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روژه د ایمان باور او د اتالنو د جوړوني میاشت ده
ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره دی چً د ټولو مخلوقاتو
پالونکی دی هغه پخپل کتاب کې فرماٌلً{ :مِن ْالم ُْؤ ِمنٌِن ِرجال صدقُوا ما
عاه ُدوا َ
هللا عل ٌْ ِه ف ِم ْنهُم مَن قضى نحْ ب ُه و ِم ْنهُم مَن ٌنتظِ ُر وما ب َدلُوا ت ْبد ً
ٌِال}
ژباړه «:له مؤمنانو څخه ځٌنً داسً شخصٌتونه شته چً له هللا سره ٌې
کړې ژمنه رښتٌا کړې ده :له هغو څخه چا خپل نذر پوره کړ او څوك د
وخت راتلو ته انتظار باسً .هفوی پخپله کړنالره کښً هٌڅ تبدٌلً را نه
وستله» ،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:
په هللا تعالی باندي اٌمان او باور لرل په بنده باندي د هللا جل جالله د
نمتونو څخه ٌو لوی نعمت دی ،پدي هکله هللا تعالی فرماًٌ« :ولكِنَ َ
هللا
وب ُك ْم وكرَ ه إِل ٌْ ُك ُم ْال ُك ْفر و ْالفُسُوق و ْالعِصْ ٌان
اْلٌمان وز ٌَن ُه فًِ قُل ُ ِ
حبَب إِل ٌْ ُك ُم ْ ِ
هللا ونِعْ م ًة و َ
هللاُ علٌِم حكٌِم» ژباړه« :خو
أُولئِك ُه ُم الرَ اشِ ُدون * فضْ ًال مِن َ ِ
هللا تاسً ته د اٌمان مٌنه درکړه او هغه ٌې ستاسً لپاره په زړه پوري
وګرځاوه ،او له كفر ،فسق او نافرمانۍ څخه ٌې تاسً كركجن کړئ ،پر
حق ثابت كسان همدغه دي ،همدغسً خلك د هللا په فضل احسان سره پر
سمه الره دي او هللا د علم او حكمت خاوند دى» بی له شکه د روژي
مبارکه مٌاشت د حقٌقً اٌمان مٌاشت ده همدي لپاره په قرآن کرٌم کې د
روژې په هکله د آٌاتونو پٌل د اٌمان په صفت باندي شوی لکه چې هللا
تعالی فرمآًٌٌٰ « :أٌُّها الَذٌِن ءام ُنوا ُكتِب عل ٌْ ُك ُم الصٌِّا ُم كما ُكتِب على الَذٌِن
مِن ق ْبلِ ُك ْم لعلَ ُك ْم ت َتقُون» ژباړه« :اې مؤمنانو! 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».
حقٌقی اٌمان دا دی چې ته باٌد د هر هغه څه تصدٌق وکړې چې د هللا
تعالی له لوري راغلً او د هغې سره سم عمل وکړې ،د جبرائٌل علٌه
السالم په مشهور حدٌث کې د اٌمان حقٌقت بٌان شوی دی چې مومن
مسلمان باٌد پخپل زړه کې ځای پر ځای کړې کله چې ًٌ د نبً کرٌم
صلی هللا علٌه وسلم څخه د اٌمان په هکله پوښتنه وکړه نو نبً کرٌم صلی
هللا علٌه وسلم وفرماٌل :اٌمان دا دی چې په هللا جل جالله د هغه په مالئکو
کتابونو رسوالنو او د قٌامت په ورځ باندي اٌمان او باور ولري او
همدارنګه پدي باور ولري چې اندازه د خٌر او شر د هللا په الس کې دی،
اٌمان ٌواځې کلمه نده چې په ژبه ووٌل شً بلکه اٌمان ددي ترڅنګ باٌد
په زړه کې هم ځای پٌدا کړې او هغه په عمل کې ثابت کړې ،پدي هکله
هللا تعالی فرماًٌ« :إِ َنما ْالم ُْؤ ِم ُنون الَذٌِن إِذا ُذكِر َ
ت قُلُو ُب ُه ْم وإِذا ُتلٌِ ْ
هللا ُ و ِجل ْ
ت
علٌ ِْه ْم آٌا ُت ُه زاد ْت ُه ْم إٌِما ًنا وعلى رب ِِّه ْم ٌتو َكلُون *الَذٌِن ٌُقٌِمُون الصَالة و ِممَا
رز ْقنا ُه ْم ٌُ ْن ِفقُون * أُولئِك ُه ُم ْالم ُْؤ ِم ُنون ح ًقّا» ژباړه« :رښتٌنً مؤمنان هغه
دي چً زړونه ٌې د هللا د ٌاد په اورېدلو لړزٌږي .او كله چً د هغو په
وړاندي د هللا اٌتونه لوستل کٌږي ،نو د هغو اٌمان زٌاتٌږي او هغوى پر
خپل رب اعتماد لري ،هغه كسان چً لمونځ قائموي او څه چً مو هغو ته
ورکړي دي ،له هغو څخه ٌې(زموږ په الر کښً) لګوي ،همداسً خلك
حقٌقً مؤمنان دي» ،همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ:
بشپړ مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د هغه د ژبً او الس څخه په
امان کې وي او بشپړ مومن هغه دی چې د نورو مومنانو مالونه او ځانونه
د هغه څخه په امن کې وې.
هغه څوک چې پخپلو اخالقو او کړنو سره د هللا جل جالله د امر او نهې
څخه انحراف وکړې نو هغه د اٌمان د الرې څخه بً الري کٌږي پدي
هکله نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ :کله چې ٌو زنا کار زنا کوې

نو هغه مومن ندی او څوک چې شراب څکً د شراب څکلو په وخت کې
هغه مومن ندی او څوک چې غال کوي د غال کولو په وخت کې هغه
مومن ندی.
نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم څرګنده کړي ده هغه څوک بشپړ مومن ندی
چې خپل ګاونډي ته زٌان رسوي ،او څوک چې په خٌټه موړ وي او
ګاونډي ًٌ وګی وي او حال دا چې د هغه په حال خبر وي ،ځکه چې
اٌمان سره عمل الزمً دی نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ :قسم په
خدای چې مومن ندی قسم په خدای چې مومن ندی قسم په خدای چې
مومن ندی ورته ووٌل شول ای د هللا رسوله هغه څوک دی وي فرماٌل:
هغه چې خپل ګاونډي د هغه د زٌان څخه په امن کې نه وې همدارنګه نبً
کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً :هغه چا په ما باندي اٌمان ندی راوړی
چې پخپله په خٌټه موړ وي او د هغه ګاونډي وګی وي او حال دا چې هغه
ًٌ په حال پوه وی.
نو واقعً اٌمان هغه دی چې خاوند ًٌ د نورو په حقونو باندي تٌری
ونکړي او د اٌمان د خاوند زړه د کٌنً حسد ځان ځانۍ چل فرٌب خٌانت
او فساد څخه پاک وي ،د اٌمان خاوند اخالق جوړوي او د اٌمان اغٌزی
ًٌ د هغه په سلوک کړه وړه او په ژوند او جهان کې د هغه حرکت سم
وي او د ټولو خلکو سره د هغه چلند جوړٌږي ،هغه په انسانانو حٌواناتو
جماداتو باندي رحم کوي ترڅو د هللا تعالی رضا الس ته راوړي هللا تعالی
فرماًٌ « :وٌ ُْط ِعمُون َ
الطعام على ُح ِّب ِه مِسْ كٌِ ًنا وٌتٌِمًا وأسِ ٌرً ا * إِ َنما ُن ْط ِع ُم ُك ْم
هللا ال ُن ِرٌ ُد ِم ْن ُك ْم جزا ًء وال ُ
ش ُكورً ا» ژباړه « :او د هللا په مٌنه کښً
لِوجْ ِه َ ِ
مسكٌنٌ ،تٌم او بندي ته خواړه وركوي( ،او هغو ته واًٌ چً) موږ تاسً
ته ٌوازي د هللا په خاطر خواړه دركوو .موږ ستاسً څخه نه څه بدله
غواړو ،نه مننه».
اٌمان داسً ٌو بوټی دی چې اصل ًٌ ثابت او فرعه ًٌ په اسمان کې ده
کله چې اصل ًٌ پٌاوړی شً نو رٌښً ًٌ هم ثابتٌږي ،او واقعً روژه

هم د اٌمان څخه سرچٌنه آخلً په نفس کې آرامً او اطمنان خپروي
پداسً ډول چې هللا تعالی د انسان څارنه کوي نو حقٌقً روژه دار درواغ
نه واًٌ ځکه چې روژه او درواغ نه سره جمع کٌږي روژه د هللا جل
جالله له لوري د څارنً په لوړه درجه کې راځً چې دښکاره څخه
مخکې په پټه کې دا ترسره کٌږي ځکه دا د بنده او د هغه د رب ترمنځ
راز دی او درواغ بٌا د منافقت د لوٌو نښو څخه شمٌرل کٌږي چً ددي په
سر کې راځً او د روژي د واقعٌت سره په ټکر کې دی نو د همدي لپاره
دا دواړه هٌڅکله هم نه جمع کٌږي ٌا به روژه وي او ٌا به درواغ همدي
لپاره نبی کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ :څوک چې درواغو وٌنا او
کار پرٌنږدي نو هللا تعالی خو دٌته اړتٌا نلري چې خوراک او څښاک
ورته پرٌښودل شً او کله چې د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم حخه
وپوښتل شول آٌا مومن ډارن وي؟ وي فرماٌل هو بٌا ورته ووٌل شول آٌا
مومن بخٌل کٌدالی شً؟ وي فرماٌل هو بٌا ورته ووٌل شول آٌا مومن
درواغجن کٌدالی شً؟ وي فرماٌل :نه.
په هللا تعالی باندي اٌمان لرل ٌو بٌل خوند لري چې د رضا د خاوندانو او
مومنانو څخه پرته بل څوک د هغً احساس نشً کوالی لکه چې نبً
کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ :د اٌمان خوند هغه چا څکلی چې هللا
تعالی ًٌ خپل رب اسالم ًٌ خپل دٌن او محمد صلی هللا علٌه وسلم ًٌ
خپل رسول منلی دی همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ:
دری شٌان او کارونه چې په چا کې پٌدا شې په هغه کې د اٌمان خوند او
ښائست رامنځته کٌږي لومړۍ دا چې هللا او د هغه رسول ورته تر هرڅه
ډٌر ګران وي او د ٌو چا سره د هللا تعالی د رضا پخاطر مٌنه کوي او بل
دا چې کفر ته ګرځٌدل دا سً بد ګڼً لکه ٌو څوک چې په اور کې
واچوي.
اٌمان او نٌک اخالق ٌو د بل سره تړلً دي نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم
فرماًٌ :بشپړ اٌمان د هغه چا په برخه کٌږي چې نٌک اخالق ولري او

خلک په څو ډوله دي دوی هغه خلک دي چې نورو سره مٌنه کوېاو نور
خلک لدوی سره مٌنه لري او څوک چې نه د بل چا سره مٌنه لري او نه
لده سره څوک مٌنه لري نو په هغه کً خٌر نشته ،نو اٌمان او عبادت دوه
رڼاګانً دې او څوک چې د اٌمان او د عبادت خوند وګوري هغه بٌا له
نورو سره زغم آسانً او خه چال چلند کوي د خدای په مخلوق باندي کبر
نکوي او بدو ته په بدو ځواب نه ورکوي بلکه همٌشه بخښنه کوي نو د
همدي لپاره نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ :که په تاسو ک چا
روژه نٌولً وي نو بً ګټً خبري دي نه کوي او نه دي له چا سره جګړه
کوي که ٌو څوک هغه ته کنځل وکړي او ٌا ورسره الس واچوي نو ورته
دي وواٌه چې زه روژه دار ٌم.
او عاقل شخص باٌد پدي ځان پوه کړې چې ٌواځې په عبادت نشً کوالی
جنت ته داخل شې بلکه د عبادت ترڅنګ نٌک اخالق زغم او د خلکو
سره نٌک او خه چلند هم باٌد ولري ترڅو وکوالی شً جنت ته داخل شً
پدي هکله نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ :له تاسو څخه مخکً د ٌو
شخص سره حساب کتاب کٌدلو خو هغه هٌڅ ښٌګڼً نه وي کړې خو ٌو
کار پکې وو چې د خلکو سره به ٌوځای وو او پٌسه دار هم وو او خپلو
غالمانو ته ًٌ امر کړی وو چې د بې وزلو سره مرسته وکړي نو هللا
تعالی د هغه ګناهونه وبخښل.
مونږ ټٌنګارکوو چې واقعً اٌمان داسً ٌوه رڼا ده چې هللا تعالی د خپل
مومن بنده په زړه کې آچوې چې په پاٌله کې د هغه په زړه کې حکم او
باور ځای نٌسً او د هللا تعالی ده رڼا ګوري د انس بن مالک رضی هللا
عنه څخه رواٌت دی ٌو ورځ نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم بهر ووتلو د
انصارو له ٌو ځوان سره چې حارثه بن نعمان نومٌدو مخامخ شو ورته ًٌ
وفرماٌل :ای حارثه نن سهار دي څنګه پٌل کړ؟ هغه ووٌل سهار مً
داسً پٌل کړ چې واقعً مومن وم نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ورته
وفرماٌل :وګوره څه واًٌ ځکه هر حق حقٌقت لري نو ستا د اٌمان حقٌقت

څه دی؟ وي وٌل نفس مً له دنٌا جال کړ شپه مً ژوندۍ کړه او ورځ مً
ښکلی پٌل کړه ګوٌا چې زه د خپل پروردګار عرش ته ښکاره ګورم او
ګوٌا زه جنتٌان ګورم چې څنګه په جنت کې په خوښۍ سره ګرځې او د
دوزخ خاوندان ګورم چې څنګه ٌو له بل سره اخته دي نو نبً کرٌم صلی
هللا علٌه وسلم ورته وفرماٌل :څه چې دي لٌدلً په هغً پابند ووسه بنده
چې هللا تعالی د هغه زړه په رڼا او اٌمان باندي ښائسته کړی دی.
اٌمان بٌالبٌلً برخې او زٌات اړخونه لري هر مومن بنده باٌد د هغی په
پابندۍ کې کوښښ وکړې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ :اٌمان څو
اوٌا او ٌا هم څو شپٌته برخً لرې غوره پکې دا وٌنا ده چې ال اله اال هللا
او ادنا کار ًٌ دا دی چې د الرې څخه زٌان رسونکی شی لري کړې او
حٌا هم د اٌمان ٌوه برخه ده ،او د حسن بصري څخه ٌو سړي پوښتنه
وکړه چې آٌا ته مومن ًٌ؟ هغه ورته ووٌل اٌمان په دوه ډوله دی که ته له
ما څخه په هللا تعالی د هغه په مالئکو کتابونو رسوالنو جنت دوزخ د
مرګ څخه وروسته په ژوندي کٌدلو او حساب کتاب باندی اٌمان لرل
ٌادوي نو زه مومن ٌم او که ته له ما څخه د هللا تعالی ددغه وٌنا په هکله
پوښتنه کوي چې فرماًٌ« :إِ َنما ْالم ُْؤ ِم ُنون الَذٌِن إِذا ُذكِر َ
هللا ُ و ِجل ْ
ت قُلُو ُب ُه ْم
وإِذا ُتلٌِ ْ
ت علٌ ِْه ْم آٌا ُت ُه زاد ْت ُه ْم إٌِما ًنا وعلى رب ِِّه ْم ٌتو َكلُون *الَذٌِن ٌُقٌِمُون
الصَالة و ِممَا رز ْقنا ُه ْم ٌُ ْن ِفقُون * أُولئِك ُه ُم ْالم ُْؤ ِم ُنون ح ًقّا» ژباړه« :رښتٌنً
مؤمنان هغه دي چً زړونه ٌې د هللا د ٌاد په اورېدلو لړزٌږي .او كله چً
د هغو په وړاندي د هللا اٌتونه لوستل کٌږي ،نو د هغو اٌمان زٌاتٌږي او
هغوى پر خپل رب اعتماد لري ،هغه كسان چً لمونځ قائموي او څه چً
مو هغو ته ورکړي دي ،له هغو څخه ٌې(زموږ په الر کښً) لګوي،
همداسً خلك حقٌقً مؤمنان دي» ،نو زما دي په هللا تعالی قسم وي چې
زه نه پوهٌږم آٌا زه لدوی څخه ٌم او که نه.
رٌښتٌنی اٌمان اٌماندار ته د آرامۍ او د امن احساس ورکوي ،او ښه ژوند
د اٌمان پرته ناشونً دی هللا تعالی فرماًٌ « :منْ عمِل صالِحً ا مِنْ ذكر أ ْو

أ ُ ْنثى وهُو م ُْؤمِن فل ُنحْ ٌٌِ َن ُه حٌا ًة طٌِّب ًة» ژباړه « :هر څوك چً ښه عمل
وکړي كه هغه نارٌنه وي او كه ښځه ،په دې شرط چً مؤمن وي ،پر
هغه به موږ په ُدنٌا کښً سپېڅلى ژوند تېر کړو» ،په بل ځای کې
هللا ت ْطمئِنُّ ْالقُلُوبُ »
هللا أال ِب ِذ ْك ِر َ ِ
فرماًٌ « :الَذٌِن آم ُنوا وت ْطمئِنُّ قُلُو ُب ُه ْم ِب ِذ ْك ِر َ ِ
ژباړه « :همدغه (د هللا لوري ته ګرځېدونکً) خلك هغه كسان دي چً
(ددې پېغمبر بلنه ) ٌې منلې ده او د هغو زړونو ته د هللا په ٌاد سره
ډاډٌنه ور په برخه کېږئ .خبردار اوسئ! همدغه د هللا ٌاد هغه شى دى
چً زړونو ته ډاډٌنه ورپه برخه کوي»او شاعر واٌی:
*کله چې اٌمان نه وې نو آرامً نه وي*
*او څوک چې دٌن ژوندی نکړی دنٌا ورته نشته*
* او څوک چې په ژوند باندي د دٌن پرته راضی شی*
* نو زوال ًٌ خپل ځان ته پخپله نږدی کړی *
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:
دا چې روژه د اٌمان مٌاشت ده ترڅنګ ًٌ د اتالنو د زٌږونً او جوړونً
مٌاشت هم ده ،روژه هغه عملً مکتب دی چې واقعً قهرمانان را برڅٌره
کوې احمد شوقً واًٌ :روژه حرمان او شرعً پرهٌز ،ادب د لوګې سره
د هللا تعلی لپاره خشوع او خضوع کول د هر فض لپاره حکمت وې په

ښکاره دا ٌو ډول عذاب دی خو په باطن کې بٌا دا رحمت دی شفقت او
مهربانً رامنځته کوې په خٌرات او صدقً باندي هڅونه کوي تکبر او
غرور له منځه وړې او صبر ښاًٌ نٌک کارونه په الره آچوي څوک چې
په مړخ باندي عادت وې وګی شې او څوک چې په لذت او عٌش عشرت
باندې وې د هغې څخه محروم شې او ٌدي پوه شې چې محرومٌت څنګه
رامنځته کٌږې او پدي پوه شې کله چې محتاج شې څنګه د درد احساس
کوې.
څوک چې په قرآن کرٌم کې فکر وکړې نو وبه ګوري چې اتلولً او د
مٌړانې صفت هللا جل جالله هغه چاته ورکړی چې وړتٌا ًٌ ولرې چې
ددي وړتٌاوو څخه ٌو هم دا دی چې د هللا تعالی سره په عهد او وعده کې
رٌښتٌنی پاتً شې او په هٌڅ ډول بدلون او بً الرٌتوب ونکړې هللا تعالی
فرماًٌ{ :مِن ْالم ُْؤ ِمنٌِن ِرجال صدقُوا ما عاه ُدوا َ
هللا عل ٌْ ِه ف ِم ْنهُم مَن قضى
نحْ ب ُه و ِم ْنهُم مَن ٌنتظِ ُر وما ب َدلُوا ت ْبد ً
ٌِال} ژباړه «:له مؤمنانو څخه ځٌنً
داسً شخصٌتونه شته چً له هللا سره ٌې کړې ژمنه رښتٌا کړې ده :له
هغو څخه چا خپل نذر پوره کړ او څوك د وخت راتلو ته انتظار باسً.
هفوی پخپله کړنالره کښً هٌڅ تبدٌلً را نه وستله» ،همدارنګه واقعې
اتالن هغه څوک دې چې خپل نفسونه او مالونه ًٌ د هللا په الره کې وقف
کړې وې او دا د دٌن هٌواد او ابرو لپاره د خپل نفس او مال څخه تٌر وې
ترڅو د هللا تعالی رضا السته راوړې هللا تعالی فرماًٌ« :إِنَ َ
هللا ا ْشترى
هللا فٌ ْق ُتلُون
ٌل َ ِ
مِن الم ُْؤ ِمنٌِن أ ْنفُس ُه ْم وأمْوال ُه ْم ِبأنَ ل ُه ُم الج َنة ٌُقا ِتلُون فًِ س ِب ِ
ً
آن ومنْ أ ْوفى ِبع ْه ِد ِه مِن
اْل ْن ِج ِ
ٌل والقُرْ ِ
و ٌُ ْقتلُون وعْ ًدا عل ٌْ ِه حقّا فًِ ال َت ْورا ِة و ِ
هللا فاسْ تبْشِ رُوا ِبب ٌْ ِع ُك ُم الَذِي باٌعْ ُت ْم ِب ِه وذلِك هُو ْالف ْو ُز ْالعظِ ٌ ُم» ژباړه:
َِ
«حقٌقت دا دى چً هللا له مؤمنانو څخه د هغوى نفسونه او د هغوى مالونه
د جنت په بدله کښً اخٌستً دي .هغوى د هللا په الر کښً جنګٌږي ،نو
وژنً او وژل کٌږي .له هغو سره په تورات ،انجٌل او قرآن کښً (د جنت
وعده) د هللا پر ذمه باندي ٌوه كلكه پخه وعده ده .او څوك دى چً له هللا

څخه زٌات د خپلً ژمنً پوره كوونكى وي .نو خوښ اوسئ په خپلً
دغً سودا چً د خداى سره مو کړېده ،همدا تر ټولو ستر برٌالٌتوب
دى».
د روژي مبارکه مٌاشت د جوماتونو د آبادۍ او د شپً د لمونځونو مٌاشت
ده او دا دواړه د شخصٌت او د اتلولۍ په رامنځته کولو او جوړولو کې
مهم رول لري هللا تعالی فرماًٌٌ« :ا أٌُّها ْالم َُز ِّم ُل * قُم اللٌَْل إِ َال قل ً
ٌِال *
ِ
ً
نِصْ ف ُه أ ِو ا ْنقُصْ ِم ْن ُه قل ً
ْ
ُ
َ
ٌِال * أ ْو ِز ْد عل ٌْ ِه ور ِّت ِل ْالقُرْ آن ترْ تٌِال* إِنا سنلقًِ
ٌِال * إِنَ ناشِ ئة اللٌَ ِْل هًِ أش ُّد و ْط ًئا وأ ْقو ُم ق ً
علٌْك ق ْو ًال ثق ً
ٌِال» ژباړه« :اې
(په جامو کً) ځان نغښتونكٌه ،وٌده كېدونكٌه! شپه په لمانځه کښً په
والړي تېره کړه خو كمهٌ ،ا نماًٌ شپهٌ ،ا له هغې څخه ٌو څه كمه کړه،
ٌا له هغې څخه ٌو څه زٌاته کړه؛ او قُرآن ښه په كراره كراره لوله ،موږ
پر تا باندي د ٌو درانده کالم نازلوونكً ٌوو ،په حقٌقت کښً د شپې
پاڅېدل ،د نفس كنټرولولو لپاره ډېر اغېزمن او د قُرآن د صحٌح لوستلو
لپاره زٌات مناسب دي» ،په بل ځای کې فرماًٌ« :فًِ ُبٌُوت أذِن َ
هللاُ أنْ
ٌه ْم
ُترْ فع وٌ ُْذكر فٌِها اسْ ُم ُه ٌُس ِّب ُح ل ُه فٌِها ِب ْال ُغ ُد ِّو و ْاْلصال ِِر جال ال ُت ْل ِه ِ
هللا وإِق ِام الصَال ِة وإٌِتا ِء َ
الزكا ِة ٌخافُون ٌ ْومًا تتقلَبُ
تِجارة وال بٌْع عنْ ِذ ْك ِر َ ِ
فٌِ ِه ْالقُلُوبُ و ْاْلبْصا ُر» ژباړه(« :د هغه د رڼا خوا ته الر موندونكً) په
هغو كورونو (جوماتونو) کښً موندل کٌږي چً هللا د هغو د لوړولو او په
هغو کښً د خپل نوم د ٌادولو حكم کړی دى .په هغو کښً سهار او ماښام
خلك د هغه پاكً بٌانوي (لمونځونه كوي) داسً سړي دي چً سوداګري
او راکړه ورکړه ٌې د هللا له ٌاد څخه ،د لمانځه له اداكولو او د زكات له
وركولو څخه نه غافل كوي .هغوى له هغً ورځً څخه وېرٌږي چً په
هغې کښً به د زړونو د اوړېدو را اوړېدو او د سترګو د رډو ختلو وار
راشً» او د جنتٌانو په هکله هللا تعالی فرماي « :كا ُنوا قل ً
ٌِال مِن اللٌَ ِْل ما
ار ُه ْم ٌسْ ت ْغ ِفرُون» ژباړه « :هغوى (د هغې ورځً له
ٌهْجعُون* و ِب ْاْلسْ ح ِ
راتګ څخه مخکً) د شپې له مخً ډېر لږ وٌده کېدل ،بٌا دوى د شپې په

وروستٌو شېبو کښً (د هللا څخه) بخښنه غوښتله؛» په بل ځای کې هللا
تعالی فرماًٌ« :تتجافى ُج ُنو ُب ُه ْم ع ِن ْالمضا ِج ِع ٌ ْدعُون ر َب ُه ْم خ ْو ًفا وطمعًا
و ِممَا رز ْقنا ُه ْم ٌُ ْن ِفقُون*فال تعْ ل ُم ن ْفس ما أ ُ ْخفًِ ل ُه ْم مِنْ قُرَ ِة أعْ ٌُن جزا ًء ِبما
كا ُنوا ٌعْ ملُون» ژباړه(« :د تهجد لپاره) د بسترو څخه پاڅٌږي ،خپل رب
ته له وٌري اوهٌلً سره خپله غوښتنه وړاندي كوي .او څه روزي چً
موږ ورکړې ده ،له هغې څخه لګښت كوي ،و د سترګو ٌخېدو كوم وسائل
چً د هغو د عملونو په مكافات کښً د هغو لپاره پټ کړای شوي دي،
هٌڅ ساکښ پرې خبر نه دى».
د شپً لمونځونه کول باٌد په روژه کې په ځانګړې توګه په آخرو لسو
شپو کې زٌات شې ترڅو د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم په نقش قدم
باندې والړشو ځکه نبً صلی هللا علٌه وسلم د روژي د مٌاشتً په آخرو
لسو شپو او ورځو کې ډٌر کوښښ او اجتهاد کولو د حضرت عائشً
رضی هللا عنها څخه رواٌت دی واًٌ :کله چې د روژي آخرنۍ لس شپی
او ورځې راغلً نو پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم به زٌات عبادت کولو او
له خپلو مٌرمنو څخه به لٌري کٌدلو او د شپً به ًٌ لمونځونه کول او
خپل اهل به ًٌ د خوب څخه وٌښولو ،همدارنګه حضرت عائشً رضی
هللا عنها وٌلی :پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم د روژي په شلو لومړنٌو شپو
او ورځو کې لمونځونه او خوب کولو خو 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.
ٌقٌنا روژي مبارکه مٌاشت ده چې اتالن زٌږوي ځکه د نفسً خواهشاتو
مخنٌوی کوي آرامً رامنځته کوي ضمٌرونه وٌخوي سلوک جوړوي کړه
وړه د انسان برابروي پداسً ډول چې اخالقې او بشري ارزښتونو ته
درناوی کوي اخالق جوړوي ترڅو د انسان سلوک ورسره خه شې او د
ژوند په ټولو چارو کې په سمه توګه پرمخ والړ شې د حقونو ساتنه او

وجاٌب ادا کوې او هڅه کوي ترڅو د خپل ځان ټولنې هٌواد او د ملت
لپاره هر ډول خٌر ښٌګڼه ورسوې چې په ترڅ کې د ټولنً په برقرارۍ او
وده کې ونډه واخلې ،او د خلکو ترمنځ مٌنه محبت او د رحمت روح
خپور شې ددي تر څنګ نور هم لوړې معناګانې لرې چې د ولسونو د
ودي او پرمختګ کې ونډه آخلې.
نو مونږ باٌد هڅه وکړو ترڅو ددغو ورځو څخه په ذکر دعا د قرآن کرٌم
تالوت کولو سره ګټه پورته کړو او هر هغه کار وکړو چې هللا تعالی ته
پري نږدی کٌږو ترڅو پدغو مبارکو شپو او ورځو کې د هللا تعالی د
رحمت څخه محروم پاتً نشو 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.
ربنا تقبل منا إنك أنت السمٌع العلٌم ،وتب علٌنا إنك أنت التواب الرحٌم.

