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فهرست (لړلیک)
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فهرست (لړلیک)
مخ

عنوان

رسیزه 788........................................................................................
تقریظ 791.......................................................................................
پنځم فصل
شپږ دیرشمه خطبه
جومات ،مقام او کړنې یې
د جومات تعریف794..............................................................................
په اسالم کې د جومات جوړول او اعامر795.....................................................
د عبادت ځایونو او جوماتونو څخه ساتنه او د جهاد د فرضیت فلسفه796.....................
په جومات کې د ذکر او عبادت نه مامنعت کول لوی ظلم دی796.............................
د جومات جوړولو اهمیت د پېغمرب په ویناوو کې798...........................................
د جوماتونو کتابونونه802.........................................................................
په جومات کې د فعالیت محورونه803...........................................................
د وخت او یووايل په راستوکې د جومات ونډه805...............................................
په فرهنګي وده کې د جومات تأثیر806..........................................................
د روحي او رواين ناروغیو په آرامتیا اوله منځه وړلو کې د جومات تأثیر807.....................
په تربیت او اصالح کې دجومات ونډه808.......................................................
د مختلفو ډلو په جذب او نشاط کې د جوماتونو ظاهري یا کمي کړين810...................
د خلکو د جذب او نشاط په موخه د جوماتونو معنوي کړين یا کیفي پراختیا813............
د جوماتونو فرهنګی پروګرام815.................................................................
د اصالح او دعوت کار817........................................................................
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د جوماتونو خیریه صندوق818...................................................................
اوه دیرشمه خطبه
دټولنې په اصالح کې د جوماتونو رول
د جوماتونو حقوق ،آداب او مقام821.............................................................
جومات ته د ننوتلو او بیرته وتلو دعا822..........................................................
د جومات رسه اړیکه او عالقه823.................................................................
د جوماتو نظافت او پاکوالی823..................................................................
د بدن ،جامو پاکوالی او دظاهري بڼې ښکال824...............................................
په جومات کې د پیرلو او پیرودلو ممنوعیت826.................................................
په بد بویه خويل رسه جومات ته نه داخلیدل826...............................................
د جوماتونو روزنیزه ونده827......................................................................
پایله841...........................................................................................
اته دیرشمه خطبه
د علم او پوهي ارزښت او د بی سوادی زیانونه
علم څه څیز دی؟845............................................................................
د علم اهمیت او فواید845........................................................................
په ژوند کې د علم او پوهي ځایګی747..........................................................
د انسان په پرمختګ کې د علم او پوهی اغیز849...............................................
د بی سوادۍ زیانونه850.........................................................................
په ټولنه کې د بی سوادۍ د پیداکیدا الملونه852..............................................
د بی سوادۍ له منځه وړلو الرې چارې852.....................................................
د خربې پای853..................................................................................
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نهه دیرشمه خطبه
په اسالم کې د ښوونکی مقام اومنزلت
د ښوونکی له نامه څخه ښکاری857.............................................................
د ښوونکی رسالت858............................................................................
د ښوونکی دنده862..............................................................................
د معلمۍ دندې اهمیت865......................................................................
د اسالم له نظره د ښه ښوونکي ځانګړتیاوې867................................................
په ټولنه کې د ښوونکی فضیلت868.............................................................
د ښوونکی په وړاندې د خلکو او ټولنې مسؤولیت870..........................................
د ښوونکي په وړاندې د زده کوونکو مسؤولیت872..............................................
د ښوونکي او زده کوونکي مسؤولیتونه د زده کړی او ټولنې په وړاندې873...................
د ښوونکي مقام کیسه د تاریخ په پلوشو کې875................................................
پایله876...........................................................................................
څلویښتمه خطبه
په اسالم کې د ښځی مرتبه
 -1ښځه په اسالم کې څه حیثیت او مرتبه لري؟880......................................
 -2د ښځې احرتام د مور په توګه888.......................................................
 -3د لور په توګه د ښځی عزت892..........................................................
 -4د ماندینی په ټوګه د ښځی تکریم896..................................................
یوڅلویښتمه خطبه
د ښځی حقوق او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوايل حرمت
په لغت کې د حق تعریف903....................................................................
په اصالح کې د حق تعریف903..................................................................
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د ښځو د حقوقو تاریخي لړلید904...............................................................
د اسالم نه مخکی د ښځو وضعیت905..........................................................
د ښځو حالت د اسالم ځلیدونه وروسته907.....................................................
د نارینه او ښځی د میراث تفاوت په اړه یو اشکال910..........................................
په بدو کې ورکول915.............................................................................
د ښځو د حقوقو په اړه ستونزي918..............................................................
د حل الري918...................................................................................
پایله919...........................................................................................
دوه څلویښتمه خطبه
د ښځو تعلیم او تحصیل د اسالم له نظره
د علم فضیلت د قرآن کریم له نظره920..........................................................
د نبوي احادینو په رڼا کې د علم فضیلت922...................................................
ښځو ته دعا تعلیم926............................................................................
د دیني او علمي مسایلو په اړوند د ښځو پوښتنه927...........................................
ښځی دنارینه وو په څیر باید علم نرش او خورکړی928..........................................
د نارینه لخوا ښځو ته د وعظ او تعلیم حکم929.................................................
د ښځو لیکنه او دم دعا930......................................................................
د ښځو د تعلیم او تحصیل رضورت930..........................................................
د ښځو د تحصیل اصول780.....................................................................
په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او تحصیل پرمهال حقوقي موانع او دهغي بدې932......
د ښځو لپاره د عرصي او دنیوي علومو زده کړی حکم933......................................
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درې څلویښتمه خطبه
د وخت ارزښت او اهمیت
د عرص معنا او د وخت رسه یې تړاو938..........................................................
د وخت اهمیت او ارزښت940....................................................................
وخت د الهی نعمتونو څخه یو نعمت دی941....................................................
عمر د ژوند پانګه944.............................................................................
حکمتونه او پندونه794...........................................................................
د زماين نه پند اخیستل949......................................................................
پایله953...........................................................................................
څلور څلویښتمه خطبه
نن او سبا کول
لومړی تعریف954.................................................................................
دوه هم :نن او سبا کول د اسالم له نظره955....................................................
په دغه ناروغۍ د اخته کیدو نښې957...........................................................
د نن او سبا کولو اسباب او عوامل957...........................................................
د نن او سبا کولو آثار او پایلې965................................................................
د وروسته اچولو ناروغۍ درملنه970..............................................................
پنځه څلویښتمه خطبه
د خلکو ترمنځ اصالح او پخالینه
عفوه او تیریدنه980...............................................................................
د بښنې په اړه د اسالم او عیسویت ترمنځ فرق982..............................................
کومک او یوتربله مرسته کول984................................................................
همدردي او بل اړ شخص ته په خپل ځان ترجیح ورکول985...................................
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الله پاک خلک دبدو په ځای ښه کولو ته رابويل988............................................
شپږ څلویښتمه خطبه
وحدت او یووالی د اسالم له نظره
اسايس پوښتنې991..............................................................................
وحدت 992........................................................................................
اتحاد993..........................................................................................
انسجام 993.......................................................................................
امت994...........................................................................................
د قرآن له نظره د وحدت ارزښت او مقام994.....................................................
وحدت د پېغمرب  په سیرت او سنتو کې999...............................
د وحدت او یووايل مخې1004...................................................................
په اوسني عرص کې د مسلامنانو د یو وايل الرې او چارې او د دوی د اتحاد موانع1007.....
د مسلامنانو د اختالفاتو پایلې1009.............................................................
د فردي او ټولنیز یووايل الرې چارې1011......................................................
په اوسني عرص کې مهمې الرې چارې1011....................................................
اوه څلويښتمه خطبه
د اسالمي رشیعت له نظره د ژوند ارزښت
د اوسني عرص خطرناکه ستونزه1013...........................................................
 -۱د حیات حق پوری د ټولو حقوقو تړل1014..................................................
 -۲د ژوند حق ،یو الهی موهبه او ور کړه ده 1014...............................................
 -۳د حیات حق تامینول د اسالمي رشیعت له رضوري مقاصدو څخه ګڼل کیږي1015.....
 -۴د ژوند ساتلو په غرض د حرامونه د استفادې جواز1017....................................
 -۵له محدودو ځایونو پرته د نفس د قتل حرمت1018..........................................
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 -۶د نفس وژولو او انتحاري حرمت1019 .......................................................
 -۷د الله تعالی په وړاندې د مسلامنانو د وینې ارزښت1020...................................
 -۸د قاتل په وړاندې د توبې دروازې بندیدلو امکان1021......................................
 -۹په ناحقه رسه د یو انسان وژل د ټول انسانیت د وژنې رسه برابر دی1022..................
 -۱۰د قتل د اجازې ورکولو حرمت1023........................................................
 -۱۱د مسلامن پرضد د جنګ او مبارزې حرمت1022 ........................................
 -۱۲د جنین د اسقاط او اجهاض حرمت1024.................................................
اته څلویښتمه خطبه
د نورو په خصويص حریم تیری نه کول
خصوصی حریم څه څیز دی؟1030 ............................................................
په ټولنیز ډول خصويص حریم څه شی دی1031 .............................................
د خصويص حریم ډولونه1032...................................................................
د هستوګنځی احرتام 1033......................................................................
په شخيص حریم تیری حرام دی 1035.........................................................
د هیواد اسايس قانون کې د نورو په شخيص حریم د تیري مامنعت1036 ..................
د انسان پت ساتلو وجوب 1036.................................................................
د حرضت یوسف علیه السالم کیسه1037 ......................................................
پایله او نتیجه1039 ..............................................................................
نهه څلویښتمه خطبه
د انسان کرامت او دهغه د وژنې حرمت
د انسان ارزښت1043 ............................................................................
د یو انسان وژنه په ناحقه رسه د ټول انسانانو د وژنې رسه برابر دی1045 ...................
د نفس وژل د ایتونو په رڼاکې1046.............................................................
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د نفس وژل د روایاتو په رڼاکې1048 ...........................................................
شپږم فصل
پنځوسمه خطبه
په اسالم کې د کوچني حقوق
د ماشوم پیژندنه1060............................................................................
په اسالم کې د ماشومانو ځینی حقوق1061....................................................
عقیقه1043.......................................................................................
د عقیقي تاریخي مخینه1064 ..................................................................
د عقیقي ګټې1065 .............................................................................
د عقیقي رشطونه او ادبونه1066 ................................................................
د عقیقي دعا1067 ...............................................................................
د افغانستان په قوانینو کې د ماشوم حقونه1075...............................................
د ماشومانو حقونو په اړه ستونزې1076 .........................................................
حل الرې1077 ..................................................................................
پایله او نتیجه1077 ..............................................................................
یو پنځوسمه خطبه
د ودونو ،زیږونونو او مړینو ثبتولو اهمیت
د واده اهمیت او ځایګی1080 ..................................................................
د زیږونونو او مړینو ثبتولو ارزښت او اهمیت1083 ..............................................
د دوشنبې ورځې په اړه د پېغمرب علیه السالم حدیث1084 ....................................
د نوی زیږیدونکو ماشومانو د ثبتولو لپاره د عمر ريض الله عنه اهتامم1088 ................
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دوه پنځوسمه خطبه
د اسالم له نظره د یتیم مقام
د یتیم تعریف1092 ..............................................................................
د یتیم فقهي تعریف1094 .......................................................................
د یتیم د پالنی تاریخ1094 ......................................................................
په اسالم کې د یتیم مقام1095 .................................................................
د یتیم د پالنی په اړه قراين الرښوونې1095 ....................................................
د یتیامنو په هکله د رسول  سپارښتنه1096 .................................................
د پېغمرب  یتیم پالنه1098.....................................................................
د یتیامنو پالنه د ابرارو او نیکانو په سیرت کې1098 ..........................................
د یتیم انواع1100 ................................................................................
د یتیم پالنی اجرونه1107 .......................................................................
الف :په جنت کې میشت کیدل1107 ..........................................................
ب :د زړه نرم والی او د حاجت پوره کیدل1107 ................................................
ج :د درجاتو لوړوالی او د ګناهونو محوه کیدل1108 ...........................................
یتیامنو ته د نه پاملرنې پایلې1108 ............................................................
پایله 1109 ........................................................................................
درې پنځوسمه خطبه
د اوسیدو چاپیریال
اصطالحات او مفاهیم 1112 ....................................................................
د اوسیدلو چاپیریال1112 .......................................................................
د هوا ککړتیا1112 ...............................................................................
اسالم او هستوګڼی چاپیریال1114 .............................................................
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د پېغمرب  په سیرت کې نظافت او پاکي1117 ...............................................
قاعده( :الرضر والرضار فی االسالم)1121 .......................................................
پوهان او د اوسیدو چاپیریال1122 ..............................................................
د هواککړتیا پایلې1124 .........................................................................
د ککړتیا الملونه1125 ............................................................................
نتیجه1127 .......................................................................................
د چاپیریال ساتنی لپاره د ښاریانو دندې1127 ................................................
څلور پنځوسمه خطبه
د نیالګیو کینول او په ټولنه کې یې ګټې
ځینې رضوري لغتونه :ساتنه ،کینول ،چاپیریال او د اوسیدو چاپیریال1130 ................
ونه د قرآن له نظره1132 ..........................................................................
ونې الله تعالی ته سجده کوي1132 ............................................................
ونه د الله د قدرت نښه ده1133 .................................................................
په قرآن کریم کې ونه مثال ګرځیديل1134 .....................................................
د انسان په ژوند کې د ونو ارزښت1135 .........................................................
د ونو په اړه د نبوي ملغلرې او د لویانو خربې1138 .............................................
په ژوند کې د ونو ګټې1149 .....................................................................
پایله 1141 ........................................................................................
پنځه پنځوسمه خطبه
نکاح او دهغه ګټې
د نکاح تعریف1143 ..............................................................................
د نکاح د مرشوعیت حکمتونه1144 .............................................................
د نکاح حکم 1145 ...............................................................................
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د نکاح تأخیر1146 ...............................................................................
د ژوند د رشیک د ټاکلو الزم معیارونه1147 .....................................................
د واده د اهدافو د منځ ته راوړو مهم عنارص1150 ...............................................
د پل چا په غوښتلو ورتلل جواز نه لری1153 ....................................................
په میړه باندې د ښځیې حقوق1153 ............................................................
هغه ښځه چې کار کوي1154 ...................................................................
د ښه معارشت (ژوند کولو) آداب په الندې ډول دي1156 .....................................
شپږ پنځوسمه خطبه
د پردي مراعات
د حجاب تعریف 1158 ...........................................................................
د حجاب حکم1158 .............................................................................
د حجاب د مرشوعیت حکم1160 ...............................................................
د عورت پټول1162 ...............................................................................
د عورت پټولو مسئلې1162 ......................................................................
د ښځو ښکال او سینګار1163 ...................................................................
د رشعې له نظره د ښځو د سینګار کلې رشطونه1164 .........................................
د جامو سینګار1167.............................................................................
د حجاب ګټې1167..............................................................................
د بی حجايب زیانونه1169........................................................................
د حجاب دود خپراوی تګالرې1170.............................................................
نتیجه ترالسه کول1171.........................................................................
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اوه پنځوسمه خطبه
د نسلونو په روزنه کې د حالل رزق اغیز
تڼاکی شوی الس د الله محبوب دی1007.......................................................... :
حرامه مړۍ د زړه وژونکې ده1175...............................................................
د پاک ملنو نسلونو روزنه کې د حاللی مړۍ اغیزي1178 ......................................
اته پنځوسمه خطبه
نظافت اوسچه والی
نظافت او پاکوالی د ملانځه کیيل ده1184 .....................................................
نظافت او پاکوالی ته د رسول  هڅونه1184 ..................................................
 - 1د ښکلی منظر او بڼی او پاک چاپیریال در لودل1184...................................
 2ـ د اوسیدو چاپیریال د نظافت په اړه1185..................................................
 3ـ د الرې پاکولو په اړوند1185................................................................
 4ـ د خولې پاکوالی1186......................................................................
نهه پنځوسمه خطبه
د کمښت کونکو ،لږ پلورونکو او تقلب کوونکو رټنه او بدی
تعریفات او مفاهیم1191.........................................................................
لږ پلورونکي څوک دي؟1192....................................................................
په رانیولو او خرڅالو کې د لږ ورکولو او خیانت معنا1193......................................
پیامنه او وزن کې د عدالت مراعاتول1194......................................................
د مدین خلکو رسه د شعیب علیه السالم کیسه1195...........................................
د خیانت ډولونه1196............................................................................
د خلکو امانت رسه د خیانت ډولونه1198.......................................................
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د تدقيق او اسالمي علومو دمطالعاتو رياست
رسيزه
ټول ثنا او صفت له هر حامد څخه په پر واحد محمود اقدس ذات باندې چې
هغه واجب الوجود دی او ټولو کاميل صفتونو خاوند دی  ،ان سان ته يې له ن شته
څخه وجود ورپه برخه کړ او دناپوهۍ او جهل له تيارو څخه يې دعلم لوستتتتت
ثقافت او رښتني اسالمي مفاهيمو په وسيله کامياب او نيکمرغه وګرځاوه .
درود او سالم دي وي په پاک او مطهر روح د رسور کائنات سيد املرسلني امام
املتقني سيدنا ونبينا محمد صلی الله عليه وسلم او دهغه په آل او اصحابو او پر
هغه چاچې تر قيامته دهغه پر الره روان دي.
وبعد:
دانستتان او دهغه دخالد درستتته پيهندنه يواځې داستتالمي تعليامتو په ر ا کې
شونې ده ،همدارنګه دانسان او ټولو مخلوقاتو دپيدايښت هدف او د ژوند حقيقت
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او مفهوم يواځې داستتالمي الرښتتونو له الرې روښتتانه کيدي او دا ځکه لکه څرنګه
چې دا ټول موجودات او مخلوقات د الله تعالی دي نو همدارنګه دا دين د اسالم
هم دالله تعالی له طرفه راليدل شتتتوی دی ،همدارنګه د دې په څو نور مستتتائل
رسه دټولو ابعادو دمنربونو له الرې په ښه ډول او په ب شپړه توګه ن رشکيدي ،پاتې
دی نه وي چې د مستتتاجدو خطباو او اپه په استتتالمي ټولنه کې او په ځانګړي
ډول په افغتا

ټولنته کې چې الحمتدللته ددې خاورې خلتر دالوره متتدين

مسلامن او نيکمرغه انسان جوړونکي او د اسالمي دين پووان دي ډير لوړ ديني
علمي او اخالقي ټولنيز مقام لري او دټولنې په سوکالۍ بيا رغونه او سالمتيا کې
د امام ښوونکې او روزونکي م صلح خوخواه سرت قدرمن او اغيزمن شخ صيت په
څو مهم او ا سايس رول لوبوي له همدې کبله دهغه م سؤوليت هم په ټولنه کې
دنورو په نسبت خورا زيات دروند او سرت ګڼل کيدي.
له دې کبله بايد خط يب د ولس ترمنځ هغه خ پل لوړ موقف ته په کتلو رسه د
تذکو له پلوه د جمعې ملونځونو او اخرتونو او نور ديني او ميل مناستتتبتونو کې
دخپلو موضتتوعاتو ښتته تعقيب وکړي او داولويت پر بنستتي يې د ټولنيزو واقعيتونو
په پام کې نيولو رسه دخلکو توجو وړ وګرځوي.
او همدارنګه بايد حتی االمکان کوښتتو وکړي زيار اوبايس چې خطبه په داستتې
ښکيل شکل تياره کړي چې دټولنې هغه عيني واقعيتونه او مقتضياتو رسه سمون
وخوري دخلکو مهمو اړتياووته ځواب ويوونکي وي ،د وخت حاالت زما

مکا

رشائط پکې په نظر کې ونيول يش او له هرڅه مهم د خطبې وړاندې کول دي
چې بايد جدي پاملرنه ورته ويش او دا ځکه چې خطبه يواځې خربو ته نه ويل
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کيدي بلکه د خوخواهۍ اخالص پرهيزګارۍ استقامت پرمي د ولس روايښولو په
حرکت راوستلو انګيزه ورکولو او همدارنګه د تاثو الندې راوستلو ته ويل کيدي او
هره خربه چې دزړه څخه را ووځي زړه ته رسيدي .
ددې موضتتوا اهميت ته په کتو رسه د افغانستتتان استتالمي جمهوريت د ارشتتاد،
حج او اوقافو وزارت د تدقيد او داسالمي علومو دمطالعاتو رياست برعالوه يو مهم
مفيد او ب شپړکتاب د ( د جمعې خطبې کتاب) ترعنوان الندې او يوه بله رساله (
دخط باو ل پاره دخطبې وړا ندې کولو الرښتتتود) په نا مه دعربۍ څ خه په ميل
ژبو(پښتتتو ،فاريس) ترجمه کړی چې ستتتاستتو رسلوړو او د ولس معنوي امامانو ته
يې په داستتې حال کې وړاندي کوو چې نورو علمي او تحقيقي خدمتونو ترڅن
به دخطبې په تاثو کې حتام مفيده او اغيزمنه متاميدي  ،له الله تعالی څخه
اميد لرو چې همدارنګه نور خدمتونه الزيات او پياوړي کړي او الله جل جالله
دې ټولوته دخو بدله او ثواب ورکړي.
همدارنګه د قدرمنو اپه او خطباو څخه هيله لرو چې د دې رستتتالې او د جمعې
د خطبې کتاب څخه په استفادې رسه دمسجدونو د منابرو له الرې دعام ولس د
اذهانو په جوړښت اوروښانه کولو کې خپل اسايس او بنسټيز رول په ښه توګه ادا
کړي.
محمد رشيف رباطي دراين
د تدقيق او اسالمي علومو د مطالعاتو رئيس
کابل شهرنو ثور ۱۳۹۶

790

رسیزه

د جمعې خطبې

791

رسیزه

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
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ثید اه صک ثل ې

ککل اين شک ی ثی وږ  .اه ه تې م ک ه هين څ ينو

اې ث لظ ملشکککک ث م ث ،ي وب ،غ ثمپينو اينمام،ږ م ب غل سککک ه ن ام هل
م ککک ب اه ر ا م مغ،د  ،الل
م

رسو له قلظ ککک و ث م کککي ي

ککک ب ل

ت م ن ين مل ار ه م امه ې وجينبې

ثم کککي ي ،ل شککک
وقين ين ه م

ر ،ل

ين ر م امهل ن ين و من م ط  ،اې
اه ههغه م تم و به ث ث

رسو ې ی ا

 ،ې اکې م کرقب ل،ږ م ام ې به ې ثام چ اه ،ک 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

رشمپط ې اې ر ل م

ث

وينڅ ثم س ن لن 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 .
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اه ه تې م ه ث وت،،ق م م ي ي ل
ث ث ه لن ،ټ سککل ل،،

لا ه

ث ط لر و ل

ث حې لپ،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

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 هسککر ،څخه 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 کککره م فر له وو مامسکککره .قل لين اې ث وت،،ق م م کککي ي ل

ث ط لر و ثغه ب لک ام اکککک ث ثغه ر ب اه ېي تو وت رسو ث لې،ي
و لول و لام وه ث ل ي م فينه،ګي اه څ ګ ي و،ظوم م
ث وحق،ق و م ل ککک ،،له لو الهم و،د چی م ه
هغ ې ،ت چ ا ه

چی مت

ک ن ل بخښککی م
 .اه ا ی ې ن ل

اې ث ا هې اه م چ ککک ف م م کککي ي ر ل اه بينامه ې

امت ر ه ا ث ثغه کککې ا اه ل ې ې لوه ث مل ه جل جيله څخه کککې
مجين م اه ل

ه غ مړ م هغه ث م تملو امت ر ه اې ث م ي ي ثل ت ثل ا ه

ل اه امه ې وينرسو

رس ل ړ م

،ل،

لوه ثول له لو غ مړ .

ذلک ل ی مل ه برد د
مولوی عبدالحکیم منیب
د ارشاد ،حج او اوقافو وزير
۱۳۹۷
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36
جومات  ،مقام او کړنې يې
احلمد هلل الذي جعل عمارة املسا ا اااجد
سا ا ااددا ذمد الذ بناا اائها و شا ا ااما بن
ع آلن و صح ن أمجعنی.

عائم االمیان و الصا ا اااة و السا ا ااا ع
ا هلل سا ا ااهدای ا

لن د ا

ا ا و

هر دین یو ځانګړی شعار او ن ښه لري  ،ا سالم چی دآ سامنی ادیانو آخرین الهي
دین دی  ،د نورو ظاهري او مکاين شععععایرو څر د

د اوماق م ام او ده ه

احکاموڅه ځانګړی اهمیت ورکړیدی.
د جومات تعريف:
د اوماق کلمه د سععع دی د ځای مه ما ناد  ،مه ل ت کی م ععع د

ه یی

رسچیده نیولی .او مه ا صطالح کې ه ه څه ویل کیږی چی د چا مه ملکیت کی نه
وي او یوازی د الله لپار وي او د ملانځه او دم لامنانو د عبادق لپار اخت صاص
ورکړل شوی وي .

1

 - 1أحکام امل ااد فی االسالم للحریري ،ص .16
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په اسالم کې د جومات جوړول او اعامر:
مه زیاڅو قرآنی آیتونو او م بارکو نبوی احادیثو کی د اوماق مه اوړولو او اعامر
باندی څاکید شویدی او د دی کار مه کولو رس زیاق اار او ثواب ټاکل شوی  .مه
قرآن کریم کې د اوماق اوړول د اوماڅو د اهدافو نه بلل شععویدی او مه اععکار
امر رس د اوماق اوړول د اوماق ا صلی موخه ګڼل شوی  ،شاید دامدی واه
رس چی د اوماق او عباد څځای اوړول یو فطری امر دی  ،او د ټولو آسعععامنی
ادیانو میروان د خپلو ادیانو او رسوالنو د الراوونو مه رڼآ کی د اوماڅو نو او عبادق
ځایونو مه اوړولو کی اقدام کوي  ،حتی مرشکان او دبرشی مذاهبو میروان هم د
خپلو معبودانو د ملانځدي او خپلو مذهبی مراسععمو دا داک کولو مه موخه ځانګری
ځایونه ټاکي.
د جومات جوړول پرته د اميان او الهی موخی هيڅ ارزښت نلري :
ح رضق می مرب  د بعثت مه لومړیو ورځوکی ،د مکی خلک د قری شو م رشان د
ا سالم دین څه راوبلل خو ه وی د دغه دین د مدلو مرځای د امدۍ څه م ه کړ ،
او کله به یی ځیدی کارونه بهانه کول لکه د ح ااو خدمت کول  ،د کعبي او
م ععع د حرام څعمیرول  ،قرآن کریم دوی م پلو د غو کارونو او ملمو رس داسعععی
ِ ِ
وکوبل (أَجع ْ م ِس َقاي َ ا ْحل ِ ِ
ِ
اه َد ِِف
اج َوع َم َارةَ ال َْم ْس ِه ِد ا ْحلََماِ َك َم ْ آ َ َ ِِب هّلل َوالْدَا ْو اآلخ ِم َو َج َ
ََ ُْ َ َ ه
1
اّلل الَ يس اوو َن ِعا َد هِ
سِ ِ ِ
ِ
ِ
نی).
اّلل َو ه
اّللُ الَ يَا ْهدي الْ َق ْوَ الظَّال ِم َ
َ
دل ه َ ْ َ ُ
 - 1د التوبه سورق  19آیت.
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ژباړ :آیا ح ااوڅه او به ورکول او د م ععع د حرام آبادول د ه و ک عععانو د کارونو
رس برابر دی چی مه الله او د اخرق مه ورځ ایامن لری او د الله مه الر کی اهاد
کوی ؟ داسععی ک ععان دخدای مه وړاندی رس یوشععان ندی او الله څیری کوونکی
ډلې څه هدایت نکوی.
د عبادت ځایونو او جوماتونو څخه ساتنه او دجهاد د فرضیت فلسفه :
د عبادق ځایونو

ه ساڅده یو مهم الهي فرض دی چی مه عميل څوګه مه مدين

دور کی یې مرشععوعیت میداکړ او دقیامت څرورځی به یی مرشععوعیت دوام لري ،
قرآن کریم مه رصاحت رس اعالنوي چی د اهاد له مهمو موخو ه د اوماڅونو
او عبادق ځایونو سععاڅده او صععیانت دی( :ولَوَال َد ْع َِّ
ض ا ا ُهم َِا ْع ُ
ه َُّهِد َ ْ
َّاس َا ْع َ
ُ
َْ
اّلل الا َ
1
ِ
ِ
اسم َِّ ِ
ات و ِ
ريا).
ص َوا ُع َوِدَ ٌع َو َ
َ
اّلل َكن ی
ساج ُد يُ ْذ َك ُم َدها ْ ُ
ص َ َو ٌ َ َ َ
ژباړ :که چیری الله ماک ځیدی ک ان مه نورو باندی نه دفع کولی  ،نوصومعې ،
کلی اګانی  ،کدی ی او اوماڅونه چی دالله نوم مکی زیاق یادیږی له مدځه څللی
ؤ.
په جوماتونو کی د ذکر او عبادت نه مامنعت کول لوی ظلم دی:
اوماڅونه د الله څعالی لپار دي او یوازی مکی د الله څعالی عبادق کیږي ( َوأ َّ
َن
2
ّلل َ َا تَ ْدعُوا ع َِّ
اج َد َِِّ
الْمس ِ
َب یدا)
اّلل أ َ
ََ
ََ
 - 1د الحج سورق  40آیت.
 - 2د ال ن سورق  18آیت.
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او اوماڅونه خاص د الله دی نو د الله رس بل وک مه ملانځی یعدی مه عبادق
کی مه وررس ګډوئ .د قریشعععو کافرانو د ډیرو بدوکارونو او رشمداکو مالنونو
یو داؤ چی رسول الله او ده ه ملګری یی مه م

د حرام کی د عبادق

ه

ه مدع

کول ؛ الله د دوی دغه عمل مه ډیرو آیتونو کی غددلی:
اج َد هِ
(و أَظْ َم ِِمَّ َّاَع س ا ا ا ِ
اَُنُ َو َس ا ا ا َع ِِف َخ َم ِاََا أ ُْولَِ َ َا َكا َن َُ ْم أَن
اّلل أَن يُ ْذ َك َم ِ َدها ْ
ََ ْ ُ
َََ
1
ي ْد ُخ ُوها إِالَّ َخآئِِفنی م ِِف ُّ ِ
ِ
ِ ِ
دم )
َ
ي َوَُ ْم ِِف اآلخ َمة َع َذ ٌ
َ
الدنْادَا خ ْز ٌ
َ ُْ
اب َعظ ٌ
ژباړ  :او ده ه نه به وک ډیر ظامل وي چی خلک د الله د اوماڅونو نه ددی
ویری لععه املععه مدعععه کړی چی مکی د اللععه نوم یععادیږی او ده و مععه ړنګولوکی
کواښ وکړي ؟ دغی ډلی څه نه اایی مګر دا چی مه ویر کی اوماڅونو څه رايش
دوی مه دنیا کی دسپکاوی او خواری رس م امخ او مه اخیرق کی لوی عذاب مه
م کی لري.
په نبوي سريت کې دجومات اهميت:
د اسعععالم می مرب  د اوماق م ام او اهمیت مه خپل عمل رس

رګدد کړ ،

رسول الله  مدیدی څه د ه رق مه م یر کی د قباک مه مدط ه کی وورځی څم
شعععو او دقبا اوماق مه اوړولویی اقدام وکړ او دغه کاریی ډیر مهم وباله  ،دقبا
اوماق مه ه ه ځای کی اوړ شعععو چی د ه ه مبارک د باراواعععه مه لومړی ځل
هلته چو شعععو  ،د نوموړی اوماق څهداب د څ وا  ،ماکۍ او الهي اهدافو باندی
 - 1د الب ری سورق  114آیت.
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کیښععودل شععو قرآن کریم د قیامت څرورځی موری د قبا اوماق او ملونو کوونکی
یی ستایي :
ُ
ِ
ِ ِ
َّ
َب ُّف أَن تَا ُقوَ ِ ِدن ِ ِدن ِر َج ٌ
اُّ ُِ ُّو َن أَن يَاَطَ َّه ُمواْ
و َع َ الَّا ْق َوَ ْ أ ََّوُِّ يَا ْو أ َ
(ل َم ْس ا ا ا اه ٌد أُ هس ا ا ا ا َ
1
ب ال ُْمطَّ ِهه ِمي َ )
اّللُ ُِ ُّ
َو ه
ژباړ :مه راتیا رس ه ه اوماق چی دلومړۍ ورځی نه یی بد ټ مه څ وا باندی
ای ښودل شویدی  ،وړڅیا لری چی مکی ماڅه شی  ،مکی دا سې ک ان شته چی
غواړي ماک يش او الله ماک ک ان خواوی.
دقبا اوماق اوړولو نه ورو سته می مربد مدیدی مه لور حرکت وکړ  ،مه الر کی
د امعی د ملانځه وخت راورسید رسول الله د بدی بیاض مه محله کی د امعی
ملونو قایم کړ او مه ه ه ځای کی بیا د امعی د ملانځه اوماق اوړشعععو  ،کله
چی رسععول الله  دیار ه رق مدیدی مدوری څه ورسععید در وایاڅو مطابل لومړی
څواه او د نور وم عععلام نانو لومړی مهم کار ه ه د اوماق اوړول ؤ و چی د
م

د الدبوی بد ټ یی کیښود.

د جومات جوړولو اهميت د پيغمرب په وينا وو کې :
د اسالم سرت می مرب  د ډیرو روایتونو له م ی د اوماق مه اوړ ولو او څأسیس
باندی څوصعععیه کړید او د اوماڅونو آبادو نکوڅه یې د لوړ اارمه ورکولو رس زیری

 - 1د التوبه سورق  108آیت.
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ا هلل سا ا ا ا ااهدا ا لن

ورکړی  ،مه روایتونو کی راغيل ( :عن الدبي  قال :
د أوسع ان

ا ا ).

1

هر وک چی د الله لپار اوماق آباد کړی نو الله به ورڅه مه ادت کی د ه ه نه
مراخ کور اوړکړي.
اابر بن عبدالله رضعععی الله عده روایت کوی چی رسعععول الله  فرمایيل ( :
ا

سهد کمفحص قطاة أو أصغم ا

لن د ا

ا ا )

2

ژباړ  :هر وک چی د الله د خواعععی لپار د څیږی خوړونکی مرغه د ځالې او یا
ده ه نه کوچدی اوماق اوړکړي  ،نوالله به ورڅه مه ادت کی کور اوړ کړي.
انس بن مالک ريض الله عده د می مرب  نه روایت کوی (( که چیری د آسععامنه
عذاب راشی نو د اوماق اوړونکی ک ان به ور

ه ن اق ومومی)) .

دحرضعععق انس نه مه بل روایت کې راغيل چې وک مه اوماق کې یو ډیو بله
کړي نوڅر و چی بلیږي مراعععتی او دعرم حمله ه ه کس څه دعا کوي او بښعععده
ورڅه غواړي.
م بارکو آیتونو او درسعععول ال له  م بارکو ا حادیثو څه مه کتو رس ،د څاریخ مه
اوږدوکی اوماق اوړونه او اعامر د اسالمي نړۍ مه ډیرو برخو کی مه مراخه څوګه
رواج شعععویدی .می مرب  م پله د نبوي اوماق مه بدا کی ونډ اخی عععتلی مه
 - 1د م دد امام احمد حدیث .7056
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روایتونوکی راغيل چی کله ه ه مبارک د نبوي اوماق د بد ټ ډبر کیښووله نو
دا دعایی ویله:
(( أل هم العدش اال عدش اآلخمة  ،اغفم األنصار و املهاجمة))

1

د رسول الله  مه زمانه کی به د اسالم لښکر و هر کله چی کوم ځای فتح کاو
 ،نودنورو م لامنانو د اوونی او روزنې مه موخه به یی د اوماق مه اوړولو باندی
اقدام کاو  .له همدی وای م عععلامنان د څاریخ مه اوږدو د اوماڅونو مه اوړولو
کې لویی اونه هیریدونکی منونی وړاندی کړي  ،او اوماڅونو د خلکو مه اععوونه او
روزنه او اصعععالح کی لویه ونډ درلود  .اوماق یوازی د عبادق او دیدی زد کړو
لپار نه ؤ بلکه اوماق مه م تلفو برخو لکه ټولدیز  ،فرهدګی ،سععیاا او نوروکی
ځانګړی ځای درلود  ،ټول سعععیاا  ،عبادي  ،دنیوي او اخروي کارونه به مه
اوماق کی یړل کیدل.
که چیری د صعععحابو کرامو  ،أمئه ؤ  ،اصعععالح راوړونکو او دعوڅګرانه ژوند چاروڅه
مرااعه وکړو  ،د دوی دودې او بریا سعععرت عامل د اوماڅونو اوړول او مکی دژوند
ټولو چارو مه اړ څصمیم نیول ؤ.
د می مرب  ) صحابه کرامو او سلف صالح ټولو علم او موهه مه م
نبوي اوماق کی حا صله کړی  ،م

د الحرام او

د الحرام او نبوی اوماق څر لوړو موهدتونو

نه زیاق فعالیت درلود او څر ورستیو ل یزو او سلیزو ورو سته بیا مه ا سالمي نړۍ
 - 1صحیح الب اري حدیث  6414او صحیح م لم حدیث .1805
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کی لوی لوی اوماڅونه مدځته راغلل ،له ه ی املی نه کوالی شعععو د دمشعععل د
اامع اوماق  ،کوفی اامع اوماق  ،د برصعععی اامع اوماق مه اندلس کی د
الحمراک اامع اوماق  ،مه نوی ډهيل کی اامع اوماق او دی څه ورڅه د نورو
اوماڅونو نه یادونه وکړو .
د ه ه زمانی د اوماڅونو اععونیزی او روزنیزی برنامی څر اوسععدیو لویو مو هدتونونو
ه ډیر م کی ؤ  .مدصور اوماق مه  ۱۴۹ه ري کال مه ب داد کې د ابو اعفر
مدصعععور خلی فه ل وا اوړ شعععو  .ب یا وروسععع ته هارون الرشععع ید خلی فه ه ه څه
مراختیاورکړ  ،نو موړی اوماق مه اسالمی نړی کې یو له سرتو اوونیزو مرکز ونو
ه ګڼل کیږی  ،مدی اوماق کی د لوي ښتونه څر مدحو سوموری علمي حل ی
دایریدی او د موهانو او عاملانو مرکز ګڼل کید  ،مشعهور مورخ خطی ب دادی د
مدځم ه ری او یوول م میالدي میړی د یو طال العلم له خولې لیکي :کله چی
م

د الحرام څه والړ نو د الله

ه یی د ډیرو شیانو سؤال وکړ چی یو یی داؤ .

چی ه ه وکوالی يش د مدصور مه اامع کی څدریس وکړي .

1

ابن بطوطه  ،سیاح او د م لامنانو وڅلی نړۍ ګرځدد  ،د مشل څه د خپل سفر مه
هکله وایی  :د أموي اامع اوماق مه درسی حل اڅو کی به مدځه سو طال علام
نو او زد کوونکو ګډون کاو او د اوماق ل وا د ډوډۍ مروګرام ورڅه خوشی ؤ.
داوماڅونو درا سی تم ډیر ساد ؤ او مه درسی حل اڅو کې د ګډون مه اړوند
هیڅ ډول قید او رشط مواودنه ؤ  ،اکرث زد کوونکی داسعععی ک عععان ؤ چی ډیر
 - 1د ( ن ش کتاب انه های م ااد در فرهد

و متدن اسالمی ص  )78کتاب
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شعععوراو شعععوو رس یوازی د علم او موهی زد کولو مه موخه به د اوماڅونو درا
حل اڅو څه راڅلل  ،درا م الس به د سعععهار ملانځه نه وروسعععته میل کیدل او
دماسپښین څر ملانځه موری بی یی دوام کاو  ،اوځیدو اوونکو به د سهار ملانځه
نه م کی او مازدیګر ملانځه نه وروسته هم درا ناستې درلودی .

1

د جوماتونو کتابتونونه:
مه م تلفو برخو کی زد کړ د ټولدی د افرادو لپار یو رضورق ؤ  ،دغه کار ددی
المل شو و مه ځیدو اوماڅونو کی لکه داوسدیو اوونیز م تمع ګانو مه یر زد
کوونکو څه ټول مادي او معدوي ام کا ناق برابر کړي له ه مدی کب له مه ځیدو
اوماڅونو کی عادی او یا هم مرم تللی کتاب انی اوړی شعععوی  ،زد کوونکو او
طال العلام نو نه یوازی دا چی مه آزاد څوګه به یی د دغو کتابونو

ه ا ستفاد

کوله  ،بلکه مه س اوق مددانه څوګه د دوی لپار  ،غذا  ،ځای  ،دمطالعی او لیکلو
وسایل او نور خدمتونه هم څیاریدل  ،د م لامنانو د اوماڅونو کتاب انی به د نورو
رس دومر څومیر نه درلود  ،مکی ډول ډول کتابونه مواود ؤ  ۸۰ ،ډوله د شععععر
کتابونه د کوفی مه اوماق کی سعععاڅل کیدل ه ه کتابونه چی مه دو وروڼو موری
به یی څړاو درلود ددوی م پلو نو مونو رس د قزوین مه اوماق کی د ( عثامين )
مه نامه صددوقونو کی مه ودیعت رس ساڅل شوي ؤ  ،زیتونه اامع مه څونس کی

 - 1هم ه مراع مخ.77 :
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لو یه ک تاب ا نه لرله  ،د  ۱۲قرن مه اوږ دوکی نوموړ ک تاب انی م پل ذاق کی
ډیری مرم تللی څدظیم شوی وی او م زن د مطالعی اوسالونونه یې لرل .

1

د اامڅونو رسعععالت او فعالیت مه هاغه وخت کی یوازی څر عبادق او اعععوونی زد
کړی موری مدحرصعععنه ؤ  ،بلکه اوماق مه ټولو برخو کی فعالیت در لود او ټولی
ه ه برنامی او ارشاداق چی مه رشعي نصوصو او نبوی سیرق کی ؤ  ،مکی مواود
ؤ  ،دا چی ځیدو کارونو  ،محورونو او یا مروګرامو نوڅه د اوماق مه اړونداشععععار
کیږی  ،دا ټول د دین او رشیعت له اهدافو

ه رسچیده اخيل او برشععع مه هر

زمانه کې ورڅه اړڅیا لري او دا هر یو عمل  ،کړنه یا محور د ان ععان دروح او روان د
لوړڅیا او د چامیریال او ټولدې دامن لپار یو ډیر مؤثر او اک عععیر ن ععع ه بلل
کیږي .
په جومات کې د فعاليت محورونه :ه ه مروګرامونه او فعالیتونه چی د اامق د
رسععالت

ه ګڼل کیږی او قرآن کریم او نبوي الراععوونی ورباندی څأکید کوی ،

کوالی شو مه الندی څوګه بیان کړو :
 – ۱عبادق  :د مدځه وخته ملونځونو  ،او نو افلو او اعتکاف مه بڼه رس .
 – ۲څعلیم او څعلم  :د ع ایدو او دیدي احکامو زد کړ او نورو څه یی اوونه.
 - ۳د الله یاد او ذکر  :مه ه و محتوا لرونکو کلامڅو او څعبیرونو رس چی د می مرب


ه را ن ل شویدی

 - 1هم ه مراع مخ.78 :
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 – ۴اصععالح او څر کیه  :دروح او روان روزنه او دباطدي مرضععونو او بدو خصععلتونو
ه یی ژغورل
 – ۵خدمت  :خلکوڅه مه مادی ډول رس ګټه رسول .
 – ۶دعوق  :خلک روڼ اندۍ  ،خپلو دیدی او اخالقي م عععایلو باندی موهاوي او
ريښتا څه رابلل .
داډول مروګرامونه مه م ع د الحرام  ،نبوی اوماق او دعامل اسععالم مه نورو وړو او
لویو اوماڅو نو کی ااري ؤ  ،د دی نه عالو  ،د رسعععول الله او راشعععد خلفاؤ مه
زمانه کی  ،مهم سعععیاسعععی کارونه  ،حکومتي چاری  ،د م عععلامنانو څر مدو دکړ
ګیچونو حلول  ،د الله مه الر کی د اهاد لپار د خلکو څیارول همدارنګه مه نبوي
اوماق کی څررس کیدل  ،خوکرار کرار د حکومت او دولت شکل مدځته راڅلل مه
نوی ډول رس او دو ظایفو اال والی یوله ب له  ،ځیدی د ندی او ماق نه بهر څه
انت ال شوی خو ه ه مروګرامونه چی روزنیز اړخ لری مه هامغه خپل څوان او قوق
رس الڅراوسععه مه اوماڅونو کی ماڅه دی او ډیر قرآنی آیتونه اونبوی ارشععاداق دغه
کارونه د اوماڅونو له رسالت او دند

ه بولی:

ِ
(ِِف اد ُ
صِ
وت أ َِذ َن َّ
اُّ ِر َج ٌ
اُّ َّال تُا ْ ِهد ِه ْم
اّللُ أَن تُا ْمَ َع َويُ ْذ َك َم ِ َدها ْ
اَُنُ يُ َسِه ُح لَنُ َدها ِِبلْغُ ُد هِو َو ْاآل َ
ُُ
ِِتَاارةٌ وَال ادع َع ِذ ْك ِم َِّ
الزَكا ِاة َ َاا ُو َن ياو اا تَاَا َق َّا ِ ِ
ص ا ا ا ا ا َا ِة َوإِيَاا َّ
وب
اّلل َوإِقَااِ ال َّ
َ َ َْ ٌ
ب داان الْ ُق ُ ُ
َْ ی
ُ
1
ار)
َو ْاألَْ َ
صُ
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ژباړ  :مه ه ه کورونو کی چی الله اااز ورکړی چی لوړی شی او ده ه نوم مکی
ذکر شعععی  ،سعععهار او بیګا  ،مه ه ه ځای کی څ عععبیح وایي داسعععی خلک چی
سعععوداګري ،او خر ول اخی عععتل یی د الله له ذکر  ،ملانځه اداک کولو د زکاق
ورکولو

ه نه با سی  ،ده ه ورځی نه ویریږي چی زړ ونه او سرتګې مه ه ه ورځ

وارخطا وي .
دارنګه کړنی دي چی د اوماق ماهیت او اهمیت د نورو ادیانو د معابدو او یا د
عمومی ځایونو لکه د څیاڅر او سعععیدام له کلومونو اوسععععاالنونو نه بیلوی  ،د دغه
محورنو نه هر یو د ان ععععان د روح او روان او د چامیریال او ټولدی د امدیت لپار
مهم څاثیر لري  ،د مثال مه څوګه :یو م لامن کس څصور کړو چی د نبوی ارشاداڅو
مطابل مه اول وخت کی مه ماک بدن او دزړ مه حضعععور او خلوص رس د مدځه
ګونو ملونځونو اداک کولو مه اامعت رس  ،اوماق څه راځي  ،همدا یو عمل دیو
ملونو کوونکي لپار دیری معدوي او ظاهري اعععیګڼی او ګتی لري خو بالعکس
که چېری مه یوازیتوب رس مه کور کې ملونو اداک کړي  ،نو ه ه مهمی ګټی به
دالسه ورکړی ه ه ګټی او حکمتونه چی د ملانځه مه م رشوعیت او اداک کولو کی
مواود دي  ،ډیری د ه و خلکو مه نصععع ی کیږي چی مه اوماڅونو کی ملونو
کوي.
دوحدت او يووالی په راوستلوکی د جامت ونډه :
مه اامعت رس د ملونځونو اداک کولو یو فل فه د ملونو کوونکو څر مدو د وحدق
او یووالی راڅلل دي  ،داچی ملونو کوونکي هر ورځ مدځه وخته مه یو صععف کی
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او مه خاص نظم رس یو دبل څر د

ودریږي نو دغه کار د اوماق نه بهر د دوی

د ژوند مه چامیریال او ټولده کی رس یووالی راولی او مه مایله کی دوی هڅه کوي
 ،یو بل څه درناوی وکړي  ،او مدی رس د ژبی ،فرهد

 ،اامو همدارنګه طب اڅی

څو میرونه مدی مدظم صععف کی له مدځه ځی او یو د بل له درد او غمه خربیږی او
یو بل څه مه مادي او معدوي ډول مرسععتی رس السععونه ورکوي د قرآن هدایت دی
چی:
ِ
الزَكا َة وارَكعواْ ع َّ ِ ِ
نی)
دمواْ َّ
الماكع َ
الصاَ َة َوآتُواْ َّ َ ْ ُ َ َ
( َوأَق ُ

1

ژباړ :او ملونځونه قایم کړئ او زکاق ورکری او در کوع کوونکو رس رکوع وکړئ.
په فرهنګي وده کې د جومات تأثري:
د رسععول الله  او راشععد خلفاوو مه زمانه کې اوماق یوازی د عبادق او دیدی
علومو دزد کړی ځای نه ؤ  ،بلکه د م ععلامنانو مه فرهدګی ود او مراختیا کی یی
هم مؤثر رول درلود او ح ععان بن ثابت د رسععول الله شععاعر لپار مدرب اوړولو مه
اړ د رسول الله هدایت ؤ .

2

 - 1د الب ري سورق  43آیت.
 - 2سدن الرتمذي حدیث .3059
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دحض عععععععرق عمر رضععی الله عده مه زمانه کی دنبوی اوماق څر د

د فرهدګی

کارونو لپار اوړ شععوی ؤ 1.عبدالله بن سعععید بن العاص مه نبوی اوماق کی د
لیکوالی او خطاطۍ درسی ټولګی دایر کړی ؤ .

2

د روحي او رواين ناروغیو په آرامتیا او له من ځه وړلو کې د جومات تأثیر:
مه اوسدی زمانه کې چی رنګارن

نا خوالی روانی دی  ،دان ان زړ او ضمیرئی نا

آرامه کړی او ه ه درملونه او څفریحی ځایونه او وسایل چی دیو څ کین کوونکي
یزنه زیاڅه ګټه نه رسوی  ،مداسی حال کی چی څ ربو ثابته کړی چی د اوماق
معدوی فضعععا او د رمضعععان مبارک میاشعععت کی و ورځی اعتکاف د زړ  ،روح او
روان لپار ډیر ګټور درملده د !
دګه چی ان انی فطرق د اوماق او د اوماق د اعاملو رس څړلی دی او ور

ه

لیری کیدل د فطرق رس مبارز بلل کیږي او داسرتس او اضطراب المل ګرزي ،
د ا سالم سرت می مرب اوماق (( رایض ا ا )) یعدی د ادت باغ رس څ شبیه کړی.

3

مه یو روایت کې د اوماق د الله مه وړاندی ډیر محبوب ځای بلل شعععوی ( :
أبب ال اد ال

سا ا اااجد ها وأ غه ال اد ال

اسا ا ااواقها )  4د خدای مه وړاندی

ډیر خوښ ځای د الله اوماڅونه او ډیر بد ځایونه بازارونه دی.

 - 1د امام مالک موطأ حدیث.۴۳۲ :
 - 2د( صبحی صالح  ،علوم الحدیث و مصطلحه ج 5:ص ) 5کتاب
 - 3سدن الرتمذي حدیث .3509
 - 4صحیح م لم حدیث .671
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مه راتیا رس د اوماڅو فضیلت خو ه ه دی چی اکيل کارونه او مروګرامونه مکی
رسڅه رسعععیږي او دا چی اوماق الله څه ګران دی نو دغه محبوبیت مه ه ه چا
باندی چی اوماق څه راځی هم څآثیر کوی  ،نو مدی واه اوماق څه حارض یدل
دزړ د سکون او ذهن دارامتیا المل کیږي.
په تربیت او اصالح کی د جومات ونډه:
دامت مه څربیه او اصالح کی د اوماق ونډ او اثر درشعي او څاریخ له ملو میاوړی
دی  ،خو مه لدډ څوګه باید ووایو چی اوماڅونه د څاریخ مه او ږدوکی د دعوڅګرانو
او م ل صو م د دیدو ل وا نه دخلکو د موهاوی او رهربیت مهم مراکز بلل کیدل ،
مه اوسععدی اسععالمي بیدارڅیایی زمانه کی چی ان الل م ععلامن نهضععتونه را میدا
شعععوي  ،داوماڅونو رول مکی ځالند دی  ،له همدی کبله نړیوال اعععکیالک او
رشقي او غرل استعامرچیان او د دوی څالی ټی غواړی مه یو او بل نومونو رس
اامڅونه بدنام کړی د امریکی م وانۍ بهرنیو چارو وزیری میرمن رایس ه ه ویدا
چی وکاله م کی یی د قاهرې مه موهدتون کی واوروله او مه نړیوالو رسعععدیوکی
مدعک ععععه شعععو  ،ده ی دبدنیت

ه خربورکوي  ،ه ی وویل  (( :زما دند د

دولتونو او حکومتونو نععه لوړ د زموږ اګر یوازی د دولتونو رس نععد  ،بلکععه
اوماڅونو او ده و مروګرامونه فوو العاد مهم دي  ،امریکا د وکلونو وروسته دی
نتی ی څه رسعععیدلی د چی ددولتی سعععی عععتمونو

808

ه مرڅه باید نور اهداف هم

جومات  ،مقام او کړنې يې

د جمعې خطبې

څرغور الندی وی  ،ځکه اوس د نرمی اګړی وخت دی نو ځکه لدی نه وروسعععته
باید خپله زیاڅه ماملرنه اوماڅونو او د اوماڅونو مروګرامونو څه واړ وو.

1

الب ته د اوماڅونو مه اړوند دا ډیر م وانۍ نظریه د او نن سععع با د یو لویی او
مهمی سعععتونزی مه څوګه مطرح کیږي  ،او د او ماڅونو مرګرامونو د بد نامولو او
دخلکو او مه ځانګړی څوګه د ځوا نانو کرکه له او ماڅونو مه اړوند ډیری ز یاڅی
برنامی مکار اچولی او د کلومونو  ،سعععپورڅی او څفریحي ځایونه مه اوړولو کی یی
لګوي.د اوماڅونو د فعالیتونو او مرګرامونو مه ضععععد مالنونه د دو ملو د اهمیت
وړدي:
الف  :دا چی یو زیاڅه ډله م عععلامنان  ،زاړ او ځوانان  ،ناریده او اعععځیده د
اوماڅونو او ده ی دمرګرامونو

ه فاصععع له نیولی  ،نو دوی اوماڅونو څه دب یا

راوسعععتلو مه هلکه باید چار وسعععد ول يش  ،الری چاری ولټول يش او مؤثر او
کوټلی ګامونه مورڅه شی .
ب  :باید فکر وشی او مروګرامونو اوړشی چی رنګه کوالی شو د هری ډلی چی
اوماڅونو څه راځی دوامدار اړیکی وررس قایمی کړو و د اوماڅونو او ده ی د
مروګرامونو رس عالقمدد او مکی اذبه را میداشععی  .له همدی کبله مداسععبه د د
لومړۍ ډلی مه اذبولو او دوهمی ډلې څه مه نشعععاط ورکولو رس ځیدو اقداماڅوڅه
مه کلی څوګه ا شار وکړو البته هر یو د دغو اقداماڅو

 - 1د (فروغ م

د  )8/3کتاب
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ااراک مه مرحله کی څح یل او یړنو څه اړڅیا لری  ،د اذب او نشععععاط اقداماق
کوالی شو مه دو وبرخو وویشو:
الف :ظاهري کړنی  ،اقداماق  ،یاداوماڅونو کمي مراختیا
ب  :معدوي کړنی  ،اقداماق  ،یا د اوماڅونو کیفي مراختیا
د مختلفو ډلو په جذب او نشاط کی د جوماتونو ظاهری  ،یا کمی کړنې:
 – ۱د اوماڅونو د اوړولو لپار د یو مداسععع ځای او ا رافیایي موقعیت ټاکل،
د نورو او ماڅونو رس یی فاصععع له مه نظر کی نیول  ،دا هالی او خلکو فعيل او
راڅلونکی څ عداد مه نظر کی نیول  ،مدی اړ دولتی سععععازمانونه  ،دم عععکن او
اععاراوړلو ادار د م ععکونی ځایونو مه اوړولو او د اععار ګوټومه ای اد او دا چی
دخلکو دیدي او رشعی رضورڅونو څه ماملرنه ولري  ،او مه راڅلونکی کې د مراختیا
ورکولو امکاناق هم ولري همدارنګه مه لویو لور الرو او نورو وړو ځایونو مه اړ د
اوماق اوړونی مه کارکی د محلی د خلکو رس سععال مشععور وکړي  ،مه کلیو کی
هم مععه مرکزاو یععاداسععععی نععاح یوکی چی مراخ تیععا م دونکی وی داومععاق
داوړولواواعامرلپار انت اب يش
 – ۲د اوماق یو برخه د اعععځو لپار خاصععععه کړي و اعععځی هم مه عبادی
چاروکی ګډون ولري.
 – ۳د اوماق ظاهری بڼه اعععکلی کول  ،لکه مداری  ،ګدبزی  ،مدرب  ،محراب ،
صحن  ،کړکی  ،او قوسی مد ری مراعاق يش.
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 – ۴د اوماق سعععطحه د ځمکی او م عععکونی کورونو

ه لږ څر لږ یو مرت او

یاڅردی زیاڅه ه عععکه وي  ،د اوماق څ دس او درناوی دغه کار ای ابوي او له بله
ملو اوماق ده ه خ واو چټلیو

ه ژغوري چی بادیی وروړي.

 – ۵د اوماق مه اوړولو کی د محلی ټول اوسعیدونکي ګډون ولري  ،دیوی اعی
مالنیزی او اعععه مدیریت له الری دغه کار مه آسعععانه څوګه رسڅه رسعععیږي او زیاق
اوسیدونکي کوالی شو د اوماق مه اوړولو کی سهیم کړو  ،د مثال مه څوګه  :بی
وزله خلک کوالی شی مه ساختامين چارو او د موادو ځای مرځای کولو کی برخه
واخيل  ،دا ونډ اخ تده دوې ګټې لري  ،لومړی دا چی د ثواب او خیر مه کارکی
ټول ونډ اخيل  ،دوهم دا چی یو سعععړی د خیر او عمومی کارکی ګډون کوی نو
ددغه کار اهمیت یی مه زړ کی ځای نیيس او بیا د ه ه مه ساڅده کې هڅه کوی
او دخپل کار او ستړیا ځای څه ورځی او ور

ه لیدنه کتده کوی.

 – ۶د اوماق نور یا رڼا مه کايف او مداسعععبه څوګه وي  ،د اوړولو مرمهال باید د
روادایی موضوع څه ماملرنه وشی ،ځکه رواانه ف ضا یا طبیعی نور ددی څر د
چی راحت بښععونکی دی  ،د قرآن کریم څالوق او نور اذکارهم مه اععه څوګه څر رس
کیدای شععی مثالً  :مد ری او د نور مداسعع راڅلل مکی مراعاق شععوی وي و د
ورځی ل وا مصدوعی او برادایی رڼا څه اړڅیا نه وي.
 – ۷د برقي المپونو د ګټی اخ عععتدی مر م هال کواعععښ ويش چی د مرم تللو
اسټدډردونو او معیارونو لرونکی وي .
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 – ۸صععوس سععی ععتم هم مه معیاری سععټدډرډ برابر وي  ،د اذان  ،ملانځه او درس
لپار ځانګری ال سپیکرونه او ده وی ال سپیکرونو

ه ډډ و شی چی غوږونو څه

آزار ورکوي.
 – ۹مععه لویواععامع اومععاڅونو کی یوازی د داسعععی لوحی لګول چی  ( :خپععل
موبایلونه مو سایلیدټ (بی غږ ) کړی ب ده نکوي  ،بلکه د موبایل د آننت له مدځه
وړلو ماشین هم رضورق دی.
 – ۱۰د اوماق اوړولو مر مهال  ،د روغتیایی خدمتونو لپار مداس ځای مه نظر
کی ونیول شعععی  ،همدارنګه دا وداسعععه مه ځایونو کی امکاناق لکه د الس مدځلو
مایع  ،کاغذی دستاملونه  ،ګرمی اوبه  ،د څشدابونو ماکوونکی او داوداسه لپار د
ناستی او دریدو ځایونه مواود وي.
 – ۱۱داوماق نظافت او ماکۍ څه ماملرنه ډیر مهمه د  ،اوماق لږ څر لږ مه
اونۍ کې یوځل باید ااروشعععی  ،لږڅرلږ مه کال کی یوځل د اوماق فرشعععونه
ومیدځل او ضععد عفونی شععی د مال امام اایدامز باید ډیر سععرت او اععکلی وي ،
دب ور  ،خوشعععبویی یا عطروکارول مه اوماق کی اړین دي و د اوماق فضعععا
خوشبویه وي  ،اولکه چی مه مبارک حدیث کی راغلی د میاز او یا هوږی خوړلونه
وروسعععته اوماق څه داخل نشعععی  ،خیرنی اوبد بویه ارابی  ،مښعععی او اامې
همدارنګه د خولو نه ککړ بدن همدا حکم لري.
 – ۱۲د ی دی او ګرمۍ لپار مه مداسبو سی تمونو د اوماق څ هیزول .
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 – ۱۳د اوماق مه د

موری د مارکید

مه نظر کی نیول  ،همدارنګه د شعععدې

فضععا اوړول  ،دونو اوبوټو کیدول  ،د اوماق چامیریالی فضععا برابر ول د ا وسععدیو
مهمو رضور څونه

ه ګڼل کیږي او د ملونو کوونکو مه ذهدي آرامتیا او راحت

اثرلري.
 – ۱۴لږ څر لږ د لورو کوټو لرونکی یو څعمیر د قرآن کریم زد کړو  ،د فرا غت
کالسعععونه  ،داوړی برخه او عمومی کتاب انه د اوماق مه د

موری اړین دي ،

همدارنګه د اوماق د امام  ،خادم یا مؤذن لپار د اوسعععیدو کور د اوماق د
ظاهری او معدوي آبادۍ لپار اړین بلل کیږي.
د خلکو د جذب او نشاااااط په مو خه د جو ماتونو معنوی کړنې یا کیفی
پراختیا:
د اوماڅونو مه کیفی مراختیا مه الر کی ټول کارونه او هلی ځلی باید لومړی مه
اخالص او د الله رضععا حاصععلولو رس صععورق ونیيسعع او بیا دیو امین هیئت یا
م لص متويل ل وا نه مدیریت شی.
 – ۱د او ماق امین هی ئت :نوموړی ډ له با ید ابت کار لرونکی  ،ف عا له  ،څ ر به
لرونکی او م لصععععه وي او د اوماق د چارو مه فعالولو کی د م تلفو خلکو مه
راالبو کی مهمه ونډ لري  ،د دغه ډلګۍ ټول غړی باید مرهیز ګار  ،څ ربه کار
او سعععواد لرونکی وی څر و د اوماق چاری اعععه مدیریت او نظارق کړی  ،او مه
ماکه روحیه او خالصععه اراد او عملی ابتکار رس اوماق مه یو دعوس اصععالح او
څربیتي مرکز باندی بدل کړي  ،د اوماق نظافت  ،ملونو کوونکو څه د خدماڅو او
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د اوماق د امام  ،مؤذن او خادم د سعععوکالۍ لپار کاروکړی  ،متعهد او څ ربه
لرونکی م لص او ابت کار لرونکی ځوا نان ومیژين او مه م تلفو چاروکی ور

ه

کار واخلی ،د خلکو د اذب مه موخه دعلام و او دعوڅګرانو رس مشعععور وکړی او
داامعت امام رس مه ټولو کارونوکی سال مشور ولري.
 – ۲د او ماق د امعی ا مام  :د او ماق دوهم ف عال غړی د هام غه او ماق د
ملونو ورکولو اام عت ا مام دی او ه ه د اذب او نشععععاط مه اړ ډیر مهم رول
لوبوي او ه ه مهال خپله دند مه اه څوګه رسڅه رسوالی شی چی الندی صفاق
ولري:
 علمي ک چه یی لوړ وي د اام عت ا مام با ید عامل او باخرب کس وي ،خاصععتا د ملانځه  ،روژی او نور وعباداڅو او م ععایلونه اععه معلوماق ولری ،
همدارنګه د عمومي حاالڅو او اوضاع نه هم با خرب وي.
 مه څ وید او قرآن کریم څالوق کی کافی مهارق ولري  ،دعمه سععپار او نورمهم سورڅونه یی یاد او اکلی زړ رااکونکی آواز ولري.
 د ځوانانو  ،څدکیو ځوانانو او اځو د ستونزو او اخالقی او ټولدیزو ناخوالو مهاړ مور څ ربه او مطالعه ولري.
 د ځوانانو او نورو م تدیانو رس د مور اسعععت داک او وقار مه فضعععا کی چالچلدد ولري.
 د ملانځه او نورو مراسعععمو ټاکلو وختونو څه متواه وي او خپله ظاهری بڼهدنبوي سدتو مطابل مه مداسبو او ماکو اامو سمبال کړي.
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 -۳خادم  :د یو بیدار او څ ربه لرونکي خادم شتون د اوماق لپار اړین دی
 ،و د وخت نه م کی د اوماق دروازی خالصععې او څر مداسعع وخت موری
یی خالصععی وسععاس او د مؤذن دنه شععتون مه صععورق کی د اذان کول م پل
وخت رس مه غاړ واخلی ،د اععار مه لویو اوماڅو نو کی د صععفونو د برابرولو څر
د

د اوماق اموالو  ،ن لیه وسعععایلواو د ملونو کوونکو بوټونو څه هم ماملرنه

کوی اومدی اړوند ابتکار عمل اععکار کوی  ،ځکه د نوموړ و یزونو د سععاثدی
نه بی مروایي ځیدی و خت د ملونو کوونکو د مریشععععانۍ المل ګرزی .ه ه
مبتکر او م لص خادم چی مه مزدحمو اوماڅونو او یا سعععیاحتی اعععار ونوکی
دند لری  ،خا صتا درخ صتیو مه ورځولکه نوروز او نورو کی کوالی شی مه ډیر
کم م رصف رس د اه مروګرام مه اوړولو رس د خلکو مه اذب کی خپل مؤثر
ن ش ولوبوي.
 – ۴داوماق فرهدګی لوری  :د م لامنانو اوسدی رشایط څر هروخت نه ډیر د
اڅ اضا کوی چی مه هر کلیوايل او ااري اوماق کی لږڅرلږ یو صدف د قرآن
کریم زد کړی  ،احکامو او اخالقو اعععوولو او نورو مروګرامونو لپار د کال مه
اوږدوکې دایر کړي د اوماق د چارو امین هی ئت کولی يش د دغه کار لپار
د اوماق امام نه کار واخيل او مه خاصوورځولکه داوړی رخصتیو کی بل کس
دغه دندی څه وګوماري.
دجوماتونو فرهنګی پروګرام:
یو م ترص برنامه د اوماق فرهدګی چارو لپار میشدهادیږی:
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 د قرآن کریم د څف یر درس  :دغه درس معموال د سهار ملانځه نه وروستهیا هر مداسععع وخت کیدای شعععی او د  ۲۰نه څر  ۳۰دقی و لپار وی  ،مه
لومړی مړاوکی کوالی شی د قرآنی قصصو آیتونو او نورو

ه درس ورکړی

 ،دغه درس مه اونۍ که د لورونه څر مدځو ورځو مور کايف دی.
 دحدیث درس :کوالی شی د ما س نت ملانځه نه ورو سته او یابل مدا سوخت کی داخالقو  ،څربیې او فضععععایل اعاملو اړوند اامع اولدډ حدیثونه
څرشیح شی او د دریونه څر مدځو دقی و موری زیاق نشی  ،مداسبه د درس
م یل نه م کی د حد یث ال فاظ مه څ ته مه اعععکلی خط ولی کل يش او
دلیکدی له م ی حدیث څرشیح يش.
 د سعععیرق درس ۳۰ :نه څر  ۴۰دقی و لپار دوام ولری  ،اعععه به داوي چیدسیرق درس د څ تی او ن شی له م ی وویل شی د ابن هشام سیرق او
اطلس ال یر مدی اړوند موثر کتابونه دی
 دف ی درس :مه اونۍ کې یو ورځ رشعي احکامو څه اختصاص ورکړی  ،مهاول کی د ا سانه ف هی کتابونو

ه ا ستفاد ويش لکه مه حدفی ف ه کی

د ( ماالبدمده ) ف ه املیرس  ،څعلیم االسالم او نورو

ه کار واخيل .

د هیئت أمداک مه سال مشور رس کیدای شی د ځیدو دعوڅګرانو او واعظیدو
کار واخی تل او دعوق يش و د ه و له څ ربو

ه

ه ګټه واخی تل يش  ،دیوۍ

لویی باوری کتاب انی اوړول د اوماق مه محیط کی  ،دیدي  ،علمي  ،اخالقي
او فرهدګي م له چامول او خپرول  ،د ځوانانو لپار مه هر میاشععت کی اصععالحی
غوند اوړول  ،او اععه داد چی د نوموړی غونډ مدیریت خپله د ځوانانو مه غاړ
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وی او داه اذابیت او نشاط مه موخه د غونډې ویاند ،شاعر او م رر ټول همدغه
ځوانان وی او مه ختم کی دیو عامل یا داعي میلمه نه غواته وشی ،د قران کریم
د حفظ  ،دعاوو د حفظ  ،م شاعر  ،سوال او ځواب مه ا سالم ادابو مه رعایت رس
او کامیابانو څه اوایز ورکول د ځیدو څاری ي او سعععیرق له م ی دغزواڅو بیانول
لکه دبدرغزا د مولود مر مهال د رسععول الله  مبارک سععیرق او ده ه مبارک د
سعععدتونه یادونی وشعععی همدارنګه ځیدی وړی ډلی دیدی مدارسعععو څه لیږل و د
علامک و نه لیدنه کتده وکړی او ځیدی ماثوری دعاګانی ولیکل شی و یادی کړل
شععی مه هر اونۍ کی  ،د اوماڅونو د امامانوغونډی  ،او همدارنګه  ،د مدط ی مه
سطح غونډی اوړول مؤثر بلل کیږی .
د اصالح او دعوت کار:
دټولدیزو نا خوالو او مفاسدو  ،دین نه څیښتی او نورو اخالقی بیال ریوو مه وړاندی
د م ابلی لپار چی نن سبا د اسالمي ټولدی لویه ستونز ګرځیدلی  ،مه اوماڅونو
کی د اصعععالح او دعوق مروګرامونه اوړول ډیر رضوري شعععاید مه ځیدو اوماڅونو
کی دارنګه مروګرامونه مه عمومی یا عادي څوګه شعععتون ولري خو دا کايف ندي ،
بل که با ید نوی او متدوعي الری چاری غور شعععی نو مدی و اه دیو فرهدګی
مروګرام اوړول د اوماق څر ارنی الندی دوعظ او ارشعععاد مه د
ډلګی څشععکیلول کوالی يش د نورو نورو الرو

کی او دبلی

ه کار واخلی؛ لکه د ه و ک ععانو

مواععته ګرویزنه چی اوماق څه نه راځی او مه مداسععبو وختونو کی ده وی کورونو
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څه ورڅلل  ،دملونو کوونکی څشعععوی ول او هڅول ځیدو کارونو څه لکه  :د روژی مه
میاشت کی اعتکاف او مه څراویح کی د قران کریم ختمونه کول.
د جومات خرييه صندوق:
د ټولدی سعععتونزو څه مه کتو رس لوی اوماڅونه بلکه هر اوماق باید یو خیریه
بک ه صددوو ولری و بی وزله او رضر رسیدونکی ک انو څه کمک وشی  ،ومر
ډیر خلک غواړي چی مرسععته وکړي خو فرصععت او یاهمت نلري چی حااتمدد څه
ورشی او یا دا چی ه ه رومی غواړی د مرستی مه څوګه م رصف کړی  ،کمی وی ،
خو دخیر یه صددو مه درلودلو رس د مرستی کولو چاری آسانیږي د اوماڅونو د
رسععععالت او م ام مه اړ  ،خربی ډیری دی  ،خوکه چیری د اوماڅونو متولیان او
مؤس ان د ذکر شوو مروګرامونو د عملی کولو مه فکر کی يش  ،امید دی چی ان
شاک الله اوماڅونه به بیاخپل څاری ي او ح ی ی م ام څرالسه کړي .
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37
د ټولنې په اصالح کې د جوماتونو رول
ان احلمد هلل حنمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و من سیئات
أعمالنا  ،من یهده هللا فال مضل ل للم له و من یضل ل لل،م فال داان له  ،وأشل ل للهد ان اله ا هللا
وحده شریک له و أشهد أن حممداً عبده و رسوله اما بعد:
فاعوذ ابهلل من الشیطان الرجیم  ،بسم هللا الرمحن الرحیم
( و ان املساجدهلل فال تدعوا مع هللا احدا)

1

ژباړه :او دا چی جوماتونه دالله دی نو د الله رسه هیڅوک سیال مه نیسی.
ِ ِ
ِ
اج َد مِ
(إِ مَّنَا یل ْعمر مسل ل ل ل ل ِ
صل ل ل ل لالَ َ َوهتَة ال مََما َ َوَْ ََّْ َ إِ م
ام ال م
هم َن ِاب مآ َوالْیَل ْوم ا خ ِر َوأَقَ َ
اآ َم ْن َ
َ ُُ َ َ
اآَ  2)ژباړه :جوماتونه یوازی هغه څوک آبادوی چی په الله او د اخرت په ورځی
م
ایامن ولری  ،ملونځونه کوی او زکات ورکوی او پرته له ال له نه د بل چانه ونه
ویریږی.

 - 1د الجن سورت  18آیت.
 - 2د التوبه سورت  18آیت.
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محرتمو حارضینو ،مؤمنو او متدینو ملونځ کوونکو!
السالم ع،یکم ورمحة هللا وبرکاته!
د الله تعالی ډی شککککر کوو چی موو او تاسکککوته یی دا تو یه را په برخه ک څو
ملکوتی آواز الله اکرب په اوریدورسه مو ورته لبیک ووایه او د ملانځه فریضکککی اداء
کولو لپاره دلته رسه راټول شوو ،هیله لرم  ،جومات چی د الله د عبادت ځای دی
ستاسو په راتګ رسه په مادی او معنوی لحاظ آباد او ښکلی وی:
مسلامنانو او درنو حارضینو! زموو موضوع نن د ( ټولنی په اصالح کی د جوماتونو
رول او ونډی) په اړه ده  ،چی سکککتاسکککی پاملرنه ورته رابوات جومات د الله تعالی
کور دی او دا کاری پدی داللت کوی چی دغه مکان ډیر مقدس دی او باید د
دنیوی اغراضکککو او اهدافو نه تری کار وان لو څوک چی جومات ته را داخلیږي ،
الزمه ده څو ټول ک ه وړه او نیت یی خاص د الله رضکککا وورزوی او له دغه هد
رسه بل هیڅ شی وډ نک ی  ،الله پآک د جوماتونو تأسیس  ،جوړول  ،پاکی  ،نورو
چاروته یی پاملرنه او دما تحتاج څیزونو برابرول یی دلوړو خدماتو او د فضکلیت نه
ډکو اعاملو څ ه بولی  ،ځکه د جوماتونو اعامر او نورو چاروته یی توجه کول د
ایامن ن ښه او د الله تعالی درحمت او خو ښی لورته زیری دی .حافظ ابن کثیر د
پورتنی مبارک آیت په تفسیر کی لیکی ( :الله پاک خپلو بندوانوته امر کوی چی
دهغه په عبادت کی څوک رشیک ونه نیسککی او نه پرته له هغه دبل چانه مرسککته
وغواړی او نه هم څوک وررسه سیال ونیسی 1 ).بی له شکه د ټولنی په اصالح او
 - 1د ابن کثیر تفسیر،ج  / ۴ص  ، ۴۳۱ط :داراملعرفه ت بیروت  1402 :هک.
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ترب یت کی جومات ډیر لوړ م قام لری  ،د غه منزلت او اهم یت له هام غه نبوی
جو مات او مدینی متوری ه وورو چی د دعوت او اصکککالح په مو خه یی څومره
ارزښکککتناک رول ولو باوه او داسکککی رهربان  ،علامء او مصکککلحان یی ب کککیت ته
وړاندی ک ل چی ب یت یی هیڅ زمانه کی مثال ونه لید  ،دغه اهیمت ته په کتو
رسه سککلفو صککالحو د دعوت او ټولنی په اصککالح او تربیت کی په علمی  ،عملی،
اخال ی او سکککلوکی تووه رسه جومات ته خاصکککه پاملرنه ک یوه  ،ځکه جومات د
دارنګه اصککالحی پروورامونه او تربیت لپاره ډیر مناسککځ ځای دی له همدی کبله
دا ایجابوی څو د منونی په تووه څو نکتی د جومات د حقو و  ،آدابو او اهمیت په
اړوند وړاندی ک و:
د جوماتونو  ،حقوق  ،آداب او مقام:
ګرانو ملونځ کوونکو او محرتمو حارضینو:
هغه څه چی د جومات پوری لوړ اهدا او مقاصکککد ت اولری نو دا ایجابوی څو یو
ټولنیز نظام تدوین شکککی ،نو په اسکککالمی رشیعت کی ډیر اجتامعی نظام هامغه
جومات دی  ،که چېری د یه فکر وک و ،دابه ووینو چی ددغه امت په تشککککیل ،
تربیت او ساتنه کی جومات او جامعت لویه ونډه لری ،له همدی کبله رسول الله
 له یوه پلوه په ډیر تأکید رسه د جمعی په ملانځه ټینګار ک یدی او دهغه په
تارک باندی یی وعید او تهدید ټاکلی  ،له بله پلوه یی د جامت په مقام باندی
تاکید ک ی او له کعبی نه وروسته یی هغه د خدای کور او دامت لپاره دینی مرکز
 ،بللی  ،عظمت  ،برکات او محبوبیت یی د الله تعالی په وړاندې بیانوی  ،اسالمی
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امت دې ته هڅوی  ،څو په هرځای کی چی وی  ،زړه او روح یی د جومات رسه
ت لی وی همدارنګه یی د جومات آداب او حقوق ښوولی او فرمایی:
( أحب البالا الی هللا مساجددا)

1

یعنی الله تعالی ته ډیر محبوب جوماتونه دی.
جومات ته د ننوتلو اوبیرته وتلو دعا:
رسول الله  فرمایی  ( :اذا اخم أحدکم املسجد ف،یقم :ال،هم افتح يل أبواب رمحتک
و اذا خرج ف،یقم :ال،هم اين أسألک من فض،ک) .

2

ژباړه :کله چی یو له تاسکو جومات ته داخلیږی نو دا دعا ووایی  ( :ای الله سکتا د
رحمت دروازی راته خالصی ک ی) او کله چی د جومات نه وځی نو دا دعا ووایی:
( ای الله ستا فضل غواړم)
رسول الله  جومات ته د ننوتلو پر مهال د رحمت د دروازو پرانستل تعلیموی ،
ځکه جومات د دینی  ،معنوی او آخروی نعمتونو د حصکککول ځای دی او د جامت
نه دوتو پرمهال بیا د فضل او دنیوی نعمتونو تلقین کوی ځکه د دنیایی چارولپاره
د جومات نه بهر غوره دی او فل سفه یی هم همداده چی س ی جومات ته د ننوتو
او بیرته وتو په وخت کی د الله نه غافله نيش.

 - 1صحیح مسلم ،حدیث .671
 - 2صحیح مسلم ،حدیث .713
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د جومات رسه اړیکی او عالقه:
جومات د الله د عبادت مرکز او د اسکککالم د دین دشکککعائرو څ ه دی  ،له همدی
کبله وررسه اړیکی لرل  ،ورڅ ه حفاظت او سککککاتنه کول  ،پکی عبادت کول دا
ټول د ایامن نښی وڼل کیږي  ،لکه چی رسول الله  فرمایلی ( :اذا رأیتم الرجم
یتعادد املسل ل للجد فاشل ل للهدوا له اب میان ،فان هللا یقول  :اَّنا یعمر مسل ل للاجد هللا من همن ابهلل
والیوم ا خر)

1

ژباړه :کله مو چی داسکککی څوک ولید چی د جومات رسه یی ت او درلود او ورڅ ه
یی حفاظت کاوه  ،نو دهغه په ایامن لرلو باندی وواهی ورک ی  ،ځکه الله تعالی
فرمایلی :ځوک چی په الله او د اخرت په ورځ ایامن لری  ،نو جوماتونه آبادوی .نو
راځی د جوماتونو د مایحتاج څیزونو په تأمینولو او نورو خدماتو کی یی خاصککه او
دوامدره پاملرنه وک و.
د جوماتونو نظافت او پاکوالی:
هغه محالت او ځایونه چی یو له بله رسه لیری پراته وی نو جوماتونه یی زیاتی
پاکی  ،سککرته وی  ،چاپیریال سککاتنی او خوشککبویی ته رضورت لری او دغه حه د
جوماتونو د عظمت لپاره خاص دی چی نسکککبت یی الله تعالی ته کیږیت عن

 - 1سنن الرتمذی ،حدیث. 3093 ،2617 :

823

د ټولنې په اصالح کې د جوماتونو رول

د جمعې خطبې

عایشه رضی الله عنها الت ( :أمر رسللول هللا – ببناء املسللجد فی الدور و أن ین
و یطیب)

1

له حرضت عایشی صدیقی – رضی الله عنها نه روایت دی هغه وایی( رسول الله
 – امر ک ی څو په محالتو کی جوماتونه جوړ او پاک او خوشبویه وساتل شی.
نو ای مسلللل نو ورو و مسکککلامن باید تل خاصکککتاچ کله چی جومات ته یوازی د
الهی فریضکککی اداء کولو په موخه ځی  ،باید په ډیر ښکککه لباس  ،پاک  ،مهذب ،
خوشککبویه او ښکککلی بدن او بڼ رسه جومات ته والړشککی  ،نه دا چی په برب رس ،
خرابه څیره او خیرنو بدبویه کالیو رسه دخلکو د آزار المل و ورځی او ورنه کرکه
وک ی.
دبدن  ،جامو پاکوالی او دظاهری بڼې ښکال:
د جوماتو د حقونو او ادابو څ ه چی مسککلامن یی په رعایتولو باندی مکلف دی ،
هغه نظافت او پاکی ته توجه او دبدن  ،جامو ،د جاپیریال اوسکککیدو ځای پاک
سکککاتل دی  ،په ځانګ ی تووه جومات چی دخدای د کور نسکککبت ورته شکککوی او
وررسه نږدی ت او لری  .ا سالم دا تو صیه کوی چی م سلامن باید ښکلی منظر او
پاکی جامی ولری او داسی وی لکه چی دی یی د نورونه تقاضا لری چی په کومه
بڼه یی ووینی  ،م کی لدینه چی د خربو نه یی متأثره شکککی  ،دده د ظاهری
حالت نه د راحت احسککاس وک ی او وررسه یی مینه پیدا  ، ،رسککول الله  به
 - 1سنن ابی داود ،حدیث 455 :و سنن الرتمذی.594 :
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خپلو صکککحابه کرامو ته د سکککفر پرمهال دارنګه توصکککیه ورته کوله ( :انکم ادمون
علی اخوانکم فأصککلحوا رحالکم و لباسکککم حتی تکونوا فی الناس کأنکم شککام
فان الله عزوجل ال یحځ الفحش وال التفحش)

1

ژباړه :تاسی زر ده چی خپلو وروڼو ته مو ورسېږﺉ  ،نو خپله سوارلی سمه ک ی او
ښی جامی واغوندی څو د خلکو په منځ ک ښکلی وځلیږﺉ  ،یقینا الله تعالی نه
خوښوی فحش او تفحش.
ورانو وروڼو او محرتمو ملونځ کوونکو!
وینو چی د الله رسککول  تیت او پرک وډوډ حالت او ظاهری بڼ ته نه پاملرنه
فحش او تفحش ) بللی دی  ،اسالم نظافت او حامم کول ددین یوه برخه بولی او
د مسکککلامنانو د عبادتی چارو څ ه یی بولی  ،حتی د انسکککان خوله چی بدبویی
ورڅ ه متصوره ده همدارنګه په تنظیمی امورو کی شامله ک ی  ،او د اسالم دین
دغه کارته ونه پاملرنه بده بللی ده  ،لکه چی رسول الله  فرمایلی:
( لو ان اشق ع،ی أمتی ألمرهتم ابلسواک عند کم وضؤ)

2

یعنی که چیری می په امتیانو باندی ورانه نه متامیدای نو به می ورته امرک ی ؤ
چی د هر اوداسه لپاره مسواک ووهی .رسول الله  – مسلامنانوته د ویښتانو په

 - 1سنن ايب داود ،حدیث.4091 :
 - 2صحیح الب اري ،حدیث.1933 :
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پاملرنه اوپاک سککاتلو باندی امر ک یدی ،فرمایی ( :عن يب هریرر رضککی الله عنه
ن رسول الله  ال  ( :من کان له شعر فلیکرمه)

1

ح رضت ابو هریره ر ضی الله عنه روایت کوی چی ر سول الله  فرمایلی :څوک
چی اووده ویښتتان ولری نو باید ښه ساتنه یی وک ی دویښتانو اکرام  ،هغه پاک
ساتل  ،ومنځول  ،خوشبویه کول او ظاهری بڼه یی ښکلی کول دی.
په جومات کی پیرل او پیرودل ممنوعیت:
عمرو بن شکککعیځ له خپله پالره شکککعیځ او هغه له خپله نیکه عبدالله بن عمرو نه
روایت کوی ( :رسککول الله  په جوماتونوکی له شککعرویلو او مشککاعری خرڅول ،
اخیسککتلو څ ه منک ک یده او دایی هم منعه ک ی چی د جمعی په ورځ د ملانځه
نه م کی خلک ډلی ډلی جومات ته والړ ،او یو دبل رسه مجلس کوی.

2

په بدبویه خولې رسه جومات ته نه داخلیدل:
د جوماتونو د تعظیم او آدابو څ ه یو هم دادی چی په بدبو یه خوله با ندی ور
داخل نشکککی او رسکککول الله  په کلکه باندی د دغه کار څ ه نهی ک ی  ،لکه
چی راغلی دی:

 - 1سنن بی داود ،حدیث.4165 :
 - 2معار الحدیث از محمد منظور نعامين د عبداملجید مراد زهي خا ،،ژباړه ټوک  ،3ص  ،143د
سیالب جنګی محله انتشاراتو څ ه.
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ال رسول الله ( من أکم من دذه الش للجر املنتنة فال یقربن مس للجد  ،فان املالئكه
تتأذی مما یتأذی منه ا نس)

1

ژباړه :رسکککول الله  فرمایی :چا چی د دغه بدبویه ونی – پیاز او هوزی – نه
وخوړل نو زموو جوماتونو ته دنه نږدی کیږی  ،ځکه له هر څه نه چی انسکککانان په
تکلیفېږی له هامغه څه نه پرښتی هم په آزارېږی.
نو د جامتونو د دینی حقو و او ادابو څ ه یو دادی چی د هر نوعه بدبویه څیز
څ ه ډډه وشی  ،ځکه په پیاز او هووه کی بدبویی موجود دی او د سلیمی طبعی
انسکککانان ورڅ ه آزاریږی او هغه څه چی انسکککانان په تکلیفوي  ،هغه د مالئکو د
اذیت سکککبځ هم کیږی  ،نو ځکه دغه محرتم او مقدس میلامنه چی جومات ته
راغلی ،باید په تکلیف ن يش  ،له همدی کبله هڅه وک و  ،کله چی د ملانځه اداء
کولو په ځانګ ې تووه د جمعی ملانځه لپاره جومات ته راځو هڅه وک و څو خپل
پاک کالی واغوندو او خپله خوله او غاښکککونه ومینځو او له هغو خوړو نه ډډه وک و
چی بدبویه وی.
دجوماتونو روزنیزه ونډه:
نو اوس اړینه ده څو پوه شکککو چی جومات او په جمعه رسه ملونځ کول او دینی
موعظو اوریدل څه پایلی لری  ،توجه وک ی:

 - 1صحیح مسلم ،حدیث.564 :
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 – ۱د انسککککانانو ټینګه راب ه د خپل پروردوار رسه  ،د دوی د ایامن او اسکککالم
تقویت ،همدارنګه د سکککمی او له رشیکانو څ ه د ژغورل شکککوی سکککو چه عقیدی
تعمیه چی د هر ډول رشعی ضد خرافاتی عقائدو څ ه ژغورل شوی دی.
ګرانو حارضینو او مؤمنو ملونځ کوونکو
آیا زموو پیوند او اړیکی له جومات رسه محکمی او کلکی دی؟ ایا له هغه وعظ او
تبلیغ څ ه چی په جومات کی کیږی په الزمه تووه مو ورڅ ه وټه اخلیستی؟ نو
فرصت دالسه ورنک و  ،التراوسه هم مو ک پالس لرو.
 – ۲جومات د ظاهری او باطنی عبادت لپاره په اصککلی مانا رسه یو مناسککځ ځای
دی  ،پدی فکر لرلو رسه چی الله پاک موو په هر حالت کی وینی او دهغه ذات
نه په رس او عالنیه کی خوب او امید ولرو ،څو هیڅکله د بدکارکولو او په منکراتو
کی د وډیدو لپاره جر ت راته پیدانيش.
ِ
ِ
الدین حنَل َف ِ
ِ
اآ ُُمِْ ِ،
یموا ال م
ص ل ل ل َال َ
صللل َ
الله تعالی فرماییَ ( :وَما أُم ُروا إِم لیَل ْعبُ ُدوا مَ
اء َویُق ُ
ُ لَهُ م َ ُ َ
ِ ِ 1
ویل ْؤتُوا ال مََما َ و ََٰذلِ َ ِ
ین الْ َقیم َمة )
َُ
َ
كا ُ
ژباړه :او دوی ته امر ندی شکککوی مګر دا چی یوازی د الله تعالی عبادت وک ی ،
پداسکککی حال کی چی خپل دین د هغه لپاره خالړ ک ی او توحید ته راوورځی
ملونځ وکوی او زکات ورک ی او داده نیغه او تلپاتی الره.

 - 1د البین سورت  5آیت.
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محرتمو حارضینو  ،ځوانانو او سپین زیرو
 – ۳د رسککول الله  مبارک سککنت  ،الره او طریقه  ،لوړاوغوره اخالق  ،غوره رویه
او سلوک یی چی لرل  ،خلکوته توضیح او ت

یح کیږی څو هغه مبارک د خپل

ځان لپاره دوه حسکککنه ونیسکککو ،څو دهغه په نقش دم باندی والړشکککو ،الله ج
فرمایلی:
ِ ِ
اآ أُسوٌ ح ِ
اآ والْیلوم ا ْ ِخر وذَ َمر م ِ
ريا)
اآَ َمث ً
سنَةٌ لم َمن َما َن یَل ْر ُجو مَ َ َ ْ َ َ َ َ
(لََق ْد َما َن لَ ُك ْم ِِف َر ُسول م ْ َ َ َ

1

ژباړه :په تحقیه رسه د رسکککول الله په ژوند او دهغه په مبارک سکککیرت کی غوره
منونه او دوه وه ،ده غه چال پاره چی د ال له رح مت او اخرت غواړی او ال له ډیر
یادوی.
محرتمو ورو و
له ځان رسه فکر وک و ،آیا هغه موعظی چی د رسکککول الله  د اخال و او مبارک
سکککیرت په اړه په جومات کی کیږی  ،خپل ځایونه مو ورباندی مزین ک ی؟ که
چیری ځواب منفی دی نو اوس هم زرده چی خپل ځایونه ورته چمتو ک و .رسول
الله  فرمایی :
( نضرهللا امرأ مسع منا شیئًا فب،غه کما مسعه ،فرب مب،غ أوعی من سامع )
 - 1د األحزاب سورت  21آیت.
 - 2سنن الرتمذی ،حدیث.2657 :
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یعنی الله د خوښ او نیکمرغه ک ی هغه کس چی له موو نه یی څه اوریدلی وی،
تبلیغ یی ک ی ،او زیات تبلیغ اورونکی شککک ته چی له وعظ کوونکو ځ ه ښککککه
پوهیږی .ځینو علامؤ د پورتنی حدیث رشحه کی لیکی :په تابعینو کی داسکککی
خلک ؤ چی په علم او د حدیثوپه زده ک ه کی به تر صکککحابه کرامو ( رضکککی الله
ع نه) نه م کی ؤ او داسکککالمی م عارفو خپراوی او ن ککک په الره کی یی آثار او
خدمتونه نه هیریدونکی دی او د جومات ونډه پدی برخه کی جوتوی ،حافظ
شکککیرازی وایی :مه بیدیږه چی حافظ د دی غمه او در ده چی الله په وړاندی یی
عبادت بول شی  ،نیمه شپه ویښ او دسهار په درس کی حارضوی .
 – ۴د دا سی شیانو ت

یحول چی م کینی علامء فقهاء دعوتګران او ددی امت

مصلحان ورباندی لوړو مراتبوته رسیدلی ؤ ،څرنګه رهربان شول او څرنګه خلکوته
د ښوونی مصدر وورځیدل  ،څو وروستنی نسلونه ورپسی ا تداء وک ی او د دوی
الره تعقیځ ک ی  ،په جومات کی رسته رسککیدل او ټول د دغه جومات نه د ټولنی
مصلحین وورځیدل.
 -۵د اسالمی تاریخ مجد او عظمت بیانول چی څرنګه یی د ب یت لپاره د علم،
اخال و او فضکککلیت الری ترسکککیم ک ی او منځته راوړی همدارنګه د امت فعلی
حالت د پ وانیو افت اراتو او ارزښکککتونو رسه ت او ورک ی  .نو پر موو الزمه ده څو د
پ وانیو م کککانو الره تعقیځ او خپل ځایونه په هامغه مواصکککفاتو برابر  ،ترڅو د
دواړو جهانونو نیکمرغی مو په برخه شی.
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 -۶د پورنینو ذکر شکککوو خربونه عالوه د جومات خ یځ او امام د جمعی په ورځ
هغو موضوعاتو ته چی بیښیږی او خلکوته مهم ښکاری او غواړی په هغو پوه شی
او یا دا چی پ پلو ورځینو چاروکی وررسه م امخ کیږی خو دهغو له پوهیدوڅ ه
عاجز وی  ،د رآن او سنتو په رڼا کی ورته بیان ک ی  ،چی دا کار پ پله د ټولنی
په اصالح کی رول لری.
 – ۷په جومات کی وعظ  ،تبلیغ او اسکککالمی پیغامونه رسکککول  ،د خلکود زړونو
نرمولو  ،د هرنیک کار ت م شکککیندل په زړونو کی  ،دوی د منکراتو څ ه د من عه
کولو او پکی د وا ک کیدو د ځان سککککاتنی  ،پ پل ذات کی لوی اثر کوی ،خو
کوښښ وشی چی دغه تبلیغ او موعظه اووده ن شی او ستا سو د مالمتیا او یا کم
عال ګی المل ونګرځی او نه هم د چا د توهین او تحقیر سکککبځ شکککی  ،لکه چی
ر سول الله  به په شدت رسه هغه مراعاتوله  ،الله پاک فرمایی ( :ا ْاعُ إِِِل َس ل لبِ ِ
یم

ِ
ك ِاب ْحلِ ْكم ِة والْمو ِع َ ِة ا ْحل ِ ِ
س ُن)
َربِم َ
سنَة َو َجاا ْْلُم ِابلمِِت د َي أ ْ
َ َ َْ
َح َ
ََ

1

ژباړه :د الله الری ته په حکمت او نیکه موعظه رسه دعوت وک ه او ددوی رسه په
هغه طریقه چی غوره وی  ،استدالل او مناظره وک ه.،

 - 1د النحل سورت  125آیت.
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ګرانو دو ستانو آیا موږ او تا سو دغه ا صول مراعات کړی ؟ آیا په دغه ا صولو
پابندیو؟
دفی ظالل القرآن مؤلف د پورتنی آیت په تفسکککیر کی لیکی :رآن کریم د دعوت
او ټولنی د ا صالح په موخه پیاوړی ا صول چی په کلکو بن سټونو پوری ت لی وی ،
جوړوی  ،د دعوت او اصککالح وسککاتل او الری ورته مش ک ړ کوی  ،د اسککالم سککرت
پیغمرب او دهغه نه وروسککته د اعیانو ته د دعوت او ټولنی اصککالح لپاره ښکککاره الر
ښککوولی  ،نو باید انون او الرو چاروته ووورو چی الله پآک د دعوت لپاره ورباندی
تأکید ک یدی .دغه تبلیغ او دعوت د الله په لوردی نه دا چی د تبلیغ کوونکی په
لور ،نه هم د وم او بیلی په لور ،ه غه څه چی په مبلغ پوری ت اولری  ،دادی
چی خپله دنده د الله د رضککا په خاطر رسته رسککوی او دهغه چانه چی ورته تبلیغ
کوی  ،هیڅ ډول ف ضلیت او برتری نلری  ،څو دهغه نه خربی وک ی  ،خپل مزد او
اجر یوازی د الله نه غواړی او بس شککهید اسککتاذ زیاتوی  (:دعوت او اصککالح کول
باید په حکمت رسه وشککی  ،دعوت کوونکی باید د م اطبانو اوضککاع او حاالتو ته
وووری  ،همدارنګه دهغوی رشایط په ن ر کی ونیسکککی او د ت ولری چی څومره
م الځ او مقاصکککد خلکوته بیان ک ی څو ورباندی در وندوالی ونک ی  ،او م کی
لدینه چی خلک یی بول ک ی تکالیف او دندی ورباندی درنی نشکککی  ،دعوت
کوونکی او اصکککالح راوړونکی باید دخپل کار لپاره داسکککی الره غوره ک ی چی
م اطبانو ته تکلیف او سکککتونزه پیدانک ی او د رشای و او ظروفو په نظر کی نیولو
رسه تنوع پ پل مسکککیر کی وکاروی .اصکککالح راوړونکی شککک ړ با ید یو زړه
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راښکونکی نصیحت باندی خربی پیل ک ی چی کرار کرار زړونه ترالسه  ،شعور او
حواس خپل ځان ته راجلځ او تس یر ک ی)

1

 – ۸د م سلامنانو د پیوند او وحدت ساتل  ،د ا سالمی ورورولی د مفاهیمو نژول ،
ایثار  ،ورک ه او دا چی مسلامنان د یوه بدن حیثیت لری نو دیوه بدن په څیر باید
یوله بل رسه ژوند وک ی  ،دغه کار یوازی او یوازی د جومات له الری ممکن دی ،
ِ
ِ
ُ أَ َخ َویْ ُك ْم َواتمل ُقوا م
اآَ لَ َع،م ُك ْم
ران کریم فرمکایی ( :إِ مَّنَل لا ال ُْم ْؤمنُو َن إِ ْخ َوٌ فَل لأَ ْ ل ل ل ل لُ ،كوا بَ ْ َ

تُل ْر َمحُو َن)

2

یعنی مسکککلامنان رسه وړوڼه دی ،نو ددوو وروڼو ترمنځ سکککوله وک ی او دالله نه
وریریږی ترڅو پرتاسکککو رحم وک ل شکککی .د(امنااملؤمنون اخور) جمله چی په
پورتنی آیت کی ذکر شوه  ،د ا سالمی د ا سا سی او ری ښی لرونکو شعارونو څ ه
دی  ،ډیر خوو  ،عمیه او دلوړی ما نا لرونکی نور ه غه وخت غواړی د خپلو هم
م سلکانو رسه عال ه و ښي چی ورڅ ه د (رفیه) یعنی دو ست په نامه رسه یادونه
وک ی  ،خو ا سالم د م سلامنانو د دو ستۍ د پیوند س حه دومره لوړه بیول چی
دیوه ډیر نږدی پیوند په تووه چی د دوو انسککککا نانو یو د بل رسه وی هغه هم د

 - 1تفسیر يف الظالل رآن د دکتور مص فی خرم دل ژباړه ج  ،4ص  321د احسان خپرونه تهران
 1387ه.
 - 2د الحجرات سورت  10آیت.
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مسککاوات او برابری په اسککاس  ،م رح کوی چی هغه  22-23-۶د دوو وروڼو رابېه
او عال ه یو له بل رسه ده.

1

په جومات کی حارضو م سل نو ور و آیا دارنګه اح ساس په موږکی را پیدا
شویدی؟
د همدغه مهم ا سالمی ا صل پر بنا  ،م سلامنان که د هر ټرب  ،نژاد او دهری ژبی
لرونکی هم وی  ،په هر سکککن اوکال کی چی رار ولری یو له بل رسه په عمیقه
تووه د ورورولۍ احسکککاس کوی  ،که څه هم یو په رشق او بل په غرب کی ژوندو
لری  .دحج په مراسککمو کی چی مسککلامنان د دنیا له هر ووه څ ه د توحید په
کلمه رسه راټولیږی  ،دغه پیوند  ،احساس اوت ون محسوبیږی اود الهی انون یوه
عینی صحنه وی ،الله پاک دموو او تاسو ټولوته تو یه را په برخه ک ی.
 -۹د اسکککالمی علومو او م عارفو د تدریس په موخه د درسکککی حل قاتو ای جاد او
پراختیا ،او دخلکو خاصکککتاچ ماشکککومانو روزنه په جومات کی  ،د اصکککالح او روزنی
اسباب برابروی  ،ځکه د ماشومانو ښوونه او روزنه په دغه موده کی دتیږی د نقش
حیثیت لری او هر کله چی ځوان شکککی نو د هر ډول ضکککد دینی او انحرافی او د
اسکککالمی ارزښکککتونو خال ټولو عقائدو په وړاندی به مقاومت کوی  ،نو ای ورانو
ملونځ کوونکو! آیا خپل ماشومان مو جومات ته لېږلی دی؟
 - 1د( تفسیرمنونه ،نارص شیرازی ج  ۲۲ص  ۸۱دارالکتځ اسالمی ) کتاب څ ه.
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الله پاک فرمائی ( :وقم رب زاين ع،مآ) 1او ووایه  :ای ربه زما علم ډیر ک ی.
الله پاک ئی خپل اسکککتازی ته فرمائی :له خپل الله نه دنافک او ډیر علم وغواړه ،
د صکککفور التفاسکککیر مؤلف د طربی تفسکککیر په حواله لیکی :خدای (ج) خپل
پیغمربته امر کوی چی د علم له فوائدو نه هغه چی نه پوهیږی پوښتنه وک ی )

2

 – ۱۰پن ځه وخ ته ملونځونه کول ،د حفظ ،تجو ید او تفسکککیر حل قاتو ای جاد په
جومات کی  ،او دخلکو تشکککویه او ترغیځ څو د جامت په تجهیز او متویل کی
برخه واخلی  ،ددی ترڅنګ چی د خلکوترمنځ محبت او صککمیت رامنځته کوی ،
په تولنه کی د ا صالح مفکوره هم را ژوندۍ کوی  ،نو ووورو چی خپل ملنځونه په
جامعت رسه اداء کوو؟ آیا هغه مسککککا ئل مو چی ندی زده د علامی کرامونه مو
پوښکککتلی ؟ ځواب به حتام منفی وی  ،الله پاک فرمایی( :إِ م َْحن ُن نَل مَلْنَا ال مِذ ْم َر َوإِ م لَهُ
3
َحلَافِ ُو َن)
ژباړه :موو ران نازل ک ی او په یقین رسه موو به ئی حفاظت کوو .د رآن کریم د
حفظ مسئله د یوه سنت او عبارت په تووه د خلکو په منځ کی موجوده وه او اوس
هم شکککته  ،حتی تردی پوری کله چی ران دیوه کتاب په تووه چا او تکثیر
شکککو،دغه کتاب ( ران کریم) ترټولو کتابونو نه زیات په اسکککالمی هیوادونو کی
چاپیږی او ویشککککل کیږی  ،خو د دغه کار رسه رسه بیا هم د ران کریم د حفظ
 - 1د طه سورت  114آیت.
 - 2صفور التفاسیر  ،ملحمد عيل الصابوين ج  ۲ص  ۲۴۹دارلتعلیم  ،بیروت .1406
 - 3د الحجر سورت  9آیت.
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موضککوع په هامغه پ وانی شکککل رسه التراوسککه دوام لری او خپل ویاړلی اصککالت
ئی ساتلی دی  ،نو راځی اوس د فرصت نه استفاده وک و  ،زموو ماشومان چی د
سککبا ورځی ځوانان دی  ،رآن ور زده ک و څو په راتلونکی کی دفسککاد نه سککاتل
شوی ټولنه ولرو.
د تیسککیرالکریم الرحمن فی تفسککیر کالم املنان مؤلف لیکی  :رآن کریم داسککی
کتاب دی چی هرڅه پکی ذکر شوی او پکی ښکاره م سائل او دالیل موجود دی
او دهغو خلکو لپاره بند دی چی بند منوونکی وی  ،ران کریم د نزول او نازلیدو
وروسککته حافظان وجود لری چی د شککی انانو د اسککرتاق نه ئی م نیوی کاوه او د
نزول نه وروسته ئی هغه د خپل پیغمرب په زړه کی ورایښوده او بیا وروسته د امت
په زړونو کی  ،ال له پاک په دارن ګه طری قه رسه ران کریم د تغییر ،ز یادت او
نقصکککان نه وژغوره  ،نو څوک چی ران کریم حفظ ک ی ،الله پاک به ئی کورنۍ
اوعیال له دښمنانو نه وساتی او دښمنان به ئی نه پری مسل وی).

1

شاعر وایي :
علم یګانه ووهر است و کاهلی کام نهنګ
تا برای این ووهر از کام نهنګ آماده شو

 - 1تیسیرالکریم الرحمن يف تفسیرکالم املنان  ،عبدالرحمن بن نارص،ج  ،6ص  ، 429مکتب الرشد ،
ریاض  ۱۴۳۰ ، ۴۲۱ ،هک.
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 – ۱۱د ضعیفانو بیچاره وانو ،محتاجانو رسه مرسته او تعاون او پدی اړوند خاص
تدابیر نیول ،یو له بل رسه مرسککته او ددوی ترمنځ د اجتامعی تکافل احسککاس او
روحیه ژوندی کول  ،دا ټول کارونه د جومات او منرب له الری امکان لری چی د
محبت ورورولۍ او مرسکککتی ت مونه د خلکو په زړونو کی شکککیندی  ،چی فرد او
ټولنی په اصکککالح کی مؤثره ونډه لری  .نو ای مسکککلامنو وروڼو! یو له بل رسه د
مرسککتی او همکاری نه ځان مه سککېموی څو د دغو بدب تیو نه خالصککون ومومو،
ِ 1
ْب َوالتمل ْق َوى َو َ تَل َع َاونُواْ َعَ،ة ا ِإل ِْْث َوالْعُ ْد َوان )
الله پاک فرمائیَ ( :وتَل َع َاونُواْ َعَ،ة ال ِم
ژباړه :او یو له بل رسه په نیکۍ او تقوا الره کی مرسکککته وک ی او د وناه او ظلم
کارونو کی مرسته مه کوی.
په ه مدی ترت یځ رسه ال له پاک خپلو مؤمنو ب ندوانو ته امر کوی چی په نیکو
کارونو کی چی هغه د ښکککوکارونو کول او د متهیاتو نه ډډه کول او تقوا ده  ،یو له
بل رسه مرسکککته وک ی او دمنهی عنه کارونو یعنی هغه کارونه چی حرام دی او
وناه ورباندی مرتبېږی ،څ ه منک کوی.
یو شاعر وايئ:
په علم او ایامن رسه ان سان دومره مرتبی ته رسیږی چی پرښتی داخو ښوی چی
کاشکککی موو انسککانان وای چی د اخصککلت او مرتبه مو خپله ک ی وای  ،مرغه په

 - 1د املائده سورت  2آیت.
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دوو وزرونو رسه فلک ته نشی رسیدای  ،خو انسان د تقوا په وسیله کوالی شی د
الله په وړاندی لوړی مرتبی او عرش ته ورسېږی.
د م ترصکک ابن کثیر تقسککیر مؤلف د طربی تفسککیر په حواله لیکی( :اثم) د هغه
کارونو پریښودوته وائی چی الله تعالی دهغه په کولو باندی امر ک ی او ( عدوان)
د حدودوڅ ه تجاوز ته وائی هغه حدود چی الله پاک ترسکککیم ک ی  ،همدارنګه
تیریدنه او ت

ی له هغو فرائضککو نه ده چی الله پرتاسککو فرض ک ی سککتاسککو په

مورد او د نورو یعنی نور خلکو او ټولنی .رسول الله  فرمائی:
( أنص للر أخاک ًاملاً أو م ،وماً ،فقال رجم :و رس للول هللا ! أنص للره اذا کان م ،وماً أفرای

اذا کان ًاملاً کی أنصره؟ قال حتجَه أو متنعه من ال ،م و ذلک نصره)

1

ژباړه :خپل ظاا او مظلوم ور وررسه د مرسکککته وک ه  ،یوه سککک ی وویل :ای د الله
رسککوله  ،د مظلوم رسه خوبه مرسککته وک م،خو که چیری هغه ظاا وی نو څنګه به
ئی مرسکککته وک و؟ رسکککول الله  وفرمایل :هغه د ظلم نه منعه ک ه  ،نو دغه کار
دهغه رسه مرسته کول دی .په بل ځای کی فرمائی ( :الدال ع،ی اخلري کفاع،ه)
یعنی په خیراونیکی رسه دال لت کوونکی داسکککی دی ل که ده غه کار کوونکی.
نوراځی چی یوله بل رسه دخیر اونیکی په چاروکی مرسته وک و.

2

 - 1مسند البزار ،حدیث.7458 :
 - 2م ترص تفسیر ابن کثیر ملحمد عيل الصابوين ،ج  ،1ص  476دارالقرآن الکریم ،بیروت 1402 ،ه.
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دجومات اهمیت ته په کتو رسه چی د ټولنی په اصکککالح کی څومره مهم رول
لوبوی ،الزمه او رضوری ده چی م سلامن لیتونه چی په غیر ا سالمی هیوادونو او
یا جوامعو کی ژوندی کوی  ،له یاده ونه با سو او ددوی حالت ته پاملرنه وک و ،څو
یوه ورځ به دا سی را شی چی پ پلو محالتو کی جومات ولری او له دغی الری به
وکوالی شی چی خپل دینی او مذهبی واجبات پرمخ بوزی  ،ځکه جومات لرل د
دوی د انسککانی کرامت په سککاتنه  ،خپلو حقو و ته الرسسککی  ،د دوی د شککان او
منزلت په لورت یا  ،ددوی دین او م قد ماتو ته نه توهین او باالخره الهی پی غام
خلکوته رسولو او خپلی ټولنی په ا صالح کی وررسه مرسته کوی او دا ټول کارونه
په ( وتوا وا ابحلق و توا وا ابلصب) پوری ت لی دی  ،او د جومات اثر هم د هیچا نه
پټ ندی ،الله پاک فرمايئ:
اإلنسا َن لَِفي ُخسر إِم الم ِذین همنُوا و َع ِمُ،وا ال م ِ
احل ِ
( َوال َْع ْ ِ
ات َوتَل َوا َ ْوا ِاب ْحلَِمق َوتَل َوا َ ْوا
ص َ
َ َ َ
ْ
ص ِر إ من ِْ َ
ِ 1
ص ْب)
ِابل م
ژباړه :سم په زمانه چی تول په تاوان کی دی  ،مګر هغه کسان چی ایامن لری ،
نیک عملونه ئی وک ل او په حه رسه یو بل ته توصکککیه ک ی وی او په صکککرب کولو
باندی ئی نصیحت ک ی وی.
په رښکککتیا رسه هم که چیری مسکککلامنان جوماتونه په مادی او معنوی لحاظ رسه
آباد وسککاتی او په څلوروونو اصککولو چی په پورتنی سککورت کی ذکر شککول  ،پ پل
فردی او ټولنیز ژوندی کی عملی ک ی  ،نو ددوی ستونزی او ناخوالی به له منځه
 - 1د العرص سورت  3-1آیتونه.
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والړی  ،ددوی وروسته والی به پتۍ ،کمزوری به ئی په بریالیتوب رسه بدلی شی،
او دن ۍ درشڅځه به وژغورل شکککی له همدی کبله د جوماتونو اهمیت ته په کتو
رسه چی رسول الله  فرمایلی :
( من بنی هلل مس ل ل ل للجداً بنی هللا له بیتا فی ا نة ) .1ژباړه :څوک چی د الله رضکککا لپاره

جومات آباد ک ی نو الله تعلی به ورته په جنت کی کور جوړک ی.
مسل نانو ورونو او متدینو او مؤمنو ملونځ کوونکو

جومات د الهی عدالت ښککککارندوی دی چی بدای او بی وزاله  ،د نفوذ خاوند او
عادی س ک ی په یوه صککف کی پرته له هرډول فردی یا ټولنیز توپیرڅ ه یو دبل په
څڼګ کی د خپل الله په عبادت باندی مشغول وی.
دا داسکککالمی اخوت ښککککارندوئی ده چی په ټولو ومی  ،من قوی او ژبنی کاذبو
امتیازاتو باندی د ب الن کرښککه را کاوی .جومات د ورورولۍ  ،برابری ،دوسککتی ،
ښه واونډیتوب  ،ښه سوله ایز ژوند او د ژوند منونی ښکارندوی دی.
جومات د اخال و  ،تهذیځ  ،نظافت او د م سلامنو لپاره د ا سالمی او ان سانی ژوند
آدابو ښکککوولیو مرکز دی  ،نو راځ  ،جوماتونه پ پلو راتلو  ،په جمعه رسه ملونځ
کولو  ،دعا  ،ذکر  ،او د رآن کریم په تالوت رسه آباد ک و.

 - 1شعځ االیامن ،حدیث.2675 :
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پایله:
د اسالمی ټولنی په اصالح کی د جومات مقام او منزلت د هیچانه هم پټ ندی ،
ځکه جومات د عبادت ډور  ،دعلم او عرفان مدرسه او دادبیاتو مرکز وڼل کیږی ،
رسکککول الله  چی په مدینه منوره کی جومات آباد ک ،یوازی ترملانځه پوری
منحرصکککنه ؤ ځکه جومات دی  ،او مسکککلامن په هرځای کی دالله عبادت کوالی
شکککی  ،بلکه جومات دیووالی  ،ورورولۍ سکککوله ایزژوندانه یوله بل رسه او منونه
اخیسککتل د ب ککیت د ټولو دنیوی او اخروی کارونو د نیکمرغۍ لپاره یوه منونه او
رمز وڼل کیږی  ،نو موو او تاسکککوته الزمه ده څو جوماتونونه همدارنګه ترخپلی
پاملرنی الندی ولرو ،او دهغو په مادی او معنوی آبادۍ کی هڅه وک و ،الله پآک
د موو او تاسی بریالی او رسلوړی ولری.
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38
د علم او پوهي ارزښت او د بی سوادی زيانونه
احلمد هلل الذي رفع و قدر العلم والعلماء و جعلهم ورثة األنبیاء والصال الالال وال ال الالا
علی س ال ال الالیدم ممد افا األ ال ال ال ال یاء و علی أللف و
تعالی ( اقرا ابسم ر ک الذي خلق).

ال ال ال ال ا ف األوفیاء افا عد قال تبارک و

1

ترجمه :ای محمده! ولوله د خپل هغه پالونکي نوم ولوله چې ټوله نړی يې پیدا
کړیده.
(یرفع هللا الذین ألفنوا فنکم والذین وتوا العلم درجات).

2

ژباړه :الله  ستتساستتو د ه د هغو خلکو چې ایري لر او هغو چې پوهاي د
په درجو رسه مرتبی او چسی کړید .
د ابو هریره (رض) نه روایت شتتوی چې پمغملیلیه المتتفم ویرمایل( :فن س ال ال الاللک
طریقا یلتمس فیف علما سهل هللا لف طریقا الی اجلنة).

 -1د یلق سورت 1:آيت.
 - 2د املجادلی سورت 11 :آيت.
 - 3سنن الرتمذی حدیث.2646 :
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ژباړه :دوک چې د پوهی او یلم دین او د برش د دنیو او اخرو نیکمرغی لپاره
الر هوارو بیځایه خله نده ،په اسفم کې د یلم او پوهی اهمیت پدی کچه دی
چې لومړنی کلمه چې جلیل یلیه ال مفم پیغمل یلیه ال مفم ته راکوزو (اقر )
ولوله ده.
په استتتفمي نتتتوونو کې یلم او پو هه لوړه مرت به او منيله لر  .آي چې :ال له
جفجفله د انبیاوو د بعثت موخه تعلیم ،پوهه او روزنه ایفي کړی یرمایيَ ( :ك َما

ُ
ُ
ُ
ُ
ون ُفنْم یال ْتاللو َعلَْیْم ُ
اْل َوا ْحلُ ْْ َمةَ َویال َعلُْمْم
ألاتنَا َویال َكْكیْ ْم َویال َعلْمْم الْْتَ َ
َْر َسال اللْنَا فیْ ْم َرسال ال ك ْ ْ َ
ْ َ

َّفا ََلْ تَْونواْ تَال ْعلَمو َن)

1

معنا :تا سوکې می سسا سو له ډلی یو رسول وروا سساوه تردو تا سوته زمونږ آیسونه
ولويل او تاسی پآک کړ او کساب ،حکمت در زده کړ او په ده چي نه پوهیږی
هغه در زده کړ .
د قرآي په بل آیت کې په قلم قمم کو یرمایی ( :ن والقلم وفا ی طرون)

2

قمم په قلم او په هغه ده چې لیکي يې.
دغه قمتتتم د یلم اوچت م ام دروندونه کو چې د نړیوالو پالونکی پری قمتتتم
کو او یو ډول د انماي پاملرنه د هغه ارزنت او سرت م ام ته را اړو  ،یلم داسی

 - 1د الب ری سورت 151 :آیت.
 - 2د نوي سورت 2-1 :آیسونه.
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کرل دی چې په هره پیرنه زیات او ډیر کامل رستتتوه رسه ترالستتتته کیږ  ،د
ناپوهی ت یاری لری کو او ځواکمن نور په ژوند کې راويل .د یلم او پوهی په
ډور کې چی د دومره د چاتونتتته زیاته و ځواک او پاییتتتت یې هم زیات و .
دد الم له ال له  خ پل پمغمل ته امر کو چې د ه غه د ه د الز یات یلم
غونسنه وکړ یرمایی ( :و قل رْل زدين علما)

1

ووایه :ای پالونکیه!
ځر په پوهه کې اضتتتایه وکړه! د یلم او پوهی په ترالستتته کولو رسه د انمتتتاي په
وجود کې زیات یضتتتیلسونه وده او یروو کو  ،د ټولني د جوړنتتتت المل ورځی
چې کوالی شو د نه سلوک ،مرسسی ،یدالت ،رحمت ،امانت پالنی  ،صداقت،
صل ،ویا ،رشم ،پاک ملني ،قوت ،تواضع ،س ا او شجایت او ...نوم واخلو.
کله چې دغو اوچسو خویونو د یلم او پوهی د زده کړی خصوصا د اسفمي زدکړی
له برکسه د انمتتتاي په بدي کې ځای ونیمتتتی نو د ،لم ،جنایت ،خرایات ،او نورو
ناوړه کارونو چې یو ډول زیاي رستتتو په ټولنه کې نه پاتی کیږ  ،او د باور یضتتتا
پیدا کیږی او ټول په ستتتوله ،ورور  ،یو ځای ژوند کولو په پای کې د ټولنی د
رشد ،ترقی زمینه برابریږی.

 - 1د طه سورت 114 :آیت.
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علم څه څیز دی؟:
یلم په لغت کې د جهل ضتتد دی د پوهیدو ،په پوره ډول د یو دیي ح ی ت درک
کولو په معنا دی او په اصتتت فې کې په معنا د معریت ،هغه پینندنه چې د جهل
م الف ده.
د علم اهمیت او فواید:
 -1یلم د انبیاؤ میراث دی ،درهم او دینار یې ندی میراث کړ بلکه هغوی یلم
په میراث پر اییتتتی دوک چې یلم زده کړی نو ح ی ت کې یې د هغوی
میراث د ځاي کړی .رستتتول الله  یرمایی ( :ان العلمالالاء ورثالالة األنبیالالاء و ن
اننبیاء َل یورثوا دینارا ون درمها و امنا ورثو العلم فمن خذ ف خذ حبظ وافر)

1

ی ینا یلرء د پمغملانو نه میراث وړ  ،رنتتتسیا چې پمغملانو درهم او دینار په
میراث کې ندی پری اییتتي بلکه یلم يې په میراث کې پری ايیتتی نو دوک
چې تری واخيل سرته برخه یې واخمسه.
 -2یوازینی دیي چې تلپاتی او باقی دی هغه یلم دی ،مال او شتتتسمني یا
ک مدونکی او له مین ځه تلونکی ده ل که چې خوږ پمغمل یرمایي ( اذ ف الالات
انن ال الالان انقطع عملف ان فن ثاد
لف)

ال الالدقة جاریة و علم ینت ع ف و ولد ال الالا یدعو

2

 - 1سنن الرتمذی حدیث.2682 :
 - 2صحیح مملم  ،حدیث.6131 :
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ژباړه :کله چې انماي مړ يش د دری دیيونو پرته د یمل ثواب یې ق ع کیږی:
 -1جاری صدقه.
 -2هغه یلم چې وټه تری واخیمسل يش.
 -3هغه اوالد چې دیا ورته کو او مرتبی به یې پری اوچسیږ او د درجو د پورته
وايل نه م صد الله  ته نيدیوالی دی.
ان َنَّف نَ ُلَفَ ُنَّ
 -4پوهاي د یرنتتسو په ډله کې د  :الله  یرمایيل دیَ ( :شال ال ال ُه َد ْ
1
ه َو َوال َْماَئُ َْة َو ْولواْ ال ُْعل ُْم قَآئُ َما ُابل ُْق ْ ُط نَ ُلَفَ ُنَّ ه َو ال َْع ُكیك ا ْحلَ ُْیم)
پدی مبارک آیت کې رییتتتسني پوهاي د یرنتتتسو په ډله کې راغيل د چې دا
پ پله په نورو باندی د پوهانو د غوره وايل دروندونه کو او آیت نه داهم
جوتیږی چې د پو هانو امس یاز ددی الم له ده چې د خپلو یلم په ر ڼا کې
ح ای و ته رستتتیديل د او د الله  په یو وايل معرتف دی چې یو ستتترت
ح ی ت دی.
 -5د یلم ح ی ی نمتتتبت الله  ته دی او هغه ح ی ی معلم او نتتتوونکی دی
ځکه:
الف :آدم یلیه المفم ته یې د نومونو یلم ور زده کړ (و علم ألد األمساء کلها).

 - 1د آل یمراي سورت 18 :آیت.
 - 2د الب ره سورت 31 :آیت.
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ب :داود یلیه المفم ته یې زرور ور زده کړ ( و علمناه نعة لبوس لکم).

1

و :یی می یلیه ال مفم ته يې کساب او حکمت زده کړ ( ویعلمهم الکتاْل واحلکمة).
2

د :خرض ته يې یلم او معریت ورونود (وعلمناه فن لدم علما).

3

ه :رستتول الله  ته يې د نړی د جوړنتتت رازونه ورونتتودل ( و علمک فاَل تکن
تعلم).

4

و :انمانیت ته يې بیاي ور زده کړ ( خلق انن ان علمف البیان) .

5

په ژوند کې د علم او پوهی ځايګی:
په کومه کچه چې د انمتتتاي یلم ،خلتیا او الستتتسه راوړنی ډیری و هومره یې
درک ،یهم او شتتتعور لوړیږی ،او دومره یې چې درک ،یهم اوچت و هومره
خپل واقعي ،غیر واقعي اړتیاوی خیر او رش او نمکمرغی صحیح تګلور خورا
نتتته پین

یلم او معریت د انمتتتاي ژوند په بمفبدلو یرد  ،ټولنیي ،دنیوی او

 - 1د انبیاء سورت 80 :آیت.
 - 2د آل یمراي سورت 48 :آیت.
 - 3د الکهف سورت 65 :آيت.
 - 4د النماء سورت 113 :آیت.
 - 5د الرحمن سورت 4 :آیت.
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اخروی اړخونو کې په پوره تووه اغیي لر ددغه اغیز څه برخی په الندی
ډول یادوو:
 -1د یلم کمب یو سړی په ټولنه کې بریالی کو او د بریا الريې پر مخ پرانیيی
او د شتتت ت ستتتسونيو د پرانمتتتسو لپاره نتتته ه ه کوالی يش او خپله ټولنه
نمکمرغه کوالی يش.
 -2یلم ترالستتته کول یو یرد په مهارتونو او معاریو ستتتمبالو تردو یرد په خپلی
ټولنی او اړندو وټورو کړنو رسه آشنا يش او خپله وړتیا او قدرت غیسلی کړی.
 -3د یرد ټولنیيه کچه پورته وړی ،یلم ترالستتته کولو رسه ډیری خلو کوالی يش
د ټولنی کې د خاص ډول طب ی د ه بلی غوره طب ی ته منس ل يش د
همدی المله یلم د اجسریي ازادی او حریت د راوستتسلو یو المل دی ،ډیر لږ
دا سی پی شیږی چې بم مواد وکړی د با سواده ووړو پ یر د اجسریی ازادی
د ه برخمن و .
 -4دومره چې د انمتتاي یلم او خلتیا زیاته و هومره یې د نورو رسه ستتسونيه لږ
و  ،ځ که دومره چې د انمتتتتاي پوهه اوچ سه و هومره یې د نورو د زغملو
ځواک پورته و او دومره یې زغم ټیټ و .
 -5یوازیسوب دوزه دی او م العی رسه دغه دوزه په جنت بدلیږی.
 -6نتکف او نتایمتت په جاموکې نشتسه بلکه نتکف او زینت په یلم او ادب کې
ده.
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د انسان په پرمختګ کې د علم او پوهی اغیزې:
د اوستتنی نړی د پرمخ تللو او صتتنعسی هیوادونو د متدي او پرم سګ وړانګی چې
تر ستترتوو کمږی هغه د یلم او پوهی الستتسه راوړنه ده ،د پوهی او مهارت رسه مل
ان ما

ځواک د پراخسیا او پرم سګ ونی ري یه ده ،د ان ما

ځواک په ډور کې

پانګو نه ډیره وټوره او مه مه ده د صتتتنعسي طرحو د پانګونی د ه د هر م لت
راتلونکی د هغه ملت انمتتتا

ځواک (پوهاي ،انجی،اي ،ډاکټراي ،ماهر کاروراي

او  )...ټاکي .سواد زده کړو د پراخسیا اصيل رشط دی ،مدرسه د زده کړی لیکلو،
لوسسلو بر سیره په ووړو کې د پلټنی حس ژوندی کو .
او هغه په اجبار ډول د کورنی یا قبیلی تنګ محیط د ه رابايس ،یرد د خپلی
دنیا د ه مسفاوته دنیا کشتتفوی یوازی په همدی یو دلیل ده چې مدرستته کوالی
يش د پراخسیا ا صلی محرک او د ورو سسه پاتیدا او ی ر د م نیوی المل کوم ملت
چې د ستتتواد او پوهی له نعمت ته محروم و تل به د پر م سللو او با ستتتواده
هیوادونو الس ال ندی و خرا یات ،موهو مات ،ړا نده ت ل یدونه ،ی ر ،لوږه ،ډول
ډول بیرریو خپریدل ،باطلو ی یدو ،ناوړه موخو شتتتسوي ډیر زیات په هغو خلکو
کې پیدا کیږ چې د سواد او یرهنګ له نعمت نه بی برخی وی.
اسفم چې یو نړیوال دین دی ،داسی ټولنه او حکومت غواړی چې د هری خوا نا
پیلی ،د پردیو د ه بی پروا و یعنی غوره ډاکټر ،انجی ،،درمل جوړونکی ځمو
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پیناند او ...ولر او خورا ستتمبال پوهنسوي ،د دیړنی ،یلمي او دیایی پر م سللو
توکو د ه برخمن و تردو وکوالی يش د پریرنه ستتیاالنو په منک کې رس لوړی
او ملم ولری ک نه نو تجربی جوته کړی چې کوم م لت د اړت یا الس بل م لت ته
اوږد کړ  ،هرومرو د ه غه د نفوذ او ارادی محکوم به و او برخل یو به يې د
همغه ځواکمن او نیازه ملت په الس کې وی.
نو ددی لپاره چې مونږ یوه رسلوړی ،پسمنه او ناپیلی ټولنه ولرو او پردیو ته الس
اوږد نکړو او خپل ټول ټولنیي ،یردی کړاوونه ،اړتیا وی چې پوهی او یرهنګ پوری
تړاو لر د پوهی په مټ او په خپل الس لری کړو او تررسه کړو ،باید د ټولو برش
وټورو زده کړو ترالستتتته کولو لپاره زیار وباستتتو او اړتیا وړ یلومو ټولو دانګوکې
مس صت اوغیسلی ووړی ولرو.
د بی سوادۍ زیانونه:
د انماي یوه اړتیا زده کړه او تعلیم دی لکه چې جوته ده انماناي باید د زده کړی
لپاره سواد ولر تردو بمفبدل مهارتونه او حریی زده کړی ،دا منل شوی خله ده
چې هر دوک پرم سګ خونتتتو خودا هله کیدای يش چې ستتتواد زیات يش،
سواد واال کماي نيش دوکه کیدای ،سواد لرونکي ملسونه ډیر کم د پردیو تر اغیي
الندی راځي ،بیمتتتواد خلو د ژوند په ټولو دانګو کې نوروته اړ و او دغه هر
اړخیيه اړتیا د ماتی المل ورځی اوتل به الس په نامه و او معموال د ټولنی ټیټ
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او سپکه بوخسیا باندی اخسه و او ووني ،منيو او نورو رسه د ارتباط نیولو وس
نلر  .بی مواده خلو د ړندو یاکم دیده په دیر و چې لیدل ن يش کوالی او نور
او تیاره ورته یوشتتتاي و رحمن خدای په قرآی رشیف کې یرمایی ( هل ی ال ال ال الالتوي
الذین یعلمون والذین ن یعلمون).

1

آیا هغه کماي چې پوهیږی د هغو کمانو رسه یو شاي د چې نه پوهیږی؟
بی سواد یو ا سايس اجسریي م شکل دی ،د یو هیواد په اقس صاد ،سیا ست او
کلسور باندی نیغ په نیغه زیاي لر دیړونکو او پوهانو د بی سوادی زیانونه داسی
بیاي کړی دی:
 -1بی سوادی د بوخسیا یو محدودیت موجب ورځي.
 -2ځمونږ د هیواد ډیری بی ستتواده بوډاواي د اقسصتتاد له اړخه نتته وضتتعیت
نلر .
 -3بی سواد د یو یرد د ش يص ژوند او دهغه د کورنی د ژوند په پرم سګ
د ځواک کې د کميورتیا المل ورځی.
 -4بی سواده خلو د زده کړی په اړه د خپلو ماشومانو مرسسه نيش کوالی او
هغوی لپاره نه الرنود نيش کمدالی.
 -5بی سواده پاتیدا د ثبات او امنیت ورانولو کې ډیر اغیي لر .

 - 1د اليمر سورت 9 :آیت.
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 -6د موروانو او ماشتتتومانو د مړنی شتتتمیر زیاتوالی په هغو هیوادونو کې دی
چې د سواد بیه په ډیره ټیټه کچه کې ده په خواشینی رسه چې ایغانمساي
هم پکی دی.
 -7اقس صاد  ،ی ر اوږدی جګړی ،سیايس بی ثباتی ،حيبی پریرنه وډوډی،
لما  ،سمسي او قومي وډوډی د بی سوادی کړ غیړي میراث دی.
په ټولنه کې د بی سوادی د پیدا کیدا الملونه:
الف :اوږده جګړه چې د نوونځیو او مدرسو د تړلو المل کیږی.
ب :د خپلو ماشومانو تحصیل او تعلیم ته نه پاملرنه د اولیاؤ.
و :په س سو کارونو کې د ماشومانو وررل.
د :سواد زده کړی ته د ماشومانو ه ول او نه ترغیب.
ه :د چارواکو نه پاملرنه نونځیو او مدرسو ته.
و :طفق او مور او پفر تر منک بیلسوي.
ز :په نشه یی توکو باندی د والدینو روږد کیدل.
د بی سوادی له مینځه وړلو الرې چارې:
الف :د ووړو لپاره په بیفبیلو یمرونو کې د ابسدايي زده کړو یامولو لپاره ه ه.
ب :زده کړیيو مرکيونو او نتتتونځیو ته د ماشتتتومانو او تنکیو ځوانانو ه ولو یلمي
اغیيمن او پلی مدیریت او پفي جوړول.
و :وړو تدریيس تګلورو نه وسه اخمسنه تر دو ال زیات ماشوماي و ه ول يش.
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د :د والیسونو ولمتتتوالیو او بانډو په کچه د ستتتواد زده کړی کورستتتونو او تعلیمی
ځایونو زیاتول.
ه :مناستتبو آموزيش موادو او محسوا برابرول او په وړیا ډول د اړو خلکو په واک کې
ورکول.
و :یمومي او جد اراده چې بی سواده ایرادوته زده کړه او سواد ونودل شی.
د خربی پای:
یلم او ستتتواد په یو هیواد کې زیات اهمیت لری خصتتتوصتتتا زمونږ په وراي هیواد
ایغان مساي کې چې د ورو سسیو ل میيو په ترڅ کې د ناخوالو او جګړو رسه م امخ
دی او په یو ډول ددی الهی نعمت او ډالی د ه محروم دی او د شمیرو له م ی
ددی هیواد  30سلنه خلو با سواد او  70سلنه خلو د سواد له نعمت نه محروم
د د ه مدی الم له د ټولنی ووړی د نده لری چې د غه بحراي چې ددی هیواد
ملت او خلو یی نا ارامی او ی ر ته اړ ایمسی خنثی کړ .
و من الله السوییق
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39
په اسالم کې د ښوونکی مقام او منزلت
اا عل ع م
احلمد هلل الذي علم ابلقلم علم االنسا ا ا ا اام امم هلل لم ياحلمدهلل الذي د
ابنزال الکتب ي ارسمل الرسل فلم هلل ق عل هللا للخلق حجة يفتح ال قول  ،ي نشهد أ آل
اله اال هللا يحد ال شارهللل له الر الکرمی األکرم ي أشااهد أ دمدا ع د ي رسااوله ا رشااد
ا لم ال الس یل األقوم  ي عل آله ي أصحمبه ي اا ت هم ابحسم ال هللوم الدهللا .
قمل هللا ت مرک ي ت مل ف دکم التنزهللل ب د أعوذ ابهلل اا الشااینم الرمیم بساام هللا الر ا
الرحیم:

َّ ِ
َّ ِ
هللا َال هللَا ْ لَ ُمو َ إِ ََّّنَم هللَاتَ َذ َّك ُر أ ُْيلُوا ْاألَلَْم ِ )
هللا هللَا ْ لَ ُمو َ َيالذ َ
)قُ ْل َه ْل هللَ ْستَ ِوي الذ َ
ِ 2
اَّلل الَّ ِذهللا آانُوا ِان ُكم يالَّ ِذهللا أُيتُوا الْ ِلْم َرم ٍ
مت َي َّ
ونَ ريٌ)
اَّللُ ِِبَم تَا ْ َملُ َ
َ ََ
يقمل ت مل ( :هللَا ْرفَ ِع َُّ َ َ
َْ َ
1

ي عا أيب هرهللرة رضي هللا عنه قمل  :قمل رسول هللا  (( : اا ت لم علممً ممم هلل تغي به يمه
هللا عزيمل الهللت لمه اال لیصا ا ا اایب به ارضا ا ا اام اا الدنیم م اد عرم ا،نة هللوم القیماة  ،هلل ن

رحیهم))

3

 - 1د الزمر سورت  9آیت.
 - 2د املجادله سورت  11آیت.
 - 3رواه ابو داود باسناد صحیح.
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رسیزه:
د ټولنو الرموندنه او هدایت د فالح او خالصووووه له لور د الاح اموامو یغ یو او
دهغو اعاملو له وسی ه السته راځح چې د ال ه بندګح او یرضع لوی موجود وی.
ب رشي لر مختیا او دژوند له ټولو چارو کی بریالیتوب او د ستونزو اوکړکیچونو لري
کیدل او نور داسووی اوویاه  ....دا ټول یو ال

دی د اکو ال

دی ت د ییارولري

کوونوح او درڼا راوستونوی څوک دي ت د باطل له ضد لاڅوه او ورباندی بریا له
کو فور  ،ژبه اوهڅی رسه کیږيت
د دغه ټولو لوښوووتنو ځواب م ی دی چی لیغن اه ع یه ال وووال او له ځان ړ
یوګه م رضت محند  ؤچی افرادو او ټولنی یه یی الاح لیغا او د خال صوه او
نجات الره ور وښودله او م تونه او ټولنی یې د یاریخ له اوږ دوکې دخپ و خدمایونه
ام اه منونوح کړل.
د یاریخ له اوږ دوکی د نامتو مربیانو او م ام نو لوه  :ابراهیی  ،موسی  ،عی ی او
خایی النغین مرضت محند  نومونه او ویاړلی کارنامی ی پایی او نه هیریدونوی
دي  ،هغه لخپ ومقد سو ه وځ و رسه یی د ان اه ژوند یه بدلوه ورکړ او د یزکیی
لر بنیاد یی دع ی او ف ضی ت بن ټ کی ښود  ،دیومید جنډه یی لوریه کړه  ،لدی
ځایه لوهیږو چی د م ی ښوونوح مقا له ا سال کی ډیر لوړ دی او دغه مقا نه
د بل چا منزلت لوړندی  ،ښوووونوی د الرښووونی او هدایت ځ یدونوی اوون ه ده
چی له هر اقدا کی یی ډیر خیر لروت دي  ،لوه چی له مغارک مدیث رشیف
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کی راځح :قال رسوووول ال ه  : ا هللا ي االئکه ي أهل السا ا ا ا ااموات ي األر حت
النملة ف محرهم ي حت احلوت لیصلو عل ا لمي النمس اخلري )) 1
ژباړه  :رسوووول ال ه  فرمایيل  :ال ه ی الی او دهغه مالیوی او د آسوووامنونو او
ځونی اوسووویدونوح  ،متی میږی له خپ و ځالو او متی ماهی له هغه چاباندی
درود وایح چې خ وو یه د خیر در

او ی یی ورکوی.

ښووووونوی چی دخپل ع ی نور د ال ه د نورله منغخ څخه یرالسووووه کړی او د ړونو
درڼایی او روښووانه کولو لپاره چی سوونی الری یه هدایت ل ال ه یه نږدی اووی
چی د ان اه آخرینۍ موخه هندا ده  ،کواش کوي  ،ښوونوی د ړونو ره دی
څویی د نیونرغۍ اوکامل لوړوڅوکو یه ورسوی.
ښوونوی لوه ړه سوانده باغواه داسې دی  ،چی د ایامه یخی ایندی او د یقوا
ګل رو ي.
د ښوونکی کلمې تعريف او مفهوم :
ښووووکی یا م ی د ( علم) ک نی څخه اخ ووتل اووویدی او د لغایو له فرهن
د :ی یی ورکوونوح ښوونوح مدر

استاد او ایخ له مانا رسه راغ ی دی.

 - 1رواه الرتمذی مدیث.۱۳۸۷ :
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ښوونوی له اصطالح کی د ټولنی د افرادونه یوفرد دی چی خپل ع نی او ښونیز
م ومات د ښووووونی او رو نی له موخه له خاصوووو رشایطو او ف الیتونو رسه د یوه
ی ینی لروګرا له یرځ کې که خصووووصوووی وی یا رسووونح انتقالوي  .اوله ک ی
مفاو رسه ښووووونوی د ان ووووانیت بیدارونوی دی او د روح مخت فی برخی چی
خوب وړی وی راویښوووی  ،ښوووونوح هغه مطال ښووح چی ال یر اوسووه له ا هانو
کی یی خطورنه وی کړی د نور له مرسوووته  ،خ

د ګناه او نالوهۍ له یورو ییارو

را باسووی او دیقوا لاکی او فضووی ت روښوونایی یه یی بیایی  .ښوووونوی له ښوووونیز
ډګرکی د مال د ییر میثیت لري  ،ک ه چی ی ینی اصول او اموانات موجودوي ،
خو ښوونوی کنزوري وی  ،نو ښوونیز نظا به ناکاره کیږی  ،خو لوه  ،ماهر او رړه
سووواند ښوووونوی کولی اووی د ښوووونیزو اموانایو نه مط وبه ګ ه لوریه کړي او د
مت ی ظرفیت  ،ع نح کچه او وده کې مای رول ولوبوی.
دښوونکی له نامه څخه ښکاری:
هغه باید ابتوار ولري او د عقیدی  ،ریښوووینولۍ  ،صوووداقت  ،ایامندارو  ،یقوا ،
عدالت  ،امانت دارو  ،عاجزو  ،غی یوه منونه وی او سوړ مغز او ګر ړه د خپ و
اوواګردانو له وړاندی ولري اوواعر وایی :ای ما ښوووونویه چی له مانه د ان وواه
جوړکړ  ،ما د بده ښووووال او رڼاسوووتا له برکته ده  ،ما خندا او خوښوووح سوووتا له
موسوا خولې نه ده .
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د ښوونکي رسالت :
د ښوووونوی رښووینی رسووالت د انغیاؤ رسووالت دی  ،ښوووونوی چی لریه له ان وواه
جوړونی او کامل ورکونی بل هدف ن ري  ،ښوووونوی دصووداقت او رسلوړو سووفیر
دی  ،هغه څوک دی چی د م رفت او ع ی یږي ک اه د ژوند اوبو یه رسوي  ،که
چیریه موږ د ښووووونوی نه منوونوی نه ؤ  ،له مقیقت کی مو ښووووال  ،عظنت او
فضی ت ندی لیژندلی.
د ښوووونوی موخه باید له ښوووونه کی  ،ال ه ی الی یه نږدیوت او واب یه رسوویدل
(يَام أَ ْسا اَُلُ ُك ْم َعلَْی ِه ِا ْا
وی نه جاه  ،ریا ست او اارت لوه چی ال ه ی الی فرمای ی َ :
ني)1
ي إَِّال َعلَى َر ِد الْ َملَ ِم َ
َم ٍر إِ ْ أ ْ
أْ
َم ِر َ
ژباړه  :ه د دغه دعوت او ارااد له بدل کی هیڅ بدله یاسونه نه غواړ  ،ب وه ما
مزدوري له ال ه ی الی باندی ده ) ښوونوی باید له ده کوونوی ماربانه وي او یل
هغه یه نصیحت وکړي او د ده کوونوح د فای کچه له یدریس کی مراعات کړی ،
وررسه له نرمه لا جه خ ی وکړي  ،سوووختح وربا ندی ونوړي  ،ه غه څه چی د
واق یت نه باردی  ،یدریس نوړي  ،بخی ی ورباندی ونوړی  ،دهغه مطالغو څخه
چی ده کوونوی یی نشی درک کولی  ،ډډه وکړي.
ښونوح چی د ځوانانو او ینویو ځوانانو ا ص ی م امراه دي  ،لدی برخه کی مای
رسالت لري دلته له ځای خ ه د ه چی هغه داستاه کر کړو چی د ښوونوی او
 - 1د الش راء سورت  109آیت.
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ده کوونوی له اړوند قرآه کریی بیاه کړی  ،ډیر ښوووو ی داسوووتاه چی دادب او
عاجزو له اړه دی هغه د مرضووت موسووی ع یه ال ووال او صووالح بنده  ،مرضووت
خرض له قرانی کی ه کی دارن ه راغيل  :موسی ع یه ال ال غوښتل څو د خرض
نه چی یو صالح بنده و څه ده کړی.
ك لَا تَستَ ِن ِ
با
ت ُر ْش ًدا قَ َ
(قَ َ
مل إِنَّ َ
وسى َه ْل أَتَِّ ُ َ
ك َعلَى أَ تُا َلِد َم ِا ِممَّم عُلِد ْم َ
یع َا َي َ
ْ َ
مل لَهُ ُا َ
ص ًْ
اَّلل صمبِرا يَال أَ ْع ِ
صِب َعلَى ام َم ُُِت ْط بِ ِه ُخ ْبا قَ َ ِ
مل
ك أ َْا ًرا قَ َ
َيَك ْی َ
صي لَ َ
َ ْ
مل َستَج ُدِِن إِ َشمء َُّ َ ً َ
ً
ف تَ ْ ُ
1
ٍ
ك ِا ْنهُ ِذ ْك ًرا)
ُح ِد َ
ث لَ َ
فَِإ ِ اتَّاَا ْ تَ ِِن فَ َال تَ ْسَُل ِِْن َعا َش ْيء َح ََّّت أ ْ
ژباړه ( موسووی ع یه ال ووال وریه وویل  :آیا ه سووتا لیروی وکړ څوله هغه څه نه
مایه راوښایی چی یا یه یې ښوونه اویده ت هغه وریه وویل  :لدغه م رییا کی له
مارسه یه ص نشی کولی  ،او څرن ه به له هغو کارونو باندی ص وکړی چی یایه
یی لوره ع ی ندی درکړل اوی ت هغه وویل :که ال ه وغواړی نو یه به می دصابرانو
له ډلی وګوری  ،او سووتاله امره نافرمان نوو  ،هغه وریه وویل  :ک ه چی مال ووی
راغ ی او ما م رییا د غوره کړه نو دهیڅ څیز لوښوووته مووه څو ه دریه هغه بیاه
کړ  ،د کور او کورنۍ نه وروسته چی دا ولدینو د محغت نه ډک ځای دی مدرسه
او یا موت دښوونی او رو نی لپاره ډیرمای ځای دی  ،هغه ځای چی د رسالت د
څرګندید او ظاور محل دی  ،چی که چیری هغه م نی وکړی نو د انحراف الره
ب ندیږی او د ب ندی خانودروا ه یړل کیږی  ،مو ت د ښووووونوی او مربی ل پاره د
ښوونی او رو نی رسالت یرسیی کړی چی له یریی رسه یی رشمه کوو :
 - 1د الواف سورت  70-66آیتونه.
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 – ۱ال ه لوریه دعوت او الای رو نه  :د لیغنرانو ع یای ال وووال د دعوت لوړو
اهدافو څخه چی ددوی د کاررسلومه یی یشووووی وله هغه ال ه لوریه دعوت او
دخ وو رو نه وه چی دخپل م غود لوریه مرکت وکړی اوکامل یه ورسووویږي قرآه
ِ 1
اَّللَ إِنَِِّن لَ ُكم ِدا ْنهُ نَ ِذ ٌهللر َيبَشريٌ)
کریی فرمایح ( :أَالَّ تَا ْ ُ ُدياْ إِالَّ د
ژباړه  :لومړنی دعوت می دادی چی د ال ه نه لریه دبل چا عغادت ونوړی  ،یقینا
ه د ال ه له طرفه کافرانو یه ویروونوی او مؤمنانویه یری ورکونوی یی
وال هللَا ْتالُو
(ر ُس ا ا ا ا ا ً
 - ۲د نور له لور دعوت او نورانی رو نه ورکول  ،قرآه کریی بیانویَّ :
ِ 2
ت َِّ
مت لِدی ْخ ِرج الَّ ِذهللا آانُوا ي َع ِملُوا َّ ِ
مت ِاا الظُّلُم ِ
محل ِ
ٍ
َعلَْی ُكم آَي ِ
مت إِ ََل النُّور )
الص َ
ْ َ
َ َ
اَّلل ُاَایِدنَ ُ َ َ َ َ
ژباړه  :د ال ه رسووواله چی یاسووویه د ال ه آیتونه او کال بیانوي  ،څو هغه ک وواه
چی ایامه یی راوړی او نی

عن ونه یی کړی  ،د ییارونه درڼا لور یه راوبايس .د

انغیاء و هدف او ددوی د دعوت موخه داوه چی خ

د ییارونه نور او رڼا لوریه

راوبايس  ،د نالوهۍ  ،کفر  ،ګناه او اخالقی ف وووواد یوریی نه یی دایامه  ،یقوا ،
سووو ادت او نیونرغی لوریه ورسووووی  ،د ښووووونوو رسوووالت له ټولنه کی هامغه د
لیغن انو ع یای ال ال رسالت دی.

 - 1د هود سورت  2آیت.
 - 2د الطالق سورت  11آیت.
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 - ۳د ټولنی رو نیزه ا صالح له لور دعوت  :قرانوریی فرمایی (:إِ ْ أُ ِرهلل ُد إَِّال ِْ
اْل ْ
ص ا َال َ
1
ت يام تَاوفِ ِیقي إَِّال ِاب َِّ
َّلل َعلَْی ِه تَاوَّكل ُ ِ ِ
یب )
َام ْ
استَنَ ْ ُ َ َ ْ
ْت َيإِلَْیه أُن ُ
َ
ژباړه  :ما موخه او هدف یوا ی اصوووالح راوسوووتل دی څومره می چی یواه وی او
ما یوفیق یوا ی له خدای دی ی نی یوفیق یوا ی د ال ه  غواړ دا خ ه د
ټولو انغیاؤ یربیتی ا ارؤ .او د م نۍ ر سالت هی هندا دی چی له الاح یوفیق
رسه د فرهن

او د متفور و مغزونو او افوارو له اصالح کی هڅه کوی څو د ټولنی

ټولی خوا وی د اصالح لوریه مرکت وکړي.
 – ۴لاکونې او اخالقی رو نې یه دعوت :قرآه کریی فرمایی ( :فَا ُق َ
وال لَهُ قَا ْوًال لَّیِدنًم لَّ َلَّهُ
2
شى )
هللَاتَ َذ َّك ُر أ َْي ََيْ َ
ژباړه  :فرعوه یه ورائ او وریه نرمی خ ی وکړئ  ،کیدای ای لند واخ ی او یا د
ال ه له عذابه وویریږی ) له دغه مغارک ایت کی یوه لطیفه ااوواره دغه مقیقت یه
اوووی چی د انغیاؤ رسووالت د ان ووانانو د لاکۍ او دفطری لاکی راوسووتل خ وویه
دی قرآه له نرمه لاجه او ښه چ ند چی دمار او محغت رسه م ری وي امر کوی
 ،مو خه داده چی یو ځل خ

یشوووویق او راج

ل نو ب یایی ړونو یه الر

لیداکیږی او دعوت ا ر کوی  .د یوی ټولنی اصالح له هغه ټولنه کی د ښوونوو او
مربیانو له اوووتوه نه لریه امواه ن ري  ،ځوه لاکونه او ځاه جوړونه هرڅوک باید

 - 1د هود سورت  87آیت.
 - 2د طه سورت  44آیت.
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له خپل ځآه نه لیل کړی  ،عقاید  ،اخالق او ټول کړه وړه د اسوووال مطابق جوړ
کړی  ،ه ه بیا دنورو له اصالح لیل وکړي.
 – ۵د ع ی ښووووونی او قرآنی یربیت له لور دعوت  :قرأه کریی فرمایی ( قاال هاال
هللستوی الذهللا هلل لمو ي الذهللا الهلل لمو ) آیا هغه ک اه چی لوهیږي ع ی لري د هغو
ک انو رسه چی نه لوهیږي  ،برابر دی  ).د انغیاء ع یای ال ال مای دعوت د ع ی
او لوهنی لووه لورؤ  ،بووایوود لوودی لوه اوووو چی ع ی د آیووا یونو لووه ل وه یوا ی د
ا صوووطالمایو او عغارایو څخه منظور ندی  ،ب وه د ع ی څخه منظور هغه خا
م رفت او لیژندنه ده چی ان وواه یه د ال ه اطاعت او هغه یه دویری او امید در
ورکوی  ،که چیری له یوه رو ل اوی ړه کی دارن ه ع ی وار دای نو خواغویی
به یی عامل م طر کړي او ټول ا ست دادونه د هغه له سیوري کی ځ یږي او ټولنه
د اصطالح او کامل لوریه مرکت کوي  ،دارن ه ع ی له قرانی یربیت کې میرسیږي
چی د ع ی نو د ان اه له وجود کې راڅرګندوي.
د ښوونکی دنده :
 – ۱د م ومایو لراختیا  :یخصوووو او لخپ و م ومایو باندی یا ه اووویاه ور یایول
لوه چی د سو ف صووالح نه را نقل اوووی  ( :اطل وا ال لم اا ا هد ال اللحد ) ی نی
له ان ونه یر ګوره ع ی ول وئ ) نو دا د ښووووونوی دنده ده څو اوووپه او ورځ د ده
کړی له ل ه کی وی  ،ع ی مق یه د یقرب  ،خ وو یه دخدمت کولو  ،د کنجواوو
د مس مړولو  ،دخپل ځاه او ان ووواه دښوووه لیژندګ وی له موخه د ښووووونوو یوه
موتغی دنده ب ل کیږی  ،هغه به یار باسووی څو اسووالمی موا ین و لیژنی او خپل
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اعامل له اسوووالمی موا ینو برابر کړی او ورباندی عنل وکړی  ،له هغه لریه نو له
بیالرو ځی  ،لوه س دی رمنة ال ه چی وایی :
چوه عنل در یو نی ت نادانی

ع ی چنداه که بیشرت خوانی

ی نی ع ی که هر څومره یات ده کړی خو چی عنل لری ونوړی نو نالوهه یی
 – ۲آ موینه  :م و امه ښووونوی ټولنه خپ ه بولی او خپل ځاه د خپ ی ټولنی له
وړاندی او دهغه د اوالدونو له اړه مت اد ام ووواسووووی ځوه هغه لوهیږی چی د
یغ یو او دعوت رسووالت له غاړه لری او اسوواسووی رول لوبوی  ،او داچی اسووال له
الای ومح بنا اووووی او د الای ی الینو نه یی رسچینه نیولی او د برشوووی ټولنو
فرهن

له اسوووالمح رن

رسه جوړوی  ،فور کوی او بیایی نورویه انتقالوي  ،دلته

کو م یار چی دی یې لال

کی لری  ،هغه قرآه کریی او نغوي سوونت دي ی نی

د ده د ښوونی الره د قراه او مدیث له ی الینو رسه ښو ی کیږی  ،او د ګ وګیډی
راټولوی او لوه د اووایو مچۍ له څیر ګر ی  ،یار باسووی ،څو ښووه اوویاه را ټول ،
هغه او دغه ګل ایره را ټوله  ،اات یری جوړ او د ده کوونوو له دسرت خواه یی
وریه کیږدي .
 - ۳دفرهن ی میراث ښوونه او انتقال  :م امه ښوونوی چی دده اص ی دنده د
الای م ارفو او د اسال م نوی ار ښتونو او د ټولنی ع نح او اديب مطالغو انتقال
 ،ښووووول او وراندی کول نورویه دی  ،د ده در

د یحوی او فضوووول خرڅونی نه

خارجیږي او د هدایت  ،بحث او تعقل بڼه غوره کوی  ،دزده کوونکو رسه یو ځای
د یوه مشرترترتاو او عه یا ای ک د مقدس هدف عه لور هڅه کوي  ،زیار بايس
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چ د قیق

لم ښرترتوونه او دارترتیانو قیقت او له لای ه کی د خپل کارواه رسه

یوځای د رمنن خدای د رضا له لور والړل م امه ښوونوی د ستونزو له لري
کولو او د دوی ع نی غوښوووتنو له موخه خپل ځاه م وووؤل بولی او د دوی له
خالقیت کی هڅه کوی  ،م امه ښوونوی د یدریس کار یا له بل عغارت رسه د
ښووووونی او رو نی چاری جدي بوو او له صوووادقانه یوګه د ده کوونوو د ا هانو
دروښانتیا او لخپل هن کی موجود مطال دوی یه د انتقال له اړه یار باسی او
له صووونیامنه یوګه دخپل یخصوووو خدمات د دوی له واک کی ورکوي  ،ده
کوونوویه  ،آ اد خیالی  ،بحث او څیړنه وربښوووی  ،دروه نه وریه وایی  ،او دمقایقو
1
ف ام لَیس لَ َ ِ ِ ِ
ْم)
ك به عل ٌ
م خ نووی ی نی ښوونوح رښتیا وایی َ :
(يالَ تَا ْق ُ َ ْ َ
ژباړه :ی نی د هغه څه ل ووی مه ځئ چی ع ی ورباندی نه لری) نو دغه آیت خپل
ځاه لپاره درښتیا وی وله هو ه رسم شق ګرځوي ځوه چی خپ ی کړنی او وینا له
وړاندی خپل ځاه م وووؤل بوو  ،د دی نه لریه متوجه وی چی الاح رو نه  ،د
ان انانو له فطرت رسه برابری کوی  ،نو ځوه دی دیوه م امه ښوونوی له یوګه
د فطرت رسه مخالفت نووی ،م ووو امه ښووووونوی لوهیږی چی ینوی ځواناه او
یایره ځواناه لداسووی مرم ه کی ژوند کوی چی یق ید کوی او ښوووونوی د دوی
له نظر یو منونه ان ووواه دی  ،سووورتګی یی دهغه کړنو او وینا ویه نیولی  ،غوږ ونه
یی دهغه وینا یه ځیر دی  ،هرڅه چې ښوووونوی یی غواړی دوی یی هی غواړی ،
هر څه چی هغه یی خوښووووی  ،دوی یی هی خوښووووی  ،هر څه چی هغه یی ونه
 - 1د االرساء سورت  36آیت.

864

په اسالم کې د ښوونکی مقام او منزلت

د جمعې خطبې

غواړی او خوښ یی نوړی نو دوی یی هی نه غواړي او نه یی خوښووووی ،لنډه د ا
چی ښوونوح منونه او قدوه دی او خپل ځاه د دغه کار جوګه وګرځوی.
د معلمۍ دندی اهميت :
له اسووال کې د ښوووونوی لوړ مقا د دی ښوووار ندوی دی چی هغه له ټولنه کی
لوړ اهنیت لري  ،که چیری د ښووووونوی دنده میاه نه وای نو اسوووال دومره
ار ښت نه ورکاوه  ،له اسال کې ښوونوی د دومره مقا او منزلت لرونوی دی چی
ال ه  له هغو ملړینو آیایونو کې چې لخپل اسوووتا ی باندی یی را نا ل کړی ،
ك الَّا ِذي َخلَ َق َخلَ َق
خپل ځاه ښووووونوی م رفی کړی  ،او فرمایی( :اقا َْرأْ ِاب ْس ا ا ا ا ا ِم َربِدا َ
1
ك ْاألَ ْك َرُم الَّ ِذي َعلَّ َم ِابلْ َقلَ ِم َعلَّ َم ِْ
ِْ
نسم َ َام َمْ هللَا ْ لَ ْم)
نسم َ ِا ْا َعلَ ٍق اقا َْرأْ َيَربُّ َ
اْل َ
اْل َ
ژباړه :ووایه د ال ه له نامه رسه دی چې ټول کاینات یی لیدا کړی  ،ان ووواه یی د
ټین ی وینی نه لیدا کړی  ،ووایه او سوووتا رب کریی دی هغه ات چی د ق ی له
واسوووطه یی ان ووواه یه ښووووونه وکړه او هغه څه یی وروښوووودل چی نه ورباندی
لوه یده) م نی د ټولو لیغن انو د نده او ک وووو ؤ چی د ال ه  له لوري
ورباندی مو ف اوی ؤ ،الای ماموریت لیغن انو یه هندا ؤ چی را ای او ان اه
جوړکړي  ،هغه چاچی د لیغن انو لیروی وکړه نو له مقیقت کی ان ووووانیت یه

 - 1د ال ق سورت  5-1آیتونه.
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ورسوویدل  ،لوه چی رسووول ال ه  فرمایی ( :ا هللا م هلل ثِن ا نتم يال ات نتم يلکا
ب ثِن ایسرا ).1
دوهی ښووووونوی لیغن اکر  ؤ چی لخپ ه فرمایی  ( :اَّناام ب ثاات ا لم امً ) ه
ښووووونوی اسوووتول اووووی یی  .د دین ع امء او لویاه هندا رن ه هر یو قدر من

ښوووونوی او ډیر الیق الرښوووونوی ؤ .د ښوووونوی د مقا او منزلت له اړه دا کافی
ده چی د برشی نړی لوی ښوونوی مرضت رسول ال ه محند مصطفی  لخپل
دغه خصوصیت او ځان ړییا باندی فخر کاوه
قرآه کریی له ځینو آیتونو کی د ښوووونوی مقا یه ااوووواره کړی او ورڅخه یې له
درنښووت او لویی یادونه کوی  ،ه ته چی دلوښووتنی له ډول یی فرمای ی ( :قُ ْل َه ْل
2
َّ ِ
َّ ِ
هللا َال هللَا ْ لَ ُمو َ )
هللا هللَا ْ لَ ُمو َ َيالذ َ
هللَ ْستَ ِوي الذ َ
ژباړه  :وریه ووایه آیا هغه ک وووواه چی لوهیږي د هغه چارسه برابر دی چی نه
لوهیږیت نه ب وه برابر ندی هیڅو ه داسی نده چی ع امءاوجاهاله یا لوه اونالوه
خ

به رسه یو ااه اوبرابروي.

الغته د ارشافت او ف ضایل ه ه ښوونوی لپاره د قدر وړ دی چی وکوالی ای  ،دا
الاح موهغت لخپل ځاه کی یحقق ورکړي او له ټول یواه رسه د ټولنی د کامل
له موخه ښونه او رو نه لرمخ بو ی  ،د ښوونوی رشافت او مریغت به ه ه د اهنیت
 - 1صحیح م ی ،مدیث.1478 :
 - 2د الزمر سورت  9آیت.
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وړاووی چی وکوالی اووی د ال ه ی الی او دهغه د رسووول لیروي وکړی او ان ووانی
لیوند د خ قت د لوړ هدف ی نی ع غادت رسه ویړی  ،م نی ډیر رشیف او قدر
من اوووغل دی  ،د دی لپاره چی ان وووواه جوړونه ده ،هام غه دنده ده چی ټول
لیغن اه د هندی م نی لپاره مأمور اوی ؤ  ،قرآه کریی د ان اه جوړونی کتاب
دی  ،را نا ل اوی څو ان اه جوړکړی  ،له مقیقت کی د ان اه جوړونی ک
او مونږ د هیواد ټولنی له رو نو کی لوی ا ر لری او موږ هیواد یه یی نجوات
ورکړی  ،کوالی اوووی چی هندا رن ه هیواد آباد کړی  ،له ان ووووانی ټولنه کی
ا سا سی کار ښوونه او رو نه ده  ،او هغه څوک چی دغه کار او م ئولیت له غاړه
لري ښووووونوی دی  ،م نح هر ډول ه وځ و یه وایی چی د ان وووواه درو نی،
هدایت  ،یوامل اوښونی لپاره کیږی له هندی کغ ه لیغن اه د برشیت ښوونوح
ب ل کیږي.
له اسال کی د م ومایو ماص ول او ع ی یوا ی ده کړی او عامل کیدویه نه وایی،
ب وه ع ی باید روڼتیا او لوهی المل وګرځی هندارن ه روڼتیا او لوهه د ال ه ی الی
د عغادت لوری ختی ای  ،ددی نه عالوه د ع ی مصول باید له ان اه کی یقوا او
لرهیزګاري را لیدا کړي  ،ځوه که چیری ما دي قدرت او ډیر ع ی د یقوا رسه یو
ځای اووول  ،نو د نیونرغۍ او نی

بختی سووغ ګر ي  ،که نه نو د اووقاوت او

بدبختۍ المل به ل .
داسالم له نظره د ښه ښوونکي ځانګړتياوی:
 - ۱م امه  ،متدین  ،مقیقح مؤمن او دیقوا او لرهیزګاری لرونوی وي .
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 - ۲دښو او غوره اخالقو لرونوی وی.
 - ۳لخپل قول او عنل کی صادق او د اسالمح ع ومونه باخ ه وی.
 – ۴عادل  ،ان صاف لرونوی او له ژوند کی  ،د سامل ق ضاوت خاوند او لخپ ه ټولنه
کی د نی

سیرت نه برضنن وي.

 – ۵لاک او نظیف وي  ،مناسغی جامی یی لرین او ان انی عالی س یقه او کرکرت
ولری.
 – ۶له خپل ځاه غوښوووتنی  ،خپل ځاه خوښوووونی  ،ک او غرورنه ځاه لری
وساه.
 - ۷د اسالمی ښوونی او رو نی قوانین او مقررات مراعات کړي.
په ټولنه کی د ښوونکی فضيلت :
دښووووونوی د نامه نه راڅرګندیږی چی هغه د عقیدی  ،ایامنداری  ،یقوا  ،لرهیز
ګاری  ،عدالت او امانت دارو کام ه منونه او متثیل کوونوی دی او دخ وو لپاره
د نی

عنل  ،غوره اخالقو  ،یواضوووخ او برده بارو ډیوه ده  ،هندا رن ه هغه د

هراوکامل  ،ښوووی ښووووونی او رو نی له برخه کی یر ټولو غوره کس دی او خپل
م وووئولیت او دنده یی د ده کوونوو ښوووه اوووخصووویت جوړولو او دا چی هغوی
درای ونوی جوړونوی دی اداکړی او دغه دروند م وووؤلیت او امانت له غاړه لری ،
ښوووونی چی دلیدایښووت نه یر وفایه لوری لخپل ټول عنر کی سووتونزی ګالی او
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ژوند یه نوی ډول ورکوی  ،بل څوک د ده له اندا ه نه لیدل کیږی  ،هغه موجود
چی لخپ و لرښوووته صوووفته کار نامو رسه یی دخپل م ت ره یت یرالسوووه کړی ،
اخالقی او اووخصوویتته یی وده ورکړی او لوی یی دابدیت او ی پایۍ او ور یر یق
کړی  ،له فرد باندی د ښوووونوی یأ یر د لالر  ،مور او ټولنح نه څو چنده یات او
ښووته دی  ،له اصوول کی هر اوړه چی د ده لال

خنیره او اخ ل اوووی نه وی نو

ډوډی یی بی مال ی او بی مزی وی  ،هغه یو ال

او یوه ژبه دی چی ال ه لاک د

ان انانو د لوړولو او ټی ولو لپاره استخدا کړیدي.
هوکی ! هری ټولنی چی دخپل ښوونوی مقا او قدر ولیژانده نو د لرستو له څیر
کی

لوړه اووووه او د یوه لوی قو له میث یی اریقا ء وکوله د ښووووونوی له ال

کانونه صووافیږی او له سوووچه رسو واویا ځ یدونوی سووپینو رو و بدلیږی  ،له هغه
ارسارلرونوو السووونو کی خا اوبی ګ ی څیرونه له قینتی املاسووو بدلیږی  ،هیڅ
فابریوه نشووی کولی دهغه له څیرګړندی او منظی کاروکړی  ،د داخ ی عواطفو او
ام وواسووایو انتقال سوو ونه مخاطغینو یه له یوه لحظه کی او وریه د بل وجود او
اخصیت ورکول له ښوونوی لریه بل څوک نشی کولی ښوونوی او مدر

د ره

او لیشوا منزلت ااګردانو یه لری.
ای ښوووونویه  :یه چی د خپ و ده کوونوی لیشووووایی  ،خ اوسوووه چی دا ټول ی
یوا ی ستا درسی ټول ی ندی ب وه دمقو مقیقت نه دفاع مورچل هی دی .
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د ښونکی په وړاندی د خلکو او ټولنې مسؤليت :
که چیری موږ دخپ ی ټولنی کنزوری ن وات او د وروسووو ته لایی والی الم و نه
راوسوووپړو دا به رایه جویه ل چی ه ته ښووووونوو او ع ی یه درناوی ندی اووووی ،
ب وه له سپوه سرتګه وریه کتل اویدي  ،ښوونوی او مربیاه د ښونی او رو نی
مای او مضوووغور ارکاه ب ل کیږي او دا ډله دخ وو له سوووالمتیا او نیونرغۍ کی
هی رول لوبوی او د ټولنی د لرمخت

سغ کیږی.

له بده مرغه ښووووونوی لدی هیواد کی د ډیروسوووتونز ورسه ال

او ګریواه دی او

دژوند سوووختی او کړاوونه یر هر چا یات ګاو  ،نو د م ارف م وووولینو او د ده
کوونوو دوسوووتانو او اولیاؤ باندی ال مه ده چی د ښووووونوح د اسوووتونزی را کنی
کړي  ،ځوه ښووکی ایامه له ړونو او ا هانو کی م

کوی او له عااقاه یوګه د

مق آوا د ټولو غوږونو یه رسیوي ،د ښوونوی او ا یل دادی چی ان اه ژوند یل
د ار ښتونو او ان انی کرامت له محور و څرخی او د ان انانو اساسی هنت هامغه
د موت او ښووووونوی لیژندنه وي او هیڅ لردی یه اجا ه ورنوړي چی مونږ له
فرهن

او دینی م ی ار ښوووتونو باندی ییری وکړي  ،څو نیونرغه او لر مخت ی

ټولنه ولرو  .د ښوووونوی مقا د بل هیڅ مادی م یار رسه نه برابر یږی  ،ښوووونوی
دع ی  ،عقل او لوهی لیغا راوړونوی دی أو ګ ونه ک ونه یی د ع ی اولوهی کالؤ
له یی فتح کولو رسه موږ یه د محغت او ایثار در

راکړی  ،که چیری ښوونوی او

د ښونوی ااه او مقا یه له ار ښت قایل نشو  ،نو ټولنه  ،متده او خپل یاریخ مو
له السووه ورکړی  ،دااو ار ندی  ،ب وه موږ د عقیدی اسووا
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دخپل ځاه او اوالدونو له ویری  ،دوهی او دریی اغل یه ال

اچوي څرن ه ورڅخه

دا مته ولرو چی د نویو ع ومو ،نوی یفور له لرلو رسه به له خوښوووی موږ د هیواد
بچیاه ورو ی ،هغه هی یو ان اه دی د ورځنح ژوند د ستونزو رسه مخامخ کیږي،
خو یوا ی هغه څه چی ده یه د دارن ه ستونزو او خوالو له مقابل کی یواه ورکوي،
هغه د ده ایامه او ی اد دی.
د ښوووونوح ټولنیزه و ده باید له یولنه کې مفش اووی  ،څیړنو ښوووولی هر څومره
چی دښووووونوی مقا او منزلت له ټولنه کې لوړ اوووی او وریه درناوی ول  ،له
هامغه اندا ه ده کوونوو رغغت یحصوووی ی لرمختیا له لور یاییږی  ،نو لدی رسه
باید ټول سوا مانونه  ،سونی او د یولنی ټول افراد د ښووونوی د منزلت لوړییا یه د
یوه مای ټولنیز رضورت له سووورتګه وګوری .که چیری ټولنه غواړی یولیدونوی ،
دوامداره او مفیده ان ووووانی رسمایه ولری نو باید دښووووونی ځ یدونوی مقا یه
درناوی وکړی که چیری دښووووونوی منزلت له ټولنه کی کنزوری اوووی او ده
کوونوی خپ و ښووووونوویه امرتا او ار ښووووت ونه نوړی ،نو بدی لای ی یی خپ ه
هندغو ده کوونوو  ،ینویو ځوانانو او د دوی کورنیویه بیریه را ګرځی نو لدی وجه
ټول اړخو نه او فرهن ی او ټولیزی کړی با ید د ښوووونوی م قا اومنزلت یه دیو
ټولینزی مانی موضوووع له سوورتګه وګوری  .باید دښوووونوی ماو س وتونزی لیری
ای او هغه یغ یض چی د ښوونوو او نورو دولتی کارکوونوو یر منځ موجود دی ،
له منځه والړای  ،څو ښوونوی د ړه له مینه رسه یدر
ال مه ګ ه لوریه ای.
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د ښوونکي په وړاندې دزده کوونکو مسؤليت :
 – ۱د ښوونوح له وړاندی یواضخ او هغه دخپل ژوند لپاره منونه ب ل .
 – ۲د آمرانه خ ی کولو نه ډډه کول او ښوونوی له درناوی رسه یادول.
 – ۳ښوونوی یه درناوی او دع ی او لوهی د مقا نه یادښت
 – ۴د ښوووونوح د اراوواد  ،ګوت څنډنی څخه درناوی او دهغه قار او یند خویی
غنل.
 – ۵د ښوونوی د رای

له انتظار او له مضور یی مرشف کیدل .

 - ۶دښوونوی د مرصوفیت لر ماال هغه یه مزامنت نه کول
 - ۷دښوونوح د رای

لر ماال د ده کوونوو منظی کیدل

 - ۸د ښوونوی له وړاندی له ادب او نزاکت رسه کیناستل .
 – ۹د خپ و کړنو او ماالیو نه څارنه او دښووووونوی له وړاندی د خپل آوا او خ و
کنرتولول.
 - ۱۰د ځواب ورکولو لرماال د ښوونوو لوښتنو اړوند بی ادبی نه کول.
 – ۱۱د در

لر ماال د مواسو مترکز او د سووت اختیار رول.

 - ۱۲د ښوونوح د عیغونو ل ول او دهغه محاسن او نیوی ښواره کول .
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 – ۱۳د ښوووونوح یوضوویحایو یه درناوی او میا او رش له کغ ه د لوښووتنو نه ډډه
نوول .
دښوونکي او زده کوونکي مسؤليتونه زده کړی او ټولنی په وړاندې:
مخوی لدینه چی ښووووونوی له در

لیل وکړی او مخوی لدی چی ده کوونوی

یی خپل سوال مطرح کړي  ،د خپل در

او لوښتنی له اړه د دقت او فور وکړي

او هغه د له ښوووه اوووول رسه جوړ کړی څو دبیړی یېروینی او غ طو یصوووورایو نه
خوندی وی اولدي یوګه رسه د لوښووتنی یا مط

له هو ه له دقت کولو عادت د

ښه قوت له څیرراوړاندی کیږی او یل به د لو ښتنی کولو یا یدریس لر ماال فور
او امتیار کوی که نه او که چیری دا لوښووتنه یا در

وړاندی کول له بیړه او بی

فورو رسه و ای نو یېروینی او غ طۍ به ډیری ولری او لراختیا به ومومی  ،را برال
به اوووی او له لای ه کی به لخ پل محیو او مامول کی د ییرویونوو  ،بیړنیو او
ااتغاه کوونوو افرادو له نامه رسه ولیژندل ل.
باید ښوونوی او ده کوونوح د ع نی ییروینو لر ماال هغه که چیری له لوست و ،
مطال ی  ،وړاندی کولو  ،مااووویه لیو و  ،مغامثی  ،مذاکری  ،یفور  ،یدبر او یا
دولو څخوه را منځتوه اووووی وی  ،ټولی دا ییروینی بیریوه لېری او خپول ژونود
رای ونوی لپاره یی رس مشوووق کړی او دامواه یر کچی لوری له غیر ع نی چارو
ی نی دنیایح کارونو باندی مشوووغول نشوووی  ،خو د امواه له صوووورت کی بیا هی
کولی اووی غیر ع نی مرصوووفیتونه ولری او د رضورت یرکچی له دنیا یی چاروهی
بوخت وی او دغو چارویه هی رسوویدنه وکړی او له څن
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رسیه رسوووولی وی او له هغه لوری اړوند دندی یی اداء کړی وی  ،څویدی رسه
وکوالی اوووی چی ټول وجود د ع ی له واک کی ورکړی  ،څو ع ی لخپ ه یوه برخه
ستا له اختیار کی درکړي .
ښوونوی او ده کوونوی باید د هغو ک انو څخه چی د دوی څخه له سن اارت
مقا  ،دینداری  ،ع ی او منص کی راکښته وی د ع نی ګ ی اخ تنی او څه ده
کولو څخه ډده ونوړي  ،ب وه د هر چا څخه چی ع نی اسوووتفاده متصووووره وی ،
باید ورڅخه ګ ه لوریه کړی  ،د دوی د مقا لوړییا ددی المل نشوووی چی یر دوی
نه د کنو خ وو نه د هغو م وووایل له ده کړه کی اقدا ونوړی  ،ځوه دامالت د
د المل کیږی چی دخپ ی ع نی سطحی لوړییا له الره کی خنډ را منځته کوی
او دع ی سطحه یی کنزوری کوی او دخپل لروردګار د نا خوښی المل به وګرځی،
لوه چی وویل اووول  ،مونت ،لوهه او مویامنه وینا د ایامه لرونوو افرادو درک
اوی ای دی  ،یو ایامنداره فرد هر ځای چی ع ی او مونت لیدا کړی نو دهغه
له ده کړه او السووته راوړلو کی یر ټولو افرادونه م ووتحق کس ګیل کیږی .سو ید
بن جغیر رضوووی ال ه عنه وایی  :ان وووواه یر هغه لوری چی د ه کړی او ی یی له
مالت کی وی  ،عامل او لوه دی  ،خو ک ه چی ده کړه او ی یی لریږدی او ګامه
وکړی چی د ده کړی او ع نی کچی لوړولو یه نوره اړی یا ن ری او لخپ و موجوده
م ومایو اکتفا وکړی  ،نو هغه د خ وو ډیرنا لوهه ان اه دی .
ښوونوی او ده کوونوی باید هڅه وکړی داسی قوت راوړی چی دهغه له سیوری
کی د مق مننی او مق د ی ووو نیوودو او د واق یتونو من ویووه غوواړه کیږدی  ،د
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ښوونوی او ده کوونوی یر منځ د م شرتکو او ا سا سی آدابو له جن ی نه هغه دی
چی دوی یی لخپرلو ځانو کی ووینی لدی مانا رسه ک ه چی دا ام ووا

یی وکړ

چی د ییروینی او ااوووتغاه رسه مخامخ اووووی  ،که څه هی دغه ییروینه له کنه
سووورتګه وګوری او څه اعت نا وریه ونوړی خو با ید مق یه درجوع کولو خپ ی(
ییروینی باندی اعرتاف کولو له ټولنه کې د برکت او ع نح لان ی د یایواو) ونه
دریغوی ځوه اعرتاف له ااتغاه او مق یه ی ینیدل د دی نه عالوه چی یو دینی
او اخالقی رضورت دی .دبرکت او دع نی لان ی د یایوالی له ټول نه کی المل
کیږی او دښوووونوی او ده کوونوی ارار او ټین ار د مق له نه قغ ولو که څه هی
د یوه کوچنی فرد نه هی وی  ،د یو او خود خواهی له مانا دی چی د ال ه ی الی
لخوا ډیر بد ب ل اوی او ان اه د ال ه له رمنته لېری کوی.
دښونکی مقام کيسه د تاريخ په پلوشوکې:
له ا سالمح یاریخ کی ښوونوی د لوړ مقا او منزلت لرونوی دی  ،هاروه الراید
یوه ورځ د خپل دربار و یرانو او لویانونه ولوښتل چی یر ټولو قدر من خ
دی ت دوی ووی ی :ددوی خ یفه ده وویل  :نه ب وه قدرمن خ

څوک

هغه دی چی

لاچا اده ګاه وریه بوټونه برابروي  ،هدف یی ښووونوی ؤ دماموه او هاروه امنو د
خپ و ښووووونوو د بوټانو له ایښووووولوکی یو له بل رسه سووویالی کولی او نه رسه
جوریدل  ،بالخره داسوووی یی لریوړه وکړه چی یو بوه به یی یو او بل به یی بل
اازاده برابروی .
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هندارن ه د عغاسیانو دیوه خ یفه نه لوښتنه واوه آیا داسی آر و لری چی نه وی
لوره اووووی .وی ویل هو ! هغه څه چی یر ټولو نه لوړ او لوریه دی  ،هغه د یوه
ښوونوی او عامل له ځای کیناستل دی او ښوونه او ابداع دی .
أبو أالسوووود الدولی ویيل دي  :د ښوووونی لریه بل قینتی څیز نشوووته  ،آمراه او
قو ما ندا ناه خ وو یه فرمانو نه ورکوي خو ښووووونوی او عا ملاه ب یا د غه فرماه
ورکوونوو یه فرمانونه ورکوي .
پايله :
 – 1د قرآه کریی آیتونو او مغارکو امادیثونه را جوییږی چی ع ی او دع ی ده کړه
ډیر اهنیت لری  ،دا چی ع ی د ان ووواه نیونرغی یضووونینوی  ،ع امء او لوهاه
دال ه ی الی نه ویره لری  ،الای کال له ښووه یوګه لیژنی او دهغه قدرت او عظنت
اَّللَ ِا ْا ِعَم ِ ِ الْ ُلَ َممء إِ َّ َّ
ش ا ا ا ا اى َّ
اَّللَ َع ِز ٌهللز
ښووووه درک کوی ال ه ی الی فرمایی ( :إِ ََّّنَم ََيْ َ
ور)
اَ ُف ٌ

1

ژباړه  :یوا ی د ال ه لوهاه او ع امء د ال ه نه ویریږی له یقین رسه ال ه غال او
بښوونوی دی.
 -۲دښووووونوی ار ښوووت او مقا دومره لوړ دی چی کوالی اوووو ووایو ،ښووووونوی
کوالی ای د ال ه د فیض او برکت ژبه ای له هندی کغ ه دلیغن انو دنده لری،
ښوووونوی که چیری د الای ار ښووتونو له الره کی ګا لوریه کړی او کاریی د ال ه
 - 1د الفاطر سورت  28آیت.
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ی الی رضوووا لپاره وي  ،له مقیقت کی م نوی اوالدونه رو ی او دا ښووووونوی ډیره
ار ښناک خدمت د ټولنی له وړاندی ب ل کیږي.
 – ۳د ښووووونوی مقا او منزلت لوه چی له آیتونو او مغارکو امادیثو کی څرګند
او دا یقا ضا کوی چی ښوونوی یه او دهغه م ؤلیت او دندی یه له خا صه ټوګه
یوجه واوی  ،ځوه د ښووونوی دورځی یا اونۍ ملانځنه یوا ی نشوی کولی د هغه
دستونزو او مقا نه درناوی وکړی ب وه له ټول کال کی باید ښونوی د یح ین او
یقدیر مورد وګرځی.
 – ۴ښوووونوی د ع ی له ښوووونه او خپرونه کی ان وواناه د کامل او لرمخت

لوریه

بیایی  ،ع شق او ایامه د ان اه دروح او ضنیر له لومه باندی غتوی او دفطرت
آوا د عامل له فضا کی خپروی  ،له مقیقت کی ټول کامالت او یرقیات لرمخت ونه
دان اه ښوونوی لوره اړه لری.
له رګونو سووالمونه ښووونوویه چی دخپ و ن و ونو د لوړییا او کامل لپاره سووتونزی
ګالی.
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40
په اسالم کې د ښځی مرتبه
احلمد هلل رب العاملنی والصالة والسالم علی سید األنبیاء واملرسلنی حممد و علی آله
و صحبه أمجعنی.
اما بعد :فقد قال هللا سبببحانه و اعالی حم حم ک ابابهأ أع اب هلل ما الطببیاار الر یکأ بسببک
هللا الرمحا الرحیک:

( اَي أايُّب اهبا الابات اابق اب ارب ک الب َلق اكلا اق ک ََّما نب بَ ِ
ح اوا َحب اد ِة او اكلا اه َم باب اهبا اوبو ا اهبا اوباب َم بابه امبا
1
َ
َر ااًل اكثَريا ونَساء واابق اب َّ َ
اّللا اكا ار اعلابی بک ارقَیباا)
ام إَر َّ
ساءل ار بَه اواأل بار اح ا
ا
ا ا ا ا
اّللا اللق ا ا
په اسالمی ټولنه کې د ښځی حقونه او مرتبه یو داسی بحث دی چې اوس مهال
نزدی په ټولو اسالالالالمی ادوادونو او نپی په کپه په بدالبددو د مو م ری دی د
ا سالم د ښمنان په ا سالمی ادوادونو او م سدامنانو کو ندو کې د ن شته دودونو او
تعامالتو په اسالالالتناد چې د ښالالالځو په وتانهی تری کد ی ل ه :د مدراث دودونو
والیت تحصالالالدآ دیادیانی د کو نه بهرکا سالالالداسالالالی او ااتصالالالادی عالدت او
لسګونو نو و مسئدو په څدر چې پ ې په یو ډول د ښځی حقوق او حدثدت تر پښو
 - 1د النساء سو ت  1دیت.
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النهی کد ی او د ښځی انسان والی له پامه غو ځول کد ی ته ګوته ايښی او اغه
د اسالالالمی اح امو او ی ی اواندنو نه اوالت ګڼی پهاسالالی حال کې چی کپير
په ښتدا څدپنه ويش موته به يش چې ډیری د ښځو حقوق تر پښو النهی کيهل
او داغوی په وتانهی تاوتریخوالی چې تری کد ی د اسالالالم نه یچدنه نه ا
بد ه يښالاله یې د اومی او ابددو

وامونو او دودونو پو ی نښالالتی د چی د

یې د ناپوای المده د اسالمی اح امو او ییعت پو ی تپ .
یمون په ادواد کې داسی کسان او ډلی شته چې د دښمنانو په ویناؤ او لد نو په
مندو ی دغه ویناوی واموی او د ا سالم مقهس دین او وږ پدغمرب تو نو چې
ګواکی د ښځوحقوق تر پښو النهی کو .
یو د مرصف څخه ډکه پروسه چې د یو ندمی لسدزی په ترڅ کې دود او پریامنه
پانګه پری ل یهلی ښالالځو ته د حقونو و کول د اغوی په وتانهی د تاوتریخوالی په
ضالالاله مبا ی د دغه پروګرام د ییاتو مرصالالال ونو او ار ات دز ا و ی ی مثبته
نتدجه نه و کپی نه یوایی د ښالالالځو په وتانهی تاوتریخوام کمښالالالت نهی کپی
بد ه ییات والی يې مدنهلی ځ ه پهی د ی و وسالالالتدو کدونو کې د بانکو کددو او
والیتونو نه د ښالالځو په وتانهی د تاوتریخوالی بوګنوون ی ربونه او و ددی پوټه
نتدجی دلدآ دا دی چې د ښځو په وتانهی د تاوتریخوالی په ضه مبا ی پروګرام
په ا غانسالالالتان کې ا الالالوال په غد بنسالالالال رراحی او پرم بدول کد ی دغه

879

په اسالم کې د ښځی مرتبه

د جمعې خطبې

پروګرامو نه چې اکرثا د مشالالال وکو لو یآ کوون و لخوا رری او پ

کد ی ددی

پرځای چې د شالالونت په المدونو او انګدزو ی مقابده وکپی د ښالالځو د حقونو او
مرتبی په ا ده په اسالمی اح امو اڼ
د تاوتریخوالی په ضه تر یلد

کو او په حقدقت کې د ښځو په وتانهی

النهی د ییعت په وتانهی مبا ی کو .

ددی لپا چی یمون م سدامن و ونه په ا سالم کې د ښځی مرتبی نه رب يش او
د اسالم د مخالفدنو تو ونه څرګنه يش د نن و ځی د

بی موضوع مو په اسالم

کې د ښځی مرتبی ته ځانګپی کپی تر څو موته يش چې دیا په ښتدا په ا سالم
د ښځی مرتبه او حقوق له پامه غو ځول يش او کنه؟
 -1ښځه په اسالم کې څه حیثیت او مرتبه لری؟
ښالالځه په اسالالالم کې د نا ینه ا الالدی و د چی و ی په انسالالان والی انسالالان
کرامت کې پرته د ډیر ل کمښته یی ه د او دوات د الهی ت ددف د

اب وتتدا

کې یو شالالان د  .اسالالالم په وضالالاحت ی ا الموی چې ښالالځه او نا ینه په ا الالآ
پدهایښت برشی امو صو داتو ت الدفو او مسئولدتونو په تحمآ په مزا او سزا
کې ی یو د .
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اردن ریم پهی ات رمایی ( :اَي أايُّب اه با الا بات اابق اب ارب ک ال ب َلق اكلا اق ک ََّما نب بَ ِ
ح اوا َح ب اد ِة
َ
و اكلا اه َم بابها اوو ها وب َم بابهما َر ااًل اكثَريا ونَسب باء واابق اب َّ َ
ام إَر
سب باءل ار بَه اواأل بار اح ا
ا ا
ا ب ا ا اا
ا ا ا ا
ا
اّللا اللق ا ا
َ 1
اّللا اكا ار اعلابی بک ارقیباا)
َّ

ژبات  :ای د و! د پآ پالون ی له (غصی) نه ځان وساتئ اغه پالون ی مو چې

تاسالالی یې د یو انسالالالان نه پدها کپ بدایې د اغه ښالالالځه د اغه له ډلی پدها کپ او
ددغو دوو څخه یې (د ځم ی پرم ) پریامنه نا ینه او ښالالالځدنه پا کپل او د
اغه پالون ی له (غصالالی) ځان وسالالاتئ چې یو بآ ته پری اسالالم و کوی او ددینه
بدر وکپئ چې د پدولی اتی ی وشالالدوی (او الالده حمی له پامه وغو ځو ) ځ ه
بد ش ه الده  ستا سو څا ون ی دی (او ستا سو کپ وت د اغه له سرتګو پ نه
دی).
کده چې الده  د

نا ینه او ښالالالځی د یو نفه نه پدها کپل بدايې ددی نفه

نه د اغه مفت پدها کپ ترڅو پو يش بدایې ددی یو نه برشالالال کو نی ییات
نا ینه او ښالالالځدنه پدها کپل چې ټول د یو پالون ی بنهګان د یو مو او پال اوالد
دی دامهی المده د ددم دده السالم اوالد نا ینه او ښځدنه د برش ا وت پدونه
اټول کپی د  .دی اردنی نص ته په کتو نا ینه د ښځی و و ښځه د نا ینه و
د پيغمرب دده السالم پهی ا ده رمایی( :امنا الاساء شقائه الر ال)
 - 1النساء سو ت 1 :دیت.
 - 2سنن أيب داود حهیث.236 :
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اسالالالم په ی ی ت ددفونو دینها ی بادت کې ښالالځه او نر ی مسالالاو ګڼی
َ
نی والبم بَِمااب َ
َ َ
ََ
ام
اردن کریم پهی ا ده رمایی( :إَر البم بس ب ب ب ب بل َم ا
نی اوالبم بس ب ب ب ب بل امبام اوالبم بِما ا ا

ََ
ام و ب َ َ
اْلاا َشب بع َ
َ َ
َ َ
نی والب اقانَبا َ
ََ
َ
ام
اْلااشب بع ا
ام اوالصب باِق ا
نی او ب ا
يا اوالصب باب ار ا
اوالب اقانب ا ا
نی اوالصب باِقاام اوالصب باب َر ا
ََ
َ
والبمبا َ َ
َ َ
نی والصائَم َ
نی والبمبا َ َ
ََ
يا
ام اوا بحلاافظ ا
ص َّدق ا ا ا
ا ا
ا
ص َّدقاام اوالصائم ا ا
نی فبرو ا ه بک اوا بحلاافظاام اواللاك َر ا
1
َ
َ
اّلل اكثَريا واللاكَر َ
یما)
ام أ ا
اعد اّلل اَلک م بغَ ارةا اوأا ب ارا اعظ ا
ا ا ا ا
ترممه :مسدامنان نا ینه او ښځدنه مسدامنی نا ینه مومنان ښځدنه مومنانی د

الده د رمان رمان منون ی نا ینه او ښالالالځدنه ښالالالتدنی نا ینه او ښالالالځدنه یغم
لرون ی نا ینه او ښالالځدنه متواضالالر نا ینه او ښالالځدنه

الالهاه کوون ی نا ینه او

ښالالځدنه وژ ن نا ینه او ښالالځدنه پاکدمنی نا ینه او ښالالځدنه الده ییات یادون ی
نا ینه او ښځدنه الده  دغو ټولو ته بښنه کو او سرت مزایې و ته چمتو کپی.
امها شان اسالم ښځه او نر د ارا ت په مزاء کې او د ګنا په سزاء کې یو شان
ګرځوم پهی معنا چې د نا ینه حسالالالنات د نا ینه توب المده یې نه ییاتد ی
امها نګه د ښځی حسنات د ښځی توب المده کمښت نه منی.
نو کده چی نا ینه یا ښځه کومه ګنا وکپی د دوات سزا یو شان د یعنی د ښځی
والی له مخه نه ییاتد ی امهاشالالان د نا ینه سالالزا د نا ینتوب له امده کمښالالت نه
مومی الده تعالی رمایی( :والسا َرق والسا َرقاة فااقااع ا أ َ
ايديابه اما)
ا
ا
 - 1د األحزاب سو ت 35 :ديت.
 - 2د املائه سو ت 38 :دیت.
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معنا :دغده نا ینه او ښالالځدنه غدی الس د اغه کپنی په سالالزاء کې چې تری کپی
د د مجایات په ډول پری کوئ .امهاشالالان الده  د توبی سالالو ت په ( )71دیت
کې نر او ښالالځه په پدو اسالالاج امتام ی مسالالئولدتونو تری کولو کې یو شالالان
َ
َ
َ
ْ عبمرو ار َ لبمعرو َ
اب
(والبم بِما ار اوالبم بِمااب بام باب بعُ ب ب ب ب به بک أ باولیاب باء باب بع ِ ا
ا الن کپ رمایی :ا
اّللا اوارسب ب ب لاه أ بولاَ ا اسب ب ب ا بري امحهک
اوياب باب اه ب ار اع َا البما ا َر اوي َقیم ار الصب ب بالا اة اويب بِا ار الةاكا اة اوي َایع ار َّ
1
اّلل).
َّ
ترممه :مؤمن نا ینه او ښځی ځدنی د ځدنی نو و دوستان او مرستهویان دی یو
بآ ښالالاله کا ته اب
کو

یکات و کو

او به کا نه یې اسالالالتنو او ملون څنګه چې شالالالايې اداء
او د الده او داغه د پدغمرب رمان وتی دوی اغه کسان د

چې ډیر ژ به الده  په پآ حمت کې اونغاتی .د ددم دده ال سالم په کد سه
کې ګو و چې الهی ت ددف ددم او داغه مانهینی حوا ته یو شالالالان متومه دی ل ه
انْ اواوبو ا ا بوااةا اوكالا َم باب اها اريا ادا اح بی َش ب ب ب ب ببب اما اوًلا
آِم ا بس ب ب ب ب با أ ا
(وقبلبااا اَي ا
چې رمایی :ا
2
َ
َ
ََ
نی).
اب بق ارا اهله الط اج اراة فاببا اَن م اا البظال َم ا
ژبات  :ومو ویآ ای ددمه! د پدی مانهینی ی په منت کی اسالالالتوګن شالالاله او
داغه د (پریامنه او وږو نعمتونو) نه ار څه او ارځای کې چې غواتی وشحاله

 - 1د التوبه سو ت 71 :دیت.
 - 2د البقر سو ت 35 :ديت.

883

په اسالم کې د ښځی مرتبه

د جمعې خطبې

او د امه و و ئ و دغی ونی ته مه نزدی کد ئ او و اک تری مه کوئ ځ ه (که
داسی مو وکپل) ظاملانه به وی.
د پام وت مالبه نق ه پهی کدسالالاله کې دا د چې اردن کریم د تو ات په الف د
ددم دده السالالالالم غولدهنه شالالالد ان پو ی تپ نه د حوا پو ی ل ه چې رمایی:
(فاأ ااوَل اما الط بیااار اع باب اها فاأا بك ار ا ه اما َِما اك ااَن فَ َیه)

1

ترممه :و شد ان دوات وغدول او اغو یې د اغه ځایه چې پ ې ول وویستآ.

امها نګه د اردن په کدساله کې دادی چې حواء داسالالی نه چې په یوایی ی یې
د ممنو ه ونی نه و وتل او نه اغه ددی کا پيدوون ی د بد ه

ا د دوات (ددم

او حواء) څخه تری کي ی امها شالالان دوات پښالالدامنه او توبه ګا کد ی ل ه چې
َ
َ
يا)
سااا اوإَر َّلب ابغب ََ بر لاااا اوا ا
رمحااا لااا ناا م اا اْلااس َر ا
الده  رمایی( :قااًلا ارببااا ظالا بمااا أانَ ا

2

ژبات ( :ددم او ښالالالځی یې د الده په لو د د ا الس پو ته او) وی ویآ :پالون ده!

مون (سالالتا په نا رمانی کولو ی )په پآ ځان تدری کپی نو که بښالالنه اته ون پی
او حم ا بانهی ون پی ییان کوون و څخه به یو.
په ځدنی اردنی دیتونو کې په ا سا سی ډول

ا پده ددم دده ال سالم پو ی تپل

دَن إَ اَل ا َ
َ
ةما)
(ولااقد اع َه ا
آِ ام ما قابل فابااس اي اواَّل اََند لاه اع ا
شوی ل ه چې رمایی :ا
 - 1د البقر سو ت 36 :ديت.
 - 2د األ راف سو ت 23 :دیت.
 - 3د ره سو ت 115 :دیت.
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ترممه( :د کا په پدآ کې موږ ددم دده السالم ته رمان و کپ چې (د منعه شوی
ونی مدو ونخو ی) و اغه رمان پریښالالالود او (تری وی وات او د کا په لومپیو
کې) مو د اغه نه ښه تصمدم او ثابته ا اد ونددهله.
اْلل َ
آِم اه بل أاِلُّ ا اعلاج اش ب اج ارَة ب
بد اوم بل ِ ًل ياب بببلاج فاأا اك اال َم باب اها
ت إَلابی َه الط ب بیااار قا ا
ال اَي ا
(فاب ا بس ب ا ا
1
َ
َ
َ
َ َ
آِم اربه فابغا ا ى)
فاببا اد ب
صج ا
م اَل اما اس ب آت اما اوطاَ اقا اَيبص اَار اعلابی َه اما ما اوار َق ا بوااة او اع ا
ژبات  :بدا شالالد ان ( چآ او دوکه پدآ کپ او) ددم ته یې وسالالوسالاله واچوله (او و ته
یې) وویآ :دیا تاته تدپاتی ونه او نا نه منون ی پاچایی د ویښالالالم؟ (کپدری دغه
منر شوی ونی ته څه و و ی نونه مری او تدپاتی کد ی) په پای کې دوات کسانو
تری و وات (اومنتی مامی يې د بهن څخه لری شالالوی او) پآ و ت یې ولده
چی تردغه مهاله تری پ ؤ او پدآ یې وکپ د منت دونو پاڼی یې پر پآ ځان
تاو او ونښالالالوم پهی ډول ددم د پآ پالون ی له رمان نه یغپاوی وکپ او ګمرا
شو.
اب اعلابی َه او اه ادى)
امغه شان چې :توبه یوایی ددم پو ی تپل شویُ( :ث ا ب باببااه اربُّه فاببا ا

2

معنا :بدا د اغه پالون ی اغه (د پدغمربی) لپا غو کپ او توبه یې ومنده او د

(ا تذا او اسالالتغفا په لو ) وا ول ټول یاد شالالو دیتونه پهی ن تی داللت کو

 - 1د ره سو ت 121-120 :دیت.
 - 2د ره سو ت 122 :دیت.
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چې د حواء او ددم کدسه کې د ګنا کولو کې نا ینه ا آ او ښځه و پسی د  .نو
دامهی المده ښځه په اسالم کې د برش ګنا لومپی م سئول او د ددم د اغوا او
د منت نه د شپلو المآ نهی ل ه چی یهود او نصا ی قده لر .
بالغرض که ومنو چې حواء د اغه المآ و بداام د دغی ګنا د پایدو مسالالئولدت د
حواء پرته د بآ چا پر غات نه پهی مين کې د حواء لو ګانی ( ښځه) د حوا ګنا
وتلو څ خه بریئ د ځ ه (وال تز وای ة وی ا ری) ادڅ کوم نفه د بآ نفه
ګنا په غات نه ا

.

د اسالالالم سالالپد دی دین انسالالان م رم ا الم کپی او د اغه دغو والی معدا یې
تقوی او الالالالم مآ ګرځولی ل ه چې رمایی ( :اَي أايُّب اها الاات إََن اكلا بقاااكک ََّما ابا اك ِر

وأنثاج و علباااكک شع وقاببائَل لَببعارف ا إَر أا بكرم ک َعا اد َ
اّلل أاابب اقاك بک)
اا ب
ا ا اا ب ا ا ا ا اا ا
ژبات  :ای د و! مون تاسی د یو سپی او ښځی (د حواء او ددم په نوم) پدها کپی
1

یاست او تاسی مو ابدده ابدده ټرب ټرب ګرځوم یاست ترڅو یو بآ و پدژنی (او ار
څوک په دا دی او بهرنی توپدر او ځانګپی صالالو الالدت ی د بآ څخه مشالالخص
يش او د ټولنی په موتښت کې ځانګپی اغدز ولر ) بدش ه تاسو کی غو د الده
په وتانهی ډیر متقی ستاسو دی.

 - 1د الحجرات سو ت 13 :دیت.
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دغه دو دیتونه په یغر د داللت کو چې  :د انسالالان دوات بر ی (نر او ښالالځه) د
الده په کتاب او دین کې م رم د

بی لهی چی د ذکو ت او انوثت توپدر ددغه

الهی ت ریم په ییاتوام او کمښالالالت کې اغدز ولری دغدته د چې ګو و په اسالالالالم
کې انساين ا یښت د ښځی د مؤنث وام په ارر کمښت نهی مونهلی.
بد ه اسالالالالم د ښالالالځی مونث والی تقهیر کپی او اغه یې د نا ینه پو کوون ی
نرصالال ګڼدی په امغه شالالان چې نا ینه د ښالالځی پو کوون ی دی .نو ښالالځه او
نا ینه د ا سالم له لرلده یو د بآ د ښمن نهی او نه ام یو د بآ ضه او ادب دی
بد ی د انسان شخصدت او نو ی په ت مدآ یو د بآ مرستنهویه دی.
په اسالالالالم کې ښالالالځه په ټولو حاالتو کې مو و که و او لو محرتم او م رم
انسالالان دی ځ ه ښالالځه د برشالالیت ندمه ټولنه د داسالالی ندامیی چې د ټولنی په
ژونه کې و ا اغدز لر ځ ه ښالالځه لومپنی مه سالاله د چې برشال نسالالدو نه پ ې
موتی

او کوچندان تن ی ځوانان پ ی پالآ کد ی ټول پواد و چې کوم څه

چې ماشالالالوم د مو څ خه ید کو د اغی نه د بددګی ا سالالالتو ی د ادواد
اتدون ی او د مدت او ټولنی بر دد

ټاکی.

ښالالالځه د داس الالی مومود څخه با ت دی چی د سالالالپی په ژونه د اامدت نه ډک
تاثدر لر

ځ ه ښځه د اغه مانهینه د یعنی د وی د تس دن او محبت توښه د

او د اونه مرستنهویه د د ژونه د ادا ی په سمون کې ښځه داسی یت سوا نهی
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مو د چې که د نپی ټول سالالالپیان ی الس و کپی اد

ده د اغی دنه د مو

په توګه تری کوالی نيشالالال د ښالالالځی پرته کوچندان نه نایول کد ی او نسالالالدونه
پالنه نه وینی ښځه د نا ینه مهربانه لو یا یت سوا نهی و د .
د الده  د م دق هالت یو بددګه داد چې د برشالالال دغپو تر مدن د غو وام
ډګر یې کسبی او ا تدا

کپی.

نه اصالالالالهی او امبا ی پهی ډول چې د انسالالالالان الس پ ی کوم نقک ندر ل ه
ذکو ت او انوثت نګ نژاد اوم نسب او ابدده ځ ه دا ټول امبا

کا ونه د

چې د ان سان الس د اغو په اوستو او لری کولو کې کوم تاثدر ندر نو یاد شوی
کا ونه قال او ی ا د انسالالالانانو تر مدن د غو وام معدا کدهای نيشالالال ځ ه
ډیری الحی

در غوښتون ی اوښدا ی ښځی په ډیرو ناپواو اسقو به مرغو
ښالالالځه په کو نی او ټولنه کې اکرثا د

نا ینه و بانهی غو والی او ضالالالددت لر

د ی ځانګپو حدثدتونو په د لودوی حضالالو لر چې ار یو یې د اسالالالم له ن ر
محرتم او م رم دی د ال توضالالالدم لپا غواتو د ښالالالځی مرتبه مو وام لو وام او
ښځه وام ته په پامدرنی وڅدپو:
 -2د ښځی احرتام د مور په توګه :د برش په تا ی کی ادڅ داسی ن ام او دین
نهی لدهل شالالالوی چې د اسالالالالم په کپه یې د ښالالالځی احرتام یې د مو په حدث
کپی و او مقام یې و ته پو ته وتی و

په اسالم کې د مو د ت ریم په ات کد ی
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سالالالپا ښالالالتنی اغدی د چې مو ته احرتام د الده د بادت او په توحده ایامن په
کتا کې او ستآ شوی او د مو ی ښدګڼه د دین د وامباتو په ډله کې تو ده
شوی د

په اسالم کې د مو حقونه اغو کپاوونو ته په کتو چې د حمآ یی ون

شالالدهو و کولو ویلود ماشالالوم په مهال یې ګام د پال د حق څخه موکه د او په
ت را ی ډول د اردن کریم په څو دیتونو کې ذکر شالالالوی تر څو د اوالدونو په ذان
کې دغه حقدقت بن سټدز يش چې د مو حقونه د حقوق الده نه و و سته د حقونو
په یکې اځی چې یو انسالالالان یې پربآ لری ل ه چې الده  رمایی ( :اواوص ب ب ب ب بیبااا
َ
َ َ
نی أ َ
صب ب ب باله َحم اع اام ب َ
بَ
ار ا بشب ب ب ب بر َ اولَا الَ اديب ا إَ ا
سب ب ب با ار بَا ال اديبه امحالاببه أ ُّمه او بهااا اعلاج او به ِا اوف ا
اْلن ا
َ 1
ال ابمصري)
ترممه :مون انسان ته د اغه د پال او مو په ات سپا ښت کپی (چې د اغوی په

حق کې ند

اوسالالی او ند ی وکپی) صالالو الالا مو ځ ه چې :مو اغه په ګده

کپی او ار مهال په تانه ضالالعف او کمزو ی ا ته شالالوی د شالالدهو وتلو پای يې
دو کاله د او (پهی دوو کدونو کې ام شالالاليهی یعنی د مو د بهن یوبنا څښالالالی
مو پهی  30مداشالالالتنی مود د حمآ او شالالاليهو وتلو کې ډیر اتین همتونه او
سرتی یښنهنی وتانهی کو

نو ځمون تو ده انسان ته داد چی) ځام او ام

 - 1د لقامن سو ت 14 :دیت.
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د پآ مو او پال منون ی اوسه! او پو شه! چې په پای کې بداځدی اتګ ځام
په لو دی (او ښو د وته مزا او بهو د و ته سزا و کوم).
په حدم حهیث کې اغ

دی ( :ماء مآ الی النبی  یسأله :ما أحه الاات

حبسا صحابيت؟ قال أمک قالُ :ث ما؟ قال :أمک قالُ :ث ما؟ قال :أمک قالُ :ث ما؟
قال :أب ک)

1

ترممه :یو سالالالپی پدغمرب دده السالالالالم ته اغی وی پوښالالالته چې ځام د ډیر ښالالاله
مدګرتدا وت څوک دی؟ پدغمرب دده السالم و رمایآ :مو دی اغه سپی و پوښت:
بدا څوک؟ وی رمایآ :مو دی وی ویآ :بدا څوک؟ اغه حرضالالالت و رمایآ :مو
دی وی ویآ :بدا څوک؟ وی ویآ پال دی.
امها شالالالان وایت شالالالوی ( :أن مال کان بال واف حامال أمه ی وف بها سالالالأل
النبی  االآ أدیالت حقهالالا؟ االال (ال) وال بز رة واحالهة) أ من ی رات ال دق
والوضر و نحواا).

2

ژبات  :یو سپی پآ مو په شاکپی رواف يې و کاو د کعبی چا پدر نو د پدغمرب
دده السالم نه یې پوښتنه وکپ دیا د اغی حق می ادا کپی؟ پدغمرب دده السالم
و رمایآ :نه دن چې د یوی چدغی د اغی ام یعنی د اوالد د یی دون په مهال د

 - 1متفق دده.
 - 2مسنه البزا حهیث.4380 :
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مو د چدغو د یوی چدغی حق ام په بآ حهیث کې اغ

چې ( :بباء ر ببل الی

الابی فقال َي رسب ب ل هللا أرِم أر أيةو وقد ْ أس بببط ببريک فقال :هل لک ما أم؟ قال:
نعک! قال :فالةمها فار اواة عاد ر لیها).

1

ترممه :یو سالالالپی پدغمرب دده السالالالالم ته اغی وی ویآ :یا سالالالول الده غواتم په
مهاد کې ګکون وکپم اغدم ترڅو پهی ا ده تاسو ی سال وکپم سول الده 
و رمایآ :دیا کومه مو لری؟ وی ویآ :او وی رمایآ :نو د اغی ی اوسالالاله چې
منت د اغی د پښالالالو النهی د  .په اسالالالالم کې د مو د ت ریم له بيدګو څخه یو
ام د نا مسالالالدامنی مو ی ند ی د پهی ا ده یو متفق دده حهیث د اسالالالامء
بنت ابو ب ر ضی الده نهام څخه وایت شوی چې :اغی د پدی م رشکې مو
ی د الالالدی حمی په ات د سالالالول الده  نه پوښالالالتنه وکپ  :سالالالول الده 
و رمایآ( :او د پدی مو

الالده حم کو )! ښالالځی ته د اسالالالم د پامدرنی یو بده

بيدګه دا د چې :د مو د ارفی مرا ات ییات شالالوی دی یعنی :مدپ او و ته د
ځدنو اسالالالبابو المده ی بدآ يش د ماشالالالوم م دقه مو د پال په پرتده د اغه د
ساتنی او حضانت ډیر وت پدژنهل شوی د .

 - 1سنن النسايئ حهیث.3140 :
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په حهیث کې اغ

د ( :ان امرأة االت :یا سول الده! ان ابنی اذا کان ب نی

له و اء و ثهيی له سالالقاء و حجر له حواء و ان أبا ردقنی و أ اد أن ینتز ه منی!
قال لها النبی دی الده دده وسدم :أنت أحق به مامل تن حی).

1

معنا :یوی ښځی پيغمرب دده السالم ته وویآ :یا سول الده ! دغه ځوی مې چې
ځامګدک د د ځایګی و تدونه مې دد او به و وو ځام غي دد پنغالی وو
اوس يې پال ماته رالق ا کپی غواتی دی ام انه وا

! پيغمرب و رمایآ :تر

څو دی چې اونه نه و کپی د ما شوم په ساتنه او ح ضانت کې ډیر م ستحقه
یې.
 -3د لور په توګه د ښځی عزت:
ربانو د مااددت په پيرکې د لو انو یی ول د به مرغی او سپري توب نښه ګڼده او
پری وا به کيهل چې په واشالالالدنی ی دغه دود ځمون په ټولنه کې ام
شالالالتون لر

ماا

مو ود د دودونو او ویونو چی په ربو کې وو پال ته يې

امای و کوله چې :د قر بدویلی یا ام د اغه ننګ او یم المده وژلې او ژونهی
یی ښولی چې کدهای شو دغی نجدی د ځوانی په مهال یې پدی کو نی اوم
ټرب ته یې اوتی.

 - 1سنن ابی داود حهیث.2278 :

892

په اسالم کې د ښځی مرتبه

د جمعې خطبې

اردن کریم د ريب ماا ټولنی کې د لوڼو د یی ون په م هال د پدرونو حا لت
احدهک َ ألنثاج ظال او ب هه مسب ب ا ُِا اوه ا اك َظیک يابباب ا اارى َم اا الب اق َم
دا سی بدانو  ( :اوإَاباا ب ََّ
طب ب ار أ ا
1
َما س َء ما ب ََّ َ َ
ِ
الُّت َ
اب أاًلا اساء اما ابَي م ار).
ا
ط ار بَه أاُيس ه اعلاج ه ر أام ياد ُّسه َحم ُّا
ژبات  :لو انی یې د به مرغی یټدټی او یم نښالالاله ګندی او کده به چې د دوی
کوم یوته د لو یی ون ییری و شو نو د ډیر فګان المده به یې بڼه و او ښته او تو
به شالالو او سالالخت په غصالاله وو او د پآ ټرب او اوم نه به یې ځان پ کپ ځ ه يې
ډیر ناوت ییری پری شالالالوی او ال لهانه یګردانه به یې ځان ی ویآ :دیا دغه
یم ځان ی وسالالاتی او ومنی او که د او و النه یې ژونهی ښالاله کپ ؟ او
څومر به دصده چې دوی کوله!!
په امهغه شان یائ و کې اسالم اغی او لو یې د یم نښه نه بد ه د اد

په

څيریې د الده  نعمت او پدریوینه وګڼده چې پدو بنهګانو ته یې پدروی کو .
ط باء ُّ
اللك ار أاو يب اةََّو ه بک
ط باء إَ اَن او اوياب اهب لَ اما يا ا
اردن کریم پهی ا ده وایی( :ياب اهب لَ اما يا ا
2
اب بكر ااَن وإَ اَن او وابَيعل ما ي ا َ
یما إَنه اعلَیک قا َدير) .
ا ا ا ا ا ا
طاء اعق ا

 - 1د النحآ سو ت  59-58دیتونه.
 - 2د الشو ی سو ت  50-49دیتونه.
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ترممه :چاته چې وغوات لو و ښالالالدی او چاته چې وغواتی پدروی کو یا دا چې
ام ځامن و کو او ام لو انی او څوک شنه ګرځوی چې وښه یې وی اغه ډیر
پو او ځواکمن دی.
په اردين کدسو کې لولو چې :ځدنی بخنو (لو انو) د ډیرو ځامنو په پرتده ډیر سرت
او تد پاتی کپنی تری کپی د ل ه چې :د غه حقد قت د مران لو مریم په
کدسالاله کې کسالالو چې :الده  اغه ټاکی پاکوی یې او دنپی په نو و ښالالځو يې
غو والی و کپی د مریم کدسه کې اغ

دی :کده چې د مران ښځی مریم په

پدی ک دکی د لود اد ده یې د لود چې ح مآ یې نا ی نه وی ترڅو د اد آ
(مع به) چوپپ وکپی او د ند انو څ خه وی

و ک ده چې ح مآ دن دا ته اغی د

مران د ښځی د لی بر الف ښځدنه وو چې الده  د ښځدنه توب ی ی
اغه ومانه او الم یې کپ.
پيغمرب دده السالالالالم د اغه پال لپا د منت او پآ یو ځای والی ییری و کو
چې پدو لوڼو ی ښه چدنه او د اغوی په وینه ښه ښوونه کې یې ا ه او رب
کپی وی او د الداله  حق د اغوی پاله ا داله مرا الات کپ ترڅو چې لو انی
سالالرتی يش یا دا چې پخپده مپی ښالالی ل ه چی سالالول الده  په یو حهیث کې
رمایی( :ما عال اريبنی ِكلْ أَن وه اواة اهاانی و أش ب ب ببار ص ب ب بببعیه الس ب ب بببابة واليت
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الیها) او په بل لَظ کې (ما عال اريبنی حبی ابلغا اء ي م القیامة أَن وه )( و ضب ب ب ب ببک
أصابعه)

1

ترممه :چا چې دو لو انو نفقه او وینه و کپ ی او اغه ددغو د وو ګوټو په څدر
(سالالالبابه او وسالالال ی ی یو ځای منت ته ننوځو په بآ حهیث کې لولو ( :ما ما
مسلک له ابباار فیحسا الیهما ما صحبباه  -أو ماصحبهما -اًل أِكلباه اواة)

2

ترممه :ار مسالالالدامن چې دو لو ګانی ولر او داغو ی ترڅو چې و ی و
ند ی وکپی یقدنا دغه دوات لو ګانی به په اغه منت ته نښالالالایی .ځدنی حهیثونه
ددی یګنهونه کو چې ددغه ثواب و ه اغه و و ته ام و کپ شالالالوی چې د
پدو وینهو یا دو

وینهو وینی او نفقی ته پامدرنه وکپ  .امها نګ ځدنی

حهیثونه پهی داللت کو چی دغه الهی ثوابونه اغه کسالالالالان انغات چې په
نومې لو ی ښيګڼه وکپ دن که یو لو ام و .
ددی حدحو او یګنهو نصو و او د پدغمرب دده السالم پرپيس او موکهو ییرو
ی نو د لو یی ون د پال او ټرب لپا د اوږو با نه شالالالمدرل کد ی چې ډا تری
ولر او نه ام د شومتدا او یم نښه د د کو نی لپا چې په به ال و ته وګو
بد ې لو په اسالم کې الهی نعمت او دمننی او ش ر کولو وت د او داسی حمت

 - 1حدم مسدم حهیث.2131 :
 - 2سنن ابن مامه حهیث.3670 :
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د چې د اغی په برکت ی د الده ضالالالآ او ثواب غوښالالالتآ کد

ددی بحث په

پای کې کوالی شو په اسالم کی د ښځی ځایګی د پدغمرب ی د ارمې ( ض)
د ځایګی نه ښه وپدژنو چې رمایی( :فاطمة بُعة مينأ فما أيُبها أيُبين)

1

ارمه ځام د بهن یو ټوټه غوښه د چا چې اغه غ صه کپ نو ی يې غ صه کپم د
حهیث دغه مفهوم په بآ تعبدر ی ام د پدغمرب څخه نقآ شالالوی :ارمه ځام د
بهن یو ټوکر غوښالالاله د اغه څه ما فه او غمجن کو چې اغه فه کپی او
اغه څه وشحاله کو چې اغه وشحاله کپ .
 -4د ماندینی په توګه د ښځی تکریم:
امها شان اسالم د ښځی مرتبه د نا ینه د مانهینی په څدر لوت کپی او ښځی ته
یې سالالالرتشالالالالان و کپی او اباندت یې بارآ ا الن کپی او نا ینه یې ایدوا ته
ا وم او د اونه ښځی پدونه يې په استی کې د الده د اه ت نښه بددی ( :اوَما
َ
َ
اووا ا ا لََّباس ب ب ا ا إَلا ایها او ا اع ال بایاا ک م ا ِ اة اوارمحاةا إَر َحم اابلَ ا
ک َّما أانَس ب ب ک أ ا
2
رو ار).

آَياََه أار اكلا اه لا
ا
اَلَي ِ
م لََّاق ِم يابباب اَ
ا
ژبات  :د الده په اه ت او

مت بانهی داللت ن ښوکې) یو ن ښه دا د چې تا سو

څخه یې د ژونه مدګری تا سوته پدها کپی ترڅو د اغوی ترڅنګ (د ادبی ماذبی

 - 1حدم البخا ی حهیث.3714 :
 - 2د الروم سو ت  21دیت.

896

په اسالم کې د ښځی مرتبه

د جمعې خطبې

او ک شک په ڼا کې) او سا او سی او داغوی او تا سو تر مين یې مهر او محبت
واچاو (او ار یو يې پربآ یت مایددی او مدن ګرځولی ترڅو په د امی او اوسالالاینی
ی دغوتیها او پرمختګ د ار یو د شخصدت وګرځی او د انسانانو د ژونه د پدونه
او د اغوی مسمی او وحاين تعادل برارا او محفوظ و مسدام پهی کا ونو کې
د (الده اه ت او

مت) نښالالی او دالیآ شالالته د اغه کسالالانو لپا چې (د نپی د

شدانو او مخدوااتو په ات ) ر کو .
پدغمرب دده ال سالم ښه ښځه غو پانګه ګڼی چې نا ینه یې په دندا کې لر او
امهغه الالالالحه ښالالالځه د اونه د ند مرغی یو المآ حسالالالابو په یو حهیث کې
پدغمرب دده السالم مر ( ض) ته په وینا کې رمای

د (اَل أكربک خبري ما ي اة

املرء؟ املرأة الصاحلة ااب انظر الیها سراه و اابا أمرها أطاعبه و اابا ياب عاها حَظبه)

1

ترممه :دیا تا د نا ینه په ډیر غو پانګی بانهی رب ن پم پآ ځان لپا یې
ذ در کوی؟ دغه زانه د اغه الحه ښځه د کده چې و ته وګو ی نو وشحاله
یې کپی او چې امر و ته وکپی ارا ت یې وکپی او کده چې اونه له کو لری
و داغه د مال کو اوالدونو زت او پت څخه ساتنه وکپی.
په بآ حهیث کې رمای

د  ( :الدنیا مباع وكري مباعها املراة الصاحلة).

 - 1سنن ايب داود حهیث.1666 :
 - 2مسنه الشهاب ملحمه بن سالمة القضا ی حهیث.1264 :
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ترممه :دندا ټوله متاع د

و ډیر ښه متاع یې ښه ښځه د امها شان رمایی:

(ما روقه هللا امرأة صاحلة فقد أعانه علی شار ِياه فلیبه هللا فی الطار الثاين).

1

معنا :چاته چې الده  ند ه ښځه و کپ یقدنا داغه ی یې د ندم دین په ساتنه
کې مرسته وکپ نو د پاتی ندامیې دین په ساتنه کې د الده  نه وډا يش په بآ
حهیث کې اغ

د  ( :ما سعاِة ابا آِم ثالثة و ما شقاوة ابا آِم ثالثة ما سعاِة

ابا آِم :املرأة الصاحلة واملس ا الصاحل واملراب الصاحل وما شق ة ابا آِم املرأة الس ءأ
واملس ا الس ء واملراب الس ء ) 2.ترممه :د ی څدزونه د انسان د ند مرغی المدونه
دی به ښځه بهکو او به سپرلی د .
اسالم ددی تر څنګ چې د ښځی ت ریم کو یو لپ حقونه یې د اونه او ښځی
لپا ټاک

دی او اونه اتباج چې اغه تری کپ ل ه :مهر چې د ښالالالځی

سب ب ب ب ب باء
ی د اونه د ا ادی او غبت یګنهوی دی اردن کریم رمایی ( :اوآا ا الا ا
3
ََ َ
َِ
َ
َسا فا ل ه اهاَیاا م َرياا)
صدقااتا ِنلاةا فاَإر ط ب ا
ا
ْب لا بک اعا اشيء َّم باه نا ا
ترممه :او د ښالالالځو مهرونه د الصالالالی او رضالالالی الهی ډالی په توګه و کپئ نو
کپدری یې په پده وښه د پآ مهر نه څه تاسو دويښی (اغه ترالسه کپئ او)
حالل او واږ يې و و ئ.
 - 1املعجم األوس

حهیث.972 :

 - 2مسنه االمام احمه حهیث.1445 :
 - 3د النساء سو ت  4دیت.
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نحده :په ريب ژبه کې د

ده اهیه په معنا د نه په معنا د ا یښالالالت او ادمت

چې اونه یې د منيس ال ګټو ا سالالتدو په مقابآ کې ښالالځی ته و کپ امغه چې
ځدنی د

تبددغ او پراوی کو .

د ښالالالځی یو حق په اونه بانهی د نفقی و کپ او ښالالاله چدنه د و ی چې په
قهی کتابونو کې مفصآ بحث لر .
بایه ییاته کپو چې د اسالم مقهس اانون د ښځی شخصدت په واد ی د نا ینه
په شالالخصالالدت کې نهی ذوب کپی ل ه څنګه چې :د غرب په رانګ کې معمول
دی چې ښالالځه د اونه تابر ګرځی او نو ښالالځه د پدی کو نی په نوم نسالالب او
لقب نه پدژنهل کد ی بد ې د الن سپی د مانهینی په نوم پدژانهای يش

و په

ا سالم کې د ښځی د شخ صدت ت شخص او ا ستقالل دواد نه و وسته د پخوا په
شالالالان سالالالاتدی دی د امهی امده مون د پدغمرب دده السالالالالم مانهینی په پدو
نومونو او نسبونو ی پدژنو .
مثال :هیجه بنت ویده ائشالاله بنت ابی ب ر حفصالاله بنت مر ام حبدبه بنت
ابو سالالفدان

الالفده بنت حدی او نو ضالالی الده نهن امهاشالالان په واد ی د

ښځی مهنی شخصدت په اسالم کې کمښت نه مومی او نه ام ښځه پآ ااددت
د قودو معامالتو او نو و مام ت رص اتو کې له السه و کو

نو ښځه کوالی يش

د واد و وسته په مستقآ ډول پدرل او پدرودل وکپ په پدو مد دتونو کې ترصف
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وکپی او د پدی شتمنی نه و کپ او هاه وکپ
نو معامالت.
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41
د ښځی حقوق او د ښځو په وړاندې د تاوتريخوايل حرمت
احلمد هلل رب العاملنی والص ال ال الالالم وال ال ال الالال لی ره ال ال الالبه

و لی

ل و

ال ال ال ال ا

مجعنی ،ما عد! قاه تعال لبذ ابهلل من الشالالن ال الم نس الالس المحن الم نس اَي
س اوا ِ اد ٍم او اخیا اق ِم ْنال اها ازْو ا اها اوا َّ
َّاس اتَّال ُقباْ ارَّ ُك ُس الَّ ِذي اخیا اق ُكس ِمن نَّال ْف ٍ
ث ِم ْنال ُه اما ِر ا ااًل
ايُّال اها الن ُ
1
ِ
ريا اونِ ا اء ).
اكث ا
ژباړه  :ای خلکو ! د الله نه وویریږئ هغه ذات چی تاسییی یی د یوه ن څ ه ه ا
پ یدا او له ه غه ه ه یی و ته د ژوند ملګری خلق کړه او ب یا و وسییی له له دوی
دواړونه ډیر نا ینه ښځینه تیت کړل.
د اسلم شهیدانو وح ته په د ود ویلو ،و ونو او خویندو ! له هرهه نه م کی خپل
ځان او تاسییوته په تاوا باندی توهیییه کوم موب د بنۍ ننض مودییوال د اسییلم له
نظره د ښیییځو قاوی دی  ،نو ولی می دمه مودیییوال انل ا؟ کړه د او پدی اړوند
موب په ټولنه کی هه سییلون ی مودودی دی د او داسییلم مبین دین ښییځوته په
کومو قاوقو قایل شییوی د ایا موب د مامییلونانو په تو ه د مه قاوی کیت کړی!
یانهد دا نګه او دمه ته و ته نو ی ډیری پوښلنی دی چی موب او سلاسی ذهنونه
 - 1د الناماء سو ت  1ایت.
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یی مشغول کړی  ،او پدی اړه سلون ی هم شلون لری پداسی قال کی چی ټول
پوهیږی  ،اسیییلم د یوه کامل او دامع دین په تو ه د نا ینه او ښیییځی تر من د
خل ات او نیکو اکولو ادراء کولو په اړوند فری ندی کړی  ،ال له ت عالی د ن نل
سیییو ت په  ۹۷ایت کی دا نګه فرمایی :من ال ِمل ال ال ال ال ِ
احلاا ِمن ذا اك ٍم ْاو ُنثا او ُْ اب ُم ْ ِمن
اْ ا ا
فاالیانُ ْ نِناالنَّ ُ ا ناا ام طانِباةا اولانا ْج ِزياالنَّال ُه ْس ا ْ امُْس ِِبا ْ ا ال ال ال ال ِن اما اكانُباْ ياال ْع امیُب ال)  ( 1 .ژباړه  :هوک چی
نیک کا وکړی که نا ینه وی یا ښییځینه پداسییی قال کی چی هغه مومن وی ،نو
خام ا به هغه ته پاک ژوند و په برخه کړو او بدله به یی تر هغو نیکو کملونو نه
ښه و کړو چی دوی تر رسه کړیدي).
نو ا سلم د ښځو په وړاندی هی تبعیض نه مواړی او ټول هغه قاوی چی نا ینه
لپا ه یی په سیییمیت پی نی دهغه توپیر په نظر کی نیولو رسه چی د قکمت او
مصلنت موښلنه ده  ،دښځو لپا ه هم په سمیت پی ندلی دی او موب هغه مهال
په دمه مودییوال باندی پو ه پوهیږو چی د دهالت یا د اسییلم نه م کی دو ې ته
نظر واچوو  ،م کی لدی چی بنۍ ته و داخل شیییو  ،لومړی به د قق او قاوی
تعریف وکړو :

 - 1د الننل سو ت  97ایت.
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د حق تعريف  :قق په لغت کی ښییلیا او هیینی ته وایی  ،د بادل دیید  ،د هر
کا ثابت او وادب چی البله واقع شیییی  ،همدا نګه په معنی د یاین  ،کدل ،
نصیب برخه دیوه شی  ،مال او ملک نه هم ،اسلعول شویدی .

1

اصطالحی تعريف :
 –۱دفقی په ا صطالح کی  :قق په فاه په دوو معنا وو املی  :یو قق د قکم په
م اا بل کی  ،پدی معنی رسه چی په قانون کی ه غه چا ی چی وړا ندوی نه یی
شییوی وی چی شیی و وکوخی پ پل قصیید رسه ځینی د هغی تغییرکړی  ،دمه
کا ونه چی د تغیر وړدی  ،و ته قق ویل کیږی
دوهم  :قق په معنا د مال دیوی نوکی دی چی کین،دین ،من عت او انل اال په
ماابل کی وی.

2

 –۲د حقوقو په اصطالح کی :
قق یو قد ت دی چی هر هیواد یی خلکوته و کوی هو د مال نه په مامییلیییمیه
تو ه ټه واخلی او یا د مال انلاال او یا دیوه کا کړل له نو ونه ومواړی .

3

دقاوقو تعریف  :له قاوقو نه م للف تعری و نه شیییو یدی چی موب یو و ه ه
یادووهغه چی موب په بنۍ پو ی تړاو لری  :دخلکو داړیکو د تنظیم او په ټولنه
 - 1د (کمید قامن فرهنګ کمید تهران ،انلشا ات امیر کبیر) کلا؟ ه ه.1371 ،
 - 2د(دع ری لنګرودي ،منمد دع ر ترمینالوژی قاوی) کلا؟ ه ه.
 - 3د(فادمه فهیمی ،قاوی مالی ن ،ص ) 12 :کلا؟ ه ه.
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کی دښیییه نظم دوړونی په موخه قکومت د هر چا لپا ه یو لړ اخلیا ات د نو و په
وړاندی پی نی او هغوته خاص توان و کوی  ،دمه توانایی او املیا ته قق ویل
کیږی چی دمع یی  :قاوی دي  ،پدی تو ه رسه له قاوقونه فردی قاوی هم
اخیامییلل شییویدی لکه د ژوند قق  ،د مالکیت قق  ،د کا اوکامییب دا ادی قق
او .....او ځینی ددمو قاوقونییه د بدییی د قاوقو تر کنوان خنییدی د قویییت
وړ ر ی.

1

د قاوقو مبنا هم کرف  ،رشیعت او قیایی ویه ده چی په اسلمي هیوادونو کی
د قاوقو مبنا اکرثا ُ اسلمی رشیعت دی.
دښځو د حقوقو تاریخی لړلید :
ښییځی په م للاوتا ی ی دو وکی د نګا نګ ملمونو اوکړاوونو رسه م امش شییوی
 ،بده به نه وی چی په م لل و ټولنو کی د ښځو ودعیت ته ځغلنده کلنه وکړو.
–۱يونان :
یونان د ډیرو پ وانیو متدنونوه ه دی چی پر بدی ټولنی پراخلیا کی یی مهمه
ونډه اخامییللی  ،خوښییځی په هغه ټولنه کی واقعار دیر مظلومی او منرومی وی ،
هغو قرا داد  ،تړون  ،دانعااد دقق نه د لود  ،په قیییییا کی منکمه کی د دکوا
اقامه هم و ته ناممکن ؤدمیړه ترمرګ و وسله یی د میراث قق نه د لود.

 - 1همدمه مردع.
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 –۲پخوانی روم :
ومي ښیییځه د کنی ی په هیر بی ا ښیییله وه چی په ټولنه کی یی هیو قد او
من لت نه د لود او دملمی په هیر به په با ا ونو کی پلو ل او پیرودل ک یده ،
دپل او میړه په وړاندی یی دمالکیت  ،معارشت او ژوند قق نه د لود.
 –۳هند:
دمانو په قانون نامه کی د ښځی په اړوند املی ؤ  :ښځه د بی ابرویی رسچینه ده
 ،ښییځه د ن اال منبع ده  ،ښییځه د خاو ین ژوندانه رسچینه ده نو باید د ښییځی نه
لري واوسو ،په پ واين هند کی د پ وانیو سومواو وادونو له دملی نه ساتی یا
د ژوندی سو ولو مرا سم ؤ چی د هغی پرا ساس د میړه نه و وسله به دهغه ښځه
همدا نګه د میړه رسه یوځای په او کی سیییوځوله او یا به یي بی ژوندی ژوندی
ښ وله .

1

 –۴پخوانی ايران  :ښځو په ساساين امپرادو ی کی قاوقی ش صیت نه د لود
او یوا ی د یوه شی په هیر به فرض کیده  ،هغی یوا ی کوخی شول یا د چا مال
او یا د چا قق و ر ي.
 -۵د اسالم نه مخکی د ښځووضعيت:
ښییځه د اسییلم نه م کی او د داهلیت په مانه کی خوا ه او سییپکه وه  ،کربو به
هغه دکیب  ،ذلت ،او ننګ منشیییا بلله  ،کله به چی د کو نی پل ته خس سییییده
 - 1د(فادمه فهیمی ،قاوی مالی ن ،ص  )16کلا؟ ه ه.
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چی په کو کی د لو یږیدلی ،نو بڼه به یې له ډیر قا ه تکه تو ه شیییوه  ،له ځان
رسه به یی دا فکر کاوه چی یا خوبه دمه لو په خوا ی رسه سیییاتم او یا خوبه یی
په خاو وکی پټوم  ،قران کریم دمه قالت دا نګه بیانوی :
يالتالبارى ِمن الْ اقبِ
اا ا ا ا ْ
1
اَْي ُك ُمب ال)

ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ
الُّت ِ
اب اًلا اه ال الاء اما
من ُه ال البء اما ُش ال ال ام ِ اُُْ ال ال ُك ُ الیا ُْبل ا ْ يا ُد ُّه ال ال ُ ِ ُّا

ژباړه  :او کله به چی یو ددوی ته یری و کړل شیییو چی لو د یږیدلی ده نو مش
به یی تو رځیده او ډیر په ممجن او په قا يده ،د خلکو نه به یی ځان پلاوه  ،له
ځان رسه بی یی فکر کاو او رس ردانه به ؤ چی یا خو دا لو په سپکاوی او خوا ی
رسه وسییاتی او یا ی هم په خاو وکی خیییوی خس اوسییی چی دیره بده پریکړه به
یی کوله .
داهلیت داسییی یوه د تو تم دو ه وه چی کلم او کال قاکمیت نه د لود  ،دښییځو
په وړا ندی ملم او د نا یت دومره اوج ته سییی یدلی ؤ چی قلی ددمه ل یف او
نا نین م لوی نه یی د ژوند قق هم اخامییللیق قران کریم د تکویر په سییو ت کی
فرمایی  :واذا املبءدم هئیت ِبی ذنب قتیت )

2

ژباړه  :او کله چی په قس دژوندی ښییی ول لو انو نه وپوښیییلل چی په کومه ناه
وژل شوی یا ست د او دمه ان امانی قق د نه واخ املل شو د یوا ی ددمه نا وا او

 - 1د الننل سو ت  59ایت.
 - 2د اللکویر سو ت  9ایت.
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تعصیییب او ننګ له امله چی هامیییی نه چی دمه ښیییځی او لو انی په دنګ کې
اسیرانی يش نو دسپکاوي خمل شید
د ښځو حالت د اسالم ځليدو نه وروسته :
مانه همداسییی په ملم او وقشییت کی تیریده هو الهی هییس نو په بل لو بدل
شیییو  ،او ډیره موده تیره نه شیییوه چی خپل نا نین اسیییلا ی منمد  د دمه
ناخوالوله منځه وړلولپا ه واسییلوه د پیغمس  بعثت دیوه انال؟ کمیق هراړخی
بدلون په تو ه ؤ چی د مودوده ودییعیت او قالت د تغیر او ښییځوته یی دقاوقي
او واقعي م اام په و کولو رسه امنځ له شیییو  .داسیییلم م با ک دین ښیییځی ته
دانامانیت په سرت ه وکلل او دهغی ش صیت یی د نابودی او ساوط نه اوژمو ه
 ،او هغه د ټولو قاوقو نه برخمنه شیییوه  ،اسیییلم ښیییځه د نا ینه په هیر دکامل
انامییانی وح  ،ا ادی ا و اخلیا نه برخمنه کړه او هغه د تکامل په مامیییر کی چی
د پیداییت هدف او موخه ده  ،و ي  ،ځکه دواړه یې په یوه هف کې اوسلل او
د آی يهالالا النالالاس) آی يهالالا الالالذين منبا ) خ ا؟ یی و ته دکړ  ،د برترۍ مع یا یی
یوا ی تاوا وبلله نه دنامیت  ،قوم یا نامب  ،قران کریم فرمایی:
ِ
باب اوقاالباا ِ ال لِتاال اع اارفُبا إِ َّل ا ْك امام ُك ْس ِلن اد
َّاس إِ ََّّن اخیا ْقناا ُكس من ذا اك ٍم اوُنثا او ا اعیْناا ُك ْس ُشال العُ ا
اَي ايُّال اها الن ُ
1
َِّ
اَّلل اتْال اقا ُك ْس إِ َّل َّ
اَّللا الیِنس اخبِري)
ژباړه  :ای خلکو ! ما تاسییی د یوه نا ینه او ښییځینه نه ا پیداکړی او بیایی تاسییی
ډلی ډلی او قبيل قبيل و ر ولی هویو بل رسه وپی نی  ،یایناُ سیییلاسیییی نه مکرم
 - 1د النجرات سو ت  13ایت.
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شیی و د الله په وړاندی سییلاسییی ملای کڅ دی  ،یاینا الله ډیر یوه  ،کامل او
باخسه دی .
اوس موچی د ښځی اړوند د ا سلم ان امانی او کادخنه کلنه ولیده ،په ترتیب رسه
به هغه قاوی چی اسلمی ښځی ته و کری بیان کړو .
 –۱د ژوند حق :
انامان د مودوداتو ټوکری د رسد ل په کنوان رسه د ژوند د قق نه برخمن دی ،
او د نراوښیییځی تر من توبیر نشیییله فران کریم فرمایی  :ومن يقتل م منا متعمدا
1
فجزاؤه هنس خالدا فنها )
ژ باړه  :او هوک چی یو مقمن په قصیییید رسه ووژنی نو د ا می دهنم دی چی
دایمی به پکی پاتیږی .
 –۲د ښځی د مالکيت او مالی استقالل حق:
د قرانی ایلونو ( م لل و وایاتو له پلوه د ښځو مالکیت او مالی اسلالل د نا ینه
و په هیر دی او ددوی د قاوقو تر من کوم تبعیض نه لیدل کیږی  ،قران کریم
فرمایی :
لیم اه نصنب مما اکت ببا ولین اء نصنب مما اکت نب ).

 - 1د الناماء سو ت  93ایت.
 - 2د الناماء سو ت  32ایت.
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ژباړه  :د نا ینه ؤ لپا ه برخه ده له هغوی چی پلس یی اوړي او دښځولپا ه برخه
له هغو چی پلس یی اوړی دمه مبا ک ایت په رصاقت رسه نا ینه او ښځینه د
خپلو خسله اوړنو مالک بللی له پیغمس  نه دا نګه انال شوی :
الناس م ی بل لی مباهلس)

1

ژباړه  :خلک په مالونو او خپلو مایملک شیییانو کی سییل ه او واک لری همدا نګه
فرمایی

ممة ماه امل من ک ممة دم )  2یعنی دمومن د مال قرمت لکه د وینی په

هېر د هغه ونی ته داسیییی دی  ،ددمو او دی ته و ته نو و وایلونو په کا کی د
نا ینه او ښییځی تو پیر نشییله او ناس مقمن نا ینه او ښییځینه دواړو باندی ادلی
کیږی .
 -۳د اشتغال او کارکولو حق:
کا د فرد دژوند برابرولو  ،اسییود ض فاه او دماینلاج انامییاين وو تونو پو ه کولو
وسیییله ده  ،داسییلم قاوقی دوړښییت دومره کظمت لری که هه هم پیړی تیری
شوی بیا یی هم تر ټولو مکمل قاوی خاهلرا ښځوته و کړی  ،که هه هم د اسلم
له نظره ښځه باندی خ مه نده خو د کو نض خرڅ او م رصف لګ یت اپو ه کړي او
د ښځی او اوخدونو وو تونه پو ه کول د ن ای تر کنوان خندی د نا ینه م امقلیت
دی رسه لدی نه هم ښځه کولی شی او د کا او ک امب په ټاکلوکی ا اده ده چی
 - 1مجلة البیان شمیره  ،238د مجلڅ اسلمی با؟ الشعیر يف ال اه اخسلمي ج  ،26ص 27
املکلبة الشاملة.
 - 2سنن الدا ق ني ،قدیۍ.94 :
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ه غه کا انل ا؟ کړی کوم چی د کو نض مصییییالنو رسه په ټکر کی نه وی
،ماملونانو لومړنی مو قرضت خدیجه دی الله کنه د سودا ری کا وبا کاوه.

1

 –۴د مرياث حق :
م کی مو ذکر کړل چی ښییی ځه پ وا دخپلو ډیرومالی او ټولنی و قاوقو ه ه
منرومه وه  ،اسیییلم کلوه د د ی نه چی هغی ته یی انامییییان  ،مدی او ټولنی
خاوی و کړل  ،هغی ته یی نو قیثیت او وقا هم و کر  ،چی د میراث قق دی ،
ښځه د مو  ،خو  ،ښځی او لو په قیۍ په میراث کی رشیکه شوه.
الله پاک د سیییو ت نامیییاء اووم ایت کی فرمایی  :لیم اه نص ال ال ال الالنب مما تمن البالدال
واألقم بل و لین اء نصنب مما تمن البالدال و األقم بل مما قل من و کثم نصنبا مفموضا).

2

ژباړه  :دنا ینه ولپا ه برخه ده له هغه هه نه چی د پل او مو او خپلوانه نه و ته
پاته کیږی او د ښیییځو لپا ه برخه ده له هغه ځه نه چی د والدینو او خپلوانو نه
پاتیږی  ،که هه هم هغه مال کم وی یا یات  ،دمه برخه ده ټاکل شییوی او وادب
اخداء.
دنارینه او ښځی د میراث تفاوت په اړه یو ا شکال :د سو ت ن اماء په  ۱۱ایت
کی اځی ( ل لذکر م ثل خط اخنثیین ) 3د نا ی نه ول پا ه دی دوه برابر د ښیییځو
 - 1د (فادمه فهیمی قاوی مالی ن ،ص  )111کلا؟ ه ه.
 - 2د الناماء سو ت  7ایت.
 - 3د الناماء سو ت  11ایت.
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دبرخی نه ) .دلله یو ا شکال او پو ښلنه م رح کیږی چی نا ینه او ښځی تر من
تبعیض او توپیردی د
په ځوا؟ کی باید ووایو  ،که چیری دقیق ځیرشو د اسلم قکیونه کدالت دی او
اقلصییادی او مرصییفی پلوه  ،او ښییځه د نا ینه ه ه ډیره برخه وړي  ،ځکه ښییځه
خپل سهم او شلمنی ساتی او دمرصفولو په اړه مکل یت نلری  ،خو دنا ینه برخه
د ن ای او د کو نی م صا فو په خ ه کی م رصفیږی  ،تا سوته به یو مثال ذکر کړم :
یو پل وفات شیییو او و ه ه یو وی او یوه لو پاته شیییوه او شیییپږ لکه افغانض هم
و ه ه میراث شوی  ،هلو لکه افغانی د وی او دولکه افغانض د لو شوی  ،وی
واده کوي د توی او واده کولو مراسییموکې یی ټولی پیامییی مرصییف شییوی  ،خو
نجلی میړه کوی  ،مهر هم اخلی او نا ه یی هم په میړه با ندی ده  ،نو دا هیو
مرصف نلری.
 -۵د وصيت حق :
د ښځو د قاوقونه یو دادی چی کوخی شی د نا ینه ؤ په هیر و هیت وکړی  ،د
بل چاوهی شی او یایی په ټه وهیت تر رسه شی پدی اړوند د نا ینه او ښځی
تر من هیو ت اوت نشله.
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 -6د نفقی حق :
یو له ډیرو مهمو قاونو ه ه چی اسیییلم ښیییځو ته په نظر کی نیولی د هغهی د
ن ای قق دی چی د یوه تکلیف په تو ه یې د نا ینه ؤ په ماړه ایییییی قران کریم
1
بد لا ِرْزقُاله َّن وكِ ب ُُتُ َّن ِابلْمعم ِ
ِ
ف ناال ْفس إًِلَّ ُو ْه اع اها ) .
وف ًلا تُ اكیَّ ُ
فرمایي  ( :اولیا ال اْم ْبلُ ُ ُ ا ْ ا
ا ُْ
او په هغه چاچی وی و ته یږیدلی (پالر) باندی خ مه دا چی دمو خو اک او
پوښاک یی په ښه تو ه و کړی او هیڅوک له خپل توان نه یات مکلف ندی ).
همدا نګه بل ایت پدی اړوند دا نګه رصاقت لری ِ :
اه قاال َّب ُامب ال الیا النِ ا ال ال الاء ِاا
الم ا ُ
صال ِ
احلاا ُ قاانِتاا ا افِااا لِ ْیياْن ِ
ضال ُه ْس الیا اال ْع ٍ
فا َّ
ب ِاا
َ اوِاا ان اف ُقباْ ِم ْن ا ْم اباهلِِ ْس فاال َّ
ضال ال اَّللُ اال ْع ا
2
ظ اَّللُ ).
ا ِف ا
ژباړه  :نا ینه د ښځو رسپرست او ساتوونکی دی د هغه فییلت په خادر چی الله
ځینو ته پرځینو نو و و کړی او دهغه ان ای په خادر چی له خپلو مالونه ه ه یی
د ښییځو په اړه کوی  ،او هییالنی ښییځی هغه ښییځی دي چی ملوادییعه وی او په
میا؟ کی دخپل میړه هغه ارسا او قاوی چی الله و ته خ م کړي  ،ساتنه کوي .
کلمه دبادبایی د دمه ایت په ت امییییر کی (( قیم )) د ا نګه معنی کوی  :قیم
هغه کڅ دی چی دبل دم صا فو م امقلیت لری او په هغه باندی ان ای کوی او

 - 1د الباری سو ت  233ایت.
 - 2د الناماء سو ت  34ایت.
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قبامبل )) د مبالغی هیغه ده د

اانفقبا)) ه ه هدف په ایت رشیف کی ان ای ،

مهریه او دښځو ن اه ده .
 –۷دمهر حق:
د مهر یا مهریی کلمه کینار په قران کریم کی نده ذکر شییوی او دهغی په ځای (
هدای ) د هاد په فلنه یا کرسه رسه اسلعول شوی او هدای هغه مال ته ویل
کیږی چی نا ینه یی د ا دواج کاد پرمهال ښییځی ته و کوی .د سییو ت نامییاء په
هلو م ایت کی املی  :و تبا الن اء دقاُتن حنیة)

1

ژباړه  :او و کړی ښځوته ددوی مهرونه د ډالی په تو ه  ،هغه مهم ټکی چی د دمه
مبا ک ایت نه اسلنبادیږي :
 -1مهریه (هییدای) د نا ینه ښییلنی کلقه د ښییځی په وړاندی ښییي  ،ځکه
هدای د هدی له مادی نه اخاملل شوی.
 -2د (هن) دمیر په تړلو رسه دا دوتوی چی مهر خپله په ښځه پو ی تړاولری
 ،نه پل  ،مو او و و او مهر یه د پل ل پا ه د لو د لویو لو په م اا بل کی
م دو ی نه ڼل کیږي
 -3د (ننلة) چی په ایت کی ذکر شوه  ،د انکله وښانه کوی چی مهریه پرته
له ډالض  ،و کړې او ک یې نه بل م هوم نلری او پدی رسه هغه ومان دوی

 - 1د الناماء سو ت  4ایت.
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چی مهر یه د نجلض قی مت دی ! الب له مهر یه اوبد ب نۍ لری چی موب له
مودوال وتلی.
 –۸د تعليم او تحصيل حق :
د اسیییلم له نظره ښیییوونه او و نه د انامییییان معنوی کول او الهی قر؟ ته یی
سیدل دی او پدی اړه د نا ینه او ښځی تر من هیو توپیر ن شله د ا سلم سرت
پیغمس  فرمایی ( دلب العلم فرییة کلی کل ماملم) .

1

ژباړه :د کلم قاهلول په هر ماملون نا ینه او ښځینه باندی فرض دی .
له بده مرمه موب په هیواد کی یوه سییلون ه داده چی په ځینو ځایونو کی د نجونو
د ده کړی م ه نیامییو او داسییلم د دومره سییرت پیغام نه سییرت ی پټوو  ،پداسییی
قال کی چی د یوی ټولنی د پرم لګ بنام یټ  ،ښییوونه او و نه ده  ،که چیری د
نجونو او ښیییځو ښیییوونی او و نی ته چی موب نیویی ټولنه تشیییکیلوی  ،همت
ونکړو ،هرنګه به وکوخی شو چی یو پرم لللی  ،ملمدن او هنعلی هیواد ولرود!
 –۹د ټاکلو حق :
داقق سیا سیی اړخ پو ی تړاولری او همدا نګه کیدای يش د ښځو د ژوند ټاکلو
او د رشیک ژوند انل ا؟ مودوال ته شامل يش د یوی ښځی لپا ه تر ټولو مهم او
برخلیک ټاکونکی انل ا؟ هومه د میړه انل ا؟ او ټاکل دي چی له بده مرمه
موب په هیواد کی اکرثا ر دمه کا د والدینو ل واته تررسه کیږی او پ پله نجونی
 - 1سنن ابن ماده قدیۍ.224 :
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پدمه کا کی نه پوښییلل کیږی  ،په ښییکا ه رسه باید ووایو چی یات درایم لکه له
کو ه تییییله  ،دنامییی درمونه  ،ځان وژنه  ،دبل چاوژنه  ،په کو کی د مو ل وا د
اوخدنو وهل ټکول  ،دلی او  ...ددسي ودونو او یا م کی له وخله و دونو ه ه
ا پیداکیږی  ،نو ځکه دمه مودیییوال ته پاملرنه کول کوخی شیییی په هیواد کی
یاتی ټولنی ی سییلون ی قل کړي  ،د افغانامییلان مدنی قانون چی له اسییلمی
فاهی نه اخامیییلل شیییوی په ( ) ۷۰ماده دواده مودیییوال کې وایی  (( :د ا دواج
اهلیت هغه وخت بشپړیږی چی ذکو  ۱۸او اناث  ۱۶کلنی پو ه کړی وی )) نو د
نجونو او ښییځو لپا ه یو له مهمو قاوقو ه ه د خپل میړه د انلنا؟ قق دی چی
په ا ادۍ او خپل واک رسه یی وټاکي  ،خو له بده مرمه پدی اړه ډیر م شکل لرو ،
په ځینو ځایونو کی ناوړه دودونه و دودلری چی مواړی د یوی ښیییځی په قربانی
کولو او دهغی د اقاماساتو  ،کاد ی  ،ش صیت او اتلونکی ژوند تر پیوخندی
کولو رسه  ،د وژلو او دنګونو لړی ته پری دپای ټکی کیږدی همداسی دی په و
رسه واده کول او یا بدل کول چی پکی د نجونو دییییایت ته پاملرنه نه کیږی ،
پداسی قال کی چی د سول الله  په مبا ک سیرت کی دنجونو او ښځو دمه
قق کاملُ مراکات کیده او د سییول الله لو انو هم پ پله خوښییه او دییایت رسه
واده کړیدی  ،بده به نه وی چی د ښځو بد و کولو ناوړه دود په اړه یو هه تم شو.
په بدوکی ورکول :
په بدوکی و کول د افغانامیییلان په ځینو سییییموکی یو پ وانی دود دی چی ختر
او سه هم معمول دی او کادتا د کو نیو او یا دو وقبیلو د دنجالونو د قل او ف صل
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کولو په موخه کا ول کیږي یوه نجلض د ملجاو یا قاتل له کو نی یا قبیلی ل وا
مل رض لو ی ته و کول کیږی هو قناکت یی قا هل او د نو قلل او دنجال م ه
ونیول شی  ،بی له شکه دا نګه د تاوتر ی والی کا ونه او داسلم دد کملونه چی
د نجونو او ښیییځو په برخلیک لوبی کیږی د اسیییلمی رشیعت او هیواد د نافذه
قوانینو له م ی مردود دی  ،دوو دلیلونو اشا ه کوو :
 – ۱قران کریم فرمایي  :وًل تزورا وازرم وزر خمی) 1 .ژبا ه  :هیڅوک دبل چا ناه
پیلی پ پله اوبه نه وړی ) نو بنا پردی دمه نجلض هه ناه لری چی دبل چا د
دنایت قربانی شی د
 – ۲په بدوکی دو کولو کنعنه کی ادبا او اکراه هم شیییلون لري  ،ښیییځه د خپل
مبت او خوښیییی پرته د بل چا ددنایت قرباين و ر ي او دمه نکاح له بنامیییټه
بادله  ،ځکه دا ناوړه کمل او قرام کا دی او باید د وج او میړه د ټاکلو قق په
پو ه ا ادی رسه ښځوته و کړل يش .

2

 –۱۰سياسی او ټولنيز حقوق :
ښییی ځه د مریف  ،ا ام و کوونکی او پاک مودود په تو ه  ،دمو  ،خو  ،لو او
ماندینی په بڼه د ټولنی په بشیییپړتیا کی ول لری  ،که چیری خپل ا ښیییت ونه
پی نی او یا ټول نه یی دموه بت ه ه منرومه وی  ،نو دهغی ټولنې انن اط او

 - 1د اخرساء سو ت  15ایت.
 - 2د (اوا کرف و کنعنه ناپامند ا نظر قانون و رشیعت اسلمي ،ص  )26کلا؟ ه ه.
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وال قلمي دی  ،ښځه او نا ینه د قاوقو او ودایبو او ومای و په تررسه کولو کی
ض ال ال ال ال ُك ْس الیا اال ْع ٍ
رسه برابر دی  ،الله تعالی فرمایی  :اوًلا تاالتا امنال َّْباْ اما فا َّ
َ
ض ال ال ال ال ال اَّللُ ِ ِ اال ْع ا
ص النب ِممَّا ا ْكت البباْ ولِینِ الاء نا ِ ِ
اه نا ِ
یم ا ِ
لِ ِ
ض الیِ ِ إِ َّل اَّللا اكا ال
نب اوا ْه الَالُباْ اَّللا ِمن فا ْ
ص النب ممَّا ا ْكتا ا ال ْ ا
ااُ ا ا
1
ٍ ِ
ِ
نما)
ُك ِل اش ْيء الی ا
ژباړه  :ځینو ته چې الله  هه فییلت و کړی دهغه مته مه کويئ د نا ینه ولپا ه
هغه هه دي چی پلس یی اوړي او د ښییځو لپا ه برخه دهغو ده چی خسییله یی
اوړي او د الله نه ومواړئ چی له خپل فیییییل او کرم نه یی د کړی  ،یایناُ الله
تعالی په هر هه پوه او خس دی.
نو پدی رسه اسییلم د ښییځو لپا ه ټول ادلوکی  ،سیییاسییی  ،قاوی په سییمیت
پی ين چی یو له دمو م امئلو ه ه د بیعت مودوال ده او نن سبا په قق ای رسه
تعبیریږی  ،یو ځل د هجرت په شیییپږم کال د قدیبی سیییولی پرمهال ،یوځل د
مکی فلنی پر مهال په مکه کی تررسه شول  ،ښځو دنا ینه ؤ رسه هنګ پر هنګ
په هغه سیا سی او الهی تړون کی ډون وکړ  ،سول الله  کله چی د ښځو نه
بیعت واخامیییت اکلن یی وکړ  ،دوی د ټولنی د اهیییلی کنارص او بنامیییټ و ا کانو
ه ه دی او کوخی شی د ټولنی په برخلیک کی یاین ټاکوونکی ونډه ولري .

 - 1د الناماء سو ت  32ایت.
 - 2د (دایګاه قاوی ن ،د قوانین دمهو ی اسلمی افغاناملان ،مجموکه مااخت ،هویش نان د
افغاناملان ا کسي وهري ج  3ص  )258کلا؟ ه ه.
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د ښځو د حقونو په اړه ستونزی:
 -1م للف تاوتری والی  :لکه  ،ف یکی  ،وانی  ،اقلصادی  ،دنامی  ،ټولنی ،
هنی او وملیایی تاوتری والی.
 -2م کی له وخله ودونه.
 -3په و ه ودونه.
 -4په کو نیو او قبلیوی منا کاتو کی دنجونو په بدو کی و کول
 -5د تنصیل او تعلیم ه ه د نجونو منرومیت
 -6دمالکیت او میراث قق ه ه د ښځو منرومیت
 -7د کا ی فرهلونو ه ه یې منرومیت
 -8ښځو ته په من ي او تبعیض سرت ه کلل
د حل الرې:
 -1د ټولنی فرهنګ تغییر او د اسلم واقعی اقکام بیان شی.
 -2د هرډول تاوتری والی رسه مبا ه وشیییی  ،خاهیییلار کلوی کرام پدی اړه
پاملرنه وکړی.
 -3ادبا ی او دوخت نه م کی و دونه ممنوال شی.
 -4د ښځو ښونی او تنصیل ته یاته پاملرنه ويش.
 -5دښځو رشکي او اسلمي قاوی کایت يش.
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پايله :
د اسییلم مبا ک دین ډیر ښییکلی قاوی ښییځوته و کړی  ،دا موب یو چی د اسییلم
ناوړه ت امیییرمو کړیدی او د قران په خ ښییوونو کمل نه کوو  ،شییاکروایی اسییلم به
ذات خو دندا د کیبی هرکیبی که اسییت د مامییلونی ماسییت  ،یعنی اسییلم
پ پله هیو نلری هر کیب چی دی موب په ماملونض کی دی او تر هغه چی دمه
قاوی ونه پی نو او افغانی ښییځی ته په قرمت او قق قایل نشییو نو موب د ټولنې
سلون ی به قل نشی.
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42
د ښځو تعليم او تحصيل د اسالم له نظره
احلمد هلل رب العاملنی و الصالة والسالم علی حممد و علی آله و أصحابه أمجعنی.
اما بعد!
دعلم فضیلت د قرآن کریم له نظره:
هللا تع ااالی ق ااه رمیاک میر ی میعا ااهللی أعال یهلل ع الجا ا ا ا اارمح اااک المی ر بس ا ا ا ا ا هللا المی
1
اَّلل اله ِذهلل آعنُاا ِعن ُك واله ِذهلل أُوتُاا ال ِْع ْل َدر ٍ
ات َو ه
اَّللُ ِِبَا تَا ْع َملُا َک َخبِير)
َ ََ
المیحر (:هللَا ْمیَ ِع هُ َ َ
َْ َ
ژباړه  :الله تعالی لوړوي درجات د هغو کسانو لتاسونه چی ایامن یی راوړی او د
هغو کسااانو درجات چی ملو ورک ش یااویدی او الله غه هغه یه چی تاساای یی
کوی غوره خربدی) همدا رنګه الله فرمایی ( :رُ ْل َه ْل هللَ ْس ا ايَ ِاَّ اله ِذهلل َ هللَا ْعلَ ُما َک َواله ِذهلل َ َ
ِ 2
هللَا ْعلَ ُما َک إِ هَّنَا هللَايَ َذ هك ُمی أ ُْولُاا ْاْلَلْبَاب)

 - 1د املجادلی سورت  11آیت.
 - 2د الزمر صورت  9آیت.
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ژباړه ( ورته ووایه  ،آیا هغه ک سان چی پوهیږي د هغو ک سانو رسه برابر دي
چی نه پوهیږی) او میعاهللي (اَّنا خیجي هللا ع عباده العلماء)

1

ژباړه  :غه یقین رسه ملامء د الله  نه ډیر ویریږي.
ِ
ه
هِ ه
(ارا َْمیأْ ِی ْسا ِ َربِك َ اله ِذَّ َخلَ َ َخلَ َ ِْ
ساا َک ع ْ َعلَ ٍ ارا َْمیأْ َوَربُّ َ ْاْلَ ْك َمیُم الذَّ َعل َ ِیلْ َقلَ ِ َعل َ
اْلن َ
2
ِْ
نسا َک َعا ََلْ هللَا ْعلَ ْ )
اْل َ
ژباړه  :ووا یه د ال له غه نا مه د ی ه غه چی مخلوقات یې غ یداک ش غ یدایې ک
ان سان د ت ش یوی وینی نه ولوله اوستارب کریو دی هغه ذات چی غه قلو یی
ښوونه ورک ه ورویی ښووش انسان ته هغه یه چی نه ورباندی غوهیده.
(ورَاا َ الها ِذهلل أُوتُاا ال ِْع ْل وهللالَ ُك َاااب هِ
ِ
ص ا ا ا ا ا اا ِحلإاا َوَ هللُالَ هق اا َه اا إِه
آع َ َو َع ِم ا َل َ
َ َْ ْ َ ُ
اَّلل َخ ْير لك َم ْ َ
َ
َ
3
صابِ ُمیو َک)
ال ه
ژباړه :او هغه کسانو چی ورته ملو ورک ش یوی ؤ وویل  :یه دی او افسوس دی تا
سو لره د الله ثواب د هغه چا لپاره چی ایامن یی راوړی او نیک مملونه یی ک ی
غوره دی خو هغه یوازی صابران تر السه کولی يش.

 - 1د الزمر سورت  9آیت.
 - 2د العلق سورت  5-1آیت.
 - 3د القصص سورت  80آیت.

921

د ښځو تعليم او تحصيل د اسالم له نظره

د جمعې خطبې

د نبوی احاديثو په رڼا کی د علم فضيلت :
رسوش الله  وفرمایل  ( :ع هللمید هللا به خياإ هللفقهه ی الدهلل واَّنا العل یليعل ).

1

ژباړه  :د چا لپاره چی الله غاک د خیر اراده ک ی وی نو هغه غه دین کی فقیه
وګرځوي او ملو غه تعلو او زده ک ی رسه الساااته راځ ( ع َل هللفقااه َل هللبااا بااه )

2

یوک چی ملو او فقاهت نه حاصلوی نو امتناء او توجه به نه ورته کیږي .
د مبدالله بن م سعود ريض الله منهام یخه روایت دی قاش( :را رس ااا هللا ص االی
هللا علره وسل  :الا أراد هللا بعبد خيا قهه ی الدهلل و أهلمه رشده).

3

ژباړه:کوم انساااان ته چی الله غاک د خیر اراده ک ی وی نو هغه غه دین کی فقیه
وګرځوي او هغه ته د هدایت الهام کوی.
من أيب امامه ريض الله منه قاش ( :را رس ا ااا هللا ص ا االی هللا علره وس ا اال  (( :العاَل و
امليعل شمیهللکاک ی اخلي و خي ی سائمی الناس ) .
ژباړه  :مامل او متعلو دواړه غه اجرکې رسه رشیک دی او دمامل او متعلو نه غرته غه
بل چا کی خیر نشته .

 - 1صحیح البخاری ج  1ص  16د غيښاور چاپ دوه ټوکي .
 - 2الرتغیب والرتهیب للمنذري ج  1ص  50د حقانیه کتابخانه چاپ.
 - 3مسند البزار حدیث.1700 :
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من أيب موسی ريض الله منه قاش :قاش رسوش الله  ( : هللبعث هللا تعالی العباد هللام
القرمة مث میرزالعلماء رقا ایععج ا اامی العلماء اض َل أک ا ااع رک علمي ْلعذبک دالهباا قد
غفمیت لک ).

1

ژباړه  :له حرضااات ابو موسااای رهااای الله منه نه روایت دی چی رساااوش الله 
فرمایيل  :دق یا مت غه ورځ ال له ت عالی ټوش راژو ندی کوی وروسااا ته ب یا ملامء
جداکوی او وایی  :ای د ملام ؤ ډلې ما تاسو منځ کی ملو د دی لپاره نه ؤ ای ښی
چی تا سو ته مذاب درک م والړ یی ما تا سوته ب ښنه وک ه  .او همدا رنګه ر سوش
الله  فرمایلی  ( :نضمی هللا اعمیءاإ مسع عقاليت اعاها مث أداها ما مسعها) .

2

ژباړه :الله غاک یی د تازه او خویبخته ولری هغه کس چی زما خربی یی واوریدی
ښی یی حفظ کری او بیا یی هغه چاته ورسولی چی اوریدلی یی ندي مصطفی
العدوی غه احکام انسااااء نومی کتاب  ۴جلد باب حث النسااااء ملی لب العلو
 ۶۲۷غاڼه کی وایی ( :و هذه النصوص مامة یدخل فیها الرجاش و النساء )).
ژباړه  :یعنی ذکر یوی نصوص هغه آیتونه او حدیثونه چی د ملو فضیلت غه برخه
کی ذکر یوش مامن صوص دی چی ښځو او نارینه وته یامیلیږی  .رسوش الله
 فرمایی ( :طلب العل میهللضة علی ل عسل ).

 - 1املعجو األوسط حدیث .4264
 - 2رشح مشکل األثار لالمام الطحاوي حدیث.1651 :
 - 3سنن ابن ماجه حدیث.224 :
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یعنی د ملو حاصااالولو غه هر مسااالامن نارینه او ښاااځینه باندی فر

دی  .غه

غورتنی مبارک حدیث کی د ( مسااالو) کلمه مامه ده چی نارینه او ښاااځنی ته
یاملیږي که چیری نوموړي حدیث یوازی نارینه وته یامل یی نو غه ښځو به
درضوری ملومو زده ک ه لکه د ملانځه روژی زکات او نور وفر

نه وه غداسی

حاش کی چی د دغو دینی رضوریاتو ملومو زده ک ه غه دواړو یو یاااان فر

ده او

هیڅوک وریخه انکار نشی کولی.
ابن حزم وایی  :غه هره مسااالامنه ښاااځه باندی فر

دی هر هغه یه چی د د

دین غوری ارتباط لری باید زده یی ک ی لکه چی غه نارینه ؤ باندی فر
نو غه ماقله او بالغه ښځه باندی فر

دی

ده چی د ملانځه حیض نقاس روژی د

ژوند آداب معارشتی آداب که مالداره وی د زکات مساااایل که حر ورباندی
فر

وی د حر مسایل او هغه ملوم چی ددی د حاش غوری ت او لري زده ک ي
ده یو د حاللو او حرامو ټوش اړوند مسایل زده ک ی.

همدا رنګه ورته فر

ح رضت مای شه رهی الله منها وایی  (:نع النس اااء نس اااء اْلنص ااار َل مینعه احلراء أک
هلليفقه ی الدهلل ).

1

ژباړه  :ښی ښځی د انصارو د مدینی اوسیدونکې ښځی دی چی رشم کوش یی
ددی نه منع کوی نه چی غه دین کی فقاهت او معلومات ترالسه ک ی .

 - 1صحیح البخاری حدیث.129 :
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من زینب أم ساالمة قالت  :جاءت أم ساالیو الی رسااوش الله  فقالت یا رسااوش
الله :ان الله الیسااتحيی من الحق فهل ملی امراة من غساال اذا حتلمتق قاش
النب صاالی الله ملیه وساالو :نعو ذارأت املاء فغطت أم ساالمة تعن وجهام و
قالت :یا رساااوش الله و تحتلو (أو حتيل ) املمیأة ؟ را  :نع تمیبت میرنک ر هللجا ا ا ا اابهها
ولدها ).

1

ژباړه  :زینب بنت ام ساالمة رهاای الله منهام روایت کوی ام ساالیو رسااوش الله ته
راغله او وی ویل ای د الله رسوله  :الله غاک د حق ویلونه حیانه کوي که چیری
ښځی ته احتالم غیښ يش نو غسل ورباندی الزمیږی ق رسوش الله  و فرمایل :
هو کله چی اوبه ووینی ام سلمه رهی الله منها د رسوش الله نه مخ غټ ک او
ویی ویل  :ای د الله رسااوش ! آیا ښااځه هو احتالم کیږی ق رسااوش الله وفرمایل
خواره مه یاای که چیری احتالم نشاای نو یرنګه مایااوم یی خپلی مورته ورته
وي.
من أم کثیر یزید األنصاااریة قالت  :دخلت أنا وأخت ملی النب
أخت ترید أن تسااکلک من يشء وه تسااتحي
فریضة .

قاش  :فاسااکش فان لب العلو

2

 - 1صحیح البخاری حدیث.130 :
- 2االصابة فی متییز الصحابة ألحمد بن ميل العسقالين حدیث .۱۲۲۱۶ :
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ژباړه  :ام کثیر بنت یزید انصاااری وایی  :زه او خورمی رسااوش الله  ته ورغلو او
ورته می وویل  :خورمی غواړی یه درنه وغوښاااتی رساااوش الله  و فرمایل :
غوښتنه وک ه ځکه د ملو زده کوش فر

دی.

لااه غورتینو روایاااتو نااه معلومیږی چی زده ک ه او دین مساااااایلو زده کوش غااه
ښاااځوفر

دی او باید غه هرډوش چې وي ښاااځی د ملومو معارفو حاصااالولو

خصوصاً هغه مسایل چې روزمره ورته رضورت لری هڅه وک ي .رسوش الله  ته
راغله او ورته یی وویل  :ای د الله رساااوله ! نارینه له تانه ملو زده کوی نو غدی
برخه کی زموږ نه مخکی یااوش او موږ ښااځی ور وسااته غاته یو نوموږ ته هو یوه
ورځ وټاکه یو ستانه ملو زده ک و رسوش الله  ورته یوه ورځ وټاکله او بیا ټولی
ښځی غه هامغه ټاکل یوی ځای کی رسه را ټولیدلی او رسوش الله به ورته ومظ
او تبلیغ کاوه او دوی به یی له دین مسایلو خربولی.
ښځوته د دعا تعليم:
من أسامء بنت ممیس ريض الله منهام قالت  :قاش رسوش الله  ( : أ أعلمک
لمات تقالرنها عندالکمیب ؟ هللا د هللا ريب أشمیک به شرئإا) .

1

ژباړه  :ا سامء بنت ممیس رهی الله منهام وایی چی رسوش الله  فرمایی  :آیا
داساای کلامت درته ونه ښااایو چی د سااختی غه وخت کی یی ووایی  :هغه دادی
الله ( هللا ريب أشمیک به شرئا) الله زما رب دی د هغه نه هیڅ رشیک نه نیسو.
 - 1سنن أيب داود حدیث.۱۵۲۷ :
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د ښځو پوښتني د دوی د دین په اړوند:
(من أبن مباس ريض الله منهام أن امرأة رفعت الی رسوش الله  صبیا فقالت :
أهلذا حج ؟ را  :نع و لک أ می ).

1

ژباړه  :له ابن مباس رهااای الله منهام نه روایت یاااوی چی یوی ښاااځی د حر
مراسمو غر مهاش خپل زوی رسوش الله ته را غورته ک او غوښتنه یې وک ه آیا غه دغه
مایااوم هو حر یااته ق رسااوش الله  وفرمایل  :هوکی او تاته یی اجر درکوش
کیږی.
د دينی او علمی مسايلو اړوند د ښځو پوښتنه :
امام بخاری له حرضت مایشی ريض الله منها غه روایت لیک چی هغی فرمایلی:
فا مه بنت أيب حبیش رسااوش الله  ته راغله او غوښااتنه یی وک ه ویی ویل :
ای د الله غیغمربه :زه داساای یوه ښااځه یو چی دحیض ناروغت غرته نوره ناروغی
هو وینو او نه غاکیږم آیا ملونځ غریږدم رساااوش الله  و فرمایل  :هغه ناروغی
چی وینی حیض ندی کله چی حیض وینی نو ملونځ مه اداء کوه او کله چی
حیض ختو یو نو غسل وک ه او ځان غاک او ملونځ وک ه .

 - 1صحیح مسلو حدیث.۱۳۳۶ :
 - 2صحیح البخاري حدیث.228 :
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ښځی دنارينه ؤ په څري بايد علم نرش او خور کړي :
ښاااځی هو باید د نارینه ؤ غه یاااان دینی ملومو غه خپرولو او تروبجولو کی هڅه
وک ي ملوم زده او نورو ته یی ورساااوي او دملو له فیوهااااتو او خپرولو یخه یی
ګټه واخيل او نور له دغه زیور یخه برخمن وګرځوی الله تعالی غه قرآن کریو
ت هِ
کې فرمایی ( :والْ ُكمی َک عا اا هللا ْيالَي ِب باراتِ ُك ه ِع آای ِ
اَّلل َوا ْحلِ ْك َما ا ِة إِ هک ه
اَّللَ َكا اا َک لَ ِمحر إفا اا
ُُ
َ ْ َ ُ
ْ َ
1
ِ
يا).
َخب إ
ژباړه  :یادی دک ی ( ښځې) غخپلو کورونو کی هغه یه چی تالوت کیږی د قران
کریو له آیتونو او نبوی احادیثونه غه یقین رسه الله تعالی مهربان او با خربه ذات
دی.
الله تعالی غه غورتنی مبارک آیت کی ښځی ومظ او ن صیحت ته امر ک ی او دوی
ته الرښااوونه کوی چی نوروته د ملو او نصاایحت غه رسااولو کی لکه نارینه داساای
هڅه وک ی او غری نږدي چی غخپله دوی او نور کساااان او د کورنت خلک یی د
ناغوهی غه تیاره کی غاته يش ښاااکاره ده چی ښاااځه هغه مهاش غخپل کور او له
کوره بهر ومظ تبلیغ او دین رساااونه کوالی يش چی لوم ی غخپله غدغه زیور
ښایسته یعنی لوم ی غخپله یه زده او بیایی بل ته وښ .

 - 1د األحزاب سورت  34آیت.
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د نارينه لخوا ښځوته د وعظ او تعليم حکم:
که چیری ښوونکی او متخصصی ښځی غیدایشی چی ښځوته درس ورک ی نو
نارینه هو کولی یی چی ښځوته تعلیو ومظ او تبلیغ وک ی امام بخاری له جابر
بن مبدالله رهی الله منه نه روایت کوی فرمایی  ( :رام النيب  هللام الفمحمی صلی
بدأ یلص ا ا ااالة مث خمحب د لما میأ نز ستی النس ا ا اااء ذ میه و ها هلليا س علی هللد بال و
بال یسط َابه هلللقی ره النساء الصدرة)

1

ژباړه  :رساااوش الله  د کوچنی اخرت غه ورځ د اخرت ملونځ اداء ک او غه خطبه
ویلو باندی یی غیل وک

کله چی د مومظی نه خالص یو نو له منربه را ښکته او

ښځو لور ته یی ترشیف راوړ او دوی ته یی هو ومظ او نصیحت وک غداسې حاش
کی چی غه حرضاات بالش باندی یې تکیه ک ی وه او بالش یی خپل یادر غوړولی
ؤ او ښځو غه هغه کی صدقات اچوش.
د ذکر یوی مبارک حدیث نه هدف چی رسوش الله  غخپل مبارک وجود رسه
دښاااځو منځته حضاااور غیداک او هغوی ته یی ومظ او تبلیغ وک

تریو د هغه

مبارک وینا غه ښځو باندی اثر وک او ټولی صدقی ورکولو ته تیاری یوی.

 - 1صحیح البخاری حدیث.978 :
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د ښځو لیکنه او دم دعا:
ع الجا ا ا ا اافاء رکا ا ا ا اای هللا عنها عمی اعا :أ تعلمنی هذه (حفصا ا ا ا ااة) رررة النملة ما علميها
الکيابة)

1

ژباړه :د یفاء رهی الله تعالی منها یخه روایت دی چ رسوش  دي ته وویل:
ولی د حفصااااه ته د مل دم او دما ندی ښاااود
ورښود

یرنګه چې د دنته لیکنه

ده.

دښځو د تعليم او تحصيل رضورت:
دا غه تجربه رسه ثاب ته یاااوی چی یوازی د ناری نه غوهاوی غه دینی او دن یایی
چاروکی د ټولنی سااتونزی نشاای حل کولی او دا یوازی بساانه نکوي ځکه غه هره
کورنت کی ممکنه نده چی نارینه مامل د یتون ولری او غه ځینو کورنیوکی د یوه
مامل وجود مؤثر او یا کافی نه وي او ښاااځی نوااا کولی غه ځینو حاالتو کی له
غالره وروره او یا هو تره نه ځینی غوښاااتنی مطرح ک ي نو دلته ده چی دښاااځو
تعلیو او تحصاایل ته رضورت لیدش کیږي نو غدی اساااس غه آسااانت رسه کوالی
يش دین او ملم ارزښاااتونه او ملوم د کورنت نوروغ و غه ځانګ ی توګه نجونو
ته ورسوي .نو غدی اساس د ښځو د تعلیمی او تحصلی اهدافو نه غه ټولنه کی
دتحصااایل او تعلیو غراختیا دکورنت د غ و دینی او ملم کچه لوړوش دین
رضورتونو غوره کوش غه ټولنیزو مخلتفو برخوکی د جنيسااا حقوق
 - 1سنن أيب داود حدیث.3889 :
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تربیت او صح رضورتونه غوره کوش  .د ا سالم مقدس دین غه هیڅ منوان رسه د
ښځو د تعلیو او تح صیل مخالفت نکوی غدی رشط رسه چی د غورتنیو اهدافو غر
اساس وي.
د ښځو د تحصيل اصول :
د ښځو د تحصیل اړوند باید الندی هوابط او رشایط مرامات یی :
 – ۱د تدریس غر مهاش د نارینه او ښځینه تر منځ جال والی
 – ۲د الرو غه اوږ دوکی د رشمی حجاب مراماتوش
 – ۳غه لوم ی ګام کی د ښځه ښځی ته تعلیو ورک ی
 – ۴دتحصاایل وتلو لپاره د رسغرساات نه اجازه تر السااه ک ی که چیری می ه ولری
نو دمی ه غه اجازه به دا کارکوي
 – ۵له کوره دوتلو او بیرته راتګ غر مهاش یی باید ځان او مزت غه امن وی
 – ۶د تګ اوراتګ اسانتیاوی ترانسپورتیشن ورته برابر وی
داسالالالمی تعالیمو په رڼا کې د ښالالځو د تحصالالیل او تعلیم اهدان په ندی
ډول دي :
الف  :د هغی فریضااای اداء کوش چی د رشیعت له رفه ورته متوجه ده یعنی د
ملو زده ک ه غخپله فر

ده او غه زده ک ه رسه یی اله فر

931

اداء کیږي.

د ښځو تعليم او تحصيل د اسالم له نظره

د جمعې خطبې

ب  :له جهالت او ناغوهی نه چی د انسان د هالکت المل ګرزي لیری والی
ج  :د رسوش الله  د مبارکو الرښوونو مطابق غه اسالمی اخالقو مزین کیدش
د  :د اسالم رشیعت الرښوونو مطابق د دینی او دنیوی چارو غرمخ بیوش
هه  :غه ښه توګه رسه د اوالدنو روزش
و  :د فرایضااو او واجباتو غیدندش او ورباندی ممل کوش او حرامو غیدندش او وریخه
ډډه کوش
ز  :باآلخره دال له ت عالی غیدند ګلوی او ددارینو نیکمرغی

حاصااالوش اونورو ته

دبریالیتوب الره ښووش.
په افغانسالالالتان کی د ښالالالځو د تعلیم او تحصالالالیل پر م ال حعوقی موان او
دهغی بدی پایلې:
غدی کی یک نشته یومره چی د ملو زده ک ه فایدی او ګټی لري بی ملمی او
جهل غه هامغه اندازه قباحت او بدی له خپل ځان رسه لري غه هره ټولنه کی
چی هره بدبخت لیدش کیږی منشاُ یی ناغوه او جهل دی چی انسان بدبختی
او یقاوت ته رسوی او دا سبب کیږی چی حقوق الله او حقوق العباد هایع یی.
د تحصااایل او تعلیو نه مامنعت غه ټولنه کی غه اخالقی دیانت اقتصاااااد او
غرمخت یا بر خوکې رضر رساااوي ل یدش کیږي غه کومه ټول نه کی چی ملامء او
غوهان که نارینه وي یا ښاااځینه موجود وی نو هغه ټولنه به له اخالق او دین
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لحاظ غرمختللی وی او که چیری غه یوه ټولنه کی مامل که نارینه وی یا ښاااځینه
وجود ونلری نو ټولنیز نظام یی خرابیږی او د بدبختی او یاااقاوت لورته ځی او
اکرثا ً دارنګه کورنت د اخالقو او آدابونه لیری غاتیږي یو دبل غه وړاندی د مسؤلیت
احساس کیږی او ژوند د رشیعت مطابق غرمخ نه ځ .
د ښځو لپاره د عرصی او دنيوی علومو زده کړی حکم :
د اسااالم مقدس ښااځی غه مطلقه توګه د دنیوی او ملااي ملومو د زده ک

نه

ندی منع ک ی غه ځینو حاالتو کی که ښاااځی د ملااای ملومو د زده ک ی نه
منعه یاااوی غدی غر

ندی چی د ښاااځی بیعت ملااای ملومو ته ندی میار

یوی او یاښځی نشی کولی چی ملی ملوم زده ک ی بلکه د خارجی موارهو
او یا هو د ښااځو د مصاالحت غه غر

دا کار وي .که چیری ښااځی ملاای ملوم

زده کري او دینی رضوري زده ک ی غه ملااای زده ک و باندی مقدمې ګرزوی او
دملااای ملومو زده ک ی غر مهاش یی ځان ماش مزت او آبرو ته یه خطر متوجه
نه وي غداسی حاالتو کی ښځی کوالی یی ملی ملوم زده ک ی لکه بی
زده ک ی دایه توب خیا ی او نور داسااای ملوم چی د حالش رزق غه الساااته
راوړلو کې روش لوبوی.
غه مجموم ټوګه د ټولو هغو ملی ملومو زده ک ه چی دښځی د اصل او فطرت
رسه کوم تضاد ونلري ښځه کولی یی هغه زده ک ي او هغه ملوم چی دښځی
د ا صل او فطرت رسه منا سب نه دی الزمه نده چی هغه ښځه زده ک ي لکه د
موټرو د تخنیک ګلکاری او نور نو باید نظامونه او حکومتونه بس اټونه دښااځو د
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دین او ملاااي ملومو زده ک ی لپاره زمینه برابره ک ي تعلیمی او تحصااایيل
موسااساای اوبسااټونه جوړ ک ي یو ښااځی غه آسااانت اوغرته له کوم تشااویش نه
ملي او دین زده ک ي وک ي.
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43
د وخت ارزښت او اهميت
احلمد هلل رب العاملنی الذی هداان لالسالالالو م ّ ع ینا ا صلة ال ا م ال ،او ل مالةالالال
م السالو ینی سادان حممد م ینی آله م أص ابه أمجعنی.
قال هللا تبارک متعالی فی حمکم الت زیل م هو أص ال ال ال الالد ال ائننی ل أیوذ صهلل ّ الش ال ال ال الالا ا
آّ وا َم َیمنوا
ال،جام بس ال الالم هللا ال،ر ال(،ام َمال َْع ْ
سال ال الا َ لَ ِ ا ْسال ال ال ،اِن الِذی َ َ
ةال ال ال،ا ِ ْاََ َ

ة ْْب ).
اص ْوا صل ِ
ال ِ
اص ْوا ص ْحلَ عق َمتَال َو َ
ةاحلَات َمتَال َو َ

1

َمال ِ
سال ال َمام َمَّا
اها َمال ِ
ِهار ا َذا َج ِال َها َمالنِْال ا َذا یَال ْغ َ
شال ال َ
شال ال ْمَ َماال ال َ َ
اها َمالْ َ َم ،ا َذا تَ َال َها َمال ال َ

اها) .
اها َم ْاْل َْرض َمَّا طَ َ َ
بَالَ َ

2

م ال ج ،م لاال یش ،م الش ع مالوت ،م النال اذا یس)،
مالض ی مالال اذا سجی)

4

 - 1د العرص سورت  3-1آیتونه.
 - 2د الشمس سورت  6-1آیتونه.
 - 3د الفجر سورت  4-1آیتونه.
 - 4د الضحی سورت  2-1آیتونه.
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قال رسال ال الالول هللا صال ال الالنی هللا یناه مسال ال الالنم
ال ال ال ال ال ال ال ال ال،او)

َعمتا ّغبو فاهما ة و ّ ال ا

الة ال ال ال ا م

1

قال رسول هللا صنی هللا یناه مسنم اغت م مخسا قبل مخَ ...م ف،اغک قبل شغنک).

2

قال رسالول هللا صالنی هللا یناه مسالنم ن تزمل قدّا یبد یوو ال اما (تی یسالنل ی أربع

ی یم،ه فام أف اه؟ م ی ش ال الالبابه فام أباله م ی ّاله ّ أی اةتس ال الالبه م فام أَ هل م ی
ینمه ّاذا یمل فاه).

3

لاَ ّ یوو أیيت ینی اب آدو انی ادي فاه

م ایضا قال رسول هللا صنی هللا یناه مسنم

ای اب آدو! أان انق جدید م أان یناکم غداً شهاداً فایمل اوا يف أشهد لکم غدا م أين لو

قد ّضت ل ت،اين أبداً م ی ول النال ّ ل ذلک).

4

ص ال ال ال الالد هللا ّونان العهام م بنغه رس ال ال ال الالوله ال ل الک،ا م ه ینی ذلک ّ الش ال ال ال الالاهدی م
الشاة،ی ماحلمدهلل رب العنمنی.
السالو یناکم مررا هللا م ب،ةاته مبعد!
رسيزه :په برشی ژوندانه کی وخت یو ډیر مهم او ارزښتناک عنرص بلل شوی او
د انسااااا په ژوند کی یی ډیر لوم ا مرت لریه خه وخت دی یی په وا عرت
کی زموږ د ژوند شاااررازش یشااا رلویه د وخت ا مرت له خه یایه پریند کر ی
 - 1صحرح بخاریه حدیث .6412
 - 2سنن النسايئه حدیث.11832 :
 - 3سن الدارميه حدیث.556 :
 - 4جامع األحادیثه حدیث.19515 :
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یی ان سا

ر څه له السه ورکړی ام ا لری خه برریه السته راومی خو وخت ه

یی کله یررشاااوه د برریه رایلو امرد یی نشاااته ه له مد کتله وخت دیر رمتی
څرز دی یی دانسا په اخترار کی رار لری او دیوش عا ل انسا دندش دادش یی
د خه په وماندی دومرش حساااای وی ل ه څنچه یی بخرل انساااا پخ ل ما او
ثروت باندی حساای وی .د وخت نه ټوورش اساتفادش کو د ټولو انساانانو ل ارش د
ا مرت وم دش ی ه له رسش دان سا عمر په یرریدو دی او ان سا باید د خ ل ژوند
له ری لحظی  .د رقی او ثانری څخه په ښاااه یوټه ټوه پورش کړی او پری ن دی
یی خ ل رمتی وخت یی له دنروی او اخروی منفعت پریه او یا دا یی دالله د
مخلوق رسش په خد مت نه کولو ه د ټولنی رضوریتونو پورش کولو پریه بی ټتی او
پایلی یررشااای .دا یی الله پاک انسااااا الو د مخلو ایو پردا کړی او د نورو
مخلو ایو نه یی وریه غورش والی ورکړی دا یفوق پخ ل ذات کی انسااا د معنویت
او عتودیت لوم معراج یه رسااوی .له مدی کتله ر څومرش یی د انسااا مقام او
منزلت صعودی منازلو یه خریی ه په امغه اندازش رسش م سؤلرت او م لفرتونه یی
ډیر او درانه کر ی او دالله یعالی د ر نعمت په وماندی د پوښااتنی او مسااؤلرت
مورد ټریی .وخت د الهی نعامیو له جملی نه یو ارزښااات ناک نع مت دی یی
دوی او الیزا خدای د مدغه ژوند ب ښوون ی نعمت په امش د را کریم په څو
سااوریونو ل ه :الشال الالمَلالة ال ال یلال ج )...،کی سااوټند یادکړی له خی جملی نه
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صال ْوا ص ْحلَ عق
آّ وا َم َیمنوا ال ِ
فرمایيَ :مال َْع ْ
ةالاحلَات َمتَال َوا َ
سالا َ لَ ِ ا ْسال ،اِن الِذی َ َ
ةال،ا ِ ْاََ َ
1
ة ْْب).
اص ْوا صل ِ
َمتَال َو َ
ژبامش :سااوټند په زمانه یی انسااا په یاوا کی دی ه مچر خه څوک یی ایام
یی راومی او نرک عملونه یی کړی او په حق او صااک کولو رسش یوصااره وکړی  .په
پورینی متارک ساااورت کی یی دری آیتونه لریه د انساااانی ژوند م مل پروټرام
ش ل نرسی او داسی یصویری ی یی اسالم د برشی ژوند ښ ال غوامی.
د عرص معنا او د وخت رسه ئی تړاو؟
د ( عرص ) کلمه په اصل کی د نښځرځلو ( یڼ و لو) په معنی دش برا وروسته په
زمانه باندی یی اطالق شاااوی ه پدی خاطر یی ورینی کارونه او یاری پ ی را
خالصاااه او یڼ و ل کر ی .برا وروساااته دغه کلمه په معلقه معنا ( زمانی) او د
برش یاریخی دورا یا د زمانی یوی برخی ه ل ه د اسالم ظا ریدو زمانه او د اسالم
د سااپ پرخمک بع ت او نورو باندی اسااتعام شااوی ه ی ه د یفساارر علم له پلوش
یرنو مفرسینو ټولی زمانی او د برشیت یاریخ یری مراد کړی یی د عکت درسونو
نه ډکه او دټ ا ورکون و حوادثو او برداروون و وا عایو لرون ی وی ه له مدی
کااتاالااه دوماارش عااظااماات لااری یاای د الااهاای ساااااوټاانااد لاارااا اات پااراادا
کوی.
په بل عتارت رسش ( :عرصااا ) زمانی یه وایی ه یعنی سااام دی په زمانه او په زمانه
کی د انساااا

رمتی عمر داخل دی یی د دنرا او اخرت د کامالیو د حصاااو

 - 1د العرص سورت  3 -1آیتونه.
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دورش دشه یا سم دی و مازدیچر ملانځه په وخت یی د دنرایی مشخولراوو له مخی
د کاروباراو م رصوفرتونو او د لعی لحاظ د ف ضلرت او نر مرغی وخت دی ه ل ه
یی په متارک حدیث کی راغلی:
) د یانه یی د مازدیچر ملونځ فضاء کر یه نو داسی دش ل ه کور او ټو شته یی
یی لوټ او یاال شوی وی) یا سم دی د رسو الله  په نر مرغه زمانه باندی
یی پ ی د رسالت نور پلوشی دغی نړی یه را ویلردی .په ر حا ه پدغه سورت
کی الله یعالی په زمانه باندی سااام یادکړی یی ټو نورش برشااای په یاوا کی
دیه مچرڅلور ډلی یی د دغه یاوا نه مسااتشاانی کړی خه یی څلور خصاالتونه
ولریة
 – ۱ایام
 – ۲نرک عمل
 – ۳نورویه په حق یوصره او نصحرت
 – ۴په صک کولو باندی یوصره او نصرحت
د دنرا او اخرت د زیانونو نه خالصو او لویه ټوه پالی راوملو په موخه دغه رانی
نساااخه د څلورو څرزونو نه مرکته شاااوی ه د خه له جملی نه دوش لومړنی څرزونه
خ له انسااا پوری یړاولری او دوش نوریی د مساالامنانو په اصااالد او دایت کولو
پوری .پدی یای کی لومړی د پاملرنی کار دادی یی زمانه پداسی مضمو رسش
څه ن ستت لری یی په خی باندی سم یادکړ شیه ی ه د سم او د سم د
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یواب یرمنځ باید یړاو موجودوی ه ټولو مف رسینو ح رضایو ویلی یی دان سا ټو
احوا ه ودش ه حرکات او سااا ناته اعام او اخالق ټو په زمانه کی صاااورت
نرسااایه خه کارونه یی پدی ساااورت کی وریه یادونه شاااوی خه م د مدی
زمانی په شاا ه او ورک کی دی نو پدی مناسااتت رسش په زمانه باندی سااوټند یاد
شااویدی .نو پدی اسااای که یرری مساالامنا نن سااتا مدا څلور ټونی اصااو
پخ لو فردی او ټولنرزو یاروکی اجراء کړی نو ساااتونزی او ناخوالی به یی حل
شااای .وروساااته پایه والی یی له منځه والم او ناکامو او ټوډی مایی به یی په
بریالرتوب رسش بدلی شی او د زمانی د لیروخل و د لنه په امن شی.
د وخت اهمیت او ارزښت:
مسااالام یر ریا مخ ی د وخت په ارزښااات پو ر ی ی ه ایام لری یی الله
یعالی د رامت په ورک به د خه د عمر په اموند ورڅخه وپوښااتی یی خ ل عمر د
په کومو کارونو کی یررکړ او د یوانو وت نه د څنچه ټوه پوریه کړش ؟ او په رڅ
ډو اجازش نه ورکوی یی خ ل عمریی په بر ارش او بی ټوی کارو کی یېر شاای او
د خو یتاش کوون و طوفانی برځایه م شخولتراوو ښ ار شی یی نه وریه دینی او نه
وریه دنرایی ټوه ورسویهی ه مسلام سړی ایام او یقرن لری یی عمر د دنرا
او اخرت د نر مرغو او ساااعادت الساااته راوملو ل ارش پانچه دش او د خی په یتا ی
باندی رڅ له نه خوښااې ی  .کله یی سااهار راخریی او ملر له مرشااق نه طلورش
کویه مساالام انسااا دا احساااسااوی یی په لوم اواز خه مخاطب ټریردلی او
وریه ویل کر ی  :ای انسااااانه زش نوی خکیم اوسااا تاپه کارونو کت نه کومه زما
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وجودغنرمت وبوله او خه د دنرا او اخرت نر و کارونو کی ولچوش ی ه زش برا په
مدغه وخت یایه نه رایم ه نو پدی رسش م سلام

څه کوی یی نن یی یرستانه

او سااتایی یر نن نه ښااه راشاای او خ لو دینی او دنرایی یارو د ساامو په موخه
څه او اند کوی .مساالام خ ل وخت یه ډیر ارزښاات ورکوی ه ی ه وخت د دش
عمر دی ه نوکه اجازش ورکړی یی عمریی ضااااایع او پری دی یی ساااتونزی یی
الندی کړی نو په حقرقت کی یی پخ ل دغه احمقانه کاررسش یا وژنه کړیدش.آیا
دا عا النه ندش یی انسااااا دغه حقرقت ورک کړی او خه خ ل نصااااب العرن
وټریوی او په ښااه یوټه یرمخ او شااارونښااایی ووینی؟ په رښااترا رسش یل او فریب
دی یی ان سا دا ف ر وکړی یی خه والم دی او دا وخت دی یی یرری ی دا
دبارصی خدعه او فریب خه یایه وریه دی یی یو سړی په اورټاډی کی س وروی
او دا ف ر وکړی یی زش خو یای پریای ناست یم او ټو شرا ورڅخه یرری ی په
حقرقت کی زمانه انسا سخت او جدی رسنوشت یه برایی.
وخت د الهی نعمتونو څخه یو نعمت دی:
دوی او الیزا خدای انسااا یه ډیر نعمتونه ورکړی یی د آسااام له سااتورونه
یی مثر ډیر دی ه یو له لومونعمتونو څخه یی الله یعالی انساااانانو یه ورکړی خه
د وخت نعمت دی ه وخت داسی نعمت دی یی نور نعمتونه وررسش سرالی نشی
کولی ه وخت داساای څه دی یی یرری ی او آخر یه رساار ی او نشااو کوالی یی
خه په یوش یای ودروو او یایی برریه واخلو .د اسااالم سااپ پرخمک  پدی اموند
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فرمایی ( :نعمتا مختو فرهام ک رر من النایه الصاااحة و الفرا ) 1یعنی د الله
دوش نعمتونه دی یی ډیر خلک پ ی بی پروایی کوی او ضااااایع کوی یی ه خه
روغترا او فار وخت دی ه مدارنچه فرمایی( :اغتنم خمسا تل خمس  :حرایک
تل مویک ه وصحتک تل سقمک ه و فراغک تل شخلک ه شتابک تل رمک
و غناک تل فقرک).

2

ژبامش :پنځه شرا مخ ی یر پنځو نه غنرمت وبولی؛ ژوند مخ ی له مرټه ه روغترا
مخ ی له ناروغیه فراغت مخ ی یر مشاااخولترا ه یوانی مخ ی یر بوډایو ه او
شتمنی مخ ی یر بی وزلو.
وکی :انسا د خ ل یا پانچه که وغوامی یانه له السه ورکوی ه دعمر ساعتونه
ه وریی ه مراشااتی او کلونه مداساای یرری ی ه له مادی او معنوی یوا او درت
نه راکمې ی نو پدی وجه انساااا باید د فراغت په وخت اساااتفادش وکړی او د الله
یعالی د دغه نعمت نه ټوه یرالساااه کړی  .هونه برټزیدش . 576وخت یو رمتی
ټو ر او کمرابه ډبرش دش یی ارزښت د رڅ شی رسش مقایسه کردای نشی ه وخت
یعنی فرصتونه ه سعایونه ه وریی ه مرا شتی کلونه بل ه د رقی ه ثاینی او لحظی
یی ورڅخه اسااتفادش کو لوی یوفرق دی یی انسااا یه ورکړ شااویدی او خه
کوالی شااای د خه پواسااا عه خ لو لومو ا دافویه ورسااای او په ټولو برخو کی
بریالرتوب یه ورسااار ی.
ا سالم د دی په خاطر یی د وخت نه الزمه ټوه پوریه شی ه ان سا کار او ک سب
 - 1صحرح التخاريه حدیث.6412:
 - 2سنن النسايئه حدیث.11832 :
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یه که څه م ل ویه څوی ه ډیر بی دوامه کارنه ساااتایی ه ی ه خه کار یی
دوامدارش او پرو سته یو پربل پ سی که څه م کوینی وی د یوش کوینی څرزنه غر
جوموی پریه لدی نه یی انسا ورباندی پوش يش  .د وخت ( دغه رمتی نعمت)
د ساااایلو او نه ضاااایع کردو په موخه اساااالم خلک د ساااهار وختی را پاڅردو یه
یشویقوی یرڅو سهار وختی ویښ او رایلون ی ورک بر ارش او بی یایه یررش ن ړی ه
له مدی کتله د اساااالمی ژوند نظام دا وایی یی ورک د ساااېتردش داغه را پرل
کر ی او د ملر راختونه مخ ی ب رداری او ویښاااتوب یی الزم او رضوری بللی او
ش ه بی خویه یررو یی سهار د ملانځه د ناوخته کردو المل ټرزی ه نه خوښوی
او خه یی م روش بللی ه په متارک حدیث کی رایی :
ألنهم صرک ْلّيت فی بکورها ) .

1

ژبامش  :ای الله زما د امت په سحر وختی پاڅردوکی برکت وایوی .نو خه ک سا
یی یر ناوخته پوری پرایه غفلت په خوبونو کی ډوب وی د خرر او برکت نه محروم
پایه شو ه پداسی حا کی یی نور خلک د ژوند په یارو او مصالحو کی بوخت
وی.
عن فاطمة بنت محمد  الت :مريب رسو الله  م أان ّض جعا ّ ة با ف ،
ةين ب،جنه مث قال ای ب اا قوِّ اش ال الالهدي رک ربک من تکوين ّ الغافننیل فا هللا ی س ال الالم
أرکا ال ا ّا بنی طنوع ال ج ،الی طنوع الشمَ).

 - 1سنن الپمذيه حدیث.1212 :
 - 2شعب االیام ه حدیث.4405 :
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حرضااات فاطمه رضااای الله عنها وایی  :د رساااو الله  می له څنچه یرریدش
پدايس حا کی یی سهار پخ له ب سپش کی غځردلی ومه پخ لو متارکو پ ښویی
وښورومل او رایه یی وویل :لوری جچه شه او د الله له روزی نه ټوه پوریه کړشه خه
ووینه او له غافالنو مه کر ش ه ی ه الله پاک د خل و روزی د ساااهار راختو او ملر
راختو یرمنځ ویشی) برهقی.
پدغه وخت کی ټنتل او ساااسااات خلک د لوزونه پریند کر ی او ر یایه یی
دخ ل لرا ت او استعداد په اندازش د دنرا او اخرت دخررنه ورکو کر ی.
عمر د ژوند پانګه:
عمر یعنی وخته وخت ډیر رمتی څرزدی یی انسااا یی لری ی ه وخت د ر
عمل او ر کوښښ ظرو دی یی انسا یی السته راومی نوپدی وجهه وخت م
د افرادو او م د ټولنو ل ارش حقرقی پان چه دش ه عمر یعنی و خت ه و خت یعنی
فرصتونه او له وخته ټوه اخر ستل د ب رش ل ارش لوی نعمت دی ه په یای خکش دش
یی وایی :وخت رسش زر دی ه خو رسش زدیی د پښو په دومو پسی م نه رسر ی ه
ی ه که یرری طرال له السااه ورکړی نو خه برا السااته را ومالی شاای ه خو وخت
یی یو یل له السه ووت ه برا نه رایی ه نو باید د خ ل ژوند د ری لحظی نه ټوه
واخلو وخت ډیر ارزښت لری ه ی ه وخت د انسا ټو ژوند رانرسی ه دانسا د
عمر دش په دنرا کی محدودش دش او خه نشااو کولی یی زیایه یا کمه کړو ه د ټوی
نه اخرستنی پر مها نشو کوالی خه ذخررش کړو ه باید د ژوند د کولو فرضتونو او
لحظایو نه په ښاااه یوټه ټوه پورش شااای او د رامت په ( مل یزررش) بردیا او الهی
عادله مح مه کی دخ ل عمر اموند مؤاخذش کر ی.
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بی له ش ه ستا عمر ستا لویه پانچه دش او د خه به برځایه یررولونه به محا سته او
مؤاخذش کر یه رسو الله  فرمائی :ن تزمل قدّا یبد یوو ال ااّا (تی یسنل ی
أربع ی یم،ه فام أف اهل م ی شالالبابه فام أباله می ّاله ّ أی اةتسالالبه م فام أَ ه ل م
ی ینمه ّاذا یمل فاه).

1

ژبامش :الله بندټا به د رامت د وریی صاااحنه نه یرروی مچر دا یی دڅلور و
څرزونو په اموند یری وپوښتل شی:
 – ۱ورڅخه به وپوښتل شی یی خ ل عمر ئی په څه کی یررکړ .
 – ۲یوانی ئی یرری او په څه کی یررش کړش ؟
 – ۳ما ئی له کومه را پردا او یرری ئی ولچاوش.
 – ۴او له علم نه به ئی وپو ښتل شی یی څه ئی ورباندی وکړ ( پخ ل علم ئی
څرنچه عمل وکړو) .اساااالم پخ لو ډیرو او امرو او نو ا روکی د وخت ارزښااات یه
ا مرت ورکړی ه دا یی د لخو او عت رایو نه ډډش کو ئی د ایام نښااااه بللیه د
کوڅه ډبو او بر ارش انسانانو رسش په ډیر ح مت رسش متارزش دش ه یی رمتی وخت
ضاااایع او له دنرائی بو خوندش خوندونو څخه خوند واخلو

دا بو انصاااافا نه

پو ر ی یی دغه کار د عمر او ژوند رسش لوبی کو دی او د وخت وژ پداسااای
ډو رسش د فرد او ټولنی د الکت المل کر ی.

 - 1سنن الدارمي ه حدیث.556 :
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حکمتونه او پندونه:
اسااالم داساای یو دین دی یی د وخت ارزښاات پرینی او وریه په یانچړی ا مرت
ایل دی ه په ح متونو او نصرحتونو کی رایی یی وخت ل ه یورش داسی دی که
یرری یه ئی غوڅه ن ړی ه خه یاغوڅوی  ( :الو ت کالسااارن ا مل یقع عه
ععک) .مدارنچه یو شاااعر وايئ :خ ل عمر په حرن او افسااوی رسش مه ضااایع
کوش یی فرصت ټرا او وخت یورش دی  .د ایام له دالئلو او عالمئو څخه دادی
یی مسااالام دا حقرقت وپرینی ه په یاد ئی ولری او د خه الرښاااوونو معابق
والمشااای ه یی :ا يف ااتالف النال م ال هار م ّا انق هللا يف السال ال ال ال الالموات م أنرض
ْلایت ل وو یت و )

1

ژبامش :په یقرن رسش د ش ی او وریی په یلو رایلو او کرفی او کمی یفاویونو او د خه
څه یی الله پاک په آساااامنونو او یم ه کی پرداکړی ه د الله یعالی د وجود او
عظمت دالئل دی د خه یال ارش یی پر رزټارش وی ( او د الله له عذابه ویری ی).
د اسالم متارک دین عتادیونه د کا په وریو او فصلونو باندی ویشلی دی ه پنځه
وخته ملونځونه ټوله شاا ه او ورک رانرساای او وختونه ئی د زمانی په یلو رسش برابر
دی او په لیعت کی برا شوی یی ح رضت جکئرل علره ال سالم د الله یعالی
په امر رسش را ناز شاااو څو د ملانځه لومړنی او اخرنی وختونه وښاااي څو د دی
الری د رق او مح م نظام جوم او د انسا ژوند د خه پر بنا مریب شی او دا ژوند

 - 1د یونس سورت  6آیت.
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د سهار راختونه یر رسش شفق لویدو پوری وی شل شوی :فَس ال ْب َ ا َ ِ
نی ْْس الو َ
اِ ( َ
1
نی تهْه،م َ ).
ةب و َ َملَه ا ْحلَ ْمد يف ال ِ
نی ت ْ
س َم َامات َم ْاْل َْرض َم َیشاًّا َم( َ
َم( َ
فتی بعد علره اللفظ والنفس

و کرن یفرد بالدنرا و لذیها

2

او یا:
أشاب الصخرر و أفنی ال ترر

کر الخداة و مرالعيش

او یا :
و کا ذ ابهن له ذ ابا

یرس املرء ما ذ ب اللرايل

3

د زمانی نه محدودو آثارو او محسوسو مظا ر یو لنډ برداشت کړی او وائی:
یعنی زمانه دومرش محدوداو لنډش دش یو ماشاااوم یی دومرش عمر یرر او بوډاشااای او
بوډا یه به وائی د سااهار یررید او د ماښااام رایلل او بس خو خه زمانه یی د
انسا په ټنډش کی ټونځی راولی ه عمر آخریه رسوی ه متدنونه نابود وی او خلک
د خی په پریټلوی کی ناکرارش دی ه مدازمانه د وښرارانو ل ارش ښه فرصت دی
څو نرک کارونه یررسش کړی ه په نر و رسش امر وکړی او څه ذخررش کړی یی ستا د
رامت په ورک وریه په دردوخوری.
یو له خو نصاااحتونو څ خه یی ډیر خ لک ورڅ خه بی خکش دی ه دادی یی:
 - 1د الروم سورت  18-17آیتونه.
 - 2یفسرر املراغيه ج 1ه ص 3219ه امل تتة الشاملة.
 - 3د(أخالق اسالمي محمد غزايله ص  )386کتاب څخه د احسا خ رونه .1392
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(دندی او مساااؤلرتونه یر وختونو زیات دی او انساااا یل وخت کم لری وخت بی
طرفه ندی یآ خو مهربانه دوست او یا م بد دښمن).
عمر بن ع تدالعزیز ريض ال له ع نه وایي :شااا ه او ورک کارکوی او یه م کار او
مسؤلرت دپ ی مه روش.
حسن برصی رحمه الله څومرش ښ لی وائی  :رش ورک یی ستا کر ی نو د الله له
طرفه یو آواز کوی :ای د آدم اوالدش زش نوی مخلوق یم اوسااتاپه کړنو شااا دیم نو
زما نه په نر و کارونو رسش خ له یوښااه واخلهه رکله یی والمم ه رڅ له د رامت
یر وریی برابرریه نه راټریم.دا پندونه او نصااارحتونه د اساااالم د رود نه رسیرنه
اخلی ه ر څوک یی د اساااالم لوم یعلرامت زدش کړی نو خه به د دن رائی او
آخروی لوی ژوند ل ارش ورڅخه ټوه پوریه کړی ه بی ش ا ه دا دالله لوی فضاال دی
یی انسا یه الهامر ی څو د خ ل عمر ټو لحظات په نر و کارونو کی یرر کړی
ِه َار
ه زیاروباساای څو ابدی وسااا ژوند یرالسااه کړیَ ( :مّ ِر ْرَته َج َع َل لَكم النِْا َل َمال ال َ
1
ضنه َملَ َعنِك ْم تَ ْشك،م َ ).
لتَ ْسك وا فاه َملتَال ْبالتَالغوا ّ فَ ْ
ژبامش :او د الله د رحمت او ف ضل نه دادش یی یا سی یه ئی ش ه او ورک پردا کړی
څو پ ی آسودش شی ( آرام ژوند وکړی) او د الله فضل (روزی) ولووی څو د خه نه
ش ر کوون ی شی.

 - 1د القصص سورت  73آیت.
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د زمانی نه پنداخیستل:
مناسااته دش یی ر مساالام د وریو د یرریدونه خ ل یا ل ارش بند واخلی ی ه
ورک او شااا ه رنوی زموی او ر لرری را ن دی کوی ه عمرونه لنډوی ماشاااوما
زموی او زامش بلی نړی یه برائی ه مومن باید د شاا ی او وریی نه غافله نوی ه بل ه
باید په ف ر کی وی او پند واخلی .
یو پوش سااړی د یخ خرڅولو مخازی یه والم ه د خی په لردلو رسش ئی د ( العرصاا )
سااورت یفساارر ذ ن یه راغی ه نو ئی وویل :که یرری دغه سااړی ل بی پروائی
وکړی نو ټوله پانچه به ئی ویلی او له منځه به والمش شی ه نو د رآنی فرما معابق
ئی په زمانه باندی سااوټند کړ او دا خک داری ئی ورکړ یی د خالصااو په خاطر
باید په خه نسخه عمل وشی یی د څلورو شرانو نه مرکته شوی وش او ورڅخه بی
پروائی ون ړی او د عمر د ری د رقی نه ئی دردانی وکړش او خه پد غه څلور
شااارانو کی یری کار واخلی ه دا دیخ خرڅوون ی آواز دی یی وائی:
یذمب رأ ّاله ل أرروا ّ یذمب رأ ّاله!.

أرروا ّ

1

یعنی په خه یا یی پانچه ئی ویل یه رحم وکړی ه په خه یا رحم وکړی یی
پانچه ئی ویلی کر ی څومرش ښ لی یعترر دش
په ر حا د دی نه بل لوی یاوا نشاااته یی دانساااا د ژوند پانچه ه ل ه د خه
یجار په څرر یی پانچه ئی واورش وی ه لحظه په لحظه کمه شی که یرری ان سا
 - 1یفسرر االمام الفخر رازيه ذیل یفسررش لسورة العرص.
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په یو ی رسش د خ لو نر و اعاملو پوا سعه یرر شوی عمر یالفی ن ړ او خه فانی
متارش ئی د ابدی انتفارش محل ونه ټریاوش خسااااارش او یاوا به ئی حد او اندازش
ونلریه له مدی کتله انساااا یه الزمه دش یی د وخت ا مرت وپرینی او دخ ل
ژوند رمتی ملحی په بی پروائی ه لارت او لهو لعب کی یرری ن ړی.
ګرانو ځوانانو!
یاسی یوانا یاست یی د یولنی بنسټ یش رلوی ه د مالیررئی پراومی او د علم
او پو ی په حاصلولو رسش مو دورورولی ه مرستی ه یر و او پرمختګ الرش نرولی او
یرنورو خل و زیات یاسی پدی اموند د مسؤلرت احسای کوی او په ښه یرت او د
مح مو ټامونو په اخرسااتلوه په پران نظر لرلو رسش او د وخت نه په ټوه اخرسااتلو
خ له ایامنی او اسالمی دندش په ښه یوټه رسیه رسوی.
یاسااای یوانا ښااااه پو ر ی جی یوش ټولنه د افرادوه کورنرو او د خل و له ډلو
جومی ی او بی له شااا ه ریو له دغو دری ټونو عنارصو څخه یو پربل باندی په
یوش ډو رسش اثرایوی او ر یو د یانچړو او معرنو امی و لرون ی دی او خررغوښتنه
یو له بل رسش یړاولری ه ل ه یی د اسااالم سااپ پرخمک  فرمائی :املؤّ لنمؤّ
ةالب اا یشد بعضه بعضال مشبک بنی أصابعه).

1

ی ه افراد د ټولنی په جومولو کی د خ ښتو حر رت لری او باید دغه فرصت یی
یوانی او ښااه کاری فرصااتونه د علم او زدش کړی حاصاالولو ل ارش لری ه له السااه
 - 1صحرح التخاريه حدیث.481 :
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ورن ړی او پ ی یو پروائی ونشااای او خ ل رساااالت ررن ړی .له مدی امله د
خل و د امرد سپټی ستا سی په لور دی یی باید د پورینرو ارمانونو پورش کولو په
امش څه وکړی او له وخت څخه یی دان سا ژوند ډیر رمتی عن رص بلل کر ی ه
لویه استفادش وکړی او وخت یعنی رمتی عمر مو عتث او بی فایدی یرر نشی.
محرتمو لویانو اوسپین ږیرو!
یاسااای پخ له ښاااه پو ر ی یی د الله عتادت بوډا او یوا نه ټوری ه وخت او
زما نه نه غوامی ه لایعو او محرط پوری یړاونلری هبل ه باید یل په رحالت کی
یی وی په ر مقام او ساااویه او ریای کی یی ژوندی کوی ه د الله له یادش
غافل نشااای او د خه  په عتادت مشاااخو شااای ی ه د انساااا د خلقت او
پردیښااات اصااالی موخه د واحد او اللیک خدای  عتادت اوبندټی دش ه ل ه
یی الله یعالی فرمائی ( :م ّاان ت اجل م انََ ان لاعبدم ).

1

خو دلته غوامم سااتاسااو محپمرنو یوجه دی ټ ی یه راجلب کړم یی رسااو الله
 متارکو اصااحابو او یارانو پخ ل وروسااتنی عمر کو خاصااتاد ( :اذا جام َةال الال،هللا
مال تح).

2

نازلردو وروسااته څرنچه دالله یعالی عتادت کاوش ه ا یرد یی د متارکانو پښاای
به د زیایو دریدو او په ملانځه کی د اوږد رائت ویلونه پړسااردلی .یوش ورک رسااو

 - 1د الذاریات سورت  56آیت.
 - 2د النرص سورت  1آیت.
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الله  یه حرضاات عایشاای ريض الله عنها وویل  :ای دالله رسااوله ولی دومرش
ډیریا په ی لرفوی پداسی حا کی یی الله یعالی دریه ټولی ټناوی مایقدم و
ما یأخرربښلی؟ رسو الله  د عائشی صدیقی په یواب کو وویل ( أفال أةو
یبدا شکورا)  1.ایاذش د الله ش ر کوون ی بندش نشم؟
په هر حال قدرمنو سپین ږیرو!
کله یی د انسا عمر د څلویښتونه پوریه و ش رتویه ورسر ی ه نو س رن ویښتا
ورباندی شا دی ورکوی او د انسا د کمزوری ه زومیرا او د ژوند د آخر عالمه بلل
کر ی او انسا متوجه کوی یی ای بی پروا انسانه خ ل یآ یه د متوجه اوسه ه
عمر د پای یه رسردلی ه څه لری ؟ یګ شه د اخرت ل ارش یوښه دبرابرش کړشه ی ه
نن یا ستاله دغه فانی نړی نه یی او ابدی کوریه وریلون ی ئی .له متعددو روایایو
نه راجویه شااوش یی د انسااا عمر شاا رته کاله دی ه ل ه حرضاات علی کرم الله
وجهه فرمائی  ( :خه عمر یی الله پاک ان سا یه ورکړی او ورباندی ئی اح سا
کړی ش ا رته کاله دی )  .او حرضاات ابن عتای رضاای الله عنها م په یوش روایت
کی څلوی ښت او بل روایت کی ش ر شه ښودلی دی یی په ان سا باندی امتام
حجت کر ی او معذبت غوښاااتنه نه پایه کر ی او ابن ک رر د ابن عتای دو م
حدیث یه یرجرح ورکړی ه او ویل شاااوی یی د مدینی منوری اوساااردون ی کله
یی څلویښت کلنی یه رسر ی نو خ ل یا د دنرائی کارونو او مشخولترا ووڅخه
فارغوی او د الله یعالی په عتادت مشخولر ی.
 - 1صحرح التخاريه حدیث.4837 :
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پایله:
 – ۱یو له خو شااارانو څخه یی اساااالم د ایام ورباندی ټرنچا کوی او له خ لو
پرروانو غوامی جی یل په د ت او یوجه رسش له خه نه څارنوکړی او پری ن دی
یی خه برځایه یرر شی ه خه وخت او رمتی پانچه ( عمر ) دی یی باید د دغه
رمتی جو رنه زیایه ټوه پوریه او دیوش لوی غنمرت په یوټه د نر مرغی او دنرائی
ژوند په یأمرن او اخرت یارو کی یری کار واخلی او پری ن دی یی حتی یوش
کړی ورڅخه ضایع شی ه ی ه رش د رقه او ثانره یی ورڅخه یرری ی ه رڅ له
باارااریااه نااه راټااریاای او پااه اارااڅ اارااماات نااه جااتااراارش کااراا ی.
 – ۲له ټولو لومړی با ید د و خت ارزښاااات په حقرقی یوټه وپری ند شااای.
 – ۳وخت یررون ی نه ه بل ه وخت پریندون ی وی او له خه نه ښاااه ټته واخلو.
 – ۴باید د نورو ټولو کارونو په نساااتت وخت یه زیات یوجه وکړو ه ی ه وخت
برخلرک جوموون ی دی.
 – ۵د وخت نه په سمه او معقوله یوټه استفادش کوالی شی ټولی خ لی دنرائی او
اخروی یاری په ښه یوټه سمتا کړی.
 – ۶صحابه کرام رضوا الله علرهم اجمعرن مداسی یی ر کله به ئی یو له
بل رسش مجلس کاوش نو یو له بله به نه رسش جالکرد یرڅو به ئی د ( عرص) متارک
نه یالوت کړی.
أستغ ،هللا يل ملکم ملسائ،املسنمنی ل استغ ،مه اَه هو الغ ور ال(،ام.
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44
نن او سبا کول
احلمد هلل رب العاملني والص ال ال الالالم وال ال ال الالال لی ره ال ال الالبه

و لی

ل و

ال ال ال ال ا

مجعني:
یوه ناروغی او رضر چی کیدای شیییی ی ویدو ییددارو ع یګوواوواو لی اویانو ی
اوړهمله ان سانانو رسه مخ شیع هغه ( :نن او سبا کول) یی پدی ناروغی باندی
یاخله کسانو ی یرملدی او یهغو چااپاره چی الوواوسه ورباندی ندی اخله ع یااله
په ووفیق رسه ی یغه موضوع په اړه اه مخللفو اړخونو څخه به بحث وکړو.
لومړی :تعریف:
په ګوبی ژبه کی ( وسویف) یا نن او سبا ویل په مخللفو معدا وو رسه راغلی ع اه
هغی جملی نه:
 – ۱وروسله واای ( سوفا ألمو) یعدی هغه ئی وروسله واچاوه
 – ۲او یواای او ډارونکی کول ( سوف االمو وسویفا) هغه ئی ډیو اوړ معوفی کړ
 – ۳وګده ورکول ( سوف بااحسدة) ی نیکی وګده ئی ورکړه
 – ۴وګید او وهدید ( سوف بااسیئة) په مجازات رسه ئی وهدید کړ
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زما اه نظوه ی پورودیو معداګانو وومدځ هیڅ ډول وضییای نهییله ع وکه وګده او وګید
او اوی معوفی کول ټول په یوه ډول رسه وروسیییله کول او راولونکی پوری موکول
یی  .په ا صطالح کی ی یګوواوو او موبیانو وومدځ :معطلول او راولونکی وه محول
کول ی کارونووه وائی ع که څه هم په نکیو رسه وګده اویا په مجازات ورکواو باندی
وهدیدول وی.
دوهم :نن او سباکول د اسالم له نظره:
ا صطال ی معدا وه په کلو رسه ورو سله اچول ن هو کوالی چی یا ټول روا او یا هم
وروه ی ناروا کم ورکړو ع بل که ویدی ئی پووای او ویدی نورئی بی ځا یه ګ ڼل
کیږی  .خو هغه چی ناروا او نا مطلوب یی ع پووه اه هیڅ ډول یایل او بهانی نه
نن وروی کار سییباوه اچول ع هغه څه یی چی االه پاو وروه اشییاره کوی( :و ِ
َنف ُقبا
َ
ب لَ ابَي َى ارأجَِل قِ َر َ َ الْ نَ ِأ ال
ل رَالَال ُق َ
ِمن رم الا َرَناالكَ الا ُِّ َِمن نَال اَ ال ِْ َأ َحِاََ َ َا ال َد ُِّ ُ ال َام اب ُ
به َر َِ
ني).1
رَأَ ر رد َق َوَ ُِّن َِم َن ال ر
صاحلِِ َ
ژباړه :او اه هغه څه نه مو چی واسیییی وه یرکړی صیییدړه ورکړی ع نیکی او زکات
ورکړی ع مخکی ادی ده چی موګ یروه راورسییییږی او ووائی چی  :ای اا لهه که
چیوی زما موګ اږ ورو سله کړی او ژوندی می پویږیی څو نیک ګملونه او صدړه
خیواوونه ورکړم او ینیکو کارانو اه جملی نه وګووم؟ رسیییول االه  فومائی ( :
پدځه شیییاد ی پدځه شیییانو وو پی یییدو مخکی غدیمی وبوای ع ووانی مخکی اه

 - 1ی املدافقود سورت  10آیی.
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بوډاووبه ع شیییلمدی مخکی وو بیوزایع روغلیا مخکی وو ناروغی ع فواغی او وخی
مخکی وو مهغوالیا او ژوند مخکی وو موګه ).

1

اما هغه وایونه چی کار وروسیییله اچول پکی روایی هغه یا خو ی مدفعی السیییله
راوړاو او یا هم رضر یفع کواو په موخه وی او یا یا چی یهغه کاریکواو اپاره هدف
ی مدا سب وخی او فو صی موندل یی ع ی یارناه کارونو ورو سله اچواو په اړه االه
ك َلیَ ا َِ
ك ُل اد َو ااًن َوظُی ااما رَ َ ال ال ال ال ال اب َ
ص ال ال ال ال الیِ ِ ًَن ارا َوَِّا َأ َذلِ َ
پاو فومائیَ ( :وَمن َال اف َع اْ َذلِ َ
ِ نُ ا
2
ِ
ريا)
َ ا
ژباړه :او هوڅوو چی یظلم او رسکهیییی اه وجی هغه وکړی ع نو په راولونکی کی
3
ِ َحِاَ ا َُ َِق اب ُُِيَُّال ُه ا َوُُِيَُّبنَ ُ)
به هغه ی یوزخ په اور کی واچوو .او فومائی ( :رَ َ اب َ
ژباړه :االه پاو به یاسیییی خلک راوای چی هغه خو یییوی او هغوی به هم ی االه
رسه یوسییلی اوی .یارناه وروسییله اچول ی پیغم انو په ژبه او یړواد په اسییلدا ی
رسه ئی په روا واای باندی یالای کوی ع ی رضیییت یعقوب ګلیه ااسیییالم اوالیونه
کله چی پخپله ویوووده باندی اګرتاف کوی اه هغه نه غواړی چی یوی ګفو کړی
4
ِ
ِ
ني)
اهتَال اغف اأ لَكَا ذُنُبَالكَا قِ رًن ُِّكرا َىاطئِ َ
او ګفووروه ی االه نه وغواړی ( :نَالُبا ََي َََب ًَن ا

 - 1سدن اادسايئع دیث.11832 :
 - 2ی اادساء سورت  30آیی.
 - 3ی املائده سورت آیی . .۵۴
 - 4ی یوسف سورت  97آیی.
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ژباړه  :ای پالرهه ی هغو ګداهونو په خاطو جی موږ ئی مووکب شیییوی یو ع راوه
ب ده وغواړه ع وکه په ر لیا رسه موږ ویوووونکی ؤ  .رضت یعقوب ګلیه اا سالم
1
ِ
بر ال رأِا ُ )
وفومایل ( :نَ َ
اه َه اب َ
ِ ا
َهتَالغاف ُأ لَ ُك ا َرََِّب قِنر ُ ُه َب الاغَ ُف ُ
ژ باړه  :وو یل یعقوب :واسیییی وه به اه اا له نه ب ییی ده وغواړم ع و که ه غه اا له
ډیوب وونکی او ی ډیو ر م واال یی.
ی رضییت نوع ګلیه ااسییالم ی یوموه یګوت او زړه سییواندی رسه رسه پایله یاشییوه
ِ جَال اعیَ ُمب َأ َمن َحاجِ ِ َل ٌَاب
چی ړوم ئی مخ واړاوه ع نووروه ئی خ یاری ورکړه (رَ َ ال ال اب َ
ِِ 2
ُُياز )
ژپاړه :په راولونکی به پوه شی چی څوو به په سپک ګذاب اخله شی.
په دغه ناروغۍ داخته کیدو نښی:
 – ۱ګداوو او خطاووه یوام ورکول او راولونکی وه ئی موکواو چی وه بیا به ووبه
وباسیییم :یم ال په ووګه یارناه خلک اه واد رسه وائی :االه اوی یی ع زه الوو
اوسه وواد یم ع ی ووبی وخی ندی ویو شوی  ...او یاسی نور.

 - 1ی یوسف سورت  98آیی.
 - 2ی هوی سورت  39آیی.
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 – ۲پووه اه یایله ی نن وروی کار سباوه پوی ولع ی م ال په ووګه ی یوه چااپاره ی
وروو او سییاګلونو اپاره یو مهییخر کار وسییپاری او یا پخپله ی چا رسه وګده کوی
خو یګذر پووه هغه څو وروو یا هم میاشلو وه وغزیږی.
د نن او سباکولو اسباب او عوامل:
 – ۱کورنۍ روزنه:
ویدی خلک پداسییی کورنیو کی اوسیییږی چی ی کارو وروسییله اچول ګایت وی ع
مور ع پالر ع ورور او خور رسووپ ییو په ویووودو او ناروا کارونو کی ډوب وی او پخپله
ور با ندی پوهیږی او ک له یی غه کارنه شییی کا یی هم کوی او یا چی اوږیم هال
غو لدی او آرزوګانی اوی ی ا صالح او وغییو ووفیق ئی په بوخه نه وی او وائی څه
نن یا سبا بله میاشی ع بل کال به یا وغیوات راوړو .ویدی ادغو کورنیو بیا ی خپل
اوالیرسه ی ده زیاوه او افواطی میده کوی ع م الً یا چی ییوه نیک کار ی کواو
ا پاره ا ړدام وکړی ا که روژه نیول ع ملونځ کواو او نور ی ویدو پلمو او ب هانو په
جوړواو چی فالنی خو ال وو اوسیییه کوچدی او یا کمزوری یی و ییغه کار م نعی
کوی او وائی :الوو اوسه وړوکې یې پویږیی چی اوی شی  ...او پدا سی رو یه
رسه چی هو کار ودډوی او نن او سبا وائی خپل اوالی وه په یی اړه رسول االه 
وآکید کوی څو ماشیییومانو رسه پووګده وفا وکړو که نه نو یوی وه به مو ی وګدی
خالفۍ او ی یایل او ګذر پووه ی نن کار ونو سباوه ودډول او یرواغ ویل بدګایوونه
ور انلقال کړی وي.
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د درواغ ویلو لپاره چی زمینه برابروی هغه په وعده وفا نکول دی او عبدالله
بن عامر وائی:
کله چی رسیییول االه  زموږ په کور کی ورشییییف یراوی ع مور می راوه غږ وکړ او
وئی ویل  :راشه څه یرکړمع رسول االه  یی موروه وویل  :څه غواړی چی ورئی
کړی؟ مورمی وویل :غواړم یوه یانه خوما ورکړم ع رسیییول االه  وفومایل :خو که
یاسییی ووائی چی څه یرکوم او بیائی ورنکړی نو هغه وه ی یروغو یرو ورکوې).ی
همدغه وأکید په سیییوری کی انرییارو او نورو مسییل نانو ی خپل اوالیونو په ییی
روزنی با ندی ډیوه پاملونه کو اه او ی نن او سییی با کواو او وأخیو اچواو الره ئی
ورباندی بددواه ی معوذ اور ربیع وائی  ( :رسیییول االه  به یګاشیییورا وروی ی
ماسپ ین نه وروسله کلیو او ی مدیدی اطواف وه یا پیغام ایږه :هوڅوو چی روژه
ؤع نو روژه ی وو ما ام پوری وساوی وائی  :موږ هم روژه نیوای وه او خپل ماشوماد
مو روژی نیواو وه هڅول او ی یوی ی اوبو او مهیییغوال یاو ا پاره به مو رن اه وړی
ورکوای ع څو اوږه هیوه کړی).
 – ۲دبیکاره او ضعیفو خلکو رسه ناسته والړه:
ویدی وخی یسییسییلو او ټدبلو خلکو ملاوویا چی ی کارونو زراجواء کول ئی ګایت
نه وی ع خاصلاُ کله چی انساد ی اوړ او پیاوړی شخریی اوونکی نه وی نو ییغه
ناروغۍ ی رسایی المل یوی وه کیږی .همدارناه اکه مخکی چی څو ولی ذکو
کړل ع اسییالم پدی ډیو وآکید کوی څو ی نیک ملاوی او یوسییی په انلخابواو کی
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ډیو یړی وشیییی ع رسیییول االه  فومایی :ی مومن نه پووه ی بل چا رسه ملاوویا
مکوه او پووه اه پوهیز ګارانو څوو خپل کوروه مه یګوت کوه.
 – ۳ټنبلی او د ارادی کمزورتیا:
یاسی وایونه هم شله چی ی کار او مسؤایی ی وأخیو واو سبب کیږی ع چی هغه
ی ارایی کمزورویا ع ټیټ هسییلی او یاسییسییلی یه ع کله چی ی کار ی اجواء کواو او
م سؤایی وخی رارسیږی نو یارایی س سلی او بی هملی هغه نن او سبا کواو او
وروسییله کواو وه اړباسییی .په همدی اړه رسییول االه  فومایی :هغه یګا چی ی
سیییهار او ما ییییام اخوا به ئی کواو فومایل  ( :ای زما ربهه ی ناووانۍ ع ټدبلۍ ع
سیییسیییلۍ او بوډاووب نه واوه پداه وړم) په بل روایی کی راوی چی هغه مبارو
فومایلی ( :ای ربهه اه بدو پایلو زړه مهغوایلا او وهویش نه واوه پداه وړم).
 – ۴د الله تعالی له عذابه بی پروايئ:
ی کارونو په وخی نه انجامواو یو المل یایی چی سړی ی امدیی ا ساو وکړی او
ی ګدهکارانو اه ګاړبی څخه چی االه څه وررسه کوی بی خ ویا واای یی وکه
طبیعلاً څوو چی ی چا او یا کومی موجع نه ډایویږی نو په بیړه او پخپله موړع
رسه پخپلو مسیییؤایلونو باندی ګمل کوی خو که چیوی پدی اړه په زړه کی وررسه
ویوه موجویه نه وی ع پخپل زړه او هو وخی ئی وغو لل هغه به رسوه رسویع االه
وعاای ی کفار و یغه اای وه یړواد په ژبه یاسیییی فوماییَ َ( :رأ َِم َن اَه ُْ الا ُق َأى َأ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ض ا َو ُه ا َالی َاعَُب َأ َرَأ َِمكُبا
اهكَا ُ
اهكَا َالَ ااًت َو ُه ا ََنئ ُمب َأ ََو َم َن اَه ُْ الا ُق َأى َأ َحاجَال ُه ا ََب ُ
َحاجَال ُه ا ََب ُ
1
اْلَ ِ
َم اك َأ ا َِ رَالَ َح َام ُن َم اك َأ ا َِ قِير الا َق اب ُ ا
اه ُأو َأ)
ژباړه :آیا ی یغه ارونو او آباییو او سیدونکی چی ی نافومانۍ الره ئی غوره کړیده
چی زموږ ګذاب به ی شییپی اخوا او ی یوی ی خوب پو مهال وروه ورسیییږی ورڅخه
یامن ا ساو کوی؟ یا یا چی یهغه ار او آباییوا وسیدونکی ییی نه چی زموږ
ګذاب به یغومی پو م هال او یاچی یوی ی ماشیییو مانو غو ندی کارونو با ندی
اایاویع ورسییییږی ع هیڅ نه ویویږی؟ آیا ی وی ی االه وعاای اه نیواو او ګذاب
ورکواو نه نه ویویږی نو ی االه وعاای ی ګذاب او نیواو څخه پووه اه زیاد کارانو بل
څو ی امدیی ا ساو نکوی.
 –۵اوږدی آرزوګانې او د اخیرت نه بی پروايئ:
ی کارونو پووخی نه کواو او نن په سبا کواو یو المل یایی چی سړی ډیوی اوږیی
هیلی واوی ع موګ ئی هیو او یړیامی ی محاسیییبی نه بی پووائی یه ع امام غزاای
وائی « :کاره خ ه یه ی چا چی یوه ملاوی چیوی مسافو وی او یوئی سبا او بل
ملاوی ئی یوه میاشیییی وروسیییله راوی ع نو یهغه مباوی اپاره چی سیییبا راوی
زرواد ویاروی او هغه چی یوه میاشیییی وروسیییله راوی فعالً وروه یویاری اړویا نه
ویدی ع وکه یواد ویارول یو ا سییییاو یی چی هغه ی زمانی نږییواای یی ع ی
م ال په ووګه که څوو یا ا سییاو کړی چی یو کال وروسییله به ئی ی ژوند پا ی
رزیږی ع نویوازی ی یوه کال اپاره فکو کوی او هوه ورځ پووه ادیده چی فکو وکړی
 - 1ی األګوف سورت  99-97آیلونه.
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یوه ورځ ئی ویوه شیییوه ع خپل کارونه بلی وروی وه غورووی او پاملونه نکوی چی
یو کال خو همدا وروی او احظی وهییکیلویع او که چیوی ورڅخه ګ ه وانخلی نو
یسرتګو په رب کی به یو کال هم ویو شی ».
افظ ابن جوزی ی انسییاد ی نفسییی په هکله وائی :یا چی انسییاد نه پوهیږی ی
موګ وخی ئی کله یی ع الزمه یه چی همیهییه خپل واد ی اخیوت ی سییفو اپاره
چملو کړی ع ووانی ع روغلیا او شییلمدی هغه مغووره نکړی ع چی ډیو بوډاګاد څو
چی مړی وو هغه پوری وواناد خپل ژوند اه السه ورکړی.
ی غف لی او غوور اه م ظاهوو څ خه یو هم اوږیی هیلی اول یی و که که چیوی
خیال پلونه او یانساد اوږیی هیلی نه وایع هیڅکله به ویووودی نه وی او ګداه وه
الو اچول ع خالف کاری او ی ووبی وروسله اچول ی اوږیو امیدونو او اوړو آرزوګانو
څخه را پیدا کیږی.
یوه ورځ رسییول االه  یوه موبع رسییم کړه او یاسییی کو ییه ئی وک ییله چی یو
رسېی ی موبع په یاخل او بل رسئی ی موبع نه بهوؤ او ییی خط پو رسېی نور واړه
ع

خطونه رسییم کړل ع بیائی وفومایل ( :یغه موبع او خطونه ع یانسییاد اای

یغه موبع موګ او یغه کو ییییه چی ورڅخه بهووولی ع یانسییییاد آرزوګانی او یا
کوچدۍ کو ی ی انساد مهغوایاوی یی چی ممکن انساد وررسه الو او ګویواد
شی او که چیوی ییوی څخه ئی نجات ومومی نو په بله کی ئی ګوفلاریږی).

 - 1جمع اارحین اابخاري و مسلم ملحمد بن فلوح ااحمیدي ع دیث.۳۰۶:
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 –۶د کارونو واړه بلل:
کله هم یوه کاروه په کمه سیییرتګه کلل او اه ده زیات پخپل وواد باندی اګل ی
کول ع ی مسؤایلونو ی وروسله اچواو المل کیږی ی یغه ګلی ه یایل ی کعب بن
مااک هغه واړعه وه چی ی وبوو په غزا کی ئی رشکی ونکړ ع هغه پدی اړه وائی:
 ....یغه جاړه مسییل نانو او رسییول االه  یاسییی مهال پیل کړه چی هوا ډیوه
ګومه اوالره اوږیه ع جدګ وه ولل او یهغه ی یییمن رسه مخامخ کیدل چې وعدای
ئی ډیو زیات ؤ ع رسول االه به ی جدای مقاصدو په خاطو چاوه نه ویل چی چیوی
وو ع څو به چی مقرد وه نه ؤرسیدای ع خو پدغه غزوه کی ئی ټول بیاد کړل څو
مسیییل ناد جدای وسیییائل او وجهیزات پوره اه واد رسه واخلی ...کعب وائی :
پداسییی ال کی به چی هو چا واد پټ کړ ع فکو به ئی کاوه چی کار به ئی پټ
پاوه کیږی ماو یا چی په اړه ئی آیی را نازل او موضوع بوال څوګدده کړی.
رسول االه  یاسی مهال مسل ناد یغی جاړی وه ویارول چی میوی رسیدای
وی او ی ونو ی سیورو خوند وروخی ؤ رسول االه او م سل ناد وګ وه چملو شو ع
ماهم څو وله یاهڅه وکړه چی پکی ګډود وکړم خو هوول به می اه وانه رسه
ویل  :زه هغه وواد اوم چی هوه احظه ی ولو اپاره ویاری ونیسییم ع یهغی وروی پو
سهار رسول االه او وررسه ملاوی ئی یولو اپاره ویارؤ خو ما ال واد نه ؤ ویاړ کړی
باالخوه اه واد رسه می وویل  :پووانلویع پویږیه هغوی یوالړشیعزه به هم سبا یا
بله ورځ ورپسییی ورشییم عخو ی یوی یولونه وروسییله او ی څو وروو په ویویدو رسه ع
می ونهییو کړای چی ی ولو ورییمیم ونیسییم او هو ول به می چی نیوه نو بیاهم به
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ورڅخه پی ی نه کیدم ع خوپه پایله کی یا چی په هغه جاړه کی می ګډود ونکړ
او کاشکی چی ګډود می پکی کړی وای).
 –۷د الله بښنی ته امیدلرل او دهغه عذاب هېرول:
کله هم ی االه وعاای ب ییدی او ګفوی وه امیداول او یهغه ی ګذاب او ګقاب نه بی
پووائی عسییړی ی نن او سییباکواو په ناروغۍ اخله کوید ګبدااو من بن جوزی ی
یغه بال اپاره ی یو الملو بیانواو وروسییله یری م ګلی بیانوی او وائی ( :یرېیم ګلی
یااله ر می وه امیدواری یه خدای ج ر یم او مهوباد یی خو یا هیووی چی
االه وعاای ړهار هم یی).
په ویدو االوو ی یغه اای المل یهغه چابی پووائی وی چی ورڅخه مسیییؤایی
اوی ع وکه ی ای د اهل يو اه بل رسه ملاوی او یو یبل مالوړ یی او ملاوویا خو
یا ایجابوی چی یو بل وه نریییحی وکړی ع یو یبل سییلونزی ور ل کړی ع یاله په
نیکو کارونو امواو ی نواهیو نه مدع کول رامدځله کیږی ع االه وعاای فومائی:
ضه َولِ اء العض حامأو َأ َِبلامعأ ِ
وِ َوَال اكال َه اب َأ َل ِن ال ُامك َك ِأ).
( َوال ُام اؤِمكُب َأ َوال ُام اؤِمكَ ُ
َ اُ
ال َال اع ُ ُ ا ا َ َ ا َ ُ ُ

1

ژباړه :او مومداد ناریده او مؤمدی ییځی یو یبل یوسییلاد یی او یو بل وه په نیکو
کارونو امو کوی او ی بدو کارونو څخه ئی مدعه کوی .کله چی یمسؤایی ا ساو
چی زړه سیییول او نریییحیی کول ییع یووجه وړ وناووی نو انسیییاد وه یکارونو ی
وأخیو او مسؤایی نه یوی لی جوئی ورکوی.
 - 1ی االوبه سورت  71آیی.
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 –۸په ګناهونو او تېروتنوکی ډوبیدل:
یټدبلۍ او نن سیییباکواو یو ګلی په ګداهونو او خطاکاری کی ډوبیدل او وررسه
ګایت کول یی ع وکه ی ګداه کواو په اخو ی انسیییاد زړه ړسیییاوت پیدا کوی او ی
ګداه او یواای او خطوناو بلل ئی وو نظو وړونکی ویز راوی ع چی پخپله ی ووبی
نه کواو او یا وروسییله کواو اصییلی المل ګوزی .رسییول االه  پدی اړوند اشییاره
فومائی( :اد املؤمن یوی ذنو به کأ نه يف أ هل ج بل ی خاف أد یقع ګل یه و اد
ااییفییاجییو یییوذنییوبییه کییذبییاب وړییع ګییلییی أنییفییه فییقییال اییه هییکییذا فییطییار)

1

فاجو او بد کاره انسیییاد پخپل واد باندی ګداوی یوموه کوچدۍ اکه غوماشیییه
ویدی).
 – ۹د مسئولیتونو وروسته لویدلو نه بی پروایی او نه ګویزنه:
او باالخوه په یغه مریبی باندی ی مبلال کیدو بل المل ع بی پووائی او ی بدو پایلو
نه څیړنه او ګویږنه یه ع وکه انسیییاد طبیعلاً یاغواړی چی مسیییؤایی و نلوی ول
غواړی چی ی بارنه خپ له اوږه خاای کړی په واناوی وو ګه ک له چی ی بدو
پایلوڅخه ئی بی خ ه وی .او ی اسالم ی ا کامو کمی او فلسفه همدارناه اکه
مخکی مو چی ورڅخه یایونه وکړه.

 - 1رواه االمام اابخاري ګن ابن مسعوی.
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دنن او سباکولو آثار او پایلی:
ی م سؤایلونو وروسله اچول او نن او سبا کول بدی پایلی او آثار اه واد رسه اوی
او یغه بدی پایلی هم په ییددارو ع یګوواوو او اسیییالمی بیدارویا باندی اغیزی
کوی.
الف :د دیندارانو او دعوتګرو په وړاندی:
 – ۱ناڅاپه پښیامنی:
وکه هغه انساد چی نن او سباوایی په قیقی کی ی ییدی هدایاوو او مسؤایلونو
په اجواء کواو کی وجاوز کوی ع چی وو موګه پوری او وروسیییله اه موګه خپل ګمو
بی وایه ویووی چی ی سیییرتګونه یی یپویو په څیوویویږیع ی کار قیقی ییییه
پیژنی ع نو هلله به یپی یییی نۍ او ندامی رسه مخ شیییی او یا که به کوی چی
کاشییکی کوالی یی شییوای چی بیووه ینیا وه راوالی او ویو کارونه یی بیووه راسییم
کړی وای ع خو په وأ سف رسه چی وخی ویوشوی ع کاروو او فوصی اه السه وولی
ب ارِ ع ِ
بأ لَ َعیَِي َ ال َم ال ُْ
ل نَال َ
ییع اا له و عاای فوماییَ ( :ا رَّت قِ َذا َ الاء َ َا ال َد ُه ُ ال َام اب ُ
اه َر َِ ا ُ
ال ال ال ال ال ال ال الا ِحلال ال الا رِال المال ال الا ج الأاِّال ال الو َِّال رال قِ رَال ال الا َِّالیِالمال ال ال هالب نَال ال الائِالیُالهال ال الا وِمالن ورائِال ِهال الأ ى قِ َر البِ
َ ََ ُ
َ اَ
َ
ا
َا
َ َ ََ
َ َُ
1
ُال اَال َعثُب َأ)
ژباړه :کله چی یوی وه موګ ور سیږیع وایی ای االه ما ینیا وه بیووه وا سلوه ع څو
زه نیک ګمل وکړم او هغه فوصییلونه می چال اه السییه ورکړی بیووه والفی کړم ع نه
 - 1ی املؤمدود سورت  100-99آیلونه.
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یاسی نکیږی ع یا یوازی هغه خ ه یه چی هغه ویونکی یی او یوی پسی یاسی
بوزخ یی چی پکی سوو ږی به یړیامی ووووی پوری.
 –۲د اجرا او ثواب نه محروم پاته کیدل:
یا ډول خلک یا چی ی ااهی ړوانیدو ی دوی ونه یی ویوووده کړی او ی خپل واد
او نورو په وړاندی م سؤایلونو کی کم راغلی نو خپل وانونه یی ی االه اه اوی اجو
او ثواب نه بی بوخی کړل ع ر لیا هم هغه خلک به یااله یاجوا او ثواب مسلحقق
کیږی چی غاړه یی وروه ای ییی وی ع نو هغه انسییاد چی پاناه او وو ییه وررسه نه
وی هغه به څه انلظار واوی؟ پووه ادیده هغه ی االه وعاای ی ګذاب او یوزخ مور ی
ګووی چی په رس با ندی به یی یاور چرتۍ او ووی یییو ال ندی به یی هم یاور
سکووټی وی...

ك ُه َب ا
اْلُ ا ال ال ال َأا ُأ
االه وعاای فومایی( :الر ٌِ َن َى ِ ال ال ال ُأوا َن ُف َ ال ال ال ُه ا َو اَهیِ ِه ا َال ابَ ال ِاقَ َام ِ ََي ذَلِ َ
1
ني ََلُ َِمن رَال ابنِ ِه ا ظُیَْ َِم َن الكرا ِر َوِمن ََتاتِ ِه ا ظُیَْ).
ال ُامَِ ُ
ژباړه :ووایه واړعی زیانکاراد هغه څوو یی چی خپل وانونه او اهل خپل یی بی
وایه په ګمواهی کی ویو او اه السه ورکړی ع ی ړیامی په ورځ یا اویه زیانکاری او
واواد یی ع ی یوی په رسونو ی پاسه به ی یوزخ ی اور سیوره او ووپ والندی به یی
هم ی اور سکووټی او ویاری بلی وی.

 - 1ی اازمو سورت  16-15آیلونه.
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 – ۳د ګناه د پیټی درونوايل او توبې سختیدل:
یکار او مسؤایلونو وروسله غوروول خاصلا ی ووبی ودډول ییی المل ګوزی چی
ی ګداهونو پی ی یرانه شیییی چی یغه یروندواای بیا ی رسګویانۍ او الاهاندۍ
سیبب کیږی او پدی کی یوانیږی چی اومړی ی کومی ګداه نه ووبه پیلع څوناه
او څه وخی یی وکړو؟ ډیوی ګداوی ی خلکو ی مااونو او ی یی پای اواو اړوندوی
چی ورڅخه ووبه کول اسانه کارندی او اصالح او ی نورو ی قوړو ج اد او رضایی
وه رضورت اویع نو هوڅوموه چی یغه کار اوږییږی ع وروسیییله کیږی په ه غه
اندازه ګوانیږی.
 – ۴د کارونو تراکم او د هغو د اجراء کولو ستونزې:
ینن سییباکواو ی بدو پایلونه یو هم یایی چی کارونه او مسییؤایلونه وواکم وکړی او
وو ده ډیوشیع اه همدی امله سلونزه راپیداکیږی چی سړی نه پوهیږی اه کوم
یوه نه یی را پ یل او کوم کار وروسییی له واچوی نو په پای له کی فکوی او رو ی
پویهییییانی رامدځ له کوی او ب یاهیڅ کاروه یی یوسیییی نه کیږی چی رسوه یی
ورسوی.
 –۵د وقار اوهیبت له السه ورکول:
یا چی کارونه او مسییؤایلونه په خپل وخی رسوه نه رسییوی ع سییهل انااری او بی
پووایی پای کوی چی پایله کی ی خپل واد ع کورنۍ او خلکو وړار او هیبی او
ی یی اه السه ورکوی او ی نورو په سرتګو کی سپک رامعلومیږی او بیا به ی هیڅ
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کار ی کواو جوګه نه وی ع که کوم کار هم رسوه ورسیییوی خو بیا هم ی خلکو په
وړاندی به یی وزد او واثیو نه وی ع په واناړی ووګه یګوواواد او مخک یییاد که
پدی مریییبی کی واویدل ع نو وو نورو به یی واثیو بدوی چی بیایی یګوت او الره
ك َ َعیاكَا ُِّ ا ُرم ا َو َهال ال ال التاا لَِتَ ُكبنُبا ُءال ال ال ال َه َداء
څوو وعقیب نکړی ع االه پاو فوماییَ ( :وَِّ ٌَلِ َ
1
َلیَ الك ِ
به َلیَا ُك ا َء ِه ادا).
راس َوَ ُكب َأ ال رأ ُه ُ
ژباړه :او پدی ډول رسه مو واسییی وسییط امی پیداکړی ع څو یخلکو اپآره ونه او
م ال شی او رسول هم واسو اپاره ونه او شاهدوی.
ب :په اسالمی بیدارۍ باندې یی اغیزې:
 – ۱په تیاره کی لویدل:
ی مسؤایلونو وروسله اچول ی اسالمی یګوت ی سخلی او په سلونزو او ویاروکی ی
اویداو المل کیږی ع یاسییی وضییعیی چی هلله مایی او انسییانی پانکی وه زیاوه
اړویا ایدل کیږی ع همدارناه اکه مخکی چی یایونه وشیییوه کله چی ی فویهیبی
او وړار اه مدځه والړ ع نو په یګووی کارواد هم بده اغیزه کوی او هیبی یی کیږی
چی په راولونکی کی نه یوازی یا چی پیوواد به یی نه زیاویږی ع بلکه کوار کوار
ه غه خپل پخوانی ملاوی او پیوواد به اه ال سه ورکړی او ی پوییو او ی مدانو ی
طمع او وسلط اپاره به الره بوابوه شی.
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 – ۲د الله تعالی له نرصت څخه محرومیدل:
په ان سانی ژوندانه کی ااهی سدی یایی چی خپل ن رصت او موسله هغه چا رسه
نه کوی چی نن او سبا وایی او یااهی دویونه ویوی کوی ع او کله چی ا سالمی
بیدارویا ی ااهی ن رصت نه بی بوخی شوه ع نو بیا ورڅخه که و شکیږی ع وکه که
څه هم ټول مایی اسباب او امکانات پالو هم واوی بیا هم خپلواهدافو وه نهی
رسیدای.
د وروسته اچولو ناروغۍ درملنه:
یا چی ی ورو سله غوروواو او م سؤایلونو پووخی نه اجواء کواو ی ماهیی ع آثارو او
اسییبابو اړوند مو بحث وکړ ع نو هغه کسییاد چی پدی ناروغۍ اخله شییوی ندی ع
یهغوی مرؤنیی آسانه کار یی او پدی اړه الندی ټکووه باید پاملونه و

:

 – ۱ی نفس غو یییلدو او نارواهیلو په ضییید باید په کلکه مبارزه وشیییی او یا وروه
و یییویل شیییی چی یسیییخلیو او سیییلونزو ګاال او یموړلی مهیییکالوو زغمل او ی
مسؤایلونو اجواء کول وروه ډیو غوره یی ادی نه چی وروسله اه موګه بیا په ابدی
ژوند کی په سیییلونزو کی وی او ی االه وعاای ګذاب به وروه په کمین کی وی ع ی
موګ وخی هم ندی څوګدد ع او داکرث یا چی ییوی ناروغۍ وروسیییله به وروه
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َُّر َي
راوید االه وعاای فوماییَ ( :وَن َُبا قِ َر َرَِ ُك ا َوَ اهالی ُمبا لَ ُ من نَال اَ ِْ َأ َحاجَ ُك ُ ال َاع ٌَ ُ
ِ
ِ
ِ
اب َالغاتَ ا َوَنتُ ا َي
صال ال ال ال ُأو َأ َواجرَِعُبا ا
َا َ ال ال ال ال َن َما ُن ِز َه قِلَا ُك َمن رَِ ُك َمن نَال اَ ِْ َأ َحاجَ ُك ُ َ
جُك َ
الع ٌَ ُ
كو لَ ِمن ال ر ِ
ِ
اى ِأ َن اَو
جَ اشعُ ُأو َأ َأ جَال ُق َ
به نَال افس ََي َا ا َأجَ لیَ َما رَال رأ ُ
طو ِِف َ ك ِ ا ر َوقِأ ُِّ ُ َ
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كو ِمن الامت ِرقني َو جَال ُق َ ِ
اب لَ اب َ رأ ِِل َِّ رأما َرأَ ُِّب َأ
جَال ُق َ
به ا َ
ني جَال َأى ال َاع ٌَ َ
به لَ اب َ رأ ا رَ َه َد ِاِن لَ ُك ُ َ ُ َ ا
1
ِ
ِ
كو ِم َن الا َكارِ ِأ َن).
اهتَ اك َ اَب َ
ني َالیَ نَ اد َ اءجا َ
ل َوُِّ َ
ك ََيَِ رَ َك رٌ ا َ
م َن ال ُام ا كِ َ
و ِِبَا َو ا
ژباړه :او ی خپل رب په اور را وګووی او وروه وسییلیم شییی عمخکی ادیده چی یروه
ګذاب ورسی او بیا واسو رسه موسله ونهی ع او پیووی وکړی یغوره هغو څه چی ی
االه اه طوفه یروه را نازل شوی مخکی ادیده چی یو ناڅاپه ګذاب یروه ورسږی او
واسییی ورڅخه بی خ ه وی ع یا چی ونه وایی یو اه واسییو ع ډیو ی افسییوو وای
یی یا چی ی االه په ق کی می ویوووده او بی ایبی کړی ع اف سوو یا چی زه ی
مسییخوه کوونکو اه جملی نه وم یا یا چی ونه وایی ع که چیوی االه ماوه الر ییوونه
کړی وای نو ی پوهیز ګارانو اه ډای به شوی ومع او ونه وایی عکاشکی چی ینیا وه
بیووه سیییلود شیییوی وای ع څو ی نیکو کارانو اه ډای شیییوی وای ع هوکی ( ای
پ ی د انسانه) زما آیلونه او الر وونی یروه ورسیدی ع خو هغه ی وکذیب کړی او
وک ی غوره کړ چی په پایله کی ی کافوانو اه ډای شوی.
 – ۲یای ً یغه مطلب خپل نفس وه یایه کړی ع چی وروسییله اچول او نن او سییبا
کول یکمزوری او ټدبلی ن ه یه او ناووانی او س سلی ی م سل د رسه نه ایی ع
لی هو انسیییاد چی خپل کوامی او انسیییانی ارز یییی وه یرناوی واوی ع یغه
خروصیی هیڅکله نهی مدلی ع یارناه یایونه که چیوی جدی او صایړانه وی ع
نو نفس به وووأثیو الندی راوای او هغه به ی خطا کاری پوی ویو او نن او سبا کواو

 - 1ی اازمو سورت  59-54آیلونه.
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نه رامدع کړی ع االه وعاای ی په رضییت فاروب باندی ور م ږی چی فومایلی یی
یی  ( :ی ړوت او وواد یوه ن ه یایه چی ینن کار سباوه پوی نږیی)
 – ۳ی ضیییعف او ناووانې ی ودځیونه ی خالصیییود بله الره یایه چی ی ای ً االه وه
سییوال او یګا وکړیع او اکه مخکی چی ی رسییول االه  ی ما ییام او سییهار په
یګییاګییا نو کی وروییه اشیییییاره وشییییوهع وکییه یګییا ګ ین ګبییایت ییع ا الییه
فییومییایییی:
ك ِلَ ِ
ادي َل َِل رَِإَِِن نَ ِأ
( َوقِ َذا َهأَلَ َ َ
1
لَ َعیر ُه ا َال اأ ُء ُدو َأ).

ُ ِ َد البَم ال رد ِاع قِ َذا َد َل ِ
اأ رَال ایَ ا تَ ِج َُبا ِِل َولاُال اؤِمكُبا ِّب
ُ َ

ژباړه :او کله چی زما بددګاد یرنه زما په هکله وپو یییلی ( چی زه چیزی یم) نوزه
نږیی یم او ی یګاکوونکی یګا کله چی اه مانه وغواړی وروه ړبلوم ع نو هغوی ی
هم زما بلده ومدی او پوما ای د راوړیع ووڅو الر موندونکی شی.
 – ۴کور او چاپیویال باید سییاا او جوړوونکی وی او ماشییوماد او وواناد په هغه
چاپیویال کی ی ړواد او سییدلو په ر ا کی وروزی او ټول کارونه او ورییامیم ی یین
په معیار و سدجوی او هوڅه چی صحیح وی ع انجام یی کړی او هوڅه چی نا سم
وی ع اه وانه یی ا وی کړی.
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 – ۵ی ون پااوونکو او ټدبلو خلکو ی ملاوویا نه ډډه کواو او ی ودبیو اوونکوعهو یارو
او ړوی ارایی اوونکو خلکو رسه ناسیییله والړه وکه یارناه ملاوویاوی اثو کوی او
هغه یی وه هڅوی چی ی ناروا او خطاکاری په وړاندی مبارزه وکړی.
 - ۶ړوآد او ی رسول االه  ی ژوند الری په پلوشوکی ژعند کول او وررسه زړه وړل
ع وکه یغه کار ی االه ی پیژندنی یییه المل کیږی او یا پیژندنه یه وه یخپل ژوند
څوناواای او ی ګمو نعمی نه کار اخیسییلل ورب ییی او پخپل ژوند کی هغه یوموه
ا لیاط کاره او یړیق کوی اکه یو سیییړی چی ی اغزیو پورس رواد یی ع ړدمونه په
ساب اخلی او هو خ ه او کړه به یی ی ساب کلاب اه مخی وی .
 – ۷ی ګداهونو او نافومانیونه پوهیز کول او کله چی ی ګداهونو په سییییالب کی
ورګډ شی نو ی ووبی بیړی وه به الو اچوی او ینجات سا ل وه به راووی ع وکه
ی مسیییؤایلونو وروسیییله اچواو مهم ګامل په ګداهونوکی ډوبیدل یی او ی ووبی ی
پیاوړویا اپآره طاګیع ذکو او ی ییو کارونو کول ډیو اړین یی ع څو ی زړه ی نومواای
زمیده بوابوه او نفس ی نن او سبا کواو ی غالمی نه خالص شی.
 – ۸یای موګ او یړیامی ی وروی محاسیییبه په یای واوی ع وکه یارناه یایونه
کوالی شی یهغه رسه موسله وکړی څو ی یغه ینیا واړعیی وپیژنی او که هوڅوموه
سیییخی مسیییؤایلونه په مخکی واوی خو ییه په ګزم او ړوی ارایی کی وغییو نه
راوی او پدغه ارایه رسه به ییغه مسؤایلونو نه بویاای راوووی او ی نورو قوب به
مواګات کړی.
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 – ۹ول ی سلف صااحو کار نامی وګوری چی ی م سؤایلونو په اجواء کواو کی یی
څوناه کړنی یراویی ع ی م ال په ووګه مخکی مو چی ی رضت ګمو فاروب رضی
االه ګده مبارکه مقواه راوړه ( ی ړوت او ووانایی یوه ن ه یایه چی ی نن کار سباوه
پوی نږیی).
کله چی ګمو بن ګبدااعزیز ی مخکیدی خلیفه سیییلی د بن ګبدامللک اه وکفین
او ودفین او یهغی خطبی اه بیانواو وروسیییله چی یی ی خلیفه په ووګه ټاکل
شییوی ؤ ع اه مد ه راک ییله شییو او اږ اسییرتا ی وروسییله یی کوروه والړ څو یهغه
وروی سییخله سییلړیا اه وانه ایوی کړی وغو ییلل یی چی آرام وکړی پدی وخی
کی یی اوه ا سن کلن زوی کوټی وه را ینده شو او ویی ویل :ای امیو املؤمدیدهه
غواړی څه وکړی؟ هغه وویل  :غواړم اږ اسییرتا ی وکړم ع ګوری چی یسییلی د ی
کفن او یفن کواو وروسییله ډیو سییلړی شییوی یم چی په بدد کی می ی ژوند هیڅ
ندی را پاوه ع زوی یی وویل  :پالرهه مخکی ادیده چی ی خلکو هغو سیییلونزو وه
چی ورباندی ظلمونه شیییوی یی ی پای ټکی کیږیی ع غواړی اسیییرتا ی وکړی؟
ګمو وویل  :زویه ومی ویل چی ډیو سییلړی یم پوود ټواه شییپه می په وی ییه ویوه
کړی ع انهییاء االه ی ماسییپ ییین ملانځه نه وروسییله به یی شییکایلونو او سییلونزووه
ورسیږم ع زوی یی وویل :څوموه ډاډمن یی چی ووماسپ ین پوری به ژوندی وی؟
یغه خ ی یی یزړه اور په ملبو راووسییی او اه سییرتګونه یی خوب واخیسییی ړوت
یی په بدد کی را پیدا شییو او ووی ویل :زویه وړاندی راشییهه زوی یی ورنږیی شییو
هغه یی په غیز کی ونیو او په ټدډه یی ییکل کړ او ویی ویل  ( :ی االه شییکو کوم
چی یاسییی زوی یی راکړی چی مارسه په ییدداری کی موسییله کوی ع بیا ورسییله
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اه خپله وایه پوروه او ویی ویل :راوی په هوچا چی ویوی شیییوی وی ع غږ یی
اوریدل کیږی).
اق د کیم یوه ورځ خپل زوی وه وویل ( :ووبه مه ودډوه ع وکه موګ خ یاری
نه ورکوی او ناڅاپه راوی اوهوچاچی ی ووبی او پخوانیو ویووودو ی پ ی کواو اپآره
سییباسییبا وکړل نو واد یی ی یوخطوونو رسه مخامخ کړ  :ملړی یا چی نورواای او
ویاری به یی زړه ورځ په ورځ په زړه زیاوی شی او زړه به یی وپو ی او که اه ده
زیاوی شی نو زړه به یی مدګ ونیسی او اه مدځه به یی یوسی.
یوهم یا چی کیدای شی ی موګ ړاصد یی میلمه شی او وروه یا فوصی ورنکړی
چی ووبه وباسی او خپلی ویوودی بیووه پ ۍ کړی).
اه ابو اسیییحاب نه رانقل شیییوی ع هغه وایی ( :ی ړلیس ی ډای یو رسی وه یی ی
موګ پومهال وویل شییوع ماوه وصیییی وکړه ع ور ویی ویل  :اه نن او سییبا کواوڅخه
ډډه وکړه.
مثامه بن بجای سییلمی خپل ړوم وه نریییحی کاوه او ویل یی  ( :زما یوسییلانو او
ملاووه واسیییی ادیده مدع کوم چی ووایی :یا کار به په راولونکی کی وورسه کړم ع
ملونځ به وکړم ع روژه به ونیسم).
سییین برصیییی ر مة االه وایی ( :اه نن او سیییبا ویلو څخه په کلکه ډډه وکړی ع
سلاسو ارز ی همدا نن یی نه سباوه ع که مو سبا یراویه نو ګالړالنه کارونه پکی
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وکړی ع اکه ی نن وروی کارونه ع کو مه سیییبا نه یراویه نو ی نن وروی ی کارونو نه
کواو اه وجی خوبه پ ی نی بیانکوی)
م دذر وایی ( :اه ما اک بن یی دار نه می اور یدل چی اه واد رسه یی وو یل :
افسوو یی وی پووا ع بیړه وکړه عمخکی ادیده چی یروه راورسیږی او یا خ ه یی
شپیله وله پووه ادیده چی ماوه یی فکو شی ع اه واد رسه وکوار کړه.
ابو موسیییی شیییعوی اه موګه مخکی ډیوه هڅه کواه اوول به په ذکو او ګبایت کی
مهییغول ؤ ع یه وه وویل شییول :کیدای شییی نو ګبایت اږ کم کوه ع او واد وه اږ
وکلیف رسوه ع هغه په وواب کی وویل :که موکب هم ډیو سلړی کړی ع کله چی
یی وه یی پام شی چی مدزل وه نږیی شویع نو خوشحاایږی ع او یرسید و اپاره
ډیو هڅه کوی ع زما هم ډیو ګمو ندی پآوه نو باید هغه په ذکو او ی خدای په
ګبایت کی ویوکړم).
 – ۱۰ټواو خلکو په واناړی ډول ی یګوت مخک ییییانو وه الزمه یه چی په جدی
ووګه ملوجه وی چی خلک ع ییدداراد او یګوت مدونکی کساد اه یغه سوزونکی
سبب نه وژغوریع ول یهغوی څیړنه او ګویزنه وکړی او په یوی باندی ی نن او سبا
کواو یر وازه ووړی او یا کار یو ټوادیز مسؤایی یی ع االه وعاای فوماییَ ( :وال ُام اؤِمكُب َأ
ضال ال ال ال اله َولِ اء العض حامأو َأ َِبلامعأ ِ
صال ال ال ال الالَ َم
وِ َوَال اكال َه اب َأ َل ِن ال ُامك َك ِأ َوُِق ُمب َأ ال ر
َوال ُام اؤِمكَ ُ
َ اُ
ال َال اع ُ ُ ا ا َ َ ا َ ُ ُ
1
َوُال ال ال ال ال ال ال اؤجُال ال ال ال ال ال الب َأ الال ال ال ال ال ال ال رزَِّال ال ال ال ال ال الامَ َوُال ال ال ال ال ال ال ِتال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال العُال ال ال ال ال ال الب َأ ا ََ َوَر ُه ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال البلَال ال ال ال ال ال ال ُ).
ژباړه :او مؤمن ناریده او مؤمدی ناریده او مؤمدی ځی ویدی ی نورو یوسلاد یی
 - 1ی االوبه سورت  71آیی.
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چی وروه په نیکو کارونو امو کوی او اه بدو کارنو څخه یی را مدعه کوی ع ملونځونه
ایاء کوی او زکات ورکوی او یااله او یهغه ی رسول اطاګی کوی.
 – ۱۱هیڅ کار باید وړوکی ونه بلل شیییی او په کمه سیییرتګه وروه ونه کلل شیییی ع
وکه کیدای شی یو کوچدی ګمل یااله په وړاندی ډیوارز ی واوی او ټول کارونه
یااله په واو کی یی او ی نن وروی فوصیییی باید غدیمی وبلل شیییی ع او ممکن
سبا وه یغه فوصی میرسنهی.
 – ۱۲ول ی نن او سیییبا کواو یا اچواو خطوناکی او واوانی پایلی په نظو کی ونیول
شیییع وکه کیدای شییی یا یایونه ی انسییاد ګزم او ارایه ړوی او زړه یی که چیوی
په هو یارویا او ویوکلیا رسه غوږ ونیسی نو یخیواوګ ې اوروه به واوړی.
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45
د خلکو تر منځ اصالح او پخالينه
احلمد هلل الذي أمر عباده ابالص ال ب ا المالالوما ؤ ال مابا ؤابل والالبت ؤاالع الالا

حببل هللا ال ا ؤ هناهم عن ال فرق ؤ ال اباحر ؤ ال قاتل یابهم ؤ ال

عوی سیدان

ة ؤ الم

حممد ؤآله ؤ أصحا ه أمجعا.
قال هللا تبارک ؤ تعالی فی حمکم ال ابزیل ،أعوذ ابهلل من الوال الالیاار الر،یم  ،مال الالم هللا الر ن
الرحیم(.ؤال وح خری)

1

قال الرسول  ( : ال تقاطعوا ؤال تدا رؤا ؤالتباغضوا ؤال حتاسدؤا ؤکونوا عبادهللا ؤالحیل
لموم أر یهجر أخاه فوق ث ث)

2

امابعد!
اس ال پ ی رس

ب نهالالکو چورس نس ا هالالای دواپرس ځ ن ا الای ا ال

ورس ورو تو رضر و ر سورس  ،نو ځ ټولکس ا

یو چر س

تو هیڅ یاملر و و لررس او ځهغس یو

وړا رس نس تفاوتو یاتو يش ،نلچو ځ مهلام ا و و ځا غواړرس نس ځ ورو یو یا ۍ او
ا الالال

س ها یاملر و ولررس  ،نلچوتو ن مو ول او ځ ټولکس ځ ا الالال

 - 1ځ الکهاء سورت  128آدو.
 - 2ځ سکن الرتمذي ،ح دث .1935
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س هڅو ول ځ یچو ارو و لو جملس و ځرس  ،الچو ع اوت او ځښالالالمکس لچو
ځدورس ساررس اروغۍ یو شای ځ مخا مس ځواړب طر و و تو

ادو ورس  .او ځ ورو

متخا الالمو ګلویو او ټولیو ما ی رس نس ه ئ س دو ځنا لو مک و وړل ن نختو
ول او ورتو ځ ستو زو جوړول ورس .و ی رس وجو ځ ځښمکیو لو مک و وړلو او ځنلچو
ترمکځ ځ سولس او فا ضا رامک تو ول ځ یچو او ارپښتکا و فاتو لو جملس و
ځرس نس یرتو لو رشدفو او ځد ک ارو نلچو و یو نا نا س و ل ی ل ی رس ،لو
هم رس املو اللو یاک نلک ځعوت ړرس څو ځ ن لو ځدکس وروڼو تر مکځ سالالالولو او
فا غورب ړرس او رما س (:امناال مابور اخوة ف وحوا ا اخویکم)
ژناړب :دواپرس ځا ځب نس مهالالاللام ای

1

ب وروڼو ځرس و دو ځنا ځدکس وروڼو ځرسه و

نیررس ځ ځورس ترمکځ انت ئ یی اشالالسه و ځن لو وروڼو تر مکځ سالالولو او یخ دکو
و ړرس .یو نا الارس س رما س:
ي
ر
ا الابجا ي َؤَمن یَال رف َع رل
اه رم إيالج َم رن أ ََم َر ي َ ال ال َدقَ رَ أ رَؤ َم رع ُرؤَ أ رَؤ إي ر
ری يِف َكثي رری من جرَّن َو ُ
ص ال ال َ رب َ ر َ
(ال َخ ر َ
2
ات ي
ي
اّلل فَمو َ ي
ض ي
یما).
ذَلي َ
ك ا رالَالغَاء َم رر َ
َ نُال ر تيیه أ ر
َر
ًَ ،را َعظ ً
ژناړب :ځ ځورس یو ګدرو راپودلو مجالهو س نیر شتو مور څوک نس و ی رس توګوه
یو الالال قو ور ولو دا یچو ارو و او دا ځ نلچو ترمکځ ځ سالالالولس راوسالالالتلو ل ارب امر
و ړرس او هرنانس ځاللو ځ رضا ل ارب ځا ارو و و ړل و پر ځب نس ورتو نو لورس اجر
ور ړو .دعکس و مجالس او راپودا دو لو نا
 - 1ځ الحجرات سورت  10آدو.
 - 2ځ الکهاء سورت  114آدو.
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نیر یرتو تر ب ی رس او ځګکاب ما ی رس  ،لچو دو ځنا غیبو ول ،نوغلوررس
دا دو ځنا یو ض ځسیهس جوړول  ،ځا ټول اوړب ارو و ځرس نس ناد تر ب شس
 ،اسالال پ ځ جوا او راپ ودکا ځ ودلو ررس ناررس مهالاللام ا و تو نیا ورس او وا س  :جوا
ناد ځ ټولکس ځ نیر او

او غردبا و نس وپ و

ب ځ مرسالالالتس ولو ،یو یچو

ارو و امر ولو  ،ځ نلچو ترمکځ سالالالولس ولو یو نک یاځورس او څوک نس ځار وو
رشدف ارو و

تو رسورس  ،و اللو یاک نو ورتو لورس اجر او ثواب ور ړرس.

عفو او تېرېدنه:
دولو هغو غورب

فاتو څخو نس م هلامی ناد الای ورنا رس ښاد هتو ړرس ،هغو

عفو او وروتو تیرد و ځب الچو ځغو ار ځ هغو نا و لی ل ی رس نس ځ الالالو او
پغا حو لس او یوخ عقا لرو چس اما رو ولررس  ،نس لو شچو ځ نلچو یو حقوقو
تیررس ځ الیکو نلچو لخوا ځاجوتورس نس ځ ځورس رو اروغس لررس او رش او هالالالالاځ
ورنا رس غلبو ړرس  ،و ښالالو ځب نس موپ یو نرځب نارا او تیرد و

ب ور ب نلک

و ړو ،ی ارس شس یو هوش راشس اوییښام و وګرالس ،لو نلو یلوب موپ یخ لو ځ ګدر
تیروتکو

ب مخامخ ی و او لو ورو و ځا متو لرو نس موپ تو نښالالالکو و ړرس  ،و

وغواړو نس لو تیررس وو چس و ا تقاپ وانلو ،غورب ځب نس ور ب یچس و ړو الچو
ځ ن و یو الارس ښالالو ول ا ًا د ځ ځرس ما ی رس نس متجاوپ ا هالالای یښالالیام و او
نغض او یکو هیر ړرس او لو تیررس و س وانلس محبو او ځوسالالتس غورب ړرس .لو
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ه م رس ب لو ال لو ت عالس ځ قرای ردا یو څو الادو و س ځعفورس او تیرد س یو
1
اّلل غَ ُف ي
ي
یم).
اړو رمادلسَ ( :ؤإير تَال رع ُفوا َؤتَ ر َف ُحوا َؤتَالغرف ُرؤا فَيإ جر جَ ٌ
ور جرح ٌ
ژناړب:او و عفو و ړرس او تیرشس او ن ښکو و ړرس و و اللو نو ها تا سس تو ن ښکو او
مغفرت و ړرسه ال چو نس ال لو نښالالالوو چس او مار نای ځرس .ال لو یاک الالالاځ او
ردښتیکس مؤمکای ځار وو تو یفورس:
( ؤ یدرؤؤر ابحلمابَ المیئَ) .

2

ژناړب :ځ ورس یو یچۍ او احهالالالالای

ب ځ ورو ن رس او آپار لو مک و وړرس او ځ ع

ورس شس.
الله  خپل بندګان د بدۍ په مقابل کې نیکۍ ته را بليل:
اللو  نک ګای ځ نا ځ ن و یو مقانا س ښالالالوتو را نلک الچو ځغو عما ځ تیررس
وو چو ځ پړب څخو یکو او نغض لو میک و وړرس او ځ یکس یو ن ل ې يئ یو رړب
س میکو او ییرپودکو را یی ا ی رس او ځغو میکو ځځب یو پړب س الارس یيس.
ي
م ال ُن فَيإذَا الج يذي
م الابََُ َؤَال ال ج
م الیيئََُ ا ردفَ ر يابلجي ه َ أ ر
َح َ
ځغو آدو تو الیر شئَ ( :ؤَال تَ رم الَ يوي ا رحلَ َ
3
ي
یم).
َال ریالابَ َ
ك َؤَال ریالابَهُ َع َد َاؤةٌ َكأَنجهُ َؤيِلٌّ َ ٌ

 - 1ځ التغانن سورت  14آدو.
 - 2ځ الرع سورت  22آدو.
 - 3ځ صلو سورت  34آدو.
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ژباړه :یچي او ن رس هیڅچ لو
ن ا الواب یو یچس

ب نرانر

ب ور ړئ :ځن

رس ځ ن ا الواب یر ن ا و نلچي ځ
ار یادلو نو ځايش نې هر هغو څوک نس

سالالالتاو او ځ هغو ترمکځ شالالالخړب او ځشالالالمکس ځب هغو نو سالالالتا نوانوپ ملوررس
وګرالی رس.
اس پ اول مظلوپ او رنړول شورس تو حق س اري او ځهغو څخو غواړرس ترڅو ځ پغا
او و څخو ار وانلس:
هر ه غو څوک نغضالالالس او ی کو ګر وي اسالالال پ ځ ه غو تیررس څ خو ځ ن

او

مخکورس یو ناطر هغورس تو ځ تیررس یو مقانا ې ځ سالالالزا او ځ غخ انهالالالتو قا وی
وضالالالع ړرس او ځ غخ انهالالالتکس اجاپب يئ ور ړرس نو البتو ځ تیري یو مقانا ې
عفوب او نښالالالکو ا ضالالاللو او نارتب ګرالول او اللو  رمادلس ځي( :ؤ ار َعالاقَال ربال ُ رم
1
ي ي ي
ي ي
ي ي
ین).
فَال َعاقبُوار يِبثر يل َما عُوق ربال ُم يه َؤلَئن َ
ص َ رَبُرُت ََلَُو َخ رریٌ لو ج ا ر َ
ژناړب :و غوښتا مو نس ځ تیررس وو چو څخو ځ هغو ځ تیررس یو ا اپب غخ وانک
و ځا ځرتو روا ځب نو و ځ تیررس یو مقانا ځ پغا او تحما څخو ار وانلئ ځغو ځ
و وو چو ل ارب ګدرب غورب ځب.
د بښنی :په اړه د اسالم او عیسویت تر منځ فرق:
څو مونس وودا مخچس هغو ځ اسالالال مس ځدن تعلیامت وو البتو ځ عیهالالالودو ځدن
مطلق نښالالالکي او عفوي تو ترجیر ور وي او ځغې طرئ تو هڅو و وي لچو نس
 - 1ځ الکحا سورت  126آدو.
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وايئ نا نس یو ښالالس مخ یو څ یړب ووهلس و نخ مخ ورتو و یهالالالو ترڅو ځ هغو
مخ ها ووهي یو ځرس نکهالالع عیهالالودای وادس نس عیهالالورس ځدن ځ اسال پ څخو یو
عفوب او نښکي ې غورب ځرس مور و ل سوچ او چر و ړو او پدر شو :وپ څو نس
ځ اسال پ متوسالد ځدن وايئ :ځا هر هغو څو ځي نس ځ دو سالاب طبیعو او طرت
ب نیخس نرانر ځرس او ځځغې ساب طرت غوښتکو ها هم غو ځب.
و ووادو ني اس پ ځدن ځ عیهودو ځدن څخو یو نښکو ې راجر او او ځرس و ځا
نو پداځت او غلو وي؛ الچو لو نس مظلوپ تو ځا حق ور ړل شالالو نس ن ا غخ ځ
ظاب څخو وانلو او هغو ها ی

یوب يش نې پب یو غخ انیهالالالتو توای لرپ ی

ب ځ هغو پړب څخو هغو ځ ا تقاپ ملبو والي او رو دې سالالالچوی یی ا وي و نیا
ورتو اس پ ځ عفو یو لور ځعوت ور ورس او عفورس تو ې را هڅورس و ځغو عفوب یو
حقیقو ې هغو عفوب ځب نې ځ پړب څخو یکو ها ملک و وړي یو هبو ځ هغس
نښالالالکس تو نې یرتو لو عفورس نلو ومو رب لري؛ الچو نس هغو عفوب نې یو
مقانا ې ځ غخ انیهالالتو جواپ ورس یو حقیقو ې ځغو عفوب اجباري عفوب ځب او
ځمظلوپ یو پړب ې هغو ا تقامي ملبې و مړرس ی ي و یو ځغو ونو ې مظلوپ
ځ مجبوردو احهالالاس وي .وځغو عفوب ځ هغس اسالال مس عفوي یو څیر هیڅچلو
ش الالس ی ارس ومو عفوب نې یو څکې ې ځ ا تقاپ او غخ انیهالالالتکس جواپ لري
اس مس نښکو او پغا ځ ځواړب ارنو و ترمکځ ځ ځوستس او محبو ضاء ادجاځورس او
میکځ تو يئ راوړرس الچو ځغو عفوب ول جا خ مقانا لوررس ځ نجالو
وي او یخ لو ړ و ییښام و ی رس او مظلوپ ځ ن ا تیر جوای وي.
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کومک او یوتربله مرسته کول:
دو لو ګدرو اهمو ارو و نس ها معکودو او ها روحیو ځغو دو ترنلو همچاري او
مرستو ول ځرس ځ دو ا های ځ نا

ب ني ځا ځ ټولکې او ځغړو ځ مخچس تللو ل ارب

دوب ذردعو ګرالی رس او ځ وګړو ځ ترقس او ځ ارامي لو مک و وړلو ل ارب دو نارتدکو
رب ځب.
ورس ترقس او ییرشالال و ځغو دو ترنلو ومک او مرسالالتو ځ وګړو ترمکځ ځ مخچس تللو
ل ارب ښالالو ګومارلس ځب او ځځي ل ارب ې مؤسالالهالالو جوړو ې او اجتامعي ارو وتو
س انول نس ځغو ځ مؤسهو او اجتامعس غو ډو جوړو و ښچارب ځلیا ځي ځځرس
نورس نس دو ترنلو ومک او همچاري ګدرب اړدکو ځب.
قرآی ردا ځغو موضالالالوه تو ګدر اهمیو ور ړرس او یو ځغو آدو ې نس ځ ګدررس
ښس معکا لرو چې ځرس نلک دې ځغس همچاري  ،مرستس تو را ځعوت ړرس ځي.
رَب ؤالجال رقوى ؤالَ تَالعاؤنُوار َعوَى ا يإل ريْث ؤالرع ردؤ ي
ار).
َ ُ َ
نس رمايئَ ( :ؤتَال َع َاؤنُوار َعوَى ال ي َ َ َ َ َ

1

ژباړه :دوتر نلو یو یچو ارو و س مرسالالالتو و ړرس او مو ويئ دو ځ نا

ب یو ن و

ارو و ې ومک مو ورس.
اللو  ی رس آدو ې نلک ځ دو ځ نا

ب ځ یچس یو ارو و ځ ومک اړخ تو

رانللس ځرس او یک ار هغو ار تو شالالاما ځرس نس ا ب او ګ و لرو چس وي عامو

 - 1ځ املا ب سورت  2آدو.
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نوب ځب و ځ غو ګ و ځ یاوي ورس او دا انروي ورس ل چو ځ م رسالالالو ،مچتبو و،
روغتو و و او ځاسالس ور شالیای جوړول نې ځدن اسال پ مو ځځي یو جوړو

ې

دو ترنلو ځ مرستي ځرس را ړرس او ځا آدو یو نلو نرنو ې ځ اثا او ع وای ځ رش او
هاځ یو ارو و ې او ځهغي څخو یو ومک ې مکع ړرس دو.
ځ واثاه لمو یو لغو ې اروا او غیر رشعي او ځ ګکاب ارو و تو ودا ی ي.
او ځ وع وایه ل مو یو مع کا ځ ظلا او تیررس
اوغړو یو تاوای

ب ځب هر ه غو ړ س نس ځ ټولکس

ب متامی رس ځ اثا او ع وای یو معکا ې ځانا ځي.

اسالالال پ ځ ظلا او یو هغس ې ځ نا ب مرسالالالتس څخو مکع رمادلس ځب او ځغو
مرسالالالتس يئ حرامو ګرالولس ځب لچو څکوو نس ګورو نې ځغو آدو املو مرسالالالتو
دواالس یو یچس ار ځ دو نا

ب مرسالالالتو ولو تو و وايئ نلچس مرسالالالتو یو یچو

ارو و ې هغو ونو یورب والس وي نې ځ ن و ارو و څخو اجتکاب ها ور ب
یو څ کې ې ملوررس يش یو و مو ټول کو ې نس تر ن لو ځ مرسالالالتي حس او
احهالالالالاس ییاوړي ورس یو حقیقو ې ځغو ټولکو مخ تللس او یر امکو ټولکو ځب لو
ځ حیثو ځ ا س پ ځدن یو ځغو ار روپ انولس او نلک يئ تعاوی او مرستس تو را
نلک ځي.
همدردي او بل اړ شخص ته په خپل ځان ترجیح ورکول:
دو لو ښالالو ،یچو او ګ ورو نودو و څخو نس ا هالالای هغس تو نرانر او یو ن ا الای
ې را یی ا ړرس هغو قرنا س ور ول او نا اړ شالالالخه تو ن ا الای ترجیر ور ول
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او ځ نا شالالالخه یو اړب چر ول ځي ادثار دو ځاص نصالالاللو او نويئ ځرس نس ځ
ټولکس او غړو ځ یچبختس او سالالالعاځت ما ځي او ځ الای غوښالالالتکس او دواالس ځ
الای ځ ګ س غوښالالتکس نس ټولکو ن نختس تو را ک ورس یو ن ئ ځب ولو نس ځ
الای چر او غا ول تر دو ا اپرس یوررس ځ اسالالال پ لو ظرب دو روا نس ځ ا هالالالالای
طبیعو يئ غواړرس ار ځي البتو ی رس ار ې ځ غلو څخو ار انهالالالتا دوب لودو
تیروتکو او ځګکاهو و ما ګرالی رس لو نس ا هالالای ځ ن ا الای ځ ګ س او اد رس
یو چر ې شس و ځ ټولکي ځ هغس ګ و ومس نس ځځب مهؤلیو ځب ځ هغس څخو
نس یروا ی رس او هغو هیرورس او همیشو ن لو اد و او ګ وتو یو حق نا رس ترجیر
ور وي او لو نس دو شالالالس نس ی رس ار ې مس ن ا ګ س یو پدای ې ورس و
حق ها ځ یښو

ورس او ن لس ګ ې یو ټولو نا رس مخچس ګڼي.

و نکاء ی رس نکهع اونو او لورس شخصیو هر هغو څوک ځرس نې ن ا ګ س یو
ظر ې و یهالالس نو البتو ځومرب ها و نس حق او مک ګ س ورڅخو هیررس يش.
و نکاء ی رس نک هع ادثار هر هغو فو او نو س او ن صلو ځرس نس یو ټولکو س
ځ ا های ځ لويئ ،عزت او وقار سبخ ګرالی رس او ځ وګړو ترمکځ ځ میکس ضا رامکځ
تو وي ناملقانا نوځیرستس هر هغو څو ځرس نس یو ټولکو ې ر و ،ځښمکس او
یکو رامکځ تو وي او نوځ یرسالالالتو شالالالخه یو ټولکو ې نس ارپښالالالتو او ځ نلچو
ترمکځ مکفور وي.
ځ رواشالالالکاس الالس لو مخس ها ادثار او هم رځرس هرهغو الالالفو ځرس نس ځ ا هالالالای
سعاځت یچبختس یرتو ل رس فو څخو یو نا فو ې مو ترسرتګو ی رس لو
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هم رس بلو اللو  یو قرآی ردا ې نلک ځ ادثار او قرنا س طرئ تو رانول او
ځ ادثار وو چو اشالالخا الالو یو الالفو ې وادي َ ( :ؤیُال ر ثيُرؤ َر َعوَى أَن ُف يم ال ال ال يه رم َؤلَ رو َكا َر يي رم
1
ك ُه ُم ال ُرم رفوي ُحو َر).
اصٌَ َؤَمن یُو َق ُش جح نَال رف يم يه فَأ رُؤلَئي َ
َخ َ َ
ژ باړه :موم نان هر ه غه څوک دي چی نوروته پخ پل ځان با ندې غوروايل
ورکوی ولو که هر څومره پخپله په احتیاج او تنګسه کې وي.
یرتو لو شالالالچو دواالس هغو هالالالای ني ن ا الای ځ نخا او حرص څخو ژغوري
هم ورس ريښالالالتو س او امیاب ځي ځځرس آدو ردمو یو شالالالای زول ې انو هردرب
ريض اللو تعالس عکو رمايئ ( :عن أيب هریرة قال أتی ر،ل الی رسال ال ال ال الالول هللا فقال :ای
رسال الالول هللا أصال الالا ر ا هد ،فأرسال الالل الی نمال الالا ه فوم لد عابدهن شال الالیئا فقال الاب

أالر،ل

یض ال ال ال الالیی هذه الویوَ یر ه هللا فقا ر،ل (ا و طوحه) من أالن ال ال ال الالار فقال أان ای رس ال ال ال الالول هللا
فذهب الی أهوه فقال المراته هذا ضالالیی رسالالول هللا التدخر ه شالالیئا فقالم :ؤهللا ما عابدي
اال قوت ال ال الالبیَ قال فاذا أراد ال ال الالبیَ العو ال الالاء فابومیهم ؤ تعاِل فأطفئ المال ال الرا ؤ ناوي
اونابا الویَ ،ففعوم ْث غذا الر،ل عوی رسال ال ال ال الالول هللا

فقال :قد عجب هللا عزؤ،ل – أؤ

ضحک -من ف ر ؤ ف نَ اؤ أنزل هللا تعالی هذه اآلیَ).

2

ژباړه :لو انو هردرة څخو روادو ځرس نس دو س رسالالالول اللو  تو راغس او ورتو
ورس ودا ارس ځ اللو رسولو! ګدر سخو وپرس دا رسول  دو څوک ن لو نیبیا و تو
واستو ترڅو هغو تو څو نواړب راوړرس البتو ني نیبیا و ها څو و ځرلوځل نیا رسول
 - 1ځ حرش سورت  9آيو.
 - 2حیر املهلا ،ح دث.2054 :
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اللو  الالالحاناوو تو ن ا مخ راوګرالوب او ورس رمادا :آدا څوک شالالالتو نس ځغو
س نیواب تو میلمو ړرس ترڅو یو هغو اللو رحا و ړي دو ځ ا صالالارو څخو نس انو
طلحو ومی ب ورس ودا ارس ځ اللو رسالالالولو پب نو يئ میلمو ړپ انو طلحو ن لس نس
نس تو وراغي او ورتو ورس ودا ځ رسالالالول اللو ځ میلمو یالکو و و نس نس وودا یو اللو
قها ځ ن لس او ځو ځ نوړو څخو یرتو نا څو لرپ انو طلحو ورتو وودا نس هغورس
وځب ړب او څراغ ګا ړب نس ت یارب يش میل مو نو ن ا نواړب ونوررس او پب ځ
ییغمو ځ میلمو

ب څو و نورپ ځ انو طلحو میرمن ها همغهالالالس و ړل لو نس

میلمو سالالبايئ ځ رسالالول اللو  حضالالور تو ړ رسالالول اللو  و رمادا اللو ځ انو
طلحو او ځهغو ځ میرمکس ځ نیوا س عما څخو ګدر نوشالالالحالو شالالالورس او ځغو آدو
اپل ړرس ځرس.
ځغو واقعو مو تو ځځرس نورس ځرس را ورس او راښالالادس نس ییروا و ځ ییغمو س
څومرب ا اپب قرنا س او ادثار موجوځ وو او ځ اسالالال پ ځدن ځ هغورس یو پړو و څومرب
ا اپب اغیزب ړرس وب.
او ځغو واقعو ځ هغو هالالالا و ل ارب نې غواړي یو ټولکو ې ځ سالالالعاځت او معکورس
ام تو ناو ای يش او هغس تو س رسالالالس یی ا ړرس نارتدکو او غورب هو و او
رښوو و ځب.
الله پاک خلک د بدو پرځای ښه کولوته رابولی:
ن ارس وجه نلک ځ ن و یو مقانا س ځښون لس تو رانولس الچو نس ځار وو نلک
ځ ځرس ما ی رس نس یکو او ځښالالالمکس ځ متجاوپدکو لو پړو و لیررس او الارس س
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ځوسالالالتس او محبو و یهالالالس ،ځغو مبارک ادو تو یاملر و و ړرس نس اللو تعالس
يج ي
رما سَ ( :ؤَال تَ رمال ال الَ يوي ا رحلَمال ال الابََُ َؤَال ال ج ي
مال ال ال ُن فَيإذَا الج يذي َال ریالابَ َ
ك َؤَال ریالابَهُ
مال ال الیئََُ ا ردفَ ر ابل ي ه َ أَ رح َ
َ
1
ي
یم).
َع َد َاؤةٌ َكأَنجهُ َؤيِلٌّ َ ٌ
ژناړب :یچس او ن رس دو شالالالالای رس و ن ا تو یو ن ا

ب الواب مو وادوه نلچو

ن ا تو یو ګدرب ښو توګو نس یچس دا احهای ځرس  ،الواب ور ړب  ،ځځرس ار یادلو
نو ځاورس هغو س نس ستا او ځځب ترمکځ ځښمکس ورس یو نوپب ځوستس نا رس نو
ن لو شس.

 - 1ځ صلو سورت  34آدو.
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46
وحدت او يوالی داسالم له نظره
احلمد هلل الذي أمران ابالجتماع ،و هناان عن الفرقة والصال و والمال ی عسو هللاال

وعسو آله و أصحابه أمجعنی :

ن
قالالا
احا ا ن اال اْ الاا اله اوالا اَت ا نن إالن اوأانتم ُّم هم ال ال ال ال السم ا
آمْ اه اانالْ اه َ
ين ا
اعالالالو :اَي أايُّال اه الا ال الذ ا
1
اح امج ًيعا اوالا اال اف نرق اه)
اوا هعتاصم اه ِباهبل َ
ژباړه :ای مؤمنانو! دالله نه وویریږی په حقه رسه اوداسیییم ومری دم دایاو او
ا سالم په حالت کم وی ،او دالله په رسم-دین-باندی منګولم ولګوی او اختالف
مکوی -یوله بله مه جدا کیږی.
در جهییییاو آواره ای بیچییییاره ای

وحییدتم ګم کرده ای،صید پاره ای

بنییییید غیرالله انییییییدر پیای تست

داغم از داغم که درسیمییای تست

برګ وساز کائنات از وحیدت است

اندرین عامل حیات او وحیدت است

درګییییییذر ازرنگ وبوهییییاي كهن

پییییییاك شییییو از آرزوهییییییاي كهن

ايییییین كهن نيییییییززد بییییادوجییو

نقشبنیییییید آرزوي تییییییازه شییییییییو

(عالمه اقبال الهوری)

 - 1د آل عمراو سورت102 ،یی 103آیتونه.
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وحییدت ،یووالم او داسیییالمم امییت ترمنو نږدی والم ییر اهمیییت لری ،دغییه
بنسیییهیزه خق دقرآنم آیتونو  ،نبوی احادیاو او ددین دلویانو ل وا نه دپاملرنم
وړګرځیدلم ده  ،رسییول الله  پ پله دامت دوحدت لپاره بنسییا ایوییوونکم
قرآو کریم سنتو ته مراجعه کول د وحدت رامنځته کیدو سبب بللم :فاإ االْا ااز هعت هم
1
اح اوال نرهللا ).
ِف اش هي ٍء فاالردُّوه إ اَل َ
دغه مبارک آیت دا توصییییه کوی دم کله مو په کوم کارکم اختالف پیداکو نو
دالله کتاب او دهغه رسول – سنتو -ته مراجعه وکوی .
هغه مهم شیییم دم رسیییول الله  ورباندی زیات ټینګار درلود او هغه یم د
مسیییلانانو دبریالیتوب او یووالم عاما باله  ،هغه د مسیییلانانو ترمنو وحدت او
یووالم .
پیغمق ،او خلفای راشیییدینو او ددین لویانو دم دین ،زماو یا واحد مکاو درلود،
دغه اشییی اک که اختیاری یا غیراختیاری همدارنګه دیوه امت او یلم په معنا
دی دم ورته پېغمق راغلم .
اسايس پوښتنې:
د مسیییلانانو د وحدت او یووالم لپاره کوم عواما سیییبب ګرزی او کوم شییییاو د
دوی ترمنو اختالفات او نفاق را پیدا کوي؟

 - 1د النساء سورت  59آیت.
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آیا د اسالمم نوی فعلم حالت د الله او د پېغمق د رضایت وړ دی؟
آیا مونږ د سقوط او نابودی په لور م ته رواو نه یو؟
پدی خطبه کم غواړم د اسییالمم وحدت او یووالم رورت د اسییالمم نتریاتو په
رڼا کم تر بحث الندی ونیسیییو او وګورو دم خدای  او پېغمق  پدی اړوند
څومره تأکیدات لری ،د مسیییلانانو ترمنو اختالفاتو فرهنګم ،ټولنیزو اړخونو ته
اشاره وکوو او ددغو ستونزو د حا لپاره ګهور تدابیر وړاندی کوو.
د ځینو اړینو اصطالحاتو پیژندنه:
وحدت – اتحاد -اتفاق -پیوستوو -انسجام – امت
وحدت :په لغت کم یو یوالم یوځای کیدو ته ویا کیږی.

1

او په اصیییطالی کم د امت یو موټم کیدو یووالم همغږی کیدو ته وحدت ویا
کیږی یعنم د قومونو او ملتونو یو ځیای کییدل پیدی

ط دم هر یو دودنیزو

کارونو دم هغه کم د مذهب یا قومیت او یا نور عنعناتو رسه اړخ لږوی او هغه ته
په درنه سییی ګه کتا او دهغم مراسیییمو په ازادنه توګه تررسه کول او د قومونو تر
مینو نفرتونو او تعصب له مینځه وړلو ته وحدت ویا کیږی.

 - 1جوهري ،ج  ، 2ص . 547
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اتحاد :اتحاد په لغت کم په معنم د یو کیدو ،یو موټم کیدو ،یو نتر کیدو او
همغږۍ ته ویا کیږی.

1

او په اصطالی کم :د یو څو توکو د ځانګویتوبونو او خصوصیتونو لرلو باوجود د یو
ځای کیدو ته اتحاد او یووالم وايئ.
نو بناء پورته تعریف :د یلو ترمنو د عقیدوي ،قومي ،نژادي ،اختالفاتو باوجود د
مش ک دښمن په مقابا کم یو ځای او په اتفاق اودریدو ته اتحاد وايئ.

2

پیوستون :د تشکیا شوی ټولنیز نتام د غوو ترمنو همغمږۍ ته ميل پیوستوو
وایي او همدغه یووالم او همغږۍ د ملم پیوسیییتوو بنسیییهیزه برخه هم ده د هر
یوی یلم پ پا منو کم یو تربله عنعناتو او قومي ،مذهبي ،او نژادي دودونو ته
په دروند نتر کتا د ملم پیوسییتوو بنسییهیزه نکته ده البته د دغم عنیی ځینم
تحوالتو او نوی ت نیکم کونو او ځینم نورو ځمونږ ملم پیوسیییتوو د تا یر الندی
راوسیییتو او له مینځه يئ وړي نو بناء پدی ییره اړینه او روری ده دم دغه د
ملم پیوسییتوو موانا او منفم اړخونه له مينځه وی سییو او یوه ښییکلم ب ییي او
اتحادی پیوسته فضأ رامینو ته کوو.
انسججج:ام :په لغت کم جوړښیییت په معنا راځم او همدارنګه د توییدو ،روانیدو او
منتم کیدو رسه ده او په اصطالی کم انسجام هر هغه ساده او روانو خقو کلموته
 - 1طریحم ،ج . 4
 - 2سعید بن علم .ص .14
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ویا کیږی دي هیڅ یول اړغیزنتوب ونلري لکه د روانو اوبو په څیر دم د اسیییانه
قالبونو او سییاده تورو رسه سییموو خوری د ماال په یول هر هغه شییعري یا ن ي
خقی دم په زړه او ځانونو داسیییم تا یر وکوي دم دغه تا یر په با شیییکا کم
پیدا نيش دیته انسجام یا جوړښت وايئ.
امت :په اصیییطالی کم دخلکو یوی یلم ته ویا کیږی دم الله ورته پیغمقرا
اسییتولم وی او دوی ورباندی ایاو راوړی او لری الرې يم د الله رسه تووو کوی
او دهغه پواسطه یم وررسه رابطه پیداکوی وی .
د قران له نظره دوحدت ارزښت او مقام :
قراو کریم دوحدت او ات حاد موضیییوه ته ییره توجه کوی او دا مت دیووالم او
وحدت په موخه یم څو یوله الرې دارې وړاندی کوی ،دوحم په دغه کتاب کم
ییرآیتونه موجود دی دم وحدت او یووالم ته اشییاره کوی او داسییم ایتونه شییته
دم ټولم بریاوی په وحدت کم نغویییتم دی  .ټول تاریی لیکونکم او پوهاو په
دی عقیده دی دم په صدر اسالم کم دمسلانانو وحدت او یووالم ددی الما
دم دوی په هر یګرکم بریالم  ،په دښییمنانو برالسییم او فوق العاده امتیازات یم
پالس کم لرل ،ځکه قراو دوی ته په وحدت باندی امر کوی دم  :اوا هعتاصال ال ال ال الم اه
نی قالس بْ هم
اح اعساهيْ هم إ هذ كْت هم أا هعال ال اداء فاال الْيالن ا
ا َ
ِباهبال الل َ
اح امجي ًعال الا اوالا اال اف نرق اه اواذهكرواه ن هع امال ال ا
ق با ه ا
اصبا هحتم بْ هع امته إ هخ ا ًاان).
فاْي ه

1

 - 1د آل عمراو سورت  103آیت.
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ژباړه :او ټول دالله په رسیییم-دین -باندی منګولم ولګوی او مه رسه جداکیږی او
دالله نعمتونه یادکوی کله دم تاسیییم یوله با رسه دښیییمناو وی نو الله تعالم
ستاسو په زړونو کم مینه او محبت واداه او دالله په نعمت رسه وروڼه وګرځیدی .
قرآو کریم تفرقه او اختالف داسیییانم عذابونو له جملم نه بللم  :ق هل ه ا اله اْاد
اعساى أا ياال هبال اع ا
م ال ال ال ال الْ هم ش ال ال ال ال الياال ًعا اويذي ا
ث اعساهيْ هم اع اذ ًااب َمن فاال ه قْ هم أ هاو من ا هتا أا هجسْ هم أ هاو ياالسهب ا
ٍ 1
هس باال هعض).
باال هع ا
ضْم اَب ا
ژباړه :ووایه الله قادر دی دم په تاسیییم باندی عذاب را نازل کوی له پاسیییه او
یاستاسو له پووالندی نه او یا تاسم رسه یلم یلم وګرزوی او دجنګ او اختالف
دود تاسم هر یوه ته دبا په واسط ورسیږی.
قراو کریم بم اتقاقم ادوونکو ته خقداری ورکوی او هغوی یم داسالم نه جال او
ن
ا
ين فاال نرق اه ديْااله هم اواكان اه ش الياال ًعا لن هم ال ا
د ښمناو بللم او په قاطعیت رسه فرمایم  :إ ن الذ ا
2
اح).
م هْاله هم ِف اش هي ٍء إ نَّناا أ هامره هم إ اَل َ
ژباړه :په یقین رسه هغه کسییییانو دم خپا دین یم متفرق کو او په م تلفو یلو
وویشا شول  ،ته ددوی رسه هیڅ یول اړیکم نلری او ددوی رسوکار یوازی د الله
تعالم رسه دی .

 - 1د األنعام سورت  65آیت.
 - 2د األنعام سورت  159آیت.
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قرآو کریم یله یله کیدل او یوله بله جال کیدل دم کانو له کارونو څ ه بللم او
په شییدت رسه یم مسییلاناو ورڅ ه منعه کوی او د توجیه ترسیییوری الندی یم
ن
ين فاال نرق ا ديْااله هم اواك الان ا
وحدت ته رابللم فرمایم ( :اواال اْ ن ا م ان الهم هش ال ال ال ال الرك ا
نی م ان ال الذ ا
1
شياال ًعا).
ژباړه :او مه کیږي د هغه م کاو څ ه دي دوی خپا دین ټوټو ټوټو کوی دی
او په یلم یلم وویشا شوی دي.
د الحجرات سیییورت په  13آیت کم راځم :اَي أايُّال اها الْناس إ نان اخسا هْاْاكم َمن ذا اك ٍر اوأنثاى
2
او اج اعسهْااك هم شع ًاب اوقاالباائ ال لتاال اعا اف ا إ ن أا هك ارامْ هم عْ اد ن
اح أااهال اْاك هم).
ژباړه :ای خلکو! تاسییو مو دیوه نارینه او یوی ښییځینه نه را پیداکوی او بیامویلم
یلم وګرزولم څو یو با رسه وپیژين  ،یقینا ستا سم نه دالله په وړاندی ستا سم
پرهیزګاره ش ص دی .
پدی آ یت کم دانسییییا نانو د م تلفو یلو او ق بایلو په وحدت او یووالم ټین ګار
شویدی ان ساو د آزادی عدالت او حق تږی دی دم ا سالم دیووالم په آوازه رسه
وکوالی شییول دم دغنم غوښییتنم ته ځواب ووای په قرآو آیتونو باندی متسیی
یوه قیمتم یالۍ او میراث دی دم مسلاناو ورباندی عما وکوی ،قرآو کریم په

 - 1د الروم سورت  32 -31آیتونه.
 - 2د الحجرات سورت  31آیت.
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رصیحو آیتونو کم ټولو مؤمنانو ته دا اعالنوی دم الله په دین رسه راټول او دبم
اح امج ًيعا اوالا اال اف نرق ا)...
اتفاقۍ نه ځاو وژغوری الله تعالم فرمایم :اوا هعتاصم اه ِباهبل َ

1

ژباړه :او ټول دالله په رسییم (دین ) باندی منګولم ولګوی او اختالف مکوی او په
یاد درولم دم څنګه پ پا منو کم رسه یو دبا دښییمناو وی او دالله په فضییا
او نعمت باندی یو له با رسه وروڼه وګرځیدی .
دالله درسم نه مطلب مف رسینو ،قرآو  ،کتاب او سنت ،الهم دین ،دالله اطاعت،
خالص توحید او جاعت مرادکویدی ،ځینو حبا الله نه مطلب دا ټول مفاهیم
اخیستم دی .
قرآو کریم لومونم ندا دامت واحده کویده الله تعالم فرمایم :إ ن اهذه أ نمتْ هم أ نمةً
2
اوا ادوً اوأ ااان ابُّْ هم فاا هعبدو ).
داستاسم امت یوواحد امت او دین دی او زه ستاسم رب یم نوزما عبادت وکوی .
باید مسلاناو ددغه قرآنم شعار (وحدت) په اهمیت پوه او دهغه عتمت وپیژنم
او بم اتفاقم له خپلو منځونو نه لیری کوی او هر هغه خو ځوت دم دمسلانانو
په تفرقه او اختالف باندی متامیږی  ،هغه داسییالم ددښییمنانو حرکت او دقرآو په
خالف دي .

 - 1آل عمراو سورت  103آیت.
 - 2د األنبیاء سورت  92آیت.
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دوحدت محور دقرآو له لرلیده توحید او داسییالم دین دی قرآو کریم پیغمق اها
کتاب ته اسیییتوی او دهغو نه داغواړی دم توحید ته راشیییم او دغیر الله عبادت
پریږدی  ،الله فرمایم :ق هل اَي أ هاه ال الهْتااب اال اعالا ه اه إ اَل اكسا ام ٍة اهللا ال ال ا اء باال هيالْاالْاا اوباال هيالْاْ هم أاالن ناال هعب اد
اح فاإ اال ا لن ه اه فاالْ ل اه ا هش اهدواه
ضا أا ه ااب ًاب َمن دو َ
إالن َ
احا اوالا ن هشر اك به اش هيالئًا اوالا ياالتنخ اذ باال هعضْاا باال هع ً
1
َب ناان م همسم ا ).
ژباړه :اها کتاب ته ووایه  ،راځم دغه کلمم پراسیییاس دم زموږ او تاسیییو ترمنو
یکه ده دادم پرته له الله نه د با دا عبادت ونکوو او دهغه رسه هیڅ

ی

ونه نیسیییو او یو با دالله په وړاندی رب او معبودونه بولو ،که دیری یم می واړاوه
نو ووایم دم شاهداوسېږی دم موږ دحق په وړاندی تسلیم یو – مسلاناو یو .
درسییول الله سیینت همدرانګه دیووالم او وحدت دسییاتلو محور دی  ،الله تعالم
2
اح اوال نرهللا ).
فرمایم :فاإ االْا ااز هعت هم ِف اش هي ٍء فاالردُّوه إ اَل َ
دا آیت

یف دا جوتوی دم کله په یوه کارکم اختالف را پیداشم نو باید الله او

دهغه رسول ته رجوه وشم  ،قرآو غواړی دمسلانانو ټولنه تر نورو غوره وی :اوالا
3
نی).
اَتْ ا اوالا اته ازن ا اوأانتم األا هعسا ه ا إ كْتم ُّم هؤمْ ا

 - 1د آل عمراو سورت  64آیت.
 - 2د النساء سورت  59آیت.
 - 3د آل عمراو سورت  139آیت.
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په دغه مبارک آیت کم ایاو دبرترۍ او تفوق معیار بلا شیییوی ،ایاو دټولنم
دوحدت سیمبول ،دشی صییت رکن او داسیتقالل او اسیالمم ټولنم دحرکت قوه
ده ،نزاه او اختالف داسالمم ش صیت دړنګیدو مهم عاما دی،
الله پاک په با ځای کم فرمایم :وال اْازع ا فتفشس ا و اذهب حیکم) .

1

ژ باړه :او یوله با رسه نزاه مکوی او یو له ب له اختالف مکوی دم سیییسییییت او
کمزوری به شم او خپا قوت به له السه ورکوی.
وحدت دپیغمرب  په سیرت او سنتو کې:
رسیییول الله  دامت دیووالم او وحدت لپاره مهمم الرې دارې بیاو کوی ،کله
دم هغه مبارک مدینم منوری ته ت ییییف یووړ نو داوس او خزرج قبیلو تر منو
یم اسالمم وحدت منځته راوړ او دملم او اسالمم احساساتو په راپارولو رسه یم
دهغم ټولنم یووالم ټینګ کو ،دمهاجرینو او انصییییارو ترمنو دورورولۍ تووو په
رامنځته کیدو رسه یم داسالمم یووالم بنسا کیوود دم انصارو دخپلو مهاجرو
وروڼو رسه هرڅه

ی

کول.

پیغمق  دملم او توکمیزو تعصییباتو په نفم کولو دټولنم موجوده فرفیت نه په
ګ هه اخلیسیییتنم او دکعبم

یفم له رغ نده رول څ ه داسیییالمم یووالم په

رامنځته کیدوکم کوښښ وکو او خپا مالتو یم دټولنم دمحروم او متلوم ق

 - 1د األنفال سورت  46آیت.
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اعالو او ټول یم د هدا یت یوه مرکز ته را دعوت کول او په د غه کار رسه یم
داسالمم امت پایم پیاوړی کوی .
په تحما  ،تیریدنم او دش يص مسایلو په نترکم نه نیولو بلکه عمومم مصالحو
ته په ترجیا رسه یم اسالمم وحدت پیاوړی کو.
اسالمم وحدت او یووالم دآنحرضت  دهغو ارزښتونو څ ه بلا کیده دم هغه
مبارک ورباندی زیات تأکید کاوه او دمسیییلانانو هراړخیز اقتداریم په وحدت،
انسییجام او یووالم کم لیده او داسییالمم امت او یووالم دامت اسییالمم د اقتدار
دبن سهیزو ا صولو څ ه بولم او دهغه دتحقق رامنځته کیدو په موخه یم ییر زیار
ګاللم .
عالمه اقبال الهوری وایم:
امتي گيتي گشايي آفريد

نقش نو برصفحه هستي كشيد
امتي از ما سوا بيگانه يي

بر دراغ مصطفي ّروانه يي

از گرمي حق سينه تاب

ذره اش شما حريم آفتاب
كعبه ها بت خانه دني شده

كاينات از طيف او رنگني شده
مرسالو و انبيا آباي او

اكرم او نزد حق اتقاي او

كا مؤمن اخوة اندر دلش

حرمت رسمایه آب و ګلشن
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پیغمق  دژوند په ټولو اړخونوکم کامله اسییوه دی ،طبیعم ده دم دده مبارک
دسلوک اورویم نه قدوه جوړول دمسلانانو لپاره په هغه پسم اقتداء بلا کیږي .
رسول الله  درسالت دپیا نه دجزیرة العرب دټولنو په یووالم کم زیار وایست،
هغه ټولنم دم د جها او ناپوهۍ له وجم په فسییاد کم غرقم وی او جنګ وینه
تویول یم کاروبار ګرځیدلم  ،نو هغه مبارک په ییر لږ وخت وکولم شیییول دم
دوی ته سوله او صفا راولم .
سیرت پوهانو او تاریی لیکونکو ییری منونم ذکر کوی دم م سلانانو پ پا منو
کم او یا دمسیییلانانو او نورو غیرمسیییلانانو ترمنو تاری م سیییندونه او معاهدی
کوی دم دهغم په ا ر سیییوله او امنیت دوی ته راغلم له هغم جملم نه کوالی
شییو دمدینم منوری دیهودیانو او مسییلانانو ترمنو تووو حسییاسییو نکتوته اشییاره
وکوو:
-1مسلاناو به دفلم او تیری په وړاندی رسه متحدوی.
 -2ددغه تووو السیییلیکوونکم یو ملت تشیییکیلوی دقریشیییو مهاجر به داسیییالم نه
م کم رواج خونبها (دوینوپور) ورکولو باندی پاته وی ،که داددوی نه څوک وواژه
او یا یوکس ورڅ ه اسیییرشییو نو باید دخپلو وینوګهوونکم مرسییته وغواړی او خپا
اسیر بیرته واخلم .
 -3هیڅ مسییلاو به دمشییوری پرته په فم سییبیا الله جهاد کم سییوله نکوی او
سوله به دټولو لپاره اجراء کیږی نه دیوه فرد لپاره.
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 -4ټولم یلم(دم په جګره کم مشیییغولم دی) په ترت یب رسه د ج نګ یګرته
حاریږی ،او دیوی یلم رسه(دوه ځله پرله پسم) جنګیدل به نه تحملېږی .
 -5د ذمة الله دټولو افرادو په وړاندی یو شاو ده.
 -6که دیری بم اتفاقم دم سلانانو ترمنو را پیدا شوه دهغم دحا مرجا به الله
او دهغه رسول وی .
 -7مسلاناو به هغه مقروض او مدیوو ش ص دم قرض یم دروند وی همداسم
نه پریږدی بلکه له هغه رسه به مرسته کوی .
 -8هیڅ مؤمن شییی ص حق نلری یو مؤمن کس دکافر دوژنم په جرم ووژنم او نه
باید هیڅ یو کافر رسه دمسلاو په ضد مرسته وکوی .
 -9دالله عهد او تووو دټولو مسییلانانو رسه یوشییاو دی له همدی کبله کمزوری
کس یم کوالی شم د کفارو په وړاندی تعهدات په غاړه واخلم .
 -10مسلاناو یو دبا ملګری او دوستاو دی.
 -11هر یهودی ش ص دم له موږ پیروی وکوی او اسالم ومنم نو زموږ دمرستم
نه به برخورداره شیییم او دنورو مسیییلانانو رسه به یم تفاوت نه وی او څوک حق
نلری دم وربا ندی تیری وکوی او یا با څوک دده په ضیییید تحر ی
دښمن رسه مرسته وکوی .
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 -12د سولم تووو په هکله باید م سلاناو رسه متحد شم او هیڅ م سلاو دبا
مسلاو دنتر جلبولو پرته له عدالت او مساوات نشم کوالی سوله وکوی .
ددغه تاری م تووو په یوه بله برخه کم دم دمسلانانو ترمنو دوحدت او یووالم
نه حکایت کوی داسی راغلی دی :
-1هیڅوک حق نلری د (محمد رسول الله صلم الله علیه وسلم) داجازی پرته له
دغه اتحادیم نه بیروو ووزی .
 -2دهر مجرم وی نه ( څه دادم ه غه مقتول وی) دد غه افرادو نه مح مه ده او
څوک دم دداوینه تویي کوی نو ورباندی به قصاص شم او په پایله کم به داوی
دم پ پله او خپله کورنۍ یم هالکه کوی وی مګر دا دم قاتا باندی فلم شوی
وی .
 -3په هغو جګرو کم دم یهودیاو او مسییلاناو څنګ پرڅنګ رسه جنګیږي ،نو
مصیییارف یم دهریوه پ پله غاړه دی او هر څوک دم ددغه تووو د متحدانو رسه
وجنګیږی نو باید په متحدانه توګه دهغه په مقابا کم وجنګیږی .
 -4دتووو کوونکو مناسبات په نیکم رسه دی باید له بدۍ نه ییه وکوی.
 -5هیڅوک باید دخپا هم عهده په وړاندی فلم ونکوی پداسیییم حال کم باید
دفلم کول شوی رسه مرسته وشم .
 -6دی ب داخا منطقه به دتووو امضاء کوونکو لوریوته دحرم منطقه اعالنیږی .
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 -7دهغو ګاونډیانو ځانونه دم پناه ورکول شیییوی  ،زموږ دځانونو په څیردی باید
ورته ررونه رسیږی.
 -8مسیییلاناو او یهودیاو امت واحده دی او دیوه ملت په څیر به په مدینه کم
ژوندکوی او هریو ځانته خپا دین لری.
همدارنګه درسول الله  هغه تووو دم د ټولو مسلانانو داخوت په اړه یم کله
دم مدینم منوری ته ت ییییف راوړ او داوس او خزرج قبیلو تر منو تووو دم
کلونه کلونه یوله با رسه دښییمناو او داختالفانو پرمهال هغه تأکید او سییفارش
به دم رسول الله  دسولم او پ الینم په اړه کاوه ،دا ټول کارونه دهغه نازنین
استازی درحمت منونم دی .
د وحدت او یو وايل موخی:
-1داسیییالمم وحدت له مهمو اهدافو څ ه داختالف اونزاه له منځه وړل دی:
ين).
احا ام اع ال ن
احا اواهللا لاه اوالا االْا اازع اه فاالتاال هف ا
اصِبواه إ ن َ
اوأاطيع اه َ
ب حیْ هم او ه
صابر ا
شس اه اوا هذ اه ا

1

ژباړه :اودالله او دهغه درسییول نه پیروی وکوی او نزاه او اختالف مکوی ،کمزوری
به شیییم او قوت رعب او هیمنت به موله منځه الړشیییم او صیییقکوی ،یقینا الله د
صق کوونکو رسه ما دی .
نو م تلفو مذاهبو او یلوته پکار ده څو د خپلو داخلم اختالفاتو او سیییتونزو لیری
کولو په موخه مش کانو باندی رسه راټول شم څو دپر دیو په وړاندی خپا یووالم
 - 1د األنفال سورت  46آیت.
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وسییییاتم  ،خو پرته لدینه او پ پا منو کم په جنجالونو لګیا کیدل جسیییمم ،
فکری  ،اقتصادی او نوری قواوی له السه ورکوی دم بیا به پردی او دښمناو ګهه
وړی  ،لکه دم نن او سیییبا اسیییالمم نوۍ په همدغه بال اخته دی دغو اهدافو ته
درسیدو په الره کم عملم الرې دارې پکار ادول روری دی:
الف :یوه الره داده دم د وحدت د کلمم نه اسیییتفاده وشیییم الله فرمایم :ق هل اَي
احا اوالا ن هشال ال ال الر اك به اشال ال ال ال هيالئًا اوالا
أ هاه ال الهْتااب اال اعالا ه اه إ اَل اكسا ام ٍة اهللاال ال ال ال ا اء باال هيالْاالْاا اوباال هيالْاْ هم أاالن ناال هعب اد إالن َ
1
اح فاإ اال ا لن ه اه فاالْ ل اه ا هش اهدواه َب ناان م همسم ا ).
ضا أا ه ااب ًاب َمن دو َ
ياالتنخ اذ باال هعضْاا باال هع ً
ژباړه ورته ووایه! ای اها کتابو راځم داسییم کلمم ته دم زموږ او تاسییو تر منو
ی که ده او ه غه دا دم پرته له ال له نه د با داع بادت ونکوو او وررسه څوک
ی

را نه وړو او بع ضم زموږ ځینم نور پرته له الله نه رب او لویاو ونه ګڼو  ،که

دیری د دغه دعوت نه می واړوی نو ووایم ،شییاهداو اوسییم دم موږ مسییلاناو
یو.
بله مهمه الره د تسلیمۍ او اطاعت خقه ده  ،الله فرمایم :اوامن ي همس هم او هج اهه إ اَل ن
اح

ك ابلهع هراوو اله ثهال اْى ).
ما
اوه ا هُمم ٌن فاال اْد ه
اهللاتا هم ا

2

 - 1د آل عمراو سورت  64آیت.
 - 2د لقاو سورت  22آیت.
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ژباړه :او څوک دم خپا زړه او روی الله ته وسییپاری او دهغه په وړاندی د اطاعت
رس ټیا کوی پداسم حال کم دم نیکو کاره وی نو په محکمه رسم ئم منګولم
لګولم دم هیڅ نه شلیږی.
د یوی واحدې رهقۍ نه ا ستفاده  ،لکه دم د انفال سورت په  ۴۶ایت کم ورته
اشاره وشوه او جوته ده دم د دغو الرو دارو په کارادول ټول مش کاتوته رابولم
او د و حدت او یووالم ال ما کیږی.مرحوم ع بدالغفور آخو ند نعانم ترکمنم د
م سلانانو اقتدار د دوی د وحدت په صورت کم پ پلو شعری بیتونو کم دارنګه
بیانوی:
ما ممسماان چه نيک وزگا ی داشتو
اهللاتو خ ش عزت و خ شاعتبا ی داشتيم
چ گسو و بسبل انيس و م نس و دممازهم
د گسمتا وفا ،خ ش برگ واب ی داشتيم

هللا ز و مال ال ال ال الالژگا مهيا اتکه بریو آو می

گر به اپ از گردش اَيی  ،خا ی داشتيم
پرچم دين مبنی بردمی ات دي ا چنی
چ که عزی آهْنی و اهللات ا ی داشتيم

امپراط ا عامل ،مراعش از بيم ما
چ

شادت های بو د ومشا ی داشتيم

اين چْنی ب دمی ات ب دمی ابهم متحد
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از نفاق واز افرق ات فرا ی داشتيم
اين چْنی ب دمی ات ب دمی ابهم اهللاتگ ی

از د وغ و از اصْع اگ وعا ی داشتيم

د ميا ما د آمد ،عاقبا دهللاا نفاق

فا از آ برابد  ،هر عزو وقا ی داشتيم

په اوسجججنرص کيججج کرص د مسجججلننانو دیو وايل الرې چارې او د دوی د اتحاد
موانع :
که څه هم د دغو موانعو ذکر کول زیات وخت ته اړتیا لری خو زموږ هڅه په لږ
فرصت کم داده دم دهغم کلم او اصلم خطوطو ته اشاره وکوو:
الف :د اتحاد اخالقی موانع:
رسیییول الله  د خپا بعات موخه د اخالقم مکارمو امتام بیانوی :اَّنا بعثا
ألَتم مکا ی األخ ق) .

1

او اخالق یوازی په فردی آدابو کم نه خالصیییه کیږی بلکه ټولنیز اخالق ئم هم
عمده برخه تشیییکیلوی او هر کله دم د فرد اخالق فاسییید شیییم نو ټولنه دم د
افرادونه جوړه شویده هم فاسدیږی او انساو ناسامل اړیکم رسه پیدا کوی .اتحاد
د یوه ټولنیز عننییی په توګه د دغه کار څ ه مسیییتانم ندی  ،صیییحیس اسیییالمم
 - 1مسند البزار ،حدیث.8949 :
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اخالق دم د وحدت پربنسیییا جوړ شیییوی وی  ،ټولنه جوړوی او فاسییید او رزیا
اخالق بیاخو ټولنه خرابوی:
لکه:
 -1هوا پرسیییتم او اخالق نه لرل :په ییرو ځایونو کم د افرادو او یلو اختالفات
فاهرا علمم او فکری ب ڼه لری خو په اصییییا کم پرته له هوا غوښیییتنم ځاو
خوښوونم او خودخواهۍ نه بله منشأ نلری.
 -2ړوند تعصب :ش صم  ،مذهبم او ټولنیز تعصبونه داتحاد له مهموموا نعوڅ ه
ګنا کیږی  ،متعصیییب انسیییاو د مذهبم  ،ملم او ټولنیز تواو په خاطر او پرته له
دلیله په افراطم توګه د با حزب  ،فکر یا مذهب په حایت او یائم کوبلو رسه
الس پوری کوی او پرته له خ پا لوری او خپلم عق یدی نور ټول نتریات باطا
ګڼم.
 -3تکق او خپا ځاو خوښیییونه :تکق یو اخالقم آفت دی دم د ټولنیزو اړیکو
خرابتیا کم مهم رول لری  ،خپا ځاو لوی بلا یوازۍ د پردیو پوری تواو نلری،
بلکه ییر ضییعیف مسییلاناو هم دارنګه روحیه لری دم کله قدرت ته ورسییږی نو
دخارجم متکقانونه زیات ملسانانو ته رر رسوی.
 -4حسادت  ،کینه او بدګانم :د مسلانانو اړیکو پر مهال خوام ا څه ستونزی
او زړه بدوالم رامنځته کېږی دم په عفو  ،تیریدنه او سییوله غوښییتنم رسه درما
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کیدای شیییم  ،خو بالعکس  ،کینه لرل دغه فاصیییلم نوری هم زیاتوی او ژوری
کیږی.
 -5دنیا پرسیییتم او جاه طلبم :اتحاد په ییرو مواردوکم  ،ایاار او ځاو تیریدنم
،عفو ،ب ونم او توا ضا ته رورت لری  ،دنیا خوښوونکم او دشهرت تږی دم له
مال او مقام پرته با هیڅ ګام نه اخلم او په بحرانم او سییی تو حاالتو کم ددی
پرځای دم اسیییتعداد لرونکو او وړ خلکوته میداو پریږدی  ،پ پا ناوړه موقف
،قدرت حزب او یلم ساتنو باندی ټینګار کوی.
ب  :سیاسی موانع:
 – ۱ګوښه خوښول  ،مصلحاو او پوهاو دم پداسم حاالتو کم پ پلو دندو عما
نکوی.
 – ۲حزب او یله پالا.
 – ۳استعار او بهرنم عواما.
د مسلننانو د اختالفاتو پایلی:
دمسییلانانو دبم اتفاقۍ او اختالفاتو بدی پایلم خو ییری دی  ،دلته موږ یوازی
ځینو فرهنګم  ،ټولنیز او اخالقم برخوته ئم اشاره کوو:
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فرهنګی پایلی:
 – ۱د دین کمزورتیییا ځکییه دم مسیییلانییاو خپییا منو کم رسه اختییه وی.
 – ۲نورو خلکوته زمینه برابریدل څو ددوی ترمنو الس وهنم وکوی.
ټولنیزی پایلی:
 – ۱د ټولنو انحطاط او د اسالمم متدو سقوط.
 – ۲اسالمم عزت او هیبت کمزورتیا.
 – ۳وژنه ،قساوت او بم رحمم.
 – ۴نا امنم او ګډویی.
اخالقی پایلی:
 – ۱سوءفن او بدګانم
 – ۲کنځاوی
 – ۳قطا د رحم او س ت ړزی.
 – ۴خپا ځاو خوښونه
 – ۵ناروا تهمتونه
 – ۶تجسس او عیب پلهنه.
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نتیجه :د اسیییالمم امت وحدت او یوالۍ په متعددوقرانم آیتونو او نبوی مبارکو
احادینو کم په تأکید رسه ذکر شییوی او رسییول الله  هغه د اسییالمم امت له
روری بنسیییهونو څ ه بللم او دهغه تحقق ئم په ټولنه کم دعدالت  ،اسیییالمم
دین د حفافت او د شییییطاو د نه برالسیییم الما بللم  ،همدارنګه پدی اړه ئم
عملم ګامونه پورته کوی او د مسیییلا نانو وروسییی ته پاتم والم ئم دهغوی په
اختالفاتو پوری تولم.
د اسالمرص یو والی او وحدت الرې چارې په الندي ډول دي:
د فردي او ټولنیزی یووالی الرې چارې:
الف :د محرومانونه حنیت کول
ب :تحمل او زغمل.
د محرومانو او بم وزالنو نه حایت او ساتنه د وحدت په لوری د آنح رضت  له
مهمو کونو څ ه بلا کیږی دم د متلوم او بم وزلم یلم نه ئم پ پا حایت
اعالنولو رسه دوی ټول یوه مرکز ته راټول او د هدا یت نورئم ورته وځالوه  ،څو
اسیییالمم یوواا رامنځته شیییم  ،همدارنګه دهغه مبارک تحما او زغم هم پدی
برخه کم منونه او قدوه ګڼا کیږی
په اوسنی کي کی مهمې الرې چارې :
 – ۱قرآو  ،سنت او نبوی سیرت ته مراجعه کول دم دامئا خل

وحدت او یووالم

تییه رابییولییم.
 – ۲د م الف لوری د نتریاتو تحما او دمذاهبو پیروانو رسه ښییییه دلند کوی .
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 – ۳لییه بیځییایییه ودو ملم  ،ټوکمیزو او مییذهبم تعصییییبییاتو نییه ییه کول.
 – ۴دسییینم او شیییعیه ترمنو د افکارو تبادله او یو دبا کتابونو مطالعه کول.
 – ۵د م تلفو یلو علا یو له با رسه لیدنه کتنه او اختالفاتو له منځه وړلو په
موخه علمم بحاونه کول.
 – ۶د دښییمنانو د توطیو او دسیییسییو په وړاندی بیدارتیا دا دم اختالفات ادوی.
 – ۷یو دبا مقدساتوته درناوی کول.
 – ۸یوبا ته له تومت او اف اء نه ییه کول.
 – ۹د س ت دریزه خلکو کن ولول دم د نفاق او اختالف الما ګرځم.
 – ۱۰د

یکو نکاتو تقویت.

 – ۱۱ګډ ښوونیز او څیونیز مرکز ونه جوړول.
 – ۱۲ګډی پیغام رسونکو رسنۍ رامنځته کول  ،څو د وحدت او یووالم پیغامونه
په امانت رسه ورسوی.
و اخر دع اان أ احلمد هلل ب العاملنی.
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47
د اسالمي رشيعت له نظره د ژوند ارزښت
احلمد هلل رب العاملنی و الص ال الالال و الل ال الالاا نبی ء ال الالرد ا قاراهللا و امل ء ال الالبنی ا
تاارک و تعالی أنوذ ابهلل من الشالالر ال ال ،ربس لالالب ال حن ال رب أَقَّهُ َمن َالتَ َل قَال ْفل الا
1
س أَو فَل ٍ
ض فَ َكأَََّّنَا َالتَل النَّاس َِ
ِ
اد فِی ا َْر ِ
َجرعا ).
َ َ
غَ ِْْي قَال ْف ٍ ْ َ
د اوسنی عرص خطر ناکه ستونزه :
د اوسنی عرص پیچلی او خطرناکه ستونزه هامغه عدم مصؤنیت او په بی رحامنه
توګه پخ پل او د نورو په ح یات تعرض کول دی ل که چی ل یدل کیږی د کلونو
راهیسی زموږ په هیواد او ځینو نورو هیوادونو کی یوه ډله ځوانان او تنکی ځوانان
د اس ال م نه په غلف م ا او بردا الالت او یا د نور و سالالیاا او دینع عواملو له امله
ځان وژنی او انتحار ته الس اچوی ځینی یی د ټولنیزو سالالالتونزوله امله ځینی د
اقتصادی ناخوالو له السه په تنګ راغلی وي چی ځان وژنه کوی او داسی کسان
ته دی چی د ناچیزه پیسوپه مقابل کی او یا د خپلی انتقام اخیستنی او غضب
ظاملانه غریزی د ا الالال باع په خاطر د نورو د ژوند رسه لوبی کوی او هغه له منځه

 - 1د املائده سورت  32آیت.
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وړی او که چیری ځیر و ټول ذکر وی عوامل په دود عواملو ( ظلا او نا پوهی )
کې را خ صه کیږي .
ل ال الماو ِ
اْ َوا ْ َْر ِ
نی
څرنګه چی الله  مرمایع إِ ََّّن َن َ ْ
ض َوا َِْاَا ِ فَأََ ْ َ
ض ال النَا ا ْ ََماقَلَ َنبََّ ال َّ َ َ
1
أَل ََْي ِم ْبنَال َها َوأَ ْش َف ْق َن ِم ْنال َها َو َحَبَ َها ِْ
قلا ُل إِقَّهُ َكا َل ظَبُوما َُ ،هول).
اْل َ
نو دغه بداو بد مرغه عمل خطر ته په کتولو رسه غواړم د ژوند اهمیت او مقام د
قرآين او رشعع معتربونصوصو په رڼا کی و څیرو.
د ح یات او ژو ند حق لومړنی او په عین حال کی دډیر م مو حقونو له جملی
څخه دی چی اس م او ټولو نړیوالو قوانینو دغه حق انسان ته ورکړی او دا حق د
انسالالالالاين نورو حقونو په پرت له د ډیر اهم یت لرونکی دی چی په ال ندی توګه
بیانیږي:
-۱حق حیات پوری د ټولو حقونو تړل :
ک له چی انسالالالالان د ژو ند حق پ یدا کړ نو کوالی ن د نورو حقونو ل که د علا
حاصالالاللول د کسالالالب او کار حق دروغتیا او تندرسالالالتی حق د آزادی حق .او نورو
حقونو څخه برخمن ی خو د حیات حق د نه تون په صورت کی بیا نور حقونه
څالاله مالال الال الالوم نالاله لالالري.
 -۲د ژوند حق ،یو الهی موهبت او ورکړه ده :د حیات حق په اصالالالالل کی یوه

 - 1د األحزاب سورت  72آیت.
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ال ی پیرزوینه ده  ،لکه الله پاک چی دا ورکړه دیوه لوی نعمت په توګه یادوي ،
مرمایع :کرف تکف ول ابهلل و کنتب أمواات فأ راکب) .

1

ژباړه  :څرنګه په الله باندی ک ر کوی پدا سی حال کی چی تا سی مړه وی بیا مو
را ژوندی کړی  .همدارنګه مرمایی:
و هوالذی أ راکب مث میرتکب مث َيررکب ال القلال لکفور) .
ژباړه  :او هغه الله هغه ذات دی چی تا سی یی ژوندی کړی بیایی مړه او بیا مو را
2

ژوندی کوي  ،په یقین رسه انسالالان نا الالکره دی او د نعمت ک ران کوی له پورتنیو
م بارکو آیتونو نه په رصا حت رسه را معلومیږي چی د ح یات نع مت یو خدای
ورکړی او لوی نعمت دی ،نو لدی کبله هر غیر رشعی او غیر قانوين اقدام چی د
دغه نعمت د له منځه وړلو المل کیږی د اسالال م له نهره حرام دی او داسالالی جرم
او جنایت دی چی د بښلو وړ ندی.
 -3د حیات حق تامینول د اسلللالم رشیعت له رضوری مقاصلللدو ګه
کیږی:
لکه چی ظلا او ج ل الله پاک د هر انسالالان اصالاللی حالتونه بللی او مرمایی :إِ ََّّن
ل ال ال ال الماو ِ
اْ َوا ْ َْر ِ
نی أَل ََْي ِم ْبنَال َها َوأَ ْش ال ال ال ال َف ْق َن ِم ْنال َها َو َحَبَ َها
َن َ ْ
ض َوا َِْاَا ِ فَأََ ْ َ
ض ال ال ال النَا ا ْ ََماقَلَ َنبََّ ال َّ َ َ
3
ِْ
قلا ُل إِقَّهُ َكا َل ظَبُوما َُ ،هول)
اْل َ

 - 1د البقری سورت  28آیت.
 - 2د الحج سورت  66آیت.
 - 3د األحزاب سورت  72آیت.
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د ژوند حق ته الرسسالالی د

فظ قفس ) تر عنوان الندی د اسالال مع رشیعت یوله

لوړو او رضوری مقاصدو څخه دی چی الله پاک د هغه د ایجاد او تحقق په موخه
ازدواج د انسانی نسل د توالد او تناسل لپاره یوه مرشوعه الر ټاکلی ،او دانسانانو
د ځانونو مصالالالونیت په خاطر یی پرته له رشعی دلیله قتل او قاتل حتی که په
تیروتنه او خطا رسه ها تررسه ن ،د عذاب او مجازاتو مسالالالتحق بللی ،لکه چی
ِ
ِ ِ
ِ ِ
الله پاک مرمایی َ :وَما َكا َل ل ُم ْؤم ٍن أَل يَال ْقتُ َل ُم ْؤمنا إلَّ َخ َئا َوَمن َالتَ َل ُم ْؤمنا َخ َئا فَالتَ ْح ِي ُ
1
ٍ ٍِ ِ
ص َّد ُواْ.)...
لبَّ َملٌ إِ ََل أ َْهبِ ِه إِلَّ أَل يَ َّ
َرَالاَل ُّم ْؤمنَل َوديَلٌ ُّم َ
ژباړه  :هیڅ مومن ته نه ښایی چی یو م سلامن ووژنی مګر داچی دغه کار د خطا
او سالالال وی له وجی ورڅخه ون او که څوک بل که سالالال وا ه او په تیروتنه رسه
ووژنی نو دیت به ورکوی د هغوی أقرباؤ ته مګر کچیري هغوي ع وه وکړه.
الله پاک د قصالالالالان قانون د تطبیق اړوند چی پکی د حیات ح اظت منځته
راځی  ،مرمایع:
ِ
َّ ِ
ِ
اص ِِف الْ َق ْتالبََّ).
ب َنبَْر ُك ُب الْق َ
ين َ
ص ُ
ََي أَيُّال َها الذ َ
آمنُواْ ُكت َ

2

ژباړه  :ای مومنانو! تا سو باندی د قتل په صورت کی ق صان مرض وی ،په بل
آیت کی د قصان حکمت دا رنګه بیانوی:

 - 1د النساء سورت  92آیت.
 - 2د البقری سورت  178آیت.
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و لکب فی القصاص رال آی أولی ا لااب لعبکب تتقول) .

1

ژباړه  :او تاسالالالو لپاره په قصالالالان کی ژوند دی ای د عقل خاوندانو تر څو تاسالالی
پاک ی.
 -۴د ژوند ساتلو په غرض د حرامونه د استفا دې جواز:
د حیات سالالالاتلو بل اهمیت دادی چی د اسالالال م مقدس دین او د هغه دایمی او
ابدی قانون د حرامونه ګټه اخیستنه روا کړی کله چی د ( مخمصې) حالت یعنی
ْي َاب ٍ
دا چی د ان سان ژوند تامین کړی ،الله پاک پدی اړه مرمایی :فَ َم ِن ا ْ
ضال ال َُّ رَ ْ َ
ِ 2
ولَ َن ٍ
اد فَا إِ ْمثَ َنبَْره) .
َ

ژ باړه  :که څوک مجبور الالالو ( د خ پل ځان ژغورلو په مو خه ) نو د حرامو نه

دوخوری ،البته پداسالالی حال کی چی لذت اخیسالالتونکی او تیری کوونکی نه وی
نو پروا ورباندی نشته (ګناه ورباندی نشته ).
پالالدی مورد کی مق الالاو یوه کلی قالالاعالالده بیالالان کړی او وایی الض ال ال ال ال ال وراْ تار
احملظوراْ).

3

یعنی رضورتونه حرام یان مباح کوی :

 - 1د البقری سورت  179آیت.
 - 2د البقری سورت  173آیت.
 - 3د مجلة األحکام العدلیة مادة رقا ۲۱ :
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 -۵له محدودو ځایونو پرته د نفس د قت حرمت :
په اس م کی د حیات بل اهمیت دا دی چی اس م قتل نه یوازی دا چی یو حرام
عمل اوله کبیره ګناهونو څخه بولی  ،بلکه په متعددو آیاتو کی الله تعالی د ن ه
وژل د رشک او ک ر رسه یو ځای ذکر کړی ،لکه چی الله مرمایی:
1
اّللُ إِلَّ ِاب ْحلَِهق) .
س الَِِّت َ َّ َا ه
َولَ تَال ْقتُالبُواْ النَّال ْف َ
ژباړه  :او هیڅ یو ن ه مه وژنئ هغه چی الله تعالی یی وژنه حرامه ګرزولی مګر
پالاله حالالق رسه.
په مرقان سالالالورت کی د ن ه د وژنی نه ډډه کول د الله د نیکو بندګانو یو غوره
َِّ ِ ِ 2
س الَِِّت َ َّ َا َّ
اّللُ إل اب ْحلَ هق).
ص ت بللی  ،مرمایعَ :وَل يَال ْقتُالبُو َل النَّال ْف َ
او هیڅ یو ن ه مه وژنئ ه غه چی ال له یی وژنه حرا مه کړی مګر په حق رسه.
له حرضت انه رضی الله عنه – نه روایت ویدی چی رسول الله  – مرمایلی
دی :أکرب الکاائ الش اک اب و تل النفس ).

3

ژبالالاړه  :تر ټولو لویالاله ګنالالاه د اللالاله رسه رشی ال

نیول او انسالالالالالان وژل دی.

هر کله چی د مطلق ن ه وژل دومره لوی جرم دی نو د مومن او مسالالاللامن وژل
به څرنګه وی؟ له همدی کبله الله متعال د مسلامن ن ه وژنی په هکله مرمایی:

 - 1د األنعام سورت  151آیت.
 - 2د ال رقان سورت  68آیت.
 - 3صحیح البخاري ،حدیث.6871 :
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ومن يال ْقتُل م ْؤِمنا ُّمتَالع ِمدا فَجزآ ُؤهُ ،هن ِ ِ
ِ
َن َّد لَهُ َن َذااب
ب ه
اّللُ َنبَْر ِه َولَ َعنَهُ َوأ َ
ََ َ ْ ُ
َّب َخالدا ف َرها َورَض ال ال ال ال َ
َه ََ ََ ُ
1
َن ِظرما).

ژباړه  :او څوک چی یو مسالاللامن قصالالدا ووژنی نو جزایی دا ده چی هغه به ج نا

ته ځی او پکی به همیشه پا تیږي  ،الله به ورته په غضب وی او لعنت به ورباندی
وایی او ده ته یی سخت عذاب برابر کړی.
په بل مبارک آیت کی الله پاک دغه کار مومن د ان نه ډیرلری بويل  ،مرمایع:
2
َوَما َكا َل لِ ُم ْؤِم ٍن أَل يَال ْقتُ َل ُم ْؤِمنا إِلَّ َخ َئا) .
ژباړه  :او مومن الالالخه ته هیڅ نه ښالالالایی چی یو مومن د ووژين مګر دا چی په
س وه او تیروتنی رسه تری نه دا کار ون.
او د َوَم الا َك الا َل لِ ُم ْؤِم ٍن) نه دا مط لب دی چی د غه کار په هیڅ حا لت کی د یوه
مسلامن مومن رسه نه ښايی.
 - ۶د نفس وژلو او انتحار حرمت:
دی ته په کتو رسه چی ژوند د انسان په اختیار او واک کی ی نه ،بلکه د الله له
طرمه لویه ورکړه او موهبه دی  ،او روح او ځان انسان ته د امانت حیثیت لری  ،نو
د هیڅ انسالالان لپاره روا نده څو پخپل ځان او ن ه باندی تیری وکړی ،له همدی
کبله ا س م انتحار او ځان وژنه لوی جرم بويل او ځان وژونکی د اخیرت د سخت
عذاب مسالالتحق بولی  ،لکه په یوه صالالحیح حدیث کی راځی چی رسالالول الله 

 - 1د النساء سورت  93آیت.
 - 2د النساء سورت  92آیت.
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مرمالالایی :من ت ال الالل قفل ال ال ال ال ال ال الاله شال ال ال ال ال ال هللا فی ال ال الالدقر ال الالا ن ال الالذب ال الاله يوا القر ال الالام ال الالل).

1

ژباړه  :څوک چی خپل ځان په کومه آله باندی ووژنی نو دقیامت په ورځ به په
هامغه آله رسه ورته عذاب ورکول کیږی.
 -۷د الله تعالی په وړاندی د مسلامن د وینی ارزښت :
د حیات حق بل اهمیت دا دی چی د مسلامن خه وینه د الله په وړاندی ډیر
لوړ ارزښت لری او له دنیا او ټولو هغو یانو نه چی په دنیا کی دی زیات قدر او
اهمیت لری ،لکه چی په یوه مبارک حدیث کی راغلی:
لزوا الدقرا أهول نبی

من تل ر،ل ملبب ) .

2

ژباړه  :د الله په وړاندی د دنیا زوال او له منځه تلل آسالالالالانه دي تر دی چی یو
مسلامن که په قتل ورسیږی.
او هغه څه چې د حیات حق اهمیت خاصتاه مسلامن مرد ژوند اهمیت جوتوی
هغه د رسول الله  – هغه عکه العمل و چی د اسامه بن زید په وړاندی یی
څرګند کړ
َي أءامل أ تبته عد ما ا آل اله ال ؟ بت کال متعوذاس فمازا يک رها تی متنرت
أل مل أکن أءبب ال ذلک الروا).

3

 - 1صحیح البخاري  ،حدیث.6047 :
 - 2سنن الرتمذی  ،حدیث.1395 :
 - 3صحیح البخاري ،حدیث.4269 :
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ژباړه  :ای اسامه  :وروسته لدینه چی ل اله ال

یع وویل  ،هغه دوواژه ؟ ما ورته

وویل  :هغه د خپل ځان د خ صون له وجی دغه کلمه وویله  ،بیا رسول الله 
دغه کلمه دومره تکرار کړه چی ما دا آرزو درلوده چی کا کی له هغی ورځی نه
وروسته مسلامن وی وم.
 -۸د قات په وړاندی د توبی دروازی بندیدلو امکان :
په ناحقه قاتل باندی د توبی د دروازی د تنګیدو او یا تړل کیدو المل کیږی ،لکه
چی د ابن عمر نه روا یت دی چی رسالالالول الله  مرمایلی :لن يزا املؤمن ِف
فلحل من دينه مامل يصب دما اما).

1

ژباړه  :مومن ترڅو چی د نا حقه قتل مرتکب نه وی وی  ،احتامل لری چی توبه
یی ومنل ی.
له معاویه رضالالالی الله عنه – نه روایت دی چی پیغمرب  مرمایلی :کل ذقب
نل ال ال ال ال ال ال الالی

أل يال ال الغال ال الفال ال ال ه ال الال ال ال  ،ال الالل می ال الالوْ ک ال الالافال ال ال ا أو الال ال ال  ،ال الالل يال ال القال ال الت ال الالل م ال الالؤمال ال الن ال الالا

م ال ال الت ال ال الع ال ال المال ال الالدا).
ژباړه  :د هری ګناه په هکله امید دی چی وبه بښل ن خو د هغه که چی کامر
2

مړ الالالی یا د هغه که چی یو مسالالاللامن په ناحقه او قصالالالد رسه مړکړي او د ابن
عباس رضالالالی الله عنه په روایت راغلی چی قاتل د قیامت په ورځ د الله تعالی
پوښتنی پر م ال بی ځوابه پاتیږي او هیڅ ب انه ن شی جوړولی  ،لکه چې رسول
 - 1صحیح البخاري ،حدیث.6862 :
 - 2سنن أيب داود ،حدیث.4272 :
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الله  مرمایع:
جی هللا املقتو ابلقاتل يوا القراملس َّنصرته ورأءه رده و أودا،ه تشخب دماس يقو َي رب!

ءل هذا فرب تبين تی يدقره الع ش ) .

1

 -۹په نا حقه رسه د یوه انسللان وژل د ټول انسللانیت د وژنی رسه برابر دی:
په اسالالال م کی د حیات حق بل اهمیت دا دی چی د یوه انسالالالان په نا حقه وژل
داسالالی لوی جرم دی لکه ټول انس الانان یی چی وژلی وی او یوه انسالالان ته نجات
ورکول د ټول انسالالالالانیت له مرګه خ صالالالون حیثیت لری ،لکه چی خدای (ج)
مرمایی:
ِ
س أَو فَل ال ال ال ٍ
ِ ِ
ِ
اد ِِف ا َْر ِ
ض
َِ ،ل ذَلِ َ
م ْن أ ْ
رل أَقَّهُ َمن َالتَ َل قَال ْفل ال ال الا غَ ِْْي قَال ْف ٍ ْ َ
ك َكتَال ْاالنَا َنبََّ َِين إ ْء ال ال ال َائ َ
2
فَ َكأَََّّنَا َالتَل النَّاس َِ
َجرعا).
َ َ
ژباړه  :له همدی کبله مو بنی ارساییلو باندی دا رضور کړی وه چی هر څوک یو
ان سان لدی پرته چی د قتل مرتکب وی وی او یا په ځمکه کی یی م ساد کړی
وی  ،په ناحقه ووژنی  ،نو داسالالی ګناه یی کړی لکه ټول خل

یی چی وژلی وی

او که څوک د چا د ژوندی پاته کیدو سالبب الی نو داسالی ده لکه ټول خل
چی ژوندي کړي وي.

 - 1سن الرتمذی ،حدیث.3029 :
 - 2د املائده سورت  32آیت.
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 -۱۰د قت د اجازی ورکولو حرمت:
د قتل حرمت ته په کتو رسه هیڅوک نيشالالال کولی  ،د چا د وژلو اجازه ورکړي،
ځکه اجازه ورکوونکی او اجازه اخیسالالتونکی دواړه پداسالالی صالالورت کی چی اجازه
اخیسالالتونکی قتل تر رسه کړي ،دواړه یو الالان د ګناه مرتکب وګرځیدل  ،ځکه د
حیات حق یوازی الله لری چی ژوندی کوونکی او روح اخیسالالالتونکی دی او بل
څوک پدی کار کی د ترصف حق نلری
 -۱۱د مسلامن پر ضد د جنګ او مبارزې حرمت:
د حیات حق ته په پاملرنی رسه  ،روا نده چی دوه کسان د خپل ضایع وی حق
د ترالسه کولو لپاره او یا ها د عار او اهانت نه د لیری کولو په خاطر یو له بل رسه
په جنګ او جګړه اخته ی  ،لکه رسول الله  مرمایلی :
اذا التقی املل ال الالبمال ل ال الالرفرها فالقاتل و املقتو فی النارس بت َي رء ال الالو
فما اب املقتو ؟ ا

اقه کال يصا نبی تل صا اه ) .

أهذا القاتل

1

ژباړه  :کله چی دوه مسالالاللامن پخپلو تورو رسه یو د بل په مقابل کی ودریږی نو
قاتل او مقتول دواړه په دوزخ کی دی ،صالالالحابی وایع  :ورته می وویل ای د الله
رسالالالوله! دغه خو قاتل دی نو د مقتول څه ګناه ده ؟ هغه مبارک ومرمایل :مقتول
د اغو ښتل او حریه و چی خپل ملګری ووژنی .د دغه حدیث ارح وایی  :دغه
حدیث وعید دی د هغو کسالالانو لپاره چی د دنیوی کارونو یا زمامدارانو  ،حکومت
 - 1صحیح البخاري  ،حدیث.31 :
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راتلو لپاره جنګیږی خو هغه څوک چی د اهل بغی یا رس کښالالو په ضالالد جنګیږی
او یا له خپل ځانه د متجاوز په وړاندی دماع وکړی او ووژل الالالی ،په دغه وعید
کی نه داخلیږی ځکه رشیعت ورته اجازه ورکړیده.
 -12د جنین د اسقاط او اجهاض حرمت:
دا چی حق حیات په اسالال م کی ډیر ارزښالالت لری نو ځکه اج اض او یا د جنین
اسقاط د بشپړیدو نه مخکی حرام بللی او د دغه کار په قصدی کولو صورت کی
عره ( پنځه سالالوه درهمه او یا پنځه اوښالاله ) چی نصالالت عرشالالدیت بلل کیږی الزم
کړی او که چیری جنین د تیری په نتیجه کی وروسته لدینه چی ژوندی راووزی ،
تلت ی ،نو پوره دیت الزمیږی.
د ژوند حق ته په کتو رسه اوسالالنی معترب میثاقونه او تړونونه همدارنګه د دغه حق
په مصالالالونیت باندی ټینګار کوی څو په ژوند کی له خپل طبیعی حق نه برخمن
وی او قانون ها لد غه ح قه حام یت کړی ،ل که چی د برشالالال د حقوقو نړیوالی
اع میی په دریمه ماده کی راغلی زر هر څوک د ژوند  ،آزادی او الالالخه امنیت
حق لری ))
د ان سان د مدنی او سیا سی حقوقونه د م تړ نړیوال قانون وایی :هر ان سان حق
لری چی پخپل ژوند کی له خپل طبعی حق څخه برخمن ی او قانون ها لدغه
حقه م تړ کوی او د هیڅ انسالالان محرومیدل له دغه حقه د زیاتی په الالکل مجاز
نلری.
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همدارنګه د برشالالال د حقوقو نړیواله اسالالال می اع مه دغه حق باندی تاکید کړی
وایی  :ژوند یو ال ی ورکړه ده او داسی حق دی چی هر انسان ته ورکړل وی او
په ټولو امرادو  ،ټولنو او حکومتونو با ندی الزمه ده چی د د غه حق څ خه م تړ
وکړی او د هر متجاوز په وړاندی ودریږی او د هیڅ انسالالالالان وژل پرته له رشعی
مجوړه روا ندی.
پدی توګه رسه د حیات حق د اسالالال می رشیعت له نهره یو مقدس او محرتم حق
دی  ،سالاتنه او رعایتول یی واجب او هر ډول تیری ورباندی حرام دی لکه رسالول
الله  چی مرمایی:
کل امللبب نبی امللبب اا دمه و ماله ون ضه ) .

1

ژباړه  :د هر مسلامن پر بل مسلامن باندی حرام دی  ،وینه تویول  ،مال خوړل او
آبرو تویول یی .
او دحجة الوداع په تاریخی خطبه کی ومرمایل( :ان دماءکا و أموالکا و أعراضکا
حرام علیکا کحرمة یومکا هذا يف

رکا هذا يف بلدکا هذا ،أال هل بلغت ).

2

ژباړه  :یقینا سالالتاسالالی وینی او مالونه او آبرو یو پر بل باندی حرام دی لکه د دغه
ورځی – عرمی – حرمت  ،په دغه میا الالت کی ( ذی الحجه) په دغه ښالالارکی مو (
مکه مکرمه آیا ما خپل رسالت ورسا وه !؟

 - 1صحیح مسلا  ،حدیث.2564 :
 - 2صحیح البخاري ،حدیث.1741 :
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نو هر انسان حتی جنین چی د مور په ګیډه کی قرار لری ،د اس می رشیعت له
نهره د حق حیات نه په یوه الالالان رسه برخورداره دی ځکه په لومړی ګام کی په
ټولو امرادو او بیا په برشالالالی ټولنو او په دریمه مرحله کی په دولتونو رضوری ده
چی د دغه دعام او تام م تړ ترڅنګ د دغه حق د ساتلو او تضمینولو وسایل لکه
خواړه  ،دوا ،د امن مضالالالا ،جسالالالمی  ،بدنی  ،مکری او روانی آرامتیا تامین او برابر
کړی.
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48
د نورو په خصويص حريم تېری نه کول
احلمد هلل الذي أمران ابلتقوی و هناان عن التجس سسا و الندواا و الو سسالم و الس سسال

علی سیدان حممد و علی آله وأصحابه أمجننی.

قال هللا تبارک و تنالی يف حمکم التنزیل و هو أص س س س س سسد القائلنی أعوذ ابهلل من الشس س س س سسی اا
الرجیم ،بس س سسم هللا الررن الر(یم َي أایُّسها الَّ ِذین آمنوا اجتنِبوا اكثِ ِ
ض الظَّ ِن
ا ا
ريا م ان الظَّ ِن إِ َّا باس ْن ا
ا اُ ْ ا ُ
ً
1
ضا)
إِ ْْثٌ اواَل اَتا َّ
ض ُكم باس ْن ً
سوا اواَل یاس ْغتاب بَّس ْن ُ
سُ
و قال هللا تنالی فی مکاا آخر
َّ ِ
ِ
وًت غا ْ ِ
سس سلِ ُموا اعلاَ أ ْاهلِ اها ذالِ ُك ْم
ین ا
اَي أایُّس اها الذ ا
آمنُوا اَل تا ْد ُخلُوا بُسیُ ً ا
سس سوا اوتُ ا
ري بُسیُوت ُك ْم ا( ََّّت تا ْسس ستاُِْ ُ
ِ ِ
ِ
یل لا ُك ُم
ا( ًدا فا اال تا ْد ُخلُ ا
اخ ْريٌ لَّ ُك ْم لا انلَّ ُك ْم تا اذ َّك ُرو اا ،فاِإا ََّّلْ اَِت ُدوا ف ایها أ ا
وها ا( ََّّت یُس ْؤذا اا لا ُك ْم اوإا ق ا
ِ 2
ْارِجنُوا فا ْارِجنُوا ُه او أا ْزاكَ لا ُك ْم او َّ
یم)
اَّللُ ِِباا تاس ْن املُو اا اعل ٌ
و قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم
يف أدُیه اآلُک یو القیامة)

من أستمع الی (دیث قو و هم له کارهوا صب

3

 - 1د الحجرات سورت  12آیت.
 - 2النور سورت  28-27آیت.
 - 3د مسند امام احمد حدیث . 8797 :
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قال رسسسول هللا صسسلی هللا علیه وسسسلم کل السسسلم علی السسسلم (را عر سسه و ماله و دمه
التقوی ههنا)...

1

وایض س سسا قال رس س سسول هللا ص س سسلی هللا علیه وس س سسلم

لنفسه).

َل یؤمن أ(دکم (تی ب خیه ما ب

2

و قال رسول هللا

َل حتقرا من النروف شیئا)...

و ایضا قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم

3

اَيک والظن ،فاا الظن أکذب احلدیث ،وَل

حتسسوا وَل َتسسوا ).

4

و قال رسول هللا

من اطلع يف بیت قو بغري اذهنم فقد (ل هلم أا یفقئوا عینه).

و يف روایة

من اطلع يف بیت قو ففقوا عینه فالدیة له وَل قواص).

5

6

ص س س س سسد هللا موَلان النظیم و بلغه رس س س س سسوله النل الکرا و هن علی ذلک من الش س س س سساهدین و
الشاکرین واحلمد هلل رب النالنی.
السال علیکم وررة هللا و برکاته وبند

 - 1د سنن الرتمذي  ،حدیث.1927 :
 - 2متفق علیه او د امام بخاري حدیث.13 :
 - 3د صحیح امام مسلم حدیث.2626 :
 - 4د مسند امام احمد ،حدیث.8504 :
 - 5د صحیح امام مسلم ،حدیث2158 :
 - 6د مسند امام احمد ،حدیث8997 :
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دا یوه منل شوووورب ده ده  : :انسووواا الو اتخلو ات درب  ،د وا او اا
الق په وړاندرب د لورب او ځانګړرب منزلت او مقام او دلوړو ښوووایسوووته وولنیزو او
دیني حقونو څخه بر من درب او په لوړو حقونو

یو حق د شخيص حریم حق

درب  :باید د وولنی هر غړرب د نور و شخ يص حریم ساتنی ته پآملرنه و ړي او
پدرب هکله پل دینی  ،وجدانی دنده تررسه ړي  ،ځکه مونږ هله د مسوووتلیت
اداء ولو دعوا والرب شوووو  :د نورو حقونو او منزلت ته احرتام او اعتنا و ړو د
ا سالم سپیڅلی او ان ساا جوړونکی دین  :یو امل  ،شامل او پوره نظام درب
درب م سئلی ته ځانګړرب اهتامم ور وي  ،ځکه تج سس او د لکو د رازونو لو څول
ناوړه نا مرشوووو  ،غیر ا ال ی  ،ناروا او حرام ار درب  ،دهمدرب المله د اسوووالم
لیف دین تل پلو پلویانوته توصووویه وي  :درب مسووواالو رعایت و ړي او له
تجسس او د شخيص حریم د حقونو له نقض څخه ی منعه وي  ،دغه توصیه او
فرماا یو ډیر جامع او ح ساب شورب فرماا درب  :اجتامعي روابط پيل وي او
دامن یت مسوووئ له په ا مل ډول څرو ندوي او په هراړ یز ډول ی وول نه
تضوومینوي  ،د نورو په شووخيص و حریم

تجسووس له یورب وا د پوو رازونو د بر

بنډېدو او د لکو ترمینځ د نزا او بیلتوا المل ورځی له بله اړ ه د نورو په ارونو
تجسس او دهغورب په شخصی حریم باندرب تیررب د اسالم له لرلیده وناه ده
 ،د ه مدرب ب له داسوووالم م قدی دین هیڅک له ا جازه نه ور وي  :د نورو
صووور راز پور  ، ،بلکه عزیز اسووالم غواړرب :
په هر لحاظ په امنیت او امن

و ت تېر ړي.
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خصويص حريم څه څيزدی؟
صووور حریم د هر سووړي د اصووی محدودرب په معنا ده  :نور ل
والرب  :د غه م حدوده

و

ن

ننووځي یای پر الو  ،شوووخصوووی حریم په

بیالبیلو سووو حو رسه د پام وړورځیدارب  ، ،له له د یو شوووخی صووووصوووی
والرب

حریم څخه مقصد داوي  :آا ځامن هم د ډیرونزدرب لکو په تووه ن

 :ورنزدرب  .،حریم دهغه څه په معنی  :دودانی او ونی په :اپیر ی
ورپوررب تړلی وي او هغه ځارب :ي ساتنه او دفا ورڅخه واجب ده  ،او صور
د شووخيصوو په معنا هر هغه څه  :دووړو صووور وند په نظر

ونی

وو

ارول شووورب ده .د تحریم  ،حرم  ،حرمت  ،احرتام الفاظ یوه ری ووه لري حقو ي
پلوه حریم د حرمت څخه د منع په معنا ده  ،ځکه د نورو تیررب د حریم د څ وو
پر حق باندرب ممنو درب  ،د همدرب المله صوووور حریم د هغه ځارب او مکاا
په معنا ده  :یو فرد پوررب ځانګړرب وي او دفا ورڅخه واجب او تیررب ورباندرب
ممنو وي او حریم یوه عربی ل مه ده په ل غت
اصووو الې

حریم یوه اندازه ځمکه ده  :د مل

د منع په مع نا ده او په
 ،نوراو بیالو او نورو شوووواه

واوي :ي ځمکی څخه د پوره ووی ا ستنی لپاره اړتیا ورته وي .
په بل عبارت  :صور حریم د برشیو انساين او اسايس حق او من قی غوښتنه
ده .
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په ټولیز ډول خصويص حریم څه شی دی ؟
ل که څن ګه مو :وړا ندرب یاده ړه  ،حریم ده غه څه په مع نا  :د ودانی او
ونی شاو وا او ورپوررب تړلی وي  ،همداشاا یدارب : ،

صوصی حریم

د حقو ي  ،سیايس او ا ال ي نظره د توجه وړوورځي او د بیالبیلو لرلیدونو څخه
ی وڅیړو د انساا شخ يص حریم د اسالم لعي مقاصدوله ډلی  :د لکو د
دین  ،نفس  ،عقل  ،مال او عرض سوواتنه ده شوومیرل یږي  :څلور ی زمو د
بحث څخه بور دي  ،لکن عرض د پت  ،اعتبار  ،حرمت  ،لافت  ،او وجاهت د
ان ساا د ا سالم د مبین دین مت د و تعلیامتو څخه شمیر یږي نو په صو صی
تر وولو موم عن رص او ا صيل مولفه د ا شخا صو آبرو او عزت م سئله درب

حریم

 :په رآنی تعلیامتو او نبورب سیرت

هومره د پت او حیثیت ان ساا ته توجه

شووورب او تا ید پررب شووورب آا :ی پله شووخی هم ن
:

و والرب او حق نه لري

پل عزت تر پشوالندرب ړي بلکه انساناا باید د پل عزت احرتام و ړرب او

په ساتنه

ی هڅه و ړي ځکه  :د اسالم و پیغمد  پدرب هلکه داسی

الرښووووونه وي :فاا هللا (ر علیکم دماءکم و أموالکم و أعر س س س س سسکم کحرمة یومکم
هذا ،يف شهرکم هذا ،يف بلدکم هذا).
یعني  ( :په رښووتیا :ی سووتاسووی وینی  ،شووتمنی  ،عزتونو یو بربل حرام دي لکه
1

حرمت د درب ورځی ستاسو پدرب ښار او درب میاشت ستاسو ).

 - 1صحیح البخاررب  ،حدیث.6043 :
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د خصويص حريم ډولونه :
 – ۱حدودي حريم :د یو هیواد د رسحداتو او رسسیموڅخه عبارت ده :ی د بین
اتليل تړونونو رسه سم وا ل یږرب اودبدلوا وړنه وي
 -۲فضووايي حريم  :د هیواد د فضووا هغه بر ه ده  :بېالبېلو څانګو

ووه تررب

ا سووتل یږي  ،او له له بل هېواد د الوتکی له الررب د درب الررب پررب تېریږرب
باید له وړاندرب اړوند هېواد رسه تفاهم و ،ونی د هېواد دفضوووایی حریم نقض
شمیرل یږرب.
 – ۳ميشت ځارب حريم  :د افرادو صور حریم درب  :د ملکیت اسنادو
درج وي او د مال

حق ثابتوي او هیڅ څوک حق نه لري  :بی اجازرب وردننه

.،
 – ۴زراعتي حريم  :څنګ به څنګ یدل د ځمکی د یو شخی د بل شخی د
ځمکی رسه  :تر مینځه ی د اوبو بیاله ،

وووتی ځمکی پوله یا وا ل شوووورب

عامه الره وي
 – ۵ليکوايل حريم  :د یو لیکوال وول آثار  ،تاب  ،ر ساله  ،مقاله  ،شعرونه  ،لم
او نور فرهنګی او لیکوايل ارونه دهمده پوررب تړاو لري او دلیکوال د اجازرب پرته
هیڅوک دمدا لی حق پک نه لري او دا شوووخصوووی ويل یږي  ،او د هیواد
اسايس انوا ته په تو د اشخاصو ملکیت د تعرض څخه مصئوا وي
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 – ۶ورنی حريم  :د هیواد دودونو  ،عرو او نافذه وانینو ته په تو ورنی هم د
ا شخا صو شخ يص حریم ده او هیڅوک په هغه
الی وهنی په صورت

د الی وهلو حق نه لري  ،د

ورنی جوړښت او بنسټ نړیږرب او د جګړو او جنجالونو

المل ورځي .
– ۷مجازي حريم  :فیسبوک  ،یوتوپ  ،الکرتونیکی پست یا ایمیل ( بری نالی )
هم د انسوووانانو د صوووور حریم یوه بر ه ده  ،ځینی ل

د بری ووونا لی

له

الررب د ورنئ  ،ار  ،مالی امورات او نوررب مسئلی تبادله وي په همدرب اسای
الره پیدا ول شووخيص و بري وونا لی

د یوشووخی ته د هغه په صووور حریم د

تیري په معنا ده :ی لعاً حرام درب  ،او هیچاته روانده  :د افرادو د صور
حریم بر بنډولو په مو ه یاد تفریح او و ت تیرولو په نیت د هغو د بری ووونا لی
ه

ولو او غال ولو ا دام و ړي.

– ۸ا سرتاق سمع  :تیلفونی  ،تلګرامی وغیره دو اوریدل هم د افرادو شخ صی
حریم بر ه ده آا  :شخيص لیکونه هم په درب بحث
لی

را تالرب  ، ،بری نا

صوصی درب اتررب ددوو ترمینځ.

د هستوګنځي احرتام :
په فقه

د ه ستوونځي احرتام په هکله راغيل دي  : :چیررب وم و سلوال

د ( یرغل په تووه ) د :ا ور ته ننووځي او وو ل  ،وینه ی تورب ده  ،ه څوک
د بل :ا ورته د سرتوو څرولوپه مو ه وووري د ور څ

والرب  ،هغه منع

ړي او چیررب یی الی نه ا ست دیو څه پر ا:ولو درب وشړي پدرب صورت
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چیررب وپی یا وم نقی پررب راغی آا ه وو ل شو نو وینه ی تورب او هدر ده او
وړم ندرب  ،بنا ًء صور حریم د ښاري حقو و یو ا سايس حق په
د ور څ
عنواا د انسوواين مومو ارزښووتونو لکه  :د رامت  ،شووخصوویت  ،فردي اسووتقالل ،
شخيص رواب و پرا وايل د صمیمیت  ،تلپاتی روانی امنیت پراوي،پراحساساتو
او افکارو حا میت او نورو ساتنی رسه عمیقی اړیکی لري .
د هستوونځي حریم په هکله په رآنکریم

ځینی ادبونه بیاا شوي دي  :د

ورد اوسووویدونکو د موافقی پرته او د دروازرب پرته په بله الرننوتل حرام ورځول
َّ ِ
آمنُوا اَل
شووووي دي لکه  :الله تعالی په راا ریم
ین ا
فرمایی  :اَي أایُّس اها الذ ا
1
ِ
وًت غا ْ ِ
سوا).
تا ْد ُخلُوا بُسیُ ً ا
ري بُسیُوت ُك ْم ا( ََّّت تا ْستاُِْ ُ
یعنی  :ارب متمنانو ! هغه ورونو ته مه ننوځی  :ستا سونه دي مګر ورو سته د
اجازرب ا ستلو څخه ( په زنګ وهلو یا وکولو او نور) او سالم ولو پراوسیدونکویی
 ،دغه ار ستا سو لپاره غوره درب له ( پرته د اجازرب او سالم ولو څخه ننوتلونه )
هیله ده :ی  :تاسوووی دغه دوه ارونه د نورو ورونو ته د تللو پر موال مراعلت او
هغه په نظر

ولرئ  ،ه ور

مو څوک بیا نه موند :ی اجازه در ړرب  ،نو

هلته مه ننوځی ترڅو  ،څوک پیدا ږرب او تاسووووته اجازه در ول یږرب ه بیاهم
تاسووووته (اجازه درنکړارب شووووه ) او درته وویل شوووول  :بېرته وورځئ نو بېرته
وورځئ ( و وینګار مه ورب) دغه( ار بېرته ورځیدل) ستا سو حال رسه ډیروړ او

 - 1د النور سورت  27آیت.
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منا سب درب  ،الله  په هغو ارونو ښه پوه درب :ی تايس یی ورب نو دهغه له
الرښونو څخه رسغړاورب مه وئ او همدا شاا فرمایی ( وَل َتسسوا).
یعنی  :جا سويس او پردرب مه شلوئ  ).همدا شاا د ب رشیت ښوونکي سیدنا و
نبینا محمد مصووو فی  د یو حدیث په ترځ

 :شووویخینو( امام بخاررب او

امام مسووولم ) روایت ړرب فرمایيل دي  ..... :اسووورتاق سووومع مه وئ او د (
جاسووووسوووی په مو ه ) په پوه د لکو دوته غو مه دئ  ،او دجاسووووسوووی او
د لکو درازونو له لو څولو څخه ډډه و ړئ ).د همدغو اسايس رآنی الرښوونو په
بنسوټ چ :د راشودینو لفاچ په زمانه
الله عنه د الفت په دوراا
پل ور

په ځانګړرب ډول د سویدنا عمر ر ی

دوورود ورونو د حرمت مراعات یده او هر:اپه

د سو الی او آرامی احسای اوه .

په شخيص حريم تېری حرام دي :
د اسوووالم پا یزه لیعت دووړو په صووووصوووی حریم باندرب تېررب حرام ړرب او
سخته رونه د مسلامنانو په حریم باندرب تیري وونکی لپاره راغلی لکه  :تجسس
تحریم  ،د لکو د اجازرب پرته د هغو دوته د غو نیولو حرمت ،د نورو د ورنو
:اپیریال ته د تلو تحریم او د نورو ورنوو ته د اجازرب پرته د رساو دو لو تحریم.
لکه :ی رآا ریم دغه د برشوویت ځالنده مشووعل او دهدایت رس:ینه فرمایی :
1
َي أایُّسها الَّ ِذین آمنوا اجتنِبوا اكثِ ِ
سوا).
ض الظَّ ِن إِ ْْثٌ اواَل اَتا َّ
ا ا
ريا م ان الظَّ ِن إِ َّا باس ْن ا
ا اُ ْ ا ُ
ً
سُ

 - 1د الحجرات سورت  12آیت.
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دهېواد اسايس قانون کې د نورو په شخيص حريم د تريی مامنعت :
د افغانسووتاا اسووايس انوا دووړو صووور حریم مو ووو د مومو مو وووعاتو
څخه ويلی ده  :تل د دولت او عديل او ضایي :اروا و په مټ ساتل شورب او
احرتام ورته شوووورب د افغانسوووتاا اسوووايس انوا  ۳۸ماده پدرب هکله داسوووی
څروندونه وي  ،دشووخی هسووتوونځی مصووئوا درب د تیري څخه  ،هیڅوک د
دولت په شوومول نشووی والرب د هسووتوون د اجازرب یا دبا صووالحیته محکمی د
فیصووولی پرته او د اا راررب حاالتو پرته  :په انوا ی څروند شوووورب د :ا
هستوونځي ته ننووځي  ،یاهغه ولوي  ،بناً د افرادو شخصی حریم ساتنه په وولو
وانینو  ،بین اتليل نوانسیونونو

د توجه وړورځیدلی ده.

د انسان د پت ساتلو وجوب :
آبرو یا پت دانسوووواا د عرض  ،حرمت  ،لافت  ،رامت  ،او وجاهت په معنا د
اسالم د تا ید وړ  ،په وولو ادیانو

د پنځو مقاصدو څخه د یو مقصد په عنواا
آبرو د وجاهت  ،عفت  ،په

ځانګړرب شوووتوا او حضوووور لري  ،او په رآنی آیتونو
نوم یاده شورب ده الله  فرمایی :قاالُوا َي مرااُ لااق ْد ِج ْئ ِ
ارو اا اما
ت اشس ْیسئًا فا ِرًَي اَي أُ ْخ ا
ا اْ
ت اه ُ
1
اكا اا أاب ِ
ت أ ُُّم ِ
ك باِغیًا).
وك ْام ارأا اس ْوٍء اواما اكاُا ْ
ُ
باړه  :هغورب وویلی  :ارب مریم نا آشوونا ناوړه اردرب ړرب! ارب دهاروا وررب ! نه
درب پالر وم بد سړرب چ او نه درب مور ومه ناوړه ښځه وه .داحزاب په سورت
 - 1د اتریم سورت  28-27آیتونه.
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َّ ِ
َّ ِ
أأااُ َّ
اَّللُ ِاَّا قاالُوا
ین آذا ْوا ُمو اس سَ فا اَّ
ین ا
آمنُوا اَل تا ُكوُوا اكالذ ا
رب العلمین فرمایی :اَي أایُّس اها الذ ا
1
واكا اا ِعن اد َِّ
اَّلل او ِج ًیها).
ا
یعنی  ( :ارب متمنانو ! د هغو سوووانو په څېر مه اوسوووئ  ( :په ناروا دوی )
موسی علیه السالم زوراوه او رنځ یي ور اوه) او الله  هغه د هغه څه څخه :
هغورب ویلی تداه اوه او ه غه ال له ت عالی ته عزمتن او د در من چ )  .افراد د
سپکاورب او لمولو څخه منع شورب او د :اپرده لوڅول او عیب ی ښکاره ول او
عزت ی تر پ و الندرب ول لویه وناه ويل شورب او سخته سزا ورته وا ل شورب
ده .
دحرضت يوسف عليه السالم کيسه:
اسووالم د انسوواا د رامت او لافت سوواتنی لپاره  ،د حیثیت عاده روا ړرب او د
یوسف علیه السالم د یسی په بیانولو

په زنداا

د حیثیت دا عادرب لپاره

د هغه هڅه یادوي او د ا  :ح رضت یو سف علیه ال سالم هومره پل حیثیت او
عزت ته ایل چ :ی دیته حارضنه چ :ی د پا:ا عفوه او ب ووونه بوله ړي او د
حیثیت د اعادرب وړاندرب د زنداا څخه بور  ،د همدرب المله پا:ا یو مجلس
نیسوووی او وروسوووته د حیثیت دا عادرب او له مینځه تللی آبروڅخه  ،یوسوووف علیه
السووالم حارضیږي  :له زنداا څخه بیروا  ،لکه :ی رآا ریم پدرب هکله

 - 1د األحزاب سورت  69آیت.
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ك فاا ْسس س س س سِالْهُ اما ااب ُل
ول قا ا
الر ُسس س س س س ُ
فرمایی :اوقا ا
ك ائْستُ ِوِن بِ ِه فاسلا َّما اجاءاُ َّ
ال ْارِج ْع إِ ا اربِ ا
ال ال اْملِ ُ
1
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ
یم) .
الن ْس اوم الالَِِّت قا َّ ْن ان أایْدیاس ُه َّن إِ َّا ارِّب ب اك ْیده َّن اعل ٌ
یعنی  :پا:ا وویلی  (( :هغه ماته راولئ )) و له  :دهغه اسوووتازرب ورته راغی
یوسووف وویل  :پل یارته بیرته ورشووه ! او دهغه څخه وپوښووته  :د هغو ښووځو
یسوووه څنګه وه :ی پل السوووونه ی پررب ړل م :ی زما رب دهغورب په دو ه
ددرب )) .هو ! پا:ا د سا ی په بیاا رسه له پیله هم په یوسف علیه ال سالم زړه
بایللی چ  ،اوی ی  :ښووووه تعبیر او تدبیر د رعایت د رعیت ی له ه غه څخه
واوریده نو دهغه په علم  ،فضوویلت  ،هوښوویاررب او ا ال ومین شووو امریي و ړ :
هغه حارض ړي او غوښوووتل ی  :له لیدو څخه ووه ترالسوووه ړرب او دهغه د
وړتیا رسه سم ی احرتام و ړي  .له  :دپا:ا ا صد د فرماا رسه یو سف علیه
السووالم ته ورغی  ،نو د ددرب المله :ی یوسووف علیه السووالم پل عزت او دیني ،
ا ال ي احرتام د دنیا وولو څخه او:ت واڼه او پوهیده  :د لکو بدواما د
الله تعالی د پیغمد په وړاندي د هدایت او ارشووواد په الر

سووورته سوووتونزه ده

او چېررب نن په پوه وله د پا:ا په فرماا له زندانه ووځم او هغه تور :ی ځام د
درب څو لونو د بندرب ېدو المل شورب له بیخه له مینځه الړن
ډیررب ځام د عصوومت په اړه نا ده ل
ل

 ،یدارب ،

تذبذب او شووبه ولري او حسوود لرونکي

څه موده وروسته د درب بی ا صله اغیزوڅخه ووه پورته ړي او بیا الملونه را

وول ړي  ،دغو مصالحوته په تلو یوسف علیه السالم د پا:ا فرماا عملی نه ړ
 - 1د یوسف سورت  50آیت.
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او صد او ثبات څخه ی

ار وا ست او د پا:ا ا ستازي ته ی وویل  :پا:ا څخه

پوښووتنه و ړه م :ی آیا دیاسووت ولی د مرص و ښووځو د میلمسووتیا په موال پل
السونه پررب ړل م ! یوسف علیه السالم د ښځو نومونه یادنه ول و دومره پوهیده
:ی دغه پې ووه هرومرو عوامو ي شووورت لري د همدرب المله ی یوازرب د وا عی
هغه مومه بر ه یعنی د الی پریکوا ی څروند ړ او پا:ا ی متوجه ړ :ی
دغه مشوووووره یسوووه وڅیړي  ،غالبا ی دا واما چ :ی اوی به د مرصووو ښوووځی
مقصد څروند ړي .
لنډه دا :ی یوسف علیه السالم د براات ثابتولو او حیثیت راورځولو پرته له زندانه
ونه ووت  ،د وولو رآنی آیتونو څخه دغه معنا جوتیږرب :ی د فرد د عزت سوووواتلو
دنده نه یوازرب د شوووخی دنده ده بلکه وولنه او دولت هم وایفه لري  .نو هیڅ
حقیقی او حقو ی انسوواا یا دولتي بنسووټ د افرادو په صوووصووی حریم تعرض
ن

والرب او ځاا  ،مال او آبرو د ا شخا صو ته زناا ن

درب څانګی ته دا ل ن

رسوالرب  ،دولت باید

او تج سس یا څیړنه ونه ړي آند وانینو او مجازاتو په

سختولو رسه درب د درب څانګی امنیتي چه الزیاته ړي.
پایله او نتیجه :
لومړرب  :باید د الوی فرمانونو او احکامو م ابق د نورو صوووور حریم باندرب له
تعرض څخه جدا لررب اوسئ.
دوهم  :د هېواد اسوووايس انوا په تاحت ( شوووخيصووو ملکیت د تعرض څخه
مصئوا درب ) باند باید عمل و،
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دریم :نه ښایي  :د وولنی د یو فرد صور حریم تورا ړو  ،د پیغمد علیه
السوووالم د درب وینا پر اسوووای :ی فرمایی ( الیتمن ححد م حتی یحب أل یه ما
یحب لنفسه).

1

څلورمه  :د افرادو د آمدين  ،پس انداز په اړه پوښتل راپ تلو  ،بو تیا او درسمی
افرادو تخصی څیړلو څخه په غیر رضوري لای و ځاا وساتو .
پنځم :پلونه او پوښتنه د عمرونو او شخصی راب ی د نورو رسه هم باید ونکړو.
شپږم :د نورو د هستوونځي صور حریم ته تل حرام دي
اووم :د نورو پیغامونو  ،بری ووونالیکونو  ،یاد داشوووتونو  ،همدارنګه تیلفوين دوته
غو نیونه منع دي
اتم :څوک  :د نورو شووخيص و حریم ته احرتام وي هغه پله هم په اماا
وي او هغه سووواا  :درب اړه ته توجه نه وي  ،دشوووخصووویت او هویت څخه
میږرب او تل په بیالبیلو مصووویبتونو ا ته وي  ،همداشوووواا هغه هېوادونه :
لکی او محکمی پولی لري د هرډول انتحار  ،انفجار  ،او بورنی السووووهنی څخه
په اماا

وي
استغفر هللا يل ولکم ولسائر السلمنی ،فاستغفروا اُه هو الغفور الر(یم

 - 1صحیح البخاري ،حدیث.13 :
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49
د انسان کرامت او دهغه د وژنې حرمت
احلمد هلل الذي خلق االنس ا يف أ سنسااو و ک م علی سلئ ا قع ول خی م ا ع لی
ل فئ السا اام ام م ل فئ او ج م ملی لسا ااال کا للمضقه م فکا االی سلئ

و خلوی

فکیض ،م الصضة م السضم سلئ یدان حممد م سلئ آلی م سصح بی سمجمنی.
خ ل هللا فئ حمهم التنزیل م ه
العمحو العنیمَ ( :ملََو ا ا رد َم َعرلنَا ا
و
َمفَ َ
کلرنَ ره رم َسلَى َمو ر رَ رو َخلَ رونَ

سصا ا اادئ الو قلنی  ،سس اهلل لو الاا ا اایس يف الع یم بسا ا اام هللا
رح مالرَ رح وع م َمخرانَا ا رهم ولو السَیوَ ا ا و
م
بَو َ
ر َ رَ
آک َم َم َمحَ رلنَا ا ره رم وأ ال َور َ َ َ َ
1
َا رف و
ک ًیض).

و قال رسول الله  ( : لزمال الدنی سه يف سندهللا لو ختل لسلم).

2

د اسالم د ټولنیز نظام د مهمو ارکانو څخه یو هم د انسان د ځان او کرامت ساتنه
او دهغه دوژلو حرمت دی نو زموږ د ټولنی او سنیو ستونزو ته په کتو رسه ښه ده
چی پدی اړه معلومات ولرو :الله پاک پخپل بالکیف الس رسه انساااان پیدا کو او
 - 1د االرساء سورت آیت. 70:
 - 2د سنن الرتمذی حدیث.1395:
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پخپل قدرت رسه یی هغه ته عقل او فکر ورکو  ،اوریدل او لیدل یی ورکول که
چیری هغه دقت او مهارت ته چی د انسان په جوړښت کی تررسه شوی نظر وکوو
هیڅ مخلوق وررسه برابری نيشاا کولی  ،الله پاک د قرآن کریم په څو ځایونو کی
د انسااان د قلقت او مختلف پواوونه په تیلاایل رسه بیان کو او هغه یی ا
مخلوقاتو ګرزولی  ،الندی آیتونو ته دقت وکوو:
الله پاک فرمایی ( :اان خلون االنس يف لو نسف سلا ج نَتلیی فالملن ه مسیم ً بص ا).

1

ژباړه :او موږ انسان د ګډی نطیی نه را پیدا کو او دا چی آزمیښت یې کوو نو هغه
مو اوریدونکی او لیدونکی ګرځولی.
همدارنګه فرمایی ( :لود خلون االنس يف فئ سنسو و ک).

2

ژباړه :په یقین رسه مو انسان په ډیره ښکلی بنه او قلقت رسه پیدا کوی.
ر
و
س ا ا ويف ولو و ر
رق رو
نی ُثرَ َ َم َل نَ رس ا الَیر ولو
س ا ا َو رم َل َء ا ا رََ َخلَ َویر َمبَ َدسَ َخل َ
او فرمایی( :الَذي س ر
اِن َ
َن َ
و و و وو
ر َضلَ ر ورلو َل َ َل وه ر
ص َ َم راوَفرئو َدةَ خَلو ًیض
نی ُثرَ َ َ اهر َمنَا َف َخ فیی لو ُّمنی َم َ َم َل لَ رك رم ال َس رم َع َم راوَبر َ
َل َ را رك رعم َيف).

3

 - 1د االنسان سورت  2آیت.
 - 2د التین سورت  4آیت.
 - 3د السجده سورت  9-7آیتونه.
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ژباړه :او الله هغه ذات دی چی هر څه یی پیدا کوی او انساااان یی له قاوری را
پیدا کو (دهغه پیدایښااات یی له قاوری را پیل کوی بیایی نسااال د ناچیز او بوله
علاااری نه را پیدا کو ،وروسااته یی اندامونه ورپوره او ویی پوښاال او له قپل رو
څخه په هغه کی پو کول او تاساااوته یی ووږونه  ،سااارتګی او زړونه درکول(قوی
تاسی کم د هغه شکر اداء کوی.
پرته له شاااکه د انساااان قلقت ډیر پی لی دی او زیات نرافتونه پکی پکار اچول
شااویدی په پیدایښاات کی هیڅ مخلوق وررسه شااهاهت نلر او د انسااان وجود د
الهي لوړ قدرت او حکمت منونه ده.
د انسان ارزښت:
انسااان دومره ارزښاات لر چی الله پاک ټول موجودات د هغه قدمت لپاره پیدا
کو او مت عدد مخلوقات یی ده غه نیعی ل پاره ورته مساااخر کو یعني د ه غه
ترولکی الندی یی راو ستيل د قرآن کریم پدی اړوند فرمایی ( :ه الذي خلق لهم
ل فئ او ج مجیم ً).

1

ژباړه :الله هغه ذات دی چی ټول موجودات او هغه څه چی ځمکه کی د تا سو
لپاره پیدا کويد
 - 1د الهقری سورت  29آیت.
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په آساااکن کی توری  ،ګوی وریپی په ځمکه کی ډیر او قیانوساااونه وفانی
دریابونه روان رودونه تازه او شنه ف للونه ټول د ان سان په قدمت په آ سکن کی
مامور او مشااغول د او انسااان ووره د مخلوقاتو دی مالوکو ورته سااجده کوی او
ټول موجودات یی په قدمت کی د  ،دا دانسااااان ارزښاااات او مقام دی چی
پرښااتی یی هم د انسااان قدمت ته ګوما رځ  ،ځینی یی ورڅخه حیانت کو ،
ځینی ورته د قیر دعاوی کو  ،ځینی یی عملونه لیکي ځینی دده رسه د  ،د
پیغمربانو بعثت د انسااانانو د الرښااوونی لپاره هم د انسااان په اهمیت او ارزښاات
باندی داللت کو .
همدوه انساااا احرتام او عزت په اساااس الله تعالی هی اته دا حی ندی ورکوی
چی د چا په ځان او مال با ندی پرته له الهی حکم نه ډیر کوچنی تعرض هم
وکو .
تاساای یو زحمتکب باووان ته متوجه شاای چی پخپله ځمکه کی یی بای ایښاای
ونی او بوټي یی کینولی او ر نګ ر نګ ګالن یی کرځ آ یا باووان دا منی چی
څوک پرته د ده له اجازی نه دهغه بای ته ور داقل او ګالن یی پاڼی پاڼی کو ،
ونی ووڅی او بای له منپه یويس ؟ نه هیڅکله نه!
پوهیږی کله چی ګیاوی او ونی په بای کی مواوی او وچې يش او یا څوک ورته
کاڼی واچوی نو د باووان په زړه به څه تیریږی؟
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یو جوړوونکی – صاانعتګر – ته توجه وکوئ که څوک یی دالس جوړ شااو شاایان
مات کو نو څه عکس العمل به وښاای ،ایا نو قرګر اجازه ورکو چی منګی یی
پرته له دلیله مات يش؟
د یوه انسان وژنه په ناحقه رسه د ټولو انسانانو د وژنی رسه برابر ده:
نو الله پاک چی انساااان یی پخپل الس او قدرت رسه پیدا کوی او هغه ته یی لوړ
مقام ورکوی څرنګه به دا ومنی چی دا مخلوق یی د ساااپکاو مورد وګرځي او یا
له منپه والريش په همدی وجه الله پاک دیوه انسان وژل پرته له

عي مجوزه د

ټولو انسانانو د وژنی رسه معادل بللی دی.
د اسااالم له نظره د هر انسااان ځان مساالکن و یا ویر مساالکن م رتم دی او د
ځان اقیستل یوازی د رو ورکوونکي ذات حی دی او بس.
پرته له ځان ورکوونکي او رو پیداکوونکي بل څوک د ځان اقیستلو حی نلر
واقعا څومره ګرانه او د ت مل وړنده چی یو بی ګناه انسااااان چی د قپل قالی
دومره د لطف او مهربانی مخلوق دی ،د یوه بل ساااخت زړ او قايس انسااااان
لخوانه په یوه ل ظه کی له منپه والړ او د نلم او تیر قرباا وګرز آیا دوه
سخت زړ او بی رحمه قاتل دا فکر کوی چی د څومره لوی جنایت مرتکب شو؟
او څومره ارزښتناک مخلوق یی پرته د قالی له اجازی نابود کوی؟ او د ان سانیت
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د بڼ نه یی څومره ښااکيل نیالګی له منپه وړی او د بتاایت د بای ګل یی پانی
پاڼی کوی  ،حتکً به پیدا کوونکی قالی د دوه قسااای القلب قاتل نه کسااااات
اقلی.
د هر انسااان قتل په حال کی یو دروند او قطر ناکه جرم دی  ،قو دیوه مساالکن
وژل د هغه ایکن او اساااالم ته په کتو رسه ډیر دروند او څوچنده قطرناک دی له
همدی کهله یی سزا سخته او ډاروونکی ده.
د نفس وژل د آیتونو په رڼا کې:
الله تعالی فرمایی( :ملو یا روترل ل رؤولنً ُّلتَام وم ًدا فَالزآ رؤهر هن و و
و
اعر َسلَری وی
ّلل ر
ََ َ ر ر
َم َخ ل ًدا ف َیه َمغَک ا ا َ
َر ََ ََ ر
1
و
یم ).
َملَ َمنَیر َمس َ
َس َد لَیر َس َذ ًاا َسظ ً
ژباړه :او څوک چی یومؤمن په قلاااد ډول رسه ووژا نو جزایی دوزی دی چی
همیشااه به پکی و او الله به ورته په ولاای و لعنت به ورباندی کو او ده ته
یی سخت عذاب برابر کوی.
په دغه مبارک آیت کی الله پاک پنځه ډوله سزا د قاتل لپاره بیان کړی:
 – ۱دوزی

 - 1د النساء سورت  93آیت.
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 -۲په دوزی کی دایمی پاتیدل
 -۳الهی وضب
 -۴لعنت
 -۵لوی عذاب
د قاتل لومونی سااازا دوزی او دوهمه یی په دوزی کی دایمی پاته کیدل ( خ لدا
فیه ) له همدی کهله د ( جهنمی د ذکر ورو سته راولی چی ډیر ګنهکاران دوزی ته
داقلیږی قو د لږ یا ډیر وقت نه وروسااته بیا ورڅخه قارجیږی .قو قاتل داساای
ندی بلکه باید همیشاااه په دوزی کی پاته شااای قاتل درییمه سااازا داده چی الله
تعالی به قپل قهر او وضب ورباندی نازلو او دهغه به قتل د ورځی نه د ژوند تر
آقر ورځی پوری پخپل ژوند کی د الهي وضاااب او قهر رسه مخامي و  ،او دا
قهر او الهي وضب یی مرګ وروسته هم ملتیا کوی.
څلورمه سااازا لعنت یعنی د الله د رحمت او مهربانی نه م رومیدل دی عالمه
میتی م مد شییع عثکنی په معار القرآن تی سیر کې د دوه آیت الندی لیکي
 :لعنت عهارت دی له لری کیدو د الله د رحمت نه په زیاتو او بی نهایته رسااوایی
او ذلت باندی اقته کیدو او هر څوک چی د الله لعنت ورباندی ويش هیڅکله به
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الهي قریب ته ونه ساایږ او له هر قیر نه به م روم پاته و لکه چی په بل ځای
کی د لعنت شوو په اړه فرمایی ( :م لو یلمو هللا فلو جتدلی نص ا).

1

څوک چی الله ورباندی لعنت ووایی نو هیڅکله به یار او کومک کوونکی پیدا
نکو یعنی داسی به تل او په هر ځای م روم او ناکامه و .
پنپم څیز چی الله تعالی قاتل ورباندی تهدید وی  ،لوی عذابدی دوزی ته تلل
پخپله یو دردوونکی عذاب دی قو ځینی دوزقیان دوزی ته له داقلیدو عالوه په
نورو دردونکو عذاب اقته کیږ قاتل به هم همدارنګه و ځکه الله تعالی بیان
کوی چی ساااخت عذاب یی ورته تیا کوی چی له معموځ عذاب نه به څو برابره
سخت او دردوونکی و  ( .العیاذ باللهی
د نفس وژل دروایتونو په رڼا کې:
کله چی نهی الرحمة  نهور وکو په نوی کی فساد او وینه تویول قورؤ د انسان
ځان هیڅ ارزښااات نه درلود او په ډیر کوچنی څیز باندی به جګری کیدلی چی
کلونه به یی دوام کاوه او بی شمیره انسانان به وژل کیدل.

 - 1د النساء سورت  52آیت.
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رسول الله  د انسان ځان ته درناوی وکو او قا ع امریې صادر کو او دوژنی او
وینی توییدنی رسه یی په کلکه مهارزه وکوه اوس هغو نهوی ملغروته اشاااااره کوو
چی دقتل اړوند دی:
عن ابن مساااعود رل الله عنه قال :قال رساااول الله  ( : أول ما یقضااای بین
الناس یوم القیامة فی الدمآءی.

1

ژباره :ابن مسعود رضی الله عنه روایت کو چی رسول الله  : لومونی مسئله
چی دقیامت په ورځ به یی د قلکو تر منځ فیلاااله کیږ هغه د قتل دعواګانی
د .
د یاونی وړه ده چی په ځینو روایتونو کی راځی :د ق یا مت په ورځ به لوموی
پوښاااتنه د ځانپه په هکله کیږ او په ځینو کی راځي چی د ک او توحید
پوښااتنه به کیږ پدی اړه علکؤ دارنګه توضاای ات ورکو  :چی د عقیدی اړوند
به لوموی د توحید او ک په اړه پوښاااتنه کیږ او د عهاداتو په برقه کی به
لوموی د ځانپه مو ضوع مطر کیږ او د حقوق العهاد په اړه به لوموی ق ضاوت
د ناحقه وژلی د موضوع په برقه کی تررسه کیږ .

2

 - 1ص یح الهخاری ،حدیث.6533 :
 . - 2فتح الهار

ص یح الهخار باب یوم القیامة ج  ۱ص ، 396اځکتهة الشاملة.
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سو ابئ هعیعة ضئ هللا سنی سيف

ل هللا خ ل  ( :ا تنَ ا السَع امل بو م ،خیل :ای

ل

هللا! ل هو خ ل :الاا ا ااعو اهلل ،مالسا ا ااحع م ختل النفا ال نعم هللا اال احلق م س ل ل ل
الیتیم م س ل العا م الت يل ی م الزنف م خذف احملصن م الغ فضم املؤلن م).

1

ژباره :له اووه هالکوونکو ګناهو نه ځان وژوورئ پوښااتنه وشااوه ای د الله رسااوله
هغه څه دی؟ رساااول الله  وفرمایل  :د الله رسه

یک نیول  ،سااا ر او دهغه

نیس وژل چی وژنه یی الله نارواکوی مګر په حی رسه د یتیم د مال قوړل  ،سود
قوړل  ،ددښاامن د حملی پر مهال د جګری نه تیښااته او په مؤمنو پاک بی قربه
ښپو پسی توری پوری کول.
له دوه حدیث نه را معلومیږی چی یو مسااالکن دا چی تیروتنه او قطا ورڅخه
کیږی امکان لری ورڅخه ګناوی ويش او دوه ګناوی که څه هم زیاتی او د جزاوړ
و قو په توبه او ا ستغیار رسه د ب ښنی او عیوی قابلیت لر  ،قو په ناحقه رسه
وینه تویول نه پری کیږ ځکه د ان سان د یانت له منپه وړ او دقاتل شخص د
بدبختی المل ګرز او کله چی انسااااان د الله درباره ورټل شاااو نو ژوند به یی
تنګیږی او نیک کارونه کول به یی بیا ورت؛ټه ونه رسو .

 - 1ص یح الهخاری ،حدیث.2766 :

1050

د انسان کرامت او دهغه د وژنې حرمت

د جمعې خطبې

ابن حجر رحمة الله وایی :په دین کی پراقتیا نه مطلب دادی چی توبه قهول
يش قو کله چی قتل ويش نو قاتل د توبی له قهولیت نه م رومیږ  ،د ټولې
دنیا له منپه تلل اوړنګیدل دالله په وړاندی د ناحقه قتل نه کم ارزښاااته ده  ،په
بل روایت کی رانګه راويل:
( ل ا تمع سهل السم َ م سهل او ج سلئ ختل ل لؤلو لهَهم هللا أ الن ).

1

ژ باړه :که چیری د یوه مومن شاااخص په ق تل کې د أساااکن او ځمکی ټول
اوسیدونکي الس ولر نو الله به دوی ټول دوزی ته بوز .
عهدالله بن عمر وایی ( :ل س یَک م س یّلل حیک م سسظم نعلتک م الذي نفا حممد
بیده حلعل املؤلو سسظم سندهللا م لئ نعل لنک ل لی مکلی).

2

ژباړه :یوه ورځ می رساااول  ولید چی د بیت الله په وا مشاااغول ؤ ویی
فرمایل یی :ای کعهی ! ته څومره زړه وړونکی او قوشااهویه یی سااتا حرمت څومره
لوړ او ډیر دی  ،قو ساااوګند په هغه ذات چی د م مد نیس د هغه په یدبالکیف
کی دی د مومن او دځان او مال حرمت د الله متعال په وړاندی ساااتا تر حرمت
زیات دی.

 - 1شعب االیکن ،حدیث.4968 :
 - 2سنن ابن ماجه ،حدیث.3932:
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دقت وکوی کعهه

ییه چی زیارت او وا یی د هر مسااالکن آرزو ده حتی که

څوک یی په قوب کی هم وویني نو د قوښاای او نیک بختی احساااس به کو ،
کع هه چی د ټولو انه یاؤ اول یاؤ او مسااالکناو قهله ده کع هه چی دومره د الله په
وړاندی حرمت لر چی هیڅوک دا حی نلری چی حتی پخپل رس راشاانه شااوی
بوټي او ګیاو یی وشاااکو هغه کعهه چی هیڅوک دا حی نلر چی دهغی په
لوی د قپلی قولی الړی توکو او یا پښی یی په ر ووپو هغه کعهه چی د
الهي نور مرکز او د آسکا برکتونو ډیوه ده...
دهغی رسه رسه بیا هم ددوی کعهی حرمت او مقام د مسلکن په پرتله کمه ده له
همدی کهله څوک چی د یوه مسااالکن په ځان او مال باندی تعرض کو له
سختو عواقهو رسه مخامي کیږ .
سو ابو سَ س ضَ هللا سنهم خ ل  :ختل املدین ختیل سلئ سهد
خلتی ،فصا ا ا ا اامد الن

ل هللا  مل یملم لو

 املنح فو ل :آی سیه الن س یوتل ختیل م سان فیهم م ال یملم لو ختلی

ل ا تمع سهل السم َ ماو ج سلئ ختل العی لمذهبم هللا اال سيف یفمل ل یا َ).

1

ژباړه :ابن عهاس روایت کوی چی یو سوی د رسول الله په زمانه کی په مدینه کی
ووژل شااو او معلوم نشااو چی چاوژلی دی نو رسااول الله  منرب ته قوت او ویی

 - 1شعب االیکن ،حدیث.4967 :
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فرمایل :ای قلکو! یو څوک وژل کیږ پداساای حال کی چی زه سااتاساای منځ
کی موجودیم ! او قاتل یې هم ندی معلوم چی چا وژلی دی ! بیایی و فرمایل:
که چیری د آساااکن او ځمکی ټول اوسااایدونکي د یوه انساااان په وژلو کی رسه
ملګر يش نو الله پاک به دوی ټولو ته عذاب ورکو  ،مګر دا چی د الله ووښتنه
بل څه و .
هغه کسان چی نن سها د انسانانو وینی په ناحقه تویوی او دهغی اثر هم ورکوی
پدی باید پوه يش چی رسول الله  مهارک زړه یی وزواوه او الله یی نارا ضه کو
 .دا جنایتکار هیڅکله د الله تعالی نه نيشااا پریدای او په دنیا او آقرت کی به
دلیل او سوايش.
رسااول الله  فرمایی ( :ل نّلل سسا اائ هللا سيف یغفعه اال الع ل ک م فعا سم الع ل
ختل لؤلن ً لتممدا).

1

ژباړه :هره ګنا امید دی چی الله تعالی به یی وبښاااي مګر د هغه چا ګناه چی
متک مو شوی و او یا په قلد رسه یو مسلکن مو کو .
شیي سعدی د حکیکنو نه را نقل کو :

 - 1مسند االمام احمد ،حدیث.16907 :
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( څوک چی الله پاک آزار کو څو د قلکو زړه الساااته راوړ نو الله تعالی به
هکوه قلک ورته را پورته کو څو یی ژوند ورتریي کو .
آتب سوزان نکند با سپنه

آن ه کند دود دل درمند

مناند ستمگر بد روزگار

مباند براو لعنت پایدار

یعنی سااوزونکی اور چی سااپینلی ورباندی واچوی دود یی دومره زیان نه رسااوی
لکه د هغه درمند مظلوم انسااان د زړه آه چی نات ته به جزا ورکو او هیڅ نات
به په دوه زمانه کی پاته نشی مګر دا چی په ده باندی به لعنت دایکً اوریږی.
سب ل ا اائ سء ا اامعي ک ا ا ا ل هللا  نی نول ي چئ هغی لَ و فعل یلئ  ( :ا ا سص ا ااَ
ابلیا بث ن که فیو ل  :لو سضل الی م لسلم ً سلَسی الت ج  ،خ ل :فی عج هذا فیو ل :مل
سمل بی نتئ لق العا ی فیو ل :ی ء ا ا ا ااک سيف یتزمج ،م یََ هذا فیو ل :مل سمل بی نتئ سق
مالدیی فیو ل ی ءا ااک سيف یح ،م ییا هذا فیو ل :مل سمل بی نتئ سء ااعو فیو ل :سن سن
میا هذا فیو ل :مل سمل بی نتئ ختل فیو ل  :سن سن میلَسی الت ج).

1

ژباړه :ابلیس د ساااهار پر مهال قپل لښاااکر دندی ته اساااتوی اوو ورته وایی:
هرچاچی یو مسااالکن بی الری کو نوزه به تاج ورپه رس کوم یو کس له لښاااکر نه
یی له قپلی دندی راځی  :ما زیار وایست څو یوه مسلکن یی قپله ښپه القه
 - 1ص یح ابن حهان ،حدیث.6189 :
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کوه  ،ابلیس ورته وایی  :کیدای شی بله ښپه وکوی او بیا بل راځی او ووایی  :ما
ددوه مساالکن په هکله زیار وکو ترڅو هغه قپل پالر او مور عاق کو  .ابلیس ورته
وایی کیادا يش چی هغااه بااه یی بیرتااه رال کو بیااا باال ځلی اووای مااا
زیاروایست څو هغه متک شو ابلیس ورته وایی  :ستا کار ووره دی بیا بل راځی
او وایی  :ما زیاوایسااات څو هغه قتل وکو نو ابلیس ډیر قو

يش او ورته وایی :

ستا کار واقعاً ډیر ووره دی نو بیا ددوه کار په بدل هکی تاج ورپه رس کو .
عهادة بن صاااامت رل الله عنه وایی :رساااول الله  فرمایی( :لو ختل لؤلن ُث
اغتَط بوتلی ،مل یوَل لنی صعف مال سدل).

1

( هرڅوک چی یو م سلکن ووژا او پخپل دوه ناوړ کار باندی فخر وکو نو الله
د ده نه هیڅ عمل نه قهلو نه یی فرل عملونه او نه یی هم نیيل.
په ډیر تاسااف رسه ډیر سااخت زړی او بدبخته انسااانان دارنګه دی ددی پرځای
چی پښایکنتیاوښاي النورهم قپل ځان زړه وراو ویرب بوځ احسااس کو چی
نیک بخته او رس لوړی شاااو ،دا کساااان باید پوه يش چی د الله په وړاندی دومره
سپک او ذلیل د چی هیڅ عمل یی نه قهلیږ .

 - 1السنن الکربی ،للهیهقی حدیث.16282 :
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دیني علکء وایی :څوک چی د یوه بی ګناه انسان په وژلو فخر وکو او قوش اله
يش نو د قیامت په ورځ به ده رسه د قاتل په څیر چلند ويش اوباالقره به د الله د
قهر او وضب مورد و ګرځي
رسااول الله  فرمایی( :لو ختل لم هداً مل یعح اقح اجلن م ايف حیه
س بمنی س ل ً).

د لو لس ا ا ة

1

ژباړه :هرڅوک چی یو ویر مسااالکن کس په اساااالمی هیواد کی چی د ځاا
تامین نه برقمن و ووژا نو د جنت بوی به احساااااس نکری حال دا چی د
جنت بوی د څلویښتو کلونو مسافی لیری نه احساسیږ .
ځینی داسی وایی :چی د ویر مسلکن وژل په هر حال اجر او ثواب لر پداسی
حال کی چی د انګیزه ولطه ده  ،په پورتني حدیث کی ( معاهدی ذکر شو معاهد
ویر مساالکن شااخص ته ویل کیږ چی د تولد د اولی ورځی نه په یوه اسااالمي
هیواد کی استوګوه کو او دهغه هیواد د اوسیدونکو له جملی نه حسابیږ  .او
یا دا چی د یوه ویر اسالمی هیواد نه په ویزه او قانوا توګه یوه اسالمي هیواد ته
راولی و په هر حال د دارنګه قلکو وژل دومره لویه ګناه ده چی سااوی د جنت
د بوی نه په فرسخونو رسه لیری کو .

 - 1ص یح الهخار  ،حدیث.3166 :
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د یااادونی وړ ده چی د دارنګااه قلکو وژل ددی ترڅنااګ چی لویااه ګناااه ده ،
ن وړاندی
دمسااالکنانو اقالقي بوه او ټولنیز اعتهار او باور د نا مسااالکنو قلکو د
قرابو او د اسالم د تهلیغ او توسعی مخه نیيس.
له دی سههه داسی قلکو باندی تعرض کول د وژلو یا برمته نیولو او یاورته د رضر
رساااولو په بوه وی حرام دی  ،الهته که د جنایت مرتکب شااای نو دهغه هیواد د
جنایي قوانینو مطابی به م اکمه کیږ او د قپلی ګناه په سااازا به ريس قو
هیڅوک حی نلر پخپل رس باندی ددارنګه قلکو امنیت په یوه اساااالمي هیواد
کی په قطر کی واچو .
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50
په اسالم کې د ماشوم حقونه
احلمد هلل رب العاملنی والصالة والسالم علی رسول هللا و علی آله وأصحابه أمجعنی.
امابعد :قال هللا احلکیم يف قرآنه الکرمی أعوذ ابهلل من الشی ی ی ی ییی اس الرایم بسی ی ی ی ییم هللا الر ن
َّ ِ
ِ
ارةُ اعلاْیی اها ام االئِ اكة
س ُك ْم اوأ ْاهلِی ُك ْم اَن ًرا اوقُ ُ
ين ا
َّاس اوا ْحل اج ا
الرحیم ( :اَي أايُّی اها الذ ا
ود اها الن ُ
آمنُوا قُوا أان ُف ا
1
ِ
ِ
صو اس َّ
اَّللا اما أ اام ارُه ْم اويای ْف اعلُو اس اما يُی ْؤام ُرو اس).
غ االظ ش اداد اَل يای ْع ُ
ترجمه  :ای مؤمنانو ځانونه او کورنی مو دهغه اور څخه وژغورﺉ چې خا شاک یې
انسانان  ،ډبری دي  .خپل ځان او تاسی بندګان د الله  ،الهی تقوی مراعاتولو او
محرماتو څخه پرهیزته رابومل  .زمونږ ننی وینا په اسالال ک کې د ماشالالومانانو وقونو
په هکله ده.
ما ولی دغه رسیزه وټاکله ؟ ماشالالالومان په اسالالال ک کې څه وقونه لري ؟ او مونږ د
والدینو په توګه په کومه اندازه د دی وقونو څخه خربیو او آیا دا مسالالؤلیم موادا
کړی دی ؟

 - 1د التحریم سورت  6آیم.
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دا ډیری مهمی پوښالالالتنی دي چې زمونږ مسالالالؤلیم پدی هکله نور هم لو یږي ،
کوچنیان د الهي سرت امانم په توګه ما او تاسو رسه امانم دي .
پاک وکړو چې دی الهی امانم کې الله مکړه خیانم ونيشالال  ،د ماشالالوک وقونه یو
مهم بحث او مهمو موضوعاتو څخه ده چې اوس برشي وقونو ښسټونه یي څېړي
او هڅه یې کړی چې دماشالالومانوسالالاتنه وکړي د هغو ټولنیز و آوتونو او زیانونو په
و اندی چې کېدای يش ما شومان وررسه مخامخ يش  ،ا س مي دین د ژوند پوره
نظاک په توګه نه یوازی د ماشالالالومانو وقونه یې تر پوښالالال

یندی نیوي بلکه د

موضوعه قوانینو څخه یې یزیات د ماشومانو وقونه مطرح کړي او د واع یي تری
کړی ده او ډیر مسالالالولیم یې مور او پ ر ته متوجه کړی پېغمرب  وورمایل ( :کل
مولود يولد علی الف رة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو میجسانه).

1

هر ماشالالالوک او کوچنی چې مور څ خه پ ېداکیږي په اسالالال مي وطرت او خداي
غو ښتنی وطرت دنیا ته راځي دغه ما شوک موود او خدای پالونکی دی خودا مور
او پ ر دي چې د ماشوک زیږون څخه وروسته که مسیحی وي نو ماشوک مسیحی
کیږي او که یهودي وي ماشالالوک یې یهودي کیږي او که ميسوو وي نو ماشالالوک د
هغه په پل ميسوو کېږي  ،نو دپ ر او مور اغیز په برخلیک کې خورا جدي دی،
کچېری د ماشالالالوک راتلونکی وران يش نو مور او پ ر به هم مسالالالو وي د دی
و اندی چې بحث ته داخل شو باید طفل او ماشوک وپیژنو! :

 - 1صحیح البخاري ،ودیث.1385 :
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د ماشوم پېژندنه:
اګر که د طفل لغم ساده مفهوک معلومیږي او کیدای يش تصور يش چې په عاک
عرف او ټولنه کې دطفل د معنی بدیهي کیدو یمله د هغه په معنی پوهید مهم
نه وي  ،خو باید وویل يش  ،چې د وقوقی پایلو او کټې اخسالالتنې په لحاچ چی
لری یې ډیر مهم او د پاملرنی و دی په همدی لحاچ د علامؤ او پوهانو ترمینځ
دماشالالالوک کلمی په تعریو او دا چې تر کوک پړاو عمره پوری کویی شالالالو چې د
ما شوک نوک د ب رشپه اورادو وکارؤ اخت ف شته او د دی ون اکرثو متخ ص صینو یو
خاص عمر د ماشالالوک توپ پړاو لپاره ټاکل شالالوی ندی او یوازی د ناالالو یادونه یی
کړی ده ترڅو هغه ناالالالی په اورادوکې څرګندی نه يش انسالالالان په ماشالالالومتوپ
پړاوکې وخم تیروي  .۳ډاکرت وهبه الزویلی په ( الفقه اَلسی ی ی ی ییالمي و أدلته ) کتاپ
کې وایي  ( :الصغر طور میر به کل انساس يبدأ من حنی الوَلدة الی البلوغ) .

1

ماشالالوک توپ یو پړاو دی چې پر هرانسالالان راځی ،پیل یې زیږون او پای یې بلوغ
ودته رسید دي.
ه غه څه چې د وقوقو د وق ها ؤ او علامؤ څ خه یسالالال ته راځي دادي چې کوک
ځانګړي عمر باندی تواوق ن شته او یوازی د ځینو ن او په ښکاره کېدو ویلی شو
چې د ماشالالوک توپ پړاو پای مومي او کېدای يش د دی خربی اصالالی دلیل چې
علام په یو خاص عمر تاکید نه کوي د اوي چې د رشایطو او اوضالالالاعو توپیر او د
زمانی غوښتنی په نظر کې نیو وي او ډیر ځله داسی شوي چې په یوه دوره کې
 - 1الفقه ایس مي وأدلته للدکتور وهبة الزویی ،ج  ،6ص  283املکتبة الشاملة.
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ډیر انسانان رشد  ،جسمی او وکري والته ورسیږي نه په بل دور کې  ،همدارنګه
چاپیریا او جغراویا پدی مسئلې کې دخالم لري خود ماشوک وقونو کنوانسیون
کې د  ۱۸کلن عمر یندی ماشوک ته طفل ویل شوي .
په اسالم کې د ماشومانو ځینی حقونه:
 – ۱د والدینو یو شأن کېدل  :اس ک او سلیم عقل وکم کوي چې جفم باید د
ډیرو ا خونو خصالالالوصالالالالا د اعتقاداتو او ایامن له پلوه یو شالالالالان وي  ،پېغمرب 
مسلامنان  ،د ناو ه ودونو څخه منع کړي دي ترڅو کورنی د هر ډو ککړتیا څخه
پاکه اوو او ماشوک په سوچه روم او چاپیریا کې وده وکړي.
 - ۲د والدینو حالله غذاء:
د اسالالال ک له نظره یسالالالته راغلی نطفه باید د و لې او پاکې غ ا څخه وي  ،ځکه
ورامه غ ا د ماشالالالوک په راتلونکي برخلیک باندی ناو ه روزنیزی اغیزی لري په
همدی پړاو کې نطفه وروسالالالته بیا پرهینه معيسزه د خلقم ګورو  ،الله  د قرآن
کریم آیتونو کې ورمایي:
( ُُثَّ اا اعلْنااهُ نُ ْ افةً ِيف قای ارا ٍر َّم ِك ٍ
ضی ی یغا اة
ضی ی یغاةً فا اخلا ْقناا ال ُْم ْ
نی ُُثَّ اخلا ْقناا النُّ ْ افةا اعلا اقةً فا اخلا ْقناا ال اْعلا اقةا ُم ْ
1
ِ
اَّلل أاحسن ْ ِِ
ِ
نی )
ام احلْ ًما ُُثَّ أان ا
شأ اَْنهُ اخ ْل ًقا ا
اْلاالق ا
س ْواَن الْعظا ا
آخ ار فایتایبا ا
ار اك َُّ ْ ا ُ
عظا ًاما فا اك ا
ورمایی :مونږ انسان د نطفی په بڼه په روم کې راووسم او نطفه مو د مور په روم
کې په علقه ( تړلی یوه ټوټه وینه ) بیا مو علقه په مضغه ( ټوټه غوښه) وا وله او په

 - 1د املؤمنین سورت  14-13آیتونه.
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م ضغه کې مو هډوکې راوټو کاوه  ،او هډوکی مو په غو ښی وپو ښاوه او پېدا موکړ
بارک الله پر هغه خدای چې دیر غوره پېداکوونکی او خالق دی.
 - ۳د سقوط څخه د جنین ساتنی حق:
د مور په روم کې د جنین صالالالحیح سالالالاتنه د مور او پ ر په غا ه دی  ،لکه چې
وویل شو د جنین سقوط بر سیره پردی چې په اس ک کې ګناه ده او دیم لري
د وضالالعي قوانینو له نظره هم وراک دی ځکه جنین د مورد شالالخصالالیم څخه بیل
شخصیم لري .
 – ۴دژوند حق:
اس ک د ماشومانو وژ په هره بهانه چې وي منع کړي  ،د وقر یا دوقر ( تهدید په
خاطر یا دکورنی د عزت په خاطر وي  ،وقر او یس تنګي په هیڅ وجه د ما شوک د
قتل لپاره دلیل نيش کېدای  ،او داس ک څخه و اندی د ورکې عربانو ماشومان د
یس تنګي یم له وژ قرانکریم هغوی د د غه ناو ه ع مل څ خه منع کړ د ارسا
مبارک سورت په یودیرشم آیم کې ورمایي:
ِ
(وَلا تای ْقتُلُواْ أاوَل اد ُكم اخ ْشیةا إِ ْم ٍ
ِ
الق ََّّْن ُن نای ْرُزقُی ُه ْم اوإِ ََّي ُكم َّ
ريا)
ْ ْ ا
ا
إس قای ْتلا ُه ْم اكا اس خ ْط ا اكب ً
خپل اوید د لوږی له بېری مه وژنئ مونږ هغوی او تاسو ته روزي ورکوو.

1

 - 1د ایرسا سورت  31آیم.
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 – ۵عقیقه:
په اس ک کې یو وسنه سنم د ماشوک او نوي زیږیدي لپاره د پسه و لو دی د
عقیقی په نوک او دب دوع د ماشالالوک څخه  ،په روایم کې نقل شالالوي ( کل مولود
مرهتن بعقیقته )
یعنی  :عقیقه ماشالالالوک د ډو ډو ب ګانو څخه سالالالاا او یا د شالالالولی ودیث په
1

ځینو رسچینو کې د ( کل غ ک مرتهن بعقیقته ) عبارت رسه ذکر شوی دی ( .عن
مسرة عن النيب صییلی هللا علیه وسییلم قال ( :کل مولود مرهتن بعقیقته يذبح عنه يوم سییابعه و
يسمی و حیلق )

2

سمره د پېغمرب  څخه روایم کړی  ،هر مولود دخپلی عقیقی په ګاڼه کې دی،
د زوکړی په اوو مه ورځ یی و لېږي ب یا نوک اېاالالالود نه او ولق تررسه کېږي ،
همداشالالالان په بل ودیث کې راغی دي ( :عن قتادة عن انس بن مالک قال  :عق
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم عن حسن و حسنی بکبشنی).

3

په بل ودیث کې راغی دي :
(عن عائشی ییة رضی ییی هللا عنهما عن النيب صی ییلی هللا علیه وسی ییلم قال :يعق عن الغالم شی ییا س
مکافأ س و عن اجلارية شاة).

4

 - 1د سنن أيب داود ،ودیث .3165:
 - 2سنن أبی داود ،ودیث .3165 :
 - 3رواه أبو داود.
 - 4سنن البیهقی ،ودیث.19772 :
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او په بل ودیث کې راغی دي ( :عن ابن عباس أس رسول هللا صلی هللا علیه وسلم کاس
يقول :عن الغالم عقیقتاس وعن اجلارية عقیقة).

1

چې د معنا له نظره ټو یو شان دي  ،عقیقه یو موکد سنم دی هغه ک سان چې
ماي وس نه لري نو کله یې چی وس پېداکړ عقیقه دی وکړي او که هیڅکله یي
عقیقه ونکړای شالالالوه نو پروانه لري  .د عقیقی په سالالالنتواي کې د نيسلی  ،هلک ،
لومړي  ،دوهم او نوروکې توپیر نشته  ،په عین وا کې عقیقه یو ډو شکراومننه
کو دي د الله  څخه چې د اوید څاالالالو شالالالو داسالالالی نعمم چې د دنیا په
نعمتونو کې سیا نه لري.
د عقیقي تاریخي مخیزه :
په تاریخ کې راغی چې رسو الله د اماک و سن او اماک و سین زوکړو په ورځ د
هغوي په غوږونو کې آذان وکړ او ورضالالالت واطمه ري الله عنها به اوومه ورځ د
هغوی لپاره عقیقی وکړي( :عن عبیدهللا بن أيب رافع عن أبیه قال :رأيت رسول هللا صلی
هللا علیه وسلم أذس يف أذس احلسن بن علي حنی ولدته فاطمة ابلصالة).

2

ژبا ه :عبدالله بن أيب راوع له خپل پ ر څځه روایم کوي چی رسالالو الله صالاللی
الله علیه وسلم کله چی واطمي څخه وسن تولد شو دده په غږونو کې د ملانځه
اذان وکړو.

 - 1املعيسم الکبیر للطرباين ،ودیث.11327 :
 - 2سنن أيب داود ،ودیث.5107 :
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د عقيقی ګټی:
کله چې ورته زیر شو ګورو چې د عقیقی په عمل کې ډیری ګټی شته  ،لومړی دا
چې اس ال ک د انسالالان ویات او ژوند ته د زوکړی تر مړینی اهمیم ورکوي د هر یو
لپاره ځانګړي ورمانونه لري او ثانیا په ځانګړی ډو کویی شالالالو عقیقی ته څه
ګټی شمیر کړو:
الو  :هغه څه چی ما شوک ته راګرځی شکر کو د الله  دي چې دا سی سرت
لطو یې وکړ چې داوید څاو شوی او دغه شکر په ژبه او څاروي و لولو رسه
تررسه کېږي.
پ  :هغه څه چې وقراؤته را ګرځي مونږ ګورو چې پدی قضالالالیه کې وقراؤته اطعاک
او تصالالدت تررسه کېږي چې دغه عمل د دین غوښالالتنه او دآیتونو او روایتونو لخوا
تایید دی.
ج :ټولنیزو مسئلو له مخی د مؤمنانو بلنه ده  ،اس ک د مؤمنانود دعوت او دنورو د
زیارت کولو سپارښتنه کوي
د  :د کورنی د عاطفی له مخی دا چې ماشوک د پاک و ګرځي او خلک د هغوی په
خوښی کې برخه اخی آرامی او ډاډینه تریسه کوي
هه  :ددی څخه ع وه عقیقه د الله  شکر ګ اري ده د ماشوک پر پ ر باندی.
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د عقيقی رشطونه او ادبونه:
 – ۱عقیقه هرومرو باید د دریو څارو یونه په یوه باند وی یعنی یا دپسالاله له ډلی څخه
وي البته بزه هم په دی ډله کې شمیر کیږي یا دغوایي او اوښ له ډلی څخه وي
 – ۲سنم ده چې د ماشوک لپاره نرڅاروی او ماشومی لپاره ښځینه څاروی عقیقه يش

 – ۳لکه چې په ځینو پخوانیو ودیثونو کې تیر شالالالو باید د ماشالالالوک لپاره دوه
پسونه او د ماشومی لپاره یو پسه عقیقه يش.
 – ۴سالالالنم ده چې عقیقه دزوکړی په اوومه ورځ و يش خو کچېری دع ر یمله یا
بی ع ره د اوومې ورځې څخه وروسته وي سنم والی یې نه ساقطیږي.
 – ۵ویل شوي چې سنم داده هغه رشطونه چې د قربانی څاروي لپاره ا ین وي
د عقیقي څاروي لپاره هم جمع يش یعنی:
الو :څاروی روغ وي.
پ :که اوښ وي نوعمریې د پنځو کالونه کم نه وي
ج  :که غوایه وي عمریې د دووکلونو لږ نه وي.
د  :بزه باید یوکلنه وي.
ه  :پسه باید یو کلن وي.
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 –۶کېدای يش چې د عقیقی غوښالالاله خامه پر مومنانو وویشالالالل يش او پخه هم
ویشل کیږي  ،همدا شان کېدای يش چې پخه يش او مومنان ورته راوبلل يش
دعقيقی دعا :
سالالالنم داده چی د عقیقی و لولوپه مها ماثوری دعاګانی ووایي او الله تعالی
څخه وغوا ي چې دا عقیقه ودیه وګرځوي یعنی  :غوښالاله یې د غوښالالی او هډوکې
یې د هډوکي  ،څرمن یې د څرمن  ،ویاالالته یې د ماشالالوک د ویاالالتو په مقابل کي
وي  .پدی هکله چې کومی دعاګانی نقل شوی دي د هغو څو بېلګی  ( :بسییم هللا
و هللا أکرب ،اللهم لک و الیک هذه عقیقة فالس).

1

د و ن په ځای کی د ماشالالوک نوک اخسالالتل پکار دي ) همدا شالالان په بل ودیث
کې دعایشه څخه پدی مضمون نقل شوی (بسم هللا) د و ن په ځای دی د ماشوک
نوک واخستل يش.
 -6د نسب د ثبوت حق:
و

زیږید یا روا جنيسالال ا یکی د نکاح تړلو وروسالالته په اسالال ک کې د کورنی

جورښالالم بنسالالړ جو وي  ،هر مسالاللامن ماشالالوک د و
معنا چی پ ر یې معلوک او د نکاح تړلو وروسته وزیږېږي.

 - 1کنز العام يف سنن األقوا و األوعا  ،ودیث.45300 :
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 -7د لور اوځوی ترمينځ يو شان ،او توپري پرته چلند کولو حق :په اس ک کې
ماشومان وق لري چې یوشان چلند وررسه وشی او جنس او نوروته ونه کتل يش
رسو الله صلی الله علیه وسلم ورمایی ( :سووا بنی أوَلدکم فی الع یة کما حتبوس أس
يسووا بینکم فی الرب).

1

په ورکړه (عطیه) کې دخپلو اویدونو ترمینځ عدالم وکړئ همغه شان چې تا سو
خوښالالالوی چې تاسالالالو تر مینځ په نیکي کولو کي عدالم وکړي  ).مخکی کو
دځوی او له سرتګو غورځو د لور د اس ک له نظره ناو ه عمل دی.
 -8د مور شيدو څخه د ماشوم تغذيه:
دیني تعلیامتو کې چې زیات تاکید پری شوی یو هم د مور په شیدو تغ یه کو
دي ځکه همغه شان چې د تغ یي برخی پوهانو اع ن کړی چې د مور شیدی د
ماشالالوک د طبعي ودی لپاره ټو ا ین مواد لري او هم د بې بېلو بېامریو د مقابلی
لپاره د ماشوک بدن غاتلی کوي او د ماشوک د څارنی لپاره ډیری ا ینی دي.
اس ال ک نه یوازی په اصالالل کې د مور شالالیدو په تغ یې تاکید کوي  ،بلکه د شالالیدو
ورکولو په پوره واي ټینګار کوي  ،قرانکریم ورمایي  ( :والوالدات يرضی ی ی ی ییعن أوَلدهن
حولنی کاملنی ملن أراد أس يتم الرضاعة).

2

 - 1رشح مشکل األثار ،ودیث.5073 :
 - 2د البقری سورت  233آیم.
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مورګانی که غوا ي چې شالالیدی ورکولو موده پوره کړي خپل ماشالالوک ته نو ښالالا ي
چې دوه کاله شیدي ورکړي  .د الله پېغمرب محمد صلی الله علیه وسلم ورمایي:
( لیس للصالالبی  ....د ماشالالوک لپاره د مور دشالالیدو هیڅ ښالالی شالالیدی نشالالته بلخوا
متوجی اوسئ چې همغه شان چې د مور شیدې د ج سمي او غ ا ي کیفیم له
مخی ووت العاده تاثیر لري  ،د روزنی او روان له مخی هم دماشالالالوک په راتلونکی
کې تاثیر لري  ،د مور تقوی  ،سوکاي  ،روغتیا  ،خو ښی د شیدو ورکولو په مها
او و لو خو و څخه تغ یه د مور ټو په ټوله د ماشالالالوک په شالالالخصالالالیم  ،خوی او
خلق باندی تاثیر لري.
 -9د ماشوم لپاره ښکلی نوم ټاکل:
د پ ر او مور پر غا ه د ماشالالوک یو وق داده چې ماشالالوک لپاره ښالاله او مناس ال نوک
وټاکي  ،ر سو الله صلی الله علیه و سلم ورمایي  (:اس من حق الولد علی الوالد أس
حیسن امسه و حیسن أدبه).

1

په پ ر باندی د ماشالالالوک یو وق دادی چې ښالالاله نوک پری کېږدي او ښالالالی روزنی
هڅه یې وکړي .ددی علم چې اس ال ک د دی تاکید کوي دا دی چې د اس ال ک له
نظره ښه او ښکلی نوک د ماشوک لپاره امنیم او رواين هوساینه راو ي ! په وقیقم
کې د ماشالالوک لپاره د نیک نوک ټاکل په اسال ک کې یوډو اوسالالان او ښالالېګڼه بلل
شالالالوی چي والدینو لخوا وررسه کېږي  ،ځکه چې هم دماشالالالوک ځینی رواين او

 - 1مسند البزار  ،ودیث.5840:
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رووي ا تیا تریسالالاله کېږي او شالالالخصالالالیم او اعتبار ورباالالالي او هم هغه د نورو د
استهزا او سپکاوي څخه لری کوي.
 -10د ماشوم حضانت او نفقه:
په اس مي تعلیامتو کې د عمومي دندو برسیره چې مېړه او ښځه یې د ماشوک په
و اندی لري باید د ماشومانو په روزنې او پالنې کې رسه مرسته وکړي.
چی په اس مي وقه کې د ماشوک ساتل او روزنی ته وضانم وا ي .دماشوک ساتنه
عبارت ده له د ماشالالوک د جسالالمي او رواين ا تیا ؤ د پوره کولو لپاره مناسالال ډګر
برابر ولو څخه  ،دماشالالوک د شالالخصالالیم ټولو ا خونو ته پاملرنه یوازی د کورنی په
چاپېریا کې شالالالونی دی  ،د مورګانو تودی غېږی او دپلرونو محبم څخه ډکو
ملنو کې دغه دنده تررسه کېدای يش.
 -11د تعليم او تحصيل حق:
ماشالالالوک لطیو اخ قي عواطو لري چې په ټوله زمانه اوکرار  ،کرار جو یږي او
پرمختګ ته رسېږي  ،دغه پرمختګ سامل او مناس تعلیمي او تربیتي چاپېریا
ته ا تیا لري  ،ترڅو د وخم په تېرېدو د قوت څخه وعل ته رايش ،همدا شالالالان د
ماشالالالوک بدن دروغ پاتی کېدو لپاره هرډو خو وته

ورت لري  ،دهغه وکري و

دی لپاره باید ورش او محیط آماده يش او دی نتایيسو تریسالاله کولو لپاره مناس ال
اسباپ او توکي مهیا کو پکاردي د همدی
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یو وریضالاله ګڼي د علم زده کړه یی د ماشالالومانو د وقونو په دله کې پروالدینو یزک
کړی او ورمایي  ( :من حق الولد علی والده اس حیسن أدبه و تعلمه ).

1

ترجمه  :د اوید وقونو کې یو دا دی چې ښه ادپ او زده کړه ورکړي ) په وقیقم
کې هغه مها پ ر او مور د خپل ماشالالوک اورتاک کوي چې هغه ته ویل  ،لیکل او
د ژوند ادپ ورزده کړي او دا چې د ماشالالالوک شالالالخصالالالیم د ژوند په لومړیو کې په
کورنی کې جو یږي نو زده کړه ورکو  ،و یل او لی کل ور ته د وا لدینو پر غا ه
اېاالود شالوي دي  .ترڅو د ژوند په پیل کې خپل اوید د علم او پوهی په وسالله
سمبا کړي.
 -12ماشوم رسه د محبت او مينی حق:
انسالالالالان چې هر عمر او موقعیالالم کې وي مینی او محبالالم تالاله

ورت لري او

ما شومان د نورو څخه زیات عطووم او مهربانی ته ا تیا لري  ،ما شوک د عاطفی ،
اوسالالالالاس  ،او انسالالالالانیم مظهر دی  ،پیغمرب ورمایي( :من مل يرحم صی ی ی ی ییغريَن ومل
يوقرکبريَن فلیس منا) 2.ژبا ه  :څوک چې د و و رسه مینه ،محبم او شالالالفقم ونکړي
او دلویانو وق ونه پېژين زمونږ څخه ندی .څومره ما شومان د پ ر او مور د نعمم
څخه بی برخی دي نو پر مونږ یزمه ده چی د دوی په ژوند د غه کمام پوره کړو

 - 1شع اییامن ،ودیث.8673:
 - 2جامع األوادیث ،ودیث.23848 :
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او د هغوی لپاره پ را و مور اوسو ! پېغمرب  وورمایل  ( :أَن وکافل الیتیم کهاتنی ).

1

زه او یتیم پالونکی به ګوتو په شان په جنم کې وي.
له بلخوا باید د ماشالالالومانو په و اندی له تاوتریخواي او ناو ه کړنو څخه ډډه ويش
او د ماشالالوک تر بیم په خشالالونم رسه ونيشالال .د دی لپاره چې د خپل پ ر او مور
غېږ کې اوو او ښالالالکل یې کړي او ناز ورکړی  .پدی وا کې د هوسالالالالاینی
اوسالالاس کوي او خوند اخی  ( :أس أابهريرة رضی ی یي هللا عنه قال  :قال قبل رس ی ییول هللا
احلس یین و احلس یینی بن علي و عنده انقرا بن حابس التمیمي االس ییا (االس) فقال انقرا
اس يل ع شی ی ی ی ییرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر الیه رسی ی ی ی ییول هللا ُث قال من َليرحم َل
يرحم).

2

ابو هریره ري الله عنه د رسالالالو الله څخه روایم کوي چې اقرع بن وابس ،
رسو الله صلی الله علیه وسلم ولید چي وسین (رض) ښکلوي ،اقرع وویل  :زه
لس ماشالالومان لرک او یو می هم ښالالکل کړی ندی  ،رسالالو الله ص وورمایل  ( :من
َليرحم َليرحم )
( ځوک چې په نورو روم ونکړي پر ده به روم ونيش.
3

د عمري کيسه:
دپېغمرب  سیرت کې د ماشوک محبم په هکله بله کیسه د عمیر کیسه ده:
 - 1شع اییامن ،ودیث.11026 :
 - 2متفق علیه صحیح البخاري وی الدعوات ،ودیث ، 5997:او مسلم يف الفضائل  ،ودیث.2318:
 - 3صحیح البخاري ،ودیث.5997 :
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( عن أنس قال  :کاس النيب صلی هللا علیه وسلم أحسن الناس خلقا و کاس يل أخ يقال له
عمري قال أحسیبه قال :کاس ف یما قال :فکاس اذا اا رسیول هللا صیلی هللا علیه وسیلم فراه
قالَ :ي عمري ما فعل النغري قال :فکاس يلعب به).
أنس وایي  :پېغمرب  ټولو خلکو څخه ښه اخ ت درلود  ،زما یو کوچنی ورور ؤ
1

د عمیر په نوک د یوی چونچوڼی رسه یې لوبی کولی ک له یې چې چونچو ڼه مړه
شالالوه د الله پېغمرب د کمکي ماشالالوک تسالالی ورکوله وی ورمایل  :یا عمیر ماوعل
النغیر ای عمیره! هغه مرغی دی څه شوه ؟
د دی مبارک ودیث پېغامونه:
 – ۱محبم او مینه کو د ماشومانو رسه .
 – ۲د ماشومانو د وایتو پوښتنه.
 – ۳د ماشومانو رسه دهغوی په ژبه خربی کو
 – ۴ماشومان د غم  ،تنګسیا او ژ اڅخه ژغور
 – ۵د ماشومانو رسه مینه د پېغمرب اخ ت دي
 -13د ماشوم امنيت:
په اولیاؤ باندی د ماشالالالوک بل وق د امنیم برابرو دي د نطفی  ،ویدت نه تر
ځوانی پوری  ،پخوا شینی رسه چې نن د ماشومانو د امنیم په برخه کې ستونزی
 - 1اليسمع بین الصحیحین ملحمد بن وتوح الحمیدي ،ودیث.1981 :
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لرو لکه  :قاچات  ،پلور  ،پېرود  ،جنيس ال سالالو اسالالتفاده او  ....چې ماشالالومان
تهدیدوي.
 -14دماشوم رواين اړتیاوي پوره کول:
د وضالالانم  ،تغ یه  ،امنیم او نورو ا تیا و د ماشالالوک څخه وروسالالته والدین مکلو
دي چې د ماشالالالوک عمرته په کتو  ،تفریحي امکانات  ،سالالالواد زده کړه  ،او تربیم
امکانات هغوی ته تیارکړي او یندی کارونو ته توجه ويش:
 – ۱کور باید د ماشومانو او ځوانانو لپاره ډاډمن چاپېریا اوسئ.
 – ۲کور باید داسالالی چاپېریا وي چې ټو غړي خصالالوصالالا ماشالالومان  ،کمکي
ځوانان پکې د ډاډینی او خوښي اوساس وکړي
 – ۳باید د کور په محیط کې د ماشالالالومانو باور په وینا و کړنو او وعدی ته په ووا
رسه جل کړو.
 - ۴د کور په وضا کې بایدداسی صمیمیم  ،یووالی شتون ولري چې د اوید هر
یو کومه ستونزه ولري هغه خپلو والدینوته ووایي
 – ۵باید اوید ته ورصم ورکړ يش چې خپله وینا وکړي
 - ۶دماشالالومانو په منځ کې توپیر نه وي او دخپلو ا وند وقونو څخه برخمن وي
او یو ماشوک ته د نورو په پرتله باید د محبم څرګندونه ونه يش
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 – ۷والدین باید په خپلی وینا  ،روتار رسه ماشالالالومان وپوهاوي چې هغوي رسه
مینه د دوی لپاره ده نه د دی لپاره چې بوډا توپ کې دهغه د یس امسالالالايش ،
پلرونو  ،مورګانوته نه ښالالالالا ي چې د کور څخه بهر بوخیتا ویمله خپل عواطو
وسالالالپموي له خپلو ماشالالالومانو څخه  ،خپل وختونه په منطقي عادینه ډو د
کورڅخه بهر کار او ماشومانو رسه په کورکې د ملتیا ترمینځ و ویيش.
 - ۸په ژوند کې د هدف نه شتون د رسګردانی یمل ګرځي او مشهور متل وا ي :
( دی څانګی څخه بلی څانګی ته الوتلوته هڅوي ) نو په ځای ده چې دماشوک د
و تیا یو هدف او د کورنی د رشایطو رسه سالالم په و وکواي کې ماشالالومانو ته القا
يش  ،هرماشالالالوک یو بالقوه اسالالالتعداد دی پدی رشطچی ښالالاله مسالالالیرته هدایم
شی،هيڅکله به خپل ماشوک ته نه وایوچی تاڅخه څه نه جو یږي.
د افغانستان په قوانيوکې دماشوم حقونه:
داس ال مي وقه په پېروی د اوغانسالالتان د جزا او مدين قانون د نورو ښالالاري وقونو
ترڅنګ ماشالالالوک وقونه هم د توجه و ګر ځوي پدی ډو چې د قانون جزا -۷۰
 ۹۳مواد د ماشالالالومانو ا وند دي  ،د بېلګی په توګه په  ۷۱ماده کې راغی دي :
ماشالالالوک چې  ۱۸کاله یې پوره کړی نه وي د هغه په و اندی د جزا دعوا اقامه
کویی نيشالالال ه مدا شالالالالان مدين قانون په  ۴۶( ۲۶۳-۲۱۷ماده) مادوکې د
ماشالالالومانو ا وند وقونو په هکله چې د والدینو پر غا ه دي یادونه کړی او پدی
موادو کې بې بېلی مسالالالئلې لکه  :روزنه  ،ښالالالوونه  ،نفقه  ،رسپرسالالالتی  ،ماشالالالوک
ساتنه  ،د امکاناتو  ،اسانتیاو برابرولو په ا ه بحث شوی دی.
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دبېلګی په ډو (  )۲۵۶ماده کې راغی دي:
نفقه د ډولو نو رسه یې د ماشالالوک په برخه کې د کارکولو پوری او ماشالالومی په ا ه
دواده پوری د پ ر په غا ه ده .
د ماشومانو حقونو په اړه ستونزی:
 – ۱د پاک و شمېر ماشومان په اوغانستان کی په سختو کارونو بوخم دي پداسی
وا کې چې د قانون له نظره هغه ماشالالالومان چې  ۱۸کلونو څخه یې عمر کم
وي کاریې منع دی.
 – ۲د اوغان ستان یوه برخه ما شومان نن مخدره مواد و باندی روږدي دي د ځینو
شمېر و رسه سم نزدی یو ملیون ماشوک او ځوان روږدي دي.
 – ۳دا سې ما شومان چې رسپرسم نه لري  ،او د مور اوپ ر یا یو څخه بی برخی
دي
 – ۴دا سی ما شومان چې زده کړی ته یس رسی نه لري خ صوصا د نيسونو په ا ه
ډیره جدي ستونزه او خواشینه وونکی ده.
 - ۵روغتیا له مخی اوغان ماشالالالوک د کامل او نړیوا سالالالتندرد مصالالالئونیم څخه
برخمن ندی او صحم یې له تهدیدونو او زیاتو خطرونو رسه مخ دی.
 – ۶په جګړو کې د رستیرو په ډو د ماشومانو کارو
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 – ۷ماشالالومان د والدینو لخوا  ،کورنی او هم د ښالالوونځي او زدکړیز محیط کې د
ډو ډو خشونم رسه مخامخ دي.
 – ۸داسالالالی ماشالالالومان چی په کم عمری کې په ودولوميسبوریږی د نيسونو په ا ه
دغه ستونزه ډیره ده.
 – ۹تفریحي سامل محیط د ډیرو ما شومانو لپاره شتون نه لري دا بله م سئله ده
چې اوغان ماشومان وررسه مخامخ دي او په واضح ډو یې ګورو.
حل الرې:
 – ۱دنشه یې توکو په و اندی جدی او پرلپسی مبارزه
 – ۲د دولم او ټولنی اورادو لخوا بی پ ره ماشومانو ته یزمه توجه
 – ۳د روغتیایی مرکز ونو توسالالعه او ایيسادو او دماشالالوک ا و مور صالالحم ته ا ینه
پاملرنه
 – ۴په وسله والو جګړوکې د ماشومانو د وضور مخنیوی
 – ۵د ساملو تفریحي پارکونو شتون د ماشومانو او ځوانانو لپاره
 – ۶دکم عمری ودونو مخنیوی
 – ۷ماشومانو لپاره د اس ک لخوا په رسمیم پېژند شوو وقونو ته توجه کو .
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پايله او نتيجه:
بنا ماشالالومان د ژوند ښالالکلو ګلونو په توګه د ښالالایسالالته او ازرښالالتمنو وقونو څخه
برخمن دي چې هغوی ته هم نړیوالی برشالالالي تولنی او بین املللی کنوانسالالالیون
توجه کړی او هم ژوند باونکي اس مي مکت ووت العاده توجه ورته کړی ده
اوس په ځانګړی ډو سالالالتاسالالالو مور اوپ ر او په عاک ډو د ټولنی د ټولو اورادو
دنده ده چې پدی دګرکې اغیز من او ارزښتمن ګامونه پورته کړي
پلرونو او میندو !  -دنن ماشومان د سبا ورځی ځوانان او دهېواد جو ونکي دي ،
راشالالئ د ماشالالومانو د وقونو رعایم رسه هم خپل الهي او اخ قی مسالالئولیم تر
رسه کړو او هم په ښوونی او روزنی رسه بریاي ما شومان د هېواد لپاره و اندی او
ښایسته خدمم تررسه کړو .
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51
دودونو ،زيږونونو او مړينو ثبتولو اهميت
س و ِّ
ِّ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِّم ْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
ث ِّم ْن ُه َما ِّر َج ااال
احلمد هلل الذي خلق االنسان من نَّ ْف ٍ َ
ِّ
َّ ِّ
َكثِّ ِّ
ام إِّ َّن اّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِّيباا والصالة و
ساءلُو َن بِّه َواأل َْر َح َ
ا
ساء َواتَّ ُقواْ اّللَ الذي تَ َ
ريا َون َ
السالم علی رسوله حممد و علی آله و أصحابه أمجعنی و بعد!

د اسالالالمق س او اغ رونکغ ی دین ټنل د کحمت ،فضالالال دت دین دو اغ ینایی ی
س تب دو چې ټنل ا سالالالت ت وی غی ت ني اغ ین ډغل ی ین ډغل یې کحمتن ی اغ
بر تن ی ټنل برشیت وی شتسل دي هدتی چې د رغ ا ینه ګنښی یی هم لی یتده اه
غیستدی اغ د یستن ،س تن پی هر پړاغ ې د ظرغفن اغ ونښت ن رسه سم د غی ت لپتکه
خربه لري اغ هغی وی لنکو غک ني اغ د رونکلن اغ بریت الکو غکوی ښالال  ،پی اسالالمس
رشیعت ې بی د فضالالال دتن ن اغ اکیښالالالم ا پرغ ن پاو ی غي چې نو ییږیايل
ستشالالالنق ادغ ا ټنل اح تق ،سسالالالتیل ،غدغ ن اغ نکغ سن الالالنمتون ل ی سری اغ سړی ی
ادغ ا بحث اغ څ ړ ی ال او نلی اغ چتکغا

اد بتيس چې د همغی لنسړین غکځن

ی د خپدن ستشالالالنست ن ،نین پ اا شالالالنغ ،دغدغ ن ،طمق ثبتنلن اغ سړی ن ثبتنلن پی اده
خپدن د اغ اغ غجتیبنوی ستنجی اغيس څنسره بی ښالالی غي چې هغی سالالتن چې دوی
د اه پی وتده لري پی ښی اغ پنکه ډغل د اسمق د قناماغ اغ اصنلن رسه سم وررسه اغ
وطب ق ړي دوی ټنل تکغ ی د

مروی ټنل ی کاغسالالالتدن ې سام او ر لري ،بدی
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نسی سنخی پ ې شالالتی ،دو سنخی وی د کس ال اغ لپتکه هغی و دنکو چې سن ږ دوی
هاف وی ردو ني اغ پاو ډګر ې سرسالالتی ني پی غاک ې غلرغ اغ هغی پروی د
ین س پم فردي ،دغودی دک پمن د شتنن اغ د یده سنا اغ ،صتلحن اغ ستخصصن
افرادغ دکلندلن پروی تشن ی دو.
دلتی ده چې د فن سن د احنالن د ثبتنلن اهم ت اغ اکیښت سطرح ږي د فن سن
ثبتنل چ د تکی ی ،ښالالال

ی اغ ممر اغ تل پی وف ک رسه وررسه يش ین سالالال

اسمس متمل غای  :د ین ه ناد پرسختګ اغ ورق دغغ ش ت ن پنکو وړلی ده:
-1

ودپتوی س پم ،سستح م پمن جندغ ی:

-2

د هغی د تک نغ ن اغ چتکغا ن کغی ی ،اغ دا تک هدتی شالالن ت ت لري اغ آسالالت ی

ده چې :سن ږ د خپدن اس ت تون اغ رس چ ن دق ی شالالالم ره غلرغ اغ دهغی رسه سالالالم
پمن اغ و مکه غلرغ.
ن ادی ی ده چې دغدغ ن ،ییږغ ن ن آن د سړی ن د ثبتنلن اکیښالالت اغ اهم ت غپ و ن اغ
ممم پی خپدی پاو الک ې سخ ی شالالالن ،ځ ی پی نسی ټنل ی ې چ و دنکو اغ
پت ی یې چې فنو هم د هغی ینه برخی ده سعدنسی ی غي ه څ ډغل پرسختګ
سم ن اغ س رس او ،ن الیسی ده چې د پنکوی سناکدغ پی اده لږ وم شن:
د واده اهمیت او ځایګی:
دین د س راون اغ فحشالالتت د پدتی ی د

ینه سامی سسالالهدی چې د اسالالمق رونکغ

ټنل ی د پت ی اغ مفت ستو ی اغ د سل د ب تء پی سنخی پرو وت ا اغ ټ
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هغی اسالالالمس غاده دو ل ی چې کسالالالنل ریم ځنا ت ن وی پی غی ت ې فرستیی( :من
اس

ا منکم الباءة فلي زوج فانه أغض للبص ن و أحص ن للفنج و من س

ابلصوم فانه له وجاء)

فعليه

1

ځنان سالالالړو ی رو د رغ ا د سصالالالتکفن برابرغلن غو لري بتیا ایدغا غ ړي دا وت
نکغ ښ ن وی د تدن ی ستيت اغ د تغده تکغ ن ی س صهنن پتو ږو خن هغی ستن
چې غاده يشالالال نالو بتیا کغره غ

الالال ځ ی کغره وریره س ع ني کسالالالنل الدی

صالالالدی الدی مد ی غسالالالدم پی بل ځتو ې فرستی  ( :الدنيا کلها م ا و خري م ا الدنيا
املنأة الصاحلة)

2

ټنلی د ت د ا سالالتن د خن ا اخسالالتدن لپتکه ده خنکا ونکه څ ر پی دو د ت ې ښالالی
ښ ی ده.
الدی وعتلی فرستی  (:وِّمن آَيتِِّّه أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم ِّمن أَن ُف ِّس ُكم أَ ْزو ِّ
ِّ
ْ
ْ َ ا
َ ْ َ
اجا لَ ْس ُكنُوا إلَْي َها َو َج َع َ
3
ِّ
ك ََلَي ٍ
ت لَِّق ْوٍم َ َ َف َّك ُنو َن)
بَ ْينَ ُكم َّم َو َّدةا َوَر ْْحَةا إِّ َّن ِِّف ذَل َ َ
اغ دهغی د ښن ی داچی ستتسن د نع ی يې وتسنوی ښ ی پ اا ړو ورڅن غکرسه
هنستشی اغ ستتسن ورس ځ يې دغ ست اغ کحمت کاغغست هن پاو ( عمت) ې
د هغن خد ن لپتکه ښی دي چې ف ر ني.

 - 1صح ح بختکو ،حایث.1905 :
 - 2صح ح سسدم حایث 1467 :
 - 3د الرغق سنکت  21آیت.
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سشالالانک متمل حمندا مبااالوی پاو ه دی ل

 :پی هر ت چ خدک غاده ني

اسمس ډیر دک وړغن (س ثتق ود ظ) ګڼ ین ډیر پنکه د ختطرغ ډک وړغن دو د
رغ ا اغ ټنل ی وړغن د ا سالالتن پرن ن سالالل د پتیښالالت وړغن داسالالی وړغن دو چې
ښالالال ی اغ ختغ ا يې پی خپل س ځ اغ خپل که رسه وړي پی دو وړغن ې ی ینایو
ختغ ا اغ ښ ال ی ګژ رغ ا ادو ت غو سنس بد ی خپدی د سار ،اسن ،اکاست ت ،س ال نن،
ه دن پی خربو ت پنه ږي ،ددون ټنلن ښ ڼن لپتکه اسمق ایدغا (غاده) د ین لنسړ ی
سالالال قاق پی ونګی کاپ وين چې ا سالالالتن خپدی و نو ،ای ن ،سسالالالهنل ت س ل اغ
رسښ ا ی پنکه اغ و م ل ړي.

1

د احنالن فنو د ثبت قت نن پی ینغیشتمی ستده ې د ایدغا وړغن د ثبت اغ دهغی
د ا حمل پی اده کاويل دي:
-1د اسالالال تدغ اغ غث ن د ث بت اداکه اد ده چې د غاده د م ا یت ا حمل کاپنک د
سعدنستون سر ر (دیتتب س) ې د ثبتنلن پی سنخی د فنسالالن د احنال د ثبت څت ی
وی پی ل يل ډغل غدا او ړيئ.
-2ښالال ی ختغ ا اد دي چې د غاده د وړغن یت ا حمل کاپنک د فنسالالن د احنال ثبت
څت ی وی غغایی.
-3د فنسالالالن د احنال ثبتنلن څت ی س دفی ده چې د ادغ ا و مکو رسه سالالالم پاو
ه دی چد ا غ ړي.
 - 1د (ح نق غ غجتیب ین دک اسمق ص  )88تته څخی.
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د زيږونونو او مړينو ثبتولو ارزښت او اهميت:
ل ی څ ی چې ني ییږیايل پی ونږغ ې اذان ،اقتست غیل ،د ستشالالالنق پمک وی
ییرو غک نل ،م

ی ،خت ی وسالالالم ی ،سالالالالتهی کغی ی چې د سنک اغ پمک لنسړ ی اغ

رضغکو د اه ده د سنلند پی غدا او اغ ټنل ادین دو اغ هر ین تک بتیا پی همغی
ټت دی غکځ وررسه شالی اغ ددو تک رسګ اغیی ده چې بتیا د ستشالنق د ییږغن غکځ
سعدنسی اغ ثبت اغ کاجس شنو غي ،ددو بر س ره ین لړ دی

تکغ ی دي چې پی

سسالالالت م ډغل د غګړي د اهد ت پنکو اکوبتط لري سثم :پی ستلن ن ې ورصالالالف د
خنک اغ غکغک د بس غ ب دنل ،چې اغه د ی وی غکسی دی ی فرایضن ادا نل د هغی
چت لپتکه چې دغه ج سالالالی غي اغ د بدنغ سرحدی یې سعدنسی اه د ځ ی ف اتت پی
غی ت بتیا د ( )10د ی پی ممر اغ د ځ ن پی آ ا چې اودس د ی وی غکس ږي ورڅن
رشم س دف تن ی پی وتده غاخيل ،د اکث پی سسالالالهدن ې هم د سړو د س غ ې ی
ی ري د سالالالړي د سړی ی اغ یغ ړو ټی سعدنسی اغ رسګ اه ی غي دی دی د
نک ی د ج جتلن ن السدن ی برابرغي دا ټنل هغی ځتین ی دي چې د سړی ن اغ یغ ړغ
ثبتنل ادین اغ رضغکي ګرځني اغ ددو تک د اهم ت رسګ اغو دي ،پی هماو
ورو ب د ستشنست ن د ښنغ ی اغ کغی ی پی ه دی هم الیسی ده چې چتکغا

پنه يش

هدک اغ ا جدی د څن دن ن دي اغ د کغیغ ن اغ د پنهت ن د وجربن رسه سالالالم غکرسه
څر ی چد ا غيش.
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د دوشنبې ورځې په اړه د پيغمرب عليه السالم حديث:
ل ی چې د پ غمرب  ی ین کغایت لرغ چې پاو رشح کاودی دو( :عن أيب ق ادة أن
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم سئ عن وم االثننی فقال :فيه ولدت وفيه أنزل علي)

1

د ابن قتتده (کض) ی کغایت دي چې د دغش ال بی غکځی ادغ ا د کسالالنل الدی صالالدی
الدی مد ی غسدم ی پنښت ی غشنه هغی غفرستیل :دغش ب پی غکځ ییږیالی یم اغ پی
هماو غکځ د قرآن رغل کا بت او پ ل شنو .پنکو ی رشیف حایث پی خپدی ددو
خربو ب تن ني چې د یغ ړو د غکځی سعدنق غالی اغ ثبتنل خنکا ییتت اهم ت
اغ اکیښالالت لري ،ددو بر س ال ره چې ځ ی رشمی اح تق د ممر اغ تل پی ب س ال
وح ق پ اا ني د پمن جندغ ی اغ خد نوی د ښن خاستن ن غدا او نلن لپتکه هم
الیس اغ رضغکي دو ورڅن جنوی يش چې څنسره خ دک د خاستن ن د پنښالالال
ال او دي.
د نويو زيږيدونکو ماشومانو د ثبتولو لپاره د عمر ريض الله عنه اهتامم:
غیل ږي چې حرضالالت ممر (کض) ستشالالنست ن وی ځت ړو اهت ق دکلند اغ هغنو
یې ثبت اغ کاجس غل ورڅن پی ټت يل غخت ې غکوی الرسسی غيش ل ی چې پاو
رشح ین کغایت لرغ :د حرضت ممر (کض) د خمفت پی یست ی ې هر ستشنق ثبت اه
اغ د ب ت اهتل څخی غکوی څی ح ن ی ټت ل ال ل ی چې کاويل دو :اسالالالدم د
ممر آیاد شالالنو سریی غایی :ین شالالم ر سالالنداګر سای ی س نکو وی کاودل اغ د شالالپی
 - 1صح ح سسدم ،حایث .1162 :
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و رغلن لپتکه سصدی ې س شت شنل ،حرضت ممر (کض) مباالرحمن بن منف وی
غغیل :ن شالالپی بتیا ددو خد ن سالالتو ی غ ړغ ،د شالالپی پی ورځ ې حرضالالت ممر
(کض) د ین ستشالالالنق د ردا وږ غاغکیاغ سنکوی یې غغیل :د الدی  ی غډاکه شالالالی اغ
دخپل ستشالالنق څتک ی غ ړه ،د شالالپی پی پتو ې ب تهم د ستشالالنق د ردا وږ غاغکیال
شالالالن ب ت ځدی حرضالالالت ممر (کض) د ستشالالالنق سنکوی غکوی غو فرستیل :مج بی
تساربت ی سنکیې ستشالالنق دو غلی رادي؟ او د الدی ب اه یه ش ال او ی غک نق ځ ی
حرضالالالت ممر (کض) هغن ستشالالالنست ن وی برخی ټت دی چې شالالال او ی خنکي ،ممر
(کض) پنښالالت ی غ ړه ستشالالنق دو څن دن دو؟ ښ ال ی ځناه غک ړ څن س تشالالتن ی
ییتت ممر دري ممر غفرستیل :خناکه شی! د ستشنق ی د ش اغ ب اغلن ې ب ړه سی
نه د همغی شالالپی پی سالالاتک د سالالاتک هت ی ادا نلن پی ساتل یې ډیر غردل غو
غیل :ممر بی غسالالی شالالن اغ رسګ اه اه چې څنسره سسالالد ن نچ تن یې غريل
دي؟ ب تیی اممن غ ړ چې خپل ستشالالالنستن د دغغ دن ن ی غدا او د شالالال اغ ی
ب اغئ.
اغ سن ږ بی هم د ني ییږیايل هرستشنق وی برخی ټت ل اغ دوی سطدب یې د اسمس
سمد ت ټنلن سالالال منوی غکسالالالتغه خن ه ر ړغ چې سن ږ رغ اي ا سالالالت تن ین د دی ی
تکغ ن وررسه نلن ورڅ ګ هنستی ی اغ سن تلی وی هم ادو ت لرغ1.بتیا ورالسی يش،
سثم :خندغ ،کغوت ت ،یده ړو ،پتل ی ،جتسن ،هسالالالتنګ

وی ادو ت لرغ ،چې ادی ی

ده د نک ی د ه ناد چتکغا ن پی یی دو تکوی ستنجی اغيس ن څنک چې پاو
 - 1الباایی غال اتیی ،7 ،ص .40
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پنه ی غي چې څنسره خدک دده غاک ال او س من ې رغ ا ني يش نالو د
خد ن د بابند لپتکه بریتلی اغ او رس ی و مکه غلري اغ د ه ناد د پرسختګ اغ غدو
السدن ی برابر ړي ن ځمن ږ ه ناد اغ خدک بی ور هغی د خنښالالالی اغ هنسالالالالتی ی
خن اغ ی څ

چې س پم اغ شتسل پمن غ درغ پمن اغ و مکه مد ء داسی سعريف

ني :پمن اغ و مکه م بتکت ده لی سشالالالخو نلن د ا هاافن پی سع ن تکغ ن اغ
ددون اهاافن ورالسی نلن لپتکه د الیسن غستیدن وع نل دي پااسی بڼی چې پی م
ل ښت ډیره ښی پتیدی ورالسی ړغ.
ن و مکه داسی غس دی ده چې ا ستن پل پی پل سخ پی غدا او غدي اغ د ین پړاغ ی
یې بل پړاغوی داسالالی طری ی رسه خنیغي چې د پمن جندغ ی سراجع د هر سالالړو
غو اغ ځناک وع ني.
پمن جندغ ی سخصنصت پی اغس ی ړو ې :هغی مدم دو چې :ځت ړو اصنل اغ
قنامالالا غلري اغ د ونل الالا مميل د ینو برخی پالالی ونګالالی د رغ الالا پالالی ټنلن څالالت ن
اقتصتدو ،س تيس ،اجت م اغ نکغ ې تکغل ږي ن یسن ږ پی ه ناد ې بتیا
لنسړو د پرغګراق طرح اغ پمن سسالالالت ل سر رغ ی جند يش ځ ی پی نکغ ه نادغ ن
ې آن دغګړغ د کخص تن غکځن لپتکه پمن اغ و دنکي و تکغي ،د سنداګري ،تکغبتک
آن شخو و مکو د خد ن پی غاک ې غک ني.
د هماو السدی د افغت ستتن د اسمس جمانکیت د مال

غیاکت کسم جریاو

ې غ د فنسالالن د احنال د ثبت قت نن پی اده د شالالپتدسالالمی ستدو پی  3 ،2 ،1ف رغ
ېل

:
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 -1د ییږغن ،سړی ی ،غاده ،د غاده لی سي ی غدلن پ ښې د فنسن د احنالن ثبتنلن د
سعدن ستون سر ر (دی تتب س) ې ددو قت نن د اح تسن اغ طریالع مل رسه سالالالم
دکج ږي.
-2د ییږغن ،سړی ی ،ایدغا کاپنکغ ی د غيل یت قت نين خپدنان لخنا لږ ورلږ د دکو
س تشالالالتن پی ورځ ې د فنسالالالن د احنالن د ثبت ټنلن ی ردو سرجع وی غدا او
ږو.
-3د کاپنک غدا او نلن څر نالی اغ د ییږغن ،سړی ی ،غاده اغلی س
سحتنیتت د جم طریالعمل پی س و پ م ږو.

ی غدلن فنکسی

1

پی هماو ډغل د افغت ستتن ا سمس جمانکو دغلت د فن سن احنالن ثبت قت نن
د ستشالالنق خنکا ردو غيل ادبتيس چې د ستشالالنق ثبتنل پی ټت دی سنده ې وررسه
ړو همغی شتن چې ددو قت نن اغلسمی ستدو پی لنسړو ف ره ې کاويل دي:
-1غيل یتد ني ییږیايل ستشالالنق قت نين قریب س دف دو چې د دکو س تشالالتن پی
سنده ې د ستشالالالنق د ییږغن پی اده د فنسالالالن د احنال ثبتنلن ردو سر ر یت د
ییږغ ن ن د ثبت سر ر وی کاپنک غک ړي .د هماو ستدي پی دغهمی ف ره
ی بار د افغت ستتن د اوبتمن پی اده داسی کاودی دي:

 - 1د فنسن د احنال ثبتنلن قت نن ص .17
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-2د ه ناد ی بار ثبت د افغت ستتن اوبتع س دف دي د خپدن ستشنست ن د ییږغن پی
ه دی د دکو س تشتن پی سنده ې د افغت ستتن س تيس منتی اه ګ ن یت ق سد ن وی
پی ل يل بڼی کاپنک غدا او ړي.

1

-3د کاپنک غدا او نلن څر نالی اغ د ییږغن ،سړی ی ،غاده اغلی س ی غدلن فنکسی
سحتنیتت د جم طریالعمل پی س و پ م ږي.
پی هماو ډغل دافغت ستتن اسمس جمانکو دغلت د فنسن احنالن ثبت قت نن د
ستشالالالنق خنکا ردو غيل ادبتيس چې د ستشالالالنق ثبتنل پی ټت دی سنده ې وررسه
ړي همغی شتن چې ددو قت نن اغلسمی ستدو پی لنسړو ف ره ې کاويل دي:
د هماو قت نن پی اودسمی ستده ې .
د نوی زیږیدلی مجهول الهویه ماشوم اړوند داسی راغيل دي:
څنک چې نو ییږیايل سجانل الانیی ستشنق پ اا ړي س دف دو چې سن نع
د پنل سالالن د همغی ځتو اداکو وی خرب غک ړي ،پنل س بتیا دوی کاپنک د هغی ځتو
د فنسالالن د احنال ثبتنلن اداکو وی غکغل ږو اغ د هغنو اغ ذیصالالمح سح م لخنا
دو د طب مايل اغ ( )DNAڅ ړ ی غکغسالالتی دو پی ګژه نق پرو ښالالندل يش
اغ هنیت دو غکوی غټت

.

2

 - 1هماوی سرجع ص .18
 - 2د فنسن د احنال ثبتنلن قت نن ص .18
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پی پتو ې غیدې شالالالن چې ین ه ناد ه ه دی د پرسختګ اغ غدو لندغ پندغ ن وی
شی کس الی ورڅن دوی تک وی دق ق اغس جنل شنو پمن غ درو ،اغ پی غاقع تن ن
غالده اغ بریتلی و مکه بی شالالالتنن غ دري ورڅن سن ږ د خپدن برشالالالي ،ستيل رسچ ن
اس ت تون ادغ ا شم رو اغ اکقتق غ درغ.
د هماو السدی د ټنل ی هر وړو د نو ییږیايل ستشالالنق د ت وی کاودن رسه سالالم اغ
څنک چې د دغو د خپدنا ن څخی د اجل بدن

وی لب ک غای اغ ودپتوی ونه وی

غکځ پی ادغ اغ دف غ ن ې ثبت ړي ،ورڅن دغلت غ نالو يش د هغن پی کڼت ې
د ل ژ س اتلی ،س ځ سندو اغ بتآلخره اغږ س اتلی خپل پم ن ی پی ب م ب دن برخن ې
و تک اغ پيل ړي.
جنوی ده چې ورڅن سن ږ خپل نو ییږیايل ثبت ړغ پی ب مب دن برخن ې ل ی:
کغوت ت ،ښالالالنغ ی ،کغی ی ښالالالتکو چنپړو ت اغ نک پرسخت تغي اغ سنفق پرغګراسن ی چې
سدمنو غي شالالن دکلندالو ،ځ ی ی پنه ږغ چې څنسره شالالم ر خد ن وی خاستن ی
غدا او ړغ ،اغ څنسره ځنان اغ غد برشي ځناک پی غاک ې لرغ.
لی بدی خنا پی ټنلی ړو ې داسی بر تسی شتی چې ستشنستن د غرغ ن اغ خطرو
ب کین څخی غقتیی اغ غسالتول يش بتیا پی سختدفن ممرغ ن ې ستشالنستن غا سال ن
يش ،دودتی ده چې ددوی تک د مثر وی کسنلن اغ ورالسی نلن لپتکه یې د ستشنست ن
ثبت اغ کاجس

نل ادين اغ رضغکي ني.

ن د ټنل ی هروړي وی الیسی ده چې دوی سام اغ اسالالتيس تکوی چې سالالتن رسن هم
او پتق غ ړو اغ پی خپدی برخی ې د ه ناد پی غدا ی اغ دخد ن د سالالالن تلی اغ
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ې سرستی اغ خپل اسمس اغ ه ناد ی سسؤل ت ادا ړي.
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52
د اسالم له نظره د يتيم مقام
احلمد هلل رب العاملنی وماوی املظلومنی و قاسم اجلبارین و الصالة والسالم علی خری
خلقه حممد و علی آله و أصححهااه املبنی بنی اما اعدأ وذعوهلل مهلل من الاححلرای ال لم اسححم
هللا ال محن ال حلم.
ِ
ِ ِ
آوى َوَو َ َد َك َ
ضحح ح ح ح حا و وَح ََ َدى َوَو َ َد َك َعاَن ًال وَذَ ْ َ
لما وَ َ
قال هللا احلکلم عزو ل(:أَََلْ ََي ْد َك یَنی ً
1
ِ
ث)
ك وَ َه ِد ْ
لم وَ َال تَح ْق ََ ْ َوأ ََّما َّ
الساَنِ َل وَ َال تَح ْبح ََ ْ َوأ ََّما اِبِ ْع َم ِة َراِ َ
وَذ ََّما الْلَنی َ
و قال رسول هللا  ( : أان و کاول اللنیلم وی اجلبة هکذا )

2

یتیم که څه هم د پلرنی نازا و نعمت نه محروم دی خو د الله تعالی له رحمته
محروم ندی او دالله لطف او مهربانی د ده شااامد د حاد دی د د امااقم م د
دین کی د یتیم پالنی او د هغه ح وقوته درناوی په اړه ډیر ټنی ګار شاااویدی او
همدارنګه په نور و آ مامنی ادیانو کی هم پدی اړه تاکید شوی ؤ د ا مقم نازنین
پیغمرب چی پخپله د یتیم والی ښااا ار شاااوی ؤ د د یتیم په اړه یی ډیر مااا ار
کړیدی .دامااقم له نهره د یتیامنو حاد ته رماایدنه دیری دنیایی او اخروی ی
 - 1د الضحی مورت  11-6آیتونه.
 - 2رواه البخاريد حدیث.6005 :
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لري د او ورته نه پاملرنه بدی پایلی رامنځته کوي د په افغانساااتای کی له دریو
لساایووو زیاتو ګنا او ګګړو اارات داؤ چی په زر ونه د یتیامی د کویدی د معلود
او رضرلیدون ی کساااای یی را پیدا کړد غواړم پدی خطبه کي د یتیامنو حالت او
وررسه مرمته دقرای او نبوي ارشاداتو په ریا کی بیا ن ړم.
اساسی پوښتني:
د مساالامنانو په تو ه زموند دنده د یتیامنو په اړوند څه ده ا الله او د هغه رمااود
 پدی اړه څه هدایت لریا آیا دوی ته نه پاملرنه زموند دبدعاقبت المد نه
کیدي ا او آیاد ودونو او فاتحو مراممو پر مهاد په هوتلونو او میلمستونو کی چی
کوم بی ځایه مصااارک کیدی د هغه په عو

به ښااه نه وی چد د یتیام نو حالت

ته رمیدنه ويش ا
د يتيم تعریف:
یتیم په لغت کی  :یتیم په اصااااد کی د یوازی او من رد په معنی دی او دیتیم د
یتام او یتام نه اخ ستد شوی چی د ټولنی په هغو افرادویی اطقق کیدی چی له
پقر نه مخ ی له بلوغه محروم شوي وي.
په اصطقح کي :هغه ماشومای چی پقریی له المه ورکړی وی او د میړانی حدته
نه وي رمیدلی د بی پقره او ځینی بی موره ماشوم ته هم وید کیدي او یا د اچی
ه غه ماشاااوم چی پقر او مور دواړه ونلري د ځینی پدی ع یده رسه دي چی
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دانساااانو نه هغه چاته یتیم وید کیدی چی پقر یی مړشاااوی وی او د حیواناتو نه
هغه ته یتیم وید کیدي چد موریی مړه وي
( م ردات راغب ).
اکرام  :په لغت کی درناوی کود د رانود د لوی نیود او احرتام کود دی ( دکتور
معین د دهخدا) او په اصطقح کی :د بی کوره افرادو رسه نی ی او محبت کولو ته
وایي .
بی کوره :
په لغت کد هغه چاته وید کیدي چی کور د ژوند د ښااځه او اوالدونلري د مسااافر
در په در په اصااطقح کي  :هغه چی هدد عېاد د کور او د رسماایوری ونلری او د
نورو مرمتی او مساعدت ته محتاج وي.
مستضعف :
په لغت کی ضعیف شمیرد شوی د مست او ناتوانه د بی وزله د بی بضاعته د ف یر
او محتاج.
په اصاااطقح کی  :هغه شاااخر منهور دی چی مهلوم واقد شاااوی دی او باید
مرمته وررسه ويش.
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د يتيم فقهی تعريف :
یتیم چی غالبا له ل هی پلوه ( صاااغیر ) ورته وید شاااوی د هغه چاته وید کیدي
چی د پقر د نی ه د ويص او یا قیم تر والیت الندی وی او دمااان له پلوه د ژوند
الزمي ګسااامي او روحي ودی او ت امد ته نه وی رمااایدلی د هغه چی د مدي
قانوی څخه پق

راځي د دا دي چی د ما شومتوب ( صغارت) دوره د پیدای ښت

نه را پید او تر  ۱۸اتلس کلنی پوری ختمیدی.
د يتيم پالنی تاريخ:
د یتیمي ماااتونوه د طبیعی او ټولنیوو حاالتو زیدنده ده او له پخوا نه په برشااای
ټولنو کی مطرح ده او ډیر شااواهد شااته چی د یتیامنو او بی رسپرمااته انسااانانو
حالت ته پاملرنه کیده د دا چی ان سای د ع د او عاط ی لرون ی دی نو د یتیامنو
داکرام او ترحم کیسااای هم له پخوا نه را ن د شاااویدي همدارنګه د نړۍ په ټولو
ادیانو کی د یتیم پالنی په ه له مطالب ذکر شااوی او ورباندی تاکید شااویدی د
یتیم او دیتیمی موضوع او وررسه نی ی کود په ټولو الهی ادیانو کی ریښی لري د
ځینو پیغمربانو ل ه حرضاات موماای او حرضاات عیساای په کل ه رسه د یتیامنو له
ح وقو څخه پلوي کوله او په یتیامنو باندی ظلم یی له کبیره ناهونو څخه بالهد
د ا مقم نه مخ ی او د ګاهلیت په دوره کی د یتیامنو مالونو په چورولو او پردوی
باندی په ظلم کولو رسه نه یوازی دا چی یتیامی یی نه اکرامود د بل ه یتیم د
دوی په وړاندی هیڅ ارزښاات نه درلود او تد به یی دوی په خواری د مااسااتی بی
وزلی او ف ر رسه یادود.
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په اسالم کې د يتيم مقام:
د اماااقم م د

دین پلوشاااو راځلیدو رسه د ګاهلیت له منځه والړ او یو ښااا لی

نهام د تورتم د ګاهقنه اخققو د رواګونو او آدابو ځای ونیو د او یتیم هم له خاص
موقف او م ام نه برخمن شو د د امقم مبین دین د د یوه ګامد د کامد الهي دین
په تو ه تد د ټولنی بی وزله د مساااتضاااعف محروم خلپ تر خپد حامیت الندی
نیويل دي چی پدی لړی کد ید یتیامی تر نورو ز یات د عطو فت او مهر بانۍ
مورد رزويل .
په اماااقم کی د یتیم م ام اړوند موضاااوع په اړه دا کافی ده چی پوه شاااو چی د
یتیم ل ظ او مشت ات یی درویشت ځله په قرآی کریم کی ذکر شویدي د د دی نه
عقوه ځینی دامی آیتونه شته چی په ظاهر کی ورڅخه نه افاده کیدي خو د هغو
آیتونو مضاااموی د یتیم پااه اړونااد وي چی عبااارت دی لااه د دیتیامنو پااالنااه او
رسپرماااتی د قرآی کریم د یتیامنو پالنه د ډیرو مهمو کارونو له ګملی څخه بولی
او مؤمنای یی هڅود څو په ټولنه کی باید هیڅ یتیم داماای پاته نشاای چی ورته
پاملرنه ونيش.
د یتیم پالنې په اړه قرآنی الرښونی:
الله تعالی فرمایي ( :وارُزقُ ُ ِ
وه ْم َوقُولُواْ ََلُ ْم قَح ْوً َّم ْع ُووًا)
س ُ
َْ
وه ْم و َلَا َوا ْك ُ

 - 1د النساء مورت  5آیت.
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ژباړه  :او ورته روزي غذا او خوراک ورکړئ د لبا

ورته ورواغوندئ او ورته غوره او

خوږی خربی وکړی  .په دغه مبارک آیت کی د یتیامنو په ه له دوه مهم امرونه
دي :
 – ۱د دوی خوراک او پوښااااک د دوی د مالونو نه ورته برابر کړئ څو په آبرو رسه
لوی شااای او دبلور مرحلی ته ورمااایدي ځ ه په (فیها ) باندی تعبیر شاااویدی د
یعنی د یتیامنو ژوند د دوی د مالونو او پانګی نه ورته تأمین کړئ.
 – ۲دا چی د یتیامنو رسه په ښااه غوره او خوږه ژبه خربی وکړی یعنی ښااو اوغوره
عباراتو او خربو رسه به هم د هغوی رواي کموورتیاوی لیری يش او هم به ید په
ع يل وده کی مرمته وکړي.
د یتیامنو په هکله د رسول الله  سپارښتنه:
دامااقم ماارت پېغمرب د یتیامنو پالنی په اړوند ډیره مااپارښااتنه او تأکید کړی او
امقمي امت ته یی د دوی د ح وقو په اړه الرښونه کړیده  .احمد بن حنبد پخپد
مسند کی د رمود الله  نه یو حدیث را ن د کړی چی هغه مبارک د یتیامنو په
اړه داکرام امر کوي:
(حدانا عبدالله حداني أيب انا أماااود بن عامر انا ارسا ید عن ابراهیم یعني بن
مهاګرعن مجاهد عن الساااا ب بن عبدالله قاد :ګيء يب الی النبي  یوم فتح
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م ة ...ف اد یا ما ب أنهر أخققپ التي کنت تصنعها فی الجاهلیة فاګعلها يف
االمقم أقر الضیف و أکرم الیتیم و أحسن الی ګارک )

1

ژباړه  :ما ب بن عبدالله وایي د م ی د فتحی په ورځ رمود الله  ته ورغلم ...
رمود الله وفرماید  :ای ما به ! خپلو اخققو ته پاملرنه وکړه هغه اخقق دی چی
د ګاهلیت په زمانه کی دلرد په هامغه خویونو پابنداوماااه نو د میلمنو درناوی
کوه د د یتیم اکرام کوه او د اونډي رسه نی ي کوه.
رماااود الله  : به تد دا تاکید کاوه چی د ټولنی د کموورو خل و په ځانګړی
تو ه یتیامنو رسه ښاااه چلند وکړئ د په ځینو روایتونو کی راغلی چی رماااود الله
صلی علیه وملم د یتیامنو د ځورولو او ژړولونه مند کړی.
روی عن أيب معید الخدری  :قاد  :قاد رمود الله ( : ایاکم و ب اء الیتیم فانه
یسي يف اللید و النا

نیام )

2

ژباړه  :د یتیم د ژړانه ځای وماااتئ د ځ ه دهغه اوښ ا ی په شااپه کی بهیدي چی
خلپ ویده وی  .بی له شااا ه د افرادو ځینی ښاااه او بد کارونه په عان ت وین
باندی وضاااعی اارات اچوي د ځینو آیاتو مطابغ هغه اعامد چد په عان خل ت
باندی وضعي اار لري د د یتیم ژړود دي!

 - 1مسند االمام احمدد حدیث. ۱۵۵۰۰ :
 - 2مسند االمام احمدد حدیث.1338 :
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د پیغمرب  یتیم پالنه:
عبدالله ابن ګع ر فرمایي :هغه وخت می یاد دی چي پیغمرب  زما مور ته زما د
پقر د شاااهادت د خرب ورکولو په خاطر راغي په دامااای حاد کی چی ما ژړد او
پیغمرب  ځام او ځامد ورور په رس ال

را ښ ه او د مرت و نه یي او ښ ی ګاری

او په مخ یي بهیدلی او بیایي ووید :ای خدایه ګع ر د نی ی اګر ته رمیدلی دی
ته دهغوی د بچو په مینځ کی د هغه په عو

مت د شااااه ته تر ټولو بهرتین

مت د یي! بیایي ووید :ای اماااامء آیا زه تا ته زیری در ن ړما وی وید :ولی نه
زما مور او پقر دی لتا څخه قربای يش بیا ر مود  وفرماید ای الله  ح رضت
ګع ر ريض ته الله عنه دوه وزرونه ورکړئ ترڅو په ګنت کی د هغی په واماااطه
الوتد وکړي.
د یتیامنو پالنه د ابرارو او نیکانو په سیرت کې:
په قرآی کریم کد د الله تعالی ځینی بند ای د ( ابرار) په نامه یاد شاااوی چی د
دوی خصلت د یتیامنو د مس ینانو او امیرانو رسه نی ی او ورته خواړه ورکود ؤ دد
انسای مورت لومري آیتونه ( ابرار) دارنګه را پیژي:
ْا َكا َی ِمزا َا َكاوُورا علحبا ی ْا ح ح ِ ِ
اه ا َِّ یح َر ِ َ ِ
(إِ َّی ْاْلَاْح َ َار یَ ْا ح ح َاُو َی ِمن َكذ ن
ریا
َ َُ
ً َْ ً َ َ ُ
وتَا تَح ْر ً
ب عَا عبَ ُ ُ ُ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
لما
ریا َویُرْع ُمو َی الرَّ َع َ
ام َعلَى ُحبه م ْس ح ح حولبًا َویَنی ً
یُووُو َی ِملبَّ ْذ ِر َوََيَاوُو َی یَح ْوًما َكا َی َش ح ح ح ْتُ ُم ْس ح ح حنیَر ً
1
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ورا).
ریا إِ ََّّنَا نُرْع ُم ُو ْم ل َو ْ ه ا َّ َ نُ ِی ُد مب ُو ْم َ َزاء َوَ ُش ُو ً
َوأَس ً
 - 1د االنسای مورت  9-5آیتونه.
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ژباړه  :په ی ین رسه ابرار نی ای به یی دهغه ګام نه وڅښاااي چی په کافور رسه به
خوشاابو یه شااوی وي د چینی به وی چی وبه څيشاا ورڅخه د الله تعالی خاص
بند ای او هر چیری چی وغواړي ورته ګاري به وي د دوی پخپلو نذرونو باندی
وفا کوله او د هغی ورځی له عذابه ویریدد چی عذاب یی خور وي او پخپد زړه او
خوښااااه رسه او یا دا چی پخپله یی ورته رضورت هم لره خو د دی رسه رسه یی
یتیامنو د مساا ینانو او اماایرانو ته خپد خواړه ورکود او دا به یی وید چی موږ دا
خواړه یوازی د الله په خاطر تا موته درکوو او د دی په بدد کی تا مونه هیڅ بدد
او ش رانه نه غواړو .
ابرار څوک دی ا دا یو اوږ د ت صااایيل بحث دی او په دغه لنډ بحث کی یی د
ځانګړنو څخه ډډه کوو  .د قرآنی آیتونو مطابغ الله پاک د ټولو بند انو نه دا عهد
اخی ستلی چی د یتیامنو رسه غوره چلند ولری او خپد پیغمربته ښوونه کوي چی
یتیم پالنه وکړئ ل ه چی دغه پیغمرب په ماشومتوب کی یتیم شوی ؤ او الله پاک
یی پالنه کوله د په بد آیت کی د یتیم نه پالنه په قیامت د ایامی لرلو عقمه او د
ذلت او خواري عامد بللی او نور دامااای آیتونه دي چی د یتیم احرتام او اکرام
ید واګب او بدچلند یي وررسه حرام بللی.
پروين اعتصامي وايئ :
چیوها دیده و نخوامته ام

دد من دد امت آهن نیست

روی ما در ندیده ام هرگو

چشم ط د یتیم روشن نیست
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کودکای گریه می کنند و مرا
دامن مادرای خو

فرصتی به گریه کردی نیست
که رس من به هیچ دامن نیست

امت چه شد

گ ت که با من مادر من نیست

خواندم از شوق هر که را مادر

گ تم  :آنجا که هیچ مس ن نیست

کودکی گ ت  :مس ن تو کجامت

هیچ ګا بهر من نشیمن نیست

همه گویند پیش ما منشین

ژباړه  :شاعر د یوه یتیم حالت متثیلوي او وایي :دا می شیای می ولیدد چی نه
می غوښاااتد د زما زړه خو زړه دی اخر خو تیده نده د د مور مخ می هیڅ له ندی
لیدلی د یتیم ماشااوم ماارت ی لیدد ن وي د ماشااومای خو ژاړی مګر خوزه ژړاته
هم نه وز اریدم د مور ملن څومره خوږه ده خوافسااو

چی زما رسکومی ملني ته

ونه رمیدد هرچا ته می مور مور ووید خو ماته یی ووید چی نه زه متا مور نه یم د
ما شوم راته ووید  :چیری او میدی ا ورته می ووید هلته چی هیڅ داو میدوځای
ندی د ټود راته وايي مارسه مه کښاااینه د نو هیڅ چیری زما لپاره د ناماااتی ځای
نشته.
د يتيم انواع:
فرهنا لی وون ي ل ه چی مخ ی مو ورڅخه یادونه وکړه د یتیم په اړوند دارنګه
لی ي  :د دغه کلمی اصلی یوه من رده کلمه ده چی د ماشوم له پقر نه ګداوالی
یا مخ ی له بلور څ خه یي د پقر له المااااه ورکولو څ خه اطقق کیدي خو په
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حیواناتو کی هغه ته یتیم وايي چی مور نلری  .د عربو له نهره هغه ماشاااوم چی
یوازی پاته وی او پقريي چی حامی او دفاع کوون ی او ن ه ورکوون ی دی د له
المه ورکړی وي د یتیم بلد کیدي او مطالب د مور په اړه صدق ن وي ځ ه د مور
له المه ورکولورسه ماشوم بی رسپرمته ن یدي.
د يتيم اقسام:
 – ۱هغه ماشاااومای چی پقر یي له الماااه ورکړی دی یا په بد عبارت رسه هغه
ماشومای چی پقر او مور ونلري.
 – ۲هغه ماشااومای چی پقر ولري خو د والدینو د محبت نه محروم دی او وررسه
بد چلند کوي.
- ۳حرضااات علی کرم الله وګهه وايي ( :لیس الیتیم من مات و الده د بد الیتیم
یتیم العلم و األدب).
هغه څوک یتیم دی چی د علم و ادب زده کړی څخه محروم پاته شوی وی.
- ۴هغه ماشاااومای چی د ف ر او بی وزلی له وګی د مخدره توکو او یا قاچاقربانو
ښ ار رزی.
 – ۵هغه ماشومای چی د ځینو عواملو له کبله دايي کوي که څه هم مور او پقر
لری.
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 – ۶هغه ماشاااومای چی د والدینو د کوري اختقفاتو په پایله کي یو له بد رسه
ګق کیدی او دوی .د مور او پقر او یا هم یو ید د المه ورکوي.
 – ۷او باآلخره یتیمه ټولنه د یتیم والی یوازی فردته نه شاملیدي بل ه په پراخ نهر
رسه معنا ورکوی د هغه ټولنه چی د ملی اتحاد او یووالی نه يي فاصااله نیولی او د
پوچو اختقفاتو ښا ار شااوی وی د خپد فرهنګی او معنوی حیثیت او ارزښاات يي
له المه ورکړی دی د همدارنګه یتیمه بلد کیدی.
 – ۸هغه ځوانای چی د ناکار او نا اهله دوماااتانو او ملګرو مد يش نو روځ په ورځ
به دبد مرغۍ په لورځي هغه چی د ملګرو د انتخاب پر مهاد يي ښاااو اخقفو او
انساي معیارونو ته متوګه نه وی.
د يتيامنو په وړاندی زموږ دندې:
–۱يتيم پالنه:
مینی او محبت ته هر انساااای اړتیا لری او همدا عامد دی چی د انساااای د ودی
المد کیدي خو دغه رضورت په ماشاااومانو کی زیات وي او دغه اړتیا په والدینو
پوری تړلی او حد کیدی خو یتیم په کوچنیوالی کی د ده نعمت نه محروم وی نو
له همدی کبله په ا مقم کی د یتیم په اړه ډیره مپارښتنه شوی او دیتیم رسه په
محبت او مرمتی کولو رسه لوی اګر او اواب د خدای په وړاندی ترالمه کیدي.
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َّ
وه ُو ْم
س الِ َّ
ِْب أَی تُح َولْواْ ُو ُ َ
الله پاک د یتیم پالنی په اړه په قرآن ریم کی فرمايي ( :ل ْل َ
ِْب من آمن ِم ِ والْلحوِم ِ
اآلخ ِ والْمآلَنِ َو ِة وال ِ
قِبل الْم ْا ح ح ح ح ح ِ ِق والْمغْ ِ ِ ِ
ْونیَ ِ
نی
اب َوالبَّبِلِ َ
َ َْ
َ
َ َ
ب َولَو َّن الِ َّ َ ْ َ َ
َ َ
ََ َ
ِ ِ 1
لل و َّ ِ
ال َعلَى حبِ ِه هللَ ِوي الْ ُق َب والْلحنیَامى والْم ِ
نی وااْن َّ ِ
نی َوِِف ال قَاب)
َوآتَى ال َْم َ
السآَنِل َ
ُ
السب ِ َ
ساك َ َ َ
َْ َ َ َ َ َ َ
ژباړه :نی ی او نی و کاری دانده چی خپد مخونه مرشاااق او مغرب لورته واړوی د
بل ه نی و کاری او نی و کاره خلپ هغه دي چی په الله د اخرت په ورځ مق ه
آماااامنی ک تابونو او پیغمربانو با ندی یی ایامی راوړی وي او خ پد ماد پخپ له
خوښه او زیات محبت لرلو رسه ورکوي خپلو یتیامنو د مس ینانو د مسافرو موالګر
او دغقمانو آزدولو په الره کی
رماااود ال له  : د یتیم پالنی په اړوند فرمايي ( :أحتححأ أی یلنی قلبححت و تححدر
حححا نیححت ح ارحم اللنیلم و امسح ح ح ح ححط رأسح ح ح ح ح ححه و ا عمححه من عححامححت یلنی قلبححت و تححدر
حا نیت).

2

ژباړه  :آیا غواړی چی زړه د نرم او غوښاااتنی د پوره يش ا په یتیم رحم وکړه د
شااا ت ال

پی پر رسکش کړه او هغه له خپد طعامه موړ کړه څو دزړه نرم او

حاګت د پوره يش.

 - 1د الب ری مورت  177آیت.
 - 2الجامد األحادیثد حدیث.375 :
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– ۲د يتيم د مال ساتنه:
د یتیم د ماد ماااتنی په اړه په آیتونو کی دریو مسااهلوته اشاااره شااوی  :د یتیم د
ماد د خوړند عاقبت د د ماد بیرته نه ورکود يي د د یتیم په ماد کی د ترصاااک
رشط د پدی اړه دو مثالونو ذکر کوو:
َّ ِ
ِ
ریا) .
ین ََيْ ُكلُو َی أ َْم َو َ
ال الْلَحنیَ َامى ظُل ًْما إِ ََّّنَا ََيْ ُكلُو َی ِِف اُرُوتِِ ْم َان ًرا َو َسلَ ْ
(إِ َّی الذ َ
صلَ ْو َی َسع ً

1

ژباړه  :هغه کساااای چی دیتیامنو مالونه په ظلم خوری نو خامخا به دغه مالونه د
دوی په یډو کی په اوربدد يش او زر ده چي اور کی به واچود يش ( .کد) هم
په ظاهري ډود او هم په باطنی ډود خوړلو ته وايي او دوهمه معنا راګح ده  .او
دغه آیت د میراث په ه له د یتیم د ماد نه خوړد او ورباندی ظلم نه کولو په باره
کی د ی او دهغو آیتونو له ګملی نه دی چی د اعاملوپه تجسااام باندی داللت
کوي د ل ه چی رماااود الله  : د یتیم د ماد نه خوړد دهغو اعاملونه ذکر کړی
چی الله پاک د ګنت وعده ورکړی ده .
حط ِملرَّلِح ِ
الله پاک فرمایي َ ( :وآتُواْ الْلَحنیَح َامى أ َْم َوا ََلُ ْم َو َ تَحنیَحبَح َّدلُواْ ْ
أ َو َ َْ ُكلُواْ أ َْم َوا ََلُ ْم
اَِبِلح َ
2
إِ ََل أ َْموالِ ُو ْم إِنَّهُ َكا َی ُح ِ
ریا).
ً
َ
وم َكب ً

 - 1د النساء مورت  10آیت.
 - 2د النساء مورت  2آیت.
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ژباړه  :او د یتیامنو مالونه د دوی د بلوغت نه وروماااته دوی ته ورکړئ او خپد
بی ار ماد د دوی په ښاااومالونو باندی مه بدلوی او د دوی مالونه د خپلو مالونو
رسه ډمه خورئ د چی دا کارلویه ناه ده.
 – ۳د يتيم رسپرستی:
یوله اخققی محاماانو څخه دا دی چی دیتیم پالنه او رسپرمااتي ويش د باید پوه
شو چی یتیم ماشوم ډیر رضورتونه لري چی له هغی ګملی نه د کورنۍ ژوند او د
یوه انساااای وګود چی د ت ی په تو ه ورڅخه کار واخيل د د اماااقمي فرهنا له
مخی د یتیامنو د کمبوداتو لری کولولپاره ښاااه ومااایله داده چی یتیم ماشاااوم د
ماااړي د کوړنۍ یو ګو او غړی و رزي او مرماااتی او کم ونه وررسه په محرتمانه
تو ه رسته ورمیدي څو دوی د ح ارت او کمۍ احسا

ون ړي.

رماااود الله  : چی پخپله یتیم ؤ او د یتیامنو له در ده ښاااه خربؤ د یتیم د رس
پرمتی د اګر او اواب په اړوند فرمایيل  :څوک چی د یوه یتیم پالنه او رسپرمتي
وکړي تر څو چی هغه د احتیاګه وخیژی نو الله پاک به يي ګنت ته بوزی د ل ه
چی څوک د یتیم په ماد کی خیانت وکړي د دوزخ مسااتحغ رزی  .د الضااحی
مورت په مبارکو آیتونو کی هم دغه مطلب ته ا شاره شویده الله پاک رمود الله
 ته فرمايي  :ل ه څنګه چی ته یتیم وی او ما درته پنا درکړه د نو ته هم یتیامی
ونازوه او هغوی له خپله ځانه هم مه لیری کوه.
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– ۴په يتيامنو باندی ظلم نکول:
د هر انساااای په وړاندی ظلم کود په اخققی لحاه رسه ناوړه عمد بلد کیدي د
خو ظلم د ماشومانو په اړه هغه هم چی یتیم وي ډیر بد او ناوړه عمد او لویه ناه
ده ل ه چی په مبارک آیت کی راغيل ( :أرایت الذي یکذب ملدین  ،وذلت الذي
یدع اللنیلم و حیض علی عام املسکنی) .

1

ژباړه  :آیا هغه د ولید چی د ین يي ت ذیباوه د پس هغه کس چی یتیم ید وراټه
او نور ید د مس ین په اطعام باندی نه هڅود.
 –۵په يتيم احسان او اکرام:
محبت د احسای او دیتیم رسه اکرام دامی یوه مسهله ده چی د آیتونو او احادیثو
نه راګوتیدی او که څوک د دغه الهي فرمای نه رسکيش کوي نو د الهی مؤاخذی
او ګوا مورد بااه و رزي د اللااه تعااالی فرمااایی ( :کق بااد ال ت رموی الیتیم و ال
تحاضوی علی طعام املس ین).

2

د ت رموی فعد د کرم له مادی نه د محرتم شااامیرلو عوت او رشک په معنا ده او
تحاضوی د حضض له مادی نه د شوق او رغبت لرلو په معنا رسه ده.
م س ین هغه څوک دی چی هیڅ څه نلري او حالت ید د ف یر نه هم بد وی او د
ناروغی د بوداتوپ یا بدي او مايل ن صاااای په وګه د ژوند اړتیا پوره کولو باندی
 - 1د املاعوی مورت  3-1آیتونه.
 - 2د ال جر مورت  18-17آیتونه.

1106

د اسالم له نظره د يتيم مقام

د جمعې خطبې

قادر نه وی په قرآي آیتونوکد د یتیامنو او مس ینانو اکرام کله دالله د قیامت په
ورځ د پیغمربانو د آماااامنی ک تابونو او مق و با ندی د ایامی نه ورومااا ته ذکر
شااویدی د دیتیم اکرام او احسااای په دومره اندازه رسه دی چی په مبارک حدیث
که راغيل چی رمود الله  فرمایيل  :کله چی یتیم ژاړی نو د الله عر

لړزیدید

نو هغه مهاد الله فرمایی  :زما دغه بنده چی پقر او مور می تری اخساااتي دی
چاوژړاوه ا نو زمادی پخپد عوت او ګقد باندی ماااو ند وي هرڅوک چد دهغه
اوښ ی پاکی او ژړاو دروي نو ګنت به ید ځای کړم!
د يتيم پالنې اجرونه:
الف  :په جنت کې میشت کیدل:
په مختل و احادیثو کي راځی چی ګنت د هغه چالپاره تضااامین شاااویدی چی
یتیم ته یی پناه ورکړی وي او پخپد کور کی له هغه نه پویرایي وکړي.
ب :د زړه نرم والی او د حاجت پوره کیدل :
رماااود الله فرمایي ( :أتحب أی یلین قلبپ و تدرک حاګتپ ا ارحم الیتم
وام سح رأ مه و أطعمه من طعامپ یلین قلبپ و تدرک حاګتپ ) 1.ژباړه  :آیا دا
خو ښوی چی زړه د نرم او غو ښتنی د پوره شی ا نو په یتیم باندی رحم وکړه او
به رسیی د شاا ت ال

راکش کړه او هغه ته له خپله طعامه خواړه ورکړه خو زړه

د نرم او حاګت د پوره يش.
 - 1الجامد الصحیح و املسانیدد ج1د ص .244
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ج – د درجاتو لوړوالی او د ګناهونو محوه کیدل:
رمود الله  فرمایي ( :و الذي نرسح حی الدت یلي مس ححلم ینیلما ولهس ححن و ینیه و ی ح ح
یدت علی رأسححه ا روعه هللا عزو ل اکل شححع ة هر ة و کنیأ له اکل شححع ة حسححبة و حماعبه
اکل شع ة سلئة).

1

ژباړه  :ق سم په هغه ذات چی زما روح د هغه په یدبقکیف کی دی د هر م سلامی
چی یتیم ته ورنددی او د ه غه پال نه په غاړه واخيل او خ پد ال
رسکیددی نوالله پاک به یی د هر ویښاااته چی د ده ترال

د ه غه په

الندی دي په اندازه د

ده درګات لوړ او د هر ویښااته په شاامیره به یی حساانات زیات او هر ویښااته په
شمیر رسه به یی ناوی ورڅخه محوه کړي.
یتیامنو ته د نه پاملرنې پایلی:
الف – زوی به ید په همدامی رسنوشت اخته يش
ب – برکات به یی له ژونده واخستد يش
ج – آمامنی ورکړی او نعمتونه کمیدي
د – نو دارنګه وضعیت به زموږ په اط الو باندی رايش
هه  :د محبت او مهر بنسټ له منځه ځي.

 - 1ګامد األحادیثد حدیث.25165:
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و – په یتیم با ندی ظلم کوون ی به دوزخ ته ځی د ال له په قرآی کریم کد
فرمایي :څوک چی د یتیامنو شااتمني په ناح ه خوري نوبد څه ندی مګر دا چی
اور خپلی یډی ته ننه بايس او ډیر زر به موزون ی اورکی واچود شی.
رمااود الله  فرمایی  :کله چی معراج ته بوتلد شااوم د یوه ډله می ولیده چی او
رونه یی په یډو کی وراچود کیده او د شااا له طرفه به ورڅخه وتد د پوښااتنه می
وکړه ای ګرب یله ! دا څوک دی ا هغه راته ووید  :دا هغه ک سای دی چی ظلم او
زیاتی رسه ید دیتمیانو مالونه خوړيل دي.
پایله:
دی ته په کتو رسه چی یتیم یوه ټولنیوه مااتونوه ده او د تاریخ په اوږدوکی او ټولو
ادیانو د توګه وړ رځیدلی د ا مقم مبارک دین چی یو ګامد او کامد دین دی د
برشااا ټولو اړخونو د نیوی او اخروي ته ید توګه کړی یتیم انسااااای ته چی په
ماشاااومتوب کی د مور اوپقر نعمته محروم وي خاصاااه پاملرنه کړیده د په قرآی
کریم او نبوی احادیثو کی ورباندی زیات تاکید شاااوی دا چی زموند  ۹۹په مااالو
کد او ماایدون ی مساالامی دی او له بده مرغه د تیرو تپد شااوو ګنګونو له کبله
زموږ په هیواد کی د زر ونو یتیامنو د کو نډوښاااځو د بی رسپرمااا ته معلولو او
معیوبوانسااانا نو شااتوی دی نو باید د غوبی وزله انسااانانوته ال

ريس او مرمااته

وررسه کود چی زموند د ژوند رس لوحه د مسؤلیتونو دی د ځ ه که چیري په دیني
هدایاتو عمد ونيش او دغه ډلی ته توګه ونشی نو دنیوي او أخروي بدی پایلی له
ځای رسه به لري او د الهي عذاب رسه مخامخ شو.
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53
د اوسيدو چاپېريال
احلمد هلل الذي جعل من املاء کل شي ي ي ي ي ء ا

من لطابا من الصالطا

ال ي ي ي ي ي

الس ي ي ی لن من جعل الصشطم شي ييص الیاآ لن حلب ألخ ي ي امب اعدالام ألما معد ألطذ
ابهلل من الشالصاآ ال جالم .مسم هللا ال محن ال االم قد قال هللا تطامک تعال يف حمکم کتامب
الک می:
( َلَ تُي ْف ألسي ي ي ي ي ي ُد اْ أليف اع َْم أل
خ ي ي ي ي ي َ ألا َشيا َا ْبلُطاُ َد ْط َيا َ َِ َم َعيا وأل ِّآ َم ْمحَي َ ا أل قَ أل ي ألم َن
إ مَي ْعي َد وأل ْ
1
أل
ي)
ال ُْم ْ سنأل َ
قال مسي ي ييطل هللا ( : ألمل ألکن هنالتکم لن ألکل هذا الش ي ي ي
منب النساآ).

اآ امل أکی تتأذت ذا تأذت

2

درنو حارضینو ! غواړم پدی خطبه کې د الله  یو ډیر ژوندی نعمت د اوسیدو
چاپېریال په هکله وینا وکړم.

 - 1د األعراف سورت  56آیت.
 - 2سنن ابن ماجه ،حدیث ،3365 :قال األلباين هذا الحدیث صحیح .
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نن یوه ډیره جدی ستونزه دلویو ښارونو په ځانګړي ډول زمونږ د ه ستوګنی ښار
فوق العاده ککړه فضاده  ،رسه له دی چې  :سامله فضا د الله  د لویو نعمتونو
نه ده خو مونږ په خپله ځان د دغه نعمت څخه محروموو پداسیییی حال کې چې
کوالی شییو د اوسیییدو محی په رعایت او سییا نی رسه ځان ه طراوت  ،نشییا، ،
ازګي او خو ښي ډالی کړو او د اوبو خاوری او هوا دککړ یا نه په ډډه کولو او ښی
اسیییتیادی کولو ورنه دلږ رلږه د خپلو لومړ ینو اړ یاو پوره کولو په موخه مو دالله
 یو ډول شکر په ځای کړو ،په خواشینی چې اوسنی وضعیت داسی دی چې
په ښییارکې ژوند کول عماً ناشییونی شییوی دی  ،باید په یاد ولرو چې داسییامی
علیام و رسه سم ان سان د الله  د ټولو مخلوقا و په وړاندی پړ دی لکه د ژوند
چاپېریال او دانسیییان د ارمانونو دپوره کولو په الرکې یو اللي لوی نعمت دی  ،په
دی لنډ وخت کې غواړم دسییام محی او دمحی ککړ یا ناوړه خطرونو په اړه څه
وینا وکړم د بحث څخه وړاندی غواړم څه پوښتنی مطرح کړم:
پوښتنی  :آیا پدی پوهېدی چې طبعیت د الله  د شتون څرګند مظلر دی ؟
او د الله  په مظاهرو باندی ېری نه بښل کیدونکی ګناه ده؟
آیا پدی پوهېدی چې  :اوبه  ،خاوره او هوا د ژوند دری اساسی ( اصيل) عنرصونه
دي ؟ آیا خربیاسیییت چې د اوسییییدو چاپېریال ورانول د انسیییانانو د خیګان آن
دهغوی دحتمي مړینی المل ګرځي ؟ آیا د او سیدو چاپېریال رغونه د ان سانانو د
خوښی رسه کلک ړاولري ؟
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اصطالحات او مفاهيم:
په پېل کې د مطلب دښیییه پوهېدو لپاره دی بحث کې کارول شیییوي لغتونو معنا
کوو:
د اوسیدلو چاپیریال:
هغه ځایونه چې ژوند پکې روان وي محی نومول کېږي د بېلګی په وګه  :ویاله،
یوښار  ،بحیره  ،دښته او ټول د محی ډولونه ګڼل کېږي .
د اوسیییمدومحم  :دمیشیییت کېدو چاپېریال کې بی ژونده عوامل لکه  :خاوره ،
اوبه ،ګازونه او نور د سیییاه لرونکی رسه شیییتون لري  ،ژوندي موجودات په خپل
مینځ اوبی ژونده محی رسه متقابل ار با ،سییییاغ د غه ار باطات د اوسییییدو
چاپېریال سییا نی او پایښییت لپاره ډیر الزم دي  ،د چاپېریال سییا نی پوهان کله
چې هتوګنی منطقی څېړي  ،نو هر ه منطقه د هسییتوګنی کې ژوندی موجودات
شییته خصییوصییا ناژوندی عوامل شییته چې اکوسیییسییتم نومېږي  ،هغه پوه چې
اکوسیتم څېړی اکولوژی یا دهستوګنی چاپېریال نومول کیږی.
د هوا ککړتيا :
د هوا ککړ یا عبارت ده له په پرانسیییتې هوا کې د یو یاډیرو ککړوونکو له شیییتون
څخه د بېلګی په ډول  ،ګرد ،خاوره  ،کلک دود  ،یا هواشیییوي بخارونه په زیات
شییمېر کي د دوامدارو ځانګړو خواصییو رسه چې کوالی چ چې د نبا ا و او نورو
ژوندیو ژوند په خطر کې وغورځوي ددي پوښیییتونو په ځواب کې باید ووایو! د چا
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پېریال ککړ یا د ښیییار  ،بانډو  ،اوسییییدونکو لپاره جدي سیییتونز ه ده  ،نن د نورو
سییتونزو او مشییکا و بر سیییره چې شییارونه یې د چاپېریال رسه ړاو لري  ،او
سیخته ککړ یا د هوا هم ورزیا ه شیوی لکه چې کومې شیمېر د صیحي مرکزونو
لخوا کلني را پور کې اعام شیییوي  ،هرکال د دری زرو څخه زیات ماشیییومان او
زرګونه بوډاګان او قلبی او نیسیییی مرضیییونو واالدککړی هوا د نیه په علت
ځانونه له ال سه ورکړي دي  .د ښارونو د هوا ککړ یا خ صو صا د سلار په لومړنیو
ساعتونو کې او ماښام ه نزدی ښه کتای شو چې څرنګه سخت دود د ښار فضا
رانغاړي  ،بوګنونکی قضیه دا چې په خواشینی رسه چې ر اوسه کوم مسؤل مقام
پدی ډګرکې کوم جدي ا قدام ندی کړی  ،په ه مدی خاطر د هوا دو خا مت
وضییعیت پدی ورځو کې ښییه کتای شییو .ډیری ښییاریان په جدی سییتونزو رسه
کوالی شییی چې ځانونه وفییو ه ورسییوي په همدی حال کې ډیری هغه کسییان
چې نیيسییی سیییتونزه لري ميبور دي چې په کور کې بندي پا ې چ  ،دغه
و ضعیت د روحي او ځانی سامتیا لپاره د حمل وړندی  ،هغه و ضعیت بېل دی
چې د ککړ یا له مخې په فیصیییدی او ګراف کې ډیر لوړ دی  ،هغه دود چې دبی
کیییته سوند موادو د نقلیه وسایطو  ،د سکرودود  ،پاستیک  ،غیر معیاري سوند
موادو او ګرد او دوسییایطو ګرځیدو را ګرځیدو خاوری  ،دځنګلونو او وونو د مینځه
للو په سبب راغلی او دوخت څخه وړاندی مړینه زیا ه شوی او دخلکو د ستونزو
کچه زیا وي  ،پدی رځ کې موږ د مسلامن ښاري په وګه څه دنده لرو؟
روښییانه او څرګنده ده چې مونږ کوالی شییو د مسییلامن انسییان په وګه دمسییؤلو
مقاما و رڅنګ اساسی او ملم نقش ولوبوو!
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درنو حارضینو:
اسالم او هستوګنی چاپېرپال:
د اسیییامي فرهنګ او علیام و مطابې چې طبعیت او دژوند چاپېریال د پالنی او
دانسیییان د کامل لپاره زانګو ګڼي  ،د همدی المله اسیییام دهر هغه ځای چې د
ژوند چاپېریال ه زیان رسوي او د انسان د رشد لپاره یې نا امن کوي مقابله کوي
 ،د طبعیت جوړښت د حکمت پرښسټ پېدا شوی دی  ،او ټول عنارصیې  ،وریځ
 ،باد  ،میاشییت  ،ملر او فلک کارکوي رڅو انسییان د هغو په رېا کې د مادیت نه
معنویت ه ورسییېږي او دنیا او آخرت په شییه ډول په ځان کې کامل ه ورسییوي ،
الله  خپل ټول نعمتونه د طبعیت په دنیا کې د آدمی د عالی او رشییید لپاره
پېداکړي دي او انسییییان یې د دغو نعمتونو مالک ګرځولی دی  ،الله  د بقره
سورت په  ۲۹ایت کې فرمایي  ( :هطالذت دنق لکم ما

اعمإ مجالعا ).

1

ژباړه  :هغه دا سی الله دی چې هرټول نعمتونه چې په ځمکه کې شته ستا سو
لپاره پېداکړی دي ) نو ټول دنده لري چې د طبعیت سا نی لپاره هڅه وکړئ.
د الله  یو صیت حییظ دی او اسامي جلان بیني کې ټوله هستي د الله 
د سا نی په دایره کې ده د اسامي علیام و پربن سټ باید م سلامن ان سان خپل
ځان پدی صیت سنبال کړي او ځان په هرځای او هر موقع کې وساغ  ،او ځان
دی دامانتونو  ،نعمتونو لکه ان ساين  ،ژوند چاپېریال سا ونکی وګڼی  ،د طبعیت
 - 1د البقری سورت  29آیت.

1114

د اوسيدو چاپېريال

د جمعې خطبې

د نابودی او لف ک ېدو مخنیوی هم د ا ما نت داری او ح یا فت په رعا یت رسه
امکان لري.
پېغمرب  ځمکه د انسیییان مور او د خدای امین بوو او فرمایي  ( :د ځمکی د
سیییا نی هڅه وکړﺉ او احرتام یې وکړﺉ چې سیییتاسیییی مور ده هر څو چې د
ځمکی پررس کوم ښه یا بد کاروکړي خرب به ورکوي  .دا سی کتنه طبیعت ه چې
پیغمرب  یې خپلو امتیانو ه ور زده کوي دا څرګندوي چې  :اسیییام په ټولو
انساين روابطو او څانګو کې د خالت کړی او ټولو لپاره یې څه مقررات وضع کړي
دي  ،خو دا په دی معنی نده چې د هری موضییول لپاره دی د ځانګړی عنوان او
اوسني دود رسه سم یو خاص حکم دی مقرر وي  .د چاپېریال سا نی مسئله هم
همدا څیر ده یقینا چې په یوی اسیییامي رسچینی کې هم د چاپېریال په هکله
کوم حکم ندی راغلی خود شییییک پر ه د اوبو  ،ځمکی  ،پاکی  ،نا پاکي  ،او
رسوزېدنی او د دی په څیر مسلو په هکله په آیتونو  ،احادیثو او نورو رسچینو کې
زیات حکمونه شتون لري چې د هغو په مټ کوالی شو چې ځینی د قیې مقررات
د چاپېریال سا نی په اړه مسئلی ر السه کړو  .په خواشینی رسه چې پدی هکله
د ا سام له نظره په کوم شان چې الزم و د حقیې خاوندانو لخوا کومه څېړنه نده
ررسه شوي  .د ژمي فصل په را لو او د هوا په سړېدورسه د هوا د ککړ یا وضعیت
خواشینوونکی دی په ځانګړي ډول د ماشومانو او بوډا ګانو لپاره ډیر خطري دی.
د اسییام په اصییيل روایتي منابعو کې لولو چې پېغمربانو علیلم السییام بز ګري ،
نلال ایښییودنی ه ډیره پاملرنه کوله  ،د اسییامي فقلي مذاهبو یو امام حرضییت
امام صیییادق رضیییی الله عنه د کافی کتاب  ۲ټو کې پدی هکله فرمایيل دي :
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(کاآ ألمریاملطمني ض ي ي ي ي ي  )......حرضیییت علی رضیییی الله عنه په بېل رسه ځمکه
یاروله  ،او پیغمرب  به د خرما ډډ ملداوه او نلاالوه یې  .دیني الرښیییونوکي په
خپله د اسامي او انساين روزنی بېلګی روزونکي دي  ،او دښو او ښایسته کارونو
مخکښ افراد دي د همدی المله دی سیییپڅلی کار ررسه کولو کې د ټولو څخه
وړاندی دي .
محرتمو حارضینو! :
د اوسییییدو چاپېریال ککړیتا په طبیعی دوران او څرنګواو باندی اثیر لري او
ډیری ناوړی پایلی لری په انساين ژوند  ،حیوان  ،ګیاه او ودانیوباندی.
په اوسنی نړی کې د هوا ککړ یا مسئله د انساين پرمختګ یوه ډیره ملمه او اړینه
سیییتونزه ګرځېدلی ده  ،او د اوسییییدو په چاپېریال ککړ یا کې د انسیییان نقش
ډیرزیات دی طبعیت د ب رشی ن سل د پای ښت لپاره خلې شوی دی او دان سان او
طبیعت رمینځ نه شلېدونکی ړاو شته  ،حرضت علی رضی الله عنه دغه پېوند او
ړاو د انسان له طبیعت رسه څومره ښکلی بیان کړی دی :د بندګانو او ښارونو په
حې کې قوی وکړﺉ ځکه چې اسیییی مسیییؤلین یاسیییت آن دځمکو او څارویو ،
ان سان هیڅکله اجازه نه لري چې ځان خو شی او آزاد وګر ځوي د طبیعت څخه
په ګ ټه اخسیییت نه کې او د دی حې هم نه لری چې د طبی عت په ککړولو او
ورانولورسه سییوکالی ه ورسییېږي  ،په اسییامي فرهنګ کې طبیعت د انسییان د
کامل  ،پالنی زانګو او دګرګڼل کېږي  ،په همدی خاطر د ه غه چا رسه چې دی
عامل ه زیان رسوي ا و د ب رش د ودی لپاره یې نا امن کوي ډغره وهي  ،آسامين
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متون په یره بیا قرآن کریم د برش ی هسییتی کریم کړی او هغه یې عز ن

شمېرلی  ،او دهغه د کرامت په اړه د ارسا  ،سورت په  ۷۰آیت کې داسی فرمایيل
اه ْم أليف ال َأل
اهم ألم َن الصِّالألطَا أل َ َ ِّ
اه ْم َلنَ
دي  َ ( :لََق ْد َك ِّ ْمنَا مَألِن َ
ض ي ينْنَ ُ
ْب َالْطَ ْ أل َ َمَنقيْنَ ُ
حب َی َ َمحَنْنَ ُ
1
َكثأل ٍری ألذِّن َدنَ ْقنَا تَي ْف أل
ضال َ ).
ْ
مونږ د آدم او الد ډیر پتمن کړی دی  ،او هغوی مو په سییییند او وچه پر سیییوری
سیییپاره کړي دي او دپاکو څیزونو مو روزي ورکړی ده  ،او په خپلو ډیرو مخلوقا و
باندی مو غوره کړی  ،د انسییان کرامت دهغه د خافت مرهون دی  ،ځکه د کریم
ځای ناسییتی د کرامت څخه برخمن وي او داسییی کرامت چې د اللی خافت له
اړخه وي د غیر انسیییان برخه نده  ،په همدی خاطر کوم عبیر چې د انسیییان په
هکله شییوی د هیب بل موجود په هکله ندی شییوی ،او

د کابل ښییار د ککړولو

ځینی الملونو ه اشاره کوو:
د پېغمرب  په سريت کې نظافت او پاکي:
د اسام سرت پېغمرب په سیرت کې د نظافت او طلارت په هکله ارزښتمند مطالب
ر سیییرتګو کېږي  ،صیییحیح مسیییلم په کتاب کې راغيل دي چې هغه ښیییاغيل و
فرمایل ( :الصشطم شص الیاآ ) 2پاکوالی نیم ایامن دی.

 - 1د االرساء سورت  70آیت.
 - 2صحیح مسلم ،حدیث.223 :
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رسول الله  فرمایی ( :لتقطل خ

د اوسيدو چاپېريال

مغری ِشطم ).

1

ملونځ بی طلار ه نه منل کېږی .په ګنو منابعو کې د رسیییول الله ص نه نقل
شوی چې  :د بدن  ،خولی  ،غاښ  ،پوزی  ،جامو  ،خونی  ،د ژوند اړ یا و ،کوڅی
 ،د ګ را ګ ځای  ،د کار او حصییییل فضیییا او عبادت نظافت لکه د جام ونو ،
مدرسییو او دمسییلامنانو دټولنځیونو نظافت د ملمو کارونو څخه دی چې داسییام
دځانګړی پاملرنی وړدی  ،د قرآن  ،سنت د پېغمرب  دیارانو دویناو او د هغوی د
ژوند ګاری خورا ډیر شیییواهد شیییته چې د طلارت او نظافت په مراقبت او وجه
باندی داللت کوی .
یو مسییلامن څیړونکی داسییی لیکي  :د پخوانیو مسییلامنانو رمینځ د اجتامعي او
شخيص روغتیا ټینګار په اسامي علیام و نیغ په نیغه أثیر دي.
دصدر اسام مسلامنان د نبوي  د روزنی د سیوري الندی په لومړنیو پیړیوکې
داسی په پاکواو عادت شول چې یو اروپایي لیکوال د مسلامنانو د هغه ورځو په
هکله دايس لیکي :کچېری مسیییلامن یو دینارنه زیات په ال

کې ونه لري دیته

حارض دی چې خواړه یا رنکړی او په هغو پې سو صابون واخيل او خپل نظافت او
پاکي وساغ.
اللي حکمونه دطلارت  ،نظافت په دګر کې بی ځایه سییختي کوونکی په انسییان
باندی ندی بلکه هدف د ب رش پاکوالی دی له باطني اوفاهري پلیتیوڅخه ر څو
 - 1صحیح مسلم ،حدیث.224 :
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هغه د اللي نعمتونو نه ډیر زیات او ښه برخه واخيل  ،په مائده سورت کې راغيل
1
دي َ ( :ما ُ أل ُد ا ُ لألالَ ْ َع َل َلنَْال ُكم ألم ْن َا َ ٍج َ لَ ألكن ُ أل ُد لألالُصَ ِّش َ ُك ْم َ لألالُتأل ِّم نأل ْع َمتَبُ َلنَْال ُك ْم).
د اوبو د پیدایښت او دباران راکوزید و فلسیه د انسان د فاهر او باطن نظافت او
پاکوالی دی  ،رسه له دی چې د اوبو پر ه ژوند شیییونی ندی خو الله  د انیال
سیییورت په یوولسیییم آیت کې د باران نزول لپاره څلور هدفونه شیییمېرو دي :
دمسیییلامنانو پاکوالی  ،هغوی نه د پلیتي لری کول د مؤمنانو زړونه قوي کول  ،د
هغوی د ګامونو ټینګول.
أل أل
س ي َماء َماء لألالُصَ ألش َ ُكم
اأ أل ََمنَیَ ألم ْنبُ َ ُينَ ألل ُل َلنَْال ُكم ألمن ال ِّ
الله عالی فرمایی ( :و ْذ ُيغَش يال ُك ُم الن َاع َ
2
الش ْالصَ أل
مأل ألب َ ُ ْذ أله َ َلن ُك ْم ألم ْج َل ِّ
ط َلنَ قُينُطمأل ُك ْم َ ُيثَيطأل َ مأل ألب اعَقْ َد َای).
اآ َ لأل َْریمأل َ
اسیییام په ط لارت او ن ظا فت کې یواځی د روغت یا نظر نه دی بل که ع بادي ،
اخاقي  ،روغت یایي  ،اجتامعي او اقتصییییادي او  ...اړخو نه د نظر وړدي  ،د او
داسییه ،مضییمضییی  ،اسییتنشییاق  ،غسییل او خيل په وخت د عاګانې د پاکواو
مسیییئلی ه د جامعیت نظر را څرګندوي  ،په حقیقت کې ویای شیییو چې اللي
حکمونو کې څومو خې رانغښتی دي.

 - 1د املائده سورت  6آیت.
 - 2د األنیال سورت  11آیت.
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د پېغمرب  ځینی حدیثونه د روغتیا او چاپېریال سیییا نی نظافت پوری ځانګړي
دي چې عبارت دی له  ( :نلی  أن یختلی الرجل حت شيرة مثمرة) .
د میوه لرونکی ونې الندی او د

1

ما ی کولو نه رسول الله  منع کړی ده .

( أل لن قاملی الص ق ) د واټ په مینځ او د ګ را ګ ځای کې میتیازو کولو څخه
ډډه وکړﺉ ( ألنب هن حآ طال

املاء ال اکد).

2

په والړو اوبوکې د میتیازو کولو څخه منع شوي یاست.
( هن  ألآ یش ال جل يف النعل الطااد ).

3

ژباړه :او رسول  له دینه منع کړی چی یو څو په یوه کلوش کې ګ کوي.
( ل طالنت ألادکم

دا غم الصعای اآ ألخامب ش ء

نطمن النفسب ).

4

او اسیییو کې دی څو په غوړو السیییونو نه بیده کېږي که داسیییی یې وکړل او
دشیطان د اړیکی رسه مخامخ شو نو یواځی خپل ځان دی مامتوي .

 - 1املعيم األوس  ،حدیث. 2392:
 - 2صحیح مسلم ،حدیث.281 :
 - 3رشح مشکل اآلثار ،ج  ،3ص .387
 - 4جامع االحادیث ،حدیث .17430:
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( هن ألآ سي ي ي ي ييتن

د اوسيدو چاپېريال

ال جييل ابل

غوشیانو او هډوکو ځان پا
( هن لن الطلا

ال مييی) او لدی نه یې منع کړی چې څو

په

کړي.

الطئ اليت ش ي ي ي ي ي

منشا ) پېغمرب  دهغی څاه په اوبو کې د الړو

اچولو څخه منع کړی چې څښییکل کېږي  .د دی کار رڅنګ چې د دی نه کولو
فل سیه دلته مونږ ه څرګنده نه ده خو د هرډول ککړ یا څخه د اوسیدو چاپېریال
د سییا نی او پاکوالی د دی فرمانونو څخه څرګندوی  ،پېغمرب  د برشییي ټولنی
لپاره مونږ مسلامنانو ه یو پوره او کامل بېلګه کېدای چ  ،هغه جناب په رفتار او
کردار کې د سعادت الری مونږ ه راښودو دي.
قاعده( :الرضر والرضار فی االسالم):
د (الرضر) قاعده د اسام په دین کې خورا ډیر لوی ډګر لري او دبرش د ژوند ټول
اړخونه ر پوښییښ الندی راوو د رضر په ډله کې د اوسیییدو چاپېریال ورانول او
دانسیییانی فردي ،اجتامعی ژوند ه زیان رسیییول دي دال رضر قاعده د حدیث په
چوکاټ کې د وا ر حد ه په اثبات رسییییدلی ده او ټولی ،اسیییامي ډلی پدی
قا عدی یوه خوله دي  ،د بېلګی په دول  :د اسیییام مکرم نبی حدیثونه د دی
څرګندونه کوي چې د الرضر قاعدی وړانګی دانسییییان ژوند ټول رانغاړي د دی
حدیثونو نه د اسیییتدالل ګلوری د اراښیییي چې  :اسیییام نورو ه اوان او نقصیییان
رسول نه قبلوي او دشک پر ه د رضر او زیان یوه بېلګه د انسان او سیدو چاپېریال
ورانول دي  .دالله  د رسییول څخه روایت شییوی چې هغه حرضییت و فرمایل :
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رضراو رضر ورکول مؤمن ه نشییته او هم یې فرمایيل دي  ( :لضي ي ي م لضي ي ي ام
الس ی).
په ا سام کې ځان اوبل ه رضر رسول ن شته ) دغه م سئله ا یاقي او اجامعي ده
چې هیچا ه روانده چې په الر او واټ کې مانع پیدا کړي او یا کومه ونه نلال
کړي پییه هغییه صیییورت کې چې دا کییاریې د الری د نګیواو المییل چ او
یریدونکو ه رضر او اوان ورسییوي نو ضییامن دی ځکه رضر او رضار نشییته علامو
کرامونورو ه د رضرسولو په هکله په همدی حدیثونو استدالل کړ ی دی.
پوهان او د اوسیدو چاپېریال :
پوهان وایي  :کومی منیي پایلی چې مونږ ه پرمخ للو او صییینعتی کېدلو راوړی
دی هغه د طبعی باګانو نه ډیری دي  ،په همدی اسا

د اوسیدو چاپېریال بیا

ژوندي کول او د ژوند بیا راګرځول او ځکمی ه بیا ښییییرازي ورکول په انسیییانانو
کې د خوښیییی او هیلو روحیه پیداکولو ملم عامل دی خپله د انسیییان په مټ د
محی زیسییت ورانول پدی معنا دی چې  :یوڅو د چپاوونو نه ډ سیییندکی د
ننه په کښتی کې وي او قصدا ً په خپل ال

د کښتی دسوري کولو هڅه وکړي او

په پای کې هم خپل ځان په خطر کې واچوي او هم نور ملګري  ،پداسیییی حال
کې چې الله عالی مونږ ه امر کړی چې د ژوند چاپېریال ودان کړﺉ  ،د طبیعت
1
شأَ ُكم ألم َن اع َْم أل
استَي ْع َم َ ُك ْم أل َالشا) .
رسه د انسان د ړاو په هکله راغيل دي ُ ( :ه َط ألَن َ
إَ ْ
 - 1د هود سورت  61آیت.
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هغه ذات دی چې ايس یې له ځمکی پېدا کړی اود هغی ودانول یې اسیییو ه
پریښوداوسني انسان د برش را لونکی باه کړی او کوم دن ه رسیدالی یا کوم
دن رسه مل شییوی او کنه هرومرویي وررسه مل کړی چې خپله په خپل ال

د

فرانسوي پوه روژه ګارودي په وینا:
 – ۱کچېری مو په را لونکو دیرشیییو کلونو کې هغه شیییان ژوند وکړو چې په یرو
دیرشو کلونو کې مو کړی نو دخپلو کوچنیانو وژنه مو په خپل ال

کړی ده.

لومړين ټولنپوه ابن خلدون د خپل کتاب په رسیزه کې وایي  :د اوسیدو چاپېریال
د یو فرد په هوښ  ،وړ یا  ،در ایت او ک یایت باندی اغیزه کوي او دعقل  ،روح
سامتیا او منځاری په اعاملو او کړنو کې د اوسید چاپېریال د روغتیا پوری ړلی
دی  ،د ځمکی معتدلو مناطقو او سییییدونکي زیات خوزښیییت او خوښیییي لري ،
ګاره یې معتدله او مینځنی منشیییا لري  ،افرا ،او یری یې په ژوند کې لږ او
رغونه او جوړښیییت یې په منا طقوکي زیا ه ده  ،دهغوی په جسیییم رنګ  ،پوسیییت
اخاق او عقاید وباندی اعتدال واکمن دی  ،لرلیدونه او عقل دهغوی په کارونو
او ګارو کي شتون لري  .د دوی په مینځ کې بی پروایي  ،له حده زیا ه خوښي
ډیره لږ ده  ،د هرچا د قد  ،قا مت  ،رنګ ډول  ،او دا ندام فاهری او باطنی
څرنګوالی آن فکر او سییو ، ،اخاق د هغه د طبیعت او د اوسیییدو چاپېریال پوری
ړلی ده.
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د هوا دککړتیا پایلې:
د څېړونکو د معلو ما و له مخی د هوا دککړ یا اغیزی او پایلی ډیری خطري او
هاکوونکی دي د محققینو په وینا په هوا کې شته  ....ذری کوالی چ د مرکزی
عصابو سیستم باندی د اثیر راوستلوله مخی دانسان به خوب باندی اثیر راوو
 ،د دی راپور له مخی د هوا ککړ یا د انسیییانانو د روغتیا لپاره جدي لدید دی ،
او د بېابېلو بیامر یو په څرګندونه کې عمده نقش لري  ،د ککړی هوا ا ستن شاق
که د لږی مودی لپاره هم وي د انسییان سییامتی لپاره مرضیی دی  ،په وروسییتینو
څیړونو کې څرګنده شیییوی چې د هوا ککړ یا د انسییییان په بدن کی د ژنتیکی
بدلونونو المل ګرځي چی په نوبت رسه د رسطان او نورو خطري مر ضونو په شان
مرضیییونو د پ ېداک ېدو سییی بب کیږی په واقع یت کې د هوا ککړ یا په( ډی ،
ان)آوراثتی مولکول باندی اثیر کوي  ،دغه نو څېړنه هم د برشییی پر ژوند د هوا
دورانوونکو اثرا و څرګندونه کوي د دی څېړنی جزئیات په امریکایی ميلی ( طب
نیه و مراقبت بالیني کې خپاره شوي دي.
 – ۱د هوا ککړ یا د طب په لحاظ د را لونکو بېامریو المل ګرځي  :نیيسییی ،
قلبي ،عروقي زړه حملی  ،د جنین په وده کې کمزور یا  ،نیيس دستګاه عیونت
 ،کلمو ورانی  ،ټوخي  ،سییني درد  ،د سییرتګو اوسییتوين سییوزېدل  ،کم خونی  ،د
وینی فشار زیا ېدل  ،د مغزوو رانښت عصبي او اروایي ګډوډي  ،رسطان او .......
کمښت.
 – ۲اروایي او روحي بېامریو زیا والی
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 – ۳جسمي بېامریو زیا والی
 – ۴لپا ی مړاوی وپ
 – ۵د رددستونزی دښاریانو ګ را ګ
 ۶اسیدي بارانونه چې زیات زیانونه لري.
 – ۷ژر ژر مړینه خصوصا د ماشومانو  ،بوډاګانو او دزړه مرضونو لرونکو افرادو
اوپه پایکې دنوروبېابېلوبېامریوالمل اوآخرکې دمنطقه وي اکوسیییسیتم دله منځه
للوسبب ګرځي.
د ککړتیا الملونه:
 – ۱په کوڅو ،واټونو ،دویالوشیییاوخوا کې د کثافت ډیروالی  ،غیرفنی کنارآبونه ،
کنارابونو په څنګ کې د څا ګانو ویستل  ،دفني کانالیزاسیونو نه شتون.
 – ۲د زړو او له کاره لویدلو نقلیه وسایطو دو دونه او ګردونه او دبی کیییته یلونه
استیاده،او دمعیاري واټونو نه شتون او د روند رافیک.
 – ۳د غیر اصیییوو سیییوند موادو کارول لکه  :پاسیییتیک  ،سیییکاره  ،د حاممونو
مناسب او معیاري دود ویستونکو(نلونو) نه مراعات کول.
 – ۴د مسؤلو قانوين مقاما و  ،رسنیو او مدين ولنی بی پروایي
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 – ۵د امامانو  ،روحانیونو بی پروايي  ،موثر اسامي بلیغ چې د اسام په مقد
دین کې ذکر دی د نظافت په هکله نشته.
 – ۶په کابل ښار کې د نیوسوز یا والی او راکم چې د اوسیدو چاپېریال باندی
د اثیر برسیره د بېابېلو مرضونو المل ګرځي.
 - ۷د جګړی ناوړه اغېزی او د خلکو او مسئولو مقاما و په مینځ کې د بی یاو ی
فرهنګ اودود.
 – ۸فقر او بدمرغي او سییوند موادونه شییتون چې ځنګيل منطقې یې سییپېري د
ښتی ګرځوو حتی د نبا ا و رښي یې له بېخه ویستيل او د پاکستان بازارونو ه
یې رسوو دي.
 – ۹په ټوله کې د اوسیدو چاپېریال سا نی لپاره د منظم  ،سنيول شوي پان نه
شتون چی د ښوونځینو د رسی پروګرامونو  ،ورځپاېو  ،جریدو  ،اخبارو  ،لویزون
او رادیو او نورو ډله ییزو رسنیوله الری پيل چ
 - ۱۰د مالدارانو  ،بزګرانو لخوا فصيل څرځایونو نه مراعا ول د خم څخه وړاندی
د واښولو کول یایي سوزول چې کله و ،چ چې بېابېل نبا ات وژل کیږي
 – ۱۱صوغ ککړ یاوی چې په ځینو بازارونو او هټیوکې د ځینو هټیوالو له خوا د
رادیو  ،یپ یا السییپېکر په چاالنولو رسه پېدا کیږي پداسییی کچه چې کڼوونکی
وي او اکرثا مبتذل او غیر اخاقي سندری وي
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 - ۱۲په لویو الرو کې د ناسیییتی او دخلکو نا موسیییونو ه د کتلو څخه باید ډډه
وچ  ،هغه څه چې په خواشیییینی رسه نن د غسیییی غیر اخاقي کړنی د ډیرو
ښاریانو د شکایت المل شوی ،پېغمرب  فرمایی  :نا محرم ه کتل د شېطان یو
زهرجن شی دی
نتیجه :
د هېواد ښییارونو د ککړی هوا  ،زیا ېدونکو خطرونو ه په پام او د اسییام اکید ه
چې د چاپېریال سیییا نی  ،روغتیا او هسیییتو ګنځي سیییامتیا په اړه یي لري د ا
غواړي چې چارواکي او ښییاریان پدی هکله اړین دابیر ونیيس ی  ،د کابل ښییار د
موسیییمی بادونوپه درلودلو رسه د هوا ککړ یا له اړخه ډیر زیان منونکی دی اړینه
ده چې ژر اقدا مات وچ د یادونی وړده چې د الندی اقدا ما و په کولو رسه د
دولت هیب پان ګه نه مرصیییفیږي بل که د دولت عوا ید هم په ډیرو ځایونو کې
زیا یږي.
د چاپېریال ساتنی لپاره د ښاریانو دندی:
بی شیییکه دهوا ککړ یا کمول د ټولو ښیییاریانو ګډون ه اړ یا لري نو باید د ښیییار
اونواحیو هراوسییییدونکی د ښیییار او هسیییتوګنځي په پاکواو  ،نظافت کې برخه
واخيل  ،د کوڅی  ،کورشییییاوخوا  ،عمومي الرو په پاکولو کې ز یا ه ه څه وکړي
اوپری نږدي چې عمومي او خ صويص می شت ځایونه په پلیتی اخته چ ښکيل
شییعار ( زمونږ ښییار زمونږ کور) څخه په اللام اخسییتلو د ښییاري ژوند ګاره دی د
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کورنی ټولو غړو خصوصا ماشومانو ه ورزده کړي  ،دټولنیز ګډون اړ یا ه په کتلو
الندی کړنی د یادولو وړدي:
 – ۱په کوڅو  ،بیالو واټونو غاړو  ،واټونو خپل چم ګاوند کې د کثافا و او پلیتیونه
اچول
 – ۲داونې په رځ کې دی د کوڅې اوسییییدونکي د خپل چاپېریال پاکولو لپاره
حرش (ارش) وکړي
 – ۳د پاېو او کثافا و سوزولو څخه دی ډډه وکړي
 - ۴په عمومی الروکې دی میتیازی نه کوي او الړی او ګړنګ دی نه غورځوي
 – ۵د اوسییییدونکو په هم غږی دی خپله کوڅه کانکریت کړي رڅود دوړو او
خاوروڅخه مخنیوی وچ.
- ۶خپل موټر دی هر وخت له ټولو اړخونو فني معاینه کړي
 – ۷هڅه دی وکړي چې غیر رضوري کارونو کې خپل شخصی موټرونه بلر نکړي
او دعمومي وسایطو څخه دی ګټه واخيل
 – ۸د سیییپرو په موسیییم کې دی ډیره ه څه وکړي چې خپلې حویلی کې یو
نیالګی کینوي چې دځای طراوت او ښکا رڅنګ د هوا ککړ یا کمه چ
 – ۹عمومي حاممونو کې دی معیاري نلونه او هوا ویستونکي نصب کړي
 – ۱۰خپلو ما شومانو ه دی هم ور زده کړي چې په ګڼو ځایونو کې کثافات و نه
غورځوي د هغی ورځی په هیله چې سام چاپېریال ولرو ! و من الله التوفیې
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54
د نيالګيو کينول او په ټولنه کې يې ګټې
الن ا ا ااممل مل

مل ء ماء
احلمد هلل الذي جعل لکم األرض فراش ا ا اام ء الن ا ا ااممل ن س
فأخرج نه الثمرات رزقملکم ،ءالصالة ء النالم علی سیدان حممد ء علی آله ء صحمنه
مجعنی  .م نعد :قمء هللا احلکیم يف قرآمه الکرمی:
نا ا اممء أ
ات ٍَْ ََّ َّم
َما َء لَ م أ َ ال َّ
نا ا ا َم أمل َمل فَأَمنَا ْاَم نأ أه َِ َداَأ َق َبَ َ
ات َء ْاأل َْر َ
ض َء َ
(َ َّ ْ َخلَ َق ال َّ َ َ
1
َكم َن لَ م َن ت نأ وا َشَّرهم َإألَهٌ َّع َّأ
اَّلل نَ ْل ه ْم قَا ْوٌم يَا ْع أدلو َن).
َََ
َ
ْ
ء قمء رسا ا ااوء هللا  ( ال يغرس نا ا االم ورسا ا اام ،ء اليارع زرعمس فیأکل ه طری ء امنا ا اامن
ءٍیم اال کممت له صدق ).
به دست خود درختی می نشانم
2

په پایش جوی آبی می کشانم

کمی تخم چمن بر روی خاکش
درختم کم کم آرد برک و باری

برای یادگاری می فشانم
بسازد بر رسخود شاخساری

چمن روید در آنجا سبزوخرم

شود زیر درختم سبزه زاری

به تابستان که گرما رو مناید

درختم چرت خود رامی گشاید
دل هر رهگذر را می باید

خنک می سازد آنجا را زسایه
 - 1د النمل سورت  60آیت.
 - 2د صحیح البخاری ،حدیث .2320 :
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به پایش خسته ای بی حال و بی تاب
شود بیدار و گوید ای که اینجا

میان روزگرمی می رود خواب
درختی کاشتی روح تو شاداب

ژباړه  :پخپل الس رسه ونه کینوم او ورته او به ورکوم او د یادګار په توګه لږ د چمن
تخم یی هم د خاور ورپر رس کړم  ،ونه می لږلږ راټوکیږی او پاڼی او بار راوړي او
شاااا خونه یی پر رس را پورته کیږی ،چمن هم تک شاااین را پورته کیږي  ،نو زما
دونی الندی به یو شاااین چمن لیدل کیږی  ،اوړی چی هوا ګرمه وی او زما ونی
ښااه ساایور جوړ کړی وي او هغه ځای تر ساایوري الندی ډیر ښااه شااین او ی وی
چی د هر ال روي زړه ورته کیږي ،نو یو څوک چی ډیر سااتړی او ګرمی ځپلی وي
راشاای او تر ساایوري الندی یی ویده يش آرام وکړی او کله چی راویښ يش نو به
وایی  :هر چا چی داونه کینولی او دا سيوري یی جوړي کړی روح دښا دوی.
ګرانو حضارو!
د پرسااالی په موسااام کی ررار لرو  ،د ګل  ،بلبل  ،ووټیواو ژوند فوااال  ،نو خپلی
خربی د دوه فول رسه مناسب په ونه او ژوند رسه پیل کوم .
ځینی رضوری لغتونه  :ساتنه  ،کینول  ،چاپیریال او د اوسیدو چاپیریال:
غرس :ورس په لغت کی د کرلو  ،ونی ایښوولو  ،نیالګی کرلو  ،رلمچی ایښولو...
ته وایی او په اصطالح کی ونی کینولو ته وايي او جمع یی اوراس ده.
حفاظت :ساتنه (حراست) ساتنی مودر ( ساتل ) مراربت.
او به اصاطالح کی ( حراسات ) محاف ت  ،مراربت  ،مواتبت  ،سااتنی  ،ورایت ،
ورایه او څارنی په معناو راولی دی .
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محیط یاچاپیریال :هر هغه ځای چی پکی ژوند کول جریان ولری  ،لکه کور ،
اوبه  ،یو ښار  ،او ریانوس ...
د اوسااایدو چاپیریال :ویر ژوندی وامل لکه خاوره  ،اوبه  ،وازونه او دوه ویر
ژوندی وامل له ژوندیو واملو رسه متقابل ارتباط لری دوه اړیکی د چاپیریال
او سیدو د بقا لپاره ډیری الزمی دي ،د او سیدو چاپیریال پوهان د خپلو څیړنو په
لړکی د او سیدو ځایونه تر مطالعی الندی نی يس هره منطقه ژوندیو او ویر ژوندیو
واملو ته شامله ده چی داکو سی ستم په نامه یادیږي  ،اکولوژي یا د اوسیدو چا
پیریال ورته ویل کیږي.
ددغه مطلب د ښی توضیح په موخه الندی سوالونه مطرح کوو:
په اسالم کی دنیا لګیو کینول ولی دومره د اهمیت وړ موضوع بلل شوی؟ او ولی
د اسالم سرت الرښود او نورو دین لویانو پدی اړه تاکید کړی دی؟ ولی د حکیامنو
او لویانو په خربوکی ونی کرلو کینو لوته اهمیت ورکړل شوی؟ اساساً ونه اوځنګل
د برش په ژوندکی څه ګټی لري ؟
د لمی پلوه د اثابته شاااوی چی ونی د ځمکې نبض بلل کیږي او د انساااانانو،
حیوا ناتو او ځینو بوټو اوونو ل پاره یو ح یايت ماده ده چی د زهر جنو وازونو په
جذبولو لکه دی اکساااید او کاربن او د اکسااایجن په تولیدولو رسه چي د ژوندی
پاته کیدو ماده ده او د روح لرونکو د ژوند د دوام المل کیږی ،د ژوند د ماشاااین
چلول او سالمتیا په ونو او بوټو پوری تړلی ده .دونو کمښت او د ځنګلونو له منځه
وړل او په ځانګړی توګه نن ساابا چی ماشاایني ژوند اره پیل شااوی ،د انسااان او د
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حیوان د نساااال د انقرال المل شاااوی  ،نو و نه په حقی قت کی د وبی عت او
چاپیریال د ښکال او د الله د خلقت یو لوی نعمت دی.
ونه د آبادی  ،شااینوالی  ،وراوت او د هوا د پاکی وساایله ده همدارنګه د خلکو د
ژوند د ښکال  ،هوساینی او پاکی ډیوه.
نو د ونوا او بټو ساتنه او ورڅخه پالنه ډیر اهمیت لرونکی موضوع بلل کیږی.
د اساااالم مقدس دین له ن ره د ونو ایښاااول او کینول ډیر م م بلل شاااوی چی
ورڅخه یادونه کوو.
ونه د قرآن له نظره :
په ررآن کریم کې متعدد آیتونه موجود دي چی د ونو اهمیت ورڅخه جوتیږي او
په آخرت کي د الله له نعمتونو او د جنتیانو له خواااوصااایتونو څخه دوی ته ونی
ورکول دي ،لکه چې فرمایي :
ژ باړه  ( :په ج نت کی باوونه موجود دی چی ترونو الندی به یی د اوبو و یالی
ب یږي)
په ررآن کریم کی ونه ډیره یاده شاااوی او مختلو موارد لری چی په الندی توګه
ورڅخه یادونه کوو:
ونی الله تعالی ته سجده کوي:
نا اممء أ
الله تعالی فرمایيَََ( :لْ تَا َر َّ
ات َءَ أيف ْاأل َْر أ
َن َّ
ض َءال َّ ا ا ْم
اَّللَ يَ ْنا اَّد لَه َ أيف ال َّ َ َ
أ 1
َءالْ َق َمر َءالَُّّوم َءا ْْلأنَمء َءال َّ ََّر َء َّ
اب َءَكثأریٌ أ َ الَّمس).
الد َء ُّ
 - 1د الحج سورت  18آیت.
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ژباړه  :آیا نه ګوری چی الله ته سجده کوی هغه څوک چی په آ سامنونو او ځمکه
کی دی  ،او ملر  ،ساااپو می  ،ساااتوري  ،ورونه  ،ونی او ټول ژوندي خو ځنده
موجودات او ډیر له خلکو.
همدارنګه د الرحمن سورت په شپږم آیت کي ذکر شوي چی ټول موجودات الله
ته سجده کوي او د ونی څخه د سجده کوونکو په توګه یادونه شوی.
سجده په لغت کی  :تذلل ،خضوع او د ا جزی  ،ښکاره کولو ته وایي.
ونه د الله د قدرت نښه ده:
هر وررش دفرتیست معرفت کردگار

برگ درختان سبز در ن ر هوشیار

یعنی د ونو شنی پاڼی د هوښیار و م سلامنانو له انده هره پاڼه یی د الله د ردرت
او معرفت نښه ده.
د ونو د خلقت او پیدایښاات موضااوع په اړه چی بی پروایی کیږي او یوازی خاص
کساااان چی د ررآن په ژبه ورته ( وولوا االباب) ویل کیږي دوی نکتی ته متوجه
کیږي  ،هغه دا دی چی د ونو یوازی تاهری ښاااکال ،پاڼی  ،شاااینوالی  ،ووټی او
میوی ته ګوري خو ځینی نور بیا د دوه تاهری شاااکل نه تیریږی او د مطلب
حقیقي اړخ ته ګوري  ،لکه شااا ر چی وویل  :برگ درختان ساابز در ن رهوشاایار
 ...هاموه اړخ دی چی چا ورته دا ښاااکال او ژوند ورکړی  ،له همدی کبله الله
تعالی د منل په سااورت  60آیت کی وروسااته له دینه چی آسااامنونه  ،ځمکه  ،د
باران اوریدل په باوونو باندی  ،ته اشااااره کړی  ،وروساااته یی دوه م م ټکی ته
اشاااره کړی چی ای انسااانه په ونوکی د ژوند ایجادته وګوره چی که چیری هغه
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ال ی روح او خلقت نه وای تاسااو نشااوای کوالی چی هغه راشاانی او د میوو څخه
یی وخوری  ،الله تعالی فرمایی:
نا ا اممء أ
ات ٍَْ ََّ َّم
َما َء لَ م أ َ ال َّ
نا ا ا َم أمل َمل فَأَمنَا ْاَم نأ أه َِ َداَأ َق َبَ َ
ات َء ْاأل َْر َ
ض َء َ
(َ َّ ْ َخلَ َق ال َّ َ َ
1
َكم َن لَ م َن ت نأ وا َشَّرهم َإألَهٌ َّع َّأ
اَّلل نَ ْل ه ْم قَا ْوٌم يَا ْع أدلو َن) .
َََ
َ
ْ
هوکی  :د ونو په راشاانه کیدو او لوییدوکی زمو انسااانانو کار یوازی تخم شاایندل
او د هغه اوبول دی  ،خو هغه څوک چی د دوه تخم په زړه کی ژوند را پیدا کوی
او د ملر په وړانګو او د باران په ژوند ورکوونکو څاڅکو او خاوری ته په فرمان
ورکولورسه چی دوه ونه لویږی  ،هغه یوازی الله تعالی دی.
له همدی کبله دا پایله السته راځی چی دونی یوازی ،ریښه  ،ساره  ،پاڼه  ،ښاخ
او میوه مطلوب نده بلکه د هغه ژوند دی چی یوازی هغه د الله پاک ردرت دی،
دوه تعمق او فکر کول په وارعیت کی د انساااان توحید پیاوړی کوي چي دیوی
دانی نه دومره ښکلی ونه را جوړوي هغه ډیر رادر او توانا ذات دی.
په قران کې ونه مثال ګرځيدلی :الله پاک په ررآنکریم کي د ځینو حقایقو د
تف یم لپاره د خپل مخلوق نه مثالونه راوړي چي یویی هم ونه ده الله فرمایيل :
2
أ
الن َممل) .
ت َءفَا ْرع َهم أيف َّ
(َََلْ تَا َر َك ْی َ
َصل َهم ََثنأ ٌ
ف َ
ب اَّلل َثَ سال َكل َم س طَیأنَ س َك َ ََّرة طَیأنَ ْ
ض َر َ
پدی آیت کي  ،کلمه ویبه د یوی پیاوړی ونی رسه چی ګڼ شاااااخونه ولري او
برکتي او میوه لرونکي وی  ،تشبیه کړی ،چی روی ریښی لری او ګڼو ښاخونویی

 - 1د النمل سورت  60آیت.
 - 2د ابرهیم سورت  24آیت.
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آساااامن تیاره کړی وي ،کله یی چی د بار او میوی وخت را ورسااایږي نو میوه او
ښکالیی هر لیدونکی ځانته راجلبوي او په تعجب کی یی اچوی.
د ساااورت ابراهیم  26آیت کې چی راولی ( :و مثل کلمة خبیثة کشاااجر خبیثة
اجتثت من فوق اارل مال ا من ررار ).

1

د خبیثی کلمی ذکر دی چی د ( شجر خبیثة ) رسه یی شباهت ورکړی ،مرحوم
المه وباوبایی وایي :
کلمه خبیثه د کلمه ویبی په مقابل کی ده  ،او د کلمه خبیثه نه مراد  ،رشک په
الله باندی دی چی په خبیثه ونی باندی مشاااااب ت ورکړی چی له خپله ځایه
ایسااتل شااوی وي او په پایله کی ثابت او آرام بنساای او بی ونلری او څرنګه چی
خبیثه ( مرداره) ده پرته له رش او زیان څخه بل څه له ځان رسه نه راوړي.
د انسان په ژوند کی د ونې ارزښت:
پدی برخه کی د ونی هغه برخی ته اشاره کوو چی د انسانی ژوندانه رضوری څیز
( اور) پری بلیږي  ،الله تعالی فرمایي:
(الذي جعل لکم

ال َّر األخضر انرا فمَبا م م ه توقدءن ).

 - 1د ابراهیم سورت  26آیت.
 - 2د یس سورت  80آیت.
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ژباړه  :او الله هغه ذات دی چی تاسااای ته یی دونو نه اور درکړ چی تاسااای خپل
ځانونو ورباندی ګرم کړی.
په دوه آیت کی د الله د ردرت یوه نښااه د اور پیدا کول بوي چی دشاانی ونی نه
رامنځته کیږی  ،ځکه ډیره د تعجب خربه ده چی هغه شاانه ونه چی انسااان به له
ګرمی نه د هغه سیوری ته کیناسته  ،په اور باندی بدله کړي هغه اور چی هر څه
خوری او نابودوي یې  ،دا کار یوازی د هغه مقتدر ذات دی او بس.
د النحل سورت  10آیت کی فرمایی( :هو الَّ أذي َما َء أ ال َّ أ
أ
اب
مل لَّ م ْه َش ا َر ٌ
َ َ
ناا َممل َ س
َ
1
َءأ ْه َش ََّ ٌر فأ أیه ت أنیمو َن).
ژباړه  :او الله هغه ذات دی چی د آسامن نه یې تا سوته اوبه را نازلی کړی  ،چی
تاساای یی چښاای او له د وواوبو نه یی ونی راشاانی کړی چی خپل څاروی پکی
ځروی په دوه آیت کی د ونی اهمیت ذکر شاااوی چی هغه د اهيل او ځینو ویر
اهيل څاوریو لپاره دوذا تامینول دی.
الله پاک په ټولو دوو آیتونو کی انساااان ته ور په یادوی چی انساااان باید له ټولو
دوو نعمتونو چی په آسااانه توګه یی په اختیار کی ورکړی که ونی  ،باوونه کښاات
 ...د الله نه بی خربه نشاای او ددووشاایانو په اهمیت وپوهیږی او باید کرکیلی او
دنیا لکیو کینولو ته اهمیت ورکړی.

 - 1د النحل سورت  10آیت.
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ځکه دنیا لګیو کینولو فرهنګ په حقیقت کی په وبیعت کی پانګه اچونه ده،
ه سی پانګه اچونه چی هیڅ تاوان نه ربلوی او دا دا سی پانګه ده چی نتیجه یی
انسان په دنیا او اخرت کی ویني.
د اساااالم مبین دین له ښاااکالو څخه یو دادی چی هغه کامل دین دی او هیڅ د
اهمیت وړ څه یی ب رندی پری ایښی او هر څه ته یی د هغوی د اهمیت په معیار
کتيل  ،چه له هغه جمله نه ونی او ګیاوی دی.
ونی او بوټی د آبادۍ او ښااکال من ر  ،د ژوند وراوت  ،د هوا لطافت او د انساااي
ژوندانه د رفاه او ساااعادت او د وبیعت د پاکی لثیلونکی دی له همدی کبله
جنتیانو ته د ال ي نورو نعامتو ترڅنګ چی دوی ته به ورکول کیږي ( ونه ) هم
َن َام جَّمت َ ْ أري أ
ذکر شااوی الله فرمایي( :ءن أ ا ا أر الَّ أذي آ واْ ء َع أملواْ ال َّ أ أ
ص ا امحلَمت َّ ْ َ
ََ
َ َ
ََتْأ َهم األ َْْنَمر كلَّ َمم رأزقواْ أ ْا َهم أ ََثََرة أرْزقسم قَملواْ َه َذا الَّ أذي رأزقْاَم أ قَا ْنل َء تواْ نأ أه َ َ ا ا ا ا ا أمٍسم
1
أ
اج ُّطَ َّه َرةٌ َءه ْم فأ َیهم َخملأدء َن) .
َءَا ْم ف َیهم َ ْزَء ٌ
ژباړه  :او زیری ورکړه هغه کسانو ته چی ایامن یی راوړی او نیک ملونه یی کړي
دا چی دوی لپاره د جنت باوونه تیار شاااوي چی د الندی ترونو به یی ویالی
ب یږي کله چی ورکړل شی له هغو میوو څخه نو وایي به چی دا خو هغه روزی وه
چی مخکی مو ته راکړل شااوی وه  .خو ده د هغه په پرتله څومره ښااه او ووره ده
او هغه میوی چی دوی ته راوړل کیږی ټوي دښااه والی او شااکل له پلوه یو شااان

 - 1د البقری سورت  25آیت.
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وي او دوی لپاره به پدوه جنت کی وی ښاااځي پاکي او سااارته او دوی به وی په
دوه جنت کي همیشه.
د ونو په اړه نبوي ملغلری او د لويانو خربی :
کله چی د اسالم ویاړي تاری ته مراجعه کوو وبه ګورو چی د دین لویانو د اسالم
له لومړیو وختونو را پدیخوا د ونو کینولو او کښاات او کرکیلی په هکله تاکید کړی
او د هغه فضااایلت یی بیان کړی دی رساااول الله  د ونو او نیال کینولو په اړه
فرمایي:
(من ورس ورسااااً وو زرع زر ا فأکل منه انساااان وو ویر وو سااابع وو دابة ف و له
صدرة).

1

ژباړه  :څوک چی یو نیال کینوی نو ورڅخه انساااان یا مروه یا یو حیوان یا ځناور
وخوری نو پدوه کار رسه ده ته صدره ده :
د ده مبارک له ویناوو څخه دا را معلومیږی چی ونی کینول ډیر ووره او ګټور کار
د انسااان لپاره بلل کیږي او خرما د یوی منونی په توګه ذکر شااویده  .همدا رنګه
بی میوی او ځنګيل ونی هم ګټوری بلل شویدي.
په یوه بل روایت کي رساااول الله  د ونو کینولو ته ډیره پاملرنه کړی لکه چی
فرمایي:
(ان قم ت علی ِدکم القیم ء يف يده فنیل فلیغرسهم).
 - 1مسند االمام وحمد ،حدیث.27043 :
 - 2مسند وحمد ،حدیث.12933 :
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ژباړه  :که چیری د دنیا مر پای او ریامت ورځ را شی او ستاسو يوه پالس کی یو
نیالګی وي نو که دومره فرصاااات ورته پیدا شاااو چی دا نیالګی کینوئ هغه د
کینوئ او فرصت د له السه نه ورکوي.
د اسااالم مقدس دین له تاکیداتو رسه رسه  ،د نن ساابا تجربوی برشاای لومو یی
ځینی ګټی د چاپیریال ښی ساتنی په اړه بیان کړي چي په الندی ډول بیانیږي:
ګرانو حضارو پوهیږی چی ونی څه ګټي لري؟
په ژوندکی د ونو ګټې:
 . ۱په تجربه ثابته شاااوی زیات ملیات شاااوی او یا رلبی امراضاااو نارووان په
رووتونو کی که چیری پداسی کوټو کی بسرتوي چي من ره لري او یا ونو او شنو
فولونو لورته وي نو په رووتیا کی یی مرسته کوي.
 . ۲هغه ونی چی د ساااړکونو پر او دو لیدل کیږي  ،د ساااړکونو د ښاااکال او د
وبیعت او انسااان پخوانی تړاو ورڅخه بریښااي  ،له همدی کبله باید ټول زیارو با
سو څو د پخوانیو زړو ونو نه حفاتت وکړو.
 . ۳د ونو په ضخامت  ،لوړوالی او استحکام تفاوت کی د دوی ښکال جوړیږي ته
به وایی چی تل ژوندی دی او مو انسانان کله د ونو کینولو په اړه سستی کوو.
 . ۴په ښااارونو او نورو مناوقو کی د شاانی فضااا او ونو بله م م ګټه ښااکال او په
ګرمۍ کی یی ساايوری ده  ،لدی پرته نوری ډیری ټولنیزی ارتوااادي محیطي او
نوری ګټی له ځان رسه لري.

1139

د نيالګيو کينول او په ټولنه کې يی ګټی

د جمعې خطبې

. ۵انساااان د ښاااکيل وبیعت او ونو نه خوند اخيل  ،هغو ته په کتو رسه د ژوند
احساس کوو ،څیړنو جوته کړی چی مو انسانان ونی د خپل ژوند یوه برخه بولو.
. ۶په کورکی ښااکلی من ر را پیداکوي  ،خو د ونو کینو لو چی پخپلو کورونو کی
یی کرو باید دا پاملرنه وشاای چی ګاونایانو حریم ته پری تیری ونکړو مګر دا چی
ګاونای هم وررسه الره ولري نو دونو په کینولو کی د مجاور و تعمیرونو او کورونو
فضا باید اشغال نيش.
 . ۷ونی د ژوند په او دوکی د ورونو په احاوه کولو ښکلی فضا  ،د هوا د پاکۍ د
اوبو منابعو ساتلو او دوحشی څارویو د پناه وړلو په چارو کی پوره چاپیریالی وناه
لری ،هوا حاالت  ،د ملر وړانګی  ،باد او نور و نو پوری تړي دي .په اوړي کي د
ملر وړانګی دونو پاڼو په ذریعه جذبیږي او په ژمي کي د فلرت شاااوی هوا په توګه
وبیعت ته بیرته ورکول کیږي .په اوړي او ګرمه هوا کی دونو شنی او ی سیوری
ته پناه وروړو ،له همدی کبله په کورونو او یا چاپیریال کی د اوړی ونی کینوو.
. ۸همدا رنګه ونی د بادونو او ووفانونو کچه را کموي او د زیاتو اورښتونو پر م ال
اوبه جذبوي او د سیل مخه نی يس  ،ترونو اوبوټو الندی د شبنم څاڅکی کم وي
ځکه په شپه کي د خاوری د سطحی نه را دیات انرژی کمه آزادیږي.
. ۹د ونو په را پیدا شوی یخنی رسه  ،په ښارونو کي یی کینول د هوا د سړ ښت
المل کیږي.
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. ۱۰د شنی ف ضا ،ونو او بوټو شتون د هوا د فیلرت کولو او صافولو المل کیږي او
زیات وازونه لکه کاربن او نور جذبوي او اکسااایجن آزادوي ځینی ککړونکی ذری
لکه منو اکسااید کاربن  ،دی اکسااید ګوګړ جذبوي او مو ته صااافه او پاکه هوا را
په برخه کوي.
. ۱۱په ښاااارونو کی د ونو په شاااتون رسه ژوندی وبیعت بیرته جریان پیدا کوي،
الوتونکی پکی ځای جوړوي او د ژوند پړاوونه پیل کوي او پدی رسه د وبیعت
اوښاااارونو کی د ژوند کولو تر منع تعامل را منځته کیږي ،چی له بده مروه زمو
ښاااارونه د څو کلو پرله پسااای جګړو له امله اکغا ً ددوه نعمت څخه محروم دي ،
مو باید هڅه وکړو چی یو ځل بیا دنیا لګیو په کینولو خپل ښا رونه  ،کوڅی او د
خپل کور چاپیریال پری ښکلی او سامل ژوند د رسه را پیل کړو.
. ۱۲د ونو د میوو څخه په هر فواال کی ګټه اخیسااتل  ،د هغی د ساایوری څخه
ګټه  ،په پرسلی کی یی شینوالی او  ...د ناروویو او چټلتیا په لری کولو کی م م
رول لوبوی.
پايله:
د اسااالمي تعلیامتو – ال ي ارشاااداتو او نبوي ملغلرو او لویانو د هدایاتو – مطابق
انسان د وبیعت په وړاندی مسؤل دی او د وفلت په صورت کی د پوښتنی مو رد
ګرزي او اسالم له لومړیو وختونو څخه پدوه هکله تاکید کړی دی.
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نو پدی اساااس باید د پرساالی موساام په رارساایدو رسه مو هر یو د یوه نیالګی په
ایښولو رسه اخروی حسنات زیات کړو او په دنیایي ژوندکی هم له هغو څخه ګټه
تر السه کړو.
د ونو او بوټو لپاره چی څومره لګ ښت کیږي هغه یوازی د لومړی کینولو او رانیولو
پر م ال وی نو باید دښه نیال اخیستلو او د هغی اوبه کولو او پاللوته توجه وکړو،
د هغو نه اضافی شاخونه ووڅ  ،او مختلفی د واوی ورباندی وپاشو.
د ونو د ښااای روزنی او ښاااکلی فضاااا په رامنځته کولو کي باید د لمي تجاربو او
زرا تي متخ و وینو له تجاربو څخه ګټه واخی ستل يش ،نو د دارنګه ارداماتو په
کارولو رسه کوالی شو خپله فضا شنه  ،ښکلی او یو پاک چاپیریال را منځته کړو.
د هغی ورځی په له چی یو آباد ،شین  ،د جنګ او تاوتریخواي نه خالص ښکلی
هېواد ولرو.
و من الله التوفیق.
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55
نکاح او دهغی ګټې
نی

احلمد هلل الذي شر ر ررننی النکاح الارعي الجر ر ررنزو نی مود ح الةنیمح ک
ِ
ِ
حیث قعل( :نیِکن ِِ
امع لََِْ ْسر ر ُكاُ ا ِْلَْیر َجع َنی َم َو َد َر ْیراَ ُكم ًک َ ً ل
آَيته أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم َک ْن أَن ُفسر ر ُك ْم أَ ََْنی ل
َ ْ َ
ِ
ك ََلَي ٍ
ر ر ررید نی
ت لََِق ْ ٍم يَرَْر َف ًك ُننی َن) 1.نیالصر ر ر ررم نیالس ر ر ررمم زلو ن الن
َنیَ ْ َ ل ِْ ًن ِِف ذَل َ َ
حبیباع حممد الذي غب شر ر ر رربعل ااک الارعي نی قعلا ( الارعي کن ر ر ر ررا من غب زن
ا لیس کين ).
أما بعد!

2

الله پاک په انساااای د ک ن او ا ک اکو د ل زه و را پیدا دړی څ ک انساااا
نسااد ک ب ا باای ،لاا م له بلدی دیله اباا مک ح عو ن او و د له ر ک
نار نه ا ښځینه ګډ ا

کبد تهڅنګ ژ ندانه لپارو ګهز ل کو.

د نکاح تعریف :ن او بغه تړ ی ا ع د ته د دیږی چ ک نار نه ا ښااځینه
له بد څخه جنس ګټه اخیستنه

ر ادړی کو.

 - 1ک اله م ب رت  21آ و.
 - 2بنن الدارمکم دد ث.2308 :
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د نکاح د مرشوعیت حکمتونه:

ِ
آَيتِِه
. ۱ن او ک انسای ک اطلینای ا آرامتیا مد دیږيم الله تعال فهما ک َ ( :نیک ْن َ
ِ
أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم ِکن أَن ُف ِس ُكم أَ َْنی ِ
ك ََلَي ٍ
ت
َْ
ْ َ ل
امع لََْ ْس ُكاُ ا ِْلَْیر َجع َنی َم َو َد َر ْیراَ ُكم ًک َ ً ل َنیَ ْ َ ل ِْ ًن ِِف ذَل َ َ
1
لََِق ْ ٍم يَرَْر َف ًك ُننی َن).
ژباړو  :ا ک الله ک قدرت ک ن ښ نه کاکو چ بتا ب له خپل ن ع نه

ته ک ژ ند ح

تا ب

پیدا دړی څ ک بغ په څنګ د آرام دړی ا بتا ب ته منځ

ک بت ا محیو ا ردلو ګهز ل م یناً پدزه نعلو د خامخا ک تد کي
ک بغه چا لپارو چ تف ه د ي.
. ۲ن او ک انسا

نسد ک ب ا ا ز ات ال

بیله کو.

ربااا ل الله  پدی اړ ند فهما ک ( :تةنیم ا ال نی ال ل
القیعک ) .

عين کرعثن رم ااکم ي م

2

ژباړو  :عن ک محیو له ن

ا ا کزږ ن

ښځ رسو اکو دړئم ځ ه بتاب

په ډ ه ال ک پیغلربان ټ ل د ک قیامو په رځ فخه د م.
. ۳ن او ک نس ،باتل ښه بیله کو
له بلدی دیله نسااا ،ک ګډ د ا عاااا دید څخه ژز ريم ده چیهی ن او نه
ای ن پ ربه نه معل میدو ا ک ا کن ر زنه به ازی ک ښااځ په زاړو پاته دیدو ا
 - 1ک اله م ب رت  21آ و.
 - 2بنن أيب کا کم دد ث 2052 :ا بنن النسايئم دد ث.2227:
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بغ ی به بم ن ش ای د ی چ په از ت ب رسو کزه دار دړی م ن پدی جه به
ک انسای نسد ک ان هاض رسو مخامخ دیدو.
. ۴ن او ک برتګ ک دنرت ل ا فهج ک محافظو لپارو منابیه رکو
ځ ه په دد ث ح ف دې رازيل َ ( :ي کوجن الجبعل کن ا ْطعع کارم البعء لیْةنیج
عنه اغض للبصن نی أحصن للفنج) .

1

ژباړو  :ای ک ځ انان ډل ! له تا بااا نه ده څ ک کا ت ای لهی چ

اکو دړي ن

ن او ک دړی ځ ه ن او رته ک بااارتګ ک داب د ل ا فهج محافظو لپارو ښاااه
بیله کو.
د نکاح حکم:
د نکاح حکم د نکاح کوونکی حالت ته په کتو رسه تغییر کوی:
الف .بااانو مهددو ن او  :ک اعتدال په دالو دې ن او بااانو مهددو کو ا ک
اعتدال دال کا کی چ لااخد ک ج ،م م ه رد ل ا نف

ت ای لهي ا ک زنا

ک ارت اب هو نلهیم ربا ل الله  فهما ک ( :الارعي کن ر ررا

من مل يومد سر ررا

لیس کين) 2.عن ن او زما له بنت څخه کو م څ ک چ زما په بنت علد ن ی
ن بغه زما امت ندی.

 - 1صحیح الیخاريم دد ث 5066 :ا صحیح مسلمم دد ث.1400:
 - 2بنن ابن ماجهم دد ث .1846 :
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ن ده چیهی ک ګناو څخه ک ژز رل په خاطهم ن او دړي م الله تعال

رته ث اب

رد ی.
ب .اجیه ن او :په بغه چا باندی ن او د ل اج ،کي چ متا د ا لااا
ز ات ي ا ک م ه ا نف

رد ل ت ای لهی ا ک ن او نه د ل په صااا رت دې ک

زنا هو ررسو ي.
ج .م ه و ن او  :ده چیهی څ ک کا هو لهی چ ک اکو د ل په صااا رت د ک
خپل ښځ نف ه نش تامین ی ا ا

په دق دې رڅخه ظلم دیږی ا پدی

د ل ک میړو ا ښاااځ ته منځ ک د ق رعا ت ل څخه عاج پاته دیږيم ن ن او
د ل رته م ه و کيم ځ ه ک ن او ک مرشااا عیو علو ک ث اب داصااال ل ا پاک
ملن کوم نه کا چ

په ن ر با ندی ظلم ا تیهی ا ک ګ ناو مهت  ،د یدل چ

ک اکو د ل له مصلحو رسو دام ً متضاک کی.
د نکاح تأخري:
ده چیهی ن او ک ځین رض ري م ا صد په خاطه ل ه  :ک تح صید رسته رب ل م
ک مناب ،دار ا دس ،زکو د ل ا ا ک رض ري مصارف ل ه د ر ک اکو مصارف ا
ن ر په جه ځنډ ږيم ن په ا نلهي م خ ښاااه کاکو چ ځ انای ک ن او په اړ ند
ځین بااات ن ی ا دلی کح تحلد دړي .خ ځ انای با د په اک لهي چ

اکو

پخپله ک م سهلیو اد ساس د ل کي ا ان سای دار ا د س ،ته بڅ ی ا له ډ ه
ب بند بار څخه

ژز ريم پدی اړ ند الله تعال کاب
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( ان ير ن ا قناء يغایجم هللا کن ضله ).
ژباړو  :ده چیهی ب

1

زله ا ف یه ی ن الله به

له خپد فضاااد ا بهدته بډا ای

دړي.
ياک نه:
بغه ز ښتنه ا نام اک دیدل چ حع ا جاب ا قی ل پ

ته رسو ل ی نه ي

ک عدی ا ت افق معنا لهی ا رته حعک صحیح ع د نه د دیږي
ځ ه ک ن او ع د په ا جاب ا قی ل رسو ص رت نیس .
ب له لااا ه چ

اکو به بله دامیاب بلد ي چ میړو خپله ښاااځه پخپله

انتخاب دړي ا ښځه بم ک خپد میړو په ټادل د آزاکو ي ا پخپله ز ښتنه کزه
دار ته رسو دړی.
د ژوند د رشیک د ټاکلو الزم معیارونه:
ک ژ ند ملګهي په انتخاب د با د ندی ټ ک په پام د

نی ل ل :

. ۱دينداري:
میړو با د اخ قک ا ک ندارو ښاااځه انتخاب دړيم ځ ه ک نداري ښاااځه کی ته
اړبايس څ ک خپد میړو نه اطاعو دړي ا ک بغه ک نی لهزۍ ا خ ښااا لپارو
دار دړيم ا ک خپد عفو ا ع ت په باتل رسو ک خپد میړو حف ا ع ت بايتم
 - 1ک الن ر ب رت  32آ و.
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ا ده چیهی ښااځه بم ک میړو په انتخاب د ک بغه ک نداري په نظه د

نیسا

ن په د ی و دې ک خ پد راتل ن ک ژ ند ک ن یک بختۍ ا ک کن یا ا آخهت ک
بعاکت په ل ر ې ګام اخیست کیم پدی اړو رب ل الله  فهما ک :
(تارح النا ا ع لعهلع نی حلسبجع نی جلمعهلع نی لدياجع عظفن ذات الدين تن ت يداک).

1

ژبارو :ښځه ک څل ر خصلت په اثه په ن او دیږي:
 .۱ک بغ کلتلنۍ په جه
 .۲ک بغ ک نس ،په جه ( ک د رنۍ ک ر ند ال )
 .۳ک دسن ا ښ

په جه

 . ۴ک بغ ک ندارح په جه م ن بغه څ ک چ ک نداري لهي بغه انتخاب دړو
ا رڅخه مخ مه اړ و.
. ۲پيغله:
ز رو کاکو چ پیغله نجل په ن او ي ځ ه ک ن ی ژ ند په پیل ل رسو ک و طهفه
محیو ا ک بااات ز اتیږي ا پیا ړی دیږي له درضااات جابه رعااا الله عنه نه
ر ا و کی چ ربااا ل الله  فهما يل ( :هد نرحت َي مع ن ؟ قلتا نوم  ،قعل ا
کعذا أ رنال أم ثیبعل؟ قلتا ال د ثیبعل ،قعل جم مع ي تمزبک).
 - 1صحیح الیخاريم دد ث 4052 :ا صحیح مسلمم دد ث.715:
 - 2صحیح الیخاريم دد ث.4052 :
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ژباړو  :رباا ل الله  فهما د :جابهو ! آ ا اکو ک دړم ما رته
فهما د  :پیغله کو ده د نډو ؟ ما رته

د  :ب د م بغه

د  :نه بل ه د نډو م بغه فهما د  :ل

ک پیغل نجل رسو ن او نه د له څ تاب ک اړ ک محیو ا م ه په فضا د ژ ند
دړی ای.
خ ده څ ک ک خا ص حا ط په جه مث ً کا چ عله ې ل ړ ی ا ا په د رد
ک ا ک ن پالنه ا ر زنه ا ن ر مصاالحت نه لهي ا ک د نډی ښااځ رسو ن او
دړيم څه ال ال نلهي م بل ه کا دار رته ز رو کی.
. ۳مينه ناکه اواوالد زيږوونکی وي:
ز رو کو چ باااړی بغه ښاااځه ز رو دړي چ ډ هو مینه ناده ا ا ک ز ږ ن
يم ځ ه کا رنګه ښځه ک خپد میړو رسو ښه چلند د ي ا ک و طهفه محیو بم
په د ر

ژ ند دې ک نیک بخت م بااعاکت ا ک ا ک ن ښ ا ر زن

له بلدی دیله ربااا ل الله  فهما ل  ( :تةنیم ا ال نی ال ل
ي م القیعک ).

مد دیږيم

عين کرعثن رم ااکم

1

ژباړو  :عن تابا

اکو دړی ک محیو د ن

ا ز ات ا ک ز ږ ن

ځ ه زو ک قیامو په رځ بتاب په ډ ه ال فخه د م.

 - 1بنن أيب کا کم دد ث 2052:ا بنن النسايئ مدد ث.2227:
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. ۴عزمتنه کورنۍ:
ز رو کو چ بړی ک ی ع متن ا آبه له ن
بغه د رن چ افهاک
ا ک نه

د رنۍ نه ک اکو ز ښتنه دړيم

ک ښ اخ ق ا صفات په لهل رسو پیژندل ل ی ي څ

بم په ب،زه ز رو اخ ق ا صفات بهابه راي م ځ ه ډ ه صفت نه له

م ر ا پ ر نه ا ک ته ر ن د دیږی ا پدی اړ ند ډ ه اداک ث ک لو د يم ل ه
رباا ل الله  فهما ل ( :

چ درضاات عا شااه رعاا اله عن ا ر ا و د ی چ

خترینیا لاطفْرم عن الاسعء يلدن أشبعه اخ اهنن نی أخ اهتن ).
ژباړو  :تا ب ک خپل نطف لپارو ز رو ځا نه ټادئ م ځ ه ښځ کا ب ا ک نه
1

زږ یچ

ر ن ا خ ند ته

رته ی .

. ۵د نسب لريی والی:
ز رو کو چ

بړی ک نږکی خپل ان په ځایم ک بغه ښځ رسو اکو دړی چ ک

ن سی پل و رڅخه لیهی ی م ځ ه کا دار

ک ا ک ن ک ښ ر زتیا ا ب میتا

مد ګهزي ا پدی اړو د لااا ي ( ک بیګانه ښاااځ رسو اکو دړي څ نار غ ا
دل ری ا ک نه نه ز ږ ی).
د واده د اهدافو د منځ ته راوړو مهم عنارص:
ک ښ ا مطلئنه د رنې مینځته را ړ دې کا ند نک مل نه م نږ رسو مهبته
د ي.

 - 1جام األداک ثم دد ث.10653 :
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 -1د زوم انتخاب:
ل ه څنګه چ نار نه پدی م لف کی څ ښه ښځه ټاد م ن بلدارنګه خپله په
زمه کو څ ک مناباا ،ز م په انتخاب د ښااه کقو

نجلۍ ا ک بغ په د رن

دړي ا د لش دړي چ بغه ک ندی صفات له ن

ي:

 -2دینداری:
ک ندارو ا اخ قک انساااای ي ځ ه ک نداري ا ت ا

زمه کو چ ز م ( میړو)

دړي ا د

بغه ک کی نه باااات چ پخپله ښاااځه ظلم ا ز ات

ې تهپښااا

ندی دړی له بلدی دیله رب ا ل الله  امه دړی څ ک ندارو ا اخ ق نار نه
رسو اکو دړی ده څه بم بغه ف یه ی  ( :اذا مررعء م کن تنن ر ر ر ر ر ن يارره نی خلقرره
ةنیم ه اال تفول ه ترن ْا و اا ض نی سع زنيض ).
څ ک راز چ ک ن ا اخ
ژباړو  :دله چ تاب ا ته کاب ا
1

خ ښ ؤ ن ز ښاااتنه

منئ ا خپله ل ر ک بغه په ن او د

بااتاب ا
ردړئم ده چیهی

م کا دار ن ړی ن په ځل ه د به فتنه ا خ ر فساک رامنځته ي.
اقعیو کا کی چ ده چیهی نار نه ک ندارو ي ا
ز ښتنه نه مند ل ن کا هو لته چک لیطا
نا ړو دارته اړبايس چ ک فتن

ازی ک بغه ک ف ه له ج
ب ب بغه نا مرش ا

مد به ګهزي.

بلدارنګه ده چیهی ښځه ک ب ک نه ا بد اخ قه بړي رسو اکو دړي ا ا کی
ته منتظهو ي چ مالدار ا لتلن بړی

خ ا بتګاريته راي م ادت،ل لهي

چک ښځه په فساک ا نار ا دار ن س پ ری دړي ن پدی ص رت د به ک نجلۍ
 - 1بنن الرتمذیم دد ث.1108 :
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پ ر ک خپل ل ر په رسن لاااو چ بغه کو رسو امانو کوم ل ب دړی ي ا ک
نجل راتل ن

رخهابه ا ک ز ات خطه ن به انتظار بايس.

 -3د انجلۍاوهلک ډيرسنی تفاوت موجود نه وی:
زمه کو چ ک نجلۍ ا بلک عله نه رسو نږکی ي ن کا ښااااه ندو چ نجلۍ
کا ب چاته ردړ چ ک ک اړ عله ن ته منځ ډ ها ږ ک اټن ي ا میړو
ا نی ه بل ل

کپ ر

ي م ځ ه دامیاب اکو بغه کی چ ک ک باااتۍ ا محیو په
له بغ ا بیاب څخه کی چ ک میړو ا

بن سټ ړ ي ا ک عله کت پیه دل ال

ښځ ته منځ مینه ا محیو پیا ړی د ي.
خ کا پدی مانا رسو ندی چ ک نجلۍ اکو د ل ک ل ړ عله له ن ک باااړی رسو
ج از نلهي خ ک ن او اړ ند بغه ل ړ م اصااااد ا ابداف په ښااااه ت ګه تح ق نه
م مک.
 -4د هغی نجلۍ ليدل چی غوښتل کيږی:
ح عو خ ابتګار – ز ښت ن ک – ته کا اجازو رد ی چک له ن او مخ
نک ا ک کزه دار د لو کاکی چ ز ښاات ن
نجلۍ په اړو چ

نجلۍ

پدی رسو د ل ي ک بغ

اکو د ل ررسو ز اړي م معل مات لهي  .پدی اړو رب ل الله 

فهما ل :
( عنظن الیجع عنه أحنی أن ين م یارمع ).

1

 - 1بنن الرتمذيم دد ث.1087:
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ژباړو  :بغه

نکاح او دهغی ګټې

نه ځ ه کا دار ښه رو کو بتاب ته منځ ک رزیو ا متا د لپارو.

د بل چا په غوښتلو ورتلل جواز نه لری:
څ ک و نجلۍ ز اړی ا ک نجلۍ ک د رن له طهفنه رته ځ اب نه

دله چ

ي ردړل لااا ی ن بد چاته ر ا ندو چ بغه نجل
بړی ته

ز اړيم خ ده چیه ل مړی

منفک ځ اب ردړی ی ن پدی ص رت د د ل ي چ ز ښتن

ته ر ړاندی ي ځ ه ربااا ل الله  ک و باااړي خ اباااتګاری ک بد چا په
خ ابتګارح باندی منعه دړی کو.
د ښځی او ميړه حقوق:
ک ن او تړل ر بته اب مک ح عو په نار نه ا ښځینه – میړو ا ښځ – باندی
د

ا م لفیت نه زم دړي چ رعا ت ل

زم کي ک ښځ ځین د

په

میړو باندی په ندی ډ ل کي.
 -1د مهر ورکول :دله چ ک ن او ع د تړل ل م ن ک م ه رد ل په میړو باندی
زم لااا م الله تعال فهما ک ( آت ا النساااآء صااادقات ن نحل ) 1.عن
ښځ م ه نه په ښه زړو ا ک بد

ردړی ک

په ت ګه ک ی ته.

 -2نفقه :دله چ ښاااځه ک میړو ع د ته رازله م ن میړو م لف کی چ ک بغ
نف ه تامین دړيم ا نف ه عیارت کو له :خ راک م لیاس ا ک ا باااید ځای څخه
الله پاک فهما :
 - 1ک النساء ب رت  4آ و.
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( أب ن بن من دیث ب نتم من جددم

تضار بن لتضی ا علی ن ).

1

ژباړو  :ا ځای ردړئ ک ی ته ک خپد ت ای په اندازو په بغ ځا ن د چ تاب
ا بیږی ا رته رضر مه رب ئ چ
چې ک ط

رباندی تنګسیا را ل .

نه ر بته ا ک عدت په م ال نف ه زمیږيم ن مخ

له ط قه خ

رض ر ا په طه ه ا ل رسو زمیږيم ځ ه چ ښځه خپد میړو پ ری تړل کو ا
ک بغه په اک د کو م ن نف ه ې بم په نار نه باندی زمه کوم
الله تعال فهما ک( :لِیُا ِف ْق ذُنی َ ر ر ر َو ٍ َِکن َ ر ر ر َوِْ ِه َنیَکن قُ ِد َ َزلَْی ِه ِ َْقُهُ َرلْیُ ِاف ْق َِّللًع آ َ هُ ا ًُ َال
2
سع ًِْال َکع آ َ َهع َ یَ ْج َو ُد ا ًُ َر ْو َد زُ ْس ٍن يُ ْس لنا).
يُ َكلَِ ُ
ف ا ًُ نَر ْف ل
ژباړو  :په لتلن باندی زمه کو چ له خپل لتلن څخه مرصف دړی ا ک
چاچ ر زی تنګه ی – ب

زله ی – ن با د له بغه څه نه خهڅ دړی چ الله

ردړی ا الله پاک بیڅ ک پهته له – بغ اندازی – نه چ بغه ته
ی م نه ت لیف ي م الله به زر ر بته له بخت نه أبا
ک نف

ردړی

را يل.

اندازو ک دفا و ا ک میړو ک مال ت ای ا قدرت په اندازو کو ا با د پ

ارساف نيش.
هغه ښځه چی کارکوي:
ابااا م ښاااځه ندو م لفه دړی چ دار دړي ځ ه بغه ک نف
م لفه ندو م بل ه نف ه
 - 1ک الط

ب رت  6آ و.

 - 2ک الط

ب رت  7آ و.

په را پیدا د ل

په بد چا زمه کو م ځ ه ک ل ر نف ه په پ ر ک خ ر نف ه
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په ر ر – چ ت ای لهي – ک م ر نف ه په ا ک زمه کو چ ت ای لهي ا ک ښځ
نف ه بم په میړو زمه کو م خ ککی رسو رسو بیا بم اباا م ښااځ ته ک دارد ل
دق ردړی خ پدی حط چ :
الف .ده چیهی ښځه میړو لهي ن ک میړو اجازو
ب .ک پهک خل

رض ري کو

رسو اخت ط ا خل ت نلهي.

ج .دار ک ښااځ له طییعو رسو بهابه ي ل ه خیاط م تعلیم م ډادټهي ا کی ته
رته ن ر ک لو ا ټ لنه م لف کي څ ښځه په بخت دار ن
مال چ ښااځه

را پیدا د يم ازی ک کې دق کی ا

نه ګ ماري  .ا بغه
ازی بغه پخپله پ

ک ترصف دق لهي ا میړو ا ا بد څ ک نيش د ل چ ککې ک اجازی پهته بغه
اخيل.
. ۳په سوله ايزه فضاکی نيکی او ژوند:
ښځه ال ک امانو ک نار نه رسو کی ا په بغه

با ردړی ا د رته

رازل م

ن ځ ه په نار نه اجیه کو چ ک ښځ رسو په نی ۍ چلند دړي څ ژ ند په
ښاااه ا خ لاااحاله فضااااد تیه ي .الله فهما ک( :نی َزع ِش ر ر ر ر رننیه ًن ِالْمون ِ
نینی َِإن
َ
ُ ُ َ ُْ
1
َك ِنْهُْم ُه ًن َروسى أَن تَ ْكنُه اْ َش ْیرئلع نیََْيود ا َ ِ ِیه َخ ْ ِ
ریا).
َ ََ ُ
ُ
ریا َكث ل
ل
َ
ََ

 - 1ک النساء ب رت  19آ و.
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چل ند دړئ ا ده چیهی م رڅ خه دهده دړو ن ډ ه

ژ باړو  :ا ررسو په نی

کا ب لیای کی چ تا ب
په م تضا ل ی خیه اچ ل

نه خ ښ ی خ الله په بغه د ک خپد د لو
ی.

رب ل الله  په و میارک دد ث د فهما ک  ( :أ مد النکاح امیع أحسرراجم خلقع
نی خیع م خیع م اهله).
ژباړو  :داملرت ن مهمن بغه څ ک کی چ اخ
1

ښااه ي ا بااتاباا ز رو

دس بغه کی چ ک خپد ابد ( کد ر زړ ) رسو ښه چلند د ي.
د ښه معارشت ( ژوند کولو ) آداب په الندې ډول دی:
•

نار نه با د ک ښځ په تیه تن صرب دړئم رب ل الله  فهما ک:

( اليفنک کنکن کنکا ان نه کاجع خلقع نو کاجع آخن ).
عن مهمن بااړی ک م من ښااځ نه دهده ن ی ځ ه چیهی
2

رال ن بد خ ی به
•

خ ی بد

بغه خ ښ دړي .

ک ښځ په نف ه د پهاختیا را لئ ا دله دله ک تحا ف په رد ل رسو بغه
ناز ی ځ ه په دد ث د راځک چ بد ه ا تحفه زړو بد ال لهی د ي.

•

ک خپل ښااځ رسو خ ط طیع ا خ ږی خربی دړي له میارد اداک ث
ج تیږي چ رب ل الله  به ک خپل بیییان رسو خ ط طیع د له.

•
د

ک ک ن رض ری مسااا د خپل ښااځ ته ر زکو دړئ څ بغه ک کی په ر ا
د ل ل چ ک خپد ژ ند چاری ک ح عو په بی ری د رسته رب ی

 - 1بنن الدارمکم دد ث.2999 :
 - 2مسند ا مام ادلدم دد ث.8345 :
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الله تعال فهما يل ( :آی أيجع الذين أکا ا ق ا أنفسرم نی أهلیرم ا ) .

1

ژباړو  :ای م منان  :خپد ځان نه ا خپد ابد ک ا ر څخه ژز رئ.
•

ک د ر په دار ن د ک بغ رسو مهبته دړي ل ه چ ک د رضت عا ش

رعاا الله عن ا څخه ر ا و لاا ی چک رباا ل الله  به ک د ر په دار ن د
ررسو مهبته د له.
ده چیهی ک ی ښااځ نه ز ات

لهيم ک ح عو ک رښ ا ن مطابق

ته منځ

عدالو دړيم ده چیهی نار نه مع ل عذر نلهي م ن ک څل رمیالااات نه ز اته
م کو با د له خپل ښځ نه جدا نيش.

 - 1ک التحه م ب رت  6آ و.
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56
د پردي مراعات
احلمد هلل رب العاملنی و العاقبة للمتقنی و الص ال الاللس و الی ال الاللر لل

ال ال ال د امل ال الاللنی

دان و نب نا حممد و لل آله و أصحابه أمجعنی و بعد:
د اسالم سپڅلی دین د کرامت ،عفت ساتلو لپاره حجاب پرښځی الزم کړی دی.
ځامدنن ورځی خربی تا سوووو خویندو اوو رونو په منیځ کی دحجاب ،دحجاب
ګټی او مراعاتو لوته ،وګوروچی خوږ اسوووالم په کومه اندازه ارزښووووت ورکړی او
دحجاب کومه بڼه یی الزمه کړی اودحجاب ګتی څه دي؟
دحجاب تعریف :حجاب په لغت کی :سرتاو پوښښ ته وایی .او په رشیعت کي:
ددی څخه عبارت دی چی :ښوووځه خپ عورت پټ کړي ،او خپلی سووورتګی و
سووواتی ،او نارینه و بی ځایه ناسوووتی و والپی او پردیو ته ځانته والی څخه

ه

وکري.
دحجاب حکم:قرآنکریم اونبوی سنت دحجاب په هکله ځانګړی الرښوونی لری:
الف :حجاب د کریم قرآن دلرلیده:
ض الِ ِّمِ أَبص ال ِّ ِّ
ِّ
الله تعالی فرمایی (:وقُل لِّلْم ْؤِّمنَ ِّ
يِ
ات يَال ْغ ُ
ض ال ْ َ ْ ْ َ
ِْ جُال ُو َ َُ ِْ َوَب يُال ْبد َ
ارَ ِْ َوَْْ َ َ
ُ
َ
ِّ ِّ
ِّ
ِِّّ
يِ ِّزينَالتَال َُ ِْ إِّْب لِّبُالعَُللَتِّ َِّ ِْ أ َْو
ِّزينَالتَال َُ ِْ إِّْب َما ظَ ََ َ ِّم ْنال ََا َولَْ ْ
ضال ال ال ال ال ِّبْ َِ نُ ُم َِّ ِْ َللَِ ُ َُلا ِْ َوَب يُال ْبد َ

1158

د پردي مراعات

د جمعې خطبې

ِّ
آَبء بُالعَُللَتِّ َِّ ِْ أ َْو أَبْالنَال الائِّ َِّ ِْ أ َْو أَبْالنَال الاء بُالعَُللَتِّ َِّ ِْ أ َْو إِّ ْه ََل ِّاأِّ ِْ أ َْو بَِّْ إِّ ْه ََل ِّاأِّ ِْ أ َْو بَِّْ
آَبئ َِّ ِْ أ َْو َ
َ
اِرب ِّة ِّمِ ال ِّ ا ِّل أ َِّو ِّ
أ َ ِِّّ
ِّ
ِّ
الط ْ ِّل
ی ال ال ال ال الائِّ َِّ ِْ أ َْو َما َملَ َُن ْ
ُ أ َََْا ُأُ ِْ أ َِّو التْابِّع َ
نی يَ ِّْا أ ُْوِّة ِّْ َْ َ َ
َه ََلاِت ِْ أ َْو ن َ
ِّ ِّ
ِّ
ْ ِّ
ِّ ِّ
نی ِّمِ ِّزينَتِّ َِّ ِْ َوتَُلبَُلا
ی ال ال الاء َوَب يَ ْ
ض ال ال ال ِّبْ َِ َِّّ َْر ُ ل َِّ ِْ ل ُال ْعلَ َني َما ُزْ َ
الذ َ
يِ ََلْ يَ ََْ ُوا َللَِ َل َْلَرات الن َ
1
إِّ ََل ِّْ
اَّلل َِّ
مج ًعا أَيُّال ََا ال ُْم ْؤِّمنَُل َن لَ َعلْ ُُن ْني تُال ْ لِّ ُحَل َن).
« او ایامن لرونکو ښووځوته و وايه خپلی سوورتګید دهرنا ممرمن نه ټیټی کړ  ،او پا
کلمی او سئ او خپلی ګانی نه ښکاره کوی مګرهغه چی طبعا ښکاره شی باید
خپ پړونی په خپلی سووینی را ښووکته کړی او خپلی ګانی پرته د خپلو خاوندانو،
د میړ ونو پلرونو ،ځامنو ،پرکټیانو ،ورونو ،وریرونو ،خوریونو یا خپ پڅیر ښوووځو،
یانی مینځو ،یاد نارینه خدمتکارانو چی ښووځوته اپ تیا نلری یا هغه کوچنیان چی
د ښوووځو عورت باندی خرب ندي ب چاته ښوووکاره نکړي ،او په ځمکه دی ځپی نه
وهي چی پټه ښکالیی ښکاره او تګنده يش ای مومنانو! ټول د نراوښځهن د الله
در ته توبه وکړ هیله ده چی بریايل شی.
ِّ
ك وبالَناتِّ َ ِّ
په ب ځای کې فرمایي َ ( :ي أَيُّال ََا النِّ ُّ ِّ ِّ
نی
نی يُ ْدنِّ َ
یال ال ال ال ال الاء ال ُْم ْؤمنِّ َ
ِْب قُل ّلَ ْزَوا َ َ َ
َ
ك َون َ
2
ك أَ ْد ََن أَن يُال ْع َجْ َِ جَ َل يُال ْؤذَيْ َِ).
َللَْ َِّ ِْ ِّمِ َ َلبِّ بِّ َِّ ِْ ذَلِّ َ
ترجمه :ای پیغمربه خپلو ښوووځو ،لورګانو د مومنانو ښوووځو ته و وایه چی خپ څا
درونه را کوز کړ ترڅو و پیژندل يش او ونه زور ول يش او احتیاط ته نزدی ده،
او الله  ښونکی دی».
 - 1د النور سورت  31آیت.
 - 2د االحزاب سورت 59آیت.
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ب  :حجاب دسنت له نظره:
حرضووت عای ووه رل الله عنرا فرمایي( :کان ر ال الالَلل

يص ال الاللر ال ص ج نصال ال ال

النیاء متل عات مب وطَِ ما يع جِ مِ الغلس أحد) .1
کله به چی رسووول الله  دسوورار نونځ اداک کړ« د سووالم نه وروسووته» به ښووځی
خپلو کورونو ته بیرته تللی دتیار و دشوووتون المله به نه پدژندل کیديل .په ب
حدیث کي را غلی دی چی اسووامک رل الله عنرا نازکی جامی اغوسووتی وی نو
رسول الله  ورته و فرمای ( :آی أمساء ان امل آس اذا بلغُ احمل ض َل يصالاللأ أن ي م منَا
اب َذا و َذا و أشار ال و َه و ک ه).

2

ای اسامک کله چی ښځه دحیض عمرته ورسیږی د پیغله شین مناسبه نده چی:
دبدن یوه برخه یی هم ولیدل شی مګر دغه دغه اوخپ مخ او ورغووته یی اشاره
وکړه .نود پورته قرآين او نبوی حدیثوونو نه په زغرده تګندیږي چی حجاب ته
توجه او مراعات په هر مسلامن الزم دی ،همداشان په نارینه و الزمه ده چی د
اپتیا پرته ناممرمو ښځو ته و نه ګور او د تور ځایونونه

ه وکړ .

د حجاب د مرشوعیت حکمت:
د مممدي رشیعت د اخالقی مکار مونه یوهم حیاک ده چي رسوووول الله  هغه د
ایامن یوه برخه ګنلی ،دکومی حیاک رعایت چی رشعا او عرفا امر شوی داده چی:
 -1صمیح البخاري ،حدیث.867 :
 -2سنن أبی داود ،حدیث4104 :
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ښځه د دا سی خویونو لرونکي وی چه هغه دفتنو ،شکی ځایونو نه لری کړي ،او
شک ن ته چی :د حجاب اغوست داسی اخالق او ګاڼه ده چی ښځی د سپکو
خلکو د تیری او تورو فتنونه ساتی .دحجاب مراعاتول او دجنيس اپیکو ښځی او
خاوند چو کاټه پوری تړل دټولنی روانی سوووالمتیا برابروي .د ښوووځی او کاري
ځواک د ضائع کیدلو مخنیوی کوي.
الله  ښځو ته امرکړی چی :خپ صفت و ساتئ او د اغوستلو حجاب دکرامت
او عفت سوواتنی بو یرمرم و سوویلو څخه دی  .ځکه د عورت بربڼلول ددی الم
ګرځي چی نارینه ورته وګوري اوګڼوسوووچونو کي ولویږی او باالآخره په فم وواک او
زناکی اخته يش ،دهمدی المله رسوووول الله  فرمایيل دي  « :سووورتګی هم زنا
کویی او زنایی کت دي» تردی چی فرمایی « :ب ا ج ج َي دَغه تصال ال ال ال الالديق کَلي اوَي
تکذيب». 1
په تیرو آیتونوکی مو ولوسوووت چی نارینه ته هم امر شووووی چی :خپ سووورتګی
ښووکته واچو اوځان د فم وواک نه و سوواتئ او ښووځوته هم همداسووی امر شوووی
دی.ا سالمي رشیعت نه غواپی چی ښای ست او ښکال وټکوي بلکی غواپی نارینه
د خپلی خوښووی ښووځه نکاي کړي او هغه د خپ اوپاملرنی مموروګر ځوي اوټوله
خپ ځان ته را واپ وي او دفم اکاو ناروانه لری اويس.

 -1صمیح ابن حبان ،حدیث.4419:
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عورت پټول:
عورت پټول په نان ځه کی وی یا بررکی دمسووولامن یو فری دی آن چی کوم
څوک نه وی هم د عورت پتول الزم دی په یو حد یث کی راغلی دی چی یو
صمايب د رسول الله  نه پوښتنه وکړه کچیری مونږ یواځی یو څه وکړو؟
رسول الله  و فرمای  «:الله  دټو لوزیات وپ دی چی حیاک ترینه ويش.1
د عورت پټولو مسئلی:
 -1نارینه اوښوووځی ته روانده چي د اپ تیا پرته بیا بیا ځلی یوب ته وګوری بلکی
یوازی لومری کت روا دي که اپتیا وي لکه د شا هدی ور کولو په مرال یا اکټرته
تل پدی وخت کي روا ده چی :یوب ته وګوري.
 – 2ناممرم سړي لپاره د ښځی ټول بدن عورت دی دمخ ،دواپه ال سونو ،او پ ښو
پرته.
 -3نا ممرمو نارینه و لپاره د نوم ترز نګون ،خیټی او شا عورت ده  ،یعنی :دهغوی
کت  ،مخ ،ت ،سوووینه قدمونو ،مټواو ویښوووتوته روادی پدی رشط چی د شوووروت
خطره موجوده نه وي.
 -4خاوند کوالی شی دخپلی ښځی دبدن ټولو بر خوته وګوری اونس يي کړیي

 -1انمجم الکبیر،حدیث.199:
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 -5یوه ښوووځه کوالی يش دبلی ښوووځی دبدن هغی برخی ته وګوري چی ممرم
سړی هغه کتالی شو خو نامه ترز نګونوپوری کت جايز نه دی چي خیټه او شاه
هم پکي راځي
 -6دنارینه عورت د نارینه و او ښځه و لپاره د نامه نه تر زنګنو ده.
 -7د ښځو لپاره ن ښتی جامی اغو ست چی دبدن غړی یی ښکاری رواندی ،که
څه هم د داسووی جامو ته نونځ کول د دی لپاره چی عورت پټ دی جايز دی،
خو مراعات د حجاب د ارت لباس اغستلو مستلزم دی.
د ښځو ښکال او سینګار:
ښووایسووت او ښووکالته میالن د انسووان په فطرت کې امانت ایښووودل شوووی ،او
داسالم مقدس دین دغه طبیعی غوښتنه په نظرکی نیولی ده  ،او سینګاریی ټولو
نارینه او زنانه و لپاره رواکړی ده .متعال رب نړی یره ښوووکلی پیدا کړی ده ،د
ورځی په اوږ دوکی نر خپلی وپانګی خپروی اوشووپه کي میاشووت او سووتوری په
خپلی ځال ته آسامن سینګاره وي معطراو ول ول ګلونه ،دنګ دنګ غرونه په
سپینو او شفافو واورو پوښلی زپه را ښکو نکو اواز و نو واال مرغان حیوانات ښکلی
چینی د سیند څپی ټول په ټوله کی د نړی د ښکال یوه ګوښه او دالری مخلوقاتو
یوه بپلګه ننداری ته ږ دی خود کایناتو دښوووکال اصووولی مرکز انسوووان دی ،چی
پرټولو مخلوقاتو غوره دی هسوووی موجود چی الله  یی په هکله فرمایی « :لََق ْد
ِّ م 1
َهلَ ْقنَا ِّْ
ی ِِّ تَال ْقَلي»
نیا َن ِِّف أ ْ
َح َ
اِ َ
 -1د التین سورت  4آیت.
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یقینا :انسان مو په یره ښه بڼه او ښکلی قیافه پیدا کړی دی.
درشعی له نظره دښځو دسینګار کيل رشطونه:
 -1د نا ممرمو خلکونه د ښووکال پټول او تربن نه کول :الله  په قرآن کی ارشوواد
ضالالِ ِّمِ أَبص ال ِّ ِّ
ِّ
فرمایی«وقُل لِّلْم ْؤِّمنَ ِّ
يِ ِّزينَالتَال َُ ِْ إِّْب َما
ات يَالغْ ُ
ضالال ْ َ ْ ْ َ
ِْ جُال ُو َ َُ ِْ َوَب يُال ْبد َ
ارَ ِْ َوَْْ َ َ
ُ
َ
ظَ ََ َ ».1
او مومنو ښوووځو ته ووایه سووورتګی د دنا ممرمو دکتلونهن ښوووکته کړ او پاکلمنی
وکړ اوخپ زینت مه ښکاره کوی مګرڅه چی تری ښکاره دی .نو دا چی زینت
او سینګار د ښځی فطرت اپتیا ځواب او دخاوند دممبت او پام را اپولو یوه وسیله
ده ،نه ښووایی چی :دبیګانه وو سوورتګو په وپاندی و غرځیږی ،سووینګار ښووځو ته
حالل ده او دښووځو دفطرت لپاره یوځواب دی ،هره ښووځه هیله لري چی کيل او
سینګار وی ښکلی او ښایسته تګنده يش ،سینګارهم دیوی زمانی له بلی زمانی
ته جالوي اسوووالم د دی میالن اورغبت ته مبارزه نه کوي مګرهغه ته نظم او
جوپ ښت ورکوي او د ښځی ښکالوی دیو سړي لپاره ځانګړی کوي چی ددی د
ژوند رشیک دی.
 -2د ښځی ځان سینګارول د نا ممرمو خلکو دجلبولو لپاره وي :الله  فرمایي:
«ولْ ْ ِّ ِّ
ِّ
ِِّّ
يِ ِّزينَالتَال َُ ِْ» 2اوخپ څادرونه دی په خپلو سینو
ََ
ض ِّبْ َِ نُ ُم َِّ ِْ َللَِ ُ َُلا ِْ َوَب يُال ْبد َ
 -1د النور سورت  31آیت.
 -2د النور سورت  31آیت.
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راکوز کړی اوخپ سووینګار دی نه ښووکاره کو پدی آیت کي مومنی ښووځی منع
شوي چی د جاهلیت دورد ښځو متابعت وکړي ځکه د جاهلیت په دورکی ښځی
د تللوپه مرال خپلی پښوووی په زمکی و هلی ترڅورشنګانی یی پام را وګرځوي او
دخپ پټ سینګار دښودلو لپاره یی داسی خوزښت کاوه چی د نارینه و لیدلو وپ
وګرځي.
 -3دنارینه ته د م ابرت نه

ه کول :د ښځی ښکال او سینګار باید دايس وي

چی د نارینه و په شوووان نه وی لکه چی حرضوووت ابن عباسدرین فرمایی( :لعِ
ر َلل

املتشبَنی مِ ال ال َبلنیاء واملتشبَات مِ النیاء َبل ال).

1

رسووول الله فرمايي د ښووځو او نارینه و هریو مکلد دی چی :دهغه سووینګار او
جامو اغوستلونه

ه وکړی چی مخالد جنس پوری خاص وی.

 -4د ښووځی سووینګار د حرام کار الم نه وي د :ښووځی ښووکال او سووینګار حتی
دخپ خاوند لپاره دکور دننه هم باید د رشیعت د موار ینو په چوکاټ کي وي.
همدی المله هر زینت په مطلق ول د ښووځی لپاره مباي نه دی ،او ن ووی کوالی
چی د ټولنی دود او عرف په استناد د رشیعت خالف زینتو نوته مخه کړی.
 -5دغیر م سلمو او الوبالی ښځو ته نه م ابرت :دغه رشط دم سلامنو ښځو د
ځان سوووینګار ولو لپاره یو پرمرم رشط شووومیرل کیږي خو دهغه مراعاتول ددی
الم ګرځي چې مسوولامنه ښووځه دپر دیو فرهنګونو او کوڅه ګردو ښووځو نه جال
يش او مرتبه اوو قاریي و سات يش او دعزت او کرامت احساس وکړی.
 -1صمیح البخاري حدیث2283:

1165

د پردي مراعات

د جمعې خطبې

 -6د مینځالری او اتاف نه لری والی مراعات :دښوووځو زینت او سوووینګار باید
متعادل او داتاف تبذیر نه لری وي ترڅو خدای مکړه پایله یی تکرب او نخره شی
اله تعالی فرمایي.
ش ِّ
ِّ
اط ِّ
نی » 1اتاف کوونکی دشیطانانو ورونه دی.
يِ َكانَُلاْ إِّ ْه ََلا َن ال ْ َ
«إِّ ْن ال ُْمبَذ ِّر َ
 -7دهغه سووینګار او ښووکال نه

ه کول چی د انسووان روغتیا او س والمتیاته زیان

لري :داچي ا سالم هر خبیث اوم رض څیز حرام کړی اوت د م صالمورا جلبولو او
مفاسووودو دفعه کولوپه لټه کی ده  .هغه سوووینګار اوزینت چی جسوووم ته زیان او
تاوان رسووووي منع دی په نبوي حدیث کي راغيل دي« :ال رضر والرضار» ځان
اونوروته زیان او تاوان رسوووول ن وووته .یقینا ځه چي شوووارر حرام کړیدي په هغه
حرمت کی د دنیا آو آخرت ګټه تغښتی ده که څه هم چی کله کله دهغه دتمریم
حکمت مونږ ته معلوم نه وي.
 -8په ښه نیت وی :دښځی ځان سینګار ول بایدد خاوند د خوشمايل اورضایت
جلبولو په موخه وی چی دهغه د انمراف مخنیوی پکي وي او ښوووځه ددی الری
خپ خاوند ته مرسووته وکړی چی سوورتګی ونه څره وی او اخالقي منکراتو نه په
ه وي و پا کوالی او عفت یی زیامنن ن وووی داسوووی کار د معنوی اجر و واب
الم ګرځي رسووول الله فرمایي « :امنا اّللمال َبلن ات»  . 2دعملونو بنسووټ په
نیت والپدی.

 -1د االتاک سورت  27آیت.
 -2صمیح البخاري حدیث.1 :
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اوس دښوووځو دسوووینګار اپوند ځینو جز ییا تو ته ورځو او درشیعت په رڼاکی یی
څیړو:
د جامو سینګار:
مسلامنه ښځه حق لری چی ظاهری ول ښکلی اوښایسته وی خو پر دیو نارینه
وپه واپندی د تربي اوځان ښودنې حق نلري د مسلامين ښځي جامی باید نازکې
نه وي داسوووی چی ځان یی ښوووکاره يش یا داسوووی تنګی جامی و اغوندیی چی
دبدن غړي یی معلوم يش په نبوي حدیث کی دا له ښووځی دوزخي ګڼ شوووي
دي « نیاء کا ات لارَيت». 1
هغه ښځی چی په ښکاره پټی خو په حقیقت کی لوڅی دی.
د حجاب ګتې:
دحجاب حکم چی د ښځی د پا کلمی او عفت ساتلوپه موخه وضع شوی .انسان
یی خدای ته د تقرب او هغه ته فرمان وپلوپه مسووویرکی راوسوووتی یری ګټی او
مثرات دځان ته لري:
 -1د روانی ارامتیا راوستل:
انسووان دبیال بپلو یایلو او غوښووتنو لرونکی دی لکه :خوپوته می مرتبی او مقام
ته مینه پدی کی شووورواين یایالت او مخالد جنس ته توجه د انسوووان د یرو
 -صمیح مسلم  ،حدیث1 .2128 :
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مرمویایال تو څخه دي ،کچیری دغه می قابو ن وووی یاپه ناوپه ول پوره شوووی
زیان لرونکی آ ار دځان ته لری او دانسوووان د آرامتیا د مینځه تللوته برابر وي
اود ښووځو ناوپه جامی او دحجاب نه مراعاتول یقینا دانسووان دغه می او خواه
یر را پاره وي او نارینه ځان پسی را کاږي.
 -2دکورنی چوکاټ کلکوالی:
اسالمی پټوالی د ښځی خاوند اپ یکو کلکوايل کی مرم اغیز لري او کوالی يش د
کورنی د ټینګښووت الم يش ځکه د کورنی بات ،د ګړد ژوند پایښووت د مناسوو
پټوالی پوری تړلی دی ،څکه کچیری نارینه په هرځای او دهر ول کوم ممدودیت
پرته ښووځو ته الس رسووی ولري او نوروته دکتو له الری خپ جنيسو غوښووتی پوره
کړی نو ژوند څخه زپه سوپ اود کورنی جوپښت به ګلو کري.
 -3دکار ځواک نه ښه استفاده:
دیته په کتو چی د ټولنی نیم وګړي ښوووځی دي ځینی خلک حجاب په ټولنه
دښځو دحضور مانع ګڼي او هغه دکار ځینی ځواک دبیکاره کیدلو موج ګڼلی،
پداسوووی حال کی چی ددی ادعا خالف حجاب او مناسووو پتوالی ښوووځوته نه
یوازی دهغوی دکاری فعالیت مانع نګرځي بلکی په ټولنه کي دکار ځواک د ښی
ګټی اخسوووتنی الم ګرځی .دین د ټولنی په ګر او ټو لنیز و فعالیتونو کي د
ښځو حضور ته مخالد ندی ،لکن دښځو او نارینه و داختالط دحجاب د رعایت
نه بغیر په ځینو ګرونو کي مخالد دی.
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 -4په ټولنه کې د ښځو د امنیت برابرول:
د حجاب یوه فایده داده چی ښوووځوته امنیت برابریږي دیته په کتوچي :دټولنی
ټول وګړی امن یت ته اپت یالری اوه غه هم دبیال بیلو اپ خونو ل که :ځاين امن یت،
اروایي امنیت مايل امنیت اونور ،داد عوا کوالی شو چی ښځوته منا س پټوالی
دهغوی لپاره مناس امنیت برابر کري قرآنګریم د احزاب سورت په د59ن آیه کی
همدي مسوویلی ته اشوواره کوي فرمایي :ای پیغمرب! خپلوښووځو ،لورانو او مومنانو
ښوووځو ته ووایه! خپ څادرونه ځانوته نزدی کړی تر څو و پیژندل يش او دزور
ولوالندی را نيشووو اوداکار احتیاط ته نزدی دی .ددی آیت په وینا دحجاب یوکار
د ښځو ا من تیا ده داه فسق د آزار او زور ولونه.
 -5د عفاف او پاک ملنی ساتل:
حجاب اوعفاف متقاب اغیز لري ،د حجاب مراعاتول کوالی يش د عفت او پاک
ننی لپاره الره هواره کړي او هم یی و سوووام همغه شوووان چی د عفاف شوووتون
کوالی يش ظاهري حجاب او پټوالی له ځان ته و لري.
د بی حجابی زیانونه:
د حجاب ګټوته په کتو کچیری اسالمی حجاب مراعات نيش کیدای يش الندی
اغیزی ولري:
 -1اروایي اوروحي آرامتیانه شتون.
 -2دکورين جوپښت ګدو یدل.
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 -3دکار ځواک بیجایه تل .
 -4ښځو لپاره نا امني.
 -5د پاک ننی او عفاف کمښت.
په اسالم کي چي څومره بی حجايب ته مبارزه شوی ده هومره دبد حجابی ته
هم مبارزه شووویده  ،په هرحال حجاب یوه قرآين او رشعی مسوویله ده او مراعاتول
یی د مسلامنو ښځو یو اخالقي او دیني مسیولیت دی.
دحجاب دود خپراوی تګالرې:
 -1د پوهاوی کچی لوړ والی:
داسوووالمي حجاب دمرتبی ،اوګتی یی او دبی حجابی دبدو اغیز و په اپه دخلکو
پوهاوی خصوصا د ښځو دحجاب فرهنګ په خپراوی کی اغیز لري.
 -2دپردی غوره بیلګو معرفی کول:
دیته په کتلو چی بیلګه جوپونه نا خواله منلوکی مرم نق

لري ،ښووووه ده چې

دحجاب فرهنګ خپرید اپوند بنسوووټونه غوره بیلګی وپاندی کړي پدی برخه کي
علامک یر عمده نق

لري ،علامک په اسالم کی دبیلګو او منونه ښځو معرفی کولو

ته کوالي يش پدی مسووویلی اغیز لرونکی نق
رسنی یر اغیز لري.
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 -3په کورنی کی دلورانو روزنه:
لیدل کیږي چي دپردی دود ولو یوه مناسوووبه الر په کورنی کي دلور ګانو روزل
دی او داچی مورا وپالر خپ ماشومان په کوچینیوالی او تنکی ځواين د مناس
لباس او پټولو ته عادت کړي تر څوپه لوی واکی کی پری دروندوالی و نکري.
 -4په ښونځیو او مدر سوکی دلورانو زده کړه:
مدرسووه یا ښوووونځی چی دښوووونی اوروزنی ځايئ دی یر زیات تا یر دلورګانو د
حجاب په خپراوی کی لري .ځکه کیدای يش ددی الری متعلمین ،زده کوونکی
دحجاب اوګتو ته چی آشنايش او دحجاب فرهنګ ورو ښودل شی.
نتیجه ترالسه کول:
تیر و شوویانوته په کتلو حجاب ځمونږ ټولنی لپاره یو فرهنګی اصووالت دی چی په
قرآن کریم اونبوي احادیثو کي رسوووني لری ،حجاب مراعاتول ددی ترڅنګ چی
یو قرآين امردی کوالی يش یری زیاتی نښی اوګټی ځموږ ټولنی خصوصا دښځو
ټولنی لپاره ولري ،ان ووواکالله کوالی شوووو اسوووالمی حجاب په رعایتو لوته خپ
اسالمی هویت او اصالت خوندی کړو.
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57
د نسلو نو په روزنه کې دحالل رزق اغيز
احلمد هلل الذي أمر عباده أبکل الطیبات و هناهم عن أکل أموال احلرام ابلباطل و
السح ح ححلص و الاح ح ححلی و السح ح ححلم ع حل الذي مالح ا أفا حلم بص من هرام ال ا أولحل
وع حل آل و صلب ومن تبع ابهسان الحل یوم الدین.
مال هللا تبا ک و تعالحل يف حمکم الت زیل و هو أصح ح ححدئ الباد أ عد أعو ابهلل من ال حح ححیطان
الرجیم س ححم هللا الرلن الرهیمح« َي أایُّح اها الَّ ِذین آم ُواْ ُك ُواْ ِمن طایِب ِ
ات اما ا ازمْحاا ُك ْم اوا ْشح ح ُو ُرواْ
ا
ا ا
ا
1
ِِ
لِل إِن ُك تُ ْم إِ ََّيهُ تاح ْعبُ ُدو ان»
وقال رسوووله

( :آی أیها ال اس اتبوا هللا وأمج وا يف الط ب ان فسح ح ح ح ححا لن وت هتحل

تستويف زمها و ان أ طأ ع ها اتبوا هللا و أمج وا حل الط ب خذوا ما هل و دعوا ماهرم .

2

همابعد :دهسو م مسدد د م مادا هو معيلا دوه ر رویاواو هیتوو وريلا ید
بحث يی ید ه وند څ مطا ب ل ل:
ه

 ځتک  ،آسامنلن  ،یکی شا بی شتور ی سالر یودهيړا هو دهنسانانلی

چلیړ يی ی ګرځليل ،د قرآن ډ ر  .آ الن د د خربر يلا چي ی آسوووامنلنل
 - 1د ه بسر سلرت  172آ و.
 - 2سيم هبم ماج  ،حد ث.2144 :
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هوزمک يی ټلل شوووا نعتالن د هنسوووان دګای یارر د  .چی ځويی ی دهد :
1
ض اِ
ه عا ی فرما یُ « :ه او الَّ ِذي اخ ا اق لا ُوم َّما ِيف األا ْ ِ
مج ًیعا».
« یغ ذهت د چی :دځتکی درسټلل نعتالن ی ساا سل یارر یوده يړا دا،
س ح ح ح ح ح ماو ِ
ض اِ
ات اواما ِيف ْاألا ْ ِ
مج ًیعا
َّر لا ُوم َّما ِيف ال َّ ا ا
یتدهرنګ ماعال رب فرما ي «:او اس ح ح ح ح ح ا
ِم ْ ُ» 2.یغ څ چی ی آسوووامنلنلهو زمک يي دا د ل طه ی ل ګ دیا لونکي
لر سااسل خدمو

و هند شل .

یل! یرڅوز چی :خل ل،څښووو کا ا ګ ا هخسوووا ي ر دقرآنی آ ال نل هونبلا
هحاد ثل ی بي سټ ميع شلا ن وا ټلل ی ح ل هو دهن سان ده سافاد و دا.
ه

 د څويل څوزونل ن نهی يړ هو دځويل ی حکتل نل ی در و ل رسر ی

هسوووافادر ر ي محدودر يړ در ،یغ ځوزون چی ر رسر يلل ی د آ النل هو
حد ثلنل ی حکتلنل رسر ميع شوولا د حرهم ګ ا يي،ا ،دهخی خده  د
چی  :د نوغ ی نوغ حرهملن ټا يی هو بيد ګان ه د چی لهز ده هي همر ی
خاطر ر ډډر ويړا .هو دهیم لحسوسو د چی :یر حرهم دیا ی ی هعابار ډ ر
زيا نلن را هو متيلعوو ی یم ګڼ حکتالن را ،حرهم ر رسر يلل ي ي
ناو ر مادا یا ی هو ي یم معيلا هرضهر را.
د یو ګی ی ل ګ  :يوده شوووی لر مړا حرهم یرر شووووب هنسوووان يل يړ آن
دیغ دښوو ی هو ودونل ی ویووعوو باند هیوز ويړ  .جل در چی ح ل هو
 - 1د ه بسر سلرت  29آيو.
 - 2د ه جاثو سلرت  13آ و.
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حرهم دیا لنکی ی همرونل رسر مشوووشو شووولا دا ،یو لل ح ن را چي ی
خ یا فکر هو ود رسر ح ل حرهم ا حرهمل ن ح ل جلر يړا ،ه

 یغ

ي سان چی يوده يش ی خیا شش يص ف سور ونل هو ا و لنل رسر دد سرت
ف أال ِ
ی طی مر کب شی دهسی ر ای :ه عا ی فرما ي «:والا تاح ُبولُواْ لِما تا ِ
ْساحتُ ُو ُم
ا ُ
ا
ا
ْو ِذب إِ َّن الَّ ِذین یح ْف اَتو ان اع اى ِ
ِ
ِ
الِل ال ا ِ
ال ا ِ
ب
ْوذ ا
ب اه اذا اهلا ٌل او اه اذا اه ار ٌام لتاح ْف اَتُواْ اع اى الِل ال ا ا
ْوذ ا
اا ُ
1
الا یُح ْف ِ ُلو ان».
« هو دیغ څ یارر چی لهز ( ساا سل مغزر رهو ی) هو سااسل

ژبل رهځي ی

درویل وه ي چي :دهح ل د هو یغ حرهم ر څل خده یلر دروغ و ړ څلل
چی ه

یلر دروع ړ ن بر ا ی يو.» ،

تڼاکی شوی الس د الله محبوب دی:
نبل سورت ا د ح ل هو حرهم مرهعا لل ریل و رسل ی هو ی ډ رو حد ثلنليی
دح ل رزق برهبرو ل ی ه ر یڅ هو یاند ساا ا شل هو خیا همو چي دح ل ر
وس يل ل یڅل ی حرضت محتدی خی

ل هرزښاتي و يايی فرما ي «:ما

أکل أهد طعاما مط خریا من أن أیکل من عمل یده وان يب هللا داود ال أیکل اال من عمل
یده».

2

 - 1د ه يحا سلرت  116آ و.
 - 2صحوح ه بشارا ،حد ث.979 :
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یوچا دخیا ود د ا يلن یلرر ډ وډ ندر خل ی هو ده

نبی حرضوووت دهود

یم دخیا دود د يار يل ل خله ر خل ل».
ځتلن ،یوغترب ی خی ی د و يا رسر یغ يسوووان سووواا ق هو سد ر يړا چي د
خی ی يلرنی د ژوند برهبر ل یارر خی ی خل ی ل ل  ،د رسلل ه
ګا هخسای هو خیا ارهن ی ح ل يسب

دیر فرصو ن

یڅليل ،ځتلن ،سرت ورښلد خی ل

ټل ل و ياو هو عت ی ژوند رسر جل يړ در چی دی يډ عتر دهسوووی هویسوووی
ور  ، ،ه امن و هو هن سان دد ي و هند چی دخیا يار آ سانله ی ا سشاله ی
ا هعابارا دا هو يي دا ددر مس و ف فکر ويړ با د د ا مالج هوچ چي آ ا
وسا رهو ن ئی ح

در هو ي حرهم هو ید

ا يی وا چی ی یر ورچی وا

ح ل رزق روسووو يړا ،هو د ه وای مهال و يش هو ډبر ما ی يړا ا ل بوا
وهخ ی هو یغ ځا يی هناظار و باچ چی نلر هناظار باچ ،بواد فرصو روس
يل ل رسر دچازمک يی ل ويړا هو دچاور جل يړا خل یر و مرو خیا معوشو
دیغی ور یلرر يړ چی ه

مرشوع يړا.

حرامه مړی دزړه وژونکی ده:
رسووولل ه

چی ا ی حرهمليل د ل دو ن مي

يلل ل

ه حد ث يی

دهسوووی فرما ي « :احللل أ و احلرام أ و ی هما م ح ح ح ححتبهات ال یع مها کسریمن ال اس
من اتبحل ال ح ححبهات اسح ححت أ لعره ح ح و دی و من ومو يف ال ح ححبهات ومو يف احلرام کالراع
یرعحل هول احلمحل یوشححأ أن یومع ا ان لکل م أ ل أال و ان ل هللا حما م أال و ان

1175

د نسلو نو په روزنه کې دحالل رزق اغيز

د جمعې خطبې

يف اجلسححد م ح ص ا ا ص ح لص ص ح
الب ب»

اجلسححد ک و ا ا سححدت سححد اجلسححد ک أال وه

1

« ح ل روښان د هو حرهم یم خلد د دوه و مويځ يی مشاب څوزون شا چی
دوه وی څور د » « ډ ر خ ف ید ن یلیو ،هو بو ل ی ن يش ،يلم هنسوووان
دد شکی څوزونل ن

ر هوسی نل خیا د م  ،یو هو حوثوو ي وسا » څلل

چی ی شوووکتي هو مشووواب زمک يی مزل يلا دیغ شووویلن ی څوردا چي:
خی رم یوا ی یدهسی شان چی يوده شی چی یکی و ل ،

ديښو څيګ

نل بوا یر یا چا لر سوت را هو ده

سوت یم دیغ حرهملن دا ،ید یم یلر

شوووی چی ی بدن يی لر ټلټ یلښووو در چی یغ روی وا نل بدن یم روغ و
هوی و رهنودو رسر ي بدن یم ورهنو ،هو یغ ز ر د .
د یوغترب( )دیی و يان چی ډ ر حسا
ره و سوووای شووولچی :و ي چی ز ر

یکی یره د دهشووار ی لګ دهیم
رهځی هو دیغ ځا ټلل بدن

ورځي

يچور دهو ي د ح ل رزق محصولل و نلیم ز ر سواا هو روغ یا ی يو،ا .هو
یم دټلل بدن رویاوا ضوووتوي،ا ،دد یر يلم ز ر چی ی وای و يي ی ګرځل ل
رهګرځل ل يی بلخو و فسوواد هو بایي ن ځان نژ و ژیلر ی هو ی يکړ و يی
رسر چی وا يړ
ی یتد ه

ی در ټلل بدن فاسدوا.

 ل دوسووووو و ق دا « :ي ي ز ر ل مړ رسر دهسوووی

بد و،ا چي ب وا یوڅک

نژووو يلو چی ی حال يش هو یشلهنی حال

 - 1صحوح ه بشارا ،حد ث 38:هو سيم ه دهرمي ،حد ث. 2727 :
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رهوګرځي» ټلل ګيایلن ق ب سشالا خصلصا دشیی د یا څود و مانع ګرځي ،د
شوویويل عباد لنل هو هجد نان

رسر دشوویی وارو روا يل ل ی وريي سوورت خيډ

حرهم مړ در.
ح

مړ یم ی ز ر باند مثبو هثرهت را هو یغ ژوند يلا هو یلیلا چل

با یوڅ څوز ی نژ و يلو  .دهنسووان ی نايامی يل د حرهمل و رهنلونکل هیوز و
باند یل یود و یارر د رسلل ه

دی نصوحالن ډ ر مهم دا:

یېغترب  فرما ق دا( :ان العبححد لیبححدل ال بمححص احلرام يف جو ح مححا یتببححل م ح عمححل
أ عأ یوماْ .

1

دیغ هنسان عتا ر څ ل ښو ورځلیلر ن قب و،ا چي معدر يي ي حرهم وا.
ی با حد ث يي یم دا « ان هللا طیححب الیببححل اال طیبححا» 2ی بوا نل ل رسر دد
ملیلع هیتوو وښ رسګيد ،ا.
رجت  « :ه

 یال د هو دح ل هو یال ن یر با څ ن ميی» ی با روه و

يی رهی ی د  « :مام سعد ن أيب و ماص بال َي سول هللا ادع هللا أن حیع ين مستجاب
الدعوی بال سول هللا ح َي سعد أطب مطعمأ تکن مستجاب الدعوی).

 - 1هنعجم هألوسط طربهين ،حد ث.6495 :
 - 1مسيد هومام هحتد ،حد ث .8330:
 - 2هنجعم هألوسط طربهين ،حد ث6495 :
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« لر ورځ حرضووت سووعدبم هبی و قا
چی ه
یله

یا څودر هو د رسوولل ه

ن ی یو ويړ

 ځام ټل ی دعا ګانی قبل ی يړ  ،د برشووو و و ا و فرما ا :ي
چی دعاګانی د قبل ی شوووی نل ح ل مړ خلرر .حرضوووت رسووولل ه

ادون ويړ  (:الر جل یطیل السح ححفر أشح ححع أی فد یدی الحل السح ححما ..یبولح َي ب...
َي ب .و مطعم هرام و م ح ح ححر هرام و م بسح ح ح ح هرام  .و یذي ابحلرام! أ حل یس ح ح ححتجاب
لذلأ .

1

«چی ل سړ یهاو دسفريی برب رسر هوخورن خیا وسلن آسامن ی لر هو د
یارر یلر يل هو وه ی :ارب ،ارب یدهسوووی حال يی چی حرهم خلر  ،حرهم
هیلند ددهسی سړ دعا ځيک قب وده شی».
دپاک ملنو نسلونو په روزنه کی دحاللی مړی اغیزی:
رومي مل ياوه ی  « :دح ل مړ ن یم حکتو ،یم ع ش هو یم مرحتو وسا
رهځي يچور يلم مړ دحسووود هو چا وما شوووی هو دنایلیی هو یف و سوووبب
شی نل یلر ش ! چي دی مړا حرهم در  ،آ اد هملي

ود ی چی یيم ويرل يش

هو وربشی ور با يش؟ هو ادون ی يړ در چی :دهنسان صا ح يودل هو دصا ح
هوود روزن دح ل رزق رسر ي ف ړهو ر  ،نلي مباريل آ النل،
هوخی ل مرثهنل هخطارو نل

فل حد ثلنل

یل ونوسووول رسګيدر ب ګلروچي ي یله و ده



صا ح بيدګان هو د سو م ز ر خاوندهن شلیرومرو با د د خرهملن ر و هوسل هوی
ح ل باند بسي ويړو ،يچور یله و یال هو سچ نس لن وروزو،ه ل چي :خیا
 - 3مسيد هومام هحتد ،حد ث8330:
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هوود ديلرنی نلریړ چی زمل ديفا و وند د هو لن ،ی دڅارنی هو مرهقبو
دندر ی یا ر رو ی ح ل خل و غذ يړو ،سويا یر شم ملچل ير ی ا خلب
زقلم يو ،هو نلر بشوی سووودر يل ی هو ای دهسوووی ل مباريی ونی هو

چی

ر ښوووی ی دزمکی ی ژورويی یز ديل هوڅانګی ی آسوووامنلنل رسوووود ی هو ی
خیا سولر  ،یاول هو مولو رسر دب رش و خدمو يل  .یغ څ چی د نام رشوعل
ورون روس يش جهيم زقلم

ور در هوبس ،يلم ماشلمان چي ی یغ باند

غذ شوووی نل لر ورځ ب یرومرو خیا ی ر ،ملر ټل ي ه باچ چي و ي قی
يړا ،خده مکړر يچور ځتل خله ر حرهم وا،جامی ملحرهمی ،ژوند ملی حره
ل خله خ یا معيلا ژوند بار هو بر

مل يکړ وا .ده ید مع يادر چی مل

بادوو هو ب ی خله دخی لماشووولمانل هحاام ی نوکتریی د صوووفر رسر رضب وو د
ی تد وم

ي څرمرر زمان بد يش

مش يړا هو ح ل هو حرهم

طلن غور و يړا ،ټلل ناروهو ورو

دیا م رنی یر د دنول همکانا ل ن ګا و هخق

مل ښوووو يلو شووول چی حرهم و خلرو هو ديلملو ګړوچل د څارنی هو مرهق بو
مسئل وو رو یغل ی حرهمل غذ يړو.
حکامء هو طبو بان وه ي :ګ وډر رونکی ښووو ی

د (د از یام) ی لګ آرهم و

ريلرنکی دوه ګاين ورن يلل يش ،ځک چی يوده يش دی ډول دوهګانی بد
هیوز دجيوم ی جل ښووو و را هو دیغ دبدن دځويل یړو دخرهبلهيل وما شووی
شوووا د دهډول دهرو ی یر ماشووولم ی یر دورهن يی ا ثور ونکړا  .خليچور
س ي هحاامل د ز ان یم یکی وا ملر با د د حکوم نصحوالنل

ل

یل يو ،دا هو

هحاواط ويړا خصوولصوواد دحتا ی څلوروسوواول مواشووال يي ددهډ ول دو هګانل
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يارو لڅ ش ډډر ويړا عو ياید ب

دمع يا عاا یلیانل ،مرشوووهنل ک شوووو

عبده سادر ګو نی ،همام شاذ  ،شار نسشبيد هو همام یزه ی دخی ل صلفی جربل
ی روايي ګلت څيډن يړ چي حرهم مړ ب دهنسوووان ی و هند بد هیوز
و را هو دحرهم خلر ملره ی ر ون چي يلم ماشلم دنوا

رهځی یغ ب یم دځويل

هسوواثيا ي حاو ل یر معيلا خرهب جل ښووو ب را ،دیل بزرګانل یم ددا دګر
در حکوام نلی لګ و ی د

حرهم مړ دځويل حرهموانل دنوا

در ه ل ورا

یلهروا .نل آ ا یغ وه د م چي دنلا ز  ،د ی دفز کي هو بول لژ کی سووو مای
یارر یر وزم

ط مرهعا ل هو یرډول هحاامل و ل ل ا دور سووو ي یم وا ی

نظريی نويسوو هو یڅ يلا ډ رر ښوو هودقوس يړن ر رسر يړا نله ي ندر چی
یتده حساسوو دیغ معيلا صحو هو س مای یارر یم ښکارر يړا؟ دملردګا
ګيډ ل سنت دماشلم دجلهل ګيد ل سنت در .یل! ی ح ل رزق د ل ماشلم غذ
يودل دملر ی رحم يي د جل ښووووو د ل مړنول ورځل څش ډ ر مهم د  ،دهچ
چي یر ډول نا یوړا د ه

رسر ځتلن ،ی ړهويي د جيوم د کاما هو رشوود ی

دورهن يی یرو مرو د ل ناو ر یوښوووی ی لګ – هګر ي يد مهال وا ماشووولم
باند هیوز يلا ،هو لر ټلټ حرهم د ملرهو ی ر ی ګل ليي يوده يش د ماشووولم
دملقو ا ا هنحرهف هیوز مم وما وګرځي .حرضوووت هبل وفاء دد ملیووولع ی
بوان يی دخیا شوووشصوووی ژوند هودخیا ځل

لخل بو ګ و هند يل ځل

ی ا دیلند سنت ی ود يی ګر ځل هو دخ کل دهوبل ډل ژ ب ی سلر
ياور ،خ کل دد

یارر شووو هبلوفاء خلهشووويی نژوو ډ رر ملدر دهخربر یال هو

شوووکا و ی ن ياور خلد وخو ی ور دو دی يار دخیا حدن هو ا هو دخ کل

1180

د نسلو نو په روزنه کې دحالل رزق اغيز

د جمعې خطبې

دصرب ياس ډيو،ا خ ف ه يو،ا چی یوښ د خده دوسو مشی

يو،دا هو

ځل ن ی شکا و ويړا ،حرضت دخیا ځل ديارونل ن چی خرب شل ی رښاوا
ی خی ی ښ و ی

خف شوول هو حورهن یا ی شوول ،مسووئ

وو ی هو دد خرب

مع لمل ل یارر چل دد يار سوووبب ا ی ر د هو ا ملر نلد خی ی ښووو ی ن
یلښوواي چل دحتا ی دورهن يی يلم ناو ر خلزښووو ر شوول هويي ؟ ملرځان
دهسوووی وه ي « :دنوا دماشووولم

زحتو وريلا هو فکر يلا هو خیا خاوند

ی ووم ی ا می دم ل هو هنارو ونی

دره ف څل مواشووای و هندا دګاونډ يلر
و ود  ،ز ر می ډ ر یل ښا چی:
و خلرم خلی یل ښوووال ی و

مودم دګاوند دخرب و ل یر می دګا ګ د ل

سنت ره وهخو سا هوی مول ويی نيلي سا هو ی خا ل می ی مولر باند

يدر ما

يړر» شوووو هبل وفاء دد خربوی هور د ل وه ي :دګا ونډا دمولون دیغ دهجاز
یر سااڅاا دد سبب شل چی ځتلن ،يلچيی دخ کل دژ ل سلرا يل ل باند
رو د يش ،هود د ه

 در بار مش يړر هو وژه ر چل  :ه  د ګيار

وبښی.ي یم چي ملری خیا يریوړن عتا یلر شلر هو دعا
هو ده

 ن ی بښي هو ګاونډ څش

ی ود یلر يړ

ح له ی و یلښو ل ناآشيا هحساد

چل ی يل یوده شل و و ا:
« دی يار بيشی

ما رسر ن ښوووا ی ،څيګ يلو شوووم دهسوووی يړنی

وهچلم» هو دیلند ساي ی ر و یلرځل .
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يډر دهچی :یتغ شان چی ح ل دز ر ځ در  ،حرهم یم دز ر زنګ د  ،څلل
چل یله ا عباد لن ی معارب دعاګا ين قبل ل ،هوود ی نوکان يش با د دح ل
دچلياټ ن دو ل مسئ ی

ډ ر دقو وا.

ک چی جل در محرتم حاجوان د « بوف ه هم بوف» ی ،هوچال ل رسر یر یره
هوسووت ی خلزښووو رهو ی دهیغ مسدسوو جت در چی ملميان ی دحر ی رځ
يی هحرهم يی رهو سودو یلر یر ی سی کرهروا چل معيا ی ده سی در « همريلر
ه رب  ،وفرما ه یا ل نوک ! اب ي رهيړر هو ملن ،رهی ل ،ی ز ر هوځان سوووااب ي
ميل ،وفرما ه ه ! ه یا ل نکو چی سووووال هو
سوواا ،هحسووان سوواا هو یاچا ی سوواادر،

ف ن ير یال ی حتد

ي لهز ،بی مثا هو بی سوووا

وفرما ه سرتر رب !» نلي چی مش و مؤميان ی دیی دز ر

ی

يلمی ره وو

شووول جت رسر مسدد ښوووار ی ز رو ی ره و ی يلم سوووړ چی ی بدن ی
دحرهمل هخساا شل دهحرهم جامی هوی معدر يی یم حرهم مړ شالن را هو
وه ی « :بوووف ه هم بوووف» یغو رحامن هورحوم ذهت ،رسر و د چل خیووا
مش و مو امن ی ځانګړا ه هي هيرهم هو مييی هسوواسبا لا یغ دحرهمل غذ هو
دهحرهمل یلښووا شوول هحرهم وهو

ی خطاب يی وه ي« و بوف ووسووعد ف»

دد جت ی يډر معيا دهدر :ساا بوف هو سعد ف د خیا هوس
صفا هو یايي د ندر رهو !»
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نظافت اوسوچه والی
حنمد هللا سببنه و ع لی ال ياحیب ال يابنیيو ع ال يهبین ،وا عيا ببسال عيا ببس
علل ياحیب جیل يایننیر عيانظ فة جزءي مو يالمی ن ع علل آا عصهن أمجی .
ل يا حْمبَیَ ِهن َِ ،و».
َّنیيوِ َ َع حِا ُّ
ل يابب َّ
يّللَ حِا ُّ
يم وید :هللا لی ال ف،م ل«إِ َّن ه

1

ژباړه « :الله  توبه کوونکی او پاک خلک خوښووو » او حدیث رشیف هم س و ه
والی دایامن یوه برخه بللی ده ( :يایننیر شی ،يالمی ن)

2

لکه څنکه چی پاکی د انسان معرفی کوونکی او دشخصیت مطهر دی ،داو سید
و چاپیر یال او ژوند څرنګوالی دانسوووانانو هم دیوی نولنی شوووخصووویت او ده ی
دفرهنګی او روز نیزی ک ه ،مخ صو صاْ په او سنیو رشایطو کی چې ان سانان ډیر
زیات خپلو سرتګو لیدو باندی باور کو  ،هرم سلامن اړ دی چی دخپل ژوند نولو
څانګو کې دنظافت او سپڅلتیا په مراعاتو لو رسه دیو مسلامن او اسالمی ښار یوه
ځالنده بڼه وړاندی کړ  ،ه ه څه ونکړ چې نور د ده ه د ژوند ناوړه کړوړه په
لیدو رسه داسالم په هکله غلط قضاوت وکړ .
 - 1د البقری سورت  222آیت.
 - 2صحیح مسلم حدیث.223:

1183

نظافت اوسچه والی

د جمعې خطبې

نظافت او پاکوالی ته دملانځه کليي ده:
اسوووالم نظافت او پاکی دځانده دصوووحت لپاره چی د دیه سوووط ده یو رش
ِ
آمنحنیيْ إِ َاي مح ْمبح ْ إِ َ يا َّ ب ب ب ب بسالِ فب ْ ِ ب ب ب ب بلحنیيْ
ګرځولی ،الله تعالی فرمایيَ «:يا أَُّب َنب ياَّبحی َو َ
1
نیه حك عأَ ِد حك إِ َ ياْم،يفِ ِق عيم هنیيْ وِ،حؤ ِ
عس حك ْ َعأ َْر حجلَ حك ْ إِ َ ياْ َك ْینَ ِ ».
حع حج َ ْ َ ْ َ ْ
ََ َ ْ َ ح ح
ژباړه :ای مؤمنانو کله مو چی دځانده اراده وکړه نو خپل مخونه پریمندئ او ال
سووونه موتر څنګلو پوری و میندئ اوخپل رسونه مسووح کړی اوخپلی پوووی موتر
ښنګرو پوری پریمیندئ.
د دینه ښه رسګنده ده چی الله تعالی او به ځان ته دنزد یوالی او راز اونیاز کليي
ګر ځولی او ه ه شووووان چی رحمت یې دبنده ګنا وی میندي او به هم ښوووکار
پلیتي پاکو .
نظافت او پاکوالی د رسول الله هڅونه:
داسالم سپیڅيل دیه خپلو اتبا عوته امرکړی چی داخرت ونو او جمعو په ورځوکی
غ سل وکړئ اوپاکی جامی واغوندئ او دغه غ سل یی د دغو ورځو ن وه ګر ځولی
ده تر څوکه یی روغیتا اوسالمتي پوری يش.
 -1د ښکلی منظر او بڼی او پاک چاپیر یال درلودل:
رسوووول الله فرمایي  ( :يوک م دمنین علل يخنیيوک فأصب ب ب ب ببلهنیي رج اک ع أصب ب ب ب ببلهنیي
ان سک حبل لکنیونیي کأوک ش مة فل يان س ف ن هللا ال ال يافهش عال يابفهش).
 - 1د اځائده سورت  6آیت.
 - 2سنه أبی داود ،حدیث4089 :
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ژباړه :تاسووو خپلوورونو ته ورځی نوخپل هسووتو ګندیونه ښووه کړی ،جامی موښووی
کړی ،ترڅو دخلکو په سوورت ګو کی ښووه ورشووی ځکه الله  بد بد ښووودنه نه
خوښوووی .بیا ځلی په بل حدیث کې رسووول الله فرمایيل د  « :مو ک ن ا ش ب ببی،
فلیک،م »

1

یعنی :څوک چی و یووووتوه لر نو احرتام دی ورتوه کو « پوه ویندلو اوپواک
ساتلورسه» رسول الله به مسلامنان دبدن ،لباس ،ښه بڼه او ښکلی صورت در
لود لوته متوجه کول ،او تجمل او ښکال دبڼی او ظاهر یی دتکرب او غرور ن وی نه
ګڼلی ځکه نظافت اوښکال دایامن څخه د او دانسان په روح او ارواډیری اغیزی
لر ورځنیو نولو کارونو کې ه ه ته دسینی رشح وربوی .پدی هکله رسول اکرم
فرمایيل د ( :م ل :ال دخل يجلبة مو ک ن يف ملن مثق ل ارال مو کرب م ل رجل ين يا،جل
ال ين کنین ثنیو ح ن ع ویل ح نة م ل :ين هللا مجیل ال يجلم ل) 2.ترجمه :دچا په
زړه کي چې دذری په اندازه کرب و جنت ته به دننه نيش یو سړ وویل :انسان
داخو ښوووو چی جامي او پڼی یی (بوټ ،کلوشووویک ښوووکيل و  ،دالله رسوووول
وفرمایل :الله ښکلی دی او ښکال خوښو ».

 -1سنه أيب داود ،حدیث4165 :
 - 2صحیح مسلم  ،حدیث147 :
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 -2د اوسیدو چاپیریال د نظافت په اړه:
په یو حدیث کي راغيل د ( :ين هللا طیل ال ياییلا وظیف ال يانظ فةا ک،می ال
ياک ،ا جنیيد فنظفنیي أفنیبک ع س ح لک عال لشنننیي ابایننید).

1

ژباړه :الله پاک دی ،پاک خلک خوښو نظیف دی ،نظیفان خوښو  ،کریم دی
او ورکړه خو ښوی ،سخي دی ،سخاوت خو ښوی نوتا سی هم خپل ه ستو ګدي
پاک ساتی او یهودو رسه له مشا بهته ځان و ساتئ».
 -3د الری پاکولو اړوند:
پی مرب  دنک راتګ الرو اوسید و چاپیریال پاک ساتنی په اړه وفرمایل( :يالمی ن
وضببو ع سببنینین شببینة أفضببلن شببن دال أن  ،يا يال هللاا ع أداه يم طة يراق عو يای ،ق ع
يحلی ء شینة مو يالمی ن).

2

معنا :ایامن څه د پاسووووه څانګی لری چی لوړه یی د « الي اب يال هللا» ویل دی
اوډیره وړه یی دالرنه د زیان رسووووونکو شووویانو لر کول د او حیا د ایامن یوه
سوورته برخه ده په بل حدیث کی یی فرمایيل د ( :عکل خینیال میشب ببین يال يا ب ببسال
صدمة ع متیط يراق عو يای ،ق صدمة) 3.هرقدم چي انسان یې دځانده په لوری او
چتو صدقه ده  ،اوده و څیزونو نه دالری پاکولو چی دازار او رضر المل ګرځی.
 - 3سنه الرتمذ  ،حدیث2799 :
 - 1شعب االیامن للبیهقی ،حدیث2 :
 - 2مسند االم احمد ،حدیث8168 :
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هم صدقه ده» داذی کلمه نولو رضری شیا نو لکه :خس ،خا شاک ،ازغی پلیتي
اوګندګی ته شامله ده او ددی څیزونو لری کول دالری نه او د او سیدو چاپیریال
پاکول صدقه شمیرل کیږ .
په صحیح مسلم کې دپی مرب  نه روایت شوی( :وینم رجل میشي وی ،ق عجد
شنیک علل يای ،ق فأخ،ه فشک ،هللا ا فغف،ا ).

و

1

یو سوووړی دیوی الری نه په تیریدو دازغی ځانګه ولیده اولری یی کړه الله 
ددغه کار لپاره ده ه مننه وکړه او ګناه یی ورته و بوله».
 -4د الری پررس دحاجت پوره کولونه مامنعت:
یو ناوړه عادت چی په خوا شینی رسه ځمونږ په هیواد او ځینی نور و هیوادونوکي
دود دی ه ه دالری په رسباز ار او کوڅه کی او دښدو اوماشومانو دسرتګو الندی
دحاجت پوری کول دی چی دا کار له یوی خوا دچاپیریال دککړ تیا او رندو نود
خپر یدوالمل ګرځي اوله بلی خوا دمسووولامنانو د هسوووتو ګندی او ښوووار بده بڼه
ننداری ته ږدی ،نا مسووولامن خلک او بهرنیان چی پر مختللو هیواد ونونه راځی
ددی ګړنو په کتو رسه دالملو نویی په دیه کی پلټی او داسوووالم په اړه تبلی ات
کو پداسی حال کې چی اسالم داسی کړنی غندلی او منع یی تری کړی .لکه

 - 1صحیح البخار  ،حدیث.1132:
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چی حرضت معاذ روایت کو چې رسول الله وفرمایل «:يلقنیي يهسعو ياثسث :ياربيز
فل يهنیيرد ع م رعة يای ،ق عياظل».

1

یعنی دری کړنونه چی دلعنت المل ګرځی ځان وساتی:
 -1ویا لوکې متیازی کول
 -2ه ه الرکي چی خلک پکی تګ را تګ کوی.
 -3ه ه سووویوری کی چی ( :خلک دارامی ،څرولو ،او څارویو پمنولو او نورو دمو
لپاره تری ګټه اخلی نو دغه کړنی دتررسه کوونکي دلعنت المل ګرځی.
 -5دخولی پاکوالی:
په حدیث رشیف کې راغيل د  « :يا نیيک مین،ال الف ا م،ض ال ال،ب».

2

« مسووواک وهل دخولی د پاکوالی او پالونکی دخوښووی المل ګرځي» مسووجد او
کارځای ته دتلو وړاندی با ید داوږی او پ یاز له خوړلونه ډډه ويش ترڅو ځونځ
کوونکي او ملګر ده ه بدبوی المله خوابد نيشووو ځکه پی مرب  فرمایي « :
مو أکل ثنیم أع و ب ببس فلییبزان أع اییبزل م ب ب دا عایقید فل ویب » 3څوک چی اوږه او
یا پیاز و خوری باید.ځمونږ له ډلی او جامت نه لری اوسئ او په خپل کورکی دی
کوینی داچی دسګړټ بوی چی دځینی ځونځ کوونکو له خولی را ووځي ډیر بد
دی او ږی او پیاز له بوی څخه دهمدلی المله علامؤ سوګرت څکول ده ه زیان او
 - 2سنه ابه ماجه ،حدیث.328 :
 صحیح البخار  ،حدیث2.1933 : -صحیح البخاری ،حدیث4413:

1188

نظافت اوسچه والی

د جمعې خطبې

تا وان المل چی بدن او مال ته یی رسویی حرام ګرځولی ،سګرت هم ده و پلیتو
ځیزونو یوه برخه ده چی الله  اسالمي امت ده ونه منع کړی او فرمایي :
1
« ع حِا ُّل ََلح يایَّیِن ِ
ت َع حاَ هِ،ح َعلَْی ِن ح ْ
ث».
يْلَنَآئِ َ
ح هَ
َ
اوپاک څیزونه یی ورته حالل او ناپاکه څیزونه یی ورته حرام کړی دی.
پې مرب  فرمایي  « :الض،ر عالض،ير»

2

« ځان او نورو ته زیان رسول حرام د  .دهمدی المله داچی سګرت بدن ته زیان
رسوونکی دی او شاوخوا خلک زوروی او دمال او پانګی دتلف کیدو المل ګرځی
نود ګناهونو یوه برخه شمیرل کیږی .

 د االعراف سورت  157آیت1. -سنه ابه ماجه ،حدیث 2340 :و حکم علیه الشیخ األلباين بالصحة2.
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59
د کمښت کونکو،لږ پلورونکو او تقلب کوونکو رټنه او بدی
احلمد هلل حنمده ونستتینه و و نستتی ونه وننهلل نهلل رو تتنوا نوس ت ت و متتها
رو یهده هللا فال رض ت ت تتن و ورو یضت ت ت ت و فال تن
نیک و و ن هد

و و ن ت ت تتهد

مت ت

ا و ا هللا و ده

حممد ا بده و امهلل و و م م تس همت کثریا و ی آ و و صحتبو ورو

تبنهم ن ست ا ی یهللم ا دیو.
قال الله تعالی «:وین ِّ ْمطَِّو ِّو َّ ِّ
یو إِّ َا ا ْكیَت ُهللاْ َ َى ا ِّ
َّتس یَ ْس ت ت ت ت تیَت ْهللفُهلل َ َ ،وإِّ َا َكت ُهلل ُ ْم َو
َْ ٌ ُ َ
ي ،ا ذ َ
1
ِّ ٍ ِّ
َّوَزنُهلل ُ م ُُيْ ِّسنو َ  ََ،یَظُ ُّو ُوَاِّ َ َّ
هللم ا َّتس ِّن ِّ
ي»
ب ا َْنتَ ِّم َ
ك ََّنُم َّر ْبتنُهللثُهلل َ  ،هَت ْهللم َظ ٍهم،یَت ْهللَم یَت ُق ُ ُ َ
ْ ُ
2
قال رسول الله  (: رو غش ف هس رين).
لکه څنګه چی امانت پالل دبرش ی ت ن ی و ارتمییاو ال منل اییول ال

ل

کیږي هودااییاخ لیانت کول ددی ن ی و بد ال نال ع لول اییویک ل کیږي هو
میییار لاقل ال هد نوند اننییاخ نه واتی داخ دلیانت کولونه لکی سییاتی بلکی
نورللک هم ددی نال ع ال ککغی خ کار څخه منع کوي .الس لیانت دوونږ په

 - 1املطففی سورت  6-1آ اونه.
 - 2صحیح منلم حد ث.102 :
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ټولنه .چاپیک ال محفلونو مجلنیییونو معاملو معالو سیییودا کی راک ع لرک ع آخ
دوونږ ل ردینو قضیییا ال چارلکی ی داخ ته داخ پیداک ی ال د،ری کوڅه ال و
ډلل نه و ډلل دوونږ ټولنی ته راغلی ال دوونږ ډ کی للک ی داخ رسع پلیت
ال ملوث ک ی دی ال هڅه کوی چی لپل ناللی ټغک لپور ک ی ال دغه مظلوم ال
بی لسیییی ملت بی لدالای بی انیییییانی ته لا لی ال ده کت کندی ته ی
لغوردوي .
نوپه پیل کي ،تم وچی د لیانت معنی ال مفهوم دهغه لونو رسع و دالی تاسو
محرتمو ملونځ کولنکو ته ل اندی ک ل:
تعریفات او مفاهیم:
خیانت :په اصیییل کي دهغه ح نه لرکولو څخه لبارت دع چی اننیییاخ دهغه
دلرکولو ژمنه ک ی لي ال دامانت په مقابل کی دع لیانت دت لخ ماتولو نقص
لهد بی لنا ی ال امانت ساتلو مکالات نه کولوڅخه لبارت دی.
امانت :په اصط ح کي  :دهغه مال څخه لبارت دی چی د و انناين لقدپه مټ
اد قانوخ په حکم دچا رسع کیښودل کیږي الله تعالی نکما ي «:وین ِّ ِّ ِّ
ي.»،
ْمطَوو َ
َْ ٌ ُ
پدی آ ت کی هک څه نه ل اندی لږ پلورلنکی دکلک تهد د ،ندی راليل نکما ي:
ه کت دی پکلږ پلورلنکو باندی لی داپه حقیقت کی د الله  له لوری د دغو
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ظا ملا نو تیکی کولنکی په ل ا ند ي دجګ ی ال خ دی چي دللکو ح

په

نامکدی رسع تک پښیییو ،ندی کوي « ل ل دلاه د« رش» غم ا ه کت ا دردلنکی
لذاب ا په دلتخ کی وع سیییخاه ال سیییوتلنکی کندع په معنی دع ال معوو ،دغه
کل وه د نفکت ال و څیزد بدي په م هال کارلل کیږي ال ا داچي تعبیک ل نډ لو
ت ات مفاهیم لکي.
لږ پلورونکي څوک دي؟
کم پلورلنکي هغه کنیییاخ دي چي کله داخ ته تلل ال پی نه کوي نولپل ح
پورع اليل الله تعالی نکما ي  «:إِّ َا ا ْكیَت ُهللاْ َ َى ا ِّ
َّتس یَ ْسیَت ْهللفُهلل َ » لو کله چی نورلته
تلل ال پی نه لرکوي لږ لرکوي َوإِّ َا َكت ُهلل ُ ْم َو َّوَزنُهلل ُ ْم ُُيْ ِّست ت ت ُنو َ » بیا هغوی پدغی تو
ك َ ََّّنُم َّر ْبتنُهللثُهلل َ » آ ا دلی با لرنکوي چي را پاڅول
بیخی جولی ر ټي ََ یَظُ ُّو ُوَِّا َ
کیږي ؟ په سرتع لرځ کی ِّهَت ْهللٍم َ ِّظ ٍهم» هغه لرځ چی للک له قربلنو را پورنه کیږی

هللم ا َّ تتس ِّن ِّ
ي» 1لږ پلورل ال
ب ا ْ َن تتَ ِّم َ
ال دال له په ل ا ندی حارض ږ ی « یَت ْهللَم یَت ُق ُ
ُ َ
لیانت کول په راک ع لرککع کی و لیبج صیییفت دی جی الله  ی کولنکی
د کنت ،ندی راللی ال للدع ی کک ي چی که چوک هغه پکی نږ دی پا له ی
درد دلنکی لذاب دی  .ال دا ک نه ډ ک بد لادت دی چي الله تعالی لپل اسااتی

 -1املطففی سورت  6-1آ اونه
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دغو کارکولنکو په لور ل ا ساالع تک څو هغوی ا خ ته را لبلی ال د دغه نال ع لول
نه ی لکی ک ي هودارات هغوي ته الطار لرک ی چی ددی کار نه پکمول دهغوی
ده کت ،مل ک دیدا ی يش.
په را نیو اوخرڅالوکی دلږ ورکولو او خیانت معنا:
امام اب کثیک رحوه الله لا ي  :مقییید د لیانت نه په را ک ع لرک ع کی دادع چ
په تله ال پی نه د و جنس کي لتخ دهغه کم ات ات ایییی عنی :دلکڅ ل په
مهال و پلورلنکی څه انداتع د و جنس داخ ته اللی ال دالنیییالو په للت ی
انداتع ت اتوی په بل لبارت کله چی غوا ی څه لاللی دلپل ح نه ت ات اللی
ال کله چ پلوری نو دهغوی دح نه کم لرته لرکوي هوغه ااخ چ الله تعالی
نکما لی دی( :ا تتذیو ا ا اکیتتت هللا ی ا تتتس یست ت ت ت تتیهللفهلل

عنی د معاملی په مهال

پداسی ډلل هغه تلی چ دلپل ح نه ت ات تک،سه ک ي هوداااخ الله تعالی
نکما ی« َوإِّ َا َكت ُهلل ُ ْم َو َّوَزنُهلل ُ ْم ُُيْ ِّست ت ُنو َ » لوکله چی نور ل باندی ی لک څوی لتخ

ی کووي ال داخ ته ی اليل ال هغوی ته ت اخ رسیییوي .نو پدی آ اونوک کوم

لیانت ال تقلب اد اوی هودغي په پی نه التلی رسع انداتع کولوکي تقلب دی
په حقیقت کي دکه په هوغه تمانه کي دهود غو دلل لسیلو څخه اسافادع کیدله
مګک دینی لل ء لا ي :دغه تقلب واتی د اه نه اییامیلیږی بلکی ټولو حقو نوآخ
لباداتو ته هم اامیلیږی.
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پیامنه اووزن کي دعدالت مراعاتول:
اسییی م چی په ا خ لالو کوم څه دال قی ارتمیییاونو لدالاي ډکک کی لاجب
ک ي هغه په لتخ الپی نه کي د لدالت ح مکالاتول دی ال دغه نکماخ بیا دلی
په قکآخ کک م راغلی دبیلګی په تو ه د انعام سورت په ل نګونو ا اونو کي نکما ي
ست إِّ َّ ُو ْم َن َهت».
َ «:و َْوفُهللاْ ا ْ َك ْه َن َوا ِّْم َهزا َ ِّن ِّْق ْس ِّط َ نُ َك ِّ ُ
ف نَت ْو ً

1

عنی  :پی نه ال تله په پورع اللاد،نه ډلل مکالاتو ک ئ مونږ هیڅوک دکوم څیز
تک رسع کولو باندی پکته دهغه دلس نه نه

رل» ال د « ارساء» سییورت په حکوت

مولنکو ل صیاونوکی نکما یَ «:و َْوفُهللا ا ْ َك ْه َن إِّ ا كِّ ْیُ ْم َوِّزنُهللاْ ِّن ِّق ْس تطَ ِّ
ك
تس ا ُْم ْس تیَ ِّق ِّهم َِّ َ
2
س ُو ََت ِّْو ًیال».
َخ ْریٌ َوَ ْ َ
عنی :ک له چی کوم څیز پی نه کوی ه غه په پورع ال ک ل پی نه ک ی ال په
دقیقه تله ( لرنونه) ل تلی « ال په لتخ ال پی نه کی الناونکي ته ت اخ مه رسوئ»
دکه ددی کار مکالات سیییااسیییو لپارع په پای کي غورع ال بهرت لالی ( په دنیا ال
الکت کي) د داخ رسع لکي.

 -1د ا،نعام سورت  150آ ت.
 -2د ا،رساء سورت  35آ ت.
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کله چی رسول الله مد نی ته راغی وري چی ددي مار للک په لپلو پی نو
ال تلو کی دقت نه کوي اللږ پلوري نو الله تعالی سیییخت تهد د لنه د قیوت پلور
لنکو په ا ع ناتل ک ل لی نکما لَ «: :ویْ ت ٌن
یَ ْست ت ت ت تیَت ْهللفُهلل َ َ ،وإِّ َا َكت ُهلل ُ ْم َو َّوَزنُهلل ُ ْم ُُيْ ِّست ت ت ت ت ُنو َ ََ،
1
هللم ا َّتس ِّن ِّ
ي»
ب ا َْنتَ ِّم َ
یَت ُق ُ ُ َ

ِّ ْمطَِّو ِّو َّ ِّ
یو إِّ َا ا ْكیَ تت ُهللاْ َ َى ا َّ ت ِّ
تس
ُ َ
ي،ا تذ َ
ك َ ََّّنُم َّر ْبتنُهللثُهلل َ ِّ،هَت ْهللٍم َ ِّظ ٍهم،یَت ْهللَم
یَظُ ُّو ُوَاِّ َ

دمدین خلکو رسه د شعیب  کیسه:
وع پیښییییه چ قکآنکک م څوديل ادع ک ی ال لاق بت مي هم ړککک ي د مد
دللکو ماجکا ال کی نه دع چ د اعیب  ملت دی چ څکنګه دغه اقا یادي
ال اجا لي ناانډلل په هغوي کي لپور ایییوی و ال څکنګه حشیییت ایییعیب 
هغوی انیییییا ال لدالت ته را بلل ال ددغه نال ع تک ری منع کول ال د د نه
ل اندی ی دالله تعالی لالییییانه لبادت ته دلوتول ال لرته نکما يل چي  :هیڅ
کوم معبود ال منیییاعاخ د الله تعالی پکته معنی ال مرشیییللیت نه لکی ال ددی
لرلسییاه ی دپی نه ال تول کوښییت بدلالی لرته ا دالع ال لدالت انیییا ته ی
هڅول ال نورلته د ت اخ رسیییولونه ی منع کول ال نکما ل يَْ «:وفُهللا ا ْ َك ْه ت َن َوَ
ِّ ِّ 2
ِّ
ِّ
یوَ ،وِّزنُهللا ِّن ِّْق ْسطَ ِّ
تس ا ُْم ْسیَقهم»
تَ ُكهللنُهللا ر َو ا ُْم ْخس ِّن َ
 -1د املطففی سورت  6-1آ اونه.
 -2د الشعکاء سورت  182-181آ اونه
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د خیانت ډولونه :لیانت دری ډلله دی :د الله امانت رسع لیانت د رسیییول
امانت رسع لیانت ال دللکو امانت رسع لیانت.
 -1د الله امانت :الله تعالی په احزاب سییورت کی نکما ی« :إِّ َّّن َنض ت ت تتل هللا تنت ی

سمتوا ِّ و ْاْلَاضل هللا تنت ی و وا ْْلِّبَ ِّ
ي َ ََْي ِّم ْ َت َهت َوَ ْ َو ْق َو ِّر ْت َهت
تل فَأَبَ ْ َ
َ
هَت ْاْل ََرتنَةَ َ َى ا َّ َ َ َ
1.
َو ََحََ َهت ِّْ
هللرت َج ُههللً »
نست ُ إِّنَّوُ َكت َ ظَ ُ ً
اْل َ
په رمییایا چی مونږ امانت اسیی نونو دوکو ال غکلنوته ل اندی ک هغی د منلو نه
الږع لالی ک ع ال تکی لډارایییول ال اننیییاخ هغه ال چت ک قینا چی هغه ډ ک
ظامل ال نا پوع دی.
 -2عن جتبن بو بدهللا (اض تتل هللا تنت ی و قتل( :ا یت ام تتهللل هللا فی

یو یهللم نفة

و هلل ی ّنقیو ا قصت ت ت ت تتهللات ُيطق فست ت ت ت تتمنیو یقهللل :ر یهت ا تس ا قد تنکت فه م رت ا
اخذمت بو و تض هللا کیتب هللا و رتيت ن بهيت .

2

د ح شت جابک ب لبدالله نه لرا ت دی چی :رسول الله می للیدع چ په لپل
حج کی دلکنی په لرځ په لپلی ق یواء ال می سپور ل نا کوله لامی لر دع چی
ل ل ي :ای للکو! تا سییو کی می دلع ایییاخ پک ښییولل که پکی ل لږلی هیڅکله

 -1د األحزاب سورت  72آ ت.
 -2سن الرتمذي حد ث.3786 :
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په وکاع نشییی د الله کااب ( قکآنکک م ) ال لزت « د کورنی» دع قکآخ مجید په
ل اندی امانت ساتل دادی چي لو سالو کی ی څومکع چی کیدا ی يش مدالمت
لک ي ال کوم م عار ال ح قا

چي پکي دي ه غه اد ک ي ال په پ ندلنو ال

نیییییحاو نو ی رال و ال اغیز م يش ال په نکما نو نو ی لول لک ي ال لیانت
لررسع دهغه نه لوسیییال په آ اونوکي تد ږ نکول ال په ،رمیییونو ی لول نه کول
دی قکآنکک م لیانت کولنکی دقیامت په لرځ د پیغورب  دپو میییانی ،ندی
هللل َر َا ِّ
ب إِّ َّ قَت ْهللِّرل َّاذَ ُذوا َ َذا
تل ا َّن ُمت ت ُ
رادي لکه چی په قکآخ مجید کی نکما یَ « :وقَ َ

هللاا».
ا ْ ُق ْنآ َ َر ْه ُ ً

1

دقیامت په رلځ به الله ته للا ی :ای پالونکیه! قینا د قوم قکآخ پک ښود.
 -3د خلکو امانت رسه خیانت:
با دپدی پوع ایییوچی :دللکو امانت په دلع ډلله دی  :مالکی امانت رشلي
امانت مالکي هغه دی چي  :سییی ی لپل مال د امانت په تو ه بل ته ل سیییپاري
بکابکع لرب دع چي اصییيل موله هوغه امانت ا ښییودل ال دمال سییاتنه کي دبل
اسییااتی کول لي چ د اه ل د عه لا ي ا داچي اصییيل موله کوم بل څیز لکه
ټه النیییانه ال باقي مال دبل په ،س کی امانت کیږی لکه اجارع دکه څوک

 -1د الفکقاخ سورت  30آ ت.
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چی کوم مال اجارع کو ی منظور ټه النیییانه دع له منا نعو څخه ال اصیییل مال
پدی حالت کی و امانت دی دلپل څښیییه له لوری دمنیییاا جک په ،س کي
اللکه لار ت چی مقییید انافاا ال ل ا ټه النییانه دع ال اصییلی مال دلار ت
کولنکي په ،س کي ا ما نت دی ال ل که ا ڼه (ره ) چی هد د مال ل ثی قه
کیدل دي دغو ماونکي رسع دهغه غو مانی په مقابل کی چی دبل لوا ی لکي
پدی صیییورت کي ه غه مال دڅښیییه لخوا د مکته رسع ا ما نت دی اد مال
املضییاربه په څیک دلامل رسع لنډع داچ کوم مال دپورته اد اییوللکنییانو رسع
دڅښیییا نا نو لخوا لرکول کیږي ه غه ا ما نت دی ال څه حکوو نه لکي چ ړکک
کیږي:
خلکو رسه دخیانت ډولونه:
 -1په تله کی خیانت :هغه کنیییاخ چ د لتين اجنا سیییو ال مالونو لکڅولو په
مهال په تله کی لیانت ال تقلب کوي دنورلح ال حقو په پوري التام ډلل رسع
نه لرکوي بلکی دهغه په دانګ ی چل ال دلکی رسع کوو ی با د دغه الهی نکماخ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
همهللا
ته ل وري چي نکما ي َ «:وا َّ
ست ت ت َمتت َافَت َن َهت َوَو َ
ضت ت ت َن ا ْم َهزا َ  ََّ،تَطْ َ ْهللا ِِّف ا ْم َهزا َ ،وَق ُ
1
ا َْهللْز َ ِّن ِّْق ْس ِّط َوَ ُذْ ِّس ُنوا ا ِّْم َهزا َ »

 -1د الکحو سورت 9-7آ اونه.
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عنی :آ س خ ی پورته ال تله ي ا ښی تکڅو تا سی هم په سنجولو کي لیانت
لنک ئ .مکاد له میزاخ «،ووضت تتن ا هزا » نه هغه څه دي چ دهغه په مټ هک څیز
سییینجوي ال انداتع کوي بکابکع دع چی تله دلقیدع لپارع لی ال که نعل ا قول ال
دهغه میزاخ م یدا قوڅخه دی چ دراندع ایاخ دهغه په ل سیله تلی څه چی
اییاه د هک څه میزاخ دهغه په مطاب دع « مث  :دحکار تو نو میزاخ و څیزدی ال
دطول میزاخ بل څیزدی د میزاخ ج دی ال درسل میزاخ بل څیز ال دل قا دل
ال قو ال ک نو تللو میزاخ بل څه دی).
دبحث ل آ ت کي منظور د میزاخ نه هوغه معنا دع چ ََ« :ق ْد َْا َم ت ت ت ت ت ْ َ ت ُا ُم ت ت ت ت ت ََ ت

ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّتس ِّن ِّْق ْس ت ت ت ت ت ِّط» 1قکآخ کک م ا ت ک
ِّن ْبَتهَِّتت َو َ
تب َوا ْم َهزا َ هَت ُق َ
َنزَْتت َر َن ُه ُم ا ْكیَت َ
هللم ا ت ُ

منظور دع .

دآ ت له ظاهکع رس ند ږي چ منظور لرڅ خه ه غه څیز دی چی ده غه په
لسیله ح له باطل رمایا له درلغو لدل له ظلم ال نضیلت له رړالاه ج کیږي
دکه د رسییول الله اییاخ هودادع چی لپل رب لخوا هوداسییی میزاخ را ل ي.
دینی نور ل ل لی دي  :دمیزاخ نه مکاد هودا معوولی تکاتل دع چی ل تنونه پکی
ټاکی لولو م ی معنا لامه ال لسیعه دع .

 -2د الحد د سورت  25آ ت.
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ِّ ِّ ِّ
همهللا ا َْهللْز َ ِّن ِّْق ْس ِّط َوَ ُذْ ِّس ُنوا ا ِّْم َهزا َ ».
الله تعالی نکما ی ََّ« :تَطْ َ ْهللا ِِّف ا ْم َهزا َ ،وَق ُ

1

ظاهکا ٌ مکاد له « میزاخ» نه پدی آ ت کی غیک دع له هغه میزاخ نه چی په مخکني
آ ت کي دع هل اه مولل ل :منظور په مطل ډلل هک څیز دی چی دسییینج
لسییییله لي لو پدی آ ت کی منظور دانګ ی معوولی تکاتل انی دي چ دراند
ایییاخ پکی سیینجو ی .دکه نو لی نکما ل « :ا ،تطغوا» په حقیقت کي چ د و
کيل حکم « عنی للضیییع املیزاخ» حکم نه جز ی حکم را بهک ک ی ال معنا ی
دادع چي مونږد میزاخ لضع کولو رسع سااسو په مینځ کی ح ال لدل تقد ک ک
هودا دع چي لپلو اجناسو په سنج

کی هم د تلی ال سنج

مکالات لک ی.

 -2په پیامنه کی خیانت:
څوک چی په کیل ال پی نه کی لیانت کوی قینا ددغه کک م آ ت ،ندی رادي
چي الله تعالی نکما ي  «:وین ِّ ْمطَِّو ِّو َّ ِّ
یو إِّ َا ا ْكیَت ُهللاْ َ َى ا ِّ
َّتس یَ ْست ت ت تیَت ْهللفُهلل َ َ ،وإِّ َا
َْ ٌ ُ َ
ي ،ا ذ َ
2
َكت ُهلل ُ ْم َو َّوَزنُهلل ُ ْم ُُيْ ِّس ُنو َ ».
دکه دا ډلل للک دداخ لپارع ح مکالاتوی لود نورل لپارع ی نه مکالاتوي
ال په بل لبارت نورل لپارع هغه ااخ ح نه مکالاتوی چی داخ لپارع ی مکالاتوی

 -1د الکحو سورت  9-8آ اونه.
 -2د املطففی سورت  3-1آ اونه.
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چی هودا پخپله دا اجا لي انناخ دتباهی ،مل دع چی اساس ی په مابا دلو
حقوقو کي ت عادل دع کچیکی د غه ت عادل له مین ځه  ،يش الناسیییید يش ټول
څیزلنه ناسد ږي.
 -3په مرت ( اندازه) اخستنه کی خیانت:
مااسییفانه څه اییوب بزاتاخ ال کپ ع پلورلنکي په دینو مییارلنو ال بات ارلنود هېواد
کي ایییاوخ لکي چ

 :د رلاونو پلورلو په مهال دمرتا لنیییاو رسع سیییم رلت ال

کپ ع میییه را کا ي ال دغلوي ي ال تمونږ په بیچارع ال بی لسیییه للکو ی پلوري
دبیلګی په ټو ه و توپ رلت په ا صل کي ال مرتع لي هغه را کاږي ال دغلوي
ی د دلع شاو ال اد د نه ت ات تکی جو لي .پدا سی حال کي چی دد لی دغه
ک نه ټول د الهی دسییاو راتو ال نبوی اراییادانو اسی می رلحی رسع مخالفه دع ال
کام په مرت کی لیانت ایییویکل کیږي .الله تعالی نکما ی «:وین ِّ ِّ ِّ
ي ».
ْمطَوو َ
َْ ٌ ُ

1

نو داللک با د الله  نه لډارایییی د للکو رشم ال دقیامت لردی ال دهغی د
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ص ت ت ت ت تت ِّ بَیِّ ِّو َوبَِّ ِّهو» 2.داخ ل
حنیییاب ال محاسیییبی نه چی « یَت ْهللَم یَو ُّن ا َْم ْنتُ ر ْو َخهوَ ،و َ

ساتئ.

 -1د املطففی سورت  1آ ت.
 -2د لبس سورت  36-34آ اونه.

1201

د کمښت کونکو،لږ پلورونکو او تقلب...

د جمعې خطبې

 -4په صاد را تو کی خیانت:
د نابک کو رشکاونو تولیدي کار لانو په تولیداتوکي لیانت :د اسییی م له نظکع
کار ال هڅه په ټوله هغه کنییییانو لاجب دی چ لس ی لکي ال په هیڅ لجه
منیییل خ اننیییاخ ح نلکی چي لبادت نه دلت ار تیا په بهانه ا توکل په الله
تعالی اقایییادی هڅه ال کار پک ږ دي دکه دا نییییله نشییاه چي د اسیی خ نه
پینیییی ال ط را للل ر ږی هودارنی هیڅوک ح نلکي چی دنورل مکسیییای ال
کوک باند بالر رسع کار ال هڅه اییا ته ل غور دوي پداسییی حال کي چي لپله د
کار ل س الک ل لکي.
اس م دقدر په سرت ه کار ال اقایادی هڅی ته وري « الکاسب حبیب الله کله
هغه د لبادت بکله ال کله هم هغه و ډلل جهاد دالله  په ،رکي اییویکي لو
پدی رشط چي مه قید للکي ال په صداقت ال ر ښاینويل رسع ي تک رسع ک ي.
 -5په وارداتوکې تقلب:
لل و ل يل دي کوم څیزکی چی په ترصییی کول رسع بو سییی ی دلپل ح نه
ت ات ل اليل ال اد ح څښیییه ته دهغه د ح نه کم لرته لرک ایییو داتقلب
اویکل کیږي .مث  :پلورلنکی نا لومی جامی لکی نود دی لپارع چی جامی ی
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ل پلورل اییی دهغه پکرسد وهیواد نښییه نښییلوی تکڅوللک

خ لک ي چ داد

هغه هیواد جو دی نوپدی حالت ک دا س ی تقلب کاردی.
بله بیلګه :و هټیوالی ددی لپارع چي چک اخ ی په لو قیوت ل پلورل يش نو
ح ل ایییول چو انوته هغه پیچکاری کوي چ لتخ ت ات يش ال په لو ع بیه
لکڅ ک ی الد اسی ی تقلب کولنکی دی  .دغه ټول للک ددغه مبارک آ ت« َویْ ٌن
ِّ ِّ ِّ
ي »  ،ندی رادی .حای کوم لالند چی دلپلی میییځی نه د پورع ح لر
ْمطَوو َ
ُ
کولو مته لکي ال لپله د لپلی مځی حقونه پورع نه لرکوی نود ا ااخ س ی با د
پوع يش چ د ماقلبینو وع بکله دی هودا ااخ هغه مځه که دا ااخ لک ی .نو
کچیکی للا و چ په آ ت ک

اد ایییوی تقلب دا معنا چی د معاملی په مهال

دلپل ح ال نال ال دنورلح نه لرکول دی .نو با د پوع او چ دوونږ ال ساا
سو ډ کی للک پدی م ییبت کی الاه ودا سی م ییبت چی اب حجک ی دبیک
ناو وع بکله ی.
د اسالمي اقتصاد اړوند داخالقو او ارزښتنو اغیز:
په هودی دلیل اسییی م للک بی بیلو اقییییادی نعالیاونو تولیدی کارلنو لکه:
کککیله دام ا ښییودنه مییکار صیینعت سییواد کی د ژلند دسییو کالی امنیت
،ت ات نیکوکغه ژلند ته هڅولی ال دغه اقییییادی ال دنیوی نعالیاونه ی مبارک
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نعالیاونه نلی ال کله چی په لالص نیت ال ق ید تک رسع ای ال دالله حدلد
پکی مکالات ایییی ال دالله د ړکک ال د نی منیییولیاونو ال آلکت محاسیییبی نه د
غفلت ال هیک دل ،مل نشییی نو اسیی م دهغوی په مادي جو مییت باندی معنوي
لباس را غو لي.
د اجناسو په څرنګوالی کمیت او تنوع کې د تقلب څخه ځان ساتنه:
منییل  :په تولیداتو کی راتلونکی ا لونه دانګ ی اهویت لکی المشییرتي و ډلل
نه و ډلل داخ ته را اږي نو درشکاونو کار لانو ال نابک کو څښیییا ناخ دی
ا لونوته لاصیییه توجه با د ل لکی ال با کیفیاه ال دتقلب نه لکی ال چل دلکی نه
پکته اجناس المال دی باتار ته ل اندی ک ی داسیییی دی نه کوي چی قطی
کارت

پوښ مارک ال ....اصلی ال په ډ کی لومینی رسع دننه ټول مواد په پورع

ډلل بی کیفیاه بی ارتماه د رلغایا ی تجارتی قبول اول معیارلنو ته په نه کاو
ال په ټیټ ال کم مقدار رسع لي چی دا په لپله له وی لوا دوونږ د هیواد لالو
دت اخ ،مل کیږی الله بلی لوا ددینی تول ید کولنکو دکار لانو ال رشکاونو د
سقوط  ،هم مل کیږی.
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رو او حرامو ش یانو دوارد ولو په وړاندی دملی س ودادرو دنده او

مسؤلیت:
د تجارت ا لند د اسییی م لوم اوبونوک
پیکل ال پلورل ال ل

وهم د حکاموالنا مرشیییللو کالیو تولید

نه دداخ سییاتنی تاکید دی پدی هکله صییحاح ال سیین د

جابک(ريض الله تعالی لنه) نه و رلا ت نقلوي چی رسییول الله نکما يل دي ) :
ا هللا نم بهن اخلمن وا هیة واخل زین واْلص تم .

1

ژ باړه :ال له  د بت لنز ک مکداری غومیییی ال رشابو پلورل ال پیکل حکام ک
دويل د نشییه ی توکو په څیک مواد لکه :تک اک حشییی

پوډر کوکا ی ال نور

مشیییاقات ی چی ملیارد دلنه ایییاونی له مینځه ل ي ال میلونونه دواناخ ال نور
انکاد دټولنی په بی بیلو رلانی جنوی رنځونو الاه کوي ال دلوکال اساعدا دلنو
تبییاهی کوي الژر م نییه الکلییه هم آرام م نییه لرتییه را ل ی دا ټول د رشاب
رشابخور تولیدلنکی توت ع کولنکی النییاونکی ال پلورلنکي په څیک داس ی مي
رش عت د نفکت ال لعنت ل دی.

 - 1صحیح البخاري حد ث.1052 :
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بکابکللو تجارت ال تولید ته ،س اچوی

دهغو کنییانو په پکتله چی الکويل مرشییلبات بکابک لی ال توت ع کوي جکم ی ډ ک
درلند ال بد دی.
د تاریخ تیرو او بی کیفیته مواد واردولو په اړه د ميل تجارو مسؤلیت:
ل لی ایییو چ  :د ټولو هغو اییییانو تیارلل تجارت ل
نارلادي چی مشیییلي د بیلګی په تو ه :تار

المرصییینول حکام ال

تیک ایییول مواد ناسییییدل ال د

اسییافادی غیک قابل د مرصیی نه لتلی در مل ال لژلنکو ال ت اخ لکلنکی مواد په
دانګ ی ډلل لطکي ل انګو لکلنکی مواد ټول هغه توکي چ ماخییینود هغو
م رص م ش لی ال رسطاخ ت ږلنکی ی ی ال ا ی دبی بیلو ر نځونو ا صلی
،مل چی داننییانانو جنییوی ال رلانی سی مای السییوکاله ژلند منفی اغیز ،ندی
راليل.
د مبتذل فرهنګ واردولو په اړه د ملی سواددرو مسئولیت:
وع ب له بکله جامی چی تول ید ت جارت ال توت ع ی حکام ال نارلادی نکهنګی
جامی داسیییی دی چی داننیییانانو دنکک ال

التګلوي د انحکا ،مل کیږي

هغه جامی چی :تهک ج هرند :سین ی نلوونو تلو زلنی ډ رامو سپکوتکانو ال
دپټو ال مییکارع لردپا نو مجلو کاابونو ال دلیزری دسییکونو ال
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څیک ټول سییوعی ال برصییي څیز ل نو له ،ری په للکو په تیکع بیا په دوانانو کی ل
شییی .دغه اییاخ په اصییط ح نکهنګی جامی چی ت اخ ی څودله د :نیشییه ی
توکو کک ل لو لل ال رسطاخ ت ږلنو څخه ت ات دی دکه دهاغه توکی جنم الیز
منوی لو دغه تو کی د اننیییانانو ژلند داخ رلح نکک ککامت حیثیت ا خ
تباع کوي الله مینځه ی ل ي ال انناناخ دلواری بنپکالی په ل اندی تنلیووی
ال بی لا که کوی ی .په حقی قت که د تهکچنو جامو نال ع اغیز په نکک لرځ ال
اننیییانانو معنو ت ک څوچندع دا دت څخه بددی چی جنیییم ته ی لکي .نود
داسییی جامو لارد للو څخه جدا داخ ل سییاتی .الله تعالی نکما یَ « :وتَت َن َتونُهللاْ َ َى
ِّ 1
ْب َوا یَّت ْق َهللى َو َ تَت َن َتونُهللاْ َ َى ِّ
ا ِّ
اْل ِّْْث َوا ْنُ ْد َوا »
ښوونکی کیسه:
امام غزالی د محود ب منکدر نه رلا ت کوي چ  :جامی ی درلودی دینی
پنځه درهوی ال دنی

 :دلنیییودر هوو دهغه په غیاب کی مک ی

د پنځو

درهوو جامی په کوچی باندی په ل نودرهوو ل پلورلی کله چی محود ب منکدر
راغی ال پیښی نه لرب او .ټوله لرځ هغه کوچی پنی او ال لټالع ی تکدی چی
بیا ی موند لرته ی لل ل:

 -1د املا دع سورت  2آ ت.
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دغه غ م غلط اییوی ال پنځو در هوو جنس ی په تا باندی لس در هوه پلورلی
هغه بانډع چی لل له ای سیی ه! ماپه لومییه معامله ک ی! هغه لل ل :که څه هم
چی تا په ريض الله تعالی لنها ت معامله ک ی لی لو مونږ څه چي داخ ته نه
لومیییول نورلته ی هم نه لومیییول دری کارلنوکی و کار ل ک ع :اد لپلو لنیییود
رهوو په بدل کی دلنو درهوو جامی ل الله اداچی مونږ درته منځه درهوه بیکت
درکول اداچ  :دوونږ جامی بیکته راک ع ال لپلی لس درهوه دی بیکته لالله
با،آلکع پنځه درهوه ی بیکت لرک ی ال کوچی لپله ،ر لنیوله بله پیښه هم پدی
هکله امام غزالی نقلوی چی  :ونس ب لبید ډلل ډلل انی در کودلی و ډلل
اڼی ی  400درهم قیوت درلود البل ډلل ی  200درهم قویت و ملانځه ته
 ،ال لرارع ی هټی کی پک ښیود و باندع چی سی ی راغی ال دهغه نه ی د څلور
سول درهوو اڼه ل غوماه هغه لرته د  200درهوو اڼه لرک ع لومه ی اوع ال
په  400درهوو ی رانیوع ال رلاخ ایییو .په ،رکی هغه ونس للید ال پوع ایییو چی
انه ی دهغه له دکانه رانیولی دع لرته ی لل ل :دا انه دی څو رانیولی دع ؟
لی ل ل 400 :درهوه ! لی ل ل :د  200درهوه ت ات نه ارتی بیکته  ،ایییه ال
هغه بیکته لرک ع! لی ل ل  :دوونږ ل ،ت کی دا اڼه  500درهوه قیوت لکی التع
پدی معامله لوښ م! باآللکع هغه ی دکاخ ته ل کدالع ال  200درهم ی بیکته
لرک ل ال ل پل لرارع ی موا لذع ک ال لک ی  ،ندی ی ل ا چالع چی آ النه رش
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میدی؟ آ ا دالله نه لډاراوی؟ سل په سلو ټه غوا ی ال دم نل نانو په ل اندی
لیکغومیییانه پک ږدی؟ لی ل ل :قنیییم په الله په پورع لومیییی رسع ی اڼه ل
الیناه ال  ! ،لی ل ل :للی هغه ااخ دی لررسع لنګ ل چی دداخ رسع دی لو
میکی؟!
 -6په اودس او ملانځه کی خیانت:
هوغه ایییاخ چی الله تعالی په لپل آسییی نی کااب دغه د ندع مشیییعل دللم
برش ت ،رمود کی دلږ لرکولنکو په ا ع ارااد نکما لی(:وین ِّ ِّ ِّ
ي.
ْمطَوو َ
َْ ٌ ُ
حشییت لبدالله ب منییعود جلیل القدر صییحابی پدی هکله لیکی چی :ملونځ
دپی نی ل ندی! څوک چی دهغه پی نه په پورع ډلل اداء ک ی الله ی ثواب
پورع لرکوی ال څوک چی کوښییییت مکی راللی دهغه په ا ع هغه څه پلی کیږ ي
چی الله تعالی د مطففینو په هکله نکما لی دي  .هوداایییاخ امام قکطبی لا ي :
نور لل لی دی :په آ ت کی اد اوی تقلب نه واتی په تلی ال پی نه ک تقلب را
نغا ي بلکی په الدس ال ملونځ آخ په لربلکی را ت ی ایییی .ال دسیییامل ب ابی
الجعد نه رلا ت ایییوی چی :لی ل ل :ملونځ دپی نه رسع دی نو څوک پکی لنا
لک ی هغه رسع به هم لنا لایییی ال چاچی تقلب پکی لک نو پوع ایییی چی :الله
تعالی داسی نکما ی « :وین ِّ ِّ ِّ
ي».
ْمطَوو َ
َْ ٌ ُ
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 -7د نورو په وقارا اوعزت کی خیانت:
کوم کنییییاخ چی په ټول نه ال اجا ا کی د لايص مکتبی څ خه بکلو دي ال
للک ی لزت احرتام ال ادب کوي ال لربلته ی غوږ لي ال په ل نا ی لول کوی
ال محفلونو ال مجلنونو ته ی دراتی تود هککلی کوي په مقابل کی ،تمه دع چی
دلی دمقابل لوري رسع باملثل لول لک ی ال لررسع و داي تک نه مننه ال قدر
دانی ليش اللپل داخ دنورلنه الچت ل نه ی بلکی دهغوی لزت حیثیت ال
ککامت محرتم ل ي ال ماقابل احرتام مکالات لک ی ددی پکته به ددی آ ت« َويْ ٌل
ي » ،ندی رايش.
لِّ لْ ُمطَ ِّف ِف َ
 -8د خلکو دمالونو په وزن یا ارزښت کمولوکی خیانت:
و هغه کارچ اسییی م للک دهغه نه منع ک خ دللکو د مالو نو ال اجناسیییو د
ارتمت کوول د ال داسی ک نه دباتار آنت ال وع لطکناکه بی ری دع چی اساس
َخت ُ ْم ُ ت َن ْهتبًت قَ َ
تل َر قَت ْهللِّم ا ْ بُ ُدواْ
ی داخ غومانی دع الله تعالی نکما یَ «:وإِّ ََل َر ْدیَ َو َ
ِّ ٍ
تْ َ َْه ُك ْم
ص ت ت ت ت تهللاْ ا ِّْم ْكهَت َ
تل َوا ِّْم َهزا َ إِِّّ َ ََاا ُكم ِّّنَ ٍْری َوإِِّّ َ َ َخت ُ
اّللَ َرتت َ ُكم ر ْو إَِّتو غَ ْریُهُ َو َ تَ ُق ُ
تل وا ِّْمهزا َ ِّن ِّْقس ِّ
َ َذاب یتهللٍم ُِّّحم ٍ
هط  ،ور قَتهللِّم َوفُهللاْ ا ِّ
ا
ا
هلل
س
خ
ب
ت
ت
و
ط
ه
ك
ْم
َ
ْ
ْ
َّتس َ ْ هَتت ُ ْم َو َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ َْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
1
ِّ ِّ
یو »
تَت ْنثَت ْهللاْ ِِّف اْلَاضل هللا تنت ی و ُر ْوسد َ
 -1د هود سورت  85-84آ اونه.
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عنی :ورلچی :الله تعالی په ټولنه کی نناد څک ندلنی نښه دللکو د مالونو ال
ایانو دلتخ ال ارت مت کووالی مودلی دی .امام قکطبی لا ی :بخ

دنقص په

معنی ال دللکود مالونو کوول دلیبونو لاردللوپه مټ ال ا کاد ا دلکی په قیوت
لتخ ال پی نه کی دټولو للکو ته لیانت ال په باطله طک قه دهغوی دمالونو لو ل
دی .ال دټولو اس مي د ا نو په مټ للک تکی منع اوي دي .
 -9د دندی تررسه کولوپه مهال دکار کوونکو خیانت:
هوداااخ کوم کارمند چی سهار لوم ی للت ک ادارخ ته دي ددی لپارع چی:
حارضي امضییییاک ی بیاد اداری لل دی ال ماتمګک بیارادي تک څودپای حارضي
امضا ک ي ال ا هم هغه کارمند چی :دکارپه مهال په ادارع کی بید ږي ا سناي
کوی بیاد میا اای په پای کی مته لکی لپل حقو د کو ښت پکته تک ،سه ک ي
په حقیقت کی دغه کناخ تقلب کولنکي ال دآ ت بکله دي.
 -10د او الد په ښوونه اورورنه کی خیانت:
هودا ډلل کوم پ ر چي دلپلو ال،دلنو حقونه په پورع ډلل نه لرکوي ال تعلیم ال
تکبیه ک مي تق ییک کوي ال په مقابل ک دلپلو ال،دلنو نه مته کوي چ  :هغه
رسع دهیڅ نقص پکته نیکي ال مهکباين لک ی نو دغه پ رهم د تقلب کار لپه ډله
ک دی.
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 -11د پیغام لیږ لوکې خیانت:
کله چی سییی ی بل څوک د پیغام لیږلو لپارع

ري نودغه سییی ي باندی ،تم دع

چ لږ تک لږع دری ایاخ په کلکه مکالات ک ي:
 -1دپیغام په محاو اتو کی اد لوخ بدلوخ را نه ل ی بلکی پیغام ک حقه مقابل
لوری ته د ت ات ال کووالی پکته ل ر سوي چی پدی هکله اب م نعود (ريض الله
تعالی لنه) د اسیی م مککم نبی (ريض الله تعالی لنه) نه رال ت کوي  (:نضت ت تتن هللا
ارنا مسن رقت يت فهلل ت ت ْث ب هت .

1

عنی :الله  دی هغه س ی ی تاند ال تاتع اللوښ للکی چي  :تمونږ نه څه لالری
ال هغه ااخ ی نورلته لرسوي.
 -2د پیغام رات ال رس هیڅ کله تیت نک ي بلکی دهغه په اداء ال سیییاتنه کی دی
م نئولیت تک رسع ک ي کنه

رل اوي س ي لپله سپارل اوی دندع په مه

تو ه تک رسع نک ع ال په پیغام رسولوکي ي لیانت ک ی.
 -3قاصیید ال پیغام رسییولنکی با د په پیغام رسییولوکي ناغی ي ال تقییییکلنک ي .
ددی بکسیکع انناخ دی راپه ساتنه کي هم هڅه لک ي که ن دچادلست ا ست
حد لساته داسی چی لرلساه ساا سو دنیول کیدل،مل نيش لکه چی په رلا اونو
 - 1املعجم األلسط للطرباين حد ث.5262 :
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کي راغيل دي  :دمؤم دپت ساتل دهغه دل نی په کچه احرتام ال ارتمت لکي .
په هودی دلیل مونږ هم با د دنورل د حکمت رلا ت لک ل ال هم هغه حکمت چ
الله  مونږ ته راک ی ضا ع نه ک ل هک س ی په لپل نکدي اجا لي ژلند ک
هکل مکل څه راتلنه لکي چ با د په سیییاتنه کي ي هڅه لک ي دیني دغه راتلنه
ددع ال دینی دکورنی ال ټولنی پوری مکبوط دي  .الس دپکمخاللو حنییییاسیییو
جاسیییو

اط لاو تو کو دایییاوخ ال دملاونود بکللیک دبدلوخ لپارع نکاله

کارلنه ی ددی ا تیا ت ا توي چ رات سیییاتنه رضلري ال انکارنه منولنکی يش.
ددی الو ا چی و ال قي نضییییلت ایییویکل کیږي دللکو په نیکوکغی کي هم
ډ ک اغیز لکي  .داهویت ل لربع داچي د راتلنو انشاکول د نفس کوزلری ال لقل
سییینیییای دع څکه د اننیییاخ راتلنه ددلل حا،تونه بهک ندی :ا دنیکوکغی دللت
سعادت ال می پا لی بیانولنکی دی ا د بد مکغی اقالت الناکامی لرب لرکوي
راتسییاتل په دلا ل حا،نو کي مییه کار دی دکه کچیکی را ت داننییاخ د دللت ال
سعادت لرب لرک ي اظهار ی دبد لواهو ال ح ند کل د د مو ال دطوع کل ال
سیییپکو للکو د طوعی ،مییل ک دي ال کچیکی رات د نییاکییامی ال بییدمکغی
لربلرک ي نو دهغه مکارع کول د د مونانو دا تت لپلوا نود لفګاخ ال ظاهک
سپینود سپکالی ،مل کدي  .هودا ډلل کوم کناخ چ لپل رات نشی سات ی
دنورل راتلنه هم نشی سات ی.
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د هېواد تولیداتو ساتنه:
ملړی :د دللت ل جا ب ال منیییؤلیت :که دللت په ر ښیییایا غوا ي چي لژنه
انا حار انف جار لرانی ت باهی جګ ع ل نه تو و نه ل در ږي ال په هیواد کی
هکا لیز امنیت راایییی نو با د د هیواد تولیداتوپه راییید ال لدع کی هڅه لک ی
داسی چی کم تکس ال مالیه دی لاللی ال ا

آسا نایا لی دی بکابکی ک ي نه

واتی دایییاه نابک کو کار لانو د رناع ال داخ بنییینی په ل اندی د منیییؤلیت
احناس لک ي بلکی دهیواد د نورلنابک که په ا جاد بیارغونی ال نعالولو کي دی
رغندع کارلنه تک،س ،ندی لنیيسییی ال دهیواد لوکاخ ال بیارغونی کښیییی دی
صادقانه امونه لاليل الملت دی دن ح ال بک ابه په لور ل لوتلي.
ثانیا :پدی هکله دميل تا جکانو دندع :ملی سیییواد ک د بهک نیو کالیو دلاردللو
کوښت رسع دلررسع پانګوپه مټ ،سی صنا ع غالی ال بد لو لم ال بدلو دغوا و
نار مونو چک انو نارمونو اییییاتو مچیو ماهی پاللو ب والی ال کککیلی ته لدع ال
ر اد لرک ي ال د س ل لونو ال  ،سی صنا ع په جو ل،ل رسع دی دت ع له کومی
لپل منؤلیت اداک ي .
ثالثا :د ل یويص سکاور ال کارلانو مالکانو م نؤلیت :دلی با د لپلو تولیدا تو
کی د کیفیت لکلنکو ال اصییيل توکو څخه اسییافادع لک ي ال دلپلو توکو په قیوت
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ال بیه کی دانییییا ال لدالت نه کارلاليل ال لپل تولیداتی مالونه په ټیټ نکخ
ال لږی ټي الناني رسع باتارته ل اندی ی.
رابعا :ټولنه هم پدی ا لند منییؤلیت لکي :د انغاين ټولنی هکل ی دلپل هېواد
اجناسییوالمالونو په را نیول رسع لو لپل ح ت ال م ت ال خ ک ي ددی لپارع
چ دهیواد د تولیداتو ال صییینعت ل دع ال انکشییییا

له وی لوا دهیواد ډ کل

للکوته دکار ال بو لایا تمینه بکابک لی الله بلی لوا دهېواد اقایییادي جو مییت
کلکوي ال ددی بکسییییکع مونږ د مانیامي بانډلنو د منګلو څخه ژغوري چي تل
غوا ي دغه مظلوم ال بی لسه اوی ملت د و مرصنونکي ملت په تو ه داسارت په
ک ی ک لساو ال هېواد تولیداي ال صنعای هېواد په تو ه رس ند نيش.
د احتکارحراموالی:
مق ید داحاکارنه دللکو ا تیا ل توکو ساتل ال لزانه کول تکڅوبیه ی ت اته يش
ال پلیاي

هغه مهال ت اتیږي چ دین سیییواد ک ال پانګوال د،ت اتو توکو دړ

لیکع کولو لپارع ،س په ،س ک لر ي .
هوداااخ داحاکار ډمکع بدع بيلګه دادع چي سودا ک په لپل سیال ال مکساندل
یانو بیانیدی تیکی لک ي ال دمعیاملی ل توکو بیانیدی لپیل نظک ل تپي ال ډ ک
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لرباندی تنک ک ی .د الله  رسیییول نکما ي  « :رو ا ی ن فههلل ختطیت» 1څوک
چي احاکارل ک ي نو لطا کولنکی دی  .ددی حد ث په بل رلا ت کي داسیییی
نکما ي چي  :د لیانت کولنکی پکته هیڅوک احاکار ته ،س نه اچوی» ال دغه
کلوه د لطا کولنکي ال لیانت کولنکي ه غه دع چی قکآنکک م مي د نکلوخ
آل فِّ ْن َ ْهلل َ ِّهَ ُكهلل َ ََلُ ْم َ ُد ًّوا
هاماخ ال ملګکل په هکله کارلی ال الله تعالی نکما یُ «:
2
ِّ
ي ».
َو َ َزًّن إِّ َّ فِّ ْن َ ْهلل َ َو َ َترت َ َو ُج ُ َ
هللن ُُهَت َكتنُهللا َختطاِّ َ

عنی :قینا نکلوخ هاماخ اللښییکک اخ د اییال لوا للک ی ټول لطا کولنکی

اللانناخ دي هودااییاخ رسییول الله  نکما ي « :رو ا ی ن طنترت ابني یهللرت فقد
بنیت رو هللا تنت ی و بنیت هللا تنت ی ر و» 3.څوک چی دلو ل توکي څلو ښییت لردی
احا کار ک ي ه غه دال له نه دبکا ت ل ال م لک ال ال له  د غه نه بکا ت ال خ
ک ی.
دخیانت پایلی او نتیجه:
لیانت په ټولو ابعادل کي نال ع دی ال آثار ال لواقب لکی چی ډ کل مهووته مي
ااارع کول:

 -1صحیح منلم حد ث. 1605 :
 -2د القیص سورت  8آ ت.
 -3منند ا،مام احود حد ث4880 :
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 -1د ایامن او دین پالنی ستنی:
هوغه ایییاخ چي د امانت پالو وع ټه د ا خ سیییانو کلکوالی ال د
نکالایا دع په مقابل کي لیانت د ا خ ال د

پالنی

پالنی سیینییایا ،مل دع لکه چي

پیغامرب ل نکما ل « :ارکم و اخلهتنة فتَّنت بهش ا بطتانو » 1له لیاناه لکی ال سیییئ
دکه لیانت انناخ له اس م څخه لکی کوي.
 -2دټولنی دباور زوال  :د لیانت وبل اثک د اجا لی الا د له منځه تلل دی
ال امانت په دای کولو باندخ د ټولني الا د بالرمند کیږی.
 -3دعمومي هوس اینی او س و کالی له مینځه تلل :رس ندع دع چی دت ع
ککاری ال لوومي سیییو کالی دامنیت په لپک دلکی پټ دی .نا امنی ال مک ونی
ډل ډي چي د لیانت لپکپدل په لاسیییطه د وی ټولنی په چاپیکل لاکونیږي دا
پدی معنا دع چي :د لدالت نکماه ل ت ښاول اوع ال دملت دجو مت ال ااوخ
منټ ل ن لل او هو هلاه چي  :امنیت آتادي لرلري ال اننانیت ااوخ نلکي.
لیانت لاصیییوکارنو پوری منحرصییی ندی بلکی ارته معنا لکي ال ټولو اننییییاين
کارلنوته ایییا ملیږي هکع ل ناچي ال ک ی و ټاکلی ال دقی حدلکي چ ډ ک لږ
الماوخ ال تخطی تک نه ددی ،مل کدی چی انناخ « امانت له سیوی» للدي
ال دلیانت په لاټ ال نال توب کی پل کیږ دي :
 -1املعجم ا،لسط حد ث 629
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 -4دفکر روح آرام او سکون له مینځه تلل :کله چي په وع تولنه ا کورنی ک
امانت ل اکو اییی هلاه آرام دنکک ال رلح رادي دکه دلیانت داییونایا په مهال
ټول له ټولو لحشت لکي ال تل لوااینی لي چي هنی نه کوم لیانت ددلی په
ا ع ليش  .ال ا ی مال داخ ناموس ا مقام لطکک للو ږي ال قینا د داسی ژلند
ل ي و بل نه ل ډاريش بی لو ندع ال درددلنکی دی د ا،څه چ ډ ک ديل
دنک نه رلاين جنوي رنځونو موجب کدي.
 -5د الله  د محبت نه پا تیدل « :کله هم چ د وی ډلی نه د لیانت نښیییو
رس ند دل رسع ډارل لکی ( چی لپله ژمنه به ماته ک ي ال په بی لربی به کغل
لک ي ) نوپه لاد،نه ډلل لرته ال خ لک ع چ  :ت لخ ی لغوع ایییوی دی دکه
الله  لا نانه نه لومیییوي «انفال 58 :پورتني آ ت ته په کاو لیانت د الهي
محبت نه محکلمیت ال پاتیدل موجب دی:
 -6دانس ان رس وایی او

م :ال دهغو نه چی داخ رسع ی لیانت ک ی دناا

مه کوع دکه الله  نهار لیانت کولنکی نه لومیییوی هغو ی لپله بدي له
للکو نه پټوي ال دالله  نه ی نه پاوي الکله ی چی دایییپی نا سیییاو کی
لدای ته نا لومیییی لربی کول نو الله  لررسع و ل الله په هغه څه چی
تکرسع کويل ی احاطه لکي» « ننییییاء » 108/107پورتنی آ ت لا ناخ درټنی
،ندی راليل لا ي  :هغوی رش میږي چ
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يش لو دالله  نه رشم نلکي هغه الله چ هکدای ک دهغوی رسع دی ال په
ک نو ی احاطه لکی.
په دنیا او اخرت کې د تقلب کوونکی عقوبت:
پدی پوع اییو چی دنور ل ح النییال نه لرکول سییرتع ناع دع ال هغه په معنا
دی دح پکته دللکو مالونه لو ل دي عنی هغه پلیت کنییییب چی دنفس په
حقارت دلیل دی ال حکام مال دی چی که په صدقه کی لرکول يش قبول ندی
الکه تولاه يش پا له ی جهنم دی .ال الله  ددی کار کولنکي ته للدع لرک ی
چ سیییخت ال دردلنکی لذاب به په دنیا ال آلکت ک لرته لرکول يش چ مونږ
ي دلاه دلع بیلګی بیانول.
د د نیا عذاب :الله  لپل نعواونه د داسی اخص نه اللی ال هغه په قحطی
ظلم تیکي دپاچا الاه کوي لکه چ د لبدالله ب لوک نه رلا ت ایییوی چی
رسییول الله لنکما ل :ای دمها جک نو ډلی ! کچیکی په پنځو کار لنو الاه اییوی
الله ته تک نه پناع ل م لوم ی :په قوم کی تنانه لپک ږی مګک هله چی لپله ی
میییکارع ک ي نو پدلی ک به طالوخ ال داسیییی رنځونه لپارع يش چ دد لی نه
پکته څوک پکی الاه اوی نه لی.
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دلهم  :په پی نه کولو ال تللو کی کوښیییت نه کوی داچی په لا کا لی ال پاچاله
لوری په ظلم ال تیکی الاه کیږي .

1

 -2دغه اییاخ للک د الله د تنفک ال لذاب ل کدي  :هوغه اییاخ چی الله  د
اعیب قوم رسع ل ک ل کله چی الله ج اعیب  دهغوی په لوري لاساالع دهغو
په مینځ ک په معامله کی تقلب ډ ک دلد و نو ایییعیب  هغوی د و الله لبادت
ال دغه نال ع لول پکر ښاود دلته را بلل لکه چی په قکآنکک م راغيل دي :
تل وا ِّْمهزا َ ِّن ِّْق س ِّ
«ور قَتهللِّم َوفُهللاْ ا ِّ
َّتس َ ْ هَتت ُ ْم َو َ تَت ْنثَت ْهللاْ ِِّف اْلَاضل
ا
ا
هلل
س
خ
ب
ت
ت
و
ط
ه
ك
ْم
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ََ ْ ْ
ْ َ
َ
َ
ُ
2
ِّ ِّ
یو»
هللا تنت ی و ُر ْوسد َ
تکجوه :ای د قو ه! پی نه التله په انییییا ال پورع لرک ئ ال دللکو څیزلنه مه
کووئ ال په څو که کی ننییییاد مه لپکلیء .بیا ی لنکما ل  «:فَتأَ َخ ت َذ ُُْ ُم ا َّن ْج َو تةُ
ِّ ِّ
ي » 3ژبا ع :نوهغه ی درلغج ل اڼه په پای کی تلزلی ل
فَأَ ْ
صت تبَ ُحهللاْ ِِّف َن ِّاا ْم َجتنيِّ َ

نیول ال په لپلو لونو ال دالو کي له منیځه  ،لی.

 -1اعیب ا ،خ للبیهقی حد ث.3042 :
 -2د هود سورت  85آ ت.
 -3د األلکا سورت  78آ ت.
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د آخرت عذاب :هوغه ااخ چی په دنیا کی داسی للکو ته څه لذابونه په نظک
کی نیول اوی په الکت کی هم دهغوی لپارع څه لذابونه ااه لکه:
 – 1الله تعالی د مطففی سیییورت په پیل ک د الذاب اد ک ی نکما يَ «:وْی ٌن
ِّ ِّ ِّ
ي» ل ل عنی :ډ ک درد دلنکی لذاب الل ل اییوي چ وی تنګی کندی
ْمطَوو َ
ُ

ته لا ی چي د جهنم په بی کی دع ال دد لت لیانو ل نو ال لیک ل ټولنځای دی ال
دینو مفرس نو ل لی دي چ  :د جهنم وی ،ری ته ل ل کیږي چ  :کچیکی د
دنیاټول غکلنه پکی تیک يش دهغه دای دتودللی ،مله به ټول ل لی ایییی نعوړ
بالله منه.
 – 2دغه لذاب لبدالله ب منیییعود اد ک ی چی لی ل ل  :چاچی دالله  په
،رکی جهاد ک ی دی نولرته ل به ل ل ای :امانت دی لرک ع! هغه لا ی پالونکیه!
څنګه ی لرک م دنیا لو پای ته رسیدلی دع ؟
ل به ل ل اییی هغه الرغو ردیدل څنډی ته بودئ هغه به بو تلل يش ال امانت به
په هغه ب ه چی لرته لرکول اییوی لرته رال ل اییی کله چی هغه سیی ی امانت په
الرکی وری پیژنی ی نو الرته ننودی ال ا ما نت په الږ لک ی چ دالرنه ی را
لباسیییی لو کله چی دالرنه راللدی وری چی په الږ ل ی نشیییاه ال هغه ک خ
دالع چی امانت ی له الرع بهک ک ی دی بیا دلی الرته دننه کیږي چی را لی
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بیاهم هوغه کاڼه کیږي نود غه اننیییاخ به تکابدع هودغه کارکوي بیا اب

م نعود لل ل  :ملونځ امانت دی ال دس امانت دی تله امانت دع پی نه امانت
دع ال څونور اییییاخ ی اد ک ل چی ډ کسیییخت ی هغه څه دي چ په امانت
لرکول کیږي بیا رالي چی دغه حد ث داب منیییعود نه رلا ت ک ی لل ل :بکاء
لاړب ته لرغلم لرته لمی ل ل :آ ا لیدلی دی ندي چ اب منیییعود څه ل يل
دي؟ ل ی ل ل دا ال هغه ی لل ل بکاء لل ل :رمایا ی ل لی دی آ ا الر دلی دی
ندی چ الله تعالی نکما ل دی:
«إِّ َّ اّللَ ََي ُْر ُنُك ْم َ تُؤنُّواْ اْلََر ت َتّن ِّ إِّ ََل َ ْ ِّ َه تت » 1.الله تعالی تا سیییوته امک کوی چی
اماناونه دهغو څښانانو ته لرک ئ.
د خیانت رسدندیدو الملونه او زمینې :نک نه ،ملو نه دلیانت درس ند د
ل لپارع ااوخ لکي چی دلاه

څو،ملونو ته ااارع کول:

 -1دایامن او عقیدی کمزورتیا :هوغه ایییاخ چی ا خ د ډ کل ارتمیییاونو لکه
امانت پاللو غومه دای دی دلقیدی الا خ کوزلری ا نه ااوخ د لیانت د

 -1د النناء سورت  58آ ت.
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رس ند د ل ،مل دی دهودی ،مله رسیییول الله ل نکما لی «:آیة ا تفق ثالث ا ا
دث کذب و ا ا و د خ ف و ا ا اؤمتو خت ».

1

د منان نښیییی دری دی کله چی لربی کوي درلا لامي ال کله چي للدع کوي
دهغی ل

کوي ال کله چی امی ل نل ای لیانت کوي.

 -2د دنیا پالنی او هوا هوس غلبه او برالس ی :کله چ اننیییاخ باندی هوا
هوس ال دنیا پالنه بک ،سی کیږي ال واتی ژرتیک دل نکی ټی په نظک ک نی يس
نو د لیانت ډ ک په هغه کی پیدا یږي دکه دغه ډله للک د لیانت په لوا قبول
کی نککنه کوی ال دقکآخ په نکمودع د هوی ال هوس په غلبی دهغوی په سییرت و
غوږلنو ال لقل پکدی غوردول ایییوی چی پدی نه پوهیږی ال څه ک ي الله تعالی
ض ت ت ت ت ت َّوُ َّ
اّللُ َ َى ِّ ٍْم َو َخیَ َم َ َى مسَْ ِّن ِّو َوقَت ْبِّ ِّو َو َج َن َن
ت َر ِّو َّاذَ َذ إِّ ََلَوُ َ َهللاهُ َوَ َ
نکما ي َ «:فَت َنَیْ َ
2
َ َى بص ِّنهِّ ِّغ َ توةً فَمو یت ْه ِّد ِّیو ِّرو بتن ِّد َِّّ
اّلل َفَ َال تَ َذ َّك ُنو َ ».
َْ
ََ
َ َ َ
آ ا هغه سییی ی دی ل کا تو چی لپل معبود ي د لپل نفس هوا ک دولی ال الله
 هغه د پو هی رسع( پدی چی د هدا ت ل ندی) وکاع ک ی ال په غوږ الت ع

 -1صحیح البخاري حد ث33 :
 -2د الجاثیه سورت  23آ ت.
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ی مهک لږللی ال په سرت و ی پکدی اچولی؟ ددی حال رسع څوک و،ی ن يش
د الله نه بغیک هغه ته هدا ت لک ي آ ا پند نه اللئ»؟
 -3انسان باندې د حرص او طمی و اکمنیدل :حک ص انناخ هم لیانت کوی
هم د نورلپه مالونو کی لیانت کوی ال هم د هغه بنییت په بو لایاکی چی ل يل
ندی حکص کوی دهودی ،مله ددی په داي چی هڅه لک ي په هوی هوس
حکص ال طوعی باندی بک،

ایییی مولی ته د رسیییید ل لپارع د لیانت ،ر په

مخه کوی.
َّ ِّ
آر ُهللاْ َ َذُهللنُهللاْ
یو َ
 -4مال او اوالدی پوری زړه تړل :قال الله تعالی َ « :ر َیُّت َهت ا ذ َ
ِّ
ِّ
اّللَ َوا َّن ُم ت ت ت ت ت َ
هللل َوَذُهللنُهللاْ ََر َتّنت ُك ْم َوَنیُ ْم تَت ْن َ ُمهلل َ َوا ْ َ ُمهللاْ َََّّنَت َْر َهللا ُ ُك ْم َو َْو َ ُن ُك ْم ف ْیتَةٌ َوَ َّ اّللَ
ِّ
ِّ
هم » 1.ای ا نو لا،ل ! د ال له ال پیغورب رسع ل یا نت مه کوئ ال
ت ت َدهُ ْ
َج ٌن َظ ٌ
هودااییییاخ په لپلو اماناو نوکی لیانت مه کوی ال پدی پوهیږی چی ( داکار
رسته رسول ناع دع) ال پوع ائ چی سااسو مالونه ال ال،دلنه دارتمت لسیله دع
ال دالله تعالی رسع ( دهغه جا لپارع چی دژمنی داتمښیییت نه بک الی للدی) لوی
ثواب ااه.

 - 1د األنفال سورت  28-27آ اونه.
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دخیانت د مخنیوی الری :دټولنی دانکاد ل لخوا دلیانت د پیښیییدل مخنیوي
لپارع با د ،ندی کارلنو ته توجه لرک ی:
 -1د ایامن ستنی ځوا کمنول :دا خ سانی د الله پیژندنی هغه باندی بالر
الا د ال تخلف نه منولنکو للدل باندی ډاډ له ،ری تقو ه کیږي چ په پای ک
د مرشللی ،ری دژلند مواهبوته رسیدل را مینځاه کیږي.
 -2دمعقولو او مرش وعو اړتیا و پوره کول :و ،مل چ اننیییاخ لیانت ته را
کاږي ا تیادع کچیکی مرشیییاخ ال منیییولی دلپل ،س ،ندی للکو مرشیییللوال
معقولو ا تیاو ته پاملکنه لک ي ال لکی ک ي په انکادلک د لیانت تمینه له مینځه
دي.
 -3په دنیا و آخرت کی د خیانت س هیره عوا قبوته نه پاملرنه :کوم اننیییاخ
چ پدی پوع ایییی چی لیانت په دنیا ک درسیییوا ي د للکو لال په ل اندی
درس ټیټی ال الاه کیدل په محکل میاونو چی رسیییوا ی ال رسټیټي ،مله رادي ال
په پای ک په نقک الاه کیږي هیڅکله به پکی بولت نيشییی هودارنی اننیییاخ
چ پدی پوع يش چ په آلکت ک به په الهي لذاب الاه کیږی نود لیانت نه
په ل تښیییای  .رسیییول الله نکما ي  :څلور څیزلنه دي چ که و ی هم و کورته
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ننولدي لراخ به يش ال هیچکله به ی الهي بککت لداخ نک ی  :لیانت غ
رشاب لو ل التنا.
 -4اجتامعي ا صالحات :ټولنی ته پاملکنه منا سبو ډ کلنو بکابک لل ال دلیانت
جو للو لوامل له مینځه ل ل په ټولنه کی هم کو،ی يش دلیانت په مخنیوی
ک ډ ک اغیزل لکي.
 -5دفکر او فرهنګی جوړ ښ تو نو پیاوړتیا :اسیییاسیییا په ټولنه ک د نکهنګی
کارلنو لپک الی د ټولنی دل ل دنککی مییټونو کلکو الی کو،ی يش د اجا لي
مقیاس ک د لیانت کولو لپکالی له مینځه وسی دا دندی دټولنی د منئولینو
ال جارل اکو په غا ع دع .
پایله:
په پای کی ای د الله بند انو! دالله د
کی  :لقیدع رش عت اح

داننییاخ ژلند ته اییامل دی پدی ل ی

معام ت ادل ،ی اییو  .نو اس ی م عنی :په ت ع کی

لقیدع منییجدک لبادت په اییارالباتارکی معامله ال دژلند ټولو ا لونوکی ال
ه ودا اسییی م دی چی ال له ت عالی ه غه د ل پل لوږ پیغورب په مټ مونږ ته را
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َّ ِّ
آر ُهللاْ ا ْن ُخ ُهللاْ ِِّف ا ِّس ت ت ت ت ت ِّْم َكت فَّتةً َو َ تَتیَّبِّنُهللاْ
یو َ
رسیییو،ی قکآنکک م نکما یَ « :ر َیُّت َهتت ا تذ َ
1
ي»
ُخطَُهللا ِّ ا َّ ْهطَت ِّ إِّنَّوُ َ ُك ْم َ ُد ٌّو ُّربِّ ٌ
عنی :ای ا نوالو! په پورع ډلل اسی م ته ننودئ ال دایییطاخ په پلونو دی قینا
هغه ساا سو رس ند دمو دی.

 -1د البقکی سورت  208آ ت.
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60
بډې او اداري فساد
احلمد هلل الذي جعل لنا فی احلالل غنیة عن احلرام و نشه ه ه د ال الهللا اح ه و د
حشه ه ههروع لهللان وعد هن ا جیا ال خمعل لهللا ررجا وورحیهللا هن ی حه اه ه ههي ف هللا احلمد و دي
الی الرشه ه ههد ووعد ولرحی و ونیم النعه و نش ه ه ه د ال مدا عبد ورسه ه ههللهللا الذي

عی

ط ي الرحی احلالل و ذر هن الکاههي احلرام و ا واهراحناههال نمههوا لةهة وشههنجیة ع ی ان
ص ه لاهللا ه وسههالههللا ع یهللا وع ی ولهللا و اصههوانهللا و هن سههارع ی بهللا وهاههع ناههن هللا الی ولم
الدون
محرتمو حارضینو او درنو اوریدونکو! زمونږ دنن ورځې عنوان اووعظ اسرترترترتای د د
بډو اخ ستلومذمت په اړه د .
انسرترترتان یو اعت عو موعود د او ددوند رهاره خهلووعنوعو ته یلامه یه رضور
رري او یلامه يې قانون یه اړی ارري اودقانون پلی کول د اعرائېه قو واک الند
ده ،داچو د رشرترترتو سرترترتتوناه د قانون یه ر په الرکې عا مانو د اودحکومت
اوعدارت ملناره م نځه وړي یوه ډيره بده اوزیان ررونکی سرترترتتوناه ده ،نوباید پایلې
اوزیانونه يې په وراړخ ا ډول یوبه یه ورساوو یرڅو خلک یرینه ډډه اوځان وسایی.
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د رشوت مفاهیم:
یلنې وغه څه چې چایه ورکړ یرڅودخهلې دندې خالف کو کاروکړ یادچاحر
ضایو اوباطه کړ یادحر اوعدارت په خالف کو حکم ورکړي ،رشو وغه پ سی
اوعنس د چې حاکم ،قاضرترترتی ،ددورت مامور یاورچایه چی یو کارکوال
ورکړ

یرڅوف صرترترتله د پ سرترترتی واالپه یه او یا د موابه رور په زیان وکړي یادیو

سرترترتړي کاروکړي او دبه کار وروسرترترتته کړي ،داسرترترتی حال کې کو یالور اوالر
وټاکوچو د کار ډ رونه او اعراایوعریان د رشو مفسد څخه شنډ او پاک کړي،
د رشرترترتو زیانونو او وفتونو څه ډول دد ددې د خالورترترت دورهاره اک امن ک دا
؟
په حکومت اوټورنې باندې دبډو ناوړه پایلې به څه و ؟
محرتمو مسلامنانو!
د بډو فسرترتاد اوق احت دورواب باند ردې ځایه رترته پوو دا شرترتوچې رشرترتو د
عدا رت په وړا ندې ک لک مااحم د

پداسرترترتې حال کې چې عدا رت پلی کول

دوسرترترت نی کتابونو د رایلو او ان ال عل ام ارسرترترتال د م لوو دو موخه ده قرون کریم
ا ا ا 1
ا ا
ا
ا
َّاس ولْجی ْاط)
فرمایو (لََجی ْد ا َْر َس ْنَا ُر ُس َنَا اولْبَهیانَاهللا َوا َ
اب َوالْم َیزا َل لیَه ُجی َ
َنزلْنَا َه َع ُ ُه الْكَ َ
لم الن ُ

 - 1د ارحدید سور  25ویت.
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ژ باړه :مونږخ هه پ غعربان د کلکودالیلواو ت ندو ملجاوته(خلکویه)راور ږل او
وغویه مووسرترترت نی کتابونه اوقوان ن او موازین(دحر اوعدارت و پ دندل)راکوزکړل
یرڅوخلک په خهه م نځ کې د وغه په وړاندې په انصاف چلندوکړي.
اوسرتنی اعت عو وضرتل ت ددې ت ندو د چې خلک خهله دقانون اودوغه د
موادونه شرترترتکایت نلر بلکې دقانون نه پلې ک دونه له او اسرترترتتغاوه رري ،منه
شرترترتو خربه ده چې د بډو په عام دوته عدارت ره م نځه ځو اون وکو زیای ږي
که په ر رترترتت اعدارت پلی او امانت مراعا

و څ له اوچ غه به وانه وریدل

شی
ګرسالکی بعهد امانت وفاکند

هان در زمانه رسيد مژده آمان

غريت نياورد که جهان پربالکند

ساقی به جام عدل بده باده تاګدا

(حافظ شريازی)

وغه ماال د ډاډ زیر رارسی چی کو سارک د امانت په دمنه وفاوکړي ساقی د
عدل په عا کې داب راکړه چې دا داک ر ونکړ چی نړ ره بال ډکه کړي.
داچی په و واد کو ڼې سرترتتوناې ر دل ک ږي او یریوې انداز کاروم اوه دکار
یه ند سرترتهارل شرترتو  ،د کار شرترتتون وم د کارپه ډ ر خورا رږد  ،اوره بلی خوا د
حوونود ورکورو س ستم اوملا شایو ینظ م وم عادالنه نده دکه عوامه المه شو
چې بډ

دود

.
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په باطل ډول د مال خوړل:
ارله  په باطله الر دمال خوړرو نه منو کړ فرمایو َ ( :وحَ ََتْ ُك ُلاْ ا َْه َلالَ ُكه نَه ْیهنَ ُكه
1
اولْب ا
اط ال َوُ ْدلُلاْ اِبَا إا ََل ا ْحلُ َّك اام لاَأْ ُك ُلاْ فَ ارو ًجیا اه ْن ا َْه َل اال الن ا
َّاس او اإل ْاْث َواَن ُ ْه َه ْع َ ُمل َل)
َ
ژباړه :خهه مارونه په باطه او د ناحر رکه بډ  ،سرترتود ،کصرترتو ،اوکال ...په خهه
م نځ کې مه خورئ اووغه ام رانو اوقاضرترترت انو یه مه وړاندې کوئ چې د ناه ره
مخی د خلکو ځ نې مارونه وخور اویاسرترترتې پرې خربیاسرترترترتت (اوپوه شرترترتی چې
یاسوظامل یه مرسته ورکړ او ناه موکړ ده).
د(تدلو) کلعه د افلال باب(ادال) م ضارع ده او ادالل په څاه کې دبوکې زړندورو په
ملناده یرڅو اوبه پرې راوایسته

اودکه کلعه د کنایی په یو ه چارواکویه د بډو

ورکورو په عنوان اسرترتتل ر ږ یرڅوحکا د انسرترتان خو رترتو ته سرترتم رییه ورکړ
اوداباری که ک نا یه ده چې دا را رترترت و چې د پډو ورکونکی په څې چې کواړ د
حاکم ف صرترترتله په خهه یه راواړوي اوپه مادیایو باندې دوغه عوه او وعدان کال
کړ د وغه چاپه څېچې بوکې ته دڅاه نه اوبه راوبايس.
بډی او آیتونو پلورل د الله« »رسه ژمنه ماتول دی:
ا
َنز َل اُُ فَأ ُْولَكا َ ُم ُه
قرانکریم فرمایلی دي « َوحَ َ ْشه َُُواْ اَي َِتا ََنًا یَ ًیال َوَهن َّْْ َْه ُكه اََا ا َ
2
الْ َكافا ُرو َل)
 - 1د ار وره سور  188ویت.
 - 2د املائده سور  44ویت.
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یرععه او ځ ویتونه په نا څ اه باا د دن ا،رکه رشو ،منارت او موا مه پلور او
پوه شرترترتئ چه ور څوک په و غه څ ا حکم ونکړي چی ار له نازل کړ (او اهلي
ا کاهل هللا د سپکاوي یمد ولري)وغه او د وغه په څ ر کسان د شک پریه کافر د .
دد ویت په یرشرترتیک کو راکيل دي د قرونکریم په به ځا کی یی فرمایلی ( َوحَ
َ ْش ه ه ه ه ه َُُواْ اَي َِتا ] اي ح ا ه ه ه ه ه بدللا َيِت الخت فی ا ول ارجلما هن ا او ُهبلا العمل ِبا و
َتخذوا ألنناکه (َنا ی یال) هن الرشلة واجلا وسائر احلظلظ الدنیلوة.

1

یلنی ځ په ویتونو مه ران سرترتی یلنی وغه څه چه پکی د مه بدروئ او داسرترتی
مه کوئ چې مفاو یې یرې وبايس یا ععه پر پریږدې او په دکه ورترترتور کو
رږه باا د رشو یا موا نور دن وي یې او خوندونه یر السه کړئ.
د قرون کریم په به ځا کو فرمایيل د

(وح شُوا نع د ه َنا ی یال)

2

یرععه د ارله  یړون په رږ باا مه پلورئ (او د مادي نا څ او یو رهاره دمنی مه
مایوئ) (َنهها ی یال) رږ ق عت او ناڅ اه ب ه موصرترترترتد دا د چې ور ډول ق عت
اوکاری حتی که ټوره دن ا وم وي د یړون مایورو په وړاند رږ د .
ابن عه ه وایو ( مذا الن ي عن الرشه ه ه ه هها و اخذ احهلال ع ی ر ها خمي ع ی ا خذ
فع هللا او فعل ها خمي ع یهللا رهبهللا)

3

 - 1یفس ر یيب سلود ،ج  ،3ص  ،42املکت ة ارشاملة.
 - 2د املائده سور  44ویت.
 - 3یفس ر ار حر املح ط ،ج  ،3ص  ،516او یفس ر رود امللاين ،ج  ،14ص  ،224املکت ة ارشاملة.
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یرععه دکه ملنا د رشرترتو او د مارونو اخ سرترتتنی په وکله د چو کومه کړنه پر
اخ ستونکو الز و او د وغو په بدل کو څه څ ا واخيل او یا کو کړنه چی په
ده باند پریښرترتودری پر الز وي د وغی په عوڅ څه څ ا واخيل دا رشرترتو یا
بډه یادیږ .
درته ودف دبډونه منو ده یلنی د مال اخسرترتته دد رهاره چې یو کارونه
چی کول یی داخسرترترتتونکی په کاړه و یا دداسرترترتی کارکول چی د حر او عدارت
پرا ساس باید اعرال ن يش  .مراد دکم ق عت نه وغه منافو دي چی په شع ر کی
څومره ز یا وي وخر

په م وا به کو ټو ره دن ا اوټوری خا انی یی کعی دي

چاچی د وخر په عوڅ دن ا واخ سته وغه په ملامله کو دزیان ته مخامخ د
چی د عربان وړند ځکه ټورونه تنلعت او الزوال ورو یی دفانی اوبی ارز ته
څ اپه بدل کو پلور چی و څ کم عوه انسان یی وم نيش منال .
ابن عه ه فرمایيل دي کو کار چی پوره کول یی دچاپه کاړه واعو د وغه د
ارله ددمنی م سئول د په پوره کورو یو دچانه عوص اخ سته یاد عوڅ اخ ستلو
پریه نه کول یو دارله دعاد مایول د  ،وعداشرترترتان کو کار چی یرته کول یی
په عا واعو ند  .یرته کول یی دملاوضرترترتی په اخسرترترتتلو ته وم دارله د عاد
مایول دي .دد ینه مللوم ږ چو ټول دود شرترترتو بډي ډورونه حرا د رکه د
دورت چارواکی چی وظ فی یر ته کورو رهاره د دورت نه حووق اخيل نووغه د
ارله ته عاد کړ چی د حووقو په عوڅ خهله دنده یرته کوو نو کچ ر په یر
ته کول کی یی دچانه ملاوضه واخلی او دملاوضی پریه وغه نن په ح ا کو او
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یو ورځی نه یی بلی ورځی یه کورځوي دارله عاد یی ما کړ  ،وعداشرترترترتان
وغه کار چی د دورت رخوا دوغه په واک کې ورکول شرترترتو نه وي رشرترترتو اخيل
اووغه کار کوي داوم د ارله د عاد مایونه ده .
بډی اخستل دیهودو صفت دی:
محرتمو مسل نانو بډ دومره بداوناروا د چی قرونکریم وغه دیاود وپه وفایو
ا 1
کې شع رری « ََسَّاعُل َل لا ْ َك اذ ا
ب ا َّ
ا ْوت »
َكالُل َل لا ُّ
یرععه وغو ډیر دروغ اور اومنی او ډیر حرا مال خوري  .د عالمه ارو سی په
وینا پد ځا کو مراد دوست نه په حکم کې رشو د .
محرتمو اوعامتنو مسل نانو!
و ورئ چې بډ اخستنه څومره یو عا او خهر وفت د او وغه ره الر السته
راکلی پ سی د ډیره و حرامو او خ ثو پ سو په کتار کی واقو شو او ډیرخ ت
ډیر رسوا او ډیر سهکی یی وعه که بډ

ڼه شوي دي باید دیوریښتنو مومن

وعدان ،ای ن او افکار ددکه ناوړه او ناسم کارنه ډیر رر او ی ښته کو وي ،ځکه
د بړو پ سی چی ډیر سهکی او خ ثی پ سی د وعدکه انسان وم سهک او
ذر ه ک ږ

موالنا عالل اردین بلخی څومره ه ویيل دي
بازا ر باشد سه د و بی نظ ر
چون که و دش موش گشت گردد حو ر.

 - 1د املائدې سور  42ویت.
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وربود چغد وم ه او به شاه
او تباز است منگر در کاله.
یرععه باز کچ ر سه ن او بی س اره وي خو چی د موږک کار وکړي سهک
او کچ ر وروسرترترتتی وي او م نه یو دپاچا ته وي وغه تی ر د خوری یه مه
وره.
سحت د سه نو رو په ملنی او وم د سختی روږ په ملنا ده سحت ور نامرشوع
ععه خ صو وا رشو یه ویيل شو ځکه دکه شان مارونه ان ساين ټورنی نه وفا
طراو او برکت ره م ن ځه وړي وع غه شرترترترتان چی دونی پوټکی شرترترتکول دونی
دوچ دو او مړاو ک دو المه ړځو.
دسرترتحت رفظو ملنا دیو څ ا ریښرترته ویسرترتتلو او باد ورکورو ده دد ملنا په وکله
قرونکریم دطه سور په ویت کو فرمایيل دي «فیاو که نعذاب».

1

یلنی کچ ر یا سی دخهه ناوره خوز ت نه پ شان شی نوری ښی به مو وبا سی د
ارله  مراد ره سحت څخه په قران کی رشو د  .حرض علی ابراو م نخلی
ح سن ب رص مجاود قتاده ضحاک اونور د یف س ر اما مان وغه په رشو یف س ر
کړ د  ،رشرترترتو اخسرترترتته یه ځکه سرترترتحت ویه ک ړي چو نه یواز رشرترترتو
اخسرترترتتونکی او رشرترترتو ورکونکی ی اه کو بلکی ععومو د امن ت ملت او ملک
اسرترترتاس او بنسرترترتر وم برباد و ځکه په کو و واد کی چی بډ خوړل دود وي
 - 1د ارهه سور  61ویت.
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قانون نيش پلی ک دا  ،په پا کې دملت اوملک امن ت چې دقانون په اساس
د نه راځی او کله چې دامن ت قانون د ععه پړاویه الړنيش نود خلکو ځان مال
ح ث ت او پت ن يش سایه ک دا  .وعدا علت د

چی په ا سالمو دیلت کو

سحت وریه ویه شو او حرا د .
آمرینوته ډالی ورکول رشوت دی:
پد ځاي کو باید یو به بحث وم زیا کړ او وغه داچی د رشرترتویونو اخسرترتته
بد او ناوړه د ځ نی و ختونه دکه چو دکو رونکو ع ارا وینو رکه ډاری یحفه
سوکا یلارف حر او حساب حر اراحعه قل نه انلا او ش رینو په یرځ کو يب
رشرترترتو یرته ک ږي .خو عویه ده چی دنو مونو بدرون و هکله په ماو ت کی
بدرون نيش را وستی او په ور وور کی کومه پ سه چې د بډ و ره الر را شی
ور نو چی پر ک ښرترترتودل

ب اوم رشرترترتو د  ،ځعونږ خلک باید پوه

چی یحفه ډاری سرترترتوکا د ومرینو رهاره د رشرترترتو په حکم کې د پد زمانوکی
دود داد چی ډاری ځ نی ډریورانو خانه سامانونو یا دس ستعونو داخه اشخاوو
او شا و خوا خلکو یه یی و رکوي او وغه یو عاد او روا څ ا ڼو پداسی حال کی
دپورین و دالیلو په ا ستناد په زکرده ویلی شو چی و څ ډول نو ای ښودل ماو ت
یه بدرون نيش ورکوال او ورڅه چی دشور ره الر را

رشو د .

پ غعرب  فرمایيل دي (هن اس ه ه ه ه ه عم نا ع ی عمل فرحینا رحیا فما اخذ نعد ذلع
ف لغ لل)

1

 - 1وح ک ابن خایعه ،حدیث . 2369
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یرععه څوک چی مونږ په کو کار و

رو او څه حووق وم په موابه کی ورکړو

ورڅه چې د خهلو حووقونه اضافه واخيل د کاړي طوق به یې

.

(هن شنع أل د شناعهللا فأمدي لهللا مدوة ع ی ا فجیب ا فجید ا ی وو عظیما هن انلاب الرو).
یرععه څوک چی دبه چا رهاره سرترتهار رترتت وکړي (واسرترتهه ) او دوغه په مر
1

وریه ودیه ورکول

په ر ت ا چو وغه د سود روي درواز یه ننو .

ع دارله بن مسرترترتلود وایو ک چ ر څوک نورویه کار وکړي او دوغه په واسرترترتهه
ډاری وریه وړاند شرترترتی وغه حرا د  .د م رترترتوق نه روایت د چې وغه د ابن
زیاد ته په یوه ق ض ه ردوکړ او دق ض ی دڅ ښنت ره روري یو کال وریه ډاری شو
م وق وغه ونه مانه او و ویه
اوریدری مې دي چې ابن مسرترتلود به ویه څوک چی د مسرترتل نانو کو ظلم رر
کړ او دظلم څښنت وغه یه کو څ ا ډاری کړي رږ وي که ډیر وغه حرا د .

2

کله چی ععربن ع دارلایا خل فه ؤ یوه ډاری یی وریه راوړه خو وغه ق وره نکړه
وریه وویه شول پ غعرب  ودیه قوروره ععر وویه پ غعرب  یه ډاری وه خو مونږ
رهاره رشو د .

3

اما کااری فرمایو کله چې اسرترتال یرد کچی د رشرترتو په اړه سرترتختی کوي نو
پرقاضرترتی او وغو کسرترتانو چې دقاضرترتی په مری ه کې د الز د چی خهه ځان
خهه پالر او موړ فرڅ کړ یواز وغه څ اونه چی د قاضی ک دو ویا حاکم ک دو
 - 1مسند اما احعد ،حدیث .22250
 - 2ارحالل وارحرا رلدکتور قرضاوي ،ص .402
 - 3وح ک ار خاري ،حدیث .2595
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وړاند اوپه خهه کور کی ناسرترترتت ول او د ودیه په یو ه وریه راوړل ک ده اعازه
رري چو د قضرتاو یا حکومت په وخت کو وم واخيل .او دوغو څ اونو اخسرتته
چې پوو ږي د مورترتا پرترته خرترتاطر وریرترته ورکول ک ږي حرا دي خو کو چې نرترته
پوو ږي دوسرترترتتان یی د دوسرترترتتی په خاطر یا ددو د موا په خاطر وریه راوړي
داش ه ده او باید ورنه ډډه وکړي.

1

محرتمو مسلامنو حارضینو !
د وغو نورانی ارشادایو اوروایایو په بن سر چی په خهلو دینو تچ نو کو یې ررو
ورڅوک چی ومرینویه یحفه او ډاری ورکو چی بسرترتت او منصرترتو پکی اک اورري
ت نده ده چی رشو د پداسی حال کو چې ډیر خلک دکه څ ا ډیر ساده
ڼو ته رد چی داکار رصیک رشرترتو د ټول مسرترتل نان د دي کارنه ډ ډه
وکړي او نورویه د وم و رو رت ی چې ند یحفه ورکوي اوند اخيل وعداشرترتان
وغه یحفه چی درشو په چو ا کی راځی دوغی یحفو ته چې رشو پکی
نفوذ نلر خلکویه ب ان

یرڅو مهلر یحفه رشو ونشع رل

.

د بډو اخستونکی او ورکونکی د لعنت وړدی:
د ا سال نجا ب ښونکی دین دکه کار م سل نانو رهاره حرا کړ چې د یوکار یر
ته کورو په خاطر د رشرترتو الرکوره کړي او وعداشرترتان مسرترتار نو او چاراکو رهاره
یی منه حرا کړ د او رشو ورکونکی او اخ ستونکی یی مللون ملرفی کړي
دي.
 - 1ارحالل وارحرا رلدکتور قرضاوي ،ص .402
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عن عبده نن عمر رضي ه عنهللا یال( :لعن رسلل ه الراشي واملر شي ).
یرععه د ح رض ع دارله بن ععر نه روایت د چې رسول ارله رشو ورکونکی
1

او اخستونکی باند رلنت ویلی د .
(و عن ثلول یال لعن رسلل ه الراشي واملر شي والرائش وعين الذي میشي نین ما)
دباړه د حرضرترترت ووبان نه روایت د چی رسرترترتول ارله رشرترترتو ورکونکو او
2

اخستونکو او وغه څوک چې دواړو یرمنځ واسهه ک ږي باند رلنت کړ
له رشوته ترنقمته :
د ر شو ورکونکو او اخ ستونکو مجازا د دوزخ اور د ر سول ارله فرمایيل دي
(الراشي واملر شي فی النار)
یرععه رشو ورکونکی او رشو اخستونکی په اور کی د .
3

محرتمو مسلامنو:
رترته پوه شرترتئ چې کو قوان ن د بی و سرترتوپر نو د تو سرترتایونکی د د ځواکعنو
خلکو په ته څرخ ږ .
اووغه زورواکو چې رشو ورکوال شی الره پ دا کړ یرڅو قانون او اعرای ه قوه
او ععومې وویت د خلکو باند روبی وکړي او د نورو په حوونو باند بی دریغه
ظلم ی ر یه دوا ورکړي او وضل ت یه په خهه واک کو ورري.

 - 1مشکوة املصاب ک باب االقض ة وارشاادا .
 - 2اررتک و واررتو و رلعنذر .
 - 3اررتک و واررتو و رلعنذر .
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ن یه په کتو ډیره ماعه او حاده مسرترترتئله چی بايد ډیره زیایه یوعه وریه

وشرترتی داده چې دايس پررهسرترتی ینویري برو را مونه او ی ل غایو او نص رت حتونو ته
ذون تونه او ظرف تونه ی ار کړو چی ټول خلک د رشو په ضد وراړخ ا او دومدار
م ارز کعهاین کې ته یوموټی او ینظ م
دریم واسرترتهه شرترتخ
وشړل

چې راسرترت

او رشو ورکونکی اخ ستونکی او

وریه ویه ک ږي د کار ره ورترتفحایو نه ورک او

.
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61
د نيشه يی توکو حرمت
احلمد هلل رب العاملنی والعاقبة للمتقنی والصالة والسالم علی سید األنبیآء واملرسلنی
وعلی آله و صحبه و من دعا بدعوته الی یوم الدین.
ا

د نیشههی ت کو و یه یتو یههدونوو د دوټوت د دوټو جتموو وحههصح اوح ه
اغد یا ح خطت رسو م خامخ ړی دو ا متی ت د ټ لی ع بادت نی چت د خل ق

یایت هدف ئت موعی ړی دی ا دوټوت جی مخدلفو ړخونو د ژاند ح جتمخدګی
ا ادی ټ ا و دخ ل غیو جو و وټو نی ا ایهههدی وی نو نا د نیشههههی ت کومو
ټومړنت د وی قتباين ا ز ا موونکت قرشهههدی جی دوټوی ه جی نیشههههی ت کو و
باندی اږد دټو خ ت ای جی نو نانو ت د و مهلک ا یههها ی ن د خ ت ای معوا
دي جی چت د خلکو فتدي ا ودامعح ژا ند ک هد داي ا هیو د .وکو م

جی

ههه ح فتهوګح خ قح ودامعح قديهههادي مویدح ا یهههیاا ګانګی ه د
یههدونوا ا بی بیلو خونانو رسو مخامخ وي د یهه

ټی ندتو د نیشههی ت کو و

ښ  ،واع  ،کجا ت ،قاچاق ،اړل اړل جیتل جلو ل ی صول آ عاملیوو کی ت
مشو و ا ول ا جی هغی جیحو خحدل شوا خوړا وامو نی مټی خحدل باطل وت
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ا یهههګو مواو شهههصیتل یږي ټلی ول و ټی اږدي ،عاملین د نیشهههی ت کو و
یود خو ا ،رش ب خو ا جی ګیت خ ل ټعو اړمتنويل دي.
د ی

علامء عقیدو ټتي چه دول نی شی ح کو ح جی بی بیلو ډاټونو ه م حکت

ا نیشههههی وانکح دي ا د رش بو و ډال مول یږي نو دول هغی وکا چه د
رش بت جی ړو جلت ید ی يش هغی د نیشههی کو و د ا اانکو ټ ا و هال مز موت
دي نکی چه د ختم جی عل

ح چت هغی یکت دی رسو و دی ورضت بن

عصت( ض ) د یول ټلی  نی ا

وي چح هغوی افتما ل( :و کل مس ک ر ر

و کل مس ر حرام وفی روایة کل مس ر ر و کل ر حرام).

1

هت یهههدودنکت رش ب دی ا هت محهههدوانکت وت دی ا جی بل ا
دی :هت یهههدوانکت وت دی ا جی بل ا

ی غي دي  :هت محههه

ت غلت
وانکت

رش ب ا هت رش ب وت دی.
د مخدره توکو لغوی مفهوم:
خد جی زا ا ا رسو ای د غړی یدیدا جی معوا دو ،حاټ  ،خوبوړی ،م س جښت
ند مونو یههحههدیدل ،بت وحههت ،ههغو ا بت ایههت د بد د ند مونو ،ټکی چه:

 - 1یون بن ماوی ،ود ث.3390 :
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دغی واټ باندی د رش بو د خوړټو ا د یکت ت نی اړ ندی ا د ن شت نی ا ایدی د
ګښونکت غړی جتی خدی یږی.
د نیشه یی توکو ډولونه او جسمي او روانی اغیزیی:
اږدی هغی ګوک دی چه د د ا خوړټو عادت ټتي ا د خوړټو جی جای ه چح
د هغی وحههصت ا ا نت ړکیا دو عصومح خ ق خ لی یههو ايل ا د خ لت و نت
ا دوټوت یهههو ايل خی خطت مهو وي ا جی بل عبا ت ومی شهههو عدیاد کل اکت
محصومی ا مڼو چه فتد دهغی و نت ا دوټوت کی ز ا

یوانکت دی.

د مجاز نیشه یی توکو رضرونه:
نیوت خوب ایهههدونکح ا آ مونکت د ا چه د ډ ګ نو ټخو کجو و یږي
چیتی ز ات ا خوړل شت د وحصت ا ا نت کعادل د ټی میوځی کللو ممل تنت
چای ا ااو هغی خوړانکح کو ح دي چح عدیاد ايل ا ګوک ت چح مودال
ډال خو ې د دوت اړ غیوی جکح ايل افئین هال بل م تک دی چت د دوټو
ا دا میوونو جی ګیت نحا

اږدی وي.

د ډال د ا نحا د وحامنت د د نی ت ای خو ودامعح د د بتییتو د عدیاد
عا ت نی نو عو ض هال امړاي.
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مث ْ ګوک چت ز اکی ااو ا ای بی بت خوبت ا عيهههبت مدادی باندی خدی
یږی ا د دغو غیوا د ټتی وټو ټ ا و نو ا ا نت عو ض ټتی د ا مانوکی مخی
وي بوموونکت شصیتی د مجاز ا نیشی ت کو و جی ړو د خطت زنګ جی مړنګا اټت
شصیتی ښیح چت جی وعدح ا غیت وعدح دوټوو ه هت ال د دی ډال کو و
د خوړانکو شههصیت ز اکیږی چچیتی د غی کوټوت د دعو دو و د علدونو د جیدندټو
ا د ما جی فکت ت نيش چت د قديادي ،ودامعح ا د ثتات ا قد ت د ا ش
ډال ا رش طو جو ی کړټت دی ،نو د یهههت ا ه بی يش چه ډ تی نحهههانا بی
جدی کو و اږدي ا دوټوی بی د ود نی ز ات وت ا ووا

وټونی بتخصوی ا ژاند

بی د یدونوا رسو مل شت جی مت کا ت د اږدا ډ تی خلک هغی حا دی چت
ند دی ټږو ت جی کیتو ب یا کو جویهههدح دی چه ز ات قديههههادي ا ودامعح
م تامی ټتي.
ځوانان او اعتیاد:
نو نا د مخد و کو و

هههلت قتبانیا دی ډ تی هیو دانی جدی ړو و شهههها

ا هههعی ټتی نو نا د نو نت نانګړکیاا جی خاطت ډ ت ز ا موونکح دي نکی
جلټونکت ا نغلیدانکح دي هت نای کی رس دنوی وي ګیړانکح د هت يش جحههت
نوونت ټکی چت جی ومی م ح
نت مخت کی ت چت هت م جت نحدل شت ډمت کی
ُ
چه خوند ا بت خربی شهههدو جی بیړو هغوی

1244

اږي نو نا هت ا کی کیا دی

د نيشه يی توکو حرمت

د جمعې خطبې

ودت هغی ههاټا ا عاقل نو نا چت جی نعقل رسو هت ا کی مس چوی ید ی
يش د ګیړنت جی موخی دغو م ا کی رس دنوی ړی جی هصدغی شههها وامکو ت د
وړا يل ا فحاد ډمت نو نانو کی بت بتو شت ا هغوی د ودی ګودی ا جتي جیل
کی ا یوي هغی عصتانی چه نو نا جکت ن ت ف کی ز ات چصدو ټت ټتی د ب ت نت
عصتانو جی نو اد ږی د ژاند دی جړ ا ګیړنی د ا جوهوت نانګړا مباوثو ګخی
دو جی  17لوت ت نو نا د ښونځت جی ا ایدیو لونو ت ای ا جی لت نی بتو
لونو ح د موځوت زدو ړی نی خ ص د ا ا د ک يههیل دا جی نددا ت د
نو نت نوږ کتګوګ ا بت خربی رسو و ډال مناډی ا شههاکی کګ د کلونکت جی
ړو هال بی رثا نو نانو ت شدو ټتی .ا جدی لونو ح د و نت نی د خ

و

ا آز دی ړ دا وحهههاس هال اوود ټتی جی دوټو ت د شههها وامت جابوي چح
نو نا د ناجید ندو ا نو و محئلو جحت اي.
نو نا د دایدانو کتګوګ ا جی دوټی ح ز ات زړو ا کیا ا چصدو ټت ټتي چح غیت
عادي ا ودامم ن ت فت ا انو کی مس ا چوي دغی واټ هامغی بهت ين واټ
دی چت نو نانو ټ ا و فوق ټعادو خطت ټتی جی کیتو بیا د عدیاد ټی ندتو .جدی
جړ ا ت د نو نانود ازما کیا اخدونی ډ تو مهصی ا وحههایههی محههئلی دو .د وګت
مد یت ا و م و هال د نو نو زدو وانکو ټ ا و خطت ووړانکت ا خطتی ید ي
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هههلت محهههئلی چه نو نانو ټ ا و جی وګی خيهههو ههها د و ا

مد یت جی م ه شدی هغی د رسمودی ګا نت نی شدو دی.
د نو نانو ټخو د ټومړی نل ټ ا و د یهههیګا خوړل جی هصدی م ا وګی ت
کترسو شوی کوکت نو نا د غټیدا زړا کیا ا وت ت ا وحایی جی هصدی م ت
آزما ت مزمی دو چت دی نکدت کی شا و ا شت چت دوټو اږدا د اږد دا اړ ندی
ییګا ا ال ا جتی اږدي ال ا کا ید یږي چه  95یلوی فت د چه ییګا ی
دال ا مد یهههت کی کلل ټومړی نل ټ ا و د و مد یهههت ا وګت جی م ت د
ییګا رسو آشوا شوی ا ت ا ايل جاکت ت دییګا ي مو ا ج

دی ا ټومړنت

خوړل ت جی و ت دی ا ایههدی بیا د و و بهت خيههو هها جی ادو شههوی م ه
جو و ییوګا ی شوي نیوت عقیدو ټتې چح ییګا د اږد دو ز وی دو جدی معوا
چت د یهههیګا ټومړنت جانت خوړل د و مړی جت مخ ټومړي م و د عدیاد شهههکل
یږی جی نو نانو ت شدی ن ت فات ا ف حادانی هغی ډ ټت دو چت د ښوانځح جی
م ت ا کی ا ول شههوی ا زدو ړی اړ ندی ا نو د جلدیو بو و وانکت متنت د
عدیاد کلل جی نو نانو ه ا دهغی ودامعت ،قديههادی ،یههیایههت ا فتهوګت
جا لت د یههت مو ههوه ندو چه جی یههادمت کتی ا اړا .د ا و یههګ خطت دی
هتی دوټوت کی د نو نانو دو یدټت بت خیاټت ا یحدت ،د دوټوت جی مونو ه
محهههدت وا ی وې .جی نو نانو ه د عدیاد خ ت ای ا قعا و خطتی زنګ دی
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دوټو وو معو کی د یت ګیو دی چه دول کت وی ز ا مو ی شت نو خطت با د د و
ډ ت یګ ا اچدت یدونوی جی کومی د جا اړامتنت ا جی مبا زو ت ه با د هیڅ
ډال ناغیړی انشت
د مخدره توکو نه تر السه شوی کلی اغیزی:
د ډ تی م خد و کو و د خوړا نی کو یدټت غیوی نددی و بل کی ا کی دی د
هههطت ب ،د

اود

دوی .جټی یهههو ح ،د بت رشمت نی ډ  ،دخطت وحهههاس،

وا ټ

بدټو د دغو غیوا بتخت دی بت چت خوش بیوت ټومړنت وا ټ دی

چت د نیشههی ت کو و دوټو خوړانکو ه جید یږی دغی واټ جی جی بدبیوت ټتی
ا ټت ا ملګتا نی د نفتت ممل متنح اږدی خ ل نا د نو ا نی جوو ا جی وق
بوټت ا دوټو نی غوښههدونکت ا هیلی موداي ددو ا انو ا هیلو نی کت رسو یدا جی
و ت ت دول ناغیړ مڼت نی نا  .ددی بدټونونی ډ ت مهال د اږدی جی شخيی
ت وږا ټت دی چت هغی و یههه ک ا خو مووود کی ړدی .هههعو ا ډ جتی
نح ا جی لت ډال جودی یږی زا ا ز اکت موت خو هغی ز اکت نی مڼت فوق
ټ عادو وحههههاس يش جی ه صدی خاطت هی لی م وداي چه د جاملتنت ا کتوال
اړامتنت ،نا مدلو ښهههیت ا جدی ړو د ا و ووړای چت دول دو د صوا ی
مملی دی د ووحهههت ندتو جڅ ا صوا ی یږي ډ تو ا وا د اږدا بلی نانګړکیا دو
کقت با دول اږدي کل خربی ا مفت وي ز اکی ا وا ،د ا و ا ل د هغو جی ا واا
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ت جی آیههههانت ووت دی د نیشههههی ت کو و جی دوټو ډاټو نو با ندی اږدی جی
دا مد و اچو ټت باندی خدی یږی ا کتا اخوړانی جی لکی کښهههدح ا خوږا رسو
لکی میوی ټتي د خوړا کو و کی بت شههدها ح ا بت میي ا کت اک ا هیتا وو کی
ت ع قی ټیدل یږی چای رسو لکی میوی ټتی یههیګا ت کل جی شههوننا ای ا
دی ښت ا یڼ مس جی داا موکو ت ددای هغی فشا چت جی ییګا ت ایدت
ا ودامټت یهههوز د دل یږی د یهههیګا د بوی بت یهههیتو ډ ت کت خ بوی کتی
اانت د و ګیو نی خوند نی خلت جتکی ټی ییګا و چای ا هغی مادی چت جتی
اږدی دی یههاړو ت فوق ټعادو بد نت ا کوداخی ت خوښههیږي اږدي خلک
م باټت دی ا نداف جی هیڅ نای آ خوړا ت نی مت عاکوي مث ْ د خ ل یههیګا
تو مندی ا د فتش جی رس کو وی ا ا ت جی قاب ت کو وی ا چای جی هصغی
قاب ه ک شوي .آا ګ ښکت یت معداد ن هڅی وي و ظاهت اټتی ا کل خ لی
ږ تو خیت ت کت ګو کازو قیافی اټتی ا لی يش هال بت قت لو جی جښهههو وي ،ی
خ له وامت بهتکی اای صیس نی مندی وامت ت جلیدت کختږانی برب وت بت
متد ی ټیدل یږی ډ ت ا ایدی وام کی نت جی هصدی خاطت عصوما د بدا خوټو
بوی ا وی معصوم ح جی ویبونو ت دیدامل نی ټیدل یږی یها جی یخدت ټی
خوبی جاګت کل خوبوړی دی ،د ا ښهههیدا جی مهال د هام ا ټت جی خاطت کت و،
غيهههی ،نا می ا بیت دټت ښهههکا ی ا د ا نی اړ ندی دو ت خو ی ا جی ظاهتی
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خام ه د جوزی نی ابی کو يږی جتټ حههت ا نا جو و هویههیي وي د ههو ت ا
بد جو یدکت ت د نت د نت شت د یګمو نیوک ه غټت ای ډ ت خوټت یږی
د بد خا ښ د بد خوزښ خ يو اْ میونو ،د اد دا بت ایت ،د ف شا ا
کوداخت وحهههاس د یهههدونت خا ښههه د مناډی ا متنید واټ  ،د زړو د د د
هنا و ا ع ض کو د د د مونو یخ د د د ز ا جی ګیت وامت نس نا یدت رسو
هال مهاټی اوود ټتي.
په کلیو کې د اعتیاد بدی اغیزی:
د مخد و کو و عدیاد ی یتی غیوی جی هتو بتخی ا ګانګی ح یخ
دی خ يو اْ جی باننا ه چت د عدیاد ومی

دمی ښ

ا اژانکت

ا د خلت قد ياد د

مونږ کی یهههوی د دغو دوټو ډ ت بد دی جخو بی ډ ت ال جی باننا ت اږدي ټیدل
یدل بلکت جی مدو شام عصت خوړيل حا بی جی نیوو باننا ت و نت کت اک
خوړل ټکن ایههوت واټ

ت لیو ل د ښهها انو جی شهها جی عدیاد خدی دی د

هیو د جی دوټو نا ونو ټتی لیو ا ښا انو ګانګو ه هت ډال مخد و کو ح کتمیی
ید ی يش.
د چه ي د کګ کګ ،هحههدو مڼو نددی معارشت و دبل رسو ا هال جت نحههدت
ا غیت م دد چا\ ت ال مم لی غو و زمی وی ا رش ط د لیو ټت نو نانو د کړک یا
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ټ ا و بت بت ای اس ی جی هتو م و مخد کو ت ا عدیاد و لت کی م بیا مومت
د دی جی دو چه اږدی میوی ټتی نو خلک خ لت م ی کی اړی ا رث د غتض
جتکی د خوښههوی چه د معدا د وو ا مخد و کو و خوړانکت ډ ت شههت کت ګو و ګی
موی د نا ټ ا و مووود ړی نو جی ډ تی چام ت عدیاد د امړا جی میو

ه

جی چټکدیا د نو نانو ا یههه ین ږ تا جی میوڅ ه ټیدل یږي جی هت وال جی لیو
ه عدیاد د یههت خطت دی چت د لیو فعال ا ژاندی خوزښ ه جی یههحههدت ا
بطاټ بدټومی يش.
مخدره توکو باندی د اعتیاد الملونه:
مخد و کو و باندی اږد دا یاا عو مل جی مندی ډال دي:
لومړی :ټولنیز عوامل:
الف  :کورنۍ  :و نت د و وو اڼکح بو حټ جی کومی مهال غیو ټتي جی کوټڼی ح
ا د دوټویو وو ښ
خربکیا،د مو ا ج

یصباټوانکت دی د خ لو امدانو د وقونو نی د مو ا ج

نا

ښهههی ټتانکح ا ژا و بت یهههو دي جدی هیو د ت چح جی

خو شیوت رسو د عل نی ز ات شوی ا د عدیاد د خ ت ای اند و مهال عامل ا
غل شصیتل یږی.
ب :د ښې مدرسې ،ښوونې او روزنې نشتوالی:
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د زدو وانکو ک يهههیي آ ف چه ب یا هال جی خو شهههیوت رسو د زدو ړا ډمت
صښ ،د آزمیل شوا ا زړو ازانکو ا ښونکو نی شدو خيو ا جی نا من موطقو
ت ددی ممل شوی چت کوکح نو نا خ ل نا د ک يیل ټی ړی اباا ا
د ا غجوو بوخدیااکی مخی ړي ،ا قاچاق کی مخی ړي ا ډ ت شهههصیت د عدیاد د
ه اټو ږي،د زړو یو ندا ازانکو ا مشاا وو شدو ا زدو ونکو کی جوهی ا ول
د مخد و کو و د رض ا جی ړو ید ی يش مټو اي.
ج :د سم وزګارتیا وختونه او سامل تفریحاتو نشتوالی:
جی ام اکو ح د ا زشت ،کفت ت مکاناکو صښ
ام

ا نشدو ا دابدو نشدو جی

ت کت ګو نو نا خ ل ازما اخدونی جی ه کیت ړي د هال عدیاد کی د

نو نانو د متا ل و ممل دی،ن کی د اخ کیتاټو ټ ا و د نو نانو د فت غ

جی

مهال دایدانی مجلحونی ا م فلونی هال د عدیاد د رشاه یدا و ممل دی،نکی
ګیتنو ووکی تی چی :جی یهههلو ت ز اکو مهدا وو ت د عدیاد عل

ا بیوزټت جی

عدیاد کلل د فحههههادا ا ناا و دایهههدانو رسو د معارشت جی یهههب دی ،اند
مدخيهههيهههین د عدیاد جت ښهههودا اند خبیث مثلث د اوود مدعقدی جتی رشح
چح:د ی رسو اټتی د «معداد»«قاچاقت» ا«مخد و کو ت» جی نو :
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د نظر خاوندان څرګندوی چی:
 -1د مثال جی دال چیتی فتض ړا د یهههت رش ط بت بت يش چح ددی خبیث
مثلث و رس عوت دول اږدی د دوټوت نی فو کت وذف شهههت ددی جی جا

ت

نیوټو رسو چت داو نو رسانی« قاواق -مخد و کو ح» بی اوود اټتی نو طبعیت دو
چت د داو جاکت رسانو جی شهههدو

ه بی نوی معداد دوټوی ح جید يش ا د

د وی ز ات ا نشو وټت.
 -2جی دا

ههو ت ح ی فت هها دول قاچاقیا د دوټوت نی دول ا ا ک شههت بیا

هال یدونوو هغی شا جاکت دو نکی د جاکت داو رسانو«معداد-مخد و کو ت» شدو
بی ددی ممل شت چت د مادی واذبی جی ثت نوی قاچاقیا
جی ودامعت رش طو ت و بدټو
 -3جی د ال واټ

ت کی شت ا

نشت.

ح دد چی د ال رس عوت:مخد کو ت جی کوټوی ح مووود نی

اي جی دي و ت ت داو رسو جاکت دی « معداد -ا قاچاقت» د مخد و کو و د نی
شدو جی و ت ت بی بت غیوی ای جد یت واټ

ح د قطعت بت ا مکا ا

محلی ددی ا قع ګتمودای وي چت د
خبیثی مثلث رش دل آیانی یږي دغی ٔ
مخد و کو و شدو د عدیاد د عصدو ا یایت غلدونو ګخی دی چت نت و ټی
دوټوی ت و بل رسو جی هصغږی ا متیدت با د جی وو طت قی دغی شیطانت کو ت
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وت نی وذف ړي.

دوهم :فرهنګي عوامل:
الف :بت یو دی ،ال یو دی ا د دوټوت د جوهت یط ت دیټو ټت.
ب :ودامعح محهههئلونی نا خربي ،ا مخد و کو و د رض انو بت خربی ا هغی د و
کحکین اړانکت د ملو جی دو ی جیدندل چه وحصت ا ا ين ا عيبح نا مدیاا
ټ ا و مټو دي.
دریم اقتصادی عوامل:
الف :مادی فقر او د السته راوړنی ټیټه کچه:
د دی جی جا چه جی هیو د ح د بوخدیا چی صی دو ا ابونی مطلوبی یدفادو نی
یږی چت د ت یلت بوحټ دی جی هصدی دټیل ډ تی بومت

ال وا ل میدی

اړی ا جی ښهها انو ا فقیت میشههدو م لو ح د عدیاد ا نو ا وتمونو یههلوی ز اکی
ټیدل یږی.
ب :وزګارتیا:
د چه مخد و کو و ا عدیاد کی د اښدو یګ ممل مخد و کو ت دی ،رث نو نا
جی دیټو عصتانو ت ا دو وی ا و نت وو ای ا د چت د ککفل چی جی هیو د
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ت اچدی دو ا هت نو با د د شخ يت م رصفونی کت ګوک د ګو و نیو د ژاند
مرصههفونو هال بت بت ړی،ډ تی نو نا د قديههادی د باا ا بیکا ی مملی وبا ا
هههطت واټ کی ا نت ا د ژاند کیتاټو ټ ا و د قاچاق ا مت وت یهههود متا بین
ټلصلت باننانوکی ش یږي ا جی د ت ټږ وق د کوجکو ل  ،م ښههود ،م جا ونکح،
محههګی ،آش ه و.......خ ل نا جی نا ا غیت نحههانت ا خطتی م ا ت ټی میههی
ا وی د تی و انی جی دی ډال بت رس جتیهههدی جاکیږی ا قهت ډ تی خلک دی
مړ وت ا نابودی باز کی ا کلو کی کیا ږی مدایهههفانی دغی د معیوب یدا م و د
چی یایت م و د هغوی ټ ا و اټدول يش هصغی شا دا ټتي.
څلورم :سیايس الملونه:
یدعام ي داټدونی د خ لو بدا نیدونو ټی بلی ن شی ی کو و ګخی د وي ییاا
ایههیله جی طو مټی جو کی وي جی ایههوت عرصهه ه وو بلی کوطئی جی م و چول
شههوی دو چه د یههګا یههدعام ونکو ا شههدصوو ټی ټو ي ج
خ ي مټو جی جا

شههوی دی چه د

ت نیوټو رسو هوډ ټتي کتګو نو نحههلونی د هیو د جی نانګړي

ډال د رسودانو ایههیدانکو نو نا کتی کال ړي د هیو د یههګ کید ک موقعی
کی جی جا د ښصن و ښښ وی کتګو د خ ل نفوذ مندی رسودې ییصو غیتمتن
هیو دا ل چه جی طول د کا خ ه د خ ل هیو د یاکونکح او د نیشی ت کو و جی
ابدي وټو ا ا د فتهوګت ک هاوال ټی م د دای مي ،مذهبح ا اطن جاټوح
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چه جی قاد خد ی جاک کو ل رسو د د ښصن کوطئه شونې ړا ا د خ ل عوت،
ناموس ،مال ا ټوړا يل ګخی جی علال ا جوهح رسو د قاچاقو ا نیشههههی ح کو و
ابدی وټو ګخی دفاه ا ړا.
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62
د گاونډيو حقونه مراعات کول
احلمد هلل الذي أوحی ابالحسان إلی اجلار و نشهد أن آل إله اال هللا وحده ال شریک
له و نشهههد أن سههاندحم دمدا دهده و رس ه له .أللهم صههو و سههلم و ابرک دلانه ودلی آله و
أصحابه أمجعنی.
أما بعد :أد ذ ابهلل من الشانطان الرجانم بسم هللا الرمحن الرحانم
ْ
ْْ
ْ ْ ْ
قال هللا تهارک و تعالیَ ( :وا ْدهُ ُدواْ ه
س ه ه َاحم َوبْذي الْ ُ ْرَ
اّللَ َوالَ تُ ْش ه ه ْرُ اْ به َش ه ه ْانوَا َوابلْ َ ال َدیْ ْن إ ْح َ
ِه ه ه ْ
سه ه ها ْ ْ
ل ْابجلَ ْ
اح ْ
نی َوا ْجلَا ْر ْذي الْ ُ ْرَ َوا ْجلَا ْر ا ْجلَُُ ْ
سه ه ههْ ْ
انو َوَما
ل َوال ب
َل َوابْ ْن ال ب
َوالْانَهتَ َامى َوال َْم َ
1
ل َمن َ ا َن ُُمْتَ َاال فَ ُخ َرا).
اّللَ الَ ُُْي ُّ
َملَ َك ْ
ت أ َْْيَانُ ُك ْم إْ بن ه
قال رسول الله ( :ما زال جربیو ی صانين ابجلار حتی ظََت أنه سان رثه).2
قال رسوووول الله ( :و هللا ال یؤمن وهللا ال یؤمن وهللا ال یؤمن .قانو من ای رس ه ه ه ه ه ل هللا؟
قال :الذي ال أیمن جاره ب ائ ه).

3

ملونح کونکو او عزمتنو حارضینو!کومه موضوووچ ن نس سووتاسووو م ووانو
متدینو
ٔ
 - 1د النساء سورت  36آیت.
 - 2سنس ابس ماجه ،حدیث.3673 :
 - 3صحیح البخاري  ،حدیث.6016 :
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خدمت کن وړاندی کوو د گاونډي د حقونو مراعات دی.
د مسووولننانو ته هوگه باید توه شوووو ې  :د ټولنن نیکمرغن او خپلمن ٔحن اړیکن
ددوی؛ د ټولنن د افرادو هرمن ٔح د محبت راوسوووتد ددغو حقونو او نورو حقونو ه
ته اسوو ک کر راغي دي د ادا کولو ترهه ناشووونن دی؛ یقینا ډیر خلک د گاونډیو
ته اړه بن ه فاوهه دي هر دی ر د خ پد دیوال ته دیوال گاوندي د نوک نه بن
خربه دي او گاوندی د گاوندی حقوق هرتخو الندي کوي نو تدی بحث کر ددی
توختنو تووه اړه خربي کیگن .دا ر:گوواونوودي څوک دی؟ مسووولن د خپلو
مسوولیت لری؟ ولن اسو ک د گاوندی حقونو مراعات د هاکید
گاوندیانو ته اره خه ٔ
ور گر ٔحولن دي؟
تیغمرب  گاونډی هه د نیکن ته اړه ابوذر هه خ طاب کوي فرمایر«:ای أابذر إذا
طهخت مرقة فأکثر ماءها و تعاهد جریانک».

1

« ای ابوزره! کله دی ن خوروا تخه کره اوبه ین زیايت کره او گاونډی دی یاد
کره» نو د سوووولن،صوووفا،وحدت او تیوسوووتو صوووداقت او ریختیا وید ین ته ټولو
کارونو کر الزک گنلن او یو د بد نه حنیت،کمک،الس نیونن او فردي،اجتنعن
حسنه اړیکن درلودلو باندی هوصیه کوي هر څو هیڅوک د این قوت ته درلودلو
سه د خپد حدنه تخه وانه ړوي او د گاونډی حقوق نقض نکړی.د اسووو ک دیس د
گاونډ یانو لپاره څه حقونه هاکي دي د گاونډي حق او شووومیرین هاکلن او ټول
هغه ک سا

ه د م سلن سي د کور ښر،کیس،بره او ښکته طرف هر څلوی ښت

 - 1رواه صحیح مسلم ،حدیث.2625 :
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کورونو توری ن دی د هغه گاوندی بلد کیگن او د هغوی حق ادا کول واجب
دي .ته اس من رشیعت کن د گاونډی حقونه څه ډول معريف شوی دي؟
په اسالمي رشیعت کې د گاونډی حقونه:
 :۱مساعدت:
مسوووولیت دادی ر :کله فقیر او اړوی د وس ته
د گاونډیو ته وړاندی یو مهم ٔ
اندازه خواړه،توخاک او ا ستوگن ٔحن ورهه هیار يش او د دا سن م ٔسولیت ادا کول د
رضوري ستونزو حد او اړهیاؤ لری کولو ته الر کن رشعن واجب دی او هغوی سه
د همدردی ښووه احسوواس شوومیرل کیگر د الله«ج»رسووول فرمایي دي « :لانس
امل من من یشهع و جاره جایع الی جَهه».

1

څوک ن موړ ته بالخت س کیگدي او توه يش ن گاونډی یر وگن وی مومس
ندی ته بد حدیث کن راغلن دي«:و دن دهدهللا بن دمر رض ه ه ه ه ه هللا دَهما قال :قال
رس ه ه ه ل هللا  :خری األصه ه ههحا دَدهللا تعالی خریهم لِه ه ههاحهه و خری اجلریان دَدهللا تعالی
خریهم جلاره».

2

د عبدالله بس عمر«ريض الله عنهن» روایت دی ې رسول الله وفرماید :د الله ته
وړاندی ډیر ښه خلک هغه دی ه د خپد یار سه دیر ښه وی او ډیر ښه گاوندي
د الله ته وراندی هغه دی ر خپد گاونډي سه ډیر ښه وی.
 - 1شعب االین للبیهقر ،حدیث.3389 :
 - 2سنس الرتمذي ،حدیث.1944 :
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 :2امانت پالنه:
کله کله گاونډ يا د سوووطد،هیدووون،دیگن،لوخن،مالگه او نورو ته څیر هوکو او
شووویانو هه ارهیا تیدا کوی ه الزمه ده گاونډي ته توره وریس هندي دغه شووویا د
گاوندي ته واک کن ورکړي او ته هیڅ هوگه کنجوسن او مته ونکري .د شک ترهه
کوک کسووا

ه قرآنن فکر او اندیښوونه لري د گاونډيتوب حق ته واقعن معنا سه

رعایت کوي د گاوندي مصووایب او سووتونزي خپد مصووایٔب او سووتونزي گڼر او د
لری کولو لپاره یر ژر او عمي اقداک کوي ې تدی هوگه به گاوندي هیڅ ډول
نارامن او تریدانن د هد لپاره نلري.
 :3عفو او تسامع :
مسوولن باید د گاوندي ته خطا گانو ښووویدنو باندی سوورتگن تتن کړی،بدی او
غلطن هه یر د هیریدنن او بردباری ته سرتگه وگوری،یقینا کوک مسلن

ن دده

گاونډي دده ته حق کن خیانت او نا توهن کري د هغه نه هیریگن بدی یر کری
هغه سه شووویگڼه کوی ظلم ین کړی ورهه بښووونه کوی نوي د داخ قر مراهبو ته
لور تور کن دی او ته دن یا او آخرت کر د سووو عادت او نیکمرغن ته دیرو او تو
توړونو کې ٔحای لړی،دا تدی معنا ده ر :د مرستن او همکاری نه امتناچ وکری
او د اړهیا وړ شیانو نه ورکول گاونډي هه ډیر ناوړه کار دی او کوونکن یر د آخروي
مجازات مستحق دی.

1259

د گاونډيو حقونه مراعات کول

د جمعې خطبې

 :4گاونډیو ته ډالی ورکول:
ډالن د الفت تیدا کولو یو سووورت المد دی ٔحکه داسووون کار د گاوڼډيانو د هفاهم
روحیه هقویه کوي رسول الله«ص»تدی هکله فرمایي دی«:دن دائشه هة ( رضه ه هللا
تعالی دَها )  :قلت ای رس ه ه ه ه ه ل هللا ان يل جارین فإلی أیهما أهدي؟ قال إلی أقرهبا مَک
اباب».

1

د حرضت عایده«رض»نه روایت شوی ووید :یا رسول الله دوه گاونډيا لرک کوک
یو هه ین دالن واستوک؟ وی فرماید :د کوک یو ن دروازه ین هاهه نزدی ده.
همدا شا د گاونډي ته واسطه د بد گاونډي هوهیس او سپکاوی ته اس من دیس
کن کوک ٔحای نه لری او مسوولننا یر د ناوړه کارونو او وینا ونه ن د گاونډي د
ناراحتن او آزار سوووبب گر ٔحر منع کري ٔحکه رسوووول الله  فرمایر « :آی نس ه ه ه ههاء
املسلمات ال حت رن جارة جلارهتا ول فرسن شاة».

2

ای مسلننو ښ ٔحو هیڅکله د خپد گاوندي سپکاوی مه کوئ حتن د تسونو د سم
کوی.
هم سپکاوی مه
ٔ
حان ساتل الزم او مطلوب کار دی:
 :5د گاونډي له آزار او زورولو نه ٔ
د خلکو زورول حراک کار دی .مسوولن هیڅکله ٔحا هه اجازه نه ورکوي ې نورو
خصوووصووا-گاونديانو هه زیا ورسوووي او وی زوروي ٔحکه د نورو زورول د کینن او
 - 1صحیح البخاري ،حدیث.2259 :
 - 2صحیح البخاري ،حدیث ، 2566 :او صحیح مسلم،حدیث.1030 :
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دښووومنن الر هواروي او غالبا انسوووا غچ اخسوووتنن هه اړ بايس اوکله هم زیاهن
ستونزی ټولنیزو اړیکو لپاره راوړي.
یوه ورځ یو سوووړي د ا لپاره یو لوی کور ې ډیر ښوووکلن ؤ واخیسوووت ې لویه
حویلن او د میوو ونن يې درلودی ،ته ګاو نډکې يې یو زوړ کور ؤ ې حسوووود
څښوووې يې درلود او هد یې هڅه کوله ې د خپد ګاونډي وختونه هرخه کړي او
د خپد کور کثافات يې دهغه د کور څنګ هه غور ولو سه هغه زوراوه ،صووووالح
ګاونډی یوه ورځ سهار خوشحاله له خوبه تاڅیده اوکله هم ې د خپد باغ انګړهه
الړګوري ې د ټلیو ډک سووطد هلته شووته ،ته ملړی قدک کې يې هغه سووطد
تاک کړ بیاین هغه د خپد باغ د هازه او تخو میوونه ډک کړ ې ګاونډي هه يې
یويس کله ې ګاونډي د دده د دروازی وهلو غږ واوریده نو خوشحاله شو او ا
سه يې فکر وکړه شاید دا د ګاونډی يې ددعوالپاره راغلن وي.
کله يې ې ورترانسوووت سوووړي هغه هه د هازه او تخو میوونه ډک سوووطد ورکړ ،وی
ويد :هرڅوک هغه څيز نوروباندې ویيش ې زیات ولري،...ګڼ حدیثونه ګاونډي
هه د رضر رسوووولو د حرمت ته اړه راغلن دی د بیلګن ته هوګه الندې حدیث هه تاک
وکړئ( :ودن أيب هریرة رض ه ه ه ه ه هللا دَههه آن الَ

قههال :وهللا الیؤمنو وهللا الیؤمنو وهللا

الیؤمنو قانو من ای رس ل هللا؟ قال الذي الایمن جاره ب ائ ه).

 - 1صحیح البخاري  ،حدیث.6016 :
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قسم ته الله  این نلري ،این نلري ،این نلري ،ووید شول :څوک یا رسول
الله! وی فرماید :هغه څوک ې ګاونډی د هغه د ازار ،زورولو اورشنه ته اما نه
وي.
مسووولننه کورنن ته توره ډول د ګاونډیانو حقونو هه ژمس وي هغه شوووا

ې دالله

تيغمرببیا فرمایلن دی:
( أتدرون ماحق اجلار؟ اْن اسه ههتعان بک أدَته و ان ا ْس ه هتَِه ههرک نِه ههرتهو و اْن ا ْس ه هت رضه ههک
أقرضه ه ه ههته وان اْفت رددت دلانه و اْن مرض ددته و ان مات اْتهعت جَازته و ان أصه ه ه ههابه خری
هَاته وان أص ه ه ههابته مِ ه ه ههانهة دلیته والتس ه ه ههتطو دلانه ابلهَاء فتحول دَه الری اال ابذنه واذا
اْشرتیت فاکهة فاهد لهو فان مل تفعو فادخله سراو والخیرج هبا ولدک لانغانظ هبا ولده وال تؤذه
ب تار قدرک (رائحة طعامک) اال ان تغرف له مَه مث قال :أتدرون ماحق اجلار :والذي نفسه
بانده ال یهلغ حق اجلار االمن رمحه هللا).

1

توهیږی ې د ګاونډي حق څه دی؟ کله ې سووتانه مرسووته وغواړي نو مرسووته
ورورسووووه ،که تورې وغوښوووت تور ورهه ورکړه کله ې الس يې هه شووووهغه سه
مرسته وکړی ،کله ې رنځور شو نو توښتنې هه يې وريش که کومه خوشحالن يې
ته برخه شووووه مبارکر ورهه ووایه ،کله ې کوک مصووویبت ووینر نو ډاډينه ورهه
ورکړی ې مړشو جنازی سه يې الړشه خپد کور دهغه ته س مه او توه ې باد
ترې ودروي ،مګردهغه ته اجازه هغه دخپلو خوړو ته بوی ازارنکړي مګردا ې څه
برخه هغه هه هم ورسوي ،که میوه دې رانیوله هغه هه يې هم ډالن کړه اوکه داسې
 - 1شعب االین للبیهقن ،حدیث ،9560 :جامع االحادیث للسیوطن ،حدیث ،410:او 39933
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دی نه کول نه هغه ته تټه کورهه يو سه او زوی دی د میوې سه بهر ونه و ر هرڅو
دهغه زوی غصوووه نکړی اوته خپلو خوړو سه هغه ونه زوروي مګرهله ې هغه هه
هم یو لوښووون وروړی بیاین وفرماید :څه توهیږي ې د ګاونډی حق څه دی؟
قسم ته هغه ذات ې ن ا دهغه ته الس کې دی څوک د ګاونډی حق ندن
ته ا کوالی مګرهغه ې الله ترې رحم وکړي.
ګاونډی ته خپلوګاونډیانو باندې داحق لري ې ته سووختیو کې هغه سه مرسووته
وکړي او ته خو ښيوکې يې ګډو وکړی ،کله ې دهیري الندې رايش ،مر ستې هه
يې وريش ،کله هم ې کومې اشوووتباه او انحراف سه م يش هغه هه الرښووووونه
وکړي او صحیح الرورهه ته ګوهه کړی کله ې کومه بریا هرالسه کړی مبارکن ورهه
ووایر اوکله ې کوک مصوویبت ورتيش شوون هغه هه ډاډینه ورکړی او د رنځورهیا ته
مهال يې توښوووتنه وکړي اود مدوووک هو بار ر کم کړی ،ددغو حقوقو مراعاهول د
ګاونډیانو هرمینځ دګډو او اینين اوعمي همغږی سګندونه ده.
دګاونډ پالنې اهمیت:
قرآ کریم دغه الهر هد تاهې او همیدنن کتاب د الهر ترسته ،مور او ت ر سه
د احسووووا او خپلوخپلوانو سه د احسووووا کولو هرڅنګ د ګاونډي ته حق کې
اّللَ َوالَ تُ ْش ه ْرُ اْ بْ ْه َش ه ْانهوَا
دنيکن اواح سا هو صیه هم کوي لکه ې فرماینَ ):وا ْدهُ ُدواْ ه
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ْْ
ْ ْ ْ
سه ه ه ه ه ها ْ ْ
نی َوا ْجلَها ْر ْذي الْ ُ ْرَ َوا ْجلَها ْر ا ْجلَُُه ْ
ل
سه ه ه ه ه ه َاحم َوبهذي الْ ُ ْرَ َوالْانَهتَه َامى َوال َْم َ
َوابلْ َ اله َدیْ ْن إ ْح َ
ْ ْ 1
ِْ
ل ْابجلَ ْ
اح ْ
سهانو)
َوال ب
َل َوابْ ْن ال ب
او خدای و تالئ اوهيڅ څيز ده غه سووو یال مه ګڼئ اودمور اوت ر ،خپلو یتین
اومسکینانو او نږدې ګاونډي ،لیرې ګاونډی او ملګري اوغریبانو اومسافرسه نیکن
وکړئ ،د بنده ګر او دالدینو سه نیکن ته څنګ د ګاونډي حق مراعاهولو مسووهله
یو ای کول ددې نښه ده ې ګاونډی د قرآ له نظره ډيراهمیت لري.
هسی نه چې ګاونډی دی وږی بیده يش :
نه ښوووواین مومس د خپد ګاونډی نه بغیر موړيشګاو ګاونډی ويی ويمتيغمرب
وفرماید :ګما آمن يب من بات جاره جائعا الی جنبه وهویعلمم.
2این نه دی راوړي هغه څوک ن موړ بیده يش او ګاونډی يې څنګ کې ويی
وی اودی توه هم وي ،اوهم يې وفرماید :دکوک کي خلک ماړه ویده يش تداسوووې
حال کې ې ته دوی کې یو ويی ویده وي الله  هغوی هه دقیامت ته ورځ د
رحمت نظرنه کوي.
مسلللهنه وروره :د ګاونډي حقونومراعاهولو او دهغه ازار او زورولونه د ډډه کولو ته
اړه د اسو ک مقدس دیس الرښووونو او ارشواداهو هه ته تاک الزمه ده ته صووادق این ،
ښووه اخ قو ،مهربا زړه دخپلو ګاونډیو ته وړاندې مسووکاوکړو ،دهغوی مرسووتې هه
 - 1د النساء سورت  36آیت.
 - 2جامع األحادیث ،حدیث.25657 :
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ودانګوآبروی وساهو ،اشتباه ګانن يې تټې کړو ته رنځونوکې يې وتوښتوته اړهیاوکې
يې مرسوووتې هه وروزغلوته مصووویبتونکن يې ګډو وکړو اوته ټولو کارونو کې يې
څنګ کې واوسوووو هیڅ زور ورنکړو د ا لخوا ډاډ ورکړو اوخپله کورنن او اوالدهم
ته همدې خدای خوښوور هګ رې وروزو هرڅووکوالی شووو د مینې ،محبت ،وروری
نه ډک اتیریال ولرو اوته آرامه زړه اوذهس دیو بد ته څنګ کې ژوند خپد الخوي
او ښکلن کړو او خپد تالونکن له انه راضن کړو.
ْْ
ْ
ك ر ْه ال ْْع بلةْ َد بما ی ْ
ْ
نی)
نی َوا ْحلَ ْم ُد بّلل َر ْه ال َْعالَ ْم َ
ِ ُف َن َو َس ََل ٌم َدلَى ال ُْم ْر َسل َ
َ
( ُس ْه َحا َن َربه َ َ
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63
تند الري او سختي کول
احلمد هلل رب العاملنی والصالة والسالم علی أشرف األنبیآء واملرسلنی و علی آله و
أصحابه أمجعنی.
هغه رنځ چې ډیری دین پال او دعوت کوونکي پری اخته او کیدای يش نورهم د
خپل ستونزه جوړونکی طوفان الندی راويل هغه (تند الري) او سخت نیونه ده په
دیني م سئلو کې ددی لپاره چې د تندالري او سخت نیونی په معنا ښه پوه شو
هغه راڅیړو:
لومړی :دغلو او افراط ماهیت:
په عريب ژبه کې (غلو) د اوچت ،افراط او اضاااافه تو او

مد ماتونه په معنا ده

کله چې وویل يش په دین کې یې غلو وکړه یعنی :د هغو مدودو او ساای و نه یې
چې دین ټاکيل دي پښاای اړولی دي او د (اوسااپنه په هل وهي) په ا اا
ع

او

په د ین کې اسااانتیا کول نه را هندوي او هغه ته ښااه مخ نه ښاایي ،الله
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تعالی فرمایی( :التغلو فی دینکم) 1.په خپل دین کې زیاتی او سی ی مه ماتوئ او
د اعتدال واټ او افراط تر مینځ مینځ ری نه مه اوړئ.
کې

(غلو او افراط کول) د اسااا مي پوهانو او متیکرینو تر منځ را ای ا ااا

عبارت ده له( :د وینا اوتګ ری د ټاکلو شاااو سااای ونه د مدنه زیات تیریدنه او
پلټنه) په بل عبارت :په ویناؤ او کړنو باندی د مد نه زیات او افراطي ډول د ځینو
میاهیو تپل دي .قرآن او دالله د رسول سنت او دهغه یارانو او د دین راویانو ټولو
په مساائلو کې د سااختی او تند الری په اړه اخ ار ورکړی او هغه یې غندلی دی
الله تعالی فرمایي( :ای أهل الکتاب التغلوا يف دینکم والتقولوا علی هللا اال احلق).

2

یعنی ای اهل کتابو! په خپل دین کې زیاتی مه کوی او ساااختی مه کوی او د
يي
ْي ا ْحلَيق
خدای په اړه یوازی مق وایئ او فرمایی( :ای أهل الکتاب الَ تَ غْلُواْ ييف دین ُك ْم غَ ْ َ
وال ت تَّبيعواْ أَهواء قَ وٍ
ي ي 3.
ضلُّواْ ي
َضلُّواْ َكثي
السبیل)
أ
و
ل
ب
ق
ن
م
د
ق
م
َ
َ
ضلُّواْ َعن َس َواء َّ
ْ
ْيا َو َ
َ
َ
ْ
َ َ َ ُ َْ ْ
َُ
ً
ای کتاب واالؤ! په خپل دین کې زیاتی مه کوئ او د الله لخوا د مق او رښااتیا نه
بغیر بل څه مه وایئ او د هغي ډلی هوا پالنی پسااای مه ځئ چې پخوا ه راه
شوی او ډیر خلک یې د نیغی الری نه اړويل دي.
 - 1د النساء سورت  170آیت.
 -2د النساء سورت  170آیت.
 - 3د املا ده سورت  77آیت.
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د اس م خوږ پیغ رب  پرلپسی دری ځلی وفرمایل( :سختی کوونکي او تندالري
ماتی خوري او نابودی په لور ځي) .

1

ابن مسااعود وایي ( :قساام په هغه الله چې د هغه نه پرته کوم معبود او مسااتعان
نشته ،هیڅوک مې نه لیدل چې د رسول الله او ابو بکر او ع ر (رض) په اندازه د
ساااختی کوونکو او افراطیانو په اړه اندیښااا ن او د هغوی د کار له پایلو څخه په
ډارکې وي.
بیا وایي :ددی وړاندی چې پوهه له تاساااو نه کوه وکړي هغه زده کړی او نوروته
يې وښاایئ ،د علم کوه کول د عل ؤ مړینه ده نو علم او پوهی ته ارزښاات ورکړئ
ځکه تاساای نه پوهی ی چې څه وخت به هغه ته اړتیا پیدا کوی ،تاسااو کې به یوه
ډله ښااکاره يش چې په خپل ه ن به تاساای د الله کتاب ته رابويل خو خپله به
يې څنو ته غورځوي ،پوهه واخلئ او د دین جوړولو نه ډډه وکړئ او د ال له په
دین کې (او سپنه په هل مه وهئ) او افراط او سختي مه کوئ او دخالص دین د
رو ساتنی لپاره هڅه وکړئ.

2

مرسااوو وایي ( :د ابی بن کعب

ه د یو ځای نه تیریدو یو ځوان راغی پوښااتنه

یې وکړه د ف نی او ف نی موضااوپ په هکله سااتاسااو ندر څه دیب ابی بن کعب
 - 1سنن الدارمي ص .4
 - 2د سنن الدارمي ،مقدمه ،ص .4
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وویيل :د کومو څیزونو په هکله چې پوښاااتنه کوی تر اوساااه پی
وویل :نه أبی وویل :اارب وکړه چې پی
درکړو.

شاااويب ځوان

يش هلته به هم سااتا د پوښااتنی ځواب

1

م د بن یزید املقرئ وایي( :پ ر مې کیسه کوله چې یوه ورځ یو سړی ابن ع ر
(رض)ته راغی او د یوڅه په اړه یې پوښتنه وکړه چې په یادمې نده ابن ع ر (رض)
ورته وویلی :د هغه څه په اړه پوښتنه مه کوه چې پی

شوی ندی ،ما دخپل پ ر

نه څو ځيل اوریديل هغو کسااانو باندی یي لعنت او نیرت ویلی چې :د خیالی او
فريض څیزونو په اړه یې پوښتنی کولی.

2

دوهم :د سختی کولو او افراطیت نښې:
د سختی کولو او تند الری نښی فری نه دي خود څو په اړه یې اشاره کوو.
 -1د فريض او غیر واقعي مسئلو پسی کیدل او دهغو کارونو په اړه پوښتنی چې
تر اوسه ندی پی

شوی او الله  یې په هکله څه ندي فرمایيل:

 - 1ه غه مرجع ص .4
 - 2د سنن الدارمي ،مقدمه ،ص .4
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ي
َّ ي
آمنُواْ الَ تَ ْس وَلُواْ َع ْن أ ْ ي
نی یُنَ َّز ُل
س ْ ُك ْم َوْيَ تَ ْس وَلُواْ َع ْن َها َ
ین َ
( َي أَیُّ َها الذ َ
َش یَاء َْ تُ ْب َد لَ ُك ْم تَ ُ
ي ي
الْ ُقرآ َُ تُب َد لَ ُكم َع َفا اّلل َع ْن ها واّلل غَ ُف ي
َص بَ ُحواْ يَا
یم ،قَ ْد َس وَ َمَا قَ ْوٌم من قَ ْبل ُك ْم ُحَّ أ ْ
ُ َ َ ُ ٌ
ْ ْ ْ
ور َ ل ٌ
1
ي
ین) .
َكاف ير َ
ای ای نوالو! د هغو څیزونو په اړه پوښااتنه مه کوئ چې کریری درته هند يش
تا سی خیه کوي او کریری د قرآن د نزول په مهال پو ښتنه تری وکړی تا سوته به
بیان او هند يش الله  ددی م سئلو تیر شوی الله ب ښونکی او ملیم دی یوه
ډله پخوانیو د دا سی کارونو چې تا سی تری پو ښتنی ،پو ښتنی کولی بیا د هغه
وروسته د هغو

ه یې مخالیت وکړ او تری منکر شول.

 -2مساااتکبوکارونو په کولو کې زیاتی کول پداسااای توهه چې کوم وخت د مه و
مسئولیتونو تر

ه کولو لپاره نه پری دی او کوم واجب پکی نشی تر ه کوالی ،د

بېلګی په توهه څوک خپل د شپی ملونځ اوږد کړي یا یې ډیر وخت ادا کړي چې
د بیده کیدو باعث يش او دسهار د ملانځه د قضا کیدو یا ج عت ته دنه رسیدو
المل يش.
 -3کارته ځانګړی شااوی وخت نه اسااتیاده نه کوی می  :یو وخت یو څوک د اوبو
نه شتون یا اوبو ته د اړتیا لپاره چې وی څ ښي کوالی يش تی م وکړی خو ټینګار

 - 1د املا ده سورت .102-101
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کوی چې اوبه پیدا کړي یا هغه ک ی اوبه اسااتع لوي او کېدای يش وروسااته د
تندی او نارامیو

ه مخ يش.

 -4فرعي او ماشااایه يې مسااائلو ته د مد نه زیات اهت م او ا ااايل اموروته ل ه
توجه ،د اخت ف وړ کارونو باندی بوختیدل او د اتیاو وړ شااایونو په اړه اه ل
می  :دا سی ک سان شته چې ټول غم اوهم یې م سواک هیری ،د لباس ډول وي
مګر دا چې د الله تعالی دین او رشیعت مع ل شوی ،ډیر خلک ځوانان په تعلیم
تربیی او توجیه کې د ک زوری المله په فکري او اخ قي رنځونو اخته شااوی دي،
د دین دښا نان د اوساینو فراخه امکاناتو نه په اساتیادی غواړي د مسال نانو په
مینځ کې بیلتون راويل.
دا مالت د هغه د پاملرنی وړندی او دمقابلی لپاره یې څه کول پکار دیب
 -5د وړی یا ساا ی هناه په کولو

ه د کیر مکم ااادرول آن کافر ویل یو چاته

چې د ندر وړ کافر هغه نه تکییر وي او ا ااال په شااایانو کې مرام او پرهیز ه ي
پداسی مال کې چې :ا ل په شیانو او کارونو کې مبا والی دي ،مګر هله چې
رصیح دلیل یې پرخ ف پېدا يش.
 -6د هغو موضااوعاتو په اړه د بکث او ماادلی ژوندي کول چې د یو خاص وخت
او زمان او مکان پوری ارتباط ولري.
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می  :د الله د ااایاتو ،خلق قرآن او اااکابه و ترمینځ اخت ف په اړه بکث او
ماادله او داسی نور .
درېیم :په دین کې د سختی او افراط عوامل او اسباب:
ډیر زیات ا سباب او عوامل شته چې په دین کې د غلو او زیاتی کولو المل کی ي
چې یو ش یر ته یې اشاره کوو:
-1چاپیریال:
کله کله یو انسان په یو مکیط ،دوستانو او خپلوانو کې مینځته راځي او شخصیت
یې وده کوي او په هغوی کې د سختی کولو او افراطیت رومیه واک نه وي او دی
هم دی ته په پاملرنی چې د هغوی د مقابلی کافی قوت او مصااائونیت نلري د
هغوي نه اغیزمن کی ی او دهغوی د تګ ری او اخ قو تاثیر الندی راځي او په
ا ااا

د ډلی په رنو کی ي او د افراطیت او ساااختی کولو مرض باندی اخته

کی ی.
-2فکري او روانې روزنه:
په ځینی وختونو کې د فکري او اخ قي روزنی ځانګړی تګ ره پدی رنځ باندی د
اخته کیدو ا االی المل شااوی ده ،د میال په ډول :څوک چې دده د روزنی دنده
په غاړه لري هغه په خپله د کافی مناساابی تګ ری او مک ت او دور اندیناا نه
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برخ ن نه وي ددی په ځای چې د ه غه فکر او پوهی ته فراخت یا ورکړي ،ډیر
زیات د فرعي ،شاااکيل او راهري مسااائلونه خربی کوي او دهغه هن ،فکر د
ا س م او م سل نو مکوري او م سا سو م سئلو ته نه را اړوي او په مقیقت کې یې
خپل زده کوونکی د ژوند شپو په تیارو کې د ډیوی پرته خوشی کړی.
-3د بصیرت نه بی برخی ذکاوت:
الله  ځینی ان سانانو ته ځانګړی کاوت او ا ستعداد ورکړی دی ،خو متا سیانه
په یوه ډول خلل ت شوايل ،د ښی ډلی او ان سانانو

ه نه ارتباط کې ژوند کوي د

خپل کاوت او وړتیا په هټه اخستنه ځینی کارونه په ښه ډول تر ه کوي خو هغه
کارونه چې نورو کارونو په پرتله هیڅ لومړیتوب نه لري او اسااام مشااکل نه مل
کوي او په ډیرو ماالتو کی د خپل فری نه قوت ،رمم ،غیرت په سااابب په تاوان،
تند الری او سااختي کولو اخته کی ي او ع ر ،اسااتعداد یي د بی ځایه ،بی موقع
لویدلو او کله هم خ ری کارونو کې مرصفی ي.
-4د علم او معرفت ترالسههههه کولو کې د مښرب کهههوونکي او روزونکي نه
محرومیت:
ځینی انسانان د علم او معرفت زده کولو فری نه ع قه او استعداد لري او په خپل
کاوت او زم ت هاللو باندی په اعت د د فضاایلت ،پوهی او علم ترالسااه کولو په
الر کې قدم ږدي .خود کايف تاربی او بی پروهرامه کیدو د م العو او څیړنو نه
در لودلو المله د ااکیح م العام مساایر نه متابعت نه کوي او ډیر کرته داساای
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ک تابو نه م ال عه کوي چې د ه غه د تکصااایيل ،فکري او اخ قي رشای و

ه

مناسااااب نه وي او کله هم د اسااای کتابونه م العه کړي چې د اړینې تاربې
ندرلودو په سااابب دین کی د ساااختی کولو او افراطیت په مرض اخته يش ،ځکه
کتابونه پټ اوغيل ندرونه اولرلیدونه دي ،چې کله کله د راپی

شاااوو پوښاااتنو

ځوابوونکي ندی یا ل ترل ه د ب شي ژوند واقعیتونو باندی په ت بیق کولو

ه یې

انسان په غل ی مبت کی ي.
کله چې د پوهی تکصیل او فضیلت ترالسه کول د مارب ،ښایسته مريب او معلم
ه وي نو دهغه شاابهاتو او سااوالونو ته ځواب ورکوي او د تکصاایل او تکقیق هر
پړاو لپاره ورته مناسااااب کتابونه تاکي او د هغه تګ ره او اغیز په ژوند کې ورته
معلوموي.
 -5د نا اهل اشخاصو نه د پوهی زده کړه:
ځینو ماالتو کې انساااان داسااای د علم زده کړی

ه مینه لري چې دیته پام نه

کوی چې د چانه یې زده کړي ،ډیر دا سی پیښی ي چې دا سی چانه زده کړی ته
کښااایني چې په خپله په خ ری رنځونو او آفتونو لکه ساااختی کول ،او تند الري
باندی اخته وي ،پدی ااورت کې د شاااهردانو اخته کیدل پدی رنځ هم طبیعی
وي.
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دغه موضاااوپ هغه څه دي چې :د الله  رساااول یې فرمایي  ( :اَ هللا ال یقبض
العلم انتزاعا ینتزعه من العباد و لکن یقبض العلم بقبض العلماء تی اذا مل یبق عاملا (یبق
عامل) اختذ الناس رؤوسا (رؤساء) ،جهاال فسئلوا فوفتوا بغْي علم فضلوا و أضلوا).
الله  د پوهانو نه پوهه نه اوچتوي بلکي د هغوی په مړینی

1

ه پوهه پورته

کوي کله کله دهڼ شااا یر عل وو ع ر پای ته رم او علم د ضاااعک او رکود

ه

مخامخ کی ی او په خلکو کې ناپوهه مغزونه پاتی ي او په ناپوهی او جهالت

ه

فتوی ادر وي .چې د ځان او نورو د ه راه کولو المل هرځي.
باید توضاایح يش چې دلته مقصااد د جهل نه م لق جهل ندی ځکه دغه شااان
جهل او ناپوهی انسااان اړباساای چې کار پری دي او سااختی کولو او افراط کولو
سااابب نه کی ی بلکی هدف د جهل نه دلته د اجتهاد د رشای و ته نه خربتیا ده
چې ډیری وخت د سختي کولو او تندالری المل کی ي.
-6د پوهانو ،متفکرینو او احتیاطي شخصیتونو کمښت:
ځینی رشا و کې د ډیرو سااتونزو خصااو ااا د افراط ،تیریط زیان ،سااختی کولو
علت د دا سی شخ صیتونو ک ښت یانه شتون دی چې په خپلی پوهی ،تاربی،
ااداقت او مک ت

ه د نورو انسااانانو فکر ،اخ و او اع لو ته ساا ون ورکړي،

کاږه کارونه ا ااا

کړي په تیره ب یا ه غه م هال چې په ځوا نانو کې د مینی

 - 1کیح البخاري ،مدیث.100 :
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م ساااه ،غیرت د ای ن قوت ،د کار رومیه او الهي رشیعت واک نلو لپاره هڅه او
هاند ډیر زیات وي.
د داسی انسانانو د شتون اړتیا امسا سی ي ،په خواشینی چې د اس مي ویښتیا
نهضاااات اړوند ځینی ځوا نان چې د فکري اخ قي ،عل ی ،اجت عي ،فرهنګي
مبارزی په ډهر کې د ځینی عل ؤ ک زوری او شاااته تو هوري او مشاااهده کوي
چې څنګه ډوډی د ورځی په بیه خوري او ټول هم او غم یې د مال او مقام ترالسه
کول او خپله روغتیا سااااتنه ده هغه هم چې په هره بیه ورته م کن وي ،خپله د
لومړی توب جنوه په الس کې نیيسااا او خپلی پوهی او زده کړی باندی په باور
کولو د امکامو اجتهاد او اساااتنباط ته الس اچوي په ډیرو مسااائلو کې اهرکه
اااادقانه او دلساااوزانه وي د اجتهاد د الزمو رشای ونه شاااتون المله وړی او غټی
خ اهانی کوي په تیره بیا په دین کی د سختي کولو او تند الری خ ا هاين.
-7د الله  رشیعت څنګ ته کیدل:
کله کله د الله رشیعت شاااته کول او ناوړه پایيل یې لکه :د رش او فساااد خپراوی
تند الری او سختی کولو الره هواروي ،دغه ستونزه یو طبیعی عکس الع ل دی د
هغې نا م لوبې وضااعې په مقابل کې او دغه شااان مالتونه د اساا مي ويښااتیا
ځینی بریانو ته ورپي

شوي چې د الله  د رشیعت مع ل پاتیدو او د مختلیو

مشااک تو او رش او تباهی ملنی خپراوی او د الله  د رضااایت راماتولو په موخه
مب او ع ق ندی د دین

ه خپله په یوازی

1276

تند الری او ساااختی کولو ته

تند الري او سختي کول

د جمعې خطبې

می ن پیدا کوي او د بې بېلو مشااک تو هندیدو المل هرځی او متاساایانه هیڅ
څیز هم بدل شوی ندی.
-8د ظهور او مطرح کیدو مینه:
ځینی ماالت داسې هم شته چې شهرت او م ر کیدو

ه مینه د سختی کولو

او آهانه یا نا آهاهانه تندالری اساااام انګیزه ده ،او ددی لپاره چې نوم یې د ژبو
په

وی او ټول د هغه په هکله خربی وکړی ،د بشي ژوند د واقعیتونو نه پردی

عایبو او غریبو مساائلو او افکارو پساای وي او په هرځای او هری ډلی کې م ر
کوي او د نورو د عکس الع ل او غالبا تعریک او تو اایک په انتدار وي .او کله هم
د پردی شاته نور السونه شته او هغه په خو ښه یا بی خو ښی د نورو لپاره بړیڅي
هرځي او کله هم د مال او مقام په مته دغو مسئلو م ر کولو ته اقدام کوي.
-9د الله  د الزیات رضایت جلبولو رغبت:
ځینی وختونه د الله  د زیات نه زیات رضایت ترالسه کولو زیات شوو او ع قه،
په عین مال کې غیلت د هغه چوکاټ او تګلورونه چې پدی الر کې باید پلی يش
د تند الری او سختی کولو پیدا کېدو المل دی ،د رسول الله  د ځینی یارانونه
نقل شااوی( :جاء ثالثة رهط الی بیوت أزواج النيب یس ولوَ عن عبادة النيب فلما أ وا
کوهنم تقالوها فقالوا و أین حنن من النيب قد غفرله ماتقدم من ذنبه وما أت ر قال أ دهم:
أما أان فاين أص لل اللیل أبدا و قال آ ر :أان أص وم الدهر وال أف ر و قال آ ر :أان أعتزل
النس اء فال أتزوج أبدا فءاء رس ول هللا الیهم فقال :أنتم الذین قلتم کذا و کذا أما وهللا اين
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أل شاکم هلل و أتقاکم له لکين أصوم و أف ر و أصلل وأرقد و أتزوج النساء فمن رغب عن
سنيت فلیس مين).

1

دری ډلی مسااااافر د پیغ رب  د ښاااځو کورونو ته راغلل او په کورکې د هغه د
عبادت په اړه یې وپوښاااتل د هغه نه د خربیدو وروساااته یې په خپل مینځ کې
وویل :مون چرته او د الله رساااول چرته دا پدی مال کې ده چې د هغه هناهونه
بښل شوی دي یو يې وویل :زه ټوله شپه ملونځ کووم او بل وویل :زه هم ټول کال
روژه نیسااام ،دریم وویل :زه هم د ښاااځو څنو ته کی م او هیڅکله واده نه کوم،
رساااول الله د هغوی د هوډ نه د خربیدو وروساااته هغوی ته ورغی او وی ویل :دا
تا سی وی چې څه او څه مو ویيل دیب وی ویل :هو مون ؤو رسول الله وفرمایل:
په الله ق سم زه د تاسی ټولونه زیات د الله نه ډاری م او تاسو ټولو نه زیات او ډیره
تقوا لرم او په عین مال کې ځینی ورځو کې روژه نیسااام او نوری ورځی روژه
ننیسم ،ملونځ کووم او آرام هم کووم او د ښځو

ه واده هم کووم ،هر څوک زما د

الری او رسم نه مخ واړه وي نو زما ندی.
-10

په دنیا دوکه کېدل:

کله کله په مادیاتو ،مقام ټولنیز موقعیت باندې دوکه کېدل د ساااختی کولو او
تندی الری الره هوار وي خصااو ااا هغه کسااان چې د داشااان غولونکو شاایانو د
 - 1کیح البخاري ،مدیث.5063 :
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مقابلی لپاره کايف فکري او اخ قي ر شدونه لري ا ستاد ع ر تل سانی د (اخوان
املسااال ین نهضاااات) پخوانی الرښاااود وایی په اسااا مي هیوادونو کې ځینی
مکومتو نه د ساااختي کوونکو او ت ندالرو ډلو د ځینی غړو تر مینځ د بیلتون او
شاااتون الره هواره کړی ،او دهغوی د هن په کرونده کې په هوښااایاری

هد

خپلی خوښاای تخم کري .ترڅو په پای کې د خپلی خوښاای میوه ترالسااه کړي او
میوه یې د سااختي کولو او تندالری نه بغیر بل څه نشااته دغه مکومتونه په خپلی
دی طرمی دوه موخې لټوي:
لومړی :د اس م او مسل نانو ترینګلی او جناايل څیره خلکوته ښودل.
دوهم :ددغو ډلو او اشخا و اچول د ا یلو نهضتونو او مینځ رو او د س مت او
اسانی کولو بیرغ والو په وړاندی ترڅو هغوی ضعییه کړی او الره یې ډب کړي.
-11

دوستی جامه کې د اسالم دکمني:

کله کله سختی کونکی او تندالری ډلی او اشخاص هم د اس م دسیسه کوونکي
او شی اين دښ نان دي چې د دین پالنی او زړه سواندی تداهر

ه د اس م او

م سل نانو په جوړ ښت باندی ډیر بد هذارونه کوي ،لکه د م رضت علی (رض) په
اړه د عبدالله بن سبأ یهودي د ندر هندونه چې ویل یې :هغه په الله کې ملول
کړی الله ندی خود الله نه کم هم ندی ،مړ ندی بلکی د مرضاات عیساای په څیر
ا س نونو ته بوول شوی ،رعد د ه غه غ دی او برو د هغه د توری ځ ده ،او نور

1279

تند الري او سختي کول

د جمعې خطبې

داساای خرافات چې مساال نانو کي د اخت ف پیدا کولو او شاای اين اهدافو ته د
رسیدو په خاطر
-12

ه يې کول او ویل.

د دباو او ربړولو الندې راتلل:

د افراط او تند الری پیدا کیدلو یو ډیر مهم او اسااااسااای المل ،دباو تاوتریخوالی،
ربړولو او زورولوته الس اچول دي چې د مکومتونو له لوري م خالیینو ته ورکول
کی ي او د دعوت او ا س مي وي ښتیا په ډهر کې دغه مو ضوپ اوس یوه م سل ه او
منل شوی مو ضوپ ده د زرهونو بیلګونه یوه بیلګه  :د ا س مي وي ښتیا هن ش یر
بریان یوازي د اساا م غوښااتنی په خاطر ډیر بد او ډیر ومشاای مدرن او مت دن
کړاو الندی راځي تردی چې د پولیسااو روزل شااوي سااپی ډیر زړه سااواندي ول د
ربړوونکو ج دانو نه هغوی د ډیر سخت رواين او ج س ي ف شار الندی نه یوازی د
هغو مکومتونو د کیر مکم ورکړ چې دوی

ه یې دغه شان وم شیانه چلند کاوه

بلکی د هغو خلکو د کیر مکم یې هم ورکاوه چې د داساای مکومتونو د ساایوري
الندی ژوند کولو ته مارض دي او دغه ساااپیره او ساااوزونکی ساااتونزه د ځینی
مکومتونو د ځناور توب او د ځینی کسااانو د اارب ک زوري السااته راوړنه ده چې
غالبا په لومړیوکې د مسل نو خلکو او د نړی نورو مدلومو ملتونو استق ل ،ازادی
او
-13

لوړی د خدمت نه بغیر بل کوم هدف نه لري.
رسګند او پټ یرغل:

د مساال ن ملت مقدسااات په ټولو اس ا مي ساای و کې د هر اړخیز ښااکاره او پټ
یرغل الندی راغيل او راځي ،پدی جګړه (نوي امزاب) کې ټول غیر دیني او ضااد
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انساااين ځواکونو د یهودو ،االیبیانو ،ک ونسااتانو ،بت پالو او دهغوی غولیدلو له
مینځه په مسااال نانو کې هوون لري .د هغو کسااااانو لپاره چې په الله مړینی
وروسااته ژوند او اساا مي ورورويل ای ن لري او د ښااو انسااانانو او ملتونو

ه په

ارتباط لرلو ویاړي او پوهی ي چې مسااال ن که څه هم بې بېل رنګونه توک ونه
ژبی لري خو د ملت امت جوړوي او هر یو د نورو په وړاندی باید د مسااائولیت
امساااس وکړي او د بدخواهانو په مقابل چې هرځای کې د مساال نانو سااتونزی
هوري ،او دا هم م شاهده کوي چې د م رصف نه ډکو پروهرامونو او فراخه امکاناتو
د اسااا مي دین نه دلری کولو او ځان ،مال ،معنویت ،کرامت ورکولو په الرکې او
جاهلیت ته را اړولو لپاره هر اړخیزه هڅی تر ه کی ي ،نه ښااااایی بی تیاوته په
کورنی کې په خپل عیش و نوش او چکرونو کې بوخت شااو او باید د خپل وس په
اندازه په ځان ،مال ،ژبی ،قلم  ،قدرت ،فکر او خپلو امکاناتو

ه د هغه مقابله

وکړو .او کله یې چې د مبارزی په ډهر کې نارینه قدم کیښود او د وس په اندازه د
مسااائول یت اداء کولو یې ناغیړي و نه کړي نو د دښااا نانو د هر اړخیز فکري،
فرهنګي ،اخ قي ،سااایام او اقتصاااادي یرغل هغوی ناهیيل کوالی يش او په
تندالري او سختی کولو باندی نه اخته کی ي.
-14

بیړنی فتوی:

ځینی وختونه نابربه فتوا ورکول او اجتهاد کول او دکايف رشای و او تاربی ترالسه
کولو وړاندوی خصاااو اااا د ژوند واقعیتو او اجت عی رواب و نه دقیق معرفت او د
جز یاتو او کلیاتو ترمینځ د ارتباط پېدا کولو پرته او د مت شابهاتو اړول مکک تو ته
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اورنیات د ق عیاتو الندی راوسااتل او نا ه غ و او متضااادو کارونو په اړه د ترجیح
ځواک او د ن صو و په راهر مکم نکول مګر وروسته ددی چې د کیح او غلط
معنا کې تکقیق او دقت وکړی او اهدافو نه یې ځان خرب کړي دغه ټول کارونه د
افراطیت او تندالری فتوا هانو الر هواروي.
-15

د تند الري د زیانه ډکو پایلو هیرول:

په دین کې د افراطیت او تندالری د زیانه ډکو پایلو هیرول په خپله ددغه رنځ په
دام کې د ن ښتلو یو المل دی ځکه ه غه شان چې پخوا مو وویلی په هغه ورت
کې چې انساااان د یو کار د پایلو په اړه غیلت وکړي او هغه هیر کړي نو د هغه د
کولو زړورتیا ځان کې پېدا کوي الله تعالی فرمایي (:ولق د عه دان الی آدم من قب ل
فنسل ومل جند له عزما) .

1

په پیل کې مو آدم ته فرمان ورکړ چې د منع شاااوی ونی میوی نه مه خوره! خو
هغه هیره کړه او د هغه نه موقوي اراده ونه لیدله.

 - 1د طه سورت  115آیت.
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څلورم :په دین کې د افراط پایلی:
الف :د دین پالو او دعوت کوونکو په اړه:
 -1د خلکو غصه:
سختی کوونکی او تندالری انسان او دهغه ندر چې د ع ل او جدي او جوړونکی
هڅی ډهر کې د راتلو په ځای څنو ته کی ي او زیات شاااعار ورکوي او که کوم
کارهم کوي یا به ساااتونزه پیدا کوونکی یا به بی هدف او بی پایلی وي .دده دغه
وضعیت ددی باعث کی ي چې نور ل ل تری واټن واخيل او دده د مشکل جوړولو
په اندازه تری نیرت کوي او د هغه د زغ لو وس ونلري رسول الله د ابن مسعود
لخوا نقل شوي مدیث کې ه دی مو ضوپ ته ا شاره فرمایي  :ابن م سعود وایي (
یو ساااړي پیغ رب  ته وویل :یا رساااول الله زه ددی لپاره چې ف نی ملانځه کې
وړا ندی يش خ پل قرا ت او ملونځ اوږدوي خ پل ملونځ وروسااا ته اداء کووم ابن
م سعود وایي :هیڅکله مې رسول الله پدی کره د موعدی په مهال قهر جن نه ؤ
لیدلی ،بیا رسول الله وفرمایل :تا سو کې دا سی ک سان شته چي عاوالنه خوی
لري ،ځینی رنځوران دي او ځینی هم زاړه دي او ک یدای يش ځینی بیړنی کار
ولري ستاسو هر یو چې ملانځه کې وړاندی شو هغه دی زیات نه اوږدوي.

 - 1کیح البخاري ،کتاب علوم .
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ع ر (رض) فرمایي :داسی کار مه کوئ چې خلک د خدای ،دین

ه کینه وکړی

او نارامه يش کله چې ملانځه ته وړاندی شااوی د ملانځه قرا ت مه اوږدوئ ددی
نه بغیر د خلکو د ناخوښی المل هرځی.
 -2سستي او پریکوڼ:
داچې د تند الري او افراط کولو ساااتونزه ډیر ع ر نلري ،او انسااااان لپاره دوام
ورکول آسااااانه کار ندی ځکه چې وس او طاقت یې مکدود دی نو ډیر ژر ژر د
ساااتړ یا او خ نو

ه م خامخ کی ی او د هیلو آس یې د هاږرو او ک لیرونو په

تورمتونو کې لوی ي او کرېری څه ساه ورته پاتی وي هغه یوازی د ځان څنو ته
کولو ل پاره کار وي ،د پخوانی الری نه په پوره توپیر نوی الرغوره کوي يا په بل
عبارت د افراط تیریط او تند الری نه پڅ ری ته مخه کوي .ه دا علت دی چې
رسااول الله فرمایي :داساای کارونه وکړئ چې وس یې ولری الله  سااتاسااو په
سختی زغ لو او بی و سی خیه کی ی ،الله تعالی ته خورا غوره کار هغه دوامداره
کار دی که کم هم وي.

1

 - 1کیح ابن مبان ،مدیث.1578 :
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 -3د عمر اووس هدر کېدل:
ځکه د تند الري او افراطي انساااان وخت ،وړتیا ،انرژي په کم ارزښاااتو کارونو او
څوومی مرتبی کارونو کې ل ی ي او د اساااام کارونو او برخلیک ټاکنو کارونو نه
غافل پاتی کی ي او په پای کې کومه السته راوڼه نه لري .الله تعالی فرمایی( :قُ ْل
َّ ي
ي
ض َّل َس ْعیُ ُه ْم ييف ا ْحلَیَاةي ُّ
الدنْ یَا َو ُه ْم ََْي َسبُو ََ أ ََّهنُ ْم َُْي يسنُو ََ
ین َ
ین أَ ْع َم ًاال الذ َ
َه ْل نُنَ بئُ ُك ْم يِب ْألَ ْ َس ير َ

ص ْن ًعا) .
ُ

1

ای پیغ ربه! ووایه! آیا تاسااو د ډیر زیان کوونکو انسااانانو نه خربنکړم هغه کسااان
دي چې هڅی او هلی ځلی یې د دن یا په ژوند کې ورک کی ي او خپ له ه ن
کوي په ډیره غوره طریقه ښه کار کوي.
مافظ ابن کییر ددی آیت د تی سیر په ارتباط پخوانیو ځینی خربوته ا شاره کوي
او وایي :بخاري نقل کوي :مصاااعب د خپل پ ر ساااعد بن ابی وقاص نه (قُ ْل َه ْل
ي ي
ین أَ ْع َم ًاال) آیت په هکله پوښتنه وکړه چې هغوی ژمنه ماتونکي دي
س ير َ
نُنَ بئُ ُك ْم ِب ْألَ ْ َ
سااعد وویل :نه هغوی یهود او نصاااری دي ،یهود د مرضاات مک د د رسااالت د

تکذیب المله او نصااااری د جنت د نع تونو د انکار په دلیل مګر د مرضااات عيل
ابن ابی طالب او ضکاک په ندر هغوی تړون ماتوونکي دي.

 - 1د الکهک سورت  104-103آیتونه.
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ابن کییر بیا خپل ندر هندوي او وایي ( :دمرضاات عيل د رأی معنا دا ده چې
دا آیت د مروریه ؤ په څیر چي تړون ماتوونکی دي ته شااااملی ی ه داشاااان د
یهودو او نصاااراو او نورو مال ته هم شاااملی ی نه دا چې یوازی د هغوی په هکله
نازل شاااوی او ااادو کوي بلکی ع ومیت لري ځکه دغه آیت په مکه کی نازل
شوی دی .او د یهود او نصاری مخاطب کېدو وړاندی راغلی دی ،طبعا د خوارجو
پوری هم خاص ندی بلکی ټولو هغو کسانو ته چې په ناس ه طریقه د الله عبادت
او خپل ځان هم په نیغه الربويل شاملی ی.
 -1د نورو حقونو په هکله تقصیر:
د افراطي انساان کار او هڅه په یوه معینه دایره کې څر خی ی او ډیرو ماالتو کې
د نورو د مقونو په هکله تقصااایر کوي ،او خپل مسااائولیت د هغو په اړه نه تر ه
کوي په ه دي خاطر رسول الله خپل یو یار ته چې اوریدلی يې ؤو د حد نه زیات
عبادت باندی بوختیږی او کله خپله دنده د کورنی ،خپلوانو او یارانو په وړاندی نه
هیره وي وفرمایل :آیا ښااه داده چې د ورځی روژه ونیساای او دشااپی لخوا ملونځ
وکړئب وی ویل :هو یا رسول الله ،رسول الله د نصیکت په مقام کې ورته وفرمایل:
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(دا کار مه کوه! ځینی ورځی روژه شااه! او نوری ورځی هم روژه مه نیسااهب ملونځ
کوه خو په څنو کې یې ارام هم کوه ځکه سااتا ساا هی ،ښااځه او ملی نه په تا
مق او څه مقوو لري.
 -2روحی ګډوډي او پریشاين:
دا چې تندالری او افراطي انساااان تل د یار پیدا کولو په لټه کي دی او غواړی
هغوی د ځان

ه په یو فکر کړي او په مقابل کې د نورو لخوا اوریدو ل غوږونه

ویني او کوم لبیک نه اوري په ه دی خاطر د زړه په پریښاااانی او نورو

ه په

د ښ نی اخته کی ي پخواين او اوسني مالتونه ددی ادعا خورا ښه شاهد دی،
هورو چې :افراطیان او تندالري ډیر بی ااربه ډیر پریښااان ،ډیر تنو ندري او
ډیر ژر خیه کیدونکي انساااانان دي او کله هم د وسااالی په زور او تهدید غواړي
نور له ځان

ه ملګري کړي.

ب :اسالمي ويښتیا په اړه:
 -1بیلتون او رسه شړیدل:
څوک چې د افراط او تند الري په سااکروټو پل ږدي غالبا د لند فکری او ک زوری
ندر څخه رنځ وړي او هیڅکله په یوی خا اای ندر یې اتیاو نن ا پیدا کوالی او
نور هم د دوی ندر نه وی په ه دی دل یل په ورت باه کوونکي او هر اړخیزی ب
اخته کی ي ،دا ه غه څه دي چې ابن عباس ورته اشاااااره کوي او وایي :ع ر
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(رض) یوه ورځ په یو ځای کې د مسااال نانو په مینځ کې د اخت ف عواملو او
اساابابو په اړه په اندیښاانه او فکر کې ډوب شااو او د ځان

ه یي وویل :د تعاب

ځای دی چې :یو م لت پداسااای مال کې چې خدای او پېغ رب یې یو دی په
بی بیلو ډلو ویشل شوی دیب وروسته یې یو سړی د ابن عباس پسی واستاوه وی
ویل( :ساااتا په اند ولی ددی

ه

ه چې د خلکو خدای ،قبله ،پیغ رب او قرآن

رشیک دی په اخت ف اخته ديب ابن عباس وویل :ای أمیر املؤمنینه! قرآن پر
مون نازل شوی او هغه لولو او پدی پوهی و چې :کومو مسئلو په هکله نازل شوی
دی ،خو زمون نه وروساااته داسااای خلک راځي چې هغه لويل او نه پوهی ی چې
ف ن آیت کومی موضاااوپ په هکله نازل شاااوی دی او دهغه په اړه هر یو ندر پېدا
کوي او په پای کې په اخت ف اخته کی ي .ع ر(رض) د عباس (رض) خربو کي
فکر کولو نه وروسته هغه سناول شوی بیاموندی او عاملانه یې وبللی.
-2

1

د الری اوږدیدا او د مسئولیتونو درندیدا:

د افراطیت او تندالری ستونزه یوه سپیره او شومه ستونزه ده او د اس م په ک ین
کی ناستو دښ نانو لپاره مناسب فر تونه برابروي ترڅو دعوت کوونکو د ټکولو او
پرځولو لپاره کار وکړي او د تند الری او تاوتریخوايل په پل ه د اسااا مي ویښاااتیا
لپاره زیاتی ستونزی راوالړی کړي او په ه دی علت دعوت کوونکو لپاره څو برابره
کار سختی ي او کومه الر چې باید خ

ه یي کړی نوره هم اوږ دی ي.

 - 1االعتصام ل مام الشاطبي ،ج  ،2ص .183
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د افراط او تندالري یو اثر او الزم د ع ل ساااختي او تاوتریخوالی دی او ه دغه
تندالری او سااخت ع ل ددی باعث کی ی چې :نور ددی پرځای چې پری رامات
او مرستندوی يش د هغوی څخه تنیر پېدا کوي او د مرستی الس ورته نه اوږدوي
او د انساااان خوی دا دی چې آرام او نیکان خلک خوښاااوي او د بد اخ قو او تند
خویه خلکو نه نیرت کوي .الله تعالی فرمایی( :فَبي ما ر ْْح ٍة يمن ي
نت
نت َمُ ْم َولَ ْو ُك َ
اّلل لي َ
َ ََ َ
1
ظ الْ َقل ي
ك).
فَظًّا غَليی َ
ْب الَن َفضُّواْ يم ْن َ ْولي َ
د الله رم ت دی چې ته د هغوی

ه نرم ښت کوی او کرېری بدخوی او سخت

زړی وای نو دوی به درنه خپاره شوی ول .او خوږ پېغ رب فرمایي( :اَ الرفق الیکوَ
فی شلء اال زانه وال ینزع عن شلء اال شانه).

2

په کوم کار کې چې تسااامح او ځوادردي وي هغه ښااایسااته وي او کوم څه کې
چې نرمښت او تسام نه وي هغه بدرنګه وي.
پنځم :د افراط او تندالری درمل :په دین کې د تند الري او افراط د پېدای ښت
عواملو او اسبابو ته په کتو ښه ده چې دهغه د ع ج الری چاری هم وپیژنو!

 - 1د آل ع ران سورت .159
 - 2کیح مسلم ،مدیث.2594 :
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-1د اساا م تربیتي ،اجت عي ،ساایام او وليساا ډهرونو کې د ندر خاوندانو او
جامع د رشای و ماتهدانو او د انسانانو د مصلکو او د دین په اهدافو پوه خلکو د
آراؤ په بنسااااټ او ژوند اړوند بی بیلو کارونو او اجت عي رواب و واقع بی نا نه او
کیح پیژندلو په اساس او ه دارنو زماين اومکاين رشای و ته په کتلو کله چې
دغه انتدار ه غه شان چې دین پالنی او دعوت کولو پوری ن ښتی ده تر ه يش
ټولی هووډی فکري وي او که ډله یزی او هغه پل ې چې د افراطیت او تندالری
لپاره الرهواروی له مینځه ځي او خشاااونت او افراطیت په لور متایل خپل ځای
تعاون ،مرسته او متقابل مکبت ته پری دی اوله بلی خوا د الله دین ماک یت پیدا
کول په خپله د بی عدالتی ،رلم ،فساد او رش شومی او سپیری ستونزی د ټولنی
نه لری کوي او دین پالنی الیت تعاون او د عدالت ال زیات خپراوی لپاره انګیزه
ك ليل يدی ين َ ني ًیف ا في ْرَة َّي َّ
َّاس
پیدا کوي .ال له ت عالی فرمايي( :فَ وَقي ْم َو ْج َه َ
اّلل ال ييت فَ ََر الن َ
َ
1
َعلَی ها َال تَ ب يدیل يِلَل يْق َّي
اّلل َذلي َ ي
ین الْ َقیي ُم َولَ يك َّن أَ ْكثَ َر الن ي
َّاس َال یَ ْعلَ ُمو ََ).
َْ
ك الد ُ
ْ َ

خپل مخ په خالص ډول د الله  مناسااب او جوړوونکي قانون په لور کړه دا هغه
خلقت دی چی الله  خلک پری پیدا کړی دی باید الله پیدایښااات ته بدلون
ورنکړ يش دا ثابت دی خو ډیری خلک پدی نه پوهی ي.
-2د رښتینو عل ء او هاند کوونکو دعوتګرانو هڅونه ترڅو د اس م او مسل نانو په
وړاندی خپل مساائولیتونه تر ه کړي په ځانګړی ډول د تند الرو او افراطي خلکو
 - 1د الروم سورت  30آیت.
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د زړونو په الس راوړل او هغوی ته نصیکت کول او متوجه کول د مکومتونو چې د
شکناي او زورولو په ځای د خربو اترو او بکث الر ورته پرانیزی او د ندر هندولو
آزادی ورنه وانخيل ،هغه ندر هندونه او دعوت او تبلیغ چی یو خدایی امانت
دی او هیڅوک په خپل زور

ه ننااا کوالی دهغه نه ځان خ ص کړي ،کتل

کی ي چې دغه الر د تندالري او افراطیت د مخنیوی لپاره ډیره غوره او بریالی الر
ده.
-3

د ف قه دعوت او ب ندهی فره نو او دندر څره ندولو په فره نو با ندی

پوهیدل او په کارونو او مسااائلو کې د لومړیتوبونو مراعات او د رشیعت د کلیاتو
پیژندل او د ن صو و فهم او یو دبل

ه پرتله کولو نه په ا ستیاده دی ،د امکامو

مراتبو او درجو ته توجه او تعارض په وخت د هغو د اثبات تګ رو او رواب و ته یې
توجه او د دینی امکامو او فرمانونو پړاوونو او د م سئولیت درجو ،د ژوند رشا و او
دخلکو معذوریتونو نه خربتیا رشیعت او نړی باندی د الهی سااانتو ماک یت ته
توجه مخصاااو اااا په قانون د بریا او ماتی باندی ...دا شاااان فکر کوالی يش په
آسااانی

ه د تند الری او افراطیت سااپیری سااتونزی باندی برالساای يش .الله

تعالی فرمایي (:أدع الی سبیل ربک ِبحلکمة واملوعظة احلسنة وجادمم ِبليت هل أ سن).
1

 - 1د النکل سورت  125آيت.
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په مک ت او ښاااه پند

ه نور خلک د خپل پالونکي په لور راوبله او په خورا ښاااه

تګ ره ماادله ور ه وکړه.
-4د بش ا په ع ومي تاریخ خصااو ااا د اس ا م تاریخ کې م العه او څیړنه ځکه د
پیښاااو ډکو پاڼو د تاریخ کې ډیری زیاتی بېلګې د تندالرو او افراطیونو شاااته دي
ه دا شان د هغو
-5
هغوی

ه د عکس الع ل بی بیلو تګ رو باندی هم خربی و.

د ت ند الرو او افراطي خلکو

ه د دوساااتی او پ رنی تګ ره کارول او د

ه د مهربانی ع وفت او زړه سوی هرفر ت نه هټه واخ ستل يش ،ددی

لپاره چې د دوی د اهدافو اساابابو او الملونو نه ښااه خرب شااو اړینه ده د هغو

ه

ادقانه معارشت ويش ،ترڅو د ندر هندولو په مهال او دقضاوت کولو په وخت
ټول

چې د هغوی په اړه يی کوو هغوی ټول یو د بل په شان ونه ه و او په ا

په یو لرهی ونه وهو ،او په عادالنه او پوهی په رڼا کې هغوی وڅیړو او د یو یا دوه
نیرو کړنه په نورو باندی د فیصاالی م ک ونه هرځو او ټول تصا ی ونه او فکرونه د
دوی په ندر کې ونیساااو او اندازه د نیک او بدیې د رشیعت په تله کې ساااناش
الندی راولو الله تعالی فرمایي ( :فمن ثقلت موازینه فوولئک هم املفلحوَ)

1.

د چا چې د نیکی تله درنده وي هغه بریالی او بری ن دي .ه دا شاااان د دوی
ناسااا و ندریو او رشیعت خ ف کارونو په اړه مبالغه ونکړو په عین مال کې د
دوستانو او ملګرو ناغیړیو باندی س هی پټی کړو ځکه دا کار خپله یو ډول افراط
 - 1د املؤمنون سورت  102آیت.
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او تیریط دی د هغوی لپاره دا مکان ترمده آزاده فضااااا چي وکوالی يش خپل
ندرونه وړاندی کړي او دنورو وینا او ندرونه دنیوکو الندی راويل او خپ له هم د
ادقانه او عاملانه نیوکو الندی رايش.
د نصاایکت ویلو او نصاایکت منلو رومیه را پېداکړو او دع ر(رض) په شااان ووایو:
ای وروره! ن صیکت کوه! د تا څخه ډیر منندوی یم په هر وخت ،شپه او ورځ ځ
غ تاته او غوږ می سااتا نصاایکتونو اوریدو ته چ تو دی ،د الله  رم ت دی په
هغو ک سانو وي چې ما په خپلو عیبونو او ک ییو خرب کړي) باید د هغه په شان او
سو چې یوه ورځ یو سړي ورته وویل ( :ای أمیر املؤمنینه! د الله  نه وډار شه!
او ځینی ناساات خلک پدی وینا خیه شااول مګر ع ر (رض) هغوی ته په وینا کې
وویلی :هغه مه ریټئ کرېری تاسااای ټول دده په شاااان نه اوسااای ډیر بی خېره
یاست او کرېری مون یې ونه منو مون هم د خیرنه بی برخی یو.
د تندالری او افراطیت فکر له مینځه وړلو لپاره قدرت ،تاوتریخوالی او د سی سو ته
الس اچولو نه باید ډډه ويش ځکه په تاوتریخوايل او ټکولو دغه تګ ره او تیکر له
مينځه نه ځي بلکې ځان پټوي او د اور په څیرد ایرو الندی د مناسااب فر اات په
لټه خپل ژوند ته دوام ورکوي.
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-6د تندالری او افراطیت پایلوته دقت او توجه چې د دین پالو او دعوت کوونکو
هریوان یې نیولی دی او کوم کسان چې د اس مي ویښتیا لپاره ستونزه جوړوي
شاید پدی تګ ری

ه ددغو زیانونو نه خ ص او دبیا راتلو الره یې ډب يش.

-7خ پل ع ر او وختونه د پروهرام

ه سااام د هټور او سااا وونکو کارونو ل پاره

وکاروي لکه :زده کول زده کړو ورکول ،م العه ،څیړنه ،کر او عبادت ،تیریح او
دوساااتانو او قومونو

ه کتل ،په زړه پوری او رشعی بوختیا او کار ځکه په زړه

پوری او سامله بوختیا د انسان له جوړښت

ه س ون لري او د انسان ځواک او

انرژي د خپلو او نورو دنیا او عقبا خیر او مصااالکت لپاره کاروي او تند الری او
افراطیت لپاره کوم ځای نه پاتی ي!
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64
کوډې او کوډ ګري
احلمد هلل رب العاملنی والصال و والمال ی

اشال ا ابیآء و وامل نیال نی ومد و

آله و أصحابه أمجعنی.
انسان د ځمکی پر رس ډیر ښه مخلوق دی الله  داسی وس ورکړی چی انسان
وپیزين او آسامامام نم ه ،هم او مواوداې ی دده لپاره تابع او مسامامامخر لایکړ کړ
د خو کله کله هینی ان سانان خپک های هیر کړ او په آ سانی رسه د شیطان
او شامامیطان تامامد و د ن نونو خرا اتو او وساماملو ساماملو د ا یز الندی رايشم داسامامی
شامامامیطانان چ تک په ک،یې ک د ترپو په بېلبېلو چلونو او دسامامامیسامامامو رسه
انسامامانان د ای ن او ا او قیقت تولور نه کا ه کړ او د نناه او میتامامیت په
کنده ک ی و ورهو م د ا عقیدی او ای ن نه انسامامامانانو د اوولو یوه یله او
م ر کوډی او سحردیم ل ه چ نورو هینی م سل نان د کود نرو او دوکه بازانو
دوکه خور او پدی ن ن چ هغوی په یب پوهېږی .د خپلو هینی اوتیاؤ پوره
کولو لپاره هغوی ته ورهي او هر په چ د ه م اران وايي هغوی ی قبلو او په
ه،دی باور خپک دیې او ای ن په خطر ک
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نو اوینه نڼو چ ددی س ونزی په ه له د قرآن او سنت په رڼا ک په مطالب د
با ای ن او م دینو خل و لپاره بیان کړو ترپو د سامامامحر او کوډو په واقیي ماهیت
پوه يش او هان د هغه له دیني او دنیو رضرونو نه وسايت.
د سحر معنا:
اتامامديناين را ب په مدرداې ک چ د قرآن کل تو لپاره مختامامو

دی د سامامحر

دری مینا نانو ته اشاره کړی ده.
-1

ر یب او د قی قت او واقی یت نه لری ن نو نه ل ه :چل باز م دوکهم عل ء

ال بَ ْل أَلْ ُقوا
رمايي :د رعون کودنرو سحر د ه،دی ډيل ؤو الله تیالی رمايي( :قَ َ

فَِإ َذا ِحآا ُُلُم و ِ ِ
صءُّال ُه ْم ُُيَءَّ ُل إِلَْء ِه ِمن ِنی ْح ِ ِه ْم أَ ََّّنَا تَ ْم َعى).
َ َْ

1

لموسامامامیړ وویک :لومړی تاسامامامی پېک وکړه او په چ لری را مخی ته ی کړه ل
هغوی خپک تنابونه او امساماماوی و ور هويلم د هغوی د سامامحر په خاار نا پاپه د
هغوی رسامامی او امساماماوی ماران شامامو د او ښاماموریږی او هغيل او رماييَ ( :فل اََّم
َت َه ُبو ُه ْم).
ُي ال ان ِ
ح ُرواْ أَ ْع ُ َ
س َ
اس َو ْ
أَلْ َق ْواْ َ
اس َ ْ

2

کله ی چ د خپک سحر توکي و ورهول د خل و سرتنی ی وتړلی او هغوی ی
وبېرول.
 - 1د اه سورې  66آیت.
 - 2د األعراف سورې  116آیت.
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-2

په مختو

تولری ی د شیطاناو البول او د هغوی نه مرس ه اخس ک :الله

ي ال ال ال ال الءالا ِ نی تَالََال َّل ُل َ َى ُكال ِل أَفَّال ث
اَ أٍَِ ثءم ُْال ْ ُقو َ
تیالی رماييَ ( :هال ْل أُیَالآِئكُ ُم ْم َ َى َمن تَالََال َّل ُل ال َّ َ ُ
ئ
1
الممع وأَ ْكثَال ُهم َك ِ
اذبُو َ ).
َّ ْ َ َ ُ ْ
آیا تا سو ته خرب در کړم چ شیطانان پرچا نازلېږ او د لوسوسی القاء کو ړ پر
ه غه چا نازلېږی چ درو جې او خورا ننين ار د له ه چ کاهنان او یب
ویون ي درو جې او پلیت د م شیطانانو ته و د او ډیری درو جې دی او ل د
خپک هان نه پیزونه تړ ړ.
-3

کېدای يش چه کوډو رسه د اشامامامخاتامامامو او مواوداتو ماهیت او بڼه بدله يش

مثل انسامامامان د هغه په وسامامامیله د یوان په بڼه واوو م خو دا نوی یوازی ن ن او
خیال دی او واقییت نه لر په ل سان الیرب ک را يل د  :سحر عبارې دی له:
هغه په نه چ ماخذم منشا او عوامک ی ظریف مرموز او نالیدی او پټ و .
او د سحر ا تطل ی مینا په ه له په ل سان الیرب ک را ل د  :سحر دا سی
ع،ک دی چ  :په تررسه کولو رسه ی کودنر شامامامیطان ته نزدی کېږ ( المال ال ال ال الالح
مل ْتق ب به ال اليءطن).
په ع،ده القار ک د سامامحر اتامامطل ی تیریف ک داسامامی را يل د ( :فهو أم
خارق العادو صادر ن یفس ش ْ و ال تتعذر معارضة).
 - 1د الشیراء سورې  223-221آی ونه.
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سحر یو خارق الیاده کار دی چ رشیر ان سان ی کو او مقابله ی

س ونز منه

نه و .
د سحر ډولونه:
اما خر الدیې راز په تدسیر کبیر ک د سحر لپاره اته ت لری بیان کړی د :
 -1ه غه کوډی چ پخوا وخ ونو ک د با بک خل و ک دود ؤ بابل بان سامامام ور
پامامالون ي ول او ن ن ی کاماماوه چ سامامام ور د ه ،ی او خل و ا یز مې او
س،بالون ي د او ټول خیرم ښه والیم نی ،ر يم بد مر ي سپېرتوب او نازول وب
د س ورو لخوا د  .د هغه وخت کود نرو د س ورو د خوزښتم منزلونوم براونو په
بنسټ د یب ویلو دعوا کوله او د راتلون ی خربتیا او وواندوینه يي کوله.
 -2ه غه کوډې چ د ارادی په قوې او هواک تررسه کېږ  :پدی اری قه ک
ان سان په او دو ریا ض ونو رسه خپک ر او اراده تقویه کو بیا د خپلی ارادی په
قوې رسه د شاماماماو خوا په چاپېریال باندی ا یز شامامامیندی او خارق الیاده پیزونه د
ک ون و سرتنو ته انځوره و .
 -3د ه ،یو اروا ونه مرس ه وښ ک :کوډنر په خپلو کوډوک د شیطان او پیری
نه ک،ک واو
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 -4هغه سامامحر چ د ن نونو او تخیلتو په ورهولو رسه تررسه کېږ  :پدی ډول
کوډوک ساماما ر د تخنی ي قوې نه کار اخلیم او سامامرتنو تړلو او ژر ع،ک کولو رسه
د انسان په خیايل قوه ک ترصف کو
 -5هغه یرانوون ی کارونه او اع ل چ د توکو او وسامامامایلو په ترکیب رسه تررسه
کيږ  :پدی ډول سحر ک کودنر هغه عجیب او نا اشنا کارونه کو چ نش ه.
-6د اا سامو نا پیژندو یزی ی او شی،يایي خا تی ونو نه ا س داده :سا ر په دی
سامامحر ک د ااسامامامو شامامی،یايي خواتامامونه اسامام داده کو چ عام خلک ددی
خواتونه کومه االی نه لر .
مثلً :ډیری پېژنو چ په هین شامامامی،ي ااساماماماموک وزن د هوا نه سامامامپک دی او
کچېری ا سم ک د ننه يش نو کېدای يش هغه ا سم وخوزېږ او پوک تیجب
نه کو

ی په پخواک د ماشومانو د لوبو توکي یو ډول سحر نڼک کیدل.

-7د زوه تیلا :پدی سحر ک میارص دا دعوا کو چ په ا سم اعظم پوهېږ او
د هغو په تاثیر اې دده تابع د او دکارونو تررسه کولو ک د ه غه پیرو کو
خلک د هان می قد کو او قلب او عقک د هغوی ښ ارکو .
-8منی،ه او سامامخې چینی :پدی ډول سامامحر ک ساماما ر په مبين،و او ن وو ډو خربو
او خا

چاالکی رسه د خل و په منځ ک اخ لفم تشامامام تم بغکم کدورې

ایجادو م ه،داشامامان هغه کارونه چ د مقناایسامامیم هیپنوتیزمم ماين تیزم او تله
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پايت لدلیر  ...د ا ارو ان قالړ خوب نه په اسامام دادی تررسه کېږ م که په هم
چ د ه علوم د هغو علومو له ډلی د چ تامامامحیس اسامامام داده هم تری کېدای
يش خو سا ران او هینی دوکه ماران د خل و دوکه کولو او ا ک کولو لپاره ناووه
اسامام داده کو چ ناووه اسامام داده نو مووو علومونه هغوی په سامامحر ک داخلو م
ددا سی سحر نه یواهی هغه ک سان ا یزمې کېږ چ ددی سا رانو د تلقیې او
مينارې د قوې پخه کومه االی ونلر .
آیا سحر حقیقت لري؟
داچی سحر بېلبېلی میناوی لر او سحر کول په نڼو بڼو تررسه کېږ نو عل ء
د سحر په قیقت ک اخ لف لر :
علمه ابې جر په س البار ک

رمايي :می زله پدی عقیده د چ سامامامحر

قیقت او واقییت نه لر ه،داشامامامان ابې زم ظاهر او دشاماماموا یو ابو اسامامامحا
ا سرت آبادی او د ا نا و ابوب ر رازی هم په ه،دی عقیده د چ
نه لر او هغه چ ساماما ريي کو

سحر قیقت

هغه ن نم خیال اچونه ده او دخپل نظری

ال
د اثباې لپاره په الند آی ونو او امثالوی اس دالل کو  :الله تیالی رمايي( :قَ َ
1
بل أَلْ ُقوا فَِإذَا ِحآا ُُلُم و ِ ِ
صءُّال ُه ْم ُُيَءَّ ُل إِلَْء ِه ِمن ِنی ْح ِ ِه ْم أَ ََّّنَا تَ ْم َعى).
َ َْ
َْ

 - 1د اه سورې  66آیت.
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داسامامی ر ی وکړ چ د هغوی د اادو په اثر امساماماوی او رسامامی د دوی لماران
نی الَ ِ
َّاس).
شو او خوزېږ او هغيلړ او رمايي( :فَال َ َّما أَلْ َق ْواْ َنی َح ُواْ أَ ْ َُ

1

کله چ کوډنرو ل د خپک اادو و سایکړ و ورهول د خل و سرتن ی وتړلی خو

د ا،ينورو عل ؤ نظر دادی :چ سحر واقییت لر .
علمه ابې قدامه رمايي :سامامامحر قیقت لر م دمړینی باعر نرهيم انسامامامامان
مریضامامامو م د کور وايل قدرې له منځه وو م د خاوند او ښامامامځی تر منځ بېل ون
راويل او د ټولنی ا رادو په منځ ک تش ت او اخ لف پیداکو .
ا،ينور اهک سنت وايي :اادو واقییت لر او یوازی تخیک نه دی.
د سحر واقییت دلیلونه :او رماييْ ( :ع مو الَاس المح ).

2

شیطانان خل و ته سحر ورښی تیلیم او تیلم په قیقی کارونوک ام ان لر او
نی الَ ِ
وه ْم َو َ اووا
تررسه کېږ  .رمايي ( قَ َ
َّاس َوا ْنی ال ال ال ال ال َْاَهآُ ُ
ال أَلْ ُق ْواْ فَال َ َّما أَلْ َق ْواْ َنی ال ال ال ال ال َح ُواْ أَ ْ َُ

بِ ِم ْح ث َ ِظ ثءم).3.
کله چي اادونرانو لد اادونری خپک وسامامامایکړ و ورهول د خل و سامامامرتنی ی

وتړلی او سامامرتاادوی وښاماموده .الله  د سامامحر لپاره عظیم تامامدت ککر کړی او
داسی تدت د داسی پیز لپاره نه و چ واقییت نه لر .
 - 1د األعراف سورې  116آیت.
 - 2د البقری سورې  102آیت.
 - 3د األعراف سورې  116آیت.
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نو د عظیم تدت پدی داللت کو چ سحر واقییت لر .
ِ ِِ ِ
اّللَ َنیءُال ْآ ِط ُهُ).
و ایضا رمايي( :قَ َ
الم ْح ُ إِ َّ ئ
ال ُم َ
ونیى َما ْكالتُم به ئ
مو سی وویيل :په چ تا سو و ښوول په رښ یا اادو دیم هرو مرو به ی الله 
1

تش او نابود و .
ددی آی ونو نه میلومېږ چ  :سامامامحر واقییت لر او ا یزی ثابت دی چ  :الله
يي شامامام ون و نه دا چ ن ن او

 ی باالو او هغه په باالو چ
وهم و .

په یو دیر ک د تامامامحیس بخاری نه منقول دی :چ لبیدیې االتامامامم یينود د
بنی زریا له قبیلی نه په پیغ،رب  باندی سامامحر وکړم د هغه سامامحر المله پیغ،رب
 مریک شامامو داسامامی چ  :کوم کار به ی نه ؤ کړی تتامامور به ی کاوه چ کړی
ی دیمد پیغ،رب  د سحر له منځه وولو لپاره میوک تیې ( ف ق او الَاس) سورتونه
نازل شامامول او الله  شامامدا ورکړهم نو پرننده شاماموه چ سامامحر واقییت لر  .الب ه
هغه عل چ د سامامامحر په واقییت عقیده لر م موخه ی دانده چ  :ساماماماما ر د
هرپه دعوی وکړ هغه به کوالی يش.
هیڅ کوډنر نيش ام کوالی چ د مواوداتو ماهیت او بڼه بدله کړیي مثل :انسامامان
یا یوان د انسامامامامان په بڼه واوو م د ا،ينورو عل ؤ د اا ی رسه سامامامم د انبیاو
 - 1د یونس سورې  81آیت.
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میجزاې ل ه :د ملخ کوزیدل د سامامیند بېلېدلم په اژدهار بدليدل د امساماماؤ د مړو
ژوند کولم د یواناتو خربی کول او  ...داسامامامی قیق ونه ول چ د انبیاؤ په
واسامامامطه را پرنند شامامامو او ساماماما ران هی

له نه يش کوالی چ خارق الیاده

کارونه وکړ چ د انبیاء د میجزاتو په پیرو .
الب ه دا کار خپک های لر چ خارق الیاده کارونه چ د برشامامام د قدرې الندی
د د سا ر په الس ښ ار يش.
مثل :په اادو کولو رسه پوک بې رکړ م یا د میړه او ښځی تر منځ بېل ون راويل
یا د چا عقک زایک کړ یا د چا اندام کو کړ خو په هر ال باید ا ک نشو چ
قیقي مؤثر یوازی الله  دی.
ض ِرْن بِ ِه ِمن أَح ثد إِالَّ ِبِِ ْذ ِ ئِ
ِ
اّلل).
ْ َ
الله تیالی رماييَ ( :وَما ُهم ب َ ئ َ

1

پدا سی ال ک لخپکړ دی اادو رسه ن يش کوالی چاته کوم زیان ورسو مور

داچی د الله  په ااازه او وښ نه و .
د سحر پرانستل :
د نورو بی ریو په پېر سامامامحر هم یو ډول مرو او بل ده چ انسامامامان پری اخ ه
کیږ او نښامامی ی د اسامام،ی مرضامامونو نه ډیری د آن چ کله کله د انسامامان د
هلکت باعر نرهي نو هغه شان چ د نورو مرضونو تداو اائز ده ه،داشان د
 - 1د البقری سورې  102آیت.
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سحر تداوی هم تحی او روا ده او پېغ،رب  رمایيل د  ( :ا هللا لو ل حءث
خ ق الداو وخ ق الدواو فتداوو).

1

سامامحر لری کول سامامخت کار دی ډیر لږ خلک ی تر رسه کوالی شامامیم او داسامامی
کسامامان هم شامام ه چ ددی کار ووتیا نه لر خو په چکم م رم دوک

رام مال را

ټولو او په پای ک هان هلکو پوک چ سحر لری کو باید الندی تداې
ولر :
 -1قوال او ع،ل مو دو
 -2د محرماتو او نناهونو نه لری و
 -3د مس حباتو ژمې و
 -4ددی کار ووتیام پوهه او علم ولر
 -5م قی او پرهیزکار ا راد و
 -6زوورتیا او شينامت ولر
 -7خاکسارم امیې او م اهک و
 -8هدف ی د الله  رضا او خوښی و
 -9موخه ی د ضییف االی ن ا رادونه د مال ټولول نه و .
 -10پدی قادر و چ هان د سحر له رضر نه وسايت.
 - 1مسند االمام ا ،دم دیر.12596 :
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د سحر باطلولو دلیلونه:
هینی عل ء د سحر لری کول رام نڼی او د سنې ابی داود په دیر اس دالل
کو ( :نیكل رنیول هللا  ن الَي و فقال هو من مل اليءطا ).

1

د سحر لری کولو په اوه د رسول الله نه پوښ نه وشوه پېغ،رب علیه اسلم هواب
ورکړ :د سامامامحر لری کول د شامامامیطان کار دی .د دیر په توضامامامیس ک ابې جر
رمايي :د سامامامحر لری کول د پرانسامامام ون ی د نیت پوری تړلی ده که نیت ی
خیرو نو پرانس ک ی ښه او تحیس دی او که نیت ی رشو نو ښه نه ده.
عل ء د سحر لری کول چ د سا رانو لخوا په باالولو ک ی د رشییت خلف
کارونه کېږ ناروانڼي ه ه د ه کسان د پارو په وژلو او د شیطانانو او پیریانو
نه په اسامامام ،داد او کبیره ن ناهونو په کولو رسه د خل و دبی الری کولو او د
قیق ونو په بدلولو او ساده نانو د عقایدو م زلزل کولو باعر نرهي.
د سحر علاول په قرآنی آی ونو او مبا و دعانانو او دداسی چا لخوا چ تحیس
عق یده ولر او رشعی ا

اموته ژمې و پروا نه لر  .ه ه ک له چ لب ید بې

االتامامامم په پیغ،رب  باندی کوډی وکړ اربیک  د سامامامحر پر هایونو باندی
پیغ،رب  خرب کړم پیغ،رب  رضامامامې علی او الحه رل الله عنينا ته امر وکړ
چ کوډی د کروان له پاه نه را وبايسم او میوکتیې سورتونه ی پر وټو ولو س ک
 - 1سنې أيب داودم دیر.3868 :
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او وټی پرانس ک شوی او سحر بااک او پیغ،رب  د کراری او هوساینی ا ساس
وکړ.
په تامامحیس مساماملم ک را يل د چ پیغ،رب  و رمایک( :الأبس ابل قي مامل ْکن
فءه ش ک).

1

د کوډګرو په وړاندی د اسالم دریز:
دا چی سامامحر یو ناووه او بد کاردیم یو آسامام ين دیې هم د هغه اواز ندی ورکړی
ه ه ه غه پوک دا کار کوالی يش چ د خ پک ای ن نه هان خل

کړ م او

سرتني او و ونه تړيل د شیطان او انیاتو تابع و او د بدو کارونو په کولو رسه
ه،یشه شیطان له هانه خوښ او رال وسايت.
سا ر د دینه وواندی چ بک ته رضر ورسو خپله زیامنېږ .
د ابو هریره رضامامامی الله عنه نه روایت دی چ رسامامامول الله  و رمایک ( :ا تَآوا
المالالآع املوبقاق قالوا ر رنیالالول هللا ما هيل قالش الي ال ک ابهللح والمالالح ح و قتل الَفس ال
ح ی هللا اال ابحلق و أکل ال بوا و أکل مال الءتءم والتويل ْوی اللحف و قذا احملصال ال ال ال الالَاق
املؤمَاق الغاف ق).

2

د اوو تباه کوون و پیزونو نه هان وساماماتی یارانو وویک :ای د الله  رسامامولهه هغه
کوم د ؟ رسامامول الله  و رمایک -1 :الله  رسه رشک کول  -2کوډی کول -3
 - 1تحیس مسلمم دیر.2200 :
 - 2تحیس البخار م دیر.1232 :
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د هغه انسان وژل چ  :الله تیالی ی وژل رام کړ مور په ا  -4سود خوول
 -5د ی یم مال خوول  -6کدارو رسه د اوړی په ورځ د ډنر نه تښامامام ېدل  -7تور
لوول په پاکو بی خربوم مومنو ښامامامځو باندی .دا چی کودنر ای ن په الله  پر
ایښامامامی دی او د انیاتو اسامامام ،داد واو هومره الله  ته مندور او مبغوو دی
ی که پوک هغه ته مخه کو او ورهي د هغه ملونځ هم نه قبلیږ .

چ

پیغ،رب علیه ا سلم و رمایک ( :من أت
لء ة).

افا فم الالعله ن ش الاليو مل تقآل له صال ال وو أربعنی

1

پوک چ سامامام ور پېژندون ي او ال نیوون ی ته وريش او د کوم پیز په ه له
پوښ نه تری وکړ تر پلوېښت شپو او ورهو ی ملونځ نه قبلېیږ .
پوک چ د سا رانو ت تدیا کو او په ویناو او کړنوی ای ن لر م انت ته به
نه هي .ابو موسامامامی لرضامامامی الله عنهړ د پیغ،رب  نه روایت کړی چ  ٍ ( :ث
الْدخ و اجلَةح مدمن اخلم وال قا ع ال حم و مصدق ابلمح ).

2

په رشابو رو دی او د ساماماما ر تتامامامدیقون ی او خپلويل رابطی شاماماملوون ی انت ته
نيش ننوتلی.
په بک دیر ک را يل د چ  :پوک سامامامحر وکړ یا ساماماماما ر ته الويش او د
ساماما ر نه و واو چ سامامحر ورته وکړ د پېغ،رب  له امت نه ووهي .ع،ران بې
 - 1تحیس مسلمم دیر.125 :
 - 2مسند االمام ا ،دم دیر.19569 :
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تامامامیې د پیغ،رب  نه روایت کو چ  :وی رمایک  ( :لءس مَا من تطری وال من
تطری له أو تکهن أو تکهن له أو نیح أو نیح له).

1

د مونږ نه دی هغه پوک چ ناووه ال ونیيس یا ال نیوون ي ته وريش یا د ال
نیونی وښامامام نه وکړ یا دا چ وواند وینه وکړ یا د وواند وینی وښامامام نه وکړ
چي کوډی وکړ یا د کوډو کولو لپاره کوډ نرته وريش او په دیر ک را يل
د  ( :من قد قدو مث یفت فءها فقد نیح ومن نیح فقد أش ک).

2

چا چ یوه وټه و تړله بیای پری پوه کړل نو اادوی وکړ او چا چ اادو وکړ
یقینا رشک ی وکړ.
په یو دیر ک پیغ،رب  و رمایک ٍ ( :ث من مل ْکن فءه غف له ما نیال ال ال ال الالو ذل
ملن ْياو من ماق ال ْي ک ابهلل شءكاومل ْکن ْتآع المح و ومل حیقد

أخءه).

3

چاک چ ددی دری پیزونو نه یو هم نه و نو کچېرې الله تیالی و واو نوری
نناهوانی ی وربښي:
 -1د الله رسه ی کوم پیز سیال کړی نه و
 -2کوډنرو ته نه وی ور لی
 -3خپک ورور رسه ی کینه نه و کړی
 - 1مسند البزارم دیر3578 :م الرت یب والرتهیب.3041:
 - 2اامع می،ربې راشدم دیر.19772 :
 - 3األدب املدردم دیر.413 :
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د کوډ ګړو د سزا په هکله د علَّمؤ او امئه ؤ ویناوې:
دا چي کوډنر په بېلبېلو اریقو اادوکو م سامامامزای هم د سامامامحر د ډول پوری
ارتباط لر م علمه قرابي په خپک تد سیر ک لی ل د  :کچېری سا ر دعوی
وکړ چ زه د انسامامامانانو بڼه او تامامامورې بد لوومم او د یوان په بڼه ی راو یا
کوالی شم په یو شپه ک دیوی میاش ی مزل وکړمم او کوالی شم چ د لوسیلی
پرتهړ والوزمم او پدی ترځ ک خل و ته هم و وايي چ  :زه په ا یم نو د ه
کوډنر کا ردی .ه ه د پیغ،ربانو په پیر میجزاتو دعوا کو م خو کچېری و وايي
چ سامحر چک دوکه او خیال خپرول او تزویر دی نو نه کا ر کېږ او سامزای وژل
ندی بل ه ننين ار دی.
نو پلور واوو امامانو په پیر نور عل ء چ وايي :سا ر کا ر دیم باید ووژل يشم
موخه ی داده چ

سا ر په دا سی خربو سحر کړی چ د کدر مواب د م که

د ه شان خربی نه و نو نه وژل کېږ بل ه ننين ار دی .اما شا یي ر ،ت الله
علیه رمايي :سا ر دی نه وژل کېږ مور هله چ په خپک سحر رسه ی پوک
وژلی و او اقرار وکړ چ قتدا ی ق ک کړ دی.
د امام ابو نیدهم امام مالک او امام ا ،د په اند ل کچېری کوم مسامامامل ن اادو
وکړ نو مرتد شو او توبه ی نه قبلېږ او وژل ی وااب د ړ.
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او د امام شا یي او دیو روایت مطابا د ا ،د په اند :سا ر باید توب ویس لو ته
او ویسامامام ک يش او وژين دی نه ه ه چ نناه ی د رشک نه لووه ندهم مرشام امامک
ه ول کېږ توب ته نو ساماما ر دی هم مجبور کړای توبی ته او که ساماما ر کا رؤ
نو توبه ی قبلېږ ه،غه شامامان چ د رعون د دربار ساماما رانو توبه وکړه او ای ن
ی راووو او ال له  ی تو به قبوله کړه نو تو به د د ه مرتد ل ه غه پوک چ د
سحر په ارم مرتد نڼک شویړ توبه هم قبلېږ .
د سحر د زده کړی حکم:
ا،ينور عل ء رماي  :د سامامحر زده کړه چ په هر هدف و

رام دیم ه ه قرآن

کریم د سامامامحر زده کړه بده نڼلی اورټلی ی ده او رمایيل د  :چ په زده کړه
ض ُّ ُه ْم َوالَ ََْ َفعُ ُه ْم ).
ک ی هیڅ ډول نټه نش ه ده ( َوَْالتَال َع َّ ُمو َ َما َْ ُ

1

او هغوی هغه برخی زده کوله چ دوی ه لد دنیا او آخرې په لحاظړ زیان درلوده

او کومه نټه ی ورته نه درلوده.
ابې قدامه رمايي :ل پدی ک د عل ؤ تر مینځ هیڅ اخ لف نشامام ه چ د سامامحر
تیلیم او تیلم رام دیړ.
امام نوو

رمايي :د سامامحر زده کړه رامه او کبیره نناه ده او پېغ،رب  سامامحر په

اوو هل کوون و ک شامامام،یرل دیم او هینی کوډی د کدر مواب نرهي او هینی
 - 1د البقری سورې  102آیت.
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نوري کبیره نناه و د عبدالرزاق د تدوان بې سلم نه روایت کړ ( :قالش قالش
رنیول هللا من تع م شءكا من المح ق ء أو کثریا کا آخ هده من هللا).

1

لچاچ د سحر کم یا زیاې تیلیم وکړ هغه تړون ی چ د الله  رسه کړی پای
ته ورسیدهړ.
الب ه هینی وايي :ددی لپاره چ سامامامحر بااک کړای شامامامو زده کړه ی رواده خو
اس دالل ی منطقي ندی ه ه د سحر باالول او له منځه وول خپله د سحر زده
کړ او تیلیم ته اوتیا نه لر ه ه د سامامحر له منځه وول تامامحیس او سامام،ه اریقه
لر چ پیغ،رب  د سحر په ابطال ک په خپله کارولی ده نه دا چی سحر ی
یاد کړ.
د معجزی او سحر فرق:
میجزه د پېغ،ربانو د ادعاؤ د تتامامامدیا لپاره د الله  لخوا ورکول کېږ میجزی
خارق الیاده او قیقت لرون ي کارونه د چ بااې او ظاهري رسه تړلی و .
او ابییي اسامامباب په هغو ک هیڅ ډول نقش او دخالت نه لر م او که د ه ،ی
د رس ټول خ لک ه ه او ها ند وکړ چ د میجزاتو بېلوی را وو عجز او بی
ويس ی

پدی ډنر ک ال پرن ندېږ او پومره چ پ

تحت یقیې زیاتېږ .
 - 1متنف عبدالرزاقم دیر.18753 :
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اما سامامحر او کوډی د هغه چا لخوا تررسه کېږ چ د نناه او میتامامیت په کولو او
اساماملمی مقدساماماتو ته په توهیې او د ای ن او نظا ت نه په لری وايلم شامامیطانان
خوښ او د هان لپاره ی مطیع او رمان ووون ي اووو  .او اادوي له بنسامامامټه
هیڅ قیقت نلر او د نړی د ابییی قانون ماتولو وس نلر م بل ه سامامامحر ی یو
ډول خیاالېم هان ښودنهم دروغم او باری ه یلی د م او هر ه ه کوون ی سړی
ی تررسه کوالی يش او اادو نر يش آن کوالی يش د اادونرانو سا ران راسیم
نه ااوون يم ماارااوی اسا او اار کسان د چ د ټولنی د ونړو ترمنځم
اوړ م تر بونيم دښ،ني پېداکو او س ونزی زېږو .
خو کچېری د م قی او په نبوی سامامنت باند منوک ل وون ي سامامړ نه خارق الیاده
کار تامامامادر يش د هغه پرهیزکار سامامامړی کرامت بلک کیږ او د کرامت خاوند هغه
پوک دی چ تک الله تیالی ته م واه و او نیت ی ښه و او کله چ کرامت
تری پرنند يش د الله شامامام ر بايس او خپک کرامت پټ سامامامامايت او په بیان او
وضاماماماما ت رسه ی د وره وايل او بزرني اظينار نه کو او تقوی او تواضامامامس ی
زیاتېږ .
آیا ساحران په غیب پوهېږي؟
عا الغ یب ه غه کاې دی چ د ټولو پیزونو نه خرب و او په هر وخت او هر
های ک

ارض او ناظر و او هغه یوازی د الله  پاک کاې دیم اما یر د الله
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 هغه پوک چ واود ی د زمان او م ان پوری محدود دی ابیا نيش کوالی
د هرپیز نه خربو الله تیالی رمايي( :إِ َّ َّ ِ ِ
ث َوَْال ْع َ ُم
ْم ال َّ
م الا َ ِة َوُْالََال ئِل ُل الْغَْء َ
اّللَ َ َدهُ ُ
ِ
ِ
َي أ َْر ث
وق إِ َّ َّ
ِ َُ ُ
اّللَ
س ِأب ِئ
س َّماذَا تَ ْممال ال ال ال ال ال ُ
م َغ ددا َوَما تَ ْد ِري یَال ْف ٌ
َما ِِف ْاب َْر َحای َوَما تَ ْد ِري یَال ْف ٌ
1
ِ
ءم َخآِریٌ ).
َ ٌ
د قیامت ورهی د راتلو میلوماې یوازی الله تیالی ته د او هغه کاې دی چ
باماماران راوورو م او ه،امامدی خرب دی چ ر ،ونو ک پامامه د م او هی وک نامامه
پوهېږی چ سامامينار ته په کو او هی وک نه پوهېږ چ په کومه ه ،ه مر م
الله  پوه او خربدار دی.
او رماييَ ( :و ِ َ َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْء ِ
ن ِمن
ْب َوالْآَ ْح ِ َوَما تَ ْمال ال ال ُق ُ
م الَ َْال ْع َ ُم َها إِالَّ ُه َو َوَْال ْع َ ُم َما ِِف ال َِئ
ورقَ ثة إِالَّ ْال ْع َم َها والَ حآَّ ثة ِِف ظُُم ِ
س إِالَّ ِِف كِتَ ث
اب ُّمآِ ث
ِ َوالَ َر ث
ْم َوالَ َربِ ث
اق اب َْر ِ
نی ).
َ ُ َ َ
ََ
َ

2

د یب خزا نه او کل یانی د ال له ج په الس ک د او د ه غه پرته هی وک تری

خربند م او الله  په هغه په چ په وچه او سامامامیندک د خرب دیم او هیڅ
پانه نه را ورهیږ مور دا چ هغه پری خرب دی لالله  پری خرب او په علم
کی ی پیدا دی اوړ په محدوظ لوح ک ثبت او ضبط دی.
یقینا هغه یب چ هیڅ پوک تری کومه االی نلر مطلا یب دی چ الله
 هغه د هان لپاره خا

کړی دی او هغه ته د رسامامامیدو لپاره ه ه بااله او

 - 1د لق ن سورې  34آیت.
 - 2د لق ن سورې  59آیت.
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ناشامامامنونی ده او د هغه د پوهیدو مدعي کا ر دی .پیغ،رب  چ د ه ،ی د رس
وره او بينرت مخلوق دی او د الله په نزد ټولو نه محبوب شامامامخی دی په هغه خرب
ندی.
ال له  پېغ،رب ته امر وکړ چ هغو کسامامامامانو ته چ ان ظار ی درلود پېغ،رب
هغوی.
د ټولو راتلون و او تیرو رازونو نه خرب کړ او آن ورته ووايي په راتلون ي ک د
هغوی په ژوندک

په ډول پېښامامامی را منځ ه کېږ ترپو د رضر پورته کولو او

ك لََِال ْف ِمي
مندیت را البولو لپاره ه ه وکړ ووايي :الله م یال رمايي( :قُل الَّ أ َْم ِ ُ

ق ِم َن ْ
م ال ِ َ ال ُّ
اخلَ ِْری َوَما َم َّ
ض ال إا إِالَّ َما َش الاو ئ
م الَ ْنی التَ ْمثَال ْ ُ
یَال ْف دعا َوالَ َ
اّللُ َولَ ْو ُك ُ
م الووُ
َت أَ ْ َ ُم الْغَْء َ
1
إِ ْ أ َََنْ إِالَّ یَ ِذْ ٌ َوبَ ِيریٌ لِئَق ْوثی ُْال ْؤِمَُو َ ).
ووایهه زه د کوم نټی او زیان پښامامن نه یم د هان لپاره مور هومره چ الله ی

و واو او ل د لطف له مخی ما د ندع په را البولو باد رضر د ع کولو پښامامامن او
هواک،ې ونرهو ړ کچېری په یب پوهیدای نو ډبری نټی به ما د خپک هان
لپاره په برخه کړی وای ل ه ه چ د سامامببونو رسه به ی آشامامنا وومړ او هی

له به

رش او بلماته نه را رسامامامیدلهم ل ه ه چي د مواباتو نه ی خربؤمم اوس چ د
آ ونو او مرضاماماتو له مواباتو او د خیراتو او برکاتو له اسامامبابو خرب نه یم پنوه به د

 - 1د األعراف سورې  188آیت.

1314

کوډې او کوډ ګري

د جمعې خطبې

قیامت د را پیښامامامیدونه خربؤمړ زه د مومنانو بیرون ی او زیری ورکوون ی پرته بک
په نه یم.
َدي َخلآئِن ئِ
ول لَ ُمم ِ ِ
م َوال أَقُ ُ
ك إِ ْ
ول لَ ُم ْم إِِئّن َم َ ٌ
او رمايي( :قُل الَّ أَقُ ُ ْ
َ ُ
اّلل َوال أَ ْ َ ُم الْغَْء َ
1
يل ).
وحى إِ ََّ
أَتَّآِ ُع إِالَّ َما ُْ َ

ای پېغ،ربه کا رانوته ووایه :زه نه وایم خزانی ل د نړی روزی او رازونهړ د الله 

ه په ترصف ک د او زه نه وایم چ په یب پوهیږم ل ه ه هغه پوک د نړی
له یبو خرب دی چ په تولو وخ ونو اوهایونو ک

ارض او ناظرو او هغه قط

الله دیړ او تاساماموته نه وایم چي زه رښام ه یم زه پرته د هغه چ ماته و ی کیږ
د بک په تابییت نه کووم.
الب ه کچېری الله  و واو یوازی هینی پېغ،ربان د رسالت په تررسه کولو ک
د رضورې له مخی د هینو یبی کارونونه خربه و هغه هم په داسامامامی رښامامام ی
ضى
چ د نورو رښ و لخوایي ساتنه کیږ ل ه چ الله تیالی رمايي( :إَِّال َم ِن ْارتَ َ

ك ِمن ب ِ ِ ِ
ِِ
ِمن َّر ُنی ث
ص ددا).
ول فَِإیَّهُ َْ ْم ُ ُ َ ْ
نی َْ َدْْه َوم ْن َخ ْفه َر َ

2

په یب پوه الله تیالی دی او هی وک په یب نه پوه کو مور هغه پېغ،رب چ

الله ورته خوښ و لالله  دد ه اندازه یب ساماماماتنی لپاره چ هغه پری خربه
و د رښ و له منځهړ ساتون ي او محا ظان مخ ی او وروس ه ترینه روانه و  .نو
 - 1د األنیام سورې  50آیت.
 - 2د الجې سورې  27آیت.
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هغه کسامامامان چ دعوا کو چ اادونران شامامامیطانان پیریان او نور انسامامامانان په
یبو پوهیږ کله اشامامام باه ک پریويت د قرآن د انیاتو له خولی وايي ( َوأ َََّن ُكََّا

ِ
ِ
ص ددا).
یَال ْقعُ ُد ِم َْال َها َم َقا ِ َد لِ َّ
م ْم ِع فَ َمن َْ ْمتَم ِع ْاْل َ ََِي ْد لَهُ ش َه دااب َّر َ

1

مونږ لددی نه وواندیړ د آ س ن په کونجونو ک د ا سرتاق س،ع لپاره کېنا س و

لاو خیرو ترالسامامامامه کولوړ مور اوس هر پوک و واو چ

و کېږد

په خ پک

ک،یې ک به تیار شيناب بیامومي چ دی په ن ښه کو م مونږ ته پوهېږو چ آیا
د ه ،ی اوسامامامیامدون و لپاماره رش او بل پامه نظر ک نیول شاماماموی او یاما دا چ
پروردناری د دوی خیر او هدایت وښ ی دی.
دا د آس ام ن د خربونو په ه له ؤ اما د ه ،ی خربونه چ د دوی تر مخی د او
ورته نژدی د د هغو نه هم کومه االی نه لر م کله چ

رضې سلی ن  مړ

شو د هغه له مړینی نه خرب نه شول او او ده موده ی خدمت وکړ ترپو چ وینو
د سلی ن  امسا ووهله او هغه په ه ،ه ولویده بیا د هغه مرګ ته مواه شولم
ِ
ق َما َد َُّلُ ْم َ َى َم ْوتِِه إَِّال َدابَّةُ ْاب َْر ِ
مالعَتَهُ فَال َ َّما
ضال ْءالََا َ َْء ِه ال َْم ْو َ
او رمايي( :فَال َ َّما قَ َ
ِ َْْ ُك ُل مَ َ
ِ ِ 2
ِ ِ
َّ
م َما لَآِثُوا ِِف ال َْع َذ ِ
اب ال ُْمهنی ).
َخ َّ تَالآَالءَّالََت ا ْجل ُّن أَ ل ْو َكایُوا َْال ْع َ ُمو َ الْغَْء َ
کله چ پر ساماماملی ن ل چ د قدرې او عظ،ت نښامامامه وهړ باندی مونږ مړینه مقرره
کړه انیان يي د هغه د مړینی خرب نه کړل مور هغه وینی چ دده امسامامامامای
 - 1د الجې سورې  9آیت.
 - 2د سبأ سورې  14آیت.
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خووله کله چ

سلی ن  الندی ولویده پوه شول چ کچېری په یبو پوه وای

په سپ وون ي عذاب ک به پاتی نه ؤ.
پدی پرنندو آی ونو رسه خل و ته د پیریانو وضییت ښ اره شو چ هغوی د یب
رازونو نه خرب ندی او هینو خل و بی مینا داسی عقیده د هغوی په ه له درلودله
او ټولو ته اوته شوه چ د اې ډله د یب نه خربه نده او ناپوهو ان سانانو چ د
هغو نه پوښ نی کولی په سخ ه اش باه او خطا ک ول.
که پوک ووایي چ  :انیان او شیطانان که د راتلون و اخبارونو په اوه نه پوهیږ
د تیرو کارونو په ه له کیدای شی تحیس او مثبت هواب و وايي؟ باید وویک يش
په هر تامامورې ک د کاهنانوم اادونرو نه پوښامام ک او ورتلک ناروا او ښامامه کارندیم
ه ه کاهنان هغه کسامامامامان د چ د ای نم تقوی او کرامت نه لری د او د
انیاتو تسامامخیر د کبیره نناهونو له کولو پرته او ای ن نه د لری والی پرته شامامونی
ندی.
پیریان چ ابییت ی د سامامام جورم نناه او میتامامیت رسه ا ږل شامامو د او
کوم راپورونه چ

کاه نان او کودنر ی ورکو

په ټوله ک ه غه په د چ

شیاایې ی اسرتاق س،ع کړ او ل کړ د او پیریان سک نونه دروغ وررسه
زیاتو او کاهنانو ته ی القاء کو او کاهنان ساماماملوونه نور دروغ وررسه یوهای
کو او خل و ته ی بیانو .
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په پای ک یوه رښ یا خربه په خروار دروغم پوچو او باالو خربو ک قرار لر .
نو خربی ی مرشوعیت نه لر او تتدیا ی اائز ندی.
اما دا چ کاهنان کله کله د لو په پیزندلو یا د اشامامخاتامامونو مونو په پوهیدلوک
بریايل و نو هرو مرو کوم ریب پ

و یا بک چا د ه میلوماې وررسه رشیک

کړ دی یا د شیطانانو او پیریانو لخوا و ه ه د پیریانو او شیطانانو علم په هغو
وادثوک چ واقع شامامو او تررسه شامامو د محال نه دی او ه،غه شامامان چ
کېدای يش هینی انسانان ک د ل په مينال وکور پیریان د ه،دې ه،
مخ د خل و رسه ژوند کو د هغوی په ه له هم د ه ا
الم ِ
ث أَتَى).
هر ال الله تیالی رماييَ ( :وَال ُْال ْف ِ ُح َّ
اح ُ َح ْء ُ
کوډنر چ چرته الويش نه بریالی کېږی.

پر

ل واود لر خو په

1

آیا دوکه بازانو ته ورځی؟
هینی خلک چ مریضان يش یا ی

ال خرابېږ د خپک علج لپاره کوډنرو ته

ورهي او د هغوی نه د عا او تیو یذ اخيل په تیرو ز مانو ک د علم او پوهی د
ک،ښامامامت المله د و م ارانو ډیر مراایه کوون ي در لودل او ډیر خلک د دوی په
االو ک اخ ه ولم خو اوس چ د خل و علم او پوهه او خربتیا زیاته شاماماموی او
ماهر ابی بان د بی رانو د علج ل پاره واود لر نو ددی پانلنو بازار چ ندان
 - 1د اه سورې  69آیت.
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خوندور ندیم خو د ای ن د ک،زور او په الله  باندی د توکک ضامامیف له کبله
اوس هم هینی ک سان د م ش لتو د ر ع کولو لپاره د ه م ارانو ته ورهي او د ه
چپاولوران ددی ې د پوښامامامن الندی د خل و د عقید م مالونو په چورولو او ل
کولو الس پوری کو  .او د وینو پامامه پیر چ لرنی لامامه داخامامک پخامامه خور د
شیطانانو او پیریانو په مرس ه ټولنه له منځه ورانو او د رام مال د تغذیی المله
ه،یشامامه په قر او تنولسامامی ک ژوند تیره و م که چېری په خپک دعوا کي قادر
وای نو د ټولو نه وواندی به ی خپک هان ب پروا کړی وای.
او د ه ،ی خزانی با ی را ویسامامام لی وی او د پاچایانو تخ و نه به ی چپه کړ
ولم او د قدرې په ندی به ناست ولم او د ااهلوم ناپوهو او ضییف الیقیده خل و
د مالونو له چورولو پخه يي الس ویسامامام ه الب ه ددی ساماماما رانو او م ارانو رق له
رشعي دعا لی ون و رسه بایدويش.
رشعي دعا لیکونکو نښی:
 -1په خپک ع،ک باندی اار او مزدور نه واو .
 -2دعا لی ک خپله بوخ یا او ر ه نه نرهو
 -3د ه ا راد په ای نم تقوی او نی و اع لو ک مشينور د .
 -4په دعانانو ک ی السم او نا مدينومه ا،لې نه و .
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 -5داسی دعانانی اس ی لو چ د رسول اللهم تحابه ؤ او اسل ونه ثاتب
و .
 -6د بی پردی او نامحرمو ښځو له منلو نه ان ار کو او لری اويس
 -7پردیو ښځو رسه خلوې نه کو او بدن باندی ی الس نه وهي
د دوکه مارو او کوډګرو خصوصیات:
 -1شیطان ته هان سپار
 -2لجوج ا راد د چ د خپلی شیطاين عقیدی نه یوه کره نه شاته کېږ .
 -3بی ض،یرهم بی ا سا سه او په زوه مړه خلک د چی هیڅ خیرم نټه پ
نش ه
 -4د شیطان په اس ،داد او یار ارصار کو
 -5د شیطان او اعوانو په قدرې پوره عقیده لر
 -6د نناهم میتیت او اخلقي رکایلو ډنر پ

پوره تیار دی

 -7سپکم لویديلم بی ارزښ ه او بی ه ،ه خلک د
په پای ک هیله مندیو چ د الله عزواک میر ت او پیژندنه هرپه زیاته ز
مونږ په زوه ک

های کړ او مونږ د باالو عق یدو او خرا اتو د پلي ی او د

اسدانو د سد او ماکرینو د م ر او ټولو بدیو پخه وسايت.
ل آمیې یا رب الیاملیېړ
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65
ټاکنې
احلمد هلل رب العاملنی والصالالوا وال الالوس دان مال ال دل مد و دان بله و الال ا ه و
من اه دی هبدیه ال یوس الق امة أما عد:
اوسني دور ناوړه سیاست د (رای) او (انتخابات) کلمی داسی بدنامی کړي چې
په اور یدو رسه یې د دروغو ،بډو ،دوکې ،چل او فر یب م فاهیم په ذهنونو کې
راځي ،په همدی خاطر ډیری محرتم او با شخ صیته خلک د انتخاباتو ګرداو ته د
ننوتلو نه ځان سايت سرته اشتباه داده چي ځینی ګامن کوي چې د رای ورکولو،
انتخاباتو سیاست د دین رسه هیڅ ارتباط نه لري او دغه تصور او خیال ځمونږ په
ټولنه کې د ناوړه رائجو تفاهامتو منشااا ده چې پدی

ورت کې بیان او تشااوی

پریښودو د هغوی د نظر وړګرځیدلی.
رای ورکول رشعا واجب دي:
لومړنی سوء تفاهم چې په وګړوکې پېداکیږي د ساده سوچ زیږنده ده چې دوی
کې شته ،چې د پېدایښت جرړه یې د پایلو په اندازه یې بده ده او پېدایښت علت
یې دغه باور او ت صور ده چې ننی سیا ست په توطئه ،دوکه ،خیانت تبدیل شوی
همدا المل دی چې عزمتن انسانان1 .ا  -سیاست ته رانشی.
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 ټاکنو کې نوماند نيش. انتخاباتی نوماندانو ته رای ور نکړي.دغه تفکر که څه هم د پاک نیت نه رسچینه اخيل ،خو په هر حال اشاااتباه او د
ملت او هیواد م صالحو په

ر متامېږي د شک پرته کله کله منفعت غو ښتونکي

خلک د هېوادونو په ساایاډ ډګرونو را څرګند شااوي دي ،ترڅو چې رښااتیني او
صالح افراد د هېوادو نو سیاډ صحنی د ا صالح لپاره اقدام ونه کړي ،وضعیت
یي روځ تر ورځي خرابېږی ،باآلخره دغه پلیتي د خلکو کورونو ته رسایت کوي او
دا کار د هوښااایاری نه دی چې دلری ددی سااایاسااات د ناخوالو او بدیو شااااهد
واو سو ،بلکه د عقل او پوهی غو ښتنه داده چې د سیا ست ډګر د هغو ک سانو له
واکه را وباسو چې هغه یې پلیت کړی دی.
ابوبکر صاادی رضاای الله عنه د پیغم  قدر من فرمایش نقلوي ( :ان الناس اذا
رأوا الظامل فانم ایخذوا دان یدیه أوشک أن یعمهم هللا عقاب).

1

ژباړه :کله چې خلک کوم ظامل ګوري او له ظلم نه یې را تم نکړي نو نژدی دی
چې الله  ټول په سخت عذاب اخته کړي.
کله چې تاسی په خپلو سرتګو ګوری چې ظلم کېږي او د اوس لری چې په ټاکنو
کې په خپل ګدون رسه څه اندازه د ظلم او ساااختوالی را کم کړی ،نو د پورتني

 - 1سنن الرتمذي ،حدیث.2168 :

1322

ټاکنې

د جمعې خطبې

حدیث په اسااااس په تاساااو الزمه ده چې د کرار ناساااتي په ځای د ظامل مخه
ونیسئ او د ظلم او تیري نه یې منع کړی ځینی متدین انسانان پدی عقیده دي
چې ځمونږ رای ورکول د وضعیت په ښه وايل کې هیڅ اغیز نه لري ،او هیڅ ډول
کومه فایده نه لري ،خو ښه فکر و کړئ چې د ا سالم خوږ پېغم  څه فرمايي:
د احمد م سند کتاب د ح رضت سهل بن حنیف ريض الله عنه روایت نقلوي چې
رسااول الله  و فرمایل ( :و من أذل دنده مؤمن فانم ینصال الالوه وهو یقدر دان أن ینصال الالوه
أذله هللا دان رؤوس اخلوئق یوس الق امة).

1

ژباړه :که د چا په مخ کې د کوم مومن سااپکاوی کېږي پداساای حال کې چې د
منع کولو وس یې لری خو یوازی ورته ګوري ال له  به یې د قیا مت په ورځ د
خلکو په وړاندی رسوا کړي.
رای نه ورکول حرام دی :د رشیعت له مخی رای ورکول د شاااهادت او ګواهی په
څېر دی.
لکه څنګه چې د دروغو ګواهي حرام او نارواده د رښاااتیا ګواهی پ ول هم حرام
الشهاداَ ومن ی ْك مها فَِإنَّه ِ
بِثٌ قَالانْبُهُ ).
دي قرآن مجید فرماييَ (:والَ تَ ْك ُ ُمواْ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ

2

ژباړه :شاهدي مه پ وئ هر څوک یې چې پ وي یقینا زړه یې ګنهکار دی.

 - 1مسند االمام احمد ،حدیث ،15985:او.16081:
 - 2د البقری سورت  283آیت.
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ح رضت ابو مو سی ا شعری ريض الله عنه وايي :چې رسول الله  و فرمایل( :من
ک م شهادا اذا ددي ال ها کان کمن شهد ابلزور).

1

ترجمه :څوک چې شاااااهدي پ ه کړي کله چې د شاااااهدی اداء کولو لپاره را
وغوښتل يش د هغه چا په څېر دی چې د دروغو شاهدی یې ورکړی وي.
د شااهادت اداء کولو په اړه اسااالم دا ښااه ګ لی چې انسااان مخکی لدی چې د
شاااهادت غوښاااتنه ور څخه ويش هغه خپله دنده وګني او اداء یي کړي او د چا
تشوی مطالبی ،او بلنی منتظر ونه اوډ.
حرضت خالد ريض الله عنه وايي :رسول الله  و فرمایل( :أآل أخربکم خبری الشهداء
الذي أیيت شهادته قبل أن ی أهلا).

2

مع نا :آ یا تا ساااوته د غوره ګوا هانو په اړه خ در نکړمغ ه غه څوک دی چې د
شااهادت غوښااتنی نه وړاندی یې اجراء کوي ،نو د ګواهی او رای ورکولو نه ځان
سااتل د دیانت رسه اړ نه لګوي ټولو نه مهمه دا چې ښاو خلکو ته رای ورکول د
هر مسااالامن د نده ده با ید پوه شاااو چې د م تدینو رشیفو او منر الرو خلکو د
انتخاباتی صحنو نه لری والی ددی موجب ګرځي چې په انتخاباتو کې د سیالی
ډګر بی دینه او وتنه اچوونکو خلقو ته پاتی کیږي او بیا دا هیله مه کوئی چې
حکومت د خیر غوښااتونکو او خدمت کوونکو خلکو الس ته وريش کچېری متدین
 - 1مسند الشامیین ،حدیث.1942 :
 - 2سنن الرتمذي ،حدیث.2295:

1324

ټاکنې

د جمعې خطبې

خلک د ساایاساات له ډګره لری يش نو په هېوادونو کې د اخالقي فساااد ګمراهي
او ضاااللت بو کتوونکی خپراوي او انتشااار نه ګله او شااکایت یو ناساام او بی ایه
کاردی .ځکه په خپله همدوی ددغه انحرافاتو او بی بندو باری مسااا ول دي او
هریو په خپله برخه د حکومتي مسئولینو په عذاب یا ثواب کې رشیک دي.
د پام وړ خ ه داده چې راتلونکي نسااالونه په هیڅ توګه ددغه رش او فسااااد نه په
امن پاتی کېدای نه يش ځکه د ظلم سااایالب کرار کرار ټول ځای نیوااا او د
اصااالح ټولی الری تړمی او پدی ترتیب رسه راتلونکی نساال به د ظلم په څپو کې
غوپی وهي.
ټاکنې یوازی یو دنیوي کار نه دی:
د پیل نه ډیر بد ساااوء تفاهم د انتخاباتو په هکله دادی چې خلک دین یوازی د
روژي ،ملونر پوری تړي او ساایاساات او ساایاډ او اقتصااادی فعالیتونه ددین نه
جال کارونه ګ ي او پدی باور دي چې ټول یاد شاااوي کارونه د دین نه جدا دي
لکه چې ډیری خلک لیدل شوي چې په شخيص ژوند کې د عبادت ،ذکر ،ملونر
او روژي پا بند وي .خو دسااودا ګری را کړه ورکړه کې د حرام او حالل په فکر کې
نه دي ،او د نکاح ،طالق او قومي او کورين ارتباطاتو په هکله د دین او رشیعت
فرامینو ته اصال کوم پام نه لري.
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ځینی خلک په عملی ډول ټاکنې دینی امورو پوری خاص بويل او ګ ې ناخوالې
پکې قبلوي او ددینه غافل دي چې څومره لویه ګناه یې کړی ده ،لکه چې :ډیر
خلک د ښو نظریاتو او اسالمي عقیدی در لودو رسه رسه د شخيص او کورين تړاو
په ا ساس غیر ا صلح فرد ته رای ورکوي ،پدا سی حال کې چې ښه خ دي چې
دغه سړی صالحیت نه لري او د رای م ستح ندی ،بلکه سیال یې ا صلح دی،
خو د خپلوالی ارتباطاتو په بنسااا او ...غیر اصاالح ته رای ورکوي او هیڅ فکر نه
کوي چې ددین او رشع له نظره یې څومره لویه ګناه کړی ده.
رای شهادت ده او قرآنکریم د شهادت په هکله فرماييَ ( :وإِ َذا قُال ْان ُ ْم فَا ْد ِدلُواْ َولَ ْو َكا َن

ذَا قُال ْوَب).

1

ژباړه :کله مو چې خ ی کولی (یعنی شااااهدي کوي او یا حکم کوي) انصاااا

کوی ،اګر که محکوم علیه سااتاسااو د خپلوانو څخه وي .کله چې د چا ضاامیر او
وجدان یا رشیعت تشخیص کړي چې کوم چاته چې رای ورکول کېږي صالحیت
د راي نه لري ،یایي مقابل لوری ډیر ښااه دي ،نو پدی صااورت کې د شااخيصاا
روابطو په ا ساس رای ورکول د دروغو شاهدي ګ ل کېږي او دروغجنه شاهدي،
قرانکریم د بت پرستی رسه تشبیه کړی ده ،الله جلت عظمت فرمايي:
الوج ِ
(فَ ْ ِ
الزوِر).
اجَنِبُوا قَال ْو َل ُّ
س م َن ْاْل َْوََث ِن َو ْ
اجَنبُوا ِ ْ َ
 - 1د األنعام سورت  152آیت.
 - 2د الحج سورت  30آیت.
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معنی :ځان وسااااتئ له پلیتی د بوتانو او ځان وسااااتئ د درو وینا نه (یعنی د
دروغو شاهدی).
په ګنو ځایونو کې رساااول الله  دروغجنه شااااهدي د اک الکبائر (لویه ګناه)
شاامیرلی ده او سااخت وعیدونه یې فرماييل دي :د حرضاات ابوبکر صاادی ريض
الله عنه نه روایت دی چې رسااول الله  و فرمایل( :أال أنبئکم أبکرب الکبائو؟ قالوا:
ان ای رمول هللا قال :االشواک ابهلل دزوجل و دقوق الوالدین قال :و جانس و کان م کئا،
فقال :أال وقول الزور و شهادا الزور فمازال یقوهلا ح قاننا ل ه مکت).

1

(آیا د ساارتو ګناهونونه تاساای خ نګړمغ الله رسه ساایال ،د مور او پالر نه منل
(بنه پام وکړئ) د دروغو شاهدي! درو وینا! ابوبکر صدی رضی الله عنه وايي:
حرضااات رساااول الله  ډډه وهلی وه ،کله چې د دروغو شااااهدي خ ه راغله نو
سمدستي نیغ کیناست .او د درو کلمه یې څو ځلې و ویله او مونږ په زړونو کې
هیله وکړه چې کاشاااکې آنحرضااات  غلی يش .دغه رټنی فقط د رايې ناسااام
اساااتعامل په صاااورت کې تحق پېداکوي ،هغه ساااړی چې د کورين روابطو په
خاطر رایه ورکړي یا د ثروت او پیسااو را ټولولو په خاطر غیر اصاالح نوماند ته رای
ورکړي د دروغجنی شاااااهدی برسااایره د بډو ګناه یې هم وکړه ،نو د انتخاباتو

 - 1صحیح البخاري ،حدیث.1202 :
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صااندقونو ته رای اچونه یوازی یو د نیوي کار مه ګ ئ او دا تصااور مه کوئ چې دا
مسئله ددین پوری هیڅ تړاو نه لري.
غیر اصلح ته رای ورکول ډیره سخته ګناه ده:
ځینی وايي :کچېری نا هل ته رایه ورکول ګناه ده کومه مساائله نده ځکه د خپلو
ګناهونو نوم لړکې یوه ګناه زیاتوو ،باید پوه ګرد شاااو چې دا د شااایطان او نف
دوکه ده ،کچېری څوک د ګناه کولو په ترڅ کې دغسااای فکر ولري نو هیهکله به
د ګناه کولو نه خالص نيش ،مثالً :د چا بدن ته لږ نجاست او پلیتی ورسېږي باید
د پاکولو په فکر کې يش نه دا چې د دغه لږ نجاساات لپاره خپل ځان د پلیتیو او
فساد په ګداو کې وغور ځوي.
ګناوي په خپل منر کې ډیر تو پیر لري ،هغه ګناوې چې بدی اغیزی یې ټول
ملت نیو،

ر یې د شخيص ګنا هونو په پرتله ډیر سخت دی ،دیو وکړي ګناه

که څه هم په خپل ذات بده ،ناوړه وي خو ناوړه پایلی یې دری او څلورو تنو ته
تجاوز کوي او اخوا تیری نه کوي ،د همدی المله عموماً تالفی کول یې ممکن او
د ج ان وړ ده او توبه ورنه کول هم آسااانه ده،او د بښاانی احتامل هم پکې شااته
ده ،هغه ګناه چې سپیره پایله یې ټول ملت ،هېواد را نغاړي د هغی تاليف ممکن
نده او که څوک غواړي چې راتلونکي کې تری تو به و باډ خو ه غه ګ ناه چې
پدی تړاو شاااوی ده ،په کامل ډول نه ت ئه کېږي او د عذاب څخه د خالصاااون
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هیلی یې ډیری کمی دي ،نو دغه ګناه دغال شاااوکو زنا او نورو ټولو ګناهونو نه
ډیره سخته ده او دغه (دروغجنه ګواهی) په نورو ګناهونو قیاسوالی نه شو ،کامالً
صحیح دی چې مونږ څلوریشتو ساعتونو په اوږدوکې ګ ی ګناوی کوو ،خو ټولی
د غه ګ ناوی د هغی ډلی څ خه دي چې کچېری ال له  د توبی کولو توفی
ورکړي ،بښااال کېږي ،او تاليف یې شاااونی ده ،خو معنای دانه ده چې مونږ هغو
ګناهونو په وړاندی رس ټیا کړو چې تاليف یې شونی نده او بشنه یې ستونز من
کار وي .ځینی ت صور کوي چې د سلګونو زرو رایو په وړاندی د یو سړي رایه کوم
رنر دوا کوالی يشغ او که یوه رایه ناوړه ساااړي ته ورکول يش د هیواد او ملت په
راتلونکي باندی په څه اغیز ولريغ لومړی :باید یوه شئ کچېری ټول افراد د ملت
دا شان فکر ولري ښکاره ده چې په تول ښار کې به پوه رایه هم په صحیح ځای
کې ونه کارول يش.
دوهمه :د رایو شاامېر نه چې اوس رواا او متداوله ده داساای ده چې دیو پاګل او
جاهل شاااخص رایه هم د اهمیت وړ ده او په ټولو راې کې د هېواد او ملت په ګ ه
یا زیان د بدلون المل ګرځي .کېدای يش یوه رایه هم د بیکاره ،بی دین ،نوماند
په ګ ه په صندوق کې واچول يش او یوازی همغه یوه رایه په انتخاباتو کې د هغه
د بریا او په هېواد او ملت باندی د واکمنېدو باعث ګرځي .او ډیر وخت دیو عادي
ښاري غفلت او تق صیر ټول هېواد هالکت ته رسوي .ځکه په اوسني نظام کې د
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هر وګړي رایه ډیره ګتوره او ارزښاااتمنه وي او دا د هر شاااخص ميل ،اخالقي او
رشعي دنده ده چې په ځانګړي اهمیت رسه خپلی رايی ته توجه وکړي او هغه
هغه چاته ورکړي چې اصلح او په رښتیا مستح وي.
د انتخابايت مبارزاتو او تبلیغاتو دوران لس ناوړه کارونه:
د ټاکنو غوغا داسی لوی طوفان راويل چې تیاری او قباحت یې ټوله ټولنه نیو
باید اجازه ورنکړو چې په دی دوران کې رشیعت ،اخالقو ،مروت او نارینتوب ته
صدمه ورسېږي.
1ا هغه ګناهونه او منکرات چې ځمونږ په ټولنه کې د انتخاباتو اړوند شته ،د ټولو
ریښه د اقتدار هوس او پوست او مقام ته د رسیدلو مته ده چې اقتدار غوښتونکي
د جواز الری پېداکولو لپاره کله کله انتخابايت ګناوي د خپل ځان او ملت په خیر
تعبیروی .پداساای حال کې چې د قرآن ساانت الرښااونی د اقتدار او حکومت په
هک له دادي چې دا د و یاړ جام او مډال نه دی چې د ترالسااااه کولو ل پاره یې
عجوالنه اقدام ويش ،بلکه ډیر دنیوي او اخروی مسااائولیتونه دي چې ژمنه کولو
رسه يې د انسااااان په اندامونو لرزه راځي او د

ورت او لزوم پرته باید ځان په

ارزښت ې ونه غورځوو.
په همدی خاطر کله چې د ساایدنا فاروق اعظم رضاای الله عنه نه غوښااتنه وشااوه
چې عبدالله بن عمر رضی الله عنه د خالفت لپاره نوماند کړي په ځواب کې یې
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و فرمایل ( :د خالفت مسئولیت د خطاب کورنی یو فرد ته ب

دی ،نه غوارم دغه

دروند بار د خپل ځوی په اوږو کېږدم).
که رښتیا د چا په زړه کې واقعي احساس د مسئولیت ددغه دروند بار وي...
بی شکه اقتدار ،پوست او مقام ته رسیدل په صحیح روش او تګالری رسه صحیح
او روا او د هېواد او ملت ترقي المل ګرځي او د هغه دهری وینا ،کردار او ګامن نه
یې خیر غوښااتنه ښااکاري چې په نتیجه کې یې هغه خرابیانی او مفاسااد چې د
بی قانوين او ګناه نه موجود یږي ددی ساااړي د واکمنی په مهال هیهکله نه
پېداکېږي هغه خرابیانی چې د هېوادونو او سنی سیاډ ف ضايې زهر جنه کړی
ده پدی خاطر دی چې اقتدار او حکومت یو منفعت لرونکی ،خوندور او د مادي
مفاد جلبولو موجب ګ ل کېږي ،او هغه ته رسااایدلو لپاره د هیڅ ډول کوښااا

د

مرصااافولو څخه ډډه نه ګېږي ،همدا د اقتدار غوښاااتنی حرص دی چې د بریا او
خیر توقع با ید تری ونيشااا ،او الزمي نتی جه یې داده چی د ځان غوښاااتنی،
اساااتبداد ،ځان مني ،بی قانوين تری را من ته کېږي او چط په تول ه کې بدی،
فساد خپریږي.
 2ځینی د غه بدي او فساااااد ځمونږ انتخا باتی مبارزی پوری تړلی دي ،یو بل
باندی تور لګول ،بده وینايي یوه برخه ده مصیبت دلته ده چې انتخابايت سیاالن
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هر ډول وینا او کردار د مور شیدو په شان مباح او حالل ګ ي ،د ځان بریا او نورو
ماتی لپاره ناوړه او تشو تورونو نه ځان نه سايت.
بلکه هغه د تبلیغايت جګړی یوه برخه ګ ي چی ددینه پرته د ساایاډ بریا محال
ګ ی.
د اساااالم تعالیم او امر دا دی چې که څوک څومره بد هم وي ناروا تور ور پوري
کول تر هغه مهال چې تور ثابت شوی نه وي په هیڅ ډول جائز ندی ،هغه ویناوی
چې په کنفرانسااونو او تبلیغايت ناسااتو کې کوي ،دغه شااان تورونو نه چې فقهاء
کرام یې بهتان بويل او کبیره ګناه ده دی خالی نه وي .ډیر ځيل په تورونو کې
داسااای بدی خ ی په ژبو راوړل کېږي چي د تور ګناه پرته د ښاااکن لو ګناه هم
ځان رسه لري.
د رساااول الله  په حدیث کې د مسااالامن د ځان ،مال او عزت حرمت د کعبی
څخه ډیر مقدس شمیرل شوی.

1

مفهوم یې دا دی چې د مساالامن په پت ،مال ځان باندی تیري جرم حتی (معاذ
الله) د کعبی د ورانولو نه هم ساااخته ګناه ده ،لکن په انتخاباتی تبلیغاتو کې د
حریف پت په کوڅه ،بازار کې تویږي او په ت شو تورونو د هغه شخ صیت توریږي،
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ټولی ورځپاين ،انتخابايت ناسااتی آن د ښااار په ور او دیوال د تورنولو ،او محايش
یو بل ته کیسی کوي او د انفجار په درشل کې دي.
3ااا د انتخاباتو په وخت د نوماندانو حقیقی هویت بیانول الزم دی ،ترڅو خلک د
هغوی د دسااایو او

رونو نه نجات پېداکړي اما ددی هد لپاره باید د نوماند

واقعي او صا بیان يش او همداشان د دوه کارونو مراعاتول

وري دي:

اول -هیڅ خ ه د تحقی پرته و نه ویل يش او باید په هر حال کې انصااااا له
السه ورنکړو.
دوهم -دغه ناخوښی کار ( د نوماندانو رازونو لتول) فقط د

ورت په اندازه تررس

يش او د مجلساااونو ښاااکال او محفلونو نقل نيشااا .ځکه که تور نه وي نو حتام د
غیبت کبیره ګناه کې داخل ده چې قرآن کریم هغه د انسااان د مړه ورور غوښاای
خوړلو رسه مراد ګرځولی.
د حرضااات عبدالله بن عمر رضااای الله عنه په مجل

کې یو ساااړي د حجاا بن

یوساااف ساااقفی بدیانی بیان کړی د حجاا ظلم او تیری د خلکو په منر کې
مشاااهور ې خو پدی خاطر چې داسااای مجل

د هغه د بدیانو بیانولو ځای نه ې

حرضت عبدالله بن عمر رضی الله عنها هغه سړي ته مخ واړاوه وی ویل :دا غیبت
دی اګر که حجاا په خلکو زیات ظلم کړی خو دا د هغه د غیبت کولو د جواز
دلیل نيش کېدای ،پوه شه! چې الله  د ټولو بی ګناه وینو تویو لوغچ د حجاا
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نه اخيل نو که غیبت یې ويش د الله په نزد عقاب نلري رسه لدی چې د مظلوم
نه د ظلم دفع کولو لپاره د ظامل غیبت د ظامل په ژوند کې جواز لري.
 4ا په ټاکنوکې د بریا لپاره په نورو باندی د تور لګولو برسیره ،ناروا نسبت ورکول،
ځان ستاینه او د خدمتونو تررسه کولو ادعا ،د هر نوماند د تبلیغاتو اصلی پروګرام
دی پام کوئ چې ځان ساااتاینه او تظاهر په هر مذهب او اخالقی تفکر کې لږ تر
لږه ګناه ده.
5ااااااا نوماندان د خلکو د ههولو لپاره چې په ټاکنو کې ګدون وکړي بی فکر او
تدبره رای ورکولو لپاره په وعدو او د مقصاااود په مزایدی څرنګه د عمل جامه ور
واغوندي بلکه پدی ټینګار کوي چي ،په ډیرو وعدوکولو او مزایده کولو رسه یي
پرنورو برالسی يش.
مثالً :وايي :کله چې مونږ وټاکل شااو د مسااتحقینو حاالت به ټول بدلوو ،د ښااار
محروم مناط به د پاری

په شان و دانوو ،مونږ فقر او بی سوادي له جرړو با سو،

دغساای او چتی ادعاګانی او خ و ویناوی او بیانیی د ښااار غوږونه ډک او کا ه
کړی دي ،په دغو تشاااو ادعاګانو او درغجنو وعدو ههه کوي سااااده خلک دوکه
کړي.
6ااا د پوسرت خپرول ،جلسات کول او حامیوي الریونو نه د انتخاباتی مبارزو اړینه
برخه ده که الریون د نزاکت او اخالقو په حد کې وي ناروا ندی.
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 7ا زیايت ناستی او الریونو نه د ښار په اصيل واټونو کې تررسه کوي چې دعا دی
خلکو د ټګ راتک لپاره ستونزی جوړوي .د خلکو ګ ه ګونه سرت ترافیک پېداکوي
چې الرویان په ساااتونزو او رسګردانی اخته کوي ،کېدای يش بی وس او بیامر
خلک د دغو ترافیکی موانعو په خاطر د خپل عالا نه پاتی يش او ډیری کارګران
چی خوار دي و نه کړای يش په خپل وخت د خپل کار ځای ته ورسېږي .د تړ لو
الرو او موانعو په پېداکولو د ښااار په اصاالی واټونو کې ډیر کار ګران بیکاره کېږي
او د ټولنی زیان منونکو قرشونو ته نه ج انېدونکي زیانونه رسیږي.
8اااا انتخابايت شعارونو لیکل او پوسرتونو نښلول د ښار ب ی په بد رنګولو کې ډیر
اغیز لري او د انتخابايت تبلیغاتو نه بېلېدونکی برخه شاام ل کېږي او ددغو ګډو
وډو شاااعارونو داغونه تر مودو مودو په دولتی او غیر دولتی ودانیو په څهرو ځان
ښودنه کوي.
دی کې هیهوک هم فکر نه کوي چې د نورو د ودانیو بد رن ګه کول د هغوی د
خوښی پرته د غصب او الندی کولو په معنی ده.
دیوالونه ،ودانی هرو مرو څښنت لری چې د هغه د اجازی پرته ګ ه اخستل ترینه
حرامه ده نو دا غول او بد رنګه کول یې د ګتي اخساااتنی نه ډیر بد دی ،څوک
چې د بیسوادی او فقر لری کولو دعوی کوي د شک پرته دا غضب او غارت کوی،
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که چیری کوم متدین او زړه سواندی سړی چې ددی کار مخه ونیو په وهلو او
ټکولو یې سب ورکوي.
9ا ا د رای پلورل او پیرودل او د هغو کسانو رسه معامله کول چې زیاتی رایې لري
او د هغوی نا م رشوعو کارونو تررسه کولو وعدی بیله ګناه ح سابیږي ،چې د ډیرو
د خدای نه بی خ او قیامت نه غافل نوماندانو په منر کې دود او متداول دی.
او همدی دی چې ټولنه تباهی او فساد ته وړي.
10اااااا ښاااکاره ده چې د انتخابايت مبارزو لپاره ملیونونه افغانی پانګه پکار ده او
معموالً ددی پانګی ترالسااه کولو لپاره ساارتو قدرتونو ته د الس اوږدالو جوړښاات
من ته ته راځي چې د پردیو پور ورکوونکو رشطونو م نل د هېواد ګوډ او مات
اقتصاد الورانوي .څوک چې د نوموړي الری نه دغه پانګه ترالسه نکړای شی نو د
خپلو مالی اړتیاو دلری کولو لپاره د هېواد د شاااتمنو نه پور اخلی چې کله کله
دغه پیسای د بډو حکم اخيل پدی معنی چط د پیساو اخساتلو په مهال دا رشط
ږدي چې هرکله حکومت ته ورسااایدی پوړ ورکوونکو ته ځانګړی امتیاز ورکوي که
هغوی د پیسو ورکولو نه انکار وکړي په ګنو الرو زورول کېږي.
هرګوند چی ځواکمن وي او د بریا امکانات یې د نورو ګوندونو نه زیات وي مالی
غوښاااتنی یې ډیری موثری واقع کېږي او د
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ډیروي .دغه کبیره ګناوی یوازی د بېلګی په توکه یادی شاااوی که ژور فکر وکړو
څرګنده به يش چې هر ګناه ګ ی ګناوی تری لندی دي.
ددی نیوکو او را پورونو وړاندی کولو غرض دا نه ده چې په خلکو کې ناهیلی او نا
امیدی خپره يش او هم انتقاد لپاره نده ،بلکه غرض دادی چې مساالامنان خپلی
اجتامعي بیامریانی وپیژين ،ترڅو په خپل وس او طاقت رسه ددغو ګناهونو له
ګرده او وسايت یا هغه م سلامنان چې په ناپوهی رسه به دی ګناهونو اخته کېږي
د هغو له ق باح ته خ يش وژغورل په تول ه با ندی څه تاثیر لريغ ځواب یې
دا سی دی چې :په ټولنه کې دیو سړی د همت او ارادی نه انقالب من ته راځي
او یوه پوه انسااان نړی نه بدلون ورکوي او په حقیقت کې هر سااړی د ټولنی د بر
خلیک ساااتوری دی چې خپلی ر ا رسه کوالی يش یوه ټولنه او ملت د تباهی له
کندی نه وژغوري او د نیکمرغی او سعادت څنډو ته یې وباډ.
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65
ټاکنې
احلمد هلل رب العاملنی والصالالوا وال الالوس دان مال ال دل مد و دان بله و الال ا ه و
من اه دی هبدیه ال یوس الق امة أما عد:
اوسني دور ناوړه سیاست د (رای) او (انتخابات) کلمی داسی بدنامی کړي چې
په اور یدو رسه یې د دروغو ،بډو ،دوکې ،چل او فر یب م فاهیم په ذهنونو کې
راځي ،په همدی خاطر ډیری محرتم او با شخ صیته خلک د انتخاباتو ګرداو ته د
ننوتلو نه ځان سايت سرته اشتباه داده چي ځینی ګامن کوي چې د رای ورکولو،
انتخاباتو سیاست د دین رسه هیڅ ارتباط نه لري او دغه تصور او خیال ځمونږ په
ټولنه کې د ناوړه رائجو تفاهامتو منشااا ده چې پدی

ورت کې بیان او تشااوی

پریښودو د هغوی د نظر وړګرځیدلی.
رای ورکول رشعا واجب دي:
لومړنی سوء تفاهم چې په وګړوکې پېداکیږي د ساده سوچ زیږنده ده چې دوی
کې شته ،چې د پېدایښت جرړه یې د پایلو په اندازه یې بده ده او پېدایښت علت
یې دغه باور او ت صور ده چې ننی سیا ست په توطئه ،دوکه ،خیانت تبدیل شوی
همدا المل دی چې عزمتن انسانان1 .ا  -سیاست ته رانشی.
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 ټاکنو کې نوماند نيش. انتخاباتی نوماندانو ته رای ور نکړي.دغه تفکر که څه هم د پاک نیت نه رسچینه اخيل ،خو په هر حال اشاااتباه او د
ملت او هیواد م صالحو په

ر متامېږي د شک پرته کله کله منفعت غو ښتونکي

خلک د هېوادونو په ساایاډ ډګرونو را څرګند شااوي دي ،ترڅو چې رښااتیني او
صالح افراد د هېوادو نو سیاډ صحنی د ا صالح لپاره اقدام ونه کړي ،وضعیت
یي روځ تر ورځي خرابېږی ،باآلخره دغه پلیتي د خلکو کورونو ته رسایت کوي او
دا کار د هوښااایاری نه دی چې دلری ددی سااایاسااات د ناخوالو او بدیو شااااهد
واو سو ،بلکه د عقل او پوهی غو ښتنه داده چې د سیا ست ډګر د هغو ک سانو له
واکه را وباسو چې هغه یې پلیت کړی دی.
ابوبکر صاادی رضاای الله عنه د پیغم  قدر من فرمایش نقلوي ( :ان الناس اذا
رأوا الظامل فانم ایخذوا دان یدیه أوشک أن یعمهم هللا عقاب).

1

ژباړه :کله چې خلک کوم ظامل ګوري او له ظلم نه یې را تم نکړي نو نژدی دی
چې الله  ټول په سخت عذاب اخته کړي.
کله چې تاسی په خپلو سرتګو ګوری چې ظلم کېږي او د اوس لری چې په ټاکنو
کې په خپل ګدون رسه څه اندازه د ظلم او ساااختوالی را کم کړی ،نو د پورتني
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حدیث په اسااااس په تاساااو الزمه ده چې د کرار ناساااتي په ځای د ظامل مخه
ونیسئ او د ظلم او تیري نه یې منع کړی ځینی متدین انسانان پدی عقیده دي
چې ځمونږ رای ورکول د وضعیت په ښه وايل کې هیڅ اغیز نه لري ،او هیڅ ډول
کومه فایده نه لري ،خو ښه فکر و کړئ چې د ا سالم خوږ پېغم  څه فرمايي:
د احمد م سند کتاب د ح رضت سهل بن حنیف ريض الله عنه روایت نقلوي چې
رسااول الله  و فرمایل ( :و من أذل دنده مؤمن فانم ینصال الالوه وهو یقدر دان أن ینصال الالوه
أذله هللا دان رؤوس اخلوئق یوس الق امة).

1

ژباړه :که د چا په مخ کې د کوم مومن سااپکاوی کېږي پداساای حال کې چې د
منع کولو وس یې لری خو یوازی ورته ګوري ال له  به یې د قیا مت په ورځ د
خلکو په وړاندی رسوا کړي.
رای نه ورکول حرام دی :د رشیعت له مخی رای ورکول د شاااهادت او ګواهی په
څېر دی.
لکه څنګه چې د دروغو ګواهي حرام او نارواده د رښاااتیا ګواهی پ ول هم حرام
الشهاداَ ومن ی ْك مها فَِإنَّه ِ
بِثٌ قَالانْبُهُ ).
دي قرآن مجید فرماييَ (:والَ تَ ْك ُ ُمواْ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ

2

ژباړه :شاهدي مه پ وئ هر څوک یې چې پ وي یقینا زړه یې ګنهکار دی.

 - 1مسند االمام احمد ،حدیث ،15985:او.16081:
 - 2د البقری سورت  283آیت.
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ح رضت ابو مو سی ا شعری ريض الله عنه وايي :چې رسول الله  و فرمایل( :من
ک م شهادا اذا ددي ال ها کان کمن شهد ابلزور).

1

ترجمه :څوک چې شاااااهدي پ ه کړي کله چې د شاااااهدی اداء کولو لپاره را
وغوښتل يش د هغه چا په څېر دی چې د دروغو شاهدی یې ورکړی وي.
د شااهادت اداء کولو په اړه اسااالم دا ښااه ګ لی چې انسااان مخکی لدی چې د
شاااهادت غوښاااتنه ور څخه ويش هغه خپله دنده وګني او اداء یي کړي او د چا
تشوی مطالبی ،او بلنی منتظر ونه اوډ.
حرضت خالد ريض الله عنه وايي :رسول الله  و فرمایل( :أآل أخربکم خبری الشهداء
الذي أیيت شهادته قبل أن ی أهلا).

2

مع نا :آ یا تا ساااوته د غوره ګوا هانو په اړه خ در نکړمغ ه غه څوک دی چې د
شااهادت غوښااتنی نه وړاندی یې اجراء کوي ،نو د ګواهی او رای ورکولو نه ځان
سااتل د دیانت رسه اړ نه لګوي ټولو نه مهمه دا چې ښاو خلکو ته رای ورکول د
هر مسااالامن د نده ده با ید پوه شاااو چې د م تدینو رشیفو او منر الرو خلکو د
انتخاباتی صحنو نه لری والی ددی موجب ګرځي چې په انتخاباتو کې د سیالی
ډګر بی دینه او وتنه اچوونکو خلقو ته پاتی کیږي او بیا دا هیله مه کوئی چې
حکومت د خیر غوښااتونکو او خدمت کوونکو خلکو الس ته وريش کچېری متدین
 - 1مسند الشامیین ،حدیث.1942 :
 - 2سنن الرتمذي ،حدیث.2295:
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خلک د ساایاساات له ډګره لری يش نو په هېوادونو کې د اخالقي فساااد ګمراهي
او ضاااللت بو کتوونکی خپراوي او انتشااار نه ګله او شااکایت یو ناساام او بی ایه
کاردی .ځکه په خپله همدوی ددغه انحرافاتو او بی بندو باری مسااا ول دي او
هریو په خپله برخه د حکومتي مسئولینو په عذاب یا ثواب کې رشیک دي.
د پام وړ خ ه داده چې راتلونکي نسااالونه په هیڅ توګه ددغه رش او فسااااد نه په
امن پاتی کېدای نه يش ځکه د ظلم سااایالب کرار کرار ټول ځای نیوااا او د
اصااالح ټولی الری تړمی او پدی ترتیب رسه راتلونکی نساال به د ظلم په څپو کې
غوپی وهي.
ټاکنې یوازی یو دنیوي کار نه دی:
د پیل نه ډیر بد ساااوء تفاهم د انتخاباتو په هکله دادی چې خلک دین یوازی د
روژي ،ملونر پوری تړي او ساایاساات او ساایاډ او اقتصااادی فعالیتونه ددین نه
جال کارونه ګ ي او پدی باور دي چې ټول یاد شاااوي کارونه د دین نه جدا دي
لکه چې ډیری خلک لیدل شوي چې په شخيص ژوند کې د عبادت ،ذکر ،ملونر
او روژي پا بند وي .خو دسااودا ګری را کړه ورکړه کې د حرام او حالل په فکر کې
نه دي ،او د نکاح ،طالق او قومي او کورين ارتباطاتو په هکله د دین او رشیعت
فرامینو ته اصال کوم پام نه لري.
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ځینی خلک په عملی ډول ټاکنې دینی امورو پوری خاص بويل او ګ ې ناخوالې
پکې قبلوي او ددینه غافل دي چې څومره لویه ګناه یې کړی ده ،لکه چې :ډیر
خلک د ښو نظریاتو او اسالمي عقیدی در لودو رسه رسه د شخيص او کورين تړاو
په ا ساس غیر ا صلح فرد ته رای ورکوي ،پدا سی حال کې چې ښه خ دي چې
دغه سړی صالحیت نه لري او د رای م ستح ندی ،بلکه سیال یې ا صلح دی،
خو د خپلوالی ارتباطاتو په بنسااا او ...غیر اصاالح ته رای ورکوي او هیڅ فکر نه
کوي چې ددین او رشع له نظره یې څومره لویه ګناه کړی ده.
رای شهادت ده او قرآنکریم د شهادت په هکله فرماييَ ( :وإِ َذا قُال ْان ُ ْم فَا ْد ِدلُواْ َولَ ْو َكا َن

ذَا قُال ْوَب).

1

ژباړه :کله مو چې خ ی کولی (یعنی شااااهدي کوي او یا حکم کوي) انصاااا

کوی ،اګر که محکوم علیه سااتاسااو د خپلوانو څخه وي .کله چې د چا ضاامیر او
وجدان یا رشیعت تشخیص کړي چې کوم چاته چې رای ورکول کېږي صالحیت
د راي نه لري ،یایي مقابل لوری ډیر ښااه دي ،نو پدی صااورت کې د شااخيصاا
روابطو په ا ساس رای ورکول د دروغو شاهدي ګ ل کېږي او دروغجنه شاهدي،
قرانکریم د بت پرستی رسه تشبیه کړی ده ،الله جلت عظمت فرمايي:
الوج ِ
(فَ ْ ِ
الزوِر).
اجَنِبُوا قَال ْو َل ُّ
س م َن ْاْل َْوََث ِن َو ْ
اجَنبُوا ِ ْ َ
 - 1د األنعام سورت  152آیت.
 - 2د الحج سورت  30آیت.
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معنی :ځان وسااااتئ له پلیتی د بوتانو او ځان وسااااتئ د درو وینا نه (یعنی د
دروغو شاهدی).
په ګنو ځایونو کې رساااول الله  دروغجنه شااااهدي د اک الکبائر (لویه ګناه)
شاامیرلی ده او سااخت وعیدونه یې فرماييل دي :د حرضاات ابوبکر صاادی ريض
الله عنه نه روایت دی چې رسااول الله  و فرمایل( :أال أنبئکم أبکرب الکبائو؟ قالوا:
ان ای رمول هللا قال :االشواک ابهلل دزوجل و دقوق الوالدین قال :و جانس و کان م کئا،
فقال :أال وقول الزور و شهادا الزور فمازال یقوهلا ح قاننا ل ه مکت).

1

(آیا د ساارتو ګناهونونه تاساای خ نګړمغ الله رسه ساایال ،د مور او پالر نه منل
(بنه پام وکړئ) د دروغو شاهدي! درو وینا! ابوبکر صدی رضی الله عنه وايي:
حرضااات رساااول الله  ډډه وهلی وه ،کله چې د دروغو شااااهدي خ ه راغله نو
سمدستي نیغ کیناست .او د درو کلمه یې څو ځلې و ویله او مونږ په زړونو کې
هیله وکړه چې کاشاااکې آنحرضااات  غلی يش .دغه رټنی فقط د رايې ناسااام
اساااتعامل په صاااورت کې تحق پېداکوي ،هغه ساااړی چې د کورين روابطو په
خاطر رایه ورکړي یا د ثروت او پیسااو را ټولولو په خاطر غیر اصاالح نوماند ته رای
ورکړي د دروغجنی شاااااهدی برسااایره د بډو ګناه یې هم وکړه ،نو د انتخاباتو

 - 1صحیح البخاري ،حدیث.1202 :
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صااندقونو ته رای اچونه یوازی یو د نیوي کار مه ګ ئ او دا تصااور مه کوئ چې دا
مسئله ددین پوری هیڅ تړاو نه لري.
غیر اصلح ته رای ورکول ډیره سخته ګناه ده:
ځینی وايي :کچېری نا هل ته رایه ورکول ګناه ده کومه مساائله نده ځکه د خپلو
ګناهونو نوم لړکې یوه ګناه زیاتوو ،باید پوه ګرد شاااو چې دا د شااایطان او نف
دوکه ده ،کچېری څوک د ګناه کولو په ترڅ کې دغسااای فکر ولري نو هیهکله به
د ګناه کولو نه خالص نيش ،مثالً :د چا بدن ته لږ نجاست او پلیتی ورسېږي باید
د پاکولو په فکر کې يش نه دا چې د دغه لږ نجاساات لپاره خپل ځان د پلیتیو او
فساد په ګداو کې وغور ځوي.
ګناوي په خپل منر کې ډیر تو پیر لري ،هغه ګناوې چې بدی اغیزی یې ټول
ملت نیو،

ر یې د شخيص ګنا هونو په پرتله ډیر سخت دی ،دیو وکړي ګناه

که څه هم په خپل ذات بده ،ناوړه وي خو ناوړه پایلی یې دری او څلورو تنو ته
تجاوز کوي او اخوا تیری نه کوي ،د همدی المله عموماً تالفی کول یې ممکن او
د ج ان وړ ده او توبه ورنه کول هم آسااانه ده،او د بښاانی احتامل هم پکې شااته
ده ،هغه ګناه چې سپیره پایله یې ټول ملت ،هېواد را نغاړي د هغی تاليف ممکن
نده او که څوک غواړي چې راتلونکي کې تری تو به و باډ خو ه غه ګ ناه چې
پدی تړاو شاااوی ده ،په کامل ډول نه ت ئه کېږي او د عذاب څخه د خالصاااون
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هیلی یې ډیری کمی دي ،نو دغه ګناه دغال شاااوکو زنا او نورو ټولو ګناهونو نه
ډیره سخته ده او دغه (دروغجنه ګواهی) په نورو ګناهونو قیاسوالی نه شو ،کامالً
صحیح دی چې مونږ څلوریشتو ساعتونو په اوږدوکې ګ ی ګناوی کوو ،خو ټولی
د غه ګ ناوی د هغی ډلی څ خه دي چې کچېری ال له  د توبی کولو توفی
ورکړي ،بښااال کېږي ،او تاليف یې شاااونی ده ،خو معنای دانه ده چې مونږ هغو
ګناهونو په وړاندی رس ټیا کړو چې تاليف یې شونی نده او بشنه یې ستونز من
کار وي .ځینی ت صور کوي چې د سلګونو زرو رایو په وړاندی د یو سړي رایه کوم
رنر دوا کوالی يشغ او که یوه رایه ناوړه ساااړي ته ورکول يش د هیواد او ملت په
راتلونکي باندی په څه اغیز ولريغ لومړی :باید یوه شئ کچېری ټول افراد د ملت
دا شان فکر ولري ښکاره ده چې په تول ښار کې به پوه رایه هم په صحیح ځای
کې ونه کارول يش.
دوهمه :د رایو شاامېر نه چې اوس رواا او متداوله ده داساای ده چې دیو پاګل او
جاهل شاااخص رایه هم د اهمیت وړ ده او په ټولو راې کې د هېواد او ملت په ګ ه
یا زیان د بدلون المل ګرځي .کېدای يش یوه رایه هم د بیکاره ،بی دین ،نوماند
په ګ ه په صندوق کې واچول يش او یوازی همغه یوه رایه په انتخاباتو کې د هغه
د بریا او په هېواد او ملت باندی د واکمنېدو باعث ګرځي .او ډیر وخت دیو عادي
ښاري غفلت او تق صیر ټول هېواد هالکت ته رسوي .ځکه په اوسني نظام کې د
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هر وګړي رایه ډیره ګتوره او ارزښاااتمنه وي او دا د هر شاااخص ميل ،اخالقي او
رشعي دنده ده چې په ځانګړي اهمیت رسه خپلی رايی ته توجه وکړي او هغه
هغه چاته ورکړي چې اصلح او په رښتیا مستح وي.
د انتخابايت مبارزاتو او تبلیغاتو دوران لس ناوړه کارونه:
د ټاکنو غوغا داسی لوی طوفان راويل چې تیاری او قباحت یې ټوله ټولنه نیو
باید اجازه ورنکړو چې په دی دوران کې رشیعت ،اخالقو ،مروت او نارینتوب ته
صدمه ورسېږي.
1ا هغه ګناهونه او منکرات چې ځمونږ په ټولنه کې د انتخاباتو اړوند شته ،د ټولو
ریښه د اقتدار هوس او پوست او مقام ته د رسیدلو مته ده چې اقتدار غوښتونکي
د جواز الری پېداکولو لپاره کله کله انتخابايت ګناوي د خپل ځان او ملت په خیر
تعبیروی .پداساای حال کې چې د قرآن ساانت الرښااونی د اقتدار او حکومت په
هک له دادي چې دا د و یاړ جام او مډال نه دی چې د ترالسااااه کولو ل پاره یې
عجوالنه اقدام ويش ،بلکه ډیر دنیوي او اخروی مسااائولیتونه دي چې ژمنه کولو
رسه يې د انسااااان په اندامونو لرزه راځي او د

ورت او لزوم پرته باید ځان په

ارزښت ې ونه غورځوو.
په همدی خاطر کله چې د ساایدنا فاروق اعظم رضاای الله عنه نه غوښااتنه وشااوه
چې عبدالله بن عمر رضی الله عنه د خالفت لپاره نوماند کړي په ځواب کې یې
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و فرمایل ( :د خالفت مسئولیت د خطاب کورنی یو فرد ته ب

دی ،نه غوارم دغه

دروند بار د خپل ځوی په اوږو کېږدم).
که رښتیا د چا په زړه کې واقعي احساس د مسئولیت ددغه دروند بار وي...
بی شکه اقتدار ،پوست او مقام ته رسیدل په صحیح روش او تګالری رسه صحیح
او روا او د هېواد او ملت ترقي المل ګرځي او د هغه دهری وینا ،کردار او ګامن نه
یې خیر غوښااتنه ښااکاري چې په نتیجه کې یې هغه خرابیانی او مفاسااد چې د
بی قانوين او ګناه نه موجود یږي ددی ساااړي د واکمنی په مهال هیهکله نه
پېداکېږي هغه خرابیانی چې د هېوادونو او سنی سیاډ ف ضايې زهر جنه کړی
ده پدی خاطر دی چې اقتدار او حکومت یو منفعت لرونکی ،خوندور او د مادي
مفاد جلبولو موجب ګ ل کېږي ،او هغه ته رسااایدلو لپاره د هیڅ ډول کوښااا

د

مرصااافولو څخه ډډه نه ګېږي ،همدا د اقتدار غوښاااتنی حرص دی چې د بریا او
خیر توقع با ید تری ونيشااا ،او الزمي نتی جه یې داده چی د ځان غوښاااتنی،
اساااتبداد ،ځان مني ،بی قانوين تری را من ته کېږي او چط په تول ه کې بدی،
فساد خپریږي.
 2ځینی د غه بدي او فساااااد ځمونږ انتخا باتی مبارزی پوری تړلی دي ،یو بل
باندی تور لګول ،بده وینايي یوه برخه ده مصیبت دلته ده چې انتخابايت سیاالن
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هر ډول وینا او کردار د مور شیدو په شان مباح او حالل ګ ي ،د ځان بریا او نورو
ماتی لپاره ناوړه او تشو تورونو نه ځان نه سايت.
بلکه هغه د تبلیغايت جګړی یوه برخه ګ ي چی ددینه پرته د ساایاډ بریا محال
ګ ی.
د اساااالم تعالیم او امر دا دی چې که څوک څومره بد هم وي ناروا تور ور پوري
کول تر هغه مهال چې تور ثابت شوی نه وي په هیڅ ډول جائز ندی ،هغه ویناوی
چې په کنفرانسااونو او تبلیغايت ناسااتو کې کوي ،دغه شااان تورونو نه چې فقهاء
کرام یې بهتان بويل او کبیره ګناه ده دی خالی نه وي .ډیر ځيل په تورونو کې
داسااای بدی خ ی په ژبو راوړل کېږي چي د تور ګناه پرته د ښاااکن لو ګناه هم
ځان رسه لري.
د رساااول الله  په حدیث کې د مسااالامن د ځان ،مال او عزت حرمت د کعبی
څخه ډیر مقدس شمیرل شوی.

1

مفهوم یې دا دی چې د مساالامن په پت ،مال ځان باندی تیري جرم حتی (معاذ
الله) د کعبی د ورانولو نه هم ساااخته ګناه ده ،لکن په انتخاباتی تبلیغاتو کې د
حریف پت په کوڅه ،بازار کې تویږي او په ت شو تورونو د هغه شخ صیت توریږي،

 - 1سنن الرتمذي ،حدیث.2032 :
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ټولی ورځپاين ،انتخابايت ناسااتی آن د ښااار په ور او دیوال د تورنولو ،او محايش
یو بل ته کیسی کوي او د انفجار په درشل کې دي.
3ااا د انتخاباتو په وخت د نوماندانو حقیقی هویت بیانول الزم دی ،ترڅو خلک د
هغوی د دسااایو او

رونو نه نجات پېداکړي اما ددی هد لپاره باید د نوماند

واقعي او صا بیان يش او همداشان د دوه کارونو مراعاتول

وري دي:

اول -هیڅ خ ه د تحقی پرته و نه ویل يش او باید په هر حال کې انصااااا له
السه ورنکړو.
دوهم -دغه ناخوښی کار ( د نوماندانو رازونو لتول) فقط د

ورت په اندازه تررس

يش او د مجلساااونو ښاااکال او محفلونو نقل نيشااا .ځکه که تور نه وي نو حتام د
غیبت کبیره ګناه کې داخل ده چې قرآن کریم هغه د انسااان د مړه ورور غوښاای
خوړلو رسه مراد ګرځولی.
د حرضااات عبدالله بن عمر رضااای الله عنه په مجل

کې یو ساااړي د حجاا بن

یوساااف ساااقفی بدیانی بیان کړی د حجاا ظلم او تیری د خلکو په منر کې
مشاااهور ې خو پدی خاطر چې داسااای مجل

د هغه د بدیانو بیانولو ځای نه ې

حرضت عبدالله بن عمر رضی الله عنها هغه سړي ته مخ واړاوه وی ویل :دا غیبت
دی اګر که حجاا په خلکو زیات ظلم کړی خو دا د هغه د غیبت کولو د جواز
دلیل نيش کېدای ،پوه شه! چې الله  د ټولو بی ګناه وینو تویو لوغچ د حجاا
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نه اخيل نو که غیبت یې ويش د الله په نزد عقاب نلري رسه لدی چې د مظلوم
نه د ظلم دفع کولو لپاره د ظامل غیبت د ظامل په ژوند کې جواز لري.
 4ا په ټاکنوکې د بریا لپاره په نورو باندی د تور لګولو برسیره ،ناروا نسبت ورکول،
ځان ستاینه او د خدمتونو تررسه کولو ادعا ،د هر نوماند د تبلیغاتو اصلی پروګرام
دی پام کوئ چې ځان ساااتاینه او تظاهر په هر مذهب او اخالقی تفکر کې لږ تر
لږه ګناه ده.
5ااااااا نوماندان د خلکو د ههولو لپاره چې په ټاکنو کې ګدون وکړي بی فکر او
تدبره رای ورکولو لپاره په وعدو او د مقصاااود په مزایدی څرنګه د عمل جامه ور
واغوندي بلکه پدی ټینګار کوي چي ،په ډیرو وعدوکولو او مزایده کولو رسه یي
پرنورو برالسی يش.
مثالً :وايي :کله چې مونږ وټاکل شااو د مسااتحقینو حاالت به ټول بدلوو ،د ښااار
محروم مناط به د پاری

په شان و دانوو ،مونږ فقر او بی سوادي له جرړو با سو،

دغساای او چتی ادعاګانی او خ و ویناوی او بیانیی د ښااار غوږونه ډک او کا ه
کړی دي ،په دغو تشاااو ادعاګانو او درغجنو وعدو ههه کوي سااااده خلک دوکه
کړي.
6ااا د پوسرت خپرول ،جلسات کول او حامیوي الریونو نه د انتخاباتی مبارزو اړینه
برخه ده که الریون د نزاکت او اخالقو په حد کې وي ناروا ندی.
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 7ا زیايت ناستی او الریونو نه د ښار په اصيل واټونو کې تررسه کوي چې دعا دی
خلکو د ټګ راتک لپاره ستونزی جوړوي .د خلکو ګ ه ګونه سرت ترافیک پېداکوي
چې الرویان په ساااتونزو او رسګردانی اخته کوي ،کېدای يش بی وس او بیامر
خلک د دغو ترافیکی موانعو په خاطر د خپل عالا نه پاتی يش او ډیری کارګران
چی خوار دي و نه کړای يش په خپل وخت د خپل کار ځای ته ورسېږي .د تړ لو
الرو او موانعو په پېداکولو د ښااار په اصاالی واټونو کې ډیر کار ګران بیکاره کېږي
او د ټولنی زیان منونکو قرشونو ته نه ج انېدونکي زیانونه رسیږي.
8اااا انتخابايت شعارونو لیکل او پوسرتونو نښلول د ښار ب ی په بد رنګولو کې ډیر
اغیز لري او د انتخابايت تبلیغاتو نه بېلېدونکی برخه شاام ل کېږي او ددغو ګډو
وډو شاااعارونو داغونه تر مودو مودو په دولتی او غیر دولتی ودانیو په څهرو ځان
ښودنه کوي.
دی کې هیهوک هم فکر نه کوي چې د نورو د ودانیو بد رن ګه کول د هغوی د
خوښی پرته د غصب او الندی کولو په معنی ده.
دیوالونه ،ودانی هرو مرو څښنت لری چې د هغه د اجازی پرته ګ ه اخستل ترینه
حرامه ده نو دا غول او بد رنګه کول یې د ګتي اخساااتنی نه ډیر بد دی ،څوک
چې د بیسوادی او فقر لری کولو دعوی کوي د شک پرته دا غضب او غارت کوی،
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که چیری کوم متدین او زړه سواندی سړی چې ددی کار مخه ونیو په وهلو او
ټکولو یې سب ورکوي.
9ا ا د رای پلورل او پیرودل او د هغو کسانو رسه معامله کول چې زیاتی رایې لري
او د هغوی نا م رشوعو کارونو تررسه کولو وعدی بیله ګناه ح سابیږي ،چې د ډیرو
د خدای نه بی خ او قیامت نه غافل نوماندانو په منر کې دود او متداول دی.
او همدی دی چې ټولنه تباهی او فساد ته وړي.
10اااااا ښاااکاره ده چې د انتخابايت مبارزو لپاره ملیونونه افغانی پانګه پکار ده او
معموالً ددی پانګی ترالسااه کولو لپاره ساارتو قدرتونو ته د الس اوږدالو جوړښاات
من ته ته راځي چې د پردیو پور ورکوونکو رشطونو م نل د هېواد ګوډ او مات
اقتصاد الورانوي .څوک چې د نوموړي الری نه دغه پانګه ترالسه نکړای شی نو د
خپلو مالی اړتیاو دلری کولو لپاره د هېواد د شاااتمنو نه پور اخلی چې کله کله
دغه پیسای د بډو حکم اخيل پدی معنی چط د پیساو اخساتلو په مهال دا رشط
ږدي چې هرکله حکومت ته ورسااایدی پوړ ورکوونکو ته ځانګړی امتیاز ورکوي که
هغوی د پیسو ورکولو نه انکار وکړي په ګنو الرو زورول کېږي.
هرګوند چی ځواکمن وي او د بریا امکانات یې د نورو ګوندونو نه زیات وي مالی
غوښاااتنی یې ډیری موثری واقع کېږي او د
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ډیروي .دغه کبیره ګناوی یوازی د بېلګی په توکه یادی شاااوی که ژور فکر وکړو
څرګنده به يش چې هر ګناه ګ ی ګناوی تری لندی دي.
ددی نیوکو او را پورونو وړاندی کولو غرض دا نه ده چې په خلکو کې ناهیلی او نا
امیدی خپره يش او هم انتقاد لپاره نده ،بلکه غرض دادی چې مساالامنان خپلی
اجتامعي بیامریانی وپیژين ،ترڅو په خپل وس او طاقت رسه ددغو ګناهونو له
ګرده او وسايت یا هغه م سلامنان چې په ناپوهی رسه به دی ګناهونو اخته کېږي
د هغو له ق باح ته خ يش وژغورل په تول ه با ندی څه تاثیر لريغ ځواب یې
دا سی دی چې :په ټولنه کې دیو سړی د همت او ارادی نه انقالب من ته راځي
او یوه پوه انسااان نړی نه بدلون ورکوي او په حقیقت کې هر سااړی د ټولنی د بر
خلیک ساااتوری دی چې خپلی ر ا رسه کوالی يش یوه ټولنه او ملت د تباهی له
کندی نه وژغوري او د نیکمرغی او سعادت څنډو ته یې وباډ.
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66
د اسالم له نظره د امنيت رضورت
احلمد هلل رب العاملنی والصالة والسالم علی خری خلقه و أمنی وحیه حممد صلی هللا
علیه و علی آله و أصحابه أمجعنی.
باق
قال هللا احلکیم فی قرآنه العظیمَ ( :و َ
ض َ َ َ َ َ َر َ
رغَ ًدا ممن ِ مل م َك ٍ
ان فَ َك َف َر َ
ت مِبَنََع مم ا قم فَأَ َذاقََ َُا ا ق
َ ق قَ

ميَ ًال قََرت ً َِانَ َ م
آمََ ً ًم ََمتمَه ً َرَْم َیُا مرَقَ َُا
َ ََ
1
وع و َ م
م
صَََعو َن).
اْلََوف مِبَا َِانواَ تَ َ
اس ا َْل م َ
لبَ َ

قال الرسول صلی الله علیه وسلم  ( :کل املسلم علی املسلم حرام دمه و ماله عرضه).

2

با رعایت صلح کن وزخصم ایمن نشین

زانکه شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است

کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق

تا دمی چند که مانده است غنیمت

شمری
(سعدی)
ځمونږ هېوادوالو د دری لسییییهونه زیاتو کلونو و ،و ر ورانیو ر و نو ر بی امنیو ه
ترځ کې ډیر رواين ر روحي ر ځاين ر مايل ناخوالی او زیانونه لیديل دی ر اوس
هم ه بېال بېلو دلیلونو د تاوتریخوالی او نأ امني قرباين کېږي ر دامنیت خربه د
 - 1د النحل سورت  112آیت.
 - 2صحیح مسلمر حدیث.32 :
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هېواد یو ډیر اړین رضورت د دې هېواد ګڼل کېږي د همدی المله الزمه ګڼم چی
خپ له ننی خط به د امن یت رضورت ه اسیییالې کې د امن یت مرت به اود نا امنی
رضرونه او اغیهوته وقف ک،ې.
کله چې دیني امتونو او اسیییالمي احکامو او مارراتو ته وګورو دا بسییینه کوي چې
مونږ ه ټولو ډګرونو کې دامنیت اهمیت د اسیییالې له ن ره او هحه حل الری چې
ه اسالمي ټولنه کې د امنیت تحاق ه هکله دي و وهېږو:
اسیییالې د یو وامق حاوقي ن اې ه توګه چې د يردي ر اوت عي اړتیاو ځوا
ورکوونکی دی ه هر وخت او هر ځي کې نشیییی کیدای چې د دی قاعدی نه
مستثنی وي .ځکه د برشیوه اسايس غوښتنه امنیت دی ر او د تاریخ ه اوږدوکې
د امنیت برابرول د حکومتونو ډیرو مهمو دندو څخه ده ر اسیییاسیییاو د حکومتونو د
ووړوين يل سفه د ان سانانو د وند ټولو ډګرونو کې د امنیت برابرول دی  .امنیت
دومره مهم دي چې هیڅ مکتب او حاوقی ن اې شی کوالی چې د امنیت مسئلی
اړوند ځان وزګار او بی طرف وګڼي  .ځکه امنیت نه یواځی يی نفسییه د ټولنی یو
ډیر اسییاسییی رضورت دی بلکه ه خپله د يرهن ي ر علمي اقتصییادي او سیییايس
رشد مهم المل دی.
أصيل وښتنی:
د امنیت نشییتوالی کې ه هېواد کې د کومو زیانونو او رضرونو

ه مخامخ کېږو

آیا اسیییالمي دین د امنیت ه اړه خاصیییی ن ر؟ي لري د الله  د وروسیییتي
اسیییتازي ه توګه د ېحمرب  اسییییاتیبی به اسیییالمي حکومت کې څن ه وه
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ه اوسییینیو طایطو کې څه ت الری کوالی ې چې د امنیت برابرولو ر تبات ر
سولی ه راوستلو کي ګټور تابت ې
د دې بحث اسیییايس کلمې :امنیت ر ای نر مصییینونیت ر صیییلح ر تهدید ر ترورر
وحشت:
مفاهیم او تعریفونه:
امنیت :
د ( امن) نه اخسیییتل شیییوی ر ه لحت کې د امان او هوسیییاینه کې اوسییییدو ر
مصیینونیت له خطر ر بیره او زړه کراری دی .او امن ه لحت کې یعنی  :بی زیان ر
او هوسییییاینه .امنیت هم یعنی  :بی زیان او بی خطر یا هحه حالت چې زیان ر
خطر تاوان کی نشییته او هوسییاینه کی شییته  .دواړه د امن او امنیت کلمی ر ه
اصیییطالې کې  :د يراغت حالت د هرډول یرغل یا هر ډول یرغل او تهدید

ه له

مخامخ کیدونه يارغ وي.
ایامن:
د ای ن کلمه د ( د ا ې ن ) ریښییه لري ه معنا د هوسییاینه ر دزړه آرامتیا او ډاډ او
د بیری نشیییتوالی دی  .تالع يعل یې :آمن یومن ده کیېری متعدي ه ( با )
وي د اهل لحت ه اتفاق

ه د تصیییدیق کولو ه معنا ده او که خپله متعدي وي

نو د اطمینان ېداکولو ه معنی ده چې د بیریدلو او بیرولو ه ماابل کي ده او
دی صییورت کې معنا د تالع مجرد ه شییان ده ه اصییطالې کې د دیني قلبي
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باور ه معنا ده د الهی ادیانو کانونی مفاهیمو ه تیره بیا اسیییالمي کي ه قرآن
کریم کې د ای ن ا سايس محور الله  دی قرآن د ټولو ان سانانو غو ښتني چې
ه ال له ای ن رواړی ر خو ه ډیرو آیتونو کې ه یحمربانو ر رسیییوالنو ال له لخوا
رالیږل شوو کتابونو ريرښتو او آخرت او نورو باندی د ای ن راوړلو رضورت ( ه الله
باندی ه ای ن لرلو)
(  )۱۱۸ځل د مشتفاتو

ه زیات شوی دی .د ای ن کلمه چې د امن نه مشتق ده
ه ه قرآن کې بیان شوی ده چي دا دامنیت د اهمیت

څرګندونه ده.
وحشت:
وحشیییت ه لحت کې ر ډارر بیره ر هول ر دهشیییت او لویدل ر وړل ر خوړل منل ر
ورکول ر لری کول ر وی ستل له لفظ به

ه درصف ې .او ه ا صطالې کې :کوې

څیه چې انسان تهدیدوي د هحه څرګندیدونه انسان د ډار احساس وک،ي.
مصؤنیت:
مصؤنیت ه لحت کې مصؤن اتېدل ر ساتل شوی رساتل کېدل ر مأمون کیدل ر
ه اصطالې کې  :د نورو د تیري نه ساتل شوی  .لکه :د ارملان د وکیالنو ساتل
کېدل له ق ضایي تعایب او تعرض نه م ر هله چې مجلس م صئونیت ورنه واخيل
او سیايس م صؤنیت ر م صؤن والی د دیپلو مايس کورنی د غ،ي ده ه بل هېواد
کې د ځینو کورنیو مارراتو نه او دهحه هېواد د قضایي مجازاتو او تعایب نه.
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تهدید:
تهدید ه لحت کې  :ډارول ر رټل ر وعید ورکول د سییونو یو دبل سییی کیدلو ته
وایي .ه اصییطالې کې  :هحه ویییعیت ته وایي چې :د خطر احت ل مووود وي .
لکه ه یو هېواد کې ایییطراري حالت چې د ګاونایانو لخوا امنیتي تهدید شییوی
وي.
صلح:
صیییلح ه لحت کي :خالینهر ووړښیییت او و ،ی نه الس اخسیییتلو ته وایي او ه
ا صطالې کې :خپل چا یریال او خلک ه امن کې راو ستل دي او د و ،ی ید
ه معنا هم کارول کېږي او ه معنا د ووړښت ر د يساد ید او نفرت له منځه وړلو
ده .
ترور:
ترور کلمه د التیني کلمې ( )Terrorنه اخستل شوی او ه معنا ( د اطرا المل)
اخسییتل شییوی ده ترور ه لحت کې ( :ډارول) او تروریهې د ( دارعا او تهدید) د
بیری ېداکولو او خلکو کې وحشت ه معنی ) او تروریست د ( تره ر)()Terrorist
د ارعا او تهدید او دزو حکومت) د طريدار ه معنی راغلی ده ر همداشییان دغه
کلمه د بیرحمی قسیییاوت او بیری ه معنی هم ترومه شیییوی ده ر همدارن ه د (
بریتانیکا) لحت اين هم تروریهې د سییییت تیک ارعا ر بی مخینی تاوتریخوايل
چی د حکومتونو ر انسییانانو ه ییید کارول کېږي او هدف یې یو سیییايس هدف
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ترالسییه کول دي  .او ( لییه) لوی يرهنب بیا دغه کلمه د ارعا او وحشییت وا
راوستلو ه معنی ګڼلی ده.
امنیت په قرآن کې:
د خوانیو مطرحو شیییوو وښیییتنو ځوابولو لپاره اړینه ده چې لوم،ی ه قرآن کې
امنیت ولټوو او وګورو چې د کالې الله مجید ه آیتونو کې ( أمنیت) څه اهمیت او
مرتبه لری:
 -۱قرآن :د الله د حاکمیت برقرارولو او نیکانو د خلیفه ګرځولو یو هدف او د وند
کيل طرې د امنیت تحاق را معريف ک،ی دی  .الله  يرمایي:
          
            
              
.
 
 
 
  

1

الله  ستاسو کسانو ته چې ای ن یې راوړی او ښه کارونه یې ک،ي دي ر وعده
ورک،ی چې  :هر ومرو هحوی ه ځمکه کې خپل ځای ناستي ګرځوو .همحه شان
چی د دوی نه خوایي ځای نا ستي کرل او کوې دین یې چې د دوی لپاره خوښ
ک،ی د دوی ه ګټه ټینب ک،ي او بیره یې ه ډاډ بدل ک ،ترڅو ځ عبادت وک،ي
 - 1د النور سورت  55آیت.
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ه سیال ېدا نک،ی.

 – ۲او بل ځای کې ال له 

يرمایی       ( :

               

.  
 
   
        
 
 
 
      
 
  
 

1

یعنی :یاد ک،ئ هحه وخت چی ابراهیم وویل :الونکیه! دغه ځمکه ډاډمن ښیییار
وګرځوه ! او اوسیییدونکو او هحو کسییانو لپاره چی ه الله ر وروسییتی ورځی باندی
یې ای ن راوړی ر د هر ډول میوو او محصالتو روزی ورک،ه! وی يرمایل  :همداسی
به وک،ې او هرڅو چې کفر وک،ی لږه ګټه به ورته ورسیییوې ر بیا به یې داور ه
عذا اخته ک،ې چې ډیر بد ځای دورګرځیدو دي) حرضیییت ابراهیم  کله کعبه
ورړه ک،ه دی يطری اړتیا ته یي اې شیییو او دالله  نه یې وغوښیییتل چې دغه
ځمکه د ( امنیت) له نعمت څخه برخمنه ک،ی .الله  د دی آیت ه اسییییاس
.)    
       
        
يرمایي    (:

2

باړه :او مونږه وګرزولو بیت الله د خلکو لپاره ځای د رووع او د امنر همداشیییان
د الهی حرې او مکی ځمکه ه امن تعبیره وي( :أَوََل تَروا أَ هَّن جعلََا حرما م
آمًَا َوتَتَ َخ هف
َ َ َََ
َ َ َ َ ًَ
3
الَهاس ممن حوِلممم أَفَبمالَب م
اط مل تَ َؤممَو َن َوبمَم َع َم م ا هم تَ َكفرو َن ).
َ ََ َ َ

 - 1د الباری سورت  126آیت.
 - 2د الباری سورت  125آیت.
 - 3د العنکبوت سورت  67آیت.
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همداشییان امنیت یوه الهی یرزوینه ده چې د رورګار چی څو
حرې کې داخل ې ورته ورکول کیږي ( :و من دخله کان آمَا).

دی سییپ يل

1

 – ۳ه قران کریم کې هحه ښییییار چی امنیت ولري د آرماين ر مثايل ځمکی ه
توګه معريف شیییوی ده او ددی آیت      ( :
             
.)

  
    


 

2

ه بنسیییا :الله  د کفران نعمت او طحیان د عاقبت لپآره یو مثال راوړی  :هحه
ټولنه چې سوکالهر آرامه وه د دښمن او ېښو څخه ر روزي یې د هر لوري يری نه
رارسیده بیایي د الله  د نعمتونو نا شکري وک،ه ر الله  هم دهحوی دک،نو ه
سییها کې هحوی ته د بیرې او لوږې وامې ورواغوسییتی اوخوندیې ورو وځاکه؛ الله
 د بېل ی ه توګه د دا سی کيل مثال بیانوي چې :آرامه ر هوسا او ډاډمن و او
تل یې روزي د هر لوري ری نه راغلی ده.
 – ۴امنیت ډیره ښه مهدوري ده :چی د باطل نه د حق د بیلتون ه نښه کې اهل
ف أَ َخَاف َمَا أَ َش َ َ َ َ َ َرَِت َم َونَ َأََافو َن أَنهك َم
حق ته ورکول کیږی قرانکریم يرمایيَ (:وَِ َی َ
3
ي الَ َف مرت َق َ م
َح ًق مِبأل ََم من إمن َِت َم ََْ َعلَمو َن).
أَ َش َرَِتم مِب قم َما ََلَ تََََ قمز َل بم مه َعلََیك َم س َل َ ًاَّن فَأَ ً
نی أ َ

 - 1د آل عمران سورت  97آیت.
 - 2د النحل سورت  112آیت.
 - 3د األنعاې سورت  81آیت.
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او څن ه زه دهحه څه نه چې تاسیییو د الله

ه سییییال ک،ي دي وبیریږې داسیییی

حال کې چې تاسیییی هحه څه چې الله  هیڅ کوې دلیل د هحه ه اړه تاسیییوته
ندی نازل ک،ی د الله

ه طیکوی نه بیریږی نو دی دواړو ډلو کې کومه ډله (

موحدین که مرشکین) د امن ډیروړدي نه وهېږی
موحدین ځانونه د بی ګټی او زیان و داتو لخوا به امن کې ګڼي ر او مرشکین د
ټولو ګټواو ز یانونو د ما لک لخوا یعنی  :د غو دوو ډلو کې کو مه یوه د امن یت
مستحق او ور ه ښه ښکاري
د قرآن ه ګڼو آیتونو کې د امنیت د اهمیت ه هکله خربی شیییوی دي آن چې
امنیت یې د ټولو آس ين برکتونو د نهول او د نعمتونو د ری نی باعث ګڼی.
امنیت د روایتونو له نظره:
یو روایت ووود لري چې (:األ من والعافی نعمتان مغبون فیُما کيری من الَاس ) امنیت
او روغت یا دوه نعمتو نه دي چې ډیر خ لک کې محبنون دي .ه حه حرضیییت د
مسیییل ن ځاين امنیت رضوري ګڼي حتی د هحو کسیییانو ځانونه هم ه امن کې
دي چې د مسیییل نانو

ه یي ت،ون ک،ی د هحه ه حکم د ت،ون ه موده کې ه

امان کې وي هحه د کور امنیت مراعتول حتی د هحی مور ه هکله چې د خپل
ځوی رته بل الونکی نه لري الزې ګڼلی او هحه څو چې ګاونای د هحه د آزار
او زیان څخه ه امان نه وي مؤمن نه ګڼی.
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دحدیث د سیییو راویانو ه ویناو کې :يری نه مطالب د امنیت رضورت او اهمیت
ه هکله شییته .لکه :یحمرب  يرمایي( :من أص َ ََبيف معاد د بدنه آمَا د سَ َ َربه عَد
قوت تومه ،فکامنا حیزت له الدنیا حبذا فریها).

1

د چا چې بدن روغ وي او ه خپ له ډ له کې ډاډمن وی او دخپلی ورځی قوت
ولري ټوله ن،ی د هحه شتمنی ده .
او يرمایيل دې ( :کل املسلم علی املسلم حرام دمه و ماله وعرضه) 2.د هر مسل ن ر
مسیییل ن حرامه ده وینه ر مال او عهت یې  .او هحه ته یې د امن حریم ګرځولی
دی ر او بدګ ن کول یې ه مسیییل ن باندی حراې ګڼيل او د مرغیو ( الوتکو)
امنیت نه یِ هم غفلت ندی ک،ي (ترڅو چې مرغی ه خپله ځاله کې وی څو
حق نلري هحه ښکار ک،ي) .او د مومن د حریم ه ساتنه یې تاکید ک،ی د عهت ر
مال او ځان له مخی او الزې یې بللی چې مومن له هراړخه محیې وی  .حضور 
د مدینی منوری اطرايو ځینو غیر مسیییلمو قبیلو

ه ت،ون وک ،ترڅو د اسیییالې د

مرکه امنیت وساتل ې.
او ازمویل شوي

ښندونکي و ،یه ځوا

ه ووړښت

وک،ه هحه د هجرت لوم،ی کال ه ای کې ه لږ ځوا
اسالې لښکر لوم،نی هسته ووړه ک،ه.

 - 1صحیح ابن حبانر حدیث671 :
 - 2صحیح مسلمر حدیث.32 :
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ه و ،ه کې چې د بهرين دښمن ه وړاندی د رسول الله  مهم غها وهر

د مدینی حاالت ډیر حسیییاس ول ر د مدینی د ننه د مناياانو د خوزښیییت نو د
مدینی د اطرايو دښمنانو د کیدونکی یرغل ه وړاندی د ماابلی لپاره یي حرضت
علی یي خپل ځای ناسیییتی وټاکه که ترڅو دهحه ه نه شیییتون کې یو ځواکمن
س،ی د نوي ووړشوي اسالمي مرکه اداره وک،ي او د هر ډول د سیسی مخنیوی
وې.
هحه حرضت د اطالعاتی يعالیتونو نه هم استفاده ک،ی د امنیت راوستلو لپاره ر د
بېل ی ه توګه :خپل تره ته یې د نده ورک،ه چې خپله مسیییل ين ټه ک،ي او د
م رشکانو را ورونه ورته راورسوي او ځینو ته یې دنده ورک،ه چې کمین واخيل او د
دښمن اخبار ورته ورسوي هحه د بدر کربی د غهوی نه وړاندی واسوس واستاوه
ترڅو د قریشو د کاروان ه هکله خرب ترالسه ک،ي د شپی څو کیداري او ساتنه د
خلکو د ساتنی لپاره د نورواړتیا ولری کول او ناه کېدل خلکوته الهي د ندوتر ه
کول بی له دی چې د خلکو د مالمتولونه وډارشو.
د حرامونه لری والی ر سیییګو سییاتل دروب د میاشییتنی کارونه د غصییی او قهر
خوړل تر ه کیږي ر ډیر حدیثونه شیییته چې د ځانی ر مايل رعرییییی ر ت او
ناموس امنیت اهمیت یې محیې ګنلی او د وره کولو لپاره یې ډیر تاکیدات ک،ي
دي چې دی لیکنه کې یې ګنجایش ن شته  ( .وفی الصََحیحنی عن أيب هرترة رض َ
هللا عَه عن الَيب قال :أمرت أن أقاْل الَاس حتی تقولوا آل اله ان هللا فمن قال :آل اله
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ان هللا عص َ ََم مه ماله و نفس َ ََه ان حبقه وحس َ ََابه علی هللا عزوجل و د روات ملس َ ََلم حتی
تشُدوا أن آل اله ان هللا و تؤمَوا يب).

1

د امنیت په هکله په مدینه کې عمومي تړون:
مدینی ته د یحمرب  د راتلو ه یل کې د مسییل نانو او یهودیانو ترمنن نسییبي
تفاهم مووود و ځکه دواړه الله الونکي اوبوت ماتوونکي ول او یهودو تصیییور کاوه
چې د اسیییالې ه تاویت

ه به دروې مسییییحیانو له یرغل نه ه امان کې ې

همدغه مهال د اوسیییانو او خهر ویانو ترمنن یوسییتون او اوزاړه ت،ونونو هم ووود
درلود ه همدی خاطر یحمرب  د مهاورو او انصیییارو د یووايل قرار داد ولیکه او
دمدینی یهودو (اوس او خهرج) هم هحه امضیییاو ک ،ر یحمرب  د هحوی قانون او
تروت د طایطو ه ترځ کې محیې ڼه چې وره منت یې سییییرت لیکونکو ییییب
ک،ی دا چې دغه قرار داد یو تاریخي وندی سییند دی آو حاکی دی چې یحمرب
 څرن ه د هحوی احیاې کاوه او دی ت،ون

ه یې وکوالی شیییول یوه متحده

وبهه د دښمنانو ه وړاندی موووده ک،ی لږ د دی سند حساسی نکتی ذکر کوو
البته د قرار داد ه مفاد کی ښیییکاره قید شیییوی چې مسیییل نان یو امت د نورو
خلکونه ودا دی ( اهنم أم واحدة من دون الَاس) 2.او دکايرانو او مسیییل نانو ترمنن
ارتباط نشته او باید د مسل نانو ه منن کی لری والی نه وي.

 - 1صحیح البخارير حدیث 19 :ر او صحیح مسلمر حدیث.32 :
 - 2السیرة النبویة البن هشاې با هجرة الرسول صلی الله علیه وسلم ج 3ر ص 32ر املکتبة الشاملة.
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 – ۱هیڅ څو حق نه لري چې د مح مد  د ا وازی رته د دی ات حادیی نه
ووځی.
 – ۲د هر ټپی وینه ( ماتول خو ریږده) د دی خلکو محیمه ده او هرڅو چې
د چاوی نه توي ک،ي قصییییاص کیږی به او ه ای کې به ځان او کورنی خپ له
هالکوي م ر هله چې قاتل رب،یدلی وي.
 – ۳ه هحو و ،و کې چې یهود او مسیییل نان اوږه ه اوږه و ،ه کوي مدیییف د
هرچا به ده حه ه غاړه وي .او هرڅو

چې د دی ت،ون له مت حدانو

ه و ،ه

وک،ی باید متحدا ور ه و ،ه وې.
 – ۴د ت،ون کوونکو منا سبات به د نیکی او ښی ڼی ه ا ساس وي او باید د بدی
نه لری اويس.
 ۰ ۵هی و
درب،یدلی

با ید دخ پل ت،ون واال

ه ظلم ونک،ی دی صیییورت کی با ید

ه مرسته وې

 – ۶یرث کې د دی ت،ون امضا کوونکو لپاره د حرې منطاه اعالمیږي.
 – ۷د هحو ک سانو د ګاونا یانو ځانونه ځمونږ د ځانونو ه شان دي چې ناه ورته
ورک ،شوی ده باید زیان ورته ونه رسول ې.
 – ۸مسیییل نان او یهودیان یو ملت دی او د یو ملت ه څیر ه مدینه کې وندی
کوي او هره ډله خپل دین لري.
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د حدیبی صلح تړون:
 – ۱قریش او م سل نان منه کوي چې ه ل سوکلونو کې یو بل

ه و ،ه ونک،ي

او یو ر بل به یرغل نه کوي.
 – ۲کله چې د قری شو له منځه څو راوتښتي او م سل نانو ته ناه راوړی محمد
 به هحه بیرته قریشوته ش،ي خو کیېری کوې مسل ن د قریشو ه لورو تښتېده
هحوی به یې ته راش،ي.
 – ۳قریش او مسییل نان کوالی ې د هری قبیلی

ه یې چی خوښییه وي هحی

ه ت،ون وک،ي
 – ۴محمد او لویان یې باید سیییږ کال بیرته مدینی ته والړ ې او ه راتلونکي او
ور سیییی کلونو کې کوالی ې د کعبی د زیارت لپاره مکی ته راې دی طط
چې دری ورځونه زیات ه مکه کې اتی نه ې او ه تیکو کې تورو نه رته بله
وسله ور ه نه وي.
 – ۵هحه مسیییل نان چې ه مکه کې دي ددی ت،ون

ه رسیییم ه خپلو مذهبي

تکالیفو او اعتااداتو ه تر ه کولو کې آزاد دي او څو حق نه لري چې زیان
وروسییوي یایي سییپکاوی وک،ی یایی د اسییالې ریښییودوته اړک،ي ر همداشییان د
قریشییو بت الونکي کوالی شییی خپل مذهبی عبادت ه مدینه کې آزادانه تر ه
ک،ي هحوی باندی څو د تیری حق نه لري.
 – ۶قریش او مسل نان ت،ون کوي چې یو دبل مالونه ه رسمیت و یبين.
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 – ۷هحه مسل نان چې د مدینی نه مکی ته راځي ځان او مال یي محیې دی او
هی و

ه هحوی باندی دتعرض حق نه لري.

یادو شوو ت،ونونو مفادته ه کتو دی نتیجی ته رسو چې ېحمرب  د ميل او دیني
ګاو احسیییاسیییاتو ېداکولو لپاره خورا ډیری هلی ځلی ک،ی دي .او د تاریخ ه
شییهادت د اې وړ مويایتونه یې هم درلوديل چې د هحه عد ی د اسییالمي امت د
یووايل د تحاق او

تا ي امنیت وره کولو لپاره یوه اسیییايس الره وه او مطرې

هم وهر او نن هم د دغه الهي یحاې او نبوي سییییرت باندی ه من ل ل ولو

ه

کوالی شییو مووود مشییکالت د دغه سییی اسییوه د ت الرو او میکانیهې له الری حل
ک،و او ملی وحدت او ت،ون ېداک،و او د یوزړه تو او وروری د سییییوري الندی د
صلح او امنیت د نعمت نه برخمن شو.
د سالم فلسفه د امنیت غوښتنه ده:
د اسالې یو غوره اد سالې اچول دي چې د هحه ه اړه ډیر تاکیدات شوی دی:
سیالې څه څیهدی سیالې د هرډول کمښیت ر عیب او ينا نه سیالمتیا ده ر دا چې
الله  يناه نه منونکی .او دعیب او ناص نه منهه دی ر یو نوې یې سالې دی.
د مخامخ کېدو ه ېل کې هر ډول مینه څرګندول ( تحیه) ده نو ه اصیییل کې
سییالې ه غه تحیه ده د حیات له مادی نه او د نورو د وند او سییالمتیا لپاره دعا
کولو ه معنا ده؛ دغه دعا د ( السالې علیکم) ه بڼه وي او که ( السالې علینا) یا (
حیا

الله) نو ډیر وایح مصداق د تحیه او دروغتیا هیله سالې اچول دي.
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څرګنده ده چې هر ملت یو بل

د اسالم له نظره د امنيت رضورت

ه د مخامخ کیدو او مینی ښیییکاره کولو لپاره یو

ډول تحیه لري چې ک له عميل ب ڼه لري او د مینی او احیاې نښییییه ده ر او کله
لف ي هم وي  .ه اسالې کې سالې اچول د لف ی تحیی نښه ده د ځینو ایتونو او
ص َ َُوا َوتَلَ هق َو َن
روایتونو ه وینا د ونتیانو تحیه هم سالې دی( :أ َولَتم َ
ك َُي َزَو َن الَغ َرفَ َ مِبَا َ
1
فم َیُا َمَتیه ً َو َس َال ًما).
دوي همحه کسان دي چې د صرب درلودو له کبله د ونت خونی ه مهدوری کې
مومي او هلته ه درود او سیییالې نازل کېږي  .همداشیییان الله  ه یونس (ع)
سورت کې دی نکتې ته اشاره ک،ی هلته چې يرمایي :د ونتیانو تحیه سالې دی
م
مم
م
م
ب
َ ( .د َع َواه َم فمی ََُا س َ َ َ َ َ َب َحَانََ َ
ك اللهُ هم َوَمَتیهَتَُ َم فی ََُا َس َ َ َ َ َالَ َم َوآخر َد َع َواه َم أَن ا َحلَ َمَد ق َر مق
2
نی).
ال ََعالَ مم َ
او د ابراهیم ( ع ) سیییورت کې ال له 

يرمایي   ( :

.)   
   
     
 
 
   
      
 
  
    
     
    
 
  
 
 
  
 

 - 1د الفرقان سورت  75آیت.
 - 2د یونس سورت  10آیت.
 - 3د ابراهیم سورت  23آیت.

1353

3

د اسالم له نظره د امنيت رضورت

د جمعې خطبې

او د هود سیییورت کې الله  يرمایي      ( :

 1.)   ه تحایق
 
   
  


ه ځمونږ اسییتازي د زیري

ه ابراهیم ته ورغلل

او وی ویل :سالې هحه وویل  :سالې.
د مریم سورت کې هم دی مضمون ته اشاره شویَ ( :و َس َال َم َعلََی مه تََ َوَم ولم َد َوتََ َوَم ََيوت

َوتََ َوَم تَ َبَ َعث َحیًّا).

2

د سالې کولو د اهمیت ه هکله ډیر حدیثونه راغيل دي ر د هحی وملې څخه:
د الله رسییول يرمایي ( :والذي نفس َ َ َ بید ن ْدخلوا اْلَ حتی ْؤمَوا ون ْؤمَوا حتی
َتابوا أون أدلکم علی ش ء اذا فعلتمو َتاببتم؟ أفشوا السالم بیَکم).

3

باړه :ه هحه ذات می قسیییم دی چی زما روې او سیییاه د هحي ه الس کی دی
ترهحو به ونت ته داخل نيشییی ترڅو ای ن راوړې او تر هحو ای ن نشیییی راوړلی!
ترڅو خپل منن کی مینه راوړير آیا زه ستاسو ته یو ې الرښوونه ونک،ې چی کله
هحه وک،ي نو ه مینن کی به مو مینه یدا ې سیییالې ه خپل منن کی خپور
ک،ی.

 - 1د هود سورت  69آیت.
 - 2د مریم سورت  15آیت.
 - 3سنن أيب داودر حدیث.5195 :
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دسالم مرتبه او پېغام یې:
 – ۱سیییالې د الله ه نومونو کې یو نوې او عیب نه سیییالمتیا او دينا څخه ه امان
کېدو به معنی.
 – ۲سالې د مینی او قلبي احیاې نښه ده ماابل لوري ته.
 – ۳ه خوانیو ملتونو کې د سالې کولو سنت مووود و.
 – ۴سیییالې یعنی  :د امت ر انبیاو او ټولو موووداتو لپاره د امنیت او سیییالمتیا
غوښتنه ده.
 – ۵الله  ه خپلو غوره بندګانو باندی سالې کوي.
 – ۶يرښتی ونتیانو باندی سالې کوي.
 – ۷د سالې کولو اور او توا ډیر زیات دی.
 – ۸د سییالې ځوا و ووا حتی د ملانځه ه حال د اسییالې د اهت ې نښییه ده د
امنیت اهمیت ته .
 – ۹د خربو ېل کول ه سالې باندی.
 – ۱۰د سالې کوونکي توا د سالې ځوابونکي نه ډیر دی.
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 – ۱۱ما شومانو ته سالې اچول د توا یق خوی تاویه کولو سبب ګرځي ه سالې
کوونکي کې او ه ماشیییوې کې د شیییخصییی یت ېداکولو او ه ځان باور کول
ېداکېږي.
 – ۱۲سپی لی شارع د سالې کلمه یوازینی کلمه ګڼي چې خاص احکاې له ځان
ه لري زیات ياها وایي :حتی ه ملانځه کې هم د سالې ځوا يرض دی.
د امنیت ډولونه:
کوالی شو چې امنیت ه دنیوي او أخروي باندی وویشوراما دنیوي:
 – ۱فردي امنیت :هحه حالت دی چې ه هحه کې وګ،ی د خپل ځان ر مال او
آبرو ته د زیان رسیدلو بیری نه يارغ او د هحو د السه ورکولو نه يارغ وند وک،ي.
 – ۲کورنی امنیت :هحه مهال چې کورنی او غ،ي یې د سییوکالی ر هوسییاینی او
امنیت لپاره یي ه هرډول مشکل او خطر يکر وک،ي او ډیر ریې لری ک،ي.
 – ۳ټولنیز امنیت :له تهدید څخه د ټولو د يراغت حالت دی چې د دولت یا
يردي یا ډله ایه غیر قانوين ک،نی ه ټولنی یا ځینی ټولنی کې ښییکاره ې او ه
اوسني حاوقي ن اې کې يی صله ه دی ده چې قانون د آزادیو ه تعریف او د يرد
حاوقور او سها د هحو کسانو چې دی حدودونه اوړي ر د يردي او اوت عي امنیت
ساتنه کوي.
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 – ۴فرهنګي امنیتتت :يرهن ي امنییت د ملی امنییت یو مهم بعید ده ر یدی
مفهموې چې له یوی خوا د ټولنی يره نب د عاالين ر واقق بی نا نه ر ووړونکی ر
عادالنه ر وهی او د علمی مطلبو معیارونو موايق ووړښتونو ت شکیل شوي وي او
له بلخوا د ټولنی يرهنب او يرهن ي تولیدات هم د تهدیدونو د خطر نه ه امان
کیدلو ترڅنب د زیا تېدونکي رشیییید نه برخمن وي د اسیییالې له ن ره يرهن ی
امنیت د ټولنی د ايرادو تر منن مووود ټولوتو یرونو او ډولونو له مینځه وړلو ه
معنا ده او یو ډول کول یې ندی ر البته الزمه ده چې ه هر سیايس ن اې مواظبت
وشی ترڅو تو یرونه ه ورو د رزونو تبدیل نيشر او دغه درزونه تل باید د ور تو
اوسیییطحی تو له لوه د دولت لخوا کنیول ې ترڅو ټولنه ګاه وډه نيشیییر له
بلخوا د يرهن ي امنیت ه تضیییمین کې د يرهن ي یرغل ه وړاندی ودریدل ډیر
مهم دي ر چې دری بڼی لري :يرهن ي تپل ر يرهن ي ورانی ر يرهن ي تهدید.
 – ۵ستتتیام امنیت :سییییايس امنیت د یو هېواد د حاکمیت لخوا د آرامتیا ر
الزمه ط نینه برابرولو ه معنا ده چې دخپل هېواد ښاریانو لپاره د بېالبېلو بهرنیو
تهدیداتو د ماابلی له الری او همدارنب د هحوی د سییییايس حاونو تضیییمین ه
مشییییارکت

ه چې ه ټاکلو د سییییايس او اوت عي برخلیک دهحو

ه وي ر

سییییايس ن اې د برخلیک ه ټاکنه کې د خلکو د طاکت او دخالت لپاره الره
هوارولو ه ترځ کې باید دهحوی امنیت او آزادانه او یوشیییان حضیییور برابر ک،ي او
هی و باید اړنک،ی چې یو خاص سیايس باور ولري او بندی کوي دی نه.
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 – ۶اقتصتتتتادي امنیت :د  ۱۹۴۵میالدی کال را دیخوا د اقتصییییادی امنیت
ن ریي د سییییايس ن امونو ه ک،نالری کې او چت ځای موندلی دی ر او ټول
ه ه کوي چې خپلو خلکو لپاره اقتصیییادی امنیت برابر ک،ي .د رابرت ماندل ه
آند :اقتصیییادي امنیت عبارت دی له د یوي ټولنی د خلکو د سیییاتنی د کیی او
و ند د ت الری د ارت اا څ خه چې د خدمتونو تر ه کولو له الری وي .هم د
کورنی ک،نی له الری او هم ه بین املللی بازارونو کې د حضور له الری.
 – ۷د چاپیر یال ستتتتاتنی امن یت :د امن یت نویو اړخونو ه ډ له کې یو هم د
اوسیدو اړخ او د هر هېواد اقلیمی طای دي.
اوسیدو چا یریال د دی ترڅنب چې کوالی ې د هېواد د اقتصادی بنسټونو او
وسیییمي او رواين روغتیا د ځواکمنیدو الملونه برابر ک،ي د ملی امنیت ه تاویه
کولو کې هم مهم عامل ګرځیدای ې .د محی زیسییت امنیت دی معنی چې
د داسیییی طا طو مووودیت چې نسیییبي مطلو امنیت د خطرونو ر تهدیدونو د
ځمکی د ځن لو د يعل او انفعالونو ر ووی سیییتونهو ر خاوری کک،تیا ر او بو او هوا
کک،تیار صیییوک کک،تیارد بی ریو خپراوی د سیییا
څارویو ر ګیاه ګانو د سا

وند د دواې لپاره ر د انسیییان

وند لپاره ر او ه توله کې د ټولو وندیو موووداتو لپاره

او وامداتو د ورانید د مخنیوی لپاره ېدا ک،ي.
سیايس ن امونه به دخپل هېواد د محی زیست خصوصیاتو ه دقیای مطالعی
او دی اړه علمي روګرامونو يل کولو او دمحی زیسیییت سیییاتنی اسیییتاندردونو
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ه د ميل امنیت او منطاه یي امنیت د تاویه کولو مووبات برابر والی

1

 – ۸عمومي امنیت :داسیییی حالت دی چې یو ملت د هرډول تهدیدنه ډاډه وي
د مال ر ځان خاوری د السییییه ورکولو نه ډاډه وند وک،ي  .نن لږ یاډیر ه ټولو
هېوادونو کې یو ډول سیییايس یا امنیتی ولیس شییته چی موخه یې يرض ډول د
ورانوونکو او خوزنده عواملو ر هیواد ته د واسیییوس د نفوذ مخنیوی هېواد ته ر
ټکول د هحو ک سانو چې د غیر قانونی الرو د موووده سیايس ن اې لپاره خناونه
ووړوي ر څومره چې یو ن اې راټول وي هومره د سییییايس اولس قدرت ر اغیه من
تو

ه هحه ن اې کې زیات وي  .دغه ډول سییییايس ن امونه چې د علنی او غیر

قانوين مخالفتونو لپاره کوې ځای نه ریږدي .خپل مخالفان یا دښیییمنان همیش
د ملی امنیت د دښمنانو ه نوې یا نورو نومونو ټکوي او له منځه یې وړي.
 – ۹بین املليل امنیت :هحه حالت دی چې ه هحه کې قدرتونه د تعادل ه
حالت کې او رته لدی چې یو دبل ه حدودو کې السیییوهنه وک،ي وند وک،ی او
موووده ویعیت ه خطر کې واقق نيش ر کله هم چې یو قدرت د خپلو حدودونه
تیری وک،ي د قدرت ه لحاظ یا مخالف قدرتونه تیری وک،ي نو بین املللی امنیت
ه خطر کې ریوتی دی.
 – ۱۰أخروي امنیت :ه ځینو آیتونو کې د اخروي امنیت حکایت کوي:

 - 1د (اخوان کاظمير بهراېر امنیت در ن اې سیاسی اسالې) کتا څخه.
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 – ۱هحه کسان چې وره ای ن لري د انعاې سورت کی الله  يرمایي :کومه یوه
ي الَ َف مرت َق َ م
َح ًق
ډ له بوت الونکي او که ال له الونکي ډ؟ره وړده د ډاډمنت یا (فَ َأَ ً
نی أ َ

مِبأل ََم من إمن َِت َم ََْ َعلَمو َن).

1

ه ه مدی ډول ه د ان عاې سیییورت کې د مؤم نانو او اهل باطل ه رت له کې
2
هم
ك َِلم األ ََمن َوهم ًم َُتَدو َن).
آمَواَ َوََلَ تََ َلبمسواَ إمَيَ َاهنم بمظل ٍَم أ َولَتم َ
تن َ
يرمایي( :الذ َ
هحه کسییییان چي ای ن یې راوړی او خپل ای ن یې د ط او ظلم

ه لیت

ک،ی نه وي امن یوازی د همدوی دی او یوازی همدوی الر میندونکي دي.
 – ۲هحه چې د الهي هدایتی روګرامونو نه متابعت کويَ ( :فمإ هما َرَْمیَََهكم مقم مقه
3
م
ف َعلََی مُ َم َونَ ه َم َََي َزنو َن).
اي فَالَ َخ َو َ
فَ َمن َْب َع ه َد َ

ه ًدى

کله چې کوې هدایت ځ لخوا تاسیییو ته درغی ر څو چې د هحه متابعت وک،ي
نه به بیره ری وي او نه به غمجن وي.
 – ۳هحه کسان چې ه الله او دقیامت ه ورځ ای ن لري او ښه کارونه کوي.
صابمتمنی من آمن مِب هم والَیَومم م
اآلخ مر و َع ممل ص م
هم
هم
احلًا
تن َهادواَ َوالَ َ
َ َ َ
َ ََ
تن َ
هص َ
ارى َوال ه َ َ َ َ َ
آمَواَ َوالذ َ
(إم هن الذ َ
4
ف َعلََی مُ َم َونَ ه َم َََي َزنو َن).
َجره َم معَ َد َرقّبمم َم َونَ َخ َو َ
فََلَُ َم أ َ
 - 1د األنعاې سورت  81آیت.
 - 2د األنعاې سورت  82آیت.
 - 3د الباری سورت  38آیت.
 - 4د الباری سورت  62آیت.
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هفه کسیییان چې ای ن یې راوړی او د یهودو قانون ته من شیییوي او نصیییاری او
صیییا بان کله چې ه الله او دقیامت ه ورځ ای ن راوړي او ښیییه کار وک،یي توا
یې د الونکي

ه منل شوی او هیڅ ډول بیره او غم ر هحوی نشته.

 – ۴الله تعالی ته تسلیم شوی او نیکان:
مم
م
ف َعلََی مُ َم َونَ ه َم َََي َزنو َن ).
َجر معَ َد َربمقمه َونَ َخ َو َ
َسلَ َم َو َج َُه ق َوه َو َحمس َن فََلَه أ َ
(بََلَى َم َن أ َ

1

هو څو چې خپل مخ الله تعالی ته ت سلیم ک،ی او ښه کوونکی وي توا یې د
الونکی

ه تابت دی او دغه شان کسان نه ډارلري اونه غمنجن کیږي.

هم
تن ت مَفقو َن أ ََم َوا َِل َم مد َسبم م
یل ا قم ُثه نَ
 – ۵هحه انفاق کوونکي چې احسان نه کوي( :الذ َ
2
ف َعلََی مُ َم َونَ ه َم َََي َزنو َن).
َجره َم معَ َد َرقّبمم َم َونَ َخ َو َ
تَ َتبمعو َن َما أَن َفقوا َمًَّا َونَ أَ ًذى هِل َم أ َ
هحه کسییان چې خپل مالونه د الله ه الرکې مدییيوي بیا د انفاق کولو وروسییته
منتونه نه کوي او زورول نه کوي ر توا یې د الونکي

ه شته ر نه ډار لری او نه

غمجن کېږي.
ف َعلََی مُ َم َونَ ه َم َََي َزنو َن).
 – ۶دالله  دوستانو امنیت ( :أَن إم هن أ ََولمیَاء ا قم نَ َخ َو َ
( خرب اوسئ) د الله  دوستان نه بیره لري او نه غمجن کیږي.

 - 1د الباری سورت  112آیت.
 - 2د الباری سورت  262آیت.
 - 3د یونس سورت  62آیت.
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ات م
(إمهن من آمن و َع ممل ص م
ف مِبَا َع مملوا وهم مد الَغرفَ م
ض َع م
آمَو َن ).
ك َِل َم َج َزاء ال مق
احلًا فَأ َولَتم َ
ََ ََ َ َ َ
َ َ

1

د هحو کسییییانو رته چې ای ن راوړيل او کوې صییییالح کارو ک،ي ر د هحوی لپاره
مضییاعف توا د هحو کارونو ه بدل کې شییته چې تر ه ک،ي دي او هحوی به د
خونو دننه امنیت کې وي.
د نا امني عوامل:
 – ۱د سیايس او اوت عي نخبه ګانو ترمنن داخلی ونجالونه.
 – ۲ه هېواد کې میشتو قومونو او میلتونو ترمنن د ویووالی او انسجاې نه شتون.
 – ۳قومي تو یر او قبیلوي عصبیتونو يشارونه.
– ۴د سیايس حاک نو ه اړه د قدرت نه بهر قومونو د اطمنان نشتون.
 – ۵قومي ر قبیلوي ر اوت عي ر اقتصادي ر يرهن ی او سیايس تو یرونه.
 – ۶د بهرنیو هېوادونو السوهونکی نفوذ.
 – ۷ر بین املليل ډګر کې د دولتونو او قدرتونو د قدرت مانور زیاتوالی.
دامنیت ګټی:
 – ۱عمومي ګټی :ا صوالو منايق تلپاتی او عاې اهداف دي چې ملت یې د تحاق
ه الر کې يعالیت کوي  .هره ټولنه باید د یو کل او مسؤلیت لرونکی ګاو ستونهو
 - 1د سبأ سورت  37آیت.
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ه درلودلو ه څیر د ټولو ښییییار یانو ل پآره ه ن ر کې ونیول ې .هرڅه چې د
ټولنی نیکمرغیر سعادت او ه ګټه وي هحه د وامعې منفعت دی.
 – ۲د ټولنی نیکمرغي :د وچې او ملدی موووداتر د ټولو الهي انبیاو رالیږل
د برش د نیکمرغی لپاره خلق شوی دي ترڅو د الله  عبادت وک،ي:
اْلنس إمهن لمیَ َعبد م
م
ون).
( َوَما َخلَ َق ا َْل هن َو َم َ َ

1

( أَفَ َح مس َ َ َ َ َبَت َم أَهمنَا َخلَ َقََاِ َم َعبََيًا َوأَنهك َم إملََیَََا َن َْ َر َجعو َن فََتََ َع َاَل ا ه ال ََملمك ا َحلَ ًق َن إملَهَ إمهن ه َو
مم 2
ب ال ََع َر م
ش الَ َكري) .
َر ً
 – ۳امنیت د انسان د روحي او رواين سالمتیا باعث دی :
ك لملَمالَئم َك م إممّن ج م
اع َل
او انسییان د ځمکی ر مخ د الله  خلیفه دی َ ( :وإم َذ قَ َ
ق َ
ال َربً َ َ
3
مد األ ََر م
ض َخلمی َف ً قَالواَ أ َََتَ َعل فم َیُا َمن تَ َف مسد فم َیُا َوتَ َس مفك ال قمد َماء.)...
 – ۴ټول الهي برکتونه د امنیت تر ستتتیوري یندی تر یستتته کېدای ي :
ضرب ا ق ميَ ًال قََرت ً َِانَ َ م
ت مِبَنََع مم ا قم
آمََ ً ًم َمتمَه ً رَْم َیُا مرَقَ َُا رغَ ًدا ممن ِ مل م َك ٍ
ان فَ َك َف َر َ
َ ق قَ
( َو َ َ َ َ َ َ
َ َ
4
وع و َ م
م
صَََعو َن ).
اْلََوف مِبَا َِانواَ تَ َ
اس ا َْل م َ
فَأَذَاقََ َُا ا ق لبَ َ

 - 1د الذاریات سورت  56آیت.
 - 2د املؤمنون سورت  116 -115آیتونه.
 - 3د الباری سورت  30آیت.
 - 4د النحل سورت
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او زرګونه نوری ګټی شیییته چې د ټولو یادول دی لناه وینا کې نه ځاییږي او
دی څو الهی آیتونو بسنه کوو.
 – ۵د روې او روان سییالمتیا د امنیت وری ت،لی دی  :ه اسییالې کې همحه شییان
چې ځینی ځایونه د امن ځایونه حسییابېږي ر ځینی میاشییتی ر زمانی هم د امن
ز مانی شیییمیرل کېږي د ( ر وب ر ذوالا عده ر ذوالح جة او محرې) څلور ګونی
میاشیییتی چې اسیییالې یې ر حرمت باندی ودي تاکید لري ر دا دلیل دی چی
اسالې امنیت ته څومره اهمیت ورکوي ترڅو انسان ه امان کې وي.
 – ۶د امن او هوستتتتاینی و ند او د ویری او خطر نه خالی و ند نه ګ ټه
اخستل:
م
م
هات وعی ٍ
ٍ
ون ا َدخل َ م
نی َونََ َز َعََا َما مد صَ َ َدومرمهم مقم َن مغ ٍقل إم َخ َو ًاَّن
سَ َ َالٍَم آمَم َ
(إم هن الَمتهق َ
نی مد َجَ َ
وها ب َ
1
م
َعلَى سرٍر ًمتََ َقابملمنی نَ ََيَ ً م
نی).
ب َوَما هم قمََ َُا مِب َخ َرمج َ
َ
سُ َم ف َیُا نَ َ
صَ
 – ۷فردي آزادي د امنیت د ستتیوري یندی میدتت دی :چي انسییان د خپل
یایق شوو حاونو نه دياع وک،ي او د خوف او خطر رته آزادانه تب راتب وک،ي.
د نا امنی رضرونه ( زیانونه):
 – ۱د انسانانو له منځه تللر د بی ښاره ښییانو ټپی کیدل او معلولیدل .
 ۲ی د کورنیو بی

رسته کیدلر یتیم کیدل د بی ګناه ماشومانو او د دوی

محروې کید ل د والدینو له نعمت نه .
 - 1د الحجر سورت  48-45آیتونه.
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 – ۳د هیواد اقتصادي تأسیساتو او ودانیو ورانیدل .
 – ۴د هیواد اکوسیستمر اوسیدنی چا یریال او ميل منابعو ته نه منونکی زیانونه
رسیدل .
 – ۵د رګنو او قومونو ه منن کې د ميل باور له منځه وړل .
 – ۶د تاریخي او يرهن ي آتارو له منځه تلل چې د هیواد ویاړونه دي .
 – ۷د بی رحمیر قساوتر چور او چپاولر او انسان و نی يرهنب خپراوی.
 – ۸د ردیو هیوادونو د تیریو ه وړاندې د هیواد کمهورتیا او بی ويس .
 – ۹د ټولنیهو ګد وډیو او ناخوالو زیاتوالی لکه  :بی

وښير اداري يسادر

اخالقي يسادر غالر او ه مخدره توکو روږدي کيدل او .....
 – ۱۰د ځوانانو زیات تښتیدل چې د ټولنې اصيل ان ه ده .
 -۱۱د هیواد د حدودو څخه د علمي شخصیتونو تښتیدل.
 -۱۲د نادي ان و او ميل سوداګرو ویستل له هیواد.
 -۱۳ه بین املليل ډګر کې سیايسر اقتصادي او يرهن ي کمهورتیا .
 -۱۴د مختلفو بی ریو خپریدل او کنیول نه کیدل یې.
 – ۱۵ه ټولنه کې د عصبي او رواين مریونو خپراوی.
 – ۱۶د يارر بیکاری او تن سیا شتون .
 – ۱۷د هیواد ه د ننه او بهر کې د کورنیو بیځایه کیدل او تحمیيل مهاورتونه .
 - ۱۸د ملت سپکاوی او توهین د قبلوونکو هیوادونو لخوا.
 - ۱۹د امنیت او روغتیا نه اتیدل چې د الله  سیونعمتونو څخه دي .
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د امنیت د ټینګښت یرې چارې:
 -1من ولی ل ول لږ ول ه قرآن او سییینت او درسیییول الله  ت الری باندی
دخپل منځي ک،نو او تعامالتو ت لوروکې.
 -2ه ټولنه کې د میشتو ملیتونو او قومونو ترمنن د ميل ت،ون او یووايل روحیه
قوي کول.
 -3د سییییايس او قومي مرشیییانو ترمنن د تحمل ر یو بل منلو او روغې ووړې
يضا راوستل.
 -4ميل سیو م سئلوته مخه کول رته لدی چې قومي ر مذهبي او منطاه یې
اړخ غوره ې.
 -5د هېواد ه کیه د ټولنیه عدالت مراعاتول ه سیايس ر اداري ر اقت صادي
او يرهن ي ووړښتونو کې.
 -6اورا او تعمیم د عدالت او قانون ه یو شییییان او ه ټولنه کې د هر ډول
تبعیض نفی کول.
 -7ه ټول هېواد کی د ملی خالینی اعالن او وسیییله ادښیییودل رځمکه ر او
اسیییايس قانون ته ورتلل چې د هېواد یوه ميل ان ه او د ځوا

او امنیت

ښکارندوی دی .
 -8زمینه او ډګر ووړونه د خلکو د مادي او معنوي وند لپاره.
 -9دښیییاریانو حاوق برابرول او د غیر مسیییلمو ډاډمنتیا او مادي وند د دوی
برابرول.
 -10امنیت راوستل او وره حق ورکول خلکوته ه تیره بیا م لومان ته .
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 -11د اقتصادی ن اې اک ل ته رسول د ټولنی د صحیح او قوي اداری لپآره.
پایله او نتیجه:
ورتنیو مطالبو او اسییالې ماهیت ته ه کتو د برشییی ندن ه ووړونه او رمختب
کې دین ناش او اغیه د ډیرو تاریخ لیکونکو او ادیانو ټولنپیبندونکو ه اند انکارنه
منوونکی دی.
الهي یحمربان د اخروي سییعادت ترڅنب د خلکو لپاره د دنیوی نیکمرغیو یحاې
راوړونکي دي او د الله  وروستي یحمرب  د برش د نیکمرغي او سعادت لپاره
خورا ډیر ک ،او ګاللی او ډیر مناسبی الری یې ه دی هکله راښودلی دير امنیت
د تاریخ ه اوږدوکې د برشییی د وند یو ډیر مهم ووړښیییت و حتی د انبیاو را لیږلو
يلسفه هم داده چی برش د دغی النه و غوري ر ترڅو ه ملکوک غږ

ه انسان د

وهل ر نا وهي ر خشییونت او بدمرغی له ګرد او څخه را وبايس نن ځمونږ د خلکو
ګاه غو ښتنه او تاوده بحث مو یوع امنیت ده نږدی څلوی ښت کاله روز ه ورځ د
ناامنی کیه زیاته شوی ر د هېواد امنیت لږ شوی ر مونږ ميل امنیت ستونهه لرر د
قرآن کریم ه آیتونو ر او یحمرب  نوراين ومالتو او نه وربان ک یدونکو رضرونو
بیان ته اشاره شوی ده ر دی خطبه کې ه ه شوی تر څو د قرآن کریم او یحمرب
 روا یاتو با ندی ه اسییی تدالل

ه د امن یت مرت به او اهم یت یې د ټولنی ه

سالمتیا کې بیان ک،و او د امنیت اق ساې ر امنیت ته د رسیدو الری معريی ک،و د
هحی ورځی ه هیله چې ځمونږ ه ګران هېواد اسالمي ايحانستان کي
سوله او امنیت حاکم ې.
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67
ژمنی ( عهد) ته وفا
ان احلمد هلل حنمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و من سیات
أعمالنا من یهده هللا فال مضل له ،و من یضلله فال هادی له و نشهد أن آل اله االهللا وحده
ال ش رریل له ،و نشررهد أن مدا عوده ورسرروله و عد قال هللا توارک و تعالی أعوذ ابهلل من
الشیطان الرجیم سیم هللا الرمحن الرحیم:
( آی أیهررا الررآین امنوا أوفوا ابلع ود) 1ای مومنانو! په ژمنو وفا وکړئ) او فرمایی( :و
أوفوا عهرردأ أوب عهررد م

2

هغه تړون ته وفا وکړئ چی زما رسه موکړی ترڅو زه

هم ستتتسا ستتتو تړون ته وفا وکړم ( .وأوفوا ابلعهد ان العهد ان مس ر ر ر ر ر ال)  3په ژمنه
وفاوکړئ چې د ژمنی پوشتتتسنه ک.

 .او فرمای  ( :وأوفوا عهدهللا اذا عاهدمت) 4د

الله په ژمنی وفاوکړئ کله مو چې ژمنه وکړه .قال رستتتول الله  ( : ال امیان ملن ال
أمانة له وال دین ملن عهد له

5

 - 1د املایده سورت  1آیت.
 - 2د البقری سورت  40آیت.
 - 3د االرساء سورت  34آیت.
 - 4د النحل سورت  91آیت.
 - 5مسند االمام احمد ،حدیث.12406 :
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هغه څوک ایامن نه لر چې امانت نه سايت او هغه څوک دین نه لر چې ژمنه
او تړون نه لر ).
محرتمو مومنو او مسلامنو ملونځ کوونکو:
د الله  نه مننه کووم چې مون او تاستتتو ته یې فررتتتت راکړ چې یو ل ا د
اله فریضی ادا کولو لپاره چی د جمعی ملونځ دی دی مبارک ای کې راټول
شو او وعظ او تبل غ او اله پ غام ته غوږ یو .مون د نن ور

د حث مو ضوع

یو مهم مطلب دی چې زمون په ور ن ټولن ز ژوند کې ډیر زیات او جوړوونکی
نقش لر چې عبارت ده له ( ژمنی ته وفا)
محرتمو دوستانو او مؤمنو ملونځ کوونکو:
دعمر ن الخطاب رضتتی الله عنه فتفت په زمانه کې دری کستتان چې یو وان
یې ن ولی ؤ عمر رض ته راغ لل او وی و یل  :ای ام ر املومن ن! غواړو چې د غه
وان قصاص کړی چې زمون پتر یې وژلی دی  ،عمر ن الخطاب وویل :د دوی
پتر دی ولی وژلی؟ وی ویل زه د اوښتتانو شتتپون یم یو اود د دوی د پتر دونی
پاڼی وفوړلی  ،د دوی پتر ام اود په ډ ره وویشتتت او زما اود مړ شتتو ،ما هغه
ډ ره واف سسه او د دوی پتر می ووی شت هغه هم مړ شو .عمر ن الخطاب رضی
الله عنه وویلی :پدی رتتتورت کې حدپرتا پلې کووم .قاتل وویلی :دری ور ی
فررتتتتت راته راکړه او څه هف ره چې ما او زما وړوکی ورورته ترکه پریهتتتی ده ،
کچ.ری ما ووژنی هغه هف ره او وړوکی ورور زما له منځه

 ،عمر ن الخطاب

وفرمایل :آیا څوک ستسا ضتامنت کو ؟ قاتل فلکوته وکسل وی ویل :د دی ستړی
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ضتتامنت کو ؟ عمر ن فطاب وویل :ای ا وهر! آیا ددی ستتړ ضتتامنت کو ؟
ا وهر رضتتی الله عنه وویل :ای ام راملنمن ن! زه د ده ضتتامنت کووم  ،عمر وویل:
ای ا وهر ته هغه پ ژنی؟ کچ.ری وتهتتس ده قصتتاص په تا پلې کووم .ا وهر رضتتی
الله عنه وویل :منم ،قاتل الړ لومړی او دوهمه ورځ ت ره شوه ټول اندیهمن شول
چې  :قاتل وتهتتتس د او قصتتتاص په ا وهر پلی ک

 ،دریمه ورځ قاتل ستتتسړ ،

ستتتسومانه راغی او دفل مه مخی ته ودرید او وی ویل :هف ره او وړوکی ورور می
فپلو ماماګانوته و سپاره اوس ق صاص را اندی پلی کړه! عمر ن الخطاب ح ران
شو وی ویل :کوم څ ز ته اړکړی چې رته راغلی رسه لدی چې تهس دای شول؟
قاتل وویل :ویریدم چې زما نه وروستتتسه ه ویل ک.ده چې  :ژمنی ته وفا له فلکو
تللی ده .عمرب ن فطاب رضتتتی الله عنه د ا وهر نه پوښتتتسنه وکړه ولی او څن ه
دی د ده ضتتامنت وکړ؟ ا وهر وویل :و ریدم چې فلب ه ووای  :ف ر او ښتت .ه
له فلکو او چسه شوی ده .د مقسول اوالد هم ددی حالت نه اغ ز من شول او قاتل
یې و اښتتتته او عموه ی

ورته وکړه.عمر ن الخطاب وویل :ولی دی و اښتتتته؟ د

مقسول امنو وویل :له دی و ریدو چې وویل يش چې :هتتتنه کول د فلکو له
منځه کډه کړی( .په الطریق الی الله ستتتایت کې ل کل شتتتوی :قصتتته عمر ن
الخطاب واالعرا ی).
محرتمو حارضینو! دا پخپ له ژمنی ته د و فا اهم ت انو چې په فلکو کې
پ.داوی نو ا ید پوه شتتتو ژمنی ته وفا یعنی څه؟ څه ګپی پکی شتتتسه او د نه
موجودیت په وفت یې څه دی پایلی فرد او جامعی لپاره لر ؟
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د وعدې( ژمنه او تړون) تعریف :
وعده او عهد یعنی  :تړون  ،معاهده  ،رشط او قرار داد  .ژمنی او تړون ته وفا د
اجسامع ژوند ډیر استتارش رشط دی  .او ددینه پرته ه وډول اجسامع مرستتسه
نيش ک.دای او انسان د اجسامعی ژوند له السه ورکولو رسه مثبسی اغ زی یې هم
پ همدی فاطر په ا ستم منا عو لکه قرآن او حدیث کی د دی
له السه ورکوی ّ
موضتتتوع ( ژمنی او تړون ته وفا) په هکله زیات تاک د شتتتوی دی  .او څوک چې
ژمنی او تړون ته ژمن ندی ډیر رټل شوی دی  .الله مسعال فرمای :
( آی أیهررا الررآین امنوا أوفوا ابلع ود) 1ای منمنانو! ټولو ژمنو اندی وفا وکړئ .په ل
ایی کې فرمایی ( :وأفوا ابلعهد ان العهد ان مس ال)  2په فپلو ژمنو وفا وکړئ ،ی
شکه
( هرڅوک) د فپلی ژمنی په هکله پوښسل ک.

.

د تړون ماتونی او وعده فتق او نقض عهد په هک له فرمای ( :فَ َمن نَّ َك ر َ فَراَ ََّرا
ا
ا
اه َد َعلَْیه َّ
یما  3.هرڅوک چې تړون
یَنك َعلَى نَر ْف اس اه َوَم ْن أ َْو ََف اِبَا َع َ
سیر ْ تایه أ ْ
َج ًرا َعظ ً
اَّللَ فَ َ
مات کړی په فپل زیان یې تړون مات کړی او څوک چې هغی ژمنی ته وفا ولر

چې د الله  رسه یې کړی ډیر ژر ه الله  ورته سرت ثواب ورکړ ).

 - 1د املایده سورت  1آیت.
 - 2د االرساء سورت  34آیت.
 - 3د المسح سورت  10آیت.
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د منافق نو هغی ډلی په اړه چې ( الله  رسه یې تړون او ژمنه کړی وه او پ غمرب
 ته ي وعده ورکړی وه چې دښمن ته ه شاه نه اړه و او د استم او رسول الله
اهدوا َّ
اَّللَ امن
 نه ه دفاع کو ا ی وعده ماته کړه داستی فرمای َ ( :ولََ ْد َكانوا َع َ
1
قَرول َال یرولو َن ْاْلَ ْدابر وَكا َن َع ْهد َّا
وال .
اَّلل َم ْس ً
ْ
َ
ََ َ
ی شکه هغوی پخوا د الله  رسه ژمنه کړی وه چې د ښمن ته ه شانه اړه و
او دالله ژمنه پوښتتسل ک.

 .د همدی ایه ویل شتتو د چ  :د رتتداقت دیر

مهم عنرصتت وعدی اندو وفا او یو ډیر ښتته رتتمت دی چې اید هر انستتان ان
پری ښکلی کړی که چې د پان ی اسارش عامل اور په ژوند کې دی او اوس د
مسمدنو انستتانانو یو ډیر ا ارزښتتسه رتتماتو په توګه شتتم.رل ک.

 ،او پر مخسللی

ټولنه په کلکه ان مکلف ويل چې دا مراعات کړ په همدی فاطر قرآن کریم
فلب د دغه ښای سسه رمت په مراعاتولو مأمور کړ او عزمتن پ.غمرب ا سامع ل
ه ح (ع) وعدی ته په وفا کولو د متج د او ستتساینی ور ګر و او فرمای َ ( :واذْك ْر
َّا 2
ا ا ا ا
اعیل إانَّه َكا َن ص ا
وال نویًّا .
اد َق ال َْو ْع اد َوَكا َن َرس ً
َ
اِف الْكتَاب إ ْْسَ َ
په آستتامک کساب قرآن کې استتامع ل یاد کړه هغه څوک چې په فپلو وعدو کې
ډیر ریهسنی ؤ.

 - 1د األحزاب سورت  15آیت.
 - 2د مریم سورت  54آیت.
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د وعدو ډولونه:
انستتتتان په ژوند کې ګنی ژمنی لر دغو ژمنو ا ندی و فا د اجسامع ژوند د
رضورتونو نه ده  ،او دی ژمنو اندی د وفا نه پرته ژوند فوندور مخی ته نه

.

سرت تړون او ژمنه د الله تعالی او ندګانو په منځ کې:
الله تعالی فرمای ( :وإا ْذ أَ َخر َآ ر ر َ ا
اد َِ امن وهواراه ْم ذ َّاریَّرتَره ْم َوأَ ْش ر ر ر ر ر َهر َده ْم َعلَى
ِ من َاد َ
َ
َ
1
اا
ا ا
ي ).
أَنف اس اه ْم أَلَ ْس َ
ت اَراَّك ْم قَالواْ َرلَى َش اه ْد ََن أَن تَر ولواْ یَر ْوَِ الْ یَ َامة إا ََّن كنَّا َع ْن َه َآا غَافل َ
او یاد کړه هغه وفت چې ستتتسا رب د آدم د چ انو د شتتتاګانو نه دهغوی زوزات
راوافستتتتت او هغوی یې په فپل ان شتتتتاهدان وګر ول او وی فرمایل :ایا زه
ستتساستتو رب نه یم؟ وی ویلی :ولی نه! ( الله تعالی همداستتی وکړل هستتی نه) د
ق امت په ورځ ووای  :مون لدینه فرب نه ؤ ( د فطر تړون نه نافربه ؤ) پورتن
آیسونه د هغی ژمنی او تړون فربه کو چې رس پپی د آدم  له اوالدو ته افسسل
شوی دی  ،که کله چې آدم  پ.داشو راتلونک اوالدونه یې د رش د وروسسی
فرد پوری د هغه له پشتتتسه د هرو په ه راووتل  ،هغوی د کاق عقل او شتتتعور
فاوندان شتتتول چې د اوریدو او فربو کولو قا ل ول په همدی مهال د الله 
لخوا ورته فطاب و شو( آیا سسا سو پالونکی نه یم) ټولو په واب کې وویل ( :لی
شر ر ر ررهدَن) هو ټول پدی حق قت شتتتاهد یو) دا یو ستتترت تړون دی چې د الله  او
ندګانو ترمنځ تررسه شوی  ،ی شکه الله  ان سان په فپل قدرت رسه پ.دا کړ
 - 1د األعراف سورت  172آیت.
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او په ی پایه نعمسونو رسه یې پاللی او تری غواړ چې دغه حق قت اندی پوه
يش او اعرتاف پری وکړ او اجازه ورنکړ چې ګمراهی ګانی او د دن ا محبت
سبب يش چې دغه سرت او مهم تړون ه ر کړ .
اد َِ أَن َّال تَر ْعودوا ال َّ
ي
شر ر ر ْیطَا َن إانَّه لَك ْم َعد ِو موا ن
الله تعالی فرمای ( :أَََلْ أَ ْع َه ْد إالَْیك ْم ََي َاد َ
1
صرا ن ا
ا
یم).
ط م ْستَ ن
َوأَ ْن ا ْعود اوِن َه َآا َ
ای د آدم اوالده! آیا ما تاستتتوته ستتتپارد نه ؤ کړی او امر می نه ؤ کړی چې د
ش طان پرسسش مه کوئ؟ که چې هغه سساسو ښکاره دښمن دی ،او آیا تاسوته
مې امر نه ؤ کړی چې یوازی زما ع بادت کوئ چې ستتت ده الر ه مداده او

.

استتاس د دن وی کرامت او د انستتان د آفرت ستتعادت دی ژمنی او تړون ته په وفا
کې دی.
په معامالتو کي په وعده وفا:
د استم مب ن دین سپارښسنه کو چې فلب فپل مايل او غ ر مايل قرار دادونه
محرتم وګ

او کوم رشطونه چې پک راغيل دی پيل کړ او وفا پری وکړی.

په یو حدیث کې راغيل د ( املسررلمون علی شرررو هم) 2م سلامنان هغه رشطونه ته
چ تړلی دی وفا لر  ).او فپل رشطونه سايت او په مقسصایې عمل کو  ،یق نا
د سوداګری او نورو اقسصادی معاملو کې د اعسامد فپراوی تړونونو ته د وفا واجب
-1دی

سورت  61-60آیسونه.

 - 2رح ح البخار  ،حدیث.2273 :
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وايل پراستتتاس ده او دهمدی الری اعسامد موجود ی

 ،البسه کوم رشطونه چ

وفا پری واجب ده اید د رشعی چوکات مطا ق و کنه نو مستتتلامنان د هغو په
وفا اندی مکلف ند .
په دغه تړون وفا چې میړونه یې د خپلو ښځو رسه کوي:
داستتتم مقدس دین د م ړونو تړونونوته ډیر زیات اهم ت ورکړی او فارتته توجه
یې ورکړی رسول الله  فرمای  ( :ان أحق ما وفیتم من الشروط أن توفوا ما استحللتم
ه الفروج  1یق ناً ډیر وړ رشطونه چې دتاستتتو لخوا وفا کول پری واجب دی هغه
دی چې د واده په مهال يې ږدی او په هغو رسه نامحرمی ښتتتځی د ان لپاره
حتلو .
نوښتتځه چې کوم ستتړ رسه واده کو حق نلر حسی یو درهم د هغه له حق نه
سرتګی پپی کړ او ف انت پک وکړ  ،او رشع رشطونه چ د واده نه وړاندی
د م ړه رسه يې ژمنه کو

اید دواده نه وروسسه یې په پوره ډول پيل کړی او دکولو

وفاي وکړ .
اداري او کاري تړون ته وفا:
انسان د پتر  ،مور  ،فور ،ورور ،دوسسانو  ،اشنایانو  ،اسساهانو ،روزونکو او مسنل نو
په وړاندی ژمنی لر او اید په دی ژمنو عمل وکړ

او عمل نه کول ور اندی

ګناه لر او سزا لر  ،یوه ژمنه چې مون یې لرو او په ژوند کې هم سرت اغ ز لر
 - 1رح ح البخار  ،حدیث.5151 :
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ه غه ادار اوکار ژم نه ده تاستتتو په یوه اداره کې ګامرل ک.

اواړوند ټولی

فورمی امضا کو  ،پدی السل ب رسه ژمنه کو چې په دغی اداری یا موسسی
کې کار وکړ دا یو تړون دی د سسا سو او د اداری د م سنل ترمنځ او په حق قت
کې یو تړون دی د ستتتساستتتو او د ه.واد اجسامعی نمام ترمنځ  .دغه تړون ته وفا
رضور ده او عمل پری نه کول د تړون فتف ده چ یق نا ګناه شتتتم رل ک .ی
او اید دا کار ونکړو.
د ابو جهل رسه د حذیفه ريض الله عنه دوعدی کیسه:
حرضت حذیمه ن یامن مشهور رحايب او د رسول الله  رازساتونکی  ،پتر یې
یامن ( رضتتی الله عنه) په استتتم اندی د مرشتتف ک.دو وروستتسه د رستول الله 
رسه د متقات په موفه د مدینی منوری په لور وفو ده په الر کې د ا و جهل
او ل هکر رسه يې مخامخ شو هغوی ح رضت حذیمه او پتر یې ون ول او پو ښسنی
تری رشوع کړی چې چ رته

؟ دواړو واب ورکړ مون د رستتتول الله  رسه د

متقات لپاره مدینی منوری ته و ،ا و جهل وویل :نو تا سی نه فو شی کوو که
تاسی مدینی ته د رس دو وروسسه د استم لهکر رسه یو ای ک

او زمون رسه

ج ړه کو  ،هغوی څرګنده کړه چې نه مون موفه یوازی د رستتول الله  رسه
متقات دی  ،مون په ج ړه کې ګډون نه کوو ،ا و جهل وویل :هغوی فوشتتتی
کړﺉ ،الهی ف صتتتله داوه چې کله رستتتول الله  د یارانو رسه د مدینی نه درته
روان شتتتو ول ،حرضتتتت حذیمه او پتر ی الری ته راغلل او متقات په الره کې
وشتتو د حق او اطل ترمنځ لومړنی ج ره پ.ل شتتوه  ،دا هغه نهتتسه ده چې قران
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کریم د ( یوم المرقان) په نوم یاده کړی ده ګډون پکی د سرتو ویاړونو نه شم رل
ک.

،رستتتول الله  ته ي جریان وویلی ایې څرګنده کړه چې ای د الله ج

رسوله! تاسو در ته ترشیف وړی ،ه له لرو چی سساسو په کاروان کې پدی ج ړه
کې ګډون وکړو  ،هغوی چې زمون نه کومه وعده افستتتسی هغه د توری په زور وه
که وعده مونه وای کړی مون یې نه فوشتتتی کولو  ،ه له کوو مون ته په دی ج ړه
کې د ګډون اجازه راکړﺉ تر څو دهغی د ن کمرغی او فضتتت لت نه رفمن شتتتو
ح رضت رسول اکرم  وفرمایل :دا چې وعده مو ورکړی وفا پری وکړﺉ نو دا هغه
ایونه د چې د انستتان د کړنی امسحان افستتسل ک .ی دهغی وعدی په هکله
چې ورکړی یې ده .چې څومره هغه مراعاتو کچ.ری څوک مون په څ ر وای
نو زر توج ه او تاویل ه یی کاوه او ویل ه یې :مون وعده د زړه له تله نه وه ،
اړشتتتو چی وعده ورکړو  ،رتتتح ح ده چی وعده مو ورکړی فو اوس د ج ړی او
دکمارو په وړاندی د جهاد او حرانی رشایطو المله د حرضت رسول الله په کاروان
کې د وعدی له وفانه معذور یو  ،که چې د مستتلامنانو د شتتم.ر د کمهتتت المله
هرڅوک چې د استم په لهکر ورزیات يش ډیر ارزښت لر .
د تړون ماتونی او وعده خاليف رضرونه:
و عده فتق

یا تړون ماتو نه یو ډول دروغ د او دا ناوړه رتتت مت د یو چا د

شتتتخصتتت ت د نقد نهتتته ده  ،چې په وعده فتق رسه د موجودی دوستتتسی او
محبت چی په افرادو کی شسه اساس مسزلزل کو

 .او فورا ډیر رضرونه پ.داکو

 ،دفلکو وفسونه ضایع کو او په دروغو رسه نور ه له من کو او په پای کې یې
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وعده فتق د منافق نو اللهنده کو  ،په همدی دل ل دی چې رستتتول الله
په نهتتتو کی راويل فرمای  ( :ایة املنافق ثالث ،اذا حدث کذب و اذا وعد أخلف و
اذا اؤمتن خان  1د منافق نهتتتی دری د د فربو کولو په مهال دروغ وای  ،کله
چې وعده وکړ مخالمت کوی او که ام ن وګر ول يش ف انت کو ) د ان سانانو
د ژوند ان کارنه منونکی رضورت و عده ورکول قرار داد کول ،تړون کول  ،و فا په
وعده اندی او قرار داد دی چې ډیری اقسصتتتتاد او اجسامع روا ه د همدی
وعدی په محور چورل

 ،کله چی کوم تزلزل پکی رايش او داعسامد پان ه له

منځه الړه يش یوه وحشتتتسناکه ګډوډی ه په تولنی واکمنه يش که ډیره مهمه
پان ه د ټولنی د اجسامع د افرادو فپل منځ مسقا ل اعسامد دی  ،په حق قت
کې هغه څه چې ټولنه د ت ت او پرک وايل نه را ارش او د نځ ر په څ ریی رسه
ننبلو

همدغه د مسقا ل اعسامد ارتتتل دی  ،فو کله چې ژمنی او تړونو نه مات

يش انو کومه ن هه د دغی سرتی پان ی او عموم اعسامد نه پات.
یو والی د ټولنی ه شتتل.

 .او ښکار

 .په څواش ت نی رسه چې نن په استتتم ټولنه کې د

دغی سپ.ری سسونزی شاهدان یو  ،ډیری فلب وعده کو او عمل پری نه کو
 ،دغه ډله کله یې چې د وعدی پوره کولو نه تخلف وکړ او فپل پت یې دله منځه
تلو په حالت کې ول ده دروغجن عذرونه جوړو او زیاتی وفس ا وی هانه کو
او عذرونه کو ترڅو فپل تخلف توج ه کړی پداستتی حال ک چ داستتی ډیر
عتتتتتتتتتتتتذرونتتتتتتتتتتتته

متتتتتتتتتتتتوجتتتتتتتتتتتته

نتتتتتتتتتتتته

نو مومن انسان اید په فپلو وعدو وفا کوونکی او ملسزم و .
 - 1رح ح البخار  ،حدیث.33 :
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کو او هغه لپاره وعده کو او د وفا په وفت د فپلو وعدو فتف کو او د نورو
د فم ان المل ګر

.

شاعر څومره ښه وای :
حسن قبل نعم قولک ال

و قبیح قول ال بعدنعم

ان ال بعد نعم فاحشة

فبال فأبدا اذا خفت الندم

د دی وړاندی چې انستتتان چاته ( هو) ووای ښتتته داده چی ( نه) واب ووای ،
که د ( نه) ویل د ( هو) ویلونه وروستتتسه د او ناوړه ده نو د عقل رشط داده چې
کوم کار رسته نيش رسوالی منمی واب دی ورکړ ترڅو په فجالت او رشم کې
رانيشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.
هغه مومنان چې وعدو ،تړونونوته اهم ت ورکو د الله  د متج د رسه مخامخ
ا
ا
ي ار َج ن
اهدوا
صر ر ر َدقوا َما َع َ
د الله  په فپل منزل کساب کې فرمای ( :م َن الْم ْ منا َ
ال َ
1
َّ
ضى َْحنوَه َوام ْنرهم َّمن یَنتَ اظر َوَما َ َّدلوا تَر ْو اد ًیال .
اَّللَ َعلَْی اه فَ ام ْنرهم َّمن قَ َ
مومنانو کی داستتتی کستتتان د چې دالله رسه کړ ترون اندی یې رښتتتس انی
عمل وکړ

نی یې شتتته دان شتتتول او

نی یې په انسمار کې د او کوم تغ ر

یې په کړ تړون کی رانه ووړ.
قرآن کریم مستتتلامنانو ته فطاب کو فرمای  ( :آی أیها الآین امنوا أوفوا ابلع ود)
 - 1د األحزاب سورت  23آیت.
 - 2د املایده سورت  1آیت.

1379

2

ژمنی ( عهد) ته وفا

د جمعې خطبې

ای مومنانو! تړونونو اندی وفا وکړﺉ .الله  د هغو کستتتانو په هکله چې دفپلو
ویناؤ او وعدو فتف عمل کو فرمای :
(َي أَیرها الَّ اآین اَمنوا اَل تَر ولو َن ما َال تَر ْفعلو َن َكُب م ْ تا اعن َد َّا
اَّلل أَن تَر ولوا َما َال تَر ْف َعلو َن
ًََ
َ َ
َ
َ
َ َ َ

1

ای ایامن واالؤ! ولی داستتتی فربی کوی چی عمل پری نه کو ؟ الله تعالی په
نزدډیره ده ده چې کومه فربه وکړی چې عمل پری نه کوی.
ژ ه د زړه ترجامنه ده  ،کچ.ری د دی دواړو الری .لی يش ،د نماق نهتتته ده  ،او
جوته ده چې منافق انسان د روح  ،فکر له روغس ا نه محروم دی.
ډیره ده ت داده چې پریوی ټولنی واکمن دای يش ه غه د اعسامد او اطم نان
فقدان دی .او ارلی عامل یې د وینا .لوالی دی له کړنی نه او وعده فتق ده،
کوم ملت چی وای او عمل نه کو او یا دهغه فتف کو ه وکله نيش ت کوالی
چې یو پر ل اوړ وکړ او د سسونزو او ګډوډیو په وړاندی همغ

شی .ه وکله

ه ورور او رم مت د دوی په منځ کې واکمن نه يش .او ه څ ارزښت او ق مت
ه نه لر او ه څ دښمن ه پروا پری نه کو  ،یو روښان ضم ری شاعر د داسی
فلکو حال داسی انځورو :

 - 1د الصف سورت  3-2آیسونه.
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کزچه حال تو فوش تر است از من

توکه زشسی و د عبوس و مه ت

توکه اللی و گنگ و سسه دهن

مست و آزاد روی دست شهان

ا دورد ناز می کنی مسکن

من دین ناطقی و فوش فوانی

ا فوش اندامی و ظریمی تن

قمسم مسکن است و روزم ،شب

هره ام غصه است و رنج و محن
ل ب رسش ود سی روشن

از گمسا که راست می گویی

فوی من کردن است و ناگمنت

دأب تو گمنت است و ناکردن
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68
د رشابو حرمت
احلمد هلل الد أ عم ع ی ع یدددمبا خددمب ع من اع یب الو دددمبهل ع ددو اع یددمب
ع اهنع
ال ش ددمی

م ی هع یمب یسدب ضمرا يف ع اهنع
ل او

ل احلم

د

ی اع مشه عن ال ال اال هللا

مش دده عن هم ا ید

رشد د ل الدشد د ال یم د د ع هللا

ی ع آل ۀ حمب یب د هع اب سمبن الع ی ال یب.
ی
ِ
َّ ِ
آی ُ اْ إِ ََّّنامب ْ
مبْ ااوا ْْالا ُ ِر ْ
اْلا ْم ُم اال اْم ْس د د د د ُم ااوام ا
أل د د د د ُ
یب ا
هللا مبلع فمیمبیي ( :اَي عایُّد اهمب ال ا
1
الش ْوا ِ
ای ام ِو َّ
مبن فامب ْ تاِدُ ُ لا ا َّ ُك ْع ُد ْف ِ ُح ان)

ِی ْب

ای مومنانو! رشاب څښل قامر کول او بتان ( هغه ډبره چې څنګ کې یې قربانی
کوی) غيش او هغه ډبرا او ڼا ې ب ب ا ایمو و او غوو وی و اراره کارول کو.
ڼه ټواه کې ب معنا ڼه احاظ ڼ وا ب او ب شوطان ا وا ښای سته شوی او ت قون
شوی کړنه به نو ببی ڼ وتو کارونو نه اری او سئ تر څو بریايل شی رسول اا ه

 فرماييل ب ( :اْلمم ع اْلدددمب)د ) ( 2رشاب ب ڼ يتوو مور به) انس ان ب ور نی
فعااوا او هڅو رسه چې تررسه کو یې او ڼر اټه کې بوخا بی ییات س تړی
 - 1ب املایده سورت  90آیا
 - 2املعجم االوسط ،ا طرباين ،حدیث3667 :
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کې.ی او ب قوت نو کواو ته اړتوا ڼېداکو خو ب بی ڼه ای چې خرل قوت ب
ښ والرو اه الری نوی کړی ب ش وطاين او فریکونو ښ
منحرفه الر ي او ڼدی ګومان چې وکوالی

ار

او ڼه بروغجنه او

قوت نوی کړ ب قود او رشط

ڼرته ب نفس غوښتنی مني او رشابو او نو شه یې توکو ته م ه کو  ،ترڅو فور او
ژر تريیدون ی نش اط تر الس ه کړ او ب ب وا یو پښر ڼښ ېامنه و  ،او ټواه ڼان ه
پزت ،رشافا ،ویاړ ،ښ ه نوا ،ناموس پقل او بین یو ای اه الس ه ورکو او
بنداما ،حرس ت ګوته ڼه غاږ يب ڼه بی مط و کې هڅه کې .چې ب رشابو
څ ښ ل ب قرآن ،سنا ،رشع ،پقل ،منطق او طو اه نظره وڅوړل

او رضرونه

یې بوان او وخوم پواقو یې یاب
ڼه هر بین او قانون کې ب ڼنځو څوزونو مراپات و او محرتا ګڼل کې .او ڼه بل
تعکور ب ڼوره مص یون وا نه برخښن ب  -1 :بین  -2پ قل  -3نفس  -4مال -5
ناموس
ب اسالمي رشیعا هر ح م کې هڅه شوی چې بغه ڼنځه څوزونه سرک نيش ب
بې ی ڼه توګه :ارتداب ب بین س اتنی اراره حراا ش وی بی ،رشاب ب پقل بین،
نفس مال او ڼا س اتنی ڼه خاطر حراا ش وی بی ،ب غال حد ب مال س اتنی ڼه
خاطر تجویز شوی بی ،او ینا او فحشاء ب ناموس ساتنی ڼه خاطر حراا شوی به
او رجم هم ب هښدی اراره مرشوع ګر ودای
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خو رشاب ببی باپث کو .چې بغه ڼنځه څوزونه ب انس ان الړ
او فقورڼاتی

او ب نورو او ماشومانو مس ره

او ت

الس

 ،او ب خرل ښایسته محور توب

نه ڼه ټوانه کې س قوط وکړ  ،خو هغه کس ان چې ڼه انحرال ډول ب خرل ان
ڼه بوختواو ڼس ې و نو رشابوته م ه کو او ب اا ه  اکود او قطعي فرمان
هورو او ب ش وطان ب وس وس و ښ ار کو ، .ب بنوا او آخرت ییان ڼه خر ه برخه
کو
ڼداس ی حال کې چې اا ه  رشاب ڼ وا ګڼ ی او نزبی کېدل ورته یې منع
کړی ترڅو ڼری ڼ وا نيش ،او رسول اا ه  ڼه هغه ای او بسرت خوان باندی ب
ناس تی نه ڼه ک ه رسه منع کړی چې رشاب ڼ ې و  ،خو خ ک هغه ب مقو ،
اشتها برابرون ي بوختوون ي ڼه توګه یابو

او ڼه خر ه خوښه بومره سرتی ګناه

او معصوا او خطر ڼای و واالته غاړه يب
رشاب شیطاين وسیله:
اه ڼ وانه پربو او نورو قومونو ب رشاب خوړاو پابت براوب ک ه چې ب اسالا رسااا
ظهور وکړ اړینه وه چې بغه ش وطاين وس و ه اه منځه والړه
ڼړاوونو کې ڼه تدریجی ډول ب رشاب ڼه تحریم کې م

نو اس الا ڼه څو

ې الړ او ح ښا هم ببی

غوښتنه بر اوبه چې پاقل او هوښوار کسان ڼه اومړنوو ڼړاوونوکې ب رشابو ییانونه
برک کړ او هم باسی یو فرصا ترالسه
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کوا کس ان چې ب رشابو ڼه تجارت کې بوخا ول ڼه آس انی رسه ورته ب من و نه ؤ
چې ب تجارت نه یې الس واخيل ،ب هښدی الم ه ڼه ډیر ح وامنه ډول ببی کار
تدبور ونوول شو
َّ ِ
آی ُ اْ الا اد ْ امُ اْ َّ
َّت اد ْ ا ُم اْ
یب ا
الألالا اة اعامتُ ْع ُش اك ا
اومړی :اا ه  فرمايي ( :اَي عایُّد اهمب ال ا
مبرى ا َّا
1
ایمب اد ُ لُ ان).
ژباړه :ای مؤمنانو ملانځه ته مه وړاندی کو.ا چی تاس و مس ا یاس تئ ترهغه
ڼوری چی تاسو ڼدا ڼوهو.ئ چې څه وایئ
اْلا ْم ِم اال اْم ْ ِسد د د د ِم إُ ْو فِ ِه اممب إِ َْ افدِ ا ایامبفِ ُإ لِ َّ ِ
بوهم :فرمايي( :یا ْسد د د دكالُ ما ا ای ِب ْ
مبآ ا إِ ُُْه ام
2
عا ْف اَبُ ِیب مَّد ْف ِ ِه اممب ).

ب قامر او رشابو ڼه ه ه تانه ڼو ښتنه کو  ،و وایه :ڼه هغو کې سرتی ګناوی ب
او څه ګټی ب خ و اراره ڼ ی شته خو ګناه یې ب نفعې نه ډیره به

بریم :فرمايي( :إِ ََّّنامب یُ ِمی ُ ال َّ
ِفد د دمبْ ِيف ْ
اْلا ْم ِم اال اْم ْ ِسد د د ِم
شد د د ْوامب ُن عان یُ إِ اإ اد ْدا ُك ُع الْ ا ا ا ا اة االْدادءْ ا
3
یأل َّ ُفع ایب ِذ ْف ِم ِ
الألالاةِ فاد اه ْو عامتُع ُّی تاد ُه ان).
اّلل ا ای ِب َّ
اا ُ ْ

شوطان غواړی چې ب رشاب خوړاو او قامر وه و اه الری ستاسو تر منځ ب ښښني

او کونه کول ڼوداکړ او تا سی ب اا ه  اه یاب او ملونځ کواو نه منع کړ نو آیا
 - 1ب اانساء سورت  43آیا
 - 2ب ااکقری سورت  219آیا
 - 3ب املائده سورت  91آیا
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ب بغو کارونو نه چې :ڼ وا ب او بښښنی او کونه خرره و او بندګان ب اا ه 
اه یابه غاف و او ب ټواو پکابتونو خ صو صاً ب ملانځه نه چې ڼه ټواو کې ډیر مهم
بی منع کو الس اخ ی او بس کو یې؟
ِ
َّ ِ
آی ُ اْ إِ ََّّنامب ْ
مبْ ااوا ْْالا ُ ِر ْ
اْلا ْم ُم االْ ام ْسد د ُم ااوام ا
ألد د ُ
یب ا
څ ورا :او فرمايي ( :اَي عایُّد اهمب ال ا
1
الش ْوا ِ
ای ام ِو َّ
مبن فامب ْ تاِدُ ُ لا ا َّ ُك ْع ُد ْف ِ ُح ان).

ِی ْب

ای مومنانو! رشاب خوړل ،قامر وهل او بتان هغه ډبره چې څنګ ته يې قرباين
کوی) او غش ی (او ډبری او هغه ڼانی چې ب ب ا ایمو و او غوکا وی و اراره یې

کارو ټواه کې ب معنا ڼه احاظ) ڼ وا ب او ب ش وطان ا وا ښ يل ش و او
ت قون شوی پښل بی نو ببغه ب ڼ وتو کارونونه) اری اوسی ترڅو بریايل شی
اماا ف ر رای ب رشابو او ینا ترمنځ پجوکه مقایس ه کړی به چې ڼه ینا کې ب
انس ان طکوعا با بی چې ک ه یې یو ل وکړ بوا ڼه هغه کې کومه پالقه ب بوا
ینا کواو اراره نه ڼاتو .او ترینه متنفر او منزجر کې .خو ڼه رشاب کې بااع س
بی ،هر ل یې چې وڅښی پالقه او مول یې ورته نوی کې.

 - 1ب املائده سورت  90آیا
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ترڅو چې اوږدی يش او په کې غرق يش هغوی داسی لیکي:
ببی معصوا ( رشاب خوړاو) یو خصوصوا با بی چې څومره ییات انسان ڼری
بوخا

هومره هغه ته مول ییاتو .او ب نفس ان وزه قو کې .ب نورو ګناؤ

ڼه خالف
مثالً :کچېری یاين یو ل ینا وکړ  ،رغکا او پالقه یې نوره سستې .څومره چې
ت رار
ورته ییاته

ب ینا نه نفرت او انزجار کامل کو.
 ،نو پالقه یې ډیره

خو رشاب چې څومره الس رس ی

بغه معص وا ته تربی چې انس ان باس ی

ڼړاوته رسې .چی ڼه ج سامين اذاتو کې غرقودو رسه ب قواما ور ی او آخرت ب
یاب څ ه غاف و .او ب اا ه  نه ب غافالنو او نا خربو اه ډای رسه یو ای کو.
او اا ه  هم بی اه یابه بايس ڼه نتوجه کې :رشاب پقل اه منځه وړ  ،ک ه
چې پقل یوال مومي نو ټوای بدیانی را تواو .هښدا به معنا ب وینا ب رسول اا ه
 چې فرمای ی ب ( :اْلمم ع اْلدمب) )  1رشاب ب ڼ وتوو بنسټ (مور) به
آیا رشابو څخه ډېر بد څیز شتون لري؟
هو! رشاب ب اا واونه ډک بی ،او اا ول ی یامنن اثرات ار ڼه انس ان باندی
خصوصا ب انسان ب مستودو باپث ګر ي ،او ڼه پون مستی کې ب حقوقا ڼ ټنه
اه السه ورکو او ڼه باط و اف ارو مکتال کو.
 - 1املعجم االوسط ،ا طرباين ،حدیث3667 :
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رشاب او د عقل زوال:
اا ول ب پقل ڼه یائ واو رسه انس ان ته کوا قدر او منزاا نه ڼري.ب ڼه مس تی
رسه ټول روحي او اجتامپي مفاس د څرګندي .او ټول اخالقي موانع ماتې.
ه چې ب نفس واګی اه السه ووتی او هغه څه چې انسان یې منع کاوه او صرب
کواو ته یې هڅاوه اه منځه ي ،او کوا پقل نش ته چی انس ان و بورو او منع
یې کړی چې با کار وکړه او هغه کار مه کوه با خربه وکړه او هغه ب ه وینا مه کوه
د رشابو د ګټو او زیانونو پرتله (مقایسه):
ڼ ه کيل ډول ک ه چې ب رشابو او ب حرم ا بح ث یې کو .ب ټوانی ونی
منحرفان اس تدالل کو چې رشاب ګټی ار ب هغوی ڼه واب کې وایو :بی
کې ستاسو اپرتاف ته اړتوا نه وه،

ه هغه قرآن مجود بوان کړ بی خو ب بینه

غافل یې چې یوایی منفعا ته مو س رتګي اړويل ب  ،او ب رشابو ب ا .منفعا او
ډیرو ییانونو او رضرونو نه مو سرتګی تړيل ب  ،وګورئی اا ه  ڼه قرآن کریم کې
فرمايي( :إُ ْو فِ ِه اممب إِ َْ افدِ ا ایامبفِ ُإ لِ َّ ِ
مبآ ا إِ ُُْه ام عا ْف اَبُ ِیب مَّد ْف ِ ِه اممب).
ووایه :ڼه رشاب او قامر کې اویه ګناه او څه ګټی خ و ته شته او ببی بواړو ګناه
1

ب نفع نه ډیره اویه به مس ښه خربه بابه چې بوی ب ګټی او ییان تر منځ مقایسه
هوره کړ به ،نفع اوس نی او یا یوایی مايل به خو ی یان او رضر با ی ،کيل،
 - 1ب ااکقری سورت  219آیا
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مايل او غور مايل ،بینی او بنووی ب ب بې ي ڼه ډول ب رشابو یوه اویه ګناه ب
انسان ب پقل برک او شعور رسمايي اه منځه وړل ب

اماا ف ر رای او ي :ګوا

کی ب ان سان پقل ب هغه ډیر رشیف صفا بی ،او رشاب ب پقل ب ښښن بی ،او
بښ ښن چی څومره رشیف و هومره س رک و  ،ب پقل وجه تس ښوه ڼدی ډول
به ،ب اوږ ب پقال ( ین ون تړون ی) ڼه څېر پښل کو او هغه ب توښتی او غ طی
نه منع کو
پقل انس ان هم ب بدو کارونو نه منع کو

ه ک ه چې ب انس ان طکع هغه

هڅو چې بد کار وکړ پقل ب هغه تررسه کواو نه منع کو  ،ک ه چې رشاب
وخور نو بی الری او رسکښه

او کوا پق

ل نه و چې ب بد کار نه يي منع کړ  ،ب پقل یوال هښغه او بدو کارونو او ګناه
ته نزبیواای هم هښغسی!
د رشاب خوړلو زیانونه:
ب رشابی کېدو خوراګڼ ییانونه ب ډیر مهم ڼ ی ب ایامن اه الس ه ورکول ب ب
رشايب او اا ويل انسان ڼه ه ه حرضت پثامن رضی اا ه پنه فرماييل ب  :یقوناً
قس م ڼه اا ه ې چې :ایامن او رويب کودل ڼه رشابو نه یو ای کې .م ر با
چې یو یې بل اور ته الړ

او بغه مط و ڼه االس توعاب کتاب کې هم راغ ی

بی

1389

د رشابو حرمت

د جمعې خطبې

 -1مالی زیان:
رشاب ب انسان ڼان ه او ییرمه فناکو  ،ڼدی معنی چې خر ه ټواه شتښني
ا .ا .او کرار کرار ڼه رشاب وری او بوخت واؤ کې مرص فو

یا با چې ڼه

مستی کې یې سوز یا تری تښتول کې.
 -2ټولنیز زیان:
ب رشاب وری یو بل ییان با بی چې ب رشاب ورو تر منځ ج ړی ،نښ تی،
خوا بد بغض ،پداوت ،کو نه کول و  ،ه ښداش ان ب رشاب ورو او هغو
کسانو تر منځ چې ژوند وررسه کو هم ڼه نا څه بهانه ج ړی کې.
 -3رواين او روحي زیان:
رشاب خوړل رای رس واکو چې باکار ب کورين ،ټوانی او اجتامپی روابطو
اراره خورا ډیر خطرونه ار
 -4دیني زیان:
م سا ان سان ښه پکابت ن يش کوالی خ صو صا ب ا سالا سنت ملونځ ڼری.ب ڼه
هښدی ه ه قرآن کریم فرماييل ب  ( :یأل د د د َّ ُفع ایب ِذ ْف ِم ِ
أل د د دالاةِ فاد اه ْو عامتُع
اّلل ا ای ِب ال َّ
اا ُ ْ

ُّی تاد ُه ان).
( ک ه چې رشاب وخوری نو تاسی ب اا ه  اه یاب او ملانځه څ ه منع کو )
1

 - 1ب املائده سورت  91آیا
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 -5روغتیايي زیان:
پالمه احښد مصطفی مراغی ڼه خرل تفسور کې ب رشابو ګڼ شښور ییانونه
را ټول کړ چی ڼه الندی ډول ب :
ب م عدی فاس دول ،ب خوړو خوند اه مون ځه وړ س رتګې نوغې .ب خوټی
ڼ وتودل ب بدن او ص ورت رنګ ااوتل ،ب یړه او
س

ر بوامر ب یړه غټېدل ،ب یره

تودل ،ب ک ښو بېامریانی س ل او نور بغه بوامریانی ،ب س

تو روغتوايي

تدابورو رسه رسه ڼه اروڼا کې ب اروڼا ش وانو ب انونو اراره بال ګر ود ب ا ه
چې ب اا ول نو شابو ب ترویج نه ورو سته ڼه م رصیانو کې ڼودا شو ،رسه ادی چې
فض ايي مذهکي اس اس براوب او ب اا ويل نوش ابه ب ترویج اراره آمابه نه وی او
رشاب ور ژر یړی.

ب وینی ب ګر ودو را ګر ېداو م نووی ،ب یړه نا څاڼې و

بریدو ڼه نتوجه کې ب رشایون او حنجری س فا او تص و کودل غ .بندیدل،
ټوخی ییاتودل
ب رشابو خوړاو یو بل ییان ،ب نس ل او جنر غریزی انقطاع او اخته کودل ب
ماش ومانو ڼه کښزورتوا باندی څوړنو جوته کړ به چې :ب اا واوانو اوالب کښزوری
او مل سوان یې ب والبونه ډیر کښزور وی ڼه پقل ،فهم او ابراک کې او بغه اړی
ب هغوی ب اوالبونو ڼه نور طکقاتو کې یو ب بل ڼس ی بواا ڼوداکو او ض عوف اوال
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خصوصاً ک ه چې اوالبونه یې هم ب

ضعوفه کې.ی تر بی چې نسل یې قطع

او اغ و هښداسی کو.

خر و ڼ رونو ڼه الر الړ

ب هښدی ایه ب رسول اا ه  ب بی حدیث اریښا څرګندی .چې فرمايي( :یمب
عشکم کث ف

ما ).

1

هغه څه چی ییات مرصف یې نوشه راوړ نو ا .خوړل یې هم حراا ب
نو بغه تک وغات چې وايي :رشاب هغه وخا بدا اغوزا کو چې ڼه خوړاوکې
یې ییاتی و

او ا .یې رضر نه ار  ،بی اساسه او ناسم ب

د برشي ټولني تهدیدونکې بالګانې:
مشهوره به چې څ ور بالګاين ټوانه تهدید و :
 -1سف وس

 -2رسطان

خو اا ول ب ټواونه ییات بد به،

 -3سل

 -4اا ول

ه ڼه بری نورو باندی اخته کس ان ب اخته
خو اا ويل ب خر ی بېامری ڼه هښ غه

ک ودو ڼه ڼړاو کې کار او ژوند کوال

اومړیو کې اه ڼښو غور و .او بی وهوښه کو .څومره کورنی شته چې جوړښا
یې ب رشابو الم ه خراب شوی او یتوامن  ،او کونډی یې توانی ته وړاندی کړ او
ب ټوانی باریې ګر ويل ب

ب رشابو مس تي او ینا بوه قوچوانی ب چې م تونه

 - 1سنن اارتمذ  ،حدیث ،1865 :و مسند االماا احښد ،حدیث5648 :
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ڼری کو

م تل بی چي ( :کچېرا ټوا نه اا ول و نه وژين نو اا ول به ټوا نه

ووژين)
ب رشابو یا اا واو نه اس تفابه ب ق کي ،پروقی پوارض و ڼه څور بوامریو  ،او ڼه
ترشحي  ،هاضښه ،تنفر  ،پصکي سوستښونو او جوړښتنو کې ب اختالل سکو
ګر ي
الکول او پنځه ګوين حواس:
ا ه چې یابونه یې وش وه ب بدن باس ی برخه نش ته چی اا ول خر ه بده اغوزه
ڼری ون ر  ،نو ب انسان ڼنځه حواسه خصوصا بونایي هم ب بی ناوړه اغوز نه بی
برخې ڼاتی ندی
ډاکرت ص فدر ص انعي او ي ( :ب اا واو ض ایعات ب ټواو نه ییات ب اودو ڼه حس
کې ب ب هغو ش ښورو ڼه بنس ټ چې ب براون ب روغتونو نو ته تر الس ه ش و نو
 ٪۵۲رشاب خوړون ي چې ب غو روغتونونو ته ور ي ب برص پصو او بسرتګو او
ڼویی ته نزبی جال ض ایعاتو ارون ی ب  ،هښداش ان ب س رتګو ف جونه چې ب
سرتګو ب مرکزی اپصابو هستو بیوه ای ب خونریزی الم ه وی)
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 -6د رشم او حیا پردی څیرول:
ب رشا او حوا ڼربی څورل ب رشابو یو بل رضر بی  ،چی انس ان ګناه او ڼ وتی ته
راکاي  ،او ڼه بې باکې جنایا کو  ،او مرشوب باسی خطر پامل بی چې ب
حواء ڼربه څور او برشا احس اس ب یړه اه ڼا ي اری کو او انس ان هومره یړور
او بی باکه کو چې ب هوچا او هوڅ وخا کې نه منفعل کو .او هر ډول جرا
کو  ،ک ه چې رشا او حوا اه منځه الړ
خ و اراره آسانه و

نو ب بدو او ناوړه کارونو کول مس تو

ه چې ب قواما برک کواو قوت ڼ ی ضایع شوی بی ب

رشاب خوړو وروسته  ،جن ر جنایا  ،ان سان وژنه  ،وهل ټ ول  ،ټري کول  ،غال
 ،بوځایه ګر ېدل او نورو ناوړه کارونه تررسه کې.
اا ول رشا او حوا اه منځه وړ  ،ب پفا ڼربه ش و  ،او انس ان ب اجتامپي ،
مذهکی او اخالقي قووبو او رسومونه آیابو  ،ب وجدان غ .غ ی کو او فرښته ڼه
شوطان بداو
اومړنی ڼل چې ب پفاف اه واټه بهر ای ښوبل کې .اغ کاً ڼه پون م ستی کې و
ه ک ه چې مس تی راغ ه پقل او وجدان کډه کو  ،او ب پقل او وجدان ڼه
غواب کې پفا کومه معنانه ار
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ک ه چی قوس بن پاص م منقر رشاب وخوړل مس ا ش و ب خر ی اور ګيډا ته
یې الس ورووړ او مور او ڼالر ته یې ناوړه خربی وکړی او خر ه ډیره ش تښنی یې
رشاب ڼ ورون ي ته ورکړه  ،ک ه چې ڼه هوږ شو نو ب کوسې نه خرب کړای شو نو
باسی وویل:
فال هللا ال عشمهبمب ح حمب

ال عشفي هبمب ع ا ش ممب

فمبن اْلمم فِفح شمبر همب

جت دهع هبمب اویم ال ظ ممب

ژباړه :قس م ڼه اا ه ،اوس یې نه خورا  ،او نه کوا رنځورته ڼری ش فا ورکووا او نه
یې ورته تجویز کوا

ه رشاب  ،رشايب رس وا کو او خطر کارونو تررسه کواو

ته یې اړبايس
 -7رشايب د نورو د خندا:
رشايب ب رشاب خوړاو الم ه ب نورو مس

ره او بخندا ګر ي او ڼه خر و ابرارو او

فضوالتو اوبی کو او ڼه خرل بدن یې سواو  ،او ډیر اا ويل افراب اودل شو
چې خرل فاض ه یې ڼر خرل بدن سواويل ب او بپایې کواه چې ( :عل هع ا
یب الت ا نی ا

ين یب اوتوهمیب).

ای اا ه! ما ب توبی ایستون و او ڼاکانو څ ه وګریوه
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ڼدی باید ڼوه ش و چې اس الا ب بندګانو ب مص ا اراره راغ ی بی اماا پز بن
پکدااسالا فرمایي( :ان الشمی ة ک همب یألمبحل ایمب ار ْ یفمبش

ایمب ب یألمبحل).

رشیعا ټول مص حتونه  ،ب فساب بفع او بمصااحو جذبول به
او پالمه ابن قوم او ی :ب رشیعا اساس او مکنا ڼر ح ښا او ڼه اخروی ژوند کې
ب بندګانو مصااحو ڼه مراپاتواو والړ بی  ،او رشیعا ټول پدل  ،رحښا مصااح او
ح ښا بی
رشاب او د رنځونو درملنه:
ونی خ ک وایي رشاب ب رنځونو ب برم نی اراره توصوه کې .نو ب هښدی الم ه
ونی خ ک رشابو ته م ه کو خو ڼه تورو تف صو ونو رسه چې ب قران  ،سنا او
ب روغتوایی او ایمښتي نظرونو ڼه رنا کې جوته شوه چې رشاب یو مهم او اغوز من
پامل بی ب رنځونو ڼه ڼيداکواو کې او با څرګنده به چې ب رنځونو ڼوداکوون ی
پامل هوڅ ه ب رنځ برمل کودای نيش ڼه هښدی خاطر رس ول اا ه  ب یوا
ڼوښ تنې ڼه واب کې فرمایيل بی ( :عم ل

اْ لک ااْ) .رشاب بواء نده

خو مرض به
پالمه محښد تقي پثامين رحښة اا ه پ وه او ي ( :امد ل
ی ل ی ع حتممی الت ا أ ابْلمم

ی ب عکثم الف همبْ) .
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بغه حدیث بالاا کو چې ب رشابو ڼه مټ برم نه حراا به او ب اکرثو فقهاؤ
مذهو هښدا بی
د رشابو تحریم:
نو ببغو س ککونو  ،پ تونو او ناوړه ڼای و الم ه اا ه  رشاب حراا کړ او هغه یې
ب (ر

یب یمو الشد د ومبن) ڼ وتي او ب شوطان پښل بی ڼه توګه یاب کړی بی او

ڼوغښرب  ب ڼ وتو مور ( بنسټ) ڼه نوا یاب کړی بی
ب ڼېغښرب  ڼه وخا کې ک ه چې رشاب حراا ش ول  ،ټواو خ و ب رشابو چاټی
ګانی ماتی کړی حتی ڼه کومو جامونو کې یې چې رشاب خوړل ڼه هغو کی یې
اوبه نه څښ ی
د رشاب خوړلو په هکله د اسالم حکم:
ب ڼ وتونه ب ټوانی ڼاکواو او من راتو ب م نوو او ب ڼ وانوو ڼنځه ګونو رضوریاتو
ب تحقق اراره اسالا ڼه رشاب خورو باندی  ۸۰برو وهل تجویز کړی بی
پالمه ابن توښوه رحښه اا ه تعاای او ي :ب رشاب خوړاو حد ب رس ول اا ه  ب
س نتو او اجامع ب مس امنانو نه ثابا بی

ه چې رس ول اا ه  ڼه رشابوانو

باند حد جار کړی بی باید ڼوه ش و چې ب اس الا بنوو قوانون ب آخرت
خوندور ژوند ڼوره کواو اراره ب  ،او ب هوا  ،هوس اه م ی حسن او قکح او پق ی
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ند وضع شو  ،او مون .باید ب ا سالا اح اا ب تقابل ڼه مهال ب شوطاين هوا ،
ه اا ه تعاای فرمایی ( :افكاَّیمب ایب طاءاى اآثاد ام ا ْحلاا مبةا ال ُّ مْدا مب
او هوس متابعا ون ړو
مبَ ای ا دمب ا ارِد ِ ا اهناى الَّد ْف ا ای ِب ا ْااا ى فا دِن َّن ا َْاَّ دةا ِ اي
فا دِن َّن ا َْا ِح اع ِ اي الْ ام دكْ ا ى اعا َّی دمب ای ْب ا د ا
1
ال اْمكْ ا ى).
نو هغه څوک چې رسوغړو او ب بنوا ژوند غوره کړ جهنم یې ای بی  ،خو
ه غه څوک چې ب خرل ڼااون ي ب م قاا او منزاا نه وبور یده او نفس یې ب هو
س ونونه منع کړ نو جنا یې ای بی نو کچېری ب خرل ویګارتوا وختونو ډکواو
اراره ب رشیعا اه الری منحرف ش و او هڅه وکړو چې ڼه ګناه یې ډک کړو نو ب
اا ه  ڼه قهر او غضو اخته کو.و اا ه  ټول مس امنان ب بی بال نه وژغور
دعقل او هوښیاری محکمه:
با چې رشاب بومره مفاس د اوګڼ ش ښور ییانونه ار پقل هم فوص ه کو چې
رشاب یو ناوړه او قکوح څوز بی  ،راکړه ورکړه انتقال او مرس ته ڼ ې حرامه به او
اعنا ورباندی ویل شوی بی
پالمه شاه وای اا ه به و رضی اا ه پنه او ي ( :خرب شی چې ب م س راتو ڼه
خوړاو رسه ب پقل یای وداو ڼه ه ه پقل فوص ه کو چې  :یقونا مس
 - 1ب اانایپات سورت  41-37آیتونه
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بی

ه چې خوړل یي ڼه بهوښوا او ناور توب ڼه ص فا کې ب انس ان ب ان

اچواو او بڼرښتو ب صفاتونه ب اری کواو ڼه معنا به) او ب اا ه  ب خ قا بداون
بی ،

ه چې پقل انس ان ته ب اا ه  ب خص ون نعښتونو اه ډای څ ه ب

نو څوک چې رشاب خور بغه نعښا یې فاسد کړی بی او ب کورين  ،اجتامپي
مص حا فاس دول او بمال ض ایع کواو او بدو حاالتوته وړاندی کول ڼه خر ه
باس ی کار بی چې ماش ومان ڼری خاند او مس ره ڼری کو او اا ه  بغه
ټوای مع ناو او ا هداف ڼدی آ یا کې ڼه رصیح او ت ویحي ډول یو ای کړ
ب  :اا ه تعاای فرمایي :إِ ََّّنامب یُ ِمی ُ َّ
الش ْوامب ُن عان یُ إِ اإ اد ْدا ُك ُع الْ ا ا ا ا اة).1.
یقونا  :ش وطان غواړ چې س تاس و ترمنځ بښ ښني ڼودا کړ  ،نو ټول م ا او
ډای ڼدی متفق بی چې رشاب قکوح او ناوړه بی
فرمان ڼه خواه او یړه ب یړه اه کومی نو ای مس امنو ورونو او خویندو! ب اا ه
قکول کړی او ب شوطان الری مه منئ  ،تر څو ب نې ښرغی او هدایا الر ونوسی
او جنا ب اا ه تعاای او ب هغه ڼه رضا ویاړ من شی او بشوطان او نو کرانو ( نفوذ
الره ڼه بنوا کې ڼر ان وتړو ،ڼدی هو ه چې روغ بدن  ،روغه ټوانه وارو

 - 1ب املائده سورت  91آیا
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خامته
ااحښد ا ه و کفی وااسالا پ ی پکابه ااذین اصطفی و بعد:
ب س رت څښ نت الیزال ڼه توفوق رسه ب جښعې خطکې کتاب ب ټوانې مقتض واتو
رسه سم تدوین او چاپ شو
ب ټواو پ امؤ ،ڼوهانو ،او واالنو او ټواو هغو بوس تانو څ ه چې موي رسه ڼه با
سريڅ ې هو ې السته راوړو کې ڼه یوه ډول مرسته او مالتړ کړی منندوی یو او ب
اا ه ڼاک څ ه ورته ب اجر پظوم او توفوق مزید غوښتون ي یو
هو ه بی چې ب غه پ ښي او څوړين ک تاب ب پ امؤ ،ڼو هانو ،او باا ص و

ب

امامانو ،ب مس اجدو خطوکانو او ټواو بپوت رو ته ب افغانس تان غورمتند اواس ڼه
ڼوهاوی کچه کې مښد او مؤثر وګر ی
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ب ذکر وړ بی چې ببغه کتاب محتویات ب ( )364پ ښي مض ښونونو څ ه غوره
شویدی چې ب پرص او یمان رسه سم ب ټوانې اړتواوا یې ڼه ڼوره حوص ه ڼاا کې
نوويل او ب اا ه  ڼه فض ل رسه ڼای ته ورس وده ،څرګنده ب و چې ب انس ان
پښل ب خ ل او نقص ان څ ه خاای نه بی نو ب هغو پ امؤ ،ڼوهانو ،بپوت رو او ب
با کتاب مطااعې مونوااو څ ه هو ه ارو چې ب با کتاب نوښ ړتواوا او چاڼي
غ طوو ڼه اص الک کې مون .رسه مرس ته وکړ ترڅو ڼه خر و نظریاتو او وړاندیزونو
رسه ب با پ ښي څوړين کتاب ڼه رات ون و چاڼونو کې ښ ال او تحسون را منځ ته
و ما ذااک پ ی اا ه بعزیز
و آخر بپوانا أن ااحښد ا ه رب ااعاملون وص ی اا ه تعاای پ ی خور خ قه سودنا
محښد و پ ی آاه و أصحابه أجښعون

ب ارشاب ،حج او اوقافو ب څوړين او ب اسالمي پ ومو ب مطااعاتو ریاسا
ڼته :ب فوض محښد څ ور الری ،نوی ښار ،کابل افغانستان
بريښنا اوکIslamicresearch@mohia.gov.af :

1401

