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د روژي مبارکه میاشت د اور څخه د خالصون میاشت ده
ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره دی چً د ټولو مخلوقاتو
ِب َعلَ ٌْ ُك ُم
ٌِن َءا َم ُنوا ُكت َ
پالونکی دی هغه پخپل کتاب کې فرماٌلًٌٰٓ « :ؤ َ ٌُّ َها الَّذ َ
ون» ،ژباړه « :اې مإمنانو!
ال ِّ
ٌِن مِن َق ْب ِل ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُ َ
ِب َعلَى الَّذ َ
ص ٌَا ُم َك َما ُكت َ
پر تاسً روژې فرض کړاى شوې ،لكه چً ستاسً څخه د مخکنً
پېغمبرانو پر پٌروانو فرض کړاى شوي وې ،ددې لپاره چً په تاسً کً
د پرهېزګارۍ صفت پٌدا شً» ،او زه ګواهً ورکوم چً نشته الٌق د
عبادت مګر ٌو هللا دی چً هٌڅ شرٌک نلری ،او زه ګواهً ورکوم چې
زمونږ سردار او نبً محمد صلی هللا علٌه وسلم د هللا جل جالله بنده او
رسول دی په حدٌث کې فرماًٌ« :څوک چې د روژي په مبارکه مٌاشت
کې په بشپړ اٌمان او ٌقٌن سره روژه ونٌسً نو د هغه به پخوانً ګناهونه
وبخښلی شً» ،درود سالم او برکت دي وي په هغه او د هغه په آل او په
ملګرو او په هغه چا باندي چې د قٌامت تر ورځً پوري په نٌکۍ سره د
هغه تابعداري کوي.
و بعد:
هللا جل جالله دروژي مبارکً مٌاشت کې بٌالبٌلی خوبٌانی او ځانګړتٌاوي
اٌښً دي چې په نورو مٌاشتو کې نشته ،لدي جملً څخه دا دی چې دا د
هداٌت مٌاشت ده او پدي کې اسمانً کتابونه نازل شوی دي لکه چې هللا
ان الَّذ ٰٓ ُ
اس
ض َ
جل جالله فرماًٌَ «:ش ْه ُر َر َم َ
نز َل فٌِ ِه ْالقُرْ َءانُ ُه ًدى لِّل َّن ِ
ِى أ ِ
ان» ژباړه « :رمضان هغه مٌاشت ده چً په هغې
َو َبٌِّنت م َِّن ْالهُدى َو ْالفُرْ َق ِ
کً قرآن نازل کړاى شو ،چً د انسانانو لپاره له سره تر پاٌه هداٌت دى؛
او داسً څرګندي الرښوونً په کښً دي چً د سمً الري ښوونكً او د
حق او باطل ٌو له بله په ډاګه بېلوونكً دي» همدارنګه نبً کرٌم صلی
هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي :د ابراهٌم علٌه السالم صحٌفً د روژي په اوله
شپه باندي رانازل شوي دي شپږ روژي تٌري شوي وي چې تورات نازل

شو او دٌارلس روژي تٌري شوي وي چې انجٌل نازل شو او زبور د
روژي په اتلسمه او قرآن پداسً وخت کً نازل شو چې حلٌروٌشت
روژي تٌري شوي وي.
همدارنګه د روژي د ښګٌڼو او خوبٌانو څخه بل هم دا دی چې دا د دعاء
مٌاش ت ده دعاء د طاعتونو او د لوٌو عبادتونو د جملً څخه ګڼل کٌږي او
هغه نٌکٌو څخه شمٌرل کٌږي چې بنده پري هللا جل جالله ته نږدی کٌږي
که ٌو څوک د هللا جل جالله په کتاب کې فکر وکړي نو وبه ګوري چې د
دعاء اٌات د روژي د مبارکی مٌاشتی د اٌاتونو په منځ کې راغلی لکه چې
ك عِ َبادِى َع ِّنى َفإِ ِّنى َق ِرٌب ۖ أ ُ ِجٌبُ َدعْ َو َة
هللا جل جالله فرماًٌَ «:وإِ َذا َسؤَلَ َ
ان ۖ َف ْل ٌَسْ َت ِجٌبُوا لِى َو ْلٌ ُْإ ِم ُنوا ِبى لَ َعلَّ ُه ْم ٌَرْ ُ
ون» ژباه« :او
ش ُد َ
اع إِ َذا َد َع ِ
ال َّد ِ
[اې پٌغمبره (ص)!] زما بندګان كه ستا څخه زما (د لٌری والً ٌا نژدې
والً) په اړه پوښتنه وکړي؛ نو هغوی ته وواٌه چً زه ورته ډېر نژدې
ٌم :بلونكى چً كله ما وبلً ،زه د هغه بلنه اورم او ځواب وركوم ،نو
هغوی ته ښاًٌ چً زما بلنې ته لبٌك وواًٌ او پر ما اٌمان راوړي (ته دا
خبره هغوی ته واوروه) ،كېداى شً چً سمه الره ومومً» ،او پدي کې
دٌته اشاره ده چې د روژه نٌونکً دعاء قبلٌږي نبً کرٌم صلی هللا علٌه
وسلم فرماٌلً دي :د روژه نٌونکً دعاء نه ردٌږي همدارنګه نبً کرٌم
صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ :دری داسً کسان دي چې د هغوی دعاء نه
ردٌږي ٌو عادل پاچا او بل روژه دار چې کله روژه ماتوي او بل هم د
مظلوم دعاء ده چې د ورٌځو څخه به پورته وي او ددی دعاء لپاره د
اسمان دروازي پرانستل کٌږي او هللا جل جالله فرماًٌ :زما د پخپل شان
قسم وي هرومرو به تاته برۍ درکوم اګر که څه موده بعد هم وي.
ددغه مٌاشتی د خوبٌانو او ځانګړتٌاوو څخه بل هم دا دی چې هللا جل
جالله د روژي مبارکه مٌاشت د اور څخه د خالصۍ مٌاشت ګرځولً ده
نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ :کله چې د روژی د مبارکی مٌاشت
لومړنۍ شپه داخله شً نو شٌطانان تړل کٌږي جنات شړل کٌږي د اور

دروازي بندٌږي چې هٌڅ دروازه به نه پرانستل کٌږي د جنتونو دروازي
پرانستل کٌږي او ددی څخه به هٌڅ ٌو دروازه نه تړل کٌږي او ٌو آواز
کوونکً غږ کوي چې اي د ښٌګنً تالش کوونکٌه د روژی هرکلی وکړه
او اي د شر غوښتونکٌه د شر څخه الس واخله ،په بل حدٌث کې راغلً
هللا تعالی د هر روژماتً په وخت او د روژي په شپو کې په ٌو شمٌر کې
انسانان د دوزخ د اور څخه آزادوي ،د اور څخه د خالصً مقصد دلته دا
دی په هر هغه چا باندی چې هللا جل جالله احسان وکړی نو دغه ښٌګڼً
او خوبٌانً ورته رسوي او لوی نعمت ددي جملً څخه دا دی چې
هٌڅکله به اورته نه داخلٌږي.
نو روژه د ښٌګڼً د دروازو څخه ٌوه دروازه ګڼل کٌږي او هغه خصلت
دی چې بنده پري د جهنم د اور څخه خالصون مومً نبً کرٌم صلی هللا
علٌه وسلم فرماٌلً دي :چې روژه وقاٌه ده چې بنده پری د اور څخه ساتل
کٌږي همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي :که ٌو بنده د
هللا په الره کې ٌوه ورځ روژه ونٌسً نو هللا جل جالله به ددغً ورځً په
بدله کې د هغه د مخً څخه به اوٌا خرٌفه د دوزخ اور لٌری کړي.
د معاذ بن جبل څخه رواٌت دي دی واًٌ زه د نبً کرٌم صلی هللا علٌه
سره په ٌو سفر کې وم نو ٌو ورځ نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ته نژدی
شوم پداسی حال کې چې مونږ په الره روان وو کله چې مً هغه ځانته
ولٌدو نو ورته مً ووٌل اي د هللا رسوله ماته داسی ٌو کار وښاٌه چې
جنت ته پری داخل شم او د اور څخه لری شم هغه ورته وفرماٌل :ډٌره
لوٌه پوښتنه دی وکړه خو دا په هغه چا باندي اسانه ده چې هللا جل جالله
ورته اسانه کړی وي د هللا جل جالله عبادت کوه او شرٌک ورسره مه
راوړه لمونځ کوه زکات ورکوه د روژي مبارکً مٌاشتی روژه نٌسه د
بٌت هللا شرٌف حج کوه بٌاًٌ وفرماٌل:اٌا زه تاته د ښٌګڼً دروازي ونه
ښاٌم؟ روژه د ډال حٌثٌت لري او صدقه ګناهونه داسی ختموي لکه اوبه
چې اور خاموشوي همدارنګه روژه ٌو د هغو شفاعتګرانو د جملً څخه

دی چې د قٌامت په ورځ به هللا جل جالله ددي شفاعت قبلوي نبً کرٌم
صلی هللا علٌه وسلم فرماٌی :روژه او قرانکرٌم د بنده لپاره د قٌامت په
ورځ شفاعت کوونکً دي روژه به واًٌ چې اي ربه ما هغه د خوراک او
څخښاک څخه د ورځً منع کړی وو نو د هغه لپاره زما شفاعت ومنه نو
قرانکرٌم به ورته واًٌ :چې ما هغه د شپً د خوب څخه منع کړی وو نو
زما شفاعت د هغه په باره قبول کړه نو بٌاًٌ وفرماٌل د دواړو شفاعت
قبلٌږي.
روژه همدارنګه د بخښنً د الملونو څخه ٌو المل ګڼل کٌږي او همدارنګه
د جنت د الرو څخه ٌوه الره ده هللا جل جالله د خپلو روژه نٌونکو بندګانو
سره وعده کړی ده چې بخښنه به ورته کوي لوی اجر به ورکوي هللا جل
ٌِن
ٌِن َو ْالم ُْإمِن ِ
ٌِن َو ْالمُسْ لِم ِ
ت َو ْالق ِنت َ
ت َو ْالم ُْإ ِمن َ
جالله فرماًٌ «:نَّ ْالمُسْ لِم َ
ت
ٌن َوال ّ
ت َوال ّ
ٌِن َوال ّ
ت َوال ّ
ٌِن َو ْالخشِ ع ِ
ص ِبر ِ
صدِق ِ
َو ْالقنِت ِ
ت َو ْالخشِ ع َ
ص ِب ِر َ
ص ِدق َ
وج ُه ْم
ٌِن َوال ّٰٓ
ت َوال ّٰٓ
صئِم ِ
ص ِّدق ِ
ٌن فُ ُر َ
ت َو ْالحفِظِ َ
ص ِئم َ
ٌِن َو ْال ُم َت َ
ص ِّدق َ
َو ْال ُم َت َ
هللا َك ِثٌرً ا َو ّ
ت َو ّ
ت أَ َع َّد َّ
هللا ُ لَهُم م َّْغف َِر ًة َوأَجْ رً ا عَظِ ٌمًا»
الذكِر ِ
َو ْالحفِظ ِ
الذك ِِر َ
ٌن َّ َ
ژباړه« :بېشكه مسلمان نارٌنه او مسلمانً ښځً ،مإمنان نارٌنه او مإمنً
ښځً ،امر منونكً نارٌنه او امر منونكً ښځً ،رښتٌنً نارٌنه او رښتٌنً
ښځً ،صبر كوونكً نارٌنه او صبر كوونكً ښځً ،د هللا په وړاندي سر
ټٌټوونكً نارٌنه او سرټٌټوونكً ښځً ،خٌرات وركوونكً نارٌنه او
خٌرات وركوونكً ښځً ،روژتٌان نارٌنه او روژ تٌانً ښځً ،پاک لمنً
نارٌنه او پاک لمنً ښځً او د هللا ډېر ډېر ٌادوونكً نارٌنه او د هللا
ٌادوونكً ښځً ،دا (لس واړه ډوله) خلك هغه كسان دي چً هللا د هغو
لپاره بښنه او لوی اجر تهٌه کړی دى» ،همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا
علٌه وسلم فرماٌلً دي :څوک چې د روژي مبارکً مٌاشتً روزي په
بشپړ اٌمان او ٌقٌن سره ونٌسً نو هللا جل جالله به د هغه ګناهونه معاف
کړي همدارنګه پدي کې داسی ٌوه شپه ده چې که ٌو چاته هللا جل جالله
دغه شپه نصٌب کړي چې د شپً ودرٌږي لمونځ وکړي قرآن کرٌم ولولً

او دعا وکړي او د هللا جل جالله طاعت ترسره کړي نو هللا جل جالله د
هغه ګناهونه به معاف کړي چې هغه د قدر شپه ده نبً کرٌم صلی هللا
علٌه وسلم فرماٌلً دي څوک چې د قدر په شپه باندی په بشپړ اٌمان او
ٌقٌن سره هللا ته ودرٌږی نو د هغه مخکٌنً ګناهونه به معاف کٌږي.
دا چې د ورژي مبارکه مٌاشت او روژه د جنت د الرو څخه ٌوه الره ده
پ دي هکله نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي :چې په جنت کې
داسی ٌوه کوټه ده چې ظاهر ًٌ د باطن څخه ښکاري او باطن ًٌ د ظاهر
څخه هللا جل جالله د هغه چا لپاره چمتو کړی ده چې بً وزلو سره
مرستً کوي نرمً خبري کوي سر په سر روژه نٌسً او په داسً حال
کې چې خلک وٌده وي هغه لمونځ کوي ،د ابً هرٌره رضی هللا عنه څخه
رواٌت دی دی واًٌ چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ٌوه ورځ د صحابه
إ څخه پوښتنه وکړه په تاسو کښې چا نن روژه نٌولی وه؟ ابوبکر رضی
هللا عنه ووٌل ما ،نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ورته وفرماٌل په تاسو کې
چا نن په جنازه کې ګډون کړی وو ابوبکر رضی هللا تعالی عنه ورته
وفرماٌل چې ما ،بٌا نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم وفرماٌل :نن په تاسو
کې چا ٌو مسکٌن ته خواړه ورکړي دي ابوبکر رضی هللا عنه وفرماٌل
چې ما ،بٌا ٌی وفرماٌل په تاسو کې چا نن د ناروغ پوښتنه کړی ده
ابوبکر رضی هللا عنه ورته ووٌل چې ما ،نو نبً کرٌم صلی هللا علٌه
وسلم ورته وفرماٌل :هر چا چې دغه کارونه سرته ورسول هغه به جنت
ته داخلٌږي .کله چې ابو امامه الباهلی نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ته
راغی او پوښتنه ًٌ تری وکړه چې اي د هللا رسوله ماته داسً ٌو کار را
وښاٌه چې جنت ته پري داخل شم نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ورته
وفرماٌل :ته روژه ونٌسه ځکه چې روژه هٌڅ مثل نلري.
بل دا چې روژه د بنده او د هغه د رب ترمنځ ٌو راز دی چې پدي حقٌقت
باندی هٌڅوک نه پوهٌږي روژه کونکً کولی شً چې په ٌو داسً ځاي
کې چې څوک ًٌ ونه وٌنً ماسوا د هللا جل جالله څخه هغه څه وخوري

چې هللا جل جالله په روژه کې ورباندی حرام کړي دي خو دا کار نه
کوي ځکه چې هغه په ٌقٌنً ډول پوهٌږي چې هللا جل جالله د هغه ټول
کارونه ګوري او څاري نو هغه د هللا د وٌري او د هغه د عذاب د وٌري
څخه دا پرٌږ دي ترڅو ثواب او ښٌګڼه السته راوړي او پدي باندی باور
لري چې هللا جل جالله د هغه سره دی هللا جل جالله پدي هکله فرماٌلً
ض ۖ َما ٌَ ُكونُ مِن
هللا ٌَعْ لَ ُم َما فِى السَّمو ِ
ت َو َما فِى ْاْلَرْ ِ
دي «:أَلَ ْم َت َر أَنَّ َّ َ
ك َو َ ٰٓ
َّنجْ وى َثل َثة إِ َّال ه َُو َر ِاب ُع ُه ْم َو َال َخ ْم َسة إِ َّال ه َُو َسا ِد ُس ُه ْم َو َ ٰٓ
ال
ال أَ ْدنى مِن ذلِ َ
هللا
أَ ْك َث َر إِ َّال ه َُو َم َع ُه ْم أٌَ َْن َما َكا ُنوا ۖ ُث َّم ٌُ َن ِّب ُئهُم ِب َما َع ِملُوا ٌَ ْو َم ْالقٌِ َم ِة ۖ إِنَّ َّ َ
ِب ُك ِّل َشىْ ء َعلٌِم» ژباړه « :اٌا ته نه ٌې خبر چً هللا د اسمانونو او ځمکً
پرهر شً باندي عالم دى؟  -هٌڅكله داسً نه کٌږي چً د درېو تنو كوم
پټ مجلس وي او د هغو په منځ کښً څلورم هللا نه ويٌ ،ا د پنځو تنو پټ
مجلس وي او په هغو کښً شپږم هللا نه وي .د پټو خبرو كوونكً كه له
دې څخه كم وي ٌا زٌات ،هغوى چً هر چٌري وي ،هللا ورسره دى .بٌا
به د قٌامت په ورځ هغو ته دا وښًٌ چً څه ٌې کړٌدي هللا په هر شً
باندي عالم دى».
روژه د هغه عبادتونو د جملً څخه ګڼل کٌږي چې هللا جل جالله ددي
نسبت خپل ځان ته کړی دی او ددي بدله ورکول ًٌ هم خپل ځان ته
خاص کړي دي نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم پدي هکله فرماٌلً دي چې
هللا جل جالله حدٌث قدسً کې وٌلً دي د بنً آدم هر کار هغه لپاره دی
مګر روژه ځکه چې دا زما لپاره دی او زه به ًٌ بدله ورکوم په بل
رواٌت کې راځً چې د انسان هر عمل چې نٌک کار کوي د لس چندو تر
اووه سوه چندو پوری بدله ورکول کٌږي هللا جل جالله فرماًٌ مګر روژه
ځکه چې دا زما لپاره دی او زه به ددي بدله ورکوم نو د همدي لپآره د
علم خاوندانو وٌلً دي چې د هللا جل جالله ٌواځً دغه وٌنا د روژي د
فضٌلت په برخه کې بسنه کوي چې وٌلً دي چې روژه زما لپاره ده
ماسوا ددی نه چې د نورو عباداتو لپاره ًٌ دا ندي وٌلً ځٌنو وٌلً دي

چې د هللا جل جالله له لوري د روژي ځانګړی کول چې خپل ځانته ًٌ
خاص کړی دی المل دا دی چې روژه د هللا جل جالله ماسوا د بل چا
عبادت پری نکٌږی ځکه چې روژه ٌواځً ځانګړی د هللا جل جالله لپاره
ٌو عبادت دی چې هٌڅ ډول تکبر پکې نشته او ځٌنو بٌا وٌلی دي چې
روژه هللا جل جالله ته په عبادتونو کې ډٌره خوښه ده.
نو روژه نٌونکی تل ددي احساس لري چې هللا جل جالله د هغه څارنه
کوي او ددي حرص لري چې پدغه مبارکه مٌاشت کې ګټه پورته کړی او
د هللا جل جالله برکات السته رواړي پدي هٌله چې هللا هغه د اور څخه
وژغوري.
اقول قولی هذا و استغفرهللا لی ولکم
*********
ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره دی چً د ټولو مخلوقاتو
پالونکی دی ،درود سالم او برکت دي وي په هغه او د هغه په آل او په
ملګرو او په هغه چا باندي چې د قٌامت تر ورځً پوري په نٌکۍ سره د
هغه تابعداري کوي.
ډٌرو درنو مسلمانانو ورونو:
هغه روژه چې د اور څخه د خالصون المل کٌږي هغه ده چې نٌونکً ًٌ
د هر ډول بد سلوک څخه ځان وساتً چې د هغه او د ګناهونو ترمنځ
رامنځته کٌږي او همدارنګه پداسی ډول سره پرهٌزګاري وکړي چې د
روژي مبارکً مٌاشت هدف او ګټه السته راوړي حرام ونخوري او
همدارنګه د چا ابرو ته الس وانچوي او غٌبت ونکړي د خلکو ترمنځ
شٌطانً ونکړی په درواغو ګواهً ورنکړي او د هللا جل جالله د رضا
ماسوا بل څه ونه واٌی او همدارنګه بدي ته په بدۍ باندي ځواب ورنکړي
بلکً بدٌو ته په نٌکۍ ځواب ورکړي ترڅو د روژه نٌونکو اخالق په ځان
کې راولً لکه چې هللا جل جالله فرماًٌَ «:وإِ َذا َس ِمعُوا اللَّ ْغ َو أَعْ َرضُوا

ِى أَحْ َسنُ ال َّس ٌِّ َئ َة ۖ»
ُونْ ،اد َفعْ ِبالَّتِى ه َ
ٌِن ُه ْم َع ِن اللَّ ْغ ِو مُعْ ِرض َ
َع ْن ُهَ ،والَّذ َ
ژباړه « :او كله چً ٌې بابېزه خبره واورېدله ،نو پدې وٌنا سره ورڅخه
په ډډه شول ،او هغه (کسان) چً له عبثو او ناکاره کړنو څخه مخ
اړوونكً وي؛ [اې محمده (ص)!] د بدۍ مخنٌوى په هغه توګه وکړه چً
ډېره ښه وي» همدارنګه نبی کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلی :روژه د
ډال حٌثٌت لري نو کله چې په تاسو کې چا روژه ونٌوله نو جماع دي
نکوي جنګ او جګړي به نکوي که څوک ورته کنځل او بدرد هم وواًٌ
نو باٌد ورته وواٌه چې ما روژه نٌولی ده.
په حقه سره روژه دار هغه دی چې د روژي اجر او ثواب ورته مالوٌږي
او ګټه ًٌ السته راوړي دا په هغه وخت کې چې د هغه د روژي اغٌزي د
هغه په سلوک او د خلکو سره په چال او چلند کې ښکاره شً پداسی ډول
سره چې روژه ددي المل شً چې نٌونکً د خپل نفس چاری خپله سمبال
کړي او په هغه باندي برالسی وي او هغه پداسی ډول سره ټٌنګ کړي
چې خٌر او ښٌګنً او په دنٌا او آخرت کې خوښوٌو ته ځان ورسوي ځکه
چې نفس خپله په بدٌو باندي امر کوونکً دي مګر د هغه چا لپاره چې په
هغه باندي هللا رحم کړی وي که ٌو څوک خپل نفس آزاد پرٌږدي نو هغه
به هالکت کې ځان اچوي او که چٌرته ٌو څوک د نفس ساتنه وکړي او
په هغه برالسی وي نو کوالي شً لوړو مرتبو ته ځان ورسوي او خپلو
موخوته ورسٌږي او دا تر هغه پوری نشً ثابته کٌدالي مګر تر هغه چې
په حقٌقً ډول سره روژه ونٌسً او د هللا جل جالله د عظمت احساس
وکړی او همدارنګه خپله خٌټه شرمګاه ژبه او دبدن ټول غړي د هر هغه
څه څخه وساتً چې هللا جل جالله هغه حرام ګرځولً وي.
همدارنګه رٌښتٌنً روژه دار هغه دی چې د هغه عمل ښه شً او د هللا
جل جالله لپاره مخلص ووسً او د خپلً روژي د قبلٌدو لپاره کار وکړي
لکه چې ابراهٌم علٌه السالم د خپل رب څخه د خپلو اعمالو د قبلٌدو دعاء
وکړه سره لدي چې هغه ٌو لوي کار سرته رسولو چې هللا جل جالله هغه

ته امر کړي ووچې هغه د کعبً شرٌفی جوړول وو پدی هکله هللا جل
ت َوإِسْ معٌِ ُل َر َّب َنا َت َق َّب ْل
جالله فرماٌلً ديَ « :وإِ ْذ ٌَرْ َف ُع إِبْر ِهۦ ُم ْال َق َواعِ دَ م َِن ْال َب ٌْ ِ
ِم َّنا ٰٓ ۖ إِ َّن َك أَ َ
نت ال َّسمٌِ ُع ْال َعلٌِ ُم» ژباړه « :او هغه وخت (ٌاد کړه) چً كله
ابراهٌم (ع) او اسمعٌل (ع) ددې كور دېوالونه پورته كول ،نو ُدعا ٌې
كوله" :اې زموږ ربه! زموږ څخه دا خدمت قبول کړه .ته د هر څه
اورېدونكى او په ټولو شٌانو پوهېدونكى ٌې؛».
همدارنګه علً رضً هللا عنه فرماٌلً دي تاسو د ٌو کار د کولو څخه د
هغه د قبلٌدو لپاره ډٌره پاملرنه وکړئ ځکه چې تاسو د هللا جل جالله دغه
وٌنا نده اورٌدلی چې فرماٌی «:إِ َّن َما ٌَ َت َق َّب ُل َّ
ٌِن» ژباړه « :هللا خو
هللا ُ م َِن ْال ُم َّتق َ
ٌوازي د پرهېزګارانو نذرونه قبلوي».
ای هللا مونږ د هغه کسانو د جملی څخه وګرځوي چې د اور څخه
خالصون مومً او د هغه کسانو د جملً څخه مو وګرځوي چې روژي
ًٌ قبلٌږي.

