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 اسالمي امارت د افغانستان                       

 دارشاد، حج او اوقافو وزارت                        

 دمساجدو دارشاد او انسجام رياست                      

 دارشاد او دعوت آمریت                           

                      دخطبو دتنظيم عمومي مدیریت          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی28/5/1401:هجری قمری مطابق21/1/1444 :رخمؤ  د جمعې دخطبې الرښود

 ټولنه کې دسوالګرۍ زیانونهپه اسالمي 

إحسانه، والشكر له عىل توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال رشيك له، تعظيام الحمد لله عىل 

لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الداعي إىل رضوانه صىل الله وسلم وبارك عليه وعىل آله وصحبه 

 وإخوانه وبعد.

وا ِف  ِِ يَْحَسبُُهُم قال الله سبحانه وتعالی:} لِلُْفَقَراِء الَِّذيَن أُْحِِصُ با  ِف اَأَْر ْ ََ ِِ اللَِّه ال يَْستَِطيُعوَن   َسِبي

ُِ أَْغِنيَاَء ِمَن التََّعفُِّف تَْعرُِفُهْم ِبِسياَمُهْم ال يَْسأَلوَن النَّاَس إِلَْحافا  َوَما تُنِْفُقوا ِمْن خَ  { ْْيٍ َفإِنَّ اللََّه ِبِه َعلِيم  الَْجاِه

 (273)البقرة:

 لو!درنو هيوادوا

د جاللتآمب امیر املؤمنین شيخ الحدیث مولوی هبة الله آخنذاده )حفظه الله تعالی ورعاه( دفرمان په استناد او دارشاد، حج 

او اوقافو وزارت عالیقدر وزیر شيخ الحدیث دوکتور مولوی نورمحمد)ثاقب( )حفظه الله تعالی( دهدایت په اساس ددې 

اسالمي ټولنه کې دسوالګرۍ زيانونه( موضوع انتخاب شوی ده، غواړو چې په دې موضوع جمعې دخطبې او وعظ لپاره ) په 

 کې له تاسو رسه معلومات رشیک کړو.

سوالګري عموماً دفقر او بې وسۍ څخه رامنځ ته کیږي. فقر او بې ويس داسې حالت نه دی چې څوک دې حتام سوالګرۍ 

چې دفقر له امله سوالګرۍ ته مخه کوي، هغوی چې دعايل همت  ته مجبوره کړي؛ بلکې دا دکمزوري همت خاوندان دي

 خاوندان دي په صرباو تحمل وخت تريوي، کار او کسب ته مخه کوي.

 دمسلامن صفت عفت او دسوالګرۍ څخه ځان ساتل دي.

 په پورتني آیت کریمه کې الله جل جالله د صابر فقیر صفت کړی دی.

څخه مراد داده چې دمؤمنانو صفت دادی چې دوی هيڅکله دخلکو َن النَّاَس إِلَْحافا ( ال يَْسأَلو په پورتني آیت رشیفه کې د)

  ]احکام القرآن للقرطبي[څخه څه نه غواړي او د سوال څخه عفت يي ثابت صفت دی.
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 د اسالمي رشیعت په بې شمیره نصوصو کې د هغه فقر او مسکينۍ صفت بیان شوی دی چې صرب او قناعت وررسه مل وي.

ُِ ُفَقرَاُء املُْسلِِمنَي الجَ  َِ أَْغِنيَائِِهْم ِبنِْصِف يَْوٍم َوُهَو َعْن أَِِب ُهَريْرََة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: )يَْدُخ نََّة َقبْ

 َخْمُساِمئَِة َعاٍم( قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح سنن الرتمذي 

ره ريض الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمايل: فقريان مسلامنان به جنت ته دابوهری ترجمه:

 دخپلو غنيانو څخه نيمه ورځ مخکې جنت ته داخليږي چې هغه نيمه ورځ پنځه سوه کاله کیږي. 

علیه وسلم دژوند په باره کې ام املؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند زمونږ لپاره غوره منونه ده. دهغه صلی الله 

ٍد َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ُمنُْذ َقِدَم املَِدينََة، ِمْن طََعاِم عائشه ريض الله عنها داسې فرمايې:  َعْن َعائَِشَة، َقالَْت: )َما َشِبَع آُل ُمَحمَّ

ا، َحتَّى ُقِبَض( صحيح البخاري   بُرٍّ ثَ الََث لَيَاٍل تِبَاع 

نه ده مړه شوی کورنۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه وخت نه چې مدينې منورې ته راغيل دي دغنمو په  ترجمه:

 ډوډۍ باندې دری ورځې پرله پسې؛ آن ترهغې پوری چې وفات شو.

و کوښښ يې نه دی په ددنيا ژوند مخترص دی؛ په کارده چې ددنيا مال او متاع د رضورت په اندازه را ټوله يش او دذخیره کول

 کار. 

دعبدالله ابن مسعود ريض الله عنه څخه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوزي باندې ويده ؤ کله چې له خوبه را 

ويښ شو پوزي يې په اړخ کې الرې جوړی کړی وې، مونږ ورته وويل: ای دالله رسوله! که کاش چې مونږ درته نرم فرش 

َِّ تَْحَت َشَجرٍَة ثُمَّ َراَح الله صلی الله علیه وسلم وفرمايل: )تيار کړو. رسول  نْيَا إِالَّ كَرَاِكٍب اْستَظَ نْيَا، َما أَنَا ِف الدُّ َما ِِل َولِلدُّ

 َوتََركََها( سنن الرتمذي

هغه په سپرلۍ سپور شخص زما ددنيا رسه محبت نشته او ددنیا له مارسه محبت نشته. نه يم زه په دنيا کې مګر په مثال د ترجمه:

 )مسافر( چې د ونې دسيوري الندې کيني او بیا ورڅخه روان يش او هغه ونه پريږدي.

 دومره دنيا بس ده چې انسان حاجت او رضورت ورباندې مرفوع وي او قناعت کول ورباندې په کاردی. 

، َقاَل : )َقْد أْفلََح َمْن أْسلََم ،  -الله عليه وسلم صىل  -عن عبد الله بن َعْمرو بِن العاص ريض الله عنهام : أن رسول الله 

 َوكَاَن ِرزُْقُه كََفافا  ، َوَقنََّعُه اللُه ِِبَا آتَاُه( رواه مسلم .

د عبدالله ابن عمرو ابن العاص ريض الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمايل: بیشکه  ترجمه:

ې خپل ځان خپل رب ته تسليم کړي او رزق يې په اندازه دحاجت او رضورت وي او الله تعالی کامياب دی هغه څوک چ

 ورته په هغه څه باندې قناعت ورکړی وي چې هغه ورته ورکړي دي.



 

 
 
 

3 

  

)طُوََب ، يقول : -صىل الله عليه وسلم  -: أنه سمع رسول الله -ريض الله عنه  -عن أَِب محمٍد فَضالَة بن عبيٍد اَأنصاريِّ 

 لَِمْن ُهِدَي لإِلْسالَِم ، َوكَاَن َعيُْشُه كََفافا  َوَقِنَع ( رواه الرتمذي ، وقال :حديث حسن صحيح .

دفضاله ابن عبید انصاري ريض الله عنه څخه روایت دی، هغه وايې چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه  ترجمه:

دې وي دهغه چالپاره چې د اسالم لوری ته هدایت شوی وي او ژوند يې په اوريديل دي چې داسې يې وفرمايل: خوشحايل 

 قدر دحاجت او رضورت وي او قناعت ورباندې ولري.

غنا په مال رسه نه ده؛ بلکې حقيقي غنا د نفس غنا ده. که وګورو دمال غنيان دفقريانو په نسبت په مال پسې زياتې منډې وهي 

 په مال باندې څوک نه غني کیږي. او هيڅ قناعت نه کوي؛ معلوميږي چې

، َولَِكنَّ  ِِ  الِغنَى ِغنَى النَّْفِس( صحيح َعْن أَِِب ُهَريْرََة، َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: )لَيَْس الِغنَى َعْن كَْْثَِة الَعَر

 البخاري 

 س ده.غنا په زياتو مالونو باندې نه ده؛ بلکې حقيقي غنا دنف ترجمه:

د دينار او درهم بندګان جوړیدل په کار نه دي ؛ بلکې په هرحالت کې د الله تعالی په فيصلو رايض کیدل په کار دي. د مال 

 غنيان په مال ازمايل کیږي او فقريان په فقر رسه ازمايل کيږي؛ په کارده چې په نادارۍ باندې صرب وکړو.

رَْهِم، َوالَقِطيَفِة، َعْن أَِِب ُهَريْرََة ريَِضَ اللَُّه َعنُْه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: )تَِعَس َعبُْد الدِّ  ينَاِر، َوالدِّ

(. صحيح البخاري  َِ ، َوإِْن لَْم يُْعَط لَْم يَْر  .َوالَخِميَصِة، إِْن أُْعِطَي ريَِضَ

بنده او دڅادر بنده، که چريې ورته ورکړل يش خوشحاله وي  لباسهالک دې يش ددينار بنده ، د درهم بنده، د  ترجمه:

 دالله جل جالله څخه.راضی نوي دالله جل جالله څخه او که ورته ور نه کړل يش، بیا 

   درلودلی کفارو ته به يې هيڅ نه وه ورکړی.دنيا دالله تعالی په نزد هيڅ ارزښت نلري؛ که چريې دنيا دالله تعالی په نزد ارزښت 

نيا تَْعِدُل عند الله َجناَح  -صىل الله عليه وسلم-:قال : قال رسول الله  -ريض الله عنه  -عن سهِ بن سعد  :)لو كَانت الدُّ

بَة ماء(. سنن الرتمذي.  بَُعوَضٍة ما سَقى كافرا منها رَشْ

که چريې دنيا دالله تعالی په نزد د مايش د وزر رسه برابره وای )یعنی که چريې دمايش د وزر په اندازه ارزښت يې  ترجمه:

 درلودلی(، نه به يې ورکړی وه کافر ته ددنيا څخه يو ګوټ اوبه.

 په دنیا کې فقر دومره خطرناک نه دی لکه څومره چې ثروت او مالداري خطرناکه ده.

َا أَْمَوالُكُْم َوأَْوالَُدكُْم ِفتْنَة  َوأَنَّ اللَّه ِعنَدُه أَْجر  َعِظيم  }يل دي: الله تعالی فرماي  (28){ االنفال:َواْعلَُمواْ أََّنَّ

 ده او بیشکه الله تعالی، د هغه په نزد اجر دی لوی.)امتحان(او پوهه شئ، بیشکه ستاسو مالونه او ستاسو اوالدونه فتنه  ترجمه:
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َفَواللِه الَ الَْفْقَر أَْخىش َعلَيْكُْم،  قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:) –ريض الله عنه  -اَأنصاري عن عمرو بن عوف 

نْيَا َكاَم بُِسطَْت َعىَل َمْن كَاَن َقبلَكُْم، َفتَنَاَفُسوَها كاََم  لِكَكُْم كَاَم  تَنَاَفُسوَها، َوتُهْ َولِكْن أَْخىش َعلَيْكُْم أَْن تُبَْسَط َعلَيْكُُم الدُّ

 . متفق علیه أَْهلَكَتُْهْم(

تاسو نه ويريږم ؛ زه په تاسو ددې نه ويریږم چې دنیا به درته پراخه يش لکه څرنګه چې په  پرقسم په الله چې د فقر نه  ترجمه:

غبت هغوخلکو پراخه شوی وه چې ستاسو څخه مخکې ؤ، بيا به تاسو په کې رغبت واخلی لکه څرنګه چې هغوی په کې ر 

 اخيستی ؤ او تاسو به هالک کړي لکه څرنګه چې يې هغوی هالک کړي ؤ.

)ال يصيب عبد من الدنيا شيئا إال نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كرميا( عبدالله ابن عمر ريض الله عنه فرمايې: 

 بسند جید. صحيح الرتغيب والرتهيب

ګر داچې دالله تعالی په نزد يې درجه کميږي ولو که په الله تعالی ګران هيڅ بنده ته ددنيا څخه څه شی نه رسیږي؛ م ترجمه:

 هم وي.

 د سوالګرۍ مذمت:

 سوالګري ډیره بده پدیده ده، سوالګر  د ټولنې حيثيت ته زيان رسوي او دټولنې رنګ بدوي.

 سوالګر په سوال کولو رسه خپل ځان ذليلوي، هغه کار چې اسالم ورڅخه منع فرمايلې ده.

 جل جالله عزت من دی، دهغه رسول عزت من دی او دهغه مؤمن بندګان عزت من دي.الله 

 )اَل يَنْبَِغي لِلُْمْؤِمِن أَْن يُِذلَّ نَْفَسُه( أخرجه الرتمذي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماييل دي:

 مناسب نه ده مسلامن ته چې ځان ذليل او خوار کړي. ژباړه:

کرامت په ساتلو ټینګار کړی او په دې يي امر کړی دی چې انسان او مسلامن باید خپل نفس د داسالم مقدس دين دانساين 

ذلت، سپکاوۍ او دهر هغه کار څخه ځان وسايت چې دده انساين کرامت ته په کې سپکاوی کیږي او همدې اصل ته په کتو 

 ل دی.الله جل جالله فرماييل دي:رسه يي سوالګري حرامه ګرځولی ده، ځکه چې سوالګري دانساين کرامت منايف عم

   .17)َولََقْد كَرَّْمنَا بَِني آَدَم( اإلرساء:

 او يقینا چې مونږ عزت ورکړی دی بني آدم ته. ترجمه:

 سوالګري دانسان آخرت خرابوي او په آخرت کې به هم سوالګر شخص ذلیله وي.

ُِ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماييل د: يَْسأَُل النَّاَس، َحتَّى يَأِِْتَ يَْوَم الِقيَاَمِة لَيَْس ِف َوْجِهِه ُمزَْعُة  )َما يَزَاُل الرَُّج

 متفق علیه لَْحٍم(.
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سړی به دخلکو څخه سوالګري کوي، آن تردې چې په آخرت کې به په داسې حال کې رايش چې په مخ باندې به  ترجمه:

 يي دغوښې ټوټه نه وي.

رحمه الله ليکيل دي: سوالګر به د آخرت په ورځ کې په داسې حال کې  رايش چې ددې حديث په رشح کې امام نووي 

ذلیله به وي  او له الله تعالی رسه به يي هيڅ قدر نه وي او يا داچې ددې څخه حقيقي معنامرادده او  مخ به يي يواځې هډوکي 

 ]رشح النووي[وي او غوښه به ورباندې نه وي.

َا يَْسأَُل َجْمر ا ، َفلْيَ  َعْن أَِِب ُهَريْرََة َقاَل : َِّ َأْو َقاَل َرُسوُل اللِه )صىل الله عليه وسلم(: )َمْن َسأََل النَّاَس أَْمَوالَُهْم تَكَْثُّ ا َفإَِّنَّ ْستَِق

 لِيَْستَكِْْثْ (. صحیح مسلم

ماييل دي: څوک چې دابوهریره ريض الله عنه څخه روایت دی، هغه وايي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فر  ترجمه:

دخلکو څخه دهغوی مالونه په سوال غواړي په دې موخه چې مال يي زيات يش، بیشکه داسې شخص د اور دسکروټې 

 سوال کوي ) د سوالګر خوښه ده( چې يا خو دې کمې کړي او يا دې زيات کړي.

غه فرمايي چې مونږ ته رسول په يو بل حدیث رشیف کې راځي: د عوف بن مالک اشجعي ريض الله عنه څخه روایت دی ه

رسه بيعت نه کوی؟ مونږ ورته وويل:  -صلی الله علیه وسلم-الله صلی الله علیه وسلم وفرمايل: آیا تاسو دالله تعالی درسول 

: مونږ دررسه بیعت کړی دی ای دالله رسوله! او مونږ نوی دپیغمربعلیه السالم رسه بیعت کړی ؤ. پیغمرب علیه السالم بیا وفرمايل

رسه بیعت نه کوی ؟ مونږ خپل السونه خواره کړل او عرض مو وکړ: مونږ  –صلی الله علیه وسلم –آیا تاسو دالله تعالی درسول 

) َعىَل أْن تَْعبُُدوا اللَه دررسه بیعت کړی دی په کوم يش دررسه بیعت وکړو ای دالله تعالی رسوله ؟ پیغمرب علیه السالم وفرمايل:

لََواِت الَخْمِس َوتُِطيُعوا الله ( وأرََسَّ كَلَِمة  َخِفيَفة  )َوالَ تَْسألُوا النَّاَس َشيْئا  ( صحیح َوالَ تُْْشِكُوا بِ  مسلمِه َشيْئا  ، َوالصَّ

په دې خربه رارسه بیعت وکړئ چې دالله تعالی عبادت به کوئ او رشیک به وررسه نه نيسئ او پنځه وخته ملونځ به  ترجمه:

 لی اطاعت به کوئ . بيا هغه په کالره آواز رسه  وويل: او دخلکو څخه هيڅ شی مه غواړئ.کوئ او دالله تعا

د اسالم مبارک دين دخپل حاجت او اړتيا دپوره کولو لپاره انسانان کار او کسب ته هڅويل او وربليل دي؛ ترڅو خلک 

 دخپلو اړتيا پوره کولو لپاره سوالګری ته مخه نه کړي.

َقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل اللِه) صىل الله عليه وسلم ( يَُقوُل : )َأَْن يَْغُدَو أََحُدكُْم  اِب هريرةَعْن  ي:په حدیث رشیف کې راځ

َق ِبِه َويَْستَْغِنَي ِبِه ِمَن النَّاِس َخْْي  لَُه ِمْن أَْن يَْسأََل َرُجال  أَْعطَا ، َفإِنَّ الْيََد الُْعلْيَا  ُه أَْو َمنََعُه َذلِكَ َفيَْحِطَب َعىَل ظَْهرِِه َفيَتََصدَّ

ْفىَل(  ُِ ِمَن الْيَِد السُّ  متفق علیه أَْفَض

له ابو هریره ريض الله عنه څخه روایت دی ، هغه وايي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماييل دي: داچې په  ترجمه:

 صبايي کې يو څوک له تاسو څخه الړيش او لرګي راټول کړي او په مال باندې يي راوړي او بيايي خرڅ کړي صدقه يې کړي 
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ددې څخه غوره دی چې له يو سړي څخه سوال وکړي يا به يي ورته او له خلکو څخه ورباندې ځان مستغني کړي دا کار 

 ورکړي او يابه يي ورنه کړي، ځکه اوچت الس) خیرات ورکوونکی(  بهرته دی دټيټ الس )خیرات اخيستونکي( څخه.

ِِ په يو بل حدیث رشیف کې راځي:  َِ ِمْن َعَم ا َقطُّ َخْْي ا ِمْن أَْن يَأْكُ َِ أََحد  طََعام  يَِدِه، َوإِنَّ نَِبيَّ اللَِّه َداُوَد َعلَيِْه  )َما أَكَ

ِِ يَِدِه(  ُِ ِمْن َعَم الَُم، كَاَن يَأْكُ  البخاري . صحیحالسَّ

ړلی هيچا داسې طعام چې هغه دی دده دخپل الس ګټيل طعام څخه غوره وي او داود علیه السالم به دخپل نه دی خو ترجمه:

  الس ګټيل مال څخه خوراک کاوه.

 

راز داسالم مقدس دين دهغه چا لپاره سوال کول حرام ګرځولی دی چې روغ رمټ وي دکار او کسب توان ولري او همدا 

 بیاهم سوالګري کوي.

ُه َما َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َمْسُعوٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: )َمْن َسأََل النَّاَس َولَ  په حدیث رشیف کې راځی:

 ) ، أَْو كُُدوح  ، أَْو ُخُدوش   سنن الرتمذييُْغِنيِه َجاَء يَْوَم الِقيَاَمِة َوَمْسأَلَتُُه ِف َوْجِهِه ُخُموش 

د عبدالله ابن مسعود ريض الله عنه څخه روایت دی ، هغه وايي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماييل دي:  ترجمه:

چاچې دخلکو څخه سوال وکړ او له ده رسه دومره رزق موجود ؤ چې رضورت يي ورباندې رفع کیدو، دقیامت په ورځ به 

 د رواي شک دی(. )ه څیر داغونه ويرايش او سوالګري به يې په مخ کې شوکارې او يا دچيچلو پ

حنفي فقهاء وايي: د چا په کور کې چې د غرمې اوماښام خوراک وي ددغه وختونو دخوراک لپاره سوالګري ورته حرامه ده. 

 ]التبیین[

 داسالم مبارک دین دسوالګرۍ مخه نيولی ده، همدا وجه ده چې روغ سامل او په کسب قادر انسان ته سوالګري جواز نلري. 

روغ او سامل چې دکسب څښنت وي، داسې شخص ته حتی دزکات مال ورکول په کار نه دي؛ ترڅو  په سوالګرۍ اموخته نه 

 يش.]حاشية السندي علی ابن ماجه[

َدَقُة لَِغِنىٍّ َوالَ لِذِ  -صىل الله عليه وسلم-َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعْمٍرو َعِن النَِّبىِّ  ُِّ الصَّ (. سنن أَب داود َقاَل :)الَ تَِح ى ِمرٍَّة َسِوىٍّ

 والرتمذي

دعبدالله ابن عمرو ريض الله عنه څخه روایت دی، هغه فرمايې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماييل دي:  ترجمه:

حالل نه ده ورکول غني شخص ته د زکات مال او په کار نه ده ورکول دزکات مال هغه شخص ته چې په کسب قدرت ولري 

 او بدن يي روغ او سامل وي.
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ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د زکات مال تقسیمولو، دوه کسانو ور څخه د زکات مال په يو حدیث کې راځي چې يو 

َفَقاَل إِْن ِشئْتُاَم وغوښتلو، پیغمرب علیه السالم ورته چې وکتل وه ليدل چې هغوی ښه قوي کسان ؤ ورته يي وفرمايل:)

 تَِسٍب( مسنداحمد، ابوداوود ، النسايئ.أَْعطَيْتُكُاَم َواَل َحظَّ ِفيَها لَِغِنيٍّ َواَل لَِقِويٍّ ُمكْ

 که ستاسو خوښه وي زه به يي درته درکړم خو په دې زکات کې د غني لپاره او د قوي کسب ګر لپاره برخه نشته. ترجمه:

امام رسخيس رحمه الله ليکيل دي:)وإن كان املحتاج بحيث يقدر عىل التكسب فعليه أن يكتسب وال يحل له أن يسأل(.  

 واملحیط[ ]الكسب

او که چريې محتاج شخص داسې څوک ؤ چې دکسب توان يي درلود، په داسې شخص الزم دي چې کسب وکړي  ترجمه:

 او سوالګري ورته جواز نلري.

رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو اصحابو ته داسې تربیت ورکړی ؤ چې دهغوی څخه به قمچینه ولویده هغوی به چاته نه 

 راته راپورته کړه؛ بلکې خپله به د سپرلۍ څخه را ښکته کيدل او قمچينه به يې په خپله را ا خيستله. ویل چې دا قمچینه

البته که څوک اړمن وي او دفقر له السه دې ته اړشو چې دخلکو څخه څه وغواړي دا جائز ده چې دخپل حاجت په اندازه د 

 ا کار هيڅکله جواز نلري چې سوالګري خپل کسب وګرځوي.اړتیا وړ جنس وغواړي؛ ولو که نه غوښتل اولی خربه ده؛ خو د

صلی الله علیه وسلم: يَا َقبيصُة ، إنَّ املَْسأَلََة الَ –، قال قال رسول الله  -ريض الله عنه  -عن أَِب ِبْْشٍ َقبيَصَة بِن املَُخاِرِق 

َِ َحاَملَة  ، َفَحلَّْت لَ  ِ  تحمَّ ُِّ إِالَّ َأََحِد ثالثٍَة : َرُج ِ  أَصابَتُْه َجائَِحة  اْجتَاَحْت تَِح ُه املَْسأَلَُة َحتَّى يُِصيبَها ، ثُمَّ مُيِْسُك ، َوَرُج

ِ  أَصابَتُْه َفاَقة  ، َحتَّى يَُقوَل ثَ الَثَة   -أَْو َقاَل : ِسَدادا  ِمْن َعيٍْش  -َمالَُه ، َفَحلَّْت لَُه الَْمْسأَلَُة َحتَّى يُِصيَب قواما  ِمْن َعيش   َوَرُج

ْو َقاَل : سدادا  من ِمْن َذِوي الِحَجى ِمْن َقْوِمه : لََقْد أَصابَْت فُالنا  َفاَقة  . َفحلَّْت لَُه الَْمْسأَلَُة َحتَّى يصيب قواما  من عيش ، أَ 

 عيِش ، فام ِسَواُهنَّ ِمَن املسألَِة يَا َقِبيَصُة ُسْحت  ، يَأكُلَُها َصاِحبَُها ُسْحتا  ( رواه مسلم .

د قبیصه بن مخارق ريض الله عنه څخه روایت دی ، هغه فرمايي ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمايل: ای  ه:ترجم

قبیصه! سوالګري پرته د دری کسانو څخه بل چا ته جائز نه ده. يو هغه کس چې د صلحې لپاره قرض وکړي داسې شخص ته 

مال راټول کړي؛ ترڅو چې هغه قرض اداکړي او بيا به د خلکو څخه جائز ده چې ددغه قرض دپوره کولو لپاره دخلکو څخه 

دمال دغوښتلو څخه الس اخيل. بل هغه شخص دی چې مصيبت ورته رسيدلی وي او مال يي دکوم آفت په وجه له منځه 

ا پوره تللی وي؛ ترهغې پوری ورته سوال کول جائز دي؛ ترهغې پورې چې د ژوند رضوري اړتياؤ ته الس رسی ومومي او ي

او بل هغه سړی چې هغه ته ولږه ورسیږي او په خپل قوم کې مشهور يش تردې  -دراوي شک دی –کړي دژوند رضورتونه 

پوری چې دده دقوم دری علقمندکسان ووايي یقیناً فالين شخص ته فقر رسيدلی دی داسې شخص ته سوال کول ترهغې 

دراوي  –ه الس رسی ومومي او يا پوره کړي دژوند رضورتونه پوری جائز دی ؛ تر هغې پورې چې دژوند رضوري شيانو ت

 ، پرته له دې دری اقسامو څخه سوالګري حرامه ده  او سوالګر ته حرام ده خوړل دحرامو .-شک دی
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 ډوله ده:دری دحدیثو شارحني او فقهای کرام وايي سوالګري په 

 مباح سوالګري.-۳مکروه سوالګري؛-۲حرامه سوالګري؛  -۱

 حرام سوالګري هغه ده چې غني يي کوي او يا داچې دخپل فقر دحد څخه زياته ښکاره کوي  . -۱

مکروه سوالګري هغه ده چې په کورکې يې دومره څه موجودوي چې ګزاره يي ورباندې کیږي خو ددې رسه هم سوالګري  -۲

 کوي او د خپل فقر حقيقي شکل نه ښکاره کوي.

وي؛ خو که چريې  رضورت ولري او دحواسو يا کومې عضوی دتلف ويره په کې وي  مباح سوالګري هغه ده چې محتاج -۳

 په دې حالت کې سوال غوښتل دومره واجب ده چې ځان پری دخطر څخه خالص کړي. ]عمدة القاري[

ځکه   امام غزايل رحمه الله فرمايي: په اصل کې سوالګري حرامه ده؛ البته د رضورت په بناء جواز لري او حراموالی يي؛

 اصيل حالت دی چې سوالګري د الندې دری خربو څخه هيڅکله خايل نه وي:

داچې په سوالګرۍ کې د الله تعالی څخه دشکایت اظهار دی؛ ځکه په سوالګرۍ کې دفقر اظهار وي او دالله تعالی  لومړۍ:

 دنعمت دنه شتون اظهار وي چې دا بعينِِه دشکایت اظهار دی.

ګر خپل ځان غیرالله ته عاجزي کوي او دمؤمن لپاره نه ښايي چې غیرالله ته عاجزي وکړي؛ په سوالګرۍ کې سوال دوهم:

بلکې ده لره په کار ده چې خپل خالق ته عاجزي وکړي چې په دې کار کې دمؤمن عزت دی او نور مخلوق دده په شان 

 ورت په وخت کې.عاجزه دي، په کار نه ده چې عاجزانو ته خپله عاجزي اوذلت وړاندې کړي ؛ مګر درض 

په سوالګرۍ کې د مسئول شخص اذیت او تکلیف حتمي وي؛ځکه اکرثه وخت هغه د خپل زړه نه څه نه ورکوي؛  دريم:

ياخو دسوالګر څخه دحياء په وجه يي ورکوي او يا يي درياء لپاره ور کوي چې په دې صورت کې سوالګر ته دداسې صدقې 

ورته حيا ورځي او قلباً اذیت کیږي؛ ځکه فکر کوي چې دبخيالنو له جملې  اخیستل حرام دي او که چريې صدقه منع کوي

څخه نه يش نو که چريې مال خرچه کوي په دې رسه يې مال مرصفيږي او که صدقه منع کوي، په دې کې يي دمقام نقصان 

؛ مګر د رضورت په دی چې په دې دواړو صورتونو کې اذیت ورته دسوالګر له جانبه رسیږي او اذیت رسول حرام کار دی

 اساس.] احياء علوم الدین[

عالمه شبرياحمد عثامين رحمه الله ليکيل دي: زمونږ اصحاب دهغه چا په باره کې چې په کسب او کار قادر وي او بیا هم 

 سوالګري کوي دوه ډوله مختلف اقوال لري:

 لومړۍ او اصح قول دادی؛ چې داسې شخص ته سوال غوښتل حرام دی داحادیثو دظاهر په بناء. 

 دوهم قول دادی چې داسې شخص ته سوال کول حالل دي رسه دکراهیته په دری رشطونو رسه :
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 الف:سوال کول به دده د ذلت سبب نه وي.

 ب:په سوال کې به مبالغه او الحاح نه کوي.

 ج: چانه چې سوال غواړي هغه ته به په سوال غوښتلو کې اذیت او رضر نه رسوي. 

که چريې په دغو رشطونو کې کوم رشط منتفي ؤ بیا سوالګري په اتفاق دعلامؤ رسه حرام ده.]فتح امللهم برشح صحیح 

 مسلم[

 دسوالګرو ډولونه :

ملتونو کې شتون لري او هيڅ هيواد دسوالګرو له شتون څخه  سوالګري هغه مرض دی چې په ټولو زمانو ، په ټولو هيوادونو او

 مستثنی نه دی.

سوالګر قسم قسم خلک وي ځينې سوالګر ځوانان وي او په مختلفو بهانو له خلکو سوال غواړي ؛ خو ځينې نور يي بيا 

 بوډاګان او بوډې ګانې ښځې وي.

 د خلک هم سوال کوي.اکرثه وخت معیوب او مریضان سوال غواړي، خو ځينې وخت صحت من

 نن صبا زمونږ په هيواد کې زنانه او ماشومان سوالګر زيات دي چې په دوی کې دانجونو شمیره زياته ترسرتګو کیږي.

 دسوالګرۍ بڼې: 

سوالګر سوالګري په مختلفو بڼو او شکلونو رسه کوي ځينې يي په ښکاره  دخلکو پیسې غواړي او دسوال په ځایونو کې 

 ې نور يي په خلکو ګرځي او سوال غواړي.ناست وي او ځین

ځينې وخت سوالګر ځانونه مريض او معیوب ښکاره کوي؛ خپلې پښې او يا السونه يي تړيل وي، يايې سرتګه تړلې وي؛ 

 ترڅو خلکو ته ځان معیوب او زخمي ښکاره کړي.

 سوال غواړي. ځينې خلک ماشومان او زنانه له ځانه رسه سوال کولو ته رابايس او دهغوی په وسیله

په ځينو وختونو کې ماشومانو ته مخدره مواد تزریقوي او يا يي په خوراک کې ورکوي او هغوی بې هوشه کوي او په الرو او 

 پیاده روونو کې يي اچوي ترڅو دخلکو زړونه ورباندې وسوزي.

داسې ښکاره کوي چې دکار دنه  ځینې وخت سوالګر دکار او کسب وسائل الروو او پیاده روونو ته له ځانه رسه بايس او 

 شتون له امله يي سوالګرۍ ته مخه کړی ده.
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 ځينې کسان په مسجدونو کې سوال کوي، ځينې نور بيا دخلکو کورونو ته ورځي او ورڅخه سوال غواړي.

 ځينې خلک له ځانه رسه دډاکټرانو جعيل اسناد ګرځوي او د مريضې په بهانه سوالګري کوي.

 نونه:د سوالګرۍ فردي زيا

 سوالګري په دنيا او آخرت کې د  ذلت ، سپکاوی او د خوارۍ سبب دی. -۱

 سوالګري بيکاره او سپک عمل دی او دټيټ فطرته خلکو کاردی، سامل او کامل فطرت ورڅخه ځان سايت. -۲

 په آخرت کې زيات وعید او عذاب لري. -۳

 سوالګري دنفس په ټيټوايل او حقارت داللت کوي. -۴

 سوالګري په ټولنه کې ټيټوالی او انحطاط رامنځ ته کوي. -۵

 سوالګري دمال څخه برکت له منځه وړي. -۶

 سوالګري ددعاء دنه قبلیدو سبب دی. -۷

 دی.سوالګري دبدې خامتې دلیل  -8

 په سوالګرۍ رسه په انسان کې دعدم قناعت خصلت رامنځ ته کيږي. -۹

 شکایت پروت دی.په سوالګرۍ کې دالله تعالی څخه  -۱۰

 د سوالګرۍ ټولنيز زيانونه:

 سوالګري په ټولنه کې خطرناکه کړنه ده چې ډيری ډول ډول نفيس، ټولنيز او صحي بدې پايلی لري.

 د هر څه نه لومړی سوالګر داسالمي ټولنې بد انځور نورو ټولنو او خلکو ته وړاندې کوي.

 لیږي چې په دې رسه دسوالګر ته نفيس تکلیفونه پیداکیږي.سوالګر ته تل دنور خلکو له خوا بد الفاظ استعام -

 سوالګر تل د ټولنېز ژوند څخه په فاصله کې اوسيږي او دټولنې رسه يي يو ډول کينه په زړه کې پرته وي. -

 سوالګر تل دعدم احرتام احساس کوي او په خپل ځان يي تکیا کمه وي. -

ل دهر ډول خلکو رسه ويني او مالقات کوي چې دنورو خلکو څخه ورته د سوالګرۍ د کسب له امله او داچې سوالګر ت -

ډول ډول مرضونه انتقالوي او دوی هم تل دمرضونو ښکاروي؛ ځکه دسوالګر خوراک او څښاک ناپاکه وي او خپلې حفظ 

ضونو اخته الصحې ته متوجه نه وي او په خوراک او څښاک کې نظافت ته پاملرنه نه کوي چې اکرثه وخت په ډول ډول مر 

کیږي،لکه دمعدې مرض ، دستوين مرض، د سل مرض،روماتیزم، دسرتګو او پوستکي مرضونه. دهغه مرضونو له جملې څخه 

 چې سوالګر وررسه الس او ګريوان وي دمرض په مقابل کې د وجود دمدافعت کمزوري ده.
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موسم کې په تنفيس مرضونو اخته کیږي.   سوالګر ماشومان چې دملر دوړانګې يي وهي او مريضان کیږي او د ژمي په يخ

زياتره وخت هغه ماشومان هلکان او انجونې چې په بازارونو کې سوال کوي دظاملانو او بې باکه خلکو له خوا دمختلفو 

 غرضونو لپاره اختطاف کیږي چې له يوی خوا ورباندې ظلم او تیری کيږي او له بل پلوه دټولنې امنیت ګواښل کیږي.

والګري د ماشومانو په نفسياتو باندې بده اغیزه کوي؛ ځکه ماشوم د وړکوايل څخه خپل کرامت او عزت النفس له همدا راز س

السه ورکوي او بیا هيڅکله دخپل شخصيت په جوړولو باندې قادر نه وي او چې کله لوی يش په ټولنه کې ايجايب او مثبت 

 رول نه لري.

کیږي، توهينيږي او ورته سپکې سپورې ويل کیږي چې دا دهغوی په زړونو کې يو سوالګر ماشومان تل د نورو له خوا رټل 

ډول دښمني راټوکوي او چې کله لوی يش هيڅ ډول مثبت احساس نلري ؛ بلکې دټولنې دخلکو څخه دغچ اخيستنې په فکر 

ددرس او مدرسې څخه په اکرثو حاالتو کې سوالګر ماشومان دموټرو دحوادثو رسه مخ کيږي. سوالګر ماشومان  کې وي.

محروم وي او نه يش کوالی چې درس ووايي او زمينه ددرس ورته مساعده نه وي چې دسوالګرۍ له امله دعلم او زدکړی 

 څخه بې برخې پاتې وي. 

 په  ټولنه کې داخالقي انحراف او فساد له سببونو څخه يو هم سوالګري ده.

القي انحراف او فساد اکرثه وخت د سوال له امله رامنځ ته کیږي؛ لکه زنا، په سوالګرو ماشومانو، زنانه ؤ او انجونو کې اخ 

 سګريټ څکل، د مخدره او نشه يي توکو استعامل، غال، او نورې جرمي کړنې. 

همداراز دنورو لپاره استخبارايت فعالیتونه هم د سوالګرۍ له الرې تررسه کیږي او دامنيتي ارګانونو ته دمستحق سوالګر او مخرب 

 رمنځ توپري ګران وي. ت

 د سوالګرۍ څخه اسالمي ټولنې ته ډول ډول زيانونه اوړي؛ لکه: 

  غیراخالقي اعامل یا اخالقي فسادونه چې په دې رسه په ټولنه کې داخالقي فساد ګراف لوړيږي او داسالمي ټولنې

 لپاره لوی خطر دی. 

  او راحت اخيستلو لپاره پارکونو، باغچو او چمنو ته په عامه ځايونو کې دبيکارانو زياتوالی؛ اکرثه سوالګر دخوب

 ورځي چې په دې رسه په عامه ځایونو کې دبيکارانو شمیر زیاتيږي.

  د کورنۍ څخه لری والی؛ اکرثه سوالګر دپیسو په راټولو کې مرصوف وي او دخپلې کورنۍ رسه يي عالقه کمه وي او

 دې کار رسه ټولنه د انحالل خواته ځي.دټولنیزو کارونو په باره کې بې تفاوته وي چې په 

  په ټولنه کې جرائم زياتیږي او دمخدره موادو پیر او پلور زياتیږي؛ دسوالګرو هدف دمال راټولول وي او ددې پروا

نه کوي چې حالل وي او که حرام. همدا وجه ده چې سوالګر زياتره وخت په غالؤ الس پوری کوي او نور جرومونه 

جملې څخه دمخدره موادو پیر او پلور دی، دمخدره موادو خرڅوونکي دسوالګرو له الرې  هم کوي چې دهغو له

 خپل مخدره مواد خرڅوي.

 .داچې دسوالګر دخلکو رسه ويني او مالقاتونه کوي دمرضونو په انتقال کې هم نقش لري 
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 سوالګر تل نورو خلکو ته مزاحمت کوي او دخلکو دآذیت سبب ګرځي. 

 واد بد انځور وړاندې کوي؛ هغه داسې چې په کوم ملک کې سوالګر زيات وي ددې معنا داده سوالګر خلکو ته دهي

 چې هلته دبیکارانوکچه زياته ده ، هلته فقر حاکم دی، هلته کاري فرصوتونه نشته او داسې نور.

 اتیږي او دغه په سوالګرۍ کې دنورو څخه په اسانه مال ترالسه کول دي؛ چې په دې رسه دتنبلۍ او تنبالنو کچه زي

بدې پديدې ته دنورو دتشویق المل ګرځي او دزحمت او کارکولو روحیه په خلکو کې کمزوری کیږي چې دا کار 

 دهيواد په اقتصادي وده باندې بد تأثیر اچوي.

  د بې امنۍ زیاتوالی؛ دسوالګرو دفقر او تنبلۍ له امله داخيل او خارجي مفسدین دسوالګرو څخه دتخريبي اعاملو او

 ړنو په تررسه کولو کې استفاده کوي او په هیواد کې دبې امنۍ ګراف لوړيږي.ک

مونږ ته چې الله تعالی دجهاد له برکته آزادي را په برخه کړه او يو آزاد او خپلواک ولس يو نه غواړو چې د ذلت الس نورو ته 

کې په ولږه او تنده صرب کولو اوس هم په ونيسو او خريات ورڅخه وغواړو؛ بلکې له څرنګه چې مو دجهاد په سختو رشائطو 

 هرحالت دالله تعالی څخه رايض يو.

 زمونږ لپاره دا بسنه کوي چې الله تعالی فتح او آزادي را په برخه کړه او ددې امید لرو چې پراخه رزق او روزي به هم راکړي.

 مونږ دالله تعالی څخه ددې امید لرو چې زمونږ ولس ته به پردو دچندو نه بغیر پراخه رزق ورکوي. 

 داچې سوالګري رشعا، عقال ناوړه کار دی، ناداري او فقر دصرب او تحمل رسه غوره عمل دی.

ه نړۍ کې په سوالګرۍ وپيژندل بناًء دافغانستان اسالمي امارت دا نه غواړي چې له نړيوالو خیرات طلب کړي او هيواد يي پ 

يش او دخپلو اتباعو څخه هم دا غواړي چې په روانو حاالتو صرب وکړي او ددې کوښښ دې نه کوي چې د ذلت الس نورو 

 خلکو ته اوږد کړي چې يا به  دمنت رسه خیرات ورکړي او يا به يې رد کړي د ذلت رسه.

دلومړۍ کليزې په مناسبت دفتحې او آزادۍ مبارکي ټولو دحق دالرې دامریکا او نورو اشغالګرو څخه دافغانستان دآزادۍ 

  مجاهدينو او غيور ملت ته وايو. الله تعالی دې وکړي چې خپل آزاد، خپلواک او مستغني هيواد ولرو.

 أستغفر الله ِل ولكم ولسائر املسلمني من كِ ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.                       

 


