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 �2��3 حقيقـت دادى چـې د مياشـتو    ) �4

جــل  ورځــې نــه چــې اهللا اســمانونه  او ځمكــه پيــداكړې ده د اهللا شــمېر لــه هماغــه 
) مياشتې ( څخه څلور ) له جملې ( په ليكنه كې همدا دولس دي د هغو جالله 

  .دي ) داحترام وړ مياشتې ( يې حرامې 
چـې هغـه د رجـب ،ذوالقعـدې ،     دې دولسـو مياشـتو كـې يـې څلـورو مياشـتو تـه        ه پ

د حرمت او احترام وړ مياشتې ويلـي دي چـې د    ،تې ديشميااو محرم  ذوالحجې
دې مياشـتو كـې جنـگ او    ه پـ دوه الملونه دي لومړى دا چـې  او ادب  هغو د حرمت 

همدا رنگه د اسالم په پيـل   ه،لكه څنگه چې داسالم نه مخكې ناروا وجگړه كول 
پـه  زياتو علماوو په انـد د همدغـه آيـت    خو بيا وروسته د ا حكم  د  ه؛ناروا وكې هم 

����56&� ( چـې   ،وخ شومنس ېوروستۍ برخ 7 �8�4��� ���	
  
��/�9��: ټـول يـو مـوټى شـئ لـه       او )  ,�
  .مشركانو سره جگړه وكړئ 

سـره منسـوخه شـو    دغه آيـت  ه پ پورتنى حكمچې  :بيا وايي  ءشمېر علما ىډېر
 ( چــې ��;�����9��� �< �, �=�� � �� �8�4���� ���	
  
��/ �3نــو پــه هــر ځــاى كــې چــې مــو مشــركان   ) ����5:

  .   وې وژنئ وموندل
دغـو مياشـتو كـې دعبـادت ثـواب      ه ادب المل يې دادى چې پاو م د احترام يدو

م حكـم  يـ خـو دو  ؛لومړى حكم كه څه هم په اسالم كې منسـوخه دى  ،زياتيږي
 ډېره پاملرنـه كـول  ته عباداتو  كې دې مياشتوه د غو مياشتو احترام  او پد چې 
   .خپل ځاى پاتې دى هدا پ دي 

د �اهللا :اړه وايـي  د دغـو مياشـتو پـه    كـې  په احكـام القـرآن    � جصاصامام 
دغو مياشتو په حرمـت او ادب كـې دا مصـلحت او حكمـت پـه گوتـه كـړى دى        

حكمونــو تــه پــه   �دغــو مياشــتو كــې لــه ظلــم څخــه ځــان ســاتل او د اهللا  ه چــې پــ
ر ښــه كارونــه تــر ســره داســې نــو لكــه لمــونځ روژه او بشــپړه توگــه پاملرنــه كــول 

  ،هم په پام كې ونيول شي په نورو وختونو كې ته سړى هڅوي چې  دېكول دا 
او د رمضــان  ،يــې پــه يــوه ټــاكلې ورځ كــې الزم كــړى  لكــه چــې د جمعــې لمــونځ  

او ځېنــې ځــانگړي  ،دي ېالزمــې گرځــولكــې روژې يــې پــه يــو ځــانگړي وخــت   
د حكـم د پـر ځـاى كولـو او      مسجد يـې چـې   نبوي اهللا شريف او ځايونه لكه بيت 

لـويې   يـا له حكم څخه د سر غړولـو پـه بـاره كـې  دنـورو پـه پرتلـه د ډېـر ثـواب  او         
   .گناه المل گڼلي دي

  : مهم３ مسئل３ آيت په ر１اک３ پورتهد 
 شـمېر دې آيت څخه دا خبره څرگنديږي چې د اسالمي مياشـتو ترتيـب او   ه ل

د   �انسانانو له خپل ځان څخه كومه جوړه كړې اصطالح نـه ده بلكـې اهللا    د دا
دغــه ه دې ترتيــب پــه ځمكــې او آســمانونو د پيدايښــت ســره ســم دا مياشــتې پــ 

مياشــتو ځــانكړي حكمونــه يــې دخلكــو   او د ځــانگړيو ســره نومــولې دي  نومونــو 
چـې د  بل له همدې آيت څخـه دا خبـره معلـوميږي     .لپاره ټاكلي او ښودلي دي 

په وړاندې  په شرعي حكمونو كې قمـري مياشـتې د اعتبـار وړ دي او پـه      �اهللا 

حكمونـه لكـه روژه ، حـج ، زكـات او      ېهمدغو قمري مياشتو پورې ټول د شرع
چـې لكـه څنگـه    خو يوه خبره چې بايد په ډاگه شي هغه دا  ؛داسې نور تړلي دي

ښـودلې ده همـدا    نښـانه ې د معلومولو لپاره سپوږمۍ يـوه  چې قرآن د كال او نېټ
�� (: وايي  �لكه چې اهللا ه يې لمر هم  يوه نښانه ښودلې ده رنگ� �����	
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او مـوږ شـپه او ورځ دوې نښـانې    : ژبـاړه  ) .
مـو رڼـا   ) لمـر  ( مو له منځه يوړه او دورځې نښانه   نو د شپې  نښانه؛ گرځولې دي 

وركــوونكې وگرځولــه څــو د خپــل رب  مهربــاني ولټــوئ او د كلونــو پــه شــمېر او     
  .او هر شى مو په تفصيل سره بيان كړى دى . وپوهېږئحساب 

  پـه سـپوږمۍ او لمـر دواړو سـره     د كـال او نېټـې حسـاب    د پورتني ايـت لـه مخـې    
ژنــــدلو لپــــاره د ســــپوږمۍ ېو حكمونــــو د وختونــــو د پد خپلــــ �خــــو اهللا  ؛روادى

نـو ځكـه د   ؛ حساب غوره كړى دى او ټول حكمونه يې پـه هغـه پـورې تړلـي دي     
قمري حساب خوندي ساتل فرض كفايه دي كه چېرې ټول مسلمانان قمـري  

رې د ځېنو له گار دي او كه چېنو ټول گناه ؛حساب ته شا كړي او هېر يې كړي
د  هـم   خـو بيـا   ؛نو د بل حساب څخه كار اخيستل هم روادي ؛خوندي وي ېلور
ه الر چپڅخه د مخكې تېر شوي امت له الرې د را ښولې الرې خالف او  �اهللا 

 \4\معــارف القــرآن  (  . نــه دىكــار ښــه  غــوره كــول  يــې لــه اړتيــا څخــه   بــې ، ده
   )مكتبه معارف القرآن كراچي : ط \373

  :د عاشوراء د ور＄３ روژه 
ــرم  ــمه ورځ او دا ورځ د        د مح ــوراء وايــي چــې معنــا يــې ده لس لســمې نېټــې تــه عاش

چــې د رمضــان روژې نــه وې  تــر هغــه ؛د ځــانگړي رحمــت او بركــت ورځ ده �اهللا
ــرض شــوې  ــرض وه     نــو ؛ف ــدې ف وروســته د  ، بيــاد عاشــوراء روژه پــر مســلمانانو بان

 رمضان د مياشتې د روژې د فرض كېدو سره د دغـه ورځـې د روژې فـرض والـى     
تـردې   .چـې دايـوه ډېـره د بركـت څخـه ډكـه ورځ ده      ځكـه   ؛په استحباب بدل شو

سـب علـى اهللا ان يكفـر السـنة التـي      صيام يـوم عرفـة احت  : (وايي  �چې رسول اهللا 
احتسب على اهللا ان يكفر السنة التي بله والسنة التي بعده ،وصيام يوم عاشوراء ق

: ژبـاړه  ) مكتبة البشرى كراتشي باكستان :ط\578 \3\صحيح مسلم (  )قبله
څخـه اميـد لـرم چـې د يـو      جل جاللـه  اهللا  لهه د عرفات د ورځې د روژې په اړه ز

كال مخكې اود يو كال وروسته  گناهونه له منځه يوسي  او د عاشوراء د ورځې 
لرم چې ديو كال مخكې د گناهونو د بخښلو المـل جـوړه    هيله داد روژې په اړه 

  .شي 
نو د يـو مسـلمان   ؛ دې څخه د عاشوراء د ورځې فضيلت او غوره والى څرگنديږي ه ل

ځكـه چـې مسـلمان     ؛كـار دي ه لپاره د داسې ورځو او وختونـو څخـه گټـه اخيسـتل پـ     
بايد تل د آخرت  دجوړولو په فكر كې وي اود داسې مباركو شپو او ورځو لـه خيـر او   

   .بركت څخه شاته پاتې نه شي
  :د يهوديانو له ورته والي ＇خه ＄ان ساتنه 

ه لكه څنگه چې له پورته يـاد شـوي حـديث څخـه دا خبـره  معلومـه شـوه چـې پـ         
نو د بخښـلو  چې ديوكال مخكـې گنـاهو  ر لوى ثواب لري ېدغه ورځ روژه نيول ډ



او نـورو   اء دورځـې روژه نيولـه   ربه هـر كـال د عاشـو    �او رسول اهللا المل گرځي 
تــه بــه يــې هــم د روژې نيولــو الرښــوونه كولــه  او پــه همدغــه ورځ يهوديــانوهم  د    

او بنــي  �موســى  �ورځ اهللا  پــه دغــه شــكر ايســتلو پــه موخــه روژه نيولــه چــې   
نـو  د يهوديـانو سـره يـو      ؛اسرائيل  دفرعـون او د هغـه لـه لښـكر څخـه ژغـورلي وو      

كلـه چـې يـو صـحابي نبـي      نـو لـه همـدې كبلـه      ؛ډول ورته والى تـر سـترگو كېـدلو   
دا خـو يـوه داسـې ورځ چـې يهوديـان  او      ! رسوله �اى د اهللا : ته وويل �كريم 

ورتــه ) صــلى اهللا عليــه وســلم  ( نــو رســول اهللا   ؛عيســويان يــې هــم احتــرام كــوي  
روژه  ورځـې  د نهـم ــ   وښتل غنو كه اهللا _ كه تر راتلونكي كاله پورې وو: وويل 

بـاب صـوم يـوم عاشـوراء رقـم حـديث        \53۶ \3\صحيح مسـلم  (  .به هم ونيسو 
  )مكتبة البشرى  \26۶۳

  :عمل ) رضى اهللا عنهم ( وو د 請حابه 
د را روان كــال د نهمــې  �اهللا  نــده ده چــې رســول ګڅرلكــه څنگــه چــې دا خبــره  

دو مخكـــې ېرســـرا خـــو د راتلـــونكي كـــال تـــر  ؛نېټـــې د روژې نيولـــو اراده وكـــړه
نـو ځكـه صـحابه     ؛ را ونه رسـيد  وختوفات شو او د روژې د نيولو   � رسول اهللا

محرم د نهمې يا يوولسمې نېټې روژې د عاشوراء د ورځې د روژې سره د �وو 
ې زاو يـوا ته په خپله هم پاملرنه وكړه او نوروته يې هم د نيولو حكم وكړ نيولو 

خـو كـه چېـرې يـو څــوك      ؛ورځـې روژه يـې مكـروه تنزيهـي وگڼلــه    د عاشـوراء د  
گـاره بـه نـه وي او د عاشـوراء د     شوراء د ورځـې روژه ونيسـي نـو گناه   ې د عازيوا

ل د رســودابېلــه خبــر ده چــې   ،بــه  يــې تــر الســه كــړى وي   ورځــې د روژې ثــواب
نـــو ځكـــه دوې روژې نيـــول  ؛روژې دې ونيـــول شـــي ېدو چـــې  هيلـــه دا وه �اهللا

   .غوره كار دى
  :په عبادت ک３ هم بايد له نوروسره ورته والى نه وي 

 ي له پورته ياد شوي حـديث څخـه دا خبـره پـه ډاگـه څرگنـديږ       �د رسول اهللا 
چـې د كفـارو ســره بايـد پــه هـيڅ شــي كـې هــيڅ ډول ورتـه والــى نـه وي او رســول        

دې چـې دا ورتـه والـى پـه كـوم نـاروا كـار        ه سـره لـ   ،نه دى خـوښ كـړى  هم  �اهللا
ړې ورځ يهوديانو هم روژه نيوله وچې په نوم ،بلكې په عبادت كې وو ،كې نه وو

تنې الرې چارې ولټول د ځان ساله ورته والي څخه خو بيا هم  ؛او مسلمانانو هم
خـــه بېلـــې شـــوې دا ځكـــه چـــې اســـالم يـــو بشـــپړه ديـــن دى او لـــه ټولـــو دينونـــو څ  

هــر كــړه وړه ، ناســته  و نــو ددې ديــن د پيروانــ ؛لــري ىځانگړتيــاوې  او غــوره والــ
و كې پاسته ، خوى اواخالق بايد له نورو څخه ځانگړي وي او په نبوي الرښوون

ــكـــي تـــه ډ دې ټ ــه   ېـ ــم شـــوې ده لكـ ــه هـ ــهره پاملرنـ ــالفوا (روايـــت چـــې  يـــو  دغـ خـ
  .د مشركانو څخه خپل  ښكاره او پټ ځانكړي كړئ : ژباړه ) المشركين 

  :د مشابهت گناه 
خوښ نه والى ورته  �و كارونو كې رسول اهللا ښكله چې په بند گۍ ،عبادت او 

څـومره  ورتـه والـى د كفـارو سـره     نو په نورو هغو كارونو كې به د مسـلمانانو   ”كړ
وي چـې يـو مسـلمان يـې پـه لـوى الس        به  او دشرم خبرهبد كار او لويه گناه وي 

د ښكار ه كېدو په موخـه تـر سـره كـوي د دې خبـرې ځـواب بـه         په څېردكفارو 
مــن تشــبه بقــوم فهــو  : ( وايــي  �پــه  نبــوي الرښـــوونو كــې ولټــوو چــې رســول اهللا   

ل قوم سره ورته والى غوره كړ هغه به د هغوى له ډلـې  چا چې د ب: ژباړه ) منهم 
  .څخه وي 

د كـوي   كـړه وړه كـړه وړه او د هغـه   كـافر پـه څېر  د بېلگې پـه توگـه كـه څـوك د     
خـو كـه پـه زړه     ؛ښكاره شي نو دا يوه لويـه گنـاه ده  كافر په څېر دې لپاره چې د 

ې د زيـوا بلكـې  ښـكاره شـي   پـه څېـر   كې يې دا قصد او اراده نه وي چې د هغوى 
  .ه والى وكړي نو دا كار يې له كراهت څخه بياهم خالي نه دى هغوى سره ورت

  :د عاشوراء د ور＄３ نور اعمال 
د عاشوراء په ورځ  چې نور كوم كارونـه  يـا كـړه وړه د ځېنـو خلكـو لـه لـوري تـر         

سره كيږي  چې ځانگړي خـواړه بايـد تيـار كـړل شـي يـا ځـانگړي پروگرامونـه          
قـرآن  پـه   ،يـا هـم د نـورو خلكـو پـه مجلسـونو كـې گـډون كـوي         جوړ كـړل شـي او   

ثبــوت نشــته او كــړو هــيڅ ډول  كــې هــم د دې ، احــاديثو او اســالمي فقهــې كــريم
كه نه د بدعت په لويه بې بركتۍ كې به اخته او د  ،نې وساتل شييځان بايد ځ

وړ ده   ونېچـې د يـاد   هخبـر ه  خـو يـو   ؛م پـاتې شـي  سنتو له بركت  څخه به محـرو 
ورځ  دخپلې  په دغهكه چا  ضعيف روايت كې راغلي دي چې هغه دا چې په يو

څخه كار واخيست  چې ښه خوراك او څښاك  غړيو سره له پراخۍكورنۍ له 
دې روايت   د  .كې بركت  واچوي ۍبه  د هغه په روز � اهللا  لتيار كړورته يې 

د دې روايـت پـر    كه چېرې يـو څـوك    خو بيا هم؛ سند كه څه هم كمزورى دى 
څخـه اميـد دى چـې د دغـه فضـيلت څخـه بـه         �نـو لـه اهللا     ؛بنسټ داسې وكړي

  .نه كړي  بې برخېيې 
  :د عاشوراء په ورځ پر ＄ان ظلم کول 

نـو پـه همدغـه    ؛ كو او احترام  وړمياشـتو بيـان وكـړ   د څلورو مبار �كله چې اهللا 
ياشـتو او   دغـو م ه پاملرنـه را واړولـه چـې پـ    دې ټكي تـه هـم د خلكـو    يې آيت كې 

پـه كولـو سـره پـه خپلـو       و غلطـو كـارون   رو ښـودلو او نـو  ېورځو كې د عبادت په پر
 : (ځانو ظلم مه كوئ او داسې يې وويل��?� ���JG�( ��� ����5  
� ���/ P�9 �@�5(  )   ، سـورة التوبـة

  .كوئ مياشتو كې په خپلو ځانونو ظلم  مه  په دغه: ژباړه  ) 36آيت 
او  وكړي دغو ورځو كې گناهه پ كه څوكورځو كې پر ځان ظلم دا دى  په دغه

 يالس پـه سـر نـه شـ    څخـه  د غلطـو كـړو وړو     يعنېد گناه مجلسونو ته الړ شئ يا 
كــو كاروتــه شــا  نېاو عبــادت او  يوان شــېــبــدعاتو او خرافــاتو كــې الس او گر  پــه

دا خبـر وركـړ چـې     وړانـدې لـه  ځكه يـې   ؛ته خو د هر څه علم و �اهللا، يوگرځو
ــو ځــانونو ډول ډول ظلمونــه       پــه دغــه  ــه ځېنــې خلــك پــه خپل شــپو او ورځــو كــې ب

   .كوي
  :خال請ون د عاشوراء په ورځ ) عليه السالم ( د موسى 

د خپل قوم سره د فرعـون او د هغـه لـه لښـكر څخـه د دريـاب        �كله  چې موسى  
خپله لكړه په درياب كې  �په حكم سره موسى  �نو د اهللا  ”په لوري روان شو

خو كله چې “ووهله چې په پايله كې د هغوى لپاره په اوبو كې الرې جوړې شوې 
غـه و  منـو دوى هـم پـه اوبـو ورگـډ شـول ه       ؛وليـدل  كـړه وړه  يانو يـې لښكر او فرعون 

ه په اوبـو كـې   يانو سرلښكر وفرعون د خپل ،چې اوبه د يوې او بلې خوا پرې راغلې 
حـديث كـې راځـي چـې ابـن عبـاس        راء ورځ وه لكه چې په يوا د عاشود  .ډوب شو

قدم المدينـة ، فوجـد اليهـود صـياما ، يـوم        �ان رسول اهللا :  ( دىڅخه روايت  �
هـذا يـوم   : ما هذا اليوم الذي تصـومونه ؟ فقـالوا  :  �عاشوراء ، فقال لهم رسول اهللا 

عظيم ، انجـى اهللا فيـه موسـى وقومـه وغـرق فرعـون وقومـه ،فصـامه موسـى شـكرا ،           
فنحن احق واولى بموسى منكم  فصامه رسـول  :  �فنحن نصومه ،فقال رسول اهللا 

بــاب صــوم يــوم عاشــوراء رقــم   \533 \3\صــحيح مســلم ) ( وامــر بصــيامه  �اهللا 
؛ مدينې ته راغـى   �كله چې رسول اهللا : ژباړه   )مكتبة البشرى  \2655حديث 

پوښـتنه يـې وكـړه چـې      ،نو ويې ليدل چې يهوديانو د عاشوراء پـه ورځ روژه نيولـه   
ــه ورځ ده  : دې ورځ ولــې تاســو روژه نيســئ هغــوى ورتــه وويــل    ه پــ چــې دا يــوه لوي

كــړ او فرعــون لــه  او د هغــه قــوم تــه نجــات ور  �موســى  �ځكــه پــه دغــه ورځ اهللا  
ــكر   ــل لښ ــرهخپ ــو، غــرق  س ــى ش ــه روژه     �د اهللا �موس ــه موخ ــتلو پ د شــكر ايس

ته لـه   �چې موږ موسى : وويل  �نو ځكه يې موږ هم نيسو نو رسول اهللا   ؛ونيوله
پــه خپلــه روژه ونيولــه او   �ر ور نــږدې او حــق داره يــو او بيــا رســول اهللا   ېــتاســونه ډ

  .نوروته يې د روژې نيولو حكم وكړ 

  :ور＄３ د فضيلت المل  د عاشوراء
تــه ښــه معلــوم دى او  �ې اهللا زورځــې د حرمــت او غــوره والــي المــل يــوا غـې د د

ېړنــو اړتيــا هـم  نشــته چــې ولــې دا ورځ دومــره د خيــر او  څمـوږ تــه د دې پــه اړه د  
بركت ورځ وگرځېدله اودا خبره چې په ځېنو نورو خلكو كـې مشـهوره ده چـې     

تۍ چـې د طوفـان لـه    شـ ك �د عاشوراء پـه ورځ دنيـا تـه راغـى او دنـوح       �آدم 
هغـه د عاشـوراء    ،ستـم شـوه   د جـودي پـه غـره   ختمېدو وروسـته پـه كومـه ورځ    

چـې  د نمـرود لخـوا پـه اور كـې واچـول شـو او بيـا هغـه اور            �ورځ وه يا ابـراهيم  
د ده لپاره گل گلزاركړلو هغـه د عاشـوراء ورځ وه او يـا داچـې قيامـت بـه        �اهللا 

ــنځ   ــه ورځ م ــوراء پ ــي دا ټــولې هغــه خبــرې دي چــې كــوم اصــل او         دعاش تــه راځ
شـي   ېڅرگنـد  تـرې چـې دا خبـرې   بنسټ نه لري هيڅ يو صحيح روايـت نشـته   

  .ديته شوې  چې دا پيښې د عاشوراء په ورځ را منځ
  : د ＄５نو خلکو غلطي د عاشوراء په اړه

ــيلت او غــوره والــى د          ــې فض ــوراء د ورځ ــك دا فكــر كــوي چــې د عاش ــې خل ځېن
ــې پــ     �رســول اهللا  ــول ه د لمســي د شــهادت لــه كبلــه دى ځكــه چ دې ورځ د رس

ورځ شــو او د همــده د شــهادت لــه كبلــه دا   شــهيد �گــران لمســى حســين  �اهللا
ځكــه د رســول ،خــو دا خبــره صــحيح نــه ده   ؛دومــره مباركــه او غــوره وگرځېــده 

د احترام ، خير ، بركت ، ادب  مقدسه ، له وخته دا ورځ په اسالم كې يوه �اهللا
او احـاديثو ددې د حرمـت او احتـرام    يم ركـ قرآن  ،او فضيلت ورځ گڼل كېدله 

ــړ   ــالن كـ ــړل     اواعـ ــان كـ ــې بيـ ــه يـ ــانگړي حكمونـ ــې ځـ د  �دحســـين  د دې ورځـ
ږدې شپېته كاله وروسته را له وفات څخه ن �خو  د رسول اهللا  ؛ښهېشهادت پ

ــې   ،تـــه شـــوه مـــنځ د  �د حســـين  كـــې  ورځ پـــه دغـــهبلكـــې اصـــل خبـــره داده چـ
 او ه،فضيلت المل شـو  يات د ال ز �دا دحسين  ښه را منځته كېدل ېشهادت پ

  .زياتوالى راوستلو الپه فضيلت كې  �ورځې د حسين   ېهمدغ
  

  !ساتئې وياتونه او احاديث لري هيله ده چې آني آدغه ليكنه قر


