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 د افغـــــانستان اســــالمي امـــارت                       

 د ارشــــاد، حج او اوقــــافو وزارت                             

 د مساجدو د ارشاد او انسجام ریاست                                                               
 

         د جمعې ورځې د خطابت موضوع او                                                                      

  ليکلی تقرير او بيان چې د هيواد دمرکز او والياتو   

 ليږل کيږي.ټولو خطيبانو ته په دواړو ميل ژبو )پښتو او دري( کې   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 هـ، ش۱۴۰۱حوت / / ۲۶ هـ، ق موافق د ۱۴۴۴/ شعبان املعظم / ۲۴ 

 نو روز په نوم ملانځل د رشیعت خالف عمل دیاول د حمل د 

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ، من يهده الله فال مضل له ومن يضلل 

ٍد فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال رشيك له وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله ، اللَُّهمَّ ص   مَّ ع َل  آِل ُمح  ٍد و  مَّ لِّ ع َل  ُمح 

ع   ٍد و  مَّ ِجيٌد ، اللَُّهمَّ ب ارِْك ع َل  ُمح  ِميٌد م  ع َل  آِل إِبْر اِهيم  إِنَّك  ح  لَّْيت  ع َل  إِبْر اِهيم  و  ع َل  ك ام  ص  ٍد ك ام  ب ار كْت  ع َل  إِبْر اِهيم  و  مَّ َل  آِل ُمح 

ِجيٌد ، أما بعد ؛آِل إِبْر اِهيم  إِنَّك  ح    ِميٌد م 

 اخرت دی. دهغوی د حمل لومړۍ ورځ د نوروز په نوم ملانځل د پخوانیو فارسیانو رسم او

ته به يې ددغې  دمسلامنانو د اخرت په څیر به فارسیانو په دغه وورځ کې خوشحايل کوله او نوی جامې به يې اچولی او يو بل لکه

 ډالۍ ورکولی او نور ډول ډول رسمونه به يې کول. او يو بل ته به يې تحفې او ؛ورځ مبارکي ورکوله

ويل کیږي چې هرکله طهومرث پاچا انو لومړي پاچا جمشید ملانځلې وه، تاریخ پوهان وايې چې دا ورځ د لومړي ځل لپاره د فارسی

د  وروسـته دا ورځ د اخـرت جمشـید پاچـا څخـها شو دوی دغه ورځ د اخرت وګرځولـه او د مړ شو د هغه څخه وروسته جمشید پاچ

او کله چې جمشید په تخت کيناست خلکو دغـه ورځ  جمشید پاچاه شوی ؤ دهود علیه السالم زمانه کې ه.ې په عنوان ملانځلورځ

 په نوروز یعنی د نوی ورځ رسه ونوموله او وروسته دا د مجوسیانو لپاره اخرت وګرځید.

 دا ورځ غوره ګڼله.الله تعالی نور پیدا کړ او ددې وجی نه جمشید  ځينې بیا وايې چې نوروز په ورځ

ه دې ورځ کـې مختلـر رسـمونه او رواجونـه کـول او بـه ورځ وه او مجوسیانو پوړ نوروز مجويس پاچاهانو ته ډیر د قدر او عزت 

فـری  تاو د  ساحلونو رو ته راوتل، د سیندونو قسم عییدې يې درلودلې. په دې ورځ کې به مجوسیان رسکونو او عمومي الامقس

 دخوښیو د ملانځلو لپاره تلل، ښځې او سړي به يوځای د خوښيو د ملانځلو لپاره وتل.د کوچنیانو رسه يوځای به ځایونو ته 

وروسته هم د متأسفانه چې ددې ورځ ملانځل يواځې په فارسیانو پورې منحرص پاتې نشوه او داسالم د مبارک دین د راتللو څخه 

 ځينې مسلامنانو په منځ کې ملانځل کيږي.

نـوروز  کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدينې منورې ته هجرت وکړ، په مدینه منوره کې خلکو له پخوا څخه دوه ورځـې 

ان ؟ قالوا : كنا نلعـ  خوښۍ او خوشحالۍ ملانځلو ته ويستلی وي. پیغمرب علیه السالم پوښتنه وکړه: )ما هذان اليوماو مهرجان 

ى ، ويوم  الِفطْـرِ :  -صَل الله عليه وسلم-فيهام يف الجاِهلِيَِّة ، قال رسوُل الله  ل كُم الله خريا منهام : ي ْوم  األْضح  أخرجـه أبـو داود .(قد أبْد 

 والنسايئ.
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جاهلیت کې به دې ورځوکې لـوبې کـولی. د څه يش دي؟ هغوی ورته وويل: مونږ به په  )نوروز او مهرجان(دا دوه ورځې -ترجمه:

رسه بدلې کړلی چې هغه  رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: بیشکه دا دواړه ستاسو لپاره الله تعالی په دوه نورو غوره ورځو

 ورځ ده او د وړوکي اخرت ورځ ده. د لوی اخرت

لوبې کولی يوه د نوروز ورځ وه او بله د مهرجان ورځ وه د آحادیثو شارحین وايې چې دغه ورځې چې دمدینې منورې خلکو په کې 

 ]مرقاة [چې په مني کې د میزان په میاشت کې وه.

همدا راز دا دواړه اخرتونه مسلامنانو ته هغه وخت ورنیل شول چې کله مسلامنانو فارس فت  کړ؛ ځينـې رسـومات او عییـدې پـه 

وروز د ورځې ملانځل ورنیل شول.ددې وجې نه ددې ورځو ذکر په حنفي فیه فارسیانو کې پاتې وی ؛ همغه ؤ چې مسلامنانو ته د ن

کې زيات راغلی دی؛ ځکه حنفي علاموو او مجتهدینو ددې نه ويـره درلودلـه چـې د مجوسـیت عیایـد او رسـمونه مسـلامنانو تـه 

 منتیل نيش او که نیل شوي وي باید ځانونه ورڅخه وسايت.

بلول او په  وز کې د اورمجوسیانو هغه رسم يې له منځه يوړ چې خلکو به کول لکه په نور  خلیفه شو دعبايس خو  کله چې معتضد

 ی[االعتیاد الیادر خلکو باندې اوبه اچول.]

او  شـوی دی کـړل په دې ورځ کې عثامن بن عفان ريض الله عنه شهید د هغوی په ګامن روافض دا ورځ ددې لپاره ملانځې چې

 ]مرقاة املفاتی [.خالفت حرضت علی کرم الله وجهه ته نیل شوی دی

 د نوروز ورځ ملانځل د الندې دالئلو په بناء جواز نلري:

اسـالمي د اسـالمي رشیعـت الره غـوره يش او يـواځې  کې اخرتونه او د هغو ملانځل درشیعت برخه ده او په کارده چې په دې -۱

 دا دمجوسیانو اخرت دی.؛بلکې  اسالمي رشیعت کې د نوروز په نامه اخرت نشته. زمونږ په اخرتونه وملانځل يش او بس

ـٍة اللـه تعـالی فرمـایي دي: ړوکی اخرت او لوی اخرت دی.و لري او په دې مورد کې داسالم شعائر هر امت ځان ته شعائر  } لِكُـل أُمَّ

كًا ُهْم ن اِسكُوُه {  ْنس  لْن ا م  ع   (67الحج: )ج 

 د هر يو امت لپاره مونږ د بندګۍ يوه الره میرر کړی ده چې دوی په هغې عمل کوونکې دي. -ترجمه:

ا ِعيُدن ا(. متفق علیه ذ  ه   نبي علیه السالم داسالمي اخرتونو په اړه فرمايي دي: )إِنَّ لِكُلِّ ق ْوٍم ِعيداً ، و 

 د هر قوم مخصوص اخرت وي او دا زمونږ اخرت دی. -ترجمه:

 . ديګرځويللم د نوروز او مهرجان ورځو ملانځل غیر مرشوع الله صلی الله علیه وسرسول  -۲

ـرْيًا ِمـْنُهام   ل كُْم ِبِهـام  خ  ى کله چې د مدينې منورې خلکو دا دوه ورځې ملانځلې هغوی ته يې وفرمایل:) إِنَّ اللَّه  ق ـْد أ بْـد  ي ـْوم  األ ْضـح 

ي ْوم  الِْفطِْر(. سنن أىب داود  و 

مناوي ددې حدیث په رشح کې وايې: په دې حدیث کې دليل دی چې د نوروز ورځ او مهرجان او داسې نورو ورځو ملانځل  عالمه

                                                                                                                                                  [فـيض الیـدير ع دي.]و نـمم

يې اسالمي اخرتونه مرشوع کړل، دادې دلیـل دی چـې د په عوض کې پیغمرب علیه السالم هغه ورځې منسوخ وګرځولی او د هغو دوه ورځو 

 اسالمي اخرتونه رامنځ ته شول او دجاهلیت د زمانې اخرتونه لغو شول.يې نوروز د ورځې ملانځل منسوخ شو؛ ځکه په بدل کې 
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د رسول الله صلی الله علیه وسلم دحدیث ددی جزء " قدابدلکم بهام" له ورایه ښکاری چی دلوی اوکوچني اخرتونو ورځې دهغـو 

دوو ورځو په بدل کې ورکول شوی دی، معلومه خربه ده چـې دبـدل ورکولـو وروسـته ، مبـدل منـه چـې هغـی پخـوانۍ ورځـې دي 

کـوچنی او لـوی اخرتونـو ورځـې او دنوروز او مهرجان  ورځې حرامې شـوي دي  وروسته پرخپل حال باندې پاته کیدالئ نيش. نو

 شوي دي.میرر 

 چې په اسالمي رشیعت کې جواز نلري. رامنځ ته کیږيبه کفارو رسه تشپه ملانځلو کې د د نوروز  -۳

داسـې   کرسـمس ملانځـل او ، داخرتونه د کفارو به حرامه ده چې د هغوی خصوصیت وي لکهد کفارو رسه په هغو شیانو کې تش

ه د عاشیانو ورځ، د پیدایش ورځ، د اپریل فول اوله ورځ چې د ابروی فول کې دروغ وايـې د رسمونه چې دوی يې ملانځي لک نور

ـ)رسول الله صلی الله علیه وسـلم فرمـايي دي: ښځو ورځ دا هم ناروا دي ددوی رسه د تشبه له وجی نه. ـْن ت ش  ـْوٍم ف ُهـو  م   بَّه  ِبی 

 سنن أىب داود  .ِمْنُهْم(

 به کړ، پس هغه د همغه قوم څخه دی.چاچې د یو قوم رسه ځان مشا -ترجمه:

د کفارو رسه مشابهت ددې وجی نه حرام دی چې په ظاهر کې مشابهت په باطن کې د هغوی رسه محبت او مینه پیـدا کـوي او 

 څوک چې د کافر رسه مینه او محبت پیداکړي د اسالم څخه وزي.

  م دي.مشابهت راځي حراکې  په پورې خاص وي او کفارو چې د عنعنه او رسم ،عملعییده،  هر هغه 

حرضت عمر ريض الله عنه د شام نصاراوو څخه کلک تعهد اخيستی ؤ چې هغه اعامل چې په مسلامنانو پورې مخصوص دي او 

ٍء نرصاين ؛ ترڅو د مسلامن او د مسلامن عالمه وي هغه به نصارا نه کوي ْ ـبَُّه ِبِهـْم َِش ء  ترمنځ تشابه رامنځ ته نيشـ:) و ال  ن ت ش 

( سنن الکربی ٍة و ال  ن ْعل ْْيِ م  ٍة و ال  ِعام   ِمْن لِب اِسِهْم ِمْن ق ل ْنُسو 

دمسـلامنانو پټګی او او ځانونه به د مسلامنانو  رسه نه مشابه کوو په هیڅ يش کې د مسلامنانو په لباس کې لکه خـولۍ، -ترجمه:

 پڼې.په څیر

بې شمیره احکام شته چې د کفارو رسه د مشابهت لـه کبلـه حـرام ګرځـول شـوي په کتابونو کې فیهې  دپه نبوي آحادیثو کې او 

 رسه مشابهت په الندې شيانو کې ناروا دی: د کفاروخالصه داچې  .دي

 .په هغو عاداتو کې چې پرکفارو  پورې خاص وي او انساين رضورت نه وي 

  کې په عباداتود کفارو.  

 . په رسمونو او رواجونو کې 

 .په کالو او لباس کې چې د کفارو  تیلید په کې مطلوب وي 

 .دځان او بدن په جوړولو او عیارولوکې 

 .داخرتونو او ورځو په ملانځلو کې 
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 منع کړی ده.او تابعینو د نوروز ورځ ملانځلو څخه صحابه کرامو  -4

رَّ ِبِبال ِد  ْن م  ْنُهام  أ نَُّه ق ال : م  ر  ر يِض  اللَُّه ع  ْبِد اللَِّه بِْن ُعم  ُهـو  األْ ع ْن ع  ُـوت  و   َ تَّـى  ـبَّه  ِبِهـْم ح  ت ش  ـان ُهْم و  ِمْهر ج  رْيُوز ُهْم و  ن ع  نـ  اِجِم ف ص  ع 

ةِ  ُهْم ي ْوم  الِْیي ام  ع  لِك  ، ُحرِش  م   للبیهیی سنن الکربی(. ك ذ 

رجمه: دعبدالله بن عمر ريٍض الله عنه څخه روایت دی هغه فرمايې: څوک چې د عجمو په ښارونو تیریږي او د هغوی نوروز او ت

مهرجان وملانځل او دهغوی رسه يې مشابهت وکړ تر دې چې مړ شو او په همدغه حال ؤ او توبه يې نه وه ويستلی، د هغوی رسه 

 به يې حرش ويش د قیامت په ورځ.

 سنن الکربی)اجتنبوا أعداء الله يف عيدهم(  عمر ريض الله عنه فرمايې: حرضت

 ځانونه وساتئ د الله تعالی د دښمنانو د اخرتونو څخه. -ترجمه:

په يو بل روایت کې راځي چې عمرريض الله عنه فرمايي دي:) ال تدخلوا عَل املرشكْي يف كنائسهم يوم عيدهم فإن السـخطة 

 ]رواه عبد الرزاق يف املصنر ، و البيهیي يف السنن الكربى[) ت ْنِزُل عليهم

 مه داخلیږئ په مرشکانو باندې د هغوی په کلیسا کې د هغوی د اخرت په ورځو کې ؛ ځکه پر هغوی غض  نازلیږي. -ترجمه:

 یعنی ددوی په اخرتونو کې برخه مه اخلئ.

  للبخاریالنريوز( التاريخ الكبري ايوب بن دينار عن ابيه ان عليا كان ال يیبل هدية عن )  

 علی رضی الله عنه به د نوروز هدیه نه قبلوله. -ترجمه:

) وال هدية النريوز ولیکل :په هغه لوی خط  حرضت عمر بن عبدالعزیز ريض الله عنه د کوفې امیر عبدالحمید بن عبدالرحمن ته 

 واملهرجان(. مصنر ابن أيب شيبة 

 او نه به اخلئ تحفه د نوروز او نه تحفه د مهرجان. -ترجمه:

ا ُشْعب ًة ِمن  » حرضت طلحه بن مرصف رحمه الله چې جلیل الیدر تابعي دی هغه فرمايې: إيِنِّ أل  كْر ُه الُْخُروج  ي ْوم  النَّرْيُوِز، إيِنِّ أل  ر اه 

ُجوِسيَّةِ   حلية األولياء وطبیات األصفياء «الْم 

 .ده يوه شعبه د مجوسیتچې دا نوروز لره  بومل، زه  نوروز په ورځ وتل زه بد ګڼمد  -ترجمه:

 په دار اسالم کې د کفري او رشکي اخرتونو داظهار څخه منع راغلی ده. -۵

کله چې حرضت عمر ريض الله عنه د شام نصاراوو رسه صلحه کوله په هغوی يـې دا رش  ايیـی ؤ چـې پـه دار اسـالم کـې بـه 

 رتونه او مناسبتونه نه ښکاره کوي او هغه به په ښکاره نه ملانځې.کفري اخ

انِيًنا و ال  ب اُعوثًا( السنن الكربى  چې : په هغه تعهد نامه کې داسې ليکي ؤ نصاراوو ع  أ ْن ال  نُْخِرج  س   )و 

 چې دوی په کې راټولیږي. دي عانین اخرتونو ته ویل کیږي او باعوث هغه ورځې او مناسبتونهس

 ] تحريم مشاركة الكفار  للدسوقي[ .کې او نه به وځو په هغه ورځو کې چې مونږ په کې راټولیږواخرتونه  وځو پهیعنې نه به 

 :ناروا ګڼله د نوروز ملانځل د فیهای کرامو -۶ 

ن ًة ثُمَّ  ْمِسْي  س  ب د  اللَّه  خ  ْفٍص الْك ِبريُ رحمه الله : ل ْو أ نَّ ر ُجاًل ع  ـْد  ق ال  أ بُو ح  ـيم  الْي ـْوِم ف ی  ِِ ًة يُِريـُد ت ْع ى لُِمرْشٍِك ي ْوم  النَّرْيُوِز ب ْيض  أ ْهد 

لُهُ  م  ِبط  ع  ح  ر  و   [ رد املحتار] (.ك ف 
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ابوحفص کبیر حنفی چې دامام محمدبن حسن شیبانی شاګرد او لوی مجتهد دی فر مايي: که چريې يو بنده پنځـوس  -ترجمه:

کړي او بیا يي د نوروز په ورځ مرشک ته يوه هګۍ په تحفه کې ورکړه چې د نـوروز درنـاوی يـي غـرض کاله د الله تعالی عبادت و 

 وي ټول عبادت به يي باطل يش.

اْن :  - يم  )ق ال ق ايِض خ  ِِ لِك  الْي ْوِم : إْن أ ر اد  ِبِه ت ْع ِِه يِف غ رْيِ ذ  ْيًئا ل ْم ي ْشرت  ر ُة ر ُجٌل اْشرت  ى ي ْوم  النَّرْيُوِز ش  ُِِّمُه الْك ف  لِك  الْي ْوِم ك ام  يُع  ذ 

يِم الْي ْوِم ال  ي كُوُن كُْفًرا ِِ ِم ال  لِت ْع التَّن عُّ لِك  ألِْجل الَّسَّ ِف و  ل ذ  إِْن ف ع  ل ْم يُـرِْد  ، ي كُوُن كُْفًرا ، و  ْيًئا و  اٍن ش  ى ي ْوم  النَّرْيُوِز إَِل  إِنْس  إِْن أ ْهد  و 

يم  الْ  ِِ ةِ ِبِه ت ْع اد  لِك  ع َل  ع  ل ذ  لِـك  الْي ـْوِم و ال   ،النَّاِس ال  ي كُوُن كُْفًرا  ي ْوِم ، إَِّنَّ ا ف ع  لُُه ق ْبل ذ  ا ال  ي ْفع  ا الْي ْوِم م  ذ  ل يِف ه  ي ْنب ِغي أ ْن ال  ي ْفع  و 

ر ِة . بُِّه ِبالْك ف  ِن التَّش  ِز  ع  أ ْن ي ْحرت  ُه ، و   [ية الخانية بهامش الهند ]ب ْعد 

فرمايي: که چیرې يو سړي د نوروز په ورځ داسې څه واخیستل چې پـه نـورو ورځـو هغه دی قاضی خان چې مشهور حنفي فییه 

اخيستل که چیرې قصد يي دنوروز درناوی ؤ لکه څرنګه چې کفار يي درناوی کوي، په دې کار رسه کافر کیږي او کـه  نهيې کې 

 نيولو او د نوروز تعِیم يي په نيت کې نه ؤ، بيا دا کفر نه دی. اخيستلو په نیت را و مت څخه خوند چريې دا يي د مَّسف او نع

همدا راز که چريې د نوروز په ورځ يي کوم چاته تحفه ورکړله او د نوروز ورځ تعِیم يي نيت کې نه ؤ؛ بلکې د خلکو دعـادت پـه 

داسې کار ونـه کـړي چـې ددغـې ورځـو څخـه يـي کې  ورځ  نوروز په الزم دي چې د ې کار وکړ دا هم کفر نه دی او بناء يي داس

 څخه ځان وژغوري. يا وروسته يي نه کوي او په کار ده چې د کفارو رسه د مشابهت مخکې او 

اي ا ِباْسـ :په کنزالدقائق کې ليکيرحمه الله نسفي امام  ـد  اِن ال  ي ُجـوُز ( أ ْي الْه  الِْمْهر ج  ْْيِ ) واالعطاء ِباْسِم النَّرْيُوِز و  يِْن الْي ـْوم  ـذ  ِم ه 

ر اٌم ب ْل كُْفٌر .  [الرائق ، تبيْي الحیائقالبحر ]ح 

  بلکې کفر دی.؛کې تحفې ورکول حرام ديورځ جواز نه لري یعنی په دې ورځو مهرجان په د  د ډالیو ورکول د نوروز په ورځ او -ترجمه:

ِبُخُروِجِه إَل  ن رْيُوِز  ِبرِش ائِِه يوم النَّرْيُوِز شيئا په فتاوی الهندیه کې راځي:)و  لُون  يف ذلك الْي ْوِم و  ُهْم ِفيام  ي ْفع  ع  ِتِه م  اف ی  ُجوِس لُِمو  الْم 

ائِِه ذلك الْي ْوِم لِلُْمرْشِِكْي   ِبإِْهد  ِْب و  الرشُّ ياًم لِلنَّرْيُوِز ال  لِْْل كِْل و  ِِ ِيِه قبل ذلك ت ْع ًة ت عْ مل ي كُْن ي ْشرت  ل ْو ب ْيض  (. ] الهندية[ و  لِك  ياًم لِذ  ِِ 

نوروز ته ، د وجې د موافیې دده له هغوی رسه په هغه څـه کـې چـې هغـوی يـې  په وتلو دده رسه مجويس کیږياو کافر  -ترجمه:

ویره د او  له دغې ورځې څخه چې نه یی اخیسته مخکېلره  ستلو دده په ورځ د نوروز داسې شیکوي په دغه ورځ کې او په اخی

  ه نیت رسه.پد تعِیم  په دغه ورځ د نوروز کې مرشکانو ته ولو که يوه هګۍ هم وي ددغې ورځې و رسهورکول تحفهکفر ده په 

 غوښـتنودنفيسـ مسـلامن دهغـوی  چـې کـېحـال  ه داسـېپـ،  دیمتابعـت  غوښتنو دنفيسدکفارو  ېملانځلوکدنوروز په  -۷

ك  إًِذا ل ِمـن  )الله تعالی فرمایي دي: شوي دي.دمتابعت څخه رصاحتامنع  ـاء ك  ِمـن  الِْعلْـِم إِنَـّ ـا ج  ُهْم ِمـْن ب ْعـِد م  اء  ل ِِئِ اتَّب ْعت  أ ْهـو  و 

 145: البیرة.(الَِّالِِمْي  

 که چريې ته د هغوی د خواهشاتو تابع شوی) نو( ییینا ییینا ته به په دغه وخت کې له ظاملانو ځينې يی. -ترجمه:

اًجا)آیت کې الله تعالی فرمايي دي: په يو بل ِمْنه  ًة و  لْن ا ِمْنكُْم رِشْع  ع  قِّ لِكُلٍّ ج  اء ك  ِمن  الْح  ُهْم ع امَّ ج  اء   48: املائدة (.و ال  ت تَِّبْع أ ْهو 

او ته له دوی د خواهشاتو پیروي مه کوه چې هغه حق پریږدې چې تاته راغلی دی، مونږ په تاسو کې د هريـو لپـاره يـو  -ترجمه:

 دستور او الره میرر کړی ده.

ِكياًم  ) لِياًم ح  الُْمن اِفِیْي  إِنَّ اللَّه  ك ان  ع  ا النَِّبيُّ اتَِّق اللَّه  و ال  تُِطعِ الْك اِفِرين  و  ا ي ا أ يُّه  بِّـك  إِنَّ اللَّـه  ك ـان  ِ ـ  ى إِل ْيـك  ِمـْن ر  ا يُـوح  اتَِّبْع م  * و 

ِبريًا لُون  خ   2 – 1: األحزاب( ت ْعم 
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بیشکه چې اللـه لـه ازلـه ښـه عـامل ښـه حکمـت واال افرانو او منافیانو خربه مه منه،! ته له الله نه وویریږه او د کای نبي -ترجمه:

چـې تاسـو يـې کـوی  کوه چې تاته دخپل رب له جانبه وحی کولی يش؛بیشکه الله په هغو کارونواو ته د هغه )حکم( پیروي دی.

 ښه خربدار دی.

 .جوړکړي په شان ځان دکفارو چې شوی دی؛څخه منع  ددېمسلامن رصاحتا ، جوړل په شانځان دکفارو  ورځ دنوروز په -۸

قِّ و ال ي كُونُوا ك الَّذِ  ) ا ن ز ل  ِمن  الْح  م  ع  ُقلُوبُُهْم لِِذكِْر اللَِّه و  ُنوا أ ْن ت ْخش  ـُد أ ل ْم ي أِْن لِلَِّذين  آم  ل ـْيِهُم األ م  ين  أُوتُوا الِْكت اب  ِمـْن ق ْبـُل ف ط ـال  ع 

ْت ُقلُوبُُهْم و ك ِثريٌ ِمْنُهْم ف اِسُیون    ۱۶: الحدید (.ف ی س 

يش د الله ذکر ته او ت نه دی راغلی چې ددوی زړونه نرم)او په ویره(وخآيا هغوکسانو ته چې ایامن يې راوړی دی)دغه( -جمه:تر 

هغه حق ته چې نازل شوی دی او د هغو کسانو په شان نيش چې ددينه مخکې ورته کتاب ورکړل شوی ؤ نو په دوی باندې زمانه 

 په دوی کې ډیر فاسیان دي.اوږده شوه پس ددوی زړونه سخت شول او 

 نلـري، فرق  کړی ديڅخه په ښکاره منع  ددېالله پاک مسلامنان  او دیدکفارو لوری ته شوق اومیالن  ملانځلوکېدنوروز په  -۹

پـه  بانـدې اوکه ددوی په کـارونو وي باندې په منلو دخربوکه داسالم په هکله ددوی او  باندې ويکه میالن دوی ته په دوستۍ 

 .وي کیدلوباندېاله حخوش

ا ل كُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أ ْولِي اء  ثُمَّ ال  تُ ) م  كُُم النَّاُر و  ُون  و ال  ت ْرك ُنوا إَِل  الَِّذين  ظ ل ُموا ف ت م سَّ  ۱۱۳: هود(.ْنرص 

تاسو تـه در ورسـیږي پـه او تاسو د هغو کسانو په طرف مه مائله کیږئ چئ ظلم يې کړی دی )ګنی( نو )ددوزخ( اور به  -ترجمه:

 داسې حال کې چې تاسو له پاره به د الله نه غیر هيڅ کارسازي )دوستان( نه وي بیا به د تاسو رسه مدد نه کولی يش.

 ته په کار دي چې په الندې الرښوونو عمل وکړي: مسلامن

 اخي.مسلامن ته ښايې چې نوروز ونه ملانځې او که څوک يې ملانځي په کې برخه وانه  -۱

بوردونو لیکلو   مسلامنانو رسه ددې ورځې په ملانځلو کې مرسته او همکاري ونه کړي؛ لکه ددې ورځې پهد کفارو  او دوکه شوو  -۲

مرسته کول داسې ده کې  کارونو په دې ؛ ځکهشعارونو په ليکلو او نصبولو کې مرسته؛ ځکه دا د کفارو او مجوسیانو رسم دیاو 

 انځې.لکه څوک چې يې خپله مل

 ، هغوی ته باید نصیحت وکړي.ملانځېورځ نوروز د ه ناپوهۍ رسه پکوم مسلامنان چې  -۳

په دې ورځ کې يو بل ته د ډالۍ ورکولو څخه ځان وژغوري او د هغه خوراکونو د خوراک د خوړلو څخه ځان وسايت چې په دې  -۴

 رشیک نه يش.مناسبت پاخه شوي وي ترڅو  چې د غیر رشعي مناسبت په ملانځلو کې 

د هغه رسمونو او رواجونو څخه ځان وسايت چې پـه دې ورځ کـې يـې خلـک کـوي لکـه مبـارکي ویـل، نـوی جـامې جـوړول او  -۵

ځ کم رنګـه او لکـه د نـورو ور برخه وانه اخي او دا هيڅ اغوستل، خواږه خوراکونه پیول او ویشل؛ ترڅو ددې ورځ په ملانځلو کې 

 ورځو په څیر عادي تیره يش.

 .چې ور څخه ناخربه وي ته بیان کړيمسلامنانو  هغو مسلامن ته ښايې چې ددې ورځې د ملانځلو حیییت نورو -۶
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 ګرانو هیوادوالو او عزمتنو مسلامنانو!

ګناهونـه پـه کـې رژیـږي، د  مياشت را نږدې شوی ده، هغه میاشت چې نفي عبادت په کې پـه فرضـو  قبلیـږي،رمضان املبارک 

هغه میاشت چې رسول اللـه  ده، میاشت او صدقې د صابرینو مياشت ، د توبې میاشت، د تهجدو مياشت، د سخا روژې میاشت

يـو  يې خلکو ته زیری ورکولو او  صحابه کرامو به د روژې په اړه صلی الله علیه وسلم به د هغې ځانګړې اهتامم کولو او په اړه به

ب لِّْغن ـا ه ؤ او دا دعـاء بـه يـې کولـه چـې:وشـحالبل ته زیری ورکولو او راتلو ته به يې زيات خ ـْعب ان  و  ش  ـٍ  و  )اللَُّهمَّ ب ـارِْك ل ن ـا يِف ر ج 

(. مسند البزار ان   ر م ض 

 رمضان ته.  او شعبان کې او ورسوه مونږ زمونږ لپاره په رج ای الله ! برکت واچوه -ترجمه:

ان املبارک په اړه سپارښتنه کوله او داسې به يې مخکې صحابه کرامو د رمضرسول الله صلی الله علیه وسلم به د رمضان له راتلو 

ـلُّ فيـه ورته ويل: )أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفت  فيه أبواب السامء وتغلق فيه أبواب الجحـيم وتُغ 

ُة الشياطْي وفيه ليلة هى خري من ألر شهر م ن حرم خريها فید حرم(. ]أح ر د   مد ، والنساىئ[م 

تاسو ته د رمضان املبارک میاشت راغله ، دا يوه مبارکه میاشت ده، الله تعالی فرض کړی ده ددې روژه، په دې میاشـت  -ترجمه:

کې د آسامن دروازې خالصیږي او د جهنم دروازې بندیږي او تړل کیږي په دې میاشت کې رسکشه شیطانان، پـه دې میاشـت 

 محروم شو. هغه ددې له خیر څخه محرم شو،ده چې د زرو میاشتو څخه غوره ده څوک چې شپه  کې یوه 

               مونږ ته په کار دي چې ددغه مبارکې میاشت لپاره پوره امادګي ولـرو او النـدې الرښـوونې پـه نِـر کـې ونيسـو:

 دالله  چې کېپه خپلو هغو تیصیراتو  او وبايساخالص توبه  پهمخکې رارسیدلو  رمضان مبارک تر د هرمسلامن باید -:اول

له الله جل جاللـه څخـه مغفـرت  او يشپیيامنه  ورباندې او وکړي تدبر ي فکر اوشوي و  صادرڅخه  ور بندګۍکېجل جالله په 

 .تکرارويبه دغه تیصیرات نه کې آینده  چې په وکړي قصد عزم او کلک،  وغواړي

 اسـتغفار،ذکر ،پـه تـالوتپه خپل عادت کـې تغیـر راويل او خپـل ځـان  مخکې  راتلو تر رمضان مبارک د هرمسلامن باید -:دوهم

 باندې عادت کړي؛ ترڅو دغه کارونو ته په رمضان املبارک کې دوام ورکړي.  کارونو تعبدی نورو اوداسې

ن لپـاره يـو څخه دمخه د خپل ځا رارسیدو بارک داملرمضان  دددې لپاره چې د رمضان املبارک څخه ښه السته راوړنه ولرو  -:دریم

 ته په کې پوره وخت ورکړل شوی وي. ذکر او اذکارو قیام اللیل، چې د قرآن کریم تالوت،  تیسیم اوقات ترتی  کړو

میاشتې راتللو ته شوق ، مینه، خوشحايل او تنده ښکاره کړي لکه ډیر سخت تږی او  دمبارکېرمضان  د هرمسلامن باید -:څلورم

  يا سخت وږۍ چې خوراک او څیاک تږی وي. 

پـه ډیـره عـاجزی  او زړه په حضـور د دعاګانېالله پاک ته سوالونه او له مخه رارسیدو  رمضان تر ښځه د هرمسلامن نراو -:پنځم

عبـادت  طاعت او د او نکړيڅخه محروم  فيوضاتو او له برکاتو میاشتې مبارکې رمضان د یې دالله جل جالله ؛ ترڅو  وکړي رسه 

 کـاملې اوصـحی   د او وسـايتڅخـه  غیررشعـی حرکـاتو او  الله جل جالله له تیصیراتو یې کېپه دغه میاشت  او ورکړيتوفیق 

 ورکړي.توان  روژې نیولو

کـې تیریرونو او بیانونو ؛ مونږ به ان شاء الله په راتلونکو حکامو څخه په بشپړه توګه خرب شو ددې لپاره چې د روژو د مسائلو او ا

 تاسو ته د روژو په برخه کې تفصیي او مدلل معلومات وړاندې کړو .


