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 بۆچی ڕۆژوو بگرین

 

 نەبێت قورس و لەعادەت جۆرێك نەبێتە عيبادەتە ئەم ئەوەی بۆ
 لەخۆی پرسيارێك موسڵمانێك هەموو پێویستە سەرمان لە

 ڕۆژوو زۆر خەڵكێكی جونكە ؟ بگرین ڕۆژوو بۆچی ئەویش بكات
 لێئەكات وامان نەزانينە ئەم ئەگرن ڕۆژوو بۆچی نازانن و ئەگرن

 تاوەكو چونكە عيبادەت، و عادەت لەنێوان نەكەین جياوازی
 نابينين، گرتن لەڕۆژوو چێژ نەكەین دیاری گرتن لەڕۆژوو ئامانج
 تواناكانمان هەموو لێئەكات وامان ئامانجيش كردنی دیاری
 لەگەرمای و ڕەمەزاندا لە ئامانجە، بەو گەیشتن بۆ گڕ بخەینە
 و ئەگرینەوە سارد ئاوی خواردنەوەی لە خۆمان هاویندا

 بگەینە  ئەمانەوێ ؟ چی لەپێناو ئەبين ماندو و ئەبێت برسيمان
 فەرز لەسەرمان ڕەمەزان مانگی گرتنی ڕۆژوو بۆچی ؟ چی

 تينو نيە ئەوە پەروەردگار خوای مەبەستی دڵنيایيەوە بە ؟ كراوە
) باهللا نعوذ( بدات سزایان و بكات خۆی بەندەكانی برسی و

:  ئەفەرموێ ڕۆژوو ئایەتی لەكۆتایی پەروەردگار خوای چونكە

ُّ  يُرِ�دُ {  ).١٨٥: البقرة( }�لُْعْ�َ  بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َو�َ  �لْيُْ�َ  بُِ�مُ  �

 لە و  ئەوێ ئێوەی ئاسانی كار و ئاسوودەیی خوا: واتە
 .ناڕەحەتیو تەنگی بكەونە  نایەوێ فەرزەكاندا ئەنجامدانی

 :ئەمانەن گرتن ڕۆژوو لە سەرەكيەكان ئامانجە بۆیە
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 فەرمانەكانی لە یەكێكە بۆ كردنە  جێبەجێ/  یەكەم ئامانجی
 .ئيسالم پایەكانی لە یەكێكە كاتدا هەمان لە كە خوا،

 كردەوەیەكە بە پێویستمان مرۆڤ ئێمەی/  دووەم ئامانجی
 پێغەمبەری ۆژووڕ بە سەبارەت بۆیە هەر بكات ڕزگارمان لەدۆزەخ

 في يوما صام من" [:وسلم عليه اهللا صلى فەرموویەتی خوا
 متفق(] " خريفا سبعين النار عن وجهه اهللا بعد اهللا سبيل
 خوای لەپێناو خوا لەبەندەكانی بەندەیەك هەر: واتە ،)عليه

 پەروەردگار خوای بەهۆیەوە بێت، بەڕۆژوو ڕۆژێك پەروەردگار
 دور دۆزەخ لەئاگری ڕومەتی ـ اڵاس: واتە ـ پایز حەفتا) ٧٠(

 .ئەخاتەوە

 و ئارەزوەكانی لە ئەپارێزێت موسڵمان قەڵایەكە ڕۆژوو چونكە
 عليه اهللا صلى خوا پێغەمبەری هەروەك تاوان، لە ڕێگریشە

 بها يستجن جنة الصيام تعالى اهللا قال" [: فەرموویەتی وسلم
: في نياأللبا حسنه( ] "به أجزي وأنا لي وهو النار من العبد

 پەروەردگار خوای: واتە ،)٤٣٠٨/  الصغير الجامع صحيح
 موسڵمان بەندەی هۆیەوە بە پارێزەرە، ڕۆژوو: فەرموویەتی

 . پێدەپارێزێ دۆزەخ لەئاگری خۆی

ن{:  ئەفەرموێ پەروەردگار خوای هەروەها
َ
ْ  َوأ  ّلُ�مْ  َخْ�ٌ  تَُصوُمو�

 ڕۆژووگرتن بێگومان :واتە ،)١٨٤: البقرة( }َ�ْعلَُمونَ  ُكنُتمْ  إِن

 .بزانن كارە بەم ئەگەر بۆتان چاكترە
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 بەهۆیەوە هەیە كردەوەیەك بە پێویستمان/  یەم  سێ ئامانجی
) أمامە أبو( لە مەبەستەش ئەم بۆ بەهەشتەوە، بچينە

 عليه اهللا صلى اهللا رسول أتيت" [: فەرمویەتی كە دەگێڕنەوە
 ال فإنه بالصوم عليك قال عنك آخذه بأمر مرني فقلت وسلم

 هاتمە: واتە ،)٢٢٢٠/  النسائي سنن صحيح(] " له مثل
: وت پێم و وسلم عليه اهللا صلى خوا پێغەمبەری خزمەت
 ئەویش بگرم، وەری خۆتەوە لە كە شتێك بە بكە  پێ فەرمانم

 .نيە هاوشێوی ڕۆژووش بێگومان بە، بەڕۆژوو: فەرمووی

 پەرستشەكانی لە جياوازە پەرستشە ئەم/  چوارەم ئامانجی
 كە هاتوە دا بوخاری ئيمامی ڕیوایەتی لە هەروەك تر

 يترك" [:  فەرمویەتی وسلم عليه اهللا صلى خوا پێغەمبەری
 به، أجزي وأنا لي الصيام أجلي، من شهوته و شرابه و طعامه

 لەخواردن واز ڕۆژوەوان: واتە ،] "أمثالها بعشر الحسنة و
 تەنها و منە بۆ گرتن ژووڕۆ ، ئەهێنێ ئارەزوكانی و خواردنەوە

 نەكراوم دیاری پاداشتێكی ڕۆژوو دەدەمەوە، پاداشتی منيش
 .دەدرێتەوە پاداشت خۆی ئەوەندەی دە بە چاكەش داناوە بۆ

 لە هەیە بەكردەوەیەك پێویستمان/  پێنجەم ئامانجی
 ئەم بۆ بكات زیاد چاكەكانمان و بسڕێتەوە تاوانەكانمان
 وسلم عليه اهللا صلى خوا پێغەمبەری مەبەستەش
 ورمضان الجمعة إلى والجمعة الخمس الصلوات" [:فەرمویەتی

 رواه(] " الكبائر اجتنبت إذا بينهن لما مكفرات رمضان إلى
 نوێژەكەی بۆ جومعە نوێژی و نوێژ فەرزەی پێنج: واتە ،)مسلم

 ئەسڕنەوە گوناهانە ئەو تر ڕەمەزانەكەی بۆ ڕەمەزان ڕۆژوی و تر
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 لە بپارێزێت خۆی بەمەرجێك ئەدرێت، نجامئە لەنێوانياندا كە
 .گەورەكان تاوانە

 دڵنيابين كە هەیە بەكاتێك پێویستمان/  شەشەم ئامانجی
 فەرموویەتی خوا پێغەمبەری  دەبێ گيرا تيایدا دوعاكانمان

 يوم كل في عتقاء تعالى هللا إن" [: وسلم عليه اهللا صلى
 امعالج صحيح( ] "مستجابة دعوة منهم عبد لكل وليلة

 ).٢١٦٩: الصغير

 مانگی شەوێكی و ڕۆژ هەموو لە پەروەردگار خوای  :واتە
 هەموو بۆ هەروەها ئەكات ڕزگار كەس چەندەها دا ڕەمەزان

 وەڵاميش بپاڕێتەوە، تيایدا هەیە پاڕانەوەیەك موسڵمانێكيش
 .دەدرێتەوە

 لێمان پەروەردگار هەیە كاتێك بە پێویستمان/  حەوتەم ئامانجی
 دەگێرنەوە ەوە) هریرە أبو( لە مەبەستەش ئەم ۆب بێت، خۆش

 مينبەر لەسەر وسلم عليه اهللا صلى خوا پێغەمبەری كە
 ئەی كرد  لێ پرسياریان پاشان) آمين آمين آمين(  فەرمووی

(  فەرمووت مينبەر سەر ڕۆیشتيتە  كاتێ تۆ خوا پێغەمبەری
 سەالمی ـ جبریل لەوكاتەدا فەرمووی ؟) آمين آمين آمين

 لـە كـەسێك هـەر: فەرموی و الم هاتە ـ بێت  لێ خوای
 لێی خـوا هـاتوو بـەسـەردا ڕەمـەزانی مـانگی ئـوممـەتـەكـەت

 لە كاتەوە دوری خوا و دۆزەخەوە بڕواتە با نەبوو خـۆش
(  وتم منيش: ئەفەرموێت ،)آمين(   بڵێ خۆی، ڕەحمەتی

 ). آمين
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 لە رنگەگ فەرمانێكی كردنی  بەجێ  جێ گرنگتر هەمویشی لە
 ڕوی لە لەوەی جگە ئەمە پەروەردگار، خوای فەرمانەكانی

 كە  پێدەگەیەنێ سودمان تر ڕوەكانی و تەندروستی و ڕەوشت
 .سەری دەچينە تر بابەتەكانی لە پەروەردگار ویستی بە


