
 

  

 

 

 ليکوال: محمد صالح املنجد

 ژباړن: احسان ريب اَنفال

 هـ. ش.۴۹۳۱



 
 

  



 
 

 

 ي ملانځلورځ دد عاشوقانو 

(Celebrating Valentin’s Day) 

 

 

 

 

 

 

 ليکوال: محمد صالح املنجد

 نفال: احسان ريب ا  نژباړ 

 

 

  هـ . ش. ۴۹۳۱



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 طبسم الله الرحمن الرحيم

  



 
 

 

  



 
 

 لړليک

 1 ........................................................... ملانځل يورځد ولنټاين عاشوقانو/  د .۴

 3 ...... (Festival of Love / Valentine’s Dayدميني جشن يا دعاشقانو ورځ ). ۲

ينټ ولنټاين. ۹ د س 
 4 .............................................. او د دې جشن تر منځ اړيکي 

 8 .................................................................. ددې ورځي اړوند مهمي کړين. ۱

 22 ................. يې الندي واقعيتونه په الس راکويدوی خپيل څېړين او احصائ د. ۵

 24 ....................................... ي په وړاندي د مسلامنانو کړنالرهدعاشقانو د ورځ. ۶

 33 ......................................... فتوی ؤد عاشقانو د ورځي اړوند د مسلامنو علام. ۷

 33 .................................................... په اخريه کي درنو وروڼو ته وړانديزونه. ۸

 

  



 
 

 

  



 

1 

 

 ملانځل يورځد  عاشقانو د
 

و آله  سالم علی محمدالصالة و الرب العاملني والعاقبة للمتقني و الحمدلله 

 .و اصحابه اجمعني

 هاسالم څخ لهاسالم زموږ له پاره ددين په توګه غوره کړی دئ او )ج( الله

 فرمايي: )ج(لکه څنګه چي الله .ته بل دين د قبول وړ نه دئ)ج( الله پرته

ُهو  ِف " ِم ِديًنا ف ل ْن يُْقب ل  ِمنُْه و  ْن ي ْبت غِ غ رْي  اْْلِْسال  م  اْْل ِخر ِة ِمن   و 

ين   اِِسِ  (1)" الْخ 

او هر څوک چي پرته له اسالم څخه بل دين ولټوي، نو له ده څخه  ژباړه:

 به هيڅکله ونه منل يس. او هغه به په اخرت کښي له تاوانيانو څخه وي.

 )ج(اللهئې د، چي د امت ځيني ډيل به فرمايي )ص(حرضت محمداو 

که څنګه لملانځي به ئې ځيني ديني مراسم او عنعنات  او پريوي کوي ددښمنانو

 : دي په دې روايت سوي حديث کي راغيل )رض(ابو سعيدالخدريچي د 

ِعيد   أ ِب  ع نْ   ت تْب ُعنَّ ل  » ق ال   - وسلم عليه الله صىل - النَِّبى   ع نِ  الُْخْدِرى   س 

ن ن   نْ  س  اًعا ِشْْبًا ِشْْبًا ق بْل كُمْ  ك ان   م  ِذر  تَّى ، ِبِذر اع   و  لُوا ل وْ  ح   ب  ض   ُجْحر   د خ 

ُسول   ي ا ُقلْن ا« . ت ِبْعتُُموُهمْ  ار ى الْي ُهودُ  اللَّهِ  ر  النَّص  نْ » ق ال   و   (2)«ف م 
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چي ستايس تر مخه راغيل دي  بې شکه چي تايس به دهغو کسانو ژباړه:

د وی هغ اندازې کهپريوي وکړئ، تر دايس او ګز په ګز لوېشت په لوېشت 

تايس به هم ورپسې ياست. موږ وويل: يا د الله  سمسارې وغار ته داخل سول،

 بل نو څوک؟" "وفرمايل: )ص()مطلب دي( يهود او نصارا دي؟ هغه)ص( رسوله

پېښ او  اوس په مسلامنو هېوادو کيهغه چي څه وييل وه  )ص(پېغمرب

 هغو د ددښمنانو پريوي کوي، )ج(نان داللهمسلام دخپرېدو په حال کي دي. ډېر

کړين رسته رسوي او حتی د هغو د ځينو ديني  د هغو ،دودونه عميل کوي

 دخلکو ترمنځ دغه ګډرخصتۍ ورځي ئې ملانځي.  مراسمو تقليد کوي او د

زړه پوري په کومه په دودونه ته چي د کفارو  هېوادوو نانو مسلام دحالت او 

طريقه د سټاليټ، ټلوېزيون او انټرنيټ له الري راننوزي،  هاو انځوريز  هږغيز 

او ځال ښکال ظاهري ډېر مسلامنان ئې په خربه نوره هم خرابه کړې ده. 

 خطاوتيل دي.

انو مخه په مسلامنو ځوان کي يوه نوې پېښه چي تر نوپه اوسنيو څو کلو 

اشقانو د عد ) تقليد مسيحيانودل کېده تر سرتګو کېږي، چي هغه د يکي نه ل

په رشيعت دي. علامء او داعيان دې ته مجبوره سوي دي چي  (ورځي ملانځل

کي ددې ورځي اړوند احکام بيان کړي، تر څو مسلامنان ئې په اړه څرګند 

مفاهيم تر السه کړي او په دې کرغېړن عمل چي عقيدې ته ئې رضر رسوي، 

 اخته نه يس.
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بحث او ددې ورځي په  اوس ددې ورځي د اصليت، مقصد او پيل په اړه

 :د مسلامنانو کړنالره وړاندي کوو اړه

 :(Festival of Love / Valentine’s Day) عاشقانو ورځ ميني جشن يا د د

، په هغه وخت واوولس پېړۍ تر مخه چي کله په روم کي رشک خپور و 

 ، چيوهم و  (فيسټيوال) جشن بلڅنګ د روميانو يو و جشنو پر نور  کي د

دې له مخي دا د "روحاين عقي يرشکم. د روميانو د ئې بلئ "دميني جشن"

جشن )فيسټيوال( پوري ځيني روم د مرشکينو په دې  د  ميني" يوه اصطالح وه.

 روم دا عقيده وه، چي ديوه له هغو څخه ئې د روميانو  .وې هم تړيل اسطورې

ددغه  چي "رومولوس" په دغه ورځ د رشموښي شيدې ورودلې، جوړونکي

دی قوي او د پوهي خاوند سو. روميانو به دغه ورځ هر  رسه رودلو شيدو په

ه دغه لوی جشن په توګه ملانځل. پ کال د فربوري د مياشتي په نياميي کي د يو

، چي سپی او بزه به ئې قرباين کول، بيا به وجشن کي ددوی دغه ديني دود و 

او بزې په وينه خپل بدنونه  ددغه قرباين سوي سپي پهلوانانوقوي  (۲)دوو

. يس هوينه ئې له بدنه پاکدغه تر څو  ،او وروسته به په شيدو ملبېدل لړل،

وروسته به يو لوی رسمي ګذشت جوړ سو، چي دغه دوه ځوانان به ئې په رس 

وې،  انانو رسه به څرمنيو دوو ځ غهدله ، او په کوڅو کي به تېرېدل. لي و ک

ومي ر . وهلبه ئې هغه څرمنه په  لمخ ته راغلڅوک چي کله به ئې په الره کي 

 ېست وايه، ځکه دوی په دې عقيده و ښه راغال ت دغه رسم ګذشښځو به د

 ي.عالج کو  مخنيوی او شنډتوب د دغه کسانچي 
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 او د دې جشن تر منځ اړيکي: ( 1)د َسينټ ولنټاين

اره يسايي کليسا له پئې د ع چي ځان ،نوم دئ َسينټ ولنټاين دهغه کس

د يو ګوتيک کال کي  (م692)چي دغه کس په  ،دايس ويل کېږي. کړ قرباين

کال کي پر  (م۹۸۳)ايله کي مړ سو. په قومندان له خوا دعذاب ورکولو په پ

ګار ئې راتازه او داميي کړ. کله چي يوه کليسا جوړه سوه او دده ياد  هغه ځای

ځل مذهبي مېلې ملانې ميني په نوم د يو په روم کي عيسايت خپور سو، دوی د 

 يدې د"روحاين ميني" بڼه په بله بڼه واوښته چي "دمينيعق يکد رِش  .رشوع کړل

ددوی  يچ ،يولنټاين په ياد ملانځل کېږ ټ. دا د سينسول يلوورته و  شهيدان"

انو مېله دا د مينسو.  قرباينئې  له کبله او دميني له پاره ئې کار کاوه په ادعا

 دئ.او حامي بلل کې راهبمينانو سپېڅلی دهم بلل کېده او سينټ ولنټاين 

نجونو نومونه اچي د هغو  ،دا وه کړنهپه دې جشن پوري اړوند ددوی يوه 

ټوټه کاغذ ليکل او کت به ئې د مېز ه چي د واده عمر ته به رسېديل وې پر يو 

اده ې و دايس ځوان چي غوښتل به ئ کښېښول. بيا به يوپر رس په يوه لوښي کي 

څخه به ئې يوه راپورته کړه. دا ځوان  ټوټو لهوکړي راوغوښتل سو او د کاغذ 

چي په کاغذ کي به ئې نوم ليکلی  ،به د هغي انجلۍ په خدمت کي حارض سو

                                                                                                                     
 1- Saint  معنا دئ، دا چي د عيسايانو په اند ولنټاين پر عيسايت پاته سواو له دين څخه وانه دپري او بزرګ په

 وايي. (Saint Valentin) وښت، نو ځکه ده ته سينټ ولنټاين
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ه رس  بيا به ئې واده رسه وکړ. که بهيو کال به ئې له يو بل رسه تېر کړ او  .وو 

 .کار کاوه هغادپه راتلونکي کال کي به ئې بيا پر همدې ترتيب  ،خوښ نه سول

ي . دوی دايس ګڼل چاوهګون وښعيسايي روحانيونو ددې دود پر ضد غرب 

چي )ځوانو هلکانو او انجونو پر اخالقو بده اغېزه لري او په ايټاليا کي ئې  دا د

وروسته بيا په  دغه دودله منځه يووړئ.  (وو دغه دود ډېر په کښي عام سوی 

وکانونه دپه ځينو غريب هېوادو کي  .سمه پېړۍ کي راژوندی سولاتلسمه او نو 

نه" دا کتابونه ئې "دولنټاين کتابو  او ني کتابونه ئې خرڅولراووتل چي کوچ

(Valentin’s Books)  بلل. په دې کتابو کي به د ميني شعرونه او د ميني

ي خپيل چ وې، چي بيا به هغه چا دليک ليکلو طريقه او الرښووين ليکل سوي

 لېږئ، ددې کتاب څخه شعرونه انتخابول. ليکمعشوقې ته به ئې 

، چي کله روميانو هد اصليت په اړه دايس هم ويل کېد ددې ورځي

مپراتور روم ا عيسايت قبول کړ، نو په روم کي عيسايت ډېر عام او خپور سو. د

يان به فوځدوهم کالډيوس په درېيمه ميالدي پېړۍ کي دا حکم صادر کړ، چي 

ګرځي. سينټ ولنټاين له راواده له کبله له جنګ څخه  واده نه کوي. ځکه د

دې حکم څخه رسغړونه وکړه او په پټه به ئې د فوځيانو ودونه ورکول. کله چي 

ې بند کي واچاوه او د اعدام په سزا ئامپراتور په خرب سو، دی )ولنټاين( ئې په 

ته خو دغه مينتوب هم پټ پامحکوم کړ. په بند کي د بنديوان پر لور مني سو، 

 ، ځکه چي د عيسايي قانون له مخي کشيش او راهب له ميني او واده کولووو 

، خو بيا هم تر اوسه پوري عيسايان پر عيسايت باندي دده څخه منع ول
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کېدو په خاطر دده ډېر احرتام کوي. کله چي امپراتور  )ولنټاين( د ټينګ پاته

ده ته په دې رشط د بخښني وړانديز وکړ، چي عيسايت پرېږدي او د رومي 

وم وي او خپل ز  زدې کستر ټولو ن دی به امپراتور ته ،خدايانو عبادت وکړي

کړ او پر عيسايت پاته سو. نو له دې وړانديز رد  مګر ولنټاين دا ،کړيبه ئې 

فربوري  نېټه اعدام کړ. د( ۴۱)مياشتي پر  کال د فربوري د (ز۲۷۳)ه ئې د اسيت

ونيول  (Festival of Lupercalis)لوپرکالس جشن  په ماښام د ( نېټې۴۸)د 

 سو او دغه ورځ ددې راهب )ولنټاين( په نامه ونومول سوه.

ايس چي کليسا يوه د ليکل سوي دي،کي  نومي کتاب متدن کيسه" په "د

 کړې وه. په لندن هورځ ئې د يوه راهب له پاره خاص هچي هر  ،جنرتي جوړه کړه

کي د ژمي اخريه وه چي دغه ورځ راورسېده. کله چي دا ورځ راغله، ددوی په 

. او په دغه له بل رسه يو ځای سول ه کي مرغان يولاند په دغه ورځ په ځنګ

ه چي دوی ب ،لو ايښو ورو پر کړکيو ګالن د هغو انجونو د ک ځوانانوورځ به 

 (1) .درلودهمينه وررسه 

( ۴۱)کال د فربوري د مياشتي  )م۲۷۳( دد سينټ ولنټاين ورځ  (2)پاپ

په اړه پاپ ددوی مذهبي  جشنداچي ددې ه ځانګړې کړه. ت جشن ميني د نېټه

 يادوي: آيت راا د )ج(الله الرښووين کوي، موږ ته د

                                                                                                                     
1- The Story of Civilization by Will Durant, 15/23. 

 پاپ لوی پادري يا د نړۍ وايل کليسا لوی اسقف ته وايي. -2 
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ُذوا  ا اتَّخ  م  ْري م  و  ِسيح  ابْن  م  الْم  رُْهب ان ُهْم أ ْرب ابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه و  أ ْحب ار ُهْم و 

امَّ يُْْشِكُون   ان ُه ع  اِحًدا ال  إِل ه  إاِلَّ ُهو  ُسْبح     (1)"أُِمُروا إاِلَّ لِي ْعُبُدوا إِل ًها و 

دوی خپل عاملان او روحانيون له الله څخه ماسوا معبودان نيويل  :ژباړه

دا چي دوی ته حکم نه دی سوی او همدارنګه مسيح د مريم زوی هم، او حال 

هغه څخه  لهله دې څخه چي د يوازين الله عبادت وکړي )هغه ذات چي(  پرته

څخه چي دوی ئې وررسه رشيکوي  الله له هغه څهبل معبود نسته. پرته 

 سپېڅلی دئ.

 وف سلم و عليه الله صىل النبي "أتيت: وايي )رض(حاتم بن عدي

 ف يقرأ وسمعته الوثن هذا عنك اطرح عدي يا فقال ذهب من صليب عنقي

 مل إنهم أما قال{ الله دون من أربابا ورهبانهم أحبارهم اتخذوا} براءة سورة

 احرمو  وإذا استحلوه شيئا لهم أحلوا إذا كانوا ولكنهم يعبدونهم يكونوا

 (2)حرموه" شيئا عليهم

وويل  راته)ص( ، پېغمربوو ته راغلم او صليب مي په غاړه )ص( زه ونبي ژباړه:

هم ځني واورېدل چي د سورة براءة دغه  اې عدي دغه بت وغورځوه او ما دا

ُذوا أ ْحب ار ُهْم "ئې تالوت کاوه  آيت رُْهب ان ُهْم أ ْرب ابًا ِمْن ُدوِن اللَّهِ اتَّخ  ا ئې بي "و 

دوی ددغه احبارو او راهبانو عبادت نه کاوه، بلکي کله چي به هغو کوم  :وويل

                                                                                                                     
 آيت( - ۹۴التوبه)سورة  -1 

 الرتمذي سنن - 2
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شی ورته حالل کړ، دوی به حالل ګڼئ او که به هغو ورته حرام کړ، دوی به 

 حرام ګڼئ.

 کړين: ينيځ اړوند ددې ورځي

 ر په دې ورځ جشنېپه څ نوو جشنو ا نولويو فيسټيوالو  ونور  ددوی  .1

 .ياو خوشايل کو  يسني

چي د مرشکينو د "روحاين ميني"  ي،ګالب رسه ګلونه ورکو  يوبل ته د .6

 او د عيسايانو د ميني سمبول دئ.

 "کوپيد" عکسونه هم وي،و د ټ، چي پر دې کاينه لېږو ټيو بل ته کا .3

ي دا او لينده وررسه وي. چ یغش ،دوه وزرونه لري ،نی هلک دئچي يو کوچ

 وسايت.له رشک څخه دي موږ  )ج(. اللهوو ميني خدای  د رومي مرشکينو د

کي چي دوی ئې يو او بل ته لېږي، په لنډو جملو، بيتو  وټپه دغه کا .4

اندي ځيني ب وکاټدغو  او نرثي ټوټو رسه يو او بل ته د ميني څرګندونه کوي. پر

 Be my)فاظ هم وي. او ډېر کله ـکسونه او الـکي عـټوکيز او خندون

Valentine)(1) وي. دا وروسته له هغه چي د مرشکينو  سوې جمله هم پر ليکل

 عيسايي عقيده څرګندوي. جشنله عقېدې څخه واخيستل سوه، ددغه 

ورځي له خوا مېلمستياوي  په ډېرو غريب هېوادو کي دپه دغه ورځ  .5

نيول کېږي او ماښام چي نارينه او ښځي ټول رسه ګډ او يو ځای وي نڅا 

                                                                                                                     
 ، چي دا خربه و سينټ ولنټاين ته منسوبوي."يعني "زما ولنټاين سه - 1
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کوي. ډېر کسان خپلو مېرمنو، ملګرو او هغه چاته چي دوی وررسه مينه لري، 

 ورکوي. په تحفه کيد ګالب ګلونه او چاکلېټ 

اړوند پورته ذکر سوو نقطو ته چي ګورو، الندي نتيجې  جشنمرشکينو د  د

 ته رسېږو.

ږي، چي د هغو ريښه د روم د مرشکينو وعقيدې ته رسې ددې جشن .1

ت هغو عباد ځای د پر )ج(چي دوی به د الله، اصطالح وه يبتانو د روحاين مين

عمل چي رسته  دايس ده لکه د رشک يو ،کاوه. څوک چي دا ورځ ملانځي

 فرمايي: )ج(لهرسوي. ال

ِسيُح ي ا " ق ال  الْم  ْري م  و  ِسيُح ابُْن م  ر  الَِّذين  ق الُوا إِنَّ اللَّه  ُهو  الْم  ْد ك ف  ل ق 

ل يِْه  رَّم  اللَُّه ع  ْد ح  ْن يُْْشِْك ِباللَِّه ف ق  بَّكُْم إِنَُّه ُ م  ر  ب ِني إِِْس ائِيل  اْعُبُدوا اللَّه  ر يب  و 

نَّة   ار  الْج  ا لِلظَّالِِمني  ِمْن أ نْص  م  اُه النَّاُر و  أْو  م     (1)"و 

هغه کسان په يقيني توګه کافران سول چي هغوی ويل همدا مسيح ژباړه: 

د مريم زوی، الله دئ. حال داچي عيسی وويل: اې بني ارسائيلو )يوازي( د 

چي زما او ستايس رب دئ. حقيقت دا دئ چي که چا  ،الله عبادت وکړئ هغه

له الله رسه رشيک ونيوی نو بې شکه چي الله پر هغه باندي جنت حرام کړی 

 دئ او د هغه ځای دوږخ دئ او د ظاملانو مرستندوی نسته.

                                                                                                                     
 آيت( - 26سورة املائده ) - 1
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او افسانو پوري  )اسطورو( په وهمي کيسو په روميانو کي دا جشن .6

چي  ،د مسلامن عقل خو پرېږده .منالیهيڅ سامل عقل ئې نه يس ، چي وتړلی و 

و سامل روغ ا مسلامن غري دآيا اميان لري.  )عليهم السالم(او پېغمربانو )ج(پر يوه الله

منالی يس چي د روم د ښار يو جوړونکي )مؤسس( دي د رشموښي دا عقل 

 اوړتيا او هوښتيا تر السه کړېپي ده په هغه رسهشيدې روديل وي او بيا دي 

 عقېدې رسه په ټکر کي دي، ځکه پر دې رسبېره دا اوهام دمسلامن له !وي؟

نه د رشمښي شيدې! دا  ،دئ)ج( څوک چي پوهه او پياوړتيا بخښي هغه الله

دوی بتان دوی له رش او  د: هم هغه کيسو څخه ده چي ويل به ئېکټ مټ له 

 رمې ئې له رشمښانو څخه سايت.

، چي په دغه وو  څخه يو دود داد روميانو د کرغېړنو مذهبي دودونو  .3

ورځ به ئې يو سپی او يوه بوزه قرباين کول، بيا به دوو ځوانانو په دغه وينه 

ه دا هغه څه دي چي د هر انسان پخپل بدنونه لړل او بريته به په شيدو ملبېدل. 

 .يعقل ته د منلو وړ نه د روغ اوراويل تغري کي  فطرت سامل

ا ډېرو منابعو له خو  او د ولنټاين تر منځ د اړيکو په هکله د ددې جشن .4

. د ې دهاو دا ئې له واقعيت څخه لريي ګڼلپوښتني راوالړي سوي دي، 

څخه الس  جشنعيسايانو له پاره به هم دا ښه وي چي د مرشکينو له دې 

ان ځيني بايد ځبيا بيخي وي. نو موږ مسلامنان خو واخيل، چي دوی ئې تقليد ک

 راټول کړو.
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ه چي ، ځکله منځه يووړی جشنپه ايټاليا کي عيسايي روحانيونو دا  .5

اثري ئې خراب تاخالقي ئې خپرول او د ځوانو هلکانو او انجونو پر فکرنو  بد

ډډه ورڅخه وکړي او چي هم خپله  ،ده خي الزمهېه. نو مسلامنانو ته خو بکاو 

مسؤليت  ملنکرنهي عن انور ورڅخه راوګرځوي، تر څو د امرباملعروف او هم 

 ئې تر يو حده رسته رسولی وي.

چي ددې جشن د ملانځلو د رد له  يو څوک دا پوښتنه وکړي،کېدای يس 

 ؟او يا ددې ملانځل زموږ و عقيدې ته څه زيان رسوي ؟پاره څه دليل سته

 :له پاره کېدای يس څو جوابه ولروددې سوال 

ی لږوالپه اسالم کي جشن او ورځي ئې ښکاره او عامي دي، چي هيڅ  .1

نه مني. د هغو ورځو ملانځل زموږ د عباداتو مهمي برخي دي، چي  ډېروالیاو 

 )ص(ېغمرباو پ )ج(نسته. دا ټول الله اړتياپه اړه ئې هيڅ اجتهاد او شخيص نظر ته 

يني وايي: جشنونه، دد رح()ابن تيميهشيخ االسالم عالمه بيان کړي دي. ته موږ 

 ئې په اړه فرمايي: )ج(او قوانينو برخه ده، چي اللهمراسمو 

ْيِمًنا " ُمه  يِْه ِمن  الِْكت اِب و  ًقا لاِم  ب نْي  ي د  د  ق  ُمص  أ نْز لْن ا إِل يْك  الِْكت اب  ِبالْح  و 

ال  ت تَِّبْع أ   ل ْيِه ف اْحكُْم ب يْن ُهْم ِِب ا أ نْز ل  اللَُّه و  ق  لِكُل  ع  اء ك  ِمن  الْح  ُهْم ع امَّ ج  اء  ْهو 

ل ِكْن لِي ْبلُو كُْم  ًة و  اِحد  ًة و  ل كُْم أُمَّ ع  اء  اللَُّه ل ج  ل ْو ش  اًجا و  ِمْنه  ًة و  لْن ا ِمْنكُْم ِِشْع  ع  ج 
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ِميًعا ف ُين ب   رِْجُعكُْم ج  رْي اِت إَِل  اللَِّه م  ا آ ت اكُْم ف اْست ِبُقوا الْخ  ْم ِِب ا كُْنتُْم ُئكُ ِف م 

  (1)"ِفيِه ت ْخت لُِفون  

او تاته مو کتاب په حقه نازل کړی دئ دا کتاب د )هر( هغه کتاب ژباړه: 

او د هغه ساتونکی دئ. نو  وچي له دې څخه مخکښي و  ،تصديق کوونکی دئ

حکم وکړه او د هغه رښتينو  ،د دوی تر منځ په هغه څه چي الله نازل کړي دي

حکمونو په بدل کښي چي تاته راغيل دي د دوی د )نفساين( غوښتنو پريوي 

مه کوه. ستايس د هري ډيل له پاره مو يو رشيعت او يوه روښانه الر وټاکله. 

که الله اراده کړې وای، نو هرو مرو به ئې تايس يو امت ګرځويل وای. خو 

يش کښي چي تايس ته ئې درکړی دئ )الله غواړي( چي تايس په هغه 

ه لور ورتګ د الله پ ه په بېړه وردرومئ. ستايس د ټولووازمويي. نو ښېګڼو ت

 دئ. بيا به تايس په هغه څه کي چي اختالف مو پرې کاوه خرب کړي.

 په قرآن کريم کي راځي:

كًا ُهْم ن اِسكُوهُ  نْس  لْن ا م  ع  ة  ج   (2)"لِكُل  أُمَّ

موږ د هر امت له پاره د عبادت يوه کړنالره ټاکلې ده چي هغوی  ژباړه:

 ئې پريوي کوي.

                                                                                                                     
 آيت( - ۱۵سورة املائده)  - 1

 (آيت - ۷۷سورة الحج )  - 2
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دا له هم هغه اصولو څخه دي لکه د ملانځه په وخت کي مخ پر قبله 

رو په نو  کي د برخي اخيستلو او په جشنو کفارو د درېدل، ملونځ او روژه.

رسه  وجشن وهيڅ فرق نسته. ددوی د ټول ګډون کولود ئې مذهبي مراسمو کي 

و ځينو کوچنيو موضوعات له کفارو يس ده لکه د کفر رسه موافقه. دموافقه دا

 ونه د هغوجشن. ده لکه د کفر د ځينو برخو رسه موافقه دايس هرسه موافق

 دل کېږي. نو څوکچي يو دين په پېژن ،مشخصو شيانو څخه شمېرل کېږي

 هديني دود رس ونه ملانځي دايس ده لکه دکفر د يو مشخص چي ددوی جشن

ه و کي برخددوی رسه په جشنسته چي چي موافقه ښيي. په دې کي شک ن

وکفر ته رهناميي کوي. په دې مراسمو کي ډېره لږ برخه هم يوه  څوکاخيستل 

ړې ونه لري اشاره کحقيقت ته چي هر ملت خپل جشن ودې )ص(ګناه ده. پېغمرب

ذ ، ِعيًدا ق ْوم   لِكُل   "إِنَّ  :ده لکه څنګه چي فرمايي ه   (1)م(سلو امل )البخاري ِعيُدن ا" او 

 اخرت دئ او زموږ اخرت دغه دئ. ژباړه: بې شکه چي هر قوم لره 

ورګرځي، نه ته  يانوعاشقانو ورځ( روم چي د ولنټاين ورځ )د دا

ومسلامنانو ته، نو ددې مطلب دادئ چي دا خاص په عيسايانو پوري اړه لري، 

رشيک دي او نه برخه په کښي لري. که  نه مسلامنان په دې ؛پورينه په اسالم 

 ق ْوم   لِكُل   إِنَّ  ماييل دي: "فر  )ص(هر ملت خپل اخرت لري لکه څنګه چي پېغمرب

هر ملت بايد ځان په خپلو سوه چي ، نو بيا ددې معنا دا)بخاري او مسلم("... ِعيًدا

له نورو څخه جال کړي. که عيسايان ځان ته اخرت لري او يهود ځانته،  جشنو

                                                                                                                     
 (.۱۲۷-۴/۱۷۴االقتداء،)  - 1
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چي خاص په دوی پوري اړه لري، نو بيا هيڅ مسلامن لکه څنګه چي ددوی په 

ددوی رسه په دغه ورځو کي بايد دين او عباداتو کي برخه نه اخيل، داغيس 

 نه خيل.  برخه وا

ي مرشکينو تقليد او ولنټاين ورځ( ملانځل د روم )د ورځ د عاشقانو .6

 چي اهل کتاب ،د عيسايانو رسه ورته والی دئمشابهت دئ، تر هغه وروسته 

د ئې ملانځلو کي  په خودين برخه نه ده،  دا ورځ ددوی د که څه همدي، 

عيسايانو ددين ځيني . دا چي موږ ته دا نه ده روا چي د روميانو تقليد کوي

هغه ملانځل به څنګه راته روا وي چي  نو د ،م وملانځو چي اهل کتاب ديمراس

د کفارو تقليد په عمومي توګه که مرشک  دوی د مرشکينو څخه اخيستي دي.

م دي او هغه که د دوی مذهبي او ديني مراسدئ او که اهل کتاب حرام دئ. 

 .ئه قرآن، سنت او اجامع رسه ثابت دپدې حراموالی د او عنعنوي.که دوديز 

 :فرمايي )ج(الله :په قران کريم کي

ُهُم الْب ي ن اُت " اء  ا ج  اْخت ل ُفوا ِمْن ب ْعِد م  رَُّقوا و  ال  ت كُونُوا ك الَِّذين  ت ف  و 

ِظيمٌ  اٌب ع  أُول ِئك  ل ُهْم ع ذ    (1)"و 

چي وروسته تر دې چي ښکاره  ،ر مه کېږئڅېاو د هغو کسانو په ژباړه: 

نښانې ورته راغلې، رسه خواره سول او شخړي ئې وکړې او د هم دوی له پاره 

 لوی عذاب دئ.

                                                                                                                     
 (آيت - 105)عمران لآ سورة  - 1
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فرمايي: څوک چي د کوم قوم مشابهت کوي له هغو  )ص(پېغمرب په احاديثوکي:

نْ څخه دئ.  بَّه   "م  ْوم   ت ش   (1)"ِمْنُهمْ  ف ُهو   ِبق 

 چي راښيي،حديث موږ ته دا  غهوايي: "د )رح(شيخ االسالم ابن تيميه

حديث ښکاره معنا  په دايس حال کي چي د .ددوی رسه مشابهت حرام دئ

لکه څنګه چي  (2) دايس ده چي څوک ددوی مشابهت کوي، هغه کافردئ.

 فرمايي: )ج(الله

ار ى " النَّص  نُوا ال  ت تَِّخُذوا الْي ُهود  و  ا الَِّذين  آ م  اُء أ ْولِي اء  ب ْعُضُهْم أ ْولِي  ي ا أ يُّه 

ْوم  الظَّالِِمني   ْن ي ت و لَُّهْم ِمنْكُْم ف إِنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ اللَّه  ال  ي ْهِدي الْق  م    (3)"ب ْعض  و 

ژباړه: اې مؤمنانو، يهودان او نرصانيان دوستان مه نيسئ. ددوی ځيني د 

ي )په دوستۍ رسه( دوی ځينو نورو دوستان دي او هغه څوک له تايس څخه چ

واړوي، نو په رښتيا چي هغه د دوی څخه دئ. بې شکه چي الله  ته مخ را

 ظاملانو لره الرښوونه نه کوي.

چي  ،وايي چي پر دې باندي د ټول امت اتفاق دئ )رح(ابن تيميهعالمه  اجامع:

 هغوی رسه ګډون او تقليد حرام لهت په وخت کي د کفارو په جشنو کي د ثبا

 ( 4).ئد تفاقوايي چي پر دې باندي د ټولو علامؤ ا )رح(دئ. ابن قيم

                                                                                                                     
 داود.سنن ابو  او احمد - 1

 (.۷۲۸-۲/۷۲۲االقتداء،)  - 2

 آيت( - 51) سورة املائده- 3

 (. ۷۲۸-۲/۷۲۲.احکام اهل الذمة، ۴/۱۸۱االقتداء،)  - 4
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 رکي وړ ئې بللی دئ اوله کفارو رسه مشابهت حرام کړئ دئ، دک )ج(الله

کي  ونوار، په مختلفو طريقو او ډېرو آيتو -له خطر څخه ئې په وار ودهغه دپايل

 کړي يو، خربڅخه  کولو او نه کولو يکفارو دپريو کله ئې د -کله خرب کړي يو.

 وکله ئې له هغوی او د هغوی له تؤطيو څخه بېرويل يو، تر څو د نظر او کړن

 کله ئې د هغوی کړين او اخالق راته بيان کړي-تر تأثر الندي ئې رانه سو. کله

اويس. په  نو او ددوی له مشابهت څخه لريي و، تر څومؤمنان ددوی له کړ دي

قرآن کريم کي تر ټولو ډېر د يهودو او منافقينو او وروسته بيا په ټوليزه توګه د 

ريم موږ ته په قرآن ک )ج(الله خطر په اړه خرب سوي يو. اهل کتابو او مرشکينو د

کي فرمايي، چي د کفارو اطاعت او مشابهت ارتداد رامنځ ته کوي او 

غوښتنو او کرغېړنو  ،رفک د هغو نګه ئې د هغو له اطاعت، پريوۍ، در همدا

 اعاملو له تقليد څخه منع کړي يو.

ل او منع د رشيعت له اصولو څخه دکفارو له مشابهت څخه مخ ګرځو 

له الرښوونو او يوه رښتيني دين رسه رالېږلی دئ، تر )ص( خپل پيغمرب )ج(. اللههد

 دين ئې د برشيت له پاره بشپړ کړی څو دا دين پر ټولو اديانو غالب يس او دا

 دئ.

ر ِضيُت ل كُُم " ِتي و  ل يْكُْم نِْعم  أ ْْت ْمُت ع  لُْت ل كُْم ِدين كُْم و  الْي ْوم  أ كْم 

م  ِديًنا  (1)"اْْلِْسال 

                                                                                                                     
 آيت( - ۹) سورة املائده -1
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نن ورځ ما ستايس له پاره ستايس دين پوره کړ او پر تايس مي  ژباړه:

 کړ او اسالم مي ستايس له پاره دين غوره کړ.پوره خپل نعمت 

اسالم د جامع، همېشني او عاملي دين په توګه رالېږلی دئ، چي د  )ج(الله

تقليد او  سته چي د کفاروانغاړي. نو بناًء دې ته اړتيا نټولو انسانانو غوښتني ر 

 مشابهت وکړو.

له دوی رسه مشابهت د مسلامن شخصيت جرح کوي، چي د ټيټوايل، 

ان يله کي انس، چي په پاورکويستوايل، کموايل، ضعف او مايت احساس پَ 

و ثابته . تجربږيکې ي او قوانينو څخه لريي او منحرفله مستقيمي الر  )ج(دالله

 انسان په زړه کي دکفارو توصف او له هغو رسه مشابهت د  کړې ده، چي د

انو په دوستانو او مرستندوي یهغو  ،ئې باور ډېروي وي، پر هغوکفارو مينه ډېر 

ر اتالنو، پ پر اسالم، مسلامنانو، دهغو نييس او باآلخره ئې دې ته اماده کوي چي

 او اسالمي ارزښتونو رد وکړي او له دې ټولو څخه بې پروا يس.

ولنټاين دورځي( هدف دا  د عاشقانو د ورځي )دوخت کي  اوسپه  .3

که کافر وي او که مسلامن  هغه .د ټولو خلکو ترمنځ مينه خپره يس دئ چي

 : فرمايي )ج(للهشکه چي حرامه ده. ا کوي. او له کفارو رسه مينه بې فرق نه

ُسول ُه " ر  ادَّ اللَّه  و  ْن ح  الْي ْوِم اْْل ِخِر يُو ادُّون  م  ال  ت ِجُد ق ْوًما يُْؤِمنُون  ِباللَِّه و 

ان ُهْم أ ْو ع ِشري ت ُهْم أُول ِئك  ك ت ب  ِف ُقلُوِبِهُم  ُهْم أ ْو إِْخو  ُهْم أ ْو أ بْن اء  ل ْو ك انُوا آ ب اء  و 

ُهْم ِبُروح   أ يَّد  الِِدين   اْْلِمي ان  و  اُر خ  ا اْْل نْه  نَّات  ت ْجرِي ِمْن ت ْحِته  يُْدِخلُُهْم ج  ِمنُْه و 
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ْنُه أُول ِئك  ِحزُْب اللَِّه أ ال  إِنَّ ِحزْب  اللَِّه ُهُم  ر ُضوا ع  ْنُهْم و  ا ر ِِض  اللَُّه ع  ِفيه 

  ( 1)"الُْمْفلُِحون

آخرت اميان  ژباړه: هيڅکله به دا و نه مومې، کوم خلک چي پر الله او

لرونکي دي چي هغوی له هغو خلکو رسه مينه کونکي اويس چي د الله او د 

هغه د رسول مخالفت ئې کړی دئ. که څه هم د هغوی پلرونه وي يا ئې زامن 

او يا ئې وروڼه او يا ئې ټرب او کورنۍ وي. دا هغه کسان دي چي الله د دوی 

وري د يو روح په ورکولو په زوړونو کي اميان خوندي کړی دئ او له خپل ل

رسه ئې دوی پياوړي کړي دي، هغه به دوی دايس باغونو ته ننبايس چي تر 

ونو الندي به ئې ويالې بهېږي، په هغو کي به دوی د تل له پاره اوسېږي، الله 

له دوی څخه خوښ دئ او دوی له الله څخه خوښ دي. دوی د الله د ګوند 

 وند د بريا موندونکی دئ.خلک دي، خرب اوسئ چي همدا د الله ګ

فرمايي: هيڅ دايس مؤمن نسته چي هغه دي  )رح(شيخ االسالم ابن تيميه

کافر په دوستۍ ونييس. هر څوک چي کافر په دوستۍ نييس، هغه مؤمن نه 

ميني نخښه ده او له کفارو  دئ. په عام ډول د يو چا مشابهت له هغو رسه د

  (2) رسه مينه حرامه ده.

ايل هغه عيسايي خي دته کېږي،  ورځي نسبت ئې د عاشقانوچي دغه مينه 

نا ز  او پايله ئې د ده ه نکاح څخه بهراو قوي کوي، چي لدود راژوندی ميني 

                                                                                                                     
 (آيت - ۲۲املجادله) -1

 (.۴/۱۳۳االقتداء،)  - 2



 

19 

 

او بداخالقۍ خپرول دي. نو ځکه ئې عيسايي روحانيونو هم يو وخت مخالفت 

 .وبيا بريته رامنځ ته س خو له بده مرغه چي، ئړ ووکړ او دا دود ئې له منځه يو 

ته ددوی د خواهشاتو د پوره  وانان دغه ورځ ځکه ملانځي چي هغوځ ډېر

کفارو رسه د مشابهت او د هغوی د تقليد مسئله ئې  کولو زمينه برابروي، خو د

ه ګناه کبري  دچي دوی  ،په فکر کي نه وي نيولې. خپله دې ناورين ته وګورئ

ادت هغوی د عب چي د ،دئ رتکاب کوي او له بيل خوا د عيسايانو تقليد)زنا( ا

 يوه برخه ده، چي حتی کېدای يس کفر وي.

کېدای يس ځيني خلک ووايي چي ته موږ له ميني څخه محروموې. په 

 ده؟ات څرګندوو، په دې کي څه ستونزه دغه ورځ چي موږ خپل احساس

 ددوی له پاره وايو:

چي دوی دا ورځ د هغه مقاصدو  غلطي ده لويه او ناوړهدا يوه  -لومړی

ودې ورځي ته چي  رسه په دې نامه يادوي چي ددې ورځي تر شاپټ دي.-رسه

ميني کوم نسبت کېږي هغه يوه خيايل او افسانوي مينه ده، چي دبايفرينډ  د

(Boy friend( او ګرلفرينډ )Girl friendرسه تړاو لري. دا د )جنيس  دوی د

څ يش مامنعت او مخنيوی په کښي هي ي دځ ده، چاختالط ور خواهشاتو او 

ېرمني خاوند او م سته. دوی پر هغه سپېڅلې او پاکه مينه خربه نه کوي، چي دن

د هغه مينې چي د غريي مرشوع عاشق او معشوق ترمنځ ده  . دویترمنځ ده

دا  وي.کنه خاوند او مېرمني ترمنځ اړيکي ټينګوي توپیر  او هغه مينه چي د
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چي هر څوک کوالی يس خپله مينه  ،په دې معنا دئجشن ددوی له پاره 

 څرګنده کړي.

 ،دمسلامنانو له پاره د احساساتو  څرګندول د حق په معنا نه دي  -دوهم

 هملانځني له پاره چي ددوی پر نظرياتو او مفکورو بناوي ورځ خاص چي ددې د

کړي او د جشن په نامه ئې ونوموي او يا جشن او اخرت ورڅخه جوړ کړي. 

 څخه دئ؟! نوجشنو  لهڅه واياست چي دا د کفر  ښه، نو په دې اړه

په اسالم کي خاوند له خپيل مېرمني رسه ټول کال مينه لري او له هغې 

رسه خپله مينه په تحفو ورکولو،شعرو، نرثي ويناوو، ليکنو او نورو طريقو رسه 

ينه مبلکي ټول کال وررسه  ،ي يوه ورځ ئې نه ده ورته ټاکلېيواز څرګندوي 

 لري.

هيڅ دين خپل پريوان دونه ميني ته نه هڅوي لکه اسالم او نه ئې  -درېيم

وخت او هر  تر اسالم زيات د يوه وبل د خيال ساتلو ته هڅويل دي. دا په هر

ه . پېخاص سو  ه، يواز ي يوې ورځي ته نه دخربه دهحالت کي د تطبيق وړ 

احساسات څرګند او حقيقت کي اسالم موږ دې ته هڅوي چي ټول عمر خپل 

 لنبيا عن"فرماييل دي: )ص( يو له بل رسه مينه وښيو. لکه څنګه چي پېغمرب

 قال) (1) "يحبه أنه فليخْبه أخاه الرجل أحب إذا" قال سلم و عليه الله صىل

 (صحيح:اْللباين الشيخ

                                                                                                                     
 داود أيب سنن - 1
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څخه روايت دئ، چي ويل ئې: څوک چي له خپل ورور )ص( ژباړه: له نبي

 خرب دي ئې کړي، چي زه مينه دررسه لرم.رسه مینه لري، نو 

 هم دارنګه ئې فرماييل دي: 

ُسوُل  ق ال  " نَّة   ت ْدُخلُون   ال   » -وسلم عليه الله صىل- اللَّهِ  ر  تَّى الْج   ح 

تَّى تُْؤِمنُوا و ال   تُْؤِمنُوا ابُّوا ح  ال  ت ح  ء   ع ىل   أ ُدلُّكُمْ  أ و  ْ لُْتُموهُ  إِذ ا َش  اب ْبتُمْ  ف ع   ت ح 

ال م   أ ْفُشوا  (1)"ب ْين كُمْ  السَّ

فرمايي: تر هغو به جنت ته داخل نه سئ، ترڅو چي اميان )ص( ژباړه: نبي

رانه وړئ او تر هغو به اميان رانه وړئ، تر څو چي يو له بل رسه مينه ونه کړئ 

او ايا دايس شی در و نه ښيم چي په کولو رسه ئې ستايس تر منځ مينه زياته 

 .اچوئل منځ کي يس؟ سالم په خپ

په اسالم کي مينه ډېره عامه او هر اړخيزه ده، دا يوازي په يو ډول  -څلرم

 ميني ډېر قسمونه . دنه ده محدودهسړي او ښځي تر منځ ده،  ميني پوري چي د

ه اصحابو رس له  ()صرسه مينه، د رسول)ص( رسول لهرسه مينه،  ()جاللهله دي. لکه 

نيکو او صالحو خلکو رسه مينه، له دين رسه مينه او نرصت ئې، له يف  لهمينه، 

ده  ي. دا يوه ډېره لويه غلط...سبيل الله شهادت رسه مينه، او دايس ډېر نور

 يس. هيو قسم ميني ته رامحدود ميني دونه پراخه معنا و چي د

مخه ښه  ينه له واده څخه تردا فکر غلط دئ چي خلک وايي م -پنځم

د  .واقعي او ريښتيني ژوند تجربو او څېړنو ثابته کړې ده ددا  او کار دئ

                                                                                                                     
 مسلم صحيح - 1
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وهنتون له خوا څخه په تررسه سوې څېړنه کي چي د "دوديز ودونه پقاهرې د 

 وي:ک را رسبېرهاو د ميني ودونه" تر نامه الندي تررسه سوي ده الندي حقايق 

په  پېښي ئېسلنه  ۵۵٪دي  هغه ودونه چي د ميني له مخي تررسه سوي

سلني ډېره نه ده.  ۴۲٪ناکامۍ پای ته رسېديل دي. يعني د بريا اندازه ئې تر 

سلنه ئې بريايل سوي  ٪۷۳ئې بويل  (1)هغه ودونه چي عنعنوي او دوديز مګر

( واره ۷يا په بله وينا د دوديزو ودونو د بريا اندازه دميني تر ودونو شپږ) دي.

   (2)زياته ده.

حالت ته چي د عاشقانو ورځ په کښي ملانځل راسئ اوس د غريب ټولنو 

نو حالت نو کي د ودو چي په هغه ټول ،کېږي يوه کتنه وکړو او ددې پوښتنه وکړو

آيا دا ډول ملانځني د خاوند او مېرمني تر منځ پر متقابل محبت  .څه ډول دئ

 لري او که نه؟ هاغېز  همثبت

 :راکوي دوی خپيل څېړين او احصائيې الندي واقعيتونه په الس د

کي تررسه  (ز. کال۴۳۵۷س./۴۱۳۷)دامريکا په يوه څېړنه کي چي په  -۴

سلنه خلک خپيل ښځي وهي په خاصه توګه هغه چي  ۷۳٪سوې ده، ښيي چي 

 (3) ودونه ئې وررسه کړي وي!

                                                                                                                     
 خوښه او مصلحت رسته رسېږي.يعني هغه ودونه چي د کورنۍ په  - 1

2- Risaalah mu’minah, p.255 
3- Al-Qabas newspaper, 15/2/1988. 
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له خوا تر رسه ( 1)يوه څېړنه چي د امريکا د عصبي روغتيا ميل دفرت -۲

 سوې ده، ښيي چي:

  خپلو  سلنه ئې د ۴۷٪چي بېړنيو اطاقو ته ځي  ناروغانهغه ښځينه

 ي.د( له خوا وهل سوي boyfriendsخاوندانو او يا نارينه ملګرو )

  د تداوي په موخه روغتون ته  مخه لږ تر لږه يوار ناروغان چي ترهغه

څېړنه ورپيس زياتوي چي ډېري دي.  سلنه ئې د وهلو له سببه ۵۹٪دي،  تليل

ه پ ج له پاره نه ځي، بلکي په خپلهن ته د عال روغتو چي دايس ښځي هم سته 

 کور کي تداوي کوي.

 ديو راپور ښيي چي  (2)دمعايناتو له پاره د مرکزي امريکا منائندګي -۹

( ثانيو کي يوه مېرمن د خپل ۴۵په يو ځای نه يوځای کي په هرو اتلسو)امريکا 

 خاوند له خوا وهل کېږي.

په شپږ ميليونه هغه کي راځي چي ( مجله Timeپه امريکايي ټايم ) -۱

 .( ئې مري۱۳۳۳څلور زره ) تقريباً  ښځو کي چي وهل کېږي،

چي له کاله يو لک  ،د جرمني په يوه څېړنه کي ښوول کېږي -۸

( ښځي د خپلو خاوندانو او هغه سړيو له خوا د روحي او فزيکي ۴۳۳،۳۳۳)

 شمېره ئې کېدای يس رسه ژوند کوي. اصيلر جرب رسه مخ کېږي، چي دوی و 

 ته ورسېږي. نيو ميليو 

                                                                                                                     
1- National American Office for Mental Health 
2- Central American Agency for Examination [FPT]. 
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 په فرانسه کي تقريباً دوه ميليونه ښځي له وهلو رسه مخ کېږي. -۷

( ښځو برخه ۷۳۳۳کي چي اووه زره ) ( 1)نظرپوښتنهدبرطانيې په يوه  -۷

خپلو خاوندانو او نارينه  ئې ويل چي دسلنو  ۲۵٪پکښي اخيستې وه، 

 حملې الندي راغيل دي.( له خوا تر boyfriendsملګرو)

چي د عاشقانو ورځ د واده  ،څنګه باورکوالی سو نو دې ته په کتو رسه

لنه ته يوه بکولو له پاره ګټوره ده؟ اصالً حقيقت دادئ چي دا ازادۍ او فساد 

 .هده بڼه او د ناروا اړيکو يو 

ته  ودې ورځي ،هغه خاوند چي په ريښتيا له خپيل مېرمني رسه مينه لري

ده مينه ورپه ياد کړي. دی له خپيل مېرمني رسه همېشه  چي د ،يا نه لريهيڅ اړت

 .کوياو هر وخت مينه 

 دعاشقانو د ورځي په وړاندي د مسلامنانو کړنالره:

ره کړنال مسلامنانو  له پورته بحث څخه د عاشقانو د ورځي په وړاندي د

 بايد واضح وي.

انځل مل نود جشنو  کفارو د پورته ښوول سوو ثبوتونو له مخي چي د -۴

 له نورو رسه په دې مراسمو وملانځي، نهخپله دا ورځ نه حرام دي، مسلامنان بايد 

 يس. ورته حارضبايد کي ګډون وکړي او نه 

                                                                                                                     
1- Opinion poll 
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وايي: که عيسايان ځان ته جشن ولري او يهودان ځان )رح( الحافظ الذهبي

مذهبي ته چي يوازي په دوی پوري اړه لري، نو مسلامنان بايد ددوی په 

  (1) الرښوونو او عباداتو کي برخه وانه خيل.

ي چ پر هر هغه چا، دا وو الحينو يو اصل د الوالء والرباء ځکه د سلفو ص

محمد رسول الله کلمه وايي، واجب ده چي ددې اصل پريوي د الاله االالله 

الفت ړي، مخوکړي. نو دی بايد له مؤمنانو رسه مينه او له کفارو څخه کرکه وک

ي دا به دده څخه جال يس. دی بايد په دې پوه يس چ وررسه وکړي او له هغو

ټو سبب وګرځي او فقط ساده مشابهت هم دده له پاره د له پاره د بې شمېره ګ

يو لوی خطر سبب ګرځي. پر دې رسبېره کله چي يو مسلامن د کفارو تقليد 

کوي ډ  وښيو ورکوي دا تقليد او مشابهت کفار خوشاله کوي او زړونه ئې له خ

وه که يمسلامنانو په زړونو کي له کفارو رسه مينه او محبت ډېروي.  داو دا 

ري او یا بل ه دې خاطر ملانځي، چي مارګريت، هيلمسلامنه انجلۍ دا ورځ پ

چي  ،له دې حقيقته پرده پورته کوي کړنه شکه چي دا څوک ئې تجليلوي، بې

ج( )دا انجلۍ ددوی پريوي او ددوی کړين تائيدوي. په دايس حال کي چي الله

 په اړه فرمايي:ئې 

ار ى أ ْولِي اء  ب ْعُضُهْم أ ْولِي اُء " النَّص  نُوا ال  ت تَِّخُذوا الْي ُهود  و  ا الَِّذين  آ م  ي ا أ يُّه 

ْن ي ت و لَُّهْم ِمنْكُْم ف إِنَُّه ِمْنُهْم  م  ْوم  الظَّالِِمني  ب ْعض  و    (2)"إِنَّ اللَّه  ال  ي ْهِدي الْق 

                                                                                                                     
 ۱/۴۳۹تشبه الخسيس بأهل الخميس، ملجلة الحکمه،  -1
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ژباړه: ای مؤمنانو، يهودان او نرصانيان دوستان مه نيسئ ددوی ځيني 

ستۍ رسه( دځينو نورو دوستان دي او هغه څوک له تايس څخه چي )په دو 

ه رښتيا چي هغه ددوی څخه دئ. بې شکه چي الله دوی ته مخ راواړوي، نو پ

 ه الرښوونه نه کوي.ظاملانو لر 

دئ چي ددوی ډېرښت، حاميت  ددوی د تقليد او مشابهت یو ناوړه تأثر دا

او ددوی پريوي ښيي. نو دا به د يو دايس مسلامن له پاره څنګه مناسبه وي، 

ِِص اط  الَِّذين   (۵)اْهِدن ا الِّص  اط  الُْمْست ِقيم  "چي په هر رکعت کي دا وايي چي: 

ل يِْهمْ  ْمت  ع  ال ني   (6)أ نْع  ل ْيِهْم و ال  الضَّ ْغُضوِب ع  ژباړه: موږ ته نېغه  (1)"غ رْيِ الْم 

نه )دهغو الر(  (۷)چي تا پېرزوينه پر کړې ده  هالر  د هغه کسانو (۸)الر وښيه 

 چي قهر پر سوی او نه )د هغو( چي الر ورکي دي.

عاشقانو ورځ يوازي او يوازي د  دپه عامه توګه ښيي چي  احصائيې دا

ميني  مالتړ کوي. نو دا ښکاره خربه ده چي د( Christmasکریس ميس )

جشن د نرصانيانو له جشنونو څخه دئ او یوازي او يوازي د کريس ميس 

(Christmasمالتړ ښيي، چي د عيسی مسيح ))ځنه ورځي ملان پيدايښت د د )ع

دغي نېټې په ملانځنه کي برخه  له پاره روا نه ده چي دده. نو دا د مسلامنانو 

ده چي موږ پر دې امر سوي يو چي له کفارو رسه نه ځکه روا وررسه واخيل، 

د هغوی په دين، دود او نورو رسومو کي چي په ځانګړې توګه په دوی پوري 

 اړه لري برخه وانه خلو؛ چي دا په قرآن، سنتو او اجامع رسه ثابته ده:

                                                                                                                     
 آيتونه( ۷-۷ -۸سورة الفاتحه ) -1
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عنعناتو  کفر له دکفارو په ملانځغونډو کي بايد ګډون ونه يس، ځکه دا د -۲

په  کفر ددوی رسه مرسته او ددوی د کړنو تائيد له دوی رسه ، نو له څخه دي

ې . اسالم خپلو پريوانو ته ددښکاره کولو او خپرولو کي د تائيد په معنا دئ

ي کفر په خپرولو کاجازه نه ورکوي چي کفر تائيدکړي او يا له نورو رسه د 

کفارو رسه  اره لهمسلامنانو له پ دوايي: )رح( مرسته وکړي. شيخ االسالم ابن تيميه

ه هغه ک ناروا دئ.په ځانګړو ملانځغونډو کي ګډون او له دوی رسه مشابهت 

 دتاو که په عباکي وي ورځني ژوند او  وينلګلباس، حامم، اور  اک،په خور 

پر مسلامنانو الزمه ده چي نه يوازي باید په دغه  ،. لنډه داچيکي، توپري نه لري

د یوې عادي ورځي بايد کړي، بلکي دا ورځ نه ورځ ددوی رسومات تر رسه 

  (1) په توګه وګڼي.

نورو مسلامنانو رسه ددې ورځي په  مسلامن نه يوازي دا چي بايد له -۹

 دوګرځوي. ځکه  څخه را ملانځلو کي مرسته ونه کړي، بلکي هغه بايد ور

 ،جشن ورځي ملانځل يو کرغېړن او ناوړه عمل دئ کفارو د مسلامنانو له پاره د

ګه چي وايي: لکه څن)رح( ويس. شيخ االسالم ابن تيميه رسهچي بايد مخالفت ور 

موږ بايد دا ورځ ونه ملانځو همدايس بايد نور مسلامنان هم ددې ورځو له 

  (2) ملانځلو څخه راوګرځوو.

                                                                                                                     
 .۲۸/۹۲۳مجموعة الفتاوی لشيخ االسالم ابن تيميه  -1

 (.۸۲۳-۲/۸۴۳االقتداء،)  - 2
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 رځي دو  د وينا پر اساس مسلامنو تجارانو ته د عاشقانو د )رح(ابن تيميه د

ي چ رسو ګلونو او هر هغه يش و کاليو، دتحفو، ددې ورځي له پاره د ځانګړ 

چي  نه ده رواو بار نه دئ روا. همدارنګه دا هم  کار ،ددې ورځي اړوند وي

ي د ، ځکه ددې په منلو رسه دا ددې ورځددې ورځي اړوند تحفه څوک ومني

 يدولو ښکارندويي کوي.تائ

 دوکان ته يو يو داعي ويل، چي موږ په یو مسلامن ملک کي د ګالنو و

، موږ ګوته وې ورځي له پاره څونه ترتيب سوی و والړو، دا چي دا دوکان دد

، وو ننوتو ځای ټول په رسه غالۍ فرش په غاښ ورته پاته سوو. دوکان ته د

و. و ړی ښايسته کاعالنات ئې ټول په رسه رنګ او ټول دوکان ئې په رسه رنګ 

ې دوکان له پاره ئ چي د ،دوکان له يوه کارکوونکي څخه پوښتنه وکړه موږ د

ددې ورځي په خاطر ويل دونه خواري کړې ده. دوکاندار په جواب کي راته 

، چي کړی دئ  ترتيبوويل چي دا ئې د خلکو د ډېرو غوښتنو په خاطر دايس

بيا داعي وويل دا چي زه رشوع سوې وه. راهييس ډېره وخته اماده ګي ئې له 

 ، په دې ډېر حريان سوم.ويښئ و ا ن سوی وم او عيسايت مي پرېنوی مسلام

 به څوکدا چي دا داعي له مسلامنېدو څخه ترمخه په دې پوهېدئ، نو څنګه )

 ،نور ډېر دوکانونه هم وه (عيسايانو؟! مسلامنانو کار دئ نه د ووايي چي دا د

 .او په ډېره لوړه بيه به ئې خرڅول ګالب په رسو ګلونو ښکيل سوي ول چي د

درس په سالون کي رسه ښځينه زده کوونکو ته چي د  يوه ښځينه داعي

دغه ښځينه داعي ددې په ليدو بې زړه او وبېرېده  ورغله. سوي وې راټويل
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له  ه په رسه رنګ يوشی خامخا موجود وو. چي له هري زده کوونکي رسه ب

و، له بيل و کوونکي به پوړنی سور ، د بيل زده وو ګالب سور ګل  يوې رسه به د

 ، دبيل به بسته رسه وه او حتی جرايب ئې هم رسې وې.وو رسه سور دسامل 

 ویدددئ!! چي په دايس ورځو و له پاره افسوس دايس مسلامنو انجون د

 :لکه يرسته رسيږهم په منځ کي دايس کړين 

 د ښځينه زده کوونکو له خوا د خپلو ملګرو پر راسته الس پټۍ تړل. -الف

رځو په مناسبت سور رنګه لباسونه )کايل، بوټونه، د ورېښتانو ددې و  -ب

دونه ډېر سوي دي، چي تېر کال موږ يوې  اغوستل. دا خوکيتکان او نور...( 

سړي  ،لباسونه اغوستي ول هسور رنګړو هلته ټولو زده کوونکو ټولګۍ ته وال 

 به دايس فکر کوئ چي دا ددوی رسمي لباس دئ.

الفاظ ورباندي ليکيل وي  I love you"(1)سور رنګه بوغياين چي د " -ج

دايس ځای ته راوړي چي د  دريس ورځي په اخري کي دئې او اکرثه وخت 

 استادانو له سرتګو ئې نيهام وي.

 او زوړونه او يا د نوم لومړي توري ئې پر السو کښيل وي. هننومو  – د

 .پاشلځ د ګالب رسه ګلونه ر و په دې  -هـ

خپيل ټولګۍ ته په دايس حال کي ډله انجوين ه يو  ۴۱وري پر د فيرب 

ور ميک س او لباس یوه برخه نه يوه برخه په رسه رنګ وه ټولو د دچي  ،لېتو نن

او پر مخونو ئې زړه ته ورته سټيکران  ،و( ئې وررسه کړی و Make upآپ )

                                                                                                                     
 دررسه لرم.مينه يعني زه  - 1
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ه ئې رس  رنګ ډالۍ ورکولې او په خورا ولولومښلويل وه. يو بل ته ئې د رسه 

 .انځلعاشوقانو ورځ( ملدپه بله وينا دوی د ولنټاين ورځ )يا  ،ېيو وبل ښکلول

ل کي په دايس حا ،پېښي دمسلامين نړۍ په پوهنتونو کي رامنځ ته کېږي دا

 .اسالمي پوهنتونونه ديهم  چي دا

ر زيات شمې ه ليدو دسړي سد کار پرېښوئ، چيسو کي ددې پپه لې

، سنګار او غوږ وايل ئې په رسه وړي ولانجونو د اعلی کيفيت رسه ګالن را

وه او يو بل ته ئې تحفې ورکولې او ددې ورځي د ملانځلو په مناسبت ئې  رنګ

 و خروښ رسه روغبړ کاوه.اپه خورا جوش 

له پاره خاص کي راځي چي د عاشقانو د ورځي  (1)وعة العربيةموسپه 

نو د ميني اشعار چاپول او بيا دوستانو او هغه کسانو ټو ، لکه پر کادودونه سته

سونه ټوکيز عک وکاټچي دميني ادعا ئې کوي. ځني کسان پر دغه  ،ته ورکول

ليکيل الفاظ " Be My Valentine" و تر ټولو عام دغه کاټرسموي او پر د

 ول نڅاوياوي جوړوي او دخپل ډَ په دې ورځو کي اکرثه وخت مېلمستي  وي.

النو کي دګ پوري دا ورځي ملانځي. په برطانيه حتی اروپايان تر اوسه کوي.

( ميليونه پاونډه ته رسېدلې ده، په دې ورځ خورا ډېر ۲۲ويشت )ه پلورنه دو 

اعالنونه  ددې ځايو کېږي او کمپنياين په خپلو ويب پاڼو کييع چاکلېټ ضا

 کوي.ور 
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د عاشوقانو ورځ يو شمېر عريب هېوادو ته هم رسېدلې ده او حتی د اسالم 

وهغو ټولنو  ددې ورځي ملانځنه .نه ده ورڅخه خالصهمرکز )دعربو جزيره( هم 

 چي دا لېونتوب به هلته هم خپور ،چي موږ ئې هيڅ فکر نه کوئ ېته هم رسېدل

سوی وي. په رياض کي د رسو ګالبو بيه په خورا لېونتوب رسه لوړيږي، تر 

ډالره( ده،  ۴۳( رياله )۹۷دايس اندازې پوري چي ديوه ګالب بيه شپږدېرش )

ئې بيه پنځه رياله وي. ددې په دايس حال کي چي له دې ورځي څخه تر مخه 

ه کوي لو کي سيايل رس په ښايسته کو  نوپلو دوکانو ورځي له پاره دکانداران دخ

پر کړکيو د ګالب رسه ګلونه  نوکي هم خلک دخپلو کورو  او همدارنګه په کورو

 ځړوي.

په ځينو خليجي هېوادو کي دوکانونه، مغازې او هوټلونه د عاشوقانو د 

ورځي ملانځلو ته خاص ترتيبات نييس. اکرثه مغازې او تجاريت مرکزونه په 

او  له بوغيانوښه هوټل  ټولو خليج تر رنګه توکو پوښل سوي وي. دسور 

جشن او د مرشکانو د خيايل کيسو د دودونو  ميني د . دوو ناوکيانو څخه ډک 

په  وپيدک .وو لی ډَ توکو وَ  په مناسبت ئې رسټورانټ د "کوپيد" په ډراماتيکو

خدای ګڼل کېږي، چي تقريباً بربنډ او په رومي افسانوي کيسو کي د ميني 

 په دې پيس کتل چي د هوټل کارکوونکو دالس کي ئې غشی او لينده وي. 

 او مېرمن ولنټاين انتخاب کړي!! ولنټاين حارضو خلکو له منځه ښاغلی

يني ځطريقه رسه ملانځي.  يه رسټورانټونه هم دا ورځ په خپل ډول اوکم ب

ځای له زړه ته ورته لوښو څخه کار اخيل، رسميزۍ  خپلو معمويل لوښو پر ئې د
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 نارينه وو له ئې له رسه رنګه کتان څخه جوړي کړي وي، او پر هر مېز ئې د

 پاره د ګالب يو سور ګل ايښی وي، ترڅو خپيل معشوقې ته ئې ورکړي.

وه يورځي لېونتوب په کويټ کي د د په دغه وروستي واري د عاشوقانو 

موړي دوکاندار ژوندۍ فرانسوۍ نو  (1)پيل سو. ډالۍ خرڅوونکي له خوا

چنۍ دي او رسې سرتګي لري. دغو راوړي وې چي ډېري کو  سوۍ ګاين

ي ئې په کوچنيو صندقچو ک  ورتړيل اواينګانو ته ئې کوچنۍ نيکټايسوۍ

 .، چي د ډالۍ په ډول ورکول کېدېاچويل وې

وږ د زم موږ بايد له دې ټولو شيانو رسه مخالفت وکړو او ددې مسؤليت

 ټولو دئ.

موږ بايد د عاشوقانو د ورځي مبارکي چاته ورنه کړو، ځکه چي دا  – ۱

نه د مسلامنانو اخرت دئ او نه ئې کومه سپېڅلې ورځ ده. که کوم مسلامن ته 

يي: وا)رح( ددې ورځي مبارکي ورکړل يس، بايد جواب ئې ورنه کړي. ابن قيم

مسلامنانو له پاره په اجامع رسه حرامه ده.  کفارو ته د منسوبو ورځو مبارکي د

په دايس ورځو کي چي ددوی جشنونه، مېلمستياوي، او نور وي هغوی ته 

 وکهغه ورځي نېکمرغي غوښتل که څه هم څ مبارکي ويل او له پاره ئې د

. دا دايس ده لکه يو چاته ه ده، بياهم حراموايي چي دا له کفر څخه خايل ده

په ج( )لو مبارکي ورکوي. ددې ورځو مبارکي د اللهچي صليب ته د سجدې کو 

ه ډېر هغه کسان چي په زړ  بدتره ده. هنزد د رشابو تر مبارکۍ، زنا او قتل ډېر 
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ي په دايس حال ک ،دين ته احرتام نه وي دا ډول کړين تر رسه کوي کي ئې و

چي د خپلو کړنو په زيان نه پوهېږي. څوک چي و چاته د ګناه، بدعت او کفر 

  (1)د قهر او غضب مستحق ګرځوي.)ج( رکي وايي، په لوی الس ځان د اللهمبا

کفارو له خوا خطاوتيل دي ددې ورځي  موږ بايد هغه مسلامنانو ته چي د

 وښيو چي مسلامنان اصليت او د کفارو نور جشنونه ورته واضح کړو او دا ور

لو مرضو له ټو بايد خپل ځانونه د خپل دين په ذريعه رابېل کړي او خپله عقيده 

دا بايد مسلامن امت ته وښوول يس چي څه خري   شيانو څخه خوندي وسايت.

 خپل کړي. او څه رش دئ، تر څو له رشه ځان وسايت او خري

 فتوی: ؤد عاشقانو د ورځي اړوند د مسلامنو علام

 د شيخ محمد بن صالح العثيمني فتوی:

وي ډېر سعاشوقانو د ورځي ملانځل خورا کي د  په دا وروستيو پوښتنه:

ه، چي د توګه په ښځينه زده کوونکو کي. دا عيسايي رخصتيدي، په ځانګړې 

په دغه ورځ ټول سور رنګه لباسونه اغوندي، سور رنګه بوټونه په پښو کوي او 

يو وبل ته د رسه رنګ ګلونه ډالۍ کوي.... هيله لرو چي ددې ورځي د ملانځني 

احکام رارسه رشيک کړئ. او په دې اړه مو مسلامنانو ته څه مشوره اړوند ځيني 

 ده؟ حفظک الله.
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 :دينو د ورځي ملانځل له څو جهتونو څخه ناروا د عاشوقا جواب:

 چي په رشيعت کي هيڅ اساس نه لري. ،دا يو بدعت دئ -۴

ديني  ، چي داخته کويکو زړونه او فکرونه په عبث شيانو خل د -۲

نو په دغه ورځ  هدايت ورته وکړي(.دي  )ج()الله خالف عمل دئ،الرښوونو 

هره هغه کړنه چي ودې ورځي ته ئې نسبت کېږي روا نه ده. هغه که په خوړو 

کي وي، که په چښاک، لباس، ډالۍ ورکولو او نورو کي وي. مسلامن بايد په 

پسې  چا په چغو او نارو د هرخپل دين ووياړي، دونه کمزوری بايد نه يس چي 

 )ج(هوسايت او الل فتنو څخهموږ ټول مسلامنان له پټو او ښکاره دي  )ج(الله. يځ

 .دئ پوهتر ټولو  )ج(اللهقوت راکړي. دي 

 د عاشوقانو د ورځي اړوند د شيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جْبين فتوی:

عاشوقانو ورځ( په هلکانو  دميني جشن يا د ولنټاين ورځ ) دا د پوښتنه:

انجونو کي ډېره عامه سوې ده. "ولنټاين" د يوه عيسايي راهب نوم دئ، چي او 

عيسايان ئې خورا ډېر احرتام لري، او دغه ورځ هر کال د فربوري پر څورلسمه 

( ملانځي، چي يو وبل ته ډالۍ او د ګالب رسه ګلونه ورکوي او رسه لباسونه ۴۱)

رکولو احکام څه دي؟ اغوندي. ددې ورځي او په دې ورځ يو بل ته د ډالۍ و 

 دي په نېکۍ رسه اجرونه درکړي.)ج( الله

چي بدعت دئ  ،اول خو دداډول جشنو ملانځل ځکه روا نه دي جواب:

ت سوي په رواي )رض(او په رشيعت کي هيڅ بنياد نه لري. او بل د حرضت عايشې

 فرمايي:  )ص(حديث کي راځي چي رسول
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ة   ع نْ " ائِش  ُسوُل  ق ال   ق ال ْت  عنها الله رىض ع   عليه الله صىل- اللَّهِ  ر 

نْ  -وسلم ث   "م  ا أ ْمرِن ا ِف  أ ْحد  ذ  ا ه  " ف ُهو   ِفيهِ  ل يْس   م   (1)ر دٌّ

وفرمايل چا چي زموږ )ص( چي پېغمرب ،څخه روايت دئ)رض( د عائشې ژباړه:

رد  ، نو هغهپه دين کي نستهغه زموږ چي ه خرب ورکړ،دايس شی د په دين کي

 دئ.

دا د کفارو رسه د هغوی په جشن ملانځلو، سپېڅلو ورځو او د هغوی دوهم، 

نْ "کي راځي: رشيف په ديني رسمو کي مشابهت او تقليد دئ. په حديث   م 

بَّه   ْوم   ت ش   "ِمْنُهمْ  ف ُهو   ِبق 

 .ژباړه: څوک چي د کوم قوم مشابهت کوي، له هغو څخه دئ

ې ه ددلک ،رامنځته کېږي سببهدرېيم، ټويل هغه کړين چي ددې ورځو له 

ني لويب، غزيل ويل، رسوز، بې حيايي، سپ ورځي مېلمستياوي، عبث او بې ځايه

 سرتګي، بې سرتي، بداخالقي او خپل رسيتوب، د نارينه وو او ښځو اخطالط

، د نامحرمه په وړاندي د ښځو څرګندېدل او نور ټول حرام کارونه دي، )ګډون(

ه نو دا بايد دساتېري له پاره بهان رهناميي کوي.چي انسان د بداخالقۍ پر لور 

 نه او، له خپل ټاکيل حد څخه تېری نه کوو چي ،نه کړو او نه ددې ادعا وکړو

رسه چي د ځان پروا وي هغه بايد له دې ګناوو  دا ددې له پاره مناسبه ده. له چا

 او ټولو هغه اسبابو څخه چي ودې کړنو ته ئې راکاږي ځان وژغوري.
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ددې ډاليو او ګلونو خرڅول هم روا نه دي. که چريي يو څوک په بناًء 

دې پوه يس چي رانيونکی دغه ورځ ملانځي او يا دغه توکي دې ورځي ته د 

د تحفې په توګه يو چاته ورکوي، خرڅونکی ئې ځان بايد په احرتام په خاطر 

 رسه رشيک نه کړي. والله اعلم. ګناه ور
 

 د اللجنة الدامئة ټولني فتوی:

 :ددې ورځي په اړه د اللجنة الدامئة ټولني څخه هم پوښتنه وسوه چي

( نېټه د ميني د ۴۱ځيني خلک د عيسوي کال د فربوري د مياشتي څورلسمه )

او  بل ته ډالۍ ورځي )دعاشوقانو دورځي( په توګه ملانځي، چي په دغه ورځ يو

بت په مناسبل ته ددې ورځي  رسه ګلونه ورکوي، رسه لباسونه اغوندي او يو

خوراکي شيان جوړوي چي سور رنګ  مبارکي وايي. ځيني بيکرۍ واال دايس

اماده  لري او پر هغه باندي ئې زړونه نقش کړي وي او ددې ورځي اړوند د

 کړو شيانو اعالنونه ورکوي. په دې اړه ستايس فکر څه دئ؟
 

 د اللجنة الدامئة ټولني جواب:

غه ه حرام دي.دمسلامنانو له پاره دغه او دغه ته ورته ملانځغونډي ملانځل 

 که په خوراک، چښاک، رانيولو، خرڅولو، جوړولو، سمولو او برابرولو، اعالناتو

طريقه وي. ځکه ټول هغه څه چي له نورو رسه په  هبله هر  کي وي، او که په

ی ماين او په وړاندي ئې تېر نافر )ص( او رسول)ج( هغه د الله ،ګناه کي مرسته کوي

 فرمايي:)ج( دئ. لکه څنګه چي الله
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اتَُّقوا " اِن و  الُْعْدو  نُوا ع ىل  اْْلِثِْم و  او  ال  ت ع  التَّْقو ى و  نُوا ع ىل  الِْْب  و  او  ت ع  و 

اِب  ِديُد الِْعق    (1)"اللَّه  إِنَّ اللَّه  ش 

ګناه  مرسته وکړئ او پهاو په نېکۍ او تقوی کښي )يو له بل رسه( ژباړه: 

او ظلم کښي مرسته مه کوئ او له الله څخه وبېرېږئ. بې شکه چي الله سخت 

 عذاب ورکوونکی دئ.

نو مسلامنان بايد په قرآن او سنتو منګويل ټينګي کړي او خپل ټول کارونه 

په رڼا کي تر رسه کړي. په خاصه توګه د فتنو او فساد په وخت کي. ډېر  ئې

احتياط بايد ويس چي د هغو کسانو په فتنه کي ونه لوېږي چي بې الري سوي 

غضب پر سوی دئ او نه د هغو کسانو په فتنه اخته يس چي نه )ج( او د الله

نا څخه پ)ج( له الله ته هيله لري او نه اسالم ته احرتام. مسلامنان بايد)ج( الله

څخه ماسوا نه )ج( الله لهوغواړي او په ټينګه ئې د هدايت غوښتنه وکړي. 

ج( )هدايت د چا په الس دئ او نه پر حقه الر د ټينګ پاته کېدو توان. يوازي الله

 (2) قوي او قادر ذات دئ.

 و:لر رنو وروڼو ته الندي وړانديزونه په اخريه کي د

چي خلکو ته ددې  ،امامانو څخه غوښتنه وکړوبايد له خپلو مسجد  -۴

وکړي او له زيانونو څخه ئې خرب کړي. ددې ورځي اړوند  نورځي په اړه بيا
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و وښيو. ا معلومات بايد له خپلو مسجد امامانو رسه رشيک کړو او دا ورځ ور

د اللجنة الدامئة ټولني دفتوی يوه کاپي او د شيخ محمد العثيمني فتوی ورکړو. 

بايد وکړو چي د خپلو امامانو رسه ددې ورځي اړوند خربه رشيکه کړو. کوښښ 

خامخا به ددې موضوع په لوستونکو کي مسجد امامان وي، نو ددې په لوستلو 

 ئې دا پر ذمه پاتېږي چي بايد خلګو ته ئې ورسوي.

هر استاد بايد خپل زده کوونکي ددې ورځي له اصليته خرب او له  -۲

ي. و  دوی مسؤل په وړاندي به سبا)ج( روي، که نه د اللهتاوانونو څخه ئې وبې

دايس ورځو ملانځل په اتفاق رسه  چي د ،وضاحت وکړي استادان بايد ددې

 هغونه ئې ګټه ډېره ده. . له دې څخه چي څونه ژر خلک خربيږيحرام دي

 چي ددې ورځي ،مسؤله کسان بايد هغه دوکانونه په نښه او بند کړي -۹

 او تحفې خرڅوي او يا ئې په ګلونو پوښي.په مناسبت ډالۍ 

 د چا ورونه کورنۍ ټول غړي په دې خرب کړي.هر کس بايد د خپيل  -۱

او خوندي چي په ښوونځيو کي دي بايد په دې موضوع ئې خرب او وبېروي، 

 ځکه ډېرخلک ددې ورځي په اړه معلومات نه لري او نه ئې په حقيقت پوهېږي.

دي ټول مسلامنان له هر ډول رش او فتنو څخه هغه که ئې له خپلو )ج( الله

ه بې شکدښمنانو دسيسې او توطئې دي وسايت.  ځانو څخه دي او که ئې د

 ښه اورېدونکی او دعا قبلوونکی دئ.)ج( چي الله
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