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نجاميان  ئهوان  ووه رۆژ  ندروست  كه ی و كارانه ئه

 تبدا
 
 

وان  ووه رۆژ  دروسته  چين كه  و كارانه ئایا ئه :پرسيار 

 ی بگات ؟ كه ڕۆژووه ی زیان به وه ێ ئهب هنجاميان بدات، ب ئه

ڵات  و صه  وره سوپاس وستایش بۆ خوای گه :ڵام  وه

تی  وای مرۆڤایه ر گيانی پاكی پێشه الم بۆ سه وسه

،  یهتا تا هه وتوانی هه ڵ وشوێنكه محمد المصطفی و هاوه

  ند شتێكن كه چه  وانان دروسته بۆ ڕۆژوه  ی كه و شتانه ئه

 :  بریتين له

 : وه ـ خۆشۆردن بۆ خۆ فێنك كردنه1

عن أبي َبْكِر بن عبد الرحمن عن َبْعِض َأْصَحاِب النبي 

صلی (قال لقد رأيت َرُسوَل اللَِّه ) صلی اهللا عليه وسلم(
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لى َرْأِسِه اْلَماَء وهو ِباْلَعْرِج َيُصبُّ ع) اهللا عليه وسلم

} ٢٣٤٨رواه أبو داود  {.  َصاِئٌم من اْلَعَطِش أو من اْلَحرِّ

  له: ڵى حمان ده بدوڕه كرى كوڕى عه بوبه ئه:   واته

بيست  )صلی اهللا عليه وسلم( رم مبه ڵێكى پێغه هاوه

رج   عه  دى له )صلی اهللا عليه وسلم( رم مبه پێغه: "وتى

تيدا  تينویه  وویش بوو له رۆژ ریداو به سه كرد به دا ئاوى ده

 ."رماندا گه  یان له

  :ڕۆیی بێ زیاده مو لووت رادان به ده  ـ ئاو له2

صلی اهللا عليه (قال رسول اللَِّه : عن َلِقيِط بن َصْبَرَة قال

رواه أبو { .  َباِلْغ في اِلاْسِتْنَشاِق إال َأْن َتُكوَن َصاِئًما )وسلم

قيتى  له:   واته }حديث صحيح ٧٨٨والترمذي  ١٤٢داود 

: ڵێ ده) زاى خواى لێ بێت ره(  بره كوڕى صه

ئاو   له: " رمووى فه )صلی اهللا عليه وسلم(ر مبه پێغه

 ."وو بيت رۆژ  ر به گه مه  ه ڵيمژ مو لووت دا زیاد هه ده  رادانه
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 :ـ ماچ كردنو یارى كردن3

  وستهدر  وه بوو ئه سێ تواناى خۆگرتنى هه ر كه گه ئه 

عن َعاِئَشَة  ڵدا بكات، گه خێزانى ماچ بكات یان یارى له

 )صلی اهللا عليه وسلم(رضي اهللا عنها قالت كان النبي 

رواه { ) ُيَقبُِّل َوُيَباِشُر وهو َصاِئٌم وكان َأْمَلَكُكْم ِلِإْرِبِه

زاى  ره(  عائيشه:   واته }١١٠٦ومسلم  ١٩٢٧البخاري 

صلی اهللا عليه (ر مبه پێغه: "ڵێ ده) خواى لێ بێت

كرد  ڵدا ده گه كردو یاریشی له خێزان ماچ ده )وسلم

 ."مووتان خۆگرتربوو هه  و له وویش بووو ئه رۆژ به

 : وه بكاته  ش گرانى رۆژ له ـ به4

كان  )صلی اهللا عليه وسلم(عن َعاِئَشَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

{ .  ُيْدِرُكُه اْلَفْجُر وهو ُجُنٌب من َأْهِلِه ُثمَّ َيْغَتِسُل َوَيُصوُم

زاى خواى  ره(  عائيشه:   واته }١٩٢٦ء ١٩٢٥رواه البخاري 
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 ر مبه بوو پێغه یانى ده بێگومان بانگى به: "ڵێ ده) لێ بێت

تى  فاقه ره  بوو به ش گران ده له )صلی اهللا عليه وسلم(

 ."بوو وو ده رۆژ شۆردو به خۆى ده خێزانى، پاشان

 )شاخ گرتن ڵه كه(ـ خوێن گرتن 5

صلی اهللا عليه (عن ابن َعبَّاٍس قال اْحَتَجَم رسول اللَِّه  

 ٢٣٥٥وأبو داود  ١٩٣٩رواه البخاري { .وهو َصاِئٌم  )وسلم

زاى  ره(بباس  بدوڵڵاى كوڕى عه عه:   واته} ٧٧٢والترمذي 

صلی اهللا عليه ( رى خوا مبه پێغه: "وتى) خواى لێبێت

  ."ووش بوو رۆژ شاخى گرتو به ڵه كه )وسلم

دروست   وه بوو ئه ر الوازى ترسی هه به  ر له گه ڵام ئه به

عن َثاِبت اْلُبَناِنيَّ ووبوون خوێن بگرێت  رۆژ كاتى به  نييه

يسأل َأَنُس بن َماِلٍك رضي اهللا عنه َأُكْنُتْم َتْكَرُهوَن 

رواه { . اِئِم؟ قال َلا إال من َأْجِل الضَّْعِفاْلِحَجاَمَة ِللصَّ



 

7 

 

پرسيارم : ڵێ نانى ده سابيتى به:   واته }١٩٤٠البخاري 

ئایا ) زاى خواى لێ بێت ره(سی كوڕى ماليك كرد  نه ئه  له

وان؟  ووه زانى بۆ رۆژ ده چاك نه  شاخ گرتنتان به له كه  ئێوه

ى و بێ ر الواز به ر له گه خێر مه نه: سيش وتى نه ئه

 ."هێزى

 :ـ سيواك كردن6

عن عبيد اللَِّه بن َعاِمِر بن َرِبيَعَة عن أبيه قال رأيت َرُسوَل 

َيْسَتاُك وهو َصاِئٌم  ماال َأُعدُّ   )صلی اهللا عليه وسلم(اللَِّه 

:   واته }٧٢٥والترمذي  ٢٣٦٤رواه أبو داود  {. وال ُأْحِصي

  وه باوكيه  له  بيعه بدوڵڵای كوڕی عاميری كوڕی ڕه عه

  ژماره له  ند جار كه چه: " تی  ووتویه  كه  وه یگێڕێته ده

  بينيووه) صلی اهللا عليه وسلم(رم  مبه ت پێغه نایه

 " .ڕۆژوویش بوو  كرد وبه واكی دهسي
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گوێ   كردنه تره خۆدان وقه چاو ڕشتن و بۆنی خۆش له-٧

 :وچاو 

ر  سه له  ييهك ن یه ڵگه هچ به  ڕۆژوو ناشكێنن چونكه  مانه ئه

  ر ڕۆژوویان پێ بشكایه گه ، ئه م شتانه ڕۆژووش كان به

ڕوونيان   وره وخوای گه) صلی اهللا عليه وسلم(ر  مبه پێغه

  واته نگ بوون، كه وان لێی بێ ده ئه  بۆمان، كه  وه كرده ده

 .یشكێنن  نه  صڵ وایه ئه

 . زا و زاناتره س شاره موو كه هه ش له وره خوای گه


