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بسم اهللا الرحمن الرحيم

پيليزه
د روژې مباركه مياشت !

 د روژې مباركه مياشت رمضان نوميÐي چې په اسالم كې Çان×Îى Çاى
 لري. لكه Êرن×ه چې اهللا پاك Çينې شيان په نورو باندې غوره كÎي دي په دې

لÎ كې يې د روژې مياشت پر نورو Ãولو مياشتو غوره ØرÇولې ده.
 روژه هغه مياشت ده چې اهللا پاك پكې قرّان كرمي نازل كÎى دى، د

 رمضان د مباركو شپو Êخه يوه هم د قدر شپه ده چې د زرو نورو مياشتو
 Êخه غوره ده، دغه د بركت Êخه ډكه مياشت په تاريخي حلاظ سره د
 مسلمانانو او اسالمي سوبو او برياليتوبونو مياشت هم ده، د اسالم د

 سپيÉلي دين د ريÓتيني او ستر پيغمبر په مشرتابه كې دهغه ريÓتينو مل×رو
 او په خداى مينو سپاهيانو ته په دغه مياشت كې ÙØ شمير برياليتوبونه ور په

 برخه شوي دي د بدر تاريخي غزا چې د روژې په اولسمه نيÂه پيÓه شوه
,مشركانو او داهللا دÔمنانو ته يو غاښ ماتوونكى Øوزار و په نوموړې غزا كې , 
له مسلمانانو سره الهي مرسته د قرّان كرمي په مباركو ّاياتونو كې ثابته ده.

 همدا راز د مكې مكرمې تاريخي فتحه هم په دغه مباركه مياشت كې پيÓه
 شوې ده چې په دې  فتحې  سره دكفر او شرك ماãÛ ونÎيدې او له بيت اهللا

شريف Êخه د بتانو جنازې ووتې.
 روژه ÙØ شمير Ôي×Îې لري، روژه د اسالم درمي ركن او خورا مهم عبادت

 دى نو په كار دي چې Ãول مسلمانان يې په ډېره خوãÔ، قوي عزم او
ريÓتونې توØه اداء كÎي.

دا رساله چې د درنو لوستونكو په مخ كې ده د روژې د بختورې مياشتې (
 هــ ق په وياړ ليكل شويده. )۱۴۱۹

 پدې كې د روژې فضايل ، احكام ، اّداب او Çينې نصيحتونه ذكر شوي دي
 هيله ده چې پÓتو ژبي مسلمانان او په Çان×Îې توØه هغه وروÛه او خويندې

 چې د عربي ژبې Êخه مطلب نه شي اخيستالى ددغې رسالې Êخه ÂØه
واخلي.

په دې رساله كې الندې ¸كي د پام نه مه غور¼وى:
  دا رساله د حنفي فقهې پر اساس ليكل شوې ده Çكه چې زموږ Ãولنه– ۱

اكثره حنفي مذهبه ده نو ضرورت هم دا و چې په حنفي مذهب وليكل شي.
 د حنفي فقهې د باوري مراجعو Êخه پكې استفاده شوې ده.– ۲
  كوÒÔ شوى دى چې ÙØ جزئيات پكې راÃول شي خو دا چې فقهي– ۳

 جزئيات ډېر زيات دي نو كيداى شي Çينې مسائل پكې پاتې وي چې دهغو
پوÔتنه د وخت له علما و Êخه كيداى شي.

  په احكامو كې ضعيف احاديث نه دي ذكر شوي او په فضايلو كې هم– ۴
ورÊخه ژغورنه شوې ده.

  دا رساله چې د مقالو په توØه Çينو مطبوعاتو ته له چاپ نه مخكې– ۵
 ,وركÎل شوې وه كيداى شي ترتيب پكې Ôه نه وي رعايت ـشـوى هيله ده

درانه لوستونكي مو عذر ومني.
 اهللا پاك دې وكÎي چې زموږ دا كوچنى كار خاص د خپلې رضا لپاره ومني

او خلكوته پرې ÂØه ورسوي.
والسالم عليكم ورحمت اهللا و بركاته

الفقيررفيع اهللا عطاء
هـ ق۱۴۱۹ رمضان املبارك ۹

۲۷ / ۱۲ / ۱ م.998
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لومÂى فصل
  روژه په لغت كې مطلقا امساك الس نيولو او Çان منع (د  روژې  تعريف:

 كولو ته ويل كيÐي برابره خبره ده كه هغه د خبرو كولو Êخه وي او كه د )
 1عمل كولو Êخه او يا د نورÊه Êخه.

روژه په اصطالح كې: 
 روژه د شريعت په اصطالح كې د هغه چا Êخه چې د عبادت اهل وي د
 نيت كولو سره د سبا ختلو Êخه تر ماÔام پورې د خوراك ÊـÓاك او جماع

 2 خپلې ÆÔې سره كور والى پريÓودلو Êخه عبارت ده.( )
  رمضان د قمري مياشتو Êخه يوه مشهوره مياشت دهد رمضان تعريف:

 چې اصل ماده حروف او اشتقاق يې د رمض Êخه ده چې هغه سختې (  )
 Øرمã ته ويل كيÐي او كله چې د پخوانã ژبې Êخه د مياشتو نومونه نقل

 كيدل نو د همغه موسم سره برابر نوم يې ورته وركÎ (رمضان داسې وخت
كې كيÓودل شو چې زياته Øرمي وه ).

 فراء چې د عربي ژبې يو نامتو عالم دى وايي چې: كله رمضان او ربيع ذكر
 كيÐي نو شهر هم ورسره ذكر كيÐي لكه شهر رمضان او شهر ربيع يعنې د

 رمضان مياشت او د ربيع مياشت په داسې حال كې چې د نورو مياشتو
نومونو سره شهر مياشت نه ذكر كيÐي. ( )

 داډول رمضان كيداى شي چې د رمض الصامي Êخه اخيستل شوي وي ( )
 3يعنى ډېر Øرم شو روژه داركله يې چې د ډېرې  تندې له امله ØيÌه Øرمه شي.
 د رمضان د مباركې مياشتې د حقونو او اّدابو د پر Çاى كولو په صورت

 كې د Øناهونو سوزوونكې مياشت ده چې په دې توØه يې هم د Øرموالي سره
نسبت پيدا كيÐي.

  د رمضان مباركه مياشت هغهد رمضان د مباركې مياشتې ÆيÂÉې:
 مياشت ده چې د اهللا تعالى له خوا پكې پر حضرت محمدصلى اهللا عليه وسلم
 قراّنكرمي نازل شوى دى.او قرّانكرمي د مسلمانانو لپاره قانون او دهغه د عملي

 كولو په صورت كې د دنيا او اخرت د سوكالã او نيكمرغã وسيله ده، اهللا
تعالى په قراّنكرمي كې فرمايي:

4. شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس(( ))

 رمضان هغه مياشت ده چې په هغې كې قراّن د خلكو د الرÔوونې لپاره
نازل شوى دى.

 دا ډول د رمضان په مباركه مياشت كې يوه د قدر شپه هم شته چې داهللا
 تعالى په نزد زرو نورو هغو مياشتو Êخه غوره ده چې دغه شپه پكې نه

 ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا٢وي، اهللا تعالى فرمايلي دي إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ِفي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . 
 ، تَنَزَّلُ املَْالَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا٤ ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ٣لَيْلَةُ الْقَدْرِ 

، سَالَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر٥ِبِإِذْنِ َربِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ، 

 بيشكه موږ نازل كÂى دى دغه ¸ول قرّان د قدر په شپه كې او ¾ه  ( )ژباړه:
 شي پوه كÂى يې ته (اې محمده!) چې د قدر شپه ¾ه ده (د عزت او شرافت له

 پلوه ؟ د قدر شپه غوره ده له زرو مياشتو ¾خه (هغه زر مياشتې چې دغه شپه د )
قدر پكې نه وي ).

 د رمضان مباركه مياشت د مسلمانانو لپاره د فتحې او د برياليتوب مياشت
 هم ده چې په همدې مياشت كې يې ستر ستر بري په نصيب شوي دي لكه د بدر

غزا د مكې فتحه او داسې نور.
 د رمضان مباركه مياشت هغه مياشت ده چې د جنت دروازې پكې خالصيÄي

 او د جهنم دروازې پكې تÂل كيÄي، د حضرت ابوهريره رضى اهللا عنه ¾خه
 روايت دى چې رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به فرمايل: ((قد جاء كم شهر

ـارك افترض اهللا عليكم صيامه تفتح فيه ابواب اجلنة و تغلق فيه ,رمضــان شهر مـب , 
ـر من حرم خيرها ـم وتغلق فيه الشياطني فيه ليلة خير من الف شـه ,ابواب اجلحـي , 

5فقد حرم )) 

 , د رمضان مياشت درته راغله چې مباركه مياشت ده اهللا (ج) دهغېژباړه:
 روژه فرض كÂې ده چې په هغې كې د جنت دروازې خالصيÄي د جهنم دروازې ,
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ـÄي او يوه پكې شپه ده چې د زرو مياشتو  ,تÂل كيÄي او شيطانان پكې بنديانـي
 دلوى,¾خه غوره ده ¾وك چې د دې مياشتې د خير ¾خه محروم شو نويقينا 

بركت اوخير ¾خه محروم شو.
ـهپه يو بل حديث شريف كې راغلي دي:  , عن ابي هريرة رضى اهللا عـن

 عن النبى صلى اهللا عليه وسلم قال: اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء
.6وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطني. 

 حضرت ابوهريره رضى اهللا عنه د پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم ¾خهژباړه:
 روايت كوي چې هغه مبارك فرمايلي دي چې: كله د رمضان مياشت داخل شي د

 اسمان دروازې خالصې شي او د جهنم دروازې وتÂل شي او شيطانان عليهم (
اللعنة) پر ¼ين«يرونو وتÂل شي.

 د  روژې  مياشت ÆيÂÉې او فضائل ډېر زيات دي چې د منونې په توÊه موږ د
هغې يوه ډېره كوچنÔ برخه دلته ذكر كÂه .

 د  روژې  فرضيت د حضرت محمد صلى اهللا روژه په پخوانيو امتونو كې:
 عليه وسلم امت پورې خاص نه دى بلكې روژه په نورو لومÂنيو امتونو باندې هم
 فرض وه اهللا تعالى په قراّن كرمي كې فرمايلي دي چې: ياايهاالذين امنوا كتب

.7عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. 
  اې هغه كسانو چې اميان يې راوړى دى (اې مومنانو!) روژه په تاسېژباړه:

 باندې فرض كÂاى شوې ده لكه ¾نÉه  چې په هغه كسانو فرض كÂاى شوې وه
چې پخوا له تاسې ¾خه وو لكه پخواني امتونه ( ).

 په تفسير كابلي كې د شيخ الهند صاحب او شبير احمد عثماني صاحب د (
 تفسير ترجمه د پورتني مبارك اّيت په تفسير كې ليكل شوي دي چې:  دا حكم )  (

  او8د  روژې  حكم د ادم عليه السالم له زمانې ¾خه تر اوسه پورې جاري دى ) 
 مولنا مفتي محمد شفيع رحمه اهللا هم دغه مطلب په خپل تفسير كې ذكر كÂى دى

.9

  د حضرتاوپه تفسير ابن كثير كې د نوموړي اّيت الندې ذكر دى چې:
ـاء قتادة او ضحاك رضى ـاس عـط ـود حضرت ابن عـب ,معاذ، حضرت ابن مسـع , , 

 اهللا تعالى عنهم ¾خه روايت دى چې دوى ويلي دي: د نوح عليه السالم د زمانې
 ,¾خه را پديخوا هره مياشت كې د درې ور¼و د  روژې  نيولو حكم و تر دې چې
 اهللا تعالى دغه لرغونى حكم د رمضان د يوې مياشتې په  روژې  باندې منسوخ

.Âك
 همدغه راز حافظ ابن كثير په خپل تفسير كې د ابن عباس رضى اهللا عنهما

 ¾خه د كما كتب على الذين من قبلكم په تفسير كې ذكر كÂى دى چې: مراد له ( )
 پخوانيو امتونو ¾خه اهل كتاب دي .دغه روايت يې د يو شمير نورو تابعينو ¾خه

.10هم نقل كÂى دى.
 لنÀه دا چې په پخوانيو امتونو كې هم د  روژې  د فرضيت حكم موجود و كه
 ¾ه هم په جزئياتو كې به يې فرق موجود و لكه مخكې چې ذكر شو د هغوى روژه

 په هره مياشت كې درې ور¼ې وه او د اسالم په ملÂني وخت كې هم په هره
 مياشت كې درې ور¼ې وه. چې د رمضان مياشتې په  روژې  سره هغه حكم

.11منسوخ شو. 
 كې ليكلي چې نوح عليه السالم حجة اهللا البالغهشاه ولى اهللا رحمه اهللا په 

 هميشه روژه و. او داود عليه السالم يو ورځ پس او عيسى عليه السالم دوه ور¼ې
.12پس روژه كيدل. 

د شاه صاحب د ¾رÊندونې ¾خه هم معلوميÄي چې روژه ډېر اوږد تاريخ لري.
 د رمضان د مباركې مياشتې روژهپه اسالم كې د  روژې  د فرضيت تاريخ: 

.13پر مسلمانانو د هجرت په دوهم كال د شعبان په مياشت كې فرض شوې ده. 
 ,د  روژې  فرضيت په قرّانكرمي سنتو او د مسلمانانو په اجماع سره ثابت دى

 اهللا تعالى په قراّنكرمي كې فرمايلي دي: يا ايهاالذين امنوا كتب عليكم الصيام ((
.14كما كتب على الذين من قبلكم )). 

  اې   هغه كسانو چې اميان يې راوړى دى اې مومنانو! فرض كÂاى ( )ژباړه:
 شوې ده په تاسې باندې روژه لكه ¾نÉه چې په هغه كسانو فرض شوې وه چې

ستاسې ¾خه مخكې و. 
.۱۱ صحيح البخاري كتاب بدء اخللق باب  - 6
 سورة البقرة  - .7
۱۳۴/ ۱ تفسير كابلي  - 8
.۱۰۹ / ۱ معارف القران  - 9

 طبع:بيروت.۳۳۳/ ۱ تفسير القران العظييم لالمام احلافظ ابن كثير  - 10
 طبع دار احياء السنة.۱۴۰/ ۱ سنن ابي داود  - 11
 طبع: داراحياء العلم.۱۴۲ / ۲ حجة اهللا البالغه  -  12
۱ / ۴ نيل االوطار  - 13 8  طبع: بيروت.۵۴۳ / ۱ طبع بيروت او كتاب الفقه على املذاهب االربعة  ۶
 سورة البقرة  - .14
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 .15بل ¼اى كې اهللا تعالى فرمايي: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. 
 ترجمه: هغه ¾وك چې له تاسې ¾خه د رمضان مياشتې ته حاضر شي نو هرو

مرو دې په هغې كې روژه ونيسي.
د  روژې  په فرضيت د پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم د سنتو Êخه دليل:
 امام بخاري په خپل سند سره د پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم  ¾خه روايت

 كوي چې: ان اعرابيا جاء الى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثائر الراس فقال:
 يا رسول اهللا اخبرني ما فرض اهللا على من الصيام ؟  فقال: شهر رمضان اال ...

.16ان تطوع. 
 ژباړه: په حتقيق سره يو اعرابي په داسې حال كې چې د سر ويÅته يې ببر و
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ته راغى او ورته يې وويل: يارسول اهللا: ماخبر

 كÂه چې اهللا پاك پر ما روژه ¾ومره او ¾ه وخت فرض كÂې ده؟پيغمبر صلى  ( )
 اهللا عليه وسلم ورته وويل چې: د رمضان د مياشتې روژه پر تا فرض ده مÉر كه

چيرته په خپله خوÆه نفلي روژه نيسي. ( )
 همدغه راز امام بخاري په يو بل حديث شريف كې په خپل سند سره روايت

 كوي چې حضرت ابن عمر رضى اهللا عنهما ويلي دي چې: قال رسول اهللا صلى
 ,اهللا عليه وسلم: بنى االسالم على خمس: شهادة ان ال اله االاهللا و ان محمدا

,رسول اهللا و اقام الصالة واّيتا الزكاة واحلــج وصوم رمضان , .17.
 ژباړه: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمايلي دي چې: اسالم په پن«ه

 شيانو بناء شوىدى: Êواهي وركول په دې چې پر ته له اهللا تعالى ¾خه بل حقيقي
 معبود نشته او حضرت محمد صلى اهللا عليه وسلم د اهللا پاك ريÅتينى استازى (

 ,رسول او پيغمبر دى او ملونº كول او د زكات وركول اود حج د فريضې ادا كول )
او د رمضان د مياشتې روژه نيول.

 عالمه ابن الهمام په فتح القدير كې ليكلي دي چې: د كلمې طيبې ال اله اال (
.18اهللا محمد رسول اهللا ¾خه وروسته روژه د اسالم درمي ركن دى. ( 

 په همدې توÊه داسې احاديث زيات دي چې د روژې فرضيت ور ¾خه ثابتيÄي
.Âبرخه بسوالى وك Ôتنې له امله په يوه كوچنÆچې موږ يې د ظروفو د غو

  ¸ول مسلمانان د پيغمبر صلى اهللا عليهد  روژې  فرضيت په اجماع سره:
 وسلم ¾خه تر اوسه پورې په دې خبره باندې اتفاق لري چې د رمضان مياشت
 روژه نيول فرض دي او هيچا ور¾خه په مسلمانانو كې انكار نه دى كÂى او د

.19روژې  د فرضيت ¾خه انكار كفر دى . 
د  روژې  Ôي×Îې:

 روژه ËÊ شمير دنيوي او اخروي ÆيÂÉې او ¼انÂÉتياوې لري چې په الندې
توÊه د هغې يو شمير ÆيÂÉې او ¼انÂÉتياوې بيانوو.

الف: روژه په قراّنكرمي كې:
 په قراّنكرمي كې د  روژې  ذكر د صوم او صيام په صيغه لس ¼ايه راغلى دى
 چې د هغې جملې ¾خه پن«ه ¼ايه يوازې په سورت بقره كې راغلى چې تفصيل

يې په الندې توÊه دى:
.20 ياايهاالذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم (( ))– ۱
21  ((احل اهللا لكم الليلة الصيام الرفث الى نسائكم )) – ۲

.22 ((ثم امتوا الصيام الى الليل - )) 3 
23 ففدية من صيام او صدقة او نسك - (( )) ۴

 24 فمن لم يجد فصيام ثالثة ايام في احلج - (( )) ۵
يو¼اى په سورت نساء كې ذكر شوى ده:

25 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعني توبه من اهللا - ((  )) ۶

دوه ¼ايه په سورة مائدة كې ذكر شوې ده.
26 ((فمن لم يجد فصيام ثالثة ايام ذالك كفارة اميانكم - )) ۷

 سورة البقره.  -15
۲ / ۱ صحيح البخاري - 16 7  طبع: دار الفكربيروت.۶
 .۱۰ / ۱ صحيح البخاري  - 17
 طبع: املكتبه الرشيدية كويته باكستان.,۲۳۳ / ۲ فتح القدير  - 18
 طبع بيروت.۵۴۳ / ۱ القه على املذاهب االربعة  -  19
.۱۸۳ سورة البقرة:  - 20
.۱۸۷ سورة البقرة  -  21
.۱۸۷ سورة البقرة  -  22
.۱۹۶ سورة البقرة  -  23
.۱۹۶  سورة البقرة  - 24
.۹۲ سورة النساء  - 25
.۸۹ سورة املائدة  - 26
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.27 ((او عدل ذالك صيام ليذوق و بال امره -  ))۸
يو¼اى په سورت مجادله كې ذكر ده.

.28 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعني من قبل ان يتاماسا - ((  )) ۹
يو ¼اى په سورت مرمي كې ذكر ده.

.29 فقولى انى نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا((  )) 
 په پورتنيو اّياتونو كې دا هم مالحظه كيÄي چې پرته د وروستني اّيت ¾خه په (

سورت مرمي كې د  روژې  نور ¸ول ذكر په مدني سورتونو كې شوى دى. (
 همدغه رازد( الصائمني او الصائمات په صيغه سره د  روژې  ذكر په قراّنكرمي كې )

دوه ¼اى راغلى دى چې دواړه د سورت االحزاب په يو اّيت كې دى:
.30 والصائمني والصائمات (( ))– ۱۲ – ۱۱

او د فيلصمه په لفظ سره يو ¼اى په سورت البقرة كې د  روژې  ذكر شوى دى. ( )
31  ((فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلَْيصُمْهُ)) – ۱۳

 چې په عامه توÊه تقريبا په قراّن كرمي كې د  روژې  ذكر په صريح ډول
 ديارلس ¼لې شوى دى. په قرّانكرمي كې د  روژې  ËÊ شمير احكام راغلي دي

 لكه د  روژې  د اوږدوالي وخت د كوم وخت ¾خه تر كوم وخت پورې د  روژې ( )
 د قضاء او كفارې احكام او داسې نور چې دا ¸ول په دې خبره داللت كوي چې

ـري همدغه راز هغه ¾وك چې  ,روژه په اسالم كې خورا لوړ مقام او پوره ارزÆت ـل
 روژه نيسي د هغوى ذكر په قراّنكرمي كې په صريح ډول راغلى دى او د تفسير

 عاملانو د  روژې  په هكله د ذكر شوو مباركو اّياتونو الندې په خپلو تفسيرونو كې
 ËÊ شمير پاÍې ډكې كÂې دي چې د  روژې  په وړاندې ور¾خه د اسالم او

مسلمانانو پوره اهتمام ¾رÊنديÄي.
ب: روژه د پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم په پاكو سنتوكې:

 د پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم ¾خه د  روژې  د ÆيÂÉو په هكله ËÊ شمير
 روايات نقل شوي دي چې د هغې ¼ينې مهمو برخو ته به په الندې توÊه اشاره

وكÂو.
  روژه د اسالم د اركانو Êخه يو ركن شميرل كيÐي:-۱

 امام بخاري په خپل صحيح كتاب كې په خپل سند سره د پيغمبر صلى اهللا
 عليه وسلم ¾خه روايت كوي چې: جاء رجل الى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ـول حتى دنا فاذا هو يسئل  ,من اهل جند ثائر الراس يسمع صوته وال يفقه مايـق
م فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم  ,عن االسال

 والليلة: فقال: هل على غيره ؟ قال: ال، اال ان تطوع قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
.32وسلم: وصيام رمضان قال هل على غيره ؟ قال: ال، اال ان تطوع.

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ته د جند د خلكو ¾خه يو ببر سرىژباړه:
 راغى چې د اواز انÉازه يې اوريدل كيده خو ¾وك ورباندې نه پوهيدل تر ¾و چې
 نÄدې شو معلوم شو چې د اسالم په هكله پوÆـتنه كوي. رسول اهللا صلى اهللا

ـې هغه سÂي وويل:  ,عليه وسلم ورته وفرمايل: چې پن«ه ملون«ونه په ورځ او شپه ـك
 نور راباندې فرض شته ؟ نو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورته فرمايل چې نه

  يه مÉر كه چيرته د خپلې خوÆې نفلي ملونº كوي رسول اهللا صلى اهللا( ) ( ) .
 عليه وسلم وفرمايل چې: هو! روژه د رمضان بيا هغه سÂي وويل چې د رمضان .

 ¾خه پرته نوره روژه راباندې فرض شته ؟ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورته
وفرمايل چې: نه يه مÉر دخپلې خوÆې نفلي روژه كه نيسې). ( ) ( ) (

  د  روژې  اجر اهللا پاك په خپله وركوي او د روژه   نيوونكي د خولې بوى– ۲
د اهللا پاك په نزد د مشكو د بوى ¾خه غوره دى.

 د حضرت ابو هريره رضى اهللا تعالى عنه ¾خه روايت دى چې رسول اهللا
ـة فاليرفث واليجهل. و ان امرړ ((  ,صلى اهللا عليه وسلم فرمايلي دي: الصيام جـن

 قاتله او شامته فليقل: اني صائم مرتني والذي نفسي بيده خللوف فم الصامي
ـى الصيام لى ,اطيب عنداهللا من ريح املســك يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجـل , 

33و انا اجزي به و احلسنة بعشرة امثالها)). 

 , روژه د اور په وړاندې سپر دى روژه نيونكى دې سپكې او بې باكه خبرې نهژباړه:
 كوي او كه ¾وك ورسره جنÈ كوي او يا ورته Æكن«لې كوي نو دوه ¼له دې ورته ووايي

.۹۵ سورة املائدة  - 27
.۴’ ســور املجادلة  - 28
.۳۶ سورة مرمي  - 29
.۳۵ سورة االحزاب  - 30
.۱۸۵ سورة البقرة  - 31
  طبع: بيروت. په دې معني حديث۱۰۶/ ۱  جزگء من حديث صحيح البخاري بشرح فتح الباري 32

,صحيح امام مسـلـم ابو داود ترمذي شرـيـف نسايې شرـيـف ابن ماـجـه دارـمـي  موطا امام مالك او , , , , , 
مسند امام احمد كې هم ذكر دي.

 طبع: بيروت.۱۰۳ / ۴  صحيح االمام البخاري بشرح فتح الباري 33
ـك نسايي او مسند د امام محمد كې هم ذكر  ,په دې معنا حديث په مسلم شريف، موطا د امام ماـل

دى. 
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 ,چې زه روژه مي بيا پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم وفرمايل: او قسم مې دې په هغه ذات
 وي چې زما نفس دهغه په بال كيف الس كې دى چې د روژه نيوونكي د خولې بوى د (  )

 اهللا په نزد د مشكو له بوى ¾خه غوره دى. اهللا پاك وايي) زما د ويرې له امله يې (
,ډوډۍ ¾Åاك او شهوت (جنسي خوند پريÅى دى روژه زما لپاره ده او زه د هغې ) , 

ثواب وركوم او د يوې نيكې بدله به يو په لس وركوم.
 ¸ول عملونه او عبادتونه د اهللا جل جالله لپاره دي او د اهللا په امر يې اجر او

 ثواب وركول كيÄي مÉر د  روژې  نسبت ¼كه  اهللا پاك خپل ¼ان ته وكÂ چې
 روژه ¼انÂÉى ارزÆت لري ¼كه چې په روژه كې رياء نه را¼ي لكه په همدې معنى

.34باندې يو حديث شريف هم موجود دى.
 روژه نيوونكي به په يوې ¼انÂÉې دروازې جنت ته داخليÄي:– ۳

 امام بخاري په خپل صحيح  كتاب كې په خپل سند سره د پيغمبر صلى اهللا
 عليه وسلم ¾خه روايت كÂى دى چې هغه مبارك فرمايلي دي: ((ان في اجلنة بابا
 يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة اليدخل منه احد غيرهم يقال:اين
ـق فلم يدخل منه ـون اليدخل منه احد غيرهم  فاذا دخلوا اغـل ,الصائمون؟ فيقوـم , 

.35احد)) 
  يقينا په جنت كې يوه دروازه ده چې ريان بللى شي دهغې ¾خه به دژباړه:

غÄ به وشي: روژه نيونكي ـوزي  ,قيامت په ورځ يوازې روژه نيوونكي جنت ته نـن
 چيرته دي؟ نو هغوى روژه نيوونكي) به ودرېÄي  پس كله چې روژه نيوونكي (

 جنت ته داخل شي نو هغه د روازه به وتÂل شي او د هغې وروسته به ور¾خه
¾وك داخل نه شي.

  ¾وك چې د رمضان روژه د امياني غوÆتنې او اجر لپاره ونيسي مخكيني– ۴
 Êناهونه به ورته وبÅل شي.د حضرت ابوهريره رضى اهللا عنه ¾خه روايت دى

چې پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم فرمايلي دي:
ـه و من صام ((  ,من قام ليلة القدر اميانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنـب

.36رمضان اميانا و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه )) 
 ژباړه: هغه ¾وك چې د اميان او اجر له امله د قدر شپه ويÅه كÂي (عبادت

 پكې وكÂي مخكيني Êناهونه به يې ورته وبÅل شي او هغه ¾وك چې د رمضان )
 روژه د اميان د غوÆتنې او اجر له امله ونيسي مخكيني Êناهونه به يې ورته

وبÅل شي.
 د روژه نيوونكي لپاره دوه خوشحالã دي: _۵

 امام بخاري په خپل كتاب كې د سند سره ذكر كÂي دي: للصائم فرحتان يفرحهما: ((
.37اذا افطر فرح و اذا لقي ربه فرح بصومه ))

 ژباړه: د روژه نيوونكي لپاره دوه خوشالÔ دي چې هغه خوشحاله كوي: كله چې
 ماÆام روژه ماته كÂي نو خوشحاله شي او كله چې د اهللا پاك سره مخ شي نو بيا په

خپله روژه خوشحاله وي.
 روژه د جنسي شهوت د ارامولو لپاره وسيله ده:– ۶

 هغه ¾وك چې د نكاح لپاره مال او دولت نه لري او د جنسي ناوړه غريزې له پلوه په
 ¼ان ويريÄي چې په حرامو كې واقع  نه شي نو دهغه بايد د شهوت سكون او اراموالي
 لپاره روژه ونيسي لكه چې زموږ د Êران پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم ¾خه همدا خبره
 نقل شوې ده او امام بخاري د همدې خبرې لپاره په خپل صحيح كتاب كې باب تÂلى

.38دى.
 حافظ ابن حجر عسقالني رحمه اهللا تعالى د همدغه باب د ملÂي حديث الندې داسې
 مطلب ليكي چې: د دې خبرې مطلب خو دا دى چې روژه د نكاح شهوت له من«ه وړونكې
 ده دلته اعتراض دا وارديÄي چې روژه خو د Êرموالي او حرارت زياتوونكې ده چې په
 هغې سره شهوت را پاريÄي خو جواب دا دى چې په لÄ وخت كې همداسې وي خو كله

.39چې  روژې  ته دوام وركÂي او ¾ه وخت تير شي نو اّرام شي.
 د روژه نيوونكي دعا نه رد كيÐي: -۷

 د حضرت ابوهريره رضى اهللا عنه ¾خه روايت دى چې پيغمبر صلى اهللا عليه
ـادل والصائم حتى يفطر و ((  ,وسلم فرمايلي دي: ثالثة ال ترد دعوتهم: االمام الـع

.40دعوة املظلوم... )). 
ـا روژه نيوونكي تر¾و چې  ,ترجمه: د درې  كسانو دعا نه رد كيÄي: عادل پاـچ

روژه ماته كÂي او د مظلوم.
 د هغه چا اجر چې په جهاد كې يوه ورځ روژه شي:– ۸

 طبع: بيروت.۱۰۶ / ۴ فتح الباري شرح صحيح البخاري  - 34
  طبع: بيروت. و صحيح مسلم بشرح۱۱۰ / ۴ صحيح البخاري بشرح فتح الباري  - 35

 طبع: دار الفكربيروت.۳۲ / ۸النووي 
۱۱۵ / ۴ صحيح البخاري بشرح فتح الباري  - 36
۱۱ / ۴ صحيح البخاري بشرح فتح الباري  -  37   طبع:۲۱ / ۸ طبع: بيروت.و صحيح مسلم بشرح النووي  8

دارالفكر بيروت.
 طبع: بيروت.۱۱۹ / ۴ صحيح البخاري بشرح فتح الباري  -  38
 طبع: بيروت.۱۱۹ / ۴ فتح الباري  -  39
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د روژې  مياشت Êه  ډول استقبال كÎو؟    

 جهاد چې د خورا مهمو عبادتونو ¾خه ÌÊل كيÄي كه ¾وك د هغه سر بيره
 روژه هم شي نو هغه ډېر زيات اجر او ثواب لري. د ابوسعيد اخلدري رضى اهللا

 تعالى عنه ¾خه روايت دى چې رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمايلي دي
  مامن عبد يصوم يوما في سبيل اهللا اال باعد اهللا بذلك اليوم وجهه عن النار((

.41سبعني خريفا )) 
 ژباړه: هر بنده چې روژه نيسي في سبيل اهللا د اهللا د دين د لوړوالي لپاره (

 په غزا كې )، اهللا پاك به د هغه بنده مخ د اور ¾خه د اويا كلونو په مسافه لرې
كÂي.

.42حضرت امام نووي د خريف معنى په كال سره كÂې ده. 
 روژه د اخروي Ê·و سربيره دنيوي ËÊ  شميرج_د  روژې  نورې ÂØې: 

ÆيÂÉې هم لري چې په الندې توÊه ورته په لنÀ ډول اشاره كوو:
ـر_د  روژې  روحي ÂØې:۱   , روژه د انسان روح تصفيه كوي او هغه ته صـب

 قوت او استقامت وربÅي، د  روژې  د روا والي خورا ارزÆتناك حكمت د نفس
 او روح تزكيه ده د  روژې  په واسطه كوالى شو چې په نفس باندې غلبه حاصله
 كÂو او په نفس باندې غلبه حاصلول او هغه په قابو كې راوستل او الهي حكومت
 او قانون ته د هغه چمتو كول او برابرول په اسالم كې د انسان ¾خه يوه حتمي

او ضروري غوÆتنه ده.
 حجة اهللامحدث دهلوى حضرت شاه ولى اهللا رحمه اهللا تعالى په خپل كتاب 

ـى لعلكم تتقونالبالغه , كې ليكي: وان الصوم شرع لقهر النـفـس كما قال اهللا تعاـل , 
.43و كما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: فان الصوم له وجاء. 

  روژه پرنفس باندې د غلبې لپاره روا شوې ده لكه اهللا پاك چې فرمايلييعنى:
 دي: لعلكم تتقون.( Æايي چې تاسې به پرهيز Êاره شئ). او لكه ¾نÉه چې رسول

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمايلي: فان الصوم له وجاء (يقينا روژه د هغه چا
 لپاره چې جنسي غريزه او شهوت لري او د نكاح قوت نه لري د ناوړه شهوت له

من«ه وړونكې ده).
 د روح د تربيت لپاره په روژه كې يو لÂ نور مقررات هم ايÅودل شوى دي لكه
 بيهوده او سپكو خبرونه ¼ان ساتل چې د رمضان د ÆيÂÉو په وخت په دې هكله

يو صحيح حديث بيان شو.
 شاه ولې اهللا رحمه اهللا تعالى په خپل كتاب حجة اهللا البالغه كې ليكي: يوه

 پوره اوصحيح روژه هغه ده چې د ¾يروونكو حيواناتو (¼ناورو د خويونو او )
 شيطاني ناوړه شهواني اقوالو او افعالو ¾خه پكې هم ¼ان وژغوري ¼كه چې

 دغسې افعال او اقوال نفس ته  بد او ناوړه اخالق او خويونه وريادوي او فاسدو
كارونو ته يې راباسي.

 همدغه راز شاه صاحب په انسان كې د ¼ناورو خويونه د ذليله كولو لپاره روژه
 بهترينه وسيله Æودلې ده او دايې په ډاÊه كÂې ده چې په روژه باندې انسان د حيواني

44صفاتو ¾خه ملكي د فرشتو  صفاتو ته راÊر¼ي. ( ) 

ËÊ عالمه ابن الهمام په فتح القدير كې په دې معنى ليكلي دي: اهللا پاك روژه د 
 يوه دا ده چې په بدوشمير Ê·و لپاره روا كÂې ده چې د هغې د ډېرو غ·و Ê·و ¾خه 

.45باندې امر كوونكى نفس اراموي او كنترولوي يې. 
  د  روژې  طبي او جسمي Ê·ې: روژه د روحي Ê·و سربيره يو لÂ طبي او– ۲

 جسمي Ê·ې هم لري چې انسان كوالى شي د ډېرو ناوړه مرضونو ¾خه د  روژې
په واسطه عالج ومومي.

 دا په جتربې سره ثابته ده چې زيات خوراك انسان ته ضرر رسوي او د
 مرضونو سبب Êر¼ي، روژه انسان د لÄ خوراك سره عادت كوي او په دې توÊه د

يو شمير مرضونو ¾خه خالصيÄي.
 زيات خوراك د انسان د غ·والي او چاغÅت سبب Êر¼ي چې په هغې سره بيا
 د كار بيداري او ويÅتيا بايلي او د دې سر بيره په ظاهري بÌه كې يې هم يو ډول
ـاري خوب به  ,منفي بدلون را¼ي لكه ÊيÀه يې دومره غ·ه شي چې بده ورسره Æـك
 ورته زيات ور¼ي او د بدن غÂي به يې زيات استراحت ته اړتيا پيدا كوي ¼كه
 چې بدن د زياتې ډوډۍ هضم په اسانÔسره نه شي كولى او د زيات خوراك په

 صورت كې زيات استراحت ته ضروت لري او كه نه نو بيا به يو ډول ستÂيا
محسوسوي.

 مسلمانو ډاكترانو په دې هكله ليكنې هم كÂې دي او د زياتومعلوماتو لپاره
 بايد هغو ته مراجعه وشي دلته موږ هغه خبرې ذكر كÂې چې د  روژې  د ÆيÂÉو

په حيث پكې ¾وك اختالف نه لري.

 طبع: دار البيروت. ۳۳ / ۸ صحيح مسلم بشرح االمام النووي  -  41
 طبع: دارالفكر.۳۳۸ / ۸ شرح مسلم لالمام النووي  -  42
۲/ ۱ حجة اهللا البالغة  - 43  طبع: داراحياء العلوم. 8
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د روژې  مياشت Êه  ډول استقبال كÎو؟    

 _د  روژې  ¸ولنيزې Ê·ې: روژه د مسلمانانو په منº كې د يووالي روحيه۳
ـه غالم او اّزاد ¸ول د ـدا Æ«ينه او ناريـن Êـر شتمن او ـ ,ژوندۍ ساتي. بÀاى او فقـي , , 

ـوراك ¾Åاك او جماع ¾خه په ¼ان باندې بنديز  ,يو اهللا لپاره په يو وخت د ـخ
لÉوي او بيا په يو وخت كوم چې ورته اهللا پاك ¸اكلى دى روژه ماتوي.

 د دې ¾خه معلوميÄي چې روژه هم يو د هغو عبادتونو ¾خه ده چې د يووالي
او ¸ولنيزي برابري رمز او راز پكې پروت دي.

 شتمن خلك د  روژې  په واسطه د خپل ¼ان سره فكر كوي چې ¾وور¼ې د
 خوراك او ¾Åاك نه كول يو ¾ه صبر او زغم ته اړتيا لري نو ¸ول عمر او يا زيات
 وخت د ناداري له امله خوراك او ¾Åاك نه كول او يا په خپل وخت د خوراك الس

 ته نه راوړل بيخي Êران كار دى نو په دې توÊه پكې د مهربانÔ جذبه را پورته
كيÄي او د فقيرانو او نادارو خلكو مرستې او كمك ته چمتو كيÄي.

 عالمه ابن الهمام په فتح القدير كې په دې معنا ليكلي دي چې: د  روژې  د
Ôو ¾خه داهم ده چې روژه په فقيرانو او مسكينانو باندې د مهربان·Ê ډېرو غ·و 
 او شفقت وسيله ده ¼كه چې شتمن خلك ¼ينې وخت د لوږې درد محسوس كÂي
 نو د فقيرانو او نادارو خلكو  ژوند ورته معلوم شي نو د هغوى مرستې  ته بيا
 اقدام كوي ¼كه چې د رحم حقيقت په انسان كې يو ډول داخلي درد دى چې

.46انسان د فقيرانو سره احسان كولو اړباسي. 
 كه چيرته د نÂۍ شتمن مسلمانان په كال كې ¾و  روژې  ونيسي نو د دنيا د

 غريبو مسلمانانو لپاره د شتمنو د همدغو ور¼و پاتې ډوډۍ چې د روژې  په
 واسطه يې نه ده خوړلې د ډېر وخت لپاره بس كيÄي چې داهم د ¸ولنيزو ستونزو

په حل كولو كې د  روژې  د ÆيÂÉو ¾خه شميرلى شو.
 او كه چيرته مسلمانان په جهاد كې مشغول شي كوالى شي د هغه عادت په
 مرسته چې د  روژې  نيولو په اساس ورته حاصل شوى دى د دوه وختونو په

 ¼اى يو وخت ډوډۍ باندې بسوالى وكÂي او په دې توÊه خپل اقتصادي مشكل يا
حل او يا يې لÄ كÂي.

47 د روژې ډولونه:

  فرض: لكه د رمضان د مياشتې، د رمضان د مياشتې قضاء كه د چا (– 1
ـاء د قسم او جزاء  او د احرام په حالت ) ـار قتل خـط ,¾خه قضاء شوې وي د ظـه , 

كې د Æكار كولو كفارې.
 واجب: لكه ¾وك چې په ¼ان باندې يوه يا ¾و ور¼ې  روژه نذر كÂي.– ۲
  سنت مو كد: لكه د عاشورا د ور¼ې  روژه په دې شرط چې د نهمې– ۳

ور¼ې  روژه هم ورسره ونيسي.
  سنت مستحب لكه د هرې مياشتې درې    ور¼ې   روژه نيول ( ):– ۴

  مستحب دا ده چې دا درې    ور¼ې    د بيض يعنې د مياشتې د منº ¾خه(
 درې  هغه ور¼ې وي چې سپوږمÔ پكې د نورو ¸ولو شپو ¾خه روÆانه وي او )

 همدغه راز ¸ولې هغه  روژې  چې د پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم په مباركو سنتو
 كې ثابتې وي او يايې په غوره والي باندې د ثواب وركولو وعده موجوده وي او يا

 يې په سنتو كې صفت راغلى وي لكه د حضرت داود عليه السالم روژه هغه به (
يوه ورځ روژه نيوله او يوه ورځ به يې نه نيوله ).

  نفل: هغه روژه چې د پورتنيو ذكر شوو ¾خه نه وي او په شريعت كې– ۵
ور¾خه منع نه وي راغلې. 

  مكروه تنزيهي: لكه د عاشورا د ور¼ې    روژه چې يو ورځ مخكې يا– ۶
وروسته روژه ورسره ونه نيسي.

  مكروه حترميي: لكه د اخترونو روژه نيول او د تشريق د ور¼و دلوى (– ۷
اختر ¾خه وروسته درې  ور¼ې روژه نيول.    )

 طبع: املكتبه الرشيديه كويته پاكستان.۲۳۳ /  ۲ فتح القدير شرح الهدايه  - 46
  د روژې ډولونه مو د عالمه ابن الهمام د كتاب فتح القدير ¾خه په استفاده سره وليكل  -47

 هغې ته مراجعه وكÂل شي.۲۳۵ /  ۲كيداى شي 



د روژې  مياشت Êه  ډول استقبال كÎو؟    

دوهم فصل
د  روژې  احكام

 د روژې  سبب: لكه Êرن×ه مو چې مخكې ذكر كÎل روژه په Êو ډوله ده
 همدغه راز د  روژې  هر ډول Çانته خپل سبب لري. په نظري روژه كې سبب

 ,ـنـذر دكفاراتو په روژه كې يې هم جدا اسباب دي لكه په قسم خوړلو كې
 حنث،قتل خطا او داسې نور، دقضا  روژې  سبب وجوب د اداء اود رمضان

 روژې  سبب د رمضان د مياشتې د يوې برخې لكه د ورÇې د يو ې برخې) (
48موجوديت دى.

 د روژې  د فرضيت شرطونه: روژه په هر عاقل بالغ مسلمان باندې فرض
ده.

پرته د مهلت د  روژې  د اداء كولو دفرضيت شرط:
 دروژې د اداء د فرضيت شرطونه صحت چې ناجوړه نه وي) او اقامت (

(چې مسافر نه وي) دي.
 د  روژې  د صحت شرط: د  روژې  د صحيح والي شرط طهارت چې (

حايضه او نفاسه نه وي او نيت دى پرته د نيت Êخه نه صحيح كيÐي). ) (
 همدغه راز مناسب ده د  روژې  د فرضيت د شرطونو Êخه د  روژې  په
 واجب والي پوه هم وي يعنې په دې پوه وي چې روژه واجب ده دا مطلب په

49فتح القدير كې واضح شوىدى.

 د  روژې  نيت: نيت په روژه كې شرط دى او پرته له نيت Êخه د  روژې
50نيول هم صحيح نه دي.

 ,ده كهد نيت محل (Çاى) زړه دى او يوازې په ژبه باندې اكتفاء صحيح نه 
 په ژبه يې نيت ونه وايه خو په زړه كې يې دا وه چې سبا به روژه كيÐي صحيح

ده Çكه چې اصال د نيت معنى قصد ده چې Çاى يې زړه دى.
 د نيت وخت: دالندې روژو لپاره د شپې له پلوه نيت كول ضروري دي. د

د نفلي  روژې  قضاء (يعنې چې نفلي روژه يې نيولې وي بيا يې  ,رمضان قضا 
 ماته كÎي او قِضايې ورباندې پاتې وي د نذر مطلق روژه او د كفاراتو  روژې ),

.
دالندې روژو لپاره د شپې له پلوه نيت ضروري نه دى: 

,د رمضان روژه هغه نذر چې وخت يې Ãاكلى وي مستحب او نفلي روژه , 
 چې د ورÇې  دنيمايي Êخه مخكې د لوى ÊاÔت پورې يې هم نيت صحيح

 كيÐي. غوره خو دا ده چې د پورتنيو روژو لپاره هم د شپې له پلوه يا د سبا
 ختلو سره جوخت نيت وشي خو كه چيرته د سبا ختلو وروسته د غرمې پورې

51د ماسپÓني داخليدو نه مخكې يې نيت وكÎ هم صحيح كيÐي

 52په حنفي مذهب كې د مياشتې ليدلو تفصيل په الندې توØه  دى
 كه چيرته اسمان صفا وي نو بيا خو د رمضان او اختر لپاره الزم دي چې

 ډېر خلك  ياغÃ Áولى مياشت وØوري.د غÃ Áولي ډېرو خلكو اندازه هغه ده ( )
 چې غالب Øمان ورباندې راشي او په صحيح روايت كې يې شميره امام (د

 ,مسلمانانو مشر) ته حواله ده خو كه اسمان خÎپÎ و بيا به امام د مسلمانانو (
,مشر په يو كس باندې چې ـعـادل عاقل او بالغ وي اكتفاء وـكـÎي يعنې د يو ) , 

كس شهادت منظوريÐي.
 عادل هغه دى چې په بديو يې نيكي زياتې وي په همدې ډول د ÆÔې  او

غالم شهادت په دې هكله صحيح دى.
 ,شهادت په شهادت هم صحيح كـيـÐي لكه د قاضي په مخكې يو كس ووايي چې

زه Øواهي  وركوم چې فالني د مياشتې په ليدو Øواهى وركÎه.
 كه يو سÎي Øواهي وركÎه خو د مسلمانانو خليفه يې Øواهي ونه منله د
 مياشتې په ليدونكي روژه يوازې الزميÐي او كه روژه يې ماته كÎه قضاء

ورباندې ضروري ده خو كفاره ورباندې نشته.
د روژې د مياشتې ليدل: 

 )29په كفايي توØه واجب دي چې د شعبان (برات) د مياشتې په نه ويشتمه(
 د مياشتې د ليدو Êارنه وكÎي خو كه چيرته اسمان خÎ پÎ او وريÅ و نو بيا به د

شعبان (برات) د مياشتې ديرش ورÇې پوره كÎي. 
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د روژې  مياشت Êه  ډول استقبال كÎو؟    

 د حضرت عبداهللا بن عمر رضى اهللا عنهما Êخه روايت دى چې رسول اهللا
 صلى اهللا عليه وسلم  فرمايلي دي الشهر تسع و عشرون ليله فال تصوموا حتى ((

53تروه فان غم عليكم  فاكملوا العده ثالثني)) 

  مياشت نهه ويشت شپې وي (لÐ تر لÐه تاسې روژه مه نيسىْ تر Êو )ژباړه:
 يې ونه وينىْ كه چيرته په تاسې باندې هواخÎه شوه نو د برات د مياشتې ديرش

 پوره كÎىْ او بيا روژه ونيسىْ په يو بل حديث شريف كې چې امام بخاري ( )
 روايت كÎى دى پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم فرمايلي دي صوموا لرړيته و (

 يعنې د مياشتې  په ليدو سره روژه ونيسىْ او دمياشتې په ليدو افطروا لرړيته )
 ,سره اختر كÎىْ. په ظاهر مذهب كې د مياشتې د تل Çاى توپير اعتبار نه لـري په
 دې معنى كه چيرته په يو ملك كې مياشت وليدل شوه او د بل ملك خلك ورÊخه

 خبر شوه نو دهغوى لپاره هم الزم دي چې د هغوى سره روژه ونيسي او په اختر
كې ورسره اختر كÎي.

 كه Êه هم Çنې فقهاء  دمطالعو  اختالف معتبر بولي په هر صورت دا يوه
 ,اختالفي مسئله ده چې جنجال پكې په كار نه دى د ملك مسلمان مشر چې

Êه پريكÎه وكÎه صحيح ده. واهللا اعلم.
  د شك ورځ د شعبان برات د مياشتې ديرشمه ورځ ( )د شكي ور¼ې روژه:

 وي. دا چې قمري مياشتې Çنې ديرش او Çنې نه ويشت وي نو د اسمان د
 خÎوالي له امله خلك په شك كې وغورÇيÐي چې ايا دا ورځ به د شعبان

 وروستã ورځ وي او كه د رمضان لومÎۍ؟ خو كه چيرته اسمان شني او
 روÔانه او بيا هم د رمضان مياشت ونه ليدل شوه) نو بيا د شك ورځ نده (

54بلكې  د شعبان وروستã ورځ ده.

  د شكي ورÇې روژه مكروه ده يعنې پدې ورځ روژهد شكي  روژې  حكم:
 نيول شرعاَ روا نه ده. خو كه پرته له شك Êخه Êوك په يقيني توØه د نفلي

روژې  نيت وكÎي له مكروه والي پرته صحيح كيÐي.
 همدا ډول كه چيرته Êوك دعادت له مخې د Çينې ورÇو  روژې  نيسي لكه
 د دوشنبې او پنجشنبې  روژې  او د شكي ورÇې سره تصادف وكÎي په اتفاق

55سره دا روژه مكروه نه ده.

56الندې  روژې  نيول حترميي مكروه دي

-د لوى اختر روژه.۲-دكوچني اختر روژه.                  ۱
-د تشريق د ورÇو  روژې  (دلوى اختر نه  د درې وروستيو ورÇو روژه )۳

 د شك د ورÇې روژه تفصيل يې مخكې تير شو.)- (۴
 كه چيرته په نوموړو ورÇو كې روژه ونيول شي نو نيوونكىيې Øناه×ار دى.

 او كه په دې ورÇو كې يې روژه ونيوله او بيا يې ماته كÎه نوقضاء ورباندې
نشته.

57الندې  روژې  نيول تنزيهي مكروه  (خالف اولى) دي 

 -يوازې د عاشورا د ورÇې روژه نيول چې د نهمې او يا يوولسمې ورÇې۱
روژه ورسره ونه نيسي. 

-يوازې د جمعې د ورÇې روژه.۲
-يوازې د شنبې (خالي) د ورÇې روژه.۳
 -د نوروز په ورځ روژه Çكه چې په دې كې د دې ورÇې تعظيم رانه شي (۴

او د مجوسيانو سره خالف وشي).
  د مهرجان د ورÇې روژه د مني اوله ورځ په دې كې هم كافرانو سره- ( )۵

د ورته والي په خاطر مكروه ده ).
 Ãول عمر روژه.-۶
 -د وصال روژه چې روژه شي او ماÔام كې روژه ماته نكÎي او سبا (۷

ورځ هم روژه شي ).
-دمسافر روژه هم مكروه ده (كه چيرته  روژې  په تكليف كې اچولو).۸
 , د ÆÔې نفلي روژه چې د ÓÊنت اجازه ورته نه وي ـشـوې خوپه هغه-۹

 ,صورت كې مكروه نه ده چې ÓÊنت يې مرـيـض روژه او يا د حج او عمرې په
احرام كې وي.
سنت روژه:

 د عاشورا د ورÇې روژه په داسې حال كې سنت ده چې د نهمې ورÇې
روژه هم ورسره ونيول شي.

د الندې ور¼و  روژې  نيول مستحب دي:
, د هرې مياشتې د ديارلسـمـې Êوارلسمې او پنÆلسمې نيÂې روژه.-۱
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د روژې  مياشت Êه  ډول استقبال كÎو؟    

 د دوشنبې او پنجشنبې روژه.-۲
 , د شوال مياشتې د شپÐو ورÇو روژه كه پرله پسې وي او كه بيـلـې- (۳

صحيح كيÐي).
 د عرفې د ور¼ې روژه.-۴
  د Ãولو هغو ورÇو  روژې  چې د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم Êخه-۵

 پكې حديث راغلى وي لكه د داود عليه السالم روژه هغه په يوه ورځ پس (
روژه  كيدل ).

¼نې هغه  روژې  چې د غوره والي په هكله يې احاديث راغلي دي:
 د محرم دمياشتې روژه:-۱

په دې هكله د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم Êخه روايت دى چې:
  افضل الصيام بعد رمضان شهراملحرم و افضل الصاله بعد الفريضه((

صاله الليل ))
  د رمضان د مياشتې Êخه وروسته غوره روژه د محرم (امامانو) د:ژباړه

,مياشتې روژه ده او د فرضي ملانÆه وروسته غوره ملونÅ د شپې ملونÅ دى.
 د عاشورا د ور¼ې روژه:-۲

 مخكې د دې په هكله بيان شو چې د عاشورا د ورÇې روژه نيول سنت دي.
په حديث شريف كې راغلي دي.

 صيام يوم عاشورا اني احتسب على اهللا ان يكفر السنه التي قبله)).((
 ژباړه: د عاشورا د ورÇې روژه داسې ÚØم چې اهللا پاك به پرې د تير كال

Øناهونه معاف كÎي. ,(كوچـنـي)
په بل حديث شريف كې راغلي دي:

.( ((صوموا يوم عاشورا و خالفوا اليهود و صوموا قبله يوماً او بعده يوماً
  د عاشورا ورځ روژه شىْاو د يهودانو سره مخالفت وكÎىْ په داسې (ژباړه:

 توØه چې د عاشورا نه يو ورځ مخكې او يا وروسته هم روژه شىْ او يوازې ) (
دعاشورا روژه چې د نهمې يا يوولسمې روژه نه شي خالف اولى ده ).

 د رجب د مياشتې روژه:-۳
 حضرت عبداهللا بن عباس رضى اهللا عنهما Êخه په دې هكله روايت دى

 چې:(( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصوم حتى نقول اليفطر و يفطر
حتى نقول اليصوم))

 ژباړه: د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حالت داسې و چې كله به يې د (
 رجب مياشت) روژه داسې Ãين×ه نيوله چې موږ به ويل هيÈ يې نه ماتوي او

 كله به يې داسې) ماتوله چې موږ به ويل هيÈ يې نه نيسي.(
 مطلب دا چې رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم د رجب مياشتې روژه كله

 ,نيوله او كله به يې نه نيوـلـه نو كه Êوك وكوالى شي او د رجب روژه ونيسي
ډېر اجر به يې ÂØلى وي.

 د شعبان (برات) د مياشتې روژه:-۴
 د حضرت عائشه رضى اهللا عنها Êخه روايت دى چې: ماراّيت رسول اهللا (

 صلى اهللا عليه وسلم استكمل صيام شهر غير رمضان و ما رّايته اكثر صياماً
منه في شعبان كان يصومه اال قليالً بل كان يصومه كله).

  ما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نه دى ليدلى چې د رمضان:ژباړه
 مياشت Êخه پرته بله مياشت پوره روژه شوى وي او ما نه دى ليدلى چې

 دشعبان (برات) Êخه په بله كې زيات روژه كيده( په برات كې به زيات روژه
 كيده) د برات روژه به يې نيوله Ãوله مياشت به روژه و يعنې رسول اهللا صلى

اهللا عليه وسلم به دلÐو ورÇوپرته د شعبان (برات)  Ãوله مياشت روژه و.
 د شوال واړه اختر) د  مياشتې شپÄ  روژې- ( :۵

د دې بيان مخكې هم په لنÌه توØه تير شو.
په حديث شريف كې راغلي دي چې:

 من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال فكاَمنا صام الدهر)(
 Êوك چې د رمضان روژه ونيسي او بيا ورپسې د شوال (واړه اختر)

 مياشتې شپÐ  روژې  ونيسي دومره اجر لري) لكه Ãول عمر يې چې  روژې (
نيولې وي.

 ,غوره خبره دا ده چې د واړه اختر د ورÇې وروسته پرله پسې ونيول ـشـي
خو كه پرله پسې ونه نيول شي هم صحيح كيÐي.

  ورÇې  روژې يو ورځ پس)  ,۹همدغه راز د ذى احلجې د مياشتې ملÎنã نه (
 روژې د مجرد انسان  روژې دهرې مياشتې درۍ  روژې د هرې مياشتې  ,  ,   ,

 ,د ديارلسـم Êوارلسم او پنÆلسم تاريخ روژې مستحب او په احاديثو كې يې
ثبوت راغلى دى.
د روژې ركن:

د ØيÌې او فرج د شهوتونو Êخه الس نيونه د روژې ركن دى.
 ,يا په بل عبارت د ـخـوراك ÓÊاك او جماع نه كول د  روژې  ركن دى او په

 يو بل تعبير ويالى شو چې: د  روژې  ماتوونكو شيانو Êخه الس نيونه د
روژې  ركن دى.



د روژې  مياشت Êه  ډول استقبال كÎو؟    

د سبا ختلو سره پيل او ماÔام (ملرپريواته پورې ختميÐي. )د  روژې  وخت: 
د  روژې  سنتونه او ادبونه:

 پيشمنى السحور) (– ۱
په حديث شريف كې راغلي دي:

 تسحروا فان فى السحور بركه)(
 پيشمنى كوىْپه پيشمني كې بركت دى .ژباړه:

 ,دغه راز د پيشنمي په هكله ÙØ شمير حديثونه راغلي دي نو كه چيرته د
چا اشتها نه وي چې ډوډۍ وخوري د سنتو په حلاظ دې لÐ خوراك وكÎي.

 په پيشنمي كې مستحب دا ده چې د شپې د Ãولونه په وروستã برخه كې
وشي چې شپÐمه برخه د شپې پاتې وي په حديث كې راغلي دي: ( ).

 (ثالث من اخالق املرسلني: تعجيل االفطار، وتاخير السحور ووضع اليمني
على الشمال فى الصاله).

ژباړه: درې شيان د رسوالنو د خويونو Êخه دي: 
 ,په روژه ماتي تـلـوار په پيشمني كې وروسته والى او په ملانÆه كې Ôى الس

پر چپ ايÓودل.
 په نورو ÙØ شمير حديثونو كې هم د پيشمني  وروسته والى غوره ÚØل

شوى دى.
 په روژه ماتي تلوار كول:– ۲

 كله چې د ماÔام داخليدل باوري شي نو د ملانÆه Êخه مخكې روژه
 ماتىسنت دى او مستحب خبره ده چې روژه ماتى په تازه خرما، خوږ Êيز او

يا اوبو باندې وي.
په حديث شريف كې راغلي دي:

(اليزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)
 ژباړه: خلك به هميش په نيكمرغي كې وي Êو په روژه ماتي كې تلوار

كوي.
 خو كه چيرته د وريÆې ورځ وه نو بيا يو Êه وروسته والى د احتياط په

 ,خاطر غوره دى په داسې حال كې چې زموږ ÙØ مسلمانان وروÛه د وريÆې په
 ,ورځ باندې تلوار ـكـوي بس چې سترØو ته يې د وريÆې تياره راشي فكر كوي

چې ماÔام شو دا خبره ما په Êوجوماتونو كې په خپلو سترØو ليدلې ده ( ).
 روژه   ماتي ¾خه وروسته دعاء-۳

 د روژه ماتي په وخت كې دعاء ډېره غوره ده په حديث شريف كې راغلي
دي: ان للصائم عند فطره لدعوة ماترد). (

ژباړه: يقيناً د روژه ماتي دعا هرو مرو نه ردكيÐي.
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به چې كله روژه ماته كÎه نو دا دعاء به

يې فرمايله:( اللهم اني لك صمت و على رزقك افطرت)
  اې اهللا خاص ستا لپاره مې روژه نيولې او ستا په روزي مې ماته !ژباړه

كÎه.
په يو حديث شريف كې الندې دعا راغلې ده:

 اللهم لك صمنا و على رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم)(
  اې اهللا ستا لپاره مو روژه نيولې ستا له ويرې مو روژه نيولې او: ! ( )ژباړه

 ,ستا په روزي باندې مو ماته كـÎه نو زموږه Êخه دعا او عبادتونه قبول كÎه ( )
كه Êوك بل چا ( )  ,يقيناً همدا ته سميع Ôه اوريدونكى او عليم (Ôه پوه) يې 

 سره روژه ماتوي او يا د هغه ميلمستيا وخوري نو دا دعا سنت ده: افطر (
عندكم الصائمون و اكل طعامكم االبرار وصلت عليكم املالئكه).

 , روژه تيانو درسره روژه ماته ـكـÎه ستاسې ډوډۍ نيكانو وخوړه اوژباړه:
پرÔتو درباندې درود ووايه.

 ,نورې دعاØانې  هم په حديثو كې راغلي دي كه چا د هغې Êخه هره دعا
وويله صحيح ده.

 روژه تيانو ته روژه ماتى برابرول:-۴
په حديث شريف كې راغلي دي:

,(من فطر صائماً كان له مثل اـجـره غير انه الينقص من اجر الصائم شئ).
  Êوك چې روژه تي ته روژه ماتى وركÎي د روژه تي په اندازه ثوابژباړه:

,وركول كـيـÐي داسې هم نه چې د روژه تي د ثواب Êخه به Êه كم شي. ( )
 ,كه د چا د السه ډېر Êه نه كيدل يوه خرـمـا يو غوړپ اوبه يا بل لÐ شى يې
 روژه تي ته وړاندې كÎل هم صحيح ده كه Êه هم غوره خو داده چې پوره يې

موړ كÎي.
 د دروغو سپكو او چ·ي خبرو او Êناهونو پريÅودل:-۵

په حديث شريف كې راغلي دي:
  من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة فى ان يدع طعامه و(

شرابه).
  Êوك چې دروغ او چÂي خبرې او په هغو باندې عمل نه پريÐدي نو ( )ژباړه:

اهللا پاك يې خوراك او ÓÊاك پريÓودوته اړتيانلري.
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 په هر وخت كې د ناوړه خبرو Êخه Çان ژغورنه الزم ده خو په Çان×Îي تو
 Øه په روژه كې بايد د   روژې  د حرمت او عزت په خاطر ډېره ژغورنه وشي

Çكه چې په روژه كې Øناه كول د نورو وختونو د Øناه Êخه زياته بده خبره ده.
  كه چيرته يو Êوك په ملانÆه كې يو بد كار وكÎي يا د حج مراسمويو مثال:

 په وخت طواف كې Øناه وكÎي او يا دعرفات په وخت حاجي Øناه كوي نو فكر
 ,وكÎىْ چې دا Êومره بده خبره ده او داسې كس ته به هر Êوك بد وواـيـي دغه
ډول روژه هم يو عبادت دى چې د  روژې  په حالت كې Øناه كول ډېر بد دي.

د دې د Ôه وضاحت لپاره ستاسى پاملرنه الندې پيÓې ته اړول غواړم.
 دوه ÆÔې روژه وې، يوه سÎي عرض وكÎ چې: يا رسول اهللا صلى اهللا عليه

 ,وسلم دلته دوه ÆÔو روژه نيولې ده او نزدي دي چې د تندې Êخه مÎې ـشـي !
 ,رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورÊخه مخ وØرÇوه  او چپ پاتې ـشـو هغه
 سÎى بيا راوØرÇيد او ويې ويل: اې د اهللا پيغمبره! قسم دى چې دواړه مÎې

 ,شوې او يا خونزدې دي چې مÎې ـشـي هغه مبارك وفرمايل: هغه دواړه
 (ÆÔې) راوبله. بيا هغه دواړه ÆÔې راغلې او يو لوÔى هم راوړل شو، نو

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوې ته د استفراغ امر وكÎ همغه و چې هغې
 ÆÔې دومره وينې زوې او غوÔه قى كÎه چې لوÔى يې نيم ډك كÎ بيايې هغې
،Îى يې ډك كÔه چې لوÎه قى كÔهغې هم ويـنـې زوې او غو Îبلې ته امر وك, 

  ان هاتني صامتا عما احل اهللا لهمابيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفرمايل:(
 و افطرتا على ما حرم اهللا عليهما جلست احداهما الى االخرى فجعلتا تاكالن من حلوم

الناس)
 ژباړه: يقيناً دا دواړه  د هغه Êه Êخه روژه شوې دي چې اهللا پاك ورته
 حالل كÎي دي او په هغه Êه يې ماته كÎې ده چې اهللا پاك هغه ور باندې

 حرام كÎي دي يوه بلې ته ناسته ده او شروع يې كÎې دواړه د خلكو غوÔې ,
خوري د خلكو غيبت كوي). (

 د دې Ãولو معنى دا ده چې د  روژې  د اجر حاصلولو لپاره يوازې دا بس نه
 ده چې د خوراك او ÓÊاك Êخه منع شي بلكې الزمه ده چې د Ãولو ناوړه

 ,چارونه ژغورنه وشي، ژبه د ناپاكو خـبـرو سترØې د حرام نظر او همدغه راز د
بدن Ãول غÎي د ناوړه اعمالو Êخه وساتل شي.

 پدې هكله ÙØ شمير حديثونه روايت شوي دي چې دلته د Ãولو بيان ممكن
ندى نو د بيل×ې په توØه مو نوموړي حديثونه ذكر كÎل.

  په خپل اوالد (كورنã) پراخي: دخپلوانو سره احسان او فقيرانو او-۶
 مسكينانو سره د نور وخت په پرتله ډېرې مرستې كول د  روژې  د ادابو Êخه

دي.په حديث شريف كې راغلي دي چې:
  انه صلى اهللا عليه وسلم  كان اجود الناس باخلير، و كان اجود ما يكون(

فى رمضان حني يلقاه جبريل).
 ژباړه: يقيناً پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم د Ãولو خلكو Êخه زيات سخي و

 خو په رمضان كې به ترÃولو وختونو) ډېر سخي و كله به چې ورسره جبرايل (
عليه السالم مخ كيده.

 اعتكاف:-7
 اعتكاف سنت او د  روژې  مباركې د ادابو Êخه دى.چې تفصيل به يې

وروسته په يو بيل بحث كې انشاء اهللا راشي.
 د قراّنكرمي زيات تالوت كول:-۸

 حضرت جبرايل عليه السالم به د رمضان په هره شپه كې رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم ته راتللو او د قراّنكرمي درس به يې وركولو.

 دا مطلب د بخاري شريف او مسلم شريف په صحيح حديثو كې راغلى دى.
 همدغه راز په دغه مباركه مياشت كې دشرعي علم په هكله حرص كول غوره

كار دى.
الندې نصيحتونه هم مه هيروئ:

 د رمضان په مباركه مياشت كې به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دنورو
 وختونو Êخه په توپير سره په عبادتونو كې هÉه كوله او نور خلكو ته به يې
 هم په دې هكله Ôوونې كولې او ددغې مباركې مياشتې ارزÔتونه به يې ورته
,بيانول چې: رمضان د بركت مياشت ده رحمت پكې رانازلـيـÐي Øناهونه پكې , 
 بÓل كيÐي او دعاØانې  پكې قبليÐي او اهللا پاك پكې د خير په كارونو وياړي

 ,نو تاسې هم د خپل اړخ نه د اهللا پاك دخوãÔ لپاره نيكې چارې وـكـÎئ يقيناً
 هغه Êوك بدمرغه دى چې په دغه مياشت كې د اهللا پاك د رحمت Êخه محروم

 شي. دا مطلب امام طبراني د عباده بن صامت رضى اهللا تعالى عنه په (
روايت سره د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  Êخه رانقل كÎى دى ).

 Êوك چې په دې مياشت كې يو نفلي كار وكÎي لكه فرض يې چې په نورو
 ,مياشتو كې اداء كÎي وي او يو فرض پكې دومره ثواب لري لكه په نورو

 ,وختونو كې يې چې اويا فرض اداء كÎي وي دا د صبر مياشت ده او د صبر
,ثواب جنت دى دا د همدردۍ مياشت ده په دې كې د مومن روزي زياتـيـÐي , 
 چاچې پكې يو روژه تي ته روژه ماتى تيار كÎ (كوچني) Øناهونه يې بÓل

 كيÐي او د اور Êخه ازاديÐي په داسې حال كې چې د روژه تي د ثواب Êخه
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 ,هم Êه نه كميÐي... دا داسې يوه مياشت ده چې لومÎۍ برخه يې رحـمـت
 منÆنã يې مغفرت او وروستã برخه يې د دوزخ Êخه جنات دى، چاچې پدې

 مياشت كې په خپل مريي او يا خادم باندې اساني وكÎه اهللا پاك به ورته ( )
بÓنه وكÎي او د اور Êخه به يې ازاد كÎي.

 Êلور شيان زيات ترسره كوئ، په دوو باندې اهللا پاك رضا كيÐي او د دوو
 Êخه ستاسې چاره نشته:هغه چې اهللا پاك ورباندې رضا كيÐي د شهادت

 كلمه او د اهللا پاك Êخه بÓنه غوÔتل استغفار) دى او هغه چې ستاسې (
 ورÊخه نه رغيÐي يو د جنت سوال او بل د دوزخ Êخه په اهللا پاك باندې پناه

او جنات غوÔتل دي.
 او هغه Êوك چه يوه روژه تي ته اوبه وركÎي نو اهللا پاك به هغه زما د

 حوض د پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم  دحوض Êخه خÎوبه كÎي اوتر هغې ( )
به تÐى نه شى ترÊو جنت ته ننوزي.

 پورته اوږد مطلب د حديثو مشهور امام ابن خزميه په خپل صحيح كتاب
 صحيح ابن خزميه كې په سند سره روايت كÎى دى( ) .

الندې شيان په روژه كې مكروه دي:
 پرته له عذر Êخه د يو شي ژول-۱

,-د ژاولو ژول چې خوږې نه وي كه خوږې وي بيا روژه ماتوي ( ). ۲
الس وهل او مچې اخيستل په داسې۳  ,-د خپلې ماندينې سره غاړيوتل 

حال كې چې د منيو د وتلو او يا جماع كولو ډار نه وي.
-په قصد سره خوله كې الړې جمع كول او بيا يې تيرول.۴
 هغه كار چې روژه تي ضعيف كوي لكه: رګ وهل يا Ôكر ل×ول.-۵
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الندې شيان په روژه كې مكروه نه دي:
  د خپلې ÆÔې مچې كول او يا ورسره يو Çاى كيناستل په داسې حال-۱

كې چې د جماع او انزال ويره ورسره نه وي.
-د بريتو اوږيرې غوړول. ( )۲
-راجنه كول.۳

-رګ وهل او Ôكر ل×ول چې روژه تي نه كمزورى كوي.۴
-مسواك وهل د ورÇې په وروستã برخه كې( بلكې سنت دى).۵
 په خوله او پوزه كې د اوداسه Êخه پرته اوبه اچول.-۶
 غسل كول او په ملدو كاليو كې د سوړوالي لپاره Çان رانغÓتل.-۷

هغه شيان چې روژه خوړل روا كوي:
-سفر:۱

 سفر په اتفاق سره د  روژې  خوړلو لپاره عذر دى كه Êه هم د سفر په
 اندازه كې د فقهاو تر مينÅ اختالف موجود دى، په حنفي مذهب كې هغه سفر

 كيلومتره Ãاكل شوى دى.)۸۹چې روژه خوراك پكې روا دى لÐ تر لÐه (
 كه چيرته يو Êوك د سباله ختلو وروسته په سفر پيل وكÎي نو په دغه ورځ

 به روژه كيÐي خو كه د سختã سره مخ كيده روژه ماتولى شي او بيا به
قضاء راوړي.

 د مسافر لپاره كه چيرته ضرر ورته نه رسيده روژه نيول غوره دي خو كه
 ضرر ورته رسيده او يا يې د سفر زيات مل×ري روژه نه و نو بيا ورته روژه نه

 نيول غوره دي.او كه چيرته يې د هالكيدو ويره وه بيا خو ورته روژه نيول
حرام دي او بايد ماته يې كÎي.

 ناروغي:-۲
 ناروغي هم د Ãولو فقهاو په اتفاق سره د  روژې  خوړلو لپاره عذر دى په

 داسې توØه چې د ناروغã سره ورته روژه نيول Øران وي او د د زياتوالي ويره
يې وي او يا يې پر هر زرنه جوړيÐي نو روژه ماتول ورته روا دي.

 همدغه راز هغه روغ سÎى چې په روژه نيولو سره يې په غالب Øمان يا
ãجتربه او يا د يو مسلمان او پوه طبيب (چې فاسق نه وي) په خبره د ناروغ 

او ضعف ويره وي د ناروغ په شان حكم لري.
 دغه راز د حنفي فقهې علماو هغه مسلمان جن×يالي ته چې په جهاد كې د
 جنÖ د ضعيف والي نه ويريÐي  د  روژې  ماتولو اجازه وركÎيده (كه Êه هم

مسافر نه وي ).
  د ناروغ او مسافر لپاره د قراّن كرمي  صريحو اّياتونو د  روژې:يادونه

اهللا پاك فرمايلي دي.(ومن كان مريضاً او على  ,خوړلو رخصت وركÎى دى
سفر فعدة من ايام اخر)

 ژباړه: او هغه Êوك چې ناروغ او يا په سفركې وي نو په نورو ورÇو كې
دې بيا (قضاء) روژې ونيسي.

-حمل او شيدې وركول:۳
 دحاملې (باردارې ÆÔې لپاره چې ماشوم په ØيÌه ولري او يا ورته د خپلې )

 سينې Êخه شيدې وركوي كله چې د خپل جنني د مرګ او يا ماشوم د هالك
 ډار وي. اويا د ماشوم  او يا د Çان د ناروغã ويره ورسره وي دروژې ماتول
 ورته روا دي.خو الزم ده چې  د هالك اويا ناروغã ويره يې د جتربې يا د يو

مسلمان ډاكÂر د خبر له مخې وي.
 خو كله يې چې روژه وخوړله فقط قضاء ورباندې الزم ده او فديه ورباندې

نه الزميÐي.
-بوډاوالى:۴

 دبوډا سÎي يا ÆÔې لپاره چې د كال په اوږدو كې روژه نيولو Êخه عاجز
وي قضاء نشته او دهرې   روژې  په بدل كې به يوه فديه وركوي.
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-ډېره سخته لوږه او تنده:۵
  كه Êوك دومره اندازه تندې يا لوږې راواخيسته چې د هالكيدو ويره يې وه

 يا يې په عقل كې خلل پيÒ شو او يا يې Çنې حواسو كار پريÓود په داسې
 توØه چې په روژه نيولو قادر نه و نو روژه خوراك ورته روا او قضاء ورباندې

الزم ده.
  دا معنا چې Êوك په زور باندې مجبور كÎاى شي په داسې توØه-اكراه:۶

 چې په روژه نيولو ضرر ورته رسوي روژه ماتول ورته روا او قضاورباندې
الزمه ده.

 دا هغه مهم عذرونه و چې د موجوديت سره يې روژه ماتول روا او Çنې
حاالتو كې الزم دي.

,حـيـض نـفـاس عارضي ليونتوب هم روژه ماتول روا كوي بلكې كه روژه , 
ونيسي هم نه صحيح كيÐي لكه مخكې چې په شرطونو كې د دې بيان وشو.

په حايضى او نفاسې باندې د  روژې  قضاء الزميÐي.
 او هغه Êوك چې په رمضان كې ورباندې بيهوشي راغله چې په Ãول

 رمضان كې اوږده شوه د هغه ورÇې قضاء ورباندې الزم نه ده چې بيهوشي
ورته پكې پيÓه شويده او د نورو ورÇو قضاء ورباندې الزم ده.

 په همدې توØه كه چيرته چاته په Ãول رمضان كې ليونتوب پيÒ شي بيا
ورباندې قضاء الزم نه ده.
كوم شيان روژه ماتوي؟

 ,د  روژې  ماتوونكي دوه ډوله دي يوهغه دي چې فقط قضاء ورباندې
الزميÐي بل هغه دي چې قضاء او كفاره دواړه ورباندې الزميÐي.

  كفاره د مريې ازادولو يا پرله پسې شپيته روژې نيولو كه مريى:  (يادونه
 يې نه درلود) ياشپيته مسكينان دوه وخته مÎولوته وايي البته كه د  روژې

نيولو Êخه عاجز و. 
هغه شيان چې  روژې  ماتوي او كفاره نه الزموي:

 المده كÎي اوړه - ۲ خامې وريجې_                     1
  خÂَه -۵ په يوÇل باندې زياته مال×ه-    ۴ اوړه_                                    3
  خو په دې شرط چې د خÂَې خوراك يې عادت نه وي كه عادت يې وي بيا(

ورباندې كفاره الزميÐي).
  خامه بهي يا نوره هغه ميوه چې خامه- (۹ كاغذ      – ۸ مالوچ-       ۷  

 شني غوز (چارمغز) -۱۰وي او د خوړلو وړ نه وي)        
  اوسپنه (يا نور فلزات لكه سره زر او-۱۲ وړې تيÐې تيرول -            ۱۱ 

 تيÐه -۱۴ خاوره-         ۱۳سپني زر او داسې نور)       
 په حلق كې دواء اچول- ۱۶ پوزه كې دواء اچول-               ۱۵ 
 په غوږ كې تيل اچول-۱۸ حقنه (په دبر كې دوا اچول-      ۱۷ 
  په غوږ كې اوبه اچول دا قاضي خان او Çنې نورو محققينو ويلي- (۱۹ 

  يې ويلي– چې هغه هم يوه مشهوره فتاوى ده –دي خو په محيط كې
 دي چې صحيح  دا ده چې په اوبو اچولو نه ماتيÐي واهللا اعلم مراقي

الفالح او طحطاوي).     
 د ØيÌى پرهر دوا سره عالج كول چې داخل د ØيÌې ته رسيÐي.-  ۲۰ 
  -۲۲ د سر د پرهر عالج چې دوا داخل د دماغ ته ورسيÐي-             ۲۱ 

حلق ته يې اورÔت يا واوره دننه شي او په خپل اختياريې تيره  نكÎي.   
  په مضمضې خوله وينÆل اوداسه كې كې ورÊخه په خطا سره په- ( )۲۳ 

 اوبو روژه ماته شي. همدغه راز كه استنشاق كې ورÊخه په خطا سره
  په روژه-۲۴,اوبه حلق ته ورسيÐي هم روژه ماتـيـÐي كفاره نه الزميÐي. 

خوراك مجبورشي.               
 ÆÔه چې په خدمت كولود ناروغã له امله روژه ماته كÎي.-۲۵ 
-كه ويده وي او Êوك يې په خوله كې اوبه واړوي اوتيرې يې شي۲۶ 

  د شپې نه يې د  روژې  نيت نه وي كÎى د ورÇې يې نيت وكÎي او-۲۸
بيايې ماته كÎي.

  چې مسافر د سبا ختلو وروسته د اقامت نيت وكÎي او بيا روژه ماته-۲۹ 
كÎي.

  مقيم چې د سبا ختلو وروسته په سفر پيل وكÎي او بيا روژه ماته-۳۰ 
كÎي.

  پرته له نيت Êخه روژه ونيسي. په نيت كې دا كافي ده چې- (۳۱ 
 پيشمنى وكÎي او يا يې په زړه كې دا وي چې روژه به نيسي كه په خوله

يې ونه وايي هيÈ باك نلري.
  په داسې حال كې جماع وكÎي چې د سبا ختلو په هكله شكمن وي-۳۲ 

خو روژه د ماÔام په شك ماته كÎي.
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, د مÎي يا حيوان په وطې كوـلـو مـچـې مسه كولو او يا د جماع Êخه-۳۴  , 
په بله طريقه ورÊخه مني ووزي.

  د رمضان د مياشتې Êخه پرته نورو وختو كې روژه ماتول كه Êه-۳۵ 
هم په قصد سره وي .

  په-۳۷ په قبل يا دبر كې د مالوچ يا لرØي داخلول چې پكې پÁ شي.- ۳۶
 قصد سره لوØى تير كÎي خو چې د س×ريÁ يا چرسو او نورو نشه يي (

 شيانو لوØى نه وي كه د دې شيانو عمل يې وكÎ بيا خو ورباندې كفاره
 مراقى الفالح و محمد عزاز علي رحمه اهللا.–الزمه ده 

 قصد سره په ډكه خوله قى كول.-۳۸ 
  چې روژه يې ياده وي او ډكه خوله قى په قصد سره نه وي خو خپله-۳۹

يې بيرته تير كÎي.
  مخكې د نيت Êخه په هيره سره روژه وخوري او بيا د ورÇې د-۴۰ 

روژې  نيت وكÎي.
  بيهوشي ورباندې راشي كه Êه هم Ãوله مياشت اوږده شي خو د- (۴۲ 

هغې ورÇې قضاء ورباندى نشته چې پكې بيهوشه شوى دى.
  ليونتوب ورته ورسيÐي چې Ãوله مياشت اوږد نه شي (عارضى-۴۳. 

ليونتوب وي).
هغه شيان چې روژه ماتوي او د كفارې سره ورباندې قضاء الزموي:

 جماع په قبل يا دبر كې په فاعل او مفعول دواړو باندې- ( ).۱
 د اوبو يا دوا ÓÊاك.   -۳ د خوړو يا دوا خوراك.-           ۲ 
 چې باران يې په خوله د ننه شوى وي او تير يې كÎي.-۴ 
 د خامې غوÔې خوړل چې چنجنه نه وي.-۵ 
 د وچې غوÔې خوړل.-۶ 
 د غنمو چيچل او بيايې تيرول يا ديو دانې غنم لواړتيرول.-۷ 
 -۹ ارمنى خÂَه خوړل (دا راز خÂه د خوشبويي پلورونكي Ôه پيژني).- ۸ 

خÂَه خوړل چې ورسره عادت وي.
  د-۱۲ د ÆÔې يا ډېر نژدې مل×ري الړې تيرول.- ۱۱ لÐه مال×ه-       ۱۰ 

 ,غيبت كوـلـو Ôكر ل×ولو په شهوت سره مچې اخستلو، په شهوت سره الس
 وهلو او.... Êخه وروسته په دې Øمان خوراك يا ÓÊاك كول چې په مخكې

 شيانو يې هسې هم روژه ماته شوې ده په داسې حال كې چې په هغوشيانو (
,يعنې غيـبـت Ôكر ل×ولو او...باندې روژه نه ماتيÐي).

 كه چيرته كوم فقيه ورته فتوى وركÎې وه چې په دې شيانو غيبت او... (
 باندې دې روژه ماته شوې ده او بيا يې خوراك يا ÓÊاك وكÎ نو كفاره

ورباندې نه الزميÐي.

58 هغه شيان چې روژه نه ماتوي: 

,په هيره سره ـخـوراك ÓÊاك يا جماع كول.-1
 په نظر كولو يا فكر كولو سره د منيو وتل كه Êه هم كوونكى-2

يې Øناه×ار دى.
 د ورÇې له پلوه( احتالم شيطان تير ايستل. )-3
 په سترØه كې ÊاÊكي اچول يا راجنه كول.-4
 Ôكر ل×ول.-5
 مسواك وهل كه Êه هم مسواك لوند وي Çكه چې سنت دى.-6
  په خوله او پوزه كې اوبه اچول كه Êه هم د اوداسه لپاره نه-7

وي، خو مبالغه په كې نه كوي.
  غسل كول، ملبيدل، په ملدو كاليو كې Çان د سوړوالي په-8

خاطر رانغÓتل او په غوږ كې لرØي داخلول.
 د روژې ماتولو نيت.-9
غيبت كول كه Êه هم سخت حرام دى). (-10
 دلوØي يا Øرد تيرول كه Êه هم د ژرندې Øرد وي، همدغه راز-11

 يا ماشى تيرول يا د دوا خوند چې په حلق كې وي او د ده په
 الس كې نه وي، خو كچير ته دكومې خوشبويي لوØى يې

 وكÎ اوهغه يې بوى كÎ په داسې حال كې چې روژه يې ياده
وي ورباندې ماتيÐي. خو كفاره ورباندې الزم نه ده.

د غاښ ويستل خو چې وينه او دوا تيره نكÎي.-12
 د سÎي په ذكر كې د اوبو يا بل مايع شي اچول په غوږ كې ,-13

 د اوبو داخليدل او د غوږ د داخل نه خيرى ليرې كول كه Êه
  د نور االيضاح ¾خه نقل شوي دي58
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هم لدې Ãولو كارونوډډه كول غوره دي.
 د خÎينÖ يا بلغم تيرول كه Êه هم Øوزارول يې  غوره دي-14

Çكه چې كركه ورÇنې كيÐي  
 په قصد سره قى كول چې په ډكه خوله سره نه وي. قى كول چې (-15

 په قصد سره نه او د مجبوري Êخه وي كه Êه هم خوله ډكه
كÎي).

د غاÔونو په منÅ كې د شي تيرول چې د نخود د دانې Êخه لÐ وي.-16
 چې جنب وي او ورباندې سبا و خيژي كه Êه هم Ãوله ورځ-17

 غسل و نكÎي خو د ملانÆه په هكله غØ Áناه×ار دى Çكه چې
 غسل ونكÎي نو ملونÅ يې نه كيÐي او دا خو ډېره لويه Øناه

ده.
د خوشبويه شيانو بويول لكه عطر، Øل او داسې نور.-18

خواره واره مسايل:
  كه چير ته د بيال بيلو عذرونو له امله يو Êوك روژه ماته كÎي او د هغې-۱

  دي چې پاتېورÇې په اوږدو كې يې عذر له مينÆه الړشي نو ورباندې واجب 
ورځ روژه كÎي او بيا د دې ورÇې قضايي راوړي.

 په همدې توØه كه د ورÇې په نيمايې كې يو مسافر مقيم ناروغ  روغ، كافر ,
 ورباندې واجب ده. خو په كافرمسلمان او ماشوم بالغ  شي د پاتې ورÇې روژه 

او ماشوم باندې د دې ورÇې قضا الزم نه ده.
  كه چيرته Êوك په هيره سره روژه خوري په داسې حال كې چې د-۲

 روژې  نيولو Êخه عاجز نه وي بل كس باندې واجب دي چې ورته يې ورياد
 كÎي او كه چيرته ضعيف و يا ډېر سخت تÐى او وږى و نو غوره دا ده چې

ورته يې ياد نكÎي.
  په روژه كې پيچكاري تيرول:دا يوه داسې مسئله ده چې د رسول اهللا-۳

 صلى اهللا عليه وسلم په زمانه كې نه وه او نه د راشده خليفه Øانو، د مذهب
 امامانو او مشرانو مجتهدينو په زمانه كې موجود وولدې امله په دې هكله

 بيالبيلې فتوې موجود دي. حنفي فقها وايي چې مطلقا ماتيÐي او دا خبره (
ضعيفه ده) Çينې وايي چې مطلقا نه ماتيÐي او Çينې پكې تفصيل كوي.

 معاصر فقيه استاذ وهبه الزحيلي په خپله فقهي موسوعه الفقه االسالمى (
 و ادلته) كې ليكلي چې: پيچكاري كه په غوÔه كې وه يا د پوستكي الندې وه

 او يا په وريدونو كې وه نو روژه ورباندې نه ماتيÐي كه Êه هم غوره دا ده چې
ماÔام Êخه وروسته شي او كه په شريان كې وه نو بيا ورباندې روژه ماتيÐي.
 بل معاصر فقيه شيخ عبداهللا ناصح علوان په خپله يوه كوچنã رساله كې
 چې د رمضان د Ôي×Îو او احكامو په هكله يې ليكلې ده وايي: چې ستنه وهل

 په هيÈ توØه روژه نه ماتوي كه په رګ او كه په غوÔه كې وي كه Êه هم
 ماÔام ته يې وروسته كول غوره دي. دغه راز مشهور مفتي موالنا محمد

 شفيع رحمه اهللا تعالى) د اّالت جديده) په نوم خپل يو كتاب كې په تفصيل ( (
 سره په دې مسئله بحث كÎى دى او Çنې مثالونه يې د دې لپاره راوړي دي او
 دايې په ډاØه كÎې ده چې په هيÈ توØه په پيچكاري روژه نه ماتيÐي كه هغه

 سيروم وي او كه بله، كه په وريد كې وي او كه په شريان كې لكه Êه ډول چې
 د خزندØانو په چيچلو نه ماتيÐي په داسې حال كې چې دمار يا لÎم زهر هم د

 پيچكاري په توØه داخليÐي مفتي صاحب رحمه اهللا تعالى) دا هم ويلي دي (
 چې فقهاو دماغ او ØيÌې ته د يو شي داخليدل په روژه ماتولو كې د معتادو

 الرو چې هغه خوله يا عورت دى) پورې محدود Ôودلي دي. (دا د صاحبينو (
 59مذهب دى)

 د هند د نيمې وچې نورو سترو علماوو هم د دې مسئلې په حكم كې د مفتي
 صاحب رحمه اهللا تعالى) نن×ه كÎې ده او د نوموړي په فتوې باندې يې خپل (

حضرت .  ,تصديق كÎى دى د هغوى د جملې Êخه حضرت موالنا اشرف علي 
 موالنا اصغر حسني، حضرت موالنا حسني احمد مدني او حضرت موالنا محمد

اعزاز علي رحمهم اهللا تعالى د يا دولو وړ دي.
 د  روژې  ماتوونكو، نه ماتوونكو او متفرقه مسائلو كې د الندې كتابونه

Êخه استفاده شوې ده: 
 مراقى الفالح-  ۳ رد املختار-      ۲ فتح القدير شرح الهدايه-   ۱
  په نور االيضاح باندې د موالنا محمد  -۶ نور اليضاح-   ۵ طحاوي-      ۴ 

 الفقه االسالمي و ادلته او داسې نور. - ۷اعزاز علي حاشيه     
تراويح:

 د رمضان په مباركه مياشت كې تراويح يو غوره عبادت دى. تراويح د لغت
له  پلوه د ترويحه جمع ده چې د استراحت په معنى ده. 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمايلي دي: 
)۱ من قام رمضان اميانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)( ( 
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  چا چې د امياني غوÔتنې او اجر په نيت د رمضان مياشت ودرولهژباړه:
 (ملونÅ يې پكې وكÎ مخكيني Øناهونه به يې و بÓل شي چې حقوق العباد او ) (

 غØ Áناهونه نه وي Çكه چې حقوق العباد په رد كولو او غØ Áناهونه په توبه
سره بÓل كيÐي).

 امام نووي رحمه اهللا تعالى ويلي دي چې:په تراويح سره د قيام رمضان
اجر ميندل كيÐي خو پرته له تراويح قيام رمضان ممكن نه دى. 

 د حضرت عايشې رضى اهللا تعالى عنها Êخه په صحيح حديث كې روايت
 دى چې: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم په مسجد كې ملونÅ وكÎ خلكو هم

 ورسره ادا كÎ بله شپه يې هم ملونÅ وكÎ او ÚØه ډېره زياته شوه درميه شپه بيا
 خلك راÃول شول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راونه ووت چې سهار شه

 بيايې وفرمايل قد رايت صنيعكم فلم مينعنی من اخلروج اليكم اال انی خشيت (
60ان تفرض عليكم) و ذلك فی رمضان 

  ما ستاسې كÎنه وليده خو لدې ويرې چې پر تاسې به فرض شي:ژباړه
راونه وتلم.( او دا د رمضان په مياشت كې و) .

 د تراويح په هكله ÙØ شمير احاديث او ّاثار راغلي دي چې د تراويح په سنت
والي او غوره توب داللت كوي. 

 تراويح د نارينه و او ÆÔينه و لپاره سنت دي خو په جماعت سره ادا كول
 يې سنت  كفايي دي. يعنې كه Çنې خلكو په جماعت ادا كÎې د نورو Êخه هم

دا سنت غورÇيÐي.
د تراويح وخت:

 د ماسخوتن د  ملانÆه نه وروسته د تراويح وخت دى. تراويح د وترو Êخه
 مخكې او وروسته صحيح دي كه Êه هم غوره داده چې د وترو Êخه مخكې ادا

كÎاى شي. 
 د درميې برخې يا نيمايې شپې پورې د تراويح وروسته كول مستحب دي او

دنيمايې شپې Êخه وروسته مكروه ندي.
 تراويح شل ركعته دي چې په لسو سالمونو سره ادا كيÐي. يعنى هر دوه

ركعته بيل بيل ادا كيÐي. 
 د هرو Êلورو ركعتونو وروسته د هغو په اندازه كيناستل مستحب دي. د

 Ãولې مياشتې په اږدو كې د تراويح په ملانÆه كې يو Çل د قرّانكرمي ختم سنت
 دى، كه چيرته دوه Çله او درې Çله وشي غوره ده خو پدې شرط چې خلك

پرې خوښ وي هسې نه چې جبري ډول ورباندې په مسجد كې ختم كيÐي. 
 نن سبا ختمونو داسې رواج موندلى دى چې خلك به فرض ملانÆه ته نه

 راوÇي خو ختم ته به په رواجي  توØه راÇي او قاري صاحبان دومره په
 سرعت اوچÂكتيا سره تالوت كوي چې د قراّن اداء ته زيان رسوي او په

ى كه پداسې توØه وي نو هيÈ فقيه ددې  ,صحيح توØه يې نه شي اداء كوال
 اجازه نده وركÎې او ددې هم امكان شته چې په غلطي سره Øناه×ار شي. زما

  افقر رفيع اهللا) Ãولو خلكو او په Çان×Îې توØه قاري صاحبانو Êخه دا غوÔتنه(
 ده چې قرّانكرمي Ôه او په صحيح توØه ادا كÎي او دغه راز د تراويح په ملانÆه
 كې د زيات سرعت Êخه كار وانخلي هسې نه چې هغه كانه وشي چې وايي

  هندو ستÎى او خداى نا راضه اهللا پاك دې موږ Ãولو ته په Ôه توØه د( )
عباداتو د ادا كولو توفيق راكÎي. اّمني 

د  روژې  قضاء:
 كه چيرې Êوك په عذر سره روژه وخوري نو قضاء ورباندې الزمه ده اوكه
 ,Êوك يې له عذر Êخه پرته وخوري Øناه×ار دى توبه به اوباسي او دكفارې

سره به قضاء راوړي خو بيا هم د هغه روژه اجر نه شي موندلى.
,په يو حديث شريف كې چې ترـمـذي نساـيـي ابو داود او صحيح ابن خزميه , 

 ډفطر يوما من من( روايت كÎى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمايلي دي: 
,من غير رخصة و المـرض لم يقضه صوم الدهر كلـه و ان صامه )  ,

  Êوك چې د رمضان يوه روژه پرته له شرعي عذر او مرض Êخهژباړه:
وخوري په Ãول عمر كې به يې قضاء رانه وړي كه Êه هم Ãول عمر روژه شي. 

 د پورتني حديث د عبارت Êخه دا ÊرØنديÐي چې Êوك پرته له عذر د
 رمضان مبارك د يوې ورÇې فقط) احترام هم و نه ساتي په Ãول عمر كې به (

 يې عوض په الس ورنه شي. نو مسلمان ته په هيÈ توØه نه Ôايي چې د
 روژې  په ماتولو ورÊخه د رمضان بي احترامي وشي بلكې وړده چې د Ãولو

اّدابو سره يې پوره احترام وساتي.
 كه Êوك د عذر له پلوه روژه وخوري نو غوره ده چې په نژدې وخت كې يې

قضاء راوړي.
پرله پسې والى:

 د قضاء په راوړلو كې كه چيرته ورÇې دوه يا ډېرې وي پر له پسې والى
مستحب دى خو شرط نه دى.

هغه ¾وك چې روژه ورباندې وي او مÂشي دوه حالته لري: 
 بخاري او مسلم- ۱ 60
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۱-Èي نو هيÎپه داسې حال كې چې د روژې لپاره ورسره وخت وفا و نك  
 ,هم ورباندې نشته خوچې روژه يې د شرعي عذر په اساس خوړلې وي لـكـه

,سـفـر مرض او داسې نور. 
  وخت په الس ورشي خو قضا رانه وړي په داسې شخص باندې فديه-۲

الزمه ده او د ولي (خپلوان) روژه د ده لپاره نه صحيح كيÐي.
  كه وصيت يې كÎى وي چې زما د روژو Êخه دې فديه وركÎل شي نو-۳

په كار ده چې د هرې ورÇې په بدل كې نيمه پيمانه غنم وركÎي.
 Øرامه سره برابره ده.)۱۹۰۰نيمه پيمانه( 

د روژې كفاره:
 ,د كفارې يوه لغوي معنى پرده او پÂول دي او په كفارې سره هم انسان

 خپله Øناه پÂوي. په شريعت كې د هغې  روژې صدقې يا بل عبادت Êخه ,
 عبارت ده چې انسان په هغې سره د خپلې Øناه بÓنه غواړي واهللا تعالى (

اعلم).
د كفارې موجب:

 د كفارې موجب د رمضان مباركه مياشت كې قصدا جماع كول او يا قصدا
د شرعي عذر پرته خوراك او ÓÊاك كول دي.

حكم يې:
 ,كفاره واجب ده كله يې چې د  روژې  په مياشت كې روژه په جـمـاع خوراك

او ÓÊاك سره قصدا ماته كÎې وي.
دليل يې:

 Êخه روايت دى چې: پيغمبر صلى اهللا عليه وسلمابو هريره رضی اهللا عنه 
 ,ته يو سÎى راغى او ورته يې وويل: هالك شوم يا رسول اهللا هغه مبارك
 ورته وويل چې: Êه شي هالك كÎى يې؟ هغه (سÎي) وويل: د رمضان په

 مياشت كې مې د ورÇې) خپلې ÆÔې سره جماع كÎې ده هغه مبارك ورته (
 ,وويل:اّيا غالم لرې چې ازاد يې كÎې؟ هغه سÎي Çواب ورـكـÎ نه! هغه مبارك

 ورته وويل: اّيا دوه مياشتې پرله پسې  روژې  نيوالى شې؟هغه سÎي) وويل (
 ,چې: نـه هغه مبارك ورته وويل چې: ّايا Êه مومې چې شپيته مسكينانو ته

 ډوډۍ وركÎې؟ هغه سÎي) وويل چې: نه!بيا كيناستل، نو پيغمبر صل اهللا (
 عليه وسلم ته يو زمبيل راوړل شو چې په هغه كې خرما وې نوهغه سÎي ته

 يې وويل: دا خيرات كÎه، هغه سÎي وويل چې: ّايا زما Êخه فقير شته؟ په دې
 Çاى كې خو زما Êخه حاجتمنه كورنã نشته. بيا رسول اهللا صل اهللا عليه

 وسلم وخندل تردې چې (نواجذ) غاÔونه يې Ôكاره شول او ويې ويل: الړ شه
دادې اوالد ته وركÎه.

,دا حديث شريف چې د حديثو شپÐو مشهورو كتابونو، بـخـاري مسلـم , 
Ðى دى په بيالبيلو الفاظو او په لÎابوداود، ترمذي، نسايي او ابن ماجه ذكر ك 

توپير سره ÙØ شمير نورو محدثينو هم روايت كÎى دى.
د كفارې ډولونه:

د كفارې ډولونه درې دي:
  د مريي اّزادول كه كافر هم وي) كه چيرته د دې Êه عاجز و نوبيا دوه- (۱

 ,مياشتې پرله پسې روژه ده كه د دې Êخه هم عاجز و بيا شپيته مسكينانوته
 ,دوه وخته  په مÎه Øيده ډوډۍ وركول او يا نيمه پيمانه غنم يا اوړه وركول دي

 , Øرامه سره برابره ده. دغه راز كه اوربـشـې خرما يا مميز)۱۹۰۰نيمه پيمانه ( 
 و نو پوره يوه پيمانه واجب ده كه چيرته د نيمې پيمانې په مقابل كې يې د

 غنمو قيمت وركول هم صحيح كيÐي. د فقير لپاره روا نه ده چې كفاره خپل
 اوالد ته وركÎي په هغه پورتني حديث كې فقهاو د اوالد لپاره وركول فقط هم

هغه سÎي پورې خاص كÎي دي.

كه چيرته كفارې ÌÊې شي: 
 كه چير ته يو Êوك په يوه ورځ كې جماع يا خوراك او ÓÊاك وكÎي بيا هم

ورباندې هم هغه يوه كفاره واجب ده. 
 دغه راز كه چيرې دوه ورÇې يا زياتې يې روژه خوړلې وې او Ãولې كفارې
 ورباندې يو Çاى شوې وي د Ãولو لپاره يوه كفاره بس ده كه Êه هم د دوه

 ,رمضانونو وي خو كه د يوې روژې كفاره يې ادا كÎه او بيا يې دهغې وروسته
روژه قصد سره ما ته كÎه بله كفاره هم ورباندې واجب ده. 

چې د كفارې ¾خه عاجز شي: 
كه Êوك د كفارې Êخه عاجز شي نو په غاړه يې پاتې شوه. 

د  روژې  فديه:
 هغه ¾وك چې د روژې له نيولو ¾خه بالكل عاجز وي لكه شيخ فاني (بوډا

 سÂى يا بوډۍ Æ«ه) يا داسې ناروغ چې روغتيا يې ممكنه نه وي په هغوى فديه
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  Êرامه كيÄي او)۱۹۰۰واجبيÄي. فديه د نيمې پيمانې غنمو ¾خه عبارت ده چې ( 
قيمت وركول يې هم صحيح دي. 

اعتكاف:
 اعتكاف په لغت كې مطلقا درنÈ كولو ته وايي او په شرع كې په داسې مسجد
 كې د نيت سره اوسيدل دي چې پن«ه وخته ملونº پكې په جماعت سره اداء كيÄي.
 ,د اعتكاف ذكر په قراّن كرمي كې راغلى دى چې دا د اعتكاف په ارزÆت داللت

كوي. اهللا پاك فرمايلي: 
 61 وال تباشروهن و انتم عاكفون في املساجد)(

 ژباړه: په داسې حال كې Æ«و ته مه نژدې كيÄئ چې په جوماتونو كې
مواعتكاف كÂى وي.

د حضرت ابوهريرة رضى اهللا عنه ¾خه روايت دى چې:
  ان النبی صل اهللا عليه كان يعتكف فی كل رمضان عشرة ايام فلما كان(

62العام الذی قبض فيه اعتكف عشرين يوما) 

 ژباړه: يقينا پيغمبر صل اهللا عليه وسلم به د رمضان لس ور¼ې اعتكاف كاوه
 –خو په كوم كال يې چې له دنيا ¾خه رحلت وكÂ نو شل ور¼ې معتكف شو 

 سبحان اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به د هر كال په رمضان كې اعتكاف
 كاوه او د رحلت په كال يې شل ور¼ې كÂى دى په داسې حال كې چې په ¼ينو

¼ايونو كې دا سنت شاته غور¼ول شوي دي. 
 اعتكاف د رمضان مياشتې په وروستيو لس ور¼و كې سنت موكد كفايي دى.

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به هم د رمضان وروستيو لسو ور¼و كې
اعتكاف كاوه.

 ډېر احتمال دى چې قدر شپه هم كومه چې د زرو مياشتو ¾خه غوره ده) په (
 ,همدې لسو وروستيو ور¼و كې وي نو كله چې په دې وخت كې د عبادت لپاره

متفرغ وي ډېره غوره خبره ده. 
د اعتكاف ډولونه: 

اعتكاف په درې ډوله دي:
 واجب (چې Êوك يې  په Çان باندې نذر كÎي)- ۱
 سنت موكد كفايي.( د رمضان په مياشت كې)- ۲
 مستحب چې نه نذروي او نه د رمضان د وروستيو لس ورÇو).- (۳

د اعتكاف د روا والي حكمت:
اهللا پاك ته د خپل نفس سپارل  ,د دنيا د چارو ¾خه په فارغ زړه عبادت كول 
ـدل هر ¾ه ته شا Êر¼ول او يوازې د  ,او د اهللا پاك په كور كې په عبادت بوختـي

اهللا پاك د پيرزوينو يادول  د اعتكاف حكمت دى.
 د كال په اوږدو كې يو وخت داسې هم په كار دى چې انسان فقط عبادت ته

 متفرغ شي ¼كه چې عبادت په دنيا كې د انسان اصلي دنده ده او نورې چارې د
وسايلو حيثيت لري.

 د حضرت عطاء ¾خه روايت دى چې: معتكف داسې دى لكه يو سÂى چې د
 ,پاچا په دروازې كې د حاجت لپاره والړ وي نو معتكف داسې مثال لري لكه

دحال په ژبه چې وايي: اې اهللا ترهغه دلته مي تر ¾و راته بÅنه وكÂې.
 دا چې رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم به په هي½ رمضان كې اعتكاف نه
 پريÅول په داسې حال كې چې د هغه مبارك هميش رابطه د وحي په ذريعه له

 اهللا پاك سره موجوده وه، خو بيا هم هغه مبارك د اهللا پاك سره موجوده وه، خو
ـزي عبادت او دعا لپاره دا لس ور¼ې په  ,بيا هم هغه مبارك اهللا پاك ته د عاـج

ـÂه نو اوس خو د  ,داسې توÊه خاص كولې چې د دنيا نورو چارو ته به يې شا ـك
 نورو خلكو لپاره ډېره وړ ده چې د دغه بختور فرصت ¾خه په استفادې د اهللا

پاك عبادت وكÂي.  
د اعتكاف وخت: 

 مخكې د مسنون اعتكاف خبره وشوه چې د رمضان په وروستيو لس ور¼و
 كې ادا كيÄي. د نذري اعتكاف وخت هغومره دى چې په ¼ان باندې يې نذر كÂى
Äوي. دمستحب اعتكاف وخت يوه شيبه هم كيداى شي نو په كار ده چې ¾وك  ل 
 وخت په مسجد كې د ملان«ه لپاره انتظار باسي هم د اعتكاف نيت وكÂي، اهللا

 پاك به ورته د اعتكاف اجر وركÂي. په پورته توÊه د اعتكاف لÄ تر لÄه موده وليكل
شوه د اعتكاف ډېره موده اندازه نه لري.

د اعتكاف د صحت شرطونه:
 اسالم- ۱
 متييز داسې ماشوم چې مميز نه وي اعتكاف يې نه صحيح كيÄي)- ( ۲
 نيت (له نيت ¾خه پرته اعتكاف نه صحيح كيÄي).-۳
ـت حيض او نفاس ¾خه پاكوالى هم- ۴  ضروري دى. كه, د اعتكاف لپاره د جناـب

محتلم شو نو بايد په نژدې ممكن وخت كې غسل وكÂي.
 البقره61
  بخارى62
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  مسجد چې پن«ه وخته ملونº پكې په جماعت سره اداء كيÄي) خو د Æ«ې- (۵
 لپاره دا شرط نه دى ¼كه چې د هغې اعتكاف د كور په مسجد كې صحيح كيÄي

د كور مسجد هغه ¼اى دى چې په كور كې يې د ملان«ه لپاره جوړ كÂى وي.
  روژه د نفلي اعتكاف لپاره شرط اما د مستحب اعتكاف لپاره شرط نه دى.-۶

كومو شيانو لپاره د اعتكاف په وخت له مسجد نه وتلى شي؟
 انساني حاجت لپاره- .2 د جمعې د ملان«ه لپاره- .      ۱ 
 د ضرورت لپاره لكه د مسجد ړنÉيدل- .۳
 په زور سره يې ¾وك له مسجد ¾خه وباسي.-۴
 د ¼ان يا د مال له ويرې ووزي- .۵
 كورنÔ يې بل ¼اى ته نقل شي- .۶

 خو الزم دي چې بيرته په نژدې ممكن وخت كې مسجد ته راشي او يا په ¼نې
صورتونو كې بل مسجد ته الړ شي.

دغه شيان په اعتكاف كې مكروه دي:
 د خرÊولو يا رانيولو لپاره مسجد ته د يوÊيز داخلول- .۱
 د جتارت لپاره عقد تÎون)- ( .۲
  په دې عقيده چپ پاتې كيدل چې ثواب دى مكروه دي يعنې مناسب- ( )۳

ذكـر د پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم ,دي چې معتكف د قراّن كرمي تالوت  , 
,سيرت او حديثوـنـو د پيغمبرانو عليهم السالم په قـصـو د نيكانوپه حكايتوـنـو د , , 

ديني امورو په ليكلو او علم باندې مشغول وي. 
 عبث خبرې هم مكروه دي.-۴
 دغه د اعتكاف اّداب نه مراعاتول هم مكروه دي.-۵

هغه شيان چې په اعتكاف كې حرام دي:
 جماع كول- ۱
 د جماع دواعي لكه په شهوت سره نظر او داسې نور.-۲

په دغو شيانو اعتكاف فاسديÄي:
 له هغه اعذارو پرته چې مخكې يې ذكر وشو د مسجد Êخه وتل.-۱
  جماع كول كه Êه هم په هيره سره وي- ( ) ۲
 د مريض پوÔتنې ته وتل.-۳
 د جنازې لپاره وتل.- ۴
, د منيو وتل په مـچـې مسحه كولو او داسې نورو سره)- ( . ۵

البته په ذكر شوو شيانو كې په هيره سره هم اعتكاف فاسديÐي.
كله چې اعتكاف فاسد شي! 

 كه Êوك د رمضان په لسو وروستيو ورÇوكې) مسنون اعتكاف پيل او (
 بيايې فاسد كÎي د جمهورو احنافو په مذهب د همغې يوې ورÇې اعتكاف

 ورباندې واجب دى چې قضايې راوړي او د امام ابو يوسف رحمه اهللا تعالى په
 مذهب ورباندې د لسو ورÇو د اعتكاف قضاء واجب ده. كه اعتكاف واجب و

 لكه نذري اعتكاف او فاسد شي نو قضاء يې واجب ده م×ر په هغه صورت كې
 چې فساد يې دمرتد والي سره وي بيا ورباندې قضاء نشته. كه نفلي اعتكاف

د پوره ورÇې Êخه مخكې فاسد شي نو قضاء ورباندې واجب نه ده. 
د اعتكاف اّداب:

 دا چې معتكف ¼ان د اهللا پاك د عبادت په نيت فارغ كÂى وي نو بايد د اهللا
 اله اال اهللا محمد ر سولپه عبادت زيات مشغول وي. لكه د كلمې طيبې ذكر ال ( 

ـول په پيغمبر صلى اهللا عليهاهللا)  ـار د اهللا پاك په مخلوقاتو كې سوچ ـك ,استغـف , 
وسلم درود ويل او داسې نور. 

 ,په همدې توÊه د علم زده كول يا يې بل چا ته ـÆـودل د پيغمبر صلى اهللا عليه
 وسلم سيرت اودنوروپيغمبرانو عليهم السالم اونيكانو حكايتونه لوستل او دديني

 شيانو او د هغو پندونو او نصيحتونو ليكل چې زړه ورباندې صفا او نفس
ورباندې تزكيه كيÄي د اعتكاف د اّدابو ¾خه دي. 

 غوره ده چې د اختر شپه هم په مسجد كې پاتې شي او داعتكافله ¼اى ¾خه
د اختر ملان«ه ته روان شي.

ـرو Æكن«لو او جÂÉو  ,بايد د اعتكاف په دوران كې د بيهوده او سپكو خـب
 او¸ولو هغو چارو ¾خه ¼ان وژغوري چې Ê·ورې نه وي. ¼كه چې دا كارونه د

 اعتكاف ¾خه پرته هم وړ نه دي نو په اعتكاف كې خو په طريقه اولى Æه كار نه
دى. 

هغه كارونه چې معتكف ته په مسجد كې روا دي: 
 داچې معتكف د ¾و Êوته په شمار عذرونو پرته د مسجد ¾خه دوتلو اجازه نه لري
 نو كوالى شي خوراك او ¾Åاك په مسجد كې وكÂي خو په كار ده چې دستر خوان
 خپور كÂي او دمسجد د پاكوالي احترام وساتي. معتكف كوالى شي چې د ¼ان او

 اوالد د ضرورت وړ شيانو د رانيولو يا نكاح او داسې نوروچارو تÂونونه عقدونه) په (
مسجد كې وكÂي. 
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د پاملرنې وړ يوه خبره:
ÙØ ولنيز اعتكافونه كوي چې داسېÃ ايونو كې مسلمانانÇ نېÇ نن سبا 

 ,تعليمي پروØرامونه ـلـري دغه راز د مسجد Êخه د علم او درس لپاره پوهنتون
,يا ليسې ته ووزي دا اعتكاف سنت نه بلكې يو مستحب اعتكاف بلالى ـشـو د , 
 مسجد Êخه په وتلو سره سنت اعتكاف فاسديÐي كه Êه هم هغه د جنازې اود

 درسونه پكې ÂØور دي وي دا ډول ديني او روحاني . مريض د پوÔتنې لپاره
 چې ÚØې ÂØې لري او سنت اعتكاف ته ضرر نه رسوي خوچې د مسجد Êخه

 په مينÅ كې اختالط او يا درسونه دومره زيات خارج نه شي خوكه د معتكفينو
 ,شي چې د اعتكاف حكمت ته زيان ورسوي Ôه ـنـده د اعتكاف د حكمتونو

 Êخه يو دادى چې معتكف د اهللا پاك سره په خلوت كې وي او د اهللا په
 مخلوقاتو كې فكروكÎي او په ذكر او عبادت بوخت وي د Çنې امامانو په

 مذهب لكه امام مالك رحمه اهللا تعالى په اعتكاف كې د درسونو زياتوالى ناروا
,دى نوبايد چې دا Ãولې خبرې په نظر كې ونيول شي.

  دا هم بايد ووايو چې د هغه چا لپاره چې زيات وخت نه مومي او لÐ وخت
 د اعتكاف لپاره وركÎي لكه د شپې داعتكاف په Çاى كې كيني غوره خبره ده.
 Çكه ÂØه چې پوره په الس نه راÇي كه يوه برخه يې په الس راÇي نو بايد له

 السه يې ورنكÎو. كه Êو كسه په يو مسجد كې معتكف وي ÌØ پروØرام او د ,
 ,Ôه نظم لپاره مسْول و لري د اعتكاف د اّدابو مخالف نه ده خو داسې هم نه

 چې هغه مسْول يو عسكري ظابط غوندې شي او په مسجد كې معتكفني په
 Çنې كارونو مجبور وي لنÌه دا چې كه Ãولنيز اعتكاف هم وي نو الزمه ده چې
 د خوب د وخت نه پرته نورو وختونو كې هم زيات وخت انفرادي پروØرامونو
 ته وركÎل شي په Ãولنيز اعتكاف كې په جماعت سره په نفلي ملانÆه باندې

معتكفني مجبورول د فقهي احكامو په رÛا كې روا خبره نه ده. واهللا اعلم ( ) 
,د اعتكاف په بحث كې د فتح القدـيـر شامي. اختـيـار الفقه االسالمي او , 

داسې نورو فقهي كتابونو Êخه استفاده شوې ده. 

د قدر شپه:
 د قدر شپه هغه شپه ده چې په قراّن كرمي كې يې ذكر راغلى دى اهللا پاك .

اهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (( ا أَْنزَلْنَ اكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ)) ((١فرمايي: ِإنَّ مَا أَدْرَ   لَيْلَةُ الْقَدْرِ))٢ وَ
 ))٤ تَنَزَّلُ املَْالئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا ِبإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ)) ((٣خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ((

))٥سَالمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ((
 يقينا موږ دغه Ãول قراّن د قدر په شپه كې نازل كÎى دى او Êه شي ( ) ,ژباړه: 

پوه كÎى يې ته ؟ چې Êه ده شپه د قدر د عزت او شرافت له پلوه؟) ( 
 د قدر شپه د زرو هغه مياشتو Êخه غوره ده چې دا شپه پكې نه وي ( ) ( ) (

 خو د هغه چا لپاره چې ويې مومي او پكې عبادت باندې مشغول شي پرÔتې )
 ,او روح په دغه شپه كې د اهللا په حكم راÔكته كـيـÐي د هر كارلپاره سالمتيا

,ده دغه شپه د سبا ختلو پورې ده. 
 د دې شپې غوره والى لدې Êخه Ôه معلوميÐي چې اهللا پاك په قراّن كې

 كرمي پوره يو سورت په دې هكله نازل كÎى دى او قراّن كرمي يې هم په دغه
 شپه كې نازل كÎى دى. د بخاري شريف او مسلم شريف په صحيح حديث

 كې روايت دى چې رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم فرمايلي دي: من قام ليلة (
ذنبه ) اميانا و احتسابا غفر له ما تقدم من القدر 

 ژباړه: Êوك چې د امياني غوÔتنې او ثواب په نيت د قدر شپه ودروي
  عبادت پكې وكÎي مخكيني Øناهونه به يې و بÓل شي چې غÁ نه وي او( ) (

حقوق العباد نه وي) .
د قدر شپه كله وي؟ 

 د دغې شپې په اړه علماء اختالف لري. چې اّيا دغه شپه اوس هم پاتې ده
 او كه نه او ّايا دا يوه Ãاكلې شپه ده او كه د كال په اوږدو كې د يوي شپې Êخه

 بلې ته بدليÐي؟ خو راجح او صحيح خبره داده چې دا اوس هم شته او د
 رمضان په مياشت كې ده لكه چې په صريح توØه Êو Çايه په قراّن كرمي كې

 په ډاØه شوې ده. دا هم صحيحو احاديثو كې ثابته ده چې د رمضان په
 ,وروستيو لسو ورÇو كې او بيا په طاقو شپو  كې ده دا مطلب د بخاري شريف

او مسلم شريف په حديث كې ÊرØند راغلى دى: 
 حتروا ليلة القدر فی الوتر فی العشرة االواخر من رمضان))(( 

 قدر شپه د رمضان د ورستã لسيزې په طاق شپو كې ولÂوي.ژباړه:
  امام احمد رحمه اهللا تعالى په خپل سند سره له حضرت ابى بن كعب

 رضى اهللا عنه نه روايت كÎى دى چې رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فرمايلي دي: ليلة القدر ليلة سبع و عشرين ( ) 

ژباړه: د قدر شپه اوه ويشتمه شپه ده د رمضان ( ) .
  دا خبره بالكل غلطه ده چې دا شپه اوس پاتې نه ده Çكه مخكې په حديث
 شريف كې تير شو چې رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم د دغې شپې د پلÂنې

امر كÎى دى اودا مطلب په نورو ÚØو احاديثو كې هم راغلى دى.
په دغه شپه كې عبادت:
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وتد قدر شپه   , كې عبادت زيات ثواب لري او په كار ده چې د قراّن كرمي په تال
,ملوـنـÅ ذـكـر درود، شرعي علم او دعا باندې تيره شي.  ,

يوه ارزÆتناكه دعا:
 حضرت عايشه رضى اهللا عنها فرمايي چې: ما رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم

,ته وويـل كه چيرته دغه شپه باندې پوه شم نو Êه پكې ووامي؟ 
 اللهم انكنو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و فرمايل: ووايه چې ( 

عفوحتب العفو فاعف عنا) 
  اې اهللا بيشكه همدا ته ډېر عفوه كونكى يې او عفوه خوÔوې نو ماته !ژباړه:

عفوه وكÎه اّمني !! ( ) 
دا حديث شريف امام ترمذي روايت كÎى دى . 

سرسايه:
 (سرسايه زكاة الفطر ته صدقة الفطرته هم وايي همدغه راز د سر زكات )

 هم ورته ويل كيÐي چې دلته خلك ورته سرسايه وايي. صدقه د فطر نسبت
 ورته په دې خاطر شوى دى چې د رمضان Êخه په فطر وتلو او ماتولو) (

 واجبيÐي. د بخاري شريف او مسلم شريف په صحيح حديث كې د حضرت
 ان النبی صل اهللا عليهعبد اهللا بن عمر رضى اهللا عنها Êخه روايت دى چې: ( 

وسلم امر بزكاة الفطر صاعا من متر او صاعا  من شعير.....) 
 يقينا پيغمبر صلى اهللا عليه وسلم د فطر په زكات سرسايه ادا ( )ژباړه: 

,كولو باندې امر كÎى دى يوه پيمانه د خرما او اوربشو Êخه. 
د روا والي حكمت يې:

 د ابو داود شريف حديث دى چې حضرت عبداهللا بن عباس رضى اهللا
 عنهما فرمايلي دي:( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم د فطر زكات سرسايه) (

 فرض كÎې ده چې د روژتي د ناوړه خبرو لپاره پاكوالى او د مسكينانو لپاره
 ډوډۍ شي چا چې د اختر ملانÆه Êخه مخكې ادا كÎه هغه قبوله ده او چې د

 اختر د ملانÆه Êخه وروسته يې ادا كÎه نو د صدقو د جملې Êخه يوه عادي ( )
صدقه ده ) .

په چا باندې واجبيÄي:
 زاد مسلمان چې د نصاب ÓÊنت غني) وي كه Êه هم په مال يې كال (په اّ

 نه وي تير شوى سر سايه واجبيÐي. خو چې داسې قرض ورباندې نه وي چې
 نصاب  ورباندې كميÐي او دخپل Çان او اوالد ضروري اړتيا Êخه هم دا مال

زيات وي.
د كومو كسانو سرسايه وركول په سÂي واجب دي؟ 

 , د خپل ـÇـان د خپلو كوچنيو ماشومانو( چې بالغ نه وي) او فقيران وي او
د ,د خپلو مرئيانو سرسايه په سÎي واجب ده د ÔـÆـې بلوغ ته رسيدلي اوال , 

كوچني اوالد خو چې غني وي سرسايه په سÎي نه واجبيÐي.
¾ه وخت واجبيÄي؟ 

د كوچني اختر له سبا ختلو سره واجبيÐي.

د سرسايې اندازه:
  Øرامه كيÐي)۱۹۰۰د سرسايې اندازه نيمه پيمانه غنم يا يې اوړه دي چې ( 

 ,او يا پوره پيمانه خرـمـا اوربشې او مميز دي په سرسايه كې قيمت هم صحيح
ãدى بلكې غوره هم دى كه د فقيرانو اړتيا ورته زياته وه. او كه د غلې د نيست 

,شپې او ورÇې وي بيا دا غوره ده چې غنـم اوړه يا اوربـشـې مميز او خرما , 
 وركÎي. د كوچني اختر ورÇې د سبا ختلو Êخه مخكې له دې چې عيد Øاه ته د

 ,ملانÆه لپاره والړ شي د سرسايه ادا كول مستحب دي خو د ملانÆه وروسته
 يې ادا كول مكروه دي كه Êه هم صحيح كيÐي. يو فقيرته ديو كس سرسايه

 وركوالى شي كه د يو نفر سرسايه Êو فقيرانو ته توزيع شي په دې كې د
 فقهاء اختالف دى نو غوره داده چې لÐ تر لÐه يو فقيرته د يو نفر سرسايه

وركÎل شي. Êو كسان هم يو فقير ته سرسايه وركوالى شي. 
و اهللا ولى التوفيق و عليه التكالن

الفقير رفيع اهللا عطاء
 هجري قمري۱۴۱۹ د رمضان املبارك ۹
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