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
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دجمعې دخطبې الرښود مؤرخ2441/9/12:هجری قمری مطابق 2412/1/1:هجری شمسی

د روژې د اخيري لسو ورځو فضيلتونه او د صدقة الفطر( سرسايي) مسائل
الحمدهلل الذي هدانا لإلسالم وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا .رضینا باهلل ربا وباالسالم دینا وبمحمد صلی هللا نبیا
ورسوال .اللهم صل على نبینا محمد وعلى آل محمد ،كما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم ،وبارك على
محمد وعلى آل محمد ،كما باركت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید امابعد.
اك َما لَ ْیلَة ْال َق ْد ِر  ۰لَ ْیلَة ْال َق ْد ِر َخیْر
فقد قال هللا سبحانه وتعالی في محکم کتابه }:إِ َّنا أَ ْن َز ْل َناه فِي لَ ْیلَ ِة ْال َق ْد ِرَ ۰و َما أَ ْد َر َ
ِي َح َّتى َم ْطلَ ِع ْال َفجْ ِر{ القدر)5(:
مِنْ أَ ْلفِ َشهْرَ ۰ت َن َّزل ْال َمال ِئ َكة َوالرُّ وح فِی َها ِبإِ ْذ ِن َرب ِِّه ْم مِنْ ك ِّل أَمْ رَ ۰سالم ه َ

لومړی برخه :د روژې د اخيري لسو ورځو فضيلت
ګرانو هیوادوالو!
د روژې مبارکې میاشت راتللو ته سترګې په الر ؤ او په راتلو یي مونږ خوشحالي کوله د روژې میاشت راغله
او دادی اوس په تیریدو ده  .د روژو په تیرو شوو ورځو کې خلک په دوه ډوله دي ،یو ډول هغه خلک دي چې د
روژو په تیرو ورځو کې یي لویه ګټه کړی ده  ،ددې میاشتې تیری شوو ورځو کې یي روژې نیولی او دشپې یي
تراویح کړی دي ،قرآن کریم یي تالوت کړی ،صدقات یي ورکړي دي او د ګناهونو څخه یي ځانونه ژغورلي دي
او په راتلونکو شپو او ورځو کې به هم خپلو نیکو اعمالو ته ادامه ورکوي چې همدوی کامیاب خلک دي.
دوهم ډول هغه خلک دي چې د روژو د برکتي ورځو څخه یي سمه ګټه پورته نه کړه ،روژې یي ونیولی؛ خو د
تراویح لمونځ یي په کې ونکړ ،شپې یي په لهو ولعب سره په ویښه تیری کړی  ،خپل مالونه یي د هللا په الره کې
ور نه کړل ،دقرآن کریم تالوت یي ونه کړ او په نتیجه کې دددې میاشتې دعظیمو برکتونو څخه بې برخې شول،
البته د لومړۍ ډلی خلکو دنیکیو ددوام لپاره او ددوهمې ډلې لپاره د اخیري فرصت په توګه ددې میاشتې اخیري
لس ورځې پاتې دي چې باید عظیمه ګټه ورڅخه پورته کړي.
د روژې اخیري لس ورځې زیات فضیلتونه لري چې د ځینو یي په الندې توګه یادونه کوو.


د قرآن کريم نزول:

په دې لسو ورځو او شپو کې یوه داسې مبارکه شپه ده چې په دې شپه کې قرآن کریم د لوح محفوظ څخه اسمان
ین{الدخان)۳(:
ار َكة إِ َّنا ك َّنا م ْنذ ِِر َ
دنیا ته نازل شوی دی  .هللا جل جالله فرمایلي دي}:إِ َّنا أَ ْن َز ْل َناه فِي لَ ْیلَة م َب َ
ترجمه :مونږ دا قرآن کریم نازل کړی په مبارکه شپه کې ،بیشکه مونږ ویره ورکونکي یو.
د سورت قدر په لومړي آیت کې راځي{:إِ َّنا أَ ْن َز ْل َناه فِي لَ ْیلَ ِة ْال َق ْد ِر} القدر)۱(:

1

ترجمه :مونږ قرآن کریم د قدر په شپه کې نازل کړی دی.
َ ْ
ْن األَسْ َق ِع أَنَّ ال َّن ِبىَّ -صلى هللا علیه وسلمَ -قا َلَ ( :ن َزلَ ْ
ت صحف إِب َْراهِی َم في أَ َّو ِل
ِیح َعنْ َوا ِثلَ َة ب ِ
و َعنْ َق َتادَ َة َعنْ أ ِبى ال َمل ِ
الزبور ْ
نز َل َّ
ض ْ
ان ،
ض َ
ت مِن َر َم َ
الث َن َتي َع ْش َر َة َم َ
ض َ
ضی َْن مِن َر َم َ
نزلَت ال َّت ْو َراة لِسِ ت َم َ
ض َ
لَیلَة مِن َر َم َ
ان َوأ ِ
ان َ ،وأ ِ
َ
جیل لِ َث َمان َِي َع ْش َر َة َخلَ ْ
ان ) فضائل القرآن للقاسم
ض َ
ین مِن َر َم َ
عشر َ
ض َ
ت مِن َر َم َ
اإل ْن ِ
نز َل ال ْقرآن ألرْ بع َو ِ
ان َ .وأ ِ
نز َل ِ
َوأ ِ
بن سالم ( )235 /2ورواه الطبری موقوفا
ژباړه :واثله ابن اسقع رضي هللا عنه درسول هللا صلی هللا علیه وسلم څخه روایت کړی دی چې رسول هللا صلی
هللا علیه وسلم فرمایلي دي :دابراهیم علیه السالم صحیفې د رمضان په لومړۍ شپه نازل شوي دي او تورات د
رمضان په شپږم تاریخ نازل شوی دی ،زبور د رمضان په دولسم تاریخ نازل شوی دی ،انجیل د رمضان په
اتلسم تاریخ نازل شوی دی او قرآن کریم د روژې په څلورویشتم تاریخ نازل شوی دی.
پورتني آیتونه او د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم حدیث ددې لپاره غوره دلیل دی چې هللا تعالی قرآن کریم
دبشریت الرښود کتاب د روژې په اخیري لسو ورځو کې نازل کړی دی او په نورو پیغمبرانو باندې هم اسماني
کتابونه او صحیفې په دې مبارکه میاشت کې نازل شوي دي.


د ليلة القدر شپه:

د روژې د میاشتې داخیري لسو ورځو دفضائلو څخه بل فضیلت دا دی چې هللا تعالی په دې لسو شپو او ورځو
کې داسې شپه پیدا کړی ده چې په دغه شپه کې عبادت د دری اتیا کلونو له عبادت څخه غوره دی چې دا ډیر
لوی فضیلت دی.
ف
هللا جل جالله فرمايلي دي {:إِنَّا أَ ْنزَ ْلنَاهُ فِي لَ ْيلَ ِة ْالقَ ْد ِر* َو َما أَ ْد َراكَ َما لَ ْيلَةُ ْالقَ ْد ِر* لَ ْيلَةُ ْالقَ ْد ِر خَ ْي ٌر ِم ْن أَ ْل ِ
َشهْر* تَنَ َّز ُل ْال َم َالئِ َكةُ َوالرُّ و ُح فِيهَا بِإ ِ ْذ ِن َربِّ ِه ْم ِم ْن ُكلِّ أَ ْمر * َس َال ٌم ِه َي َحتَّى َم ْ
طلَ ِع ْالفَجْ ِر }القدر)۵-۱(:
ترجمه :مونږ دا نازل کړ په شپه دقدر کې او ته څه پوهه شوی چې څه ده شپه دقدر ،شپه دقدر ښه ده تر زرو
مياشتو( )۱۱۱۱څخه ،نازليږي مالئکې او روح( جبريل) په دې کې د خپل رب په حکم سره  ،په هرکار کې امان
دی دغه شپه تر صبا ختلو پوری ده.
يعنی دمالئکو سره د هغه کارونو فيصلی په الس کې وي چې په راتلونکي کال کې کيدونکي دي .د همدې وجی نه
ځينې علماء وايي چې (قدر) د حکم او تقديرپه معنا ده يعنی د حکم او تقدير شپه .لکه څرنګه چې د الدخان په
سورت کې راځي {:فِيها يُ ْف َر ُ
ق ُكلُّ أَ ْمر َح ِكيم} الدخان)4( :
په دغه شپه کې فيصله کيږي دهغه کارونو چې په راتلونکي کال کې پيښيدونکي وي لکه رزقونه او اجلونه .تفسير
الماوردى  -النكت والعيون ((545 /5
ليلة القدر شپه زيات فضيلتونه لري:
لومړی :په دې شپه کې قرآن کريم نازل شوی دی.
دوهم :د ليلة القدر په شپه کې د راتلونکي کال فيصلې مالئلکو ته ورکول کيږي کوم چې په لوح محفوظ کې ليکل
شوی وي.
ار َكة ﴾.
دريم :دا مبارکه شپه ده ﴿ .إِنَّا أَ ْنزَ ْلنَاهُ فِي لَ ْيلَة ُمبَ َ
ِ
څلورم :ليلة القدر شپه دزرو مياشتونه چې تقريبا ۳۸کلونه کيږي غوره او بهتره ده.
پنځم :د ليلة القدر په شپه کې زمکې ته مالئکې دجبرائيل عليه السالم سره يوځای د خير او برکت لپاره راښکته
کيږي.
شپږم :د ليلة القدر په شپه کې عبادت کوونکی د هر ډول عذاب څخه په امن کې وي(.سالم هی حتی مطلع الفجر)
اووم :چاچې د ليلة القدر شپه کې دايمان او ثواب په نيت سره عبادت وکړ ،تير ګناهونه به يي وبښل شي.
اتم :چاچې د ليلة القدر په شپه کې عبادت وکړ په حقيقت کې خير ورته ورسيده او څوک چې په دې شپه کې د
َ
ْ
عبادت څخه محروم شو  ،دخير څخه محروم شو ،لکه څرنګه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي دي( :عَن أبِي
ض َّ
صلَّى َّ
ال َرسُو ُل َّ
ار ٌ
ض ُ
ض ُ
هللاُ َعلَ ْي ُك ْم
ك ا ْفت ََر َ
ان َش ْه ٌر ُمبَ َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسل َّ َم قَ ْد َجا َء ُك ْم َر َم َ
هللاِ َ
ان قَ َ
ض َر َر َم َ
ال لَ َّما َح َ
هُ َري َْرةَ قَ َ
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اط ُ
صيَا َمهُ تُ ْفتَ ُح فِي ِه أَب َْوابُ ْال َجنَّ ِة َوتُ ْغلَ ُ
ف َشهْر َم ْن ُح ِر َم خَ ي َْرهَا
ين فِي ِه لَ ْيلَةٌ خَ ْي ٌر ِم ْن أَ ْل ِ
ق فِي ِه أَب َْوابُ ْال َج ِح ِيم َوتُغَلُّ فِي ِه ال َّشيَ ِ
ِ
ُر َم) مسند أحمد  -الرسالة ((205 /55
فَقَ ْد ح ِ
ژباړه :ابوهريره رضي هللا عنه فرمايي کله به چې رمضان مياشت راغله پيغمبرعليه السالم به وفرمايل :بيشکه د
رمضان مياشت تاسو ته راغله  ،دا يوه مبارکه مياشت ده  ،هللا تعالی ددې مياشتې روژې پرتاسو فرض کړی دي،
په دې مياشت کې د جنت دروازې خالصيږي او دجهنم دروازې بنديږي او په دې مياشت کې شيطانان تړل کيږي.
په دې مياشت کې يوه داسې شپه ده چې د زرو شپو څخه بهتره ده ،څوک چې ددې شپې له خير څخه محروم شو،
هغه دخير څخه محروم شو.
د ليلة القدر د شپې فضيلت په حقيقت کې دددې مياشت داخيري لسو ورځو فضيلت دی؛ ځکه ليلة القدر شپه په
همدې اخيري لسو شپو کې يوه شپه ده.
د حضرت عائشې رضي هللا عنها څخه روايت دی چې د ليلة القدر شپه د روژې په اخيري لسو ورځو کې وپلټئ ،
پيغمبرعليه الصالة والسالم هم خلک ددې ورځې لټولو ته هڅولي دي(.ع َْن عَائِ َشةَ قَالَ ْ
ت َكانَ َرسُو ُل هللاِ –صلی هللا
ضانَ ) البخاری
اخ ِر ِم ْن َر َم َ
اخ ِر ِم ْن َر َم َ
ضانَ َويَقُو ُل ت ََحرَّوْ ا لَ ْيلَةَ ْالقَ ْد ِر فِي ْال َع ْش ِر ْاْلَ َو ِ
او ُر فِي ْال َع ْش ِر ْاْلَ َو ِ
عليه وسلم -ي َُج ِ
ژباړه :عائشه رضي هللا عنها فرمايي :پيغمبرعليه السالم به په رمضان المبارک کې په مسجد کې اعتکاف کولو او
ويل به يي :ولټوئ د ليلة القدر شپه د روژې په اخيري لسو ورځو کې .
ددې حديث په اساس ويلی شو چې د ليلة القدر شپه د روژې په اخيري لسو ورځو کې راځي؛ خو په يقيني توګه هغه
شپه معلومه نه ده البته په رواياتو کې راځي چې د روژې مياشتې په اخيري لسو طاقو شپو کې ده.
اخ ِرَ ،والتَ ِمسُوهَا فِي ُكلِّ ِو ْتر) صحيح البخاري ()44 /2
په يو روايت کې داسې راځي( :فَ ْالتَ ِمسُوهَا فِي ال َع ْش ِر اْلَ َو ِ
ژباړه :ولټوئ د قدر شپه د روژې په اخيري لسو کې او وه يي لټوئ په طاق شپو کې.
د قدر شپی ځانګرې دعا:
َ
َ
َ
َ
َّ
ال " :قُولِي :اللَّهُ َّم إِنَّكَ ُعفوُ
ُ
ُ
(ع َْن عَائِ َشةَ ،قَالَ ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ت :قُ ْل ُ
َ
َ
ْ
ْ
ُول هللاِ أ َرأيْتَ إِن َعلِ ْمت أيُّ ل ْيلة ل ْيلة القد ِر َما أقو ُل فِيهَا؟ ق َ
ت :يَا َرس َ
تُ ِحبُّ ْال َع ْف َو فَا ْع ُ
ف َعنِّي) سنن الترمذي ت شاكر
ترجمه :له عائشې رضي هللا عنها څخه روايت چې ما پيغمبرعليه السالم ته عرض وکړ .ای د هللا جل جالله رسوله!
که چيری را معلومه شي چې دا دقدر شپه ده نو درب العالمين په دربار کی څه و وايم او کومه دعا وکړم؟
حضور صلی هللا عليه وسلم و فرمايل :دا دعا ووايه ( :اللهم انک عفو کريم تحب العفو فاعف عني)  ،يا هللا په رښتيا
چې ته بښونکی کريم ذات يی او عفو خوښوی نو زما خطاګانې و بښه.
په همدی خاطر د هللا د ډيرو نيکو بندګانو عادت دادی چې هره شپه دغه دعا وايي او د رمضان مبارکې مياشتي په
شپو کې خصوصا ً د وروستی لسيز ې په طاق شپو کې زياته توجه او اهتمام ورته کوي نو راشئ چې مونږ هم دغه
دعا هيره نکړو.
والفجر وليال عشر( :هللا تعالی د روژې په لسو ورځو قسم ياد کړی دی):

کله چې هللا جل جالله په مخلوق قسم ياد کړي ؛ په دې کې دمقسم به عظمت او فضيلت اشاره وي.
هللا جل جالله فرمايلي ديَ } :و ْالفَجْ ِر َ ۱ولَيال َع ْشر{ الفجر)۲-۱( :
د ځينو مفسرينو په وينا په سورت الفجر کې د ( وليال عشر) څخه مراد د روژې اخيري لس ورځې دي.
چې ددې څخه د دروژو داخيري لسو ورځو فضيلت معلوميږي.
امام قرطبي فرمايي ( :وعن ابن عباس:هي العشر اْلواخر من رمضان ؛ وقاله الضحاك) الجامع ْلحكام القرآن
ژباړه :د حضرت ابن عباس رضي هللا عنه څخه روايت دی چې د( وليال عشر) د ددې لسو ورځو څخه د روژې
اخيري لس ورځې مراد دي او همدا دامام ضحاک قول هم دی.



د علمونو د ثواب زياتوالی:

د روژو په اخيري لسو ورځو کې د مؤمن دنيکو عملونو اجر د کال دنورو ورځو په نسبت زيات دی او دقبليدو اميد
هم زيات وي .همدا وجه ده چې کله به د روژو اخيري لس ورځې داخلی شوی  ،پيغمبرعليه السالم به خپله مال
عبادت ته وتړله او د دې ورځو په عبادت کې به يي دومره کوښښ کولو چې په نورو ورځو کې به يي هغومره نه
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ض َي هللاُ َع ْنهَا قَالَ ْ
ت َكانَ النَّبِ ُّي –صلی
کولو .له عائشې رضي هللا عنها څخه روايت دی هغه فرمايي( :ع َْن عَائِ َشةَ َر ِ
هللا عليه وسلم -إِ َذا َدخَ َل ْال َع ْش ُر َش َّد ِم ْئزَ َرهُ َوأَحْ يَا لَ ْيلَهُ َوأَ ْيقَظَ أَ ْهلَهُ) صحيح البخاري-نسخة طوق النجاة
ژباړه :کله به چې د روژې اخيري لس ورځې داخلی شوی پيغمبرعليه السالم به خپله مال عبادت ته کلکه وتړله ،
شپه به يي په عبادت ژوندی کوله او دکور خلک به يي عبادت ته را ويښول.
په يو بل روايت کې حضرت عائشه رضي هللا عنها فرماييَ ( :كانَ رسو ُل هللاِ  -صلى هللا عليه وسلم  -يَجْ تَ ِه ُد في
اخ ِر ِم ْنهُ َما ال يَجْ تَ ِه ُد في َغي ِْر ِه) رواه مسلم .
َر َم َ
اْلو ِ
ضانَ َما الَ يَجْ تَ ِه ُد في َغي ِْر ِه َ ،وفِي ال َع ْش ِر َ
ژباړه :پيغمبرعليه السالم به په رمضان مياشت کې په عبادت کې دومره زيات کوښښ کاوه چې په بله مياشت کې
به يې هغومره نه کولو او د رمضان په اخيري لسو ورځو کې به يې دومره زيات کوښښ کولو چې په نورو ورځو
کې به يې هغومره نه کاوه.
بنا ًء مونږ لره په کاردي چې دغنيمت په دې شپو کې د خپل پيغمبرصلی هللا عليه وسلم پيروي وکړو ،په دې شپو او
ورځو کې زيات کوښښ وکړو ،زيات عبادت وکړو؛ ترڅو زيات اجرونه مو په برخه شي ،ځکه دا هغه شپې دي
چې د نيکو عملونو بدل په څو چنده ورکول کيږي.
همدا راز مؤمنانو ته په کاردي چې دخپل پیغمبرصلی هللا علیه وسلم څخه پیروي وکړي خپله هم د شپې عبادت ته
مال وتړي او دکور خلکو سره هم مرسته وکړي او هغوی هم عبادت ته راپاڅوي؛ لکه څرنګه رسول هللا صلی هللا
علیه وسلم خپل اهل عبادت ته راویښه ول.



د رمضان په وروستی لسيزه کې سخاوت کارونو ترسره کول:

مؤمنانو لره ښایي چې په دې ورځو او شپو کې دپیغمبرعلیه السالم پیروي وکړي او دهللا تعالی په الره کې خپل
مال څخه خیرات ورکړي او د هغه مال څخه چې هللا تعالی دوی ته ورکړی دی اوالدونو ،ګاونډیانو ،یتیمانو،
کونډو ،فقیرانو او مسیکنانو ته یي هم ورکړي.
په دې کې شک نشته چې په رمضان کې صدقه ورکول د کال د نورو میاشتو په نسبت زیات ثواب لري  ،بیا د
رمضان په اخیري لسو ورځو کې صدقه ورکول د رمضان دنورو ورځو په نسبت زیات ثواب لري ؛ ځکه هللا
تعالی ځینو ورځو ته په ځینو نورو فضیلت ورکړی دی په ځانکړی توګه په هغه شپو کې صدقه ورکول چې په
هغې کې د لیلة القدر دلحظاتو امید زیات وي ،لکه څرنګه چې یي ځینې ځایونو ته په ځینو نورو فضیلت ورکړی
دی.
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال کان رسول صلی هللا عليه وسلم أجود الناس و کان أجود مايکون في رمضان حين
يلقاه جبريل و کان يلقاه جبريل في کل ليلة من رمضان فيدارسه القران فلرسول هللا صلی هللا عليه وسلم حين يلقاه
جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة) صحيح البخاری
ژباړه :د ابن عباس رضی هللا عنه نه روايت دی هغه فرمايلي دي :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د خير په کارونو
کې د ټولو خلکو څخه زيات سخي ؤ او په رمضان کې به له بل هر وخت څخه ډير سخي ؤ کله چې به جبريل
عليه السالم ورسره مالقات کاوه او جبريل السالم به ورسره د روژو په هره شپه کې مالقات کولو او له هغه سره
به يي قرآن کريم لوستلو ،پس پيغمبرعليه السالم به چې کله له جبريل السالم سره مالقات کولو په دغه وخت کې به
پيغمبرعليه السالم به د الوتونکي باد څخه زيات سخي ؤ.


د رمضان په اخيري لسو ورځو کې دصحابه کرامو او تابعينو دکوښښ ځينې بيلګې:

ددې امت غوره خلکو صحابه کرامو او تابعینو مجتهدینو به د رمضان المبارک په اخیري لسو ورځو کې په
عبادت کې ځانګړي کوښښونه کول.
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کله به چې لس اخیري ورځې داخلې شوی امام ایوب سختیاني رحمه هللا به په درویشتمه روژه غسل وکړ او
خوشبوی به یي ولګوله.
د امام ثابت البناني او حمیدالطویل رحمهما هللا څخه هم ورته عمل رانقل شوی دی.
دتمیم الداری رضي هللا جلیل القدرصحابی څخه نقل دي چې هغه یوځل دلیلة القدر شپې لپاره یوه جوړه جامې په
زر ۱۰۰۰دینارو واخیستله چې په بل وخت کې به یي نه اغوستله.
امام سفیان ثوری رحمه هللا کله به چې د روژې اخیرنۍ لس ورځې داخلی شوی خپل اهل به یي لمانځه ته
راپاڅول او و یل به یي :کله چې دروژې اخیري لس ورځې داخل شي ماته دا غوره ښکاري چې په شپه کې
تهجد وشي او زیات کوښښ وشي او که چیرې دکور خلک توان ولري لمانځه ته را پاڅول شي.
حضرت عمر رضي هللا عنه به دشپې په تهجدو کې زیات کوښښ کولو کله به چې شپه نیمه شوه دکورخلک به
(وأمر أَهلَ َك ِبالصَّال ِة َواص َط ِبر َعلَیها ال َنسأَل َك ِرز ًقا َنحن َنرزق َك
یي راپاڅول او دا آیت شریف به یي ورته لوستلوَ :
َوالعا ِق َبة لِل َّتقوى).
صحابه کرامو او تابعینو به دروژې په اخیري لسو ورځو کې زیات کوښښ کولو او زیات تالوت به یي کولو.
حضرت قتاده رحمه هللا به دروژې په نورو ورځو کې دری ورځو کې دقرآن کریم ختم کاوه ،کله به چې اخیري
لس ورځې داخل شوی هره شپه به یي قرآن کریم ختمولو.
امام اسود بن یزید رحمه هللا چې جلیل القدر تابعی دی هغه به په دوو ورځو کې قرآن کریم ختمولو.
(فضائل القرآن ألبی عبید القاسم بن سالم)

دوهمه برخه :صدقه فطر (سرسايي) مسائل:
صدقه فطر (سرسايه) دهغه واجبي صدقې څخه عبارت دی چې مسلمان يي د کوچني اختر په ورځ
دزکات مستحقينو ته ورکوي(.نورااليضاح)
د صدقه فطر حکم او د مشروعيت دليل:
د فطر زکات پر ټولو وس لرونکو مسلمانانو واجب ده.
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د اختر لمانځه ته د وتلو نه وړاندی د صدقه فطر ورکولو امر کړی دی.
البته که چيری څوک صدقه فطر دکوچني اختر ورځ څخه مخکې د روژې مياشت په نورو ورځو کې ورکړي هم
جواز لري.
(عن عبد هللا بن عمرأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو
صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين) موطأ االمام مالک
ترجمه :عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه فرمايي :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د رمضان صدقه فطر يوه پيمانه خرما
او يا يوه پيمانه د وربشو په ټولو اصيلو مسلمانانو ،مريانو ،نارينه ؤ ،ښځو ،نارينه ؤ واجب کړی ده.
د صدقه فطر د مشروعيت حکمت:
د هجرت په دوهم کال صدقه فطر په خلکو واجب شوه.
صدقه فطر(سرسايه) د الندې حکمتونو په اساس واجب شوی ده:
-۱د روژتي دپاکوالی او دروژو دخلل جبيره :صدقه فطر(سرسايه) ددې لپاره واجب شوی ده؛ ترڅو د صدقه فطر
په ورکولو سره دروژتي هغه خطاګانې او ګناهونه وبښل شي چې د روژو په دوران کې ورڅخه صادر شوي وي
او سرسايه د هغه خلل لپاره جبيره شي چې د روژو په وخت کې واقع شوي وي.
ْ
ْ
ض َرسُو ُل َّ
هللاِ -صلى هللا عليه وسلم -زَ َكاةَ الفِط ِر
ال فَ َر َ
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي دي( :ع َِن اب ِْن َعب َّاس قَ َ
ث َوطُ ْع َمةً لِ ْل َم َسا ِكي ِن) سنن أبى داود
طُه َْرةً لِلصَّائِ ِم ِمنَ اللَّ ْغ ِو َوال َّرفَ ِ
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ژباړه :عبدهللا ابن عباس رضي هللا عنه فرمايي رسول هللا صلی هللا عليه وسلم صدقه فطر دروژتي دباطلو او ناوړه
خبرو څخه د پاکوالي لپاره الزم کړی ده اوهم د مسکينانو د خوراک لپاره واجب کړی ده.
-۲د مسکينانو اوفقيرانو سره همکاري :صدقه فطر ددې لپاره واجب شوی ده؛ ترڅو دمسکينانو اوفقيرانو سره د اختر
په ورځ مرسته وشي او دوی هم د نورو خلکو په څير داختر خوښي او خوشحالي ولمانځي او داختر په خوښيو کې
يي شريک شي.ځکه که چيرې مسکينانو اوفقيرانو ته سرسايه ورکړل شي ددوی څخه دفقر غم کميږي او په ژوند
کې يي خوښي رامنځ ته کيږي .همدې فلسفې ته په الندې حديث شريف کې اشاره شوی ده.
(عن بن عمر قال  :فرض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم زكاة الفطر وقال أغنوهم في هذا اليوم) سنن الدارقطني
ژباړه :دعبدهللا ابن عمررضي هللا عنهما څخه روايت دی؛ هغه فرمايي :پيغمبرعليه السالم صدقه فطر فرض کړی
ده او فرمايلي يي دي چې د اړمنو اړتياوې په دې ورځ کې پوره کړئ.
د صدقه فطر د وجوب شرطونه:
-۱صدقه فطر(سرسايه) په هر هغه آزاد مسلمان باندې واجب ده چې د زکات دنصاب په اندازه مال ولری او داصلي
حاجتونو څخه يي زيات وي .ضرور نه ده چې کال ورباندې تير شوی وي( .نورااليضاح)
-۲صدقه فطر داخترو ورځې صبح صادق په ختلو سره واجبيږي .که چيرې ددې ورځې څخه څوک مخکې مړ
شوی وي په هغه باندې صدقه فطر نشته.
-۸صدقه فطر داختر له ورځ څخه مخکې ورکول هم جواز لري ؛ البته مستحب داده چې اختر لمانځه ته د وتلو
څخه مخکې ورکړل شي.
-۴صدقه فطر چې په چا باندې واجب شوه دهغه دمال په لمنځه تللو سره ،صدقه فطر دهغه له ذمې څخه نه
ساقطيږي(.نورااليضاح)
-۵صدقه فطر دخپل ځان او دصغيرانو اوالدونو څخه ورکول کيږي .دبالغ اوالد صدقه فطر ورکول په پالر واجب
نه ده او دښځې صدقه فطر په خاوند واجب نه ده؛ البته د بالغ اوالد اوښځې څخه صدقه فطر ورکول هم جواز
لري (.البحر الرائق)
د صدقه فطر(سرسايه) اندازه :
صدقه فطر دڅلور ډوله خوراکی توکو څخه ورکول کيږی:
-۱نيمه پيمانه غنم يا د نيمه پيمانې دغنمو اوړه ( د ۱۰۱۱ګرام) يعنی يو کلو اونهه سوه ګرامه.
-۲يوه پيمانه وربشې يا يوه پيمانه د وربشو اوړه( ۸۳۱۱ګرامه) يعنی دری کلو او اته سوه ګرامه.
-۸يوه پيمانه خرما (۸۳۱۱ګرامه) يعنی دری کلو او اته سوه ګرامه.
-۴يوه پيمانه مميز (۸۳۱۱ګرامه) دری کلو او اته سوه ګرامه.
 غوره داده چې ددغو اجناسو قيمت ورکړل شي؛ ځکه اړمن خلک کوالی شي خپلی اړتيا وې په پيسو سره
رفع کړي( .البحر الرائق ،نورااليضاح)
 همدا راز که چيرې احتياطا د غنمو يا دغنمو د اوړو د(۱۰۱۱ګرامه) مقدار په ځای پوره ددوه کلو غنمو
قيمت ورکړل شي ياد يوې پيمانې وربشو( ۸۳۱۱ګرامو) په ځای پوره دڅلورو کلو قيمت ورکړل شي
بهتره به وي.
 د هغه کسانو لپاره چې توان يي لري بهتره داده چې دهغه جنس قيمت ورکړي چې په بازار کې يي نرخ
لوړ دی.
د صدقه فطر (سرسايي) مستحقين:
د صدقه فطر(سرسايي) مستحق هماغه دفرضي زکات مستحقين دي(فقيران ،مسکينان ،د زکات راټولوونکی،
قرضداران ،فقيران مجاهدين او مسافرين).
بهتره داده چې هغه کسانو ته ورکړل شي چې مستحق هم وي اوخپلوان هم وي او يا په نږدی ګاونډ کې وي په دې
شرط چې خپل منځ کې يو دبل اصول او فروع نه وي.
صدقه فطر داختر په ورځ ماشومانو ته داختر په عيدي کې ورکول درست کار نه دی.
اقول قولي هذا استغفرهللا لي ولکم ولسائر المسلمين
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