
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

کال، دویمه ګڼه یلومړ  (۸۱۹)پرله پسې ګڼه      عیسوي کال د مې پنځه ویشتمه           ۹۱۸۳کال د غبرګولي د میاشتې څلورمه، د  ۸۹۳۱شنبه د  
 

۲ 

 محب اهلل آرمل : ليکوال  ؛  برخه  دويمه/ مايوسي

نو څه کول په کار دي؟ څنګه ممکنه ده، چې خپل رواني توازن وساتو؟ 

 . په لنډ ډول به يې يادونه وکړو 

 :وکړئ،چې ځان دوجدان له عذابه و ساتئ ښښتر وسې وسې کو  -۱

هغه کار وکړئ،چې ستاسې وجدان يې غواړي آن : البرت انشټين وايي 

 . ستاسې له وجدان سره په ټکر کې وي که قانون هم 

جرايم چې څومره دي، ټول يې ستاسې د وجدان خالف دي او ستاسې له 

سره تړاو لري، نو ټول هغه کارونه چې ستاسې وجدان يې ( ايډ) نفس يا 

 . نه غواړي مه ترسره کوئ 

دلته بايد يوه خبره واضح شي او هغه دا چې درې ډوله خلک دي، يو هغه 

ته بازي ورکوي، چې دا تر ټولو بده ډله ده چې موږ تاسې  چې وجدان

دويم . ورته بې وجدانه وايو، دا ډله ډېره د وجدان په عذاب اخته ده

او درېيمه ډله هغه  جدان قانع کوي، دا منځوۍ طبقه دههغوی دي، چې و

موږ تاسې به هڅه وکړو چې په . وګړي دي، چې وجدان قاضي کوي 

 . درېيمه ډله کې راشو

ممکن هر څوک يو نه يو هدف ولري، خو مهمه  :ـ ځانته هدف و ټاکئ  ۲

داده چې څنګه هدف؟ څومره هدف؟ اهداف د خپل ډول په اساس توپير 

د هدف لرلو تر څنګ مهمه . لري ځينې لنډ مهاله وي او ځينې اوږد مهاله 

ده چې ورته د رسېدو لپاره يې پالن هم ولرو، تر څو وکولی شو ځان ورته 

 . ووورس

تاسې چې په دې ليکنه کې څه زده کړل د مطالعې ګټه  :ـ منظمه مطالعه  ۳

وه، که دوام ورکړئ، ډېر نوي څه به زده کړئ، تر دې به بهتره طريقې هم 

مطالعه ستاسې معلومات زياتوي او ستاسې په روح و روان . پيدا کړئ

ره شي، نېغ په نېغه تاثير لري، کله چې مطالعه کوئ ممکن ورځ مو ښه تې

 . د شپې ژر خوب در شي او وروسره به ښه احساس هم ولرئ 

ورزش د خوشالۍ طاليي طريقه ده، له ورزش سره مو  :ـ ورزش وکړئ  ۴

احساس ښه کيږي، روغتيا ته مو ګټور دی د نورو لسګونه ناروغيو تر 

 .  څنګ مو رواني حالت هم ورسره سميږي

کيږي،چې مثبت فکر وکړئ، دا خبره ځښته زياته  :ـ مثبت فکر وکړئ  ۵

ممکن ځينې کسان و وايي، چې مثبت فکر څنګه کيږي؟ کله چې ويده 

کيږئ د دې پرځای چې وهلو ټکولو ته په فکر کې ځای ورکړئ يوه ښه 

صحنه او خوښي بښونکی حالت په فکر کې را ولئ، کله چې پياله نيمه 

هيلئ په کور وه تاسې وواياست، چې پياله ال هم نيمه ډکه ده، هيله د نا

 . کې خوشالي درکولی شي او نا هيلي ګنا ده 

د اړيکو پالل نه يوازې ستاسې روان ته ګټه رسوي  :ـ اړيکې و پالئ  ۶

بلکې ستاسې د پرمختګ المل هم کېدای شي، کله چې پرمختګ 

کوئ، کله چې د ملګري له حال خبريږئ، کله چې دا سې کس وينئ چې 

کله چې خپل استاد، شاګرد، همکار، ليدلی مو نه دی او پيژنئ يې، 

پس له ډېره وخت وينئ مجلس ورسره کوئ ستاسې د ... وال يټولګ

خوښۍ حس ژوندی کيږي او انرژي اخلي، ښه احساس به کوئ او همدا 

 . څه ستاسې د رواني مشکل کچه را ټيټوي 

 :ـ له نېشو او ورته نور وخت وژونکو فعاليتونو ځان لرې وساتئ  ۷

ل،چې نشه د لږې کاذبې خوشالۍ په مقابل کې څو چنده مخکې مو ووي

واقعي غم زيږوي، نشه مو روغتيا ته زيان لري کله مو چې صحت خراب  

ؤ، نو نيمه باچاهي مو بايللې، يوازينی څه چې تاسې يې بايد زيات 

 . خيال وساتئ هغه مو ځان دی، که تاسې نه ياست هېڅ نشته 

تعادل په ژوند کې لومړی اصل  :ساتئ ـ په ټولنيزو رسنيو کې تعادل و ۸

. دی، تعادل دومره مهم دی چې آن په عبادت کې هم بايد وساتل شي

تعادل له منځه وړي او چې تعادل نه وي نو ګډوډي  طافراط او تفري

 . خامخا شته 

نن سبا ټولنيزې رسنۍ لکه فيسبوک، انسټاګرام، ټويټر، يوټيوب، 

په ستومانۍ او مايوسۍ کې فوق او نور هم د خلکو ... ګوګل، ايميل

العاده رول لري،که اړتيا نه وي کوشش مه کوئ،چې په ټولو ټولنيزو 

ادرس ولرئ  ټولنيزو شبکورسنيوکې فعاليت وکړئ،که فرضاًپه هره 

څوچنده وخت مو اضافي مصرفيږي او څوچنده ستوماني به وړئ، 

رخه کې ټولنيزو رسنيو ته وخت بېل کړئ او هڅه وکړئ يوازې په يوه ب

دغه راز نورې هغه بوختياوې چې يوازې وخت وژني هم  .فعال و اوسئ 

تاسې په اروايي ستونزو مبتال کوي، کله چې انسان السته راوړنه ونه 

... لري،اشتها يې نه وي، هېڅ بې هېڅه غوسه ورځي، خوب يې نه وي

چې د دغسې مسايلو تداوم د ژورخپګان ال مل کيږي او د وجدان عذاب 

 پای                                                  . نه پرېږدي  ا کرارمو بي

 ...  یدرساحات باستان اتيدورحفر نيهم ازدهي

دارد که ازآنجمله  موقعيتدرلوگر  یپوپل عالوه کرد که هشت ساحه باستان یآقا

نه  انيادامه دارد وتا هنوز کارآن پا اتيحفر نکيمس ع یصرف درساحه باستان

 .  است افتهي

آبده ملک  ميدرلوگروجود دارد که صرف ترم یخيآبده تار 41گفت که  یو

 . است دهيمنظورگرد یسبزعل

 نکيمس ع یساحات باستان اتياطالعات وفرهنگ عالوه کرده که بودجه حفر سيير 

اما ازطرف وزارت به مصرف  گردديحساب م( لوگر) یتيساالنه درجمع بودجه وال

 .مذکورنظارت درست صورت نگرفته است یکه ازپروژه ها ديگو یم یو رسديم

 یدرولسوال بيجر 03درمرکز و نيزم بيکه سه جر عالوه کردپوپل  یآقا

 یپروژه ساز  ميساخت هردو موز یوجود دارد که برا ميساخت موز یمحمدآغه برا

اطالعات وفرهنک شده است اما وزارت درحصه آن توجه  استيکارمندان ر یازسو

 . انده نموده ن یچندان

 

 قرآن و بهداشت محیط زیست

 :سنت دانش تندرستی

بعــد از قــرآن، ســنت رســول خــدا نيــز بــه بهداشــت فــردی و ســالمت 

ــارف     ــادی ميدهــــد، معــ ــان، اهميــــت زيــ روانــــی و جســــمی انســ

ورهنمودهای بسيار با ارزشی را پيشروی کسانی قرارميدهد که 

بــه جايهــاه و منزلــت انســان آنــاهی دارنــد و بــرای پاســداری از آن  

 .ش مينمايندتال

تالش ما بر اين است که مهمترين ارزشـها و رهنمـود هـايی کـه در     

قرآن آمده اند و سنت رسول خدا آنهـا را بـا تفصـيل بيشـتری بيـان      

هـــايی کـــه بـــا  نمـــوده اســـت را يـــاد آوری نمـــاايم، اصـــول و ارزش 

ــاز دهــی      ــی و دوری از مبــتال نرديــدن وب بهداشــت جســمی و روان

رابـر خطربيماريهـا و شـرايط نامسـاعد     هرچه بهتر و مقاومت در ب

 .محيط زيست انسان راتهديد می نمايند ارتباط مستقيم دارند

  :نعمت تندرستی

به آن اهتمام نمـوده  ( ص)اولين اصل و اساسی که سنت رسول اهلل 

آن اســت کــه ســالمتی و عافيــت رايکــی از بهتــرين نعمــت هـــای        

ــه شــما مــی آورد و از انســان ميخواهــد   ( ج)خداونــد  تــا تشــکرو  ب

ســپاس ايــن نعمــت را بــه جــای آورد تابوســيله ايــن شــکر و ســپاس  

 .دامنه دوام آن سالمتی بيشتر و افزونتر نردد

نعمـت  )انـر شـکر نزارباشـيد    : ترجمـه  . خداوند متعال می فرمايد

ــوی شــما را    ــای مــادی و معن برايتــان بيشــتر مــی نمــاايم و در    ( ه

بهترين شـکر   .استيدصورتی که ناسپاسی  بنمايد عذاب من شد

وسپاس نعمت های جسمی، روانـی، مـادی و معنـوی خداونـد آن     

وانين و ســـنت هـــای او در مـــورد اســـباب و قـــاســـت کـــه براســـاس 

مســببات و اقتــدا بــه ســنت رســول خــدا از آنهــا محافظــت بــه عمــل  

بيايد و آن نعمت هـا در جهـت خيـر، مصـلحت فـردی،  اجتمـاعی،       

مورد استفاده قـرار   (ج)دنيوی و اخروی بر اساس هدايت خداوند

کسی که به درستی سنت رسـول  : فرمايدامام ابن القيم می  .نيرند

  ه درـــرار دهد به اين نتيجه ميرسيد کــورد بررسی قــرا م( ص)

ـــورد انــی ومحــيط زنــدنی  بهداشــت، ســالمت جســمی و رو  مـ

بهترين رهننمودهـا در آن وجـود دارد  و حفـأ تـ مين سـالمتی      

جســمی و روانــی مشــروط بــه تغذيــهن ســالم و مناســ ، لبــاس،  

ــالم ، خـــواب و بيـــداری، حرکـــت ،    مســـکن خـــوب ، هـــوای سـ

 .استراحت و ازدواج به موقع است 

ــا انســان و       ــه صــورت معتــدل و ســازنار ب ــن امــور ب چنانچــه اي

او عـــادت و فرهنـــ  مـــردم مراعـــات شـــوند، محـــيط زنـــدنی 

زمينـه رابـرای دوام وتــ مين سـالمتی فــراهم مينماينـد و تــافرا     

رسيدن مرگ، شـادابی و تندرسـتی را بـرای انسـان بـه ارمغـان       

ــد   ــی آورنـ ــی از    . مـ ــی يکـ ــمی و روانـ ــالمت جسـ ــه سـ ــا کـ ازآنجـ

مهمترين نعمت های و برترين بخشـش هـای خداونـد بـه شـمار      

هـای  بتهومق در واقع در پيشاپيش همـه  می آيد و عافيت مطل

کـه   خداوند قرار دارد، جـای آن دارد کـه هـرکس بـه هـر ميزانـی      

ــد و از     ــاهی ننمايـ ــی کوتـ ــيت تالشـ ــالمت آن از هـ ــهمی از سـ سـ

تمامی آن چيزهايی کـه سـالمت جسـمی و روانـی اورا بـه خطـر       

 .می اندازند پرهيزکند

بـاس  امام بخاری در کتاب صحيح خويش حديثی را از زبـان ع 

فرمـوده  ( ج)روايـت مينمايدکـه نفتـه اسـت رسـول خـدا      ( رض)

بسياری از مـردم دچـار   " صحت و فراغت "در مورد نعمت : اند

 فی الرقاق 44/491رواه البخاری . زيان و پيشمانی ميشوند

ترمذی و برخی ديهر حديثی را از عبيداهلل ابن محصـن انـاری   

: انـــد هفرمـــود( ص)نقـــل مينمايندکـــه نفتـــه اســـت رســـول اهلل  

هرکس از جسمی سالم و آرامـش خـانوادنی برخـوردار باشـد،     

غذای شبانه روزش فراهم نردد، همچون آن است که همـه دنيـا   

رواه الترمــــــذی و ابــــــن ماجــــــه کالهمــــــافی  ."ازآن او باشــــــد

همچنــين ترمــذی حــدي    "الزهــدوالبخاری فــی االدب المفــرد 

ــوهريره   ــری از ابــــ ــوده   ( رض)ديهــــ ــه فرمــــ ــل مينمايدکــــ نقــــ

لـين نعمتـی کــه روز قيامـت از انسـان سـوال ميهــردد      او"اسـت 

نـداديم و آبـی نـوارا در     اين اسـت کـه  مهـر تـورا جسـمی سـالم      

 .اختيار ننهاديم؟ رواه الترمذی فی باب التفسير

 

 

تفسـير آيـه   وبه همين خاطر بـوده کـه برخـی از علمـای سـل  در      

پـس از آن بـدون خواسـت    : ترجمـه . مـی فرمايـد  ( سوره تکاثر8)

ــرار        ــاز خواســت ق ــا مــورد ب ــه نعمــت ه شــک در آن روز راجــع ب

 .ميهيريد

نفته انـد کـه يکـی از آن نعمـت هـايی کـه انسـان در مـورد شـان          

مــورد بازخواســت قــرار ميهيــرد تندرســتی اســت ودر مســند    

ده کـه نفتـه اسـت    روايت ش( رض)امام احمد از ابوبکرصديق 

يقــين و عافيــت را از  : شــنيده ام کــه فرمــود ( ص)از رســول اهلل 

خداوند بخواهيد، زيـرا هـيت چيـزی پـس از يقـين ، سـالمت و       

 .ندتر نيست عافيت ارزشم

 ( 1و   5بکر  یرواه احمد فی مسنداب)

در ايــن حــدي  عافيــت دينــی و عافيــت و ســالمتی دينــوی در   

ــد کــه خ     ــه ان ــرار نرفت ــار همــه ق ــا   کن ــر و صــالح انســان در دني ي

وعقبــی تنهــا در ســايه آنهــا فــراهم ميشــود زيــرا ايمــان و يقــين  

اورا از انحرافهای فکری، اخالقی و عملی مصون مينمايـد و  

عافيــت بــدنی اورا از بيمــاری و درد و آواز و مخــارج و ضــايع  

 .شدن عمر و وقت محفوظ ميکند

 (441 – 441ص 1زادالمعاد، ج)

ــز از ح ــرت   ــی رانقــل  ( رض)ابوبکرصــديق  نســايی ني روايت

مينمايــــد کــــه مغفـــــرت، ســــالمت و رحمــــت را از خداونـــــد     

بخواهيــد، زيــرا پــس از يقــين هــيت چيــزی بــه انــدازه صــحت و   

رواه النســـايی فـــی عمـــل اليـــوم و )عافيـــت ارزشـــمند نيســـت 

 (الليله

اين سه مورد، همچنان که ابن القيم ميهويـد شـرها و بـديهای    

ســالمتی حــال را تــ مين نمـــوده و    نذشــته را برطــرف کــرده و    

ــد و    ــمين مينمايـ ــرت رات ـ ــرای آخـ ــبختی سـ ســـعادت و خوشـ

 .درواقع استمرار سالمت را بيمه ميکند

 مديريت عمومی مساجدارشاد و دعوت: ترتيب کننده 

 
استاد گل احمد نوری شاعر برجسته 

 تاريخ معاصرلوگر 

فرزنـد حـاجی آغـا محمـد نـوری در مـاه       (نـوری  )نل احمد اداست

برکـی بـرک   بـابوکی ولسـوالی   ش در قريـه   هــ  ۱۳۳۱سـال   سـنبله  

ابتدايی دينی را از  ، تعليمات  واليت لونر ديده به جهان نشود

ه سـن هفـت سـالهی شـامل ليسـه      مال امام مسـجد فـرا نرفـت وبـ    

دوره ليسـه را درآنجـا بـه پـا     ، برکـی بـرک شـد    ولسـوالی  جمعيت

 يان رسانيد سپس شا مل دارالمعلمين عالی سـيد جمـال الـدين   

ــه  هـــ  ۱۳۵۲ودر ســال  نرديــد افغــان ش از دارالمعلمــين فــاره وب

حي  معلم در مکت  ابتداييـه قريـه هـونی سـيدان واليـت لـونر       

وظيفـه نمـود وبعـد بـه ليسـه برکـی را جـان          مدت چهار سال ايفـ 

ش بـــه هــــ  ۱۳۵۷ثـــور ســـال ۷کودتـــای وقـــت تبـــديل شـــد کـــه در 

فرمايش نروه خلـق وپـر چـم بـه طـور جزايـی بـه مکتـ  چلـوزايی          

تبديل نرديـد بعـد بـه حيـ  اسـتاد ادبيـات دری در ليسـه برکـی         

 .برک مقرر شد 

سـال را   ۳ومـدت   سـفر کـرد  ش بـه ايـران   هــ   ۱۳۵۱در سـال  استاد نوری 

حيـ   ه بـ  آنجـا درتهران ايران بـه سـر بـرد وازآنجـا بـه پاکسـتان رفـت در        

ژه هــای ســاختمانی تنظــيم اتحــاد اســالمی و بعــد بــه  مــدير اداری پــرو 

به حيـ  سـر معلـم ومعـاون      صفت سر معلم دارااليتام مرکزی متعاقباْ 

 .تدريسی دارالعلوم حمايت االسالم والجهاد مقرر شد 

 يشبـه وطـن اصـلی خـو     ش از ديار هجرتهـ  ۱۳۷۶نوری در سال استاد 

حيــ  اســتاد ادبيــات بــه  ايــن طــرف بــه شهـــ  ۱۳۸۱از ســال وی برنشــت 

دری در ليسه های پاد خـواب روغنـی ،برکـی را جـان ،غـازی امـين اهلل       

ژواک کـا  ليسه عبدالرحمن پـ در و لونر خان لونری ، نسوان برکی برک

شـعرمی   پشـتو ای دری وبل ايفا وظيفه نموده بود موصوف بـه زبـان هـ   

ــع بـــه صـــلح امنيـــت ،عشـــق وعالقـــه بـــوطن    ،ســـرايد اشـــعار وی راجـ

 .اجتماعی وفرهنهی بود وهمچنان در بخش های دينی،

وم سه شـنبه  ي استاد نل احمد نوری شاعر برجسته تاريخ معاصر لونر 

 ه بــود هـــ ش بــه اثــر مري ــی کــه عايــد حــال اش شــد ۱۳۱۷/۱۲/۱۴مــور  

 .وبه لق ی حق پيوست را لبيک نفت  داعی اجل

   !روحش شاد يادش نرامی باد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 نمونه اشعار وی

 اراـــار مــــنيد ديــکــسان بـــ  واحــری زلطــظــن

 اراــــــــوهسار مـــه کــرفته همــــم نــارغـــه غبــــک

 مــــاتــــه مــال بـــش شـــــــــــــــــده مبتـنم در آتـــوط

 اراـــبه خاک وخون کشيدند در وهم ديوار مه ـک

 بر زمين تانکهای توپدار همه چيز کشيده از کار

 که زبيخ کشيده اشجار فصل وهم کشــتزا رمارا

 اردـــــــه بــلولــر طياره ســــــــــــــر ما نــ ا انــاز ف

 اراــــن دار مـــــت ديــــلــذره اثـــــــــــر نــــــــــدارم م

 حکمت های اساسی تشريع روزه

تگی جسد وسلب آزادی ميدانند و ميگويند نهه مهوجبی   گی دارد،جاهالن از آن غافلند وآنرا باعث گرسنگی نفس و باعث خسدرين شکی نيست که روزه فوايد بزر

درک کرده اند و اطبهاء  دارد ونه مبرری، زيرا آن تعذيب بدن است بدون فايده و اجری و سرحکمت آن را عقالء و دانشمندان دانسته و برخی از فوايد و اسرار آنرا 

ه را در صحت بدن و کاميابترين دواء برای بسياری از امراض جسمی ميدانند که جز پرهيزگاری هم آنرا تاييد کرده اند، آنان در روزه بزرگترين عالج و بهترين وقاي

 .و خوداری از خورد ونوش دريک مدت زمانی ديگر چيزی فايده ندارد

 :حکمت های روحی و اساسی تشريع روزه عبارتند از

انسان تربيت نمايد واورا برای خضوع وعبوديت ويقين کامهل بهه اوامهر خداونهد      عبادت را مقررنکرده است جزبه منظورآنکه ملکه تقوی را در (ج)خداوند  -4

هرعمهل آد   :  .وتطبيق اوامر وخوداری از حرمات او تعالی ميباشد، لهذا در حديث قدسی آمده است ترجمه(  ج)باز گرداند، پس روزه عبوديت خداوند( ج)قدير

نوش وشهوتش را بخاطر من ترک ميکند پس احسها  انسهان بهه عبوديهت      ش آنرا ميدهم زيرا او خورد،برای خودش است، مگر روزه که برای من است ومن پادا

تمرکهز  واستسال  به امر و حکم  او، همانا عاليترين اهداف عبادت و بعيد ترين غايت آنست، بلکه آن اصل واسا  است که حکمت پيدايش انسان برآن ( ج)خداوند 

 .دارد

است، پس روزه قهوت عهز  و   ( ج)ت روزه  همانا تربيه نفس و اوميدوارساختن آن به پاداش بخاطر صبر و تحمل مشقات در راه خداوند امر دو  از حکمت فرضي -4

نور ت شرع در روشنی قوت اراده انسان را تربيت مينمايد و انسان را برخواهشات و رغباتش حاکم ومسلط ميسازد، بنده جسد واسير شهوت نمی باشد، بلکه طبق هداي

گهی کنهد وبهين     بصيرت و عقل رفتار ميکند، بسياری فاصله است بين انسانيکه هوسها وشهواتش بروحاکميت داشته باشد و مانند حيوان برای شکم و شهوتش زنهده 

 .انسانيکه هوسهای خود را مغلوب ساخته و بر شهواتش حاکم باشد، پس اومالک از مالئيک است 

جود انسان ملکه حب وعطوفت و دلسوزی را رشد ميدهد واز اوانسان رقيق القلب وپاک نفس بار مياورد و ايمان نهفته اورا تحريک امر سو  اينست که روزه در و - 0

احسا  آنان پی مينمايد، پس روزه محروميت انسان از طعا  ونوشدنی ها نيست، بلکه تحريک طاقت ورحی در نفس انسان است تاشعور برادرانش را درک کند وبه 

ا پاک کنهد و  رد و دست مساعدت وتعاون به طرف ايشان دراز کند، با سخاوت نفس پاک وکريمش که يک ماه روزه آنرا مهذب ساخته است، اشکهای بيچاره گان ربب

 .حزن و اندوه مظلومان را ذايل سازد

تفسير ايهات  . ، گرسنه گان را فراموش ميکنم ت هرگاه من سير شو گفته شد چرا گرسنه ميشوی در حاليکه تو بر خزاين روی زمين مقرری ؟ او گف( ع)به يوسف صديق 

 . 471ص 4االحکا  القرآن ج

و مراقبت او در نهان و آشکار، در آن ايجاد ميشود مهذب ميسازد وانسان را پاک ومتقی  (ج)امر چهار  اينست که روزه نفس بشری را با آنچه از خوف خداوند  - 1

حينيکه حکمهت فرضهيت   ( ج)حرا  کرده دور ميشود، پس سر روزه همانا رسيدن به مرتبه تقوی است و خداوند تبارک وتعالی  (ج )ميسازد واز هرچيزيکه خداوند

و تقوی ثمره روزه است که گيرنده ايهن عبهادت   (. لعلکم تصحون)يا ( لعلکم تجوعون)يا (لعلکم تتألمون )ونگفته است ( لعلکم تتقون : )روزه را ذکر کرده گفته است

و ( ج)است، با ترک شهوات طبيعی مباح برای تطبيق امر خداونهد  ( ج)ار برای وقف نزد حدود خداونددآنرا حاصل می کند، آن عبارت از آماده شدن نفس روزه 

 .چشمداشت اجر و پاداش نيک از دربار او

طوريکه در کتاب عزيز خويش بيان کرده، پس گهرفتن روزه بهرای   به آن سبب آنرا فرض کرده است ،  (ج)اين است سر روزه و روح و مقصد عالی آن که خداوند 

 . چقدر عالی است و چقدر شايسته حکمت او تعالی در شريعت عادالنه وحکيمانه اش  (ج)خداوند 

 آمر ارشاد رياست ارشاد حج و اوقاف لوگر(احمدی )محمد سليم : ترتيب کننده

 

 

 

دو يښېروژه د سګريټو پر

 یتر ټولو ښه وخت د

د اسالمي هيوادونو د سهګريټو پريښهودو د   

و پهر  کلنو تجربه  ۲۱مسئولين د خپلو  روغتيا

چې د روژې مبارکه مياشهت د   :بنسټ وايي

سګريټواو نورو اعتياد راوړنکو توکو د پريښدو 

د . یلپاره تر ټولو ښهه او مناسهب وخهت د   

کلينيکونو مسئولين د دې بيهان تهر    نوموړي

څنګ چې په دې مبارکه مياشت کې تر ټولهو  

په ډيره کچهه اعتيهاد راوړونکهي تهوکي     

دي کسان دا چې روږ ،پريښودل کيږي وايي

په دې مبارکه مياشت کې د ديني احکامو پهه  

اسا  او يا هم د ټولنيز شر  لهه مخهې پهه    

ساعتونو ساعتونو د مهوادو نهه مصهرف تهه     

دا په خپله د هغه بدن د لږو نشه يي  ،کيږيړا

هغهوی  .کهوي  يله مصرف سره روږد توکو

وايي په دې مياشت کې له خپلې کورنۍ سره 

 (ج)او د خدای په يوه دسترخوان راټوليدل 

د خوشحالولو لپاره د روژې مبارکې مياشتې 

يهي توکهو پهه نهه      معنوي اغيزې هم د نشه

او د نشه  مصرفولو کې د پاملرنې وړ رول لري

په  شخصد پرښودو لپاره د روږدي  يې توکو

 :هغوی وايي .ځان باور او هوډ پياوړئ کوي

د روژه ماتي په وخت بايد سګريټ يا نور نشه 

توکي مصرف نه شي بلکې يواځې راوړونکي 

ژاولو کار  بايد د سګريټو پريښودو له اړوندو

ډاکتران د سختو معتادانو لپاره پهه   .واخلي

 دې مياشت کې هم د لږ ريسک ټاکلو توصهيه 

د روژې تهر   توکويي  يعنې دا چې نشه ،کوي

 .شي یپايه په تدريجي ډول پريښودل

 دنړۍ له جال څخه: سرچينه 

 


