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ایا د الله  څخه منکریدل ممکن دی ؟57...................................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

دوه همه خطبه
ایامن لرل د الله  په یووالی باندې
د توحید تعریف یعنې شناخت72...............................................................................
د توحید قسمونه 73.............................................................................................
د ربویت توحید تعریف 73.......................................................................................
د الوهیت توحید 76.............................................................................................
د اسامؤ او صفاتو توحید 78.....................................................................................
په اسالم کې د توحید اهمیت او مقام 78.......................................................................
توحید څرنګه د خلکو په زړونوکې ځای نیيس79..............................................................
د توحید عنرصونه80.............................................................................................

درېیمه خطبه
ایامن لرل په پرښتنو
د مالیکو تعریف91...............................................................................................
د پرښتو پر وجود دلیلونه91......................................................................................
د پرښتو صفتونه (ځانګرتیاوې) 92..............................................................................
د پرښتو د پیدایښت ماده او د هغوی حقیقت 93..............................................................
د پرښتو طبیعت او ځینیاعامل94..............................................................................
څرنګه مونږ نه شو کولی چې پرښتې و وینو ؟ 95...............................................................
د پرښتو دندې 96................................................................................................
لومړۍ وظیفه د پرښتو په عامل ارواح کې 96....................................................................
دوه یمه وظیفه د پرښتو په عامل طبیعت کې 97................................................................
یوه مهمه نکته107...............................................................................................
د پرښتو شمېر 107..............................................................................................
د مشهورو پرښتو وظیفې 108...................................................................................
په پرښتو ایامن لرلو اغیزي109.................................................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

څلورمه خطبه
ایامن په اسامين کتابونو باندې
د کتاب تعریف110..............................................................................................
د الهي کتابونو ته رضورت111..................................................................................
اسامين کتابونو او صحیفې113.................................................................................
لومړی  :صحیفې113............................................................................................
دوه هم  :اسامين کتابونو114...................................................................................
د نسخې معنا116...............................................................................................
د نسخې دلیل 116..............................................................................................
د قرآن کریم لغوي او اصطالحي تعریف…118.................................................................
سورت څه شی دی ؟118.......................................................................................
د قرآن کریم سالمتیا له تعریف (تغییر) څخه119..............................................................
قرآن کریم د کوم چاپه ځانګړې واک کې نه وو…119..........................................................
د قرآن کریم ټول آیتونه په لیکيل بڼه د پېغمرب  رسه وو120 ................................................
د قرآن کریم ځانګړتیاوې121...................................................................................
دالیل په دې چې قرآن کریم د الله  کالم دی121..........................................................
د قرآن کریم د ځینی دایمي احکامو بیلګې123...............................................................

پنځمه خطبه
ایامن په پېغمربانو علیهم السالم باندې
د پېغمرب تعریف130.............................................................................................
د رسول او نبي ترمنځ توپیر څه دی؟130......................................................................
په ټولو پېغمربانو علیهم السالم ایامن درلودل فرض دي131..................................................
اسالم د ټولو ملتونو رسه د دوستي دین دي132...............................................................
د پېغمرب  د بعثت توپیر له نورو پیغمربانو133...........................................................(...
که چېرته پېغمرب له انسانانو څخه نه وای نبوت به تحقق نه وو موندلی……137.............................
د پېغمربانو علیهم السالم ته اړتیا138..........................................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

د پېغمربانو علیهم السالم له رالیږلو څخه هدف140...........................................................
د بندګی د څرنګوايل الرښوونه140.............................................................................
تبلیغ141 ........................................................................................................
د رسول الله  دعوت (تبلیغ)143.............................................................................
پېغمرب یو ښه منونه145 .........................................................................................
د دنیا او آخرت ترمنځ د توازن ساتل146........................................................................
د اعرتاض مخننیوی148 ........................................................................................
هغه تحول چې د پېغمرب  په)…(149 .......................................................................
هریوله تاسې څخه مسؤول دی او هر څوک به د خپل مسؤولیت ځواب وایي153 ...........................

شپږمه خطبه
د اخرت په ورځ ایامن لرل
په آخرت له ایامن درلودلو څخه مقصد څه شی دی؟155................................................
د قیامت او آخرت ترمنځ فرق155..........................................................................
د قیامت ورځې نښې نښانې157...........................................................................
الف :کوچنۍ نښې157 ....................................................................................
ب :د قیامت د ورځې غټې نښې158......................................................................
اجاميل ایامن161..........................................................................................
تفصیيل ایامن161 .........................................................................................
لومړی  :د قربفتنه161......................................................................................
دوه هم  :د قرب عذاب او دهغه نعمتونه162 ...............................................................
در ېیم  :پوکی وهل په شپیلی کې163....................................................................
څلورم :ژوندي کیدل وروسته له مرګ څخه164..........................................................
حرش حساب او جزا165 ....................................................................................
شپږم :د پېغمرب  حوض کوثر168 .......................................................................
اووم :شفاعت169 ..........................................................................................
د شفاعت د قبلیدو رشطونه174 ...........................................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

اتم :میزان (ترازو /تله)175 .................................................................................
نهم :پل رصاط 176.........................................................................................
د پل رصاط ځینې صفتونه177 ...........................................................................
لسم :قنطره180............................................................................................
یولسم :جنت او دوزخ 181.................................................................................

اوومه خطبه
ایامن په فضا او قدرباندې
د قضا تعریف186...........................................................................................
په تقدیر د ایامن دلیلونه187 ..............................................................................
په قدر د عقیدې دلیل له نبوي سنتو څخه188 .........................................................
د تقدیر مرتبې188..........................................................................................
د تقدیر اقسام 190 .........................................................................................
دبندګانو افعال191.........................................................................................
د بندګانو د افعالو پیداکیدل193 .........................................................................
د بنده مکلفیت د تقدیر په باره کې194..................................................................
د اسبابو استعامل196 .....................................................................................
قدر د الله  د محیط علم پایله ده چې پرهر څیز عامل دی200………….............................
تقدیر زمونږ څخه مسؤولیت نه سلبوي200................................................................
الله  انسان ته عقل ورکړی دی201 ………............................................................
انسان انتخاب کوي او الله  انتخاب شوی څیز پیدا کوي202....................................…..
الله  پرټولو پیښو له الملونو او پایلو رسه له ازل څخه خرب دی…………202 .......................
د تقدیر په اړه څو آیتونه203 ...............................................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

دوه هم فصل
امته خطبه
د شهادت کلمه
د (آل إله إال الله ) معنا دادی205................................................................................
د (آل إله إال الله ) رشطونه206 ..................................................................................
 -1په هغې علم او پوهه درلودل206 ..........................................................................
 -2په هغې یقین درلودل چې هیڅ شک ونه لري206........................................................
 -3اخالص لرل چې مخالف د رشک دی207.................................................................
 -4صداقت او رښتینويل چې قطعا دروغ پکې نه وي207....................................................
 -5الله پاک او د هغه رالیږل شوی رسول رسه دوستي او مینه 208.........................................
 -6د الله  په وړاندې سوچه تسلیموالی209...............................................................
 -۷د دې کلمې قبلول چې د هر ډول انکار او رد څخه خوندی وي…210.....................…………….
 -۸د الله  څخه پرته د هر معبود څخه انکار210............................................................

نهمه خطبه
د اخالص معناوې او د هغه د شتون الرې چارې
د اخالص تعریف216 .............................................................................
اخالص په توحید کې217 ........................................................................
اخالص په عبادت کې217 .......................................................................
اخالص په روژه کې218 ..........................................................................
د نکتو استنباط218 ..............................................................................
د اخالص په اړه یوه زړه پورې واقعه218 .........................................................
د عکرمه بن ايب جهل واقعه221 .................................................................
د اخالص فردي پایلې222........................................................................
 -۱رواين اطمینان222............................................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

 -۲روحي پیاوړتیا222.............................................................................
 -۳کارته دوام ورکول223 .........................................................................
 – ۴د عاداتو په عباداتو رسه بدلول223..........................................................
 -۵د ثواب او اجر پرته د عمل بشپړتیا223 .......................................................
 – ۶د الله  مرسته او ضامنت224.............................................................
 -۷په کړاونو کې د الله  مرسته 224...........................................................
د اخالص ټولنیزې ګټې225......................................................................
امنیت225.........................................................................................
عدالت 225........................................................................................
د اخالص په اړه د علامؤ اقوال 225...............................................................
د اخالص د راتللو الرې چارې226...............................................................
د وینا خالصه 227 ................................................................................
لسمه خطبه
ملونځ او دهغه حکمونه ،فضیلتونه او حکمتونه
د ملونځ تعریف 228...............................................................................
د ملانځه د فرضیت دالیل 229...................................................................
د ملونځ مقام او مرتبه 232........................................................................
د ملانځه ارسار ،حکمونه او دهغه ټولنیز ،معنوي ،روغتیایي او رواين ګټې234................
د جامعت د ملونځ ترکولو وعید238..............................................................
د جامعت په لور د تللو فضیلت239..............................................................
د ملانځه لپاره په انتظار کې پايت کیدو فضیلت240............................................
د سهار او ماسخنت په ملانځه کې حارضیدو هڅونه241.......................................
د جامعت د ملونځ فضیلت او ارزښت242 .......................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

د ملونځ ډولونه243...............................................................................
د جمعي ملونځ او د هغه احکام255.............................................................
د جمعي د ملانځه ګټې او حکمتونه256........................................................
یولسمه خطبه
د شعبان د میاشتي اړوند فضیلتونه او مسلې
د شعبان میاشت او د روژې میاستي راتلل260..................................................
په شعبان میاشت کې د پېغمرب  روژه262.....................................................
د شعبان د میاشتي د روژې د مرشوعیت حکمت263..........................................
د نفيل روژو فضیلتونه263........................................................................
 ۱ـ شپږ ورځې روژې د رمضان نه وروسته د شوال264 ..........................................
 -۲په هره میاشت کې درې ورځې نفيل روژې264..............................................
 -۳د بیض ورځو روژې265........................................................................
 -۴د عاشورا د ورځې روژې فضیلت او تاریخي اهمیت یي…265.............................
 – ۵د عرفې د ورځې روژې فضیلت267..........................................................
 -۶د دوشنبی او پنجشنیبی ورځې روژې فضیلت267..........................................
د شک ورځې د روژې نیولو ممنوعیت268.......................................................
دروژې د میاشتی د هالل د اثبات طرق270....................................................
مونږ په دې مبارکې میاشت کې څه برنامه باید ولرو271........................................
دولسمه خطبه
د رمضان مبارکې میاشتې احکام او فضیلتونه
د صوم تعریف275.................................................................................
د روژې د فرضیت دلیلونه276....................................................................
د روژې د فرضیت تاریخ پاڼه277.................................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

د روژې مبارکې میاشتی ځانګړتیاوې270.......................................................
د روژې د وجوب رشطونه280.....................................................................
د روژې د صحت او صحیح وايل رشطونه281....................................................
د روژې سنتونه281...............................................................................
روژيت ته د روژه مايت ورکولو ثواب283...........................................................
د تراویح ملونځ284 ...............................................................................
کوم څیزونه روژه باطلوي یایي مکروه کوي؟287................................................
په سهوه او هیرې رسه د روژې خوړل288........................................................
ایا پوهیږئ چې د کفاري ترتیبول څنګه واجب دی؟289.......................................
په دې فیض او برکت څخه ډکه میاشتی کې باید څه وکړو؟291...............................
دیارلسمه خطبه
د قدر شپی فضیلت او د لیدلو هیله یې
د قدر شپه او د قران کریم نزول295 .............................................................
الف  :ټولنیز نزول295 ............................................................................
ب  :پړاویز ( تدریجي ) نزول295 .................................................................
د قدر شپی ځانګړې دعا 297....................................................................
د روژې په وروستۍ لسیزه کې سخاوت کارونه تررسه کول297.................................
د رسول صلی الله علیه ولسلم د یو صحابی د ایثار او سخاوت یو کیسه298...................
د قرآن کریم تالوت300...........................................................................
اعتکاف303 .......................................................................................
د فطر صدقه ( د فطر زکات )307................................................................
حکم او د مرشوعیت دلیل یې307 ...............................................................
د فطر د صدقي مقدار او اندازه یې307..........................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

د فطر د صدقي ورکولو وخت254................................................................
څوارلسمه خطبه
د واړه نیکمرغه اخرت حکمونه او فضیلتونه
عید ( اخرت) تعریف309...........................................................................
اخرت په اسالم کې310............................................................................
د وړوکې بختور اخرت د ورځو سنتونه311.........................................................
د اخرت ملانځه ادا کولو کې د ښځو ګډون311..................................................
د اخرت د ورځو ټولنیزې مسلې313...............................................................
پنځلسمه خطبه
د زکات حکمونه او فضیلتونه
زکات پیژندنه315.................................................................................
د زکات اصطالحي معنا317......................................................................
د زکات د مرشوعیت حکمت317.................................................................
د پاکۍ او طهارت ترالسه کول318...............................................................
د مال مینې او حرص او بخل غریزی باندې دنفس تسلط او واک319.........................
ټولنیز تکافل او تړون319.........................................................................
د فقیرانو او مسکینانو رسه خواخوږي او مرسته321.............................................
د فقر او نیستی د کمولو لپاره مبارزه321........................................................
د زکات د مرشوعیت د فلسفي او حکمت خالصه او لنډیز321.................................
شپاړسمه خطبه
د عامه شتمنیو ،بیت املال او وقفي شتمنیو ساتنه
د بیت املال اصطالحي معنا323................................................................
د بیت املال پیژندنه324.........................................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

د پند څوپیښې326...............................................................................
په مال او پانګه کې د الله ج ازمیښت او امتحان329............................................
د بیت املال اهمیت331.........................................................................
په بیت املال کې ارساف او ناوړه ګټې اخستنې حرمت332....................................
په بیت املال کې د خیانت نه د ځان ساتنې الرې334.........................................
د بیت املال د ځواکمنتیا الرې او رسچنې336..................................................
د بیت املال د ساتنې او حفاظت اړتیا338......................................................
په بیت املال کې خیانت او بدې اغیزې یې339................................................
د عامه مالونو یا بیت املال په وړاندې د مؤمنانو ازمیښت342..................................
د وقف تعریف344.................................................................................
د وقفي مالونو اهمیت348........................................................................
پایلې348..........................................................................................
نتیجه اخستنه349................................................................................
اوه لسمه خطبه
د حج فضیلت او فلسفه
د حج لغوي او اصطالحي تعریف352............................................................
د حج ډولونه352..................................................................................
د حج مناسک353................................................................................
د حرمینو رشیفینو ادبونه او فضایل353..........................................................
مکې مکرکې فضیلت353.........................................................................
د طواف فضیلت355..............................................................................
د مدیني منورې فضایل355......................................................................
د حج اجتامعي او معنوي اثار او مرتبې357.....................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

 -۱د الهي رحمت ښکارندوی357................................................................
د یو اولوالعزم پېغمرب د تاریخ یادونه357 ........................................................
 -۳د الله  د فرمانونو په وړاندې د مطلق تسلیمیدو او اطاعت مظهر…358........……...
 -۴د عرفات میدان د محرش صحرا یویاد358....................................................
 -۵د کارونو سمون د دې لپاره د ژوند له فرصت څخه ارزښتنه ګټه ويش359..................
 -۶د اخالص بیلګه360 ...........................................................................
 -۷د اسالمي اخوت او وحدت نښه361..........................................................
 -۸د نفس تهذیب او اخالقو مدرسه361.........................................................
 -۹یو شان والی او مساوت ننداره363 ...........................................................
اته لسمه خطبه
د اضحی نیکمرغه اخرت فضایل او احکام
د تسمیې وجه یې363............................................................................
اخرت په اسالم کې364 ...........................................................................
د نیکمرغه لوی اخرت د ورځو سنتونه365........................................................
د قربانۍ او لوی نیکمرغه اخرت په اړه راغلو ځینو حدیثونو ترشیح365.........................
د نیکمرغه لوی اخرت د ورځو اداکولو کې د ښځو ګډون368 ..................................
ټولنیزې مسلې369...............................................................................
درېیم فصل
نولسمه خطبه
د برشیت د منجي باسعادته ( نیک مرغه ) میالد
له والدت څخه تر بعثته374......................................................................
د شیدو خوړلو دوره375...........................................................................
د جاهلیت په زمانه کې د نړۍ بحران و ضعیت378.............................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

د نجاشی په وړاندې د جعفر بن ايب طالب وینا379............................................
د ژوندۍ نجلۍ په قرب کې د خښولو له غم نه ډکه قصه281....................................
په ځوانۍ او وړک توب کې د اسالم د پېغمرب  ځانګړتیاوې381..............................
خارق العاده پیښې او زیري386..................................................................
د خربو خالصه او د بحث نتایج395..............................................................
شلمه خطبه
د رحمت پېغمرب بعثت
(د بعثت څخه تر هجرت پوری)
د و حي د نزول ماجرا401.......................................................................................
د الله  په لور د دعوت مراحل404...........................................................................
د قریشو د مرشکینو سپکاوي او ربړوين او دهغوي په وړاندې )…(405.......................................
هغه تحوالت چې د پېغمرب  په بعثت رسه په جامعه کې راغلل409........................................
یوه ښایسته او زړه ته ښکته کیدونکی نکته413................................................................
د رحمت پېغمرب د کورنۍ د رئیس په عنوان ښه منونه دی د انسانانو لپاره 414 .............................
رسول الله  منبع او رسچشمه د هدایت وه لپاره د خپلې کورنۍ417.......................................
د پېغمربانو علیهم السالم د رالیږلو حکمت417................................................................
د ګلونو یوه ګیدۍ د پېغمرب  د فضیلتونو په هکله324......................................................
د پیغمرب  رالیږل دوه طرفه وه427............................................................................
د نجات (خالصول) الره د دغه بدبختۍ او تورو ورځو څخه429..............................................
د بحث پایلې431................................................................................................

یو ویشتمه خطبه
هجرت ،دعوت او د یوې اسالمي جامعې تهداب ایښودل
د (هجرت څخه تر رحلته پوری)
ړومبنی هجرت د مسلامنانو په طرف د حبشې436...........................................................
حبشې او مدینې منورې ته د هجرت پیښې او پایيل441....................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

په اسالمي دین باندې د حمزه او عمر ريض الله عنهام مرشف کیدل443....................................
پېغمرب  د قریشو د استازي سوله غوښتوونکي وړاندیزونه444..............................................
د پېغمرب  څخه د معجزي او عذاب نازلیدو غوښتنه446....................................................
د پېغمرب  د وژلو پالن کې د ابو جهل ماتې او رشمیدل447................................................
د روغې جوړې طرحه448.......................................................................................
د ناهیلې اوناامیدې وروسته د مرشکینو د یهودو د احبارو رسه اړیکه او ارتباط449.........................
اقتصادي بندیز ،پریکون او خفګان کال (عام الحزن)452....................................................
د پېغمرب  د طایف په لور455.................................................................................
د طایف د خلکو څخه د پېغمرب د ناهیلې عمجنه کیسه457..................................................
یرثب (مدینې منورې) ته هجرت459...........................................................................
د بحث پایلې461................................................................................................
دوه ویشتمه خطبه
د اسالمي ټولني جوړښت او د اسالمي دولت تأسیس
لومړی پړاو :د نبوي رشیف مسجد جوړول464.................................................................
دوهم پړاو :د مهاجرو او انصارو ترمنځ د وروری تړون464......................................................
د سعد بن ربیع د ایثار کیسه د خپل مهاجر ورور عبدالرحمن بن عوف رسه465.............................
درېیم پړاو :د ټولنیز میثاق تړون ،وروري او همغږی466......................................................
څلورم پړاو :د یهودو قبیلو رسه د سولی تړون کول467........................................................
پنځم پړاو :د نورو قومونو او قبیلو رسه تړون کول468..........................................................
د حدیبیه سوله (الفتح املبین)473............................................................................
د تبوک تاریخي غزا475.........................................................................................
حجة الوداع 476.................................................................................................
د دنیا نه رحلت او رفیق اعلی ته وتلل478......................................................................
هغه تحوالت چې رسول  د مدینې دورکې راوستل480.....................................................
د کدرونو روزنې او ښایسته ساالری ته د پېغمرب  اهتامم483...............................................
کله کله یو انسان د زرو انسانانو وړتیا او ښکال درلودالی يش485.............................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

د انحطاط او وروسته پاتیدا پیل487............................................................................
نو څه وکړو؟489.................................................................................................
د خربی لنډیز او د بحث پایلې490.............................................................................
څلورم فصل
درویشتمه خطبه
اسالمي اخالق
د اخالقو رسه آشنایي499.......................................................................................
د اخالقو تعریف499.............................................................................................
ښه او بدو اخالق500............................................................................................
د اخالقو فلسفه او ګټه501......................................................................................
د اخالقو ارکان502..............................................................................................
په اسالم کې د اخالقو ستنې502...............................................................................
د ښو اخالقو نښې نښانې506...................................................................................
د ښو او خوښو اخالقو تفصیيل معیارونه506...................................................................
د اخالقو ځانګړتیاوې508.......................................................................................
د اخالقو په باره کې د علاموو نظریات510.....................................................................
د اخالقو د تغییر الملونه او الرې چارې 516...................................................................
د ښو اخالقو فضیلتونه517......................................................................................
د ښو اخالقو دنیوي پایلې او میوې520.........................................................................
د ښو اخالقو اخروي میوې او پایلې520........................................................................

څلیریشتمه خطبه
په اسالم کې زغم او مقام یې
د صرب مفهوم524................................................................................................
صربدوه بنسټیزې څانګې لري524.............................................................................
د صرب ارزښت525...............................................................................................
د صربډولونه527.................................................................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

صرب پرطاعتونو527..............................................................................................
صرب په عبادتونو528.............................................................................................
صرب په جهاد کې529...........................................................................................
صرب د علم تحصیل په الره کې529.............................................................................
د کورنۍ د ستونزو په وړاندې صرب531.........................................................................
د ګناهونو څخه صرب532........................................................................................
د پریشانیو په وړاندې صرب535.................................................................................
ارزونه او آزموینه د الله تعالی الره او طریقه ده537.............................................................
د مصیبت او پریشانۍ په وخت د مومن ادب538..............................................................

پنځویشتمه خطبه
په ژوندانه کې د ملګرتیا اغیزه
ځوان او ملګرتیا541.............................................................................................
د ناوړه او بد رفیق خطر543.....................................................................................
د ښایسته ملګري غوره کول او انتخابول451...................................................................
د ملګری او دوست اسالمي معیارونه547.......................................................................
د دوست له سهوو او ښوییدنو څخه سرتګې پټونه او تیریدنه557.............................................
په دوست کې عزم او احتیاط558...............................................................................
کتاب ارزښتناک ملګری559....................................................................................
د مخلصانه دوستۍ معنوي میوې او پایلې560................................................................

شپږ ویشتمه خطبه
غوسه او تندخویي
د غضب تعریف563..............................................................................................
د غوسې او تندخویۍ نشې نښانې564.........................................................................
غوسه او قهر دري درجې لري570..............................................................................
د غوسې او غضب اسباب او الملونه572........................................................................
د غوسې آثار او پایلې580.......................................................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

د قهر او غوسې درملنه585......................................................................................

اوه ویشتمه خطبه
غیبت او دهغه ټولنیزې پایلې
د غیبت تعریف592..............................................................................................
د غیبت او غیبت کوونکو نښې595.............................................................................
غیبت د کتاب او سنت په هنداره کې596......................................................................
غیبت یوازې په ژبه پورې محدود نه دي600...................................................................
د روژې په مهال د دوو ښځو د غیبت پیښه602................................................................
غیبت کوونکی ته د حسن برصي رحمة الله علیه ډالۍ604..................................................
د خلکو په غیبت له مشغولیانه ویده کیدل غوره دي605....................................................
د ابراهیم ادهم وینا606.........................................................................................
د غیبت لوی عوامل او انګیزې606.............................................................................
د غیبت نښې او پایلې608......................................................................................
د غیبت نه د خالصون الر609...................................................................................
د غیبت نه منع کوونکي الملونه610............................................................................
اته ویشتمه خطبه
ژبه او دهغې د آفتونو څخه مخنیوی
ژبه د شل ګناهونو رسچینه617.................................................................................
ژبې به ساتنه کې د انسان نجات620..........................................................................
ژبې څخه دغړو فریاد622 .......................................................................................
یوه خربه د درجاتو د لوړوايل یا په دوزخ کې د لویدو المل623...............................................
ژبه د لویانو په خربوکې624.....................................................................................
د ژبې څخه سمه استفاده 626.................................................................................
د ژبې د کنرتول لپاره د چوپتیا قلف632.......................................................................
و چوپتیا ګټې634...............................................................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

نهه ویشتمه خطبه
غیبت یا چغل ګري
چغل ګران په دوه ډوله دي638.................................................................................
د قرب عذاب د چغل ګرانو په انتظار کې دی640..............................................................
په بني ارسائیلو کې قحطي او خشک سايل641..............................................................
د چغل ګری عوامل 642........................................................................................

ديرشمه خطبه
په بیړه پریکړه کول
لومړی :په بیړه فیصله کول او په تیزۍ رسه د نظر اظهار647.................................................
دوه هم :په تیزۍ رسه د حکم کولو او په بیړه د نظر ورکولو اسباب648......................................
درېیم :د عجوالنه حکم ،او په تیزی رسه د قضاوت کولو نښې نښانې660...................................
څلورم :د عجوالنه حکم او قضاوت ناوړه پایلې662.............................................................
پردیندارانو او دعوتګرو یې اغیزې662..........................................................................
په اسالمي دعوت دبیړه رسه فیصله کولو آثار666.............................................................
د عجوالنه او ژر قضاوتونو د زیان عالج671.....................................................................
یو ديرشمه خطبه
تکرب او ځان غوره ګڼل
د تکرب او ځان غوره ګنلو مفهوم683............................................................................
ځان غوره ګڼل څه شی دی؟683...............................................................................
د تکرب او عزة النفس تر منځ توپیر684.........................................................................
د تکرب او ځان غوره ګڼل لومړنۍ هغه ګناه ده چې په عامل کې ثبت شوی ده684.........................
د تکرب او ځان غوره ګڼلو عالمې685............................................................................
د ځان غوره ګڼلو او تکرب اسباب688............................................................................
د تکرب او ځان غوره بللو ناوړه آثار693..........................................................................
په تکرب مبتال شوو کسانو رسه څرنګه چلند او تعامل وکړو696...............................................
د تکرب عالج699.................................................................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

دوه ديرشمه خطبه
د ارساف رسه مبارزه
په خوراک او سکاک کې د ارساف څرګنده مصداقونه705...................................................
د هارون الرشید د زماين کیسه707............................................................................
د ارساف ډولونه708.............................................................................................
د ارساف عاملونه712............................................................................................
د ارساف پایلې716..............................................................................................
د ارساف کوونکو استدراج719..................................................................................
په اسالم کې د مرصف (لکښت) بیلګه721....................................................................

درې ديرشمه خطبه
امانت او امانت ساتنه
د امانت پراخه مفهوم728.......................................................................................
د امانت ډولونه730..............................................................................................
د کتاب ورکړه د امانت په توګه743.............................................................................
د امانت ارزښت د روایاتو له مخې744..........................................................................
د حرضت شعیب علیه السالم د لورانو کیسه745...............................................................
نتیجه746........................................................................................................

څلور ديرشمه خطبه
عفت او پاک ملنی
دوه بیلګه یې شخصیتونه749...................................................................................
د حرضت مریم پاک ملني750..................................................................................
د فساد خوریدل د اندلس دماتې المل754....................................................................
شهوت کې اخته کیدل دحرضت موسی علیه السالم د قوم دماتې المل755...............................
د النور په مبارک سورت کې د پاک ملنې او عفت ارزښت755...............................................
کوم پیغامونه چې له دې آیت راوځي756......................................................................
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فهرست (لړلیک)

د جمعې خطبې

د عفت او پاک ملنۍ د ساتنې لپاره د حل الر وړاندې کول758.............................................
نکتې759........................................................................................................
نتیجه او پیغام 760.............................................................................................
پنځه دیرشمه خطبه
ټولنیز آفتونه
 -۱تور پورې کول (تهمت)762……………....................................................................
 -۲خربې ټولول او منامې762…………….....................................................................
 -۳د نورو سپکتیا او وړوکی ګڼل763………………...........................................................
 -۴نوروته بد لقبونه ورکول صحیح نه دي765……………….................................................
 -۵سوء ظن (بدګامين) جاسويس او غیبت765……………..................................................
 -۶غوسه او قهر766……………................................................................................
 -۷حسد768…………..........................................................................................
 -۸د حسد درملنه770…………….............................................................................
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رسیزه

د جمعې خطبې

د تدقيق او اسالمي علومو د مطالعاتو رياست
رسيزه
ټول ثنا او صفففله هر حا داڅخ پر پر پا وادخ څد وق ا خا اا دا خې
حغر واجب اهوجوق قی او ټوهو کاميل صلتو و خاو خ قی  ،ا سان تر ي هر شتر
پر وجوق ورپر داخر کړ او ق اپوحۍ او جهل هر تيارو پر ي قعلم هوسففففه
ثقافه او رښتني اسالڅي څلاحي و پر وسيلر کاڅياب او يک اغر وګاځاوه .
قروق او سالم قي وي پر پاک او څطها روح ق رسور کائناا سيخ املاسلني اڅام
املتقني سيخ ا و بينا څد خ صلی اهلر علير وسلم او قحغر پر آل او اصدادو او پا
حغر ا

تا ياڅتر قحغر پا لره روان قي.

ودعخ:
قا سفففان او قحغر قخاهر قرسفففتر پيي خ ر يواځ قاسفففالڅي تعليامتو پر ر ا ک
شو

قه ،ح خار ګر قا سان او ټوهو څپلو اتو قپيخايښه حخف او ق ژو خ دقيقه

او څلهوم يواځ قاسففالڅي لرښففو و هر لرې روښففا ر کيدي او قا ځکر هکر ا ګر
قا ټول څوجوقاا او څپلو اا ق اهلر تعاهی قي و ح خار ګر قا قين ق اسالم
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رسیزه

د جمعې خطبې

حم قاهلر تعاهی هر طافر راهيدل شفففوی قی ،ح خار ګر ق قې پر و ور څسفففائل
رسه قټوهو ادعاقو قڅنربو و هر لرې پر ښر ډول او پر د شپړه توګر رشکيدي ،پات
ق څسفففاجخو خطباو او اپر پر اسفففالڅي ټوهنر ک او پر ځا ګړي

قی ر وي
ډول پر افغفا

ټوهنفر ک

اهد فخهلفر ققې خاورې خلفر قلوره څتفخين

څسلامن او يک اغر ا سان جوړو کي او ق اسالڅي قين پووان قي ډيا هوړ قيني
عل ي او اخال ي ټوهنيز څقام هاي او قټوهن پر سوکاهۍ ديا رغو ر او سالڅتيا ک
ق اڅام ښوو ک او روزو کي څ صلح خوخواه سرت خرڅن او اغيزڅن شپ صيه پر
و څهم او ا سايس رول هودوي هر ح خې کبلر قحغر څ سؤوهيه حم پر ټوهنر ک
ق ورو پر سبه خورا زياا قرو خ او سرت ګڼل کيدي.
هر قې کب لر دايخ خطيب ق وهس تاڅنځ ح غر خپل هوړ څو ف تر پر کتلو رسه ق
تذکو هر پلوه ق ج ع ملو ځو و او اخرتو و او ور قيني او څيل څناسفففبتو و ک
قخپلو څوضففوعاتو ښففر تعقيب وکړي او قاوهويه پا دنس ف ي ق ټوهنيزو وا عيتو و
پر پام ک

يوهو رسه قخلکو توجو وړ وګاځوي.

او ح خار ګر دايخ دتی الڅکان کوښففو وکړي زيار اودايس
ښکيل شکل تياره کړي

خطبر پر قاس ف

قټوهن حغر عيني وا عيتو ر او څقتضياتو رسه س ون

وخوري قخلکو څه و اړتياووتر ځواب ويوو کي وي ،ق وخه دالا زڅا

څکا

رشائط پک پر ظا ک و يول يش او هر حا ر څهم ق خطب وړا خې کول قي
دايخ جخي پاڅلا ر ورتر ويش او قا ځکر

خطبر يواځ خربو تر ر ويل

کيدي دلکر ق خوخواحۍ اخالص پاحيزګارۍ استقاڅه پاڅ ق وهس روايښوهو پر

22

رسیزه

د جمعې خطبې

داکه راوستلو ا ګيزه ورکوهو او ح خار ګر ق تاثو ل خې راوستلو تر ويل کيدي او
حاه خربه

قزړه پر را ووځي زړه تر رسيدي .

ققې څوضففوا اح يه تر پر کتو رسه ق افغا سففتان اسففالڅي ج هوريه ق ارشففاق،
دج او او افو وزارا ق تخ ير او قاسالڅي علوڅو قڅطاهعاتو رياسه داعالوه يو څهم
څليخ او دشپړکتاب ق ( ق ج ع ق خطبو کتاب) تاعنوان ل خې او يوه دلر رساهر (
قخط باو ه پاره قخطب وړا خې کوهو لرښفففوق) پر ا څر قعادۍ پر پر څيل
ژدو(پښففتو ،فاريس) تاج ر کړی

سففتاسففو رسهوړو او ق وهس څعنوي اڅاڅا و تر
ورو عل ي او تدقيقي خخڅتو و تا نګ

ي پر قاسفف دال ک وړا خي کوو

در قخطب پر تاثو ک دتام څليخه او اغيزڅنر متاڅيدي  ،هر اهلر تعاهی پر
اڅيخ هاو

ح خار ګر ور خخڅتو ر لزياا او پياوړي کړي او اهلر جل جالهر

قې ټوهوتر قخو دخهر او ثواب ورکړي.
ح خار ګر ق خرڅنو اپر او خطباو پر حيلر هاو

ق قې رسفففاه او ق ج ع

ق خطب کتاب پر پر استلاقې رسه قڅسجخو و ق څناداو هر لرې قعام وهس ق
ا حا و پر جوړښه اوروښا ر کوهو ک خپل اسايس او دنسټيز رول پر ښر توګر اقا
کړي.
محمد رشيف رباطي دراين
د تدقيق او اسالمي علومو د مطالعاتو رئيس
کابل شهرنو ثور ۱۳۹۶

23

رسیزه

د جمعې خطبې

24

تقریظ

د جمعې خطبې

بسم الله الرحمن الرحيم
د جاللت مآب مولوی عبدالحکیم منیب د ارشاد ،حج او اوقافو
وزیر تقریظ
بې له شکککچه اې م کککي سامين م کککه
ث ام م ،،

فضککک،

ث د اه قو ،ث مامي،

ن ل،،د لتمل م ث بنې ،ې قچ رتملم له لو ب کککها

ث کککر لث ې چې و و وه ل ککک و م ن ين ل ق
ب رش

مل اکککر ه م

م ر،

ې ث ب ها هين مړام،د ظ اه ا و ې اه ثم ې و ه لم غ ښره اې

ثهين ډ ين وخ،،چي م ص،رري اين خرګ
رسو بينمبين
مل ا

ينم

لدت

رسو ث فطينت غ ار ،م م س

م اه ثم ې و ه و ،ل اين ش اې م ق ،ث ې م س
لۍ ث ،

م رس غا ه لڅخه ث ث

ر ثت م

مړو،

ژ ت مس

 ،بۍ م ث م تملو ل ف،

،ل ،ږ

م ق ،م  ،اه ،تمن ې غ لې،تين ث م ث ،،

اه لځ به خ لذمب م ث مل ه جل جيله اه ينف

ې لم ري ږی.

ث ثې بين ريو اې م ي ثم ې م ل ړ ق لين ث م ي رش م امهين تين و،ن ث
ثل ت م وب ،غ له اللې ای بينمبين اه م ی ،قچ،ه ه  ،بر م م کککک لوب اې ث
ثید اه ص ثل ې ضع اين ش ی ثی وږ .
اه ه تې م ککک ر هين څ ينو اې ث لر ملشککک ث م ث ،ي وب ،غ ثماينو اينمام،ږ م
ب غني سککک ه ن امهل م ککک ب اه ر ا م مغ،د  ،الل
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قفر

تقریظ

ت م ن ين مل ار ه م امه ې وجينبې

و ث م ي يم

ن ين و من م ط  ،اې ثم کککي ي ،ل شککک
ههغه م تم و به ث ث

وقين ين ه م

ر ،ل

ين ر م امهل
اه

رسو ې ی ا

 ،ې اکککې م کککرقب ل،ږ م اميې به ې

ثام چ اه ،ځ ې قريم ر ،اه ډ ين مغ،د ،ې مت ،ږ م ل خ به

.

بې له شچه څخه اې ثم ( ث ج رې امطبې ) ر ب ث امهل م رظ ل ط بق ال ره
لم ړ م یقود ې م ش اې ثغه مل ا ،ت م اه ړو ا لې مثين ثه ،مث اه طب ل و
ې ل،تو م
م لق

ې وين ال ه ای ل ثو اې ث ثغه ل،چ،ې حر ت

ې ،ر،

م ګ ې به ثم فضکککک رطينو ا م اه امه م مل م ا،غ

لا ه ا

ېچه ړ

وه ثمل ه جل جيله ا،غ ل

ث ثې ر ب ا پ م امهين ين ث ث ،ي م ل ق
اه

م ه تمل ګه ثل

ينغل م س  ،ونت ت
،حرصک ا

چي ثی.

ن ل،ې ثم مئه م امط ب ء م ث

ا ثوينب ،م ود ،ي اه امه م ث

سل ث ل ل له لو م ب لخص ص اتې قس

به ړ ه

کککک ق ل ،ل

رشماط ې اې ر ل م

ث

وينڅ ثم س ن فن م شخ ص ،اه ثو م ث  ،ا لی

ثثغه ر ب اه شک ن ر ب ه و ثن ل،ې له لو مشکت ت لت م

م،ري م مبت مړو ،ڼم .
اه ه تې م ر ث وت،،ق م م ي ي ل
ث ث ه لن ،ټ سککل ل،،

لا ه

ث ط لر و ل

ث حې لا،س م

م ه چ لم امت ر ه اې ث اخ م اه څري ې ث

ثغه ر ب فق مرشمف م هين مړام،دو ر،ه ې نم ل ين ل ب لی وقتیين .
م ه تمل ګه اه مل رسو ث

ککک لل ل ي شو شککک

،،ت ی م اې بې ثل غه م ه را

،سککک ،ن څخه هم

،ت چي ه ې ې ې ې ث ثې ر ب اه ال
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ت لم  ،وحق،ق م و ل،و ې وين رسو ا

ثغه ککېې ا ې ې ث ککر ل

ړ ب ق.
ه تمل ګه ثه ،مث ثن ل ل ي هسکککر ،څ خه ث ړو له و ه ، ،ه

اې اه

کککه ،ې  ،م ملمثو ې ث ثې ر ب اه ل ي اکککچي ې بې ثل غه ر،
ث

م

ين ره م فر له ډو مامسره.
ث ط لر و ثغه ب لک ام اکک ث ثغه

قني لين اې ث وت،،ق م م ککي ي ل

ر ب اه ېي تو وت رسو ث لې،ي و لو ف و لام وه ث ل ي م فينه،ګي اه
څ ګ ي و،ظوم م
م ه

ن ل بخښی م ث وحق،ق و م ل  ،،له لو الهم و،د چی

چی مت يش.

اه ا ی ې ن ل هغ ې ،ت چ ا ه

اې ث ا هې اه م چ ف م م ي ي ر ل

اه بينامه ې امت ر ه ا ث ثغه ککې ا اه ل ک ې لوه ث مل ه جل جيله
څخه ککې مجين م اککه ل ضکک ه غ مړ م هغه ث م تملو امت ر ه اې ث م ککي ي
ثل ت ثل اکک ه ل اه امه ې وينرسو

رس ل ړ م

غ مړ .
ذلک ل ی مل ه برد د
مولوی عبدالحکیم منیب
د ارشاد ،حج او اوقافو وزير
۱۳۹۷
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1
اميان راوړل په الله 
احلمد هلل حنمده و نس تتنه و و نس تتنن ه ونهوذ ابهلل من شت ت ون سن س تتو و من ت ت
سعم لو  ،من یهده هللا فال مضل ل و من یضلل فال ه دي ل و نشهد سن آل ال االهللا وحده
الش یک ل و نشهد سن حممدا عبده و ن ول والصالة والسالم علی د األنب آء وامل لنی
و علی آل و صحب سمجهنی.
دالله  په وجود باندې څلور شیان داللت کوي چې الندې اجامالً ذکر کیږي:
فطرت  ،عقل  ،رشیعت  ،واقعیت .
د اميان تعريف :
ایامن په لغت کې :باور او یقین ته وایی البته هغه یقین چې عاري وي له شک
او شبهې څخه.
او په ا صطالح کې :ایامن ویل کیږي اقرار کول په ژبه او ت صدیق او باور کول په
زړه په ټولو هغو شیییانو باندې چې پیغمرب  د الله  طرفه د بش یییییییر دالرښییو
راوړيل دي نو په هر مؤمن با ندې فرض او الزم دی چی ایامن ولري د ال له په
وجود او په رسالت د حض یرت محمد  باندی  ،او داسی باورو کړي چی الله 
زمونږ د هدایت لپاره په وسیله د وحی ډیر امور مونږ ته را ښودلی دي  ،چی مونږ
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هیڅ کله نشییو کول چی دسییو و او ږو و یا نورو وسییایلو په واسییطه د هغوی په
هکله معلومات حاصل کړو  ،نو په همدی سبب او علت رسه هر شې چې مونږ ته
د الله  له طرفه را رسیییدلی دې نو په مونږ الزم دي چی د یو حق دین په نامه
یی ومنو او قبول یی کړو ،که چیرته یو سییړې د یوه هغه يش څخه چی پیغمرب 
د هغه خرب مونږ ته راکړی دی منکر يش نو دږه شخص مؤمن ن شی بلل کیدلی،
مثال یو سیییړی ووایی چی زه پیغمرب  منم او په هغه ایامن لرم او هر هغه شیییی
چی نبی علیه السیییدم د الله  د توحیداو صیییواتو په هکله ویلی دي په هغه زه
ایامن لرم ،مګر هغه شیییان چی نبی علیه السییدم د جنت او دوزخ په هکله بیان
کړي دي زه یی ن شم قبولې ځکه زما دعقل رسه سم ندي ،نو په دږه صورت کی
دږه شخص هیڅ کله مؤمن نشو ڼلی.
د الله  د لفظ معنا:
الله د هغه مقدس ذات ذاتی نوم دی ،چی دهغه وجود د خپل ځان څخه دی ،
په نور چا باندی موقوف ندې یعنی ( واجب الوجود ) دی  ،یعنی د الله  وجود
رضوري اوالزمي دی او الله  ته هیڅ کله عدم د نشتوالی نه ثابتیږي ،او الله 
د ټولو حمدونو او ثنا انو وړ دۍ او دږه قید چی مونږ وایو هستي او وجود د الله
 خپل دی نو دږه خربه پدی معنا ده چی الله  همیشه دې او وجود د الله
 هیچاته رضورت نلري یعنی وجود دالله  د هیچا پر وجود باندې موقوف
ندی او هغه د ټولو کایناتو پیداکوونکی او اداره کوونکی دی او هر وخت چی مونږ
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وایو چی الله  د ټولو حمدونو او ثنا انو الیق دی نو د مونږ مقصد دا دی چی
الله  د ښو نومونو او صوتونو څښنت دی لوظ د الله د مونږ مسلامنانو په مینځ
کی مخصوص د هغه معبود بر حق او پیداکوونکی لپاره استعاملیږی چی د ټولو
کایناتو پیداکوونکی او روزي ورکوونکی دی نو په همدی علت رسه دږه مقدس
لوظ د ږیر الله لپاره نه استعاملیږی او دږه لوظ تثنیه او جمع هم نلري او
استعامل یی هم ندی راږلی ،او په دږه ځای کې دږې یوی نکتی ته اشاره الزمی
ده  ،چی د تاریخ او نورو مذهبی کتابونو د جهان څخه معلومیږي  ،چی عقیده
لرل په وجود د الله  همیشه او په زیاتو قومونو کی موجوده وه ځکه عقیده لرل
په وجود د الله  یو فطري امر دې نو په همدی خاطر قران کریم په هرځاې
کې چې د مختلوو پیغمربانو علیهم السدم ذکر راځي  ،نو دږه خربه بیانوي ،چی
ټولو پیغمربانو خپلو امتونو ته د توحید مسئله بیان کړی وه ،مګر د الله  د
وجود او هستۍ په باره کی زیات بحث په قران کریم کی ندی راږلی ځکه د الله
 وجود یو بدهي امر دی او زیات دلیلونو او بحثونو ته رضورت نلري لکه د انسان
د وجود په څیر ،هغه شې چی قران کریم په هغه باندې ډیر مترکز او تاکید کړیدی
هغه مسئله د توحید او الهي صوتونو ده چی په مختلوو طرقو رسه یی بیان کړیده،
مګر د الله  د وجود په باره کی یی په ښکاره او بدیهی دالیلو باندې اکتوا
کړیده.
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د الله  په وجود دليلونه:
د الله  وجود په داسی شکل رسه واضح او ښکاره دی ،چی هیڅ قسم دلیلونو
ته رضورت نلري لیکن بیا هم هغه لوی ذات چې د ده وجود د ملر د وجود څخه
هم ډیر زیات ښکاره دی ،او د الله  وجود په اعتبار د ذات رسه دومره عايل او
لوړ دی چی د انسان سو ی دومره قدرت او طاقت نلري چی الله  ورباندی
وویني ،او د الله  د ذات په حقیقت ځان پوهه کړي  ،نو په همدی خاطر الله
 د هغو اثارو په وسیله چی الله  پیدا کړي ،او یا د هغه پیغمربانو علیهم
السدم په وسیله چی الله  رالیږی دي مونږ ته خپل ځان معرفی او را پیژنديل
دی ،په اعتبار دصوتونو او نومونو رسه نه په اعتبار د ذات رسه  ،هغه دالیل چی
مونږ ته الله  راپیژنی  ،او یا مونږ د الله  طرف ته سوق کوي  ،هغه دالیل ډیر
زیات دي ،چی د هغوی له جملی څخه دوه ږټ دالیل دي چی هغه عبارت دی
له:
 – ۱قران کریم او د نبوي  احادیث یعنی نقيل دالئل
- ۲کاینات عقيل دالئل
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الف  :نقلی دليلونه د الله  په وجود باندې:
یو له ږټو دالیلو څخه په وجود د الله جل جدله باندې خپله قران کریم دی ،دږه
مقدس کتاب چی د هر شی بیان کوونکې دی او دی تیرشویو زمانو او راتلونکو
زمانو ،او دآخرت او دهغه مربوط شیانو څخه هم بحث کوي ،او دکایناتو او اخرت
نقشه یی مونږ ته ښکاره کړیده ،د ټولو څخه مخکی مونږ ته هغه لوی ذات را معريف
کوي چی دايئ د برش د الرښونې لپاره رالیږلی دې او قران کریم د ږو سوالونو ته
ځواب وایی ،چی زه څوک یم؟ څرنګه پدږه کایناتو کی اوسیږم؟ او چیرته ځم ؟ او
په دږه دنیا کی چې زه مجبور یم چی ورڅخه جداشم په مرګ رسه څه کار او
مسؤلیت لرم؟ زه دږه دنیا ته چا رأوړی یم؟ او دږه دنیا چی زه ورته بغیر د خپلی
ارادی راږلې یم څه معنا او موهوم لري؟ رسه د دی زه نه ږواړم چی د دږه دنیا
څخه الړ شم  ،څرنګه نشم کولی چی دلته د همیشته لپاره پاتې شم؟ او مرګ څه
شې دی؟ او وروسته د مرګ څخه څه واقع کیږي؟ نو په قرانکریم کی ډیر آیتونه
راږلې دي چی خلک یی په یو الله  باندی ایامن راوړلو ته رابليل دي :لکه
څرنګه چی الله  فرمایی:
(إِنَِِّن س َََن َّ
الص َال َة لِ ِذ ْك ِي) .
اَّللُ َال إِلَ َ إَِّال س َََن فَ ْعبُ ْدِِن َوسَقِ ِم َّ
 - 1د طه سورت 14 ،آیت.
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ژباړه  :همدا زه الله یم  ،زما څخه پرته بل الله نشته  ،نو ته زما بند ي وکړه او زما
دیاد لپاره ملونځ قایم کړه .او همدارنګه په بل ځای کی فرمایی:
اَّلل وا نت ْن ِ لِ َذنبِ َ ِ ِ
نی َوال ُْم ْؤِموَ ِ َو َّ
اَّللُ یَت ْهلَ ُم ُمنَت َقلَّبَ ُك ْم
ك َولل ُْم ْؤموِ َ
( فَ ْعلَ ْم سَنَّ ُ َال إِلَ َ إَِّال َُّ َ ْ َ ْ
1
َوَمثْت َوا ُك ْم).
ژباړه  :نو ای پیغمربه  ښه پوه شه چی له الله  څخه پرته بل هیڅوک د عبادت
وړنشته ،او دخپلی ناه لپاره هم بښنه ږواړه او د مؤمنو نارینه او ښځو لپاره هم
الله  په دنیا کښی ستاسی له استو نځي څخه هم خرب دې او همدارنګه نبی
 فرمایي:
( ستدنون م االمی ن ابهلل وحده ؟ ق لوا :هللا و ن ول سعلم  :ق ل شه دة سن ال ال اال هللا و
سن حممداً ن ول هللا ).

2

ژباړه  :آیا تاسی پوهیږی چی څه دی ایامن په الله  باندې؟ صحابه کرامو وویل:
الله  او دهغه رسول ښه پوهیږي نو نبی علیه السدم وویل :شاهدي ورکول دي
پدې خربه باندې ،چی نشته الیق د عبادت پرته د الله  څخه او شاهدي ورکول
پدی خربه باندې چی په تحقیق رسه محمد  د الله  رسول دي .

 - 1دمحمد سورت 19،آیت.
 - 2صحیح البخاري ،حدیث.53 :
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ب  :عقلی دليلونه د الله  په وجود باندی:
د انسان عقل هم د الله  د وجود قایل دی او وایی چې باید دږه کائینات او
د هیڅ کله داسی
مخلوقات یو خالق ولري  ،چی دوی یی پیدا کړیدي ،ځکه عق ً
ممکنه نده چی دږه کاینات او ډول ډول مخلوقات دی پخپله او په تصادفی شکل
رسه پیدا شوي وي ،ځکه هیڅ شی پخپله او په تصادفی شکل رسه نيش پیدا
کیدلی ،او هیڅ ممکنه نده چی یو شې دی پخپله د ځان خالق و رزي ،ځکه
د څرنګه ممکنه
مخکی د پیدایښت څخه دږه شی معدوم (نشت) وو او معدوم عق ً
ده چی دخپل ځان خالق و رزي؟
هیچ شې تصاديف نشی پیداکیدلې ،ځکه هر ( حادث) نوۍ پیدا شوې شې
خامخا ( محدث) ته رضروت لري چی هغه الله  دۍ ،نو دږه دنیا رسه د دږه
عجیب نظم رسه هیڅ کله ممکنه نده چی تصادفی او پخپله مینځ ته رايش ،نو
معلومه شو ه چې دږه کاینات خامخا یو خالق پیداکوونکي لري  ،او هیڅ کله
ممکنه نده چی دږه کاینات دې پخپله پیدايش ،نو خامخا دږه کاینات یو خالق
لري چی هغه الله  دی او دږه عقيل او قطعی دلیل ته الله  په سوره الطور
.) 


  
   
 
    
 
   
 
   
  
کی داسی اشاره کړیده او فرمایي   ( :

 - 1د الطور سورت 35 ،آیت.
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ژباړه  :آیا دوی له کوم خالق څخه پرته پخپله پیدا شویدي ؟یعنی دوی بی له
خالق (پیدا کوونکی) ندي پیدا شوي ،او پخپله هم ندي پیدا شوي  ،نو دریمه
خربه او نظریه واضحه شوه چی دوی یو خالق لري چې هغه الله  دی ،نو په
همدی خاطر رسه ( حرضت جبیر بن مطعم رضی الله عنه ) په هغه وخت کی چې
دۍ مرشک وو  ،هر کله چی نبی  سوره الطور قراءت کړلو او دږه آیات کریمه ته
راورسیده او حرضت جبیر رضی الله عنه واوریدلو چی الله  فرمایی:
(               
.) 
  
  
 
   
 
   
   
    
 
 
 
 
  

1

ژباړه  :آیا دوی له کوم خالق څخه پرته پخپله پیدا شویدي؟ یا پخپله د خپل ځان
پیدا کوونکي دي ،آیا دوی آسامنونه او ځمکی پیدا کړیدي یائې (پیداکوونکي
دي) اصلی خربه داده چی دوی باور نلري  ،آیا ستاد رب خزانی ددوی په ولکه
کې دي؟ یا پرهغو باندی د همدوی حکم چلیږي ؟

 - 1د الطور سورت 37-35 ،آیتونه.
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هرکله چې حرضت جبیر رضی الله عنه دږه آیتونه واوریدل  ،نو ده وویل  :زما زړه
په الوتلو رشوع وکړه یعنی یو عجیبه او حیرانونکې کیویت زما په زړه کې پیدا شو،
او دږه اول ځل وو چې ایامن زما په زړه کی ځای ونیول .

1

که چیرته یو کس د یوی ښایسته ماڼۍ په باره کی چی هغه د باږونو په مینځ کی
واقع وي او ډول ډول ښایسته فرشونه پکی ږوړی دلی وي ،او مختلف قسمه
تختونه پکی ځای پرځای شوې وي ،او دهیڅ شی کمښت پکی نه وي نو دږه
شخص دځان رسه ووایی چی دږه ښکلی ماڼۍ رسه د دږو صوتونو چی دایي لري
په تصادفی شکل رسه پیدا شویده ،او هیڅ جوړوونکی نلري نو بغیر د څه ځنده
تاسی هغه تکذیب کوی او هغه ته نسبت د بی عقل کوی ،او د هغه خربه هم نه
منی ،نو څرنګه ممکنه ده چی دږه کاینات ،ځمکی او آسامنونه رسه د ډول ډول
مخلوقاتو په تصادفی شکل رسه پیدايش او کوم خالق ونلري؟
هیڅ شې په خپله وجود ته نشی:
هیڅ شې په خپله وجود ته نشی راتللی تردی پورې ،چې یوه پدستیکي پوکاڼۍ
هم په تصاديف شکل رسه نده پیدا شوې نو څرنګه ممکنه ده چی بدن دانسان
رسه د عجیبه جوړښت او پیدایښت چی په هیڅ شکل رسه د پدستیکي پوکاڼۍ

 - 1معرفة السنن واآلثار للبیهقي ،حدیث.4831 :
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رسه شباهت نلري په تصادفی شکل رسه پیداشی هیڅ کله ممکنه نده  ،نو دد ږه
بحث څخه ثابته شوه چی د انسان او د نورو کایناتو لپاره یو خالق مدبر ،عامل،
قادر ،موجود وجود دۍ چی په دږو صوتونو باندی موصوف دۍ چې هغه الله 
دی.
هیڅ شی په تصادفی شکل رسه ندی پیدا شوې:
مونږ ټول په دی پوهیږو چی یوه ولۍ او یا یو بوتل د رشبتو چی د مختلوو
کیمیاوي موادو څخه وروسته دږه ولۍ یا رشبت تیار شوې دې ،نو آیا اوس مونږ
ته ممکنه ده چی ووایو چی دږه ولۍ یا رشبت په تصادفی شکل رسه تیار
شویدې هیڅ کله امکان نلري  ،بلکه دږه ولۍ او یا رشبت د ډیر سعی او کوشش
او تحقیق وروسته چی یو کیمیا ر د خپل عقل په همکارۍ رسه رس ته رسويل دي
تیار شویدې ،نو د دږه دوا ترتیب او ترکیب د کیمیا ر په عالی وړتیا او پوهې
باندې داللت کوي ،نو په همدی بنا رسه د انسان وجود چی د مختلوو اجزاو
وڅخه مرکب شویدی او په یو عجیب جوړښت او پیچیده نظم رسه تیار شویدی او
نور ډول ذی روح او ږیر ذی روح مخلوقات پیدا شویدې چی په لکونو واره د دږه
ولۍ څخه اوچت دي نو څرنګه ممکنه ده چی په تصادفی شکل رسه پیدايش او
مختلف عنارص د دږه انسان په وجود کی په تصاديف ډول رسه یو ځای يش هیڅ
کله ممکنه نده ،مګر حقیقت دا دی چی کله مونږ یو کار توين فلم ورو ،نو مونږ
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په خپل عقل او پوهی رسه دا درک کوو چی د دږه فلم ترشاه ته د یو انسان پټ
الس شته دی چی دږه فلم یی په حرکت ،راوستلۍ دۍ ،هر کله چی انسان په
دږه خربه باندې اعواف کوي چې د دږه کار تونی فلم شاه ته د یو پټ انسان
الس شته دی ،نو دږه انسان باید دږه خربه هم قبوله کړي چې د دږه هستۍ او
کایناتو لپاره هم یو خالق او پیدا کوونکی رضور شته دې چی هغه يي په اړه علم
قدرت او سلطنت او ترصف لري چی ډول ذی روح او ږیر ذی روح مخلوقات يئ
پیدا کړیدي ،الله  عقل په همدی خاطر پیدا کړیدی  ،چی انسان د عقل په
واسطی رسه خپل خالق وپیژنی او د هغه قدرت تسلیم يش.
مګر که چیرته یو انسان رسه د عقله  ،د الله  وجود تسلیم نکړي او دبی عقدنو
کارونه او رفتار اختیار کړي نو د دږه انسان انسانیت هیڅ موهوم نلري  ،بلکه دی
تر چارپایانو هم په بدتر دی څرنګه چی قران کریم هم پدی خربه باندی ناطق
.)  
 
  
 
 
  
   
   
دی ) .او وايئ      ( :

1

ژباړه  :دږه کسان په شان د څارویو دی  ،بلکې له هغو څخه هم ال پسې تیر .
يوه قيصه :
یوه ورځ عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه په الره تللو چی یو شپونکې یی ولید،
چی میږی یی څرولی نو د ځان رسه یی وویل دږه بی وزله په وړوکوايل کې میږی
 - 1د االعراف سورت 179 ،آیت.
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څروي ،په ږټوالی کی به دږه څرنګه د الله  عبادت او معرفت ته الره پیداکړی؟
د ځان رسه یي وویل ورځم تر څو د دین یوه مسئله ورته وښایم او الله  ور
وپیژنم ،هلک ته ورږی او هغه ته یي وویل ،ای هلکه! الله  پیژنی؟ هلک په
جواب کی ورته وویل :بنده څرنګه خپل خالق نه پیژين؟ عبدالله بن مبارک وویل:
څنګه الله  پیژنی؟ هلک په جواب کی ورته وویل د خپلو میږو څخه عبدالله بن
مبارک تعجب وکړو او ورته وی ویل :الله  څرنګه د خپلو میږو څخه پیژنی ؟
هلک به جواب کی وویل که چیرته پدږو میږو باندې یو شپونکۍ نوي مقرر چی
دوې ته اوبه او واښه ورکړي او د لیوانو څخه یی وسايت ،نو په دږه وخت کی دږه
میږی د منځه ځي او هدکیږي ،نو زه پوه شوم چی دږه کاینات او حیوانات او نور
مخلوقات رضور یو نګهبان (ساتونکی) لري چی دږه نګهبان ندی مګر الله 
دۍ عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی بیا په ډیر تعجب رسه دته وویل  :په څه
شکل رسه الله  له پیژنی ؟ هلک ورته وویل همدارنګه یی دخپلو میږو څخه
پیژنم ،عبدالله بن مبارک ورته وویل څرنګه ؟ هلک وویل :کوم وخت چی زه خپلو
میږو ته ورم او دوی وینم نو هیڅ یوه يئ له مارسه مشابه نده او ملارسه شباهت
نلري په حواظت ترصف او په شکل کی او نه زه د دوی رسه شباهت لرم  ،نو زه پوه
شم چی الله  هم دخپلو بند انو  ،او بند ان د الله  رسه شباهت نلري لکه
1
ِ ِِ
الس ِم ع الب ِ
صيُ).
س َكمثْل َش ْيءٌ َو ُه َو َّ ُ َ
څرنګه چی الله  فرمایی  (:لَْ َ
ژباړه :نشته په مثل د الله  هیڅ شی( ،هغه د هر څه اوریدونکی اولیدونکی
دې) .پس په نظر کولو رسه مخکونیو دالیلو ته چی بیان شول څرنګه ممکنه ده
 - 1د الشوری سورت 11،آیت.
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چی انسان په تصادفی شکل رسه پیدا شوی وي  ،مګر اصله خربه دا ده چی الله
.) 
 
 
   
 
 د انسان د اوصافو او خصوصیاتو په هکله فرمایی     (:

1

ژباړه  :یقیناً انسان ډیر ظامل او جاهل دی .
ج  :د الله  په وجود باندی فطري دليلونه:
بل دلیل چی سامل فطرت دې هم د الله  په وجود باندی اعواف کوي  ،قران
کریم د الله  د وجود په هکله او د بحث ندی کړی ځکه دږه یوه بدیهی مسئله
ده  ،بلکه زیات مترکز یی پدی خربه کړی چی هغه سامل فطرت چی په رشک رسه
نوی ملوث شوی دهغه په یووايل باندی اعواف کوي  ،ځکه دږه موضوع یوه فطري
موضوع ده  ،او په روح د هر انسان کی خلط شویده لکه څرنګه چی الله 
فرمایی              (:
.)
 
    
 
     
  

   

  
   


  
    
 

2

ژباړه  :نو ای پیغمربه (  ) د خپلو پیروانو رسه دی په یو لوری کیدو خپل مخ د
دږه دین خوا ته بر قرار وساته پر هغه فطرت ټینګ شه چی پر هغه باندی الله
تعالی انسانان پیدا کړیدی د الله جوړ کړی فطري دین نيش بدلیدای همدږه
بیخی سم صحیح دین دی خو زیاتره خلک نه پوهیږی یعنی دږه فطرت یو داسی
 - 1د األحزاب سورت 72 ،آیت.
 - 2د الروم سورت 30 ،آیت.
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حقیقت دی چی د ټولو ادیانو د محقیقینو توجه یی ځان ته را رزولی ده  ،او د
ټولو هغو چی دهغوی تاریخ د تحقیق الندې راږلې دی ،چې دوی ځان ته
معبودان انتخاب کړی وو چې دهغوی احوام او تقدیس به یي کولو.
د  :شعي داليل:
اسدمي رشیعت هم د الله  پر وجود باندی داللت کوي  ،ځکه د ټولو اسامين
کتابونو خربه هم دا ده چی الله  موجود دۍ او هغه موصوف دی د کامل په
صوتونو رسه  ،همدا رنګه هغه احکام چی پدږو اسامنی کتابونو کې د خلکو د
مصلحت لپاره راږلې دي ،پدی خربه باندی داللت کوي چی الله  د خپلو
بند انو مصلحتونه پیژنې ،او د بل طرف څخه هغه خربونه چی پدږو اسامين
کتابونو کې د کایناتو په هکله راږلې دي  ،واقعیت ،صداقت اوحقیقت د دږو
خربونو تأیید کوي چی دږه خربونه حقیقت لري  ،دږه پخپله یو ښکاره او واضح
دلیل دی چې دږه خربونه په باره د کایناتو کې دهغه الله  له طرفه دي چی
هغه ډیر ږښتلې دې ،او دهر يش خرب یي چی ورکړیدی نو همغه شی يئ پیدا
کړې دي .
هـ  :واقعيتونه او د پېغمربانو عليهم السالم معجزې د الله  پر وجود
داللت کوی:
واقعیت په دوو صورتونو کې د الله  په وجود باندې داللت کوي :

40

اميان راوړل په الله 

د جمعې خطبې

الف :څرنګه چی الله  دعا قبلوی او د مظلومانو فریاد او زارۍ اوري ،پخپله یو
وح إِ ْذ
واضح دلیل دی د الله  پر وجود باندې څرنګه چی الله  فرمایيَ ( :ونُ ً
1
ََن َدى ِمن قَت ْب ُل فَ ْ نَ َج ْبتوَ لَ ُ).
ژباړه  :او هغه وخت در یاد کړه نوح مونږ ته پخوا مو ته ږږ کړی ؤ مو دهغه دعا
قبول کړه ) او همدارنګه الله  فرمایی:
.) 

     
    
   
  
     
 
    
 
  
 
  
   
 
   
    
(    

2

ژباړه  :هغه وخت چی کله تاسی خپل پرورد ار ته فریاد کاوه په ځواب کښی هغه
وفرمایل چی زه ستاسی د مرستی لپاره یوزر پرښتی درلیږم.
او همدا راز په صحیح البخاری کی راږلی دي ؟ چی انس رضی الله عنه وایي ،د
جمعی مبارکه ورځ وه په داسی حال کی چی نبی علیه السدم خربې کولې په
منرب باندې  ،نو یو کوچي راږې او مسجد نبوی ته را داخل شو  ،او هغه وویل :ای
د الله  رسوله  ،زمونږ چار پایان د منځه څخه الړل  ،او زمو اطوال د لو ی رسه
مخامخ شول  ،د الله  په در بارکی د مو لپاره دعا وکړه چی الله  په مو
باندی باران وکړي  ،نو رسول الله  خپل مبارک السونه پورته کړل او دعایي وکړ،
په نتیجه کی یی داسی وریځی لکه د ږرونو په څیر په حرکت کی راږلی او ال تر
 - 1د األنبیآء سورت 76 ،آیت.
- 2د اآلنوال سورت 9،آیت.
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اوسه نبی علیه السدم د خپل منرب څخه النوو راکوز شوې  ،چې ما د باران څاڅکی
ولیدل چی د نبی کریم  د مبارکی یري څخه څڅیدل  ،او په بله جمعه کی
همدږه کوچۍ یا یو بل شخص پورته شو او وی ویل ای د الله  رسوله  ،زمونږ
کورونه تباه شول او زمونږ مالونه ږرق شول  ،د الله  په دربار کې زمو لپاره دعا
وکړه ،چې الله  دږه باران زمو دعدقو څخه بندکړي  ،نو دږه وارهم نبي 
داسې دعا وکړه ( :سللهم حوال و وال عل و فم یشي ب ده الی َنح ة من السح ب اال
ان جت ).

1

ژباړه  :ای خدایه  ،زمونږ طرف ته یی و وروي نه پر مونږ باندې ،او په هر طرف چی
نبی کریم  اشاره وکړله  ،نو وریځی په هامږه طرف تیت شولې .نن ورځ مونږ
وینو چې هر څوک په صادقانه ډول الله  ته رجوع وکړي او د دعا د اجابت
رشطونه مراعات کړي نو خامخا الله  د ده دعا قبلوي .
ب  :د پیغمربانو علیهم السدم نښی چی معجزې ورته وایي ،او خلک هغه وري،
اویا د هغوی په هکله خربونه او ري او خربیږي  ،دږه یو ښکاره او واضحه دلیل
دی په رالیږونکي باندې چې دږه پیغمربان علیهم السدم یي پداسی حیرانونکو
معجزو رسه رالیږلی دي چی هغه الله  دۍ ځکه معجزې عبارت دي له یو خارق
العادت کار څخه چې دږه کار دبرش دقدرت او طاقت څخه بهر دې او الله 
 - 1صحیح البخاري  ،حدیث.933 :

42

اميان راوړل په الله 

د جمعې خطبې

دږه معجزې خپلو پیغمربانو علیهم السدم ته د دوی د نرصت او تأیید لپاره
ورکړیدي چی خلک د دوي رسالت ومني او دهغه تصدیق او تأیید وکړي  ،د مثال
په ډول مونږ کولی شو د حرضت موسی علیه السدم د معجزی یادونه وکړو  ،په
هغه وخت کی چې الله  هغه ته حکم وکړلو چې پخپله امسا باندی دریاب
وواهه او ده هم د الله  اطاعت وکړلو  ،او دولس و چی الری په دریاب کی
جوړې شوې ،او اوبه د ږرونو پشان د دوو الرو په منځ کی و دریدلی  ،لکه څرنګه
چی الله  فرمایي:
.) 
 
      
   
   
  
 
  
  
     
    
 
    
  
  
 
  
      
(    

1

ژباړه ( :مو موسی علیه السدم ته د وحی په وسیله حکم وکړ چی دریاب په خپله
امسا ووهه نو په ناڅایي ډول دریاب وچاوده او دهغه هر ټوټه د یو لوي ږره په
څیرشوه) .معجزه د حرضت عیسی علیه السدم کولی شو د دوهم مثال په طور
ذکر کړو  ،هغه دا وه چی هغه به انسانان د الله  په اذن ( اجازه) او حکم رسه
د قربونو څخه ژوندي کول او د الله  په اذن ( اجازه) رسه به ژوندي کیدل لکه
څرنګه چې الله  داسی فرمایي( :وسُحِي الْموتَى ِبِِ ْذ ِن ِّ
اَّلل).
َ ْ
َْ

 - 1د الشعرآء سورت  63آیت.
2

 -د آل عمران ،سورت  49آیت .
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ژباړه  :او زه ژوندی کوم مړي د الله  په حکم او اجازی رسه او په بل ځای کی
الله  فرمایی  (:واذ خت ج املوتی ابذِن ).

1

ژباړه  :او په هغه وخت کې چې تا مړي زماپه امر ژوندي راویستل او د نبی علیه
السدم معجزه کولی شو د دریم مثال په طور ذکر کړو  ،هر کله چی قریشو د ده
مبارک څخه د معجزی د راوړلو ږوښتنه وکړله او نبی علیه السدم د سپو مۍ په
طرف اشاره وکړله ،او سپو می په دوه ټوټو تقسیم شوه لکه څرنګه چې الله 
.) 
  
   
 
   
    
              
 
   
 
    
 
  
فرمایي      ( :

2

ژباړه ( :قیامت را نژدې شو او سپو مۍ وچاودید دله دوی ټوتی شوه خو دږو خلکو
حال دادې چې که هره نښانه وویني مخ اړوي او وایي ،دا خو روان سحر او کوډې
دي .پس دږه ښکاره او واضح عدمات او معجزی چی الله  خپلو پیغمربانو
علیهم السدم ته د دوی د نرصت او تآید لپاره ورکړیدي ،په ښکاره او واضح ډول
رسه د الله  په وجود باندې په یقینی ډول رسه اللت کوي.
د الله  د قدرت عالمې:
قران کریم په ډیرو آیتونو کی من ایاته کلمه تکرار کړیه ،ترڅو مونږ ته د دږی الرې
څخه دږه خرب راکړي  ،چی دږه کاینات په دږه عجیب نظم او ترتیب رسه هیڅ
امکان نلري چی تصادفی رامنځه ته شوې وي ،بلکه دږه عجیب او ږریب نظم او
 -1د املائدې سورت 110،آیت.
2

 -د القمر سورت 2-1 ،آیتونه.
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ترتیب د یو عظیم الشان ذات په وجود او دهغه په کامل قدرت او ترصف داللت
کوي چی هغه ندې مګر الله  دی.
الف  :د الله  د وجود او و حدانیت نښی او نښانی په طبیعت کې :
الله  فرمایی  ( :و فی األنض آای للمؤقونی ).

1

ژباړه  (:او په ځمکه کی د الله  د قدرت او وحدانیت زیات نښی او نښانی دي
لپاره دهغو کسانو چی ږواړي پوره یقین ولري د الله  په وحدانیت او قدرت
باندی) هغه دانه چې په خاوره کې اچول کیږي ،او ورو ورو د هغی ریشی په خاوره
کې ننوځي ،او وروسته له یو مودی څخه د دږې جامدی دانې څخه د دی په قالب
کې د ژوند نښی او نښانی را څر ند یږی او د دی په ریشو او پاڼوکی ظآهریږی ،
او هغه لونه چی فضایی معطره کړیده او د دوی څخه راوزي او انسانان او
حیوانات د هغو د میو و څخه تغذیه کیږي واضح او ښکاره دلیل دی د الله  په
وجود باندی  ،او په دوهم قدم کې راځئ چی د سهار رڼایې ته و ورو  ،چی څرنګه
د شپې د تیارو څخه راوزی ؟ او دشپې خاموش حالت پای ته رسوي  ،او همدا
رنګه یو ځل د ملر  ،او سپو مۍ او د ستورو حرکت ته نظرو کړو چی څرنګه په
عجیب نظم او ترتیب رسه حرکت کوي  ،چی دږه ټول مذکور شیان د الله  د

 - 1د الذاریات سورت 20 ،آيت.
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قدرت او وحدانیت نښې او نښانې دي لکه څرنګه چی الله  فرمایي   (:
                

.)
           
 
  
      
 
  
 
    
 
 
    
 
 
    
  
  
  
 
  
  

1

ژباړه  (:په تحقیق رسه الله  چوونکی د دانې او زړي دي  ،هامږه ژوندې له
مړي څخه او مړې له ژوندي څخه دا بايس ،د دی ټولو چارورسته رسوونکې خو
الله دې ،نو تاسې کوم لوري ته او وښتونکي یاست ؟ هامږه دشپی پرده څیروي ،
سهار را بأيس  ،هغه شپه د ارام کولو لپاره رځولې ده ،هغه ملر او سپو مۍ ختل
او پر یوتل د حساب لپاره ټاکيل دي ،دا ټولې د هامږه سو قدرت او علم لرونکي
ټاکلې اندازې دي.
هرکله چی مونږ د عربت په نظر رسه منظرې د وریځوته و ورو چی څرنګه الله 
د دوی تشکیل کړیدی او دیو ځاې څخه بل ځاې ته یی شړي لکه څرنګه چی
الله  داسی فرمایي( :سَََلْ تَت َ س َّ
َن َّ
َتى
اَّللَ یُت ْزِجي َ َح ًاب ُُثَّ یُت َؤلِّ ُ
ف بَت ْتوَ ُ ُُثَّ ََْي َهلُ ُ ُنَك ًم فَ ََ
الْو ْد َق ََيْ ج ِمن ِخ َاللِ ِ ویتوَت ِّز ُل ِمن َّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ
ب بِ ِ َمن یَ َ
ص ِفُ ُ
ش ءُ َویَ ْ
ُُ ْ
َُ
َ
الس َم ء من جبَ ل ف َه من بَت َد فَت ُص ُ
َ
ِِ
ص ِن).
َعن َّمن یَ َ
ب ِاب ْألَبْ َ
ش ءُ یَ َك ُد َ وَ بَت ْق یَ ْذ َه ُ

 - 1د األنعام سورت 95-96 ،آیتونه.
 - 2د النور سورت 43 ،آیت.
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ژباړه  :آیا ته نه وینی ای پیغمربه چی الله  وریځ ورو ورو خو ځوي بیا دهغی
ټوتې رسه یو ځاې کوي ،بیا د هغی په راږونډولو رسه یوه درنده وریځ تشکیلوي،
بیا ته وینی چی دهغې له پوښ څخه د باران څاڅکي را څڅیږي  ،او هغه له
اسامنه د هغو ږرونو په څیر وریځو څخه چی هغه هسکی والړې دي ،لۍ ووروي
نو چاته یی چی خوښه يش په هغی یې زیات او وروي ،او چاته یي چې خوښه
يش له هغی څخه یي ژږوري ،نږدې ده دږه بریښنا چی سو ی ملنځه یويس:
ډیر حیوانات څښتنان د داسی ږړو دي چی په هغی رسه حس کوي  ،لکه حس
د لیدلو  ،حس د بویولو  ،حس د ملس کولو  ،حس د اوریدلو  ،دږه خربه قابل د
ذکر ده چی ترکیب اساسی د سو و ،دهغه حیواناتو چی دوي یي لرونکي دي او
د نورو حیوانات رسه ډیر نیږدې دې او په عین حال کی ډیر حیرت انګیز او پچیده
هم دی  ،سو ې داسې کيس لرونکې دي چی رڼا یی را اخيل  ،او همدا رنګه
داسی پردې لري چی رڼایي د دوې له الری نووذ کوي او دې کي له الری تیریږي
 ،په هغه صورت کی چی رڼایی کمه وي خدصیږی  ،او هر کله چی نور رڼایی
زیاته وي خود به خود تنګیږي او بندیږی فلسوه د دږه عجیب عمل او کار ښکاره
ده  ،هر کله چی نور (رڼایی) ضعیغه وي ،نوسو ه پدږه وخت کی ډیر نور (رڼایي)
ته رضورت لري مګر هر کله چی نور (رڼایی) زیاته او قوي وي نو په دږه وخت کی
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کمه رڼا یی هم کافې ده د لیدلو لپاره نو ځکه پدږه وخت کی د سو ې کيس
بسته کیږی او په الزمه اندازه خپل نور رڼایی خپل باطن ته نقلوي .
یو ځل بیا دږه تغیر چی انسان پخپله زند ۍ کې وررسه مخامخ دې ،او دږه دوران
د شپی او ورځی مو باید د عربت په نظر رسه و ورو چی څرنګه الله  مو ته
دهغه تصویر وړاندی کړیدې او په خپل معجز او ابدي کدم کې داسی فرمایي:
ِ
ك الْمل ِ
شآء َوتُ ِذ ُّل
شآء َوتُ ِه ُّز َمن تَ َ
ْك ِِمَّن تَ َ
ْك َمن تَ َ
ش ء َوتَو ِزعُ ال ُْمل َ
ْك تُت ْؤِِت ال ُْمل َ
(قُ ِل اللَّ ُه َّم َم ل َ ُ
ِ
ٍ ِ ِ
شآء بَِ ِد َك ْ
َّه َن ِِف اللَّْ ِل
َمن تَ َ
اْلَ ْيُ إِنَّ َ
َّه ِن َوتُول ُج الوت َ
ك َعلَ َى ُك ِّل َش ْيء قَدی ٌ تُول ُج اللَّْ َل ِِف الْوت َ
ٍ 1
ت ِمن ا ْحل ِي وتَت ُز ُق من تَ َ ِ ِ
ِ
ِ
س ب).
ج الَ َمَّ َ َ َ ّ َ ْ َ
ج ا ْحلَ َّي م َن ال َْمِّت َو ُختْ ِ ُ
َو ُختْ ِ ُ
ش ء بنَ ِْي ح َ
ژباړه :ووایه ای محمده! ای پرور د اره ته پا چاه د پاچا هانو یی ورکوی پا چاهي
چاته دی چی خوښیییه شیییی او اخلی پاچاهي دچا څخه دی چې خوښیییه يش
درنښت ورکوی چاته چی دخوښه يش او ذلیله کوی چاته چی دخوښه شی ستا
په الس کی ټول د خیر کارونه دی او ته په هرڅه توان لرونکې یی انغاړی شپه په
ورځ کی او انغاړی ورځ په شیییپه کی د همدی له امله شیییپی او ورځی وړیږی او
ږټیږی راوباسییی ژوندی له مړي څخه او راوباسییی مړې له ژوندي څخه او ورکوې
روزي چاته دی چی خوښه يش له حسابه پرته).

 - 1د آل عمران سورت  27-26آیتونه.

48

اميان راوړل په الله 

د جمعې خطبې

قرانکریم کې دالله د توان په اړه یو مثال راوړل شیییوې یواځی زمونږ دځانونو او
ددی په څیر په ځینی نورو م ثالونو راوړلو با ندی اکت واء او ات کاء نکوي بلکې د
نړۍ د پیداکولو موخه او هدف مونږ ته بیانوی او فرماییُ ( :ه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُكم َّم ِِف
ض َِ
األ َْن ِ
مج ًه ).

1

الله  هغه هستی ده چی هر څه چې په ځمکه کې وجود لري تاسو لپاره یي

پیدا کړی دي.
ال له  د دن یا ټول موجوده توکی د انسییییا نانو د طبی عت موافق دهغوې د
احتیاجاتو او رضورتونو د رفع کولو په موخه پیدا کړي او قرانکریم دې ته د تسخیر
س ت ت تم وا ِ
لقب ورکړی دې لکه الله  فرمایلی( :سَََلْ تَت َ ْوا س َّ
َن َّ
اَّللَ َ ت ت ت َّك َ لَ ُكم َّم ِِف ال َّ َ َ
2
َوَم ِِف ْاأل َْن ِ
ض) .

ایا تاسی نه وینئ چې بیشکه الله مسخر او تابع کړي تاسې لپاره هرهغه څه چې
په اسامنونو او ځمکه کې دي .

نو د الله  پیژندنه د طبیعت په نښونښانو په خپلو وجود ونواو په هر هغه چی
په داخل د ځمکې او اسامنونو کې دي او په هر هغه څه چې د انسان په طبیعتونو
او د جهان په هستیو کې دي په فکر کولو مأمور کړی او دږی جملې څخه د ځنې
هغه څه یادونه کوو چی د انسانانو لپاره موید او ټور دي.
 - 1د البقری سورت  29آیت.
 - 2د لقامن سورت  20آیت.
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ب  :د الله د پیژندنی نښې او نښانی د انسان په و جود کې:
الله  فرمایلی( :وِِف سَن ُ ِس ُكم سَفَ َال تُت ْب ِ
ص ُو َن).
ْ
َ

1

ژباړه  :او ستاسی وجودونو کی هم د الله  د پیژندنې لپاره ډیرې نښی نښانې

او یقیني دالیل شته ایاتاسی نه وینئ دږولره.
د انسان سرتګې  :الله  فرمایلی( :سَََلْ ََْن َهل لَّ ُ َع ْتوَ ْ ِ
نی) 2.آیا مونږ دږه انسان ته
دوه سو ی ندې ورکړي؟
ډیر ژوندي حیوانات د احساس او حس کولولپاره دږړو لرونکي وي :لکه د لیدو
حس ،د بویی کولو حس ،د مسه کولو حس او د اوریدلو حس د یادونی وړ ده چې
ترکیب اسايس د سو و د هغو حیواناتو چی دوی یي لرونکي دي او د نورو
حیواناتو رسه ډیر نیژدې دي او په عین حال کی ډیر حیرت انګیز او پیچیده هم
دي سو ی داسی کيس لرونکی دي چی رڼا یي اخلی او همدارنګه داسی پردی
لري چی رڼا یي د دوی له الرې نووذ کوي او دی کيس له الری تیریږی په هغه
صورت کې چی رڼا یي کمه وي دږه پرده خدصیږی او هرکله چی نور رڼا یی زیاته
وي خود به خود تنګیږي او بندیږي .او ددې علت او فلسوه واضحه او روښانه ده
او دا ځکه چې کله رڼا کمه وي نو دږه سوري ځکه خدصیږی چی زیاتې رڼا ته

 - 1د الذاریات سورتُ 21 ،آیت.
 - 2د البلد سورت 8 ،آیت.
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اړتیا ده او چی کله رڼا زیاته وي نو دږه سوري ځکه بندیږي چې زیاتې رڼاته اړتیا
نشته او هغه خپله اندازه رڼا تولیدوي.
د انسان ژبه او پدیکې د الله  پر وجود او قدرت باندې نښې او نښانې:
الله  فرمایی ( :ولس َْن وش ننی ).

1

ژباړه  :آیا مونږ هغوې ته یوه ژبه او دوې شونډې ندي ورکړي؟ ژبه یوه وړه عضوه ده
مګر ډیر زیات وظایف پرې اجرا کیږي د دنیا سعادت او نیک بختی پرژبه او زړه
باندی مرتب کیږی که چیرته دا دواړه په صحیح او مستقیم شکل رسه استعامل
يش او الله مکړه که چیرته دږه ژبه په صیح طریقه رسه استعامل نيش نو بیا سبب
د هدکت د انسان ده او هم دږه ژبه څرنګه چی د خربو لپاره استعاملیږي یو بل
وصف هم الله  پدې کی اچولۍ دې چی هغه خوند او مزه ده چی په واسطې
د ژبې رسه معلومیږي چی آیا دږه شیان خوا ه او یا ترخه دي ؟ او همدارنګه دږه
ژبه د انسان رسه د ډودۍ په خوړلو کی هم کومک کوي چی ډوډۍ د انسان په
خوله کی يو او بل طرف ته اړوي  ،او د ډوډۍ په الندې بولو کی هم کومک کوي
 ،نو آیا دږه کامالت چی دومره وړوکی ږوښه کی اچولې شویدي په تصادفی شکل
رسه دي ؟ او د کوم عظیم ذات په وجود قدرت او علم داللت نکوي ؟ نه داسی نده

 - 1د البلد سورت 9 ،ایت.
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بلکه دږه وړوکی عضوه هم د الله  په عظیم ذات باندی داللت کوي چی هغه
الله  دې.
دواړه شونډی او د الله  له د وحدانيت دليلونه:
په قران کریم کی الله  فرمایې (:ای انسانه تا ته ما یوه ژبه او دوی شونډې ندي
درکړي؟ او د دږو دواړوشونډو په مینځ کی خوله واقع ده او مو انسانان د دږی
خولې الرې طرفه خوراک ،څښاک او ساه اخلو او وباسو ،او د دږی خولی له الرې
از کاربن او باسو ،او خربې کوو ،آیا تاسو فکر کړیدی که چیرته دږه کارونه او
وظیوې چې خوله یی اجرا کوي که د یو انسان په الس رسته رسیدلې وې نو تاسې
فکر او قضاوت وکړئ چی ده به څرنګه کارونه کړی وای؟ شاید د مونږ رس به
دسوریو او دود کش څخه ډک شوی وو ترڅو مو وکولۍ شو دږه مذکوره کارونه
رسته ورسوو البته چې دالله  په مرسته.
پوزه او په هغې کې د الله  پر وجود او وحدانيت عجيبه دليلونه:
پوزه په یو ساه راښکلو کې دری کارونه تررسه کوي.
 -1د رد او ږبار مخه نیيس .
 -2یخه هوا رموي.
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 -3وچه هوا ملده وی ځکه چی پرته لدی زمونږ پړپوس ته ډیر زیانونه رسیږی
او له منځه يئ وړی.
نو آیا دږه مذکوره کارونه چی په پوزه کی په یوه وخت کی اجرا کیږی په تصادفی
شکل رسه دي!؟ او په یو واحد الرشیک ذات داللت نکوي! نه هیڅکله داسې
ممکنه نده بلکه دږه کارونه په وجود او قدرت د یو عظیم ذات داللت کوي چی
هغه الله  دی.
غوږونه او د الله پر وجود ښکاره دليلونه:
دانسانانو او ځینی حیواناتو د اوریدنی سیستم داسې دی چی ډیر دعقل او پوهی
خاوندان د هغه تصور او فکر هم نيش کوالې چې دږه جوړښت دی پخپله او پرته
له کوم جوړونکي څخه منځ ته راږلی وی ږو د وړو وړو پردو او سوریو لرونکی دی
چی دږږ څپي رانیيس او په خوزښت او حرکت کی راځی دږه خوزښت او ټوپونه
وهل په دری وړوکو او باریکه هډوکو چی په ډیر احتیاط رسه ترتیب شوی دي
اږیزه کوي البته هغه فشار چې د ږو په پرده راځې باید په یو شکل وی په دی
خاطر چی هغه پرده چی د ږو دسوري شاته ده او د پوزې د اخیري برخې رسه
پیوسته ده او یو هډوکی چی د کرپاندکی په څیر هم دپوزی د ننه برخی رسه
پیوسته چې ددی دنده دهغو ږږونو یوتربله توپیر راوستل دی کوم چی اوریدلی
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شی او همدارنګه ددی بله دنده دانسانانو او نورو موجوداتو ترمنځ د توازون او
برابروايل راوستل دي که چیرې دږه ږړي نه وای مونږ یو قدم هم په الره د تللو
توان نه درلوده او سمدستی ږورزیدو او ټیکه مو خوړه.
حرکتونه او خوزښتونه چی وجود ته راځی د اعصابو له الری د اوریدنی داخلی
برخی له الرې مغزو ته انتقالیږي او په دږه ترتیب انسانان او نورو حیوانات مختلف
ږږونه آوري او هغه یو تربله رسه جد کوي او پیژين یې .آیا امکان لري چې دږه
ټول کارونه د ږو چې د یوی ثانیې څخه په کم وخت کی تررسه کیږي دږه تصادفا
او پخپله منځ ته راږلې وي؟
د ریايض ،حساب او حکمت علمونو په قطعی ډول دږه نظریه ردوي او هیڅ عقل
او منطق دا نه مني چی دږه ټول کارونه د ږو دی تصادفا او اتواقا منځته راږلې
وي.
د مور شیدې :د ماشوم او د مور په سینه کې د شیدو پیداکوونکی هامږه یو
خدای دی چی د ماشوم د پیدا کیدو رسه سم د مور په سینه کی شیدې هم را
پیدا کوي.
د مور شیدې د سینې مخکی برخه او د دوه سو و الندی ځای څخه رسچینه
اخلی ماشوم د دواړو السونو په کومک سینې ته اچولی کیږي او د مور زړه ته
نیژدی کیږي او مور د زړه د ږږ هغه رسه چی ډیره موده بچی د مور په رحم کی
هغی ته په طمعه وو شیدی ځان ته راکا ی د مور شیدی رمولو او یخولو ته اړتیا
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نلري او ټول هغه ویټامینونه چی ماشوم ورته اړتیا لري پدږه شیدو کې ځای پر
ځاې شوې دي .
نو دږه ترتیب شوې نظام جوړښت او حاکمیت د الله  په وجود  ،شته وايل او
یو وايل واضحه او روښانه دلیل دی او همدا راز د هغه د پیدا یښت او د هغه په
کړنو کی دیو انصاف لرونکی او سامل فکر لرونکی ته انسان د الله  وجود ته
الرښونه کوي او دالله  بی شامره نعمتونه او دهغه یادونه پخپله انسان د الله
 دوستیۍ ته رابويل .
دالله  دپیژندنی څو نوری الرې:
د الله  پیژندنه دیوشی دبل اړخه کیدو په صورت کې یعنی دږه مخالف شی
په حقیقت کې وجود نلری ،یو فرضی او تقدیرې صورت مونږ ورته ثابت کړو .مثد
وجود د یو بل خالق په مقابل د الله  کې چې حقیقتا هیڅ وجود نلری لکه
ْق َِّ
َّ ِ
ین ِمن ُدونِِ بَ ِل الظَّ لِ ُمو َن
څرنګه چی الله  فرماییَ ( :ه َذا َخل ُ
اَّلل فَأ َُن ِوِن َم ذَا َخلَ َق الذ َ

ض َال ٍل ُّمبِ ٍ
نی ).
ِِف َ

1

ژباړه :داچې تاسې ورئ دږه دالله  پیدایښت دی وښایی ماته هرهغه باطله
معبودان چې کوم شی دوی پیداکړی دی بلکه ظاملان په ښکاره بې الری توب
کې دي یوه بله الره چی الله  د پیژندنی لپاره په قران کریم کی تر سو و
 - 1د لقامن سورت 11 ،آیت.
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کیږي د یوشی بل اړخ ته نظر کول دی هغه پدی معنی چی مونږ د خپل چاپیریال
ډیرو واقعیتونو ته ځیر شو نوداسی وختونه او ځایونه راته خامخا تر سو و کیږي
چې په هغه وختونو او ځایونو کی دږه وا قعیتونو شتون نه درلوده او یایی و نه لری
نومونږ به د څه ناورین رسه مخامخ شو او په هغه وخت کی به مونږ څه کوو :لکه
شپه او ورځ د ځمکی د حرکت له مخی مینځ ته راځی بالورض که چیرته همیشه
شپه واې نو مونږ به څه کوالی ؟
ِ ِ ِ ِ ِ
َّ
الله  فرمایی( :قُ ْل س ََنسَیْتنُ ْم إِن َج َه َل َّ
اَّللُ َعلَْ ُك ُم الل ْ َل َ ْ َم ًدا إ ََل یَت ْوم الْقَ َمة َم ْن إلَ ٌ غَ ْيُ
1
ِ
اَّلل َيْتِ ُكم بِ ِ
ضَ ء سَفَ َال تَ ْس َمهُو َن ).
َّ َ
ژباړه :ورته ووایه ای محمده ماته خرب راکړئ که چیرته الله  دږه شپه په تاسو
همیشه او ده کړي د قیامت تر ورځې پورې څوک دی پرته له خدایه؟ چی تاسې
ته رڼا راويل آیا نه یی تاسې اوریدونکی خربې لره یعنې چې واوری او فکر وکړئ
که عقل لرونکي یې (اوس دانسان د پښو الندی ځمکه اواره او ارامه ده الله 
ض فَت َ ْشوَ َه فَوِ ْه َم ال َْم ِه ُدو َن) 2.او ځمکه می اواره او فرش رځولې ده
فرماییَ ( :و ْاأل َْن َ
دانسانانو د ژوند تیرولو په موخه څه ښه هوارونکی یو مونږ دی لره که چیرته دږه

ځمکې په تیزۍ رسه حرکت کوالی آیا دانسانانو ژوند کول ورباندي ممکن وو؟
 - 1د القصص سورت 71 ،آیت.
 - 2د الذاریات سورت 48 ،آیت.
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ض).
شأْ ََنْ ِس ْ
الله فرمایی( :إِن نَّ َ
ف ِبِِ ُم ْاأل َْن َ

اميان راوړل په الله 
1

(که مونږ وږواړو نو دوی به په ځمکه کی به ننباسو او ډوب به یی کړو) که چیری

مونږ خپل عقل له السه ورکړو تردی چې د خپل کور ادرس او پته له السه ورکړو او
را څخه هیره شی نو څه به کړو په دږه وخت کې؟
د الله  پيژندنه د قياس له الری:
ِ
ب ال ُْم ْ
ضطََّ إِذَا َد َع هُ
الله  د خپلو قدرتونو دبیانولو څخه وروسته فرمایې( :س ََّمن َُي ُ
2
وء).
ف ُّ
َویَ ْك ِش ُ
الس َ
ژباړه :أیا بوتان ږوره دی او که هغه خدای چی د فریاد کوونکي فریاد ته الس رسۍ
کوي او لرې کوي ورڅخه هرهغه زحمتونه چی دی ورباندی مبتد او اخته دی .
الزا ِنعُو َن).
او همدا راز الله  فرمایی( :سَننُ ْم تَت ْزَنعُونَ ُ س َْم َْحن ُن َّ

3

ژباړه :أیا تاسې شنه کوونکي یې دږه کښت لره یا مونږه راشنه کوونکي یو دی لره؟
آيا د الله  څخه منکريدل ممکن دي؟
هرکله چی یوانسان یو وړوکی کيل پرته د کلی والو څخه نه منی او نه یی تصور
کوي څنګه کولې يش چې ددږی لوی نظام د چلولو په اړه پرته له یو چلوونکي
څخه تصور وکړي انسان ښه پدی پوهیږي چې یو وړوکی کور پرته دپدن او نقشی
 - 1د سبأ سورت 9 ،آیت.
 - 2د النمل سورت 62 ،آیت.
 - 3د الواقعه سورت 64 ،آیت.
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څخه نه جوړیږي څرنګه فکر کوالی يش چی دږه لویه دنیا او نظام دې پرته له
پدن او په دږه شکل دې پخپله مینځ ته راږلې وي؟
البته دږه رښتیا دي چی په پخواين او اوسنی خلکو کی د مومنانو په څنګ کی
ځنی داسی خلک وجود لري چې د الله  څخه منکر دي .اوس پوښتنه داده
چی ولی ځنی مومنان چی ظاهرا هوښیارهم معلومیږي ددی بدو خلکو په قطار
کی ودریږي .
هرهغه الملونه چی انسان دالله  څخه د انکار اړخ ته راکش کوي او
راکاږی يئ:
الف  :دديد اوليدنې له اړخه:
انسان په اصل کی په داسی شکل پیدا شوې چې په حقیقتونو باندې پوه يش او
دږه حقیقتونه قبول کړي البته دږه انسان چی کله په دید لوری یو ږیب حقیقی
ته و وري کله ناممکن يش او توکی سییمدسییتی قبلوی اوناممکن ممکن ڼی او
یو باطل شییی حق او رښییتونی ڼي البته که دږه شییخص په هامږه شییی کی لږ
فکر وکړی او لږ ورته ځیر شی سمدستی خپلی ږلطۍ ته متوجه کیږي.
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لکه :یو کس چی دملر د سییو ی د ږټوايل رسه نااشیینا وی او پدی اړه معلومات
نلري اونه دا اړینه بولی چی پدی باره کی د چا څخه پوښتنه وکوی د ملر په لیدو
داسی فکر کوي چې دږه یو پراخه جسم دی.
همدا راز د الله  د نښو نښانو ته په توجه نکولو او نه ځیر کیدلو ددی سبب
کیږی چی ددی جهان په دږه ټولو کوائوو او توکو لیدلورسه بیا هم د ته د الله 
د پیژندلو کومه الره نه ښکاره کیږی لیکن همدږه انسان چې کله د ل یوه ږوټی
یا یوه پاڼه وویني او ورته ځیر يش نو دږه ورته د الله  د پیژندلو یو لوی دفو
رځیږی البته دږه دهغه چا لپاره چې د نظر او فکر خاوندان وي او وي لويل او
وی پیژنی البته هغه کسان چی د پوهی او پیژندلو په لټه کې نوې نو ددږی شیانو
په لیدلو هر ز الله  نه پیژين لکه  :هنداره خرڅوونکې چې خپل ډوډ او تیت
ویښتان په هنداره کی ټوله ورځ وری خو د هغی د سمولو په فکر نوی او نه یی
سموي ځکه چی داد هنداری د خرڅولوپه فکر کی دی نه خپلو ویښتانو د سمولو
په فکر کی نو دهمدی مثال څخه دا انګیرو او نتیجه اخلو چی کله یو شخص نه
ږواړي او نه د پیژندلو په لټه کی وی علم او پوهه السته نشی راوړې او نه ددږی
څخه ټه پورته کوالی يش که څوک دالله  قدرتونه ویني او څیړي یې او بیا
هم ایامن نه راوړی دږه څیړنه ددی لپاره نده چی الله  وپیژين او که د چا
هدف د الله  پیژندنه وي د هغه لپاره هم دالله  د پیژندنې لپاره اکتوا او
بسنه کوي البته که د چا موخه دا نوی دهغه لپاره زر ونه دلیلونه هیڅ دي او
ایامن نه راوړی.
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ب :ړوند او ړونده پيوی:
بل هر هغه څه چی انسان دانکار لوری ته راکا ی دږه ړنده پیروی ده ډیر خلک
هرهغه څه پخپل چاپیریال کی وینی چی دود لری او ددوی ابا او اجداد یی کوی
د څیړنی څخه پرته یی قبلوی که چیرې دږه انسان پوهیدالی چې هره کړنه او
وینا دانسان صحی او درسته نوی او پدی هم پوهیدالی چې یواځې عقل دانسان
هم دا توان نلری چی هر حقیقت دې درک کړی نو پدږه لویه خطا کې به نه
ږورځلیدالی په تیره شوی زمانه کی هم ځنی خلک داسی وو پدی خاطر قران
کریم د هغوی دږی ړوند او ړندی پیروی ته بد ویيل او فرمایېَ ( :وإِذَا قِ َل ََلُُم اتَّبِهُوا
1
ِ
ِ
آاب ُؤ ُه ْم الَ یَت ْه ِقلُو َن َش ْتً َوالَ یَت ْهنَ ُدو َن).
َنز َل ّ
آاب َ
َم س َ
ءَن س ََولَ ْو َك َن َ
اَّللُ قَ لُواْ بَ ْل نَتنَّب ُع َم سَلْ َ ْتوَ َعلَْ َ
ژباړه  :کله چی دوی ته وویل شو پیروي وکړئ دهر هغه کتاب چې نازل شوی د
الله  څخه دوی په ځواب کی وویل مونږ پیروی کوو د هرهغه څه چې مونږ
موندلې دي په هغی باندی خپل پدران او نیکونه ولوکه ددوی پدرونه او نیکونه
نه په څه پوهیدل اونه موندونکي وو د هدایت یعنی بیاهم دوی دهغوی ړنده پیروی
کوی.
ج :تعصب او مغرضانه قضاوت:
بل سبب د انکار د الله  دوجود څخه تعصب او ږلط او بی ځایه قضاوت دی،
هغه ماده پرستان چی ددوی علم او پوهه بناده په ماده پرستۍ باندې ،مخکی
 - 1د البقری سورت  170آیت.
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لدې څخه چی دوی د الله  د وجود په باره کی قضاوت وکړي او تحقیق وکړي
دوی د الله  دوجود څخه انکار کوي ،او دوی وایی چی هرشی باید په چوکاټ
دیو علت ا و سبب رسه حل او فصل يش یعنی نعوذ بالله من ذلک ،ماده پرستان
داسی جوړ شویدی او وایی چی هر کار د الله  په وینا رسه رسته رسول ندي
پکار څو پوری چې یو مادي سبب ونلري ،او ټول هغه سوالونه چې احتامل لري
چې انسان د الله  دوجود په طرف متوجه کړي ،نو ماده پرستان ددږو سوالونو
ردکوي ،او وایي چې دږه هیڅ سوالونه ندي ،نو پدی طریقي رسه دوی هیڅ وخت
نه ږواړي چی دخپل عقل غ واوري او هغه ته لبیک ووایی ،نوپس مو وایو چی
هغه کسان چی دوی قاطع تصمیم نیولی دی او په دږه الره کی هرڅه مرصفوی
چی خلک د الله  دجود څخه منکر يش ،نو دږوکسانو دخپل عقل څخه هیڅ
استواده نده کړی ،ځکه که دوې دخپل عقل څخه استواده کړی وای نو هیڅ کله
به دوي د الله  دوجود څخه انکارنوی کړاې بلکه دوی دعقل په واسطی
داسامنی دین په مقابل کی سنګرنیولی دی ،او خپل عقل دهغه په ضد استعالوی
یا په بل عبارت رسه عقل د دوی په السونوکی یوه وسیله ده لپاره داعوا ض کړلو
په حقایقو دوحی الهي باندې ،یعنی هر هغه حقایق چی د هغوی په وسیله دمو
لپاره بنسووته شوې او بیان یی مو ته شویدی نو دوی دږه حقایق دخپلو فاسدو
عقلونو په وسیله ردوي او دهغی څخه انکار کوي خدصه د خربې داده چې ماده
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پرستان وایې چې هر شې جسم مادی ولري هغه موجود دې او مو یې منو ،او دږه
ددوی په حامقت باندی داللت کوي ځکه ډیر داسې شیان وجود لري او حقیقت
هم لري مګر مادی جسم نلري او دوی یې هم په شتون باندې اعواف کوي،
مثال :دعقل شتون،د روح شتون د هواشتون ،دمقناطیس د جاذبی شتون ،او
داسې نور چی یو د دوي څخه هم مادی جسم نلري مګر ددوی په شتون باندی
هر عاقل اعواف کوي ،نو رضورنده چی هرشی دی مادي جسم ولري نو همدږه
شی به موجود وي ،مګر حقیقت دادی چې دږه ماده پرستان او یواځی دوهم او
امن پسی تللې دي او دهغه پیروي کوي بغیر دکوم دلیل څخه لکه څرنګه چی
صو َن).
الله  ددوی په هکله فرمایی( :إِن یَتنَّبِهُو َن إِالَّ الظَّ َّن َوإِ ْن ُه ْم إِالَّ ََيْ ُ ُ

1

ژباړه( :دوی پیروی نکوي مګر یوازی د انګیرين او محضی اټکلونه کوی) او په بل

ِ ِ َِّ َّ
س).
ځای کی الله  فرمایی( :إن یَتنَّبهُو َن إال الظ َّن َوَم ََتَْوى ْاألَن ُ ُ
ژباړه (:حقیقت دادی چی دږه خلک دتش وهم او امن پیروی کوی) او دنوسی
2

ږوښتنو ږوښتونکي رځیدلې دي هغه کسان چې دوی ادعاکوی چی عقل
انسانی دهر يش آږاز کړیدی او هر شی دعقل په واسطه مینځ ته راږلی دی تر
څو دوی یو طرف فکر وکړي ،باالخره دوی داسی حالت ته رسیږی چی دوی الهی

 - 1د یونس سورت 66،آیت.
 - 2د النجم سورت  23 ،آیت.
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ارشاداتو ته هیڅ ږو نه نیيس او ورته توجه نکوي او دوی وایې چې هرشی چی
عقل ورته رهنامیی وکړی باید همغه قبول کړلی يش ،نو هر کله چی دوی الهی
ارشاداتو ته توجه نکوی او هغوته ږو نه نیسی ،نو دهغو په باره کی هیڅ فکر هم
نکوي ،لکن دږه ماده پرستان په لویه اشتباه کی واقع دي .ځکه مرجع دمعلوماتو
رصف عقل ندی بلکی دوه نور مراجع هم موجود دی لپاره دعلم او معلوماتو ،یعنی
اسباب دعلم حاصلولو دری شیان دی )۱ .عقل

 )۲حواس خمسه  )۳او وحي

الهي ،ځکه ډیر داسی شیان دی چی په عقل رسه نه پیژندل کیږی خصوصا
مسایل ږیبی چی عقل دهغی ادراک نشی کولی نو انسان دږو دریو اسبابو دعلم
ته رضورت لری نو خدصه دی خربه دا شوه چی قضاوت جاهدنه او مغرضانه په
باره دتوحید الهی یانورو رکنونو دایامن کی مانع دهدایت دی ،یوه معنا دی (هدی
للمنقنی) هم دږه ده ،دی بل طرف څخه عقل رصف یوه اله ده ،نو عقل په هغه
صورت کی خپله اصلی وظیوه اجراکولی يش چی کله د وحی الهی نور وررسه
پیوسته يش ځکه انسان دوه قسمه نورته رضورت لري یوقسم باطنی نور دې چی
دانسان په باطن کی دی چی هغه عقل دی او بل نوری خارجی دی چی هغه
وحی الهی ده ،ترڅو چی دنوری باطنی رسه نوری خارجی کومک ونکړی نو انسان
هیڅ کله نيش كويل چې پوره رهنامیي واخيل ،مثال :انسان دلیدلو لپاره یو نور
ظاهري په خپل وجود کې لري چی هغه دوه سو ې دي ،مګر تر څوپوری چی د
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دږه نور ظاهري رسه نور خارجی کومک ونکړي انسان هیڅ کله خپل مقصد اصيل
ته نيش رسیدلۍ چی نور خارجي ملراو رڼایی ده نو انسان هیڅ کله نيش کولۍ
چی د حواسه خمسه په توسط مکمل خپل مقصد اصيل ته ورسیږي ترڅو پورې
چې نور خارجی وررسه پیوسته نيش چې هغه وحی الهي ده په یو بل مثال رسه
دږه خربه مو تاسی ته واضحه کوو مثال  :یو سړی په یو کوهي کی ولوید او تاسی
د هغه په طرف یوه رسۍ زاره کړئ ترڅو دی هغه رسۍ ټینګه ونیيس او دکوهي
څخه را پورته يش مګر دږه نادانه هیڅ نه ږواړي چی دږه رسۍ ونیيس اوځان د
هدکت څخه وژږوري اوس تايس قضاوت وکړئ چی ناه د چا په ږاړه ده  ،هر
عاقل انسان پوهیږي چی ناه د ده په ږاړه ده نه دبل چاپه ږاړه .
د  :د مسؤليت څخه تيښته او د لذتونو ضايع کيدو ويره:
کله نا کله بی اعتنایی له دین څخه ،تيښته کول دي له خپل مسؤلیت څخه ،
ځکه قبول ددین په خپل ځان باندی قبلول او منل د ځنی قیدنودي چی دږه
ماده پرسته خلک دږو اصولو او قیودو قبلولو ته تیار ندي نو ځکه دږه ماده پرستان
دین ته ږاړه نه ایږدي او د دږه الهي مسوولیت څخه چی قبول د دین دي فرار
کوي او خپله زند ی مطابق دخواهشاتو نوساين رسه عیار کوي او ځنی خلک
ږواړي د دوی د امن مطابق خپله ازاده زند ی وکړي  ،دخپلو خواهشاتو مطابق،
نو پدی سبب رسه دوی نه ږواړي چی دین قبول کړي او دهغه د ارشاداتو الندی
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خپله زند ی عیار کړي  ،مګر دوی نه پوهیږي .او دوی داسی فکر نکوي چې
حقیقی لذتونه خو په رشیعت کې دي او هر هغه څه چې یو مسلامن شخص ورته
رضورت لري رشیعت د هغه څخه بی پروا ندی بلکې هغه یی په نظر کې نیولی
دي خو البته له مرشوع آلری لکه :واده  ،نکاح  ،تجارت و ږیره په دی اړه قرانکریم
اءه ْم).
داسی فرمایلی دی( :فَِإن ََّلْ یَ ْسنَ ِج بُوا لَ َ
ك فَ ْعلَ ْم سَََّّنَ یَتنَّبِهُو َن س َْه َو ُ

1

ژباړه  :که دوی ستا ږوښتنه قبوله نکړي او لبیک ورته ونه وایې نوته پوه شه چې
دوی د خپل نويس خواهشاتو پیروې کوي.
د انسان په ژوند کې د اميان اغيزه :
په الله  ایامن او باور لرل دټولو نیکبختیو رسچینه ده دټولو بد بختیو  ،ظلمونو
 ،جګړو او د کورونو سوزونکي ټولو هغه بدو پدیدو چی انسانان وررسه الس او
ریوان دی اولنې او بنسټیز المل یې د الله  نه پیژندل او څنګه چی الزمه ده
دهغه په ذات هامږسی ایامن نه راوړل څرنګه چی دهغه حق دی نه مراعات کول
لدی حیثه انسان ته ډیره اړینه ده ترڅو الله  وپیژين او په هغه ایامن راوړي
او په دې پوه يش چې دایامن مقصد او ټی څه دی او دایامن فایدې خوندونه
حس کړی یو انسان یواځی په ایامن راوړلو رسه د خپل ځان د پیدایښت او ددږی

 - 1د القصص سورت  50آیت.
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نړۍ چی دی پکی استو نه لري د منځ ته راتللو هدفونه ماهیت او ټی وپیژين
له دی حیثه ښه به دا وي چې په مرتب او ترتیب وار ډول پوه شو چی ایامن راوړل
په الله  انسان ته کوم ارزښتونه وربښي.
 -1ایامن دهر ټی څخه مخکی انسان ته دازمینه بابروي چی یو ږوره او بهوه
شخصیت ووسیږی او هغه داسې چې مومن شخص دا باور ولري چی خدصون او
کامیايب هغه یواځې د الله  په تعلیامتو باندی د عمل کولو له الری ممکن
ده نو په دی لحاظ داسدم په دین له دی حیثه چی یو الهي قانون دې منګولې
لږوي او کوښښ کوي چی خپله زند ي او ژوند ددی چوکاټ الندې تیر کړي او
هر چی بی دینه او دالله  څخه منکر خلک دی هغوی پرته له خپله ځانه په
بل څه یقین او باور نه لری ترڅو دهغی په مقابل کی ځان مسؤل و ڼي او دهغوې
ټې او تاوانونه د هغوې د نوسونو په ټو باندی څرخیږی نو په همدی سبب
هغوی د خپلو نوسونو ټو په خاطر د ظلم  ،عدل  ،تیري  ،حدلو او حرامو پروا نه
سايت او د خپلو نوسونو څخه یی خدایان جوړ کړی دي څه چی ورته نوس وایی
ت َم ِن َّاختَ َذ إِ ََلَُ َه َواهُ ).
په ځای کویی یی الله  فرمایی( :سَفَت َسَیْ َ

1

آیا ته نه وینی هر هغه څوک چی خپل خواهشات ئی الوهیت رسه نیولی دي:

 - 1الجاثیه سورت  23آیت.
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 -2ایامن انسان ته پخپل نوس باندی باور وربښی او د هغی تر څنګ د هغی په
وجود کی عاجزي ،او انکسار راپیدا کوي او دهغه کرب او ږرور چی دانسان ارامښت
او یووالی له منځه وړي د لیرې کیدو سبب رځیږي څوک چې په الله  په
رښتیا رسه ایامن او باور لری هیڅکله کربجن او مغروره کیږی نه ځکه هغه مني
چی دهغه په شمول دهغه هره دارایی او شته د الله  له اړ خه دی او هغه الله
 داقدرت او توان لري چی دږه هر څه ور څخه واخلی لیکن بی دینه او منکر
خلک خپله شتمني اوتوان چی دی یي لري داد خپل ځان کامل او وړتیا له اړخه
بويل له همدې المله د شکر کولو اوقدردانۍ کولو لپاره هیڅ مرجع ته قائیل ندي
او نه یي پیژين رصف او یواځی خپل ځان ویني او ځان ورته پیاوړې ښکاری چې
همدا حس چی پدوی کی دی هغه ددوی ترمنځ دمحبت او دوستۍ ماده له منځه
وړي او د مشکدتو او کړاونو او دسیالیو یو تربله ژوندیي ورته په ډالۍ کی راوړی
دی .
 -3انسان دایامن د سیورې الندې خپله خوشاله او ارامی ورکونکی زند ي تیروي
او دږه د ارامۍ او خوشالۍ ژوند له ده څخه هیڅ ږم ،درد او پریشاين نيش وړالې
ځکه مومن دږه عقیده لري چې دږه پریشاين ږمونه او دردونه هم ده ته دالله له
جانبه د اجر او ثوابونو یوه ذریعه ده او دالله د مهربانی او شوقت المل ڼی او
هیڅکله دږمونو او دردونو په منګول کی نه ږورزیږی ځکه داپه دی عقیده دی
چی هر څه دالله  له جانبه دي او عبث او بې فایدې نه نازلیږي نو د مصیبتونو
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او ږمونو په مقابل کی د صرب او زږم څخه کاراخلی او په دي هم عقیده لري چې
الله  په هر انسان دهغه دتوان برابر تکلیف او بار نازیلوی نو په ډیر متانت او
هسکه ږاړه دږی کړاوته لبیک وایی اودنا امیدی پرته ورته ږاړه دي او دږه پیښی
دالله  له اړخه ازمیښت بويل او پدې هم پوهیږي چې ددې ازمیښتونو شاته
اجر او ثوابونه شته دې باملقابل بی دینه انسان دږه ربړونی تکلیوونه نشې زږملې
او ځان وژنی ته وړاندې کوي .
 -4انسان چی دایامن درڼا له لوری دنیاته وري ددنیا کاینات او موجوده شیان
د الله  دتوان او قدرتونو یو نندارتون ڼي چې د الله د وجود او قدرت نښي
نښانې په دږه نندارتون کې ایښې دی او ځان یو مامور نندارتون ڼي او دږه د
خدای د قدرت او توان نښي نښانې لیدل او څیړنه خپله دنده ڼي د الله 
دقدرت نښي نښانې چی څومره څیړی او وری یي ددی څخه یو معنوي خوند
اخلی نو هرایامن لرونکې شخص دالله د پیدایښت رسه چی مینه لري او دوستي
وررسه کوي دا دالله  د خاطره او په ژوندکې د خوشالۍ احساس کوي البته
بی دینه او بی ایامنه شخص چی کله ددنیا رزیدو او ددې شور او ردشونو ته
وري دویری او ورخطایي احساس کوی او په وارخطایی کی را یریږی.
د څيړنی لنډيز :
دا نړۍ او کاینات چی دیو لوی جوړښت نښه ده داسی باریک ښائسته او پټ
داسی رازونه لری چی کوالې يش چې د انسان ټول عقيل او حيس حواس د
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انسان رابیدار کړي دږه دنړۍ ټول شیان او توکی د الله  وجود په داسی
طریقه راښکاره کوی چی هیڅ شک او شبهی ته ځای نه پاتی کیږی پکی او بینا
سو ې کوالی يش چې هغه وویني لکه الله  فرمایی( :سَِِف ِّ
ك فَ ِط ِ
اَّلل َش ٌّ
ِ 1
الس َم َوا ِ َواأل َْنض).
َّ
ژباړه :آیا په هرهغه الله  کی چی پیداکوونکې د ځمکې او آسامنونو دی هم
شک شته ؟
هرهغه عقل چې د بغض او کینې څخه خالې وي او دالله  څخه انکارته یي
مد نه وی تړلی په لیدلو د دږی عجیب پیدایښتونو نظم اوتړا وونو کوالی يش چې
ددوی ذهن ددوی د پیدا کوونکي په اړخ الړ شې او دږه کاینات پاڼه په پاڼه ولويل
او په نتیجه کی دالله  وجود قانع ته يش او ووایی چی دږه شیان الله 
عبث او بی فایدې ندې پیدا کړی او د قرآن د وینا مطابق ددی فکرنتیجه د
الس َم َوا ِ َواأل َْن ِ
ض
آسامنونو او ځمکو پیدایښت دی الله  فرمایلی( :إِ َّن ِِف َخل ِْق َّ
وا ْخنِالَ ِ
ِ َّ ِ
ف اللَّ ِل والوتَّه ِن ٍ ِ
ودا َو َعلَ َى ُجوُوِبِِ ْم
ین یَ ْذ ُك ُو َن ّ
اَّللَ قَِ ًم َوقُتهُ ً
ْ َ َ َ
آلای ّأل ُْوِِل األلْبَ ب الذ َ
َ
ِ 2
ت َهذا اب ِط ًال بح نَ َ ِ
الس َم َوا ِ َواأل َْن ِ
اب الوَّ ن)
َویَتنَت َ َّك ُو َن ِِف َخل ِْق َّ
ض َنبَّتوَ َم َخلَ ْق َ
ك فَقوَ َع َذ َ
ُْ َ
َ

 - 1د ابراهیم سورت  10آیت.
 - 2د آل عمران سورت  191-190آیتونه.
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ژباړه  :په تحقیق رسه په پیدایښت داسامنونو او ځمکو کی او په بدلونو دشپی او
ورځې کې داو دوالی او لنډوايل او یخ وايل او رموايل له اړخه د الله  د
پیژندنې نښې نښانې دپوهی خاوندانو لپاره شتون لري پوهان هرهغه کسان دی
چی یادوی الله  په والړه او په ناسته اود اړخ لږولو په وخت کې یعنی په
هروخت کی الله  یادوي او فکر کوي په پیدایښت داسامنونو او ځمکو کې او
وایی چې ای زمونږ ربه تا ندی پیداکړی دږه شیان بی فایدې ته پاک یي له هر
عیب څخه او اوساتې مونږ د عذاب داور څخه .

70

اميان لرل د الله  په يوايل باندې

د جمعې خطبې

2
اميان لرل د الله  په يوايل باندې
ان احلمد هلل حنمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و من سیئات أعمالنا،
من یهده هللا فال مضل له و من یضلله فال هادي له ،و نشهد أن ال اله اال هللا و حده
الشریک له ونشهد أن حممداً عبده و رسوله تسلیماً کثریا و علی آله و أصحابه و من تبعهم
أبحسان الی یوم الدین أما بعد :قال هللا تبارک و تعالی يف قرانه اجملید ،أعوذ ابهلل من الشیطان
1
الر ْمحن َّ ِ
ِ
یم).
الرجیم  ،بسم هللا الرمحن الرحیم َ ( :وإِ ََلُ ُك ْم إِلَهٌ َواح ٌد الَّ إِلَهَ إِالَّ ُه َو َّ َ ُ
الرح ُ
ژباړه  (( :او ستاسی خدای همدا یو خدای دی  ،او هغه ډیر زیات مهربان  ،پوره
رحم کوونکی دی پرته له ده بل کوم خدای نشته)).
و قال رسول الله (: أن تؤمن ابهلل و مالئکته و کتبه ورسله و الیوم اآلخر و تؤمن ابلقدر
خریه و شره ،قال  :صدقت .)...

2

ژباړه  :رسول الله  فرمایلی دي :چی ماته جربئیل وویل (خرب را کړه ماته له
ایامن څخه چی ایامن څه شی دی؟ پیغمرب  د جربئیل پوښتی په ځواب کی

 - 1د البقرې سورت 162 ،آيت.
 - 2سنن أيب داود ،حدیث.4197 :
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وویل چی ایامن دغه شی دې ،چی ته ایامن راوړی په الله  رسه  ،او دهغه په
فرښتو  ،او کتابونو  ،او پیغمربانو  ،او په ورځ د اخرت رسه  ،او چی ایامن راوړی په
اندازی د خیر او رش باندی چی دواړه د الله  له طرفه دي ،نو جربایل علیه
السالم د پیغمرب په ځواب کی وویل  ،تا رښتیا وویل.
د توحيد تعريف يعنی شناخت:
توحید په لغت کې :دا صیغه د مصدر ده د باب تفعیل څخه معنی یی ده یو
شی یواځی ګنړل یعنی دا عقیده به لرې چې الله تعالی یواځې دی ( .اعتقادو
حدانیة الله تعالی) د الله تعالی د یوايل عقیده ساتل دویمه معنی ده (افراد الله
بالعبودیة) الله تعالی لره یواځی بندګی کول ،او دا اصلی توحید دی او دا هغه
توحید دی چه ټولو انبیاء علیهم السالم دی ته دعوت ورکړی دی ،او په اصطالح
کی ویل کیږی ،په هغه څه کی الله  یو منل چې هغه یوازې ځانګړې دي ،او
یا په بله اصطالح کی توحید ویل کیږي ،د الله  یواځی منل په ذات  ،صفاتو
او افعالو کی ،یعنی چې الله  په ذات ،صفاتو  ،او افعالو کی رشیک نه لري ،
خالصه دی خربی داده چی الله  د متثیل او تشبیه ټولو څخه منزه او پاک دی
لکه څرنګه چی الله  فرمایی (:لیس کمثله شي ء) .
 - 1د الشوری سورت 11 ،آیت.
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ژباړه ( نیشته په مثل د الله  هیڅ شی ) یعنی هیڅ شی په ځمکه او اسامنانو
کی د الله  رسه مشابه نه دی
د توحيد قسمونه:
توحید پر دری ډوله دی.
 – ۱د ربوبیت توحید
 – ۲د الوهیت توحید
 – ۳د اسامو او صفاتو توحید
پیژندل د توحید رسه له ټولو ډولو نو په هر مسلامن فرض دي ځکه مشرتکه وظیفه
د ټولو انبیاؤ علیهم السالم څخه نیولی تر خاتم االنبیاء علیهم السالم پورې بیان
د توحید او رد رشک وو ،او په همدی علت رسه دوی د الله  له طرفه خپلو
بندګانوته رالیږل شویدی .
 – ۱د ربوبیت توحید تعریف :
رب :ویل کیږي تربیت کوونکی ته ،او په نورو مختلفو معنا ګانو رسه هم راغلی دې
لکه مترصف  ،مربی ،متکفل او داسی نور ،یا په بل عبارت رسه  ،ربوبیت له رب
توري څخه اخیستل شویدی چې ( رب) د الله  نومونو څخه یو نوم دۍ د لغت
له پلوه رب ډیرې معناوې لري- ۱ .پالونکې  - ۲مرسته کوونکې  - ۳څښنت -۴
اصالح کوونکې  - ۵بادار (السید) ته رب ویل کیږی ،او د رشع په اصطالح کې د
ربوبیت دی ته وایي چې بنده عقیده ولري چې الله  یو دې ،د بندګانو او کایناتو
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پیداکونکې  ،روزي ورکوونکې  ،ژوند ورکوونکې او مرګ ورکوونکې یوازی الله 
دی ،او پدی ایامن ولري چی هر څه د الله  په پریکړې او دهغه له اندازی رسه
سم تررسه کیږي.
الف :اعتقاد لرل په یو والی د الله  په خپلو افعالو کې ،لکه :خلق ،پیدا
کول ،د کارونو او امورو تدبیر کول ،رزق ورکول ،ژوندي کول ،مړه کول ،باران اورول
او داسی نور افعال چی الله  پورې خاص دي.
ب :پيژندل د الله  په صفت د فاعل مختار رسه:
البته کفارو او مرشکینو د تیری زمانې څخه نیولې تر اوسنۍ زمانې پورې د الله
 د ربوبیت په اقرار کړی دې او منلی دې او د دوی اختالف او جنګ د خپلو
پیغمرانو رسه پدی موضوع کی نوو ،ځکه اکرثه د دوی د الله  د ربوبیت په
توحید اقرار کولو ،رسه ددی اقرار کولو په توحید ربوبیت رسه دوی په اسالم کی
داخل نشول او د دوی لپاره کومه خاصه فایده په دغه توحید پورې مرتبه نشوله او
دوی یی د الله  له قهره او عذابه ونه ژغورل ځکه چې دوی دوه قسمه نور توحید
نه منلو او په هغوی کی یی د خپلو پیغمربانو رسه اختالف او جنګ کولو لکه
الس َم ِاء َواأل َْر ِ
الس ْم َع
ك َّ
څرنګه چی الله  فرمایی (:قُ ْل َمن یَ ْرُزقُ ُكم ِم َن َّ
ض أ ََّمن َيَْلِ ُ
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ت و ُُيْ ِرج الْمیَّ َ ِ
ِ
ِ
ِ
واألَبْ َ
سیَ ُقولُو َن اّللُ
ار َوَمن ُُيْ ِر ُ
صَ
ج ا ْحلَ َّي م َن ال َْمیِ َ ُ َ
ت م َن ا ْحلَ ِي َوَمن یُ َدب ُر األ َْم َر فَ َ
1
فَ ُق ْل أَفَالَ تَتَّ ُقو َن).

ژباړه :له دوی څخه پوښتنه وکړه ( څوک تاسی ته له اسامن او ځمکی څخه روزي
درکوي ؟ دا داوریدلو او لیدو قوا وی د چا په واک کښی دي ؟ ځوک له بې ساه
څخه ساکښ او له ساکښ څخه بې ساه رباسی ؟ څوک د مخلوقاتو د دې نظم
تدبیر کوي ؟ هغوی به هرو مرو ووایي چی الله  ورته ووایه  :نو تاسی د حقیقت
پر خالف تګ کولو څخه ډ ډه نه کوی.
او په بل ځای کی الله  فرمایی:
( قُل لِم ِن ْاألَرض ومن فِیها إِن ُكنتم تَ علَمو َن سی ُقولُو َن َِِّ
ب
ّلل قُ ْل أَفَ َال تَ َذ َّك ُرو َن قُ ْل َمن َّر ُّ
ْ ُ ََ َ
ُ ْ ْ ُ ََ
َ
ش الْع ِظ ِیم سی ُقولُو َن َِِّ
السماو ِ
وت ُك ِل
الس ْب ِع َوَر ُّ
ات َّ
ّلل قُ ْل أَفَ َال تَ تَّ ُقو َن قُ ْل َمن بِیَ ِدهِ َملَ ُك ُ
ب ال َْع ْر ِ َ
ََ
َّ َ َ
2
َشي ٍء وهو ُُِيری وَال ُُيار َعلَی ِه إِن ُكنتم تَ علَمو َن سی ُقولُو َن َِِّ
ََّن تُ ْس َح ُرو َن).
ّلل قُ ْل فَأ َّ
ْ َ َُ ُ َ َ ُ ْ
ُ ْ ْ ُ ََ
 - ۲د الوهیت توحید:
الله د هغه لوی ذات نوم دی چی ټول د کامل صفتونه ورکی جمع شویدي ،او
همدا رنګه الله  الیق د عبادت دی لپاره د ټولو مخلوقاتو .
ألف :لفظ د اله په دوو معناوو رسه استعامل شویدی اله په معنا دی معبود باطل
لکه څرنګه چی الله  پدغه آیت کریمه کې فرمایلی دي:
 - 1د یونس سورت  31 ،آیت.
 - 2د املؤمنون سورت  89 -84 ،آیتونه.
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( افرایت من اختذ اَله هواه ).
ژباړه  (:نو آیا تا کله د هغه چا په حال باندی غور کړیدی چی خپل نفسی خواهش
1

یی خپل خدای وګرځاوه؟).
ب  :اله :په معنا معبود برحق رسه هم راغلی دی لکه څرنګه چی الله  مونږ ته
پدغه آیت کریمه کی خرب راکړی دی او فرمایی:
( فاعلم أنه ال اله اال هللا و أستغفر لذنبک).
ژباړه ( :نو ای پیغمرب(  )ښه وپوهیږه چی له الله  څخه پرته بل هیڅوک د
2

عبادت وړنشته  ،او دخپلی ګناه لپاره هم بښنه غواړه).
د الوهیت توحید تعریف :
الوهیت له (اله) توري څخه اخیستل شویدې چې په لغت کی منل شوي او حق
معبود ته ویل کیږي ،لکه څرنګه الله  فرمایي ( :هللا آل اله اال هو احلي القیوم ).

3

ژباړه  :الله (چې دې ،له هغه څخه پرته بل کوم معبود نشته ژوندې ،تلپاتې او
همیشه قایم دی) .او درشعی په اصطالح کی په عبادت رسه یوازی د الله 
ځانګړی کولو ته د الوهیت توحید ویل کیږي  ،پدی معنی چې د هرډول عبادت
مستحق او وړ یوازی الله  دۍ هغه رسه په عبادت کی څوک رشیک نه دي  ،د
بیلګی په توګه ملونځ  ،روژه  ،زکات  ،حج  ،ذبح  ،نذر  ،ویره ،خوف هیله ) ( رجاء)
محبت او داسی نوری ټولې هغه کړنې چې بنده یی د عبادت په توګه تررسه کوي
 - 1د الجاثیة سورت 23 ،آیت.
 - 2د محمد سورت  19 ،آیت.
 - 3د البقری سورت  255آیت.
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 ،او په تر رسه کولو یی د الله  خوښې غواړي باید یوازی د الله  لپاره یی تر
رسه کړي او هغه رسه بل څوک رشیک نه کړي چی همدې ته د الوهیت توحید
ویل کیږی  ،او په همدغه قسم توحید کی د پیغمرب انو علیهم السالم رسه خپلو
قومونو اختالف او جګړی کړیدی لکه څرنګه چی الله  فرمایلی دي ( :إِ ََّّنُ ْم َكانُوا

ِ ِ
یل ََلُْم َال إِلَهَ إَِّال َّ
اّللُ یَ ْستَ ْكِِبُو َن).
إذَا ق َ
ژباړه  :دا هغه کسان وو چی کله به ورته ویل کیدل چی د الله  څخه پرته بل
1

هیڅ برحق معبود نشته ،نو دوی په مغروره کیدل ) او په بل ځای کی الله 
فرمایی:

ول إَِّال نُ ِ
وحي إِلَْی ِه أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال أ َََن فَا ْعب ُد ِ
ك ِمن َّر ُس ٍ
ون).
( َوَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَ ْبلِ َ
ُ
ژباړه  :مونږ چې ستا څخه مخکې هر پیغمرب لیږلې دې هغه ته مو همدغه وحي
2

کړیده ،چی زما څخه پرته بل خدای نشته ،نو تاسی همدا زما بندګی وکړی) ټولو
پیغمربانو علیهم السالم د توحید عقیده خپلو ټولو امتونو ته بیان کوله  ،لکه څرنګه
چی الله  مونږ ته خرب را کړی دی او فرمایيل دي:
وال أ ِ
وت) .
( َولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِل أ َُّم ٍة َّر ُس ً
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
َن ا ْعبُ ُدواْ اّللَ َو ْ

3

ژباړه  :موږ په هر امت کی یو یو پیغمرب ولیږلو ،او دهغه په وسیله مو ټول امتوننه

خرب کړل چی  :د یو الله بندګی وکړی او د طاغوت له بندګۍ څخه ځان وژغورئ.
 - 1د الصافات سورت 35 ،آیت.
 - 2د االنبیأء سورت  25 ،آیت.
 - 3د النحل سورت 36 ،آیت.
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 -۳د اسامء او صفاتو توحید:
د اسامؤ او صفاتو توحید تعریف  ،په هغو ټولو نومونو چی الله  ته ثابت شویدي
په قران کریم او یا احادیثو کی مکمل باور او یقین لرل بغیر له تشبیه او تعطیل
څخه بلکه الله  فرمایی (:لیس کمثله شیء و هو السمیع البصری ) .

1

ژباړه ( :د کایناتو هیڅ شی هغه ته ورته او دهغه په څیر مه نشته هغه د هر څه
اوریدونکی او لیدونکی دی).
پس ایامن راوړل په ثابتولو د ټولو صفتونو الله  لره بغیر له تحریف تأویل  ،او
متثیل  ،او تشبیه څخه په هر مسلامن الزمی دی  ،لکه څرنګه چی الله 
فرمایی (:وِ ِ
َْسَاء ا ْحلسَن فَا ْدعُوهُ ِِبا وذَرواْ الَّ ِذین ی ل ِ
َْسَآئِِه َسیُ ْج َزْو َن َما َكانُواْ
ْح ُدو َن ِيف أ ْ
ّلل األ ْ
َُْ
َ ُ
َ َ ُ
َ
یَ ْع َملُو َن ).

2

ژباړه ( :الله دغوره نومونو خاوند دی  ،هغه په هامغه غوره نومونو رسه رابولۍ  ،او
هغه خلک پریږدی چی دهغه د نوم په ایښودلو کښی له رښتینولۍ څخه مخ اړوي

 ،څه چه هغوی رس ته رسوي د هغه ومومي).
د توحید اهمیت او مقام په اسالم کی :
د کلیمی طیبی اصل معنا او مقصد دادی چی مونږ پوره یقین او باور ولرو په دی
خربی باندی چی رښتنی معبود هغه پاک ذات دۍ چی الیق د عبادت دۍ اثر
 - 1د الشوری سورت 11،آیت.
 - 2د االعراف سورت 180 ،أیت.
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مرتب په دغه اقرار رسه دادۍ چی باید دانسان په ټولو افعالو او حرکاتو اثر
وغورځوي یعنی څوک چی په کلمی طیبی باندی په ژبی رسه اقرار وکړي نو په ده
الزم دی چی د دغی کلیمی مبارکی په مقتضیاتو هم عمل وکړی ځکه رصف اقرار
او تصدیق کول په توحید ربوبیت باندی کافی ندي  ،نو اقرار کول په توحید
ربوبیت باندی  ،مستلزم الزم دی په قبلولو د توحید الوهیت باندی ځکه قبول د
توحید ربوبیت مقدمه ده لپاره دی قبلولو د توحید الوهیت  ،او دغه توحید الوهیت
مشرتکه وظیفه ده لپاره د ټولو پیغمربانو علیهم السالم او د دغه توحید په خاطر د
وی مبعوث رالیږلۍ شویدی د الله  له طرفه انسانانو ته  ،لکه څرنګه چی الله
 مونږ ته خرب راکړۍ په خپل ازلی کتاب کی او فرمایی َ ( :ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِل أ َُّم ٍة
1
وال أ ِ
وت).
َّر ُس ً
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
َن ا ْعبُ ُدواْ اّللَ َو ْ
ژباړه ( :مونږ په هر امت کی یو پیغمرب راولیږلو  ،او دهغه په وسیله مو ټول خرب
کړل چی  ،د الله بندګي وکړی او دطاغوت له بندګی څخه ځان وژغوری).
توحید څرنګه د خلکو په زړونو کې ځای نیيس؟
هغه توحید چی ټولو پیغمربانو علیهم السالم د برش لپاره بیان کړیدی  ،نو د اسالم
مقدس دین د دغه توحید د تثبیت او تایید لپاره خاصه پاملرنه کړیده  ،نو په
همدی وجه رسه هر کله چی دغه الندی عنارص په یوه انسان کی رانيش او تحقق
پیدا نکړي  ،نو د توحید ریيش هیڅ کله ځای نه نيس او دمسلامن په زړه کی وده
نکوي.

…….
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د توحيد عنرصونه:
 – ۱اخالص او د الله  بندګی
 – ۲دی طواغیتو څخه انکار کړل
 – ۳د رشک څخه لیری کیدل
الف  -اخالص :او بندګی رصف د الله  لپاره ثابته ده  ،یعنی مسلامن باید په
اخالص رسه د الله  بندګی وکړی لکه څرنګه چی الله  فرمایی:
( قل أغری هللا أبغي راب وهو رب کل شيء ).
ژباړه  :ووایه ای محمده ،آیا زه له الله  پرته کوم بل رب ولټوم  ،په داسی حال
1

کښی چی هامغه د هر څه رب دی؟
ب – انکار د طواغیتو څخه :یعنی په مسلامن باندی الزم دي چی دټولو طواغیتو
او دهغوی د عابدانو څخه خپله بیزاری اعالن کړي لکه څرنګه چی الله 
)
  
      
   
   
  
  

 
 
     
 

     
 
فرمایی   ( :

2

ژباړه  :مونږ په هر امت کی یو پیغمر راولیږلو او دهغه په وسیله مو ټول خرب کړل
چی  :د یو الله بند کی وکړی او دطاغوت له بندګی څخه ځان وژغوری
ج – رشک ټولو هغه انواعو او دهغو اسبابو څخه چی سړی را کاږي او نژدی کويی
رشک ته اجتناب او ورڅخه ځان ساتل هم په مسلامن باندی الزمي دي لکه

 1د االنعام ،سورت 164 ،آیت.
 - 2د نحل سورت 36 ،آیت.
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څرنګه چی الله  فرمایی ) :فَمن َكا َن ی رجو لَِقاء ربِ ِه فَ لْی ْعمل َعم ًال ص ِ
احلًا َوَال یُ ْش ِر ْك
ََ َ َْ َ َ
َْ ُ
َ
1
بِ ِعب َ ِ ِ
َح ًدا )
َ
ادة َربِه أ َ
ژباړه  :نو څوک چی له خپل پروردګار رسه دیو ځای کیدو په هیله وي  ،هغه ته
پکار ده چی ښه عمل وکړي او په بندګی کی له خپل رب رسه بل څوک رشیک
نکړي.
رشک:
رشک په لغت کې د مخالطت او ګډون په معنا راغلی د ی.

2

او په اصطالح کې  :اتخاذ الند مع الله تعالی سواء کان هذا الند فی الربوبیة
أوفی األلوهیة أو فی األسامء والصفات.

3

رشک په دوه ډوله دی  :عقیدوي او فعيل رشک.
الف  :عقیدوي رشک په څلور ډوله دی.
علم کې رشک:
علم کې رشک ع بارت دی له دې څ خه چې عق یده درلودل په دې باندې چې
بغیرد اللههه تعههالی څخههه نورهم پههه غیههب او د زړه پههه رازونو بههانههدې علم لری (
پوهیږی) ،داسهههې عقیدې د رشک سهههبب ګرځیديل دي خو په غیبو کارونو او د
زړه په رازونو باندې علم لرل د الله تعالی له خصههائصههو څخه دی ،نو کله چې یو
کس په جزيئ او یا کيل ډول د غیب علم بغیر له الله تعالی څخه بل چاته ثابت
 - 1د الکهف سورت 110 ،آیت.
 -2لسان العرب ،ټوک  ،۷ :مخ .۹۹ :
 ( -3االیامن حقیقته ،خوارمه ،نواقضه عند أهل السنة والجامعة).
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کړي په حقیقت کې ده د الله تعالی علم کې چې د هغه له خصههائصههو څخه دی
بل څوک رشیک نیولی دی.
مګر هغه څه چې الله تعالی په پېغمربانو علیهم السالم باندې نازل کړي او یاهم
بعيضه اولیاؤ ته کرامات ورکړي هغه د هغوی له خپلو اختیاراتو څخه نه دي او په
غیب علم کې داخل نه دي ځکه چې د غیب علم داسهههې علم دی چې هیڅ د
ا سبابو او و سیلو رسه ارتباط نه لري او هرهغه څه چې په ا سبابو او په نوو تجربو
آالتو پیژندل شهههوی وي په غیب علم کې داخل نه دي  .له همدې وجهې دقرآن
کریم بعيضهه آیاتونه د غیب علم رصف الله تعالی ته ثابتوې او بعضههې ایاتونه د
الله تعالی څخه پرته د غیب علم نورو ته نفی ( رد ) کوي.
لومړی  :هغه آیاتونه چې تنها د الله تعالی لپاره د غیب علم ثابتوي په مخترصههه
ډول په الندې سورتونوکې وارد دی  :د بقرې  ،۳۳آل عمران  ،۵انعام،۸۰ ،۵۹ ،۳
اعراف  ،۱۸۸ -۱۸۷یونس  ،۶۱هود  ،۶رعد  ،۹-۱۰ابراهیم  ،۳۸حجر  ،۲۴ارساء
 ،۲۵طه  ، ۷منل  ،۶۵سباء  ،۲طالق  ۱۲او د سورت ملک  ۱۳آیتونو کې.
دوه هم  :هغه آیاتونه چې د غیب علم د الله تعالی څخه پرته حتی له پرښهههتو،
انبیاء او مر سلینو ،صالحین ،پیریان او بغیر له الله تعالی څخه معبودانو او د ټولو
مخلوقاتو څخه په عمومې ډول نفی کوي په الندې ډول دي :
له پرښتو څخه د غیب علم نفی د بقرې په سورت  ۳۲آیت کې .
ول َما َذا
الر ُس َل فَ یَ ُق ُ
له پیغمربانو څخه په جمعي ډول د غیب علم نفی( ،یَ ْوَم َُْي َم ُع اّللُ ُّ
ِ 1
ِ
ِ
َنت َعالَّ ُم الْغُیُوب)
ْم لَنَا إِنَّ َ
كأ َ
أُج ْب تُ ْم قَالُواْ الَ عل َ
 - 1د املائدې سورت  ۱۰۹ :آیت .
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ترجمه  :په یاد راوړئ هغه ورځ چې الله تعالی خپل پېغمربان خپل حضهههور ته را
ټول کړي او ورته ووایي  :سههتاسههو ( دعوت ) ته څه جواب در کړل شههوی وه ؟ ( د
هغه قومونو لپاره چې تاسو استول شوی وی څرنګه ستاسو دعوت څخه استفاده
وکړه او په کومو الرو الړل ؟
د ایامن او که د ان کار الره یې خپ له کړه ) هغوی به ووایي چې موږ هیڅ پو هه
نشههته ( مګر هغه څه چې د وحیې په واسههطه تا پوه کړی یو) ځکه ته غیبو ښههه
خرب یي.
په انفرادي ډول له نوح علیه السهههالم څخه په هود سهههورت  ۴۶ – ۳۱آیتونو کې
نفیې د علم غیب شوی .او له یعقوب علیه السالم څخه په یوسف سورت کې ،له
موسی علیه السالم څخه په طه سورت  ۵۲آیت ،له عیسی علیه السالم څخه په
مائده سورت  ۱۱۶آیت ،له ح رضت محمد  څخه په انعام سورت  ،۵۰د اعراف
سورت  ۱۸۸او د توبه سورت په  ۱۰۱آیتونو کې نفیې راغلې دی.
له پیریانو ( جنیات ) د غیب علم رد په سورت سباء  ،۱۴د جن سورت  ۱۰او پرته
د الله ټولو معبودانوڅخه په سهههورت یونس  ،۲۹د فاطر سهههورت  ۱۴او د احقاف
سورت  ۵آیتونو کې راغلی ده .
د ټول مخلوق څخه د غیب علم رد په سهههورت د منل  ۶۵آیت ( :قُل َّال یَ ْعلَ ُم َمن ِيف
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ب إَِّال َّ
اّللُ َوَما یَ ْشعُ ُرو َن أَ ََّّي َن یُ ْب َعثُو َن) کې راغلی دی.
َّ َ َ
ض الْغَْی َ
رشک په ترصف کې :
رشک په ترصههف کې عبارت دی له دې څخه چې انسههان په لوړو کارونو ( مافوق
األسباب ) چارو کې له الله تعالی پرته بل څوک د ګټې او تاوان مالک او مترصف
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و ګڼي ،دا ډول رشک د قران عظیم الشان آیاتونه په دوه ډوله رده وي  :یو له دې
الرې چې په دنیا او اخرت کې مترصهههف یوازې الله  دی ،دوه یم ډول له الله
 پرته ترصف د نورو څخه رد ( نفی ) کول.
اوله طریقه  :د الله  لپاره ترصههف خاص کول په دنیا کې د دې لپاره د مراجعه
وشې الندې  :د بقرې سورت  ۱۵۵او  ،۲۸۴آل عمران سورت ۱۰۹ ،۲۶او ۱۸۹
 ،انعام سورت  ،۱۷یونس سورت  ،۱۰۷ق صص سورت  ، ۶۸فاطر سورت  ۲او ،۳
شوری سورت  ۴۹آیتونو ته  .په اخیرت کې هم تنها د الله  ترصف دی چې په
سههورت انعام  ،۷۳کهف سههورت  ، ۴۴غافر سههورت  ۱۶او انفطار سههورت  ۱۹آیتونو
کې اثبات راغلی دی .
دوه یمه طریقه  :په خاص ډول رسه د الله ج څخه پرته د ترصهههف رد چې د دې
لپاره د الندې سورتونو ته مراجعه ويش مائده سورت  ،۲۵اعراف  ،۱۸۸یونس ۴۹
آیتونه ته او په عمومې ډول رد لپاره د رعد سهههورت  ،۱۶ارساء  ۶۵سهههورت ،فرقان
سههورت  ،۳عنکبوت سههورت  ،۱۷سههباء ۲۲سههورت او فاطر سههورت  ۱۳آیتونو ته
مراجعه وشې .
په دعا کې رشک:
دعا په دوه ډوله:
لومړی  :د مسلې دعا:
دا ډول دعا له مخلوق څخه نه ده منع شهههوی ،بلکې جایز ده ځکه په دې کې
دعا تحت األسبابو څخه ده ،براره ده چې سوال له فاضل څخه وي که له مفضول
څخه ،لکه څرنګه چې عمر رضههی عنه حج ته د تلو ارادي په وخت رسههول  ورته
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وفرمایل ( :التنسهههنا یا آخي من دعائک ) 1ای وروره مونږ په دوعاوو کې هیره مه
کړه .هغه دعا چې د بقری سورة  ۲۳آیت کې راغلی له همدې ډول دعاګانو څخه
دی.
دوه هم  :دعبادت دعا:
دا ډول دعا د الوهیت د خ صای صو څخه ده او د الله تعالی څخه بغیر ممنوع دی
او که څوک بغیر له الله  څخه بل څوک په دې عقیده ونیسهههې چې مالک د
ګټې او تاوان دی او په دې وسیله د هغه دعا او فریاد اوري او د هغه ټول حاجات
پوره کوي نو داسې شخص د الله  څخه پرته بل څوک الله  رسه په دعا کې
رشیک نیولی دی ،د قرآن کریم هغه آیتونه چې د دې ډول رشک د رد لپاره راغيل
په دوه ډوله دي  :یو هغه ډول دي چې دعا رصف دالله  لپاره ثابتوي بل هغه
ډول آیتونه دي چې بغیرد الله  څخه نورو نه دعا غوښتل رد او منع کوې .
اثبات د دعا الله  ته د خرب ورکولو په ډول:
له پېغمربانو او صالحین څخه په انفرادي او عمومي ډول نقل شوی دی  .له نوح
وب فَانتَ ِ
ص ْر) له
علیه السهههالم څخه په قمر سهههورت  ۱۰آیت کې( :فَ َد َعا َربَّهُ أَِّن َم ْغلُ ٌ
ابراهیم علیه السههالم څخه په مریم سههورت  ۴۸آیت کېَ ( :وأَ ْعتَ ِزلُ ُك ْم َوَما تَ ْدعُو َن ِمن
ون َِّ
ُد ِ
س أ ََّال أَ ُكو َن بِ ُد َعاء َرِّب َش ِقیا) ،له یونس علیه السههالم څخه په
اّلل َوأَ ْدعُو َرِّب َع َ

انبیا سههورت  ۸۷آیت کې ،له ایوب علیه السههالم څخه په انبی ء سههورت  ۸۳آیت،
ذکریا علیه السالم څخه په آل عمران سورت  ۳۸آیت او له اصحاب کهفو څخه د
سورت کهف په  ۱۴آیت کې راغلې ده.
 - 1سنن أيب داود حدیث . ۱۵۰۰ :
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اثبات د دعا په صیغه د امر رسه د الله  څخه :
ِ
د سههورت اعراف په  ۲۹آیت کې( :وا ْدعُوهُ ُُمْلِ ِ
ین) .ترجمه  :او هغه ( الله
ص َ
ه لَهُ الد َ
َ
 )راوغواړئ په داسههې حال کې چې طاعت او عبادت مو یوازې هغه ته وې .په
همدې سهههورت په  ۱۸۰ ،۵۶-۵۵آیونو او ارساء سهههورت په  ۱۱۰آیت او د غافر
سورت په  ۱۴آیت کې هم شتون لري .
دغیرالله راغوښتل د نفې په صورت کې په دې ډول دی:
نفې په صورت د رصیحي نهې کې لکه په سورت یونس  ۱۰۶آیت کې :
ْت َفِْ نَّ َ ِ
ِ
ون ِ
والَ َت ْدعُ ِمن ُد ِ
ه) د الله
ك َوالَ یَ ُ
اّلل َما الَ یَن َف ُع َ
ض ُّر َك َفِْن فَ َع ل َ
ك إِ ًذا م َن ال ظَّال ِم َ
َ
تعالی پرته هغه څه مه راغواړه چې ته نه ګټه او نه زیان درسهههولی يش که چ ې
داسې کړنه د وکړه نو د شک پرته د ظاملانو څخه یي .او په سورت ق صص  ۸۸او
سورت جن  ۱۸آیتونو کې هم شتون لري.
نفې د اسههتفهام انکاري په صههورت کې د انعام سههورت په  ۷۱آیت کې الله پاک
ون ِ
فرمایيل ( :قُل أَنَ ْدعُو ِمن ُد ِ
ض ُّرََن ) ووایه  :آیا مونږ له الله تعالی
اّلل َما الَ یَن َفعُنَا َوالَ یَ ُ
ْ
نه پرته هغه راوبلو چې نه مونږ ته ګټه رسولی يش او نه زیان.
نفي په عدم د قبولوايل د دعا کې لکه څرنګه چې د رعد په سورت  ۱۴آیت کې:
َّ ِ
ش ْيء) .نفي دعا په اوریدلو او
ین یَ ْدعُو َن ِمن ُدونِِه الَ یَ ْس تَ ِجیبُو َن ََلُم بِ َ
( لَهُ َد ْع َوةُ ا ْحلَِق َوالذ َ
نه قبلولو په دنیا کې او په انکار د معبودانو له رشک د مرشه ههکینو څخه په آخرت
کې څرنګه چې د فاطر سورت  ۱۴آیت کې الله متعال فرمايي :
اس تَ َجابُوا لَ ُك ْم َویَ ْوَم ال ِْقیَ َام ِة یَ ْك ُف ُرو َن بِ ِش ْركِ ُكم)
)إِن تَ ْدعُ ُ
وه ْم َال یَ ْس َمعُوا ُد َعاء ُك ْم َولَ ْو َِْسعُوا َما ْ
دارنګه د سورت احقاف  ۵ـ ۶آیتونو کې شتون لري.
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په عبادت کې رشک:
عبادت په څلور ډوله دی:
 -۱بدنی عبادت لکه  :ملونځ ،روژه ،رکوع ،سجده ،حج او د کعبې طواف.
 -۲مالی عبادت لکه  :زکات ،صدقه ،قرباين او نذر.
 ۳هههههه قلبي عبادت لکه  :خضههوع خشههوع ،ذل ،عاجزي ،محبت ( مینه ) ،توکل،
رجوع ،ویره ،امید ،تعظیم .
 -۴قويل عبادت لکه  :قسههم کول ،دعا ،فریاد کول او کمک غوښههتنه ،دعا ،پناه
نیول.
دا ټول عبادات رصف د الله  لپاره دي او هیڅ ډول یي بغیر له الله  څخه
بل چاته جایز نه دي ،قرآن کریم په عباداتو کي رشک په درې ډوله رد کړی دی:
اول  :اثبات د عبادت رصف الله تعالی لره کله د خرب ورکولو په ډول رسه لکه د
بقرې سههورت  ۱۳۳آیت ،آل عمران  ،۶۴نسههاء  ،۱۷۲اعراف  ،۲۰۶یونس  ۱۰۴او
د نور سههورت  ۵۵آیتونو کې او کله هم د امر په صههیغې رسه لکه د آل عمران ،۵۱
هود  ،۱۲۳حج  ،۷۷طه  ۱۴او د زمر سهههورت  ۶۶آیتونو کې او ه مدارن ګه په
عمومي ډول رسه په سهههورت بقرې  ،۲۱نسهههاء ،۳۶نحل  ،۳۶انبی ء  ۲۵او د یس
سورت په  ۶۱آیتونو کې شتون لري .
دوه یم  :نفي عبادت د غیر الله په مختلفو ډول:
په رصیحي نفي رسه په یونس سورت  ۱۰۴آیت او کافرون سورت  ۲آیت کې .
په رصیحي نهي د انعام په سورت  ۵۶آیت او غافر سورت ۶۶آیت کې.
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نفي او نهي د استفهام انکاري اسلوب په ډول د مائدې سورت په  ۷۶او د انبیاء
سههورت په  ۶۶آیتونو کې ،نفي د عدم دلیل د وجهې څخه د مریم سههورت د ۴۲
آیت او د حج سورت  ۷۱آیت کې راغيل ده .نفي د معبود د عجز د کبله د سورت
عنکبوت په  ۱۷آیت.
درېیمه وجه  :د الله تعالی لپاره د عبادت د حرصههه مثالونه د بقرې سهههورت ۸۳
آیت ،د آل عمران  ،۶۴هود  ۲او  ،۲۶یوسف  ،۴۰ارسآء  ،۲۳فصلت  ۱۴او احقاف
 ۲۱ایتونه د وکتلی يش.
ب  :فعيل ( عميل ) رشک:
دا ډول رشک عبارت دی له تعظیم کوو د غیرالله څخه په هغه برخه کې چې د
الله تعالی له خصههایصههو څخه دي ،دا ډول رشک هم مختلف اقسههام لري لکه  :د
حرامو حالل ګڼل ،د حاللو حرام ګڼل ،نذر غیر الله ته ثابتول ،رکوع ،سهههجده او
قسههم په غی الله تعالی بل چا باندې کول ،لکه څرنګه چې ق ان عظیم الشههان د
عقیدې رشک رد کړی دا رنګه د عمل رشک هم رد کړی ،الله تعالی د بقرې په
سورت  ۱۷۳آیت کې فرمایيل دي ( :إِ ََّّنَا َح َّرَم َعلَْی ُك ُم ال َْم ْی تَةَ َو َّ
الد َم َو َحلْ َم ْ
اْلِن ِزی ِر َوَما أ ُِه َّل
بِ ِه لِغَ ِْری ِ
اّلل ) .یقینا الله پاک حرام کړیدی په تاسهههو باندې مړزګه ،وینه ،د خوږ
غوښه او هغه څه [ې د الله پاک پرته د بل چا په نوم حالل شوی وي.
نذر غیر الله ته:
نذر غیر الله ته عبارت دی له دې څخه چې یو شهههخص د خپل مال یوه برخه او
یاه هم د ځمکې د حاصهههالتو یوه برخه د الله  نه بغیر د بل چا په نوم کړي او
مطلب یې نیږدیوالی وي هغه شخص ته په دې عقیده باندې چې د غه شخص د
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فایدې او تاوان مالک دی او په غیبو علم لري او د داسههې نذر کول موخه د خیر
او برکت حاصلول وي د دې شخص څخه او د نه اجرا کولو په صورت کې د مايل
او جاين تاوان سبب کیدلی يش هغه شخص ته نو دا رنګه نذر رشک دی او هغه
مال مذکوره حرام دی .
هغه آیتونه چې غیرالله څخه د نذر په حراموايل رصاحت لري د سهههورت بقرې
اْلِن ِزی ِر وما أ ُِه َّل ِب ِه لِغَ ِْری ِ
 ۱۷۳آیت فرمایي ( :إِ ََّّنَا َح َّرَم َعلَْی ُك ُم ال َْم ْی َتةَ َو َّ
اّلل اَّنا
الد َم َو َحلْ َم ْ َ َ
حرم )
انعام سههورت  ،۱۴۵نحل سههورت  ۱۱۵او د توبې سههورت  ۲۹آیاتونه هم د دارنګه
نذر یادونه کوي .
الله تعالی په قرآن عظیم الشههان کیې د الله تعالی څخه پرته بل چاته نذر کول د
مرشه ههکینو له اعاملو څخه په سهههورت انعام  ۱۳۶آیت کې بللی دی الله تعالی
ِ
ِِ ِ
ث واألَنْ ع ِام نَ ِ
ِ
ص ًیبا ) دارنګه دا مذکورعمل
فرمایيل دي َ ( :و َج َعلُواْ ّلل مِا ذَ َرأَ م َن ا ْحلَْر َ َ
افرتاء علی الله دی.
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3
اميان په پرښتو
ان احلمد هلل حنمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ ابهلل من شرور اَنفسنا و من سیئات أعمالنا

من یهده هللا فال مضل له و من یضلل فال هادي له و نشهد أن آل اله اال هللا وحده ال شریک
له ونشهد أن حممداً عبده ورسوله.

اما بعد :قال هللا تبارک و تعالی فی وصف املالئکة:

(. 
      
   
   
 
      
  
 
   
( 

1

و قال رسول الله  ( : خلقت املال ئکة من النور و خلق اجلن من مارج من انر) 2.صدق
الله موالنا العظیم و بلغ رسوله النبي الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و
الشاکرین و الحمد لله رب العاملین.
مقدمه:
مؤمنو او متدينو ملونځکونکو:
د نن ورځی زموږ موضوع ده په باره د ایامن راوړلو په پرښتو باندی  ،چی څو دقیقی
ستاسو محرتمو په خدمت کی یو  ،او په دی باندی به خربی کوو چی مقصد د
ایامن راوړلو په پریښتو څه شۍ دي ؟
 - 1د التحریم سورت 6 ،آیت.
 - 2صحیح مسلم ،حدیث.2996 :
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د ملئکو تعریف :ملئک د (ملک ) جمع ده او (ملک) د (ألوک) له کلمی څخه
اخیستل شویده چی د رسالت یا پیغام رسولو په معنا راځي .
او په اصطلح کی :ملئک د الله  هغه مخلوق دي چی له نور (رڼا) څخه یی
پیداکړی دي او کولی يش په بیلبیلو څیرو شکلونو ځان بدل کړي د خورا قوي
ځواک در لودونکی دي او په ډیره چټکتیا رسه له یو ځای څخه بل ځای ته د تللو
توان لري.
د پرښتو پر شتون دليلونه:
معلومه خربه ده چی پرښتی مادي شکل نلري  ،لدی امله دغه مخلوق د غیبی
نړۍ رسه تړاو لري  ،نو ځکه موږ نشوکوالی دغه مخلوق په خپلو سرتګو د هغوی
په طبیعی شکل رسه وګورو  ،او به اړه یی ټول معلومات د قران کریم او احادیثو
څخه اخستل شوی دي ،نه دا چی دوی مونږ په خپلو ظاهري حواسو رسه لیديل
دي  ،ځکه د انسان حواس د ډیرو حقیقتونو له درک څخه عاجز پاتی شویدی لکه
ول مِبَا أُن مز َل إملَْی مه ممن َّربم مه َوال ُْم ْؤممنُو َن
الر ُس ُ
آم َن َّ
چی الله  په قران کریم کی فرماییَ ( :
م
م م مم
ك
َح ٍد ممن ُّر ُسلم مه َوقَالُواْ َمَس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا غُ ْف َرانَ َ
آم َن مابّلل َوَمآلئم َكتمه َوُكتُبمه َوُر ُسله الَ نُ َف مر ُق بَ ْ َ
ْي أ َ
ُكلٌّ َ
1
ك الْم م
صيُ).
َربَّنَا َوإملَْی َ َ
ژباړه ( :د الله  پیغمرب په هغه څه چی د الله  له لوري پری نازل شویدی
ایامن راوړی دي  ،او ټول مؤمنان په الله  د هغه په مليکو  ،دهغه په کتابونواو
دهغه په رالیږل شوو پیغمربانو ایامن لري او وایی مونږ د پیغمربانو تر منځه په
ایامن لرلو کې هیڅ توپیر نه کوو او وایې مونږ واوریدل او پیروي مو وکړه ستا له
 - 1د البقري سورت  285آیت.
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اوامرو څخه ای الله ) له تا څخه بښنه غواړو او تاته بیرته درګرځیدونکی یو ) .نو
څوک چی د الله  په پرښتو ایامن نلري د دي آیت د حکم په اساس ورته مؤمن
نه ویل کیږي .
د پرښتو صفتونه ( ځانګړ تياوې):
 -۱پرښتې له نور څخه پیدا شوي دي.
 – ۲هغوی یو غیبي حقیقت ده چی نه محسوسیږی.
 -۳د حیواين شهواتو او نفساين متایلتو څخه پاکي دي.
 -4هغوی نه څه خوري او نه څه څکي.
 -5نارینه او ښځینه نه لري.
 – 6او د خوب ،ستړتیا او مریيض حاالتو څخه پاکې دي.
 -7د الله د امر مطابق کړين تررسه کوي.
 -8د الله  د اوامرو څخه هڅکله ناغیړي نه کوي.
.)
      
   
   
 
      
  
 
   
پدی هکله الله متعال فرمايی ) :

1

ژباړه ( :هیڅکه د الله  له حکم څخه رس غړونه نکوی او هر امر چی ورته کیږي
 ،هغه په ځای راوړي) او پرښتی په سرتګو نه لیدل کیږي  ،او د مونږ څخه غوښتل
شویدی چی بغیر د لیدلو څخه په دوی ایامن راوړو  ،چی په حقیقت کی دغه په
مونږ باندی د الله  له طرفه یو ازمیښت دی چی مونږ څومره په الله  باندی
ایامن او یقین لرو  ،چی وروسته له لیدلو څخه خو هرشخص ایامن راوړي او په
 - 1د التحریم سورت ،آیت .6
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دغه صورت کی امتحان خپل مفهوم دالسه ورکوي ځکه اساسی رشط په ایامن
کی ایامن بالغیب دی چی تا به دغه شی نه وي لیدلی او ایامن به پری لری لکه
مثال الله  پیغمربان ملیکی او داسی نور ،او بله خربه دا ده چی الله  مونږ
پیدا کړی یو ترڅو مونږ امتحان کړي او دمونږ اعامل او کردار صحنی ته راوبايس
 ،الله  په قران کریم کی فرمایلی دي      ) :
)  
          
   
  
 
 
 
 

1

ژباړه ( :هغه چی بیدا کړی یې دی مرګ او ژوند چی وازمایې تاسی چې کوم یو
ستاسی ډیر ښه دی د عمل له مخی ) یو حقیقی مؤمن په دغه الهي امتحان کی
هغه وخت کامیابی دلۍ يش چی په ټولو قرآنی ارشاداتو باندی ایامن ولري ایامن
راوړل په ټولومغیباتو باندی هیڅ مشکل کارندی او هیڅ زحمت نلري
د پرښتو د پيدايښت ماده او دهغوی حقيقت :
قران کریم د انسان د پیداښت په باره کی فرمایی چی انسان د خاورو څخه پیدا
شویدي  ،او دپیریانو په باره کی راغلی چی هغوی د اور څخه پیدا شویدی  ،ولی
د پرښتو په باره کی قران کریم کی څه شی ندي راغلی  ،مګر پیغمرب  د هغوی
په هکله فرمایلی دي :
( خلقت املال ئکة من النور و خلق اجلن من مارج من انر).

 - 1د امللک سورت ،آیت .2
 - 2صحیح مسلم ،حدیث.2996 :
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ژباړه  :پرښتی له نور څخه پیدا شویدی  ،او پیریان له ملبه لرونکی اور څخه پیدا
شویدی ) او د دغه حدیث رشیف څخه معلومه شوه چی پرښتی د عامل معنوی او
غیبی څخه دي او جسم مادي نلري او هیڅ کله قابل دلیدلونه دي لکه نور مادي
شیان  ،د انسان عقل دهغوی د وجود څخه منکر نه دي  ،لکه څرنګه چی ویلی
شویدی (ندیدن دلیل نبودن نیست ) لکه مثال وجود عقل انسانی  ،د انسان روح،
او داسی نو ر ،چی ټول حقیقت لری لکن مونږه ته دهغوی حقیقت ندی معلوم او
مونږ دهغوی وجود نشو حس کولۍ او بله خربه دا ده چی اوسنی عاملانو دغه
خربه ندی کړی چی مونږ ټول د دنیا شیان کشف کړیدي  ،بلکی اوس علم هغه
شیان هره ورځ کشف کوي چی مخکی یی د هغوی په باره کی هیڅ معلومات نلرل
 ،هیڅ کله عدم علم پدی معنا رسه ندی چې دغه شی وجود نلري ډیر داسی شیان
شته دي چې موږ د هغوی په باره کی معلومات نلرو مګر هغوی موجود دی ځکه
زمونږ معلومات کامل ندی .
د پرښتو طبيعت او ځنی اعامل:
د پرښتو طبیعت د انسانانو د طبیعت څخه جدا او بیل دی او د دوی د طبیعت
رسه فرق لري  ،او پریښتی هیڅ کله اختیار نلري ،او مطابق د دوی د طبیعت رسه
چی الله  څرنګه او کومو اوصافو رسه پیداکړي دي مطابق د الله  د امر رسه
خپل وظایف اجرا کوي او د الله  د امر څخه رس غړ ونه نکوي  ،او د دوی د
خواصو څخه د الله  اطاعت او امر منل دي الله  فرمایی:
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مم
السماو م
ات َوَما مِف األ َْر م
ض ممن َدآبٍَّة َوال َْمآلئم َكةُ َو ُه ْم الَ یَ ْستَ ْكمِبُو َن ََيَافُو َن
( َوّلل یَ ْس ُج ُد َما مِف َّ َ َ
1
َرََّّبُم ممن فَ ْوقم مه ْم َویَ ْف َعلُو َن َما یُ ْؤَم ُرو َن ).
ژباړه  :او خاص الله  ته سجده کوي هغه څه چی په آسامنونو کی دي او هغه
څه چی په ځمکه کی دي له ګرځیدونکو څخه او پرښتی  ،حال دا چی دوی رس
کيش نه کوي د الله  له عبادت څخه ویریږی دا ملیک له رب خپل څخه چی
له پاسه د دوی دی ،او پر ځای کوي د دوی هغه او امرونه چی حکم یی ورته
کیږی.
څرنګه مونږ نشو کويل چې پرښتی ووینو ؟
قرانکریم د مؤمنانود صفاتو په باره کی داسی وایی ( :الذین یؤمنون ابلغیب).

2

ژباړه  :متقیان هغه کسان دي چی ایامن راوړي په غیبو باندی ) مونږ ځکه په
وجود د پرښتو ایامن لرو چی الله  او پیغمرب  مونږ ته خرب راکړی دی اګر که
مونږه نشو کويل چی دوی په سرتګو ووینو ځکه د دوی لیدل د موږ له طاقت څخه
لوړ دي لکه څرنګه چی دهغه آیت کریمه د معنی څخه معلوم کوم چی پاس ذکر
شو ،زمونږ په دین کی ایامن لرل په غیبو مسایلو هغو شیانو چی په سرتګو نه لیدل
کیږی ډیر زیات اهمیت لري ځکه ایامن لرل په غیبو باندی د مهم ترین علیمو
د دین څخه دي  ،او په هم دغه مرحله کی انسان په امتحان کی اچول کیږي لکه
څرنګه چی د انسان عبادت او نور حرکات لکه ملونځ  ،روژه رښتیا او دروغ ویل د
دغه الهی امتحان یوه برخه ده  ،همدا رنګه ایامن راوړل په پرښتو او نورو هغو شیانو
 - 1د النحل سورت  50-49آیتونه.
 - 2د البقري سورت ،آیت.3
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چی په سرتګو نه لیدل کیږی د دغه الهي امتحان هم یوه برخه ده  ،زموږ د لیدلو
قوه دومره قوي نده پیدا شوی چی مونږ پريښتی ووینو الله  پیغمربانو ته د
پرښتو د لیدلو قوه ورکړی ده نو په همدی خاطر ځنی پیغمربانو پرښتی په خپل
حقیقی صورت رسه لیدلی دي  ،زمونږ نه لیدل د پرښتو په نه موجودیت داللت
نه کوي  ،په دنیا که ډیر داسی شیان شته دي چی مونږ یی په لیدلو قادر نه یو او
نه یی حس کولۍ شو مګر هغه شیان موجود دي  ،مونږ نشو کولۍ هغه اوازونه
واورو چی ډیر لوړ او یا ټیټ وي دخپلی محدودی څخه د بیلګی په توګه زمونږ غوږ
ونه د دی توان نه لري چی ځنی غږونه واوري  ،همدارنګه د رڼا چپې  ،او هغه څه
چی یو پوهان چې ( رنتګن) نومیږی کشف کړي دي او یا هغه څه چی د جوي
پوخ تر شا پراته دي  ،او لیدلی یی پرته له آال تو شونی نه دي  ،مونږ نشو کوالی
دا هرڅه په خپلو سرتګو وګورو  ،دا هرڅه پدی ګواهي ورکوي چی د کوم يش نه
لیدل د هغی د نه شتون معنا نه لري.
د پرښتو دندې:
د قران کریم او احادیثو له نظره پرښتی دوه قسمه وظیفی لري  ،یوه وظیفه په
عامل ارواح کی  ،او بله وظیفه په عامل طبیعت کی ،
او له وظیفه د پرښتو په عامل ارواح کې:
د پرښتو وظیفه روحانی او معنوي عبارت ده له:
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 -1تسبیح ویلو د الله  :څرنګه چی الله  فرمایی    ( :

.)


 
 
       
  
       
 
 
 
   
  
 

1

ژباړه  :بی شکه هغه کسان چی په نزد د رب ستا دي نه کوی لويی هغوی له
عبادته د هغه او پاکي وایي د هغه او خاص لپاره د هغه سجده کوي.
 -۲دوهمه وظیفه د پرښتو دالله  د عرش حمله دی:
یعنی د الله  عرش د څو پرښتو په اوږو رسه بار دی چی دغه هم د پرښتو د
َّ م
ین
یوی وظیفی څخه شامرل کیږی .لکه څرنګه چې الله  فرمایلی دي ( :الذ َ
مم 2
م
سبم ُحو َن مِبَ ْم مد َرَّبمم ْم َویُ ْؤممنُو َن به) .
ََْيملُو َن ال َْع ْر َ
ش َوَم ْن َح ْولَهُ یُ َ
ژباړه  :هغه ملیکی چی پورته کوي عرش او هغه چې په چاپیرکی یی دي تسبیح
وایی رسه د حمد د رب خپل او ایامن راوړي په هغه )
 – ۳دریمه وظیفه د پرښتو سلم اچول دي په جنت یانو باندی:
چی دوی به په جنت یانو باندې د هری دروازی څخه داخلیږی او سلم به پری
َّات َع ْد ٍن
اچوي لکه څرنګه چی الله  په خپل معجز کلم کی فرمایی َ ( :جن ُ
3
وَنَا ومن صلَح ممن آابئم مهم وأَ ْزو م
اج مه ْم َوذُ مرََّّيِتمم ْم َواملَالَئم َكةُ یَ ْد ُخلُو َن َعلَْی مهم ممن ُك مل َاب ٍ
ب ).
یَ ْد ُخلُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ژباړه  :جنتونه دي د تل اوسیدلو ننه وځی به هغوی هلته  ،او هغه چی نیکان دي

 - 1د األعراف سورت  206آیت.
 - 2د غافر سورت  7آیت.
 - 3د الرعد سورت 23 ،آیت.
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پلرونو د هغوی ،او هغوی او جوړی د هغوی او اوالدونه دهغوی  ،او ملیکی
داخلیږی پر هغوی له هری دروازی نه.
 – ۴څلورمه وظیفه د پرښتو تعذیب او شکنجه ورکول دي دوزخیانوته:
َّ م
س ُك ْم َوأ َْهلمی ُك ْم َان ًرا
ین َ
لکه څرنګه چی الله  فرمایلی دي ََّ ( :ي أَیُّ َها الذ َ
آمنُوا قُوا أَن ُف َ
ود َها النَّاس وا ْحلمجارةُ َعلَی ها م َالئم َكةٌ مغ َال ٌ م
صو َن َّ
اّللَ َما أ ََم َرُه ْم َویَ ْف َعلُو َن َما
َوقُ ُ
ظ ش َدا ٌد َال یَ ْع ُ
ُ َ َ َ َْ َ
1
یُ ْؤَم ُرو َن ) .
ژباړه  :ای مؤمنانو  ،خپل ځانونه او کورنۍموله هغه اور څخه وژغوری چی د
سوزخت مواد به یی انسانان او ډبری وي  ،سخت زړې او قوی هیکله ملیکې به
پری والړې وي  ،دالله د امر څخه به هیڅ مخالفت نه کوي او یوازې هغه څه به
کوي چی امریی وشی ورته.
 – ۵پنځمه وظیفه د بندګانو څخه په قرب (عامل برزخ) کې پوښتنې کول:
ځنې پرښتی دی چې دوی مکلفی دی د الله  له طرفه په سوال کولو د مړي
څخه په قرب کی چی د دوی نومونه په احادیثو کی راغلی دی چی یوی ته نکیر او
بلی ته منکر وایی چی دمړی څخه د الله  په باره او دی پیغمرب  او د دین په
باره کی پوښتنی کوي
دوهم کار او وظيفه د پرښتو په عامل طبيعت کی :
وظيفه د پرښتو په عامل طبيعت کی عبارت ده له :

 - 1د التحریم سورت 6،آیت.
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 – ۱راوړلو د وحی:
د الله  له طرفه په انبیآء علیهم السلم باندې  ،او نوم دهغی پرښتی چی د الله
 له طرفه په وحی راوړلو مسئوله ده حرضت جربیل علیه السلم دی او نور
بعضی متعدد نومونه هم لري لکه الروح االمین  ،او روح القدوس  ،الله  پدی
باره کی فرمایی (            

. )        

 
   
 
    
  

  
 

1

ژباړه  :ای محمده  ،ووایه څوک چې د جربایل رسه دښمنی لري نو باید پوه شی
چې  :جربایل علیه السلم د الله په امر ستا په زړه یو قران نازل کړي دی چی د
پخوانیو کتابونو مل تړ کوي او الرښوونه اوزیری دی لپاره د مؤمنانو.
 – ۲د نړی د طبیعي امورو تدبیر :
لکه څرنګه چی د پیغمرب  په مبارکو حدیثونو کی راغلی دي  ،چی بعضی پرښتی
په دغه جهان کی مختلفی وظیفی لري  ،لکه د بادونو او وریځو شړل په یو اوبل
طرف باندی ،او ورول د باران شنه ،کول د ګیاهونو او داسی نور
 – ۳حرکت او قوت ورکول دي قوی معنوي د انسان ته :
د حرضت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی چی رسول الله 
فرمایلی دي  :چی بیله شکه شیطان او پرښته دواړه د انسان رسه شته دي یعنی
وررسه یو ځای دي خو ملګري د شیطان د انسان رسه پداسی شکل رسه ده چی
دته په ګناهونو رسه جرأت ورکوي او دی آماده کوي په تکذیب د حق رسه  ،او
 - 1د البقری 97 ,آیت.
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ملګری د پرښتی د انسان رسه پداسی شکل رسه ده چی دته وعده ورکوي په کولو
د نیکیو رسه او په تصدیق کولو دحق رسه ،نو هر څوک چی د شیطان د وسوسو
او فشار رسه مخامخ شولو باید د الله  څخه پناه وغواړي او هرڅوک چی د
پرښتی د همرایی رسه مخامخ شولو او په خپل زړه کی یی دخیر اراده محسوسه
کړله نو باید پوهه يش چی دغه د الله  له طرفه ده نو په ده الزم دي چی د
الله  شکر ادا کړي.
 – ۴دعاغوښتل دي لپاره د مؤمنانو:
َّ م
م
سبم ُحو َن مِبَ ْم مد َرَّبمم ْم َویُ ْؤممنُو َن بم مه
ین ََْيملُو َن ال َْع ْر َ
الله  فرمایی ( :الذ َ
ش َوَم ْن َح ْولَهُ یُ َ
ٍ
م
م مم
م مم
ك
ین ََتبُوا َواتَّبَ عُوا َسبمیلَ َ
آمنُوا َربَّنَا َو مس ْع َ
ین َ
ت ُك َّل َش ْيء َّر ْْحَةً َوعل ًْما فَا ْغف ْر للَّذ َ
َویَ ْستَ ْغف ُرو َن للَّذ َ
م
م
م
دِتُم ومن صلَح ممن آابئم مهم وأَ ْزو م
َّ
م ٍ َّ
اج مه ْم
َوق مه ْم َع َذ َ
اب ا ْجلَح میم َربَّنَا َوأَ ْدخل ُْه ْم َجنَّات َع ْدن ال مِت َو َع َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
1
م
یم).
َوذُ مرََّّيِتمم ْم إمنَّ َ
كأ َ
َنت ال َْع مز ُیز ا ْحلَك ُ
ژباړه  :هغه ملیکی چی عرش یی پورته کړی او هغه چې د عرش په چاپیریال کې

دی  ،دخپل رب ثنا او ستاینه کوي  ،پر هغه پوخ ایامن لري  ،او د مومنانو لپاره
بښنه غواړي چی ای ربه زمونږ  ،ستا رحمت او علم په هرڅه خپور شوی دی  ،نو
هغه کسان وبښه اود دورخ له اورڅخه یی وژغوره چی توبه یې ویستلې او ستا لیاره
یی نیولی ده  ،ای زمونږ ربه  ،ته هغوی او دهغوی نیک او صالح پلرونه  ،ښځی ،
او اوالدونه هغو تل پاتې جنتونو ته ننه باسه چی وعده کړی تا له هغوی رسه  ،او
هغه چی نیک شوی له پلرونه دهغوی  ،او ښځو د هغوی  ،او اوالد دهغوی ،بی
شکه ته بر السی حکمت واالیي.
 - 1د الغافر سورت 8-7 ،آیتونه.
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 – ۵د ملونځ کوونکی د امین ویلو رسه دوی هم آمین وايي:
لکه څرنګه چی د حرضت ابو هریرة ريض الله عنه څخه روایت نقل شویدی( :اذا
أمن االمام فأمنوا فانه من وافق أتمینه أتمْي املالئکة غفر له ما تقدم من ذنبه).
چې نبي علیه السلم فرمایی ( :کله چی امام آمین وایی نو تاسئ هم آمین
1

ووایاست ،نو دهر چا آمین چې دملیکو د آمین ویلو رسه موافق شو نو الله  ده
ته پخوانی ګناهونه وبښی.
 – ۶هره ورځ دوی د سهار او مازدیګر د ملونځونو پر وخت حارضیږي:
پرښتی شپه او ورځ ستاسو په مابین کی مسلسلی حارضیږی،دسهار او مازیګر په
ملنځونو کی دوی رسه یوځای کیږي او وروسته د شپی مؤظفی پرښتی پورته
آسامن ته خیژی او الله  چی څرنګه عامل دی پر هريش باندی ،بیا هم د دوی
څخه پوښتنه کوي  ،چی څرنګه او به کوم حالت کی تاسو پرښودل بندګان زما؟
یعني دوی په څه کی مشغول وو ؟
پرښتی په جواب کی ورته وایی  ،چی مونږ د وی په حالت د ملونځ کولو کی پیدا
کړل او په حالت د ملونځ کولو کی مو پرښودل .
: ۷د قران کریم د تلوت پر وخت هم دوی حارضیږی او قران کریم ته غوږ
نیسی:
لکه څرنګه چی یو حدیث رشیف کې راغلی چی حرضت اسید بن حضیر رضی
الله عنه خپل حالت نبی علیه السلم ته بیانوي ( :عن أسید بن حضي  ،قال بینما
هو یقرأ من اللیل  ...فرفعت رأسي فانصرفت الیه  ،فرفعت رأسي الی السماء فاذا مثل
 - 1صحیح البخاري ،حدیث.780 :
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الظلة فیها أمثال املصابیح  ،فخرجت حتی ال اراها  ،قال  :وتدري ماذاک ؟ قال  :ال قال
تلک املالئکة دنت لصوتک ) .
ژباړه  :په هغه حدیث رشیف کی مونږ ګورو چی یو شپه حرضت اسید بن حضیر
1

رضی الله عنه تلوت کولو او خپله قصه داسی بیانوي چی دی مبارک وایی ،چی
ما یوه شپه تلوت کولو او خپل رسمی د تلوت څخه پورته کړلو  ،او بیا می دوهم
تلوت رشوع کړ ،او بیا می خپل رس دآسامن په طرف او چت کړلو  ،نو دوریځی په
شان می یوڅه ولیدل چی د چراغونو په شان یوڅه پکی ښکاریدل  ،او د آسامن
په طرف پورته کیدل  ،هر کله چی ده مبارک خپل قیصه نبی علیه السلم ته بیان
کړه  ،نو نبی علیه السلم ده ته وویل  ،او بشارت یی ورکړلو دغه ملیکی وي او
ستا تلوت ته یی غوږ نیولی وو.
 – ۸دوی د ذکر مجلس ته هم حارضیږي:
د ابوهریرة رضی الله عنه څخه روایت دی چی پیغمرب  فرمایلی دي :د الله 
داسی پرښتی هم شته دي چی د ذکر د مجالسو د پیداکولو لپاره په الرو کی
ګرځي تر څو پوری د اهل ذکر حلقی پیداکړي.
 – ۹لپاره د مسلامنانو خصوصاً په اهل علمو باندې درود رالیږی:
یعنی پدوی باندی درود وایی لکه څرنګه چې الله 

فرمایی   (:

) 
 
  
    
    
 
        
 
  
  
  
 
  
     
      
 
   


 - 1صحیح البخاري ،حدیث.۵۰۱۸ :
 - 2د األحزاب سورت 43 ،آیت.

102

2

اميان په پرښتو

د جمعې خطبې

ژباړه  :الله  هامغه ذات دی چی پرتاسی رحمت کوي او دهغه پرښتی ستاسی
لپاره د رحمت دعا کوي  ،ترڅوچی هغه تاسی له تیارو څخه رڼاته راوبايس  ،هغه
پر مؤمنانو ډیر مهربان دی).
او همدا رنګه پیغمرب  فرمایلی دي  :الله  رسه له خپلو پرښتو په هغو چا باندی
درود رالیږی چی خلکوته نفع او خیر رسوي.
 - ۱۰ور پیژندل د نومونو د دوستانو او د ښمنانو د الله  خلکو لره:
لکه څرنګه جی په حدیث رشیف کی راغيل دي  ،پیغمرب  فرمایلی دي  :هر
کله چی الله  یوڅوک خپل دوست وګرزوي  ،نو جربایل علیه السلم خپل ځان
ته راوغوړي او هغه ته خپل حکم صادر کړی چی ته اعلن وکړه او پوهه شه چی
زه فلنکی سړی خپل دوست جوړوم نو ته هم هغه خپل دوست جوړ کړه  ،نو بیا
جربایل علیه السلم په آسامن کې غږ کړی نورو پرښتو ته چی الله  فلنکۍ
سړی خپل دوست ګرزولی دی ) نو تاسی هم هغه دوست وګرزوۍ یعنی محبت
وررسه وکړۍ نو بیا پرښتی هغه خپل دوست وګرزوي  ،نو بیا وروسته دۍ د ځمکی
د خلکو لپاره مورد احرتام او قبول وګرزي او همدا رنګه برعکس د دی هر کله چی
الله  هرڅوک خپل مبغوض وګرزوي او دا مورد دغضب وګرزي  ،نو الله 
جربایل علیه السلم راوغواړی او هغه ته اعلن کوي چی ما فلنکۍ سړی خپل
دښمن ګرزولۍ دۍ او ته هم هغه خپل دشمن وګرزوه  ،نو جربایل علیه السلم په
آسامن کی نورو پرښتو ته اعلن وکړی چی الله  فلنکی شخص خپل مبغوض
ګرزولی دی نو تاسی هم هغه خپل دښمن وګرزوﺉ  ،نو دۍمورد د دښمنۍ د
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هغوی وګرزي  ،نو وروسته د دی څخه دۍ مورد د توهین د خلکو وګرزي یعنی
خلک هم د ده رسه دښمنی او عداوت رشوع کړی.
 – ۱۱لیکل د ښو او بدو اعاملو د انسانانو:
لکن دغه دټولو پرښتو وظیفه نده بلکی د ځینو مشخصو پرښتو وظیفه ده چی
دوی ته کرام کاتبین ملئیکی وایی  ،لکه څرنګه چی الله  فرمایيل دي َ ( :وإم َّن
1
َعلَی ُكم َحلافم مظ م
ْي یَ ْعلَ ُمو َن َما تَ ْف َعلُو َن).
ْي ك َر ًاما َكاتمبم َ
ْ ْ َ َ
ژباړه  :په دايس حال کښی چی پر تاسی یی څارونکې ملئیکی ټاکلې دی داسی
عزمتندې لیکونکې ،چی ستاسی په هر عمل پوهیږی.
 – ۱۲تأیید او کومک کړل د مؤمنانو رسه :
لکه څرنګه چی الله  فرمایی( :إم ْذ ی م
م َّ م
م م
ین
وحي َربُّ َ
ُ
ك إم ََل ال َْمآلئ َكة أمَّن َم َع ُك ْم فَ ثَ بتُواْ الذ َ
ٍ 2
آمنُواْ سأُل مْقي مِف قُلُ م َّ م
ض مربواْ فَ و َق األَ ْعنَ م
ض مربُواْ مم ْن ُه ْم ُك َّل بَنَان).
ین َك َف ُرواْ َّ
اق َوا ْ
ب فَا ْ ُ ْ
َ َ
وب الذ َ
الر ْع َ
ژباړه  :هغه وخت (یادکړئ) چی کله ستا رب پرښتوته اشاره کوله چی زه ستاسی
رسه یم د مومنانو قدمونه ثابت کړی  ،زه به همدا اوس د کافرانو په زړونو کښی
ویره واچوم  ،نو تاسی دهغوی پر غاړو باندی ګوزار وکړئ او په بند بندیی ووهئ) .
 -13د مؤمنانو روحونه اخیستل  :الله 

فرمایی    :

 

  
  
 
 
    
       
  
   
  
 
    
   
  
  
 
 
 
 
   
 
 
   

 - 1د االنفطار سورت 12-10 ،آیتونه.
 - 2د األنفال سورت 12 ،آیت.
 - 3د االنعام سورت 61 ،آیت.
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ژباړه  :هغه پر خپلو بندګانو بشپړ واک لري او پر تاسی څارونکی ( پرښتی ) لیږي
 ،تردی چی کله ستاسی څخه د کوم یوه د مرګ نیټه رارسیږی  ،نو دهغه رالیږل
شوی پرښتی یی ساه اخلی او دخپلی فریضی په رسته رسولو کښی یو بڅری
سستي نکوي.
 -14درود ویل په پاکو او سپېڅلو مؤمنانو باندی په وخت د روحونو اخستلو
د دوی کی:
یعنی پرښتی په دوی باندی سلمونه اچوي او دوی ته په جنت باندی بشارت
ورکوي لکه څرنګه چې الله  مونږ ته خرب راکړی دۍ او فرمایی   (:

. )     
   
    
     
   
 
   
 
  
 

 
   
   
  
    
  

1

ژباړه  :هغو له خدایه یریدونکو ته چی کله پرښتی د سپڅلتیا په حالت کی د هغوی
ساه ګانی اخلی نو ورته وایی :سلم دی وي پر تاسی دخپلو عملونو په بدل کی
ځی  ،جنت ته الړشی
 – ۱۵زیری ورکول مومنانو ته په جنت رسه :
پرښتی په وخت د ځنګدن کی په مؤمنانو باندی نازلیږی او ورته راځی او زیری په
جنت رسه ورکوي لکه څرنګه چی الله 

فرمایی      (:

           

 - 1د النحل سورت 32،آیت.
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.)  
   
  
 
  

1

ژباړه :په تحقیق رسه هغو خلکو چي وویل رب زمونږ الله دی بیا دوی هغه باندې
ثابت قدم پاتی شول په هغوی باندې پرښتي نازلیږی او ورته وایي :مه وریږئ او
مه غم کوئ او زیری ورکوي په هغه جنت رسه چې تاسو رسه وعده کړی شویده
مونږ د دنیا په ژوند کی او په آخرت کې ستاسو ملګري یو ،هلته چې تاسی څه
وغواړی دربه کړل کړی شی او هرڅه چې تايس د هغه هیله کوی هغه د ستاسو
دی.
یعنی د الله پاک پرښتې په هغو مومنانو چی دوی په خپل ایامن زړه ته الهام
ورکوي چې تاسی نه په راتلونکی کی ویره نشته او په وړاندی هم غم مه کوئ ځکه
مونږ د تاسو ملګری او مرسته کوونکي یو په دنیا او اخرت کې هلته به تاسو لپاره
هر هغه څه وی چی تاسی یی غواړئ او ستاسو لپاره به هر هغه څه وي چې هیله
یی کوئ.
 - ۱۶وهل او شکنجه ورکول کافرانو ته په وخت د قبض کولو د روحونو د
دوی کې:
لکه څرنګه چی الله  فرمایی :

(       

.)   
   
 
 
     
 
      
 
 
 
  

  
 
 - 1د فصلت سورت  31-30 ،آیتونه.
 - 2د انفال سورت 50 ،آیت.
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ژباړه  :کاشکي تا هغه حالت لیدلی شوای چی کله پرښتې د شویو کافرانو ساه
ګانې اخيل ،دهغوی پر مخونو او څټونو یې ګوزارونه کوي او ورته وایې  :دا دي
اوس د سوځیدو سزاوګالئ.
يوه مهمه نکته :
دغه یوه ډیر مهمه موضوع ده  ،پرښتی د الله  رسه رشیکی او همکاری ندي ،
ځکه الله  هیچاته محتاجه ندۍ او هیڅ همکار ته رضوزت نلري د مخلوق په
شان  ،رصف دالله  د حکمت داسی غوښتنه وه چی پرښتی پیداکړي  ،دهمیشه
لپاره دغه نکته په یاد ولرۍ چی الله  هیچاته محتاجه ندۍ.
خلصه د موضوع او بحث دا ده  ،چی د کائیناتو په هر وړوکې او لوی کار د الله
 له طرفه یوه مؤظفه پرښته مقرره شویده.
د پرښتو شامر :
داسی پرښتی هم شته دي چی د الله  په اجازی رسه انسانان او حیوانات د
لویو مصیبتونو او بلګانو څخه ساتی  ،د دی ترڅنګ داسی په زرونو او ملیونونو
پرښتی هم موجودی دي چی دقیقه وظیفه یی بغیر د الله  څخه بل هیچاته
نده معلومه ،د دغو مثالونو او نور بحث څخه معلومه شوه چی الله  پرښتی رصف
دخپل حکمته بالغه له مخی پیداکړی دي او رصف د الله  د حکم مطابق په
کایناتوکی ترصف کوي  ،او په قران کریم او د پیغمرب  په حدیثونو کی دپرښتو
په باره کی مفصل معلومات راغلی دي  ،او په یوه آیت کریمه کی راغلی دی چی
رصف الله  ته ددوی شامر معلوم دی او فرمایی ( و ما یعلم جنود ربک االهو).
 - 1د املدثر سورت 31 ،آیت.

107

1

اميان په پرښتو

د جمعې خطبې

ژباړه  :نه پوهیږی په لښکرو د رب ستا مګر رصف الله 
د مشهورو پرښتو وظيفی :
 – ۱جربایل علیه السلم  :پیغمربانو علیهم السلم ته د وحی را وړلو دنده په غاړه
لري
 – ۲میکایل علیه السلم :دباد او باران او داسی نورو چارو د تنظیمولو دنده پر
غاړه لري
 – ۳ملک املوت علیه السلم  :دنده لری په ټاکلی وخت د انسان روح قبض
کړي
 – ۴ارسافیل علیه السلم  :د ټولو مخلوقاتو د پناه کیدو  ،او بیرته را ژوندی کیدو
لپاره د شپیلۍ وهلو دنده پر غاړه لري چی په اوله شپیلۍ به ټول مخلوقات له
منځه والړيش او په دویمه شپیلۍ به بیرته را ژوندي يش .
نکیر او منکر هغه دوی پرښتی دی چی کله انسان مړشی او په قرب کی کیښودل
شی وررسه سوال او جواب کوی .
ساتونکی پرښتی :
د هر انسان د ساتنی لپاره الله  پرښتی را لیږلی دی دغه پرښتی انسان د
شیطانانو او پیریانو له رشڅخه ژغوري کله چی مسلامن په الره تلل غواړي نو څلورو
خواووته یی پرښتی وررسه لکه د پیره کوونکو روانی وي  ،همدارنګه دوه نوری
پرښتی دانسان په ښۍ او چپه اوږه ناستی دي او په هر ځای کی وررسه وي  ،کله
چی انسان نیک عمل تررسه کړی د ښۍ اوګې پرښته یی لیکی  ،او کله چی ناروا
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عمل تر رسه کړي نو د چپی اوګې پرښته یې لیکی  ،دی نقطی ته په اشاری رسه
الله  فرمایی:
( و ان علیکم حلافظْي کراماً کاتبْي یعلمون ما تفعلون ).
ژباړه  :بیشکه چی مقرر کړی شویدی پر تاسی پرښتی چی ساتنه کوی ستاسو،
1

عزت ناکی او لیکونکی دی د اعاملو ستاسو دا پرښتی په هغه څه پوهیږی چی
تاسی یی کوﺉ )) او په بل آیت کریمه کی الله  فرمایی  (:إم ْذ ی تَ لَ َّقى الْمتَ لَ مقی م
ان
ُ َ
َ
2
ال قَ معی ٌد ما ی ل مْف ُ م
م م
م
الشم م
َع من الْیَ مم م
یب َعتمی ٌد).
َ َ
ظ من قَ ْوٍل إمَّال لَ َدیْه َرق ٌ
ْي َو َع من َ
ژباره  ( :او زموږ پر دغه مستقیم علم بر سیره ) دوه لیکونکي پرښتې دهغه ښی او
چپ لوري ته ناستی دي نیکي او بدي هر څه لیکي  ،هیڅ داسی لفظ د هغه له
خولې څخه نه راوزی چی د هغه د محفوظ ساتلو لپاره یو حارض باش څارونکی
وررسه موجود نه وي.
په پرښتو د اميان لرلو اغيزې :
 – ۱په پرښتو ایامن لرل او د هغه دوی د سرت ځواک په اړه چی الله  ورکړی
دی ،فکراوغورکول انسان د الله د عظمت لوري ته راکاږي او د الله  عظمت
ورته معلومیږي ځکه دا چی مخلوقات یی دومره عظمت لری نو د دی مخلوقاتو او
فرښتو پیدا کوونکی ذات به څومره عظیم او سرت وي  ،د دی مخلوق په پیژندلو
رسه د انسان په زړه کې د الله  عظمت نور هم زیاتیږي.

 - 1د االنفطار سورت 12 ،آیت.
 - 2د ق سورت 18-17 ،آیتونه.
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 -۲د الله  له اوامرو څخه په اطاعت باندې ټینګ پاتی کیدل  ،کله چی انسان
پدی پوه يش چی هرڅه چی د ده له خولی څخه راوځي پرښتی یی لیکی  ،نو
کوښښ به کوي چی داسی څه ونه وایی چی د الله  د نارختیا باعث وګرځي ،
نو په ښکاره او پټه به له الله  څخه ویریږی او ناکاره کړنې رسته نه رسوي.
 – ۳مؤمن انسان ځان یوازی نه انګیرې په پرښتو ایامن لرل د دی باعث ګرځي
چی انسان د دنیا په هیڅ ځای او هیڅ حالت کی ویره نه محسوسوي  ،ځکه هغه
پدی ایامن لري چی د دنیا په هر کونج کی د الله  بی شامره پرښتی شتون
لري  ،او ځنی خویی ال په ځانګړې ډول د انسان د ساتلو لپاره ګامرل شویدی.
 – ۴د الله  د مهربانۍ او لطف په خاطر د الله  شکر ادا کوي  ،ځکه دی
پوهیږی چی الله  د پرښتو په توسط د ده حفاظت کوي.
 – ۵مونږ په یاد راوړلو د ملک املوت رسه پدې متیقن کیږو چی دغه دنیا فانی
ده او مونږ او نور مخلوقات به پناه کیږو  ،نو بیا مونږ باید د آخرت د ورځی لپاره
تیاری ونیسو او ښه عملونه وکړو.
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4
اميان لرل په آسامين کتابونو باندې
احلمد هلل الذي اکرم االنسان ابالمیان و میزه ابلعقل و مل جیعله کسائر املخلوق ،يعیش
بالهدف أو يعیش لغریه بل جعله مفکراً يسمو بکفره و يعمل بعقله و الصالة و السالم

علی سیدان حممد و علی آله و أصحابه أمجعنی.
مقدمه:

یو له ارکانو د ایامن  ،ایامن درلودل په الهي کتابو نو رسه دی  ،الله  د برش د
هدایت لپاره آسامنی کتابونه نازل کړیدي  ،که چیرته دغه اسامنی کتابونه د الله
 له طرفه نوی نازل شوی نو انسان به د الله  د معرفت په باره کی او دهغه
د عبادت په باره کی په اشتباه کی واقع شوی وی او رصاط املستقیم الره به
ورڅخه ورکه شوی وی  ،اود هغو اصولو او قواعد څخه به لری پاتی شوی وۍ چی
سړی تقوا،او اخالقو،او نورو اجتامعي کارونوته راکاږي  ،نو دغه اسامنی کتابونه
لکه د رحمت د باران په شان دي  ،چی په زړه باندی لکه د باران په شان وریږی
او د ایامن کشت به زړونو کی تقویه کوي.
د کتاب تعریف :
کتاب یوه عربی کلمه ده چی په معنا د لیکلو رسه هم راغلی ده  ،او یا هغه سند
چی لیکل شوی وي هغه ته هم کتاب وایی  ،او جمع یی کتب راځي.
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او په اصطالح کی :کتاب ویل کیږی د الله  هغو خربوته چی لیکل شوی وی
او د الله  له طرفه په خپلو پېغمربانو علیهم السالم باندی نازل شوی وي لپاره
د هدایت د برش  ،او دغو کتابونو ته الهی کتابونه هم وایی ځکه جی د الله  له
طرفه نازل شویدي او په دوی کی د برش خربی نشته دي  ،او ایامن راوړل پدغو
آسامنی کتابونو رسه فرض دي او په دریم رکن د ایامن کی حسابیږي  ،الله 
په قرآن کریم کی پدغه باره کی فرمایی:
(َي أايُّها الَّ ِذين آمنواْ ِ
آمنُواْ ِاب هِ
اب الَّ ِذي نا َّز ال اعلاى رسولِ ِه والْكِتا ِ َّ ِ
ّلل اوار ُسولِ ِه اوالْكِتا ِ
انز ال
ا اُ
ا ا
يأا
اُ ا
اب الذ ا
1
ّلل ومالائِ اكتِ ِه وُكتبِ ِه ورسلِ ِه والْی وِم ِ
ِ
ِ
ضالاًال با ِعی ًدا).
ض َّل ا
اآلخ ِر فا اق ْد ا
ا ُ اُ ُ ا اْ
من قا ْب ُل اوامن يا ْك ُف ْر ِاب ه ا ا
ژباړه :ای مؤمنانو  ،پر الله  او پر پېغمرب او پر هغه کتاب ایامن راوړی چی الله
 پر خپل پیغمرب نازل کړیدی او پر هغه کتاب چی له دی څخه مخکی یی
نازل کړیدي  ،چا چی له الله  ،د هغه له پرښتو  ،دهغه له کتابونو  ،دهغه له رسوالنو
او د اخرت له ورځی څخه انکار وکړ  ،هغه په ګمراهی کښی رسګردان ډیر لیری
الړ.
الهی کتابونوته رضورت:
لکه چی ته پوهیږی چی اصلی هدف د انسان د پیداښت څخه د الله  معرفت
او عبادت دۍ  ،مګر مونږ انسانان د الله  د ذات د حقیقت څخه عاجز یو او د
الله  د ذات په حقیقت نه پوهیږو ،نو په همدی اساس الله  د آسامنی
کتابونو په نازلو او د پېغمربانو علیهم السالم په را لیږلو او د دغه جهان په پیداکولو

 - 1د النساء سورت 136 ،آیت.
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رسه مونږ ته خپل ځان را معرفی کړ ،مونږ کولۍ شو چی د الله  د قدرت اثار په
دوو برخو وویشو او مطالعه یی کړو
 – ۱د الله  د قدرت اثار
 – ۲د الله  د کالم اثار
کاينات :داسی یو کتاب دۍ چی د الله  د قدرت په قلم رسه لیکل شویدي ،
هر موجود شۍ پدغه کایناتو کی داسی دي لکه یوه ګویا ژبه چی مونږ ته الله 
را معرفی کوی او د الله  صفات مونږ ته راښایی  ،نو الله  مونږ ته په خپل
عجیب قدرت رسه ځان معرفی کړیدی نوهمدارنګه الله  په خپل کالم رسه مونږ
ته هم خپل ځان معرفی کړیدی او دخپل موجودیت خربیی مونږ ته راکړیدۍ او
د انسان د پیدایښت مقصد یی هم مونږ ته ښودلۍ دۍ ترڅو د الله  بندګان
وتوانیږي چی احکام الهي یادکړي او د دنیا او آخرت زندګی پری ښایسته کړي.
که چیرته پېغمبانو علیهم السالم د الله  له طرفه الهي کتابونه نوی
داوړي نو څه به واقع شوی وای؟
نو هر کله چی الهی پېغمرب چی خلک د الله  عبادت او اطاعت ته رابويل که
چیرته دوی د الله  له طرفه آسامنی کتابونه نوی راوړی نو څه به واقع شوی وۍ
او کوم نقصان به په خلکو کی واقع شوی وای؟
الف  :نو پدغه صورت کی به خلکو په آسانۍ رسه د خپل پېغمرب تکذیب کولو او د
هغه د پېغمربۍ څخه به یی انکار کولو.
ب  :پیغمربان علیهم السالم هم د نورو انسانانو په څیر د دنیا څخه رحلت کوي
هر کله چی د دوی اجل رايش نو اوس که چیرته د دوی رشیعت او دین په کتابی
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شکل رسه موجود نوۍ نو د دوی په وفات رسه به دین هم له منځه تللۍ وای او
هدف د رسالت د دوی به ضایع شوی وۍ نو په همدی علت رسه الله  اسامنی
کتابونه په خپلو پیغمربانو علیهم السالم نازل کړل څو خلکو ته په ورځ د قیامت
کی بانه جویی جوړه نه شی
ج :دریم حکمت دادۍ چی دغه آسامنی کتابونه په خلکو باندی په ورځ د قیامت
حجت دی چی دوی الله  ته نشی ویلۍ چی مونږ خرب نوو او مونږ ته کوم الهي
کتاب ندۍ راغلی.
آسامين کتابونه او صحيفې:
د حجم له اړخه آسامين کتابونه په دوه ډوله تقسميږي:
ملړی :صحیفې:
هغه وړوکتابونو او رسالوته ویل کیږي چی د پاڼو شمیریی لږ او دیوی ځانګړې
ټولنې لپاره نازلی شوی وي او یوازی د هغه سیمی د خلکو غوښتنی او اړتیاوې
پوره کړي  ،قران کریم هم له لومړنیو صحیفو ( الصحف االولی) څخه بحث کړی
دی  ،او همدارنګه هغه صحیفی چی په ابراهیم علیه السالم او دهغه په ملسیو
یعنی حرضت اسحاق  ،یعقوب  ،سلیامن  ،یوسف  ،زکریا علیهم السالم نازل
شویدي ،تاسی کولی شی! د ال زیاتو معلوماتو لپاره د النساء سورت  54او د االنعام
سورت  189او د الحدید سورت  26آیتونو تفسیر ته مراجعه وکړی.
د صحيفو شمري:
په حدیث رشیف کی راغلی دي چی پر:
 -1حرضت آدم علیه السالم  ۱۰ ،صحیفې.
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 -2په شیث علیه السالم  ۵۰ ،صحیفې.
 -3په ادریس علیه السالم  ۳۰ ،صحیفې .
 -4په ابراهیم علیه السالم ۱۰ ،صحیفې .نازلی شویدی.
پدې صحیفوکې له توحید او د الله  له پاکوايل ،د اخرت برتری پر دنیا ،د ملونځ
فضیلت او اغیزی  ،انسان ته احرتام و عظ او نصیحت او د هر دین له اسايس
موضوعاتو څخه پکښی بحث شوی دی.
دوهم :آسامين کتابونه:
د حجم له اړخه اسامنی کتابونه له صحیفو څخه غټ دي او پیغام یی هم عمومیت
لري  ،او ځانګړی نومونه لري چی عبارت دي له  ،تورات  ،زبور  ،انجیل او قرانکریم
څخه
 -1تورات:
عربانی کلمه ده چی د ( قانون او رشیعت ) په معنا رسه راځي  ،دغه کتاب په
موسی علیه السالم نازل شویدی په نوموړی کتاب ایامن لرل د ایامن له اصولو
څخه شمېرل کیږی  ،ولی د یادونی وړ ده چی تورات په خپله اصلی بڼه شتون
نلري بلکه بدلونونه او تغیرات پکی راوړل شویدی ،په اوسنی عرص کې د دغه
محرف تورات څخه دري نسخې وجود لری چی چی د عهد قدیم په نوم مشهوری
دی.
په نن عرص کی د تحریف شوی تورات دری نسخی شتون لري  ،چی (دالعهد
القدیم ) په نسخو رسه شهرت لري  ،دا هغه نسخی دي چی یهودوته د منلو وړدي
او بله نسخه چی د یونانی نسخی په نوم رسه یادیږی چی دروم په کلیساګانو او د
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غربی مسیحیانو لپاره د منلو وړ نسخه ده  ،او دریمه یی د (سامریانی ) په نوم رسه
یادیږی چی د سامیریانو پوری ځانګړی نسخه ده.
 -2زبور:
په عرباين ژبه کې مکتوب او په عربی ژبه کې په معنا د کتاب رسه دی دغه کتاب
په حرضت داود علیه السالم نازل شویدی چې اصل یي مونږ ته ندی رسیدلی.
 -3انجيل:
په لغت کې د ( زیرې) په معنا راځی ،دا کتاب د الله  په پیغمرب حرضت عیسی
علیه السالم باندی نازل شوې دۍ  ،انجیل هم لکه د نورو مخکینو اسامنی کتابونو
په څیر د السوهنې څخه په امن کی ندی پاتی شوی  ،بلکه د خلکو له خوا پکی
په زیاتو لو او کمولو رسه السوهنه شوی ده  ،د دی مطلب د وضاحت لپاره دومره
کايف ده چی نن ورځ اصلی انجیل د مسیحیانو په الس کی نشته  ،او کوم انجیل
چی په الس کې لري د انجیل ترجمه ده چی په نورو ژبو شویده  ،همدا رنګه د
انجیل اتفاقی نسخه چی د ټولو مسیحیانو په وړاندی د قبول وړ نشته ،بلکه بیال
بیلې نسخی لري ،چی یوه نسخه یی له بلی رسه توپیر لري ،دغه انجیلونه د عیسی
علیه السالم له پورته کیدو څخه په سلګونو کاله وروسته د عیسی علیه السالم د
شاګردانو لخوا لیکل شوي چی د ( )70انجیلو څخه د کلیسایانو لخوا انتخاب
شویدی ،او  69نور انجیلونه باطل اعالن شویدی .ولی دغه پاتی انجیلونه د محتوا
له اړخه یو له بل رسه تو پیر لري  ،ولې ډیره بده خربه خودا ده چی ځنی کړنی
چی نه ښایی یو عادی انسان ته یی نسبت وشی دا خوال پریږده چی تحریف شوو
انجیلونو کی هغسې ناوړه کړنی پیغمربانو علیهم السالم ته یی منسوب شویدی ،
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که د انجیل په تحریف بل هیڅ دلیل شتون و نه لری  ،نو همدا هم بسنه کوي
چی پیغمربانو علیهم السالم ته پکی ناوړه کړنی منسوب شویدی.
په لنډه توګه باید وویل يش چی په ټولو پیغمربانو علیهم السالم ایامن راوړل فرض
دي ولی پیروی د هغه کتاب کیدای يش کوم چی د الله  له طرفه دهغه وخت
انسانانو ته نازل شوی وو  .نو د وړاندی نازل شو و کتابونو پیروي نه کیږي ځکه
چی ټول احکام یی منسوخ شویدي  ،هیڅ یو پیغمرب له خپل ځان څخه احکام
ندې راوړي  ،بلکه څه یی چی ویلی دي ټول د الله  له طرفه دي.
نو کله به چی الله  پیغمرب راولیږه معنا به یی داوه چی ورڅخه د واړندی پیغمرب
رشیعت منسوخ شو ،دا چی دلته د نسخی څخه یادونه وشوه ښه به وي چې د
نسخی په اړه هم معلومات ولرو.
د نسخ معنا:
نسخ په لغت کې د ازالی او لری کولو په معنا راځی او په اصطالح کې عبارت دی
د رفع کولو د مخکینی رشعی حکم لره په بل وروستنی رشعی حکم رسه.
د نسخ دليل:
کولی شو دا مطلب د یو ساده مثال په وړاندی کولو رسه واضح کړو :د بیلګی
په توګه که فرض کړو چی یو فقیر هیواد چی اقتصادي وضعیت یی کمزوری او
ضعیف وي  ،او دپاکوايل او نظافت له اړخه یی هم وضعیت خراب وي  ،نو کله
چی د نوموړي هیواد حکومت دخپل هیواد لپاره د پاکوايل په اړه پالسی جوړه وي
 ،نو د یولړ اسانتیا وو څخه کار اخلی  ،او د خلکو وضعیت او حالت په لیدو ورته
نوی قوانین جوړه وي  ،ولی څه موده وروسته نوموړی دولت په پښوودریږي او
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اقتصادي حالت یی د پخوا په پرتله ښه کیږی  ،نو پرته له شک څخه چی په
مخکینو قوانینو کی یو څه بدلون راځي  ،او د خلکو دسویی رسه به یی سم جوړه
وي دغه مثال د پخوانیو دینونو په اړه کامالً تحقق مومي  ،هغه داسی چی الله
 په تیرو زمانو کی د پیغمرانو علیهم السالم په واسطه خپلو بندګانو ته ځانګړي
احکام او قوانین راولیږل ولی څه موده وروسته به یی د بل پیغمرب په الس یو لړ
نوي قوانین راولیږل چی له امله به یی پخوانی قوانین منسوخ ګرځیدل او خلک
به هم پدی مکلف وو چی د نوی پیغمرب تابع وګرځي  ،د ایامن راوړلو رس بیره پر
مسلامنانو د ټولو پیغمربانو علیهم السالم احرتام واجب دي.
بله دا چی د لومړي پیغمرب پسی به چی کله کوم بل پیغمرب رالیږل کیده  ،نو
داسی به وه لکه ګویا لومړی پیغمرب چی بیرته ژوندی يش یعنی په هامغه څیر به
پری الزم وو چی د دویم پیغمرب تابعداری لکه د لومړی پیغمرب په څیر وکړي پدی
اړه.
پیغمرب علیه السالم فرمایی (:لو کان موسی حیا بنی أظهرکم ما حل له اال أن يتبعين) .1
ژباړه  :که چیرته حرضت موسی علیه السالم اوس ژوندی وای پرته زما له تابعداری
یی بله الره نه درلوده.

 - 1مسند االمام احمد،حدیث۱۴۶۸۵-۱۴۶۳۱ :
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 -4قران کريم.
د قرآن لغوي او اصطالح معنی:
قرآن په لغت کې :قرآن د مصدر کلمه ده چی د ( فعالن) په وزن راځی او دلوستلو
او تالوت معنا افاده کوی  ،دا یی عامه معنا ده  ،ولی کله چی د الله  له لوري
پر محمد  آسامنی کتاب د قران په نوم نازل شو وروسته له هغی رواندي چی
پرته له قران کریم څخه بل کوم کتاب ته قران وویل يش  ،بلکه دا نوم د الهي
کتاب لپاره ځانګړې او مشخص وګرځیده.
او په اصطالح کی :قران د الله  هغه کالم دی چی د جربیل علیه السالم په
واسطه پر محمد  د نژدی  23کلونو په موده کی په تدریج رسه نازل شويدۍ ،
او په تواتر رسه نقل شویدی  ،لوستل یی عبادت او الفاظ یی اعجازی دي.
د قرآن کریم لومړين آیتونه پر محمد  هغه مهال په مکه مکرمه کی نازل شول
کله چی هغه مبارک د عبادت لپاره ( د حرا) نومی غار ته تللی وو ،وروسته قرانکریم
د حوادثو مطابق  ،دڅه کم  23کلونو په موده کې نازل شو  ،قرانکریم 114
سورتونه لری،
سورت څه شې دې؟
سورت د قرانکریم یوی ځانګړی برخی ته ویل کیږی چی دری او یا له دریو څخه
زیاتو ایتونو ته شاملیږي ،او هر یو لدی سورتونو څخه ځانګړی نوم لري .
ښه خبه به وي چی پدې پوهه شو:
چې پیغمرب  څو تنه صحابه کرام د وحی پر لیکو مکلف کړی وو نو هر آیت چی
پر پیغمرب  نازلیده د وحی کاتبانو به لیکلو د رسول الله  په وخت کی څو تنو
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صحابه کرامو ټول قران کریم له یاده زده کړی وو ،چی لدی جملی څخه  ،عبدالله
بن مسعود  ،سامل بن معقل  ،مولی بن حذیفه  ،معاذ بن جبل  ،أبی بن کعب  ،او
زید بن ثابت رضی الله عنهم اجمعین وو.
د قران کريم سالمتيا له تحريف (تغيري) څخه:
کومه پاملرنه چی مسلامنانو د قران کریم حفظ او لیکلو ته کړیده ،د نړۍ هیڅ
ملت به پدی کچه هیڅ اسامنی او یا ځمکنی کتاب ته نوی کړي  ،او د تیر تاریخ
په اوږ دو کی هیڅ داسی ندی تیر شوی چی د قران کریم په ځیر قداست او ساتنه
د کوم بل کتاب شوی وي،لکه د امام احمد ابن حنبل و نخیل مسند کی لیکي.
( و کان اذا أنزل علیه الشيء يدعو بعض من يکتب عنده يقول :ضعوا هذا فی السورة اليت
يذکر فیها کذا و کذا).
د قرانکریم هرآیت به چی نازلیده  ،نو پیغمرب  به په خپله مبارکه سینه کی
1

حفظ کاوه  ،کله به چی وحي نازله شوه او پرښته به الړه  ،نو سمدالسه به پیغمرب
 هغه نازل شوی آیتونه صحابه کراموته ولوستل او د وحی لیکواالنو ته به یی د
لیکلو امر ورکړ  ،او کله به چی ولیکل شول نو یوه نسخه به یی د خپل ځان رسه
په کور کی وساتله.
قران کريم د کوم چا په ځانکړي واک کی نه وو:
قرآن کریم لکه د نورو کتابونو په څیر د ځانګړو اشخاصو په الس کی نه وه دا خربه
د دی لپاره کیږی چی هیڅ امکان د دی خربی نشته چی ګویا قرانکریم کی به
چاګوتی وهيل وي  ،ځکه قران کریم د ټولو خلکو رسه شتون درلوده او هر چا به
 - 1مسند االمام احمد ،حدیث.399 :
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په ملانځه او یاد ملانځه څخه د باندی لوسته  ،او د نړۍ ټولو مسلامنانو به د
قرانکریم د قانون رسه سمې خپلی پریکړی کولې
نو پداسی حال کی چې د قرانکریم وضعیت داوي  ،هیڅ امکان نشته چی څوک
دي په قران کریم کی ترصف وکړي  ،دڅه په کمولو او یازتولو رسه او اسالمي امت
دي ورڅخه غافله او ناخربه پاتی يش دا پداسی حال کی چی قران کریم د تل
لپاره د مسلامنانو د ټولو دینی او اجتامعي مسایلو د حل مرجع ده  ،او لکه د
اساسی قانون په څیر به خلکو خپلی ستونزی د قران کریم د احکامو له الری حل
او فصل کولی .
د قرآن کريم ټول آيتونه په ليکلی بڼه د پيغمب صلی الله عليه وسلم رسه
وو:
وړاندی لدی چی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په امر قران کریم په یو واحده
نسخه کی راټول يش ،ټول قرانکریم وړاندی لدی څخه د پیغمرب  د ژوند پر
مهال د هغه رسه  ،او د اکرثه صحابه کرامو په کورونو کی موجود وو  ،او صحابه
کرامو به قرانکریم د پانو له مخی لوسته  ،او کله چی د اخر ځل لپاره عثامن رضی
الله عنه قران کریم جمع کاوو  ،هغه مهال د قران کریم حافظان او لیکواالن ژوندي
وو  ،د دی ټولو شواهدو با وجود څنګه کیدای يش چی چا په قران کریم کی
تحریف کړي وي رښتیا ویلی دي الله  چی فرمایی( :إِ َّان اَْنن نا َّزلْناا هِ
الذ ْك ار اوإِ َّان لاهُ
ُ
1
احلاافِظُو ان ).
 - 1د حجر سورت 9 ،آیت.
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ژباړه ( :بی شکه مونږ پخپله نازل کړیدی ذکر پند قران  ،او بیشکه چی مونږ د ده
خامخا ساتونکي یو له زیادت او نقصان او نورو شیان څخه).
د قرآن کریم ځانګړتیاوې:
قرآن کریم د مخکینیو آسامنی کتابونو په پرتله ډیرې خوبیانې او بهرتی لری چی
ځینې یې په الندی ډول دی:
 -1قران کریم په لفظ او معنا په ټولو کوين او علمي حقایقو رسه معجزه دی.
 -2قران کریم آخری کتاب دی چې الله  په ده رسه ټول د وړاندی اسامنی
کتابونو نزول پای ته رسولی ،لکه څرنګه چی د موږ په پیغمرب  په را لیږلو
رسه مخکنیني پیغمربان پای ته رسولی.
 -3د نورو کتابونو چی په هغه کې تحریف شوی په پرتله رصف د قرآن کریم
حفاظت په اړه الله  په خپله د هرډول تحریف او تبدیل څخه ژمنه کړی.
 -4قرآن کریم د وړاندنیو کتابونو تصدیق کوونکی او په هغو غالب کتاب دی.
 -5دا رنګ قرآن کریم د ټولو وړاندنیو آسامنی کتابونو لپاره ناسخ کتاب دی.
قرآن کريم د الله  کالم دی:
انسانان او کاینات ،چی د چا اثردی  ،قران کریم هم د هامغه ذات اثر دی  ،ځکه
قران کریم انسان بل انسان ته ورپیژنی  ،همدا رنګه د کایناتو د کتاب ترشیح او
توضیح کوي  ،یعنی قران کریم له یو طرفه انسان د ضعف او فضیلت او له بلوه
پلوه کاینات د ټولو رازونو او باریکیو رسه مطالعه کوي  ،نو هغه ذات چی په کایناتو
کی ترصف نشی کوالی  ،د منلو وړنده چی دا ډول څرګندونی وکړي د دی لنډي
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مقدمی څخه وروسته دا چي قران كريم د الله  كتاب دي داليل په الندی ډول
دي:
 – ۱تر ټولو وړاندی قرانکریم د پیغمرب  په عرص کی د صحابه کرامو په زړونو،
ارواحو او عقلونو باندې د پام وړ تاثیر کړی وو ،او هغه نسل یی داسی تربیه کړ ،
او د جاهلیت له دودونو څخه یی پاک کړ تر دی چی د خلکو لپاره قدوه او مرشان
وګر ځیدل  ،له عادی خلکو څخه ترې ( صحابه کرام جوړ شول او دهغه عرص خلک
نن ورځ د متمدنه استادانو په نوم رسه یادیږی
 - ۲آیا تر نن ورځی پوری داسی کوم کتاب لیکل شویدی چی باسواده او بی
سواده  ،مکتبی او پوهنتوين  ،چوپان او محصل  ،یعنی د هری طبقی خلک د
خپلی پوهی او درک په کچه ورڅخه ګټه پورته کړي ویی لولی تالوت یی کړی او
ځان پری پوهه کړي ؟ نه  ،هیڅکله نه  ،ځکه قران کریم یوا ځنی کتاب دی  ،چی:
شاعر او لیکوال  ،اقتصاد پوهه او حقوق پوهه اداري او ټولنپوه  ،معلم او متعلم ،
او په لنډه توګه د هر مسلک خاوندان ګولی شی په اسانۍ رسه یی ولولئ او ګټه
ورڅخه پورته کړئ  ،او د ځان لپاره یی د الری مشعل وګرځوي  ،همدا رنګه لوی
عاملان او لیکواالن او پوهان چی په علمیت او هوښیارۍ کې لوړی مرتبی ته
رسیدلیی وو  ،راغلل  ،قرانکریم ته یی ګونډه ووهله او د استادۍ له مرتبی څخه
یې ځانونه د قرانکریم شاګردان وګرځول او دا کار یی د ځان لپاره افتخار وګاڼه.
 – ۳دریم دلیل دا چی قران کریم د انسان د ژوند مادي او معنوي دواړو اړخونو ته
پاملرنه کړی ده  ،او په دواړه حالتونو کی یی ورته قوانین وضع کړیدي ښکاره خربه
ده چی هغه قوانین او مقررات چی دهری طبقی انسانان په هر سویه او هر زمانه
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ورڅخه ګټه پورته کوالی يش  ،د منلو وړنده چی د انسان جوړ شوی قانون وويس،
دا خوال پریږده چی انسان امي وي ( چی نه لوستل او نه لیکل کوالی يش ؟ یعنی
امکان نلري چی دغه قوانین دی محمد رسول الله  له خپل ځان څخه جوړ
کړی وي ځکه هغه نه لیکل او نه لوستل کوالی شول په بله اصطالح د منلو وړ
نده چی د برش جوړ شوی قانون د څو پیړیو لپاره وکارول يش  ،د خلکو غوښتنوته
جواب ووایی  ،او ستونزی یی د نوموړي قانون له الری حل يش  ،بلکه بیشکه چی
څه وخت پری تیر يش صالحیت له السه ورکوي نو دبرش جوړ شوی نظام او برشی
مفکوره چی کله په الهي وحی تکیه نوي کړی نشی کوالی تر  50کلونو پوری هم
وچلیږی بلکه اړینه ده چی بدلون او تغیرات پکی رايش او یوه ورځ خو ال داسی
هم راځي چی نوموړي قوانین زاړه او د پلی کیدو وړنه پاتی کیږی بلکه له منځه
ځي او که له منځه الړنشی نو بدی پایلی پریږدی د قران کریم دوست او دښمن
دواړه پدی اقرار کوي چی په قران کریم کی داسی څه نشته چی دوه نظرونه یو
له بل رسه توپیر ولري  ،او یایی ځنی قوانین زاړه شوی وي  ،بلکه ورځ تر بلې د
قران کریم قوانین ځوانږی او تازه والی یی ورځ تر بلی زیاتیږي  ،دلته ځنی بیلګی
وړاندی کیږي چی د قران کریم د قوانینو د تل پاتی کیدو ښکارندويی کوي  ،هغه
قوانین په نه پلی کولو رسه یی د نړۍ خلک له بیال بیلو سرتنزو رسه مخ دی.
د قرآن کریم د ځینو دایمي احکامو بیلګې:
الف :قران کریم د کاپیټالیزم مايل نظام ردوي اونه یی منی ځکه پدی نظام کی
مال د ځانګړو اشخاصو الس کې پاتی کیږي او د هیواد اکرثه وګړي د فقر په
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حالت کی ژوند کوي  ،دی ټکي ته په اشاری رسه قران کریم فرمایی ( :اكي اال يا ُكو ان
1
نی األاغنِیا ِاء ِمن ُك ْم).
ُدولاةً با ا
ژباړه  (:د هر چا لپاره د (يفء)مال کی برخه معلومه شوی ده د د ی لپاره چی ونه
ګرځي دغه مال د اړول شوې په منځ کی دغنیانو له تاسی څخه چی له خپله حقه
زیات واخيل او فقر اوو ته لږ ورکړي).

ب :او همدارنګه الله  فرمایی (:وأان لَّْیس لِ ِْْلنس ِ
ان إَِّال اما اس اعى) .
ا
ا
ا

2

ژباړه  :نشته هیڅ انسان لره مګر ( جزا دهغه څه  ،چی کړی یې وې د عمل خپل

څخه
ج  :امانت او دندی باید اهل (وړ) خلکو ته وسپارل يش او په هر ځای کی باید
ؤدواْ األام ااان ِ
ت إِ اَل أ ْاهلِ اها
عدالت پلی يش  ،لکه چی الله  فرمایی( :إِ َّن ه
اّللا اَي ُْم ُرُك ْم أان تُ ُّ ا
3
نی الن ِ
َّاس أان اَتْ ُك ُمواْ ِابل اْع ْد ِل).
اوإِذاا اح اك ْمتُم با ْ ا
ژباړه  :بیشکه الله  امر کوي په تاسی (ای مؤمنانو) د دی چی وسپارئ امانتونه
اهل د اماناتو ته او کله چی حکم کوئ تاسی (ای قاضیانو)  ،ای حاکامنو  ،په
منځ د خلکو کی نو حکم وکړی په انصاف رسه.
د :د یو انسان وژل لکه د ټولو انسانانو د وژلو په څیردي دا خربه قرانکریم دیو
ِ
اج ِل
قانون او ابدي قاعدې په څیر برشیت ته وړاندی کوي  ،لکه چی فرمایی ( :م ْن أ ْ

 - 1د حرش سورت 7 ،آیت.
 - 2د النجم سورت 39 ،آیت.
 - 3د النساء سورت 58 ،آیت.
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س أاو فاس ٍ
ك اكتا ْب ناا اعلاى باِين إِ ْسرائِیل أانَّهُ امن قا تال نا ْف ِ
اد ِِف األ ْار ِ
ض فا اكأاََّّناا قا تا ال
ذالِ ا
سا بغا ِْری نا ْف ٍ ْ ا
ا ً
ا ا
1
النَّاس اِ
مج ًیعا).
ا
ژباړه :له همدی امله مونږ پر بنی ارسایلو دا فرمان لیکلی ؤو چاچی یو انسان د
وینی له بدلی یا په ځمکه کښی له فساد د خورولو پرته ( په ناحقه) وواژه  ،داسی
وګنه لکه چی هغه ټول انسانان وژل.
هـ :قران کریم ټولې بدی کړنې لکه  :سود  ،قامر (جواري) رشاب او هر ډول
انحرايف أخالق د ټولني لپاره لکه دوژونکو زهرو ګڼلې دي  ،او هر ډول ارساف یی
حرام ګرځولی دی.
و  :قران کریم د دی لپاره چی انسان لوړی مرتبې ته ورسوي  ،او د دی لپاره چی
خلک لکه د جنت د ژوند په څیر فردي او ټولنیز پاک ژوند ولري نو د ملانځه ،
روژی  ،زکات او حج په څیر عبادات یی فرض ګر ځويل دي او د انسان عقل او
هغه صفات چی له انسان څخه په پوره معنا انسان جوړوي ورښایی او له الله 
څخه ویره د انسان په زړه کې لکه د پولیس ( مراقب) په څیرځای پرځای کوي ،
همدارنګه د الله  رسه مینی او محبت ته یی په زړه کی ځای ورکوي.
 – 4هر انځور ګر چی کله د یوی منظرې نقشه انځوره وي زیاتره د هغه شیانو
انځرونه کشوي چی د انځور ګر په چاپیریال کی شتون لري  ،او یایی د سیاحت
پر مهال چیرته لیدلی وي نو کله چی قران کریم لولو ګورو چی په دښتو او
صحراګانو کی له ژوند تیرولو څخه په ډیره لږ بڼه بحث کوي  ،بلکه زیاتره له نهرونو،
طبیعی شنو منظرو له باران څخه ډکو وریځو چی خړو خاوروته ښکال وربښی  ،او
 - 1د املائده سورت 32 ،آیت.
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د باغونو اوسیندونو څخه بحث کوي  ،د بیلګی په توګه دالنور په سورت کی له
ډیرو ډوبو ژورو بحرونو څخه بحث کوي او د ابو هغه چپو څخه چی د بحر په الندی
طبقاتو کی یو دبل د پاسه تیریږي  ،او کومی وریځی یی چی په رس راځي ورڅخه
بحث کوي او په اړه یی ډیره یوه په زړه پوری تشبیه ورکوي چی دهغه وخت عربو
د جغرافیایی موقعیت او چاپیریال رسه هیڅ ډول رسنه لږ وي  ،او نه د نن ورځی
د بحرالندی طبقاتو ته د سفر کوونکو له هرن رسه  ،حقیقت خو دا دی چی پیغمرب
 په یوه صحرایی سیمه کی پیدا شوی دی  ،او لوی شوی دی یوازی د ځوانۍ
پر مهال دوه ځلی شام ته تللی وو  ،چی نوموړی سفر یی هم دښتی او صحرا له
الری تر رسه کړی وو  ،نو پیغمرب  نه هغه منظری لیدلی وې چی قران کریم
ورڅخه بحث کوي او نه یی د بحر له الری تر رسه کړی وو بیا هم پدی اړه د االنعام
په سورت کی د یو کافر انسان تشبیه دهغه چارسه ورکړ شوی ده کله چی د غره
څوکی ته خیژی نو ژر ژر ساه اخيل  ،ستړی کیږي  ،او دزړه در زاریی تیزیږی او
په پایله کی دهغه فشار له امله چی په زړه یی فشار راځی یو ډول نفس تنګی
ورته پیداکیږی  ،نن ورځ پر مخ تللی علم دا ثابته کړی ده که چیرته انسان د غره
څوکی ته پرته له وسایلو څخه وخیژی  ،دا چی په هغه ځای کی اکسیجن کم وي،
نفس یی تنګیږي  ،او په زړه یی فشار راځي  ،دا مثال هغه وخت ښه واضح کیږي
چی انسان د بالون په ذریعه هوا ته والوزي  ،او یاد یو غره لوړی څوکی ته وخیژي،
اوس راځو دی ته چی د رسول الله  په زمانه کی د بالون په ذریعه هوا ته الوتل
چا په خوب کی هم نوولیدلی  ،او نه د چا په خیال او خاطر کی ګرځیده  ،او له
بله پلوه ،د عربستان په ځمکه کی ډیر لوړ لوړ غرونه هم نشته  ،نو دا ټول مطالب
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د دی ګواهي ورکوي چی دغه ډول تشبیهات او د کایناتو د ارسارو په اړه معلومات
ورکول یوازی د الله  له طرفه وو.
 -5یو لیکوال هغه وخت اثر لیکی کله یی چی ذهنی مترکز پر ځای وي  ،او تر
څنګه یی د هغه پیښو په اړه پلټنه هم کوي چی د ده د غم او یا خوشحالۍ المل
ګرځیديل وي  ،یعنی په لنډه توګه د منلو وړ نده  ،چی یو لیکوال د لیکنی پر
مهال د ژوند ټولې خوږی او ترخی خاطری چی د ده د ژوند رسه تړاو لري یو څنګ
ته لری پریږدی او لیکنه وکړي بلکه رضور به د نرث په لیکلو کی د ژوند له خاطرو
څخه یادونه کوي .
رسول الله  د ستونزو ډک ژوند کې چې یو د ځانګړی ټولی برابرولو او ترتیبولو
رسه رسه بهرين دشمنانو مبارزی رسه بخت وه لدې رسه مونږ په قرانکریم کې کوم
آیت د هغه ستونزو په اړوند چې هغه ګاللی دي او یا د هغه د میرمنې او اوالد او
اهل وعیال د وفات او مشکالتو بحث باندی مشتمل وی نه وینو ،نو معلومیږی چې
قرانکریم د ده جوړ کړی کتاب ندی بلکی دی یواځی واسطه او قران کریم یی په
همغه څیر چې پری نازل شوی خلکو ته رسولی دې.
 -6رسول اکرم  د افک واقعې (هغه تهمت چې د کفارو له لوری دده په پاکه بی
بی باندې پوری شوی وه) په اړوند چې هغه  یې ډیر پریشانه کړی وه یوه میاشت
منتظر پاتی شو  -د محال په فرض کولو رسه – که د قرآن کریم د ځان څخه جوړ
کړی وی نو آیا دی یو ورکوټی داغ چې په ناموس یې پوری شوی وه یو میاشت
منتظر کیده؟
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یعنی داسې بیانونه او موضوعات شتون لرل چې انسان نشی کوالی په خپل جوړ
کتاب کې هغه درج کړی ،نو دا پدی معنا ده چې قرآن کریم په هیڅ ډول درسول
 جوړ شوی کتاب ندی بلکې یوازی او یوازی د الله کتاب دی چې دی یې په
تبلیغ رسولو دنده درلودله او د خپله دنده پوره پوره اداء کړی ده.
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5
اميان په پيغمربانو عليهم السالم باندې
احلمدهلل الذي بعث فی کل أمة رسوال أن اعبدوا هللا و اجتنبوا الطاغوت و جعل

االمیان ابلرسل من أعظم أرکان االمیان والصالة والسالم علی سیدان حممد احلبیب ،امام

املرسلنی ،خامت األنبیآء واملرسلنی وعلی آله وصحبه وکل من اهتدی هبدیه وسار علی هنجه
الی یوم الدین.
قال الله تبارک وتعالی يف محکم التنزیل وهو أصدق القائلین أعوذ بالله من
الشیطان الرجیم ،بسم الله الرحمن الرحیم( :الذین یبلغون رساالت هللا وخیشونه وال
خیشون أحدا اال هللا وکفی ابهلل حسیبا).
ژباړه( :دادالله  کړنالره دهغو خلکو لپاره ده) چی د الله پیغامونه رسوي او له
1

هامغه څخه ویریږي ،او له یوه خدایه پرته له بل هیچا څخه نه ویریږي ،او
دمحاسبې لپاره همدا الله کايف دی) .وایضا قال( :ومآ ارسلنا من قبلک من رسول
اال نوحي الیه أنه ال اله اال أان فاعبدون).
مسلامنانو ورونو:

2

 - 1د األحزاب سورت ۳۹ ،آیت.
 - 2د األنبیآء سورت 25 ،آیت.
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زمونږ د نن ورځی خطبه په پېغمربانو علیهم السالم باندی دایامن را وړلو په هکله
ده ،عقیده او ایامن لرل د پېغمربانو علیهم السالم په رسالت باندی د الله  له
طرفه لپاره د الرښوونی دبرش فرض ده،او یو له ارکانو د ایامن څخه ده ،لپاره د ډیر
تو ضیح او وضاحت موږ وایو ،په موږ الزم دي چی مطابق داحکامو د الله  موږ
خپله زندکی عیار کړو ،نو په همدی مقصد رسه موږ رضورت لرو ،چی د الله 
احکام و پیژنو ،چی دی کوم شی کول بر موږ الزم دي او دی کوم يش څخه باید
موږ اجتناب وکړو؟ او دا خربه موږ ته واضح او معلومه ده ،چی الله  مستقیام د
هر چا رسه متاس نه نسی ځکه د الله  ذات ددی څخه ډیر عايل او اوچت دی،
او همدارنګه دانسان عقل هم ډیر قارص دی ،او دمعلوماتو دایره یې هم محدوده
ده ،او نه پوهیږي چی کوم شیان د الله د رضاء د حاصلولو سبب دی او کوم شیان
سبب دقهر او خپګان د الله  دي؟
لکه څرنګه چی دکایناتو خالق زمونږ د اړتیا د پوره کوله لپاره ملر پیدا کړیدي تر
څو چی له حرارت او روښنایی څخه ګټه پورته کړو ،همدارنګه زمونږ لپاره د رزق د
الس ته راوړلو وسایل یی هم پیدا کړیدي ،او زمونږ د اړتیا پر اساس یی خپل ځنې
بندګان مکلف ګر ځويل دي ،تر څو دهغه پیغام او غوښتنی ټولو بندګانو ته
ورسوي ،پدی باندی مکلفو کسانو ته پیغمربان علیهم السالم ویل کیږي نو پردی
اساس (پیغمربی او نبوت) په حقیقت کې د برش اړتیا ده ،چی د الله  د رحمت
او ربوبیت له مخې یی مونږ ته پیغمربان علیهم السالم رالیږلی دي ،دا چی الله
 د انسانانو ټولی اړتیا وی په نظر کی نیولی دي ،څنګه کیدای يش چی دبرش
دالرښو ونی لپاره دی کومه کړنالره ونه ټاکي نو هغه کسان چی فکر کوي چی
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دین یوازی یو مسوولیت دی چی د انسانانو په غاړه کی اچول شویدی او پری
تحمیل شویدی او ددی کار رس چینه دوی پداسی انګیره ولو رسه تیر وتنه کوی،
ځکه کوم دین چی د پیغمربانو علیهم السالم په واسطه موږته را رسیدلی د الله
 سرت نعمت دی .ځکه دنوموړي دین له الری بنده ګان د الله  خوښی په
الس را وړي او ابدی سعادت او جنت ته رسیږي.
د پيغمرب تعريف:
پیغمرب په لغت کې :پیغام رسوونکي او ال رښوونکی ته چی په عربی کې ورته
رسول وایی ویل کیږي.
او په اصطالح کې :پیغمرب هغه چاته ویل کیږي چی الله  له خپلو بندګانو
څخه په وحی کولو رسه غوره کړی وي ،او خپل او امر او نواهي د پیغمربانو علیهم
السالم له الری خپلو بندګانو ته لیږي.
د رسول او نبي تر منځ توپیر څه دی؟
د رسول جمع (رسل) ده ،او رسول هغه چاته ویل کیږي چی د الله  له لوري
یي نوی رشیعت (قانون) را وړی وي ،او یا دی نورو رسوالنو څخه ورته په میراث
پاتی شوی وي) همدارنګه یوه بله کلمه چی په قرانکریم کې دپیغمرب لپاره کارول
شوی ده ،د (نبي) کلمه ده ،چی نبی هم لکه د رسول په څیر خلک د الله  او
امرو او نواهیو څخه خربوي ،ولی لکه د رسول په څیر نوی قانون (رشیعت) له ځان
رسه نلري .دمخکینی پیغمرب د رشعیت پر اساس خلکو ته تبلیغ کوي ،او له دین
څخه یی خرب وي ،یعنی د پخوانی پیغمرب رشیعت بیرته تازه کوي دنبی کلمه مفرد
ده او جمع یی (انبیاء) راځي.
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په ټولو پیغمربانو علیهم السالم ایامن درلودل فرض دي:
قرآن کریم خلکو ته بلنه ورکوي چی په ټولو پیغمربانو علیهم السالم ایامن ولري
ّلل وما أُن از َل إالَی نا وما أُن از َل إا ََل إاب ر ااه ا ا
ا
یل َوإا ْس َحا َق
َْ ََ
آمنَّا ااب ه َ َ
لکه چی فرمایی( :قُولُواْ َ
َْ َ
یم َوإ ْْسَاع َ
ا
ا
وی ع ُقوب واألسب ا
یسى َوَما أ ا
اط َوَما أ ا
َح ٍد اهم ْن ُه ْم
ُوِتَ النَّبایُّو َن من َّرههباا ْم الَ نُ َف هار ُق بَ ْ َ
ََ ْ َ َ ْ َ
نی أ َ
ُوِتَ ُم َ
وسى َوع َ
1
َوََْن ُن لَهُ ُم ْسلا ُمو َن).
ژباړه( :ای مؤمنانو) ووایاست  :موږ ایامن راوړی په الله  او په هغه څه چی نازل
کړی شوی دی مونږ ته او په هغو (لسو صحیفو) چی نازل کړی شوی دي په
ابراهیم او اسامعیل او اسحاق او یعقوب علیهم السالم او اوالدی (د دوی ته) او په
هغو (کتابونو او معجزاتو) چی ور کړی شوی موسی علیه السالم ته او (ورکړی
شویدی عیسی علیه السالم ته او پر هغو کتابونو چی ورکړی شویدی (نورو) انبیاؤو
ته له ربه ددوی څخه حال داچی نه کوو فرق په منځ دیوه تن له دوی ځنی (په
نبوت او نه نبوت رسه) او مونږ الله ته غاړه ایښودونکي یو) قرآنکریم په رصاحت رسه
دهغو کسانو حال اعالنوي چی ځنی پیغمربان منی او ځنی نور نه مني وایی چې
َّ ا
ین یَ ْك ُف ُرو َن
د دوی ایامن د الله  په وړاندی د منلو وړندی لکه چی فرمایی( :إا َّن الذ َ
ّلل ورسلا اه وی اری ُدو َن أَن ی َف ارقُواْ ب ْنی ها
ا
ض َونَ ْك ُف ُر بابَ ْع ٍ
اّلل َوُر ُسلا اه َوی ُقولُو َن نُ ْؤام ُن بابَ ْع ٍ
ض َویُ اری ُدو َن أَن
ُه ََ
ااب ه َ ُ ُ َ ُ
2
ا ا
ا
ا
ین َع َذ ًااب ُّم اهینًا).
ك َسبا ًیال أ ُْولَئا َ
نی ذَلا َ
یَتَّخ ُذواْ بَ ْ َ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن َح ًّقا َوأَ ْعتَ ْد َان ل ْل َكاف ار َ
 - 1د البقري سورت 136 ،آیت.
 - 2د النسآء سورت ۱۵۱-۱۵۰ ،آیتونه.
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ژباړه( :یقینا کوم خلک چی پر الله  او دهغه پر پیغمربانو کافران کیږي ،او
غواړي چی دخدای او دهغه د پیغمربانو په منځ کښی تو پیر وکړي ،او دکفر او
ایامن په منځ کښی دیوې الري ایستلوارا ده لري ،هغوی ټول پاخه کافران دي،
او د داسی کافرانو لپاره موږ هغه عذاب تیار کړیدی چی دهغوی رسواکونکی او
سپکوونکی به وي).
اسالم د ټولو ملتونو رسه د دوستی دین دی:
له پورتنی ایت کریمه څخه درس اخلو چی د اسالم مقدس دین پدی رصیح آیت
رسه غواړي د ټولو ملتونو ترمنځ د دوستی اړیکی ټینکي او ستنې یی محکمی
ودروي ،او دښمنی او اختالفات له منځه یويس ،ځکه کله چی ټول خلک یعني
ټول ملتونه په ټولو پیغمربانو علیهم السالم ایامن ولري ،نو تر منځه یی تفاهم او
دوستی زیاتیږي ،او اختالفات له منځه ځي او یایي کچه تر ډیره بریده را ټیټیږی
او اسانیږی ،نو دا داسالم د دین یوه ځانګړتیاده چی دنورو ادیانو رسه دوستی ته
الره هواره وي ،د اځکه چی اسالم په ټولو پیغمربانو علیهم السالم ایامن راوړل
فرض ګرځويل دی او له مسلامنانو غواړی چی ټولو پیغمربانو علیهم السالم ته
احرتام ولري او ایامن پری راوړي نو کله چی دنورو ادیانو تابع خلک وګوري چی
اسالم دهغوی دین او پیغمربانو ته احرتام لري اسالم ته یی زړه ورنژدی کیږي ،او
له نورو ادیانو څخه چی خلک یی نور ادیان ګنی او دښمنی وررسه کوي لری
کیږي .
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د پیغمرب  د بعثت تو پیر له نورو پیغمربانو رسه او د امت تو پیریی له نورو
امتونو رسه:
دنورو پیغمربانو بعثت له یوه اړخه وه ،یعنی یوازی پیغمرب به د خپل امت په لور
لیږل کیده ولی دپیغمرب  بعثت دوه اړخه لری هغه داسی چی دپیغمرب  بعثت
د امت د بعثت رسه یوځای تر رسه شو ،او امت یی د نورو امتونو لپاره لیږل شویدی
نوپدی رسه دوه بعثت تر رسه شویدي چی په الندې ډول دي:
 -۱د پیغمرب بعثت دامت په لور
 -۲د امت بعثت د نورو امتونو په لور

ت لالن ا
َّاس ََت ُْم ُرو َن
ْي أ َُّم ٍة أُ ْخ ار َج ْ
الله  دی ټکی ته په اشاری رسه فرماییُ ( :كنتُ ْم َخ ْ َ
ا ا 1
اابلْمعر ا
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ان ال ُْمن َك ار َوتُ ْؤامنُو َن اب هّلل).
َ ُْ
ژباړه( :اوس په نړی کښی هغه غوره ډله تاسی یاست چی د انسانانو دالرښودنی
او اصالح لپاره منځ ته راوړل شویده ،تاسی دنیکی امر کوﺉ او له بدیومنع کوی،
او پر الله ایامن لرﺉ) ،دا هغه امت دی چی له وړاندی ورته برنامه ورکړل شویده،
او هدف ورته ټاکل شویدی هیڅکله ددی امت منځ ته راتلل تصادفی نه وو ،او را
وتل او پر مخ بلل یی هیڅکله یوه تاریخی پیښه نه وه ،بلکه د الله  له طرفه له
وړاندی ورته پرګرام ورکړل شوی وو ،او دیوی ټاکل شوی موخی لپاره رالیږل شوی
امت دی ،او داهرڅه دالهی تقدیر پر اساس تر رسه شویدی الله  فرمایی :
(ای ایهاالذین امنوا کونوا قو امنی ابلقسط) .

2

 - 1د آل عمران سورت ۱۱۰ ،آیت.
 - 2د النسآء سورت  ۱۳۵ ،آیت.
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ژباړه (:ای هغو کسانو چی ایامن یی راوړی دی (ای مؤمنانو) ،اوسئ تاسی تل
محکم والړ ،په انصاف رسه شاهدان (دحق) د پاره د الله ،)بنا پر د غه خربه
باندی چی الله  دوی ته امر کړیدی چی تاسی قوامین په عدالت رسه او سیږی
مقصد او مطلب یی دادی ،چی تاسی عدالت خپله کړنالره وګرزوی ،او ددغه څخه
رصیح او واضح تر خربه په صحی حدیث رشیف کی د پیغمرب  څخه نقل شویده
چی فرمایی په خطاب کی هغو کسانو ته چی کله پیغمرب  دوی یمن ته لیږل
(بعثتم میسرین ومل تبعثوا معسرین).
ژباړه( :تاسی اسانی کوونکی رالیږل شوی یاست نه سختي کوونکی ،یعنی تاسې
1

باید دین خلکو ته اسان کړﺉ نه داچی سخت یی وګرځوی او خلک ورڅخه زړه
تورن کړﺉ).
نو پردی اساس ویلی شو چی د پیغمرب  را لیږل د امت په لورې دوه اړخیزه
رالیږل دي چی عبارت دي له -۱ :دپیغمرب لیږل  -۲دامت لیږل ،لدی امله صحابه
کرامو داحقیقت درک کړی وو او دا خربه یی دژبی په رسوه چی موږ الله  را
لیږلی یو ،نو ځکه جلیل القدر صحايب ربعي بن عامر چی کله د فارسيانو لښکرو
سرت قومندان رستم رسه مخامخ شو ،نو ورته یی وویل( :الله ابتعثنا) الله  موږ
رالیږلی یو ،او داسی یی ونه ویل چی موږ رالیږل شوی یو ،یامو پاڅون کړی دی
بلکه ویی ویل( :هللا ابتعثنا لنخرج من شآء من عبادة العباد الی عبادة هللا وحده) .

 - 1صحیح البخاري ،حدیث ۱۶۲۸ :
 - 2البدایة والنهایة ،ج  ،9ص  ،623املکتبة الشاملة.
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یعنی :الله  موږ ددی لپاره رالیږيل یو چی خلک بندګی ته را وباسو یعنی د
بندګانو د غالمۍ څخه یی وژغورو او د الله د بندګۍ په لوریی دعوت کړو نو دا
چی مسلامنان یو رالیږل شوی امت دی .تر څو برشیت ته الرښوونه وکړي ،او د
لیږلو څخه موخه یی د نړی درهربي ده ،ترڅو نړی دخیر او ښیګڼي طرف ته سوق
او رهربی کړي ،نو مسلامنانو لره دمسوولیت څخه د اوږو سپکول ،د الله  له
خوا څخه دروند مسوولیت چی ورته سپارل شویدی بی ارزښته کیږي ،چی دا په
حقیقت کی یوه لویه فاجعه او نړیواله سرتاتیژي ده چی مسلامنان د خپل
مسوولیت څخه اوږی سپکی کړي او شاته یی پریږدی همدادلیل دی چی نن ورځ
نړی په ګمراهی ،سیايس او عقیدوي دښمنیوکی الس او پښی وهي او الره تری
ورکه ده ،لکه څرنګه چی الله  فرمایی( :ظلمات بعضها فوق بعض) اذا أخرج یده
مل یکد یراها ومن مل جیعل هللا له نورا فماله من نور).
ژباړه (:تیاری دي ځینی د پاسه دځینو نورو ،کله چی راو بايس (دغه بریوتی پدغو
1

تیاروکی) الس خپل نه وی نژدی (دی) چی و وینی الس خپل او هر هغه چی نه
وی ور کړی الله  ده ته نور پس نشته ده ته هیڅ نور) یعنی ددی کسانو عمل
چی کوی یي دهغو تیارو په پرتله دی لکه د بحرپه الندی طبقاتو کی چی دي
هغه تیاری چی یو دبل دپاسه دچپو الندی شتون لري ،داسی تیاره که چیرته په
هغه تیارو کی لویدلی سړی خپل الس راوبايس نوژر دی چی وبه یی نه ګوري،
یعنی ورته به ښکاره نه يش ،نو دداسی تیارو دروښنایی لپاره هیڅ نور نشته پرته د
وحی له نور څخه ،چی د الهی الرښوونه څخه رس چینه اخيل الله  مسلامنان
 - 1د النور سورت 40 ،آيت.
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دغه رسچینو ته په الره پیدا کولو مرشف ګرځولی دي ،ولی کله چی مسلامنان
دغه مسوولیت له خپلواوږو څخه ښکته کړ ،او په اړه یی غفلت وکړ ،او پخپلو کی
رسه واوښتل او پداسی نورو کارونو یی ځان مشغول کړ ،نو الله  ور څخه دغه
قیادت او رهربی واخیستله ،ځکه چی الله  په ځمکه کی واک یوازی او یوازی
خپلو نیکانو بندګانو ته ورکوي ،نو داچی نیکانو بندګانو خپل مسوولیت ونه پیژنده،
لدغه ځایه د برشیت بدبختی پیل شوه.

1

پیغمرب پرښته نه بلکه برش دی:
ځنی خلک پدی عقیده وو چی پیغمرب باید پرښته وي ،او له رسه څخه ترپښو پوری
بایدیو نورانی مخلوق وای دوی باید پدی پوهه يش ،چی پیغمربانو ته له دومره
تقدس ورکولو څخه اړینه داده چی پیغمربان باید داسی خلک او ويس چی،
متایال تو ،احساساتو او انسانی عواطفو څخه باخربه وي یعنی دا حقیقت دی چی
پرښتی د الله  معصوم او یو مقدس مخلوق دی ،ولی دغه مخلوق د انسانانو
دخواهشاتو او احساساتو او طبیعتونو څخه نا خربه دی ،او نيش کولی د انسانانو
دغه خصلتونه درک کړي پرښتی نشی کولی لوږه ،تنده ،غصه ،کینه ،جنسی
غریزه او دانسان داسی نور غرایز درک کړي نو خربه واضحه شوه ،چی په چا کی
دا صل څخه دشهوت ماده شتون ونلري ،څنګه کوالی يش هغه درک کړي ،او په
حقیقت یي ځان پوه کړي؟ دابه داسی وي لکه چاچی دیوی میوی خوند نه وي
 - 1د (ندوي ،ابوالحسن ،کندوکاوی بر اوضاع مسلمین جهان ص  ).۶۶کتاب څخه.
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لیدلی ،څنګه کوالی يش دنورو په وینا دهغی میوی خوند او مزه وپیژنی،
همدارنګه که چیرته یو ړوند سړی ته دوه ساعته دیو ښایسته رنګ لرونکی ګل په
اړه خربی ويش نو هغه به په هیڅ پوهه نيش ،ځکه هغه یی په سرتګو نه ګوري،
که چیرته پیغمرب له انسانانو څخه نه وای نو نبوت به تحقق نه وو موندلی:
که چیرته پیغمرب له انسانانو څخه فرض نه کړو ،او پرځای یی پرښته او یا په خپله
الله  فرض کړو ،نو بیا له نبوت څخه موخه څه ده او دنبوت حقیقت فوت کیږي،
ځکه باید دپیغمرب زندګی دنورو لپاره یوه الګو او منونه وي څو دوی وتوانیږي د ده
پیروی او اتباع وکړي دیو انسان څخه ممکنه ده چی و غوښتل يش چی دیو انسان
اطاعت او پیروي وکړي ،مګر دا خربه ممکنه نده چی دیوه انسان څخه وغوښتل
يش چی دیوی پرښتی پیروي وکړي ،ځکه انسان نشی کولی پرښته دځان لپاره
په ژوندکی منونه وګرځوي او ورڅخه اطاعت وکړي پدی ځای کې دعیسی علیه
السالم په اړه یوه بیلګه وړاندی کوو دمسلامنانو په اند عیسی علیه السالم د الله
بنده او پیغمرب دی ،نو دهغوی لپاره دعیسی علیه السالم ژوند ښه منونه ده لکه
صرب ،زهد او توکل ،علم او حکمت محبت او هغه ستونزی چی په خپل ژوندکی
یي ګاليل دي ،او صرب یې پری کړی دی ،او هغه معجزی چی الله  دهغه په
الس ظاهری کړی دی ،دهغه پیغمرب په ریښتینولی داللت کوي اوکه چیرته
دمسیحیانو له نظره عیسی علیه السالم خدای او یا دخدای جل جالله زوی فرض
کړو ،نو دهغه د ژوند په اړه راته ستونزه پیداکیږي ځکه هغه دوال دت په پایله کی
له بی بی مریم علیها السالم څخه پیدا شویدی ،دیهودانو له خوا ربړول شوی او
تعذیب شویدی ،او همدارنګه اهانت یی شوی دی او آن د عیسایانو په اند چی
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هغه په دار ځړول شوی دی ،داټولی خربی تناقض لري ،دهغه ادعاء رسه چی
مسیحیان یی دهغه په اړه لري چی خدای او یا دخدای زوی یی بويل (تعالی هللا
عمایقول الظاملون علوا کبْيا) نو پداسی افکارو لرلو رسه پیغمربی تحقیق نه مومي،
نو معلومه شوه چی پرته له انسان څخه بل مخلوق که پیغمرب يش نو ،پیغمربی
تحقیق نه مومي (دغه مطالب په کتاب کی کتلی شی چی دهغه نوم دی دین او
رشیعت)
پيغمربانو عليهم السالم ته اړتيا:
الف :الله  انسان پیداکړیدي ،او ټول کاینات یی ورته مسخر ګرځويل دي ،نو
لری به وي چی ددی ټولو رسه رسه انسان پرته له الرښوونی څخه پریږ دي ،او
رسګردان یی بی له کوم برخه لیک څخه پریږ دي .دالله  کامل حکمت غوښتنه
دا تقاضا کوي چی انسان د آخرت لوری ته سم کړي ،اوالر ورته وښایی ،لکه څرنګه
چی یی ورته دژوند طریقه ښودلی ده ،روحی او مادي غذا ورته تیاره کړیده ،او له
اسامن څخه یی ورته رالیږلی ده ،ترڅو پری د انسانانو زړونه او عقلونه ژوندي
وسايت همدارنګه له اسامن څخه باران را وروي او مړه ځمکه پری بیرته ژوندی او
ښایسته ګرځوی نو له حکمت څخه به لری وي چی ددومره ځانګړتیا وو رسه رسه
چی الله  انسان ته ورکړي دي همداسی یی پریږدی پرته لدی چی کومه
الرښوونه ورته وکړي ،او انسانی ټولنه خپلو خوا هشاتو ته پریږدي ،نو حکمت داوه
چی الله  دانسانانو دالرښوونی لپاره پیغمربان علیهم السالم په قوی دالیلو او
معجزو رسه راولیږل ،ترڅو انسانان د الله  لوري ته سم کړي ،او ددی لپاره چی
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په انسانی ټولنو کی دعدالت اوانصاف تلی پرپښو ودریږی او عدالت او انصاف
دمخلوقاتو تر منځه پلی يش.
ب :انسان یو ټولنیز (اجتامعي) مخلوق دی او په ټولنه کی ژوند کوي ،له بله پلوه
څرګنده ده چی دیوی ټولنی افراد یو له بل رسه بیال بیلی اړیکی لري ،نو ددی
اړیکو دتنظیم لپاره او ټولنه کی دښه ژوند تیرولو لپاره دحق او عدالت پيل کولو
ته اړتیا ده ،او دپلی کولو لپاره یی مخلصو او زړه سوا ندو انسانانو ته .
ج :د وړتیا له اړخه انسان له ټولو مخلوقاتو څخه په لوړه مرتبه کی ځای لري ،ولی
رسه ددی برتری او وړتیا وو دځنی خصلتونو لرونکی دی لکه ،بغض ،حسد ،او
داسی نورو بدو صفتونو په لرلو رسه انسان کامل ته له رسیدو څخه پاتی کیږي،
او له غوره مخلوق څخه بدترین مخلوق تری جوړیږي ،او اسفل السافلین ته
رسیږي معلومه خربه ده چی دیو شی مخرتع (جوړ وونکی) دخپل صنعت په اړه
له نورو ښه معلومات لري نو الله  چی دانسان پیداکوونکی دی نو د انسان په
حال تر هرچاښه خرب دی نو دخپل رحمت له مخی یی بندګانو ته پیغمربان
رالیږلی دي .ترڅو په دوی کی شته ارزښتو نه وروزي او له پیدایښت څخه دهدف
لوری ته یی برابر کړی اوال رښوونی ورته وکړي ،که چیرته پیغمربان نه وای رالیږل
شوی نو انسان چی دکایناتو دونی رسیدلی میوه ده ،په یو بی هدفه اوبی موخی
مخلوق به بدل شوی وو او شتون به یی هیڅ ګټه نه درلوده .لکه څرنګه چی
پوهیږﺉ الله  هیڅ مخلوق بی مقصده او بی هدفه اوبی لدی چی کومه دنده
ورته وسپاري ندی پیدا کړی او هیڅ یو نفس یی پرته له الرښوونی ندی پریښی،
میږیان یي بی بادشاه ،مچی یی پرته له ملکی ،کبان او الوتونکی یي پرته له
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الرښوونی ندی پریښی ،نوڅنګه امکان لري چی انسان چی دکایناتو غوره مخلوق
دی پرته له الرښوونی پریږدي.
د پیغمربانو علیهم السالم له رالیږلو څخه موخه او هدف:
رسه لدی چی دپیغمربانو ترمنځه فضیلت درجی توپیر لری ،ولی ټول د الله 
لخوا غوره شوی بندګان دي چی د اساسی موخو دتحقق لپاره یی رالیږلی دي،
چی کولی شو د دوی دندی په الندی توګه واضح کړو:
 -1دبندګۍ کولو دڅرنګوايل الرښوونه:
دپیغمربانو د رالیږلو څخه موخه دانسان له پیدایښت څخه دموخی رسه په یوه
نقطه کی یوځای کیږي چی هغه د الله  دبندګی (عبودیت) نقطه ده ،یعني
داچی ټول یوازی دیو الله  بندګی کوي ،قرآن کریم همدی نقطی ته په اشارې
رسه فرمایی(:وماخلقت اجلن واالنس اال لیعبدون).

1

ژباړه (:اوندی پیداکړي ماپیریان او انسانان مګر لپاره ددی چی دوی زما عبادت
وکړي)  ،نو زموږ له پیدایښت څخه اسايس موخه د الله  پیژندل او دهغه ذات
بنده جوړیدل دي ،نه دمال او دولت الس ته راوړل ،دکورونو او قرصونو جوړول
خوراک اوڅښاک ،رسه لدی چی داټول دژوند اړتیاوی دي ،ولی انسان ددی لپاره
ندی پیدا شوی او دا هرڅه یی دژوند کولو موخه نده ،نو پیغمربان علیهم السالم
ددی لپاره رالیږل شوی دي ،ترڅو دغه د ارساروڅخه ډک هدف موږته راوښایی

 - 1د الذاریات سورت 56 ،آيت.
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ك امن
لکه قرآن کریم چی دی خربی ته اشاره کوي او فرماییَ ( :وَما أ َْر َسلْنَا امن قَ ْبلا َ
ا 1
ول إاَّال نُ ا
َّر ُس ٍ
وحي إالَْی اه أَنَّهُ َال إالَهَ إاَّال أ ََان فَا ْعبُ ُدون).
ژباړه( :ستا څخه وړاندی هیڅ یو پیغمرب ندی رالیږل شوی مګر دا چی موږ ورته

وحی ددی کړی ده چی نشته دی الیق دعبادت مګر زه یم ،نوزما عبادت وکړی).
 -2تبلیغ:
دپیغمربانو علیهم السالم له بعثت څخه بله موخه دین ته بلنه او تبلیغ دی ،او که
چیرته هغوی نه وای رالیږل شوی نو موږ به دعبادت اړوند مسایلو باندی نه پوهیدو
او د الله  حکمونه او نواهي به موږ ته نه وو رارسیدلی ،او هیڅکله به موږ خپل
مسؤولیت نه وو پیژندالی او مسؤولیت به مونه پرځای کاوه ،یعنی داچی دملانځه،
روژی ،زکات ،او حج حکمونه به مونه پیژندل او نه به یی په معنا پو هیدلو،
همدارنګه دبدو اعاملو په وړاندی به موکوم ځانګړی دریځ نه درلوده ،لکه رشاب
څښسل ،قامر وهل ،احتکار ،او داسی نور ،بلکه دا او ددی په پرتله نور مسایل موږ
د انبیاؤ وعلیهم السالم په واسطه زده کړی دي ،او په لنډه توګه د دوی دغی دندی
ته درسالت دنده وایو ،ځکه چی ټول پیغمربان علیهم السالم په همدغی پیغام
رسولو رسه استول شویدی ،پداسی حال کی چی په فروعاتو کی پیغمربان رسه
جداوو ،ولی په اصولو کی ټول رسه یو وو ،او دیوی موخی لپاره ټول د الله  له
لوری را استول شویدی.

2

 - 1د األنبیآء سورت 25 ،آیت.
 - 2االنبیآء اخوة لعالت ،أمهاتهم شتی ودینهم واحد .مسند االمام احمد ،حدیث.9632 :
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َّ ا
ین یُبَ لاهغُو َن
قرآن کریم دپیغمربانو علیهم السالم دندی پدغه توګه بیانوي( :الذ َ
1
اّلل وَك َفى ااب َّا
ت َّا
ارس َاال ا
ش ْو َن أ َ ا
ّلل َح اسیبًا).
ش ْونَهُ َوَال َخیْ َ
اّلل َوَخیْ َ
َ
َح ًدا إ َّال ََّ َ
ژباړه  :هغه کسان ( پیغمربان علیهم السالم ) چی رسوی خلکوته پیغامونه دالله

 او ویر بږی له الله  څخه او له هغه څخه پرته له بل هیچا څخه نه ویریږی
او الله  بس دۍ ددی لپاره چی دبندګانو رسه حساب او کتاب ته رسیدنه
وکړی ،هو پیغمربان علیهم السالم دین ته دبلنی او تبلیغ لپاره رالیږل شوی وو،
او ددی دندی وړاندی چی دهغوی مخی ته هر ډول خنډونه پیدا کیدل  ،نو پر
دوی یی کومه اغیزه نه کوله ،بلکه خپله دینی دنده یی تر رسه کوله ،او هیڅ خوف
او ویره یی زړه ته نه راتله ،یوازی له الله  له څخه ویریدل او پدی اړه قران کریم
الر ُس ُ
دپیغمرب  ، په اړه داسی فرمایی َ (:ای أَیُّ َها َّ
ك امن َّرباه َ
ول بَلاه ْغ َما أُن از َل إالَْی َ
ك َوإان َّملْ
2
ا
ا
اّلل ی ْع ا
ك ام َن الن ا
ین).
َّاس إا َّن ه
ص ُم َ
تَ ْف َع ْل فَ َما بَلَّغْ َ
ت ار َسالَتَهُ َو هُ َ
اّللَ الَ یَ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َكاف ار َ
ژباړه :ای پیغمربه  ورسوه (تبلیغ کړه) خلکو ته هر هغه څه چی نازل کړی شوی
دي تاته ستاد رب له لورې ،او که چیرته تا داکار ونه کړ نو تا به د الله  د پیغام
رسولو دنده نه وي تر رسه کړي ،او الله  به ستا ساتنه کوي له خلکو څخه ،پرته
له شکه چی الله  الرښوونه (هدایت) نه کوي کافرانوته.
یعنی که ددندی په تر رسه کولو کی دی ناغیړي وکړه نو دا ناغیړی به ستا په هغه
دنده کې وي چی دهغی لپاره ته را استول شوی یی ،او د هغه دنده ده چی ستاد
ځانکړي (شخصی) ژوند پوری اړه نه لري ،بلکه دټولو انسانانو دفردی او ټولنیز
 - 1د األحزاب سورت 39 ،آیت.
 - 2د املائده سورت 67 ،آیت.
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ژوند پوری اړه لري ،ځکه ستا دنده دا ده ترڅو خلکوته تګ الره روښانه کړي ،نوکه
چیرته دی په دنده کی ناغیړی وکړه نو ټول خلک به په تیارو کی پاتی يش.
درسول الله  دعوت (تبلیغ):
وروسته لدی چې پیغمرب  ته د الله  د دین د رسولو دنده ورپه غاړه شوه ،نو
خپل ټول ژوندیی پدی الره کی مرصف کړ ،او دروازه په دروازه به ګرځیده او د
داسی زړونو پلټنه به یی کوله چی دده دعوت دمنلو امید به تری کیده ،دپیغمرب
 ددښمنانو لومړی دریځ دهغه په وړاندی لدی څخه پیل شو چی ملړی یی پری
بندیزونه ولګول ،بیایی پری مسخری پیل کړي ،اوبل پړاویی داوه چی ډول ډول
شکنجی اوربړول یی پیل کړل ،آن تردی چی د پیغمرب  په الره کی به یی اغزی
اچول ،دملانځه پرمهال په چی کله سجدی ته الړه نولری (پریوان) به یی پری
واچوه او دپیغمرب په وړاندی بهذ يي د هر ډول ربړولو او تعذیب څخه کار
واخیسته ،او په هر ډول سپکاوي یی الس پوری کړ .ددی ټولو رسه رسه پیغمرب 
يب هڅه ،او نا امیده پاتی نه شو ،ځکه دنیا ته له راتلو څخه موخه یی د الله 
دین ته دعوت وه ،نو په وار وار خپلو ضدی دښمنانو لکه ابوجهل او ابولهب ته
ورغی او د الله  دین ته یی را وبلل .الله  پدی ګواه دی چی پیغمرب  څو
څو واری .آن تردی چی په بازارونو ،او دخلکو په کورونو به ګرځیده ترڅو داسی
څوک پیداکړي ،چی د الله  الری ته یی را وبويل او دده بلنه ومنی ،ولی ټولی
دروازی یی په مخ تړلی وی ،ولی رسه لدی به د الله  استازي دخیل مخ په
وړاندی هره بنده دروازه ټکوله او هری کورنی ته به یی جدا جدا بلنه ورکوله دا
چی دښمنان ځواکمن او د قدرت خاوندان وو ،ددعوت له پلویانو څخه هیچا نشو
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کوالی د الله  پیغمرب ته خپله غیږه کی ځای ورکړي ،لدی امله پیغمرب  اړشو
چی مدینی منوری ته د الله  په امر هجرت وکړي ،ولی هلته هم دیهودو او
منافقینو ...رسه په جنجال واوښت ،او د کفر په ضدیی دجنګونو پالنول پیل کړل،
آن تردی چی پخپله یی د اسالمی لښکرو رس مرشی کوله ،غاښونه مبارک یی په
شهادت ورسیدل ،مخ مبارک یی زخمی او په رسووینو ولړل شو ،لوږی او تندی
یی د الله  په الرکی وګاليل تردی چی دلوږی پر مهال به یی تیږي دګیډی
پوری تړلی ،ولی ددی ټولو تکلیفونو او مشقتونو رسه رسه یی بیا هم خپلی مبارزی
ته ادامه ورکړه ،هو دتبلیغ له دندی څخه یو لحظه هم بی پروا پاتی نشو ،آن تردی
چی د دین اړوند ډیر واړه مسایل یی په روښانه توګه بیان او ترشیح کړل ،دین یی
خلکو ته په ښه توګه روښانه کړ ،او د رسولو په الره کی یی هیڅ ډول بی پروایی
ونه کړه ،په مدینه منوره کی دا وسیدلو او دنورو دولتونو رسه دجنګ پر مهال یی
هم دین ته بلنه کوله ،او پدی کار کی الله  ورته ډیر زغم او لویه حوصله ورکړی
وه ،تردې چی که دیوی مسئلې په اړه به د ورځی سل ځله تری پوښتنه وشوه په
ډیرزغم ،حوصله ،مینی او محبت رسه به یی ځواب ورکاوه،د دین بلنه سمې او
نیغی الری ته له الرښوونې څخه عبارت ده ،په حقیقت کی دغه بانه دټولو انبیا وو
علیهم السالم درالیږلو یواځنی موخه وه ،هغه نیغه الره چی هر مؤمن یی ډیره ښه
پیژنی او باید چی ویې پیژنی ،هو موږ مسلامنان په پنځه وخته ملانځه کی څه کم
څلویښت ځلی له الله  څخه غواړو چی موږ ته نیغه الره اوښایی ،یعنی په هغه
الره تری تلل غواړو چی انبیاء ،صدقین ،شهداء ،او صالحینو پری تګ کړی دی،
او باآلخره ،موخی ته رسیدل تری غواړو ،دغه الر چی ډیره لویه الر ده او هر سړی
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له دغی الری څخه ځانګړی برخه لري یعنی دا چی هر سړی پری تللی يش ،ځکه
هر پیغمرب د قرآن کریم دوینا پر اساس د (رمحة للعاملنی) په عنوان رسه رالیږل
شویدي .رس بیره پردی ،پیغمربان علیهم السالم ،ګواهان زیری ورکوونکی ،او له
الله  ویروونکی دي ،لکه څرنګه چی قرآن کریم دی ټکی ته په اشاری رسه
1
اك َش ا
ش ًرا َونَ اذ ًیرا).
َِّب إا َّان أ َْر َسلْنَ َ
اه ًدا َوُمبَ اه
واییَ ( :ای أَیُّ َها النا ُّ
ژباړه (:ای پیغمربه (ص) بیشکه چی ته موږ لیږلی یې ددی لپاره چی ګواه او وسی
په خلکو ،او ته زیری ورکوونکی او له الله څخه ویروونکی یی) زمونږ ګران پیغمرب
محمد  یوځانګړی شخصیت دی چی څه کم درویشت کاله د پیغمربی دا
دروندمسؤولیت یی په غاړه درلوده ،اوټول تکلیفونه یی پداسی موفقیت رسه
وزغمل او مسؤولیت یی رسته ورساوه چی هیڅ بلونکي به دهغه په څیر ونه کړای
يش ،ځکه خو به ورځ تر بلی موخی ته درسیدو په لور نږدې کیده.
 -3پیغمرب یوه ښه منونه:
یو بل المل چی کوالی شو د پیغمرب له رالیږلو څخه موخه یی وشمیرو عبارت دی
لدی څخه چی پیغمرب دخلکو لپاره یوښه مثال او منونه وه ،لکه چی الله  په
قرآن کریم کی فرمایی( :أولئک الذین هدی هللا فبهداهم اقتده).

2

ژباړه( :هغوی هغه خلک وو چی الله  ورته هدایت کړی وو ،نو ته هم دهغوی
پسی اقتدا وکړه) .د دقت او تامل ځای دی چی د پیغمربانو علیهم السالم څخه
 - 1د االحزاب سورت 45 ،آیت.

 2سورة االنعام  ،آیه۹۰ :
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له یادونی وروسته زمونږ سرت پیغمرب محمد  ته امر شویدی چی دهغوی پسی
اقتدأ وکړه .او له بله پلوه قرآن کریم مونږ ته هم خطاب کوي ،او فرمایی چی( :لََق ْد
1
اّلل أُسوةٌ ح ا
ا ا
اّلل والْی وم ْاْل اخر وذَ َكر َّ ا
ْيا).
اّللَ َكث ً
سنَةٌ له َمن َكا َن یَ ْر ُجو ََّ َ َ ْ َ َ َ َ
َكا َن لَ ُك ْم اِف َر ُسول َّ ْ َ َ َ

ژباړه (:خامخا په تحقیق شته دی تاسی ته (ای و یریدونکو) په (کار) د رسول الله
کی اقتداء غوره او نیکه لپاره دهغه چاچی ویریږی له الله  څخه او امید لری
درضا او دلقاء یی) او (دثواب دنعمتو نو) د ورځی وروستنی( ،دقیامت) او یادوي
الله  ډیر هم په خوله هم په زړه هم په راحت هم په زحمت) پیغمربان علیهم
السالم زموږ لپاره امامان دي .نو لکه څرنګه چی په جامعت کې دملانځه پرمهال
دامام پسی اقتداء کوو او دهغوی ژوند ته پخپل ژوندکی متثیيل بڼه ورکوو ،ځکه
چی حقیقی ژوند مونږته زمونږ ګران پیغمرب او نورو پیغمربانو علیهم السالم متثیل
کړی دی.
 -1د دنیا او آخرت ترمنځ دتوازن ساتل:
پیغمربان علیهم السالم ددی لپاره رالیږل شویدی چی ددنیا او آخرت تر منځ
توازن برابر وساتی او له افراط او تفریط څخه خلک وژغوري ،اووسطی الری ته یی
برابر کړي ،خو داسی نه لکه راهبان چی دنیایې په ټوله معنا رسه پریښې وه او
صوامعو ته یی مخه کړه ،او نه داسی چی ځان د دنیا اسیر (بندی) وګرځوي ،بلکه
تر ټولو غوره کار او بهرته الر دوسطیت الرده ،او دا هغه الره ده ،چی الهی وحی
ورته الرښوونه کوي .ولی د انسان له عقل او وجدان څخه پوره نده چی وسطی
الرغوره کړی او ددنیا او آخرت تر منځه توازن را منځ ته کړي ،بلکه ددی لپاره الهي
 1سورة االحزاب  ،آیه۲۱ :

146

اميان په پيغمربانو عليهم السالم باندې

د جمعې خطبې

الرښوونی ته اړتیا ده ،او یوازی پوهه هم ددی لپاره بسنه نه کوي ،ځکه ډیر داسی
پوه خلک شته چی دوسطیت الره یی دژوند تیرولو لپاره نده غوره کړی ،قرآن کریم
ا
ا
اّللُ َّ
آَت َك َّ
نس
یما َ
دی توازن ساتلو ته پدی شکل اشاره کويَ ( :وابْ تَ اغ ف َ
الد َار ْاْلخ َرةَ َوَال تَ َ
صیب َ ا
الدنْ یا وأ ا
ا
اد اِف ْاأل َْر ا
ض إا َّن َّ
س َن َّ
ب
اّللَ َال ُاُي ُّ
اّللُ إالَْی َ
سَ
َحسن َك َما أ ْ
ك م َن ُّ َ َ ْ
نَ َ
ك َوَال تَ ْب اغ الْ َف َ
َح َ
1
اا
ین).
ال ُْم ْفسد َ
ژباړه :او وغواړه په هغه (دولت) چی در کړی دی تاته الله  ،کور د آخرت او مه هیروه

برخه خپله له ماله د دنیا او احسان کوه (له بندګانو دالله رسه په ورکړه دمال) لکه
چی احسان کړی دی الله له تا رسه ،چی داسی ډیر دولت یی درکړیدي ،او مه
غواړه ای قارونه ،فساد په تکیر ظلم بغی رسه ،په ځمکه کی بیشکه چی الله نه
خوښوي فساد کوونکی.
له بله بلوه خلکو ته د نعمت د څرګندونو په اړه وضاحت به دا ایت رشیف اشاره
کوي ،چی فرمایی( :وأمابنعمة ربک فحدث).

2

ژباړه( :او په ژبه دخپل رب دنعمت څرګندونه (خلکو) ته کوه .ددی تر څنګه دتلی
په بله پله کی بل ایت داسی دی چی رس تر پایه ټول ګواښ دي ،چی الله 
فرمایی( :مث لتسألن یومئذ عن النعیم).

3

ژباړه :بیابه هرو مرو په هغه ورځ ستاسی څخه ددی نعمتونو په باب پوښتنی
ويش) .نو ددی دواړو مقیاسونو تر منځه انسان باید توازن وسايت.
 - 1د القصص سورت  77 ،آیت.
 2د الضحی سورت  11 ،آیت.
 - 3د التکاثر سورت 8 ،آیت.
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 -2د اعرتاض مخنیوی:
دپیغمربانو علیهم السالم له رالیږلو څخه یوه بله موخه دا ده چی خلک دقیامت
په ورځ په الله  اعرتاض (نیوکه) ونکړي ،چې ګواکې دوی ته یي خرب نه وو
ا
ین لائَالَّ یَ ُكو َن لالن ا
َّاس
ورکړی ،پدی اړه قرآن کریم داسی فرماییُّ ( :ر ُس ًال ُّمبَ اه
ین َوُمنذ ار َ
ش ار َ
1
َعلَى ها
ا
یما).
اّلل ُح َّجةٌ بَ ْع َد ُّ
الر ُس ال َوَكا َن ه
اّللُ َع از ًیزا َحك ً
ژباړه (:داټول پیغمربان زیری ورکوونکی او ویروونکی رالیږل شوی ،چی دهغو
دپیغمرب کولو څخه وروسته دخلکو د الله  په مقابله کښی څه سندپاتی نه يش
او الله په هر حال غالب او حکیم دی) .نو پرته د الله  له پیغمربانو څخه هیڅ
یورهرب او مرش پدی ندی توانیدلی چی په دوامداره توګه خلکو ته قناعت ورکړي،
او خپلی خربی او مفکوری په خلکو ومنی  ،نوبیاهم دپیغمرب ځای ته نشی
رسیدلی ځکه دپیغمرب خربی او پیغام د الله  له خوا تایید او حامیه کیږي ،او
دنورو انسانانو خربی یوازی دبرش له خپلی مفکوری څخه وي او هیڅ کومه الهي
حامیه نلري نوځکه خو په کومه کچه (اندازه) چی دپیغمرب خربی دخلکو په
زړونوکی کښني ،دبل انسان خربی په هغه څیر اغیزه نه کوي ،ځکه خو دنورو
خلکو په خربو او مفکورو باندی دخزان باد را والوت او هیڅ اثار یی پاتی نه شول،
ولی د پیغمرب خربی او مفکوری چی حقیقت وی ،ترنن ورځی پوری په نړی کی
ځانګړی ځای لری ځکه چی هغه د الله  له طرفه را لیږل شوی او د الله 
احکام او دین یی خلکو ته تبلیغ کړیدی .بله داچی هر پیغمرب له ځان رسه د الله
 له لوري معجزې راوړی وي ،ترڅو پری خلک باور وکړی .او بی دینان د الله
 - 1د النسآء سورت 165 ،آیت.
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 په وړاندی کومه بهانه پیدانکړي :رس بیره پردې ،بله مهمه نکته داده چی الله
 ورته اشاره کړیده( :وماکنامعذبنی حتی نبعث رسوال).

1

ژباړه :نه یو مونږ عذاب ورکوونکي تر څو مونږ پیغمرب نوی رالیږلی او داخربه معلومه
ده چی په ورځ دقیامت چی ترازو داعاملو نصب کیږي له جهته دارسال د
پیغمربانو نصب کیږي چی الله  خپلو بندګانو ته پیغمربان لیږلو وو نو ددوی
لپاره کوم عذر په ورځ د قیامت نه پاتی کیږي نو ددوی د اعاملو دتللو لپاره تلی
نصب کیږي ،او بغیر دکومی بهانی څخه د دوی حساب او کتاب اخیستل کیږي.
هغه تحول چی د پیغمرب  په رسالت او رالیږلو رسه مینځ ته راغی:
ایامن په الله  او په ورځ د آخرت او رس کښته کول د الله  او امرو او احکامو
ته داسی فرصتونه جامعی ته راوړل چی دهر سړی مقام یی په جامعه کی مشخص
او معلوم کړو ،چی دهغه مقام څخه دی تجاوز هم نشی کولی او هغه مقام خوشی
کوي هم نه او دغه جامعه یی داسی دګلونو یو دسته جوړه کړه چی بی له اغزو ده.
ټول خلک دیوی کورنی په حیث رسه وګرزیدل چی ددوی پالر حرضت آدم علیه
السالم وو ،او آدم علیه السالم دخاوري څخه پیدا شو ،او عرب په عجمو باندی ،او
عجم په عربو باندی کوم خاص فضیلت نلري ،مګر دتقوی له حیثیته ،لکه څرنګه
چی په حدیث کې راغيل :عن حذیفة رضي هللا عنه قال :کللکم بنو آدم ،وآدم خلق من
تراب ،لینتهنی قوم یفخرون آبابئهم أو لیکونن أهون علی هللا من اجلعالن).

 1د االرسآء سورت 15 ،آیت.
 - 2مسند البزار  ،حدیث.۲۹۳۸ :
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ژباړه :د حرضت حذیفه ريض الله تعالی عنه نه روایت دی چی رسول الله 
فرمایيل :تاسې ټول دحرضت آدم علیه السالم او الده یاست ،او دحرضت آدم علیه
السالم پیدایښت د خاوری څخه شویدی ،او هغه خلک چی په خپلو اجدادو او
پالرونو باندی فخر کوي ،نو دوی باندی الزم دي چی د دغو خرب وڅخه اجتناب
وکړي ،اویا به دوی په نزد د خپل رب ارږښت له السه ورکړی ،تردی چی د الله
 په وړاندی به دګونګټې له پلیتی څخه هم سپک يش) .او همدارنګه خلکو به
دپیغمرب  څخه او ریدل چی ده مبارک به ویل( :آی أیها الناس ،ان هللا قد أذهب
عنکم عبیة اجلاهلیة وتعظمها آبابئها فالناس رجالن :رجل بر تقي کرمی علی هللا ،وفاجر شقي

هنی علی هللا).

1

ژباړه :ای خلکو ،الله  دجاهلیت رواجونه له تاسی څخه لیری کړل چی هغه په
اجدادو او پالرونو باندی فخر کول دي ناروا ګرزولی دي او دتاسی څخه یی داپورته
کړیدي ،نو خلک په دوه قسمه او برخو ویشل شویدی -1 :متقی او پرهیزګار ،چی
د الله په نزد کرامت او عزت لري -2،اوبل فاجر او بدکاره دی چی په نزد د الله
 ذلیل او سپک دي،
او په بل ځایکی فرمایی( :عن عقبة بن عامر اجلهين قال قال :رسول هللا  :ان أنسابکم
هذه لیست مبسبة علی أحد کلکم بنو آدم طف الصاع مل متلئوه لیس ألحد علی أحد فضل
اال بدین أو تقوی).

2

 - 1سنن الرتمذي  ،حدیث. ۳۲۷۰ :
 - 2مسند األمام احمد  ،حدیث. ۱۷۴۴۶:
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ژباړه :له عقبة بن الجهنی رضی الله عنه روایت دی ،وایی چی رسول الله 
فرمایلی دی ،ستاسو نسبونه باید یوبل ته دپيغور ورکولو المل نه يش ،ځکه چی
تاسی ټول د آدم علیه السالم او ال ده یاست ،یو بل لره داسی تکمیلوونکی یاست،
لکه کمه پیامنه چی پوره کولو ته اړتیا لري ،هیڅ انسان یو پر بل غوره والی نلري
مګر په تقوا او پر هیزګاری رسه ،یوبل حدیث رشیف راځي( :عن أيب ذر رضي هللا عنه
أن النِب قال له :أنظر فانک لست خبْي من أمحر وال أسود اال أن تفضله بتقوی).

1

ژباړه (:له ابوذر رضی الله څخه روایت دی ،چی رسول الله  فرمایلی:
دی ،وګوره :ته هیڅکله دیو سور پوست او یا تور پوست انسان څخه غوره نه یی،
مګر په تقوی او پرهیزګاری رسه ،همدارنګه خلکو به اوریدل چی پیغمرب  به
دشپی په اخره برخه کی د الله  رسه دمناجات پرمهال ویل( :وأان شهید أن العباد
کلهم اخوة) .

2

یعنی زه ګواهی ورکوم چی ټول خلک رسه ورونه دي .
هرڅوک چی خلک تعصب ته رابويل زما څخه ندي:
رسول الله  دجاهلیت جرړی له بیخه وستلی دي ،او ټولی الری چی دجاهلیت
په لور تللی وي بندی کړې دي لکه چی فرمایی( :عن جبْي بن مطعم أن رسول هللا
قال  ،لیس منا من دعا الی عصبیة ،ولیس منا من قاتل علی عصبیة ولیس منا من مات علی

عصبیة). 3

 - 1مسند االمام احمد ،حدیث.۲۱۴۰۷ :
 - 2سنن أيب داود ،حدیث.15:
 - 3سنن أبی داود ،حدیث5123:
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ژباړه :جبیر بن مطعم ريض الله عنه روایت کوي چی رسول الله  فرمایلی :زمونږ
څخه ندی هغه څوک چی خلک عصبیت ،نژاد پرستی ،ته را بويل ،زمونږ څخه
ندي هغه څوک چی دعصبیت لپاره مړيش .جابر بن عبد الله رضی الله عنه
فرمایی :په یوه غزاکی وو چی یو مهاجر بل انصاري وواهه ،انصار غږ وکړ او
دمرستی غوښتنه یی وکړه ،او مهاجر پرمهاجرینو غږ وکړ ،او دمرستی غوښتنه یی
تری وکړه ،نو پرته له ځنډه پیغمرب  غږ وکړ او ویی ویل چی دسوری چیغی پر
یږدﺉ چی دجاهلیت بدبویی تری راځي ،په جاهلیت کی به چی خلکو یوله بل
څخه دتعصب پر اساس ننګه کوله دغه کار یی حرام وګرځاوه ،او هغه رضب املثل
چی له جاهلیت څخه پاتی وه ،چی ویل کیده به ( :أنصرأخاک ظاملا أو مظلوما).
ژباړه :یعنی دخپل ورور رسه په دواړو حاالتو کی مرسته وکړه یعنی ننګه تری وکړه،
خواه که ظامل او یا مظلوم وي ،دا خربه دجاهلیت یو مشهور شعار وه ،نو پیغمرب
 دغه شعار مقید وګرځاوه ،اوویی ویل چی( :من نصر قومه علی غْي احلق فهو کالبعْي
الذي ردي فهو ینزع بذنبه).

1

ژباړه :چا چی دخپل څخه په ناحقه رسه ننګه وکړه ،مثال به یی دهغه اوښ په څیر
وي ،چی کله په یوه څاه کی ولویږي ،نو خلک یی چی را وبايس له لکی څخه یی
راکشوي ،لکه څرنګه چی د اوښ راویستل یوه بده منظره انځوره وي ،همدارنګه
متعصب انسان هم دهغه اوښ په څیر بده منظره انځوره وي ،نو پدی شکل رسه
دعربانو ذهنیت په کامله توګه بدل شو او هغه رضب املثل یی له خپلو فکرونو
څخه وویست ،تردی چی یوځل یی بیا دغه خربه له رسول الله  څخه واوریده،
- 1سنن أيب داود ،حدیث.۵۱۱۹ :
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چی ویی ویل (أنصرخاک ظاملا أومظلوما) یعنی دخپل ورور رسه کومک او مرسته
وکړه که ظامل وی او که مظلوم ،نو صحابه کرام حیران پاتی شول او له پیغمرب 
څخه یي پوښتنه وکړه ،چی دمظلوم رسه مرسته کول خوسم کار دی خود ظامل
رسه څنګه مرسته وکړو ،نو پیغمرب  ورته وفرمایل چی دظامل رسه مرسته دا ده
چی له ظلم کولو څخه یی الس ونیيس ومنع یی کړي.
هر یوله تاسی څخه مسؤول دي ،او هر څوک به دخپل مسوولیت ځواب
وایي:
په اسالمي ټولنه کې مختلف قومونه ژوند کوي او یوله بل رسه په بیال بیل ډول
مرسته کوي ،او هیڅکله یو پر بل زیاتی نه کوي ،سړیو ته الله  غوره والی ورپه
برخه کړی دي ،ځکه چی له خپل مال څخه داوال دونو نفقه تأمینوي ،او دکورنی
رسه مرستی په غاړه لري اوښځی هم بی الری نکوي ،او دخاوند په غیابت
(نشتوايل) کی دکور او دهغه له شتمنیو څخه ساتنه کوي ،نو په کومه اندازه چی
هر یوله دوی دواړو څخه مسؤولیتو نه لري حقوق هم لري او دټولنی هر وګړي
دخپل مسؤولیت په اندازه الله  ته جواب ورکوونکی دي ،بادشاه دخپل رعیت
په وړاندی مسؤول دی او دهغوی دمسؤولیت جواب به ورکوي سړی په کور مسؤول
دی او دخپل مسؤلیت په اندازه حواب ورکوونکی دی ،او پوښتنه به ور څخه کیږي،
ښځه دخاوند په کورکی مسؤوله ده ،او دخپل مسؤولیت جواب به وایی ،مزدور
دخپل با دار په مال کی مسؤولیت لري او دمسؤولیت جواب به ورکوي ،پدی
اساس اسالمي ټولنه ،خپل دروند وايل لري ،او هر سړی دخپل مسؤولیت په اندازه
مجبور دی چی جواب ووایی.
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6
د آخرت په ورځ اميان لرل
أحلمدهلل رب العاملنی والعاقبة للمتقنی والصالة والسالم علی سیداملرسلنی حممد وعلی

آله و أصحابه أمجعنی وبعد:
یوبل مطلب چې په هغه باندې ایامن درلودل الزم دي هغه ایامن لرل په ورځ د
آخرت دي ،په قرآن کریم کی په ډیروایتونو کی په الله  د ایامن راوړلو رسه ایامن
په ورځی دآخرت هم ذکر دي یعنی لکه څرنګه چې په الله  ایامن درلودل
رضوری او فرض دي همدارنګه په ورځ د اخرت ایامن درلودل هم رضوری او فرض
دي لکه څرنګه چې الله  فرمایی:
(من آمن ابهلل والیوم اآلخر) .

1

ژباړه :هغه څوک چې ایامن لري په الله  او په ورځی د اخرت رسه  ،او همدارنګه
فرمایی( :یؤمنون ابهلل والیوم اآلخر) 2 .ژباړه :دوی ایامن راوړي په الله  او په ورځی
دآخرت رسه.

 - 1د البقري سورت  62 ،آیت.
 - 2د املجاديل سورت 22 ،آیت.
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په آخرت له ایامن درلودلو څخه مقصد څه شی دی؟
په اخرت له ایامن درلودلو څخه مقصد او هدف دادی چی له مرګ څخه وروسته
یوځل بیا ژوندي کیدل حق دي ،او ددی ژوندون څخه وروسته بل حقیقی ژوندون
پیلیدونکی دی ،په هغه ورځ چی کله انسانان بیرته را ژوندی يش دهرچا رسه به
حساب او کتاب ويش ،انسانانو چی پدی دنیا کی هرڅه کړی وي ،پدغه ورځ به
د خپلو کړنو بدله وګوري ،چاچې ښه اعامل تررسه کړی وي ښه بدله او ثواب به
یی په بدل کی ور کړل شی ،او چاچی بد عمل تررسه کړی وي ،نو بده پایله به
ورته ولري ،او بده جزا به ورکړل يش ،نو آخرت دهغی نړی نوم دی چی الله  به
وروسته له مرګ څخه مونږ یوځل بیا را ژوندی کوي ،او دتل لپاره به هلته ژوند کوو،
د آخرت له نړی څخه وړاندی دقیامت ورځ راتلونکی ده ،هغه ورځ چی د ارسافیل
علیه السالم په شپیلۍ وهلو رسه پیلیږي ،سخته خوفناکه او ویروونکی ورځ ده
ددی لپاره چی زیات معلومات په الس راوړو پدی اړه باید دقرآن کریم آیتونو ته
مراجعه وکړو.
د قيامت او آخرت ترمنځ فرق:
قیامت او آخرت د واړه د آخرت دنومونو څخه دي د دوی دواړو په منځ کی فرق په
حیثیت د اعتبار رسه دی قیامت مصدر دی د(قام ،یقوم) او عربان د مبالغی په
اخرکی تأنیث زیاتوي ،ورځی دآخرت ته پدی اعتبار رسه قیامت وایی چی پدغه
ورځ کی به ډیر غټ هولناک او خوفناک حوادث رامنځه ته کیږي او قایمیږي به،
چې په دینی نصوموکی په قطعی ډول رسه بیان شویدی او په اثبات رسه رسیدلی
دي ،دقیامت رشوع داسی ورځ ده ،چې الله  پدغه ورځ کی ټوله د دنیا زندګی

155

د آخرت په ورځ اميان لرل

د جمعې خطبې

او څه چی په دغه دنیا کی دي ټول پناه کوي ،لکه څرنګه چی الله  په خپل
1
ازلی کالم کی فرمایی ( :کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذواجلالل ِ
واالکرام).
ژباړه( :هرڅه چي پر دغی ځمکی باندی دي ،پناه کیدونکی دي ،او یوازي ستارب
چې د جالل او درناوي خاوند دی،باقی پاته کیدونکی دی) اوپه بل ځای کی
فرمایی (:کل شيء هالک اال وجهه)  2 .ژباړه( :دهغه له ذات څخه پرته هرشی هالک
کیدوکی دي) وروسته لدی څخه داسی وخت راځی چی الله  په خپل بندګان
دوباره را ژوندی کړی ،او د الله  په دربارکی به دکتاب او حساب لپاره ود ریږي،
او دخپلو عملونو او کړنو حساب به ورڅخه اخیستل کیږي او الله  ته به دهغی
په هکله جواب ورکوي پدغه ورځ کی به انسانان د ډیرو سختیو او مشکالتو رسه
مخامخ کیږي ،هیڅوک به پدغه سخته ورځ کی ماسوا دهغه چا څخه چی د ایامن
رسه یی ښه اعامل هم رسته رسولی وي نجات پیدا نکړي ،وروسته له وخت رسیدلو
ددغی ورځی څخه به انسانان مختلفو ځایونو ته بوول کیږي او انتقال کیږي به،
داسی هیبت ناکی ورځی ته قیامت ویل کیږي ،ورځی د آخرت ته پدی اعتبار
رسه آخرت وایی ،چی د دنیا زندګی چی مرکبه شویده د ډیرو کلوونو او میاشتو او
ورځو څخه اخر ته رسیږي ،او د دی څخه وروسته یوه بله زندګی رشوع کیږي چی
هغه همیشه ده او ختمیدل نلري.

 - 1د الرحمن سورت. 27 -26 ،آيتونه.
 - 2د القصص سورت 88 ،آیت.
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د قیامت د ورځی نښی نښانې:
بل اړخ دایامن په ورځ د آخرت دا دی چې هغه مقدماتی مسائل د ورځی د قیامت
چې نبی  مونږ ته په هغی رسه خرب راکړی دي ایامن راوړل دي ،لکه د قیامت
د ورځی نښی نښانی.
د قیامت د ورځی عالمې په دوو برخو رسه ویشل شویدي:
الف :کوچنی نښې:
کوچنی نښی د قیامت هغه نښی دي چی د قیامت د ورځی په نیژدی والی باندی
داللت کوي ،چې البته تعداد او شامریی زیات دی ،چی ډیری دهغی واقع
شویدي له هغی جملی څخه ،د پیغمرب  بعثت امانت ضایع کیدل ،ښائسته
کیدل دجامتونو او په هغی باندی افتخار کول ،انتخاب کیدل دبادشاهانو دعیاشو
او نا اهلو خلکو د مابین څخه ،نه دې هغو خلکو څخه چی د معروفو او با اخالقه
کورنیو څخه وي ،او سیدل او قدرت پیدا کول د کوچیانو صحرایی او سیدونکو په
لوړو او اوچتو قرصونو رسه ،یعنی دقیامت دنښو څخه یوه نښه داهم ده چې ډیر
غریب اوپست خلک به زیاتی پیسی او قدرت پیداکړی اولوړ لوړ قرصونه به
خریداري کړی او په هغی کی به زندګی اختیار کړي ،دمسلامنانو دیهودو رسه
جنګ کول او دهغوی وژل ،ډیری لری فاصلی نیژدی کیدل لکه چی اوس ډیر
زیات وسایل دتګ را تګ موجود شویدي او ډیری لری فاصلی په ډیر کم وخت
کی تی کوي ،کم واقع کیدل دښو عملونو دخلکو څخه ،ښکاره کیدل د فتنو،
زیاتیدل دقتل او قتال چی دخلکو په مابین کی به جنجالونه او جنګونه زیات يش
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او ډیر زیات خلک به ورکی تلف او قتل يش او ډیریدل دفسق اوزنا ،نو له هم دي
جهته الله  فرمایی( :اقرتبت الساعة وانشق القمر).

1

ژباړه( :قیامت نیژدی شو او سپوږ مۍ دوی ټوتی شوه).
ب :دقیامت د ورځی غټې نښې:
هغه نښی دي چی لږمخکی دقیامت دواقع کیدلو څخه واقع کیږي او ظاهریږي
ګویا دغه د خطریو زنګ دی چی رشوع دقیامت خلکو ته اعالن کوي ،او دوی ته
دغه خربه اعالنوي چی قیامت ډیرزر واقع کیدونکی دی ،ددغو نښو تعداد او شامر
لس  ۱۰دی چی تراوسه د دوی دجملی څخه یوه هم نده واقع شوی او دغه نښی
عبارت دی له:
 -۱راوتل دامام مهدی (رض).
 -۲راوتل د دجال.
 -۳راکوزیدل دحرضت عیسی علیه السالم ،له اسامن څخه په حیثیت دیو عادل
حاکم ،چی صلیب به ټوټی ټوټی کوي ،او دجال او خنزیر به ووژين ،او جزیه
اخیستل به منسوخ کړي ،او په اسالمي رشیعت رسه به حکم او فیصلې کوي.
 -4دیأجوج او مأجوج راوتل
 -5پیوسته او یوبل پسی متصل د دریو خسفونو راتلل ،چې یو به په مغرب کی
اوبل په مرشق کی  ،او بل په جزیرة العرب کی واقع کیږي.
 -6پیدا کیدل دیودود چی دغه به ډیرلوی دود وی او دآسامن څخه به راکوزیږي،
چی ټوله فضا به ونیسی او په خلکو باندی به راچاپیره کیږی.
 - 1د القمر سورت 1 ،آیت.
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 -7او پورته کیدل د قرآن کریم دځمکی څخه په طرف د آسامن.
 -8او راختل د ملر دمغرب څخه.
 -9او راوتل د دابة األرض ،څرنګه چې الله  په قرآن کریم کی فرماییَ ( :وإِذَا َوقَ َع
1
ض تُ َكلِ ُم ُه ْم أ َّ
الْ َق ْو ُل َعلَْی ِه ْم أَ ْخ َر ْجنَا ََلُ ْم َدابَّةً ِم َن ْاْل َْر ِ
َّاس َكانُوا ِِب ََيتِنَا َال یُوقِنُو َن) .
َن الن َ
ژباړه :اوکله چی برهغو باندی زموږ دخربی دپوره کیدو دقیامت ،وخت را ورسیږي،
نوموږ به دهغو لپاره یو ځناور دځمکی څخه را وباسو چی له دوی رسه به خربی
وکړي ،چی خلکو زموږ پرایتونو باندی باور نه کاوه.
 -10او راوتل دیواور دیمن دعدن څخه چی خلک به په طرف دشام شړي ،چی
دی به وروسته ورپسی وی ،چی دغه د قیامت دنښو څخه اخری نښه ده.

2

امام مسلم د حرضت حذیفه بن أسید الغفاری ريض الله عنه څخه روایت نقل
کړیدی او وایی ،چی موږ صحابه پداسی حال کی غونډشوی وو چی دیوبل رسه
مو خربی کولی چی ناڅاپه په مونږ باندی پیغمرب  راننوت ،او دمونږ څخه یی
پوښتنه وکړه ،چی دڅه يش په هکله تاسی خربی کوی؟ مونږ وویل د قیامت په
باره کی ،پیغمرب  وفرمایل( :اهنا لن تقوم حتی تروا قبلها عشرآَيت).

3

ژباړه( :قیامت ترهغې نه راځي ،ترڅو پوری چی تاسی مخکی دهغه نه لس نښی
ونه ګوری نو پیغمرب  د قیامت غټی لس نښی وشامرلی چی عبارت دي له (دود)
 - 1د النمل سورت 52 ،آيت.
 - 2دا پورتنی مطلب د مدینې منورې اسالمي پوهنتون د څیړنیز مرکز چمتو شوی کتاب( :د ایامن
أرکان ) څخه اخیستل شویدی.
 - 3صحیح االمام مسلم  ،حدیث .۲۹۰۱ :
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(دجال) (دابة االرض) او راختل دملر د قبلی له طرف څخه ،او د حرضت عیسی
علیه السالم راکوزیدل د آسامن څخه (او د یاجوج او مأجوج) راوتل) (او دری
خسفونه) او اور چی د یمن د عدن څخه به راښکاره کیږي٫ ٬اوخلک به دحرش د
میدان په طرف سوق کوي ٬ټول ذکرکړل ٬او همدارنګه پیغمرب  فرمایی( :خیرج يف
آخر أميت املهدي یسقیه هللا الغیث وخترج اْلرض نباهتا ویعطي املال صحاحا وتکثر املاشیة
وتعظم اْلمة یعیش سبعا أو مثانیایعين حججا).

1

ژباړه :په آخر د امت زماکی به امام مهدي راووزي چی دده په راتلورسه به الله 
زیات بارانونه وکړي او داسی مال به ورکول کیږي چی هغه به مال صحیح وي
بغیر دکوم عیب څخه ٬اوځمکه به خپلی ګیاوي راوبايس ٬او هغه حیوانات به زیات
يش چی حالله غوښه ورڅخه په الس راځي ٬او امت به قوی او طاقت وريش او
دی به اوه یا اته کاله ژوند وکړي ٬اوپه نورو روایتونوکی راغلی دي ٬چی دغه نښی
د قیامت داسی دي لکه د تسبو دانی چی یوه په بله پسی متصلی پییلی شوی
وي ٬چی کله دغه تسبی وشلیږي ٬نو یوه په بله پسی غور ځیږي ٬نو د قیامت
نښی هم دارنګه دي چی کله یوه تحقق پیدا کړي نو بله ورپسی متصله تحقق
پیدا کوي ٬او راځي ٬نو هرکله چی دغه ټولی نښی موجودي يش او تحقق پیدا
کړی نو بیا د الله  په مشیت او ارادی رسه قیامت قایمیږی .
څرنګه ایامن لرل په ورځ د آخرت:
ایامن لرل په ورځ د آخرت په دوه ډوله دي ( )۱ایامن اجاملی ( )۲ایامن تفصیلی.

 - 1مستدرک حاکم  ،حدیث.8173 :
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اجاميل ایامن:
دغه دی چی مونږ باور اویقین وکړو چی الله  به ټول انسانان په یوه مشخصه
او معینه ورځ را جمع کوي ٬او هر سړی ته به دده دعمل مطابق مکافات او مجازات
ورکړل يش ٬او یوه ډله به جنت ته او بله ډله به دوزخ ته داخله يش ٬لکه څرنګه
چی الله  فرمایی( :قل ان اْلولنی واآلخرین ٬جملموعون الی میقات یوم معلوم).

1

ژباړه( :ای پیغمربه ٫ص ٬دوی ته ووایه :په باوري ډول مخکیني او وروستني ټول
به ٬یوه ورځ به هرو مرو را غونډ کړای يش چی د هغې نیټه ټاکل شویده).
تفصیيل ایامن:
تفصیلی ایامن هغه ایامن ته ویل کیږي چی په ټولو هغو شیانو رسه ایامن راوړل
يش چی وروسته دمرګ څخه دانسان مخی ته راځي او انسان وررسه مخ کیږي٬
چی دغو الندی شیانو ته شامل دي:
اول د قرب فتنه:
داعبارت ده لدی څخه چی هرکله انسان د فن کړای يش نو دده څخه دوی
مالیکی چی دیوی نوم نکیر او دبلی منکر دی ٬د ده څخه دری اساسی پوښتنی
کوي ٬دخپل رب ٬پیغمرب ٬او دین په باره کی ٬نو الله  هغه کسان چی مؤمنان
دي په کلمه توحید باندی ثابت قدم پاتی کوي ٬لکه څرنګه چی حدیث رشیف
کی راغلی دي،چی هرکله دمؤمن څخه نکیر او منکر په قرب کی سوال کوي ٬دالله

 - 1د الواقعه سورت ۵۰- ۴۹ ،آیتونه .
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 ٬پیغمرب ٬او دین په هکله نو دی په ځواب کی ورته وایی( :ريب هللا ودیين االسالم
و نيب حممد .) 

1

ژباړه :زما رب الله  ،او دین می اسالم او پیغمرب می محمد  دی ،نو پس ایامن
راوړل ،په مدلول دهغو احادیثو په شمول دسوال د دوی فرښتو چی د ووی نومونه
(نکیر او منکر) دي او په څرنګوايل ٫جواب ،دمؤمن او جواب د کافر ،او په جواب
ورکولو دمنافق چی دوی به په کوم شکل رسه جواب ورکوي پدغو ټولو باندی
ایامن لرل واجب دي
دوهم د قرب عذاب او دهغه نعمتونه:
ایامن لرل دقرب په عذاب اودهغه په نعمتونو باندی واجب دي ،پیغمرب  فرمایلی
دي ،چی قرب یوه کنده ده دکندو دجهنم څخه ،اویایوه باغیچه دباغچو دجنت
څخه ،او څرنګه چی قرب اول منزل دمنزلونو د آخرت څخه دی ،نو هرڅوک چی
پدغه منزل او کورکی کامیاب شو او دنکیر او منکر په سوالونو کی بریالۍ راووت
نو وروسته نور منزلونه د آخرت دده لپاره ډیر آسان دي که هرڅوک پدغه منزل او
کور کی ناکام راووت نو وروسته نور منزلونه د ده لپاره ډیر زیات سخت او
وحشتناک دی ،نو دانسان په مرګ رسه ګویا په ده باندی قیامت قایم شو چی
دغه ته فردي او شخيص قیامت وایی ،نو نعمت او عذاب ٫قرب په روح او جسد دواړو
باندی تأثیر لري او دواړه یی خوند څکي ،البته کله ناکله ممکن ده چی روح په
تنهایی رسه مورد دنعمت اویا عذاب وګرزي ،نو بناپدی رسه د الله  دغه عذاب
متوجه دی ظاملانو کافرانو اوګناه کارانو ته ،او نعمتونه یی متوجه دي صادقو او
 - 1مسند االمام احمد ،حدیث.۱۸۶۱۴ :
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ریښتنو مؤمنانو ته ،مړی په قربکی یا عذاب وینی اویا نعمت ورکول کیږی برابره
خربه ده که دی په قربکی دفن کړای شی او یا دفن نشی ،ځکه الله  په هر
يش باندی قادر دی او دته دقرب دنعمت اویا عذاب برخه رسیږی  .اګرکه دی لیوان
وخوري او یا په به شکل رسه ومري نو هرو مرو دته نعمت اویا عذاب رسیږي لکه
َّار
څرنګه چی الله  موږ ته په خپل ازلی کالم کی خرب راکړی دی او فرمایی( :الن ُ
1
ِ
آل فِ ْر َع ْو َن أَ َش َّد الْ َع َذ ِ
اب).
اعةُ أَ ْد ِخلُوا َ
وم َّ
یُ ْع َر ُ
الس َ
ضو َن َعلَْی َها غُ ُد ًّوا َو َعشیًّا َویَ ْوَم تَ ُق ُ
ژباړه :د دوزخ اوردی ٬چی هغه ته سهار اوماښام ٫په عامل برزخ کي ٬هغوی وړاندی
کول کیږي ٬اوکله چی دقیامت ساعت رايش نو امر به ويش چی دفرعون خپلوان
ډیر سخت عذاب ته ورننباسی) .او همدارنګه رسول الله  فرمایی( :فلوال أن ال
تدافنوا لدعوت هللا أن یسمعکم من عذاب القرب) 2.ژباړه :که چیر ته ددی خربی ویره
په مانوی چی تا سی به بیا مړی نه خښولی ،نو حتام به ما د الله  څخه غوښتيل
وای چی تاسی ته یوه برخه دعذاب د قرب درواوروي .
دریم پوکی وهل په شپیلۍ کې:
شپیلی یو ښکر دی ،چی حرضت ارسافیل علیه السالم په هغی کی پو کی کوي،
په اول پوکي رسه ټول مخلوقات چی الله  د اولی ورځی څخه پدغه جهان کی
پیداکړیدی تر ورځی دقیامت پوری ټول به مړه يش مګر هغه کسان پاتی کیږی
چی الله  غوښتي وی  ،او په دوهم پوکی رسه ټول مخلوقات را ژوندی کیږي ،

 - 1د الغافر سورت 46 ،ایت.
 - 2صحیح االمام مسلم  ،حدیث.2867 :
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الصوِر فَ ِ
السماو ِ
ات َوَمن ِيف
لکه څرنګه چی الله  فرماییَ ( :ونُِف َخ ِيف ُّ
َ
صع َق َمن ِيف َّ َ َ
1
ِ
ض إَِّال من َشاء َّ ِ ِ ِ
ام یَنظُُرو َن).
اَّللُ ُُثَّ نُف َخ فیه أُ ْخ َرى فَِإذَا ُهم قیَ ٌ
ْاْل َْر ِ َ

ژباړه :اوپه هغه ورځ به شپیلۍ پو کړل يش اوهغه ټول چی په اسامنونو اوځمکه
کی دي مړه به راغور ځیږي پرته له هغو څخه چی الله یې ژوند غواړی ،بیا به یوه
بله شپیلۍ پو کړه شی او په ناڅاپی ډول به ټول را پاڅیږی ،ګوري به) اوهمدارنګه

پیغمرب  فرماییُ( :ث ینفخ فی الصور فالیسمعه أحد اال أصغی لیتاً ورفع لیتا ُث ال یبقی
أحد اال صعق ُث ینزل هللا مطرا کانه الطل فتنبت منه أجساد الناس ُث ینفخ فیه أخری فاذا

هم قیام ینظرون) 2.باب خروج الدجال ومکثه فی االرض ،ژباړه  ٫وروسته به په شپیلی

کی پوه کړای يش ،هیڅوک به دهغی غږ نه اوري مګر دهغه غاړه به کږه کړای
يش ،بیا به هیڅوک باقی پاتی نشی مګر ټول به بیهو شه يش او مړه به شی،
وروسته به الله  باران اووروي پشان دشبنم نو دانسانانو جسمونه به داسی
راژوندي او دځمکی څخه به راووزي په شان دګیاه ،بیا به دوباره په شپیلۍ کی
پوه کړای يش نو ناڅاپه به دوی حارض يش چی ګوري به.
څلورم ژوندي کیدل وروسته له مرګ څخه :
او دا هغه وخت واقع کیږی چی الله  وروسته له دویم پوکی څخه ټول انسانان
ژوندی کوي ،بیا وروسته ټول انسانان د الله  په ،دربار کی دکتاب او حساب
لپاره ودریږي ،پداسی شکل رسه چی هرکله الله  ارسافیل علیه السالم ته د
دویم ځل لپاره په شپیلۍ کی د پو کی کولو اجازه ورکړي ،اوروحونه به خپلو
 - 1دالزمر سورت 28 ،آیت.
 - 2صحیح االمام مسلم باب خروج الدجال و مکثه فی األرض ،حدیث.2940 :
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جسدونو ته راوګرزیږي ،او ټول انسانان به دخپلو قربونو څخه راپورته کیږي اوپه
ډیر تیزۍ رسه به میدان محرش ته زغلی ،پداسی شکل رسه چی د دوی په خپو به
بوټان ،نوی ،اوپه وجودباندی به لباس نوي او غیر مختون به را پورته کیږي ،لکه
څرنګه چی اول ځل هر انسان په کوم شکل رسه پیدا شویدی ،یعنی خالی السونه
به ټول د الله  په دربارکی ودریږي ،اود دوی ودریدل به دمیدان محرشکی ډیر
سخت او طوالنی وي ،او ملر به دوی ته په اندازه دیومیل نیژدی يش چی ډیر
زیات حرارت به ورڅخه خارجیږی اود ډیری ګرمۍ او سختی المله به ددوی څخه
ډیری زیاتی خولی وبهیږي ،چی د دوی حالت به دیوبل څخه مختلف وي ،یعنی
ځنی به په خولوکی ترنامه پوری غرق وي ،اوځنی به ترښنګرو پوری ځنی به دمال
پوری ،یعنی دهر شخص حالت به دعذاب له جهته مختلف وي .
پنځم :حرش  ،حساب او جزاء:
پس موږ په یوځای کیدلو دجسمونو دخپلو روحونو رسه ،او دهغوی څخه په سوال
او ځواب ،او په عملی کیدلو دعدل الهی د دوی په منځ کی ایامن لرو ،او دغه
خربه چی جسمونه به ژوندي کیږي ،او د الله  په حضورکی به جمع کیږي لپاره
دخپل حساب او د دوی څخه به د دوی د اعاملو په هکله پوښتی کیږي او مطابق
د الله  د عدل به دوی ته مکافات او مجازات ورکول کیږي او په هیچا باندی
به ظلم نه کیږي او هیڅ څوک به د بیا راپورته کیدو څخه نه پاتیکیږی لکه څرنګه
1
ِ ِ
َح ًدا).
چی الله  فرماییَ (:و َح َ
ش ْرََن ُه ْم فَ لَ ْم نُغَاد ْر م ْن ُه ْم أ َ
ژباړه :او مونږ به دوی حرش کړو او هیڅوک به د دوی څخه پاتی نشی.
 - 1د الکهف سورت  47آیت.
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او همدارنګه الله  فرمایی( :فَأ ََّما َم ْن أ ِ
ول َها ُؤ ُم اق َْرُؤوا كِتَابِی ْه إِِّن
ُوِتَ كِتَابَهُ بِیَ ِمینِ ِه فَ یَ ُق ُ
ِ ٍ 1
ٍ ِ
ش ٍة َّراضیَة).
سابِی ْه فَ ُه َو ِيف ِعی َ
ظَنَ ُ
نت أَِّن ُم َالق ح َ
ژباړه :په هغه وخت کښي چې دچا عملنامه هغه ته ښی الس کې ورکړل يش ،هغه
به ووایي :هاوګورﺉ ،زما عملنامه ولولئ ،ما انګیرله چې زه هرو مرو له خپل حساب
رسه یوځای کیدونکی یم ،نو هغه به په زړه پوری خوندو نو کښی وي.
او همدارنګه فرماییَ ( :وأ ََّما َم ْن أ ِ
ُوت كِتَابِی ْه َوََلْ أَ ْد ِر َما
ُوِتَ كِتَابَهُ بِ ِش َمالِِه فَ یَ ُق ُ
ول ََي لَْی تَِين ََلْ أ َ
2
ِ
سابِی ْه).
حَ
ژباړه :او دچا عملنامه چې هغه په کیڼ الس کی ورکړل يش ،هغه به ووایی:
کاشکی زما عملنامه ماته نه وای راکړه شوی او زه نه پوهیدی چې حساب څه دی.
نو حرش وایی جمع کیدلو دټولو انسانانو ته په یو غټ هوارمیدان کی لپاره دحساب
او کتاب داعاملو خپلو ،فرق په مابین دحرش او بعث کی دادی ،چی بعث عبارت
دی دراګر زیدلو دروحونو خپلو جسدونو لره مګر حرش وایی شړلو اوجمع کیدلو د
دغوژوندیو انسانانو په یو غټ او وسیع میدان کی لپاره د کتاب او حساب د عملونو
خپلو ،او حساب او جزا داده ،چی الله  خپل بندګان خپل حضورته حارض او
راوړاندی کړي لپاره دمکافاتو او مجازاتو ،او هغه اعامل دوی ته ورپه یاد کړي چی
دوی رسته رسويل وي نو دی مؤمنانو او متقیانو حساب دادی چی دوی ته رصف
د دوی عملونه پیش کیږي ،ترڅو دوی پوهه شی چی الله  د دوی رسه څومره
احسانونه کړیدي ،او په دنیا کی یی دوی څومره په سرتکی ساتلی وو،او دوی یی
 - 1د الحاقة سورت 20 -19 ،آیتونه.
 - 2د الحاقه سورت 26- 25 ،آیت.
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د ګناهونو په کولو رسه نوو رشمولی ،او په آخرت یی څومره دوی ته عفوه وکړه او د
دوی رسه په کتاب او حساب کی یی څومره اسانی وکړه ،او دوی په اساس دخپل
ایامن رسه حرش کیږي ،او پرښتی د دوی استقبال کوي ،او دوی ته په جنت رسه
بشارتونه ورکوي ،او دوی دهغی سختی ورځی څخه په امان کی ساتی ،نو د دوی
څیری او شکلونه به روښانه او رس سبز وي او د راحت او خوشحالۍ آثاربه د دوی
په څیروکی د واریه لیدل کیږي ،او واقعا به دغه څیری خوشحاله اوخنده کوونکی
وي ،مګردروغجن اومخ اړوونکی به بیا په سخت محاسبه د الله  کی رايش ،اود
دوی څخه به دهری وړی او غټی ګناه پوښتنی کیږي ،او د دوی چهری به په
غمونو او پریشانیو رسه پوښل شوی وي او دوی به خوار او ذلیل دجهنم په لور
روان کړای يش حقیقتا دغه د دوی هغه اجر او مزدوري ده چی دوی په دنیا کی
حق تکذیب کولو اوخپلو ناروا اعاملو ته یی ادامه ورکوله  ،په ورځ دقیامت کی
دټولو امتونو څخه مخکی دپیغمرب  د امت محاسبه رشوع کیږي ،او اویازره
 ۷۰۰۰۰کسان د دوی له جملی څخه دکامل ایامن او توحید په برکت رسه بی له
حسابه او عذابه څخه جنت ته داخلیږي ،دغه هغه کسان دي چی نبی  د دوی
او صاف پدغه الندی حدیث رشیف کی داسی بیان کړیدی او فرمایی:
( الذین الیسرتقون والیتطریون والیکتوون و علی رهبم یتوکلون).

1

ژباړه( :او دا هغه دي کسان چی لپاره دمعالجی خپلی دم نه کوي ،او داغ نه لکوي
لپاره دمعالجی ،او بد فالی نکوي اوپه خپل رب باندی توکل کوونکی وي) .نو ددی
جملی څخه جلیل القدر صحابی حرضت عکاشه بن محصن رضی الله عنه دی
 - 1صحیح البخاري حدیث  ،۵۵۷۷:او صحیح االمام مسلم حدیث٫۴۷۸ :
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چی ده مبارک د نبی  څخه سوال وکړلو چی د الله  څخه سوال وکړه چی زه
هم ددغو کسانو دجملی څخه وګرزم نو نبی علیه السالم ورته وویل :چی ته هم د
دوی د ډلی څخه وګرزیدلی  ،اولین شی په حقوق الله کی چی د انسان څخه په
ورځ د قیامت د هغه په هکله پوښتنه کیږی هغه ملونځ دی اواولین شی په حقوق
العباد کی چی دانسان څخه دهغه په هکله پوښتنه کیږي هغه دناحقی وینی تو
یول دي،چی الله  به د دوی په هکله په عادالنه توګه رسه قضاوت او فیصله
وکړی.
شپږم  :دپیغمرب  حوض کوثر:
موږ دپیغمرب  دی حوض کوثر په هکله چی کوم احادیث راغلی دی موږ په هغو
باندی ایامن لرو چی د پیغمرب  حوض کوثر حق دی چی الله  به یی دته په
ورځ دقیامت ورکړی او کوم صفتونه چی د دغه حوض په هکله په احادیثوکی
راغلی دی هغه ټول ثابت دی او موږ ورباندی کامل ایامن لرو او دغه ډیر غټ
حوض دی او دډیرغټ رشف او امتیاز څخه برخورداره دی چی او به یی د جنت
د رش بتو څخه چی د کوثر نهر څخه ډکیږي ،چی د حرش په میدان کی دی او
دنبی علیه السالم م ُومن امتیان به دڅښلو لپاره په خپلو خپو ورته راځې .
بعضی صفتونه ددغه حوض په الندې ډول رسه دي ،چې په نبوي
احادیثوکې راغلی دي:
-1چی دده او به به دشیدوڅخه ډیری سپینی وي.
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 -2او دیخ څخه به ډیری سړی وي.
 -3او دشاتو څخه به ډیری خوږی وي.
 -4او د مشکو څخه به ډیری خوش بویه وې ،او دغه حوض ډیر غټ او فراخه دی،
او دده اوږوالۍ او پلن والۍ به رسه برابر وې او دده هرګوشه (طرف) به په اندازه د
مزل کولو دیوی میاشتی وې  ،او دی ته ویالی دجنت څخه راغلی دي چې همشیه
به دی په هغوی رسه ډکیږې ،او هر څوک چی یو ځلی دهغه څخه او به وڅښی
نو بیا به دی هیڅکله تږی نه شی ،پدی هکله نبی علیه السالم فرمایی( :حوضي
مسریة شهر ،ماءه أبیض من اللنب ورحیه أطیب من املسک وکیزانه کنجوم السماء من شرب

منه فال یظمأ أبدا).

1

ژباړه  ( :دماحوض په مسافت دیوی میاشتی دی ،او دهغه او به ډیری سپینی دې
له شیدو څخه،او به یی ډیری خوش بویه دې له مسکوڅخه  ،او کوزی یی په اندازه
دستورو د آسامن دې ،هر څوک چی یو وار اوبه ور څخه و څښی نو د همیشه
لپاره به بیا تږی نشی).
اوم شفاعت :
په دغه سخته او طوالنی ورځ هر کله چی په خلکلو باندی مصیبتونه او مشکالت
ډیر شې ،او دوی ورڅخه په تنګ شی او خپلی حوصلی له السه ورکړې  ،نو دوی
به په خپل منځ کی رسه مشوره وکړې چی راځی یو داسی څوک پیدا کړو چی
دالله  په دربارکی دموږ لپاره شفاعت وکړی چی ددغو سختیو او مشکالتو څخه
 - 1صحیح البخاري ،حدیث.6579 :
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خال ص شو ،نو داداسی سخت حالت دی چی حتی الوالعزم پیغمربان معذرت
غواړې او خپلی اوږی ددی څخه خالی کوې چی دخلکو شفاعت وکړی په نزد
دالله  ، نو خربه به پاتی شی رسورکاینات او خاتم النبین  ته او خلک به هغه
مبارک ته رجوع وکړې لپاره د شفاعت کړلو دالله  په دربار کی ،چی دی مبارک
په داسی عالی مقام کی قرار لرې چی الله  دته ټول تیرشوی او راتلونکی
ګناهونه معاف کړیدې ،او دی مبارک نن ورځ په داسی موقف کی قرار لرې چی
ټول خلک دده صفات بیانوې اودده څخه غټی غوښتی لرې ،نو بیا نبی علیه
السالم دخپل باغی او ګنهکار امت په غم کی دالله  په عالی دربار کی زاری
کوې او الله  ته دعرش الهې الندی په سجده،غورځیږې او دالله  عظمت او
لویی بیانوې نوبیا به دالله  له طرفه ورته وویل شې  ،خپل رس را اوچت کړه او
سوال کوه څه غواړی  ،نو بیا به الله  دته د شفاعت کړلو اجازه ورکړې لکه
څرنګه چی نبی علیه السالم پدغه حدیث رشیف کی دی خربی ته اشاره کړیده
او فرمایی( :ان الشمس تدنو یوم القیامة حتی یبلغ العرق نصف اْلذن فبینماهم کذلک
استغاثوا ِبدم ُث مبوسی ُث بعیسی ُث مبحمد فیشفع بنی اخللق فیمشي حتی أیخذ حبلقة
الباب فیومئذ یبعثه هللا مقاما حممودا حیمده أهل اجلمع کلهم).

1

ژباړه  :په ورځ د قیامت کی به ملر نیژدی شې خلکوته ،تر دی پوری چی ددوی
څخه به دومره خولی و بهیږی ،چی ددوی دغوږونو تر نیامیی پوری به ورسیږی او
دوی به هم همدارنګه پدغه حالت کی وې  ،نودوی به ورشی اوکومک به وغواړی
د حرضت آدم علیه السالم څخه او بیاد حرضت ابراهیم علیه السالم څخه ،بیا د
 - 1صحیح البخاري ،حدیث.1475 :
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حرضت موسی علیه السالم څخه ،بیاد حرضت عیسی علیه السالم څخه  ،او په
أخرکی دحرضت محمد  څخه نو وروسته به پیغمرب  د الله  په اجازی رسه
شفاعت رشوع کړي  ،دخلکو په منځ کی  ،نو بیا به دی روان شې تر دی پوری
چی دی دروازی ته ورسیږی او دهغی حلقه راونیسې،نوپدی وخت کی به الله 
دی مقام محمود ته ولیږې  ،چی ټول خلک به دده صفات بیانوې  ،او دغه ته غټ
شفاعت ویل کیږې چی الله  خاص پیغمرب  ته ورکړیدې البته دپیغمرب 
لپاره نور شفاعتونه هم ثابت دې او په احادیثوکی یادونه شویده  ،دمثال په توګه:
- ۱شفاعت دنبی علیه السالم لپاره د جنتیانو چی دی به دالله  څخه غواړی
چی جنتیانو ته اجازه ورکړی چی جنت ته داخل يش ،لکه څرنګه چی خپله نبی
علیه السالم فرمایی( :أِت ابب اجلنة یوم القیامة فاستفتح فیقول اخلازن من أنت؟ قال :
فأقول حممد فیقول :بک أمرت ال أفتح ْلحد قبلک ).

1

ژباړه :زه به راشم دروازی دجنت ته په ورځ د قیامت کی  ،او زه به غوښتنه د
خالصولو وکړم دهغی نو خازن دجنت به ووایی ته څوک یی ؟ نو نبی علیه السالم
فرمایی  :زه به ووایم چی محمد  ،نو دا به ووایی ،چی ماته امر شویدی چی
دجنت دروازه خالصه نکړم هیچاته مخکی له تا څخه).
 – ۲د نبی  شفاعت دهغوخلکو په هکله چی دهغوی نیکۍ او بدئ رسه مساوې
او برابره وي  ،نو دالله  په در بارکی ددوی په هکله شفاعت کوې چی دوی ته
دجنت داخلید لو اجازه ورکړل شې  ،مګردغه دبعضی علمء رآیی او نظر دی په

 - 1صحیح االمام مسلم ،حدیث.406:
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دغی باره کی کوم یو رصیح او صحی حدیث او یادی صحابه وو کوم قول ندی نقل
شوی.
 - ۳دنبی صلی دالله علیه وسلم شفاعت دهغوخلکو په هکله چی دوی مستحق
ددوزخ ګرزیدلی وې او نبی علیه السالم دالله  څخه در خواست او سوال کوې
چی دوی دوزخ ته داخل نکړې ،دلیل ددغه قسم شفاعت چی اوس پاس ذکرشو
هغه عموم قول دنبی  دی چی فرمایی( :شفاعيت ْلهل الکبائر من أميت ) 1 .ژباره :
زما شفاعت لپاره د هغوکسانو دی چی دوی غټ ګناهونه کړی وې زما د امت له
جملی څخه.
 - ۴شفاعت دنبی  لپاره د رفع درجاتو دجنتیانو په جنت کی ،چی پدغه باندی
دلیل دغه قول دنبی  دی چی فرمایی  ( :اللهم اغفر ْليب سلمة وارفع درجته فی
املهدینی )  2.ژباړه  :ای خدایه ،ته مغفرت وکړﺉ ابی سلمة ريض الله عنه ته او ته او
چتی کړی دده در جی په الر موندونکوکی .
 - ۵شفاعت دنبی  لپاره دهغوکسانو چی دوی بغیر د حساب او عذاب څخه
جنت ته داخلیږی چی پدغه باندی دلیل حدیث دحرضت عکاشه بن محصن
رضی الله عنه دی چی په هغه کی راغلی دې چی اویازره کسان به بغیر د حساب
او کتاب څخه جنت ته داخلیږې چی نبی  دده په هکله داسی دعاء وکړله:
(اللهم اجعله منهم ).

3

 - 1سنن أيب داود حدیث ،6739 :او سنن الرتمذي حدیث.2552:
 - 2صحیح االمام مسلم ،حدیث.2169 :
 - 3صحیح البخاري ،حدیث ، 5811 :او صحیح االمام مسلم ،حدیث. 542 :
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ژباړه ( :ای الله  دی هم ددوی له جملی څخه وګرزوه ).
- ۶شفاعت دنبی  دهغو کسانو په هکله چی دوی غټ ګناهونه کړی وې دده
امت له جملی څخه اود هغو په خاطر دوی جهنم ته داخل شوی وې  ،نو نبی 
ددوی شفاعت کوې چی دوی له دوزخ څخه راووزی او نجات پیدا کړی له نورو
عذابونو څخه ،ددغه دلیل دغه قول دنبی  دی چی فرمایی( :شفاعيت ْلهل الکبائر
من أميت).

1

ژباړه  :زما شفاعت لپاره دهغوکسانو ثابت دی چی دوی غټ ګناهونه کړی وې
زماد امت له جملی څخه ،او همدارنګه فرمایی  (:خیرج قوم من النار بشفاعة حممد
فیدخلون اجلنة یسمون اجلهنمنی ) .

2

ژباړه :یوه ډله خلک به دنبی  په شفاعت رسه ددوزخ څخه راووزې ،او جنت به
داخل شې چی دوی ته به دوزخیان ویل کیږی.
 - ۷شفاعت دنبی  دهغو کسانو په هکله چی دوی مستحق ددوزخ ګرزیدلی
وې دالله  څخه دده په هکله د تخفیف عذاب غوښتنه کوې ،لکه مثال شفاعت
دنبی  دخپل تره ابو طالب په هکله  ،چی دلیل یی دغه قول دنبی  دی چی
فرمایی( :لعله تنفعه شفاعتی یوم القیامة فیجعل فی ضحضاح من النار یبلغ کعبیه یغلي منه
دماغه).

3

 - 1سنن أيب داود  ،حدیث ،4739 :او سنن الرتمذي  ،حدیث.2552:
 - 2صحیح البخاري ,حدیث.6566 :
 - 3صحيح بخاري  ،حدیث ,3885 :او صحيح االمام مسلم  ،حدیث.535 :
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ژباړه  :زه امید لرم زما شفاعت دده په هکله په ورځ دقیامت کومک وکړې په
تخفیف د عذاب کی،وروسته زماد شفاعت څخه دده په هکله  ،بیا هم دی په
عذاب الهې کی اخته دی او په ټول وجود باندی به یی اور احاطه کړی وې چی
آن تر بجلکو پوری به یی رسیدلی وې او دده د رس مغز به جوشه وې له شدت
دعذابه ).
دشفاعت د قبلیدلو رشطونه :
قبلیدل دشفاعت د الله  په دربارکی مرشوط دی په دوو رشطونو رسه:
الف :رضا کیدل د الله  دشفاعت کوونکی څخه او دهغه شخص څخه چی
دهغه شفاعت کیږی ،لکه څرنګه چی الله  فرمایی( :والیشفعون اال ملن ارتضی).

1

ژباړه :هغوی دهیچا سپارښت نکوي ،پرته له هغه چا څخه چی په حق کښي یې
دسپارښ په اوریدلو باندی الله  رايض وي.
ب  -دوهم رشط دشفاعت دادی چی الله  باید شفاعت کوونکی ته دشفاعت
کړلو اجازه ورکړي بغیر داجازی د الله  څخه هیڅکله شفاعت نشی کولی ،لکه
څرنګه چی الله جل جالله فرمایی (:من ذا الذي یشفع عنده اال ابذنه)  2.ژباړه( :
څوک دهغه په وړاندی د هغه له اجازی پرته سپارښت کوالی يش )؟

- 1د االنبیآء سورت 28 ،آیت.
 - 2د البقري سورت 255 ،آیت.
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اتم :میزان (ترازو ،تله):
د اعاملو تول حق دی ،او پدغه باندی ایامن لرل حق او واجب دي ،او دغه هغه
تله ده چی الله  په ورځ دقیامت دخپلو بندګانو دعملونو دتول لپاره نصب کوي،
او  ،ددی لپاره چی خپلو بندګانو ته د دوی د اعاملو رسه مطابق مکافات یا مجازات
ورکړل يش دغه تله یو محسويس شی دي چی په سرتګو لیدل کیږي او دوی پلی
او یوه ژبه لري ،چی دبندګانو عملونه دی په دی وسیلی رسه تلل کیږي ،یاپخپله
داعاملو دفاتر وزن کیږي ،او یا پخپله عمل کوونکی وزن کیږي مګر معیار د
دروندوايل او سپکوايل خپله اعامل دي ،نه عمل کوونکی او نه دفاتر داعاملو ،نو
ط لِیَ ْوِم ال ِْقیَ َام ِة فَ َال تُظْلَ ُم
ین ال ِْق ْس َ
په همدی وجه رسه الله  فرمایی َ ( :ونَ َ
ض ُع ال َْم َوا ِز َ
نَ ْفس َشی ئًا وإِن َكا َن ِمثْ َق َ ٍ ِ
ِ
نی)  1.ژباړه( :دقیامت
ال َحبَّة م ْن َخ ْر َد ٍل أَتَ ْی نَا ِهبَا َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ
ٌ ْ َ
په ورځ به موږ برا بري تول کوونکي تيل ګیږ دو ،بیابه پر هیچا یو بڅری ظلم نه
وي  ،د چاچی د سپیلني د داين په اندازه څه کړنه وی  ،هغه به مونږ ور مخی ته
کړو کافی یو مونږه حساب کوونکی)  .او همدارنګه فرمایی( :فَ َمن ثَ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزینُهُ
ِ
ِ
ت موا ِزینُهُ فَأُولَئِ َ َّ ِ
س ُهم ِمبَا َكانُواْ ِِب ََيتِنَا
فَأ ُْولَئِ َ
ْ
ك الذ َ
ك ُه ُم ال ُْم ْفل ُحو َن َوَم ْن َخ َّف ْ َ َ
ین َخس ُرواْ أَن ُف َ
2
یِظْلِ ُمو َن) .
ژباړه :او په هغه ورځ به کټ مټ حق وي تلل د اعاملو ،دچاچی دنیکیو پله درنه
شوه هغوی به خال صون ومومي ،او دچاچي (دنېکيو) پلې سپکې يش ،هغوی به
 - 1د االنبیآء سورت 47 ،آیت.
 - 2د االعراف سورت 9-8 ،آیتونه.
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په زیان کښی لویدونکي وي ځکه چی هغوی زموږ له آیتونو رسه له ظلمه ډک
چلن کاوه) .او همدارنګه نبی  فرمایی ( :الطهور شطر االمیان و احلمدهلل متأل املیزان).1
ژباړه :پاکي او نظافت نیامیی ایامن دی ،اوکلمه دالحمدلله داعاملوتله ډکه وي
او همدارنګه نبی  فرمایی ( :یوضع املیزان یوم القیامة فلو وزن فیه السماوات واْلرض
لوسعت).

2

ژباړه :په ورځ دقیامت تله دمیزان ودرول کیږی لپاره دتللو د اعاملو ،او دومره غټه
ده ،که چیرته اسامنونه او ځمکی پکی تول شی نو دهغوی دتللو ظرفیت هم لري).
نهم رصاط:
دپل رصاط په موجودیت باندی موږ ایامن لرو ،او دغه عبارت دی له هغه پله څخه
چی په جهنم باندی بر سیره تیرشویدی او الندی ور څخه جهنم دی او ډیره د
خطر څخه ډکه الر ده ،ولی به نوی ځکه چی الندی ور څخه جهنم دی ،او خلک
باید جنت ته دتللو لپاره دهمدی خطرناکی الری څخه تیرشی ،چی یوازنی الره د
دخول دجنت ده ،بعضی د دوی به مطابق د اعاملو خپلو په ډیر رسیع شکل رسه
پدغه پل باندی عبور کوي لکه دسرتګو رپول ،بعضی به داسی وي په رسعت کی
لکه برق ،اوبعضی په شان دباد ،او بعضی لکه الوتونکي ،بعضی پشان دتیزاسپ
 - 1صحیح االمام مسلم  ،حدیث.556:
 - 2كنزالعامل فی سنن األقوال و األفعال  ،حدیث.39022 :
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او بعضی به په داسی تیزی رسه تریږي لکه تیز رفتاره سړی چی منډی به وهي،
دټولو څخه وروسته هغه کسان دي ،چی خپل ځان به په زور او تکلیف رسه وبايس،
دهر سړی عبور او تیریدل دده داعاملو مطابق تررسه کیږي ،او داسی کسان به
هم وي چی د دوی رڼایی په اندازه دیوی کوتی وي او داسی کسان به هم وي
چی الندی دوزخ ته غورځیږی مګر هر څوک چی پدغه پله باندی عبور وکړي ،نو
هغه به جنت ته داخلیږي ،اولین شخص چی پدغه پله باندی تیریږي زمونږ
محبوب او رحمة للعلمین حرضت محمد  به وي ،او وروسته لده څخه د ده امت،
پدغه ورځ کی به غیر دانبیآء علیهم السالم څخه بل هیڅوک قدرت نلري چی
خربی وکړي او نه به دوی اجازه د خربو لري ،او دانبیاء علیهم السالم دعا او خربی
به داوی لکه څرنګه چی نبی  فرمایلی(:اللهم سلم سلم ) 1 .ژباړه :ای الله 
حفاظت راکړه حفاظت راکړه ،او په دوزخ کی به په دواړو طرفونو دپل رصاط کی
داسی او سپنی چنګکان لږیدلی وي ،چی دهغوی اندازه ماسوا دالله  څخه
بل هیچا ته معلومه نده ،ځنی خلک به پدغه چنګکانو کی نښلی هم او زخمی
کیږی به ،أعاذنا الله منها .
د پل رصاط ځني صفتونه:
د پل رصاط ځني صفتونه دادي ،چی دی دتوری څخه تیره دی ،او دی ویښته
څخه باریک نری دی ،او ماسواد الله  څخه چی چاته دنجات اراده وکړی او د
دغه پله څخه عبور وکړي هیڅوک نشی کولی چی پدغه پله په سالمتی رسه تیر
يش ،او یو صفت له صفاتو دپل رصاط څخه دادی چی هلته ډیره زیاته تیاره ده او
 - 1صحیح البخاري  ،حدیث ،806 :او صحیح االمام مسلم  ،حدیث.472 :
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هر څوک چی د دغه فانی دنیا څخه نور د ایامن دځان رسه یو نسی نو هیڅکله
نيش کولی چی په هغه باندی عبور وکړي ،مګر امانت داري او صله رحمي راځي
او دپل رصاط دواړو طرفونو ته ودریږي او پدی خربه باندی شاهدی ورکوي چی
چا دوی مراعات کړي او پاللی دي په دنیا کی او چا دوی ضایع کړیدي او په پل
رصاط باندی عبور دهر شخص لپاره حتمی او رضوری دی لکه څرنګه چی الله
 پدغه ایت کریمه کی اشاره ورته کړیده او فرماییَ ( :وإِن ِمن ُك ْم إَِّال َوا ِر ُد َها َكا َن َعلَى
ِ
ِ َّ ِ
ِ
نی فِ َیها ِجثِیًّا) 1.ژباړه :ستايس څخه
َربِ َ
ین اتَّ َقوا َّونَ َذ ُر الظَّال ِم َ
ك َح ْت ًما َّم ْقضیًّا ُُثَّ نُنَجي الذ َ
هیڅوک داسی نشته چی دوزخ ته ورتلونکی نه وي ،دا خو یوه فیصله شوی خربه
ده چی دهغی هرو مرو تر رسه کول ستا درب په ذمه دي ،بیا به موږ هغه کسان
وژغورو چي (په دنیاکښي) پرهیز ګاران وو ،او ظاملان به په همغه کښی پرګونډو
غورځیديل پربږدو) او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ( :ویضرب
الصراط بنی ظهراّن جهنم فأکون أَن و أميت أول من جییزه) 2 .ژباړه :او پل رصاط به په
وسط دجهنم نصب ودرول يش او زه او زما امت به اولین هغه کسان وي چی د
دغه پل څخه عبور کوی.
او دارنګه پیغمرب  فرمایي ( :و یضع جسر جهنم قال رسول هللا فأکون أول من جییزه
و دعاء الرسل یومئذ اللهم سلم سلم).

3

 - 1د مريم سورت  ،آیه.72-71 :
 - 2صحیح البخاري  ،حدیث. 806 :
 - 3صحیح البخاري ،حدیث.6573 :
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ژباړه :د جهنم پر مخ به پل رصاط کیښودل شی او رسول الله  فرمايی زه به اول
هغه څوک یم چی د هغه څخه تیریږم او پدی ورځ به در رسوالنو دعاء دا وي( .اللهم
سلم سلم) ای خدایا نجات راکړی نجات راکړی.
او همدارنګه نبی  فرمایی( :بلغين أن اجلسر أدق من الشعر و أحد من السیف).

1

ژباړه :ماته داسی خرب را رسیدلی دي چی پل رصاط دی ویښته څخه باریک او
دی توری څخه تیره دی) او بل حدیث رشیف کی رسول الله صلی الله فرمایی( :
وترسل اْلمانة و الرحم فتقومان علی جنيب الصراط میینا و مشاال ،فیمر أولکم کالربق ،قال:
قلت :أبيب أنت وأمي ،أي شيء کمر الربق؟ قال :أَل تروا الی الربق کیف میر ویرجع فی طرفة
عنی؟ ُث کمر الریحُ ،ث کمر الطری وشد الرجال ،جتزي هبم أعماَلم ونبیکم قائم علی الصراط
یقول :رب سلم سلم ،حتی تعجز أعمال العباد ،حتی جییء الرجل فال یستطیع السری اال
زحفا قال :وفی حافيت الصراط کاللیب معلقة مأمورة أبخذ من أمرت به فمخدوش َنج
ومکدوس فی النار والذي نفس أيب هریرة بیده ان قعر جهنم سبعون خریفا).
ژباړه :امانت او صله رحم را لیږل کیږي ،او دواړه ښی او چپ طرف دپل رصاط
2

رسه ودریږي ،او له تاسی څخه اولین شخص چی په پل رصاط ،تیریږی دبرق په
شان به تیریږي ،او بل په شان دباد ،او دریم په شان دمرغه ،او بل په شان دتیز
رفتاره سړي او هر شخص ته به مطابق دعمل بدله ورکول کیږي او له تاسی
پیغمرب به پداسی حال په پل رصاط باندی والړ وي ،او داسی به وایی ای الله
حفاظت وکړه حفاظت وکړه ،تر دی پوری چی خلک د خپلو اعاملو په باره کی
 - 1صحیح ابن حبان  ،حدیث.7377 :
 - 2صحیح االمام مسلم حدیث.195 :
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عاجز يش او څوک به نشی کولی چی په پل رصاط باندی عبور وکړي او یو کس
به رايش کوشش به وکړی چی په پل رصاط باندی عبور وکړي ،مګر په سینه
ښویدلو باندی په بل شکل رسه طاقت نلري ،او بیا نبی علیه السالم و فرمایل،
دواړو طرفونو دپل رصاط ته جنګکان نصب شویدی او په دی خربه مأمور دي چی
هرکله دوی ته د حکم ورکړل يش دیو چا دنیولو نو هغه رانیيس .
لسم :قنطره:
همدارنګه موږ ایامن لرو چی هرکله مؤمنان په پل رصاط باندی تیر شی نو دوی
به په یوبل ځای کې را ایساریږی مخکی لدی څخه چی دوی جنت ته داخل شی
چی دهغه نوم (قنطره) دی ،او قنطره دهغه ځای نوم دی چی په مابین دجنت او
دوزخ کی واقع دی ،او مخکی لدی څخه چی مؤمنان جنت ته داخل شی هلته
به دوی یو څه وخت تیر وي تر څو چی د دوی په مابین کی کوم حقوق دي یو او
پر بل ب اندی هغه ښه حل او فصل يش او دوی ښه پاک شی نو بیا به د الله 
له طرف څخه دوی ته دجنت د داخلیدلو اجازه ورکړل يش ،لکه څرنګه چی
پیغمرب  فرمایلی دي( :خیلص املؤمنون من النار فیحبسون علی قنطرة بنی اجلنة والنار،
فیقتص لبعضهم من بعض مظاَل کانت بینهم فی الدنیا حتی اذا هذبوا ونقوا أذن َلم فی
دخول اجلنة ،فوالذي نفس حممد بیده ْلحدهم أهدی مبنزله فی اجلنة منه مبنزله کان فی

الدنیا).

1

ژباړه :کله چی مؤمنان له دوزخ څخه نجات پیدا کړي ،نو په قنطره کي (چی
دجنت او دوزخ په منځ کی یوځای دی) بند کړل يش ودرول شی ،دلته نو دهغو
 - 1صحیح البخاري  ،حدیث.6535 :

180

د آخرت په ورځ اميان لرل

د جمعې خطبې

ظلمونو چی په دنیا کی د دوی په منځ کی وو بدله او قصاص اخیستل کیږي ،که
چا پر بل چا ظلم کړي وي او یایی بد ور رسه کړي وي دلته هغه ظلمونه مجراء او
تصفیه کیږي ،تر څو چی له دغو ظلمونو څخه پاک او غاړی یی خالصی شی بیا
نو دجنت د داخلیدلو اجازه ورته کیږی دجنت دروازی ورته خالصی شی او جنت
ته داخلیږي ،رسول الله  نورهم پسی فرمایی ،قسم په هغه ذات چی دی محمد
 دنفس اختیار دهغه بال کیف الس کی دی چی د جنتیانو څخه هر یو په جنت
کی په خپل کور ډیر ترهغه شخص بلد دی چی په دنیا کی په خپل کور کی بلد
وي.
یولسم :جنت او دوزخ:
همدارنګه موږ ایامن او یقین لرو چی جنت او دوزخ دواړه حق دي او اوس دواړه
موجود دي ،او هیڅکله نه پناه کیږي ،او ملنځه نه ځي ،بلکی همیشه به دواړه مو
جود وي ،او دجنت نعمتونه دهمیشه لپاره دي ،لکه څرنګه چی الله  دچا په
هکله خپل حکم صادر کړي دهمیشه پاتی کیدلو په دوزخ کی ،لکه کفار او
مرشکین او داسی نور ،چی دوی دهمیشه لپاره په جهنم کی دي ،او په هیڅ
صورت باندی به له دوزخ څخه نجات پیدا نکړي او نه به جهنم رسه له عذابونو پناه
يش ،مګر موحدین هغه کسان چی په یو الله  رسه ایامن لري او دیوه الله 
عبادت کوي مګر د دنیا څخه دبعضی ګناهونو رسه تللی وي او په دوی باندی د
دوزخ فیصله وشی نو موږ ایامن لرو چی دوی به همیشه په دوزخ کی نه وي ،او یا
به دیو چا په شفاعت رسه د دوزخ څخه ووزی او یا په فضل د ارحم الراحمین ذات
رسه.
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جنت :د جنت لغوی معناده باغ جمع یی جنات راځي ،او جنان هم راځي ،چی
دپټیدو په معنا دی او جنت ته ځکه جنت ویل کیږي ،چی په ونوکی یی او
سیدونکی پټ وي ،او هم په نعمتونوکی ،ډال ته هم مجن وایی ،ځکه چی
داغوستونکی جسم پټوي او پیریانو ته ،جنات ویل کیږي ځکه چی هغوی هم د
انسانانو له سرتګو څخه پناه او پټ دي ،او دقران کریم په اصطالح کی (الدارالتی
اعدها الله فی االخرة للمتقین) جنت هغه تلپاتی او ابدی هستوګنځی دی چی
الله تعالی دمؤمنانو له پاره تیار کړیدی چی دجنتیانو ټولی غوښتنی پکی پوره
کیږي او داسی نعمتونه پکی الله  لپاره د مؤمنانو تیار کړیدی چی نه سرتګو
لیدلی او نه په غوږونو دهغه اوریدل شوی او نه دبرش په زړه کی دهغه تصور
راګرزیدلی وي دجنت اته درجات په قرآن کریم او احادیثو کی بیان کړی شویدی
 -۱جنة عدن -۲جنةالنعیم -۳جنة دارالخلد -۴جنةاملأوی -۵جنة الفردوس -۶
جنة دارالسالم او زموږ د اهل السنت والجامعت عقیده ده چی اوس هم جنت
موجود دی ،لکه څرنګه چی الله  فرمایی( :أعدت للمتقنی).

1

ژباړه :تیار شویدی جنت لپاره د پرهیزګارانو) او همدارنګه الله  دجنت او په
َّات
جنت کی د اوسیدونکو دهمیشه والی په باره کی فرماییَ ( :ج َزا ُؤ ُه ْم ِعن َد َرهبِِ ْم َجن ُ
َع ْد ٍن َجتْ ِري ِمن ََتْتِ َها ْاْل َْهنَار َخالِ ِدین فِ َیها أَب ًدا َّر ِ
ض َي َّ
ك لِ َم ْن َخ ِش َي
ضوا َع ْنهُ ذَلِ َ
اَّللُ َع ْن ُه ْم َوَر ُ
َ
ُ
َ

َربَّهُ).

2

 - 1د آل عمران سورت 133 ،آیت.
 - 2د البینه سورت 8 ،آیت.
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ژباړه :دهغو بدله د هغوی د رب په وړاندی په همېشنیو جنتونو کی اوسیدل دي،
دهغو (جنتونو) الندی به ویالی بهیږي ،په هغو کښی به دتل لپاره ژوندکوي.
دوزخ :دوزخ دعذاب او بدبختی رسای دی ،چی الله  د کافرانو او نا فرمانو
خلکو لپاره تیار کړیدی چی په هغه کی ډیر سخت او بد ترین عذابونه موجود دي
او په هغه باندی ډیر سخت زړی او قوی فرښتی مقرری دي چی ډیر سخت خو یه
دي او هیڅ رحم پکی نه لیدل کیږی تعداد یی نولس دي او مرشیی (مالک) نوم
لري ،اوکافران به په هغه کی همیشه وي ،چی د دوی خوراک به (زقوم) او رضیع
وي ،او دڅښلو لپاره به جوش او به غسلین او صدید ورکول کیږی (اعاذنا الله
منها) او د دوی لپاره به داسی اور تیار شوی وي چی د دنیا اور څخه به  ۶۹درجی
حرارت زیات لری او دوزخ به هیڅ نه ډکیږی هر څومره چی پکی انسانان اچولی
کیږي نو دی به وایی :
(هل من مزید) 1.ژباړه :آیا نور زیات نشته؟
او موږ اهل سنت والجامعت عقیده لرو چی دوزخ اوس هم موجود دی څرنګه چی
الله  فرمایی( :اعدت للکافرین).

2

ژباړه :تیار کړی شویدی ددوزخ لپاره دکافرانو او همدارنګه الله  د دوزخ او د
دوزخ د اوسیدونکو دهمیشه والی په باره کی موږ ته خرب راکړی دی او فرمایی:
3
ِ
َع َّد ََلُم س ِعریا َخالِ ِد ِ
ِ
ِ
ِ
(إِ َّن َّ
ریا).
َ
اَّللَ لَ َع َن الْ َكاف ِر َ
ین ف َیها أَبَ ًدا َّال َجی ُدو َن َولیًّا َوَال نَص ً
ین َوأ َ ْ َ ً
 - 1د ق سورت 30 ،آیت.
 - 2د البقري سورت 24 ،آیت.
 - 3د األحزاب سورت 65-64 ،آیت.
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ژباړه :په هر حال دایقینی خربه ده چی الله پرکافرانو لعنت کړی دی او د هغو
لپاره یې ملبه شوی اور تیار کړی دی په هغه کښی به کافران دتل لپاره او سیږي،
کوم مالتړ او مرستندوی به ونه مومي .

1

 - 1د ایامن ارکان کتاب چې د اسالمي علومو مرکز د مدیني منوري اسالمي پوهنتون خپور شوی
کتاب څخه راخیستل شوی( .جزاهم الله خیرا)
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7
اميان په قضا او قدر باندی
احلمد هلل خلق اإلنسان وقدر له أجال مسمی والصالة والسالم علی سيدان حممد
الذي قال « :رفعت األقالم وجفت الصحف»1 .و علی آله وصحبه أمجعني.
قال هللا تعالی يف حمکم کتابه( :إان کل شيء خلقناه بقدر)2 .وقال رسول هللا« :احرص
على ما ينفعك و استعن ابهلل ال تعجز و إن أصابك شيء ال تقل لو أين فعلت كذا لكان كذا
و لكن قل قدرهللا و ما شاء فعل ،فإن لو تفتح عمل الشيطان).
مقدمه:

43

الله  د پیدایښت د وخت څخه تر ابده پوری ،هر هغه شی چی الله  اراده د
پیدایښت د هغو کړیده د هغو لپاره یی یو منظم پالن وضع کړیدی چی د هغه
زمانه ځای  ،اندازه ،خواص او مشخصات  ،غټ او وړوکی او ټول مخلوقات مخکی
له پیدایښت څخه مطابق د هغه پالن مشخص کړیدی او مطابق د همغه پالن
پکی اجراء ات کیږی.

 - 1سنن الرتمذي  ،حدیث.2516 :
 - 2د القمر سورت 49 ،آیت.
 - 3صحیح اإلمام مسلم ،حدیث .2664 :
 - 4د األنعام سورت 59 ،آیت.
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چی دغه ته په رشعی اصطالح کی قدر او یا تقدیر وایی لکه څرنګه چی الله 
په خپل معجز ابدی کالم کی ورته اشاره کړیده او فرماییَ ( :و ِعن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ب الَ
ط ِمن ورقَ ٍة إِالَّ ي ْعلَم َها والَ حبَّ ٍة ِيف ظُلُم ِ
ات
َ ُ َ َ
ْب َوالْبَ ْح ِر َوَما تَ ْس ُق ُ َ َ
َ
يَ ْعلَ ُم َها إِالَّ ُه َو َويَ ْعلَ ُم َما ِيف ال َِر
ِ ٍ ِ َّ ِ ِ ٍ ِ ٍ 1
ض َوالَ َرط ٍ
األ َْر ِ
ْب َوالَ ََيبس إال يف كتَاب ُّمبني).
ژباړه :له هامغه رسه د غیبو کلیګاين دي چی د هغه پرته بل څوک پری نه
پوهیږي ،په وچه او اوبو( سمندرونو ) کښی چی هر څه دي ،له ټولو څخه هغه
خرب دی ،له ونی څخه کومه رالو یدونکی پاڼه داسی نشته چی هغه پری عامل نه
وي ،د ځمکی په تیارو پر دوکښی کومه دانه داسی نشته چی هغه ورڅخه باخرب
نه وي ،وچ او المده ټول په یو روښانه کتاب کښی لیکل شویدی.
د قضا تعریف:
هغه څه چی الله  وړاندی له پیدایښت د آسامنو او ځمکی څخه پنځوس زره
کاله مخکی نقشه کړی او سنجولې وه ،د هر شی د پیدایښت د وخت په رارسیدو
رسه عملی کوي چی دی ته قضا وایي  ،یعنې د هغه څه د پیدا کولو پریکړی یی
چی مخکی له مخکی کړی وه ،او د ځان رسه په کتاب کی لیکلی وه چی دا به
پیدا کوم  ،نو کله یی چی د پیدا کولو وخت را ورسیږی او پیدا یي کړی دی ته
قضا وایی  ،یعنی د پخوانۍ پریکړی عميل کولو ته قضا وایی ،لکه چی الله 
فرمایی  ( :اان کل شيء خلقناه بقدر ).

2

ژباړه :موږ هر شی په یوه ټاکيل اندازه رسه پیدا کړی دي.

 - 2د القمر سورت 49 ،آیت.
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په تقدیر د ایامن دلیلونه:
تر ټولو وړاندی مسلامن باید د الله  په ټولو ویناوو ایامن او باور ولري.
 -1دلیل له قرآن کریم :څخه دا دی چی الله  فرمایې ( :اان کل شيء خلقناه
بقدر) 1.ژباړه  :موږ هر شی په یوه ټاکلی اندازی رسه پیدا کړی ده ) نو مؤمن باید
د الله  په وینا وو ایامن ولري .
 -2عقلی دلیل:
هر شی ولو که ډیر وړوکی هم وي  ،د یو پالن او نقشی په پایله کی منځ ته
راځي:
هر څوک چی وغواړی یو کار تر رسه کړي ،ولو که هغه کار ډیر وړوکی هم وي ،
له کولو څخه وړاندی پری فکر کوي او په اړه یی يو پالن جوړوي  ،ځکه هر هغه
کار چی پرته له وړاندی فکر کولو او پالن څخه تر رسه يش  ،جوته ده چی سمه
پایله نلري ،او رس ته نه رسیږي ،نو پر دی اساس تقدیر د الله  هغه پالن څخه
عبارت دي چی وړاندی له وړاندی یی د موجوداتو د پیدایښت لپاره جوړ کړی وه
ٍ 2
الله  فرماییَ ( :وإِن ِرمن َش ْي ٍء إِالَّ ِعن َد َان َخ َزائِنُهُ َوَما نُنَ رِزلُهُ إِالَّ بَِق َد ٍر َّم ْعلُوم).
ژباړه  :او نشته هیڅ څیز مګر په نزد زمونږ دي خزانی د هغه ،او نه نازلو و هغه شی
مګر په اندازی معلومی رسه نه لږ نه ډیر بلکه سم زمونږ د حکمت او مصلحت رسه
یعنی څرنګه چی زمونږ حکمت تقاضا کوي په هغه څیر یی نازولو.

 - 1د القمر سورت 49 ،آیت.
 -2د الحجر سورت  21آیت.
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دلیل په عقیده لرلو د قدر د سنت څخه :
کله چی له پیغمرب  څخه پر قدر د ایامن لرلو پوښتنه وشوه  ،نو پیغمرب  پر
قدر ایامن لرل د ایامن له ارکانو څخه وشمیرل  ،او ویی فرمایل (:و تؤمن ابلقدر
خریه و شره ) 1ژباړه  :د ایامن له ارکانو څخه یو د خیر او رش په اندازی ایامن لرل
دی چی ټول د الله  له جانبه دي.
د تقدیر مرتبی:
ایامن په تقدیر باندی د څلورو شیانو پرته تحقق نه پیدا کوي :

2

اول  :ایامن درلودل د الله  په علم ازلی باندی چی په هر يش باندی یی احاطه
کړیده  ،څرنګه چی الله الله  و عز اسمه فرمایی( :أَََلْ تَ ْعلَ ْم أ َّ
َن َّ
الس َماء
اَّللَ يَ ْعلَ ُم َما ِيف َّ
3
ك َعلَى َِّ
ك ِيف كِتَ ٍ
َو ْاأل َْر ِ
اَّلل يَ ِسریر).
اب إِ َّن ذَلِ َ
ض إِ َّن ذَلِ َ
ژباړه :آیاته نه پوهیږی چې د اسامن او ځمکی هر شی الله  ته معلوم دي  ،هر
څه په یو کتاب کښی لیکل شویدی بیشکه دغه کار په الله  باندې اسان دې.
دوهم  :ایامن درلودل په دی خربی رسه چی هر شی چی پدغه کایناتو کی واقع
کیږي دغه ټول جریانات الله  د قلم په واسطه په لوح محفوظ کی لیکلی دي
لکه څرنګه چی الله  فرمایی ( :ما فرطنا فی الکتاب من شيء ).

4

 - 1صحیح االمام مسلم حدیث.8 :
 -2د ایامن ارکان کتاب چې د اسالمي علومو مرکز د مدیني منوري اسالمي پوهنتون خپور شوی کتاب
څخه راخیستل شوی( .جزاهم الله خیرا).
 - 3د الحج سورت  70آیت.
 -4د االنعام سورت  38آیت.
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ژباړه  ( :موږ د هغو د تقدیر په لیکنه کښی څه نیمګړتیا نه ده پریښې) او همدا
رنګه رسول الله  فرمایی( :کتب هللا مقادير اخلالئق قبل أن خیلق السماوات و األ رض
خبمسني ألف سنة).

1

ژباړه  :لیکلی دي الله  تقدیر د مخلوقاتو پنځوس زره کاله مخکی د اسامنانو
او ځمکی له پیدایښت څخه):
دریم :ایامن درلودل د الله  په مثیئت باندی چی د هر يش اراده وکړي هغه
شی رسته رسیږي او د الله  قدرت هر شی ته شامل دۍ لکه څرنګه چی الله
2
اء َّ
ني).
اَّللُ َر ُّ
شا ُؤو َن إَِّال أَن يَ َ
 فرماییَ ( :وَما تَ َ
ب ال َْعالَ ِم َ
شَ

ژباړه :او ستاسی په غوښتنه هیڅ نه کیږی  ،تر څو پوری چي د عاملیانو د پروردګار
الله خو ښه نه وي) او د موږ عزت ترین او محبوب ترین پیغمرب  څرنګه چی یو

شخص ده ته وویل ( ما شآء هللا و شئت) ژباړه :هر يش چی الله  وغواړي او ته
یی وغواړی نو پیغمیر  په جواب کی ورته وویل  ( :أجعلتين هلل ندا قل بل ما شآء هللا
وحده) 3.ژباړه  :آیا تازه د الله  رسه رشیک وګرزومل  ،بلکی داسی وایه هر شی
چی الله  وغواړی)
څلورم :ایامن درلودل په دی خربه چی پیدا کوونکی د هر شی الله  دۍ ،لکه
څرنګه چی الله  فرمایی (:هللا خالق کل شيء و هو علی کل شيء وکيل).
 - 1صحیح ابن خزیمة ،حدیث.2461:
 - 2د التکویر سورت 29 ،آیت.
 - 3سنن النسايئ ،حدیث.10742/10759 :
 - 4د الزمر سورت 62 ،آیت.
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ژباړه  :الله  د هر پیداکوونکې دي او هامغه د هر يش ساتونکی دی)
او همدارنګه فرمایی ( :وهللا خلقکم وما تعملون).

1

ژباړه  :پدايس حال کې چی الله  تاسی هم پیدا کړی یاست او هغه شیان هم
چی تاسی یې جوړوﺉ) او نبی  فرمایی (:ان هللا يصنع کل صانع و صنعته).

2

ژباړه  :بیشکه الله  هر صنعتکار او د هغه صنعت پیدا کړ پدي.
د تقدیر اقسام :
الف  :عمومي تقدیر  :لپاره د ټولو کایناتو  ،دغه هغه تقدیر دی چی الله 
پنځوس زره کاله مخکی د اسامنونو او ځمکی له پیدایښت څخه په واسطه د قلم
رسه لیکلی دی لکه څرنګه چی مخکی پدغه هکله حدیث رشیف تیر شو.
ب :کلنیز تقدیر :دغه تقدیر د هغو شیانو دۍ چی باید په طول د یو کال کی
انجام يش او رسته ورسیږي او دغه هر کال په شپه دی قدر کی مشخص کیږي ،
نو په همدی وجه الله  فرمایی ( :فيها يفرق کل أمر حکيم).

3

ژباړه :په دغه شپه کی مشخصه کیږی هر امر (کار) د حکیم ذات.
ج :عمري تقدیر :عبارت دی له هغه تقدیر څخه چې د انسان ټول مراحل د
خلقت پکښی لیکل شوی وي  ،یعنی د روح اچولو څخه واخله تر اخر د عمره پوری
لکه څرنګه چی په حدیث رشیف کې مضمون همداسې دي.

 - 1د الصافات سورت 96 ،آیت.
 - 2شعب االیامن للبیهقي ،حدیث.87 :
 - 3د الدخان سورت  4آیت.
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د :ورځنی تقدیر :او دغه تقدیر په حقیقت کی عبارت دۍ له هغو اعاملو څخه
چی هر ورځ را منځه ته کیږي لکه مثال :عزت ورکول  ،ذلت ورکول  ،بښل  ،وژل
 ،ژوندی کول  ،او داسی نور  ،نو په همدی اساس الله  فرمایی:
(يسأله من يف السماوات واألرض کل يوم هو يف شأن ).

1

ژباړه :په اسامنونو او ځمکه کښی چی هر څوک دي ،ټول خپلی اړتیاوی له
همغه څخه غواړي ،هره ورځ هغه په نوی شان کښی دی .
د بندګانو افعال:
هغه افعال چی الله  چی په دغه جهان کی پیدا کوي په دوه ډوله باندې ویشل
شویدی.
اول  :هغه افعال چی مستقیامً یی الله  رسته رسوي او د خپلو بندګانو په منځ
کی یی اجرا او عملی کوي او هیڅوک پکی اختیار او اراده نلري  ،فقط د الله 
په ارادی رسه موقوف وي او رس ته رسیږی لکه :ژوندی کول ،مړه کول ،او مرض او
شفا ورکول او رزق کمول او زیاتول او داسی نور چی دغه کارونه رصف او رصف د
الله  به قدرت او ترصف کی دي چی نور څوک په اندازی د ذری رسه ترصف
هم نشی پکی کولۍ څرنګه چی الله  فرمایی ( :وهللا خلقکم و ما تعملون)

 -1د الرحمن سورت  29آیت.
 - 2د الصافات سورت 96 ،آیت.
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ژباړه  :حال دا چی الله  تاسی او هغه اعامل چی تاسی یی رس ته رسوی پیدا
ِ
س ُن َع َم اال
کړی دي) او همدا رنګه فرمایی(:الَّ ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
ت َوا ْحلَيَاةَ ليَ ْب لَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
َح َ
1
ور).
َو ُه َو ال َْع ِز ُيز الْغَ ُف ُ
ژباړه  :هغه ذات چی مرګ او ژوندی یې پیدا کړ ،تر څو چی تاسی وازمایی ،وګوري
چی ستاسی څخه کوم یو ډیر ښه عمل کوونکی دی  ،او هغه زورور او بښونکی
ذات دې .
دوهم  :هغه افعال دي چی پخپله انسان یی د رسته د رسولو طاقت لري او دی
اراده او اختیار هم پکی لري او پخپله ادارې رسه یی رس ته رسوي بغیر د کوم
اجبار او اکراه څخه  ،ځکه الله  د دغو اعاملو د اجرا کولو اختیار د ته ور کړی
دی لکه الله  چی دی خربی ته اشاره کړیده او فرمایی ( :ملن شآء منکم أن
يستقيم ).

2

ژباړه  :ستاسی څخه هر هغه چاته ( نصیحت دی) چی غواړی په سمه الر الړشی
او همدارنګه فرمایی( فمن شآء فليؤمن و من شآء فليکفر) 3.ژباړه  ( :اوس که د چا
زړه غواړی ودې منی او که د چا زړه غواړی منکر دي يش) نو په همدی علت رسه
بندګان د ښو کارونو په کولو رسه الیق د ستایلو دي  ،او په کولو د ناروا کارونو رسه
الیق د سزا او رټنی دي ،او الله  هیڅکله عذاب یو چاته نه ورکوي مګر هلته
چی ده په خپله ارادی رسه د هغه ارتکاب کړی وي نو په همدی اساس رسه الله
 - 1د امللک سورت 2 ،آیت.
 - 2د التکویر سورت 28 ،آیت.
 - 3د الکهف سورت 29 ،آیت.
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 فرمایی ( :و ما أان بظالم للعبيد) 1ژباړه  ( :او زه پخپلو بندګانو باندی هیڅ ظلم
کوونکی نه یم ) یو څوک چی د بام څخه په واسطه د زینی راکوز يش په خپلی
ارادی رسه نو دغه د ده عمل ته اختیاری عمل ویل کیږي مګر که څوک د بام
څخه یو بل څوک راوغورځوي نو دغه عمل ته عمل اجباری وایی چی دغه سړی
په خپل اختیار رسه ندی کړی بلکی یو بل شخص دۍ په زور د بام څخه را ګازار
کړو .
د بندګانو د افعالو پیدا کیدل:
الله  چی څرنګه بندګان پیدا کړیدی نو د هغوی مربوط اعامل یی هم پیدا
کړیدي ،مګر انسان یی مجبور محض ندی ګرزوۍ بلکه هغه ته یی یو څه اختیار
او قدرت هم ورکړیدی نو په همدی اساس رسه انسان ته مکافات او مجازات ورکول
کیږي چی ده هر څه په خپل اختیار او قدرت رسه رس ته رسولی دي ځکه دی
(کاسب) کسب کوونکی د دغو اعاملو دۍ ،هر کله چی دی ایامن راوړی نو په
خپلی ارادی او اختیار رسه او که کافر کیږی هم نو په خپلی ارادی او اختیار رسه
دا کارونه کوي نو مکافات او مجازات مستقیامً ده د اعاملو رسه ارتباط پیدا کوي.
د دی مثال داسی دی چی موږ وایو چی دغه میوه د دغی ونی او یا دغه حاصل
د دغی ځمکی دي  ،او پیدا کوونکی د دغی میوی او حاصل اودونې الله  دۍ،
پس نسبت د میوی ونی ته پدی اعتبار رسه دۍ چی د هغی څخه الس ته راغلی
ده یا نسبت د حاصل ځمکی ته پدی اعتبار رسه دۍ چی د هغی حاصالت دي ،
نو نسبت د اعاملو الله  ته پدی نسبت رسه شویدی چی خالق د دغو اعاملو
 - 1د ق سورت 29 ،آیت.
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الله  دۍ او نسبت یی بندګانو ته پدی اعتبار شویدی چی کاسبین د دغو
اعاملو بندګان دي ،نو هیڅ تناقض منځ ته رانغی ځکه دا خربه معقوله ده چی د
یو شی نسبت دوو شیانوته ويش په اعتبارتو مختلفو و رسه ،نو په همدی ترشیحاتو
رسه ،رشیعت  ،قضا او قدر الهی د یو بل رسه متفق دي  ،او هیڅ تناقض د دوی
په منځ کی نشته دی ،نو همدارنګه الله  فرمایی:
( وهللا خلقکم و ما تعملون).

1

ژباړه ( :حال داچی الله  تاسی او هغه اعامل چی تاسی یی رسته رسوۍ پیدا
کړیدی.
د بنده مکلفیت د تقدیر په باره کښی:
دوه شیان په هر مؤمن بنده باندی واجب دي د تقدیر په هکله.
اول :د ښو کارونو په کولو کی او د بدو کارونو څخه د اجتناب په برخه کی د الله
 څخه کومک او استعانت طلب کول ،او داسی دعاء کول چی یا الله  په ښو
کارونوکی زما رسه کومک وکړه او توفیق راکړه چی رس ته یی ورسوم او بد کارونه
په ما باندی سخت وګرزوه او د هغو څخه اجتناب ماته نصیب کړه او په هغه باندی
توکل وکړي ،او د هر خیرکار په کولو او د هر رش په ترک کولو هغه ته ځان محتاج
وګڼي.

 - 1د الصافات سورت  96آیت.
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نبی  فرمایی ( :أحرص علی ماينفعک و استعن ابهلل ال تعجز و ان أصابک شيء ال
تقل لو أين فعلت کذا لکان کذا و لکن قل قدر هللا و ما شآء فعل فان لو تفتح عمل
الشيطان).1
ژباړه  ( :هغه شی یی تاته نفع رسوي په هغه باندی حریص او سیږه او دالله 
څخه کومک طلب کړه او مه عاجز کیږه او که چیرته تاته یو مشکل ورسیدلو او ته
وررسه مخامخ شولی ،نوداسی مه وایه که می دا کار نوی کړی نو شاید داسی نوی
شوی او ددغه مشکل رسه به نه مخامخ کیدمل ،بلکه داسی ووایه چی الله  چی
هر شی مقدر کړی وواو دهغه اراده شويی وه نو هم داسی وشول ،ځکه کلمه د
(لو) د شیطان د وسوسو دروازه د خلکو پر مخ خالصه وی .
دوهم  :شی چی بر مؤمن باندی د تقدیر په هکله واجب دي دا دی چی هر کله
د ته کوم مصیبت او مشکل ورسیږی نو باید په هغه باندی صرب وکړی او جزع او
فزع مخلوق ته ونکړی چی سبب دقهر او غضب دالله  ونه ګرزي ،او دغه یقین
ولری چی دغه دالله  قضا ،او قدر دی نو باید په هغه باندی راضی شی او دی
پوه شی چی هر هغه شی چی دته رسیدلی دی واپس کیدی نشی ،او د کوم شی
څخه چی ده نجات پیداکړی دی هرګز دته نشی رسیدلی ،څرنګه چی پیغمرب 
فرمایلی دی :
(و اعلم أن ما أصابک َل يکن ليخطئک و أن ما أخطأک َل يکن ليصيبک) .

 - 1صحیح االمام مسلم ،حدیث.2664 :
 - 2صحيح ابن حبان ،حديث.727:
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ژباړه :پوهه شه هر هغه شی چی تاته رسیدلی دي نو هیڅ کله نشی کیدی چی
تاته ونه رسیږی بلکه خامخا به تاته رسیږی ،او په تحقیق رسه هر هغه شی چی
تاته ندی رسیدلی هیڅ ممکنه نده چی تاته ورسیږی.
د اسبابو استعامل:
هغه حاالت او مشکالت چی انسان ته مخامخ راځی او انسان وررسه مخامخ کیږی
په دوه ډوله ویشل شویدی:
اول :هغه دی چی ظاهرا ً چاره لری او انسان کولی شی چی دهغه چاره وکړی او
هغه مشکل حل کړي.
دوهم :هغه دي چی انسان هیڅ نيش کوالی چی هغه دفع کړی دده فریاد
مخلوق ته هم هیڅ فایده نکوی بلکه ددغه حل او مشکل دفع کول رصف او رصف
د الله  په قدرت کی وی او د مخلوق د طاقت او قدرت څخه باالتر وي نو په
مؤمن بنده باندی الزم دي چی بغیرد چون او چرا څخه هغه قبول کړی او دالله
 په قضا او قدر راضی يش چی دغه ته استعانت فوق األسباب وایی چی دبرش
د طاقت څخه بهردی،الله  مخکی لدی څخه چی یو مصیبت او مشکل واقع
شی عامل وو ،مګر معنا ددی خربی دانده چی څرنګه الله  پوهیدلو نودی وجه
رسه الله  پ ًخپله هغه شخص په مصیبت اخته کړلو داسی نده بلکه مشکل او
مصیبت پدغه دلیل رسه مخی ته راغی ،چی ددی د پیدایښت اسباب پیدا شوی
وو که چیرته علت د راتلو ددغه مشکل یا مصیبت پخپله دغه شخص وی ،مثالً :
هغه اسباب که چیرته ده هغو څخه استفاده کړی وی نو امکان ددی خربی
موجوده وو چی دی په دغه مصیبت یا مشکل کی نوی واقع شوی ،رسه ددی چی
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دین دته امر کړی دی په استعامل ددغو اسبابو مګر ده دغه اسباب استعامل
نکړل نو په دغه صورت کی دغه شخص مالمت دی ځکه ده هغه اسباب د نجات
استعامل نکړل چی دین نه دهغو داستعامل رهنامیی کړی وه او هغه یی بی
اهمیته وګنړل نو ځکه مالمتیا پده راځی مګر که چیرته ده چاره نه درلوده او قدرت
یی دهغه په دفع کولو نلرلو په دغه صورت کی دی معزوره بلل کیږي ،نو خالصه
دی خربی داده چی استفاده داسبابو ددنیا څخه په هیڅ وجه منافات د تقدیر او
توکل رسه نلری ،ځکه توکل دی ته ویل کیږی چی ته مادي اسباب د دنیا اختیار
کړه او دهغو څخه استفاده وکړه نو نتیجه دکار الله  ته وسپاره او په تقدیر الهی
کی هم استعامل داسبابو لیکل شویدی او دهغو د استعامل څخه هیڅ کله منع
نده راغلی اما که چیرته بنا په قضا الهی ده ته یو مشکل پیښ شو نو پده باندی
الزم دي چی په هغه باندی صرب وکړی او دالله  قضا ته تسلیم يش او داسی
ووایی( :قدر هللا وماشآء فعل).

1

ژباړه :هغه شی چی الله  مقدر کړی او دهغه اراده ويش هغه واقع کیږی.
او مخکی لدی څخه چی دغه واقع شی نو الزم دي په مؤمن باندی چی د هغو
مرشوع اسبابو څخه استفاده وکړی ،چی دین ده ته روښانه کړیدی او باید تقدیر
په تقدیر رسه دفعه کړي پیغمربانو علیهم السالم همیشه دهغو اسبابو څخه
استفاده کړیده چی دوی د خپلو دشمنانو څخه سايت رسه لدی چی ددوی په
وحی الهی او دالله  په حفاظت رسه تأیید شوی وو ځکه دوی خپلو امتونو ته
دغه درس ورکول غوښتل چی د اسبابو څخه استفاده کوم منافات دتوکل او تقدیر
 - 1صحیح االمام مسلم  ،حدیث.2664 :
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الهی رسه نلري او دمونږ عزت مند پیغمرب  رسه له ډیر سخت توکل چی په الله
 یی درلود ځکه دی سیداملتوکلین وو بیا هم دالله  څخه همیشه دعا
غوښتله او داسبابو څخه یی استفاده کوله لکه څرنګه چی الله  فرمایی( :وأ ِ
َع ُّدواْ
َ
1
ٍ ِ
ِ
اخلَي ِل تُرِهبو َن بِ ِه َع ْد َّو رِ
ِ
اَّلل َو َع ُد َّوُك ْم).
ََلُم َّما ْ
استَطَ ْعتُم رمن قُ َّوة َومن رِرَابط ْ ْ ْ ُ
ژباړه :او تاسی تر خپل وس او طاقت او تیارزین کړی اسونه ،دهغوی د مقابلی
لپاره برابر کړی تر څو چی پدی وسیله د الله  په دښمنانو پر خپلو دښمنانو او
ِ
ض
پر هغو نورو دښمنانو هیبت راولئ او همدارنګه فرمایی ُ ( :ه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
2
ور).
َذلُ ا
شوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِمن رِرْزقِ ِه َوإِلَْي ِه النُّ ُ
وال فَ ْام ُ
شُ
ژباړه :هغه ذات چی ستاسی لپاره یی ځمکه پسته هواره او تابع کړیده دهغی
پرسینه باندی ګرځی او دالله  روزي خوری د هامغه حضور ته ستاسی په دوهم
ځل ژوندی کیدو رسه ورتګ دی او رسول الله  فرمایی ( :املؤمن القوي خری وأحب
الی هللا من املؤمن الضعيف و يف کل خری ،أحرص علی ما ينفعک و استعن ابهلل وال تعجز و
ان أصابک شيء فال تقل لو أين فعلت کذا و کذا و لکن قل قدر هللا و ما شآء فعل فان لو
تفتح عمل الشيطان).

3

ژباړه :مؤمن قوی بهرت او په نزد د الله  ډیر محبوب دی له مؤمن ضعیف څخه
او په دواړوکی خیر شته دی ،هر شی چی تاته نفع رسوی په هغه باندی حریص
اوسه  ،او دالله  څخه کومک طلب کړه او مه عاجز کیږه له دعا او کومک غوښتلو
 - 1د االنفال سورت  60آیت.
 - 2د امللک سورت  15آیت.
 - 3صحیح االمام مسلم ،حدیث.2664 :
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څخه او که چیرته تاته يو ناخوخ دتاد طبعیت څخه مخالف کارورسیدلو ،نو داسی
مه وایه که چیرته ما داسی کړی وی نو داسی حالت به مخی ته راتللو ،بلکه داسی
وایه( :قل قدر هللا و ما شآء فعل) .هغه شی چی الله  مقدر کړیدی او دهغه اراده
وشی هغه کیږی ځکه کلمه د (اګر) ویلو دشیطان دخرابکاری او تباهی دروازه
انسان په مخ باندی راخالصوي او په قسم قسم ګناهونو کی انسان اخته کوي او
مدفف دوانی باندی یی اخته کوی.

1

که چیرته یو دهقان وغواړي چی دده د ځمکی څخه ښه حاصالت الس ته وريش،
نو په ده باندی الزم دي چی اول خپله ځمکه ښه قلبه کړی او بیا ودپکښی ښه
اعلی تخم شیندي او په وخت د رضورت کی باید ښی اوبه ورکړي ،او ترڅو پوری
یی چی حاصالت الس ته نوی راغلی باید دی د خپلی ځمکی جدی مراقبت وکړی
او هیڅ کله ورڅخه غفلت ونکړي.
او الله  چی هر وخت نیکی او بدی دموږ لپاره په تقدیر کی لیکلی ده نو دموږ
انتخاب او ترجیح ته الله  ترجیح ورکوی او اصل اساس همغه ګرزوي ،یعنی
موږ چی کومه الره انتخاب کړه همغه الره الله  د انسان لپاره اساس ګرزوي
ځکه انسان ته چی مکافات یا مجازات ورکول کیږی دده د کسب مطابق ورکول
کیږی نو هر کله چی موږ خپل مسؤلیت قبول کړلو ،نو دغه قبلول د مسؤلیت دغه
خربه هم ایجابوي چی موږ باید د انتخاب او ترجیع حق هم ولرو چی کومه الره
مونږ انتخاب کوو بغیر داجبار او اکراه څخه ،حیوانات عقل او اراده کوم دواړه چی
 - 1د ایامن ارکان کتاب چې د اسالمي علومو مرکز د مدیني منوري اسالمي پوهنتون خپور شوی
کتاب څخه راخیستل شوی( .جزاهم الله خیرا).
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دمونږ په مابین کی مشهور دي او انسان ته ورکړل شویدی نو دوی داسی شی
نلري  ،او دوی ددی څخه عادی دي نو په همدی اساس دوی ته هیڅ مسؤلیت
ندی متوجه او دوی مکلف ندي.
قدر د الله  د محیط علم پایله ده چې پرهر څیز عامل دی:
پوهان د څیړنو په پایله کې وتوانیدل چی دکسوف او خسوف نیټه وړاندی له
وړاندی معلومه کړي ،او په اړه یی داسی وایی چی :هر څوک پری پوهیږی چې د
پوهانو وړاندوینه دکسوف او خسوف المل ندی ،ددغه ډول حوادثو په اړه
وړاندوینه ،ددی کارونو په واقع کیدلوکې هیڅ ډول اغیزه نلری ،بلکه وړاندوینه له
وسایلو څخه د کار اخیستنې په پایله کی تر رسه کیږی او وړاند وینه هیڅ ډول
اغیزه دنوموړیو حواثو پر واقع کیدلو نه لري .
الله  دواسع او محیط علم خاوند دی نو ځکه د بندګانو پر ټولو کړنو پوهیږي او
داوضعیت هیځ ډول فشار پر موږ نه راوړی او زمونږ څخه مسؤولیت نه سلبوی یعنی
واک او اختیار راڅخه نه اخلی ،یعنی دا چی له وړاندی څخه زموږ د تقدیرونو
لیکل یوازی او یوازی د الله  د محیط علم پایله ده چی هغه پرهر څه عامل دی
څه چی په تیره زمانه کی شوی دي ،او څه چی اوس کیږی او همدارنګه څه چې
په راتلونکی تر رسه کیږي په ټولو وړاندی له وړاندی څخه خربدی .
تقدیر زموږ څخه مسؤولیت نه سلبوي:
الله  د تقدیر دلیکلو پرمهال له وړاندې بنده ته د جزیی ارادی حق ورکړی دی
چی په پایله کې یې کولی شی د ښه او بد  ،سم اوغلط تر منځه توپیر وکړی او د
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تاکلو وآک یی لرې نو الله  د انسان دټاکنی (انتخاب) په پایله کی د هغه تقدیر
لیکي .
که چیرته یو انسان نیک عمل تر رسه کړی  ،او له الله  څخه اطاعت وکړی نو
د خپلی کړنی مطابق ورته اجر ورکول کیږی او دا اجر د بنده د ټاکنی په پایله
کی ورته ورکړل شو او که چیرته ورڅخه ګناه ويش نو په پایله کی د جزا مستحق
کرځی البته دا باید هم هیر نه کړو چی په توبه او استغفار رسه هر وخت الله 
ګناهونه بخښی ولی زموږ دبنده په حیث دنده داده چی له ګناهونو څخه ځان
وژغورو .
الله  انسان ته عقل ورکړی دی :
الله  انسانانو ته پرحیوانانو برتری او غوره والی ورکړی دی او ددی لپاره چی
ښه او بد رسه جال کړی او ترمنځه یی تو پیر وکړای شی عقل یی ورته ورکړی دی
او ددی تر څنګه یی دښی او بدی الری د ټاکلو حق هم ورکړی دی پدې معنا
چی انسان جزیی اراده لری او کوالی يش په خپله خوښه انتخاب وکړی.
الله  د انسانانو حیواناتو او بوټو تقدیر په یو شکل ندی ګرځولی بلکی یو تر بله
توپیرلري دانسان تقدیر یی په یوه ځانګری بڼه لیکلی دی او ورته یی ویلی دی
عقل می درکړی دی او دعقل څخه په ګټی اخیسنتی رسه کوالی شی سم او
ناسم ښه او بد رسه جال کړی او ټاکنه په خپله خوښه وکړی او هره الره چی
خوښوۍ او دځان لپاره یی ټاکۍ الله  د ده د ټاکنی په پایله کی دده تقدیر
لیکلی او انسان د خپلو کړنو مسؤول ګڼل کیږی او ورته وایی چی د هری کرنې
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بدله که ښه وي او یا بده خامخا به یي وګورئ لدې امله الله  غواړي چی موږ
زموږ په کړنو رسه وازمایی چی څوک څه کوی .
ولې د بلوغ سن ته تر رسیدو وړاندی فرصت ورکول کیږی چی دینی ښوونه او
روزنه تر رسه کړی او که پدغه وخت کی تری کومه ګناه تررسه يش نو حساب وررسه
نه کیږي .
انسان انتخاب کوي ،او الله  انتخاب شوی څیز پیدا کوي:
انتخاب کړل د انسان پدی معنا رسه دي چی ده د ښه او یا بد کار کولو لپاره زمینه
پیداکړله او دهغو لپاره سببونه پیداکوي ،هر ښه یا بد کار چی مونږ یې رسته رسوو
هغه خامخا نتیجه او اثرات لري ،دغه نتایج که وي ښه ويا بد ،الله  یی خالق
دی او کاسب خپله بنده دی پیداکول د نتیجی بد او قبیح ندی بلکه دغه بد او
ناوړه دي چی انسان خپله اراده پداسی شکل او طریقی رسه استعامل کړي چی
د هغو څخه بدی نتیجی الس ته راشی دا خربه معلومه او واضحه ده هره حادثه
چی مونږ وررسه مخامخ کیږو خامخا اسباب لري.
علت د منځته راتللو ددغو اسبابو یا مونږ پخپله یو او یاد مونږ مور او پالردي او یا
دوستان ،جامعه  ،او یا نورخلک .
الله  پر ټولو پیښوله الملونو او پایلو رسه له ازل څخه خربدی:
ددی لپاره چی انسان سل په سلو کی پوه شی چی د چارسه واده کوي او
دڅواوالدونو پالر به جوړیږی نیکبخته که بد بخته به وی ،باید انتظار وباسی تر څو
دغه ټولی پیښی یوه تر بيل پسی واقع شی او دعمل جامه واغوندی .
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ولی الله  پدی ټولو له وړاندی څخه پوه دی هره پیښه وړاندی لدی څخه چی
ټاکلی وخت یی راورسیږی الله  پدی خرب دی او لکه څرنګه چی موږ د خپل
الس ورغوی ګورو همدارنګه الله  وړاندی له وړاندی څخه هره پیښه او پایله یی
یو ځای رسه ګوری او پری عامل دی یعنی دا چی د الله  په وړاندی څه شی
دتیر اویا راتلونکی په معنا کوم توپیر نلری هغه ته دواړه یو شان دی او دهغه په
وړاندی تیر وخت او یا راتلونکی مطرح ندی بلکه علم یی په ټولو زمانو باندی احاطه
کړی ده .
الله تعالی تیر حالت او راتلونکی ټول رسه یو ځای ګوري او پری عامل او تری خرب
دي ځکه خو د خپل علم له مخی د هر څه تقدیر وړاندی له وړاندې لیکی نو که
چیرته انسانان په آخرت کی نیوکه د اعرتاض ولري ،نو ورته به ووایي ،چی تاددی
الملونو په وجه بده پایله درلوده او ځکه دی پایله بده رراووتله او موږ یوازی لیکل
کړی دي او ټاکنه ستا په الس وه او تا پخپله کړی ده لیکل او پیداکول زموږ کاردی
او مسؤولیت ستا پر غاړه دی .
د تقدیر په اړه څو آیتونه :
یوه موضوع چی په قرآن کریم کی ورڅخه بحث شویدی د تقدیر مسأله ده لدی
امله په تقدیر باندی ایامن درلودل فرض دي  ،نو څوک چی له تقدیر څخه انکار
کوي دایامن له دایری څخه ووت الله  فرمایی( :ما أَصاب ِمن ُّم ِ
صيبَ ٍة ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوَال
َ َ َ
1
ِ ٍ ِ
ك َعلَى َِّ
ِ ِ
اَّلل يَ ِسریر).
بأ ََها إِ َّن ذَلِ َ
ِيف أَن ُفس ُك ْم إ َّال ِيف كتَاب رمن قَ ْب ِل أَن نَّ ْ َ
 - 1د الحدید سورت 22 ،آیت.
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ژباړه  :نه رسیږی هیڅ مصیبت آفت غم په ځمکه او نه ستاسی په ځانونوکی مګر
هغه خو لیکلی شویدی په کتاب (لوح املحفوظ) کی پخوا له هغی څخه چی
پیداکړه مونږ هغه (په دنیا کی) بیشکه دا (اندازه) پخوا له پیداکولو پر الله  ډیره
آسانه ده ).

اَّلل لَنَا هو موالَ َان و َعلَى رِ
َّ ِ
اَّلل فَ لْيَ تَ َوَّك ِل
ب رُ ُ َ َ ْ َ
او همدارنګه فرمایی( :قُل لن يُصيبَ نَا إِالَّ َما َكتَ َ
1
ال ُْم ْؤِمنُو َن).
ژباړه :ووایه ای محمد  دوی ته له رسه به ونه رسیږی موږ ته مګر همغه چی

لیکلی دی الله  زموږ لپاره هم دغه الله  دی موال ( کار جوړ وونکی) زموږ او
(خاص) پرهم دغه الله  باندی دی توکل وکړی مؤمنان (دهیلو په تررسه کیدلو
د اړتیاوو په پوره کیدلو او د آفتونو ،څخه په ژغورلو).

 - 1د التوبه سورت 51 ،آیت.
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8
د شهادت کلمه
احلمد هلل وکفی والصالة والسالم علی رسول هللا ،وعلی آله وأصحابه أمجعني.
أما بعد:
قال رسول هللا« :بين االسالم علی مخس :شهادة أن آل إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا
. »...
رسول الله  فرمایي :اسالم پنځه بناوې لري :لومړی او لوړه بنایي عبارت دی :د
1

شهادت ورکولو څخه پدې باندې چې هیڅ ال ئق د عبادت او معبود شتون نلری
پرته د الله پاک واحد الرشیک ذات څخه او پدې باندې چې محمد  د هغه را
لیګل شوی پیغمرب دی.
د (ال اله اال هللا) معنا دا دی:
هیڅ ال ئق د عبادت او حقه رسه معبود شتون نلری ،دا جمله ټول هغه څیزونو چې
د الله  پرته د هغوی عبادت کیږی قطعاً او کُال نفیې کوي .
(اال الله) :دا جمله اثبات د دې حقیقت کوې چې عبادت په تولو معانیو رسه یوازی
د الله پاک لپاره دی چې هغه واحد ال رشیک ذات دی.

 - 1صحیح االمام البخاري ،حدیث 8 :او صحیح االمام مسلم ،حدیث.16 :

205

د شهادت کلمه

د جمعي خطبي

د (آل اله اال الله) رشطونه:
۱ـ په هغې علم او پوهه در لودل :د هغې په مفهوم او معنا باندې پوهه او علم
1
لرل .څرنګه چې الله  فرمایي( :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال َّ
اَّللُ).
ژپاړه ( :نو پوه شه چې الله  پرته بل څوک معبود نشته).

دا رنګه الله  فرمایي( :اال من شهد ابحلق و هم یعلمون). 2
ژباړه ( :مګر هغه څوک چې د خپلې پوهې څخه شهادت ورکړي).
رسول الله  فرمایي ( :من مات و هو یعلم أنه آل اله اال هللا دخل اجلنة).

3

ژباړه ( :څوک چې په داسې حال کې مړيش چی دی پوهه لري پدې باندې چې
د الله جل جال له پرته څوک ال ئق د عبادت شتون نلری نو جنت ته به داخل
شی).
2ـ په هغې یقین در لودل چې هیڅ شک ونلری:
د توحید کلمې ویونکی ته الزم دی چې د هغې په مدلول او مفهوم باندې پوره
یقین ولري ،که چريی په زړه د چا کې هغې په وړاندې شک او تردید شتون ولری
نو د هغې ویلو څخه کومه ګټه نشی پورته کوالی؛ ځکه الله  فرمایي:
.)     
  
    
   
       
 
   

   
  

 - 1د محمد سورت 19 :آیت.
 - 2د الزحرف سورت 86:آیت.
 - 3صحیح االمام مسلم ،حدیث.26 :
 - 4د الحجرات سورت  ۱۵ :آیت .
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مؤمنان هغه څوک دي چې په الله  او دهغه په رسول باندې ایامن لري او بیا
شک لرونکي نوي).

ك وِاب ِ
ِ ِ
َّ ِ
آلخ َرةِ ُه ْم
ین یُ ْؤِمنُو َن ِِبَا أُن ِز َل إِلَْي َ
ك َوَما أُن ِز َل من قَ ْبل َ َ
دا رنګه الله  فرمایي( :والذ َ
یُوقِنُو َن) 1.ژباړه ( :هغه کسان دي چې دوی ایامن لري په هغه څه چې تاته او
دستانه وړاندې نازل شويدی او دوی په آخرت هم یقین لري).
۳ـ اخالص لرل چې د رشک خالف دی :عبادت او دین کې د اخالص په اړوند
 2.)       ژباره ( :او دوی
    
   
     
الله پاک  فرمايي          ( :
ته پرته لدینه کوم امر شوی نوه چې د الله  عبادت وکړي په داسې حال کې
چې خالص او یوازې ده ته د دین ګرځونکي وي).
او رسول الله  پدې اړوند فرمايي ( :فان هللا حرم علی النار من قال آل اله اال هللا
یبتغي بذالک وجه هللا) .3ژباره( :الله  په اور باندې هغه څوک حرام کړیدی چې
ویلې وی :آل اله اال الله په دايس حال کې چې پده رسه یوازې رضا د الله  يي
مراد وی).
۴ـ صداقت او رښتينويل در لودل چې قطعاً دروغ پکې نوي:
داسی رښتینوايل چې له هر ډول دروغو او ټګۍ برګۍ رسه تړاو ونلري ،چې د زړه
له کومي څخه و ویيل يش .الله جل جالالله فرمايي    ( :

 - 1د البقري سورت  4آیت.
 - 2د البینه سورت  ۵آیت .
 - 3صحیح االمام البخاري ،حدیث.5401 ،1186 ،425:
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    ال           

 .1)  ژباړه:آمل آیا خلک ګومان کوي چې دوی پرښودل يش یوازې
 
   
 
     
په دې وینا د دوی چې موږ ایامن لرو او دوی ازموینه نوي شوی په تحقیق رسه
موږ ازموینه کړیوه په هغو کسانو چې دوی نه وړاندې وه ددې لپاره چې الله پاک
رښتوين او دروغ ویونکي معلوم کړي.
رسول کریم  فرمایيل دي( :ما من أحد یشهد أن آل اله اال هللا و اّن حممداُ رسول هللا
صادقا من قلبه اال حرمه هللا علی النار ).2

ژباړه  :دهر څوک چې د زړه له کومي او د اخالص څخه په دې شهادت ورکړی
چې  ( :ال اله اال هللا ) او په دې چې محمد  د الله رسول دی ،الله  به هغه د
جهنم په اور حرام کړي).
5ـ الله پاک او د هغه را لیګل شوی رسول رسه دوستي او مینه کول:
داسی مینه چې د هر ډول دښمنۍ څخه الس واخيل الله  او د هغه رسول 
رسه به داسې مینه او دوستي لري چې د هر ډول دښمنۍ او تربګني څخه الس
واخيل ،تر څو پوره اړیکې يي د الله توحید رسه قایمې يش ،لکه څرنګه چې الله
پاک فرمايي( :والَّ ِذین آمنُواْ أَ َش ُّد حبًّا ِِّّ
َّلل) .3ژباړه :هغه کسان چې ایامن لري له الله
ُ
َ َ َ
 رسه ډیر زیات مینه لري) .دا رنګه الله پاک فرمايي    ( :

 - 1د العنکبوت سورت  3 - 1آیتونه.
 - 2صحیح االمام البخاري  ،حدیث  128او صحیح االمام مسلم ،حدیث.32 :
 - 3د البقري سورت 165 :آیت.
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 .1)               ژباړه :ای مؤمنانو کوم یو چې
     
  
     
 
 
 
د ستاسو څخه د دین خپل نه واوړیدو ،نو الله پاک به په داسې قوم رسه راتګ
وکړي چې هغوی لره خوښوي او هغوی ده لره خوښوي.
6ـ د الله  په وړاندې سوچه تسلیموالی:
الله پاک ده د احکامو او فرامینو په وړاندې تسلیمیدو په هکله فرمايي ( :

 .2)     ژباړه :او د خپل رب لوري ته را وګرځي او هغه ته غاړه کیږدئ
   
 
  
یعنې پوره اطاعت یې وکړئ.
 .3)  ژباړه :څوک ډیر بهرت
    
  
  
 
  
  
  
 
    
 
 
  
او فرمایی   ( :
دی د دین له پلوه د هغه چا څخه چې ځان يي الله پاک ته تسلیم کړیوي او نیک
عمل کوونکی وي).
بل ځای الله پاک فرمایي         ( :

.4)     ژباړه :څوک چې خپله غاړه الله  ته کیږدي په دايس حال کې چې
نیک عمل کوونکی وی ( او له دې غاړې ایښودو څخه رايض او خوښ وي) نو ده
په تحقیق رسه ټینګه رسۍ باندې منګلې ولګولې (چې هغه الله رسه رشته او
اړیکې برابریدل دي).
 - 1د املائدي سورت 54 :آیت.
 - 2د الزمر سورت 54 :آیت.
 - 3د النساء سورت 125 :آیت.
 - 4د لقامن سورت 22 :آیت.
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دا رنګه ددې تسلیمیدو ( غاړې ایښودو) څرنګوالی ته الله متعال دقیقه اشاره کوي
و فرمايي:

(            

 .1)  ژباړه :د ستا په رب موقسم دی چې
   
  
   
  
  
  
  
 
  
 
 
ایامن څښتنان به نيش ترڅو پوری چې تا په خپل منځی شخړوکی فیصله کوونکی
وګر ځوي اوبیا د هغې فیصله څخه په خپل نفسونو کې ناراضی (ردکونه) ونه مومي
او پوره غاړه ایښودونکي يش.
7ـ د دې کلمې قبلول چې د هر ډول انکار او رد څخه خوندې وی:
یعنې دا کلمه چې کومو معانیو او مفاهیموته شاملیږي په رس او سرتګو قبول يش
او د زړه له کومې ومنل يش او په ژبه يي جاري کړی ،څرنګه چې الله متعال
 .2)    ژباړه :و وايئ :ایامن مو راوړی په الله او
      
فرمايي          ( :
په هغه څه چې په موږيي ( د نبی  په ذریعه چې قرآن کریم او سنت نبوی دی)
نازل کړیدی.
 -8د الله  څخه پرته د هر څه عبادت نه انکار او بیزاري :
د الله  څخه پرته د هر څه عبادت څخه کفر ،انکار او بیزاری د مثال په توګه:
د طواغیتو ،بتانو ،او نورو ټولو خواهشاتو او ځاين یا کورين او ډليي غیر رشعي
تقاضاوې او دايس نورو ...څخه ځان ژغورنه .
 - 1د النسأء سورت 65 :آیت.
 - 2د البقري سورت 136 :آیت.
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الله  فرمايي:

(        

.1)     ژباړه (:پس هر څوک چې په طاغوت باندې کافر شو او په الله پاک يي
ایامن را وړو نو خامخا يي په محکمه رسۍ منګلې ولګويل).
یاد شوي ټولې ویناوې د کلمې شهادت د لومړۍ برخې په تړاو ذکر شوي ،اوس
دستاسو پاملرنه د کلمې دوهمې برخې ته چې شهادت پدې چې حرضت محمد
 د الله پاک رسول دی او د دې جزء ټولو مقتضیاتو ته را اړوم:
 -1تصدیق او باور کول په هر هغه څه چې د الله رسول  خرب راکړی.
 -2اطاعت او قبلول د اوامرو د رسول .
 -3ډډه او ځان ژغورنه له هر هغه څه څخه چې رسول الله صلی علیه وسلم
د هغه څخه نهي او منع کړیدی.
 -4د الله  عبادت کول به په هغه طریقه وی څرنګه چې هغه او دهغه
رسول  بیان کړی او ښوديل دی.
 -5محبت کول له حرضت محمد  رسه .
نو هر مسلامن ته اړینه دی چې دوم رشط د کلمې توحید عميل کړئ او حرضت
محمد  رسه پوره مینه او محبت کې کوښښ وکړئ ،تر څو شهادت یې قبول
يش ،الله پاک  د هغو منافقینو چې ویل به یي :ته د الله را لیګل شوی رسول

 - 1د البقري سورت 256 :آیت.
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يي ،په اړه

فرمايي           (:

.1)

 
 
  
 
 
  
  
ژباړه :مونږ دا شهادت ورکوو چې ته خامخا د الله رسول يي ،الله پاک پوهیږي
چې ته د هغه رسول يي او الله پاک  شهادت ورکوي چې منافقین په خپلو ویلو
کې دروغجن دي).
نو معلومیږی چې د دوی شهادت ورکړه هیڅ ګټه دوی ته و نه رسوله ،ځکه د
شهادت اصيل حقیقت د دوی په اقرار کې شتون نه الره.
اسالمي علامؤ او پوهانو هغه څیزونه چې شهادتینو( :الاله اال هللا حممد رسول هللا)
رسه منايف دی په الندې ډول یاد ګریدي:
رشیک نیول د الله  په عبادت کې چې هغه رسه رشیک نیول د ایامن منايف
   یشاء).2
   

   
      
  
    
   
 
  
دی .الله  فرمايي  ( :
ژباره :الله پاک هغه چاته چې ده رسه رشیک پیداکوي بښنه نه کوي او لدینه پرته
چاته چې وغواړی بښل کوي.
همدارنګه

فرمايي             (:

 .3)ژباړه :حقیقت دا دی څوک چې له الله پاک رسه رشیک
  
  


  
 

 - 1د املنافقون سورت 1 :آیت.
 - 2د النساء سورت 116 :آیت.
 - 3د املائدې سورت 72 :آیت.
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ونيس نو الله  خامخا په هغه باندې جنت حرام کړيډی او ځای د هغه به اور
وي او ظاملانو رسه مرسته کونکی شتون نلري.
ګرانو دیندارو ملونځ کوونکو!
نو راځي خپل ځانونه ،کورنۍ او ټول ژوند د الله  او د هغه رسول  په اوامر او
د شهادتینو په ویلو او د هغو په مقتضیاتو رسه برابره کړو او د الله  رضا حاصله
کړو او په دنیا او اخرت کې د عزت ژوند ځان ته برابر کړو او دا باید په یاد کې ولرو
چې دا یوازې او یوازې د رسول  او د هغه د اصحابو کرامو په متابعت کې ممکن
او میرسدی.
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9
د اخالص معناوې او د هغه الرې چارې
يدنَُ ،نَنيع ِبُ هِ ه
اَحلم ُد ه ه
ِررهَُ ،نَتنيغَ ه
ه
لِل الَّ هذي ،أمرََن أن نَّعب َدهُ ُهُملهصنيَ لَُُ ِّه
َ
َُ
ُ
َ
نَََ ،نَتنيغَ ُ َ
الد َ
ََ
ه
يئات ه
هه
ه
ه
همَ ُشرَهر أن ُر هتنَا َهمَ س ه
ي لَُُ،
َ َ
َ
أعمالنَاَ ،مَ نَّيده هللاُ فَ ََل ُم ض َّل لََََُُ ،مَ نُّضلل فَ ََلهاد َ
ُ
نَ لَََُُ ،نَش ني ني َنيي ُد َّ
أن َُمداُ َعب ُدهُ َََر ُسني ني ني لََُُُ ،ال َّ
صني ني ني ََل ُ
ََنش ني ني َنيي ُد أن ََّ لََُ َِّ هللاُ ََ َدهُ ََ َشني ني ني هر َ
هه
ه
َالتَلم َعلَی رس لُنَا ال َک هرمي ،ه
صحبهُ أمجَ هعَِّ .أما بعد:
صادق ال َ عد ََ َعلَی آلُ ََ َ
َ
َُ
أع ِب ِ مَ الشيطان الرجيم  -بتم هللا الرمحَ الر يم
ه
ه
الدنَ نَني َر ه
ه
الِل ُُمْله ه
يم ا َّ
الص ََل َ
صَ
قال هللا تبارک َ تعالیَََ  :ما أُم ُرَا هََّ ليَني ْعبُ ُدَا ََّ
اء ََنُق ُ
َ لَُُ ِّ َ ُ َ
1
الزَكا َ َِبَله َ ه
نَ الْ َقيهِّ َم هة .
َد ُ
ََنُني ْؤتُ ا َّ َ
اما بعد:
مؤمنانو او دیندارانو ملونځ کوونکو! السالم علیکم و رحمت الله و برکاته .
د موږ د نن ورځې د خطبې موضوع :د اخالص معناوي او د هغه الرې چارې دی
په دې کې شک نشته چې اخالص اصيل رکن د اعاملو د قبلولو دی ،ځکه الله
 هغه عملونه چې په هغو کې اخالص نه وي نه قبلوي.
په دې اړه دا پوښتنې را پورته کیږي:
اخالص څومره اغیز د اعاملو په قبلولو کې لري؟
ولې مسلامنان نن عرص کې په خپلو اعاملو کې اخالص ته پاملرنه نه کوي؟
په کړو وړوکې اخالص ته نه پاملرنه څه پایلې را منځ ته کوي؟
 - 1د البینه سورت 5 :آیت.
214

د اخالص معناوې او د هغه الرې چارې

د جمعې خطبې

اخالص انسان ته روحي پیاوړتیا ورکوي چې هغه د موخې سپیڅلوالی او د ایامن
قوت څخه منځ ته راځي؛ ځکه نفس د الله  د رضا حاصلولو لپاره خالص کیږی
او اخالص روح ،عقل او ذهن ته اطمینان او سکون ورکوي ،دارنګه اخالص انسان
د وسوسو ،اصطراب او پریشانیو څخه خالصوي او تکلیفونه او مصیبتونه له دې
څخه پورته کوي او دعايي قبلوي ،دارنګه د اخالص بل اغیز دادی چې انسان د
دایم لپاره د نیکیو لورته را بيل او د الله پاک رضا وربخښل کیږي او د نفساين
خواهشاتو څخه انسان ته نجات ورکوی او د بديو او ناوړو عملونو څخه انسان
خالصوي او د همیش لپاره د ښو او نیکو عمل تر رسه کول ور بخښل يش ؛ ځکه
صالحان وايي:
کوم څیز چې د الله لپاره وی هغه دوام پیدا کوي او کوم څیز چې الله لپاره نوی
هغه پای ته رسیږي .د ایامن نښه په عمل کې دا دی چې مسلامن سړی څه چې
وايي او څه چې تر رسه کوي په هغه ایامن لری او هغه څه چې نوروته یي وايي په
هغو کې تاثیر کوي.
الله  فرمايي:

(          

 .1)        ژباړه :دوی ته امر نوو شوی مګر پدې چې د الله
              
عبادت وکړي پدايس حال کې چې اخالص کوونکي وی د هغه دین لره او حق ته
مائل وي ملونځ برپای کړي او زکات ادا کړي چې دغه برابر ثابت دین دی.
دا رنګه الله

 فرمايي         ( :

 .2)     ژباړه :وه وایه چې امر کړیدی رب ځام په عدالت رسه


     
   
 - 1د البینة سورت 5 :آیت.
 - 2د األعراف سورت 29 :آیت.
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او د ملانځه په وخت کې خپل مخونه واړوئ (دالله په لور) د هغه عبادت وکړئ
په دايس حال کې چې خالص هغه ته دین اړونکي یاستیء.
د حرضت ايب هریره ريض الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول  فرمایيل
دي ( :ان هللا عزَجل َننظر الی ص رکم َ أم الکم َ لکَ ننظر الی قل بکم َ أعمالکم).1
ژباړه :الله عزوجل دستاسو د څیرو مالونو ته نظر ته کوی بلکې د ستاسو زړونو او
اعاملوته نظر کوي.
دارنګه رسول الله  فرمايي( :قال هللا تبارک َ تعالی أَن أغنی الشرکاء عَ الشرک مَ
عمل عمَلُ أشرک معي فيُ غریي ترکغُ َ شرکُ) .2ژباړه :الله پاک  فرمايي :زه د

رشیکانو نیولو څخه يب پروا او غنی ذات یم څوک چې یو عمل وکړي او ما رسه

يي په هغه کې بل څوک رشک رسه ونیولو ،هغه او رشک به یي پریدم (یعنی هغه
څخه بیزاره یم).
د اخالص تعريف:
علاموو کرامو د اخالص څو ډوله تعریفونه کړیدي چې پنځه ډوله د هغو څخه
بیانوم:
 -1اخالص :د الله  رضا طلبول څرنګه چې الله متعال فرمايي   ( :
.3)
 
  
 
   
 
 
       
   
  


      

ژباړه( :کوم زکات چې تاسو ورکوئ او اراده مو د الله پاک رضا وي همدغه دی
چې دوي ته ثواب يي په څو برابره ورکول کیږی).

 - 1صحیح االمام مسلم ،حدیث.2564 :
 - 2صحیح االمام مسلم ،حدیث.2985 :
 - 3د الروم سورت ۳۹ :آیت.
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 -2اخالص :په ټولو کړو وړو ،ویناوو ،پټ او څرګنده حاالتو کې د نیت در لودلوته
وايي.
 -3اخالص :د الله واحد ال رشیک عبادت ته وايي.
 -4اخالص :د خلکو د لیدو څخه خپل اعامل ساتنې ته وايي.
 -5اخالص :خپل اعامل د هر ډول خلطیت ته وايي.
اخالص په توحيد کې:
په دې اړوند روایت دی:
(عَ أيب هرنر رضي هللا عنُ قال :قال رس ل هللا  :ما قال عبد آل الُ اَ هللا قط ُملصاُ اَ

فغحت لُ أب اب التماء غی ترضي الی العرش ما ا غنبت الکبائر).
یعنی( :د حرضب اب ی هریره ريض الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حرضت
1

رسول  فرمايي :هر څوک چې په اخالص رسه ال اله اال الله و وايي تر هغو چې
د کبایرو ګناهونو څخه ځان وژغوري داسامن در وازې تر عرش پورې پرې خالصې
يش).
اخالص په عبادت کې:
پدې اړوند روایت دی ( :ما مَ متلم نتجد

سجد اَ رفعُ هللا هبا در جة َ ط عنُ

هبا خطيئة) 2.ژباړه :د حرضت رسول  څخه روایت دی :هر څوک چی الله  لپاره
سجده (په اخالص رسه) وکړی نو الله پاک د هغه یوه درجه لوړوی او یوه ګناه يي
عفوه کوي.

 - 1سنن الرتمذي ،حدیث.۲۸۳۹ :
 - 2سنن الرتمیزي ،حدیث.۳۸۸،۳۸۹:
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اخالص په روژه کې:
حرضت رسول اکرم  فرمایی( :مَ صام رمضان امیاَن َ ا غتاِ غرر لُ ما تقدم مَ
ِبنبُ) 1.ژباړه( :هر څوک چې د روژې د میاشتې روزه د ایامن او د اخرت د ثواب په
نیت ونیيس مخکیني ګناهونه يي وبښل يش).
د نکتو استنباط :
یو تربله مرسته او خیر خواهي:
مخلص بنده کوښښ کوي چې د اسالم مبین دین په الرښوونو رسه سم نور خلکو
رسه مرسته وکړي بنا په دې حدیث چې یو مومن مسلامن د بل مومن لپاره داسې
وی لکه یوجسد.
د ټولنې نجات او داميی ژند :
هیڅ څوک نشی کوالی چې امتونه د ماتې ،فشار او خللونو څخه وژغوري پرته
مخلصانو څخه ،ځکه مخلصان دي چې الله  لپاره پورته کیږي د حق او د الله
د دین د اعالء لپاره فعالیت کوي نه د ریا او د خلکو لپاره نو ویلی شو چې د
اخالص ډله واقعاً نجات ورکوونکي دي نه نور.
د خلکو د حقوقو پیژندنه او د هغو ادا کونه:
یوه عالمه د مخلصینو دادی چې دوی د خلکو حقوق پیژين او دایمي کوښښ
کوي ترڅو د خلکو حقوق د دوی په ذمه پايت نيش.
د اخالص په اړه يوه زړه پوری واقعه:
امام بخاری په خپل سند رسه له عبدالله بن عمر ريض الله عنهام روایت کوی:
ت رس َل ه
(قَ َ ه
يت ه ََل غَا ٍر
هللا نَني ُق ُل انْطَلَ َق ثَََلثَةُ َرْه ٍط هِمَّ َْ َكا َن قَني ْبنيلَ ُك ْم َ ََّّت أ ََََُا ال َْمبه َ
ال ََس ْع ُ َ ُ
ه
ت َعلَي هيم الَِْار فَني َقالُ ا هنَُّ ََ نني ْن هجي ُكم همَ ه هذهه
فَ َد َخلُ هُ فَ ْاْنَ َد َر ْ
ْ ْ َ
ت َ
ُ ُ
ت َّد ْ ْ ُ َ
ص ْخ َرٌ م ََ ا ْْلَبَ هل فَ َ
 - 1صحیح االمام البخاري،حدیث 38 :او صحیح االمام مسلم ،حدیث.۷۶۰
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ه
الص ْخره هََّ أَ ْن تَ ْدعُ ا هللا به ه
ان َش ْي َخا هن َكبهری ه
ال رجل هم ْنني ُيم اللَّ ُي َّم َكا َن هِل أَبني ه
ان
َ َ
ََ
َ
صال هح أَ ْع َمال ُك ْم فَني َق َ َ ُ ٌ ُ
َّ َ
ٍ
ه
اء) هيب هِف طَلَ ه
هح َعلَْي هي َما
ََُك ْن ُ
ب َش ْيء نَني ْ ُما فَنيلَ ْم أُر ْ
ت ََ أَ ْغب ُق قَني ْبنيلَ ُي َما أ َْه َُل ََََ َم ُاَ فَنينَأَى (فَنينَ َ
ْت) ََلَُما غَبُ قَني ُي َما فَني َ َج ْد ُُتُ َما ََنئه َم ْ ه
ت أَ ْن أَ ْغبه َق قَني ْبنيلَ ُي َما أَ ْه َُل
َ َََك هرْه ُ
ت (فَ َح َمل ُ
َ ََّّت ََن َما فَ َحلَْب ُ
ت َالْ َق َدح َعلَى ن َد َّ ه
ه
ش هرَِ غَبُ قَني ُي َما
اسغَني ْيني َقظَا فَ َ
اسغهي َقاظَ ُي َما َ ََّّت بَني َر َق الْ َر ْج ُر فَ ْ
ي أَنْنيغَظ ُر ْ
َ
أ ََْ َم ُاَ فَنيلَبثْ ُ َ ُ
ْت ِبَله َ ه
ت
َ فَني َر ِّهر ْج َعنَّا َما َْْن َُ فه هيُ هم َْ َه هذهه َّ
الص ْخ َره فَانْني َر َر َج ْ
اء ََ ْج هي َ
ت فَني َعل ُ
اللَّ ُي َّم ه ْن ُك ْن ُ
َ ابْغَِ َ
َش ْينيئُا ََ نَ ْتغَ هطيعُ َن ْ
ب
َِّب ََقَ َ
َج قَ َ
ت أَ َ َّ
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عبدالله بن عمر ريض الله عنهام فرمایي :د رسول  څخه مې اوردیيل دي چې

د وړاندینو امتونو څخه درې نفره په سفر کې وه چې د شپې تیرولو په هکله یې یو
غارته پناه ونیوله چې نا څاپه دغار دروازه غټې ډبرې په راغوزیدلو بنده شوه خپل

- 1صحیح البخاري  ،حدیث .2272 :
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منځ کی وویل چې له دې غارڅخه نشو خالصیدی ترڅو د الله متعال څخه په
مخلصانه اعاملو رسه دعا وکړو .
اول د دوی څخه وویل :ای الله  !زاړه (بوډاګان) مور پالر مې در لوده چې هیڅ
کله مې د دوی څخه وړاندې ما ،اوالدونو ،میرمنې او خدمتکوونکوته شیدی د
څکلو لپاره نه ورکويل یوه ورځ د دوی څخه لري پايت شوی وم کله چې واپس دوی
ته راغلم دوی ویده وه .د شپې شیدي می د دوی لپاره را ولوشلې او دوی هغسې
ویده وه او منی خوښوله چې را ویښ يې کړم او یا د دوی څخه وړاندې زه یا میرمن
اویا اوالد مي شیدې وڅکو همدې حالت کې چې د شیدو لوښي مي په الس کې
وه او ماشومان مې دولرې څخه ناکراره وه منتظروم چې دوی بیدار يش سبا شو
دوي (پالر او مور مي) بیدار شول او شیدې یې وڅکيل الله پاکه! که د هغه عمل
مي خاص د ستا رضا لپاره کړیوی ،نو د دې حالت څخه موږ ته نجات را کړئ د
دې وینا ورسته نا څاپا ډبره وښوریده لیکن بیا هم د غار څخه وتل ممکن نوه.
بل وویل :آی الله ! ما د کاکا لور درلوده چې ډیره را باندې ګرانه وه لکه نرینه چې
عشق لري له ښځینه و رسه په هغه شان زیاته را باندی ګرانه وه او ځام زړه ته
نږدې وه ،د هغی څخه مو تقاضا وکړه لیکن هغې له ما څخه منع والی وکړه تر دې
چې قحطي کال راغلو او ژونديي سخت شو ،ماته راغله او یو سلو شل دیناره می
ورکړو پدې رشط رسه چې ما رسه خلوت وکړې داسې يي وکړه کله چې زه په خپل
مطلب قادر شوم ماته یې و ویل :د الله  څخه و ویریږه! د رشعې د الرې پرته
ماته نږدی نشئ ،د هغې څخه رصف نظر شوم پداسې حال کې چې هغه ډبره
محبوبه وه ماته ،أی الله پروردګارا! که چیري دا کار مي خالص د ستا د رضا لپاره
کړیوي مونږ له دي حالت څخه وژغورئ ،ډبره وښوریدله څه نوره هم د غار خوله
خالصه شوه ،لیکن بیا هم له غار څخه د راوتلو امکان نه وه.
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دریم نفر وویل :أي الله! څو نفرو کار ګرانو ما رسه مزدوری کوله او د هغوی اجرت
مې ورکړو پرته دیو نفر څخه چې هغه خپله مزدوري (اجرت) پریښودله او الړو ،ما
د هغه د مزدوري په کا واچوله تر دې چې د هغه مال زیات شو .څه مده ورسته
راغلو او ماته وویل :أی د الله  بنده د ما مزدوری راکړه ورته ومي ویل :دغه
اوښان ،غوایان ،پسونه او غالمان چې وینئ! دا ټول د ستا د مزدوری څخه په الس
راغيل د ستادی ،هغه وویل أي د الله  بنده ما رسه ټوکې کوئ! ما ورته وویل
ټوکې نه کوم ټول خپل مال یې واخستو او هیڅ یې هم پری نښودلو ،أی الله !
که چیري دغه عمل ما خالص د ستا د رضا لپاره کړیوي موږ له دي حالت څخه
وژغورئ! نا څاپه ډبره د خپل ځای څخه وښودیدله او دوی د غار څخه را ووتلو
چی تللو.
د عکرمه بن أيب جهل واقعه:
د عکرمه بن أيب جهل د اسالم راوړلو په اړه چې کومه زړه پوري واقعه (کیسه)
عالمه محمد امین شنقیطي په خپل تفرس (أضواء البیان يف ایضاح القرآن بالقرآن)
کې ذکر کړیدی داده چې وايي :کله چې مکه مکرمه د اسالم د پوځ له لوری فتح
شو له عکرمه بی أيب جهل و تښتیدلو غښتلې چې حبشې ته الړ يش په کشتۍ
کې سپور شو په منځ د بحر کې سخت طوفان راغلو سوارو یو تربله وویل :چې
یواځې الله پاک څخه مرسته وغواړئ ،ځکه دهغه څخه نور څوک ګټه رسولی نيش
کوالی عکرمه رضی الله تعالی عنه له ځان رسه فکر وکړو چې د الله  پرته بل
څوک بحر کې ګټه نيش رسولی نو په وچه ځمکه کې هم د هغه څخه پرته بل
څوک ګټه نيش رسولی ،او له خپل ځان رسه یې دا ژمنه وکړه او وویل :ای الله 
که چېرې ما د دهغه بحر څخه وژغورئ! نو زه به محمد  ته ورځم او د هغه الس
به نیسم او ایامن به راوړم او بیایې داسې کار وکړو له دې کیسې څخه دا جوته
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ش وه چې د عکرمه رضی الله تعالی عنه د اسالم المل یواځې اخالص د الله 
رسه وه چې ګټه او رضر یوازې الله پاک رسولی يش او فقط.

1

د اخالص فردی پايلې:
 -1رواين اطمينان:
د مسلامن اصيل موخه د نور رسه د نیک عمل ،یوازې رضا د الله  دی او کوم
څیز چې د الله تعالی رضا نیت ته سړی رسوي پرته د کوم شک څخه هغه (سړی)
د وسوسو او اضطراب او پریشانیو څخه آزاد وی اخالص روانی اطمینان او ذهني
ب َّ
الِلُ َمثَ َُل
سکون راولی الله پاک  په یو قرآنی مثال کې داسی فرماييَ ( :
ض َر َ
شاكهت َن َرج َُل سلَما لهِّرج ٍل هل نتغ هَي هن مثَ َُل ا ْحلم ُد هَّه
هه
لِل بَ ْل أَ ْكثَني ُرُه ْم ََ
َْ
َّر ُج َُل فيُ ُش َرَكاء ُمغَ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ

نَني ْعلَ ُم َن).
 - 2روحي پياوړتيا:
2

اخالص انسان ته روحي پیاوړتیا وربښي چې د دهغه پیاوړتیا المل ایامن دی،
ځکه انسان په قوت ایامين رسه خپل نفس د الله  د رضا د کسبولو لپاره خالص
کوي.
مخلص انسان چې هر ډول ستونزو رسه مخامخ يش د هغو په وړاندې پیاوړی او
محکم وي ،دا رنګه خپل اخالص د هر ډول مادي قوت څخه قوي بويل او بال شکه
ایامين قوت د هر ډول قوتونو څخه باالتر او برتر دی نو د خپل ایامن او اخالص
په نتیجه کې ده ته روحي قوت او پیاوړتیا حاصلیږي.

 - 1تفسیر أضواء البیان يف ایضاح القرآن بالقرآن ،د الحجرات سورت 17 :آیت.
 - 2د الزمر سورت ۲۹ :ایت.
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 - 3کارته دوام ورکول:
بل اغیز او تاثیر د اخالص دادی چې اخالص المل د دوام او استمرار د عمل او
دګړنو دی اما هغه څوک چې هدف او موخه یې نفساين آرزوګانې او شهواين
خواهشات وي او اخالص نلري که خپلو اهدافوته ونه رسیږي نو خپل عمل قطع
کوي اما د مخلصانو عمل او ګړنه د الله لپاره وی او دایم په خپلو عملونو کې
کوښښ کوي نیکان وايي( :ماکان

دام َاتصل َ ماکان لِری هللا انقطع َ انرصل).

یعنی هغه څه چې د الله لپاره وي هغه دایم کیږي او متصل وی او هغه څه چې
د الله  څخه پرته تررسه کیږي هغه پری کیږي او دوام نه لري.
 - 4عادات په عباداتو رسه ګرځوي:
اخالص د ټولو اعاملو کیمیادی کله چې اخالص په کوم مباح عمل کې موجوده
وی هغه په عبادت رسه اړوي او کوم عبادت کې چې اخالص شتون و نه لري هغه
په عاداتو رسه ګرځي په حدیث رشیف کې راغيل دي َ( :انک لَ تنرق نرقة تبغِي
جرت هبا غی ما جتعل ِف ِف امرأتک).
هبا َجُ هللا اَ اُ َ
ژباره( :هر نفقه چې ته خرڅه کوئ او په هغه رسه د الله تعالی رضا لټوئ نو په
1

هغه رسه تاته اجر او ثواب درکول کیږي تر دې چې کومه مړۍ خپيل میرمن په
خوله کې ورکوئ په هغه هم الله طرفه درته ثواب درکول کیږي).
 - 5ثواب او اجر پرته لدينه چې عمل بشپړ يش:
د اخالص د برکتونو څخه دا هم دی چې کله مخلص انسان یو عمل بشپړنه کړي
اویا یې هیڅ توان د بشپړوالی نه لري بیا هم الله متعال هغه ته د کامل او بشپړ
عمل اجر او ثواب ورکوي څرنګه چې د صحیح مسلم په حدیث کې راغيل دي

 - 1صحیح االمام البخاري ،حدیث .۱۲۹۵ :
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چې حرضت رسول اکرم  فرمایيل دی( :مَ سأل هللا الشياد بصدق بلُِ هللا منازل
الشيداء َ ان مات علی فراشُ) 1.ژباړه :څوک چې په اخالص رسه د الله تعالی څخه
شهادت وغواړي الله تعالی هغه د شهیدانو مقام ته رسوي ولوکه په خپل فرش
باندې مړيش).
 - 6د الله  مرسته او ضامنت:
یو د مثراتو د اخالص څخه دا دی چې د مخلص انسان کفالت الله تعالی په خپله
 .2) ژباړه :آیا الله تعالی
  
 
 
  
  
کوي څرنګه چې الله تعالی فرمايي    ( :
خپل بنده ته کايف ندی بلکی الله ورته کافی دی .
اما احمد بن حنبل علیه الله په خپل مسند کې د يب يب عائيش صدیقې څخه
روایت کوي( :مَ أرضی هللا بتخط الناس کراه هللا َ مَ أسخط هللا برضا الناس َ کلُ هللا
الی الناس).
(څوک چی د الله تعالی د رضا په خاطر خلک خپه کړی الله  د خلکو رضر د
3

ده څخه دفع کوي او هغه څوک چې د خلکو رضا په اړه الله  خپه کړي الله
 د ده واک او اختیار د خلکو په الس کې ورکوي).
 - 7په کړاوونوکې د الله  مرسته:
الله  په خپل نرصت رسه مخلص انسان ته نرصت ورکوي او په هغو سرتګو رسه
چې خوب نګوي حفاطت یې کوي تکلفیونه او مصیبتونه د هغه څخه دفع کوي
دعای قبلوي ،نو بنا ًء د خلکو حفاظت او د دوی ته نجات ورکونه یوازې اخالص د
دوی په خپل عملونو کې دی.
 - 1صحیح االمام مسلم  ،حدیث .۱۹۰۹ :
 - 2د الزمر سورت ۳۶ ،آیت.
 - 3صحیح ابن حبان ،حدیث.277 :
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د اخالص ټولنيزې ګټې:
 -1امنیت:
د اخالص ګټې یواځې د قیامت ورځې پورې اړه نه لري چې الله  د موږ اعامل
په خپل فضل رسه قبلوي او موږ جنت ته داخلوي او دوزخ څخه مو ژغوری بلکې
اخالص د دنیا په ژوندکې هم موږ ته ډېر اړین دی لکه:
الف :اخالص د امن او ثابت المل دی
ب :اخالص د امنیت د ټینکښت المل دی
ج :د فساد له منځه وړونکی دید :اخالص د انسانانو تر منځ محبت راويل
هـ :اخالص په ټولنه کې د ورورويل او صمیمیت المل دی.
 -2عدالت:
کله چې په ژوند د انسانانو کې اخالص منځ رايش نو مخلص انسان کوښښ کوي
چې د نیکمرغۍ او عدالت سوری په ټولنه کې خوريش د ظلم او ظامل توره وریځ
له اسامن څخه را ټوله يش ،څرنګه چې الله تعالی جل مجده پیغمربان علیهم
الصالة والسالم د دې لپاره را ولیګل چې ظلم او د هغه جرړې له بیخ څخه وبايس
او د الله تعالی  عدالت په ځمکه کې خور کړي او دا کار رصف او رصف د
مخلصینو څخه ممکن دی.

1

د اخالص په اړه د علاموو اقوال:
-1

عبدالله بن مبارک رحمة الله فرمايي :ځینې وخت یو وړوکې عمل د اخالص

څخه ډېر لوړيش او کله یولوی عمل د نه اخالص ګبله څخه وړوکې يش.

 - 1نیت او اخالص  ،دکتور محمد قرضاوي ۱۷۳ ،
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 -2فضیل ابن عیاض رحمة الله فرمايي :کوم مل چې په اخالص رسه وی لیکن
د سنتو په طریقې رسه نوي نه قبلیږي ،دا رنګه کوم عمل چې په سنتو برابر
وي اما په هغه کې اخالص نوي قابل د قبول ندی.
 -3ابن القیم رحمةالله فرمايي :که چېرې علم او پوهې د عمل پرته کټمن وی
نو الله متعال ذات به د اهل کتابو مذمت نه وه بیان کړي او که چېرې عمل
د اخالص پرته ګټمن وی نو الله متعال ذات به د منافیقنو مذمت نوه کړی.
 -4اما غزالی رحمةالله فرمايي :مخلص هغه څوک دی چې دی خپلې نیکې
داسې پټوي لکه څرنګه چې خپل ګناهونه پټوي.
د اخالص د راتللو الرې چارې:
د دنیوي اواخروې امورو څخه هیڅ امر شتون نه لري مګر اخالص به په هغه کې
وجود لري بنا ًء هیڅ عمل د اعاملو څخه د اخالص پرته ممکن ندی.
د ولس مرش څخه پیل تر خادمه پورې یوه وړه کار خانه په عمل کې د اخالص نه
لري.
بنا ًء کوم عمل کې چې اخالص شتون ونه لري هغه ناقص دی د بیلګې په توګه
څو منونې د اخالص د عبادت په مسایلو کې په الندې ډول بیانوم:
الف :د شپې په عبادت کې اخالص:
که چیرې اخالص نه وي ټوله شپه چې عبادت وکړی ګټه نه لري .هر عمل چې
تر رسه کوو باید په هغه کې اخالص ظاهر کړو .څرنګه چې مخکې حدیث تیرشو
پیغمرب  فرمايي :څوک چې د رمضان میاشت روژه د ایامن او د ثواب په نیت
ونیيس مخکښي ګناهونه یې وبښل يش.
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ب :د الله  لپاره دوستي:
اخالص د دوه نفرو په دوستۍ کې هم اغیز لري ،که چېري دوستي د دې دوه نفرو
رصف د الله  رضا لپاره وی ډېر ثواب او اجر په نزد د الله پاک لري.
څرنګه چې رسول الله  د دوستي په اړه فرمايي( :سبعة نظلميم هللا ِف ظلُ ن م َظل
اَ ظلُ َ ...رجَلن حتاِ فی هللا اجغمعا عليُ َ تررقا عليُ.)...

1

ژباړه :اوه ډوله خلک به وي چې الله  په هغوی سوری کوي په هغه ورځ کې
چې د ده پرته دبل چا سوری شتون نه لري( ...د هغو څخه) هغه دوه نفر هم دي
چې د الله  لپاره جمع شوی او د الله  لپاره جال شوي وي.
دا رنګه اخالص مسجد ته د تللو ،جنازې ته د تللو ،اخالص په توبه کې او اخالص
په طلب د شهادت کې دا ټولوته شامل دی.
د وينا خالصه:
کوم آیاتونه او احادیث مو چې د اخالص په رابطه ذکر کړه داسې نچوړ الس ته
راځي چې د عبادت جوهر او روح هغه اخالص دی نیت د بندګي او عبادت راز
دی او د کړو وړو لپاره داسې مثال لري لکه روح دیو کالبد او جسم لپاره بنا ًء
عبادت بدون د روح (اخالص) څخه شتون نه لري دا ځکه چې عبادت د اخالص
پرته کوم ګټمن نه دی نو اخالص اصل او حقیقت د دین دی چې ټولو پیغمربانو
هغه ته دعوت ورکولو بنا ًء د اعاملو قبول او نه قبول او بری او ناکامي په اخالص
پوری اړه لري.

2

 - 1صحیح االمام البخاري ،حدیث ۱۴۳۳ ، ۶۶۰ :او.۶۸۰۶
- 2د محمد بن الصالح املنجد کتاب ( :کردار های قلب) چې دیوي علمي ډيل لخوا ژباړل شوي ،مخ
.۱۵
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10
ملونځ او د هغه حکمونه ،فضيلتونه او حکمتونه
احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و ِمن سيئآت أعمالنا،

من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فالهادي له ،ونشهد أن آل إله إال هللا وحده ال شريک
له وأن حممدا عبده ورسوله صلی هللا عليه وسلم تسليما کثريا وعلى آله و أصحابه ومن تبعهم
إبحسان إلی يوم الدين .قال هللا تبارک وتعالی يف حمکم التنزيل وهو أصدق القائلني أعوذ ابهلل
ِ
الص َال َة َوآتُوا َّ
الزَكا َة َوَما تُ َق ِد ُموا
يموا َّ
من الشيطان الرجيم بسم هللا الرمحن الرحيمَ  :وأَق ُ
ِِلَنْ ُف ِس ُكم ِمن َخ ٍْري ََِت ُدوهُ ِع ْن َد َِّ
اَّلل ِِبَا تَ ْعملُو َن ب ِ
صريٌا.1
اَّلل إِ َّن ََّ
ْ ْ
َ َ
قال رسول هللا( :بين االسالم علی مخس شهادة)....
ملونځ وروسته د شهادت ورکولو په دې باندې چې (ال اله اال الله محمد رسول
الله) ،لومړی او غټ رکن د اسالم دی .ملونځ مهمه ستنه د اسالم دی چې الله
 په قرآن کریم کې بار بار په درولو او اداکولو د هغه رسه امر کړیدی .او ملونځ
یي هر عاقل او بالغ ښځینه او نرینه فرض کړیدی ،څوک چې د هغه فرضیت څخه
منکر يش هغه د اسالم د دائرې څخه بهر کیږی الله تعالی فرمايي( :ان 

 - 1د البقرې سورت 110 :آیت.
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 .1)        ژباړه :ملونځ منع کوی (ملونځ کونکی لره) له
 
 
   

 

 
  
پوچو او بدو څخه.
د ملونځ تعريف:
ملونځ یا صالة په لغت کې :دعا ته وايي په دلیل د دې قول د الله تعالی باندې:
(وصل عليهم).2
یعنی د دوی په آړه دعا وکړه.
ملونځ په اصطالح کې( :هي أقوال و أفعال ُمفتتحة ابلتکبري ُُمتتمة ابلتسليم مع النية
بشرائط ُمصوصة) .3ژباړه :ملونځ عبارت دی له هغو اقوالو او افعالو څخه چې په الله
اکرب رسه رشوع کیږي او په السالم رسه پای ته رسیږي.
په بل عبارت رسه( :هي اسم هلذه اِلفعال املعلومة من القيام و الرکوع و السجود).4
یعني :ملونځ نوم ددغو معلومو کړنو دی چې عبارت ده له قیام ،رکوع او سجدې
څخه.
پنځه وخته ملونځ د ارساء په شپه مخکې د هجرت څخه مدیني منورې ته په
حرضت پیغمرب  فرض شو په دلیل د هغه حدیث چې أنس رضی الله تعالی عنه

 - 1د العنکبوت سورت 45 :آیت.
 - 2د التوبه سورت  103:آیت.
 - 3املوسوعة الفقهیة الکویتیة ،مصطلح  :الصالة.
 - 4املوسوعة الفقهیة الکویتیة ،مصطلح  :الصالة.
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روایت کړیدی( :فرضت علی النيب الصلوات ليلة أسري به مخسني ،مث نقصت حتی جعلت
مخساً ،مث نودي :ای حممد ،انه ال يبدل القول لدي ،و ان لک هبذه اخلمسة مخسني).

1

ژباړه :په کومه شپه چې په حرضت نبي  بوتلل وشو (معراج واقعه واقع شوه)

پنځوس ملونځونه فرض شول بیا د هغه څخه کم شول تر دې چې پنځه ملونځونه
شول بیا غږ و شو یا محمد! د ما په وړاندې خربه تغییر نه کوی ،خامخا تا لپاره په
دې پنځه ملونځونو باندې پنځوس دي (د پنځوسو ملونځونو اجر او ثواب دی).
د ملانځه د فرضيت داليل:
الف :د قرآن کریم څخه:
الله  فرمايي          ( :
 
  

 
   
  
  
   
  
 


) .2ژباړه :ملونځ بر پای کړئ زکات وکړئ څه

چې د خپلو ځانونو لپاره وړاندې کوئ! هغه به د الله  په نزد پیدا کړئ ،ځکه
الله تعالی په هغه څه چې تايس یي تررسه کوئ لیدونکی دی.
3
والصالَةِ الْوسطَى وقُ ِ ِ
ِ
الصلَو ِ
ني).
ات َّ
ومواْ َّلل قَانِتِ َ
ُْ َ ُ
دا رنګه الله تعالی فرمایيَ ( :حافظُواْ َعلَى َّ َ
ژباړه :د ملونځونو (ځانکړي ډول) د ملنځني ملونځ د اداکولو حفاظت وکړئ او په
عاجزۍ رسه الله ته ودریږئ ( یعنی د خلکو په وړاندې په عاجزۍ او خضوع رسه

 - 1مسند االمام احمد  ،حدیث. 12641 :
 - 2د البقري سورت 110 :آیت.
 - 3د البقري سورت 238 :آیت.
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الله  ته ملونځ وکړئ او د هغه عظمت او هیبت په خپل ملونځوکې څرګند
کړئ).
الله  فرمايي           ( :

 .1 )ژباړه :د ورځې په دوه طرفونو (چې د سحر او عرص وقت

  
  
    
   
دی) او په اوایلو د شپې کې (چی د ماښام او ماسخنت وخت دی) ملونځ ادا کړه.
خامخا نیکیانې (چې د هغو څخه پنځه ملونځونه هم دي) بدې ملنځه وړي په
دې کې پند دی د پند قبلونکو لپاره ( او هغه چا لپاره چې خدای  یا د وي او
هغه دایمی په یاد کې سايت).
د هغه آیت رشیف پنځو ملونځو ته شاملیږي ،ځکه د سحر (سبا) ملونځ په اول د
ورځې کې دی او دماسپښین او مازدیګر ملونځونه په اخر د ورځې کې اداکیږي،
ځکه چې سبا او ماښام دوه اړخونه د ورځی دي( .غدا) کلمه د اول ورځې تر زوال
پوري اطالق کیږي او د هغه څخه وروسته بیا (عشا) وی ،نو په (طريف النهار) کې
درې ملونځو راځي چې هغه فجر (سحر) د ماسپښین او د مازدیګر ملونځونه دي.
او د مغرب (ماښام) او د عشا ( ماسخنت) ملونځونو ته شامل دا قول د الله 
دی             ( :

. 2)  
 

 - 1د هود سورت 411 :آیت.
 - 2د االرساء سورت 78 :آیت.
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ژباړه :ملونځ وکړه له زوال د ملر څخه (چې زوال څخه ملونځ د ماسپښین رشوع
کیږي تر دوام د وخت د مازدیګر پوري) تر تیارې د شپې پوری ( چې د ماښام
وخت تر دوام د وخت ماسخنت چې په طلوع د فجر رسه ختمیږي) او ملونځ د سبا
(فجر) (چې په طلوع د فجر رسه رشوع کیږي تر طلوع د ملر پوري) خامخا ملونځ
د فجر (سبا) ته حارضیګې( یعنی د شپي او ورځي مالئکې په وخت د ملانځه د
سبا کي حارضیکې).
مرادله (دلوک) شمس څخه د ملر زوال دی او مراد له ( غسق اللیل) څخه پیل د
تیارو دی چې اولې برخې د شپې دی او دا آیت رشیف د ماسپښین او مازدیګر
ملانځه ته هم شامل دی.
مراد له ( و قرآن الفجر) د سحر ملونځ دي نو پدغه ترتیب رسه د پنځه ملونځونو
فرضیت ثابت شویدی.
ب :د پيغمرب صلی الله عليه وسلم د احاديثو څخه:
حرضت رسول  خلکو ته د حجة الوداع په وینا کې داسې وفرمایل( :اعبدوا ربکم
و صلوا مخسکم ،وصوموا شهرکم ،و حجوا بيتکم ،و أدوا زکاة أموالکم طيبة هبا أنفسکم
تدخلوا جنة ربکم).1

ژباړ :یوازې د خپل رب عبادت وکړئ پنځه ملونځونه ادا کړئ ،د میايش روژه مو
ونیسئ  ،د بیت الله حج ادا کړئ د خپل مالونو زکات په خوښۍ د خپلو نفسونو
رسه ادا کړئ نو د خپل رب جنت ته به داخل شئ.

 - 1مسند االمام احمد ،حدیث 22260:
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ج :د امت اجامع په فرضيت د ملونځو باندې:
د ټول اسالمي امت اجامع دی په فرضیت د پنځه وخته ملونځونو باندې او پدې
چې منکر د هغو څخه کافر دی.1
د ملونځ مقام او مرتبه:
د اسالم له نظره ملونځ په لوړه مرتبة او مقام کې شتون لري او هغه وروسته د
شهادتینو څخه ډیره محکمه او فضلیت لرونکی فریضه ده او د اسالم د پنځو بناوو
څخه یوه بنا او رکن دی .رسول الله  فرمايي) :بين اإلسالم علی مخس شهادة أن آل
إله إال هللا و أن حممدا رسول هللا و إقام لصالة و إيتاء الزکاة ،و احلج  ،و صوم رمضان). 2
ژباړه :اسالم په پنځو بناوو والړدی :شهادت په دې چي د الله  پرته څوک د
عبادت الئق نشته او محمد  د الله رسول دی ،او د ملانځه پرپای کول دی ،د
زکات اداکول دی ،حج بیت الله رشیف ادا کول دي او بل رمضان د میاشتې روژه
نیول دي.
ملونځ د اسالم د بنسټونو څخه یو بنسټ او د اسالمي دین یو سنت دی په دې اړه
حرضت نبي صلی الله علیه وسلم فرمايي( :رأس اِلمر االسالم و عموده الصالة و
ذروة سنامه اجلهاد يف سبيل هللا) .3ژباړه :اسالم د ټولو کارونو رس دی او د هغه سنت
ملونځ دی او لوړه څوکه ( کوپان ) د هغه د الله  په لیاره کې جهاد دی.

 - 1الفقه االسالمي وأدلته،ټوک ۲ :کتاب الصالة.
 - 2صحیح البخاري ،حدیث ۸ :او صحیح مسلم ،حدیث۱۶ :
 - 3سنن النسايئ ،حدیث.11330 :
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ملونځ هغه څه دی چې په ورځ د قیامت کې لومړی د هغه په هکله پوښتنه کول
کیږي په دې باب حرضت نبي علیه الصالة و السالم فرمايي ( :أول ما حیسب عليه
العبد يوم القيامة الصالة فان صلحت فقد أفلج و حنج و إن فسدت فقد خاب و خسر).

1

ژباړه :لومړی هغه څه چې په ورځ د قیامت کې انسان څخه د هغه په هکله پوښتنه
کیږي هغه ملونځ دی که هغه (ملونځ) سم وه نو دی (انسان) کامیاب او بری ته
ورسیدو او که هغه (ملونځ) جوړ او سم نه نوه ،نو ناکام او زیان من شو.
کله چې حرضت رسول  له دې فاين نړۍ څخه خپل رب (رفیق اعلی) ته کوچ
کولو نو اخري توصیه يي د دې مهمې فریضې د ملانځه د ادا کولو په اړه وه چې
ویل به يي( :الصالة و ما ملکت أمیانکم). 2
یعنی د ملانځه حفاظت وکړئ او د هغو چا حقوق ادا کړئ چې ستاسو په السونو
کې دي چې هغه غالمان دي دارنګه څارویو ته هم شاملیږي.
ملونځ اخري دیني حکم دی چې له ځمکی څخه پورته کیږي ،ځکه کوم وخت
کې چې د ملونځ ضیاع او اهامل پیل يش نو د اسالم نور ارزښتونه هم په اسانۍ
رسه په کمښت رشوع يش نو اخري حکم چې پورته کیږي هغه ملونځ دی لکه چې
الناس
محمد  فرمايي( :لتُنقضن عری اإلسالم عروة عروةً فکلما انفضت عُروة تشبث ُ
ابليت تليها ،فأوهلن نقضا احلکم ،أخرهن الصالة).3

 - 1سنن الرتمذی ،حدیث.413 :
 - 2سنن النسايئ ،حدیث.7063:
 - 3صحیح ابن حبان ،حدیث.6715:
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ژباړه :اسالمي امور به یو د بل پسې پرلپسې پریښودلی يش کله چې یو پریښودلی
يش خلک د هغه څخه ورستني باندې منګيل ولګويل لومړی هغه څه چې پای
مال کیږی هغه قضایي امور دي اواخري څه چې ترک کولی يش هغه ملونځ دی.
د ملانځه ارسار ،حکمتونه اود هغه ټولنيزې ،معنوي ،روغتيايي او رواين
ګټې:
معنوي او ټولنيزې ګټې:
الف :ملونځ د انسان او د الله  تر منځ یوه محکمه او ټینګه رابطه دی ،چې
مومن انسان په هغه کې د خپل رب رسه د مناجاتو احساس خوند څکی او خالصه
بندګی خپل رب ته وړاندې کوي او ټول امور هغه ته سپاري او د هغه څخه خپل
اطمینان ،نجات او ارامي غواړي او په رښتیا رسه داسې امورو اجراء کول انسان ته
د بریا او فالح لپاره رسول کوی چې د ګناهونو د بښنې لورته هم انسان متوجه
کیږي او په پایله کې بریایي نصیب کیږي الله  فرمايي   ( :

 .1 )  ژباړه :خامخا بری ته رسیدونکی دي هغه مومنان چې
 
 
   
 
  
 

په خپل ملنځونو کې خشوع او عاجزي کوي).
رسول اکرم  فرمايي( :أرأيتم لو أن هنراً بباب أحدکم ،يغتسل فيه کل يوم مخس مرات،

هل يبقی من درنه شيء؟ قالوا :اليبقی من درنه شيء قال :فکذالک مثل الصلوات اخلمس،

میحو هللا هبن اخلطاای( .2ژباړه :که چیرې د کوم یو د ستاسو د کور په مخکی یوه ویاله
 - 1د املومنون سورت ۲-۱ :آیتونه.
 - 2متفق علیه ،صحیح االمام مسلم  ،حدیث.667 :
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وی چې په هر ورځ هغې کې پنځه کرته غسل کوي آیا د هغه په ځان به څه خیرې
پايت يش؟ اصحابو و ویل نه په ځان او بدن د هغه به څه پاتی نيش.نو حرضت
نبی علیه الصالة و السالم و ویل دا د پنځو ملونځو مثال دی چې الله پاک په هغه
رسه ګناهونه محوه کوی.
ب :د ژوند په امور کې د نظم او سمون را ولستولو مترین ته پاملرنه او د هغو رسته
رسوين په هکله وخت او زمان ته دقیق ارزښت ورکونه کوم سړی چې دا ګړنې
نصیب وی د هغه صرب حوصله او وقار نور هم زیاتیږي او خپل ذهن په کټورو امور
کې رصف کوي.
کله چې یو انسان په ملانځه کې الله پاک حضور ته دریږي نو خپل فکر او ذهن
د نورو ټولو دنیوي امور څخه پري کوي او د قرآن کریم د آیاتونو لوړو مفاهیمو او
معاینوته متوجه کیږي او د هغو لیارې څخه د الله پاک عظمت او لويي او رحمت
پیداکوي.
ج :ملونځ د اخالقو تهذیب یوه مدرسه دی چې د انسان په فردي ژوندکې رښتیا
او امانت باندې وفا را پیداکوې او د بدو ،پوچو ،فحشو او منکراتو هغه څه ژغوري
څرنګه چې الله فرمايي:

(و آقم ان    

 .1)     ژباړه :ملونځ قائم کړه؛ ځکه ملونځ منع کول کوي د پوچو او منکر (بدو)
څخه.

 - 1د العنکبوت سورت 92 :آیت.
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د ملانځه روغتيايي او رواين ګټې:
د ورستیو څیړنو او کشفیاتو څخه دا څرګندیږي چې په ملانځه او هغه کلامتو کې
چې ملانځه کې لوستلی يش او د هغه په حراکاتو او اعاملو کې ډیرې زیاتې د
تعجب وړ ګټې او فوائد رانغښتلې دي چې د هغه څخه دا هم دي.
 -1د (الله) کلمه چې په ملانځه کې بار بار ویلی يش د انسان په زړه کې یو
خاص ګټور اثرات لري ،دا رنګه کله چې انسان خپل رس په ملانځه کې د
سجدې په حالت کې په ځمکه کیږدی نو هغه برښنايي او مقناطیيس رضر
رسونکی امواج چې بدن د انسان ته د چاپیریال څخه رسیديل دي ځمکه
هغه جذب کوي ،نو څو ځيل چې داسې کړن ورځ کې تکراریږي مونږ د هغه
په واسطه له دا ډول برښنايي رضر رسونکی امواجو څخه ژغوري ،ذهني او
رواين سکون انسان ته ورکول کیږي او د دماغو د سکتګي څخه يي سايت.
 -2د سجدې په حالت کې د انسان رس د زړه په پرتله کوز ښکته وی نو کافی
مقدار وینه د رس د مازغو ته رسیږي چې په پایله کې دماغ ښه وده او تغذیه
السته راوړي چې تکرار د دغه عمل په یوه ورځ کې ( )64ځلی په پنځه وخته
ملانځه کې د حافظې ،سامعې ،دلیدلو ،د فکر او تعقل قواوې پیاوړي کوي،
دا رنګه د ویني کره یاتو په ذریعه دماغ د انسان غښتيل کیږي څیره او
پوستکی کې تازه ګې راځي.
 -3دارنګه په رکوع کې د تسبیحاتو ویلو او په هغه کې د رنګ تیرولو رسه د انسان
د بدن عضالت ،غاړه ،پندۍ ،پښې او ورنونه کې خوځښت او حراکت راځی
چې په پایله کې د بدن غړي د ویني جریان ګړندی کوي.
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 -4د سجدي په حالت کې د مال مورې یو تر بله خالصیږی چې دا عمل د اعصابو
رشتې کشکوي او بدن غړي له دماغو رسه وصل کوي چې دا کړنې اعصاب په
یو متوازن حالت کې سايت چې په پایله کې د ارامۍ المل ګرځي او انسان له
عصبانیت څخه ژغوری.
 -5د رواين چارو ډاکرتان په دې اړوند متحد نظر لري چې د اضطراب او رواين
ستونزو یو ډول درملنه ملونځ دی ،دارنګه د مینې او راز ویلو المل د ملونځ
اداکونه دی ،او انسان له خپل رحیم او مهربان ذات رسه د زار او حاجت
وړاندې کولو فرصت هغه ملونځ دی نو کله چې انسان د ملانځه په حالت کې
خپل خالق مدبر ذات په وړاندې شتون لري نو خپل د عاجزي راز او ټول
مشکالت او ستونزې هغه ته وړاندې کوی ،نو دې یقین ته رسیږي چې د دې
مشکالتو حل پرته د الله  څخه بل څوک نيش کوالی بلکې هغه ذات دی
چې په ټولو حاالتو کې د انسان حاجتو ته رسیدګي کوي او د ستونزو له حالت
څخه انسان را بايس او هغه ته د اسانۍ نعمت ور په برخه کوي او هیڅ څوک
د هغه  په څیر قدرت نه لري نو له دې کبله کله چې مسلامن انسان د
ملانځه څخه فارغ يش غمونه يي ختم يش او د هغو درملنه الله ته سپاري او
په مطمنئ زړه او فکر رسه خپلو کارونو پیل کوي.
 -6د تجوید قواعدو رسه سم د قرآن کریم تالوت په ترتیل رسه د انسان تنفيس
سیستم د شهیق :د )غږ په تیز وايل) او زفیر :د (غږ په ټیټوالی ) په وسیله
تنظیمیږي .چې د انسان د ذهن څخه د تشویشونو د لري کولو چارو کې مهم
رول لري.
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 -7د شپې له طرفه ملونځ کې د قرآن کریم په تالوت کې تدبر او تأمل زیات وي،
نو ذهن پیاوړی کوي او د نورو فعالیتو په رسته رسونکی چټک کیږي او د
اذکارو تکرار په ځانګري ډول د سهار او بیګاه اذکار د مرضونو (رنځونو) د اخته
کیدلو او د بوډاوايل حالت کې دذهن د ضعیفوالی څخه انسان ژغوري.
د شپې ملونځ د ناڅرګنده دالیلو په وجه د هغه مرض څخه چې په نوم د (غوږ په
زنګ) رسه یادیږي ،ژغوری او یا د نوموړي مرض پیاوړی کیدو څخه ،انسان
خالصوی.
 -8د سهار د ملر راختلو څخه وړاندې کومه هوا او اکسیجن چې د ځمکی په رس
خوره شویوي کله چې ملونځ کونکی دسهار وخت ملونځ ادا کولو په اړوند را
پورته کیږي نو د دي هوا څخه د ګټې اخستلو رسه سم نشیط تر او تازه وي
او له دې اکسیجن څخه تنفس کوي چې په ټوله ورځ کې په دې ډول صفا
هوا وجود نه لري.

1

په جامعت رسه د ملونځ فضليت:
عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلی وسلم قال( :والذي نفسي بيده لقد مهمت
أن أمر حبطب فيحطف مث أمر ابلصالة فيؤذن هلا ،مث آمر رجال فيؤم الناس ،مث أخالف إلی

رجال فأحرق عليهم بيوهتم) 2.ژباړه :د أبی هریره ريض الله عنه څخه روایت دی چې

حرضت نبی علیه الصالة والسالم فرمایيل دي ( :په هغه ذات می قسم دی چې
ځام روح د هغه په الس بالکیف کې دی چې قصد می وکړو په دي چې امر وکړم
 - 1د(عبادت در اسالم و نقش آن در جلوګیری از امراض) کتاب څخه.
 - 2صحیح البخاري ،حدیث.644 :
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په را ټولولو د خاشاکو رسه او را ټول کړی يش او بیا امر په ملانځه رسه وکړم چې
هغه ته اذان وکړی يش او بیا یو سړی ته امر وکړم چې خلکو ته امامت ورکړي بیا
زه وروسته شم هغو خلکو پيس الړشم ( چي ملانځه جامعت ته ندی تليل) او د
هغو کورنه و سوزوم).
د حدیث رشحه :په دې کې شک نشته چې په جامعت رسه ملونځ کول لوړ
فضلیت لري لیکن فرض نه دی بلکه سنت مؤکد دی ،دارنګه د حرضت ابن مسعود
رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وايي :خامخا په یاد کې لرم چې د هغو
منافقینو چې نفاق یې څرګند وي پرته نور څوک د جامعت ملانځه څخه نه پايت
کیږي.
د جوماتو په لور د تللو فضليت:
عن أيب هريرة رضی هللا عنه أن النبی قال( :من غدا الی املسجد أو راح ،آعد هللا له فی

اجلنة نزال کلما غدا أو راح) .1

ژباړه :د حرضت أيب هریره ريض الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حرضت رسول
 فرمایيل دي :څوک چې په اول د ورځې یا اول د شپې کې د جومات په لور
الړو هر سهار او هر ما ښام چې دی ځې الله پاک ده ته په جنت کې میلمه ستون
برابر وي).
و عنه ان النبي  قال ( :من تطهر فی بيته ،مث مضی إلی بيت من بيوت هللا ليقضي
فريضة من فرائض هللا ،کانت خطواته احداها حتط خطيئة و اِلخری ترفع درجة) .2
 - 1صحیح االمام مسلم  ،حدیث.669 :
 - 2صحیح االمام مسلم ،حدیث.666 :
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ژباړه :د حرضت ابی هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله 
فرمایيل دي :چا چې په خپل کور کې اودس وکړو او بیا یو کور د الله  د کورونو
(مسجدنو) ته الړو ترڅو یوه فریضه د الله د فرایضو څخه ادا کړي ،نو هر قدم چې
پورته کوی یوه ګناه يي کموی او بل قدم يي درجه لوړه وي.
د حرضت أبی هریره ريض الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله 
فرمايي( :أال أدلکم علی مامیحو هللا به اخلطاای ،و يرفع به الدرجات؟ قالوا :بلی ای رسول
هللا قال إسباغ الوضوء علی املکاره ،و کثرة اخلطا إلی املساجد و انتظار الصالة بعد الصالة،
فذالکم الرابط) .1

ژباړه :آیا تاسوته په یو څه رسه الرښوونه ونه کړم چې په هغه رسه الله  ګناهونه
مو وبښي او درجات مو لوړ کړي هغوي و ویل :هو یا رسول الله نو وفرمایل :د
اودس بشپړ کول په سختويو کې (لکه یخني او تودوخي) او ډېر قدمونه اخستل
د مسجدونو په لوري او ملانځه انتظار کونه وروسته د ملانځه نو داسنګر محکم
ونیسئ او د دایم لپاره يي عميل کړئ.
د ملانځه لپاره په انتظار کې پايت کيدو فضليت:
د حرضت أبی هریره ريض الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله 
فرمايي( :املالئکة تصلی علی أحدکم ما دام يف مصاله الذي صلی فيه ،مامل حیدث ،تقول
اللهم اغفر ،اللهم ارمحه) 2.ژباړه :کوم یو د تاسو څخه چې ملونځ وکړي او بیا هلته
د ملانځه په ځای کې (منتظر بل ملانځه ته وی) شتون ولري ترڅو پورې چې يب
 - 1صحیح االمام مسلم ،حدیث.251 :
 - 2صحیح البخاري ،حدیث.445 :
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او دسه شوی نه وي مالئکې ورته دعا کوي او وايي :آی الله پاکه! ده ته بښنه
وکړئ ،آی الله پاکه! ده باندې رحم وکړئ).
د سهار او ماسخنت په ملانځه کې حارضيدو هڅونه:
عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا يقول( :من صلی العشاء يف
مجاعة ،فکأمنا قام نصف الليل ،و من صلی الصبح يف مجاعة فکأمنا صلی الليل کله) .و يف
رواية الرتمذي عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  ( :من شهد العشاء
فی مجاعة کان له قيام نصف ليلة ،و من صلی العشاء و الفجر يف مجاعة کان له کقيام ليلة).

1

ژباړه :د حرضت عثامن بن عفان ريض الله څخه روایت دی چې فرمايي ( :له
حرضت رسول الله  څخه مو اوریدلې دې چې ویل به يې :چاچې د ماسخنت
ملونځ په جامعت وکړو هغه لپاره د قیام د نیمی شپې ثواب دی او چا چې د سهار
ملونځ هم په جامعت رسه ادا کړو د هغه د ټولې شپې د قیام ثواب و موندلو او د
ترمذي په بل روایت کې داسې دی چې حرضت عثامن بن عفان رضی الله عنه
روایت کوی چې حرضت رسول الله  وايي :څوک چې حارض شو د ماسخنت د
ملانځه جامعت ته ده د نیمې شپې د قیام ثواب وموندلو او چا چې د ماسخنت او
سهار دواړه ملونځو جامعت رسه وکړو ده د ټولې شپې د قیام ثواب او اجر وموندلو.
و عن أيب هریرة ريض الله عنه أن رسول الله  قال ( :لو يعلمون ما فی العتمة
والصبح ِلتومها ولو حبواً) . 2ژباړه :د حرضت أبی هریره رضی الله عنه څخه روایت

 - 1صحیح االمام مسلم ،حدیث.656 :
 - 2متفق علیه
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دی چې حرضت نبی  فرماييل دی :که چیري خلک د ماسخنت او سهار د
ملونځو د اجر او ثواب څخه پوهه لرلی نو په خاپوړو به ورته راغيل وه.
د جامعت د ملونځ فضليت او ارزښت:
عن ابن عمر رضي هللا تعالی عنهما أن رسول هللا قال( :صالة اجلماعة أفضل من صالة
الفذ بسبع و عشرين درجة).
ژباړه :د ابن عمر رضی الله عنهام څخه روایت دی چې رسول الله  فرمایيل :د
1

جامعت ملونځ د بیله ملانځه په پرتله وویښت برابر دی.
و عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا

يقول ( :ما من امرئ مسلم

حتضره صالة مکتوبة فحسن وضوء ها ،وخشوعها ،ورکوعها ،اال کانت کفارة ،ملا قبلها من

الذنوب مامل يؤت کبرية ،و ذلک الدهرکله) 2.ژباړه :د حرضت عثامن بن عفان رضی

الله عنه څخه روایت دی چې د حرضت رسول الله  څخه مو اوریديل دی چې
ویل به يي :هیڅ مسلامن نشته چې کله ملونځ وخت يي رايش او ښه کړي او دس،
خشوع او رکوع د هغه مګر دا ګرنې د ده د مخکيښو ګناهونو کفاره ګرځي تر څو
چې کبیره ګناهونه يي تر رسه کړي نه وي او دا ټول وخت لپاره دی.
و عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلی عليه وسلم ( :صالة الرجل فی
مجاعة تضعف علی صالة فی بيته و فی سوقه مخسا و عشرين ضعفاً ،و ذلک أنه اذا توضأ

فأحسن الوضوء ،مث خرج إلی اجملسد ،ال خیرجه اال الصالة ،مل خیط خطوة اال رفعت له هبا
درجة و حطت عنه هبا خطيئة ،فاذا صلی مل تزل املالئکة تصلی عليه مادام يف مصاله ،مامل

 - 1صحیح االمام مسلم ،حدیث.650 :
 - 2صحیح االمام مسلم ،حدیث.228 :
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حیدث ،تقول :أللهم صل عليه ،أللهم ارمحه واليزال فی صالة ما انتظر الصالة) 1 .ژباړه :د
حرضت ايب هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې وايي :حرضت رسول الله 
و فرمایل :د سړی ملونځ په جامعت رسه د ده په ملانځه باندې په کور او ښار کې
پنځه ویښت پرتله ثواب يي زیاتیږي  ،داځکه چې کله دی ښه او دس وکړي او بیا
د مسجد په لور را بهريش او د ده د راوتلو سبب بل څه نه وی مګر د ملانځه ادا
کونه وي نو دی یو قدم هم نه پورته کوي مګر یوه درجه د ده وررسه لوړیږی او یوه
ګناه یې کمېږي کله چې ملونځ ادا کړي نو مالئکې علیهم السالم د ده لپاره دعا
کوي تر څو دی خپل د ملانځه په ځای کې شتون ولري او يب او دسه شوی نه
وي ،داسې وايي :اللهم صل علیه اللهم ارحمه آی الله پاکه! ده لره بښنه وکړئ،
آی الله پاکه! په ده رحمت وکړئ ،دایم لپاره ده په ملانځه کې دی (یعني د ملانځه
ثواب ورته رسېږي) ،ترڅو چې انتظار د ملونځ کوي).
د ملونځ ډولونه:
 -1سنن رواتب:
دوه رکعته د سهار د ملانځه څخه وړاندې:
دغه دوه رکعته تر ټولو محکم او مؤکد سنت دي په دلیل د ده قول د حرضت نبي
علیه الصالة و السالم رسه ( :رکعتا الفجر خري من الدنيا و ما فيها) 2.ژباړه :د سهار دوه
رکعته غوره دي د دنیا او د هغه څخه چې په دې کې دي).

 - 1صحیح البخاري ،حدیث.647 :
 - 2صحیح االمام مسلم ،حدیث.725 :
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دارنګه حرضت عائشه ريض الله تعالی عنها وايي ( :مل يکن النيب علی شيء من
النوافل أشد تعاهداً منه علی رکعيت الفجر) 1.ژباړه :حرضت نبی علیه الصالة و السالم
په نورو نوافلو د سهار دوه رکعتونو په څیر ټینګارنه کولو.

بناء د سهار له سنتو پرته نورسنت قضايي نه لري او دغه سنت په تبعه د فرضو په
همغه ورځ راوړلی يش .دی سنتو کې سنت په اول رکعت کې د الکافرون سورت
او په دوهم رکعت کې د االخالص سورت لوستل کیږي.
د ماسپښین او د جمعې د ملانځه څخه وړاندې په یو سالم رسه څلور رکعته
سنت:
په دلیل د حدیث د حرضت عائشې صدیقې رسه چې فرمايي ( :أن النيب کان اليدع
أربعاً قبل الظهر ،و رکعتني قبل الغداة) 2.ژباړه :حرضت نبی  به هیڅ کله څلور رکعته

(سنت) د ماسپښین ( دملانځه) څخه وړاندي او دوه رکعت (سنت) وړاندې د سهار

(ملانځه) څخه نه پريښودلو.
د دې حدیثو په رڼاکې پوهیږو چې محکم او مؤکد سنت وروسته د سهار دوه
رک عتونو سنتو څخه د ماسپښین د ملانځه څخه وړاندې څلو رکعته سنت دي ،او
نور ټول سنت یو برابر دي.
بل دا چې نبي علیه الصالة و السالم به دا عادت وه  ( :کان النيب يرکع من قبل
اجلمعة أربعاً ال يفصل يف شيء منهن) 3.ژباړه :هغه  به وړاندې د جمعې څخه څلور
 - 1صحیح البخاري ،حدیث.1169 :
 - 2صحیح البخاري ،حدیث.1182 :
 - 3سنن ابن ماجه ،حدیث.1129 :
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رکعته کولو چې هغو تر منځ به یې فصل ( جدايي) په کوم څیز رسه نه را وستلو
یعنې په یو سالم رسه یی کولو او څلور رکعته به یې د جمعې څخه وروسته ادا
کولو.
د ماسپښني د فرض ملانځه څخه ورسته دوه رکعته سنت:
مستحب دادی چې دوه رکعته نور هم ور رسه وکړئ او څلور رکعت په یو سالم رسه
ورسته د جمعې ملانځه څخه ادا کړي په دلیل د دې حدیث د حرضت نبي صلی
الله علیه وسالم رسه چې فرمايی ( :من صلی أربع رکعات قبل الظهر و اًربعاً بعدها حرم
هللا عليه النار).
ژباړه :څوک چې وړاندې د ماسپښین (دملانځه) څخه څلور رکعته او وروسته د
1

هغه څخه څلور رکعته ادا کړي الله پاک  په هغه اورحرام ګرځوي.
دوه رکعته د ماښام د فرضو څخه وروسته:
سنت دا دی چې په دې سنتو کې د نور سنتو په پرتله قرأت زیات ولوستل شی.
دوه رکعته د ماسخنت د فرض ملانځه څخه وروسته:
دلیل په دې چې دا سنت د مؤکدو سنتو څخه دي دا قول د حرضت نبي علیه
الصالة و السالم دی ( :من صلی يف يوم و ليلة ثنيت عشرة رکعة ،بين له بيت فی اجلنة:
اًربعاً قبل الظهر ،و رکعتني بعدها ،و رکعتني بعد املغرب ،و رکعتني بعد العشاء و رکعتني قبل

صالة الفجر).2

 - 1مسند االمام احمد ،حدیث.27403 :
 - 2سنن الرتمذي ،حدیث.415 :
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ژباړه :چا چې په ورځ او شپه کې دولس ( )12رکعته (سنت) وکړو د ده لپاره په
جنت کې یوه کوته جوړه کړی يش (هغه دولس رکعته سنت دا دي) څلور د
ماسپښین د ملانځه څخه مخکې ،دوه رکعته وروسته د هغه څخه دوه رکعته ورسته
د ماښام او ماسخنت څخه او دوه رکعته وړاندې د سهار د ملانځه څخه.
 -2د تهجد ملونځ:
تهجد یعني د شپې ملونځ د حرضت پیغمرب علیه السالم د سنتو رسه سم په اخر
د شپې کې ادا کیږي چې د ټولو نفلو څخه چې په ورځ کې اداکیږي غوره ملونځ
دی ،الله پاک  د هغو پوهو بندګانو ( أولوا األلباب ) په مدحه کې فرمايي( :
تتجافی جنوهبم عن املضاجع ) 1.ژباړه :د دوي اړخونه د خوب د ځای څخه لري
پاتیږي یعني د تهجد ملونځ.
پیغمرب  فرمايي ( :أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل) 2 .ژباړه :غوره ملونځ
ورسته د فرض څخه د شپې ملونځ دی.
بل حدیث کې فرمايي ( :عليکم بصالة الليل ،فاهنا دأب الصاحلني قبلکم ،و قربة الی
ربکم ،و مکفرة للسيئات ،و منهاة عن إالمث).
ژباړه :د شپې د ملانځه حفاظت وکړئ ،ځکه هغه د ستاسو څخه د وړاندنیو
3

صالحینو خوی او عادت وه او الله پاک ته د نږدیوايل سبب دی او د ګناهونو کفاره
او منع کونکی دی.
 - 1د السجدي سورت  16 ،آیت.
 - 2صحیح االمام مسلم ،حدیث.1163 :
 - 3صحیح ابن خزیمة ملحمد ابن اسحاق ،حدیث.1135 :
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 -۳د کسوف ملونځ :
کله چې ملر توريش یا په بل اصطالح ملر ونیول شی نو امام به دوه رکعته ملونځ
د اذان او اقامت پرته خلکوته د نفلو د ملونځونو په شان ورکړي چې په هر رکعت
کې یوه رکوع او دوه سجدې او په هر رکعت کې به لوی قرأت لويل او د هغه څخه
وروسته د ملر صفايي پوري به دعا او ترضع د الله تعالی  په وړاندې کوی.
 -4د خسوف ملونځ:
کله چې سپوږمۍ توره شی په بل اصطالح سپوږمۍ ونیول شی ،د سپوږمۍ د
توریدو په وخت کې به مسلامنان د جامعت څخه پرته (بیله) ملونځ وکړي .حرضت
يب يب عائشه رضی الله تعالی عنها روایت کوی چې حرضت نبی علیه الصالة و
السالم فرمایيل دي ( :ان الشمس والقمر آایاتن من آيت هللا ال ينخسفان (خیسفان)
ملوت أحد وال حلياته فاذا رأيتم ذلک فادعوا هللا و کربوا و صلوا و تصدقوا) 1 .ژباړه :ملر
او سپوږمۍ د الله پاک  د قدرتونو څخه دوه عالمې دي د چا د مرګ او ژوند
پوری د دوي تور والی څه اړه نه لري نو کله چې د هغو توروالی مو ولیدو نو د الله
 په دعا رسه مرصف شئ ملونځ ادا کړئ صدقه (خیرات) ورکړئ.
 -5د استسقاء ملونځ:
استسقاء وايي :باران غښتلو ته په وخت د وچ کالۍ کې.
د استسقاء ملونځ جایز دی لیکن واجب نه دی که چیري د ملانځه په ځای په دعا
کولو او استغفار غښتلو رسه اکتفاء ويش هم جایز دی.

 - 1صحیح البخاري ،حدیث.1044 :
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د رسول  څخه ثابت دی چې بعيض وخت يي د استسقاء ملونځ ادا کړي وه او
ځينې وخت يي د جمعې په ورځ په منرب د باران غښتلو په دعا اکتفا کړیوه .

1

 -6د خوف ملونځ ( دويری په حالت کې ملونځ ):
دا ملونځ د جمهورو فقهاو په اند مرشوع دی د قرآن کریم او سنتو څخه ثابت دی.
ك
ت َهلُ ُم َّ
الصالَةَ فَ لْتَ ُق ْم طَآئَِفةٌ ِم ْن ُهم َّم َع َ
نت فِي ِه ْم فَأَقَ ْم َ
او قرآن کریم فرمایيَ ( :وإِذَا ُك َ
ِ
ْخ ُذواْ أ ِ
ِ ِ
ِ
صلُّواْ
َولْيَأ ُ
ْ
صلُّواْ فَ لْيُ َ
َسل َحتَ ُه ْم فَِإ َذا َس َج ُدواْ فَ لْيَ ُكونُواْ من َوَرآئ ُك ْم َولْتَأْت طَآئ َفةٌ أُ ْخ َرى َملْ يُ َ
ْخ ُذواْ ِح ْذرهم وأ ِ
َّ ِ
َسلِ َحتِ ُك ْم َوأ َْمتِ َعتِ ُك ْم
ك َولْيَأ ُ
َم َع َ
ين َك َف ُرواْ لَ ْو تَ ْغ ُفلُو َن َع ْن أ ْ
َُ ْ َ ْ
َسل َحتَ ُه ْم َو َّد الذ َ
فَ ي ِميلُو َن علَي ُكم َّمي لَةً و ِ
اح َدةً ) .2ژباړه :کله چې ته (آی پیغمرب!) دوی رسه وی او
َْ
َ
ْ َ
ملونځ قایمه وي دوي ته ( مراد د خوف ملونځ دی) یوه ډله دې د ستا رسه ملونځ

وکړئ او خپله وسله د ځانونو رسه ولري کله چې سجده وکړي ( یعنې نیم ملونځ
اداکړی) نو د ستاسو څخه دالړ شی (ددښمن مقابلې ته دستاسو د حفاطت لپاره
) او بله ډله چې ملونځ نه دی کړي رادیيش او تا رسه د ملونځ وکړئ احتیاط د
وکړئ او خپله وسله دی ځانونو رسه ولري؛کافران خوښوي چې تاسو د خپلو
وسلواو سامانو څخه غافل يش او دوي در باندې یو ځل حمله وکړي.

 - 1د زیاتو معلومات لپاره د قدوري فارسی ژباړل شوي رشحې ( التسهیل الرضوري ملسائل القدوري )
و کتل شی.
 - 2د النساء سورت 102 :آیت.
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 -7د اوابينو ملونځ:
صالة االوابین ( د اوابینو ملونځ ) یعنې څوک چې ډېر رجوع کونکي دي الله 
ته د هغو ملونځ او دا ځکه أوابین جمع د آواب دی په معنی د ډېر رجوع کوونکی
الله پاک ته په دعا او استغفار رسه.
د اوابینو ملونځ شپږ رکعته دی چې وروسته د ماښام ملانځه څخه ادا کیږي چې
په یو یا دوه یا درې سالمونو رسه ادا کېدای يش الله  فرمايي ( :فانه کان لأل
وابني غفورا) . 1ژباړه :خامخا الله  د ډیر رجوع کوونکو لره بښنه کونکی دی) .په
دلیل ده دې حدیث د عامر بن یارس رضی الله تعالی عنهامرسه ( :من صلی بعد
املغرب ست رکعات غفرت ذنوبه و ان کانت مثل زبد البحر) .2ژباړه :څوک چې وروسته
د ماښام ملانځه څخه شپږ رکعته ملونځ (نفل) وکړي د ده ګناهونه به وبښل يش
ولو د بحر د ځګ په اندازه هم وي.
 -8د ضحی يا ارشاق ملونځ:
د ضحی یا ارشاق ملونځ کم اندازه یي دوه رکعته دي او اکرث یې اته رکعته دی
چې کله ملر یوه نیزه را پورته شی یعنی نیم یا ثلث ساعت وروسته د ملر راختلو
څخه تر قبل زوال پورې ادا کېدی يش.

 - 1د االرساء سورت 17 :آیت.
 - 2املعجم الصغیر للطرباين حدیث.900 :
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حرضت عائشه ريض الله عنها فرمايي ( :کان رسول هللا يصلي الضحی أربع رکعات،
اليفصل بينهن بکالم ) .1ژباره :د رسول الله  به د ضحی ملونځ څلور رکعته کولو
چې په منځ د هغو کې به یی خربې نه کويل).
په بل حدیث کې فرمايي( :کان رسول هللا يصلي الضحی أربعاً ويزيد ماشاء هللا).2

ژباړه :رسول الله  به د ضحی ملونځ څلور رکعته کولو (کله) به يي زیاتولو څومره
به چې د الله  خوښه شوه).
 -9د مسجد د تحيې ملونځ:
څوک چې مسجد ته داخل يش نو دوه رکعته ملونځ نفل مستحب یا سنت د
مسجد د تحیې په ډول وکړي ،په دي رشط رسه چې په مکروه وختونو کې نه وي
او د فرض د ملونځ د ادا کولو وخت نه وي .نبی کریم  فرمایيل دي ( :اذا دخل
أحدکم املسجد ،فالجیلس حتی يرکع رکعتني) .3ژباړه :کله چې یو دستاسو څخه مسجد
ته داخل شو تر هغو د نه کېنی تر څو دوه رکعته ملونځ ادا کړی .
 - 10د استخارې ملونځ:
استخاره یعني د خیر غښتل د الله پاک څخه په یو کار کې چې د مباحو کارنو د
اجرا کولو په هکله تر رسه کیږي چې دوه رکعته ملونځ دی د هغه د ادا کولو څخه
وروسته به هغه دعا چې د نبي کریم  څخه منقول دی ولويل څرنګه چې جابر
بن عبدالله رضی الله عنه فرمايي( :کان رسول هللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة فی
 - 1مسند أيب یعيل املؤصيل ،حدیث.4366 :
 - 2صحیح االمام مسلم ،حدیث.719 :
 - 3سنن ابن ماجه ،حدیث.1012 :
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اِلمور کلها ،کما يعلمنا السورة من القرآن يقول :اذا هم أحدکم ابِلمر ،فلريکع رکعتني من
غري الفريضة ،مث ليقل :اللهم اين استخريک بعلمک و استقدرک بقدرتک ،و أسألک من
فضلک العظيم فانک تقدر وال أقدر ،و تعلم وال أعلم ،و أنت عالم الغيوب ،أللهم ان
کنت تعلم أن هذا اِلمر خرييل يف ديين و معاشي و عاقبت أمري  ،أوقال :عاجل امري و
أجله ،فاقدره يل و يسره يل ،مث ابرک يل فيه و ان کنت تعلم أن هذا اِلمر شر يل يف ديين و

معاشي و عاقبة أمري أو قال عاجل أمري و آجله فاصرفه عين و اصرفين عنه و اقدر يل
اخلري حيث کان ،مث رضين به قال ويسمی حاجته) أی عند قوله ( :هذا اِلمر) .1ژباړه :د

رسول الله  به موږ ته استخاره په ټولو امورو کې را ښودله لکه څرنګه به يي موږ
ته یو سورت قرآنکریم څخه را ښودلو داسې به يي ویل چې کله یو د تاسو څخه
دیو کار په رسته رسولو قصد وکړو ،نو د فرضو پرته دوه رکعته ملونځ په وکړي بیا به
وايي :آی الله! زه د ستا په علم رسه د غوره کار غښتنه کوم اوزه د ستا په قدرت
رسه دا سوال کوم چې ما قادر کړی په خیر د امورو (چارو) باندي او یا دا چه ماته
خیر د امورو مقدر کړي ،او زه د تانه د ستا په لوی فضل رسه سوال کوم ،ځکه ته
قادر يي اوزه قادر نه یم ته پوه او عامل یی ،ته عالم الغیوب په ټولو پټو امورو باندې
ښه پوه یي ،أی الله! ته په خپلی پوهې رسه که چیري دغه کار (امر) خیروي د ما
د دین ،ژوند او د ما د عاقبت لپاره ،أو یا یې وفرمایل دما دنیوي او اخروي (
عاجل او آجل)امورو ته خیروي ،نو آی الله! ماته يي را پیښ کړئ او راته اسانه يي
کړه ،او بیا د ما لپاره برکت پکې واچوئ او که چیري د ستا په علم کې دغه کار
ځام د دین ،ژوند او عاقبت ،یا خو يي وویل :ځام دنیوي او اخروي (عاجل او آجل)
 - 1صحیح البخاري  ،حدیث.1162 :
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امورو ته رش وي ،آی الله پاکه! ما نه يي واړوئ او ما د هغه څخه واړوئ ،ماته خیر
را پیښ کړئ هر چېري چې وي او بیا ما پرې خوښ کړئ ،راوي وویل :د خپل
حاجت نوم دې واخلې یعنې په وخت د دې قول کې (هذا األمر) یعنی دغه کار.
که چېري کوم طرف ورته څرګند نشو نو مستحب دی چی بیا یې او وه ځلی تکرار
کړی .
 -11د تسبيح ملونځ:
د تسبیح ملونځ ډېر فضلیت او بی شمیره ثواب او اجر لري مسلامن کوالی يش
چې د اوقاتو مکروهه څخه پرته هر وخت کې يې ادا کړي ښه به داوي چې پر ورځ
او شپه کې یو ځل ،یا په اوونۍ کې یو ځل ،یا په میاشت کې یو ځل ،یا باید په
ټول عمر کې یو ځل ادا يش د مرشوعیت دلیل يي هغه حدیث دی چې امام
منذري رحمة الله په حسن طریقې رسه ذکر کړیدی.

1

د تسبيح ملونځ د ادا کولو طريقه او د هغه رکعتونه  :د تسبیح ملونځ څلور
رکعته دی چې په هر رکعت کې سورت فاتحه او یو بل سورت لوستلی يش .او
درې سوه ځيل دا تسبیح ( سبحان هللا و احلمدهلل و آل اله اال هللا و هللا اکرب) چې په
هر رکعت کې دا تسبیح ( )75پنځه اویا ځيل ویلی يش.
د ادا کولو طریقه دا دی :چې وروسته د ثنا څخه ( )15ځيل ،ورسته د قرائت
څخه ( )10ځلی په رکوع کې( )10ځيل ،په قومه ( رکوع څخه د پورته کیدو په
حالت) کې ( )10ځيل ،په هر سجده کې ( )10ځلې او په جلسه ( د دوه سجدو
ترمنځ) کې ( )10ځيل چې د رکوع او سجدي تسبیحاتو څخه ورسته لوستلی
 - 1سنن الرتمذي ،حدیث.481 :
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يش .دا طریقه د هغه روایت برابره ده چې امام ترمذي له عبدالله بن مبارک څخه
را نقل کړید.
 -12د حاجت ملونځ:
دا څلور رکعته ملونځ دی چې وروسته ماسخنت د ملانځه څخه اداکیږي څرنګه
چې په دي حدیث مرفوع وجود لري.
او په الندینۍ طریقې رسه ادا کیږي:
په اول رکعته کې یو ځل سورت فاتحه او دري ځيل د آیت الکرسی او په نورو درې
رکعتونو کې یو ځل صورت فاتحه او یو ځل معوذ تین به لولی.
د رواوايل د ليل يي:
عن عبدهللا بن أيب اوفی رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا  ( :من کانت له الی هللا حاجة
أو الی أحد من بين آدم ،فليتوضأ وليحسن الوضوء وليصل رکعتني ،مث ليثن علی هللا ،وليصل

علی النيب مث ليقل :آل اله اال هللا احلليم الکرمی ،سبحان هللا رب العرش العظيم ،احلمدهللا
رب العاملني ،أسألک موجبات رمحتک ،و عزائم مغفرتک ،و الغنيمة من کل بر والسالمة من
کل امث ،الندع يل ذنبا اال غفرته وال مها اال فرجته).1
ژباړه :د عبدالله بن أيب أوفی رضی الله تعالی عنهام څخه روایت چې وايي :نبی
کریم صلی الله علیه وسلم فرمایيل دي :د چا چې الله پاک او یا بل کوم انسان
ته حاجت وي ،نو او دس د کړي ،دوه رکعته ملونځ د ادا کړي او د الله پاک ثنا د
و وايي او بیا د په نبي کریم  درود و وايي بیا د دا دعا و وايي ( :ال اله اال الله
الحلیم الکریم ،سبحان الله رب العرش العظیم الحمد الله رب العاملین ،أسالک
 - 1سنن الرتمذي ،حدیث.479 :
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موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک ،والغنیمة من کل بر ،والسالمة من کل اثم
التدع يل ذنبا اال غفرته وال هام اال فرجته).
 -13د جنازی ملونځ:
د جنازې ملونځ حقیقت کې د الله  څخه د مړی لپاره دعا غښتل دي ،چې یو
شمیر مسلامنان په اتفاق رسه د ده لپاره د الله  رحمت غښتونکي دی له دې
کبله په ملانځه د جنازې کې څومره زیات ملونځ کوونکي ګډون وکړي بهرت دی.
د جنازې د ملانځه حکم:
د جنازی ملونځ فرض کفايي دی چې فرضیت يي په کتاب الله او د نبي کریم 
په حدیثو رسه ثابت دی چې منکر يي کافر کیږي.
د جنازی د ملانځه فرضونه:
 -1څلور تکبیر ویل.
 -2دریدل ،د عذر پرته د جنازې ملونځ په ناسته جایز نه دی.
د جنازې د ملانځه سنتونه:
 -1د الله پاک حمد او ثنا ویل  .یعنی سبحانک اللهم....
 -2په نبی کریم  درود ویل.
 -3د مړی لپاره دعا غښتل .
د جنازې د ملانځه د اداکولو طريقه:
ټول مقتدیان به په درې صفونو کې او امام به د مړي د سینې په برابرۍ و دریږي،
ټول په د جنازي د ملانځه نیت وکړي او ټول به د امام تکبیر رسه تکبیر وايي او
خپل السونه به د غوږونو نرمیو پورې پورته کړي اوبیا به يي د نورو ملونځو په څیر
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الندې د نامه څخه کیږدي او له دې لومړي تکبیر څخه وروسته به ثنا ولويل:
(سبحانک اللهم و بحمدک و تعالی جدک و آل اله غیرک).
وروسته د ثنا څخه به دالسونو پورته کولو پرته به تکبیر وايي او ورسته له دې دوهم
تکبیر څخه به درود رشیف وايي ( :أللهم صل علی محمد و علی آل محمد.)...
بیا به دالسونو پورته کولو پرته دریم تکبیر وايي او دمړي لپاره به مسنونه دعا کوي
بیا به بی غیر د السونو پورته کولو څخه څلورم تکبیر ووايي او د هغه څخه ورسته
به دواړه طرف سالم ګرځوي.1
د جمعې ملونځ او د هغه احکام:
قال الله تعالی:

(          

.2)     
    
 
    
 
 
    
         
    
ژباړه :آی مؤمنانو! کله چې د جمعې په ورځ د ملانځه اذان وشو ،نو د ملانځه او
عبادت لپاره تلوار وکړئ پلورل او پیرودل پریدئ دا کار ( د الله پاک حکم) ستاسو
لپاره غوره څیز دی که پوهیږئ.
د جمعی ملونځ په عاقل ،بالغ ،نرینه ،آزاد ،جوړ ،بینا ( په سرتګو جوړ) او مقیم
باندې فرض عین دی د جمعې ملانځه د ادا کولو لپاره الندې امور رشط دی:
 -1ښار او ښار په عیدګاه کې ادا کیدای يش چې کلیو کې نيش ادا کیداي.

 - 1اسانه فقه مخ 353-349 :د اختصاررسه.
 - 2د الجمعې سورت 9 :آیت.
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 -2پاچا (سلطان) او یا د هغه نائب به شتون لري او هغو پسې به دا ملونځ ادا
کیږي او یا هغه چا پسې چې مسلامنانو دی د امام په حیث تعیین کړیوي.
 -3د جمعې ملونځ به دماسپښین په وخت کې ادا کیږي چې د هغه دوخت
مخکې او ورسته نيش ادا کیږي.
 -4یو د رشایطو د ملانځه د جمعې دا هم دی چې د هغه څخه وړاندې به خطبه
ویلی يش که چیري خطبه یوازې د الله په نوم باندې لنډه يش په نزد امام ابو
حنیفه رحمة الله ملونځ صحی دی او رشط پوره شویدی او په نزد امام ابو
یوسف او امام محمد رحمها الله باندې باید خطبه لوی ذکر باندې مشتمله وی
چې هغې ته د خطبې نوم ورکوالی يش.
 -5جامعت هم د جمعې د ملانځه څه یو رشط وی په نزد د طرفینو ( امام ابو
حنیفه او اما محمد رحمها الله) باندې د اما پرته باید حد اقل درې نفره وي او
په نزد د امام ابو یوسف رحمة الله باندې د امام پرته باید حد اقل دوه نفره
وي.1
د جمعې د ملانځه ګټې او حکمتونه:
الف :د ټولنې د افرادو په زړونو کې د هغې کاملې او شاملې عقیدې محکمول او
د آسامين دین پیروانو ترمنځ د فکر د یوايل زمینه برابرول ،تر څو د دوی ترمنځ
ټولنیز تکامل منځ ته رايش .څرنګه چې رسول کریم  فرمايي ( :مثل املؤمنني فی

 - 1د زیاتو معلومات لپاره د قدوري فارسی ژباړل شوي رشحې ( :التسهیل الرضوري ملسائل القدوري)
د وکتل شی.
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توادهم و ترامحهم و تعاطفهم ،مثل اجلسد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر اجلسد
ابلسهر و احلمی).1
ژباړه :مؤمنان په خپل منځې مینه ،ترحم او مهربانۍ کې دیو جسد په څیر دي
کله چې له هغه څخه یو غړی په درد يش ،نو ټول غړي د جسم ناراحته او بی خوبه
يش).
ب :د جامعت ملونځ مظهر د مساوات یو وايل او اتحاد په منځ د مسلامنانو کې
دی او دارنګه مترین او مشق دی په ګډو ميل قضایاوو او مسایلو او د واالة اال مورو
په اطاعت کې په هغو امورو کې چې د اسالمي رشیعت څخه خالف نه وي .هم
داسې د جامعت ملونځ کې ملونځ کوونکي ټول په ګډه یو هدف لپاره کوښښ
کوي چې هغه حاصل يش چې هغه عبارت دی د الله پاک رضا څخه.
ج :د اسالمي ټولنې ترمنځ تعارف (پیژندګلوي) ،الفت او مینه را تلل دی ،د دوی
ترمنځ په تقوی او ښوکاروکې مرسته کول او د مسلامنانو جاری احوالوته د ارزښت
احساس وربخښني.
د :مسجد او ملونځ د صالحې او منظمې مدين ټولني د جوړښت مرکز دی ،چې
صالح مرشان او رهربان له دي ځایه ټولنې ته وړاندې کیږي چې د خلکو خطاوې
او انحرافات په سامل نقد چې د هر ډول شخيص غرض څخه لري وي ،د مسجد
له لوري په زړه پورې نصحیت او موعظي رسه سمون پیداکوی .څرنګه چې نبي
کریم  فرمايي( :ان املؤمن للمؤمن کالبنيان يشد بعضه بعضا و شبک أصابعه).
 - 1صحیح االمام مسلم ،حدیث.2586 :
 - 2صحیح البخاري ،حدیث.481 :
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ژباړه :دیو مسلامن بل مسلامن ته دیو بنسټ په څیر دی چې یو بل محکموي،
رسول کریم  د خپلو دواړو السونو کوتې یو تر بله ننوستي ( چې د دوی یو تربله
مرسته او ټینکښت وښايي).
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11
د شعبان مياشتي اړوند فضليتونه او مسئلې
احلمدهلل رب العاملنی والعاقبة للمتقنی والصالة والسالم علی أشرف األنبیاء واملرسلنی

و علی آله وأصحابه أمجعنی.
أمابعد!

فأعوذ ابهلل من الشیطان الرجیم ،بسم هللا الرمحن الرحیم ،قال هللا تعالی(:فَ َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُك ُم
َّ
ص ْمه.)ُ
الش ْه َر فَ لْیَ ُ

1

ژباړه  :کله چې تاسو کې څوک دغه میاشت بیامومي باید روژه ونیسئ.
متدینو او مؤمنو ملونځ کوونکو او محرتمو حارضینو! السالم علیکم و رحمة الله و
برکاته!
د الله  ثنا او صفت وایو چې ما او تاسو ته یې فرصت راکړ چې دی سپیڅيل
ځای ته يې د الهی فریضی اداء کولو لپاره را ټول کړو .او توفیق يې راکړ چې د
شعبان میاشتي اړوند مسئلو ،فضایلو ،دشک په ورځ د روژی نیولو مسایلو او همدا
شان د روژي مبارکې میاشتي دلیدلو هڅو په هکله بحث او څیړنه وکړو:

 - 1د البقري سورت  185آیت.
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د شعبان میاشت او د روژی میاشتی راتلل:
الله  انسان د روح او مادی نه پیدا کړی دی ،د هغه په خټه او طبیعت کې
ټولی هغه طبعي او مادي غوښتنې او غریزې شته چې په نورو حیواناتو کې شتون
لري.
ددی ترڅنګ د ده په فطرت کې د روحانیت نوراين جوهر هم شته ،د انسان
نیکمرغي او بریا پدی کې ده چې روحاين او ملکويت څانګه یې په حیواين عنرص
باندی بر السی او واکمنه يش او هغه د خاصو حدودو او قوانینو تابع او منونکې
وګرځوي.
عن سلمان قال  :خطبنا رسول هللا  يف آخر يوم من شعبان فقال  :أيها الناس قد أظلكم
شهر عظیم شهر مبارك شهر فیه لیلة خري من ألف شهر جعل هللا صیامه فريضة و قیام لیله
تطوعا من تقرب فیه خبصلة من اخلري كان كمن أدى فريضة فیما سواه و من أدى فیه فريضة
كان كمن أدى س بعنی فريض ة فیما س واه و و ش هر الص

و الص

هوابه اونة و ش هر

املواساة و شهر يزداد فیه رزق املؤمن من فطر فیه صائما كان مغفرة لذنوبه و عتق رقبته من
النار و كان له مثل أجره من غري أن ينتقص من أجره ش يء قالوا لیم كلنا د ما يفطر

الص ائم فقال  :يعطي هللا ذا الثواب من فطر ص ائما علأ رة أو ش ربة ماء أو مذقة لنب و
و شهر أوله رمحة و أوسطه مغفرة و آخره عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر هللا له و

أعتقه من النار.

1

او د روژی فلسفه هم همدا ده په هغه حدیث کې چې سلامن فاريس رضی الله
عنه یې روایت کوي داسی راغيل دي چې :رسول الله  د شعبان میاشت په
 - 1صحیح ابن خزیمة ،حدیث.1887 :
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وروستیو کې مونږ ته په وینا کې و فرمایل :ای خلکو! تاسو باندې د برکت ډکې او
با عظمتي میاشتې سیوری غوړولی ،یوه شپه ددی میاشتې (قدرشپه) د زرو
میاشتونه غوره ده الله  یې روژه فرض کړی دی او په شپوکې یې په خپل بارګاه
کې قیام (یعنی د تراویح ملونځ) یې نفيل عبادت بللی دی ،هرڅوک چې پدی
میاشت کې نفيل عبادت وکړي او موخه یې د الله  د رضا او قرب حاصلول
وي.د نورو میاشتو د فريض عباداتو په اندازه ثواب ورکول کیږي او د یو فرض
اداکول په دی میاشت کې د نورو میاشتو د اویا فرضونو په کچه ثواب لري.
دا د صرب میاشت ده او د صرب په بدل کې جنت دی .د مرستی او مواسات میاشت
ده داسی میاشت ده چې د مؤمنو بندګانو روزي پکی زیاتیږي هر څوک چې پدی
میاشت کې کوم روژه يت ته (د الهي رضا او ثواب حاصلولو په قصد) روژه ماتی
ورکړي ،ګناوي یې بښل کیږي او د دوزخ له اورنه ژغورل کیږي او د روژيت د ثواب
په اندازه ثواب به ورکول کیږي .پرته لدی چې د روژيت د ثواب نه څه کم يش،
عرض وشو چې :یا رسول الله! هریو ځمونږ د روژه ماتې ورکولو وس نلري ( نو
غریبان او بی وزلی ددی لوی ثواب نه پايت کیږي؟) حرضت  و فرمایل :الله 
دغه ثواب هغه چاته هم ورکوي چې :یوه خرما،یو ګوټ اوبه او یا یو غړپ شیدې
کوم روژه تې ته ورکړي( .بیايي وفرمایل) د دې میاشتي لومړی برخه رحمت دی،
دوهمه برخه يې مغفرت او وروستي برخه یې د دوزخ څخه خالصون او آزادیدل
دی .بیایې و فرمایل :او هر څوک چې :د خپلو غالمانو او مزدورانو په کارونوکی
کمښت او تخفیف راويل الله  هغه بښي او د دوزخ له اورنه یې ژغوري.
 - 1فیض الباري د عبدالرحیم هروي کتاب ټوک  3مخ .328
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مومنو او متدینو ملونځ کوونکو!
د الله جل جالله شکر او مننه کوو چې یو ځل بیايي مونږ او تا سو ته فرصت را
کړ چې ان شاء الله د روژې مبارکې میاشتې شاهدان اوسو چې هغه ،د رحمت،
مغفرت او د جهنم اورنه خالصون میاشت ده .د برين حدیث نه د روژې مبارکې
میاشتي اهمیت په پوره ډول جوتیږي چې د اخوت ،وروري ،بی وزلوته د مرستی
او د سولې میاشت ده ،هغه میاشت چې مونږ نه غواړي چې خپله ژمنه نوی کړو
او ټولو بدیو ته نه ووایو ،د الله  نه په عاجزی غواړو چې مونږ او تا سوته توفیق
را پیرزو کړي چې ددی الهي فریضی په اداء کولو موفق شو خو د دینه وړاندې
الزمه ګڼم چې لږ د شعبان میاشتی په فضلیت او د روژې مبارکې میاشتې په
مقدماتو کې تم شو:
په شعبان مياشت کې د پېغمرب عليه السالم روژه:
عن عائشة رضي هللا عنهاقالت( :کان رسول هللا يصوم حتی نقول :ال يفطر و يفطر حتی
نقول :اليصوم ما رئیت رسول هللا استکمل صیام شهر قط اال رمضان و مارئیته يف شهر أکثر

منه صیاما يف شعبان) .1د عایشه رضی الله عنها نه روایت دی چې د رسول الله 
معمول عادت او تګالره د کومې مستحبې روژې په هکله داسې وه چې کله یې

مرتبه روژه نیوله تردی چې مونږ به فکر کاوه چې نور نو روژه نه پریږدي ،او کله به
یې روژه مرتبه نه نیوله آن چې مونږ به فکر کاوه چې نور نو روژه نه نیيس ،حرضت
عایشه وايي :ما هیڅکله دانده لیدلی چې پېغمرب علیه السالم دی د روژې
میاشتې نه عالوه بله میاشت پوره روژه نیولی وي ،او د شعبان میاشتی په اندازه
 - 1صحیح االمام مسلم ،حدیث.1156 :
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یې په کومه بله میاشت کې یې روژه نده نیولی .د ام سلمه (رضی الله عنها) نه
پدی رشح روایت شوی دی( :أن النيب مل يکن يصوم من السنة شهرا اتماً اال شعبان.1)...

یقیناً رسول الله  د کال یوه میاشت یې هم پوره روژه نده نیولی پرته د شعبان
میاشتی نه یعنی د فريض روژې څخه پرته.

د شعبان میاشتي د روژی د مرشوعیت حکمت:
دا چې پېغمرب علیه السالم د شعبان میاشت کې روژه نیوله ګن الملونه ،حکمتونه
لري په هغوی کې یو هغه حدیث دی چې :اسامه رضی الله عنه وایي :پدی هکله
د رسول الله  نه و پوښتل شول هغه وفرمایل ( :ذلک شهر يغفل الناس عنه بنی رجب
و رمضان ،و و شهر ترفع فیه األعمال الی رب العاملنی فأحب أن يرفع علمي و أان صائم).2
دا هغه میاشت ده چې خلک تری غافل چې او د روژی او رجب ترمنځ د(شعبان)
میاشت ده په همدی میاشت کې د بندګانو عملونه د الله  در باره ته وړاندی
کیږي او دا ځام خوښیږی چې ځام اعامل پداسې حال کې وړاندې يش چې روژه
وم .بر سیره پردي ،د رمضان نزدی والی او ځانګړي برکتونه او انواريي :د شعبان
میاشت کې د روژی انګیزه پیداکوي او د شعبان روژه همغه نسبت د رمضان رسه
لري لکه د فرضونه وړاندی نفل ملونځونه یې چې د فرضو رسه لري.
د نفيل روژو فضیلتونه:
د اسالم مقدس رشیعت د نورو نفيل عبادتونو په څیر په نفيل روژي هم تایید
کړی دی ترڅو روحاين تربیه ،تزکیه او پالونکي  رضا ترالسه يش .د ځینی ورځو
 - 1سنن أيب داود ،حدیث.2338 :
 - 2سنن النسائی ،حدیث.2678 :
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فضیلتونه ،برکتونه یې بیان کړي او د روژی نیولو هڅونه او تشویق یې کړی دی
چې الندی ډول یې یادونه کیږي:
 -1د رمضان نه وروسته د شوال شپږ ورځو روژي:
د أبو أیوب أنصاري ريض الله عنه نه روایت دی چې رسول الله  وفرمایل ( :من
صام رمضان مث اتبعه ستا من شوال کان کصیام الد ر) .1څوک چې د روژی میاشتې
روژه ونیيس ،او وروسته په شوال میاشت کې شپږ ورځي روژی ونیيس داسې دی
لکه ټوله زمانه یې چې روژه نیولی وي .
که چیرې میاشت  ۲۹ورځې وي ،الله  په خپل لطف او کرم رسه د دیرش ورځو
روژو ثواب ورکوي نو د شوال شپږو ورځو رسه  ۳۶ورځي کیږي نو د الله جلت
عظمته دکریامنه قانون له مخی ( احلسنة بعشر أمثاهلا) د یوی نیکي ثواب لس چنده
ورکول کیږي نو پایله دا کیږي چې ټول کال یي روژه نیولی ده.
 -2په هره میاشت کې درې ورځې نفيل روژې:
په یو حدیث کې چې عبدالله بن عمر و بن عاص روایت کړی راغيل دي چې :د
الله  استازي  ورته وفرمایل( :صوم هالهة أایم من کل شهر صوم الد ر کله.2)...
په هره میاشت کې درې ورځې روژه نیول د تل روژه نیولو په څیر دی او عن حفصة
رضی الله عنها قالت( :أربع مل تکن يدعهن النيب صیام عاشوراء و العشر و هالهة أایم من
کل شهر .3)...د حفصه رضی الله عنها نه روایت دی چې څلور څیزونه هیڅکله
 - 1صحیح االمام مسلم ،حدیث.1164 :
 - 2صحیح البخاري ،حدیث.1979 :
 - 3سنن النسايئ ،حدیث.2416 :
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رسول الله  نه پریښودل .1 :د عاشورا ورځی روژه  .2د ذوالحجی لسو لومړینو
ورځو روژې  .3د هري میاشتې درې ورځې روژی .
 -3د بیض ورځو روژې:
پدی هکله د پېغمرب علیه السالم نه پدی رشح حدیثونه روایت شوي دي :عن أبی
ذر رضی الله عنه قال قال رسول الله  ( :ای أابذر! اذا صمت من الشهر هالهة أایم
فصم هالث عشرة ،و أربع عشرة و مخم عشرة).1
د ابوذر غفاری رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله  راته وفرمایل :ای
ابوذره! کله دی چې په میاشت کې دری ورځی روژه نیول غواړی نو دیارلسمه،
څوارلسمه او پنځلسمه ورځ روژه ونیسه.
همدا رنګه راغيل دي :عن قتاده بن ملحان ريض الله عنه قال( :کان رسول هللا
أیمران أن نصوم البیض هالث عشرة و أربع عشرة و مخم عشرة و قال :ن کهیئة الد ر).2
د قتاده بن ملحان ريض الله عنه نه روایت دی چې رسول الله  مونږ ته امرکاوه
چې بیض ورځي یعني :دیارلسمه ،څوارلسمه او پنځلسمه ورځ د هرې میاشتي
روژې نیسی او فرمایل یې :د دی دری ورځو اجر او ثواب د همیشنی روژی رسه
برابر دي.
 -4د عاشوراء ورځي روژې فضلیت او تاریخي أهمیت یی:
عن ابن عباس رضي هللا عنه أن رسول هللا قدم املدينة فوجد الیهود صیاماً يوم عاشوراء

فقال هلم رسول هللا ما ذا الیوم الذي تصومونه؟ فقالوا ذا يوم عظیم ا ی هللا فیه موسی
 - 1سنن الرتمذي ،حدیث.761 :
- 2صحیح البخاری ،حدیث۲۰۰۲
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و قومه و غرق فرعون و قومه فصام موسی شکرا فنحن نصومه فقال رسول هللا فنحن أحق
و أولی مبوسی منکم ،فصامه رسول هللا و أمر بصیامه).
د ابن عباس ريض الله عنه نه روایت دی کله چې رسول الله  د مکې نه هجرت
1

وکړ مدینې ته راغی ګوري چې یهود د عاشورا ورځ روژه نیيس ،د هغوی نه یې
پوښتنه وکړه چې :دا کومه ورځ دی چې تاسويي روژه نیولی ده؟ هغوی وویل:
ځمونږ په اند دایوه سرته ورځ ده په همدی ورځ کې الله  موسی او قوم بنی
ارسائیل ته نجات ورکړ او فرعون او لښکريې غرق کړ نو موسی علیه السالم د
مننی په توګه هغه ورځ روژه ونیوله نو مونږ هم د هغه په متابعت په دغه ورځ روژه
نیسو رسول الله  و فرمایل :مونږ د الله  د پېغمرب موسی علیه السالم رسه د
تاسونه زیات ارتباط لرو او مونږ ډیر وړیو ،بیا رسول الله  پدغه ورځ روژه ونیوله او
امت ته یې هم امر وکړ چې دغه ورځ روژه اوسئ .همدا شان راغيل دي :عن
عائشة ريض الله عنها قالت ( :کان يوم عاشورا تصومه قريش فی اوا لیة و کان رسول
هللا يصومه فلما قدم املدينة صام و أمر بصیامه فلما فرض رمضان ترک يوم عاشوراء فمن
شاء صامه و من شاء ترکه).2
عائشه ريض الله تعالی عنها روایت دی چې وایي :د جاهلیت په وخت به د عاشورا
په ورځ به قریشو روژه نیوله او رسول الله  به هم روژه نیوله کله چې مدینې
منورې ته راغلو نو ددغې ورځ روژه یې ونیوله او امر هم په هغې کې د روژې وکړو

 - 1صحیح البخاري ،حدیث ،2003 :صحیح االمام مسلم ،حدیث.1130 :
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هرکله چې د رمضان روژه فرض شوه نو د عاشورا ورځ روژه پریښودله نو چې د چا
خوښه به شوه روژه به یې ونیوله او د چا به چې خوښه شوله نو روژه به یې نه نیوله.
 -5د عرفې ورځې د روژې فضلیت:
د حرضت أبی قتاده رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله  و فرمایل( :صیام
يوم عرفة أحتسب علی هللا أن يکفر السنة اليت قبله والسنة اليت بعده و صیام يوم عاشوراء
أحتسب علی هللا أن يکفرالسنة التی قبله).1
د الله  نه مته کووم چې د عرفې ورځې روژه دیو کال وړاندی او یو کال وروستو
ګناهونو لپاره کفاره يش او د الله  نه هیله لرم چې دعاشورا ورځی روژه دیو کال
وړاندی ګناهونو لپاره کفاره يش.
 -6د دوشنبې او پنجشنبې روژه فضیلت:
د اسامه بن زید رضی الله عنه څخه روایت شوی حدیث کې راغيل دي ( :ان النيب
کان يصوم يوم االهننی واخلمیم فسئل عن ذالک فقال ان أعمال الناس تعرض يوم االهننی
و يوم اخلمیم و يف لفظ و أحب أن يعرض عملي و أان صائم).2
پېغمرب علیه السالم به دوشنبی او پنجشنبی ورځو کې روژه نیوله نو پدی هکله
وپوښتل شو وی فرمایل :د بندګانو عملونه د دوشنبی او پنجشنبی په ورځو د الله
 مخی ته ایښودل کیږي .په بل لفظ کی دي  :دا خوښوم چې پداسی حال
کې ځام عملونه وړاندې يش چې روژه وم.

 - 1صحیح االمام مسلم ،حدیث.1162 :
 - 2مسند االمام احمد ،حدیث.21744 :
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وعن أيب قتاده رضي هللا عنه أن رسول هللا (سئل عن يوم اهننی فقال :فیه ولدت و فیه أنزل
علي).1
د ابی قتاده ريض الله عنه روایت دی چې د پېغمرب علیه السالم نه د دوشنبی
ورځی په هکله پوښتنه وشوه ،وي فرمایل :دوشنبی په ورځ زیږیدلی یم او په
همدې ورځ قرآن را باندې نازل شوی دی.
د پورتني مبارک حدیث نه څرګنده شوه چې رسول الله  به اکرثا ً د دوشنبی په
ورځ روژه ؤ ،بله دا چې پدی ورځ د بندګانو عملونه د الله  حضورته وړاندی
کیږي .او بله انګیزه دا هم چې د دي دوو لویو نعمتونو (زوکړه او وحی اونبوت)
مننه او شکر ؤ چې حضورته د دوشنبی په ورځ ورکړ شوي دي او ټولو نړیوالو ته د
نعمت او رحمت په توګه استول شوی دی.
عزمتنو ملونځ کونکو او دینپالو حارضینو :آیا مونږ او تاسو ددی میاشتی اهمیت
وپیژانده؟ د هغی له فیوضاتو او برکاتو نه موګټه واخسته؟ نو راشئ ددې فرصت نه
عظیمه ګټه واخلو او ځان جسامً او روحاً د رمضان مبارکې میاشتې لپاره تیار کړو
او لویه معنوي پانګه کامیي کړو هغه میاشت چې :خورا ډېر او زیات فضایل لري.
د شک ورځې روژي نیولو ممنوعیت:
اړینه او رضوري ده پدی پوه شو چې د شعبان میاشتی وروستیو ورځو او شک ورځ
کې روژه نیول جواز لري او کنه؟
لیدل شوي چې ځینی خلک حکم ته یې د توجه پرته دغه عمل کوي ،په اسالمي
رشیعت کې د رمضان میاشت روژه فرض شوی ده ،لکه څنګه چې جوته ده د
 - 1صحیح االمام مسلم ،حدیث.1162 :
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رشیعت حدودو د حفاظت لپاره امر شوی چې :د رمضان نه یوه دوه ورځی وړاندی
روژه ونه نیول يش کچېرې د عبادت عالقمندان داسی وکړي نو دا خطر شته چې
عموم خلک د ناپوهی المله دا یو رشعي حکم او مسئله وګڼي لذا منع تری شوی
ده.
د الله  استازي  فرمایيل دي ( :اليتقدمن أحدکم رمضان بصوم يوم أو يومنی اال
أن يکون رجل کان يصوم صوما فلیصم ذلک الیوم ).
یعنی :هیڅ یو ستاسو دی د رمضان نه وړاندې یوه یا دوه ورځی روژه نه نیسئ.
1

مګر هله چې اتفاقا دغه ورځې د هغو ورځو برخه وي چې تل روژه نیيس نو د خپل
معمول مطابق دی روژه نیيس.
(عن عمار بن ایسر قال :من صام الیوم الذي يشک فیه فقد عصی أاب القاسم ).2
یعنی د عامر بن یارس نه روایت دی چې هغه وویل :چا چې د شک په ورځ روژه
ونیوله هغه د پیغمرب ابو القاسم نه رس غړاوی وکړ.
د شک ورځي نه مراد هغه ورځ ده چې مشکوکه وي چې آیا رمضان دی او کنه:
مثالًد شعبان میاشتی په  29ورځ د آسامن په افق باندی وریځ ګرد او دوړی وي
او میاشت ونه لیدل يش ورپسی ورځ مشکوکه ده ځکه کیدای يش میاشت را
ختلی وي خو د وریځو او نورو المله د لیدلو وړنه وي او په حقیقت کې دا د رمضان
ورځ وي او په رشیعت کې دغه شک او وهم کوم اعتبار نلري پدی صورت کې د
شعبان میاشت دیرش ورځي شمیرل کیږي.
 - 1صحیح البخاري ،حدیث.1914 :
 - 2سنن النسايئ  ،حدیث.2187 :
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په بل حدیث کې راغيل دي( :اذا بقي نصف من شعبان فال تصوموه).

1

یعنی :کله چې نیاميي شعبان پاتی شو نو روژه مه نیسئ.
د روژې میاشتې د اثبات الرې:
د رمضان میاشت را رسیدلو د اثبات دوه الرې دي چې په الندی ډول یې یادوالی
شو:
د رمضان مبارکې میاشتی میاشت لیدل:
لکه چې رسول الله  و فرمایل ( :صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فان غم علیکم فاکملوا
عدة شعبان هالهنی).
په لیدلو یې روژه ونیسئ او په لیدلو یې وخورئ او که هوا وریځ وه نو شعبان دیرش
2

پوره کړئ نو پر خلکو الزم ده چې د شعبان میاشتې په نهه ویشتمی د رمضان
مبارکې میاشتې د لیدلو هڅه وکړي دلیدلو په صورت کې روژه ونیسئ او د وریځو
په مهال دیرش ورځی د شعبان دی پوره کړئ بیا دی روژه ونیسئ .د یادونی وړ
ده چې کله د مبارکې رمضان میاشتې دلیدلو شاهدي یو مسلامن ،عاقل ،عادل
شخص ادا کړه هغه ښځه وي که نر آزاد وی او که مریه د منلو وړده او همغه ورځ
روژه ده خو کچېری آسامن وریځ نه ؤ او شین ؤ او د میاشتی لیدلو کوم مانع هم
نه ؤ نو دیو سړي یا دوه سړیو شهادت د منلوندی ترڅو چې ګڼ خلک د میاشتی
دلیدلو شاهدی ور نکړي ځکه پدی صورت کې د دوی د راپور نه علم یقین نه
حاصلیږي .او دواړه بختور اخرت د میاشتی لیدلو په هکله باید ولیکو چې :کچیری
 - 1سنن الرتمذي ،حدیث.738 :
 - 2صحیح ابن حبان ،حدیث.3457 :
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آسامن وریځ ؤ او د کوم علت په بناء د ټولو لیدل ممکن نه ؤ د قاضی او امام په
وړاندی د دوو سړیو او دوو ښځو نه لږو شاهدی نه منل کیږي خود ګرد دوړو د
نشتون په صورت کې باید ګڼ خلک د میاشتی د لیدو شاهدي ورکړی تر څو د
اخبار څخه یې علم یقین حاصل يش.
باید په یاد ولرو چې که یو سړی د رمضان مبارکې میاشتی یا د اخرت میاشت وویني
او قايض ته یې شهادت ورکړ خو هغه قبول نکړ نو څه وکړو؟
په ځواب کې باید وویل يش چې :کچېرې یې د مبارک رمضان میاشت ولیده نو
خپله دی روژه ونیسئ خو د اخرت د میاشتی لیدلو په صورت کې چی قاضی ونه
منله نو د نوروخلکو رسه دی روزه ونیسی او په خپلو لیدلو دی عمل نه کوي.

1

مونږ په دی مبارکی میاشت کې کوم اهداف غواړو؟
مونږ مسلامنان باید ددی مبارکی میاشتی د ډیر ښه تیرولو په موخه الندی اهداف
پيل کړو:
-1

د نورو وختونو نه الزیات قرآنکریم تالوت او د میاشتی په اوږدوکې ختمول.

-2

په جامتونو کې په جامعت رسه شل رکعت تراویح ملونځ کول.

-3

د روژه ماتی په مهال د ځان هېواد او ټول اسالمي امت لپاره دعا کول.

-4

د پیشلمی لپاره را ویښیدل او سحري په دعا ذکر او ملانځه کې تیرول.

-5

ګاوندیانو ،خپلوانو او طالب علامنو ته روژه ماتی ورکول.

-6

په خیراتونو او صدقاتو کې زیاتوالی کول ،بی وزلو ،فقیرانو رسه مرسته او د

بی وزلو ماشومانو او ځوانان د تحصیل او تعلیم مرصف تیارول.
 - 1التسهیل الرضوري ملسائل القدوري د محمد عاشق بلند شهری کتاب :ټوک  1مخ .1114
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-7

د اسامء الله  زیات یادول او ذکر کول.

-8

خپله روژه نه بدرنګول داسی چې له ګنا هونو او له :غیبت ،بدګامين ،دروغ

او اوازی خپرولونه لری اوسو.
-9

د نورو خیر غوښتنه او د نجات بښونکي اسالمي دین لپاره ال ډېر خدمت

کول ،د السته راغيل فرصت نه په استفادی او د زړونو نرمیدل.
 -10د ټولنې جوړونکو او ځوان نسل د روزنی لپاره د خیر خلک هڅول او الرښونه
ورته کول چې پدی اړه نوي کارونه وکړي.
 -11هڅه او هاند ترڅو د بدو او ناوړه عادتونو نه واټن واخلو پدی د برکتونو او
رحمتونو میاشت کې
 -12د روژی مبارکي ویل ټولو متعهدو او مؤمنو ورونو ته پیژنویې او کنه؟
 -13د رمضان د ټولو شپو نه خورا ډېره استفاده خصوصا په ورستی لسیزه کې
عبادت دعا ،ذکر و کړو ،دیته په کتلو چې کیدای يش هره شپه د قدر شپه وي،
الله  دې مونږ پدې سرت امتحان او ابتالء کې موفق او بریايل کړي.
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12
د رمضان مبارکې مياشتې احکام او فضليت
احلمد هلل الذي اختص شهر رمضان بفضلیة الصیام من بنی سائر الشهور وفتح فیه
أبواب اجلنان مبا فیها من السرور واحلبور ،وکملها أبنواع الکرامات وهیأها لکل موحد شکور،
وأغلق فیه أبواب النریان والصالة و السالم علی خامت األنبیاء حممدو علی آله وصحبه
أمجعنی .أمابعد!
فأعوذ ابهلل من الشیطان الرجیم ،بسم هللا الرمحن الرحیم.
1
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ تَّ ُقو َن﴾.
ب َعلَْی ُك ُم الصیَ ُ
ب َعلَى الذ َ
ام َك َما ُكت َ
﴿ ُكت َ
صدق الله العظیم.
مومنو دوستان او روژتیانو! د الله  شکر او مننه کوو چې :د رمضان میاشتی په
درشل کې یو ،د رحمت ،مغفرت او د دوزخ اورنه د آزادی میاست .رمضان د زمانی
دیو پړاو نوم دی چې زړونه ،کورنی په غیږکې نیيس ،دا له یوی خوا مونږ د زمانی
د طلوع او غروب نه خربوی او له بلی خوا ځمونږ رابطه د ملر او سپوږمی رسه ال
ټینګوي چې د آسامن سرت نښی دی د وروستی ورځې د راختو د نیت لپاره ناهیلې
ته هیڅ الر نه ورکوي رمضان هغه میاشت ده چې سپوږمۍ او ملر ځمونږ پر ایامن
او اعاملو باندی شاهدان ګرځوي ،د روژه ماتی په مهال د واټونو چوپتیا د اسلم
 - 1د البقري سورت .183
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د غږ نښه ده هغه شیبه چې ټول مومنان د روژه ماتی په دسرتخوان را ټولیږي
ګواکې کوم قیامت انځوریږی ،یوازی رمضان دی چې هر ډول خوند ډېر لوړ پړاو
ته رسوي په اوږي کیدو او تږی کیدو رسه جسم او روح مړیږي د شونډو وچوالی:
زړه په معنوي ذوق رسه خړوبیږي ،د معدی په کوچنیتوب رسه معنویات او چتیږي.
مسلامنو ورونو او مؤمنو او دین پالو ملونځ کوونکو:
ددې وړاندې چې ددې اسلمې فریضی فضلیت ،حکمتونو او ګټو په اړه بحث
وکړو ،الزمه ګڼم چې ددې د تعریف او تاریخي مخینی په هکله هم تم شم غوره
به داوي لومړی روژه (صوم) معريف کړم:
د صوم تعریف:
صوم په لغت کې مطلق امساک او ځان ساتنی لکه چې عربان وايي( :صامت
الشمس) کله چې ملر ماسپښین مهال د آسامن په منځ کې و دریږي اوویل کیږي
چې( :صام عن الکلم) یعنی :دخربو کولو نه یي ډډه وکړه او په اصطلح د رشع
کې عبارت ده له خاص امساک او ځان ساتنی څخه له دریو مفطرات څخه چی
خوړل ،څښکل ،او میړه او عورتې روابط دی رسه د تقرب او عبادت په نیت او قصد
د مخصوص شخص لخوا چې عبارت دی د مسلامن شخص نه په مخصوص صفت
چې د حیض او نفاس نه پاکوالی دی ،په مخصوص وخت کې چې عبارت دی له
طلوع د فجر صادق (دوه هم فجر) نه تر ملر پریوتو پوری.

1

 - 1االختیار لتعلیل املختار ،للموصيل ،عبدالله بن مودود ،ټوک 1مخ .125
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د روژی د فرضیت دلیلونه:
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِمن قَ ْبلِ ُك ْم
ب َعلَْی ُك ُم الصیَ ُ
ين َ
ب َعلَى الذ َ
الله  فرماييََ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
ام َك َما ُكت َ
آمنُواْ ُكت َ
1
لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن).
ای مومنانو! فرض شوی ده په تاسو باندی روژه همغه شان چې تاسونه پخوا خلکو
باندی فرض شوی وه ترڅو متقی يش .او

فرمايي     (:

.)   
      
  
 
  
  
 
   
   
    
 
 
   
  
     
   
 
 
   
  

2

د رمضان هغه میاشت چې قرآن پکې نازل شوی دی ،ترڅو خلکوته الرښونه وکړي
او د الرښوونی ښکاره آیتونه او نښی دي او د (حق او باطل) رسه بیل کړی نو هر
چا د تا سو چې ددغی میاشتی را تلل بیاموندل باید هغه روژه ونیيس.
په حدیث رشیف کې راغيل دي چې جربیل علیه السلم دیو بانډه چي سړي په
بڼه راغی او د رسول الله  نه یې پوښتنه وکړه ترڅو په مجلس کې ناست خلک
یې واوري او د خپل دین مسلی زدکړي نو رسول الله  په ځواب کې وویل:
(االسالم أن تشهد أن آل اله اال هللا ...وتصوم رمضان و.)...
اسلم دا دی چې پدی شاهدی ورکړی چې د الله ج نه پرته کوم حق معبود نشته
3

دی او د رمضان میاشت روژه ونیيس او )....

 - 1د البقرې سورت  183آیت.
 د البقرې سورت  185آیت2. - 3صحیح البخاري ،حدیث.50 :
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په همدی ترتیب زیات او مشهور حدیثونه شته دي چې د روژی په فرضیت او
فضیلت باندی داللت کوي او ټول مسلامنان ددی مبارکې میاشتې په فرضیت
باندی اجامع لري چې انکار ترینه کفر ګڼل کیږي.
د روژی د فرضیت تاریخ پاڼه :
د بقري سورت ( )183آیت مطابق د روژی د موجودیت فکر په ټولو آسامنی ادیانو
کې ؤ ،خود زمانی په تیریدو تغییر او تحریف رسه مخامخ شوه او د اسلم د سرت
پېغمرب په بعثت رسه د هغی احکام او مسایل وټاکل شول ،په هغه حدیث کې چې
امام بخاري رحمة الله يي روایتوي راغيل دي( :أن قريشا کانت تصوم يوم عاشوراء فی
اجلاهلیة مث أمر رسول هللا بصیامه حتی فرض رمضان و قال رسول هللا من شاء فلیصمه
و من شاء اُفطر). 1
دا چې قریشو په جاهلیت کې د عاشورا ورځ روژه نیوله نو رسول الله  ددی
ورځی د روژی نیولو امر و فرمایه تردی چې د رمضان روژه فرض شوه رسول الله 
وفرمایل :څوک غواړي دغه روژه دی ونیسی او څوک غواړی ماته دی کړي .د
رمضان روژه پدی بڼه د هجرت په دوم کال فرض شوه او د الهي فریضو یو فرض
دی چې د انسان په اخلقي عملی اجتامعي ژوند کې د مثبت اغیزمنتیا او ګټی
واقعیت منل لیدل کیږی.
د رمضان مبارکی میاشتې ځانګړتیاوې:
روژه یو معنوی لذت دی چې ټوله هستي ځمونږیې به بیل بیلو اشکالو را نغښتی
ده لوږه او تنده او مړښت پدی الرکې همدا لذت را منځته کوي د عمر او ورځی
 - 1صحیح البخاري ،حدیث.1893 :
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برکت د ملر خاته نه وړاندی تنظیموي ،انسان ،د صدقه فطر ،زکات ،روژه ماتی،
او ډالی ورکولو رسه چې د خپل الس مزدوري یې ده ،د ماده له اسارته خلصیږي
او د حقیقی مکافات د ورځو په انتظار کې وی ،هره کتنه او عمل يي د الله  د
جامل لپاره وي.
مومنو او متدینو ملونځ کوونکو:
لومړی باید پدی پوه شو چې د څه لپاره روژه نیسو؟
او د روژی نیولونه موهدف څه دی؟ او بیا د روژی خصایص او فضایلو باندی بحث
وکړو .نو ستاسو حضور کې باید عرض يش چې ځمونږ روژه نیول یوازی د الله 
د امر په ځای کول او د هغه د رضا ترالسه کول دي ،نه کوم دنیوی منفعت ترالسه
کول.
حرضت علی رضی الله عنه فرمایيل دی( :کوم عبادت چې د منفعت ترالسه کولو
په موخه تر رسه کیږي هغه د سودا ګړو عبادت دی ،هغه عبادت چې د بیرې له
مخی تر رسه کیږي هغه د غلمانو عبادت دی او کوم عبادت چې د الله  د
نعمتونو د شکر او مننې په نیت تر رسه کیږي هغه د آزادو انسانانو عبادت دی. 1
روژه د اسالاللم دریم رکن دی کوم خصالالوصالالیتونه چې لري نو د رمضالالان میاشالالت د
کال د نورو میاشتو نه جل ده ځکه پدې میاشت کې قرآن کریم په حرضت محمد
 باندی د نزول رشف حاصالالالل کړی او اسالالاللمي او توحیدي دعوت هم په دی
میاشالالت کې پیل شالالوی دی ،په همدی خاطر پیغمرب علیه السالاللم پدې مبارکې
 - 1معارف الحدیث :ټوک  4مخ .442
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میا شت کې دیوې خطبې په ترځ کې وفرمايل( :عن س لمان قال ب خطبنا رس ول هللا
صلى هللا علیه و سلم يف آخر يوم من شعبان فقال ب أيها الناس قد أظلكم شهر عظیم شهر
مبارك شهر فیه لیلة خری من ألف شهر جعل هللا صیامه فريضة و قیام لیله تطوعا من تقرب
فیه خبص لة من ا ری كان كمن أ ف فريض ة فیما س واو و من أ ف فیه فريض ة كان كمن أ ف
سبعنی فريضة فیما سواو وهو شهر الصرب و الصرب ثوابه اجلنة و شهر املواساة و شهر يز ا
فیه رزق املؤمن من فطر فیه ص ائما كان مهفرة لذنوبه و عتق رقبته من النار و كان له م ل
أجرو من غری أن ينتقص من أجرو ش وء قالوا لی كلنا د ما يفطر الص ائم فقال ب يعطو
هللا هذا ال واب من فطر ص ائما على رة أو ش ربة ماء أو مذقة ل و هو ش هر أوله رمحة و
أوسطه مهفرة و آخرو عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر هللا له و أعتقه من النار.

1

د سلامن فاريس رضی الله عنه نه روایت دی چې د شعبان په وروستی ورځ کې
رسول الله  مونږ ته یوه خطبه واوروله وی فرمایل :ای خلکو! تاسو باندی یوې
عظیمې او له برکته ډکې میاشتې سیوری غوړولی دی یوه شپه (دقدرشپه )یی
دزرو مایشتو نه غوره ده الله  ددغی میاشتی روژه فرض کړی ده ،او په شپوکې
خپل ذات ته قیام یې ( د تراویح ملونځ) نفيل عبادت ټاکلی دی (چی ثواب یې
زیات دی) څوک چې پدی میاشت کې نفيل عبادت وکړي قصدیې د الهی رضا
او قرب حاصلولو وي ،د نورو میاشتو د فريض عباد تونو په کچه ثواب ورته رسیږي.
او په دی میاشت کې د فرض اداء کول د نورو میاشتو د اویا فرضونو به اندازه ثواب
لري .دغه میاشت د صرب میاشت ده او د صرب عوض جنت دی ،د خوا خوږی او

 - 1صحیح ابن خزیمة ،حدیث.1887 :
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مواسات میاشت ده او دا همغه میاشت ده چې د مؤمنو بندګانو روزي پکې
زیاتیږي .هر څوک پدی میاشت کوم روژه تی ته ( د ثواب او الهی رضا حاصلولو
په موخه) روژه ماتی ورکړي ګناهونه یې بښل کیږي او د دوزخ له اورنه آزادیږي.
عرض وشو چې :یا رسول الله  !ځمونږ هریو د روژه ماتی ورکولو وس نه لري ( نو
آیا بی وزيل او مسکینان ددی سرت ثواب نه پاتیږي؟) هغه حرضت  و فرمایل:
الله  دغه ثواب هغه چا ته هم ورکوي چی یوه خرما یا یو غړب اوبه اویا لږې
شیدې کوم روژه تی ته په روژه مايت کې ورکړي( .بیایې و فرمایل ):ددی میاشتې
لومړی برخه رحمت ده او منځنی برخه یې مغفرت ده او وروستی برخه یې د دوزخ
داور نه خلصون دی( .بیایی وفرمایل) :او هرڅوک چې پدی میاشت کې د خپلو
غلمانو او خادمانو کارونو کې کمبت او تخفیف راوړي الله  بی یې وبښي.
د روژی د وجوب رشطونه:
د روژی د واجبيدو رشطونه عبارت دي له:
.۱مسلامن والی
 .2بالغ والی
 .3عاقل والی
 .4د روژې نیولو جسمي ځواک در لودل.
کچیرې چا د بوډا توب یاال علجه بیامري المله روژه ونشوه نیوالی ،نوباید د هری
ورځې روژي په بدل کې نیم صاع خواړه (هغه خواړه چې معمول دي) د فدیه په
توګه ورکړي ځکه الله  فرمایی ( :و علی الذين يطیقونه فدية). 1
 - 1د البقرې سورت  184آیت.
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په هغو کسانو چې روژه نیول ورته سخت او کړاو وي لکه ( :بوډاګان بوډی ګانی)
هغه رنځوران چې د روغتیا هیله یې نشی کیدای .هرې ورځې روژې خوړلو په بدل
کې فدیه پری واجبه ده.

1

د روژی د صحت او صحیح وايل رشطونه:
د روژی د صحت رشطونه عبارت دي له:
 -۱مسلامن والی.
 -۲د پاکی او طهر حالت به ښځو کې (په حیض او نفاس په زمانه کې نه اوسیدل)
 -۳د متیز قدرت( داسی چې احکام تشخیص او مراعات کړای يش)
 -۴عاقل والی
 -۵نیت کول.

2

مؤمنو روژتیانو متدینو مسلامنانو :
لکه چې پوه یاست د الله  بی پایه احسانونو کې یو داده چې پدی مبارکه
میاشت یعنی رمضان کې د هر نفيل عمل ثواب او اجر د نورو ورځو د کال د فرایضو
له اجر او ثواب رسه یوشان دی نو ډیره ښه به داوي چې ددی میاشتی د روژی
ځینو سنتونو ته څه اشاره وکړو:
د روژی سنتونه:
 -۱پیشلمي په وروستي وخت کې خوړل او بیړه کول په روژه ماتی کې:

 - 1االسلم عقیدة و عبادة و أخلقا ملحمد بن عبدالسلم ،مخ .130
 - 2کلیات اسلم للجزائري ،مخ.326 :
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ځکه رسول الله  فرمايي ( التزال أميت خبری ما أخروا السحور و عجلوا الفطر).1
تل به ځام امت (محمدی امت) په خیر او ښیګڼه وي ترڅو چې پیشلمی وروسته
او روژه مايت کې بیړه وکړي.
همداشان په بل حدیث کې فرمايي (اليزال الناس خبری ما عجلوا الفطر) .2
تر هغو به خلک په خیر او ښیګڼه وي چې د روژه ماتې په خوړلوکې بیړه وکړي.
-۲ښه او نیک کارونه.
-۳کچیرې څوک روژه يت ته ښکنځل وکړ او سپکاوی یې وکړ نو ځواب کې دی
ورته و وايي :زه روژه لرم.
 - ۴روژه ماتی په مهال دعا کول:
ځکه په حدیث کې راغيل دي( :ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت األجر ان شاء
هللا).3
تنده ماته شوه او د بدن رګونه تاند شول ( آرام او هوسا شول ).کچیرې الله تعالی
وغواړي ثواب او اجر واجب شوی او تحقق یې میندلی.
 -5تازوو خرماوو رسه روژه ماتی کول :او کچېرې پیدانشوی نو د معمول خرماؤ
(وچې چې تاندی نه وی) رسه دی روژه ماته کړي او کچیرې یوه هم پیدا نشوه نو
په اوبو دی روژه ماته کړي ځکه حرضت أنس بن مالک رضی الله عنهام روایت

 - 1مسند االمام احمد ،حدیث.21507 :
 - 2صحیح االمام مسلم ،حدیث.1098 :
 - 3سنن أيب داود ،حدیث ،2359 :او سنن النسايئ ،حدیث.8391 :

282

د رمضان مبارکې مياشتې …

د جمعې خطبې

کوي چي ( :کان رسول هللا  يفطر علی رطبات قبل أن يصلو فان مل تکن رطبات فعلی
رات فان مل تکن حسا حسوات من املاء).1
رسول الله صيل الله علیه السلم به د ماښام ملانځه اداء کولونه به مخکې څو تاندو
خرماؤ باندی روژه ماتوله او که تازه خرما به نه وه نو په څو معمويل خرماؤ به یې
افطار کاوه او که کجوره به نه وه نو څو غړ په اوبه به یي څښکلی.
روژه يت ته د روژه مايت ورکولو ثواب:
عن زيد بن خالد اجلهين رضو هللا عنه عن النيب قالب من فطر صائما کان له م ل أجرو،
غریأنه الينقص من أجر الصائم شوء) .2
د زید بن خالد جهنی نه روایت شوی چې :پیغمرب علیه السلم وفرمایل :څوک
چې کوم روژه يت ته روژه ماتی ورکړي او روژه یې ماته کړي د هغه لپاره د هغه په
څیر اجرشته بی لدی چې د روژه يت له اجرنه څه کم يش.
و عن أم عمارة األنصارية رضو هللا عنها أن النيب

خل علیها فقدمت الیه طعاماً ،فقالب

کلو فقالتب اين صائمة ،فقال رسول هللا ان الصائم تصلی علیه املالئکة اذا أکل عندو
حتی يفرغوا و رمبا قال (حتی يشبعوا).3
د ام عامره انصاري نه روایت دی چې رسول الله ورکره ترشیف یووړو او هغی خواړه
ورته راوړل وفرمایل :و خوره! وی ویل :زه روژه یم رسول الله  وفرمایل :فرښتی به
 - 1سنن أيب داود ،حدیث.2356 :
 - 2سنن الرتمذي ،حدیث.807 :
 - 3سنن الرتمذي ،حدیث.785:
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روژه يت باندی درود وايي کله چې دده په وړاندی خوړل ويش تر هغه چې وزګار
يش او یایي وویل  :ترڅو چی ماړه يش .
عن أن

رضو هللا عنه أن النيب جاء الی سعد بن عبا ة رضو هللا عنه فجاء خببز و زيت

فأکل ،مث قال النيب

أفطر عندکم الصائمون و أکل طعامکم األبرار وصلت علیکم

املالئکة).
د انس بن مالک ريض الله عنهام نه روایت شوی چې رسول الله  سعد بن عباده
1

ته راغی او هغه ورته ډوډی او غوړي راوړل ،رسول الله  وخوړل او وی فرمایل
یعنی دعای ورته وکړه  :تاسو رسه روژتیالو روژه ماته کړي اوښه خلک دستاسو
ډوډی وخوړي او فرښتی دې پرتاسو درود را واستاوي.
تراویح ملونځ:
تراویح د شپی ملونځ او د رمضان مبارکې میاشتې پوری تړلی دی ،او د ماسخنت
د ملانځه وروسته اداء کیږي ،او په هر نارینه او ښځینه باندی سنت دی ،کله چې
اداء نيش قضايي نه لري په جامعت رسه کول یې کفایی سنت دي ،خو په
انفرادی ډول هم اداء کیدای يش ،پیغمرب علیه السلم د جامعت ملانځه اهمیت
ته په کتو دغه ملونځ هم په جامعت اداء کړی دی.
رسول الله  د تراویح ملونځ د لومړی ځل لپاره خپلو درنو یارانو رسه یوه شپه اداء
کړی دی بله ورځ کله چې خلک خرب شول د ملونځ کوونکو شمیر زیات شو بیا هم
د تراویح ملونځ په جامعت رسه اداء کیږي ،دریمه شپه هم همداسی د ملونځ

 - 1سنن أيب داود ،حدیث.3856 :
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کوونکو شمیر زیاتیږي او رسول الله  هم د خپل کورنه راوځي او د ترایح ملونځ
د خپلو یارانو رسه په جامعت اداء کوی.
خو دا چې به څلرمه شپه د ملونځ کوونکو شمیر هومره زیاتیږي چې په مسجد کې
نه ځاییږي ،نو پیغمرب علیه السلم یوازې د ماسخنت ملونځ په خپل امامت رسه
اداء کوي او خپل کورته ستنیږي ،ملونځ کوونکي تر سهار ملانځه پوری د تراویح
ملانځه اداء کولو لپاره انتظار وکړ رسول الله  د سهار ملانځه اداء کولو وروسته
ورته وویلې( :ولکين خشیت أن تفرض علیکم صالة اللیل فتعجزوا عنها) و فی رواية ب
ذالک يف رمضان)  .1امازه و بیریدم چې هسی نه د شپی ملونځ پرتاسو فرض يش
او تاسی یې وس ونه لري .د دینه وروسته مسلامنانو د تراویح ملونځ په خپلو کورونو
کې کولو .حرضت عمر ريض الله عنه په خپل خلفت کې حرضت ابی بن کعب
امام وټاکه او په جامعت رسه د تراویح ملونځ اداء کولو پیل یې وکړ ،ددی لپاره
چې د شته بی نظمیو مخینوی ويش ،د هغه نه وروسته حرضت علی رضی الله
عنه هم په خپل خلفت کې د حرضت عمر ريض الله عنه دغه کار خوښ کړ او
خپله خوښي یې داسی څرګنده کړه :همغه شان چې عمر ځمونږ جامتونه د تراویح
ملانځه په فیض باندی ځلنده کړل الله  دی دده قرب ځلنده کړی.

2

ابن عباس(رض) روایت کړی چې :رسول الله  لومړی شل رکعته تراویح او بیا و
ترکول.

 - 1صحیح البخاري ،حدیث ،2012 :او صحیح االمام مسلم ،حدیث.761 :
 - 2سنن النسايئ ،ج  ،2مخ.278 :
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د تراویح ملونځ د رکعتونو په اړه چې د حرضت عمر ريض الله عنه په زمانه کې په
جامعت رسه اداء کیده هغه روایت کې چې وکیع د مالک بن انس او هغه هم د
یحی بن سعد نه نقل کړی داسی راغيل دی چې :حرضت عمر ريض الله عنه یو
ګامرل شوی امام ته امر کړی ؤ چې د تراویح ملونځ شل رکعته اداء کړي او هغه
وکړل.
عن أيب هريرة رضو هللا عنه أن رسول هللا قالب (من قام رمضان امیاانً واحتساابً غفر له ما

تقدم من ذنبه)( .1ابو هریره ريض الله عنه نه روایت دی چې رسول الله  و فرمایل:

څوک چې د رمضان قیام د ایامن او اخلص له مخی تررسه کړي تیرې ګناوې یې
بښل کیږي) .همدا شان د ابو هریره ريض الله عنه نه روایت دی چې وی ویل:
(کان رسول هللا ( يرغب فی قیام رمضان من غری أن أیمرهم فیه بعزمیة فیقولب من قام رمضان
امیاان و احتسااب اغفرله ما تقدم من ذنبه ).2
پیغمرب علیه وسلم د رمضان په قیام ترغیب کاوه ،بی لدی چې هغوی ته پدی
هکله په عزیمت (حتمی وايل او وجوب) امروکړي او فرمایل یې :څوک چې د
رمضان قیام د ایامن او اخلص له مخی تررسه کړی پخواين ګناوې یې بښل
کیږي.

 - 1صحیح البخاري ،حدیث  38او صحیح االمام مسلم ،حدیث.175 :
 - 2صحیح االمام مسلم ،حدیث.759 :
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درنو دوستانو! د کرښی د رس څخه نو راشی د اسلم با عظمته پیغمرب محمد 
د سنتو متابعت وکړو چې ستونزمن او نا ممکن هم ندی او لوی اجر او ثواب د
ځان کړو:
مسلامنو ورنو او عزمتندو روژه تیانو:
دا مطلب هم له یاده ونه باسو چې ځینی کارونه شته چې روژه باطلوي یا لږ تر لږه
مکروه کوي یې او ثواب او برکات یې کمیږي هغه ته مو پام را اړوم.
کوم څیزونه روژه باطلوي یا یې مکروه کوي؟
 .1جامع یوځای کیدل:
کچیرې څوک د رمضان میاشتې په ورځو کې د روژی په حال کې د خپلی ښځی
رسه یوځای يش نو روژه یې باطله او کفاره پری واجبه ده او د کفاری ورکولو کښې
ترتیب هم واجب دی.
 .2قصداً خوړل او څښکل:
په قصد رسه خوراک څښاک روژه باطلوي خود خواړو او بل څیز بویول روژه نه
ض ِم َن ا َْْی ِط
نی لَ ُك ُم ا َْْی ُ
باطلوي ،الله تعالی فرماييَ ( :وُكلُواْ َوا ْش َربُواْ َح ََّّت يَتَ بَ َّ َ
ط األَبْ یَ ُ
ِ
األ ِ ِ
ِ
ام إِ ََل الَّ ْلی ِل ).1
ْ
َس َو م َن الْ َف ْج ِر ُمثَّ أَ ُّواْ الصیَ َ
او وخورئ ،وڅښکئ تر هغه چې یو سپین خط (ریښه) یعنې (صادق) سهار کې
د شپی تیاری خط (ریښه) نه تاسوته بیله او جل يش د دینه وروسته د شپی د
پیل پوری روژه ورسوی او پوره یې کړئ نو د روژې په جریان کې خوراک څښاک
منع دی او روژه باطلوي.
 - 1د البقري سورت  187آیت.
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۳ـ تقویتی ستنی (پیچکاری) کارول:
پیچکاري کول د روژی باطلیدلو سبب ګرځي مګر د غیر تقویتي ستنو (امپولونو)
او غیر غذايي ستنوکارول چې د بیامرانو د درملنی لپاره کارول کیږي په رګ کې
وی او که عضله کې روژه نه باطلوي.
۴ـ حجامت کول:
وینه ویستل (ښاخ لګول) هم روژه باطلوي مګر د رعاف رنځورتیا په پای کې وینه
بهیدنه له پوزی نه یا د غاښ ویستلو یا د ټپ المله چی منځ ته راځي روژه نه
باطلوي.
۵ـ قصداً قی کول:
دا هم روژه باطلوي خو کچیرې کانږی غیر قصدي ، ،غیر ارادي وي ،روژه نه
باطلوي ځکه رسول الله  فرمايي( :من ذرعه القوء فلی

علیه القضاء و من استقاء

عمداً فلیقض) . 1چاچې بی ارادی او ناخوښه کانږی وکړی د روژی قضا پری نه

واجبیږي او روژه یې نه باطلیږي) مګر چاچې قصدا ً او په اراده رسه کانږی وکړی،
باید د خپلی روژي قضاء را وړی.
په سهو او هیرې رسه د خوړو خوړل:
کچیرې څوک به هیرې او سهوې رسه کوم خواړه وخوري یا څه وڅښي روژه یې نه

باطلیږي ،ځکه رسول الله  فرمايي( :من نسو و هو صائم فأکل أو شرب فلیتم صومه
فامنا أطعمه هللا وسقاو)

2

 - 1سنن الرتمذي ،حدیث.720 :
 - 2صحیح االمام مسلم ،حدیث.1155 :
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چاچې روژه در لوده او هیره یې شوه او څه یې وخواړه یا یې و څښکل ،خپله روژه
دی وسايت او پوره دی کړي ځکه دا په واقعیت کې الله دی چې په هغه یې خوړيل
او څښکيل.
آیا پدی پوهیږی چې د کفاری ترتیبول څنګه واجب دی؟
ه لومړي پړاو کې دیو غلم آزادول دي کچیري د هغه وس او قدرت یې نه درلود په
دوهم پړاو کې دی دوه میاشتی پرلپسی روژه ونیيس او که د هغه وس یی هم نه
درلود پدی صورت کې الزم دی چې ( )60مسکینانو ته خواړه ورکړی ،ځکه به هغه
روایت کې چې د ابو هریره لخوا روایت شوی داسی راغلی دی چې وی ویلب( بینما
حنن جلوس عند رسول هللا اذجاءو رجل فقالب َي رسول هللاب هلکت ،قال مالک؟ قال
وقعت علی امرأيت و أان صائم فقال رسول هللا هل جتد رقبة تعتقها؟ قالب ال قالب فهل
تستطیع أن تصوم شهرين متتابعنی؟ قالب ال قالب فهل جتد اطعام ستنی مسکینا؟ قالب ال
قالب فمکث عند النيب فبینا حنن علی ذلک أويت النيب بعرق فیها ر  -والعرق املکتل-
قالب أين السائل؟ فقال ب أان ،قالب خذ هذا فتصدق به فقال له الرجل علی أفقر مين َي
رسول هللا؟ فوهللا ما بنی ال بتیها  -يريد احلرتنی  -أهل بیت أفقر من أهل بیيت فضحک النيب
حتی بدت أنیابه مث قال ب أطعمه أهلک ( بلفظ صحیح مسلم فی رمضان ).
یو وخت رسول الله  رسه ناست ؤ چې یو سړی ورته راغی او وی ویل :ای رسول
1

الله تباه شوم پېغمرب علیه السلم و پوښت څه درباندی شوی دي؟ ځواب یې ورکړ

 - 1صحیح البخاري ،حدیث ،1936 :او صحیح االمام مسلم ،حدیث.1111 :
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هغه مهال چې روژه وم د خپلی ښځی رسه یو ځای شوم ،رسول الله و فرمایل :آیا
کوم غلم آزاد ولی شی؟
وی ویل :نه وی فرمایل :آیا پرلپسې دوه میاشتې روژې نیوالی شی؟ وی ویل :نه
هغوی بیا ځيل و پوښت .شپیتو مسکینانو ته خواړه ورکوالی شی؟ وی ویل :نه ،او
هریره ريض الله عنه دوام ورکوي هغه سړی د رسول الله  رسه څه موده تم شو،
په همدی حال کې چې ناست ؤ د خرما یوه لویه ټکری رسول الله  ته راوړه شوه
رسول الله پوښتنه وکړه ،پښتونکی سړی څه شو؟ هغه سړی وویل :زه دلته یم ،د
الله  رسول و فرمایل :دا واخله او صدقه یې کړه ،هغه هغوي  ته وویل :آیا دا
د ځان نه زیاتې فقیرې کورنی ته ورکړم ای د الله رسوله؟ په الله  قسم چې د
مدینی دواړو خواوته (ټول ښارکی) ځام د کورنی نه زیاته فقیره کورنی نشته ( .د
هغه سړي د خربو په اوریدو رسه) پيغمرب  هومره وخندل چې انیاب غاښونه یې
ښکاره شول ،بیایی هغه ته و فرمایل :داخپلې کورنی ته ورکړه (د صحیح مسلم په
لفظ رسه په رمضان کې).
درنو دوستانو او محرتمو روژه تیانو:
هیر مونيش چې دغه حکم به وروستي فرمایش همدغه سړي پوری خاص دی.
مسلامنانو ورونو او دین خوښو روژه تيانو:
دا لنډ احکام د روژی ول چې ستاسو په خدمت کې مې عرض کړل ،اوس باید پوه
شو چې دغه مبارکه میاشت څه ځانګړ تیاوی لري چې هغه د کال دنورو میاشتونه
جل کوی:
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په دی د فیض او برکت نه ډکې میاشتي کې باید څه وکړو؟
روژه یي باندې واجب دی چې د روژی واجباتو ته التزام ولري او د منهیاتو او
محرماتو نه ځای وسايت ترڅو د الله  د منلو وړ وګړځي.
روژه تې دی خپل وختونه په دی میاشت کې د :ملانځه ،صدقه ،قرآنکریم تلوت،
ذکر دعا او استغفار په څیر شوکارونو کې تیر کړي ،د مايل توان او قدرت په صورت
کې د عمری اداکول (چې د مخلص بنده لپاره یو کښت او مزرعه ده ترڅو زړه صفا
او سچه يش) ښه دی.
روژه يي باید د خپل بدن ټول غړی د حرامو خربو ،بدو کارونو په لور قدم ایښودلو،
حرامو خربو ته غوږ ایښودلو حراموته کتلو ،حرام خوړلو او څښکلو په څیرګناهونو
نه وساتی .ترڅو دغه روژه قبوله يش او روژه تی انسان د مغفرت او د دوزخ داور نه
د خلصون وړ او مستحق شی .د الله  د دربار نه غواړو چې مونږ او تاسو ته
توفیق را په برخه کړی ترڅو پدې مبارکې میاشتې کې ډیره ګټه ترالسه کړو او
طاعات مو قبول او منظور يش.
والسالم علیکم و رمحت هللا و برکاته
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13
د قدر شپی فضليت او د ليدلو هيله يې
إن احلمد هلل ،حنمده ونست تته ونس ونست تته ه ،ون وذ ابهلل من ش ت ت و أن ست تتن  ،وست تتو
أعم لن  ،من یهده هللا فال مضل لس ،ومن یضلل فاله دي لس ،ونشهد أن ال إلس إال هللا وحده
ال شت یل لس ،و نشتتهد أن دمدا عهده و ستتولس .ق ل هللا ت لی ﴿ :إِ اَّن أَنْت َزلْنَ هُ ِِف لَْوتلَ ِة الْ َق ْد ِ ،
اك م لَْوتلَةُ الْ َق ْد ِ  ،لَْوتلَةُ الْ َق ْد ِ َخ ْْي ِم ْن أَل ِ
ْف َش ت ت ت ت ت ْه َّ  ،تَتنَت از ُل ال َْم َاللِ َُّةُ َوال و ُ فِو َه ِبِِ ْذ ِن
َوَم أَ ْد َ َ َ
ٌ
َِّبِِ ْم ِم ْن ُك ِِل أ َْم َّ َ ،س َال ٌم ِه َي َح اّت َمطْلَ ِع الْ َ ْج ِ ﴾ 1.صدق هللا ال ظوم.
مونږ قرآن په ارزښتمنه شپه (لیلة القدر) کې را لیږل دی ،څه پوه شوی د قدر شپه
کومه ده؟ (او څومره سرته ده؟) د قدر شپه هغه شپه ده چې د زرو میاشتو نه غوره
ده فرښتی او جربیل پدی شپې کې د خپل رب په اجازه پرلپسی ( د ځمکی کری
او شپی ناستو عبادت کوونکو ته) راځي ،هر ډول کار لپاره ( چې الله  یې امر
وکړی) دغه شپه د سالمتی او رحمت او د فرښتو د درود شپه ده ( شپه ویښو
مومنانو باندی) تر سهاره پوری.
مسلامنو ملونځ کوونکو او متدینو حارضینو! السالم علیکم و رحمت الله و
برکاته
ځمونړ د نن ورځي بحث د قدر شپی ،د قرآن نزول ،اعتکاف او د دوزخ د اور نه د
خالصون لسیزی اړوند موضوعاتو په هکله دی .محرتم مفرسین د پورتني رشیف
 - 1د القدر سورت 5-1 ،آیتونه.
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آیت په تفسیر کې لیکي :لیلة القدر داسی شپه ده چې د قرآنکریم نزول د پېغمرب
علیه السالم په زړه باندی پیل شوی دی چې خلکو ته یې ورسوي.
د ابن اسحق په روایت کې راغيل دي چې :د وحی د پیل ابتداء (علق) سورت د
رمضان په میاشت کې وه .پداسې حال کې چې رسول الله  دحراء غار کې په
ګوښه ناستی او عبادت بوخت ؤ.
خوړا ډیر روایتونه ددی شپی په تعیین کې نقل شوي دي ،ځینی یی د رمضان اوه
ویشتمه شپه ګڼي او ځینی نوریې یو ویشتمه شپه او یو شمیریې د رمضان په
وروستیولسو شپو کې او بل شمیر یې په ټول رمضان کې په کيل ډول ګڼي په هر
حال په ارجح قول لیلة القدر د رمضان د شپو یوه شپه ده ،پدی شپه کې هر ډول
حکیامنه کارونه ( چې انسان د حقیقت رسه آشنا کوي او نیکمرغی ته یې رسوي
او د باطل او شقاوت نه یې لری کوي) د الله  لخوا بیان او مقرر شوي دي پدې
شپې کې معیارونه ،مقیاسونه ،ارکان او څه اصول وضع شوي دی .مونږ مسلامنان
موظف یو چې دغه یادونه هیرنه کړو او ترینه غافل نشو.
رسول الله  ساده او آسانه الر ځمونږ مخی ته ایښی ده تر څو دغه یادونه په خپل
روح او روان کې ژوندی کړو ترڅو ځمونږ روح او روان ددی یادونی رسه اړیکه او
پیوند ولري .د الله  رسول  پدی هکله مونږ هڅوي چې پدی شپه کې ویښ
اوسو او هغه ولټوو.
په صحیح بخاری او مسلم کې راغيل دي چې :رسول الله  فرمایيل دي( :حت وا
لولة القد ِف ال ش األ واخ من مض ن).1
 1صحیح االمام مسلم  ،حدیث .1169 :
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یعنی :د قدر شپه د رمضان به وروستیو لسوکې ولټوئ.

1

په بل حدیث کې چې عایشه صدیقه رضی الله عنهام روایت کوي چې رسول الله
 و فرمایل( :حت وا لولة القد فی الوت من ال ش األواخ من مض ن).2
د قدر شپه د رمضان ورستیو لسو به طاق شپو کې ولټوئ .د برين حدیث نه داسی
اخستنه کیږي :د قدر شپه په اغلب ګامن د رمضان وروستی لسیزی په طاق شپو
کې ده یعني :د یوویشتم ،درويشتمه پنځه ویشتم ،اوه ویشتم او نه ویشتمو شپو
نه په یوه شپه کې وي .کچیرې د قدر شپه ثابته وای خلکو به یوازی په هامغه یوه
شپه کې ډیر عبادت کاوه ،خو الله  هغه مبهم کړه او په قرانکریم کې فرمایيل
دي چې قرانکریم د قدرپه شپه نازل شوی دی ،او د قرآن کریم په بل ځای کې
راغيل دي چې د رمضان مبارکې میاشت یې د نزول رشف ترالسه کړی دی دلته
ده چې د ډیری توضیح لپاره رسول الله  وفرمایل :دقدر شپی امکان درمضان
میاشت وروستی لسیزی په طاق شپو کی خورا ډیر دی ،نو باید په دغو شپوکی د
همت مالوتړو او ښه عبادت وکړو.
مسلامنو او متدینو ملونځ کوونکو:
آیا د دغه السته راغيل فرصت اهمیت مو درک کړی دی؟ نو راشۍ چې په قوي
او کلکي ارادې رسه هڅه وکړو چی ددی مبارکی میاشتي خصوصا د قدر شپی نه
اعظمي استفاده وکړو!

 - 1تفسیر يف ظالل القرآن :ټوک  ،6مخ .914
 - 2صحیح البخاري ،حدیث. 2020 ،2017 :
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د قدر شپه او د قرآنکریم نزول:
د قدر سورت د مبارکو آیتونو نه ډیر ښه جوتیږي چې قرآنکریم په رمضان مبارکې
میاشتي کې نازل شوی دی او الله فرمایي (:شه مض ن الذي أنزل فوس الق آن).1
که څه هم په قدر سورت کې د قرآن کریم کومه څرګنده یادونه نده شوی ،خو دا
منل شوی چې د (اَّن أنزلن ه) ضمیر قرآن ته ور ګرځي او ظاهري ابهام یې د قرآن د
اهمیت او عظمت لپاره دی .د قرآن کریم نزول د قدر په شپه چې د انسانانو د
مقدراتو او برخلیکونو ټاکنه پکې کیږي یو بل دلیل دی چې دا عظیم آسامين
کتاب بر خلیک ټاکونکی دی.
عزمتن مفرسین لیکي :د بقري د آیت رسه د پورتني آیت د یوځای کولو څخه دا
پایله ترالسه کیدای يش چې د قدر شپه د رمضان مبارکې میاشتي کې ده.
او دا پوښتنه کیږي چې په څه ډول قرآنکریم پدی میاشت کې را نازل شوی دی؟
پداسی حال کې چې د بلني موده ( )23کاله وه .ډیرو څیړونکو ویلی دي چې
قرآنکریم دوه نزوله لري:
الف :ټولیز نزول:
چې په یوه شپه کې ټول قرآن کریم د رسول الله  سپڅيل زړه یا بیت املعمور یا
د لوح محفوظ نه ددنیا آسامن ته را نازل شو.

 - 1د البقري سورت  185آیت.
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ب :پړاویز(تدریجی) نزول:
چې د نبوت ( )23کلونو په دوران کې وشو ،د یادونی وړده چې د قرآنکریم د
نازلیدو په هکله په ځینی آیتونو کې د انزال تعبیر شوی او په ځینو کې د تنزیل
تعبیر شوی او د عربو د ځینی متونو نه استفاده کیږي چې :معموالً (تنزیل) هلته
کارول کیږي چي یو څیز کرار کرار نازل يش ،مګر (انزال) معموالً فراخه او ارت
مفهوم لري چې یو ځل نازلیدل هم را نغاړي ،دغه توپیر په تعبیر کې چې د
قرانکریم په آیتونوکې راغلی دی کیدای يش دوو پورتنیو نزولونو ته اشاره اويس.1
مسلامنانو ورونو او مومنو او دین پالو ملونځ کوونکو:
کله چې ګورو قرآن کریم په همدی د رمضان میاشتې کې د نزول رشف ترالسه
کړی او د قدر شپه هم په همدی میاشت کې ده چې د زرو میاشتو نه غوره هم ده
او نور عبادتونه څو برابره اجرونه او ثوابونه لري نو مونږ او تاسو باندی څه شوي
چې ددی مبارکې میاشتی د فیوضاتو او برکاتو نه استفاده و نکړو! کچیرې ښه زیر
شو نو را څرګنده به يش چې دا لوی فرصت مسلامن ته په الس ورځي لکه اخرت
ورځو ته نزدی پلورونکي چې په ښکلی او زیات تالش رسه ډیری ګټی ترالسه کوي
ددی پرته زیات زیان او تاوان به وکړي بیا پشیامين کومه ګټه ورته نلري
نـــور قـــرآن از حراچــون رسکشیـــد

ظــــلمت بـــی دانـــشی هــــا را دريـد

آیـــــــه هــــای تــــابناک این کتاب

روشنــــايي بخش کــــرد چـون آفتــاب

جنــبشی آورد دریـــن دنیــــا پــدیـد

بــــاروح دیــــگر در تـــن انســان دمیـد

روحهــــا را از اســــارت بــــاز ساخت

شــــش جهت را عـــرصــه پـرواز ساخت

 - 1منونه تفسیر ،ټوک  ، 27مخ .205
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د قدر شپی ځانګرې دعا:
د حرضت عایشه ريض الله عنها نه روایت دی چې وی ویل :ای سول هللا أ أیت ان
علمت أي لولة لولة القد م أقول فوه ؟ ق ل :قويل :أللهم انل ع و ک می حتب ال و ف عف
عنی.
ای د الله  رسوله کچیری را معلومه يش چې دادقدر شپه ده نو درب العاملین
1

په دربار کی څه و وایم او کومه دعا وکړم؟ حضور  و فرمایل :دغه دعا ( :اللهم
انل ع و ک می حتب ال و ف عف عين) ووایه ،یا الله په رښتیا چې ته بښونکی کریم او
عظیم یې او عفو خوښوی نو ځام خطاوی و بښه په همدی خاطر د الله د ډیرو
نیکو بندګانو عادت دادی چې هره شپه دغه دعا وايي او د رمضان مبارکې میاشتي
په شپو خصوصاً د وروستی لسیږې په طاق شپو کې زیاته توجه او اهتامم ورته
کوي نو راشئ چې مونږ هم دغه دعا هیره نکړو.
د رمضان په وروستی لسیزه کې سخاوت کارونو تررسه کول:
عن ابن عه س ضي هللا عنهم ق ل ک ن سول أجود الن س و ک ن أجود م یکون ِف مض ن
حنی یلق ه جربیل و ک ن یلق ه جربیل ِف کل لولة من مض ن فودا سس الق ان فل سول هللا

حنی یلق ه جربیل أجود ابخلْي من ال یح امل سلة .
( د ابن عباس رضی الله عنه نه روایت شوی چې وی ویل :رسول الله  په ټولو
2

خلکو کې په الس او زړه کې ډیر پرانستی او خالص ؤ او په رمضان کې له بل هر

 - 1سنن الرتمذي ،حدیث .3513 :
 - 2صحیح البخاري  ،حدیث.3220:
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وخت نه ډیر بښونکی ؤ کله چې جربیل ور رسه کاته کول او جربیل وررسه لیدل،
د را لوتونکي باد نه زیات سخي ؤ د مال په ویش کې).
د رسول الله ديو صحايب د ايثار او سخاوت يوه کيسه:
ث إِ ََل نِ ِِ
اِب فَتهَت َ َ
َع ْن أَِِب ُه َیْت َةَ  -ضي هللا عنس  -أَ ان َ ُج اال أَتَى النِ ا
س لس فَت ُقل َ
ْن َم َم َنَ إِاال ال َْم ءُ
َ
ِ
فَت َق َل ست ت ُ ِ
ضت تم أَو ی ِ
ات ت ِ أَ ََّن فَ نْطَلَ َ بِ ِس إِ ََل ْام َأَتِِس
ضت ت ُ
وف َه َذا فَت َق َل َ ُج ٌل م َن ْاألَنْ َ
ول هللا َم ْن یَ ُ ْ ُ
َُ
ف ست ت ت ت ت ِ ِ
ت م ِع ْن َد ََّن إِاال قُو ُ ِ
صت ت ت ت ت ْهتو ِل فَت َق َل َهوِِِي َ م ِ
فَت َق َل أَ ْك ِِمي َ
َ
ََ
ول هللا فَت َق لَ ْ َ
ضت ت ت ت ت ْو َ َ ُ
ص ت تهس ْ ِ
ص ت تهِ ِسي ِس ت ت اج ِ ونَت ِوِمي ِ
اج َه
ادوا َع َ
ص ت ت ْهتوَ نَ ِ إِذَا أَ َ ُ
َوأَ ْ
ش ت ت اء فَت َهواوَ ْ َ َ َم َه َوأَ ْ َ َ
ت ست تَ َ
ََ َِ
ت َكو اَاَ تُ ْ ِ ِ
ت ِ
اج َه فَوَ ْ َ وَتْسُ فَ َج َ َال یُ ِ َاینِِس أ اَاُ َم ( َكوَاُ َم ) َكْ ُك َال ِن
صت ت ْهتوَ َاَ ُا قَ َم ْ
َونَت اوَم ْ
ات تل ُح ست ت َ َ
ول ِ
هللا فَت َق َل َ ِ
ِ
صت تهَح ََ َدا إِ ََل ُست ت ِ
فَتهَ ََت َ ِویَ ْ ِ
ب ِم ْن فَت َلِ ُُّ َم
َ
نی فَتلَ ام أَ ْ َ
ضت تس َ هللاُ اللاْوتلَةَ أ َْو َعج َ
ِ
ِِ
ِ
صت تةٌ َوَم ْن یُو َق ُشت ت اح نَت ْ ِست ت ِس فَوُولَِ َ ُه ُم
فَوَنْت َز َل هللاُ َویُت ْؤث ُو َن َعلَى أَنْت ُست ت ِه ْم َولَ ْو َك َن ّب ْم َخ َ
ات ت َ
1
ال ُْم ْ لِ ُسو َن.
حرضت ابو هریره رضی الله عنه نقل کوي چې( :یوه ورځ د رسول الله  حضور
ته یو سړی راغی او ورنزدی شو وی ویل :ای رسول الله! د څو ورځو راهیيس مې
د خوړلو لپاره څه ندی ترالسه کړي او په وږی خیټه پرلپسې روژه نیسم ،رسول الله
 شاو خوا وکتل خو څوک یې و نه لیده چې دغه سړی خپل کورته بوځي او
میلمه یې کړي شیبه وروسته طلحه را پاڅیده ویویل :زه تیاریم چې میلمه یې
کړم!او هغه یې کورته بوت (یو ووړ) دوی چې خپله ټوله شتمنی یې د اسالم په الر
کې مرصف کړی وه څه یې نه درلودل او کله یې په کور کې دیګی نه خو ټیده،

 - 1صحیح البخاري ،حدیث.3798 :
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کیدای يش په دغه ورځ (ام سلیم) د طلحه ښځې د خپلو اوالدونو لپاره کومه ښوروا
تیاره کړی وه او غوښتل یې چې په هغوی یې وخوري ،کله میلمه کورته راغی
ښځی او میړه په خپل منځ کې رسه غوټه کړه چې ښوروابه د رسول الله  میلمه
ته ورکو او په خپله په وږی خیټه روژه نیسو او ماشومان په یوه بهانه بیده کوو،
فیصله یې وکړه چې خواړه به دسرتخوان کیږدي او ښځه په غلطی ډیوه مړه کړي
او د کور څښنت خپل الس هسی تش خولی ته پورته کوي او کوزه وي ځکه ښوروا
هومره نه وه چې دوو کسانو ته بسنه وکړي پدی توګه میلمه کوالی شول چې خپله
خیټه ډکه کړی ،میړه او خاوند خپله فیصله عميل کړه ،د سهار ملونځ د رسول الله
 په امامت اقامه شوؤ د ملانځه وروسته رسول الله  د طلحه په لټه کې صحابه
ؤ ته یې مخ را واړاوه د ابو طلحه او میلمه څخه یې پوښتنه وکړه :نن شپه موڅه کار
کړی دی چې ستاسو په هکله دغه آیت

     (:

) نازل شو.
ژباړه :که څه هم چې خپله د ستونزو رسه مخامخ ول بیا هم نور یې پرځان غوره
کول.
مسلامنو ملونځ کوونکو او محرتمو روژه تیانو!
که ښه زیر شی زمونږ اقتصادي حالت د صحابه کرامو ريض الله عنهم له ژوند
رسه څومره توپیر لري حتی چې په یو وخت کې څو ډوله خواړه تیاروو ،آیا کله
داسی هم شوي چې خپل مسلامن او وورنه مو د خپل ځان په نسبت غوره کړی
وي؟ لږ تر لږ دومره انصاف مو درلودالی چې د ارساف او زیات مرصف نه مو ډډه
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کړی وای او خپل همنوع محتاج اوبی وزلی مو پدی مبارکو ورځوکی له یاده نه
وړلی چې د روژی یوه فلسفه هم همدا ده چې د خپلو بیچاره ؤ له احواله خرب
اوسو! یو شاعر څومره ښه ویيل دي:
دور دستان را به احسان یاد کردن همت است
ورنه هرنخلی به پای خود مثر می افګند.
محرتمو دوستانو او دین پالو روژه تیانو ملونځ کوونکو!
بله دیادونی وړ او ډیره مهمه موضوع داده چې آیا قرآن کریم چې د رب العاملین
منزل کتاب دمسلامنانو د ژوند قانون اساس او داسالم د مقدس دین مسلَّمو
شعایرو څخه دی ځمونږ پر ژوند حکومت کوي؟ آیا د قرآنکریم حقونه چې تعلیم او
تعلم او په نجات بښونکو ارشاداتو باندې یې عمل کول دې ،ادا کړی دي؟
آیا قرانکریم مو تالوت کړی دی؟ نو راشی او همدا اوس هوډ وکړو چې قرآنکریم
تالوت کړو ،مفاهیم یې زده کړو نو روته یې وښیو او په الرښونو یي عمل وکړو ،نو
الزمه او اړینه ده چې ددی مطالبو به هکله څه بحث ولرو!
قرآن کریم تالوت:
رسول الله  به د رمضان مبارکې میاشتې کې د نورو میاشتو نه زیات تالوت
کاوه ،حرضت جربیل علیه السالم به د مدارست او ګردان د قرآن لپاره ورته راته،
روژه او قرآنکریم د قیامت په ورځ د انسان شفاعت کوي روژه وايي :پالونکیه! ورځی
به زه دده د خوړلو او څښکلو مانع کیدم ،قرآنکریم وايي :زه هم په شپو کې دده د
خوب مانع کیدم ،نو ځمونږ شفاعت د هغه په هکله قبول کړه ،لکه چې حدیث
کې بدی رشحه رسه راغيل دي :چې رسول الله  و فرمایل( :الاو م و الق آن
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یش ن لل هد یقول الاو م أي ب ال من هس الط م و الشهوا ابلنه فش ين فوس و یقول
الق آن من هس النوم ابللول فش ين فوس فوش ن) .1
څومره نیکمرغه دي هغه کسان چې د روژو قرآن تالوتونو او اوریدونو سپارښنت د
دوی په حق کې قبول يش په دغه وخت کې به څومره خوښي ،رسور ددی بندګانو
په خپل فضل او کرم رسه د همغو بندګانو په څیر نیکمرغه کړي.
مسلامنو دوستانو او ملونځ کوونکو!
آیا پوهیږي چې ولی الله  د قدر شپه پټه کړی ده؟ او څه حکمتونه پکی
نغښتي دی؟ ځینی علامء الندی الملونه یاده وي:
 .1د قدر شپی پټ والی د کال په شپو یا د رمضان مبارکې میاشتې په شپو کې
ددی لپاره دی چې خلک دغو ټولو شپو ته پام وکړي همغه شان چې الله 
خپله خوښه او رضایت په ډول ډول طاعتونو کې ګړځولی ده.
 .2خپله غصه او غضب یې په ګناهونو کې پټه کړی چی د ټولونه ځان وسايت.
 .3خپل دوستان یې په خلکو او ټولنه کې پټ کړي دي ترڅو ټولو ته پام او احرتام
ويش.
 .4اجابت یې په دعا ګانو کې پټ کړی دی ترڅو ټولو دعاګانو ته پام ويش او ویل
يش.
 .5اسم اعظم یې په خپلو نومونو کې مخفی کړي دي ترڅو د ټولو نومونو یې
احرتام ويش.

 - 1مسنداالم احمد ،حدیث.6626:
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 .6د مړینې وخت یې پټ ساتلی تر څو په ټولو حاالتو کې د هغه استقبال او منلو
ته چمتو اوسو.

1

دین پالو او مومنو روژه تیانو!
دا چې د قدر شپه او قرآنکریم نزول ټینګ تړاو رسه لری نو په همدې شپې کې د
انسانانو بر خلیک دیو کال لپاره د هغوی د وړتیا ،لیاقت په اساس ټاکل کیږي
باید پدی شپه کې ویښ اوسو ،توبه وکړو ،ځان جوړ کړو او د الله  در بار ته
الړشو او ښه غوره لیاقت د هغه د رحمت لپاره پیدا کړو.
نو ای مسلامنو ملونځ کوونکو!
په هغو شیبو کې چې ز مونږ برخلیک ټاکل کیږي ،نه ښايي چې د غفلت په
خوب کې اوسو او د هر څه نه ناخرب ،چې پدی صورت کې به برخلیک ناوړه او
غمجن وي! قرآن چې یو رسنوشت جوړونکی کتاب دی او د انسانانو د نیکمرغۍ،
سعادت او هدایت خط پکې مشخص شوی دی باید د قدر په شپه ،د برخلیکونو
د ټاکلو په شپه نازل يش او څومره ښکلی ده رابطه د قرآن او د قدر شپی ترمنځ او
څومره د معنا نه ډک دی ددوی خپل منځي تړون.
او الله  څومره خوندور فرمایي ( :وان هللا الی ْي م بقوم حهی ی ْيوا م أبن سهم).

2

الله  د هیڅ قوم او (ملت) برخلیک نه بدلوي مګر دا چې هغوی هغه څه چې
پدوی دي تغییر کړی.

 - 1منونه تفسیر  ،ټوک ،27مخ. 215
 - 2د الرعد سورت  11آیت.
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اوسکه خربه همداسی ده نو الزمه ده چې د قرآنکریم ،پیغامونو او آوازونو نه یې
الهام واخلو او په ورځنیز ژوندکې یې د الری مشال وکړځوو او د ډیرو ستونزو او
مصیبتونو نه چې ور رسه الس او کړیوان یو خالصون و مومو په ټولو وختونو خصوصاً
د رمضان مبارکې میاشتې کې چې د قرآن د نزول میاشت ده له یوی خوا د دروغو،
تجسس غیبت نه چې د ټولو اجتامعي جنجالونو جرړه ده او قران کریم په کلکه
د هغو نه منع کړی پرهیز وکړو او له بلی خوا پدی مبارکې میاشتې کې چې د زړه
خوالی ،مواسات ،صرب او فقیرانو او بی وزلو رسه د مرستی میاشت ده د محبت
مودت او یو ځای ژوندکولو الملونه د مسلامنانو په منځ کې پیدا کړو.
مؤمنان او مسلامنو ملونځ کونکو:
پدی مبارکی میاشتي کې خصوصاً په وروستی لسیزه کې چی کوم بل څیز د
بحث وړ دی هغه اعتکاف دی چې الزم یې ګڼم چې د هغه اړوند فضایلو او حکمونو
باندی پوه شو:
اعتکاف:
په یو حدیث کې داسی راغيل دی ( :عن عائشة ريض الله عنها قالت( :ک ن سول
هللا اذا دخل ال ش شد م ز ه و أحو لولس و أیقظ أهلس).1
د رمضان یو عمل خصوصاً د وروستی لسیزی اعتکاف دی نو باید د ټولو نه وړاندی
اعتکاف وپیژنو او حکم او د صحت رشطونه یې کوم څیزونه دي:

 - 1صحیح البخاري ،حدیث.2024 :

303

د قدر شپی فضليت او د …

د جمعې خطبې

د اعتکاف تعریف ( پیژندنه ):
اعتکاف به لغت کې تم کیدل او احتباس ته وايي اودرشیعت په اصطالح کې
عبارت دی له تم کیدو په خاص ځای کې چې مسجد دی د خاصو صفاتو رسه
چې عبارت دی له :نیت روژه ،مسجد کې اوسیدل او لیږ تر لږه دیوی ورځی نه کم
نه وي ځکه علامؤ هغه په روژی قیاس کړی چې دیوې ورځي نه کم نه وی.
د اعتکاف حکم:
اعتکاف مؤکد سنت دی ځکه رسول الله  مواظبت پری کړی دی.
د اعتکاف رشطونه:
څوک چې اعتکاف ته کښیني باید روژه وي ،په جامعت کې وي ،دیوی ورځی نه
لږ نه وي ،معتکف د انساين عذر نه پرته او جمعی ملانځه ته د تللو نه پرته نيش
کوالی چی مسجد نه بهريش که بی عذره دیو ساعت لپاره بهر يش اعتکاف یې
فاسدیږي او که چا په شپه کې په قصد یا هیری رسه کوروالی وکړ اعتکاف یې
باطیلیږي.1
ځکه یو حدیث د عائشه صدیقې ريض الله عنها نه روایت دی چې وفرمایل (:السنة
علی امل هکف أن الی ود م یض ا و الیشهد جن زة والمیس امل أة وال یه ش ه والخی ج حل جة اال
مل ال بد منس وال اعهک ف اال باوم وال اعهک ف اال ِف مسجد ج مع).
د عایشه صدیقه ريض الله عنهام نه روایت دی چې وی فرمایل ( :د معتکف لپاره
2

رشعی ضابط او فرمان دادی چې د رنځور پوښتنی ته دی نه ځي ،جنازی ملانځه
 - 1االختیار لتعلیل املختار :ټوک  ،1مخ 137
 - 2سنن أيب داود  ،حدیث.2475 :
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کی دی ګډون نه کوي ،د ښځی رسه دی مالسته اولوبې نه کوي ،د خپلو اړتیاؤ
لپاره دی هم د مسجد نه بهر نه ځي ،بی د هغو اړتیا ؤ چې خالصون تری نشته او
اعتکاف بی روژي نه کیږي او باید په جامع مسجد کې وي).
د اعتکاف حقیقت دادی چې معتکف د هرچا او هرڅه نه پریکون او یوازی د الله
 رسه اړیکه او ارتباط ساتل او د الله  په در بارکې د مسجدپه یوه ګوښه کې
او ټولو نه بیل په یوازیتوب کې په عبادت بوخت او د الله  په ذکر او فکر کې
اويس ددی عبادت لپاره غوره وخت او فرصت د رمضان مبارکه میاشت خصوصا ً
وروستۍ لسیزه یې ده د همدی المله همدغه عبادت لپاره وټاکل شوه.
د قرآن کریم د نزول نه وړاندی د رسول الله  په مبارک طبیعت کې د ټولو نه د
بیلتون او د الله  په عبادت باندی د بوختیا انګیزه پیدا شوه ،د هغی په نتیجه
کې څو پرلپسی اونی په حراء غار کې میشت شوګواکې دا د رسول الله  لومړنی
اعتکاف ؤ چې په اغیز کې یې د هغه د معنویت او روحانیت مقام مرتبه هغه ځای
ته ورسیده چې د قرآن نزول پیل شو او ددی اعتکاف په وروستیو ورځو کی د حراء
غار کې د الهي وحې راوړونکي جربیل علیه السالم د (علق) سورت لومړين آیتونه
پیغمرب علیه السالم ته وړاندي کړل ،دغه پیښه د رمضان په میاشت او وروستی
لسیزه کې او د قدر په شپه کې وه په همدي خاطر د رمضان میاشت وروستی
لسیزه د اعتکاف لپاره وټاکل شوه نومیالی شاعر وايي:
وعده وصل چون شود نزدیک
آتش شوق تیز تر گردد.
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مسلامنو دوستانو او ملونځ کونکو:
د موضوع الښه وضاحت لپاره الندی حدیثونو ته پام وکړئ:
(عن ابن عم ضي هللا عنهم ق ل( :ک ن سول هللا ی هکف ال ش األواخ من مض ن).1
د ابن عمر ريض الله عنهام نه روایت دی چی وی ویل :رسول الله  د رمضان په
وروستی لسیزه کې اعتکاف کاوه.
و عن ع لشة ضي هللا عنه أن النِب ی هکف ال ش األواخ من مض ن حهی توف ه هللا
ت لی اعهکف أزواجس ب ده).
د عائشه ريض الله عنها نه روایت شوی چې :رسول الله  د رمضان په وروستۍ
2

لسیزه کې اعتکاف کاوه ترڅو چې وفات شو بیایې ښځو اعتکاف کاوه د هغه نه
وروسته.
عن أبی ه ی ة ضي هللا عنس ق ل :ک ن النِب ی هکف ِف کل مض ن عش ة أایم فلم ک ن ال م
الذي قهض فوس اعهکف عش ین یو م ا).3
د ابو هریره ريض الله عنهام نه روایت شوی چې وی ویل :رسول الله ( )به هر
رمضان کې لس ورځې اعتکاف کاوه او کوم کال کې چې وفات کیده شل ورځې
اعتکاف یې وکړ.

 - 1صحیح البخاري ،حدیث.2025 :
 - 2صحیح البخاري ،حدیث.2026 :
 - 3صحیح البخاري ،حدیث.2024 :

306

د قدر شپی فضليت او د …

د جمعې خطبې

صدقه فطر زکات فطر:
حکم او د مرشوعیت دلیل:
د فطر زکات پر ټولو وس لرونکو مسلامنانو واجب ده.
د رسول الله  د اخرت ملانځه د اداء کولو لپاره د وتلو نه وړاندی د صدقه فطر
ورکولو امر کړی دی .همدا شان عبدالله بن عمر روایت کوی وايي :رسول الله 
د فطر زکات په مریانو اصیلو ،ښځې نر او بوډا او ځوان مسلامن باندی واجب کړی
دی ( أن سول هللا ف ض زک ة ال ط من مض ن علی الن س علی کل ح أو عهد ذک أو
انثی من املسلمنی).1
د صدقه فطر اندازه او مقدار:
د صدقه فطر اندازه د کورنی د غړو په هریو باندې دچارک غنم یا خوراکي موادو
څخه لکه :وریژې ،کجورې ،غنم ،ممیز (هوسکی) وربشی او نور دي ،اداء کیږي.
دیادولو وړده چې د څیزونو په قیمت کې دقت ويش په کوم څیز کې چې د فقیرانو
ګټه وي د همغه څیز یا قیمت څخه دي ورکول يش ،همدا شان هڅه دی ويش
چې دواړه اخرت د ملانځه نه وړاندي ورکول يش ترڅو فقیران او بیچاره ګان هم د
نورو مسلامنانو په خوښی کې رشیک يش خو په یاد ولرئ چې ددی بر سیره د
رمضان مبارکې میاشتې په اوږدو کې هم بیوزيل ،کونډې ،یتیامن او نور خپل شاو
خوا غریبان هیرنه کړو ،ځکه ددی مبارکې میاشتې یوه فلسفه دا هم ده چې د
غریبانو د وضعیت نه معلومات ولرو او مرسته ور رسه وکړو.

 - 1موطأ االمام مالک ،حدیث .987:
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د صدقه فطر ورکولو وخت:
مونږ مسلامنان مکلف یو چی رسسایه ورکړو او باید د اخرت ملانځه د اداء کولو
لپاره د وتلو څخه وړاندی یې ورکړو .لکه چې دعبدالله بن عمر ريض الله عنها نه
پدی رشحه روایت دی ( :أن سول هللا أم ابخ اج زک ة ال ط أن تؤدی قهل خ وج الن س
الی الاالة).1

 - 1صحیح االمام مسلم ،کتاب الزکاة باب األمر باخراج زکاة الفطر قبل الصالة حدیث.986 :
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14
د واړه نيکمرغه اخرت حکمونه او فضيلتونه
احلمد هلل الذي سهل لعباده طريق العبادة ،وجعل هلم عيدا يعود عليهم بعد اکمال
صيامهم ،و واصل هلم مواسم اخلريات ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الذي ال حيصر،
فما انقضی شهر الصيام إال وأعقبه أبشهراحلج إلی بيته املطهر.أمحده وهو أحق أن حيمد
ويشکر ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريک له ،شهادة أتمن من قاهلا وعمل مبقتضاها
يوم الفزع األکرب ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صاحب املقام احملمود والکوثر ،صلی هللا

عليه وسلم وعلی آله وأصحابه وسلم تسليما کثرياً إلی يوم البعث واحملشر.
مونږ د نیکمرغه اخرت د راتلو په در شل کې یو او ټول په یوه بڼه هغه ته ښه

راغالست وایو.
ولی په اخرت کې خوښي او خشحايل کوو؟
پدی ورځ کې باید څه کارونه او اعامل وکړو؟
واړه نیکمرغه اخرت کې څه مسئولیتونه لرو؟
د عید ( اخرت ) تعريف:
عید ته ځکه عید وايي چې هرکال راځي او مسلامنانو ته راګرځي .اخرتونه د پخوا
څخه په امتونو کې دود وه او هرامت د یو مهم مناسبت په را رسیدلو رسه هغه
ملانځه او په خوښی او خوشحالی رسه یې د هغه مناسبت یاد په خپلو ذهنونو کې
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تازه ساته ،دا چې دغه اخرتونه خپله د خلکو لخوا پیدا شوی ول نو مظهر د اخرتونو
او د ملانځنی بڼه یې هم سچه مادي وه.
اخرت په اسالم کې:
خو الله  د مسلامنانو لپاره دوه اخرتونه یعنی وړوکې او اضحی اخرتونه را پیرزو
کړي دي چې پدې دوو اخرتونو کې د مباحاتو څخه ډیره استفاده وکړي او د ډول
ډول طاعتونو ،عبادتونو په تررسه کولو رسه خپل پالونکي ته د تقرب څرګندونه
وکړي د صیام او قیام د آسانیدو او د روژی او دعاء قبلیدو شکر او مننه تررسه کړي.
ابن دقیق العید وايي :پدی کې هیڅ کوم اختالف نشته چې د اخرتونو ملنځونه
په هغو شعایروکې شمیرل کیږی چې کول یې رشعا مطلوب دي .او دغه دود یا
شعیره د متواترو رویاتو په مټ ثبوت پیدا کړی دی او هیڅ عذر او بهانه د نه منلو
لپاره نشته همدا رنګ مونږ د آحادو حدیثونو نه بې پروا کوی ،او د اسالمي تاریخ
په اخرتونو کې لومړنی اخرت نیکمرغه وړوکې اخرت دی چې پيغمرب علیه السالم د
هجرت په دوهم کال په مدینه منوره کې ادا کړ .همداشان الله تعالی د مسلامنانو
لپاره په دواړو اخرتونو کې د اخرت ملانځه د اداء کولو په موخه په یوه لویه ټولنه
کې یو ځای کیدل روا کړي دي.
ترڅو د اخرت ملانځه اداء کولو په ترځ کې د اخرت د بختورو ورځو را تللو مبارکي یو
بل ته ووايي او په مټ یې زیات تعارف او پیژندل پیدا کړي او د اسالمي اخوت او
محبت پیوند یو دبل رسه الټینګ او کلک يش.
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پدی کې شک نشته چې پدی ټولنو کې شته دیني او دنیوي مصلحتونه ښکاره
دلیل دی چې د اسالم دین په رښتیا یو سرت الهی پروګرام دی او د انسان د
نیکمرغې او سعادت لپاره برشیت ته وړاندی او معريف شوی دی.
د وړوکي بختور اخرت د ورځو سنتونه:
 -1سنت داده چې د اخرتونو ملنځونه د خلکو رسه په عیدګاه کې د ښار او کيل
نه بهر ادا يش ،البته د باران یا د پراخه ځای نه شتون له کبله په مسجد کې
هم اداء کیدای يش.
 -2ملانځه ته د وتلو وړاندی باید غسل ويش.
 -3ملانځه ته د وتلو په وخت باید خپل پاک او سچه لباس واغوندي
 -4واړه اخرت ملانځه ته د وتلو وړاندی دی څو دانې خرماوي چې طاق وي وخوري
 -5غوره داده چې اخرت ملونځ ته پلی الړ يش خو هله چې نزدی وی.
 -6د تلو او راتلو الرې رسه بیلې وي.
 -7د ملانځه وروسته دوه خطبی ویل د امام په واسطه چې د اخرت ملانځه او
رسسایې حکمونه پکې خلکوته بیان شی.
 -8مستحب ده چی خطیب خطبه په والړی ایراد کړي .
 -9باید خطبه د الله  په حمد او ثنا پیل يش .
-10

د اخرت ملونځ بی اذان او اقامت اداء کیږي.

د اخرت ملانځه اداء کولوکې د ښځو ګډون:
دغه موضوع د پېغمرب علیه السالم دحدیث په رڼاکې څیړو:
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عن اُم عطية -نسيبة األنصارية -رضي هللا عنها قالت :أمران -تعين النيب  -أن خنرج فی
العيدين العواتق و ذوات اخلدور و أمر احليض أن يعتزلن مصلی املسلمنی).

1

و يف لفظ :کنا نؤمر أن خنرج يوم العيد حتی خنرج البکر من خدرها و حتی خنرج احليض
فيکربن بتکبريهم و يدعون بدعائهم يرجون برکة ذالک اليوم و طهرته ).
ژباړه :ا ُم عطیه نسیبه األنصاریه ريض الله عنهام فرمايي :رسول الله  مونږ ته امر
2

وکړ چې :په واړه او لوی اخرتکی پیغلی ،په پردوکې ناستې نجونې د اخرت په
مراسمو کې د ګډون په موخه د کورونو نه بهر کړو او هغو ښځو ته یې امرکاوه چې
کورنو کې اويس او د مسلامنانو ملونځ ځای نه دی لیری اويس چې میاشتنی وار
به یې ؤ.
او په بل روایت کې راغيل دي :مونږ ته به امر کیده چې ټول د اخرت په ورځ (داخرت
ملانځه د ا داء لپاره) د کورونو نه بهر شو آن چې پېغلې نجونې او وار لرونکې ښځې
هم د کورونو نه را ویستل کیدی ښځو چې دا هیله در لوده چې پدی ورځ به بښل
کیږو او دا ورځ برکتی ده د نارینه ؤ رسه یو ځای به یې تکبیر ویيل او دعاګانو رسه
به یې دعاوې کولې.
د حديث ګټې او حکمونه:
 -1د اخرت ملانځه وجوب آن پر ښځو د حدیث د ظاهر په اساس ،البته پدی رشط
چې کامل حجاب او سرت مراعات کړي او عطر او خوشبويي استعامل نکړي

 - 1صحیح االمام مسلم  ،حدیث.890 :
 - 2صحیح البخاري  ،حدیث.971 :
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ځکه د داسی حالتونو رسه د ښځو وتل منع شوی دی ،او کیدای يش وتل د
دوی لپاره مستحب وي او راغلی امر یوازی تاکید په خیر په بناء وي.
 -2د معذورې ښځې باندی واجب ده چې مسجد ته د تللو نه ډډه وکړي.
 -3مصلی او عیدګاه د مسجد حکم لري.
 -4معذوري ښځې د دعا او ذکر کولو نه نيش منع کیدای .
 -5د اخرت ورځې فضلیت او هغی کې د دعاء د قبلیدو احتامل .
د اخرت د ورځو ټولنیزې مسئلې:
محرتمو او درونو ملونځ کوونکو! مسلامن باید اخرت په ورځو کی خپل کړه وړه
وارزوي:
الف :خپلې کینې او دښمني هیرې کړي او دبیوزلو،فقیرانو پوښتنه دی وکړي
ب :صله رحمي دی نه قطع کوي د خپلوانو او دوستانو پوښتنی او اخرت مباکې ته
دی وريش.
ج :ارساف دی نه کوي د خلکو اقتصادي او معیشتي حالت ته په کتلو په خوراک
او پوښاک او نورو مرصفونو کې د ارساف نه ځان ساتل.
د :شوشاکولو ،منفي سیالی ،ریا او ځان ښودنی ،ټولنیزو خرافات او په ګناه ککړو
بدعتونو نه دی ځان وساتئ.
هـ :کوچنیانو ته نصحیت چې خلک و نه زوروي :کوچنیانو ،ځوانانو او تنګیو
ځوانانو ته دی توصیه ويش چې پدې مبارکې ورځ کې د هوايي ډزو کولو پټاقی
الوزولو رسه د خلکو زورولو نه ډډه وکړي ،ترڅو د هیچا دغه د خوښې او خوشحالې
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ورځ په غم او اندیښنو بدله نکړو .بلکه په مسکا او تبسم رسه د خلکو مخی ته ور
شو او د نورو په ژوند کې هم مسکا خپره کړو.
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15
د زکات حکمونه او فضيلتونه
احلمد هلل حنمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ ابهلل من

شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من یهدی هللا فال مضل له و من یضلل فال هادي له و
نشهد أن ال إله إال هللا و نشهد أن سيدان و موالان حممد عبده و رسوله.
د زکات پیژندنه:
زکات چې د ( زکا الشيء) مصدر دی په لغت کې د ودی او زیاتیدو به معنی او
همداشان د پاکوايل او طهارت په معنی راغلی دی.

1

لکه چې :د کښت او زراعت دودی او د ځمکی د حاصالتو زیاتیدو په مهال ویل
کیږي ( زکا الزرع و زکا املال) یعنی :کښت ،زراعت ،مال او پانګه زیاته شوه او
وده یې وکړه او د ايو مسلم او ثابت کار دی چې کرکیله هغه وخت و ده کوي چې
د بی فایدی ګیاه او واښو نه پاک يش او خیشاوه یې ويش ،همدغه شان د انسان
مال ،نفس او نور کارونه هله پاک او سچه کیږي چې د ککړتیاو او هغو حقونونه
پاک يش چې فقیران یې پکې لري ،لکه چې الله  د پانګوالو او بډایو خلکو په
مالونو کې د فقیرانو د حقه حقوقو یادونه کوي فرمايي ( .والذین يف أمواهلم حق معلوم
للسائل و احملروم).

2

 - 1املعجم الوسیط (.)398/1/
 - 2د املعارج سورت  25 – 24آیتونه .
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هغوي چې په مالونو کې یې معلوم حق او مشخصه برخه شته د غوښتونکو او
پاتی خلکو لپاره.
او ددی خربی د لیل چې زکات ورکول په مال کې د برکت او زیاتیدو المل ګرځي
دغه مبارک آیت دی چې الله تعالی فرمایيل       (:

.1)

      

(هرڅه چې مرصف کړئ الله  د هغه ځای ډکوي او هغه ډیر ښه روزي
ورکوونکی دی).
په بل ځای کې د مضاعف ثواب خربه کوي فرمايي    ( :

.2)   
 
   
 
 
       
   
 
(او هغه څه چې د زکات په توګه ورکوئ او یوازی د الله  رضا غواړي همدا کسان
د مضاعف ثواب لرونکي دي) ،پورتینو نصوصو او لغوي مفهوم د زکات ته په کتو
چې ورکول یې د زکات ورکوونکی په مال او پانګه کې د ودی او زیاتوايل المل
ګرځي نو امام راغب اصفهاين د زکات لغوي معنا داسی بیان کړی دې:
( هو النمو احلاصل عن برکة هللا تعالی) 3 .زکات عبارت دی له هغه ودی او زیاتوالی
څخه چې د الهي برکت په اثر په مال کې راځي.

 - 1د سبأ سورت  39آیت.
 - 2د الروم سورت  39آیت.
 - 3مفردات ا ُلفاظ القران (.)436/1
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د زکات اصطالحي معنا:
زکات د رشع په اصطالح کې :عبارت دی د خاص مال نه د خاصی برخی ورکول
په خاص وخت کې خاصو خلکو ته یوازی د الله  د رضا او خوښی ترالسه کولو
په موخه .چې عريب مفهوم یې داسی دی( :حصة مقدرة من مال خمصوص ،يف وقت
خمصوص ،تصرف يف جهات خمصوصة).1

او ځینی یې داسې تعریف کوي( :اسم ملاخیرجه االنسان من حق مايل هلل تعالی فی زمن

خمصوص لطائفة خمصوصة علی وجه خمصوص).
یعنی :زکات د هغه الله  پوری مربوط مايل حق نوم دی چې انسان یې په
2

مخصوص وخت خاصو خلکو ته په مخصوصه طریقه ورکوي.
د زکات د نومولو وجه:
د زکات لغوي او اصطالحي معنا ته په کتو د نومولو او تسميي وجه یې هم
جوتیږي او هغه دا چې :د زکات عبادت یې پدی خاطر زکات نومولی چې زکات
ورکوونکی د زکات په و رکولو کې دا هیله لري چې مال یې :د نورو د حقونو او
نفس یې د حرص ،بخل نه پاک يش او په عین حال کې په مال کې یې د خیر او
برکت د زیاتوايل امید کوي.
د زکات د مرشوعیت حکمت:
دا چې الله  یو حکیم ذات دی او غوره دین اسالم یې پر حکمت والړدی نو
ټول الهي طاعتونو عبادتونه د هغو په جمله کې :زکات او صدقات هم ګڼ شمیر
 - 1فقه السنة (.)5/2
 - 2د مال عيل القاري د صحیح البخاري مخترصه رشحه (.)3/3
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حکمتونه لري چې یوه برخه حکمتونه د زکات او صدقاتو د مرشوعیت دیو مستقل
لوست په ترځ کې د توضیح او څیړنی الندی نیول کیږي :د زکات د مرشوعیت
حکمت الندې ډول دی:
 -1د پاکی او طهارت ترالسه کول:
د زکات او صدقاتو د مرشوعیت یو حکمت د مال او نفس پاکوالی او طهارت
ترالسه کول دي ،ځکه د بریا او فالح یو اسايس او عمده رشط د شتمن سړي
باطني پاکوالی دی له بخل نه او آزادیدل د انساين نفس دي د حرص له
بندیخانی نه ښکاره ده چې د حرص او کنجوسی سپیره ستونزه لوی آفت دی چې
هر سړی او هره ټولنه ور رسه الس او ګریوان وي د بریا مخه نيش لیدالی .لکه
چې الله تعالی د بخل او حرص نه ځان ساتل د بریا او کامیابی رشط ګڼلی او
)


  
 
   
 
 
        
 
  
 
 
فرمایلی دي    ( :

1

( هغه کسان چې

د خپل نفس له بخل نه محفوظ يش هغوی بریالی دي) .د دی دلیل چې زکات
د شتمنو خلکو د نفس د طهارت او پاکی له حرص او بخل نه او د بیوزلو خلکو د
حسد او کینې د بیامری نه د خالصون سبب ګرځي ،دغه مبارک آیت دی چی
)       
 
  
 
    
 
 
      
  
 
الله تعالی فرمايي ( :

2

څه صدقه (زکات) واخله چې د هغه په وسیله یې پاک کړئ).

 - 1د الحرش سورت  9آیت .
 - 2د التوبه سورت  103آیت.
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 -2د مال مینې او حرص او بخل غریزی باندې د نفس تسلط او واک:
د زکات او صدقاتو د مرشوعیت بل حکمت دادی چې انساين نفس د حب مال،
حرص او بخل په غریزو واکمن يش چې د ټولو انسانانو په خټه کې یو شان شته
او د حب مال ،حرص او بخل غریزی باندی د نفس د تسلط اهمیت لپاره رسول
الله  هغه صدقه غوره بللې چې انسان د روغتیا سالمتی په لوړه سطحه او
پاچايي په اوچت پړاوکې وي او صدقه وکړي.
لکه چې د پیغمرب علیه السالم نه و پوښتل شول ( :أي الصدقة أعظم أجرا؟) یعنی:
د کومی صدقی اجر او ثواب ډیر ښه او غوره ده؟ پیغمرب علیه السالم په ځواب کې
و فرمایل ( :أن تصدق و أنت صحيح ،شحيح ،ختشی الفقر و أتمل الغنی وال متهل حتی
اذا بلغت احللقوم قلت لفالن کذا و لفالن کذا و قد کان لفالن).
( غوره صدقه هغه ده چې د روغتیا او د مال را ټولولو حرص لري او د فقر نه ډار
1

لري او د شتمن کیدو هیله لری صدقه ورکړی نه دا چی کوی تر دی چې مړینه
دی رايش نو صدقه ورکړی او وایي :فاليي ته دومره ورکړئ او فالنی ته هومره
ورکړئ پداسی حال کې چی دغه مهال په خپله دبل چاپوری ارتباط پیداکوي (او
د تا نه دي) .نو بهرته صدقه هامغه ده چې انسان د هغه په واسطه د حب مال
بخل له غریزی رسه مقابله وکړي.
 -3ټولنیز تکافل او تړون:
د زکات د وجیبي او نورو صدقاتو د مرشوعیت بل حکمت دادی چې زکات ډیره
ښه او غوره الره ده د اجتامعي تکافل د تحقق لپاره.
 - 1صحیح البخاری حدیث 1419،او صحیح االمام مسلم حدیث 1032 :
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ځکه کومه ټولنه کې چې د زکات مالونه په ښه او صحیح ټوکه اداء يش ،د دوستي،
محبت اړیکی د هغې ټولنې د افرادو ترمنځ الښی او قوی کیږي چې په نتیجه کې
د هغی ټولنې وګړې د نورو ډیرو ټولنو نه زیات د الهي رحمت مستحق ګرځي .په
همدی علت الله  د زکات ورکول د خپل رحمت د اسبابو څخه بويل او فرمايي:
(          
            
.)
 
 
   
 
 

1

( او نارینه مومنان او ښځینه مومنانی یو د بل دوستان او (مرستندوی) دي په نیکو
امر او له بدو منع کوي او ملونځ کوي ،زکات ورکوي او د الله او د هغه د پیغمرب
اطاعت کوي همدوی دي چې الله  به یې ډیر ژر خپل رحمت الندی راويل
هغه برالسی حکمت واال دی.
اسالمي دین دا نه قبلوي چې په ټولنه او اسالمي امت کې داسی کسان میشت
وي چې ځان لپاره مناسب معیشت او بسیا جای او هستوګنځی ونلري .دا هغه
اړتیاوی دي چې باید مسلامن وګړی یې د نورو اړتیاو رسه د خپلو هڅو او کوښښونو
له الری ترالسه کړي خو کچیرې کوم انسان په اسالمي ټولنه کې پدی کار قادر
نه وي نو باید دغه اړتیاوې د ټولنی دوګړو په واسطه پوره او تضمین يش نو د زکات
او نورو صدقاتو وجیبه یواځینی اسايس الره ددغه اجتامعي کفالت ده .چی د
اسالم له لوري مرشوع اوټاکل شوی ده.
 - 1د التوبه سورت 71 :آیت.
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 -4فقیرانو او مسکینانو رسه خوا خوږي او مرسته:
د زکات د وجیبی او نورو صدقاتو د مرشوعیت بل حکمت دادی چې د زکات
ورکول مسکنانو ته د مرستی او خوا خوږی دګر شمیرل کیږي .او د دوستي ،مودت
ترالسه کول او دکینی او حسد له منځه وړلو المل ګرځي.
 -5د فقر اونیستي د کمولو لپاره مبارزه:
د زکات وجیبی او نورو صدقاتو د مرشوعیت بل حکمت دادی چې زکات او
صدقات د فقر په ضد او فقر لری کولو کې ډیره اړینه اغیزه لري چې د ی مستقل
لوست په ترځ کې به توضیح يش.
د زکات د مرشوعيت د فلسفي او حکمت خالصه او لنډيز:
په لنډ ډول باید وویل يش چې د زکات وجیبی په مرشوعیت کې ګڼ شمیر
حکمتونه او فلسفی شته چې ډیر عمده یې په الندی ډول دي:
 -1اخالقي فلسفه :دايس چې زکات ورکول د اخالقي رذایلونه د پاکیدو سبب
دی چې په رسکې یې بخل او کنجوسی دی.
 -2رواين فلسفه :پدې شان چې زکات ورکولو رسه شتمن او بډای شخص د دنیا
له عبادت نه خالصیږي.
 -3اجتامعي فلسفه :چی ددی په واسطه د دوستی ،سخاوت او نورو ته پاملرنی
نیالګی وده کوي.
 -4د فقر المله چې په ټولنه کې کوم مفاسد او ککړتیاؤ او طبقايت فاصلې (ډله
ییز) محرومیتونو ټغر د ټولنی څخه ټولیږی.
 -5د اجتامعي تکافل او یووالی تحقق .
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 -6د ودی پوره کیدل او اقتصادي پر مختګ .
زکات داسی فریضه ده چې فرد او اجتامع پاکوي ،د ټولنې د پرمختګ او افرادو
کې د فضیلت تخمونو وده ورکونکی دي ،او دا ډیر څرګند تعبیر دی چې د زکات
په هکله یی ویلی شو چی :له یوی خوا ککړتیاوې له منځه وړي او له بلی خوا
تکامل پیداکوونکی دی.
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16
د عامه شتمنیو ،بیت املال او وقفي شتمنیو ساتنه
احلمد هلل الذي َخ َّول عباده من األموال ما به تقوم مص ا ا ااا ددنیا م د جالا م

لتحصا ااج یا م تصا ااًدشیا اًهلا وا ااًعیا اا مبجنیا م لدالا م الوا ااید ال
و ا اًد
صی

له

اله ا

م ده

ال املنی م مو لا م الوا ااید ال ًمدا عبده م ا ااوله ال ًم اک ه م ال الا

ع جه مع ی آله م الصحابه م من التدی هبدالا م ا تس جما .

هلال تبا ک مت الی يف ًکا تابه ملو الصدق القائ نی ب د العوذ ابهلل من الشجطا الً جا
بسا ا ا ا ااا الً:ن الً جا م َ ََتْ ُك ُواْ الَموالَ ُكا باجانَ ُكا اابلْب ا
اا ا َمتُ ْدلُواْ اهبَا إا ََل ا ْحلُ َّك اام لاتَأْ ُك ُواْ
َْ
َ
َ
َْ
1.
فَ اًدقا ام ْن ال َْم َو اال الن ا
َّاس ااب اإل ْاْث َمالَ تُ ْا تَا ْ َ ُمو َ )
معن اليب بشااا األرا ي

اات

ت الی عنه ال ه سو ااول

دقول :ثالثا الهلسااا ع جین

مال دثکا ددثا فا شظوه هلال ما قص مال عبد من صا اادهلا م ع ا عبد مظ ما فص ا ا
ع جیا إ اده

عزا م فتح عبد اب مسئالا إ فتح

 - 1د البقري سورت ۱۸۸ :آیت .
 - 2سنن الرتمذی  ،حدیث . ۲۳۲۵
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رسیزه  :پدی پوهیږی! چې په اسالالال مک حتومیولو ښو کالالالت یې د ایت ا
اصط ح د یوم ځ یه او څنګه را څرګنده شوه ؟
د امیرا ؤمنین عمران الخط ب د خ فت په پیل یې چې د اسالالال مک ی ریو یو
ط یک او ځ نده دوره او د دولت د ی رونو د ښو کت د اداری ارز کیمنه صفحه
ده  ،ډیری زی یو سالیمو د اسال مک لولنو

ه یوځ ی شالوی او داسال مک دولت

خواوی یوسعه پېدایړه  ،زی یو شیمنو لته  :خرم  ،وچې مېوی  ،غلو  ،ښ مو او
فریامنه شی ن د مفیوحه هیوادونو څخه مدینو منوری یه راو

شولو او لو یې

د خلیفه ی د خ فت د نورو لوی نو په یورونو یې ییښود شو دا ی ر ددی المل
شو چې د ع مو خلتو یعنو دولت ا وند شیمنو ییت په یرک يش  ،خلیفه امرویړ
چې ددی ی ر لپ ره یوه حویلو ځ نګړی يش او لو شالالالیه م لونه هلیه یوو

يش

او د س ینو لپ ره یې ا ین یرایدونه ونیو شو  ،او امین او ا وري چ روایک پری
وګامر شالالالو یرڅو کالالاله اداره يش  ،د همدی مغ له دغه حویلو په ایت ا

ی

ددولت د شیمنیو خونه ونومو شوه  ،ورو سیه ای یله چې د همدی سرت خلیفه
په زم نه یې لومړنو اس مک سته ووهل شوه او راغيل ښنسونه په نغدو واوکیل،
مریز یې همدا یور او خونه وه  ،ای ایت ا

درایلونتو م لونو او دویش او یوزیع

لپ ره یې یو سیسیم ښو شو ،په حقیقت یې د دولیو خزانو او ا نک انسټ دایت
ا

په ی سیس

ه ییښود شو.

د بیت املال اصطالحي معنا :
د اداری له مخو ایت ا

ددولت د شالالالیمنیو د ع ید او ویش مریز وی خو

درشعک ،دود او ی ریو په لح ظ د لولو مسالالاللامن نو د حه په معن ده  ،دهمدی
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المله د م لونو په سالالال ینه  ،ویش او مکالالالو یې پوره دات او احیی ر د چ روایو
دنده او متلفیت دی ،ام س ینه یې د لولنو دهر غړي م سئولیت دی او دهغه په
و اندی ن غیړي سالالرته ګن ه او نه اښالالل ییدونتو غلطک ګیل ییږي  .د ایوزلو او
محرومو پرګنو د سیونزو لری یولو لپ ره د ایت ا

شیمنیو څخه ګیه اخ سینه

او ع مو خلتو یه اسالالی نیی او فراخیی اراارو روا دي چې فردي سالالیونزو حل یولو
ه لولنه دالکاله ښو کالت او د اسال مک لولنو د پرمخیو او یراک لپ ره لولنیزی
مرسیو په لور ای یک .
بیت املال پیژندنه :
دایت ا

ښمله د دوو یلمو ایت او م

شالالالیمنو او د م

څخه ښو ه ده چې معن یې  :خونه او

خزانه ده او په اصالالالط ح یې په دوو معن ګ نو راځک  :یله د

عمومک او حتومیو م لونو او هر ه غه څه چې په یوه ا ڼه خ لک پتې حه لری
ی رو ییږي  ،اویله د هغه ځ ی په معن ی رو ییږي چې عمومو شالالیمنو پتو
س یل ییږې  ،دغه لفظ په لغت یې د م لونو د س ینو ځ ی ا ندی اط ق ییږي
عمومک وي او یه خصالالو . .خو په اصالالط ح یې د اس ال م په لومړیو یې د ایت
م

ا سالالاللمین یعبیر د هغه ځ ی لپ ره ی رو ییده چې د اسالالال مک دولت

عمومک او منقو

م لو نه پتو ؤ ا ی د ا یت ا

یعبیر د ه غه ځ ی او هم غه

معن ی اف ده یړه ای یرار ،یرار د مسالالاللامن نو په عمومک م لونو هم وی رو شالالالو،
چې نغد ،منقو او غیر منقو ځمته او نور یې را ل له ی وه .
او د عمومک م

څ خه موخه ه غه م

دی چې په اسالالال مک ځم ته یې د هر

مسالالاللامن شالالالیمنو وګڼل يش  .ع مه اموا د هغو م لونو څخه عب رت دي چې :
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دعمومک ګیو او مصالالاللحیونو لپ ره ځ نګړي شالالالوي ی دا نون په حتم ع مه اموا
ګڼل شالالوي او لولو خلتو پوری ا ه لري  ،ایت ا

د مسالاللامن نو او ع مو خلتو د

م صلحیونو لپ ره چمیو شوی لته  :عمومو الری  ،ښامیونه  ،پ ریونه  ،کوونځک ،
پوهنیونونه  ،دولیک ادارې او یویک او امت ن ت یو  ،ک ري اسونه  ،ځنګلونه  ،اواه
او ارکالالن  ،مطلقه مواوف ت  ،معدنونه او نور دغه م لونه د لولو مسالاللامن نو دي  .او
هیڅوک آن ح یم ی ام م هم دداشالالال ن م لونو د پلورلو ،چ یه وریولو  ،اخ الالالش
ګ نه یولو او وافولو واک نلري ،خو ح یم ی ا م م یوالی يش د ګیو دز ی یولو او
سالالالوداګری لپ ره ع مه ځمتو چ یه اښ ره وریړي او ګیه یې په عمومک مصالالال لحو
یک مکو یړي مګر په هغو الرو ،یوڅو ،سړیونو یې مکفو چې خ صو ګیو
ولري او د ییریدونتو د یللو م نع ګرځک رواندي او په ینګو الرو یې د پېر او پلور
لپ ره یین سیل هم ن روا دي د عمومک م لونو د صحیح ګیو اخسینو څخه څ رنه
د دولت دنده ده  .ام م ااوحنیفه رحمة الله وایک  :په ایت ا

یې ام نت یو

دخلیفه ی ح یم یو رشر دی یچېرې خلیفه ی ح یم په ن روا ډو په ایت ا
یې الس وهنه ویړي ی دوګړو شالالالخاالالال م لونه په زور الندی یړي خپله و یی او
صال حیت له الساله وریوي او دخ فت او ح یمیت یری اخسالیل ییږي  ،دهغه له
انده ایت ا

دمسلامن نو پوره یړاو لري خلیفه او ح یم هم ن و یوالی چې په

ن حه پتو السوهنه او یکو ویړي .
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لته چې په حدیث یې راغيل دي  ( :عن عبد ابن عمًم

ت

عنیما عن النيب

هلال املس ا من ا املس مو من لسا ه مدده م املیا ً من لجً ما هنی عنه).
ژا ه  :ریښالالالینو مسالالاللامن هغه څوک دی چې د هغه د ژاو  ،الس دزی ن څخه
1

م سلامن ن په امن یې وي او پوره مغ ښر هغه دی چې د الله  لخوا منع شوی
شی ن پریږدي .
دپند څو پیښی :
دم سلامن نو لومړين خلیفه ح رضت ااواترال صدیه اه د لویرو په پلورلو ه خپل
ژوند ییرولو یله د خلیفه په یوګه ول یل شو نو دمعمو
څو مرتو لویر

ه سم اه سغ ر مغ

د

ه ا زار یه د خرڅ و لپ ره یللو په الر یې حرضالالت عمر ر الالو الله

عنه ور ه مخ مو شالالو وی پوکالالت چیریه ځو؟ وی فرم یل  :ا زاریه ځم  ،حرضالالت
عمر ر الالالو الله عنه وریه وویل  :یچېری په یت رت اوخت شالالالو د خ فت ی راه
څنګه یر ه يش؟ حرضالالالت ااواتر وفرم یل  :نو خپلو یورنو یه خوا ه له یومه
یړم؟
حرضالالالت عمر وویل  :ااوعبیده یه ورځو چې رسالالالو الله  د امین لقب وریړی ،
هغه اه ی یه د ایت ا

څخه څه څیز ول یک  ،دوا ه ااوعبیده یه ورغلل  ،هغه

ااواتر یه د یو مینځومک مغ ښر په یچه څه دایت ا

نه مقرر یړ  ،یوه ورځ

یې م ندینو وویل :د خوږو د خو لو هیله لري  ،حرضالالالت ااواتر وفرم یل  :زه څه
 - 1صحیح البخ ري  ،حدیث . ۶۴۸۴ :
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نلرم چې راوي نیسالالم  ،کالالځو یې وویل  :د خپلو ورځنیو خو و څخه سالالپام یوو د
څو ورځو وروسیه اه هومره لولیږي چې خواږه پری رانیسو حرضت ااواتر صدیه
وریه اښ زه وریړه  ،څو ورځو وروسیه څه پیسو لولو شوی ،حرضت ااواتر صدیه
وویل :کالالت ري چې لولو شالالوی پیسالالو د ایت ا

نه مونږ یه زی یو راځک نو

یومو پیسو یې چې کځو لولو یړی وی هغه يې ایریه ایت ا

یه ورو ی او

د رایلونتو لپ ره همغه اندازه چې هره ورځ یې م ندینو سالالالپمولو وی د خپلو
حقواو څخه یم یړی  .ح رضت عمرر و الله عنه هم سوداګري یوله  ،یله چې
خلیفه شالالو  ،نو دایت ا

نه هغه یه څه حقوق مقرر شالالو په مدینه منوره یې

یې خلک رالو او وریه وی فرم یل  :م ددینه و اندی یت رت ی وه اوس چې ی سو
پدی ی ر اوخت یړم نوڅن ګه خپل ژوند ییریړم ؟ هر چ د ایت ا

ای ا یل

مقدار وریه و اندیز یړ ،ح رضت عيل غلو ن ست ؤ ح رضت عمر وپو کت سی څه
نظر دی؟ هغه وفرم یل  :په میوسط ډو هغه څه چې سی او یورنو یه دی اسنه
ویوي ،حرضت عمر دغه و اندیز خوښ یړ او میوسطه اندازه وریه ول یل شوه.
یوه ورز حرضالالالت عيل  ،ع امن  ،زایر  ،طلحه ر الالالو الله عنغم او نوریسالالال ن

ه

ن سالالت ؤ او دخ و ایرو په یرک یې یې و اندیز ویړ چې ا ید د عمر حقوق ا الال فه
يش ځته چې په مع ش او ژوند یې یې ینګسی راغلو ده  .مګر هیچ ز ه نه ی وه
چې دا مسئله د حرضت عمر ه رشیته یړي نود همدی المله د هغه لور حرضت
حفصالاله یه ورغلل یرڅو دهغو په مټ د حرضالالت عمر هویړه واخيل اووریه وی ویل
چې زمونږ نومونه حرضت عمر یه ونه وایک .
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حرضت حفصه ريض الله یع لو عنغ مسئله دعمر ر و الله عنه

ه رشیته یړه

د حرضالالت عمر اڼه واوکالالیه وی فرم یل :دا و اندیز چ یړي دی ؟ حرضالالت حفصالاله
وویل  :لومړی ا ید سالالی رایه ښویه يش حرضالالت عمر وفرم یل  :یچیری دا یس ال ن
م پیژنديل وای داسالالو سالالزا اه مو وریړی وه چې نښالالو اه یې په چغره څرګندی
شوی وی  ،ای حفصه م یه ووایه د پیغم علیه الس م ډیره که ښ مه سی په یور
یې څه وه ؟ هغو وویل :دوه لولو لویر ؤ چې رسو الله اه د ښمعو په ورځ ی د
میلمنو درایلو په مغ
ی

ه خو

اغوسیلو  .ای یې وفرم یل  :غوره خوا ه چې رسو الله 

څه ؤ ؟ عرض یې ویړ :ځمونږ خوا ه د ورا الالالو ډوډی وه  ،مونږ اه د

یودی ډوډی پرمو د غو یو اطک وروسیک غو ي ی و اوغو و  .رسو الله اه په
اشیغ خوراک فرم یه او نورویه یو هم وری وه  ،حرضت عمر وپوکیله  ،ډیره اسرته
چې سالالالی په خونه یې دحرضالالالت محمد لپ ره هواریده څه وه ؟ حرضالالالت حفصالالاله
وویل :یوه زیږه یپړه وه چې په او ی یې اه مو څلورا یه یوله او هواره وله اه مو او
په ژمک یې مو نیمه الندی او نیمه په

اچوله  ،دغه مغ

حرضالالت عمرحرضالالت

حف صه یه وفرم یل  :ای حف صه هغوی یه ووایه چې رسو الله په خپل که عمل
ه داسالالالو ایلګه او یګ ره ول یله چې د آخرت په هیله یې اسالالالنه ویړه زه هم د
هغه په پله ځم زم او ځام د دوو دوسالالی نو رسالالو الله او ااواتر دهغو دری یسال نو
په څیر ده چې په یوه الر ال

لومړين سالالړي څه یوکالاله اوچیه یړه او ال او موخو

یه ورسالالیده دوم سالالړي هم د هغه ایب ړ ویړه او دهغه په پله ال او لومړي سالالړي یه
ورسید ای دریم سړي په خوزکت پیل ویړ نو یچیری د هغو دوا و په پله ال يش
نو ورواه رسیږي او د هغو په الر ال نيش هیڅتله اه هغوی یه ونه رسیږي .
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په مال او پانګه کې د الله ازمیښت او امتحان :
الغک سالالنیو یې یو سالالنت داهم دی چې په م

او پ نګو

ه دانسالال ن نو آزموینه

اخيل.

ص اًمناَّیا م ْ ا
اا
نی).
الله  فرم یک إا ََّّن بَا َ ْوََّن ُل ْا َك َما بَا َ ْوََّن ال ْ
صباح َ
ْس ُموا لَجَ ْ ُ َ ُ
َص َحا َ ا ْْلَنَّا إ ْذ الَهل َ
ژا ه :مونږ دوی ازمیښت یړ همغه ش ن مو چې دا غ څیښین ن وآزم یل یله یې
1

چې اسم ویړ چو سغ ر مغ

یې میوی راغونډی یړي .

په حقیقت یې پ نګه او ځواک د الغک آزمیښیونو ډګرونه او ځ یونه دي .
ال له  آن د ایامن خ وندان هم پری امی ح نوي یر څو ښویه يش چې یریو مه
حده د پیدایښت په مسیر او موخو پسو دي او آی ز ونه یې دم او اوالد په څیر
ددن ی کالالالت پوری یړيل دي او ی نه ؟ ل ته چې ال له  فرم یک إا َّرَاا ال َْم َوالُ ُك ْا
2
مالَمَ ُد ُكا فا ْتاناٌ م َّ ا
ا
جا).
اَّللُ عن َدهُ الَ ْ ًٌ َعظ ٌ
َْ ْ َ َ
ژا ه  :دامنل شوی چې سی سو شیمنو او اوالد ازمیښت دی او لوی اښر د الله
ه دی .
مب رزه ور ه ډیره سخیه او سیونزمنه ده  ،د همدی المله الله  دم

خوکولو

او ز ه ورپوری یړلو په هتله یلته رلنه یړی او سالالخت ازمیښالالت یې ګڼک چو ډیر
لږ خلک یری روغ ووځک الله  دم

خوکالالالو اوز ه یړلو ورپوری څخه مب رزی

لپ ره له مومن نو څخه غوا ي یرڅو د ای مت او دنی او اخرت ژوندحقیقت یه په
ییلو آخرت یه ځ ن چمیو یړي او فرم یک :إا َّ ْا
ك
سا ا ا ا ا اا َ لاًَاب اه لَ َكنُو ٌد َمإاَّهُ َع َى ذَال َ
اإل َ
 - 1د القلم سورت  17آیت.
 - 2د الیغ ان سورت 15 :آیت.
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شا ا ادد ٌد الَفَ َال دا ْ َا إاذَا با ْ ثاً ما ايف الْ ُقبوا م ا
شا ا ایج ٌد َمإاَّهُ احلُ ا
صا ا ُدما إا َّ
ب ْ
صا ا َ َما فای ال ر
اکَ ْاي لَ َ
لَ َ
ُ َُ
َ ُ ُ َ َ
ا ٍ َّ ا 1 .
ََّهبُا هباا ْا دَا ْوَمئذ کَبيٌ)

معن  :دشالالک پریه انس ال ن دخپل پ لونتک په ا ه ن شالالتر دی او یقین هغه په خپله
مینه پتې خورا زی یه ده  ،آی نه پوهیږي چې یله

پدی ش هد دی  ،ای ته د م

هم دا ونو څخه راوویسالالیل يش او دسالالینو رازونه یې ارانډ يش ای الالته په هغه
پوه دی .

ورځ یې پ لونتو دهغوی په ح

همداشال ن رسالالو الله  هم لو خلک مسالالئولیت لرلو او مسالالئولیت منلو ا ندی
متلف یړي دي او د ازمیښالالت په و اندی یې ژمن ګرځويل دي لته چې حرضالالت
عبدالله ان عمر ريض الله عنه روایت یړی چې رسالالالو الله  فرم یک  :عن ابن
عمً

ت

ول

عنه هلال س ت

ا مام اع م مس ا ااؤمل عن عجته مالً

دقول

کا اع م کا مسؤمل عن عجته

اع يف ال ه ممس ا ااؤمل عن عجته ماملًال اعجا

فی بجت م یا م مسااؤملا عن عجتیا م اکادم اع فی مال ااجده م مسااؤمل عن عجته
م کا اع م مسؤمل عن عجته .
ژا ه  :د اان عمر ر الالالو الله عنه نه روایت دی وی ویل  :درسالالالو الله څخه مو
2

واورید چې فرم یل یې :ی سالالو لو شالالپ نه ی سالالت او هر یو د خپل رعیت په ا ه
پوکالالیل ییږی  ،الرکالالود شالالپون دی او د خپل رعیت مسالالئو دی  ،ن رینه شالالپون
دی او دخپل رعیت م سئو دی ،کځه د خپل خ وند په یوریې شپونه او دخپل

 - 1د الع دی ت سورت 11-6 :آییونه.
 - 2صحیح البخ ري ،حدیث 2554 ،893 :او صحیح االم م مسلم ،حدیث.1829 :
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رعیت م سئوله ده  ،مزدور د خپل ا دار په م

یې شپون دی او د خپل رعیت په

ا ه پوکیل ییږي او ی سو لو شپ نه ی ست او دخپل رعیت په ا ه پوکیل ییږی .
د بیت املال اهمیت :
عن ال س بن مال

ا ا اات

عنه هلال ما خطبنا يب

امیا ملن الما ا له

ا هلال

م ددن ملن عید له ) .
یرښمه  -:دانس ان م لک ريض الله عنه نه روایت دی چې وی ویل :داسو خطبه
1

رسالالالو الله مونږ یه نده وا اندی یړی مګر داچې ویل یې  :هغه څوک پوره ایامن
نه لري چې په ام نت یې خی نت ویړي او پوره دین نه لري هغه څوک چې ژمنه
م یوي .
ایت ا

یو حسالالال س او خورا ا ین ام نت دی  ،مګر په خواشالالالینو چې مونږ د

ه غه اهم یت ډیره لږه پ م لرنه یوو  ،په دولیو مولر یې چې ا یت ا

ګ ڼل

ییږي یښالالالینو او د خپل مولر په پریله ډیره لږه یوښه او پ ملرنه وریه یوو  ،لو
دولیو م لونه لته ک ري

ویسونه  ،اواه  ،اریښن  ،میز  ،چویو  ،کت یک ډیوی

 ،سالالالړیونه لرافیتک نښالالالو  ،ع مه یی ایونونه د ایت ا

ارخه ګڼل ییږي او په

ی رولو یې یې ا ید ن غیړي ون و ،یچیری دمیعلمو په مغ
نو ایت ا

که سبه ونه وایو

ه مو خی نت یړی هغه محصالالالل چو کالالاله سالالالبه نه وایک او په

درسونو یې زی ر ونه ا يس یوم ط لب العلم چې خپل سبقونه صحیح ونه وایک ،
چ روایې چې صحیح او که ی رونتړي ،کوونتو چې دزده یوونتو په کوونه یې

 -1مسند احمد حدیث .۱۳۶۳۷ :
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ییری چې په خپله دنده یې مواظب نه وي نو په حقیقت یې

ن غیړي ویړي،

ه خی نت یړی دی .

دغو لولو د ایت ا

په بیت املال کې ارساف او ناوړه ګټی اخستنی حرمت :
ا ید دایت ا

په مکالالالو یې ینتوس اوسالالالو  ،یه سالالالخ وت غوا و نو په خپل

شخ صو م

یې ا ید سخ وت ویړو لته چې الله  فرم یو  :م آتولا من مال

الذي آات ا).
یرښمه  :هغوی یه دهغه م
1

نه وریړئ چې الله  ی سالالالویه دریړی یعنو هغوی

ه مرسالالالیه ویړئ په یو لوی یخیه ی غذ ا ندی د یوی یوچنو شالالالمیری لیتل
سخ وت او اخ ش ندی  ،الته په حقیقت یې همدا ا او  ،او یدایري او ایت
ا

ه خی نت دی  ،او په ح له الر السیه راغلو م

ا ید په مرشوعو الرویې

مکالالو يش  ،اوزی ت مکالالفو ا او اویبذیر حرام دی لته چې رسالالو الله 
فرم یو ( :عن اليب لًدً
الس ا اااعا هلال

عنه هلال هلال

اات

ا ااول

جع ا ا اااعتیا

ااول

اذا ااج ت األما ا فا تظً

د هلال اذا ا ا ااند ا مً الی ي الل ه فا تظً

الساعا) .
یرښمه  :د ااوهریره ر الالالو الله عنه نه روایت دی چې وی ویل  :رسالالالو الله 
2

وفرم یل  :یله چې ام نت

ئع شو نو د ای مت رایلو یه سرتګو په الر اوسئ وویل

شو ی ر سو الله ام نت څنګه
یه وسپ ر شو نودغه مغ

ئع ییږي ؟ وی فرم یل  :یله چې ی ر ن اهلو

د ای مت درایلو منیظر اوسئ .

 - 1د النور سورت  ۳۳آیت.
 - 2صحیح البخ ری  ،حدیث . ۶۴۹۶ :
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په اس مک اایص دي نظ م یې دولیونه نيش یوالی چې الس یې شیه شی ن په
هرځ ی یې چې وغوا ي مکالالالو یړي الته د هر ډو مصالالالال رفو لپ ره ع یدایو
چینو ل یل شالالالوي دي ی په ال عب رت په اوسالالالنک اایصالالال دي نظ مونو یې
ددولیونو لو عوا ید دهری خوا چې وي یو ځ ی لولیږي او د م ب لغو د یو ځ ی
ییدو وروسیه د م ص رفو لپ ره خپل پ ن چمیو یوي  ،لتن د ا س م دارش دایو له
مخو م

 :ن ویوالی د السیه راغلو پیسو دزی ت نه ښامت ښو یړو ځته چې د

مستین نو  ،فقیرانو او ا و خلتو حقوق یلف ییږي ،او دښامیونو دښو ونو اورغونو
لپ ره نوری

چینو شالالالیون لري همدارنو داوا يف عوایدو د پیسالالالو څخه یوازی

همغه ځ نګړو او معلومو ځ یونو یې ی ر اخسیل ییږي .
اس مک اایص دي نظ م د حرامو م لونو د مکفولو څخه د مخنیوی اوځ ن س یلو
لپ ره ځینو محدودییونه و ع یړي دي چې عب رت دي له :
 – ۱زم ين محدودیت  :یعنو :د م لونو څخه د اسالالالیف دی ل یلو وخیونه لته  :په
حرامو اخسیل شوی ښ مو یې د

نځه نه ابلید .

 – ۲م ت ين م حدود یت  :یعنو په ځ نګري ځ ی یې دمن عه شالالالوو څیزونو نه
اسالالیف ده لته  :په غصالالبو ځمته یې دښامت ښو و او ن رینه ؤ لپ ره د وریښالالمو
ښ مو حراموالو .
 – ۳سالالالی يس محدودیت  :لته  :ځینو خ رښو م لونونه د اسالالالیف دی حراموالو
ځته چې دای ر د اسالالال مک هیوادونو په اایصالالال دي او الالال ړ ا ندی دیولیدوونتو
هیوادونو د یسلط المل ګرځک .
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 – ۴رضری محدودیت  :دهغو څیزونو د اسیف دی حرمت چې د رضر او یړاو المل
ګرځک لته  :د نی ه یو یویو ی رو  ،ی دمنعه شو و سلو ی پی او پیر لته چې
رسو الله  فرم یو ( :

ً م

ًا يف ا الم ).

1

یرښمه :هیڅتله څوک ا ید رضر ونه منک او نه نورویه رضر ورسوي.
دهوکالالی رو ،ع الو او ا دریو مکالالو یوونتو سالالی ینه او وتید شالالوی  .دعقل له
مخو د مکالالو یګ ره داده چو :په کالاله ډو مکالالو یوونتو خپلو موخو یه
ورسالالالوي او د ډیرعق ين یګلوري په یوګه پیژند شالالالوی وي دایلګو په یوګه :
مسالالاللامن مکالالالو یوونتو د ال ایو السالالالیه راو نو په درلودلو

ه د غیر مسالالاللم

مکفونتک په پریله لږ مکو لري .
په بیت املال کې د خیانت نه د ځان ساتنی الری :
روغ  ،صالالال لح او پوه وګړي په یوه اوچیه پرمو یللو او اسالالال مک لولنه یې الندی
لتک په نظر یې نیيس :
 – ۱ژرییریدونتک خوندونه ف ين ګڼو .
 – ۲دهوی او هوس پوره یوونتو مکفونو پيس نه وي .
 – ۳په مکو یې مینځ ری وي  ،افرار اویفریط نه یوي .
 – ۴لیری او اوږدو هیلو څخه ځ ن ژغوري .
 – ۵ددنی غوکیونتو مکيف ایلګو نه لري آن چې یری لری اويس .
 – ۶د محرم یو مکفولو نه ځ ن س يت او زهد او یقوی پلو یوي .
 – ۷ا نع وي او په فقر او ینګسی ص یوي .
 - 1ا عتم األوسط للط انو  ،حدیث .۵۱۹۳ :
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 – ۸دخپل مکو لپ ره نورویه زی ن نه ا وي .
 – ۹ځ ن کودنو مکفونه نه یوي .
 – ۱۰په ینګسی یې په مکو یې ص یوي .
په اسالالال مک اایصالالال دي نظ م یې د ځمتو په

دهیچ دفقر  ،ا یی لپ ره یوم

ځ ی ن الالالیه  ،پدی نظ م یې نه دیوم وګړي حقونه الالال ئع ییږي اونه هم لولنیز
حقونه د نفيسالالال غوکالالالینو ارا ين ییدای يش الته یوازن او نړیوا اایصالالال دي
عدالت پتو مطرح دی  ،ا سی امر  ،سودخو

 ،یقلب  ،غ  ،غدر  ،ایمت پلور

 ،انحصالال ر غوکالالینه  ،احیت ر غصالالب اونور د ظلم او خی نت مظ هر په اایصالال دی
اس مو نظ م یې په یولید  ،ویش  ،مکو او نورومع ملو یې هیڅتله ځ ی نلري
او همدا داسالالال م د اایصالالال دی نظ م یوه ځ نګړنه ده چې نورو نړیوالو اایصالالال دی
نظ مونو یې ن یه لته چې الله ښل ښ له ددا سو م س ئلو په هتله په ارانتریم
یې ځ نګړي الرکالالالونو لري دهغو څ خه په یو او پیام نه یې یمو یوونتو په
هتله فرم یو  :مد لا ْمطَاش اش َّ ا
دن إاذَا ا ْكَتالُواْ َع َى الن ا
ول ْا الَم
َّاس دَ ْس ا ا ا ا اتَا ْوفُو َ َمإاذَا َكالُ ُ
َْ ٌ ُ َ
نی الذ َ
ا ٍ 1
ك ال ََّهنُا َّم ْبا ُوثُو َ لاجَا ْوٍم َعظجا).
ول ْا ُُيْ اس ًُم َ الََ دَظُ رن الُملَئا َ
َّمَُ ُ
ژا ه  -:ه یت دی وي هغو ی س نویه چې لږ وریوي او لږ پلوري هغه ی س ن چې
یله د خلتو یه پیامنه او یله اخيل نو پوره او ی مله یک اخيل او چو یله پیامنه او
یله وریه وریوي نو وزن او پیامنه یم وریوي ای دوی دا یقین نلري چک ای ځيل اه
راژوندي يش په هغه سرته ورځ ( ای مت ) هغه ورځ چې خلک د نړیوالو د پ لونتک

 - 1د ا طففین سورت  5 -1آییونه .
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په و اندی ودریږي  .همداشالالال ن رب الع ین په رحمن سالالالورت یې فرم يک :الََّ
1
ا ا ا
جموا ال َْوْ َ اابل اْق ْس اط َمَ ُُتْ اس ًُما ال اْم َجزا َ ).
تَطْغَ ْوا ايف الْم َجزا َمالَهل ُ
یرښمه  -:میزان ( یله ) ییری او یت وز ونتړې او په سنتش یله یې عد اوانص و
وس یئ او په یله یې یمښت ونتړئ.
په یومو لولنو یې چې اس مک ،اخ اک ،دینو او انس ين ارزکیونه واک ونلري ،
دهغه ځ ی یوازی م دي ،یتمل پ لنو  ،شالالالغوات غوکالالالینو  ،زی ت اخسالالالینو ،
پ نګو اچونو چې دنورو ځ ن اوم

واخلو ارزکالالالیونه نیيسالالال  ،لتن الله  د

م دی خوندونو ارسالالیره معنوي او اخروي ارزکالالیونه هم د انس ال ن یوښه یه را ا وي
ام امن الناسا ااْ مالْبنانی مالْ َقنَ ا
شا ا َیو ا
لته چې فرم يک ُ :دا َن لا ن ا
اا اي ال ُْم َقنطًََا ام َن
َّاس ُ ر
َ َ َ َ ََ
ب ال َّ َ
اکَْج ا الْمس ا َّوم اا ماألَْا اام ما ْحلً ا
َّ
الذ َل ا
ب َمال اْش َّ
ض ا اا َم ْ
ك َمتَاعُ ا ْحلَجَا ا ال رد ْاجَا َماَّللُ اعن َدهُ ُ ْس ا ُن
ذ َذلا َ
ُ َ َ َ َ َ َْ
2
ال َْمآ ا ).
یرښمه  :ان س ن یه ددنیوي غو کینو هیلو مینه او دو سیک کتلو شوی ،کځو،
ځ من ،ډیری پ نګو،

ه او سالالالپین کالالالتلو او نښالالاله لرونتک آسالالالونه ،څ روي،

یرییله ،یښالالالت لو ددنی د ژوند یویک شالالالمیر ییږي پداسالالالو ح
دایریه ګرځیدو غوره او که ځ ی د الله 

یې چې

ه دی.

د بیت املال د ځواکمنتیا الر او رسچینی :
دایت ا

مغمو

چینو عب رت دي له  :څ رویو  ،میوو ،دانو ،

ه او سالالپین

 ،یت ریو م لونو  ،د یښیو ځمتو د زی ت او غنیمیونو ،فئ ،دګمریونو م لیو ،هغه
 - 1د الرحمن سورت  9-8آییونه.
 - 2د آ عمران سورت ۱۴ :آیت.
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م لونو او ځمتو څخه چو م سلامن نو السیه ورغيل وي همدا ش ن وافک م لونه او
نوروڅخه د هغو م لونو په ا ه چې د عرش او زی ت له الری رالولیږي ا ید د رسو
الله  دحتم

ه سالالم واخسالالیل يش او ووی الالل يش ،هغه ا ید دشالالیمنو ،م

خ وندانو او ځمتو خ وندانو چې م لونه یې نصالال ب یه رسالالیږي واخسالالیل يش او
فقیرانو ا ندی ووی الالالالل يش لته چې د مع ريض الله عنه په حدیث یې یې
ی دونه شوی ده :عن عبد ابن عباس
ب  -نی ب ثه الی الجمن – ا
دشا اایدم ال

اله ا

ات

ا ا ا ا ااتأ هلوما الل

م ال ًمدا ا ااول

هلد فًض ع جیا مخس ص وام فی

عنیما هلال هلال اول
تا

مل اذ بن

فاذا ئتا فادعیا الی ال

 .فا لا الااعوا ل

بذل

فأخ لا ال

دوم ملج ا فا لا الااعوا ل

بذل

فأخ لا ال

هلد فًض ع جیا صدهله تؤخذ من ال نجائیا فرتد ع ی فقًائیا فا لا الااعوا ل

بذل

جا ) .
فا ک م ًائا الموااا  .ماته دعو املظ وم فا ه لجس بجنیا مبنی
ددی اخیور حد یث نه په زغرده څرګ ندیږي چې د عرشالالال او زی ت رالولو او
1

خ وندانونه عرشالالال او زی ت رالو او په

اخسالالالیل د حتومت دنده ده چې د م

فقیرانو او مسالالالتین نو يک وویيشالالال  ،حتومت دندی لري چې  :دین پ

او ام نت

س یونتک وګړي ددی په لولولو وګامري یرڅو له یوی خوا په شیمنو ییری ونيش.
م

 :د ل یلو اندازی نه زی ت یری وانخلو ی کالاله او اعلو م

یری وانه خلو او

له الو خوا ځینو م لونه دصالالالداک او ډالو په نوم ځ ن یه وانخيل ،ددی پریه د
ګن ه یوونتک ګرځک  ،همداشالالالال ن ا وخلتو یه ددغو م لونو دویش لپ ره دی هم
ص دق او یقوا لرونتو یس ن وګامري یرڅو په که او ع دالنه یوګه پر دوی ووی ل
 - 1صحیح البخ ري  ،حدیث . ۱۴۹۶ :
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په و اندی دام نت سالال یلو صالالفت دی
يش ،دمومن نو یو کالاله صالالفت دایت ا
1
َّ ا
دن ُل ْا األ ََم َاَّنِتاا ْا َم َع ْی اد ال ْا َاعُو َ ).
همغه ش ن چې الله  فرم یکَ :مالذ َ
ژا ه  :او دوی هغه ی س ن دي چې د خپلو ام نیونو او ژمنو څ رونتک او س یونتې
دي .
دبیت املال د ساتنی او حفاظت اړتیا :
ا ید دایت ا

او ع مه شالالالیمنیو په سالالال ینه یې زی ت ښدیت ويش  ،ځته چې

دغه شالالیمنو دلولنو لولو وګړو پوری یړاو لري لته زی ت  ،عرش ال  ،ګمریک السالالیه
راو نو  ،دولیک یورونو  ،هییو یرایه او ع م ا نف عه م لونه او ځ یونه دا لو په
ع مه شیمنیو یې داخل دي.
چې د س ینو لپ ره یې ا ید دین پ

او ام نت س یونتو ا شخ ص وګامر يش ،

ا ید وویل يش چې وزاریونو یه ځ نګړی شالالالوی اودیته هم په ع مه م لونو یې
راځې چې مکالالالفولو یې یې دات پت ر دي چې په ځ ی ولګو يش او او ځ یه
ش اج ا
ا
اا ا
نی َمَكا َ ال َّ
ش ا ْجطَا ُ لاًَبا اه
دن َكا ُواْ إا ْخ َوا َ ال َّ َ
م کو ن يش الله  فرم یک :إا َّ ال ُْمبَذ ا َ
2
َك ُشو ا ).
یرښمه  :یقین ا او یوونتک د شیط ن نو اورونه دي او شیط ن یل دخپل رب نه
منونتو دی.

 - 1د ا ؤمنون سورت 8 :آیت.
 - 2د اال اء سورت ۲۷ :آیت.
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پاله االل آیالت یې اللاله  فرمال یک :آی الدیا ااا الا ااذدن آمنوا

َت وا الموالکا بجنکا

ابلباا ).
یرښمه  :ای ایامن واالو ! په ن روا یو دال م لونه مه خورئ .
1

دال م

منع او حرام دي یه د غصب  ،زور  ،متر  ،دویې  ،سود  ،اامر له

خو

الری وي او ی د اډو  ،اخی س له الری وي او ا ید انس ن ځ ن یری وژغوري .
په بیت املال کې خیانت او بدی اغیزی یې :
دایت ا

مسالالالئولیت یو ام نت دی د مسالالاللامن نو

ه  ،هر ډو خی نت پتې

عظیمه ګن ه ده الله  د حه دمخ لفت په معن کالالودلو او دالغو غصالالو او اغر
په پیدایولو یې مغم المل ګرځولو فرم یک  :مما َكا َ لانَا ٍيب الَ دا ُغ َّ ممن دا ْغ ُ َي ا
ْم
ََ
َ ََ َ ْ َ
ت ملا َ دظْ َمو َ الَفَم ان اتَّابو ا ْ اوا َ ا
اِبَا َ َّ دَا ْوَم ال اْقجَ َام اا ُْثَّ تُا َو ََّّف ُك ر َا ْش ٍ
اَّلل َك َمن
س ابَ ْ َ ُ ْ ُ ُ
َ ََ َ
س َّما َك َ
2
ابْ با ٍ ا ا
اَّلل ممأْماهُ َینَّا مباْئس الْم ا
صيُ).
س ْخط م َن َ َ َ َ ُ َ َ َ
َ َ
ژا ه  :پیغم یه نه ک یک چې یوم څیز پټ یړي  ،څوک چې یوم څیز پټ یړي
دای مت په ورځ اه هغه راو ي ای پوره وریو ییږي هرچ یه دهغه د یسالالالالب او
ییری اه پری نه ییږي ،آی هغه څوک چې دالله در الالالال ی اع وي د هغه چ

ه

یو ش ن دی چې د الله ن ر یت یې یرالسه یړی او ځ ي یې دوزخ دی او څومره
ادځ ی دی .
دغنیمت م

غ یو لویه ګن ه ده چې هیڅ نبو یک نه یوي او ( مما ا لنبی ال

دغ ) آیت دیوی خ صو پیښو په ا ه راغلو چې په یرک یې یې د ( غلو ) مسئله
 - 1د النس ء سورت ۲۹ :آیت.
 - 2د آ عمران سورت 162-161 :آییونه.
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دغنیمت په م

د عامه شتمنیو ،بیت املال…

یې غ هم راغلو ده خی نت د هیڅ پېغم ی رندی  ،هیڅتله

وریه نه کالالالال يک  ،پیغم ان معصالالالوم دي ل ته چې ځینو م ن فقینو د ادر غزا د
غنیمیونو په رالولولو یې یور پوری یړی ؤ .
په اوا يف او دولیک م لونو یې غ هم د غلو حتم لري ،ځته په دولیو ( ایت
ا

)م

یې دلو هیواد خلک ارخه لري یه څوک یری غ ویړي لته د لولو

نه یې چې غ یړی وي  ،لتن دا چې په عمومک ډو د غه م لو نه ځ نګړي
څ ښین ن نلري س یونتې او م سئولین یوښه نه وریه یوي او ډېره غ ییږي  ،ځته
نو په نړی خصوص زمونږ هیواد یې د لولو نه زی ت پدی م لونو یې غ او خی نت
ییږي او خلک یې له ادو پ یلو نه غ فل دي او سالالالزا یې د دوزخ ارسالالالیره دحرشالالال
میدان رسالالوایک او د رسالالو الله  د شالالف عت نه محرومیت هم ده  .څوک چې د
یوم مسئولیت خصوص د مسلامن نو د ایت ا

مدیریت مسئولیت یې ن غیړي

ویړي ی د ام نت سالالال یلو خ و پتو خی نت یوي او په اخی س  ،غ او نورو اڼو
عمومک حقونه له مینځه و ي ا ید خپل ځ ن ددنی او آخرت عذاب یه چمیو یړي
د ع دی الری وي او یه غیرع دي الری ،ځته الله  د خی نت یوونتو الر څ ري
دغه الغو مت زات د دنی او اخرت رسوایک یه هم ش مل ده لته الله  فرم یک:
َّ ا
ا
ب َمن َكا َ َخ َّواَّن الَثاجما دَ ْسا ا اتَ ْخ ُشو َ ام َن
سا ا ا ُی ْا إا َّ اَّللَ َ ُام ر
َم َ ُُتَاد ْل َع ان الذ َ
دن َُيْتَا ُو َ الَ ُش َ
َّاس م َ دس ا ا ا ا ات ْخ ُشو َ امن ا
اَّلل َم ُل َو َم َ ُی ْا إا ْذ دُابَاجاتُو َ َما َ دَا ًْ َ ا ا ا ا اى ام َن الْ َق ْوال َمَكا َ اَّللُ اِبَا
الن ا َ َ ْ َ
َ
1
دَا ْ َم ُو َ ُاًجطا ).
 - 1د النس ء سورت 108 -107 :آییونه.
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یرښمه  :د هغو یسالالال نو څخه دف ړ متوه چې ځ ن

ه خی نت یوي  .یقین الله

 خی نت یوونتک اوګن ه یوونتک نه خوکالالالوي دخلتو نه ځ ن پیوی خو دالله
 نه یې نيشالالال پیوالی ځته الله  یې مل او څ رونتک دی یله چې دوی د
شپو لطرفه د هغه ن خوکه خیرې یوي ،یقین الله  دهغو په یړنو پوره پوه دی
 .خی نت یوونتک په خپلوموخو او مقصالالالدونو یې ن ی م او م یو خوري لته چې :
ا
ا
ا
جا
الله  فرم یک َ :مإا دُ اًد ُدماْ اخَجا َاَت َ
ك فَا َق ْد َخا ُواْ اَّللَ من هلَا ْب ُ َفأ َْم َك َن م ْنا ُی ْا َماَّللُ َع ٌ
1
ا
جا ).
َك ٌ
ژا ه  :یچیرې ی ه خی نت یو وغوا ي نو ددینه و اندی یې د ال له  ه
خی نت یړی دی نو الله  یه پرهغوی ارالسالالالو او اریمن یړی او الله  پوه ،
حتیم او ی ر پوه دی.
2
َخ ْنهُ اابلْغَْج ا
ب َمالَ َّ اَّللَ َ دَا ْی ادي َك ْج َد ْ
نی ).
ك لاجَا ْ َ َا الاَّن ََلْ ال ُ
ذَلا َ
اکَائانا َ
یرښمه:داپدی خ طرچې پوه يش م په پیه دهغه ه خی نت ندی یړی او داچې
الله دخ ین نوچل او دویه نه رهنامیک یوي.اودالله  دهر ډو پ ملرنو اومینو
3
َّ ا
څخه پ یو وي :إا َّ َّ ا
آمنُوا إا َّ َّ
ب ُك َّ َخ َّوا ٍ َك ُشوٍ ).
اَّللَ َ ُام ر
دن َ
اَّللَ دُ َداف ُو َع ان الذ َ
معن  :او شته الله  د مؤمن نو دف ړ یوي ځته هیڅ خی نت یوونتو د الله 
نه خوکالالیږي الله  هغه یس ال نو یه ډیر غصالاله وي چې د خلتو نه حی یوي او د
الله  نه حی نه یوي او په پیه خی نت یوي ځته دغه خلک هغو یسالالالال نو یه
 - 1د األنف

سورت 71 :آیت.

 - 2د یوسف سورت 52 :آیت .
 - 3د الحج سورت  ۳۸آيت.
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ارزکت او اعیب ر وریوي چې یوم ځواک او حی یت نلري او رشم او حی یری یوي
خو دا در،ځوایمن او پوه خدای څخه حی نه یوي او په خی نت یولو

ه الغو

حریم م یوي ،لولنو او خلتو ه دغه خی نت یو دادو اغیزو المله دالله  په
َّ ا
ول َمَُتُوُواْ ال ََم َاَّنتا ُك ْا َمالَ تُ ْا
الً ُ ا ا ا ا ا َ
آمنُواْ َ َُتُوُواْ اَّللَ َم َّ
دن َ
دې وین ډېر اد دی َ .الَدرا َیا ا لذ َ
1
تَا ْ َ ُمو َ ).
ه خی نت مه یوئ او یو دال په ام نیونو
یرښمه  :ای ایامن واالو ! د الله او رسو
یې هم خی نت مه یوئ پدا سو ح یې چې پوهیږئ َ .مإا َّما َُتَافَ َّن امن هلَا ْوٍم اخجَا َا
نی ).
فَا با ْذ إالَْج ای ْا َع َى َ َواْ إا َّ اَّللَ َ ُام ر
ب اکَائانا َ
معن  :یچېری د یوم اوم د خی نت نه اېریدی نو ژمنه یې د رفی ر
2

ه یوځ ی

هغوی یه ګذار یړه یقین الله  خی نت یوونتک نه خوکوي .
دعامه مالونو یا بیت املال په وړاندی دمومنانو ازمیښت :
رب الع ین د پوهو او ځوایمنو مؤمن نوڅخه غوکالالیک چې د لولنو اایصال دی او
ع مه م لونو او ایت ا

مدیریت په غ ه واخيل  ،دغه یس ال ن ارسالالیره پدی چې

د اایص د په علم پوه او د اایص د په مدیریت ځوایمن وي په ام نت س ینه او ایت
ا

س ینه یې هم زی ر وا يس.

الله یع لو فرم یک  :هلال ا

 - 1د االنف

سورت  ۲۷آیت.

 - 2د االنف

سورت  ۵۸آیت.

ين ع ی خزائن األ ض اّن شجظ ع جا ).

 - 3د یوسف سورت  ۵۵آیت.
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یرښمه :وی ویل  :م دخزانو او دزمتو په محصالالوالیو ول یه یقین زه سالال یونتو پوه
یم .
دایت ا

او دولیک اایص د ا وند ام نت س ینو اصل خورا ا ین اوانسییز دی .

ا ید دایت ا

ه پداسې ش ن یع مل ويش چې هیڅ ش یبه د ن و ه ادلون ی

اخی س  ،غ او خی نت او نور پتو نه وي او ا ید په یلته مب رزه ور ه ويش.
ځته پداسالالالو یګ ره یې د لولنو د سالالال مت او عزت او سالالال و ره ی الملونه
راځک  .د نورو خلتو په م لونو یې ن حه یکالالو د الله  په عذاب د اخیه ییدو
َّ ا
آمنُواْ َ ََتْ ُك ُواْ ال َْم َوالَ ُك ْا
دن َ
مو ښب ګرځک ځ ته چې ال له  فرم يک  َ :الَدرا َی اا الااذ َ
باجان ُكا اابلْباا ااا ا إا َّ الَ تَ ُكو َ اُتَاا عن تَاً ٍ ا
س ا ا ا ا ا ُك ْا إا َّ اَّللَ َكاا َ با ُك ْا
َْ َ ْ َ
اض من ُك ْا َم َ تَا ْقتُا ُواْ الَ ُش َ
َ َ َ
1
ك َع َى ا
اَّلل دَ اسيا) .
س ْو َ
ص ا اجه ََّن ا َمَكا َ ذَلا َ
َ ا جما َمَمن دَا ْش َ ْ ذَلا َ
فُْ
ك عُ ْد َماَّن َمعُْما فَ َ
معن  :ای ایامن واالو ! یو دال م لونه په ن روا ه مه خورئ مګر هله چې سی سو
رایړه وریړه سوداګري د ر یت او یوافه

ه مل وي او ځ نونه مه وژنئ او شته

ال له  یل پری سالالالو مغرا ن دی  ،او یه څوک په ییري او یت وز

ه داسالالالو

ی رویړي ژر اه یې په اور یو واچوم او دای ر الله  یه آس ن دی .
طبع په ایت ا

یې السوهنه ددی المله چې د اس مک لولنو دمدیریت نظ م

ا ندی ن و ه اغیزی پریږدي او مرشالالالان  ،مسالالالئولین د پوکالالالینو الندی راويل او
سالالالی يس ښو کالالالت ادن م او له اعیب ره غورځوي او د الغو عذاب او غصالالالو المل
ګرځک او دهغه له رحمیه محرومیږي اسالالال م یو الغو ی مل اوپوره دین دی چک
ا رشی لولنو غو کینو او مط لب یې ینظیم یړي هغه معنوي وي او یه م دي  .او
 - 1د النس ء سورت  30 -29آییونه.
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هیڅ مطلب یې مغمل او دهدایت پریه ندی پریېښو  .ددغو غوکینو او مط لبو په
ډله یې یو هم د ایت ا

ی ع مه م لونو سالالالمون دی چک د خلتو د ژوند په

یګ ره یې موالر او ارزکیمن اغیز لري .
دهمدی المله ا س م هم هغه یه ځ نګړی پ ملرنه او یوښه یړی او د هغه په ا ه یې
ګیوری او مفیدی الرکالالالونو او هدای ت و اندې یړي چې انسالالالال ين نړی ددغو
الرکونو دیع د  ،یطبیه اوپيل یولو په پ ی یې ددوا و ښغ نونو نیتمرغو یرالسه
یوالی يش ځته هدو د ع مه م لونو او ایت ا

او م کو ح صلولو څیړنه ده

 ،دهمدی المله ا س م دی م سئلو یه خ صه یوښه او پ ملرنه یړی او په یو منظم
چوی ټ یې یې رالولو او مکفو ای ن یړي دي .
دوقف تعریف :
واف په لغت یې دیو خ ص هدو لپ ره دیو څیز ځ نګړي یولویه وایک .
او په ا صط ح یې  :هغه څیز چې پلور یې روا وي او ګیه یری اخ سیل شوی او
اصل یې پ یو وي .یعنو دګیو اخسینو په واسطه یې اصل له مینځه نه ځک .
واف په دوو صالالالوریونو

ه منع قدییږي یو د وااف ( واف یوونتو ) په یړ نه

دایلګو په ډو  :ښامت ښو یړي او د ونځ یولو اښ زه پتې وریړي نو واف یې
صحیح دی او د ح یم حتم یه ا یی ن یه  .دوهم  :د وااف په وین چې دوه ډوله
دی :
 – ۱رصیح  :یعنو څرګنده ووایک چې  :م خپل دغه م
 – ۲ین یه  :یعنو ووایک :چې خپل دغه م
وي.
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په دوا و صوریونو یې یې واف صحیح او سیده ده .
د واف مرشالالوعیت په زی یو حدی ونو یې راغلو چې رسالالو الله  وفرم یل  :عن
اليب لًدً ال

ول

هلال اذا مام ابن آدم ا قطو عم ه ا من ثالثا من صدهلا ا دا

الم ع ا دنتشو به الم ملد صا ددعو له ).
ژا ه  :ااوهریره ر الالو الله یع لو عنه فرم یک چې رسالالو الله وفرم یل  :یله چې
1

ان س ن مړيش نو عمل یې پری يش مګر په دری څیزونو یې  :ښ ری صداه ،هغه
ی ر او علم چې ګیه یری واخسیل يش ی نیک اوالد چې دع وریه یوي .
عن ابن عمً

ا اات

عنه هلال الص ا ااا عمً ج ال ا ااا فأتی النيب فقال الص ا اابت

ال ااا َل الصااب ما هلط ال شس منه فکجع اتمً ی بهد هلال

ا واائت بساات الصا یا

متصدهلت هبا ) فتصدق عمً ال ه دباع م دولب م دو ذ فی الشقًاْ مفی القًبی مفی
الًهلا مفی ا ا ا اابج

مالضا ا ا ااجع مابن السا ا ا اابج

نان ع ی من ملجیا ال َي

منیا

ابمل ًمف مدط ا صددقا ي متمول فجه ).
ژا ه  :اان عمرريض الله عنغام وویلو د خی دځمتو یوه لوله ځمته د غنیمت
2

د ارخو په یوګه عمران خط ب یه ورسالالیده عمر ر الالو الله عنه رسالالو الله  یه
راغو او د پېغم علیه السالالال م نظر یې ددی په ا ه وغوکالالالت وی ویل  :ای دالله
 رسالالوله دخی په فیح یې یوه لوله ځمته د ارخو په یوګه رارسالالیدلو چې په
خپل ژوند یې مې داسو ارزکیمن م

ندرلود څه فرم ن رایوی؟ او هغه په یومه

الر یې مکالالالو یړم ؟ وی فرم یل :یه خوکالالاله دی وي نو دخپلو ځمتو اصالالالل
 - 1صحیح االم م مسلم  ،حدیث . ۱۶۳۱ :
 - 2صحیح البخ ري حدیث . ۲۷۷۲ :
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واف یړه او ح صل یې صداه یړه  ،عبدالله ر و الله عنه وویل :عمر ر و الله
عنه هغه واف یړه او ح صالالالل یې صالالالداه یړه وی ویل :دغه ځمته خرڅیدای ،
اخ ش او میراث ییدای ن يش  .او ح صل یې د فقیرانو  ،او نزدی فقیرو خپلوانو
 ،دمریو آزادولو  ،او هره مسالالالئ له چې دال له په الر یې وي  .او په میلمنو او اان
ال سبیل ( هغه ی س ن چې په م س فرت یې ) او پې سو وي خرک شو ګرځووم او
څوک چې ددی واف پ لنه او پرسالالیک په غ ه اخيل نو یچیرې د خپلو ا یی په
اندازه د دود

ه سالالالم ګیه یری اخيل ی یې د ح صالالالالل څخه فقیرانو یه وریوي

پروانه لري .
د وقفي مالونو اهمیت :
دشک پریه د اس مک فرهنو او ودن دغو یدا یو ډیر مغم ع مل د واف سنت په
چوی ټ یې د انف ق  ،ای ر ،
سالالرتو انسالالیونو د پوکالال

کندنو اوارا ين روحیک یه وده وریو دي دواف
الندی د پوه نو  ،علم خوکالالو  ،د لویو علمو مریزونو

د شیون لته دارالعلومونه یی ایونونه  ،دارالخزانو  ،ایت الحتمیونو  ،روغیونونو  ،او
پوهنیونونو څخه سالال ینه او حامیت ددغو ا ینو مسالالئلو اسالالب ب او الملونه اراار
یړیدي  .او خدای غوکالالیونتک وااف ن او میولی ن دپوه نو لپ ره دعمومک مریزونو
په ښو ولو

ه هڅه ویړه چې د مسالالاللامنو څیړونتو ا یی وی پوره یړي  ،یرڅو په

ف رغ ز ه یحقیه  ،یدایه او یرښمه او ی لیف ویړي او نړی لری نقطو یه په سالالالفر
یولو

ه نورو نخ به ګ نو یه علمک رایړه ویړي  .واف دعلمک مریزونو دیل پ یو

م يل

چینې په یوګه یل یوه وليسالالال م یړ لري ،یچیری دصالالالدا یو ښ ریه ؤ او

مواوف یو ی ریو له پیله یر نن په څیړنیز او دایه ډو وڅیړ يش څرګنده اه يش
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چې څومره فرهنګک  ،طب عیک  ،روغیی یک او پوره وايل میوی او السالالالیه راو نو په
اس ال مو لولنو یې شالالیون لري اوسالالرتسالالرت پوه ن  ،ع

ن دهمدغو مواوف یو له

الری اوچیو علمک پړاوونو یه رسیديل دي او دارش دفرهنو او ودن په پرمخیو
یې لوی لوی خدمیونه یر ه یړي دي  ،اوس هم دم لونو د واف لپ ره فریامنه
ډګرونه شیه لته :روغیی یک  ،رنځورپ لنو  ،دزده یړی فض اراارو  ،دط لب علامنو
محصلینو  ،میعلمینو خوب خونو  ،دیی ایونونو یتغیز  ،دښامیونو ښو و ښسمک
او هنک معیواو  ،معلولو یه الس رسو  ،څیړنیزو او علمک مریزونو ښو و  ،دغوره
پو ه نو هڅو او نورو لولګیو ی رونو

ه مرسالالال یه یو  ،یچیری خیر او نی ت ن

خلک دغو ی رونویه راو اندی يش نو په لنډه موده یې اه په ډیر که ډو دلولنو
ډیری ا یی وی پوره يش واف چې د صداه ښ ریه او همنوعو ه دخدمت څرګنده
ایلګو دي په لولنه یې ډیرو او څرګندو او ډو ډو ایلګو

ه د ی ریو په

ه،

ځینو پړاوونو یې له پ مه غورځو شالالالوی او دیو پریښالالالود شالالالوي سالالالنت پڅیر
ګرځیدلو اوس دغه لویه وليسالالال پ نګه چې په دینک اعیق دایو او ارشالالال دوسالالالیک
انسالالالینو وال ه ده ا ید په کالالالو یعلیمو او یبلیغو یګ رو
وروپیژند يش ،یرڅو دپخ نیو د خدمیونو

ه اوسالالالنک نسالالالل یه

کالالندنو دیقدیر او

نځنو یرڅنو

رایلونتو نسل هم د خیریړنو یر ه یولو یه ی ویه او یرغیب يش .
داوسالالنک نسالالل او خ ي دخپلو نیتونو د کالالندنو او ای ر څخه یو ن ورین دی
چې داو هوییو او فرهنګو ځ ن پلورنو اح س س له ځ ن
ن پوهو

ه لري او ن خ ی او

ه دزی ن منو  ،فرهنګک یرغل او غ م ییدو ډګرونه ارااروي ،نو اس مک
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لولنو پوه نو دنده ده چې د واف په څیر ارزکالالالیونو په ای نولو او په اسالالال مک او
هیوادين ودن یې یې اغیز یرسیمولو

ه خپل پور یر ه یړي .

دصالالال لحو واف یوونتو معرفو یو  ،دواف پوره او فراخه ای ن او دواف یراییو ،
یعلیمک ،اایصالالال دي ،پرمخیی يک اال ر ای نو دغفلت څخه د خلتو د راویښالالالولو او
دفترونو او عواطفو رام یولو ډیره که او منل شوی یګ ره ده .
اوسنو ډیری لولنو او ملیونه ځمونږ دلولنو د انس ين متیب دسوچونو او خویونو
لته :هم پ لنه  ،خیرغوکالالینه ځوادردي ،مروت  ،ځ ن ییریدنه  ،ای ر  ،احسالال ن ،
ا ښنه  ،ال خو کونه اولس ګونه که لولنیز او ول يس صفیونه چې په اوچیه یچه
ددی سیمې او ل لويب په خلتو یې شیون او څپو وهک ن خ ه دي ،د شک پریه
ددی انسالالال ين پیغ مونو خپراوی او مغزویې یښالالالینولویه ا یی لري چې د یبلی او
یبلیغ يت یویو په ا ه ځمونږ په آند یې رايش .پ نګونه د واف یبلی لپ ره داخروي
الواب ارسالالالیره یوه ګیوره پ نګو نه ده چې دخلتو دهڅونو او عميل ا ادام المل
ګرځک دواف یولو لپ ره او په ډیر لږ وخت یې دخیریه مریزونو او نوی مواوف یو
په رامینځیه یولو

ه فریامنه اایص دي  ،روغیی یک ،خدم يت او فرهنګک ع یدات

دمکو څو ارااره اس مک لولنو یه راګرځک .
پایلی:
 – ۱دلولنو دپ یو وګړو د ا یی ؤ دپوره یولو او لولو خلتو یه د امت ن یو پراخیی او
اس نیی ؤ اراارولو لپ ره دایت ا
 – ۲دایت ا

نه ګیه اخسیل روا دي.

سالال ینه د امت او لولنو نه دا دفعه یولو او د ایوزلو لری یولو

المل ګرځک.
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 – ۳په ایت ا
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یې ام نت س یل ځ نګړی اهمیت لري او خی نت پتې نه ا ښل

ییدونتو ښرم ګڼل ییږي.
 – ۴واف دښ ریه صداه اوهم نورویه دخدمت څرګند مصدااونه دي.
 – ۵اده ګیه اخسینه دایت ا
 – ۶یچیری دایت ا

نه ا او  ،یبذیر او فضو خرڅو حرام دی .

په ی رونو یې و  ،ام نت پ

 ،کالاله او هو کالالی ر شالالخ

وګامر يش نو د هرډو خی نت مخنیوی اه شوی وي.
 – ۷په ځ ی او معقوله ګیه اخسالالینه دایت ا

نه مرشالالوړ او خی نت پتو لویه

ګن ه ده .
نتیجه اخستنه :
لته چې ښویه ده دیمزوریی خورا سرت المل  ،فقر او م يل ا یی ده  .دهمدی المله
اسالالال م دفقر دمینځه و لو په لیه یې ده چې دالملونو په منځه و و

ه یې ورک

يش ،داچې دفقر له مینځه و لو یوه الر ی ر اوزی ر دی نو اسالالال م  ،مسالالاللامن ن
هڅوي چې لو م رشوړ ی رونه او اوخیی وې ویړي او دح لو روزي یرال سه یولو
او طلب لپ ره د ځمتو ګوټ اوګو کو  ،ګو کو یه وال يش لته چې الله  فرم یک
1
ا
شوُ ).
شوا ايف َمنَاكابا َیا َمُك ُوا امن ا ْهلا اه َمإالَْج اه النر ُ
ض َذلُو فَ ْام ُ
ُ :ل َو الَّذي َ َ َ لَ ُك ُا ْاألَ ْ َ

یعنو :الله  هغه ات دی چې زمته یې سی سو دیرییلې لپ ره پسیه ،هواره او
منونتو پیدایړی نو ګوکو او ګولونو یه یې ال شئ او وګرځئ او دهغه رزق نه ګیه
واخلئ چې ی سویه یې پیدایړی ده او پوه شئ چې هغه ات چې ی سو پیدایړی

 - 1د ا لک سورت ۱۵آیت .
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یک او روزی دریوي سی يس وریو او وروسیو مرښع د هغه په لور ده ،او سی سو
د ی ر او روزی حس ب اخيل.
رکیی اای ص دي چینو درب الع ین لخوا په ځمته یې او شمیره شیون لري
چې اوسالالنو او رایلونتو نسالالل یه اسالالنه یوي  ،داس ال م دسالالپیڅيل دین ی ریو او
فره نو دوی

ز و او خیرغوکالالالیونتو واف یوونتو په واف پوری یړلو دی چې

خپل نوم یې د ای ر  ،ځوادردی ،

کالالندنو او سالالخ وت په پ یه لیتلو  .اصالالوال

واف یوالی يش دلولنو ډیری مسالالالئلو  ،سالالالیونزی او اایصالالالال دي  ،لولنیزی ،
فرهنګک او مالذهبک ا ییال وی حالل یړي ،خو امر پالدی دی چې د واف اووافو
انسالالالیونو له الری علمک او یحقیق يت پراخیی مینځیه رايش یرڅو یلپ یو فراخیی
رايش  .د شک پریه د واف سنیو چوی ټ یې د انف ق  ،ای ر او کندنو روحک
یه وده وریو د اسالال مو فرهنو او ودن غو یدلو لوی ع مل دي .د ع مه م لونو
او ایت ا

رالولولو او ینظیم لپ ره کالالاله صالالال دق یسالالال ن ګامر ا ین دي .چې

ا در خدای په نورو ارآنو آییونو یې دحرضالالالت یوسالالالف علیه السالالال م له خولو
فرم یک  :هلال ا

ين ع ی خزائن األ ض اّن شجظ ع جا ).

1

ژا ه  :وی ویل :م دځمتو د پ نګو او محصوالیو پ لونتو ول یه یقین زه س یونتو
پو یم .
درشیفو  ،معززو هیواد والو خصوص دلولنو دمرشانو غوا و چې د امینو  ،س و ،
مدیرو او مدارو او علامؤ ی رګرو د ل ینو په څ نو یې دهغوی دای قه څ رنه
اونظ رت ویړي او دغلطۍ او یخلف اښ زه وریه ورنتړي په ی دشالالالوی آیت یې د
 - 1د یوسف سورت  ۵۵ :آیت.
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هو کی ری د خی نیت رانو په د دلولنو د س و م الالالالالرانو د اادام ی یید شوی
یرڅو یوازی د احیام په مغ

هم اادام ويش او دمرشالالانونه غوکالالیل شالالوي چې

یوازی دخی نت دپیښیدو احیام په صورت یې اادام ویړي او د ی خیر  ،یس هل
او یس مح پریه په یلته دخی نت یوونتو

351

ه چلند او مق اله ویړی .
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17
د حج فضليت او فلسفه
احلمد هلل الذي أکمل هلذه األمة شرائع االسالم و فرض علی املستطیع منهم حج
بیته احلرام و رتب علیه جزیل الفضل و االنعام فمن حج البیت و مل یرفث و مل یفسق خرج
من ذنوبه کیوم ولدته أمه نقیا من الذنوب واالً اثم أمحده و أشکره أن آل اله اال هو امللک

القدوس السالم و أشهد أن حممداً عبده و رسوله أفضل من صلی و زکی و حج و صام

صلی هللا علیه وعلی آله وأصحابه وسلم تسلیماً .أما بعد :فأعوذ ابهلل من الشیطان الرجیم
بسم هللا الرمحن الرحیم قال هللا تبارک و تعالی:

(      

               

.1)            
  
    
     
  
     
 
  
  
  
     
 
 
  
و عن أيب هریرة رضي هللا عنه أن رسول هللا قال :العمرة الی العمرة کفارة ملا بینهما واحلج
املربور لیس له جزاء اال اجلنة).
د اسالم په مبین دین کې د ټولو حکمونو او هدایاتو اساس د انسانانو ټولنه ،تعاون
2

او پیوستون دی.

 - 1د آل عمران سورت  97-96آیتونه.
 - 2صحیح البخاری  ،حدیث ، 1773 :صحیح االمام مسلم  ،حدیث.1349 :
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پنځه وخته ملونځونو جمعو ،اخرتونو هریوه کې بی شمیره حکمتونه شته ،پدی
حکمونو کې یو هم د حج فریضی د اداء کولو حکمونه دي .مسلامنان د ټولو
توکمونو ،ژبو واال پکی رسه مالقات او لیدل کوي او هم د قومونو ژبو په منځ کې
نړیوال کارونه هم په نظر کې نیول کیږي ،او د عبادت جسامين ،فزیکي اړخونه
او هم د مسلامنو وګړو روحي او رواين تغذیه تحقق پیداکوي دا ټول د حج په
مبارکه فریضه د بیت الله الحرام کې شته.
د حج لغوي او اصطالحي تعريف:
حج په لغت کې قصد کولو او عزم لرلو ته وايي او د فقهاؤ په اصطالح کې عبارت
ده له :مخصوصو اعاملو ،چې په مخصوصو ځایونو او مخصوصو وختونو کې تررسه
کیږی .او انسان د نیت ،اراده ،احرام ،طواف ،ملونځ ،سعی د صفا او مرو ترمنځ ،
وقوف عرفات ،شپه په مزدلفه ،ترشیق ورځی ،جمره ،قربانی کول ،حلق یا لنډول
د رس د ویښتو او نورو تررسه کولو رسه د الهي عبودیت خزانی ته رسیږي.
او په کيل عبارت :حج د الله  در بارته د عبودیت ،استعانت ښکاره ترجمه ده
چې هغه نعم املولی او نعم النصیر دی ،حج حقیقی موال باندی د اعتصام او
متسک مترین دی.
حج د بندګی مترین او د دریزونو اصالح دی.
د حج ډولونه:
 -1قران – قران هغه حج دی چې حاجی د عمری او حج نیت یوځای وکړی.
 -2افراد – افراد هغه حج دی چې حاجی یوازی د حج نیت وکړي.

352

د حج فضليت او فلسفه

د جمعې خطبې

 -3متتع -متتع هغه حج دی چې حاجی لومړی د عمری نیت وکړی وروسته د
حج نیت وکړي.
د حج مناسک:
د معظمې کعبی طواف :صفا او مروه ترمنځ سعی ،وقوف په عرفات ،مبیت په
مزدلفه کې ،جمرو ویشتل ،د رس ویښته خریل یا لنډول ،قرباين او شپه تیرول په
منی کې ،دغه ټول کارونه خپل ټاکيل وختونه او ځایونه ،ټاکلی ترتیب او ټاکلې
اندازه لری.
د حرمینو رشیفینو ادبونه او فضایل:
د مکې مکرمې فضليت:
په مکه مکرمه کې د عبادتونو او عملونو ثواب د نورو ښارونو او ځایونو يه پرتله خورا
ډیر دی او پدی مقدس ښارکې یو رکعت ملونځ د نورو ځایونو یوسل زره رکعتونو
رسه برابر دی.
(عن انی هریرة رضي هللا عنه أن رسول هللا قال ( :صالة يف مسجدي هذا خری من ألف
صالة فیما سواه اال املسجد احلرام ).1.
همدا رنګه سزاء او عذاب د ګناه او مصیبت په کولوکې پدی مبارک ښار او د مبارک
حرم په محوطه کې د نورو ښارونو او مناطقو په پرتله خورا ډیر اوزیات ده څوک
چې په مکه یا مدینه کې بدعت یا الحاد ته واوړي په څو برابره عذاب باندی اخته
کیږي لکه چې الله تعالی فرمايي:

(       

 - 1صحیح البخاري ،حدیث ،1190 :او صحیح االمام مسلم ،حدیث.1394 :
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)
   
 
 
 
    
  
  
 

1

.ژباړه :یقینا هغه کسان چې کفر کوی او د الله د الری او مسجد حرام نه خلک
منع کوي چې هغه مو ټولو خلکوته یوشان ګرځولی ده ،هغه کسان چې همدلته
ژوند کوي یا د نورو ځایونو نه ورته راځي او کوم کسان چې پدی ځای کې ظلم
کوي دردونکی عذاب به ورڅکو.
حرضت عبدالله بن عباس ريض الله عنهام روایت کوي چې رسول الله د مکې
فتحې په ورځ ویلی دي ( :ان هذا البلد حرمه هللا یوم خلق السموات و األرض فهو حرام
حبرمة هللا الی یوم القیامة).
الله  د آسامنونو او ځمکی پیدايښت په ورځ دي ښارته کرامت او حرمت
2

وربښلی دی او د قیامت ورځی پوری د الله  په حرمت حرام شوی دی.
ابراهیم خلیل الله د مکی حرمت او کرامت بیان او اعالن کړی ده او کعبه یې
جوړه کړه او پاکه یې کړه او خلکو کې یې د حج اعالن وکړ.
(عن عبدهللا بن زید رضي هللا عنه أن ابراهیم حرم مکة و دعا هلا و حرمت املدینة کما حرم
ابراهیم مکة و دعوت هلا يف مدها و صاعها مثل ما دعا ابراهیم علیه السالم ملکة).
ابراهیم مکی ته حرمت ورکړ او دعای ورته وکړه ما هم همغه شان چې ابراهیم علیه
3

السالم مکی ته حرمت او کرامت وربښلی ؤ مدینی ته حرمت ورکړ لکه ابراهیم
 - 1د الحج سورت 25 :آیت.
 - 2صحیح البخاري ،حدیث.3139 :
 - 3صحیح البخاري ،حدیث.2129 :
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مکې ته حرمت وکړی وه او د محصول د زیاتوالی لپاره مې ما دعا ورته وکړه لکه
چې ابراهیم مکی ته دعا کړی وه.
د طواف فضلیت:
د بیت الله رشیف طواف کول خورا ډیر ثواب او اجر لري لکه چې الله تعالی
ضوا تَ َفثَ مهم ولْیوفموا نم مذورمهم ولْیطََّّوفموا اابلْب ْی ا
ت ال َْعتا ا
یق ) .1
فرمايی ( :مُثَّ لْیَ ْق م
َ
َ ْ ََ
ْ َم

معنی :بیا ککړ تیا دی د ځانونو نه لری کړي او خپلو منښتو باندی دی وفا وکړئ

او له پخوانی او عزمتندی خونی کعبه دی طواف وکړي.
او رسول الله  فرمايي ( :عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب قال :ینزل هللا کل
یوم علی حجاج بیته احلرام عشرین و مائة رمحة ستنی للطائفنی و أربعنی للمصلنی و عشرین
للناظرین ).
ترجمه :د حرضت عبدالله بن عباس ريض الله عنهام روایت دی چې رسول الله
2

 وفرمایل :الله تعالی هره ورځ د بیت الله رشیف زیارت کوونکو لپاره یو سل او
شل رحمته را کوزوي ،شپیته رحمته د طواف کوونکو لپاره او څلویښت رحمته د
ملونځ کوونکو لپاره او شل رحمته د لیدونکو لپاره دي.
د مدینې منورې فضلیت:
مدینه منوره زیات فضلیتونه لري او داسی ښار دی چې په نزد د الله او رسول 
یې لوړه درجه او مکانت لري ،د حرضت رسول الله  دعا مدینی او اوسیدونکوته
یې دا ثابتوي چې دغه ښار د دنیا او آخرت خیر او ښيګنه لري.
 - 1د حج سورت  29آیت.
 - 2رواه البیهقی با سناد حسن.
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د ام املؤمنین عایشه ريض الله عنهام نه روایت دی چې رسول الله  و فرمایل:
یا الله! مدینه د مکی په څیر یا د هغی نه زیات مونږ ته محبوب کړه او ځمونږ په
پیامنی او مدکې برکت واچوه او هغه د مرضونو او رنځورنو نه په امان کې وساته او
تبه یې جحفی ته انتقال و فرمایه).

1

همداشان په صحیح البخاری او مسلم کې د حرضت انس ريض الله عنه نه
روایت شوی چې رسول الله  و فرمایل ( :لیس من بلد إال سیطؤه الدجال إال مكة
واملدینة ولیس نقب من أنقاهبا إال علیه املالئكة صافنی حترسها فینزل ابلسبخة فرتجف
املدینة ثالث رجفات خيرج إلیه منها كل كافر ومنافق ).
ترجمه :د مکې او مدینې نه پرته هر ښار ته د جال داخلیږي او د مدینی په الرو
2

او دروازوکی فرښتی کتار کې والړی دي او د مدینی حراست کوي ،دجال په ښوره
خاوره کې راکوزیږي او مدینه دری ځل ښوریږي او هر کافر او منافق تری راووځي
او دجال په طرف ورځي.
د مدینی منوری ځینی فضلیتونه:
 -1د رسول الله  محبت د مدینی منوری رسه او تحریم ګرځول یې
 -2هلته د رسول الله  مطهر مرقد شتون.
 -3هلته د نبوی مسجد شتون.
 -4د هجرت ځمکه او د سنتو رسچینه ده .
 -5هلته د جنت د باغونو د یو باغ شتون .
 . 1بخاری حدیث شمیره .1889او صحیح االمام مسلم ،حدیث .1376 :
 - 2صحیح البخاري ،حدیث ،1881 :واللفظ لصحیح مسلم ،حدیث.2943 :
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 -6څوک چې د مدینی اوسیدونکو رسه دوکه وکړي او به کیږي او له منځه ځي.
 -7څوک چې د مدینی اوسیدونکی و بیروي الله  یې لعنتوي او فرض او نقل
یې نه قبلوي.
 -8څو برابره کیدل د ملانځه د ثواب په مسجد نبوی کې .
 -9تحریم او مامنعت د کفارو او مرشکینو د ننوتو مدینی منوری ته.
د حج اجتامعي او معنوي آثار او مرتبې:
 -1د الهي رحمت ښکارندوی:
حج د خپلو ټولو مناسکو او افعالو رسه د بی تکلفه او ژور ارتباط بیلګه ده د بنده
او د خپل موال رسه یې الله  د خاورینی ځمکې یوه برخه د خپل خاص حامیت
او رحمت وګرځولی ده ،دغه برخه د خاورینی ځمکې ،دايس دیو الله په رحمتونو
احاطه شوی او د قادر او مقتدر ذات جاللیت او عظمت هغه را پوښلی ده چې یو
مظهر د الهی څرګندو مظاهرو ګرځیدلی ده او ډیر نزدی ارتباط دالیزال خالق
رسه لری په داسی شان چې مؤمن انسانان یې په لېدلو رسه ډیر ژر د رحیم او
کریم رب په لګیا کیږي او په عین حال کې په محض لیدلو رسه یې بدنونه ریږدي
او د الله  جاللیت یې ټول بدن نیيس ،رښتیا چې ولی دغه شان ځای دغه
مقام او عظمت ته ونه رسیږي؟
 -2دیو اولوالعزم پېغمرب د تاریخ یادونه:
یو وخت امام املخلصین او د موحدینو مرش الري د خپلې کوچنې او مبارکې
کورنې رسه چې د اخالص ،وفا ،ایثار او رسښندنی کامل بیلګه وه پدی وچ او الیزرع
ځای کې قربانی ورکړی او د خالصانه دوستی او محبت او حیرانوونکي اخالص
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ښکاره بیلګی یې ننداری ته وړاندی کړی ،او موحدو او مخلصو انبیاؤ او پیغمربانو
هم محبانه او ځان فداکولو رسه په هر عرص او زمانی کې همغه کړه وړه تکرار کړل
او په دقت رسه د هغوی په پله الړل.
 -3د الله  د فرمانونو په وړاندې د مطلق تسلیمیدو او اطاعت مظهر:
حج د خپلو مناسکو ،ارکانو او اعاملو رسه څرګنده بیلګه ده د مطلق اطاعت او د
چون و چرا پرته امتثال د فرامینو د الله تعالی .د حج په مراسموکی حاجی خپل
هیڅ اختیار نلری هغه تل د مکی ،منا ،عرفات او مزدلفه په منځ د تګ راتګ په
حال کې دی ،یوځای کې توقف کوي بل ځای کې حرکت کوي ،کله چې په منا
کې وي بی لدی چې په مزدلفه کې تم يش بی ځنډه د عرفات په لور خوزیږي او
د عرفات په میدان کې په دعا او ترضع پیل کوي او په همدی ترتیب ټول مناسک
یو د بل پسی پای ته رسوي ډیره څرګنده نکته چې د خالصی بندګي ښکارندویه
ده هغه د عرفات میدان کې د ماښام ملونځ پريښودل او د ماسخنت ملانځه رسه
یو ځای کول په مزدلفه کې ده ،ځکه مقتدر او حاکم رب دغه امر کړی او حاجي
د خپل رب مطیع او بنده دی نه د خپل ملانځه.
 -4عرفات میدان د محرش صحرا یو یاد:
د عرفات میدان او د دعا کیفیت او تجمع په دی ورځ او دی ځای کې چی هر
څوک په دعا او ژړا او زاری بوخت دی او یا بوختیدل په دعا او د ګناهونو یادول،
او عفو او بښنه د رب له در بار نه ،اطراف او شاو خواته متوجه نه وي ،په خپله دنیا
اخته وي خورا ژوندی او ویاند انځور دی د حرش د میدان او الهی عدل محکمی
په وړاندی د دریدو .په هغه ورځ ( د حرش میدان ) کې هم هر څوک د (نفسي
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نفسي) ناری سوری وهي او بل هیڅ فکر او اندیښنه یې رسکې نه وي یوازی د
حساب او کتاب او خامته څرنګوايل په سوچ کی وي چې دی یې په انتظار کې
دی ،د قیامت په ورځ هم ټول انسانان بی جامو ،بی هیڅ ډول شتمنی او بی
دنیوي شیانو د شتون نه د خالق په وړاندی حارضیږي ،په دغه ورځ کې هم
یواځینی څیز چې بهرتي او فضلیت المل ګرځي هغه د هر ډول رشک او ګناه نه
ال َوَال بَنمو َن إاَّال َم ْن أَتَى َّ
پاک او روغ زړه دی او بس .قال الله تعالی ( :یَ ْوَم َال یَن َف مع َم ٌ
اَّللَ

باَقل ٍ
ْب َسلا ٍیم ).
هرڅوک چې د ډیر پاک او ډیر روغ زړه لرونکی وي په همغه اندازه د الله  د
1

تکریم وړ ګرځي او د جنت لوړو درجو ته رسیږي.
 -5د کارونو سمون ددی لپاره د ژوند له فرصت څخه ارزښتنه ګټه ويش:
یو بل عربت چې حج یې مسلامنانو ته ورکوي هغه ژوند لوست دی او د ژوند د
شیبو اووختونونه استفاده ده ،حج په لنډ ډول عبارت دی له :مخصوصو اعاملو په
مخصوصو ورځو کې چي هر عمل باید په خپل وخت او ځای کې تررسه يش او د
حج ورځو د پای ته رسیدو وړاندی باید ټول مناسک او اعامل د حج تررسه يش،
د انسانانو ژوند هم په همدی ترتیب دی .الله  محدود او لنډ وخت انسانانو ته
وربښلی دی ،او دغه لنډ وخت یو فرصت دی چې باید هر انسان ترینه په مطلوبه
توګه او د خپل تلپاتی اخروي بریا او نیکمرغۍ ترالسه کولو لپاره تری ګټه واخيل.

 - 1د الشعراء سورت  89-88آیتونه.
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 -6د اخالص بیلګه:
حج په واقعیت کې یوسفر دی ډېر ساده ،د ځان ښودنی او احسان ایښودو پرته
په دی سفر کې د انسان وجدان ،ضمیر او احساسات ژوندی شوی او رنګ یې
اخستی او د دنیا د ټولو خواهشاتو ،زرق او برق او ښکالؤ نه ځان لری سايت او په
ذکر او فکر رسه د الله په لورځغيل اود( :لبیک اللهم لبیک  ،ال رشیک لک
لبیک ان الحمد و النعمة لک وامللک الرشیک لک).

1

غږ پورته کولو رسه خپل سپیڅلی سفر پیل کړی! او د خدای پیژندنی مقصد چې
په محکم او ثابت اساس او پاک او صادقانه نیت چې ریا کاري او ځان ښود نه
پکې نه وي او توبی ته په رښتینی عزیمت او الله ته په ورګرځیدو او د ټولو مقطعی
او ژر تیریدونکو شهواتو خوندونو نه را ګرځیدو په یوه پاکه او تواضع او طهارت فضا
او ښه عادت رسه تر رسه يش.
الله تعالی فرمايي         ( :
                
.)
  


2

ترجمه :الله  کعبه بیت الحرام او حرامی میاشتی او بی نښانه قربانیانی او
نښان لرونکي د خلکو د سمون لپاره وسیلی ګرځولی دي ،دا ددی لپاره دي چې

 - 1صحیح البخاري ،حدیث1549. :
 - 2د املائدې سورت  97آیت.
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پوه شئ چې الله  په هر هغه څه پوه دی چې په آسامنونو او ځمکه کې دي او
پوه شئ چې الله  په ټولو څیرونو پوهیږي.
 -7د اسالمي اخوت او وحدت نښه:
حج یو چکرندی بلکه عبادت او زیارت دی ،حج د اسالمي امت د وحدت
څرګندوی دی ،په واضح مفهوم رسه دیو عبادت په قالب کې چې درب العاملین
په امر د هغه مخلص بندګان هر کنج او ګوښی د نړی نه لبیک وایي او یوازی د
هغه د رضا ترالسه کولولو او د ګناهونو د بښنی او عفوی غوښتنی په هدف دا کار
کوي حج یو عبادي ،فرهنګي او اجتامعي عمل دی چې سیالنیت رسه هیڅ تړاونه
لري.
۸ـ د نفس د تهذیب او اخالقو مدرسه:
حج د اخالقو ډګر او ښوونځی او په اوچتو اخالقو د نفس د تربیت میدان دی .او
د ناوړو او پلیتیو او نقصانونونه د خالصون ځای دی ،په دغه ځای کې په خواشینی
چې کله لیدل کیږي چی ځینی حاجیان کیدای يش د ستړتیا یا ناپوهی په علت
بیځایه او ناحق غږونه کوي ،او د دغه مقدس ځای حرمت ته نه ګوري او تاو
تریخوالی کوي چی د حاجي له شان رسه نه ښايي.
خو کله چې د حاجی سرتګې د برشیت د ناجي حرضت محمد  ځالنده اخالقو
او فرمانونو ته وګوري چې د عزمتندې او هوښیارې ماندینې د اسالم حرضت عایشه
صدیقه د رسول الله د اخالقو په ستاینه کې ویيل دی (کان خلقه القرآن ) یعنی د
هغه اخالق قرآن ؤ.
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او هر وخت د هغه ارزښتمنی ویناوې او مبارک حدیثونه په یاد کړي چې فرمايي:
( ان من خیارکم أحسنکم أخالقاً) 1.یعنی :ښه اخالق لرونکي تاسوکې غوره دي،
همداشان فرمايي( :ما من شيء أثقل فی املیزان من حسن اخللق ) .2یعنی :د قیامت
ورځې د حساب په تله کې هیڅ څیز د اخالقو په څیر دروند نه وي .دلته ده چې
د حج ښوونکی د محبت نه ډک السونه په کراری رسه د صرب ،تحمل ،رحمت ،زړه
سوي ،شفقت ،ایثار او ځان تیریدنی ،مرستی او کمک نیالګي د حاجی په باطن
کې کري او په عین حال کې د ځان منی ،کرب او غرور ملیت توکم پالنی او قوم
پرستی ،بیحرمتی ،ښکنځلو ،ناوړه وینا ،فسق او فجور ناوړه ګیاه ګانی د هغه د
نوي ایامن د بڼ څخه وبايس.

ث َوالَ
ض فای اه َّن ا ْحلَ َّج فَالَ َرفَ َ
وم ٌ
ات فَ َمن فَ َر َ
لکه چې الله تعال فرمايي ( :ا ْحلَ ُّج أَ ْش مه ٌر َّم ْعلم َ
الز ااد التَّ ْقوى واتَّ مق ا
ا
ون
سو َق َوالَ اج َد َ
ری َّ
ال ايف ا ْحلَ اهج َوَما تَ ْف َعلمواْ ام ْن َخ ٍْری یَ ْعلَ ْمهم ه
َ َ
اَّللم َوتَ َزَّو مدواْ فَإ َّن َخ ْ َ
فم م
3
ََي أ ْمواِل األَلْبَ ا
اب ).
ژباړه :حج په ټاکلو میاشتو کې اداء کیږي نو څوک چې حج پر ځان فرض کړي او

احرام یې وتاړه نو باید جامع ،ګناوي او خطا و نکړي .چی حج یې پری باطل نيش
همدا شان چا رسه دی دښمني هم نه کوي ،او څه خیر او ښیګڼه چې کوي الله
جالجالله پری خرب دی ،کله موچې د حج اراده وکړه نو د ځان رسه د الری تو ښه

 - 1صحیح البخاري ،حدیث .3559 :
 - 2سنن أيب داود  ،حدیث. 4801 :
 - 3د البقرې سورت  197آیت.
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او خرڅه یوسئ (هغه څه چې سفر لپاره الزم دي) او د انسان د الری غوره توښه
تقوی ( او ځان ساتنه ده ) نو ای هوښیارانو! ځام دغصی نه ډډه وکړئ.
 -9د یو شان والی او مساوات ننداره:
په عرفات او مزدلفه کې ټول حاجیان یو شان وي شتمن د فقیرانو ،چارواکي د
خلکو رئیسان دالس الندی خلکو رسه په یوځاي کې راټول او د خپل رب څخه د
خپلو ګناهونو معافی غواړي ،پدی ځایونو کې ،ثروت ،قدرت ،شهرت ،ریاست کومه
معنا نلري .او فضلیت نه شمېرل کیږي .ځکه ټول د خپل اصيل قادر ،رب العاملین
او ځواکمن مالک په وړاندی والړدي ،او څه چې لري او لرل یې په نشت
حسابیږي ،ځکه اوس ورڅخه جدا شوي دی ،او دلته یوازی تقوی او پرهیزګاري
ده چې وګړو ته فضلیت او غوره والی وربښي.
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18
د اضحی نېکمرغه اخرت فضايل او احکام
احلمد هلل الذي شرع لعباده عیدا یذکرونه فیه ،و یشکرونه علی فضله و احسانه
و أشهد أن ال اله اال هللا وحده ال شریک له یستوي عنده ما يف سر العبد و اعالنه ،و أشهد
أن حممدا عبده و رسوله أرسله هللا لتبلیغ احلق و تبیانه ،وصلی هللا علیه و علی آله و أصحابه
الذین هاجروا و جاهدوا و الذین آووا ونصروا ،و سلم تسلیما کثریا.
موږ د لوی اخرت د راتلو په درشل کې یو او ټول یو ډول ښه راغالست ورته وایو او
استقبال یي کوو!
• ولی په اخرت کې خوشحايل او خوښي کوو؟
• پدی ورځ کې باید څه کارونه او اعامل وکړو؟
• په لوی اخرت کې څه دندې او مسئولیتونه لرو؟
د تسمیې وجه:
عید ته پدی خاطر عید وايي چې هرکال راځي او مسلامنانو ته عودت کوي او
اخرتونه په تیرو زمانوکې د امتونو په منځ کې دود ول ،او هرامت دیو مناسبت د
راسیدو په مهال خپل اخرت ملانځه.
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اخرت په اسالم کې:
الله  د مسلامنانو لپاره دوه اخرتونه پیرزو کړي ،وړوکی اخرت او لوی اخرت او
هغه یې یو ډول عبادت ګڼلی دی چې د ځینی طاعتونو او عبادتونو په کولو رسه
خپل رب ته د تقرب څرګندونه کوي او د صیام ،قیام د آسانتیا ،او د دعاء او روژی
د قبلیدو او همدا رنګ د حج د میاشتو د رارسیدو او د مناسکو د تررسه کولو او د
قربانی او ذبح کولو زمینی برابریدلو شکر او مننه په ځای کوي .
ابن دقیق العید وايي :پدی کې هیڅ اختالف نشته چې د اخرتونو ملونځونه په
هغو شعایرو کې راځي چې :تررسه کول یې رشعاً مطلوب دي ،او دغه رسم یا شعیره
د داسی متواترو روایاتو څخه ثابت شوی چې نه کولو لپاره یې هیڅ عذر او بهانه
نه پاتې کیږي.
او همدا رنګ مونږ د آحادو احادیثونه بی پروا کوي ،په اسالمی تاریخ کې وړوکی
نیکمرغه اخرت لومړنی اخرتؤ چې رسول الله  د هجرت په دوهم کال په مدینه
منوره کې اداء کړ ،همداشان الله  د مسلامنانو لپاره په دی دوو اخرتونو کې په
یوه لویه اجتامع کې را ټولیدل چې د اخرت ملونځ وکړي روا ګرځويل دي .ترڅو د
اخرت ملانځه د اداء کولو په ضمن کې د اخرت بختور ورځو را رسیدل یو بل ته
تربیک ووايي او د یو بل رسه د اسالمي اخوت او محبت اړیکی ال ټینګی کړي.
یقیناً پدی اجتامعاتوکی شته دیني او دنیوي مصحلتونه ددی روښانه د لیل دی
چې د اسالم دین په رښتیا یو الهي عظیم پروګرام دی او د انسان د نیکمرغی او
سعادت لپاره برشیت ته وړاندی شوی او معريف شوی دی.
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د نيکمرغه لوی اخرت د ورځو سنتونه:
 -1سنت دادي چې د اخرت ملونځ د خلکو رسه د ښار او کيل نه بیرون یوه عیدګاه
کې اداء يش ،البته د باران رضورت یا د پراخه ځای نه شتون په علت کوالی
شو چې په جامع مسجد کی یې اداء کړو.
 -2ملانځه ته د وتلو نه وړاندی باید غسل ويش.
 -3د اخرت ملانځه ته د وتلو په وخت باید انسان خپلی ډیرې ښکلې او پاکې
جامي واغوندئ.
 -4باید د لوی اخرت د ملانځه د اداء نه وړاندی انسان څه ونه خوري تردی چې د
ملانځه نه د راتلو وروسته د قربانۍ په غوښه افطار وکړي.
 -5غوره داده چې اخرت ملونځ ځای ته پلی الړ يش خو که نزدی وي.
 -6د تللو او راتللو الري باید بیيل وي.
 -7د واړه اخرت او لوی اخرت ملنځونه بی آذان او اقامت اداء کیږي.
 -8د دوو خطبو ایرادول د امام په واسطه چې قربانی پوری مربوط احکام او نور
اړوند احکام خلکو ته ترشیح يش.
 -9مستحب دا دی چې خطیب په والړه خطبه و وايي.
-10

خطبه باید د الله  په حمد او ثنا پیل يش.

-11

د قربانی د حاللولو وخت د ملانځه نه وروسته دی.

د قربانی او لوی نيکمرغه اخرت په اړه راغلو ځينو حديثونو ترشيح:
عن الرباء بن عازب رضي هللا عنه قال خطبنا النيب یوم االُضحی بعد الصالة فقال :من
صل صالتنا و نسک نسکنا فقد أصاب النسک ومن نسک قبل الصالة فال نسک له.
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فقال أبو بردة بن نیار – خال الرباء بن عازب  -ای رسول هللا اين نسکت شايت قبل الصالة،
و عرفت أن الیوم یوم أکل و شرب و أحببت أن تکون شايت أول ما یذبح يف بیيت فذحبت
شايت و تغدیت قبل أن آيت الصالة قال :شاتک شاة حلم قال :ای رسول هللا فان عندان عناقا
هي أحب الی من شاتنی أفتجزي عين؟ قال نعم ولن جتزي عن أحد بعدک).
د حدیث ژباړه :براء بن عازب ريض الله عنه فرمايي :پېغمرب علیه السالم د لوی
1

اخرت په ورځ د اخرت ملانځه د اداء نه وروسته مونږ ته خطبه وویله وی فرمایل:
چاچی درمونږ په شان ملونځ وکړو او چا چې ز مونږ په شان قرباين وکړي نو دلوی
اخرت عبادت یې په ځای کړ او څوک چې د ملانځه نه وړاندی قرباين وکړي نو نه
تری قبلیږي په دغه وخت کې ابو برده بن نیار  -د الرباء بن عازب ماما  -وویلی :ما
خپل پسه د ملانځه نه وړاندې قرباين کړی دی او پوه وم چې نن د خوړلو او
څښکلو ورځ ده او د ځام خوښه وه چې ځام پسه لومړنی څیزوي چې ځام په
کورکې قرباين کیږي.
نو خپل پسه مې قرباين کړ او وړاندې لدی چې د اخرت ملانځه اداء کولو ته راشم
سهار نې مې وخوړله .پېغمرب علیه السالم و فرمایل :ستا د پسه حاللول یوازی د
غوښی نه د استفادی لپاره ده او قرباين نه ګڼل کیږي .وی ویل :یا رسول الله! یو
سیرلی لرم چې مونږ ته د دوو پسونو نه هم غوره دی آیا کچیری هغه قرباين کړم
ماته بسنه کوي؟ هغوی و فرمایل :هو! او د تا نه پرته بل هیچا لپاره کفایت نه
کوي.

 - 1صحیح البخاری ،حدیث.955:
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د برين حديث نه داسی حکمونه او فايدي تر السه کيږي:
 -1د اخرت ملنځونه د خطبونه وړاندی اداء کیږي د پېغمرب علیه السالم همیشنی
سنت هم همدا وه.
 -2څوک چې د ملانځه اداء کولو او الهي ذکر ته غوږ نیولو په خاطر حارض يش
او د ملانځه اداء کولو وروسته یې خپل څاروی حالل کړ نو په سنت یې عمل وکړ
او پیروي یې د هغه کړی.
 -3د اخرت ملانځه ته حارضیدل د قربانی د قبلیدو نښه ده نو څوک چې د ملانځه
نه پخوا ذبح وکړي قرباين یې د الله د قبول وړ نه ګرځي او رشعاً قربانی نه ګڼل
کیږي.
 -4د قربانی د ذبحې وخت د ملانځه د خالصیدو رسه سم رشوع کیږي
 -5د اخرتو ورځ د خوښی او خوشحالی څرګندولو ،خوړلو او څښکلو ورځ دي،
هرکله چې د انسان هدف ددی خوشحالی ،مرست ،خوړلو او څښکلو نه د عید د
معنا څرګندونه وي نو دا ټول په عبادت کې راځي.
 -6دیو کال نه وړی بزی او سیرلی قرباين صحیح نده.
صنعاين وايي :د ابن دقیق العید د وینا په صحت باندې دلیل د هغه بانډه چې
کیسه ده چې پیغمرب علیه السالم رسه لدی چی هغه د خپل جهالت اعرتاف وکړ
د اداء کړی ملونځ په بیاځيل کولو امریې ورته وکړ .همداشان هغه چاته یي د
قربانی کولو امر وکړ چې د اخرت ملونځ نه مخکی یې قرباين کړی وه.
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د نيکمرغه لوی اخرت ملانځه ادا کولو کې د ښځو ګډون:
عن أم عطیة – نسیبة األنصاریة ريض الله عنها قالت :أمران – تعين النيب أن خنرج
فی العیدین العواتق و ذوات اخلدور و أمر احلیض أن یعتزلن مصلی املسلمنی).

1

و يف لفظ :کنا نؤمر أن خنرج یوم العید ،حتی خنرج البکر من خدرها و حتی خنرج احلیض
فیکربن بتکبریهم و یدعون بدعائهم یرجون برکة ذلک الیوم و طهرته ).
د حدیث ژباړه :ام عطیه نسبیه األنصاریه ريض الله عنها فرمايي :پیغمرب علیه
2

اسالم مونږ ته امرکاوه چې د لوی او واړه اخرت په ورځو کی پېغلې او پردوکې ناستی
نجونی د اخرت په مراسمو کې د ګډون په موخه د کورنه را بهر کړو ،او هغو ښځو
ته یي امرکاوه چې د مسلامنانو د مصلی نه لری اويس چې میاشتنی عادت به یې
ؤ .او په بل روایت کې راغيل دي :مونږ ته امرکیده چې ټول د اخرت په ورځ ( د
ملانځه اداء کولو په موخه) د کور نه را بهر کړو ،آنچې پیغلی نجونی او میاشتنی
عادت واال ښځي مو هم د کوره را یستلی ،ښځو چی کوم امید د برکت او د ګنا
هونو نه د پاکوالی درلوده په دغه ورځ نو د سړیو د تکبیر رسه یې تکبیر ویلی او د
هغوی له دعا رسه یې دعا کوله.
د تیرو حدیثونو نه دغه حکمونه او فایدې السته راځي:
 -1د اخرت ملانځه وجوب حتی پر ښخو باندی پدی رشط چې کامل سرت او
حجاب مراعات کړي او هیڅ ډول عطر او خوشبويي دی نه استعاملوي ځکه که

 - 1صحیح االمام مسلم ،حدیث.890 :
 - 2صحیح البخاري ،حدیث.971 :
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ښځي د دغسی حالت رسه د وتلو نه منع شوی دي او شاید وتل د دوی په حق
کې مستحب وي.
 -2د معذوری ښځي نه حارضیدل مسجد ته واجب دی.
 -3مصلی او عید ګاه د مسجد حکم لري.
 -4معذوري ښځې د ذکر او دعاء نه منع کیږي.
 -5د اخرت د ورځي فضلیت او د دعاء د قبلیدو احتامل پکې.
ټولنیزې مسئلې:
محرتمو او عزمتنو ملونځ کوونکو! مسلامن باید د اخرت په ورځو کې خپل کړه وړه
وارزوي:
الف :خپلی کینی ،تربګنې هیرې کړي او د بیوزلو ،فقیرانو پوښتنه وکړئ.
ب :صله رحمي قطع نکړي د خپلوانو او دوستانو پوښتنی او اخرت مبارکی ته دی
بیړه وکړي.
ج :د ارساف مخنیوی دی وکړي د خلکو معیشتي او اقتصادي حالت ته په کتو
دی په خوراک او پوښاک او نورو مصارفو کې د ارساف نه ډډه وکړي.
د :د تجمل غوښتنی ،منفي سیالیو ،بی ځایه ځان ښودنی ،اجتامعی خرافاتو په
ګناه ککړو بدعتونو نه دی په کلکه ډډه وکړي.
هـ :کوچنیانو ته نصحیت چې خلک ونه زوروي:
ماشومانو ،ځوانانو ،تنکیو ځوانانو ته باید نصحیت ويش چې پدی مبارکې ورځې
کې د هوايي ډزو په کولو او پټاقی الوزولو رسه د خلکو له زورولو څخه ډډه وکړي.
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و :د پاکوايل او نظافت رعایت :دا چې د لوی اخرت په ورځ په کوڅه او پس کوڅه
او ورانیویوکې قربانی حاللیږي باید هڅه ويش چې د قربانی د حاللولو ځایونه د
وینو او نورو شـــیانو د څاروي نه پاک او نظی يش ترڅو قرباين ځمونږ چاپیریال
پلیت نکړي ،ټول هڅه وکړو چې د خوښــی او خوشــحالی پدی ورځ کې هیڅوک
دغم او خفګان په ټغر ک ښینه نه ؤ بلکه په مو سکا او خندا د خلکو مخی ته ورشو
او ښه راغالست ورته ووایو او د نورو په ژوند کې خوښي او موسکا راولو.
و اخر دعواانان احلمد هلل رب العاملنی وصلی هللا تعالی عالی خریخلقه حممد و اله و
اصحابه امجعنی.
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19
د برشيت د منجی با سعادته (نيک مرغه) ميالد
احلمد هلل الذي خلق نبينا احلبيب من أشرف الناس نسباً و حسباً وأکملهم مجاال ،و
أشهد أن ال إله إال هللا وحده الشريک له أرسله ابهلدی و دين احلق ليظهره علی الدين کلّه
ولو کره الکافرون ،و أشهد أن سيدان حممداً عبده ورسوله ،اللهم صل وسلّم وابرک عليهوعلی
کل من اهتدی هبديه إلييوم الدين.
آله وصحبه و ّ
أمابعد:

اّللُ َعلَى
يقول هللا عز وجألعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرمحن الرحيم( :لََق ْد َم َّن ّ
ِ
ِ
ِ
وال ِمن أَن ُف ِس ِهم ي ْت لُو َعلَي ِهم ِِ ِ
ؤمنِني إِ ْذ ب ع َ ِ
اب
ال ُْم َ َ َ
آَيته َويُ َزّكي ِه ْم َويُ َعلّ ُم ُه ُم الْكتَ َ
ث في ِه ْم َر ُس ً ّ ْ
ْ َ
ْ ْ َ
ٍ ِ ٍ 1
ضالل ُّمبني).
َوا ْحلِ ْك َمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن قَ ْب ُل لَِفي َ
و يقول الرسول(ﷺ)عن نفسه ( :أان سيد أوالد ولد آدم يوم القيامة و بيدي لواء احلمد وال

فخر) .

2

محرتمو سپین ګیرو او ګرانو ځوانانو د نن ورځې خطبه مو د رحمتونو د نبی د
برشیت د منجي د باسعادته میالد او دهغه د سیرت ،شخصیت ،اخالقو ،او نورو
 - 1قران کریم ،د آل عمران سورت  ،164 :آیت.
 -2سنن الرتمذي ،حدیث.3615 :
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غوره کړنوته ځانګړې کړې ده .هغه نبی چې الله تعالی خپله دهغه د زوکړی څخه
تر ځوانۍ پوری دهغه د ژوند د ټولو مرحلو تربیه ،حفاظت ،کفالت او ساتنی
مسؤلیت اخیستی دي ،هغه نبی چې په قرآن کې وځلیده او د لوی واحد څیښنت
تعالی له لوری د ستاينی وړ وګرځیده ،هغه شخصیت چې په ټوله مانا او مفهوم
رسه د هدایت او رحمت نور وه د عربو په جزیره کې لکه ملر په خړ آسامن کې
وځلیده او په خپلو وړانګو رسه یې ټول عامل روښانه کړ جاهالن عربان یې د بتانو
له عبادت ،غالمي او د جهالت له بدو کړونه څخه وژغورل او غافل زړونه يي د
توحید د کلمې رسه چې عبارت له (ال اهلاال هللا) څخه ده وتړل او له ظلم او رسکشی
رسه یې مبارزه وکړه او په ټولنه کې د یوځای ژوند کولو ،همدردۍ ،او دصلحي او
سالمتۍ فضا قامئه کړه او دحق او عدالت پر بنسټ یې د برش د حقونو د قانون
بنسټ کېښود.
ګرانو خویندو او ورونو!
آیا پوهیږۍ چې د حرضت محمد(ﷺ)په نیک مرغه زوکړی (میالد) رسه په نړۍ
کې او د برشیت په تاریخ کې څه ډول تحوالت را څرګند شول؟ او څرنګه کولی
شو چې د حرضت محمد (ﷺ)د حمیده او غوره اخالقو څخه په خپل ژوند کې نفع
او ګټه واخلو او د خپل ژوند لپاره یې رس مشق و ګرځوو آیا کولی شو چې له دغه
لوی او سرت مناسبت څخه د خپلو ماشومانو ،ځوانانو د تربیې او محتاجینو د
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مرستي په موخه ګټه واخلو؟ مخکې له دین چې دغو سوالونو ته ځوابونه درکړم د
حرضت محمد(ﷺ)یو څو ځانګړتیاوی در رسه رشیکوم.
حرضت محمد(ﷺ)د حسب او نسب له پلوه د نړۍ د غوره انسانانو د قریشو له
غوره قبیلې د بني هاشم د معززی کورنۍ څخه وه ،هغه د نسب د انتساب له لوری
د خپل جد هاشم بن عبد مناف په نامه ،هاشمی بلل کېږی د نسب لړۍ یي د
یویشت نفرو رسه د حرضت اسامعیل -علیه السالم ته رسیږيچې ټول اجداد یې
ارشاف او نسب ېې له ارشافو د ارشافو څخه ده 1.پیغمرب خپله فرمایيل دي( :أان
سيد ولد آدم والفخر) زه د آدم د اوالد رسداریم او فخرنه کوم الله تعالی د ابراهیم
له زامنو د اسمعیل او د اسمعیل له زامنو بني کنانه او له بني کنانه څخه قریش
او له قریشو څخه د بني هاشم کورنۍ او د بني هاشم له مینځه څخه یې زه غوره
کړم.2

 -1منهاج املسلم د شیخ ابوبکر الجزائري کتاب ،د عبدالعزیز سلیمی ژباړه  ،د اسالم کلیات  ،د احسان
خپرونه  ، 1381ط ،1مخمخ  -59مرحوم محمد حنیف ،ایامن،ط ،2مخ.222
 -2صحیح االمام مسلم ،کتاب الفضائل ،باب فضل النبي صلی الله علیه وسلم ،ټوک  ،4مخ  ، 1782او
د سنن الرتمذي  ،کتاب املناقب ،باب فضل النبي صلی الله علیه وسلم ټوک  ،5مخ  544حدیث:
 3605او  . 3606او أصل الحدیث( :ان الله اصطفی من ولد ابراهیم اسامعیل ،واصطفی من ولد
اسامعیل ،کنانه و اصطفی من بنې کنانه قریشا واصطفی من قریش بنې هاشم واصطفاين من بنې
هاشم).
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له والدت څخه تر بعثته:
د اسالم سپیڅلې پیغمرب د ربیع االول په  ۱۲او د یو تحقیق پربنسټ چې د یو
معترب عامل «محمد سلیامن منصور پوری» تر رسه کړی دی نهم د ربیع االول د
دوشنبې په ورځ د سپیدو په څرک رسه چې له  ۲۰یا  ۲۲اپریل  ۵۷۱میالدی رسه
سمون لری د عام الفیل نه یو کال مخکې نړۍ ته سرتګی وغړولې .کله چې د
حرضت محمد (ﷺ)مبارک مخ ته د هغه نیکه وکتل نو ډیر خوشحال شو نوم یې
محمد ورته کېښود ،بیا يي هغه په غیږ کې واخیست او کعبې رشیفې ته والړ او د
الله شکر او ثنايي وویله او د خپل ګل غوندی ملسی په وصف کي يي څو شعرونه
وویل .امام احمد په خپل مسند کې له ابن عباس (ريض الله عنهام) څخه روایت
کړیدیچې رسول الله(ﷺ)و فرمایل «چې د دوشنبی په ورځ زیږیلی ،د دوشنبیپه
ورځ په پیغمربۍ مبعوث شوی ،د دوشنبی په ورځ له مکې نه مدینې ته هجرت
کړي او د دوشنبی په ورځ يي له دنیا نه سرتګې پټي کړی دي».

1

د بعضی مؤرخینو په وینا د حرضت عیسی (علیه السالم) زوکړه یا میالد په همدغه
ورځ شوی ده.
مور يي :آمنه بنت وهب چې وهب د بني زهره رسدار ابن عبد مناف بن زهره بن
کالب د قریشو له غوره ښځو څخه وه حرضت محمد(ﷺ )شپږ کلن وه کله چې مور
 -1تاریخ الطربي ،ټوک  ،3مخ .927-926
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يي له مدیني څخه د را ستنیدو په حال کې وه د ور پیښی سختی ناروغۍ له امله
د «ابوا» په منطقه کې ومړه
پالر يي :عبد الله بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کالب
وه .هغه په مکه مکرمه کې له آمنې رسه واده وکړ ،له څه مودي نه وروسته د خپل
پالر په امر مدینې ته روان شو او هلته بیامر شو او د پنځه ویشتو کلو په عمر د
حرضت محمد(ﷺ)له زوکړی نه مخکې ومړ او د (نابغة الجعدي) په کور کې و
خاوروته وسپارل شو  ،ولی یوی ډلی داهم ویلی دۍچې عبدالله دوه میاشتی
وروسته د حرضت محمد(ﷺ)له زوکړی وفات شو.

1

د شیدو خوړلو دوره:
ملړنی ښځه چې یوه هفته وروسته یي له خپلی مور څخه حرضت محمد(ﷺ) ته
شیدی ورکړی.

2

د ابو لهب کنیز «ثویبه» ده او شیر خوره زوي یې لرل چې (مرسوح) نومیده او
وړاندې له دینه یې حرضت حمزه(ريض الله عنه)چې د پیغمرب کاکا وه هم تی

 -1د الرحیق املختوم د موالنا صفي الرحمن مبارکپوری کتاب  ،د عبدالله هروی ژباړه ،ټوک  ، 2مخ
.60
 -2الرحیق املختوم ،مخ .69 – 68
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ورکړی وه او له هغه نه وروسته یې(ابوسلمه بن عبد االسد مخزومی) ته هم تۍ
ورکړ.

1

په هغه زمانه کي د عربو د عاداتو له مخی عبد املطلب دی یوې دایې ته چې
حلیمه سعدیه بنت ابو ذوئیب عبد الله بن حارث د بني سعد له قبیليچې د میړه
نوم يې حارث بن عبد العزی او لقب یې أبو کشبه او له همدغی قبیلې نه وه تسلیم
کړ ترڅو په صحراکې لوی شی او پرمختګ وکړی.

2

رضاعی خوندی او ورونه :يي عبارت دي د (حلیمي سعدیي له زوی اولوڼو څخه)
یعنې «عبد الله بن حارث» او «أنیسه بنت حارث» او حذافه» یا «جذامه بنت حارث»
څخه ،بی بی حلیمه سعدیه هغه شیام (ښایسته) ده چې( لقب يي پرنوم غلبه
کړی ده) له پیغمربه او ابوسفیان بن حارث بن عبد املطلب د پیغمرب د کاکا زوی
څخه به یې مراقبت او پرستاری کوله حمزه بن عبد املطلب د پیغمرب کاکا د بني
سعد بن بکر د قبیلې د یوي تۍ ورکوونکې ښځی تر پرستاری لالندې ژوند کا وه
او رضاعی مور يې یوه ورځ حرضت محمد(ﷺ)چې له حلیمې سعدیې يي رسه وه

 -1الرحیق املختوم ،مخ  70د اتحاف الوری او اخبار القوی څخه ،او د ابن الفهد امللکي  ،ټوک  1مخ
 ،157څخه.
 -2همدغه لوړمبني ماخذُ ،مخ  71-70د صحیح البخاري په حواله ،حدیث، 5101 ،5100، 2645 :
 ،5372 ،5107 ، 5106او تاریخ طربی ،ټوک  ،2مخ .75-74
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تی ورکړ نو له همدې امله حرضت حمزه (ريض الله عنه) له دوو اړخونو د الله د
رسول رضاعي وروردی یو هم د «ثویبه» او بل هم د خپلی رضاعی مور له اړخه.

1

مسلامنانو خویندو او ورونو!
د حرضت محمد مصطفی (ﷺ)د خلقت ،تربیه او رعایت په اړه د الله اراده او
حکمت په دی وه چې هغه د ژوند له کړاوونو ،هسکو ،ژورو او سرتو مسؤلیتونه چې
په راتلونکي به د هغه په غاړه وی د فوالدو د بند په شان تیار کړ ،پالریې مخکې
له دینه چې سرتګی دنیاته وغوړوي له ده نه واخیست او هغه يي د خپل نیکه تر
پالني لالندې راوست عبد املطلب د مکې دقریشو د قبیيل د مرشانو څخه وه،
ده د حاجیانو لپاره رفادت (طعامت تیاری) سقایت (د ابو تیاری) له خپل نیکه
ګانو څخه په ارث وړی وه پیغمرب د اته کلو دوه میاشتو او لسو ورځو وه چې نیکه
يي وفات شو هغه مخکې له خپل مرګ نه د خپل مليس پالنه دهغه کاکا ابو طالب
ته سپارلی وه ابوطالب باندې خپل وراره ګران وه او خاص احرتام یې ورته کاوه
هغه به یې تر خپلو زامنو مخکې کاوه له څلویښتو کلنو 2نه زیات یې د الله د رسول
له دښمنانو رسه په میړانه او شجاعت رسه خپل حامیت کاوه «الله دهغه د ژوند په
پیل کېداحدیت او توحید نورانی الر د هغه په وړاندې خالصه کړه صحي ده چې
 -1د(سید احمد ارشيف جستارهایی در دین شناسی تطبیقی) کتاب څخه  ،د افغان مسلکی مطبعه،
 ،1389ط 1مخ .327
 -2زاد املعاد ،ټوک 1مخ  ،19الرحیق املختوم ،مخ .71
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د یو څه مودي لپاره د عبد املطلب تر پالني الندې وه اما دا له عزت او الهی
عظمت ،رشف او حامیت نه نور څه نه وه او د اسبابو له پلوه يي ده ته چندان
ارزښت نه لرل ځکه د ابو طالب حامیت وصایتی وه او د کاکا والی او وراره والی
خربه وه .

1

د جاهلیت په زمانه کې د نړۍ بحراين وضعیت:
د برشیت د منجي مینه والو! آیا پوهیږۍ په هغه وخت کې د عربو په جزیره کې
حاکمه وضعه څه ډ ول وه؟ د نبوت د ملر د را ختو مخکې او د عربو په جزیره کې
دهغه د رڼا له خپریدو وړاندې انسانانو د جاهلیت لکه د ځناورو په شان ژوند کاوه،
د برشي حقونو او انساين کرامت نه په هیڅ نه پوهیدل وجدان مړ وه  ،ظلم ،بی
رحمی او نه زړسوی ته به يي شجاعت او زړورتیا ویله خپل زامن به یي د فقر تنګ
السی له امله وژل د انجونو زیږون به يي عار او پیغور بلل او نورو به یې د ماشومانو
د سرتګو کموالی په بد فالی نیول او ژوندی به یې په قرب کې خښول «نورو به یې
نذر نیول که خدای لس زامن راکړل یوبه يي قربانی کوم او نورو به یې بیا لورګانی
په الله  پسی نسبت ورکاوه او ویل به یې مالیکه د الله تعالی لورګانی
دی(العیاذ بالله) د لورګانو نسبت به یي الله تعالی ته کاوه الله تعالی له داسې
نسبتونو نه پاک دی ،ښځه به د جاهلیت په نړۍ کي له هر ډول ننګوونو رسه مخ
 -1نور جاویدان ،د محمد فتح الله ګولن کتاب ،د استاذ فیض محمد عثامين ژباړه د باران خپروين،
کابل ،1388 .ط  1مخ .47
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وه او حقوق به یې تر پښولالندېکېدل او له ارثه به محرومه کېده او وروسته له
طالقه او یا د میړه د مړینی له کبله د بل ازدواج له حقه محرومه وه اودلوښو ،کپړو
او حیواناتو په څیر به د میراث په توګه د نورو کسانوملکيت ګرځیدله ،بعضی خواړه
یواځی د نارینه وو لپاره وه او د ښځولپاره حرام وه.

1

ګمراهی او جهالت ،بې رحمي او شقاوت ،رشک او بت پرستي د عربو ټوله جزیره
آن ټوله نړۍ یې نیولې وه ،هر ښار هره ناحیه او آن هر کور یو خاص بت لرل یواځی
په بیت الله رشیف کې  ۳۶۰بتان ول چې په هغوی به يي طواف کاوه حج به یې
کاوه او له هغوی نه به يي مرسته غوښته او له هغوی نه به يي د خپلو حاجتونو
پورکيدل غوښتل.
د جاهلیت د دوری د ټولوانحرافاتو او مرداریو بیانول ساده کارنه ده په دې موضوع
کې د یو کتاب لیکلو ته اړتیا ده ،دلته د جاهلیت د دوری په دوو حکایتونو اکتفا
کوم.
د نجايش په وړاندي د جعفر بن ايب طالب وینا:
جعفر بن ايب طالب د اسالم د پیغمرب ملړنۍ سفیر او د اسالم په رشوع کي د
مهاجرینو رئيس دحبشی د نجايش پاچا په وړاندې د جاهلیت د توری دورې او د
اسالم د پیغمرب کړنېداسې بیان کړي «پاچاهانو! مونږ ویني څښلې ،مړزګې
 -1نور جاویدان ،د محمد فتح الله ګولن کتاب ،د استاذ فیض محمد عثامين ژباړه د باران خپروين،
کابل ،1388 .ط  1مخ .78
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موخوړلې ،زنا به مو کوله ،غال به مو کوله ،انسانان مو وژل او د نورو مالونه به مو
لوټل ،قوی به ضعیف خوړل او د تر پښوبه یېالندې کاوه او نور داسې له رشمه ډک
کارونه به موکول.

1

امام بخاري له ابو رجا عطاری روایت کوی چې وايي موږ د ډبرو عبادت کاوه کله
چې به مو کومه ښکلې ډبره پیداکړه نو هغه په الس زړه ډبره به مو وه غورځوله او
د نوې ډبري عبادت به مو رشوع کړ که به کومه ډبره پیدانکړه نو یو موټۍ خاوره
به مو را واخیسته او په هغه به مو د میږو شیدی ولوشلی او خټه به مو ترینه جوره
کړه او بیا به مو په هغه خټه طواف رشوع کړ.
هو د جاهلی ټولني وګړي د جنګ ،توطئه ،نفاق په الره اچولو کې ځانګړې
مهارتونه لرل انتقام اخیستنه او قومی جګړې به د خلکو په منځ کې ترکلونو
اوږدیدې په ښو او منصفانو خلکو به يي ملنډې وهلې مظلومان او ضعیفان به يي
په غالمي رسه نیول ،اسلحه به د ټولنې د بی رحمه توریالیانو په السکېوه ،هر چا
چې به ډیرقتلونه کړې وه او ډیرې بی عزتی به ېې خلکو ته اړولې وې هغه به اتل
وه.

 -1ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمین ،ابوالحسن عيل الحسني الندوي ،ژباړه  ،عبدالحکیم عثامين
د احسان خپرونه ،ط  ،8مخ .107-106
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د ژوندې انجلۍ په قرب کې د خښولو له غم نه ډکه قصه:
دلته د جاهلیت د تورې دورې د یوه بې رحمه پالر قصه چي خپله بی ګناه لوريي
ژوندې په قرب کې خښه کړې د منونې په توګه در رسه رشیکوم.
د رسول اکرم (ﷺ)له اصحاب کرامو څخه یوه سړی د جاهلیت د دورې د ژوندې
انجلۍ په قرب کې د خښولو قصه وه پیغمرب (ﷺ)ته داسې بیان کړه :یوه لور مې
لرله او ځنیو عربانو دا عادت او دود درلود چې خپلې لورګانی به ېې وژلې ما هم
خپله لور په یو کډی کي ژوندي خښه کړه ما په هغې خاوره اچوله په داسې حال
کېچې هغی ماته بابا جان! بابا جان! ویل د دغو جملو په اوریدلورسه د حرضت
محمد (ﷺ) له مبارکو سرتګواوښکې را روانی شوی او وه يي فرمایل دا خربه بیا
راته وکړه ! صاحبی داماجرا بیا بیان کړه د الله پیغمرب دومره ورته وژړل چې ګیره
مبارکه ېې په اوښکو لنده کړه!!1
په ځوانۍ او وړک توب کې د اسالم د پیغمرب (ﷺ) ځانګړتیاوې یې:
حرضت علی (ريض الله عنه) د اسالم د پیغمرب د کورنۍ د اصالت او شخصیت په
اړه وه فرمایل « ،ځانګړتیاوې یې مشهوره دي او زوکړي یې د ټولوته مبارکه ده ،د
پیغمر له کورنۍ رسه هیڅوک د مقایسی وړندی هغه ددین بنسټ ،د باور محکمه

-1عالمه شلیبی نعامنی او سید سلیامن ندوی ،شامیل او نبوي اخالق  ،د خايش ژباړه ،د افغانستان
دارالنرش ژباړه ،1383 ،ط ،1مخ .21
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ستنه ده او له هغه وخته چې حرضت (ﷺ)يي له شیدو خوړلو پریکړ الله تعالی
خپله سرته ملکه (جربیل) دهغه د تربیې لپاره وټاکله تر څو شپه او ورځ هغه ته د
لوړو الرو ،اخالقو او نیکېو الرښوونه وکې.

1

د کائناتو د رسدار د ټولو ځانګړتیاوو بیانول په دغه بحث کې ځایول ناشونۍ دی،
ولی بیاهم هغه متل دی (مشت منونه خرواراست) د مثال په توګه به د اسالم د
پیغمرب څو ځانګړتیاوو ته اشاره وکړم:
 -1د پیغمرب(ﷺ ) رشد او منویې د نورو ماشومانو په څیر نه وه:
دی مبارک ال د دوو کلونو نه وه چې ډیرچست ،چاالک ،هوښیار ،او زیرک وه.

2

–۲د هغه په روی(مخ) به باران غوښتل کېدل :قریشیان پوهیدل چې دې په
الله ګران دي (ابن عساکر) له جلهمه بن عوطفه روایت کړی دي ،وايي چې مکې
ته په داسې حال کې داخل شوم چې قحطی خپل اوج ته رسیدلې وه قریشیانو
ابو طالب ته وویل مکه کې سخته قحطی ده او کورنۍ او ژوند مو له عرست او
مشکالتو رسه مخ دی ،ابو طالب ټول ماشومان را ټول کړل او د دوی له منځه يي
محمد (ﷺ) له ځان رسه واخیست او کعبې ته يي شاه ولګوله او محمد (ﷺ)تهیې
 -1د پیغمرب اعظم صلی الله علیه وسلم د سیرت ځانګړتیاوې ،د عاملانو د یو ټولی تصنیف1386 ،
کال ،ط ،1مخ .256-255
 -2الرحیق املختوم ،د صفي الرحمن مبارک پوری کتاب ،دعبدالله خاموش هروی ژباړه ،مخ  ،69د
مسند امام احمد (رح) په حواله ،ټوک ، 4مخ  128-127او  ،185او سنن الدارمي ،ټوک  1مخ .9
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په کوته اشاره وکوله په داسې حال کېچې په اسامن کې وریځ نه وه هغه د خدای
رحمت طلب کړ نا څاپه له ها خوا دی خوا وریځ را پیداشوه او ډیر باران وه شو او
ټول ځایونه له ابو ډک شول مکه شنه شوه او وچ کالی له منځه والړه.
ابو طالب د حرضت محمد (ﷺ)په وصف کې څه ښائسته شعرونه ویلی دی.
مثال الیتامی عصمة لألرامل

و ابیض یستسقی الغامم بوجهه

1

او په سپین مخ يي له وریځې نه باران غواړی*غم خوار د یتیامنو هم قلعه د ه
دکونډومظلومانو.
–۳رشاب به يي نه څښل او د بی عقالنو په مجلسونو کې به یې ګډون نه کاوه
او ناوړه خربه به يې هیڅکله په ژبه نه راوړه او هغه غوښه چې ذبحه به يې د بتانو
په نوم شوې وه نه خوړه.
–۴د بتانو په جشنونو او میلو کې به يي رشکت نه کاوه او له وړوکتوب نه له
بتانوسخت بیزاره وه تر بتانو بل هیڅ شی هم د ده په نزد ناوړه او مبغوض نه وه او
د الت ،منات په نامه قسم یې نه شوای تحمل کولی.

 -1الرحیق املختوم ،د صفي الرحمن مبارک پوری کتاب د عبدالله خاموش هروی ژباړه ،ط ،2مخ ،75
د شیخ عبدالله نجدی مخترص سیرت الرسول په نقل رسه ،مخ  ، 16-15او د مجمع الزوائد دهیثمی
کتاب د طرباين په نقل رسه ،عالمات النبوة ،ټوک  ،8مخ .1222
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–۵د حرضت محمد (ﷺ) رشمګاه هیڅ کله نه ده لیدلې شوې:
مګر یوځل کله چې کعبه رشیفه جوړیده له حرضت عباس( ريض الله عنه) رسه
د کعبې رشیفې د تعمیر لپاره ډبرې را وړې او ناڅا په په ځمکه ولویده او ملن يي
پورته شوه او کله چې په هوښ راغۍ نو ملن يي پر ځان را ټوله کړه ،همیشه به د
الله تر عنایت ،رعایت ،او حامیت لالندې وه چې کله به يي هم د عربو ناوړه دودونو
ته میالن کاوه د الله عنایت به حارضیده او مانع به واقع کېده.
–۶د اسالم پیغمرب د خپل قوم په مینځ کې د ګفتار او عمل صورت او سیرت
له اړخه ممتاز وه :له هرچانه ځوان مرده ،ښه خويي ،مهربان او صبور وه ،دې د
خلکو په مینځ کي په رښتینولی او امانت دارۍ پیژندل کېده او دی مبارک به يي
صادق او امین بللو .هراکلیوس(دروم پاچا) له ابوسفیان نه وپوښتل :آیا پیغمرب مو
وړاندې له دېنه چېداسې خربیې وکړی په درواغو ویلو تورن کاوه او کنه؟ نو په
ځواب کې يې وویل نه خیر .هرقل وویل :څوک چې عاموخلکوته درواغ نه وايي نو
هغه په الله ( )څنګه در واغ ووایې؟.

1

 –۷کار يي خوښیده او د چا احسان پرځان نه مانه:
په متعددو روایاتو کې را غيل دي چې ده مبارک په ځوانۍ که د (بني سعد) په
قبیله کې د مکې مکرمې د اهالی لپاره د څو قیراطو په عوض کې شپون توب
 -1الریاض الندیة فی الخطب املنربیة ،ملحمد حلمي ،مخ .136

384

د برشيت د منجی...

د جمعې خطبې

کړي دي .او همداراز سوداګرۍ ته يي هم مخه کړیده اوله «سائب بن ابی اسائب
مخزومی» رسه یې یوځای تجارت کاوه .او د پنځه ویشتو کلنوپه عمر کې د
خدیجې بنت خویلد ريض الله عنها د اموال د تجارت لپاره د هغې د غالم (میرسه)
رسه وه شام ته روان شو ،میرسه د ده د حمیده او ښو اخالقو ،رښتینولی ،امانت،
په سوداګرۍ کې برکت او صداقت څخه و خدیجې ته صفتونه وکړل هم دغه وه
چې خدیجه د حرضت محمد (ﷺ) په ښو اخالقو ،صداقت او فضائلو باندې عاشقه
شوه او له هغه رسه د واده کولو عقد وکړ او دا ملړنۍ ښځه ده چې د اسالم پیغمرب
وررسه واده وکړاو د دې په ژوند کي يي بل واده ونکړ.
 –۸یهودیانو به د خپلو شخړو د حل لپاره ده ته رجوع کوله:
د حرضت محمد (ﷺ) په رښتین ولی ،امانت دارۍ ،او پاک ملنۍ د هغه دوستانو
او دښمنانو پوره باور لرل او د عدالت غوښتني لپاره به ده ته را تلل ،یهودیان چې
د ده سخت دښمنان وه ولی د ده فیصلوته په بشپړه توګه تسلیم وه ،او د خپل
منځه شخړو د حل لپاره به یې ده ته مراجعه کوله او له ده نه به يي د عدالت
غوښتنه کوله.
 – ۹د خپلی میرمنی خدیجة الکربی شاهدی:
د پیغمرب (ﷺ) له بعثت نه مخکې د هغه په وصف اوسیرت کې ښایسته او له تسلی
نه ډک الفاظ د هغه په ښایسته او قرآنی اخالقو لوی دلیل دی .کله چې ورسته
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له وحې هغه له غار حرا څخه وه کورته راغی او خدیجی ته وویل چې په (ځان
ویریږم) نو دې په ځواب کې ورته وویل :داسې نه ده په الله مودی قسم وی چې
الله به تا غمجن نه کړی ځکه ته صله رحمي کوې ،د بې وسوخلکو بارونه په غاړه
اخلې او ل ه هغوی رسه مرستې کوې او د میلمنو میلمه پالنه کوې ،او له حق نه
مالتړ کوې ،او په مشکالتو او مصیبتونوکي له خلکو رسه مرستې کوې.

1

خارق العاده پیښې او زیرې:
محرتمو سپین ږیرو او ګرانو ځوانانو! د برش د منجی ټويل ښیګنی ،کامالت،
اوکرامات د ډیرو کتابونو په لیکلو رسه هم نه متامیږی ،خو په دې برخه کي یو
سلسله خارق العاده حوادث او کراماتوته اشاره کوو چې د متعددو تاریخي روایاتو
پر بنسټ د اسالم د پیغمرب د زوکړی په ورځ پیښی شوې داسې پیښې چې د
اسالم د پیغمرب په راتګ رسه د ادیانو په تاریخ ،او انسانانو په ژوند کي غټ بدلون
او تغیېر را څرګنداوه او د یو ښه او روښانه راتلونکې زیرۍ يي ورکاوه .
 – ۱د تورات او انجیل شهادت:
د حرضت محمد (ﷺ)له پیدایښت نه مخکي د هغه په رسالت،صدق نبوت ،باندې
تورات او انجیل شاهدی ورکړیده موسی او عیسی (علیهام السالم) خپلو پیروانوته
د هغه د راتګ زیرۍ ور کړیدی الله تعالی د حرضت عیسی علیه السالم قول په
 -1الرحیق املختوم ،ط  ،2مخ  82-90په اختصار رسه.
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دې اړه دايس بیان کړیدې چې فرمایي (:وإِ ْذ قَ َ ِ
ِ ِ
يل إِِّّن
َ
ال ع َ
يسى ابْ ُن َم ْرََيَ ََي بَِِن إ ْس َرائ َ
اّلل إِلَي ُكم ُّمص ِّدقًا لِّما بني ي َد َّ ِ
رس ُ ِ
ِ ِ
شرا بِر ُس ٍ
َمحَ ُد ).1
اسُهُ أ ْ
ول ََيِِْت ِمن بَ ْع ِدي ْ
ول َّ ْ
َ َ َْ َ َ
َُ
ي م َن الت َّْوَراة َوُمبَ ّ ً َ
یعنی :هغه وخت یادکړه،چې ابن مریم وویل :آی بني ارسائیلوزه د الله ( )رسول
یم ستاسو ټولوته اوتصدیق کوونکی یم دهغه کتاب چې زما څخه وړاندې راغلی،
زیری ورکونکی یم په یوپیغمربرسه چې زما څخه وروسته به راځی چې نوم به یې
احمد وي.
ژباړه :او په تورات کې را غيل دي( :هغوې ته به د هغوې له منځه خپل رسول ور
وه لیژم او خپل کالم به دهغه په ژبه جاری کړم او د هرڅه په اړه چې هغه ته پیغام
ورکړم له هغوی رسه به خربې وکړی او هرڅوک چې کالم زما په نامه وايي پیروی
ونکړې زه به خپله له هغوی نه انتقام واخلم.

2

کله چې حرضت محمد (ﷺ)په پیغمربی مبعوث شو نو د موسی علیه السالم په
اړه يي وویل که موسی ژوندی وای نو زما اطاعت به يي کاوه.
 – ۲د بی بی آمنی له وجود څخه د حرضت محمد (ﷺ)د والدت په وخت
کې د نور راوتل :ابن سعد روایت کوي چې د الله د رسول مور وفرمایل :کله چې

 -1د الصفسورت  6آیت.
 -2منهاج املسلم د شیخ ابوبکر الجزائري کتاب ،د عبدالعزیز سلیمی ژباړه  ،د اسالم کلیات  ،د احسان
خپرونه  ،ط  ، 1مخ  ،62 – 61دا رنګه کتاب االیامن ،محمد حنیف بلخی ،ط  ،2مخ .224
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مې هغه وزیږول نو له وجود څخه می نور را ووت چې د شام ماڼۍ يي روښانه
کړي» امام احمد بن حنبل (رح) او دارمې او نورو هم دغه مضمون بیان کړی دی.

1

 – ۳د مدائن څوارلس پوړه ماڼۍ وه نړیده:
 – ۴دفارس د اتش پرستانو اور مړشو:
د حرضت محمد(ﷺ)له زوګړی رسه سم د زردشتیانو زرکلن بل شوی اور مړشو .
 – ۵د کنیساوو ورانیدل:
د حرضت محمد (ﷺ)ـپه مبارک تولد رسه د (ساوه) د دریاب په وچېدو رسه
همزمانه ټولې کنیساوې وراين شوې.

2

شارل منتسسکو( )۱۷۵۵( -)۱۶۸چې د قانون د پالر په نوم ملقب دی دفرانسی
له مشهورو حقوق دانانو څخه دي د اسالم د سپیڅيل پیغمرب او د برشیت د الر
ښود په اړه داسېویيل دي :د حرضت محمد (ﷺ)له تولد څخه هیڅ شی هم ډیر
د تعجب وړ نه دي الله تعالی چې د خپل مشئيت د حکم له مخی يې وغوښتل
چې داسې سرت پیغمرب د برش په لوری ولیږی د دي لپاره چې شیطان ته ځنځیر

 -1د پیغمرب اعظم صلی الله علیه وسلم د سیرت ځانګړتیاوې ،د عاملانو د یو ټولی تصنیف1386 ،
کال ،ط ،1مخ .256-255
 -2د پیغمرب اعظم صلی الله علیه وسلم د سیرت ځانګړتیاوې ،د عاملانو د یو ټولی تصنیف1386 ،
کال ،ط ،1مخ  139-138په حوالی Editjeccque lapume 202 Mohammad etque pensent les
.occidextaux universall edition
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واچوی له آدم نه زرکاله مخکې يي یو نور پیداکړ او د محمد د نیکونو او اجدادو له
الرې يي محمد ته انتقال کړ همدارنګه يي د یو مؤثق شاهد په توګه له لوړو
حقائقو نازل شوی دي  .دهغه د والدت په وخت کې ځمکه لکه د ملړی ځل په
شان دری واری ولړزیدله او ټول بتان را نسکور شول او د باد شاه تخت په بله
واوښت او شیطان د دریاب وه عمق ته واچول شو».

1

 – ۶له شیدو څخه د بی بی حلیمی د تیو ډکېدل:
بی بی حلیمه وایې کله چې مې حرضت محمد (ﷺ) د شیدو د ورکولو په موخه
په غیږ کې ونیول نو يت مي له شیدو ډک شول او همدارنګه د زړې او ضعیفی
اوښي غوالنځه هم له شیدو ډکه شوه.
 – ۷د بی بی حلیمی د میږو مړیدل قصه:
د بی بی حلیمې میږې به له قحط زده او وچې صحرا څخه په ډکو غوالنځو را
ستنیدي.
 – ۸د الله رسول (ﷺ)به د ابن ذبیحین په نامه یادیده:
لکه څرنګه چې په خپله فرمايي « :أان ابن الذبيحني» 2زه د دوو ذبیحتین زوی یم )
 -1د پیغمرب اعظم صلی الله علیه وسلم د سیرت ځانګړتیاوې ،د عاملانو د یو ټولی تصنیف1386 ،
کال ،ط ،1مخ . 139-138
 -2دا حدیث ربیعی او ابن حجر او د ځینو محدثینو په رایه د سند له پلوه ضعیف دی ،لیکن په تاریخی
روایاتو کې استدالل کول په دايس احادیثو رسه چې دیني نصوص او عقيل بداهت رسه تعارض ونلری،
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اول  :دا چې د اسمعیل له اوالدې څخه دي چې پالر ته يي د الله له طرف امر
شوی وه چې اسمعیل ذبحه کړه او اسمعیل يي ذبحه کړ.
دوم :دا چې کله عبد املطلب د زم زم څاه کښله او داسې نذر يي پرځان وه مانه
که خدای ماته لس زامن راکړل نوزه به یو د کعبې رشیفې په خواکېقرباين کوم،
ترڅو چې الله ده ته لس زمن ورکړل او ده په ډیر اخالص رسه قصد وکړ چې یويي
قرباين کړي او په خپل نذر وفاوکړی نو له دې امله یې د قریشو د مرشانو په منځ
کې پچه واچوله که د هر یو په نوم پچه را ووځي نو هغه به قربانی کړيپچه د عبد
الله د حرضت محمد (ﷺ)د پالر په نوم را ووه ته چې ده باندې ډیر ګران وه د
قریشو مرشانو ورته وویل چې د عبد الله په بدل کې د لسو اوښانو قربانی کولو
پچه واچوه که د اوښانو نوم را ووت نو اوښان قربان کړه کله چې پچه واچوله بیا
هم د عبد الله نوم را ووت ،په همدی ډول ( )۹ځله پچه ولویده او د عبد الله نوم
را څرګند شو ،چې( )۹۰اوښان يي قرباين کړي د لسم ځل لپاره يي بیا پچه واچوله
او غوښتل یېچې عبد الله قرباين کړي ولې دقریشو رسدارانو ورته وویل د عبدالله
په بدل کې دی سل اوښان قرباين کړي الله دی نذر قبول کړیده په همدی شان

کوم اشکال نلري او دا روایت د سیرت په ډیرو کتابونو کې شتون لري لکه :ابن هشام سیرت ،ټوک ، 1
مخ  ،155-151رحمة للعاملین ،ټوک ، 2مخ  ،66 -56او (الرحیق املختوم)  ،ط  ،2مخ .67
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عبد املطلب له قرباين نه منرصف شو نو له دې کبله حرضت محمد (ﷺ)خپل
ځان ته ابن الذبیحین ویل.

1

 – ۹د حرضت محمد (ﷺ) څلور ځله شق صدر شویده:
د تاریخي روایاتو پر بنسټ د الله ( ) په امر د مالیکو په واسطه د اسالم د
پیغمرب(ﷺ) څلور ځله شق صدر شوی دی2،چې دلته د څلور کلنۍ د شق صدر
حادثې ته اشاره کوم .امام مسلم (رح) له حرضت انس (ريض الله عنه) نه روایت
کوي چې جربئیل (ع) کله چې حرضت محمد (ﷺ) له ماشومانو رسه لوبې کولې
د هغه خواته راغی او هغه يي په ځمکه څمالوه او سینه يي ورته څیرې کړه او یې
ترینه راوه ویست او یوه ټوټه وینه يي تری نه لري کړه او زړه یي ویل دا ستا په
وجود کې دشیطان منفعه ده بیا يي د حرضت محمد(ﷺ)زړه په زرین لوښی کي
د زمزم په اوبو وه مینځل او په خپل ځای کې يېکیښودل او سینه يې ورته وتړله.
ملګرو يې د دې وضعیت په لیدلو رسه وارخطا د ده د رضاعي مور خواته ورغلل او
ورته نعرې يي وهلې محمد مړ شو کله چې مور يي د د مبارک خواته ورغلله نو

 ( -1ایامن و ارکان شش ګانه آن )..د محمد حنیف بلخی کتاب ،مخ  224په حواله د النبوة واالنبیاء،
مخ  ،280دا رنګه د سیرت کتاب (الرحیق املختوم)  ،ط  ،2مخ .67
 -2فتح الباری ،ټوک  ،1مخ  ،549املواهب اللدنیة ،ټوک  ،1مخ  ،159 -158د ابن عساکر تاریخ قسم
السیرة ،ټوک  ،1مخ  ،389-370د مکتبي شاميل په ترتیب رسه.
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دي يې په الوتې څیره ولید .حرضت انس (رض) وایې ما د حرضت محمد(ﷺ)په
سینه باندې د ګنډلو نښی لیدلی دي ».

1

 ۱۰دحرضت محمد (ﷺ)ته د جامداتو او نباتاتو سجده:
د ځوانی او ماشوم توب په دوره کې څرنګه چې حرضت محمد (ﷺ) دوولس کالو
او لس ورځو شو نو ابو طالب دی له ځان رسه د شام و تجاريت سفر ته روان کړ تر
څو (برصې) ته ورسیدل دلته یو راهب وه چې په (بحیرا) مشهور وه او نوم يي
داسې ویل کېده «اجرجیس» کله چې د ابو طالب کاروان واړول نو هغه راهب
کاروان ته ځان را ورساوه او د حرضت محمد(ﷺ)الس يي ونیول او وي ویل دا
دنړۍ خوشحال تیا ده ،دا د الله رب العزت سفیر دی دا هغه څوک دیچې الله
تعالی به یي ټويل نړۍ ته د رحمت په څیره کې را ولیږی  .ابو طالب او د قریشو
مرشانو ورته وویل ته له کوم ځای نه خرب يي؟ نو راهب وه ویل کله چې ستاسو
قافله وه هغې ګردنی ته لنډ شوه نو داسې ونه او ډبره نه وه چې سجده يي نه
کوله او دغه بغیر له پیغمربه بل چاته سجده نه کوي او همدارنګه هغه د نبوت له
مهره پیژنم چې د مڼی په اندازه د ښۍ وږې ترپارو لالندې قرارلريچې په خپلو
کتابونو کې مې لوستلی دي ،بیا يي کاروان ته میلمستیا وکړه او له ابوطالب نه
یې وه غوښتل چې هغه وه شام ته له ځان رسه بو نه ځي او بیرته يي مکې ته ستون
 -1صحیح االمام مسلم ،کتاب االیامن ،باب االرساء واملعراج ،ټوک ، 1مخ  ،1411حدیث .261:
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کړه ویره ده چې د شام رومیان او یهودیان ده ته رضر ونه رسوې نو کاکا يي دی له
یو خپل خادم رسه بیرته مکې ته ولیږل.

1

 – ۱۱د حرض ت محمد (ﷺ) د فجار په خونړی جنګ کي رشکت:
د الله رسول(ﷺ)چې کله د شلو کلونو وه د فجار په خونړی جنګ کېچې د (بني
کنانه ) او (عیالن) قبیلې ترمنځ د (عکاظ) په بازار کې ولګیده ګډون وکړ ،داجنګ
دقیس د قبیلې د دریو نفرو چې د کنانه د قبیلې د (براض) نومی کس لخوا په
قتل ورسیدل رشوع شو له همدې کبله د «حرب فجار» په نوم مشهور شو ،د اسالم
پیغمرب په دې جنګ کې ګډون وکړاو د خپلو کاکا ګانو غيش ييد غشو ویشتونکو
لپاره چمتو کول تر دی چې دواړو قبیلو د قریشو د صلحې وړا ندیز چې مناسب
رشطونه يي پکې ايښی وه ومنل.
– ۱۲د اسالم پیغمرب د (فجار) له جنګ نه وروسته د (حلف الفضول) په
خونړی جنګ کي ګډون وکړ:
قریش د ذوالقعدی په میاشت کې د(عبدالله بن جدعان تیمي ) په کور کې را
غونډ شول او داسې تړون يي وکړ ،که مکې ته کوم مظلوم را شی که څّه هم د
هرځای وي له هغه نه باید مالتړ وکو او له زورمندانو ورته حق واخلو.

 -1همدغه یاد مصدر ،مخ  ، 74د سنن الرتمذي په حواله ،ټوک  ،5مخ  ، 55او د طربيتاریخ  ،ټوک، 2
مخ. 279 - 278
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د الله رسول (ﷺ) به هروخت په دی جنګ کې د ګډون له امله فخر کاوه حتی
کله چې په رسالت رسه مبعوث هم شو ،او فرمایل به يي :د (عبد الله بن جدعان)
په رسای کې مو چې په کوم تړون کې ګډون وکړ هغه د رسو وړیو لرونکو اوښانو
نه هم را ته ګران ده.1
 – ۱۳د قریشو د مرشانو تر منځ د حجر االسود د ځای په ځای کولو د
شخړي حل:
حرضت محمد(ﷺد هغې زیرکۍ او پوهې له مخېچې له ده رسه وه دحجر االسود
د ځای په ځای کولو شخړه په حکېامنه ډول حل کړه .
 - ۱۴حرضت محمد (ﷺ) د پنځه دیرشو کلونو وچېد کعبې رشیفې د بیا
جوړولو چې د سیل له امله خرابه شوی وه اقدام وشو:
د هغې د هري برخی بنا ييځانګړې هری قبیلې ته وسپارله او دهغی اعامر يي ده
رومي قوم ته وسپارل ،کله چې د کعبې اعامر د (حجر االسود) د ایښودلو و ځای
ته ورسید نو په همدی وخت کې د حجر االسو د ایښودلو رشف د تر السه کولو
لپاره د قریشو تر منځ اختالف را پیداشو چې ( )۵ -۴شپې ورځي وخت يي ونیو
داسې څرګندیده چې خونړی جنګ به را پیښ شی اولویه فاجعه په را منځ ته
شی ،په دی وخت کې (أبوأمیه بن مغیره مخزومی) وړاندېز وکړ چې کوم لومړی
 -1الرحیق املختوم ،مخ.78
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مسجد ته را داخل شو نو د هغه پریکړه به منو دا وړاندېز ټولو وه مانه نو الله وه
غوښتل چې داسړی به د اسالم پیغمرب حرضت محمد (ﷺ) وي ،چې کله يي ولید
نو په یو غږ يي وویل دا دی محمد (امین) او دی يې له ماجرا څخه خرب کړ،
حرضت محمد(ﷺ)څادر خپور کړ او حجر اسود يي پکېکیښوده او د قریشو
مرشانوته يي وویل چې اوس نو د هري قبیلې مرش د څادر یوه څنډه ونیيس او
حجر االسود د ځای په ځای کولو لپاره پورته کړی کله چې يي پورته کړه نو حرضت
محمد(ﷺ)په خپلو السونو مبارکو حجراالسود را واخیسته او په خپل ځای
کېیېکیښوده په دې حکیامنه پریکړی رسه یې دا شخړه حل کړه او پای ته يي
ورسووله.
د خربو خالصه او دبحث نتائج:
 – ۱ښایسته خلقت ،فطري او ذايت کامالت او په ماشوم توب او ځوانۍ کې د
اسالم د پیغمرب زرینی کړنې ،او د ژوند تر اخیره ټولې ښیګڼی په حقیقت کې د
الله عنایت ،رعایت او تدبیر وه تر څو هغه د یو سرت مسؤلیت ،امانت او دنړۍ څیرې
ته د تغییر ورکولو لپاره چمتو کړی ،تر څو د نړۍد تاریخ مسیر خپلی الری ته را
واړوی ،او د خلقت څیره د خپلو مخو او اهدافو په لور سمه کړی او برش د رشد او
کامل حقیقت ته ورسوی.
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 - ۲هیڅوک د حرضت محمد (ﷺ) له محرتمی کورنۍ او خپله د ده له مبارک
شخصیت رسه د مقایسی وړ نه دی هغه د دین اساس او د ثابت یقین عامد دی،
حرضت علی (ريض الله عنه) دحرضت محمد (ﷺ)د شخصیت او نسبت په اړه
فرمایي :د پیغمرب قرارګاه غوره قرارګاه وه او دهغه د تربیې محل او کور رنۍ معزز
ترین ځای وه .د میني او محبت ،سالمتۍ ،او عفت ،نه ډکې کورنۍ کې را لوی
شو ،د نیکانو او ښو خلکو زړونو کې د ده مینه پیداشوه او د خلکو سرتګې د ده په
لور کږې شوې ،کورنۍ يي له غوره کورنیو څخه وه ،او د وجود ونه يي له بهرتینو
ونو څخه وه چې خاښونه يي سیخ او میوې يي ښکته چې ټول ور ته الس رسی
لری ،د زیږیدلو ځای يي مکه او د هجرت ځای مدینه ده ،هغه چې د زوکړی
ځانګړتیاوی یې ټولوته مبارکې ده .الله تعالی هغه د پیغمربانو له یوې تنه لرونکي
وين،اود نوراو هدایت او بی مثله او لوړمقام د (بطحا) په توره شپه کې له بلو ډیوو،
او د حکمت له چینو څخه غوره کړ .او له هم هغه وخته چې دی مبارک يي له
شیدو خوړلو څخه پرې کړ الله تعالی خپلې لویې ملکې (جربائیل) ته امر وکړ چې
دی تربیه کړي او شپه او ورځ هغه ته د ښو اخالقو ،ښې روزنې او بزرګی الرې
چارې روښانه کړي.

1

 -1د پیغمرب اعظم صلی الله علیه وسلم د سیرت ځانګړتیاوې ،د عاملانو د یو ټولی تصنیف1386 ،
کال ،ط  ،1مخ .256 -255

396

د برشيت د منجی...

د جمعې خطبې

 – ۳څرنګه د حرضت محمد (ﷺ)میالد تجلیل کړو او دهغه اخالق او اوصاف د
خپل ځان لپاره رسمشق وه ګرزوه؟:
الف :د نبوي سنت او سیرت تبلیغ او تدریس د ټولني ټولووګړوته دي.
ب :ماشومانو او ځوانانوته د فکري رشد او انساين کامالتو د رسمشق منونې په
موخه د حرضت محمدﷺد ماشوم توب او ځوانۍ ،ذايت کامالتو او سلوکې صفاتو
تبلیغ او تدریس کول.
ج :د عام املنفعه پروژو په جوړولوکې لکه :مسجد ،مدرس ،شفاخانه ،کتابخانه،
داراألیتام ،رسک ،نهال شانی ،د څاګانو کندل او د څښاک د ابو چمتوکول ،د
مریضانو تداوي کول او مستحقینو ته د خیرات چمتو کول او داسې نورو خیریه
کارونو کې اقدام کول.
د :د بی وسه متعلمینو او محصلینو لپاره د فیسونو چمتو کول ،لیکلوانو او دعوت
ګرانو رسه مرسته کول ،د کتابو نو او ګټورو آثارو نرشاو چاپ کول ،او نورو خیریه
کارونو کې خاص د الله لپاره او حرضت محمد (ﷺ)د مینی په خاطر رشکت کول.
ه :د الله نه وروسته د حرضت محمد(ﷺ) رسه مینه کول چې دامینه د مور او پالر،
اوالد ،او مال او حتی له خواږه ځانه هم زیاته وي باید ويش اوپه حرضت
محمد(ﷺ)با ندې ډیر درود وویل شی.
و :د حرضت محمد(ﷺ) له سیرت او قرآنی اخالقو څخه د او الدونو او ټولو
ماشومانوپه روزنه کې باید پوره ګټه واخیستله يش .د وړکتوب ،ځوانۍ له بعثته تر
رحلته ټولو ځانګړتیاوو او ذايت کامالتو ،څخه د کامل او پرمختګ او اخروي
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سعادت د یواځنۍ الرې تر عنوان لالندې کار وشی الله تعالی فرمايي( :لقد کان
لکم يف رسول هللا أسوة حسنة ).
ترجمه :ستاسو لپاره د الله درسول په ژوند کې غوره تګ الره دی.
1

اللهم ارزقنا حبک و حب حبیبک و صلی الله علیه وسلم! یا منان وثبتنا بالقول
الثابت فی الدنیا و اآلخرة:
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العاملی

 -1د االحزاب سورت  21 ،آیت.
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20
د رحمت پيغمرب بعثت (له بعثت څخه تر هجرته پوري)
ِ
ث فِي ِهم َر ُسوالً ِهمن أَن ُف ِس ِهم يَتلُو
ني إِذ بَ َع َ
احلمد هلل القائل  :لََقد َم َّن ه
اّللُ َعلَى املُؤمنِ َ
ِ
ِ
ِ
َعلَي ِهم ِِ ِ
ِ
ض ٍ
ِ
الل ُّمبِني 1و أشهد
بل لَِفي َ
آَيته َويُ َزهكي ِهم َويُ َعله ُم ُه ُم الكتَ َ
َ
اب َواحل ْك َمةَ َوإن َكانُوا من قَ ُ
أن آلاله اال هللا و حده الشريک له الذأيدب رسوله وهذبه فأحسن أتديبه ،و أکمل هتذيبه؛
حتی صار خلقه القران ،وأشهد أن سيدان حممدا الذي أخربان بقوله« امنا بعثت ألمتم مکارم
االخالق » 2رسوله ،اللهم صل وسلم عليه و علی آله و صحبه و کل من اهتدی هبديه الی
يوم الدين.

ك لَ َعلى ُخلُ ٍق َع ِظ ٍيم).
اما بعد :لقد وصفه هللا تعالی رسوله بقولهَ ( :وإِنَّ َ

و أیضا قال ( :وما أرسلناک اال رمحة للعاملني).

3

4

محرتمو مرشانو او ګرانو کرشانو د نن ورځی خطبه مو د برشیت د منجی د بعثت
په اړه چمتو کړي ده تر څو په دی پوه شوچې د برشیت منجی څرنګه او چېری
 -1د آل عمران سورت  163آیت.
 -2مسند االمام احمد ،حدیث.8952 :
 -3د القلم سورت 4 :آیت .
 -4د االنبیاء سورت 107 :آیت.
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مبعوث شو؟ په هغه وخت کي د انسانانو وضعیت په څه ډول وه او د ده مبارک په
راتګ رسه په نړۍ کي څه ډول تحوالت را منځ ته شو؟ او دا هم جوته شی چې په
اوسنی عرص کې د اسالمی امت انحطاط او د شاته پاته کېدو الملونه څه دی؟
د عاملیانو پالونکې وړاندې له دینه چې د اسالم پیغمرب(ﷺ) د رسالت په لوړ مقام
مرشف کړی؛ درې کاله یې د پیغمرب د عزلت اوخلوت لپاره مقدر کړل تر څو هغه
د یولوی مسؤلیت لپاره چې د هغه په انتظار کې دي چمتوکړي ،چې عبارت دی
له هغه لوی مسؤلیت هغه د امانت لوی بار او هغه دنړی دڅیرې بدلون او د تاریخ
د مسیر سمون څخه.
د الله رسول(ﷺ) مخکې له دینه چې د رسالت لوړمقام ته ورسیږی همیشه د
روژې مبارکې یوه میاشت د (جبل النور) په غار حراء کېچې په مکه مکرمه کې
موقعیت لری په یواځنی حالت تیراوه د ټول مخلوق د خالق او پالونکې او هغه
څه چې د ځمکې پر مخ ښکاره او پټ دی تفکر کاوه ،آن تر دی چې د تفکر او
خلوت د دي دریم کال را ورسید الله تعالی وغوښتل چې خپل رحمت د نړي
شامل حال وه ګرځاوی او حرضت محمد (ﷺ)ته يې رسالت او سرته معجزه
قرآنکریم ورکړ.
د ت اریخ په رڼا کې د تدقیق او تحقیق د قرائنو او دالیلو له مخی کولی شو چې د
جربئبل نزول په حرضت محمد(ﷺ) داسې ترتیب او مشخص كړو :حرضت محمد
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(ﷺ) د دوشنبی په درځ د رمضان د مبارکې میاشتي په یویشتمه د(القدر) په
مبارکه شپه د خلوت او تفکر دریم کال د جبل النور په (حراء) غارکي د جربئیل
په واسطه چې( )۶۱۰میالدی لسم داوت رسه سمون لري په پیغربی مبعوث شو
په دې وخت کېد ده مبارک عمر څلویښت کاله شپږ میاشتي دوولس ورځي د
قمری کال له محاسبې رسه وه چې۳۹کاله  ۳میاشتی او  ۲۰ورځو د شمسی څخه
کېږي.

1

د وحي د نزول ماجرا:
ګرانو مؤمنانو او د رحمت د پیغمرب عاشقانو! آیا د وحی د نزول په اړه پوهیږۍ
چې څنګه رشوع شوه؟ له ام املؤمنین عایشة –ريض الله عنها -څخه په حرضت
محمد(ﷺ)د وحی د نزول حکایت در ته را نقل کوم ،د رسول الله میر من ام
املؤمنین عایشة(ريض الله عنها)فرمايې :د وحې ملړي مرحله له رښتینو خوبونو
رشوع شوه ،هر څه چي به يې په خوب کې لیدل د سهار درڼا په څیر به رښتیا
کېدل په دی وخت حرضت محمد – صلی الله علیه وسلم ـ یواځی توب خوښیده
او په غار حرا کښی يې ګوښه وايل ته دوام ورکړ او له کورنه به يې څه توښه
واخیسته او هلته يې عبادت کولو ته مخه کړه ،ترڅو هلته ورته حق څرګند شو

 -1په اقتباس رسه له سیرة النبي صلی الله علیه وسلم (الرحیق املختوم) د موالنا صفي الرحمن
مبارکپوري کتاب ،د عبدالله هروي ژباړه ،ط  ،2مخ .88
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ملکه را ښکته شوه او ورته يې وویل :ولوله! نو د اسالم پیغمرب ورته وویل ما څه نه
دی لوستی نو ملکې په غیږ داسې ټینګ کړچې خپل وس او توان يې له السه
ورکړل او بیرته يې بریښودل او ورته يې وویل! ولوله نو ده مبارک ورته وویل ما څه
ندی لوستي نو بیايې داسې ټینګ کړ چې وس او توان يې له السه ورکړ او بیرته
يې پریښودل او ورته يې وویل ولوله! نو ده مبارک ورته وویل ما څه نه دی لوستي
نو بیا يې په غیږ کې را ټینګ کړ او دومره يي تر فشار الندي را وستل چې خپل
ك الَّ ِذي
وس او طاقت يې له السه ورکړاو ورته يې دریم ځل لپاره وویل( :اق َْرأْ ِِب ْس ِم َربِه َ
ك ْاألَ ْك َرُمالَّ ِذي َعلَّ َم ِِبلْ َقلَ ِم َعلَّ َم ِْ
َخلَ َق َخلَ َق ِْ
نسا َن َما ََلْ يَ ْعلَ ْم).
نسا َن ِم ْن َعلَ ٍقاق َْرأْ َوَربُّ َ
اْل َ
اْل َ

1

(ای پیغمره (ص) ولوله د خپل رب په نوم چې هغه(ټول مخلوقات) پیداکړي د
کلکې شوي وینې له ټوټې څخه يې انسان هست کړ؛ ولوله ،او ستا رب ډیر مهربان
دی؛ هغه چې د قلم په مرسته (انسان ته) علم وښود؛ انسان ته يې هغه علم ورکړ،

چې هغه نه پرې پوهیده.
پیغمرب له دی آیتونو رسه د زړه په ټکانونو او د بدن په رپیدو رسه حرضت خدیجې
ـ ريض الله عنها ته را غی او ورته يې وویل! ما پټ کړه! ماپټ کړه! کله چې ویره
ورڅخه لرې شوه او آرام شو نو خدیجې ريض الله عنها ته يې وویل له ما رسه څه
وشواو هغه يې له ټولې قصی خربه کړه او زیاته يې کړه په خپل ځان ویریږم

 -1د العلق سورت 5-1 :آیتونه.
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خدیجې ورته وویل نه داسې نه ده په الله مودی قسم وې چې الله به تا خوار نه
کړی دا ځکه چې د قرابت اړیکه ټینګه سايت او د بی وسو خلکو بار په خپلو اوږو
اخلې او له بینوایانو رسه مرستې کوې او خپل مال غریبانو ته ورکوې او میلامنه
در باندې ګران دې او د حق د الرویانو پلوي کوې ،وروسته يې هغه بیا د خپل
کاکا زوی ورقه بن نوفل بن اسد بن عبد العزی ته وروست ،هغه یو سپین ږیرۍ
سړی وه او د زوړ وايل له امله ړوند شوې وه او د جاهلیت په دوره کي مسیحیت
ته اوښتۍ وه او په عربی ژبه پوهیده او د انجيل بعضی برخې په عربي ژبه لیکلې،
خدیجې هغه ته وویل ای د کاکا زویه له وراره دي څه خربې واوره ،ورقه ورته وویل!
ای د کاکا زویه څه وینې؟ نو پیغمرب هغه څه چې لیدلې وه ورته بیا ن کړل ورقه
بن نوفل ورته وویل دا هغه د الهی ارسارو پوه دې چې الله تعالی موسی – علیه
السالم ـ ته لیږلې وه کشکې ځوان او تکړه وای؟ اې کشکي چې کله ستاقوم تا
اخراج کړی او زه ژوندې واي ،پیغمرب پوښته وکړه آیا زما قوم به مااوباسی؟ نو ورقه
ورته وویل هو! هر هغه چا چې ستا غوندې پیغام يې را وړي وی د هغه قوم له هغه
رسه عداوت او دښمنی کوی خوکه هغه ورځ را ورسیدله او زه ژوندې وم نو په کلکه
در رسه دریږم او مرسته در رسه کوم ،اما له څه مودې وروسته ژوند وررسه وفا ونکړه
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او مړ شو او وحې هم دوام ونکړ 1.او ورسته له لسو وځو انقطاع څخه د بعثت په
ملړی کال او د شوال د میاشتی په اوله د شنبې به سهار بیا رشوع شوه.
د الله ( )په لور د دعوت مراحل:
د الله استاځی د دعوت مراحل په دوو مرحلو کي پیل کړل:
اول :په مخفی ډول رسه د دعوت پیل :د الله رسول خپل دعوت په مخفیانه
ډول رسه تر دریو کلنو دوام ورکړ .ملړنۍ کسان چې ایامن يې را وړل هغه حرضت
خدیجه ـ ريض الله عنها ـ د ده مبارک خپله میرمن او ورقه بن نوفل ،علی بن ابی
طالب د کاکا زوی یې ،زید بن حارثه چې د ده مبارک آزاد کړې غالم وه ،او هغه
ملړنی مرشکس چې د ده مبارک له کورنۍ څخه وه او د ده مبارک دعوته يې لبیک
وویل هغه حرضت ابوبکر صدیق –ريض الله عنه وه.
دوهم  :په څرګنده د دعوت مرحله :له دریو کلنو ورسته حرضت محمد – صلی
الله علیه وسلم ـ دعوت په څرګنده او علنی ډول په ډیره زړورتیا او هوښیارۍ رسه
پیل کړ .دمکې خلکو ملړۍ د ده دعوت ټوکې او ملنډي بليل له څّه مودې ورسته
يې د نبی ـ علیه السالم په ځورونه او ازار رسوونه پیل وکړ او حتی د پلویانو په وژنو
يې رشوع وکړه د مکې مرشکېنو چې کله ولیدل چې ډارونه او ځورونه د دغو
 -1الرحیق املختوم ،ط  ،2مخ  90-89په حواله د صحیح البخاري حدیث ،3 :او صحیح االم مسلم کتاب
االیامن  ،مخ  .252او امام بخاري په لږ توپیر رسه په الفاظو کې په دوه کتابونو کې :کتاب التفسیر او
کتاب تعبیر الرؤیا ،په دغو احادیثو کې راوړی دي.6982 ،4957 ،4955 ،4953 ،3392 :
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محکمو ارادو په وړاندې نتیجه نه ورکوې نو د ترغیب او تطمیع الريې غوره کړه او
د ده مبارک د کاکا له طریق يې ورته وړاندېز وکړ هغه دا که محمد – صلی الله
علیه وسلم ـ د توحید دعوت څخه مخ واړوی او دا کار پریږدي نو چې څه وغواړی
هغه ورکوو هغه که قدرت وي ،که دولت وي ،که ښخه وي ،او داسې نور مګر د
اسالم پیغمربپه ځواب کې ورته وویل :که ملر می په ښی الس او سپوږمۍ می په
چپ الس کي کېږدي ال به هم له دي کاره الس وانه خلم ترهغه وخته به دوام
ورکړم ترڅو يې الله تعالی کامیابۍ ته ورسوی او یا به په دغه الرکې خپل ځان
الله ته وسپارم.

1

د قریشو د مرشکېنو سپکاوي او ربړوين او دهغوي په وړاندې د پیغمرب او
دهغه دیارانو صرب او رس ښندنی:
د بعثت په څلورم کال د دعوت له را ځرګندیدو ورسته د قریشو د کفارو عداوت او
دښمنی د نبی ـ علیه السالم او د هغه دیارانوپه وړاندي ال زیاته شوه لکه څرنګه
چې يې له هیڅ ډول ربړونی ،اهانت او اذیت څخه مخ نه اړاوه ،د جهل ،ظلم او
بت پرستۍ څخه دخلکود ژوغورلو په موخه د حرضت محمد – صلی الله علیه
وسلم ـ او دهغه دیارانو له زړه بږنوونکو له غم او درد نه ډک داستانونه لری چې د

( -1جستارهایی در دین شناسی تطبیقی) سید احمد ارشفی کتاب  ،د افغان مسلکی مطبعه ،1389
ط  ،1مخ . 329
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برشد تاریخ په ځالنده صفحو کې په زرین خط د رښتینی اسالمی تاریخ ،د امن،
صلحی د پیغام راوړلو تر عنوان الندي ثبت دي.
د یارس او دهغه د زوي عامر او کورنۍ ربړونی او په اخر کې د همدغو ځورونو له
امله د شهادت لوړ مقام ته ورسیدل او د «خبیب» او خباب» بالل حبشی ،صهیب
رومی د ربړوين او ځوروين داستانونه د هیریدو نه دې ،سمیه بنت خیاط ،د ابو
حذیفه بن املغیره مینځه چې د ډیر عمر لرونکې وه او مسلامنه شوېوه چې د ابو
جهل له لوري دنیزې وهلو په شهادت ورسیده او داسې نور داستانون چې د دې
بحث له حوصلې څخه زیات دي ،په دی ځای کې د (زنیره) داستان د مثال په
توګه درته وړاندې کوم.
(زنریه) یوه رومي و ینځه وه چې په اثر دی زیاتی شکنجی رسه یې خپلې سرتګی
د الس څخه ورکړی  ،په داسې حال کېچې د زیات درد او تکلیف څخه یي چغي
وهيل  ،ظاملانو وویل ( الت او عزی ) ته پدغه مصیبت باندې اخته کړی یې دی
په جواب کې ورته وویل  ،زمادی په الله ( )رسه قسم وي دوی داسې ندی کړي
 ،بلکه الله ()داسې وکړل ،او که چېرته الله ( )وغواړی ماته به شفا را کړي ،
نو هم داسې وشول الله ( )دی ته بله ورځ شفا ورکړه او د الله ( )په فضل
رسه روغه او جوړه شوله او بینا شوله  ،قریشو وویل دغه هم یو جادو وهد
محمد(ﷺ) مل د جادو څخه چې دا پرون نابینا وه او اوس په یوه ورځ کې بینا
شوله.
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(ام عبيس) چې بن زهرة وینزه وه د مرشکینو او خپل موال ( اسود بن عبدی غوث
)چې د پیغمرب علیه السالم د سخت ترینو دشمنانو څخه وه سخته شکنجه شوله،
او همدا رنګه (عمر بن موسل وینزه ) چې د بني عدی د قبیلی څخه وه کله یېچې
اسالم قبول کړ د عمر بن خطاب په توسط رسه په هغه وخت کې چه ده ایامن
النه وه راوړی دومره شکنجه شوله  ،چې تر څو پوری به دی نوه ستړی شوی د
وهلو څخه نو دا به یې نه پریږ دله(نهدیه او دهغی لور چې د عبدالدار د قبیلی
رسه یې ارتباط درلود ،دوی هم د هغو وینزو د جملی څخه وی چې مختلفی
شکنجی یې پرځان منلی او قبولی کړی وی  ،او همدارنګه ( عامر بن فهیره ) ته
به دومره شکنجه ورکول کېدله چې د بهو شۍ حالت به ورباندې راغللو  ،تردی
پوری چې حرضت ابوبکر صدیق ريض الله عنه دغه مظلومان کنیزان و اخیستل
او وروسته یې ازاد کړل.
حرضت ابوبکر صدیق او طلحه بن عبیدالله (ريض الله عنهام) دی نوفلنب خویلد
عدی په توسط  ،یا په بل روایت کې راغلی دي چې دی ( عثامن بن عبیدالله )
چې دی طلحه ورور وه په پړی باندې وتړل شول  ،او دی ملانځه د ادا کولو څخه
منع شول  ،مرشکېنو به بعضی د پیغمرب (ﷺ ) صحابه کرام د په پوستکېکې
تاوکړی وو  .او دوی به یې په ګرمو شګو کې اچول  ،او یوڅه نور تعداد به یې د
اوسپنو په زغرو کې واچول او دوی ته به یې ورواغوستلی او بیا به یې په ګرمو

407

د رحمت پيغمرب بعثت...

د جمعې خطبې

شګوکې واچول  ،د حرضت عثامن بن عفان شکنجه کول د خپل تره په الس رسه،
او دی ( ابوفکېهه) او د نور و ملګرو د نبی(ﷺ) شکنجه کول  ،داسې واضح او
ښکاره دالیل دي د اسالم په حقانیت باندېچې خپل زیات پیروان لري  ،او هیڅکله
ظاملانو ته نه تسلمیږي  .دالله ( )او دهغه د پیغمرب محبت په خپل مال او
اوالد او په خپل ځان با ندې مقدم ګني او ترجیح ورکوي .
هغه ظاملان چې دی پیغمرب(ﷺ) صحابه کرام به یې شکنجه او تعذیب کول  ،د
دی جملی څخه ( امیه بن خلف ) دی د الله ( )له طرفه څخه په () ۱۴-۱۶
آیتونو د سورة اللیل رسه وعید شوی دی په داسې خطر ناک اور رسه چې خپلی
ملبی به پورته را وبايس  ،مګر حرضت ابوبکر صدیق ريض الله عنه او نور د اسالم
د دین مظلومان او معذبین الله ( )د خپلی رضا او خوشحالی په ډالۍ رسه
نازويل دي او دوی ته یې زیری ورکړی دی په ۱۷ــ ۲۱آیتونو د سورة اللیل رسه )
او هغه داستان او قیصه چې ډیره درد آوره او تعذیب آوره ده چې پیغمرب(ﷺ) د
الله ( )د دین او دعوت په خاطر او دی نجات برش په خاطر د الله ()د
دشمنانو او بت پرستانو لخوا ګاالي دي او ده مبارک ته رسیدلی دی  .د دغه
بحث د احاطی څخه خارج دي یعنی مونږ نشو کولی چې هغه په دغه ناقص فکر
رسه بیان او ترشیح کړو  ،الله ()خپل پیغمرب په صرب  ،حلم او ثبات رسه موصوف
کړیدی  ،او ده ته یې ډیر نازاو تشویق ورکړیدی او خپل نرصت او کومک یې په
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سورة حجرآیت  ۶او په سورة ص آیت  ۴او په سورم القلم ایت  ۵۱او په سورة
مطففین آیت  ۲۹الی  ۳۳او په سورة انبیا ء ایت  ۵او په سورة زخرف ایت  ۳۱او
په سورة سبا ایت  ۷او په سورة فرقان آیت  ۸او په نورو ځایونو د قران کریم کې
وعده د نرصت او کومک وررسه کړیده .

1

هغه تحوالت چې دی پیغمرب(ﷺ) په بعثت رسه په جامعه کښی راغلل:
هغه ځوانان چې بادرکه او با احساسه او پیروان دنجات ورکوونکې د برشیت دي
 ،ایا تاسی پوهیږی چې دپیغمرب(ﷺ) په بعثت رسه کوم د تحوالت او تغیرات په
جامعه کېراغلل؟ د پیغمرب(ﷺ)بعثت په حقیقت کې یو ډیر عظیم او جامع انقالب
وو  ،چې په اول ځل په ټول جهان کې راغی  ،او تاریخ د انسانیت یې د رس څخه
رشوع کړلو او جهالت او ګمراهي او نور و توروشپو د شمنیو ته یې خامته ورکړه ،
او دی پیغمرب (ﷺ) په بعثت رسه په اولین ځل د وحی الهی رڼا په ټول جهان کې
خپره شوله او یو عظیم تحول یې د برش په علمی او عملی او اخالقی ډګر کې
رامنځ ته کړ چې په تاریخ کېیې ساری نه لیدل کېږي او داسې د سعادت او
خوشبختی څخه ډک پیغام یې برش ته راوړلو او جهل خرافاتو او شقاوت ته یې د
اب د لپاره خامته ورکړه  ،او هغو غافلو زړونو ته یې د کلمه توحید (الاله اال هللا) په
 -1تفصیلی معلومات په الرحیق املختوم کتاب کې ،مخ . ۱۲۴ -۱۱۰
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عقیده وړاندې کولو رسه د مینی او اخوت پیوند ورکړلو  ،او خلک یې د رشک بت
پرستی  ،ظلم دشمنۍ څخه د الله ( )د وحدانیت او عبادت په طرف سوق
کړل ،او د خلکو په منځ کېیې د صلحی او آرامۍ حیاتی تخم راژوندی کړلو  ،او د
خلکو حقوق  ،کرامت او عزت یې را ژوندی کړلو  ،اسالمی مفکر  ،استاذ ندوی
وایې  ،هغه انقالب چې رسول الله (ﷺ) د مسلامنانو په منځ کې  ،او بیا د هغوی
په واسطه په برشی جامعه کې راغی  ،عجیب ترین انقالب وو د برش په تاریخکې،
دغه انقالب په ټولو خپلو جوانبو کې عجیب وو  ،په تیزی کې  ،په ژور والیکې  ،او
په خپل ټول وسعت او شامل وايل کې  ،او همدارنګه په قبلو لو د حق او شفافیت
کې هم عجیب وو  ،او هغه سخت زړه او بت پرسته عرب  ،چې بعضی د دوی
خاصیتونه لکه  :وینی د یو بل تویول و او شهوت پرستي  ،او داسې نور فاسد
اخالقچې د دوی په منځ کې رایج وو  ،د پیغمرب (ﷺ) د حمیده اخالقو او راسخ
عزم  ،صرب ثبات او داسې نورو او صافو له برکته د وی ډیر زیات تشویق شول او
ډلی ډلی د اسالم په مقدس دین کې داخل شول  ،،او په یو واحد ال رشیک ذات
با ندېیې ایامن راوړلو چې څښنت د ښایسته نومونودی،چې هغه رب العاملین،
رحامن  ،رحیم او د ټول جهان بادشاه دی او هغه قدوس  ،مؤمن ،مهیمن  ،او عزیز
دی او هغه جبار  ،متکرب  ،او خالق دی  ،او هغه باري  ،مصور عزیز دی  ،او هغه
( )حکیم  ،غفور دی  ،او هغه ودود  ،رؤوف دی  ،پیداکول او نور اوامر صادر ول
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دده په الس کې دي  ،او بادشایې د هريش د ده په الس کې ده  ،د جنت په
واسطه رسه خلکو ته مکافات ورکوي  ،او د جهنم په واسطی رسه خلکو ته عذاب
ورکوي  ،هر چاته چې وغواړي د ده روزی زیاته وي او هر چاته چې وغواړی د ده
روزی تنګوي  ،هر شی چې په اسامن او ځمکه کې پټ دي په هغو باندې باخرب
دی ،او د سرتګو په خیانت او دزوړونو په رازونو خربدار دی  ،او نور هغه صفات چې
دقدیم والی دالله ( )او د عدالت د الله ()او په باره د علم د الله ()کې
په قران کریم کې د الله ( )لپاره ثابت شویدی  ،پدغو ټولو باندې د  ،کامل او
عمیق ایامن د دوی په وجودونوکې یو عظیم تحول را وستلو .

1

هو ،پیغمرب (ﷺ) دا ول ځل لپاره د برشیت تاریخ ته د رسه نوی تاریخ وربښلو  ،د
همدردی اخوت  ،او دقانون برش چې هغه مبني وي په حق او عدالت رسه د دوی
په منځ کېیې رایج او عملی کړلو  ،په نتیجه کې الله ( )دته غټه فتحه نصیب
کړله  ،او خلک ډله ډله د اسالم په مقدس دین کې داخل شول  ،او نوی فصل د
برشیت په تاریخ کې رشوع شولو او دبرش نوع د الهی لطف مورد وګرزیدله  ،او
کامل ترین قانون چې د نورو ادیانو د منسوخ کېدلو سبب وګرز د نازل شو  ،لکه

 -1ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمیند استاذ سید ابو الحسن علی الحسني الندوی کتاب  ،د
عبدالحکیم عثامنی ژباړه د احسان خپرونه ،ط  ۱۳۸۴ ،1کال  ،مخ . ۱۴۰ - ۱۳۹
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ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِِت ور ِ
يت
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْمتَ ْم ُ
څرنګه چې الله ( )فرمایي(:الْيَ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ
1
لَ ُك ُم ا ِْل ْسالَ َم ِدينًا).
ژباړه  :نن ما ستايس دین  ،ستاسی لپاره بشپړ کړ او خپل نعمت می پر تاسی
پوره کړ  ،او ستاسی لپاره می اسالم ستاسی د دین په توګه منظور کړ ).
راغب اصفهانی وایې  ،چې کامل د يش تحقق د هدف د دغه يش ته اشاره ده ،
یعنی چه دغه دین یو باهدفه او متحقق دین دی .

2

دغه الندې مبارک ایت چې الله ( )فرمایي ( :الیوم اکملت لکم دینکم ) په
نهم د ذی الحجی  ،وروسته د فراغت د پیغمرب(ﷺ) د خطبی د(حجة الوداع )
څخه په وادي عرفات کې نازل شو .

3

دغه کامل د دین په دی خاطر رسه دی چې شامل دی هر اړخ د دین او دنیا ته
 ،که هغه عقیدوي اړخ  ،وي  ،یا عبادتی یا اخالقی او معامالتیچې خپل انسان په
ژوند کې ورته رضورت لري که هغه مادی اړخ او یامعنوي اړخ وی چې د انسان
زندګی ورباندې موقوفه وي دغو ټولو ته شامل دی.

 -1د املائدی سورت  3 :آیت.
 -2د برش انتظار دین ته ،د عبدالله نرصی کتاب  ،ط ، ۳مخ.۸۰-۷۹
 -3د الرحیق املختوم د موالنا مبارکپوری کتاب  ،د عبدالله خاموش ژباړه ،ط ، ۲مخ . ۶۵۷
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یوه ښائیسته او زړه ته ښکته کیدونکې نکته:
هغه غټ با عزته  ،صحابی حسان بن ثابت (ريض الله عنه) د پیغمرب(ﷺ)په وصف
کې فرمایي (:و ما مدحت محمدا ً مبقالی ،ولکن مدحت مقالی مبحمد)
ژباړه  :ما په خپلو خرب و رسه پیغمرب (ﷺ) ندی ستایلۍ  .بلکه ما خپلی خربی د
پیغمرب (ﷺ)په واسطه رسه ستایلۍ دي او خپلو خرب وته می ښایست ورکړیدی
مولف کتاب( نور جاویدان) دپیغمرب (ﷺ) سیاسی او نظامي حالت ته په اشاری
رسه فرمایي  :پیغمرب (ﷺ) په خپل ژوند کې تر ایران او توران پوری ورسید  ،پداسې
حال کېچې ایران دی یوځانګړې فرهنګ لرونکی وه اوتوران بیله دبل فرهنګ
اوکلتوردرلورده  ،او ترکانو خپل فرهنګ لرلو  ،او همدارنګه رامیانو جدا یو فرهنګ
لرلو ،مګر د پیغمرب (ﷺ)رسالت په شان د هغه قمیص وه چې د هر چا لپاره مطابق
د ده د قد او قامت غوڅ شوی او ګنډل شوی وه  ،او د ټولو اقوامو لپاره دغه یوه
غټه معجزه وه  ،چې ده ټوله کره د ځمکې په خپل الس کې واخیستله ،او خپل
رسالت او پیغام یې هر ځای ته ورسولو او نافذیې کړلو  ،او مونږ چې په  ۲۱قرن
کې قرار لرو ،او په تیریدولو د  ۱۴قرنونو اوس هم د پیغمرب(ﷺ) په رشیعت او دین
کې هیڅ قسمه تغییر ندی راغلی  ،ځکه د پیغمرب(ﷺ)پیغامونه زمونږ په زمانه کې
هم خپله تازګی او اهمیت ساتلی دی  ،او ډیر نوی شیان او کامل شیان یي زمونږ
روح ،وجدان،او عقل ته زمزمه کړی دي ،ځکه ده دغه پیغامونه د هغه ذات له طرفه
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الس ته کړیدي  ،او مونږ ته یې تبلیغ کړیدی چې هغه په هر شيباندې کامل علم
او قدرت لري نو ؛ځکه دغه پیغامونه د مونږ زړونو ته په ډیر عجیب او تأثیر ناک
ډول رسه داخل شویدی ،او د مونږ ضامئريي بیدار کړل او په مونږ کېیې یو ډیر
غټ احساس پیدا کړلو چې مونږ د هغه احساس په خپلو زړونوکې وینو  ،اود دغو
پیغامونو په برکت رسه زمونږ عقلونه روښانه شول مګر که دغه الهی پیغامونه نوی
نو ډیره مشکله وه چې یو انسان دی وترانیږی چېداسې نظام رامنځه کړی چې د
عرص ټولی غوښتنی ورپکې ځای په ځای يش او د برش ټولو غوښتنو ته مثبت
ځواب ووایېچې دغه کار د یو انسان د طافت څخه بهر دی  ،اګر که دی یو فیلسوف
او نابغه دی زمانی هم وي ځکه انسان ډیر ضعیف دی او د ده وضع شوی قوانین
هم خالی د اشتباه څخه نوۍ .

1

د رحمت پیغمرب په عنوان د یو رئیس رس پرستتتتت د یوی کورنب رت ب

ی

منونه دی لپاره د انسانانو:
د اسالم سرت پیغمرب څرنګه چې یو عظیم او قرانی اخالق درلودل خپله کورنۍ
یې هم داسې تربیه کړی وه  .چې د نبوت انوار د ورایه ورپکښی ځلیدل  ،او په هر
طرف د دین کېیې ساری نه لیدل کیدلو ،لکه عبادت ،علم ،عمل  ،تقوا او داسې

( -1نور جاویدان) د محمد فتح الله ګولن کتاب  ،د استاذ فیض محمد عثامنی ژباړه ،د باران خپروين ،
کابل  ۱۳۸۸ط ا  ،مخ .۸۱-۸۰
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نور ،مؤلف د نور جاویدان وایې  :پدی کې شک نشته دی چې د پیغمرب (ﷺ)
کورنۍ په طول د تاریخ کې بهرتینه کورنۍ وه چي د ځمکې په کره باندېیې مثل
ندی تیر شوی د ده مبارک په کورنۍ کې همیشه د سعادت او نیک بختی بوی
حس کېدلو  ،او دغه مبارکه کورنۍ د امکاناتو مادی په لحاظ د غریبو او بی وزله
کورنیو د دنیا څخه وه  ،ځکه په میاشتی میاشتی به تیریدلی مګر پدغه مبارکه
کورنۍ کې په دیګ نه جوش کېدلو او څه شی به ورپکښی نه پخیدلو.

1

حرضت عروه بن الزبیر د بی بی عائشی ريض الله عنها څخه روایت کوي  ،چې
دا مبارکه وایې (:کان میر بنا هالل و هالل و هالل ما يوقد يف بيت من بيوت رسول
هللا(ﷺ) انر فقلتَ :ي خالة  ،علی أي شي ء کنتم تعيشون ؟ قالت  ( :علی األ سودين :
التمرواملاء).

2

په روایت د بخاری او مسلم کې یو څه نور الفاظ هم پری زیات شویدیچې پیغمرب
صلی الله علیه وسلم فرمایي ( :اال أنه قد کان لرسول هللا (ﷺ)جریان من األنصار کانت
هلم منائح وکانوا مینحون رسول هللا (ﷺ)من ألباهنم فيسقينا).

3

ژباړه  :مګر داسېچې پیغمرب (ﷺ)د انصارو څخه همسایه ګان درلودل ،چې هغوی
داسې د شیدو لرونکې وزی لرلی  ،او هغوی به نبی (ﷺ) ته د هغو حیواناتو شیدی
 -1همدغه یاد مأخذ ( ،نورجاویدان)،مخ .۱۶
 -2شعب االیامن للبیهقي ،حدیث ،9939 :او د امام احمد مسند ،حدیث.24561 :
 -3صحیح البخاري ،حدیث.2567 :
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رالیږلی او مونږ به دهغی څخه استفاده کوله او هغه به مو څښلی  ،د پیغمرب(ﷺ)
کورنۍ دیوی مدرسی حیثیت در لود  ،چې هغه مسائل چې د ښځو مربوط وو
هلته به تدریس کېدلو  ،او د دوی خصوصی مسایل او نور احوال د زندګی به هلته
حل او فصلکېدل  ،او بیا به دوی د همغه ځای څخه دغه مسایل امت ته منتقل
کول  ،په سلوکې  ۹۰فیصده احکام ،د کورنیو مربوط هم دهغو پاکوازواجو مطهراتو
په واسطه مونږ ته رسیدلی دي  ،په قطیت مونږ باید دغه خربه واضح کړو چې د
دنیا د ښځو زیات شیان چې دوی ته رسیدلی دي مربوط د احکامو هغه دی نبی
(ﷺ)د ازاجو مطهراتو په وسیله رسیدلی دی  ،نو اوس که چېرته د ټولی دنیا ښځی
د ازواجو مطهراتو په الرکې رسه خپل رسونه د دوی په الر کې فرش هم کړی نو
بیا هم د دوی حق نشی ادا کولی  ،د دوی مبارکو په کورنیو که همیشه د خوش
بختۍ بوی احساس کېدلو او دی واریه ښکاره کېدلو ،او دالله ( )رسول د دوی
رسه په عدالت رسه رفتار کولو  ،او د دوی حقوق یې همیشه په نظر کې نیول  ،او
په هفته کې یو وار د مبارک کولی شو چې هری یوی د دوی ته رسورښکاره کړی
بیاهم ټولو ازواجو مطهراتو په باره دی نبی علیه السالم کې ویل  :چې د الله ()
رسول په ټولو انسانانو کې تبسم کوونکې انسان وه د هر چا څخه زیات د خپلو
ښځو رسه په لطافت او مهربانی چلند کولو1هو ،د پیغمرب (ﷺ)پاکې بیبیانی رسه
 -1الطبقات الکربی البن سعد ،ټوک ا  ،مخ  ۳۶۵او الجامع الصغیر للسیوطي ،مخ .۱۳۱
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د هغه قرب چې دوی د الله ( )په نزد درلود بیا هم دوی فقیرانه زندګی اختیار
کړی وه  ،یو ساعت تیرول د دوی د الله د رسول رسه په ټوله دنیا او د هغه په
نعمتونو ترجیح ورکړی وه.
رسول الله (ﷺ) مبنع او رسچشمه د هدایت وه لپاره د خپلی کورنب:
پدغه ځایکې یوه هغه مسأله چې مونږ د هغه په ماحول کې ګرزو او دهغه لپاره
مقدمه جوړه وو  ،دغه هغه منزلت او مرتبه ده چې د رسول الله (ﷺ) پاکو بیبانو
دپیغمرب علیه السالم د تربیت په نتیجه کې الس ته راوړی وه  ،نبی (ﷺ)داسې
موفق مربی وه  ،چې په ډیره لږ زمانه کې دی مبارک د خپلو پاکو بیبیانو په زړونو
او ارواحوکې داخل شو او د دوی لطف او مهربانی موردوګرزید .چې دوی مبارکې
بل هیڅ شی ته توجه نلرله او د هیڅ شی فکر یې نه کولو  ،نو د دی څخه معلومه
شوله چې ده مبارک یوه خاصه الهی جاذبه لرله  ،چې ده مبارک په بدغه جاذبه
رسه خپل چهار اطراف مسحور کولو  ،نو دغه کار د نبی(ﷺ)د نبوت یو طرف ښه
واضح کوي  ،هو  ،د الله ( )پیغمرب په هغه عظمت او وقار چې د ده په روح کې
موجود وو  ،د خپلو بیبیانو رسه ډیر په لطافت او مهربانۍ زندګي کوله ،د دوی رسه
ښه صمیمی وه  ،یوه خربه چې ډیره واضحه ده هغه داده چې مونږ وروسته د نبی
(ﷺ) د وفات څخه شاهدیو د ډیر حرست هجران او حزن  ،هر ځلی چې حرضت
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ابوبکر او حرضت عمر (ريض الله عنهام) د نبی (ﷺ) د یوی بی بی له جملی د
بیبانو څخه د مالقات لپاره تللو  ،نو د وی لیدل چې دوی په چیغو چیغو ژړل  ،نو
بیا به دوی هم وررسه ژړل  ،او دغه باربار ژړا د دوی تراخری زندګی پوری ادامه
پیدا کړله دغه هغه عظیم اثر دی چې د الله ( )رسول د دوی په زړونو کې ځای
پرځای کړی وه  ،رسه د دی چې د پیغمرب(ﷺ) ژوند د دوی رسه ډیر اوږدنوه مګر
هر کله دوو جهانو رسدار منبع او رسچشمه دی هدایت وه نو ځکه یېپه ډیر کم
وخت کې د دوی په زړونو کې دای عجیب تاثیر او محبت واچولو نو په حقیقت
کې د الله ( )رسول یو رئیس او رسپرست د کورنیووه .

1

د پیغمربانو (علیه السالم) د رالیږلو حکمت:
مح مو وروڼو!
هغه خلک چې د الله ( )توحید ورته خوښ دی یعنی د الله ( )د توحید د
مکتب دوستان دي  ،په دغه لالندې کرښو رسه غواړم چې دی پیغمربانو (علیهم
السالم) دی رالیږلو حکمتونه تاسی ته بیان او واضح کړو مګر د وخت د کمی په
خاطر غواړم چې په الندې یو څو نقطو رسه بیان کړم .

( -1نور جاویدان) مخ ۱۶ ،ـ  ۲۳،،۲۰،۱۸او . ۳۳
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الله ( )دغه عامل عبث ندی پیدا کړی  ،نو بیاڅرنګه ممکنه ده چېانسان یو
بهرتین مخلوق دی د ځمکې په رس بغیر د یو الرښوونکې څخه پريښودل يش او
د خپلو خواهشاتو مطابق زندګی وکړي ؟
په رشوع کې الله ( )انسان په یو بهرتین قامت او شکل رسه پیدا کړلو او د
ځمکې ټول مخلوقات یې دته مسخر وګرزول لکه چې الله ( )فرمایي(:هو الذي
خلق لکم مافی األرض مجعياً) 1.ژباړه  :هامغه ذات دی چې تاسی لپاره یې د ځمکې
ټول شیان پیدا کړل ).
الله ( )رصف انسان بیهوده ندی پیدا کړی بلکه دغه ټول کاینات یې په دغه
عجیب نظم ترتیب او زیبایې رسه بیا هم عبث ندی پیدا کړی  ،لکه څرنګه چې
ت َهذا َِب ِط ًال)2.ژباړه  :ای زمونږ ربه  ،دا ټول شیان
الله ( )فرمایي َ ( :ربَّنَا َما َخلَ ْق َ
تابابیزه او بې مقصده ندی پیدا کړی.

چې د دوي درالېږلوکې موخې په الندې ډول دی:

 -1د البقرې سورت  29آیت.
 -2د آل عمران سورت  191آیت.
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 – ۱رهنامیي د خلکو د خپل پیدایښت د هدف په لوري :
پیغمربانو د دی وجه څخه خلک د الله ( )د عبادت او قرب په طرف رابلل چې
تر څو دوی د خپل خلقت په هدف باندې پوهه شی چې مونږ دڅه لپاره پیدا
شوی.

1

الهی حکمت دغه خربه ایجابوي  ،چې ترڅو الله ( )پیغمربان (علیهم السالم)
د خلکو د هدایت لپاره راولیږي د دی لپاره چې خلکو ته د هدایت او کامل الری
وښایې یاپه بل عبارت رسه ترڅو خلکو ته د دوی د خلفت هدف وښایېچې هغه د
الله ( )بندګی او عبادت دی او هدف اصلی د خلقت د انسانانو او پیریانو څخه
عبادت د الله ( )او دی طاغوت څخه ځان ساتل دی او الله ( )د پیغمربانو
د رالیږلو مهم هدف د الله ( )توحید ته دعوت کړل دي د خلکو  ،او د کامل د
توحید رسه نفی د طاغوت رضوری ده .
الله ( )فرمایي ( :و ماخلفت اجلن و االنس اال ليعبدون ) 2.ژباړه  :ماندې پیدا کړی
پیریان او انسانان مګر لپاره دخپل عبادت) او همدا رنګه فرمایي َ ( :ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف

وال أ ِ
وت).
ُك ِهل أ َُّم ٍة َّر ُس ً
َن ا ْعبُ ُدواْ ه
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
اّللَ َو ْ

3

 -1د برش انتظار له دین څخه دکتور عبدالله نرصی کتاب ،مخ . ۵۳ ، ۳۶ ،
 -2د الذاریات سورت  56آیت.
 -3د النحل سورت  35آیت.
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ژباړه  :مونږ په هرامت کې یو پیغمرب پیدا کړ ( ولیږلو ) او دهغه په وسیله موټول
خرب کړل چې دالله ( بندګی وکړئ او د طاغوت له بندګۍ څخه ځآنونه
وژغورئ.
 – ۲مکمل کیدل د حجت (دلیل) پر بندګانو باندې :
یو بل حکمت د پیغمربانو (علیهم السالم) په رالیږلو کې امتام د حجت دی پر
بندګانوباندې په وخت د حساب د اعاملو کېیعنی انسانان په روځ د قیامت د الله
( )په حضور کې عذر پیش نکړی چې مونږ ته کوم یو پیغمرب رهنامنوو راغلی ،
نو مونږ ته یا الله ولی عذاب راکوی ؟ نو الله ( )ټول اوامر او نواهی خپلو بندګانو
ته ورالندې کړل چې ای خلکو د یو الله  عبادت وکړی او دهغه رسه رشیک مه
پیدا کوی ،نو وروسته د پیغمربانو د رالیږلو خلکو ته هیڅ قسم عذر پاتی ندی  ،او
دوی نشی کولی چې هغه اول میثاق یې الله ( )د دوی څخه اخیستلی وو هیر
لست بربکم ) او انبیا ء علیهم السالم  ،هم زیری
کړی چې الله ( )فرمایي ( :اَ ُ
ين
ورکوونکې او هم ویروونکې دي  ،لکه څرنګه چې الله  فرمایيُّ ( :ر ُس ًال ُّمبَ ِه
ش ِر َ
1
َّاس َعلَى هِ
ِ
ِ
ين لِئَالَّ يَ ُكو َن لِلن ِ
يما).
اّلل ُح َّجةٌ بَ ْع َد ُّ
الر ُس ِل َوَكا َن ه
اّللُ َع ِز ًيزا َحك ً
َوُمنذ ِر َ
ژباړه  :دا ټول پیغمربان زیری ورکوونکي او ویروونکې لیږل شوی دی  ،چې د

هغوی د پیغمرب کولو څخه وروسته د خلکو رسه د الله  په مقابله کې څه سند
 -1د النساء سورت  165آیت.
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پاتی نه يش او الله ( )په هر حال غالب او حکېم دی  .او همدارنګه فرمایي :
ِ
وال)
ث َر ُس ً
ني َح ََّّت نَ ْب َع َ
( َوَما ُكنَّا ُم َع هذبِ َ

1.

ژباړه  :او موږ عذاب ورکونکي نه یوو  ،تر څو ( دحق او باطل پرتو پیر د خلکو د
پوهولو لپاره ) یو پیغمرب  ،له پیغام رسه  ،ونه لیږو .
 – ۳حفظ او سالمتیا د فطرت له انحرافاتو څخه :
د دی وجه څخه چې انسان محکوم په نقص ( کموايل ) رسه موصوف دی  ،یعنی
انسان ډیر ضعیف دی په مقابل د شهواتو او نورو مشکالتو رسه نو دی په خپل
ناقص عقل رسه نيش کولی چې دخپل نفس تصفیه او تزکیه وکړی  ،او خپل نفس
د انحرافاتو څخهوسايت  ،اوخپل فطرت سالمت وسايت او دی په تنهائی هیڅکله
نشی کولی چې خپل مسیرد ځان لپاره وټاکې او تکامل او سعادت ابدی ته ځان
ورسوي  ،نو حتام دی یو داسې رهرب او رهنامته رضورت لري  ،چې د ده سامله
تربیه وکړی او دی د تعلیم او تکامل په الره سوق کړي چې دغه کامل رهنام ندی
بغیر د انبیاء (علیهم السالم) څخه بل څوک  ،ځکه د دوی منبع او رسچشمه اخلی
چې هغه الله ( ( )علیم  ،حکیم ) او په نورو او صافو د کامل باندې موصوف
دی  ،د دی لپاره چې انسان مکمل تکامل ته ورسیږی او د خپل نفس تزکېه وکړی

 -1د االرساء سورت  15آیت.
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او دی دنیا او اخرت سعادت ځان ته حاصل کړی نو باید د دغه وحی الهي د
ارشادتو مطابق خپل ژوند عیار کړي .
 – ۴د کتاب او حکمت تعلیم او تأمی د عدالت :
بل حکمت د پیغمربانو په رالیږلوکې دا دی چې دوی د الله ( )بندګانو ته تعلیم
د کتاب او حکمت ورکړی او دهغوی د احکامو څخه یې خرب کړی او دځمکې په
مخ عدالت الهي تأمین کړی  ،د الله ( )پیغمربانو (علیهم السالم) دی همیشه
لپاره دغه شکل کړیدی چې دغه خپل عظیم مسؤلیت او امانت برشی ټولینی ته
پر ډیر قوت او امانت شک ورسوي  ،او دوی ډیر جد جهد ورکړلو چې د حق او
باطل په منځ کې فرق او متیز خلکو ته ښکاره کړی  ،او خلکو رابلل د اخروي ژوند
په طرف  ،تزکېه  ،تقوا  ،او داسې نور د دوی د ژوند او دغوت اساسی اهداف دي
ِ ِ
ِ
ِ
َّاس
الله ( )فرمایي ( :لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا ِِبلْبَ يِهنَات َوأ َ
اب َوالْم َيزا َن ليَ ُق َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
وم الن ُ
ِ ِ ِ 1
ِ ِ
ِ ِِ
ْس َش ِدي ٌد َوَمنَاف ُع للنَّاس).
ِِبلْق ْسط َوأ َ
َنزلْنَا ا ْحلَدي َد فيه ََب ٌ

ژباړه  :موږ خپل پیغمربان له روښانو څرګندو و نښانو او هداتو رسه ولیږل  ،او له

هغو رسه مو کتاب او تله نازل کړل  ،ترڅو خلک پرعدل قائم او برابرشياو اوسپنه
مو راکوزه( پېدا) کړه چې په هغی کښې ډیر زور دی او د خلکو لپاره ګټی دی .

 -1د الحدیدسورت  25آیت.
 -2سیايس فقه د شیخ یوسف قرضاوي کتاب ،مخ  ،25-33او .41
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د ګلونو کیډۍ د پیغمرب(ﷺ) د فضیلتونو په هکله:
څومره ښائسته ده چې د نبی (ﷺ)د فضیلوتو په هکله چې الله ( )دته په نورو
انبیا (علیهم السالم)باندې ورکړیدی د یو مبارک حدیث په رڼا کې بیان کړو ،
نبی(ﷺ) فرمایي ( :فضلت علی األنبياء بست :أعطيت جوامع الکلم ،و نصرت ِبلرعب
و أحلت يل الغنائم و جعلت يل األرض مسجدا و طهورا ،و أرسلت الی اخللق کافة و ختم
يب النبيون ).

1

ترجمه  :په شپږو شیانو رسه ماته په نورو پیغمربانو باندې فضیلت او بهرتی راکړل
شویده:
 – ۱ماته جوامع الکلم راکړل شویدی ( چې الفاظ یې کم وي  ،لکن پر معنا وي ،
یعنی د ډیر معنا څخه ډک وي .
 -۲او ماته فتح او نرصت راکړل شویدی په رعب  ،ترس  ،او ډار د دښمن رسه ،
یعنی مخکې لدی څخه چې زه حمله وکړم په دښمن باندې  ،د الله ()له طرفه
د دوی په زړونو کې رعب او ډار اچول کېږي.
 – ۳او ماته الله ( )حالل ګرزولی دی مال د غنیمت.

 -1صحیح االمام مسلم حدیث.523 :
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 – ۴او دی ما لپاره ګرزیدلی ده ټوله ځمکه ځای د سجدی او پاکوونکې یعنی په
هرځای کې ماته د ملانځه ادا کولو جواز شته دی  ،او ماته ټوله ځمکه پاکه
ګرزیدلی ده  ،په هرځای کې ور څخه استفاده کولی شم .
 – ۵او زه رالیږل شوی یم د ټولو خلکو لپاره  ،نه لپاره د یو خاص قوم .
 – ۶او په ماباندې د پیغمربانو رالیږلو سلسله ختمه شویده ،او په بل متفق علیه
حدیث رشیف کې راغلی دي:عن جابر أن النيب(ﷺ) قال (:أعطيت مخساَل يعطهن أحد
من األنبياء قبلي نصرت ِبلرعب مسریة شهر ،و جعلت يل األرض مسجدا و طهورا ،فأمیارجل
أدرکته الصالة ،فليصل ،و أحلت ليالغنائم و َل حتل ألحد قبلي ،و أعطيت الشفاعة  ،و کان
النيب يبعث الی قومه خاصة و بعثت الی الناس کافة وأعطيت الشفاعة ) .

1

پدغه حدیث رشیف کې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه پنځه امتیازات ذکر
شویدی چې نور انبیاء علیهم االسالم یې نلري  ،چې دغه مذکور شیان په مخکې
حدیث رشیف کې هم راغلی وه  ،ماسوا د دغه جملی څخه ( اعطیت الشفاعة )
چې ماته دشفاعت کړلو اجازه هم راکړل شوه  ،که چېرته دغه فضیلت د مخکېنو
فضیلتونو رسه جمع شی چې په مخکېنی حدیث رشیف کې راغلی وه نو مجموعه
او  ۷ته رسیږی.

 -1صحیح البخاري حدیث.438 :
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الله ( )دغه خاصه )جوامع الکلم( خپل نبي ته ورکړی وه :
پدغه ځای کې تنها فضیلت دی ( جوامع الکلم) ته په طور د منونی اشاره کوو :
جوامع الکلم پدی معنا رسه دی  ،چې د نبی(ﷺ) خربی ډیری ښائیسته  ،جذابی
 ،او په زړونو کې ځای نیوونکې وي  ،ده مبارک ډیر یو ممتاز ترین  ،او اعلی ترین
مقام د ټولو  ،ادباء  ،فضالء  ،او بلغاء په منځ کې لرلو  ،په یوه کوتاه عبارت کې ده
مبارک ،یوه دنیا معاين او مفاهیم رسه راټول کړل  ،او فرمایي ( :أعطيت جوامع
الکلم) په صحیح البخاری کې راغلی دي( :من يضمن يل ما بني حلیېه و ما بني
رجليه أضمن له اجلنة ).

1

ژباړه  :هر څوک چې ماته ضامنت راکړی  ،د هغو شیچې د ده دواړو ژآمو او دواړو
پښو په مابین کې واقع دي نو زه د جنت ضامنت ورکوم .
هو  :ټول فساد او فتنه چې رامنځ ته شویده د خلکو په مابین کې هغه د ژبی او
رشمګاه په واسطه منځه ته راغلی ده  ،چې دغه فساد نور وجود ته هم رسایت کوي
او سالمتی د جسم او روح یې د خلکو او جامعی په مابین کې په خطرکې غورځولی
ده  ،او د صلحی او امنیت قضایې مختل کړیده  ،او قسم قسم امراضیې په جامعه
کې رامنځه کړیدی .

 -1صحیح البخاري ،حدیث. 6474 :
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د پیغمرب ﷺ رالیږل دوه طرفه وو:
د اسالم مفکر  ،استاذ ندوی په هغه کنفرانس کېچې په مدینه منوره کې ( یعنی
د هغی په اسالمي جامعه کې ) دایر شوی وه د اسالمی امت د خصائصو په باره
کې وویل  :د نورو انبیاء علیهم السالم بعثت ( رالیږل ) یو طرفه وه  ،مګر د پیغمرب
(ﷺ) بعثت د دوه طرفه وه:
 – ۱رالیږل د پیغمرب(ﷺ)په طرف دامت
 – ۲رالیږل د امت په طرف د نورو امتونو
َّاس َأتْمرو َن ِِبلْمعر ِ
الله ( )فرمایي ُ ( :كنتم َخ ْری أ َُّم ٍة أُ ْخ ِرج ْ ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر
َ
ُْ َ
َ ُْ
ت ل لن ِ ُ ُ
وتُ ْؤِمنُو َن ِِب هِ
ّلل).
َ

1

ژباړه :اوس په نړۍ کښی هغه غوره ډله تاسې یاست چې د انسانانو دالرښووين

او صالح لپاره رالیږل شوی یاست  ،تاسی د ښو امر کوئ او د بدیو څخه منع
کولی.
او همدارنګه فرمایي ( :آی أيها الذين أمنوا کونواقوامني ِبلقسط ) 2.ژباړه  :اې مؤمنانو د
عدالت علمربداران او دخدای لپاره شاهدان اوسئ) او د الله ( )رسول هغو

 -1د آل عمران سورت  110آیت.
 -2د النساء سورت  135آیت.
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خلکو ته په خطاب کې وویل چې د وی یې یمن ته لیږل (:بعثتم ميسرين و َل تبعثوا
معسرين ).

1

ژباړه  :تاسی لیږل شوی یې آسانی کوونکې  ،او نه سختي کوونکې .
اصحابو کرامو دغه حقیقت ډیر ژور درک کړی وه او بغیر دکوم تکلف څخه د دوی
په ژبو باندې جاری وه څرنګه یې( ربیعه بن عامر ) په خطاب کې رستم ته چې د
فارس د لښکرو مرشوه وویل ( :هللا ابتعثنا) الله ( )موږ رالیږلی یو  ،او داسېیې ونه
ویل چې موږ راغلی یو .
(هللا ابتعثنا لنخرج من شآء من عبادة العباد الی عبادة هللا وحده.)...

2

نو بنا پدغو عواملو رسه ،کامیابی ،پیرشفت ،د امت اسالمي او د دغو بدبختیو او
کمراهیو څخه نجات او خالصون په متسک لګولو په عقیده اسالمي رسه چې
مرجع د هغی قرآنکریم او احادیثی نبوی دی ممکن دی  ،اوس دلته یو سوال
مطرح کېږي چې څرنګه امت اسالمي په دغه عرص حارض کې د خوارۍ او ذلت ،
هالکت په کندوکې پروت ده  ،د مسلامنانو د ذلت او خوارۍ اسباب څه دي؟
قرآنکریم د ټولو څخه مخکې د مسلامنانو د دغه ذلت او خوارۍ اسباب بیان

 -1صحیح البخاري حدیث. 6128، 220 :
 -2ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمین د استاذ سید ابوالحسن عيل الحسني الندوي کتاب ،
دعبدالحکیم عثامنی ژباړه ،د احسان خپرونه ،کال  ، 1384ط ا  ،مخ .66-65
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ش ُرهُ يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة
ضن ًكا َوََْن ُ
ض َعن ِذ ْك ِري فَِإ َّن لَهُ َم ِعي َشةً َ
کړیدی او فرمایيَ (:وَم ْن أَ ْع َر َ
1
أَ ْع َمى).

ژباړه :او څوک چې زما له ذکر ،نصیحت درس  ،څخه مخ واړوي  ،د هغه لپاره به

په دنیا کښې تنګ ژوند وی او هغه مونږ ړوند پاڅوو په ورځ د قیامت او استاذ امام
ندوی  :د مسلامنانو قسم قسم اقسام د ذلت او د هغه اسباب تر یو غټ عنوان
لالندې په کتابی شکل رسه راغوند کړی دي چې د هغه نوم دی (:ما ذا خرس
العامل بانحطاط املسلمین ) .
د نجات (خالصون) الره د دغو بدبختیو او تورو ورځو څخه :
څه شی باید ويش ؟ او د کوم ځای څخه رشوع ويش ؟ د وه سوالونه دي چې
عالمه ابوالحسن ندوی مخکې جواب ورکړیدی.
دنیا هیڅکله کامیابی ته نه رسیږي  ،رسه د دی چې بهرتین ځوانان په عربی
ماملکو کې په خپلو شهواتو کې غرق دي او د دوی زندګی په محور ماده پرستی
او د خیټی په لذتونو او خوراکونو کې چرخیږی  ،ما سوا د دغو دووشیانو څخه
دوی نور شی نه مراعات کوي  ،د جهان لپاره هیڅ ممکنه ندهچې دوی سعادت
ته ورسیږی  ،مګر په هغه حالت چې دوی یو وار عبور (تیریدل) وکړي د جهاد  ،او
قربانۍ په پله باندې  ،چې باید مسلامنان ځوانان یې تقدیم کړي او ځمکه ډیره
 -1د طهسورت  124آیت.
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زیاته محتاجه ده کود (رسی) ته  ،او د ځمکې کود چې په هغه رسه ځمکه اصالح
کېږي  ،او د اسالم د عظمت تخم ورپکښی زرغون کېږی هغه پریښودل دفردي
خواهشاتو دي  ،چې باید عربی ځوانان هغه د اسالم د رس بلندۍ او د امنیت او
صلحی  ،او د خلکو په مسیر بدلولو د جهنم د الری څخه په طرف د مسیر جنت
قربانی کړي.

1

یوازنۍ الر د مسلامنانو د حل د مشکل لپاره صادقانه او مخلصانه رجوع کړل دي
خپل دین ته چې دوی د هر قسم مشکالتو او مصیبتونو څخه خالص کړی  ،او
دخپل پیغمرب او دهغه اصحابو کرامو الر تعقیبول دي په هر اړخ کې که هغه مادی
اړخ وي یا معنوی  ،او خصوصاً په دوی باندې الزم دی چې متسګ ولګوي په کتاب
الله او سنت رسول الله (ﷺ) رسه  ،د دی لپاره چې دغه وینا د الله ( )د امت
په هکله تحقق پیدا کړي چې فرمایي(:وي نَ ِجي َّ َّ ِ
س ُه ُم ُّ
ازِهتِ ْم َال َمیَ ُّ
ين اتَّ َقوا ِِبََف َ
َُ ه
اّللُ الذ َ
السوءُ

َوَال ُه ْم ََْي َزنُو َن).

2

ژباړه :کومو کسانو چې دلته پرهیزګاری کړی ده د هغو د بریالیتوب د اسبابو له

امله به الله ()نجات ورکړی هغوی ته به نه څه آفت ورسیږی او نه به غمجن
وي).

 -1ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمین کتاب ،مخ. 347-346
 -2د الزمرسورت  61آیت.
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د بحث پایلې:
 -1ډیر مهربان او منان الله ( )په رالیږلو د منجی برشیت (نجات ورکوونکې
برش ته) او په هغه باندې نزول د وحی الهی او دین مقدس اسالم په تکمیلولو رسه
په برش باندې ډیر لوی انعام او احسان وکړلو چې تر ورځی د قیامت پوری به دغه
انعام الهی جاری وي .په ټول برشیت باندې د دغه انعام الهي شکر فرض دی
ِ
وال ِهم ْن أَن ُف ِس ِه ْم
ث فِي ِه ْم َر ُس ً
ني إِذ بَ َع َ
څرنګه چې الله ( )فرمایي(:لََقد َم َّن ه
اّللُ َعلَى ال ُْمؤمنِ َ
ِ
ِ
ي ْت لُو َعلَي ِهم ِِ ِ
ض ٍ
الل ُّمبِ ٍ
ني).
اب َوا ْحلِ ْك َمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن قَ ْب ُل لَِفي َ
آَيته َويُ َزهكي ِه ْم َويُ َعله ُم ُه ُم الْكتَ َ
َ
ْ ْ َ
1

ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِِت ور ِ
يت لَ ُك ُم
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْمتَ ْم ُ
او همدارنګه فرمایي(:الْيَ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ
2
ا ِْل ْسالَ َم ِدينًا).
ژباړه :نن ورځ ما ستاسی دین ،ستاسی لپاره بشپړ کړ او خپل نعمت مي پرتاسی

پوره کړ ،او ستاسی لپاره میاسالم ستاسید دین په توګه منظور کړ او همدارنګه
ِ
ني ِمن أَن ُف ِس ِهم).
َّيب أ َ
فرمایي(النِ ُّ
َوَل ِِبل ُْم ْؤمنِ َ

3

ژباړه :پر مومنانو خو پیغمرب د خپلو ځانونو څخه الګران دی.

 -1د آل عمرانسورت  164آیت.
 -2د املائدهسورت  3آیت.
 -3د األحزابسورت  6آيت.
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 -2که چېرته مونږ د نبي (ﷺ) سیرت تر ژوری مطالعي الندي ونیسو نو هغه مبارک
دخپلو یارانو په منځ کې همیشه ژوندي ګورو او د ده ټول اقوال او افعال د دوی
په زندګۍ کي مشاهدي کېږی.
او د ده اخالقو تصویر د دوی په زندګی کې د واریه ښکاره کېږي لکه څرنګه چې
ك لَ َعلى ُخلُ ٍق َع ِظ ٍيم)
الله ( )د ده اخالقو په هکله فرمایيَ ( :وإِنَّ َ

1

ژباړه :او بیشکه ته د لوړو اخالقو مرتبه لري.

عکرمه د ابو جهل زوی وروسته له طوالنی جنګونو چې ده او د ده پالر د پیغمرب
(ﷺ)په مقابل کي وکړل د مسلامنی په وخت کي وویل :چې زه شاهدی وایم چې
ما سواد الله ( )څخه بل څوک الیق د عبادت نشته دی او ته د الله ( )بنده
او رسول یې ،او زه شاهدی وایم چې ته بهرتین د نیکو کارو او راست کارانو او
بهرتین د انسانانویې ،او عکرمه وویل چي ما دغه خربی پداسې حال کي وکړی
چې رس می د ډیر رشم او حیا څخه د ځمکې په طرف نیولی وه.

2

 -3پیغمرب (ﷺ) په مدت د دیارلس کاله دعوت کېچې په ډیر صرب او صداقت رسه
په مکه مکرمه کېد مرشکېنو په مابین کې رسته ورسولو  ،او د اسالم مقدس دین
ته یې ډیره فراخی ورکړله .
 -1د القلمسورت  4آیت.
 -2الرسول د الله اخري پیغمرب ،سیعد حوي ،د مصطفی أربايب ژباړه ،مشهد واسع  1389کال  ،ط ،1
مخ .181 -180
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 -4وروسته یې د الله ( )په امر د مکې معظمی څخه مدینی منوری ته هجرت
وکړ  ،همغه وه چې د جمعی مبارکې په ورځ په دولسم د ربیع االول په اول کال د
هجرت مطابق  ۲۷سپتامرب  ۶۲۲میالدي  ،په مینځ د بني نجارکې  ،په هغه ځمکه
کې راکوز شو چې مخامخ د ابو ایوب انصار کورته واقع وه  ،او په هغه ځایکي په
مؤقت ډول رسه استوګن شو او اولین ګام د ده مبارک تهداب د یو علمی او
پرمختللی مرکز جوړول وه ،چې منبع اورسچشمه د هر قسم خیروګر زي  ،لکه
توحید  ،تقوا ،عدالت اجتامعی  ،او اخوت اسالمي او د ټولو بد بختیو رس چشمه
لکه تبعیض  ،تعصب وغیره ته یې د همیش لپاره خامته ورکړله  ،او په مدت د لسو
 ۱۰کالونو کېیې د اسالم مقدس دین په ټول جزیرة العرب او د هغی په نقاطو کې
خپورکړلو.
او په آخر کې زه امید لرم د الله ( )څخه چې زموږ ته توفیق راکړی د اقتداء او
اتباع د نبی (ﷺ ) په صورت او سیرت  ،او نورو اخالقو کې  ( ،قوالً او فعالً او عمالً)
او الله ( )د موږ ته نصیب کړی محبت د ده او محبت د هغه چا چې د هغه رسه
محبت کوي او موږ ته مرګ راولی د ده مبارک حرم کې او موږ ته عزت او رشافت
راکړی د ده په شفاعت رسه  ،لکه څرنګه چې زه سوال کوم د الله ( )څخه د ده
په مبارک نوم رسه چې داخل کړی موږ جنت ته بغیر د حساب او عذاب څخه په
تحقیق رسه الله ( )اجابت قبلونکې دي.
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وفی اخلتام أرجو هللا عزوجل ،أن يوفقنا لالقتداء ِبلنيب الکرمی فی سریته و سلوکه و أخالقه
قوال وفعال وعمال وأن يرزقناحبه واملوت فی حرمه کما أسأله ِبمسه االعظم أن يدخلنا اجلنة
بغری حساب وال سابق عذاب انه تعالی جميب الدعوات.
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21
د هجرت ،دعوت او د يوی اسالمي جامعې تهداب ايښودل
(دهجرت څخه تر رحلته پوری)
احلمد هلل العزیز احلکیم الذي شرع اهلجرة للمستضعفنی و نصر اجملاهدین و األنصار
الس ْفلَى وَكلِمةُ هِ
ِ َّ ِ
اّلل ِه َي الْعُلْیَا) 1و أشهد أن آل
ین َك َف ُرواْ ُّ َ َ
علی أعداء الدینَ ( :و َج َع َل َكل َمةَ الذ َ
اله اال هللا وحده ال شریک له ،بشر رسوله ابلفتح املبنی ،و أشهد أن سید ان حممداً حبیبه،
أرسله هللا رمحة للعاملنی ،أللهم صل و سلم و ابرک علی أشرف عباده و أکمل خلقه سیدان
و حبیبنا و حممد و علی أله و أصحابه الذین هاجروا فراراً بدینهم الی هللا و علی کل من
اهتدی هبدیه الی یوم الدین اما بعد:
قال هللا تعالی  :أعوذ ابهلل من الشیطان الرجیم  ،بسم هللا الرمحن الرحیم
2
ت َعلَْی ُكم نِ ْعم ِِت ور ِ
یت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدینًا).
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدینَ ُك ْم َوأ َْْتَ ْم ُ
(الْیَ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ
محرتمو مرشانو  ،او قدرمنو ځوانانو :
د دغی مبارکې جمعی خطبه د پیغمرب(ﷺ)او د مبارکو اصحاب کرامو د هجرت
په طرف د حبشی او مدینی منوری په طرف او د هغو د ارسارو په هکله ده چې د
 -1د التوبیسورت ۴۰آیت.
 -2د املائدې سورت 3 :آیت.
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مسلامنانو هجرت په طرف د حبشی او مدینی منوری د ځان رسه کوم کوم ارسار
لرل او موږ ته د دوی په هجرت کولو کې کوم درس او عربت په الس راځی؟ او د
ده مبارک په هجرت رسه کوم تحوالت په دنیا کې راغلل ؟ او هغه کوم عوامل دي
چی دغه امت اسالمي یې نن ورځ دی انحطاط او روسته وايل په طرف سوق
کړیدي؟ او د پیغمرب(ﷺ) د کامیابۍ رمز په تطبیق کولو او عملی کولو د خپلو
پالنونو لپاره د جامعی انسانی څه شی وه؟
ړومبني هجرت د مسلامنانو په طرف د حبشې :
الله  چې کوم وخت کې خپل پیغمرب ته امر وکړ ( :وأنذر عشریتکأالقربنی ).

1

ژباړه  :خپل ډير نژدې خپلوان ( د الله  د عذاب څخه وویروه ) او وروسته لدی
2
ِ
نی).
اص َد ْ
ع ِِبَا تُ ْؤَم ُر َوأَ ْع ِر ْ
څخه چې الله  د ته د ستور ورکړ(:فَ ْ
ض َع ِن ال ُْم ْش ِرك َ
ژباړه  :نو ( ای پیغمرب (ﷺ)د کوم شی چې تاته حکم کېږی  ،هغه په لوړ اواز ووایه
او د مرشکانو څخه مخ واروه نو پیغمرب (ﷺ)رسه د خپلو صحابه کرامو په ډیر جرأت
او ایثار او قربانی رسه د الله () دین ته په دعوت کړلو پیل وکړ ،نو هم دغه وه
چې د مسلامنانو تعداد زیات شولو ،د قریشو کفار د مسلامنانو د دغه قوت او
زیادت څخه وویردل  ،نو د مسلامنانو په اذیت او آزارولو رسه یې رشوع وکړله او ډیر
ظلم او زیاتۍ یې په مسلامنانو باندې رشوع کړلو نو څرنګه چې نبی (ﷺ)د خپلو
 -1د الشعراء سورت  214آیت.
 -2د الحجر سورت  94آیت.
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اتباعو د حامیت څخه د عجز تصور وکړ  ،نو دوی ته یې امر وکړ په هجرت کولو په
طرف د حبشی او داسېیې ورته وویل (:ان أبرض احلبشة ملکا ال یظلم أحد عنده،
فأحلقوا ببالده حتی جیعل هللا لکم فرجا و خمرجاً مما أنتم فیه ).

1

ژباړه  :که چیرته تاسی الړشی او هجرت وکړی ځمکې د حبشی ته هلته داسې یو
بادشاه دی چې دهغه په وړاندې په هیچاظلم نه کېږي  ،تر دی پوری چې الله
( )وګرزوي تاسی لره فراخی او د مشکالتو څخه د وتلو الر کوم چې تاسی ورکې
واقع یاست د نبوت په پنځم کال د رجب په میاشت کې د مسلامنانو لومړنۍ ډله
چې له د ولس سړیو او څلور و ښځه څخه جوړه شوی وه د حرضت عثامن بن عفان
په مرشۍ د رسول الله(ﷺ)د لور ( بی بی رقیې ) په ګډون حبشی ته مهاجر شوه
 ،رسول الله (ﷺ) د حرضت عثامن او د ده د بې بې رقیېد هجرت په هکله فرمایي:
(اهنما أول بیت هاجرا يف سبیل هللا بعد ابراهیم و لوط علیهما السالم).

2

دا دواړه لومړنې کورنې دي ،چې له ابراهیم او لوط علیهام السالم وروسته یې د
خدای په الر کې هجرت وکړ .
مګر وروسته د دوو میاشتو تیریدلوچې میاشتی د شعبان او رمضان وه او د شوال
په میاشت کېداسې دروغجن شایعات د دوی په منځ کې خپاره شول چې ګا کې
پیغمرب (علیه السالم) د مرشکېنو او قریشو رسه مصالحه وکړه  ،چې پدغه مهاجرنیو
 -1السنن الکربی للبیهقي ،حدیث.18190 :
 -2الرحیق املختوم ،مخ .138
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باندې د غو شایعاتو یو څه اثر وکړ ،او بیرته مکې ته راوګرزیدل  ،وروسته چې دوی
ته واقعیت ښکاره شولو  ،نو یو څه کسان بیرته حبشی ته ستانه شول  ،او څو نور
کسان د یو قریشی په حامیت رسه مکې معظمی ته بیرته را داخل شولو  ،نو په
دغو ورځوکې د قریشو تعذیب او شکنجه په مسلامنانو باندې ډیره زیاته شوله  ،نو
دی دوهم ځل لپاره مسلامنانو د حبشی په طرف هجرت رشوع کړلو چې تعداد
یې  ،که چېرته حرضت ( عامر ) پکې وګڼل شی ( )۸۳سړیو او د ( ۱۸یا  )۱۹ښځو
حبشی ته هجرت وکړ.
کله چې مش

1

رکین د نجايش د ښ ې رویې او ګاونډیتوب څخه خرب ش ول نو د

مهاجرینو خوندی توب او ښ ه پناه نیول ځای (مرش کینو) ته د تحمل قابل نه وه
لدي کب له دوه ګړندي پوه نفر (عمرو بن ال عاص بن وا نل) او ( ع بدال له بن أيب
ربیعه) چې تر اوس ه یې اس الم نوه راوړی له ډیرو ارزښ تناکه ډالیو رسه د دوی د
(بطریک) په واسطه نجايش ته وليږدل ترڅو نجايش د مهاجرینو د ویستلوته ژمن
کړي لیکن نجايش ت صمیم ونیولو چې اړوند مو ضوع د دواړو طرفه دالیلو اوریدلو
وروسته فیصله کړی ،لدې کبله یو نفر د مسلامنانو په طرف واستولو او هغوی یې
خپله دربار ته را وغښ تل .مس لامنانو قاطع تص میم ونیولو چې د رښ تیا پرته بل
څخه باید ونه وایو پایله چې هر څه کیږی هغه به کیږی.

 -1زاد املعاد البن القیم ،ټوک  ،1مخ  ،24او ټوک  ،2مخ  ، 44الرحیق املختوم،مخ .۱۴۱

438

د هجرت ،دعوت او د يوی...

د جمعې خطبې

نجايش وو یل :دا کوم دین دی چې د ه غه قوم وړاندې والړ دی چې د نه مونږ
دین او نه د ټولې نړۍ دینونه قبلوی؟!
د نبي علیه الس الم لومړی س فیر او د مهاجرینو او د ص در اول د اس الم رئیس
حرض ت جعفر بن أيب طالب د حب

د پاچا محرض کې د جهالت د دورونو

احوال بیان کړه او بیا د هغو په وړاندې د پېغمرب ص لی الله علیه وس لم قیام
دايس بیان کړه.
پاچا! مونږ دا سې د جهالت د وخت خلک وو چې د بوتانو عبادت موکولو ،مړزکې
مو خوړيل ،په فحشاوو کړنو رسه مبلوث وو ،صله رحمي مو قطع کويل ،د ګاونډیو
رسه مو بد چلند کاوه ،د موږ قوي به د ضعیف مال خوړلو موږ به دا سې کړين تر
رسه کويل ،تردې چې الله پاک موږ څخه یو پېغمرب غوره کړو چې د هغه نس ب،
او ښ ه چلند نیکی ،ص داقت ،امانت داری ،او عفت یې پیژنو.چې موږ یې د الله
وا حد ال رش یک طرفه او ده غه ع بادت ته یې راوبللو ،او موږ یې د تیږو .ب تانو
ع بادت څ خه چې د موږ ا جدادو څ خه به را ته پاتی وه وژغورلو او دعوت یې د
رښ تیا ویلو ،د امانت س اتلو او دص له رحمي په ټینګښ ت د ګاونډی د حقوقو
مراعت کولو ،د حرام مال څخه د ځان ژغورنی او په ناحقه د وینو تویولو څخه د
ځان ساتنی ،راکړو.
او موږ یې د فحشاوو درواغو ،د یتیم د مال د خوړلو ،او پاکدامنو ښځو ته د تهمت
لګولوڅخه منع کړو.
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او موږ ته یې امر وکړو چې یوازې د واحد الرشیک ذات عبادت وکړو او دهغه ذات
رسه هیڅ څوک رشیک ونه نیس و او د ملانځه زکات او د روژی نیولو امر یې راته
وکړو.

1

بیایې د نجا شی په وړاندې د هغو ظلمونو چې م رشکانو به د دوی په اړه کولو یاد
کړل او زیاته یي کړه:
(د ستاسو هیواد ته راغلو او دنورو څخه موته غوړه کړی او دیته مایل شوی یو چې
د ستاسو په ګاونډیتوب کې ووسیږو.
پاچا! هیله لرو چې د ستاسو په وړاندې په موږ باندې ظلم ونه شی).
نجايش هغه ته وویل :آیا ستا سو رسه هغه څه چې د ستا سو پېغمرب د الله پاک
څخه راوړی شتون لری؟ جعفر ورته ځواب ورکړو هو کې (نجايش) ورته وویل ماته
یې وه وایه (جعفر) د سورت مریم لومړی آیاتونه چې به کهیعص رسه رشوع کیږل
تالوت کړه په الله قس م دی چې نجاش ې داس ې وژړل او هغه د مس یحانو
الرښوونکي کتابونه هم د ده د تالوت د اوریدلو د ژړا د اوښکو څخه المده شول.
نجاشی وویل :یقینا دغه کالم او هغه څه چې حرضت عیسی راوړی دي د داسې
مش کات (د نور دربچې) څخه دي چې نورترې بادیږی بیا عمروبن عاص او دهغه
 - 1د سید قطب شهید تفسیر :فی ظالل القرآن د صالح الدین سلجوقي ژباړه ( :در سایه های قرآن ) ط
 ،1ص .230
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ملګری یې مخاطب کړه او وویل :قس م په الله دی چې دوی به س تاس و ته درنه
کړم.

1

او مهاجرینو ته یې وویل :ځئ ستاسو په امن کې یاستی! زه دا نه خوښوم چې د
رسوزرو غر ولرم او ستاسو څخه چاته رضر ورسوم).
د قریش و ډالۍ یې ور واپس کړه او وویل ( :ما أخذ الله الرش وي مني حتی أخذها
منکم).

2

یعنی :الله پاک چی ماته پاچاهی راکړی کوم رشوت یې را څخه نه دی اخی ستی
چې زه یې د ستاسو څخه واخلم) په داسې ډول د قریشو د استازو کوښښونه له
ناکامۍ رسه مخامخ شول.
حبشې او مدينې منورې ته دهجرت پيښې او پايلې:
دلته حبشې ته د مسلامنانو دهجرت پیښې او پایلو  ،دپېغمرباسالم اویارانو بحرانی
حالت په مکه کې او دقریشواو د مرشکینو د سیسو او پالنونو په یادولو بسنه
کووچې دپېغمرب او یارانو له منځه وړلو لپاره یې کولی  .بیا دپېغمرب علیه السالم
دهجرت په هکله خربی کوو.

 - 1الرحیق املختوم ،ص .143-142
 - 2سیري النبي ( إن هذا الحبیب یا محب ) د مسجد نبوي واعظ شیخ ابو بکر جابر الجزائری،
دارالرشوق ،جده  1409ه =  1989م  ،ط  ،2ص .125
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درنو ورونواود پیغمرب ﷺ اصلی مینه والو!
کله چې دمرشکېنو دوکې او چلونه د حبشې نه د مسلامنانو بیرته راګرځولو په
هګله تس نس شول یوازی د مسلامنانو ربړول او کړول یې زیات نه کړل بلکه د
پېغمرب علیه السالم دوژلو پسی شول خو هغه په پوره زړورتیا او زغم رسه خپل بلنې
ته په څرګند او ښکاره ډول دوام ورکړه  ،او هره ورځ به د مرشکېنو لخوا زورول او
ربړول کېده  ،ابن اثیر او نور دسیرت خاوندان د عمروبن العاص (ريض الله عنه)
وینا روایت کوي چې :رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل (:أتسمعون ای معشر
قریش! أما والذي نفس حممد بیده  ،لقد جئتکم ابلذبح).

1

ای قریشو! اورې! قسم په هغه ذات چې د محمد (صلی الله علیه وسلم) نفس
دهغه په الس کې دی زه تاسوته دالله  له لوري ستاسو هالکت ته راغلی یم
بخاري د (عروه بن زبیر) نه روایت کړی چې وایي :د (عمرو بن عاص) دځوی نه
می پوښتنه وکړه چې ټولو نه بدکارچې مرشکېنو د پېغمرب علیه السالم په وړاندې
کړی راته ووایه! هغه وویل:کله چې پیغمرب علیه السالم کعبی ته نزدی ملونځ کاوه
عقبه بن أبی معیط راوړاندې شو او خپل کمیس یې د پېغمرب علیه السالم په غاړه
کې واچاوه او خفای کولو په موخه یې کلک غوټه کړ  ،ابوبکر(رض) راوړاندې شو

 -1صحیح ابن حبان ،حدیث.6567 :

442

د هجرت ،دعوت او د يوی...

د جمعې خطبې

اوهغه پې اوږویې وینوه او د پېغمرب نه یې لری کړ اووی ویل ”:آیا داسې سړی
وژنی چې وایي :ځامپالونکې الله دی؟.1
په اسالمي دين باندې دحمزه او عمر ريض الله عنهام مرشفيدل :
دبعثت شپږم کال د ذی الحجی میاشت کې حمزه بن عیداملطلب رض دپېغمرب
علیه السالم تره اودرې ورځې وروسته عمربن الخطاب ريض الله عنهدعربو جزیرې
په خړپړ آسامن کې وځلیدل او د دنیا دتیارو فضایې دایامن په نور کړه  ،د دی
دوو شخصیتونو په مسلامنیدو رسه درحمت پېغمرب پخوانی هیله چې دعایې کړیوه
( :أللهم أعزاالسالم أبحب الرجلنی الیک :بعمر بن اخلطاب أو أبيب جهل بن هشام).

2

تررسه شوه  ،د دی دوو اشخاصو په مسلامنیدو رسه د مسلامنانو شمیر زیات شو
او مرشکېنو د پیغمرب او یارانو رسه خپله رویه او تګالره بدله کړه .ابن مسعود وایي:
مونږ دکعبی څنګ ته ملونځ نه شوکوالی تر هغه چې عمر مسلامن شو.
اووایي “ :د عمر مسلامنیدو وروسته ځواکمن شولو .“3

 -1صحیح البخاري ،باب ذکر مالقي النبي صلی الله علیه وسلم و أصحابه من املرشکین مبکة ،ټوک
 ،1مخ .544
 -2د رسول مخترص سیرت ،د شیخ عبدالله نجدی ،مخ  ،103الرحیق املختوم ،مخ .154
 -3صحیح البخاري ،باب اسالم عمر بن الخطاب ،ټوک  ،1مخ .544
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پېغمرب عليه السالم ته د قريشو داستازي سوله غوښتونکي وړانديزونه:
د دی دوو اتالنو (حمزه او عمر) د اسالم منلو وروسته دقریشو استازي عتبة بن
ربیعه پېغمرب علیه السالم ته راغی اوڅنګ ته یي کېناست وی ویل :ای وراره! ته
ځمونږ یي اوښه پو هیږی چې دکورنی او نسب له اړخه لوړځای لری  ،خو خپل
قوم دی دلوې ستونزی رسه مخامخ کړی او یووالی دی ورته مات کړی  ،ماته
غوږشه څه خربی درته وړاندې کړم وګوره :پیغمرب(ﷺ)ورته وویل وایه ای ابوالولیده
وویل ای وراره! کچېری په خپل راوړل شوی باندې دپانګی پیدا کولو موخه وي نو
تاته به هومره مال اوشتمنی راټوله کړو چې ځمونږ ټولو څخه زیات پانګوال شی ،
اوکه شان او شوکت غواړی نو تا خپل رسه او مرشټاکو  ،اوکه پاچایي غواړی نو تا
خپل پاچا کوو او که تاته راتلونکې جنی (پیری) دی اودځان نه یې شړلی نه شی
طبیبان به درته راټول کړ نو پیغمرب علیه السالم و چې اسالم دعتبه د وینا ترپایه
ورته غوږؤ بیایې وفرمایل “ :ای أبا الولید آیا خربی دی پای ته ورسیدی؟ وی ویل:
هو  ،وی فرمایل :نو ځامواوره  ،وی ویل :همداسې کوم وی فرمایل :بسم الله
الر ْمحَ ِن َّ ِ ِ
آان َع َربِیًّا لِهَق ْوٍم
یل ِهم َن َّ
صلَ ْ
آایتُهُ قُ ْر ً
الرح ِیم .كتَ ٌ
اب فُ ِه
ت َ
الرحمن الرحیم (حم  ،تَن ِز ٌ
ِ ِ 1
ی ْعلَمو َن ب ِش ِ
وان إلَْیه).
ض أَ ْكثَ ُرُه ْم فَ ُه ْم َال یَ ْس َمعُونَ َوقَالُوا قُلُوبُنَا ِيف أَكِن ٍَّة ِهممَّا تَ ْدعُ َ
ریا َونَذ ًیرا فَأَ ْع َر َ
َ ُ َ ً

 -1د فصلت سورت  5-1آیتونه.
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تر دی چې پېغمرب علیه السالم دسجدی آیت ته ورسیده او سجده یې وکړه بیایې
وفرمایل :ابالولید! خربه دی واوریده ته خپله پوهیږی چې دهغی رسه  ....عتبه
خپلو دوستانو ته ورغی هغوی ویل :راوړه اباالولید چه څه خربه ده؟ وی ویل :خربه
داچې په الله قسم داسې کالم می واوریده چې هیڅکله مې دهغه په څیرنده
اوریدلی قسم په خدای چې نه شعر دی اونه کوډی اونه کهانت  ،ای قریشو!ځام
خربه واورﺉ اودغه کار ماته پریږدﺉ دهغه نه الس واخلیء او څنګ ته شی ،قسم
په الله ماچې کومه خرب ترینه اوریدلی لوی خربلري  ،که عرب پری برالسۍ يش
نو تاسو کار په خپل رسته ورسیده اوکه هغه پرعربو بر السی يش دهغه پا چایي
ستاسو پا چایي اودهغه بریا ستاسو بریا د اودهغه رسه خورا بهر من خلک به
یاستې یاستۍ  ،او دهغوی وویل :قسم په الله خپلې ژبې رسه یې پرتا کوډی کړي
دي  ،وی ویل :داځام رایه ده تاسی چې څه کوی وی کړﺉ.

1

دقریشو مرشانو د عتبه په خربو اترو بسنه ونکړه  ،پېغمرب (ص) ته ورغلل هامغه
مطالب یې بیاځيل ددنه وړاندې کړل خو پېغمرب علیه اسالم داسې ځواب ورکړ:
څه چې تاسی وایي په ماکې نشته څه چې ما راوړي ددی لپاره می ندی راوړی
چې ستاسو د مالونو مته ولرم اویا کوم شوکت دتاسو په منځ کې ولټوم اونه
تاسوباندې دپاچایي هیله لرم  ،مګرزه الله  داستازی په توګه را استولی او یو
 -1د ابن هشام سیرت ،ټوک  ،1مخ  294 -293ددی خرب یو برخه په املعجم الصغیر للطرباين په
ټوک ،1مخ 265کې هم راغيل دی.
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کتاب یې پر ما نازل کړی دی او ماته یې امر کړی چې تاسو ته زیری ورکوونکې او
ویره ورکوونکې ووسیږم ،کچېرې هغه څه چې ما راوړای و مني ستاسو برخه به
ددنیا او آخرت وي اوکه ما قبول نکړﺉ دالله په امر به صرب وکړم تر څو الله 
ماته کامیابی رانصیب کړی او ځام او ستاسو ترمنځ فیصله وکړی.
دپېغمرب عليه السالم نه دمعجزې او عذاب نازليدو غوشتنه:
دغه مهال هغوی خصوصاً قصی بن کالب دحرضت رسول الله نه وغوښتل چې:
الله یې غرونه وخوزوي او ښارونه سرت کړي اوسندونه په ځمکه ننبايس او مړی
ژوندي کړي  ،خو پېغمرب هامغه پخوانی ځواب ورکړ  ،داځل یې د پېغمرب علیه
اسالم نه وغوښتل چې دخپل پالونکي نه وغواړي چې یو پرښته د استاذی په شکل
راولیږی چې دهغه تصدیق وکړي او دوی دهغی رسه دپېغمرب په هکله خربی
وکړي او پېغمرب لپاره با غونه  ،خزانی او رسو او سپینو مانی جوړی کړي  ،خو
پېغمرب علیه السالم هامغه پخوانی ځواب بیا ورکړ بیا یې څلورم مطلب وړاندې کړ
او د پېغمرب نه یې عذاب وغوښت چې الله  دغوشتنی پوری تړاو لري که وغواړي
همداسې به وکړي  ،هغوی زیاته کړه که مونږ ستا دین ونه منو ځمونږ رسه به څه
و کړی؟ په پای کې یې رسول الله کلک وریټه او ګوت څنډنه یې ورته وکړه وی

446

د هجرت ،دعوت او د يوی...

د جمعې خطبې

ویل :مونږ به تا دهغه څه ال مله چې پرمونږ دی راوستی پری نږدو یا به تا هالکوو
یا به ته مونږه  ،دالله رسول تری پاڅیده او خواشینی خپل کورته والړ.

1

د پيغمرب دوژلکيدلوکيسې په پالن کې د ابو جهل ماتې او رشميدل:
خپل کورته د پیغمرب د ستنیدو وروسته ابوجهل په لویي او تکرب رسه قریشوته ژمنه
ورکړه چې :د لویي ډبری رسه د پیغمرب الرڅارم  ،کله یي چي په ملانځه کي رس
په سجده کېښود رسیي پدی ډبری څیرم ...کله چې سهار شو ابو جهل چې کومه
ډبره غوره کړی وه را واخیسته او دپېغمرب په انتظار کېښناست کله چې رسول الله
سجدی ته الړ ابوجهل ډبره واخیسته او د رسول الله (ص) په لور وخوځیده
اوورنزدی شو خو ناڅاپه سخت وبیریده او د ماتې خوړلو په شان رنګ یې زیړ
اوشاته شو اوالسونه یې چې ډبره یې اخستی وه وچ شول تر دی چې ډبره یې له
السه وغورځیده دقریشو څونارینه ورته راغلل اووی ویل :ای ابوالحکم څه درباندې
وشول؟ ویویل :کله چې پاڅیدم او ورنزدی شوم ترڅو هغه چې پرون شپه می ویيل
ؤ تررسه کړم نا څاپه یوه اوښه څام او د ده ترمنځ ښکاره شوه اوغوښتل یې چې ما
ونیيس  ،قسم په الله ج چې په هیځ اوښ کې ما داسې غاړه  ،رس او غاښونه ندی
لېديل! ابن اسحق وایي :ماته ویل شوي چې :رسول د الله  وفرمایل :هاغه
جربیل علیه السالم ؤ که نزدی شوی وای نو هغه یې نیوه .
 -1الرحیق املختوم  ،مخ .158-155
 -2د ابن هشام سیرت ،ټوک ،1مخ .299-298
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دروغې جوړې طرحه:
غريمتنو خويندو اوورونو!
کله چې الله  د ابوجهل پالن د پېغمرب علیه السالم د وژلو په اړه تس نس کړ
نو د پېغمرب رسه یې دروغې  ،جوړې الره غوره کړه  ،ابن اسحاق په خپل سند رسه
راوړي چې( :سود بن عبداملطلب بن عبدالعزی  ،ولید بن املغیره  ،امیه بن خلف
او عاص بن وایل چې د خپلو قومونو نفوس لرونکي خلک وو د پېغمرب علیه السالم
مخه ډب کړه په داسې حال کې چې هغه دکعبې په طواف بوخت ؤ ورته ویویل:
اوس محمده! راشه! چې مونږ دهغه عبادت وکړو چې ته یې کوی او ته هم دهغه
چه عبادت وکړه چې مونږ یې کوو او پدی کار کې یو دبل رسه ګدون وکړو  ،مونږ
به دهغه څه نه ګټه واخلو چې ته یې عبادت کوی او ته به دهغه څه نه برخمن
شی چې مونږ یې پرستش کوو!! نو الله  د (الکافرون) سورت نازل کړ .

1

عبد بن حمید اونورو د ابن عباس رض نه نقل کړی چې قریشو وویل :که ځمونږ
معبودان د تایېد په نښه ملس کړی ستا د معبود پرستش کوو او الله 
(الکافرون) سورت نازل وفرمایه .

2

 -1الرحیق املختوم ،مخ  160د ابن هشام سیرت  ،ټوک  ،1مخ  362په حواله.
 -2همدغه مرجع د الدراملنثور د امام سیوطي کتاب ،ټوک  ،6مخ  692په حواله.
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ابن جریر طربی او نورو د هغه نه نقل کړی جې :قریشو د الله  رسول ته وویل:
یو کال مونږ د معبودانو عبادت وکړه او یو کال به مونږ ستا د معبود عبادت وکړو ،
الله  دغه آیت(:قل أفغریهللا أتمروين أعبد أیها اجلاهلون).

1

ای ناپوهانو! آیا ماته امر کوی چې بی دالله  دبل څه عبادت وکړم؟ قریشو
ددی غوڅ ځواب د اوریدو وروسته پوره نا هیيل شول  ،نور هم پا سته شول ویویل:
(اِئت بقرآن غریهذا َّ
أوبدله ).

2

بل قرآن راوړه یایې بدل کړه ! الله  ځواب کې دیونس سورت پنځلسم آیت نازل
کړ او دا الریې پری وتړله  ،او خپل پېغمرب یې دارساء سورت ( )۷۵-۷۳آیتونو په
نازلید لورسهدهغوی په لورد ډیر جزيئ متایل نه منع کړ او ددی کار د ناوړه پایلونه
یې خرب کړ.
د ناهیلې او نا امیدې وروسته د مرشکېنو دیهودو د احبارو رسه اړیکه او
ارتباط:
کله چې دقریشو پالن په امتیاز و رکولو او سولی غوښتنی و ړاندېز کې بریالی نه
شو د نوي فکر په جوړولو کې شول  ،دنرض بن حارث په نوم د مکې یو شیطان
صفته انسان ددی فرصت نه په ګټه اخستنی پور ته شو ویویل :ای قریشو! په الله

 -1د الزمر سورت  64آیت.
 -2د یونس سورت  15آیت.
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 قسم چې تا سو باندې یوه بال راغلی ده چې تر اوسه مو دهغی لپاره کومه الره
نده لټولی بیایې د پېغمرب صلی الله علیه وسلم په ستاینه کې وویل :محمد زمونږ
په مینځ دټولونه زیات پوست خوی  ،رښتیا ویونکې او امین ځوان دی او هغه
جناب یې دهرډول دروغ ویلو کوډو  ،شعرویلو او لیونتوب څخه پاک کړ  .قریش
یې و هڅول چې ددی سرتی بال نه دخالصون الر ولټوي .دقریشو مرشان ددی
نظریو په اوریدو رسه شکي شول چې هسی نه محمد (ص) دالله  استازی وي
نو نرض بن حارث یې دیو یا دو تنو رسه وګامرل چې :د مدینی یهودو ته وريش هغه
همداسې وکړل .دیهودو احبارو وویل :دری څیزونو په هکله ورنه پوښتنی وکړﺉ
که ځواب یې وویل نو دیرا استول شوی پېغمرت دی او کنه نو دی دروغجن او
م َّدعی دی:
 -1دهغو ځوانانو په هکله تری پوښتنه وکړﺉ چې پخوا تیرشوي اوبر خلیک یې
څنګه ؤ؟
هغوی حیرانوونکېکېسه درلوده.
 -2دهغه سړي په هکله ورنه پوښتنه وکړﺉ چې دځمکې نه را تاو شو او دځمکې
دهغه کېسه څنګه وه ؟
 -3د (روح) په هکله ورنه پوښتی چې څه څیز دی ؟
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کله چې نرض بیرته مکې ته راغی وی ویل :داسې څه می راوړي چې ستاسو او
محمد شخړې پای ته رسوي او هغوی یې دیهودو له وینا نه خرب کړل  ،قریشو هم
دریواړه پوښتنی د رسول الله څخه وکړی څو ورځی وروسته د کهف سورت دقرآن
اتلسم سورت نازل شو چې په هغه کې د نوموړو ځوانانو کېسه چې د ( اصحاب
کهف ) په نوم یادیدل او هم دنړی د سیالين شخص چې ذوالقرنین دی کېسه
بیان شوی ده د اوهم د روح ځواب د قرآن کریم په اولسم سورت ارساء کې راغلی
دی.

1

پدی توګه قریشو ته جوته شوه چې پېغمرب حق او یو رښتینی انسان دی  ،خو
تیری کوونکو رسغړاوی وکړ او د حق نه یې انکاروکړ.

2

ابوطالب وانګیرله چې مرشکېن قصد لري چې دده وراره ووژين  ،د قرآن آیت هم
دی دسیسی ته اشاره کوي فرمایي( :أم أبرموا أمرا فاان مربمون).

3

آیا د خپل کار کلک هوډیې کړی دی؟ نو مونږ هم کلک هوډ کړی دی  .ابو طالب
دینی هاشم او بني مطلب کورنې داټولی کړیې اوهغوی یې دپېغمرب دفاع او
ساتنی ته راوبللی او هغوی کافر او مسلامن یې هم دهغه غوښتنه و منله او کعبی
 -1د اصحاب کهف بیان د الکهف سورت په 25-9 :آیتونه أو د ذوالقرنین بیان د همدي سورت په-83 :
 98آیتونه ،او د روح بیان د ارساء سورت په  58آیت کي.
 -2الرحیق املختوم ،مخ  163-161د ابن هشام سیرت  ،ټوک  ،1مخ 301 -299په حواله.
 -3د الزخرف سورت  97آیت.
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ته نزدی یې وررسه تړون وکړ  ،یوازی ورور یې ابو لهب تری لری شو او دقریشو رسه
پاتی شو.

1

اقتصادي بندیز ،پریکون او د خفګان کال (عام الحزن):
درنو او د اسالم خوږ پېغمرب مینه والو!
دقریشو مرشکېن پدی یو شول چې که محمد صلی الله علیه وسلم و وژين د
مکېښار به د دوی په وینو ولړل يش نو داسې تیري ته یې الس ورته کړچې د قتل
نه لږ خو دتیرو او پخوانیو ظلمونو نه ډیر تریخ او ستونزمن ؤ  ،هغه داچې په خیف
 ،بني کنانه په محصب دره کې رسه راټول شول او دبني هاشم بني مطلب
مسلامنانو او ملګرو په وړاندې یې تړون وکړ چې دوی رسه هیڅ همکاری ونکړي:
همدی ال مله یې یو تړون په یوه پاڼه ولیکه چې( :ترڅو بني هاشم پېغمرب علیه
السالم د وژلو لپاده ورته نوي سپارلی هیڅکله به وررسه روغه نه کوو او هیڅ نرمښت
او عطوفت ورته نه څرګندوو)  ،پېغمرب علیه السالم دبني هاشم قبیلی کافر او
مسلامن رسه یو ځای د مکې ښار پریښود او دشعب ابی طالب په نوم یوې تالې
کې میشت شول ویل کېږي چې دغه پیښه د بعثت اوم کال د محرم میاشتی په
پیل کې را منځته شوی وه ددی پریکون او بندیز تړون لیکوال (بغیض بن عامر

 -1د ابن هشام سیرت  ،ټوک  ،1مخ  ،269او د شیخ عبدالله نجدي مخترص سیرت مخ  106په حواله.
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بن هاشم ؤ چې پېغمرب علیه السالم لعنت پری وویيل او نتیجه کې یې الس فلج
شو.

1

پدی موده کې رسول الله او مسلامنانو مال ماتوونکي کړاوونه و ګالل  ،بني هاشمو
دسختې لوږې ال مله دونو پاڼې او پوټکي خوړل  ،د تالی لخوا د وږو کوچنیانو او
ښځو چېغې اوریدل کېدی .هغوی په حرامو میاشتو کې کوالی شول چې د تالی
نه را بهريش اود خپل ژوند اړتیاوی واخيل .رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازی
د حج په ورځو کې راووت او خلک یې اسالم ته را بلل  ،دغه ظاملانه شلون دری
کاله وغزیده ،تردی چې دبعثت لسم کال د محرم میاشت کې دقریشو پنځوتنو
خیر غوښتونکو په هلو ځلو (زهیر بن أمي مخزومي) د عبداملطلب د لور لخوا
ملسی  ،او مطعم بن عدی اوابو البخرتی بن هشام اوزمعه بن االسود بن
عبداملطلب د هشام بن عمرو په مرشې مات شو  .دوی د حجون په منطقه کې
راټول شول او د دی ظاملانه تړون په ماتولو یې ژمنه وکړه بیا د قریشو مجلس ته
الړل  ،همغه ؤ چې زهیر د کعبی د طواف نه وروسته خلکوته مخ کړ او د تړون بدي
او مرشکېنو مالمتی یې بیان کړه زیاته یې کړه ( قسم په الله ترڅو چې دغه ظاملانه
تړون پاڼه څیرې ن

کرار نه کښینم  ،ابو جهل ورته وویل :دروغ دی وویلې قسم

په الله چې دا تړون پاڼه به نه څیریږی د ده په مقابل کې څلور غوښتونکی
 -1صحیح البخاري ،حدیث ،7479 ،4285 ،4284 ،3882 ، 1590 ،1518 :او فتح الباري ،ټوک 3
مخ  ،529او زاد املعاد ،ټوک  ،2مخ .46
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اشخاصو د زهیر ویناوی تصدیق او تقویه کړی ،ابوطالب هم هلته شتون در لود او
هغوی یې د پېغمرب د وینا څخه خرب کړل چې ګواکې د دی تړون پاڼی ټول
محتویات د الله د نامه نه پرته وینو وخوړيل دي  ،په پای کې د ابو جهل او نورو
تر منځ د خربو اترو په ترځ کې مطعم د تړون پاڼی د څیرولو لپاره پاڅیده ګوري
چې وینو د ( باسمک اللهم ) او هر ځای کې د الله تعالی نوم نه پرته ټوله تړون
پاڼه خوړلی وه  .د تړون د ماتی نه شپږ میاشتی ورروسته د بعثت لسم کال رجب
میاشت د شعب نه د وتلو شپږ میاشتی وروسته د پېغمرب علیه السالم رس حامي
تره یې ابو طالب مړ شو په یو صحیح حدیث کې د مسیب نه روایت شوی چې :
کله د ابو طالب مړینه راغله ابو جهل یې په څنګ کې ؤ  ،په دی وخت کې پېغمرب
علیه السالم د ده په بالښت کېناست وی فرمایل  ( :ای عم ! قل ال اله االهللا کلمة
أحاج هبا عند هللا ) یعنی  :ای تره ! الاله اال الله ووایه هغه کالم چې دهغه په وسیله
د الله  په نزد دلیل راوړم او سپارش دی وکړم.ابو جهل او عبدالله بن أبی أمیه
وویلی  :ای ابو طالبه ! آیا د عبداملطلب له قانونه مخ اړه وی ؟ ! او پرلپسی خربی
یې کولی تردی چې وروستی خربه یې د دوی په مخکې داسې په ژبه راوړه :د
عبداملطلب په قانون  ،پېغمرب(ص) وویل :تر هغو چې منع شوی نه یم ستا لپاره
به د الله  نه بښنه غواړم  ،دغه مهال د توبی سورت  113آیت او قصص سورت
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 53آیت نازل شول (:انک ال هتدي منأحببت) 1.یقینا هغه چا ته الرښونه نشی کوالی
چې خوښ دی ؤ.

2

د دی زړه بوګنوونکې مصیبت د پېغمرب د روح او روان نه ال نه ؤ تلالی چې د ابو
طالب د مړینی نه درې میاشتې یا دری ورځی وروسته د پېغمرب فدا کاره او وفاداره
ښځه او داسالم نومیالی حرضت خدیجه ريض الله عنها د بندیز د کسالت المله
رنځوره شوه او د ( )65کلونو په عمر خپل ژوند له السه ورکړه  ،پېغمرب علیه السالم
د هغی په ستاینه کې وفرمایل ( :آمنت يب حنی کفر يب الناس و صدقتين حنی کذبين
الناس و أشرکتين يف ماهلا حنی حرمين الناس و رزقين هللا ولدها وحرم ولد غریها).

3

پدی توګه رسول الله خپل خو را ډیر پالونکي اوزړه سوالندې هم په کور او هم په
بهر کېله السه ورکړل  ،هغه د دی دو وفاجعو په اغیزکې هومره غمجن او خواشینی
شو چې د غه کال د عام الحزن په نوم یاد شو.
پېغمرب د طايف په لور:
رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته لدی چې په مکه کې خپل لوی حامي له
السه ورکړ د بعثت لسم کال شوال کې چې د ۶۱۹م کال جون میاشتی رسه
 -1د القصص سورت  56آیت.
 -2د کیسې تفصیل لپاره بخاري رشیف باب قصة أيب طالب ،ټوک  ،1مخ  ،548دا رنګه الرحیق
املختوم ،مخ  ،173-172مراجعه دی وکړی يش.
 -3االستیعاب يف معرفة األصحاب البن عبدالرب ،ټوک  ، 2مخ  ،89د املکتبة الشاملة.
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سمون لري خپل ځوی بليل ( زید بن حارثه ) رسه طایف د مکې جنوب ته روان
شو  ،لس ورځې هلته واوسیده او خلک یې ایامن او د ده حامیت ته راوبلل  ،مګر
د طایف خلکو نه یوازی د هغه دعوت ونه مانه بلکه د خپلو لنډغرو او پا ګالنو په
واسطه یې هغه ته ښکنځلې او سپکاوی وکړ او په ډبرو رسه یې مبارکې پښی په
وینو کې لیت پیت کړی .
زید بن حارثه چې خپل بدن یې د ډیرو په وړاندې ډال تر څو د رحمت پېغمرب
بختور بدن د ډیرو څخه وژغوري  ،رسیې څوځایه مات شو  ،تر دی چې پېغمرب
علیه السالم اړشو او د طایف په دری میلو کې یو باغ ته ننووت چې د  :ربیعه
ځامنو :عتبه او شیبه ؤ .باغ ته د ننوتو وروسته یرغلګر په شاه شول او پېغمرب علیه
السالم په سیوری کې په ځمکه کېناست او دیوال ته یې ډډه ووهله  .پداسې حال
کې چې زړه یې د غم او خفګان نه په رس راغلی ؤ خپله مشهوره دعاء یې وویله...
کله چې د ربیعه ځامنو پېغمرب علیه السالم ولید  ،زړه یې وسوزیده او خپل نرصاين
مریه ( عداس) یې را وغوښت ورته وی ویل  :د دغه انګور یو وږی واخله او دغه
سړی ته یې یوسه ! کله چې عداس انګور د رسول الله مخې ته کېښودل آنحرضت
الس ور اوږدکړ او بسم الله یې وویله او د انګورو په خوړو یې پیل وکړ بیایې په مات
زړه او غمجمن حالت مکې ته مخه کړه

456

د هجرت ،دعوت او د يوی...

د جمعې خطبې

د طايف د خلکو نه د پېغمرب د ناهيلی غمجن کيسه :
امام بخاري د دی کيس تفصیل د عروه بن زبیر نه نقل کړی چې عایشه ورته
روایت کړی چې یوه ورځ یې د رسول الله (ص) نه وپوښتل :آیا د احد غزا دورځی
نه سخته ورځ په تاسو تیره شوی ده ؟ وی فرمایل  :د ما ستاله قوم نه ډیر څیزونه
لیديل خو ډیر به څه چې ماله دوی نه لیدلی د عقبه ورځ وه چې ابن عبد یا لیل
بن عبد کالل ته ورغلم خو د کوم ځواب په مته چې ووم هغه یې رانکړ زه هم
غمجن په خپله الره الړم تر څو چې په (( قرن الثعالب )) چې په قرن املنازل
یادیږی په هوښ راغلم  ،رسمی او چت کړ ګورم چې وریځي ځام پر رس سیوری
غوړولی  ،ورته ومی کتل او جربیل می ولید په ما یې غږ وکړ وی ویل  :یقینا الله
جال  هغه خربی چې ستا قوم تاته کړي او کوم ځواب یې چې تاته درکړ واورید
اواوس یې په غرونو باند ګامرل شوی فرښته تا ته را استولی او څه چې غواړی د
هغه امرورته وکړه د غرونو فرښتی ماته غږ کړ او سالم یې را ته وکړ وی ویل  :ای
محمد ! همغه شانه ده چې تا واوریدل او څه چې غواړی همغه به کېږي  ،که
غواړی (اخشبین) به دمکې په خلکو را چپه کړم اخشبین دمکې ددووغرونو (ابو
قبیس ) په شامل کې او دهغه په مقابل جنوب کې غر چې قیعقعان نو میږي .
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پېغمرب وویل :هیله لرم چې الله  د دوی په اوالدونو کې داسې کسان پیدا کړي
چې یوازی یو الله تعالی ته عبادت وکړي او هیڅ موجود دهغه رسه سیال نکړي .

1

پېغمرب علیه السالم دحیرانوونکي او خارق العاده سفر د ارساء او معراج د مکه
مکرمه نه د مسجد اقصی ته اوپه شپه کې د آسامنونو په لور پورته کېدل دجسم او
روح رسه دی سفر نه وروسته دالله په لور بلنی ته په ډاډینی رسه دپخوانه الزیات
دوام ورکړ .دبعثت لسم کال دحج په موسم کې دیرثب خلکو شپږ کسیزه ډلی رسه
پيغمرب ص مالقات وکړ او هغوی یې اسالم ته دعوت کړل هغوی یې دعوت ومانه
او داسالم په دین مرشف شول ورپسی کال دحج موسم کې دیرثبیانو  ۱۲تنو چې
 ۵تنه یې پخواين مسلامنان ول دعقبه په تنګه کې چې په منا کې پروت ده د
اطاعت او بعثیت الس یې رسول الله ته ورکړ .رسول الله صلی الله علیه وسلم
مصعب بن عمیر داسالم اودده دلومړنی سفیر او استازي په توګه دهغوی رسه یرثب
نه واستاوه ترڅو اسالمي تعلیم او قرآنی آیتونه وروښیي .په نتیجه کې دهغه څای
 ۷۳مسلامنان دبعثت په  ۱۳کال چې دری ښځی هم پکې وی هامغهدعقبه

 -1الرحیق املختوم ،مخ  191-189د صحیح البخاري کتاب بدأ الخلق ،حدیث ،3231 ،7389
صحیح االمام مسلم ،باب ما لقي النبي صلی الله علیه وسلم من أذي املرشکین واملنافقین ،ټوک ،2
مخ  ،109فتح الباري ،ټوک  ،6مخ .360
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تنګۍي ته راغلل او د رسول الله (ص) رسه یې بیعت وکړ او خپل چمتووالی یې
وښود چې د اسالم او رسول الله څخه به دفاع کوي .

1

يرثب (مدينه منوره) ته هجرت:
داسالم خوږ پېغمرب د  ۱۳کلونو په اوږدوکې خلک په پوره صرب اوزغم  ،صداقت
اومانتداری د اسالم دین ته راوبلل او اسالم ته یې په مکه مکرمه کې د مرشکېنو
په منځ کې خپورکړ بیایې دالله  په امر مدینې منورې ته هجرت وکړ همغه ؤ
چې دجمعی په ورځ دهجرت لومړي کال  ۱۲ربیع االول چې (۶۲۲م کال دستمرب
 ۲۷رسه سمون خوري مدینی منوری ته ورسید او په بني نجار او په مقابل ځمکه
کې د ابو ایوب انصاری په کورکې پریووت وی فر مایل :که الله  وغواړي داځای
د پریوتو او ځای ګی دی او په موقت ډول کورکې هستوګن شو  ،هغه د لومړی
ځل لپاره د پرمخ تللی ټولنی ښسټ په خپلو ځواکمنو ،مبارکو السونو کېښود چې
اساس یې توحید  ،تقوی  ،عدالت اسالمي ورورويل ؤ ،او د هر ډول توپیر  ،تعصب
نه لری ؤ  .دلس کلنی مودی مرشی کې یې د اسالم مقدس دین یې د یو کال ،
جامع  ،شامل  ،الله ته منلی او غوره دین په توګه په ټوله جزیره العرب او نړی نورو
بر خو کې خپور کړ  .رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج سورت د  ۳۹آیت د

( -1جستارهای در دین شناسی تطبیقی) د سید احمد ارشيف کتاب د ابن هشام سیرت  ،ټوک  ،2مخ
 86 -84په حواله.
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نزول نه وروسته چې د جهاد اجازه یې ورکوله د الله جال په الرکې د ظاملانو او
تیری کوونکو په وړاندې یې په وسله وال جهاد پیل وکړ.
شاوخوا د  ۶۶سرتې او وړی جګړې د ده الرښونی او مرشی لالندې تررسه شوي
چې نبوغ او وړتیا یې په فوځی کارونو کې ننداری ته ږ دی .مؤرخین :هغه جګړی
چې خپله رسول الله پکې ګډون کړی وي او الرښونه یې کړی وي د غزوه په نوم،
او هغه جګړی چې خپله رسول الله پکې ګډون نه وي کړی د رسیه په نوم یادوي.
د رسول الله د رسیو شمیر  ۳۸ته او د غز اګانو شمیریې د  ۲۸څخه زیا تیږی  .د
پېغمرب علیه السالم لومړنی غزا ودان یا ابواء نومیږی چې هجری دوهم کال صفر
میاشت کې پیښه شوه او وروستی غزایې د تبوک غزا ده چې نهم هجری کال
جامدی االول میاشت کې وه  .په  ۲۸غزاګانو کې یوازه په نهو  ۹غزا ګانو پېغمرب
علیه السالم د خپلو دښمنانو رسه نښته شوی  .اما په پاتو غزا ګانو کې یا دښمن
تسلیم شوی او یایې فرار په قرار غوره کړی دی او کومه جګړه نده شوی  ،هغه غزا
ګانی چې جګړه پکې شوی عبارت دي له  :د بدر غزا دوهم هجری کال کې  ،احد
غزا دریم هجري کال کې  ،بني مطلق  ،احزاب خندق  ،او بني قریظه غزاګانی
چې پنځم هجري کال کې وی  .خیرب غزا په اوم هجري کال کې  ،مکې فتحی ،
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حنین او طایف غزا ګانی اتم هجري کال کې  .دغوټولو جګړو کې بریا دپېغمرب
صلی الله علیه وسلم په برخه وه.

1

د بحث پايلې:
 ۱د پېغمرب علیه السالم د فطانت سیوري لالندې ټولو مهاجرو هجرت په
هوساینی رسه تیرکړ او هیځ ډول مادي اودینوي ستونزو رسه مخامخ نشول هغه
که حبشی ته مهاجر شوي ؤ او که مدینې منورې ته .برسیره په دی نوی
پرمختیاوی او انکشافات یې راوړل  ،په حقیقت کې د نړی په تاریخ کې هیڅ داسې
هجرت د رسول الله په الس مبارک باندې هجرت په څیر موفق اوارزښتونو ډک
هجرت نه ؤ .
 ۲دبعثت شپږم کال دذی الحجه میاشت کې ابو عامر حمزه بن عبداملطلب د
رسول الله ( ص) تره او درې ورځی وروسته حرضت عمر بن الخطاب د جزیزي العرب
خړ پړ او ګر جن آسامن کې و ځلیدل دخورو ورو تیاروو فضایې د ایامن په نور رڼا
کړه.
 ۳د اسالم خوږ پېغمرب د یار لسو کلو موده کې خلک په پوره زغم  ،صرب  ،صداقت
 ،امانت داری د اسالم دین ته دعوت کړل تر دی چې اسالم یې په مکه مکرمه کې
د مرشکېنو په منځ کې خپور کړ.
( -1جستارهای در دین شناسی تطبیقی) د سید احمد ارشيف کتاب ،مخ .331-330
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 ۴رسول الله (ص) د الله  په امر مدینی منوری ته هجرت وکړ  ،د جمعی په
ورځ د هجری لومړی کال ربیع االول  ۱۲چې میالدی کال سپتمرب  ۲۷سمون
لري مدینی ته ننووت .
 ۵د رحمت پېغمربپه لومړی رسکې د انسانی پر مخ تللی ټولنی بنسټ په خپل
ځواکمن مبارک الس کېښود چې اساس یې توحید  ،تقوی ،عدالت ،اسالمي
اخوت ؤ او هیڅ ډول تبعیض او تعصب پکې نه ؤ او دخپلی مرشی په لس کلنه
موده کې په مدینه منوره کې د اسالم مقدس دین د یو کال  ،جامع  ،شامل او
الله ته منلی او غوره دین په توګه په توله جزیري العرب او نوره نړۍ کې خپور کړ.
ويف اخلتام ،أرجو هللا عزوجل أن یوفقنا لالقتداء ابلنيب خری األمة ،حبیبنا حممد ﷺ يف سریته
و سلوکه و أخالقه ،قوال و فعال و عمال و أن یرزقنا حبه و حب من حیبه من املهاجرین
واألنصاروعامة املؤمننی کما أسأله ابمسه األعظم أن یدخلنا بغری حساب وال سابق عقاب انه
جمیب الدعوات.
و آخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملنی.
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22
د اسالمي ټولنې جوړښت او د اسالمي دولت تأسیس
احلمد هلل الذي نصر عبده و هزم األحزاب وحده ،والصالة والسالم علی من النيب
بعده ،الذي أدی األمانة ،و بلغ الرسالة و نصح األمة و علی آله و صحبه الطیبنی و من
تبعهم ابحسان الی یوم الدین.
اما بعد:
مؤمنو ورونو د رحمت پېغمرب مینه والو!
رسول الله  د جګړی په ډګر کې په اتالنو کې ډیر ذړورو او د څرښندنی سیاست
او په نظامی ،اجتامعی ،اقتصادی او تربیوی بیالبیلو ډګرونو بریالیو پالنونو په
جوړولو کې بی سیاله ؤ ،د اسالم خوږ پېغمرب د مدين په وخت کې کې یې اسالمي
دولت تأسیس کړ دمهاجرو اوانصارو په منځ کې یې دوستی او وروری تړون او د
مدینی ټولو میشتو قومونو په منځ کې دسولی خپراوی د ده داهدافو او ژوند
بښوونکو پروګرا موڼو په رس کې موقعیت درلود هامغه ؤ جې دیرثب ښار د رحمت
پېغمرب په راتلو رسه ښکلی او محتوا نه ډک نومونه (مدینه منوره) او (مدینه طیبه)
وګټل او د علم او متدن ترالسه کولو مرکز شو  .د اسالم پېغمرب د سولی او وروری
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په فضا کې د اسالمي ټولنی ایجاد لپاره خپل کاري پالنونه په لالندې پړاوونو کې
عميل کړل:
لومړی پړاو :دنبوي رشيف مسجد جوړول:
لومړنی ګام ؤ چې پېغمرب علیه السالم او چت کړ ،رسول الله  د دی مسجد لپاره
هاغه ځای وټاکه چې اوښ یې په هغه ځای کې په زنګون لګولو مامور شوی ؤ په
هغه ځای کې چې د پېغمرب علیه السالم ما ماګان او بني نجار قبیله میشت وه،
پېغمرب علیه اسالم د جومات څمکه دهغی د څښنت نه چې دوه یتیم ماشومان ول
واخیسته اوخپله هم په جوړولو کې سهیم ؤ ،پداسې حال کې خښتې اوډبرې
اوچتولی او زمزمه به یې کوله( :أللهم العیش االعیش اآلخرة فاغفر األنصار واملهاجرة).

1

یاالله یوازی دآخرت ژوند رښتینی ژونددی نو انصار او مهاجروبښه!الله  مدینه
درسور کاینات د دعاء له برکته د مکې مکرمې نه منوره او ډیره محبونه وګرځوله.
دوهم پړاو :د مهاجرو او انصارو ترمينځ د وروری تړون:
په دوهم ګام کې یې د مهاجرو او انصارو ترمنځ د وروری تړون وکړ ،ابن قیم وایي:
دغه وخت دالله رسول  دانس بن مالک په کور کې د نوي کسانو ترمنځ د وروری
تړون وتاړه چې نیامیي انصار او نیامیي یې مهاجر ول تر څو یوبل رسه مرسته

 -1صحیح البخاري ،حدیث.428 :

464

د اسالمي ټولنې جوړښت او ...

د جمعې خطبې

وکړي او دمړینی وروسته دنسبي خپلوانو په ځای یودبل نه میراث یويس ،دغه
ض ُه ْم أ َْو ََل بِبَ ْعض).
حکم د بدر غزا پوری ؤ ترهغه چې آیت رشیفَ ( :وأ ُْولُواْ األ َْر َح ِام بَ ْع ُ

1

نازل شویعنی :دوینی خپلوان( د سیرات دوړ دنظره) یو د دبل حقدار دی داسالم

پېغمرب دایامنداری ،ایثار ،وروری ،او خواخوږی بېلګه ده  ،رسول الله  مدینی ته
د رسیدو رسه سم انصار او مهاجر یو دبل رسه ورونه کړل ،او په روح کې یې داسې
د وروری تړون راوستل شو چې هغوی دغه وروري دنسبي وروری نه ډیر قوي او
مخکې ؤ آن چې دیوی مودی پوری وراثت هم ددوی په منځ کې روان ؤ.
د سعد بن ربيع(رض) د ايثار کيسه د خپل مهاجر ورور عبدالرحمن بن
عوف(رض) رسه:
پېغمرب علیه السالم سعد بن ربیع د عبدالرحمن بن عوف رسه ورور کړ ،سعد بن
ربیع (رض) یوه ورځ دخپل ورور الس ونیوه ورته وی ویل( :وروره! تاسو خپل هرڅه
په مکه کې پریښودل اوتش الس راغلی ،اوس ته مجرد یې خوزه دوه ښځی لرم د
الله رضا لپاره وایم ځام ښځی وګوره ،کومه یوه دی چې خوښه شوه زه هغه خوشی
کووم او وعدت دتیریدو نه وروسته وررسه واده وکړه عبدالرحمن بن عوف د اوښکو
ډکو سرتګو رسه ورته داسې ځواب ورکړ( :ځام وروره! الله  دی ستاښځې تا ته
مبارکې کړي ،ماته دبازار الر راوښیه همدا را ته بس ده!څه موده وروسته
 -1د األنفال سورت 75آیت.
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عبدالرحمن بن عوف دخپلی کورتی د اداری وس پیداکړ او ملړنی کاریې چې وکړ
هغه واده ؤ.

1

داسالم خوږ پېغمرب د ایامن ریښې د خپلو پلویا نو په زړونو داسې خښی کړی
چې هیڅ څیز ورته د الله او رسول د محبت نه ډیر محبوب نه ؤ  .د اسالم احکامو
او فرمانونو ته ژمنتیاد دنیوی مصالحو نه پورته ګاڼه .
دريم پړاو :د ټوليز ميثاق تړون ،وروري او همغږي:
دریم سرت کار د اسالم د پېغمرب د ټولو مسلامنانو په منځ کې ؤ تر څو دجهالت نه
په میراث پاتې کېنه او قبیلوي ظاملانه اړیکې او الملونه یې له مینځه یووړل ،
اوټول نغښتی اسالمي وحدت یې رامینځته کړ .د دی تړون دځینو موادو لنډیز :د
اتړون پاڼه یو مکتوب دی دپیغمرب محمد  دقریشو او یرثب د مومنانو او
مسلامنانو او ده دغه چا تر منځ چې د دوی دین ته رايش او جهاد وررسه وکړي:
 -1هغوی یو مستقل امت د نا مسلامنو خلکو نه غیر شمیرل کېږي.
 -۲د قریشو مهاجرین د پخوا په څیر دیوبل دیت (وینی قیمت) ورکوي او دمومنانو
په منځ کې د خپل بندی د خالصون فدیه په ښه او منصفانه تو ګه ورکول او هره
ډله خپل بندي د مؤمنانو په منځ کې په ښه او منصفانه ډول د فدي په ورکولو
رسه خوشی کوي.
 -1نور جاویدان ،فتح الله ګولن ،د استاذ فیض محمد عثامين ژباړه ،ټوک  ،2مخ .125-124
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 -۳مؤمنان په خپل منځ کې اړ مؤمن نه خوشی کوي بلکه دهغه دفدیې دیت په
ورکولو په ښه ډول مرسته کوي.
 -۴پرهیز ګاره مومنان ټول د هغه چا په ضد یوالس او متحد دي چې پردوی تیری
وکړي یا په ظلم کوم څیز تری وغواړي یا د دوی په منځ کې ګناه ،تجاوز او فساد
راوړي.
 -۵ټول دهغه په ضد یوالس او یوه خوله دي ولوکه ظامل شخص د کوم یو د دوی
ځوی هم وي.
 -۶په هرڅه کې چې اختالف و کړئ بیرته الله او محمد ته راګرځی.

1

څلورم پړاو :ديهودو قبيلو رسه دسولی تړون کول:
د اسالم پېغمرب د نوی اسالمي ټولنی د جوړښت او د وروری د تړون نه دوزګارتیا
وروسته پدی لټه کې شو چې دنورو قبیلو رسه تړونونه وکړي لومړی یې د یهودو
رسه تړون وکړ
ديهودو رسه تړون:
رسول الله  دټول برشیت لپاره دامنیت  ،سولی  ،ثبات  ،نیکمرغی او خیر په
موخه هڅه وکړه چې خلک په یو محور او ټولو ته د قبول وړ محورباندې را ټول
کړي خپل روابط د مدینی ته نزدی ګاونډیانو د عربو مختلفو قومونو او نورو قومونو
 -1د الرحیق املختوم ،مخ  274-268خالصه او نچوړ.
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په مدینه کې میشت یهود و رسه دتړون کولو رسه بر قرار کړل چې د دواړو خواؤ
مسلامن ،اویهود) د اساسی حقوقو تأمین لپاره په  ۱۲ما دوکې امضا شو چې
کېسه یې په تفصیل رسه د ابن هشام سیرت کې را غلی ده .

1

د نور جاودان کتاب مولف دغه تړون پاڼه د لومړين اسايس قانون په نوم یا دوي
او وایې :پېغمرب علیه السالم مدینی ته ترشیف راوړلو رسه سم یو تړون پاڼه خپره
کړه .حقوق پوهان دغه تړون پاڼه چې په لږ وخت کې چمتو شوی د رسول الله
اسايس قانون ګڼی  ،ګورو چې په دی تړون پاڼه کې ډیری ما دی داسې دي چې
وروسته د برش حقونو په منشور حتی د مونږ (تنظیموو نکي فرمانونه کی) ذکر
شوي دي .هو! هغه حقونو رسه چې رسول الله  مسیحیانو او یهودو ته ومنل د
مدینی د اوسید ونکو تر منځ داسې پیوستون یو والی پیدا شو حې هغوی یې
جذب کړل او دابدی دښمنانو لکه رومیانو ،ساسانیانو او قریشانو نه یې جال کړل.

2

پنځم پړاو :دنورو قومونو او قبيلو رسه تړون کول:
د رحمت پېغمرب د مختلفو قومونو او قبیلو رسه د تړونونو بر سیره د نورو قبیلو رسه
هم تړونونه وکړل تر څو امنیت تامین او تولنیز عدالت رايش چې ډیر مهم یې:

 -1د ال زیاتو معلوماتو لپاره الرحیق املختوم د عبدالله خاموش ژباړه شوي کتاب ،ط  ،2مخ 279-278
ته رجوع ويش.
 -2نورجاویدان ،د استاذ فیص محمد عثامين ژباړه ،ټوک  ،2مخ .129
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 -1د (جهینه) او د ( بني ضمره ) قبیلو رسه تړون او معاهده د صفري په میا شت
کې د هجري کال چې له  623زيږدیز کال رسه سمممون خوری رسممول  له هغو
قبیلو رسه چې په مدینه منوره او په هغو الرو چې د هغي څخه د مکې مکرمې په
لور غځیدلی دي می شې وې معاهده وکړه ،د دې لپاره چې د ا سالم د ښمنانو له
لوری ونه غولیږي په پای کې په مسلامنانوپر ضد له هغو رسه مرسته ونکړي.
د ابواء او َّدان ( د مکې او مدینې ترمنځ ځای دی) د صفري په میا شت د هجري
په دوه هم کال چې د زیردیز له  623کال رسه سمممون خوری واقع شمموی چې د
مهاجرینو ( )70خاصممو کسممانو رسه د قریشممو د کاروان د حملې لپاره له مدینې
څخه ووتلو تر دي چې ابواء او و َّدان چې (رابغ) سیمې رسه په ( )29میله کې پره
ته دی ورسید لکن جګړه ونشوله پیغمرب  د بني ضمره د قبیلې مرش (عمر و بن
مخيشممم ضممممیري) رسه د سمممولې معاهده تړون وکړو چې د دغې معاهدې منت
دارنګه وه  :دغه معاهده د محمد د الله اسمممتازی ( رسمممول ) او د قبیلې د بني
ضممممره رسه دی .د دوی مال او ځان د همیش لپاره خوندی او په امان کې دي
کله چې څوک په دوی تجاوز وکړي نو په مسلامنانو یې نرصت الزم دی نه په هغه
وخت کې چې د ال له جل جالله له دین رسه په ج نګ کې وي ،او دا م عاهده
ترهغه وخت پورې چې سممممند په هغه کچه اوبه ولری چې د وړیو جامه ملده
کړی! دارنګه که چیرې پیغمرب  مرسممته وغواړی نو دوی به هم دده مرسممتې ته
ور ودانګی.
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دغه لومړی غزوه وه چې رسمممول  د مدینې څخه د پنځلس ورځو پوری غایب
کړیوه او په دغه غزوه کې سممپین رنګ جنډه د ح ممت حمزه بن عبداملپلب په
الس کې لوړه وه.
 -2د دو مة الجندل په غزاکې د( د عیینه بن حصن ) رسه تړون چې د ربیع
االول په اواخرو د هجری پنځم کال وروسته د بدر د دو همې غزوې څخه واقع
شوه.
 -3د رحمت پیغمرب مصالحه د قریشو یو شیپان سرته چې هغه وی عمیربن وهب
جمحي چې دصفوان په تحریک او د ځوی د خالصون په بهانه  ،وهب چې په
بدرکې بندي شوی ؤ په زهر جنی توری رسه یې غوښتل پیغمرب علیه السالم
ووژين.

1

 -4د پیغمرب علیه السالم روغه جوړه د هغه بانډه چي رسه چې د هغه د وژلو
لپاره راغلی ؤ  .د (ذات الرقاع) غزا دهجرت اووم کال کې ،رسول الله  د یوې
ونې سیوري لالندې بیده ؤ او خپله توره یې د ونې په ښاخ کې زوړنده کړی وه .
رسول الله  خپل یاران ځان ته راوغوښتل وی فرمایل :زه بیده ووم دغه سړی
ځام توره له تیکې څخه راویسته ویښ شوم ګورم چې توره یې په الس کې ده وی
ویل  :څوک دی ځامنه ژغور الی يش؟ ماوویل  :الله  اوس ګوری چې ځام
 -1الرحیق املختوم ،مخ  343-341د ابن هشام سیرت ټوک  ،1مخ  663-661په حواله.
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څنګ ته ناست دی  ،خو پیغمرب بانډه چي ته رټنه ونه کړه  ( .د ابو عوانه) په روایت
کې راغيل دي چې  :د سړی له السه توره ولویده ! او رسول الله اوچته کړه وی
فرمایل :څوک به دی ځامنه خالص کړي ؟ هغه وویل  :خورا ښه او چتوونکې اوښه
بښنه را ته وکړه! پیغمرب و فرمایل  ( :آیا شاهدی ورکوی چې د الله نه پرته بل حق
معبود نسته او زه دالله  را استول شوی یم ؟ کوچي وویل :تا رسه ژمنه کووم
چې تا رسه جګړه نه کووم او دتا په ضد بل چا مل هم نشم  ،رسول الله  ورنه تیر
شو هغه خپل قوم ته الړ اووی ویل :زه دټولو ګړو بهرتین کس څخه راغلی یم.
 -5دیهودو په هکله د منافقینو د رئیس عبدالله بن أيب ابن سلول
دغوښتنې منل:
وروسته لدی چې د بني قینقاع بازار کې یوی عربی ښځی ته بني قینقاع بې پتي
واړوله  ،او اسالم ته د پیغمرب بلنه یې ونه منله او د ده په ضدیې د جګړی اعالن
وکړ چې د هجرت دوهم کال شوال میاشتی نیامیي کې پیښه شوه او دا بدر د
غزانه وروسته د مسلامنا نو لومړنی جګړه وه د یهوده رسه  .رسول الله  د دی
منافق شفاعت د بني قینقاع یهود و په اړه قبول کړ چې د خزرجیانو همغږی ول
.

1

 -1الرحیق املختوم ،مخ  544 ،347،349او  ، 547د ابن هشام سیرت ټوک  ،2مخ  47او  ،48په
حواله.
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 -6د بني نضیر قبیلی ته دروغې جوړې وړاندېز او مرستی غوښتنه:
د پخوانی تړون پاڼی تر مخه د بني نضیر قبیلې ته د سولی وړاندېز او مرستی
غوښتنه وکړه خو هغوی غدر او خیانت وکړ او دهغه د وژلو طرحه یې جوړه کړه .
پېغمرب او یاران یې د خربو اترولپاره د یوی خونی د یوال لالندې ناست ول بني
نضیر یهودو د ستونزی د حل لپاره په څرګنده ډول چمتووالی وښود تر څو رسول
الله هلته په انتظار کې وسايت او سالم بن مشکم ته یې دنده ورکړی وه چې د
خونی له رسه په رسول الله ډبر راګذار کړي  ،اما جربیل امین پېغمرب علیه السالم
د هغوی د مکر او دسیسی نه خرب کړ او پیغمرب د خپلو یارانو رسه هغه ځای
پریښود.
 -7د خیرب فتح په درشل کې د سولې خربې اترې:
دخیرب سرت ښار د هجری اووم کال محرم میاشت کې د اسالم د رستیرو په الس
فتح شو هغه شپه چې په سهاریې د اسالم ځواکونو وکوالی شول چې خیرب ته
ننووځي  ،د څونا کامو جګړو نه وروسته رسول الله و فرمایل  ( :سهار ته جنډه هغه
سړي ته ورکوم چې الله او رسول رسه یې مینه لري او الله او رسول هم وررسه مینه
لري او الله  د هغه په السونو مونږ ته بریا را په برخه کوي هامهغه ؤ چې سهار
ته یې علی بن ابی طالب را وغوښت خو هغه د سرتګوله رنځه زوریده  ،پېغمرب
خپلې الړې د هغه په سرتګو را کاږلی او دعایې ورته وکړه  ،سرتګې یې پوره جوړې
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شوې بیایې جنډه وروسپارله او داسې نصیحت یې ورته وکړ ( انفذ علی رسلک حتی
تنزل بساحتهم مث ادعهم الی االسالم و أخربهم مبا جیب علیهم من حق هللا فیه ،فوهللا ألن
یهدي هللا بک رجال واحداً خریلک من أن یکون لک محر النعم ).

1

مخ په وړاندې زه ! تردی چې پولی ته یې ننوځی بیایې اسالم ته را وبله! او الهي
حقونو نه یې خرب کړه چې د دوی په غاړه دي  ،قسم په الله کېږی الله  یو سړي
ته ستا په الس الرښونه وکړي تا ته د رسو او ښانو نه چې وی لری غوره او ښه دی
 .دغه دسیاسی پالنونو او خو ځښتونو خوز کلک مرکز د څو خونړیو جګړو وروسته
د اسالم د خوږ پېغمرب په مرشی او د ح ت علی کرم الله وجهه په رسښندنو د
اسالم د رستیرو په الس فتح شو.
 -۸د حدیبیه سوله ( الفتح املبین):
حدیبیه سوله د مسلامنانو په ژوند او اسالمی دعوت کې د سرت او نوي اوښتون
پېالمه شمیرل کېږي مسلامنانو رسه د سولی خربو ډګرته د قریشو راتګ چې د
اسالم کلک او قوي دښمن ګڼل کېدل  ،د اسالم رسه د دښمنی مثلث ډیر مهم
ضلع او د دری ګونو ( قریش  ،غپفان  ،یهود) ګوندونو ډیر ځواکمن مټ  ،مات
شو او د دوه خدای پالونکو جوش او جذبه د عرب جزیزی په شاوخوا کې تت شو
 .د حدیبی سوله لومړنۍ او برخلیک ټاکونکې اقدام ؤ دپېغمر علیه السالم د یهودو

 -1صحیح البخاري ،باب غزوة خیرب ،ټوک  ،2مخ  ،606-605د حدیث شمیره.3009 :
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پر ضد چې د مدینی نه د تبعید وروسته یې خیرب نه د راټولیدو  ،دسیسو جوړولو،
فتنو اچونو مرکز جوړه کړ .او د مدینی شاوخوا کو چېان یې ديېغمر او یارانو په ضد
هڅول  .حدیبی سوله د اسالمی دعوت د خپراوي او مادي او معنوي اړخه د
اسالمي ځواکونو د ځواکمنتیا نوی فرصت ؤ  ،د حدیبی سولی نه وړاندې د
مسلامنانو شمیر د دری زرونه نه زیاتیده خو دوه کاله وروسته د مکې فتحې په
مهال یې شمیر د لس زروتنونه واوښت .ډیر وخت نه ؤ تیر شوی چې سرته بریا
اوفتح او تلپاتی خوشحالی د دوی په برخه شوه کله چې مسجدالحرام ته ننوتل،
د حدیبی سوله د اسالم خوږ پېغمرب علیه اسالم دمسلامنانو دمور ام سلمه په
مشوره راوستله ،چې د انسانانو د پېښو ډک تاریخ کې دلومړی ځل لپاره دسولی
او پخالینی په نوم تعبیر شوی ده .

1

 -۹دتبوک تاریخي غزا:
داسالم پېغمرب وروستی (ځانګړی غزا) دتبوک غزا وه چې دهجرت نهم کال په
رجب میاشت د پراختیا غوښتونکو رومیانو او پلویانو په ضد تررسه شوه ،دمکې
فتحی برخلیک ټاکونکې غزا نه وروسته په جزیرة العرب کې سوله او کراری راغی،
 -1الرحیق املختوم ،مخ.492-491 :
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او مسلامنان دالهی قوانینو زده کړی اواسالمي دعوت خپراوي ته وزګار شول.
پېغمرب علیه السالم چې د رومیانو دپرمختګ او دمنافقینو د دسیسو چې تل
دمسلامنانو له منځه وړو په ټکل کې دي او د (ابوعامرفاسق) په واسپه د روم له
پاچا رسه ارتباط درلود سخت الندېښمن ؤ او له بلخوا دسخت تود موسم ال مله
مسلامنان دوچ کالیۍ او کړاوونو رسه مخامخ ول نو ځکه یې دجګړی ډګرته تلل
یې نه خوښیده د دی ستونزو او سختیو رسه رسه رسول الله هغوی جهاد ته وهڅول
او دبرآئت یا (توبه) سورت هغه برخه چې مسلامنان جهاد ته پورته کوي نازل شو.
دتبوک نه دالسالم درستیرو دبیرته راتلو په الرکې  ۱۲تنو منافقینو هڅه وکړه چې
دتالی نه د تېرېدو په مهال پېغمرب علیه السالم باندې حمله وکړي خو بریايل نه
شول اووتښتېدل ،پدغه وخت کې دپېغمرب د اوښې واږې دعامر په الس کې وه او
حذیفه بن یامن روانوله ،رسول الله  دهغوی موخه او هریو نوم خذیفه (رض) ته
ښکاره کړل دهمدی المله حذیفه ته د رازساتونکي (صاحب رس) د پېغمرب ویل
کېږي ،الله  ددی پېښی په هکله فرمایيَ ( :و ََهُّواْ ِمبَا ََلْ یَنَالُواْ).

1

«د داسې کار قصدیې وکړ چې ترالسه یې نکړ» کله کې :دمدینی نښی به لیری
ښکاره شوی پېغمرب علیه السالم وفرمایل( :د اطابه ده ،او دغه احددی هغه غر
چې مونږ خوښوي او مونږ یې خوښوو ،کله چې خلک د پېغمرب  د راستنیدو نه
 -1د التوبة سورت 74آیت.
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خرب شول ،ښځو او ماشومانو یې خورا تود هرکلی وکړ او دغه ترانه یې په شونډو
وه:
وجب الشکر علینا ما دعا لله داع

طلع البدر علینا من ثنیات الوداع

1

څوارلسمی میاشت دثنیة الوداع له لوري پرموږ راوختله ،دالله شکر او مننه پرمونږ
تل واجب دی تر هغو چې یوبنده د الله  دربار ته دعا کوي پدی ډول پېغمرب
علیه اسالم د رجب میاشت کې مدینی ته را ستون شو.
حجة الوداع:
مؤمنو ورونو او خویندو!
د اسالم خوږ پېغمرب دلسم هجري کال ذوالحجی میاشت کې دحج فریضی
اداءکولو په موخه د مکې مکرمې په لور وخوځید پدی حج کې چې دهغه لومړنی
او وروستنی حج ؤ جامعه وینایې مسلامنانو ته وکړه چې په هغې کې یې داسالمي
دین ټولو اصولو او فروعوته اشاره وکړه د ژوند په بېالبېلو ډګرونو فردي او اجتامعي،
رضوری حکمونه ،مهمې او برخلیک ټاکونکې مسئلې یې بیان کړی ،رسول الله په
خپله وینا کې دخپلو وفالرونکو مسلامنو یا رانو او ورونو رسه تل لپاره خدای پاماين
وکړه دهمدی المله دغه حج په حجة الوداع باندې شهرت پېداکړ.

2

 -1جامع األصول يف أحادیث الرسول للسیوطي ،حدیث.6445 :
 -2صحیح البخاري ،کتاب الحج ،باب الخپبة أیام منی ،په دې احادیثو کي،5696 ،4141 ،1655 :
.6666 ،6474 ،6403 ،5814
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دغی وینا ته نزدی ( )۱۲۴۰۰۰بل روایت کې ( )۱۲۲۰۰۰مسلامنان مهاجر او
انصار ناست ول ،چې د دغی تاریخي خپبی د او رولو وروسته دمائدی سورت
دریم آیت نازل شو د دین پوره والی او دقرآن دنزول متاموالی یې اعالم کړ (الْیَ ْوَم
ت َعلَْی ُكم نِ ْعم ِِت ور ِ
یت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدینًا)1.یعنی :نن ما تاسو
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدینَ ُك ْم َوأ َْْتَ ْم ُ
أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ
لپاره ستا سو دین پوره کړ او خپل نعمت می تا سوته پوره کړ او اسالم می ستا سو
لپاره د دین په توګه غوره کړ (دژوند دقانون او پروګرام تنظیمونکی) ددی مبارک
آیت په نزول رسه یو نوی فصل دبرشیت په تاریخ کې پیل شو او برش الهي یو ډیر
لوی لپف لالندې راغی د الله  ټولو نه زیات پوره قانون چې د ادیانو او
رشیعتونو روستی نقپه وه را نازل شو ،دغه کامل او شمولیت دیو کامل او با
صالحیته نظام په توګه دعقایدو ،عباداتو ،اخالقو او معامالتو بر سیره د ژوند ټول
اړخونه او څانګې رانغاړي او ټولو کارونو لپاره یې الرښونی او قوانین وضع کړي
دي .میړه ،ښځه د حکمونونه نیولی تر والدت ،دکورنی جوړښت ،ماشومانو روزنه،
وراثت ،ټولنه جوړونه حکومت کولو نظام ،اقتصاد ،فردي حقونو او روابپو،
اجتامعی او بین املللی حقونو ،جزایي او حقوقي حکمونو نه تر دمعامالتو اصولو
او نورو انساين ارزښتونو پوری.
د دنیا نه رحلت او رفیق اعلی ته ورتلل:
 -1د املائدې سورت  3آیت.
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رسول الله  دحج مناسکو اداء کولو او په مکه مکرمه کې دلس ورځو داقامت
وروسته مدینې منورې ته ستون شو ،دوشښی په ورځ دیولسم هجری کال
دصفرمیاشتې اته ویشتم  ۲۸یا نه ویشتم  ۲۹په رسدرد اوتبې اخته شو ،یوه اونې
وروسته یې رنځورتیا السخته شوه ،او دښځو په اجازه یې دخپلې خوږې ښځی
ح ت عایشه صدیقه ريض الله عنها په خونه کې بسرت شو ،دعایشه صدیقه ريض
الله عنها روایت رسه سم دهمدی رنځورتیا په مهال یې دزهرجنی غوښی نه
شکایت کاوه چې په خیرب کې یې خوړلی وه ،ویل یې( :دهغوخوړو درد تراوسه
احساسوم چې ما په خیربکې خوړيل ؤ او اوس فکر کووم چې دزړه وال مې دهغو
زهرو ال مله پری شوی دی

1

دپېغمرب  رنځورتیا د(صفر  ۲۹نه دربیع األول تر  )۱۲چې ټول ( )۱۳ورځې
وغزیده .درنځورتیا نه پنځه ورځي وړاندې پداسې حال کې چې د بدن تودوخه
یې اوچته شوی وه امر وفرمایه :اوه ژیه او به دمدینی له چاګانو نه راوړي او ځام په
رساوځان یې تویې کړي ،هغه یې په یو ډبرین یالرګین لوښي کې کښیناوه او
دبوژي یې پررس مبارک تویې کړی ،رسول الله  د دینه وروسته دتحفیف احساس
وکړ ،پداسې حال کې چې خپل مبارک رسیې په پریړه ټوټه تړلی مسجد ته ننووت،
په منرب کښیناست او خلکو ته به خپاب کېیې وویل ( لعنة هللا علی الیهود والنصاری
 -1د(جستار های دین شناسی تپبیقی) کتاب څخه مخ .240
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اختذو قبور انبیا ئهم مساجد) ژباړه :د الله تعالی لعنت دی په یهود او نصارا ووی چې
د خپلو انبیاؤ قربونه یې عبادت ځایونه ګرزولی دی.
کله چی فاطمې پیغمرب درد احساس کړو وی ویل افسوس ځام دپالر په درد
اوغم او تکلیف پېغمرب علیه السالم وفرمایل :نن نه وروسته به ستا په پالر درد ،غم
او الندېښنه نه وي ،بیایې حسن ،حسین ،راوغوښتل او ښکل یې کړل او دهغوی
په هکله یې وصیت وکړ ،بیایې خپلې مالندېنې راوغوښتی ټولو ته یې نصیحت او
وعظ وکړ ،په کوم کاریې چې بیا ځيل توصیه کوله هغه التزام دپنځګونو ملونځو
په اړه ؤ او دمریانو رسه احسان کول ؤ .پدی توګه د الله دحبیب ،د دواړو جهانونو
رسدار ،دامت غمخور ،دبرشیت ژغورونکي ،درحمت پېغمرب رنځورتیا ورځ په ورځ
سختیده او درنځورتیا (-۱۳یا )۱۴ورځو وروسته ،دوشنبی په ورځ دولسم د ربیع
األول د ام املؤمنین عایشه صدیقه ريض الله عنها په خونه کې د  ۶۳کلو په عمر
رفیق اعلی ته ورستون شو.
وروستې جملې چې دده مبارک په ژبه جاري شوی داوی( :أللهم اغفريل وارمحين
وأحلقين ابلرفیق األعلی).

1

یعنی :یا الله ! ما وبښه ،او په مارحم وکړه او رفیق اعلی رسه می ونښلوه!

 -1صحیح البخاري ،حدیث.4439 :
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هغه تحوالت چې نبي  د مدين عهد په وخت کې راوستل:
درحمت پېغمرب  داسې ملر ؤ چې د نړی ګردجن آسامن کې وځلید او په خپلو
ځالنده وړانګو یې دبرشیت عامل منور کړ او په خپلو قرآن ډوله اخالقو ،عاملانه
ترصف او حکېامنه چلند رسه یې دعربو جاهيل ټولنه د بوتانو دعبادت ،او طواغیتو
له غالمی آزاده کړه ،او خلک یې د ډول ډول ظلم ،جهل ،خرافاتو ،رنځ او عذاب نه
وژغورل او غافل زړونه یې د (الاله االالله) عقیدی رسه وتړل ،او اسالمي ټولنه یې
د اخوت ،عدالت په ستنو جوړه کړله ،دبرشیت تاریخ یې رسه نوی پرانست ،دیو
ځای اوسیدو ،خواخوږی فرهنګ یې دودکړ ،دبرش حقونه یې قانوين کړل ،ډاکټر
یوسف قرضاوي دهغی انساين ټولنی خصوصیات چې د اسالم پېغمرب په ځواکمنو
السونو اکامل ته رسیدلی څومره ښکيل بیان کړي دي :دغه ټولنه دهجرت نه
وروسته دعقیدی دسیوري لالندې د مدینی په ښار کې موجوده شوه ،په نتیجه
کې هغه اور د دښمن د اوس او خزرج په منځ کې مړ شو د عدناين او قحپاين
عربو په منځ کې موانع پورته شول ،همغه شان چې دمهاجرو او انصارو په وروری
کې ما ولیده دعربو او عجمو په منځ کې کېنې له منځه الړی ،دشتمنو او اړمنو،
پرمخ تللو ښاریانو او بیدیا ناستو کوچېانو به منځ کې در زونه ورک او پیغمرب 
مسجد داسې شو چه په پراخه فضا کې یې د بالل په څیر حبشی د سلامن په
څیر فاريس او صهیب په شان رومی دخپلو عربانو پاکو او ښه زړ ورو صحابه ؤ په
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څنګ کې راټول شول ،همداشان د عبدالرحمن بن عوف او عثامن ین عفان په
څیر شتمن د ابوذر ،ابو هریره په څیرتش السو څنګ ته کېناستل ،او درنګ ،نژاد،
پوټکي ،قبیلواختالف یا طبقاتی اختالف یا هربل برشي ناسم وايل چې خلک
ډلی ،ډلی رسه ویيش دهغوی وروري اغیزمنه او سسته او مخدوشه نکړه.

1

عالمه ندوي درسول الله  اخوا په ډیره لنډه موده کې په ټولنه کې راوستل شوی
انقالب په اړه داسې وایي :دغه انقالب په ټولو ابعادو کې حیرانونکې ؤ ،په رسعت،
ژورتیا ،شمولیت او فراختیا کې یې ،همداشان په وضاحت او روښانتیا کې ،هغه د
لومړنی منونی ټولنی په ستاینه کې چې د اسالم پېغمرب په الس په مدینه منوره
کې تأسیس شوه داسې څرګندهوي :پدی ټولنه کې :ځان غوښتنه په بندګی
نفساين شهوتو نه او خواهشات په عفت او سرت توب اوښتی ؤ ،غامدیه او ماعز
اسلمی دواړه ښځی په خپلو کړو ګناهونو اعرتاف درلود او هرې یوې دګناه دککړتیا
د پاکوايل په موخه دالهي حد دپيل کولو غوښتونکې شوی وی.

2

دمکې خلک دیرثب مسلامنانو رسه یوځای شول ،ځکه پېغمرب علیه اسالم دهغو
ارواح یې په قرآن رسه تغذیه کړی وی ،او ځانونه یې په ایامن روزلی له دین نوی
دین نه یې بل تړاونه درلود ،ډیره حیرانونکې صحنه وه چې تاریخ د دین دقدرت
او ځواکمنتیا ننداره کړی وه ،اوس او خزرج دبعاث جګړی ګرد او دوړی ال دخپلو
 -1صحیح البخاری ،کتاب املغازي ،باب مرض النبي صلی الله علیه وسلم و وفاته.
 -2الرحیق املختوم ،مخ .672-671
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جامونه نه وڅندلی او دتورو څخه یې وینی څڅیدی ،ناڅاپه اسالم د دوی زړونه
رسه ونښلول ،که چا دځمکي توله شتمنۍ خرڅه کړی وی داسې ألفت او مینه په
یې د دوی په منځ کي نه وه راوستلی کومه چې الله  د دوی په منځ کي
راوستلی وهدغه اخوت داسې ؤ چې نسبي اخوت دهغه په وړاندې هیڅ ؤ اود
دوستانو ټوله دوستي چې دتاریخ په اوږ دوکې نقل سوی ده دهغه په وړاندې دړې
وړې ده .دغه نوی جوته شوی او دمکې دمهاجرو او مدینی د انصارو څخه جوړه
ډله د سرت اسالمي امت لومړنی هسته ګڼل کېږي .هغه امت چې خلکوته پیدا
شوی او داسالم جوهر او راتلونکې ده.
په عادي او اضپراري رشایپو کې یې دپېغمرب علیه السالم اطاعت کاوه او د الله
 په الرکې درانده او سپک وتل .په لومړنی جګړه کې اسالم پر جاهلیت بریالی
شو ،وروسته لدی دبریا په ټولو ډګرونو کې بریا د مسلامنانو په برخه وه  ،هغوی په
زړه او ځان ،ظاهر او باطن اسالم کې ننوتل ،پنځو کالونو په موده کې اوه ویشت
ځيل د رسول الله په کاروان کې دښمن رسه دجګړی په موخه استول شوي دي،
دمسلامنانو په زړونو کې د آخرت په ورځ ایامن ،بی مثاله زړورتیا ،حیرانوونکې
شوق له جنت رسه او ژوند رسه یې بی پروایي پیدا کړه ،سرتګوته یې اخرت مجسم،

482

د اسالمي ټولنې جوړښت او ...

د جمعې خطبې

او جنت دخپلو ټولو نعمتونو رسه ورته ښکاره ول .هغوی دلیک وړونکې د کوتری
په څیر چې خپل شاوخوا ته نه ګوري ،دهغه په لوري یې وزری پرانستی.

1

دکدرونو روزنې او ښايسته ساالری ته دپېغمرب عليه السالم اهتامم:
رسول الله  هیڅکله په خپل مدنی ژوند کې انساين عنرص له پامه ندی
غورځولی حتی کله به چې ده دهغوی څه شمېر د جګړی ډګر ته استول دعلمي
فقر ،فکري او فرهنګي فقرله منځه وړوې په ډګر کې هم فراخه هڅی کولی .او
هڅه یې کوله چې د انسان او چت او عالی مرتبه او دعلم او فرهنک مزلت په
متوازن ډول وسايت ،د محمد  مدرسه یوازینی مدرسه ده چې وړتیاوی تر
وروستې کچې پورته یوسی او اوچتوالی ورکړي .هرچا چې د دغې مدرسې الره
خپله کړه نو ټولی عقيل ،قلبي او روحي ښکالوې او ملکې ته یې تر هغه حده چې
طبیعت یې اجازه ورکوي ،وده او رشدور کړ او قوي یې کړ .ابوبکر صدیق ريض الله
عنه یو فوځي ،اداري او علمي نابغه دی ،همداشان عمر ،عثامن ،علی نابغه ګان
ول داسې ډول چې دغه نوراين عرص دنوابغو عرص په نوم یاریږي ،په بل عبارت،
هاغه عرص یوطالیي عرص دی ،چې دهیچا ذره وړتیا او قابلیت له منځه نه وړل،
عقبه بن نافع په پنځلس کلنی کې ښه آس زغلونکې ؤ او دمختلفو خلفاؤ په د
ورونو کې سرتی سرتی دندی تررسه کړي دي ،او ټوله افریقایې داطلس اقیانوس
 -1د(جستار های دی دین شناسی تپبیقی) کتاب څخه مخ .342-340
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ترسواحلو پوری لالندې کړه ،او مشهوره ده چې کله خپل آس رسه دهغه اقیانوس
څنډو ته ورسید چې عربان یې (دتیارو سمندر بولی وی ویل، :یا الله! دغه سیند
زه تم کړم کنه نو خپل مزل چې غزاوه او ستا رشیف نوم می دسیند هغی خوا ته
رساوه( ،طارق بن زیاد) دغه یو بربري غالم دی چې ارکان حرب ؤ ګورو چې خپل
دولس زریز لښکر رسه داسپانیا په نوي زریز لښکر باندې بریالی کېږي او یوه ورځ
څاښت مهال ټوله اسپانیا نیيس او دپاچا ماڼی ته په (تولیدو) کې رسیږي .رسول
الله  خپل یاران او اصحاب په خورا دقیق اوښه بڼه په مناسبو ځایونو کې
استخدام او وګامرل ،هرڅوک یې چې کوم کارته ګامرلی یقینا کړنی هغه دشته
افرادو په منځ کې ترټولو وړ شخص ؤ دهمدی کارتر رسه کولو لپاره اودده اجراءات
دصحت نښه پری ایښې ده .هو! دغه ټول نابغه ګان یو عرص او یوزماين کې څرګند
شول :لکه :سعد بن ابی وقاص ،ابو عبیده بن جراح ،رشحبیل بن حسنه ،یزید بن
سفیان او نور نوابغ چې د رسول الله  څخه وروسته یوصف شول ډیری بیدیاوې
یې شاته وغورځولې او دآمو سینده ،سند ،چېن دیوالونو او جبل طارق ته ورسیدل
چې ممکن نه ؤ اود اشونتیاهم نه وه چې دپیړی یوی ربعی په اندازه موده کې دی
دغومناطقو کې حاکمیتونه تأسیس يش او اداره او سوکايل برقراره يش ،او
دبرقراریدو په صورت کې دی دوام پیدا کړي .خصوصا دپخوانیو ادیانو د اغفال،
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تضلیل ،تحقیر او تجاوز او دینی جوړښتونو رسه دی مقابله ويش دټولی دنیا او
ټولو مقاومتونو رسه ،رسه دغه نظام دولس پیړی ذروه پاتی شو.

1

دغو ټولو بریاو ،موفقینونو او اړخ ورکولو کې ثواب ته درسیدلو ځان رسول او د
دغوټولو استعدادونو او وړتیاو توجیه کول هم یوازی دهغه دنبوت او پېغمربی
دسیوري لالندې تفسیروالی شو او دهغه دنبوت یوبل دلیل ګڼلی شو ځکه چې
په اجراءاتو کې یې هیڅ ډول خپأ او اشتباه نه لیدل کېږي.
کله کله يوانسان د زرو انسانانو وړتيا او ښکال درلودالی يش:
د داسې سړي بېلګه دانسانیت مريب د الس نیالګیو او روزل شوو کې موندلی شو.
ابن عائذ په املغازي کې له مالک بن عبدالله خثعمي (رض) څخه روایت کوی
چي دیر موک په ورځ کې ما دهغه سړي نه ډیر رشیف بل څوک ونه لید چې
مبارزی ته راووت ،یوغښتلی او ځواکمن سړی د (کفارو) دهغه مخې ته راووت ،او
هغه وواژه بیابل راغی ،هغه یې هم وواژه بیا کفارو ماتی وخوړه ،او هغه ورپسی ؤ
بیا خپلې سرتې خیمې ته را ستون شو او کښیناست او سرت لوښي یې راوغوښتل
او خواته ناست خلک یې را وغوښتل ،ماپوښتنه وکړه چې :دغه څوک دی؟ ځواب
راغی چې :عمر بن معدیکرب (رض) دی.

 -1ماذا خرس العامل بانحپاط املسلمین ،أليب الحسن الندوي ،مخ .21
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په يوازی ځان دقادسيه په ورځ کې دهغه يرغل او جګړه:
ابن أبی شیبه ،ابن عائذ بن سکن ،سیف بن عمر ،طرباين او نورو په صحیح سند
رسه دقیس بن ابی حازم (رض) نه روایت کړی چې وایي :قادسیه کې حارضووم،
سعد رض د خللکو امیر ؤ او عمرو بن معدیکرب په کتارونو تاویده اوویل یې :ای
دمهاجرو ډيل زړور زمري اوسئ ځکه کله چې آس زغلوونکې خپل غشی و غورځوي
نا هیلی کېږي ،همدی وخت کې د فارس قوماندانانو یو قوماندان هغه په غيش
وویشت او غشی دده دکامن په څوکه ولږیده نو عمرو په هغه حمله وکړه ،هغه یې
په نیزه وواهه او مالیې ورماته کړه او پری ورکوز شو او تجهیزات یې راواخستل .او
ابن عساکر دغه روایت دبلی الری لږ اوږد روایت کړی دی جې په پای کې یې
راغيل دي :ناڅاپه یوغشی دده په لور راغی او د زین په شاولږیده ،هغه په غيش
واال باندې ورودانګل او هغه یې دوینزی په څیر وینوه او درواړو کتارونو په منځ کې
یې کېښود او سیر یې تری غڅ کړو یې ویل :همداسې وکړﺉ .او واقدي د خیاط
عیسی له الری روایت کړی چې وی ویل :عمروبن معدیکرب رض دقادسیه په ورځ
په یوازی رس ودانګل او دهغوی په منځ کې یې توره ووهله ،بیا مسلامنان هغه
وخت وررسه یوځای شول چې :کفارو راګیر کړی ؤ اوده دهغوی په منځ کې توره
کاروله ،او مسلامنانو کفار تري شړل .او طرباين د محمد بن سالم جمحي نه روایت
کړی وایي :عمر رض سعد ريض الله عنه ته ولیکل :ماتارسه د ووزرو په استولو

486

د اسالمي ټولنې جوړښت او ...

د جمعې خطبې

مرسته وکړه :عمرو بن معد یکرب او طلیحه بن خویلد دواليب د ابو صالح بن وجیهه
نه روایت کړی وایي :یوویشتم کال ؤ چې د نهاوند پېښه را منځته شوه .او نعامن
بن مقرن ووژل شو او مسلامنانو ماتی و خوړه ،عمروبن معد یکرب په دغه ورځ
هومره وجنګیده چې فتح یې په برخه شوه او ټپ دلره یې په ځمکه ګزار کړ او روذه
کيل کې مړشو.

1

د انحطاط او وروسته پاتی کيدلو پيل:
کله چې مسلامنان د رشعي او تجربه یې علومو په فهم کې داشتباه رسه مخ شول
او دواړو په منځ یې توپیرو مانه علمیانحپاط او شاته تګ د مسلامنانو ملن ونیوله
او داسالمي زده کړو په ډګرکې دوه ډلی خلک را څرګند شول یوی ډلی بله ډله
تخریبوله او دغه دوه ګونی توب چې منفي او نا انډوله دی تراوسه شتون لری ابو
الحسن ندوی رح فرمایي :که د اتم قرن نه بیرشو ،کېدای شی نهم قرن د .بشاط،
تولید ،ابتکار او په دین کې ویاړ وروستی قرن وي او لسم قرن د انحپاط ،پرشاتګ،
تقلید او محاکمولومړی قرن وي ،هراړخی او شامل انحپاط او خمود چې په دینی
علومو کې لیدل کېږي او هم په هرن او تعلیم کې .همداالمل دی چې د تراجمو
او رشح احوال په یوکتاب کې هم چې پدی ورورستیو قرنونو کې تالیف شوی د یو
شخصیت نوم هم نه په سرت ګو کېږي چې د نابغه ،عبقري یاکم ترکمه د محقق
 -1همغه مرجع ،ماذا خرس العامل ،مخ  137-136او .144
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لقب یې ځانته کړی وي .میالدی شپاړسم او اوولسم قرنونه د مادي تحوالتو او پر
مختګونو له پلوه چې وروسته را منځته شو ،دانساين تاریخ ډیرې مهمې دوری
شمېرل کېږي ،اروپا دڅو قرنونو اوږده خوبه راویښه شوه اودغفلت ،جهالت او
مړاوی توب وختونه شاته وغورځول ،او ټول ځواک رسه دهدف په لور ودانګلی،
دطبیعت قوتونه یې لالندې او دکون اوهستی ارسارو له مخی یې پردې لرې کړی.
نوي کارونه اووسیلی یې چې تراوسه مجهوله ؤ کشف کړل اودعلم ،فن او دژوند
هر ډګر کې یې نوی ور پرانست او په لنډه موده کې دعلم ،تخنیک ،هرن او په
ډګرونو کې مبتکرشخصیتو نه څرګند شو اود نبوغ پوړ ته ورسیدل لکه :برواګ کو
پرنیکس ،ګالیله ،کبلر ،نیوتن انشتین او نور پوهان چې د زاړه نظامی دنوي او
پرمخ تليل نظام بنسټ کېښود ،غربیان دیوه ساعت نه دیوی او څو ورځو او دیوې
ورځې نه دیو کال یا څوکلونو په اندازه ګټه اخيل .په دغسی حالت کې چې دیو
ساعت ضایع کول د اوږدې مودې ضایع کولو رسه مساوي دی مسلامنان نه یوازی
ساعتونه او ورځی ضایع او بی ګټی تیری کړی بلکه پرپسی قرنونه او کلونه یې
کاره او کوښښه ضﺉع کړل :پداسې حال کې چې اروپایان دهری ثانیې او
دقیقی دګټی اخستو نستوڼي بډوهيل او پیړیو او قرنونو واټنونه یې د محدو
دوکلونو په ترځ کې وهيل او دترقي عروج ته رسیديل.

1

 -1املعجم األوسط للپرباين ،ټوک ،8مخ  ،380شعب االیامن للبیهقي ،ټوک  ،2مخ .88
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نو څه وکړو؟
ټول هغه الملو نه او موانع چې په ټولو ډګرونو دژوند مخصوصا د علم ،نوی
تکنالوژی په ډګر کې د انحپاط او وروسته پاتېدو ،چې مونږ وشمیرل ،ټول په ټوله
د یو سرت او اسايس علت معلول دي او هغه عبارت دی د عقیديت او ایدیولوژیکي
انحپاط څخه .نو داوسني دردونکي وضعیت نه د خالصون الر اود دی رنځ درمان
یواځینۍ الر اسالم ته ورګر ځیدل دي ،د پر مختګ او ښیرازی ګوهر ته
دورګرځیدو الر جهد او اجتهاد فرهنګی منګول لږول دي په حبل الله املتین
باندې چې دبرشیت د ټولو موانعو او ستونزو له منځه وړونکې دی ،اسالم په اوسني
عرص کې دبل هر عرص او زمانی نه زیات ذکي ،مجتهد ،مبتکر او قوي تابع ته اړتیا
لري چې قوي وي په ایامن ،تقوی ،ذکي په علومو ،مجتهد او مبتکر په صاعت،د
زراعت ،طبابت ،تجارت ،سیاست او ....کې ،تر څو وکوالی يش د ټولنی وګړي
فکري ،سیايس ،فوځي او اقتصادي آزادي په لور رهربي کړي ،اسالمی امت هغه
مهال داستقالل نعمت ،دژوند کارونو کې دځان بسنی نعمت باندې مرشف کېږي
چې :د خپلو اسالفو تاریخي ویاړونو او عزتونو چې د علومو په پرمختګ او متمدنی
ټولنی په ایجاد کې اغیزلری ،دژوندی کولو لپاره هلې ځلې وکړي دغه پرمختلې
ټولنه اسالمي ټولنه ده ،امام غزايل فرمايي :هرکار چې د ژوند کارونو د پتلڼی او
پرمختک لپاره اړین دی هغه فرض د کفایی دی لکه د طباعت علم چې دحال
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دروغتیا لپاره ورته رضورت دی ،یا د حساب علم چې معامالت ،تجارت دمیراث
ویش او  ...بی دهغه نا شونی دی کچېرې په اسالمي هیوارونو کې کايف شمیر
دغه شان علامء شتون ونلري نو ټول ګناه ګاردي او که یو شمیر علامؤ وکوالی
شول د هېواد اړتیا وی پوره کړي نو د پاتې خلکو دنده ساقپه شوه.

1

دخربی لنديز او دبحث پايلې:
 -۱داسالم خوږ پېغمرب درسښندنې سیاست کې بی سیاله ؤ،سوله او جوړه
یې په جګړی باندې غوره ګنله ،ډیری جګړی پېغمرب باندې تپل شوی دی ،هغه
هیڅکله د جګړی پیلوونکې نه ؤ او تل یې زیار ویست چې وینه تویې نه يش،
دښمن رسه په خربو اترو کې تحمل منونکې او زغم لرونکې ؤ ،په تړونونو ژمن ؤ،
درحمت پېغمربؤ ،خو کچېرې جګړه پری تپل کېده نو پېغمرب حامسی جوړولی،
او په ټول وس او ځواک رسه یې دخپل دعوت نه دفاع کوله ،او په ډیرلږ تامل رسه
چې د رسول الله  په جګړو کې ويش نو شکاري چې د دواړو لورو وژل شو
وشمیريش دزر حنګیالیو څخه نه زیاتیږي.
۲م دپېغمرب علیه السالم لیکيل پیغامونه دنړۍ پاچایانو او واکمنانو ته،
دعمرو بن العاص مصالحه د مرص خلکو رسه او سل نوری پیښی ددی حقیقت

 -1نور جاویدان ،فتح الله ګولن ،د استاذ فیض محمد عثامين ژباړه ،ټوک  ،2مخ ،169-168 ،104
.170 ،109 ،65-66
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څرګندو نه کوي چې :اسالم دسولی سالم ،امنیت ،هوساسنې ،دنیکمرغی،
پرمختګ برابرونکې ،او دجګړی او تاوتریخوالی نه عاري ژوند ضامنت کوونکې دی
دځمکې دټولو انسانانو لپاره.
 -۳پېغمرب علیه السالم ترڅو چې الله  د جګړی اجازه ورنکړه نو یوازی د
رسالت او دعوت ښی الرې باندې بسنه وکړه ،لومړنی آیت چې مسلامنانو ته
ِ ِِ
ین یُ َقاتَلُو َن ِِبَ ََّّنُ ْم ظُلِ ُموا
یې د جګړي د حج سورت  ۳۹آیت دی چې فرمایي( :أُذ َن للَّذ َ

َوإِ َّن َّ
ص ِرِه ْم لََق ِدیر).
اَّللَ َعلَى نَ ْ

1

یعنی :هغو کسانو ته چې جګړه پری تپل شوی ده دجهاد اجازه ورکړ شو ځکه چې
تیری پرې شوې او یقینا الله  دهغوی دنرصت او یاری وس لري .رسول الله 
هڅه درلوده چې نه کوم کوچنی او نه کوم رنځور په نښه يش .دامت څیړندویان
پدی اند دي چې جهاد یوازی دمقدساتو او ترشیځ نه د دفاع په خاطر وضځ شوی
دی ،او قرآين آیتونه اونبوي حدیثونه ځمونږ ددی مدعا لپاره خورا ښه دلیلونه دي.
اَّللُ لَ ُك ْم َعلَْی ِه ْم
قرانکریم فرمایي( :فَِإ ِن ا ْعتَ َزلُوُك ْم فَ لَ ْم یُ َقاتِلُوُك ْم َوأَلْ َق ْواْ إِلَْی ُك ُم َّ
السلَ َم فَ َما َج َع َل ه
2
َسبِ ًیال).

 -1د الحج سورت  39آیت.
 -2د النساء سورت  90آیت.
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 -۴حرضت عيل ريض الله عنه د پېغمرب علیه السالم د نظامي سیاستونو په
پیروي،د صفین جنګ د پیلیدو وړاندې خپلو لښکریانو ته یو جامع امر وکړ چې
زمونږ دبحث ویاند شاهد دی(.التقاتلوهم حتی یبدءوکم فانکم حبمدهللا علی حجة،
وترککم اایهم حتی یبدءوکم حجة أخری لکم علیهم فاذا کانت اهلزمیة ابذن هللا فال تقتلوا
مدبرا والتصیبوا معورا وال جتهزواعلی جریح
وال هتیجوا النساء ِبذی وان شتمن أعراضکم وسبنب أمراءکم) .

1

هغوی رسه جګړه مه کوﺉ ،ترڅو هغوی جګره پیل کړي ځکه چې تاسی بحمدالله
(دخپل حقانیت لپاره) د دلیل او حجت خاوندان یاست دا چې تاسی هغوی پریږ!
دی ترهغه چې هغوی جګړه پیل کړي ،یوبل دلیل دی دستاسو پګټه او دهغوی
په زیان ،کله مو چې د الله  په امرماتی ورکړه نو تښتیدونکي مه وژنئ ،بی وسه
خلک مه وژنئ ،ټپیان مه وژنئ ،اوښځی په زورولو او اذیت رسه په هیجان مه راولئ
ولو که تاسو ته ښکنځلی وکړي او ستاسو مرشانو ته ناوړه خربې وکړي.
 -5پیغمرب  د مؤته غزوې لښکر امیران هر یو:
زید بن حارثه د امیر په حیث مقرر کړو او ورته وی فرمایل (کچېرې زید مړ کړی
شی جعفر دې لښکر مرش او امیر وی ،کچېرې جعفر قتل کړی شو نو بیا به عبدالله

 -1مرکز االشعاع االسالمی  www.islameu.comد انرتنتی سایت څخه په نقل دالکايف ،ټوک  ،5مخ
.39
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بن رواحه د لښکر امیر وی پیغمرب  دې دیواړو اسیرانو ته سپین رنګه بیرغ وتاړه
او
د زید بن حارثه په الس کې ورکړو او ورته ویویل چې د حارث بن عمیر د قتل ځای
ته الړشی لومړی دوی نه داسالم په لور دعوت ورکړی کچېرې قبول کړو نو دوی
په امان کې دي ورنه د الله په نوم دوی رسه جنګ او جګړه رشوع کړی.
دا رنګه دوی ته وفرمایل( :د الله په نوم د الله په الره کې هغو کسانو رسه چې
کافران دي وجنګیږئ ،خیانت ونه نکړئ  ،تړون مات نه کړئ ،هیڅ څوک د
کوچنیانو او د ښځینوو څخه قتل نه کړئ ،بوډاګان او ډیر عمر واال ته الس ورنه
وړئ ،کومه خلک چې په صومعه کې په عبادت رسه مشغول وی هغو رسه کار ونه
لرئ ،خرما او نورې ونې قپع او پری نه کړئ او ودانۍ خرابی نه کړي.

1

وفی اخلتام أرجو هللا عزوجل ،أن یوفقنا لالقتداء ابلنيب الکرمی فی سریته و سلوکه و أخالقه
قوال وفعال وعمال وأن یرزقنا حبه واملوت فی حرمه کما أسأله ابمسه االعظم أن یدخلنا اجلنة
بغری حساب وال سابق عذاب انه تعالی جمیب الدعوات .

 -1الرحیق املختوم ټوک  ،2مخ  ،114او مخترص سیرة الرسول مخ  ،321او سیرة رحمة للعاملین ټوک
 ،2مخ .271
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23
اسالمي اخالق
احلمد هلل رب العاملنی والصال ال ا و العال ال د املر لال ال د امل ل الالملنین و ا اد امل نین

ا

حممد و املر آله و أصحابه أمجعنی و بعد:
د پیدایښتتل پ پیڅ ه پ ا ر مت ل ام ر اين د د مدع یهیپ ا م ت ع د امدد د
ت ل رسه شتت رهپ ده ام دم ځ څ یپ پپ
مم ړ چپ ټتل اښمتتتت د ام ا

پ م ل ام ک پ ښت تتل ام د دید

عر روی ممښپ د ښ پت

ماغيل مم .پپ ښګړ دتګپ ينرشتتتخ ا

ام اا دت دا اښال م دښد

و ام تیتښپ چپ پپ ماعویل پ د ينرشتتت

جت ا دک ،ښ پیدا ره هاه ګا یديل مم .پپ داستتپ تم ت ستتپ کر ښپ پ ا هپ دو
عثت الُمتّم َ َکاَ ِرَد األخ َق).
داسپ پی رب ما م یږه چپ ار ير( :بُ ُ
یونپ ما یږل شتک یځ هت د ا

عت یګڼپ ينشپړ

پی رب صه ا هپ یهیپ مسهځ چر د ينرشیل پ مه د ا
ده ،د پی رب یدم رسه جت ل یپ د ښ پت

 -1ا منن ا کربک ر ع ا الی قر  ،تدیث.21301 :
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ا

ع اښحاا ت چپ د رشاينت هکڅ ،عامم م څ ،ستتتتد ت ل ،د تعم یقیده ام
ل تنپ ام پ

ښپ جت ه شتتتتم ام جويل والت ين ښد فتاق ،عالیهتخ ام عترر

ی صالیل ،د رشع ام ی م پ مجپ د تماښت ژمښدۍ ښتل ،ن اهتښپ ام ت شپ
دتب ام ښتم پپ مګتښت ښ م ه ړه م ه د
مم .پپ

داسپ ټت نپ پ ا هپ دو

پ د م ل د ټت نپ د ا
دا

عت جز ګا یديل

عت تمښک ما م یږه چپ ت

رادالپ

ام ررشتتۍ ام م ربۍ دپ ممستتیده ښت چ چپ د پی رب صتته ا هپ یهیپ مستتهځ دین
عالتل ړ ام دده ا

عر تمښپ یپ مرنهپ ام د ا

عر ېګنت ت م دمجت دپ چپ

یال مت دخ پ :م تتتینتيل ام ار ښل ،یدا ل ام رینپ ،ک مم دتب ا ام ستت مت ،م
ام اع ،ا

ص ام د رشیول پیامخ دپ ممسیدل چپ د دمک پپ کهپ د مب ا وه ین

پ تمخ یت پی ع ما م یږل شتتتت چپ هت
صه ا هپ یهیپ مسهځ ام دده د صح ينپ مم د ا

کپ ين عر ده م تستتتتڅ د .د پی رب
عت د ست ینپ پپ کهپ یپ ار یيل

دخ:
(حممد رلول هللا و الذین عه أشداء املر الکفار رمحاء ب هم) .1
ژين ه :رح د صتته ا هپ یهیپ مستتهځ د ا هپ مستتتل دک ام تع م ت ن چپ پ
رسه رهګاخ دخ

تک پا ااښت س ل ام پپ پهت رنځت پ تا تږخ دخ.

 -1د ا فتح ستمت 29 :میل.
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ام ددمک د رینپ ام ایث م ام ټت نیزم ا

عت ام تیتښت پپ ک هپ یپ ار یيل دخ:

ِ
َّ ِ
الدار و إِ ِ ِ ِ
اجةً
اج َ اِلَإ ِه إم َوَال ََِي ُدو َن ِِف ُ
ص ُدوِره إم َح َ
اْلميَا َن ن قَال إمل ِه إم ُُيُّو َن َ إن َه َ
ین تَالَال َّوُؤوا َّ َ َ
(والذ َ
َ
1
ِ
ِ
ِِ
ِ
اصةٌ...
ّّمَّا أُوتُوا َویُال إؤث ُو َن َاملَى أَ ُفع ِه إم َولَ إو َكا َن ِب إم َخ َ
ص َ
ژين ه( :ام د

ت هکت پ مه ځ دک) چپ د دغت ر جاینت پ مادګ ښپ ر کپ یپ

ایامن مام ک پپ دام ا
چپ دمک دپ یپ
ا دی عدم

ات پ استتتتتګن مم دمک پ

ات ړک دک ام اهپ چپ

ت هکت رسه رینپ تخ

تک دپ مم ړل د د

ځ دمک پپ پهت ک مښت پ ښپ اتمتتت ستتتتخ ام پا پڅ

ت هپ

ن ين ښد

داجیح مم تخ اګا پ پهپ رحت ج ځ مخ.
ين آل اه د صح ينپ مم اارت ا

عر ام ټت نیز ا ص ت ت دا سپ چپ دپ مم سیدل

ِ
چپ د ا هپ جڅ ج پ پ تمخ دقدیا ښ رپ ما م یږل شتتته چپ ار ير( :لََ د َرض ال ال ال َ
ِ 2
ِ
ت َّ
َّ
الش َج َا).
نی اِذ یُالَایِعُوَ َ
ك ََت َ
اَّللُ َا ِن ال ُإمؤ ِ َ
ژين ه :ا هپ پ رؤرن ښت ه پ تشتتتح پ شتتتت

تک چ

پ مښپ دښد

پ د رسه

ينیول مه.
د صح ينپ اارت ا

و دا سپ چپ دپ ممسیدل چپ ګن ګ مان د ا هپ ښپ پادپ ينڅ

چ ښپ یدل ،رسه پ د

ځ پپ عېا ټینګ م رسه ت رضېدل ام ممیڅ یپ ا

 -1د ا حرش ستمت 9 :میل.
 -2د ا فتح ستمت 18 :میل.
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مستتتت پ کښ رپ ړېده ر پ ړ ړه ام ينڅ اعاام مه چپ ا د ا هپ مستتتت پ غ ر
ړ ده ،جزا رپ هپ ده؟ دا چپ صتتتح ينپ ممد ا ر عتاښینت ام استتت رر ا

عت

ا تزاع ړک م ښت د ښړۍ م ربخ یپ پپ دس پ ما متتتتپ ام تيپ ارپاادتمۍ یپ
تح ړ .
عی رصان چپ یاب د

یش پ مه د دمک د ظهځ ام تم ه پ پپ میاه ام عام پ مم

تک یپ دمهیځ ړل ،هپ چپ رمهامښ ښت پ دینر ا
ا

عت رسه ر پ پ م ړه ښت

عر ام ټت نیز اښحااق پپ استت رر ارل پ د پادیت پپ ماستتاپ ما دا څ شتتت.
م د ام تهتا  ،ستد ت ل ،ر دمه ام ښ شپ مام مښکر دت ر ام ښتم يندۍ دمد

ام پا شتتتت ام پپ رمتتته پ ارل پ د ينیتک

درڅ ام پپ پهت پ یت د ينڅ پپ

ن ام ر ل ين ښد ک مم شتل ام د استوامم د جګیدم ام یزم هت سالب شتل چپ
پپ پ یهپ پ دم ل ام

ل یپ پپ م م م م ېتادمښت دالدیڅ ام اعتصت دیپ د صتتفا

رسه رضب شتتتت .د ا

عر ام ټت نیزم يندیت پ یهپ پپ اد پتم دړ پ ښپ م ينهکپ

دینر ام اعتصتتتت دخ يننمتتتستښپ ،یمتتتکاخ ام ښ ت رر پ ی م د ی  ،ټت نیز ا یکپ،
ممغتی ير ،ښفيس ام ذ نر عتت د کښګ م هت پپ هیا د ن ين د دپ سپ مخ.
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د اخالقو رسه آشنايي:
و هپ دپ ماير؟ ای

ا

پا

و ام يند ا

و شتتن اخ؟ پ شتتن اخ هاښګپ

تدک شتتت د دما پپ دتپیا م پت یږم؟ د استت ع ستتپینه دین د ا

عت پپ کهپ

هاښګپ یدښپ تخ.
د اس ع پپ سپنيل دین پ دمک عم پ دم تمښپ شتتن اخ چپ یال مت دخ پ:
 – ۱یق ید
 – ۲اتک ع
-۳ا

و

یق ید د اښم ن ين مممښپ ام یقید صحیح تخ ،اتک ع د اښم ن ړه م ه دنتی تخ
ام ا

و د اښم ن د فالیول ام د ت ام يندم تیتښت ه پ ينحث تخ.

د اخالقو تعريف:
ا

و یايب ه پ ده ام د اښمتتتت ن پپ تک ام فالیول ين ښد یپ اف و یږخ،

رفاد یپ هق ام ی ُ هق دک .پپ داستتپ دتګپ چپ هق ( د ء پپ کينا ام د دع پپ
سکتن) د اښم ن د ظ اخ ينڼپ پپ س تايل دد ل تخ.

دامښګپ ُ هق ( د ء

پپ پېښ) د اښم ن ين فنر ت ل هاګندمخ.
دا

عت د یهځ پپ اصتتتا ې پ ( ُ هق) د ښفغ

پ ت ل دپ میڅ یږخ چپ

ایتال م م اخ ام پپ مس ښ ام پا ن پ ش م مام ت ه پ پادپ ص دم د.
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ا هپ چپ د چ تک ام فالیول داسپ مخ چپ پ هیزمښپ مم ه پ ص دم د،
د عمل هیزمښت دپ تتتپ ا
م یده د ،يند ا

و میڅ یږخ ام پ پپ چ پ يند ړه م ه ام تیتښپ

و ممدپ میڅ یږخ.

ښه او بد اخالق:
د ښتمم رسه ښیکر ام راستپ ،پ ګ مښډیتتب ،ریه پ پ نپ ،د س ع پامل ،دښ ممغت
پت تنپ تل ،د ر مهامن جن ک دپ ت رضېدل ،تی ښتدپ دمښ مک ،د تچنی ښت رسه
شتتفقل ام ر اين د ،م تتتی میڅ ،س ت مت ،یفت ام دیایدښپ ام ښتم دا عمل هیزمښپ د
تتتت ا

عت پ ع پ ه پ دخ ام پپ رق ينڅ پ یپ :دممغ میڅ ،شتتتترتی ام ين یيل

تل ،پپ ښتمم دیاک ،دم پ ام چڅ ،رب ټت تل ،د صتتتهپ مت

پاېکتل ،ينده ژينپ

ت تل ،ینپ س دڅ ،دکرب ام تير تل ام دا سپ ښتم د يندم ا

عت پ ع پ ه پ

ګڼڅ یږخ.
پ هپ چپ ی د شتل پ

ت ه پ دا ښتی پ ا هت چپ ښیک ا

و د اښم ن ګ ښپ

ده ،پپ دښی پ تشتتتح يل ام پپ م ات پ ينادس دس دپ مام خ .پپ رق ينڅ پ
یپ يند ا

و داستتپ مښد دک چپ د دڅ پ مه یپ هښت

ام د ښتمم پ مه د ستتښزم درڅ ځ ګا ر.
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د اخالقو فلسفه اوګټه:
دا

عت یهځ د یا ام رش ،ښیک ام يندک ه پ ين حث تخ ام دا ين ی ښتخ چپ

اښم ښ ن ين ید یت د ينڅ رسه هاښګپ چهند م ړخ ام

دا ا

و دخ چپ ددمک ګډه

رت پ ام چهند دوینیتخ ام دا ما پپ ګتدپ تخ چپ پپ ترپ ړښ مه ښیک اغ

دپ

مسیداک شت.
پادپ پ شتتکپ ا

و د ا رهل د متتت يننمتتو ام ترړښ ستتتنپ ده،

ده چپ پت ن ام یهمتتتت ن پپ یته ښتایپ دخ چپ ا
پ مه ما جب ام ا ین دخ هت م تدک د چپ د

دا مجپ

و د ټت نپ د ا مګړخ

ن ام ټت نپ پ مه ګستم مخ؟

کپ هاښګپ چپ دممغ ام ینپ ام می دیت ښفا پپ شتتت صتتتیل ییب مامدمخ ام پ
ستتدمخ ام ښ ينتدمک یپ.
تممخ
پپ

پ ټت نپ چپ د مګړم دارند دا عمل ښ ت تتپ صتتفتتښپ

ت ټت نپ سد مخ ام ينیتک پ پپ تم ب ما ر.

د مجپ ترړښ هیز چپ د یهمتتتت ښت ام ع ښتن جت ممښکت ام ټت ت

پ

متتت ښت چپ غتا خ ينرشتتتخ ټت نپ د ښیک اغ پپ تمخ م ت تخ ،دتجپ ام پ رهاښپ
ن دپ ما جهب ړخ ،ا

عر تتېګڼت دپ د هکت ينهنپ ام ښ ت تتپ ا

هکت ژغتمښپ ده ،کپ تتپ ام تا ا

عت ه پ د

و د ا ممغپ ټت نپ ستتتنپ ام يننمتتو

ګنڅ یږخ .شتتت دتينای ن یب رال پ ښده ړ چپ ماير (:ا
ستنپ ام يننمو دک).
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پ

د

الهپ د ټت ت پی رباښت مستتت ل تتتت ام ت تتتت ا

داغیب ين ښد عیا د ید تخ ام عامښکایځ ځ د ښیکت ا
عت د رؤرن ښت پپ ست ینپ ټینګ م تخ کپ

ا

عت دپ پا دشتتتتیق ام

عت پپ راای دت ت ام پپ ت

دا پ ا

و دخ چپ پپ م ات

پ د ا هپ د ښو تتښت د دس دپ مام م درڅ یږخ.
د اخالقو ارکان:
می است رر ا

و ام مداب د ميتتور ( یونپ د اښمت ن پتاستتاپ جت شتتتخ) ام ښتم

ادی ښت ام روا الت د مداينت ام ا
دا

عت رسه یت ش ن دخ ام پ دتپیا اخ؟ پپ اس ع پ

عت ستتتتنپ ام ام ن هاښګپ دخ؟ پپ د

تستتتتل پ د استتت رر ا

عت

يننمستښپ ام ام ن دا را وپ دښد ښیمت.
په اسالم کې د اخالقو ستنې:
د ا س ع پپ سپنيل دین پ ا
چپ د یته رمتتهامن ا

و ام مداب پا ههتمم ستنت ی ينن مستښت مد دخ

و ام مداب پ

ام رمهامن مګړخ پڅ ړه م ه ام ا

د ههتمم اصتتهتښت ه پ رسچینپ ا يل
ود

پ پپ يننمو یی ممخ.

لومړۍ :اعتقادي او امياين بنسټ:
د استت ع ستتپ نه دین د ا

عت ترړښ د داب ام يننمتتو یقیده ام ایامن ګڼر

چپ د یته رؤرن ام رمتتهامن مګړخ ټتل رونتخ ام ظ اخ تیتښپ ام مداب پ
ه پ رسچینپ ا يل پپ د رون چپ د رمتتهامن ا
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ایامن جزء دک .پپ د

کهپ د اس ع د یهاممم ه پ یت دن د ا

رند داستتپ تتکه دوالیا ړک دک :یقیده پ ا
چپ سیتمک ام ریته ښپ اخ ام ا
دخ.

عت پادپ د

عت ام یقید دا
پ مښپ پپ هېا ده

و پ یقید پادپ د یت ينپ ثال دپ رتجتد پپ ش ن

1

دوهم علمي بنسټ:
یهځ د اس ت رر اداينت ام ا

عت دمیځ م ن ام يننمتتو دشتتکیهتخ کپ یهځ د ایامن

رسه پپ یته مدیف پ دک ام ینکهپ د صحیحت ا

عر امک تتښت رسه دن عض ام

ټکا ښپ اخ ،ينهکپ هپ چپ یهځ ام دکن تژخ د ا

عر امک تتښت پپ ماساپ دتجیپ

ښيش ت عیاک م تتښپ د ينرشتتیل پ مه دال ر مارند دپ تخ ،پ چېا رتږ ر تهفت
یهترت کپ د فب یهځ ،اښ ینیاخ ،اعتصتتت د ام ښتممم دپ ښتا م ړم م ينپ مینت چپ ا
یت پ د یهترت ه پ ا

عر امک تتتتتښت دپ ا دی اخ ام د ا

عر امک تتتتتښت پ

راای دت ت پادپ یهتع ښيش تدک د اښم ن پ مه ماعور درل م ړخ.
دريم د مکافاتو او مجازاتو بنسټ:
د استتت ع ستتتپنيل دین ا
ينهکپ د ښیکت ا

عر امک تتتتتښپ یت ينپ ګسپ ام ا تی مخ م ښپ ګڼر،

عت امښکر اښمتتت ن پ مه پپ دښی پ ښیکپ يند پ ام پپ م ات پ

ممدپ پپ اجا ام ثتاب ع ئهیږخ .ام ينا یکغ د
امک تتښپ یپ پ دسپ مم ړخ،

پ اښمتتتت ن پ مه چپ ا

عر

پ پ مه یپ پپ دښی ام م ات پ سزاګ ښپ ټ هپ
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دخ .کپ اس ت ع تتیګڼپ ام يندۍ ،پ ر ام پهیتر یت ش ت ن ښپ ګڼر کپ چپ ا هپ
دو

ار ير( :والتع وي احلع ة وال الع ئة).

ژين ه :یون
ام

1

ینکهپ ښیکر ام يندخ یتش ن ښپ دخ.

دامښکپ ا هپ دو

ار ير (:قل ال یع وي اخل ث والط ب).

2

ژين ه :م مایپ ينااينا ښپ دخ پهیل ام پ ړ.
ام

دامښګپ پی رب صتته ا هپ یهیپ مستتهځ ار ير ( :ن غشال ال ال ال ا امل

ا) یون

هتړ چپ ک رتږ رسه دم پ ام چڅ م ړخ کر پ ارل ه پ ښپ دک.
څلورم نفيس او انساين بنسټ:
ا

عر امک تتتتښپ د ښتمم اښم ت د غایزم پپ هیا پپ ا ش ت ټ پ پو دخ ،ار د

است ع پ ړ ام ستپ نه دین دغپ غایز رثالل ام روقتل تمخ دپ م نامير تخ
هت د ا ااط ام دفایط ر پ مښیتل د .د ينیهګپ پپ دتګپ ت ل ام هښتتتتڅ د ا
اښم ت ن پ مه یته د ژمښداښپ غایزه ده ،ت پپ یین ت ل پ یت ا

عر امک تتل ځ

دک  ،امس پ د ت ت ام ه ښهت غایزه پپ رینځن ام روقت پ دتګپ دا رسه ښ يش ،
ځ اښم ت ن دپ ام ځ ښتمم دپ د مان مستتتخ .ښت ينن پاد د اس ت ع ا

عر ښت ع عیا

مداب ام عتاښین د ت ت ام هښتتهت د غایز د دتجیپ ام رړ تتل پپ ينا پ پ ميت

 -1د صهل ستمت 34 :میل.
 -2د امل ئد ستمت 100 :میل.
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ړخ هت د

پ د رنفر اغیزم رن نیتک مد .د ينېهګپ پپ دتګپ عامښکایځ پپ د

کهپ د ارساق ه پ رن
ِ
نی).
اَِّهُ الَ ُُِي ُّ
ب ال ُإمع ِا َ

ړ ام دا سپ دم تمښپ تخ( :وُكملُوا َواشالال َبُوا َوالَ تُ إع ال ِاُوا

1

ژين ه :تمئ ام هښتتتو ام پ تد ښپ دیاک رپ تئ ا هپ پ تد ښپ دیاک تمښکر ښپ
ت تخ.
ا هپ چپ پپ اښم ن پ رونتخ ام ممتر اښګیز يویفپ د ،فالیوت ً ر دخ ام
ښفمتتت د غت تتتتنپ ام ریهتښپ یپ شتتتدت رترر .پپ تماړ پ کی دتا

اښمتتت ن

داستتتپ ک دپ شتتتتخ چپ د ژمښداښپ ه پ رت پ یتاک د ر دخ تښدمښت ه پ
استف ده ګنر ام د

پ رونتخ تا تښپ ام ممتر صفتتښپ پپ داسپ چپ يویفتخ

چپ ښیک ام عاين ښ ام د ښفغ پ غت تنت ا ما

یامخ ام ن غت تنپ ،ک ه

س تر ام یی د پڅ مب ګا تخ ام دا ټتل دد درڅ یږخ چپ اښ م ن د
ټت نپ د داستتپ ستتد غړخ پپ دتګپ ما رند دپ د چپ یب یده ښپ د ن د
داع ام پا ر تګ پ مه ښپ د تمښ ام ښپ د یتاد پ مه پکپ م یده د پپ
دتګپ هپ چپ ښتم ا

د

عر امک تتښپ دا را وپ دښد مښی مت ،رترت چپ ا س رر

دم تمښت دد امک تتښت د ا یت پ مه دت يیح ت ام روین عتاښین م ي

 -1د ادیااق ستمت 31:میل.
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پ ه پ استتتتف ده مد ام د

پپ روقتل ام ګستم تمخ پ دم تتتتمښپ ام پ

پ

ا ااط ام دفایط ام رضممښت ه پ ن ام ښتم مژغتمل د.
د ښو اخالقو نښې نښانې:
تتپ ا

و د اښم ت د امددت پ ع پ ه پ دخ ،هاښګپ اښم ت ن تدک د چر

پڅ ن د ی يل ا

عت پپ ګ ښپ که ام

رحالتينیل ت صڅ ړخ؟ د ت ا

یمتپ سنال ل ام د هکت پپ رند پ

عت صفتتښپ ام ښګړدی م

ترپ دخ؟

د ښو او خوښو اخالقو تفصييل معيارونه:
تتتپ ا

و د ایامن ښښتتتپ ده ام يند ا

يتتتوف ګڼڅ یږخ .ټتل
ا

و د رن قل ښښتتتپ ام د ایامن ينیتکيل ام

پ میتتښپ ،تدیثتښپ ام مث م چپ تتت یمتتتتپ ا

عت امک تتښت) دپ ينهنپ تخ د ت ام ت ت ا
یږخ .رمهامن پپ ا

عت ( د

عت صفتتښپ ام ښ ښ ښپ ش یال

عت رسه د ښتمم پپ م اښد رحالتينیل ت صهتخ ،پپ ادخ ام

ټت نیز ژمښداښپ پ تشح ل ام ښیک اغپ مخ ام پپ م ات پ ځ د ا هپ د ين ښنپ
ام رحالتينیل رتمد ګا ر.
استتت رر ا

و د اښمتتت ن مین مم ،ا

عت ام د ژمښداښپ ټت ت ا تښت دپ شتتت رهیږخ.

پااښیمتپ ټنډه ،پ ربه ،صرب ام کغځ ،ښتممدپ درل ام د ينیتکدښت رسه راستپ د
ت تا

عت پ ښښت ه پ دخ.
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ا هپ دو

رمتتهامن رکهف تخ چپ د ښتمم رسه ښیکر م ړخ ام د هکت رسه تتپ

ِ
ربه م ړخ کپ چپ ار يرِ ِ ِ َ :
عالاكِ ِ
نی َوقُولُوا
عالا ً َوذي ال ُ َ َوالَالَا َى َواملَ َ
(وِب َلوال َدی ِن اح َ
1
لِمل ِ
َّاس ُحعًا).
ژين ه :پ رتم ام پ م رسه ام پ پهت پهتاښت رسه ،پ یتیامښت ام رمکین ښت رسه غتمه
چ مچهن تئ ام هکت دپ پ رب
دامښګپ ا هپ دو

تئ.

رؤرن دپ ارا تخ چپ پپ ی څ ام رو رهپ پ د ښتمم رسه پپ

پ چهند م چهیږخ ام يندیت دپ پپ ښیک

(وَال تَ إعَ ِوي
تاب مم ړخ کپ چپ ار يرَ :

ِ
ِ
ك وبال إالَهُ َا َداواٌ َكأََّهُ وِِلٌّ َِ
مح ٌم).
عَةُ َوَال َّ
العِّئَةُ ا إداَ إع ِِبلَِِّت ه َ أ إ
ع ُن اَِإذَا الَّذي بَال إالَ َ َ َ
َ
َ
َح َ
ا إحلَ َ
ژين ه :ام ا پی ربه:ا ښیکر ام يندک يت ش ښتپ ښپ دۍ ،دپ د يندۍ ر نیتک پپ پ
2

ښیک رسه م ړه چپ
د

نر تید پ ده

پ عیاه تتتتپ مخ دپ ينپ مګتم چپ پ د رسه چپ د چ
پد

کپ ص ی ر دمسل ا ید

دک.

پی رب صتته ا هپ یهیپ مستتهځ پپ یت تدیث رشیف پ اينت ایاه ميت ا هپ ینپ دپ
پپ ت ا
ا

عت ښ صیحل م ړ ،ت رضت اينت ایاه پت تنپ م ړه ا د ا هپ مست پا پ

و هپ دخ؟ پی رب صتته ا هپ یهیپ مستتهځ م ار یڅ :چ چپ ستتت رسه ا یکپ

 -1د ا القا ستمت 83 :میل.
 -2د صهل ستمت 34 :میل.
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ړ ا یکپ ټینګپ ړه ام چ چپ پاد ظهځ م ړ

پا

چ چپ ست رسه راستپ مښپ ړه د
ار ع غزايل د تتت ا

پ دپ ين ښتتت نپ م ړه ام

پ رسه راستپ م ړه.

عت صتتفتتښپ ام ښښتت ښپ داستتپ

صتتپ ړ دخ :ا

اښم ن تی ښ ړ ،رضم ښپ مستمښک  ،ښیک ،م تی میتښک  ،ږ رب

عر

تمښک  ،عیا

م تمښک  ،ام ږ تتییدمښک مخ ،ښیک اښمت ن دممښد ين مع مه ،کغ تښک  ،شتکا
ایمتتښک  ،مايض ،تک ل امښک  ،ښاع تیپ ام ت ا
امښک

عت ما پ مخ .د ت ا

عت

ونل ښپ ماير ،نځهپ ښپ تخ  ،رب ښپ ټت تخ  ،غیالل ښکتخ  ،د ينیړ

ام ی هپ ه پ م ښپ ا يل  ،ینپ ښپ ستتت
هښتتت

 ،ين یيل ښپ تخ ام د تتتت ا

عت

مستتت د تمښک مخ ،د ا هپ پپ فا دمستتتتر تخ ام د ا هپ پپ فا

د تت نر ،د ا هپ پ مه تهځ ام ښارر غتمه تخ ام د ا هپ پپ دم پ غصتتپ یږخ ،دا
دخ پ ام

یمتپ ا

و.

اخالقي ځانګړتياوې:
می ا

عر صفتتښپ د ښتمم صفتتدت رسه یتش ن دخ؟ هاښګپ ا

پ غیا ا

عر ښګړ دی م

عر ښګړدی مم ه پ دتپیا ړم؟

لومړۍ ځانګړتيا:
ين ید پ صفل ی تک پپ عېا دکاام رسه د اښم ن پپ فالیول پ ث ينل ام پپ ی دت
رسه دالدیڅ شتتتتک مخ .ينن پاد

پ چیا یت دن یت دمه هپ د چ رسه راستتتتپ
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تخ،

پ دپ ست ر ښپ میڅ یږخ هت دغپ صتتفل پپ ده پ دکاام مامکمل د ام

پپ فالیور ی دت يندل د.
دوه همه ځانګړتيا:
یت پ ا

عر ښګړدی دا ده چپ ا

ه پ ص دم د ښت ينن پاد

عر ی څ پپ اس ښ ام پادپ پ ړامه د اښم ن
تع ظ مل اښم ن یت م ل پپ دکهف ام ش م

پ چیا

مامدم ت پا ښفغ ،پاچ متځ م ړخ ،ښت دده پپ ين مه پ ښيشتتت میڅ یداک چپ

پ

ر اين ن ام ک ه ستتتتاښدک اښمتتت ن دک کپ ده پپ دکهف رسه د ظهځ ښپ ک ژغتمښپ
ړ ام دا هت چپ پپ مس ت ښ ام فالیور دتګپ د ک ه ستتتاښدۍ رسه ی دت ښيش ت ښت
ده دپ ر اين ښپ اښم ن ښيش میڅ یداک.
درميه ځانګړتيا:
د اښمتتت ن اماده ين ید د ا

عر ی څ پپ دارسه ت ت پ د

ل ام شتتت ت یل م اخ

ښفيست ت دت چ د اښمت ن پ اماد ه پ مج مخ ام اښمت ن د

پ پپ جت م ت

پ دس م ښپ اخ کپ ذ مت ،د تتپ ذ ن دم تدښد ام داستتپ ښتم ،پپ د ت ل
پا

و ښپ ممدپ میڅ یږخ ،کپ پپ داس ت تتښت پ د اښم ت ن اماده د

ښپ اخ ام د

ل

پ پپ دم تدښپ هتړ ښيشتتت تدک اښمتتت ن ښیکت مه ام ی يند مه م

ښترتخ.
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د اخالقو په باره کې د علاموو نظريات:
یهامء ام پت ن د ت ام يندم ا
د يندم ا

عت پپ کهپ هپ ښتایپ اخ د ت ا

عت ګسپ ام

عت رضممښپ ينی ن ړخ دخ .د تپ نپ پ د ښتایت ه پ ی دمم هت پپ

د مسیهپ د دیام تستتښت رف یځ پپ ذ ن پ ښیر:
الف :د پی رب صه ا هپ یهیپ مسهځ ه پ د ت ا

عت پپ ين مه پ پت تنپ مشته،

(خ ِذ الإع إفو وأإ ِِبلإع ِ
ف
د ا هپ مستل صه ا هپ یهیپ مسهځ د ا هپ دا مین د مت ړه ُ َ َ َ ُ :إ ُ إ
1
ِِ
نی).
َوأَ إا ِ إ
ض َا ِن ا إْلَاهمل َ
ژين ه :ا پې ربها د ښار ام دیایدښپ دمه غتمه ړه د ت چ مم تمښک امسپ ام
پ ښ پت ښت رسه رپ ښښهپ.
ينی پی رب صتتته ا هپ یهیپ مستتتهځ م ار یڅ (:هو أن تصال ال ال الالل ن قطعم و تعط
ح م و تعفو امن ظملمم).
یونپ تتتپ ا

2

و دا دخ :چ چپ پ د رسه ا یکپ پایکړه دپ ممرسه ا یکپ مستتت دپ،

چ چپ دپ پ هپ د ه پ رحامع ړ دپ
ظهځ م ړ دپ

ن

پ یفته ړه.

 -1د ادیااق ستمت 199 :میل.
 -2املو ځ األمسط هارباد ،تدیث.909 :
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ب :ت رضت یه مي ا هپ ینپ ار یيل دک :پ تک ام ا

و دمک صهتتښپ

اخ :د تاارتښپ ن س دنپ ،ت ل ر ل غت تڅ ام پپ پهپ تمښ ين ښد پاا ر
تل.
ج :تمتتتن ينرصتتتخ مت

ا هپ ماير :يند تیپ اښمتتت ن

یشتتتپ ن پپ یواب پ

اچتخ.
د :ضتتتیڅ ينن یی ح مت

و ی يند پ دمستتتت ه پ د جا

ا هپ ماير د يند ا

سړخ رسه دمستر ام ښ ستپ پ ستپ غتمه ده.
تتتتت :یالدا هپ اينن رال مړ مت

ا هپ ماير :پ ا

و ،پااښمتپ ټنډه ،د ښتمم رسه

یګڼپ ام پ يندۍ ه پ ن س دنپ ده.
یت يند ا

عپ سړک د یالدا هپ اينن رال مړ مت

عیا ړام ام مکام مم ړ ت هپ چپ

ا هپ رسه رهګاک شت ام

پ دپ یپ

پ پ ده ه پ ج شتتت ،ښت یالدا هپ ينن رال مړ

مژ ل ،چ مم ه پ د ژ ا د درڅ پپ کهپ پت تنپ م ړه ،ده پپ تاب پ ممیڅ :دک
پ ر ه پ ج شت ت يند تک یپ مم رسه رهګاک دک.
م :جنید مت

ا هپ ار یيل دخ :دمک تیتښپ دخ چپ يننده پپ ږ ی څ رسه ت م

دمجتدپ مستخ :تهځ ،ی جزخ ام ښیک ا

و چپ دا هیزمښپ د ایامن ينشپړدی ده.
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ښه اخالق د زړه پاکي ده:
می پت یږئ چپ پ ا

و د اښم ن ک ه پ تخ؟ کپ هنګپ چپ د اښم ن ظ اخ

يندن د ښ ممغتی رسه رخ یږخ ،ين فنر ښفغ یپ ځ پپ دمد ام مښد ا تپ یږخ .د
ينېهګپ پپ دتګپ کپ هنګپ چپ دس د ينیاممۍ پپ ښتی پ پ م ښيشتتت تدک،
ستتېګپ د رایضتت پپ ستتالب پ ید ت پ دپ یږخ ،ک ه ځ د ين فنر ښ ممغتی پپ
مجپ پهپ دښده پپ س پ دتګپ ښيش دا رسه تدک.
د ک ه دښد د ا هپ دو

پیژښدښپ ،د ا هپ رسه رینپ هاګندمښپ ،د ا هپ د یال دت

پ مه پپ تتتپ دتګپ چ تت یدښپ ام د ا هپ د ميتتت پپ فا د ټت ت غت تتتتنت ام ښتمم
یهت ښیک ام پ جت مل دخ.
ا هپ دو

ار ير ( :و ا خمل ت اْلن واال

اال ل ع دون )

1

ژين ه :ر پیای ن ام اښم ښ ن پ د پادپ د ينڅ م پ مه ښپ دخ پیدا ړخ چپ

تک

کر ينندګر م ړخ.
پ هتړ ټتل هیزمښپ م پیژد ت

ق ( پیدا تمښک ) م ښپ پیژښپ يئ ،دا د

پ

چ پپ هیا دک چپ یب ش یپ ښپ دک پیژښديل ،کپ ده د ټت ت هیزمښت اصڅ ام
پیدا تمښک ښپ دک پیژښد .

 -1د ا وامی ت ستمت 56 :میل.
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د ا هپ د پ ژښدښپ ګسپ ام ریته دا ده چپ :د ا هپ دو
ينشتتتپړه دتګپ د پ د ينندګ

رسه رینپ م تدل د ام پپ

پ مه ن چ تت ړخ ام یب د دپ د ا هپ پپ پادهپ

داجیح مم ښکړخ ام غتمه یپ مښپ ګنر.
پ د ت تتت د دیت رسه رسه د ښتمم

ښت اهتړ چپ د ا هپ د دمستتتت ام د

م ښت رینپ ام مي دپ د ا هپ پپ پادهپ داجیح مم تخ ښت دد سړخ ک ه ښ ممغ دک.
پ چ پپ شتتتت ن ده چپ د عمعۍ پپ پاد هپ

ر وده ( ګ یډه) یپ د

مم ممدپ

تښدمم مخ .دا عمل ک مښپ عیا پپ ښ ممغ ا تپ مخ.
ام د تتت ا

عت پپ ماستتاپ د ک مښت شتتف ام پ ګن ه ه پ یپ پ ر ت صتتهیږخ .د

ينیهګپ پپ دتګپ ين څ ام شتتتترتی یته د ک ه ين فنر ښ ممغر ده چپ د
اښم ن پ ا هپ ښپ ا

پ پ مجپ

یږخ.

دد ښ ممغ ی ج ام دمرهنپ داده چپ د ين څ پپ

ښل رسه اښ م ن پڅ ښفغ

مپیژد ام د ر ل پپ ګت ت پ پ غیادپ م ما يل ،داهت د س مت رسه ی دت ام
ممږدک ام ا

و یپ

یمتپ د .پپ

د دتګپ د ت ا

عت ښتم عم تښپ ک ه دپ

صف ير ام پ ر ممينښر.
پا
ای ا

و هاښګپ پپ دس ما ر؟
و ام تیتښپ د د یا ام دالدیڅ م دخ؟ می د اښمتتتت ن هپ هپ د ا

امک تتښت پپ هاښګتايل ام د

عر

پ پپ د یا پ هپ ممل تينتخ؟ ترپ مخ ړښ م
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تدک د د اښمتتت ن د ا

عت

عت پپ مارند دپ یدم پ هپ اغیز ماچتخ؟ د ا

د یا مم تمښکر درهتښپ تع دخ؟
ینر پپ د ښتا دخ چپ ا
یږخ ام ا

و یته غایزه ده ام اښمتتتت ښ ن د

پ رسه کیږمل

و دالدیيل ښپ عالهتخ ار ستت پ ربه داده چپ پپ ا

عت پ اما ام

غایزخ صفتتښپ دما ه اغیز اخ ،ت د ممکښپ پپ ماساپ د د یا ام دالدیڅ م دخ.
ِ
ِ
ا هپ دو عامښکایځ پ ار يرِ :
نی).
(وذَ ّك إ اَِإ َّن ال ّذ إك َى تَ َف ُع ال ُإم إؤ ِ َ
َ
ژين ه :ا التپ ښصیحل ته ،کپ چپ ښصیحل د رؤرن ښت پ مه ګستم دک.
1

ورَها َوتَال إ َو َاها قَ إد
(وَال إف ٍ َوَ ا َل ال ال ال ال ال َّو َاها اَأَ إََُم َها اُ ُج َ
همدارنګه الله جل جالله فرماییَ :
2
اها).
اب َن َد َّل َ
أَاإالملَ َح َن َزَّك َ
اه َاوقَ إد َخ َ
ژين ه :ام پپ اښم ت ښپ ښفغ ام پپ
ام د

پ پا یزګ مخ

پ ذات عمتتځ چپ

پ دپ ا ع ړه ،پپ م تتتتی رسه يناک م رتښده

پ د ښفغ دز یپ م ړه ام ښ ع شت
ښت د تتت ا

پ یپ ينااينا ړ ،ينی یپ يندۍ

پ هتړ چپ

پ چ چپ

پ یپ دښد پو ړ.

عت پپ ماستتاپ د ښفغ تت یمتتتپ تل ام پ يندم ا

عت ه پ د

پ تل .د پ سنر میل پپ تکځ د رکهف اښم ن پپ اماده پ دا څ دخ .پ
الهپ ا هپ دو

پ
د

پپ اه کر ښپ پ د هکت د دمشتتتمښپ پ مه اښالی ء یهی ځ ا متت ع

 -1د ا وامی ت ستمت 55 :میل.
 -2د ا ش غ ستمت 10 -7 :میتتښپ.
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ما یږيل دخ هت اښ م ښ ښت دپ صحیح یقید  ،سځ اتک ع ام پ ا
ا هپ دو

و مم م ر.

د اس ع پی رب صه ا هپ یهیپ مسهځ د داسپ عتع پپ رند پ ما م یږه
و پکپ شتتتتتن دم تد .پپ پهت پ پپ

چپ عمل عمل ی ددتښپ ام يند ام ښ م ه ا

جنګتښت ا تپ مم ،یت د ينڅ ر تښپ یپ تټتل ام پپ ينیتکدښت هکت يپ ظهځ ام دیاک
مه .د مستل ا هپ صه ا هپ یهیپ م سهځ د ا
پ

عر تمښپ ام ممکښپ پپ پ یهپ پ

پ عتع ه پ داستتپ ستتړخ ما رند دپ شتتتل چپ د تتتا

عت پپ رو یپ د

اس ع دین پپ ټت پ ښړۍ پ پتم ړ ام د پی رب صه ا هپ یهیپ مسهځ صح ينپ ام
رهګاخ د ټتل ينرشیل پ مه د ت ا

عت تمښکر شتل.

پ چیاک رتږ ام د سپ پپ پڅ يل ام سی پ پ رتتجپ شت رترت چپ هک پ
پڅ چ پیای ل ه پ اغیزرن یږخ،
رسه ا یکپ ام د تت ا
تتتپ یږخ ام پ پپ

پ هک ن ام ښ تښپ چپ پ ښیکت تمښیت

عت امښکت هکت رسه ښ ستتپ پ ستتپ اخ ،د

پ تمښیت پ چپ شتتتتمښپ ام ممکښپ یپ تتتپ ښپ مخ ام ی د

ااينت دمستتتت ښت رسه رس ام م اخ ،د دمک پپ ا
ا

تک ا

و

عت ااب اغیز اچتخ ام د يندم

عت تمخ دپ شتل یږخ.
کپ هنګپ چپ ه ممخ ام ا تدتښکر ممکښپ ا يل ام د ممکښپ ام پ نپ پپ پ یهپ پ

عمل عمل ګسپ مم ه پ ا متڅ یږخ.
پپ

د دتګپ اښم ښ ن ځ د تمښپ ام د ممکښپ پپ ښتی پ پ اغیز عالهتخ.
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د اخالقو د تغيري الملونه او الرې:
یت پ

ت ړښ مم ام درهتښت ه پ چپ پپ

عت پ د یا ام دالدیڅ ه پ

ت پدا

م ا متتتڅ یږخ ،تتتمښپ ام ممکښپ ده ،یهځ ،اښم ت ن د ا
تخ ام پپ د

کهپ

پ دپ عن یل مم تخ ام ا

عت امک تتل دپ رتتجپ

و پپ متاین ام ی څ رسه پپ

ی دت دالدیهیږخ ،دد رتيتع کی دپ رشتپ دپ پ رهاښپ م ړئ.
 -1ښوونه :د تمښپ پپ ما ساپ اښ م ن دپ د ت ا
ا

عت ه پ پپ پا یز ت ت عن یل ينښڅ یږخ .د تمښپ پپ مسیهپ اښم ن تدک

د تتتپ ا
ا

عت پپ دس دپ مام ت ام پ يندم

عت ام د

عامن ایځ د ا

و ام پ

ت ه پ د استتتتف د دم مپیژد ام

دامښګپ پ ښ م ه

ت پ د ماښتښت رسه مشن د.
عت دا ټت ت تک ت ب دک ،پپ

ا هپ یهیپ مسهځ سنل ام سیات ام

د دتګپ د مستتتتل ا هپ صتتته

پ دپ غتږ ښیتل د ا

عت د دمړ ام پیژښد ت پ

عیام ر ت رن ينوت ه پ دک.
 -2روزنه :ممکښپ د ی څ د دکاام رسه د ا

عت د پی م دی ام ثالتت پ غتمه مستتتیهت

ه پ ده چپ د تمښ د غړم ،ټت ګیتا ت ،د ستتی پ ام ت م د هکت رسه پپ ښ ستتتپ
پ ستپ پ د اښم ن پ مه دهقین یږخ.
د
ا

ت پپ هنګ پ پپ پڅ یزع ام اماد د تتتت ا
عر ممکښپ پ پی م

اغیز

اخ.
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ا هپ پ هتړ پپ دکهف رسه هت هپ پ م اښ ع ړخ ام پ ښ م ه ممښت ه پ
دعه م ړخ پ ا

و یپ پپ ينا پ یږخ.

د ښو اخالقو فضيلتونه:
د استت ع تتتمښپ ام ښصتتیحتتښپ د ژمښداښپ پپ ر تهفت ينا ت پتم ا یکپ اخ یت پ
دغت ينا ت ه پ چپ د امک تتتتل ام ت
امک ل ام غتمه ما

و دخ د ا

دمجپ امښکپ ده ،ا

عت

پپ ګڼت د یهتښت رسه ث ينل شتک دک.

د دغو دلیلونو له ډلې څخه کوالی شو الندې موارد په نظر کې ونیسو:
 -1یت پ

پ رت ت ه پ چپ د پی رب صتتته ا هپ یهیپ مستتتهځ پپ مستتت ل پ

رقصتد مه ام مستل ا هپ صه ا هپ یهیپ مسهځ د
شتتت د رک مرت ا

پ پپ مجپ پپ پی ربۍ ما م یږل

عت پی م دی ام امل دپ مستتیدښپ مه .ښال

ایځ صتته ا هپ یهیپ

مسهځ پپ پهپ ار یيل دخ:
( امنا بعثت ألمتم کارد األخ ق) .
یون که پپ د

1

فا پپ پی ربۍ ما یږل شتتتک یځ هت د ا

عت امک تتتتښپ ينشتتپړ

ړع ( امل دپ یپ ممستع).
 -2دیندامخ د ښیکت ا

عت پپ دم تدښپ رسه رېاد پ ام پپ ا

عر

یمتپ تیتښت

ين ښد سنال پ ما پیژښد پ شت ده .کپ هنکپ چپ د پی رب صه ا هپ یهیپ مسهځ
 -1ا منن ا کربک ر ع ا الی قر تدیث.21301 :
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ه پ پت تنپ مشته :دیندامخ هپ ده؟
ا

پ م ار یڅ( :حسن الخلق) یونپ د ت

عت دم تدښپ.
پ دهپ ام روی م چپ د

-3

ه پج

پ پپ ماساپ ينشپړ ام م تین ایامن د يویف ایامن

تخ.
و دخ .کپ پ مستتتل ا هپ صتته ا هپ یهیپ مستتهځ ه پ پت تتتنپ

پ تتپ ا

مشتتتته :د رؤرن ښت پ ع پ ه پ تع یت د غتمه ایامن
أحع هم أخ قاً)
یون

ا

مښد دک؟ ده م ار یڅ( :

1

پ هتړ چپ د غتمه ا

عت هښ

مخ.

ا هپ جڅ ج پ د عامن پپ هت یتښت پ پڅ پی رب د تتت ا
فا د ستتتت ینپ رتمد ګا ت
دمجپ ام ی

عت د دم تدښپ پپ

دک .ام دا پاد د یڅ دک چپ تتتپ ا

و تیپ

امک ل اخ .کپ چپ ار یيل یپ دخ( :و ا م لعملر خملق اظ م).

2

رسه پپ د چپ ا هپ جڅ ج پ د پی رب صتتته ا هپ یهیپ مستتتهځ پپ تتتت ام تیت
ا

عت ګتا ر مم ړ ده ت رسه پ د ينی ځ ښال

د ا هپ ښپ پپ پهپ پپ پهپ دی پ غت تڅ چ ا
کپ چپ  :ار یهپ ي دخ ( :ألملهم کما أحع ت َخمل

ایځ صتته ا هپ یهیپ مستتهځ
و یپ ممغتمه ام
اأحعن ُخمل ).

 -1سنن ا دامرر ،تدیث.2789 :
 -2د ا قهځ ستمت 4 :میل.
 -3رمند أيب دامد ا ای يس میهامن ينن دامد ينن ا
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کپ هنګپ د چپ ک ر پیدای ښل

یون ا

ی متپ ړک دک ا

و رپ ځ

یمتپ مګړ ته.
 -4دا ټت ت غتمه عا

ام ا ر مم ړه ينندګ ښت دپ داده چپ پ تتتت ا

ينا ن مخ ،ممایل شتتتک چپ هت متتپ ين ښډه چی ن د ښال

عت ه پ

ایځ صتته ا هپ یهیپ

م سهځ ت ضتمدپ ماغهڅ ام پت تنپ یپ م ړه د ا هپ دا ټت ت غتمه مم ړه ام عا
دپ هپ ده ؟ پی رب صتته ا هپ یهیپ مستتهځ م ار یڅ( :تمتتن األ
ا

و) .یون

تتپ

و.
پ

پ ښکتت دپ چپ پپ دیام ممایتتښت پ ماغهپ دخ مګتمم دمړ ينپ ړم چپ یت پ

رؤرن ام رمتتهامن
ا

يننده

پ دک چپ د تتت ا

عت ه پ ينا ن مخ ام پ يندم ام ښ م ه

عت ه پ ن ژغتمخ.

د ښو اخالقو پايلې:
تع غتمه ما

ام رادالپ چپ ت ا

عت دپ مم ړک شت ام ث ينتپ شت ده ،د

ښتی ت ام پ یهت پپ د یڅ رسه ده ترپ چپ پپ
ام ریت

ت رادب دخ  .د تتت ا

ت

عت پ یيل

ځ پپ د دښ ی پ هاګ ند دخ ام ځ پپ م ات پ ام د اښمتتتت ن د

صتن ام ښیک اغ درڅ یږخ.
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 -1د ښو اخالقو دنيوي پايلې او ميوي:
هتړ چپ پپ

ی متپ ام ت م ا

عت که شتک مخ ،عیا ژم ک مښت دپ دم رترر
عت اښم ن

ام رحالتينیل یپ د ښتمم پپ م اښد کی دیږخ .د ت ا

یشپ د ښتمم پپ

ښتا پ پ ام که روهتریږخ ام هک رینپ ممرسه تخ.
هپ چپ تتتپ ا

و د ټت نپ د مګړم دا رند تمیږخ ،ایتامد ځ ممپمتتتپ دمد

یږخ ام هک یت ينڅ دپ پپ پ ښتا ګتمخ ام یت پپ ينڅ پ ګامن ام ښیک ښتا ام یت
د ينڅ پپ م ا ښد د اتېاع ام رح الل چه ند اخ ،د

پ ټت نپ دمه د داع ام

پار تګ پپ تمخ پااښمتتتڅ یږخ ،پهپ پهتا ر ام یزت ست د ام پڅ عتت ام
پی م دی پپ ثالتت مستتتتخ کپ د مګړم دارند یپ ين مم،
اخ ،ښت یده یږخ چپ د تتتت ا

ږخ ام

ک مخ شتتتتتن

عت پ یهپ پپ د دښی پ ځ اد دپ رتتجپ

یږخ ام ځ ټت نپ دپ ام ټتل مم ه پ ګسپ ا يل.
 -2د ښو اخالقو اخروي ميوې او پايلې:
د استت ع د ستتپېنيل دین پ ر پ د تتت ا

عت پ یهپ ام ریت یتاک دښیتخ ښپ

دخ ينهکپ هښتتتتن ن یپ پپ م ات پ ځ پ پ یهت ه پ ينا ن یږخ ،پپ د
کهپ د پی رب صه ا هپ یهیپ مسهځ د دم تمښت هت ينیهګت دپ اش مه تم:
 -1ترضتتت اښغ ميت ا هپ ینپ ممایل ړک چپ پی رب صتته ا هپ یهیپ مستتهځ م
ار یڅ( :پادپ پ شتتتک يننده پپ پهت تتتت ا
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غتمه رن ک ت دپ مستتتیږخ ،ا هتراه چپ پپ یال دت پ يتتتویف ځ مخ ،ام د
ښمها

عت پپ ماساپ د دمکخ دا ټت ت ټیست دمجت دپ مم تیږخ).

 -2ترضت ی ئشپ مي ا هپ ین میيل دخ چپ پ پی رب صه ا هپ یهیپ مسهځ
ه پ رپ ماممیدل ار یڅ یپ( :ان ال جل ل درک حبعالالن اخلملق درجة الصالالالم ال ا ت
الذي یصود ال هار و ی ود المل ل).
رؤرن اښمتتت ن د تتتت ا

1

عت پپ دم تد ت رسه د

پ چ دمجپ دس دپ مام خ چپ

شپپ یپ پپ یال دت ام مم پ یپ پپ ممژه دیایږک).
-3

دامښګپ ښالر ایځ صتته ا هپ یهیپ مستتهځ ار یيل دخ (:ا ن شال ال ال ء أث ل ِف
امل زان ن حعن اخلملق).

2

د رؤرن اښ م ن د ایام ت پپ دهپ پ د عی رل پپ ممځ د ت ا

عت ه پ دماښپ ينڅ

هپ ښشتپ.
 -4تتپ ا

و د پې رب صتته ا هپ یهیپ مستتهځ پپ م اښد د رحالتينیل ام ده دپ د

ښږدیتايل درڅ یږخ ،ده ج ن ب ار یيل دخ ( :أخرب کم أبح کم اِل و أق بکم
ين جمملعا یود ال ا ة).

3

 -1شوب ادیامن هالی قر ،تدیث.7634 :
 -2سنن أيب دامد ،تدیث.4801 :
 -3شوب ادیامن هالی قر ،تدیث.7619 :

521

اسالمي اخالق

د جمعې خطبې

د د ستتت ه پ دا ټت ت ر دپ رحالتب ام د عی رل پپ ممځ کر ر هغ دپ دا ټت ت ښږد
پ م ن دخ چپ پ ا

و م اخ.

پ چیا هتړ پپ دښیتخ ژمښد پ ری يب ام ښیک اغر غتا خ ښت ين ید پ ا
پڅ ړخ ام پپ
ينادس

پ ټی نګ مد م امس ،ام پ چېا د م ات د

یه ن مخ ځ ين ید پپ ت ا

ک غتا خ ځ ين ید د ت ا

عت هښ

و

ر ی ين ام

عت سنال ل م امس ام پ دما ه ری ين یت
مخ.
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24
په اسالم کې زغم او مقام يې
احلمدهلل حنمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا
من یهده هللا فال مض ل ل ل له و من یضل ل للههه فالشاد لهآل و ن ل ل للهد أال

له

هللا و ده

شل للریو له و أال عمدا ع ده و رسل للوله ل لله هللا عهیه وسل للهل اسل للهیما آلا و عه

له و

أ حابه و من ا عهل إب ساال ال یوم الدین.
قال هللا ا ارک و اعال ف عکل التنزی و شو أ ل ل للدئ ال ا ه – أعوذاب هللا من ال ل ل للی اال
الرجیل بسل هللا الرمحن الر یل:

الصابِ ِرین ِِف الْ أْساء والض َّ ِ
َّراء َو َ
( َو َّ َ َ َ
لص َالةِ َوا
ك ِاب َّ
(وأْ ُم ْر أ َْشهَ َ
و أیضا قالَ :
د اسالال ډ ری ا اق ا اا ای ا اښتوالال په رب والالغ اا تې ربپښې اری ،ه

ْس أُولَئِ َ َّ ِ
الَْأ ِ
ك ُش ُل ال ُْمتَّل ُو َال ) .
ین َ َدقُوا َوأُولَئِ َ
ك الذ َ
2
ْ َِ ِْب َعهَْیل َها) .

همدې کبل ربیغمغ والاللا اهل یلی اسالالل رب یپ دی ک والالغ ن ای
دا.

 -1د اهبق ې سپښت 177 :آیت.
 -2د ط سپښت 132 :آیت.
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وغ څ شا دا؟ څ اښتوت ه ؟ وېګڼ اا میپې ی څ د ؟ وغ رب څپ
راه دا؟ رب اس ډ ک د واب اهپ اج اا م نب څ هګ ده؟
د صرب مفهوم:
والالالغ د همن مکو کپهپ رب م کا دا اا ه عمکو سالالال پهقا اا پتا څت اق الالال
شالالپا دا رب دې م کا

والالاب اه الالا ق

همن ښاجمو اا ه

یغپ اا یاد

مکو کپ .
د صرب تعریف  :وغ د اښادې اق ا ربیاارنیا ده

اه ا د س پهقا دښداهپ

اا ښهځپهپ تېملپ ه اښه م پ کپ اا هغ ه بیق اښۍ آه ا الالپ،
ېاملغال اښقطايئ ای ې طم

یاد

یغپ

اا هپښا هميس اا ې یق ېپو کپ اا می هپهپ

څت بکدا .
صرب دوه بنسټيزې څانګې لري:
 -1بدا والالالغ د سالالال پهقمکپ کاښاهپ د رسن ښسالالالپهپ رب مقاب ک اا د سالالال پهقا اا
ست یپ رب اراهدې مقاامت.
 -2هميس وغ

د ط

اا ې یق ېپو کپ اا هپسپهپ څت ځا ژېپښه ده.

هم يس وغ رب اق رګ اا ګڼ هپمپه ه
هپ د والالغ رب هام یادی

مث ً ک د رب ی شاهۍ رب اراهدې ا

اا ک رب جکک ک ا "شالالعایت" اښن ای کی

اا ک د شالالالينپاا ېپوالالال کپ رب اراهدې ا د "یمت" رب هام یادی
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ېضالالالو اا ېپسالالال رب اراهدې ا د " ل " رب هام یادی

مايا( :وال َّ ِ
ین ِِف الَْأْ َس ل لاء
ص ل لاب ِر َ
َ

راهپه د "والالغ" رب هام یاد کړ د  .ه،

ْس أُولَئِ َ َّ ِ
َّراء َو ِ َ الَْأ ِ
ك ُش ُل ال ُْمتَّل ُو َال ).
والض َّ
ین َ َدقُوا َوأُولَئِ َ
ك الذ َ
د نکګ

ژباره :اا واب ین

 .آه ،ی دا ټپل
1

اا ېمپهپ رب اقت ک اا د ق اا باط رب جګړه

ک وغ اکړ همدا ښو یکا اا همدا رب هيق کاښ قلک د .
د صرب ارزښت:
ه کل
ق

اهل ن اها م ګ اا ژاهد د اښتاه ه اښه ربیدا کړ د

ه اه الالالا رب

ژاهداه ک رب ها اښۍ رسه د رال رال س پهقا اهدی ښکپ اا ها قپ ویپ رسه

مخ کی

د ژاهداه هاقپاه اا اهدیښالالمک ربیښالال رب اه الالا ی ې اا

 .کل

مل ښاارا هپ د والالغ اا تې ښاوالالکايا د م الالل
مپمن اا اا ا م الالالل

د والالالغ رب سالالال

رب مت ،رب ځلیدا ښاځا.

رسه د اښتاهپ اا د ژاهداه د ن قپ اا

قپږا رب ربیښپ د ښامکځ ن کیدهپ رب اراهدې ښا مکډه کپ .
د والالغ ه سالالم اا والالهی ربپه اا د دهیپ ب لسالالۍ هیل اا د هغ اق ا اج
م ل

ه

یغپ

یاد اا ها آښامۍ څت د س پهقا اا اهدی ښکپ رب اراهدې بکداا

والالالغ د اه الالالا د جپه د ربپقپايل اا میړاه رب اراهدې سالالال پهقې اا اهدیښالالالک

 -1د اهبق ې سپښت 177 :آیت.
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(ولَنَل ْلهَُونَّ ُك ْل َ ََّّت
ویقلپ اا د اه اهاهپ د ښو یا اا دښاېپ نل ده عاهل ن اها ماياَ :
1
ِ
اش ِدین ِمن ُك ْل و َّ ِ
ارُك ْل).
الصاب ِر َ
َ
نَل ْعهَ َل ال ُْم َج َ
ین َونَل ْلهَُو أَ ْخَ َ

ژباره :مپږ ب قامتا ناس رب اتمپیک ک اا پا ن څپ
اا اګپښا

س اس

الت اڅیړا

رب نايس ک معاهدین اا ثابت دډ ک ا څپک د .

د صرب فضایل:
وغ ری ې ویګک ه

د بیلګ رب نپګ لهدې ویګکپ ن اشاښه کپا:

 -1والالالغ د ربیغمغاهپ یلیين اه الالال ډ ه والالالم پهپ څت دا ه ،څکګ
ن اها د ایپب یلی اه

اهل

ډ د وغ س ایک کړیده مايا( :اان وجدانه للابرا نعل

الع د انه أواب) 2ژباره :یقیکا مپږ هغ د تې قااهدا مپهد ری والالال بکده د ق
ښب قپان ری ښجپع کپاه،ا.
 -2والالغ د با ثبان اه الالاهاهپ اا د ثابت یقډ د قااهداهپ ه اق پ څت دا .آ
ِ 3
ك لَ ِم ْن َع ْزِم ْاْل ُُمور)
ِب َوغَ َف َر ِ َّال َذلِ َ
مايا َ
(ولَ َمن َ ََ
ه وغه کاښ ااقيل اا بښک اکړ هپ دا ری د هپرې اښادې
ژباره :اهب څپک
ه

اښا څت ده.

 -3وغ د ښو یکا ای

دهی دا د عاه رصا سپښت رب دې ام دلهت ه .

 -1د مهمد سپښت ۳۱ :آیت.
 -2د ص سپښت ۴۴ :آیت.
 -3د اهشپښا سپښت 43 :آيت.

526

په اسالم کې زغم او مقام يې

د جمعې خطبې

 -4وغ د اه ا د س پهقا رب اه

لپ کيل ده ښسپل اهل ولا اهل یلی ا سل

مایيل د ( و اعهل أال النصل ل ل ل للر م الصل ل ل ل للِب) 1.ی ک ا ربپهی ه

کامیايب اا

ب ليس د وغ رسه م ده.
 -1وغ رب دهیا ک ښهغۍ ن د ښسیدهپ اسیل اا رب دین ک امامت دا.
 -6د والالالغ والالالېګک اا م نب ن هغ ځای ښسالالالی
الالالاب اج اا ثپاب ژمک کړې ده ه،

کپاه،پ ن د ب

اهل ن اها والالالغ اا تې
آ کی

منا یوف الصللابروال أجرشل بغل سللاب) 2.ژباره :یقیکاً وغکپاه،پ ن ب ق

مايا( :
اج ب

اب اښکړيش.
د صرب ډولونه:
 -1صرب پر طاعتونو:
رب اس ډ ک طای په اا ااام رې د
رب یمپما نپګ رب

د هغپ اداء وغ ن ارنیا ه  .طای په

ایضالالپ اا هپا لپ ایشالال کی

اهل ن اها رب دې مباښک

آ یت ک جمو کړ اا د هغپ رب اداء کپهپ ی ام کړا دا اا ماياَّ ِ ( :ال ه
اّللَ
َيْمر ِابلْعل ْد ِل وا ِح ْ سل ل ل ل ل ل ِ
اال َوِیتَلاء ِذ الْ ُ ْرَ ) 3.ژباره :اهل رب عیدلا والالالګیڼ اا
َ ُُ َ َ َ
ق لپۍ رباهک  ،کپ .
 -1ش و الی

هلبیينقا

دی . 1043 :

 -2د اهقم سپښت 10 :آیت.
 -3د اهکه سپښت 90 :آیت.
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 -2صرب په عبادتونو:
یبادنپه د اسالالال ډ د طای پهپ ه ره څت د اا ملپهځ ددې یبادنپهپ رب رسک
ځاا ه

اداء کپل ی وغ اا اس قامت ېپار

رب یپه شالالال اښې ک ربکځ ځل ن ،اښی

ځ ،ملپهځ هغ

یض ده

اا اهل ن اها مپمکاهپ ن د هغ رب

اداء کپهپ ک د والالغ اا تې ام کړا دا ه،

ص ل ل ل َالةِ
ك ِابل َّ
ماياَ ( :وأْ ُم ْر أ َْشهَ َ

َوا ْ َِ ِْب َعهَْیل َها ).
ژباره :ق ل کپښهۍ ن د ملاهځ نپوی اکړه اا رب ق ل ه د هغ ربابکد ااس .
1

هپ د ملاهځ اداء کپل څ سالالاده اا آسالالاه مپنالالپع هدهد ځ ،ددې یضال سالالم
اداء اق ص وغ اا باا ېپار

د ملاهځ د ادا کپهپ ه اښه د ژاهداه د کاښ اا

مشالالالغپهی پهپ نپ د عدښیده ا د اښځ ربکځ ځل سالالال پهقمن کاښ دا .مګ ه د
ښو یکا مؤمن ه اښه

رب وغ اا اق ص یاجقۍ اا ق شپع رسه ق

ربک ځ ګپهپ ملپهځپهپ د اداء ه اښه اتګاښا اا ق

ځا د

کاښ اا باښ م طلپ اا د اه ل

مکاجات ن ښا داهګا.
رب همدې نپګ ک

ې ې هپښا یبادنپهپ ن اګپښا ا ب ایکپ

د والالالغ اا باهۍ راهپهپ ن ارنیا ه

د ه یپه ادا کپل

د بیلګ رب نپګ د ر یضالالال د ښاژې

 -1د ط سپښت 132 :آيت.
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یض د تکات یض اا هپښ اس ما ش ائ ن م کپ اا ماد وغ اا اس قامت
ربپښې اره ه .
 -3صرب په جهاد کې:
اهد :ده ل رب لښک ج يناد د طای پهپ یپ ب رال دا

د اه ل رب لښ ک رب

ځا اا مال ربیاار والالغ اا باهۍه ه م الال لقډ دا .رب همدې دهی
والالغ ری ې سالال پهقمک م نب رب جيناد ک بیا کړې د

ه،

آه ،ی د
ماياََ (:ي

َّ ِ
اّللَ لَ َعهَّ ُك ْل اُل ْفهِ ُحو َال).
ین َمنُواْ ا ْ ِِبُواْ َو َ ابِ ُرواْ َوَرابِ ُواْ َوااَّل ُواْ ه
أَیُّل َها الذ َ
ژباره :اې مؤمکاهپ! ه تی ه کاښ ااقلئ اا دباط رب سالالال اهپ رب مقاب ک میړاه
1

اویئ د ق د قدمت ه اښه م ټیکګ انړئ اا ده اهل ه ای یداه،ا ااسئ ن څپ
ب يا ا مپمئ.
رب دې آیت ک د وغ م نب اا م ل

د وغ مصاب ه م ابط  .رب کلمپ رسه د

کامیابۍ اا ب ل سۍ د صپل د رشط رب نپګ ناکید شپا دا
ایعات اښڅت م لپمی

د آ کی

.

 -4صرب د علم تحصیل په الره کې:
ب :همداښهګ د یل د نهصالالالی رب لښک والالالغ اا اسالالال قامت د اهل ن اها رب
کایکانپ اا متلپ انپ ک څیړه اا سپچ رب ا س ډ ک رب طای پهپ باهدې د وغ یپ
 -1د آل یم ا سپښت 200 :آیت.
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ب رال ګڼ کی
همدا لم دا

ااږده والالالغ ټیکګ اښادې اا ری ا تېملپ ن ارنیا ه .
رب ا س ډ ک د یل نه صی اا د رشیا ا ،امپ ا س کباط د

اج يناد رب هام هپمپل شالالالپا
ا ولپ

ک ا

د هلپ ځلپ رب م کا دا .اا دا دښج یپاتې هغ

د وغ اا ا س قامت ه ربیاار

پت څت ب قمن ا  .ه،

ت َِّ
ْك ََتْ ِر ِِف الْ ْح ِر بِنِ ْعم ِ
ا آ ک ی مايا ( :أَََلْ اَل َر أ َّ
اّلل لِ ُِلیَ ُكل ِهم ْن ََياِِه ِ َّال
َال الْ ُفه َ
َ
َ
ٍ 1
ِ
ك َ َي ٍ
ت لِه ُك ِه َ َّا ٍر َش ُكور)
ِِف َذل َ َ
رب سالالالمکدښک بیړۍ د اهل رب ضالالال رسه لی

ژباره :ایا ن ه ایک

همغ نا س ال ن ق ل ځک هښالالاه دښ اوالالیا رب
رې ې هښاا د د ه هغ
دې آیت رب دې د لهت کپ

ا ه اښه

ن څپ

قیقت ک رب دې ک

وغ اا ش ،کپاه،ا ا .

د کایکانپ رب ربدیدا ک نهقیق اا سپچ اه ا د

اهل ج ج ه ا داهیت ن ښهک يا کپ اا همداښهګ رب دې دلهت کپ
یلما څیړه اا نم ،اا د هغ د ربایلپه اسالال ماده یپاتې رب ربیاار والالغ اا ټیکک
ای

 -1د هق

ل ،ن ښاځا.

2

سپښت 31 :آیت.

 -2بک ،یبداه من

ن األق ق الس میة ا أس ينا ج  2ص .323 -321
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 -5د کورونه د ستونزو په وړاندې صرب:
ضا ده

 -6کپښهۍ یپه س یڅل

د داا اه اهاهپ عه ااوځ ا د ه،ا د ربیپهد

رب سالالالیپښ ک ښا مکځ ن کی اا د آ ک ی رب ن بی رسهَ ( :وِم ْن ََي اِ ِه أَ ْال
1
ِ
ِ
اجا لِهتَ ْس ُكنُوا ِلَْیل َها َو َج َع َ بَل ْیلنَ ُكل َّم َو َّد ًة َوَر ْمحَةً ).
َخهَ َق لَ ُكل هم ْن أَن ُفس ُك ْل أَ ْزَو ً
س اس ه اښه همدا س اس ه جکن
ژباره :اا د هغ ه هښاهپ څت بل داده
ه ی می مک ربیدا کړا ن څپ

نا سپ ه هغپ رسه آښاډ ن لس کړ اا س اسپ

ع وځ اا قااهدا رب مکځ ک ی میک اا قپا قپږ ربیدا کړه.
کپښهۍ د آښامۍ میک

داس ال ۍ اا ښ مت م کق دا .اما د طبی پهپ اا قپیپهپ د

نپربی ه کبل کل کیداا يش څ سالالالينپې اا ېلطۍ د داارا عمیړه اا ماهدیک ا
څت اهیده يشد ام،ا ه

والالالځ د کپښهۍ رب م الالال ل ک د ربتپهپ اا د میړه د

ق رب ښیای پهپ ک د ېلطۍ رسه مخ يش اا سړا ه ام،ا ه

رب کړا ارا د

ژاهداه د اداښې رب اق پ اا کړه ښه ک د ېلطۍ اا سالالالينپې رسه ل ،اا ګ یپا
يش

دا ټپه سينپې اا ېلطۍ د یمپې اا سرتګپ ربټپهپ ار د اا رب ه وغ اا

تې رسه کپلا شالالالپ د ری ا سالالال پهقا ښا څ ګکدېدا اا د کپښهۍ د م کق ه رهګیدا
څت متکیپا ايش .نع ب ثاب کړې ده

ن ټپهپ ېپښه دښملک رب ګډ ژاهداه

ک درې ا ګ مپ اا ها ل س پهقا ه اښه وغ اا پول ده.
 -1د اه اډ سپښت.21 :
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رب وهی م ل ک د ښسپل اهل ولا اهل یلی اسل څت ابپه ی ه ښيض اهل
یک ښاایت هق کړا  ( :یفرک مؤمن من مؤمنة ال ره منها ُخه ا رضي منها خر).
ژباره :وهی م ل

سړا دې د م ل ه وځ څت هم ت ه کپ

1

ځ ،ک

ه هغ څت یپ ومت ه قپوپ اښام ا ب ومت رب اښ څت قپښ کړ .
ښات اگ ې قالالالالالالپښا ېالالال مداښ

پ شو ېمگ اښت بالپد دښ ککالالاښ

اگ رباښسا بالالالالالاشد ا قپش ستن

هالالالالگ دښ ه،الالالپيا اتش الالالا م،ن

ک اقاه آبالالاد ا همتپا ب داست

قدا ښا ب ښ مت هظ سپا ااست

عس دا وا وا
هغ ې م ګڼ ځ ،د ش ال

ژباره :د اښځ ک څ ېمپه دښن ښسالالی

دې ې

قپراه ،وځ رب ېی ک رب ن ده
ک با با دې رب هیقګاښه اا دوالالال ژب ه اه ،اه هپ رب والالالیګڼپ اا بدیپ ک ی
هظ م کپه.
څپک

هپ اهل د ښ مت رب هظ هغ ن ګپښ .

آباد کپښ اا داس يب يب اه

 -7د ګناهونوڅخه صرب:
ربیغمغ والالاللا اهل یلی اسالالالل
ابل هوات ).

مایيل د  ( :فللت اةنللة ابهکللاره و فللت النللار

2

 -1وهی م ل

دی .1469 :

 -2وهی م ل

دی .2822 :
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ژباره :د جکت لښه رب سالالت یپ اا سالال پهقا اا د داته لښه رب شالالينپاا ېپوالال کپ ربټ
شپې ده.
اه ا د ګڼپ هم اا ېپو کپ اا شينپاا ې یقا رسه م ربیدا شپا دا دې ېپ
و ال ک اا شالالينپات یا مبا اا ښاا د اا یا مکو ا ا هاښاا
ه

د م الالل

ه اښه ښاا ېپوالال ک اا ددهیا

میک هده مکو شالالپې اما م الالل

څپ م الالالل

اراهدې

کایت اا رب هیقګاښۍ څت کاښ اقيل.

ه اښه د ګکاهپهپ اا هاښاا ېپو کپ رب اراهدې وغ یپ جيناد اا همی شکۍ

مباښته ده .م الالل
ه

ل مال اا سالالاما اا د مال رسه

بیا ه د دهیا ه قپهداهپ څت رب اس ال ماده ی

کپهپک ا اط ه کپ اا ه وغ تې
دم ل

دااره والالغ ن

اښت

رب دې همیشالالکۍ مباښته ک والالغ اا ربیاارې اښادې ن ارنیا
اکپلا يش

رب مت ،ی ه

د هغپ هميسالالال اا ماد ېپوالالال کپ اا داکپ رب
اا رب رال رال کړه ښا اښن وای

کی

وغ

اا مباښته اکړ اهل ن اها د ګکاهپهپ راهپه رب دې مباښک آیت ک جمو کړ اا
د هغپ ه اښن،اب څت مکو کپ َ ( :ویَل ْنل َهى َع ِن الْ َف ْح َ اء َوال ُْمن َك ِر َوالَْلغْ ِي یَ ِعظُ ُك ْل لَ َعهَّ ُك ْل
اَ َذ َّك ُرو َال )  1ژباره :اا ه بدۍ ب یايۍ اا تاښ ظل څت مکو کپ .
ه دې ټپهپ ګکاهپهپ څت ځا ژېپښل بیا ه والالالغ ن ارنیا ه

وغ د هغپ ګکاهپهپ اا هااره یادنپهپ څت دا
 -1د اهکه سپښت 90 :آیت.
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داد اا ښااج نبدی شالالپا دا رب ځاهګړې نپګ ژبکا ګکاهپه
اښن ای کی

ه : ،ېیبت دښاغ ښیاء ځا س ال ایک قغې ټپهپل اا داس ال هپښ

د قل،پ رب مکځ ک رب آسالالاهۍ ن ،اښی
اا د ټپهک

د معلن هق

اا رب اښځکا یادت بدل شالالپا د

ه اژاه،پ هاښاېیپ څ ت ګ ک کی

رب ارا هدې ی والالالغ اا

مقاامت ن ست ارنیا ده.
يوسف عليه السالم د دوکې ورکوونکو په وړاندې يوه منونه او بيلګه:
د یقمتکپ ربیغمغاهپ والالالهاب ک امپ د اهل د ااهیااا اا هی،اهپ ژاهد د والالالغ اا
اس قامت ه نع بپ اا ب مثل منپهپ څت رک دا

د رال رال داک اښکپه،پ

اا د همن ه ېپو کپ اا د شیطا د اسپسپ اا ښهګاښهک اښتاهپ رب اراهدې مپږ ن د
وغ دښ ،ښا ویا.
د بیلګ رب نپګ د رضالالت یپسالالد یلی اه الال ډ کی الال ن ربامل ه اکړئ

د

یپ رب ماڼۍ ک ی د مرصال د یقیق والالځ د داکپ شالالاښاهپ اا ښټکپ رب اراهدې
څ هګ وغ اا مقاامت اوپد اا رب دې ست اښتاه ک ب لسا شپ اا دده وغ
اا اس قامت د همیش ه اښه د اه اهیت رب ناښیخ ک ثبت شپ.
ابن ی جپت ښ مة اهل د یپسالالالد یلی اه الالال ډ ه والالالغ څت داسالالال ه یع
اق

ده :اايا د یپسد سپښت م اهپست اا سپچ م رب ،اکړ

د همن

د هاښاا ېپوالالال کپ رب اراهدې د یپسالالالد یلی اه الالال ډ والالالغ د هغ یظمت اا هپیا
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همیشالالالکۍ اګ ځپه  .ه ځاه رسه م ا ای  :یعیب ده! ک
اه

ی ې یپسالالالد یلی

ډ د همن ېپو ک مکل ااا ه یع اا ربایل ب ی څ اه؟! اماهغ د همن د

ېپوالالال کپ رب اراهدې مقاامت اکړ اا رب دې نپګ دده والالالغ اا تې د ن ه اښه د
اه اهاهپ ه اښه رس م شق اا ایار اګ ځید
وغ ه یع اه.

دا ټپل یظمت اا ایار د څپ ههظپ د

1

 -8د پریشانیو په وړاندې صرب:
ښا باهدې ښايش رب دښیپ شالیاهپ د اهل شال ،کپډ :هپمړا دا

ه ه اهدیښالک
کپم رب یشالالالالاا
دای دا
دا

ښا باهدې ښاېل ده رب دهیا ک م ده ه رب دین ک ما.

دې رب یشاا اا اهدیښک ه هغ ه

د دې رب یشاهۍ رب اراهدې م

ښا ښسیده هپی ه اه .دښی

وغ کړا اج م رب ې او کړا

دا .د " رضت یم بن اهتطاب ښنا اهل یک ه ایکاااڅت ".
په پريشانۍ او انديښنه باندې صرب د اميان درښتينولی نښه ده:
وغ رب رب یشاهۍ دښ و یا ای

هښ اا د اهل رب ضا اا دښ باهدې بش ړه ښنا

ده .د اهل ه هپښ د رب یشالالاهۍ ښانک یا د اه الالا سالالقا اا ی اب دا اایا اښتاه اا
آتمپیک ده

رب داارا اه پهپ ک باید ه وغ اا تې څت کاښ ااقی

د ا س ډ س یڅيل دین هغ مؤمکا

يش.

رب اهدی ښکپ دښداهپ اا ښهځپهپ اق د

 -1األق ق ا الس ډ هلدک پښ کاید یپش ا آق ا
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والالالغ ن ښا بليل د اا رب مقاب ک ي د داا ه اښه د هپا اج اا بده ژمک
وْ َونَل ْ ٍ
کړې ده .اهل ن اها ماياَ (:ولَنَل ْلهَُونَّ ُك ْل بِ َ ل ل ل ل ل ْي ٍء ِهم َن ْ
ا ِهم َن اْل ََم َو ِال
ااَ ْ
وو َوا ْةُ ِ
ِِ
ات وب ِه ل ل ِر ال َّ ِ َّ ِ
ّلل وِ َّان ِلَْی ِه ر ِ
ِ
ِ
َواْلن ُف ِ
اجعو َال
س َوالآ ََّم َر َ َ
َ
ین ِذَا أَ َ ل لابَل ْتل ُهل ُّمصل لیَةلِل قَالُواْ ِ َّان ه َ
صل لاب ِرینَالذ َ
1
ك ُش ُل ال ُْم ْهتَ ُدو َال ).
ك َعهَْی ِه ْل َ هَ َو لِل
ات ِهمن َّرهّبِِ ْل َوَر ْمحَةلِل َوأُولَئِ َ
والَئِ َ
ژباره :اا مپه ب اښام ا رب اې ه قط ه هپږه د رس اا مال رب نااا اا د یائدانپ رب
ق اښه ک رب اق کپهپ رب نا س اتمی ښت کپا اې ربیغمغه هغپ ک اهپ ن تی ا
اښکړه

رب دې النپ ک

والالغ اکړ اا د مصالالیبت ښانلپ رب اقت ک ا اايا

مپږ د اهل یپ اا د ه ې اهل هپښ ن تمپږ اښګ ځیدل دې.

رب هغپ ب

د هغپ دښب تیان ربی اتیک اا ښ مت ا اا همدې شا قلک رب سم لښ ښاا
د .
ه دې آا آیت څت م لپمی

اهل ن اها مؤمکا رب اې ه هپږه د ماهپهپ

رب کمپايل اا د ښا رب اق الال لپ اښتا  .اا همداښهګ دې
کپ

م ل

آها آیت رب دې دلهت

د رب ی شاهیپ اا اهدی ښکپ رب اراهدې د وغ اا ښنایت څت کاښ

ااقيل هپ هغ د رې هپر دښ دښج

ثپاب اا بده ار ګ ځا.

 -1د اهبق ې سپښت 157-155 :آیت.
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ارزونه او آزموينه د الله تعالی الره ده:
رب رب یشالالالاهیپ باهدې د اه الالالا اښتاه اا ام ها اهينا کړه ښه ده اا ری ا اق په
ق

متلص بکدګا رب رب یشاهۍ اا س پهقا اق کپ

اهل یلی اسل
یک

ه،

ماييل د :

( من یرد هللا به خلا یصب منه).
ان

ښسپل اهل ولا

1

اهل د قی اا وګېڼ اښاده اکړ هغ رب رب یشاهۍ اق کپ .

همداښهګ رب ب

دی ک ښاېيل د ( :مللایزال ال الء ابهؤمن و اهؤمنللة ف ولللده و

ماله ت یه ي هللا و ما عهیه خ یئة).

2

ژباره :د ن ه اښه ه مؤمن سالالړا اا ه ه مؤمک والالځ

دق

ه ،ل ن اښتاه اا ام ها ل هدې ښايش ن ه غ اق

ربپښې

االد اا مال رب
د اه ل رسه

ربیپست اا ګکاهپه ی بښ شپ ا د اهل یپ ض اا م مت رب ق لپ بکدګاهپ
د وغ کایت اا ښ نایت اهپ د دښد ښهځ اا رب ی شاهیپ رب اراهدې د

دا دا

م ل هاهپ ه اښه داه ه یع ښا مکځ ن کپ
متامی

.

 -1وهی اهبتاښ
 -2سکن اهرتم

دی .2345 :
دی .2399 :
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 -1بیړهۍ بده

د اه الالالا د ګکاهپهپ ه کماښې اا د والالالپیيدهپ ه بښالالاللپ څت

یباښت ده.
 -2د رب یشالالالاهیپ اا مصالالالیب پهپ بده

مؤمکاهپ ن ی اهل رب آق ت ک د ثپاب

ض اا ښ مت رب نپګ اښکپ .
د مصيبت او پريشانۍ په وخت د مومن ادب:
باید ا ربپهی ا
ب ق کی

اه الالالا ن هغ اقت دهیپ بده اا اق اا اج اا ثپاب اښ رب
رب مصیبت د اق کیدا رب مينال اس ما آداب م ایات کړ  .د

ه رال مصیبت رب اقت یغ اا یاد ه ،د ایښ اهپ ش،پل مخ اه

ګ یپا

څی ال تره نکګا رب څی ه ک د یادت نغی ال اا داسالالال هپښ د اسالالال ډ ه هظ ه
م داد د  .ا س ډ د م صیبت د ه کيل آداب ن یین کړ

هغ د ( اان هلل و اان

الیه راجعوال)  1 .کلم ده
ژباره :مپږ د اهل یپ اا د ه ې اهل هپښ ن ت مپږ اګ ځیدل د .
همداښهګ ربیغمغ والاللا اهل یلی اسالالل مپمن ن د رب یشالالاهۍ رب مينال لښوالالپاه
کپ اا اايا( :ألههل أجرين مبصی يت و أع ين خلا منها).

 -1د اهبق ې سپښت 156 :آیت.
 -2مپطأ اإلماډ ماهک

دی .810 :
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ی ک اې اهل مان م رب مصالالالیبت ک اج رب ب ق کړه اا ه هغ ه ېپښه ښا
ابښ .
رب دې ن نیو ه کل

مپمن رب داسالالال ادب رسه د هغ مصالالالیبت رب اراهدې

ده ن ښسالالیدها دا لکد اکړ

هپ والالای ال والالغ ن شالالاملی

یل ء جمی اا والالای الال والالغ داسالال ن یمپ  :دا هغ والالغ دا
یغپاا یاد څت ا اا ان ش،ایت ا ه کړ اا یا دا
مينال ق

اا د اسال ډ
رب ن ه

مؤمن د مصیبت رب

یاد اا طبی ا اهت ه لس اښه،ړ اا د څی ې هبا ،اا مت،کۍ

کړه ښې رب ن د هپښا رسه لکد اکړ .

539

په اسالم کې زغم او مقام يې

د جمعې خطبې

540

په ژوندانه کې د ملګرتيا اغيزه

د جمعې خطبې

25
په ژوندانه کې د ملګرتيا اغيزه
احلمد هلل رب العاملنی و العاقبة للمتقنی والصالة والسالم علی سید املرسلنی و إمام
املتقنی .قال هللا تعالی تبارک و تعالی فی حمکم التنزیل و هو أص دددل القا.لنی .أعوهلل مهلل م
الشددیناا الرمیمب مسددم هللا الرمح الرحیمَ ( :ي ویْدلا اَت لاْیدتايِن اَل أ خي
اَّت ْذ فُاال اًن اخلي ایال) 1.او رسددول
ْ
ا ا
هللا صددلی هللا علیو وسددلم فرمایلی (  ( :املسددلم اهللا لاا االنا النارب و یصددذ علی أهللاهم
خری م املسلم الذ الخیالط النارب وال یصذ علی أهللاهم ).
ای فغان از یار نا جنس ای فغان

2

همنشین نیک جویید ایمهان
(مولوی)

انسااان ژ ندند

لولو ژدردکښااد ژ مامااوملو ل دررو وډ ووا وو همیشاا ژ

نورد ملګډۍ اد ژدساالۍ و اړ ژی اد نيشاا کو ی ژ لولو همسنسااو

ا ژ اړی و

مزی دمااالوو اد ېوتااان و ناا یوې رینن ژ لغن وهان لریدا لډو ن ژ
انساااان کلم ژ (انس)ل ماژخ ا الساااله ماااو دا اد
 -1ژ الفډقان سورت 28 :آین
 -2سنن الرتمذو ،حدیث2507 :
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انساااان ل عيیاړ اړویادد ا یوا اړویا ژ نورد
ژا نا ډژخ ک

ېډو یو دېړی

ا ډلمن دو یا

ا ژ انس اد همغاۍ اړویا ې لن

کوم جزیډا کن ژ آساااوژېۍ ل لولو ام اناوو

هم ژ رنځ اد ډیشااااانۍ

اد ېډیوان دو ر

ا

ژدسن اد ملګډی ن لډو ن ژژا

ا غماور د ادې ،تايړ دکو ی مو ژاسن

ژلوی دکود ن ژ همدخ غډیزخ

ن سټ ان سانان ن اح اد ژ کورنۍ و ش یه اد

لولنیز ندندان و مسيور ماااوو ژو ،ر
ندندان

یډا ېونځن اد

ا ولد ژا ل ل لورو ل

ژ یوازدای ویارخ واردن ن ویارخ ژ

غمونو لړلن ژا اد ردح اد ردان ین
نګ

ونګ محارصا کن

ن دن ل ودل ودل لوراکونو ا وغذی

کیاو اد یادړویا مومړ ردح هم ژ ژد سلانو ل مسلس ا تیګ ن حا صلوو اد
یا

ودل ودل دیو ک ړدو ژدساالړ ژ ملګډویا

مانوو اردکن نفوذ کوو اد هډیو

ول اد ژ ملګډو

وه یا نا وه ژ نورد

ماژو اد

لرائدد الالقو اد

کړد دړد اغیز ا وو
ځوان او ملګرتيا:
ک

هم ت اد تای سل ژد سن اد ملګډی ژ ندندان

لولو ژدردکن ژ لل و ژ

لولو عيراوو لوارا غورا اد مهم ژی ،اما ژ روان نساااه لوارا ن ژ ماماااوملو ژ
ژدرخ رانګړویادخ ین ماااو ډیښاان اد ژ نوو ندند
اد اړی و کن رای لډو ژ زیات ارزتن ډلمن ژی
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روان ژ یشامرا لاعفن ملون اد ژ نر ویډیددن و انګیزد ډ نسټ ما ن ل ژخ
ن ژ نورد ژ سااوا اد صااالحین ل کړنالرخ ا ل ویا حاصااه کړو ل هغوی
ا ژ و ډخ ساااالن مینن اد ژدسااالۍ ژردازخ ډ لوه می ډانیزو اد ژ لره اد
ن ووجهۍ

مصااالحن اړلونو و

ا مم ن ژا روان ژ ندندان ل مااااهډاا ن

ند کړو اد ژ وياهۍ اد فساااااژ داژو و ین دکشاااوو اليل روان کل ل دخ
محاسااين

ا هم الل کیاو ،هغ لوه ران و ژدساالان یداکوو اد

دررو کن ژ ژدی ژد سلړ

لومړيو

ظاهډا مال صان اد ل هډ ودل مک اد ميهن ا

لای دو لو دردسل لا لا انحډاف یلیاو
هم ژغ انحډاف ژ کار

ک
زمانن

نرډ رارړ اما ژ

یه کن و ډ د ارزتااال

ویډ دد ژانحډاف زادی ډاللیا مومړ اد ژژخ نا ميارک یوند

کړاددن اد مسااوودلیلون ژ هېډخ اژ و سااوارو ل خ ین ژ ژر
موضوع ا
دلیاو اد

زړه دړدن و لو ونو دلیاو اد ژا ژدا ژدسلان

منځ کن

اد تااودنن ل

لامق اد ماشوق

ژخ ووې ژا ردح ساااورودن د لشاااق لول ژینړ فډائو اد لولنیز

مسااوودلیلون

ور اد وادل

ا دړو ارلډا هغ ژ وهن مملاز زژا کودن د

ژرساااونو کن دردسااال اون کیاو ،هغ هل رل کودن د اد ژ ویډخ دررن
ملحډک ژالړ ( لون د)

یو ن کفایل اد ن ډدا لنرصااا اندخ دلیاو اد

لن

ېامن رای کن

مسااالامن ن ژ

اح امو مللز
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رای نیيسااا ،نو ن تاااايړ ن ژ روان میالنون اد ران و را کشاااون اد عيیاړ
ا ژ اړی و اد لند

کشااشااون ژ همزدلو ل ولن
ل لیډ غوتاالنن اد رتااودنن

کړنالرا کن نالیدی دې و اد

ميلذل ،نا یق اد لنط منهق

ا کوواهړ غورا

کړو و ژ وياا کودن و اد نا صالحو اد نا ميارکو لنارصد ل هډ ودل نفوذ ن سامل
اد ل هډ ودل ردزنیز رضر ا دژا اد الن د مومړ
د ناوړه او بد رفيق خطر:
ژ تایسل ملګډو اد صمیمړ ژدسن ن ژرلوژن ژژنیا

ندندان کن

ډو ل م

ژ محډدمیلونو مه ژی لو ویډ لوی مصااایين ژ فاسااادد لنارصد

ا ملګډو اد

نادړه دېړد

ا ناسل اسل ژا؛ ر

ژارنګ ژدسلان اد ملګډو

لوه رفیق ر درکۍ اد ېمډاهۍ و سااوق کوو اد
ودل ودل ېناهونو اد ټلیو ک ړدو یا

میهاين ل د

منحډفو دسااوسااو

ل دینا وک ن تااا ملګډی ن لډو

یوازخ یوخ ډلن ناملونو و نيش رسیدای اد ل مم نو کام وو ا
اد یق ژدسن

دج ژژا

ا ین

ډل کیاو ل هغ محډدمیاو لو هغ

ن ژ نیک
وک ن

د اد نادړه ملګډی لډو ن یوازخ شوړویا و ن رسیاو ل ن لوه فهډو کام ت
اد عيیاړ تګی ن هم ل

س درکوو اد

ژرژدنو اد الډدو ساازاېانو الل ا اد کل
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ژین اد ژنیاين وياا اد ژ ښااایامنلیا ډېنددن
کام ړ ل ژاسن فاسد لنرص

کوو اد ژا هیل

کوو ن

ا ن دای ملګډی موی

قډآن ډیم ژ ژدزلیانو ل ن ن ژاسن نره کووَ ( :ي ویْدلا اَت لاْیدتايِن اَل أ خي
اَّت ْذ فُاال اًن اخلي ایال ).
ْ
ا ا
ن اړه :اخ ز ما دا ال  ،کام ړ ما فالند سړی

ژدسلۍ

1

ا ن دای نیولد

رتلینن ووې ژ نا اهه ملګډو ل ناسلن اسلن ا یوازدای وډل زغمه
مډاويو لواږه ژو
رسول ا کډ صلد الل للی دسلم فډمايړ ( :والوحدة خری م ملیس السوء).
یواز دالد

2

مډاويو ل نادړه ملګډو ا غورا ژی

لن :نادړه ملګډی ژ ردح لهافن اد نډمړ اد ژ هغن لل ل منځ دړو ل همدخ
کيل مولوو

مثنوو کن دايړ :د مار ل د ملګډو ا غورا ژی؛ ر

د مار

ژ مار یچيل ردح اليل
اما د ژدساان انسااان ژ ژدزه ژ همیشاانړ ادر
انګ

لورو کشااوو اد ژ دېړو مانوو

ور اد وادل دړو
مار د جاند سلاند از سلیاام

یار د آرژ سوی نار مریم

ون ک اد افگند ډوو سای را

ژزژژ آن مای از وو مای را

 -1ژ الفډقان سورت 28 :آین
 -2ماب ا یامن ،حدیث4638 :
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نا ډژخ ل نا اهه

ا ملګډویا ژ مانویاوو ژ کموای سيب اد ژ لره وياهړ ژا اد

حیډاين اد ېډژاين در سن لډو
سادی رحم الل هم ومډا تایسل فډمايړ:
رس ناااوح ا ااااادان نشسن

لاناااادان نيووش گم مد

سگ اصحا کهف ردزی ند

د نی ان گډفن مډژ مد

ن اړه :ژ نوح (ع) ژ دانو

ا ناسااال اسااال ژرلوژا ،ژ یغم ۍ کورند ین ژ

اصحا کهف سود و دررد ژ نی انو یډدی دکړه موی مو
د ښايسته ملګري غوره کول او انتخابول:
ژ اکانو

ا نا سل ا سل

ن ژ الالقړ اد ان ساين مالحراوو ا ند دو ژان سان

ژ ردحړ قوخ ژ وغذين اد منو لوارا مناساااب دلن اد موقاین ژی ژ ژدی ژ لوړد
اف ارد

سااایوری کن ف ډدن ډ اللیا مومړ اد ژ انساااان

اکۍ لالق منو اد رمد کوو ژ هغو

ا ژ اړی و

مغز کن ژ نی ۍ اد

نیولو ماص ژ لوه ردح

نرصاااانونو ویډ تااا وهیاو اد لوه صاااالحین ژ یرو اد ا کفایل لل و

ا

سااانسوو ل همدخ مرایساااوی رخ مم ن ژا درد درد ژ ېناهونو اد نا لوتااا
صفلونو ل نفوذ اد اغیز ا یډدن و را ددرړ
حرضت رسول اکډ صلد الل للی دسلم
فډمايړ:
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ا
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( املرء علی (ی خلیلو فینظر أحدلم م خیالل ).

1

یانن ان سان لمالً ژ لوه ژد سن ل کړنالرخ ا یډدو کوو سلا سو ن هډیو
غورا کولوکن کار غور اد ووج دکړو اد ژ ا

اید ژ ژدساااان اد ملګډو

ا

ن ژدسلړ کول غواړئد هغ اید ما ن ل ملګډویا ت مهالا کړو
یو ماامیډ للک ژاساان
دانو

ا

لوه ژیانن اد اک بنۍ ادر لډو ن ېامن کوو ژ

ناسل اسل هیڅ رضر ژدی و ملوج نيش لوه ماصین وډ هغ

لوړ ې ړ ن د الالق
مالوا ژ ادر ل

هغو کن د اغیزدکوو ،لو ل ژخ ن غافل ژو ن
ېډخ کو ېه ژ دتاااو اد زیاوو اغزیو

نګ نا ار ادر اليل ک

منځ کن را زرغون ا درد درد مړادو کیاو اد ل منځ رړ همدا دج ژا ن
ژهرانان ژ لولن رم ن ناکارا ېیادخ اد مینيل ل منځ دړو و ک ښن ین وډ
اد وازا ا اد ېټ درکړو انسااان هم ژ ېه

یډژی ک

ېډخ ین ژدساالان اد

ملګډو ا اژ للک دو الالق ین غورا کیاو اد وه ین درځ وډ لن زیاووالد
مومړ
گلد لوميو ژر حماااااااا ردزی

رسید از ژسن محيو ااد وو مسلم

دد گفلم ک مش د یا ليیاااډی

ک از وی ژ دیااااز واااو مسلاااام

گفلااا من گلد نا یاااز ااوژ

دلی ااان مدواااد اااا گه نشسلم

 -1ژ أيب ژادژ سنن ،حدیث 4835
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دگډ ن من هامن لاکم ک هسلم

کامل همنشیند ژر من اثډ کډژ

سادی
د ملګري او دوست اسالمي معیارونه:
اساااال ژ جمی کیدلو ،مینن اد همغاۍ ژین ژی ،اد ژ هغ
لل و

رتاااودنوکن ژ

ا ژ آمناين اد گطدن رغين اد ریښنن لډو

اد ژ ېوتا نیونن

سالنو اد فډژو ندند و میالن ن لډو اد لوه اد ژدن ېوتا

نیونن اد ژ ندندان

ا ویښلن و ن را وی اد ژ مسلامن رسالن ین ژ لل و ن

ډی یدد اد

ېډج اد کلیسا کن ژ لياژت لوارا ن ژی رسم کړی ،رسول الل

صلد الل للی دسلم فډمايړ:
( املسلم إهللا لاا االنا النارب و یصذ علی أهللاهم خری م املسلم الذ الخیالط النارب وال
یصذ علی أهللاهم ).

1

یاند :هغ مؤمن ن ژ لل و

ا ېطدن اد راماا ژرماا کوو اد ژژدی

اذین

اد آزار ل صاا اد زغم ا کار داليل ژا ل هغ مومن ا غورا ژی ن ن ل
لل و

ا رام ژرم اد ېطدن کوو اد ن ژ ژدی

 -1ژ همیشاانۍ اد رتاالدنن ژدساالۍ لومړند
دو ،ومډا تااایساال ل ا ژا ن ژدا ون ژ الل

 -1سنن الرتمذو ،حدیث2507 :
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کوو ،ناسااال اسااال لډو اد ژ الل اعالن ژدی
ا جال کیاو

درځ ن یو ل ل

هغ

ا یورای کړی ژو اد

ژاسن حال کن جالکیاو ن یو اد ه و ژ

الل ژ اعالن رتودن کوو ن ډنګ ژ سهار ژ بانځ لوارا دیښ مم
وک ژا ه یدار کړو؟ یو اد ه و دايړ :هیډا ن ړخ ن نن درځ ژغ ژدا رکال
اژاء کړخ یا ل ژخ ېناا ا ران دنغورا ژغ ژدسااالړ ژ الل لوارا اد ژا لشاااق
ژژا ژ رضاین

لاعډ ژی

ژ ژخ ژدسلۍ لوږدالد هغ دلن احساسود ن ژغ قدې حدیث ادرد
( ومبت حمبيت للمتحامنی يف ) .

1

لاعډ یو ژ ه

لوه محين من ډ هغو کسانو ن زما

ا ژدسلړ کوو داجب

کړ
اړی ن اد ژدساالړ ژ الهړ انګیزخ
هغ دلن کن ن

ساااالۍ

ا ل تااایساال اړی و ا ژو ،هغ هم
ا هغ لل و و محلاج دد ن زموږ
ا کښااینن اد مسلس دکړی

لورو دنیيساا ،هغ دېړو ن ژ هغ

حال کن ن ال ل ل وا رايض دو اد د ل ژرو لی ړ موږ
ژدسلان دینو ن یو ژ ه

ژ الل
ژاساان

ژن یا کن ویډ

ا ین لیانن کړی اد یو ه نا وژۍ و کشوو ،ر

ژ ژدی ژدسااالړ اد ملګډویا ل همغ لومړۍ دررن ا الهړ مينا ن ژرلوژا اد ژ

 -1صحیح ا ن حيان  ،حدیث575 :
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هغ ژنیوو مولو و ین

درکړخ ژا رسااول الل صاالد الل للی دساالم فډمایيل

ژو ( :أفضل األعمال احلب فی هللا و البغض فی هللا ).

1

وډ لولو محيو اد لوښ لمااه ژ ناادېااانو ژ الاملو اا ژ اللا ا دړاناادخ
لاعډ ژی

صمیمین اد نفډت یوازخ ژ الل ژ رضا

 -2ژد سلړ اد ملګډویا ژ ایامن اد وروی ډ ن سټ د ړه دو اد ژا م سللز ژژخ ژا
ن مسااالامن دېړی ژ ژدسااان
وروی دتاادړ؛ ر

غورا کولو اد انلاا کن مينا ژ دېړد ایامن اد

ژدساالړ اد ملګډویا ن کل ژ ایامن ا جال دو ا لډا ژ

ذايت مصااالحو اد ماااګاا ېټو ډ
وروا ا لای دو نو
غنیملونو ډ

یو ل ه

ا لورو اد کل

ن رفاقن ل

محو یدایښاااان لومړند ژنیوو کشااام ش اد ژ

لومړنۍ مسا ر اد ماګ مصلحلون ژ ژتمنۍ اد

زړدنوکن

ونګړ را منځ و کیاو ،نو کو انسان ن ل الل ن ن دیډیاو ژ هغ

ژدسلۍ

اد نمن ادر نيشااا کیدای اد ل رضدردنو ا ین هم واوین نيشااا راوالی
حدیث

یف کن راغيل ژو( :التصاحب إال مؤمنا والأیلل طعامک إال تقي).

ن اړه :ل مؤمن انساااان ا ډو ژ ه ا
ډو ژخ سلا ودوۍ ه وک د ن لورو

 -1سنن أيب ژادژ  ،حدیث4601 :
 -2سنن أيب ژادژ  ،حدیث3834 :
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ا ژ انسااان

رتاالیا

ردزن اد تااو الالقو کن یو ډېند اد مهم لامه ژا ژی

ن ژ ډهیزېارد اد تو لل و

ا ملګډو دکړو ،ر

ان سانان ل

نګ

ن

جامو اغوساااللو اد محلد آژا و اد رسااامونو کن یو ل ه ن ورلید اد یډدو کوو
الالقو کن هم یو ل ل ورلید کوو اوانیو دیيل ژو:

همدارنګ

لن ابډء وسأل د سه لن قډین
یاند

ف ه قډین ابرارن یرلدو

لول ژیوا ساااړو ن وتااالن م وا ل ن ژژا

وتااالن دکوا هډ ژدسااان

رای ین ل ملګډو

لوه ملګډو سااان اقلداء کوو یاند ژ هغ

را

واریيوو
مسااالم ل ا ژاژا ن ژ مؤمنو ادتاااو انساااانانو
کډامن اد
لزت اد

افن ژ انسان
افن

ا ملګډو الالقړ تااایګ ن،

نفس کن دژا اد منو کوو اد هغ ژ مانوو کام وو،

لورو کشوو ویډی لوی ،نا غ اد

لولنیز ندندان کن ډ ې

انسااانان لول کامیايب اد لويړ ژ رتاالینو ،اکو اد ا دفا ملګډد مډهون ې ړ ن
ژدی و ین ژ حرن اد سمن رخ تودن کړخ ژا اد ژژدی ژ رتودنو ل ډکل ین
ېټ السلن ژا
قډآن ډیم هم لل و و لن درکوو و صااالح اد ت ا انسااانان ژ ملګډویا لوارا غورا
کړو
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( او ْ ي
ك ام اع الخ يذی ا یا ْدعُو اا ارخَّبُم يملْغا اداةي اوال اْع يش يي یُ يری ُدو اا او ْم اهوُ ).
سا
اص ْذ ناد ْف ا
ن اړه :اد ل وه زړه ژ ه غ لل و ملګډو یا واوه کړه ن ردزدن ړ ،الون ړ
1

داکوال ژ لوتن غوتلون ن سيا اد ماتا هغ و لن درکوو
ژ الل یغم صاالد الل للی دساالم ژ تااو اد نی و ژدساالانو اد ژ دد ادفاساادد
ژدسااالانو منونن

ېوو کړخ ژو فډمايړ ( :مثل اجللیس

غورا مثالونو کن را

الصاحل و السوء لحامل املسک و ًنفخ الکری فحامل املسک إما أا ُُیذیک و إما اا تبتاع
منو و إما جتد منو رُیا طیبة و ًنفخ الکری :إما اا ُیرل ثیامک و إما أا جتدمنو رُیا خبیثة).
ن اړه :ت ا اد نیک ژدساان اد ملګډی ژ مشااک لوردن ړ
ملګډی ژ هغ

ا

2

یډ ژی اد د اد نادړه

ېډ ژی ن ژ آهنګډ کورا وکوو ،مشاااک لډ ودن د یا لا

ژرکوو اد یاين ل هغ

ا

یی اللن اد یا ین ت وی سلا زخ و رسیاو اد

ژدهم ژخ یا جامن سوروو اد یاين د ویړ سلا زخ و رسیاو
-3

ژد سلۍ اد ملګډویاکن ژ ا سال

ه غ دلن لملن

نا دد اللزا ا ساې

ژی اد ژا کار

ران و رانیيسااا ن ژدا و ن نمن ا و ژ اساااال

یالون اد قوانین ژ ژدی وډمنځ حاکم د ادې ،رسول الل صلد الل للی دسلم
ژغ ن ل ژاسن یانوو( :رمالا حتام فی هللا امتمعا علیو و تفرقا علیو).
 -1ژ ال هف سورت 28 :آين
 -2صحیح اليااری ،حدیث5534 :
 3ا صحیح الياارو ،حدیث ۵۸۴۴ :
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یاند :ژداړه ون نمن کیاو ن
ندندان
ک

یو رای کیدد اد جال کیدد کن الل ژ لوه

مشق دېډروو

یډخ سلاسو ژدسلان ژاسن کسان دو ن ژ داجياوو

ساون اد ل دیو اد محډماوو ا

ما نیون کن سلاسو

اژاء اد ژ حروقو
ا یارو کوو نو وا

مااد ن ژا تاا ژدساالان ژو اید ژدساالړ در ا دا اد ژژدی ل ژدساالۍ
لومحال د ادسئ اد ک ژاسن ن دو نو ژدسلړ در ا مناسي ندا
ا مډژ ا
یاند :ژ ا

ف لل و

وا عيی وو ا ف موژ نیز

ف ژر آمیز

ا ژدسااالړ اد ېطدن دکړه و سااالا عيیان هم ا

ف

ا
-4

ژدسلۍ کن اید ن صیحن اد ل غوتلن دو

ورخ اړی ن لډو ن انسان ژ لوه ژدسن
ژخ مانا ک

یډخ ین ژدسااان ژ تااا کار

ډول ژ آینن (مېشن)
وډ ا کولو دلیدا هغ

وشویق ا اد ک ل هغ ین نرص یا رضر دلید
هغ وو ن اد ژ حق اد هداین رخ و
ه ل لوی مډسااال کوو ن زړدن

یرینړ ووې ژا کار وډژخ

را سلنیدد

یډ دو
اژام

ټ ووې درو نصیحن دا اد
ا د هڅوو اد ژا کار

ژخ

تاااېګ و سااانيال اد ل رذائلو ا لای
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کړو رسااول الل صاالد الل للی دساالم فډمايړ( :الدی النص د د ددیحة قلنا مل قال هلل
ولکتامو ولرسولو و أل.مة املسلمنی و عامتهم.

1

ن اړه :ژین نصاایحن اد لیډ غوتاالن ژا موږ ددیه :اخ ژ الل رسااول ژ ا لوارا؟
دين فډمایه :ژ الل لوارا  ،ژ هغ ژ کلا لوارا ،ژ هغ ژ رسول الل لوارا
ژ مساالامنانو ژ ا

دد (للامدد) اد لام مساالامنانو لوارا ژ داقاړ ژدساان ژندا

ژاژا ن ژ لوه ژدساان لیيون ژ نصاایحن اد لیډ غوتاالنن
کن د دايړ اما

غیا کن ین ا ډد اد حیثین دساوه ا

ژدسن اید جمل لیب مډا
ن ک

همچو آیین رد ډد گوید
شن

و مان ا هزار ز ان

یاند :ژدسن من اید لول لیيون ژ میشن
ن ژ ږدمنځن
اد

ېډ زرېونو ن و زما

رفل مو مو گوید

یډ ماامی راو د دايړ

غیا کن دیښل

ژا وتااالن را ما ن کیاو ن ک

ارزتن در ن ړ نو ز موږ دظیف
کل

ن ژژا

می

دیښل د دايړ؟

ېډخ مرا ه لورو ند اد نصااایحن و

ژا؟

ن ح یامن نصیحلون ژ هغ ماص

دیډدلو کن ن همیش ناردا کاردن

وډ ا کوو اغیزناک داقی نشول اد صمیامن نصیحلون ل هغن ېناا ا
هغو ژ ارو ا لوارا ين غوڅ هوو نیولد ېټور متا نشول نو

_ 1صحیح مسلم ،حدیث ۵۵ :
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نژ

ژغ صورت کن

په ژوندانه کې د ملګرتيا اغيزه

د جمعې خطبې

یو مساالامن داجب ژو ن هغ ماااص ډیاژو و هغ حق و ن دو راساالون
مااوی اد ساامن رخ و ن دو را ېډریدلد ليدالل ن ليا

رضااد الل لنهام

رداین کوو ن نيد کډیم صااالد الل للی دسااالم د فډمایه( :أو ثق عری اإلمیاا
املواالة فی هللا و املعا(اة فی هللا و احلب فی هللا و البغض فی هللا عزومل).
ن اړه :ژ ایامن لډ لولو یادړخ دسااایل  ،ژ الل

1

لاعډ ژدسااان ې ه اد ژ الل

لاعډ ژتااامن ې ه اد همدارنګ ژ الل لوارا مین کول د ژ الل لوارا ژتااامنړ اد
کین کول ژو
ژ ژاساان ژدساان

ه ل ن ډدايړ اد ژ اړی و ډی ون ژ جزا

ېناا ا دنغورو اد ژ موقن اژ درکولو

ووې

و ژی ل

لنوان ژ اسلفاژخ مورژد ېډرړ

 -5ژدساان اد ملګډی اید یو هوتاایار انسااان دو ،یوا وډ لولو واداين ماا ا ژاژا
ن ژ نا وهو اد ن لرلو لل و

اد اړی ړ دو ن ژ انسااان

ا متا

دردساال

اون کېدد اد د الۍ متامیاو کل ژ نا وا اد ن لره ژدسااان ل لوا ژاسااان
لهډناک اد ژرژ ناک وادان سړو و رسیاو ن ژ یوا ژ تمن ل لهډ ا ویډ
زیات دو نو ل ژخ کيل
امااااصااو

ژدا اړلیزا اړی و کن یوازخ مین  ،صاامیمین اد دفا ژ

غورا کولو کن ژ ژدساالۍ

لورو ژ هوتیارۍ ېژندنن کچ

ووې کار ن ژو ل ن اید ژ مرا ه

لومړۍ ژرج کن وډ نرډ ندخ دنیول من

 1ا مسند الهیاليس ،لسلیامن ن ژادژ الساردژ ،حدیث ۷۸۳ :
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په ژوندانه کې د ملګرتيا اغيزه

د جمعې خطبې

ډ زمینن میزند ناژان ژدسن

ژممن ژانا لندت مد کند

یاند هوتیار ژتمن ژخ لوړدو اد نا وه ژدسن ژخ ډرم
 -6ژ ژنیوو منا او حا صلول اد ژ ژد سلۍ اد صمیمین

عډح کولو

اسلثامر ډېند وو یډلډو کل ن حریرل ران ډسلان ژ دېړد
ېط ندند کولو
ژدسلانو

موضوع کن رانګړخ مولن

دهړ
ا ژ دېړد

ا ژ ژدسلۍ اد

ر ا وو ،ژدی همیش ژ ژاسن

یدا کولو کن ژو ن ل هغوی ا ېټ درو درسیاو ژ یلګن

ووې هیڅ ل ژ ژا سن ک سانو

ا ژدسلد ن کوو ن ژدی ژ اکو اح سا ساوو

اد رتااالینو نیلونو لډدن ړ دو لو ژ ژدی ډ ژدسااالۍ اندخ ماژو ېټ مډوي ن
دو ژ همدخ ډدېډا

نسټ وډ هغ دلل ژ ژدی یوند ژ ژدسلانو

ا مح م

اد لینګ ژی ن ژ ېټن جليولو هیل اقړ دو
اما نګ

ن ل همدخ رخ ین لوه زړه غوتااالون ن مولن و

دموند اد اح سا
ن

رساااد

ین کړه ن ژ ژد سلۍ ډه ژ ژدی ژ هدف اد مولن ډ محور

ډلیاو ،یو ودل رانګړخ یانړ ژ ېډمو اړی و اد ېډمن ژدساالۍ رای نیيس ا

اد ژ لولن ریا اد ران تااوژنن اړی ن ماالوو ژارنګ دېړو ن ل ماااګ ا ېټو
ډو ه

و ف ډ ن کوو ژ ژدسلۍ اد ملګډویا ارزتن ن لډو

میی سایدی ژ ژخ ودل ژدسلانو

ارا کن فډمایړ:
مگسانناااااااد گډژ میاااااډیند

ایاان ژغه ژدسلااان ک مد یند
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په ژوندانه کې د ملګرتيا اغيزه

د جمعې خطبې

واااا عااااامد هسن مد نومناااد

همچو زنيور گډژ وو جومناااااد

وااااا ردزی کااا ژا لډا ماوژ

کیس

ون کاس ر ا ماااوژ

ار ژیااااگډ کاااا ان اااااااز آید

کااااااامډاند ز ژر فاااااااډاز آیاد

ژدغياااااید وز ک از پ د راسن

کاسلاوان از وو ژدسن وډ ژارند

ن اړه :ژغ حیل گډ اد لډا ژدسااالان ن دینن ،مچان ژو ن ژ
ا یډیال کن ېډرړ وو و ن لوراک مل

ښړ ین ل

ینړ

غومي س سلا

ما

دلوا کن جومیاو
وډ هغ دررن ن کلد لډا ا ،جیب ژ ر ا ژ کاسن

یډ ا

یو ره یا ن ان یډو رام  ،ډ ې ژ ژردازخ ن راا
ژ مساالو آپ وه کړه ن ل کیڼ اد تااۍ لوا

هغ کن دلویاو ل

مچان

مسلوکن رتلیا دایم ژ ازار سوړ ژو ن هطدکړ ل وا ا ویډ ژدسن اد ت
ېنړ
ژا ودل دکړو لوه ژدساااان

نا یزا ماژو ېټ لډ وو اد ژ ژدسااالۍ رازدن

لوردو اد یا ژ ماژو حاجن اد اړویا

دلن انسان ډیاژو اد

لټلو سن رړ
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لول ماژو ېټ

په ژوندانه کې د ملګرتيا اغيزه

د جمعې خطبې

د دوست له سهوو او ښوييدنو څخه سرتګې پټونه او ترييدنه:
رینن ل دېړد ا ژ لولنیز لوغ ژ نشلون
ژر لوژلو ل کيل

ژاسن اندازا حسا

دج اد ژ ېط ندندان ژ ز رمد ن

اد نر رنځ ژو اد ژ ژدسلۍ

نړۍ کم

ویډیددن ړ اد سااان نیودن ړ ژو ن ویډ کو ند انلراری لالف ن اښاان اد
ل ژدسااالانو ا ژیوا غفلن اد امااالياا

لیدلو

سورودن و اح سا ساوو و و سلدمیاو اد ل هغو
زړه
ن

ونګۍ اد ندر رنځ

آساااانۍ لولو لامو اد

ا

ا ژ وفاهم سون دینځړ اد ژ

ا ژ لولن مینن اد مهډ انۍ یوند ډخ کوو اد حال ژا

ندندان کن ردتاانايړ اد ویارخ ،اغزو اد ېالن ،نادړه اد تااایساال همیشا

ژیو اد ه

نګ کن رای لډو اد اید د وهیاد ن ژ لولنیز ندندان نيو ډ

ژخ ای د ړ ژی ن ژ و املیازدنو ا ژ اسااالفاژخ
مناسب اد ژ انلراردنو لالف وډ هغن کچن دزغمړ اد

دړاندخ اړویا لډو ،نا

لین حال کن ل یځای

هیلو اد ژ ټړ لو ونو ل واریب ا ران د نغورو اد ژ ندندان هرن اد کامل
همدا ژی ن دکو ی مو حلد ابرددر ژ لولو هیلو

دړاندخ ژ اناهاف حالن

رامنځ و کړد ،ژ لولو میلونو اد رغيلونو ډ نسااټ ژ لولو ماایانو ارزدن اماالياا ژا
لو ویډ کسان ژاسن ژو ن احساسات ین

سال ووې یو عډف وګ کوو اد

عيیان کن ین ژ ران غوتااالنن اد ران بانځنن حس
ژی ن داقاین

کلیزا ووې ل

هغ کچ یادړی

ساااا درکوو اد ل لن لوا ران و لذا اد
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په ژوندانه کې د ملګرتيا اغيزه

د جمعې خطبې

کړاد هم ملوج کوو حال ژا ن داقاین اد ژ مارولو اد مناسااايو هیلوژرلوژن ژ
ژاليل آسوژېۍ مای ژا
په دوست کې عزم او احتياط:
ژدا ون ژ اکو زړدنو لادندان ن یو ژ ه و ډ لواږه اد محډ ملګډو ماااوو ژو
ا لند کوو ک

شاااوړ الالو اد صااافایۍ یو ژ ه

ېډخ هوتااایار اد

راولون ن سااانسودن د دو اید ل ژخ ن لن ا هیڅ ل غفلن دن ړو ن ژ
ژدساالۍ اد ملګډویا یوند همیشاا اد

ائهو کن مح م اد لینګ ن اون

لولو

کیاو اد مم ن ژا یښن ژ ملګډویا ریښن غورن کړو اد ژ هغو ژداړد ژدسلړ
ژ تمنۍ دل کړو نا ډژخ ژا ژدا ژیوا زړه ملګډو ژ ژد سلۍ
همیش ل افډا

دررو کن اید

ا ران دنغورو ژ ساژا زړدنو روانان ن ژ ژدسن

غورا

کولو کن ژ لولو لواعفو اد آين احسااااسااااوو یډد ژو اد هیڅ ل ژ سااايا دررن
ژدساالۍ و ف ډ ن کوو اد ژ نن دررن اړی ن یو ثا ن اد ن ماالیدلد یوند ې ن
اد ژدمډا

ژدسااالۍ اد همغاۍ کن افډا کوو ن ېواکړ یو ردح ژی

دنونو کن ،یو ماااان جامن اغوندو،
ژو اد

هډا کو

لولو کن ل هډخ ژردازخ اد ل هډ

ژدا

اد هډ محه کن یو رای د ړ
ا ل ا کوو اد ل ل وه

رفیق ا هیڅ راز ن ټوو اید د وهیاو ن ژ ژخ ووندۍ رضر هغ دلن
ډېندیاو ن ژ یوخ نا مهلو ن یښاان

558

اثډ ژ زړه

رنځیدد یو ل ل غوساا

په ژوندانه کې د ملګرتيا اغيزه

د جمعې خطبې

کوو اد ژ هغو ژداړد ژدسلړ

ژتمنۍ دلیاو نو

ژغ مهال ژ غچ السلنن

ژخ دسیل هغ

مندا اد رسوا کړو ،حرضت

لوارا هډ یو ژ ه راز لوردو و

رسول الل صلد الل للی دسلم فډمایړ:
(آحبب حبیبک هوًنا ما عسددی آا یکوا مغیضددک یوما ما و امغض مغیضددک هوًن ما عسددی
اا یکوا حبیبک یوما ما) 1.یاند
م اللئ؛ ر

ژدساالۍ اد ژتاامنۍ کن ل ووندۍ ا کار

تاااايړ یوا درځ حالن وغیډ دکړو اد ژدسااان ژتااامن ا اد یا

ژتمن سلا ژ مینن مورژ دېډرړ اد ژ ژدسلۍ ژردازا در

ا ډانسله ا

کتاب ارزښتناک ملګری:
ژ دزېارویا اد یوازدای

دلن هم کو ی مااان یو ارزتااالناک ملګډی اد ژدسااان

ران و غورا کړخ ژغ ژد سن (کلا ) اد
ژ ف ډ ژ ډاللیا مه ېډرړ ژ غور اد ف ډ ل
کیاو ن ژ نړۍ

هغ

ارد کن ف ډ اد سوا ژی ن
رخ ژ لویانو ل لی نو ا کلون

ا ین م ا تاااا کړخ اد ژ لادرد

غیا کن د یدا ژو ،ژ

هغوی ژ اف ارد ،وهن اد داقاړ ما صین ا ل یاد اد ژ ژدی ل تودنو ېټ
اللو
اگډ از جوياړ لهااااا از صاااوا

نیا د ی د همنشین ون کلا

ی د همنشین اسن اااکیاازا ژل

ن د لواا مډژ ن یامن گساه

نین همنیشین گاډ دسن آدری

نشاید ک گاااذری د ااگاااذری

 1ا ماب اإلميان ،حدیث ۶۱۶۸ :
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په ژوندانه کې د ملګرتيا اغيزه

د جمعې خطبې

ېډخ ژ غلط اد صحیح،ژ حق اد نا حق لټن اد یړن دکړخ د

ک
کلا

ن مو من ژ

یډ هیڅ ملګډی

ک لا یو اک زړی ملګډ ی ژی ،ن لل و و

دو غواړو اد ن نم ن اد وړدن

ملوو
ک ژاسن ملګډید ژخ یډو
اليل ل

نګ

و رادړ ،نښايړ ن ډخ ایاژخ

ن ژ هغ لهډ ن ژ ران نغورنن لوارا ن ژ نامناسااايو اړی و

ا را منځ و کیاو تايړ ژ ژدسن
کلا

انلاا اد غورا دای کن هوتیار دخ ،ژ

انلاا کن هم اید ل ویډ غور اد ووج

ا کار داللن ،هډ کلا ژ

مهالان دړن ژی اد ژ دلن ژ لګولو ارزتاااان ن لډو ر
مهالاو ا ېټ ن وډ ساااا کیاو ل ن هغ
کلا ونو

ن یوازخ ل ژاسااان

زهډد لړی اف ار ن ژ رنو

صفحو کن لی ه موو اک ردحون م سمو کوو ،نو ژ ېټورد کلا ونو

مهالا ارزتلمن کار ژی
د مخلصانه دوستۍ معنوي ميوې او پايلې:
ژا ودل للک ژ الهړ لډپ وډ سیورو ندخ رای نیيس
(سد د د د ددبعة یظلهم هللا فی للو یوم اللل إال للو ...رمالا حتام فی هللا امتمعا علیو و تفرقا
علیو).

1

 - 1صحدح الياارو ،حدیث۵۸۴۴ :
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په ژوندانه کې د ملګرتيا اغيزه

د جمعې خطبې

ن اړه :الل واالد ادا ولن للک وډ لولن سیورو ندخ نیيس
ژا ل ساایورو ډو
ژو ن ژ الل
لول للک

ه ساایوری ن دو
لاعډ یو ژ ه

ژ قیامن

هغ درځ ن ژ

ل هغ اددا ولو ا ژدا هغ سااړو

ا ژدسلړ کوو

ېډمۍکن را غونط ماااوو دو اد ژ بډ حډارت

ویډ

سان دو ،لولن ،سلړیا اد ژ ادږژد کلونو انلرار ،اما ادا ولن للک وډسیورو
ندخ د ړدو ،ن ژ دنن وډ سیورو ندخ ل ن ژ الل ژ لډپ وډ سیورو ندخ
ل هغوولن ا

ژدا هغ ون دو ن ژ الل ل ارا یو ژ ه

ا ژدسن موو

دو
نواخ دردرا! ژدساان هغ

وک ن ژی ن ژ زمانن

ایط هغ ساالا

ا ژ رخ

ډ

یو رای کوو ،ل ن ژدسن هغ ژی ن و لول هغ انلاا اد غورا کړخ

ر

رسول الل صلد الل للی دسلم فډمايړ( :املرء مع م أحب)

یانن انسان ژ هغ

ا

ا ژی ن هغ ژدسن ې ن (لوتوو ین)

هډ وک ن لو توخ ژ قیامن
ژخ ددای

11

درځ ژ هغ

وک لوتوخ ن ژ ا

ا اد سیاخ ،نو لوه نفس و

ا د ادسن؟
کآدرژ سسلد دین د اللراژ

ژدر اپ از صحين اهه فساژ

لاقين ژیدی جزایش نار مد

ون گه سوری حډیف لار مد

کآ را نال وژ از همنشین

وا وواند صحين نی ان گزین
 - 1سنن أيب ژادژ  ،حدیث ۵۱۲۹ :
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په ژوندانه کې د ملګرتيا اغيزه

د جمعې خطبې

یاند ژ فاسااادانو ژ ل مسلس ن لډخ ادسااا  ،ر

هغ ژخ دلیدا ن

ژین اد

اللراژ کن سسلد رادی
کل

ن سور ېه ژ اغزو

ا مه مو ،نو

ایل کن ژخ دلیدا ن جذاین ادر

موا
و ن کو ی مااان ژ نی انو ملګډویا غورا کړه ،ن اد
فډیاژ کوو

562

هم ژ لوه ملګډو ن

په ژوندانه کې د ملګرتيا اغيزه

د جمعې خطبې

563

د جمعې خطبې

غوسه او تند خويي

26
غوسه او تند خويي
احلمد هلل رب العاملنی و الصال الالال والعال الالار األ بی ال ال ا اسلنی ام و امل ال الالانی مد و
األ آله وبصحابه بمجعنی و بعد:
یو بل له هغو رنځونو او ناروغیو څ خه چې ممک نه ده ځنې دی نداره او دعوت
کوونکي پرې اخته يش او د ډېرو ناخوالو او ستونزو لپاره زمینه برابره کړي غوسه
او تندخويي ده.
لومړی د غضب تعريف:
په لغت او عريب ژبه کې د (غضب) کلمه په الندې معناوو کارول شوې ده:
 -1غوسه او نارضایي.
 -2دیوڅه صفت او سخت ویل.
 -3مخ تریوول او ګونځې کول .
 -4په غړوکې پړسوب .
 -5په اړیکوُ ،خلق او خوی کې خړپړتیا رامنځ ته کیدل .
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 -6جلیقه یا هغه کمیس چې د اوښ له پوستتتت څخه جوړیاي او په جنې کې د
عسکرو د ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کیاي.
 -7ناویيل پاتې نيشتت د پاستتنیو معناوو ترمنځ دومره تضتتاد او نا همغاي شتتتو
نلري ،ځکه لومړۍ معنا د غوستتتې او غضتتتب بقیقت بیانوي ،دوهمه ،دریمه او
څلورمه معنا د غوستتې او غضتتب نښتتې نښتتانې بیانوي ،پنځمه معنا د غوستتې او
غضب پایله او شپامه د غوسې او قهر یا غضب موخه او آخري قصد بیانوي.
او په هغه اصتتت کې کې چې د پوهانو او دعوت کوونکو تر منځ رایجه او دود ده،
غوستته او غضتتب ع ارت دی له هغه ځاناړي انفعا

او تغیري بالت نه په داخل

د انسا کې چې دی تیري ،غچ اخستلو او د داخيل اور مړه کولو ته هڅوي او له
دې نه لوړ غیظ یا قهر دی او د هغه په تعریف کې ویل شتتوي چې غیظ :زیات او
ګڼ غضب دی .
د غوسې او تند خويۍ نښې نښانې:
 -1د بد رګونه پړسوي سرتګې او څیری رسې کوي.
 -2مخ او ټنډه تریووي او ګونځې کوي یې.
 -3د خربو په وسیله یا عمکً نور تر بملې الندې راوستل .
 -4د دښمن او د نورو د بملې په وړاندې هم مثله مقابله کول او...
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د ا سکم له نظره هر ډول قهر او غو سه برامه او ممنوع نده بلکې ځنې له هغو نه
صحیح او روا او ځنې نور نادر او ناروا دي.
هر ډول قهر او غوستتته چې د ځا  ،آبرو ،پاناې ،دین ،عمومي بقوقو او د مظلوم
نه د مکتړ او دفاع لپاره وي ،م لوب ده او د هغه په تایید کې ډیر دالیل شتتتتو
لري:
 -1الله تعالی انستتتا پیداکړی څو امین او په ځمکه کې د هغه خلیفه او ځای
ناستی وي:
ك لِا َْماَئِ َك ِة إِِِّن َجا ِ ٌل ِِف اس َْر ِ
ض َخاِ َفة ) .
الله تعالی فرماييَ ( :وإِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ

1

ژباړه :هغه وخت په زړه کړه چې کله ستتتا رب پرښتتتو ته ویيل وو چې زه په ځمکه

کې د یو خلیفه پیدا کوونکی یم.
او ددې مسئوولیت د اداء لپاره الله هغه د روې او بد څخه پیدا کړی ،چې جسم
او بد د روې په اختیار کې ولویاي او بد یې هم په داستتې توګه پیدا کړی چې
کولی يش د روې د خدمت له ژمنې څخه په ښتتته توګه و وتلی يش .او بل ځوا
یې هم په هغه کې پیدا کړی:
لومړی :شتتتهواو او لب کوونکی ځوا
برابرول دي.
 - 1د ال قرې سورت . ۳۰ :
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دوهم :د غوستتتې ځوا

چې د هغه کار د ټولو هغو شتتتیانو مقابله ده چې په یوه

کړنکره د انسا بد تر تهدید الندې راو .
همدارناه د انسا لپاره یې داسې غړي پیدا کړي څو هریو د دوو قوو شهواو او
غض ت ي په خدمت کې ولایاي او عقل یې هم د یوه ستتپین ګیري او قا

او د

روې دعوت کوونکي په عنوا پیدا کړی دی .هر کله چې روې له هغو دوو ځواکونو
څخه یوه ته منځاړیتوب او د اعتدال له بد نه زیات رغ ت پیدا کړي هغه ته
الرښوونه او ن صیحت کوي او په سمه هوډ نیونې رسه د اعتدال د ایجاد لپاره یې
را غواړي .له بل لوري مت عال او بکیم ال له په خپ له پوهیاي چې ک له ع قل په
دالیلو او د دندې د اداء تر رشائ و الندې په ښتته توګه الرښتتوونه نيشتت کوالی په
همدې وجه یې د پیغمربانو په واستتت ه یو پروګرام او کړنکره او عميل ستتتیرت را
ولیاه تر څو الره روښتتتانه او بق څرګند او الزم تواز او همغاي د ډول ډول برخو
ترمنځ د انسا شخصیت چمتو کړي او د هغه سکمتي او تواز وسايت او هغه له
بې الرۍ او کا وا

څخه منع کړي نو په انستتا کې غوستته استتاس تاً د ابت لی

خ راتو د مقابلې لپاره او د ارزښتتتتونو ،ګ و او دده د برمت د دفاع لپاره پیدا
شوي ده.
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 -2الله تعالی د کفارو پرضد د م سل نانو غو سه او د عمل سختوالی د ستاینې
مورد ګرځو
بَال ْالنَال وه ْم).

1

َل َِّ
َحام
او فرماييَّ َُّ ( :م ٌد َّر و ال ال ال ال ال و
اِ َوالَّ ِه َأ َِ َعهو بَ ِیال ال ال ال ال ال َّدام َاَى الْ وك َّفا ِر ور ََ

ژباړه :محمد صلی الله علیه و سلم د الله رسول دی کوم ک سا چې له هغه رسه
ملاري دي هغوی پرکافرانو سخت او په خپلو منځو کې خوا خوږي دي.

 -3د هغو کستتتتانو له ځاناړت یاوو څ خه چې ددین د د فاع او مکتړ او د ال له د
رشیعت د باکمیت لیاقت لري او زمینه ورته مستتاعده ده ،د کافرانو په وړاندې د
غرور اوعزت خوی دی.
ِ
ِ ِِ
ِ
اِو بَِ َْر
ع ال ال ال ال ال َْ َ
ا َ ِْق ِ
الله تعالی فرماييََ ( :ي بَُّال َها الَّه َأ َ
آِنوَاْ َِأ َال ْ تَ َّد ِن وك ْم َأ د نه فَ َ
2
ِ
ِ
نی بَ ِ َّزل َاَى الْ َكافِ ِ َأ ).
وُِينیُّال وه ْم َو وُِينیَُّلَهو بَذلَّة َاَى ال وْم ْؤِنِ َ
ژباړه :اې مؤمنانو که له تاسې نه څو له خپل دین نه واوړی (نو وادې وړي) الله
به نور ډیر داستتتې خلی پیدا کړي چې الله ته ګرا وي او الله هغوی ته ګرا
وي .چې له مؤمنانو رسه به نرمي کوي او پر کافرانو سختي.
ِِ
-4الله تعالی فرماييَ ( :ي بَُّاله الا النِ ُّ ِ ِ
نی َوا ْلاو ْ َاَْ ِه ْم َوَِ الا َْوا و ْم
ار َوال وْمنَالاف َ
َ َ
َُّّ َج الا الد الْ وك َّف ال َ
3
ج َهنَّم وبِْئس الْم ِ
صريو).
َ وَ َ َ
 - 1د الفتح سورت . ۲۹ :
 - 2د املائدې سورت . ۵۴ :
 - 3د التوبه سورت . ۷۳ :
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ژباړه :اې پېغمربه! له کافرانو او منافقانو رسه جهاد وکړه او له هغو رسه ستتتخت بر
خورد وکړه د هغوی استوګنځی دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی.
څرګنده ده چې د کافرانو په وړاندې د تندۍ او ستتختال الزمي نتیجه غوستته او
غضب دی .هغه هم یوازې د دوی د عناد ،ضد او انکار او د بق رسه په مقابلې او
د الله دالرې رسه په مخکیدو هغه الر چې د نیکمرغال او خوش ختال مایه ده.
د ن ی کریم صلی الله علیه وسلم د ځاناړتیا وو په بیا کې ویل شوي دي :کله
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دوه کارونو تر منځ اختیار ورکړی شوی
نو ده به هغه ډیر آستتتانه غوره کاوه په دې رشې چې ناروا به نه  .او که ګناه به
پکې وه  ،نو ده به تر ټولو دم خه ورڅ خه لریوالی غوره کاوه او هیڅک له د خ پل
ځا په خا ر یې د چا نه غچ نه دی اخستتتتی مار دا چې د یو برمت بریم به
پکې ماتیده.
د همدې ډول غوستتتې او غضتتتب په هکله امام شتتتافعی ربمل الله علیه فرمایيل
دي :که چېرې غوسه یو څو را و هڅوي او هغه په غوسه نيش دا ناپوهه دی.
اما هغه غوستته او ت ُندی چې د شتتخو ت ګ و او مستتئلو او غچ اخستتتلو لپاره وي
هغه برام او ناروا دي او هغه ډیر آیتونه او ابادیث ردوي.
ابو هریره ر

الله عنه د رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه نقل کوي :عن

أيب هریرة أ رستتول الله صتتلی الله علیه وستتلم قال  ( :ل س الشال الالد د ةلص ال ال ة إ ا
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الش ال الالد د اله فاه لفع ال الاله ند ال ال ال ال ) 1.زړور او پهلوا انستتا هغه نه دی چې
پهلواو وکوالی يش بلکې پهلوا هغه دی چې د غوستتتې په مهال ځا کنرتول
کړي.
وعن ع د الله بن عمرو ( :بله ال الالال ر ال الالَل ی صال الالاأل ی ا ه و ال الالام ِاذا نیا دّن ِأ
ل

ی زوجل ؟ قال  :الت

).

2

له ع دالله بن عمرو نه روایت کوي چې هغه له رستتول الله صتتلی الله علیه وستتلم
څخه پوښتنه وکړه کوم شی ماته د الله د غوسې نه خکصو را کوي؟ رسول الله
صلی الله علیه وسلم و فرمایل :غوسه مه کوه.
ابودردا ر

الله عنه وايي :ما و ویل اې د الله رسوله! ماته د داسې کار الرښوونه

وکړه چې جنت ته مې بوځې .ویې فرمایل :په تاستتتو کې هغه کستتتا برال

او

نیکمرغه دي چې له معې ،نفيس غوښتنو او غوسې څخه وساتل يش.
د اوه د استتکم په نظر کې د غوستتې بقیقت او شتتیخ علی محفود هغه د ا مام
غزالی ربمل الله علیه نه په ساده ریقه داسې رشې کوي:

 - 1صحیح ال خاري ،بدیث . ۶۱۱۴ :
 - 2مسند اإلمام أبمد ،بدیث . ۶۶۳۵ :
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غوسه او قهر دری درجې لري:
 -۱منځنۍ او د اعتدال کچه :په دا سې توګه چې ان سا د ځا  ،آبرو ،مال ،د
خلکو بقوقو او د مظلوم رسه د مرستتتتې او ...د دفاع په خا ر په غوستتته يش .په
بقیقت کې د غوستتې د پیدا کیدو موخه په همدې اړیکه ده او الزمي پایله یې د
امنیت ،آبادۍ او د انستتتاو ټولنیز نظام را منځ ته کیدل دي ،همدارناه د هغو
ت جاوز کوونکو رسه رقا بت دی چې دوی د نورو په بقوقو ،خپلواکال او امن یت
تیری کوي .او د دیني او انساو ارزښتونو د دفاع لپاره هله ځله ده لکه شتمني،
آبرو ،عمومي بقوق که داستتې دفاع ونيشتت فستتاد ،فتنه ،د ټولنیز نظام د ستتتنو
لړزیدل او ....را منځ ته کیاي او که چېرې یو څو د ځا د دفاع لپاره په غوسه
نتتتتتتتتيش ،نو د سختو رضرونو رسه مخ کیاي او نور کسا هغه د بیواناتو په څېر
خپل خدمت ته را غواړي .او همدارناه څو

چې د ای و ارزښتتتتونو په د فاع

کې غوسه او د دفاع انایزه و نه لري نو مج ور دی چې له زور واکو تقلید وکړي او
د ړندو په څېر په هغوی پسې والړ يش او هره ورځ بل دین غوره کړي .او که څو
د خپل ناموس په هکله شتتهامت چې د غوستتې له ځوا

څخه قوت اخيل ،و نه

لري نو د هغه آبرو او بیثیت به د ستتتخت رضر رسه مخ يش او فستتتاد او فتنې به
پراخت یا و مومي او د انستتتتا نانو په فره نې به د بیوا ناتو روک باکم وګرځي.
همدارناه که څو د خپلې شتتتمنال د ستتاتنې لپاره له غیرت او شتتهامت څخه
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کار وانخيل نو په ظلم به مال ور څ خه اخستتت تل کیاي او دی به د بیوزلال او
مستتتکینال رسه مخ کیاي او په پایله کې به د ټولنې د کار ،تجارت ،کرهڼې او
صنعت نظام د ناخوالو رسه الس او ګریوا وي.
او څو چې د خلکو د بقوقو او د نورو د امنیت ،خپلواکال او کرامت د دفاع په
هکله غیرت او شهامت و نه ښيي او د مظلومانو په دفاع کې زړه سوی و نه لري نو
دا انسا ضعیف ،ډار او بی غیرته دی.
همدارناه په دې هکله امام شافعی ربمل الله علیه فرمايي :هر څو چې غوسه
را وپاروي او هغه په غو ستتتته نيشتتت هغه تر بیواناتو کم او ټین دی یعنی هغه
دسست او بیوز

او بی غیرته شخصیت لرونکی دی.

که چیرې الله د یوې ډلې خلکو په واست ه د بلې ډلې خلی نه دفع کولی ،ټوله
ځمکه به د ت اهال رسه مخ شتتتوې وای اما الله تعالی د نړیوالو لپاره د فضتتتل او
بښنې خاوند دی.
-۲د تفریط او کمي درجه :په داسې توګه چې دغه قوه په انسا کې له منځني
او

یعي عدالت څخه خارج يش او له بده زیاته ستتتستتتته او بیوزلی یایه ټوله

معنی نابوده او له منځه والړه يش ،همدارناه ویل شتوي څو چې د ځا  ،مال،
آبرو او عمومي مصتتتلحتو په پرتله بې تفاوته وي هغه ضتتتعیف ،ډارا او بی غیرته
ان سا دی او دا سې ان سا ن يش کوالی د الهي قوانینو په بهیر کې قدم واخيل

571

د جمعې خطبې

غوسه او تند خويي

او دا کیدای يش داسې خ ر وي چې د انسا د ژوندانه صحیح میزا او کړنکره
د تهدید مورد وګرځوي.
 -3د افراط او زیاتوايل حالت :په داسې توګه چې غوسه او قهر د

یعي بالت

نه خارج يش او دین او عقل تر پښو الندې کړي او د نورو په بقوقو تیري ته مخه
کړي او په خپله د ان سا د نابودولو او له منځه وړلو زمینه جوړه کړي .کله غو سه
او بد اخکقي دیوه واړه کار په وجه دی دیته هڅوي چې ډیر بد او ناوړه جنایت ته
مک وتړي هم د خلکو کارو نه له ستتتتونزورسه مخ کوي او هم خپل کار له الستتته
ورکوي ،دا سې غوسه او قهر د ا سکم په نظر او ب رشي عقل کې ډیر بد ،نا خوښه
او برام دی او د هغه د براموا

او ناروا وا

درجې د غوستتتې تر درجاتو پورې

اړیکې لري .هر څومره یې چې تاوا زیات وي د هغه غوستتتې اندازه ډېره وي او
ډیره بدي او عذاب ور پسې وي.
د غوسې او غضب اسباب او الملونه:
 -1د انسان چاپیریال ( محیط):
یو له هغه الملونو څخه چې ستتړی د غوستتې د رضر په دام کې راښتتکیل کیاي،
رشائط او د ژوندانه او کورنال او ټولنیز محیط دی.
کله د کورنال فرهنې په داسې کړنکره وي چې شی انت او رشارت ته شجاعت او
ِ
آِنوَا
(َي بَُّال َها الَّه َأ َ
د نورو په بقوقو تیری غیرت او میړانه ګڼی ،الله تعالی فرماييَ :
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َر ِِأ قَالَر َع الى بَك وكَلوَا َخ ْريا ِِ ْنال وهم وَال لِ ِ ِ
ع الى بَك َ وك َّأ َخ ْريا
َ
ع الام َ َ
ع الام ِِأ لِ َ
ِ َْ َ
َال َ ْع ال َر ْ قَ ٌ ِ ْ َ
اال ْ م الْ وفعَ وق بال ْع َد ِْ ِ
اب بِْئس ِ
ِِِ ْنال وه َّأ َوَال تَالا ِْم وزوا بَل وفع وك ْم َوَال تَالنَابَال وزوا ِة ْسَلْ َ ِ
اْلفَاك َوَِأ ََّّلْ َالتو ْ
و و َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ض الَِّ ِِأ إِ ْْثٌ َوَال
فَالا ْوولَئِ ال َ
آِنوَا ْ
اجتَنِنیوَا َكثِريا ِِ َأ الَِّ ِِأ إِ َّك بَال ْع َ
ك و وم الَِّالال ومَ َكَ ََي بَُّال َه الا الَّاله َأ َ
َُي ُّ بَح ود وكم بَك ْ وكل َحلم ب ِ
ععَا وَال ال ْتَ بَّال ْع و وكم بال ْع ا ب وِ
َخ ِه َِ ْالتا فَ َك ِ ْ تو ومَهو َواتَّال وَا َّ
اَِ
َ
ََتَ َّ و َ َ
َ ْ َ َ َْ
1
إِ َّك َّ
اب َّرِح ٌم ).
اَِ تَال ََّ ٌ
ژباړه :اې مؤمنانو نه دې نارینه پر نورو نارینه وو ټوکې ټکالې کوي کیدای يش
چې هغوی له دوی نه غوره وي او نه دې ښځې په نورو ښځو ټوکې ټکالې کوي،
کیدای شتتی چې هغوی له دوی نه غوره وي ،په خپلو منځو کې یو دبل عن مه
وایئ او مه یو بل په بدو نو مونو رسه یادوئ له ای

راوړلو وروستتته په فستتق کې

نوم پیداکول ډیره بده خربه ده کوم ک سا چې له دغه چارچلن څخه را وانه وړي
هغوی ظاملا دي.
اې مؤمنانو له ډېرو ګومانونو کولونه ډډه وکړئ چې ځنې ګ نونه ګناه وي ،د چا
پن عی ونه مه ل وئ او له تاسې نه دې څو د چا غی ت نه کوي ایا په تاسې کې
داسې څو شته چې د خپل مړ ورور غوښې خوړل خوښ کړي؟ ګورئ تاسې په
خپله ددې نه کرکه کوئ ،له الله نه و ویریائ ،الله ډیر ښه توبه ق لوونکی او ډیر
مهربا دی.

 - 1د الحجرات سورت  12-11 :آیتونه .
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 -2شخړه او جګړه:
د غوستتې دوهم المل د مناق تتې موضتتوع ته بیهوده او بې موخې را ګرځي ،ځکه
هر یو د مجادلې له دوه رفونو څخه غواړي چې په هر قیمت وي په بل غالب
يش او هر کله چې داستتتې هله ځله دیو ددوی لپاره نتیجې ته راونه رستتتیده ،د
غو سې اور هغه رو ښانوي او په خپلو رسک و شغلو د مقابل لوري شخ صیت او
بیثیت په درمنده اور لاوي.
 -3ناسنجولې ټوکې ټکالې:
د غو سې د ناروغال څرګندېدو دریم المل :د نزاکت نه لرې او نا سجولې ټوکې او
شوخال دي ،ځکه هر کله چې شوخي د ا سکمي ادب له بدودو خارج يش او د
انسا آبرو او شخصیت د بملې مورد وګرځي نو دښمني رواګڼي غل ي او سهوه
چې انایزه یې یوازې زړه سوی او دیني غیرت او له عمومي مصلحت داور د شغلو
المل کیاي او ډیر کرته نابربه غوستته د خ رناکو پېښتتو س ت ب کیاي چې په هی
وجه یې ج یره ممکنه نده.
همدا وجه ده چې د رستتتول الله صتتتلی الله علیه وستتتلم ټوکې او شتتتوخال ډیرې
محرتمانه او مؤدبانه او د بق او رښتیا په چوکاټ کې وې او د دروغو له ټوکو څخه
یې منع کړیده او فرمايي :د خپل دوستتتت او ورور رسه مجادله او شتتتوخي مکوه،
داسې قول او لفظ چاته مه ورکوه چې هغه تر رسه کوالی ن ې.
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-4د نورو د دښمنۍ مختلف ډولونه:
د غوستتتې د الملونو څخه یو بل المل د نورو د برمت په بریم تیری او یرغل دی
ځکه هر کله چې یو ان سا د عنې او رسزن ښت ،ا ستهزا ،پل نې او جا سو سال،
غی ت ،خربو ټولولو ،تورلاولو ،په نابق بندي کولو ،عذاب او آزار دهغې هدف
وګرځي نو دده د غوسې المل کیاي.
په داستتې توګه چې نن ورځ ځنې بکومتونه هغه د ځوانانو او د استتکمي بیدارۍ
د کارکوونکو په بق کې چې د دین ،آزادۍ او خپلواکال په دفاع کې د غل ال او
سهوې رسه مخ شوي دي ،واکمني څخه دفاع ده .د الله او د هغه د رسول صلی
الله علیه وستتتلم د اخ ار دلیل چې له دښتتتمنال ،ا یت او آزار او آزادۍ او د
انساو کرامت له منځ وړلو په هکله الله تعالی فرمايي:
ِ
َر ِِأ قَالَر َعالى بَك وكَلوَا َخ ْريا ِِ ْنال وهم وَال لِ ِ ِ
عالام
َ
( ََي بَُّال َها الَّه َأ َ
عالام ِِأ لِ َ
ِ َْ َ
آِنوَا َال َ ْعال َر ْ قَ ٌ ِ ْ َ
اب بِْئ ِ
َعى بَك َ وك َّأ َخ ْريا ِِِ ْنال وه َّأ َوَال تَالا ِْم وزوا بَل وفع وك ْم َوَال تَالنَابَال وزوا ِة ْسَلْ َ ِ
عَ وق بَال ْع َد
س اال ْ وم الْ وف و
َ
َ
َ
ِ
ِ
اْلفَال ِ
ِْ
اجتَنِنیوَا َكثِريا ِِِ َأ الَِّ ِِأ إِ َّك
اك َوَِأ ََّّلْ َالتوال ْ فَالا ْوولَئِ ال َ
آِنوَا ْ
ك و وم الَِّالال ومَ َك ََي بَُّال َه الا الَّاله َأ َ
َُي ُّ بَح ود وكم بَك ْ وكل َحلم ب ِ
ع الع الَا وَال ال ْتَ بَّال ْع و ال وكم بال ْع الا ب وِ
َخ ِه َِ ْالتا
بَال ْع َ
َ
ض الَِّ ِِأ إِ ْْثٌ َوَال ََتَ َّ و َ َ
َ ْ َ َ َْ
1
اَِ إِ َّك َّ
فَ َك ِ ْ تو ومَهو َواتَّال وَا َّ
اب َّرِح ٌم ).
اَِ تَال ََّ ٌ

 - 1د الحجرات سورت  ۱۱ :تتت . ۱۲
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ژباړه :اې مؤمنانو نه دې نارینه پر نورو نارینه وو ټوکې ټکالې کوي کیدای يش
چې هغوی له دوی نه غوره وي او نه دې ښځې په نورو ښځو ټوکې ټکالې کوي،
کیدای شتتی چې هغوی له دوی نه غوره وي ،په خپلو منځو کې یو دبل عن مه
وایئ او مه یو بل په بدو نو مونو رسه یادوئ له ای

راوړلو وروستتته په فستتق کې

نوم پیداکول ډیره بده خربه ده کوم ک سا چې له دغه چارچلن څخه را وانه وړي
هغوی ظاملا دي.
اې مؤمنانو! له ډېرو ګومانونو ډډه وکړئ چې ځنی ګ نونه ته ګناه وي ،د چا پن
عی ونه مه ل وئ او له تاستتې نه دې څو د چا غی ت نه کوي ،ایا په تاستتې کې
داستتتې څو شتتتته چې د خپل مړ ورور غوښتتتې خوړل خوښ کړي؟ ګورئ۶ی
تاسې په خپله دې نه کرکه کوئ ،له الله نه ووریائ الله ډېر ښه توبه ق لوونکی او
ډیر مهربانه دی.
رستتول الله صتتلی الله علیه وستتلم فرماييل دي :له بد ګ نال څخه په کلکه ځا
وژغورئ ،له جا سوسال ،کینې ،د ښمنال او یو بل ته له شا اړولو او یو د بل رسه د
اړیکو له پریکولو پرهیز وکړئ ،د ال له بندګا او یو له بل رسه وروڼه و اوستتتئ،
مسل

د مسل

ورور دی ،په هغه به ظلم نه کوي ،بدې خربې به نه ورته کوي

او هغه به نه سپکوي.
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 -5تکرب او په نورو ناروا بهرتي غوښتنه:
د غوستتې او غضتتب د پدیدې پیداکیدو او د هغه د زیاتوا

یو بل المل په خلکو

ناروا زور او لويي کول دي ،ځکه متکرب او قدرت غوښتتتونکی د خپل مقام او عزت
ل پاره هرکار ته الس اچوي او هر ک له که څو

خ پل کرا مت او خپلواکي ترې

وغواړي ،څیره یې ګونځې او له غوستتتې ډکیاي او کله چې هغه له ظلم او فکري
او ټولنیز فستتاد خورولو څخه وژغوري نو د بق ق لولو په ځای کنداا او ستتوټي ته
الس کوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې هغه ته امر یا منع وکړي او هغه الرې
ته راو  .دا ډول نظریې او انستتتتانا په واقعیت کې بیوز

او ضتتتعیف دي او

ْك
غواړي په زور او قهر او غضتتب خپل کموالی ج یره کړي الله تعالی فرمايي( :تِا َ
1
ِ
ض وَال فَعادا والْعاقِنیةو لِا ِ
ِِ
َّ
نی ) .
ْمتَّ َ
الد وار ْاْلخ َلو ََْن َعاو َها لاَّه َأ َال و ِ ودو َك واوًَّا ِِف ْاس َْر ِ َ َ َ َ َ و
ژباړه :د آخرت هغه کور خو به د هغو خلکو لپاره مخ صوص کړو چې په ځمکه کې
خپ له لويي نه غواړي او نه د فستتتتاد کولو اراده لري او ن یی عاق ت یوازې د
پرهیزګارانو لپاره دی.
 -6د نفس هیرول:
دغه المل چې د خلکو غوستته او قهر راپاروي دا د نفستتاو غوښتتتنو او د نفس د
محاستتت ې کنرتول او نظارت لپاره د پاملرنې نه کولو کړه وړه وي ،ځکه کله چې
 - 1د القصص سورت . ۶۹ :
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ان سا په اخکقي کمزوریو اخته کیاي لکه څناه چې هغه په خپل بال پریادي
څو د خپل نفس رسه مقابله ونکړي نو دده نفس داستتې کچې ته رستتیاي چې په
هغه صورت کې معالجه وررسه سختیاي نو په همدې دلیل الله پا

موږ د نفس

رسه مقابلې ته را غواړي او فرمايي:
ِ
ِ
ِ
ِ
َّه ْم و نیوالاَنَا َوإِ َّك َّ
نی).
اَِ لَ َم َع ال وْم ْحعنِ َ
(والَّه َأ َجا َ ودوا ف نَا لَنَال ْهد َالنال و
َ
ژباړه :کوم کستتتا چې زموږ په خا ر مجاهده وکړي هغو ته به موږ خپلې لپارې
1

ور وښیو او په باوري ډول الله د نیکو کارانو ملاری دی.
 -7د دوستانو او خپلوانو نه پاملرنه:
دغوستتتې او قهر له الملونو څخه یو بل المل د قهرجن او غوستتته نا

ستتتړي د

دوستتتتانو او خپلوانو نه پاملرنه ده ،ځکه انستتتا چې هرڅومره په خپل عیب او
ناروغتیا خرب داره وي ،خو دا چې د نفستتتاو غوښتتتتنو په وړاندې د ده اراده او
هوډنیونه سسته او بیوزلې وي او د ښکاره او پ و شی انانو او دوکه ورکونکو د قهر
او غوسې د دام نه ځا نيش خکصولی ،نو په داسې بالتونو کې دیار او دوست
مرستتې ته ډیره ستتخته اړتیا لري ځکه که چیرته ژریې درملنه ونيشتت ،د زمانې په
تیرېدو غوسه دده جز ګرځي او دده د شخصیت نه نيش جک کیدالی.

 - 1د العنک وت سورت ۶۹ :
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 - ۸په ناوړه اوناخوښه صفت رسه د چا نوم اخستل:
کله د قهر او غوسې د راپارېدو المل دادی چې چاته په داسې صفت رسه خ اب
ويش چې په هغه کې دده ددبدبې او شتتخصتتیت توهین او ستتپکتیا وي .یادی د
نورو په وړاندې په ډار او ویرې رسه تور کړي او ووایي! که ته نروای د فکو رسه
به دې م ارزه او مقابله کړې وای ،معلومه ده چې د هغه رسه د مقابلې جرأت نه
لري ،داستتتې خربې کله ددې المل کیاي چې خام او ضتتتعیف النفس خلی په
داخل کې تحریی يش او دده داخيل بالت دده په کړو د وړو او هوډنیونه اغیز
وکړي او بالت او څیره یې ګرمه يش او د ابستتاستتايت انایزې په بنستتن داستتې
هوډ ونیيس چې د عقل نه لرې او اندیښنه راوړونکی وي.
 - ۹تیرې دښمنۍ رایادول:
کوم چې د خلکو تر منځ د جني او انيس شی انانو د وسوسو په واس ه د غوسې
او قهر المل کیاي .هغه د رفینو د تیرو جناونو او دښتتتمنیویا دول دي چې د
دښمنیو داور له مخ څخه هیرې ایرې لرې کوي .کله یو انسا یا یو قوم د ای و
اناېزې او دینی تیریدنې له وجې د غچ اخستلو او ځا غوښتلو څخه عفوه کوي.
امابدخویه او شی ا صفته انسانا ځاناړو موخو ته د رسیدنې لپاره تیرې زمانې
ور یادوي او دوی یو په بل اخته کوي چې د هغو بیل اه مخکې یهودو د مدینی
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منورې د دوو ایفو اوس او خزرج تر منځ د تیر وخت د جناونو اووژنو یادونه را
ژوندي کړل.
 - ۱۰د قهر او غوسې د پایلو نه غفلت او بې پروايي:
د غوسې او غضب د اور بلولو لپاره یو بل المل دادی چې انسا د قهر او غوسې
د فردي ،ټولنیز ،دنیوي او اخروي ناکارو پایلونه غفلت کوي .ځکه مخکې مو هم
وویل :هر کله چې کوم انسا دیوه شی له پایلو څخه ناخربه وي نو ژر یا وروسته
هغه تررسه کوي او د هغه په پایلو اخته کیاي همدا وجه ده چې الله او رستتتول
خلی پوهې او علم زده کولو ته را بليل دي او فرمايي ( :اقْال َبْ ِة ْ ال ال ِم َربِِ َ
ك الَّ ِه َخاَ َ
1
ك ْاسَ ْك َ ور الَّ ِه َاَّ َم ِةلْ َ اَ ِم َاَّ َم ِْ
َخاَ َ ِْ
لعا َك َِا ََّلْ َال ْعاَ ْم).
لعا َك ِِ ْأ َاَ اقْال َبْ َوَربُّ َ
اْل َ
اْل َ

ژباړه :ولوله اې پیغمربه د خپل رب په نوم چې هغه پیداکړ ،د کلکې شتتوې وینې
له یوې ټوټې څخه یې انستتا هستتت کړ ،ولوله او ستتتا رب ډېر مهربانه دی چې
هغه د قلم په مرستتتته علم وښتتتوده ،انستتتتا ته یې علم ورکړ چې هغه پرې نه
پوهیده.
د غوسې آثار او پایلې:
غوسه او قهر پر دیندارانو او ا سکمي دعوت کوونکو باندې ډېرې خ رناکې پایلې
لري چې مهمې یې دادي:
 - 1د العلق سورت ۵-۱ :
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الف :پر دیندارانو او دعوت کوونکو:
 -1جسمي رضر:
داچې د قهر او غوسې په وجه وینې په جوک راځي او د زړه د تکا  ،توندۍ او په
رګونو کې د وینې جریا شدت مومي نو دا کار کله د وینې د ف ار س ب او کله
د مغز د رګونو د شتتتلیدلو او باالخره په ډیرو بالتونو کې ددې باعث کیاي چې
قل ي سکته او د انسا د بد د ځنو غړو د فلج کیدلو المل وګرځي.
 -2د دین او پرهیزګارۍ بیوزيل:
په ډیرو بالتونو کې قهر او غوستتته انستتتا غی ت کولو ،بدو ،ویلو ،توهین او دیته
هڅوي چې کله د چا په آبرو او ناموس او کله د چا د مال په چور کولو او ځاو
تهدید باندې تیری وکړي او دا ټول د الهي دین او رشیعت خکف دي او د انسا
ای

او تقوی ضعیفوي.

 -3د نفس په کنرتولوکې ناتواين:
د قهر او غضب په مهال عقل د تیارې پردې تر شاځای نیيس او له کار ،پند ویلو
او الر ښوونې
څ خه منع راوړي نو په دغه بالت کې انستتتا پر خپل نفس او اراده کنرتول له
الستته ورکوي او ناوړه کارونو ته الس غځوي چې بیا وروستتته پښتتی و څه ګ ه نه
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علیه الستتتکم فرماييل دي :له غوستتتې څخه ډیر ځا وژغورئ

ځکه غوسه د صابر او زغمونکي انسا زړه له بده زیات سپکوي.
یوه ورځ یو نفر خپل زوی ته نصتتتیحت کاوه ویې ویل اې زامنه! لکه څناه چې
ان سا په شعله ور تنورکې ژر خپله روې ورکوي همدارناه د غو سې په وخت کې
هم د انستتا عقل د پاتې کیدو توا نه لري ،هر هغه څو چې غوستته یې کمه
وي عقل یې ډېر وي .غوستتته که چیرې د دنیا له وجې وي نو دا چاالکي او دوکه
ده او که د آخرت له وجې وي نو پوهه او بوصتتتله ده .ویل شتتتوي غوستتته د عقل
دښمنه ده او هغه د یوه غول او ناپوهه سړي په څیر پر ځمکه را پرځوي.
 -4څوک چې په قهر او غوسههه اخته کی ي هغه په غال ه توکه خپلو کړو وړوته
پاملرنه نه کوي او نه پوهیاي چې څه وايي او څه کار تر رسه کوي ،په همدې
وجه په خوارۍ ا و رشمندګال اخته او عذر غوښتتتتلو ته مج وریاي او رستتتول الله
صتتتلی الله علیه وستتتلم موږ د هغه کار له کولو څخه منع کړي یو جې له کولو
وروستتتته عذر غوښتتتتې ته موږ مج ور وي ،فرمايي :له هر هغه څه چې د معذرت
غوښتلو س ب کیاي ځا وژغورئ .ځنو پوهانو ویيل دي :یوې من ع کر کړي له
غوسې ځا وژغورئ څو په خوارۍ او عذر غوښتلو اخته ن ئ.
 -5عصتتت ی او په قهر اخته وګړي له نورو ډېر په اشتتتت اه او ګناه اخته کیاي او دا
ګنهکاري دده لپاره دنیوي او اخروي درد او عذاب چمتو کوي:
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شال ال ال وهو َال ََْر الْ ِ َ َاِ ِة
اال ال النكا َوَْي و
ض َأ ِذ ْك ِ فَِإ َّك لَهو َِ ِع َ
شال ال الة َ
الله تعالی فرماييَ ( :وَِ ْأ بَ ْ َ َ
1
بَ ْ َمى) .
ژباړه :او څو چې زما له ( کر) د نصتتتیحت له درس نه مخ واړوي د هغه لپاره به

په دنیا کې تنې ژوند وي.
ب :اسالمي بیداري او اسالمي دعوت:
 -1د ملګري د جذبولو د بهري بيوزيل:
د انستتتا خوی او

یعت په داستتتې توګه دی چې خپل زړه د آرامو ،محرتمو او

پوهانو خلکو په ع تتتق او مح ت کې ګرو ایادي او ددوی له هی ډول مرستتتتې
څخه ځا نه سپموي او د عص ی ،توند خویه او ابساسايت خلکو نه تیښته کوي
او د دوی رسه هی ډول ملارت یا ته نه بارضیاي نو ک له چې استتتکمي دعوت
کوونکي د ارزښتتتتمنو کارونو په وجه او یا د هغومستتتائلو له ک له په قهر او غوستتته
يش چې په همدوی پورې اړینې وي او پایلو ته یې پاملرنه ونکړي نو په هی ډول
خلی دوی ته مخ نه اړوي او نه ددوی رسه ملارۍ ته بارضیاي .په همدې وجه
اسکمي بیداري ډیر خپل مح ا له السه ورکوي.

 - 1د ه سورت ۱۲۴ :
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 -2تفرقه او اختالف:
د قهر او غو سې او بد اخکقال یوه بله پایله د اختکف او بیک بیل وا

لپاره زمینه

چمتو کوي ،ځکه غوستتته په خپله نښتتته ده چې کار د اخکص له ارزښتتتت څخه
خا

دی او د الله رضتتتا موخه نده ،او هر کار چې دا ډول وي له هغه نه باید د

ښتتتياڼې او نیکال مع و نه لرو بلکې هغه به ډېرې ناخوالې او اختکفونه را منځ
ته کړي.
له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت شوی :د انسانانو له اروابو څخه
دا سې رس جاروونکي د خدمت لپاره چمتو دي چې هر یو ،یو او بل رسه پيژو او
رسه یو ځای کیاي او کوم چې یو او بل نه رسه پېژو هغوی له یو او بل څ خه
تښتي.
 -3د الرې اوږدیدل او دمسئوولیتونو ډیریدل:
په کار او ا سکمي عمل باندې د قهر او غو سې ورو ستنال پایله ،د الرې اوږدوالی
دی او دا یو معلوم شی دی ،ځکه د یارانو او دوستانو کمښت او د اختکف د ناوړه
پد یدې پراخت یا د ځنو پراوږو د الرې د اوږدوا
ډېروا

س ب کیاي.
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د قهر او غوسې درملنه:
داچې د استتتکم له نظره د غوستتتې د ماهیت په هکله او هغه الملونه چې غوستتته
رامنځ ته کوي او د استتتکمي دعوت د دعوت کوونکو آ ار او پایلې را پیژو نو باید
څه کړنکرې رسم کړو او دا کړنکرې داسې خکصه کیاي:
 -1پر دیندارانو او د استتتکمي دعوت پر دعوت کوونکو باندې د قهر او غوستتتې
دنیوي او اخروي نابودوونکو او تاواو پایلو څیړنه او هغه ته پاملرنه ،ځکه هغو
پایلو ته تو جه او له هغو نه خربت یا د داخيل انایزې په رامنځ ته ک یدوکې د
درملنې او نجات په لوري کې دهلو ځلو او زیار لپاره کوالی يش ډیر ګ ور متام
يش.
 -2د کورنال او ټولنې د چاپیریال سکمتیا له دې ناروغال څخه په ممکنه کچه او
له دې پرته الزمه ده څو د ژوندانه لپاره د ښوونې او روزنې روا او ټولنیز چاپیریال
انتخاب کړو.
 -3د مناق تتته کولو د ناروغال درملنه او همدارناه د ادب نه لرې او ناروا شتتتوخیو
څخه ځا ژغورنه ،ځکه د دې دوه ناروغیو څخه شفا او درملنه د قهر او غو سې د
زمینې په کمولو کې ډیر ګ ور او کار جوړونکی دی.
 -4د نورو عزت ،کرا مت او شتتتتمنیو په بریم باندې له تیري نه پرهیز او ځا
ژغورنه ،ځکه د نورو په بقوقو باندې ظلم او تیری ژر یا وروستتتته د هغوی عکس
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العمل راپاروي او د ستتتتونزو د بل لپاره یو ژر او یوه الره شتتتتو لري چې تر ټولو
وروستال یې شخړه او جنجال دی.
 -5له لویال او تکرب څخه ژغورنه او پر نورو باندې ناروا ځا غوره ګڼل او د تفاهم،
ستترتګو پ ونې ،مینې او عاجزۍ د رامنځ ته کیدو لپاره هله ځله ،ځکه په ع تتق،
مینې او ورور ګلوۍ رسه کوالی شتتتو ډیر اختکفونه ،نظریې او ستتتتونزې بل او
فصل کړو او له ډیرو ناخوالو ځا وژغورو او د نورو د قهر او غوسې پر اور ګلوونکې
ایرې و شیندو.
 -6په ډول ډول ستتابو کې د خلکو او د تولنیز نظام د مستتئوولینو پاملرنه ،د هغو
کستتانو په هکله چې په یوه ډول له بد اخکقال او غوستتې نه خپلو غوښتتتنو ته د
رستتیدو لپاره ګ ه اخيل کله د هغوی رسه په پند او کله د ناخوښتتال په څرګندتیا
او کله په ویرولو یا بدلې ورکولو او کله د اړیکو په پرې کولو او تحریم باندې چلن
کوي ،دې مسؤولیتونو ته په پاملرنې رسه کوالی يش ډیر ګ ور متام يش.
 -7هر څو

باید په خپله مرت ه او مقام کې د ابرتام مورد وګرځي او د هغه په

هکله له توهین او ناخوښو صفتونو څخه ځا وژغورو.
 -8د ملتونو او کورنیو په منځ کې د دښتتمنیو او زړو مستتایلو د ژوندي کولونه ډډه
وکړو.
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 -9څو چې د غوسې او قهر په بالت اخته کیاي ،غوره داده چې غسل کولو یا
اودس تازه کولو ته مخه کړي ،که چیرې والړ وي کښتتتیني او که ناستتتتت وي د
امکا په صتتورت کې اوږدو غځیاي او الس د دعا او بخښتتنې لپاره اوچت کړي،
او که په څه دلیلونو رسه د کیناستتتتو امکا نه لا دې قدم واخيل ځکه دا د
بالت تغیر د غوسې د اور په سړولوکې ډېر ګ ور کار دی.
له ابی برب بن ابی اال سود رضی الله عنه څخه هغه د ابو ر رضی الله عنه څخه
نقلوي :رستتول الله صتتلی الله علیه وستتلم هغوی ته ویيل وو :هر کله که د والړې
په بالت په غوسه اخته شوئ کښینئ که آرام ن وی نو اوږد وغځیائ.
له ابو وائل القاص نه نقلوي :د عروه بن محمد الستتعدي په بضتتور کې و ،یو نفر
څه وویل چې د هغه د غوسې المل شول ،جې شو والړ او اودس یې وکړ او راغی
او ویې ویل :له رستتول الله صتتلی الله علیه وستتلم څخه نقل شتتوي (:غوستته د
شی ا مل ه ده ،ځکه شی ا له اوره پیدا شوی دی او اور د اوبو په وسیله مري،
هر کله که په غوسه شوی نو اودس تازه کړئ.).

1

 -10د عص ت ي انستتانانو بالت او کړه وړه د غوستتې او قهر په وخت دوی ته ور په
ګوته کړئ او ورته و وایئ چې د لیونیانو په څېر شتتوي وی او ستتتا ستتو کړه وړه د

 - 1تفسیر انوار القرا  ،ټو ،۱مخ  ۱۰۹دشاملې مکت ه .
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انستتا له کړو وړو رسه هی م تتابهت نه درلود هغه انستتا چې الله په ډېر غوره
بڼه رسه پیدا کړی دی او پر ډیرو مخلوقاتو یې ده ته غوره والی بښلی دی.
ْب والْنی ْح ِ ورَزقْالَنا و م ِِأ الطَِّنی ِ
ات
الله تعالی فرماييَ ( :ولََ ْد َك َّ َِْنا بَِِن َ
ِ َ َِ
آد َر َو ََحَاَْنا و ْم ِِف ال َِِ َ َ َ َ
َوفَ َّاْنَا و ْم َاَى َكثِري ِِّمَّ ْأ َخاَ ْ نَا تَال ْف ِ ا).
ژباړه ( :دا خو زمونا پیرزوینه ده چې) موږ بنیادم ته عزت ورکړ او هغو ته مو په
1

وچه او ملده کې ستتتپرلال ورکړې او هغو ته مو له پاکو شتتتیانو څخه روزي ور په
برخه کړه او پرخپلو زیاتو مخلوقاتو مو ښکاره لوړتیا ور وبښله.
 -11د نفستتتتاو غوښتتتتنو په وړاندې پاملرنه د هغه له ډلې څخه د غوستتتې او
قهرڅ خه ځا ژغورل او ځا کنرتولول دي او با ید دا یقین ولري چې غیرت،
میړانه او پهلوانی د غوسې په کنرتول او زغملو کې ده ،په غوسه توب او قهر کې.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايي :کامیايب او اتل وا

د زړور توب نښه نه

ده بلکې اتل هغه دی چې په خپله غوسه او قهر بر السی يش.
 -12هغه اجر او بدلې ته فکر او پاملرنه چې د مستتتل

په انتظار کې دی الله

ات واسَر ِ
ت لِا ِ
نی
اال ال ال َها ال َّ
(و َ ال ال الا ِر وَاْ إِ َغ َِ ْ ِف َل ِِِأ َّربِِ وك ْم َو َجنَّة َ ْ و
ْمتَّ َ
عال ال ال َم َاو و َ ْ و
ض بو َّد ْ و
فرماييَ :
ِ
ِ
اِو وُِيال ال ُّ
الَّال ال ِه َأ و ِنف وَ َك ِِف ال َّ
نی َ ِأ النَّال الا ِ َو ِ
نی الْ َْ َ َوالْ َعال الاف َ
ع ال ال ال ال ال َّام َوال َّ ال ال ال ال ال َّام َوالْ َكال الاِ ِم َ
2
ِ
نی).
ال وْم ْحعنِ َ
 - 1د االرساء سورت ۷۰ :
 2ت د ال عمرا سورت ۱۳۳ :ت ۱۳۴آیتونه.
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ژباړه :جلتی وکړئ د الله جله جکله بښتتتنې او هغه جنت ته چې پلنوالی یې د
اس نونو او ځمکې په اندازه دی هغو متقیاتو ته تیار شویدی چې د سوکالال او
سختال باالتو کې خرڅ کوي او غوسه خوري او خلکو ته عفوه کوي ( دا کړنې د
نیکیو څخه دي ) او الله جل جکله نیکا خوښوی.
د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمايي :هی غوړ ،د غوسې او قهر د غوړپ په
اندازه چې د الله د رضا لپاره وي د اجر او بدلې لرونکی نه دی.
او فرمايي :هر څو هغه غوستتته او قهر چې په تر رسه کولو یې قادر وي خو هغه
وزغمي ،ال له ه غه د ټولو خلکو په وړا ندې را غواړي او د جنتي بورو د انت خاب
وا

ورکوي په هره اندازه چې وغواړي هغه ته یې ورکوي.

 -13په واقعیت کې د بدلې برق چې د هرچا پرسرتګو وځلیاي سختي او کوښښ
به ورته آسانه شی.
د قرآنکریم په آیتونو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو همی نی سوچ
او م العه رضوري ده ځکه قرآ او سنت دالرې د هغه روښنایال په څیر دي چې
ان سا ته الره رو ښانوي او د پرهیزګارۍ خوی پکې زیاتوي چې دا تر ټولو غوره د
غوسې او قهر نه د ژغورلو وسیله ده.
 -14د صابرو او زغمونکو ان سانانو د ژوند او کړنکرې نه خربتیا چې پرخپله غوسه
باندې ډېر ستتاده غالب شتتوي دي لکه ابنف بن قیس ،عمر بن ع دالعزیز ،امام

589

د جمعې خطبې

غوسه او تند خويي

شتتتافعی او  ...ځکه د غه خربتیا ډیر کرته د بیلاې نیولو ستتت ب له هغوی څخه
کیاي.
 -15د هغه زړه د درملنې لپاره چې دغوسې او قهر په ناروغال اخته شوی دعا او
د الله د در بار څخه غوښتتتتنه ورته چې د غوستتتې په ځای د رضتتتایت ،ربمت او
شتتتفقت بارا پرې و اوریاي .ځکه خالصتتتانه دعاوې داستتتې دعاوې دي چې له
هدف څخه نه خ ا کیاي.

1

 1د ( آسیب شناسی دینداری و دعتوتاری ) د شیخ محمد نوې تألیف
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27
غيبت او دهغه ټولنيزې پايلې
احلمد هلل الذي أمران بتقوی و هناان عن التجسس س سسی و الالصال و الاس س سسی و السس س سسی ع
سلدان حممد و ع آله و أصحابه أمجعنی.
قال هللا تصارک و تعال ف حمکم التنزیل و هو أصس س س س سسدع القا نی أعوی اهلل من ال س س س س سسل ا
الرجلم بسم هللا الرمحن الرمحن  ( :وال یاتب بعضکم بعضاً أحیب أحدکم أ ایکل حلم أخله
فکرهتموه و اتقوا هللا إ هللا تواب رحلم ).

1

قال رسس س سسول هللا ص س س س هللا ع له وس س س س م  ( :کل ااس س س س م ع ااس س س س م حرا مه و ماله و
عرضه) 2.عن أيب هریر رض هللا عنه قال قلل ای رسول هللا ما الالصال قال  ( :یکرک أخاک
مبا یکره) قال أرأیت إ کا فله ما أقول قال :إ کا فله ما تقول فقد اغتصته و إ مل یکن
فله ماتقول فقد هبته.

3

مکن غیبت کسی را بیان

که روزی شود بر تو غیبت عیان
سعدی شیرازی

 - 1ى الحجرات سورت  12 :آیت .
 - 2صحیح مسلم ،حدیث ، ۲۵۶۴ :
 - 3د أيب ىاوى سنن ,حدیث . ۴۸۷۶ :
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یو د ژبې د لویو ،خطرناکو او په عین حال کې د خورو انحرافاتو څخه غیبت دی،
چې د انسان د ژبې له هالکوونکو آفتونو او د لویو ګناهونو څخه ګڼل کیږي.
دغیبت تعریف:
غیبت د نورو خلکو د ضععععینو ن طو او پعو عیبونو یادول دي که چ رې یې واوري
خنععه کیږي  ،برابرد دد دا ن طې پععه اخالرو ،روحو ،او یولنیړو اوخونو پورې
اووندوي یا په بدين اوخونو پورې ،یعنې په بدن یا څیرد کې وي او یا په حرکاتو او
کړو وووکې او یا په انسعععاين اویکو کې یعنې تر ښععع،ې  ،زوی یا ېامې  ،کور او
داسې نورو پورې اووند وي.
غیب کوونکو عاېړ او بې وسععععه خل

دي د خلکو په بدن کې دخهل زهرېن

نیش په داخلولو رسد د نورو د بد نامۍ په نیت د هغواعتبار ،آبرو او شعععخ عععیت
عیبجنوي  ،دغیبت په وېه د خلکو عړت له من،ه ځو او د آبرو لویه پانګه یې د
چور او چهاول رسد مخ کیږي او په رښتینو توګه کله دیود وګړي د شخ یت ترور
د شعععخه له ترور څخه دروند دی او یر خدا بوونکو آ ار ورځنې پاتې کیږي .
پرته له شععکه دې ناروا او ناووک کارته را دانګل او ارداک کول دخلکو په شععخ

عع

حریم باندې تیری کول ګڼل کیږي چې په کولو رسد یې دښععينو را زرغونیږي او
د یوې کورنۍ او یوې یولنې د وګړو ترمنځ بد آ ار او اغیړ را منځ ته کیږي ،یولنیړ
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پیوند او اویکې په لړزد راويل او په پایله کې باور له من،ه ځو او د مرسعععتې او
هيکارۍ ستنه رالویږي .
بلې! اختالف او بیلتون  ،فتنه  ،شور او غوغا  ،غوسه  ،ېدایو  ،کینه  ،دښينو او
د نورو بدنامول او آبرو تویول  ،فسععععاد په دین کې تباهو او په نافرمانۍ او ګناد
باندې ککړ کیدل یول د غیبت د خرابوونکو آ ارو څخه دي .
که چ رې په ورځنیو مجلسععونو او غونکوکې ن ر واچوو په روښععانه توګه مومو چې
څومرد غی بت پکې دود او رواج دی.ځنې خ ل

چې ک له د نورو په غی بت پ یل

کوي ،او بیا په دې رشمناک کار د رسپوښ ایښعععودلو لهارد څرګندوي  ،چې زد د
فالين غیبت نه کوک د دد په مخ کې هم دا وایم  ،موخه يې دا دد چې هر کله زد
ددد په مخکې هم داخربد کوک نو دهغه شعععخه غیبت راته روا دی  ،دا په یاد
ولرئ چې که تاسععو د هغه شععخه په مخکې د هغه بدي بیان کړی او یا د دد په
نشتون کې دې ناووک کارته رامنکک کړی په هرد توګه لویه ګناد دد.
البته دا په هغه صععورت کې دد چې د غیبت کوونکو خربد او وینا صععحت ولري ،
اما لکه څنګه چې غیبت کوونکی د خلکو پ سې شاڅه وايو ر ښتیا او ح ی ت نه
وي نو په وارعیت کې په یود خربد د لویو ګناهونو مرتکب شععوی دی  ،په دې معنا
چې هم یې غیبت کړی  ،هم یې دروغ ویيل او هم یې تور پورې کړی دی.
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له ابو هریرة ريض الله عنه څخه روایت دی وایو :قلل ای رسسسول هللا ما الالصال ق قال( :
یکرک أخسساک مبسسا یکره ) قسسال أرأیسست إ کسسا فلسسه مسسا أقول قسسال  :إ کسسا فلسسه مسساتقول فقسسد
اغتصته و إ مل یکن فله ما تقول فقد هبته) 1.له ابو هریرة رضعععی الله عنه څخه روایت
دی وايو له رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه پو ښتنه و شود چې غیبت څه
شععی دی د دوی وفرمایل  :دخهل ورور په هکله داسععې یادونه وکوې چې هغه یې
نه خوښوي  ،وویل شود که چ رې هغه څه چې زد یې وایم په دد کې وارعا وي بیا
هم غیبت ګڼل کیږيد رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل :که چیرې هغه
عیب په هغه کې وي نو ته د غیبت مرتکب شععوی یې اوکه نه وي پکې نو بیاخو تا
تور او به تانو لګولو چې ېرک یې له غی بت څ خه دروند دی  .نو ب نا پردې با ید
پاملرنه ولرو چې هیڅکله د نورو غیبت ونکړو او نه د نورو غیبت ته غوږ ونیسعععو او
په مجل سونو کې که له چاڅخه غیبت ښکارد کیدد باید د خربو رخ او م سیر بدل
کړو او بله موضعععوی پیل کړو او که دخربو لوری نه بد لیدد باید هغه مجلو او
غوڼدد پریږدو  ،ځکه غیبت کول او غیبت اوریدل دواوک حراک دي
رفی ی که غایب شد ای نی

ناک

یکی آنکه مالش به باطل خععورند

دوچیړ از او به رفی ان حراک
دگر آنکه نامش به زشتی برند
بوستان سعدی

 - 1سنن أيب داود ،حدیث . ۴۸۷۶ :
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یعنې  :ملګری چې غایب شو اې د ښه نوک څ ښتنه  ،دهغه دود څیړونه په ملګرو
حراک دي  ،یو دا چې مال یې په باطله و خوول يش  ،بل دا چې نوک یې به بدۍ
یاد يش.
د غیبت او غیبت کوونکو نښې:
 – ۱د نورو د بدين عیب او کيو نه خربې کول  ،د بیلګې په توګه وویل يش :
فالن ووند  ،بدڅیرد  ،شاکړوپ  ،بدخیعی او نور داسې ل بونه چې په بدين عیبونو
پورې تړاو لري .
 – ۲د وګړو د دینو او اخالرو بیوزلیو او کيیو په هکله خربې کول او د هغو لهارد
له فاسق  ،فاېر  ،غل  ،خاین  ،ظامل او نورو تعبیرونو څخه ګعه اخستل .
 – ۳د نورو د یولنیړ ژوندانه له کيیو او ن
ادب نه لري ،خل

سب

انونو څخه خربې کول لکه چې وایو:

ګڼی ،یرې خربې کوي ،یر خوب او خوراک کوي ،په

نامناسبو ځایونو کې ناسته پاسته لري.
– ۴د کورنۍ په هکله عیبونه ویل لکه پالريې فاسعععق سعععړی ا  ،غوایه یې پوول ،
ېوايل دی  ،موریې فاحشه دد او ......
 – ۵د خلکو د ېامو او ظاهري بڼې په اووند عیب او ن ه بیانول لکه خیري یې
له ګریوان راوتيل  ،خولۍ نه پررس کوي  ،لنګۍ نه پررس کوي او ........
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 – ۶په الرد تللو کې د نورو ت لید او پ ښععې او دخربو کړنالرد لکه په الرد کاږک واږک
ت لل  ،په نخرو او و یاو حرکت کول  ،ګود،ګود ت لل  ،خی عه بیرون را ایسععع تل او
سرتګې کږول او دهغو نسبت نوروته کول .
 – ۷پرته له دلیل او ا ینې په نورو بدګامين کول ؛ ځکه بدګامين د زوک غیبت
دی.
 – ۸د غیبت کوونکو خربوته غوږ نیول او هغوی ته پند او ن عععیحت نه کول او
دهغوی مجلو نه پریښو دل او.....
غيبت د کتاب او سنتو په هنداره کې :
دا چې غیبت له یرو سختو ګناهونو څخه دی  ،ددې په موخه چې د چا سهکتیا
او بدي د خلکو په ذهنونو کې ځای په ځای کړي دایې په ررآن کریم کې د خهل
ض ُكم
(وَال یَساْتَب بَّس ْع ُ
ورور د غوښې خوولو رسد تشبیه کړې دي  ،الله الرښوونه کوي َ :
اَّلل تَس َّو ِ
ب أَح ُد ُكم أَ َيْ ُكل َحلم أ ِ
بس ْع ً ِ
َخ ِله َم ْلستًا فَ َك ِرْهتُ ُموهُ َواتَّس ُقوا َّ
لم).
اَّللَ إِ َّ ََّ ٌ
َ
اب َّرح ٌ
ضا أ َُحی ُّ َ ْ َ َ ْ َ
ژباوک  :او له تاسې نه دې څوک د چا غیبت نه کوي ایا په تاسې کې داسې څوک
1

شته چې د خهل مړ ورور غوښې خوول خوښ کړي د ګورئ تاسې په خهله د دې
نه کرکه کوئ له الله نه وویریږئ الله ېر ښه توبه ربلوونکی او یر مهربان دی.

 - 1د الحجرات سورت  ۱۲ :آیت .
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د دې تشععبیه المل روښععانه دی  ،ځکه د اسععالک له مخې د مسععلامن ورور آبرو او
عړت د دد دوینې په څیر محرتک دی اوهامغه ول چې د مسلامن ورور د خوښې
خوول حراک او یر ییټ او ناووک کار دی غیبت هم حراک او ناخوښ عيل دی او د
غیبت کوونکو لهارد څه د میړانې کارنه ګڼل کیږي.
رسول اکرک صلی الله علیه وسلم فرمایو  ( :کل ااس س م ع ااس س م حرا مه و ماله
و عرضه).

11

ژباوک  :د هر مسلامن وینه  ،مال او آبرو پر بل مسلامن باندې حرامه دد.
آن کسی که لوای غیبت افراخته است

او از تن مردگان غذا ساخته است

آن کو که به عیب خلق پرداخته است

زآنست که عیب خویشنت نشناخته است
سنايی

ژباوک  :چا چې د غیبت بیرغ پورته کړی  ،هغه د مړوله بدن څخه خوراک تیار
کړی دی  ،څوک چې د خلکو عیب بیانوي  ،هغه له هغو خلکو څخه دی چې د
ځان عیب یې نه دی پیژندلی.
له انو بن مال

ريض الله عنه څخه روایت دی وايو رسول الله صلی الله علیه

وسلم وفرمایل ( :اا عرج يب مررت بقو هلم أظفار من حناس خیم و وجوههم و صدورهم
فق ت من هؤالء ای جربیل قال هؤالء الذین َيک و حلو الناس ویقعو يف أعراضهم ).
 - 1صحیح مسلم  ،حدیث . ۲۵۶۴ :
 - 2سنن أبی داود  ،حدیث . ۴۸۸۰ :
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ژباوک  :کله چې د معراج په سععنر والوک په داسععی خلکو مې تیریدنه وشععود چې د
مسعععو په نوکانو یې خهل پوسعععتکو ،غوښعععې ،مخونه اوسعععینې په سعععختۍ رسد
راتوږلې ،له ېربئیل علیه السعععالک څخه مې پوښعععتنه وکړک چې دا څوک دي د
ېربیل علیه السالک وویل  :د اهغه کسان دی چې په دنیا کې یې د خلکو غوښې
خوولې (د ال له د ب ندګانو یې غی بت کاود ) او د خلکو په عړت او آبرویې لوبې
کولې.
که روزی شود برتو غیبت عیان

مکن غیبت هیچ کو را بیان

(بوستان سعدی)
د هیچا غیبت مه بیانود یود ورځ به ستا غیبت هم څرګند يش.
له ېابر بن عبدالله او ايب سعععید الخدري ريض الله عنهام څخه روایت دی دواوک
وایو ( :رس س سسول هللا ع له وسس س س م و فرمایل  :إایکم و الالصال فأ الالصال أ س سسد من الزان قلل ای
رسول هللا وکلف الالصال أ د من الزان قال الرجل یزين فلتوبق فلتوب هللا ع له و إ صاحب
الالصال الیافر له حت یافرله صاحصه).

1

ژباوک  :د غیبت ګناد او ېرک له زنا څخه هم یر سخت دی ! پو ښتنه و شود اې د
الله رسععوله څرنګه غیبت له زنا څخه سععخت دی د پیغيرب صععلی الله علیه وسععلم
وفرمایل  :زنا کوونکۍ ېر کرته له خهل ناووک کارڅخه پښععیامنه او رشمندد کیږي

 - 1املجالسة وېواهر العلم اليب بكر احيد بن مروان الدينوري املاليك ,حديث. 3041 :
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او توبه کوي ،او الله یې توبه ربلوي  .اما هغه څوک چې د خلکو غیبت کوي هغه
ته هیڅکله بخښععنه نه کیږي مګر دا چې له غیبت شععوي نه بخښععنه وغواوي  :د
یادولو وو دد چې ددی روایت بیانول د زنا دناووک او بدعيل په انجامولو د ېواز
دلیل نه دی  ،څوک ګامن ونکړي چې د ددې دود عيلونو په م ایسعععې رسد د زنا
ناووک او پلیت کارچې د انسععان  ،کورنۍ او یولنې د فسععاد او نابودۍ المل ګرځو
ووک ګناد وګڼو ،نه بلکې د زنا چعل کار د هغو لویو ګناهونو څخه دی چې الله په
ررآن کریم کې د هغه له وېې د دورخ د اور ژمنه کړیدد  ،اما د دې دواوو م ای سه
د دې لهارد دد چې زنا کار هيیشه ځان مالمتوي او رسزښت ورکوي ،د وېدان له
عذاب رسد مخ دی او له توبې څخه به پرواهو نه کوي  ،اماغیبت کوونکی ځان
پاک ګڼو او خهل غیبت ګناد ګڼو په پایله کې توبې ته اوتیا نه وینو  ،او بل دا
چې زنا د الله له ح ورو څخه دد ښایو د رښتنیې توبې په وېه یود ورځ الله د دد
له ګناد څخه تیريش .اما غیبت د الله په نافرمانۍ برسعععیرد د بندګانو د ح ورو
پایاملول دي چې د دوی له عنوې او تیریدنې پرته نه معاف کیږي .
حرضعععت امداد الله مهاېر مکو رحية الله علیه په دې هکله یو ېالب بیان لري
فرمایو  :د زنا په پرتله د غیبت ېرک دسعععختۍ المل دادی چې د غیبت ګناد د
مرتبې او م اک له محبت څخه رسچینه اخيل او د زنا ګناد د باد شعععهوت له مینې
او محبت څخه رامن،ه ته کیږي  ،نو د زنا له ارتکاب څخه پښعععیامين څرګندد دد
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چې ولې یې په داسعععې ناووک او رشمناک عيل الو پورې کړی اما د غیبت نه
وروسته له دې پښیامنۍ څخه هیڅ خربد نشته .
له عبدالله ابن مسعودريض الله عنه څخه روایت دی وایو:
( کناج وسا عند النيب ص هللا ع له وس م فقا رجلق فوقع فله رجل من بعده فقال رسول
هللا  :خت ل فقال  :ممن أخت ل ای رسس س س س سسول هللا حل ما أک ت حلما أف:خت لق قال  :ب من حلم
أخلک أک ت أنفا).

1

ژباوک :د رسععول الله صععلی الله علیه وسععلم په حکععور کې ناسععت وو یو سععړی
دمجلو له من،ه والو شعععو او بیرون ته والو او یو بل د دد له تللو وروسعععته د هغه
غیبت پیل کړ  ،رسععول الله صععلی الله علیه وسععلم ورته وویل  ،خهل غاښععونه دې
خالل کړک ( دهغو له من،ه غوښه را وباسه! ) سړي په تعجب پوښتنه وکړک له څه
يش څخه مې غاښعونه پاک کړک ماخو غوښعه ندد خوولې ،پیغيرب صعلی الله علیه
وسلم وفرمایل  :بلې تا هيدا اوو د خهل ورور غوښه وخووک .
غيبت يوازې په ژبه پورې محدود نه دی :
باید پاملرنه ولرو چې غیبت په ژبې رسد په دې وېه حراک شوی چې د خهل دینو
ورور عیب دې نوروته وايې او هغه په داسععې صععنتونو او خویونو یادوې چې د هغه
د آزار او رضر المل کیږي  ،نو که چ رې هغه ته په کنایې او اشععععارې رسد آزار

 - 1صحيح الرتغيب والرتهيب ,حديث  ,2837 :غاية املراک ,حدىيث428 :

600

غيبت او د هغه ټولنيزې پايلې

د جمعې خطبې

ورکړي هغه داسععې دی لکه په حیح خربې  .دالو  ،سععرتګې ،رلم او حرکت په
اشععععارې رسد چا ته ازار او رنځ ورکول د غی بت ېړل ګ ڼل کیږي او حرا مه دد
هيدارنګه د چا د خربې یا دالرې تګ ت لید کول د یوکې او ملنکو وهلو په موخه
دهغه غیبت دی او دغیبت له سختو ولونو څخه دی ځکه د هيغه طرف عیب او
ن ه ان،وروي .
له بی بی عائشعععی ريض الله عنهام څخه روایت دی وايو ( :ق ت ل نيب صس س س س س هللا
ع له وسس س م حس سسصک من ص سسفلال کذا وکذا و قال غری مس سسد تعص قا سسری فقال  :لقد ق ت
ک مال لو مزجت مباء الصحر ازجنال  :قالت و حکلت له إنسس س س س سسا فقال ما أحب إين حکلت
إنساان و إ يل کذا وکذا).

1

یود ورځ مې پیغيرب صعععلی الله علیه وسعععلم ته د صعععنیې چې د یود م منانو له
مورګانو څخه دد په هکله وویل دا اندازد او دا اندازد درته کايف دد د دې د لنک رد
څخه کنایه دد -رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل :دا سې خربد دې وکړک
که چ رې د در یاب له اوبو رسد ګکک شعععوې وای ه غه به یې چعلې کړې وای!
حرضت عائشه رضی الله عنهام زیاتوي یود ورځ مې د چا پیښې وکړې رسول الله
صلی الله علیه و سلم وفرمایل  :زد په هیڅ ول نه خو ښوک چې د چاپی ښې وکړک
ولو که هرڅومرد دنیا څوک راکړي .

 - 1سنن أيب داود،حديث4877 :
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غیبت د لیکلو په وسععیله هم حراک دی ځکه رلم دوهيه ژبه دد  ،هيدارنګه د نورو
غیبت ته دتعجب په حالت غوږ نیول هم دغیبت ېړل دی ځکه د غیبت نه تعجب
څرګندیدل د غیبت کوونکو د تشعععویق المل ګرځو او هغه پکې ال یر ننوځو،
مثال داکړنالرد چې هغه ته وویل شود  :عجب! زد نه پوهیدک چې هغه دا ول دی
ما تراوسه هغه ښه سړی ګڼلو ما ګامن کاود هغه بل و ل دی .
الله دې ما د هغه له بالنه وسعععا

 ،د دا ول ېيلو ویل په بشعععهړک توګه د غیبت

کوونکو ت عععدیق ګڼل کیږي او باوري خربد دد چې د غیبت ت عععدیق په خهله
غیبت دی او دهغه په وواندې چوپتیا د غیبت په ګناد کې برخه اخستل دي.

1

د روژې په مهال د دوو ښځو د غيبت پيښه :
انو ريض الله عنه وایو  :یود ورځ ر سول الله صلی الله علیه و سلم امر وکړ چې
روژک ونیسععا او تر هغه وخته چې رسععول الله صععلی الله علیه وسععلم اېازد نه وي
کړې ماته یې نکړئ  .هغه ورځ یولو مسعععلامنانو روژک ونیوله تردې چې د ملر په
وبیدلو د روژې ماتولو وخت راورسععیدد  ،خل

یویو رسععول الله صععلی الله علیه

و سلم ته راتلل او دافطار اېازد یې اخ ستله  ،او رسول الله صلی الله علیه و سلم
اېازد ورکوله  .په دې ترځ کې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی
او عرض یې وکړ  :اې د الله رسوله  ،زما د کورنۍ څخه دوو ځوانو ښ،و روژک نیولې
 - 1احيال علوک الدين ,ج  2ص .72
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دد خو رشمیږي چې ستا خدمت ته رايش او د روژې ماتولو اېازد واخيل ایا اېارد
ورکوې څو خهله روژک ماته کړي د رسول الله صلی الله علیه و سلم له هغه سړی
څخه مخ وګرځاود او ځواب یې وونکر  ،هغه سعععړي خهله خربد تکرار کړک  ،داځل
پیغيرب صلی الله علیه و سلم ددد په ځواب کې وفرمایل ( :ما صامتا و کیف صاک
من ظل هذا الیوک يأ کل لحوک ال ناو ،اذ هب فيرهام إن کان تا صععععا تین ان
تست یا).

1

یعنی هغه دود ښععع،ې روژک نیوونکې نه وې څرنګه هغه چاته روژک نیوونکې ویالی
شععو چې هغه خهله روژک د خلکو په غوښععوت رد کړې وي د اوو دوی ته ورشععه او
ورته ووایه که یې روژک نیولې وي استنراق دې وکړي).
هغه سععړی کورته راسععتون شععو او کیسععه یې ورته وکړک او هغوی هم اسععتنراق وکړ
چې نا څاپه د هرې يوې له خولې څخه د وینو یویې راووتې  :سعععړی د حیرانتیا
په حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او پیښه یې ورته بیان کړک
.هغه صعععلی الله علیه وسعععلم د خربو اورېدونه وروسعععته وفرمایل  ( :لو ماتتا و مها
فلهما أل ک تهما النار).

2

یعنی که چ رې هغه دواوک مړې شعععوې وای او هغه د وینو یویې د دوی په خیعه
کې پاتې وای پرته له شکه د دوزخ اور کې به لویدلې وای.
 - 1شعب االميان ,حديث.6296 :
 - 2شعب االميان ,حديث.2296 :
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غيبت کوونکي ته د حسن برصي رحمة الله علیه ډالۍ :
حسععن ب ععی رحية الله علیه ته خرب ورکړ شععو چې فالين سععتا غیبت کړی دی
هغه یو تشععت کاسععه خرماوې ورولیږلې او خربیې ورکړ چې ماته خرب را رسععیدلی
چی تا خهلې نیکۍ ماته الۍ رالیږلې دي  ،ومې غوښتل هغه ېبیرد کړک او هیله
دد زما عذر ومنې او ما و بخښععې ځکه و می نه شععوکوالی شععو چې په بشععهړ توګه
ستا الۍ او محبت ېبیرد کړ ک.

1

د جنید بغدادي رحمة پیښه :
ېنید رحيه الله وایو  :یود ورځ د شعععونیړیه ېومات کې د یوې ېنازې په انت ار
ناست وک او د بغداد خل

یول د دې ېنازې لهارد منت ر وو څو په هغه د ېنازې

ملونځ وکړو  ،یو ف یر چی د عبادت نښعععې پرې څرګندې وې له خلکو څخه څه
غوښععتل  ،له ځان رسد مې وویل که چیرې دې ف یر څه کارکولی څو ځان یې له
سوال کولو ساتلی وای غورد به ود  ،کله چې له ېنازې را ستون شوک د شهی په
اورادو م شغول وک چې خوب راباندې غلبه وکړک او په نا سته خوب را باندې راغی،
هغه ف یر مې په خوب ولیدد چې هغه یې ماته راووسعععت او پر دسعععرتخوان يې
پریښععود او ويې ویل د دد له غوښععو خورد ځکه تا ددد غیبت وکړ .ځواب مې ورکړ
چې ماددد غیبت نه دی کړی یوازې مې د ځان رسد څه وویل  ،راته ویې ویل ،
 - 1الرسالة ال شريية.236 :
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ته د هغو کسععانو له لې څخه یې چې الی ه ندد داسععې ت ععور د نورو په حق کې
وکړې .ددد نه بښععنه وغواوک  ،سععهار مې ېر و پلعلو وروسععته مې د یوې ویالې په
غاوک وموند چې په ویاله کې چا سعععبړي مین،لې ود  ،دد د هغو سعععبړیو پاڼې له
اوبوڅخه رایولولې ،پرهغه مې سعععالک وکړ ویې ویل :التر اوسعععه هامغه مخکینی
ت ععور دې په ذهن کې شععتون لريد ځواب مې ورکړنه  ،ويې ویل  ( :غنرالله لنا
ول

) یعنې الله دې موږ او تاته بخښنه وکړي.

1

د خلکو په غیبت له مشغولیا نه ویده کیدل غوره دي:
شیخ سعدي رحيه الله په ګلستان کې لیکو  :په یاد مې دي چې د ماشومتوب
په ورځوکې یود شهه د خهل پالر په خدمت کې ناست وک او یوله شهه مې سرتګې
پعې نکړې او ررآن مې په غیږ کې نیولی ا او شعععاوخوا خل

یول ویدد وو ،پالرته

مې وویل له دې خلکو یو رسنه ېګوي چې دود رکعته ملونځ وکړي  ،داسعععې د
غنلت په خوب ویدد دي چې ګوا کو ویدد نه بلکې مړک دي  .پالر مې وویل :اې
د پالر روحه که ته هم ویدد شععې دا غورد دد له دینه چې د خلکو په پوسععتین کې
غیبت کې ننوځې.

2

 - 1ال شريية مع التسهيل.237،
 ( - 2رسايل كليات سعدي ) دريم باب درويشانو په اخالروکی ،ص .۵۷
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د ابراهیم ادهم وینا :
ابراهیم ادهم رحيه الله یوې میليسععتیا ته وغوښععتل شععو  ،کله چې کیناسععت ،
خلکو په غیبت الو پورې کړ  :دد وویل  :زموږ په دود او رواج خل
و ۍ نه وروسته خوري او تاسو لومړی غوښه خورئ.

غوښععععه له

1

د غيبت تر ټولو غوره انګيزې :
ېر الملونه او انګیړې د غیبت د پیدا کیدو سبب کیږي چې غورد یې دادي :
 – ۱کینه کول او غچ اخ ستل  :ځکه د کینې او غچ اخ ستلو د شغلو وژلو لهارد
چې د ځنو خلکو په سععینه کې رس راپورته کوي  ،نو د مورد ن ر شععخه د آبرو او
عړت د ضایع کولو لهارد تر غیبت آسانه الزد بله نه پیداکیږي .
 – ۲حسددد :کله انسععان د هغه کسععانو په پرتله چې د خلکو د مینې او محبت او
ا ینې مورد دي ح سد کوي  ،هرکله چو ح سد کوونکی د تل لهارد د مح سود د
نعيت زوال غواوي  ،نو کله چې حهل هدف او موخې ته الرسسعععی نه پیدا کوی
دهغه د ېربان لهارد هلې ځلې کوي څو محسود د غیبت او دهغه د ضعینو ن طو
په یاد ولورسد د هغه آبرو او اعتبار کم کړي او دخهل حسععععد اورته له دې الزې
دا ینه وبخښو .

 - 1د رشیری رساله ،.ص ۱۷۹
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 – ۳د کومې ګناه چی مرتکب شوی د هغې نه د پاکۍ لپاره هله ځله :یعنې
د نورو د عیبونو یادولو له الرې غواوي خهلو کړو ووو ته سععادد یا په څه دلیل ځال
وبخښو.
 – ۴غوسه او قهر :کله غوسه او رهر د نورو د غیبت او بد ویلو المل کیږي  ،ځکه
هر کله چې انسان دیود يش خنک نيش نو د خهلې آرامۍ لهارد ژبه په بدو وینا وو
پرانیږي.
 – ۵لویي او ځان خو ښول :کله ان سان دومرد په خهل ځان غرد کیږي چې ځان
له نورو څخه غورد ګڼو او خوښععوي چې خل

هغه له هر ن رد تر نورو لوو او غورد

وپیژين او ددې کار د بوت لهارد د نورو عیب ویلو او سهکتیا ته ارداک کوي .
 – ۶د نورو له خوا د توهین احسددا  :په ځنو وختونوکې یو تن احسععاو کوي
چې د نورو له خوا د توهین مورد ګرځو او د دد په هکله عیب پلعنه کیږي  ،په
پایله کې ددې ګامن پربن سټ غواوي م ساب ه وکړي او دهغه په هکله لومړی دی
بدد وینا او غیبت پیل کړي.
 - ۷تفریح او سدداعت تیري :یری داسععې کسععان شععتون لري چو له یادوشععوو
الملونو او انګیړوڅخه یود هم نه لري  ،یوازې د تنریح او ساعت تیرۍ یا دمجلسونو
د ګرک کولو لهارد د نورو د ضععععینۍ او عیبونو ن طې یادوي  ،ځکه د خلکو په ن ر
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کې تر یولو کيه ګناد دغیبت په رشینۍ رسد دد حال دا چې له دې نه غافل دی
چې د غیبت ناووک عيل په ح ی ت کې د مړوکسانو د غوښې خوراک دی .
 – ۸د بدویلو پایلې ته نه پاملرنه :کله هغو پایلوته نه پاملرنه چې د غیبت نه
رامنځ ته کیږي  ،د دی سعععبب کیږي چې په غیبت اخته يش  ،ځکه که چريی
انسان د یود کار په هکله د هغه بدو او ناووک پایلو ته پاملرنه ونه کړي نو دهغه کار
د تر رسد کولو ېرئت ځان ته ورکوي او په یرو وختونو کې به د ځان خالصعععولو
توان له ال سه ورکړي .
دغيبت نښې او پايلې :
غیبت او بدد وینا څه نښې او بربادوونکې پایلې لري چی ځنوته یې اشارد کیږي:
 – ۱د زړه سددداتوالی :غیبت کوونکی او بدویونکی د الله د یاد نه پرته یرې
خربې کوي او کاريې هيیشه د خلکو په آبرو او عړت تیری وي  ،هرد ورځ د غیبت
د ګناد په تر رسد کولو چې په ن ر کې غورد نه بریښعععو خهل زوک د نافرمانۍ او
ګناد په ګرداب کې وبوي او د ښععع ګڼې او نیکۍ په هکله څه توفیق نه مومې او
که چ رې په ظاهرد څه توفیق یې په برخه يش زوک یې هامغسې د سختۍ د دیو
بندي وي .
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 – ۲د الله د غوسدې مورد ګرځي :بدیونکی او غیبت کوونکی په دې خهل ناووک
عيل د الله حریم او رانون ماتوي او د الله فرمان نالیدلی ګڼو او په نتیجه کې د
الله غوسې ته ځان سهاري او در دوونکی عذاب یې په انت ار کې دی.
 – ۳څوک چې د نورو په هکله بده وینا خپل ک سب ګرځوي :په وارعیت کې
یې ،د ښعععیګڼو او نیکیو درمن ته اور اچول شعععوی او په تدریجو توګه د بدیو په
ګرداب کې ننوځو او باالخرد د دوزخ عذاب رسد مخ او دآخرت د منلسععانو په له
کې چې نی

کړک ووک یې نوروته ورکول کیږي  ،ځای نیيس.

 – ۴غیبت کوونکی وګړی د خپلو مسدددیولیتونو په ترکه کولو کې ناوسدددی
دی :ځکه هغه خهل یول توان او وو د خلکو د غوښعععو په خوولو او دخلکو د آبرو
او عړت په داغ لګولو بابیړد له السععععه ورکړی او په نتیجه کې د دینو دندو او
تکالینو د انجامولو لهارد نور توان پکې نه دی پاتې.
 – ۵ویره او ډارهم دغیبددت لععه عوارضعععو څخععه ګڼععل کیږي ځکععه کععه چ رې
بدویونکو او عیب لګوونکو ېرأت او میړانه درلودی نو د خلکو عیب یې مخامخ
ورته ویلو او په حکيت او ښه ن یحت یې دوی ته پند او درو ورکاود.
دغيبت نه د خالصون الر :
عالمه تهانوي رحيه الله وايو  :د غیبت نه د ژغورلو او خالصعععون یوازنۍ الر دادد
چې موږ پرته له اوتیا په خهلو مجلسعععونو کې د نورو له یادولو
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ښ ګڼې یادې کړو او نه یې بدۍ  ،ځکه د ان سان ر سم خووونکی او مکار د ښين
(شععیطان) د تل لهارد په سععنګر کې دی  ،کله چې موږ د یو چا ښ ع ګڼې او نیکۍ
یادوو زموږ ذهن ته دا سې رسیږي چې دا غیبت نه دی ځکه موږ یې نیکۍ یادوو
اما په عین حال کې چې موږ د خلکو له ښععع ګڼو خربد کوو  ،شعععیطان د خربو په
منځ کې داسعععې ېي له را اچوي چې د خربو لوري ته تغیر ورکوي او انسععععان
ګيراهۍ ته سوق کوي  ،دب لګې په توګه فالنی ښه سړی دی خود"مګر" په لنظ
رسد هرڅه بدلیږي او په نتیجه کې زموږ خربې او مجلو په غیبت بدلیږي ،نو
ځ که ارشف علی تهانوی رح يه ال له ن عععیحت کوي چې پرته له اوتیا په خهلو
مجلسععونو کې د نورو نومونه یاد نکړو څو د شععیطان حیلې او چلونه د غیبت لهارد
بسرتد چيتو نکړي.
د غيبت نه منع کوونکي الملونه:
با ید د ام کان تر کچې پورې د غی بت د بیامرۍ پایلو ته په پاملرنې رسد ز یار
وای ستل يش څو ان سان په غیبت ککړ ن يش او که د غنلت په وېه پرې اخته شو
نو باید د درملنې او عالج الریې وپیژندل يش او دځان ېووونې او د دې بیامرۍ
په بدو پایلو کې په سععوک کولو رسد د توبې م اک خهل کړو  ،الندې د دې ناروغۍ
د درملنې ځنوالرو ته اشارد کیږي:
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 – ۱په ځان کې د الهی تقوي د پیاوړتیا روحیه :
په باوري توګه کوک کسعععان چې د الله نه ویریږي د هغه اوامرو ته درناوی کوي او
د الهی موانعونه ځان ژغوري او ددد فرمان دی چې ( والیاتب بعضسسکم بعض ساً )1 .یو
دبل غیبت مه کوﺉ.
ېالبه خربد دادد چې د غیبت د تحریم په آیت کې دهغه دوا ته هم اشععارد شععوې
دد ،الله تعالی فرمایو ( :واتقوا هللا إ هللا تواب رحلم ).

2

یعنی د الله نه وویریږﺉ ی ینا الله توبه ربلوونکی او رحیم ذات دی.
 –۲په خپلو عیبونو کې سوچ او فکر :
ځکه موږ هيی شه د نوروبدۍ وینو او ځان ته پاملرنه نه کوو  ،نو باید خهل عیبونه
حارض کړو ځکه کله چې موږ خهل عیبونه تر ن ر الندې ونیسعععو نو دا فرصعععت او
وخت نه راته پاتې کیږي چې د نورو په عیبونو کې غور او درت وکړو.
طعنه برعیب دیگران چه زنیم

هيه حامل عیب خویشتنیم

یعنې  :موږ یول د خهل عیب باروونکو یو  ،د نور و په عیبونو څه مالمتیا ووایو.
کیف تری فی عین صاحب
فان عبت روما بالذي فی

ویخنی رذی عین

ال ذی
مثله

وهو ع یم

فکیف یعیب الناو من هو أعور

 - 1د الحجرات سورت۱۲ :آیت.
 - 2د الحجرات سورت ۱۲ :آیت.
 - 3عبوب األخبار.1983 ،
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و ان عبت روما بالذي لیو فیهم

عند الله و الناو أکرب

فذل

1

ژباوک  :څنګه دخهل ملګري په سعععرتګه کې خو وینې او سعععتا د سعععرتګې عیب
پعوي د اخو یر لوی کاردی.
که چ رې په یو روک  ،داسې عیب لګوې چې په تاکې هم موېود وي  ،نو څنګه د
خلکو عیب وایو هغه څوک چې د دد سرتګه کږک وي.
که چ رې په کوک روک داسععې عیب لګوې چې په دوی کې نه وي نو دا خو د الله
او خلکو په وواندې یر لوی کار دی .
 - ۳دبدو ملګرو که ناسته پاسته نه کول:
ځکه د هغوی رسد ناسته پاسته د نورو د غیبت بسرتد چيتو کوي.
 – ۴د غیبت د ګناه د عذاب حارض ګڼل :
زموږ یولې خربې بتیږي او د هغوی په اوک تر پوښععتنې الندې راځو لکه چې الله
فرمایو  ( :و مایلفظ من قول إال لدیه رقیب عتید )

2.

ژباوک  :هیڅ داسعععې لنظ دهغه له خولې نه راوځو چې د هغه د محنوا سعععاتلو
لهارد یو حارض باش څارونکی وررسد موېود نه وي.
 - ۵د خربو کولونه ماکې سوچ او فکر.
 – ۶د غیبت کولو نه وروسته عفوه غوښتل :

 - 1منهاج ال اصدين.171 ،
 - 2د ق سورت  18 :أيت .
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له انو ريض الله عنه څخه روایت دی وایو  :رال رسعععول الله صعععلی الله علیه
وسلم ( :إ من کفار الالصال أ تستافران اغتصته تقول أل هم إغفرلنا وله).

1

ژباوک  :رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل  :یود د غیبت له کناروڅخه دادد
چې د هغه چالهارد چې د هغه غیبت شوی دی د الله نه ب ښنه وغواوي او ووایو:
الهی زموږ او ددد ګناد وبښه.
 – ۷د عیب ویونکو او غیبت کوونکو په اړوند د مسیولیت احسا :
په داسععې توګه چې د هغو خربوته غوږ ونه نیيس ع او د هر ول وسععیلو او کړنالرو
څخه په ا ستنادې رسد د هغو رسد م ابله وکړي  ،تر یولو څرګندد دادد چې ووایو
د خلکو غی بت او ع یب پلت ڼه مه کوﺉ .یود ورځ یوتن د ا مداد ال له م هاېر مکو
رحيه الله حکععورته راغی او ویې ویل  :فالين تاته داسععې ویيل دي  ،هغه پرته له
ځنکک وویل هغه.

2

 – ۸د تغذي یا عبادي جریمې تعین :عالمه تهانوي رحية الله علیه وایو :د
غی بت د درملنې یود اغیړنا که الرد د ېریيې یا کل دي ،دبیلګې په توګه هو
ونی يس که د چار دغیبت مرتکب شوک  ،نو دود رکعته ننل به ادال کوک یا به د الله
په الر کې څه صعععدره ورکوک نو راشعععی چې غوځ او ابت هو ونیسعععو چې غیبت
پریږدو او د نن او سععبا ژمنه له من،ه یوسععو اوله هيدې ورځې څخه د خهل ځان
درملنه پیل کړو  .کومې دری ې او شعععیبې چې د نورو په عیب پلعلوکې تیروو هغه
که د خهلو عیبونو په فکرکې تیرې کړو په لو ګونو فایدې به زمونږ په برخه يش
 - 1ېامع االحاديث ,حديث. 8548 :
 - 2نسايو الننو. 18 ,
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چې تر یولو ووک ځان پیژندنه دد د دود رکعتونو د حاېت ملان،ه په ادال کولو او د
واحد الله دربارته په دعا کولو رسد له هغه ذات څخه وغواوو چې موږ ته له دې
ګناد څخه نجات او خالصون راکړي.

1

پاک کن از غیبت مردک دهان خویش را

ای که از مسواک هردک می کنی دندان سنید
صائب تربیړی

 1دتکامل اخالری د محيد رضا رخشانی تألیف
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28
ژبه او دهغې د آفتونو څخه مخنيوی
احلمد هلل الذي من علینا بنعمة اإلس الالوع معلمنا النیا م انمحبف ال الل الالا من ا ا
م الصوة م ال وع علی سیدف حممد الذي بعثه هللا عزمجل لیتم مکارع ا خوق م علی آله
م صحنه م کل من اهتدي هبدیه م صار علی هنجه إلی یوع الدین انما بعد:
قال هللا تنارک م تعالی ی حمکم التنزیل م هو انصال ال ال ال الالدق الابا لن انعوی اهلل من ال ال ال ال ال الالی ا
الحبجیم ب ال ال ال الالم هللا الحبمن الحبَیم :یشال هوشع تش ه ال ال ال ال شأ ْد شعلشهی هأ هم انشله ه ال ال ال النشالتْال ْأ هم شمانشیه هدی هأ هم شمان هشر ْجلْ ْأم هشا ش ا ْوا
2
یالعملْو ش ) 1 .مایضاً قال هللا تعالی :ما یالل هها ْ ه
ه ه
یب شعتهی ٌد).
ش ش
ل من قشال هوٍل إهاَّل لش شدیهه شرق ٌ
شه ش
قال رسالالول هللا صالاللی هللا علیه مسالاللم :انم ال

علی خ یئت ).

علی

ل الالا

م لی الالع

بیت

م اب

3

ایزد که همی کرد مرکب تن و جان

درهر عضوی مصلحتی کرد نهان

گر مفسده ای ندیده بودي به زبان

محبوس نکردیش به زندان دهان
( مسعود سعد سلامن)

 - 1د النور سورت 24 :أيت.
 - 2د ق سورت 18 :أيت.
 - 3سنن الرتمذي،حدیث. 2406 :
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ژباړه  :الله چې تن او روح رسه مرکب کړل  ،نو په هر غړي کې یې یو مصللللحت
پټ کړ .د الله دلویو بخشللشللونو او والخو یخه یوه واله ژبه ده  ،الله د دا ل اره
چې د ان سانانو او د هغوی د داخيل اح سا ساتو د یرګندولو تر منځ دا سې فعاله
او پر مختللې دسلللت اه د دوی په واې کې ایدلللې ده چې هر کله وغواړي په
فعالخت پخل کوي  ،اما دا چې خلکو د دا دسللت اه د چمتو کولو ل اره پان ه نده
ذخخره کړا او هغه یې له زیار او هلوځلو پرته الس ته راوړا ده  ،نو په ویر ارزښت
ورته قایل نه دي  ،که چېرا د دا خدای راکړي نعمت د ارزښلللت په درې کولو
رسه راووځو باید له هغو کسلللانو یخه پوښلللتنه وکړو چې له هغه نه محرو دي ،
ه غه کسللللان چې غواړي خکه وکړي خو وس نه لري  ،په زړه کې یې زرګو نه
احسلللاسلللات را منځ ته کخمي  ،اما د هغو له یرګندولو عاجز او سللل ری دي .په
رښللتخنې توګه که چېرا زموو ویونکې ژبه بنده څ یه پېدلله به را منځ ته څ
بلې! ژبه انسان د زړه ژباړونکې او دعقل استازا او د نفس د تهذیب کيل ده شاه
ولی الله محدث دهلوي رحمه الله َ( ،جة هللا النالغة) کتاب کې لخکيل دي :
(الل ال ال الالا تحبما الابلب م مابدمته م َّل یتحابق هتذیب الابلب َتی یواخذ ال الل ال ال الالا )
یعنی ژبه د زړه ژباړونکې او د هغه مقدمه ده او تریو چې د ژبې ساتنې ته ارزښت
ورنکړڅ د زړه تهذیب به حاصل نيش.
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هغه یه چې د ب رش دروح په صفحه نقش رسموي  ،برابره ده فکري  ،عاطفي او
اح سا سايت پدیدا له هر یه مخکې د ژبې پر صفحه د وګرو د خکو په ترڅ کې
روښللل نایي مومي  .که چېرا په تخرو وختونو کې طبخ بانو د مزا د اع تدال او
انحراف له مهمو برخو یخه د ژبې د یرن وايل نه ت شخخص کوالی  ،نن ورځ به د
روح کاروان وېرا روانی مسلللې د وګړو دویناوو په ترڅ کې پل لې .الله جل جالله
د ژبې او مغز تر منځ یه دقخقې او پخوسلللته اړیکې ځای په ځای کړا دي  ،هر
کله چې مغز وغواړي چې یوه کلمه له ژبې راوبايس پرته له فاصللللې کوالی څ
هغه کلمه په ژبې رسه تلفظ کړي .
د نعمت د لویئ الیق  ،دهغه حق او شللکر هډ ویر لوی او واجب دی او ناشللکري
یی بده ده  ،ندللايي دغه د الله انحصللاري ملا او الهي امانت د بدا اسللتفادا
مورد وګرځي.
ژبه د شلو ګناهونو رسچینه :
د ژبې د اصللالح ارزښللت هغه وخت ښلله روښللانه کخمي چې و پوهخمو د ګناهونو
مهمې برخې لکه د نخکو اعاملو مهمې برخې د ژبې په وسخله تررسه کخمي .
اما غزالی رح مه ال له په "احخاء علو الدین" کې د ( ژبې ګناهونه ) تر عنوان
الندا مفصل بخان کړی دی د هغه ولې یې شل ووله د ژبې انحراف او ګناه نقل
کړي دي چې ځنې یې دادي :
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 – ۱په هغه چاروکې خکا چې په انسان پورا اړه نه لري .
 – ۲وېرا او بې ګ ې خکا کول.
 - ۳په باطلو چاروکې خکا لکه د رشابو  ،قامر او ناکاره ښلللدو د مولسلللونو
ستاینه.
 – ۴شخړا او جن ونه.
 – ۵په خکو کې دښمني او لواجت.
 – ۶بده ژبه خوځول او کندلې.
 – ۷لعنت ویل .
 – ۸ناخوښه او بخکاره ترانې او اشعارویل.
 – ۹ملنډا او مسخرا.
 – ۱۰دنورو ارسار پاشول.
 – ۱۱د دروغو ژمنه.
 – ۱۲غخبت.
 – ۱۳خکا ټولول.
 – ۱۴په خکوکې دوه ژيب او منافقت.
 – ۱۵تور او تهمت.
 – ۱۶باطل او د دروغو شهادت.
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 – ۱۷په خکو رسه نوروته آزارورکول.
 – ۱۸د نعمت ناشکري.
 – ۱۹ځان ستاینه .
 -۲۰دالله تعالی د صلللفتونو په هکله د یوا ولې خلکو خکا اترا چې قدیډ
دی یا حادث او نور ددا په شان.
شا نشته چې د ژبې د اصالح مسئله باید د اخالقي مسئلو د مهمو او بنس خزو
مسئلو په عنوان تر مطالعې الندا ونخول څ .
دا ټول آفتونه د انسان د ژبې له شلخدلې قخزا د کورنه سوځوونکي اوریخه دي
 ،هامغه وړوکی بدن چی پرته له مقدمې پرته له اسللبابو او روري لوازمو د خلکو
په منځ کې په الر ځي او داسې زخډ منځ ته راوړي چې ژر د جوړیدو نه دی.
جلللراحات السنلللان لها االلتخا

والیلتللللا ماجللللرح اللسللللللان

د نخزو زخمونو لره جوړوالی شته

او د ژبې زخډ ته جوړ والی نشته

پرهار د نخزا ښه ده چې به جوړ شی په دارو

ولې بد پرهار د ژبې دی چې نه لري دارو

جللرح های نخزه به گللردد به دارو

ولی جرح زبان را نخست دارو

د نخزو زخمونه به په دوا جوړ څ

خو د ژبلې رخډ ته دوا نشتلله.

هر یو له غړو  ،مقدماتو او لوازمو ته اړتخا لري یو انحراف ته وکشول څ او د ګناه
مرتکب څ اما یوازا ژبه ده چې پرته له مقدماتو په آرامه رسه د غلطه او ګناه
الزه همواروي .
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ابو حامدغزالی رحمه الله وایي  :فانه صللغخر جرمه  ،عمخډ طاعته وجرمه ) د دا
غړي حوډ وړوکی اما کو طاعت  ،جر او ګناه چې له هغه نه صللللادریمي ویر
لوی دی.
الله تعالی په قرآن کریډ کې فرمایي :ما یلال من قول إَّل لدیه رقیب عتید ).

1

ژباړه  :هخڅ داسلللې لفظ دهغه له خولې یخه نه راوځي چې د هغه د محفو
سللللاتلو ل اره یو حار بار یارونکی وررسه موجود نه وي  .یوع ت ال ال ال ال الالأد علیأم
انل نتأم م انیدیأم م انرجلأم ا کا وا یعلمو ).

2

ژ باړه  :هغوی دا ه غه ورځ نه هخروي چی ک له دا هغو خ لې ژبې او دا هغوی
خ ل السونه او پدې به د هغو په کړو وړو شاهدي ووايي.
د ژبې په سانته کې د انسان نجات :
عقبه بن عامر ريض الله عنه فرمایي  :یوه ورځ د نبی کریډ صلی الله علخه وسلډ
مبارې حضورته ورسخد او عرض مې ورته وکړ اا د الله رسوله ! نوات اوخالصون
په یه کې دی ده په ځواب کې وفرمایل  ( :انم ال ال ال
بیت

م اب

علی خ یئت

علی

ل ال ال الالا

م لی ال ال الالع

) 3.یعنې خ له ژبه دا ترکنرتول الندا راوله او سلللتا

 - 1د ق سورت 18 :أيت .
 - 2د النور سورت 24 :أيت .
 - 3سنن الرتمذي ،حديث .2406 :
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کور دا سللتا د اوسللخدو ځای وي او په کومه ګناه چې اخته شللوی یې دهغه په
وجه د الله حضورته ژړا وکړه .
بلې! د دا په ځای چې انسلللان د خ لې ژبې جلب په خ ل حال پریمدي او ژبه
یې په بدو ویناوو لکه غخبت  ،خکا ټولولو  ،عخب ل ولو او  ...مشلللغوله وي د
اغوره ده چې دکور په ګوښلله کې کخني او د خ لو عخبونو او ګناهونو په هکله او د
خ ل کار پایلې ته فکر او سوچ وکړي  .په یوه بل حدیث کې رسول الله صلی الله
علخه وسلډ سالمتي په دین کې او رښتخا هغه ستنه او په جهاد کې توفخق په یوه
غړي پورا اړوند ګڼي او هغه ژبه ده
هغه وخت چې معاذ ته په خطاب کې فرمایی  :انَّل انخربک وک یلال
قلت لل

يب

قت :

أخذ بل ال ال ال ال الالا ه قال ک) علی

ملواخذم ا تکلم به ابال  :ثکلت

انم

انم علی مناخحبهم إَّلَصا د انل نتأم).

1

هذا ) ابلا

مکلالاله )
هللا م اف

معای مهل یکب الناس يف النار علی مجوهأم

ژباړه  :آیا زه ستا ل اره هغه یه چې د ټولو اعاملو دارمدار په هغه دی ،بخان کړ
معاذ رضی الله عنه وایي ومې ویل بلې  :وفرمایئ هغه وخت رسول الله صلی الله
علخه وسلډ په دا سې حال کې چې خ له ژبه یې نخولې وه ماته وویل  :دا وساته ،
معاذ وايي ،په حخرت او تعوب مې پوښلللتنه وکړه اا د الله رسلللوله ! آیا د خ لو

 - 1سنن النسايئ ،حديث.11330 :
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خکو په وړاندا هډ زموو یخه پوښلللتنه کخمي او پرا نخول کخمو ویې فرمایل :
مور دا در باندا بوره څ ایا یه بل شلللی خلا پرته د خ لې ژبې له لوکولو
یخه په خ له خوله او پزه رسښکته یا پخ لو یخرو په دوزخ کې اچوي .
په رښتخا رسه دبدمرغه تر ټولو لوی المل قخزه شلخدلې ژبه ده اوبخهوده او بابخزه
خکا یې ټول نخا عملونه بی ارزښته کوي.
ن هدار زبان تا به دوزخت نکند

که از زبان بدتر اندر جهان زیانی نخست
سعدی ،قصد

یعنی خ له ژبه وسللاته یو دوزخ ته دا بونه ځي ،چی له ژبې نه بدتر په نړ کې
بل زیان او تاوان نشته.
د ژبی څخه د غړو فریاد :
حرضت ابو سعخد خدری ريض الله عنه د پخغمک صلی الله علخه وسلډ یخه نقل
کوي چې رسلللول الله صللللی الله عخله وسللللډ وفرمایل  :إیا انص ال ال ال الالن ابن آ ع
األعض الالاء کلأا تکاحبالل الالاا تابول اتق هللا ینا نا کن ب
اعوججا اعوججنا ) .

اس الالتابما اس الالتابمنا م إ

1

ژباړه  :هر سللهار د انسللان ټول غړي په بشلل ړ عاجز او زاریو ژبې ته په خطاب
کې وایي زموو په حق کې له الله و ویریمﺉ! ځکه زمونم د کار اصلللالح په تا پورا

 - 1سنن الرتمذي .حديث.2407 :
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تړلې ده که چېرا ته ښه وا موو به هډ ښه وو او که تا غلطي او کم والی غوره کړ
مونم به هډ غلطه ته وهڅول شو .
احفظ لسلللانا أیها اإلنسللان

الیلللدغنللا إنلله ثعبللان

کډ فی املقابر من قتخل لسانه

کانت تهاب لقاء الشوعان

ژباړه :اا انسانه ژبه دا کنرتول کړه  ،دغه اژدها دا و نه چخچي.
په قکونوکې یومره د ژبې وژل شلللوي شلللتون لری چې له مقابلې یخه یې زړور
خلا واریدل.
له سهل بن سعدرضی الله عنه یخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علخه
وسلډ و فرمایل :من یضمن يل ما بخن لحخخه و ما بخن رجلخه أضمن له الونة ).

1

ژباړه  :هریوې چې دګخرا ددووطرفونو ترمنځ (ژبې) او ددوو پ دو ترمنځ ( عورت
) د ساتنې تضمخن راته وکړي زه هډ هغه ته دجنت تضمخن کو .
يوه خربه د درجاتو د لوړ وايل يا په دوزخ کې د لويدو المل :
حرضت بهز بن حکخډ رضی الله عنه له خ ل پالر یخه او هغه له خ ل نخکه یخه
روایت کو ي چې د اسللال مکر نبی صلللی الله علخه وسلللډ فرمایل :میل للذي
حیدث یکذب ،لیضح

به الناس ،میل له میل له ).

 - 1صحيج البخاري ,حديث . 6474 :
 - 2سنن أي داود ،حديث.4992 :
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ژباړه  :افسلللوس پر انسللللان چې دروه خکه په دا موخه کوي یو خلا ( په
مولس کې حار ) وخندوي بخایې دوه ځله وفرمایل هالکت دی هغه لره.
شاعر وایي :
ملیس میو املحبء من عثحبة الحبجل

میو الاتی من عثحبة بل ا ه

یعنی  :ځوان د ژبې پرښویخدو مري حال دا چي سړی د پدې په ښویخدونه مري
 ،همدارن ه ابو هریره رضللی الله عنه د پخغمک صلللی الله علخه وسلللډ یخه روایت
کوي چې ویې فرمایل  ( :إ العند لیتکلم الکلمة من رض ال ال ال الالوا هللاَّ ،ل یلابی ا َّل یحب
هبا رجا م إ العند لیتکلم الکلمة من سخط هللاَّ ،ل یلابی ا َّل یأوي هبا ی جأنم ).

1

ژباړه :پرته له شلللکه کله انسلللان په بې فکر یوه کلمه پر ژبه وايي چې د الله د
خوشحاله او رضا المل کخمي او الله هغه د هغې کلمې په وجه د جنت مقا ته
ج وي او برعکس کله انسلللان په بې فکر داسلللې خکه په ژبه وایي چې دالله
دغوسې او قهر سبب کخمي او د هغې له کبله په دوزخ کې لویمي.
ژبه د لويانو په خربوکې :
حرضت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې له انبخاوو ورسته له ټولو انسانانو یخه
غوره دی  ،یوه ورځ یې خ له ژبه نخولې وه او را کشوله یې  ،کله چې خلکو پوښتنه
وکړه ولې داسې کوي د هغوی په ځواب کې یې وویل ( ا هذا انمر ين املوار ).
 - 1د صحيح البخاري ،حديث.6478 :
 - 2موطأ اإلما مالك ،حديث . 361 :
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یعنی دا ژبې زه په لوی هالکت کې اچولی یډ ) حرضلللت ابن بریده رضلللی الله
عنه وایي  :یو ځل مې ح رضت عبدالله بن عباس ر ضی الله عنه ولخده چې خ له
ژبه یې نخولې وه او ویل یې  ( :م حی
اعلم إ

 ،قل خری تغنم انم اسالالکا عن سالالوء ت الاللم ،مإَّل

سالالالتندع ) . 1ژباړه  :اف سوس پرتا ښه خکه کوه  ،ګ ه به وکړا یا له بدو

ویلو سکوت غوره کړه یو سالمتي ومومې و اال و پوهخمه چې یوه ورځ به پ دخامنه
شې .
ابن عدي وایي  :إن أیمن امرء وأشأمه بخن لحخخه یعني لسانه.
ژباړه  :پرته له شکه د ان سان په غړو کې بابرکته او شو شی په خوله کې د ننه د
پاسخنو او الندینخو هډوکو تر منځ موقعخت لري ( ژبه ) ده.
عبدالله بن مسللعود ريض الله عنه وایي (مهللا الذي اله إَّل هو ماشال ال ال ه انَوج إلی
طول سجن من ل ا ) 2.ژباړه  :قسډ په هغه ذات چې پرته له هغه بل معبود نشته
 ،هخڅ شی د ژبې په یېر اووده بند ته احتخا نه لري .

 - 1صحيح البخاري ،حدیث . ۶۴۷۸ :
 - 2أخبار مكة يف قديډ الدهر وحديثه من عبد الله محمد بن اسحاق امليك الفاكهي ,حديث ,270:
وأيضا جامع العلو والحكډ البن رجب ،حديث.29 :
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طاوس رح مه الله ویيل دي ( :ل ال ال ال ال الالاين سال ال ال ال الالن إ انرسال ال ال ال الالله انکل ) 1یعنې ژبه مې
یخروونکی حخوان دی هر کله چې هغه خوشلللې کړ ما خوري او له منده مې
وړي.
د ژبې څخه سمه استفاده :
لکه ین ه چې وېر ګناهونه په ژبې رسه تر رسه کخمي  ،د عباداتو او نخکو اعاملو
مهډ او دپاملرنې وړ برخه لکه د الله ذکر  ،د خلکو الرښلللوونه  ،زده کړه او نوروته
ښوونه  ،په نخکخو امر او له بدیو منع په ژبې رسه تر رسه کخمي.
د همدا ژبې په واسللطه تر ټولو ژور داخيل تحول د شللهادت کلمې انشال الالأدان
إله إَّل هللا م انش الالأد ان حممدا رس الالول هللا ) په ویلو رسه د ان سان په ژوند کې را منځ ته
کخمي  .په همدا ژبې رسه کله چې الله تعالی د سللتاینې او لویئ مورد ګرځي ،
د انسللان د عمل تله د نخکخو یخه وکخمي  ،لکه (ین ه چې په نبوي حدیث کې
راغيل دي :
احلمد هلل متأل املیزا م سنحا هللا م احلمدهلل متأل انم متأل مابن ال موا م األرض).

2

یعنی د "الحمدلله" ویل د نخکخو تله وکوي او سبحان الله و الحمدلله د اسامنونو
اوځکمې ترمنځ واټن وکوي  .په همدا غړي رسه چې کله مصللخبت رسللخديل ته

 - 1شعب اإلميان ،حديث . 5062 :
 - 2صحيح مسلډ ،حديث . 2230 :
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تسلللې او واوینه ورکول کخمي الله تسلللې ورکوونکی د جنت په جامه سللنبالوي
،نخکه وینا او خووه ژبه چې منبع یې بخا هډ ژبه ده  ،دا د خ ل خاوند ل اره یو
وول صلدقه ګڼل کخمي .رسلول الله صللی الله علخه وسللډ فرمایي :الکلمة ال ینة
صدقة )  .یعنې خووه خکه او ښه وینا یو وول صدقه ده  .لنډه دا چې په هامغه
توګه چې د ژبې ګناهونه ،دا د خولې اصللليل ماده ویره خطرناکه او کورنه له
منده وړونکې ده  ،کو نخا اعامل چې په هغو رسه تحقق مومي د بدلې د لوړو
مراتبولرونکي دي
د ژبې د آفتونوڅخه د خالصون الر پټه خوله اوسیدل دي :
چون گل بدل افروخته می باید بود

چون غنچه برلب دوخته می باید بود

چون هست و بال ما سخن گفنت ما

چون شمع زبان سوخته می باید بود

هغه خطرونو ته پاملرنه چې د ژبې له آزاد پریدلللولو د انسللللان ملن رانخوونکی
کخمي ،د اخالقو لویانو په هغه ځایونو کې چوپتخا چې خکو کولو ته اړتخا نه لري
د لویو خطرونو یخه د یوا الرا د مخنخوي په عنوان ګڼيل دي  ،چوپتخا کوالی
شللو د نفسللا

او روا

او کامل اخالقي او انسللا

سللالمته په لوري یوه الره

وګڼو  .په دا معنا که چېرا یو وګړی داسلللې چوپتخا چې په هغه کې د الله په
کایناتو کې فکر او سلللوچ کوونکی وي په خکوکولو ترجخح ورکړي ،نو په حقخقت
کې ده خ ل باطن د شلللهوتونو او روا

آفتونو یخه ومخندا ،دا ځان ړتخا د هغو

کسللانو ده چې هغوی په الهی لطف او مهربانه کې شللامل دي  ،ځکه انسللانی
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نفس په طبخعي توګه دا سې آزاد ته مخالن لري چې هغه له قخد او بند خال صه
وي  ،او چوپتخاته به مخالن نه لري یوازا د دا په خاطر چې سلللکوت او چوپتخا
رشعاً مطلوبه ده هغه ته به مخه کوي .محی الدین عريب وایي  :که چېرا یوې
غواړي چې باطن یې دا خکا وکړي با ید ظاهري ژ به په تالو کې چوپت خا ته
وهڅوي.
په قرآن کریډ کې هډ د چوپتخا مسللئله ځنو انبخاوو علخهډ السللال ل اره دحکمت
ك ان اشَّل
اج شعل هِّل آیشةً شق ش
په عنوان پخژندل شلللوا ده لکه چې فرمایي ( شق ش
ال آیشال ْت ش
ب ه
ال شر هِ

ه
ث لشیش ٍ
ال شسال ال ال هوً ) 1.ژباړه:زکریا علخه السللال وویل ( پروردګاره) زما ل اره
ااس ثششو ش
تْ شكلِ شم الن ش
کومه ندانه وټاکه ويې ویل ستا ل اره ندانه دغه ده چې ته پرله پسې دری ورځې

له خلکو رسه خکا ونشې کړای .
نو چوپتخا د الله له ندلللویخه یوه ندللله او دالله جل جالله د حکمتونو یخه یو
حکمت دی.

2

په نبوي حدیثو کې ( د ژبې له آفتونو یخه د تخدتې الر ) عنوان ورکړی شویدی.
عبدالله بن عمرو بن عاص له رسول الله صلی الله علخه وسلډ یخه روایات کوي
یې فرمایل ( :من صمت نوا) 3یعنی یوې چې چوپ شو خالصون یې وموند  .او
 - 1د سورت مريډ  10 :آیت .
 - 2روانشنايس اسالمي ,ص . 335 :
 - 3سنن الرتمذي ،حديث . 2501 :
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د ابو هریره ريض الله عنه په روایت کې راځي ،رسللول الله صلللی الله علخه وسلللډ
فرمایي  :م من کا یؤمن اهلل م الیوع األخحب لیابل خریا انم لیصال الالما )  1ژباړه  :یوې
چې په الله او د قخامت په ورځ ایامن لري پرهغو الز دي چې یا د خخر او نخکه
خکه وکړي یا چپ واويس .ه مدارن ه انس ريض ال له ع نه روا یت کوي وایي :
رسول الله صلی الله علخه وسلډ ابوذر غفاري ريض الله عنه ته وفرمایل ( :انایر !
انَّل ان ل

علی خصال ال ال الاللتن لا انخ) علی القأحب م انثابل ی املیزا من اریلا ی قال بلی

رسول هللا قال علی

ن اخللق م طول الصما مالذي اس حممد بیده ما عمل اخلو ق

ثلأما) 2.ژباړه  :اا ابوذر ! ایاتا ته دوه خویونه چې پرانسان ویر س ا او داعاملو
په تله کې ویر درانه دي ونه ښلللخډ  ،ابوذر وویل بلې هغه دوه خویونه حتامً راته
وښخه  :ويې فرمایل ښه خوی خ ل کړه او اووه ده چوپتخا غوره کړه  ،ق سډ په هغه
ذات چې روح مې د ده په واې کې ده د ان سانانو په اعاملو کې دغه دوه صفتونه
بې مثاله دي  ،عالمه محمد منمور نعام
پای کې لخکي.

په معارف الحدیث کې د حدیث په

3

په دا نړ کې رسلللول الله صللللی الله علخه وسللللډ د نورو خلکو نه زیاتو خکو
کولوته اړت خا درلوده  ،ځکه د برشلللیت ل اره ښلللایېدل چې تر قخامته پورا یې د
 - 1صحيح البخاري ,حديث . 6019 – 6018 :
 - 2مسند البزار أليب بكر أحمد بن عمرو البزار ,حديث . 7001 :
 - 3معارف الحديث ملحمد منمور نعامن  ,ترمه عبىداملويد مرادزهي خاڅ ,ص . 477:
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ژوندانه قانون بخان کړی وای او په دا هکله یې د کيل او جزيئ مبانخو بنسللل ونه
یرګند کړي وای  ،اما رسه له دا صلللحابه کرامو د دوی عمومي حالت داسلللې
بخان کړی دی :
کان رسول الله صلی الله علخه وسلډ  ( :طویل الصما قلیل الضح
رسللول الله صلللی علخه وسلللډ وېر چوپ او کډ خکا کوونکی

 1.)...یعنې
 ،رسللول الله 

دا سې عادت درلود چې  ( :مَّل یتکلم إَّل یما یحبجو ثوابه) 2.ژباړه  :یوازا یې دهغه
چارو په هک له خکه کوله چې په ه غه کې یې د ثواب هخ له درلوده .ب ناپردا
مخکې له دا چې انسان د نورورسه خکا وکړي باید له ځانه پوښتنه وکړي  :آیا
د خکو کولو مخدان او دهغه ل اره یه ان ېزه شته که چېرا یه سبب او ان خزه
دهغه ل اره وي نو هغه وخت دا خکه کوي واال چوپتخا غوره ده  .حرضت عبدالله
ابن عباس رضی الله عنه وایي :پنده شخان د قخمتي تورو آسونو یخه غوره دي :
 – ۱دا هغه یه په باره کې چې فایده درته نه لري او مقصلللودي نه وي خکه مه
وایئ  ،ځکه بې فایدا ده او دا چې تاته ګناه رامنځ ته نکړي واومن نه یډ .
 – ۲د هغه یه په هکله چې تاته مقصللودي وي خو د هغه په هکله د خکو مخدان
او ځای نه وي  ،خکا مه کوه ځکه ویری کسلللان د هغه یه په هکله چې تاته
 - 1مسند اإلما أحمد،حديث. 20810 :
 - 2زاداملعارف فی هدی خخر العباد فصل فی هدیه صلی الله علخه وسلډ فی کالمه و سکوته و ضحکه
و بکائه.
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مقصودي دي بخدایه خکا کوي او په نتخوه کې یې غوښتنې نالخدلې نخيس او
په عخب او کمي اخته کخمي.
 – ۳د حلخمو او بې عقلو خلکو رسه شلللخړه او جن وال مه کوه ځ که حلخډ ه غه
وخت تا دښلللمن ګڼي او بې عقل او ناپوه تاته آزار درکوي او د ورور او دوسلللت په
باره کې چې غایب وي هغه یه ووایه چې خوښوا یې یوهغه پسې شا درپسې
ووایي او هغه له هغه یه چې خوښوا تا عفوه کړي  ،ته هډ عفوه وکوه .
 – ۴د هغه چاپه شلللان کارکوه چې هغه عقخده لري چې نخا کارونه بدله لري او
د ګناهونو او بدو اعاملو په هکله پوښتنه لري.
فرید الدین عطار رحمه الله وایي :
ای برادر گر تو هستی حق طلب

جز به فرمان خدا مگشای لب

گلر خبللرداری زحللللی الیموت

بردهان خود بنه مهر سکوت

ای پرس پند ونصخحت گور کن

گر نواتی بایدت خامور کن

ژباړه  :اا وروره که چېرا ته د حق غوښتونکی وا  ،پرته د الله په فرمان شنډا
مه پرانخزه .که چېرا د هغه ژوندي په هکله چې نه مري د الله په هکله خک لرا
نو په خ له خوله د چوپتخا مهر ول وه .اا بچخه درس او نصلللخحت واوره که چېرا
نوات غواړا باید چوپ شې .
فرید الدین عطار رحمه الله وایي:
دل درون سخنه بسخارر بود

هر که در گفتار بسخارر بود
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پخشه جاهل فراموشی بود

عاقالن را پخشه خاموشی بود

ابله است آنکه بگفنت راغب است

خاموشی ازکذب وغخبت و اجب است
دل زپر گفنت مبخرد در بدن

گرچه گفتارر بشود در عدن

روزبانت در دهان محبوس دار

وزخالیق خور را مأیوس دار

ژباړه  :د چاچې خکا ویرا وي  ،د هغه په سخنه کې زړونه ویر وي
د عالقالنو کسب چوپتخا ده  ،د جاهل او ناپوه کسب هخره ده
چوپت خا له دروغو او غخ بت ی خه وا جب دی  ،بې ع قل دی ه غه چې خکو ته
شوقمن دی
زړه په بدن کې له ویرو خکو مري  ،که یه هډ خکا یې په عدن کې وڅ
ژبه دا په خوله بندي ساته  ،او له مخلوقاتو ځان ناهخلی ګڼه .
د ژبې د کنرتول لپاره د چوپتیا قلف :
دهندوسللتان په ځخنو آثارو کې داسللې راغيل  ،یوه شلل ه یو غل د مال د الس ته
راوړلو ل اره له خ له کوره راووت او د ښکاري په یخر د ښکار په ل ه کې  ،تریو
د ش ل ې په تخاره کې د وریدللمو اوبدلو کارګاه ته راغی او ځان یې هلته غلی کړ ،
وریدلللډ اوبدونکي هر تار چې اوبدلو خ لې ژبې ته یې ویل :اا ژبې په تا پناه
غواړ او له تا مرسلللته غواړ چې له ما یخه الس واخله او زما رس په بدن کې
وساته ،هغه ټوله ش ه د خ لې ژبې نه دا غوښتنه کوله تردا چې هغه د وری دمو
پارچه یې پای ته ورسوله  ،غل ونشو کړای په هغه ش ه هغه پارچه له ده یخه غله
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کړي سللهار وختی وریدللډ اوبدونکي هغه نازکه وریدللمخني پارچه واخسللته او له
کوره بخرون شو په دا نخت چې د هند امخر ته والړ څ او هغه ده ته واله کړي.
غله د ده په مورچه کې آرا حرکت کاوه  ،یو وویني د ده د ژبې له تخغ یخه یه
ملغلرا ښکاره کخمي هغه خ له ښای سته پارچه امخر ته هدیه کړه ،کله چې امخر
هغه ولخده هغه یې ویره ښلللایسلللته او نازکه ومونده او یوځلې یې هغه ته آفرین
وویل او هغه یې ویر تشلللویق کړ ،بخایې ورته وویل  :دا پارچه دا ویره نازکه ،
ښکلې او عايل اوبدلې ده  ،اوس ووایه دا ښکلې او ښایسته او زړه وړونکې پارچه
دیه ل اره او دکو ځای ل اره ښلله ده وریدللډ اوبدونکی اسللتاد وویل  ،امر وکړه
تر یو هغه په یو ځای کې ګخمدي  ،و صخت وکړه کله چې له دنخا والړا هغه ستا
د تابوت پرمخ واچوي .
امخر د دا خکا نه وېر پریشللانه شللو او امر یې وکړ چي هغه پارچه وسللوځوي او
اوبدونکی یې د جزاورکولو ځای ته بوځي او د رسشللایې سللور او ژبه یې د هغه
سلللوري نه راوبايس کله چې غله د امخر فرمان واورید  ،جو شلللو و یې خندل ،
امخرورته متوجه شو او هغه یې راوغو ښت او ورته ویې ویل ولې دا وخندل غله
وویل  :که چېرا ما په هغه ګناه چې کړا مې نده خو هوو مې یې درلود  ،نه
موازات کوا او ماته امن راکوا پخده او کخسه درته بخانو .
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امخر هغه ته امن ورکړ غله خ له کخسللله پخل او تر پایه یې بخان کړه او ویې ویل
دا وریدډ او بدونکي استاد هره ش ه خ لې ژبې ته خطاب کاوه او مرسته به یې
ترا غوښته چې هغه خطر ته وانه چوي  ،په عخن حال کې ژبې هغه په خطر کې
واچاوه  ،امخر وویل  :نو دا بخچاره تقصللخر او کمی نه دی کړی او غوښللتنه یې له
ژبې یخه د قبول مورد ګرځخدلې ده  ،هغه ته یې عفوه وکړه او داسللې نصللخحت
یې ورته وکړ  :که چېرا غواړا د ژبې له خطر یخه وژغورل شلللې پر خ له ژبه
دا د چوپتخا ټاپه (مهر) ووهه او په هغې باور مه کوه او پوه شه چې هخڅ ښایست
او ښکال له چوپتخا غوره نشته .

1

به از کسی که نباشد زبانش اندر حکډ

زبان بریده بکنوی صډ وبکډ

سعدی
یعنی  :ژبه پرا کړا او په ګوښللله کې کوو او ګونو ناسلللت له هغه نه غوره دی
چې ژبه یې ترحکډ الندا نه وي.
د چوپتیا ګټې :
کوالی شو په لڼده توګه په الندا اموروکې بخان کړو :

 - 1جوامع الحكايات ,عويف ,ص . 221 :
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 – ۱چوپختا انسللللان د ویرو ګناهونو په وړاندی بخمه کوي ین ه چې مخکې د
رسول الله صلی الله علخه وسلډ په یوه لنډه او معنا لرونکې جمله کې تخره شوه :
( من صمت نوا).

1

هر چاچې چوپتخا غوره کړه خالصون یې وموند.
 – ۲چوپتخا انسان تفکر او سوچ ته چې د معنوی ژوندانه رسچخنه ده  ،راغوړي له
دا وجې چوپ وګړي یو وول فکر من  ،قخمتي او د علډ وړکسلللان دي  ،برعکس
زیات ویونکې وګړي په غالبه توګه بې ارزښلته او له ځانه کډ عمل راښلخي  ،پردا
چوپتخا برسېره روح ته آرا ب دونکی او د اح سا ساتو تعدیل کوونکی دی لکه چې
عريب متل دی وایي :د چوپتخا له ونې د آرامه مخوه را ځوړند ده ،نوچوپت خا ته
کوالی شو د فکر او سوچ باه ورته ووایو .
 - ۳ویرا خکا چې د چوپتخا د نقطې مقابل دي انسان یې پروا ګرځوي .
نخکو گو اگر دیر گویی چه غډ

مزن بی تامل به گفتار د

سعدی
بی فکره خکا مه کوه  ،ښه خکه وکړه که وروسته یي وکړي هډ یه غډ نشته.
اما دغه نکته باید هخره نيشللل چې چوپتخا په غه ځایونو کې چې خکا کول الز
وي یو له ویرو لویو عخبونو حسابخمي او دا دبخوزله ،نا چار او سسته نده او د
غخرالله نه ویره ده  ،خکا کول او چوپختا باید د موقعخت په بنا وسنوول څ.
اگر خامور بنشخنډ گناه است

وگر بخنډ که نابخنا و چاه است
 - 1سنن الرتمذي ,حديث . 2501 :
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که چخرا وینډ چې ړوند او یاده  ،نو که چوب کخنډ دا ګناه ده
لڼده دا چې د ویرو ګناهونو یخه پرهخز د ژبې تر سللاتنې پورا اړه لري او یومره
ښلله خکه ده چې انسللان خ له ژبه د الله په ذکر مشللغوله کړي او هغه د اخالقي
بدیو یخه وژغوري او د معنوي پر مختو په لوري قد واخيل .

1

 -1د (تکامل اخالقی) د محمد رضا رخشانی تألخف.
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29
غيبت يا چغل ګري
احلمد هلل رب العاملنی ،والعاقبة للمتقنی ،والص ال ال الالالم وال ال ال الالالا ،لو ال ال ال ال دا ب ا  ،و
املر لنی حممدو ،لو آله ،و أصحابه أمجعنی أما بعد:
شاعر وایي:
میان دو کسی جنګ چون آتش است

سخن چین بدبخت هیزم کش است

کننـــد ایـــن آن خـــوش بـــــاره دل

وی انــدر میـان کور بخت و خجـــل

دهرې ژبې او د ډیرو بدو عاداتو له جملې څخه چې متاســـهانه د خلتو تر من
لیدل کیږي یو یې منامي او چغل ګري ده.
د یو شخص له خوا څخه دا سې خربې د بل شخص د ځوریدلو ،او د هغه رسه د
رابطې د له منځه وړلو سبب ګرځیدې د وینا ،لیتو ،اشارې یا د نورو الرو څخه بل
شخص ته نقلو غیبت اوچغل ګري بلل کیږي.
له کومه ځایه چې نیته معارشه او سامل روابط رامن ته کول د پیغمرب صلی الله
علیه وسلم
له مهمو تعلیامتو څخه دي نو څوک چې د دوســـتانو تر من د دې صـــمیامنه
روابطو د له من ځه وړلو په ل ټه کې وي ،او غواړي چی په ورورولۍ ،یووايل ،او د
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تهرقې اچولو څخه لرې وايل باندې یې امر کړی دی یقیناً چې داســې شــخص د
ډیرې بد ترینې ګناه مرتتب کیږي.
ډیرې وژنې ،جرمونه  ،اختالفونه ،او ســـخت کشـــمتشـــونه د چغل ګر له امله
رامن ته شوي دي.
دغه ناوړه خوی څومره کورنۍ ویجارې کړي دي! د ښـــځی او خاوند تر من  ،د
مور او پالر رسه  ،د پالر او ځوی ترمن جدا والی اکرثه د دې ناوړه عمل له امله
رامن ته شوې دي .
چغل ګران په دوه ډوله دي :
 – ۱یوه هغه ډله ده چې په قصــد رسه د خلتو تر من د تهرقې اچولو په موخه او
د خلتو ترمن د بې اتهاقۍ اچولو په هدف د یو کور څخه بل کورته ځي  ،او د ده
او هغه رسه کیني او چي کومه خربه یي غوږ ته ورســیږي بې له درن ه هغه په کار
اچوي او په خپلې چغلۍ رسه فتنه او اختالف رامن ته کوي .
 – ۲دوهمه ډله هغه کســــان چې پرته له کوم قصــــد او غر

څخه دا کاریې

خوښیږي چې د خپلې ساعت تیر لپاره ده او هغه رسه کیني ،او د نورو تر من
چغيل کوي .دا ډله خلک هغه کســان دي چی کله یې یو فرف غوږوته ورســیږي
مشـــهور متل دی چې د یو کارغه څخه څلویکـــت کارغان جوړوي چې په نتیجه
کې د خلتو او کورنیو ترمن د تشنج او اختالف اچولو سبب ګرځي.
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د اسالم د مقدس دین له نظره چغل ګري د ډیر و بدو اخالقو له جملې څخه ده،
او خورافرام کار دی؛ چی د انســــان ل پاره د ج نت څ خه د میروم یدلو با ع
ګرځي ،او د دوزخ په عذاب باندې مبتال کیږي  .الله تعالی فرمایيل دي  ( :وال
تطع کل حالف مهنی مهاز مشا بنم م) .

1

د ســـپتو خلتو چې ډیر قســـمونه خوري پیروي مه کوه هغه چې عیب ویونتی او
چغل کوي  .بیا د دې په ادامه کې وایي ، ( :تل بعد ذلک ز م) ( 2.بدخویه دی ،
د دې نه عالوه بدکاره دی ) ع بدال له بن م بارک (رح) فرمایيل دې چې زنیم د
فرامزاده په معنادی یعني بې کســـه بی تربیته دی چې هیڅ راز نه ســـال الله
تعالی د ابولهب د ښځې په اړه وایي ( وامراته محالة احلطب) .

3

او ښځه د ده چې چغل ګري کوي .
همدارن ه رســول الله -صــلی الله علیه وســلم – هغه چغل ګري ټتولی ده  ،او د
اخرت د عواقبو په باره کې یې خرب داری ورکړی دی  .عن فذیهه قال قال رسول
الله – صلی الله علیه و سلم  ( :الیدخل اجلنة قتات) ( 4 .ف رضت فذیهة ريض الله
عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایيل دي  :چغل ګر به جنت
 - 1د القلم سورت  ، ۱۱ – ۱۰ ،آیتونه .
 - 2د القلم سورت  ۱۳،آیت .
 - 3د املسد سورت  ، ۴ :آیت .
 - 4صییح البخاري ،فدی . ۶۰۶۵ :
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ته داخل نه يش ) په صــییح مســلم کی د (قتات) کلمې پر ځای ( منام) راغلی
دی چه هغه هم د چغل ګر معنا لري .
بلې! چغل ګري هغه بدعادت دی چې په دې مر

مبتال خلک به په اســــانۍ

رسه جنت ته داخل نه يش ،او دا رذیل عادت به د دوی د الرې خنډ وي جنت ته
د د اخلیدو په الره کې،( .ن ،بد الرمحن بن غنم یبلغ به النيب صال الاللو ی ،ل ه و ال الاللم :
خ ار ،بادی الذین إذا ر وا ذکر ی و شرار ،باد ی املشا ون ابلنم مة املفرقون بنی ا حبة
الباغون الربآ العنت ).

1

د عبدالرفمن بن غنم څخه روایت دی چې رســـول الله صـــلی الله علیه وســـلم
فرمایيل دي :د الله تعالی غوره بندګان هغه کسان دي چې کله دوی ولیدل يش
الله تعالی انسان ته یاديش ،او د الله تعالی بدترین بندګان هغه کسان دي چې
د چغلۍ له امله د دوســـتانو تر من جدایي راويل ،دوی هغه کســـان دي چې په
پاکدامنو اشخاصو باندې تهمتونه تړي ) .
د قرب عذاب د چغل ګرانو په انتظار کې دی:
عن ابن عباس قال رســول الله صــلی الله علیه وســلم علی قربین فقال  ( :إهنما
یعذابن ومایعذابن فو کبری أما هذا فکان ال ی ال ال ال ال الالتنل من البوا و أما هذا فکان ش ال ال ال ال ال
ابلنم مة ).

2

 - 1مسند اإلمام افمد ،فدی . ۱۷۹۹۸ :
 - 2صیيح البخاري ،فدی . ۲۱۸ :
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د فرضت عبدالله بن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی
الله علیه وســـلم د دوه قربونو ترڅنګ تیریده او وه یې فرمایل  :دې دواړو مړو ته
عذاب ورکول کیږي او په کومه لویه ګناه کې عذاب نه ورکول کیږي  .دایو هغه
شــخص دی چې د تشــو متیازو څخه یې ځان نه ســاتلو ،او دا دوهم چغل ګړي
کوله.
په بني ارسائیلو کې قحطي او وچکايل :
کعب افبار وایي :یو کال قیطۍ او وچتايل بني ارسائیل ځورول فرضت موسی
علیه السالم د خشک سالۍ د لري کیدو لپاره د الله تعالی څخه د باران غوښتنه
وکړه .الله تعالی مو سی علیه ال سالم ته وفي وکړه  ،او وه یي فرمایل  :اې مو سی
! زه ســتا او ســتا د مل رو دعا نه قبلوم ؛ ځته ســتاســې په من کی یو چغل ګر
شــخص مو خو د دی چې په خپل بد کار زیاته زیار بايس  .موســی علیه الســالم
عر

وکړو ای پروردګاره ! هغه شـــخص څوک دی تر څو د خپل من څخه یې

وشړو ؟
الله تعالی وقرمایل  :زه تاســـې له منیمت او چغل ګری څخه منعه کوم نو دا
څرن ه کیدای يش چې زه خپله چغل ګر شــو ؟ کله چې د موســی علیه الســالم
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قوم د دې واقعی له مخې پر هغوی باران وکړي  ،او بنې ارسائیلو له قیطی او
خشک سالۍ څخه نجات وموند.

1

د چغل ګری عوامل :
 – ۱خراب محیط او ناسامل تعلیم او تربیت :
ځینو خلک په داســې خراب مییط کې رشــد وکړي چیرته چې ،عن  ،او لعن د
هغه مییط د خلتو عادت  ،او فرهنګ ګرځیدلی وي  .په خوښــه یاناخوښــې رسه
داسې خلک د داسې مییط له اغیزې الندې راغيل وي او وررسه مل رتیا کوي .

2

۲ـ کینه او بد خواهي:
کله کله کینه او بد خواهي د نورو په نسبت د فتنې او شیطانت د پیداکیدو لپاره
مهم المل ګرځیږي.
امام میمد غزايل (رح) د فامد څخه نقل کوي وایي :یو سړي خپل غالم بازار ته
د خرڅالو لپاره بوته.
د خرڅیدو په وخت کې پیردونتې ته وویل دغه غالم پرته د شـــیطانت او چغل
خور څخه بل عیب نلري.

 - 1افیاء علوم الدین ،ټوک  ،۳مخ . ۱۵۵
 -2د تتامل اخالقی د میمد رضا رخشانی تألیف.

642

غيبت يا چغل ګري

د جمعې خطبې

پیریدونتې د دې رسه د ده پیریدو ته اماده شو او هغه یي واخی ست او کورته یي
بوته څه وخت چې تیر شو یوه ورځ غالم د خپل مالک او بادار ښځې ته وویل ستا
خاوند تا نه خوښوي اوغواړي چې بل واده وکړي .
که غواړې چې دی د بل واده څخه منع يش نو د هغه د څټ ویکـــتان په تیزه
چاړه راپري کړه او ماته یې راکړه ترڅوه په هغه دم او تعویذ وکړم او ســـتا د خاوند
زړه تاته مایل يش او تارسه یې مینه پېدايش.
په هامغه ورځ یې خپل مالک او بادارته وویل .ســتا ښــځه خیانت کاره ده او د بل
چا رسه مینه لري او ته یې خوښ نه یې او که زما په خربه دی باورنه راځي نو
بی اه ته ځان په ویدو واچوه ترڅوهغه یقین وکړي چې دی ویده دې بیا ګوره چې
څه کیږي.
په هامغه شپه سړي د خپل خوب ځای ته دخوب لپاره الړاو ځان یې داسې ونیوه
چې ګوندی ویده دې خپله ښـــځه یې ولیده چې چاړه په الس د ده بالخت ته را
روانه ده .
سړې د دی فالت په لیدو یقین راغی چې ښځه یې د وژنې اراده لري سمدستي
راپورته شو او خپله ښځه یې ووژله .
په دغه وخت کې غالم په چټتۍ الړه او د ښځي وارثان یې دهغی د قتل او وژنې
څخه خرب کړل.
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کله چې د ښځی وارثانو او کورنۍ ته د هغی د وژنې خربورسیده.
هغوی ســمدســتي د ســړي په کور فمله وکړه او هغه ســړې یې وه واژه پایله دغه
شوه چې د دواړو قبیلوترمن شخړه او وژنه پیل شوه.

1

۳ـ خوشامندې او چاپړويس:
ځینی وخت کې خوشـــامندې او چاپلويس د یوچا یا د فتومت د رضـــا او یا مال
فاصلولو په موخه د شیطانت او چغل خور سبب او المل کیږي.
ځتـه ځینی خلـک د خپـل منهی فتر پـه لرلورسه ګومـان کوي چې د بـل پـه
شیطانت او چغل خور او سپتاوی او فتنه اچولو رسه به د م سئولو شخ صیتونو
رضایت تر السه کړي او د دی الرې به ډوډ او رزق ترالسه کړي .
۴ـ ساعت تیري او مجلس ګرمول:
ځنی خلک شیطانت چغل خور  ،فتنه اچول اوسپتاوی د ساعت تیری اومجلس
ګرمول سبب او ذریغه ګڼي .
او د دې په خا،ر چې خلک د دی په شاه او خوا را غونډ يش او دی ورته د یو چا
په سپته او هتک رسه مجلس ګرم کړي او د خلتورضا یت او خوښي السته راوړي
او په دې الره کې هیڅ سستی او ستړتیا نه افساسوي او دخلتو په فقوقي فریم

 1افیاء علوم الدین ،ټوک  ،۳مخ.۱۵۸
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او فیثیت او ابرو تیرې کوي او فتنه او جتړه را من ته کوي او خپل دنیا او اخرت
په تباهۍ او ویرانۍ کې اچوي.
 .۵د خلکو په شـــی طا نت او چ غل خورې کې د ګ ناه او ملـــنول یت نه
احلاسول:
کله کله د یوشخص په سپتاوی دروغ تړلو رټنو ویرولو او تند خویې کې د ګناه او
مســـیولیت افســـاس نه کوی او یواځی د خلتو د خندولو په موخه دغه کړنې او
فعالیتونه رسته رســـوي او دا په خپله د چغل خور او شـــیطانیت او دی ته ورته
کارونو بنسټیز المل کرځیږي.
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30
په بيړه پريکړه کول
احلمد هلل رب العاملنی ،والعاقبة للمتقنی ،والص ال و و الم ال ی سلد ألالالیدا ،بیار ،وامل ألالاللنی
حممدو سلد آله ،و أصحابه أمجعنی .
د دیندارۍ او دعوت د الرې د آفتونه له جملې څخه یویې هم په بیړه رسه پریکړه
کول دي  .یواځنی سبببچې اې ان بببې د دې آفژ څخه يشوراله د هله د الله
تعېلی رسه کلکه او محکمه رابطه ده .
الله تعېلی مونږ ته د معلومېتو او خربونو داوریدو په اړه د تچیین او وضبببېاژ امر
کړه ده او فرمېیی َ ( :ي أايُّال اها الَّ ِذين آمنُوا إِن جار ُكم فاا ِألالال ِب بِناالبف فاالتاالبالیَّالنُوا أان تُ ِ
ص الیبُوا قاال ْوما
ا ا
ا ا
ا ْ
ا

ِِ
نی ) 1.اه هله ک ببېنو اې ای
ِِبا اهالاة فاالتُ ْ
صال ال ال البِ ُحوا اسلا اما فاال اعلْتُ ْم ا م ا
ایرې یو فېسق شخص تېسو ته کوم خرب راوړلو د هلی په بېره کی تحقیق وکړئ،
مو راوړه ک که

داسې نه د اې په نېپوهۍ کې کوم قوم ته رضر ونه رسوئې ،بیې به په خپلو کړو
پښی نه اوسی  .تچین او تحقیق په خرب رسولو کې یو منل شوه اصل ده .ترڅو
د هله خربو مخنیوه ود اې د فتنو د را پیداکیدو المل ګرځي دهله ان ېنېنو
 - 1د الحجرات سورت  ۶ :آیژ .
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د خالصببو په موخه اې په دې مرا اخته شببوي  ،او دهله ان ببېنېنو د ا ې ژ
په هدف ای په دې مرا مچتال نه دي مونږ اړیو اې د دې مرا او د دې آفژ
د عالمو په اړه پوره دقیقه څیړنه وکړو:
لومړی  :په بیړه فیصله کول ،او په تیزۍ رسه د نظر اظهار:
پرته له تحقیقه  ،او په تیزې رسه د نظر ا هېر د م بببل نېنو په هله م بببېئلو کې
اې په ټولو پورې اړه لري لکه  :په ااکېمو  ،او عقېیدو په اړه د رأه او نظر ورکول،
د هلی د نقل او بیې د څرنګوايل په اړه د نظر ا هېر پرته له دې اې به اړونده
موضوع کی دقیق معلومېت ولري ،او بی له دې ای د نوموړې موضوع د رشاېطو
او واقعیژ څځه کره معلومېت په الس کې ولري  .دافک د اېدثی د بیېنولو په بېره
کې الله تعېلی ده خربه ته اشېره کوي .
الله تعېلی فرمېیي:
ِِ ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
ْم).
س لا ُكم به سل ِ
(إ ْذ تااللاق ْواهُ ِبالْمنات ُك ْم اوتاال ُقولُو ان ِبافْال اواه ُكم َّما لاْی ا

1

( کله اي تېسبببو دا درواه په خپلو بو بېندې راړول راړول  ،او خپرول به مو په بو
بېندې هله څه ای تېسو ته پرې علم نه ؤ ).
دا بدیهي خربه ده اې دیوې موضوع په اړه معلومېت  ،او موندنې لومړه د اوریدو
له الرې تر السه کیږي ،بیېیې زړه او عقل ته سپېرل کیږي  ،او بېالخره هله د وینې

 - 1د النور سورت  ۱۵ :آیژ .
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یې د لیکلو او  ...خپریږي او نقلیږي  .مګر دلته قرآ کریم داسببې فرمېیي  :ای د
دوه دافک د واقعی موندنه د بو له الرې وه  ،او په یو ډول بې پروایي رسه یې په
ډیره تیزۍ رسه له یوې بې څخه بلې بې ته نقلوله اې دا د دوه پرته له تحقیق
څخه په بیړې رسه پریکړه وه  .د عچدالله بن ابی د منېفقینو مرشببب د تهمژ په
لګولو رسه د دوه يشوږونه کېڼه شول ،په عقلونو یې تورې پردې را ښکل شوه  ،او
زړونه یي له درک څخه ولویدل  ،او د بو لپېره میدا ګرم شبببو بی له دې ای
دموضوع د اقیقژ په اړه ځېنونه پوهه کړي  .بدو له دې ای م ېئلو او رشایطو
ته توجه وکړي .
سید قطې د ( فی الل القرآ ) ت

یر لیکونکی د افک اېدثې څخه په النده

ډول تصویر وړاندې کوي ( :دا دموضوع څخه داسې تصویر ده ای د توهین  ،د
ارمژ پېی لولو  ،او بې پروایي رسه ،یو خطرنېک او ډیر لوه کېرته الس ااول
ده هله هم په ډیره بې بېکۍ او بی پروایي رسه ( یو دبل بو څخه یې نقلوي)
یعنی پرته له ندیده تدبره یې یوه به یې بې څخه اخيل ،او بدو د تحقیق او
پلټني ،او پرته له سبببوو او ت مل څخه ګویې ای دا خربه يشوږو یي نه اوري  ،او د
عقل هم وررسه څه کېر نشته  ،او زړونه هم په کی کوم تدبر نه کوي  ( .په بو هله
خربه نقلوه د کومی په اړه اې تېسوته پرې علم نشته ) یعنې یوازې په بو بېندې
یي اړوه رااړوه؛ نه په عقل او نه په زړونو رسه ؛ بلکی دا داسبببی کلمی دي ای
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یوازه بې پرې تل ظ کوي مخکې له دې اې په کوم مدرک کی ثچژ د  ،او
مخکی له دې ای په عقل کې ورته ځېه ورکړل د ).

1

دوهم  :په تیزۍ رسه د حکم کولو  ،او په بیړه د نظر ورکولو اسباب :
ځینی اسبببچېو او عوامل شبببته اې په تیزۍ رسه د اکم کولو  ،او په بیړه د نظر
ورکولو المل ګرځي  ،اې ځینوته یي په الندې ډول اشېره کوو :
 – ۱په وړوکتوب کې پالنه :
ځینو وختونو کی یو ان ې د دا سې کورنۍ  ،مور او پالر په يشیږه کی تربیه کیږي
اې د هلوه خ صو صیژ دا سې وه اې به تیزه رسه نظر ورکوي او پرته له کوم
دلی له  ،او تحقی قه اکم کوي اې په ډیره سببببېده ګی رسه ورته د يشه خویو نه
انتقېلیږي او ان ې د هلوه کېپي ګرځي  .دلته له هرڅه مخکې د مور او پالر په
اسبببالمي اخالقو پېبندي اړینه ده  .که ایرې مور او پالر د دې م بببتلیژ مراعژ
کړي نو اوالدونه به یی د هر ډول انحرفېتو څخه مصببتو وي  ،او بیېبه خطېو  ،او
وینې ته هیڅ اړتیې پېته نه د .
 - ۲د ناستې ملګرې او دوستان:
کله ان بببې د دال خلکو په منې کې رالوه د اې هلوه اسبببالمي آدابو او
اخالقو ته من نه وي؛ ای ان ببې ور څخه مت ثر کیږي او دهلوه نونه ګرځي ،
 - 1ت یر يف الل القرآ  ،ج  ،۶ص . ۸۰
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په ځېنګړي ډول کله اې ان ې د کمزوري شخ صیژ خېوند وي ،او دخپل ځې
په اړه  ،او په خپلو تصمیمونو بېندې پوره اعت د ونه لري  .په همدې ځېه کې په
ا سالمي آدابو  ،او په دیني اخالقو مزین ملګرو نقش دیېدولو وړ ده اې د رواې
آرامتیې ،د شعور ،اا ېس او جوار او د بیدارۍ سچې ګرځي .
 – ۳غفلت او هیرول :
د ان ې يش لژ او يب توجهي او هیرول کله هم د بیړي د نظر ورکولو ،او په تیزۍ
رسه د اکم کولو سچې ګرځې .داسې شخص دې ته اړتیې لري اې د خپل اېلژ
څ خه په خ پل ټول و ند کې درس واخيل ترڅو د دوهم ځل ل پېره د داسبببې
مشکالتو رسه مخ نه د  .رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمېیيل دي ( :كل بين
آ ی خطالالار وخا ااطالالالنی التوابون ) 1.د آدم علیه ال بببالم ټولو اوالدونو څخه خطې
کیږي ،يشوره خطې وتونکی هله دي زیېتې توبې اوبېل.
 – ۴غرور او ځان غوره ګڼل :
کله ځینی ال ېظ ،خوږه خربې ،او ښېی ته جملی د ان ې په يشوږ ښی لګیږي ،
او د يشرور او ځې يشوره ګڼلو سچې ګرځي  .په ده صورت کې ځې م تحق ګڼي
اې پرته له تحقیق او څیړنې د نورو خلکو په اق کې نظر ورکړي  ،او دهلوه په
اق ق ضېوت وکړي .د ا سالم سرت پیلمرب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې
 - 1سنن ابن مېجه ،ادیث ،۴۲۵۱ :واکم الشیخ األلچېين بح نه.
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موضببوع په هکله داسببې فرمېیي  ( :إَِّ ُكم اَتْتا ِ
ض ال ال ُك ْم أا ْحلا ُن َُِّ َّهتِ ِه ِم ْن
ص ال ال ُمو ان إِ اَّ
َل اولا اع َّل باال ْع ا
ْ
1
ت لاه َِّ ِب أ ِ
ْخ ْذ اها).
اخ ِیه اش ْیالئا بِاق ْولِ ِه فاِإ ََّّناا أاقْطا ُع لاهُ قِط اْعة ِم ان النَّا ِر فا ا اَي ُ
باال ْعض فا ام ْن قا ا
ض ْی ُ ُ ا
( سببتېسببو څخه ځینې ک ببې زمې خواته راځي ،او خپل منځي شببخړه زمې په

وړانده مطرح کوي اې ځینې یې په اسبببتدالل او خربو کې ډیر تیز وي  .که
ایرې زه د هله د خربو او استدالل په بنې دهله په اق فیصله وکړم ،او د بل اق
هله ته ورکړم ،په اقیقژ کې د جهنم یوه ټوته مې هله ته ورکړله ،په کېرده اې
هله دۍ وانخيل).
 – ۵د تحقیق او څیړنو د الرو چارو څخه بې خربي :
په ځینو وختونو کې د تحقیق او څیړنو ،او د اطمی نې د اېصبببلولو د الرواېرو
څخه نېخربي د دې المل د ای ان ې په بیړه اکم او ر فیصله وکړي ،او پرته
له خطره هله په هر ځېه او هر وخژ کې مطرح کوي .اقیقژ ته درسبببیدو او
دیقین د تر السه کولو لپېره زیېتې الرې او روشونه شته اې د هلې په مټ ان ې
کواله د د یو موضبببوع اقیقژ معلوم کړي  .د ديشه مواردو څخه ځینې یي په
الندې ډول دي:
 – ۱د یوې مو ضوع د اقیقژ معلومولو لپېره په ترتیې رسه لومړه دې قرآ کریم
ته  ،بیې د پیلمرب صبببلی الله علیه وسبببلم سبببنتو ته ،او بیې د نظر خېوندانو ته ،او
 - 1صحيح الچخېري ,اديث . ۲۶۸۰ :
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عقلمنده ،او د درایژ خېوندانو ته بېید رجوع ود  .الله تعېلی فرمېیيل دي  (:او ْلو
1
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ين يا ْمتانبِطُواهُ ِم ْنال ُه ْم).
ار ُّوهُ إِ اَل ال َّ ُألول اوإِ اَل أ ُْوَِل اْ ،ام ِ م ْنال ُه ْم لا اعل امهُ الذ ا
که ایرې د نظر د ا هېر لپېره یې هله پیلمرب علیه ال الم ته  ،او خپلو مرشانو ته

یي وړاندې کړې واه ،تنهې هله ک ې د دې څخه معلومېت لري اې خېوندا د
علم دي .که ایرې داسببې خلکو په دې بېره کې وینې کول پیلمرب علیه ال ببالم ،
او خپلو مرشانو ته پریښی واه ( او کومی خربې اې دوه یې اوري فقط م ئوولو
ک ببېنو ته یی پریښببی واه ) دا به يشوره وه ځکه ای د دې خربې څخه یواځی د
ال او عقد ا شخېص خرب دي ،دا اې دا به څرنګه وي یواځې هلوه ورڅخه پوره
درک لري .
 – ۲تحقیق او پوښبببتنه له هله اې څخه اې موضبببوع ورپورې تړاولري  .د دې
م لی يشوره مثېل د اېطې بن أبی بلتعه په اق کې د پیلمرب علیه ال الم دریې
ده کله اې هله د قریشو مرشکینو ته لیک استولی ؤ ،او هلوه په مکه بېندې د
م بببل نېنو له هجوم څخه خربول وو؛ اې له دې واقعې څخه الله تعېلی خپل
پیلمرب دواي په ذریعه خرب کړو  ،رسه له دې ای الله تعېلی خپل پیلمرب خرب
کړه هم ؤ  ،بیې هم رسببول الله صببلی الله علیه وسببلم مخکی د نظر ورکولو څخه
ډډه وکړه او هله یي راويشو ښتلو  ،او ورڅخه یې وپو ښتنه وکړه ،او ورته یې وویل( :

 - 1د الن ېء سورت . ۸۳ :
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اې اېطچه څه شوي دي ؟ ولی دې دا کېر وکړ ؟ اېطې وویل اې د الله رسوله :
زمې په اق کې په تیزۍ رسه فیصبببله مه کوئ  ،زه له قریشبببو رسه یواځی یو تعهد
لرم  ،او بله هیڅ رابطه وررسه نلرم  .تېسببو وینچ اې نور مهېجرین هم په مکه کې
خپلوا او خپلويل لري اې د دوه د کورنیو او مېلونو څخه سببېتنه کوي  ،مې اې
په مکه کې خپل او خپلوا نه درلودل د هلوه د ځینو ک بببېنو رسه می دا تعهد
کړه ؤ ای زمې د مېل او اوالدونو څخه دې ا یژ وکړي  .او دا کېر مې د دې
لپېره هیڅکله نه کړه ګوندې زه ده د اسببالم څخه ګرځیدل یم  .د اسببالم راوړلو
څخه مې وروسته د ک ر رسه هیڅکله زړه نه ده تړلی  .رسول الله صلی الله علیه
وسبببلم د هله عور ومنلو  ،او خپلو اصبببحېبو ته یې په خطېو کې وویل  :اېطې
تېسببو ته درواه نه وایي،عمربن خطېو له رسببول الله صببلی الله علیه وسببلم څخه
ويشوښتل اجېزه راته وکړئ اې رس یې يشوڅ کړم  .رسول الله صلی الله علیه وسلم
ورته په ځواو کې وویل  :الله تعېلی ښببه پی ين  .الله تعېلی ویيل دي  :اې بدره
یینو ک هرڅه مو اې خوښه وي وه یې کړئ  ،مېتېسو بښيل یېستی ).

1

 – ۳د خربو پر وخژ خربې ته ښه يشوږ نیول  ،اتی د اړتیې په صورت کې د خربې
د اقیقژ لپېره بیې پوښتنه کول  .د خیرب په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم
بیره ا رضت علی رضی الله عنه ته سپېري .او په خطېو ورته وایی ( زه الړشه د

 - 1م ند اإلمېم أامد ,اىيث . 600 :
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خیرب د دروازه دبر رسه ک یدو پورې وجنګیږه  ،د فتحی پورې وجنګیږه او راونه
ګرځچ ) ارضت علی رضی الله عنه پس له څو قدمه وړاندي الړ دا ای م تلیژ
ورته سپېرل شوه اا ېس یې درلود؛ کېرورته و سپېرل شو خو ادود یې معلوم
نه وو ای تر کومه به وجنګیږې ،او د توضبببیح رضورت یی درلود؛ بیې د رسبببو الله
صبببلی الله علیه وسبببلم اضبببور ته رايشی او یې پوښبببتل د هلوه رسه په کومو
رشطونو  ،او تر کوم وخته پوره وجنګیږو ؟ د الله رسببول ورته وفرمېیل  ( :تر هلی
پورې وررسه وجنګیږه تر څو د دې ګواهي ورکړي اې پرته له ال له ت عېلی هیڅ
فرمې روا ن شته  ،اوبل فریېدرس ن شته او محمد د الله بنده او دهلو رسول ده )
که ایرې دوه اېرض شبببول ؛ نو بیې دهلوه د وینو تویول  ،او د هلوه د مېلونو
اخی تل مونږ ته روا نه دي ؛ مګر په هله مواردو کې اې اخ تل یې جېیز دي ،
او ا ېو یي په الله تعېلی ده ).
 – ۴د نېسببتې والړې او ملګرتیې ترڅنب بېید د نورو خلکو په اړه معلومېت تر السببه
د.
یو شببخص د عمر رضببی الله عنه په مخکی د یو بل شببخص ډیر زیېت صب ژ وکړ
؛عمر رضببی الله عنه وفرمېیل  :کله دې د هله رسه په س ب ر تللی ؟ هله وویل  :نه
یم تللی .عمر رضببی الله عنه وفرمېیل  :کله ورته امېنژ سببپېرلی ؟ هله وویل  :نه
داسی کې می نه ده کړه  ،عمر رضی الله عنه وویل  :اوپ شه نور د هله ص ژ
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ونکړه ؛ فکر کووم تې هله سم نه ده پی ندلی هله دي په م جد کی لیدلی ای
رسیي ښکته او پورته کولو .
 – ۵په ا ېسه موضوع کې هله څوک مخېمخ کول اې موضوع په هلوه پورې
تړلې وي  .کله اې رسول الله صلی الله علیه وسلم ا رضت علی رضی الله عنه
یمن ته د قې ضی په ص ژ لیږلو نو اول یې ورته د اطمینې اې صلولو په يشرا په
یو ډول ت ېوت ور وښببودلو ( :الله تعېلی دې د الرښببوونې قېبلیژ زیېت کړه ،او به
دې الله تعېلی سمه کړهک هر کله اې د دعوا دواړې خواوې درته اېرضې شوې،
او د یو شببخص خربې دې ښببې واوریدې ،د دوهم شببخص د خربو داوریدو څخه
مخکې قضېوت مه کوه ،دا ددې بېعث ګرځې اې درسژ او دقیق قضېوت وکړاه
د ).

1

 – ۶د یو ځل څخه هم زیېت په مختل و وختونو کې د یو اې څخه په تکرار رسه
خربه اوریدل له هلو څخه ای موضبببوع ورپورې تړاولري ،او هله خربې په خپل
منې کې څو ځلې مقېی ه کول د مثېل په ډول ده روایژ ته توجه وکړئ .
عېئشې رضی الله عنهې ته خرب ورسید ای عچدالله بن عمر ريض الله عنه

اراده

لري اې د مرص ب څخه د ال لپېره راد  .عېئشببی رضببی الله عنهې خپل خوريي
عروه بن زبیر ته وویل اې :داسبببې خرب رايشېه اې عچدالله بن عمر اراده لري

 - 1سنن أيب داود ,كتېو القضېء.
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اې د مدینې له الرې ال ته والړ د  .کوښبببک وکړه اي له هله رسه ووینې او
هر څومره اې ممکن وي له هله څخه پوښبببتنی وکړه؛ ځکه هله د رسبببول الله
صلی الله علیه و سلم څخه زیېت علم زده کړه  .عروه ر ضی الله عنه وایي  :اې
مې له عچدالله بن عمر رضبببی الله عنه رسه مالقېت وکړ ،د ټولو هله څه اې ده
درسول الله صلی الله علیه وسلم څخه زده کړي وه ورڅخه مې و پوښتل  .د هله
څه له جملې څخه اې مېته یې وویل یو یې داؤ :اې ر سول الله صلی الله علیه
وسببلم فرمېیيل دي  ( :الله تعېلی علم د خلکو د منې څخه په یوځل نه اواتوي ؛
مګر دا اې د عل وو مرګ راد  ،کلببه اې عل ء مړه د علم رسه د اهلببه
اواتیږي  ،او د خلکو په منې کې جېهال پېتې کیږي  ،او پرته له علمه خلک په
خ پل منځو کې رسه ااوي  .خپ له هم ګمراه وي  ،او نور هم په ګمراهۍ کې
ااوي ) عروه رضی الله عنه وايي هرڅه می ای د عچدالله بن عمر څخه واوریدل
ټول می ارضببت عېیشببې ريض الله عنهې ته وویل ؛ مګر هلې د دې روایژ په اړه
شک او تردید درلود  ،او ورته سخته وه اې دا ومني اې دا به ر سول الله صلی
الله علیه و سلم ویلی وي  .او راته یې وویل  :عروه ک آیې هله تېته وویل اې هله دا
روایژ د رسبول الله صبلی الله علیه وسبلم څخه اوریدلی ده ؟ ورته مې وویل که
ته يشواړې ؛ نو ک له اې د ال څخه واپس راوګرځیده ورڅخه به بیې وپوښبببتم؟
عېی شې ريض الله عنهې وفرمېیل :هو ک کله اې عچدالله بن عمر رضی الله عنه له
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ال څخه راوګرځیده وررسه وګوره  ،او ورڅخه د دې ادیث په بېره کې بیې پوښتنه
وکړه ک عروه رضبببی الله عنه وایې  :مې له هله څخه د نوموړي ادیث په اړه بیې
پوښببتنه وکړه  .ارضببت عچدالله بن عمر ريض الله عنه راته د علم د ادیث بیې په
هکله ه يش ې وویل  .مې هم دقیقې ه يش ې ارضت عېیشی رضی الله عنهې ته
نقل کړلو  .هلې وویل  :فکر کوم هله به رښبببتیې ویيل وي ځکه په خربو اي یې
هیڅ کمی او زیېتی د لومړي ځل رسه نشته .

1

داسې او دې ورته نورې ډیرې الرې شته اې متېس ېنه خلک یې په اړه معلومېت
نه لري  .او د وینې وو رسه پرته له تحقیقه او ثچوته نې عېدالنه برخورد کوي .
 – ۶په دیني احساساتو ،او عاطفو کې افراط:
دیني جوش او جببوبببه ،او دیني افراطي اببېلببژ پببه ځینو مواردو کې د بیړنۍ
پریکړې  ،او بې ثچوته  ،او بې علمه فیصبببلې المل ګرځي دان بببې څخه اختیېر
اخيل ،او هله نې همواره الرې ته سببوقوي  .بېرخره په وند کې یې رسګردانوي ،او
نېکېموي یې .يشوره به وي اې اسېمه بن زید د روایژ په روښنېیۍ کې ددې عېمل
رسه ښببه اشببنېشببو :اسببېمه رضببی الله عنه فرمېیې  ( :رسببول الله صببلی الله علیه
وسلم ( ارقي) ته واستومل .سحروختي زه د هلوه له شخص رسه مخېمخ شوم ،
هر کله اې هله ځې محېرصه ولید ویي ویل  :الاله اال الله  ،ان صېرو ورڅخه الس
 - 1صحیح االمېم م لم ،کتېو العلم .
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اواژ کړ ؛ مګرمې په خپلې نیزې رسه هله له پ ښو ويشورځولو  ،له هلې نه ورو سته
اې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمژ ته اېرض شوم  ،خلکو د ديشې
واقعې خرب رسول الله صلی الله علیه و سلم ته رسولی ؤ  ،رسول الله صلی الله
علیه وسبببلم وویل  :اسبببېمهک پس له هلې نه اې هله الاله اال الله وویل تې هله
وو لو ؟ک مې وویل  :هله يشو ښتل د دې په ویلو رسه ځې خالص کړي  .رسول الله
صبببلی الله علیه وسبببلم دا خربه دومره تکرار کړه  ،او زه یې رسزنش کړم اې مې
ددې ارمې وکړ اې کېش زه د دې څخه مخکې نه وه م ل

شوه ) .بلېک د

اسبببېمه ريض الله عنه د تحریک عېمل پس له هلې اې د هله کس په به الاله
اال الله جېري شبببوه کومه کلمه اې ځې او مېل ته عصبببمژ وربښبببې پرته له رس
کشببو اا ببېسببېتو او جوبېې عېط ې بل څه نه ؤ .هله اا ببېسببېت اې د اسببېمه
رضببی الله عنه د سببوو اوارادې ،او دبندي شببخص د شببهېدت د ویلو تر منې یي
پرده ويشوړوله هله اا ېسېت اې د بندې د اقرار له درسژ درک کولو په مخ کې
مېنع واقع شبببو  ،او هله یې په دروايشو ،فریې او دوکه بېندې متهم کړ  ،او دا یې
ورڅخه له یېده ووی تل ای یواځې الله تعېلی ده اې د زړونو په پټو رازونو آګېه
ده  ،او یواځې هله د سینو په رازونو بېندې خرب ده اوبس  .الله تعېلی فرمېیي :
صالال ال ال ال ال ُدوِرُك ْم أ ْاو تُال ْب ُدوهُ ياال ْعلا ْمهُ اّللُ ) 1 .دوه ته ووایه ک که ایرې پټ
( قُ ْل إِن َُتْ ُفواْ اما ِِف ُ
 - 1د آل عمرا سورت  ۲۹ :آیژ .
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کړه هله څه اې سببتېسببو په سببینو کې دي  ،او که هله ښببکېره کړه الله تعېلی
پرې خرب ده  .په بل ځېه کې فرمېیي ( :يعلم خاينة ا،سنی و ما َتفي الصالالدور)( 1 .
پوهیږي – الله تعېلی – د سرتګو يشال ،او په هله څه اې په سینو کې پټ دي .
 -۷د دنیا په متاع پورې زړه تړل:
همدارنګه کله د دنیوي درويشجنو ،او فنې کوونکو مظېهرو پورې زړه تړل ددې ډول
بی ر یو سببچې ګرځي  ،او په بیړه د نظر ورکولو  ،او رصیح اکم کولو المل ګرځي
 .ځکه له اده زیېته مینه او عشق د ان ې سرتګې ړندوي  ،او يشوږونه دروندوي .
او د تحقیق او څیړنې  ،او اقی قژ مو ندنې په مخ کې مېنع واقع کیږي  .ال له
َّ ِ
ضال ال ابْالتُ ْم
آمنُواْ إِذاا ا
ين ا
تعېلی همديشي مو ضوع ته ا شېره کوي  ،او فرمېیي  ( :اَي أايُّال اها الذ ا
یل ِ
ت م ْؤِمنا تاالبالتالغُو ان اس ض ا ْحلیاوِ
ِِف األ ال البِ ِ
اّلل فاالتاالباالیَّالنُواْ او ا تاال ُقولُواْ لِ ام ْن أالْ اق إِلاْی ُك ُم ال َّ
ْا
ا ا اا
م ال ال ا ای لا ْم ال ال ا ُ
ِ
ِ ِ ِ
اوِ) 2 .اې هله ک ببببېنو اې ای مو راوړه ک کله اي د
الال ُّالد ْالیاالا فاعنال اد اّلل امغاالاريُ اك ا
ج هېد ل پېره په سببب ر تللی اقی قژ معلوموﺉ ( اې له اې رسه جنګیږئ آ یې

م ببل نې دي او که کېفرا )  ،او اېاې تېسببو ته سببالم وااولو ( خپل ځې یې
م ل

معريف کړ) ورته مه وایېسژ اې ته متمن نه یې ،په دې خربو رسه تېسې

 - 1د املتمن سورت  ۱۹ :آیژ .
 - 2د الن ېء سورت  ۹۴ :آیژ .
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د دنیې د مېل په لټه کې یېسژ ( بلکې د هله سالم و منچ) ځکه د الله تعېلی ډیر
يشنیمتونه دي .
 – ۸په بیړه رسه دنظر ورکولو او په بیړه د حکم کولو له ن تایجو څ خه بې
خربي:
بېالخره د عجوالنه فیصبببلو  ،او قضبببېوت د نتېیجو څخه بې توجهي  ،او د دې د
م ببئولیژ څخه بې خربي د عجوالنه فیصببلې  ،تیز قضببېوت المل ګرځي  ،او په
نتیجه کې پرته له تحقیق  ،او ارامۍ فیصببله صببېدریږي  .ځکه د یود د نتېیجو
څخه يش لژ او بې خربي هرڅومره اې زیېته وي په ه يشه اندازه ان بببې له بدو
عواقچو رسه مخېمخ کوي ؛ مګر هله څوک اې الله تعېلی یې وسېې.
دریم  :د عجوالنه حکم  ،او په تیزې رسه د قضاوت کولو نښې نښانې :
دا امراا ځېنګړې عالمې او نښببې نښببېنې لري  ،اې عجوالنه اکم  ،او په تیزې
رسه قصېوت بېندې داللژ کوي  ،اې ځینوته یې په الندې ډول اشېره کوو :
 – ۱د هله ک ېنو  ،او ډلو رسه دښمني کول  ،او ور څخه فېصله نیول اې اسالم
ته کېر کوي اې دا کېر دښبببمنیو ته  ،هجوم او د اې په اق کې نېسبببمه او نېروا
تچلیلېتو ته زمینه م بببېعد وي پرته له دې اې د هلوه رسه نېسبببته والړه ود ،
رفژ او آمد وررسه ود ،او د هلوه د اېل ااوال او اخالقو څخه له نږدې نه خرب
د.
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 - ۲ېهر ته توجه کول  ،او ېهر معیېر ګرځول  ،او د بېطن په اړه بې توجهي او
بې ت ېوې  ،متېسب ېنه اې نن صبچې ځینې زیېتې ډلې اې د دین لپېره کېر کوي
د هرڅه د مخه د ان ې

ېهر لکه  :ږیره  ،م واک  ،لچېس  ،خولۍ او پټکی ....

ته زیېت ارزښببژ ورکوي او د شببخص عمل او مېهیژ په اړه بیخي بې ت ېوته وي ،
دال وضببعه د دې بېعث ګرځي اې ښببه اوبد ،رښببتینی او دروايشجن او له یوبل
څخه تشبببخیص د  .الچته زمونږ قصبببد دانه ده اې ديشه موارد بې اهمیته او
شېته وااوو ځکه د دې په اړه روایېت رسه د صحژ او سقم شتو لري  ،او دلته د
دوه په اړه د تحقیق کولو ځېه نه ده .مګر هله څه اې مونږ یې د یو م ببل
څخه آرزو لرو هله داولویتونو د ترتیې رعېیتول ،او دان ې د فکر او کېر مېهیژ ته
اارتام او قدر دانې کول دي  .هرڅومره اې د هله ېهر برابر نه وي  ،ځکه د ده
ېهر ده ته کوم رضر نيش رسوالي.
 – ۳د بل اې عور او بهېنه نه قچلول  ،او دهلوه اسبببتدالل ته يب توجهي په دې
بهېنه اې د ان ې په وند کې مېنع  ،او مشکل کومه معنې نلري .
 – ۴د هرې خربې د اور یدو ،او هر کېر په لیدو رسه بې له درن ګه دهلې په اړه
خوله خوځول ،او هله نورو خلکو ته رسول.
 – ۵د دستور د تر السه کولو او اوریدلو رسه په ډیره تیزې رسه رصیحه اقدام کول
بدو له دې اي فکر په کې ود اې دا دسبببتور د اې له خوا ده ؟ دسبببتور
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راوړونکی څوک ده او پرته له دې اې د دې څخه ځې خرب کړي اې د تکلیف
د تعین اق او م ئولیژ د اېده؟
څلورم  :د عجوالنه حکم او قضاوت ناوړه پایلې:
په عجوالنه ډول فیصبلې  ،او په تیزۍ رسه د قضبېوت کول په اسبالمي دعوت  ،او
دعوتګرو بې ندې ډیرې نېوړه ايشیزې له ځېنه رسه لري  ،اې ځینو ته یې په الندې
ډول اشېره کوو:
پر دیندارانو او دعوتګرو یې اغیزې:
 – ۱په بې ګناهانو تهمت لګول:
په ا رضت عېی شه ريض الله عنهې بېندې په نېاقه تهمژ ولګول شو؛ هله اې آ
د جېهلیژ دزمېنې څخه يي ملنه پېکه وه ؛ داخو ال پریږده اې په م ل نیدو یې
الله تعېلی مقېم نور هم اواژ کړ  ،او د م بببل نېنو درهرب ،او دپیلمربانو څخه د
يشوره پیلمرب ،او د م ل نېنو د پیلمرب مېندینه شوه داسې تهمژ اې م ل نې
 ،دالله تعېلی پیلمرب  ،دهله کورنۍ او په ځېنګړې توګه د پیلمرب د ښبببځې د دې
ټولو د پریشېنۍ او اضطراو سچې وګرځیده  ،او دا پریشېين تریوې میېشتی پورې
وخژ ونیوه تر هلې پورې ترڅو اې د الله تعېلی له خوا د تزکیی آیتونه را نېزل
شول.
د دې تهمژ علژ یو د منېفقینو له خوا د شببببېیعېتو خپرول وه  .او له بلې خوا د
خلکو له طرفه عدم تحقیق او څیرنه وه اې په پټو سبرتګويی شبېیعېت ومنل .الله
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ك
ات ِِبا ُف ِم ال ال ِه ْم اخ ْاا اوقاالُوا اه اذا إِفْ ِ
تعېلی فرمېیی ( :لا ْوا إِ ْذ اَِس ْعتُ ُموهُ ظا َّن ال ُْم ْؤِمنُو ان اوال ُْم ْؤِمنا ُ
1
لشه ادار فافُولائِ ا ِ ِ
اّلل ُهم الْ اك ِ
ِ
ِ
اذبُو ان).
ُّمبِ ِ
نی لا ْوا اجا ُؤوا اسلاْیه ِِب ْارباال اعة ُش اه ادار فاِإ ْذ اَلْ اَيْتُوا ِِب ُّ ا
ْ
ك سن اد َّ ُ
ولې کله مو اې تهمژ واوریدلو متمنېنو سببړو او ښببځو په خپل ځې بېندې نیک
ګ

ونه کړ ک او داسې مو ونه ویل  :اې دا ښکېره تهمژ ده  .ولې دوه په دې

تهمژ بېندې څلور ګواهې راوړندې نه کړل؟ک کله اې دوه څلور ګواهې رانه
وستل نو دا خلک د الله تعېل په نزد هم دوه دروايشجن دي .فکر کوم د دعوتګرو
لپېره دا نونه کېيف ده  .ځکه د فتنې ااولو او ګنهګېریدو سبببچې ده  .په هله
شبببکل اې رسبببول الله صبببلی الله علیه وسبببلم فرمېیيل دي  :د الله تعېلی يشوره
بندګې هله دي اې په لیدو رسه ان ې ته الله تعېلی رایېدیږي  .او د الله تعېلی
په خلکو کې بد ترین خلک الل ګرخلک دي  ،اې د دوسبببتېنو په منې کې
دشنچي را منې ته کوي  ،او د بې ګنېه خلکو په ملنو داه لګوي ).
 – ۲وینه تویول  ،او دمالونو چورکول:
اسبببېمه بن زید رضبببی الله عنه او نورو ک بببېنو پرته له تېمل او تحقیق څخه توره
وکېروله  ،او په توره یي خلک وو ل  ،او دهلې مېلونه یې مصبببېدره کړل  .دا واقعه
َّ ِ
ضال ال ال ابْالتُ ْم
آمنُواْ إِذاا ا
ين ا
او دې ته ورته نورو اېدثو په اړه الله تعېلی فرمېیې  ( :اَي أايُّال اها الذ ا
یل ِ
ت م ْؤِمنا تاالبالتالغُو ان اس ض ا ْحلیاوِ
ِِف األ ال البِ ِ
اّلل فاالتاالباالیَّالنُواْ او ا تاال ُقولُواْ لِ ام ْن أالْ اق إِلاْی ُك ُم ال َّ
ْا
ا ا اا
م ال ال ا ای لا ْم ال ال ا ُ
 - 1د النور سورت  ۱۳ – ۱۲ :آیتونه.
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ِ
ِ ِ ِ
ك ُكنتُم ِمن قاال ْب ال ُل فا ام َّن اّللُ اسلاْی ُك ْم فاالتاالباالیَّالنُواْ إِ َّن اّللا اك الا ان َِاالا
اوِ اك ال اذلِال ا
الال ُّالد ْالیاالا فاعن ال اد اّلل امغاالاريُ اك ا

تاال ْع املُو ان اخبِاا )  ( 1 .اې هله ک ېنو اې ای

مو راوړهک کله اې ( د جهېد لپېره)

په س ر تللی اقیقژ معلوموﺉ ( اې له اې رسه جنګیږه آیې م ل نې دي او که
کېفرا ) او اېاې تېسو ته سالم وااولو ( خپل ځې یې م ل

معريف کړ) ورته

مه وایېسژ اې ته متمن نه یي  ،په دې خربو رسه تېسې د دنیې د مېل په لټه کی
یېسبببژ ( بلکې د هله سبببالم و منی) ځکه د الله تعېلی رسه ډیر يشنیمتونه دي
تېسی مخکی داسی وه نو الله تعېلی په تېسو اا ې وکړ نو تېسی ښه وضېاژ
کوه ځکه الله تعېلی ستېسو کړو ښه خرب ده) .
 – ۳حرست او پښیامين:
دپیلمرب علیه ال بببالم ځینې ملګري اې له اده زیېت د (افک) په واقعه کې
دلچ ببپي واخ ببتله  ،او پرته له تحقیقه یې دا جریې نورو ته نقلولو؛ لکه ا ببې
بن ثېبژ  ،او م طح بن اثېثه او داسې نور اې د اسالم د راوړلو څخه وروسته یې
دهلوه مېلونه واخی تل لکه ا سېمه بن زید رضی الله عنه ورو سته له دې د الله
تعېلی له لورې آیتونه رايشلل  ،اوددوه ديشه کړنې یې نېروا وبللې  ،او دموضببوع په
بېره کې توضیحېت رايشلل داسې ک ې په خپلو کړو پښی نه وو  ،آ تردې اې د
مرګ تروخته پورې خپلو کړو ازارول الله تعېلی د ولید بن ايب معیط په اړه اې
 - 1د الن ېء سورت  ۹۴ :آبژ .
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کوم برخورد یي بنی مصبببطلق له قچیلې رسه کړه ؤ د اشببببېرې په ډول وایي :
ِِ
نی) 1.پس وبه ګرځی په هله څه ای تېسببو یي کوه
(فاالتُ ْ
ص ال ال البِ ُحوا اسلا اما فاال اعلْتُ ْم ا م ا
پښی نه ) .
 – ۴د خلکو اطمینان د السه ورکول  ،او د نفرتونو را منځ ته کول:
څوک اې د خلکو په منې کې په عجوالنه قضبببېوت بېندې وپی ندل شبببو ،خلک
هله ته د نېپوهه او اامق په سرتګه ګوري  .طچعي ده اې دا سې ان ېنې ن يش
کواله اې د خلکو ترمنې بېور الس ته راړوي او خلک وربېندې اعت د وکړي ؛ آ
تردې د دوې په اړه خ لک اا ببببېس د ن رت کوي  .او ک له اې د اطمی نې او
محچژ ځېه کرکه  ،ن رت او کینه ونیيس بیېنو د دوستېنو د جلې او جوو لپېره د
م ل

رسه بله کومه الره نه پېتې کیږي.

 – ۵د الله تعالی دغضب الندې واقع کیدل:
څوک اې تحقیق او څیړنه يب ارزښته وګڼي د زیېتو للز شونو  ،او اشتچېهېتو رسه
مخېمخ کیږي اې په نتیجه کي د الله تعېلی ديشضبببې الندې واقع کیږي  ،او پر
هر اېاې د الله تعېلی يش ضې واقع شو ؛ نو په دنیې  ،او آخرت کې د ښکېره زیې

 - 1د الحجرات سورت  ۶ :آیژ .
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ض ال الِ فاال اق ْد اه او ) ( 1 .او په
(وامن اَْيلِ ْل اسلاْی ِه غا ا
رسه مخ شببو .الله تعېلی فرمېیيل دي  :ا
اېاې زمې يشضې واقع شو ،هله هالک شو)
په اسالمی دعوت په بیړه رسه فیصله کولو آثار:
 - ۱په بیړه رسه فیصلللله کول د دعوتګرو په صلللفونو کې بې نظمي او خلل
رامنځ ته کوي  :د يف الل القرآ د ت یر لیکونکی د دې موضوع څخه داسې
ت صویر وړاندې کوي  ( :د دا ډول من ي شېیعېتو خپریدل د هله مچېرزینو په منې
کې اې په خپل توا بېور لري ،او ثېبژ والړ وي د دوه صببب ونه د اختالل او بې
نظمۍ سچې ګرځي.
د فی الل القرآ لیکوال پدې هکله هراړخیز او څرګند انځوردې موضبببوع ته
کتلی اوفرمېیي :په خپل ځواک ډاډمنو رسښبببندونکو او ټینګووالړو په منې کی د
داسې نېوړه او ترهګرو اوازو خپراوه د ډیریدو ګډو ډیر او ویجېړ یو المل ګرځیدلی
ده  ،او نېسم  ،يشیر رضوري خوزښتونه د ده لپېره اې د هله څه مخنیوه وکړي
اې ترې بیریږي  .داسبببې خزښبببتونه دي اې کیداه د یو مهېل له منځه
وړونکي او تچېه کوونکي وي 2.همدا شببې هله پهښببه اې د اوس او خزرج قچیلو
ترمنې په مدینه منوره کې رامنځته شبببوه  ،د هله فتنه ااوونکی یهودي سبببړه د

 - 1د طه سورت . ۸۱ :
 - 2يف الل القرآ  ،ټوک  ،۲مخ . ۴۶۸
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فتنه ااوونکو خربو المله ؤ اې د دوه په منې کې یې ځېه نیولی ؤ  ،هله هم
داسې ورځې اې په دوه کې ص ې او صمیمژ خپل سیوره يشوړوالئ ؤ  ،یهودي
سړي هلوه ته د ایوم الچعېث جګړې پخوانی و نی او اور او شوکې ورپه یېد کړې
 ،تر دې اې خپل وګړي او نېرینه امتو او وسبببلوال یو بل رسه مخېمخ کړي او یو
د بل څخه يشچ واخيل  ،هو د جېهلیژ زمېنې د دود رسه سببم د اوس او خزرح ډلو
خپل نېرینه جګړه ته امتو کړل  ،که ایرې د الله جل جالله رامژ او لطف او
د رسبببول الله صبببلی الله علیه وسبببلم منځګړ توو نه واه ه يشه د جېهلیژ په
څیرو نی  ،څو خواوه توو وضبببعیژ او اېلژ بیې ونده کیده د الله جل جالله
رسببول هلوه ته د ک ر او ګمراهی نه وروسببته د الله جل جالله هدایژ او نعمژ
یېدونه وکړه وه فرمېیل  :اې م ل نېنو ک الله جل جالله ته وګورئک تې سې يشواړه
د جېهيل پیر جګړې او د عواویي را وندۍ کړئ پداسبببې اېل کې اې زه په
تې سې کې شتو لرم او الله جل جالله تې سوته د ا سالم په لور الرښوونه کړې ده
او دهله په مټ یې عزت او کرامژ درب ښلی ده  ،او دجېهلیژ دورا دود او رواج
یې تېسببونه لرې کړه ده او دک رنه یې يشوريل یېسببژ او تېسببو کې یې مینه او
محچژ راوسبببتی ده د دې ټولو رسه يشواړه هله څه ته واوړئ اې د هله المله
کېفر وه .

1

 - 1د ابن کثیر ت یر ،ټوک  ،۱مخ . ۳۹۸
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او همداسی واقعه اې پنځو سمه میالدي ل یزه کې د مرص اسالمي تحریک ته
پیدا شوه پدې ډول اې  :د تحریک یو شمهر يشړو د فتنه ګرو او کینه کرو او اهل
بېطل پواو خربو ته یي بی تحقیق او بې تېمله يشوږ ونیوه او د څه مودې لپېره د
بلونکو او دعوت کوونکو ترمنې اختالف او دلګه ګی څرګنده شبببوي  ،کچیرې د
الله جل جالله رام  ،اراده او اکمژ او د هلوه د یوې ډلې ثېبژ قدمي نه واه
یقینېً اسالمي دعوت به یوي سیلۍ له منځه وړه واه .
 – ۲ددیني کار لوری تت کېدل :
په کېرونو کې د اقیقژ نه معلومول او څیړنه نه کول نیغ په نیله د دعوت په
تګلوري بېنده ايشیز لري او داسببب بببتی رکود المل ګرځې  ،او د یو لړ سبببتونزو او
بوختیې ؤ د شتو المله اې ان ې خ ه کوي رکود رامنځه کوي همله شې اې
د فی الل القرآ لیکوال فرمېیي  ( :داسبببی اوازه خپرول اي ګوا کې امنیژ
ده او خطر ن شته  ،د هلو مجېهدینو او ل ښکریېنو په منې کې اې ویک او امتو
دي او د دښبببمن دیريشل په انتطېر دي که څه هم اې د امتووالی او هوښبببیېر
اوسببیدو کلک فرمې هم ورکړشببوه وي بیې هم یو ډول سبب ببتې او يش لژ منځته
راوړي او همدا ستونزه په خپله ډیره نېخوالې او کړاوونه زیږواله د ).

 - 1فی الل القرآ  ،ټوک ، ۲مخ .۴۶۸ – ۴۶۷ :
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 - ۳نا اهلو او ښکیالګروته وخت ورکول :
د څیړنې او تحقیق نه وروسبببته قضبببېوت ته نه پېملرنه او اه ل ډیره اسبببالمي
ټولنې او ګوندونه د بدنیتو او نې اهلو خلکو تیرې الندې راوسبببتی د او ډیره
م بببئلی د دوه بر بنډه وي اې توریې واوري او و ګوري اې د اخطر کوم عېدي
او سببببېده خطرنه ده او ديشه دسبببتورې خلک یوازې د ديشو ټولنو او ګوندونو د
خرابولو او بربېدولو هلې ځلې کوي او دهلو په ضببد توطیې او دسببی ببې جوړوي
خو په خواشببینی رسه اې د ديشو ټولنو اصببيل بن ببټ ایښببودونکي اوڅښببتنې د
يش لژ په خوو بیده دي او ديشه خورا خطري ستونزې ته پېم نه کوي .
 – ۴د ځینو یارانو او هم خیالو دوستانو له السه ورکول :
د عجوالنه قضبببېوت او نظر څرګندولو رسه  ،اسبببالمي دعوت خپل ډیر پلویې او
هم کره خلک له السه ورکواله د او داسی هم شوي اې هملوه د خپل فکر
او وړتیې وسببله د همدې اسببالمي عمل په وړاندې کېرولې ده په داسببې اېل کې
اې مته دا وه اې دوه به د دعېتو ترڅنب او کتېر کې ودریږي.
 – ۵د واقعیتونو پریښوول او هواګزول :
عجول  ،وارخطې  ،تحقیق نه تښبببتیدونکي او فیصبببله کوونکي خلک کېرونه اپوټه
څرګندوي او د واقعیژ څیره هله شې نه جوتوي په کوم شې اې وي  ،دوه که
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کومه طراه او پروګرام او فکرولري هله هم س ژ خیېيل او د واقعیژ نه لره وي
اې داسی کړنی یوازې دمېتې او بن بن ژ رسه مخ وي او بس .
 – ۶د الله جل جالله د مرستی نه پاتیدل :
د صحیح عېدالنه او څیړوندویه ق ضېوت په توجه نه کولو برسیره په یېدوشوو نېوړه
پېیي د زړه د ککړتیې او رنب کیدو المل ګرځي او دا اېلژ د الله جل جالله په د
مرسبببتې او تېیید نه د محرومیژ زمینه برابروي  ،ځکه بندګېنو رسه د الله جل
جالله د مرستې او توفیق رشط داده اې بندګې د الله جل جالله په الره ثېبژ
او ټینب وي .
َّ ِ
نص ُوا َّ
ت أاقْ اد اام ُك ْم) .
نص ْ ُك ْم اويُال االبِ ْ
اّللا يا ُ
آمنُوا إِن تا ُ
ين ا
الله تعېلی فرمېیی  :ا
(َي أايُّال اها الذ ا

( اه ای

1

والوک که د الله له دین رسه مو مرسبببته وکړه هله هم له تېسبببو رسه

ت اكلِ امتُالناا
(ولااق ْد األباال اق ْ
مرسته کوي او ستېسو قدمونه ټینګوي ) او همدارنګه فرمېیی  :ا
2
ِ
ِِ ِ
ورو ان اوإِ َّن ُجن اد ا اَلُ ُم الْغاالِبُو ان).
لعباا ا ال ُْم ْ األل ا
نی إِ ََّّنُ ْم اَلُ ُم ال اْم ُ
نص ُ
زمونږ وعده د خپلو استول شوو بندګېنو په هکله پخوا ( په لوح مح وظ ) کې ثچژ
شوه او هله دا اې یقینې مرسته به وررسه کیږي او زمونږ لښکر په هرومرو بریېلی
کیږي.

 - 1د محمد سورت  ۷ :آیژ .
 - 2ى الصېفېت سورت. ۱۷۳ – ۱۷۱ :
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د عجوالنه او ژر قضاوتونو د زیان عالج :
بیې شببوو مطېلچو ته په پېم کولو رسه ديشه زیې وپی ندل شببو او اوکې یې جوت
شببو خو د عالج الرونه خربیدل هم الزم او رضوري دي  ،د عالج تګلوره د الندې
نکتو له الرې کواله شو :
 – ۱د پرهیز ګاری خوی تقویه او دهغه د څارنې او حضور احساس :
ځکه که داسببې خوه او خصببلژ په ان ببې کې تقویه د نو هله کې د اقیقژ
ویلو  ،دقژ او تېمل او انصببببېف کولو صبببنعژ هم پیېوړه کیږه  ،او دزړه ډیوه
رو ښېنه کوي او ب صیرت او نظر ځالنده کوي الله تعېلی فرمېیی  ( :آیأيهاالذين آمنوا
إن تتقوا هللا جیعل لکم ف قا ) 1 .اې متمنېنو ک که دالله جل جالله نه بیر ه ولره او
پرهیز ګېري وکړئ الله جل جالله ځېنګړه بصیرت تېسوته درکوي اې په رڼې کې
یې اق له بېطل نه جال کوي.
دعالج الروته دپیلمرب علیه ال بببالم په الرښبببوونو کې هم اشبببېره شبببوه ده اې
فرمېیي  :تحقیق کول او یقین ترالسه کول د الله جل جالله او عجله او وارخطېیي
د شیطې کېر دي .
 – ۲د الله جل جالله کېر په وړانده د اودریدو یېدونه اې الله ته ځواو ووایي یې
ثواو یې سزا ورکړي الله جلژ عظمته فرمېیی  ( :وقفوهم إَّنم ممالئولون ) ( 2.هلوه

 - 1د االن ېل سورت  ۲۹ :آیژ .
 - 2د العېفېت سورت  ۲۴ :آیژ.

671

په بيړه پريکړه کول

د جمعې خطبې

دوه نه پوښتنه کیږه) .او همدارنګه فرمېیی  ( :فوربک لنمالالفلنهم أمجعنی) 1.ستې په
رو ق بببم د ټولو نه دهلوه د کړنو په هکله پوښبببتنه کوو  .دارنګه فرمېیې  ( :او ا
ف ما لایس لا ا ِ ِ ِ
ك اكا ان اس ْنهُ ام ْم ال ال ُؤو ) 2 .په
ْم إِ َّن ال َّ
ص ال ال ا اوالْ ُف اؤا ا ُك ُّل أُولئِ ا
م ال ال ْم اع اوالْبا ا
ك به سل ِ
تاال ْق ُ ا ْ ا

څه اې نه پوهیږه هله پلټه ځکه يشوږ  ،سرتګه او زړه ټول پو ښتل کیږي  .ځکه
که ديشه یېدونه د ان ببببې په زړه کې ځېه پرانیزي هله په یقیني ډول تحقیق ،
څیړنې بیې قضېوت او نظر څرګندولو ته اړبېل.

 – ۳قرآ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو رسه نېسته او وند :دقرآ او
سنژ د الرښونو رسه سم د یقین او علم ترالسه کول بیې د نظر څرګندول کله اې
اره ْم أ ْام ِ ِم ان اْ ،ام ِن
الله جل جالله د ن ببېء سببورت په  ۸۳آیژ کې فرمېیې  ( :اوإِ اذا اج ُ
اااو ِ
ف أاذااسُواْ بِ ِه) 3 .بېړه  :کله اې کوم خرب ډاډ یې ډار څرګندوي دویته راد
أا ِو ْ ْ
نو خپروي یې) همدا شببې فرمېیي ( :آی أيهاالذين آمنوا إن جارکم فاألال ال الالب ) 4 .بېړه :
اې مومنېنوک که کوم فېسق تېسوته کوم راپور راووړ نو ښه څیړنه وکړه ه ې نه په
نېپوهی رسه کومې ډلی ته زیې ورسوه او بیې د خپلو کړنو نه پښی نه شی  .او د
ص سورت آیژ اې د داود علیه ال الم او دوه ن رو په منې کې اختالف ؤ په هکله
فرمېيي  ( :و هل أاتک بف ااصم إذا تمور وا احمل اب) .
 - 1د الحجر سورت  ۹۲ :آیژ.
 - 2د االرساء سورت  ۳۶ :آیژ.
 - 3د الن ېء سورت  ۸۳ :آیژ .
 - 4د الحجرات سورت  ، ۶ :آیژ .
 - 5د ص سورت  ،۲۱ :آیژ .
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بېړه  :آیې د عدل يشو ښتونکو خرب تېته را رسیداله اې دهله د ملونې ځېه نه بره
الړل  .او د مالارګک او سلی

علیه ال الم اړوند آیژ په النمل سورت کې اې

هله ته خطېو کې یې و فرمېیل  ( :قال ألننظ أصدقت أی کنت من الکاذبنی ) .

1

بېړه  :وبه ګورو اې رښتیې دي وييل یې درويشجنو نه یې ؟ ټول ديشه آیتونه د څیړنې
او پلټنی رواې د تقویه کولو لپېره مونږ هڅوي او تشویقوي .
 – ۴د پخوانیو د ژوند تګالری او برخلیک مطالعه او څیړنه :
د ډیرو څیزونو بهلګې پکې شبببته لکه  :د عجوالنه قضبببېوت کولو او نظر ورکولو نه
ډډه کولو روایه او هله زمونږ په وړانده انځوروي د بهلګې په توګه څو مثېلونو ته
اشېره کوو :
کی ببه د ارضببت عمر بن الخطېو رضببی الله عنه او په امص کې د هله دوايل
سعید بن عېمر رضی الله عنه جمعي اړوند ده  ،عمر رضی الله عنه ديشه ښېر ته یو
سببب ر درلود  ،د امص خلکو نه یې د خپل وايل په اړه وپوښبببتل اې  :وايل مو
څنګه ده ؟ هلوه د سبعید بن عېمر نه ګیله درلوده او دکوفې نه وروسبته ټولو نه
زیېت شکېیژ د امص خلکو د خپلو اېرواکو نه درلود په همدې دلیل ديشو خلکو
ته د دوهم کوفیېنو لقې ورکړ شبببوه ؤ د امص خلکو د اسبببی نیوکې درلودې د
سعید بن عېمر نه یعنی د څلورو خربو په هکله یې ورنه ګیله درلوده :
 - 1د النمل سورت  ،۲۷ :آیژ .
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 – ۱ترڅو ملر اواژ ن يش مونږ ته نه راځي ،عمر رضی الله عنه وویل څومره لویه
يشلطي ولې داسې کوي؟
 – ۲په شببپو کې هیڅوک خپل اضببور ته نه مني  ،ارضببت عمر رضببی الله عنه
وفرمېیل  :دا هم د ایرانتیې وړده ولې داسې ود ؟
 – ۳میېشژ کې یوه ورځ بیخي مونږ ته نه راځي
 – ۴کله کله نېڅېپه بههوښه کیږي او ايش ء اېلژ ته ځي  ،ارضت عمر رضی الله
عنه پدې هکله قضبببېوت او نظر څرګندونه ونه کړه ترڅویې هله راويشوښبببژ  ،کله
اې  :سعید بن عېمر رايشلو عمر رضی الله عنه وفرمېیل  :یې الله څومره ښه ګ
مې پرې درلود ،سبببتې څخه يشواړم اې يشلطي مې نه وي کړي  .محېکمه او ارزونه
پهل شبببوه او عمر رضبببی الله عنه خلکوته وفرمېیل  :دا اې سبببعید په خپله دلته
شببتو لري څه نیوکه پرې لرئ ؟ هلوه وویل  :ترڅو ملر اواژ نيشبب مونږ ته نه
راځي  ،عمر رضی الله عنه سعید را ته وویل  :ځواو څه ده ؟ سعید وویل  :په
ال له ق بببم اې نه وم اې داخربه یېده کړم خوک له اوړه وايشږم ( المده کړم) بیې
انتظېر وبېسم اې امتو او خمیره د بیې ډوډه پخه کړم بیې اودس وکړم وروسته
تېسوته راشم؟ک
عمر رضببی الله عنه وفرمېیل  :نورڅه شببکېیژ ورنه لرئ ؟ هلوه وویل  :شببپو کې
څوک نه مني  ،عمر رضبببی الله عنه وفرمېیل  :سبببعیده څه ځواو لره ؟ سبببعید
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رضببی الله عنه وویل  :په الله ق ببم د دې موضببوع په ویلو رايض نه وم  ،خو اوس
یې وایم  :مې خپله ورځ د خلکو په واک او خپله شبببپه د الله جل جالله عچېدت
لپېره ځېنګړه کړي ده  .عمر رضی الله عنه وفرمېیل  :ستېسو ورستی پوښتنه څه
ده ؟ هلوه وایې ؟ سعید وویل  :په میېشژ کې یوه ورځ بېلکل نه راووځي  .عمر
را وفرمېیل  :سعیده څه ځواو وایې ؟ سعید وویل  :د جېمو وینځلو لپېره څوک
نلرم او یوازې یو جوړ جېمې لرم  ،خپلی جېمې وینځم او نېسژ یم ترڅو واې د
بیې یې وايشوندم او دورځې په پېه کې دوه ته ورځم  .عمر را وفرمېیل  :نر څه
شکېیژ تره لره ؟ هلوه وویل  :په ورځ کې یوځل بههوښه کیږي او ايش ء اېلژ
پره راځي عمر رضببی الله عنه وفرمېیل سببتې ځواو څه ده اې سببعیده ؟ سببعید
وویل  :د خچیې انصبببېري رضبببی الله عنه د شبببهېدت شبببېهد وم اې د مکې د
م رشکینو لخوا په شهېدت ورسید  ،د بد يشو ښې یې توټه پرې کولې بیېیې هله
د ونې ډډ پورې وتېړه او ورته ویل يي  :دا خوښبببوې اې اوس محمد صبببلی الله
علیه وسبببلم سبببتې په ځېه وي ؟ خچیې ريض الله عنه وویل  :په الله جل جالله
ق م اې دانه خوښوم اې دخپلې ښځې او اوالدونو په منې کې اوسم او د رسول
الله صبببلی الله علیه وسبببلم په پښبببه ازيشی الړد بیې یې په اواژ يشږ د الله جل
جالله په رسبببول الله صبببلی الله علیه وسبببلم بېندې درود وویل  ،نو کله اې هله
شیچه او هله ورځ را یېده د اې د هله په سچې  ...او په الله جل جالله بېندې
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نه درلود او مرسبببته مې وررسه ونکړه  ،د ځې رسه فکر کوم اې د ديشه کېر

په خېطر به الله جل جالله مې ونه بښببي او د خواشببینی نه بیهوښببه کیږم له دې
وروسبته اې خلک متوجه شبول اې کی به څنګه وه او خوشبحېله شبو او سبعید
پېک وخوت ،عمر رضبببی الله عنه وفرمېیل  :د الله جل جالله شبببکر کوم اې د
سببعید په هکله مې يشلطې نده کړې  ،مدینی ته د بیرته تللو وروسببته یې زر دینېره
ورته ولیږل او ورته وه لیکل  :اې خپلې ستونزې پرې لرې کړه خو سعید هله په
اړو خلکو وویشلې .

1

ښه ده اې د بنی عچېس د یو وزیر ابو القېسم بن م لمه کی ه د یوه ډله د اهل
خیرب د یهودورسه اي د هجرت په پنځمه پیړۍ کې شوې وه را نقل د  :یهودو
یو لیک او سند ابوالقېسم ته وښود او دعواه کوله اې دا لیک د رسول الله صلی
ال له عل یه وسبببلم د وخژ ده اې هلوه یې د جزیې او مېلیې د ورکولو څ خه
معېف کړه ول  ،هله د سبببند په هکله خپل نظر څرګند نکړ او هود یې وکړ اې
هله د نظر او تحقیق خېوندانو په واک کې ورکړي  ،لیک یې د بلداد سبببرت تېریخ
پوه او محدث بلدادي اېفظ ته یوړ ،هله سبببند ولید او ویي لوسبببژ ویي ویل :
دالیک دروه او جعيل ده  ،ابوالقېسم وویل  :د جعيل کیدو دلیل څه ده ؟

 - 1أخچېر عمر  ,ص  ،۱۶۴ – ۱۶۲د الیة األولیېء ابن نعیم نه په نقل .
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بلدادي خطیې وویل  :د دې لیک یو شېهد معېویه بن ابی س یې ده او هله د
خیرب جګړې په مهېل م ببل

نه ؤ او د خیرب جګړه د هجرت په اووم کېل پیښببه

شوې وه  ،خو معېویه د مکې د فتحې په مهېل م ل

شوه ده  ،همدارنګه د

ده لیک یو بل شببېهد سببعد بن معېذ ده اې هله د خیرب پیښببی نه وړانده د
هجرت په پنځم کېل مړ شوه ده  ،ټول د خطیې دې زیرکتیې او پوهی ته ایرا
شبببول او وزیر د یهودو د لیک د منلو څخه انکېر وکړ ) 1.او بې اثیر اشبببېره کوي
اې ابن جرپو طربي د خطیې نه وړاندې دې موضبببوع ته اشبببېره کړې ده .که
ایرې ابو ال قېسبببم د دې جملې سببب ند په منلو کې بیړه کړې واه او کېرپوه او
څیړونکي ته یې نه واه ښبببودلی نو پېیله یې څه کیده ؟ پېیله یې دا کیده اې د
دې کېر قچلول او اجرایې د قرا د رصیح ایژ رسه بې دلیله تضېد کې واقع کیده
ای الله تعېلی فرمېیي  ( :قاالاتِلُواْ الَّال ِذين ا يال ْؤِمنُو ان ِِب ِ
ّلل او ا ِِبلْیاال ْوِی اآ ِخ ِ او ا َُيا ُِمو ان امالا
ا ُ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
اب اح ََّّت يُال ْعطُواْ ا ْْلِْزياةا اسن ياد او ُه ْم
ين أُوتُواْ الْكتا ا
ين ا ْحلاِب م ان الذ ا
اح َّ ای اّللُ اوار ُألولُهُ او ا يادينُو ان ا
2
صِ
اغ ُو ان).
ا
د اهل کتېبو هلوک ببېنو رسه جګړه وکړئ اې په الله او دقیېمژ په ورځ ای

نه

ل ري او نه هله څه اې الله جل جالله په ( قرآ کی) او اسبببتېزيی يي په خپل
سبببنژ کې ارام کړي ارام نه ګڼي او نه د اق قېنو مني  ،تر هله مهېله اې
 - 1الچدایة و النهېیة ،ټوک  ،۱۲مخ . ۱۱۱ – ۱۱۰ :
 - 2د التوبة سورت ۲۹ ،آیژ .
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(اسالم ومني) یې دا اې په خپل الس جزیه ورکړي او دوه خواروي ) دې موضوع
رسه ځې عېدتول او د پیښبببو او اوادثو مطېلعه کول لکه د اسبببېمه بن زید  ،افک
اېدثه ،د داؤد او دوه شېکیېنو کی ه  ،او د ارضت سلی

او هدهد قصه د ولید

بن عقچه کی ه د بنی مصطلق یوې ډلې رسه اې پخوا مو ورته اشېره کړه او دې
واقعیتونوته توجه کول ان ببې دیته هڅوي اې نصببیحژ ومني او تجربه ترالسببه
کړي  ،دا اې د دې زمېنو پی ښې د اوسنې زمېنې رسه تړاولري نو ښه ده اې ډیر
ښه او منېسې رسلیک او نصیحژ وي د هوښیېرانو لپېره
 - ۵د څیړنې او ارزونې تګالرې زده کړه :
او هله د ځې لپېره یېده کړئ ځکه ان بببې طچیعی ډول هیروونکی ده او عالج
یې دوامداره یې دول دي  .الله تعېلی فرمېیي  ( :وذک فالإن الالذک ی تنفع املؤمننی).

1

ورپه یېد کړه ځکه یېدول متمنېنو ته ګټه ر سوي) دڅیړنی او روڼ انده نه د يش لژ
ارزونه د دنیې په وند کې او تړاویې دقیېمژ د پوښبببتنو او ځکه ديشه شبببې څیړنه
کواله د د بېطنی هڅونی ل پېره ډګر امتو کړي اې د نظر په څرګ ندولو او
قضېوت کې ور فکر او ډیره تو جه وکړي.
 – ۶هلو ک ېنو رسه نېسته او ملګرتیې اې د فکر  ،ارامتیې او پلټنی خېوندا پوري
:
 - 1د الواریېت سورت  ، ۵۵ :آیژ .
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ځکه ديشه شببې نېسببتې ورته سببمو ورکوي  ،او هله یو ډول کیدو  ،او بیلګه منلو
ته اړبېل په پېه کې یې خطېګېنې کمیږي او ډیرې کرارۍ رسه ګېمونه اخيل ،
په ځېه موقع اکمیېنه کړه وړه د خلکو رسه مراعېتوي  ،په ېهر او قیېفی بېندې
نه دوکه کیږي  ،او د خلکو د وند پټو رازونونه د ځې خپرولو لپېره د ادنه زیېته
پلټ نه او ت تیش نه کوي  .او د واقع یژ الس د خلکو رسه د ال ند په څرنګوايل
بېندې پران تی پریږدي .
داقیقژ موندنې او عېدالنه قضبببېوت رشطونو په هکله د ټولو د تجربو او تګالرو
څخه د ا ست ېدې او خربتیې لپېره هڅه کول  .پده رشط اې د ا سالمي ارزښتونو
رسه مخېلف نه وي ځکه نور په ده ډګر کې فری نه تجربې  ،فرهنب او تېریخ
لرې او اهې م ببل نې یې په ریښببتنی ډول تررسه کړي ګټورې السببته راوړنې به
له ځې رسه ولري .
کوم م ببل

که يشواړي د اې په هکله کوم عجوالنه قضببېوت وکړي نو ښببه داده

اې خپل ځې د هله په ځېه وګڼي او هله په خپل ځېه کښبببینوي  ،که ديشه
توجه او دقژ په ښببه ډول مراعېت کړي او د هر ډول قضببېوت او نظر څرګندلو نه
وړاندې دې موضوع تحقیق او څیړنی ته پېم وکړي او بیې ده فی صله وکړي  ،ځکه
هله څه اې د ځې لپېره نه خوښوي د نورو لپېره دې هم نه خوښوي.
 – ۷خپل ځې ده په م ل نېنو بېنده په ا ن ن عېدت کړي :
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مګر دا اي داسی کوم کېر تره ود اې په هیڅ دلیل د منلونه وي  .الله تعېلی
ات ِِبا ُف ِم ِه ْم اخ ْاا).
فرمېیی ( :لا ْوا إِ ْذ اَِس ْعتُ ُموهُ ظا َّن ال ُْم ْؤِمنُو ان اوال ُْم ْؤِمنا ُ

1

( آیې دا ښه نه وه اې د افک پیښې داوریدو وروسته نېرینه وو او ښځینه وو مومنېنو
د خپلو ځېنونو په هکله ښه ګ

درلوداله ).

نو  :ددې خطچې موضوعېت د ( آسیې شینېل دینداري و دعوتګره ) نوموتی
کتېو څخه اخ تل شوې دې اې مولف یې  :ډاکټر محمد نوح  .بېړونکی يي :
عچدالعزیز سلیمی.

2

 - 1د النور سورت  12 :آيژ.
- 2د (آسیې شنېسی دینداره و دعوتګره) د محمد نوح ت لیف د عچدالعزیز سلیمی پېړه.
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31
تکرب او ځان غوره ګڼل
احلمد هلل العزیز العلي املتکرب الذي کل جبار له ذلیل خاضع ،و کل متکرب يف جناب عزه
مسکککم متضاضککع ،و أنک دأل

له د

ورده دنککایغ له ،اللی الذي لیک له نکایغ

فی امللغ ود منازع ،و أن ک ک ک ک ک د أل ومدا عبده و رسک ک ک ک ککضله الذي اعنيه
ساطع صلی
قال

للعاملم اف

علیه وآله و صحبه وسل ما سجدهلل ساجد ،أو رکع هلل راکع .

سککبحاوه و لعالی ن ل الذیس یسککتکربول عس عبا خ سککید خلضل ج ن اخایس .

1

(بیشکک ه ه ه انککې ما لهې به ت ېخه تکه ک ي ار ل خ ما ته که به
ذبیله خاخل يش ) همدا نګه فرهېیی  ( :وه د حیب املس ککتکربیس ) ( 2.بی ش ه ه ه –
ابله کعېبی -نه خرښر اي ن خلک ) .و عس عبد اس مسعض – رضی

عنه –

عس النبی  – قال ندیدخل اجلن مس کال يف قلبه منيقال ذرة مس کرب ! قال رجل ل
الاجل حیب أل یکضل ثضاه رسنا  ،و وعله رسن ؟ قال ال
اطا احلق و غمط الناس

3

مجیل حیب اجلمال ،الکرب

ت دابله بن هنعرخ يض ابله تهه خ سرل اارم – – 

 - 1خ املؤهن سر ه  60 :آيت.
 - 2خ ابهحل سر ه  23 :آيت.
 - 3صحيح هنل  ,حديث . 91 :

681

تکرب او ځان غوره ګڼل

د جمعې خطبې

تکه وایت ار ما سکککر ابله  – وفرهېیل  :خ مې په لړه اا ما خ ذ ې په
انداله اي و

هت که به خاخل نه يش  .یر سکککو وویل  :اه تر خا وغراړ

ما خه ه ېها خې خېینته و  ،او خه ه پڼا خې خېینته و ؟
سرل ابله  وفرهېیل  :بیش ه ابله کعېبی ښ لی خ  ،او ښېینت خرښر  ,اي خ
حق تکه رس غوونه ،او خ خل ر حقیر ګڼلر که ویل ایږ .
و تن حې ثة بن وهب – ضککی ابله تهه لېل  :سککمعت سککرل ابله  – یقرل ن أد
أخرب ک أبهل النار کل عتل جضاظ مسک ک ک ک ککتکرب  ( 1.حرضکککه حې ن بن وهب تکه
وایت خ ه ه فرهېیي ما هې خ سکککرل ابله  – تکه او یديل خ ما ویا
فرهېیل :آیې کېسکککر خ تهمیېنر تکه خي ن وم ؟ هر بدخریه  ،احنکککې ارن ی او
اي ن اننکککې خ  ) .یربه ه ر هرضکککرنر او آفترنر به ملا تکه ما خ ټربها
ځیها وګو و بېندې ه تال خ ما هتأسکککهېنه خ خو په دوند اا ییر نېوړه
اغیزې برې  ،او خخې هرض تکه خ خال صر او ه صئرنیت په غرض اللهه خه ما
په هقېبل اا یا هر اړخیزه ه ې له کررسه يش ه ه ک ي او ځې غر ه ګڼل خ

.

خ خې بپې ه ما لهرنږ خيې خ خې هرض او رض ونر بپې ه یر ځېنګو مراېه او
هشکصا تالها وبر په الندې یول یا تیونه ارو :

 - 1صحيح اب کې  ,حديث  ,6071 , 4918 :صحيح هنل  ,حديث . 2853 :
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دتکرب اوځان غوره ګڼلو مفهوم :
د تکرب معنا :
په تربی دبه اا ( ک ي ) خ ځې غر ه ښرخبر  ،او بریي کولو معنا لري  .د ل سان
العرب لیکونکی وایي  :تکرب او ا ستکبار خپل ځان لوی او غوره ښودلو معنا لري.
خا ال خ سکککر ه اتراه په  ۱۴۶مني آ یت اا ک ي ت که ه مدا هع هېهراخخه :ن
َّ ِ
یس یَکتَ َك َّربُو َل ِيف األ َْر ِ
ض اِلَ ِْْي ا ْحلَِق  1 .ل خ ما وابه اړوم خ خپلر
َص ِا ُ
َسأ ْ
ف َعس َ
آَيِخَ الذ َ

آیترنر تکه ه ه انککې ما په له ه اا په نېحقه ک ي ار  ).یعها ه ه تر

ما خ نر و تکه ځې بر او لد هن حنکککېبرې  ،او په ارهر حقرلر ما ځې که
لېئل خې خ نر و بپې ه پرې لېئل نه خ  .ارم وایت ما خ خې بحث په رشوع
اا ذار شر ه ه همدا هطلب بیېنر  ( :ال یدخل ابجهة هن اې فی لل ه هثقېل
ذ ة هن اي ) خ مې په لړه اا ما خ ذ ې په انداله اي و

هت که به خاخل نه

يش.
ځان غوره ګڼل څه شی دی ؟
ځې غر ه ګڼل یعهي ځې خرښرل  ،او په خپل ځې

ايض ایدل  ،او خپل ګهتې

 ،ارخا او کصکککېهی برکر او هت ګڼل  ،او خ نر و ویهې او اونا واړه او با ا لښکککته
شمیرل  ،او و پر ې ټراا او ه نکرې ارل  ،او خا حېبت خوهره وخه واو ما خ
 - 1خ االتراه سر ه . 146 :
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ځې غر ه ګڼلر په هرض ک دیل يش  ،او بیې خ خپل ځې په غ اا و او یراځا
خپل ځې په س او وغه ګڼي .
د تکرب او عزت النفس تر منځ توپیر :
خک ي او تزه ابههس کرههځ کرپیر ښککک ې ه خ  .په تزه ابههس اا ځې بر
ګڼل خ حق او والعیت په بهې و  ،په حقیقت اا په خپلر ذايت او شکککک

ککک

هراه ر او اسککتعداخونر بېند هطمک ایدل ،او خپل شکککصککیت که په ا لښککت
لېئلیدبر که تزه ابهقس ویل ایږ  .هګر ک ي په نې وا او نېحقه رسه ځې بر
ښرخل  ،او پر نر و ځې بر ګڼلر که ویل ایږ .
تکرب او ځان غوره ګڼل لومړنۍ هغه ګناه ده چې په عامل کې ثبت شوووو
ده :
اله ما ابله کعېبی شککیطې که اهر واو ما اننککې که سککجده واوه  ،ک ي اوځې
بر ګڼلر ه ه که ا ېله و ن وه ما ه ه سکککجده واو او په تېې اا خ برهون
ك أَدَّ لَ ْسک ک ُج َد ِ ْذ
ګهېه هرک ب شر  ،ابله کعېبی خا والعه خا سا بیېنر  :ن قَ َ
ال َما َمنَک َع َ
ك أَل
ال أ َََنْ َخ ْْيٌ ِم ْنهُ َخلَ ْقتَِی ِمس ََّن ٍر َو َخلَ ْقَتهُ ِمس ِطینٍ َق َ
ك َق َ
ال َف ْاهبِ ْط ِم ْنک َ ا فَ َما یَ ُكض ُل َل َ
أ ََم ْاُل َ
1
ك ِمس َّ ِ
لَکتَ َك َّ ِ
یس .
الصاغ ِا َ
رب فی َ ا فَا ْخ ُا ْج ِوَّ َ َ
َ

 - 1خ االتراه سر ه .13 – 12
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( ابله کعېبی خ کربیخ په یول شکککیطې که وویل  :ته يش که ههړ اوې خ سکککجدې
اربر تکه اله ما هې خ که اهر واو ما ( آخم که سککجده واوه ؟ ) شککیطې وویل :
له به ه ه ې ( آخم) تکه غر ه ی  .ځ ه له خې خ او تکه پیدا او ی  ،او ه ه
( آخم) خې به خېو ې پیدا او خ  ( .او او ا به خېو ې غر ه خ )  .ابله کعېبی
شکککیطې که وفرهېیل  :ارلشکککه به هت تکه  .کېکه په اې نه خه ما په هت اا
ک ي واوې ( ځ ه هت خ پېار خل ر ځې خ ) .نه شا ارال که ما په هت
اا ک ي واو ( او په اا واوسیږې )  .ووله به هته بیش ه که خرا او ذبیله یا
( هر ترهره ما ځې په آخم بېندې غر ه وګڼي ) په همدې کرکیب رسه شککیطې خ
ک ي او ځې غر ه ګڼلر به اه له خ ل ګرنر الرنر ت ېخه خ السککککه و او  .او خ
ابعېملین به خ بې تکه وشول شر.
دتکرب او ځان غوره ګڼلو عالمې :
په ځیهر خل ر اا خاسا نښا او نښېنا شته ما خ ه ر په ک ي او ځې بر
ګڼلر بېندې خالبت ار  ،ما ځیها یي په الندې یول خ :
صک ک ک ک ک ِع ْا
نوَد لُ َ
 – ۱په ال بېندې په نشکککه او ک يه رسه کلل ابله کعېبی فرهېیي خ َ :
ب ُ َّل ُُمْتَ ٍ
ش ِيف ْاأل َْر ِ
َّاس َوَد َتَْ ِ
َخ َّد َك لِلن ِ
ض َم َا ًرا ِ َّل َّ
ال فَ ُخضٍر  ( 1 .په ک ي او با
اَّللَ َد ُِحی ُّ

 - 1خ بقام سر ه  17 :آيت .
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اتتهېیي رسه خ خل ر تکه هخ هه اړوه  ،او په له ه بېندې په ه رو انه یول رسه
کلل هه اره ځ ه ما ابله کعېبی نه خرښر ه رو او هت ي اننې ) .
 – ۲خ ف نېخ بپې ه خلک هڅرل ،خف نېخ خپرول ،اه میرې فرصت په الس و يش
نر ک ېهي او بربېخ

اههځ که ارل خ حق تکه هخ اړول او کیښکککته ارل ل ابله

کعېبی فرهېیي  :ن َوِم َس الن ِ
ك قَک ْضلُهُ ِيف ا ْحلَیَاةِ ُّ
الدوْکیَا َویُ ْش ِ ُد اَّللَ َعلَى َما ِيف قَک ْلبِ ِه
َّاس َمس یُک ْع ِجبُ َ

و ُهض أَلَ ُّد ِْ
ص ِام َوِ َذا لَک َض ََّّل َس َعى ِيف األ َْر ِ
ب
َّس َل َواَّللُ دَ ُِحی ُّ
ك ا ْحلَْا َ
ض لِیُک ْف ِس َد فِیِ َ ا َویُک ْ لِ َ
اْل َ
ث َوالن ْ
َ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ک ال ِْم َ ا ُ . 1او شته په
یل لَهُ الَّ ِق اَّللَ أ َ
ال َف َ
سک کا َ َو َذا ق َ
َخ َذلْهُ الْع َّزةُ ْثِ ْف فَ َح ْسک کبُهُ َج َ نَّ ُ َولَب ْم َ
خل ر اي خا سا ا نې ما کې به په کعجب اا وامر ویهې خه ه په دوند خ خنیې

اا  ،او ابله کعېبی په ه ه ته ما په لړه اا يب خ ګراه ګرځر حېل خا ما
خا شککککس رسسککککته او بدکرین خښکککمن خ  .او اله ما کېکه شکککې او او هخ
خ تکه وګرځر ( او یې یېسککت او ح رهت و که و سککیږ ) په له ه ای ارښ ک
ار کرتر فنېخ واو  ،او ک ېهي اههځ که او او فصل او ننل ټرل ک ېه او ،
او حېل خا ما ابله کعېبی نه خرښر فنېخ  .او اله ما و که وویل يش ما خابله
کعېبی تکه وویږه  .نر یا نیيسککک غیره په ګهېه اربر بېندې ( یعهي غرو یا نر
ه ګهېه اربر که وهڅر ) .بس اېيف خ خه بپې ه ته او ییر بد ځې خ پریرکر
خ .
 - 1خ اب قر سر ه  206 – 204 :آيترنه .
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 – ۳شیک اغرستل او په ب ېس بېندې فکر ارل سرل اری –  فرهېیي خ ( :
مس جا ثضاه خیالء مل ینظا

لیه یضم القیام ) ( 1.مېما په ک ي او غرو رسه خپلا

ېها په ځې پنکککا اړ او پر له ه ،ابله کعېبی به و که خ لیېهت په و
خ حمت په نظر ونه ګر

) سکککهن ابی خاوخ – و سکککهن ابيه . .په یربل وایت

اا خ سرل ابله  – تکه نقل شر خ ما ه ه وفرهېیل  ( :اینما رجل میشي يف
رل لعجبه وفسککه ،ماجل رأسککه ،اتال يف مشککیته ،ذ خسکک،

اه ،ف ض یتجلجل يف األرض

لی یضم القیام  .2یر سو په کیره لهېنه اا په ال وا ؤ په خا سا ېهر اا ما
ځېنه و که خ نر وخل ر په ننک ت غر ه ښک ې یده ( یعهی خ خپل ب ېس به اهله و که
ځې ښککېینککته ښکک ې یده ) ،او خ خپل رسویښککتې یي ه ګرههځ او وه  ،او په
خپلر کللر اي يي ه ک ياربر  ،اب له ک عېبی نې تې په ه ه په له ه اا ښککک ته
اښ لر ،او ه ه به کرلیېهته پر

په له ه اا ښ ته ځي .

 – ۴خ خې رسه تالله ه هد ما خ لک و که ايشل په تین حېل اا خپ له نه
غراړ ما خل ر که خې و يش  .او اه میرې خ مې خرا که و يش ل اللهه بريل
ما خلک خې و که وخ یږ .

 - 1صحيح اب کې  ,حديث  ,5784 ,3665 :او . 5791
 - 2صحيح اب کې  ,حديث . 5789 :
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 – ۵خا غر ه ګڼل ما خخل ر رسه په ال ه خ کللر پر وخت خې خ نر و خل ر تکه
هک ا و ل او په هجلس اا کر نر و په برړ ځې اا ایهېسککتل ل او هراسککمر او
ټربهر اا خ نر و تکه هک ا خيې ارل .
 - ۶خپل ځې پې

او با تی ه او با نقصککه ګڼل ل او خپل ځې پر که شککمیرل او

په خرښککه یې نې خرښککه رسه خابله کعېبی خا ایت هیرول ( :فاللزکضأ أوفس ک ککک هض أعل
مبس القی ) ( 1 .ځېنرنه خ تیب او نقس تکه پې

هه بربئ ځ ه ه ه ( ابله کعېبی)

په هتقیېنر ییر پرهه خ ) .
د ځان غوره ګڼلو او تکرب اسباب :
ځې غر ه ګڼل او ک ي او ځې برړ ګڼل ځیها تراهل او اسککک ې بر ما اه
میرې پر وخت یا تالج ونه يش او په اړه با پروایي او با کهېويت اختیې يش خ
لهېنا په کیریدو رسه ه ه ک ېهل او شکککد ار او برئیږ ما خه ر تراهلر تکه
ځیها په الندې یول خ :
 - ۱خ مې په هک ا خ ه ه کر صیف او ستېیهه ارل  ،او خ ستېیها رشتي آخا نه
هراتترل ل
په ځیهر وخترنر اا خ ک ي او ځې غر ه ګڼلر الهل خ مېپه هخ اا خ ه ه صهت ،
هدح او ستېیهه ارل و پرکه به خې ما خ هدحا او صهت په بې اا خ رشیعت
 - 1خ ابهج سر ه  32 :أيت ,
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لېتده او آخا هراتت يش  .خاځ ه ما په ځیهر وخترنر اله ما ځیها اشکېص
خ نر و په هک ا وستېیل يش او په خې اړه اسالهي او رشتي هرالین کرپښرالندې
يش خا ما خ شککیطې به فریب تکه با خيه و ځې و تکه و

يش  ،او په

خې ف ر اا يش ما ارهه ستېیهه ما خ خه وشره خاخخه خ ځېنګو او يب سې ې
اسکککتعداخ او کرانېه به ا له خه ما خ خه په کن او و رخ اا خه  ،او کهتې یراځا
خ و تکه برخمهد خ  ،او نر خلک و تکه با برخا خ  ،خ خه خا ګام و و
و و په خه اا شککد واو  ،او هتېسککهېنه ما بیې خ ځې غر ه ګڼلر په هرض ه تال
ایږ .
 - ۲خځې غر ه ګڼرن ر او هت يو خل ر رسه نېسکککته والړهل خځې غر ه ګڼرن ر او
اي هر خل ر رسه خوسککتي او نېسککته والړه خ خې هرض نر و که رسایت او انتقېل
سککک ب ګرځي ل خا ځ ه ما هر اننکککې خ خپل هلګر او خوسکککت تکه هتأثره
ایدون ی خ ل همداسکککا اه میرې تر خ ک ي او ځې غر ه ګڼلر په هرض
ه تال و خ خه خا هرض خ خه نر و خوستېنر او هلګرو که حتام رسایت ار .
 – ۳په نعمترنر پر ې هر اړخیز لړه کول  ،خر خ نعمترنر اصکککي و ارون ي هیرول
،او خ نعمترنر په همیشه وايل ګام ارل ل ځیهي وخت خ ابله کعېبی به خرا یاب
شکککرو نعمترنر هراړخیز لړه کول خر خخې نع مت حقیقي خېبق هیرول خ

689

په

تکرب او ځان غوره ګڼل

د جمعې خطبې

خايس حېل اي ما ه ه فرهېیي  :ن و مککا اک مس وعمک فمس

 ( 1.هرترهره

نعمترنه ما برئ نر ټرل خ اب له ک عېبی به طرفه خ ) ځې غر ه ګ ڼل اههځ که
ار  ،او خ خاسککا ګام او ذههیت ښکک ې ایږ ما اصککال خ خې یول نعمترنر
شکککتر خ خې تالهه خه ما خو خخې نعمترنر هنکککتحق او حقدا خ  ،او کهتې
خ یي بیېلت بر  .لې و خ خپلر شککتر  ،او هېبرنر په اړه همداسککا ګام خ برخ
او ویل به یي ( :منا أولیه علی عل عندي  ( 2 .خا هر ته لهې په اختیې اا خ خا
خه ه پرهي به اهله خ ما له یا برم).
همدا ال اله په خې ګام ما خا نعمترنه به کل و  ،او یې خ اننې ګټه اخنتل
به به نعمترنر همیړ و خ ک ي او خ ځې بر ګڼلر بېتث ګرځي  ،ب ه می خ
اب تف په سککر ه  ۳۶مني آیت ای یر بېغرا بل هلګر که خاسککی خطې ار :
يد ه ِذهِ أَب ًدا ما أَظُ ُّن أَن تَبِ َ ِ ِ
ااَِ ةَا)ِ َ ًِ ) (3 .هیڅ له له
يد َهذه أَبَ ًدا َوَما أَظُ ُّن ال قس َّ َّ َّ َ
(ما أَظُ ُّن أَن تَبِ َ َ َ َ
َ

خا ګام نه ارم ما خا بېغ به به ههځه الړيش  ،او فهې به يش  ،او خا ګام ه نه
ارم ما لیېهت به لېئ يش ) .
 – ۴په رساا ایهېستل او د هنئربیت په غېړه اخنتل او خ اېفی کربیت کر السه
اربر تکه خ هکه هنککئربیت پر غېړه اخینککتل او هوکک اربر به اهله ځې غر ه
 - 1خ ابهحل سر ه  ۵۳ :آیت .
 - 2خ ابقصس سر ه  78 :آیت .
 -3خ اابكتف سر ه  36 —35 :آيترنه .
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ګڼلررسه ک ي اههځ که ایږ  .خ همد ا له ا سالم خ ه و کېبه  ،هي ایدبر او
خ ه نؤوبیت اخ نتلر تکه خ هکه خ تل او پرهی پر حې صلربر بېندې لیېه کېاید
ار  ،او خا اې رضو بريل  :نفَکلَضدَ وَک َفا ِمس ُ ِل فِاَق ٍ ِم ْنک طَآئَِف ٌ لِیکتَک َف َّق ضاْ ِيف ِ
الدی ِس
َ ُ
ُْ
ْ
ْ َ
َولِیُنک ِکذ ُرواْ قَک ْضَم ُ ْ ِذَا َر َجعُضاْ ِلَْی ِ ْ لَ َعلَّ ُ ْ َْحیک َذ ُرو َل  ( .1بېید به هر لرهه یره یبه الړه يش
کرتر خیهی لخه اوه واو  ،او اله ما و که خپل لرم اوګرځي ه ر وویروې خ

خې بپآ ه ما خ نېفرهېن تکه ځېنرنه وسېيت .
حرضکککه تمر ضکککی ابله تهه ویل  ( :خ هنکککئربیت خ ل لر بر تکه هک ي خ ه ه
هنئربیت په اړه تل لخه اوئ کرتر خ تل په وسیي رسه خ هنئربیت او سیېخه
خ ګراښرنر او هصی ترنر تکه ځېنرنه ودغر

).

 – ۵خ خپل ځې خنه پیژندبر په اړه با پروایي ل همدا ال اله خ ک ي او ځې غر ه
ګڼلر خ پیدایښککت س ک ب خ خپل ځې خنه پیژندبر په اړه با پروایي و  .ځ ه اه
میرې اننککې خپل حقیقت هیر او او خا ونه پیژچ ما اننککې خ اوبر خیر بی
ا لښکککته تېت ي تکه پیدا شکککر خ  ،ما امزو

 ،نېکراچ او نقس خ خه خ

پیدایښککت زد خ  ،او بېالخره خ خېو و په ههځ اا به خ خه اصککي کېټربی و .
خرشککیطې خ ما خه که خخې وسککرسککه و امر ما که یر هت هر رخ یي ما
په نتیجه اا یي خ ک ي او ځې غر ه ګڼلر خام اا اګیر او يي .
 - 1خ ابتربة سر ه  122 :آیت.
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 – ۶ننککب او خار ن شککتره ل ننککب او خار ن شککتره ه اله نې اله خ ک ي او
ځې غر ه ګڼلر خ هرض په پیدایښککت اا ییر هت ول بر  .اله ځیها خلک په
شککعر

یې غیر شککعر

یول رسه خپل ځې او خپل اې ونه خ نر و خل ر خ اې ونر

تکه غر ه او بتي ګڼي خر خا خيه و تکه هیره و ن نب او خ ار ن
بتيۍ او برکر بپې ه هعیې نه خ ل بل ا خ برکر هعیې ارښککک

شتر ه خ

او یښکککترنی

تمل خ او بس  .ابله کعېبی فرهېیي خ  :نفَِإذَا وُِف َخ ِيف ال ُّ
سککک َ
اب اَک ْیکنَک ُ ْ
ص ک ک کضِر فَ َال أَو َ
یَک ْضَممِ ٍذ َوَد یَکتَ َساءلُض َل  ( 1 .اله ما په شپیلئ اا پرای ويش نر هیڅ یول خپلريل
او ننب به پېيت نه يش  ،او په خغه و

به یر به بل تکه پرښتهه ه نه ار ) .

 – ۷خ ک ي او ځې غر ه ګڼلر خ بدو نتېیجر په اړه بی پروایي رس انجېم خ ک ي او
ځې غر ه ګڼلر به تراهلر ت که یر خ ک ي خ بدو ترال ر په اړه بی پرواېی او بی
اتتهېیی خه  .په همدې اسککېس خلک بېید خ ک ي او ځې غر ه ګڼلر خ بدو نتېیجر
تکه ځېنرنه اګېه او کرتر به خ هرض ه تال نه يش .
 – ۸خ برکرۍ خ هعیې ونر او ا ښترنر په اړه با پروایي :ځیها وخت خ ک ي او ځې
غر ه ګڼلر هرض خ اههځ که ا یدو الهل خ برکر او بتي خ هع یې ونر په پیژندبر
اا خ خل ر په فت اا اختالل هر رخ و  .که به ویهي ما خلک ثرومتهد که په
نېخا انر بېندې کر یح و ار ل ه ر اه هر ترهره نېفرهې نه و او اب له ک عېبی
 - 1خ املؤههر سر ه  101 :آیت.

692

تکرب او ځان غوره ګڼل

د جمعې خطبې

فرهېیي  :ن وما أَمضالُ ُك وَد أَوَد ُ ُ ِْثلَِِّت لُک َق ِاا ُك ِعن َد ََن ُزلْ َفى َِّد مس آمس و َع ِمل ص ک ک ک ک ک ِ
احلًا
َْ ََ َ َ َ
ََ َْ ْ َ ْ
ُ ْ
اِ ِ
ِ ،مبَا َع ِملُضا و ُه ِيف الْلُافَ ِ
ك ََلُ جزاء ال ِ
ِ
ضک ک ک ْع ِ
آمنُض َل  1.نه خ هېبرنه سککتېيس،
فَأ ُْولَم َ ْ َ َ
َ ْ
ُ
او اوالخونه ستې سی ه ه شې ما کېيس هرنږ که انږخ او ل بل ا تر ما
ایام

اوړ  ،او نیک تمل واو ( ه ر به ابله کعېبی نږخ و ) ل نرشکککته خ

خايس انېنر بپې ه خوه مهده ثرا خخپلر اتامبر به براته  ،او و به خو خ هت
په اومتر هېڼیر اا ( خ هت په برړو خ ر اا په اهن اا به و ).
د تکرب او ځان غوره بللو ناوړه آثار :
ځې غر ه ب لل ،ک ي او با ځې یه ځې برکره ښکککرخل با شکککمیره ل یېکر نه،او
نېبرخوون ا پېیلا بر ما ځیها یا په الندې یول خ :
 – ۱ځې غر ه ګ ڼل او ک ي خ اننککککې ت قل او پره وه پرخر  ،او یر یول پرخه
و بېندې غرړو ما ما په نتیجه اا اننې خ اشیېوو خ حقیقېکرنر خ خ

تکه

پر بېيس  ،او اننککې که خخ ا ېله نه و ار کرتر خپل ځې او نر ترنچ ما
خ ه ه شککې یا وپیژچ  ،او خ لهېنا حراخن په سککمه کرګه وا لو  ،او خ ه ا
په هقېبل اا س او خ ست خ یځ ونیيس .
 – ۲ک ي او ځې غر ه ګڼل خ ش نت او و وسته پېيت ایدو اصي تېهل خ ل یر
ب ښ ر خ غرو به ا له هچ په ییره آ سېن رسه بېیي ل ه رو ه سیې ست هدا په
 - 1خ س ېد سر ه  37 :آیت.
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اسککککېن رسه له ه خر

 ،ویر ه رو لخه ارن ی په اهتحې اا نېاېهیږ  ،یر

ه رو ه و لش ې خ خپل هقېبل په وړاند او بېالخره یر ه رو ه نلام ځې خ ابله
کعېبی په غضب او لتر بېندې اخته ار .
 – ۳خ ه رو ه اننککېنېنر دوند کل خ نقصککېنرنر ،امزو یر ،شکککصککا ،ا تامتي  ،او
سیېيس هش الکر رسه هل و  .په خاسا حېل اا ما ه ه خ خې احنېس ار
ما ه ه خ هر یول نقصېنرنر او امیر تکه پې خ  ،ابله کعېبی فرهېیی( :قُ ْل َه ْل
َّ ِ
ِ ِ
ضک ک َّل َسک ک ْعیُک ُ ْ ِيف ا ْحلَیَاةِ ُّ
سک کبُض َل أ ََُّْ ْ ُْحی ِسک کنُض َل
یس َ
یس أَ ْع َم ًاد الذ َ
سک ک ِا َ
الدوْکیَا َو ُه ْ َْحی َ
وُکنَکبمُ ُك ْ ْث ْألَ ْخ َ

ص ک ک ْنک ًعا  ( 1.ا پی ميه اېفرانر ) که ووایه! آیې کېسککی لیېمنن کریهر خل ر تکه خي
ُ
اوم ؟ ه ر ه ه ا نې خ ما لحمترنه او ار ښ ښرنه یا ( خ تقیدې او بېو خ
ک ېهی به اهله ) په خنیې اا به ههځه ځي او ه ر په خې ګام اا و ما
خو ییره غر ه اې ار .

 – ۴ک ي خ اننکککې ک ېهل په ټپه خ و  ،بل ي خ ه ه خ و وسکککته پېکی ایدو او
انحطېط سک ب ګرځي  ،ځ ه اله ما اننککې ه رو ه يش ه ه خپل نقصککېنرنه نه
ویهي  ،او تر مي خ نقصککې احنککېس نه ار هیڅ له خ اامل په بر حرات نه
ار .

 - 1خ ابكتف سر ه . 104 --- 103 :
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 – ۵ک ي او ځې غر ه ګڼل اارثه خوخترنر اا خ پیښکککیامن او نداهت سککک ب
ګرځي ،ځ ه په خاسککا حېبت اا اننککې نلکک اربی ما خ خپل ځې او نر و
اننکککېنې په اړه صکککحیح ا لونه به ځېنه رسه وبر  ،او په خپلر هحېسککک ېکر اا په
فرخ او کربهیز حرات اا خ اشت ېهېکر رسه الس او ګریرا و  ،او خا حېبت ه ه
کل خ پښیامنیر او نداهت خرا که ااېږ .
 - ۶اخر نتیجه ما ک ي یا به ځېنه رسه بر ه ه خ هت تکه هحروهیدل
خ  .خا نېوړه تېل ت یر ط یعی خیره خه ل ځ ه تر می خ ابله کعېبی په حری
اا پښه ایږخ په نتیجه ای یره و خ ه ه حېبت به ههځه ځي  .مر خ اې ونر
په بدل اا و که هیڅ په الس نه یره و

خکل بپې ه  ،خ هت تکه هحروهیږ .

ابله کعېبی په یر لديس حدیث اا فرهېیي  ( :تظمت او بريي یرخاسکککی ب ېس
خ ما یراځی لهې بپې ه کیې شر خ  .او هر تر ما په ه ا لهېرسه ګوه
ار ه ه خ ته په او اا امرم.

1

 - 1سهن ابن هې ه اتې ابزهد .
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په تکرب مبتال شوو کسانو رسه څرنګه چلند او تعامل وکړو؟:
په هر حېل خ نر و خ ک ي تېهل ما هرته و لهرنږ وظیهه خاخه ما خ نر و خل ر
تی رنه په نېخیده سککيګه اتل خ خپل ځې تکه غر ه فتې او حرات بېید ښ ک ې ه
اوو  .په خ اسېس خ هت يو او ه رو و خل ر په هقېبل ای بېید خا
سککا به کهېوکه پېکی نه شککر ما ه ر هرته وغراړ کررسه یي او و او خاسککی
خ وانګیر ما خو هر اې ار ه ه خ ست او س خ .
یعهی په خپل سکک ره رسه هت ي شکککس کشککریق او کرغیب نه اوو  .به بل پلره
هرنږ خ خې حق نه برو ما خ نېخ سکککته فتې ونر  ،او نېوړه اوو وړو په هقېبل اا
هرنږ ه به خپل ځې تکه نېخ سککته حراترنه ا راد اوو او خبدو او نېوړه فتې ونر
او اوو وړ را په بېملثل رسه و اوو  .یعها ه ه انې ما ه رو ه او هت يه خ
خ خپل ځې تکه هههي برخر خ خ ه ر په هقېبل وښکککېیر  ،خا ځ ه ترنچ ما
غرو او ک ي یر بد او نېوړه تمل خ ل خ نر و رسه هههي برخر خ  ،او خ ه ر رسه
بېملثل هقېبله وبر اه ځیهی وګو هههي اخالق ه وبر خ و ند او غر ه کعېهل
وښککېیر ،پر کهر خيو که په اتر رسه بېید هرنږ خ هت يو او ه رو ه خل ر رسه الندې
ن تا په نظر اا ونینر:
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 – ۱خ نر و خل ر تکه خ بدو اخاللر  ،او نېخ سککته اونر صککېخ یدل هیڅ له خ خې
خبیل ایدا نه يش ما هرنږ خې ه لشت او بد اخالق او نېخ سته برخر خ کرسه
اوو.
 – ۲په اسالم اا غر ه اخالق  ،تهر او ګ .شت  ،کراضړ  ،ځېنګو ځې بر  .په
خ اسېس خ نر و رسه خ کعېهل په وخت پر کهي اصرل بېید هراتت يش .
 – ۳خ ه رو ه او هت يو انککېنر رسه سککتېسککا غر ه او ههېسککب برخر خ خخې الهل
ایږ ما ه ر خپلا اشکککت ېه که هتر ه ایږ او خ ه ه اې تکه الس اخي
وبر اه ییر وخت ه ونیيس .
 – ۴ه ه انککې ما ه رو ه او هت يه خ خپل ځېنرنه پر نر و غر ه او برکره بريل
 .بهې ًد اه میر خو که خ اخيه کلقین يش ما په نوۍ اا هیڅر با تی ه او
با نقصېنه نشته ،او اه میر هم ن و خاسا هرا خ و که په ګرکه اول يش ما
په ه ه هرا خو اا خ په اا نېکرانه و او یې یي اېيف هتې ه ونلر خابه غر ه
اې و  .خرخشکککهېيس یې خپل ځې پیژندل خ ک ي او غرو بپې ه ییر هت او بتي
خ هل خ .
 - ۶کېسکککی ارال شکککئ ما ه ه شککککس ما هت يه او ه رو ه خ خ ځې
پیژندنا په برخه اا به ه ه رسه هرسککته واوئ  .اه میرې خ خاسککا انککېنر رسه
ستې سر پر کهي فتې ارهه نتیجه و ن وه  ،او ستې سا یېخونر ه ارم هث ت کېثیر
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ون و یعها ه ه شککککس خ خپل غرو او ک ي تکه الس په رس نه شکککر ل خوه یوبه
ال ې په هک ا بر :
ابف  :اه میرې خا سا شکس ستې سا خ نږخې خو ستېنر  ،اویې خ ار ن به غوو
تکه هر ه نه خ

کېسکککر ارال يش ما و رسه ا ک ېط ا او کچ اکچ ،

نېسته والړه و رسه امه او  ،خاسا برخر خ ایدا يش خاسا شکس خپلراونر
که هتر ه او  ،او ایدا يش مي خ خپل خر تکه واوړ .
 :هګر اه میرې خاسا شکس ستېسا خ نږخې خوستېنر تکه و  ،او یې هر خ
ار نی خ غوو تکه و ما و رسه خ ا ک ېط لطړ ارل نلککک ایدا غر ه خاخه
مي خ خاسا شکس رسه ګ.ا ه واو  .په خې صر ه اي ستېيس بپې ه یراځیهی
ال ه خاخ ما په خراخاللر رسه او په پراخه سیها رسه په خر ا هتېنت او خ هتربېن
به هکي خ خاسکککا انکککېنر رسه نیک برخر خ واو  .خ خ بپې ه ما په خاسکککا
اشکککېصککر هث ت ک ییر ايش  ،او اصککالح يش  ،اللهه خه ما خو که لیېه وخت
و او  .کې سر خ خو رسه خ هقېبلا او سکت ملن پرځې خ خو رسه خ ا صالح
په غرض هرسته واوئ ل کرتر په خپل نیک مېل اوملن خو اصالح او .
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د تکرب عالج :
خ ک ي تالج پ خاسککا شککې رسه ما خ اننککې نهس و تکه پې

يش او خ بل

ځل بپې ه پرې ه تال ن ل خ الندې ال مې و په تمي اربر رسه ا شېدابله هم ن
خ :
 – ۱خ ک ي او ځې غر ه ګڼلر خ بدو ترال ر یېخول.
 – ۲خ هری ضېنر پر ښتهه ارل په ځېنګو کرګه خه ه هری ضېنر ما هرګ که نږخې
شر و

 ،خ فلج شروهری ضېنر تیېخه ،خ نر و آفت  ،خځپلر ا نېنر پر ښتهه  .خ

هېلې په نقلربر اا برخه اخینتل
 – ۳خ هحتې ر،اړو او ه ه انککېنر رسه نېسککته والړه ارل ما خ بد او اتضککېوو په
خ خ  ،او ام رخ بېندې ه تال و ل خ خاسا انېنر رسه خر ا

او تښې

ارل

 – ۴خ ان نې او ټرل تې او نعمترنر  ،خپلر شېو خرا نی یر په اړه ف ر ارل ما
خ خې ټربر اشکککیېوو رسمیهه به ارهه ځېیه خه ؟ او تر ارال يش ما خ خې
ت که وړا ندې وابی واو اوارم يش ب هدګې خ خې نعمترنر هنکککتحق ګرځريل
خ ؟
 – ۵خاي هر ان نېنېنررسه خ وابطر لطړ ارل  ،او خ ابله کعېبی تکه خ ویریدون ر
او تې زو اننېنېنر رسه خ ابطا رړول،
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 – ۶خ هت يو خ رسګ.شکککت او انجېم په اړه هطېبعه او تیونه ارل ل ب ه  :ابلیس ،
منروخ ،فرتر  ،هېهې  ،لې و  ،ابر تل  ،ابی بن خلف  ،او نر رساشکککې او اي
ن او خ طې اې ا ما ه ر ترنچ ف تې اربر او رسان جېم یا ارم ځې

که

و سیده.
 – ۷په تمي هجېبنککر اا ګنو ارل  ،او خاسککا هجېبنککر اا برخه اخینککتل
ما ه ه اصالحي  ،او کربیتي بڼه وبر .
 – ۸په ت ېخه لیېه اهتامم ارل  ،او ت ېخه که کر ه ارل  .ابله کعېبی فرهېیل
ِ
ِ ِ
ِ
َج َاُه
ص ک کاحلًا مس ذَ َ ٍا أ َْو أُونيَى َو ُه َض ُم ٌْم ٌس فَکلَنُ ْحیِیَکنَّهُ َریَا ًة طَیِبَ ً َولَنَ ْج ِزیَکنَّک ُ ْ أ ْ
نم ْس َعم َل َ
خ َ :
1
س ِس َما َ اوُضاْ یَک ْع َملُضل .
ِأب ْ
َر َ
( هرتر اه ه ه نر و یې ښکککځه نیک تمل واو په خاسکککا حېل ما ه ه
ایامندا ه و هرنږ به و که دوندو و اوو  ،دوندو ښ لی).
 – ۹هرال ت  ،او خ نهس رسه هحېس ه.
 – ۱۰کل په خواهدا ه کرګه ختې غرښککتل  ،او پهېه غرښککتل  ،او خځې خ اصککالح په
غرض خ ابله کعېبی خ کرفیق غرښتل.

 - 1خ ابهحل سر ه  ۹۷ :آیت.
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32
د ارساف رسه مبارزه
احلمد هلل الذي ال حیب املسرفنی و املتجاوزین عن حداال عتدال واال نصاف إلی حدالغلو
و التفریط واإلفراط والص الالوا والس الالوس علی م الالصدف مد يص الال:فی الذي الن يا ي ا ن
وعاء شال الرا ين :حس حس الالب ا ن آدس امو ی من ص الاللصس فکا ماا فاع ال افس ف ل
آدس َ
ل:عايس و ثل لشرا س و ثل لحفسس )1,و علی آلس و صحبس أمجعنی و عدن

ال هللا فبارک و فعالی فی کم التحزی وهو أصال ال ال ال الالدأ ال اهلللنی أعوی اهلل ين الشال ال ال ال الالص:اا
الرجصم س الالم الران الرحصم ن وملوو واش الالر وا و الفس الالرفوا إنس ال حیب املس الالرفنی )
رمول هللا صلی هللا علصس وملم ن ين اإلمراف أا أتم م يا اشتهصت )

2

و ال

3

د خوشحاله ژوندانه او په ناروا مزو چړچوکې د ډوبیدلو له نښو نښانو څخه د مالو
نو په لګولو کې ارساف او په غیر رضوري چاروکې کې مرصففف وي دي ی هغ

ه

چارې چې حرامې او بیځایه وي  .داسففغ دغری ا او بیوۍلاخ خوارا او سففوونزو
پدیده چې د کم حاصفففطو ا واپو په مهې کې یې خيروي  .او م طومه ده چې د
 - 1مسهد اإلمام أحمد ,حديث . 12318 / 17186 :
 - 2د األعراف سورت  3 :أيت .
 - 3سهن ابن ماجهخ حديث . 3352 :

701

د ارساف رسه مبارزه

د جمعې خطبې

بیوۍله او بیچارګغ په وجه کیهې او دښفففمها را څرګهدی،ي خ خوارا او پسفففوا
لوړې کچغ په رسی،ي او په ټولهه کې ښوییدنې او جهایوونه راښکاره کی،ي .
داس ف م له نهره ماي او شففومه په اصففا کې دالطه پ الغ دي او الطه جا ج له
ه د امانت په پوګه انسفففاه په بخښفففي دي څو

ه دخيا خیر او ښفففوګ ې او

ټولهې په الر کې ولګوي  .قرآه کریم په دې ک طه په څرګ هده پوګه رمای :
(وآفوهم ين يال هللا الذي أاتمم ).
ژباړه  :او

وي په له

1

ه ماي څخه ورکړی چې الطه پاسې په درکړی دي .

بهاپردې ارساف او په ناروا الروکې د ماي بیځایه لګوي د ویرانو او بیوۍالنو په حق
کې یو ډوي پیری ګ ا کی،ي .
نن ورځ پر چاپټه نده چې بیځایه ارساف او په ټولهه کې ناروا ماي او شوه لګوي په
ځانګړې پوګه د پانګه والو او مهځهیو ا واپو پر مهې پراخه دود او رواج موندلغ
دی  .ډیری وګړي لوکسففو شففیانو او وسففایطو چموو کولوخ دکور ډوي او سففهګارولو خ
بې م ها لوحو او چوکاټونو او  ......ل ياره ۍ یاپې پیسفففې رخیره کوي چې ډیری
د و له حرامې الرې او ځیهې په ۍرګونو بد مرغیو او مکا اپو الس په راځ .
د ښفففار اوسفففیدنې مده پرمخوګونه او پرق د ډالا په پوګه راوړې دي چې د
ټولهې دوګړو مالونه او شففومها نابودا او

 - 1د الهور سورت  33آيت.
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دمادي رقابت روحیه دودکی،ي او ر څوک ۍیاربايس په دې سففاحه کې د میداه
یواۍنغ اپا واويس  .کوم پاۍه جهسففونه او پوک چې ره ورځ په ډوي ډوي څیرو او
ځا او با باۍارونو په راځ د ژوندانه د موخې او دف په پوګه ګرځیديل او خطک
د مسففابوې او سففیالا په پوګه د و اخسففوطو په را دانګ خو په دې لوګو کې د
نورو څخه ورورسوه پاپې نيش .
ډیری میرمهې درضورت او اړپیا نه ۍیات مصففففارف او پانګه له خيطو میړونو څ خه
غواړی

ه ښځې چې موأ سفانه د ګاونډیانو یا چاپیریاي او ا شهایانو د سیالا او

مسففابوې پر اغیز الندې راغطې دي او د مدې سففیالیو او پوطیدونو په وجه ټولهیز
سفففاد رامهې په کی،ي

ه م په

ه وخت کې چې سفففړی په ره ممکهه الر

دداسفففې غیررضوري لګښفففوونو او م ماپوونکو پانګو د چمووکولو لياره ناچاره او
مج ور وي چې کطه په ژوندانه کې ۍنداهخ مرګ خ پا پاپې بیوۍلا او خوارا په
مهجر کی،ي  .په رښفففویهې پوګه ایا د ښفففځو له حده ۍیات ډوي او سفففهګار او د
مخوطفو جامو اغوسفففوا او دمد نه لویدلوجامو لرې غورځوي چې الپراوسفففه دګټې
اخسوهې وړدي دا ارساف نه دي؟
آیا د خوراک بیځایه اچوي او دیوې میطم سویا لياره څو برابره خوراک چمووکوي او
د پاپې خوراکونو غورځوي ارساف نه دی ؟
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آیا د سففیګرټو او ډوي ډوي مخدراپو اونيففه راوړونکو پوکو اسففو پي او په پای کې
ۍیاپې پیسې په دې الرکې لګوي دا یڅ په وړاندې ارساف او پ ذیر نه دی؟
آیا ګیم کیرکټ او نورو لوبو او پطویزیوه په په سففاعوونو کیهاسففوا او د پسففوا او
ټه طا په الرو کې دخيطو رکاوپونوخ ځواکونو او ا سو دادونو له مهځه وړي په وخت
کې ارساف نه دی ؟
بي! ارساف د الس په راوړنې او لګښفففت پر مهې د پ ادي او مواۍنې له مهځه وړي
او مدارنګه دژوندانه د مايل پواه او وس او د ژوندانه د پانګې او امکاناپو پ اه
کوي دي  .ارساف کوونکغ که چورې وغواړي په خيا عادي او ا ی

الس په

راوړنې باندې بسفففهه وکړي نو دخيا ځاه او کورنا اړپیاووپه دځوای ویطو پواه نه
لري نو په نویجه کې یا باید پن د پواه نه لوړو او سوومانه کیدونکو اضا ه کاریوپه
ورکړي -که چیرې د جرم له ارپکابه په ځاه کې د ګهاه احسففففاس وکړي اویا د
ناچارا له مخې خيطه ملهه په جرمونو لکه په رشفففوت اخسفففوطوخ غ کولو ګراه
پطورلو دوکه ورکولو او ........
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په خوراک او څښاک کې د ارساف څرګند مصداقونه :
الطه جا ج له په قرآه کریم کې الرښفففوونه کوي  :وملوا واشال ال ال الالر وا والفسال ال ال الالرفوا إنس
الحیب املسال الالرفنی)

1

ژباړه :خورئ او څښففا او له حد نه پیری مه کوئ الطه له حدنه

پیری کوونک نه خوښوي .
نن ورځ د پو انو او ډاکرتانو دڅیړنو په اثر ثابوه شفففوې ده چې د روغویا له غوره
قوانیهو څخه یو دادی چې ډېر خوراک د ډوي ډوي ناروغیو رس چیهه ده .
اروق اعهم رضفففغ الطه عهه رمای  :له ډیر خوراک څخه ځاه وژغورئ ځکه ډیر
خوراک بده اسففدوي او مرضففونه را مهې په کوي او په کړو وړوکې د ټه طا الما
ګرځ خ بطکې په خوړلو او څښفففطو کې مهځها الره غوره کړئ چې م د روغویا
لياره ګټوره ده او م د ارساف څخه لرې ده .
دنیکانو سفففطفو څخه نوا شفففوې ده خوراک د ژوند کولو لياره دی نه ژوند کوي د
خوراک ل ياره ی هې خوراک ددې ل ياره دی چې ژو ند برقرار واويس نه دا چې
انساه میيه خيا غم او اندیښهه په خوړلو او څښطو کې ورلګوي .
په یوه حدیث کې له رسوي اکرم صطغ الطه عطیه وسطم څخه م طومی،ي :
(ين االمالراف اا أتم م يا اشالالتهصت) (دا م ارساف ګ ا کی،ی چې ر څه غواړې
ه وخورې .
 - 1د األعراف سورت , 31 :أيت .
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ځهو ددیه نهر خاوندانو له (وملوا واشالال الالر وا والفسالال الالرفوا ) څخه اپه نکوې اسففوه ا
کړې دي :
-1خوړي او څښا داړپیا په کچه رض دي .
-2پر

ه وخوه پورې چې دیويش حرمت په رشع دلیا ثابت شوی نه وي ح ي

ګ ا کی،ي .
 -3د

ه شیانو څخه ا سوفاده چې الطه او رسوي پرې مهع کړې ارساف او ناجایز

دي .
 -4د

و شفففیانو حرام ګ ا چې الطه ح ي کړي ديخ ارساف او سفففخوه ګهاه

حسابی،ي .
 -5دګیډې له مړښت څخه وروسوه خوړي روانه دي .
 -6دومره کم خوراک چې شففخض ضف یا يش او واج ات ادا نيشف کړی خ روانه
دی .
 -7ر وخت دخوړلو او څښطو په کر کې اوسیدي م ارساف دی .
 -8ر ک طه چې د چا ۍړه څه وغواړي او دی خي طه ټوله انرژي د ه د الس په
راوړلو لياره ولګوي خ دا م ارساف دی  .که چورې د ا

او ډاکرتا له مخې په

دې مسئطه کې کر ويشخ نو په خوړلو او څښطوکې مهځهغ الر پرټولو غوره نسخه
ګ ا کی،ي .
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د هارون الرشید د زماين کیسه :
په روح امل اين او مههري او  ......پفاسففیروکې راغي دي چې یو ځا یو ا ی
د اروه الرشففید دربارپه د ناروغانو د درمطهې لياره راغطغ  .ده عطغ بن حسففین
واقدي په وویا :سففواسففو په کوای ی هغ قرآه کریم کې دا عطم په کطه یڅ
بحث نه دی راغطغخ حاي دا چغ په دنیاکې دوه عطمونه شفففووه لري یو د ادیانو
عطم او با د ابدانو (بدنونو) چې

ه په دا عطم وای .

عطغ بن حسفففین رحمه الطه یې په ځوای کې وویا الطه پ الغ ټوي د ا عطم په
نیم آیت کې جمع کړی دی .
وملوا و اشر وا وال فسرفوا) او بیایې ادامه ورکړه چې ډیرښه آیا سواسو د پی مرب په
ویها ووکې د ا عطم په اړه څه شغ راغي دي؟ عطغ رحمه الطه وویا :رسوي الطه
صفففطغ الطه عطیه وسفففطم ټوي د ا

ن څو کطمو کې بیاه کړی دین يا ي أديي

وعاء شر ا ين :حس ،حسب ا ن آدس ل ما ی من صلبس )

1

ژباړه :انساه یڅ لوښغ دګیډې نه بدپر نه دی ډک کړی دآدم دۍوی لياره کا غ
ده چې څو مخورصې منړی وخوري څو په

 - 1مسهد اإلمام أحمد ,حديث . 12318 / 17186 :
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م سیح ا ی وویا :سوا سو کوای او سوا سو پی مرب د جالیهوس لياره ا ابت
نه دی پریښغ .
درخرب خریااليور اوماطها ففع آيد زاعتدال اخوصها يولوی )
ی هغ په حدیث کې راغي چې غوره د چارو مهځګړپیا ده ګټور شففو په بده کې د
اخ او پواۍه او مهځګړیووی د هدالیق صدراعهم جوا ر ل ا نهرو وای  :ډیرمې
اور یديل دي چې خ طک له ډیر خوراک نه ناروغی،ي خو دامې یڅک طه نده
اوریدلې چې څوک له ل ،خوراک څخه ناروغ شوی وي.
دارساف ډولونه :
-1په مالونو کې ارساف :
دیویپنو د مالونو په کطه په قرآه کریم کې لولو (وال أتملوها إمرافا)

1

ژباړه :په دې آیت کې د یویپنو په مالونو کې دیویم اولیا له ارساف څخه مهع
کړی شوي دی دا مسطه یو عموم ميکا دی چې په ر وخت کې شووه لري
او اوس م په اس م ټولهه کې ددې شا داه چ دیویپنو مالونه د خيطوانو له
لوري په مزوچړچو خوړي کی،ي او د و د پانګ ساپهې په پامطرنه نه کی،ي بطکې
د مړي د ماي رسه د غهی مت په څیر چط هد کی،ی او ر څوک له خيطوانو ۍ یار
بايس څو یوه انداۍه له دغه ماي څخه خيا کړي .
 - 1د الهسا سورت  6 :آيت .
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 -2ارساف په وخت کې:
رسوي الطه صطغ الطه عطیه و سطم رمای  :نعمتاا يغبوا فصها م ریين الحاس الص الالح
والفراغ)

1

ژباړه :دوه ن موونه دي چې ډیر له خطکو د

ونه په اسفففوفادې رسه د پاواه رسه

مخ شوي دي روغویا او وۍګارپیا ده .
ارساف په وخت کې پر ټولو ډیر خطرناک ارساف دی چې ډیر خطک پرې اخوه
دي او مووجه نه دي په غف طت کې ژوند کوي .دبیطګې په پوګه ځواناه باید د
ځوانغ د پانګې څخه په اسففوفادې رسه عطم او دیه غونډو پيففکیا ولري او د
خيا ر ن او ځواک د بيفففيړپیا او جورښفففت په الرکې چې پغه د الطه د رماه
الر ده ولګوي .
که چیرې د سفففاد مرکزونوپه والړ يش یا د پطویزیوه پر څهی کیه

طمونه وویه

او صحهې نهداره کړی دداخطغ او خارج ټیمونو وپ اي پ وی کړي او ساعوونو
د مخوطفو چایهطونو په بدلودو را بدلودو ميففف وي وي یا د انرتنټ له شففف کې رسه
پیو ست کی،ي او پرپه له رډوي دف او موچې مخوطا سایټونه را برانی،يخ مکه
سفففاعوونه په اپاق کې پرپه له یڅ ډوي م ت حر ه په خربو بوخت وي .سفففاعت
چې ګوري د شيې له  12بجو م وخت پیر شوی وي سوړی سوومانه خيطه ټوله
 - 1صحيح ال خاري ,حديث . 6412 :
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انرژي او ځواک یې دجادو په صففهدوقچه کې اچويل وي خ داسففې کسففاه چوری
کوالي يش د ټولهې لياره ګټورواويس په رښفففویهې پوګه څومره ځواک او پواه یې
بیکاره او یا بیځایه له مهځه ځ ؟!
 -3ارساف د ډول او سنګار او مدملانځنې زمینه برابروي :
یو خرای او د رسدردا نه ډک آ ت چې د ارساف له رو ښانه م صداقونو څخه دی
او انسفففاين ټولهې او په ځانګړې پوګه نههغ ټولهې یې بدمرغا او پ ا ا په کش
کړې دي د ډوي سهګار او مدملانځهې موضوع ده لویې پانګې ددی پ اه کوونکې
ب لياره لګوي کی،ی دا شومه او ناوړه پدیده پوری اً عامه شوې ده په داسې پوګه
چې په دې کطه سیايل او رقابت په ښيړه پوګه لیده کی،ي که چیرې

ه پانګې

چې په دې وسایطو ی ه د ډوي او سهګار لياره لکه دځاه ښایسوه کولو سامانونه
د کورونو ښایسوه کولو پوک خ عجی او غری ل اسونه او جامې او نورپر محاس ې
الندی ونیسونو ارساف به ډیره بده ب ه پکې ميا ده کړو .
 -4دنشه یي توکو په الر کې د مال ارساف :
د ارساف له څیرو څخه چې موأسففففانه پرانسفففوې ملهه لري یو د نيفففه ی پوکو
ا سو پي دیخ کومې ۍیاپې پانګې چې په دي موادو م رص ی،ي ددنیا د بې ګټې
پانګو لویه برخه پيففکیطوي  .پریاکخ رویینخ شففیيففهخ سففګرت د نيففه ی پوکو
مخوطا محصوالت او په دې وروسویو کې د رواه ګرداه په نامه پابطوونه چې پرپه
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له رضر ان ساه په څه ایده نه لري اوبرسیره پر رضرونو د پ صور نه جګه پانګه م
پرې لګی،ي .
 -5د درانه مهر او جهیز لپاره ارساف :
د ښفففځغ او پر مهې اۍدواج یو ا ی

او طري قانوه دی خ که چورې د نکاح د

پری ښودو یا وروسوه کیدو لياره کوم عاما س

يش

ه ان ساين ضد عاما دی

چې باید مخهیوی یې ويش  .یوه بطه بدمرغ چې په نورو سادونو برسوره د نکاح
مخه ډپ کوي درانه مهرونه او م ماپوونک جهیزونه او بې انداۍې لګښفففوونه او د
نکاح په جيففهونو کې بې م ها پفففیفات او نورمصففارف دي نو که چورې په دې
کطه ارساف نه کیدای نو لویه اوغوره برخه سوونزې به حا شوې وای .
 -4په قصاص کې ارساف :
یوله

ه امورو نه چې په قرآنکریم کې ورڅخه مهع شویده په ق صاص کې ارساف

دی  .الطه پ الغ رمای  ( :فو یس ال الالرف فی ال ت ) 1.ژباړه  :نو په کار ده چې

ه

په وژلو کې له حده پیری ونکړي .
دجا طیت په ۍمانه کې یو پن وژي کیده خنو پیزې پورې به له پوښففونو راوپطې او په
لسګونو او سطګونو نفر به وژي کیديخ خو اس م د قصاص حدود په یوه قانوه کې
پرپی او ارساف یې په ق صاص کې مهع کړ خ ځکه دق صاص قانده د نورو دعربت
 - 1د اإلرسا سورت 33 :أيت.
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او د وژلو د پکرار مخه نیيسففف نوکه چورې اوس مهاي په قصفففاص کې ۍیاپوالغ
ويش نو د ژمهې ماپیدي به د وژنو د پراخویا الما وګرځ .
د ارساف عاملونه :
الف :کورنۍ روزنه :
کطه په یوه مرسفف ه او ۍیات لګښففت واله کورنا کې دماشففومانو ۍی،ېدنه د ارساف
ۍمیهه برابر وي او څومره ښفففه یې ویي دي چې نوي نیالګ او ځواناه د پطرونو د
الرې او رسففم آیهه او شففیيففه دي  .کړم وګړي چې په داسففې یوه کورنا کې پالهه
اوروۍنه موندلې وي چې لویانو یې ارساف کړی وي او له ارساف رسه روږدي شوي
وي د اوالدونو په روحیه کې م اغیز لري او

ه خوی او خ صطت له کورنا څخه

ټولهې په او مدارنګه دده خيطې کورنا په م نوا کی،ي .
ب :له تنګ السۍ څخه وروسته پانګه وايل او بډایي:
کطه شومن کیدي له بیوۍلا ورو سوه او و سا کیدي له سوونزو ورو سوه دارساف
الما کی،ي ږ ر کطه چې د ژوندانه حالت له سففوونزو او بیوۍلیو څخه په راحت او
وسففایهه پ یر وموم نو په داسففې حاي او وسفف ژوند پیروي واکې ددې ډلې
لياره دمهځګړا دعایووي او له ارساف څخه پر یز اوځاه ژغورنه ډیرميفففکا کار
دی .حوپ دخيطې پیرې ۍمانې پر خ ف الس په ارساف پورې کوی .
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ج :ځان ستاینه :
کوم نفر چې د ژوندانه په دوراه کې میيففه په خيطو یطو او غوښففوهو کې ناکام
پاپې شففوی وي او له پهی السففا او محرومیت رسه الس او ګریواه ويخ دا ټولې
ناخوالې او نا یطا په پدریج پوکه په رواين مرضفففونو بدلی،ي او د

ه په

شخ صیت کې ګډوډي راويل په دې صورت کې دغه نا یي دخيا شخ صیت د
سفففاپهې لياره داسفففې آلو په مووسفففا کی،ي چې په رواه پو هه کې له

ه څخه

درواين مکانیزمونویا د اع عکس ال مطونو په عهواه یادی،ي.
دې رواين عکس ال ما رسه وګړي د ۍیار په اخو ي او ګډوډا اخوه کوي او په
ناکامیو او پرله پسففې عودو باندې درسپوا ایښففودلو لياره داسففې عما په الس
اچوي چې

ه په ټولهه کې مطرح کړي او شفففخصفففیت وروبخښففف  .ارساف او

بیځایه او غی ،م ووي لګښفففوونه کوالی شفففو له مدې مواردو وګ و ځکه ارساف
کوونکغ په دې خيا عمر رسه دخيا رسکوی شوي شخصیت د بیاموندلو په لټه
کې دی او کر کوي چې په ټولهه کې په دی کړن رې رسه دداسفففې انسفففاه په
عهواه چې مطرح يش په پرانسوغ الس اوۍړه رسه خيطه پانګې په بې پوجها رسه
مطرح کی،ي مرصف کړي.
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د :وسواسه:
وسوسه له رواين ناروغیو څخه ده چې دعمر او روح او جسم قوې په له مهځه
وړلو او داع صابو په ورسوولو برسوره دارساف له ری ښو او س ونو څخه ګ ا کی،ي
.د بیطګې په عهواه ممکهه ده یوڅوک دمیطمه څخه دمیطمسفففویا او ر کطه په
مو ضوع کې دوسوا سې رسه الس او ګریواه يش په دا سې پوګه چې میطمه په په
مهاس ف ه غذا او خوراک رسه رسه دی داسففې ګپه کوي اووسففوسففه ۍړه په اچوي
چې له

ه څخه یې ښفففایسفففوه رکطغ نه دی عمي کړی نو ځاه د ارساف او

پ ذیر کهدې په غورځوي او په ډوډا چموو کولو دروند لګښت او خرڅه کوي .
مدارنګه یو پن د پایزار جامې یا دکور د و سایطوخ لو ښو او نورو لواۍمو په کطه په
وسففوسففې رسه اخوه کی،ي خ میيففه په دې کر کې وي چې

وی په ډیرو ښففو

رسه پ دیا کړي او په سفففخوا رسه د ټاکي ډوي جامې یا د ژوند د وسفففیطې په
درلودلو آرامی،ي او میيففففه دا کر کوي چې څه لري

ه دده رسه ووړاودده

دشفففاه رسه مهاسففف ت نه لريخ داډوي وګړي چې کطه دڅه يش داخسفففوطو لياره
باۍارپه ځ نوم څو خيا ځاه او مطګري پوۍې په راونه رسوي دڅه يش په اخسوطو
خوښففف او رضففففایت نه څرګهدوي او مج ور دي خيا قیمو عمر په باۍارونو او
م اۍو او اخسوطو کې پیر کړي او له دې الرې په خيطو مالونو خ پانګه او ژوند باندې
یوه ب مسططه کړي .
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هـــ  :دارساف کوونکو رسه ملګرتیا او ناسته پاسته :
کطه د ارساف عطت د ارساف کوونکو رسه ناسفففوه پاسفففوه ده ځکه په ډیرو حالوونو
کغ دمطګري او دو ست خوی او عادت په ځانګړي پوګه لکه چې مطګري اوږد پړاو
وو

او

وی دشففخصففیت او اغیزله مخې په غوره او لوړ موق یت کې ځای لري

په نورو مطګرو کې م رامهې په کی،ي .
و :ښځه او اوالدونه :
ممکهه ده ښففځه او اوالدونه دانحراف او ارساف سفف

يش خ ځکه کطه انسففاه په

داسفففې ښفففځه او اوالدونو اخوه کی،ي چې ټوي غم او کر یې خرڅوي او ارساف
کوي وي او کطه م

ه پدوی سفففخو نه کوي خو د يوځای ژوند پیرولو له وجې

د وخت په پیریدو رسه د وی پر خوی او اغیز الندې راځ او دی م د ارساف
کوونکو په صا ورګډی،ي .
ز :د دنیا په جورښت کې غفلت او په هغه کې د ژوند تیرولو څرنګوالی :
لکه دارساف الما د ژوندانه دا یت او په

ه کې له اوسفففودنې غفطت او نا

خربي ده  .په دی باید وپو ی،و چې ددنیا د ژوندانه ا یت بې ث ايت او پ یر او
پ دیا دی او په یوه حالت نه پاپې کی،ي :دنن ورځې حالت سفففوا دمیا او یطې
رسه موا وه اما بطه ورځ سوا د یطو د کښوا پرخ ف باد لګی،ي .
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الطه پ الغ رمای  ( :و فلالالا ام س نالالداونیالالا نی الحالالاس) 1.ژباړه :دا دۍمانې خوږې
پرخې موږ یې د د خطکو پرمهځه اړوو را اړوو .
موږ مسئوي یو چې احویا وکړو وښیار واوسو څو د ن مت شکر او بسهه وکړو او
د ه څخه په خيا ځای کې ګوه واخطو  .رسوي الطه صطغ الطه عطیه وسطم په یوه
حدیث کې رمای  ( :إه الطه کره لکم ث ثا قیا و قاي و إضففففاعا املاي و ک
السففلاي) 2,ژباړه :الطه سففواسففو لياره دری شففیاه بد او ناوړه بطي ديخ قیا و قاي
(خربې اپرې) دماي ضایع کوي او ډیر سواي کوي.
د ارساف پایلې :
الف :ناروغتیا :
یوه له

و پایطونه چې ارساف یې پرخيا ځای پری،دي ناروغویا او جوړپیا له السه

ورکوي دي .

 - 1د أي عمراه سورت  140 :أيت .
 - 2صحیح ابن ح اهخ حديث . 5719 :
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ب :دمشغولیتونو او ستونزو په وړاندې تیتوالی:
داچې ارساف کوونکغ په ناۍ او ن مت کې ژوند کوي او دسفففوونزو او کړاوونو رسه
روږدی نه وي خ دسوونزو داو اه په وړاندې د ولې په څیر لړۍی،ي او پسطیما په
غاړه ای،دي او دالطه له لوري به م دېره کمه مرسوه د ځاه لياره ونه ویه .
ج  :د نورو په حالت باندې غفلت :انساه په غال ه پوګه څو په سوونزو او اړپیاوو
اخوه نيشففف نوروپه پوجه او پامطرنه نه لري او نه ددوی وضفففع ورپه مهمه ځطی،ي
.ارساف کوونکغ دومره په خيا ارساف مي وي دی چې دنورو لياره د کر کولو او
پامطرنې موقع ورپه نه پاپې کی،ي .
د :دحرامې منړۍ په وسیله ترلغتو الندې کیدل:
د ارساف له نامططوبو پایطو خ خه یو د بی کاره او حرام کار پررسه کوي دي ځ که
ارساف کوونکغ لکه ددې لياره چې له پهګا څخه ځاه وبايس او د ناۍ او ن مت
نه په ډک ژوندانه کې چې له

ه رسه روږدی او عادت شفففوی دی حرام کار او

کس په الس اچوي او حرام خوړلو اخوه کی،ي .
هــ :د شیطان رسه وروري:
د ارساف با اغیزه د شفففیطاه رسه دوسفففو او وروري ده الطه پ الغ رمای ( :إا
املبذرین مانوا إخواا الشصاطنی و ماا الشص:اا لر س مفورا)
 - 1د اإلرسا سورت  27 :آيت .
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ژباړه :په باوري پوګه بې ځایه لګښففت کوونک د شففیطاه ورويه دي او شففیطاه د
خيا ری ناشکره دی.
شیطاه رسه وروري د ه ټويل رسه یوځای والغ او م ،ي ده اودا پر ټولو ښکاره
پاواين او ناوړه شکا دی د ګمرا ا دی.
(أال إه حزی اليففیطاه م الخارسوه)  1.ژباړه :خربدار اوسففا مدا دشففیطاه
دګوند کساه ۍیامنن دي .
و :دالله  له مینې څخه محرومیت :
په ارساف پسفففې د اله میهې او مح ت محرومیت دی الطه پ الغ رمای  :إنس
ال حیب املسرفنی)

2

ژباړه :یویهاً الطه نه خوښوي له حدنه پیریدونک .
د ه چا به څه حاي وي چې الطه د مح ت څخه محروم يش ؟! په باوري پوګه
دا سې کس می يه په پری يانا او روح عذای کې ژوند کوي که څه م له ر
دوري په ښه اقوصادي او مالغ وض ه کې واويس.

 - 1د املجادلا سورت  19 :آيت .
 - 2د األعراف سورت  31 :آيت .
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د ارساف کوونکو استدراج :
له ارساف نه د پر یز له م وو نښففو نه دالطه د ن موونو پ هیم او د ن مت شففکریه
ده حاي دا چې ارساف د الهغ مهربانیو او اسو دادونو پو ین او
ورکوي دي چې

وپه کم قیمت

ه م د اله ن موونو له ۍواي څخه پرپه بطه الس په راوړنه نه

لري .
شکر ن مت ا زوه کهد
شکر سوا ن مت ډیروي

کفر ن مت اۍ کفت بیروه کهد
کفر ن مت سوا له ورغوي خارجوي

ممکهه ده پوښفففوهه ويش چې څرنګه ارساف او داله

رمانونو څخه رس غړونه

دن موو ۍواي رامهې په کوي په داسفففې حاي کې چې موږ دداسفففې وګړو او ټولهو
شا دیو چې رسه له بې شپره ارسا ونو په ن مت او و سایهه کې غرق دي او د
کما اثر د وی په مهې کې نه لیده کی،ي.؟!
په ځوای کې باید په ګوپه کړو چ ارساف او داله پولو څخه پیری د ن مت د
ۍواي څخففه یو جز دی نففه

ففه ټوي .پففه حویوففت کې ارساف او ګهففاه دن مففت

دسط یدو ۍمیهه ګ ا کی،ي .
که څه م ممکهه ده نور حکموونه او اړخونه رامهځوه يش څو د ه له اغیز نه په
سال ال الوا َيا
دې ځانګړپیا کې مخهیوی وکړي  .په دی کطه قرآه کریم رمایغ :فَاللَ َّما نَ م
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ِّ ِّ
اك مكال َِّ َش ال ال ال ال الي َء َح َُّ إِّیَا فَ ِّر محوا ِّأَالا أموفموا أَ َخالذ َف مهم َالغتَال فَالِّکیَا مهم
یمَك مروا ِّالس فَالتَححَالا َعلَص ِّهم أَ ال َو َ
1
ِّ ِّ
ِّ
ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
نی)
ك ال َعالَ ِّم َ
ین ظَلَ مموا َواحلَم مد َلِل َر َِّ
سو َا فَال مَ :ع َدا مر ال َ وس الذ َ
ُّيبل م
ژباړه :بیا کطه چې

وی

ه ن صیحت یر کړ چې ورپه شوی نو موږ د ر ډوي

سفففوکالا درواۍې د وی ل ياره پرانسفففوې پردې پورې چې ک طه

وی په

ن موونوکې چې وربښففا شففوي وو ښففه دوی شففوي نو موږ په ناڅاپ ډوي

و
وی

نیوي او په دې وخت کې د و داحالت چې له رې ښففوګ ې څخه نا یطغ وو.
په دې پوګه د و خطکو سففټه وایسففوا شففوه چې

وی یطم کړی او ثها سففوایهه

ده دالطه ری ال املین لياره (چغ د وی سټه یې وایسوطه).
نو دن مت ورکړه رسه له ارسا ه یو ډوي اسودراج ګ ا کی،يخ اسودراج دادی چې
الطه پ الغ

ه انسففاه یا ټولهې په چې ګهاه یې کسف او حر ه وي

ه په کا

مهطت ورکړي او خيا بې انداۍې ن موونه له ر لوري ددوی خواپه وری،ي څو د
دوی د ژوندانه ټوي اړخونه سففاد راون اړي او ناڅاپه د الطه بې امانه عذای ددوی
ټوي وجود راګیر او په خيا سفففووين کې دنهه کړي .او دپاریخ په اوږدوکې ډیر
پوکمونه او اموونه چې د ساد او ح يا ۍیاپې ری ښې د دوی په مهې کې رواج او
دود وې الطه دوی په د وري غچ اخ سوطو په ځای مهطت ورکړ او دن مت د ۍواي په
عوض یې ددوی ن موونه ور ۍیات کړي دي .لکه چې دوی په دې الر کې خيا

 - 1د األن ام سورت  45 – 44 :آیوونه.
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وروسففوه پړاوپه رسففیدي په الهغ رماه رسه یوې مرګونې پیښففې ددوی ژوند له
مهځه یووړ او نابود یې کړي نو دیوه آسوده او مزه انساه اویا دیوې ارساف کوونکې
ټولهغ نښففه

ه رد یا ټولهې په داله مهربانا نښففه نده بطکې په حویوت کې

ددي ن موونو او مهطوونو نوښفففت او مدید په خيطه ددوی لياره دالهغ عذای جز
حسففففابی،ي ځکه د قرآه کریم ً په ویها دوی په دې موده کې خيطه ګهاه او جرم
ۍیاپوي او په خيا حق کې داله عذای د ۍیاپوايل الما کی،ي الطه پاک رمای :
(والَ َحیس ال ال ال ال َّ َّ ِّ
اك
ین َك َف مروا أ ََّلَا مللِّي َنیمم َخریُ َِّمَن مف ِّس ال ال ال ال ِّهم إِّ َّلَا مللِّي َنیمم لِّصَالز َد م
ادوا إِّْثا َوَنی مم َع َذ ُ
َ َ َ
ِ الذ َ
نی)  1ژباړه :دا مه طت چې موږ ورکوو کا راه دې دا دځاه لياره غوره نه ګ
ُّي ِّه ُ
موږ

وی په ددي ل ياره مه طت ورکوو چې

وی د ګ هاه دروند پیټغ وپړی ب یا

د و لياره سخوه سيکوونکې سزاده .
په اسالم کی دمرصف (لګښت ) بیلګه :
د ټولو ا س م قوانیهو څخه دا سې م طومی،ي چې ا س م کې دلګ ښت بیطګه په
دریو اساسغ بهسټونو والړه ده چې په لهډه پوګه روښه پورې اچوو:

- 1د ي عمراه سورت  178 :آيت .
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الف :دالهي ډالیو څخه ګټه اخستل.
ب :قناعت .
ج :له ارساف نه ځان ژغورنه.
د لومړي ا صا پربه سټ د
او

ې ډلې د کر پر خ ف چې سوچ ک دالطه بهدګ

ه نن دېوالغ دالهغ ن موونو څخه دګټې اخسوهې رسه پوپیر لري خ د ژوندانه

له ډالیو څخه ګټه اخسوا او برخمن کیدي د مسطپه لياره نه یواۍې روا بطکې یو
خوا کار م ګ ا کی،ي  .او په مففففوع حدکې دمادي خوندونو څخه ګوښفففه
نیونه د ر انیت په عهواه یو نا خوا او ناروا کار ګ
ددو م بهسټ پر بها رسه له

.

ه چې د غری ر هی یې رامهې په کوي انساه په

مص ففففففرف کې ر څومره ۍیات رقابت په وکيففويخ اس ف م قهاعت په بطهه کوي او
انسففاه پر خيا کهرتوي او دمادي ګټو او الس په راوړنو پر رس له حرص او جګړې
نه پر یز په پيویق کوي .
د دریم اصففا یا بهسففټ پر بها مسففطپناه له ارساف او پ ذیر او په مرصففف کې د
ډوي او سفففه ګار څخه ویروي او

وی داله ن موونو څخه د اسفففو فادې لياره

مهځګړې الرې په راويل د نچوړ دا چې د اسففف م نهري بیطګه د مرصفففف په کطه
دغه م ارک آیت دی :وملوا واشال ال ال الالر وا والفسال ال ال الالرفوا إنس ال حیب املسال ال ال الالرفنی )  1ژباړه :او
 - 1د األعراف سورت  31 :آيت .
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خورئ او څښفففا او له حد نه پیری مه کوی ال طه له حد نه پیری کوونک

نه

خوښوي .
ارساف دحداو پولې نه د پیري په م ها دی او دارساف د ټولو ب و او شففکطونو څخه
د م ارک آیت مهع چې یوه ب ه د و نه په مرصفففف کې ۍیاپه غوښفففوهه م چې
دقهاعت پر ضد ده شامطی،ي .
د ارساف درملنه:
 -1دارساف دپایطو په کطه د کر او سفففوچ کولو اړپیاخ ځکه ممکهه ده مخکې له
دې چې و خت له السففففه ورکړو با ید د ارساف نه دج یرې کولو او له

ه نه

دخ يص لياره را مخکې شو .
 -2دارساف کوونکو رسه داړیکو پویښوي او دلوړ موو وډ نیوونکو او

و انسانانو

رسه ناسفففوه پاسفففوه چې ددنیا په سفففیهه یې د پردید الس و طغ او ټوي ژوندیې
داس م دبدبې ټولهیزې بیا رغونې په وقا کړی دی .
 -3د ښځې او اوالد په روۍنه او پالهه کې پامطرنه ځکه دغه پامطرنه او پوجه په

و

کې د چار چطهد د پ یر الما کی،ي او په دې پوګه کوالی يش دارساف پر مها رو
غط ه وموم .
 -4د ټولو انسففففا نانو په ځانګړې پوګه د مسفففطپ نانو په ژوندا نه کې دموجودو
واق یوونو په کطه کر او سوچ کوي په رښویا رسه ولې باید م سطپه ان ساه ځاه
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په اجاۍه ورکړي څو خوراکونه په اشففف اي په او ک ا ت دانیو کې خايل کړي  .په
داسې حاي مې چې څه کساه له خيطو مجهسو او ګاونډیانو څخه په بيير ور
او بیوۍلا شيه په لوږه پیروي ؟
 -5دمرګ او دمرګ څخه ورو سوه سخویو په باره کې کر او غم کړي ځکه داډوي
کر کوي د ارساف د نښففو په پویښففودلو او د چړچو په غوښففوطو کې مرسففوه کوي
ارساف او دبده وده او پرورش نيش کوالی دآخرت د الرې پوښه وګرځ .
لهډه خربه داچې د ارساف نه پر یز په اقوصفففادي ډګر کې د رد او ټولهې پانګې
له

کت څخه ژغوري او دانسففاه د مادي ژوند دوام دژوندانه دسففوونزو په مهاي

شففففا ید بی مه کړي او داخ ق اړخه دارساف رسه م ارۍه وکړي او ټول هه په دې
وپوانوي څو دخيا انساين او اخ ق مسئولیت پربها چې دبیوۍالنو رسه مرسوه او
ۍړه سوی دی ونه سيموي .
د ارساف نه لرې والغ دی چې د ژوندانه خیمه مدارنګه د اعوداي او وسفففطیت
پرټیهګو سفففوهو سفففايت او ټولهه د جرمونو له واقع کیدو لکه غ خ رشفففوتخ دوکه او
د و له پایطو څخه ژغوري  .اعوداي او وسفففطیت او د ژوند په پانګه کې سفففيپ د
وګړي دمايل پواه د بوا الما او په نویجه کې به قهاعت او انساين شخصیت
له ځانه رسه ولري  .حاي دا چې د

ه

ه نه مراعاپوي پهی اليس او د ژوند سوونزې

رامهې په کوي او د انساه د اقوصادي ژوندانه ښوراۍه ره ورځ له مهځه وړي.

724

امانت او امانت ساتنه

د جمعې خطبې

a

33
امانت او امانت ساتنه
احلمد هلل رب العاملنی و العاقبة للمتقنی والص ال الالسال والی ال الالسم لع یال ال ال د
کبارل نع

وأصال ال ال ال الال.اق أهللاعنی ا قاف

مد و لع ل

و التأصدق و قا أصال ال ال ال الالد القا لنی أ ا هلل

الش طان الرج و قیو الرمح الرح و :
ِ 1
ِ
اّلل َيْ رُكو أَن کُؤدُّواْ األَ ا َ ِ
نی الأ ِ
َّاس أَن ََتْ ُك ُمااْ ِ ل َْع ْدف)ا
ت إِ ََل أ َْقل َها َوإِ َا َح َك ْمتُو قَ ْ َ
َ
(إِ َّن هَ َ ُ ُ ْ
2
وأدضاً قاف ( :والذد قو أل ا هتو و هدقو را ان)ا
3
اف َوََتُانُااْ أَ َا َ کِ ُك ْو َوأَنتُ ْو کَال ْعلَ ُما َن)ا
الر ُی َ
اّللَ َو َّ
(َي أَدُّال َها الَّ ِذد َ َأُااْ الَ ََتُانُااْ ه
وأدضا قافَ :
ِ
ِ
ب وا ْفِبَ ِ
َ الأَا ْاألََانَةَ َلَم ال َّ
وأدضالالا قاف( :إِ َّ َ َر ْ
اف نَََقَ ْ َ
نی أَن ََْم ْلأَال َها َوأَ ْ ال َ ْق َ
ی ال َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
4
ِ ْأال َها َو َمحَلَ َها ِْ
اال)ا
نیا ُن إِنَّ ُ َكا َن ظَلُاًا َج ُه ً
اْل َ
قاف ریاف

صلع

ل ویلو  ( :ال إمیان مل الأ انة ل وال دد مل ال هد ل )ا

 - 1د النساء سورت  58 :آيت .
 - 2د املعارج سورت  32 :آيت .
 - 3د األنفال سورت  27 :آيت .
 - 4د األحزاب سورت  72 :آيت .
 - 5مسند االمام احمد ،حدیث.12567 :
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a

امانت او امانت ساتنه دا سالم د سپیڅلی دین له لوړو ارزښتونو څخه ګڼل کیږي
او دغه مبارک او ان سان جوړونکی دین همی شه دخپلو پیروانو د کړووړو څارونکی
دی او له دوی څخه غواړی چې با احسااااساااه زړم او لااامیر ولري او په ه ه
دال له او ب ندګانو حقوق کامح قه وسااااا

او خ پل نملو نه دتیري او غف لت نه

وژغوري .په باوري توګه رښااتیا او رښااتیا ویل د امانت ساااتنې بشااپړوونکی دی.
ا ما نت ساااااتنه د ایامن لرونکو خلکو ړانګړتیا او نک

یې خیا نت دی چې د

منافقانو ړانګړتیاد .
په او سااانړ نړې کې ییری له خلکو امانت سااااتنې ته یوازې له ییرې تنګې او
شمیرل شوې زاویې څخه ؛ګوري او ه ه د څو مطلوبو څیزونو په ساتنې

چې

چاته سپارل کیږي تفسیروي چې که چېري یې ه ه په بشپړم توګه په خپله موقع
د ه ه خاوند ته په اختیار کې ورکړل نو دا ان سان امانت ساتونکی واال دی او که
یې په ه ه څیز مزې چړچې وکړې نو امانت سااااتونکی نه دی بلکې خاین ګڼل
کیږي  .که څه هم دغه کار دامانت ساااااتنې یو برخه د خو دا ا اااطال په
اساااالمی فرهنې کې ییر پراخه مف وم لري او په مادي امانتونو لکه پیساااې او
شاااتمنځ ،ړمکه ،آبادي کور او کتابونه او  ....نه بلکې له دې څیزونو یلر لوی
دی ،نو باید امانت باید امین والی ،رښتیا او حیح کار کول ،د خیانت لد دی
او همدارنګه مال یا یو شی چې چاته وسپاري باید ه ه څخه ساتنه ويش .
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a

امانت دار  :څوک چې د بل مال امانت وسااا

 .امانتداری  :دامانت ساااتونکځ

کار او ک سب ،رښتیا او حیح کار کول او ه ه څه چې دامانت په توګه یې چاته
وسپاري .
امانت د اخالص او رښااتینوا او امین والی ،یعنی دندالت غوښااتنې تر

کول

د ه ه په معینو وختونوکې  .او دا دالله له فتونو څخه یو فت دی .
امانت :دمفرسااینو په ا ااطال کې ه ه تکالی او کړاوونه دي چې الله تعالی پر
خلکو تعیین کړي ،دنبادتونو او پیرویو څخه اما د متصااوفینو په ا ااطال کې یو
اسااتعداد دی چې الله تعالی د ښاایګڼې ،نلم او نشااه لپار د انسااان په زړم کې
امانت ایښی دی ،وفیانو دغه معنا له دې مبارک آیت  ( :إ

رَأا األ انة .)....

1

څخه اخستی د .
يب دا س ل بود گر نبود يب دينځ

گرامانت بسالمت بريم بايك نيست

قرنه كار بنام من ديوانه زدند

آسامن بار امانت نتوانست كشيد

حافظ
يعنځ كه چېرې امانت په سالمتیا یوسم څه پروا ن شته که چېرې بې دینځ نه وي
بی زړم توب اسااانه دی یعنی زړم دې نه وي خو ایامن دې وي .اسااامن د امانت
بار پورته نکړ ،دکار پچه یې زما  ،لیونی په نامه و ایستله .
 - 1د األحزاب سورت  , 72 :آيت.
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امانتدار :امین او محکم او ثابت څوک چې امانت وساااا  .څوک چې د امانت
اافت لرونکی وي نو هر څه چې ه ه ته وسااپاري پرته له کمواا او نقصااانه یی
بیرته ورکړي  .کومه د

خرب چې ه ه ته ووایځ ،د ه ه پاش کول یې په هیڅ

ړای او هیڅ وخت کې رواونه ګڼځ او روا یې ونه بوا .
خموشی را امانتدار کردند

چو دل را محرم ا ار کردن

کله چې زړم دا ارو محرم وګرړی ،چوپتیا د امانت ساتنې وسیله د .
د امانت پراخه مفهوم :
لکه څنګه چې وویل شااو امانت د اسااالم د شااارظ له نار پراخه مف وم لري او
مختلفو مع نا وو ته اشااااار شاااوې د  ،چې د ه و یولو مع یار په هر کار کې
دمسئولیت احساس دی چې دد په اوږم ایښودل کیږي او په هر دند کې چې
د ته ساااپارل کیږي باید په غوڅه توګه باوري وی چې د ه ې په هکله د الله په
وړاندې دغوښتنې مورد ګرړځ.
نو بناپردې امنت ساااااتنه د یولو مسااائولیتونو اداء او اخالقی او یولنیزو ژمنو او
تړونونو ته شااااملیږي .د بیلګې په توګه نقل یو ال ی امانت دی چې انساااان ته
سپارل شوی دی ،که چیرې انسان دنقل په غوښتنه نمل وکړی او ه ه په پوهه
او نلم سااانګار کړي او ترتیب ورکړي په دې هکله یوښاااه امانت سااااتونکی ګڼل
کیږي .
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مادي او معنوي نعمتونه لکه دین  ،قرآن ،ددین احکام ،ال ی فرلونه او واجبات ،
اوبه  ،خاور  ،چوکړ او د بدبه  ،نمومی مالونه او بیت املال ،همدارنګه دښوونکو
په وړاندې زد کوونکځ  ،مور او پالر په وړاندې اوالدونه انساااغ غړي او جوار او
پانګې لکه نمر او ړواغ دامانت له مصاااداقونو څخه دي ان تردې موږ خپله د
خپلې یولنې ل پار ا ما نت یو او هر یول خ یا نت د هر ا ما نت په هک له ړان ته
خیانت ګڼل کیږي .قرأن کریم ښوونه کوي  ( :وال جتادف
ژباړم:کوم کسان چې له خپل ړان

الذد خیتانان أن یهو)ا

1

خیانت کوي ته ده و مالتړ مه کو .

میرمن او اوالدو نه ،پالر او مور او یول ه ه کسااااان چې داوګړيو

دخپلوې

اړیکې لري  ،ده وی نیکمرغه مالتړ د نصیحت له الرې الزم دی  ،لکه څنګه چې
د ه وی حقوق مرانات کړي او د دوی په هکله هیڅ یول پند او نصااایحت ونه
سپموي او ددوی د ښېګڼې او نیکمرغځ لپار زمینه برابر کړي او ه وی د دلدي
څخه وژغوري نو دامانت په مسئولیت یې په ښه توګه نمل کړی دی  .الله تعالی
فرمايځ ( :آیأدها الذد

أاا أن ی و وأقل و را)ا

2

ژباړم :اې مؤمنانو! خپل ړانونه او خپل اوالدونه او کورنړ له ه ه او نه وژغوری .

 - 1د النساء سورت  107 :آيت .
 - 2د التحريم سورت  6 :آيت .
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د امانت ډولونه :
 1ـ دین امانت دی:
دین هم یو امانت دی چې امانت ساتنه یې د رشیعت نلاموو ته سپارل شوې د
په داسااې توګه چې ه ه خلکو ته په ښااه توګه بیان کړي او ه ه تحری او د لوبو
آله ونه ګرړوي او په ه ه کې شااته واقعیتونونه رش او ولاااحت ورکړي او ده ه
نقاید او احکامو ته ددښااامنانو د الس غېونې مخه ونیيسااا ،په دغه بڼه به په
ژوندانه کې دغور ارزښاااتونو او مفاهیمو مالتړی او مدافع واو

 .اما که چیرې

یې داساااې ونه کړم نو د ړان او خلکو په هک له د ییرو بدو او تاواغ خ یانتونو
مرتکب شوي دي الله تعالی فرمايځ :
(وإِ َ أَ َخال َذ ه ِ
ِ
ِ
اب لَتُالبَالِهأُالأَّال ُ لِلأال ِ
َّاس َوالَ کَ ْكتُ ُمانَال ُ نَالأَالبَال ُذورُ َوَراُ ظُ ُهاِرِق ْو
اّللُ ََالا َ الَّالذد َ أُوکُااْ الْكتَال َ
َ
1
َتْواْ قِ ِ ََثَأًا قَلِ ًس نَبِ
س َا دَ ْش ََتُو َن).
ئ
ْ
َوا ْ ََ
َ
ژباړم  :دغو اهل کتابوته ه ه کلکه ژمنه هم وریاد کړم چې الله ورڅخه اخساااتې

و چې تاسې به دکتاب الرښوونې په خلکو کې ارومرو خوروی او ه ه به نه پټوی،
خو دوی کتاب شاااته وغورړو او ه ه یې لږبیه وپلور  ،څومر ناکار را کړم ورکړم
د چې دوی یې کوي .

 _ 1د آل نمران سورت  , 187 :آيت .

730

امانت او امانت ساتنه

د جمعې خطبې

a

 -2علم او پوهه الهی امانت :
په ناملانو او پوهانو کې موجود نلم او پوهه ال ځ امانت ګڼل کیږي لکه څنګه
چې ه ه ته یې د کسااااب او ګټې اخساااتنې الرې دخلکو ل پار چمتو کړې او
دبرشاایت دآرامړ ،ښااېګڼې او سااالمتیا په هکله یې له نلمځ الس ته راوړنو څخه
ګټه اخساااتې د  .ه و نلاموو له خپل امانت څخه په ښاااه توګه سااااتنه کړې او
دال ځ اجر استحقاق او په تاریخ کې پاتې کیدنه مومځ .
( إمنا خیشع

بادر العلماُ ).

1

ژباړم :حقیقت دادی چې دالله له بندګانو نه یوازې ناملان له ه ه نه ویریږي .
اما که چیرې د ه ه نلاموو پوهه دبرشااایت لپار د ولرې  ،پریشاااانړ ،ارونو او
سااتونزو په الر کې وکارول يش او دغاغوتیانو

یې د جرم او جنایت په ارتکاب

کې مرسته وکړم ،په واقعیت کې ه ه خیانت کار سړي حسابیږي چې په تاریخځ
خوارې او ذلت او دال ځ لعنت او کرکه کې به شامل وي .
ِ
او همدارنګه الله فرمایځ( :نَبِما نَال ْق ِ
ااُ ْو قَا ِی ال ال ال الَةً ََُ هِرنُا َن
َّاق ْو َو َج َعلْأَا قُاللُ َ
ض ال ال ال ال ِهو ه ََاقَال ُه ْو لَعأ ُ
َ
2
ِ
ِ ِِ
یااْ َحظًّا ِهمَّا ُهكِ ُرواْ قِ ِ) .
الْ َكل َو َ َّ َااَع َونَ ُ
ژ باړم :ب یا د ه و خپ له و ند ماتول وو چې د ه و له ام له موږ ه وی له خ پل
رحمت څخه لرې وغورړول او د ه و زړونه مو سخت کړل .اوس ده و حال دادی
 - 1د الفاغر سورت  , 28 :آيت.
 - 2د املائدې سورت  13 :آيت .
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چې الفاظ

چپه اړوی له یو یول خربې نه بل یول خرب جوړ وي کومه ښاااوونه

چې ه و ته شوې و ده و زیاته برخه یې هېر کړید .
 -3دځوانۍ پانګه ،الهي امانت :
دړوانړ نعمت د ال ځ امانتونو څخه یو امانت دی چې باید ه ه غنیمت وګڼل
يش او ده ه دنشااااو او فعالیت نه د یکې دورې دلاااایع کیدو مخه ونیيسااا او
ده ه د ساتنې او ژغورنې په فکر کې واو

او له دې دورې څخه دمعنوي پانګو

دذخیر کولو لپار ګټه وپلټل يش او څارونکی وي څو دړوانړ له فر تنونو څخه
یو شیبه په غیر ال ځ ب یرکې له السه ورنکړي .
( ال کصوف قد ا بد دام الق ا ة حتع دی الئق
نعق و

ال

أرقع :

أد اکتی ال ال ال الالب و ن و أن ق و

مرر ن و أنأار ؟ و

جی ال ال ال الالم ن و أقسر و

مل ن و

لم ا ا مق

ن )ا
ژباړم :رسااول الله االی الله نلیه وساالم فرمایلی دي :دانسااان قدمونه به تر ه ه
1

وخته پورې حرکت ونکړي څوله د څخه د څلورو څیرونو په هکله پو ښتنه ن يش :
له نمر څخه یې چی په څه کې یې فنا کړی او له نمله یې چې څه کاریې کړی
او له ماله یې چې له کومه ړایه یې الس ته راوړی او په څه کځ یې لګولی دی او
له بدنه یې چې په څه کې یې بویا کړی او له نلم څخه یې چې څومر نمل یې
پرې کړی دی .

 - 1مسند البزار  ،حديث . 1435 :
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 -4غړي او اندامونه الهی امانت :
تر یولو لوی امانت چې باید زیاته پاملرنه ورته ويش د خلکو غړي او اندامونه ،
توان مندې  ،استعدادونه او الحیتونه دي چې دا یول امانت دي .
موږ د خپلو سااا،ګو ،غوږونو او نورو غړو خاوند نه یو چې پر هر یول زموږ زړونه
وغواړي له ه و ګټه واخلو.
د خپلې دسااتګا نه کوالی شااو په خوشااې توګه له ساا،ګو کار واخلو او دنیا او
ده ې ښکلې منارې وګورو  ،اما ناروالیدنه دې ال ی امانت ته خیانت دی .
دبیلګې په توګه دسااا،ګو په هک له د ا ما نت د رنایتول ددې ای اب کوي څو
دس،ګونه تالوت ،تدی

 ،مطالعې او د خیر او ښېګڼې په دروازو کې څیړنه ويش

او غیرمحارمو او ه ه چاته چې ن ی ورڅخه شاااوې د ه و له لیدلو کتلو څخه
اجتناب ويش  ،یعنی د ساا،ګو لیدنه او نه لیدنه د اسااالم تر ا ااولو  ،قواندو او
الرښوونو الندې وي .
په قرآن کریم کې لولو ( :دعلو خا أة األ نی ).

1

ژباړم  :الله ان دس،ګو پرغال باندې پوهیږي .
غوږ ال ی امانت دی چې ه ه برال

او قادر ذات د اوریدنې لپار را بښلی دی .

مناسبه د چې انسان له ه ه څخه دمادي او معنوي ارزښتونو په هکله ییر لویه
اسااتفاد کړې وای  .اسااالمځ حقیقتونه او نلمونه چې یول ښااېګڼه او ګټور دي

 - 1د املؤمن سورت  , 19 :آيت .
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امانت او امانت ساتنه

د جمعې خطبې

a

وارول يش او له ه ه يش څخه چې اوریدنه یې درشیعت ده ه خلکو خربوته غوږ
نیول چې نه غواړي خربې یې واوریدل يش او با غیبت او تور لګولو ته غوږنیول .
ژبه ال ځ امانت د چې انساااان د ه ې په حرکت راوړلو
يش تر

کوم کارونه کوالي

کړي دقدوس او الیزال الله آباد دسااا ار او ماښاااام په ذکرونو او دقرآن

کریم په تالوت شاااخو کوالی يش دآخرت دآبادې لپار کار وکړي  ،ددنیا له
کورڅخه هم دخیر او کامیابړ په ګټې اخستنې دخلکو او ملت د مادي او معنوي
آبادې او جوړیدنې

الزمه توجه ولري .

همدارنګه الس او پ ښه او باالخر دان سان یول غړي او اندامونه ال ځ امانت دي ،
باید او شاید دال ی احکامو او فرمانونو او دپی مرب لی الله نلیه وسلم له الرښوو
مطابه نمل ويش دال ځ اوامرو قبولتیا او له موانعویې په جدي توګه
اجتناب ويش او که نه دقیامت په ورځ به دق ار او جبار الله تر پوښاااتنې الندې
رايش او غړي به داساااې شااا ادت ورکوي ( :الَْال ْاَم ََنْتِ ُو َلَم أَنْال َا ِاق ِه ْو َوکُ َكلِه ُمأَا أَدْ ِدد ِه ْو
1
َوکَ ْش َه ُد أ َْر ُجلُ ُه ْو ِِبَا َكانُاا دَ ْك ِیبُا َن)ا
ژباړم :نن ورځ موږ ددوی خولې په م ر وهلو بندوو ،ددوی الساااونه به له موږ

وغږیږي او ددوی پیښې به شاهدي ووايځ چې دوی په دنیا کې څه کارونه کول .

-1دي

سورت  ,65 :آيت .
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امانت او امانت ساتنه

د جمعې خطبې

a

 -5دمامور وخت امانت دی :
دحکومت یول مساااؤولین آمر دی که مامور ،په هر ادار  ،وزارتونو ،ریاساااتونو،
دولتځ او غیر دولتځ ادار کې چې دنااد تر

کوي د معمول پااه توګااه د هر

مسااائول دحااې وخت له  8ب و څخه پیل تر  4ب و پورې ادامه لري چې باید
هریو خپله ورساااپارل شاااوې دند پرته له کوم کمځ او نقصاااانه په خپل معین او
یاکيل وخت تر

کړي په غیر له دې که چیرې څوک یو دقیقه له رشنځ نزر

نه پرته لایع کوي په حقیقت کې په امانت کې د خیانت مرتکب شوی دی .
همدارنګه مدرسااې ،ښااوونېځ ،پوهنتونونه او نورو موسااسااې  ،اکادمړ او ااحی
مرکزونه له دې امر څخه مستشنی نه دي  .بلکې ددولت ددی ال مقامونو له
لوري په معینه زمانه کې باید رنایت يش ړکه یو کارکوونکی چې په یړم ادار کې
اته سااااانتونه کار کوي ،ګواک خپل وختونه یې ده ه مزد او اجورې په وړاندې
چې له ادارې څخه یې الس ته راوړي په اجار ورکړي دي  .دغه اته ساااانتونه د
کارکوونکځ په وړاندې د ادارې امانت دی که چیرې ه ه یو دقیقه په داساااې
ړای کې تیر کړی چې د ادارې له خوا جواز نه لري په حقیقت کې په امانت
کې دخیانت مرتکب شوی دي .

735

امانت او امانت ساتنه

د جمعې خطبې

a

نو بنا پدي (وختونه) امانت دي او په یاکلو او معینو وختونو کې وزګار اوساایدل د
تطفی حکم لري ل که چې قرآن کریم فرمایځ  ( :ودالالق للمط نی الالالذد إ ا اکتالالالاا
لع الأاس دیتانان و إ ا کالاقو أو وزناقو خییرون )ا

1

ژباړم  :تباهځ د د یندې وهونکو لپار  ،ده و حال داساااې دی چی کله له خلکو
نه په پيامنه څه اخيل نو پور یې اخلی او کله چې ه و ته په پیامنه یا تله څه
ورکوي نو کم یې ورکوي .
 -6چوکۍ او رتبه الهي امانت دی:
چوکړ  ،رتبې او مشااا ولیتونه دامانت جزء ګڼل کیږي او خاوندان یې تر ال ځ
پوښااتنې الندې راړی .دناوړو او نااهلو ریاساات د یولنیزو ناخوالو رامن ته کیدو
المل کیدای يش  .هر وګړی دړانګړي کار او مقام وړتیا او اساااتعداد لري او باید
مساائولیتونه ه و وګړوته وسااپارل يش چې د الزم ااالحیت لرونکی وي .له دې
پرته به په دنیا او آخرت کې دالله او مخلوق په وړاندې دسااختې پوښااتنې الندې
رايش .
دبرشاایت دنړې رهرب د ابوذر را الله ننه په وړاندې څومر ښااکلې وینا کړلد
په خپله دابوذر را الله ننه په روایت  ( :قلت َي ریاف

 - 1د املطففین سورت  , 3 -1 :آيتونه .
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ل ویلو ال

امانت او امانت ساتنه

د جمعې خطبې

a

کیال الالتعملق ؟ قاف  :نضال الالرب ق در لع أ  :ای قاف َ :ي إ ر إن
إ ا دام الق ا ة خصي وندا ة إال

َال الالع ة و إ ا أ انة و

أخذقا حبقها وأدی الذي ل ن ها )ا1ا

ژباړم :ما وویل اې د الله رساااوله ! ایا ماد یوې سااایمې واا نه ګرړوې ؟ (ابوذر)
وایی چې رسول الله لی الله نلیه وسلم ز په خپل الس په اوږم ووهلم او بیایی
وفرمایل  :اى ابوذر ! ته بیوزلی یې او والیت او د چارو ساااپارل امانت دی او د
قیامت په ورځ به د امر دمتوا درسااوالړ او پښاایامنړ المل ړي مګر دا چې ه ه
والیت یې په حه

اخساااتی وي او ده ه وړتیا او لیاقت لري او ده ه له ژمنې

وتلی يش او ه ه یې په سمه توګه تر

کړې وي .

نلمځ او نميل کفایت او بسانه دښاه او نین نف

الزمه ند یعنی هر څوک چې

ااالح وي الزم ند چې حتامد دې نلمځ او نميل کفایت ولري امکان لري یو تن
دښااه ساایرت او چلند او ښااه ایامن خاوند وي خوونه يش کوالی دړانګرې دندې
له ژمنې څخه په مطلوبه توګه راووړځ او ګټور متام يش .
حضالالرت اقا ر َالالهللا

أ

دوالیت غوښتنه وکړم ریالالاف

ې کل دریالالاف
صالاللع

صالاللع

ل ویالاللو څخه پریو ړای

ل ویالاللو په د کې ده ه دندې کفایت

او وړتیا ونه لید ه ه یې ورڅخه منع کړ .

 - 1حيح اإلمام مسلم ,حديث . 1825:
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امانت او امانت ساتنه

د جمعې خطبې

a

امانت حکم کوي چې موږ دچارو او دندو لپار ه ه ییر با کفایته خلن چې ده ه
د ادارې قدرت او کفایت لري ه ه ورته غور کړو او په ه ه دند یې وګامرو .
هر کله که د ر شوت ،خپلوالړ او شخ يص اړیکو په وجه له دې ا ل نه منحرف
شااوو نو په حقیقت کې د ییر خطرناک خیانت مرتکب شااوي یو او په امانت کې
موخیانت کړی دی .
ه ه مدیر چې په واسطو ،منېګړو الرو او پارټ بازیو د خلکو له نمومځ مصلحتونو
لوبې کوي او د کفایته وګړو چوکړ رتبې او کار پوهنې ته پاملرنه نه کوي
ه ه بی کار کوي او نور په د مخکې کوي او مقرروي یې نو دا مدیر د خلکو او
یولنې په هکله د خیانت مرتکب کیږي او د امانت ساتنې رنایت نه کوي حال دا
چې نبوی سنت موږ ته الرښوونه کوي چې دا یول چارې د فساد او تباهړ نښې
اف
او الملونه دي چې د آخرې زمانې په خلکو کې رامن ته کیږي  ْ َ ( .أَِِب ُق َردْال َرَال قَ َ
َِِّ :ف ََْملِ ٍ
ث
ض ال الم َر ُی ال ال ُ
اِب نَال َق َ
اف ِ ََُ هِد ُ
اف َ ََت ال َّ
س ََُ هِد ُ
اُرُ أَ ْ َر ِ ٌّ
ی ال الا َةُ نَ َم َ
قَال ْالأَ َما الأِ ُّ
ث الْ َق ْاَم َج َ
اف َوقَ َ
اف نَ َك ِرَر َا قَ َ
ض الْ َق ْاِم ََِس َع َا قَ َ
نَال َق َ
ض ُه ْو قَ ْق ََلْ دَ ْی َم ْع َح ََّت إِ َا قَ َ
اف قَال ْع ُ
ضم َح ِددََ ُ
اف قَال ْع ُ
َ ال الِه َع ِ
ت ْاألََانَةُ نَانْالتَ ِظ ِر
اف ِ قَ َ
اف َقا أَ َ ََي َر ُی ال ال َ
ی ال الا َ ِة قَ َ
قَ َ
ی ال الا ِ ُق َ ِ ال َّ
اف أَدْ َ أ َُرارُ ال َّ
اف نََِ َا ُ
1
الیا َةَ)ا
َا َتُال َها قَ َ
الیا َةَ قَ َ
اف إِ َا ُو ِهی َد ْاألَ ْ ُر إِ ََل غَ ِْْي أ َْقلِ ِ نَانْالتَ ِظ ِر َّ
َّ
اف َك ْ َ
ة إِ َ

 - 1حيح البخاري ،حديث . 59 :

738

امانت او امانت ساتنه

د جمعې خطبې

a

ژباړم  :یو بانډچځ سااړی د رسااول الله االی الله نلیه وساالم حغااورته راغی او
پوښتنه یې وکړم چې قیامت څه وخت دی ؟ رسول الله لی الله نلیه وسلم ه ه
ته وفرمایل  :هر کله چې امانت لایع يش (مرانات یې ون يش ) ه ه سړي وویل
 :دامانت لایع کیدل څرنګه کیږي ؟ پی مرب

لی الله نلیه و سلم وفرمایل :هر

کله چې کار نا اهل ته و سپارل يش او دچارو واګې ه و ک سانو ته پری ښودل يش
چې ده ه د تر

کولو لیاقت او کفایت ونه لري نو په دغه وخت کې دقیامت

انتاار باسه .
په دندوکې خیانت د ګنا او بدې له مخې توپیر لري .تر یولو بد او ناوړم خیانت
د مسااالامنانو په دین او یولنه باندې دی او ده ه بد آثار او نتی ې
دناورین او مشکل

ا

هیواد

اخته کوي .

رساااول الله ااالی الله نلیه وسااالم فرمایيل دي  ( :إ ا أهللاع األولنی و اآلخرد دام
الق ا ة درنع ل ق غادر لااُ نق ق قذا نسن ق نسن )ا

1

ژباړم :کله چې الله تعالی د قیامت په ورځ وړومبنی او وروساااتنځ را غونډکړي نو
دهر خیانت کوونکځ لپار به یو بیرغ جې يش چې ه ه به په ه ه بیرغ پیژندل
کیږي او ویل کیږي به دا فالغ دفالغ د زوی بیرغ دي.

 - 1حيح اإلمام مسلم ،حديث . 1735 :
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امانت او امانت ساتنه

د جمعې خطبې

a

د امانت د رنایتولو یو مورد دادی چې انسااااان دشاااخيصااا ګتو یا دخپلوانو او
دو ستانو دګټو له وجې دخپل ک سب ،چوکړ او من صب نه ناوړم ګټه ونکړي ړکه
دنمومی مالونونه ناوړم ګټه اخستل جرم او خیانت دی .
معموالد حکومتونه یا رشکتونه خپلو خدمت کوونکو او کارکوونکو ته معین حقوق
ورکوي  .نو ده و حقوقو څخه دزیاتو الس ته راوړلو لپار کوښاااو او په یول یول
الرو زیار ایستل حرام خوري د .
رسول الله لی الله نلیه وسلم فرمایی ( :
أخذ قعد ل

نها غلاف )ا

ایالالتعملأار لع مق نرزقأار رزقا نما

1

ژباړم:هر کله چې څوک په یو کسااب او منصااب وګامرم او څه حقوق د ه ه لپار
مقررکړم نو څه چې له ه ه زیات واخيل ه ه خیانت ،حرام او ناوړم استفاد د .
 -7دمجلسونو دارسار و په حفاظت کې امانت ساتنه :
دامانت یو معنا داد چې انسان ده ه م ل

حقوق وسا

کوم کې چې برخه

اخيل او ده ه ا ار خوار نکړي ړ که یلرې ژمنې ددې په خاغر چې ړینې
خلن دم ل

امانت نه سااا

او ده ه ا ار خوروي ماتړ شااوي او دناوړم پایلو

د څرګندلدو بانث ګرړیدلی دي.

 - 1سنن أيب داود ،حديث .2945 :
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امانت او امانت ساتنه

د جمعې خطبې

a

رساااول الله ااالی الله نلیه وسااالم فرمایځ  ( :إدا حدث رجق حبددث ای الت ت نها
أ انة)ا

1

ژباړم  :هر کله چې څوک چاته خرب وکړي او بیا خپل چاپیریال ته وګورٍي ه ه
خرب ده ه په وړاندې یو امانت دې .
البته د م لساااونو درناوی وا جب دی چې درشنځ ادابو او معیارونو پربنساااا
تشاااکیل يش له دې پرته داح،ام وړ او لرونکځ نه دي  .نو کوم م لساااونه چې
م رمان د نورو د ار او اذیت لپار برپا کوي په داسې توګه چې مسلامن په ه ه
کې حغاااور ولري  ،نو پر مسااالامن واجب دی چې د توان په کچه د فسااااد مانع
وګرړځ او ده ه د ا ارو له خورولو څخه ړان دریغ نه کړي په حدیث کې راغلی
دي  ( :اجملالس أل انة إال ثسثة َمالس ی
حق )ا

الدم حرام أو خرج حرام أو اقتطاع اف غْي

2

ژباړم:م لساااونه د امانتونو لرونکځ دي او نباید ا اریې خوار يش مګر په دریو
ړایونو کې چې له دې ړانګړتیا برخمن نه دي ه ه م ل

چې د ناحقه وینو

تویولو په خاغر وي  ،یا دچاپه آبرو تیری وي او یا دخلکو مالونو ته په ناحه الس
غېولو لپار تشکیل شوی وي .

 - 1جامع األ ول يف أحاديث الرسول  ,حديث . 4768 :
 - 2سنن أيب داود ،حديث . 4871 :

741

امانت او امانت ساتنه

د جمعې خطبې

a

لنډم دا چې :امانت ساااااتنه د محتلفو اړخونو او یول یول کون ونو لرونکړ دی
چې د ه و درنایت په ورت کې د ژوندانه یول امور تنایمیږي او د جن الونو او
انحرافاتو مخه نیول کیږي .
په امانت سااااتنه کې دیادشاااوو حدودو په مراناتولو

دیولنې دنیکمرغی او

لوړواا رازن ښتی او نه رنایتول یې د یولنې د بدمرغړ او خوارې زمینه برابروي.
تقصیر های رفته به خدمت قغا کنیم

برخیز تابه ن د امانت وفا کنیم

یعنی :جې شه څو د امانت په ژمنه وفا وکړو کومې کمړ چې زموږ څخه شوې
دي ه ه په خدمت

پور کړو.

 -8په تجارت کې رښتیا ویل امانت دی :
تر یولو غور کار چې امانت ساااااتنې او رښاااتیا ویلو ته اړتیا لري (ه ه رشکت ،
مغاااربت او وکالت ) او یول یول معامالت دي چې یو لوری کار او مساائولیت بل
ته ساااپاری او ه ه په خپلو مالونو کې د تلاااف لپار د انتامد مورد ګڼځ  .او دا
چې څوک د اغمینان او انتامد مورد وګرړید با ید یول د خپل دوراو خواوو د
مصاالحتونو او ګټو د تیمین لپار په کار واچوي  .دالله رلااا او رحمت دخپل حال
شاااامله کړي او که چیرې یوازې د خپل خیر او ګتې په فکر کې ؤ دخیانت
مرتکب ګرړی او خپل ړان د الله له رلا او رحمت څخه محروموي .
په قد حدیث کې راغيل دي چې الله جل جالله فرمایی  ْ َ :أَِِب ُق َردْال َرَال َرنَال َع ُ
احب نََِ َا َخانَ َخرج ُ ِ
ِ
شال ال ال ال ال ِرد َك ْ ِ
ث ال َّ
اف « إِ َّن َّ
اّللَ دَال ُق ُ
قَ َ
اف أَ َ ََثلِ ُ
صال ال ال ال ال َ ُ
ُ َْ
َح ُد َُا َ
ت ْ
نی َا ََلْ َخیُ ْ أ َ
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قَال ْأِ ِه َما »ا 1حرضت ابو هرير را الله تعاىل ننه په مرفوظ حدیث کې له حرضت
رسااول اال الله نليه وساالم روایت کوی  :ز دریم د دو رشیکانو یم ترڅو چې
دوی په خپلو کې خ یا نت ونه کړي که چېرې یو د بل

خ یا نت وکړي ز له

ه وی څخه فا له نیسم .
بنا پردی باید یول ت ارت په ړانګړې توګه ملی ت اران د راکړې ورکرې په معامله
کې د خپلو خلکو او ملت اقتصادی حالت په نار کې ونیيس .
دکتاب ورکړه دامانت په توګه :
د ک تاب ا ما نت ورکولو حکم ،ړینې نلامء په دې باور دي چې دنلم تحریم او
پټول دیته هم شاملیږي چې ه ه کتاب چاته امانت ورنکړيش چې نسخې یې په
بازار کې دلرې نه وي  .یا دکتاب غو ښتونکی ماا وس نه لري چې په قیمت یې
واخيل .
په دې اسااااس د کتاب امانت ورکول زد کوونکو او محصااالینو ته چې اړتیا ورته
لري وا جب دي  ،ړ که له دل یل پرته د ک تاب نه ورکول زما په نار د (میأعان
املا ان) 2په فت کې شاملیدل دي اما امانت ورکول د کتاب ه ه وخت ورجیږي
چې الندې رشایط شتون ولري:
-1دکتاب غوښاااتونکی رښاااتیا کتاب ته اړتیا ولري او له دغه کتاب پرته بل کتاب
ده ه اړتیا پور نکړی شی.

 - 1سنن أيب داود،حديث . 3385 :
 - 2د املانون سورت ۷ ،آیت .
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 -2په نمومځ کتابتونونو کې چې په ه و کځ داخيل او خارچځ کتابونه شاااتون
ولري په ه ه کې پیدانيش .
 -3داچې یا کتاب په بازار کې پیدانيش یا یې غوښتونکی مالی وس ونه لري .
-4کتاب غوښتونکځ پخوا کتاب لایع کړی نه وي او نه یې دکتاب په سپارلوکې
له ړنډ څخه کار اخستی وي.
 - -5دکتاب خاوند په ه ه وخت کې خپله اړتیا ورته ونه لري  ،ړکه دد اړتیا د
نورو په پرتله مخکې د .
او په یو روایت کې راغيل دی  :له ړانه پیل وکړم او بیا وروساااته یې ه ه چاته
ورکړم چې ستاترکفالت الندې دي.
د امانت ارزښت د روایتونو له مخې :
د ح غااااارت نلی او نبدالله بن م سعود را الله نن ام څخه روایت شوی چې
رسول الله لی الله نلیه و سلم وفرمایل  (:العدال دد ) 1یعنې وند یویول قرض
(پور) دی .بنا پردې ک له چې چاته څه وند او ژمنه ورکړی شاااو نو په وند
کوونکځ الزم دي چې ه ه پرړان د قرض په څیرو ګڼځ او ده ه د اداء په هکله
زیار وبا

 .اما که چیري دبدکار وند ورکړی شااو د ه ه پور کول الزم نه دي

بلکې ده ې وندې په خالف نمل کول الرمیږي او په داساااې یول وند خالفړ
کې ګنا نشته بلکې له رشیعت څخه د ثواب او پیروې المل کیږي .

 - 1املع م اآلوسط للطرباغ ،حدیث  ،۳۵۱۴، ۳۵۱۳ :جامع اآلحادیث  ،حدیث  ، ۱۴۴۶۸ :مسند
الش اب ،حدیث . ۷ :
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د ان

رلی الله ننه روایت دی چې ویې ویل  :هر کله چې رسول الله لی الله

نلیه وسلم موږ څه خربې کولې نو همی شه به یې فرمایل  ( :ال اِمیان مل ال انة ل
والدد مل ال هدر ل )ا

1

ژباړم :څوک چې امانت ساتونکی نه وي ایامن نه لري او دچاچې ژمنه رښتینې نه
وي ه ه دین نه لري .
حرضت شعیب علیه السالم د لورانو کیسه :
بی مرب ااالی الله نلیه وسااالم د پی مربې نه مخکې د خپل قوم په من کې په
امین اورښتین

م ش ور او ملقب ؤ .او همدارنګه موسی نلیه ال سالم چې کله

د ه ه اااالح او نین ساااړي د لورانو میږوته او به ورکړې  ،دامانت او ښاااه خوی
نښې نښانې پرې څرګندې وې .
او ه ه ن ونو ته د ښېیتوب په خاغرپه اح،ام قابل شو او ده و

سې په پاک

ملنړ او رشافت چلندوکړ څرنګه چې الله پاک فرمايځ:
اف ر ِ ِ
ِ
َ ِ ْ َخ ٍْْي نَِقْيه نَ َِاُکْ ُ إِ ْح َدا َُا
ْت إِ ََّ
َنصل َ
ی ال ال ال ال ال َقم ََُما ُایَّ کَال َا ََّل إِ ََل الظه ِهق نَال َق َ َ ه
ب إِِهأ ل َما أ َ
( نَ َ
َ َلَ ِ
ت إِ َّن أَِِب دَ ْد ُ َ
َتَْ ِشالهللا َلَم ا ْیالتِ َْ.اُ قَالَ ْ
اِ لَِ ِْ ِصدَ َ
َج َر َا َیال َق ْ َ
ت لَأَا نَاللَ َّما َجاُرُ َوقَ َّ ْ
َأْ
ة َنَا َ ِ
ِ ِ
ت إِ ْح َدا َُا َي أَق ِ
ت ا ْی ال ال ال ال الَتَ ِْج ْررُ إِ َّن َ ِ
َ قَ َ
نی قَالَ ْ
ت َ الْ َق ْام ال ظَّال ِم َ
الْ َق َ
َ َ
اف َال ََتَ ْ ْ
ص ال ال ال ال ال َ
2
ت الْ َق ِا ُّ ِ
نی )ا
ْج ْر َ
ي ْاألَ ُ
ْ
ایتََ َ
 - 1مسند اآلمام آحدم  ،حدیث . ۱۲۵۶۷ :
 - 2د القصو سورت ۲۶ - ۲۴ ،آیتونه.

745

امانت او امانت ساتنه

د جمعې خطبې

a

ژباړم( :ددې په اوریدلو

) ح رضت مو سی نلیه سالم د ه و څاروي اوبه کړل،

بیا یو ساایورري ړای ته الړ او ویې ویل  :پروردګار ! هر ښاایګڼه چی تا پرما نازله
کړي ز ه ې ته اړیم (.څه څټدالنه ؤ شاااوی چې) له ه و دوون ونو څخه یو په
رشم او حیا

راروانه د ته راغله او ویې ویل  :زما پالر تا غواړي ترخو تا چې

زموږ څارویو ته او به ورکړې دي د ه و اجر درکړي) مو سی نلیه ال سالم چې کله
ه ه ته ورغی او ه ه ته یې خپله یوله قصاااه واوروله نو ه و وویل هیڅ مه ویریږم
اوس ته له ظاملانو څخه ژغورل شاااوي یې له ه و دوو ن ونو څخه یوې خپل پالر
ته وویل پالر دغه سااړی نوکر ونیسااه ،یو ییرښااه سااړی چې ته یې نوکر نیسااې
هامغه کیدای يش چې قوي او امانتدار وي .
داپیښااه د حرضاات موساای نلیه السااالم له پی مربې او فرنون ته لیږلونه مخکې
پیښه شوید دزیاتو معلوماتو لپار د تفسیر کتابونوته مراجعه ويش .
نتیجه :
-1دامانت سااااتنې

الزم دادي جې  :هر یول حه د حه خاوند ته وروګرړول

يش او له خپل حه نه پرته بل څه له نورو څخه وانخستل يش.
 -2د نه امانت سااااتنې په اااورت کې د قران او سااانت اااحیح ف م او پوهه نه
حا لیږي  ،هر کله چې زړم مړ يش امانت ورڅخه ایستل کیږي او دغه انسان ته
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د آیتونو لوساااتل او ده و څیړنه کړمه ګټه نيشااا رساااولی او نه ه ه د احتیاج نه
ژغوري .
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عفت او پاک ملنی
احلمد هلل و الصالة والسالم علی رسول هللا و علی آله و أصحابه أمجعنی  .وبعد:
قال هللا احلکیم فی قرآنه الکرمی أعوذ ابهلل من الشیطان الرجیم بسم هللا الرمحن الرحیم  :قَ ْد
َّ ِ
َّ ِ
أَفْ لَح الْم ْؤِمنُو َن الَّ ِذين ُهم ِِف ِِ ِ
ين ُه ْم
ين ُه ْم َع ِن اللَّغْ ِو ُم ْع ِر ُ
َ ْ َ
ضو َن َوالذ َ
ص َالِت ْم َخاشعُو َن ونَ َوالذ َ
َ ُ
1
لزَكاةِ فَ ِ
اعلُو َن والَّ ِذين ُهم لُِفر ِ
لِ َّ
وج ِه ْم َحافِظُو َن ).
َ َ ْ ُ

أوصییی عبادالله وناو بتیییاالله اه وناو رباأ.هیعبا اان اا لااهوااللیییهاله ونا
ا د ګل ها انالاه هيااله ا پنا.ره دلاه هاهوالاه هياحال هاهواحره.ها پنا.ره دلاه ها
لپلیښتاهوا ص حتاعهما الیولاهواډه ۍا ږماله لالماپ غمرباهواللهالا لپ څوها

ههلاا لهاهوا.وګرواپلکایوحاانا ا ا
ۍا.هضییهچا زاا.لا رراانایهیلیی د االهاهوالادها دواهواویوههاپنادد.تاعزا
ازا.طرحاعهمااههاهیاښلم ناهواهدالقيا.سئونالهاهواپناد ناحللاعزاا.هږالاژو دا
ياژو ده نا نارضویاه هاڅخنالها،الاهها.سییو االادبتاهواپلکاۍ ۍا.سییئونا

1ا-الاهۍؤ .هاالهیتا:ا—1ا5ا,اأيله نا
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لها اله لالماپنافره ګاهوالقرآااعراباپناالیښه او هاعزالا.ه.ناه سلاال صبله ها
څخنااههالاپلکاۍ ۍاهوادبتا.سیییئونالها اقرآ عرابافر.لايا:ا( قَ ْد أَفْ لَ َح ال ُْم ْؤِمنُو َن
َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِِ ِ
َّ ِ
ين ُه ْم
ين ُه ْم َع ِن اللَّ ْغ ِو ُم ْع ِر ُ
ين ُه ْم ِِف َ
ين ُه ْم َع ِن َوالذ َ
ض و َن َوالذ َ
ص َالِت ْم َخاش عُو َن َوالذ َ
الذ َ
1
لزَكاةِ فَ ِ
اعلُو َن والَّ ِذين ُهم لُِفر ِ
لِ َّ
وج ِه ْم َحافِظُو َن ).
َ َ ْ ُ

ژ الړها:ا ها الویياډولاهغها.ؤ .ل هاار ا.ه د اال ا زا :پناد پلا ۍل ځناعزا
دلجز اغهیهاعهياهوا ناداثهاپنا.خاهړوو عياوياهوالاعلتاپناعړااجلیېادملا

عهي،اهوالدپوهارشما لاه هاللا ناعهيا ا
هاوا ها زادبتاهواپلکاۍ يااهاقرآ ااهیاښتال اهواپنالېا.هضهچاپهیېاهړو دا
.سیییئوزاهبال رېاغهیهاهواعلیجهړوو عزاليا عنادبت،اح لواهواح لا زاهرها
اههالاهډولادبتاهوپلکاۍ ۍارسهاژویااړهوا ري ا.هږاهغناودتالېاهیاښییله هاانا
السایلیییاا.ه.ها زالاهلیییالمالیییپ څوااقهه ناهواقرآ ااالیښیییهو زاا.هږالعلیا
رس.شیییياوي اعه.نالیییله زها زاهوسا.هللاپنادپوهانه هاعزا رواهوا.لالیییبل نا
یلی هاناازاهباالیاپ دهعړېالهاهغنالدبتاهواپلکاۍ ۍاهواح لوالافره ګاهوا
همدهی ګناللړياهواښځزالاحرابا نایدلالهلاليا 2ا ا
ا
1ا-اذكراشهيا.صدیا
2ا-احس اال دادوااهعربالهللللایف ناالا ل يها ړۍا,اجا–ا,4اصا 240ا
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دوه بیلګه یي شخصیتونه :
اههاښیییځناهوااهالیییړ ا ناقرآااعراباڅخنااللیییهانالا.نرفااعهما زالهالوهړها
شخ ص له نالاپلکاۍ ن،اپرلېاهواح لا ښزاوېا،الهاڅهکاليا؟ااهااه لفادو نا
ه سییالماپنالیوهاهاا داهالکاعزالاګ لهاپناوړه دېاهغنا ل ګړ احل تاپرېایهغاا(
ولقد مهت به)اا خلاویپسزا .ډېاوهوزا( و هم هبا ) ا اهلفاهبا هها،اښلاسلناهوا
 .رلاؤاطا نللًاج تیییا .لاازالی هل ( لوال ان رای برهان ربه)1اژالړها:اعنالدپلا
یواارهلااازا ناوه ا د اا ا
لاه ونا.هرال ۍاهواعهمادبتا زاللهاپنا بساعزاؤا،اللېاج تییاغهاښییل زاهوا
 .لاوهګزاازاو ه زاهوا لاااناازا لتاویعړا الهاههاا وګنالهاهواالاداوپهه ږوا
زالهاعلیالییللهاعلیا نال اپنادپلاعهښیی اهوال بسارسهاپنا.الیاېاارلیی رها
الاداله ونا ناذهتاڅخناهبا.رللناوغههړوالاه ونال.هرال ۍاهوا.رللزاپراناه سلاا
عهما ل اانا يشایل ده

ا

قرآااعرابالاه مدېاپ غمربااهلیییفا ناده زال بسالغهښیییل زادطرا.هږا انا
حعلاتاعهيا زاډ راا ايناعهو عاال افر.لايا:ا( وما أبری نفسي إن النفس ألمارة
ابلسوء إالمارحم ريب ).

2

1ا-الايهلفالهیتا:اا,۲۴اآيتا ا
2ا-الايهلفالهیتا:ا۵۳ا,اأيتا
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ژالړه:ااهالدپلا بساښییینا ناوهابادهاپرادۍاهڅهو عاال ا.ګرالها زاپر لاا.لا
لیوایحتاويا ا
هال بساغهښیییل زادطراډارالییی ختال اهواله غناپ روياعهال ادا.هږالا
شییههاه هاهوالیوغ ها.زوانایهعلږياهوال بساغهښییل هارسها.الیاهال.هال لاپناوا لا
ډارا ه اجهللال ا ا
قدیجن ل.ناجهللاهالصغرابااااااااااااااااااااااااالا اااه دیاجهللىاهعرباب ا
ااه ااسلاعشل با.لادصبااريواااااااااااااااااااااا.ل دادصماااوارتالیه دیوا ا
ااعشنتاهاناعلیادللاواههشا ستاااااااااااااااش راالطنالخرهادرګهشا ست ا
اااااااااااالهلالهااش ر اعناصبهلااشع دااااااااااااااااااش راآااهلتاآ عنادهلایهااشع د

ژالړه:ا.هږالوړوعياجهللا نایه للل نا شهو،الا اااعرابا صوااه ونادو ناولوبارسها
پنا ه اجهللاعزااهاهېاډ را ونا.هږاا رو االښیییمناووهژه،ادهاپنا.هږاعزال نا
ارلېاادارهالښیییمناپلازال الالېاعلیاوژلادللاهواههښییی لیا لا ده،الاالطنا
ا.ر الاله اپناڅ را.و ډها نال ،اهغناا.ر اآلل ناواه نا زاصبه نا.لتاعړي ا
ا.ر اهغنال ا زا لااا بسا.لتاعړي ا
د حرضت مریم پاک ملني:
الوهمناا وعنايبايبا.رابالها ا.رابااها لاا هلا للییلنالها،ا زاګهیيااهالییړ ا
ازاپنا هیيایه يا،ا.راباهغنالیییړيااناپل.ور ناوعړهااوعزا نااداهاازا .واهواپنا
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نت تَِقیًّا )1.ااها ناال نا
ع هازاه.راوعړ،اوازاوال:ا( قَالَ ْ
ت إِِِّن أَعُوذُ ِاب َّلر ْمحَن ِم َ
نك إِن ُك َ
ه ویینااییناپ ییلاوړماعیینا رېااله ا رېاهوا ییناه ویینا ییناواراږې؟اوا ها يالوهړها
شخ ص له نالاپلکاۍ ۍا ښزال ا الایواارهلاااهلفاانادالصهااویعړاهواااا
ااا.راباه ونااناپ لهااهړها زالوهړهااهداانایهاګر ياان اااله ا،ا لاالیییلا نا
پلکاۍ ي اوګهیﺉاقرآاالالیییړاها پلیهالااهلیییفاا وګناهوالاښیییځها پلیها.رابالا
ا وګزاپنااهګنایهوړيالي اپنا هایوهاله هاعزایهغيلا زاعوناق ل.تاع ږيا ها
هغهاعسیییل هاانا زالاا لاهوافحشیییلبا.راعداشیییهيالياواناوالاداو زا.هالها
علیو ناعهلا؟اواناوهايا.هږا هه لااووا،اښعيلاوو اواناوالادااهلفایهو ااوازا
وا ها زااناډ را ښعوااازاعنااه لفا؟ا ناګ هګلیوا ښځهاڅخنااناپه ښل ناودا
و زا.هاګ لهاعه نا؟اوهايا انا.هږا هه زاوو،ا .لا.هالی هل او اناو الادا.رابا
یهو ئ،الها.رابالاحرضیییتاد سیییاا.هیالهاوګهیﺉاڅر ګنادبتاهواپلکاۍ ياازا
.رهدلتاعړه 2ا ا
لهلها زاوهاها،اپلکاۍ ي،اح لو،اح لاهوادبتااهاقرآيناه.راهواقل هاال

ا

لاهحزهوالیییهیتا )۵۹اآاتاعزافر.لاي:اعنا رياپنانه ناعزاح لواهواپرلها
شلهااو ريا هالوهاغهیهاهغ زېا ريا:ااهاهغ زازالهل ا زاه سلااپ ژ دلاع ږيا
زالاپرلېاهوالا دهیۍاوړال ا اهواالاهغ زاازالهل ا زااراعړهواهواهذاتاال دېا
1ا-الا.رابالهیتا،ا۱۸اآاتا ا
2ا-الاش خاهإللالماليداحسناكللوا:اوظلئفا.لا’اصا241ا
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نایه يا الااههادلملاپناوا لاح لوا پرله)ا.صیییئه تال ا نا.حدولاتاهوا نا
ویځا.لالییبل نالانه زاډ رېالییله ز اپنا ل ګړېااهګنالادبتاهواپلکاۍ ۍاپنا
احثاعزالاح لوا نایدلاله هانایهګر يا اهوادال.ناهقاللاڅه.رهاښلاسلنادطلوا
عړ ال ا:اا ا
لاااااه ااالشاپ هلااشهاهااهانادرصااااااااااعنالیاآغهشاشاري ااگپي ا
هقاللاوهاياعناغههړېا زالاهېا.هیاپناد ههاادپلایولا ښناو هاهېاهوالا.ر ض نا
اهرهاپناڅ رااو ا عناحس نانه زااناوړه دېاعړېاالادالااهرهاپناشلااح لواهوا
پلکاۍ يایدل اتاعړېالادال.ناهق اللاالههیيا نا ررهالغرا ل هاپرا.خ لګاهوا
متداالااااح لاۍاپناوجنا دي،اح لوالااهېانه زاهوااها .وتالا متدااهوا
پر.خلګا.ل وا نال ااوعزالاغرايل هالاپر.خلګاا سیییتادوباهواللیییههلاالهاعړها
له ا
اااااااااااقهتا.غروا ناهاا گاوایالواااااااااااايناایقصالدرتهاايباح لو ا
يناادريلااللکاويناهااقطوا.هلت ا

يناالحراللحرهااال نالولت

اااااااااااا.حكمياهوایه ناهاااللي ياهلتاااااااااااااينافروغشاهاادطاالا ياهلت ا
هااهمنياآاشا رهغشایوشناهلت ا

قهتاهفر گاهباهاادوباوافناهلتا
ا
ا

752

عفت او پاک ملنی

د جمعې خطبې

ژالړه :ا
لا.غرواپ لوړا لا نالیییلااهوارسولاڅخنا دهاهو نالاازاح لانا ه ها ناګډهاڅخنا
له الالو اپ لوړا لا نالاهغهګهړعروا هجهڅخنالهااا زالاګلاال ناغه دېارسېا
لپ زالي ا
ا نالا هڅهاپ ډاهاهوا نالاواښیییلل ها ناپرېاعه هاڅخنالهااالالو ا.حعهه اا ناازا
لا ۍاڅخناهبا نال ا ا
ا ناازا الالاالا اادطاڅخنالهاالافر ګ ل هاپ لوړا لاهبالادوباهواهاهرناڅخنا
لها اهوا ناهمدېاهویهاازا رهغایوښل نال

ا

ه ونا.ل نللافر.لييا:ا( آیأيه ا الن ) ( ای میغم ) ( ق ز ألجواج

) ا ه.ړ ادپوها

ا ا ل هااناووهانا الااهېانه زایهرباهواآ.راالادا ه.ړ ادپوناعهی ۍاهصیییالحاعړيا
عنا رېاه سییلاا ه.ړ ادپوناعهی ۍاهصییالحا عړياهوادپوزاعهی ۍاانا ص ی حتا
و عړيا،ا يشیییاعهال ا هیوادوعهانااللو ناوعړيا،ا ها عناه وناانل االاپ غمربا
صوااه ونادو ناولوبالاښځهاڅخنارشوچاوعړها( وبنات ) دپوها هیه هااناهباووهانا ا
و سلباهۍه .ن)الیابالا.ؤ .ل هاښځهاناووهانا زاڅناوعړي؟اووهانا( يدننی علیهن
من جالبیبهن )ا ااجوالواه غنا هړهاپلی نالهالا للیاپناڅ راووهانالاهجوالواهوا
پلی زا ناپنا.خه هایها هړ داعړﺉاهوالا للیاپناڅ رازاوهغه دﺉاپنالهلیییزااهګنا
زاادااهواواښیییللاا.هښیییعلیها يشیییا الهالاح لواآاتال ا:ا( ذل

ادنی ان

يعرفن)1االهاللېاال.لاع ږيا زالااهېادپوههعزا.سییو زاالاح لاناښییځزاپنا
د ههااوپ ژ دلادا ا ا
1ا-الاهألحزهوالهیتا:ا59ا,اأيتا ا
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حجاب او پاک ملني دوه اغیزه لري :
لومړی :دا چې پیژندل کیږي .
دوهم :دا چې اذیت او ضر نه ورکول کیږي.
یوهاتال :اش طلااحرضتااح اادو ناه سالمااناووالا:الوهاډ رېاپرياعهو عزا
هلییوحزا رمااههاغ ییدا زاه سییلااغهلییناهواقهراعهيا،الییړ اوژينا،اازاح لا
دربېاعهي،اج لاتاعهيا ااوناهلیییوحنا.زا لا.حر.ناښیییځزاليالهالوهړهاا.لالا
لرتګهایهلاياهواپرېاعهو عزاهلوحزالي ا
لولیییلل هالاالیاخاپناهوږلوعزا زالښیییمنالانه زاپناه حرههاعزا ناعه.زا
هلییوحزاڅخناګ ناهدسییلزالهاهمدهالاازاح لاۍاهوالافسییللالادهی دواهلییوحنا
وه ا
د فساد خوریدل داندلس د ماتې المل :
پناه د ساان ااهول ۍاهسپل ناعزاهانالههاعل نا.سو ل هاحعه.تالی هلا اپنا
 12اه ر ا عللافلحاشیییهاهوا پنا 898اعزاازالیییلهکاوعړاان اا 806ا عل نا
 .سو ل هاپناهو ل ۍاه سپل ناعزاحعه.تالی هلا ا .س ح ل هاڅناوعړلا زالها
نه ناازالاه لالما نالا .س ح تاپنا هیایهاوګر ه ن؟الاف سللا،ارشهاهاا،اا لاهوا هیوا
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فل هاپناول ونالا.س ح ل هاښعوهاښځهاهوا ه هااپناپلیعه هاعزالا ههاا.سو اا
ههاتا نا .ځنااهوړو 1ا ا
شهوت کې اخته کیدل د حرضت موسی علیه السالم د قوم د ماتې المل:
لا.هلاادو ناه سالماقهماڅر ګنا.لازاودهړهاهوااونباڅر ګناوعهال اشههالاهغه ا
لااراللییۍا.خناو تییا اپنایوهاتاعزایه يااونباووالادپوزاښییځزاهوا هیه زا
لی ګلیاعډﺉاهوالاحرضییتا.هلییاا ښییعرااناازاو ږﺉا،اهغه اجذواع ږياهوالا
فحشلا.راعداګر يا اشلاایها ښعرا نا .ځناوالړاهوا.لازاازاودهړه ا ا
د النور په مبارک سورت کې د پاک ملنۍ او عفت ارزښت:
ِ
( قُ ز لِِل ِ
ِ
نی يَغُ ْ
ك أَ ْجَك َُ ْم إِ َّن ا ََّ َخبِ َِا
وج ُه ْم ذَلِ َ
ْم ْؤمنِ َ
و وا م ْن أَبْ َ
ص ا ِره ْم َوََْ َفظُوا فُ ُر َ
ُ
ص نَ عُو َن)2.ا ژ الړه:اهېاپ غمربها!ا.ه .ل ها لیا ناووا اناووه انا زاد پلا رراارا
يَ ْ
ع رتولاال دېاو للاااهوالادپوهارش.ځلاه ها للا ناوعړيالهالهغها پلیهاډ رهاپلعنا
عړ الیهالها،اهغه ا زاڅناعهياه وناپرېادرباږي ا
لالېاآاتالا زولاپناهعونا ه ها زااها ههاالاالیېاپنارسااههاښیییځناو دها،ا
لهلییزاپناعلوهاعزاډوواؤا زا.خاازا نالاههلارسهاو سییپ دهاهوانپياشییها الا
پ غمربا صوااه ونادو ناو لوباح هیانایهغااهوادپوناپ ښناازاا لااعړهالغناآاتا
لالاشه ا
1ا-احس اال دادوااهعربالاهللللایف ناالاا ل ها ړۍ،ااجا3ا،اصا241ا
2ا-الاه هیالهیتا30،ااآيتا ا
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کوم پیغامونه چې له دې آیت څخه راوځي:
۱ا–الاها اارسهاالامالاحره.هاڅخنالا ررالیییلا نالها (:قز للمؤمننی يغو وا من
أبصارهم ).

۲ا–اغرازياجلذازاالاداع رتولادا( يغووا)...
۳ا–الاګ لها.خنا نارس شمزاڅخناو سهاهوااله االادا نا لرتګهاڅخناپ لاعړوا
( من ابصارهم ).

۴ا–اپلعزالرتګزالاپلکاۍ ۍارسازهالها( يغووا من ابصارهم و َفظوا فروجهم) .
۵ا–اپرلهالا لیا ناووا پلیهااهباوهجدالهاَ (:فظوا فروجهم).
۶ا–الرتګااڅرولاهواادۍ يالاه سلاالا.ن هيایشدا.ل والها:ا ا
( يغووا – َفظوا – أجکی ).

۷ا–اله وناپناوړه دېالییرتګزاڅرولاهوالاه وناپناوړه دېاګ لهاو عړوا:ا( ان هللا خب
ا يصنعون).

1

( و قز للؤمنات يغوون من أبصارهن و َفظن فروجهن ). 2
ژالړه:اهوااهېاپ غمربه!ا.ؤ .هاښییځهاناووهانا زادپوزالییرتګزااراع رتولاال دېا
ولليتاهوالادپوهارش.ځلاه هاللا ناوعړي ا
لغناآاتا ناهغناهوږلواآاله هاڅخنال ا يالاعهیينا.سیییئوها،ایوايناهواهدالقيا
فسییللو هاعزاازاوړېاهواعه ۍا.سییئوزارشحاعړېالياه وناانل ااپنالېاآاتا

1ا-الاه هیالهیتا،ا30ااآيتا ا
2ا-الاه هیالهیتا31،ااآيتا
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عزا۲۵ا ونالا.ؤ ثاضیییم راپنایهوړ هارسهاښیییځهانااهجناعړېالها الاح لواهوا
پرلېا للا ناهوالا ل ګلیاپرا ښهللاډارېاګ زا ريا زا زاازادالیتاليا نا:ا
یوحياآیه.يا،الاعهی ۍالاپ ه داهواهړاعها.حعهه اا،الا سلاللا نا،ا لوړهاقصداهوا
ا را.خ ه ا،الاج تاهوایوهينا.رضه هاڅخنا لااژغهی نالاطالکاڅخنا.خ ه ا
،الا .بيایقلاله ها نا .ځناوړلا الا ښځزالا شخ ص تاهواه سل تا للا نا اهوالا
ههساالاوالیییرتګهاهوااړو هاڅخنادالصیییهاا زا ناویځاازالارشکاهواغروا ړۍا
نه نا ه زاله ا
د دې آیت پیغامونه:
۱ا–الادبتاهواپلکاۍ ۍهواحره.هااناپنا ناعلوهاعزالاارهواښیییځزاارا .هاڅنا
اهپ را شلنا:ا(يغووا يغوون – َفظوا – َفظن).
۲ا–اپنانه ناعزالاښځها ناحلرضاد ها.خ ه :ا( وال يبدين جينتهن) .ا
۳ا–الااداا هااردهاڅرګ دادلا زاپناطانيااهعنا ښعلیهاع ږي االساهواپ ښاا
څنا .نتا نا ريا ( :إالماظهرمنها) .ا
۴ا–الاح لاه هالاډو ه هاپنا .هاعزا ه ا للیایهغوااهوالهالح لواپراهیاښیییتا
ل لال (مخرهن) .ا
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۵ا–ا پناقل هااطرحاعه هاعزاالادارضویاه ها،اوهقن له هاهواهړا لوواناپل.ور ناوداهوا
عنا رېالااداالاهغزااردزاپ هلا زاهغناپنادپوناڅرګ دويا،اوهجداع د اا
ا لاانالدلا.هاښځها پلیهاژو داعهلالله ز.ناشهياوو:ا( إال ما ظهر منها) .
۶ا–اهلالمالاارشافطرياهواغرازياهړا لوو نا.ثاتا ههواوهايا:ا( إال لبعوِتن).
۷ا–اښځنالا.ل ع تاحيا ريا ( :ملکت أمیاهنن).
۸ا–الاح لوارسهاپنانه ناعزالاښځزاح هیاڅنا.ل وا نا ريا( والیبدین زینتهنی )ا
عناڅ ګنا زالاښځهاح هیالاج دتاپناۍل ځناعزا.ل وا نا ريا:ا( وارکعوا مع
الراکعنی) 1.ا
۹ا–انهلادوکا ل.حر.هانالاعلوهاپنا.سیییئوناهواح لواعزا.سیییئهلالياهواالادا
حره.هانا ناعلوه نااهاناواللئا:ا( توبوا إلی هللا).
۱۰ا–الاعل .لاۍاالیالاه حرهيفاالیواڅخنالاه وناالیېاانالها( توبوا الی هللا تفلحون)
د عفت او پاک ملنۍ د ساتنې لپاره د حل الر وړاندې کول :
د عفت او پاک ملنۍد حل لومړی الر :
الص احلِِنی ِمن ِعب ِ
ه وناپلکافر.لاي:ا ( ولوأ ِ
اد ُك ْم َوإِ َمانِ ُك ْم إِن يَ ُكونُوا
َنك ُحوا ْاأل َََي َم ِمن ُك ْم َو َّ
َ ْ َ
ِ
و لِ ِه وا َّ و ِ
ِ
اس ع َعلِیم )2.ااژالړه:ا نااللزا ناعهماعسلاا الړيا
فُ َق َراء يُغْن ِه ُم ا َُّ من فَ ْ َ ُ َ
1ا-الاآلادمرهاالهیتا،ا43اآيتا ا
2اا-الاه هیالهیتا،ا۳۲ااآاتا ا
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الاښځي)ا .رلاوياهواللللها ناوا ځها.راه هاڅخنا زاڅهکا علااوي،الهغها
علحاوعړئاعناهغه اا هايلاويا هاه ونااناپنادپوزاا.هرال ۍارسهاهغه ا شلمنا
عړي،اه وناښناپرهدل لایهولله عااهوالدوباڅښنتال

ا

نکتې:
(أَيمی)الاأاباجموالهاان ااهغناڅهکا زاجبتا نا ريا روياهواعناښځن ا
ارانه هاغهیهاوه لطناع دلاهوا لپلیښل نالا علحاپناعلیاعزالها عنا زاپنایوهاتا
عزایه ياڅهکاالاانادروساالااوماوګر هياهغناانالاه ونالادرشاپنالییی هیيا
عزاوي ا
پالیاهوا.هیا زالاه.علااپناصیییهیتاعزادپوهاهواللو هااناجبتا ناپ دهعهياعنا
رېاهواللالاګ لها.راعداشهاپالیاهوا.هیاپناګ لهاعزاویارسهارشاکاليا ا ا
کومه پیغامونه چې له دې آیت څخه معلومیږي:
۱ا–اهلال.يانه نالاازاجبلهاوګړوالا علحا.سئه نالها( وانکحوا).
۲ا–الا علحااړوااپناهلالماعزااهالپڅوااهوالاالع داوړاعلیال

ا

۳ا–الاحره.هاعلوهاپناپرا ښهل هاعزااههاېا لپلی ښل ناعليفا دها،الا علحا .سئونا
الاداحلاعړو ا
۴ا–الاصالح تالی هللالااړواالالوهړوا هیاهارشکال ا:ا( والصاحلنی) :ا
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۵ا–اه ونالا لوازاهوااومالاژو ده نالااا .ناژ .ناعړېالهاهوا علحالاژو دالاپرهدۍا
هواارعتاول وناله ا( يغنیهم هللا من فوله).
د دوهمې الرې حل پاک ملني :
ِ ِ َّ ِ
ِ
احا َح ََّّت يُ ْغنِیَ ُه ْم ا َُّ ِمن فوله ).
ين َال ََِي ُدو َن ن َك ً
ه وناپلکافر.لايا:ا( َولْیَ ْستَ ْعفف الذ َ

1

ژالړه:اهواڅهکا زالا علحا اهلالوا)او نا.ه.ياهغه االاداپلکاۍ ياغهیهاعړيا

ارلېاپهیېا زاه وناپنادپوزاپ راوا زارسهاهغه اشلمناعړي ا
د دې آیت پیغامونه :
۱ا–ا علحااناالسا نایلییی د ناګ لها ناجلئزاوي،ااغباهواپلکاۍ ياالاماليا:ا( و
لیستعفف ).
۲ا–اعنا ر اپلکاۍ ياهوااله او رواه ونا.هږاازاهحل لجناعهيا:ا( يغنیهم هللا ).ا ا
۳ا–الادمه.يادبتاهواپلکاۍ ياپنالیییلا ناعزاهباالادا هه لاا لااوژغهیياهوا
هباحعه.تاهقدهماوعړياهواهبالانه زاشلمنادوکاپناپښهاولیاږي ا
نتیجه او پیغام:
هالېا پلاوزا انایلییی ږوا زاد بتاهوا پلکاۍ يااهاډارا.هباهدالقياهوانه زا
هیاښتا رياعنا رېالا ړۍا.سو لاالېاهصلااناپل.ور ناوعړياهواعنا رېالا
هفغل سللااهلال.يانه نالېاهصلاانااهجناو ريا،اعهال اداپنانه هاډګرو هاعزا
1ا-الاه هیالهیتا:ا۳۳ا،اآاتا ا
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پرا.خلګاهواارقياوعريا اه.لاعنا رېاه ونا.عړهالادبتاهواپلکاۍ ۍافره ګا
رضیاو.ه.يا،افحشلا،اهوافسللااناا.هږانهلاهیاښله نایواوالړو نااراللاعړي ا
حللالها زا.هږالخلناهړا لا رواڅهالاهفلسللا،ادوهاهواپههزاپناډګراعزاپر.خلګا
اناالیو.هههاهوالا.لمد زاهواپرا.خااووزا ړ ارسهادپونافلصیییوناهواوهنناعباعړوالا
صح حاهلال.يایوا زااهها ۍاالیهالاهلال.ياپلکاۍ ۍاهوادبتا.رهدلاهلالياهوا
پناد ناحللاعزاالادادوبا،اپرا.خلګاهواهلیییال.ياهواه سیییليناهیاښیییله هاانا.خنا
عړو ا
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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35
ټولنيز آفتونه
احلمد هلل رب العاملنی والصالة والسالم علی أشرف األنبیاء واملرسلنی و علی آله و صحبه أمجعنی.
اما بعد:
 – ۱تور پورې کول (تهمت):
دا هم ډیر ناوړه صفت دی چې ډیری د بی ګناه انسانانو د آبرو او شخصیت د نابودۍ المل
کیږي  .تور پورې کوونکی په دروغو او ناحقه تهمت د نورو حیثیت او آبرو تر پښوووو الن ې
کوي  ،هم ا وجه ده چی الله مومنان ورڅخه ویرويل دي او فرمایي:
ب
( َي أآيُِّ آها الَّ ِذين آمنُوا إِن جاء ُكم فآا ِسِ ِ ِ ِ َب بِنآِببَ فآَِّآِبِیَِّنُوا أآن اُ ِ
صِ ِ ِ ِبِ ُحوا آعلآى آما فآِ آعلَُّْ ْم
صِ ِ ِ ِیبُوا َآِ ْوَما ِصآ آهالآ فآَُِّ ْ
آ آ
آ آ
آ ْ
آ
1
ِِ
نی).
آَندم آ
ژباړه :اې مؤمنانو ! که کوم فاسووت تاسووې ته له کوم ه اه را نو تاسووې تکقیت وک ﺉ
نه چی تاسې کومې ډلې ته په ناپوهۍ اه رضر ورسوﺉ او بیا په هپلو ک و پښیامنه
 – ۲خربې ټولول او منامي:
منّام :هغه څوک دی چې د یوه ب ه ه ه بل ته وړي او د هغوی ترمنځ دښوومني او اهف
رامنځ ته کوي.

 - 1د الکجرات سورت  ، ۶ :آیت .
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ه ې ټولول یو ډیر ناوړه او نا هوښووووه درو دي او دا ډیر ټیب  ،بیوالی او مری
اراښفه صفت دی چې هاون یې د هلکو له اهف

او بې

او دښمنۍ څخه هون اهيل او د نورو

دوسفۍ او مینې ته نه ګوري د داسې کس اه بهرتینه مباراې الر داده چې د هغه ه وته
پاملرنه ونيشووو او هم ا دلیل دی چې الله موه ته امر کوي  ( :وآَل اُ ِطع ُك َّل ح َّال ب
ف َّم ِه ب
نی آَهَّا بز
ْ
آ
آ

َّم َّ
شاء بِنآ ِم بیم ).

1

ژباړه :هیڅکله د یوداسې چا تر اغیز الن ې مه راځه چې ایات قسم هور او بې اعفباره دی،
پیغورونه ورکوي ه ې وړي راوړي.
 – ۳د نورو سپکتیا او وړوکی ګڼل:
د قرآنکریم د اوامرو څخه یو د نورو احرتام او دشخصیت ساتنه ده څو په ټولنه کې یووالی ،
وروګلوي او مکبت مکفوظ پاتې

او دښووومني له منوه والړه

 .الله تیالی په دې

هکله فرمایي:
َّ ِ
وم ِمن َآِوبم آعس ِى أآن ي ُاونُوا آ ْ ا ِم ْنِ ُهم وآَل نِ ِ ِ
س ِى أآن
آمنُوا آَل يآ ْس ِ آْ ْر َآ َ
آ
ين آ
(آ َي أآيُِّ آها الذ آ
س ِاء آع آ
س ِاء من ن آ
َ ْآ آ
ْ آ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب
س ِو ُع بآِ ْع آد ا ِْ ميآان آوآمن ََّّلْ يآَُِّ ْ
س ِ ُا ْم آوآَل اآِنآابآِ ُزوا ْل ْألآلْ آااب ب ْس آ اَل ْس ِ ُم الْ ُف ُ
يآ ُا َّن آ ْ َا م ْنِ ُه َّن آوآَل اآِلْم ُزوا أآن ُف آ
2
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو آن ).
فآَ ُْولآسِ آ
ژباړه :اې مؤمنانو! نه دې نارینه پرنورو نارینه وو ټوکې ټکالې کوي کی ای

له دوی نه غوره وي او نه دي ښوووې په نورو ښوووو ټوکې کوي  ،کی ای

چی هغوی

چې هغوی له

دوی نه غوره وي په هپلو منوو کې یو د بل طین مه وایی او مه یو او بل په ب ونومونو اه
یا دویی له ایامن راوړلو وروسووفه په فسووت کې نوم پی ا کول ډیر ناوړه کاردی  .کوم کسووان
 - 1د القلم سورت  ،۱۱ – ۱۰ :آیفونه .
 - 2د الکجرات سورت ،۱۱ :آیت .
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چې له دغو چا د چلن و څخه راوانه وړ همغوی ظاملان دي .په دې مبارک آیت کې الله
مؤمنانو ته امر کوي چی نورو ته درناوی وک ﺉ او د هغوی شک صیت  ،رشافت او نیک نامي
وسوواا او نه بای هیو وګ ي نارینه وي یا ښوووینه تر ټولو الن ې رانيشوو او نبای څوک په
دې وجه چې نامرتب ا او حالت لري یا بیوالی او تنګ السوووی دی او یایې په غ وکې څه
عیب او کمی لی ه کیږي په ه و یا اشارو یا الس او ژبه یا سرتګو د بی احرتامي او مسخرو
مورد وګرځي ځکه ډیری کسووان چې د توهین او سووپکفیا مورد ګرځي د الله په وړان ې تر
هغو هلکو غوره دي چې ځان بې عیبه ګڼي او په نورو ملنډې وهي .په هم ې وجه ملنډې
وهونکی شوووخغ هغه څوک تر ملنډو الن ې راويل چې الله له هغه څخه رای دی په
حقیقت کې په ځان ظلم او تیری کوي او د الله غوسوووه او قهر ځان ته راجلبوي پردې اه
څوک چې د چا ترملنډو الن ې راغی هغه هم آرام نه کښووینی بلکې دیفه هڅول کیږي چي
د ده عیبونه هم وپلټي او هغه د هلکو تر منځ هواړه ک ي ان تردې که عیب نه وي هم یوه
دسووویسوووه جوړوي او په داسوووې توګه هغه بیانوي چې هلک وربان ی باور وک ي نو له دې
وجې هم ملنډې وهونکی په هپل ځان ظلم کوي
نو بای یقین ولرو چې د نورو سپکفیا او بې احرتامي په اړونو کې د کینې او د ښمنۍ المل
او د هلکو تر منځ د دوسفانه اړیکو د نابودۍ سبب کیږي.
الله تیالی په دې آیت کی مؤمنان د واح نفس په منزله ګڼيل دي او الیقه ن ه چې یو او
بل سپک ک ي او څوک چې هپل دیني ورور سپکوي د هغه چاپه شان دی چې هپل نفس
یې سپک ک ی دی او الله فرمایي ( :وَل المزو أنفسکم).

 - 1د الکجرات سورت  ،۱۱ :آیت .
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 – ۴نوروته بدلقبونه ورکول صحیح نه دي:
هم ارنګه قران کریم نوروته د نا هوښوووو لقبونو له ورکولو څخه منړ ک ې ده فرمایي  ( :آوآَل

اآِنآابآِ ُزوا ِْل ْألآلْ آا ِ
اب ) 1 .ژباړه  :یو تربله ب لقبونه مه یادوﺉ.

څه توپیرنه لري دغه ب لقب په هپله د یوه شووخغ لپاره وي او یا د ده د پ ر ،مور ،میرمنی
او نورو هپلوانو لپاره وي ځکه کار د کینې او حسوو المل ګرځي  ،وروسووفه الله فرمایی چې
تکقیر  ،ملنډې او نوروته ب لقب ورکول د فست او دالله د امرله پیروۍ څخه وتل دي.
پر ته له شکه کوم ک سان چې له دغه ناوړه کارونو ،ګناهونو او نا هو ښه صففونو څخه ځان
نه ژغوري تر ټولو د مخه په هپل ځان ظلم کوي ځکه هپل ځان د الهي غضب مور ګرځوي
 – ۵سوء ظن ( بدګامين ) ،جاسويس او غیبت :
الله تیالی انسانان یو دبل احرتام او درناوي ته دعوتوي او هغوی له ب ګامنۍ  ،جاسوسۍ ،
او په نورو کې له عیب پی اکولو او غیبت څخه ویروي او فرمایي:
ِ
َّ ِ
َ ِ ِا
ض الظَّ ِن إِ ْْثَ آوآَل آَتآ َّ
َِ ِ ُام بآِ ْع َ
سِ ِوا آوآَل يآََِّّْآب بَِّ ْع ُ
اجَّآنِبُوا آكثِ َا م آن الظَّ ِن إِ َّن بآِ ْع آ
آمنُوا ْ
ين آ
( آَي أآيُِّ آها الذ آ
سِ ِ ُ
2
اَّلل اآِ َّو ِ
أ ُِ
آح ُد ُك ْم أآن آَيْ ُك آل آحلْ آم أآ ِ ِیه آم ْیََِّا فآ آا ِرْهَُّ ُموهُ آوااَِّ ُاوا َّ
یم).
آُي ُّ
اَّللآ إِ َّن َّآ َ
بأآ
اب َّرح َ
ژباړه :اې مؤمنانو! له ډیرو ګامنونو کولو ډډه وک ﺉ چې ځنې ګناهونه ګناه وي  ،د چا پب
عیبو له نه مه لټويئ او له تاسوووی نه دې څوک د چا غیبت نه کوي ایا تاسوووې کې داسوووې
څوک شفه چې د هپل م ورور غوښې هوړل هوښ ک ي ؟ ګوری د تا سې په هپله له دې
نه کرکه کوی له الله نه وویږی الله ډیر ښه توبه قبلوونکی او مهربانه دی.

 - 1د الکجرات سورت  ،۱۱ :آیت .
 - 2د الکجرات سورت  ،12 :آیت .
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الله تیالی په دې مبارک آیت کې مؤمنان له ب ګامنۍ څخه په هپلو کې ویرويل دي ځکه
ن ٌَّم
دغه کار د دوی د سوووپکفیا المل ګرځي له هم ې هاطره فرمایي :نَّ َن بضی ض الَِّ ِ
ځني ب ګامنونه ګناه ده.
البفه ب ګامين هغه وهت ګناه ده چې په مومنئ او اعفامد وړ شوووخغ ب ګامين و

 .اما

هغه کسان چې په اه قي فساد درلودلو مشهور وي او ناهوښه کارونو ته الس غووي نو د
هغوی په هکله ب ګامين ګناه ن ه نو ځکه قرآن کریم فرماي :ځني به ګامنونه ګناه ده.
ورپ سې الله تیالی له جا سوسۍ او پردې شلی لو څخه منړ کوي او فرمایي :نبای مومنان
او سم هلک جاسويس وک ي او د هغو پب عیبونه هواره ک ي ځکه دا کار د ټولنې دوګ و تر
منځ د کینې او د ښمنۍ سبب کیږي  .اما هغه ک سان چې م رشوع دولت دوی تیینوي څو
پر اوضووواع او حالفونو هغه څوک مسووولي وي چي دوی د فسووواد او ففنې په پی اکولو او د
حکومت له منوه وړلو کې دي هغه په دې آیت کې نه شاملیږي.
-۶غوسه او قهر:
غوسوه او قهر له ناوړو او ناهوښوو صوففونو څخه دي چې هر کله د ټولنې په وګ و مسولي او
برالسووې
اهف

او ټولنه له هشووونت اه من

نو هکرناک اغیز رامنځ ته کیږي او هلک له

 ،دښمنۍ ،تفریي او د روابکو له شلی لو اه مخامن کیږي.

انسان هغه وهت په غوسه کیږي چې د حت او باطل د تشخیغ ق رت له السه ورک ي او د
یوه وحيش څیروونکي ځناور په شان وګرځي او نه پوهیږي چې څه وک ي  ،سوچ کوي چې
په غوسه او قهر به هپل کرامت او شخصیت وساا  .پرته له شکه غوسه ناک س ی همیشه
په تاوان او رضر کې ژون کوي ځکه قهر او غوسووه د ظلم او تیري نښووه ده حال دا چې حلم
او حوصله د هوښیارۍ  ،ټینګفیا  ،او د امانت د روایت دلیل دی.

766

ټولنيز آفتونه

د جمعې خطبې

له بل لوي څخه غوسه ناک س ی د قهر او غوسې په ش ی ه دښمنۍ تر سخت فشار الن ې
روحي او ب ين ډیری ان یښووونو اه من کیږي هم ا وجه ده چې اسووو م مفقیانو او ښوووکلو
مؤمنانوته چې الله په رضا کې تر اه کیږي د قهر او غوسې په وړان ې سفایي او فرمایي:
( والکاظمنی الَّیظ و العافنی عن الناس و هللا ُيب احملسننی ).

1

ژباړه :غیظ :ډیره سوووخفه غوسوووه او قهر او نکِّم الغیظ یینی د غوسوووې پټول او د هغه نه
څرګن ول او تسلي پر نفس او دهغه دامنیز نه ورښودل.
بای مفوجه و اوسو چې قرآن کریم یوااې د غوسې پټولو او پر نقس تسلي کولو ته دعوت نه
کوي بلکی د تیري کوونکو انسووووانانو عفوي او تیری نې ته چې د قهر را پورته کی نې هم
تاکی کوي او فرمایی د هغوی ظلم او تیري ته په نیکۍ ځواب ورک ئ.
کله چی انسووان ویني د ده په حت تیری شوووی نو طبیا په غوسووه کیږي او عفوه په داسووې
حال کې د لویې او اه قي سونګارتیا نښوه ده چې کوالی

د غوسوې په مهال غوره الره

ځان ته انفخاب ک ي.
میلومه ه ه ده چې د غوسې او قهر په حالت کې د انسان قضاوت په انصا والړنه وي او
هرکله چې هغه وهت کې نيشو کوالی حت تشووخیغ ک ي نو ځکه ډیری قضوواوتونه چی د
قهر په حالت تراه کیږي له حت او ع الت څخه لرې دي نو الله عفوه او تیری نه د قهر او
غوسې په حالت کې د مؤمنانو صفت ګڼلی او فرمایي  ( :و اذا ما غَبوا هم يَّفرون ).
ژباړه :او که چېرې په غوسه

نو عفوه کوي.

 - 1د آل عمران سورت  ۱۳۴ :آیت .
 - 2د الشورا سورت  ۳۷ :آیت .
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پیغم صلی الله علیه وسلم د نفس اه مباراه او پر هغه براليس د قهر او غوسې په حالت
د قهرمانۍ او اوړتیا نشه ګڼي او فرمایي:
( لی

الشديد ْللصرع إمنا الشديد الذي ميلک نفسه عند الََّب ).

1

ژباړه :قهرمان او اتل هغه نه دی چې په غیږه نیولو اواور آامویلو کې پیاوړی وي بلکې هغه
دی چې دغوسې په حالت کې په هپل نفس برالسی وي.
نو هغه ک سان چې غواړي په ښو اه قو او ادب سنګار او و سفایل

بای ځان په ص ،

اغم او حوصلې اه پر نفس تسلي او برالسی ومومي او ټول هغه احساسات چې انسان په
ویرې او غوسوووې اهفه کوي کنرتول ک ي څو نبای د دوی تر اغیز الن ې ناهوښوووه عملونه
تراه

او د پښیامنۍ المل

ځان له ډیرو سفونزو څخه ساتلی

 .کله چې انسان داسې براليس پرهپل نفس ومون ه نو
.

-۷حسد:
حس یینې د نورو د ب مرغۍ او ناآرمۍ هیله له ډیرو ناوړه او ناهوښه صففونو څخه یو صفت
دی چې ان سان په ب مرغۍ او ناآرامه ژون انه بان ې اهفه کوي کینه کوونکی ان سان چې د
نورو د ب مرغۍ او پریشوووانۍ هیله لري او هپل نفس د هغه په ب بخفیو هوشوووکاله کوي،
داسې انسان په بشپ ه مینا هپل پاک فکرت او هوی ته تغیر ورکوي او د حت الره یې ورکه
ک ی ه د دې په ځای چې د نورو له ښیګڼې او هو ښۍ او هو ساینې هو شکاله

له هغه

څخه رنځ وړي .بای مفوجه واوسو چې په دې امانه کې کینه هکرناک رول لوبوي او ډیری
هلک د هغه په لوموکې راګیردي فقر دشووفمنو هلکو په پرتله ،ښوووې د نارینه وو په پرتله او

 - 1صکيح البخاري ,ح يث . 6114 :
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 ...کینه غوره کوي  .کینه کوونکی انسووان چې کله ګوري یو نفر کامیاب او برالسووی دی نو
هوب یې له سووورتګو تښوووفي او د تیښوووفي او چې په ملبو راځي او آرام نه مومي نو ځکه په
حیلو او دسیسو پیل کوي څو هغه له پښو وغورځوي او دهغه په ځای هپله را

او یا هغه

د هلکو په نِّر کې کم او بې اراښفه ک ي.
کینه ګر ان سان روحي او اه قي ماتې هوړونکی دی چې په هپل ځان بان ې یا چي ور له
السه ورک ی وي  .د بې و سۍ او ناتوانۍ اح ساس کوي او فکر کوي چې هپلو آراوګانوته د
(وَلآ
رسوووی و توان نلري .له هم ې کبله قرآن کریم له بغ او کینې څخه منړ فرمایي :آ
صِ ِ ِ
صِ ِ ِ
َ ِ ِ ُام آعلآى بِع ب ِ
ِِ
ِ
ِِ
لرج ِ ِ
اآَِّآ آمنِ َّْواْ آما فآ َّ
آْ
سِ ِ ْ آ
س ِ ِاء نآ َ
اب نآ َ
ض ل ِآ
َ ِ ِ آل اَّللُ به بآِ ْع آ ْ
یب ََّا ا ْكَّآ آ
س ِ ِبُواْ آوللن آ
یب ََّا ا ْكَّآ آ
1
ب ِ
واسَآلُواْ اَّلل ِمن فآ ْ ِ ِ
ِ
یما ).
آ ْ
آ
َله إِ َّن اَّللآ آكا آن ب ُا ِل آش ْيء آعل َ
ژباړه  :ن او اراو د هر هغه څه مکوئ چې بهرتي ورک ی ده الله په هغه اه ځینو د سفاسو
اه په ځینو نورو اه ،د س و لپاره برهه ده دهغه څه نه چې دوی ګټيل دي او دښوو لپاره
برهه ده د ّغه څه نه چې دوی ګټلې دي او دالله څخه فضل وغواړئ .بیشکه الله په هر څه
بان ې پوه دی .
نو په دې آیت مبارک کې الله تیالی ان سانان دآراوګانو د هغو نیمفونو څخه چې نورو ته یې
ورک ې دي منړ ک ي دي او منا سب نه دی چې هغوی ته د ح س په سرتګو وګورئ! او په
اړونو کې دهغوی د اوال او له منوه وړو متنا وک ئ! او بیا فرمایي  :هغه ٌروت او مال چې
ان سان یې السفه راوړی د هغه دکو ښښ او احمت نفیجه ده ،نو په مؤمنانو الام دي چې د
هغه په السوفه راوړو کې په هپل ځان مفکی وي او هپل اسوفی ادونه هغوی ته د رسوی و په

 - 1د النسآء سو رت  ، ۳۲ :آیت،
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الره واچوي ،د الله پاک ف ضل او مهرباين د هغو اراوګانو په السفه راوړو کي چې دوی ترې
مکروم دي وغواړي.
الله پاک موه ته امر ک ی چې د حس و ګرانو د رش څخه په ما اه پناه ونیسووا او فرمایي :
ِ
ِبِ
س آد ).
آ
(ومن آش ِر آحاسد إذآا آح آ

1

یینې  :ن اي مکم صلی الله علیه و سلم ووایه د هغو ح س ګرو چې په حال د ح س کولو

کې دي په الله اه پناه نیسم .
 -۸د حسد درملنه :
نورو اه د حس د ه صون یوه الره داده چې ان سان هپل ځان په هغه نیمفونو د الله اه
چې ده ته یې ورک ې دي قانړ ک ی او دهپلو دن و ا ته رسوووی و کې پام وک ي او هیو
کله ځان د هغو شووفمنو ا وډیرو نیمفونو صوواحبانو اه مقایسووه نک ي بلکه هغوي هلکو ته
دې وګوری چې له ده څخه يب واله دي او هغه نیمفونو ته دې نِّر وک ي چې الله پاک ده
ته ور ک ي او په هغه دي د الله شکر ادا ک ي  .پېغم اکرم صلی الله علیه و سلم په دې
هکله فرمایيل دي  ( :إذا نظر أحدكم إىل من فَِ ِ ِِل علیه و املاب وانلب فلینظر إىل من هو أسِ ِ ِِفل
منه َن فَل علیه ).

2

ژباړه  :کله چې یو د تاسووو څخه بل هغه چاته وګوري چې له ده څخه د شووفمنۍ ،څیرې او
جسم څخه ډیر او ښه وی نو بای یو بل چاته هم وګوري چې د ده څخه په شفمنۍ ،څیره
او جسم کې کم او الن ې مرتبه کې شفون لری.

 - 1د الفلت سورت  ،۵ :آیت .
 - 2صکیح االمام مسلم  ،ح یث . ۲۹۶۳ :
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