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 روژه د سخا بښني او د بریالیتوبونو میاشت ده 
د ټولو مخلوقاتو  هللا جل جالله لپاره دی چًهغه ټول ثنا او صفت د 

ال ُهمْ  ٌُْنِفقُون   الَِّذٌن  }پالونکی دی هغه پخپل کتاب کې فرماٌلً:  لِ  أ ْمو  ٌْ  ِباللَّ
ارِ  ه  النَّ ا و  ةًّ  ِسّرًّ  ٌ ِن ال  ع  ل ُهمْ  و  ِهمْ  د  ِعنْ  أ ْجُرُهمْ  ف  بِّ ل   ر  ْوف   و  ِهمْ  خ  ٌْ ل  ل   ع   ُهمْ  و 
ُنون   ْحز   په او كارهښ په ځور او شپه مالونه خپل چً خلك كوم »ژباړه:{ ٌ 

 او رهېو څهٌ ته هغو او دى سره رب له هغو د ثواب هغو د وي،ګل هټپ
، او زه ګواهً ورکوم چً نشته لٌق د عبادت مګر ٌو هللا «نشته؛ نهېښاند

شرٌک نلری، او زه ګواهً ورکوم چې زمونږ سردار او دی چً هٌڅ 
په حدٌث  نبً محمد صلی هللا علٌه وسلم د هللا جل جالله بنده او رسول دی

په هغه  د هري ورځې سهار چې په انسان باندي راځې»کې فرماًٌ: 
ورځ کې ورته دوه مالئکً ورښکته کٌږي او د هغوي څخه ٌو واًٌ: ٌا 

ته د هغه بدل ورکړه، او  ًو صدقه ورکونکا ًهللا! ته مصرف کوونک
، درود سالم «منځه ٌوسهه لمال بخٌل انسان  واًٌ:ٌا هللا! د همالئک هدوهم

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:                            
 وپه حقٌقت کې اسالمً دٌن د ارزښتونو او د ښه اخالقو مثال دی، او د هغ

امرکړی هغه د  ًڅخه چې زمونږ مبارک دٌن پرهغ ًجملد نٌکو اخالقو 
مبرانو د غوره غاو بښنې اخالق دي، ځکه چې دا اخالق د پٌ سخاوتمندۍ

ه د خلکو اخالق او د نٌکانو د نٌکو صفاتو څخه دي، او پدغه اخالقو سر
نو ددغه اخالقو په لرلو  لً مٌنه او محبت رامنځته کٌږي،روترمنځ ورو

سره ٌو پٌاوړي ټولنه رامنځته کٌږي او دغه ټولنه پر ملً پٌوستون 
، او په پاٌله کې د رسول هللا په بښنً باندي ولړه ويوفادارۍ او  اخالص

د »:چې فرماًٌ صلی هللا علٌه وسلم ددغه وٌنا مفهوم پلً کٌږي
د غړٌو په  بدنمسلمانانوترمنځ د مٌنً او د مهربانی اړٌکه او نمونه د ٌو 
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ٌو غړۍ په درد شً نو ټول جسم ورسره په درد او چې هرکله  هشان د
 «.عذاب وي
او بښنه د هللا تعالی د صفاتو د جملی څخه ٌو صفت او د  سخاوتمندي

اوتمند او کرم دی، نو هللا تعالی هغه سخ ٌو نوم نومونو د جملی څخه ًٌ
کوونکً دی چې هٌڅکله د هغه د کرم او سخاوت دروازي نه تړل کٌږي 
او هٌڅکله د هغه بښنه او ورکونه نه ختمٌږي، او غوښتونکً خالی لس 
نه راګرځوي، او امٌد لرونکً نه ماٌوسه کوي، رسول هللا صلی هللا علٌه 

طا او بښنه ع تعالی سخً ذات دی چې په رٌښتٌا سره خدایوسلم فرماًٌ: 
خوښوي، سخاوتمند او سخاوتمندي خوښوي، او په بل قدسً حدٌث کې 

ای زما بندګانو! تاسو ټول ګمراهان ٌاست مګر هغه چې زه »... فرماًٌ: 
لره چې تاسو په سمه  ئورته هداٌت وکړم، نو تاسو مانه هداٌت وغواړ

رته کړم، ای زما بندګانو! تاسو ټول وږي ٌاست مګر هغه چې زه و روان
و زه تاسو ته روزي څتر ئ، نو تاسو مانه روزي وغواړروزي ورکړم

درکړم، ای زما بندګانو! تاسو ټول بربنډ ٌاست مګر هغه کس چې زه 
ترڅو زه تاسو ته لباس  ئورته لباس ورکړم نو تاسو مانه لباس وغواړ

او زه ټول  ئکو ګناهدرکړم، ای زما بندګانو! تاسو هرکله شپه او ورځ 
ترڅو زه تاسو  ئدربښم نو مانه د مغفرت او بښنً غوښتنه وکړګناهونه 

ته بښنه وکړم،.. اي زما بندګانو! که ستاسو د جملً نه اول او آخر انس او 
جن ټول په ٌو کتار کې راولړ شی او مانه وغواړی زه ستاسو د هر ٌو 
غوښتنه اورم او تاسو ته ًٌ درکوم پدي بښنً سره هغه څه چې ماسره 

څه د سمندر د اوبو څخه  وٌږي لکه څرنګه چې ٌوه برخه د اوبدي نه کم
 .نه کموي
ٌو چې عطا او بښنه د پغمبرانو د خصلتونو څخه  دي بٌان کړیقرانکرم د
،  هللا تعالً د ابراهٌم علٌه السالم د کٌسً په هکله داسً یدخصلت 
لْ  »فرماًٌ: اك   ه  ِدٌثُ  أ ت  ٌْفِ  ح  اِهٌم   ض  ِمٌن   إِْبر  لُوا إِذْ *  اْلُمْكر  خ  هِ  د  ٌْ ل   ف ق الُوا ع 
ا مًّ ال  م   ق ال   س  ال  ُرون   ق ْوم   س  اغ  *  ُمْنك  اء   أ ْهلِهِ  إِل ى ف ر  ِمٌن   ِبِعْجل   ف ج  هُ *  س  ب   ف ق رَّ



  

ِهمْ  ٌْ ؤُْكلُون   أ ل   ق ال   إِل   د( ع) ابراهٌم د اٌا(![ ص) غمبرهېپ ېا] »ژباړه:«ت 
 راغلل، كره هغه د هغوى چً كله ،ده؟ ېدلېرس درته كٌسه لمنوېم معززو

 سالم هم تاسً پر: "ووٌل( ع) مٌابراه –." دئ سالم تا پر: "وٌل ٌېو نو
 بٌا، دي خلك غوندي اشنا نا هڅ( لٌوو سره انځ د(  ع) مٌابراه)  -."دئ
 ٌې خوسى ړیک ورٌت تازه او ورغى، ته ۍكورن خپلً غوندي غلى هغه
 نه ٌې تاسً اٌا: "وٌل ېو ورته ،ړک انديړو ٌې ته مخً لمنوېم د، ړراو

ً د هغه د کرم او سخاوت د صفاتو د لرلو سره ًٌ او هغه ته ٌ «"خورئ؟
 .مٌلمه پالنً لقب ورکړی وود 

ږ دٌته هڅوي ترڅو د ٌو بل اکرام او احترام وکړو ترڅو او هللا تعالً مون
د کرم او فضٌلت او غوراوی اهل وګرځو، لکه څرنګه چې هللا تعالی 

ل  :»فرماٌی لِ  و  ؤْت  ةِ  ِمْنُكمْ  اْلف ْضلِ  أُولُو ٌ  ع  السَّ  اْلقُْرب ى أُولًِ ٌُْإُتوا أ نْ  و 
اِكٌن   س  اْلم  اِجِرٌن   و  اْلُمه  ِبٌلِ  ِفً و  ْعفُوا هللاَِّ  س   ٌ ْل ْصف ُحوا و   ٌ ْل ْغِفر   أ نْ  ُتِحبُّون   أ ل   و   ٌ 

 ُ ُ  ل ُكمْ  هللاَّ هللاَّ فُور   و  ِحٌم   غ   وس مالً د كسان كوم چً خهڅ ستاسً »ژباړه:« ر 
 له چً كوي نه قسم خبري ېدد دي هغوى دي، خاوندان قدرت او

. يړک ونه مرسته سره مهاجرٌنو له دلري خداى د او مسكٌنانو خپلوانو،
 چً ئړغوا نه تاسً اٌا. شً دي رېت خهڅور او يړوک عفوه باٌد هغوى

او همداسی « .دى نمهربا رډې او ونكىښب هښ هللا - ي؟ړوک درته نهښب هللا
لُ  »فرماًٌ:هللا تعالی په بل ځاي کې  ث  ال ُهمْ  ٌُنِفقُون   الَِّذٌن   مَّ ِبٌلِ  ِفً أ ْمو   هللاَِّ  س 

ث لِ  م  ة   ك  بَّ ت تْ  ح  ْبع   أ نب  اِبل   س  ن  ةُ  ُسنُبل ة   ُكلِّ  ِفً س  ائ  ة   مِّ بَّ ُ  ح  هللاَّ اِعفُ  و  ن ٌُض  اءُ  لِم  ش   ٌ 
 ُ هللاَّ اِسع   و  لٌِم   و   ښېك لر په هللا د مالونه خپل چً خلك كوم »اړه:ژب«ع 

 له او شً وكرله دانه ٌوه چً لكه دى، داسً مثال تګښل د هغو د وي،ګل
 په. وي ېدان سل ًښك يږو هر په او شً زرغونه يږو اوه خهڅ ېهغ
 ًښك په زٌاتوالى شً، هښخو هللا د ته عمل چا د چً كله ولډ ېهمد

همداسی په بل او « دى تنڅښ علم د هم او پراخوونكى هم( ج) هللا. راولً
س   »اٌت کې فرماًٌ: ٌْ لُّوا أ ن اْلِبرَّ  لَّ ُكمْ  ُتو  ل   ُوُجوه  ْشِرقِ  ِقب  ْغِربِ  اْلم  اْلم  ل ِكنَّ  و   و 

نْ  اْلِبرَّ  ن   م  ْومِ  ِباّللَِّ  آم   ٌ اْل ةِ  اْْلِخرِ  و  ِئك  ال  اْلم  ابِ  و  اْلِكت  ٌٌِّن   و  ِب النَّ آت ى و  ال   و  ل   اْلم   ىع 



  

هِ  ِوي ُحبِّ ى اْلقُْرب ى ذ  ام  ت   ٌ اْل اِكٌن   و  س  اْلم  اْبن   و  ِبٌلِ  و  اِئلٌِن   السَّ السَّ  كًېن »ژباړه:« و 
 لوري ځختٌ مخونه خپل( کً وخت په هځلمان د) تاسً چً ده نه دا وازيٌ
 قٌامت د هللا، پر انسان چً ده دا كًېن بلكً ته؛ لوري ځدٌېلو ٌا وئ،ړوا ته
 پر هغه د او كتابونو شوي اىړک نازل پر هللا د تو،ښپر پر ،ځور پر
 رانګ خپل ًښک مٌنه په هللا د او. يړراو مانٌا كومً له هړز د غمبرانوېپ

 »او په بل اٌت کې فرماٌی:« مسكٌنانو ٌتٌمانو، خپلوانو، خپلو په مالونه
ٌُْطِعُمون   ام   و  ع  ل ى الطَّ ا ُحبِّهِ  ع  ا ِمْسِكٌنًّ ِتٌمًّ  ٌ ا و  أ ِسٌرًّ ا*  و  م  ْجهِ  ُنْطِعُمُكمْ  إِنَّ  ل   هللاَِّ  لِو 

اءًّ  ِمنُكمْ  ُنِرٌدُ  ز  ل   ج  ا و  ا*  ُشُكورًّ افُ  إِنَّ خ  ا ِمن ن  ن  بِّ ا رَّ ْومًّ ا ٌ  ُبوسًّ ا ع  ِرٌرًّ *  ق ْمط 
ق اُهمُ  ُ  ف و  رَّ  هللاَّ لِك   ش  ْومِ  ذ   ٌ ل قَّاُهمْ  اْل ةًّ  و  ْضر  ا ن  ُسُرورًّ  مٌنه په هللا د او »ژباړه: «و 

 ږمو( چً واًٌ ته هغو او)، وركوي هړخوا ته بندي او ٌتٌم كٌن،مس ًښک
 هڅ نه خهڅ ستاسً ږمو. دركوو هړخوا خاطر په هللا د وازيٌ ته تاسً
 د ًځور هغً د خهڅ رب خپل د خو سره ږزمو، مننه نه و،ړغوا بدله

ً   هللا نو، وي به ځور دهږاو رهډې اوړک سخت د چً ده رهېو عذاب  به تعال
 او ًګترتاز به ته یدو او وژغوري خهڅ شر له ًځور ېهغ د یدو

 «.يړورک خوشحالً
، دهکرم مٌاشت د او  ۍتل د بښنً سخاوتمنداو د روژي مبارکه مٌاشت 

ځکه چې پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم د سخاوتمندترٌن انسانانو څخه وو، 
او ترټولو زٌات سخاوت به ًٌ د روژي په مبارکه مٌاشت کې کولو، د ابن 

اس رضً هللا عنهما څخه رواٌت دی چې فرماًٌ: رسول هللا صلی هللا عب
وو، او زٌات سخاوت به ًٌ د  ًلٌه وسلم په خلکو کې ترټولو ډٌر سخع

ًٌ د جبرٌٌل علٌه السالم سره کله به روژي په مبارکه مٌاشت کې چې 
لٌدلو سرته رسولو، او د روژي مبارکً مٌاشت په هره شپه کې به ًٌ 

 صلی هللا او د هغه څخه ًٌ قران زده کولو، نو رسول هللا ورسره لٌدل
 «.وو ًلٌه وسلم په خٌر کې تر سخت باد نه هم سخع
څرنګه چې زمونږ پٌغمبر حضرت محمد صلی هللا علٌه وسلم مونږ په ه كل

هڅولً ٌو لکه چې  د نورو سره د غذاًٌ توکو ورکړي تههر حال کې 



  

خپور کړۍ، او نورو ته د کې ځو فرماًٌ: ای خلکو! سالم ورکول خپل من
، او په هغه حال کې تاسی لمونځ اداء ئخواړه ورکړ اندازهتوان په  لخپ
، او ئنو په سالمتی سره جنت ته ورداخل ش ي،وچې خلک وٌده  ئکړ

همداسً په هر حالت کې مونږ ًٌ د مٌلمه پالنً او د مٌلمه احترام ته  
تعالی او د آخرت په ورځ هڅولً ٌو لکه چې فرماًٌ: څوک چې په هللا 
 ي.دې وکړباندي اٌمان لري نو د خپل مٌلمه قدر او عزت 

لٌه وسلم مونږ ته دا بٌانوي چې خواړه ورکول او عنو رسول هللا صلی هللا 
د مٌلمه پالنه او د هغه احترام پدغه مبارکه مٌاشت کې لوي اجر او ثواب 

 روژه ماتیته  که ٌو څوک ٌو روژه دار لري، لکه څرنګه چې فرماٌی:
ورکړي نو هغه ته د هغه د روژي په اندازه اجر ورکول کٌږي، دا په هغه 

نو دا اجر  ،د روژي د اجر څخه ًٌ هٌڅ هم نه کمٌږي لحال کې چې د خپ
د هر هغه چا په برخه کٌږي چې ٌو روژه دار ته افطاري ورکوي برابره 

د ملګرو څخه  د خپلوانو او خبره که دا روژه دار غرٌب وي او مالدار،
بل څوک وي، ځکه چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم په عام ٌا وي او 

لفظ )روژه دار( سره ًٌ دا ذکر کړی دی، نو غرٌبانو ته د خواړه ورکولو 
او د هغو د ضرورتونو د پوره کولو ترڅنګ د نبً کرٌم صلی هللا علٌه 
د وسلم په وٌنا کً ٌو بل شرعً مقصد هم وجود لري چې هغه  

د خو اړٌکو د ټٌنګولو څخه عبارت کې پدغه مبارکه مٌاشت خلکوترمنځ 
ګٌږي چې کله دوي په ٌو دسترخوان ندی، او دا اړٌکً هغه وخت سره ټٌ

سره کٌنً برابره خبره ده که دا د کورنٌو دسترخوان وي او که د ملګرو 
 او خپلوانو دسترخوان.

سلم د حدٌث څخه راخٌستل شوی همدارنګه د رسول هللا صلی هللا علٌه و 
م هر هغه څه ته شاملٌږي چې ٌو شخص ٌو روژه دار په واقعً ډول ومفه

سره دعوت کړي او هغه ته روژه ماتً تٌار کړي او خواړه ورته چمتو 
و ٌا هم هغه ته ٌو څه اندازه مال صدقه ورکړي ٌا هدٌه ورکړي اکړي، 

حدٌث  پديه کړي نو تر څو د هغه په واسطه وکولی شً خپله روژه مات



  

چې  د  او هغه داسېګانً دي: اول ملً پٌوستون ع کې هدف دوه موضو
روژي په مبارکه مٌاشت کې د خلکو په منځ کې لوږي او محتاج او 

او محبت رامنځته کول او د  ًلري، دوهم: د مٌننشتون وباٌد  ممحرو
ډول اړٌکو ټٌنګښت د خلکو ترمنځ په عام ډول سره او په خاص  وټولنٌز

 د روژي په مبارکه مٌاشت کې.
د رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم اصحاب مونږ ته د هللا د رضا د لسته 

دي، ٌو ښه نمونه او مثال راوړلو لپاره په بښنً عطا او سخاوتمندي کې 
او د مشکالتو په وخت کې، ترڅو چې ٌو  ٌوپه خاص ډول سره د سخت

ځته شً، نو نبً کرٌم صلی واقعً ٌووالً او همکاري او صمٌمت رامن
چې د هغوي ترمنځ وو کې الً او همکاري وهللا علٌه وسلم اشعرٌان په ٌو

ځان نه په ل اشعرٌانو د خپچٌرته توصٌف ًٌ کړی لکه چې فرماًٌ: که 
جنګونو کې کونډی پرځاي پرٌښً او ٌا هم د هغو د کورنٌو خواړه په 

کې راجمع کوي او بٌا نو هر څه چې لري هغه په ټوټه مدٌنه کې کم شوي 
 هغه پخپل منځ کې په برابره ډول وٌشً، نو  هغوي زما او زه د هغو ٌم.

ابوطلحه  او د انس بن مالک رضً هللا عنه څخه رواٌت دی چې فرماًٌ:
د مدٌنی د انصارو ترمنځ ترټولو ډٌر مالداره وو او د هغه په نزد ترټولو 

نګ کً وو، او رسول هللا غوره مال )بئرحاء( وو، او هغه د جومات په څ
صلی هللا علٌه وسلم څنګه چې به د هغه ځاي څخه تٌر شو نود هغه د 
خوږوو اوبو څخه ًٌ څښکل، انس رضً هللا عنه واٌی: کله چې دغه اٌت 

الُوا ل نْ  »نازل شو: ن  تَّى اْلِبرَّ  ت  ا ُتْنِفقُوا ح   ته ۍکېن تاسً »ژباړه:« ُتِحبُّون   ِممَّ
 ونه( ًښک لر په خداى د) شٌان هغه خپل وڅ تر داىېرس نشئ كلهٌڅه
ابوطلحه رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم ته «وي رانګ ته تاسً چً وئګل

ورغً او وی وٌل: ای د هللا رسوله! دا معلومه خبره ده چې دا اٌت تا 
الُوا ل نْ }لپاره نازل شوي  ن  تَّى اْلِبرَّ  ت  ا ُتْنِفقُوا ح   تاسً »ژباړه:  {ُتِحبُّون   ِممَّ

 لر په خداى د) شٌان هغه خپل وڅ تر داىېرس نشئ كلهٌڅه ته ۍکېن
او په رٌښتٌنً سره ماته ترټولو «وي رانګ ته تاسً چً وئګل ونه( ًښک



  

او هغه می د هللا په لره کې غوره مال د خپل مال څخه )بئر حاء( دی 
خٌره صدقه کړی او امٌد لرم چې ددی ثواب او اجر به د هللا په نزد ماته ذ

شً، نو ای د هللا رسوله لکه څنګه چې هللا درته هداٌت کړی دا هماغسی 
کٌږده، رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم وفرماٌل: واه واه، دا دی ګټور مال، 
دادی ګټور مال، هغه څه چې تا ووٌل ما واورٌدل، او زما په نظر دا 

ی د هللا غوره دی چې ته دا خپل خپلوانو ته ورکړی، ابوطلحه ووٌل: ا
رسوله همداسی کوم، نو هغه ًٌ د خپل خپلوانو او کاکا زامنو ترمنځ 

 ووٌشولو.
مونږ ته لزمه ده او  نو مونږ څومره داسی غوره اخالقو ته اړتٌا لرو،

چې د هر ډول بخل او ځان غوښتنً څخه ځان وساتو، ځکه چې نبً کرٌم 
پخپله  شپه په  صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ:زما د امت څخه ندی هغه چې

حال کې چې دا د  داسًمړه خٌټه تٌروي او ګاوندي ًٌ وږي وي او دا په 
ای د آدم زامنو! که هغه د حال نه خبر دی، همداسی بل ځاي کې فرماٌی: 

تاسو اضافه مال مصرف کړی او فقٌرانو ته نفقه ورکړی غوره ده د هغه 
د خپلو  نه چې ته ًٌ خپل ځان سره وساتی، خٌرات او صدقات اول

خپلوانو څخه پٌل کړه، او د صدقه ورکونکی پورته لس غوره دی د هغه 
ښکته لس نه چې صدقه اخلً، او په بل حدٌث کې فرماًٌ: که ٌو څوک د 
بل چا د سپورولو توان پخپل حٌوان باندی لري نو هغه دی پر هغه سپور 
ته کړي، او هغه کس چې ډٌر لري او ورسره اضافه دی نو باٌد هغه چا

 ورکړی چې نلري.
 

 ذا و استغفرهللا لی ولکم اقول قولی ه
********* 

 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
 په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ،ید یپالونک



  

 د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل
  .کوي تابعداري غهه

 ډٌرو درنو مسلمانانو ورونو:
لوړ او د سخاوتمندی په واقعٌت کې د نفس سخاوتمندي او کرامت ترټولو 

او ښه خلکو د  و، ځکه چې دا د نٌکانګڼل کٌږيڅخه د لوٌو شکلونو 
 صفت دی، او دا د فداکارٌو د لوړو مرتبو څخه دی شاعر واًٌ:

انع ګرځً* د نفس بخښل د خپل نفس بخښً کله چې بخل د هغه م
 سخاوتمندي د لوړو اهدافو څخه دی.

دی چې ٌو مبارز سرتٌری  او د نفس د بخښلو د لوٌو شکلونو څخه ٌو دا
په سرحد کً ودرٌږي او د خپل د وطن او خاوري او خلکو او آبرو او 
عزت څخه په ډٌر صابرانه ډول دفاع کوي، رسول هللا صلی هللا علٌه 

ورځ د مبارزي او مقاومت د خدای په لره کې غوره د  وسلم فرماٌی: ٌوه
 مد نٌا او د هغه د څٌزونو څخه دي، او په بل حدٌث کې فرماًٌ: د جهن

اور به دوو سترګو ته نه رسٌږي: هغه سترګه چې د خداي د وٌري نه 
او هغه سترګه چې د هللا په لره کً د خداي د  خاوري ساتنه او  وژاړي،

پر دی د ځان قربانول د دنٌا او د آخرت کامٌابی  .، عالوهحفاظت کوي
ا »ه برخه کوي، هللا تعال فرماٌی:پانسان ته  ا ٌ  ه  ٌُّ ُنوا الَِّذٌن   أ   اْصِبُروا آم 
اِبُروا ص  اِبُطوا و  ر  قُوا و  اتَّ لَُّكمْ  هللاَّ   و   زغم له! مإمنانو ېا »ژباړه:« ُتْفلُِحون   ل ع 

 د حق د ٌاست،ښو انهېړم ًښک مقابل په پرستانو باطل د واخلئ، كار خهڅ
 چً ده لهٌه اوسئ، دونكًېرېو خهڅ هللا د او ئ،ړوت هګٌنټ مال لپاره خدمت
 «.ومومئ برى

بی له شکه د روژي مبارکه مٌاشت د کامٌابً او سرلوړی مٌاشت ده، 
ځکه چې هللا تعالی مسلمانان پدغه مٌاشت کې برٌا ته ورسول سره لدي 

ً الت د دښمن په تناسب کم وو بٌا هم هللا چې د هغوي شمٌر او جنګ
تعالً ددغی مٌاشت په برکت هغوي برٌا ته ورسول لکه چې هللا تعالی 

ل ق دْ  »فرماٌی: ُكمُ  و  ر  ُ  ن ص  ْدر   هللاَّ أ ْنُتمْ  ِبب  قُوا  أ ِذلَّة   و  لَُّكمْ  هللاَّ   ف اتَّ ْشُكُرون   ل ع   إِذْ *  ت 



  

قُولُ  كْ  أ ل نْ  لِْلُمْإِمِنٌن   ت  ُكمْ ٌ   ٌ ُكمْ  أ نْ  ِف ُكمْ  ٌُِمدَّ بُّ ةِ  ر  ث  ال  ف   ِبث  ةِ  ِمن   آل  ِئك  ال  لٌِن   اْلم  *  ُمْنز 
ل ى ْصِبُروا إِنْ   ب  قُوا ت  تَّ ت  ؤُْتوُكمْ  و   ٌ ا ف ْوِرِهمْ  ِمنْ  و  ذ  ُكمْ  ٌُْمِدْدُكمْ  ه  بُّ ةِ  ر  ْمس  ف   ِبخ   آل 
ةِ  ِمن   ِئك  ال  ِمٌن   اْلم  وِّ ا*  ُمس  م  ل هُ  و  ع  ُ  ج  ى إِلَّ  هللاَّ ِئنَّ  ل ُكمْ  ُبْشر  ْطم  لِت  ا  ِبهِ  قُلُوُبُكمْ  و  م   و 

ِزٌزِ  هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  إِلَّ  النَّْصرُ  ِكٌمِ  اْلع   بدر د مخکً خهڅ ېد له »ژباړه:« اْلح 
 په چً کً حال داسً په وه، ړېک مرسته سره ستاسً هللا کً هګړج په

 دا تاسً پر اوس نو. واست كمزوري زٌات رډې تاسً کً وخت هغه
 چً ده كار په درته وژغورئ، انځ خهڅ ۍناشكر د هللا د چً ده لزمه
 تاسً اٌا: "وٌل ته مإمنانو تا چً( هړک ادٌ) وخت هغه، وباسئ شكر اوس
 مرسته درسره لوېږل را په توښپر زره ېدر د هللا چً ده نه كافً دا ته
 ئ،ړوک كار دوېرېو په خهڅ هللا له لرلو په زغم د تاسً كه شكه،ېب ي؟ړوک
 بهېش هماغه په ي،ړوک ٌرغل درباندي منانښد چً ًښک بهېش كومه په نو
 توښپر دارو انهښن زرو وځپن پر( نه زره ېدر) رب ستاسً به ًښک

 تاسً چً دهړېک درته لپاره ېدد هللا خبره دا، يړوک مرسته درسره
 هڅ هر مرسته او برلسً. شً هډاډ ېپر ونهړز ستاسً او شئ خوشحاله

 «.دى خاوند حكمت د او زورور رډې چً دي خوا له هللا هغه د دي، چً
مکه مکرمه فتح وو د هجرت اتم کال چې مٌاشت کې  هد روژي په مبارک

 ه صلی هللا علٌه وسلم د خو اخالقو ٌوشوه، او پدغه فتح کې رسول هللا
او مهربانی کً، په  زغمغوره نمونه او مثال وو په خاص ډول په بخښنً 

هغه ډول سره چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم هغه کسان راجمع کړل 
او د کور او کلً څخه ًٌ بهر کړي وو ته ًٌ زٌان رسولی وو چې هغه 

او د هغه د وژلو لپاره ًٌ دسٌسً جوړي کړی وی، نو هغو ته ًٌ ووٌل: 
څه فکر کوي زه به تاسو سره څه کوم؟ هغو ووٌل: حتما به مونږ سره 

ځکه ته زمونږ خه ورور او کرٌم وراره ًٌ، وی فرماٌل:  نٌکً کوی،
 ولړ شی تاسی ټول آزاد ٌاست.

هجري کال د روژي مبارکً مٌاشت چې د اکتوبر د مٌاشتً  1۹۳۱د 
کال سره سمون خوري د روژي لسمً ورځً  1۳۱۹شپږم تارٌخ او 



  

جنګ چً د عزت او کرامت جنګ وو پٌل شو، هغه پداسی ډول چې هللا 
او زمونږ پوځ هغه پوځ ته ماتی  همونږ پوځ ته برٌا په برخه کړزتعالً 

 ړهورکړ چې هغوي هٌڅکله د ماتً فکر نه کولو داسی حمله ًٌ پری وک
چې هغوي خپل عقل د لسه ورکړ، او غرور ٌی ورته د ښپو لندي کړ، 
او ټول نړۍ ًٌ دٌته اړ کړه ترڅو د مصر ملً پوځ ته درناوي وکړي، او 

ٌرو شعار: هللا اکبر ، روژه، د شپً وٌښ پاتً کٌدل او د مبارزو سرت
نو په پاٌله کې ښکاره برٌا زمونږ  ،هقرانکرٌم تالوت او رٌښتٌنً دعاء و

د په برخه شوه، او تجاوز کوونکً دښمن وشړل شو، دلته مونږ د هغو 
او هغه شهادت ٌادونه کوو چې د مصر ملً پوځ د خپل د وطن  شرښندنو

دٌن خاوري آبرو عزت د د فاع لپاره ورکړي دي هغه  آزادی او د خپل د
 خړوبه کړی ده. هې بخپلو پاکو وٌنو ًٌ دا خاورچشهٌدان 

تر دی دمه زمونږ قهرمان مسلح قوتونه ٌو قوي امنٌتی سپر زمونږ د 
ګران مصر او د اسالمً او عربً امت لپاره دي، او تر دی حاله د هغه 

کې په جګړه ولړ دي، او تل او هره  وفاداره افسران د ترورٌزم په مقابل
 ورځ د وطن د امنٌت ، عزت، کرامت د دفاع په لره کې قربانی ورکوي،
او د نورو په څٌر چې ژوند خوښوي دوي د شهادت لپآره کوښښ کوي، 

د وطن او د خاوري د  د قربانولو لپارهڅٌز او دوي د هر هغه با ارزښته 
هر هغه د ګه پوره چمتوالً لري دي، او همدارن چمتودفاع په لره کې 

لس قطع کړي چې وغواړي د مصر امنٌت او استقرار لمنځه ٌوسً، نو 
 تارٌخ ددی ګواه دی. پاتی شوی چې دا پوځ په  تارٌخ کې د ملت سپر او

 
 .ومولها ولٌها أنت زكاها، من خٌر أنت وزكها تقواها، نفوسنا آت اللهم
 


