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روژه د نیکیو نږدی والې او د هللا تعالی له لوري د رحمتونو میاشت ده
ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره دی چً د ټولو مخلوقاتو
ْس ْال ِبر أَنْ ُت َولُّوا وُ جُو َه ُك ْم ِق َب َل
پالونکی دی هغه پخپل کتاب کې فرماٌلً{ :لٌَ َ
ب
اّلل َو ْال ٌَ ْو ِم ْاْلخ ِِر َو ْال َم َال ِب َك ِة َو ْال ِك َتا ِ
ْال َم ْش ِر ِق َو ْال َم ْغ ِر ِ
ب َولَكِن ْال ِبر َمنْ آ َم َن ِب ِ
ٌل
ٌِّن َوآ َتى ْال َما َل َعلَى ُح ِّب ِه َذ ِوي ْالقُرْ َبى َو ْال ٌَ َتا َمى َو ْال َم َساك َ
َوالن ِبٌ َ
ٌِن َواب َْن الس ِب ِ
ون ِب َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا
ٌِن َوفًِ الرِّ َقا ِ
ب َوأَ َقا َم الص َال َة َوآ َتى الز َكا َة َو ْالمُوفُ َ
َوالسا ِبل َ
ْ
ْ
ُ
صدَ قُوا
ٌِن َ
ِك الذ َ
س أولَب َ
ٌن فًِ ْال َبأ َسا ِء َوالضرا ِء َوح َ
َعا َه ُدوا َوالص ِاب ِر َ
ٌِن ْال َبأ ِ
ون} ژباړه «:نېكً ٌوازي دا نه ده چً تاسً (د لمانځه په
ِك ُه ُم ْالمُتقُ َ
َوأُولَب َ
وخت کً) خپل مخونه ختٌځ لوري ته واړوئٌ ،ا لوېدٌځ لوري ته؛ بلكً
نېكً دا ده چً انسان پر هللا ،د قٌامت پر ورځ ،پر پرښتو ،د هللا پر نازل
کړاى شوي كتابونو او د هغه پر پېغمبرانو د زړه له كومً اٌمان راوړي.
او د هللا په مٌنه کښً خپل ګران مالونه په خپلو خپلوانوٌ ،تٌمانو،
مسكٌنانو ،مسافرو ،دروېزګرو او د مرٌانو په ازادۍ مصرف کړي ،لمونځ
قابم کړي ،زكات ورکړي .او نېكان هغه كسان دي چً كله وعده وکړي
تر سره ٌې کړي او د تنګسې او غمونو په وخت کښً او د حق او د باطل
په جګړه کښً صبر وکړي ،همدا رښتٌنً او همدا پرهېزګار خلك دي»،
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 ،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:
ٌقٌنا د روژي مبارکه مٌاشت د عبادتونو رحمتونو او د فرمانبردارۍ
مٌاشت ده ،دا د روژي د شپً لمونځونو نږدی والې مٌنً محبت همکارٌو
نٌکٌو او پرهٌزګارۍ مٌاشت ده ،پدې کې د مسلمان لپاره په صبر حساب

کتاب او د هللا تعالی له لورې د څارنې آزمٌښت دی ،روژه دار لوږه تنده
تٌروې د نفسې خواهشاتو مخنٌوی په سختٌو باندي صبر کوې ،همدارنګه
په بٌالبٌلو عبادتونو باندې هللا تعالی ته ځان نږدی کوې لکه د قرآن کرٌم
لوستل د هللا تعالی ذکر د شپی لمونځونه خٌراتونه د خلکو ترمنځ سوله او
د هر هغه ښٌګڼې لپاره هڅه کول چې د هٌوادونو او خلکو په هې کې ګټه
وې ،او دا هغه احسان دی چې بنده پرې د هللا تعالی رحمت را جذبوې لکه
چې هللا تعالی فرماًٌ« :إِن َرحْ َم َ
ٌِن» ژباړه «:په
ت ِ
هللا َق ِرٌب م َِن ْالمُحْ سِ ن َ
ٌقٌنً توګه د هللا رحمت نېكانو ته نژدې دى ،».او نبې کرٌم صلی هللا علٌه
وسلم فرماًٌ« :په رٌښتٌنً سره خٌره او ښٌګنه ګنجٌنی دي ،او دا ګنجٌنً
کلً ګانً لري ،نو خوښی د هغه چا پر حال وي چې هللا تعالی هغه د خٌر
کلً او د شر قلف ګرځولً ،او هالکت دی وي په هغه بنده باندي چې هللا
تعالی هغه د شر کلً او د خٌر قلف ګرځولً دي».
د روژې مبارکه مٌاشت د خٌر ښٌګڼې او نٌکو کارونو کې د سٌالۍ لپاره
ډګر دی چې بنده ګان پکې هللا تعالی ته د نږدی والې لپاره په نٌکو عملونو
باندې سٌالې کوې ،په روژه کې به د نبې کرٌم صلی هللا علٌه وسلم همدا
حال وو ،د ابن عباس رضً هللا عنهما څخه رواٌت دی چې فرماًٌ:
رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم په خلکو کې ترټولو ډٌر سخً وو ،او
زٌات سخاوت به ًٌ د روژي په مبارکه مٌاشت کې چې کله به ًٌ د
جبرٌٌل علٌه السالم سره لٌدلو سرته رسولو ،او د روژي مبارکً مٌاشت
په هره شپه کې به ًٌ ورسره لٌدل او د هغه څخه ًٌ قران زده کولو ،نو
رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم په خٌر کې تر سخت باد نه هم سخً وو.
نو د روژي مبارکه مٌاشت ٌو پراخه وخت د ښٌګڼو کولو لپاره دی ،په
خاص ډول سره خواړه ورکول فقٌران او مسکٌنانو ته چې دا کار ددي
مبارکً مٌاشتې د نښو او د دٌن د ځانګړتٌاو څخه دی ،عبدهللا بن سالم
رضً هللا عنه فرماًٌ :کله چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم مدٌنې
منوري ته راغً نو د هغه نه خلک ډٌر په چټکً سره وتختٌدل او زه هم

د دغه خلکو د جملً څخه وم ،نو کله مو چې د نبً کرٌم صلی هللا علٌه
وسلم څٌره ولٌده پوه شوم چې دا د درواغجنو څٌره نده ،نو د هغه خبرو ته
مً غوږ کٌښود نو ًٌ وفرماٌل :اي خلکو! بی سرپرستو ته خواړه
ورکړۍ او پخپل منځو کې سالم ورکول خپور کړئ ،او صله رحمً
وکړئ ،او د شپی په هغه وخت کې لمونځ اداء کړئ چې ټول خلک وٌده
ًٌ ،نو پدغه کارونو سره په سالمتٌا جنت ته ورداخل شا ،د نبً کرٌم
صلی هللا علٌه وسلم دا خبري څلورو خصلتونو ته شاملٌږی ،چې دری
خصلته ٌی د خلکو ترمنځ اړٌکو پوری تړاو لري ،او هغه عبارت دي له:
خواړه ورکول ،د سالم خپراوی ،او صله رحمً لرل دي ،او څلورم ډول
ددی خصلتونو څخه د هللا او د بنده ترمنځ اړٌکً پوري تړاو لري چې
هغه د شپً لخوا لمونځ اداء کول پداسً حال کې چې ټول خلک وٌده ٌی،
ٌو سړي د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم څخه پوښتنه وکړه :کوم اسالم
غوره دی؟ وی فرماٌل :اړمندو خلکو ته خواړه ورکول ،او د سالم
خپرواي هر هغه چاته چې هغه پٌژنو ٌا نه پٌژنو.
انسان باٌد هٌڅ ٌو نٌک کار کم او کوچنی ونه ګنً ،ځکه چې هغه نه
پوهٌږي چې هللا تعالی کوم کار خوښوي ،پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم
فرماًٌ :هٌڅ ٌو نٌک کار تاسو کم مه شمٌرئ هغه که ٌو چاته د پړي
ورکول ًٌ ،او ٌا هغه که چاته د خپل لوښً نه ٌو څوک چې اوبه غواړي
اوبه ورکول ًٌ ،او ٌا دا چې ٌو ضرر رسونکی شً د الری څخه لري
کول وي ،او ٌا دا چې د خپل مسلمان ورور سره په خالص تندي لٌدل وي
او هغه ته سالم ورکړي ،او ٌا دا چې ٌو غمجن شخص سره د ځمکً په
سر په مهربانً رفتار وکړي ،او ٌا دا چې ٌو شخص تاته کنځل وکړي او
ستا عٌب برمال کړي او هغه څه چً په تا کې دي په هغه پوه وي ،او ته
هم د هغه په عٌب پوهٌږي خو ته هغه ته کنځل ونکړي نو تاته اجر
درکول کٌږي او هغه ته ګناه لٌکل کٌږی ،په بل ځاي کې فرماًٌ« :په هر
مسلمان صدقه ده»ٌ ،و چا ووٌل :که ٌو څوک صدقه ورکولو ته شً

ونلري نو څه وکړي؟ وی فرماٌل :پخپل الس دی کار وکړي او د هغه نه
خپله ګټه پورته کړي او صدقه ورکړی ،ووٌل شو :او که کار ونشً کړی
بٌا څه وکړي؟ وفرماٌل :اړمند سره دی مرسته وکړی ،ووٌل :او که داسً
ًٌ ونکړ؟ وفرماٌل :نورو ته د ښه کار او عدالت امر وکړی ،ووٌل :که
داسی ونکړی شً؟ وفرماٌل :هغوي د بدو او شر کارونو څخه منع کړي،
دا ددی لپاره صدقه ده.
مونږ پردي ټٌنګار کوو چې ښٌګڼه کول ٌو جامع اسم دی چې ټولو خو
خصلتونو او ټول هغه ښه فعلونو ته شاملٌږي چې د هللا تعالی د رضاٌت
او د خلکو د ګټً سبب ګرځً ،او دا ټول په نٌکو اخالقو کې راجمع
کٌږي ،نو د همدی ځاٌه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي :ښٌګڼه
او نٌکً د نٌکو اخالقو په معنا دی ،همداسی په وعدي وفا کول او د نورو
په برتري او ښه کارونو اعتراف کول د هغه نٌکو اخالقو له جملً څخه
دي چې ٌواځً ښه انسانان هغه لرې ٌو شاعر واًٌ:
وفا کول ٌو سخی انسان ته فرض دی* ځکه چې بخٌل انسان وعده خالفه
دی.
ته ګوري چې سخی انسان هر چا سره په رفتار کې انصاف خپله کسب
ګرځوي.
اما بخٌل انسان ګوري چې هٌڅکله انصاف خپل کسب نه ګرځوي.
او بل شاعر واًٌ:
په رٌښتٌنً سره کله چې سخً انسانان ٌو مقام ته ورسٌدل او مال ًٌ
السته راوړ.
د هغه کسانو ٌادونه کوي چې هغوي ًٌ د غرٌبی په وخت کې پٌژندل.
د نٌکۍ کولو د لوٌو شکلونو څخه د خلکو ترمنځ د صله رحمۍ پٌدا کول
او د خپلو خپلوانو ګاونډٌانو ،او د ټولو خلکو ترمنځ د اړٌکو رامنځته کول
دي ،او دغه موضوع د مٌنه محبت الفت او مهربانً او د خو اړٌکو د

رامنځته کولو د ټولو خلکو ترمنځ او د مهربانی د ارزښتونو د خپراوي ٌو
لوي سبب دی ،نو د روژي مبارکه مٌاشت هٌڅ د بخٌالنو او د بخل مجال
ندی ،که چٌرته د روژي مبارکه مٌاشت د اړٌکو مٌاشت وي نو ددغو
اړٌکو په سر کې دوه امره موجود ديٌ :و صله رحمً ده ،او نبً کرٌم
صلی هللا علٌه وسلم د هغه مقام او مرتبه په قدسً حدٌث کې چې د هللا
تعالی نه رواٌت دي بٌان کړی«:زه هللا ٌم ،زه رحمان ٌم ،صله رحمً مً
پٌدا کړی او د خپل د نومونو څخه مً هغه ته غوره کړی ،نو کله چې ٌو
څوک هغه سره وصل شً نو زه د هغه سره وصل کٌږم ،او څوک چې
هغه پری کړي نو زه د هغه نه خپله اړٌکه پری کوم» ،بٌا نبً کرٌم صلی
هللا علٌه وسلم وفرماٌل :که چٌرته غوښتل مو نو د هللا تعالی دغه وٌنا
ض َو ُت َق ِّطعُوا أَرْ َحا َم ُك ْم *
ولولً «:ف َه ْل َع َس ٌْ ُت ْم إِنْ َت َول ٌْ ُت ْم أَنْ ُت ْفسِ ُدوا فًِ ْاْلَرْ ِ
آن أَ ْم
ُون ْالقُرْ َ
ار ُه ْم * أَ َف َال ٌَ َتدَبر َ
ص َ
صم ُه ْم َوأَعْ َمى أَ ْب َ
ٌِن لَ َع َن ُه ُم هللا ُ َفأ َ َ
ك الذ َ
أُولَ ِب َ
َعلَى قُلُوب أَ ْق َفال ُ َها» ژباړه «:اوس اٌا ستاسً څخه (اې منافقانو) له دې
پرته نور څه هٌله کېدای شً چً كه قدرت په الس درشً ٌا (د اطاعت
څخه) په شا واوړئ ،نو په ځمکه کښً به فساد برپا کړئ او پخپلو منځو
کښً به خپلولۍ (او ٌو د بل سرونه) غوڅ کړئ؟* دوى همغه خلك دي
چً هللا ورباندي لعنت وکړ او (كاڼه ،ړانده) ٌې کړلٌ *.ا دوى پر قُرآن
غور ندى کړیٌ ،ا که پر زړونو باندي ٌې قلفونه وهل شوٌدي؟» ،نبً
کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌی :په هره دوشنبه او پنجشبه کې د انسانانو
عمل هللا تعالی ته وړاندي کٌږي ،نو پدغه دوو ورځو کې چې هر بنده هللا
تعالی ته شرٌک رانه وړ هللا هغه ته بخښنه کوي ،مګر هغه شخص ته
بښنه نکوي چې د هغه او د ورور ترمنځ ًٌ دښمنً وي ،نو وٌل کٌږي:
دا دواړه پرٌږده چې سوله وکړی.
او نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم صله رحمً د اٌمان د ستنو څخه ٌوه
ستنه ګرځولی ده ،د عمرو بن عبسه څخه رواٌت دی چې واًٌ :د بعثت
په لومړنٌو ورځو کې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ته ورغلم او و مً

وٌل :ته څوک ًٌ؟ وی فرماٌل «:زه د هللا رسول ٌم ،ومی وٌل :د خداي
رسول څوک وي؟ وی فرماٌل :د هللا لخوا را لٌږل شوی ،ومی وٌل :اٌا ته
هللا تعالی رالٌږلی ًٌ؟ وی فرماٌل :هو ومی وٌل :په څه څٌز ًٌ ته را
لٌږلً ًٌ؟ وی فرماٌل :پدی چې ٌواځً د هللا تعالی عبادت وشً او هغه
سره څوک شرٌک پٌدا نکړي ،او بوتان له منځه ٌوړل شً ،او صله
رحمی رامنځته شً» ،نو صله رحمً ًٌ د اٌمان د نښو څخه ګرځولً
لکه چې فرماًٌ«:څوک چې په هللا تعالی او د قٌامت په ورځً اٌمان لري
نو باٌد صله رحمً ولري» ،او پدی امر هللا تعالً پدغه مبارک اٌت کې
ب
تاکٌد کړی دی چې فرماًٌَ «:وأ ُ ْولُو ْا اْلَرْ َح ِام َبعْ ُ
ض ُه ْم أَ ْولَى ِب َبعْ ض فًِ ِك َتا ِ
هللا» ژباړه «:خو د هللا په كتاب کښً خپلوان (د مٌراث د وړلو د نظره)
ِ
ٌو د بل زٌات حقدار دي».
بل اړخ هم د خو اړٌکو لرل دي ،د اړٌکً لرل د هر هغه چا سره چې
زمونږ شاوخوا اوسٌږي ،په هغه ډول سره چې د هٌچا سره باٌد صله
رحمً پری نه شً ،ځکه چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌی«:ښه
کار ندی چې ٌو مسلمان ورور د بل مسلمان ورورنه تر دری ورځو ډٌر
مرور شً ،نو کله چې ٌو بل ته مخامخ کٌږي ٌو د بل نه مخ اړوي ،او د
هغوي نه غوره هغه دی چې مخکې سالم وکړي» ،دا پدی معنا نده چې
ٌواځً هغه په الری وګوري او هغه ته سالم وکړي ،بلکً په هغه بشپړه
معنا سره چې د سالم کلمه هغه ته شاملٌږی د هغه په ډول رفتار وکړی،
ځکه چې سالم کول باٌد واقعً سالم ووسً ،نه ٌواځً شکلً چې ٌواځً
په ژبً سالم وکړي او پداسی حال چې په زړه کې د هغه نه کرکه لري،
بلکً سالم باٌد د هغه د زړه نه د نفس سره د ملګري ،کورنً ،ګاوندي،
هر انسان ،حٌوان ،جمادات او بالخره دټول وجود سره وي ،ځکه چې هللا
ٌِن آ َم ُنوا ْاد ُخلُوا فًِ الس ِّْلم َكافة َو َال َتت ِبعُوا ُخ ُ
ت
ط َوا ِ
تعالی فرماًٌٌَ «:ا أَ ٌُّ َها الذ َ
ِ
ان إِن ُه لَ ُك ْم َع ُدو م ُِبٌن»ژباړه «:اې مؤمنانو! تاسً په هر اړخٌز ډول
الش ٌْ َط ِ

په اسالم کښً ننوځا او د شٌطان پٌروي مه كوئ ،چً هغه ستاسً
ښكاره دښمن دى».
اقول قولی هذا و استغفرهللا لی ولکم
*********
ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره دی چً د ټولو مخلوقاتو
پالونکی دی ،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 ،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:
د هللا تعالی د حکمتونو څخه دا دی چې د روژې مبارکې مٌاشتً آخرنۍ
لس ورځې او شپً ًٌ د نٌکانو لپاره د خٌر او ښٌګڼً د زٌادت لپاره
ګرځولً ،او کوتاه کوونکی هغه څه درک کړې چې ورڅخه تٌر شوي
دي ،دا الهً مهربانٌو او د رب له لورې د عطاٌاو څخه ډکې ورځې دې
چې هللا جل جالله د خپلو بنده ګانو لپاره د نٌکٌو ډکې ورځې ګرځولً دي،
ن و هر مسلمان باٌد هڅه وکړې ترڅو د هللا تعالی د رحمتونو څخه برخمن
شې ،لکه چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌٌ :قٌنا هللا جل جالله د
کال په ځانګړو ورځو کې خپلً مهربانً او رحمتونه په تاسو باندی
نازلوي نو تاسو کوښښ وکړئ چې دغه رحمت او مهربانً السته راوړئ
ځکه چې که چٌرته په تاسو کې کوم ٌو دغه مهربانً او رحمت السته
راوړي نو هغه هٌڅکله هم نه بدبخته کٌږي ،همدي لپاره نبې کرٌم صلی
هللا علٌه وسلم د روژې په آخرو لسوشپو او ورځو کې زٌات عبادت او
طاعت کولو او د هللا تعالی لورې ته ًٌ رجوع کوله.

د هغو چارو څخه چې مونږ ته الزمه ده د روژې په آخرنۍ لسو شپو او
ورځو کې سرته ورسوو د شپً لخوا عبادت دی ترڅو د پٌغمبر صلی هللا
علٌه وسلم په نقش قدم باندې والړ شو نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم پدغو
لسو شپو او ورځو کې د نور وخت په پرتله ډٌره هڅه او عبادت کولو،
حضرت عابشً رضی هللا عنها وٌلی :پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم په
آخرنۍ لسو شپو او ورځو کې به د خپلو مٌرمنو څخه جال کٌدلو او زٌات
عبادت به ًٌ کولو ،په بل رواٌت کې راغلً پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم د
روژي په آخرنۍ لسو شپو او ورځو کې تر بل هر وخت عبادت زٌات
کولو.
هللا تعالی د روژي آخرنۍ لسو شپو ته ٌوه بله ځانګړتٌا ورکړې ده او ٌوه
داسې شپه ًٌ بکً ګرځولً ده چې غوره او بهتره ده چې دا د قدر شپه ده
او دا د محمد صلی هللا علٌه وسلم امت ته د درناوي لپاره هللا تعالی
ګرځولً ده ،د مجاهد رضی هللا عنه څخه رواٌت دی ٌو ورځ نبً کرٌم
صلی هللا علٌه وسلم د بنً اسرابٌلو د ٌو شخص ٌادونه وکړه چې د هللا
تعالی په الره کې ًٌ زر مٌاشتې د جهاد لپاره وسله وګرځوله دی واٌې
مسلمانانو تعجب وکړلو نو بٌا ًٌ ووٌل چې هللا تعالی دغه آٌاتونه نازل
ك َما لَ ٌْلَ ُة ْال َق ْد ِر * لَ ٌْلَ ُة
کړل چې فرماًٌ{ :إِنا أَ ْن َز ْل َناهُ فًِ لَ ٌْلَ ِة ْال َق ْد ِر * َو َما أَ ْد َرا َ
ْال َق ْد ِر َخٌْر مِّنْ أَ ْلفِ َشهْر * َت َنز ُل ال َمالَ ِب َك ُة َوالرُّ و ُح فٌِ َها ِبإِ ْذ ِن َرب ِِّه ْم مِنْ ُك ِّل
ًِ َحتى َم ْطلَ ِع ال َفجْ ِر} ژباړه« :موږ دا (قُرآن) د قدر په شپه
أَمْر * َسالَم ه َ
نازل کړٌدی ،او ته څه پوهېږې چً د قدر شپه څه ده؟ د قدر شپه له زرو
مٌاشتو څخه ډېره غوره ده؛ پرښتې او روح (جبربٌل ع) په هغې کښً د
خپل رب په اجازه هر حُكم اخلً راكوزٌږي ،هغه شپه له سره تر پاٌه ،تر
سهار ختلو پوري سالمتٌا ده» ،نو په اخالص سره پدغه شپه کې عبادت
کول د هللا تعالی په الره کې د زرو مٌاشتو د جهاد څخه غوره دی.
نبې کرٌم صلی هللا علٌه وسلم خبر ورکړی چې پدغه شپه کې عبادت کول
د ګناهونو د بخښنې المل کٌږې ،پدې هکله نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم

فرماًٌ :څوک چې د قدر په شپه په بشپړ اٌمان او ٌقٌن سره عبادت وکړې
د هغه مخکٌنً ګناهونه به بخل کٌږې ،نو همدې لپاره مسلمان باندې
الزمه ده چې ددغه لوًٌ شپې څخه ګټه پورته کړې ترڅو هللا تعالی ته
ځان نږدی کړې او بخښنه ورته وشې ،پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم مونږ
هڅولې ٌو ترڅو د قدر شپه په آخرو لسو تاقو شپو کې ولټوو ځکه چې
پدغه شپه کې الهې کرم او عطا بً شمٌره وې لکه چې نبې کرٌم صلی هللا
علٌه وسلم فرماًٌ :د قدر شپه په آخرو لسو تاقو شپو کې ولټوئ.
پدغو ورځو کې د مهمو نٌکو کارونو څخه د سرساًٌ وٌستل دې چې د
روژه دار لپاره پاکې د بً وزلو او مسکٌنانو لپاره خواړه ،د ابن عباس
رضی هللا عنه څخه رواٌت دی واًٌ پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم سرساٌه
د لهو او لعب جګړي څخه د روژه دار د پاکۍ او د بً وزلو او مسکٌنانو
د غذا لپاره فرض کړی دی څوک چې دا د اختر لمانځه څخه مخکې ادا
کړې قبول شوی صدقه ګرځې او څوک چې د اختر لمانځه څخه وروسته
ادا کړې د صدقو د جملً څخه ګرځې.
پدغو شپو او ورځو کې د نٌکو کارونو څخه بل هم زٌات دعا کول دې،
که څه هم د روژي په مبارکه مٌاشت کې دعا قبلٌږې خو په آخرو لسو
شپو او ورځو کې زٌات قبلٌږې ،د حضرت عابشه رضی هللا عنها څخه
رواٌت دی واٌی ما ووٌل ای د هللا رسوله! ستاسو په آند که چٌرته وګورم
چې د قدر شپه مً ولٌدله نو څه وواٌم وی فرماٌل :دغه دعا وواٌه :ای هللا
ته بخښونکی او کرٌم ذات ًٌ او بخښنه خوښوي ما ته بخښنه وکړه.
مونږ ټول باٌد هڅه وکړو ترڅو ددغو مبارکو ورځو شپو څخه ګټه پورته
کړو او د قدر په مبارکه شپه کې ذکر دعا د قرآن تالوت او هر هغه کار
ترسره کړو چې هللا تعالی ته پرې نږدی کٌږو ترڅو د هللا تعالی د
رحمتونو څخه محروم نشو ځکه چې پدغه مبارکه شپه کې محرومٌت
حقٌقً محرومٌت ګڼل کٌږې لکه چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم
فرماٌی :د هللا تعالی لپاره پدي کې ٌوه شپه ده چې د زرو مٌاشتو څخه

غوره ده څوک چې ددې ښٌګڼې څخه محروم شې په حقٌقت کې هغه
محروم کړای شوی دی.
ای خداٌه ته بخښونکی ذات ًٌ او بخښنه خوښوې نو مونږ ته بخښنه
وکړې.

