د قربانی فضيلتونه
د لوی اختر په رارسيدو سره مسلمانان د قربان لپاره مالونه اخلي ترو د خدای )ج( د پيغمبر
ابراھيم خليل ﷲ ،ابراھيمي تاريخ ژوندى او خپله اسالمي وجيبه ادا ک&ي.ابراھيم خليل ﷲ
چﯥ د اولولعزمه پيغمبرانو له ډلﯥ خه دی په مکه مکرمه کﯥ چﯥ اوس د جمراتو د ويشتلو د
Bاي په نوم يادي@ي ،د خدای تعالى له امر سره سم د خپل زوی اسماعيل )ذبيح ﷲ( پرغاړه د
قربان په نيت چاړه راکش ک&ه خو په الھي حکمت سره د ھغه زوی روغ رم Gپاتﯥ او پر Bای
يﯥ يو پسه ذبح شو.له ھماغه وخت خه بيا تر ننه په ھمدې ورځ )لوى اختر( د ن&ۍ
مسلمانان مالونه قرباني کوي ،د نبوي ارشاداتو له مخﯥ قرباني پر ھغه چا باندې واجبي@ي په
کوم چا چﯥ زکات فرض شوی وي.دغه راز ھغه کس چﯥ د ژوندانه د اړتياوو نه زياته د ٢٠٠
درھمو په اندازه شتمني په کور کﯥ ولري قرباني پرې واجبي@ي.په قربان کﯥ شرط دا Yودل
شوی چﯥ له يو کال نه د کمﯥ مودې پسه يا خوسى نه قرباني کي@ي.د ھغه چا لپاره چﯥ
قرباني وک&ي نو ﷲ تعالي د ھغه د نيت له مخﯥ ورته اجر ورکوي ،دا رن[ه ھغه کس چﯥ
قرباني وک&ي نو د مسلمانانو د ستر الرYود حضرت محمد ص سنت دی چﯥ د قربان غوYه
په دريو برخو وويشي ،يوه برخه يﯥ بيوزله خلکو ته ،بله يﯥ خپلوانو ته او دريمه يﯥ خپل Bان
ته و`رزوي.د قربانی اھميت يوازې د يو حيوان په غاړه باندې د چاړی راکش کول نه دي ،بلکه
د ھغه جذبی له امله دی په کومه جذبه چی دغه عمل تر سره کي@ی ،او د ھمدی له امله دې
طريقﯥ ته حضرت محمد مصطفى صلی ﷲ عليه وسلم د ابراھيم عليه السالم سنت وايي.
د ابراھيمي جذبی پرته د ھغه مبارک سنت تر سره کول ه معنی لري؟
قرباني زمون@ د دين يوه مھمه نkه ده ،او زمون@ د تابعدارۍ کولو ثبوت دى .دا د تابعدارۍ او د
ﷲ حکم ته د غاړی ايkودلو واقعی يادداشت دی.نبی کريم صلی ﷲ عليه وسلم د قربان
ډير فضيلت بيان ک&ی دی ،د مسلمانانو مور بي بي عايشه رضی ﷲ عنھا د پيغمبر عليه
السالم خه روايت کوي چﯥ ،د لوی اختر په ورځ د ﷲ جل جالله په وړاندی د قربان کولو
خه غوره بل ه نشته.
د قيامت په ورځ به دغه حيوان د خپلو Yکرو ،ويkتوسره يو Bای حاضر شی ،دا عمل Bمکﯥ
ته د وينﯥ د رسيدو خه مخکﯥ د ﷲ جل جالله حضور ته رسي@ي )قبلي@ی( نو تاسو د قربان
په واسطه خپل Bانونه پاک ک&ئ.به يو بل حديث کی راغلي چﯥ زيد بن ارقم وايي :صحابه
کرامو د رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم خه د قربان په ھکله پوYتنه وک&ه چی :دا قرباني
ه شی ده؟
ھغه مبارک عليه السالم وفرمايل :دا ستاسو د پالر ابراھيم عليه السالم سنت دي.
ھغوی پوYتنه وک&ه :مون@ ته پدې ه راکول کي@ي؟
ھغه عليه السالم وويل :ستاسو لپاره د دې د ھر ويkته په سر يوه نيکي ده.قربانی په اسالم
کی دومره اھميت لري چﯥ د دی په ھکله ابو ھريرة رضی ﷲ عنه د رسول ﷲ صلی ﷲ
عليه و سلم خه روايت کوی چﯥ :وک طاقت لري او بيا ھم قربانی ونک&ي نو ھغه دې زمون@
عيد`اه ته نه راBي.په پاي کﯥ د ﷲ تعالى له دربار خه آرزو کوو چﯥ زموږ عبادتونه په خپل
دربار کﯥ قبول ک&ي او د ابراھيم عليه السالم په ير جذبه پيدا ک&ي تر و د ده مبارک سنت
په Yه ډول تر سره ک&و.
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