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د افغـــــانستان اســــالمي امـــارت                                    

د ارشــــاد، حج او اوقــــافو وزارت                              

 د مساجدو د ارشاد او انسجام ریاست                                             

                   

 د جمعې ورځې د خطابت موضوع او                                                                     

 رکز او والياتوليکلی تقرير او بيان چې د هيواد دم                                                           

 ټولو خطيبانو ته په دواړو ميل ژبو )پښتو او دري( کې ليږل کيږي.                                           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ش  هـ۱۴۰۱دلو// ۷ق موافق به   هـ ۱۴۴۴رجب املرجب// 5

 پل هيواد کورين تولیدات او محصوالت استعاملولساده ژوند اختیارول او د خ

الحمد لله الذی احل للعباد  الطیبات ملا ینفعهم فی دینهم  ودنیاهم وحرم علیهم الخبائث ملا فیها  من املفاســــد فی العاجل  

 وآخرتهم والصالة والسالم  علی افضل الوری محمدبن عبدالله وعلی آله واصحابه املتأدبین بآدابه، اما بعد:واآلجل وفی دنیاهم  

 من طریق سعی می آرم بجا    لیس لإلنسان إال ماسعی

 دامن مقصود اگر آرم بکف      ازغم واندوه ماتم برطرف

 ورنشد از جهد کارمن متام       من دران معذور باشم وسالم

 ه ژوند اختیارل:ساد

ســاده ژوند اختیارول غوره صــفت دی ، مســلامن لره ېــايې چې په ســاده ژوند باند  ځان عادت کاي،  د دنيا زي  او زينت 

زائلیدونکی دی، ســـاده ژوند ت ول د رســـول الله صـــلی الله علیه وســـلم او د هغه داصـــحابو کرامو رضـــوان الله تعالی عليهم 

 اجمعین خوی او خصلت  ؤ.

سې وفرمایل: َعْن ُمَعاِذ بِْن َجَبٍل: کله  صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ريض الله عنه یمن ته لیږلو ورته يې دا چې رسول الله 

َم ؛ َفإِنَّ ِعبَاَد اللِه لَْيسُ  -صىل الله عليه وسلم  -أَنَّ َرُسوَل اللِه  ِميَ لَامَّ بََعَث ِبِه إََِل الَْيَمِن َقاَل: إِيَّاَك َوالتَّنَعُّ  ( مسند احمدوا ِبالُْمَتَنعِّ

سلم یمن ته لیږمل  -ترجمه: صلی الله علیه و سول الله  د معاذ بن جبل ريض الله عنه څخه روایت دی هغه فرمايې چې زه کله ر

ه غد مبالغه کولو  څخه ځان وسـاته، بیشـکه دالله تعالی بندنان نه وي مبال ېک په تحصـیل نعمتونو د داسـې يې راته وفرمایل: 

  ي په تحصيل د نعمتونو کې.کوونک

په نعمتونو باند  ځان عادت کول او په کې زياته دلچســپي اخيســتل انســان د مختلفو امتحاناتو که م  کوي، څوه چې په 

نعمتونو او دنيايې ېـــایســـت باند  يو ځل اموخته شـــو  بیا د ازميښـــتونو او تکاليفو  مقابله نېـــ کوالی.څوه چې يو ځل په 

 خنۍ ، ولږ  او تند  که دمقابلې توان نلري. که چ   مونږ دصحابه کرامو دنيوي اسبابو اموخته شو بیا د فقر ، نرمۍ، ی
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ژوند ته نظر واچوو وينو چې هغوی ډیر عادي خوراه، عادي پوشاه درلود همغه وو چې هغوی د هرډول سختیو مقابله کوله او 

 په ولږه، تنده باند  يې صرب کولو.

کله چې صــــحابه کرامو په غزوه خند  کې خند  کيندلو صــــحابه کرامو د ولږ  له امله په خيکو پور  کاوي تات وو. د تبوه 

غزوه په ســـخته نرمۍ کې واقو شـــوی وه منافقین د نرمۍ له امله له جهاد څخه په شـــا شـــول، همدا مرمنان ؤ چې نرمي او 

 يڅلی جهاد يې يواځنی هدف ؤ. یخني ورته مهمه نه وه بلکې دالله په الر کې سپ

ِه  وِل الل  َعِدِهْم ِخالََف َرســــُ اْ أَن وَكَرُِهو الله تعالی ددغه ډول خلکو ) منافقانو( څخه یادونه کوي او فرمايې: )َفِرَح الُْمَخلَُّفوَن ِِبَْق

 (81ِِف الَْحرِّ ُقْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّا لَّْو كَانُوا يَْفَقُهوَن[ التوبه: ) يَُجاِهُدواْ ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم ِِف َسِبيِل الل ِه َوَقالُواْ الَ تَنِفُرواْ 

سول الله  -ترجمه: شوي خلک له ر سته پاتې کای  سلم-ورو شو-صلی الله عليه و ستو باند  خوشحاله  شاته خپلو کينا او  نه 

ره کې جهاد وکاي او وه يې ویل تاســــو په نرمۍ کې ) دی غزا دوی بد ونڼل داچې خپلو مالونو او ځانونو که دالله تعالی په ال

 ته( مه وځئ ته ووایه بیشکه د جهنم اور د نرمۍ په لحاظ ډیر سخت دی که چ   دوی پوهیدلی.

په نعمتونو او او د اسايش په اسبابو ځان عادت کول د هغه چا کار دی چې په زړه کې يې د آخرت طمو کمزوری وي. په قرآين 

هغو کســانو ته چې د نعمتونو  په لذت کې  مســتغر  وي )م(فین( ويل شــوي دي او په قراين آیتونو کې د م(فینو  کريم کې

( 13.االنبیاء: )تُْسأَلُوَن(مذمت بيان شوی دی. الله تعالی فرماييل دي: )ال تَْركُُضوا َواْرِجُعوا إََِل َما أُتْرِْفُتْم ِفيِه َوَمَساِكِنكُْم لََعلَّكُْم 

تاسو  مه تښتئ او واپس الړ شې هغو نعمتونو ته چې تاسو ته په هغو کې خوشحات درکای شوی وه او خپلو کورونو  -جمه:تر 

 ته دد  لپاره چې له تاسو نه پوېتنه وکای يش.

ْجأَ  َعَذاِب إَِذا ُهْم يَ ِبالْ َخْذَنا ُمْ(َِفيِهم  ( ترجمه: ترهغه 64ُروَن(.املرمنون: )به يو بل آیت کې الله تعالی فرماييل دي: )َحتَّى إَِذا أَ

 پور  چې کله مونږ ددوی متکربه مالداران په عذاب که ونیسو ) نو( ناڅاپه دوی ) بیا( فریاد کوي.

لُْهْم َقلِيال . إِنَّ َلدَ  ِبَي أُوِت النَّْعَمِة َوَمهِّ ا أَنَْكاال َوَجحِ  يَْناپه يو آیت کرميه کې الله تعالی فرماييل دي: } َوَذْريِن َوالُْمَكذِّ َعام ا يام ا . َوطَ

ٍة َوَعَذاب اا أَلِيام ا {املزمل:   13-11َذا ُغصَّ

ته لږ مهلت ورکاه بیشــــکه زمونږ که درانه ځنه ونه )  -ترجمه: ما او دروغ نڼونکي چې نعمت واال دي او دوی  او پریږده 

 او ډیر دردوونکی عذاب دی.زولنې( او سوځونکی اور دی او داسې طعام دی چې په مرۍ کې نښتونکی دی 

ددنيايې اســـبابو څخه لذتونه اخيســـتل او په دنيوي ســـهولتونو کې دومره مســـتغر  کیدل چې آخرت در څخه هیريش  ناوړه 

 عاقبت لري.

ددنيوي ســهولتونو څخه د رورت په اندازه اســتفاده په کارده او په دنيوي خوندونو ځان عادت کول په کار نه دي. الله تعالی 

َهِ  َوافرما اِء َوالَْبِنَي َوالَْقنَاِط ِ الُْمَقنْطَرَِة ِمَن الذَّ َهَواِت ِمَن النِّســَ َمِة َواييل دي: )ُزيَِّن لِلنَّاِس ُح ُّ الشــَّ وَّ ِة َوالَْخْيِل الُْمســَ ألَنَْعاِم لِْفضــَّ

نْيَا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الَْم   ( 14ِب( آل عمران: )َوالَْحرِْث َذلَِك َمتَاُع الَْحَياِة الدُّ
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ېایسته کای شوی ده خلکو ته مینه د مرغوبو خوندورو شيانو چې ېهې دي او زامن دي او راجمو کای شوی ډیر  -ترجمه:

مالونه دي له کو زرو نه او ســپینو زرو نه او آســونو نه چې نښــه دار کاای شــوي دي او له څارویو نه او فصــل نه دا د دنیایې 

 له الله که د ورنرځیدلو ېه ځای دی.ژوند سامان دی او 

َهَواِت  الَة َواتََّبُعوا الشــَّ اُعوا الصــَّ ــَ ْوفَ په يو بل مباره آیت کې الله جل جالله فرمایيل دي:)َفَخلََف ِمن بَْعِدِهْم َخلٌْف أَض  يَلَْقْوَن َفســَ

ې ه يې ضائو کال او دشهوتونو پ وي ي( ترجمه: نو دد  وروسته داسې بدځای ناستي پیدا شول چې ملونهون59َغيًّا( مریم: )

 وکاه نو ژر به دوی د خپلې بدۍ له انجام که مالقات وکاي.

د شهوات نه مراد دنيوي خوندونه او لذتونه مراددي چې انسان دملانهه او اوداسه نه غافله کاي . عالمه قرطبي رح د حرضت 

ددی لکه بنګلې، کوټې ، ســــورلۍ په کومو چې د خلکو عيل ريض الله عنه قول نقل کای دی چې ددی نه هر هغه شــــی مرا

 نظرونه لګيږي او داسې جامې چې په عامو خلکو کې امتیازي حيثیت ولري دا ټول  په ) واتبعوا الشهوات( کې داخل دي.

 په نبوي آحادیثو کې د ســاده ژوند او  فقر صــفت شــوی دي او  ځينې وخت غنا د کرب او لویی ســب  نرځي.  په حدیث  يف

نيا ، فقال رســول الله  -صــىل الله عليه وســلم-کې راځي:)ذَكر أصــحاُب رســول الله  : أال  -صــىل الله عليه وســلم-يوما عنده الدُّ

َل(.أخرجه أبو داود. -تسمعون ، أال تسمعون ؟ إِن الَبَذاَذَة من اإِلميان، إن البذاذة من اإلميان   يعني التََّقحُّ

صحابه کرامو د  -ترجمه: سالم وفرمایل: آیا يوه ورځ  سلم په م  کې ددنيا ذکر وکا . پیغمربعليه ال صلی الله علیه و سول الله  ر

 د ایامن برخه ده. ژوند؟ آيا تاسو نه اورئ .بیشکه ساده ئتاسو نه اور 

يْرََة َقاَل رَ صحابه کرامو ساده ژوند درلود او د زياتو نعمتونو او آسانيو پسې نه نرځیدل. په حدیث  یف کې راځي:)َعْن أَِِب هُ 

َساٌء َقْد َربَطُ  ا ِك ا إَِزاٌر َوإِمَّ ِة َما ِمْنُهْم َرُجٌل َعلَْيِه رَِداٌء إِمَّ فَّ ْصَحاِب الصُّ َسبِْعَي ِمْن أَ اَقْيِ َرأَيُْت  ْصَف السَّ  وا ِِف أَْعَناِقِهْم فَِمنَْها َما يَبْلُُغ نِ

 َيِدِه كَرَاِهيََة أَْن تَُرى َعْوَرتُُه(. صحيح البخاريَوِمْنَها َما يَْبلُُغ الْكَْعَبْيِ َفَيْجَمُعُه بِ 

د ابو هریره ريض الله عنه نه روایت دی هغه فرمايې چې ما د اصحاب صفه وو ريض الله عنهم نه داسې اویا صحابه  -ترجمه:

ه به اف لن  ؤ ، ليدت دي چې د هغوی که پوره جامې هم نه وی چاکه به د اغوســــتلو د پاره اف څادر ؤ او له چا ک 

هغه به يې هم خپلې مرۍ کې تالی وو چې د چا به نياميې پنډۍ پوری رســــیدلی وو  او د چا نيکو پور  او کونجونه دڅادر به 

 يې په السونو کې مضبوط نيوت وو چې زمونږ عورت ېکاره نې.

ىل الله عليه ص -عنهام ، َقاَل : بََعَثَنا رسول الله حدیث  یف کې راځي: )عن أَِب عبد الله جابر بن عبد الله ريض الله يو بل په 

َر َعلَْيَنا أََبا ُعَبْيَدَة  -وســــلم  َدنَا ِجرَابا ا ِمْن مَتٍْر لَْم يَِجْد لََنا َغْ َُه ، َفَكاَن أَبو ُعبيَدَة  -ريض الله عنه  -، َوأمَّ ، نََتلَقَّى ِع ا ا لُِقَريٍْش ، َوَزوَّ

بي ، ثُمَّ نَْْشَُب َعلَْيَها ِمَن يُْعِطيَنا مَتْرَة ا مَتْ  َها كاََم مَيَصُّ الصَّ ِء ، َفَتكِْفيَنا يَْوَمَنا الْاَم رَة ا ، َفقيَل : كَْيَف كُْنُتْم تَْصنَُعوَن ِبَها ؟ َقاَل : ََنَصُّ

 . رواه مسلمإََِل اللَّْيِل ، وَكُنَّا نرَْضُِب ِبِعصيَِّنا الَخَبَط ، ثُمَّ نَُبلُُّه ِباملاِء َفَنأكُلُُه (
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د ابو عبدالله جابربن عبدالله ريض الله عنه څخه روایت دی هغه فرمايې: چې ابو عبیده ريض الله عنه په مشــــۍ کې  -ترجمه:

مونږ رســول الله صــلی الله علیه وســلم د قريشــو ديو  قافلې مالقات لپاره ناڅاپه روان کاو ، نو دالر  د نذاری دخوراه لپاره 

ېتنه وکاه يې دخرما د يو  خل تې نه بغیر هيڅ رانکال، ابوعبیده ريض الله عنه به مونږ ته دخوراه لپاره يوه خرما راکوله. چا پو

چې په يوه خرما باند  تاســو څنګه نذاره کوله؟ نو هغه ورته وویل: چې د ماشــومانو په شــان به مونږ خرما زبيښــلې او د هغې 

ری نذاره کیدله، دی که که به مونږ په خپلو امسانانو د ونې پاوې وهلی دپاسه به مو پری اوبه څکلی چې د شپې پوری به پ

 او اوبو کې به ملد  کای او بیا به مو خوړلی. 

والی جوړ سو ، په د  وجه چي د شام اکرثه “ شام ” د حرضت عمر ريض الله عنه په زمانه کې حرضت ابو عبیدہ بن جراح د 

ام ډېره غکه عالقه وه چي په هغه کي نن سبا څلور ملکونه دي ، يعني شام ، اردن عالقه ده فتح کا  وه . په د  وخت کي ش

، فلسـطین او لبنان او په هغه وخت کي دا څلور که یو ځای د اسـالمی خالفت يو واليت وو  او حرضـت ابو عبیده د هغه والی 

 م ېائسته عالقه وه .وو  او د شام والیت ډېر زرخېزه وو ، مال او دولت په کې  زيات وو ، او د رو 

حرضت عمر ريض الله عنه یو ځل د شام لیدلو دپاره د شام ته ورغی ،کله چې شام ته ورسېدی ، نو حرضت ابو عبیده ته يې  

ستا کور ووينم چي په د  زرخېزه عالقه کي تا څنگه کور د ځان دپاره برابر کای دی . حرضت  وویل: زما زړه دا غواړي چي زه 

خو د ډېر آباد والیت والی دی او دلته مال او دولت زيات دی ، چي زه د “ ه په ذهن کي دا وه چي " ابو عبیدہ عمر ريض الله عن

ده کور ووينم چي ده ځان ته په کور کي څه جمو کاي دي. حرضــــت ابو عبیده ريض الله عنه په جواب کي ورته وویل : اى 

و نه  ویولو بغ  به نور هیڅا کور ووينې ، نو د ســــ(گو څخه د اوېــــکو تام  املرمنينه ! ته زما کور څه کو  ؟ که چ ي ته زم

 -حرضت عمر ريض الله عنه  ډېر ااار وکا  او وه يې ویل:  زه رور ستاکور وینم . نو حرضت ابو عبیده حرضت عمر  .کا 

له شو  ، نو حرضت عمر ريض الترالس و نیوی ، روان یې کا  کله چې د ېار ابادي ختمه شوه او د ېار رواناين ټوت ختمي 

عنه ورته وویل: ته ما چ ي بيا يې ؟ حرضـت ابو عبیدہ ريض الله عنه ورته په ځواب کې وويل:  بس اوس زما کور نزد  دئ . 

ېار چي د دنيا په مال او اسباب که او په روا او برېښنا که ځلېده ټول تېر سو ، نو آخر یې ځنګل ته “ چنانچه پوره " دمشق 

ســــولو .په ځنګل کې د خرما د پاوو څخه جوړه په يو کوډلۍ ته يې و درولو او ورته يې وویل: اى ام  املرمنينه ! دغه زما کور ور

دی او زه په دغه کور کي اوسېږم . حرضت عمر ريض الله عنه چي کله په د  کور کي څلور طرفته نظر واچولو  او وه يې کتل،  

بغ   په بل هیڅ شــی باند  يې نظر ونه لګید.  د هغه څخه يې پوېــتنه وکاه ای ابو عبیده!  نو په هغه کور کي د يو مصــلې نه

سامان او لوې ساز او  سېږ  ، په د  کور کي  او د خوراه، څښاه او بیده کیدلو  خو هیڅ انتظام  يته چي په د  کور کي او

 املرمنينه ! الحمد لله زما ټول د رورت ســامان په هغه په جواب کي ورته وايي : اي ام   ?نشــته ، نو ته دلته څنګه اوســېږي

د  کور کي ميرس دی ،دا مصلی ده پر د  ملونځ کوم او د شپې پر د  بیده کیږم. او بيا يې الس د کوډلې په ککي دکجورو 

عنه مخې  ريض اللهدننه کا او د هغه ځایه څخه يې یوه پیاله را وويستله چي مخکي نه معلومېدله او د حرضت عمر په پاووکې 

ل ، کله د  لوېي ته وکت ېچملسو هيلع هللا ىلص . حرضت فارو  اعظم  ي ديته يې کيښوده او ورته يې وویل: ای امیر املرمنينه ! دا زما لوې

يې لیدل چې په هغه لوېي کې اوبه دي او په اوبو کې يو څو ماۍ ملد  پرتې دي، نو حرضت ابو عبيده ورته وویل:  اى نو وه 

 خت نلرم . و پاره مرصوفه يم او د خوراکې او د نورو روریاتو پوره کولو لې زه شپه او ورځ د حکومت په کارو ک ام  املرمنينه !
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زنانه زما دپاره دو  در  ډوډۍ پر يو وخت پخې کاي ، نو زه يې دلته کېږدم ، چي کله هغه وچې يش بيا يې زه په د  اوبو 

چي کله دا ملسو هيلع هللا ىلص کور او د رورت سامان او نفقه ده . حرضت فارو  اعظم  کې ملدوم او چې د شپې راشم هغه خورم، دغه مي د

يې اوېـــکي راغلې . حرضـــت ابو عبیده ريض الله عنه ورته وویل :  ای امیر املرمنينه ! ما خو  ېحالت و لیده ، نو په ســـ(نو ک

 ای نور هیڅ په الس در نه يش.هم درته وييل ؤ ، چي زما د کور ليدلو وروسته به تا ته د اوېکو تويولو څخه ماسو  ېمخک

 د خپل هيواد  کورين تولیدات او محصوالت استعاملول.

نن صـبا په ناۍ کې غالمي په دوه ډوله ده : سـياغ غالمي، اقتصـادي غالمي او آزادي هم په دوه ډوله ده سـياغ آزادي او 

 اقتصادي آزادي. 

 هپ هيوادونو غالمان وي دا په د  معنا چېځواکو لويو او زبر ســــياغ غالمي دیته ویل کیږي چې کوچني او واړه هيوادونه د 

لويو هیوادونو له لوری کیږي او هغه څوه د دولت مْشــــ ټاکل کیږي  ځواکو اوتابو او غالمو هيوادونو کې د زعیم ټاکنه د زبر 

یوادونو په واه کې ددولت ســــياغ حالت تل د لويو ه ې په د  طریقې کهغالم وي چ ياتچې د بډایه او لويو هيوادونو ز

 وي.

 همدا راز هغه هيوادونه او ولسونه چې اقتصادي حریت ونلري تل دبډایه او کمایه دارو دولتونو غالمان وي.

نن مونږ سياغ آزادي لرو مونږ ته الزم ده چې اقتصادي آزادي هم ولرو  او په خپلو پښو ودریږو. اقتصادي  -لله الحمد-داچې 

ممکن دی چې مونږ تولید او صنعت ولرو او په ځان بسيا شو  او خپل تولیدات او محصوالت مو هغه آزادي او حریت هغه وخت 

وخت په پښــو درولی يش چې مونږ د خپلو تولیداتو او محصــوالتو  څخه هر اړخیز مالتا وکاو او د نورو هیوادونو په تولیداتو او 

د ناۍ که سیال شو او په خپلو پښو ودریږو چې باآلخره مونږ محصوالتو تکیه کمه کاو. په د  که به مونږ وکاای شو  چې 

 به اقتصادي حریت او آزادي هم ولرو.

 ييلد هیواد او وطن آبادول د نظام او ولس  یک مســــتولیت دی.داد قرآن کریم دد  څخه معلومیږي. الله جل جالله فرما

ْسَتْعَمرَكُْم ِفيَهادي: َشأَكُْم ِمَن اأْلَرِْض َوا ْسَتْغِفُروُه ثُمَّ تُوبُوا إِلَيِْه إِنَّ َرِبِّ َقِريٌ  مُِّجيٌ (. )ُهَو أَن سو  61هود: َفا ترجمه: هم هغه تا

شکه  سو  ده ته رجوع وکائ بی سو له ده نه مغفرت وغواړئ بیا تا ست، نو تا سو دد  آبادوونکي يا له ځمکې نه پيداکاي يې تا

 زما رب ډیر نږدی دی ددعا قبلوونکی دی.

به مونږ هغه وخت د خپل وطن ا نه او محبت کې  په می نه او محبت فطري امر دی چې د خپل هیواد که   و هیواد که می

ښتيني يو چې د خپل هیواد د تقویت او قوت لپاره کار وکاو او هیواد مو هغه وخت تقویه کیږي چې دخپل هیواد تولیدات او  ري

 محصوالت راونيسو او ورڅخه استفاده وکاو .

سول سې يې وفرمایل: )َواللَِّه إِنَِّك ، لََخْ ُ أَْرِض اللِه ، َوأََح ُّ  کله چې ر الله د مکې مکرمې څخه مدينې منور  ته هجرت کولو دا

 أَْرِض اللِه إَِتَّ ، َواللَِّه لَْوالَ أيَنِّ أُْخرِْجُت ِمْنِك ، َما َخرَْجُت(.ال(مذی، ابن ماجة 
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قسم په الله چې ته دالله تعالی غوره ځمکه يې او ته دالله تعالی په ځمکو کې ماته ډیره محبوبه يې ، قسم په الله چې  -ترجمه:

 که چ   زه نه وم ويستل شوی له تا څخه هيڅکله به نه وم وتلی .

دخپل هیواد څخه حامیت که چ   مونږ د هيواد وطني تولیدات او محصـــوالت وکاره وو او ورڅخه حامیت وکاو دا په حقيقت 

 او مالتا دی، ترڅو په آینده کې روېانه ، پرمختللی او په ځان بسيا هيواد ولرو. 

که چ   مونږ او تاسـو د داخيل تولیداتو او محصـوالتو څخه اسـتفاده ونکاو په نتیجه کې به د هیواد کارخانې او فابريکې له  

د هيواد او ولس په زيان دی؛ بالعکس که چ   مونږ  د وطني تولیداتو او کاره ولويږي، کاریګر به بيکاره يش چې دا زمونږ 

محصوالتو څخه استفاده وکاو ، وبه وینو چې کارخانې او فابریکې به فعاله وي ، خلک به په کار بوخت وي او ددولت بودیجې 

 دی.ته به د پام وړ مالیه راځي چې دا بهیر د هیواد د آبادۍ او خ ازۍ لپاره اړین نام 

ين يواځې په عبادت کې ملانهه، روژ ، حج او زکات کې نه خالصــه کیږي ؛بلکې اســالم د بْشــ د همدا راز د اســالم مقدس د

 ژوند لپاره کامل نظام دی او  دخپلو پ وانو سياغ، ټولنیز  او اقتصادي الر  يې تنظیم کاي دي. 

شويقوي او راب صادي نظام خلک کار او فعالیت ته ت سالمي اقت وت او هغوی يې د کسالت او بې کارۍ څخه منو کاي دي او ا

هغه منفعت چې ترالســــه کوي باید دمْشــــوع الر  څخه وي، لکه چې الله تعالی خپل بندنان کار ، تولید او دهغې څخه د 

وا ِِف اأْلَْرِض َوابْتَ  ِْشُ اَلُة َفانَت صَّ ِضَيِت ال ْضِل اللَِّه َواْذكُُروا المعقولې استفاد  په اخيستلو امر کای دی:} َفإَِذا ُق لََّه كَِث  اا ُغوا ِمن َف

 (10لََّعلَّكُْم تُْفلُِحوَن(.الجمعة: )

کله چې خالص شو ملونځ) دجمعې( پس خواره شئ په ځمکه کې او ولکوئ د الله تعالی مهرباين) مال( او يادکائ الله  -ترجمه:

 تعالی زيات دد  لپاره چې تاسې کامياب شئ. 

ږ اسالمي تاری  مطالعه کاو دره به کاو چې الهي پيغمربانو د تولیداتو او صنعت په خاطر يې کارونه کاي دي او که چ   مون

خپل ملت ته يې کارکولو، فعالیت او تولیداتو ته يې تشویق کاي دي؛ لکه چې قرآن کریم د کار او تولید په برخه کې د حرضت 

ا إيِنِّ ِِبَا تَْعَمُلوَن 10نَّا لَُه الَْحِديَد )داوود عليه السالم داسې يادونه کوي:} َوأَلَ  َصالِح ا ِد َواْعَملُوا  ْ ْر ِِف الرسَّ َساِبَغاٍت َوَقدِّ ( أَِن اْعَمْل 

 (11-10بَِص ٌ ( السبآ : )

( کایو)ته پوره ارتې زغر  جوړوه د مونږ دده )داوود علیه السالم( لپاره اوسپنه بسته کای وه ) او ورته موویيل ؤ( چې -ترجمه:

 په اوبدلو )بوولو( کې اندازه کوه او تاسو چې نیک عمل کوئ؛ بیشکه زه هغه کارونو لره چې تاسو یې کوی ېه لیدونکی یم . 

 

 


