د افغانستــــان اســــالمي امارت
د ارشـــــاد ،حج او اوقافو وزارت
د مساجدو د ارشاد او انسجام رياست
د ارشــــــاد او دعوت آمريت
د خطبو د تنظيم عمومي مديريت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د جمعې د خطبې الرښود مؤرخ1443/7/30 :هجری قمری مطابق1400/12/13هجری شمسی

د حمل اوله ورځ د نوروز په نوم لمانځل د اسالم له نظره
الحمدهلل رب العالمین والصالة والسالم علی رسوله محمدصلی هللا علیه وسلم ،الذی للذا الاسذال واد االمانذه ولجراهذه
لدأت السن الجرای التي هی أساس التاریخ في المعامالت والحسالات لد المسلمین وعلذی للذه واصذحاله ومذن سذارعلی
نجره الي یوم الدین .أما لعد:
یم الحج.)67(:
عنَّكَ فِي ْاْل َ ْم ِا َوا ْد ُ
َاز ُ
ع إِلَى َرلِكَ إِنَّكَ لَعَلَى ُهدً سم ْست َ ِِ ٍ
قال هللا هعالیِ {:ل ُك ِل أ ُ َّم ٍ َجعَ ْلنَا َمن َ
س ًكا ُه ْم نَا ِس ُكوهُ فَ َال یُن ِ
د نوروز مفهوم او حقيقت :
د نوروز ورځ لمانځل د هراي  ،شمسي کال حمل میاشتې په لومړي هاریخ شاوع کیږي.
په هاریخي منالعو کې راغلي دي چې د پخوا زمانې مروسیانو د نوروز لمانځلو هه زیات اهمیت ورکاوه او یو لل هه له
یې مبارکي هم ورکوله.
په دې لاخه کې چې د نوروز لمانځل څه وخت او دچا له خوا پیل شو ،لیاللیل روایتونه موجود دي.
د ځینو روایاهو له مخې د نوروز جشذن لمانځذل د کذورب کبیذا لذه خذوا پذه  )۵۳۸قبذل المذیالد کذې د لذومړي ځذل ل ذاره
اعالن شو.
هغه له په دغه ورځ کي سالازانو هه هافیع ورکوله ،ټولنیز ځایونه او د اوسیدو شخصي ځایونه له یي پذاکول ،پذه دغذه
ورځ له یې محکومان لښل.
خو په ځینورو روایذاهو کذې راغلذي دي چذې هغذه څذو چذې د لذومړي ځذل ل ذاره یذې د نذوروز ورځ لمانځذل شذاوع او
رامنځ هه کړل د پخوانیو فارسیانو لادشاه جمشید لن کیوماث ؤ.
مګا هغه څه چې داسالم ټول فِجاء ورلاندي اهفاق لاي ،هغذه دادي چذې نذوروز د زردشذتیانو او مروسذیانو دینذي اختذا
د ،همدا راز نوروز دلجائي او قاامطه فاقو اختا هم د او دایاانیانو هاریخي ،ملي او میهبی اختا او جشن د .
د نوروز جشن د پخوانیو ایاانیانو اختا ؤ چذې هغذو لذه د نذوروز جشذن پذه مختلفذو وولونذو او رسذمونو سذاه لمذانځلو
لکه :یو لل هه هحفې او والۍ ورکول ،یو لل هه هبایکي او د خوښۍ مبارکي ورکذول ،د کورنذو پذاکول او د وسذائلو نذو
کول ،مالقاهونه او یو له لل څخه لیدنه ،ځان هه اواوالد هه نو جامی کذول ،د چااذانو دهګیذو پخذول او رنګذول ،د اووه
قسمه میوو چمتذو کذول ،د سذبزي پلذو پخذول ،دماهیذانو پخذول ،د نذوروز پذه ورځذو کذې رسذمي رخصذتي کذول او دمیلذو
ځایونو هه هلل  ،چې د ا وول اعمال او رسمونه عموما د اختا په ورځو کې هاساه کیږي.
که چیاې هغه کړنو  ،رسمونو هه او افکارو هه واورو چې په نوروز کې هاساه کیږي ،ورڅخه څااندیږي چې واقعذا
دا عذذذذذذذادي لمانځذذذذذذذل نذذذذذذذه دير للکذذذذذذذې دا داختذذذذذذذا پذذذذذذذه څیذذذذذذذا لمانځذذذذذذذل دي او لذذذذذذذه هغذذذذذذذې هذذذذذذذم څذذذذذذذه زیذذذذذذذات.
لن ها چې ځینو علماؤ ددې ورځذو پذه فضذیلت کذې دالئذل را ټذول کذړي دي او پذه دې ورځذو کذې د غسذل کولذو ،زیذاهو
لمونځونو ،روژو نیولو ،د اذکارو او دعااانو کولو ل اره یی لحادیث جوړ کړي دير چې د اهل سذنت والرماعذت علمذاء
ددلیل په هواه ددغه دالیلو دثبوت په لاخه کی قناعت نلاي .
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په ايران کې د اسالمي اخترونو څخه وروسته تر ټولو مهم جشن نوروز دی :
ایاان هه داسالم مبار د داخلیدو څخه وروسته دهغه ټولو جشنونو څخه چې پخوا په کې ماوج ؤ  ،د نوروز جشن د
چې په دعه هیواد کې هل پاهې د او ددغه هیواد د ملي او فاهنګي جشنونو له جملې څخه شمیال کیږي.

دديني نصوصو له پلوه د نوروز ورځ لمانځل جوازنه لري:
اول :د قرآن کريم د آياتونو په رڼا کې د اخترونو او جشنونو لمانځل:
لکههه  :مخکې مو چې وویل ،د نوروز ورځ لمانځل د مروسیانو اختا د او د اسذالم پذه مبذار دیذن کذې اختاونذه کذوم
عادت نهر للکې د اسالمي شایعت جزء او ددیذن دمنذاهرو او مناسذکو لاخذه ده .لنذا ًء پذه هذیص صذورت سذاه دکفذارو د
س ًكا ُه ْم نَا ِس ُكوهُ الحج.)67 :
اختاونو لمانځل جواز نه لاي  .هللا هعالی فامایلي ديِ {:ل ُك ِل أ ُ َّم ٍ َج َع ْلنَا َمن َ
ترجمه :مونږ د ها امت د عباداهو ل اره ځا معلوم کړي دي چې هغو ورلاندې عمل کوي.
اختاونه لکه دمکی،حج ،لمانځه او روژې په شان عبادت د او ددو هامنځ هیص هوپیا نشتهر للکذې اختاونذه دي چذې
شایعتونه او ادیان یذو لذه لذل څخذه جذدا کذوي او دا ځانګړهیذا پذه نذورو عبذاداهو کذې دومذاه پیذاوړ او لذارزه نذه ده لکذه
څوماه چې په اختاونو کې پیاوړ د  .لنا ًء په غیا اسالمي اختاونو کې لاخه اخیستل  ،د غیا اسذالمي عملونذو سذاه
ذل
هوافق او د کفارو دشعائاو او رسوماهو ساه هوافق اناه او معصیت د  .ځکه پیغمباعلیذه السذالم فامذایلي دي :إِ َّن ِل ُك ِ
قَ ْو ٍم عیدًا َوهیَا عیدُنَا) هاجمه :لیشکه ها قوم اختا لاي او دا زمونږ اختا د .
د رسول اکام صلی هللا علیه وسلم مِصد کمکۍ او لو اختا ؤ .عمدة الِار )
د کفذارو دینذذي اختذذا پذه حِیِذذت کذذې د هغذو دشذذایعت ،شذذعائاو اوعبذادهونو ښذذکارندوینه کذذوي پذه دې اسذذاس پذذه داسذذې
اختاونو کې قلبا لاخه اخیستل د هغذو سذاه هوافذق او یوشذان والذی پذه اوهذه کذوي او لکذه د کفذارو د نوروشذعائاو او
عبادهونو په څیا دهغو داختاونو لمانځل هم حاام او ممنوع کار د .
له لل پلوه لکه څانګه چې لمونځ ،روژه  ،زکات او حج خلکو هه اټه رسوي ،اختاونه او دیني مااسذم پذه ټذولیزه کذې د
خلکو ل اره په دین او دنیا کې اټې ساه لاي ،په همدې دلیل ها دین او شایعت د خ لو پیاوانذو ل ذاره اختاونذه مشذاوع
ااځولي دي.
س ًكا ِل َی ْی ُك ُاوا اس َْم َّ
علَى َما َرزَ قَ ُجم ِمن َل ِجی َم ِ ْاْل َ ْن َع ِام الحج)۳4 :
َّللاِ َ
{و ِل ُك ِل أ ُ َّم ٍ َج َع ْلنَا َمن َ
هللا هعالی فامایلي ديَ :
ترجمه :مون ږ د ها امت ل اره د عبادت ځایونه معلوم کذړي دي ددې ل ذاره دو پذه حیوانذاهو لانذدې د هللا هعذالی نذوم یذاد
کړي چې هللا دو هه ورکړي دي.
دوهم  :د کفارو په اخترونو کې برخه اخيستل د نبوي آحاديثو په رڼا کي :
د پیغمبرعلیه السالم هغه آحادیث چې د غیر اسالمي اخترونو په عدم جواز باندې داللت کوي په الندې ډول دي:
ِ -1إ َّن ِل ُك ِل قَ ْو ٍم عیدًا َوهیَا عیدُنَا) متفق علیه
ددې حدیث معنا داده چې مونږ پاهه له لو اختا او وړوکي اختا لل اخت نه لاو .ځکذه چذې د دې حذدیث څخذه حصذا
معلومیږير لکه چې پیغمباعلیه السالم دلمانځه په لاره کې فامایي :هحایمجذا التکبیذا وهحلیلجذا التسذلیم) پذه لمانځذه کذې
ددنیذذوي کذذارونو حاامذذوالی پذذه لذذومړي هکبیذذا ویلذذو سذذاه راځذذي او د دنیذذایې کذذارونو حاللذذوالی د لمانځذذه څخذذه پذذه سذذالم
ااځولو ساه راځي.

2

عالمه لدرالدین عیني ددې حدیث د یوې لاخې په هشایح کې وایي :أي أن لكل طائف مذن الملذل المختلفذ عیذدا یسذمونه
لاسم مثل النیاوز والمجاجان) عمدة الِاري شاح صحیح البخاري
یعنی د نورو ملتونو ل اره اختاونه شته چې هغو ورهه نومونه لاي لکه نوروز او مجاجان چې د مروسذیانو اختاونذه
دي.
په اسالمي شایعت کې یواځې دوه اختاونه مشاوع شوي دير چې هغذه کذوچنی او لذو اختاونذه دير پاهذه لذه دې لذل
اختا رامنځ هه کول جواز نه لاي.
سو ُل َّ
ذان » .قَذالُوا
ع ْن أَن ٍَس قَا َل قَد َِم َر ُ
َ -2
ان ْالیَ ْو َم ِ
ان یَ ْلعَبُونَ فِی ِج َما فََِا َل « َمذا هَذیَ ِ
َّللاِ -صلى هللا علیه وسلمْ -ال َمدِینَ َ َولَ ُج ْم یَ ْو َم ِ
َّللاِ -صلى هللا علیه وسلمِ « -إ َّن َّ
سو ُل َّ
ض َحى َو َی ْو َم
َّللاَ قَ ْد أ َ ْلدَلَ ُك ْم ِل ِج َما َخی ًْاا ِم ْن ُج َما َی ْو َم اْل َ ْ
ُكنَّا ن َْل َع ُ
ب فِی ِج َما فِى ْال َرا ِه ِلیَّ ِ  .فََِا َل َر ُ
ْال ِف ْ
ط ِا » .سنن ألى داود-ن )441 /1
ترجمه :ح ضات انس رضذی هللا عنذه فامذایې کلذه چذې پیغمباعلیذه السذالم مذدینې منذورې هذه راغذی  ،د مذدمنې منذورې
اوسیدونکو دخوښۍ دوه ورځې لالی چې دو له په کې لولې کذولی .رسذول هللا صذلی هللا علیذه وسذلم وفامایذل  :دا څذه
دي؟ صحاله ؤ ورهه وفامایل :په دې دوه ورځو کې له مونږ دجاهلیت په وخذت کذې لذولې کولی.لیذا پیغمباعلیذه السذالم
وفامایل :لیشکه هللا هعالی دغه دوه ورځې په دوه نورو ورځو درهه لدلی کړلی چې هغه له دې ورځو څخذه غذوره دير
چې یو یې لو اختا ورځ ده او لل یي د وړوکي اختا ورځ ده.
مالعلذذي الِذذاري الجذذاوي ددې حذذدیث پذذه شذذاح کذذې وایذذي چذذې  :یومذذان یلعبذذون فیجمذذا)  :وهمذذا :یذذوم النیذذاوز ،ویذذوم
المجاجان...فیه دلیل على أن هعظیم النیاوز والمجاجان وغیاهما أي :من أعیاد الكفار منجي عنه .ماقاة المفاهیح
ترجمه :هغه دوه ورځې چې دو له په کې لولې کولی هغه یوه ورځ یي د نوروز ورځ وه د پسالي اختا) او لله یذې د
مجاجان د مني اختا) ورځ ده  .په دې حذدیث کذې ددې خبذاې دلیذل د د نذوروز او مجاجذان ورځذو درنذاو کذول او
داسې نورو دکفارو داختاونو درناو کول منع دي.
عالمه الن حرا داحدیث را نِل کړ د او لیا فامایي :واستنبط منه كااهذ الفذاح فذي أعیذاد المشذاكین والتشذبه لجذم)
فتح الباري  -الن حرا )442 /2
ددي حدیث څخه دا خباه استنباطیږي چې د مشاکینو په اختاونو کې خوشحالي کول او یذا دهغذو سذاه مشذالجت کذول
مکاوه دي.
د پورهني حدیث څخه صااحتا معلومه شوه چې هللا هعالی نوروز او مجاجان د خوښیو د ورځو دلمانځلو په عذو
دوه اختاونه را ولیږل او دغه د خوښۍ ورځې منسوخ شو .

کذې

لِوم فجو منجم)الو داود
 -3الن عما قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم من هشبه ٍ
چاچې د کوم قوم ساه قصدا ځان مشاله کړ ،هغه هم د هغو له ولی څخه د .
سلَّ َم أ َ َم َا ِلَِ ْ
اجیحِ) المعرم اْلوسط
عا ِئ َ
صلَّى هللاُ َ
ع ْن َ
َ -4
علَ ْی ِه َو َ
طعِ ْال َم َا ِ
ي َ
ش َ ،أ َ َّن النَّ ِب َّ
پیغمباعلیه السالم اما وکړ چې د نوروز د لولې دې لندې شي.
ددې حدیث په شاح کې امام حکیم التامی فامایي :مراجیح كمفتح ومفاتح ومفتاح ومفاتیح وهو لهوو ولعو إنموا كوا
یفعله العجم في أیام النیروز) نوادر األصول ( )158 /1دا یو ډول لوبې او بوازیچ و چوې پوه نووروز کوې بوه خل وو
کول .
دآحاديثو شارحين وايي :ذکا شوي لحادیث په الندې هواه د نوروز په ممنوعیت داللت کوي:
أ-دانس رضي هللا عنه حدیث کې پیغمباعلیه السالم فامایي :ألدلکم لجماخیاا ً منجما) دا ددې خبا دلیل د چې پاهه له
هغو ورځو څخه چی شایعت جائز کړي دي دنوروز ورځو لمانځل جواز نه لاي.
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ب -د عائشې رضي هللا عنجذا حذدیث إن لکذل قذوم عیذدا ً وهیاعیذدنا) هذم پذه دې داللذت کذوي چذې داختذا او جشذن ورځذې
مشخصی او معینی دي  ،لنا ًء د نوروز ورځو لمانځل د عیدها عنوان الندې جواز نه لاي.
ج -د عبدهللا الن عما رضی هللا عنجما په حدیث کې راځي :مذن هشذبه لِذوم ،فجذو مذنجم) پذه دې حذدیث کذې مسذلمانان د
نورو ادیانو له پیاوانو ساه د هشبیه کولو څخه منع شذوي دي او د نذوروز پذه لمذانځلو کذې د مروسذیانو او نذورو کفذارو
ساه مشالجت راځي نو ځکه د نوروز هرلیل ممنوع دي.
نوروز جشن او عید چ ې په ځانکړي هواه د زردشتیانو اختا ؤ ددې په لمانځلو کې ځان د مروسیانو ساه په مشذالجت
کې اچول دي او مسلمانان د کفارو ساه په هغه اعمالو او رسمونو کې د هاشبه څخه منع شوي دي چذې د هغذو ددیذن
او میهب لاخه وي.
دريم  :د نوروز د لمانځلو په اړه د صحابه کرامو او تابعينو موقف:
هغه صحاله کاام ،اوهالعین چې د نورزو لمانځل یي ممنوع او مکاوه اڼل په الندې وول دي:
 ( -1ایو ب دینار ع ابیه ا علیا كا ال یقبل هدیة النیروز) التاریخ الكبیرللبخار ()414 /1
ترجمه :عل رض هللا عنه به د نوروز هدیه نه قبلوله.
ُ
ذى َّ
یذا ْال ُمذْْ ِمنِینَ هَذیَا َی ْذو ُم
َّللاُ َ
ع ِلذى َر ِ
ذى َ
و َ
وز َف َِذا َل َ :مذا هَذ ِیهِ؟ َقذالُوا َ :یذا أ َ ِم َ
ع ْنذهُ ِل َج ِدیَّذ ِ النَّی ُْذا ِ
ع ْن ُم َح َّم ِد ل ِْن ِس ِ
ض َ
ذیاینَ قَذا َل  :أ ِه َ
سذذا َم َ َ :كذ ِذاهَ أ َ ْن َیُِذذو َل نَ ْیذ ُذاوزَ  .قَذذا َل ال َّ
ش ذ ْی ُخ َو ِفذذى َه ذیَا َك ْال َك َاا َه ذ ِ
وز .قَذذا َل  :فَا ْ
ص ذنَعُوا ُك ذ َّل َیذ ْذو ٍم فَ ْیذ ُذاوزَ { .ق قَذذا َل أَلُذذو أ ُ َ
النَّ ْیذ َذا ِ
یص َی ْو ٍم ِلیَلِكَ لَ ْم َیرْ َع ْلهُ ال َّ
صا ِل ِه .السنن الكبا للبیجِي وفي ذیله الروها النِي )2۳4 /9
ش ْا ُ
صو ً
ع َم ْخ ُ
ص ِ
ِلت َْخ ِ
صو َن َ نَوو وروزَ وهم َومه َر َجوانَ وهم َوتَشَوبَهَ بهوم َحتَوى یَ ومووتَ َو وه َوو
عبد َ
عم ٍرو قَا َل َ :م بَنَى فوى بوالَد األ َ َ
ّللا ب َ
ع َ
َ -2
عواجم فَ َ
َك َذلكَ وحش َر َمعَ وهم یَو َم القیَا َمة .السن الكبرى للبیهقي ()234 /9
ترجمه :دعبدهللا الن عماولن العاص رضی هللا عنه څخه روایت د څو چې د عرمو په ښارونو کې للذادي وکذړي
او ددو نوروز ورځ او دمجاجان ورځ ولمانځي او ددو ساه ځان مشذاله کذړي او پذه داسذې حالذت کذې مذا ورهذه
راغی او په همدې حالت کې ؤ او هوله یی نه وه ویستلی  ،د زردشتیانو ساه له یي د قیامت په ورځ له حشا وشي.
 -3دمسلمانانو عادل خلیفه ع مرب عبدالعزیز دخپل خالفت په دورا کې د هغه اصالحاتو په لړ کې چې کوم کارونوه
دشوریعت مخووال غ هغوه یووي لوه من ووه یووړل چووې د هغوو پووه کتوار کووې یوي نوووروزي تحفوې بنوودې کړلو او خپوول والووي
الرح َم  :آ وم وركَ ...والَ
عبدالحمید اب عبدالرحم ته ی داسې ولی لَ (:كت َ َ و
عبد َ
عبد ال َحمید ب َ
عبد العَزیز إلَى َ
ع َم ور ب و َ
هَدیَةَ النَی وروز َوالمه َر َجا ) مصن اب أبي شیبة  -ترقیم عوامة ()260 /12
او نه له اخلی هحفه د نوروز او مجاجان.
وز ؟ فََِا َل َ :ما لَ ُك ْم َو ِللنَّی ُْا ُ
وز ؟ الَ ه َْلت َ ِفتُوا إلَ ْی ِه  ،فَإِنَّ َما ُه َو ِل ْل َع َر ِم .مصنف الن ألي شیب
ُ -4
س ُن َ
س ِئ َل ْال َح َ
ع ْن َ
ص ْو ِم َی ْو ِم النَّی ُْا ِ
 هاقیم عوام )100 /۳ترجمه :دحسن لصا رضی هللا عنه د نوروز پذه ورځ د روژې نیولذو پذه اړه پوښذتنه وشذوه ،هغذه وفامایذل :هاسذو د
نوروز ساه څه کار د ؟ نوروز هه هیص هوجه مه کوئ دا دعرمو یعنی فارسیانو کار د .
ْ
ذن َ
عذ ْ
وز ،إِنِذذي َْل َ َرا َهذذا ُ
شذ ْعبَ ً ِمذذنَ ال َم ُرو ِسذیَّ ِ » حلیذ اْلولیذذاء
َ -۵
ذن ُم َ
صذ ِذا ، ٍ،قَذذا َل« :إِنِذذي َْل َ ْكذ َذاهُ ْال ُخذ ُذاو َج یَذ ْذو َم النَّ ْیذ ُذا ِ
ط ْل َحذ َ ْلذ ِ
وطبِات اْلصفیاء )20 /۵
ترجمههه :د طلحه لن مصا ،جلیل الِدر هالعی له ویل :زه د نوروز په ورځ لیاون وهل لد اڼم ،زما پذه نظذا نذوروز د
مروسیت یوه حصه ده.
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
سذن َِّ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
عبَ ْی ِد َّ
ي  ,فِلتُ لهُ :ق ْوم ِمذن إِخ َوانِذكَ ِمذن أهذ ِل ال س
َّاب قا َل " :ل ِِیتُ طل َح لْنَ ُ
عی ٍ
ع ْن أَلَانَ ل ِْن أَلِي َ
َ -۶
َّللاِ ل ِْن ك ِا ٍ
یز الخزَ ا ِع َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
وز
ت َهیا یَ ْو ًماَ ،وفِي لَ ْی ِ
على أ َح ٍد ِمنَ ال ُم ْس ِل ِمینَ  ،یَرْ ت َِمعُونَ فِي لَ ْی ِ
ع ِ  ،ال یَطعَنونَ َ
َو ْال َر َما َ
ت َهیا یَ ْو ًماَ ،ویَرْ ت َِمعُونَ یَ ْذو َم النی ُْذا ِ
صو ُمونَ ُج َما  ،فََِا َل َ
ع ِم ْن أَش َِد ْالبِدَعِ َ ،و َّ
ان ِم ْن َ
غی ِْا ِه ْم  ،ث ُ َّم
َّللاِ لَ ُج ْم أ َ َ
ان َویَ ُ
ط ْل َح ُ« :لِ ْد َ
شدس ه َ ْع ِظی ًما ِللنَّی ُْا ِ
وز َو ْال َم ْج َا َج ِ
َو ْال َم ْج َا َج ِ
ي ِمثْ َل قَ ْو ِل َ
سأ َ ْلتُ َ
ا ْست َ ْیَِ َ
علَى ِمیعَا ٍد» کتاب البذدع
ظ أَن ُ
ط ْل َح َ َكأَنَّ َما َكانُوا َ
ط ْل َح َ ،فَ َادَّ َ
سأ َ ْلتُهُ َك َما َ
َس ل ُْن َمالِكٍ فَ َوثَبْتُ إِلَ ْی ِه فَ َ
علَ َّ
اللن وضاح المالکی )42 /1
څلورم  :د نوروز ورځ د لمانځلو په اړه دفقهاؤ او مجتهدينو نظر:
داسالم اکثاه فِجاء او مرتجدین په ځانکړي هواه حنفي فِجاء د نوروز لمانځل ناروا لولي.
4

د لیلګې په هواه د ځینو فِجاؤ نظاونه په الندې وول دي:
 -1حسن لصا رحمه هللا د نوروز پذه ورځ معلذم هذه نذوروز او مجاجذانی ورکذول چذې پذه هغذه وخذت کذې رائذج ؤ،
مکاوه اڼل.
ع َبدَ َّ
ذیم
 -2قَا َل أَلُو َح ْف ٍ
ص ْال َك ِب ُ
وز َل ْی َ
یا رحمه هللا  :لَ ْو أ َ َّن َر ُج ًال َ
َّللاَ خ َْمسِذینَ َ
سذنَ ً ثُذ َّم أ َ ْهذدَ ِل ُم ْش ِذا ٍ َی ْذو َم النَّی ُْذا ِ
ضذ ً ی ُِایذدُ ه َ ْع ِظ َ
ْال َی ْو ِم فََِ ْد َكفَ َا َو َح ِب َ
ع َملُهُ اه رد المحتار )۳۳۸ /29
ط َ
ترجمه :الوحفص کبیا حنفی چې دامام محمذدلن حسذن شذیبانی شذاااد او لذو مرتجذد د فذا مذایي :کذه چیذاې یذو لنذده
پنځوس کاله د هللا هعالی عبادت وکړي او لیا یي د نوروز په ورځ مشا هه یوه هګۍ په هحفه کې ورکړه چې د نوروز
درناو یي غا وي ټول عبادت له یي لاطل شي.
َ
َ
َ
َ
ویم ذلوكَ الیَووم َك َموا
 -3قَال قَاضي خَا َ :ر وجل اشت ََرى یَو َم النَی وروز شَویًاا لوم یَشوت َر فوي غَیور ذلوكَ الیَووم  :إ أ َرا َد بوه ت َعظ َ
س َر َوالتَنَعُّم الَ لت َعظیم ال َیوم الَ َی وكوو و وكف اورا َ .وإ أَهو َدى َیوو َم النَی ووروز
یو َعظ ومهو ال َكفَ َرة و َی وكو و وكف ارا َ ،وإ فَ َعل َذلكَ ألجل ال َ
عا َدة النَاس الَ یَ وكو و وكف ارا َ .ویَنبَغي أ َ الَ یَفعَل في َه َذا الیَوم
علَى َ
یم الیَوم  ،إنَ َما فَعَل َذلكَ َ
إلَى إن َ
سا ٍ شَیًاا َولَم یورد به ت َعظ َ
الا ةةةةةم 57 / 3
شوووووبُّه بوووووال َكفَ َرة  .الخانيةةةةةم اةةةةةا
عووووو الت َ َ
َموووووا الَ یَفعَلووووووهو قَبووووول َذلوووووكَ الیَووووووم َوالَ بَعووووو َد و َ ،وأ َ یَحتَووووورزَ َ
قاض خا چې مشهورحنفي عالم د فرمایي :که چیرې یو سړ د نوروز پوه ور داسوې وه واخلو چوې پوه نوورو
ور و کې ی نه اخیستل که چیرې قصد یي دنوروز درناو غ ل ه رنګه چې کفوار یوي درنواو کووي ،پوه دې کوار
سر کافر کیږي او که چیرې دا یي د مسر او نعمت خه خوند اخیستلو په نیت را و نیولو او د نوروز تعظویم یوي
په نیت کې نه غ ،بیا دا کفر نه د  .همودا راز کوه چیورې د نووروز پوه ور یوي کووم چاتوه تحفوه ورکړلوه او د نووروز
ور تعظیم یي نیت کې نه غ؛ بل ې د خل و دعادت په بناء یي داسې کار وکړ دا هوم کفور نوه د  ،البتوه الزم دي چوې
دنوروز په ور داسې کار ونه کړي چې ددغې و ر وو خوه یوي مخ وې او وروسوته یوي نوه کووي او الزم دي چوې د
کفارو سر د مشابهت کولو خه ا وژغوري.
 -4قال اب نجیم الحنف  ( :واالعطاء باسم النَی وروز َوالمه َر َجا َال َی وج و
وز ) أَي ال َه َدا َیا باسم َه َذی ال َیو َمی َح َرام َبول وكفور
.البحر الراًق ( ، )555 /8هبیین الحِائق )22۸ /۶
ترجمه :د ډالیو ورکول د نوروز په ور او مهرجا پوه ور جوواز نوه لوري یعنو پوه دې ور وو کوې تحفوې ورکوول
حرام دي بل ې کفر د .
 -۵وكاه الن الِاسم للمسلم أن یجدي إلى النصااني في عیده مكافأة له ورله من هعظیم عیده وعونا له على مصلح كفاه .
المدخل اللن الحاج )47 /2
ترجمه :الن الِاسم مالکی هم نصاانی هه دهغو د اختا په ورځ هحفه ورکول مکاوه اڼل او دایي دهغه داختا درناو
لللو اودایی د هغه دکفا دمصلحت ل اره یو وول ماسته للله.
-۶همدا راز عالمه الن الحاج مالکی په خ ل کتاب المدخل کې د نورزو دمنکااهو په اړه مفصل لحث کړ د او وایذي
چې دا شیان ځینې خلک اسالم هه منسولوي حال داچې اسالم ددې څخه لیزاره د .
 -7همدا راز اب قدامه حنبل وای چې د نوروز په ور روژ نیول دکفارو سر د مشابهت له امله م رو د .
(قال الن قدام  :وقال أصحالنا لالصیام دون غیاهما افااد یذوم النیذاوز ویذوم المجاجذان لالصذوم ْلنجمذا یومذان یعظمجمذا
الكفار فیكون هخصیجما لالصیام دون غیاهما موافِ لجم في هعظیمجا فكاه كیوم السبت وعلى قیاس هیا كل عید للكفار أو
یوم یفادونه لالتعظیم المغني  -الن قدام )10۵ /۳
خالصه داچې اسالمي ټولنه ځانته ځانګړهیاوې ،شخصیت او هشخص لذاي چذې دا وول ځانګړهیذاؤ هذه شذعائا المسذلمین
ویل کیږي ،په همدې اساس اسالم مسلمانان د ژوند په ټولو چارو کې اهباع او دشایعت پیاوۍ هه هڅولي دي او دکفارو
د شعائاو او رسمونو څخه یي منع کړي دير هاڅو اسالمي او دیني شعائا دکفاي او غیا اسالمي شعائاو ساه خلط نه
شي او غیا شاعي رسومات د شاعي موازینو ساه خلط نه شي چې ددې جملې څخه یو هم د نوروز ورځ لمانځل دي.
همدې اصل په کتوساه فِجاء کاامو مسلمانان د دې ورځ له لمانځلو څخه منع کړي دي.
والسالم عليکم ورحمة هللا وبرکاته
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