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 امارت اســـــالمی افغانســـتان

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف

 است ارشاد و انسجام مساجدير

 

 موضوع خطابت روز جمعه و     

 ات   ير شده که به متام خطباء مرکز و ول يان تحرير وبيتقر  

 گردديملی کشور )دري و پشتو( ارسال مبه هر دو زبان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ ش1401/حوت/ 26 هـ ق مطابق1444/شعبان املعظم / 24  

 میباشد ععمل خالف ش روز، بنام نوروز اول حمل تجلیل 
 

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ، من يهدده اللده  دض ملد  لده ومدن 

ٍد َوَعدََل يلل   ض هادي له ، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال رشيك له وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله ، اللَُّهمَّ َص ِّ عَ  ََل ُمَحمَّ

ٍد كَاَم َصلَّْيَت َعََل إِبَْراِهيَم َوَعََل آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد ، اللَُّهمَّ بَارِْك َعََل  ٍد كَداَم بَاَركْدَت َعدََل آِل ُمَحمَّ ٍد َوَعََل آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

 ِجيٌد ، أما بعد ؛إِبَْراِهيَم َوَعََل آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك َحِميٌد مَ 

 است.بوده  ز آن رسم ، رواج وعید  ارسیانروز اول حم  بنام نوروز وتجلی  ا

روز را تجلید  کدرده وشوشدحالی میکردنددولبا  ندو  میکنند ودر آن زمانه  ارسدیان ندو مانند امروز که مسلامنان عید را تجلی 

برتن کرده ویکی دیگری را در آن روز مبارکی میگفتند ویک بر دیگر تحایف میدادند وقسم قسم رواج هارا در ایدن روز انجدام 

 میدادند.

دشداه و دات طهدومر  پاوقتیکده  وگفتده میشدود را برای بار اول پادشاه جمشدید تجلید  میکدردتاریخ دانان میگویند:این روز 

تجلید  ایدن روز را بده عندوان عیدد جمشدید پادشداه وز را  روز عیدد گردانیدده، بعدد ازکردبعد از آن جمشید پادشاه شد واین ر 

 میکردند.

روز یعنی  به نوپادشاهی نشست مردم این روز را در زمانه هود علیه السضم جمشید پادشاه شده بود وقتیکه جمشید به تخت 

 .قرار گر تنامگذاری کرده بعد از آن عید مجوسیان  به روز نو

 بعلی میگویند: در روز نوروز الله تعالی نور را پیدا کرده  از این جهت جمشید پادشاه این روز را مهم شمرده است.

میدادندد روز نوروز برای پادشاهان مجوسی روز قاب  قدر وعزت بدود ومجوسدیان در ایدن روز رسدم ورواج مختلدف  را انجدام 

وعقاید مختلف داشتند. در این روز به رسکهای عمومی ، به ساح  دریاها وتفریح گاه ها  همرای اطفال شود یکجای به شاطر 

 می برامدند.خاطر تجلی  وشوشحالی این روز .مردان وزنان یکجای بتجلی  این روز میر تند

تجلید  نیدز آمدن دین مقد  اسضم درمیان بعلی مسدلامنها  باقی منانده بعد از تجلی  نوروز منحرص به  ارسیان متأسفانه 

 میشود.
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وقتیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه منوره هجرت کرد، مردم مدینه مندوره از سدابد دو روز را بندام ندو روز  ومهدر 

: كنا نلعب  ديهام   الجاِهلِيَّدِ  ، : )ما هذان اليومان ؟ قالوا شوشحالی میکردند، پیغمرب علیه السضم پرسان کردو جان تجلی  

 : قد أبَْدلَكُم الله شريا منهام : يَْوَم األْضَحى ، ويوَم الِفطِْر(.أشرجه أبو داود والنسايئ. -صَل الله عليه وسلم-قال رسوُل الله 

در ایدن روز هدا بدازی  زمدان جاهلیدت چه روزهای اند ؟آنها بدرای ایشدان گفتندد: مدا در )نوروز و مهرجان(این دو روز  -ترجمه:

یعندی عیدد سدعید  طدر وعیدد دیگر میکردیم .رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت:الله تعالی در عوض این دو روز ؛ دو روز 

 سعید اضحی را انتخاب کرده است.

میکردند یکی نوروز ودیگدری مهرجدان بدود کده در  یشارحین حدیث میگویند: آن روزهایکه مردم مدینه منوره شوشحالی وباز 

 .]مرقاة [اندودرماه میزان بوده بهار  ص  

 ار  را  تح کردند برشی رسومات وعقاید درمیان  هنگامیکه مسلامنان همچنان این دو عید آن وقت به مسلامنان  انتقال شد

قال شد.از همین جهت یداد آوری ایدن روز در  قده حنفدی که تجلی  روز نوروز به مسلامنان انت ازآن جمله.  ارسیان باقی ماند

تدر  وحدرا  داشدتندکه عقایدد ورسدوم مجوسدیت بده مسدلامنان این زیاد آمده است، زیرا که علامی حنفی ومجتهدین از 

 از آن شود داری کنند. از عم  کردن بر آن  انتقال نکند. اگر نق  شده باشد باید مسلامنان

شلیفه تعین شد آن رسوم مجوسیان را از بین برد که مردم انجام میدادندمانندد آتدا ا دروشر در عباسی  لدمعت هنگامیکه

 ی[االعتقاد القادر .]روز نوروز  وانداشر آب برمردم

ان رضی الله عنده  در ایدن روز بده شدهادت عثامن ابن عفکه روا ض این روز را بخاطر این تجلی  میکنند که به گامن ایشان 

 .]مرقاة املفاتیح[انتقال شده استحرضت علی کرم الله وجهه به و شض ت  .رسیده است

 تجلیل نو روز بنا به دلئل ذیل  جواز ندارد:

تجلی  از روزهای عید یک بخشی از رشیعت اسضم است ومناسب است کده در ایدن راسدتا راه رشیعدت اسدضم را تعقیدب  -۱

نددارد بلکده از شصوصدیات عیدد  دررشیعدت اسدضمی عیددی بندام ندوروز وجدود . منوده  واز روز های عید تجلی  به عم  آیدد

 مجوسیان است.

} :الله تعالی  رموده اسدتم عید سعید  طر وعید اضحی میباشد.جمله شعائر اسض شعائردارد،ودر این مورد در  هر امت از شود

ٍ  َجَعلَْنا َمْنَسكًا ُهْم نَاِسكُوُه {   (34:)الحجلِكُ  أُمَّ

 مابرای هر ملتی رشیعتی قرار دادیم که ایشان به آن عم  کرده اند. -ترجمه:

 )إِنَّ لِكُ ِّ َقْوٍم ِعيداً،َوَهَذا ِعيُدنَا(. متفد علیه:نبی علیه السضم در باره اعیاد اسضمی  رموده است

 برای هر قوم یک عید شاصی است وعید ما این است یعنی )عید طر وعید اضحی(. -ترجمه:

 ومهرجان را نا مرشوع قرار داده است.تجلی  روز نوروز  الله صلی الله علیه وسلمرسول  -۲

:) إِنَّ اللََّه َقْد أَبْدَدلَكُْم ِبِهداَم َشدرْيًا ِمدْنُهاَم يَدْوَم األَْضدَحى وقتیکه مردم مدینه منوره این دو روز را تجلی  میکردند برایشان  رمود

 َويَْوَم الِْفطِْر(. سنن أىب داود

 الله تعالی در عوض این دو روز ؛ دو روز دیگر یعنی عید سعید  طر وعید سعید اضحی را انتخاب کرده است. -ه:ترجم
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 ] يض القدير [.ومهرجان وامثال آن ممنوع استعضمه مناوی دررشح این حدیث میگوید:این حدیث دلی  است بر اینکه تجلی  نوروز 

قرار داده ودرعوض آن عیدهای اسضمی را مرشوع گردانید، این دلی  بدر ایدن اسدت پیغمرب علیه السضم آن دو روز را منسوخ 

زمدان جاهلیدت لغدو شدده اعیداد که تجلی  نوروز منسوخ شده است، زیرا که به عوض آن عیدهای اسدضمی تجلید  میشدود و 

 است.

میشود که عیدد  طدر وعیدد اضدحی در ( به وضاحت معلوم قدابدلکم بهام)زیرا در جزء حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم

 ن ورت وجود بدل مبدل منده درجدای شدود بداقی مانددعوض آن دو روز قرار داده شده است.این یک سخن واضح  است در ص

 ضحی قرار داده شده است.اروز و مهرجان حرام قرار داده شده است ودر جایشان روز عید  طر وعید  منیتواند، روزهای نو

 :نوروز مشابهت با کفار است که در رشیعت اسضم جواز نداردتجلی  از   -3

ودیگر ،،تجلید  کرسدم  مشابهت با کفار در آن اموراتی حرام است  که از جملده شصوصدیات آنهدا باشدد مانندد: اعیداد آنهدا

کدده اینهددا هددم از لحددا  مشددابهت ندداروان  جهددانی زن رسددومات از قبیدد : روز عاشددقان، روز تولددد، روز اول اپریدد ) ول( وروز

 سنن أىب داود «.َه ِبَقْوٍم َ ُهَو ِمْنُهْم َمْن تََشبَّ :» میفرمایدرسول الله صلی الله علیه وسلم چنانچه اند.

 کسیکه به یک قوم شود را مشابه میکند پ  او از جمله آن قوم شمرده میشود.ترجمه:

محبدت پیددا کسیکه باکا ر ،است  ه در ظاهر مشابهت ودر باطن ایجاد محبتمشابهت همرای کفار از این جهت حرام است ک

 کند از اسضم شارج میشود.

 به وجود آید حرام است.مسلامن باکفار  هرآن عقیده، عم ، عنعنه ورسمیکه مخصوص کفار باشد که در آن مشابهت

 اعاملیکده از جملده عضئدم مسلامنهاباشدد وبدهی شدام تعهدد محکدم گر تده بدود  هدر آن از نصدار  حرضت عمر ريض الله عنه 

:) َوالَ نََتَشبَُّه ِبِهْم انجام ندهد،تا اینکه در بین مسلامن ونرصانی  مشابهت به میان نیاید ی مسلامنها مختص باشد آنهارا نصار 

( سنن الکربی ٍء ِمْن لَِباِسِهْم ِمْن َقلَْنُسَوٍة َوالَ ِعاَمَمٍ  َوالَ نَْعلَْْيِ  ِِف ََشْ

 در لبا  ، کضه، دستار ونعلین .ما هیچ وقت در هیچ چیزی با آنها مشابهت منیکنیم  -ترجمه:

در احادیث نبوی وکتب  قه احکام بیشامری است  که بخاطر مشابهت با کفار حرام گردانیده شده است کده شضصده آن ایدن 

 است که با کفار مشابهت در موارد ذی  ناروا است:

 کفار باشد واز جمله رضوریات انسانی نباشند. در آن عاداتیکه مخصوص 

 کفار. عباداتی در 

  در رسومات ورواج ها. 

 .در استفاده جامه  ولبا  که در آن هدف تقلید کفار باشد 

 .در جسم وبدن را عیار کردن مانند آنها 

  ها وروز ها .در تجلی  عید 
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 صحابه کرام وتابعین منع کرده اند:تجلی  نوروز را  -4

ْم َوِمْهَرَجانَُهْم َوتََشبََّه ِبِهْم َحتَّى ََيُوَت َوُهدَو َعْن َعْبِد اللَِّه بِْن ُعَمَر َريِضَ اللَُّه َعْنُهاَم أَنَُّه َقال : َمْن َمرَّ ِبِبضَِد األَْعاِجِم َ َصَنَع نرَْيُوزَهُ )

 سنن الکربیكََذلَِك ، ُحرِشَ َمَعُهْم يَْوَم الِْقَياَمِ (. 

کسیکه در رسزمین عجم در شهرهای آنهدا عبدور میکندد : روایت است که میفرمایدعبدالله بن عمر ريٍض الله عنه ز ا -ترجمه:

جلی  میکردند واین شخص شود را با آنها مشابه کرد در تجلی  عید شان اشرتاک ورزیدد تدا درحالیکه آنها نوروز ومهرجان را ت

 روزقیامت با اینها حرش میشود.اینکه در همین حالت و ات کرد وتوبه نکرد 

 سنن الکربی)اجتنبوا أعداء الله   عيدهم(  : رموده استحرضت عمر ريض الله عنه 

 جضله. کنید از عیدهای دشمنان شداوند ج شود داری  -ترجمه:

عيددهم  د ن  :) ال تدشلوا عَل املرشكْي   كنائسهم يدومدر یک روایت دیگر آمده است که عمر رضی الله عنه  رموده است

 ]رواه عبد الرزاق   املصنف ، و البيهقي   السنن الكربى[) السخط  تَْنِزُل عليهم

داش  نشوید به نزد مرشکین ودرکلیسای آنها، در روزهای اعیاد آنها؛ چرا که به ایشان غلب ندازل میشدود، یعندی در  -ترجمه:

  عیدهایشان سهم نگیرید.

  للبخاریعليا كان ال يقب  هدي  النريوز( التاريخ الكبري ايوب بن دينار عن ابيه ان عن )  

 هدیه نوروز را منی پذیر ت. علی رضی الله عنه -ترجمه:

) وال هديد  الندريوز :بده شدد درشدت نوشدت امیدر عبدالحمیدد بدن عبددالرحمن  به حرضت عمر بن عبدالعزیز ريض الله عنه 

 نوروز ومهرجان را . نگیرید تحفهترجمه:؛واملهرجان(. مصنف ابن أيب شيب  

إِِّنِّ أَلَكْرَُه الُْخُروَج يَْوَم النَّدرْيُوِز، إِِّنِّ أَلََراَهدا ُشدْعَبً  »:است میفرماید:جلی  القدر که تابعی  حرضت طلحه بن مرصف رحمه الله 

 حلي  األولياء وطبقات األصفياء« ِمَن الَْمُجوِسيَّ ِ 

 وروز را یک شعبه ای ازمجوسیت میپندارم .برامدن در نوروز را بد میبینم، من  ن -ترجمه:

 عیدهای رشکی وکفری منع آمده است: دار االسضم  از اظهار در -۵

وقتیکه حرضت عمر  اروق رضی الله عنه با نصارای شام صلح کرد به ایشان این رشط را گذاشدت کده در دار االسدضم اعیداد 

 کفری وسایر مناسبت ها به شک  علنی تجلی  نکنید.

 )َوأَْن الَ نُْخِرَج َسَعانِيًنا َوالَ بَاُعوثًا( السنن الكربى :نامه چنین نوشته کرده بودنددر آن تعهد ینصار  

 هایکه در آن جمع میشدند. ناسبتمو راگفته میشود وباعو  آن روزها ؛عید های آنها سعانین

 ] تحريم مشارك  الكفار  للدسوقي[.میشوندروزها ومناسبت های که جمع یعنی در اعیاد آنها  بیرون نشویم ودر آن 

  قهای کرام تجلی  از روز اول حم  را نا روا شمرد اند: -6

تَْعِظيَم الَْيْوِم َ َقدْد النَّرْيُوِز بَْيَلً  يُِريُد َقاَل أَبُو َحْفٍص الْكَِبريُ رحمه الله : لَْو أَنَّ َرُجًض َعَبَد اللََّه َشْمِسَْي َسَنً  ثُمَّ أَْهَدى لُِمرْشٍِك يَْوَم 

 كََفَر َوَحِبَد َعَملُُه(. ]رد املحتار [
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ابو حفص کبیر حنیفی که شاگرد محمد ابن حسن شیبانی ومجتهد بزرگ است میفرماید:اگر یدک بندده پنجداه سدال  -ترجمه:

 باط  میشود. عم  آننوروز همه قدردانی در روز نوروز به یک مرشک یک تخم را تحفه بدهد آنهم بخاطر  زالله را عبادت کند با

ِه تَْعِظديَم َذلِدَك الَْيدْوِم كَداَم يَُعظُِّمدُه َقال َقايِض َشاْن : )َرُجٌ  اْشرَتَى يَْوَم النَّرْيُوِز َشْيًئا لَْم يَْشرَتِِه ِ  َغرْيِ َذلِدَك الَْيدْوِم : إْن أََراَد ِبد

ِم الَ لَِتْعِظيِم الَْيْوِم الَ يَكُدوُن كُْفدًرا . َوإِْن أَْهدَدى يَدْوَم النَّدرْيُوِز إَِن إِنَْسدانٍ الْكََفرَُة يَكُوُن كُْفًرا ، َوإِْن َ َع  َذلَِك ألِجْ  َِف َوالتََّنعُّ    الَّسَّ

َا َ َع  َذلَِك َعََل َعاَدِة النَّاِ  الَ يَكُوُن كُْفًرا . َويَْنَبغِ  ْن الَ يَْفَع  ِ  َهَذا الَْيْوِم َما الَ يَْفَعلُُه َقْب  ي أَ َشْيًئا َولَْم يُرِْد ِبِه تَْعِظيَم الَْيْوِم ، إمِنَّ

 [الخاني  بهاما الهندي   ]َذلَِك الَْيْوِم َوالَ بَْعَدُه ، َوأَْن يَْحرَتَِز َعِن التََّشبُِّه ِبالْكََفرَِة .

روز نوروز یدک چیدزی را شریدداری میکندد کده در غیدر حنفی است میفرماید:اگر شخصی در  قاضی شان که یک عامل مشهور

 قدر دانی میکنند به این کار شود کا ر میشود؛  قدردانی از روز نوروز باشد طوریکه کفار آن را روز رانوروز آنرامنی شرید، اگر مقصد او 

کفدر نیسدت.همچنان در  واگر به قصد مرصف ولذت حاص  کردن شریده باشد  ودر نیت او تعظیم نوروز نباشد بداز ایدن عمد 

روز نوروز اگربه کسی  تحفه میدهد   وهدف  آن تعظیم نوروز منی باشد بلکه از روی عادت این کار را انجام میدهد ، این هم 

 کفر شمرده منیشود  البته الزم است که در روز نوروز این کارها را انجام ندهند؛ واز مشابهت با کفار شود را نجات دهند.

) واالعطاء ِباْسِم النَّرْيُوِز َوالِْمْهَرَجاِن اَل يَُجوُز ( أَْي الَْهَدايَا ِباْسِم َهدَذيِْن  :نوشته کرده استکنزالدقائد  در حمه اللهنسفي ر امام 

 الرائد ، تبيْي الحقائد[البحر ]الَْيْوَمْْيِ َحَراٌم بَْ  كُْفٌر .

 در این روز تحفه دادن حرام است بلکه کفر است. تحفه دادن در روز نوروز ومهرجان جواز ندارد یعنی- ترجمه:

وِز شديئا َوِبُخُروِجِه إَن نرَْيُوِز الَْمُجوِ  لُِمَواَ َقِتِه َمَعُهْم ِ ياَم يَْفَعلُوَن   ذلك الَْيْوِم َوِبرِشَائِِه يوم النَّرْيُ :)آمده است تاوی الهندیه در 

ِْب َوِب ِْهَدائِِه ذلك الَْيْوِم لِلُْمرْشِِكَْي َولَْو بَْيَلً  تَْعِظياًم لَِذلِكَ مل يَكُْن يَْشرَتِيِه قب  ذلك تَْعِظياًم لِلنَّرْيُ   [الهندي (. ] وِز اَل لَِْأَكِْ  َوالرشُّ

شطر کفر است به برامدن با مجوسی ها در روز نوروز از جهت موا قت با ایشان در آنچه که انجام میدهند در آن روز - ترجمه:

چیزی در روز نوروز جهت تعظیم وبزرگ داشت نوروز که قبضً آنرا شریداری منی کرد وبه تحفه دادن در این روز وبه شریداری 

 برای مرشکین جهت تعظیم نوروز اگر که یک تخم باشد.

ًاحتداً مندع شدده حالیدر در تجلی  نوروز متابعت کردن از شواهشان نفسدانی کفار، -۷ کده مسدلامن از اطاعدت نفسدانی آنهدا 

 (145 ):)َولَِِئِ اتََّبْعَت أَْهَواَءُهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلِْم إِنََّك إًِذا لَِمَن الظَّالِِمَْي(.البقرة:طوریکه  الله تعالی  رموده استاست.

 د.ستم کاران شواهی بو هارا پیروی کردی یقیناً آنگاه ازبعد از آن که به تو دانا آمد آرزو های آنواگر ترجمه:

 (48 ):)َواَل تَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعامَّ َجاَءَك ِمَن الَْحدِّ لِكُ ٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم رِشَْعً  َوِمْنَهاًجا(. املائدة:آیه دیگری الله تعالی میفرمایددر 

 .مقرر کرده ایم  هر گروهی از شام رشیعتی راه وروشاز شواهشان آنان پیروی مکن، برای ترجمه:

ِبْع َما يُوَحى إِلَْيَك ِمْن َربَِّك إِنَّ اللَّدَه كَداَن ِاَدا أَيَُّها النَِّبيُّ اتَِّد اللََّه َواَل تُِطعِ الْكَاِ ِريَن َوالُْمَناِ ِقَْي إِنَّ اللََّه كَاَن َعلِياًم َحِكياًم * َواتَّ ) يَا 

 (2 – 1 )تَْعَملُوَن َشِبريًا( األحزاب:

الله برت ،کا ران ومنا قان را اطاعت مکن یقیناً الله دانای با حکمت است ؛وپیروی کدن آنچده ای پیغمرب! از عذاب  -ترجمه:

 را که وحی میشود به سوی تو از جانب پروردگارت، حقا که الله به آنچه می کنید آگاه  هست.
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ً در تجلی  نوروز  -۸ مندع کدرده شدده اسدت کده شدود احتاً از ایدن شود را مانند کفار آراسته کردن است، در حالیکه مسلامن 

 کفار آراسته کنند.رامانند 

ِذيَن أُوتُوا الِْكَتاَب ِمْن َقْبُ  َ طَاَل َعلَْيِهُم األََمُد ) أَلَْم يَأِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا أَْن تَْخَشَع ُقلُوبُُهْم لِِذكِْر اللَِّه َوَما نََزَل ِمَن الَْحدِّ َوال يَكُونُوا كَالَّ  

 (16)ُهْم َوكَِثريٌ ِمْنُهْم َ اِسُقوَن(. الحدید: َ َقَسْت ُقلُوبُ 

آیا برای مومنان وقت آن  را نرسیده است که به هنگام یاد الله وشنیدن حقی کده ندازل کدرده اسدت دلهایشدان ندرم  -ترجمه:

جام دلهایشان شود ومومنان هامنند کسانی نشوند که قبضً کتاب داده شده اند، سپ  زمانه طوالنی برآنها سپری شد ورس ان

 سخت وبسیاری از ایشان  اسقان)بیرون از دین الهی اند(.

ًاحت منع کرده است،  رق منی کند  -۹ در تجلی  نوروز شوق ومیضن به طرف کفار است  الله تعالی  مسلامنان را از این به 

 شوشحالی  کارهای ایشان  باشد.که میضن به طرف کفار به دوستی باشد یا به شاطر پذیر ر  اسضم باشد یا بخاطر 

كُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْولَِياَء ثُمَّ اَل    (۱۱۳ )تُْنرَصُوَن(.هود:)َواَل تَْركَُنوا إَِن الَِّذيَن ظَلَُموا َ َتَمسَّ

بجدز اللده دوسدتانی نیسدت پد  از به ستم کاران می  نکنید که آتا دوز خ به شامهم اصابت شواهد کرد، وشدامرا  -ترجمه:

 تکیه بر ستم کاران از سوی الله یاری منیشوید.

 برای مسلامنان مناسب است که به رهنامئی های ذیل عمل منایند:

 کسانی که تجلی  میکنند سهم نگیرند.همرای به مسلامنان مناسب است که نوروز را تجلی  نکنند و  -۱

با کفار ومسلامنان  ریب شورده در تجلی  نوروز   همکاری نکنند مانند:کمک در نصب  ونوشر تابلو ها وشعار ها، چدرا کده  -۲

 این رسم ورواج کفار ومجوسی ها است ، کمک کردن دراین مانند تجلی  منودن  شود شخص است.

 نصیحت کرده شوند.کدام مسلامنانیکه به نادانی نوروز را تجلی  میکنند آنها باید   -۳

در این روز از دادن تحایف یکی بر دیگر شود داری کنیم  واز شوردن شوراکهای که  به این مناسبت آماده شدده شدود داری  -۴

 شود تا اینکه در تجلی  مناسبت های نامرشوع سهیم نشود.

وپختده تربیکدی دادن، لبدا  نوپوشدیدن  :د ماننددنمردم در این روز آنرا انجام میدهکه شود از آن رسم ورواج شود داری  -۵

کدم رندش شدده ومانندد  تجلید  ایدن روزتاکه د نکردن شوراک های شیرین  وتوزیع آن  تا اینکه در تجلی  این روز سهیم نشو 

 سائر روزهای عادی سپری شود.

 به مسلامنان مناسب است که در  مورد تجلی  این روز دیگر مسلامنان را آگاه بسازد. -۶
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 هموطنان گرامی  ومسلامنان عزمتند!

ماه مبارک رملان در حال  رار رسیدن است، آن ماهیکه عبادات نفلی در آن بجدای  درض قبدول میشدود، مداه صدابرین ،مداه 

توبه، ماه تهجد وسخاوت است.آن ماهیکه رسول الله صلی الله علیه وسدلم بده آن اهدتامم شاصدی میکدرد ومدردم را بشدارت 

)اللَُّهدمَّ  رسول الله صلی الله علیه وسلم یک دیگر را بشارت میدادندبه آمدن رملان شیلی شوشحال میبودند.میداد واصحاب 

پروردگارا! برای ما برکت بینداز درماه رجب وشعبان ومارا به ای  ترجمه:؛ بَارِْك لََنا ِ  َرَجٍب َوَشْعَباَن َوبَلِّْغَنا رََمَلاَن(. مسند البزار

 رملان برسان.

قب  از  را رسیدن ماه مبارک رملان برای اصحاب کدرام سفارشدات ورهنمودهدای میکردندد  سول الله صلی الله علیه وسلم ر

)أتاكم شهر رملان شهر مبارك  رض الله عليكم صديامه تفدتح  يده أبدواب السدامء وتغلدد  يده  میگفت:وبرای  ایشان چنین 

 و يه ليل  هى شري من ألف شهر َمن حرم شريها  قد حرم(. ]أحمد ، والنساىئ[أبواب الجحيم وتَُغ ُّ  يه َمرََدُة الشياطْي 

امن بداز آمد به شام ماه مبارک رملان،  رض گردانید الله تعالی روزه آن را بداالی شدام، در ایدن مداه دروازه هدای آسد -:ترجمه

ین ماه شبی است که بهرت اسدت از میشود ودروازه های جهنم مسدود میشود وشیاطین های رسکا بسته کرده میشوند در ا

 هزار ماه، کسی که از شیر این ماه محروم ماند یقیناً اومحروم شد .

 رهنامئی های ذی  را در نظر بگیریم:و مناسب است که بخاطر این ماه مبارک آمادگی پوره داشته باشیم 

تقصدیرات کوتداهی هایکده در عبدادت کندد و رسیدن رملان بده اشدضص توبده به هر مسلامن الزم است که قب  از  رار  -:اول

پروردگار از وی رس زده  کر وتدبیر منوده وپشیامنی شود را به الله تعالی اظهدار منایدد واز اللده تعدالی مغفدرت بخواهدد وعدزم 

 .دکرار منیکنقاطع بکند که در آینده  این تقصیرات را ت

د تغیرات بیاورد وشود را بده تدضوت قدرآن، ذکدر، اسدتغفار وبده هر مسلامن باید قب  از  را رسیدن رملان در عادات شو  -:مدو 

 دیگر اعامل تعبدی عادت بدهد؛ تا اینکه این کارها را در رملان املبارک ادامه بدهد.

بخاطر اینکه ما از رملان املبارک دست آورد شوبی داشته باشیم ، باید قب  از  را رسیدن رملان یک تقسیم اوقات را   -:سوم

 کنیم که در آن تضوت قرآن،قیام الی  ،ذکر واذکار وسائر عبادات را وقت کا ی بدهیم.ترتیب 

مانندد: یدک شدخص بسدیار  هرمسلامن باید به آمدن رملان محبت، شوشحالی، شوق واشتیاق شود را نشدان بدهدد -:چهارم

 باشد.رضوت تشنه ویا گرسنه  که به شوردن ونوشیدن بسیار 

کده اللده تعدالی  کندد وعداجزی مسلامن  قب  از رسیدن ماه مبارک رملان ازالله تعالی به حلور قلدب دعداهر مرد وزن   -:مجپن

وتو ید طاعت وعبادت را بدهد والله تعالی مارا در این ماه با برکت از را محروم نسازد  ه مبارک رملان مات و یوضات ماابرکاز 

  ر صحیح وسامل را نصیب کند.اعامل وحرکات غیر رشعی  حفاظت کند  وتو ید روزه  گر 

بخاطر اینکه ازاحکام ومسائ  روزه ماه مبارک رملان به طور شاص آگاه شدوند، ان شداء اللده در تقریدر وبیدان هدای آیندده در 

 قسمت روزه ماه مبارک رملان بطور تفصیلی ومدل  معلومات ارائه شواهیم کرد.


