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 المي امارتـــاس تانـــــد افغانس                      

 ارشاد، حج او اوقافو وزارت د                                                    

 د مساجدو د ارشاد او انسجام ریاست                           

                           

 اود خطابت موضوع  د جمعې ورځې                                                                   

 د هیواد دمرکز او والیاتو چېلیکلی تقریر اوبیان                                                            

 ي( کې لیږل کیږيژبو )پښتو او در  دواړو ميل خطیبانو ته پهټولو                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش ـه۱۴۰۱/قوس/۱۸مطابق ق ـه۱۴۴۴/ل/جامدی األو ۱۵

 سئولیتونهمي حاکم حقوق او  د ولس په وړاندې يې د رشع
 

بالله من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من يهده الله، فال مضلَّ له، ومن إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ 

 يُضلل، فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال رشيك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

ُـْم  أمابعد:قال الله تعالی:إِنَّ اللَّه يَأُْمُرِبالَْعْدِل َواإلِْحَسـاِن َوإِيَتـاِِذي الُْقـْرَ   َويَْنَهـ  َعـِن الَْفْحَاـاِ َوالُْمنَِِرَوالَْبْغـِي يَِعمُُِـْم لََعلَِّ

 (90تََذكَُّروَن{النحل:)

رضورت دی او پرته د رشعي حاکم څخه په ټولنـه کـې اسـتقرار او د ټولنې لپاره د اسالمي ټولنې لپاره د رشعي حاکم شتون 

رشعي حاکم دی چې په ټولنه کې عدالت پیـاده کـوي او مسـلامنان امنیت نيش راتلالی او عدالت په کې نه پيل کیږي. دا 

فيصلې کوي او اسالمي ټولنه او مسـلامنان رسه ديني او دنيوي مسئولیتونو ته متوجه کوي او ددوی ترمنځ په اسالمي رشیعت 

 له رش او فتنو څخه ژغوري.

هر ډول نيکبختۍ او خوشحالۍ لپاره زمینه برابروي او د خلکو ماکالتو ته رسـیديي کـوي. همـدا  د رشعي حاکم دی چې

لْطَاُن  وجه ده چې په اسالمي رشیعت کې رشعي حاکم او سلطان ته د الله تعالی سایه ، سوری او رحمت ویل شوی دی. )السُّ

 َوَمْن أََهانَُه أََهانَُه الله(.] السنة البن أيب عاصم[ ِظلُّ اللَِّه ِِف األَْرِض َفَمْن أَكْرََمُه أَكْرََم اللَّهَ 

ترجمه: حاکم د الله تعالی سوری دی په ځمکه کې، چاچې دده درناوی وکړ په حقیقت کې د الله تعالی اکرام يـې وکـړ او 

 چاچې دده سپکاوی وکړ سپک به یې کړي الله تعالی.

راعي دی او بله پله يې رعیت او ملت دی او دا دواړه يو پر بل ځانګړي اسالمي ټولنه دوه پلې لري چې يوه پله يې حاکم او 

 حقوق لري . 

 د رشعي حاکم حقوق:

 دي: تويهحقوق لري چې ځينې يې په الندې زيات رشعي حاکم په خپل رعیت او ملت باندې 

 .ید متابعتو څخه د هغه اطاعت او : د رشعي حاکم له حقوقاطاعت او تابعداري -۱

د رشعي حاکم څخه اطاعت په پټو او ښکاره ټولو حاالتو کې فرض دی.د رشعي حاکم د فيصلو او حکمونو منـل الزم دی او 

َه {د رشعي حاکم د حکمونو او دستورڅخه رسغړونه يناه ده. الله جل جالله فرماييل دي:  ِذيَن نَمُنـوا أَِطيُعـوا اللَـّ يَـا أَيَُّهـا الَـّ

ُسوَل وَ   (۵۹{ النساِ: )أُوِِل األَْمِر ِمْنُِمْ َوأَِطيُعوا الرَّ
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ای هغو کسانو چې ایامن يې راوړی دی حکم ومنئ تاسې د الله او حکم ومنئ تاسې د رسـول ) داللـه( او ) حکـم  -ترجمه:

  ومنئ( د خاوندانو د حکم له تاسې) مسلامنانو یعنی د حاکامنو او مرشانو(.

 األَْمِر ِمْنُِْم( څخه مراد حاکم او د هغه نوابان دي او بل قول دادی چې د أولـو امام ابن جامعه رحمه الله وایې چې د )أُوِِل 

 األمر څخه مراد علامی کرام دي.

د پورتني مبارک نيت په بناِ د رشعي حاکم اطاعت په ټولو خلکو باندې په سختۍ او راحت دواړو حالتونو کې واجب دی، 

ور د چا د طبیعت رسه برابر وي او که برابر نه وي. ترهغې پـوری يـې اطاعـت برابره خربه ده چې د رشعي حاکم امر او دست

واجب د ی ترڅو پوری چې په يناه يې امر نه وي کړی، کله چې رشعي حاکم په يناه امر وکړ، په ينـاه کـې يـې اطاعـت 

 واجب نه دی.

ْمُع َوالطَّاَعُة َحـق   -النَِّبيِّ صلی الله علیه وسلم په يو حدیث رشیف کې داسې رازي:)َعِن ابِْن ُعَمَر رَِِضَ اللُه َعْنُهاَم َعنِ  َقاَل السَّ

ِِ الُْمْسـلِِم ِفـياَم َما لَْم يُْؤَمْر ِبالَْمْعِصَيِة )ِِبَْعِصَيٍة( َفإَِذا أُِمَر ِِبَْعِصَيٍة َفاَل َسْمَع َواَل طَاَعَة(. وفی روایة ) َقاَل ا ْمُع َوالطَّاَعُة َعـَى الَْمـْر لسَّ

 َوكَرَِه (.صحيح البخاري أََحبَّ 

د عبدالله ابن عمررِض الله عنهام څخه روایت دی هغه وایې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمـاييل دي ) د  -ترجمه:

وي کړی، کله چې پـه  رشعي حاکم ( څخه اوریدل او د هغه اطاعت کول واجب دي تر هغې پوری چې په يناه يې امر نه

 ناته.يې او اطاعت  اوریدلبیا  ی يش يناه امر وکړ 

ددې حدیث په يو بل روایت کې رازي : چې د ) رشعي حاکم( اوريدل او اطاعت الزم دی په مسلامن باندې پـه هغـه څـه 

 خوښ يڼي او يا يې بد يني.يې کې چې هغه 

ـَ   په يو بل حدیث رشیف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم يو صحايب ته داسې وفرمايل :) َعلَْيكَ  ْمُع َوالطَّاَعـُة ِف ُعْرِ السَّ

 َويُْرَِ  ، َوَمْنَاِطَك َوَمِْرَِهَك(. رواه مسلم .

په تا الزم دی اوریدل د حکم او اطاعت په سختۍ ستا کې او په نسانۍ ستا کې، په راحت ستا کې او په بدۍ سـتا  -ترجمه:

 کې. 

سلمین، خلیفة املسلمین او ام ر املؤمین يې پـه خپـل رعیـت البته د یادونې وړ ده کوم حقونه چې رشعي حاکم ، امام امل

لري، همداسې حقونه د هغه وزیران، والیان او قومندانان هم په خپل ماتحت باندې لري چې د رشعي حاکم له خـوا مقـرر 

 شوی وي. 

اْسَمُعوا َوأَِطيُعوا  -صلی الله علیه وسلم-اللهِ َقاَل َقاَل َرُسوُل  -رِض الله عنه  -په يو حدیث رشيف کې رازي: )َعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك 

(. صحيح البخاري  َوإِِن اْسُتْعِمَل َعلَْيُِْم َعْبٌد َحَبيِش 

رِض الله عنه څخه روایت دی، هغه وايې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماييل دي : حکم  کد انس بن مال- ترجمه:

 عي حاکم( ولو که په تاسې امیر کړل شو مریی حبيش.واورئ ) د رشعي حاکم( او اطاعت وکړئ ) درش 
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په دې حدیث رشیف کې اشاره ده د امیر ناخوښه منمر او ممهر ته يعنی که داسې څوک په تاسې مقرر شو چـې د منمـر او 

دا ځکه چې د امیر په اطاعـت کـې د رشعـي حـاکم اطاعـت  ممهر له پلوه ستاسو خوښ نه ؤ، هم  اطاعت يې واجب دی.

 دی.پروت 

د اسالم په مبارک دين کې د رشعي حاکم اطاعت ددې لپاره فرض دی چې اسالمي ټولنه د اسـالم ددښـمنانو، ماـکالتو او 

 وي او د اختالف او بې نممۍ مخه ونیول يش. په څیر مستحکم صف  لکه د يو باغيانو او نورو فتنو په مقابل کې

 ب طاعة اإلمام ِف غ ر معصية(. عمدة القاريقاِض عیاض رحمه الله وایې: ) أجمع العلامِ عى وجو 

 علاموو د امام د طاعت په وجوب باندې اجامع کړی ده په هغه څه کې چې يناه په کې نه وي. -ترجمه:

 د رشعي حاکم مرسته او نرصت کول واجب دی. -۲

وحدت په موخه د رشعي د رشعي حاکم په خپل رعیت باندې بل حق دادی چې د اسالم او رشیعت او دمسلامنانو د صف د 

 حاکم رسه مرسته او نرصت په رعیت او ملت باندې واجب دی.

رشعي حاکم چې د الله تعالی  د دین او د رشیعت مناینديي کوي او د اسالمي ټـولنې محـافد دی ، د هغـه رسه مرسـته او 

 نرصت کول په حقیقت کې د اسالمي رشیعت او مسلامنانو رسه مرسته کول دي.

امام ماوردي رحمه الله وايې: کله چې امام )رشعي حاکم( د رعیت حق اداِ کړ، په حقیقت کې ده دالله تعالی حق اداِ کړ 

او دداسې امام چې د رعیت حـق يـې پـوره ادا ِ کـړی وي دوه حقونـه دي دهغـه اطاعـت کـول او د هغـه رسه مرسـته 

 کول.]االحکام السلطانیة[ 

نو رسه ظاهرا او باطنا مرسته او کومک کول د هغـوی د حقوقـو څخـه دي او  د دوی رسه د امام ابن جامعه وايې: د حاکام

خپل توان په اندازه مرسته کول په حقیقت کې د مسلامنانو رسه مرسته کول دي او ددیـن حرمـت پـه ځـای کـول دي او 

 دمتجاوزینو الس لنډول دي.]تحریر االحکام[

 کول. د رشعي حاکم  احرتام، عزت او درناوی -۳

د رشعي حاکم احرتام، عزت او درناوی کول رشعا واجب دی او په دی رسه د حاکم او رعیت ترمنځ محبت زیاتیږي، نـزاع 

ـْيَبِة املُْسـلِِم وحاِمـ ِل او اختالف له منځه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماييل دي:) إّن ِمْن إْجالِل الله إكْراَم ِذي الاَّ

لْطاِن املُْقِسِط(. سنن أيب داود.الُقرْنِن َغ ْرِ   الغاِِل فيِه والّجاِِف َعنُه وإِكْراَم ِذي السُّ

د مسلامن سپني ږيري اکرام کول او د قرنن کریم د هغـه حـافد اکـرام چې دي دا هم د الله تعالی د تعمیم څخه  -ترجمه:

 عادل سلطان کول.کول، چې په قرنن کریم کې افراط نه کوي او وررسه جفا نه کوي او اکرام د 

 په کارده چې د رشعي حاکم قدر او درناوی ويش او ورته په درنه سرتيه وکتل يش.

لو او کوم کسان د تاریخ په اوږدو کې داسالم سرتو علاموو او امئه وو تل د حاکامنو احرتام کولو او د هغوی درناوی به يي کو 

 األحکام[ کم ادب کوي دا د سنت الره نه ده.]تحریر چې د رشعي حاکم
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 رشعي حاکم ته نصیحت کول. -۴

حاکم ته نصیحت کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماييل  ،په ملت او رعیت باندې د رشعي حاکم له حقوقو څخه

ِتِهمْ  َتاِبِه َولَِرُسولِِه َوألمِئَِّة املُْسلِِمنَي َوَعامَّ ِِ يُن النَِّصيحُة. قلنا : لَِمْن ؟ َقاَل : لِلِه َولِ  (. رواه مسلم .دي:) الدِّ

لی الله علیه وسلم وفرمایل: د الله تعـالی لپـاره او د هغـه د دین نصيحت دی . مونږ وویل د چا لپاره؟ رسول الله ص -ترجمه:

 کتاب لپاره او د هغه د رسول لپاره او دمسلامنانو د حاکامنو لپاره او ټولو خلکو ته.

د الله تعالی لپاره نصيحت په الله تعالی ایامن راوړل دي او دهغه دهدایاتو رسه سم عمل کول دي او داللـه تعـالی د کتـاب 

يحت پـه رسـول اللـه یحت په هغه ایامن راوړل دي او د هغه په الرښوونو عمل کول دي او د هغه رسول لپاره نصـلپاره نص

دي او د هغه په دین عمل کول دي  او دمسلامنانو حاکامنو تـه نصـيحت هغـوی تـه سـمه الره ورښـودل او د  ایامن راوړل

 خطرونو څخه يې ژغورل دي.

نانو امئه وو ته نصيحت د هغوی رسه مرسته او دهغوی طاعت کول دي او پـه نرمـۍ رسه امام نووی رحمه الله وايې د مسلام

 هغوی  هغه څه ته متوجه کول دي چې هغوی ورڅخه ناخربه وي.]رشح النووی[

ـكُوا ِبـِه َشـْيًئا، َوأَْن په يو حدیث رشیف کې رازی:)إِنَّ اللََّه يَرََْض لَُِْم ثَ اَلثًا، َويَْسَخُط لَُِْم ثَ اَلثًا: يَرََْض لَُِْم أَْن تَعْ  ُبُدوُه َواَل ترُْشِ

ُه اللَُّه أَْمَركُْم(. مسند أحمد  تَْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َواَل تََفرَُّقوا، َوأَْن تَُناِصُحوا َمْن َوالَّ

خه په دې راِض کیـږي بیاکه الله تعالی ستاسو په دری خربو راِض کیږي او په دری خربو په قهر کیږي.ستاسو څ -ترجمه:

چې د هغه عبادت وکړئ او رشیک وررسه هيڅ شی مه نيسئ او دا چې منګولی ولږوئ د الله تعالی په رسۍ) قرنن( ټـول او 

 اختالف مه کوئ او داچې نصيحت وکړئ هغه چاته چې الله تعالی حاکم  کړی دی ستاسو په کار باندې.

پټه اوځان ته ځای کي وي، د خلکو په مخ کې يا پـه عـامو مجالسـو کـې  د مسلامنانو حاکامنو ته نصیحت کول باید چې په

حاکامنو ته نصیحت کول د نصيحت له اصولو مخالف عمل دی. انکار په ښکاره تررسه کیږي او نصیحت پـه پټـه رسه تـررسه 

 کیږي.

يٍم أَلَْم تَْسَمعْ  ِِ ُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم: َمـْن أََراَد أَْن  په يو روایت کې رازي:)َقاَل ِعَياُض بُْن َغْنٍم لِِهَااِم بِْن َح ِبَقْوِل َرُسوُل اللَِّه َصىَّ اللَـّ

ْن يَأُْخُذ ِبَيِدِه َفَيْخلُوا ِبِه َفإِْن َقِبَل ِمْنُه َفَذاَ  َوإِ  ِِ  ال كَاَن َقْد أَدَّ  الَِّذي َعلَْيه(.] السـنة البـنيَْنَصَح لِِذي ُسلْطَاٍن َفال يُْبِدِه َعالنَِيًة َولَ

 أيب عاصم[

عیاض ابن غنم رِض الله عنه هاام ابن حکیم ته وویل نیا تا د رسول الله صـلی اللـه علیـه وسـلم دا قـول نـه دی - ترجمه:

اوریدلی:څوک چې غواړي د سلطنت خاوند ته نصیحت وکړي نصیحت دی ورته نه کوي په ښکاره بلکـې هغـه دې د الس 

له ده څخه نصیحت قبول کړ خو ښه ده او که قبول يې نه کړ ، ده خو  ېيځان ته کړي ، که چ رې څخه ونييس او هغه دی 

 به اداِ کړی وي هغه څه چې په ده باندې ؤ. 

نیا په امام باندې په علني تويه انکار کیدای يش؟ هغه ورته  د حرضت عبدالله ابن عباس رِض الله عنه څخه چا پوښتنه وکړه

 وویل: نه.بلکې دا دی ورته وړاندې کړي په پټه رسه. 
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 د رشعي حاکم په لغزش باندې صرب کول. -۵ 

رسيږي، الزم ده دا چې حاکم برش دی که چ رې د رشعي حاکم څخه کوم داسې کار صادر يش چې له امله يې چا ته زيان و 

ُه َمـْن  رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماييل دي:) ي.کړ ورباندې صرب و چې  َمْن َرأَ  ِمْن أَِم رِِه َشْيًئا يَِْرَُهُه َفلَْيْصرِبْ َعلَْيِه َفإِنَـّ

 صحيح البخاري. (.َفاَرَق الَْجاَمَعَة ِشرْبًا َفاَمَت إِالَّ َماَت ِميَتًة َجاِهلِيَّةً 

باید چې پر هغې صرب وکړي، بیاکه څوک چې  هڅه ولیدل چې ورته بد ښکاره کید داسېترجمه: چاچې د خپل امیر څخه 

په يمراهـۍ بانـدې چـې د ) به يش په شان د جاهلیت د زمانې مرګ. ړجدا يش يوه لويات او بیا مړيش م د جامعت څخه

 امام اطاعت نه کوي(.

مر کوي چې که څـوک د رشعـي حـاکم څخـه کـوم په دې حدیث رشیف کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ا  

نـه  دې بر نه وي او یا رشعا کوم ماکل ولري باید ورباندې صرب وکـړي او کوښـ ار سې څه وويني چې دده د مزاج رسه بدا

کوي چې د حاکم له بیعت څخه ځان وبايس او د حاکم په مقابل کې قیام وکړي؛ ځکه د رشعي حاکم په مقابـل کـې قیـام 

 کول بده خامته لري.

 د رشعي حاکم په مقابل کې د قیام څخه ځان ساتل. -۶

که د رشعي حـاکم پـه د رشعي حاکم له حقوقو څخه دا هم دي چې باید درشعي حاکم له بیعت او طاعت څخه بیرن ناو ځ

 مقابل کې قیام کول حرام او کبیره يناه ده .

رشعي حاکم د ملت او رعیت د وحدت سمبول دی او څوک چې د رشعي حاکم مخالفت کـوي او دمسـلامنانو وحـدت لـه 

  منځه وړي داسې شخص ته باغي او خارجي ویل کیږي.

 َفَقْد َخلََع ِربَْقَة اإِلْسالَِم ِمْن ُعُنِقِه(. سنن ايب داوود َمْن َفاَرَق الَْجاَمَعَة ِشرْبًا(په حدیث رشیف کې رازي:

 څوک چې د مسلامنانو له ډلې جدا شو يوه لويات ، په تحقیق رسه ده وویستله کړۍ د اسالم له خپلې غاړی څخه. -ترجمه:

که دوی ظلم کوي  کې قیام کول، ولوامام طحاوي رحمه الله فرمايی: )مونږ جائز نه بولو دخپلو امامانو او چارواکو په مقابل 

الله د  او دوی ته بدی دعاوې هم نه کوو او نه وباسو مونږ خپل السونه ددوی د اطاعت څخه او يڼو مونږ ددوی اطاعت  د

 اطاعت څخه يڼو(. ]عقیدة الطحاویة[

او عراق کې، په شام او یمـن کـې امام ابوزرعه رازی رحمه الله فرمايې:) مونږ ولیدل علامِ په ټولو ښارونو کې په حجاز کې 

ددوی دا مذهب وو چې د حاکامنو په مقابل کې قیام کول جائز نه دی او مونږ اورو او اطاعت کوو د هغه چا چې الله تعالی 

 [رشح أصول اعتقاد أهل السنة لاللِايئ] زمونږ په کار مقرر کړي دي او مونږ الس خپل ددوی د اطاعت څخه نه وباسو(.

 حاکم ته دعاِ کول.رشعي  -۷

پیغمربعلیه السالم مونږ ته ددې ترغیب راکړی دی چې خپـل رشعـي  د رشعي حاکم له حقوقو څخه هغه ته دعاِ کول دي.

 حاکم ته دعاِ  وکړو او وررسه محبت ولرو.

ِذيَن ِخَياُر أمَِئَِّتُُِم الَِّذيَن تُِحبُّونَُهْم َويُِحبُّونَُِْم، َويَُصلُّو په حدیث رشیف کې رازي:) َن َعلَْيُِْم َوتَُصلُّوَن َعلَْيِهْم ، َورِشَاُر أمَِئَِّتُُِم الَـّ

 صحيح مسلم. .تُْبِغُضونَُهْم َويُْبِغُضونَُِْم، َوتَلَْعُنونَُهْم َويَلَْعُنونَُِْم(
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غوره امامان ستاسو هغه دي چې تاسو وررسه محبت کوی او هغوی له تاسو رسه محبت کوي او تاسو ته دعاِ کـوي  -ترجمه:

او تاسو هغوی ته دعاِ کوی او بد ترین امامان ستاسو هغه دي چې تاسو وررسه کینه ساتۍ او هغوی له تاسو رسه کینه سـا  

 ایې.او تاسو ورباندې لعنت وایی او هغوی پر تاسو لعنت و 

 مونږ امئه وو ته دعاِ کوو دهغوی د صالح او عافیت لپاره.]عقيدة الطحاویه[امام طحاوی رحمه الله وایي: 

همدا راز د امام فضیل ابن عیاض او احمد ابن حنبل څخه روایت دی هغوی به ویل: که چ رې زما لپاره مستجابه دعاِ وای 

 [ نو ما به خامخا سلطان ته کړی وه(.]حلية األولیاِ

 د رشعي حاکم څخه دفاع کول . -۸

 د رشعي حاکم له حقوقو څخه دا هم ده چې په ځان، مال باندې د هغه څخه دفاع ويش.

امام ابن جامعه رحمه الله وايې:) د رشعي حاکم څخه په قول او فعل، په مال، نفس او اهل ، په ښـکاره او پـه پټـه د هغـه 

 االحکام[څخه دفاع کول د رشعي حاکم حق دی(.]تحریر 

هر کله چې ملت او رعیت د رشعي حاکم حقوق اداِ کړي په نتیجه کې به ټولنه د اختالف، شخړو څخه پاکه وي او په ټولنه 

کې به خوښي، عدالت، د صفونو يوالی وي او ددښمن په مقابل کې به مسلامنان يو موټی وي او په هرمیدان کې به کامیايب 

 د مسلامنانو په برخه وي.  

 ي حاکم د ولس په وړاندې مسئولیتونه:د رشع

 رشعي حاکم د ولس په وړاندې  مسئولیتونه لري چې ځينې يې په الندې تويه دی: 

 ددین د اصولو حفاظت هغه چې سلف الصالحینو ورباندې اجامع کړی ده. ددین حفاظت:  -۱

ورنکړل يش چـې ددیـن داحکـامو څخـه  رشعي حاکم باید دین د ژوند په ټولو برخو کې تطبیق کړي. باید هیچا ته اجازه

رسغړونه وکړي او که چ رې ددین داحکامو په اړه ورته کوم شک او شبهه پیدا شوه هغه باید حل کړي او که چ رې بیا هم د 

دین څخه په وتلو باندې یې ارصار کولو ددین حکمونه دې ورباندې تطبیق يش هغه شان چې رسول الله صـلی اللـه علیـه 

 دي: ) من بدل دینه فاقتلوه( نسايئ. چاچې دین خپل بدل کړ وه يې وژنئ. وسلم  فرماييل

باید رشعي حاکم ددین د حفاظت په موخه ديني مدارس اعامر کړي او درس او تدریس ته باید رشـد ورکـړي او د علـاموو 

 اکرام وکړي او د علاموو څخه ددین دحفاظت لپاره ماورې واخيل.

: کله چې د متخاصمینو ترمنځ شخړه او خصومت پیدا يش باید د او د ديني احکامو تنفیذدخصومت او شخړو فیصله کول  -۲

هغوی ترمنځ داسالمي ارشاداتو په رڼا کې موضوع حل او فصل يش او باید چې د شخړه کوونکو ترمنځ په عدالت او انصـاف 

ظامل د ظلم جرنت ونه کـړي او مملـوم د بیا  چې ه چې په ټولنه کې عدالت پيل يشرسه فیصله ويش. په داسې طریقې رس 

 ضعف او بيچاريۍ احساس ونکړي. 

د امنیت تامينول د وخت د حاکم له اسايس وظایفو او مکلفیتونو څخـه دی، ترڅـو هرڅـوک  د ښارونو  امنیت تأمینول: -۳

ورکړي چې دا موضوع په  ژوند ته ادامهوکوالی يش چې خپل روزمره کارونه په پوره اطمینان رسه تررسه کړي او خپل ارامه 

 جامعه کې ځانګړی اهمیت لري.
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رشعي حاکم ته په کاردي چې  د خلکو د ځان ، مال ، نبرو او نسل د حفاظت لپاره رشعي حدود نافذ  دحدودو تطبیق: -۴ 

 کړي.

دیـن د  وظائفو او مکلفیتونو څخه دي او باید چې رشعي حـاکم د اسـالم د مقـدسد د حدودو تطبیق د وخت د حاکم   او

نافذ کړي چې په اسالمي جامعه کې د حدودو د جرم او جنایت مرتکـب شـوي  وهدایاتو او دستور رسه سم  يې په هغو کسان

 وي او اسالمي ټولنه د نور جرم او جنایت څخه د الهي حدودو په نافذولو رسه وژغورل يش. 

داسالمي رسحداتو څخه فاع کول د مسلامنانو د حاکم او  څخه د مسلامنانو د اسالمي رسحداتو او هیواد څخه دفاع کول: -۵

له وظائفو څخه دي او باید چې په دې اړه غفلت ونه کړي؛ ځکه د اسالم د دین او خاوری دښمنان په ټـول مکـر او فریـب 

م چې دومره چمتـو والـی ولـري چـې داسـال  يلامنانو حاکم او امیر ته الزم  درسه دمسلامنانو خاوری ته متوجه دي،  د مس

بَاِط الَْخْيـِل :}ددښمنانو خوب او خیال له منځه يويس؛ لکه چې الله تعالی فرمایيل دي ٍة َوِمن رِّ ا اْسَتطَْعُتم مِّن ُقوَّ واْ لَُهم مَّ َوأَِعدُّ

 (60تُرِْهُبوَن ِبِه َعْدوَّ اللِّه َوَعُدوَّكُْم {االنفال: )

ای مؤمنانو( لپاره ) دجنګ( ددغو څومره چې توانیږئ تاسې له قوت) اسباب دجنګ( او له روزل شـوو  ئ )او تیارو  ترجمه:

 ساتل شوو نسونو) لپاره دجهاد( چې ويروئ تاسې په دغه ) قوت او تیارۍ( رسه دښمنان د الله او دښمنان ستاسې.

 د کلمة الله د اعال لپاره جهاد کول. -۶

ن د نرش او اشاعت لپـاره او د باغیـانو، خوارجـو او د مرتـدینو د ملنځـه وړلـو لپـاره مسـلح باید چې دمسلامنانو حاکم د دی

 په دې رسه مسلامنان د کفارو د رش څخه ساتل کیږي. جهادجاري وسا .

زکات، عرش راټول کړي او په مسـتحقینو يـې د  حاکم باندې دملت بل حق دادی چې : په رشعيد زکات او عرش راټولول-۷

َدَقاُت لِلُْفَقَراِ َوالَْمَساِكنِي  }الله تعالی د حکم رسه سم توزیع کړي؛ لکه چې الله تعالی په قرنن کریم کې  فرماييل دي: َا الصَّ إمِنَّ

يٌم{التوبـه: َوالَْعاِملنَِي َعلَْيَها َوالُْمَؤلََّفِة ُقلُوبُُهْم َوِِف الرَِّقاِب َوالَْغاِر  ِِ َن اللِّه َواللّـُه َعلِـيٌم َح ِبيِل َفِريَضًة مِّ ِمنَي َوِِف َسِبيِل اللِّه َوابِْن السَّ

(60) 

ږي( لپاره د فقیرانو او مسکینانو او عامالنو) مقررو( پر هغه) تحصیل د ) زکات رصفیېبیاکه همدا خربه ده چي صدق -ترجمه:

زړونو ددوی کې) له اسالم رسه( او )رصفیږي( په )خالصـولو د( غـاړو ) دنـادارو صدقې( او هغو ته چې الفت اچولی يش په 

مکاتبانو( کې، او پور وړو او په الره دالله کې، او ) رصفیږي لپاره د(مسافرانو) چې مال وررسه نه وي(، ) مقـرر او الزم کـړی 

 دحکمت خاوند دی. شوی دی ده دغه( فریضه ) زکات( له جانبه دالله او الله په هرڅه ښه پوه او

 دعدالت پيل کول:  -۸

دا په حاکم باندې  د ولس حق دی چې رعیت د ظلم څخه وسا  او عدالت په جامعه کې پیاده کړي ، خپلـه هـم د ظلـم 

څخه ځان وسا  ، خپل والیان او امیران هم ظلم ته پری نږدي  او ولس پری نږدي چې يو پر بل ظلم وکړي. کـه چـ رې 

 ي او حاکم ددوی د ظلم مخه نه نييس، حاکم هم په ظلم کې رشیک يڼل کیږي.سانان يو پربل ظلم کو حاکم ويني چې ان

د حاکم عدالت د ولس ژوند او د مملکت روح دی او پرته له روح څخه د جسد بقاِ نات ده، نو رشعي حاکم ته په کـاردي 

 نديانو مصالح پراته دي.چې په عدالت اعتامد وکړي او ورباندې تکیا وکړي ځکه په عدالت کې د ب

  ۹۰{النحل: إِنَّ اللَّه يَأُْمُر ِبالَْعْدِل َواإلِْحَسانِ }عدالت د الله تعالی حکم دی :  

 ي په عدل) انصاف( رسه او په احسان رسه.بیاکه الله امر کو  -ترجمه:
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 8ئدة:{ املاَعَى أاَل تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَْقرَُب لِلتَّْقَو َوال يَْجرَِمنَُِّْم َشَنآُن َقْوٍم }په يو بل نیت کې الله تعالی فرماييل دي: 

د يوه قوم په دې باندې چې عدل انصاف به ونکړئ تاسې. عدل ) انصاف( وکـړئ ښمني او باعث دې نکړي تاسې د -ترجمه:

 تاسې، همدا ) عدل( ډیر نږدې دی تقوی) پرهیزيارۍ( ته.

 السنن الِرب  للبيهقي  ِمْن إَِماٍم َعْدٍل أَْفَضُل ِمْن ِعَباَدِة ِستِّنَي َسَنٍة(په يو حدیث رشیف کې رازي:) يَْوٌم 

 يوه ورځ د عادل پاچا بهرته ده د شپیتو کالو عبادت څخه. -ترجمه:

رشعي حاکم باید قوانین او رشعي دستورونه يو شان په خلکو پيل کړي، که چ رې حاکم پرته له اسثناِ قانون تطبیـق کـړي 

 رامنځ ته کیږي.  عدالت

حرضت عمر رِض الله عنه به والیانو او امیرانو ته ویل خپل نسونه او سالح د خپل معاش څخه راونيسئ او السونه بیت املال 

 ته مه نږدی کوئ او خپلې دروازې د خلکو په مخ مه تړئ.]الترباملسبوک ِف نصیحة امللوک، للغزاِل[

 ېن ته وغوښتم او راته یـې وویـل: يـو چې يو ه شپه زه عمر رِض الله عنه ځاحرضت عبدالرحمن ابن عوف رِض الله وايې 

سامان به يې څوک غال کـړي،  چې هغوی به د شپې ویده يش او قافلې د مدينې منوری دروازې رسه اړوِل دي زه ویریږم

 له.]الترباملسبوک[ زه وررسه الړم کله چې هلته ورسیدو ماته يې وویل: ته ویده شه او هغه خپله ټوله شپه پیره کو 

حرضت عمر ِض الله عنه خپل واِل ابو موسی اشعري رِض الله عنه ته وليکل: نیکبخته واِل هغه دی چې ولـس وربانـدې  

 نیکبخته وي او بدبخته واِل هغه دی چې دده په وجه ولس بدبخته شوی وي. 

 رول لوبوي.د عدالت د امنیت رسه تړلی دی او عدالت د امنیت په راوستلو  کې رغنده 

 لیـدل چـې هلتـه نـه پهـره دار شـته او نـهيې کله چې هرمزان حرضت عمر رِض الله عنه ته دداخلیدو اجازه وغوښتله وه 

امیراملؤمنین په مسجدنبوي کې دی. هرمزان هلته ورغی يوري چې حرضت عمـررِض اللـه دروازچي چا ورته وویل: چې 

رته ده. هرمزان چې دا حالت ولید وه يې ویـل: )يـا عمـر عـدلت فأمنـت ویده او دره يې په مخ کې پعنه دشګو په ډیري  

 فنمت!( ای عمره عدالت دی کړی دی او امنیت دی راوستی دی ځکه ویده يې.] رساج امللو [

همدا راز حرضت عمر رِض الله عنه خپلو امیرانو او والیانو امر کړی ؤ چې والیان او امیران دې د شپې له خوا مدينې منوری 

 نه داخلیږي؛ ترڅو خلک وويني چې د والیانو او امیرانو په مال کې کوم زيادت نه دی رغلی. ته

 ضی الله عنه واقعه:د حرضت ابوبکر صدیق ر 

حرضت ابوبکر صدیق رِض الله عنه د ټوکر خرڅولو څخه ځان ته معاش برابرولو، کله چې خالفت ته ورسید د پخوا په څیر 

بازار ته د خرڅالو لپاره الړ، په الره کې وررسه حرضـت عمـر رِض اللـه عنـه مخـامخ شـو او سحر يې څادرونه واخيستل او 

ورڅخه يې پوښتنه وکړه چې چ رته ځی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل: بازار ته ځم. حرضت عمـر رِض اللـه عنـه 

ی؟ ابوبکر صدیق رِض الله عنه وفرمایـل:  ورته وویل: که چ رې ته په تحارت ماغول شی د خالفت کارونه به څرنګه انجام ش

نو بچو او عیال لپاره به نفقه له کومه کړم؟ حرضت عمر رِض الله عنه ورته ویل:رازه چې حرضت ابو عیبده رِض الله عنه تـه 

 ورشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د امین لقب ورکړی دی، هغه به تاته د بیت املال څخه يو څه مقرر کـړي،

دواړه د ابوعبیده رِض الله عنه خواته ورغلل. هغه ابوبکر صدیق رِض الله عنه ته د يو عادي مهاجر په اندازه متوسط د بیت 

                                                                                                                                                املال څخه معـاش مقـرر کـړ.

ته اويورئ چې باوجود ددې نه چې دې ام راملؤمنني دي ، د ټولو اسالمی مملکتونو اختیار وررسه دی ، مگـر د همدا راز 

 بیت املال نه به يې رصف دومره وظیفه اخیسته چې هغه به قوت الميوت وه ) یعنی دومره کمه وظیفه به يې اخيسته چې رصف د دوی د گزارې 
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خوراک د پاره به کاِف وه ( . يو ځل د دو  يب يب د حلوا خوړلو خواهش ظاهر کړو ) چې حلوا ته زمونږ زړه شـوی دی ( ، حرضـت 

ورته اوفرمایل : زه خو د مسلامنانو د خدمت په وجه د بيت املال نه دا معمولی شان وظیفه نخلم ، ددې نـه زيـات ملسو هيلع هللا ىلص ابوبکر صدیق 

ارو ( هیڅ گنجائش ناته ) چې تاسو ته يې درکړم او حلوا پرې پخـه کـړی ( . ددې نـه پـس دده يب يب د خود ما رسه ) د درهم یا دین

هرې ورځې د خرچې نه معموِل معموِل بچت کولو ، څه ډیره موده پس يې حلوا پخه کړه ، حرضت ابـوبکر صـدیق چـې کـور تـه 

چې دا نوې خوراک په کور کې اوليده نو پوښتنه يـې اوکـړه : دا حلـوا چـا  رِض الله عنهراغی نو ده ته يې کیښوده ، ابوبکر صدیق 

راوړي ؟ يب يب ورته وويل چې دا مې د هرې ورځې د خرچې نه معموِل معموِل رقم مثال یوه یوه پیسه بچت کولـه ، پـه هغـې م دا 

مه شوه چې که زمونږ په روزانـه خرچـه کـې دا حرضت ابوبکر صدیق ورته وفرمايل : ددې نه دا معلو  خلوا واخيسته ، او پخه مې کړه .

يوه پيسه کمه وي نو هم زمونږ گزاره ورباندې کيږي . بيا يې حلوا رواخيسته او بیت املال ته يې اوليږلـه ، او د نئنـده د پـاره چـې د 

یق کامل احتیاط دی چې پـه فائده : دا د حرضت ابوبکر صد بیت املال نه روزانه کومه خرچه راتله د هغې نه يې يوه پيسه کټ کړه . 

 . کوم مال کې د عامو مسلامنانو حق و ) یعنی بیت املال کې ( د هغې نه يې يوه پېسه زياته اخيستل هم نه خوښول

ورځي مخکي حرضت عمر بن عبد العزيـز رحمتـ   یا دوې و ځل د ا د اخرت څخه یوهي :رِض الله عنه واقعه بن عبدالعزیزد حرضت عمر 

، چـي  وکړهپوښتنه يې څخه “ فاطمه بنت عبدامللک ” راغلی که يوري ! په کور کي کوچني بچيان ژاړي کور د زناين  الل  علی  کورته

دا بچيان وِل ژاړي ؟ هغه په جواب کي ورته وايي : چي دوی پر دې ژاړي چي زموږ ټولو دوسـتانو او همزولـو د اخـرت د پـاره نـوي 

جامې جوړي کړي دي ، او زموږ پالر ام راملؤمنني دی ، او زموږ کپړې زړې او د پينو ډکي دي ، او زموږ د اخرت د پاره نوي کپـړې 

ږ پالر دي ، و موږ ته هم د اخرت د پاره نو ي لباس و کپړې راجوړ کړی . حرضت عمر بن عبد العزيـز رحمـت اللـه او لباس نسته نو زمو

ته زه دکمي خوا د دوی دپاره لباس او کپړې برابري کړم ، زه د بیـت ادا بچيان صرب کړه زما رسه پېسې ن ویل: ای ښځې! عليه ورته و 

کل رسه په هغه باندي زما چي د دکور د نفقې خرچه پوره کيږي ، نو د بچيانو د لباس د پـاره املال څخه څومره وظیفه اخلم په ډېر ما

 م برابره والی .شد يو طرفه څخه هم زه بندوبست نه 

همدا راز يوه ورځ عمر ابن عبدالعزیز رِض الله عنه مال فیئ په مسلامنانو تقسیمولو، هغه مڼې تقسیمولو چې دده يـو ماشـوم الس اوږد 

او يوه مڼه يې خولی ته واچوله، حرضت عمر رِض الله الس ور اوږد کړ او مڼه د هغه ماشوم له خولی څخه راوویستله او په مڼو کې کړ 

 يې کيښوده او هغه ماشوم په مڼې  ژړل او مور ته په ژړا و رغی، مور يې خادم ولیږلو او له بازار څخه مڼه ورته راوړه. 

ولس په نمام باندې حق دی چې تولنې ته باکیفیتـه  . دا دایت لرونکي کسان په دولتي دندو يامرلاهل کار، مخلص، صادق او کف -۹

 خدمات وړاندې کړي او رشعي حاکم باندې الزم دي چې ددې کار لپاره شایسته او مخلص کسان به دندو ويامري. 

ُـْم مْسـُؤوٌل َعـْن د دولت له کاري بهیر څخه نمارت کول.ځکه رسول الله صلی الله علیـه وسـلم ف-۱۰ ُـْم َراعٍ ، َوكُلُِّ رمـاييل دي:) كُلُِّ

 َرِعيَّتِه(. متفق علیه

 هر يو ستاسې څخه حاکم دی او دهر يو څخه به پوښتنه ويش د هغه درعیت په اړه.  -ترجمه:
 

ماـکالتو تـه يـې ښتنه کول. دا د ولس په حاکم حق دی چې د ولس له حال څخه ځـان خـرب کـړي او د ولس د حال احوال پو -۱۱

 رسیديي وکړي. حرضت عمررِض الله به ویل: ) لو مات جمل بااطئي الفرات ضياعا لخايت أن يسألني الله عنه(

ترجمه: که چ رې مړ يش اوښ د فرات په غاړ او ضایع يش زه ددې څخه ویریږم چې الله تعالی به پوښتنه وکـړي لـه ماڅخـه دده پـه 

 اړه. 

 لپاره الرې چارې لټول. د ولس د ژوندانه دبهبود -۱۲


