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 د طاعتونو عبادتونو او د ښٌګڼو د وختونو غنٌمت شمٌرل
 

 مخلوقاتو ولوټ د چي ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
ن َمْغفَِرةٍ  إِٰلى َوَساِرُعٓوا :»ليیفرما ېک کتاب پخپل هغه ید یپالونک ُكمْ  مِّ بِّ  رَّ
ةٍ  ٰمٰوتُ  َعْرُضَها َوَجنَّ تْ  َواْْلَْرضُ  السَّ قٌِنَ  أُِعدَّ ٓاءِ  فِى ٌُنِفقُونَ  الَِّذٌنَ *لِْلُمتَّ رَّ  السَّ

ٓاءِ  رَّ ظَ  َواْلٰكِظِمٌنَ  َوالضَّ ٌْ ُ ۗ   النَّاسِ  َعنِ  َواْلَعافٌِنَ  اْلَغ
 «اْلُمْحِسنٌِنَ  ٌُِحب   َوّللاَّ

 د ارګپرورد د ستاسً چً غلاځو هډمن هډمن په الره هغه پر :»ژباړه
 او اسمانونو د لكه( جنت) هغه چً ده، ېتلل ته خوا جنت هغه د او نًښب
 لپاره خلكو دونكٌوېرېو هېخدا هغو د هغه او دى، پراخ شان په مکًځ

 حاالتو وړدوا په ۍبٌوزل او ٌۍاډب د چً لپاره هغو د*  شوٌدى؛ یاړک تٌار
. ًښبخ پاري ډلن نورو د او دي زغمونکً ېغوس د مصرفوي، مال ًښک

 چي ورکوم واهيګ زه او ،«دي؛ ښخو رډې خداى د خلك کانېن داسً
 واهيګ زه او ،ینلر کیشر یڅه چي ید هللا وی رګم عبادت د قیال نشته

 جل هللا د وسلم هیعل هللا یصل محمد نبي او سردار ږزمون ېچ ورکوم
 په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ،ید رسول او بنده جالله

 ۍکین په پوري يځور رت امتیق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل په او آل
 .کوي تابعداري هغه د سره

 :بعد و                            
یقینا هللا جل جالله په زمانوکې داسی وضعي ځانګړي کړیدي او داسی 
وختونه پکې شته چې نیکي پکي دوچنده کیږي اوهمدارنګه ښیګڼي پکي 

ې زیاتیږي او درجي پکې لوړیږي ترڅو خپل بندګان دیته وهڅوي چ
همیشه هللا جل جالله ته ځان نږدی کړي او په ښه ډول ددغو ورځو 
هرکلي وکړي اوعقل مند هغه څوک دی چې ددغو ورځو څخه ګټه پورته 
کړي خپل نیت ځانګړی کړي اوښه عملونه پکې وکړي او همدارنګه هللا 
جل جالله ته ځان نږدی کړي خیراو ښیګڼي کارونه ترسره کړیترڅود هللا 
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رحمت څخه برخمن شي نبي کریم صلی هللا علیه وسلم جل جالله د 
یقینا ستاسو درب ستاسو په زمانو کې داسی ورځي شته چې د فرمایلي دی:

رحمت ورځي دي نو تاسو هغه ته ځان چمتو کړی ښایي په تاسو کې یو 
 چاته د هللا جل جالله رحمت ورسیږي او بیا هیڅکله هغه نه بدبخته کیږي.

دغو ورځو کې ژوند کوو چې د لوي اجر شپي او بی له شکه چې مونږ پ
ورځي دي او همدارنګه د نیکیو اندازه ډیره لوړه ده ځکه هللا جل جالله 
پدغو ورځو کې د نیکو کارونو ثواب زیات کړی دی او همدارنګه پدي 
ورځو کې د نورو ورځو په نسبت اجر هللا جل جالله ډیر ورکوي دا نیکي 

وختونه دي ځکه چې هللا جل جالله ددغو  او مبارکي ورځي دي او غوره
ورځو مرتبه او شان لوړ کړي دی او همدارنګه نبي کریم صلی هللا علیه 
وسلم ددی مرتبه او فضیلت بیان کړی دی چې لدی جملي څخه په الندی 

 ډول تاسو ته وړاندی کوو:
هللا جل جالله پخپل کتاب کې پدغو ورځو باندي قسم خوړلي لکه چې 

اٍل َعْشرٍ *اْلَفْجروَ  :»فرمایي ٌَ ْفِع َواْلَوْترِ *َولَ  سسم په سهار  ِ»ژباړه:« َوالشَّ
 «او )سسم دی( په جفت او طاق؛*او )سسم دی( په لسو شپو؛*دی؛

مقصد د جمهور مفسرین پدي آند باندي دي چې ددغو لسو شپو څخه 
ذوالحجي لومړني لس شپی دي یقینا هللا جل جالله قسم په یو څه باندي نه 

ري مګر پداسي یو څه باندي خوري چې هغه لوي وي ځکه چې د هغه خو
لپاره په هغه باندي قسم خوړل یو ډول عزت او د هغه د مرتبي د لوړوالي 
ښودنه کوي او همدارنګه د هغه د شان او د فضیلت او د اهمیت ښودنه 

 کوي.
ددغي ورځو د فضیلت د جملي څخه بل هم دادي چې دا هغه ورځي دي 

چې هللا جل جالله د هغه ذکر په قرانکریم کي ي ورځي دي چې معلوم
ۢن َبِهٌَمِة  :»کړي دی لکه چې فرمایي ِ َعٰلى َما َرَزَسُهم مِّ ْذُكُروا اْسَم ّللاَّ ٌَ

په هغو څاروېو باندي د ّللا نوم واخلً چً هغه ورته  »ژباړه:« اْْلَْنٰعِم  
دا هغه  «ٌو دىپه برخه کړٌدي )پدغو بېالبېلو الرو کښً هدف هماغه 



  

لکه لمونځ صدقه روژه ورځي دي چې مسلمان پدي کې بنسټیز عبادتونه 
حج او ځیني نور ترسره کوي چې د نورو ورځو په نسبت پدي کې ددي 

 ثواب ډیر زیات دی.
او ددی د فضیلتونو د جملي څخه بل هم دادی چې هللا جل جالله ته ډیر 

پدغو ورځو کې  خوښي ورځي همدا ورځي دي او هغه نیک کار چې
ترسره کیږي هللا جل جالله ته د نورو ورځو په نسبت باندي پدي ورځو 
کې ډیر خوښ وي همدارنګه دا د ګټي او د دوزخ د اور څخه د خالصون 
شپي او ورځي دي او د ښیګڼو د سرته رسولو لپاره باید ګټه تري پورته 

کارونه د هللا شي لکه چې نبي کریم صلی هللا علیه وسلم فرمایلي دي: نیک 
جل جالله په نسبت پدغو ورځو کې ډیر خوښ دي یعني مقصد یی همدا د 
ذوالحجه لومړني لسي شپي او ورځي دي پیغمبر صلی هللا علیه وسلم ته 
وویل شو چې اي د هللا رسوله د هللا په الره کې د جهاد څخه هم ډیر 

جهاد څخه فضیلت لري؟ وی فرمایل: هو، د هللا جل جالله په الره کې د 
هم ډیر فضیلت لري مګر هغه څوک چې جهاد ته خپله هم وځي او خپل 

ټول د هللا په الره کې  مال هم ولږوي او بیا هیڅ له ځانه سره رانوړي او
مصرف کړي نو له همدی لپآره هر مسلمان ته الزمه ده چې ددغه لوي 

البیلو فضیلت او لوي اجر څخه ګټه پورته کړي او هللا جل جالله ته په بی
 عبادتونواو طاعتونو سره ځان نږدي کړي.

هللا جل جالله ته په اعمالو او نیکو کارونو کې ډیر خوښ پدغه شپو او 
ورځو کې د بیت هللا شریف حج دی البته د هغه چا لپاره چې توان یی 

ْعلُوٰمٌت ۚ َفَمن َفَرَض  :»ولري لکه چې هللا جل جالله فرمایي اْلَحج  أَْشُهٌر مَّ
د حج  »ژباړه:« نَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل فُُسوَق َواَل ِجَدالَ فِى اْلَحجِّ   فٌِهِ 

مٌاشتً ټولو ته څرګندي دي، څوك چً په دې ټاكلٌو مٌاشتو کښً د حج 
نٌت وکړي، هغه باٌد په دې خبر اوسً چً د حج په دوران كً له هغه 

 «.نه شً څخه څه شهوانً عمل، څه ناوړه فعل او څه جنګ جګړه و
حج د اسالم د ارکانو څخه پنځم رکن ګڼل کیږي چې پدي سره ټولي چاري 



  

بشپړیږي او ګناهونه معاف کیږي او بنده لپآره دومره نیکي لیږل کیږي 
چې ګویا دا نوی پیدا شوی وي لکه چې نبي کریم  صلی هللا علیه وسلم 
 فرمایلي دي: څوک چې حج وکړي او په هغه کې فسق او فجور ونکړي

 دی داسی ګرځي چې ګویا د مور څخه نوي پیدا شوی وي.
حج یو لوي فرصت دی ددی لپاره چې د فضیلتونو او د لوړو اخالقو 
ساتنه وشي ځکه چې مسلمان پدي کې تربیه کیږي ترڅو هللا جل جالله ته 
پرهیزګاری وکړي او د خپل د نفس شهوتونه او غریزي لمنځه یوسي 

د نیکیو الره غوره کړي پداسی ډول چې نور اوهمدارنګه د ښو اخالقو او 
خلک په ځان غوره کړي نه داسی چې ځان په نورو غوره کوي او 
همدارنګه انسان دیته چمتو کوي چې غني او عفو کوونکي وسي نه دا چې 
د نورو څخه سوال او بیځایه مصرف وکړي همدارنګه مسلمان پدي کې 

کې د دقت څخه کار واخلي دیته متوجه کیږي چي پخپلو ویناو او کړونو 
او همدارنګه برابره الره غوره کړي نو حاجی د خپل حج له الري چې 
هغه ترسره کوي په هغه باندي دا الزمیږي چې په عملي ډول سره هغه 
څه په ځان پلي کړي چې اسالم د هغه غوښتنه کړي چې پدي کې اخالق 

څخه ووځي ارزښتونه راځي، او پداسی ډول سره حاجي د حج د مراسمو 
 چې ټول اخالقي او سلوکي کړني یي سمي شوي وي.

مونږ همدارنګه پدي باندي ټینګار کوو چې د حج عبادت د ټول بشریت 
لپآره د سولي پیغام له ځانه سره لیږدوي ځکه چې حج پخپله بشپړ سالمتیا 

امن او برقراري پکې ده ځکه چې حاجي جګړه او سوله ده او همدارنګه 
فسق اوفجورنکوي او همدارنګه ښکار نکوي او  نکوي له چا سره

َها الَِّذٌَن  :»همدارنګه وژنه نکوي لکه چې هللا جل جالله فرمایلي دی  ٌ َ أ ٓ ٌٰ

َد َوأَنُتْم ُحُرٌم ۚ  ٌْ اې مؤمنانو! د ِاحرام په  »ژباړه:« َءاَمُنوا اَل َتْقُتلُوا الصَّ
او دغه سولییز ژوند یواځي بشریت  «.حالت کښً ښكار مه وژنا

حیواناتو پوری اړوند ندی بلکي دا نباتاتو ته هم شاملیږي ځکه چې حاجي 
ته پدي باندي هم امر شوی دی چې د نباتاتو ساتنه وکړي لکه چې نبي 



  

کریم صلی هللا علیه وسلم فرمایلي دي: یقینا دغه هیواد هللا جل جالله 
حرمت پکي ګرځولی دی پداسی ډول سره چې د هغي بوټي به نه پری 

څه چې پیدا ږي او همدارنګه ښکار به نه ترسره کیږي او همدارنګه کی
بی له شکه پدي کې د مسلمان کیږي خپل د خاوند پرته بل څوک واخلي.، 

لپآره تمرین ورکول کیږي ترڅو د هغه چا سره سوله او ارامي غوره 
کړي چې هغه ته زیان رسوي چې پدی کې بشریت او همدارنګه ونی 

راځي او وروسته لدي چې د حج څخه راوګرځي باید دا بوټي کاڼي دا ټول 
هم په ځان پلي کړي نبي کریم صلی هللا علیه وسلم مونږ ته ددی خبر 
راکړی دی چې واقعي مسلمان هغه دی چې خلک د هغه د ژبي او د 
السونو څخه په امن کې وي لکه چې په خطبة الوداع کې یي فرمایلي دي: 

ن په هکله خبر درنګړم؟ هغه څوک دی چې آیا زه تاسو ته د مومن مسلما
خلک د هغه څخه په امن کې وي او خلک د خپلو مالونو او نفسونو کې 
ددغه انسان څخه په امن کې وي او مسلمان هغه دی چې خلک د هغه د 

او مجاهد هغه څوک دی چې د هللا جل ژبي او د الس څخه په امن کې وي 
وکړي او مهاجر هغه څوک جالله په طاعت کې د خپل نفس سره جهاد 

 دی چې ګناهونه او خطاګاني پریږدي.
ده چې باید ترسره کړي ترڅو نده ته مستحب د غورو اعمالو څخه چې ب

هللا جل جالله ته پدغو ورځو کې ځان نژدي کړي روژه نیول دي روژه د 
غوره عبادتونو او د طاعاتو څخه راځي چې ډیری نیکي پری ترالسه 

له د روژي اضافت خپل ځانته کړی دی ځکه چې د کیږي او هللا جل جال
هغه شان او شوکت ډیر لوي دی لکه چې په حدیث قدسي کې هللا جل 
جالله فرمایلي دي: د بني آدم هر عمل د هغه لپآره دی مګر روژه ځکه 
چې دا زما لپاره ده او زه د هغه بدله ورکوم همدارنګه نبي کریم صلی هللا 

وک چې د هللا په الره کې یو ورځ روژه ونیسي علیه وسلم فرمایلي دي: څ
به د دوزخ د اور څخه هغه وساتي نو د همدی کبله مسلمان  هللا جل جالله

لپآره مستحب ده چې د ذوالحجه په نهو شپو او ورځو کې روژه ونیسي او 



  

د خپل توان په اندازي باندی روژي ونیسي ځکه چې  د هغه روژي هللا 
جل جالله ته ډیری خوښي دي په ځانګړي توګه د عرفی د ورځي روژه 

نور مسلمانان به یي نیسي نبي کریم صلی هللا علیه چې د حاجیانو پرته 
وسلم د ذورالحجه په لسو شپو او ورځو کې عرفه د روژي ځانګړتیا بیانه 
کړی ده لکه چې فرمایي: د عرفی د ورځي روژي بدله داده چې هللا جل 
جالله د مخکنی کال او د وروستني کال ګناهونه معاف کوي او د عرفي د 

ځو د جملي څخه ګڼل کیږي چې هللا جل جالله ورځي روژه د هغو ور
پري خپله شاهدي ویلي ده چي پدي سره د هغه رحمت او همدارنګه 
بخښنه او همدارنګه د دوزخ د اور څخه خالصون المل ګرځي دا هغه 
ورځ ده چې پدي کې دعاګاني قبلیږي او همدارنګه خنډونه لمنځته وړل 

ځمکي او اسمانونو اوسیدونکو کیږي او هللا جل جالله پدي ورځ باندي د 
رفي د روځي څخه پرته بل عته بخښنه کوي نبي کریم فرمایلي دي: د 

او داسي ورځ نشته چې هللا جل جالله بندګان پری د اور څخه آزاد کړي 
دا هغه ورځ ده چې هللا  هللا نږدی کیږي او بیا پر مالئکو افتخار کوي.،

ونه یی بشپړ کړي دي نعمت پدی کې دین بشپړ کړی دی او خپلجل جالله 
ب رضي هللا تعالی عنه څخه روایت دی چې یو یهودي د عمر بن خطا

ورته وویل چې ای امیر المومنینه ستا په کتاب کې داسی یو ایت دی چې 
لولي که چیرته په مونږ باندي یعني په یهودو باندی دا نازل شوی وی نو 

ې کوم ایت دی هغه ده ورځ به مونږ اختر نیولی وی هغه ورته وویل چ
ُكْم نِْعَمتِى ورته وویل چې دا ایت دی ) ٌْ ْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَ ٌَ اْل

نن ما ستاسً دٌن، ستاسً لپاره بشپړ ژباړه: )(َوَرِضٌُت لَُكُم اْْلِْسٰلَم ِدًٌنا ۚ
کړ او خپل نعمت مً پر تاسً پوره کړ. او ستاسً لپاره مً اسالم 

عمر رضي هللا عنه ورته وفرمایل:  (.ً د دٌن په توګه منظور کړستاس
مونږ دا هماغه ورځ پیژندلی وه او همدارنګه هغه ځاي چې دغه ایت په 
نبي کریم صلی اله علیه وسلم باندی نازل شوی دی هغه د عرفه او د 



  

جمعی ورځ وه چې نبي کریم صلی هللا علیه وسلم والړ وو او دغه ایت 
 پری نازل شو.

همدارنګه مسلمان لپآره مستحب دادی چې د هللا جل جالله زیات ذکر 
وکړي ځکه چې ذکر زړونه راژوندي کوي او اطمئنان رامنځته کوي لکه 

ِ   أاََل  »چې هللا جل جالله فرمایي: الَِّذٌَن َءاَمُنوا َوَتْطَمبِن  سُلُوُبُهم بِِذْكِر ّللاَّ
ِ َتْطَمبِن  اْلقُلُو همدغه )د ّللا لوري ته ګرځېدونکً(  »ژباړه:«  بُ بِِذْكِر ّللاَّ

ٌې منلې ده او د هغو زړونو  ( خلك هغه كسان دي چً )ددې پېغمبر بلنه
ته د ّللا په ٌاد سره ډاډٌنه ور په برخه کېږئ. خبردار اوسا! همدغه د 

نبي کریم «  .ّللا ٌاد هغه شى دى چً زړونو ته ډاډٌنه ورپه برخه کوي
لم فرمایلي دي: ددغو لسو شپو ورځو څخه نوری شپي صلی هللا علیه وس

او ورځي هللا جل جالله ته دومره خوښي او همدارنګه لویی ندي چې دغه 
لسی شپي او ورځي دي نو پدي کې تاسو تکبیر حمد ثنا او تسبیح وایی، 
همدارنګه عمر رضي هللا تعالی عنه په منی کې پخپل ځاي کې په لوړ 

نو د جومات خلکو د هغه تکبیر واوریدو نو  اواز باندی تکبیر وویلي
هغوي هم تکبیرونه شروع کړل او همدارنګه د منی د ښار اوسیدونکو هم 

ټول منی تکبیرونو ونیوله ابن عمر تکبیرونه شروع کړل تردي چې 
رضي هللا تعالی په منی کې پدغه شپو او ورځو کې د لمانځه څخه 

س کې په تګ کې او همدارنګه وروسته او همدارنګه په بستره کې په مجل
په هر ځاي کې به یي تکبیرونه ویل نو د همدي کبله مسلمان لپآره مستحب 
دا دي چې پدغه شپو او ورځو کې په لوړو اوازونو تکبیرونه ووایی ترڅو 
د هللا جل جالله د عظمت اعالن وکړي نبي کریم صلی هللا علیه وسلم 

نو ښودنه ونکړم چې د هغه فرمایلي دي ایا تاسو ته زه د غوره عملو
د هللا په نزد پاک او غوره وي، او  درجي ډیری لوړي دي او همدارنګه

او د تاسو لپآره ددی څخه هم غوره وي تاسو ته د سرو او سپینو نه هم 
وره دي چې تاسو د دښمن سره مخامخ شی او د هغوي څټونه ووهي او غ

ویل هو ولي نه نو یا دا چې هغوي ستاسو څټونه ووهي نو مونږ ورته و



  

د معاذ بن جبل رضي هللا عنه څخه  .،وی فرمایل: د هللا جل جالله ذکر دی
د بني آدم هیڅ عمل د هللا جل جالله د عذاب څخه روایت دی فرمایلي دي 

 د نجات المل نشي ګرځیدلی مګر دا چې د هللا جل جالله ذکر وکړی.
 
 

 ولکم یل استغفرّللا و ذا ه یسول اسول
********* 

 مخلوقاتو ولوټ د چي 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 ۍکین په پوري يځور تر امتیق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل
 .کوي تابعداري هغه
 :ورونو مسلمانانو درنو روډٌ

ه چې بنده پری هللا جل جالله ته پدغه ورځو کې د هغو لویو عملونو څخ
نژدی کیږي قرباني کول دي دا د هللا جل جالله د شعایرو څخه یو لوی 
نښه ده او دا د ابراهیم ملت یوه لویه نښه ده او همدارنګه د محمد صلی هللا 
علیه وسلم د سنتو یو لوي دلیل کیدالی ي هللا جل جالله پدي هکله فرمایلي 

مْ  َوَمن كَ ٰذلِ  :»دي بِرَ  ٌَُعظِّ ِ  َشٰعٓ َها ّللاَّ  دغه »ژباړه:«  اْلقُلُوبِ  َتْقَوى ِمن َفإِنَّ
 روېشعا اكلٌوټ د ّللا د چً وكڅ او( شا پوه ورباندي) ده موضوع اصلً

او کله چې د «  .ده خهڅ ۍارګزېپره له ونوړز د دا نو ي،ړوک درناوى
شوه چې دغه قرباني نبي کریم صلی هللا علیه وسلم څخه پوښتنه وکړاي 

څه دي؟ هغه ورته وفرمایل ستاسو د پالر ابراهیم سنت دی او همدارنګه 
فرمایلي دي:د اختر په ورځ هللا جل جالله ته د نبي کریم صلی هللا علیه 

 .بندګانو په عملونو کې ډیر خوښ د قرباني کول دي
ې قرباني پخپله د ټولنیز تضامن د شکلونو څخه یو شکل هم ګڼل کیږي چ

پدي سره د ټولني د وګړو ترمنځ نږدیوالی مینه او محبت رامنځته کیږي 
او کله چې نبي کریم صلی هللا علیه وسلم په خلکو کې بیوزله ولیدل 



  

دریمه ورځ چې په تاسو کې قرباني وکړي نو نوورته یي وفرمایا څوک 
پوری د نه پاسیږي پداسی حال کې د هغه په کور کې د قرباني غوښه 

هر کله چې راتلونکي کال راغي نوبیا صحابه کرامو ورته  پاتی وي
وفرمایل: چې ای د هللا رسله مونږ د تیر کال په څیر بیا هماغسي عمل 
وکړو ورته یي وفرمایل: وخوري او همدارنګه وساتي ځکه چې په هغه 
کال باندي په خلکو کې بیوزلي زیاته وه نو ما غوښتل چې تاسو د هغوي 

له چې هوساینه او اسنتیا موجوده وي نوبیا د پیغمبر سره مرسته وکړي ک
صلی هللا علیه وسلم پدغه حدیث باندي عمل کوو چې فرمایي: وخوري 
صدقه تری ورکړی، او همدارنګه وی ساتی او کله چې په خلکو اندي 
مشقت وي او هغوي دیته ډیر اړتیا ولري نو بیا د پیغمبر صلی هللا علیه 

مل کوو چې فرمایلي دي: څوک چې په تاسو وسلم پدغه حدیث باندي ع
کې قرباني وکړي نو دریمه ورځ دی نه پاسیږي پداسی حال کې چې د 

 هغه په کور د قرباني غوښه موجوده وي.
باید پدي باندي ځان پوه کړو لکه څنګه چې قرباني په حالله سره ثابتیږي 

بی له  همداسی د بانک له الری د چک د اخیستلو سره هم ترسره کیږي او
شکه پدي کې د قرباني لوي ګټه او ثواب رامنځته کیږي په ځانګړي توګه 

د ویشلو سمي توکي ونلري، او د چکونو له الری د هغه چا لپآره چې 
اصلی مستحقینو ته رسیږي، او په نتیجه کې د قرباني ثواب ډیر او لویوي 

انه ډول او همداسی د خیر رسونه مستحقینو ته په عزتمندانه او شرافتمند
ترسره کیږي، او څنګه ښه به وي چې یو توانمند شخص د قرباني سره 

موضوع د چکونو به اخیستل ترسره کړي ترڅو هم خپل اهل او کورني 
 ته مرسته وکړي او هم نیازمندو خلکوته.

کړي چې ترسره ته الزمه ده چې هغه خیر کارونه ډیر  ناهمدارنګه مسلم
یږي، صدقه ورکول دي ډیر کړي ځکه په هغه کې ګټه ټولو خلکو ته رس

او بیوزلو خلکو د خوشحالی سبب  چې وکوالي شي ددی پواسطه د فقیر
وګرځي، او هللا تعالی خپل بندګان نفقه او صدقه ورکولو ته هڅولي دي 



  

ا :»لکه چې فرمایي َها ٌَ  ٌ ا أَنفِقُواْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ ن َرَزْسَناُكم ِممَّ أْتِ  أَن َسْبلِ  مِّ ٌَ ًَ 
ْومٌ  عٌ  الَّ  ٌَ ٌْ الُِمونَ  ُهمُ  َواْلَكافُِرونَ  َشَفاَعةٌ  َوالَ  ُخلَّةٌ  َوالَ  فٌِهِ  َب اې  »ژباړه:«  الظَّ

مؤمنانو! څه مال شتمنً چً مو دركړېده، له هغه څخه لګښت وكړئ، 
مخكښً له دې چً هغه ورځ راشً چً په هغې كښې به نه اخٌستل او 

نه به سپارښت كار وكړي. او  خرڅول وي، نه دوستً په درد خوري او
او په  « .ظالمان په اصل کً هغه كسان دي چً د كفر الره غوره كوي

مال نه  هیڅ یو )په صدقه ورکولو سره :حدیث شریف کې راغلي دي
 کمیږي(.

نو مونږ څومره  مهرباني همبستګې او  د یو بل احساس ته اړتیا لرو، 
وسلم دغه وینا پرځان عملي ترڅو وکوالی شو د نبي کریم صلی هللا علیه 

کړو: مسلمان د مسلمان ورور دی، د هغه په حق کې ظلم نکوي، هغه 
دښمن ته نه پریږدي، او هغه څوک چې د خپل ورور اړتیاوي پوره کړي 
نو هللا تعالی به د هغه اړتیاوي پوره کوي، څوک چې د یو مسلمان 

ت رفع کوي، مشکالت حل کړي نو هللا به د هغه د قیامت د ورځي مشکال
او هغه څوک چې د یو مسلمان عیب او ګناه پټوي نو هللا تعالی د هغه 

ګناه به د قیامت په ورځ پټ ساتي.، او په بل حدیث کې عیب او 
فرمایي:په هر مسلمان باندي صدقه واجبه ده، وویل شو: ای د هللا رسوله! 

ړي او که څوک څه پیدا نکړي څنګه؟ وفرمایل: خپل په الس دی کار وک
او نورو ته دی صدقه ورکړي، وویل شو: او که ګټل یي نشو  او وګټي

څنګه وکړي؟ وفرمایل: یو نیازمند شخص سره دی مرسته وکړي، وویل: 
که پیدا یی نکړ؟ وفرمایل: نو د نیک کار ترسره کړي او د شر او بدیو نه 

 دی ځان وساتي، دا کار د هغه لپاره صدقه دی.
کې مرسته ذکر، شکر او نٌک عبادت کولو د خپل سره ای ّللا! مونږ 

 وکړه.


