رِةمةزان بانط دةكات)4(...
ئةى ضاكة ويست وةرة ثيَشةوة ...
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إِ َّن احلم َد هللِ ََْنم ُده ونَستَعِي نُه ونَستَ ْغ ِفره ونَعو ًذ ِبهللِ ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وِمن سيِئَ ِ
ات أ َْعمالِنَا من ي ه ِدهِ هللا فَال م ِ
ض ََّّ
َ َ ْ َْ ُ ُ
َ ْ َ
ُْ
َْ
َ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ ُُ َ ُ ْ
ِ
لَه ومن ي ْ ِ
ي لَهُ .
ُ ََ ْ ُ
ضل َّْ فَال َهاد َ
ك لَهُ َ ،وأَ ْش َه ُد أَ َّن ُمَ َّمداً َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُهُ .
َوأَ ْش َه ُد أَ ْن ال إِلَهَ إِال هللاُ َو ْح َدهُ ال َش ِريْ َ
[ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ]

[آل عمران].

[ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ]

[سورة النساء] .

[ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞ ]

[سورة األحزاب] .

أ ََّما بَ ْع ُد ...

ِ
ِ ِ ِ
(ص لَّ هللاُ َعلَْي ِه َو َعلَ آلِ ِه َو َس لَّ ََ َو َش َّر األ ُُم ْوِر ُْم َد َُت ََُا
فَِإ َّن أ ْ
ي ُمَ َّم د َ
َص َد َق احلَديْث كتَ ُ
اب هللا َو ََ ْ ََ ادَ ْد ِي َه ْد ُ
ضاللَة ِِف النَّا ِر .
ضاللَةٌ َوُك ََّّ َ
َوُك ََّّ ُْم َدثَة بِ ْد َعةٌ َوُك ََّّ بِ ْد َعة َ
ئةوة سىَ بةشى مانطى رِةمةزان رِؤيشت ,تةنها سىَ يةكى مانط ماوة ,ئةم سىَ يةكةش بريتية لة دة شةوى
كؤتايي مانطى رِةمةزان ,كة بريتني لة باشرتين رِؤذةكانى مانط ,وة بةشيَوةيةكى رِةها شةوةكانيشى باشرتين
َن.
شةوى سال
َى وبةختةوةريةوة ثيَشوازميان دةكرد لة رِةمةزان ,وا ئيَستا زؤرينةى مانطةكة رِؤيشت و
تا دويَنىَ بة خؤشحال
َكرد ,هيضى ىلَ نةمايةوة تةنها ضةند شةوورِؤذيَكى كةم و دياريكراوى نةبيَت ....
ثشتى هةل
َكى تويَشووى باشيان كؤكردةوة لةو بةشةى رِةمةزان كة رِؤيشت ,بة رِؤذ بة رِؤذوو دةبوون و بةشةو نويَذيان
خةل
دةكرد و قورئانيان دةخويَندو خيَروسةدةقةيان دةكردو هةولَ وتيَكؤشانيان دةكرد لةكردةوةى ضاكداو وازيان لة
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خراثةو كارى نادروست هيَنابوو ,بؤية ثاداشت و ضاررةنووسى ثاك وضاك ضاوةرِوانيانة ,بةآلم لةم دة شةوةى
مانط كة ماوة ئةركى زياتريان لةسةرة.
لةطةلَ ئةوةشدا كةسانيَكى تر خراثةيان كردو نويَذو رِؤذوويان ثشتطوىَ خست وكةمتةرخةمييان تيَداكرد,
وثشتيان لة قورئان كرد ,وضرووكيان نواند لةمالَ وسةروةت و ساماندا لةوةى كة بيبةخشن لة رِيَطا و ثيَناوى
خوادا ,بؤية تووشى خةسارةمتةندى وزيانبارييةكى ئاشكرابوون بةو هؤيةوة.
جطة لةوةى كة خواى بةسؤز وميهرةبان لةم دة شةوةدا هةليَكى رِةخساندووة بؤ ضاكةخوازان بؤ ئةوةى زياتر
ضاكة بكةن بة ثيشةى خؤيان ,و هةروةها بؤ ئةوانةى كة خراثةيان كردووة فرياى خؤيان بكةون وئةم شةوة
َى خواى دروستكارى زةوى وئامسانةكان ,ضونكة بة رِاستى
زيَرِينانة لةكيس نةدةن و بيقؤزنةوة لة طويَرِايةل
كردةوةى مرؤظ بة ثيَى كؤتاييةكةيةتى.

*******
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تايبةمتةنديةكانى دة شةوى كؤتايى
ئةم دة شةوةى كؤتايي تايبةمتةندى زؤرى هةية لةوانة:
يةكةم :دابةزينى قورئان تيَيدا:
قورئان لة شةوى قةدردا هاتؤتةخوارةوة ,وة ئةم شةوةش لة شةوةكانى كؤتايي رِةمةزانة ,خواى ثةروةردطار
دةفةرمويَت :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ(القدر) واتة :بةرِاستى ئيَمة لة شةويَكى زؤر ثريؤزو بةرِيَزدا
قورئامنان دابةزاند .وة هةروةها لة ئايةتيَكى تردا دةفةرمويَت ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭼ

(الدخان )

واتة ( :بيَطومان لةشةويَكى ئيَجطار ثريؤزدا – شةوى قةدر -ئةم قورئانةمان ناردؤتة خوار).
وة دابةزينى قورئان لةم شةوانةدا لة طةورةترينى فةزلَ وضاكةكانيَتى ,ضونكة قورئان كتيَبى نورو رِؤشنايى و
رِيَنموونية كةبة هؤيةوة خواى ثةروةردطار مرؤظايةتى لةتاريكاييةكانى طومرِايي وسةرليَشيَواوى رِزطاردةكات و
َكى
بةرةو نوور و يةكخواناسني ئاراستةيان دةكات ,كة تيَيدا رِيَطةى حةق ورِاستى رِوون كردؤتةوة بؤئةوةى خةل
َكى ليَيان
ثةيرِةوى بكةن و لةهةمان كاتيشدا رِيَضكةكانى طومرِايي وستةمكارى باسكردووة بؤئةوةى خةل
دووربكةونةوة.
خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت [ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ]

(البقرة,)185 :

واتة :مانطى رِةمةزان ئةو مانطةية كة قورئانى تيَدا نيَردراوةتة خوارةوة(واتة:

َطةو نيشانةى
لة رِةمةزاندا دةست بةناردنى كراوة)رِيَنمايي مةردم دةكا بؤ طشت كاريَكى ضاك ,وضةندين بةل
زؤر رِوونى تيَداية بؤ شارةزاي رِيَى هةق و ,جياكردنةوةى رِاست ونارِاست.
لة ئايةتيَكى تردا دةفةرمويَت  :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﭼ

(املائدة)
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واتة :بيَطومان خواى ثةروةردطار بة قورئان رِيَنمايي ئةو كةسة دةكات بؤ هةموو رِيَ و رِيَبازى هيَمنى

وئاشتى دةكةونة شويَن رِةزامةندى وخؤشنوودى ئةو ,وةبة فةرمانى خؤى لة طشت رِيَطة تاريكةكانى شريك
وكوفر دةريان ديَنىَ بؤ رِووناكى ئيمان وبؤ رِيَبازو رِيَى رِاست رِيَنماييان دةكات.
َطة
قورئان كتيَبيَكى شيفابةخشة بة نةخؤشية هةستةوةري ونابةرجةستةكانيش ,ئةمةش رِاستيةكى بةل
َى ليَناكات تةنها كةسيَكى نةفام يان خؤبةزلزان نةبيَت ,ضونكة ئةو خوايةى كة
نةويستة كة هيض كةسيَك نكؤل
قورئانى فةرمووة وقسةوطوفتارى خؤيةتى بةدةنط ,فةرموويةتى  :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﭼ

(اإلسراء)82 :

واتة :ئيَمة لةم قورئانةدا كةبؤتؤمان ناردووة ئةى موحةممةد! طةىلَ ئايةت وسوورةت دادةبةزيَنني كة مايةى
َةكان ,رِةمحةت وبةزةيي وميهرةبانيشة بؤ
شيفاو ضاك بوونةوةية لةنةخؤشى نةفامى وطومرِايي سةرليَشيَواوى دل
َكانى برِوادار.
خةل
لةئايةتيَكى تردا دةفةرمويَتﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ

ﮐ ﭼ

(يونس)

َكينة! بيَطومان ثةند وئامؤذطاريةكى طةورةو مةزنتان الى
واتة :ئةى خةل

ثةروةردطارتانةوة بؤ هات ,سزاى خواتان وةبري دةخاتةوةو شيفاو دةرمانيشة بؤ ئةو طومان ونةفاميةى لة
سينطداية ورِيَنمايي ورِةمحةت وبةزةييشة بؤ طشت باوةرِداران.
كتيَبيَك لةم ئاستةدا بيَت وبةم ضةشن و ويَنة بيَت ,شايةن وشايستةى ئةوةية باوةرِمان ثيَى هةبيَت ,و
لةئايةتةكانى ووردبينةوةو تيَفكران بكةين ,بةطويَرةى ثيَويست بيخويَنينةوةو مافى خؤى بدةينىَ ,لةكاتى
َؤزيةك لةنامخاندا دروست
كيَشةوئاستةنطةكاندا بطةرِيَينةوة بؤ الى ,بةبرِياروفةرمانى رِازى ببني و هيض ئال
َطوشاديةوة ثيَشوازى لة برِيارةكانى بكةين ,لةهةمان كاتدا ثيَويستة بةخودى
َفراوانى ودل
َكو بةدل
نةبيَت و بةل
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َخؤش بني ,ضونكة خواى طةورة دوابةدواى ئةو ئايةتةى ثيَشوو دةفةرمويَت  :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ
قورئان بةختةوةرو دل
ﮔ ﮕﮖﮗ ﮘﮙ ﮚﮛﭼ

(يونس)

َشادبنب ,ضونكة سةرفرازى
َىَ :دةبىَ تةنها بةبةهرةو ميهرةبانى خوا_ قورئان و ئيسالم -خؤشحالَ ودل
واتة :بل
هةردوو جيهانةكةن ئةوةش لةو هةموو دةستكةوتة ئةوان كؤى دةكةنةوة باشرتة.

دووةم :شةوى قةدر:
َند
لةطةلَ ئةوةى كة قورئان مةزن وطةورةية ,لةشةويَكى طةورةومةزنيشدا هاتؤتة خوارةوة ,كة خواى بةرزوبل
َندة,
طةورةوشكؤدارى كردووةو ناوى ليَناوة( :ليلة القدر) واتة :شةوى بةرِيَز كة خاوةنى ثلةوثايةيةكى بةرزو بل
وة هةروةها ثةرستنيش تيَيدا ثايةى بةرزة ,خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲ

ﭳ ﭼ (القدر)

بؤية خواثةرستى لةم شةوةدا باشرتة لة عيبادةت كردن لةهةزارمانطدا ,كة دةكاتة زياد لة هةشتاوسىَ سالَ,
كة ئةمةش فةزلَ وضاكةى خوايةو بةهةركةسيَكى ويست دةيبةخشيَت.
زاناى بةرِيَز ,حممد بن عثيمني (بةرِةمحةت بيَت) دةَليَت :ئةم سورةتة – سورةتى قةدر -ضةند فةزلَ
وضاكةيةكى هةمةجؤرى تيَداية وةك:
يةكةم :خواى طةورة قورئانى تيَدا ناردؤتة خوارةوة كة رِيَنموونى مرؤظةكانة وهؤكارى خؤشبةختيانة لة
دونياودوارِؤذدا.
دووةم :ئةم ثرسيارةى كة لةم ئايةتةداية [ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ] بؤ مةزنكردنةوةو طةورة رِاطرتنة.
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سيَيةم :باشرتة لة هةزار مانط.
ضوارةم :فريشتةى تيَدا دادةبةزيَت ,وة فريشتةش دانابةزيَت تةنها بؤ شتى بةثيَزو بةرةكةت وسؤزو خيَرنةبيَت.
َةو سزا ,ئةوةش بةهؤى
ثيَنجةم :ئةم شةوة شةوى ئاشيت وسةالمةتية ,لةبةر زؤرى ثاريَزراوى ئةم شةوة لة تؤل
َيةى كة بةندة ئةجنامى دةدات لةم شةوةدا.
ئةو ثةرستش و طويَرِايةل
شةشةم :خواى طةورة سةبارةت بة فةزلَ وضاكةى ئةم شةوة سورةتيَكى بةتةواوةتى ناردؤتة خوارةوة ,كة تا
رِؤذى دوايي دةخويَنريَتةوة.
وة شةوى قةدر لة هةموو ئوممةتةكاندا هةبووة ,وة لةم ئوممةتةشدا تا رِؤذى دوايي ,بةآلم فةزلَ وضاكةى تايبةتة
َى رِؤذى هةينى ,جطة لةوةش ضةند
بةم ئوممةتةوة – خواش زاناترة ,-هةروةكو ضؤن ئةم ئوممةتة تايبةتة بة فةزل
فةزلَ وضاكةيةكى تر سوثاس بؤ خوا.
سيَيةم :ضوونة ناو مةككةو تيَكشكانى كوفر وبيَباوةرِى:
َبوونةوةى باتلَ ,لةم
لة تايبةمتةنديةكانى ئةم دة شةوة بريتية لة دةركةوتنى حةق ورِاستى ودارِمان وثووضةل
َمانان ضوونة ناو مةككةوةو لةدةست بيَباوةرِان رِزطاريان كرد ,كةبووبة هؤى ئةوةى خواى طةورة
كاتةدا موسل
ئاينى خؤى سةرخست بةسةر هةموو ئاينة نارِةواكانى تردا هةرضةندة بيَباوةرِان ثيَيان ناخؤش بوو ,وة هةروةها
كوفروشويَنكةووتوانى زةليل و ذيَرباركرد ,وة لةم كاتةدا بوو كة مةككة ثاك كرايةوة لةو بت وثةيكةرانةى كةلة
ناوو ناوةرِاستى كةعبةدا بوون كة نزيكةى سىَ سةد بت بوون ,و يةكخواثةرستى بآلوبوويةوةو بانط لةسةر
ثشتى كةعبة درا ,بووبة هؤى سةرشؤرِبوونى بت وبت ثةرستان ,و سةركةوتنى باوةرِو ئةهلى ئيمان ,و نابووت
بوونى سةرثيَضيكاران.
ضوارةم :زؤر تيَكؤشان و هةولَدان لة عيبادةت وخواثةرستيدا:

لة تايبةمتةنديةكانى ترى ئةم دة شةوة ئةوةية كة ثيَغةمبةرى خوا (صلى اهلل علية وسلم) زياتر لة كات
َى دةداو تيَكؤشانى دةكرد لة خواثةرستيدا ,هةروةكو دايكة عائيشة دةطيَرِيَتةوة كة
ورِؤذةكانى تر هةول
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َى دةدا كة
ثيَغةمبةرى خوا (صلى اهلل علية وسلم) لة دة شةوى كؤتايي مانطى رِةمةزاندا بةشيَوةيةك هةول
جياوازبوو لةكاتةكانى تر .لةهةردوو كتيَبة سةحيحةكةدا(بوخارى ومسلم) دا هاتووة كة دايكة عائيشة
َيَت" كان النبىُّ (صلى اهلل عليه وسلم) إذا دخل العشر ,شدَّ مِئزره ,وأيقظ أهله" واتة :ثيَغةمبةر ئةطةر دة
دةل
شةوى كؤتايي بهاتباية ثشتى ليَ دةبةست ( دوور ئةكةوتةوة لة جووت بوون لةطةلَ خيَزانةكانيدا) و
خيَزانةكانى بةخةبةر دةهيَنا.
َى ئةم دة شةوة ,ضونكة ثيَغةمبةر(صلى اهلل علية
َطةى تيَداية لةسةر ضاكيَتى وفةزل
لةم فةرموودةيةدا بةل
وسلم) لةم شةوانةدا بةشيَوةيةكى زؤرتر وجياواز هةولَ وكؤششى داوة لة خواثةرستيدا ,وة ئةمةش طشتطريةو
هةموو جؤرةكانى خواثةرستى دةطريَتةوة لة شةونويَذو زيكرو قورئان خويَندن وسةدةقةو هاوشيَوةكانى.
وة هةروةها لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر دووردةكةوتةوة لة خيَزانةكانى وخؤى تةرخان دةكرد بؤ خواثةرستى ,وئةم
َى وزمانى و ئةندامانى لةشى لةبةر شكؤدارى ئةم شةوانة ,و طةرِان بةدواى
شةوانةى زيندوو دةكردةوة بة دل
شةوى قةدردا كةهةركةسيَك زيندووى بكاتةوة خوا لةتاوانى ثيَشووى خؤش دةبيَـت.

*******
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ئةركةكانى دة شةوى كؤتايي
ثيَشرت باسى هةولَ وكؤششى لةرِادةبةدةرى ثيَغةمبةر كرا لةم دة شةوةدا ,كة ثةرستشةكانى هةمةجؤر بووة
َكداو فةرمان بةضاكةو رِيَطريكردن لة خراثةو
وةك :نويَذو سةدةقةو قورئان خويَندن وضاكسازى لةنيَوان خةل
فرياكةوتنى ليَقةوماو وئاسانكارى بؤئةو كةسةى كةبارطران وبارى سةختى لةثيَشةو ثارِانةوةو داواى
ليَخؤشبوون كردن و جطة لةمانةش لة جؤرةكانى ترى عيبادةت .لةطةلَ ئةوةشدا ثيَغةمبةر(صلى اهلل علية
وسلم) ئةم دة شةوةي تايبةت دةكرد بةضةند عيبادةتيَكةوة كةلة كاتةكانى تردا ئةجنامى نةئةدا ,ثيَشةوا ابن
رجب لةكتيَبى "لطائف املعارف" دا باسى كردوون ,لةوانةش:
يةكةم :زيندووكردنةوةى شةو:
ئةطةرى ئةوة هةية كةمةبةست ليَى زيندوو كردنةوةى شةوة بةتةواوةتى وبىَ ئةوةى خبةويَت ,ضونكة لة
َيَت " كان النبىُّ خيلط العشرين بصالة ونوم( ,)1فإذا كان
فةرموودةكةى دايكة عائيشةوة كة دةطيَرِيَتةوة دةل
العشر شـمّر وشدّ

املئزر"(رواه أمحد

واتة :ثيَغةمبةر(صلى اهلل علية وسلم) لة بيست شةوةى رِةمةزاندا نويَذى

َدةكردو خؤى دةثيَضايةوة.
َى ليَ هةل
دةكردو دةخةوتيش(واتة :تيَكةلَ بوو) ,بةآلم كة دة شةوةكة دةهات قؤل
وة ئةتوانرىَ بووتريَت مةبةست ليَى زيندوو كردنةوةى زؤربةى شةوةكةية.
َيَت :رِووكةشى ئةم فةرموودة ئةوةية كة ثيَغةمبةر(صلى اهلل علية وسلم) هةموو
ثيَشةوا ابن عثيمني دةل
شةوةكةى زيندوو كردؤتةوة بة خواثةرستى لة زيكرو نويَذو قورئان خويَندن و ثارشيَوكردن وجؤرةهاى تر ,بةم
شيَوةية دةتوانريَت ئةم فةرموودةية كؤبكريَتةوة لةطةلَ ئةو فةرموودةيةى كة الى ثيَشةوا موسليمة و دايكة
عائيشة دةفةرمويَت "ما أعلمه صلى اهلل عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح" واتة :نازامن كة ثيَغةمبةرى
خوا(صلى اهلل علية وسلم) تابةيانى نويَذى كردبيَت .ضونكة زيندوو كردنةوةى شةو هةمووى بة نويَذو
جؤرةكانى ترى عيبادةت دةبيَت ,ئةوةشى كة نازانريَت و دوورة زيندووكرنةوةيةتى تةنها بة نويَذ.
(1

َام بةشى دووةمى كة دةفةرمويَت " فإذا كان العشر شـمّر وشدّ املئزر " صةحيحة و لة مسلم داية و ئيمام أمحد رِيوايةتى
قال شعيب األرنؤوط  :إسناده ضعيف.بةل

كردوة.
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دووةم :بةخةبةرهيَنانى خيَزان:
ثيَغةمبةرى خوا(صلى اهلل علية وسلم) لةم دة شةوةدا خيَزانةكةى بةخةبةردةهيَنا بؤ نويَذ.
سوفيانى سةورى دةَليَت :ثيَم خؤشة كاتيَك كة دة شةوةكة ديَت بةشةوان زياتر كؤشش بكةم لة عيبادةت
َةكانيشم بةخةبةربيَنم بؤ نويَذ طةر لة تواناياندا هةبيَت.
وخواثةرستيداو خيَزان و مندال
وة هةروةها لة كتيَبى " املوطأ " دا هاتووة ,كة عومةرى كورِى خةتتاب (رِةزاى خواى ليَبيَت) بةشةوان نويَذى
دةكرد هةتا لةتوانايدا هةبوواية ,هةتا نيوةى شةو دةهات خيَزانةكةى بةخةبةردةهيَنا بؤ نويَذ وثيَى دةوتن :نويَذ
نويَذ وة ئةم ئايةتةى دةخويَندةوة [ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ] (طه )132 :واتة :ئةى ثيَغةمبةر! ئةى
ئياندار! بة خاووخيَزان وكةس وكارت فةرمان بة نويَذبدةو خؤيشت لةسةر ئةجنامدانى رِابهيَنةو هةرطيز وازى ليَ
مةهيَنة.
خيَزانةكةى ئةبو حممدى حبيب الفارسى بةشةو ثيَى دةوت :وا شةو رِؤيشت ,و رِيَطةيةكى دوورو دريَذيشمان
لة ثيَشة ,و تويَشووى رِيَطايشمان كةمةو بةطويَرةى ثيَويست نية ,و كاروانى ثياوضاكانيش ثيَشكةوتن و ئيَمة
جيَماوين.
يا نائماً بالليل كم ترقد

قم يا حبيبـي قد دنا املوعد

وخذ من الليل وأوقاتـه

وِرداً إذا ما هجع الرقّــد

من نام حتى ينقضى ليله

لـم يبلغ املنزل أو يـجهد.
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سيَيةم :دوورةثةريَزى لة ئافرةت:
ئةمةش كردةوةى ثيَغةمبةرى خواية(صلى اهلل علية وسلم) كة خؤى دةثيَضايةوةو ئامادةباشى دةكرد بؤ
خواثةرستى ,كةئةمةش ئاماذةية بؤ دوورطرتن لة ئافرةت وجيماع نةكردن.
ضوارةم :طةرِان بة دواى شةوى قةدردا و زيندووكردنةوةى بة عيبادةت:
لة سوننةتةوةية كةبةدواى شةوى قةدردا بطةرِيَيت وبة نويَذو قورئان خويَندن وزيكرو دوعا زيندووى بكةيتةوة,
لةبةر ئةم فةرموودةيةى ثيَغةمبةرى خوا(صلى اهلل علية وسلم) كة دةفةرمويَت" حتروا ليلة القدر يف العشر
األواخر من رمضان " (متفق علية) لة دة شةوى كؤتايي رِةمةزاندا بةدواى شةوى قةدردا بطةرِيَن.
وة هةروةها دةفةرمويَت " من قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " (متفق علية) واتة:
ئةوةى شةوى قةدر زيندوو بكاتةوة ,كة باوةرِى ثيَى هةبيَت وبةئوميَدى ثاداشتةوة ئةوا خوا لة تاوانةكانى
ثيَشووى خؤش دةبيَت.
وة هةروةها ثيَشرتيش باسكرا كة خواثةرستى لةم شةوةدا باشرتة لة هةزار مانط.

*******
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دياريكردنى شةوى قةدر
بؤضوون و ووتةى زانايان جياوازو هةمةجؤرة سةبارةت بة دياريكردنى شةوى قةدر ئةوةش لةبةر جؤراوجؤرى
َطةكان لةسةرى ,وة رِاى دروستيش ئةوةية كة ئةم شةوة لة رِةمةزانداية ,و لة دة شةوةكةى كؤتايي ,و لة
بةل
شةوة تاكةكانداية , ,لةبةر ئةم فةرموودةيةى ثيَغةمبةرى خوا(صلى اهلل علية وسلم) كة دةفةرمويَت" حتروا
ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر من رمضان"

(رواه البخاري

واتة :بةدواى شةوى قةدردا بطةرِيَن لة شةوة

تاكةكانى دة شةوى كؤتايي رِةمةزان.
َيَت :بؤضوونى ثةسةند ئةوةية كة لة شةوة تاكةكانى دةشةوى
ثيَشةوا ابن حجر لة كتيَبى " فتح الباري " دا دةل
كؤتايية و دةطوازيَتةوة.
بؤضوونى تةواو ئةوةية كة :هةر دة شةوةكة بةدوايدا بطةرِيَني ,وزيندوويان بكةينةوة بة عيبادةت ,بةمةبةستى
طةيشنت بة فةزلَ وضاكةى ئةو شةوة ,و بؤ ئةوةى دةرضني لة رِاجياوازى ئةهلى عيلم.
خواى طةورةش دياريكردنى ئةم شةوةى شاردؤتةوة لة بةندةكانى وةكو سؤزو ميهرةبانيةك بؤيان ,بؤ ئةوةى
هةولَ وكؤششيان زؤربيَت لةطةرِان بةدوايدا ,و حةزى خواثةرستيان زيادبكات ,بؤئةوةى بطةن بة ثاداشتى
طةورةو نةبرِاوة ,ئةوةش بة شةو هةستانيان لةم شةوانةدا ,كة هةموو شةويَك وادةزانن خؤيةتى ,وهةموو
شةويَكيش ثاداشتيان بؤ دةنووسريَت ,كردةوةكانيش بةثيَى نيةت ومةبةستةكانة ,بةم شيَوةةية ئةطةر دةشةوةكة
َنياييةوة شةوى قةدرى بةر دةكةويَت.
زيندوو بكةنةوة ئةوا بة دل
ثيَجةم :مانةوة لة مزطةوت بؤ خواثةرستى(اإلعتكاف):
ثيَشةوا ابن عثيمني (بة رِةمحةت بيَت) دةَليَت :ئيعتيكاف واتة :ثةيوةست بوون بةمزطةوتةوةو خؤتةرخانكردن
َطةى قورئان وفةرموودةى لةسةرة ,وةكو ئايةتى[ وَال
بؤ خواثةرستى ,كةئةوةش سوننةتيَكى جيَطريةو بةل
ُن َوَأْنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْ َمسَاجِدِ] {البقرة }187 :واتة :ئةوكاتةى كةلة مزطةوتدا دةميَننةوة بؤ خواثةرستى
تُباشِرُوه َّ
َى ذنانتان مةكةن.
تيَكةل
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وة ثيَغةمبةرى خوا(صلى اهلل علية وسلم) ئيعتيكافى كردووةو هاوةآلنيش لةطةلَ ئةوداو دواى ئةويش
ئةجناميان داوة.
َيَت"كان النبىّ يعتكف العشر
هةروةها لة فةرموودةى رِاست ودروستيشدا هاتووة لة دايكة عائيشةوة دةطيَرِيَتةوة ودةل
األواخر من رمضان حتى توفاه اهلل عزوجل ,ثم اعتكف أزواجه من بعده" واتة :ثيَغةمبةرى خوا(صلى اهلل علية
وسلم) ئيعتيكافى دةكرد لة دة شةوةكانى كؤتايي رِةمةزان هةتا ئةوكاتةى وةفاتى كرد ,ثاشان خيَزانةكانى
ئيعتيكافيان دةكرد لةدواى ئةو.

مةبةست لة مانةوة لةمزطةوت بؤ خواثةرستى:
َةكانى خوادا مبيَنيَتةوة بؤ خواثةرستى
َمان لة مزطةوتيَك لة مال
مةبةست لة ئيعتيكاف ئةوةية موسل
َى كردنى خواى ثةروةردطار ,ئةوةش لةبةر دةستكةوتنى ثاداشت وفةزلَ و طةيشنت بة شةوى قةدر,
وطويَرِايةل
هةربؤية ثيَويستة لةسةر ئةو كةسةى كة دةميَنيَتةوة خةريك وسةرقالَ بيَـت بة نويَذو زيكرو قورئان خويَندن و
جؤرةكانى ترى ثةرستشةوة ,وة دووربكةويَتةوة لة هةموو قسةو وتوويَذيَكى دونيايي بيَسوود ,وة هيضى تيَدا
نية ئةطةر كةميَك قسةى حةآللَ لةطةلَ خيَزانةكةيدا يان كةسانى تر بكات بةطويَرةى ثيويست.
بةآلم حةرا مة كة جيماع بكات لةطةلَ خيَزانةكةيدا يان ماض و دةسبازى وثيَشةكيةكانى تر ,لةبةر فةرموودةى [ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ] (البقرة )187 :واتة :ئةوكاتةى كةلة مزطةوتدا دةميَننةوة بؤ خواثةرستى
َى ذنانتان مةكةن.
تيَكةل

حوكمى دةرضوونى ئةوكةسة بؤ دةرةوةى مزطةوت:
بةآلم دةرضوونى ئةو كةسةى كة دةميَنيَتةوة بؤخواثةرستى بؤ دةرةوةى مزطةوت ئةطةر بةبةشيَك لة جةستةى
َيَت" كان النبـيُّ (صلى اهلل عليه وسلم) خيرج رأسه من
بيَت ئةوا دروستة ,لةبةر فةرموودةكةى عائيشة كة دةل
املسجد ,وهو معتكف فأغسله وأنا حائض"(صحيح سنن أبي داود و صحيح سنن النسائي) واتة :ثيَغةمبةرى خوا(صلى
اهلل علية وسلم) سةرى دةهيَناية دةرةوة لةمزطةوت منيش دةمشوشت وةلة حةيزيشدا بووم.
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بةآلم دةرضوونى لةمزطةوت بةهةموو جةستةيةوة ئةوا دةكريَتة سىَ بةشةوة:
يةكةم :دةرضوون بؤكاريَكى ثيَويست لةرِووى سروشتى مرؤظايةتةوة بيَت يان لة رِووى شةرعيةوة بيَت وةكو
دةرضوون بؤ ئاودةست ,يان دةست نويَذى واجب ,يان غوسلى لةش طرانى ,يان خواردن وخواردنةوة ,ئةم
َةتانة دروسنت بةمةرجيَك ئةطةر نةتوانرا لةمزطةوت ئةجنام بدريَت ,خؤ ئةطةر توانرا لةمزطةوت ئةجنام
حال
بدريَت ,وةكو هةنديَك مزطةوت حةمامى تيَداية ,يان كةسيَك هةبوو كة خواردنى بؤ بهيَنيَت ,ئةوا ئةوكاتة
دةرناضيَت لةبةر ئةوةى بىَ ثيَويستة.
دووةم :دةرضوون بؤ كاريَك كة واجب نةبيَت لةسةرى ,وةكو سةردانى نةخؤش ,شويَنكةوتنى جةنازة ...ئةوا
دةرناضيَت و دروست نية بؤى ,مةطةر لةسةرةتاى ئيعتيكافةكةيةوة بةمةرجى طرتبيَت.
سيَيةم :دةرضوون بؤكاريَك كة دذو ثيَضةوانةى ئيعتيكاف بيَت ,وةكو كرِين وفرؤشنت وجيماع كردن و
تيَكةآلوى ,ئةوا دروست نية كة دةربضيَت ,لةبةر ئةوةى ثيَضةوانةى مةبةستى مانةوةية لةمزطةوت بؤ
خواثةرستى.

*********
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ضةند هةلَةيةك كة لةو دة شةوةدا دةكريَن
َكةوة دةكريَن لةم شةوانةدا :وةك:
َةيةك هةن كةلةاليةن خةل
ضةند هةل
َكى
 -1ساردبوونةوةو الوازى نواندن لة عيبادةت كردن لةم دة شةوةدا :لة سةرةتاى رِةمةزانةوة دةبينى خةل
َيدا كةم
بةطةرم وطورِيةوة رِوو لة عيبادةت دةكةن ,بةآلم هةركة رِؤذةكان تيَدةثةرِيَت هةولَ وكؤششةكانيش لةطةل
دةبيَتةوة ,هةتا دةطاتة دةشةوى كؤتايي دةبينى تةواو ساردبؤتةوةو طرنطيةكى ئةوتؤى ثيَنادات ,كةئةمةش
بيَطومان ثيَضةوانةى سوننةت وئاكارى ثيَغةمبةرو(صلى اهلل علية وسلم) هاوةآلنة.
 -2دانيشنت وزيندووكردنةوةى شةوى بيست وحةوت بةتةنها :و وازهيَنان لةشةوةكانى تر ,لةكاتيَكدا ثيَشرت
ئاماذةى بؤكرا كة هةر دةشةةكة داواكراوة كة زيندوو بكريَتةوة.
 -3زيندوو نةكردنةوةى سوننةتى ئيعتيكاف.
 -4بةفيـرِؤدانى كات لةاليةن هةنديَك لةوانةى كة ئيعتيكاف دةكةن بة قسةو حيكايةتى دونياويستى و
ذاوةذاوة دروستكردن كةدةبيَتة هؤى تووش بوون بة غةيبةت وفيتنةيي ودرؤو تيَكدانى بارودؤخى نويَذخويَنان و
ئةوكةسانةى قورئان دةخويَنن.
 -5دةرضوونى هةنديَك لةوانةى كة ئيعتيكاف دةكةن بؤ ئةجنامدانى نويَذى تةراويح لةمزطةوتيَكى تر لةبةر
دةنطخؤشى ثيَشنويَذةكة.
 -6ثيسكردنى مزطةوت وثاك رِانةطرتنى.
 -7بةفيـرِؤدانى هةنديَك لةشةوةكانى بةهؤى سةفةركردن وطةرِانةوة لةمةككة بةهؤى عةمرةكردنةوة ,ضونكة
ئةطةر لةسةرةتاى رِةمةزانةوة ئةجنامى بدات ئةوا رِزطارى دةبيَت لةوةو ثاداشتةكةشى بؤ دةنووسريَت.
 -8ثةيوةست نةبوون بةكاتةوة لةاليةن ئةو كةسةى كة ئيعتيكاف دةكات رِاسترت ئةوةية بؤئةو كةسةى كة
نيةتى ئيعتيكافى دةشةوةكةى هةية ,ثيَش خؤرئاوابوونى رِؤذى بيستةم بضيَتة ذوورةوةو دواى خؤرئاوابوونى دوا
رِؤذى مانط بيَتة دةرةوة.
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 --------------------------تايبةمتةندى و ئةركةكانى دةشةوى كؤتايى رِةمةزان -----------------------------

وا كاتى مالَئاوايي هات
َئاوايية؟  ......بةرِاستى كاتى جيابوونةوةية؟
ئايا بةرِاستى كاتى مال
َطرياو نةما  ......خراثكار طةرِايةوة سةر خراثةكارى خؤى  .....رِةمةزان
ئيتـر ضراكان كوذيَنرانةوة  ....تةراويح هةل
بة نوورو بةرةكةت و رِؤشناييةكةيةوة رِؤيشت وبةجيَي هيَشتني  ......جا خؤشبةختى بؤئةو كةسةى كةضاكةى
بؤخؤى لةم مانطةدا ثيَشخست و ثةشيمانى و بةدبةختيش بؤ ئةو كةسةى كة خراثكاربوو مافى خؤى ثيَ نةدا.
يا راحالً ومجيل الصرب يتبعه

هل من سبي ٍل إىل لقياك يتفق

ما أنصفتك دموعي وهي دامية

وال وفى لك قلبـي وهو حيرتق

كوا طرِوطةرماى رِؤذووةوانى رِؤذةكانى؟  ....كوا ماندويَتى نويَذخويَنانى شةوانةى؟  ....كوا تؤبةخوازان
َى ئةو كةسة ضؤن دةبيَت كة رِؤذوشةوةكانى بةفيـرِؤ داو لةدةستى
وثةشيمان بووةكانى بةرةبةيانى؟  ....حال
دةرضوون؟  ...شةكةتى وماندويَتى كؤششكاران رِؤيشت ,بةآلم ثاداشتى طةورةو نةبرِاوة ضاوةرِوانيانة ,لةزةت
وضيَذى رِؤذوو نةطرانيش رِؤيشت ,بةآلم ثةشيمانى و تاوان وسةرثيَضيةكانيان ماوة تا رِؤذى قيامةت....
بؤية ئةى براى خؤشةويست و خوشكى بةرِيَزو داويَن ثاك:
َى
ئةطةر تؤ لة كؤششكاران بووى لة عيبادةتدا لةم مانطةدا ئةوا واز مةهيَنة لة خواثةرستى وطويَرِايةل
ثةروةردطارت ضونكة تؤ بةندةى خوايت نةوةك رِةمةزان.
وة ئةطةريش لة تاوانكارو سةرثيَضيكاران بووى – كة هةموومان لةم طرؤيةين -ئةوا لةسةرتة تؤبة بكةيت
وثةشيمان بيتةوة ,ضونكة ثةروةردطارمان دةرطاى تؤبةوثةشيمانى ىلَ دانةخستوين و تؤبةمشان ىلَ وةردةطريَت.
َوآخَرََدَعَ َوانََأَنََالَمَدََللَََربََالعَالَيَ ،وصَلَىَللاََعَلَىَنَبَيَنَاَمَمَدَ َ،وعَلَىَآلَهََ َوصَحَبَهََ َوسَلَم.
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