د افغانســـتان اســـــالمي امارت
د ارشــاد ،حج او اوقافو وزارت
دمساجدو د ارشاد او انسجام ریاست
دارشـــاد او دعوت آمــریت
دخطبو دتنظيم عمومي مدیریریت
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د تيرو امتونو د هالکت اسباب
الحمد هلل الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا  ،والصالة والسالم على من بعثه هللا هاديا ومبشرا ونذيرا ،
وداعيا إلى هللا بإذنه وسراجا منيرا ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
أما بعد:
که چيرې مونږ د تيرو قومونو او امتونو تاريخ په ځير سرره ماالعره کر و ،وبره وينرو چرد د هیرو د هالکرم ممرم مر د
خپلو پيیمبرانو سره مخالفم کرول ؤ او د ګنراهونو پره وجره بانردې هیرو پره مختلفرو عرذابونو بانردې مبرتال روي دي او هللا
تعالی په عرذابونو بانردې هرالک کر ي دي ،چرد پره دې کرد د حضرر محمدصرلی هللا عليره وسرلم امرم لپراره پره کرد لرو
عبر او درس پرو د  .لکه څرنګه چد مونږ د قرآن کريم په آيتونو او د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم په احاديثو کد
د ګناهونو څخه منع وي يو په کار ده چد ځانونه د هیو کرارونو او خويونرو څخره وغورورو چرد لره املره يرد تيرر امتونره
هالکم وي ؤ.
مونږ ته ښايي چد خپ غوند د ريعم د رښوونو سره سم عيارک و ترڅو د ددنيا او آخر کاميابي مو په برخه ي.
تير امتونه د مختلفو ملونو په وجه هالک وي ؤ چد ځيند يد په ندې توګه دي:
-3ګناه او معصيت:
ګناهونه اومعصيتونه دنيوي اوآخروي عذابونه له ځانه سره لري او په انسانانو ،ښارونو،کلو اومناقو باندې بد آثرا پري
باسي ،په دنيا او آخر کد چد څومره تکليفونه ،مرضونه او مصيبتونه موجود دي ،م يد ګناهونه او معصيتونه دي.
راځئ چد قرآن کريم ماالعه ک و اود هالک وو قومونو انجام ته متوجه و.
که فکر وک و په څه باندې ابليس د آسمانونوڅخه و ل و او د آبد لپاره لعنتي و؟
هیه کوم م ؤ چد د زمکد اوسيدونکي يد په اوبو کد ورق ک ل؟ِ {:م َّما خَ ِايئَراتِ ِمم أغو ِرقغروا فَرْغد ِخلغوا نَرارا فَلَرم يَ ِجر غدوا لَمغرم
ون َّ
نصارا} نوح)52(:
هللاِ أَ َ
ِّمن غد ِ
ترجمه :د خپلو ګناهونو په سبب هیو په اوبو کد ورق ک ا ول او بيا يي ارواح اور(جمنم) تره داخر کر ا رول او
پرته له هللا تعالی دو ب مرسته کوونکی ونه موندلو.
په عاديانو باندې توند او تيز باد په څه وجه مسلط و او ټول يد له زمکد اوچم ک ل او پر زمکه يي را وويشت ؟
ُ
َ
َ
َّاام ُُ سُاوما َف َت َارل ْال َْ ْاو َم
صرْ َ
يح َ
ص ٍر َعا ِت َي ٍة َ 0س َّخ َر َها َعلَي ِْه ْم َسب َْع لَ َي ٍ
ال َو َث َما ِن َي َة أي ٍ
هللا تعالی فرمايلي ديَ :وأمَّا َعا ٌد َفأهْ لِ ُكوا ِب ِر ٍ
صرْ َعى َكأ َ َّن ُه ْم أَعْ َج ُ
او َي ٍة }الُاقة)7(:
فِي َها َ
از َن ْخ ٍل َخ ِ
ترجمه :او عاديان هالک کړل شو په ډير توند او تيز باد باندې چې زيات يخ ؤ ( او يا داچاې تياز اواز ياه لاه اناه سار
درلود) ،هللا جل جالله په دوی باندې او شپې او اته ور ې مسلط کړی ؤ دوامدار ؤ  ،ليدل به تا خلک چې لويدله به ؤ
په زمکه باندې داسې لکه د خرما سټه چې را چپه شوی وي.
بيا ثمود يان په کومه ګنا باندې هالک شول؟ هللا تعالی ثموديان په داسې تيز چغه باندې هالک کړل چې زړونه يه ټوټه
َ
َ
ِين}االعرا )77(:
ار ِه ْم َجا ِثم َ
ټوټه او ټول تبا شول .هللا تعالی فرمايله ديَ {:فأ َخ َذ ْت ُه ُم الرَّ جْ َف ُة َفأصْ َبُُ و ْا فِه دَ ِ
ترجمه:او ونيول دوی سختې زلزلی او پريوتل په کورونو کې نسکور په زنګنو باندې.
په کومه ګنا باندې د لوط عليه السالم قوم لومړی آسمان ته اوچت کړای شول؛ آن تردې چې مالئکو يه د سپو آوازوناه
واوريدل او بيا يه هغوی سرچپه زمکې باندې وويشتل او د کاڼو بااران ياه وربانادې وکاړ او ټاول هاالک کاړای شاو او
داسې عذابونه يه ورباندې مسلط کړل چې په بل يو امت يه نه دي مسلط کړي؟
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َّطرا َف ُ
هللا تعالی فرمايل ديَ {:وأَمْ َطرْ َنا َعلَي ِْهم م َ
ِين}االعرا )78(:
ان َعا ِق َب ُة ْالمُجْ ِرم َ
انظرْ َك ْي َ َك َ
ترجمه :او بيا مونږ ورباندې د (کاڼو) باران وکړ .وګور ! څنګه شو آخري انجام د مجرمانو.
او دفرعون قوم په بُر کې په کومه وجه غرق شو او ارواح يه په جهنم کې واچول شاول؟ هللا تعاالی فرماايله ديَ {:وإِذْ
نج ْي َنا ُك ْم َوأَ ْغ َر ْق َنا آ َل فِرْ َع ْو َن َوأَن ُت ْم َت ُ
ون}البْرة)00(:
نظرُ َ
َف َر ْق َنا ِب ُك ُم ْال َبُْ َر َفأ َ َ
ترجمه :او ياد کړ هغه وخت چې درياب مو درته دو ايه کړ ،تاسو ته مو نجات درکړ او د فرعاون تابعاداران ماو پاه
کې غرق کړل او تاسو ورته کتل.
ار ِ ْاََرْ َ
همدا راز قارون د خپل مال او کورنۍ سر ولی په زمکه ور ومنډل شاو؟ هللا تعاالی فرماايېَ {:ف َخ َسا ْف َنا ِبا ِه َو ِبادَ ِ
ين}الْصص)71( :
ان م َِن المُن َتصِ ِر َ
هللا َو َما َك َ
ون َّ ِ
َف َما َك َ
ان لَ ُه مِن ِف َئ ٍة َينصُرُ و َن ُه مِن ُد ِ
ترجمه :مونږ هغه (قارون) او دهغه کورنۍ په زمکه ور ومنډل ،پس د هللا جل جاللاه پرتاه بال هيڅاوک ياو ټاولی ناه ؤ
چې مرسته يې ورسر کړی وای او له ان سر يې مرسته نه شو کولی.
او په بنه اسرائيلو باندې جنګياله مسلط شاو او د دوی ناريناه باه ياه وال او ا ې او والدوناه باه ياه بناديان نياول .هللا
َ
ْن َولَ َتعْ لُنَّ ُعلُوا َك ِبيرا}اسراء)8(:
ض ْي َنا إِلَى َبنِه إِسْ َرائِي َل ِفه ْال ِك َتا ِ
تعالی فرمايهَ { :و َق َ
ب لَ ُت ْفسِ ُدنَّ فِه اَرْ ِ َمرَّ َتي ِ
ترجمه :مونږ په تورات کې بنی اسرائيلو ته اعالن کړی ؤ چې تاسو به دو له فساد کوی او لويه سرکشه به کوی.
ګرانو متدینو مسلمانانو!
دګناهونو عذاب په دنيا او آخرت کې ډيرسخت دی  .هللا تعالی فرمايهَ {:ولَ َع َذابُ ْاْلخ َِر ِة أَ َش ُّد َوأَ ْب َْى} طه )127(:ترجمه :د
آخرت عذاب ترټولو سخت او ډير دوامدار دی.
ِاين ُ 0ثا َّم
متأسفانه د نن ورځ انسانان د تيرو امتونو د عذابونو څخه هاي پناد ناه اخلاه .هللا تعاالی فرماايی{:أَلَا ْم ُن ْهلِا ِ ْاََ َّول َ
ين}المرسالت)11(:
ِين َ 0و ْي ٌل َي ْو َم ِئ ٍذ لِّ ْل ُم َك ِّذ ِب َ
ينَ 0ك َذلِ َ َن ْف َع ُل ِب ْالمُجْ ِرم َ
ُن ْت ِب ُع ُه ُم ْاْلخ ِِر َ
ترجمه:آيا مونږ پخوانه نه ؤ هالک کړي او بيا مو ورپسې نور هم هالک کړل ،همدارنګه چار کوو له مجرمانو سار ،
هالکت دې وي په هغه ورځ کې تکذيب کوونکو لر .
د ګنا او معصيت له آثارو څخه په نړۍ کې ډول ډول فسادونه رامنځ ته کيږي ؛ لکه :په اوبو کې ،په هوا کې ،پ ميوو
کې فساد .هللا تعالی فرمايهَ {:ظ َه َر ْال َف َسا ُد فِه ْال َبرِّ َو ْال َبُْ ِر ِب َما َك َس َب ْ
ُاون}
اس لِ ُيذِي َْهُم َبعْ َ الَّذِي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم َيرْ ِجع َ
ت أَ ْيدِي ال َّن ِ
الروم)81(:
ترجمه :کار شو فساد په وچه او په بُر کاې د هغاه ګنااهونو لاه املاه چاې د خلکاو الساونو کاړي دي؛ ترڅاو و څکاه
خلک جزاء د هغو ګناهونو چې دوی يه کوي ،کيدای شه چې راوګر ه له ګناهونو څخه.
د ګناهونو د بدو آ ثراتو څخه د زلزلو منځ ته راتلل دي چې د زمکاې پاه مختلفاو نْطاو کاې رامانځ تاه کياږي او ډول ډول
ورانۍ رامنځ ته کوي.
د ګناهونو د بدو اغيزو څخه د بارانونو بنديدل ،د زمکې د سطُې د اوبو کته تلل هم دي؛ چې د زراعت او فصلونو د
خرابۍ او د ميو جاتو او غلو د کم ت سبب ګر ه.
د ګناهونو له بدو آثراتو څخه مرضونه ،صعب العالج او واونکو وباګانې زياتيږي چې په ماضه او ُاضار وخات کاې
يې مونږ شاهدان يو.
د ګناهونو په وجه په ټولنه کې اختالفات ،بې اتفاقه را منځ ته کيږي چې د کله ناکله د وانو او د ظالماانو دتسالط باعا
ت أَرْ جُ لِ ُك ْم أَ ْو َي ْل ِب َس ُك ْم شِ َيعا َويُاذ َ
ِيق
ګر ه .قرآن کريم فرمايه {:قُ ْل ه َُو ْال َْادِرُ َعلَى أَن َيب َْع َ َعلَ ْي ُك ْم َع َذابا مِّن َف ْو ِق ُك ْم أَ ْو مِن َتُْ ِ
ُ
ُون}االنعام)50( :
صرِّ ُ اْل َيا ِ
س َبعْ ٍ
ت لَ َعلَّ ُه ْم َي ْف َْه َ
انظرْ َك ْي َ ُن َ
ض ُكم َبأْ َ
َبعْ َ
ترجمه :ای مُمد(صلی هللا عليه وسلم)دوی ته ووايه! هللا تعالی په دې قادر دی چې په تاسو له پاسه عذاب نازل کړي او
يا درته د پ و الندې عذاب درکړي اويا مو د نورو ډلګيو سر په شاخړ واړوي او وڅکاه يناې ستاساو څخاه عاذاب د
ينو نوروڅخه .وګور ! څرنګه بيانوو دالئل د قدرت ،شايد دوی پوهه شه.
د ګناهونو ترټولو لوی آثر دادی چې د زړ څخه نور او نايه مړ شه اوايمانه غيرت له من ه والړشه ،په زړ کاې د
معصيت او ګنا اراد تْويه شه آن تردې پوری چې انسان د توبې څخه مُروم شه او له دنيا څخه پرتاه لاه تاوبې والړ
شه.
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متدینو مسلمانانو!
په اوسنۍ ټولنه کې د ګناهونو مختل ډولونه موجود دي او اکثر خلک ورباندې اخته دي ؛لکه :لمونځ نه کول ،د جمعې
او جماعت ترک کول ،د ُرامو خوراک ،په معامالتو کې خيانت کول ،په باطله سر د خلکو مال اخيستل او خوړل،
په کورونو او بازارونو کې د مبتذلو موسيْه او سندرو اوريدل ،د و بې ُجابه او د کفارو سر په کړو وړو کې
مشابهت  ،په لباس کې مشابهت ،د ږيرې په خريلو او د بريتو په پري ودلو کې مشابهت ،د نوکانو په اوږدولو کې
َ
ُ ُّفوا)
ِين َو ِّفرُوا اللِّ َُى َوأَُْ فُوا ( َوأ ِ
مشابهتُ ...ال داچې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايله دي َ (:قا َل َخالِفُوا ْال ُم ْش ِرك َ
ب ) صُيح البخاري-نسخة طوق النجاة
ار َ
ال َّش َو ِ
ترجمه:مشرکانو سر مخالفت وکړئ ږيرې پريږدئ او پريتان کم کړئ.
مونږ مسلمانان بايد هللا تعالی ته رجوع وکړو او دخپلو بدو اعمالو څخه توبه وباسو ؛ لکه چې هللا تعالی فرمايهَ {:و ُتوبُاوا
ون}:النور()31
ون لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْفلُُِ َ
هللا َجمِيعا أَ ُّي َها ْالم ُْؤ ِم ُن َ
إِلَى َّ ِ
ترجمه :او توبه وباس ئ هللا تعالی ته ټول ای مؤمنانو! ددې لپار چې تاسو کامياب شی.
 -2د تيرو امتونو د هالکت له ښکاره اسبابو څخه یو هم ددنيا د مال او مقام سره محبت او حرص ؤ.
په همدې اساس د اسالم مقردس ديرن وايري چرد بايرد د روح او جسرم دواحو حقروق رعيرا ري او د غونرد مرادي او معنروي
دواحو احخونو ته دې توجه و ي ؛ مګر دا دواحه مادي او معنوي احخونه يي يو ان نه دي ګرځولي ؛ بلکرد معنروي اح
د اسرالم لرره ن رره اصررلي هرد د او د غونررد مرادي اح د غونررد د امتحران ،غر تيريرردونکد او اصرلي هررد چرد د آخررر
نيکبختيو ته رسيدل دي ،وسيله ده.
دنيوي مادي اح باندې بايد زياته تکيا ونه ي؛ بلکد د ذريعد او وسيلد په څير ورڅخه استفاده و ي.
بناء مون ږ داسد ونه ک و چد دنيرا خپر اصرلي هرد وګرځروو او دآخرر لره کرارونو څخره وافلره رو .هللا تعرالی فرمرايلي
ديَ {:واعلَ غموا أَنَّ َما أَم َوالغ غكم َوأَو َ غد غكم فِتنَة َوأَ َّن ه
هللاَ ِعن َدهغ أَجر َع ِ يم} (انفال.)52:
ترجمه :پوهه ئ چد ستاسو مالونه او ستاسو او دونه يواځد ازمايښم د او بيشکه دهللا تعالی سره لو اجر د .
الف :د مال او مقام سره د محبت ساتلو خطر:
غ
ران أر ِسرال فري وَرنَم
ال  :قَ َ
عن كعب بن مالك  -رضي هللا عنه  ، -قَ َ
ران َجائِ َع ِ
رال رسرول هللا  -صرلى هللا عليره وسرلم َ ( : -مرا ِذئبَ ِ
ال َوال َّش َر ِ لِ ِدين ِه ) .رواه الترمذي
ص ال َمر ِء َعلَى ال َم ِ
بِْف َس َد لَمَا ِمن ِحر ِ
ترجمه :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي دي :کره چيررې دوه و ي ليروان پره رمره کرد پريښرودل ري دومرره بره يري
خرابه نه ک ي لکه څومره چد د مال حرص انسان خرابوي او مقام د هیه دين خرابوي.
مقصد دا چد د مال او مقام سره محبرم سرات او ددې دواحو د سرته راوحلرو لپراره هلرد ځلری او حررص کرول ،انسران تره
زيا زيان رسوي او د هللا تعالی سره يي احيکه قاع کوي او ددې ضرر دومره زيا د چد که چيررې دوه و ي ليروان
په رمه کد پريږدې  ،دومره زيا زيان به ورته ونه رسوي.
پيیمبرعليه السالم د مال او ثرو سره زياته مينه سات د خپر امرم لپراره د تشرويو وح خبرره بللری ده او د مرال او ثررو
سره مينه سات يي د خپ امم دهالکم سبب ګرځولی د (.فَ َوهللاِ َ الفَق َر أَخشى َعلَي غكمَ ،ول ِكن أَخشى َعلَي غكم أَن تغب َسرطَ َعلَري غك غم
ال ُّدنيَا َك َما ب ِغساَم َعلَى َمن َكانَ قَبلَ غكم ،فَتَنَافَسغوهَا َك َما تَنَافَسغوهَاَ ،وتغملِ َك غكم َك َما أَهلَ َكتمغم).متفق عليه
ترجمه  :قسم په هللا تعالی چد پرتاسو باندې د فقر څخه نه ويريږم ؛ بلکد له دې ويريږم چد لکه د پخوانيو امتونو په ان
دنيا به درته پراخه ي او ددنيا د سته راوحلو لپاره به يو له ب سره مخکد والی کو او تاسو به هم داسد هرالک کر ي
لکه څرنګه چد يي پخواني امتونه هالک ک ي ؤ.
ب :قدرت ته د رسيدو لپاره حرص کول د اسالم له نظره:
د إمار او قدر (منصب) وو ښت پره هرر رک چرد وي اسرالم دا کرار حررام کر د ؛ ځکره هیره څروک چرد قردر او
منصب وواحي داسد خلک جاه طلب ،خود ورضه او د بدو ارادو څښرتنان وي؛ چرد دداسرد خلکرو منصرب تره پره رسريدو
سره ټولنه د انحااط او ماتد خواته ځي.
پيیمبرعليه السالم د منصب ووښت  ،د مقام لپاره حرص ،هلی ځلد کول حرام ج ي دي او دهیه چا له مقررولو څخه يري
انکار ک د چد خپله يي منصب ووښتی د .
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رارةَ ،فَإِنَّركَ إِن أغوتِيتَمَرا
اإل َم َ
من بنَ َسر غم َرةَ َ تَسرْ َ ِل ِ
عن عبد الرحمن بن سمرة قال :قال النبی صلی هللا عليه وسلم (:يَا عَب َد الرَّح ِ
عَن َمسئَلَة و ِكلمَ إِلَيمَاَ ،وإِن أغوتِيتَمَا ِمن وَي ِر َمسئَلَة أغ ِعنمَ َعلَيمَا) متفق عليه
ترجمه :ا عبدالرحمن ابن سمره ! د منصب او امار ووښتنه مه کوه ؛ ځکه که چيرې منصب درته سرتا د ووښرتند پره
اساس درک ل و همید ته به وسپارل ی ( هللا تعالی به مرسرته بره درسرره نره کروي) او کره چيررې منصرب درتره پرتره د
ووښتند در ک ل و مرسته به درسره په کد و ي( .هللا تعالی به درسره مرسته وک ي).
عن أبي موسی قال  :دخلم علی النبی صلی هللا عليه وسلم أنا ور جالن مرن بنري عمري  ،فقرال أحرد الررجلين  :يرا رسرول هللا
،أمرنا علی بعض ما و ک هللا عزوج  .وقال اآلخر :مث ذلک فقرال  :إنرا وهللا نرولي علری هرذا العمر أحردا سرْله ،و
أحدا حرص عليه .
ترجمه :ابوموسی ا عر رضي هللا عنه فرمايي :زه ددوه تره زامنو سره د پيیمبرعليه السالم حضور ته ورولرم .لره دو
څخه يو کس ووي  :ا د هللا رسوله! ما هم په ځينو هیه کارونو وګماره چد هللا تعالی تاته دهیرد واک درکر د  .هیره
ب کس هم داسد ووي  .پيیمبرعليه السالم وفرماي  :مونږ په دې دنده هیه څوک نه ګمارو چد خپله ىد ووښتنه يي وک ي
او حرص ورباندې وک ي .
ض َعةغ
ار ِة َو َستَ غك غ
اإل َم َ
ون نَدَا َمة يَو َم القِيَا َم ِة فَنِع َم ال غمر ِ
عَن أَبِي هغ َري َرةَ ع َِن النَّبِ ِّي صلی هللا عليه وسلم قَا َل ( :إِنَّ غكم َستَح ِرصغونَ َعلَى ِ
اط َمةغ) صحيح البخاري-نسخة طوق النجاة
م الفَ ِ
َوبِئ َس ِ
ترجمه :بيشکه تاسرو زيرا حررص کرو د امرار لپراره خرو د قيامرم پره وره بره پښريماني وي  .دا منصرب وروره ريدې
ورکونکد ده خو ډيره بده جدا کوونکد هم ده د قيامم په وره.
 -1د تيرو امتونو د هالکت له اسبابو څخه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پریښودل دي:
د نوروټولنو په نسبم د اسالمي ټولند بمتري په دې کد ده چد په اسالمي ټولنه کد د اجتماعي مرضونو ،اخالقي فساد او
نورو جرمونو د له منځه وحلو په خاطر ددې ټولند افراد يو ب خيرخواهۍ خواته سوق کوي او له بدۍ څخه يي منع کوي
َرن
او نيکو کارونو ته يري تشرويقوي .هللا تعرالی فرماير دي {:غكنرتغم خَ ي َ
راس تَرْ غمرغونَ بِرال َمعرغو ِ َوتَنمَرونَ ع ِ
رر أغ َّمرة أغخ ِر َجرم لِلنَّ ِ
ال غمن َك ِر َوتغؤ ِمنغونَ بِ َّ
اهللِ{ آل عمران)۱۱۱( :
په يو حديث ريف کد راولي ديَ (:من َرأى ِمن غكم غمن َكرا فَليغ َیيِّرهغ بِيَ ِد ِه  ،فَإن لَم يَست َِاع فَبِلِ َسانِ ِه  ،فَإن لَم يَستَ ِاع فَبِقَلبِ ِه َ ،و َذلِكَ
ان ) رواه مسلم .
أض َعفغاإلي َم ِ
السالم عليكم ورحمت هللا وبركاته
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