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
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الحمد هلل حمدا كثيراً ،وهللا أكبر كبيراً وسبحان هللا بكرة وأصيلً ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحدَ ه ال شريك له تعظيمًا لشأنه،
وأصحابه
وأشهد أن سيدنا ونبينا محم ًدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه ،اللهم صل وسلم وبارك عليه ،وعلى آله
ِ
وإخوانه .وسلم تسليما کثيرا اما بعد.
ګرانو هیوادوالو!
السلم عليکم ورحمة هللا وبرکاته.
نن د وړوکي اختر لومړۍ ورځ ده چې داسلمي مياشت د شوال المکرم لومړۍ تاريخ دی.
هرکله چې مسلمانانو د رمضان المبارک په مياشت کې دهللا تعالی د حکم سره سم د هللا تعالی درضا لپاره روژې
ونيولی ؛ کله چې هغه ورځ را ورسيده چې نورمسلمانان په کې د روژې په نيولو مکلف نه دي ،دا ورځ ورته هللا جل
جلله د خوښيو او خوشحاليو د لمانځلو ورځ وګرځوله ؛ ترڅو مسلمانان په دې ورځ کې د هللا جل جلله حلل
خوراک او څښاک وکړي او د هغه په نعمتونو شکر وباسي او د خپلو خوښيو اظهار وکړي او دا خوښي يو له بل سره
شريکه کړي.
کله چې په مدينه منوره کې ابوبکرصديق رضي هللا هغه دوه کوچنۍ انجونې داختر په ورځ کې د دريا وهلو څخه منع
کړی ؛ پيغمبرعليه السلم ورته داسې وفرمايل (:دَ عْ ُه َما َيا أَ َبا َب ْكر إِن لِ ُكل َق ْوم عِ ًيدا َوإِن عِ يدَ َنا َه َذا ْال َي ْو ُم) متفق عليه
ژباړه :ای ابوبکره! دوی پريږده ،بيشکه دهر يوم قوم لپاره داختر ورځ وي او نن ورځ زمونږ داختر ورځ ده.
د کوچني اختر په روځ مسلمان ددوه خبرو باندې خوشحالي کوي ،يوه داچې هللا تعالی ورته د رمضان په مياشت کې
د روژو نيولو توفيق ورکړ او بل داختر په ورځ کې يي ورته د خپلو نعمتونوڅخه داستفادې اجازه ورکړه.
خو د يادونې وړه ده او ډير دشکر ځای دی چې د سږکال اختر د نورو اخترونو څخه متفاوت دی .نن ورځ مونږ اختر
په داسې فضاکې لمانځو چې کفري طاغوتي اشغال له منځ تللی او په ټول هيواد کې دافغانستان داسلمي امارت
اسلمي نظام حاکم دی.
هلل الحمد والمنة نن ورځ نه بمبار شته  ،نه د چا په کور چاپه شته ،نه څوک وژل کيږي او نه دمظلوم ولس کورونيو
ته د شهيدانو جنازې راوړل کيږي .چې دا ټول د حق دالرې دشهيدانو او مبارزينو د قربانانيو نتيجه ده چې نن مونږ
په ټوله معنا سره واقعې اختر لرو او دهيواد په هر واليت کې او هرې ولسوالۍ کې داخترونو لمونځونه ادا کيږي.
بنا ًء او ويلی شو چې د نن ورځ داختر خوشحالي څو چنده ده .وهللا الحمد والمنة.
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نن داختر خوشحالي ددې لپاره ده چې په خپلو تيرو عباداتو باندې خوښي ښکاره کړو او دهللا تعالی په هغه مهربانۍ
خوښي ښکاره کړو او اميد لرو ان شاء هللا چې هللا تعالی درمضان المبارک مياشت د روژو له برکته به مونږ ته
زمونږ ګناهونه بښلي وي  ،اختر هيڅکله ددې معنا نه ده چې ګوندې مونږ دعبادت د قيوداتو څخه آزاد شو او دعباداتو
ټغر ټول شو او مونږ ته د هر ډول حرامو اجازت راکړ شو او له دې وروسته چې هرڅه مو زړه وي هغه ترسره کړو
او هرڅه وخورو.
نن هغه ورځ ده چې روژه تي ته د روژو اجر ورکول کيږي او داختر په ورځ کې ورته بښنه کيږي؛ ځکه وړوکي
اختر ته ( يوم الجائزة) وايې .يعنې هللا جل جلله په دې ورځ کې پر روژتيانو خاص انعام کوي چې هغه د هللا تعالی
ان َي ْو ُم عِ ي ِد ِه ْم َيعْ نِي َي ْو َم ف ِْط ِر ِه ْم َبا َهى ِب ِه ْم َم َل ِئ َك َت ُه َقا َلَ :يا
اجر او ثواب دی .په يو حديث شريف کې راځيَ (:فإِ َذا َك َ
ضتِي َعلَي ِْه ْم
ض ْوا َف ِري َ
جير َوفى َع َملَهُ؟ َقالُواَ :رب َنا َج َزاؤُ هُ أَنْ ي َُوفى أَجْ َرهَُ ،قا َلَ :م َل ِئ َكتِي َع ِبيدِي َوإِ َمائِي َق َ
َم َل ِئ َكتِي َما َج َزا ُء أَ ِ
ُ
اع َم َكانِي ََل ُ ِجي َبن ُه ْمَ ،ف َيقُو ُل :ارْ ِجعُوا َف َق ْد َغ َفرْ ُ
ت لَ ُك ْم،
ُثم َخ َرجُوا َيعِجُّ َ
ون إِلَي ِبال ُّد َعا ِء َوعِ زتِي َو َج َللِي َو َك َرمِي َو ُعلوي َوارْ ِت َف ِ
َو َبد ْل ُ
ُون َم ْغفُورً ا لَ ُه ْم) فضائل اَلوقات للبيهقي (ص)913 :
ت َسي َئا ِت ُك ْم َح َس َنات " َقا َلَ :ف َيرْ ِجع َ
ژباړه :کله چې ددوی داختر ورځ شي ،هللا تعالی فخر کوي په دوی باندې او ملئکو ته وايي :ای ملئکو د هغه چا
عوض څه شی دی چې په خپله دنده پوره وکړي؟ ملئکې ورته ووايې :ای زمونږ پروردګاره! دهغه بدله داده چې
هغه ته دې دهغه مزدوري په پوره توګه ورکړل شي .هللا تعالی ووايې :ای زما ملئکو! زما بندګانو نارينه او زنانه ؤ
زما فرض يي پرځای کړل بيا راووتل او زما څخه دعاء غواړي .زما دې په خپل عزت قسم وي او زما دې په خپل
جلل قسم وي او زما دې زما په لوړه مرتبه قسم وي چې زه به ددوی دعاګانې قبلوم .بيا به هللا تعالی ووايي :الړشئ
ما درته بښنه وکړه او ستاسو بدۍ مې په نيکيو بدلی کړلی .راوي وايي :بيا به دوی کورونو ته په داسې حال کې
وګرځي چې ګناهونه به يې بښل شوي وي.
په يو بل حديث شريف کې راځي( :وهلل عز وجل عند كل فطر من شهر رمضان كل ليلة عتقا من النار ستون ألف فإذا
كان يوم الفطر أعتق هللا مثل ما أعتق في جميع الشهر ثلثين مرة ستين ألفا ستين ألفا) الترغيب والترهيب .قال
المنذری :وهو حديث حسن ال بأس به في المتابعات
ژباړه :هللا تعالی د رمضان په مياشت کې په هر روژه ماتي کې دجهنم له اور څخه شپيته زره خلک آزادوي .کله چې
داختر ورځ شي هللا تعالی داختر په روځ دټولی روژې دمياشتې ديرش برابره په اندازه خلک د جهنم له اور څخه
آزادوي ،شپيته زره ،شپيته زره.
په رمضان المبارک کې که چا عبادت کړی وي او ددې مياشتې له فيوضاتو څخه مستفيد شوی وي نو نن ورځ به تر
او تازه او خوشحاله وي او هغه چاچې د رمضان په مياشت کې –کماحقه-عبادت نه وي کړی او شپې او ورځې يې په
غفلت تيری کړی وي ،هغوی به نن دخپل ضمير په محاسبه کې پاتې راځي .ځکه چې دوی تاوان کړی دی.
خو بياهم مايوسي نه ده په کار ،اوس هم کوالی شو چې هللا تعالی ته رجوع وکړي او خپل اعمال درست کړو او دهللا
تعالی په راضي کولو کې کوښښ وکړو.
اختر چې په اسلم کې د خوشحالۍ ورځې او شپې دي مسلمانانو لره په کاردي چې خپل منځي اختلفات  ،نفرتونه،
او دښمنيو څخه تيرشي او په خپلو منځو کې صلح وکړي او يو بل ته ګذشت وکړي ترڅو له يوې خوا داختر خوښي د
هرچا زړه ته ور داخله شي او هم ورته هللا تعالی بښنه او مغفرت وکړي .ځکه هغه کسان چې د بل سره د زړه بدي
هللا  -صلى
لري عبادتونه يي معلق وي .په يو حديث شريف کې راځي(:عن أَبي هريرة  -رضي هللا عنه  : -أن رسو َل ِ
الجن ِة َي ْو َم ْ
ك ِباهللِ َشيْئا ً  ،إِال َر ُجلً َكا َن ْ
ْن و َي ْو َم َ
ت
س َ ،في ُْغ َفرُ لِ ُكل َعبْد ال ُي ْش ِر ُ
هللا عليه وسلم َ -قا َل ُ :ت ْف َت ُح أبْوابُ َ
الخمْ ِي ِ
اإلث َني ِ
ين َحتى َيصْ َطل َِحا ! )  .رواه مسلم .
ْن َحتى َيصْ َطل َِحا ! أَ ْنظِ رُ وا َه َذ ِ
بين ُه َو َبي َْن أخِي ِه َشحْ نا ُء َف ُي َقا ُل  :أ ْنظِ رُ وا َه َذي ِ
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ژباړه :دابوهريره رضي هللا عنه څخه روايت دی چې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي دي :ددوشنبې او
پنجشنبې په ورځ دجنت دروازې برسيره کيږي او هرهغه چاته بښنه کيږي چې دهللا تعالی سره يي شرک نه وي
کړی؛ مګر که داسې سړی وي چې دده او دده د ورور ترمنځ بدبيني وي ،ويل کيږي چې دوی ته ترهغې مهلت
ورکړی چې خپل منځ کې صلحه وکړي ،دوی ته منتظرشئ ترڅو صلحه وکړي .يعنی عبادات يي موقوف وي .
 د اختر فلسفه
د اختر لويه فلسفه دهللا تعالی رضا حاصلول دي .همدا راز په عيدګاه کې په راجمع کيدلو سره د مسلمانانو شان او
شوکت ښکاره کيږي.
د هللا تعالی ددې نعمت شکر ويستل دي چې مونږ ته يي دروژې نيولو توفيق راکړ او نن ورځ يې دشکرانې لمونځ
اداء کوو.
مسکينانو او فقيرانو سره داختر په ورځ کې همکاري کول او هغوی ته دسرسايې ورکول ،ددې ورځ لويه فلسفه ده.
د اختر په ورځ کې مستحب عملونه:
داختر په ورځ کې الندې کارونه مستحب دي:
 .1داختر په ورځ غسل کول .
 .2داختر لمانځه لپاره نوی يا پاکې جامې اغوستل.
 .9دمسواک استعمال.
 .4دخوشبوی لګول.
 .5د اختر لمانځه ته دتللو څخه دمخه دخوږو خوړو خوړل؛ لکه خرما او داسې نور.
 .6که چيرې دلمانځه ځای نږدې وي پياده تلل ورته مستحب دي.
 د اختر د ورځو ټولنیزې الرښوونې:
اختر دلهو او لعب ورځ نه  ،بلکې داختر ورځې د عبادت او شکر ورځې دي.
ښايې چې د اختر په ورځو کې دالندې ټولنيزو ادابو او الرښوونو خاص خيال وساتو:
-۱د اختر په ورځو کې خيرات او صدقات ورکول او دبيوزلو ،فقيرانو ،کونډو ،يتيمانو سره همکاري او مرسته کول.
امام ابن الجوزي ليکي :هغه څوک چې شتمن وي بايد دفقيرانو اوبې وزلو سره مرسته وکړي او دخپل توان په اندازه
دې ورته خوراک ورکړي.
په حديث شريف کې راځي د ابوسعيد خدري رضي هللا عنه څخه روايت دی هغه فرمايي پيغمبرعليه السالم به د وړوکي
اختر په ورځ مونږ ته امرکولو چې خپلو فقيرانو ورونو ته د خوراک لپاره څه ورکړو او فرمايل به يي :څوک چې يو
کس ته خوراک ورکړي له اور څخه به آزاد شي او چاچې دوه کسانو ته خوراک ورکړ د شرک څخه به ورته براءت
وليکل شي او د نفاق څخه به ورته براءت وليکل شي .او چاچې دری کسانو ته خوراک ورکړ جنت به ورته وليکل شي
او هللا تعالی به ورته د جنت حوري ورپه برخه کړي  .پيغمبرعليه السالم به مونږ ته امر کولو چې ډوډۍ اوغوښه
ورکړو ،يا ډوډۍ ،غوښه او تيل ورکړو ،يا داچې ډوډۍ او شيدې ورکړو( .التبصره البن الجوزی)
 -۲بايد په دې ورځو کې د صله رحمۍ ځانکړی خيال وساتو  ،صله رحمي قطع نه کړو او په دې هيله د خپلوانو او
دوستانو پوښتنې او اختر مبارکۍ ته دی ورشو.
 -۲داختر په ورځو کې د اسراف څخه ځانونه وساتو ،په خوراک او پوشاک او نورو مصرفونو کې د اسراف نه ځان و
ساتو.
 -۳د اختر په خوښيو کې دمنفي سياليو ،رياء او ځان ښودنی ،ټولنيزو خرافاتو او آفتونو څخه ځان وساتو.
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 -۴کوچنيانو ته په داسې ډول نصحيت وکړو چې کورنۍ يې و نه زوريږي .کوچنيانو او تنکيو ځوانانو ته دی توصيه
وشي چې په دې مبارکې ورځ کې د هوايي ډزو ،پټاقۍ الوزولو سره د خلکو زورولو نه ډډه وکړي ،ترڅو د هيچا دغه د
خوښۍ او خوشحالې ورځ په غم او انديښنو بدله نشي .بلکه په مسکا او تبسم سره د خلکو مخې ته ور شو او د نورو په
ژوند کې هم مسکا خپره کړو.
-۵داچې اختر دخوراک او څښاک ورځې دي بنا ًء په کارده چې په دې بختوره ورځ کې دمسلمانانو سره داختر خوشحالي
يوځای ولمانځل شي او د اختر په ورځ کې دې روژې ونه نيول شي  .پيغمبرعليه السالم داختر په ورځ کې دروژې نيولو
څخه منع کړی ده.
يه يو حديث شريف کې راځي( :عن أبي سعيد أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  :أنهاكم عن صيام يومين  :الفطر
واَلضحى) مسند أبي يعلى ،صحيح ابن حبان
ژباړه :د ابو هريره رضی هللا عنه څخه روايت دی چې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي دي :زه مو په دوه
ورځو کې د روژو نيولو څخه منع کوم يو د کوچني اختر ورځ او بله د لوی اختر ورځ.
امام بغوي رح وايي( :اتفق أهل العلم أن صوم يوم العيد ال يجوز) شرح السنة للبغوي
ژباړه :علماء په دې کې اتفاق لري چې د اخترپه ورځ کې روژه نيول جواز نه لري.
 صدقة الفطر ورکول:
لکه په تيره جمعه کې مو عرض وکړ چې داختر داعمالو څخه يو مهم عمل هغه مسکينانو او فقيرانو ته صدقه
فطر(سرسايه) ورکول دي.
که چيرې چا صدقه فطر نه وي ورکړی ،بايد صدقه فطر ورکړي .ددې لپاره چې د روژو حق مو په پوره معنا سره
اداء کړی وي او د ختر په دې بختورو ورځو کې زمونږ او ستاسو په شااو خوا کې دفقيرانو او مسکينانو بچې هم
زمونږاو ستاسو دبچو سره يوشان داختر په خوشاليو کې شريک شي ،صدقه فطر ورکړو.
دصدقه فطر اندازه په الندې ډول ده:
-۱نيمه پيمانه غنم يا د نيمه پيمانې دغنمو اوړه ( د ۱۰۱۱ګرام) يعنی يو کيلو اونهه سوه ګرامه.
-۲يوه پيمانه وربشې يا يوه پيمانه د وربشو اوړه( ۰۰۱۱ګرامه) يعنی دری کيلو او اته سوه ګرامه.
-۰يوه پيمانه خرما (۰۰۱۱ګرامه) يعنی دری کيلو او اته سوه ګرامه.
-۴يوه پيمانه مميز (۰۰۱۱ګرامه) دری کيلو او اته سوه ګرامه.
که د کوم عذر په بنا سره چا نن ورځ صدقه ورنکړه ،کوالی شي داختر په ورځو او يا نورو ورځو کې يي ورکړي.
 د شوال المکرم میاشتې د روژ فضیلت:
حسن بصری رح فرمايلي دي( :خلک د دوامداره روژو څخه تيخته کوي .قسم چې مؤمن هغه نه دی چې يوه مياشت
او يا دوه مياشت عبادت کوي ،يا يو کال عبادت کوي او يا هم دوه کاله .داسې نه ده  .هللا تعالی دمؤمن دعمل لپاره
کومه نيټه نه ده ټاکلی او مؤمن ترمرګ پورې دنيک عمل لپاره وخت لري).
که چيرې رمضان ختم شو زمونږ ستاسو په وړاندې داسې شپې او ورځې شته چې هر وخت په کې عبادت کيږي.
که چيرې د رمضان المبارک روژې خلصی شوی خو د روژو دروازه دائم برسيره دي؛ بلکې داسې وختونه شته
چې روژه نيول په کې زيات فضيلت لري .د شوال المکرم شپږ روژې ځانګړی فضيلت لري .په هره هفته کې د
دوشنبې او پنجشنبې روژو نيول خورا فضيلت لري .د هرې مياشت ديارلسم ،څوارلسم او پنځلسم تاريخونو کې روژه
نيول مستحب عمل دی.
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په حديث شريف کې راځي( :عن أَبي أيوب  -رضي هللا عنه  : -أن رسو َل هللا  -صلى هللا عليه وسلم َ ، -قا َل َ :منْ
ان َكصِ َي ِام الدهْ ِر) رواه مسلم .
ان ُثم أ ْت َب َع ُه سِ تا ً مِنْ َشوال َ ،ك َ
ض َ
صا َم َر َم َ
َ
ژباړه :د ابو ايوب انصاري رضی هللا عنه څخه روايت دی چې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي دي :څوک چې
د رمضان المبارک مياشت روژې ونيسي او بيا ورپسې د شوال مياشت شپږ روژې ونيسې  ،دا داسې ده لکه د ټول
کال يا د ټول عمر روژه.
ددې حديث په معنا کې محدثين ليکي :چې دهرې مياشتې روژې اجر يو په لس دی چې درمضان د يوې مياشت
روژې دلسو مياشتو داجر سره برابره دي او د شوال شپږو ورځو روژې اجر د دوه مياشتو د اجر سره برابرې دي
چې جمله دولس مياشتې کيږي( .العرف الشذي للكشميري)
د شوال په روژو کې تسلسل شرط نه دی ،که چيرې هره ورځ مسلسل روژې نه شو نيوالی کوالی شو چې د شوال په
مختلفو ورځو کې روژې ونيسو.
 د ددوشنبې او پنجشنبې روژه:
همدا راز ددوشنبې او پنجشنبې ورځ روژې نيول مستحب عمل دی او په احاديثو کې يې په اړه زيات ترغيب راغلی
دی .مونږ بايد کوښښ وکړو چې ددغو ورځو روژې ونيسو.
په يوحديث کې ددوشنبې ورځ دروژو دفضيلت په اړه داسې راغلي دي( :عن أَبي قتادة  -رضي هللا عنه  : -أن رسول
صوم َي ْوم ْ
ت فِي ِه َ ،و َيوم ُبع ِْث ُ
ْن َ ،ف َقا َل َ :ذل َِك َيوم وُ ل ِْد ُ
ت ،أَ ْو أ ُ ْن ِز َل َعلَي فِي ِه )
اإلث َني ِ
هللا  -صلى هللا عليه وسلم ُ -س ِئ َل َعنْ َ ِ ِ
رواه مسلم .
ترجمه :دابو قتاده رضی هللا عنه څخه روايت دی چې درسول هللا صلی هللا عليه وسلم څخه د دوشنبې په ورځ د
روژې د نيولو په اړه پوښتنه وشوه پيغمبرعله السلم ورته وفرمايل :داهغه ورځ ده چې زه په کې پيدا شوی يم او په
همدې ورځ په پيغمبرۍ مبعوث شوی يم او يا دا چې په ما باندې وحي نازل شوی ده.
په يو بل حديث شريف کې راځي ( :وعن أَبي هريرة  -رضي هللا عنه  ، -عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم َ ، -قا َل
ُ :تعْ َرضُ اَلَعْ َما ُل َيو َم ْ
ْن َو َ
صائِم ) رواه الترمذي
ض َع َملِي َوأ َنا َ
ِيس َ ،فأُحِبُّ أنْ يُعْ َر َ
الخم ِ
اإلث َني ِ
ترجمه :دابوهريره رضي هللا عنه څخه روايت دی چې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي دي :ددوشنبې او
پنجشنبې په ورځو کې هللا جل جلله ته دبندګانو عملونه وړاندې کيږي ،زه دا غوره ګڼم چې زما عمل په داسې حالت
کې هللا تعالی ته وړاندې شي چې زه روژه يم.
 د هرې میاشتې د دیارلسم ،څوارلسم او پنځلسم تاریخ روژې :
همدا راز کوښښ وکړو چې د هرې مياشت دايام البيض( ديارلسم ،څوارلسم او پنځلسم تاريخ) مستحب روژې
ونيسو(.هنديه)
په احاديثو کې ددې ورځو د روژو په اړه خورا فضيلت بيان شوی دی.
په يو حديث شريف کې راځي( :وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما َ ،قا َل َ :قا َل رسول هللا  -صلى هللا
ص ْو ُم الدهْ ِر ُكل ِه ) متفق َعلَ ْي ِه .
ص ْو ُم َثلَ َث ِة أيام مِنْ ُكل َشهْر َ
عليه وسلم َ : -
ترجمه :د عبدهللا ابن عمرو ابن العاص رضي هللا عنه څخه روايت دی چې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي
دي :د هری مياشت په دری ورځو کې روژه د ټول عمر دروژو سره برابره ده.
د اختر په ورځ کې د الندې کارونو څخه ځان ساتل په کاردي:
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 .1د ږيری خريل ،دغيرمسلمو په شان دسر ويښتان جوړول هغه څه دي چې بايدمسلمانان ورڅخه ځانونه
وساتي.
 .2داختر په ورځ د هغه چا کورته د تعزيې لپاره ورتلل چې دهغوی په کورکې مخکې مړی شوی وي؛ درست
کار نه دی او په اختر کې دغم بيا را تازه کول دشريعت خلف عمل دی ،بايد له دې څخه ځان وساتل شي.
 .9د اختر په ورځو کې دښځو او سړو د مختلط مجلسونو څخه ځان ساتل.
 .4په اخترونو کې د سندرو او ډول وهلو او نورو منکراتو څخه ځان ساتل.
والسلم عليکم ورحمة هللا وبرکاته.
تقبل هللا منا ومنکم صالح االعمال
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