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 عاشورا رۆژی رۆژووی فزی

 ڕوون بۆمان ئاینكاندا بمراسیم بخشنینوە چاوك ئگر
 پاك وستگیكى مراسیمان لو كھریكك دەبتوە
 ناخى بھزكردنى و تاوان لژەنگى دەروون كرەوەی
 وخواپرستى پرستش بئاوى باوەڕدارە

 بۆ وستگان لو یكك یش،)موحڕەم (مانگى ڕۆژەكانى
 ئم لڕووداوەكانى وەرگرتن وپند وخواپرستى ڕۆژووگرتن

مانگ 

: فرموویتى)علیوسلم الل صلى (خوا پغمبرى وەكو
 1) موحڕەم مانگى ڕمزان مانگى لدواى ڕۆژوو باشترین(

 لشارى یاد دتوە پشوامان پشكۆى ھیجرەتى ڕۆژاندا لم
 دەوتى دامزراندنى بناغى بووب ك مدین بۆ مككوە

 پغمبر سرخستنى شوە وڕاستى،بھمان دادپروەرى
 ستمكاردا فیرعونى بسر یاد دەخاتوە موسامان

 دەگوترت كپ مانگ ئم ڕۆژى دەیمين دەكات كئمش
 .)عاشورا(
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 پاداشتى بۆی پروەردگارمان، الى خۆشویست زۆر ڕۆژە ئم
 ڕۆژە لم بڕۆژووبت ھركسك بۆ داناوە گورەى زۆر

 مزندا.

 ڕۆژووەكى پاداشتى عاشوراو ڕۆژى تایبندمندتى

 رەمزى ڕووخاوو) فیرعون(ستم ڕەمزى ڕۆژەدابوو لم ھر
 خواى ڕەزاى (عباس ابن وەكو سركوت) موسى (دادپروەرى

 علی الل صلى (خوا پغمبرى  كاتك:فرموویتى) بت لى
 بڕۆژوون جوولككان بینى بۆ مدین كرد كۆچى) وسلم

) وسلم علی الل صلى (پغمبریش دا،) عاشورا (لڕۆژى
 ئوانیش ڕۆژەدا لم بڕۆژوون ئمان چی ھۆى كرد پرسیارى

 پغمبر پروەردگار چونك مزن ڕۆژكى ڕۆژە ئم ووتیان
 موساش فیرعون،بۆی لچنگى كرد ڕزگار تدا) موساى(

 برامبر سوپاسك وەكو بڕۆژووبت ڕۆژەدا كلم دا بیارى
: فرمووى) وسلم علی الل صلى (بپروەردگار،پغمبریش

)منزیكترین ئ وە تاوەكو موسى لئ(رۆژووبوو بۆیب 
 2بڕۆژووبن خكیش ك كرد وەفرمانى

ریش رەنگمبغصلى (پ الل ڕاست پشت بۆ) وسلم علی 
 ب یان ناردبت بۆ وەحى پروەردگار (ھوا ئم كردنوەى

 3) گرتبت وەرى لخكوە تواتر
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 :ھاتووە ڕۆژە ئم ڕۆژووى گورەیى وەدەربارەى

*ت خواى ڕەزاى (ەوە،)قتادە أبو (لبكرا پرسیار) ل ل 
 لم ڕۆژوو پاداشتى دەربارەى) وسلم علی الل صلى (پغمبر

 لخۆشبوونى ھۆى دەبت: فرمووى ئویش) عاشورا (ڕۆژەدا
 )لتاوان پشوو ساى یك

 عاشورا ڕۆژى ڕۆژووى وای داوام(ھاتووه تردا لریوایتكى
توەى ھۆكارى ببینك سى ی4)ڕابردوو تاوانى سا 

 لساى ھركسك ئگر: (فرموویتى بیھقیش ئیمامى
 مایى دەبت ڕۆژە ئم ڕۆژووى ئوا ھبت تاوانى ڕابردوودا

 برز پلى ئوا بوو كم تاوانیشى وەئگر لخۆشبوونى
 5) پروەردگار الى دەبتوە

 ذاك (ساك ڕۆژووى ھاوشوەى پاداشتكى تنانت بكو
 6  ) سنة صوم

 بینیوە نم: (فرموویتى)لبت خواى ڕەزاى)(عباس ابن*(
 پغمبر الى بت گورەتربت ڕۆژیك ھیچ ڕۆژووى پاداشتى

 عاشورا، ڕۆژى لڕۆژووى) وسلم علی الل صلى(
 ل الى ل نبووە گورەتر مانگك ھیچ لمانگكانیشدا

 7)ڕەمزان مانگى ڕۆژووى
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 بڕۆژووى بایخیان زۆر) الصالح السلف(پشین چاكانی پیاو* 
 سفردا لكاتى ھندكیان تنانت داوە ڕۆژە ئم

 دەست ل پاداشتیان ئو بۆئوەى بڕۆژووبوون
 عباس ابن (ل دەگتوە بۆمان) رجب ابن(نڕوات،وەكو

 حاتى ل:(فرموویتى) والزھرى السبیعى وابواسحاق
 چونك بڕۆژوونبیت دەتوانیت دا ڕەمزان لمانگى سفردا

 لڕۆژى بم ڕۆژوو، بۆ بدەستوەی كات تر ڕۆژەكانى
 وای باشتر بۆی بگرتوە جگى نی ڕۆژ عاشورادا

 وەئیمامى) ڕۆژەدا لم بڕۆژووبیت بووى لسفریشدا
 كدەتوانى پداوە ئاماژەى شوە بھمان ئحمدیش
 8 ڕۆژەدا لم بڕۆژووبیت لسفردا

 :ڕۆژەدا لم بڕۆژووبوون چۆنیتى

 ئگر: (فرموویتى) وسلم علی الل صلى (خوا پغمبرى
 نۆیمیش ڕۆژى - الل شاء ان -ھاتوە داھاتوو ساى

 الل صلى (پغمبر داھاتوو ساى بوو ئوە) بڕۆژوودەبین
وسلم علی (9كرد دوایى كۆچى واتر ، كمبغپ) صلى الل 
ختى) وسلم عليوە جر كردۆتسوەى لمیش ڕۆژى ئنۆی 

 بۆمان) بت ل خواى ڕەزاى) (عباس ابن (بڕۆژووبین،وەكو
) وسلم علی الل صلى (پغمبر: (دەگتوەوفرموویتى

 10)عاشورادا لڕۆژى بڕۆژووبوون كردووە فرمانى
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 بجوولك) مشوبھنن (مچونن خۆتان: (وەفرموویتى
 )بڕۆژووبن ودەیمیش نۆیم ڕۆژى

============================= 

 .1163/ ح مسلم، رواه)1(

 .له واللفظ ،11330/ح ومسلم، ،2004/ح البخاري،) 2(

 .4/291: الباري فتح) 3(

 .1162: ح مسلم، رواه) 4(

 .439: للبيھقي األوقات، فضائل)5(

: األرناؤوط شعيب قال 3631/ح ،8/394: حبان ابن رواه) 6(
 .مسلم شرط على إسناده

 يوم على تفضيله ھذا يعني وال ،2006/ح البخاري، رواه) 7(
 من فيه يقع لما فضل بمزيد ويتميز سنتين، يكفر فإنه عرفة،

 قبله الحرم باألشھر محفوف إنه ثم والعتق، والمغفرة العبادات
 فضوعف عاشوراء، بخالف شرعنا، خصائص من وصومه وبعده،
: الفوائد بدائع: انظر (وسلم عليه الله صلى المصطفى ببركات

 ).2/403 الجليل ومواھب ،4/292: والفتح ،4/211
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 الزھري أثر وأخرج ،110: رجب البن المعارف، لطائف) 8(
 /3: الشعب في البيھقي

 1134/ح مسلم رواه)9(

 ابن طريق من)4/782 (والبيھقى)7839 (عبدالرزاق أخرجه)10(
صحيح  اسناد وھذا عطاء عن جريج


