


 

 

  

 

 1ائلفض نفيل روژود 

َل ْ ْال ْْهـُدْلـِل ٰـَّحـم ْـْا َْرِب  َ ّٰ عّٰلَِمی  ل َ َ ّْْْٰۃَُْْْ ْال ـََلُمَْعـل ـْال ْْی ِدِْــیَْْســَْ الس َ ْـسَْرْ ـْـُم َ ْـلِـی 
ا ْْفَاَُع ْ بَعْ ْاَم َ ُْد ْْبِالل ِّٰہِْْمـَنْالش َ ِجیْ یْ ذُ ِنْالر َ ْْطِْمْطّٰ حْ بِس  ْالر َ ِ ِحی ِْمْاّلل ّٰ ْطممِّٰنْالر َ

 

 

 د نفيل روژو فضائل
 

ته فرائضو اولويل يا واروي هغه ‘‘ ائلفض روژو نفيلد ”! څوک چې دا رسا هل پاکه اهلليا  داعئے عّطار:
.سعادت ورنصيب کړې رسه رسه د نفيل لـمونځونو کولو او د نفيل روژو  نيولو ُهم

ـِبـی ِْين  ََم ٰاِمــْين ِبـَجـاِه َخاتَِم الـن َ  َصَّلَ اهلُل  عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسل

 د درود رشيف فضيلت
لََم پاک د آخري نيب، حممِد عريب اهللد        َيِْه َواٰلِٖه َوَس  اهللد  په ورځ به قيامتد فرمان مبارک دے:  َصَّلَ اهلُل  عَل

عرض  .وي کښېپه سوري  اِلیٰهبل يو سورے نه وي، درې کسان به د عرِش  ِسـواپاک د عرش نه 
َََّاوکړے شو: يا رُسوَل اهلل  ل اهلُل  عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس کس  ٰهغه ﴾1﴿ اوفرمائيلو: ئېه څوک وي؟ ارشاد ب! هغه مَصَّلَ 

په ما باندې کرثت رسه  ﴾3﴿زما ُسنّت ژوندي کوونکے  ﴾2﴿څوک چې زما د اُّميت پريشاين لرې کړي 
  .ُدُرود رشيف وُيونکے

 (333، حديث: 131 ، صۃالبدور السافر)

ــب ـی  ـبِـ ــ ــَح ـلَـیْْْال  ــ ـ  اَْْع ــ ـل ُ ــ َْْص ْْ ْ!ْْْْْ ْْ ّٰیُْْْمـَحـم َدْ ْْعَلـ  َصـل َـیْاهلُلْ

 د نفيل روژو ديين او ُدنياوي فائدے
 چېجوړول پکار دي ځكه  ُهماعدت  نفيل روژوفرض روژو نه عالوه د  !خوږو خوږو اساليم ورونړو     

بس تپوس ئې مه کوه!  چېپه دې کښې بيشمريه ديين او ُدنياوي فائدے دي او ثواب خو ئې دومره دے 

 ۔نه اخستے شوے دے 384تا  371 او 332 تا 325صفحه ‘‘ فيضاِن رمضان”دا مضمون د کتاب 
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 2ائلفض نفيل روژود 

نه  َجهنَّمکښې ئې د اِيمان حفاظت، د  دِيين فائدوبس مسلسل روژے نيسم. په  چېد بنده زړه غواړي 
دے نو د ورځې په  َتَعلُّقد ُدنياوي فائدو  چېحاصليدل شاِمل دي او کوم حده پورې  َجنَّتخالصے او 

ونو نه د خوراك څښاك کښې د لګيدو واال وخت او خرچے چبت، د خيټې اِصالح او د ډيرو مرض
 رايض کيږي. تعاٰلَّ اهللد روژه دار نه  چېحفاظت ذريعه ده او د ټولو فائدو اصل دا دے 

 روژه دارو د پاره د خبښنې زيرے
ََّ اهلل      َ ا    ۃر  و  س   ٢٢پاره  اٰلَّعََّتَباَرَك وَ ت ز َ  ح  ْ  فرمايئ: اِرشادکښې  ٣۵يت نمرب ا    ا

َ ََو  َو  ن 
ۡ
ٓائِِمی

ََالص   ِئٰمِتَو 
ََالص ّٰٓ ن 

ۡ
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ُ
ہ
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فِر ۃ

ۡ
غ
اَم  

ً
ِظۡیم

 
ََ﴾۵۳﴿َ ع

َ( ٣٣َْحَا  : ١ ٢٢)پ 

ْ  ن  وم ترجمهٴ ك  فه  م    ا او روژه دار او روژه دارې  : َِيمانَ 
او د خپلې پاك لَـمنئ حفاظت کوونکي نارينه 

ډير  اهللاو حفاظت کوونکي زنانه او 
يادوونکي نارينه او يادوونکي زنانه دې واړو 

  خبښنه او اجر تيار ساتلے دے. اهلللره 

َ ََو  َو  ن 
ۡ
ٓائِِمی

ِئٰمِتََالص  
مهد دې په تفسري کښې حرضِت  )ترمجه: او روژه دار او روژه دارې(  الص ّٰٓ ابو الرباكت  َعالَّ

يليك: په دې کښې فرض او نفل دواړه قِسمه روژے داخيل دي.  ـِه عَـلَيْهَرْْحَُة الـل َّامحد نََسيف  بِنعبُداهلل 
درې روژے اونيولې  تاريخ( ٣۵، ٣١، ٣١)يعين د سپوږمئ د هره مياشت د اَيَّاِم بِيض  چېمنُقول دي: چا 

 هغه په روژه نيولو والؤ کښې شمريلے کيږي. 

 (٣٤٣ص ٢)تفسير مدارك ج

ََّ اهلل      زقَّٓـ زه   ۃر  و  س   ٢٢پاره  اٰلَّعََّتَباَرَك وَ ت  َ  فرمايئ: ِارشادکښې  ٢٤يت نمرب ا    ال 

َ ۡواَو 
ُ
ل
ُ
اِمََک
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ۡ
ۡمَفِیَال

ُ
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ۡ
ف
 
ۡسل

 
ََا
ۤ
ا اَبِم 
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ِنۡی

 
بُۡواَہ ر 

ۡ
ِۃَ﴿اش الِی 

 
خ
ۡ
 ﴾۴۲ال

اْ  ن  وم ترجمهٴ ك  فه  م   يمانَ   يلږيل وو. خمكښېتاسو په تريو ورځو کښې  چېخورئ او څښئ په مړه خيټه بدهل د هغې  : َِ
ث ِدهلوي       ـ ِه عَـلَيْهحرضِت شاه عبُد العزيز حُمَِدّ )په تريو ورځو کښې( يِت کريمه د دې ِحّصے: ا  د  َرْْحَُة الـل

د  چېنه الندې يليك: يعين د ُدنيا په ورځو کښې په تريو ورځو کښې يا په هغه ورځو کښې کومې 
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 3ائلفض نفيل روژود 

ان  ال م ب ار ك خوراك څښاك نه بغري وے او هغه د  ض  د روژو ورځې دي او د نورو َمسنونو روژو ورځې  ر م 
ر امذ و  ٩ين د )يعد َعَرفے  تاريخ ورځې(، ۵۱، ٣١، ٣١)يعين د سپوږمئ د د اَيَّاِم بِيض لكه   َ ة  ال  َِـج  ورځ، د  (ال 

يَى جاعشورے ورځ، د ُُګ ورځ، د زيارت ورځ او د َشِب براَءت ورځ وغريه.  َِ  حرضِت َسيُِّدنا (١٠٣ص٢)ت ف ِسير ع
ََّاِمام ُُماِهد  ـ ِه عَـل ِۃَ﴿فرمايئ:  يْهَرْْحَُة الـل الِی 

 
خ
ۡ
اِمَال

ی  
 
ا
ۡ
نه ُمراد د روژو ورځې دي.  )په تريو ورځو کښې( ﴾۴۲فِیَال

تاسو د روژو په ورځو کښې  چېتاسو اوخورئ او اوڅښئ د هغې په بدهل کښې  چېاوس مطلب دا شو 
)لِـهذا په َجنَّت کښې خوراك خپل ځانونه د خوراك څښاك نه حصار کړي وو.  د پارهد رضا  تعاٰلَّ اهللد 

  يش( څښاك به په ُدنيا کښې د خوراك څښاك نه د حصاريدو بدهل
 (١٤٣ص ٧)ت ف ِسير ر وح  الب يان ج

  ملسو هيلع هللا ىلصفرامنِي ُمصَطىٰف  ٣١د نفيل روژو په فضائلو 

 د َجنَّت عجيبه َونه ﴾١﴿
د هغې ميوه به  چېکښې يوه ونه اولګولے يش  َجنَّتبه په  د پارهيوه نفيل روژه اونيوهل د هغه  چېچا      

 اهللپه شان خوږه او خوندوره وي،  ]يعين ګبني[د انار نه وړه او منړے نه غټه وي او هغه به د َشهدو 
َّ َوَجَلَ  به په ورځ د قيامت روژه دار باندې د هغه ونې ميوه خوري.  عََزَ

م ك بِير ج   (٢٣٣حديث ٣٣٣ص ١١)م عج 

 د څلويښتو اكلو په فاصله د دوزخ نه لرې والے ﴾٢﴿
يد لرلو رسه  چېچا  )يعين د به هغه دوزخ نه څلويښت اكهل  تعاٰلَّ اهللاونيوهل،  يوه نفيل روژهد ثواب اُِمّ

 لرې کړي. څلويښتو اكلو په فاصله(

واِمع ج   (٢٢٢٣١حديث ١٢٠ص ٧)جمع  ال ج 

 د دوزخ نه د پنځوسو اكلو َمـَزل پورې لرې والے ﴾٣﴿
ََّّرضائے اِلیٰه چېچا       َوَجَلَ به د هغه او د دوزخ  تر  تعاٰلَّ اهللد يوے ورځې نفل روژه اونيوهل نو  د پاره عََزَ

 پورې لرې والے اوکړي. )يعين فاصلے( مينځه د يو تزي رفتاره سواره د پنځوسو اكلو د َمَزل 

ـم ال ج َ  ال ع   (٢٤١٤٢حديث ٢٣٣ص ١)ك ن 
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 4ائلفض نفيل روژود 

 د ټولې زمكې ُهمره رسو زرو نه ُهم زيات ثواب ﴾٤﴿
د هغه  ُهمکه چا يوه ورځ نفل روژه اونيوهل او د ټولې زمكې ُهمره رسه زر هغه ته ورکړے يش بيا به      

 ثواب پوره نه يش، د هغه ثواب خو به رصف د قيامت په ورځ ورکولے کيږي. 

لٰزى ج   (٣١٠٤حديث ٣٣٣ص ٣)ا بو ي ع 

 د َجهنَّم نه ډير زيات لرې والے ﴾٣﴿
نه دومره لرې  َجهنَّمبه هغه د  تعاٰلَّ اهللپه الر کښې د يوے ورځې فرض روژه اونيوهل  تعاٰلَّ اهللد  چېچا      

د يوے  چېکښې فاِصله ده. او چا  )يعين مينځ(سمانونو په مابنَي ا  د وؤ زمكو او  چېکړي څومره 
سمان تر ا  مكې او د ز چېنه دومره لرې کړي څومره  َجهنَّمبه هغه د  تعاٰلَّ اهللورځې نفل روژه اونيوهل 

 مينځه فاصله ده. 

َـ وائِد م ع  ال ج   (٣١٧٧حديث  ٤٤٣ص   ٣ج  ) م 

 ....چېد وړوكوايل نه بوډا وايل پورې اَلَوځي تر دې  چېقارغه  ﴾٣﴿
نه دومره  َجهنَّمبه هغه د  تعاٰلَّ اهللاونيوهل  د پارهد رِضا حاصلولو  تعاٰلَّ اهللد يوے ورځې روژه د  چېچا      

 بوډا يش او مړ يش. چېيو قارغه د خپل وړوکوايل نه اَلَوتل رشوع کړي تر دې  چېلرې کړي څومره 

لٰزى ج   (٢١٧حديث ٣١٣ص ١)ا بو ي ع 

 د روژے په شان يو عمل نشته ﴾٧﴿
اهللَُّابو اُمامه  حرضِت َسِيُّدنا      َرِِضَ 

َّ
تَعَاٰل َّ

َّ
ول  ”فرمايئ: ما عرض اوکړو:  عَـنْهَُّ ٰلِٖه وََسلََم اهلل يا ر س  ! ما ته َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَا

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمهغويئ “ ته داخل شم. َجنَّتد هغې په سبب  چېداسې عمل اوښائې  اهلُل عَل روژه ”اُوفرمائيل:  َصَّلَ 
ابو  حرضِت َسيُِّدناد ”راوي وايئ: “ د دې په ِمثل يو عمل نشته. چېپه ځان باندې الِزمه کړه ځكه 

اهللَُّاُمامه  َرِِضَ 
َّ

تَعَاٰل َّ
َّ

په کور کښې د ورځې په وخت کښې د ميلمه راتلو نه عالوه لكه لُوګے اُو نه يلدلے  عَـنْهَُّ
 .“)يعين هغويئ به د ورځې طعام هډو خوړلو نه، روژے به ئې نيولـي(شو 

بـان ج )اَْحسان بترتيب    (٣٤١٣حديث١٧٢ص ٣صَيح ابِن ح 
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 5ائلفض نفيل روژود 

 روژه اونيسئ صحت ياب به شئ ﴾١﴿
ا ت ِص زص        واز و م و   يعين روژه اونيسئ ِصَحت ياب به شئ. .َـ 

ط ج  م  ا و س  ع ج   (١٣١٢حديث١٤٣ص ٣)ام 

 په ََمرش کښې د روژه دارو مزے ﴾٢﴿
لكه روژه دار د قربونو نه را اُوځي نو هغويئ به د روژے په بُويئ پيژندلے  چېد قيامت په ورځ به      

اوخورئ! پرون تاسو اوږي ”َدسرتخوان لګولے کيږي او هغويئ ته به وئيل يش:  د پاره بهکيږي، د هغويئ 
پس هغويئ به خوري څښي او “ رام اوکړئ پرون تاسو ستړي وئ.ا  وئ، اوڅښئ پرون تاسو تږي وئ، 

 کوي حاالنکه خلق به د حساب په َمَشقَّت او تنده کښې اخته وي.  رام بها  

واِمع ج م ع  ال ج   (٢٤٣٢حديث ٣٣٤ص ١)ج 

 .... نو هغه به َجنَّت ته داخليږي ﴾١٠﴿
َ اهلل   چېچا       ـ  ْ َٓ اِلٰه  اِ  اهلليوه ورځ د  چېته داخليږي. او چا  َجنَّتاُووئيلو او په حق اورسيدو نو هغه به  ْ 
ته داخليږي. او  َجنَّتروژه اونيوهل، ُهم په هغې باندې د هغه خاتِمه اوشوه  نو هغه به  د پارهد رِضا  تعاٰلَّ
ته  َجنَّتَصَدقه اوکړه، ُهم په هغې باندې د هغه خاتِمه اوشوه نو هغه به  د پارهد رِضا  تعاٰلَّ اهللد  چېچا 

 داخليږي. 

ن د اِمام ا حم د ، ج س   (٢٣٣١٤حديث ٢٠ص ٢)م 

 د روژه دار په خمكښې طعام خوړلے کيږي چېتر څو  ﴾١١﴿

ـحرضِت َسيَِّدتُنا اُِمّ ُعماره بِنِت      
ْ
ـع
َ
اهلُل  بك ََّرِِضَ  تَعَاٰلََّّ

َّ
 فرمايئ: رسداِر دوجهان، خوږ نيب ُسلطان  عَنْهَا

لََم اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس  ُهمته ئې ”ئې اُوفرمائيلو:  اِرشادزما کره ترشيف راوړو، ما ورته طعام وړاندې کړو نو  َصَّلَ 
د روژه دار په خمكښې  چېنو اوئې فرمائيل: تر څو پورې “ زما روژه ده”ما عرض اوکړو: “ اوخوره!

 “ د خبښنې ُداع کوي. د پاره مسلسلطعام خوړلے کيږي فرښتے د هغه روژه دار 
 (٧١٣حديث ٢٠٣ص ٢)تِرمِِذى،ج
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 6ائلفض نفيل روژود 

ِبي ح هډويك ئې ﴾١٢﴿  کوي ت س 
لََمرساكِر مدينه       اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل اهللَُّحرضِت بالل  َصَّلَ  َرِِضَ 

َّ
تَعَاٰل َّ

َّ
 اے باِلل! ”اُوفرمائيلو:  ِارشادته  َعـنْهَُّ

اهلُل ) اهللَُّبالل  َسيُِّدنا()حرضِت “ راشه ناشته اوکړو. (عَـنْهََُّّتَعَاٰل ََّرِِضَ  َرِِضَ 
َّ

تَعَاٰل َّ
َّ

ـنْهَُّ نو “ زه  روژه يم.”عرض اوکړو:  عَ
لََمرَُسوُل اهلل  اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل )اُوفرمائيل: مونږه خپل ِرزق خورو او د باِلل  َصَّلَ   َجنَّترِزق په  (عَـنْهََُّّتَعَاٰل ََّرِِضَ 

څومره ساعته پورې د روژه دار په  چېيا ته خرب ئې ا  اے بالل! ”بيا ئې اُوفرمائيل: “ کښې زياتيږي.
ِبي حخمكښې څه خوړلے کيږي تر هغې پورې د هغه هډويك  “ کوي، هغه ته فرښتے ُداع کوي. ت س 

ه ج  (١٧٤٢حديث٣٤١ص ٢)اِبِن م اج 

 په روژه کښې د مړ کيدو فضيلت ﴾١٣﴿
به د قيامته پورې د هغه په ِحساب کښې روژے  تعاٰلَّ اهللد روژے په حالت کښې مړ شو،  چېڅوك ”     

 “اويليك.
ا  ج  د و س بِم أثو ر ال خط   (٣٣٣٧حديث ٣٠٤ص ٣)ا ل ِفر 

 د نيك اكر په دوران کښې د مړ کيدلو سعادت
يو نيك  د روژے په حالت کښې مرګ رايش بلكه د هر چېخوش نصيبه دے هغه مسلمان چا ته      

په دوران کښې مړ  لـمانځهپه اوداسه کښې يا د  َمثاًَل اكر په دوران کښې مرګ راتلل ښه خربه ده. 
مه، ِمٰٰن، ُمزَدلِفه يا  ۀ ُمَكرَّ کيدل، د سفِر مدينه په دوران کښې ُروح َوتل، د حج په دوران کښې په َمكَّ

د ُسنَّتو د تربِيَّت َمَدين قَافِله کښې اعشقان رسول  دعوِت اساليمَعَرفات رشيف کښې وفات کيدل، د 
رصف  چېو ډك سفر په دوران کښې د ُدنيا نه رُخصتيدل، دا ټول عظيم سعادتونه دي کوم ُسنَّترسه د 

اهللَُّخوش نصيبو ته حاصليږي. په دې باره کښې حرضِت َسيُِّدنا َخيثَمه  َرِِضَ 
َّ

تَعَاٰل َّ
َّ

 د صحابۀ کرامو  عَـنْهَُّ
ْضَوان انصحابۀ کرامو ” چېنيك خواهشات بيانوي  َّعَـلَيِْهُم الِرَ ْضَو د يو ښه  چېبه دا خربه خوښوهل َّعَـلَيِْهُم الِرَ

 “ د روژے وغريه په دوران کښې مرګ رايش. َرَمضان، د )ِجهاد(حج، ُعمره، َغزوه  َمثاًَل اكر 
َْ ولياء ج  (١٢٣ص ٤)ِحلي ة ا
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 7ائلفض نفيل روژود 

 وفاتد اكلُو چاچا ايمان تازه کوونكے 
ر والؤ ِحّصه ده. په دې باره       د ښه اكر په دوران کښې د مرګ غيږې هل د تللو سعادت رصف د ُمقدَّ

يو َمَدين  اجتمايع اعتاكفد  دعوِت اساليمغري سيايس حتريك مګري ـاعلتبليِغ قُرآن و ُسنَّت د  دکښې 
سرپلے اوګورئ او ټول ُعمر د دعوِت اساليم َمَدين ماحول کښې د شامل اوسيدو عهد اوکړئ. د 

 )سن َرَمَضاُن الُمبارك د اكهل( ٠٦)عمر تقريباً  اكلُو چاچا )ُګجرات اَلِهند(باد رشيف ا  مدينُة االَويلاء امَحد 
کښې کيدو واال د  لَم ، امحد ا باد رشيف()شاه اع خري َعرَشه کښې شايه مسِجدا  په  ء(4002ھ، ١٤٢٣

کښې ُمعتَِكف شو.  اجتمايع اعتاِكف دعوِت اساليمغري سيايس حتريك اعَلَګري تبليِغ قُرآن و ُسنَّت د 
 دغسې خو هغويئ خمكښې نه د دعوِت اساليم َمَدين ماحول کښې شاِمل وو خو اعشقان رسول رسه د

وړومبے ځل ئې وو. په اعتاكف کښې د ډير څه زده کولو موقع په الس ورغله او وررسه کولو  اعتاِكف
د ترغيب کولو  لُمونځپه وړوميب َصف کښې د َمَدين انعاماتو کښې  ٧٢ دعوِت اساليموررسه پکښې د 

ال  الم ك ـر م ٢ په واال دويم َمَدين انعام باندې د عمل ښه جذبه پيدا شوه. ـو  خرت په دويمه يعين د واړه ا ش 
ورځ ئې اعشقان رسول رسه د درې ورځو َمَدين قافِله کښې د ُسنَّتو ډك سفر اوکړو. َمَدين قافِلے نه 

ال   ٣٣بريته راتلو نه پينځه يا شپږ ورځې پس يعين په  ـو  د څه اكر په غرض بازار  (ء4002)ھ ١٤٢٣ ال م ك ـر مش 
ئې ُهم لرلو خو د ناوخته کيدو په صورت کښې ئې د وړوميب صف تللو  مرصوفيت چېته الړو، اګر 
لِٰهذا ټول اكرونه ئې پريښودل او مُجات ته روان شو او د اذان نه خمكښې مُجات ته اورسيدلو، انديښنه وه، 

لو لوستلو لوست ُدُرود رشيفاو  ََكِمه رشيفهاَوَدس ئې اوکړو او څنګه والړ شو نو ناڅاپه راپريوتلو،  چې
َکښې ئې بدن نه ُروح اووتلو.  ِجـُعْون 

ٰ
ـۡیِہََر

 
َِال َ
ۤ
ـا
  
َِان َ َ ََو  ِہَ

ٰ 
َلِـل ـاَ

  
ْٰحَن اهلِل!. ِان د مړ کيدو په وخت  چېچا ته  ُسب

هکښې د لكمے رشيفې وئيلو سعادت نصيب يش  ـ  د هغه په قرب او حرش کښې بيړئ  تعاٰلَّ اِْن َشــٓاءالـل
لََمنِبّ رمَحت، َشِفيِع اُمَّت  چناچنهپوريوتله.  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل خري لََكم ا   چېد چا ”فرمائيلے دے:  ِارشاد َصَّلَ 
ـَ  اهلل   ْ َٓ اِلٰه  اِ نور  َمَدين ماحولد  دعوِت اساليمد  (٣١١٣حديث٢٣٣ص ٣ج داٗود) ا بزو “ ته داخليږي. َجنَّتوي هغه به  ْ 

مرحوم سپينې  چېځوئ خوب اويلدو  چناچنه وفات نه يو څو ورځې پس د هغويئواورئ:  بََرکت
ځويه! د تاج ئې په رس دے او په ُمساك ُمساك فرمايئ: ]يعين پټيك[ جامے اغوسيت دي او د شنے عمامے 
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 8ائلفض نفيل روژود 

شوے  د ُهم دې َمَدين ماحول په بََركت په ما کرم چېدعوِت اساليم َمَدين اكرونو کښې لګيا اوسه ځكه 
 دے.

امین    رپ          دخا    ےس    وہ    ا  دمین  اموحل  ںیم  رک  ول  مت  ااکتعف  ومت   لضفِ    

 دمین  اموحل  ںیم  رک  ول  مت  ااکتعف      رب  یک  رتمح  ےس تنج  ںیم  اپؤ  ےگ  رھگ

 (٣٤٠بخِشش ص )و سائِل                                                               

ــب ـی  ـبِـ ــ ــَح ـلَـیْْْال  ــ ـ  اَْْع ــ ـل ُ ــ َْْص ْْ ْ!ْْْْ ْْْ ّٰیُْْْمـَحـم َدْ ْْعَلـ  َصـل َـیْاهلُلْ

 )حاكيت( په سخته ګرمئ کښې د روژے فضيلت
ُ عَـنْهَُّ حرضِت َسيُِّدنا ِابِن َعبَّاس      اّٰلل  ـى  چېفرمايئ:  َماَرِِضَ  لََمرسدار  َمَدنـىمِكّ َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل حرضِت  َصَّلَ 

اهللََُّسِيُّدنا اَبُو ُموىٰس  َرِِضَ 
َّ

تَعَاٰل َّ
َّ

لكه د کشتئ  چېيو سمندري ِجهاد ته اويلږلو. په يوه تِياره شپه کښې  عَـنْهَُّ
اے کشتئ والؤ : ”]يعين يو غييب ا واز راغے[نو هاتِِف غيب غږ اوکړو  ېپردے اوچتې کړے شو

په خپله ِذمَّۀ کرم باندې څه اخسيت دي؟ حرضِت َسيُِّدنا  تعاٰلَّ اهلل چېيا زه تاسو ته اُو نه ښايم ا  اودريږئ! 
اهللَُّاَبُو ُموىٰس  َرِِضَ 

َّ
تَعَاٰل َّ

َّ
په خپله  تعاٰلَّ اهلل”اُووئيل: هغه “ نو رضور اوښايه. شېکه ته ښودلے ”اُوفرمائيل:  عَـنْهَُّ

ۀ کرم باندې اخسيت دي  تږے اوسايت  د پاره تعاٰلَّ اهللڅوك د سختې ګرمئ په ورځ خپل ځان د  چېِذمَّ
راوي “ کړي. ]يعين په اوبو موړ[ب سريا )يعين د قيامت په ورځ(به هغه د سختې تندې په ورځ  تعاٰلَّ اهلل

اهللَُّفرماىئ: د حرضِت َسيُِّدنا اَبُو ُموىٰس  َرِِضَ 
َّ

تَعَاٰل َّ
َّ

 د سختې ګرمئ په ورځ به ئې روژه نيوهل.  چېاعدت وو  عَـنْهَُّ
التـ رِهي ب ج  (١١حديث ٣١ص ٢)ا لتـ ر ِغي ب و 

ــب ـی  ـبِـ ــ ــَح ـلَـیْْْال  ــ ـ  اَْْع ــ ـل ُ ــ َْْص ْْ ْ!ْْْْ ْْ ّٰیُْْْمـَحـم َدْْ ْْعَلـ  َصـل َـیْاهلُلْ

 د قيامت په ورځ به روژه دار خوراکونه کوي
َيْهتابيِع بُُزرګ حرضِت َسيُِّدنا عبُداهلل بِن َرباح انصاري       ـ ِه عَـل فرمايئ، ما يو راِهب نه واوريدل: د  َرْْحَُة الـل

 “ ِقيامت په ورځ به َدسرتخوانونه خورولے کيږي، ټولو نه خمكښې به روژه دار د هغې نه خوري.
ِكر ج سا  (٣٣٤ص ٣)اِبِن ع 
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 د اَيّاِم بِيض روژے

)يعين د ِهجري سن په هره َمَدين مياشت  چېهر اساليم ورور او هرې اساليم خور ته پکار دي      
کښې كم از كم درې روژے ِنييس.  د دې بيشمريه ُدنياوي او اُخروي فائدے او  په هره مياشت(

تاريخ  ٣۵ او ٣١، ٣١کښې يعين د مياشتې په “ اَيَّاِم بِيض”دا روژے په  چېفضائل دي. بهرته دا ده 
 اونيولے يش.

 رِوايات ١د اَيَّاِم بِيض د روژو متعلِّق 
ُ عَـنْهَاحرضِت َسِيَّدتُنا َحفصه   ا ـم  ال م ؤِمِنيند  ﴾١﴿ اّٰلل   خوږ حبيب  تعاٰلَّ اهلل، د چېنه ِروايت دے  َرِِضَ 

لََم َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل هروژه او د  اعُشورےبه څلور څزيونه نه پريښودل،  د  َصَّلَ  روژے او په هره  َعرَشۀ ُذو احلِجَّ
  )يعين دوه ُسنَّت( ركعاتهنه خمكښې دوه  )د فرضو( سحراو د  د درې ورځو روژےمياشت کښې 

ائزى ج  ذُو احلِجَّهنه ُمراد د “ د روژے َعرَشۀ ذُو احلِجَّهد ” د حديث رشيف د دې ِحّصے ( ٢٤١٣حديث ٣٢٣ص ٤)ن س 
هپه لسمه  چېد وړومبو نهو ورځو روژے دي ځكه   روژه نيول حرام دي. ُذو احلِجَّ

 (١٢٣ص٣)ماخوذ از مِرٰاۃ  المناجيح ج 
ُ عَـنْهََُّسِيُّدنا ِابِن َعبَّاس  حرضِت د  ﴾٢﴿ اّٰلل  َّ اهللد طبيبانو طِبيب، د  چېنه ِروايت دے  َرِِضَ  َلَ خوږ  َجاللُه َّ َج

لََمحبيب  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل کښې بغري د روژے نه نه وو، نه په سفر کښې او نه په َحرَض  اَيَّاِم بِيضبه په  َصَّلَ 
 کښې.  )يعين قيام(

ائزى ج ن ن  النـس   ( ١٢١ص   ٤)س 
يقه   ا ـم  ال م ؤِمِنيند  ﴾٣﴿ ُ عَـنَْهاحرضِت َسِيَّدتُنا اعئِشه ِصِدّ اّٰلل  زما رس تاج، ”، چېنه ِروايت دے  َرِِضَ 

لََمصاِحِب ِمعراج  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل ، نهےاو بله مياشت به ئې د  لګاو  توارا، خيايلبه يوه مياشت کښې د  َصَّلَ 
      روژه نيوهل.  زيارتاو  چارشنبے

 (٧٤٣حديث ١١٣ص ٢)تِرِمِذى،ج                                                                         

 د روژو په باره کښې د اَيَّاِم بِيض
 ملسو هيلع هللا ىلص پينځه فرامني ُمصَطىفٰ 

په تاسو کښې چا رسه په جنګ کښې د بچ کيدو د پاره ډال وي ُهم دا رنګ روژه د  چېڅنګه  ﴾١﴿
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َ ي م ة ج“ ِنيول بهرتينې روژے دي. هره مياشت درې روژےجهنَّم نه ستاسو ډال دے او  حديث  ٣٠١ص ٣)اِبن خ 

روژے.  )يعين د هميشه(په هره مياشت کښې د درې ورځو روژے داسې دي لكه د َدهر  ﴾٢﴿ (٢١٢٣
ي ح  ال ب خارى ج َِ د روژے او په هره مياشت کښې د درې ورځو روژے  َرَمضاند  ﴾٣﴿ (١٢٧٣حديث  ٣٤٢ص ١)ص 
ن د اِماملرې کوي.  )يعين نِفاق( ِسينې خرايب کيدے يش په هره  چې چا نه ﴾٤﴿  (٢٣١٣٢حديث ٣٣ص ٢ا حم د ، ج )م س 

او د  ]يعين معاف کوي[هره روژه لس ګناهونه ورانوي  چېنِييس ځكه  درې روژےمياشت کښې ِد 
م  الك بِي ر ج. ]پاکوي[اوبه کپړه  چېګناه نه داسې پاك کول کوي څنګه  لكه په  چې ﴾٣﴿ (٣٠حديث٣٣ص ٢٣)الم ع ج 

 ئې نيسئ.  ٣۵، ٣١، ٣١روژے نيسئ نو په مياشت کښې درې 
ائزى  ص   (٢٤١٧حديث ٣٢٣)ن س 

 د مرګ ُداعګانې به ئې غوښتيل
تبليِغ قُرآن د پاره د و فِكر جوړولو ُسنَّتد اَيَّاِم بِيض د روژو او د نيكو او  !خوږو خوږو اساليم ورونړو     

مضبوط کړئ، رصف لرې  َتَعلُّقرسه  ماحولَمَدين حتريك دعوِت اساليم اعلـمګري غري سيايس  و ُسنَّت
و ډك ُسنَّتو د تربِيَّت َمَدين قَافِلو کښې اعشقان رسول رسه د ُسنَّتلرې نه کتلو باندې اكر نه کيږي، د 

ان  ال م ب ار كسفر اوکړئ، د  ض  هاوکړئ،  ُهم اِجتِمايع اِعتاِكف ر م  ـ  زړه ته به مو هغه سكون  تعاٰلَّ اِْن َشــٓاءالـل
رايش نو څنګه څنګه وران  چېته  َمَدين ماحول دعوِت اساليمحريان به پاتې شئ. د  چېنصيب يش 

يو  )باُب االِسالم سندھ(د حَتصيل ټُهل  چناچنهاكري خلق په سمه الر روان يش د دې يو څرك اوګورئ، 
ځلمے ډير زيات فسادي او رشاريت وو جنګ جګړه به ئې ډيره زياته خوښوهل، د هغه د رش او فساد نه 

د مرګ ُداعګانې به ئې  د هغه چېټوهل حَملّه تنګه وه او د کور کسان خو ترې دومره بزياره وو 
ان  اوکړو او د  ِانفرادي کوششغوښتيل. خوش قسمتئ رسه څه اساليم ورونړو په هغه  ض  د  ال م ب ار ك ر م 

 اوکړه او په “ ښـه”دعوت ئې ورکړو، هغه د هغويئ د حلاظ ساتلو په وجه  ِاعِتاكف ِاجِتمايع
ان  ال م ب ار ك ض  په  ِاعِتاكفشو. د  ُمعَتكِفباد کښې اعشقان رسول رسه ا  کښې ميمن مسجد عّطار  ر م 

]څه لـمانځه طريقه او د ُحُقوُق اهلل او ُحُقوُق العباد او احرتاِم مسلِم دوران کښې هغه د اوداسه، ُغسل او 
غم ورکوونکو بيانونو او ژړوونکو ُداعګانو هغه اولړزولو!  ]د ا خرت[و ډکو ُسنَّتاحاكم زده کړل، د  نه څه[

ئې د نيكو کولو اوکړه، په زړه کښې  توبهډير پښيمانه وو او د ُګناهونو نه ئې  ]په خپلو تريو ګناهونو[هغه 
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َِّخواهش پيدا شو.  َْمُد ّٰلِل  َّ اَْْل َوَجَلَ لََم ُمصَطفٰ هغه د ِعشِق  عََزَ َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل نښه يعين ِګريه ُمبارکه پريښودهل، د  َصَّلَ 
 شنے ِعمامے تاج ئې په رس کړو او د جنګ جګړو په ځائے د نيكئ د دعوت ورکولو شيدايئ جوړ شو.

 دمین  اموحل  ںیم  رک  ول  مت  ااکتعف  ٓاؤ   ٓا رک   انگوہں   ےس   وتہب   رکو 

 ااکتعف دمین اموحل ںیم رک ول مت   رتمحِ قح ےس دانم مت ٓا رک رھبو

 (٣٤٠)و سائِل بخِشش ص 

ــب ـی  ـبِـ ــ ــَح ـلَـیْْْال  ــ ـ  اَْْع ــ ـل ُ ــ َْْص ْْ ْ!ْْْْْ ْْ ّٰیُْْْمـَحـم َدْ ْْعَلـ  َصـل َـیْاهلُلْ

 د پينځه ُحروفو په نِسبت د لګ“ مصطىٰف ”د 

 او د زيارت  د روژو متعلِّق پينځه رِوايات
ُ عَـنْهََُّسِيُّدنا اَبُو ُهَريره  حرضِت د  ﴾١﴿ اّٰلل  ول  الزلٰـزه، چېنه ِروايت دے  َرِِضَ  َِّ ر س  َّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰل فرمايئ: په ُُګ  ٖه وََسلََمَص

زه روژه دار يم.  چېزما عمل هغه وخت پيش يش  چېاو زيارت اَعمال پيش کيږي نو زه خوښووم 
 د روژے په بََرکت د رمَحِت ِاليٰه درياب په جوش کښې رايش. چې ]يعين[ (٧٤٧حديث١١٧ص ٢)تِرمِِذى،ج

  (١١١ص ٣)ِمرٰاۃ ج 

لََمحمبوب، دانائے ُغيُوب  تعاٰلَّ اهللد  ﴾٢﴿ َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل به د ُُګ مبارك او د زيارت په ورځ روژه نيوهل. د  َصَّلَ 
د هر مسلمان  تعاٰلَّ اهللدې باره کښې عرض اوکړے شو نو اوئې فرمائيل: په دې دواړو ورځو کښې 

خپل مينځ کښې ُجدايئ کړي ده د هغويئ په نِسبت فرښتو  چېخبښنه فرمايئ خو هغه دوه کسان چا 
 اوکړي.  ُصلح چېته فرمايئ: دويئ پريږده تر دې 

ه ج  (١٧٤٠حديث ٣٤٤ص ٢)اِبِن م اج 

َيْهحرضت ُمفيت امحد يار خان  مشهور ُمَفِِسّ َحِكيُم االُمَّت      َعـل ِه  ـ  مِراٰة د دې حديِث پاك نه الندې  َرْْحَُة الـل
َّ ُسبْٰحَن اهللَِّفرمايئ: کښې  ٣٩٠صفحه  ١ِجدل َلَ َوَج دي او َعَظمت واال  بََرکت! دا دواړه ورځې ډيرې َعَزَ

ګاونډي دے او د حرضِت  ُُجُعےزيارت خو د ”َعَظمت لرونکو رسه نِسبت لري،  چېولے به نه وي 
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اهلُل   تَعَاٰلَّ]ِمنه خاتون ا   َرِِضَ 
َّ

د پيدائش  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََم د ُحُضوِر انور“ ګُل ”د حاِمله کيدو ورځ ده، او  [عَنْهَا
 .ُهم ]ورځ[ن د نازيلدو ا  ده او د قُر ُهمورځ 

يقه  حرضِت  ا ـم  ال م ؤِمِنين ﴾٣﴿  وََسلََم َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِهَِّٖروايت فرمايئ: خوږ نيب ُسلطان  عَنْهَاَرِِضَ اهلُل َسِيَّدتُنا اعئِشه ِصِدّ
 به د ُُګ او زيارت د روژے خاص خيال ساتلو. 

 (٧٤٣حديث ١١٣ص ٢)تِرمِِذى،ج

ُ عَـنْهََُّسِيُّدنا اَبُو قَتاده  حرضِت  ﴾٤﴿ اّٰلل  اٰلِهَّٖفرمايئ، د رساكِر نامدار  َرِِضَ  َيِْه َو هلُل عَل ا َّلَ  لََم َص د ورځې  لګ مباركنه د  َوَس
اوشو،  ]يعين پيدائش[د روژے د سبب تپوس اوکړے شو نو اوئې فرمائيل: په ُهم دې کښې زما ِوالدت 

 په ُهم دې کښې په ما ويح ناِزهل شوه. 
 (١١٣٢، ١٢١حديث، ٣٢١)م سلِم ص

َُّد ُغالم  عَنُْهَماَرِِضَ اهلُل َسِيُّدنا اُسامه بِن َزيد  حرضِت د  ﴾٣﴿ َسيُِّدنا  حرضتِ  چېنه ِروايت دے، فرمايئ  نْهَُّـ عَََّرِِضَ اّٰلل 
ـنْهَُّاُسامه بِن َزيد  ُ َع َرِِضَ اهللَُّروژه نه پريښودهل. ما هغويئ  زيارتاو  لګبه په سفر کښې ُهم د  ماَرِِضَ اّٰلل 

َّ
ََّّ

َّ
ته  عَـنْهَُّ

َعـنْهَُّتاسو  چېعرض اوکړو: څه وجه ده   ُ اّٰلل  روژه نِيسئ؟  زيارتاو  لګپه دې زيات ُعمر کښې ُهم د  َرِِضَ 
ول  اهللنو ارشاد ئې اوفرمائيلو:  َيِْه َواٰلِهَّٖ ر س  اهلُل عَل لََم َصَّلَ  يا به د ُګ او زيارت روژه نيوهل. ما عرض اوکړو:  َوَس

ول  اهلل َيْهَِّ ر س  اهلُل عَل لََم َصَّلَ  اٰلِٖه َوَس لََمتاسو  چې! څه وجه ده َو اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  روژه نِيسئ؟ نو ارشاد  زيارتاو  لګد  َص
 پيش کيږي.  زيارت او لګئې اوفرمائيلو: د خلقو اعمال په 

َِي مان ج  ْ ع ب  ا  (٣١٣٢حديث٣٢٢ص ٣)ش 

 د درې ُحروفو په نِسَبت“ َجنَّت”د 
 فضائل ١چارشنبے او زيارت د روژو د 

ُ عَـنْهََُّسِيُّدنا عبُداهلل بِن عبّاس  حرضتِ د  (٣) اّٰلل   د خوږ حبيب تعاٰلَّ اهلل، د چېنه ِروايت دے  َماَرِِضَ 
لََم َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل د چارشنبے او زيارت روژے اونييس د هغه د پاره د  چېفرمان مبارك دے: څوك  َصَّلَ 

 زادي اويللكے يش. ا  جهنَّم نه 
لٰزى ج  (٣٣١٠حديث ١١٣ص ٣)ا بو ي ع 
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ُ عَـنْهَُّقَريَش  ُعَبيُد اهللَسِيُّدنا ُمسِلم بِن  حرضِت  (٢) اّٰلل  ُ عَـنْهَُّد خپل وادل حمرتم  َرِِضَ  اّٰلل   چېنه رِوايت کوي  َرِِضَ 
لََمهغويئ د ُحُضوِر اکرم  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  په بارګاه کښې يا خو خپپله عرض اوکړو يا بل چا تپوس اوکړو  َص

ول  الزلٰـزه، چې لََم ي ار س  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل َيْهِ وَاٰلِٖه وََّ خوږ نيباونيسم؟  هميشه روژهزه  َصَّلَ  اهلُل عَل خاموشه پاتې شو. بيا  َسلََمَصَّلَ 
]يعين ئې دويم ځل عرض اوکړو، بيا ئې خامويش اختيار کړه. په دريم ځل تپوس کولو ئې اِستِفسار 

ـ  اهلل، ما چې، د روژے متعلق چا تپوس اوکړو؟ عرض ئې اوکړو چېاوکړو  تپوس[ ! َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََم يا ن بِى
او َرَمضان نو په جواب کښې ئې ارشاد اوفرمائيلو، بيشكه په تا باندې ستا د کور والؤ حق دے، ته د 

روژے نِيسه که ته  زيارتاو  چارشنبےاو د هرې  )َشوَّال(مياشت  ]يعين لګيديل[هغې رسه  د ُمتَِصيل 
 . د هميشه روژے اونيولې چېلكه تا  ]داسې ده[داسې اوکړې نو 

َِي مان ج  ْ ع ب  ا  (٣١٣١حديث ٣٢٣ص ٣)ش 

لََمَصَّ فرماِن ُمصَطىفٰ  ﴾٣﴿ اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل روژه اونيوهل نو  زيارتاو  چارشنبے، َشوَّال، َرَمضاند  چېچا : ”َّلَ 
 “ هغه به َجنَّت ته داخليږي.

ن ن  ال ك ب رٰى  ائزى ج)ا لس   ( ٢٧٧١حديث ١٤٧ص  ٢لِلنـس 

ــب ـی  ـبِـ ــ ــَح ـلَـیْْْال  ــ ـ  اَْْع ــ ـل ُ ــ َْْص ْْ ْ!ْْْْْْ ّٰیُْْْمـَحـم َدْْ ْْعَلـ  َصـل َـیْاهلُلْ

 د درې ُحروفو په نِسبت د چارشنبے، زيارت او ُُجُعے“ کرم”د 
 ملسو هيلع هللا ىلص فرامني ُمصَطىفٰ  ١د روژو په فضائلو ُمشَتِمل 

به د هغه د پاره په َجنَّت کښې يو کور  تعاٰلَّروژه اونيوهل اهلل  ُُجُعےاو  زيارت، چارشنبےد  چېچا  ﴾١﴿
ه به د دننه نه ښاكري او د دننه ]حّصه[ د بهر نه.  چېجوړوي   د هغې بهرنئ ِحصَّ

ط ج م  ا و س  ع ج   (٢٣٣حديث ١٧ص ١)م 

به د هغه د پاره په َجنَّت کښې د غمو او  تعاٰلَّ اهلل روژه اونيوهل ُُجُعےاو  زيارت، چارشنبےد  چېچا  ﴾٢﴿
 اويللكے يش.  )يعين ا زادي(جوړوي او د هغه د پاره به د دوزخ نه براَءت  َمـَحلياقُوتو او َزَبرَجدو 

َِي مان  ج  ْ ع ب  ا  (٣١٧٣حديث ٣٢٧ص ٣)ش 
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م عهروژه اونيوهل بيا په  ُُجُعےاو  زيارت، چارشنبےد  چېچا  ﴾٣﴿ ق  ج  )يعين کښې لږ يا زيات تََصدُّ
هغه  چېکړي دي اُو به خبښلے يش او داسې به يش څنګه  چېاوکړي نو کوم ګناهونه ئې  خريات(

 د خپلې مور د خيټې نه پيدا شوے وو.  چې ]وو[ورځ 
  ( ٣١٧٢)ايضاً  حديث

ـلَـیْْْ ــ ـ  اَْْع ــ ـل ُ ــ ــبَص ـی  ـبِـ ــ ــَح ْْال  ْْ ْ!ْْْْْْ ّٰیُْْْمـَحـم َدْْ ْْعَلـ  َصـل َـیْاهلُلْ

م عه”د   ُُجُعے د څلورو ُحروفو په نِسَبت د“ ج 
 ملسو هيلع هللا ىلص فرامنِي ُمصَطىفٰ  ٤د روژے متعلق 

خرت د لسو ورځو ُهمره اَجر ورکوي او ا  به هغه ته د  تعاٰلَّ اهللروژه اونيوهل نو  ُُجُعےد  چېچا ” ﴾١﴿
 “  د ُدنيا د ورځو په شان نه دي. )په خپل ِمقدار کښې( هغه ورځې

َِي مان ج  ْ ع ب  ا  (٣١٣٢حديث٣٢٣ص ٣)ش 

دې رسه د زيارت يا خيايل  چېروژه يعين  ُُجُعےکښې دي: د  ٠٥١صفحه  ٣٦رََضِويَّه ِجدل  َفَتاوىٰ       
 .د لسو زرو اكلو د روژو برابره ده چېِروايت شوے دے ]نو[ ه وي شامل ُهمروژه 

ئې اونيوهل او د مريض  روژهاو د دې ورځې  لُمونځ ئې ادا کړو[ ُُجُعے]يعين د ادا کړه  ُُجُعه چېچا  ﴾٢﴿
پوښتنه ئې اوکړه او جنازے رسه الړو او په نِکاح کښې حارض شو نو د هغه د پاره َجنَّت واِجب 

 “ شو.
م  ك بِي ر ج ع ج   (٧٤١٤حديث ٢٧ص ١)م 

د ورځې سحر کړو او د مريض پوښتنه ئې اوکړه او  ُُجُعےد روژے په حالت کښې د  چېچا  ﴾٣﴿
 “ واِجب کړو. َجنَّتئې اوکړه نو هغه ځان د پاره  َصَدقهجنازے رسه الړو او 

َِي مان ج  ْ ع ب  ا  (٣١٣٤حديث ٣٢٣ص ٣)ش 

په ورځ روژه اونيوهل او د مريض پوښتنه ئې اوکړه او په ِمسِكني ئې طعام  ُُجُعےد  چېچا  ﴾٤﴿
ً ګناهونه نه الِحق کيږي.  د څلويښتو اكلواُوخوړلو او جنازے رسه الړو نو هغه ته به   (٣١٣٣حديث ٣٢٤ص )ايضا
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 15ائلفض نفيل روژود 

نه ُمراد يا خو به هغه ته  “هغه ته به د څلويښتو اكلو ګناهونه نه الِحق کيږي”د حديِث پاك د دې ِحّصے 
رصف د نيكو توفيق ورکولے کيږي يا که ګناه ترې اوشوه نو د داسې توبے توفيق به ورکولے کيږي 

َرِِضَ اهللَُّمسعود  بِنحرضِت َسِيُّدنا عبُداهلل کړي. ]يعين ُمعاف[ د هغه ګناهونه به وران  چې
َّ

تَعَاٰل  
َّ

 عَـنْهَُّ
لََمفرمايئ: رسداِر مدينه  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ   روژه پريښودهل.  ُُجُعےبه ډيره کمه د  َص

 )ايضاً(

 ُهمد اعشورے نه خمكښې يا وروسته يوه روژه نيول وي  چېڅنګه  !خوږو خوږو اساليم ورونړو     
خمكښې  )د دې مسئلهروژه  ُُجُعےُخُصوِصيَّت رسه يواځې د  چېکول دي ځكه  ُهمرسه  ُُجُعےداسې 

دي. خو که په څه خمصوص تاريخ  )يعين ناخوښه(يا رصف د خيايل روژه نيول مكروهِ َتزِنييه  رارونه ده(
م عه يا خيايل روژه نيولو کښې َکراَهت  ُُجُعےيواځې د  ]په داسې صورت کښې بيا[يا خيايل رايش نو  ج 
م ۱۵ َمثَاًل نشته  ـظ  ع ب ان  ال م ع  ـج ب ٢٧، ش  ب  ال م ر  ج   وغريه. ر 

ــب ـی  ـبِـ ــَحــ ـلَـیْْْال  ــ ــ  اَْْع ـل ُـ َْْصــ ْْ ْ!ْْْْْْ ُْْمـَحـم َدْْ ْْعَلـّٰیْ  َصـل َـیْاهلُلْ

  ُُجُعے د درې ُحروفو په نِسَبت يواځې د“ فضل”د 

 ملسو هيلع هللا ىلصُمصَطىفٰ فَرامنِِي  ١روژے نيولو په ُمَمانعت باندې د 

م عهَشِب  ﴾١﴿ ورځ  ُُجُعےد پاره مه خاص کوئ او نه د ]يعين ِقيام[ په نورو شپو کښې د َشب بيدارئ  ج 
هغه  چېتاسو په داسې روژه کښې ئې  چېپه نورو ورځو کښې روژے رسه خاص کوئ مګر دا 

 ستاسو د پاره ِنيول دي. 
 (١١٤٤حديث ٣٧٣)صَيح م سلِم ص

هَََِّّرْْحَةَُُّمَفِِسّ َحِكيُم االُمَّت حرضت ُمفيت امحد يار خان  مشهور      ـ  َيْهَّالـل  ٣٨١صفحه  ١په ِمرٰاة ِجدل  عَـل
نه الندې فرمايئ: يعين د .“ َشِب مُجُعه په نورو شپو کښې َشب بيدارئ ]يعين ِقيام[ د پاره مه خاص کوئ”کښې 

په شپه عبادت کول منع نه دي، بلكه په نورو شپو کښې باللك ِعبادت نه کول مناسب نه دي  ُُجُعے
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 16ائلفض نفيل روژود 

خلق به  چېشپه زياته َعَظمت لرونکي ده، انديښنه وه  ُُجُعےد  چېلے دا د َغفلت ديلل دے، و چې
 خاصه کړي ځكه د ُهم دې شپے نوم واخستے شو. د پارهدا د نفيل عبادتونو 

د دې نه خمكښې يا وروسته  چېروژه نه نييس مګر دا  ُُجُعےپه تاسو کښې ِد څوك هيڅ لكه د  ﴾٢﴿
 يوه ورځ رشيکه کړي.]وررسه[ 

 (١٢١٣حديث ٣٣٣ص ١)ب خارى ج 

دې نه خمكښې يا  چېورځ ستاسو د پاره اخرت دے، په دې ورځ روژه مه نِيسئ مګر دا  ُُجُعےد  ﴾٣﴿
 وروسته ُهم روژه اونيسئ. 

التـ رِهي ب ج   (١١حديث ١١ص ٢)ا لتـ ر ِغي ب و 

روژه نيول نه دي پکار خو دا ُمَمانعت رصف  ُُجُعےيواځې د  چېاَحاديِث ُمبارکه نه معلومه شوه      
روژه اونيولے يش که ُخُصوِصيَّت نه  ُُجُعےلكه ُخصوصيت رسه رصف د  چېپه دې صورت کښې دے 

د هغې نه فائده اخستلو په وجه ئې روژه  ]يعين چوټي وه[په ورځ ئې رخصت وو  ُُجُعےوو َمثَاًل د 
 اونيوهل نو کراَهت نشته.

َيْهحرضت ُمفيت امحد يار خان   َحِكيُم االُمَّتمشهور ُمَفِِسّ       ل ِه عَـ ـ  ل الـ کښې  ٣٨١صفحه  ١ِمرٰاة ِجدل  َرْْحَُة 
فرمايئ: َمثاًَل د چا په هر يوولسم يا دولسم تاريخ د روژه نيولو اعدت وي او ِاتِّفايق طور په هغه ورځ 

 نه ده. ُهمرايش نو بيا ِد ئې اونييس نو بيا ِخالِف اَوٰٰل  مُجُعه
 روژے ُمَتَعلِّق يوه فَتوىٰ  د ورځې د ُُجُعےد 

نه معلومايت سوال جواب اوګورئ.  ۵۵٩، صفحه ٣٦ِجدل  )خُمرَّجه( َفَتاوٰى َرَضوِيَّهدې باره کښې د      
نفيل روژه نيول څنګه دي؟ يو کس د  ُُجُعےد  چېُعلَمائے ِدين په دې مسئله کښې : څه فرمايئ ُسوال
ده، په دې ورځ  ]يعين د ُمؤِمنانو د اخرت ورځ[ ِعيد  ال م ؤِمِنينُُجُعه اُووئيل: روژه اونيوهل، بل هغه ته  ُُجُعے

ئې پرې غرمے نه پس روژه ماته کړه او په  ]يعين بيا بيا وئيلو[روژه نيول مكروه دي او په ډير ضد 
مكروه کيدل ئې يليلك دي. په داسې صورت کښې  چېکښې ئې ورته اُوښودل “ رِسُّ الُقلُوب”کتاب 

د  :الـجوابشته که نه؟ او ماتوونکي باندې څه ِالزام شته که نه؟  َکّفارهروژه ماتوونکي باندې 
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 17ائلفض نفيل روژود 

)يعين خصوِصيَّت رسه ده د دې روژه ِباتلَّخِصيص  مُجُعهنن  چې )نيول( ِنيَّتروژه خاص په دې  ُُجُعے
ماتول ئې الزم شو، او که  چېمكروه دي، مګر هغه َکراَهت نه ]نو په دې ِنيَّت نيول[  پکار دي، نيول(

مكروه ِاطالع  ِنيَِّت نشته، هغه بل کس ته که د  ُهمنه وه نو اَصاًل کراَهت  ِنيَّتخاص د ختِصيص په 
شوه او روژه پرې ماتول په رَشع باندې  ]يعين بے وقويف[نه وه نو بيا خو اعرتاض کول د رسه مَحاقَت 

روژه پرې ماتول  چېُهم رصف مسئله ښودل اكيف وو دا نه او که ِاطالع ئې لرهل نو  ]شو[سخت ُجرأت 
د هغې اختيار په نفل روژه کښې ِسوا د مور او پالر نه بل چا ته نشته،  چېاو هغه ُهم د غرمے نه پس، 

پرې اَصاًل  َکّفارهاړه ګنهګار شو، په ماتوونکي باندې قضا الِزم ده پرې ماته کړه دو چېماتولو واال او چا 
 .اَعْلَم تعالٰىَواهللُ نشته.  )يعين باللك(

ــب ـی  ـبِـ ــَحــ ـلَـیْْْال  ــ ــ  اَْْع ـل ُـ َْْصــ ْْ ْ!ْْْْْْ ُْْمـَحـم َدْْ ْْعَلـّٰیْ  َصـل َـیْاهلُلْ

 د خيايل او اتوار روژے

ََُّسِيَّدتُنا اُِمّ َسلَمه  حرضِت د       اّٰلل  عَََّرِِضَ  ول  الزلٰـزه چېنه ِروايت دے  انْهََّـ  ا ر س  َّلَ  اٰلِٖه وََسلََمَص َيِْه َو او  خيايلبه د  هلُل عَل
د ُمرشِکينو د اخرت ورځې دي او زه غواړم  )خيايل او اتوار(دا دواړه ”روژه ِنيوهل، او فرمائيل به ئې: اتوار 
 “.د هغويئ خمالََفت اوکړم چې

ي مه ج   َ  (  ٢١٣٧حديث ٣١١ص ٣)اِبِن خ 

ُ عَـنْهَُّبِن بُـِس  عبُداهللَسِيُّدنا  حرضِت د خيايل روژه نيول منع دي.  رصف      اّٰلل  ُ عَـنْهَاخپلې خور  َرِِضَ   َرِِضَ اّٰلل 
ول  الزلٰـزه چېنه ِروايت کوي  لََم ر س  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل د خيايل د ورځې روژه فرض ”ارشاد فرمائيلے دے:  َصَّلَ 

َيْه تِرمِِذىحرضِت َسِيُّدنا ِامام اَبُو ِعيٰٰس “ روژو نه عالوه مه نيسئ. ل َعـ ِه  ـ  ل الـ ُة  دا حديث  چېفرمايئ  َرْْحَ
 چېروژه خاص کول دي ځكه  رځې[]د وَحَسن دے او دتله د ُمـَمانعت نه ُمراد د يو کس د خيايل 

 يهوديان د دې ورځې تعِظيم کوي.   
ن ن  التـِرمِِذى،ج  (٧٤٤حديث١١٣ص ٢)س 

ــب ـی  ـبِـ ــَحــ ـلَـیْْْال  ــ ــ  اَْْع ـل ُـ َْْصــ ْْ ْ!ْْْْْْ ُْْمـَحـم َدْْ ْْعَلـّٰیْ  َصـل َـیْاهلُلْ
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 18ائلفض نفيل روژود 

 د ديارلسو ُحروفو “ شهنشاهِ َمِدينهاے ”د 

 َمَدين ګلونه ٣١په نِسبت د نفيل روژو 
  د بيمارئ انديښنه ئې وي نو  چېنه د دې د پاره منع کړي  نفيل روژےمور و پالر که خپل ځوئ

 د مور و پالر ِاطاعت ِد اوکړي.   
ـد  الم َتار ج  (٤٧١ص ٣)ر 

  نه يش ِنيولے.    نفيل روژهد ِاجازت نه بغري ښځه  خاوندد 
 (٤٧٧)ايضاً  ص

 رشوع کولو رسه پوره کول واِجب يش. که ماته ئې کړه نو قضا به ئې  ]يعين اِرادتاً[قصداً   روژهنفيل
 واِجب يش. 

 (٤٧٣)ايضاً ص

 ئې قصداً ماته نه کړه بلكه بے اختياره ماته شوه َمثَاًل د ښځې د روژے په دوران کښې  نفيل روژه
 َحيض راغے نو روژه ماته شوه خو قضا ئې واِجب ده. 

 (٣٧٤)ايضاً ص

 به  ميلمه نه خوري نو هغه يعين ]طعام[رسه که کوربه  ميلمهبے ُعذره ماتول ناجائِزه دي.  نفل روژه
 نفيل روژےته به تکليف ريس نو د  کوربهطعام نه خوري نو  ]که يواځې[دا بده ګنړي. يا ميلمه 

ا به اونييس او دا ُهم رشط د دې قض چېدا يقني لري  چېماتولو د پاره دا ُعذر دے، په رشط د دې 
و چېدے   َ  نه ئې خمكښې ماته کړي وروسته نه.  ك ب ٰرى ۀض 

ـد  الم َتار ج ِرـ م ختار، ر   (٤٧٣ص ٣)د 

  ماتولے يش، مازديګر  نفيل روژهد مور و پالر د خفه کيدو په سبب مازديګر نه خمكښې خمكښې
 نه پس نه. 

 (٤٧٧)ايضاً ص
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 19ائلفض نفيل روژود 

  وکه يو اساليم ورور ورهل دعوت اوکړو نو د  َ ماتولے يش خو قضا  نفيل روژهنه خمكښې  ك ب ٰرى ۀض 
 ئې واجب دي.  ]يعين بيا نيول[

ِرـ م ختار،ج  (٤٧٧،٤٧٣ص ٣)د 
  که چرې دعوت اوشو نو روژه مې نه ده او که اونشو نو روژه مې ” چېکه داسې ِنيَّت ئې اوکړو
 دا ِنيَّت صحيح نه دے، بهرحال روژه دار نه دے. “ ده.

 (١٢٣، ص١)عالمګيرى ج

  چې)يعين چا رسه “ ُمستاِجر”اونييس نو اكر به پوره نه يش کولے نو د  نفيل روژهيا مزُدور  ُمالزمکه 
   1رضوري دے. که اكر پوره کولے يش نو د ِاجازت رضورت نشته.اجازت  په اُجرت اكر کوي د هغه(

ِرـ م ختار،ج  (٤٧١ص ٣)د 
  طاِلِب ِعلِم ِدين که نفيل روژه نييس نو کمزوري حمسوسيږي، خوب ورهل ورځي او د سستئ په

 نفيل روژه نه نييس. چېسبب ِعلِم دين حاصلولو کښې ُراكوټ جوړيږي نو غوره دا ده 

  اَلم داٗودَسِيُّدنا  حرضِت َسَ ال يِْه  به يوه ورځ روژه نيوهل او يوه ورځ به ئې نه نيوهل. داسې روژے نيولو  عَـلَـ
وِم داٗودى”ته  ول  الزلٰـزه چېوايئ او زمونږ د پاره دا غوره دي څنګه “ ص  لََم ر س  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ارشاد  َصَّلَ 

اَلم( داٗودروژه زما د ورور   غوره[]يعينفرمائيلے دے: افضل  َسَ ال يِْه  هغويئ به يوه  چېروژه ده ځكه  )عَـلَـ
 “ ورځ روژه نيوهل او يوه ورځ به ئې نه نيوهل او د ُدښمن د مقابلے نه به نه تښتيدلو.

 (٧٧حديث ١٢٧ص ٢)تِرمِِذى،ج

 اَلم حرضِت َسيُِّدنا ُسلَيمان َسَ يِْه ال به درې ورځې د مياشتې په رشوع کښې، درې ورځې مينځ  عَـلَـ
خره ا  خره کښې روژے نيويل او دغسې به د مياشتې په رشوع، مينځ او ا  کښې او درې ورځې په 
 کښې روژه دار اوسيدلو. 

ِكر ج سا  (٤١ص ٢٤)اِبِن ع 

                                                        

1

ك ت ب ة  ال م ِدينهد ُمالزمت متعلق بهرتين معلومات حاصلولو د پاره د    ين  05 حالل رطےقي ےس امکےن ےک” رساهلصفحو  22چاپ کړې رصف د   م  َد َ
م

 رضور اولولئ. “ لوھپ
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       ة )يعين هميشه روژے نيول ِسوا د دې پينځه ورځو نه يعين د شّوال يکم او د َدهر َصوِم ـج  َِ د لسم نه ِذى ال 
 مكروۀ تزَنيىه په دې کښې روژه نيول حرام دي ]يعين دې نه عالوه ُهم هميشه روژے نيول[( چېديارلسم پورې، 

 دي. 
ِرـ م ختار ج   (٣٢١ص  ٣)د 

 هميشه روژه نيول
 ُهمدا حديث ُهم دے او د دې مفهوم “ خُباري رشيف”د هميشه روژو نه د ممانعت په باره کښې د      

لََم فرماِن ُمصَطىفٰ  چناچنهُعلَماء تاويل رسه بيان کړے دے.  ام  )دے:  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس ام  م ن ص  َ  ص  ْ
هر    وژے اونييس هغه روژے هډو نيويل نه دي.     هميشه ر چېيعين څوك (الـد 

 (٢١٧٢حديث٣٣١ص ١)ب خارى ج

مهشاِرح خُباري حرضِت       َيْهُمفيت رشيف احلق اُمدي  َعالَّ ـ ِه عَـل ې حديِث پاك نه الندې يليك: د د َرْْحَُة الـل
هميشه روژے  چې)يعين که د دې حديث دا معٰٰن واخستے يش په معٰٰن کښې اُومنلے يش “ ن ه زى”که دا خرب د 
دا  )په دې صورت کښې د حديث(نو  څوك ئې اونييس نو هغه ته به هيڅ ثواب نه حاصليږي( چېنيول منع دي او 

 ]يعين اغلِب ُګمان[د مسلسل روژو نيولو په وجه د دې َظِنّ اغلِب  چېدے چا ته  د پارهارشاد ٰهغه خلقو 
کوم ُحُقوق پرې واِجب دي هغه به نه يش ادا کولے که هغه  چېدومره به کمزورے يش  چېوي 

)د وړوميب صورت نه څه ګټل، او  د پاره، ِجهاد، د چبو د پانلې لـمونځ َمثاًَل ُحُقوق ديين وي او که ُدنياوي، 
]يعين ِنّ اغلِب َظ  )روژه دارو(که د مسلسل روژو نيولو په وجه د هغه  (چېُجدا دويم صورت دا جوړيږي 

ادا کړو خو د ُحُقوِق غرِي واِجبه  )يعين مكمل طور(ك م ا ح قـ ہٗ ُحُقوِق واِجبه خو به  چېوي  اغِلب ُګمان[
د دې َظِنّ  چېروژه مكروه يا ِخالِف اَوٰٰل ده. او څوك  د پارهطاقت به را پکښې پاتې نه يش، د هغويئ 

ټول ُحُقوِق واِجبه، باوجود به  )يعين هميشه د روژو نيولو(د صوِم َدهر  چېلري  ]يعين اغِلب ُګمان[اغلِب 
بـ ه َمسنُونه،   َ ت  َکراَهت ُهم نشته. بعضو  د پارهادا کړي نو د هغويئ  )يعين ُمَكّمل طور باندې( ك م ا ح قـ ہٗ م س 

ُ عَـنْهََُّعمرو اسليم  بِنصحابۀ کرامو لكه ابُو َطلحه انصاري او مَحزه  )يعين هميشه صوِم َدهر به  َماَرِِضَ اّٰلل 
لََمنيولې او ُحُضوِر اَقَدس  روژے( اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس هغويئ منع نه کړل، ُهم دغسې د ډيرو تابِِعينو او اويلائے  َصَّلَ 

 دي.  منقولنيول  )يعين هميشه روژه(ِکرامو نه هم صوِم َدهر 

ة  ( ه ة  القارى ج١٠٠اللـمعات، ِجلِد ثانى صا ِشـع  صاً( ٣١٣، ص٣[  ) نَ  ل ـخ   م 
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َّ ُمصَطىفٰ يا َرِبّ       َوَجَلَ  نفيل روژو! مونږ ته ژوند، روغ ِصَحت او موقع د غنيمت ګنړلو او د ډيرو ډيرو عََزَ
 قاا  کړې، او مونږه بے ِحسابه اُوخبښې او زمونږه د خوږ خوږ  ُهمنيولو سعادت راکړې، دا قبولې 

لََم  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل  د ټول اُمَّت خبښنه اُوفرمائے. َصَّلَ 

ـِبـی ِْين  لِٖه َوَسل َم ٰاِمــْين ِبـَجـاِه َخاتَِم الـن َ  َصل َى اهلُل عَلَیِْه وَٰا

ــب ـی  ـبِـ ــ ــَح ـلَـیْْْال  ــ ـ  اَْْع ــ ـل ُ ــ َْْص ْْ ْ!ْْْْْ ْْ ّٰیُْْْمـَحـم َدْ ْْعَلـ  َصـل َـیْاهلُلْ
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