دافغانســـتان اســـــالمي امارت
د ارشـــاد،حج او اوقــافو وزارت
د ارشاد او مساجدو د انسجام رياست
ارشاد اودعوت آمريت
د خطبو د تنظيم عمومي مديريت
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آسماني آفتونه او دهغو سببونه
الحمدهلل رب العالمین الذي حذرالعباد من الذنوب والمعاصي وبین اضرارها ومفاسدها لیتجنبوها  .وأرشدهم إلی
الطاعات والعمل الصالح وبین فوائدها وثمراتها .نحمده علی فضله وإحسانه ونشکره علی توفیقه وامتنانه ،وأشهد
أن آلإله إالهللا وحده الشریک له ،وأشهد أن محمد عبده ورسوله البشیر ،النذیر والسراج المنیرصلی هللا علیه
وعلی آله وأصحابه وسلم وسلم تسلیما کثیرا أما بعد.
سبَ ْ
یر}الشوری.)30(:
صابَ ُكم ِّمن ُّم ِّ
ت أ َ ْیدِّی ُك ْم َویَ ْعفُو عَن َكثِّ ٍ
صیبَ ٍة فَبِّ َما كَ َ
قال هللا تعالی َ {:و َما أ َ َ
ترجمه :او هغه کوم مصیبت چې تاسو ته رسیږي ستاسو دالسونو دکړنې له امله درته رسیږي او (هللا تعالی )
درته زیات ګناهونه درته بښي.
وأخرج أحمد في مسنده عن أنس قالُ (:كنَّا نَت َ َحد ُ
ض).
س َما ُء َو َال ت ُ ْن ِّب َ
عةُ َحتَّى َال ت ُ ْم ِّط َر ال َّ
َّث أَنَّهُ َال تَقُو ُم ال َّ
ت ْاْل َ ْر ُ
سا َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
الر َجا ُل َحتَّى
اط ال َّ
وفي روایة البخاريِّ (:م ْن أ َ ْش َر ِّ
سا َ
الزنَا َوت َ ْكث َر النِّ َ
سا ُء َویَ ِّق َّل ِّ
ع ِّة أ َ ْن یَ ِّق َّل ْال ِّعل ُم َویَظ َه َر ال َج ْه ُل َویَظ َه َر ِّ
احدُ).مسند أحمد – صحیح البخاری
یَ ُكونَ ِّل َخ ْمسِّینَ ا ْم َرأَة ْالقَ ِّی ُم ْال َو ِّ
ترجمه :مونږ به یو بل ته یادول چې بیشکه قیامت به ترهغې پورې قائم نشي ،ترڅو پوری چې د آسمان څخه د
باران ورښت بند شي او زمکه زرغونول بند کړي.
آسماني آفتونه :
آسماني آفتونه ډیرزیات او ډول ډول دي؛ لکه-۱ :خشکسالي او قحطي-۲ .د ډول ډول مرضونو خپیریدل-3.
زلزلې -۴ .او نور آفتونه او مصیبتونه .چې دټولو آفتونو سبب ،د زمکې په سر دګناهونو او معصیت ډیر والی،
دبندګانو ازمیښت او طبیعي عوامل دي.
د آسماني آفتونو اسباب او الملونه:
لکه مخکې مو چې وویل :دآسماني آفتونو عمده اسباب د زمکې په سر دګناهونو او معصیتونو زیاتوالی دی چې
ځینې یې په الندې ډول دي:
-۱دفحشاؤ او ناوړه کړنو زیاتیدل اوخپریدل:
لکه څرنګه چې هللا تعالی د فحشاء او زناڅخه منع فرمایلی ده او زنا اوفحشاء یې حرام کړي دي او ددې
کارونو عامالنو ته یې دنیوي او اخروي سزا ټاکلی ده ،ددې څخه دې نتیجې ته رسیږو چې دا ګناهونه انسان
ته ناوړه ع واقب ور اړوي؛ لکه :دکورنۍ خواږه او قیام له منځه وړي او صعب العالج مرضونه هم له ځان
سره لري چې د(ایډز) خطرناکه مرض یادونه کوالی شوکوم چې د قرن طاعون ورته هم ویل کیږي .رسول
شةُ فِّي قَ ْو ٍم قَطُّ َحت َّى یُ ْع ِّلنُوا بِّ َها إِّ َّال فَشَا فِّی ِّه ْم َّ
ع ُ
ون
اح َ
الطا ُ
هللا صلی هللا علیه وسلم فرمایلي دي):لَ ْم ت َْظ َه ْر ْالفَ ِّ
ض ْ
ض ْوا) سنن ابن ماجه ()۲5 /۱۲
َو ْاْل َ ْو َجا ُ
ت فِّي أَس َْالفِّ ِّه ْم الَّذِّینَ َم َ
ع الَّتِّي لَ ْم ت َ ُك ْن َم َ
ترجمه:په هیڅ قوم کې زنا او فحشاء په علني توګه نه خپریږي ،مګر داچې په خلکو کې دطاعون او داسې
مرضونه رامنځ ته کیږي چې ددوی په تیرو قومونو کې نه وي تیرشوي.
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 -۲دحرامو شیانو خوراک هم د مختلفو آفتونو المل ګرځي .مونږ او تاسو شاهدیو چې په دې ورځو او شپو
کې دکرونا مرض په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی .دتحقیقاتو په نتیجه کې داڅرګنده شوی ده چې دا مهلک
مرض دحرامو او ناپاکو حیواناتو دخوړوپه نتیجه کې رامنځ ته شوی دی .همد اوجه ده چې قرآن کریم داسې
امر کوي{:یَا أَیُّ َها الَّذِّینَ آ َمنُواْ ُكلُواْ ِّمن َ
لِل ِّإن ُكنت ُ ْم ِّإیَّاهُ ت َ ْعبُدُونَ }البقره)۱7۲( :
ط ِّیبَا ِّ
ت َما َرزَ ْقنَا ُك ْم َوا ْش ُك ُرواْ ِّ ِّ
ترجمه:ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړ ی دی ! وخورئ پاکیزه دهغه څه نه چې مونږ تاسو ته ده رزق
لپاره درکړي دي او شکر وباسئ خاص هللا تعالی لره که چیرې تاسو یواځې د هللا تعالی عبادت کونکي یاست.
قرآن کریم د آفتونو په اړه ځانګړی نظر لري او ښکاره او سودمنده الره په ګوته کوي ،دآفتونو او مصیبتونو
اصلي عامل را په ګوته کوي او انسان د آفتونو په مقابل کې د توبي لوری ته ور ګرځوي.
قرآن کریم دګناه مرتکبین ،دګناه جوړونکي ،دګناه خپروونکي د ټولو اقتصادي ،فرهنګي او طبیعي مشکالتو
اصلي عامالن معرفي کوي.
زلزلې ،سیالبونه،تیز بادونه ،آتش فشانونه  ،خشکسالي ،تندرونه ددنیا له قدیمو آفتونو له جملې څخه دی؛ چې
اکثره وخت دانسان دبد عمل له السه رامنځ ته کیږي.
خو کله هم دا حوادث د طبیعت له امله هم رامنځ ته کیږي؛ مثال :زلزلي پخوا هم وی او وروسته به هم وي .ځکه
چې په هستۍ باندې د هللا تعالی له خوا یوقانون حاکم دی؛ حتی د ددنیا له منځه تلل به هم د زلزلي له امله وي
چې ددنیا په سر دعمر اختتام به د زلزلې په وسیله وي او دقیامت د راتللو لویه عالمه هم زلزله ده.
مونږ په نړۍ کې د زلزلو دترخو واقعاتو شاهدان یو او دداسې حوادثو د رامنځ ته کیدو پروخت انسان ورڅخه
متأثره کیږي ،څو ک د کومک رسولو په لټه کې کیږي ،ځینې بیا دداسې واقعاتو داسبابو په لمنځه وړلوکې وي
او ځینې بیا دلوړو ماڼیو دجوړولو په مخنیوي کې مصروف شي.
بدیهي ده څوک چې په هللا تعالی عقیده لري هغه پوهیږي چې هللا تعالی خوښي او قهر دواړه لري او دواړه په
هر ډول چې وغواړي ښکاره کوی یې .دهغه د قهر او رضا دبندګانو عمل پوری تړلي دي.
خشکسالي او قحطي:
که چیرې وغواړو چې د آفتونو په سببونو او عواملو باندې پوهه شو ،پرته له دې چې آفتونه طبیعي اسباب لري
قرآن کریم او نبوي آحادیث مونږ ته دآسماني آفتونو او مصیبتونو حقیقي عوامل را په ګوته کوي.
س ُه ْم یَ ْ
الِلُ ِّلیَ ْ
هللا تعالی فرمایلي دي {:فَ َما َكانَ َّ
ظ ِّل ُمون}الروم)9(:
ظ ِّل َم ُه ْم َولَ ِّك ْن كَانُوا أ َ ْنفُ َ
ترجمه  :پس نه دی هللا تعالی چې په دوی ظلم وکړي؛ بلکې دوی په خپلو نفسونو ظلم کوي.
ت لَعَلَّ ُه ْم یَذَّ َّك ُرونَ }
هللا تعالی په یوبل آیت کې فرمایلي
ص ِّمن الث َّ َم َرا ِّ
عونَ ِّب ِّ
السنِّینَ َونَ ْق ٍ
دی{:ولَقَ ْد أ َ َخذْنَا آ َل فِّ ْر َ
َ
االعراف)۱30(:
ترجمه :او ب یشکه مونږ نیولي ؤ آل د فرعون په خشکسالۍ او دمیوو په کموالي سره ددې لپاره چې دوی پند
واخلي.
د خشکسالۍ او باران نه ورښت لوی عامل ګناه او معصیت دی؛ چې دهللا تعالی د رحمت دقطع کیدو المل
ګرځي.
ال :یَا
سلَّ َم ،فَقَ َ
الِل ب ِّْن ُ
علَ ْینَا َر ُ
سو ُل َّ ِّ
ع ْب ِّد َّ ِّ
صلَّى هللاُ َ
ع َم َر ،قَا َل :أ َ ْقبَ َل َ
ع ْن َ
په یو حدیث شریف کې راځيَ :
علَ ْی ِّه َو َ
الِل َ
ْ
شةُ فِّي قَ ْو ٍم قَ ُّ
ْ
َ
َ
ط َحتَّى یُ ْع ِّلنُوا بِّ َها إِّالَّ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
َّ
َّ
اح َ
الِل أن تدْ ِّركو ُهن ل ْم ت َظ َه ْر الفَ ِّ
س إِّذَا ا ْبت ُ ِّلیت ُ ْم بِّ ِّهن َوأ ُ
عوذ بِّ َّ ِّ
اج ِّرینَ َخ ْم ٌ
َم ْعش ََر ْال ُم َه ِّ
فَشَا فِّی ِّه ْم َّ
ض ْ
ع ُ
ال َو ْال ِّمیزَ انَ إِّ َّال أ ُ ِّخذُوا
ون َو ْاْل َ ْو َجا ُ
صوا ْال ِّم ْكیَ َ
الطا ُ
ض ْوا َولَ ْم یَ ْنقُ ُ
ت فِّي أَس َْالفِّ ِّه ْم الَّذِّی َن َم َ
ع الَّتِّي لَ ْم ت َ ُك ْن َم َ
علَ ْی ِّه ْم َولَ ْم یَ ْمنَعُوا زَ كَاة َ أ َ ْم َوا ِّل ِّه ْم إِّ َّال ُمنِّعُوا ْالقَ ْ
س ْل َ
اء َولَ ْو َال ْالبَ َهائِّ ُم لَ ْم
بِّ ِّ
س َم ِّ
ط َر ِّم ْن ال َّ
السنِّینَ َو ِّشدَّةِّ ْال َمئُونَ ِّة َو َج ْو ِّر ال ُّ
ان َ
ط ِّ
َ
َّ
ُ
َّ
َ
ُ
َ
َ َما فِّي أ َ ْیدِّی ِّه ْم َو َما ل ْمَ
َ
َ
ْ
سلط َّ
عد ًُّوا ِّم ْن َ
یُ ْمط ُروا َول ْم یَنق ُ
ع ْهدَ َر ُ
ع ْهدَ َّ ِّ
عل ْی ِّه ْم َ
الِلُ َ
الِل َو َ
ضوا َ
سو ِّل ِّه إِّال َ
غی ِّْر ِّه ْم فَأ َخذوا بَ ْع َ
ْ
َ
َّ
ْ
الِلُ إِّال َجعَ َل َّ
الِل َویَت َ َخی َُّروا ِّم َّما أنزَ َل َّ
س ُه ْم بَ ْینَ ُه ْم .سنن ابن ماجه ()۲5 /۱۲
ب َّ ِّ
تَحْ ُك ْم أَئِّ َّمت ُ ُه ْم بِّ ِّكت َا ِّ
الِلُ بَأ َ
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ترجمه:عبدهللا ابن عمررضي هللا عنهما فرمایلي دي چې رسول هللا صلی هللا علیه وسلم مونږ ته راغی او وه یې
فرمایل :ای دمهاجرینو ډلې! پنځه خصلتونه دي که چیرې ورباندې اخته شوی-په هللا تعالی پناه غواړم دا چې
تاسو ته ورسیږي( -دغه راتلونکي عذابونه به درته ورسیږي) .په هیڅ قوم کې زنا نه خپریږي داسې چې په کې
عامه شي؛ مګر داچې خپور به شی په کې طاعون اونورداسې مرضونه چې ددوی په تیرو قومونو کې به نه
وي تیرشوي .او دوی به په پیمانه او ترازو کې کمی نه کوي؛ مګر داچې خشکسالي ،سختي او دپاچا ظلم به
ورباندې مسلط شي .او دمال د زکات له ورکولو څخه به ډډه نه کوي؛ مګردا چې له آسمان څخه به باران
ورباندې بندشي .که چیرې حیوانات نه وای په دوی به باران نه ؤ شوی.هرقوم چې دهللا تعالی عهد او پیمان
مات کړي؛ هللا تعالی به ورباندې دښمن مسلط کړي اوهغه څه به ورڅخه واخلي چې ددوی په ال کې دي.او
که چیرې حاکمان د هللا تعالی په کتاب فیصله ونه کړي ،هللا تعالی به دوی په خپلو منځو کې اخته کړي.
په پورتني حدیث کې پنځه ډوله ګناهونه ذکرشوي دي اود هرې ګناه په مقابل کې یو عذاب ذکرشوی دی ،چې
ددغه ګناهونو په کتارکې د زکات نه ورکول او په ترازو کې نقص دی چې دخشکسالي اوقحط باعث ګرځي.
ُ
عبَّا ٍ أَنَّهُ قَا َل َما ظَ َه َر ْالغُلُو ُل فِّي قَ ْو ٍم قَ ُّ
ب
الر ْع ُ
ي فِّي قُلُوبِّ ِّه ُم ُّ
ع ْب ِّد َّ ِّ
الِل ب ِّْن َ
ع ْن َ
په یو بل روایت کې راځيَ (:
ط إِّ َّال أ ْل ِّق َ
ْ
ْ
ْ
الزنَا فِّي قَ ْو ٍم قَ ُّ
ُ
َّ
ُ
ْ
ْ
ْ
الرز ُق َو َال َحك ََم قَ ْو ٌم
ص قَ ْو ٌم ال ِّمكیَا َل َوال ِّمیزَ انَ إِّال ق ِّط َع َ
عن ُه ُم ِّ
ط إِّ َّال َكث َر فِّی ِّه ُم ال َم ْوتُ َو َال نَقَ َ
َو َال فَشَا ِّ
ْ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
عل ْی ِّه ُم العَد ُُّو).موطأ امام مالک
ق إِّال فَشَا فِّی ِّه ُم الدَّ ُم َو َال َخت ََر قَ ْو ٌم بِّالعَ ْه ِّد إِّال ُ
س ِّلط َ
بِّغَی ِّْر ْال َح ِّ
ترجمه :عبدهللا ابن عبا فرمایلي دي :هیڅکله په یوقوم کې خیانت نه ښکاره کیږي؛ مګر داچې په زړونو کې
به یې ویره واچول شي او په هیڅ قوم کې زنا نه خپریږي؛ مګر داچې مرګ به په کې زیات شي .او نه کموي
یوقوم پیمانه او وزن؛ مګر رزق به ورڅخه قطع شي .او هیڅ قوم پرته له حق په بل څه فیصله نه کوي؛ مګر
داچې وژل به په کې زیات شي .اوهیڅ قوم په خپله ژمنه کې خیانت نه کوي؛ مګر داچې دښمن به ورباندې
مسلط شي.
ار ْال ُح َّكا ُم قَ َح َ
ْف َو َّ
ط
الربَا َكانَ ْال َخس ُ
س َكانَ َخ ْم ٌ
و قال عطاء الخراسانيِّ ( :إذَا َكانَ خ َْم ٌ
سِّ :إذَا أ ُ ِّك َل ِّ
الز ْلزَ لَةَُ ،و ِّإذَا َج َ
ْ
ُ
َ
ُ
ط ُرَ ،و ِّإذَا َ
ْال َم َ
ت َّ
ت الد َّْولَة دولة
الذ َّم ِّة كَانَ ِّ
علَى أ ْه ِّل ِّ
الزكَاة ُ َهلَ َك ِّ
الزنَا َكث ُ َر ْال َم ْوتُ َ ،و ِّإذَا ُمنِّعَ ِّ
ِّي َ
ظ َه َر ِّ
ت ال َما ِّشیَةَ ،و ِّإذَا تُعُد َ
العدو) حلیة اْلولیاء وطبقات اْلصفیاء ()۱99 /5
ترجمه :امام عطاء خراساني تابعي ویلی دي :د پنځوګناهونو لپاره پنځه ډوله عذابونه دي :کله چې سود وخوړل
شي ،د زمکو کیناستل او زلزلي رامنځ ته کیږي .کله چې حاکمان ظلم وکړي ،باران بندیږي .کله چې زنا سرعام
شي ،مرګ زیاتیږي .او کله چې د زکات ورکول منع شي ،څاروي مړه کیږي.کله چې په اهل ذمه باندې تیری
وشي ،دولت بیا ددښمن په ال کې پریوځي.
په خالصه توګه باید ووایو چې د ټولو آسماني آفتونو اسباب په الندې ډول دي:
 -1دګناهونو ارتکاب او خپريدل -:په قرآن کریم کې د تیرو قومونو سرګذشت یادونه او په آحادیثو کې ددقیق
نظر څخه وروسته مونږ ته دا نکته په ډاګه کیږي؛ چې دټولو ترخو او بدو حوادثو او واقعتونو حقیقي او اساسي
علت چې بشریت ته ورپیښیږي په واقعیت کې د بشر خپل اعمال اوکړنې دي.
قرآن کریم په متعددو آیاتونو کې د خلکو بد اعمال او ګناهونه مستقیما دآفتونو اوعذاب عوامل په ګوته کړي دي.
او دا یو اساسي اصل دی په قران کریم کې چې ټول مسلمانان څه ناڅه ددی اصل څخه اګاه دي اوپوهیږي چې
که چیرې ټولنه په ګناه اوفساد لتاړه شي خپل ځانونه دالهي عذابونو او انتقامونو په خطر کې ویني څخه .لکه
سنَا بَیَاتا َو ُه ْم نَآئِّ ُمونَ }االعراف)۱00-97(:
چې هللا تعالی فرمایې}:أَفَأ َ ِّمنَ أ َ ْه ُل ْالقُ َرى أَن یَأْتِّیَ ُه ْم بَأ ْ ُ
ترجمه :آیا ددې کلي خلک ددې څخه په امن کې دي چې رابه شي ورته زمونږعذاب دشپې په داسې حال کې
چې دوی به ویده وي.
ُ
ُ
پیغمبرعلیه السالم فرمایلي دي(:إذا ظهرت الفاحشة كانت الرجفة) .جامع اْلحادیث للسیوطی()353 /3
ترجمه :کله چي زنا عامه شي ،بیا زلزله رامنځ ته کیږي.
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سلَّ َم« :إِّذَا ات ُّ ِّخذَ الفَ ْي ُء د َُوالَ ،واْل َ َمانَةُ َم ْغنَماَ ،و َّ
صلَّى َّ
الزكَاة ُ َم ْغ َرما،
ع ْن أَبِّي ُه َری َْرة َ قَا َل :قَا َل َر ُ
سو ُل َّ ِّ
َ
الِلُ َعلَ ْی ِّه َو َ
الِل َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ْ
اجدِّ،
صى أبَاهَُ ،وظ َه َر ِّ
ت اْل ْ
ع َّ
ِّینَ ،وأطا َ
الر ُج ُل ا ْم َرأتَهَُ ،و َ
س ِّ
ص َواتُ فِّي ال َم َ
صدِّیقهَُ ،وأق َ
عق أ َّمهَُ ،وأدنَى َ
َوتعُ ِّل َم ِّلغَی ِّْر الد ِّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ف،
الر ُج ُل َمخَافة ش َِّرهَِّ ،وظ َه َر ِّ
سادَ القَبِّیلَةَ فَا ِّسق ُه ْمَ ،و َكانَ زَ ِّعی ُم الق ْو ِّم أ ْرذل ُه ْمَ ،وأك ِّر َم َّ
از ُ
َو َ
ت الق ْینَاتُ َوال َمعَ ِّ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
آخ ُر َه ِّذ ِّه اْل َّم ِّة أ َّول َها ،فلیَ ْرت َ ِّقبُوا ِّعندَ ذ ِّل َك ِّریحا َح ْم َرا َءَ ،وزَ لزَ لة َو َخسْفا َو َمسْخا َوقذفا َوآیَاتٍ
َوش ِّربَ ِّ
ورَ ،ولعَنَ ِّ
ت الخ ُم ُ
ْ
ُ
َ
ُ
ال ق ِّط َع ِّسلكهُ فَتَت َابَ َع» سنن الترمذي ت شاكر ()۴95 /۴
تَت َابَ ُع َكنِّظ ٍام بَ ٍ
ترجمه :کله چې دغنیمت مال سرمایه وګرځیدله ،او امانت غنیمت وشمارل شو ،او زکات تاوان وګڼل شو ،او
زده کړه ددنیا لپاره ترسره کیده او سړي دښځې تابعداري کوله او دمورنافرماني یې کوله اوملګری یې ځان ته
نږدې کړ او پالریې له ځانه لری کړ،او اوچت شول به مسجدونو کې آوازونه ددنیا اودقبیلې مشري فاسق کوله
او دقوم مشر رذیل کس ؤ او دانسان عزت دهغه دشر له امله کیده  ،نڅاګری او سندرغاړی ښځې ،ډول اوسرنا
سرعام شو او شراب وڅښل شو اوددې امت آخیرنو خلکو پخوانو پسې بد ویل شروع کړل؛ نو انتظار دې
اوباسي په دغه وخت کې د ګرمې هوا او د زلزلې اود زمکې دکیناستلو او چهرو دمسخه کیدلو او دآسمان څخه
د تیږو د وریدو او نور دقیامت دعالمو چې یو په بل پسې به راروانې وي به شان دهغه هارچې تاریې قطع شی
اوبیا دانې یو په بل بسې په تیزۍ سره لویږي.
 -2رياء -:پیغمبرعلیه السالم فرمایلي دي :کله چې په انسان کې لس خویونه پیدا شو په لس ډوله عذابونو به
مبتال شي( .کله چې ریاء زیاته شي زلزلې به ډیری شي)
 -3سود خوړل -:پیغمبرعلیه السالم فرمایلي دي ":إذا ظهر الزنا والربا في قریة فقد أحلوا بأنفسهم عذاب هللا "
شعب اإلیمان ()370 /7
ترجمه :کله چې زنا او سود په کوم قوم کې عام شو ،بیشکه الزم کړ دوی په خپلو ځانونو دهللا تعالی عذاب.
 -4په معامالتو کې دخلکو حقوق کم ورکول .
دهغه اسبابو له جملې څخه چې دآسماني آفتونوالمل ګرځي دخلکو حقوق خوړل دي ؛ لکه څرنګه چې شعیب
علیه السالم خپل قوم ته دټولو مصیبتونو اوآسماني آفتونو په اړه وویل :ستاسو په پیمانه او تله کې کموالی ستاسو
ض
{:ویَا قَ ْو ِّم أ َ ْوفُواْ ْال ِّم ْكیَا َل َو ْال ِّمیزَ انَ بِّ ْال ِّقس ِّ
ْط َوالَ ت َ ْب َخ ُ
سواْ النَّا َ أ َ ْشیَاء ُه ْم َوالَ ت َ ْعث َ ْواْ فِّي اْل َ ْر ِّ
دهالکت سبب دی َ
ُم ْف ِّسدِّینَ }هود.)85(:
ترجمه:ای زما قومه! پوره ورکړئ پیمانه او وزن او مه کموئ له خلکو څخه دهغوی شیان او مه ګرځئ په
زمکه کې فساد کونکي.
د آسماني آفتونو څخه دخالصون الره.
قرآن کریم د آسماني آفتونو څخه دخالصون لپاره زیاتې الرې په ګوته کړي دي چې مهم یې په الندې ډول دي:
په خپله ګناه اعتراف کول او له ګناه څخه توبه ویستل او خپل پروردګار ته رجوع کول.

تقوا غوره کول یعنې دهغه ګاهونو څخه ځان ژغورل چې دټولنې اکثره افراد په کې غرق دي .

َّ
َ
قرآن کریم په ډیرو ځایونو کې تقوا دنجات الره په ګوته کړی ده.هللا تعالی فرمایلي دَ }:وأن َج ْینَا الذِّینَ آ َمنُوا َوكَانُوا
یَتَّقُونَ }النمل)53(:
ترجمه :او نجات مو ورکړ هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی ؤاو ځان یې وساتلو له ګناه څخه.
ْ
سوا َما

امر بالمعروف او نهی له منکر څخه چې په قرآن کریم کې په دې زیات تأکید شوی دی {:.فَلَ َّما نَ ُ
َّ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
سقونَ }االعراف)۱65(:
س ِّ
ع ِّن ال ُّ
یس بِّ َما كَانُوا یَف ُ
ب بَئِّ ٍ
وء َوأ َخذنَا الذِّینَ ظلَ ُموا بِّعَذَا ٍ
ذُ ِّك ُروا بِّ ِّه أن َج ْینَا الذِّینَ یَ ْن َه ْونَ َ
په اخالص سره هللا تعالی ته دعاء او زاري کول .لکه دیونس علیه السالم په شان په اخالص سره دعاء

کول.
د استسقاء لمونځ کول .سنت طریقه داده چې داستسقاء لمونځ اداشي او هللا تعالی څخه دخپلو ګناهونو

دبښلو غوښتنه وشي.
ْ
ْ
سو ُل هللاِّ صلی هللا علیه وسلم
ض ِّ
اء َو َر ُ
ع ْن أَن َِّس ب ِّْن َمالِّكٍ أ َ َّن َر ُجال دَ َخ َل ال َمس ِّْجدَ یَ ْو َم ُج ُمعَ ٍة ِّم ْن بَا ٍ
ب كَا َن نَح َْو دَ ِّار القَ َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ت اْل ْم َوا ُل َوا ْنقَ َ
ع
سبُ ُل فَادْ ُ
طعَ ِّ
سو َل هللاِّ َهلَ َك ِّ
ت ال ُّ
قَائِّ ٌم یَ ْخط ُ
سو َل هللاِّ صلی هللا علیه وسلم قَائِّما ث َّم قَا َل یَا َر ُ
ب فَا ْست َ ْقبَ َل َر ُ
ْ
ْ
ْ
َ
س ال َم َ
سولُ
ع َّ
ت ال َم َوا ِّشي ،ادْ ُ
ط ُرَ ،هلَ َك ِّ
الِلَ أ ْن یَ ْس ِّقیَنَا) فَ َرفَ َع َر ُ
هللاَ یُ ِّغیثُنَا (یُ ِّغثنَا) وفي روایة احمد( :یَا َر ُ
سو َل َّ ِّ
الِلُ ،ح ِّب َ
هللاِّ صلی هللا علیه وسلم یَدَ ْی ِّه ث ُ َّم قَا َل اللَّ ُه َّم أ َ ِّغثْنَا اللَّ ُه َّم أ َ ِّغثْنَا اللَّ ُه َّم أ َ ِّغثْنَا) البخاري(ص،)57 :مسند أحمد()319 /20
ومن هللا التوفيق
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