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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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ش ـه۱۴۰۲/ حمل /۴هـ، ق موافق د  ۱۴۴۴/ رمضان املبارک/۲

 د رمضان د مبارکې مياشتې د روژې فضیلتونه او احکام

لله الذي رشع لعباده صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان اإلسالم، والصالة والسالم عىل نبينا محمد أفضل من صىلىل الحمد 

 وصام وعىل آله وأصحابه الربرة الكرام، وبعد:

  درنو مسلامنانو!

ځکىله هىله فضیلت لىلري   جالد نورو میاشتو څخه  د رمضان میاشت د کال ،او د اسالم لویه بناء ده دریم رکن دیروژه د اسالم 

دعو ت هىلم هىله  اسالمي رشف حاصل کړی اود نزول   ت محمد صل  الله علیه وسلم باندېحض میاشت کې قرآن کریم هر  دې

 .یمیاشت کې هیل شوی د دې

. هغه مياشت چې هه رحمت هوښل شوی ده. هغه مياشت چې لومړۍ لىل  ورځىلې عظیمه او  بهرته میاشت ده رمضان املبارک

 دی او آخري ل  ورځې د جهنم څخه خالص  دی.  منځنۍ ل  ورځې يې مغفر ت يې رحمت دی،

 د رمضان د میاشتې فضیلت او بهرتي هه قرآن کىلریم کىلې او نبىلوي .دهد رمضان د مياشتې فضیلت او بهرتي د روژې له امله 

 چې ځينې يې هه الندې ډول دي: آحادیثو کې ډیر زيا ت ذکر شوی دی

 (۱۸۵)البقرة:  َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنِْزَل ِفيِه الُْقرْآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبَيَِّنا ٍت ِمَن الُْهَدى َوالُْفرَْقاِن { }الله تعال  فرماييل دي:  

د رمضان میاشت هغه ده چې هه هغې کې قرآن نازل کړی شوی دی چې د خلکىلو لاىلاره هىلدایت دی، او د هىلدایت او   -ترجمه:

 دفرقان )دحق او د باطل بیلوونک ( شکاره دلیلونه دي.

الَّىلِذيَن آَمُنىلوا كُِتىلَ  }يَا أَيَُّهىلا :  الله جل جالله فرماييل دي -:فرض وهروژه روژه دومره عظیم عبادت دی چې په تیرو امتونو هم  -۱

َياُم كَََم كُِتَ  َعىَل الَِّذيَن ِمْن َقْبلِكُْم لََعلَّكُْم تَتَُّقونَ   (183البقرة: )} َعلَْيكُُم الصِّ

ای هغو کسانو چې ایَمن يې راوړی دی ! هرتاسو باندې روژه فرض کړی شوی ده لکه چې فرض مىلړی شىلوی وه هىلر  -ترجمه:

 هغو کسانو چې له تاسو نه مخکې وو ، ددې لااره چې تاسو متقیان ش .

هه اعتبار خت کیفیت او و د ولو که   امتونو باندې هم فرض شوی وه روژه هغه عباد ت دی چې هه تیروددې مبارک آیت هه بناء 

د ملاسخوتن ملونځ وکىلړ او ویىلده بىله شىلول  ونو داسې فرض شوی وه چې کله به هغویهه تیرو امت . رسه هه کې توهیر  موجود ؤ

                                                                    .]تفسىلىلىلىلىلىلىلیر ابىلىلىلىلىلىلىلن کثیىلىلىلىلىلىلىلر  دې خىلىلىلىلىلىلىلوراک، څښىلىلىلىلىلىلىلاک او ښىلىلىلىلىلىلىلځې حرامىلىلىلىلىلىلىله کړل اللىلىلىلىلىلىلىله تعىلىلىلىلىلىلىلال  بىلىلىلىلىلىلىله وربانىلىلىلىلىلىلىل

 رامنځ ته ډول ډول تحریفونه يې کې او د روژې هه حکمونو نیولو ته شا کړه مګر هغوی روژې   روژه فرض وههم  هه یهودو 
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د غرقیىلدلو  کىلېهىله  موسىل  علیىله السىلالمغه ورځ ده چې چې دا ه، هه دې عقیده يوه ورځ روژه نيوله ځينو به هه کال کې کړل.

 ځکه موس  علیه السالم د عاشوراء هه ورځ کې نجا ت موندل  ؤ. څخه نجا ت موندل  ؤ او دوی هه دې کار کې دروغجن ؤ  

هه نصاراوو هم د رمضان د مياشتې روژه فرض وه، کله چې هغوی هه اوړي کې د سختې ګرمۍ رسه مخىلام  شىلو نىلو روژه يىلې 

)هرسيل ته يې واړله( بیىلا دوی وویىلل چىلې مىلون  بىله لىل  روژې زيىلاتې نيسىلو د  هه کې نه وه ړوله چې ګرميداسې موسم ته وا

، هغه خلکو ته و ویىلل کىله چىلزې زه کفارې هه توګه چې د روژې هه موسم کې مو تغیر راوستلو. بیا د دوی بادشاه مریض شو 

کړی، څه وخت وروسته يو بل ک  بادشاه شو هغه روژې  روې به زياتې نيسو هغه هه کې اوه روژې زياتې (۷)اووه روغ شوم

 هنځوسو ته ورسول .] تفسز الرازى 

نىلورو  هىله سىلَمين او الهىلامي ادیىلانو څخىلهاو هرته د آ لو اسَمين ادیانو کې روژه موجود وههه ټو دومره لوی عباد ت دی چې رژوه 

  هم روژې موجود وی.کې ادیانو 

هه يو حىلدی  رشیىلک کىلې راځىلي: ) َمىلْن َصىلاَم رََمَضىلاَن   َانىلاً  -بب دی:ګناهونو د مغفرت سد رمضان املبارک مياشتې روژه د  -۲

َم ِمْن َذنِْبِه (. متفق علیه  َواْحِتَساباً ، ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ

 او د ثواب هه نیت وبه بښل يش ورته دهغه تیر ګناهونه.  ءتې روژه ونیيس د ایَمن هه بناڅوک چې د رمضان د مياش -ترجمه:

 -پورې نه دی مقید شوی: ثواب لري او ثواب يې په کوم مقدار  بې اندازه  ژېرو د رمضان املبارک میاشت -۳

خىلو   او د يو هه ل  څخه تر يو هه اوه سىلوه هىلورې ثىلواب ورتىله تعیىلین شىلوی دی ومه ويد اکرثو  عبادتونو د ثواب اندازه معل

له تعىلال  بلکې ددې عباد ت د ثواب اندازه اليې هه کوم مقدار  هورې مقید نه دی  ثواب ده چې دروژه  يواځې د رمضان میاشت

)َقاَل اللُه: كُلُّ َعَمِل ابِْن آَدَم لَىلُه  . هه يو قديس حدي  رشیک کې راځي چې الله تعال  فرماييل دي:هه خال ځان هورې تړل  ده

َياَم، َياُم ُجنٌَّة، َو َِذا كَاَن يَْوُم َصْوِم أََحِدكُْم َفالَ يَرُْفْ  َوالَ يَْصَخْ ، َفإِْن َسابَُّه أََحٌد أَْو َقاتَ  َفإِنَُّه يِل َوأَنَا أَْجِزي ِبهِ   ِالَّ الصِّ لَُه َفلَْيُقْل َوالصِّ

ٍد ِبَيِدِه لَُخلُوُف َفِم الصَّ  ائِم َفْرَحَتاِن يَْفَرُحُهََم:  َِذا أَْفطََر  يِنِّ اْمُرٌؤ َصائٌم، َوالَِّذي نَْفُ  ُمَحمَّ ائِم أَطَْيُ  ِعْنَد اللِه ِمْن ِريحِ الِْمْسِك لِلصَّ

ويف رواية ملسلم : )كل عمل ابن آدم له يضاَعک الحسىلنة بع ىل أمثالهىلا    صحیح البخاري (.َفِرَح، َو َِذا لَِقَي َربَُّه َفِرَح ِبَصْوِمهِ 

ْوَم َفإِنَُّه يِل َوأَنَا أَْجِزي ِبِه يََدُع َشْهَوتَُه َوطََعاَمُه ِمْن أَْجيِل َقاَل اللَّ  ،سبعَمئة ضعک   (ُه َعزَّ َوَجلَّ  الَّ الصَّ

هغه هورې تړاو لري) رياء هه کې کوي او که نه يې کوي( هرته الله تعال  فرماييل دي چې د بن  آدمو د هر عمل ثواب  -ترجمه:

وژه ډال او ر  زه به يې عوض ورکىلومله روژې څخه چې ددې ثواب ترما هورې تړاو لري)ځکه چې هه دې کې رياء ځای نلري( او 

چىلزې )سار( دی کله چې ستاسو څخه د کوم شخص د روژې ورځ وي نو ګناه دې نه کوي او جګړې دې هىلم نىله کىلوي کىله 

څوک ورته کنځل کوي او وررسه جګړه کوي ورته دې ووايې چې زه روژه دار یم ، قسم دې وي هه هغه ذا ت چې د محمد صل  

الله علیه وسلم نف  د هغه هه واک کې دی چې بوی د خول  د روژه دار ډیر خوږ دی دالله تعال  هه نزد د بوی د مشکو څخه، 

هغىله وخىلت چىلې د خاىلل رب چې کله روژه مات  کوي خوشحاله کی ي او بله   غه وخت وشحالۍ دي يوه هروژه دار لااره دوه خ

ه يىلو هىل زيىلاتی ي مسلم هه روایت کې راځي چې د مؤمن د هر عمل ثوابد .  رسه مخام  کي ي هه خاله روژه به خوشحاله وي

لااره ده او زه به ېې عىلوض ورکىلوم ،  زماروژه  الله تعال  فرمايې: هرته له روژې څخه ځکه  ،ل  څخه تر يو هه اووه سوه هورې

 روژه دار خال شهو ت او خوراک زماد رضا لااره هری دي.
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هرکله چې روژه هټ عباد ت دی او يواځې بنده او الله تعال  هه کې علم وي او دبنده او دالله تعال  تر منځ راز وي  ځکه د ثوب 

 اندازه يې الله تعال  هه خاله ذمه اخيست  ده.

 چې بل عباد ت يې ځان ته نه دی منسوب کړی چې  )فانه يل( الله تعال  روژه خال ځان ته منسوب کړی دهې لومړی دا چ

دا د رمضان د مياشتې د روژو هه فضیلت داللت کوي.ځکه روژه هټ عباد ت دی او نيول او نه نيول يې يواځې الله تعال  ته 

 معلوم دی، ددې امله اجر يې هم الله تعال  هه خال ځان هورې تړل  دی او غیر محدد دی.

 د روژو د ثواب اضافت يې ځان ته کړی دی او د ثواب اندازه يې  خاىلل « وأنا أجزي به : » دوهم داچې هه حدی  کې راځي

ته ده  ځکه هغه اکرم االکرمین دی او امید ځان رسه هټه کړی ده، زمون  امیددی چې دا اندازه يو هه اوه سوه څخه هم زيا

 لرو چې الله تعال  به هريو  روژه دار ته بې حسابه اجر ورکوي.

 ( روژه ډال او سار دی، کله چې څوک روژه ونييس ، هغه به هىله الصوم ُجنَّة  اچې هه دې حدی  رشیک کې راځي: )دریم د

 او د جهنم له اور څخه سايت. روژه رسه خال ځان د ګناهونو، لغو او بې هوده کارونو

  څلورم داچې د روژه دار د خول  بوی دالله تعال  هه دوړاندې د مسکو له خوشبوی څخه زياته ده،ځکه چې دا بوی د روژې

او هر هغه څه چې د الله تعال  د عباد ت او طاعت څخه هیداکي ي هغه الله تعال  ډیر  اثر چې الله تعال  ته ډیر خوښ دی

هه آخر ت کې بىله د شىلهید د وينىلې دی  شهید د وينې رنګ  لکه څرنګه چې داجر ورکوي محبوب وي او الله تعال  به ددې 

 . بوی به يې د مسکو هه شان وي  هه شان وي خو  رنګ د وينې د رنګ

  هنځم داچې روژه دار شخص دوه  قسمه خوشىلحايل لىلري يىلوه د روژه مىلايت هروخىلت خوشىلحايل او بلىله د خاىلل رب رسه د

تر ټولو خوښ عباد ت تررسه کړ. او د د الله تعال  چې ده مخام  کیدو هروخت. د روژه مايت هر وخت خوشحايل ځکه لري 

ده تىله هىله خاىلل رب ددې عمىلل ثىلواب ورکىلوي او دده خال رب رسه دمخام  کیدو هر وخت به يې خوشحايل ځکه وي چې 

 ددې عمل بدله ورته ورکوي کله چې د خال عمل اجر وويني زيا ت به خوشحاله وي.  

 -لپاره د قیامت په ورځ شفاعت کوي: روژه به د روژه دار -۴

َياُم َوالُْقىلرْآُن يَْشىلَفَعاِن لِلَْعْبىلِد  هه يو حدی  رشیک کې راځي:)َعْن َعْبِد اللَِّه بِْن َعْمٍرو أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصىلَّ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل الصِّ

ْعِني ِفيِه َويَقُ  َهَوا ِت ِبالنََّهاِر َفَشفِّ َياُم أَْي َربِّ َمَنْعُتُه الطََّعاَم َوالشَّ ْعِني ِفيىلِه وُل الُْقرْآُن َمَنْعُتُه النَّىلْوَم ِباللَّْيىلِل فَ يَْوَم الِْقَياَمِة يَُقوُل الصِّ َشىلفِّ

َعانِ    ( مسند أحمدَقاَل َفُيَشفَّ

د عبدالله بن عمرو ريض الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صل  الله علیه وسلم وفرمایل : روژه او قرآن کىلریم  -ترجمه:

خوراک څخه او شهوتونو ما منع کړی ؤ ده لره د ت کوي . روژه به وايې ای زما ربه!به د قیامت هه ورځ د بنده )روژه دار( شفاع

څخه هه ورځ کې  نو ما شفاعت ګر وګرځوه دده هه حق کې او قرآن کریم به وايې ای زما ربه ! ما منع کړی ؤ ده لىلره لىله خىلوب 

يې: دواړه به شىلفاعت ګىلر وګرځىلول يش دده شفاعت ګر وګرځوه. نبي علیه السالم فرمادده هه حق کې څخه هه شاه کې نو ما 

 هه حق کې.

 -کیږي او د دوزخ دروازې  تړل کیږي:کله چې د رمضان مبارک مياشت کې د جنت دروازي برسیره  -۵

 .متفق علیه (ار وُصفِّد ت الشياطني ذا جاء رمضان ُفتِّحت أبواب الجنة وُغلِّقت أبواب الن )به يو جحدی  رشیک کې راځي:

 يش او د جهنم دروازې بندې يش او شيطانان وتړل يش.رايش نو د جنت دراوزې برسیره کله چې د رمضان مياشت  -ترجمه:

ورڅخه نىله به څوک چې د رمضان هه میاشت کې روژه ونييس هه دې وسیله به د شيطانانو څخه محفوظ وي او زيا ت ګناهونه 

اعَملىلو څخىله بىله ځىلان سىلايت چىلې جهىلنم تىله  د هغىلوصادری ي او هغه اعَمل به کوي چې جنت ته دداخلیدو سىلب  ګرځىلي او 

 لیدو باع  ګرځي. دداخ



 

4 

 

هىله يىلو    -: په نصـیب کـې نـه  کې پنځه ډوله خصلتونه دي چې د تیرو امتونو  مت لپاره د رمضان املبارک په روژهد محمدي ا -۶

ِتىلي  َعْن أَِِب ُهَريْرََة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ )حدی  رشیک کې دغه هنځه خصلتونه ذکر شوی دي. أُْعِطَيىلْت أُمَّ

ائِِم أَطَْيُ  ِعْنَد اللَِّه ِمْن ِريحِ الْ  ٌة َقْبلَُهْم ُخلُوُف َفِم الصَّ ِمْسِك َوتَْسىلَتْغِفُر لَُهىلْم الَْماَلئِكَىلُة َحتَّىل  َخْمَ  ِخَصاٍل يِف رََمَضاَن لَْم تُْعطََها أُمَّ

ىلالُِحونَ يُْفِطُروا َويَُزيُِّن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ كُلَّ يَْوٍم جَ  نىَلَة َواْأََذى َويَِصىلزُوا  ِلَْيىلِك أَْن يُلُْقىلوا َعىلْنُهْم الَْمؤ  نََّتُه ثُمَّ يَُقىلوُل يُوِشىلُك ِعَبىلاِدي الصَّ

َياِطنِي َفاَل يَْخلُُصوا  َِ  َما كَانُوا يَْخلُُصوَن  ِلَْيِه يِف َغْزِِه َويُْغَفُر لَهُ  ُد ِفيِه َمرََدُة الشَّ آِخِر لَْيلٍَة ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه أَِهَي لَْيلَُة ْم يِف َويَُصفَّ

َا يَُوَّفَّ أَْجرَُه  َِذا َقََض َعَملَهُ   ( مسند احمد والبزارالَْقْدِر َقاَل اَل َولَِكنَّ الَْعاِمَل  َِّنَّ

 دي: زمىلا امىلت تىله هىله د ابوهریره ريض الله عنه څخه روایت دی   هغه وايې رسول الله صل  الله علیه وسلم فرماييل -ترجمه:

 رمضان کې هنځه ډوله خصلتونه ورکړل شوي دي چې ددوی څخه مخکې بل امت ته نه وو ورکړل شوي.

د روژه دار د خول  بوی ډیر خوږ دی الله تعال  ته د مسکو له بوی څخه او مالئکې ورته بښنه غواړي ترهغىلې هىلورې روژه ماتىله 

بىله ځىلان   او ورته وايې ژر دی چې زمىلا نیىل   بنىلدګان خايسته کوي جنت هره ورځکړي او خايسته کوي الله تعال  ددوی لااره 

بىله وي خىلاله هغىله رايش او هه دې روژه کې رسکشه شیطانان تړل کیىل ي او نىله  به زحمت او تکلیک او تاته څخه لری کړي

ل : ای د اللىله رسىلوله ! آیىلا کارونو ته چې هه بل وخت کې به ورته خاله وو او بښل کی ي به ورته هه آخري شاه کىلې . چاوویىل

 مګر کاریګر ته به هوره اجر ورکړل کله چې هوره کار وکړي.دابه د لیلة القدر شاه وي؟ نبي علیه السالم وفرمایل: نه ! 

 ګرانو دوستانو! 

 يې يواځې ستاسىلو خصوصىلیت ګرځىلول  دی او دا هنځه خصلتونه او خصوصیتونه الله تعال  ستاسو لااره چمتو کړي دي او دا

 تاسو ېي ددې مستحق ګرځويل ياست  لکه څرنګه چې يې تاسې غوره امت ګرځويل ياست.

هه دې حدی  رشيک کې د هنځو خصوصیتونو ذکر شوی دی  غواړم چىلې ددې خصىللتونو او خصوصىلیتونو هىله اړه لىل ه تب ىله 

 وکړو:

 :و بهرته دی.د مشکو له بوی څخه هم غوره اته د روژه دار د خول  بوی الله تعال   -لومړی خصلت 

 :هغىلې هىلورې ترڅىلو   غىلواړي د بښنې دعاء مالئکې روژه دار ته (املالئكة تستغفر لهم حت  يفطروا أن ) -دوهم خصلت

مالئکې دالله تعال  مقدسې او هاک مخلوق دی او کلىله چىلې دوی د روژه دار لاىلاره د مغفىلر ت  کړي.روژه ماته هغه چې 

د روژې فضىلیلت ښىلکاره هىلرو ت دی او جمله کىلې  هه دې کې  دعاء کړي،چې الله تعال  به ددوی دعا غواړي امید دی 

 ددې معنا داده چې الله تعال  د روژه دار لااره مالئکې هم هه کار ګَمريل دي.

 :جنىلت خايسىلته خاىلل ( هره ورځ اللىله تعىلال  د روژه دار لاىلاره أن الله يزين كل يوم جنته )-دریم خصلت او خصوصیت

ځان څخه لىلري کىلړي او تاتىله بىله داخىلل  ا نی  بندګان به زحمت او تکلیک لهدی چې زمکوي او جنت ته وايې چې ژر 

غوره عاقبت معلومی ي   ځکه چې الله تعال  د روژدارانو لااره هغوی او د ه دارانو مقام، فضیلت، .ددې څخه د روژ يش

 خصويص اهتَمم کوي.

 رسکشه شیطانان تړل کی ي.ژه کې (. هه روأن مردة الشياطني يَُصفَّدون) -:څلورم خصلت او خصوصیت 

دښمن تړي او  د هغوی ازيلمرستې ته اشاره ده چې الله تعال  هه روژه کې د روژ دارانو څخه هه دې کې د الله تعال  

 عملونه وکړي چې جنت ته داخل يش. هغوی داسې نی وررسه هه روژه کې خصويص مرسته کوي  ترڅو 
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 ذخیره يش.زيا ت نی  عملونه ويش او د آخر ت لااره توخه کې نو هه کار ده چې هه روژه 

 :( هرکلىله چىلې روژه دار أن الله يغفر أمة محمد صىل الله عليه وسلم يف آخر ليلة من هذا الشىلهر ) -هنځم خصوصیت

 د خال فضل او مهربىلانۍبه   الله تعال  سب  ګرځيچې د الله تعال  د قرب او نزدیکت  هه روژه کې هغه کارونه وکړي

ي چىلې د اللىله تعىلال  مغفىلر ت د معىلاف کىلړ  ورته بهاو دده ګناهونه  وکړيبښنه  وژه دار ته د روژې هه آخر کېله مخې ر 

 روژې ترټولو لوی عوض دی.

 -له جهنم څخه وسايت:مخ څوک چې روژه نييس الله تعالی به يې  -۷

 َمْن َصاَم يَْوًما يِفْ َسِبْيِل اللَِّه بَاَعَد اللَُّه َوْجَهُه َعِن النَّاِر َسْبِعنْيَ َخِريًْفا(.متفق علیه هه يو حدی  رشیک کې راځي :)

 څوک چې روژه ونييس دالله تعال  هه الره کې الله تعال  به وسايت م  دده له اور څخه د اویا کلونو هه اندازه. -ترجمه:

لکه څرنګه چې د حض ت سلَمن فاريس رضىل  اللىله عنىله هىله  -عبادت په اندازه ثواب لري:د فريض په روژه کې نفيل عبادت  -۸

 حدی  کې راغيل دي چې هیغمرب علیه السالم داسې وفرمايل:

ا النَّاُس  ِنَُّه َقْد أَظَلَّكُْم َشْهٌر هَ )َعْن َسلََْمَن الَْفاِريِسِّ َقاَل َخطََبَنا َرُسوُل اللِه صىل الله عليه وسلم آِخَر يَْوٍم ِمْن َشْعَباَن َفَقاَل : يَا أَيُّ  

عً  َع ِفيِه ِبِخْصلٍَة ِمَن الَْخىلْزِ كَىلاَن َعِظيٌم َشْهٌر ُمَبارٌَك ِفيِه لَْيلٌَة َخْزٌ ِمْن أَلِْک َشْهٍر َفرََض اللَُّه ِصَياَمُه َوَجَعَل ِقَياَم لَْيلِِه تَطَوُّ ا َفَمْن تَطَوَّ

رْبُ ثََوابُُه ا كََمْن أَدَّى َفِريَضًة َفََم  رْبِ َوالصَّ لَْجنَُّة َوُهَو َشْهُر ِسَواُه َوَمْن أَدَّى ِفيِه َفِريَضًة كَاَن كََمْن أَدَّى َسْبِعنَي َفِريَضًة َوُهَو َشْهُر الصَّ

ٍة َوَمْغِفرٌَة لُِذنُوِبِه ِقيَل يَا َرُسوَل اللِه لَىلْيَ  كُلَُّنىلا يَِجىلُد َمىلا الُْمَواَساِة َوُهَو َشْهٌر يُزَاُد ِرْزُق الُْمْؤِمِن ِفيِه َمْن َفطََّر َصاِِئًا كَاَن لَُه ِعْتُق َرَقبَ 

ائَِم َقاَل يُْعِطي اللَُّه َهَذا الثََّواَب َمْن َفطََّر َصاِِئًا َعىَل َمْذَقِة لَََبٍ أَْو ََتْرٍَة أَْو رَشْ  ْغِفىلرٌَة بَِة َماٍء َوَمىلْن أَْشىلَبَع َصىلاِِئًا كَىلاَن لَىلُه مَ يَُفطُِّر الصَّ

بًَة الَ يَظََْمُ َحتَّ  يَْدُخَل الَْجنََّة َوكَاَن لَُه ِمْثُل أَْجرِِه ِمنْ  ًًا َوُهىلَو َشىلْهٌر  لُِذنُوِبِه َوَسَقاُه اللَُّه ِمْن َحْويِض رَشْ َغْزِ أَْن يَْنُقَص ِمْن أَْجرِِه َشىلْي

لُُه َرْحَمٌة َوأَْوَسطُُه َمْغِفرٌَة َوآِخرُُه ِعْتٌق ِمنَ   صحیح ابن خزیمةالنَّاِر(.  أَوَّ

د سلَمن فاريس رض  الله عنه نه روایت دی چې د شعبان هه وروست  ورځ کې رسول الله صل  الله علیه وسلم مون   -ترجمه:

ای خلکو! تاسو باندې یوې عظیمې او له برکتىله ډکىلې میاشىلتې سىلیوری غىلوړول  دی یىلوه شىلاه  کې وفرمایل:یوه خطبه هه ته 

یىلې ) د  د  روژې د شاې قیىلام )دقدرشاه (یې دزرو مایشتو نه غوره ده، الله جل جالله ددغې میاشتې روژه فرض کړی ده، او 

اسې دی لکه څوک چىلې فىلرض اداء کىلړي هىله ګرځول  دی، ه  څوک چې وکړي يو د خیر کار دا دتراویح ملونځ( نفيل عباد ت 

هىله نىلورو  چىلې اویىلا فىلرض اداء کىلړي څىلوک نورو مياشتو کې او څوک چې هه دې میاشت کې فرض اداء کړي دا داسې ده لکىله

میاشت ده او دا هغه میاشت ده چىلې د  همدردۍ د خوا خوږۍدا د صرب میاشت ده او د صرب عوض جنت دی،  مياشتو کې، دا

ګناهونىله یىلې بښىلل کیىل ي او د  دار تىله روژه مىلات  ورکىلړيزیاتی ي. هر څوک چې هه دی میاشت کوم روژه مؤمنانو روزي هکې 

روژه مات  ورکولو وس نه لرو دوزخ له اور څخه خالصی ي . عرض وشو چې: یا رسول الله صل  الله علیه وسلم! مون  هریو د 

علیه وسلم و فرمایل: الله جل جالله دغه ثواب هغه چىلا تىله  صل  اللهمحروم دي؟( رسول الله ثواب نه  ) نو آیا مسکینان ددی

ورکړي او چاچې روژه دار موړ کىلړ  روژه مايت لااره ته ددار یا ل ې شیدې کوم روژه  هم ورکوي چ  یوه خرما یا یو غړب اوبه او

څخىله چىلې تګىل  بىله نىله يش خړوب کړي زمىلا د حىلوض کىلوثر يې وي او الله تعال  به  و سب دا به د هغه لااره د ګناهونو د بښل

اشىلتې لىلومړی ددی می بیىلایې و فرمایىلل: ترهغې هورې چې جنت ته داخل يش هرته له دې چې دده  د اجر څخه څىله کىلم يش.

 دی.  وناور څخه خالص برخه یې د دوزخ د او وروستۍ برخه یې مغفر ت دی او منځنۍ برخه رحمت دی
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زياتوي، روژه د الله تعال  هه عبادتونو ، امتحانونو ، سختیو، ول ه او تنده  روژه د الله تعال  هه عباد ت باندې د مسلَمن صرب -۹

ىلاِبُروَن  -:ج  نه د صابرینو اجر بې حسابه ويباندې د مسلَمن صرب زياتوي، ددې و  ىَلا يُىلَوَّفَّ الصَّ الله تعىلال  فرمىلایيل دی:}  َِّنَّ

  (10)أَْجرَُهْم ِبَغْزِ ِحَساٍب { الزمر : 

 ې:د روژې حکمت او ګټ

 د روژې مرشوعیت زيات حکمتونه او ګټې لري چې ځينې په الندې توګه دي: 

 هه نف  برالس : هه روژه کې مؤمن هه نف  باندې برالس  کی ي، کوم نف  چې تل د لذتونو او شهوتونو تقاضا کوي. -۱

 كّن اإلنسان من التغل  عىل نفسه اأمارة بالسوء، فإنها كانت يف وقت اإلفطار تغال  صاحبها وتنىلزع    تنىلاول الشىلهوا ت  

 املحرمة، فلَم جاء الصيام َتكن اإلنسان من  مساك زمام نفسه وقيادتها    الحق.
 

ړه کې ورته دالله تعال  څخه ویره او خوف هیدا کیىل ي ونييس هه ز روژه لااره  د الله تعال  د رضاخاه کله چې مؤمن  -تقوا: -۲

چې دی حالىلت تىله تقىلوا ویىلل کیىل ي او دا د روژې د کې کوښښ کوي ځان سايت او هه نیکۍد ګناهونو څخه چې هه دې رسه 

 مه فلسفه ده.م وعیت مه

هه روژې رسه د مؤمن به زړه کې اخاله هیدا کی ي  ځکه چې مؤمن خاه دالله د رضا لاىلاره خىلوراک او څښىلاک  -اخاله: -۳

 هری دي چې دا د اخاله معنا ده.

دوام روژه انسان هه صرب عاد ت کوي   ځکه روژه دار ول ه او تنده تحمل کىلوي او دا حالىلت تىلر یىلوې مياشىلتې هىلورې  -صرب: -۴

 مؤمن د هر مشکل هه وړاندې باید صرب وکړي.  ددې لااره چې عاد ت کويباندې ځان ه صرب ه کوي چې هه نتیجه کې مؤمن

غني او فقیر دواړه هه يىلو صىلک کىلې والړ  هه روژه کې   ځکه چېراکويروژه د مساوا ت او عدالت درس  -:مساوا ت او عدالت -۵

شان هیشلم  کوي او تر ماښام هورې د خوراک او څښاک څخه بند وي. هه دې کې دا درس هىلرو ت دی  وي. غني او  دواړه یو

هه ټولنه کې د فقیرانو السنیوی وکىلړي او د    ترڅو درکيې چې غني د فقیر له حالت څخه خرب يش او د ول ې او تندې حالت 

 هغوی حالت ته رسیدګي وکړي.

روژه زيا ت صحي ګټې لري چې د هغې له جملې څخه د هاضمې جهاز تىله ګټىله رسىلول دي، د   -:صحي او جسمي روغوال  -۶

. همدا راز د زياتو وازدو له منځىله تلىلل رامنځ ته يش نشاط هه کېهاظم  هه جهاز کې راحت رامنځ ته کوي ترڅو  د آینده لااره 

 د مرضونو  مخه نييس. مهمه ګټه ده او د بدن اضايف وازده کمي ي  چې صحت ته زياته ګټه رسوي او

د مسلَمن هه زړه کې د الله تعال  د طاعت  د روژې هه وجه -:روژه دالله تعال  طاعت اتو بندګۍ رسه مینه او محبت زياتوي -۷

 او بندګۍ رسه مینه او محبت هیداکی ي او د ګناهونو او معصیتونو رسه کرکه هیداکی ي.

 


