بۆیە فەرز 

کردووە بەڵکو تەقوای بکەین ، ڕۆژوو وەسیلەیەک بۆ تەقوا ، وتەقواش ئەوەیە 

ادا پارێزەرێک هەبێت ، ئەوەش بەجێ بەجێ کردنی لەنێوان خۆت وسزای خود

 فەرمانەکانی ، ودوور کەوتنەوە لەڕێگری لێ کراوەکانی دەبێت.

 ملسو هيلع هللا ىلصکەسی ڕۆژووەوان بەڕۆژوو ڕادێت لەسەر داوێن پاکی ، و پێغەمبەر 

َباِب، َمِن اْسَتطَاَع ِمْنكُُم الَباَءَة (ئاماژەی بەمە داوە وفەرموویەتی:  يَا َمْعَرشَ الشَّ

ْوِم، فَ  ، َوأَْحَصُن لِلَْفْرجِ، َوَمن لَْم يَْستَِطْع َفعليه بالصَّ ْج، فإنَّه أََغضُّ لِلَْبَرصِ لَْيَتَزوَّ

 ).١٤٠٠)، ومسلم (٥٠٦٦(أخرجه البخاري ( )فإنَّه له ِوَجاٌء.

واتە: ئەی چینی گەنجان هەر كەس لە ئێوە توانای ژن هێنانی هەیە ئەوا 

چاو دەگرێتەوە لە نەزەر كردن و قە�یەكیشە بۆ با ژن بێنێت، چونكە ژن هێنان 

عەورەت و دەتپارێزێت، وە هەر كەس توانای ژن هێنانی � یە ئەوا با ڕۆژو 

 بگرێت چونكە ڕۆژو دەبێتە پارێزەر بۆی.

ڕوونی کردووەتەوە کەڕۆژوو پارێزەرە بۆ کەسی ڕۆژووەوان ملسو هيلع هللا ىلص پێغەمبەر 

 ەی شەیتان هاوشێوەی خوێن، و هۆکارێکە بۆ داوێن پاکی ، ئەوەش لەبەر ئەو 

بەنێو دەمارەکانی مرۆڤدا دێت ودەچێت ، وڕۆژووش ئەو هاتن وچوونە الواز 

 هێزی ئی�ن بەهێز دەکات. دەکات ، ودەسە�تی شەیتان الواز دەکات ، و



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

٩٦ 

 پێنجەم : لەسەر خۆیی وخواردنەوەی ڕق ولێ بوردەیی

د و پێویسته کەسی ڕۆژووەوان کاتێ کەسێک جوێنی پێ دەدات یاخ 

 ووم.من بەڕۆژ  :قسەی پێ دەڵێت وشەڕی لەگەڵ دەکات بەدەنگی بەرز بڵێت

 ملسو هيلع هللا ىلصئەبو هورەیرە خوای لێ ڕازی بێت گێڕاویەتیەوە ودەڵێت : پێغەمبەر 

وإَذا كاَن يَْوُم َصْوِم أَحِدكُْم فال يَرُْفْث وَال يَْصَخْب، فإْن َسابَُّه أَحٌد ( فەرمووی:

)، ١١٥١، ومسلم (١٨٩٤(أخرجه البخاري () اْمُرٌؤ َصائِمٌ أْو َقاتَلَُه، َفلَْيُقْل: إ�ِّ 

 واللفظ له) .

واتە: ئەگەر ڕۆژێک کەسێکتان بەڕۆژوو بوو با ئەو ڕۆژە قسەی ناشیرین 

و ھات و ھاوار نەکات، خۆ ئەگەر کەسێک جنێوی پێدا و شەڕی پێ فرۆشت 

 با بڵێت؛ من کەسێکی بەڕۆژووم .

 کینەشەشەم: سەالمەتی دڵ ودەروون لەڕق و 

عبداللەی کوڕی عەباس ريض الله عنه� گێڕاویەتیەوە ودەڵێت: 

ِرب وثالثِة أيَّاٍم ِمن كلِّ َشهٍر ( فەرمووی:ملسو هيلع هللا ىلص پێغەمبەری خوا  صوُم َشهِر الصَّ

درِ   ). يُذهنَب َوَحَر الصَّ

واتە: ڕۆژووی مانگی ئارام گرتن (واتە مانگی ڕەمەزان) ، و سێ ڕۆژ 

 سنگ ناهێڵێت .لەهەموو مانگێک ، چڵک وپیسی 

درِ مانای ( ) : واتە: پیسی ، وحیقد ، یاخود توڕەیی ، یاخود دوو َوَحَر الصَّ

ڕوویی ناهێڵێت ، بەشێوەیەک هیچ پیسیەکی تێدا نامێنێت ، جێگایەکی تێدا 

 نامێنێت بۆ ڕق وکینە ، وتوڕەیی ..هتد . 



 

   

 سەبارەت بە ڕۆژوو بابەت ١٠٠

 
  الصياممسألة يف ١٠٠

 

٩٧ 

 حەوتەم: ئیرادە بەهێز بوون وتوانای خۆ ڕاگری

ڕۆژووەوان دەکات ئیرادەی بەهێز بێت ئەوەش ڕۆژوو وا لەکەسی 

سەرچاوەی گرتووە لەئی�ن بوون بەخوا ، وهێزی جێ بەجێ کردنی 

فەرمانەکانی کە یەکێکیان فەرمان کردنه بەڕۆژوو گرتن لەپێناو خودادا ، و وەک 

 تەماحێک بۆ ئەو پاداشتەی کەبۆی دانراوە لەدوا ڕۆژدا .

ر خۆ ڕاگری ، وزاڵ بوون بەسەر ڕۆژوو کەسی ڕۆژووەوان ڕا دێنێت لەسە

نەفس ودەرووندا ، وگرتنی جڵەوی تاوەکو بەگوێی دەکات بەئیزنی خودا لەو 

شتانەدا کەخێر وخۆشگوزەرانی تێدایه ، وە نەفس فەرمان دەکات بەخراپه 

مەگەر نەفسێک خودا ڕەحمی پێ کردبێت وپاراستبێتی ، بۆیه هەرکات مرۆڤ 

بەهیالکی دەبات ، و گەر جڵەوگیری کرد بەگوێی نەفس وئارەزووەکانی کرد 

وزاڵ بوو بەسەری دا ئەوکات دەتوانێت بیبات بەرەو بەرزترین پلە ، و ئامانج 

بەویستی خودا ، ئەوەش بەدەست نایەت مەگەر بۆ کەسێک نەبێت ڕۆژوویەکی 

شەرعی گرتبێت بەهەست کردن بەعیبادەت کردن بۆ خودا ، وچاوەڕێ کردنی 

 ار.پاداشتەکانی پەروەردگ

وئەو ڕۆژووەوانەی کە وای لەنەفسی خۆی کردووە دوور کەوێتەوە لەشتە 

دروستەکان لەبنەڕەتدا ، وزاڵ بووە بەسەر ئارەزووەکانی الشەیدا ، حەمتەن 

دەتوانێت بەویستی خودا دوور کەوێتەوە لەو شتانەی حەرامە لەهەموو کات 

 وساتەکانی تری تەمەنیدا .

 



  
 

   
 

 بابەت سەبارەت بە ڕۆژوو ١٠٠

 

  الصياممسألة يف ١٠٠
 

٩٨ 

 هەشتەم : دڵ ئارامی

لەحەقیقەتدا ڕۆژوو ڕێگایەکە بۆ ڕزگار بوون لەهێزی دەروون ئەوەی 

کەمرۆڤ بەرەو هەالکەت دەبات ، وڕێگایەکە بەرەو ڕووناکی وئەمین بوون ، 

 وهەست کردن بەخۆشی وئارامی دڵ ودەروون .

یەکێک لەو شتانەی کەوا دەکات ڕۆژوو ببێتە هۆکارێک بۆ دڵ ئارامی وه 

تاوانە ، تاوان دڵ ڕەق دەکات ، ومرۆڤ توشی  کەسی ڕۆژووەوان ، سڕینەوەی

دڵە ڕاوکێ دەکات و نائارام دەبێت ، لەبەسەرهاتی عومەر لەگەڵ حوزەیفەدا 

 ملسو هيلع هللا ىلصخوا لێیان ڕازی بێت هاتووە لەبارەی ئەو فیتنانەی کەڕوو دەدەن وپێغەمبەر 

 هفتنُة الرجِل يف أهلِه ومالِه وولِده وجاِر (هەواڵی لەبارەوە داون وفەرموویەتی: 

 ) ٥٢٥أخرجه البخاري ( )... تُكفرُها الصالُة والصوُم والصدقةُ 

واتە: فیتنەی پیاو لەگەڵ ماڵ ومنداڵ وخێزان ودراوسێکانی دا ، نوێژ 

 وڕۆژوو وخێر وفەرمان کردن بەچاکە وڕێگری کردن لەخراپە دەیانسڕێتەوە .

هەروەک ڕۆژوو وا لەڕۆژووەوان دەکات دڵ ودەروونی خاڵی بێت بۆ  

زیکر ویادی خودا ؛ چونکە بەکارهێنانی ئارەزووەکان مرۆڤ غافڵ وبێ ئاگا 

 دەکەن ، ودڵ ڕەق دەکەن .

وەمەعلومە هەرکات دڵ خاڵی بوو بۆ زیکر ، ئەوا ئارام دەبێت ، هەروەک 

الرعد  Mä  ã     â  á  à     æ  åL خوای گەورە فەرموویەتی: 

كان هێمن و ئارام و دڵه ورهزیكرو یادی خوای گه نها بهته بزانن كه واته: وه

 بێت.ئه ئاسووده
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  الصياممسألة يف ١٠٠

 

٩٩ 

 قسەی ناشیرین  درۆ و نۆیەم : واز هێنان لەغەیبەت و

کەسی ڕۆژووان ئەوەی بەحەق بەڕۆژووە ئەوەیه کەڕۆژوو کاریگەری 

لەگەڵ کەسانی تردا ، بە�م ئەو دەبێت لەسەر خو ڕەوشتی ومامەڵە کردنی 

کەسەی کەتەنها وەک عادەتێک بەڕۆژوو دەبێت ، بەشێوەیەک بەڕۆژوو دەبێت 

کاتێ دەبینێت خەڵک بەڕۆژووە ودەیشکێنێت کاتێ دەبینێت خەڵک 

شکاندوویانە ، وبەشێوەیەکی ئی�نی نەچووەتە نێو قوتابخانەی ڕۆژووەوە ، 

گرتنەوەیە لەخواردن وخواردنەوە و  یاخود وا لەڕۆژوو گەیشتووە کەتەنها خۆ

زمان وچاوی بەرە� کردووە لەشتە حەرامکراوەکان و نایان پارێزێت ، 

لەکاتێکدا وازی لەشتی موباح ودروست هێناوە لەخواردن وخواردنەوە وجی�ع 

 کردن لەگەڵ خێزانی دا !

ئا ئەم کەسە ئەم فەرموودەیەیی بەسەردا جێ بەجێ دەبێت  کەپێغەمبەر 

َمن لَْم يََدْع َقْوَل الزُّوِر والَعَمَل به والَجْهَل، فليَس لِلَِّه حاَجٌة (وویەتی: فەرمملسو هيلع هللا ىلص 

 ).١٩٠٣(أخرجه البخاري) () أْن يََدَع طَعاَمُه وَرشابَهُ 

واتە: هەرکەسێک واز لەقسەی پڕ وپووچ ودرۆ وکار کردن پێیان نەهێنێت 

 واردنەوە لەخواردن وخ، ئەوا خودا هیچ پێویستیەکی بەوە نی یە خۆی بگرێتەوە 

زۆر گرنگە کەسی ڕۆژووەوان ئاگاداری گوناە وتاوان بێت  لەکۆتاییدا

لەڕەمەزاندا ، چونکە خێری ڕۆژوو کەم دەکاتەوە ، وهیچ مانایەک بۆ حیکمەتی 

ڕۆژوو ناهێڵێتەوە ، هاوشێوەی درۆ وغەش ودوو زمانی وتەماشا کردنی شتی 

 جگە لەم تاوانانەش .حەرام ، وگوێکرتن لەگۆرانی ومۆسیقا ، و 
 وصىلَّ الله عىل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
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١٠٠ 

 برا و خوشکا� بەڕێز : 

کە  )ئەپڵیکەیشنی وە�مەکانئامۆژگاریتان دەکەین بە دابەزاندنی ( 

لە هەموو ) پرسیارى وە�می شەرعی تێدایە ٣٥٠٠زیاتر لە (

و وە�می  پرسیار) ٣٥٠٠(یەکجار دایبەزێنە و ، بوارەکا� شەریعەتدا

و  ios هەردوو سیستەمی  بۆوە ،  شەرعی بەبێ ئینتەرنێت بخوێنەوە

android  ئەتوانن لە ڕێگەى ئەم لینکەوە دایبەزێنن .بەردەستە ، 

http://onelink.to/ekb63b  
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