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اسالمي امارت د افغانستان                         

ارشاد، حج او اوقافو وزارت د                          

د مساجدو د ارشاد او انسجام ریاست                            

 

 د جمعې ورځی د خطابت موضوع او                                                               

 بیان چې د هیواد دمرکز او والیاتلیکلی تقریر او                 

 ټولو خطیبانو ته په دواړو ميل ژبو )پښتو او دري( کې لیږل کیږي                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش ـه۱۴۰۱/عقرب/۲۰ مطابق ق ـه ۱۴۴۴/ ربیع الثاين /۱۶ 

 خروي زیانونهو رعایت کول او دنافرمانۍ دنیوي او ا  حقوقد د مور او پالر  

الحمد لله الذی حذرنا من دارالغروروامرنا بااالستعداد لیوم البعث والنشور، احمده وهو الغفور الشکور امربربالوالدین  

جنة ورضواناً، والصالة والسالم عيل سيدنا محمد أکمل الخلق بياناً،وعيل آله وجعل جزاء الرب ،ونهی عن العقوقوحذر 

ُه كُرًْها َوَوَضَعتُْه كُرًْها قال الله تعالی :وصحبه ومن کانوا لهم إخواناً ، أما بعد : يَْنا اْْلِنَساَن ِبَوالَِديِْه إِْحَسانًا َحَملَْتُه أُمُّ }َوَوصَّ

ُه َوبَلََغ أَْربَِعنَي َسَنًة{الحقاف:)  .(15َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَ اَلثُوَن َشْهًرا َحتَّى إَِذا بَلََغ أَُشدَّ

او د هغوی له رضر او رنځ څخه ځان ساتل پـر مـونږ الزم   ید فرضد مور او پالر د حقوقو رعایت پر مونږ هر یو باندې 

او  دي دي . د مور او پالر د حقوقو څخه هیڅوک انکار نيش کوالی؛ ځکه مور او پالر دي چې اوالدونـه يـې زیـږوي

 او اخالقي تربیه کې ، روحيجسميد او د اوالد  ې ځلې کړي ديرځ نه ستړی کیدونکې هلو  او هبیایې د اوالد لپاره شپ

 شپه او ورځ زحمتونه ګاليل دي. يې

  .د انسان ترقي، کاميايب او خوښي هرڅه د مور او پالر داحسانونو مرهون دي

اداء کـول دي؛ځکـه خـو اللـه تعـالی  کې د مور او پالر د خدمتونو شـکرحقوق پرځای کول په حقیقت د مور او پالر  

ُه َوْهناً َعـَى َوْهـنو َوِفَصـالُُه ِع َعـاَمنْيِ أَِن اْشـِلُْر ِي َولِ }يې :فرما ْيَنا اْْلنَْساَن ِبَوالَِديِْه َحَملَْتُه أُمُّ  َوالِـَديَْ  إَِيَّ الَْمِصـ ُ َوَوصَّ

 ( ۱۴لقامن:)}

ر او پالر خپل رسه ) په نیکی کولو ځکه چې په نس کې( ګرځاوه ده او وصیت امر کړی دی مونږ انسان ته د مو   -ترجمه:

او بیلول دده دي )له يت نه( په )پوره کیدلو( د دوو کلونو کې )او ورته  لره مور دده په سستۍ رسه له پاسه د بلی سستۍ 

     و ای انسانانو(.ویيل دي مونږ داسې( چې شکر کوه ماته او مور او پالر خپل ته خاص بیا ماته دي راتلل ) ستاس

 پالر له شکر رسه تړلی دی. وپه دې آیت کریمه کې الله تعالی خپل شکر د مور ا 

 همدا وجه ده چې پیغمربعلیه السالم فرمايي جنت د مور د پښو الندې دی.

وازو څخه یوه د مور او پالر له حقوقو څخه د مور او پالر رسه نيکي کول دي. الله د مور او پالر رسه نیکي د جنت له در 

 يې بدله ورکوي او که د دوی دروازه گڼلې ده. هر څوک چې د مور او پالر رسه نیکی وکړي الله تعالی ډیر ژر ثواب او

 احرتامي وکړي او یا څه تکلیف ورته ورسوي د هغه سزا هم ډیره ژر ویني . ېب
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ـا يَـْبلَُغنَّ فرمایي:جل جالله د مور آو پالر د حقوقو په برخه کې الله  يَّاُه َوِبالَْوالَِديِْن إِْحَسـانًا إِمَّ }َوَقََض َربَُّ  أاَلَّ تَْعُبُدواْ إِالَّ إِ

لِّ ِمـَن الرَّْحَمـِة ، َواْخِفْض لَُهاَم َجَناَح الِعنَدَك الِِْلرَبَ أََحُدُهاَم أَْو ِكالَُهاَم َفالَ تَُقل لَُّهََم أُفٍّ َوالَ تَْنَهرُْهاَم َوُقل لَُّهاَم َقْوالً كَِرميًا  ذُّ

  24 – 23َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهاَم كَاَم َربََّيايِن َصِغ ًا{ اْلرساء : 

حکم فرمایلی دی رب ستا چې عبادت مه کوئ تاسې،  مګر يواځې هم ددغه) الله( او) احسان کوئ (  د او  -ترجمه:

تاڅخه) حدود(  زوړواي ته يو له دې دواړو يا دواړه والدینو رسه په احسان کولو رسه ، او که چ ې هرومرو ورسید 

ددوی، نو مه وایه ته دې دواړو ته ) کلمه د( اف ) هم ( او مه رټه  دوی دواړه او وایه دواړو ته خربه پسته )ادب ناکه( او 

ه( وکړه دې دواړو ته ښکته کړه دپاره ددې دواړو وزر) اوږه( د تواضع له مهربانۍ او وه وایه ای ربه زما مهرباين او ) بښن

 لکه چې تربیه )پالنه( يې کړی ده زما په هغه حال کې چې زه صغیر وم.

امام قرطبي رحمه الله دې آیت په تفسیر کې وايې : الله تعالی په خپل عبادت باندې امر کړی دی او د مور او پالر رسه 

ادا ء مور او پالر شکر اداکول يې د خپل شـکر  دچې پل حق رسه پیوسته ذکر کړی دی لکه څرنګه خنیکي کول يې د 

 رسه يوځای ذکر کړی دی .] تفسیر القرطبي[  کولو 

ـكُوا ِبـِه َشـْي اً َوِبالْوالِـَديِْن إِْحسـاناً َوِبـِذي الُْقـْر  }په يو بل مبارک آیت کې الله تعالی فرماييل دي: َواْعُبُدوا اللََّه َوال تُْْشِ

ِبيلِ َوالَْيتامى َوالَْمساِكنِي وَ  اِحِب ِبالَْجْنِب َوابِْن السَّ  ( 3۶النساء: ){ الْجاِر ِذي الُْقْر  َوالْجاِر الُْجُنِب َوالصَّ

او عبادت کوئ تاسې د الله او مه رشیکوئ تاسې له ده رسه هیڅ شی او )نيکي کـوئ( د مـور او پـالر رسه پـه  -ترجمه:

)نيکي کوئ( یتیامنو رسه او )نيکـي کـوئ( مسـکینانو رسه او  نیکی کولو او ) نيکي کوئ( له خاوندانو د خپلوۍ رسه او

)نيکي کوئ( همسایه ګانو رسه چې غریب وي ) په نسب يا همسایګۍ کې( او ) نيکي کوئ لـه همسـایه رسه چـې بعیـد 

وی) په نسب يا په همسایګۍ کې( او )نيکي کوئ( له هغه ملګري رسه چې په څنګ کې وي او )نيکي کوئ( لـه مسـافر 

 رسه.

 ( ۱5۱األنعام: ) }ُقْل تَعالَْوا أَتُْل ما َحرََّم َربُِّلُْم َعلَْيِلُْم أاَلَّ تُْْشِكُوا ِبِه َشْي اً َوِبالْوالَِديِْن إِْحساناً  }فرماييل دي: تعالی الله همدا راز 

اندې چې ووایه ) ای محمده دوی ته ( چې راشئ چې زه ولومل هغه چې حرام کړي دي رب ستاسې پر تاسې ب -ترجمه:

 رشیکان مه نيسئ تاسې له دغه )الله ( رسه هیڅ شی او )نيکي کوئ تاسې ( له مور او پالر رسه په نيکي کولو رسه.

بهرتین عمل دی . رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور او پالر د حقوقـو  کول ه رویهګه د مور او پالر رسه نیکهمدا رن

أيب هريرة ريض الله عنه قال : َجاَء َرُجل  إىل َرُسوِل اللِه صلی الله عليه وسـلم َفَقـاَل : ياَرُسـوَل  عن)په اړه فرمایيل دی:

َقاَل ثُمَّ أمُّـک.  َقـاَل : اللِه ! َمن  أَحقُّ النَّاِس ِبُحسِن َصَحابَِتي ؟ َقاَل : أمُّک. َقاَل :ثُمَّ َمن ؟ َقاَل ثُمَّ  أمُّک.  َقاَل : ثُمَّ َمن ؟ 

 .متفق علیهَمن ؟ َقاَل ثُمَّ  أبُوَک( ثُمَّ 

له ابی هریره ريض الله عنه څخه روایت دی وایي : یو تن نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او ویې ویل  -ترجمه:

په ښه توگه وررسه ناسته پاسته وکړم ؟ ویې فرمایـل : مـوردې . بیـا یـې  چېیا رسول الله ! څوک ډیر حقدار او وړ دی 

: له هغه وروسته څوک ؟ ویې فرمایل: موردې. بیایې وویل چې له هغې وروسته څوک ؟ ویې فرمایـل: مـوردې، وویل

 هغه سړي وویل بیا څوک ؟ ویې فرمایل: له هغه وروسته ستا پالر.

َعْبد اللِه بْن َعْمرو ريض الله عنه يَُقوُل َجاَء َرُجل  إىَِل النَِّبيِّ صلی الله علیه وسـلم  عن  په يو بل حدیث رشیف کې رازي:)

 َفاْسَتأَْذنَُه ِع الِْجَهاِد َفَقاَل أََحيٌّ َوالَِداَك َقاَل نََعْم َقاَل َفِفيِهاَم َفَجاِهْد(. صحیح البخاري 
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دی هغه وايې چې يو سړی رسول الله صلی الله علیه وسـلم تـه  دعبدالله ابن عمرو ريض الله عنه څخه روایت -ترجمه:

آیا ژوندي دي مور او پالر سـتا؟ هغـه پیغمربعلیه السالم ورته وفرمایل:راغی او ورڅخه يې د جهاد لپاره اجازه وغوښتله. 

دهغـوی پـه بس په هغوی دواړو کې جهـاد وکـړه یعنـی یغمربعلیه السالم ورته وفرمایل :سړي وویل : بلی ژوندي دي.پ

 خدمت کې کوښښ وکړه.

 الِْهْجـرَةِ  َعـَى  أُبَاِيُعـ َ  ِجْ ـُت :  َفَقـاَل  -وسلم عليه الله صى- اللَّهِ  َرُسولِ  إىَِل  َرُجل   د ابوداوود په روایت کې رازي: )َجاءَ 

  داود أ  سنن .أَبِْلَْيَتُهاَم( كَاَم  َفأَْضِحِلُْهاَم  َعلَْيِهاَم  اْرِجعْ :  َفَقاَل . يَْبِِلَيانِ  أَبََوىَّ  َوتََركُْت 

: زه راغلی يم چې تارسه پـه هجـرت بانـدې بیعـت یه وسلم ته يې وویلیو سړی راغی رسول الله صلی الله عل -ترجمه:

وګرځـه  وکړم او مور او پالر مې په داسې حال پريښودل چې دواړو ژړل.  .پیغمربعلیه السالم ورته وفرمایل: هغوی ته ور

 .ندوه لکه څرنګه چې دی ژړوي دياو هغوی داسې وخ

 جهاد تر ټولو اعاملو غوره دی. ی، هرکله چې جهاد فرض شیچې مسلح جهاد فرض نه و  ده البته دا حکم هغه وخت 

د مور او پالر خدمت کول د دعاګانو دقبلیدو باعث ګرځي. الله تعالی د هغه شخص دعا قبوله کړه چې د مور او پالر 

 أَْخُرجُ  َفِلُْنُت  كَِب َانِ  َشْيَخانِ  أَبََواِن، ِي  كَانَ  إيِنِّ  اللَُّهمَّ : أََحُدُهمْ  ) َفَقاَل  وسیله وګرځول. خدمت کول يې په دعاء کې

، ِبهِ  َفآيِت  ِبالِْحالَِب، َفأَِجيءُ  َفأَْحلُُب  أَِجيءُ  ثُمَّ  َفأَْرَعى، بَانِ  أَبََويَّ بَْيَة، أَْسِقي ثُمَّ  َفَيْْشَ  لَْيلًَة، َفاْحتََبْسُت  أيَِت َواْمرَ  َوأَْهيِل  الصِّ

بْيَةُ  أُوِقظَُهاَم، أَنْ  َفِلَرِْهُت : َقاَل  نَاِِئَانِ  ُهاَم  َفإَِذا َفِج ُت   طَلَعَ  َحتَّى َوَدأْبَُهاَم  َدأيِْب  َذلِ َ  يََزْل  َفلَمْ  رِْجيَلَّ  ِعنْدَ  يَتََضاَغْونَ  َوالصِّ

اَمءَ  ِمنَْها نََرى ُفرَْجًة، َعنَّا َفاْفُرجْ  َوْجِهَ ، ابِْتَغاءَ  َذلِ َ  َفَعلُْت  أيَنِّ  تَْعلَمُ  كُنَْت  إِنْ  اللَُّهمَّ  الَْفْجرُ  َعنُْهْم( صحیح  َفُفِرجَ : َقاَل  السَّ

 البخاري

د هغه دری کسانو څخه چې په غار کې بند پايت وو يو شخص وویل: زما مور او پالر چې زیات کمزوري وو او  -ترجمه:

راغلم شیدی به مې  ولوشلی او شیدی به مې مور او پالر ته راوړی او هغوی به  ، کله به چې  زه پیوله  مې رمه زه ووتلم

پلې کورنۍ او ښځې ته د څښلو لپاره ورکړی، نوری خ وڅښلی بیابه مې پاتې شیدی خپلې ماشومی ته ورکړی بیا به مې

یده شوي وو، دا مې بـده وګڼلـه چـې هغـوی په يوه شپه کې بند پاتې شوم نو زه چې راغلم هغه دواړه )مور اوپالر( و

         دواړه را پاڅوم او زما ماشومې چغې وهلی زما په پښو کـې، دا زمـا  او ددوی حالـت وو،  ترڅـو چـې صـبا راوختلـو .

ای الله ! که ته پوهيږي چې دا کار ما ستا درضا لپاره کړی وي دا تیږه زمونږ څخه دومره لری کـړه چـې مـونږ اسـامن 

  راوي وايې چې د هغوی څخه تیږه لری شوه. ووینو .

 :د مور او پالر د حقوقو ادا کولو صورتونه 

، ترڅو  الله تعالی زمونږ څخه رايض يش، د او الد کوښښ وکړو  کېاو پالر د حقوقو په ادا کولو پر مونږ الزم دي د مور 

واړه یا یوله دوی د ده  په ژوند وفات شوي وي باید لپاره د مور او پالر ژوند یو الهي نعمت دی او که د چا مور او پالر د

 د هغوی په حق کې ډیرې زیاتې د بښنې دعاوې وکړي .

 الله جل جالله د مور او پالر حقوق پر مونږ فرض کړي دي.

 امام احمد بن حنبل فرمايي: د مور او پالر رسه نيکي کول ګناهونه رژوي.]نرضة النعیم[

هغوی  ،الله فرمايي: د مور او پالر له حقوق څخه دا دي چې  که چ ې هغوی وږي ويامام ابواللیث سمرقندي رحمه 

د مور او پالر له  .جامې ورکړل يش باید ته  ډوډۍ ورکړل يش او که چ ې هغوی جامو ته اړتیا ولري هغوی باید ته

ويش، د هغوی  دی چې د هغوی خدمتهم نیکه رویه کول دي، د مور او پالر حق داحقوقو څخه د هغوی رسه 
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هغوی رسه په نرمه  د ،ه وين ګناه په دې رشط چې په هغه کار کېخربه واوریدل يش او دهغوی خربه باید عميل يش 

وی څخه دمخکې تلل نه دي په په الره کې د هغنه دی په کار ، آواز  ی کول دي، هغوی ته په نوم باندېلهجه خرب 

 .باید ويش هغوی ته دمغفرت دعاء ،کار

 الغافلین[]تنبیه 

د مور او پالر حقوق او خدمت له امله اویس قرين ريض الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت څخه پاتې شو 

او د صحايب توب له فضیلت څخه بې برخې شو رسه ددې چې صحايب توب په اسالم کې تر ټولو لویه درجه ده، بیا هم 

 أويس التابعني خ  من إن هغه صفت وکړ او په حق يې کې داسې وفرمایل: )ددې عذر په بناء پیغمربعلیه السالم د 

 مسند أحمد .القرىن(

 بیشکه اویس قرين ريض الله عنه د غوره تابعینو له جملې څخه دی. -ترجمه:

 د مور او پالر حقوق ځينې صورتونه يې په الندې توګه دي:

د مور او پالر ، ل ازار او آذیت څخه ځان وساتل يشهر ډو  د مور او پالر حقوق دادي چې وررسه نيکي ويش او ورته

د مور او پالر ، يش او خربو ته يې غوږ ونیول يشله حقوقو څخه دا هم دي چې د هغوی خربی او هدایات پرځای 

 د مور او پالر رسه په روزمره کارونو کې مرسته کول.، کول ولو که کافر هم ويرسه نیکي کول او د هغوی درناوی 

دمور او ، نو احرتام کول او وررسه نیکي کولمور او پالر رسه مینه او محبت ساتل او د مور او پالر دخپلوانو او دوستاد 

د مور او پالر په مخکې په ټیټ آواز خربی کول او د هغوی په مخکې د بې ادبۍ ، پوره کولپالر حاجتونه او اړتیاوې 

دمور او پالر له ، د مور او پالر خدمت کول،  و خربو ترجیح ورکولربوته په  خپلد مور او پالر خ، څخه ځان ساتل

 له وفات څخه غوید ه تهدمور او پالر ، يهغوی په مخکې )اف( ویل هم حرام دحقوقو څخه دا هم دي چې د 

 د مغفرت دعاګانې غوښتل. وروسته

 د مور او پالر د حقوقو پرځای کولو ګټې:

 د مور او پالر رسه نیکي کول الندې ګټې لري: 

 دعا د قبلیدو المل کیږي  رسه نیکي کول د دوی. او عبادت څخه ديپرځای کول داسالم له غوره  د مور او پالر حقوق 

 .د زامنو لپاره د نیکمرغۍ سبب گرځي يرسه نیکدوی د 

ابی هریره رضی الله عنه سمعت رسول الله :)عن ، لکه چې په حدیث رشیف کې رازيد جنت د داخلیدو المل کیږي

 الرتمذي سنن اْحَفظُْه( أَوْ  الَباَب  َذلِ َ  َفأَِضعْ  ِشْ َت  َفإِنْ  الَجنَِّة، أَبَْواِب  أَْوَسطُ  : )الَوالِدُ  صلی الله علیه وسلم یقول

د ابو هریه ريض الله عنه څخه روایت دی هغه وايې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدي دي  -ترجمه:

ضائع يې کړه او که د خوښه شوه حفاظت يې  ځنۍ دروازه ده که دی خوښه شوهچې وه يې فرمايل: پالر د جنت من

 وکړه. 

عالی ته د نژدیواي لوی کول د مور او پالر رسه الله ت په عمر کې د زیاتواي او په مال کې د برکت المل کیږي .نیکي

وزرونه ښکته کول د  تواضعر او پالر لپاره د عاجزۍ او د الله رضا د مور او پالر په رضا کې نغښتې ده .د مو .المل دی 

په د دوی  رشعي دندو څخه گڼل کیږي .د مور او پالر په حق کې یوه نیکي داهم ده چې په ژوندانه او له مرگه وروسته

 .هکله د بښنې او خیر دعاوې ويش

 دنيوي او اخروي زیانونه: ۍانمنافر  دد مور او پالر 

د مور او پالر نافرماين د کبیره ګناهونو له جملې څخه شمیرل شوی ده، ځکه خو الله تعالی د مور او پالر حقوق د  -۱

د رشک رسه پیوسته بیان کړی ده.په حدیث  دي او د مور او پالر نافرماين يې ځای بیان کړيو خپلو حقوقو رسه ي
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صحیح َديِْن(.)أاَل أُنَبِّ ُِلُْم ِبأَكرَْبِ الِْلَبائِِر ثاَلثًا، َقالُوا: بَى يا َرُسوَل اللِه، َقاَل: اْلرِْشاُك ِباللِه َوُعقوُق الْوالِ  رشییف کې رازي:

 البخاری

آیا تاسې خرب نه کړم ترټولو پر لویه ګناه باندې ؟ دا خربه يي دری ځله وکړه. صحابه وو وویـل: هـو! یارسـول  -ترجمه:

 الله . پیغمرب علیه السالم وفرمایل: د الله تعالی  رسه رشیک نیول، دمور او پالر نافرماين کول.

سـلم َعـِن الِْلَبـائِِر َقـاَل: اْلرِْشاُك ِباللـِه، َوُعقـوُق په يو بل حدیث رشیف کې رازي: )ُسِ َل َرُسوُل اللِه صى اللـه عليـه و

 الْوالَِديِْن، َوَقْتُل النَّْفِس، َوَشهاَدُة الّزوِر( صحیح البخاري

د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه د کبیره ګناهونو په اړه، پیغمرب علیه السالم وفرمایل: کبیره  -ترجمه:

رسه رشیک جوړول، د مور او پالر نافرماين کول، د) بـې ګنـاه(  نفـس وژل او پـه درواغـو شـاهدي ګناه د الله تعالی 

 ورکول.

د هغوی رسه نيکی نه کـول د رشک رسه  او پالر رسه  بده رویه کول او امام ذهبي رحمه الله فرمايي: ) الله تعالی د مور

 پالر نافرماين لویه ګناه ده. یعنی پس له رشک څخه د مور او تړي  ذکر کړي دي(.] الکبائر[

الله تعالی د نورو ګناهونو سزا په دنیا کې دومره په عاجله توګه نه ورکوي لکه څرنګه چې د مور او پالر د نافرمانۍ سزا ژر 

 ورکوي.

چې پالر ته ورڅخه تکلیف رسیږي ولو که د هغه کار کول واجب هـم نـه وي. د مـور او د پالرڅخه نافرماين هرهغه کار 

پالر طاعت په هغه څه کې واجب دی چې ګناه پـه کـې نـه وي او د مـور او پـالر څخـه مخالفـت دهغـوی نافرمـاين 

 .]رشح النووی[حسابیږي

امام ابن حجر مکي وايي: دمور او پالر نافرماين داسې ده چې مور او يا پالر ته داسې تکلیف رسـول چـې کـه دغسـې  

 یږي چې دا تکلیف مور او پالر ته رسول کبیره ګناه ګڼل کیږي.] الزواجر[ تکلیف بل چاته ورسیږي د صغیره ګناه بلل ک

 څوک چې د مور او پالر څخه نافرمانه وي دجنت بوی به ونه مومي.

 د مور او پالر نافرماين په دنیا کې د عذاب سبب ګرځي. -۲

داسې کسانو سزا ورکوي، لکه چې د مور او پالر نافرماين لوی جرم دی چې الله تعالی د آخرت څخه مخکې په دنیا کې 

هَ  په حدیث رشیف کې راغيل دي: ُر اللَُّه َما َشاَء ِمْنَها إىَِل يَْوِم الِْقَياَمِة إِالَّ ُعُقوَق الَْوالَِديِْن َفإِنَّ اللَـّ نُوِب يَُؤخِّ تََعـاىَل  )كُلُّ الذُّ

لُُه لَِصاِحِبِه ِع الَْحَياِة َقْبَل الَْماَمِت(.  املستدرك للحاكم ، الطرباين يَُعجِّ

ګناهونو سزا وروسته کوي الله تعالی هر څومره چې يې خوښه يش د قیامت تر ورځـې پـوری؛ پرتـه د  ود ټول -ترجمه:

جله توګه ورکوي سزا ددې ګناه د هغې مرتکـب تـه پـه ژونـد کـې امور او پالر له نافرمانۍ څخه، بیشکه الله تعالی په ع

 مخکې د هغه له مرګ څخه.

څوک چې مور او پالر ووهي او . دا په معنا  سزا شته دیتعزیري لپاره شخص په دنیا کې د مور او پالر نافرمانه ز همدا را

لپاره د هغه دجـرم پـه انـدازه تعزیـر  شخص يا ورته کنځل وکړي د داسې شخص لپاره تعزیر دی. د مور او پالر نافرمانه

 او داسې نور.ورکول کیږي.لکه وهل، بندي کول، رټل او رسزنش کول 

 د مور او پالر نافرماين د الله تعالی د قهر سبب ګرځي.-3

 اللَّهِ  َعْبدِ  بْنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ ) د مور او پالر نافرماين د الله تعالی د غضب المل ګرځي لکه چې په حدیث رشیف کې رازي :

 َسـَخِط  ِع  الـرَّبِّ  َوَسـِخطُ  الَْوالِدِ  رَِضا ِع  الرَّبِّ  رَِضا: َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصىَّ  اللَّهِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  َعْنُهاَم  اللَّهُ  ريَِضَ  َعْمروو، بْنِ 

 للحاكم الَْوالِِد(. املستدرك
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 پالر په رضا کې ده او د الله تعالی قهر د پالر په قهر پوری تړلی دی. د الله رضا د -ترجمه:

 الله تعالی په دنیا کې سزا ورکړه چې د عبادت له امله ېې د مور آواز ته جواب ورنکړ.د بني ارسائيلو هغه ځوان جریج ته 

 يَا َقالَْت ( َصْوَمَعِتهِ ) َصْوَمَعةو  ِع  َوُهوَ  ابَْنَها اْمَرأَة   نَاَدِت  صلی الله علیه وسلم : اللهِ  َرُسوُل  َقاَل  - عنه الله ريض -ُهَريْرَةَ  أيَب عن 

 اللَُّهـمَّ  َقالَِت  َوَصاَليِت  أُمِّي اللَُّهمَّ  َقاَل  ُجَريْجُ  يَا َقالَْت  َوَصاَليِت  أُمِّي اللَُّهمَّ  َقاَل  ُجَريْجُ  يَا َقالَْت  َوَصاَليِت  أُمِّي اللَُّهمَّ  َفَقاَل  ُجَريْجُ 

ـنْ  لََهـا َفِقيَل  َفَولََدْت  الَْغَنمَ  تَْرَعى َراِعَية   َصْوَمَعِتهِ  إىَِل  تَأِْوي َوكَانَْت  الَْمَياِميِس  َوْجهِ  ِع  يَْنظُرَ  َحتَّى ُجَريْج   مَيُوُت  اَل   َهـَذا ِممَّ

 َراِعـي َقـاَل  أَبُوكَ  َمنْ  بَابُوُس  يَا َقاَل  ِي  َولََدَها أَنَّ  تَْزُعمُ  الَِّتي َهِذهِ  أَيْنَ  ُجَريْج   َقاَل  َصْوَمَعِتهِ  ِمنْ  نََزَل  ُجَريْجو  ِمنْ  َقالَْت  الَْولَدُ 

 البخاري (. صحيحالَْغَنمِ 

د ابوهریره ريض الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: يوې ښځې خپل زوی  -ترجمه:

ته آواز وکړ په داسې حال کې چې هغه زوی يې په خپله عبادت ځای کې ؤ ورته يـي وویـل: ای جریجـه! زوی يـې 

مې مور ده او بل خوا مې ملونځ دی.بیايې مور آواز وکـړ ای جریجـه!  : ای الله ! يوخوا) له ځان رسه يي وویل(وویل

ته آواز وکړ ای جریجـه! هغـه د بیا  مور ور  هغه زوی يې وویل: ای الله ! يوه خوا مې مور ده او بل پلو مې ملونځ دی.

مـور وویـل: ای اللـه ! يـې  بیا ځان رسه وویل: ای زما ربه! يو خوا زما مور ده او بل خوا ته مې ملونځ دی )څه وکړم(.

ادتګـاه تـه  چـې دده عب جریج تر هغې پوری مه وژنه؛ ترڅو پوری چې دفاجرو ښځو مخ تـه ونـه ګـوري. يـو شـپون

نا وکړه( او  د هغه ښځې ماشوم پیدا شو. چا ورته وویل: دا ماشوم له راتللوچې رمی يې پیوله،)هغه يوی ښځې رسه يې ز 

پیدا شوی دی جریج له عبادتګاه څخه را کوز شـو جـریج ل: د جریج څخه هغه ښځې ورته ووی چا نه پیداشوی دی؟.

وویل: هغه ښځه څه شوه چې وا يې چې دا ماشوم د جریج څخه پیدا شوی دی. جریج وویل: ای ماشومه ! سـتا پـالر 

 دی.  غه ماشوم وویل: زما پالر يو شپونڅوک دی؟ ه

ملونځ قطع او د مورد آواز ته ځوا ب  ځه والړ وي بایدپه نفيل ملانچې  څوک  ددې حدیث څخه په ډاګه معلومیږي

 .ووايې

نافرماين کوي په دنیاکې ورته سزا هم ورکول بله دا چې د موربددعايئ د اوالد  په هکله مستجاب ده اوڅوک چې د مور 

 کیږي.

 د مور او پالر نافرماين د بدې خامتې سبب کیږي. -۴

پالر نافرمانـه ګرځي، چې د عمر په آخر کې د روح د وتلو پر وخت د مور او الر نافرماين د بدې خامتې المل د مور او پ

 كنـا: قال. أوىف أ  ابن الله عبد باندې قادر نه وي لکه چې په حدیث کې رازي:)عنپه ويلو  ې شخص د شهادت کلم

 يسـتطع، فلـم اللـه، إال إله ال قل: له فقيل بنفسه، يجود شاب: فقال آت، فأتاه ، - وسلم عليه الله صى - الله رسول عند

؟ أَكَانَ : »فقال : لـه فقـال[ الشاب عى فدخل] معه، ونهضنا ، - وسلم عليه الله صى - الله رسول فنهض نعم: قال. «يَُصىِّ

: فقـال نعـم،: قـالوا «َوالِدتُـُه؟ أََحيَّـة  : »فقـال والدتـه، يعـق كـان: قيل «لَِم؟: »قال أستطيُع، ال: قال «اللهُ  إالَّ إلَهَ  الَ ُقْل »

ْجُت  لَوْ  أََرأَيِْت : »لها فقال نعم،: قالت «ابُْنِ ؟ َهَذا: »فقال فجاءت، ،«اْدُعوَها»  لَـهُ  َشـَفْعَت  إِنْ : لَـ ِ  َفِقيـَل  َضْخَمًة، نَاًرا أَجَّ

 أَنَـّ ِ  َوأَْشـِهِدينى الله، أْشِهِدى: »قال. أشفع إًذا الله رسول يا: قالت «لَُه؟ تَْشَفِعنيَ  أَكُْنِت  النَّارِ  ِبَهِذهِ  أَْحرَْقَناهُ  َوإالَّ َعْنُه، َخلَّْيَنا

 عليـه اللـه صـى - الله رسول له فقا .ابنى عن رضيت قد أىن رسول  وأشهد أشهدك، إىن اللهم: فقالت ،«َعْنهُ  َرِضيِت  َقدْ 

 صـى - اللـه رسول فقال فقالها، «وَرسوله عبده محّمًدا أَنَّ  وأَشهدُ  لَُه، رَشي َ  الَ وحدهَ  اللهُ  إالَّ إِلَهَ  الَ ُقل: ُغالمُ  يا: » - وسلم

 النَّاِر( .شعب االیامن للبیهقي ِمنَ  ِ   أَنَْقَذهُ  الَِّذى للهِ  الَْحْمدُ : » - وسلم عليه الله

د عبدالله ابن ابی اوفا ريض الله عنه څخه روایت دی چې مونږ د رسول الله صلی الله رسه ناست وو، يو کـس  -ترجمه:

اسې يې وویل: يو ځوان دی چې سلګۍ وهي . چا ورته وویل: ) الاله االالله کلمه ووایه. وه يې نـه شـوه ویلـه. راغی د

هغه ورته وویل: آیا ملونځ کولو؟ وه يې  ویل بلی. پاڅیده رسول الله صلی الله علیه وسلم او مونږ هـم وررسه پاڅیـدو. 

ه السالم ورته وویل: د )الاله اال الله ( کلمه ووایه. هغه وویل: نه يې پیغمربعلیه السالم هغه ځوان خوا ته ورغی. پیغمربعلی
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نشی ویلی؟ چا وویل دا ځوان دمور څخه نافرمـاين کولـه. بیغمربعلیـه  ه وویل: ولی يېشم ویلی. پیغمربعلیه السالم ورت

رمایل: مور يې راوغواړئ.مور السالم وفرمایل: آیا دده مور ژوندی ده؟ خلکو وویل: بلی ژوندی ده.پیغمربعلیه السالم وف

يې راغله .پیغمربعلیه السالم ورته وویل:آیا دا ستا زوی دی.؟ هغه ښځې وویل : بلی زما زوی دی.پیغمربعلیه السالم ورته 

: که چ ې ته ددې سفارش کوی مونږ به يـې پریـږدو او کـه يش وفرمایل: که چ ې زه اور بل کړم لوی  او تا ته وویل

مونږ يې په دې اور باندې سیزو آیا په دې حالت کې ته یـې سـفارش کـوی؟ هغـه ښـځې وویـل:  سفارش يې نه کوی

یارسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې وخت کې یې زه سفارش کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: اللـه 

یل: ای الله ! زه تا شاهد ګرځوم تعالی او ما شاهد وګرځوه چې بیشکه ته له دې ځوان څخه رايض شوی. هغه ښځې وو

 او ستا رسول شاهد ګرځوم چې زه د خپل زوی څخه رايض یم.

 وَرسوله( کلمه. عبده محّمًدا أَنَّ  وأَشهدُ  لَُه، رَشي َ  الَ وحدهَ  اللهُ  إالَّ إِلَهَ  بیا پیغمرب علیه السالم وفرمایل: ای ځوانه ووایه د)الَ

 پیغمرب علیه السالم  وفرمایل: ثنا اوصفت الله تعالی لره ده هغه ذات چې دا ځوان ته يې نجات ورکړ له جنهم څخه. 

   د مور او پالر نافرماين د رزق او روزۍ د تنګۍ سبب ګرځي. -5

 په آخرت کې به الله تعالی نافرمانه شخص ته د رحمت په سرتګه ونه ګوري. -۶

 نافرماين کول کبیره ګناه ده او په دنیا او آخرت کې زيات زيانونه لري.د مور او پالر 

 د مور او پالر په نافرمانه شخص ته به الله تعالی د قیامت په ورځ د رحمت په سرتګه ونه ګوري او جنت ته به داخل نيش.

: ثالثـة ال -صى الله عليه وسـلم-قال: قال رسوُل الله  -ريض الله عنهام  -په حدیث رشیف کې رازي: )عبد الله بن عمر 

لة والديوث. وثالثـة ال يـدخلون الجنـة : العـاق لوالديـه ، و  ينظر الله إِليهم يوم القيامة : العاقُّ لوالديه ، واملرأة املرتجِّ

 النسايئ. .سننمدمن الخمر ، واملنان مبا أعطى(

الله صلی الله علیـه وسـلم فرمـاييل دي: دری د عبدالله ابن عمر ريض الله عنهام څخه روایت دی چې رسول  -ترجمه:

ت ځ د مـور او پـالر نافرمانـه شـخص، دسـړو رسه مشـابهر و ري الله تعالی دوی ته د آخرت په کسان دي چې وبه نه ګو 

کسان دي چې جنت ته به داخل نيش د مور او پـالر نافرمانـه شـخص، د رشابـو  یکوونکې ښځه او بل دیوث سړی. در 

 کی په هغه څه چې په خیرات کې يې ورکړي.احسان کووناو  څښونکی

په يو حدیث رشیف کې رسول . شخص ته بد دعايئ کړی دهرسول الله صلی الله علیه وسلم د مور او پالر نافرمانه  -۷

 .هکړي د بد دعايئپالر نافرمانه شخص ته  الله صلی الله علیه وسلم د مور او

ه عليه وسلم قال : َرِغَم أنُف، ثُمَّ َرِغَم أنُف ، ثُمَّ َرِغَم أنُف. ِقيَل : َمن )عن أيب هريرة ريض الله عنه عن النبي صلی الل 

 رواه مسلم ياَرُسوَل اللِه ؟ َقاَل : َمن أدَرَک أبََويِه ِعنَد الِکرَبِ أَحُدُهاَم أو ِکلَيِهاَم َفلَم يدُخِل الَجنََّة(.

له ابوهریره ريض الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: په خاورو دې ککړه  -ترجمه:

ه ده له هالکت څخه(، بیا دې په خاورو ککړه وي  پزه، بیا دې په خاورو ککړه وي پزه، چا وویل: د چا يوي پزه )کنا

فرمایل : هغه څوک چې مور او پالر یې دواړه یا یوله دوی پیغمرب علیه اسالم و   ؟ه دې په خاورو سپیره او ککړه ويپز 

 څخه د بوډا توب په حالت کې ومومي او د دوی د نه خدمت په وجه جنت ته داخل نيش.

حدیث رشیف کې رازي: )إن الله حرم ثالثا ونهى عن ثالث حرم عقوق الوالد ووأد البنات وال وهات ونهى عن بل په يو 

 –ؤال وإضاعة املال(. صحيح مسلم ثالث قيل وقال وكرثة الس

بیشکه الله تعالی دری شیان حرام کړي دي او له دری شيانو يې نهی فرمایلی ده.د مور او پالر نافرماين يې  -ترجمه:

ع کول دهغه څه چې کول يې الزم منحرام کړی يې دی حرام کړي دي او  حرامه کړی ده، د ژوندۍ لوڼو خښول يې
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. او له دری شیانو يې نهی فرمايلی ده ب د هغه څه چې تاسو ته يې اخیستل روا نه ديدي او حرام کړي يې دي طل

سوال کولو څخه او دمال له ضائع  زياتقیل او قال څخه )بې فائدې زياتې خربی کول او دخلکو قیصې کول( او د 

 کولو څخه.

 د مور او پالر د نافرمانۍ صورتونه:

کې نيش منحرص کیدلی، ولی  غواړو دخلکو دفهم لپاره غواړود هغه  وویلاو  د مور او پالر د نافرمانۍ په ليکلو کې

 نافرمانيو ځينې بيلګې ذکر کړو چې  په ټولنه کې شتون لري:

تیزی د مور او پالر وهل، رټل او رسزنش کول او ورته ، ړول او خپه کولژ ه د مور او پالر په خربو، عمل او عادت رس 

کول او یا ورته منفي ځواب  تي ښکارهيد مور او پالر دامر او حکم په مقابل کې  نارضا، خربی کول او يا ورته قهریدل

امر  مور او پالر ته، مور او پالر ته په قهر رسه کتل ،ر کول او یا ورته تندی تریو نیولد مور او پالر په مخکې قه، ورکول

ی د هغو ، مور او پالر مخکې بې اديب کولد ، ولکار باندې انتقاد ک په پخيل او د مور، کول او په کوم کار يې ګامرل

په خربو کې له هغوی ، جه نه کول یا دهغوی خربی قطع کولخربو ته تو د هغوی  ، رسه په کارونو کې مرسته نه کول

، د مور او پالر له اجازته پرته مباح سفر کول ، د موراو پالر خربی بابیزه ګڼل، ګړه کول او یا ورته خربه ورګرځولرسه ج

مور او پالر کنځل او ورباندې لعنت ، لکو ته د مور او پالر بدي بیانولخ ت چې مور او پالر ورته رضورت لري، هغه وخ

 ویل.

 ولسائر املسلمین واستغفروه انه هوالغفور الرحیم قولی هذا استغفروالله لی ولکماقول 

 

 

 


