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دد

ملي سرود

دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى کور د سول３ کور د تورې  

د بـــــــلو＇ــــو د ازبکـــــو دا وطن د ！ولو کـور دى  

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو د پ＋تــــون  او هزاره وو  

پـــاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، گوجــر دي  

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي  

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان دا هيـــواد به تل ＄لي８ي  

لـــکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه ک３ د آسيـــا به  

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  



هه

بسم اهللا الرحمن الرحيم

د پوهن３ د وزير پيغام 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علی رسوله محمد و علی أله و آصحابه آجمعين، آما بعد:

د پوهن３ تعليم３ نصاب د ＊وون３ او روزن３ د نظام بنس جوړوي او د هيواد د اوسنيو او راتلونکو نسلونو په علمي، 
فکري او سلوکي ودې او پراختيا ک３ بنس＂يز او ارز＊تمن رول لري. 

تعليمي نصاب بايد د وخت په ت５ر４دو او د ژوندانه په ب５الب５لو ډگرونو ک３ له بدلون او پرمختگ او د ！ولن３ له اړتياوو 
سره سم، هم د مضمون او محتوا او هم د معلوماتو د ورک７ې د الرو چارو له مخ３، بدلون او پراختيا ومومي. 

د تعليمي نصاب په ډگر ک３ يو هم د اسالمي زده ک７و نصاب دی چ３ بيا کتن３ او ودې ته ３４ جدي اړتيا ليدل ک５ده؛ 
＄که له يوې خوا بايد د ديني مدرسو فارغان د ！ولن３ د معنوي مخک＋انو په توگه د معارف د ه）و د پوره پام وړ 
وگر＄ي او له بل３ خوا د ديني مدرسو په نصاب ک３ د اسالم د سپ５）لي دين عقايد، احکام او الر＊وون３ راغل３ دي 
چ３ د انساني ژوند د ！ولو اړخونو بشپ７ نظام او قانون او د ن７ۍ د خالق او پرودگار د وروستني پيغام په توگه د قيامت 

تر ور＄３ پورې، د بشريت د الر＊وون３ دنده سرته رسوي.
د اسالمي امت عالمانو د تاريخ په اوږدو ک３ د اسالمي معارف او د اسالمي تعليماتو د سيستم په رامن％ته کولو، پراختيا او ب６اينه، 

په ت５ره بيا د اسالمي ن７ۍ د علمي مرکزونو او مؤسسو د تعليمي نصاب په تدريجي وده ک３، خپله دنده سرته رسول３ ده.
د اسالمي علومو تاريخ ته کره کتنه، دا ＇رگندوي چ３ د ديني مدرسو او علمي مرکزونو نصاب تل د اسالم د تلپات３ 

او ثابتو احکامو پر بنس، د ！ولن３ له اړتياوو سره سم، هر وخت او هر ＄ای پراختيا موندل３ ده.
زموږ گران هيواد افغانستان د علمي ＄النده تاريخ په درلودلو سره د علم او پوه３ زانگو او د وخت لوی علمي مرکز 
و چ３ د اسالمي ستر تمدن په جوړ＊ت ک３ ي３ مهم رول درلود. د علم او فرهنگ په مختلفو ډگرونو، په ＄انگ７ې 
توگه د عقايدو، تفسير، حديث، فقه３ او د فقه３ د اصولو په ＇５ر په نورو شرعي علومو ک３ د زرگونو پوهانو او عالمانو 

شتون، زموږ د دې وينا پخلی کوي. 
او  والي  د ＇ومره  زده ک７و  اسالمي  ه５واد ک３  په  زموږ  پراختيا سره سم  له  وي＋تابه  اسالمي  د  اوسني عصر ک３  په 
ليوالتيا د اسالمي زده ک７و  او  ＇رنگوالي له مخ３ زيات بدلون موندلی او د ه５واد کوچنيان او ＄وانان په ډ４ره مينه 

مرکزونو او مدرسو ته مخه کوي. 
د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهن３ وزارت د خپل مسؤوليت او دندې له مخ３ د ه５واد له اساسي قانون سره سم د 

اسالمي زده ک７و د کيفي او کمي پراختيا او په هغ３ ک３ د اسالمي زده ک７و د نصاب په اړه د پام وړ گامونه پورته ک７ي دي.
په دې ل７ ک３ د پوهن３ وزارت، د ه５واد د ډاډ وړ تجربه لرونکو عالمانو، استادانو او متخصصانو＇خه په بلنه د ديني 
مدرسو د تعليمي نصاب، د ال＊ه کولو لپاره، مروج کتابونه، د متنونو د شرح３ او توضيح او د فعاليتونو، ارزونو او 

تمرينونو په ورزياتولو د درسي کتابونو له نويو معيارونو سره سم چمتو ک７ل. 
هيله من يم، د پوهن３ وزارت د عالمانو او متخصصانو د ستاين３ وړ دا ه）３، په افغانستان ک３ د اسالمي زده ک７و د 

ال پراختيا او ب６اين３ او د لوی خدای جل جالله د رضا د ترالسه کولو المل شي.
وباهلل التوفيق

دکتور محمد ميرويس بلخي
د پوهن３ وزير



وو

مقدمه 
＊اغلو ＊وونکو او گرانو زده کوونکو!

علماوو د اسالم د مبارک دين الر＊وون３، په دريو برخو و４شل３ دي: عقايد، احكام او اخالق، د عقايدو 
علم د خالق – جل جالله – او مخلوق په هکله باورونه سموي، د احکامو علم د وگ７و ک７ن３ او ويناوې 

تنظيموي او د اخالقو علم د انسانانو خويونه د کمال په لور لوړوي.
معنوي  مطلوبو  د  لري،  ت７او  سره  اوصافو  معنوي  له  وگ７و  د  ！ولن３  بشري  د  علم  اخالقو  د   ＇رنگه چ３ 
وړتياوو له رامن＃ ته کولو او د ناوړه خويونو له محوه کولو ＇خه بحث کوي، له همدې کبله د ！ولن３ هراړخيز 
پرمختگ او ن５کمرغي تر ډ４ره بريده د ！ولن３ په وگ７و ک３ د اخالقي ارز＊تونو په ＇رنگوالي پورې اړه لري. 
 د انسان اغيزمنتوب او وړتيا د ده د معنوي خويونو په گرو ک３ ده، نو ＄که ＊ه اخالق د اسالم له نظره د 
انسان د غوره والي او ارز＊ت معيار گ２ل شوي دي, رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( فرمايلي دي: )إن من 

خيارکم آحاسنکم آخالقاً( ب３ شکه په تاسو ک３ غوره خلک، د ＊و اخالقو خاوندان دي.
دا زموږ ＊کاره اړتيا ده تر ＇و په ！ولنه ک３ اخالقي فضايل او ارز＊تونه دود او پراخه شي او د قرأن کريم، 
نبوي سنتو، د پيغمبر )صلی اهلل عليه وسلم( د سيرت په الر＊وونه او د اسالمي علماوو له ويناوو او ک７نو 
＇خه په ＄ان خبرولو، د ديني مدارسو زده کوونکي د اخالقو په علم سمبال شي، پخپله هم عمل پرې وک７ي 
او دا رو＊انه ＇راغ د ه５واد هر گوټ او هر کور ته ورسوي، تر ＇و زموږ د ！ولن３، کورن９ او وگ７و رن％ونه او 

！پونه پرې درمل شي.
نو د اخالقو د علم د دومره لوړ مقام او ستر ارز＊ت له کبله د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهن３ 
وزارت د ＊وونيز نصاب ادارې، د مدارسو په نصاب ک３ د اخالقو مضمون په دوو ！ولگيو )٧-٨( ک３ مقرر 
ک７ او د دې کتابونو مفردات ي３ داس３ وضع ک７ل، چ３ د اسالمي اخالقو عمده موضوعات د لوم７يتوب او 
منطقي تسلسل د اصولو پر بنس د زده کوونکو استعدادونو ته په پاملرن３ سره پک３ ＄ای پر ＄ای شوي دي. 
د تآليف په وخت د مطالبو بيان په أسانه او اغيزمنه توگه په نظر ک３ نيول شوي دي، چ３ د اهلل تعالى په توفيق 
به د دې کتاب لوستل نه يوازې د مدارسو د زده کوونکو لپاره، بلک３ د ！ولو لوستونکو لپاره گ＂ور او د عمل 

وړ وي او د هغوی په شخصيت او ظرفيت ک３ به مثبت او اغيزمن بدلون راولي. 
و ما ذلک علی اهلل بعزيز.
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لوم７ی لوست

د اخالقو پ５ژندنه

اسالم  د  شو؟  کولی  توپير  ي３  وي، ＇نگه  که  شته؟  اخالق  بد  او  ＊ه  أيا  وايي؟  ته  ＇ه  اخالق 
سپي）لی دين اخالقو ته په کوم نظر گوري؟

د اسالم په سپي）لي دين ک３ درې ډوله الر＊وون３ شته چ３ له: عقايدو، احکامو او اخالقو ＇خه 
عبارت دي.

عقايد د انسان يقين او باور سموي، احکام د انسان ک７ن３ تنظيموي  او اخالق د هغه د طبيعت او 
خوی ＊ه او بد اړخونه ＇ي７ې.

د اخالقو تعريف
اخالق عربي کلمه ده چ３ خوی، چلند او طبيعت ته وايي. مفرد ي３ )ُخلق( دی. ُخلق )د خ３ په 
پ５（ سره( د انسان له باطني حالت ＇خه تعبير کوي، َخلق )د خ３ په زور او د الم په سکون سره( 

د انسان د ظاهري ب３２ په سمون داللت کوي.
اخالق په ب５ال ب５لو تعريفونو سره تعريف شوي دى، چ３ دلته ي３ يوه تعريف ته اشاره کوو.

اخالق، په نفس ک３ يو فطري او کسبي مستقر صفت دی چ３ د انسان په سلوکو ک３ د ＊و او بدو 
آثارو او پايلو لرونکى دى.  

＊ه او بد اخالق
کله چ３ د يوه چا خوی او طبيعت داس３ وي چ３ ＊ه افعال او غوره ک７ن３ ترسره ک７ي، نو دغه ک７ن３ 

＊ه اخالق بلل کي８ي. او که چ５رې ناوړه کارونه ترسره ک７ي، نو بد اخالق بلل کي８ي.
پالنه، د سالم اچول، د رن％ورانو  نيکي کول، له نورو سره مرسته کول، ＊ه گاون６يتوب، ميلمه 
پو＊تنه کول، د مسلمان جنازې ته حاضريدل، د لويانو درن＋ت کول، په کشرانو شفقت او زړه سوی 

کول، ر＊تيا ويل، سخاوت، ب＋نه کول او داس３ نور د ＊و اخالقو بيلگ３ دي.
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د دې پرخالف دروغ ويل، بخيلي، د نورو په حقونو تيری، دوکه او چل، چغلي، د خپلوۍ )صله رحم９( 
مزي شلول، بدې خبرې کول، حسد، کبر او لويي او داس３ نور په بدو اخالقو ک３ شميرل کي８ي.

له هغه ＇ه ＇خه چ３ مخک３ مو وويل دا پا４له ترالسه کوالى شو، چ３: نيک اخالق د انسان گا１ه 
ده، چ３ په دنيا ک３ خو＊ي او په اخرت ک３ ورته برياليتوب ور په برخه کوي، په مقابل ک３ ي３ بد 

اخالق هغه ستونزه او ناسور دى چ３ ＇＋تن ي３ پرې اخته کي８ي او د نورو د ک７او المل گر＄ي.

فعالیت

زده کوونکي دې د پن％و ＊و او بدو اخالقو نومونه واخلي.

لن６يز
��tاخالق د اسالم د دين د درې گونو )عقايدو، اخالقو، احکامو( الر＊وونو ＇خه يو الر＊ود دی. 

��tاخالق د انسان د چلند تنظيموونکي دي او د هغه د ظاهري او باطني حالت تعبير کوي.
��t＊ه اخالق د انسان گا１ه او بد اخالق د تلپات３ عذاب او رن＃ المل دي.

ارزونه
١. د اخالقو د کلم３ معنا رو＊انه ک７ئ.

٢. د َخلق)د خا په زور( او ُخلق )د خا په پ５（( ترمن＃ ＇ه توپير دی؟
٣. د اخالقو دوه تعريفونه بيان ک７ئ.

٤. ＊ه او بد اخالق په ＇ه شي پيژندل کي８ي؟
٥. د ＊و او بدو اخالقو ＇و بيلگ３ ＇رگندې ک７ئ.

٦. ＊ه او بد اخالق د انسان پر ژوند ＇ه اغيزه لري؟

کورن９ دنده

د ＊و اخالقو په اړه يوه مقاله وليکئ چ３ له اووکر＊و ＇خه کمه نه وي.
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دويم لوست

اخالق د ＇ه لپاره لولو

کله چ３ يو انسان د کوم کار د کولو پريک７ه کوي په لوم７ي پ７او ک３ ورته دا پو＊تنه پيدا کي８ي چ３ 
ول３ دا کار کوي؟ او کوم３ گ＂３ ور＇خه تر السه کي８ي؟

اوس چ３ مون８ غواړو د اخالقو علم زده ک７و نوموړې پو＊تن３ مو په ذهنونو ک３ را ＇رخي８ي چ３ 
ول３ بايد د اخالقو علم زده ک７و؟ أيا په هغه پوهيدل او د هغه پلي کول به زموږ په دنيوي او اخروي 

ژوند ک３ ＇ه گ＂３ ولري؟
د دې لوست په ل７ ک３ زيار ايستل شوی چ３ پورتنيو پو＊تنو ته ＄واب وړاندې شي او د اخالقو د 

زده ک７ې پر موخو وپوهي８و.

د اخالقو د زده ک７ې موخ３
د اخالقو د زده ک７ې موخ３ په الندنيو ！کو ک３ ＇رگندوو:

١- نيک اخالق د پيغمبر� د بعثت موخه ده:
د اخالقو له زده ک７ې ＇خه موږ تر ！ولو لوم７ی هدف دا دی چ３ په ！ولنه ک３  نيک اخالق پلي 
شي، ＄که چ３ د نيکو اخالقو خپرول او د ناوړو اخالقو د ！غر ！ولول د پيغمبر � د بعثت موخه 

)١(� å±ßØ á]ßÙ=�ß½åe> ß³ßº� ß¼ëß�àÙ� àKáNå£àE�>ßç�åC�� :او غايه ده، لکه ＇رنگه چ３ پيغمبر � فرمايلي دي
ژباړه: په ري＋تيا زه د دې لپاره را استول شوی يم چ３ نيک اخالق بشپ７ ک７م.

 د پيغمبر � له بعثت سره د اخالقو ت７او ＇ه دی؟ له پورتني حديث شريف ＇خه دا ＇رگندي８ي 
چ３ د پيغمبر � د بعثت تر ！ولو ستره او اساسي موخه د اخالقي فضايلو بشپ７ول او پلي کول 
� ßµ>ß¿á· ßiáeß?�>ßºßÆ� :دي. د همدې مطلب په تائيد اهلل تعالی خپل پيغمبر ته په خطاب ک３ فرمايلي دي

<�ß�åß� ]األنبياء: ١٠٧[ ß£á·å¶�âÍßá�ße� ç×åC
ژباړه: او ماته نه ي３ لي８لی، مگر د ن７ۍ والو لپاره رحمت. 

١- السنن الكبرى للبيهقي
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همدارنگه د قرأن کريم په بل ＄ای ک３ ي３ د پيغمبر � د اخالقو په ستاينه ک３ فرمايلي دي: 
� ]القلم: ٤[ æ¼É å� ß¢� æ°à· à]�Îß·ß£ß¶� ß́ ç¾åC ßÆ�
ژباړه: او ته د لوړو اخالقو لرونکی ي３.

وگورئ په کومه ！ولنه ک３ چ３ خيانت، دوکه، د امانت ضايع کول، فحشا او داس３ نور منکرات 
شتون ولري، دغس３ ！ولنه به له رحمت ＇خه خالي وي او همدا ډول هغه ！ولنه چ３ په افرادو ک３ 
ي３ کرکه نفرت او النج３ موجودې وي، له رحمت ＇خه به ب３ برخ３ وي. پيغمبر � د دې لپاره 
راغلى، تر ＇و چ３ له انساني ！ولن３ ＇خه د ناوړو خويونو ！غر ！ول او پر ＄ای ي３ نيک او غوره 
اخالق ＄ای پر＄ای ک７ي، چ３ په دې ترتيب کولی شو د پورتني آيت او حديث تر من＃ ت７او په 

＊ه توگه درک ک７و.

٢- د اخالقو او عباداتو ترمن＃ ت７او:
د اخالقو د لوستلو غوره موخه د اخالقو او عباداتو يا په بل عبارت د دين او دنيا تر مين＃  د را پيدا 
شوي بيلتون او لرې والي له من％ه وړل دي، تر ＇و داس３ نشي چ３ يو تن دې په مسجد ک３ روحاً 
او جسماً په پوره عاجزۍ سره په لمان％ه بوخت وي، خو له مسجد ＇خه بهر ب３ له کوم قيد او بند 

＇خه  خپلواک اوسي او اخالقي ارز＊تونو ته هي＆ پاملرنه نه کوي.
اسالم د دين او دنيا او يا د اخالقو او عباداتو تر مين＃ د بيلتون سخت مخالف دی، ＄که اسالم 
د يو بشپ７ او نه بيليدونکي جسم په ＇ير دی، دغه خلک چ３ په خپل لمان％ه او عبادت سره د 
خلکو پام ＄ان ته را اړوي او بيا د اخالقو په ميدان ک３ تر ！ولو ناوړې ک７ن３ تر سره کوي، په حقيقت 
ک３ په اسالم ＊ه نه دي پوهيدلي او د دې دين د روح په پيژندلو ک３ خطا شوي دي، د اسالم د 
سپي）لي دين موخه د داس３ انسانانو جوړونه ده،چ３ له عبادت سره سره د ＊و اخالقو او غوره 
�åç�=ßÆ� àÀåºáÖàÈ�ß×�åç�=ßÆ� àÀåºáÖàÈ�ß×�åç�=ßÆ% :چلند خاوندان وي، له همدې امله  پيغمبر � فرمايلي دي

)١($àÄß̄Ñ=ßÇßE�àÅ àe> ßQ� àÀßºá@ßÈ�ß×�Ëådç¶=�6 ß¹>ß®�å�=� ß¹Ç àiße�>ßÈ� áÀßºß�6 ß̧ Éå®� àÀåºáÖàÈ�ß×
ژباړه: په اهلل سوگند چ３ د کامل ايمان خاوند ک５دای نشي، په اهلل سوگند چ３ د کامل ايمان خاوند 
ايمان خاوند ک５دای نشي، وويل شول: ＇وک د کامل  په اهلل سوگند چ３ د کامل  ک５دای نشي، 
ايمان خاوند نشي ک５دای؟ نبي کريم � وفرمايل: هغه ＇وک چ３ گاون６ی ي３ له ضرر ＇خه په 

١- بخاری حديث٦٠١٦
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امن ک３ نه وي.
په بل حديث ک３ راغلي دي چ３ يو شمير خلکو پيغمبر � ته د يوې ＊％３ يادونه وک７ه چ３ که 
＇ه هم ډيره لمون＃ کوونک３ او عابده ده، خو له ژب３ ＇خه ي３ گاون６يان ناکراره دي. پيغمبر � 
وفرمايل: ＄ای ي３ دوزخ دی او د بل３ په هکله ي３ چ３ د لوم７ی په پرتله په عبادت ک３ کمزورې 

وه، خو له خلکو سره ي３ نيک چلند کاوه وفرمايل: ＄ای ي３ جنت دی)١(.

٣- د اخالقي مباديو پلي کول
د اخالقو له لوستلو ＇خه زموږ بله موخه دا ده چ３ بايد اخالقي مبادي زده ک７و، تر ＇و په فردي، 
کورني او ！ولنيز ژوند ک３ ي３ پل３ ک７و او د  هغو کسانو له ډل３ ＇خه نه شو چ３ وينا کوي، خو عمل 
پرې نه کوي. يو اسالمي عالم وايي هر ＇ومره  مو چ３ زړه غواړي زده ک７ه وک７ئ خو ياد ساتئ چ３ 
يوازې هغه وخت به بدله درکول کي８ي چ３ خپل３ زده ک７ې ته د عمل جامه واغوندئ. اهلل تعالی 
� ß×�>ßº�=Çà¶Ç à̄ßI� áÁß?�åç�=�ßbá¿ å¢�>âJá̄ ßº�ßà�ß²� ßÁÇà·ß£á«ßI� ß×�>ßº� ßÁÇà¶Ç à̄ßI�ßå��=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ� :فرمايلي دي

�.]الصف: ٢-٣[. ßÁÇà·ß£á«ßI
ژباړه: ای د ايمان خاوندانو ول３ داس３ ＇ه وايئ چ３ عمل ورباندې نه کوئ. اهلل تعالی ته دا ډيره بده 

ده چ３ ＇ه ووايئ او عمل پرې ونه ک７ئ. 

٤-له فتن３ او شک اچولو ＇خه ＄ان ژغورنه
د اخالقو له لوستلو ＇خه موږ بله موخه دا ده چ３ په فتنو ک３ د خلکو د لو４دو المل ونه گر＄و. که 
يو تن په عبادت او تعبدي شعايرو باندې کلک والړ وي، خو له نيکو اخالقو او غوره چلند ＇خه 
ب３ برخ３ وي، په حقيقت ک３ نور خلک د دين په اړه په فتن３ او شک ک３ اچوي، په داس３  حالت 
ک３ که چا ته وويل شي چ３ په اسالمي تعبدي شعايرو باندې پابند اوسه او هغه دغه د ناوړو اخالقو 
لرونکی عابد پيژني، کيدای شي چ３ په ＄واب ک３ ووايي: غواړې چ３ د هغه فالني په ＇ير شم؟ 

چ３ ！ول تعبدي شعاير تر سره کوي خو چلند ي３ له هيچا سره هم د منلو وړ نه دی.
موږ غواړو وروسته له دې چ３ د اخالقي مباديو په هکله مو ＇رگند معلومات تر السه ک７ل، په 
خپل ژوند ک３ ي３ په پلي کولو سره خلکو ته په زړه پورې عملي بيلگ３ وړاندې ک７و او هغو ته 

١- مسند احمد او حاکم
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و＊يو چ３ موږ دين له دنيا ＇خه نه دی بيل ک７ی، يوازې په دغه صورت ک３ موږ کوالى شو چ３ 
！ولن３ ته د نيکو، امانت ساتونکو، مخصلو، ر＊تينو، وطنپالو، نيک چلنو او غوره انسانانو بيلگ３ 

وړاندې ک７و.  

ارزونه
١- دا چ３ د پيغمبر� د بعثت موخه د نيکو اخالقو بشپ７ول دي، په هکله ي３  دليل راوړئ.

٢- اسالم د اخالقو او عباداتو تر من＃ د بيلتون د ستونزې ＇رنگه معالجه کوي.
٣- د اخالقي مباديو او تعبدي شعايرو د نه جال ک５دلو په هکله د شاهد په توگه يو نص راوړئ.

٤- أيا اسالمي اخالق يوازې د پيژندلو اوزده ک７ې لپاره دي او که د عملي کولو او پلي کولو لپاره، 
په دې اړوند له قران کريم ＇خه يو دليل راوړئ.

٥- په تعبدي شعايرو د التزام په صورت ک３ انسان ＇رنگه کولی شي په نورو خلکو ک３ د فتن３ د 
رامن％ته ک５دلو المل نشي؟

کورن９ دنده

يو شمير اخالقي فضايل په خپلو کتابچو ک３ وليکئ او په اړه ي３ په ！ولگي ک３ له نورو زده کوونکو 
سره خبرې وک７ئ.
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دريم لوست

د اخالقو ستن３

أيا اسالمي اخالق او أداب د نورو اديانو او وضعي تمدنونو له أدابو او اخالقو سره توپير لري او که 
يو شان دي؟ په اسالم ک３ د اخالقو ستن３ )ارکان( کوم او ＇رنگه دي؟ په دې لوست ک３ د اسالمي 

اخالقو ستن３ او بنس＂ونه تر بحث الندې نيسو:

په اسالم ک３ د اخالقو ستن３
د اسالم په سپي）لي دين ک３  آداب او اخالق پر ＇لورو ارکانو والړ دي، د يو مسلمان اخالق 
او أداب له همدغو ＇لورو اصلونو ＇خه سرچينه اخلي چ３ مسلمان پرې خپل سلوک او چلند 

جوړوي.

 :ايماني او عقيدوي بنس
د اسالم سپي）لی دين ايمان او عقيده د اخالقو لوم７ی بنس گ２ي  چ３  د يو مسلمان معنوي 
او ظاهري ！ول سلوک او ک７ن３ له همدغو  بنس＂ونو ＇خه سرچينه اخلي. دا په دې معنا چ３ د يو 
مسلمان اخالق  د هغه د ايمان او عقيدې يوه برخه ده. په دې اړوند د اسالمي امت يو ستر عالم د 
عقيدې او اخالقو ترمن＃ ت７او داس３ ＊کلی تعبيروي: پرته له اخالقو عقيده د هغ３ ون３ په ＇５ر ده 
چ３ سيوری او ميوه ونه لري  او ب３ عقيدې اخالق د يو ب３ ثباته موجود د سيوري په ＇ير دى.)١( 

نو عقيده او ايمان د مسلمان د اخالقو په الر＊وونه ک３ اساسي اغيزه لري.

فعالیت

زده کونکي دې د ＊وونکي په الر＊وونه د اخالقو په اصالح ک３ د عقيدې او ايمان د ون６ې په اړه خبرې 
وک７ي او په دې اړه دې خپل نظرونه ＇رگند ک７ي.

Í£ÈfmÆ�ÌbÉ¯¢�½ØiÝ=�(LÇJ·m�b»��)-
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علمي بنس
يو د بل  ايمان دواړه  او  أدابو دويم بنس تشکيلوي، ＄که چ３ علم  او  علم د اسالمي اخالقو 
رديف دي، او هي）کله  له سمو اخالقي ارز＊تونو سره په ！کر ک３ نه واقع کي８ي. له بله پلوه که په 
علم او ！يکنالوژۍ ک３ د اخالقي ار＊تونو په الر＊وونو عمل ونشي، نو ډ４ر ＄له به بشريت  له وران９ 
او تباه９ سره مخ شي. که چ５رې موږ بيال بيلو علومو لکه طب، کيميا، فزيک، اقتصاد،سياست 
او داس３ نورو ته نظر وک７و، نو وبه وينو چ３ هر يو له دغو علومو ＇خه اخالقي اصولو او بنس＂ونو 

ته اړتيا لري او پرته له اخالقي ارز＊تونو انسانيت ته د خدمت مصدر نشي گر＄يدلى. 

فعالیت

علم او ！يکنالوژي ＇رنگه پرته له اخالقو ＇خه د تباه９ او وران９ المل گر＄ي؟ أيا کولی شئ په دې اړوند 
کوم مثا ل وړاندې ک７ئ.

د مکافاتو او مجازاتو بنس
د اسالم سپي）لى دين اخالقي ارز＊تونه ب３ گ＂３ نه گ２ي، بلک３ د ＊و اخالقو ＇＋تن ته په دنيا کی غوره 
بدله او په آخرت ک３ ＊ه اجر او ثواب ورکوي. لکه ＇رنگه چ３ رسول اکرم  � فرمايي  "د قيامت په 
ورځ د يوه مؤمن په تله د ＊و اخالقو ＇خه بل شی دروند نشته".  او په مقابل ک３ د اخالقي ارز＊تونو ＇خه 
ليرې انسان ته ي３ په دنيا او اخرت ک３ سخته سزا ！اکل３ ده. ＄که د اسالم سپي）لی دين هي）کله سم 
 �àÍßÒëÉ çj¶=� ß×ßÆ�àÍß¿ ßjßá�=�ËåÇßJ ájßI� ß×ßÆ� :او بد، پاکي او ناولتيا يو شان نه گ２ي. په دې اړه اهلل تعالی فرمايي

]فصلت: ٣٤[ 
ژباړه: او  نيكي او بدي يو شانته نه دي.

� ]المائدة: ١٠٠[  àGëÉ çì¶=ßÆ� àOÉåFßá�=�ËåÇßJ ájßÈ� ß×� á̧ à® �:همدارنگه اهلل تعالی په بل ＄ای ک３ فرمايي
اسالم سپي）لي  د  نه دي. همدارنگه  يو شانته  ناولي  او  پاك  ووايه چ３  ته  پيغمبره! دوى  اى   ژباړه: 

  )١($>ç¿åº� ßkáÉß·ßª�>ß¿ çn ß¦� áÀßº%�:پيغمبر � فرمايي
ژباړه: ＇وک چ３ له مون８ سره دوکه کوي هغه زما له امت ＇خه نه دی.

١- د مسلم روايت
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انساني او نفساني بنس
اخالقي ارز＊تونه هم  لکه د نورو انساني غريزو او غو＊تنو په ＇ير د هر س７ي په فطرت ک３ نغ＋تي 
دي، خو د اسالم سپي）لى دين دغه غريزې مثبت او معقول لوري ته توجيه او داس３ الر＊وونه ورته 
کوي چ３ د افراط او تفريط) زياتي او کمي ( مخه ي３ ونيسي. د مثال په ډول: خوراک او ＇＋اک 
د ژوندون يوه غريزه ده، خو په عين وخت ک３ اخالقي ارز＊ت هم دی. اوس که د خوراک او 
او ور  انسان  نو همدغه  اشباع نشي،  او معقوليت سره  اعتدال  په  او غو＊تنه  ＇＋اک دغه غريزه 
سره نورو ته هم زيان رسوي. په دې اساس د اسالم اخالقي نظام د خوراک او ＇＋اک د اشباع 
 لپاره خپل أداب او اصول مقرر ک７ي تر＇و له ناوړو اغيزو ＇خه ي３ مخنيوى وشي. د مثال په ډول 
کوي:  الر＊ونه  داس３  او  ک７ې  منعه  لگ＋ت ＇خه  ＄ايه  ب３  او  اسراف  له  اړه  دې  په  کريم  قرأن 

�åªåf� ]األعراف: ٣١[    ájàá�=� èGåà�� ß×�àÄç¾åC�=Çàªåf ájàI� ß×ßÆ�=ÇàEßf ám=ßÆ�=Çà· à²ßÆ�
ژباړه: د )الهي نعمتونو ＇خه( وخورئ، و＇＋ئ، خو اسراف مه کوئ، ＄که اهلل تعالی مسرفان نه 

خو＊وي. 
په همدې ډول که ！ول اخالقي ارز＊تونه مطالعه او و＇７５و، نو دا به ومومو چ３ ددې ！ولو ارز＊تونو 
ورته  ته،  لوري  گ＂ور  او  معقول  تر＇و  دي،  ک７ي  بيان  اصول  او  اسالم ＄انگ７ې الر＊وون３  لپاره 
الر＊وونه وک７ي او گ＂ه ترې واخستل شي همدارنگه له افراط، تفريط او د ＄ان او د نورو له ضرر 

＇خه ي３ وساتي.

لن６يز
＇خه  هغو  له  ارز＊تونه  اخالقي  چ３  دي  والړ  اصولو  ＇لورو  په  اخالق  او  أداب  اسالمي  �t

سرچينه اخلي.
�tد اسالمي اخالقو ＇لورگوني ستن３ او پاي３ عبارت دي له: اعتقادي بنس، علمي بنس، د 

 .نفسي او انساني بنس ،مکافاتو او مجازاتو بنس
�tاسالمي أداب او اخالق د ياد شوو اصولو او اساساتو پر بنس د غير اسالمي اديانو له اخالقو 

＇خه توپير لري. 
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ارزونه
١. اسالمي اخالق له کومو ارکانو او بنس＂ونو ＇خه سرچينه اخلي؟

٢. د هغه چا په ＄واب ک３ ＇ه استدالل کوئ چ３ وايي: موږ د علم او ！يکنالوژي په زمانه ک３ 
ژوند کوو،  نو  اخالقو ته اړتيا نشته.

٣. که چ５رې انساني غو＊تن３ پرته له اخالقي ارز＊تونو ＇خه بشپ７ې )پوره(شي، ＇ه اغيزې به 
ولري؟ د ＇و مثالونو په ترڅ ک３ ي３ بيان ک７ئ.

٤. الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:
الف. پرته له اخالقو عقيده د هغ３ ون３ په ＇５ر ده چ３............................................
ب: ب３ عقيدې اخالق د ب３ ثباته موجود د سيوري په ＇５ر دى چ３..............................

کورن９ دنده

�ç¿åº<( د اخالقي مفهوم په اړه يوه مقاله وليکئ چ３ له يوه مخ  ßkáÉß·ßª�>ß¿ çn ß¦� áÀßº( د دې مبارک حديث
＇خه کمه نه وي. 
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＇لورم لوست  

 د اخالقو ډولونه

اخالق په ！وليزه توگه په دوه ډوله ويشل کي８ي، يو نيک او وړ اخالق او بل بد اونا وړه اخالق، دغه 
ويش د هغو ثابتو او دايمي ＊و او بدو اوصافو پر بنس چ３ اخالق ورسره ت７او لري، شوی دی، 
چ３ له امله ي３ انسان په ＊و او بدو اخالقو ستايل کي８ي او د اخالقو د علم په ＄ينو کتابونو ک３ په 

رذايلو او فضايلو سره ياد شوي دي.
لوم７ی: غوره او نيک اخالق

غوره او نيک اخالق له هغو راسخومعنوي استعدادونو ＇خه عبارت دي چ３ د انسان ！ول نيک 
افعال اوک７ن３ په ډيرې أسان９ سره له هغو ＇خه سرچينه اخلي، چ３ دغه چلندونه به له عقلي او 
ديني موازينو  او له هغه ＇ه سره چ３ داخالقو په علم ک３ ورته فاضله اخالق ويل کي８ي مطابقت 

لري. 
انسان  يو مهم مبحث دی چ３ ترالسه کول ي３ د هرهغه  او نيک اخالق د اخالقو دعلم  غوره 

غو＊تنه ده چ３ د اخالقو د خپلولو په ل＂ه ک３ وي. 
دويم: ناوړه اخالق

له انسان ＇خه  ب２ه  په  افعالو  او  ناوړه اخالق له هغو بدو اوصافو ＇خه عبارت دي، چ３ د ک７نو 
صادري８ي او دغه ک７ن３ او چلندونه له عقلي او ديني موازينو سره مطابقت او سمون نه لري، چ３ 

د اخالقو په علم ک３ ورته اخالقي رذالتونه ويل کي８ي.

د ن５کو او بدو اخالقو ب５لگ３: 
بد او ناوړه اخالقنيک او غوره اخالق

قهر او غوسهد نفساني غو＊تنو پيرويشکر＊５گ２ه )احسان(
په تريوې ！ندې کتلپه وعده وفا نه کولر＊تينولي او صداقتاستقامت
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بد او ناوړه اخالقنيک او غوره اخالق
د نورو سپکاوید حق نه منلدخلکوعفوه کول او تيريدنهد خلکو ترمن＃ روغه جوړه                       
خباثتدخلکو اسرارو ته غوږ نيولنامحرمو ＊％و ته نه  کتلله بدو کارونو ＇خه ډډه کول

ريا او ＄ان ＊ودنهکبر )＄ان لوى گ２ل(د نيکو کارونو ترسره کولسر＊ندنه
بل پورې مسخرې کولاسراف کولد ميلمه عزت کولورين او پراخه تندی

بد گمانيپر خلکو پورې بهتان په ک７و وړو ک３ اعتدالعاجزي او خاکساري
فسق او فساد کولظلم کولدقهراو غوس３ بندولحکمت
حرص او طمعبخلپه نيکو کارونو ک３ تلوار کولمهرباني

غفلت او نا خبريبغض او حسد کولنظافت او پاکيد زړه روغتيا
خيانت او دوکهد بدو کارونو ترسره کولپه ژمنه وفاکولنيک چلند

غيبت کولپه حرامو پيس３ مصرفولپه کوچنيانو شفقت کول د گاون６ى د حقوقو ساتل
ب３ ＄ايه خبرېجاسوسي کولد لويانو درناوی کولصبر

دروغ ويلد دروغو خبرو خپرول＊３ خبرې کولد زړه پاکوالی
د نعمت  ناشکريعبث وخت تيرولروحي أرامتيا د بديو ＄واب په نيکيو

بل ＇وک په بدنامه يادوليوبل ته بد رد ويلد مور او پالر خدمت کولعفت او پاک لمني

ارزونه
١- په عمومى ډول اخالق ＇و ډولو ته ويشل ک８５ي؟

٢- د اخالقو په علم ک３ ＊ه اخالق په کوم نوم نومول شوي دي؟
٣- بد اخالق په کوم نوم ياد شوي دي؟

٤- د نيکو اخالقو د اثبات لپاره د قرأن کريم ＇خه يو مثال ذکر ک７ئ.
٥- د پيغمبر� د بعثت موخه ＇ه ده؟

٦- د نيکو او بدو اخالقو پن％ه پن％ه مثالونه ذکر ک７ئ.
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پن％م لوست 

د ن５کو اخالقو ن＋３

نيک اخالق د ايمان له ن＋و او د انسانيت له بشپ７تياو ＇خه دي. ＇رنگه انسان کولی شي چ３ خپل ＄ان 
په لوړو اخالقو سينگار ک７ي او خلکو ته محبوب شي؟ د نيکو او غوره اخالقو ن＋３ کوم３ دي؟

نيک اخالق ＇رنگه پيژندلی شو:
د اسالم سپي）لي دين د نيکو اخالقو د پيژندن３ لپاره ＄يني معيارونه بيان ک７ي دي چ３ له امله ي３ 

نيک اخالق پيژندل کي８ي.
په عام ډول سره د نيکو اخالقو او خويونو معيارونه خلکو ته د خير او ＊يگ３２ رسولو په محور 
＇رخي８ي. د اسالم له نظره د اړو او ب３ وزلو خلکو مرسته ډ４ر زيات اجر او ثواب لري او د اهلل 

تعالی په وړاندې يو لوی عبادت گ２ل کي８ي.
له خلکو سره مرسته او د ب３ وزلو الس نيوی په ！ولنه ک３ د خواخوږۍ روحيه را ژوندۍ کوي، 
د ！ولن３ د وگ７و ترمن＃ د مين３ او دوست９ مزي الپسي ！ينگوي چ３ د ملی وحدت د پياوړتيا او د 
اسالمي ！ولن３ د مادي او معنوي ارز＊تونو د پرمختگ المل گر＄ي. که ＇ه هم په دې اړه ډير 

حديثونه روايت شوي خو د بيلگ３ په توگه ＄ينو ته په الندې ډول اشاره کوو:
)1(*�åÄ åjá«ß¿å¶� èGåà��>ßº�åÄÉ å]ßåÙ� çGåà��ÎçJ ßU� á¼ à² àb ßUß?� àÀåºáÖàÈ�×� د اسالم سپي）لی پيغمبر � فرمايي

ژباړه: هي＆ يو له تاس３ کامل مؤمن نشي کيدای، تر＇و هغه ＇يز چ３ د ＄ان لپاره ي３ خو＊وي نورو 
ته ي３ هم خوښ ک７ي.

 )2(� ål>ç¿·å¶� á¼ àÃ à£ß«á¾ß?� ål>ç¿¶=�ãá� ß]� :همدارنگه په يو بل حديث ک３ را＄ي
ژباړه: تر ！ولو خلکو غوره هغه ＇وک دی چ３ نورو ته گ＂ه رسوي.

اسالمي اخالق د انسان ويناوې، ک７ن３ او د ژوند هر اړخ رانغاړي، ورين تندی، نيکه خبره، زغم 
او صبر، نورو ته خدمت او له اړو خلکو سره مرسته د نيکو اخالقو ن＋３ دي.

١- متفق عليه.
٢- مسند الشهاب
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فعالیت

＇رنگه کولی شو چ３ د خپل مسلمان ورور خير وغواړو او ورسره مرسته وک７و؟  هر زده  کوونکی 
دې دغه مطلب د يو مثال په ترڅ  ک３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

لن６يز:
کولی شو چ３ د نيکو اخالقو اوصاف او ن＋３ په لن６ه توگه بيان ک７و: 

١- د نيکو اخالقو خاوند تل د حيا نه ډک، ب３ ضرره، صالح، ر＊تيا ويونکی، ه）انده، خبرې 
ي３ کم３ او تير وتن３ ي３ ل８ې وي.  

٢- د غوره اخالقو خاوند با وقاره، شاکر، راضي، با حکمته، نرم خويه او پاک وي. لعنت نه 
وايي، کن％ل نه کوي، د خلکو خبرې يوه او بل ته نه رسوي، غيبت نه کوي، بي７ه نه کوي، له کين３ 
＇خه ＄ان ساتي، بخل او کينه نه کوي. د ＊و اخالقو ＇＋تن تل نيک خويه، خواخوږى، يوازی 
د اهلل> لپاره دوستي او د＊مني کوي او يوازي د اهلل> لپاره له نرم９ ＇خه کار اخلي او يوازي د 

اهلل>  لپاره په غوسه کي８ي. او دا د غوره او نيکو اخالقو بيلگ３ دي.   

ارزونه
١. د نيکو اوصافو او اخالقو معيارونه رو＊انه ک７ئ.

٢. د اسالم په سپي）لي دين ک３ له نورو سره مرسته:
أ. ضروري نه ده    ب. يوه اخالقي وجيبه ده  ج. د مادي گ＂و لپاره ترسره کي８ي.

٣- که چ５رې  گاون６ي  درته ازار او ضرر ورساوه، نو اسالمي اخالق ي３ په مقابل ک３ حکم کوي چ３:
أ. تاس３ هم ورته ضرر ورسوئ.  ب. ورسره نيکي وک７ئ.

کورن９ دنده

د گاون６يو د حقونو په اړوند يوه مقاله وليکئ چ３ له لسو کر＊و ＇خه کمه نه وي.
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شپ８م لوست 

اخالقي ＄انگ７تياوې

＇ه وخت يوه خوی او عادت ته د اخالقو نوم ورکولی شو؟ اخالقي صفات ＄انگ７ي شرطونه او 
＄انگ７تياوې لري چ３ په دې لوست ک３ به ي３ ＄ينو ته اشاره وک７و: 

لوم７ۍ ＄انگ７تيا
هغه وخت يوه خوی او صفت ته ＊ه اخالق ويالی شو چ３ د انسان په طبعه ک３ د زيات تکرار 
له امله ！ينگ او د هغه عادت و گر＄ي. په دې توگه که يو ＇وک يو يا دوه ＄له له چا سره مرسته 
وک７ي، هغه ته تر هغه مهاله سخي نه ويل کي８ي، تر ＇و چ３ دغه صفت د زيات تکرار له امله د 

هغه طبيعي خوى او عادت نه وي گر＄يدلى.

فعالیت

صابر يو ر＊تيا ويونکی هلک دی، خو ده يوه ورځ پياله ماته ک７ه او د پالر له ډاره ي３ وويل: ما 
پياله نه ده ماته ک７ې، أيا نوموړي ته په دغه خبره دروغجن ويل کي８ي؟ زده کوونکي دې دا موضوع 

رو＊انه ک７ي.

دويمه ＄انگ７تيا
د ＊و اخالقو بله ＄انگ７تيا دا ده چ３ ＊ه عمل بايد له انسان ＇خه په اسان９ او پرته له تکليفه ترسره 
شي، په دې توگه که يو ظالم انسان په تکليف او يا د باو سره پر چا رحم او زړه سوی وک７ي، نو د 
ده په اړه دا نشو ويلی چ３ نوموړی يو زړه سواندی او مهربانه انسان دی، ＄که هغه په سخت９ او 
د فشار له امله له ظلم او تيري ＇خه الس اخيستی، نو تر＇و چ３ په طبيعي  ډول له خپل عادت 

＇خه الس په سر نه شي، ده ته مهربان انسان نه شي ويل کيدای.
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دريمه ＄انگ７تيا
＊ه کار بايد د انسان په اراده او خو＊ه تر سره شي. نفسي حالتونو ته چ３ د انسان له خو＊３ او 
ارادې ＇خه بهر دي او انسان ي３ په ترسره کولو ک３ واک نه لري لکه: د ＊ه ذهن لرل او داس３ نور، 
اخالق نه بلل ک８５ي. ＇رنگه چ３ په دې حالتونو ک３ د انسان خو＊ه او اراده ＄ای نه لري، نو ＄که 

ي３ په ＊و او بدو اخالقو نشو نومولی.

فعالیت

زده کوونکي دې د ＊اغلي ＊وونکي په الر＊وونه د هغو صفتونو په اړه وغ８ي８ي کوم چ３ ＊ه يا بد اخالق 
ورته ويل کي８ي او همدارنگه د هغو صفتونو په اړه دې خبرې وک７ي چ３ اخالق ورته نشو ويالی.

لن６يز
�tاخالقي ＄انگ７تياوې د انسان له نورو صفاتو او ＄انگ７تياوو سره توپير لري. 

�tاخالقي صفات د انسان له نورو صفاتو ＇خه په  دريو اساسي ＄انگ７تياوو سره جال کي８ي.  
او  تکرار  صفت  اخالقي  د  ک３  نفس  په  له:  دي  عبارت  ＄انگ７تياوې  ارز＊تناک３  اخالقي  �t
ترسيخ، د اخالقي صفت طبيعي والى او أسانتيا، په اخالقي عمل ک３ د ارادې دخالت او په هغه 

ک３ د انسان د ک７ن３ تاثير.  

ارزونه
١- اخالقي صفتونه له نورو صفاتو ＇خه د دريو ＄انگ７تياوو په واسطه ب５ل８５ي، دغه ＄انگ７تياوې 

رو＊انه ک７ئ.
٢- يو اخالقي صفت سره د هغه د ＄انگ７تياوو تشريح ک７ئ.

٣-هغه صفت او خصلت چ３ اخالقى صفت ورته نه ويل کي８ي، د لوستل شوي لوست په ر１ا 
ک３ تشريح ک７ئ.

کورن９ دنده

د اخالقي ＄انگ７تياوو په اړه يوه مقاله وليکئ چ３ له لسو کر＊و ＇خه کمه نه وي.
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اووم لوست

په اسالم ک３ د اخالقو مقام

د اسالم د مبارک دين الر＊وون３ د ژوند په بيال  بيلو برخو پورې ت７او لري. يوه له دغو برخو ＇خه 
چ３ د زيات ارز＊ت او لوړې مرتب３ لرونک３ ده، نيک اخالق دي.

د نيکو اخالقو غوره والی په زيات شمير داليلو سره ثابت شوی چ３ ＄ين３ ي３ په الندې توگه تر 
＇ي７ن３ الندې نيسو:

د پيغمبر� رالي８ل د لوړو اخالقي ارز＊تونو لپاره دي
يو له هغو اساسي موخو ＇خه چ３ پيغمبر � ي３ له امله خلکو ته رالي８ل شوی، د لوړو اخالقو 

)1(� å±ßØ á]ßÙ=�ß½åe> ß³ßº� ß¼ëß�àÙ� àKáNå£àE�>ßç�åC� :پوره کول دي. رسول اهلل�فرمايي
ژباړه: بيشکه زه د دې لپاره را استول شوى يم، تر ＇و نيک اخالق بشپ７ ک７م.

نيک اخالق دين دی
دين داري له نيکواخالقو سره يو＄ای معرفي او پيژندل شوې ده. يو تن له رسول اهلل� ＇خه 

 � å°à·à�=� àÀj àU �:وپو＊تل: دينداري ＇ه شی ده؟ پيغمبر �  وفرمايل
ژباړه: د نيکو اخالقو درلودل.)2(

نيک اخالق د ر＊تيني ايمان معيار دی:
هغه تله او معيار چ３ پياوړی او کمزوری ايمان پرې جال او پيژندل کي８ي، غوره او نيک اخالق 

 )3(�>â®Ø á]ß?� á¼ àÃà¿ åi> ßUß?�>â¾>ß�åC�ß�å¿åºáÖàá�=� à̧ ß»á²ß?�:دي پيغمبر� فرمايلي دي
ژباړه: له مؤمنانو ＇خه د پوره ايمان خاوند هغه ＇وک دی چ３ غوره اخالق ولري.

١- دامام مالک موطا او دامام احمد مسند
٢- ديلمی

٣- المعجم الصغير للطبرانی/٣٦٢/١
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اهلل > په خپل سپي）لي کتاب ک３ خپل پيغمبر په نيکو اخالقو ستايلی، او دا د دې دليل دی 
�]د  æ¼É å� ß¢� æ°à· à]�Îß·ß£ß¶� ß́ ç¾åC ßÆ� :چ３ نيک اخالق لوړه مرتبه او ارز＊ت لري، لکه چ３ فرمايي

القلم سورت: 4 آيت[  

ژباړه: بيشکه ته د لوړو اخالقو لرونکى ي３.
پيغمبر� سره له دې چ３ اهلل > په ＊ه خوی او اخالقو سره ستايلی خو بيا هم دی له اهلل تعالی 
� áÀ åj áUß@ßª�Êå̄ á· ß]� ßKá¿ ßj áUß?� ç¼ àÃç·¶=% :خه د اخالقو د غوره والي او ＊ه توب غو＊تنه کوي او وايي＇

 $-%$Êå̄ à· à]
ژباړه: يا اهلل لکه چ３ زما پيداي＋ت او ＇يره دې ＊کل３ ک７ې ده زما اخالق او خوی هم ＊کلی 

ک７ه.
نيک اخالق د اهلل تعالى غوره ډال９ ده

بنده گانو ته د اهلل تعالی غوره او نيکه تحفه د ＊و او نيکو اخالقو ورکول دي. په يو حديث ک３ 
روايت شوی چ３ يوه ډله کوچيان د رسول اهلل � حضور ته راغلل او له هغه ＇خه ي３ وپو＊تل: 
بنده ته ＇ه ده؟ رسول اهلل�وفرمايل:%�ÀjU=�·°$ يعن３ نيک  > غوره ورک７ه خپل  د اهلل 

اخالق.)٢( 
پورتنيو روايتونو ته په کتو سره  دې حقيقت ته رسي８و چ３ ＊ه مؤمن او مسلمان هغه ＇وک دی 

چ３ غوره اخالق ولري او له نا وړو اخالقو ＇خه ＄ان لرې وساتي.

فعالیت

که تاس３ وغواړئ چ３ اهلل تعالی تاس３ ته غوره اخالق در په برخه ک７ي، دغه غو＊تنه به ＇رنگه 
وړاندې کوئ؟ په خپل عبارت ي３ وليکئ.

١- مسند احمد
٢- ابن حبان او بيهقي
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لن６يز
�tپه اسالم ک３ اخالق له اساسي او لوړ مقام ＇خه برخمن دى. 

پيغمبر� د بعثت له مقاصدو ＇خه يو هم د نيکو اخالقو تعليم او خپرول  د ستر  اسالم  �tد 
دي. 

�tنيک اخالق له ديندارۍ سره موازي بلل کي８ي.
�tنيک اخالق د ر＊تيني ايمان او د انسان د قدر او منزلت معيار دی. 

�tمؤمن انسان بايد د تل لپاره له اهلل > ＇خه د نيکو اخالقو غو＊تنه وک７ي.   

ارزونه
١- د اسالم پيغمبر � د خپل بعثت يو ستر هدف د اخالقي ارز＊تونو پوره کول او لوړوالی 

＊ودلی. په دې اړه يو نبوي حديث بيان ک７ئ.
٢- د ديندارۍ او نيکو اخالقو ترمن＃ کوم ت７او شته؟ رو＊انه ي３ ک７ئ.

٣-＇رنگه کولی شو د مسلمانانو ايماني توپيرونه له يو بل ＇خه وپيژنو؟ دليل ي３ ＇رگند ک７ئ.
٤- د پيغمبر�  کومه ＄انگ７تيا د اهلل تعالی د ستايلو وړ گر＄يدل３ ده؟

٥- که بنده گانو ته د اهلل تعالی له لوري ورک７ل شوي نعمتونه او ورک７ې له يو بل سره توپير ولري، نو 
کوم نعمت تر ！ولو غوره دی؟ د پيغمبر� د سپي）لي سيرت نه په دې اړه استدالل وک７ئ.

کورن９ دنده

د اهلل تعالی د غوره ورک７ې په اړه يو مخ مقاله وليکئ. 
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اتم لوست

پر ژوند باندې د اخالقو اغ５زې

پايل３ او بد  اخالق د انسان په ژوند ک３ زيات ارز＊ت لري، ＊ه اخالق انسان ته گ＂３ او نيک３ 
اخالق انسان ته زيان او بدې پايل３ رامن＃ ته کوي. پدې لوست ک３ د ＊و او بدو اخالقو پايلو او 

اغيزو ته اشاره کوو، تر＇و د تيرو لوستونو مفاهيم الپس３ رو＊انه شي.
له پيغمبر�  ＇خه د ＊و اخالقو په اړه وپو＊تل شول، د اهلل پيغمبر د اهلل تعالی دغه أيت تالوت 

ک７: 
·ß�å� ]د االعراف سورت: 199 آيت[  åÂ>ßá�=� åÀ ß¢� ázåf á¢ß?ßÆ� åáf à£á¶>åE�áfàºá?ßÆ�ßÇá«ß£á¶=� åd à]�

ژباړه: د نرم９ او ت５ر４دن３ الره غوره ک７ه، په ＊و چارو امر کوه او له ناپوهانو مخ وگر＄وه )جگ７ه 
ورسره مه کوه(.

� áÀßº�;åÌf]Û=ßÆ�>ßÉá¾ èb¶=� å̧ áÂß?� å±Ø á]ß?�åá� ß]�Îß· ß¢� á¼ à³è¶àaß?�×ß?�:په يو حديث ک３ پيغمبر �  فرمايلي
 )1(�àÄßºßf ßU� áÀßº�Î ßì á¢ß?ßÆ�(àÄ ß»ß· ß�� áÀ ç» ß¢�>ß« ß¢ßÆ�(àÄß£ ßìß®� áÀßº� ß̧ ßqßÆ

ژباړه: آيا تاس３ ته د اهل دنيا او آخرت ＊ه اخالق و نه ＊يم؟ هغه ＇وک چ３ له مقاطعه کونکي 
سره  اړيکه ) صله رحمي( ！ينگه ک７ي او هغه چا ته ب＋نه وک７ي چ３ ظلم ي３ پرې ک７ی وي او هغه 

چا ته ＇ه ورک７ي چ３ دی ي３ )له حقوقو( محروم ک７ی وي. 
همدارنگه حضرت علی / په ژوند ک３ د نيکو اخالقو د اغيزې په اړه فرمايلي: )نيک اخالق 
دری خاصيته لري: له حرامو ＇خه ＄ان ساتل دي، د حاللو ل＂ول او د خپل３ کورن９ سره په ورين 

تندي او ＊ه خوی ژوند تيرول دي()٢(
حسن بصري6 وايي: )بد خويه س７ی تل په ستونزه او ک７او ک３ وي(.

فضيل بن عياض6 وايي:)د فاجر س７ي سره دوستي او ناسته والړه د بد اخالقه عابد له دوست９ 

١- احياء علوم الدين \٢\٢٥١
2- المعجم الكبير.
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＇خه غوره ده(.
عبد اهلل بن مبارک6 وايي:)نيک اخالق په ژوند ک３، له ورين تندي، نورو سره له نيک９ کولو 

او له بديو ＇خه د ＄ان له ساتلو ＇خه عبارت دي(.
جنيد بغدادي )رحمه اهلل( فرمايلي دي: ＇لور خصلتونه دي چ３ د انسان مقام او منزلت لوړې 
نيک  او  سخاوت  تواضع،  حلم،  وي:  کم  عمل  او  علم  هغه  د  هم  ＇ه  که  رسوي،  ته  درج３ 

اخالق.
همدا رنگه يحيی بن معاذ فرمايلي دي: ناوړه اخالق دومره بد دي چ３ له هغو سره نيک اعمال 
کومه گ＂ه نه رسوي، او نيک اخالق دومره ＊ايسته دي چ３ د بدو اعمالو کثرت هم ورته ضرر 

نشي رسوالى.

لن６يز
�tنيک اخالق په ژوند ک３ ＊３ پايل３ او بد اخالق ناوړې پايل３ لري.

او  لپاره د خير  �tد نيکو اخالقو په لرلو سره انسان کولی شي چ３ د خپل ＄ان او نورو کسانو 
نيک９ المل شي.

ارزونه
١- د دغو کلمو معناوې رو＊انه ک７ئ: عفو، وصل، قطع.

٢- د دغه لوست أيتونه او حديثونه ياد ک７ئ.
٣- )بد اخالقه س７ی خپل ＄ان په ک７او اخته کوي( دغه وينا  د دوو مثالونو په ترڅ ک３ په خپلو 

کتابچو ک３ رو＊انه ک７ئ.

کورن９ دنده

زده کونکي دې د نيکو اخالقو په اړه يو يو بيت، حکمت، ضرب المثل يا د علماو يوه يوه وينا په خپلو 
کتابچو ک３ وليکي او خپله ليکنه دې د ！ولگي په مخ ک３ وړاندې ک７ي.
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نهم لوست

د ن５کو اخالقو پايل３

د نيکو اخالقو فضيلت او غوره والی د هغو د پايلو په اساس دی. د نيکو اخالقو پايل３ هم په دې 
دنيا  ک３ ＇رگند８４ي او هم په أخرت ک３ د انسان د خالصون او نيکمرغ９ المل گر＄ي. 

فعالیت

په فردي او ！ولنيز ژوند ک３ د نيکو اخالقو پايل３ او گ＂３ ＇رنگه دي؟ زده کونکي دې د ＊اغلی 
＊وونکي په مرسته خپل نظريات بيان ک７ي. 

په دنيا ک３ د نيکو اخالقو پايل３
١- د نيکو اخالقو خاوندان د خلکو زړونو ته الر پيدا کوي او د خلکو په وړاندې ي３ محبوبيت 

زياتي８ي. د نيکو اخالقو خاوند تل خلکو ته ＊ايسته ＊کاري او دوست ي３ گ２ي. 
٢- کله چ３ په ！ولنه ک３ د خلکو ترمن＃ نيک اخالق خپري８ي، نو په پايله ک３ ي３ باور او اعتماد هم 
رواج مومي او خلک يو بل ته په احترام او ＊ه سترگه گوري، تاوتريخوالی او د＊من９ ي３ کمي８ي. 
٣- هغه ！ولنه چ３ وگ７ي ي３ يو پر بل باور ولري، يو بل ته په درنه سترگه وگوري، يو پر بل نيک 
گمان ولري او مقابل شخص هم ور سره په درناوي او محبت چلند وک７ي، نو هغه ！ولنه پرمختگ 
کوي، خپل عزت او استقالل خوندي ساتي او خپل ＄واک او غ＋تلتيا ثابتوي، ＄که چ３ د داس３ 

！ولن３ وگ７ي يو پربل باور لري او له يو بل سره ي３ خواخوږۍ او اړيک３ غ＋تل３ کي８ي.
نو لدې امله ليدل کي８ي چ３ د نيکو اخالقو پايل３ په دنيا ک３ هم وگ７ي او هم ！ولن３ ته رسي８ي او 

！ول ترې مستفيد کي８ي. 
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د نيکو اخالقو اخروي گ＂３
نه دي،  پورې ＄انگ７ې  دنيا  په دې  يوازې  پايل３  نيکو اخالقو  د  نظره  له  دين  د مقدس  د اسالم 
بلک３ خاوندان به ي３ په أخرت ک３ هم له نيکو پايلو برخمن کي８ي. په دې اړه به د اسالم د ستر 

پيغمبر� د الر＊وونو ＄ينو بيلگو ته اشاره وک７و: 
١- د حضرت انس / ＇خه روايت دی چ３ رسول اکرم � فرمايلي: بنده د خپلو نيکو 
ک３  عبادت  په  هم  که ＇ه  رسي８ي،  ته  منازلو  اوچتو  او  درجو  لوړو  أخرت  د  واسطه  په  اخالقو 

کمزوری وي او د نا وړه اخالقو له امله د جهنم ＊کته درج３ ته الندې ورغور＄ي８ي. )١(
٢- حضرت عائش３ رضي اهلل عنها فرمايلي: له رسول اکرم � ＇خه م３ اوريدلي چ３ فرمايل 
ي３: مؤمن انسان به د نيکو اخالقو په وسيله د هغه چا درج３ تر السه ک７ي چ３ شپ３ ي３ په عبادت 

او ور＄３ ي３ په روژه دارۍ سره ت５رې ک７ې وي.)٢(
٣- همدارنگه رسول اکرم � فرمايلي: " د قيامت په ورځ به د مؤمن انسان د اعمالو په تله ک３ 

د نيکو اخالقو ＇خه بل هي＆ شی دروند نه وي")٣( 
٤- نيک اخالق انسان پيغمبر � ته ن８دي او محبوب گر＄وي، لکه ＇رنگه چ３ رسول اکرم 
په ورځ زما  قيامت  او د  ماته ډير محبوب  تاس３ ＇خه  "له  يوه حديث ک３ فرمايلي دي:  په   �

مجلس ته تر ！ولو ن８دې هغه کسان دي چ３ ＊ه اخالق ولري." )٤(  
نو که ＇وک د دنيوي بريا او ن５کمرغ９ غو＊تونکی وي بايد نيک اخالق وپيژني او هغه په خپل 
ژوند ک３ پلي ک７ي او که ＇وک د أخرت د بريا هيله من وي، بايد په نيکو اخالقو ＄ان سمبال ک７ي 

او که د دواړو غو＊تونکى وي بيا دې هم ＊ايسته اخالق خپل ک７ي. 

فعالیت

هر  ک７ي؟  خپله  الره  کومه  بايد  نو  ک７ي،  السه  تر  اعتماد  دوستانو  د  چ３  وغواړي  ＇وک  که 

١- طبرانی
٢- ابو داود
٣- ترمذي
٤- ترمذي
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زده کوونکی دې يوه تگالره معرفي ک７ي.

لن６يز:
��tد نيکو اخالقو له خاوند سره خلک مينه کوي او د هغه درناوی کوي. 

المل  پرمختگ  او  يووالي  باور،  د  ک３  ！ولنه  په  خپر４دل،  او  غ＋تلتيا  ارز＊تونو  اخالقي  د  � �t
گر＄ي. 

�tد نيکو اخالقو ثواب او بدله د اهلل > پر نزد له هر ＇ه ＇خه غوره ده. 
اکرم�  ته تر ！ولو مؤمنانو زيات ن８دې  رسول  ورځ،  پر  قيامت  د  به  خاوند  اخالقو  نيکو  �tد 

وي.

 ارزونه 
١ـ خلک ول３ د نيکو اخالقو لرونکي انسانان خو＊وي؟ 

٢ـ د خلکو تر من＃ باور او اعتماد ＇رنگه عام８５ي؟ 
٣ـ نيک اخالق ＇رنگه د ！ولن３ د عزت، پرمختگ او استقالل المل گر＄ي؟ 

٤ـ ناوړه اخالق د انسان لپاره په أخرت ک３ ＇ه پايل３ لري؟ 
٥ـ د دې لپاره چ３ په أخرت ک３ مو د نيکو اعمالو تله درنه وي ＇ه بايد وک７و؟ 

٦ـ ＇رنگه کولی شو چ３ په قيامت ک３ د رسول اکرم �  مجلس ته ن８دې شو؟ 

کورن９ دنده

نيک اخالق چ３ د ！ولن３ د عزت او استقالل د تامين په باره ک３ کوم رول لوبولی شي، په اړه ي３ 
لس کر＊３ مقاله وليکئ. 
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لسم لوست

ناوړه اخالق او زيانونه ي３

د خير او ＊يگ３２ داس３ هي＆ کار نشته چ３ رسول اهلل � خپل امت ته د هغه الر＊وونه نه وي 
ک７ي، او د شر هي＆ کار نشته مگر دا چ３ خپل امت ي３ ترې منع ک７ی دی د ناوړو اعمالو له جمل３ 
＇خه چ３ رسول اهلل� مون８ ترې منع ک７ي يو، بد او ناوړه اخالق دي. نو پدې لوست ک３ به 

کو＊（ وک７و تر ＇و ناوړه اخالق بيان ک７و.

د بدو او ناوړو اخالقو الملونه:
دبدو او ناوړو اخالقو سر چينه ＇لور شيان دي:

١- جهل او نا پوهي: ＄که چ３ جهل او نا پوهي انسان ته ＊ه کارونه په بد منظر، او بد کارونه 
په ＊ه، غوره، بشپ７ او ＊ايسته منظر＇رگندوي.

٢- ظلم او تيری: ظلم انسان دې ته اړ باسي چ３ يو شی له خپل مناسب او موزون ＄ای ＇خه 
په نا سم ＄ای ک３ کي８دي، لکه دا چ３ انسان د رضا پر ＄ای غضب، د عاجزۍ پر＄ای تکبر، 
ب３ رحمي  او  قساوت  پر＄ای  نرم９  او  د شفقت  بخل،  پر ＄ای  د سخا  ذلت،  پر＄ای  د عزت 

وک７ي.
ته  خصلتونو  بدو  ！ولو  او  لمن９  بد  بخل،  طمع،  حرص،  انسان  شهوت  شهوت:  حرام   -٣

اړباسي.
٤- قهر او غوسه: قهر او غوسه انسان تکبر، حقد، حسد، ظلم او تيري ته مجبوروي)١(.

١- مدارج السالکين )۲- ۳۲۱- ۳۲۲(
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فعالیت

په الندينيو جملو ک３ د ناوړو اخالقو الملونه ＇رگند ک７ئ:
١-  زده کوونکي استعمال شوي اضافي شيان د مدرس３ په غولي ک３ اچوي.            )           (
٢- کشران د مشرانو درناوی نه کوي او مشران پرکشرانوترحم اوشفقت نه لري.         )           (
٣- زبير ډير خواړه خوري، ډير ويده کي８ي او د لمان％ه په ادا کولو ک３ ل＂ي کوي.      )           (

٤ـ نسيم بی وزلي سپک گ２ي او له خپل مال ＇خه ورباندې لگ＋ت نه کوي.            )           (
٥ـ سهيل د گاون６يانو کورونو ته گوري او هم د نورو عيبونه برسيره کوي.            )           (

د بدو او ناوړو خويونو پايل３:
�tد ناوړو خويونو خاوند د خلکو د نفرت او د اهلل تعالی د غضب وړ گر＄ي. 

ابن  عبداهلل  له  اوري؛  ي３  هغه  او  يادوي  نومونو  بدو  په  خلک  لرونکي،  خويونو  ناوړو  د  �t
عباس/ ＇خه روايت دی چ３ پيغمبر� فرمايلي دي: جنتيان هغه ＇وک دي چ３ اهلل تعالی 
ي３ غوږونه د خلکو له ستايلو نه ډک ک７ي وي يعن３ دا چه خلک ي３ دومره په نيک９ سره ستايي 
چ３ دغه ستايل ورته بی له واسط３ رسي８ي او دوزخيان هغه ＇وک دي چ３ اهلل تعالی ي３ غوږونه 
د دوی په حق ک３ د خلکو له بد ويلو نه ډک ک７ي وي، يعن３ خلک ي３ دومره بد ستايي چ３ د هر 

چا په خوله ک３ وي او دوی له دې آگاه وي.)١(
��tبد خويه انسان ＄ان ته غمونه، بد مرغي او بد حالي رابولي او نور هم بدبخته کول غواړي. 
بداخالقه  پخپله همدغه  ک８５ي،  اخته  ک３  غم  په  اخالقو ＇خه  بدو  له  هغه ＇وک چ３  لوم７ی 
انسان دی. وروسته بيا ده ته ن８دې خلک په غم او درد اخته ک８５ي باآلخره ！ول هغه خلک چ３ له 

ده سره ناسته والړه لري د يو ډول نه په يو ډول د ده له بدو اخالقو ＇خه متاثره ک８５ي. 
�tناوړه اخالق د ايمان خوږوالی او د اسالم نور له من％ه وړي.

١- ابن ماجه



2727

پر ناوړو خويونو باندې د نيکو خويونو د بدليدلو الملونه:
ډ４ر الملونه شته چ３ له امله ي３ نيک خويونه په ناوړو خويونو بدل８５ي خو موږ ي３ دلته ＄ينو مهمو 

الملونو ته اشاره کوو: 
اغيزه  ناوړه  پر اخالقو  انسان  د  او چوک９  ډير ＄له داس３ کي８ي چ３ قدرت  ١ـ واک)قدرت(: 

کوي، بدلون په ک３ راولي او له پخوانيو دوستانو ＇خه ي３ بی پروا کوي.

٢ـ عزل)له قدرت ＇خه لرې والى(: کله د قدرت له السه ورکول انسان د بد اخالقيو لور ته 
بياي３ چ３ د ډير غم او خفگان له امله اويا هم د ب３ صبرۍ له کبله ي３ د سين３ په تنگوالي اخته 

کوي.

٣ـ شتمني: کله مال او شتمني هم د انسان د طغيان او سرغ７ون３ المل گر＄ي، دا په تجرب３ ثابته 
شوې ده چ３ زياته شتمني د ډ４رو خلکو د سر غ７ون３ او ب３ الرۍ المل گر＄ي. 

٤ـ فقر او ب３ وزلي: کله فقر او ب３ وزلي د انسان اخالق بدلوي، ＄که ＄ين３ فقيران د کمزوري 
ايمان، د غمونو د ډ４ر＊ت او تنگالس９ له امله په داس３ کارونو الس پورې کوي چ３ له مؤمن سره 
مناسب نه وي، لکه: غال، الروهنه، دوکه او داس３ نور ناوړه کارونه، چ３ په لوم７ي سر ک３ د فقر له 
امله تر سره ک８５ي او بيا د ډ４ر تکرار په نتيجه ک３ د هغه س７ي په خوی او عادت بدل８５ي، له همدې 

امله اسالم له فقر سره مبارزه کوي، نبی کريم � له فقر ＇خه په اهلل تعالی پناه غو＊ت３ ده. 

٥ـ اندي＋نه: اندي＋نه د انسان عقل له من％ه وړي او زړه ي３ دومره مشغول کوي چ３ زغم له السه 
ورکوي، چ３ په پايله ک３ ي３ اخالق او ک７ه وړه بدلي８ي، له همدې امله نبی کريم � له غم او 

پر４شان９ ＇خه اهلل تعالی پورې پناه غو＊ت３ ده.  

٦ـ له بدو خلکو سره ناسته والړه: کله چ３ يو انسان له بد اخالقو خلکو سره ناسته والړه کوي 
که وغواړي او يا ونه غواړي د هغوی له اخالقو ＇خه متاثره ک８５ي، له همدې امله پيغمبر � 
خپل امت دې کار ته متوجه ک７ی دی او د بد اخالقو خلکو له ملگرتوب ＇خه ي３ منع ک７ي دي 
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)١(� à̧ å¶>ßà�� áÀßº� á¼ à² àb ßUß?�áf à�á¿ßÉá·ßª�åÄå·Éå· ß]�ÀÈåa�Îß· ß¢� à̧ àQçf¶او فرمايلي ي３ دي: �ا
ژباړه: س７ى د خپل ملگري په دين دى، نو ودې گوري چ３ له چا سره ملگری دی. 

ارزونه
١- ناوړه اخالق ＇رنگه رامن％ته کي８ي او الملونه ي３ کوم دي؟

٢- بد او ناوړه اخالق ＇ه پايل３ لري؟
٣- هغه کوم حالتونه دي چي د بد اخالق９ المل گر＄ي؟

٤- آيا ملگري د انسان په اخالقو ک３ ＇ه رول لري؟ د خپل３ دعوې د اثبات لپاره يو دليل ذکر 
ک７ئ.

کورن９ دنده

اخالقو  نيکو  په  اخالق  بد  چ３  ک７ئ  بيان  چارې  الرې  هغه  ک３  هغ３  په  او  وليکئ  مقاله  يوه 
بدلوي.

١- ابوداود
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يوولسم لوست

ن５ک اخالق د زړه پاکي ده

لکه ＇رنگه چ３ د انسان ظاهري جسم رن％ور کي８ي همدا رنگه باطني نفس ي３ هم په درد او 
ناروغ９ اخته کي８ي، د مثال په توگه کله چ３ د انسان الس د ناروغ９ له امله کار پري８دي يا دا چ３ 
سترگ３ ي３ د ناروغ９ له امله خپل ديد له السه ورک７ي، همدا رنگه زړه هم د باطني ناروغ９ له امله 

نشي کوالی چ３ خپل３ دندې په سمه توگه تر سره ک７ي.  

د پاک زړه دندې: 
د يو پاک او سالم زړه له دندو ＇خه يوه دا ده چ３ خپل متعا ل رب وپيژني، د هغه سره مينه وک７ي، 
د هغه عبادت ته په صحيح ډول ＄ان چمتو ک７ي او د هغه د رضا په خاطر خپل３ ！ول３ ک７ن３ نيک３ 

او برابرې ک７ي. 
� ]سوره الذاريات: ٥٦[  åÁÆ àbàFá£ßÉå¶� ç×åC� ßká¾åáÝ=ßÆ� çÀåá�=� àKá̄ß· ß]�>ßºßÆ� :اهلل > فرمايي
ژباړه: مون８ پيريان او انسانان يوازې د خپل عبادت او معرفت لپاره پيدا ک７ي دي. 

که ＇وک هر ＇ه وپيژني، خو خپل خالق و نه پيژني، د هغه چا په ＇ير دی چ３ هي＆ شي ي３ نه 
وي پيژندلي، ＄که چ３ د هر شي خالق او پيدا کوونکی ي３ نه دى پيژندلی. 

د اهلل > د پيژندلو او محبت گ＂ه دا ده چ３ بنده په کامله توگه د اهلل > بندگ９ ته چمتو کوي، په 
دې ترتيب هغه انسان چ３ اهلل > پيژني، بل هي＆ شي ته پر هغه ترجيح نه ورکوي او پر هغه ي３ 

غوره نه گ２ي.  
نو هر هغه ＇وک چ３ د اهلل > د دوست９ او رضا حاصلولو دعوا لري او بيا نورو  شيانو ته د هغه په 
رضا او محبت غوره والی ورکوي، د هغه زړه ناروغه دی. لکه د ناروغ３ معدې پشان چ３ د ډوډۍ 
په پرتله ورته خاورې مزه ناک３ ＊کاري. همدارنگه زړونه اکثره ناروغه وي چ３ په نيکو اخالقو ي３ 
درملنه کي８ي، شفا مومي او د گناهونو ＇خه پاکي８ي. د مثال په توگه بخل يوه د زړه داخلي ناروغي 
ده چ３ له امله ي３ انسان د اهلل > ＇خه ليرې کي８ي. د دې بيمارۍ عالج دا دی چ３ انسان له 
خپله ＄انه بخل لرې، خپل نفس پاک او د اهلل تعالی د رضا لپاره د ما ل په لگولو ک３ همت وک７ي، 
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تر＇و په سخاوت عادت او خپل اخالق ي３ وگر＄وي. په همدې ترتيب هر نيک عمل د انسان 
زړه پاکوي، دنيوي او اخروي نيکمرغ９ ور په برخه کوي. 

فعالیت

� çÀåá�=� àKá̄ß· ß]�>ßºßÆ� ١. انسان د ＇ه لپاره پيدا شوی؟ زده کوونکي دې د ＊وونکي په ملگرتيا د
� مبارک أيت په ر１ا ک３ خپل نظرونه ＇رگند ک７ي.  åÁÆ àbàFá£ßÉå¶� ç×åC� ßká¾åáÝ=ßÆ

٢. د النديني جدول سره سم پن％ه باطني ناروغ９ سره له اغيزو په خپلو کتابچو ک３ په لن６ ډول 
وليکئ. 

اغ５زې ي３بد اخالق
د اهلل >  د رحمت نه د ليروالي سبب گر＄ي. کبر 

٣. د تير لوست په ر１ا ک３ د نيکو اخالقو د خپلولو په اړه ＇ه وړانديز لرئ؟ 

لن６يز
په  هم  نفس  باطني  انسان  د  همدارنگه  ناروغي８ي،  جسم  ظاهري  انسان  د  چ３  ＇رنگه  لکه  �t

ناورغ９ اخته کي８ي. 
���tاخالقي مفاسد او ناوړه صفات د زړه د ناروغ９ المل گر＄ي. 

�tد اهلل > پيژندنه او عبادت د انسان زړه له باطني ناروغيو ＇خه ساتي. 

کورن９ دنده

د زړه د ناروغيو او د هغ３ د عالج په اړه يوه مقاله وليکئ چ３ له لسو کر＊و ＇خه کمه نه وي.  
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دولسم لوست

له ايمان او عبادت سره د اخالقو ت７او

لوم７ى: له ايمان سره د اخالقو ت７او
د اسالم سپي）لي دين د اخالقو لوم７نی او اساسي بنس عقيده او ايمان ＊ودلي دي  چ３ د ！ولو 
مؤمنانو ظاهري او معنوي ک７ن３ او چلندونه ور＇خه سرچينه اخلي، پدې معنا چ３ د اخالقو منشآ 

او مبدآ، عقيده او ايمان دی. 
)١(� àf ß]Û=� ß¤åªàe�> ß» àÂ àb ßUß?� ß¤åªàe�=ßcåDßª�(> â£Éåß��>ß¾åfà®� ßÁ>ß�åÝ=ßÆ�ßÐ>ßÉßá�=� çÁåC� :رسول اهلل � فرمايلي دي

ژباړه: حياء او ايمان دواړه يو له بل سره ت７لي دي، که يو له دې دواړو ＇خه نه وي بل ي３ هم له 
من％ه ＄ي.

�>â¾>ß�åC��å¿åºáÖàá�=� à̧ ß»á²ß?�:له ابو سعيد خدري / ＇خه روايت دی چ３ پيغمبر � فرمايلي دي
�ß×ßÆ � à¬ß¶á@ßÈ �× � áÀ ß»Éåª �ßá� ß] �ß×ßÆ �( ßÁÇà«ß¶áÖàÈßÆ � ßÁÇà«ß¶á@ßÈ �ÀÈådç¶= �(>âª>ß¿ á²ß? � ßÁÇàÒ ç{ßÇàá�= �(>â®Ø á]ß? � á¼ àÃà¿ åi> ßUß?

)٢(� à¬ß¶áÖàÈ
ژباړه: د ايمان له پلوه پوره او بشپ７ کسان، د نيکو اخالقو لرونکي دي، دوى هغه کسان دي چ３ په 
عاجزۍ او خاکسارۍ ژوند تيروي له نورو سره مينه کوي او مينه ورسره کي８ي او له هغه چا ＇خه  

چ３ نه مينه کوي او نه مينه ورسره کي８ي هي＆ خير نه ترالسه کي８ي.
� ã¤ßEáeß?� :په يو بل حديث ک３ پيغمبر � ناوړه اخالق د نفاق ن＋ه بلل３ ده لکه چ３ فرمايلي ي３ دي
� å±>ß«ë¿¶=� ßÀåº�ãÍß· ár ß]�åÄÉåª� áKß¾>ß²� çÀ àÃá¿åº�ãÍß· ár ß]�åÄÉåª� áKß¾>ß²� áÀßºßÆ�(> ârå¶> ß]�>â̄ åª>ß¿ àº� ßÁ>ß²�åÄÉåª� çÀ à²� áÀßº

$/%�ßf ßRßª� ß¼ ßq> ß]�=ßcåCßÆ�(ßeßb ß¦�ßb ßÂ> ß¢�=ßcåCßÆ�( ßHßdß²� ßPçb ßU�=ßcåCßÆ�( ßÁ> ß]� ßÀåà�áÕ=�=ßcåC�6> ßÃ ß¢ßbßÈ�ÎçJ ßU
ژباړه: ＇لور خويونه دي چ３ که په چا ک３ شتون ولري، خالص منافق دی او که په چا ک３ يو خوی 
وي، په هغه ک３ د نفاق يو خوی شتون لري، تر ＇و چ３ هغه پري８دي او هغه خويونه دا دي، چ３ 

١-المستدرك - )١ / ٧٣(
٢-المعجم الصغير ١/ ٣٦٢. 

٣-رواه البخاري، باب عالمة المنافق
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کله امين مقرر ک７ای شي خيانت کوي، چ３ کله خبرې کوي دروغ وايي، چ３ وعده کوي غدر 
کوي او چ３ په جگ７ه شي ＊کن％ل３ کوي.

فعالیت

د نفاق د مفهوم او د منافقانو د خويونو په هکله په خپلو ک３ سره بحث وک７ئ او نور درې صفتونه 
ي３ هم بيان ک７ئ.

دويم: د اخالقو او عباداتو ترمن＃ ت７او
د اخالقو ت７او له عباداتو سره هم نه شليدونکی دی او په حقيقت ک３ د عباداتو موخه په انسان ک３ 
د فضايلو تقويت او له ناوړو خويونو ＇خه ي３ ژغورل دي، د خپل３ مدعا د ثبوت لپاره کولی شو 

ډير مثالونه راوړو خو په ＇و مثالونو ي３ اکتفا کوو.
١- لمون＃ د نيکو اخالقو د الس ته راوړلو او له ناوړو اخالقو ＇خه د ＄ان ژغورلو وسيله ده:

åf� ]العنكبوت: ٤٥[  ß³á¿àá�=ßÆ�åÐ> ßn áVß«á¶=� åÀ ß¢�ÎßÃá¿ßI�ßÌ ßØ çr¶=� çÁåC�ßÌ ßØ çr¶=� å¼å®ß?ßÆ�:اهلل تعالی فرمايي
ژباړه: لمون＃ قايم ک７ه، ＄که چ３ لمون＃ انسان له بدو او ناوړو کارونو ＇خه منع کوي.

نو هغه لمون＃ چ３ لمون＃   کوونکی له بدو کارونو ＇خه منع نه ک７ي او د هغه نفس پاک نه ک７ي، 
پرته له سپورتي تمرين ＇خه بله گ＂ه نه لري.

� å� ß» ß�ß£å¶�> ßÃåE� ß¤ ßu=ßÇßI�Àçå��ßÌ ßØ çr¶=� à̧ çFß̄ ßIß?�>ßç�åC� :اهلل تعالی په يو قدسي حديث ک３ داس３ فرمايي
�(� å³jå�=� ß¼ åUßeÆ�Ëåf²åc� å��àÅße> ßÃß¾� ß¤ ßìß®Æ� å�ßÉ år£ßº�Îß· ß¢�â=çf åråº�KåFßÈ� ß�Æ�Êå̄· ß]�Îß· ß¢�¸ åìßJjßÈ�ß�Æ

)١(*� ßH> ßr�=� ß¼ åUßeÆ�ßÍß·ßºeßÙ=Æ� ß̧ ÉåF çj¶=� ßÀE=ßÆ
ژباړه: يوازې د هغه چا لمون＃ قبلوم چ３ د هغه په واسطه زما لويي او عظمت ته غاړه ږدي، په 
لمان％ه سره ＄ان له خلکو جگ نه گ２ي، په گناه هميشه والی نه کوي، خپله ورځ زما په ذکر ک３ 

تيروي او په بيوزلو، پرديسو او غم ＄پلو باندې زړه سوی کوي.
کله چ３ لمون＃ په لمون＃ کوونکي ک３ پرخلکو باندې د شفقت او زړه سوي جذبه رامن％ته نه 

١-مسند البزار١٧٢/٢.
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ک７ي، نو بايد پوه شئ چ３ لمون＃ ي３ نيمگ７ی دی.

٢- صدقه مؤمن ته سپي）لتيا ور په برخه کوي:
<� ]التوبة: ١٠٣[ ßÃåE� á¼åÃÉë²ßhàIßÆ� á¼ àÂàfëÃ ßìàI�âÍß®ßb ßq� á¼åå�=ßÇáºß?� áÀåº�ád à]�:اهلل تعالی فرمايي 

ژباړه: ای پيغمبره! ته د هغوی له مالونو ＇خه  د صدق３ په اخيستلو سره هغوی پاک ک７ه او )د نيک９ 
په الره ک３( هغوی وه）وه. 

 زکات انسان له گناهونو ＇خه پاکوي او د بيوزلو لور ته ي３ پام وراړوي او له اړمنو سره ي３ په مرسته 
کولو عادت کوي.

٣- روژه له مسلمان ＇خه په نيکو اخالقو د پات３ ک５دلو غو＊تنه کوي
� áG ß̂ árßÈ� ß×ßÆ� áOàªáfßÈ� ßØßª� á¼ à²åb ßUß?�å½>ßÉ åq�à½áÇßÈ� ßÁ>ß²�=ßcC� :رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم فرمايلي

)١(.� ã¼åÑ> ßq�Êë¾åC� á̧ à̄ßÉá·ßª�àÄß·ßI>ß®�áÆß?� ãb ßUß?�àÄßß�> ßm� áÁåDßª
ژباړه: کله چ３ يو له تاسو ＇خه په کومه ورځ روژه درلوده، نو فحش دې نه وايي او نه دې   غوسه 
او فرياد کوي او که چا ورته ＊کن％ل وک７ه او يا ي３ ورسره شخ７ه وک７ه، نو دی دې ورته ووايي چ３ 

زه روژه يم.

٤- حج د مؤمن اخالق لوړو منازلو ته رسوي
� ß×ßÆ� ß±Ç àjàª� ß×ßÆ� ßOßªße� ßØßª� çSßá�=� çÀåÃÉåª� ßzßfßª� áÀ ß»ßª� ãL>ßºÇà·á£ßº�ãf àÃ ámß?� èSßá�=� :اهلل تعالی فرمايي

� ]البقرة: ١٩٧[   ëSßá�=� å�� ß¹=ßb åQ
ژباړه: د حج مياشت３ معلوم３ او ＇رگندې دي، ＇وک چ３ په دغو ！اکلو مياشتو ک３ د حج نيت 
وک７ي، نو هغه دې د حج په دوران ک３ له شهواني عمل، ناوړه کار، جنگ او جگ７ې ＇خه ＄ان 

وژغوري. 
له دې ！ولو ＇خه دا جوته کي８ي چ３ که چيرې لمون＃، روژه، زکات او حج د بنده په اخالقو ک３ 

کوم بدلون رانه وړي، نو اصلي موخ３ ي３ نه دي تر السه شوي. 

١-مسند الصحابة في الكتب الستة - )٥ / ٤٣٠(
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فعالیت

زده کوونکي دې په خپل من＃ ک３ مباحثه وک７ي او کو＊（ دې وک７ي چ３ ＄ين３ داس３ اياتونه او 
احاديث بيان ک７ي چ３ پر اخالقو باندې د عباداتو د أثارو په اړه وي.

ارزونه
١- ＇رنگه ثابتولی شئ چ３ اخالق له ايمان سره نه شليدونکی ت７او لري؟

٢- له کوم حديث ＇خه ＇رگندي８ي چ３ منافقين له نيکو اخالقو ＇خه ل５رې دي؟.
٣- د منافقينو ＄انگ７ي صفتونه کوم دي؟ وي３ ليکئ.

٤- دا چ３ لمون＃ په انسان ک３ نيکو اخالقو ته وده ورکوي د دغه مطلب د اثبات لپاره يو أيت يا 
يو حديث دليل راوړئ.

ي３  په ＇ه داللت کوي؟ ＇رگند  دا  ناوړه وي،  اخالق  د چا  بيا هم  لمان％ه سره سره  له  که   -٥
ک７ئ.

٦- روژه او حج د انسان پر اخالقو ＇ه اغيزه لري؟ بيان ي３ ک７ئ.
٧- په زکات ک３ پرت３ ！ولنيزې گ＂３ کوم３ دي؟ بيان ي３ ک７ئ.

کورن９ دنده

په لوست ک３ د ذکر شوو اياتونو او احاديثو له جمل３ ＇خه چ３ د دليل په حيث راغلي دي دوه 
أيتونه او دوه حديثونه سره له ترجم３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ او سبا ي３ د ！ولگيوالو په وړاندې 

ولولئ. 
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ديارلسم لوست

د نيکو اخالقو حاصلول

آيا اخالق د تغير او تبديل وړ دي؟ أيا د اخالقي ارز＊تونو په ＇رنگوالي او بدلون ک３ د انسان 
ک７نه ه）ه او هاند کومه ون６ه لري؟ کوم３ الرې او تگالرې کوالى شي چ３ د انسان د اخالقو په 

رامن％ته کولو ک３ اغيزناک３ وي؟ کوم عوامل اخالقو ته بدلون ورکوي؟ 
د انسان اخالق هم کسبي دي او هم فطري؛ کسبي اخالق د تغير او تبديل وړ دي کوم چ３ د 
تمرين او ممارست په صورت ک３ بدلي８ي او يا هم له من％ه تلالی شي. خو فطري اخالق له من％ه 
نه ＄ي، بلک３ تهذيب او غ＋تلي کيدای شي. د انبياء کرامو) دنده هم دا وه چ３ کسبي ناوړه 

اخالق په نيکو اخالقو بدل ک７ي او فطري ناوړه اخالق تهذيب او گ＂ور وگر＄وي.  
اهلل > د اسالم ستر پيغمبر � د داس３ خلکو په من＃ ک３ راولي８ه چ３ ناوړه اخالق او عادتونه 
ي３ په من＃ ک３ خواره شوي وو. يو له بل سره په جگ７و اخته وو، يو به د بل مال په چل او دوک３ 
سره خوړلو، په کمزورو خلکو به ي３ ظلم او ت５رى کاوه، خو د پيغمبر� د تربي３ له امله د يادو 
شوو خلکو ＇خه داس３ خلک رامن％ته شول چ３ د نيکو اخالقو په ډگر ک３ د بشريت ＊وونکي 

وگر＄يدل.    
د اخالقو په بدلون ک３ د چاپيريال اغيزه

که مون８ او تاس３ خپل کلي ته ＄ير شو، گورو چ３ خلک د خپل چاپيريال ＇خه اغيزمن کي８ي. 
هغه هلکان او نجون３ چ３ د نيکو کورنيو سره اړيک３ او له نيکو خلکو سره ناسته والړه لري، د 
هغوی اخالق ＊ه کي８ي او که د داس３ کورن９ سره ت７او ولري چ３ په هغوې ک３ تربيه او تعليم نه وي 
او يا د داس３ خلکو سره ي３ ناسته والړه وي چ３ ناوړه اخالق ولري، دغه اړيک３ پر هغوى اغيزه 

کوي او د بد اخالق９ په لوري ي３ راکاږي. 
د اخالقو د بدلون الملونه او الرې چارې

هغه الرې او اسباب چ３ د اخالقو په بدلون ک３ گ＂ورې دي، ＊وونه او روزنه ده.  
په عادت  په واسطه  او تکرار  تربي３، تمرين  او د  اړه قناعت ورب＋ي،  په  ته د اخالقو  انسان  علم 

بدلي８ي. د دې موضوع بشپ７ې شرح３ ته پاملرنه وک７ئ:
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 ١. ＊وونه: ＊وونه انسان ته د ＊و او بدو اخالقو په اړه پوهه او قناعت ورب＋ى.  د ＊وون３ په واسطه 
نيک اخالق او له هغ３ نه د استفادې ＇رنگوالی، بد اخالق او د هغ３ زيانونه پيژندل کي８ي. 

قرآن کريم، سنت او نبوی سيرت د اخالقو لوی مصدرونه دي چ３ انسان کولی شي له دې الرې 
په نيکو اخالقو او د هغو په ＄انگ７تياوو ＄ان خبر ک７ي. 

يوه  ک３  الر  په  رسوخ  او  تقويت  د  اخالقو  د  سره  تکرار  عملي  او  تمرين  د  روزنه  روزنه:   .٢
ارز＊تناکه وسيله ده، کومه چ３ د کورن９، ＊وون％ي، مدرس３، ！ولگيوالو، نيکو دوستانو او د ＊و 

خلکو سره د ناست３ والړې په واسطه د انسان زړه ته ننو＄ي. 
نو لدې کبله ويلی شو چ３ ＊وونه او روزنه د ＊و اخالقو د پيژندلو، د اخالقي اوصافو په تغير ک３ 
له بدو  او  انسان کوالی شي خپل اخالق ＊ه  په واسطه  بنس＂يزه اغيزه لري، د ＊وون３ او روزن３ 

اخالقو ＇خه ＄ان وژغوري.  

لن６يز
*  کسبي او فطري صفات دواړه پر اخالقو اغيزه لري.

*  د ژوند او روزن３ چاپيريال د انسانانو د اخالقو په ＇رنگوالي ک３ ارز＊تناکه او اساسي ون６ه لري. 
*  اخالقي اوصاف او ارز＊تونه د )＊وون３ او روزن３(  د دوو عنصرونو په واسطه د بدلون او ！ينگ＋ت وړ دي. 

ارزونه
١. له قرأنکريم ＇خه يو داس３ دليل ذکر ک７ئ چ３ د اخالقو تغير را په گوته کوي. 

٢. رسول اکرم �  د اخالقو د بدلون او ＊ه والي يوه وتل３ بيلگه ده. زده کونکي دې په دې اړه 
توضيحات ورک７ي. 

٣. د خپل چاپيريال د حوادثو په پام ک３ نيولو سره د حيواناتو د تربي３ له الرې د اخالقو د تغير د 
امکان يو مثال ذکر ک７ئ. 

٤. د نيکو اخالقو په ترالسه کولو ک３ کوم وسايل او ک７نالرې اغيزې لري؟ 
٥. د اخالقو پيژندنه له کومو منابعو ＇خه تر السه کيدای شي؟ 

کورن９ دنده

هر زده کونکی دې د دې لوست په اړه د خپل３ کورن９ له غ７و سره خبرې اترې وک７ي او په راتلونکي 
لوست ک３ دې پر خپل فعاليت ر１ا واچوي.
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＇وارلسم لوست 

د ن５کو اخالقو ارز＊ت

آيا يوازې مسلمان بايد د نيکو اخالقو خاوند وي او که ＊ه اخالق د هر انسان لپاره ضروري دي؟ 
د يو غير مؤمن انسان لپاره اخالقي ارز＊تونه ＇ه اهميت لري؟ 

اخالق د انسان معنوي ارز＊ت ！اکي او په دوو برخو ويشل شوي دي، انساني اخالق او اسالمي 
اخالق.

نيک انساني اخالق
انساني اخالقي  په  بدلي８ي. همدارنگه  انسان  مؤثر  يوه  په  په ژوند ک３  ددې ډول اخالقو خاوند 

ارز＊تونو سمبالتيا د هرې پرمخ تلل３ ！ولن３ يا بريال９ ډل３ لپاره اړين شرط بلل ک８５ي. 
ک７ي  ثابت  اغيزناک  کولی شي چ３ خپل ＄ان   ،په م اهليت  اخالقي  د  وگ７ي  ！ولن３  يوې  د 
 او که نه د خراب３ وسل３ په ＇５ر به ب３ تاثيره پات３ وي. خو د اصلي او ＊و وسايلو شتون مؤثر او 
اغيزناک وي. نو هرکله چ３ د انسان په طبيعت ک３ صبر وجود ولري، مشکالت تحمل ک７ي، 
ثبات او استقامت غوره ک７ي، د خپلو موخو د ترالسه کولو لپاره دوامداره کو＊＋ونه تر سره ک７ي، 
د لوړ همت خاوند وي، سست او بيکاره نه وي، ر＊تيا ووايي، شجاعت ولري د خپلو اهدافو سره 
محبت ولري تر دې چ３ د هغو لپاره قربان９ ته هم چمتو وي، پروگرام ولري، خپل کارونه په تدبر 
او فکر سره ترسره کوي او خپل احساسات کنترولوي، دا شخص به خپلو موخو ته د رسيدو لپاره 

بريالى وي که هغه مسلمان وي او که نه.  
په همدې ترتيب که په يوه ！ولنه ک３ نيک اخالق لکه عفوه، ب＋نه، په عمومي موخو باور او د هغو 
لپاره کو＊（، ايثار )په نيکيو ک３ نورو ته په خپل ＄ان غوره والی ورکول( پاکي او نظافت، نظم، 
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د امير امر منل، خلکو ته د هغوی د وړ توب او قابليت په کچه دنده سپارل، د يو او بل نظر ته 
احترام، د تحمل د روحي３ درلودل، د مسؤليت او حساب ورکولو احساس، په يوبل باندی ترحم 
او زړه سوی، ر＊تينولي، امانت داري، معقوليت او اعتدال موجود وي، نو په يقيني توگه دغه ！ولنه 

خپلو موخو ته رسي８ي، برابره ده که دا ！ولنه مؤمنه وي او يا نه وي.

فعالیت

زده کونکي دې د هغو عناصرو پن％ه پن％ه بيلگ３ ذکر ک７ي چ３ د فرد او ！ولن３ د اخالقي اهدافو 
په تر السه کولو ک３ اغيزمن واقع کي８ي. 

انساني اخالقو ارز＊تونه  ！ولن３ ک３ د نيکو  او  په فرد  اسالمي اخالق: د اسالم مقدس دين 
سره  ترتيب  النديني  په  ارز＊تونه  دغه  پاکوي، چ３  ناولتياوو ＇خه  ！ولو  له  هغه  او  کوي  غ＋تلي 

غ＋تلي کي８ي:  
ا- په اهلل > باندې د ايمان پر بنس چ３ هي＆ ＇وک له هغه ＇خه غايب نه دی، او په أخرت د 
ايمان لرلو په اساس چ３ په دې ورځ به هر انسان ته د هغه د نيک او بد عمل مطابق جزا ورکول 
کي８ي، دغه عادات او اخالقي ارز＊تونه له اسالمي عمل او عقيدې سره کلک ت７او لري،  د ايمان 
غو＊تنه هم دا ده چ３ فردي او اجتماعي نيک عادات او خصلتونه په مؤمنانو ک３ د نورو په پرتله 

غ＋تلي او ژور وي.  
ب- توجيه او الر＊وونه په دې ترتيب صورت مومي چ３ پر انسان دا الزموي تر ＇و له خپل اهليت 
او توان ＇خه د خپلو روا موخو په تر السه کولو ک３ کار واخلي، او خپل امکانات او پياوړتيا د 
� á¼ àÃ à£ß«á¾ß?� ål>ç¿¶=�� ß]� :ناروا کارونو په تر سره کولو ک３ مصرف نه ک７ي. رسول اکرم �  فرمايلي

  )١(.� ål>ç¿·å¶
ژباړه: تر ！ولو خلکو غوره هغه کسان دي چ３ خلکو ته ډيره گ＂ه رسوي. 

١- آخرجه الشهاب القضاعی فی مسنده
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ج- د اخالقي ارز＊تونو غ＋تلتيا په دوه ډوله ترسره کي８ي: 
لوم７ى: تهذيب، پاکى او د معيارونو په نظر ک３ نيول، لکه سخاوت، چ３ يو نيک عادت دی، خو 
که ياد شوی عادت له اعتدال ＇خه وو＄ي په اسراف بدلي８ي. اسالم د سخاوت لپاره احکام او 

معيارونه ！اکلي دي چ３ په هغو د سخاوت او اسراف ترمن＃ توپير کيدای شي. 
دويم: د شرعي ＄انگ７و اخالقو پلي ک５دل، لکه اخالص، تواضع، شکر، قناعت او داس３ نور 

چ３ پرته له وح３ يوازي عقل نشي کوالی هغی ته ورسي８ي. 
خو هغه فرد يا ！ولنه چ３ د اسالم دعوى کوي، او د فردي او اجتماعي نيکو اخالقو ＇خه محرومه 
په   < اهلل  بدله شي.  ！ولن３  يا مؤثرې  فرد  مؤثر  يو  په  تشى دعوا سره  په  نشي کوالی چ３  وي، 

قرأنکريم ک３ فرمايي:
� ]الرعد:١١[ á¼åÃ åjà«á¾ß@åE�>ßº�=Æ�§È�ÎçJ ßU�æ½áÇß̄åE�>ßº��§È� ß×�ßç�=� çÁåC�

ژباړه: حقيقت دا دی چ３ اهلل د هي＆ قوم حالت نه بدلوي، تر ＇و پورې چ３ هغوی خپل ＄ان 
)اوصاف( نه وي بدل ک７ى. د يوې ！ولن３ خوشحالي، ثبات، په ديني او دنيوي چارو ک３ پرمختگ، 
د أزادۍ ساتنه او په دنيا ک３ د يو مؤثر ملت په توگه مثبته ون６ه لرل هغه مهال ممکن دي چ３ بشري 

！ولنه په فردي او اجتماعي سطحه په نيکو اخالقو سمباله وي. 

لن６يز
* اخالق په دوو برخو ويشل شوي، يو ي３ انساني او بل ي３ اسالمي اخالق دي.

* د انساني اخالقو خاوند به په دنيا ک３ بريالی او د خلکو خوښ وي. 
* د اسالمي اخالقو خاوند به په دنيا او أخرت ک３ بريالی او نيکمرغه وي. 

* د اسالم مقدس دين اخالقي صفتونه تهذيبوي، هغو ته الر＊وونه کوي او اعتدال ورب＋ي.
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ارزونه
١. آيا نيک اخالق يوازې د مسلمان صفت دی او که بل ＇وک هم کوالی شي چ３ په ياد شوي 

صفت موصوف شي؟ 
٢. که فرد يا ！ولنه په نيکو اخالقو سمبال وي، نو ＇ه پايل３ به ولري؟ 

٣. که يو فرد يا ！ولنه غوره اخالق ونه لري، أيا يوازي د ايمان او اسالم په دعوا سره کوم اثر پرې 
مرتبي８ي؟ 

٤. ر＊تينی ايمان په اخالقو ک３ ＇ه ډول تغير او بدلون راولي؟ 

کورن９ دنده

د انساني او اسالمي اخالقو د مؤثرو شريکو بنس＂ونو په اړه يوه مقاله وليکئ چ３ له لسو کر＊و 
＇خه کمه نه وي. 
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پن％لسم لوست

د پيغمبر� اخالق

د اسالم ستر پيغمبر � د أدابو او اخالقو سرچينه بلل ک８５ي، چ３ مسلمانان خپل اخالق له هغه 
＇خه اخلي. په دې لوست ک３ به د نبوي اخالقو ＄يني برخ３ مطالعه ک７و. 

قرآن کريم د پيغمبر� اخالق دي: 
د رسول اکرم � د اخالقو په اړه ډير مناسب تعبير هماغه د بي بي عائش３ رضي اهلل عنها قول دی 

�)١( ژباړه: د پيغمبر � اخالق قرأن و. ßÁAáf à̄á¶=�àÄ à̄ à· à]� ßÁ>ß²��:چ３ ويلي ي３ دي
�Îß·ß£ß¶� ß́ ç¾åCßÆ� :همدا رانگه قرآنکريم د رسول اکرم � اخالق په داس３ ＊کلی صفت سره بيانوي

  )٢(� æ¼É å� ß¢� æ°à· à]
ژباړه: بيشکه ته د لوړو اخالقو خاوند ي３ د اسالم ستر پيغمبر � دغه اسماني شهادت پرته له کبر 
� ß¼ëß�àÙ� àKáNå£àE�>ßç�åC� :او غرور ＇خه په پوره ډاډمن زړه استقبال ک７ او په تواضع او عاجزۍ ي３ وفرمايل

 )٣(� å±ßØ á]ßÙ=�ß½åe> ß³ßº
ژباړه: يقيناً چ３ زه د نيکو او غوره اخالقو د بشپ７ولو  لپاره را لي８ل شوی يم.  

نو اخالق د محمدي رسالت له اساسي او بنس＂يزو عناصرو ＇خه دى، چ３ په خپلو تشريعي او تهذيبي 
اصولو سره، نظافت، ر＊تيا، امانت، ترحم، عدالت، نيک９ او پر وعدې باندې وفا کولو ته رابولي او 
په ！ينگار سره ي３ ظلم، ت５ري، مکر، چل، د بل په مال، نفس او نواميسو تيری منع ک７ی او په کلکه 
ي３ مقابله کوي او په ！ولو فردي او ！ولنيزو اخالقي امورو ک３ د قول او فعل، ظاهر او باطن، شعور او 

سلوک مطابقت اړين گ２ي.

١- جامع األحاديث
٢- سورة القلم، آيت: ٤

٣- السنن الکبری للبيهقی
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د اسالم د پيغمبر� د اخالقو بيلگ３:
دې ！کي ته په پام سره چ３ د رسول اکرم � د اخالقو منبع قرأن دی، او دا چ３ اخالقي ارز＊تونه 
ي３ د رسالت يو جز وو، نو ليدل کي８ي چ３ د هغه � اقوال، احاديث او مبارک سيرت ي３ د ژوند 
په ！ولو برخو ک３ د ياد شوو ارز＊تونو عملي تطبيق دی. اخالقي بنس＂ونه او ارز＊تونه لکه: تواضع، 
صدق، زهد، امانت، وفاء، عدالت، سخاوت، عبادت، له اهلل > ＇خه ويره او داس３ نورې اخالقي 

＄انگ７تياوې د رسول اکرم �  د قولي او فعلي سنت او عملي سيرت اساسي برخه تشکيلوي. 

فعالیت

زده کونکي دې د ＊اغلي ＊وونکي په مرسته د ) تواضع، امانت، سخاوت، زهد، عبادت او د اهلل 
> ＇خه د ويرې( په اړه د رسول اکرم �  د اخالقو بيلگ３ د ！ولگيوالو پر وړاندې بيان ک７ي. 

د پيغمبر� په ژوند ک３ اخالقي سجايا
په عمومي، فردي، ！ولنيز او کورني ژوند ک３ د پيغمبر � ＄ين３ اخالقي صفات او أداب په 

الندې ډول وو: 
�tرسول اکرم �  به له ب３ وزلو، مسکينانو او فقيرانو سره ناسته والړه درلوده او له هغوی سره 

به ي３ ډوډۍ خوړله. 
يا پر نورو خلکو به  �tله خپلو خپلوانو سره به ي３ د صله رحم９ اړيک３ ساتل３، خو يو پر بل، 

ي３ غوره نه گ２ل. 
�tخلکو ته به ي３ په ډير وقار او ادب سره کتل او د ډ４رې تواضع او خاکسارۍ له امله به ي３ تل 

د ＄مک３ لور ته کتل.
�tرسول اکرم � د نورو انسانانو په پرتله د ډيرې زړورتيا خاوند و، د سر＊ندن３ په ＄ای ک３ به 
د نورو خلکو ＇خه مخک３ و، د خلکو حمايت او ساتنه به ي３ کوله او د جنگ په ميدان ک３ به 

د＊من ته تر نورو ډير ن８دې و. 
�tد مجلس خلکو ته به ي３ د هغوى د مقام په تناسب خطاب کاوه او له هغوي سره به ي３ خبرې 
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اترې کول３. زيد بن ثابت/ وايي: کله به چ３ مون８ د رسول اکرم �  په مجلس ک３ ناست 
وو، که د أخرت په اړه به مو خبرې کول３، نو له مون８ سره به شريک شو او که د دنيا په اړه به مو 
خبرې کول３، نو له مون８ سره به ي３ ملگرتيا کوله او که د خوراک او ＇＋اک په اړه به مو خبرې 

کول３، نو له موږ سره به ي３ ملتيا کوله. 
تر ！ولو خلکو ر＊تيا ويونکي س７ی و، ！ول３ خبرې او ک７ن３ ي３ ر＊تين３ او   � اکرم  رسول  �t

حقيقت وې، آن تر دې چ３ که ！وکه به ي３ هم کوله نو له ر＊تياوو ＇خه به ليرې نه وه. 
�tپه اسالمي اصولو تر ！ولو ډير ملتزم او والړ و او د دين ！ول تعاليم به ي３ پرته له کمي او زياتي پلي 

کول.
�tکله به چ３ له غم او خواشين９ سره مخ شو نو د لمان％ه په ادا کولو به لگيا شو او فرمايل به 

 )١(�åÌØ çr¶=� å�� å�áÉ ß¢�àÌçfà®� áKß·å£ àQ� :３ي
ژباړه: زما د سترگو يخ والی په لمان％ه ک３ دی.

�tد تفکر، تامل، ذکر کولو او د خپل ＄ان د محاسب３ لپاره به ي３ خلوت او يوازيوال９ خو＊اوه.
�tله هر چا سره به چ３ مخ شو نو د تواضع له امله به ي３ پرې لوم７ى سالم کاوه.   

�tکوم خوراک به چ３ ورته وړاندې شو هي）کله به ي３ هغه عيبجن نه گا１ه، که خوښ به ي３ شو 
نو وبه ي３ خوړ او که نه نو هغه به ي３ پر４＋ود. 

�tد اړتيا په اندازه به ي３ خبرې کول３، په خبرو ک３ به ي３ ب３ ＄ايه زياتی يا کمی نه ليدل کيده.  
�tهي）لکه به د خپل ＄ان لپاره نه په غوسه کيده او نه به ي３ بدل اخيست. 
�tد ملگرو له حالت ＇خه به ي３ پو＊تنه کوله تر ＇و ＄ان پرې خبر ک７ي. 

�tناسته او والړه به ي３ د اهلل > له ذکر پرته نه وه. 
�tخپل３ جام３ او پ２ى به ي３ گن６ل３، د خادمانو سره به ي３ يو＄ای ډوډۍ خوړله، پر ＄مکه ناسته 
 به ي３ غوره گ２له، د مالداره او فقير سره به ي３ يو شان خبرې کول３، ب３ وزله به ي３ د ب３ وزل９ 
له امله نه سپکاوه، د ست７ي مه شئ په وخت ک３ به ي３ د مقابل س７ي الس تر هغ３ نه پري＋ود، تر＇و 

چ３ به هغه خپل الس نه و پري＋ودلى، ب３ وزلي، شتمن، مشر او کشر ته به ي３ سالم کاوه. 

١- البيهقی
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لن６يز
�tد اسالم ستر پيغمبر حضرت محمد � د اخالقو منبع او سرچينه گ２ل ک８５ي. 

�tاهلل > د رسول اکرم �  اخالق ستايلي او قرأن کريم ي３ د هغه اخالق معرفي ک７ی دی. 
�tحضرت محمد � د ظاهري او معنوي اخالقو يوه ستره بيلگه ده. 

ارزونه
١.  )قرأنکريم د رسول اکرم� اخالق و( دا د چا مقوله ده؟ چا ته ي３ ويل３ وه؟ او په کوم مناسبت 

ي３ ويل３ وه. 
٢. قرأنکريم د پيغمبر � اخالق ＇رنگه تعريف ک７ي؟ په دې اړه له قرأنکريم ＇خه أيت ذکر 

ک７ئ. 
٣. د اسالم د ستر پيغمبر� په رسالت ک３ د نيکو اخالقو مقام ＇رنگه معرفي شوى دى؟ په 

دې اړه حديث شريف ذکر ک７ئ. 
٤. هر زده کونکی دې د رسول اکرم � د اخالقو يو يو صفت چ３ په دې لوست ک３ ذکر شوي 
وي د نورو زده کونکو پر وړاندې بيان او د ＊وونکي  او زده کونکو په مرسته دې د هغو په هکله 

توضيحات ورک７ي. 

کورن９ دنده

ي３  تر الس الندې خلکو سره  او  له خپل３ کورن９  اړه چ３  په  تعامل  � د هغه  اکرم   د رسول 
درلود، يوه مقاله وليکئ چ３ له لسو کر＊و ＇خه کمه نه وي.  
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شپاړسم لوست

د خبرو آداب )١(

د ژب３ نعمت
ژبه او بيان له هغو سترو الهي نعمتونو ＇خه دي چ３ انسان ته ي３ د هغو په واسطه پر نورو مخلوقاتو 
غوره والی او فضيلت ورب＋لي دی. نو پر انسان الزم دي چ３ د خبرو  أداب مراعات ک７ي، تر ＇و 

ي３ د ياد شوي نعمت شکر ادا ک７ی وي. 

فعالیت

زده کونکي دې د ژب３ د گ＂و په اړه  خپل نظريات ＇رگند ک７ي. 

د ژب３ ارز＊ت
په يوه روايت ک３ راغلي چ３ لقمان حکيم له يوه زده کونکي ＇خه وغو＊تل تر ＇و يو گ６"پسه" حالل 
ک７ي او د هغه تر ！ولو ＊ه غ７ی ورته راوړي، زده کونکي د گ６ ژبه ورته راوړه. لقمان حکيم له هغه 

هلک )زده کوونکي( ＇خه بيا وغو＊تل چ３ دا ＄ل د پسه تر ！ولو ناوړه او بد غ７ى ورته راوړي.
 زده کونکي بيا هم د پسه ژبه ورته راوړه. کله چ３ لقمان حکيم د دې کار د المل په اړه ور＇خه 
پو＊تنه وک７ه، هو＊يار زده کوونکي ورته په ＄واب ک３ وويل: کله چ３ ژبه د خير په کار ک３ وکارول 
شي، نو په انسان ک３ غوره غ７ی دی او که په شر ک３ استعمال شي، نو د انسان په وجود ک３ تر ！ولو 

بده عضوه بلل کي８ي. 

فعالیت

کتابچو ک３  په خپلو  تعبير سره  په خپل  ي３  پر ＇ه داللت کوي؟ ＄واب  کار  دغه  زده کونکي  د 
وليکئ. 

د اسالم سپي）لي دين، ژب３، خبرو کولو، د خبرو موضوع او أدابو ته ＄انگ７ې پاملرنه ک７ې ده او پر 
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دې ډير ！ينگار کوي چ３ د اهلل > دا لوی نعمت بايد د خير او نيک９ په الرو چاور ک３ استعمال 
شي او له ب３ ＄ايه او ناوړه خبرو ＇خه ډډه وشي. اهلل > با بيزه او حساسيت پاروونک３ خبرې 
�áÆß?� æÆàfá£ßº�áÆß?�æÍß®ßb ßråE�ßfßºß?� áÀßº� ç×åC� á¼ àÂ=ßÇáß�� áÀåº��åNß²�Îåª�� ß]� ß×� :بدې گ２لي او فرمايلي ي３ دي

� ]النساء:١١٤[. ål>ç¿¶=��ßE� æ\ ßØ áqåC
ژباړه: د هغو په پ＂و مجلسونو ک３ زياتره ＇ه ＊يگ２ه نه وي، هو، که ＇وک په پ＂ه توگه د صدق３ او خيرات 

الر＊وونه وک７ي يا د کوم ＊ه کار لپاره د خلکو په چارو ک３ د اصالح کولو لپاره چاته ＇ه ووايي. 

کومه غوره ده؟ 
هر انسان بايد له خبرو وړاندې فکر وک７ي چ３ هغه ＇ه چ３ وايي، هغه ته اړتيا شته او که نه؟ 
پات３ کيدل غوره دي، ＄که  نه چپ  او که  او گ＂وره وه، ويل ي３ ＊ه دي،  که خبره ي３ ضروري 
لري.  اجر  لوی  او  دی  عبادت  او چوپتيا  ساتل  ＄ايه خبرو ＇خه ＄ان  ب３  د  ک３  اسالم  په   چ３ 
� åÀ áj àU�ßÆ� àKá» çr¶ß=�; åÁßbßFá¶=�Îß· ß¢�> ßÃå¾ßÇ áÂß?ßÆ�åÌßa>ßF å£¶=�åf ßjáÈß@E� á¼ à²àå� á]à?�ß×?�� :رسول اکرم �  فرمايي
�*%-$ ژباړه: أيا تاسو ته تر ！ولو أسانه عبادت او د بدن لپاره أسانه عمل و نه ＊يم؟ هغه چوپتيا  å°à·àá�=

او نيک اخالق دي. 
�$.%� áK à» árßÉå¶�áÆß?�=âá� ß]� á̧ à̄ßÉá·ßª�åf å]Û=�å½áÇßÉá¶=ßÆ�åç�>åE� àÀåºáÖàÈ� ßÁ>ß²� áÀßº� :همدارنگه رسول اکرم �  فرمايي
ژباړه: هر هغه ＇وک چ３ په اهلل > او أخرت ايمان لري، بايد نيکه او ＊ه خبره وک７ي او يا چوپ 
و اوسي. نن ورځ اکثره مجلسونه ب３ ＄ايه خبرو نيولي، خو هغه انسانان چ３ غواړي خپل افکار 
را！ول او خپل کارونه وارزوي دا خوښ گ２ي چ３ د داس３ ＄ايونو ＇خه ＄انونه وژغوري. رسول 
اکرم �  په يوه بل مبارک حديث ک３ خپل يوه جليل القدر صحابي ته توصيه کوي فرمايي: 

)٣(.� ß́ å¿áÈåa�åfáºß?�Î· ß¢� ß́ ß¶� ãÁáÇ ß¢�ßÆ�( åÁ> ßìáÉ çn·å¶�Ìßaßf áìßº�àÄç¾åDßª�Ká» çr¶=� å¹Ç àìåE�´áÉß· ß¢�
ژباړه: پر تا الزمه ده چ３ زياته چوپتيا غوره ک７ې، ＄که چ３ چوپتيا شيطان ش７ي او له تا سره د ستا 

د دين په امورو ک３ مرسته کوي. 

ب３ واگه ژبه د شيطان په الس ک３ ده
يقيناً ب３ واگه او ب３ قيده ژبه د شــيطان په الس ک３ ده، چ３ په دې صورت ک３ شــيطان کولی شــي 
هغه د شر او تباه９ په لوري بو＄ي، کله چ３ انسان د خپل３ ژب３ واک او اختيار ونه لري، نو خوله 

١- مرقات المفاتيح
٢- روايت بخاري
٣- روايت احمد
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ي３ د هغو ناپاکيو د ننوتلو مدخل گر＄ي کوم چ３ د انسان د زړه د ناپاک９ او کک７تيا المل گر＄ي او 
د غفلت په پردو ک３ ي３ رانغاړي.)١(

د  ايمان  د  انسان  د  کي８ي چ３  شميرل  اخالقو ＇خه  اسالمي  د  ساتنه  ژب３  د  ترتيب  همدې  په 
� æbáF ß¢� àÁ>ß�åC� à¼Éå̄ßJ ájßÈ�×��:استقامت او د زړه د ډاډ ن＋ه ده. لکه ＇رنگه چ３ رسول اکرم �  فرمايي

)٢(.�Äà¾> ßjå¶� ß¼Éå̄ßJ ájßÈ�ÎçJ ßU�àÄàFá·ß®� à¼Éå̄ßJ ájßÈ�×ßÆ�(àÄàFá·ß®� ß¼Éå̄ßJ ájßÈ�ÎçJ ßU
ژباړه: د يوه بنده ايمان تر هغ３ استقامت نه مومي تر ＇و چ３ ي３ زړه نه وي مستقيم شوی، او زړه 

ي３ تر هغ３ نه سيده کي８ي، تر ＇و چ３ ي３ ژبه نه وي سمه شوې. 

لن６يز
�tژبه يو الهي لوی نعمت دی او د انسان لپاره اساسي او حياتي ارز＊ت لري. 

�tله هغو خبرو کولو ＇خه چ３ انسان ته ناوړې پايل３ ور په برخه کوي چوپتيا غوره ده. 
�tد ژب３ ساتل اسالمي اخالق او د انسان د استقامت دليل دی.

ارزونه
١.  " ژبه "يو الهي ستر نعمت دی چ３ انسان ته ي３ ورک７ې. ＇رنگه کوالی شو د دې لوی نعمت 

شکر اداء ک７و؟ 
٢. انسان ＇رنگه د ژب３ په واسطه پر نورو مخلوقاتو غوره والی حاصل ک７ی دی؟ 

٣. په لوست ک３ ياد شوي مبارک آيت کوم ډول خبرې اترې ناروا  گ２لي؟ او کومو خبرو ته مو 
ه）وي؟ واضح ي３ ک７ئ. 

٤. هغه مبارک احاديث ولولئ چ３ په نيکو خبرو يا چوپتيا باندې امر کوي. 
٥. " د ايمان استقامت د ژب３ په استقامت پورې ت７لی دی " نوموړې مطلب واضح ک７ئ. 

کورن９ دنده

 د چوپتيا او ＄انته ناست３ په هکله يوه مقاله وليکئ چ３ له لسو کر＊و کمه نه وي.

١- محمد الغزالی، د خلق المسلم کتاب ص / ٨١
٢- روايت ترمذي
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اووه لسم لوست 

د خبرو آداب )٢(

حضرت معاذ / فرمايلي: ما د رسول اکرم � ＇خه پو＊تنه وک７ه چ３ آيا مون８ به د خبرو له 
امله پو＊تل کي８و؟ رسول� وفرمايل: " ای معاذه: مور دې تا ورک ک７ي)مور دې درباندې بوره 

شي(! آيا همدا ژبه نه ده چ３ خلک به پ７مخ د جهنم په لوري کشوي؟ " 

د ژب３ آفتونه
ژبه ظاهراً د غو＊３ يوه وړه ！و！ه ده، خو د خاوند لپاره ي３ سترې پايل３ او اغ５زې لري، کفر او ايمان 
د ژب３ په وسيله ＊کاره کي８ي. نو لکه ＇رنگه چ３ ژبه د اهلل > يو لوی نعمت دی، همدا راز يو 
لوی آفت هم دی چ３ د انسان د هالکت المل گر＄ي. د ژب３ ＄ين３ آفتونه په الندې ډول دي: 
د ب３ ＄ايه خبرو آفت، د باطلو خبرو أفت، د ريا او تظاهر د خبرو آفت، د ژبن９ د＊من９ آفت، 
د فحشو، کن％لو او بدو خبرو آفت، په انسان، حيوان يا جماد د لعنت ويلو آفت، د تمسخر او 
استهزاء آفت، د پ＂و رازونو د برسيره کولو آفت، د وعده خالف９ آفت، د دروغ ويلو او ناحقه 
سوگند خوړلو أفت، د غيبت او چغل９ آفت، د دوه ژب９ آفت، د مدح３ او داس３ نورو شيانو 

أفتونه. 

 
فعالیت

زده کونکي دې د ياد شوو أفتونو نومونه واخلي او د ＊وونکي په مرسته دې واضح ک７ي او بيا دې 
په خپلو کتابچو ک３ وليکي. 
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له ب３ ＄ايه خبرو ＇خه ＄ان ساتل
د اسالمي اخالقو له نظره د ب３ ＄ايه او ب３ گ＂و خبرو ＇خه ＄ان ساتل د انسان د کمال او برياليتوب 
له ب３ ＄ايه خبرو ＇خه ＄ان ساتل د اسالم د دوو ارر＊تناکو رکنونو يعن３  شرط دی. قرأنکريم 
�ÀÈådç¶= �( ßÁÇà¿åºáÖàá�= � ßXß·áªß? � ábß®� فرمايي:  په من＃ ک３ ذکر ک７ي، لکه ＇رنگه چ３  او زکات  لمون＃ 
 � ßÁÇà· å¢>ßª�åÌ> ß²çh·å¶� á¼ àÂ�ÀÈådç¶=ßÆ�( ßÁÇ àuåfá£àº�åÇá§ç·¶=� åÀ ß¢� á¼ àÂ�ÀÈådç¶=ßÆ�( ßÁÇ à£ åm> ß]� á¼åÃåI ßØ ßq�Îåª� á¼ àÂ

]المؤمنون: ١-٤[

 ژباړه: په باوري ډول هغو مؤمنانو بری موندلی دی چ３: په خپل لمان％ه ک３ عاجزي کوي، له عبثو 
＇خه مخ اړوونکی وي او د خپلو مالونو زکات ورکوي. 

اسالم ب３ ＄ايه او عبث３ خبرې ردوي او هغه نه خو＊وي. همدا راز ب３ گ＂３ خبرې د انسان عمر 
او وخت ضايع کوي، له دې امله يو مسلمان بايد خپل وخت ب３ ＄ايه مصرف نه ک７ي، بلک３ په 
کار ده چ３ له وخت ＇خه په ډ４ر جديت سره د خير په کارونو ک３ استفاده وک７ي. ＇ومره چ３ يو 

مسلمان له ب３ ＄ايه خبرو ＇خه ＄ان وساتي، هغومره ي３ د اهلل > پر نزد مقام لوړي８ي. 
د حضرت انس بن مالک / ＇خه روايت دی چ３ ويل يي: يوه ورځ يو س７ی وفات شوی و، 
نو يوه صحابی د آنحضرت � پر وړاندې دغه م７ي ته د جنت زيری ورک７. د اسالم پيغمبر�  
�ß×�>ßå�� ß̧ åß~�áÆß?�(åÄááÉå¿á£ßÈ�ß×�> ß»áÉåª� ß¼ç· ß³ßI�àÄç·ß£ß·ßª�; áÏåeábßI�ß×ßÆß?� :د دې خبرې په اوريدو سره وفرمايل

)١(.�àÄ àrà̄á¿ßÈ
ژباړه: تاس３ ＇ه پوهي８ئ؟ کيدای شي ب３ ＄ايه خبره ي３ ک７ې وي او يا ي３ په هغه ＇ه ک３ بخل ک７ی 

وي چ３ ده ته پک３ نقصان نه و. 
اسالمي اخالق ب３ ＄ايه او بی ضرورته خبره که هغه مباح او يا د ！وکو په ب２ه هم وي نه خو＊وي. او 
تر＇نگ ي３ زيان لرونک３ خبرې، مسخرې، بد ويل، غيبت او داس３ نور د ژب３ أفتونه او ناروغ９ 

په قطعي توگه حرام گر＄ولي چ３ مرتکب ي３ د محاسب３ او سخت３ مواخذې سره مخ کي８ي.  

١- روايت ترمذی
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لن６يز
انسان د هر هغه ＇ه له امله چ３ له خول３ ي３ راوو＄ي محاسبه او مؤاخذه کي８ي.

�tد ژبی زيانونه او آفتونه ډير زيات دي کوم چ３ ！ول ناوړه صفات رانغاړي. 
�tله ب３ ＄ايه خبرو ＇خه ＄ان ساتل د نيکمرغو کسانو صفت دى. 

ارزونه
١. آيا انسان د وينا له امله مؤاخذه کي８ي؟ دليل يي ذکر ک７ئ.

٢. زده کونکي دې د ژب３ أفتونه ذکر ک７ي او د ＊وونکي په مرسته دې د ياد شوو أفتونو ＇خه د 
نجات أداب او اخالق د اسالمي تعليماتو په ر１ا ک３ تشريح ک７ي. 

٣. داس３ خلک شته چ３ په ！وکو، ب３ ＄ايه خبرو او مسخرو سره خلک مشغولوي. دا رنگه ب３ 
＄ايه او ب３ گ＂３ خبرې د اسالمي اخالقو له نظره ＇ه حکم لري؟ 

٤. د اسالم مقدس دين ول３ عبث３ او ب３ ＄ايه خبرې ردوي؟ په منطقي داليلو سره ي３ استدالل 
وک７ئ. 

٥. په قرآني آيت سره له ب３ ＄ايه خبرو نه د ＄ان ژغورن３ په هکله ＇رنگه استدالل کولی شئ؟
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اتلسم لوست

په اسالم ک３ د حلم مقام

حلم او ب＋ــنه د اخالقو د ل７ۍ په ســر ک３ هغه خوی دی چ３ خپل خاوند په ＊ــو، غوره او لوړو 
اخالقو ســينگاروي ، د خلکو د ضرر او شــر په مقابل ک３ صبر او ب＋ــنه داســ３ صفت دی چ３ 
هر＇وک ي３ ＄ان ته نشــي خپلولی او اهلل تعالی دغه صفت يوازې د حلم او ب＋ــن３ خاوندانو ته ور 

په برخه کوي.

حلم ＇ه شی دی؟
د قهر او غوس３ په وخت ک３ خپل نفس په خپل واک ک３ ساتلو ته حلم وايي، همدارنگه له نورو 

＇خه د ضرر ليدو پرمهال عفوه او ب＋نه حلم بلل کي８ي.
اهلل تعالی خپل پيغمبر �  ته امرکوي چ３ عفوه او ب＋نه خپل شعار وگر＄وي، لکه چ３ فرمايي: 

·�å� ]األعراف: ١٩٩[.  åÂ>ßá�=� åÀ ß¢� ázåf á¢ß?ßÆ� åáf à£á¶>åE�áfàºá?ßÆ�ßÇá«ß£á¶=� åd à]�
ژباړه: عفوه او ب＋ــنه واخله)عفوه او ب＋ــنه خپل عادت وگر＄وه(، پــه نيکيو امر کوه او له جاهالنو 

ليري اوسه.

فعالیت

دغه مبارک آيت د حلم او صبر په دريو ډولونو باندې امر کوي، دغه ډولونه کوم دي؟

حلم د راســخ３ عقيدې او ！ينگ ايمان لرونکي انســان هغه  ＊ــکاره ن＋ه ده چ３ له ب３ ايمانه او د 
ل７زيدونکي ايمان لرونکو انســانانو ＇خه ي３ جال کوي، مؤمن انســان چ３ هر＇ومره د کمال لوړو 
مرتبو ته وخيژي، هماغومره ي３ ســينه پراخي８ي، حلم او ب＋نه ي３ زياتي８ې، د نورو له خطاوو ＇خه 
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تيري８ي او که ناپوهان او کم عقالن په هغه باندې ت５ري وک７ي، دی ورته د حلم له لوړو ＇وکو ＇خه 
گوري، او د هغه فيلسوف او حکيم خوی خپلوي چ３ کوچنيان او واړه ي３ پر تي８و ولي او دی ورته 

د ب＋ن３ په نظر گوري.

د حلم مقام او مشروعيت
د قرأن کريم په گ２و ＄ايونو ک３ د حلم او ب＋ن３ د فضيلت په اړه ستاينه شوې او دغه صفت ي３ د اهلل 

تعالی په غوره نومونو )اسماء اهلل الحسنى ( ك３ بيان ک７ی، لکه په دغه آيتونو ک３:
� ]البقرة: ٢٢٥[  ã¼Éå· ßU�ãeÇà« ß¦�àç�=ßÆ�

ژباړه: اهلل تعالی ب＋ونکی او ت５ريدونکى دی. 
� ]البقرة: ٢٦٣[  ã¼Éå· ßU�Îå¿ ß¦�àç�=ßÆ�

ژباړه: اهلل تعالی ب３ نيازه او د حلم ＇＋تن دی. 
� ]النساء: ١٢[   ã¼Éå· ßU� ã¼Éå· ß¢�àç�=ßÆ�

ژباړه: اهلل تعالی ډير پوه او ت５ريدونکى دی. 
همدارنگه په نورو ډيرو أياتونو او حديثونو ک３ د حلم او تيريدن３ مقام او منزلت ستايل شوی دی. 
په قرأن کريم ک３ حلم د پيغمبرانو صفت معرفي شوی، پيغمبرانو به د خپلو پيروانو د ت５ري، أزار او 
ناخوالو په وړاندې له حلم او تيريدن３ ＇خه کار اخيست. حلم او دې ته ورته کلم３ شپاړس ＄ل３ 
په قرأن کريم ک３ راغلي او له دې سره اهلل تعالی په ډيرو ＄ايونو ک３ د غم او غوس３ په حالتونو ک３ 
انســان ته پر ＄ان د تســلط او له جاهالنو ＇خه د لري اوسيدو امر کوي او ＇وک چ３ دغه صفتونه 

په ＄ان ک３ پيدا ک７ي بيا هغه ستايي.  
 � ã¼Éå· ßU�ãÅ= çÆßßÙ� ß¼[[É åÂ=ßfáEåC� çÁåC� :اهلل تعالــی ابراهيــم$ د حلــم او تيريدنــ３ په صفــت ســتايي 

]التوبة: ١١٤[
ژباړه: ب３ له شکه ابراهيم درد گالونکی او د حلم ＇＋تن و.

همدارنگه نور پيغمبران ) او په ＄انگ７ي ډول د اسالم ستر پيغمبر حضرت محمد� د خپل 
قوم او اتباعو د دعوت او بلن３ پر مهال د صبر او ب＋ن３ په اوصافو ستايل شوي دي. چ３ د دوى دغه 

صبر او تيريدنه د مؤمنانو او ！ولو انسانانو لپاره يوه غوره بيلگه ده.
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فعالیت

زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته د اسالم د ستر پيغمبر � د حلم او ب＋ن３ ＇و بيلگ３ بيان ک７ي.

لن６يز:
�tحلم د اسالمي اخالقو غوره بيلگه ده. 

��tحلم د ＄ان د کنترول، تحمل او د ضرر رسيدلو او غضب پر مهال د عفوې او ب＋ن３ په معنا 
دی. 

> له صفاتو ＇خه دی، اولوالعزم پيغمبران د حلم له امله د اهلل > لخوا ستايل  اهلل  د  �tحلم 
شوي دي. 

ارزونه:
١-حلم ＇رنگه تعريفولی شو؟

٢-کومه جمله سمه ده؟
الف(حلم د قوي او زور واکو انسانانو صفت دی.
ب( حلم د کمزورو او بيوزلو انسانانو صفت دی.

ج(حلم د مؤمنو او سترو انسانانو صفت دی.
٣- د ابراهيم$ د حلم او صبر په هکله ＇ه معلومات لرئ؟

٤- که د جاهالنو له وينا او سپکاوي سره مخ شئ د هغوی په مقابل ک３ به ＇رنگه چلند کوئ؟ په 
دې اړه د قرأن کريم په أيت استدالل وک７ئ. 

کورن９ دنده

د حلم د فضيلت او گ＂و په اړه يوه مقاله وليکئ چ３ له لسو کر＊و ＇خه کمه نه وي.
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نولسم لوست

د رسول اکرم � د حلم ب５لگ３

ر＊تونی حلم هغه دی چ３ انسان د قدرت او واک په وخت ک３ عفوه او ب＋نه وک７ي، د ناتوان９ په 
وخت ک３ د عفوې او ب＋ن３ ＊کاره کولو ته حلم نه ويل کي８ي. د پيغمبر � عفوه، ب＋نه او ورک７ه 

به د هغه د قدرت په وخت وه چ３ همدغه د حلم لوړ مقام او منزلت دی.
او ورک７ې( غوره  لوړو صفتونو )حلم، ب＋ن３  د  او سيرت د هغه  �  سپي）لی ژوند  پيغمبر  د 

هنداره ده، چ３ دلته ي３ ＇و بيلگو ته اشاره کوو:
د الس الندې خلکو سره حلم

انس بن مالک/ روايت کوي چ３ ما پوره لس کاله د پيغمبر �  د خدمت شرف حاصل 
ک７، زه تنکى ＄وان وم او د بشپ７ پوخ والي حالت ته نه وم رسيدلی، ما په دې موده ک３ د اسالم له 
پيغمبر�  ＇خه د)اف( کلم３ په اندازه ＇ه نه دي اوريدلي او نه ي３ راته دا ويلي چ３: ول３ دې 

دا کار ترسره ک７؟ او يا دا چ３ کاش دا کار دې نه وای ک７ی!)١( 

د د＊من په وړاندې حلم
په يوه غزا ک３ رسول اهلل � د ＇ه دم３ کولو لپاره د يوې ون３ تر سيوري الندې ارام ک７ی و، 
له لو＇３ تورې  ته  الحارث نوميده د هغه سر  نا＇اپه د د＊من يو جنگيالی چ３ غورث بن  چ３ 
سره ودريد، او ده ته يی وويل: ＇وک به تا له ما ＇خه خالص ک７ي؟ د اسالم پيغمبر� ب３ له 
کومه ډاره په زغرده وفرمايل: اهلل تعالی به م３ خالص ک７ي، په دې وخت ک３ د هغه له السه توره 
ولويده او رسول اهلل � ورپس３ توره واخيسته او ده ته ي３ وويل: اوس به تا له ما ＇خه ＇وک 
 خالص ک７ي؟ د د＊من جنگيالي وويل: هيله لرم چ３ د تورې غوره نيوونکی و اوس３. د اسالم 
پيغمبر � وفرمايل: د اهلل تعالی په يووالي او زما په رسالت گواهي ورک７ه. هغه س７ي وويل: دا 

١- سنن ابی داوود
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کار هم نه کوم، خو دا ژمنه کوم چ３ له دې وروسته به له تا سره ونه جنگي８م، تا او ستا په وړاندې 
له جنگيدونک３ ډل３ سره نه يو ＄ای کي８م.

د اسالم پيغمبر � دغه کس پر４＋ود، دغه س７ی بيا خپل３ ډل３ ته په بي７ه والړ او هغوی ته ي３ 
وويل: زه له تر！ولو غوره کس ＇خه راغلی يم، د دغ３ کيس３ په اوريدو د دوی ډير خلک مسلمانان 

شول او د مسلمانانو له ليکو سره يو ＄ای شول.)١(

فعالیت

آيا د اسالم ستر پيغمبر � د ويرې له امله د د＊من دغه جنگيالی پر４＋ود؟ زده کوونکي دې په 
دې اړه خپل اندونه ＇رگند ک７ي.

د عامو خلکو په وړاندې حلم
انــس بــن مالک / روايت کوي چ３ رســول اهلل � په مدينه منوره کــ３ تگ راتگ کاوه او 
 د هغــه يــوه نجراني چپــن په تن وه. په دې وخت ک３ يو اعرابي )د بان６ې اوســيدونکى( د رســول 
 اهلل � مخــی تــه راغــی او هغه ي３ د چپن３ لــه گريوان ＇خه را ونيو او بيا يــي كش ك７، انس بن 
مالک / ويلي: ما د هغه زږې چپن３ دکش کولو له امله  د رسول اهلل � په غاړه د هغ３ چپن３ 
چاپ او ن＋３ وليدل３، اعرابي رسول اهلل � ته وويل: اې محمده! د اهلل د درک７ي مال ＇خه چ３ 
له تاسره دی ＇ه راک７ه. د اسالم پيغمبر � په داس３ حال ک３ چ３ اعرابي ته ي３ په تبسم سره کتل، 

امر وک７ د ده د اړتيا وړ ＇يزونه ورک７ئ.)٢(

فعالیت

＊اغلی ＊وونکی دې د دغه اعرابي او ورسره د رسول اهلل � دک７ن３ په اړه له زده کوونکو سره 
خبرې اترې وک７ي. 

١- حديث متفق عليه
٢- حديث متفق عليه
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لن６يز
�tنبی کريم � د حلم بشپ７ه بيلگه ده. 

�tد نبی کريم �  حلم او له الس الندې کسانو، عامو خلکو او د＊منانو سره او هم د ژوند په 
نورو برخو ک３ نيک چلند، د مسلمانانو لپاره يوه عملي بيلگه ده.

�tډير ＄ل３ د رسول اکرم � سرسخته د＊منان د هغه د حلم په ليدلو سره د اسالم مقدس دين 
ته غاړه اي＋３ او په اسالم مشرف شوي دي.  

ارزونه
١- که يو ＇وک د ناتوان９ او کمزورۍ له امله د چا له تيري او سپکاوي ＇خه تير شي، دغه س７ي 

ته حليم ويل کي８ي او که ＇نگه؟
٢- له انس بن مالک / سره د رسول اهلل � ک７نه، له کوم３ طبق３ سره د حلم ن＋ه ده؟

٣- د د＊من هغه جنگيالی چ３ د رسول اهلل � وژل ي３ غو＊تل، ول３ رسول اهلل � ازاد ک７؟ 
دغه چال چلند د پيغمير�  پرکوم خوی او سلوک داللت کوي او ＇ه پايل３ ي３ درلودې؟

٤- د د＊من د دغه س７ي سره د رسول اهلل � چال چلند د هغه په کوم ډول حلم باندې داللت 
کوي؟

٥- د د＊من جنگيالي د اسالم د پيغمبر � بلنه اسالم ته ونه منله، خو هغه بيا هم ده ازاد ک７، 
په اسالمي شريعت ک３ دغه کار پر ＇ه داللت کوي؟

٦- أيا له رسول اهلل � سره د اعرابي سخته ک７نه ＊ه کار و؟
٧-آيا د اسالم پيغمبر � دکوم زور او فشار له مخ３ له اعرابي سره دغه مالي مرست３ ترسره 

ک７ې که ＇نگه؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې په ＊وون％ي او کور ک３ حلم ته د اړتيا په اړه يوه مقاله وليکي، چ３ له لسو کر＊و 
＇خه کمه نه وي.
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شلم لوست

ن５ک او غوره دوست

مينه او دوستي د نيکو اخالقو او تفرق او بيلوالی د بدو اخالقو ثمرې دي. نيک اخالق او خوی 
تل دوستي او زړونه الس ته راوړي او بد اخالق کينه او زړه بدوالی رامن＃ ته کوي، نو له همدې 
امله هر＇ومره چ３ د اخالقو ونه لوړه شي په هماغه پيمانه ي３ ميوه زياتي８ي، چ３ دغه ميوه عبارت 

له الفت، مين３ او د انسانانو د زړونو الس ته راوړل دي.
＊ه ملگری د اهلل تعالی نعمت دی

＊ه ملگری او ＊ه دوست د اهلل تعالی هغه نعمت دی چ３ غوره بندگانو ته ي３ ورپه برخه کوي، د 
اسالم ستر پيغمبر �  نيک ملگری د اهلل تعالی له غوره نعمتونو ＇خه معرفي کوي او فرمايي: 
"چا ته چ３  اهلل> د خير اراده وک７ي، هغه ته صالح دوست او ملگری په برخه کوي کله چ３ ＇ه 

هير ک７ي ورته ي３ يادوي او که  ي３ ور ياد ک７ي، نو بيا مرسته ورسره کوي".)١(

فعالیت

که په ！ولگي يا ＊وون％ي ک３ ＊ه ملگری او دوست ولرئ، ＇نگه مرسته به ورسره کوئ؟ او له هغه 
دوست ＇خه ＇ه هيله کوئ؟

نيک دوست او غوره ملگری لکه ＇رنگه چ３ په دنيا ک３ د اهلل تعالی يو ＊ه نعمت او د برياليتوب 
المل گر＄ي، په أخرت ک３ هم اهلل تعالی ته ن８د４والی او د هغه د نعمت د الس ته راوړلو المل 
گر＄ي "＇وک چ３ يو تن د خدای په الر ک３ په ورورول９ سره ونيسي، اهلل > به ي３ په جنت ک３ 

داس３ درج３ ته ورسوي چ３ په بل هي＆ عمل به ي３ ترالسه نک７ي.")٢(
انسانان تل په خپلو ملگرو پيژندل کي８ي، نيک انسانان له غوره او نيکو خلکو سره دوستي کوي 

١- ابو حامد الغزالي، احياء علوم الدين
٢- هماغه مرجع
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او بالمقابل ناوړه خلک له بدو خلکو سره دوستي او ناسته والړه لري. د اسالم ستر پيغمبر �  
)١(� à̧ å¶>ßà�� áÀßº� á¼ à² àb ßUß?�áf à�á¿ßÉá·ßª�åÄå·Éå· ß]�ÀÈåa�Îß· ß¢�àÐáfßá�=� :فرمايي

ژباړه: هر ＇وک د خپل دوست او ملگري په دين او نظريه اوړي، نو بايد له تاسو ＇خه هر يو د 
خپل ملگري په غوره کولو ک３ سوچ او  فکر وک７ي.

فعالیت

د کومو معيارونو او صفتونو په اساس نيک او غوره ملگری ＄ان ته غوره کوئ؟ زده کوونکي دې 
دغه معيارونه ووايي او بيا ي３ دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

لن６يز
�t＊ه دوست او صالح ملگری د اهلل > يو ستر او ＊ه نعمت دی، چ３ پر انسان ي３ لوروي. 

�tد نيک دوست او ملگري يو صفت دا دی چ３ ＊ه کارونه انسان ته ور يادوي، او په نيکو او 
روا کارونو ک３ ي３ مرسته کوي.   

ته د  بايد فکر وک７ي چ３ ＇وک خپل ＄ان  انسان  پيژندل کي８ي، ＊ه  له خپلو ملگرو  �tانسانان 
دوست９ او ملگرتيا لپاره غوره ک７ي.

ارزونه
١. "نيك دوست او ملگری د اهلل تعالی نعمت دی "په دې اړه له قرأنکريم او حديثو ＇خه ＇ه 

وواياست:
٢. ＇رنگه نيک دوست غوره کولی شو؟

٣. ＇رنگه ناسم او بد ملگری انسان ته ضرر رسوي؟
٤. د اسالم پيغمبر � نيک دوست او ملگری ＇رنگه را پيژني؟

٥. د نيک دوست دوه صفته چ３ په حديث شريف ک３ راغلي دي، بيان ک７ئ.

١- مسند احمد.
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يوويشتم لوست

د ن５ک دوست گ＂３

د اسالم ستر پيغمبر� فرمايلي دي د نيک او غوره ملگري مثال د عطرو او مشکو د خر＇ونکي 
دی چ３ يا ي３ ترې پلورې او يا ي３ هم خوږ بوی ستا تر پوزې در رسي８ي، د بد ملگري مثا ل د 
اهنگر  د نغري په ＇ير دی چ３ يا خو دې جام３ سوزوي، او يا کم له کمه له بد بوی ＇خه ي３ 

ضرر او زيان وين３.

هر انسان د دوست９ وړ نه دی:
کله چ３ دوه مسلمانان ورو１ه سره مخ کي８ي نو د دوی مثا ل د هغو  دوو السونو په ＇ير دی چ３ 
يو بل پريوين％ي، دوه مؤمنان له يو بل سره نه مخ کي８ي، مگر دا چ３ هرو مرو اهلل تعالى د يوه خير 

بل ته رسوي.
هر انسان د دوست９ او ناستي وړ نه وي. هو＊يار انسان چ３ کله ＇وک د دوست９ او ناست３ لپاره غوره 
کوی، نو ده ته اړينه ده چ３ د هغه س７ي صفتونه، شخصيت او سلوک و ＇７５ي. نيک دوست او 
ملگری هغه دی چ３ د اهلل> د رضا او خو＊３ له امله غوره شي، چ３ هم په دنيا او هم په أخرت 

ک３ ي３ خپل دوست ته گ＂ه ورسي８ي.
عمر بن خطاب / د دين پر اساس د ملگري غوره کولو د اړتيا په اړه فرمايلي: د ژوند کولو 
په أسان９ او خو＊９ دواړو ک３ مو مجلس پرې  لپاره ري＋تني ورو１ه او دوستان غوره ک７ئ، چ３ 

＊ايسته او د مصيبت او غم په وخت ک３ مو الس پرې سپک وي.
امام غزالي رحمه اهلل فرمايلي: ＇وک چ３ دوست９ او ملگرتيا ته غوره کوئ، نو دغه پن％ه صفتونه 
په ک３ ول＂وئ: بايد هو＊يار وي، د نيکو اخالقو ＇＋تن وي، فاسق نه وي، له بدعت او په دين ک３ 

له نوو خبرو پيدا کولو ＇خه ليري وي، د دنيا په الس ته راوړلو ک３ ډ４ر حريص نه وي.

د نيک ملگري صفتونه
د اسالم يو تک７ه عالم)١( خپل زوی ته د ＄نکدن په حالت ک３ د ＊ه دوست غوره کولو په اړه داس３ 

توصيه ک７ې:
١- علقمة العطاردي
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ای زويه! د خپل ＄ان د ملگرتيا لپاره داس３ ＇وک غوره ک７ه چ３ کله ي３ خدمت کوې نو ستا 
منونکى اوسي، کله چ３ ورسره خبرې کوې ستا مجلس ورسره ＊ايسته شي او کله چ３ اړ او ناتوانه 
ش３، نو مرسته درسره وک７ي. داس３ دوست غوره ک７ه چ３ کله د خير کار ته الس اوږدوې نو ستا 
الس  پياوړی ک７ي، کله چ３ نيکي کوې هغه وشميري او که بدۍ در＇خه وويني هغه  سم３ ک７ي. 
داس３ دوست غوره ک７ه چ３ کله ترې ＇ه وغواړې هغه درک７ي، که کله چوپ کي８ې نو مجلس ته 
دې را مخک３ شي او که له غم او مصيبت سره مخ کي８ې نو ډاډ درکولو ته در وړاندې شي. داس３ 
ملگری غوره ک７ه چ３ کله هم خبرې کوې، نو تا ر＊تونی وگ２ي او که کوم کار ته وړاندې کي８ې ستا 

تر شا روان شي او د شخ７ې په وخت ک３ ستا نظر او خبرې ته را وگر＄ي.)١(

لن６يز
�tنبي کريم �  نيک دوست او ＊ه ملگری د مشکو يا عطرو سره تشبيه ک７ی چ３ په هر حالت 

ک３ انسان ته گ＂ه رسوي. 
�tغوره دوست هغه ＇وک دی چ３ د ديندارۍ او ايمان پر اساس و ！اکل شي. 

ارزونه
١- د اسالم پيغمبر � دوست او ملگری د عطرو او پ（)أهنگر( له سکرو سره تشبيه ک７ئ ددغ３ 

تشبيه مفهوم بيان ک７ئ.
٢- د اسالم له نظره د دوست９ او ملگرتيا اساس ＇ه شی تشکيلوي، واضح ي３ ک７ئ.

٣- حضرت عمر / د ملگري د انتخاب په اړه ＇ه توصيه کوي، په لن６ه توگه ي３ واضح ک７ئ. 
٤- عمر بن خطاب / د ＊ه دوست غوره کولو په اړه ＇ه نصيحت ک７ی، رو＊انه ي３ ک７ئ؟
٥- امام غزالي رحمه اهلل د ＊ه دوست لپاره پن％ه صفتونه بيان ک７ي، د دغو صفتونو نومونه واخلئ.

کورن９ دنده

د ＊ه دوست او ملگري د گ＂３ او صفتونو په اړه يوه مقاله وليکئ چ３ له لسو کر＊و ＇خه کمه نه وي.

١- ابوحامد الغزالي , إحياء علوم الدين , ج٢, كتاب أداب االلفة والصحبة 
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دوه ويشتم لوست

له مور او پالر سره ن５کي

انسان ته ډير ن８دې شخص ＇وک دى؟ يو ماشوم د چا په غي８ ک３ تربيه کي８ي؟ له مور او پالر سره 
مو ول３ مينه لرئ؟ په اسالم ک３ د مور او پالر حقوق له نورو اديانو او فرهنگونو سره ＇ه توپير 

لري؟ أيا د مور او پالر حقوق ادا کوئ؟ 
له مور او پالر سره نيکي د )برالوالدين( او ضد ي３ د )عقوق الوالدين( په نامه يادي８ي. له مور او 
پالر سره د نيکي کولو په ل７ ک３ بايد د هغوی سره مينه او محبت وشي د هغوی احترام، قدرداني 
او پر هغوی زړه سوی وشي، خبرو ته ي３ غوږ کي＋ودل شي او هغه کارونه وشي چ３ دوی پرې 
خو＊８５ي، له مرگ ＇خه وروسته ورته دعا او د ب＋ن３ غو＊تنه وشي، وعدې او سپار＊تن３ ي３ بايد 

پر ＄ای شي، د دوستانو عزت او احترام ي３ وشي.
اهلل> له مور او پالر سره د نيک９ کولو په اړه فرمايلي: 

��å²> ßjßá�=ßÆ�Îßº>ßJÉá¶=ßÆ�ÎßEáf à̄á¶=�ÏådåEßÆ�>â¾> ßj áUåC�ÀÈßbå¶=ßÇá¶>åEßÆ�>âÒÉ ßm�åÄåE�=Ç à²åf ánàI� ß×ßÆ�ßç�=�=Æ àbàF á¢=ßÆ�
� çÁåC� á¼ à³à¾>ß�ß?� áK ß³ß·ßº�>ßºßÆ� å̧ ÉåF çj¶=� åÀáE=ßÆ� åGá¿ßá�>åE� åG åU> çr¶=ßÆ� åGà¿àá�=�åe>ßá�=ßÆ�ÎßEáf à̄á¶=�Ïåc�åe>ßá�=ßÆ

âeÇ=� ]النساء/٣٦[. à̂ ßª� â×>ßJáà�� ßÁ>ß²� áÀßº� èGå�� ß×�ßç�=
او  ژباړه: او تاسي ！ول د اهلل بندگي )عبادت( وک７ئ، له هغه سره هي＆ شی مه شريکوئ له مور 
پالر سره غوره رويه وک７ئ، له خپلوانو، يتيمانو او مسکينانو سره نيک چلند وک７ئ، او له خپلوان 
گاون６ي سره، او له هغه گاون６ي سره چ３ رشته او قرابت ور سره نلرى، د ＇نگ له ملگري او 
پرديس سره او له هغو وين％و او غالمانو سره چ３ ستاس３ په الس ک３ وي، د احسان چال چلند 
وک７ئ، باور ولرئ چ３ اهلل داس３ ＇وک نه خو＊وي چ３ په خپله انگيرنه مغرور وي او په خپله 

لوړتيا وياړي. 
� ßµßbá¿ å¢� çÀß§à·áFÈ�>çºåC�>â¾> ßj áUåC�ÀÈßbå¶=ßÇá¶>åEßÆ�àÅ>ÈåC� ç×åC�=Æ àbàFá£ßI� ç×ß?� ß́ èEße�Î ßvß®ßÆ�:په بل ＄ای ک３ فرمايي
�> ß»àß�� áxå« á]=ßÆ�(>â�åfß²� â×áÇß®�> ß»àß�� á̧ à®ßÆ�> ß» àÂáfßÃá¿ßI� ß×ßÆ� úà?�> ß»àß�� á̧ à̄ßI� ßØßª�> ß» àÂ ßØå²�áÆß?�> ß» àÂ àb ßUß?�ßß� å³á¶=
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§�å=� ]االسراء: ٢٣-٢٤[  ßq�Îå¾>ÉEße�> ß»ß²�> ß» àÃáß�áe=� ëHße� á̧ à®ßÆ�åÍßá�çf¶=� ßÀåº� ë¹èd¶=� ß\>ß¿ ßQ
ژباړه: او ستا رب پريک７ه ک７يده چ３ تاس３ د بل هيچا عبادت مه کوئ مگر يوازې د اهلل> عبادت 
کوئ، له مور او پالر سره ＊ه چال چلند وک７ئ که له تاسره له هغونه يو يا دواړه زړ＊ت ته ورسي８ي 
نو هغو ته اف قدرې مه وايه، مه هغوته په ستغه ＄واب ورکوه، بلک３ له هغو سره په درناوي خبرې 
کوه او په نرم９ او رحم سره د هغو په وړاندې مات غاړی اوسه، او دا دعا کوه چ３ پروردگاره! پر 
پاللی  په ماشومتوب ک３  له زړه سوي او خواخوږۍ سره  دوې رحم وک７ه لکه ＇نگه چ３ دوى 

وم. 
رسول اکرم � د مور او پالر سره احسان لوی عمل او اهلل تعالی ته تر ！ولو عملونو خوښ عمل 
�Ïß?� گ２لی. د عبداهلل بن مسعود/ ＇خه روايت دی چ３ له رسول اکرم� ＇خه م３ وپو＊تل
� ç¼àM�6 ß¹>ß®(ÀÈßbå¶=ßÇá¶=�èfåE� ç¼àM�6 ß¹>ß®�;Ïß?� ç¼àM�6 ß¹>ß®�(> ßÃåJá®ßÆ�Îß· ß¢�àÌ ßØ çr¶=�6 ß¹>ß®��;åç�=� ß�åC� èG ßUß?� å̧ ß»ß£á¶=

)١(�åç�=� å̧ ÉåF ßi�Îåª�àa> ßÃåá�=�6 ß¹>ß®�;Ïß?
ژباړه: د اهلل تعالی کوم عمل ډير خوښ دی؟ پيغمبر �  وفرمايل: په خپل وخت ک３ د لمان％ه ادا 
کول، و م３ ويل بيا کوم؟ وي３ فرمايل: له مور او پالر سره نيکي، وم３ ويل بيا کوم؟ وي３ فرمايل: 

د اهلل > په الر ک３ جهاد کول. 
لکه ＇نگه چ３ مور له انسان سره په داس３ وخت ک３ مرسته کوي چ３ دی ډير ناتوانه وي او له 
ده سره ډ４ر زيات زحمتونه گالي، نو ＄که په اسالم ک３ د مور حق ته ترجيح او لوم７يتوب ورک７ل 
� ß¹Ç àiße�>È� :شوی دی. له ابوهريره / ＇خه روايت دی چ３ يوه س７ي رسول اکرم �  ته وويل
�; áÀßº� ç¼àM�6 ß¹>ß®�( ß́ èºà?� ç¼àM�6 ß¹>ß®�; áÀßº� ç¼àM�6 ß¹>ß®�( ß́ èºà?�6 ß¹>ß®�;ÎåJßE> ßV ßq� åÀ ájàå}� ål>ç¿¶=� è° ßUß?� áÀßº���åç�=

)٢(.� ßµÇàEß?� ç¼àM�6 ß¹>ß®�; áÀßº� ç¼àM�6 ß¹>ß®�( ß́ èºà?� ç¼àM�6 ß¹>ß®
ژباړه: ای د اهلل رسوله! پر ما باندې ＇وک له ！ولو خلکو ＇خه زيات د غوره چلند حقدار دى؟ 
رسول اکرم �  وفرمايل: مور دې، هغه س７ي بيا پو＊تنه وک７ه چ３ بيا ＇وک؟ و ي３ فرمايل: مور 
دې، هغه س７ي وويل: بيا ＇وک؟ و ي３ فرمايل: مور دې، هغه س７ي بيا پو＊تنه وک７ه: بيا ＇وک؟ 

و ي３ فرمايل: پالر دې. 

١- رواه البخاری
٢- رواه البخاری
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فعالیت

له مور او پالر سره ＇رنگه نيکه معامله کوالی شو؟ هر زده کونکی دې يوه يوه بيلگه ذکر ک７ي. 
د ب５لگ３ په توگه: 

١- زه د مور او پالر خبرې منم.
٢- زه د مور او پالر سره د کور په کارونو ک３ مرسته کوم. 

لن６يز
�tد اسالم مقدس دين چ３ د والدينو مقام ته په کوم درناوي قايل دی په بل هي＆ دين او أيين ک３ 

ي３ مثال نه ليدل کي８ي. 
�tقرأن کريم د والدينو يادونه او د هغوی خدمت وروسته له توحيد ＇خه ذکر ک７ی چ３ دا کار په 

اسالم ک３ د والدينو د لوړ مقام ＊کارندوی دی. 
�tرسول اکرم � په نبوي احاديثو ک３ د والدينو حقوق او خدمت د فرضي لمون％ونو او د اهلل> 

په الر ک３ له جهاد سره يو ＄ای ذکر او تاکيد ي３ پرې ک７ی دی. 

ارزونه
١. اسالم ول３ له مور او پالر، خپلوانو او گاون６يانو سره د نيک９ کولو حکم کوي؟ که خلک د 

نيک９ کولو پر ＄ای يو بل سره بدي وک７ي، ＇ه به پي（ شي؟  
بايد د هغوی سره ＇ه تعامل  ٢. له مور او پالر سره نيکي ＇رنگه کيدای شي؟ په ژوندانه ک３ 

وشي، له مرگ ＇خه وروسته بايد له هغوی سره ＇رنگه نيکي وک７ل شي؟ 
٣. له مور او پالر سره د نيک９ کولو په اړه له قرأن کريم او سنتو ＇خه دليل راوړئ. 

٤. ول３ مور د نورو په پرتله د ډ４رې نيک９ مستحقه ده؟ په اړه ي３ نقلي او عقلي داليل ذکر ک７ئ. 
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کورن９ دنده

 الندينی مبارک حديث ياد او په ＊ايسته خط ي３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ. 
�(àÄ à«á¾ß?� ß¼ å¦ße� ç¼àM�(àÄ à«á¾ß?� ß¼ å¦ße� ç¼àM�(àÄ à«á¾ß?� ß¼ å¦ße����åç�=� à¹Ç àiße�� ß¹>ß®�6 ß¹>ß®�/�ßÌßfÈßf àÂ�ÎåEß?� áÀ ß¢
� á̧ à]ábÈ�áß�� ç¼àM�> ß»åÃÉß·å²�áÆß?�> ß» àÂßb ßUß?�åß� å³á¶=� ßbá¿ å¢�åÄÈ ßbå¶=ßÆ� ßµßeáaß?� áÀßº�6 ß¹>ß®�;åç�=� ß¹Ç àiße�>È� áÀßº�6 ß̧ Éå®

$-%*�ßÍç¿ßá�=

١- رواه مسلم
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درويشتم لوست

صله رحمي

دا يو منل شوی حقيقت دی چ３ انسان له ！ولن３ ＇خه يوازې او ب５ل ژوند نشي کوالی، ارو مرو به 
د نورو سره يو ＄ای او له خپلو هم جنسو سره اړيک３ ساتي. د دې اړيکو مراتب به ＇رنگه وي؟ 
د يادو شوو اړيکو د ساتن３ او ！ينگتيا )تحفظ او تحکيم( په الر کی مؤمن انسان ＇ه دندې لري؟ 

او په ！ولنه ک３ ي３ اغيزې ＇ه دي؟
د دې لپاره چ３ انسان ＊ه ژوند ولري او د نورو له ضرر ＇خه خوندي وي نو الزمه ده چ３ په ！ولنه 
ک３ يو مفيد غ７ی واوسي، د خلکو سره نيک３ اړيک３ ！ينگ３ ک７ي، تر ＇و خلک په عدالت، 
خوشحال９ او نيکمرغ９ ک３ ژوند وک７ي.که داس３ نه وي د يوه ＄نگل د حيواناتو په شان به په ويره 
ک３ ژوند کوي، او هي）وک به نشي کوالی چ３ په ډاډ سره له هغو نعمتونو ＇خه گ＂ه واخلي چ３ 
په الس ک３ ي３ دي، نو په دې صورت ک３ به خلک د يو بل لپاره د ويرې، ستونزو او ډار منبع او 

مصدر وي. 
)١(�åÄ åjá«ß¿å¶� èGåà��>ßº�åÄÉ å]ßåÙ� çGåà��ÎçJ ßU� á¼ à² àb ßUß?� àÀåºáÖàÈ� ß×� :له همدې امله رسول اکرم �  فرمايلي
لپاره ي３  ژباړه: له تاسی ＇خه به يو هم واقعي او کامل مؤمن نشي تر ＇و هغه ＇ه چ３ د ＄ان 
اړيک３ د ژور والي،  انسانانو  لپاره ي３ هم خوښ ک７ي، خو لکه ＇رنگه چ３ د  خو＊وي، د بل 
پراخوالي او ن８د４والي له پلوه له يو بل سره توپير لري نو له دې امله ي３ اسالم هم د حقونو له پلوه 
او مور، خپلوانو،  پالر  د  ترتيب  په  لوم７يتوبونه د حقوقو  توپير ک７ی. دغه  من＃  تر  لوم７يتوبونو  د 
گاون６يانو، مسلمانانو او عامه حقوقو په اساس رامن＃ ته شوي. په دې ترتيب مور او پالر د نورو 
خلکو په پرتله له هر چا زيات حق دار دي، خپلوان، رشته داران، گاون６يان او عام مسلمانان خپل 
حقوق او دندې لري. له مور او پالر ＇خه وروسته نور خپلوان او رشته داران لکه نيکه، زامن، 
ورو１ه، خويندې، ماماگان، وريرونه، کاکا گان او نور د قوم او قبيل３ د خپلول９ او رشته دارۍ حقوق 

١- متفق عليه
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لري. د دې خپلوانو حقوق په دوه ډوله ترسره کي８ي: 
لوم７ی: واجب حقوق لکه، نفقه او د ميراث برخه، چ３ ددې ډول حقوقو ادا کول پر هر مسلمان 

الزم دي او په نه ترسره کيدو ک３ ي３ د عذاب مستحق گر＄ي. 
دويم: د صله رحم９ مستحب حقوق چ３ د دې ډول حقوقو پر＄ای کوونکی د ثواب مستحق 
�Îß· ß¢�Î åÂßÆ�ãÍß®ßb ßq�� å³ ájåá�=�Îß· ß¢�àÍß®ßb çr¶=� :گر＄ي، لکه د رسول اکرم �  دا قول چ３ فرمايي

)١(�ãÍß· åqßÆ�ãÍß®ßb ßq� åÁ>ßJß¿áM� å¼ åUçf¶=�Ïåc
ژباړه: مسکين ته صدقه ورکول يوازې صدقه ده، خو خپلوانو او رشته دارانو ته ي３ ورکول هم 

صدقه او هم صله رحمي ده.
له خپلوانو سره په مختلفو مناسباتو ک３ ن８د４والی، له هغوی سره په مصيبتونو ک３ غم رازي، په 
خوشحاليو ک３ ورسره گ６ون، په ستونزو ک３ ورسره مرسته او پر هغوی زړه سوی له صله رحم９ 
＇خه دي. اهلل > د صله رحم９ د نه کولو او د هغو کسانو په اړه چ３ په دې برخه ک３ ب３ پروايي 
� ß́ åÒß¶Æà?�C á¼ à³ßº> ßUáeß?�=Ç à£ ëìß̄ àIßÆ� åzáeßáÙ=�Îåª�=Æ àb åjá«àI� áÁß?� á¼àJÉç¶ßÇßI� áÁåC� á¼àJÉ ßj ß¢� á̧ ßÃßª� :کوي فرمايي

� ]سورت محمد: آيات: ٢٢-٢٣ [  á¼ àÂße> ßráEß?�Î ß» á¢ß?ßÆ� á¼ àÃ ç» ßqß@ßª�àç�=� à¼ àÃß¿ß£ß¶�ÀÈådç¶=
ژباړه: أيا له تاس３ نه له دې پرته نوره ＇ه هيله کيدای شي چ３ که قدرت په الس درشي نو په ＄مکه 

ک３ به فساد وک７ئ او پخپلو من％ونو ک３ به خپلوي پرې ک７ئ؟ 
)دغه کار چ３ ＇وک کوي( همغه خلک دي چ３ اهلل ورباندې لعنت ک７ى او هغوی ي３ کا１ه او 

ړانده ک７ي دي. 
يوه س７ي رسول اکرم �  ته وويل: ماته داس３ ＇ه و＊يه چ３ ما جنت ته داخل ک７ي او د دوزخ له 
�(>âÒáÉ ßm�åÄåE� àµåf ánàI�×�Æ�ßç�=� àbàFá£ßI� :اوره م３ وژغوري، رسول اکرم�  په ＄واب ک３ ورته وفرمايل

)٢(� ß¼ åUçf¶=� à̧ årßIßÆ�(ßÌ> ß²çh¶=�ÊåIáÖàIßÆ�(ßÌØ çr¶=� à¼Éå̄ àIßÆ
ژباړه: د اهلل > عبادت کوه، او کوم شی ورسره مه شريکوه، لمون＃ په ＊ه ډول ادا ک７ه، زکات 

ورک７ه او صله رحمي وک７ه. 
په يوه بل مبارک حديث شريف ک３ راغلي: هر ＇وک چ３ وغواړي عمر ي３ اوږد او روزي ي３ زياته 

١- الترمذی
٢- رواه مسلم
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شي، له خپلوانو سره دې صله رحمي وک７ي)خپلوي وپالي(. 

يادونه 
بايد دا ！کی په ياد ولرو چ３ د صله رحم９ په نوم د نورو خلکو حقوق تر پ＋و الندې نه ک７و او په 
！ولنيزو کارونو ک３ ي３ په نورو وړاندې نه ک７و، همدا راز ي３ په ناحق او ناروا مرسته و نه ک７و، يادې 
شوې برخ３ د خپلوانو په حقوقو او صله رحم９ ك３ نه را＄ي، بلک３ ناجايزه تعصب بلل ک８５ي. 

فعالیت

زده کونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د روا صله رحم９ د ساتلو يوه ب５لگه او هم د تعصب او بی 
عدالت９ له مخ３ د خپلول９ د پاللو يوه بيلگه وليکي، بيا دې په نوبت سره هغه نورو ته واوروي. 

لن６يز
�tانسان دې ته اړ دی چ３ د نورو سره يو ＄ای ژوند وک７ي، نو د دې لپاره چ３ د نورو تر من＃ د 

باور فضاء رامن＃ ته ک７ي بايد يو مفيد او اغيز ناک غ７ی شي. 
�tاسالمي اخالق حکم کوي چ３ يو مسلمان بايد د بل مسلمان ورور لپاره هغه ＇ه غوره ک７ي، 

کوم چ３ د ＄ان لپاره ي３ خو＊وي. 
�tاسالم د خپلوانو درج３ او حقوق ترتيب او تنظيم ک７ي، چ３ د هغو مراعات ته صله رحمي 

ويل کي８ي. 
المل  داخليدو  د  ته  جنت  او  ثواب  اجر،  د  حفاظت  هغ３  د  او  پالل  رحم９  صله  د  اسالم  �t

گر＄ولی دی.
�tپه اسالم ک３ د صله رحم９ په پاللو ！ينگار د دې په معنا نه دي چ３ يو مؤمن مسلمان دې د بل 
چا سره نيکي نه کوي، يا دا چ３ خپلو خپلوانو ته دې په ！ولنيزو حقوقو او واجباتو ک３ پر نورو 

غوره والی ورک７ي. 
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ارزونه 
١( خپلوان او رشته داران چا ته ويل کي８ي؟ 

٢(  خپلوي په کومو چارو ک３ پالل کي８ي؟
٣(  د خپلوانو الزمي حقوق په ＇و ډوله دي؟ 

٤(  د خپلوۍ د ساتلو په اړه د قرأنکريم او نبوي سنتو ＇خه دليل راوړئ؟ 
٥(  په عامو چارو )امورو( ک３ په نورو خلکو د خپلوانو وړاندې کول ＇ه حکم لري؟ 

کورن９ دنده

)په ناروا کارونو ک３ د خپلوانو مرسته ناروا ده( په دې اړه يوه مقاله وليکئ چ３ له لسو کر＊و ＇خه 
کمه نه وي. 
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＇لرويشتم لوست

د زده ک７ې آداب

زده ک７ه او ＊وونه خپل أداب لري چ３ بايد د زده کوونکو او روزونکو لخوا مراعات شي، تر＇و 
برکتونه او ＊３ پايل３ ولري. په دې لوست ک３ ＄ين３ هغه أداب بياني８ي چ３ بايد د زده کوونکو لخوا 

په پام ک３ ونيول شي. 

فعالیت

زده کونکي دې د زده ک７ې د أدابو په اړه خپل اندونه )نظرونه( په لن６ه توگه بيان ک７ي. 

لوم７ی ادب 
له ناوړه اخالقو ＇خه د باطن پاکوالی: ＄ينو علماوو فرمايلي: لکه ＇رنگه چ３ لمون＃ د ظاهري 
پاکوالي او طهارت پرته صحيح نه دى، همدا راز زدک７ه چ３ يو عبادت دی پرته له باطني پاکوالي 
صحيح نه ده. هغه ＇وک چ３ په داخلي رذايلو او رواني او اخالقي أفتونو اخته وي که په زده ک７ه 
بريالی هم شي خو له زده ک７ې ＇خه بيا مناسبه گ＂ه نه شي ترالسه کوالی بلک３ بيا به له علم ＇خه 

ناوړه او ناروا گ＂ه اخلي، د روم موالنا ويلي: 
غله راهزن ته په الس تيغ دي ورکول بد گـــــوهـــر تـــه علــم فن وريادول  

نو هر هغه ＇وک چ３ د علم او زده ک７ې په الر قدم اخلي هرو مرو بايد په لوم７ي قدم ک３ خپل３ 
باطني اصالح ته پام وک７ي تر ＇و سينه ي３ د حکمت او علم لپاره يو پاک او نظيف ظرف وگر＄ي. 

لکه چ３ حافظ شيرازي ويلي دي: 
نه چ３ هره تي８ه خاوره در مرجان شي پــاک گوهر بايد چ３ وړ د برکت شي 
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دويم ادب
دنيوي مصروفيتونو نه ＄ان ساتنه، ＄که ناشون３ ده چ３ انسان دې هم د علم زده ک７ې ته مال وت７ي 
او هم دې د مادياتو را！ولولو په کو＊（ ک３ وي. خو د ژوند د اړتياوو په پوره کولو ک３ چ３ کومه 
خواري کي８ي کوم باک نه لري. د دنيا د الس ته راوړلو په الر ک３ حرص، هيله، کو＊（ او ＄ان 
� ß̧ ß£ ßQ�>ßº�:ب３ خوبه کول د علم او زده ک７ې له صحيح صورت سره اړخ نه لگوي، اهلل > فرمايي

åÄåªáÇ�*)١( ژباړه: اهلل > د چا په گوگل ک３ دوه زړونه نه دي اي＋ي.  ßQ�Îåª��Fá·ß®� áÀåº� æ̧ àQßfå¶�àä�=
ته يوشان  يا ＇و شيانو  په يوه وخت ک３ دوو  انسان  له دې ＇خه په ＊کاره توگه ＇رگندي８ي چ３ 
ارز＊ت نشي ورکوالی، که ＇وک ！ول همت د دنيا او مالونو د الس ته راوړلو لپاره وقف ک７ي 
نو بايد د عالم کيدلو هيله ونه ک７ي او که غواړي چ３ يو موفق او بريالی عالم وي نو بايد مادي 
ستونزې وزغمي، ＄که په اسان９ سره د عالم صفت نشي ترالسه کيدای، سنايي غزنوي ＇ه ＊ه 

ويلي دي: 
د عمرونو زيار زحمت پــه نتيجـــــــه ک３
يو ماشوم نه لوی عالم او شاعر جوړ شي)٢(

دريم ادب
د ＊وونکي په وړاندې بايد له تواضع ＇خه کار واخيستل شي، ＄که چ３ تکبر د هر چا لخوا او په 
هر ＄ای ک３ ناروا دی، خو په ＄ينو وختونو ک３ د ＄ينو خلکو سره د کبر قباحت او بدي ＇و برابره 
 غرور بلل کي８ي، چ３ له دې جمل３ ＇خه د ＊وونکي پر وړاندې کبر کول دي. ＊وونکی هغه ＇وک 
دی چ３ له انساني خ＂３ او خميرې ＇خه بل انسان جوړوي او له همدې امله ＊وونکی معنوي 
پالر بلل کي８ي، د ＊وونکي په وړاندې تکبر او غير مؤدبانه حرکت د دې المل گر＄ي چ３ انسان 
د علم له برکته محروم شي، بالعکس د ＊وونکي درناوی او د هغه په وړاندې تواضع د برياليتوب 

او برکت المل گر＄ي. 

١- سورة اآلحزاب/٤
٢- دا شعرونه په اصل ک３ په دري ژبه ويل شوي او پ＋تو ژباړه ي３ ＊اغلي استاد مؤلف آقا محمد گ７ندي 

خوږيا１ي ک７ې ده
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＇لورم ادب
د اختالفي کارونو ＇خه ＄ان ساتل: هغه کسان چ３ په علم ک３ ي３ لوړ مقام حاصل ک７ی په دې 
پوهي８ي چ３ په ډيرو برخو ک３ مختلف نظريات وجود لري چ３ دا کار په خپل ＄ای ک３ يوه نيکه 
پديده ده، خو ابتدايي زده کونکو ته دا غوره ده چ３ اختالفي مواردو ته ورداخل نشي او د اتفاقي 
مسايلو په زده ک７ه الس پورې ک７ي ＄که کيدای شي چ３ اختالفي مسائل د ابتدايي زده کوونکو 

لپاره د سرگردان９ المل شي او له زده ک７ې سره ي３ مينه کمه ک７ي. 

پن％م ادب
په ！ولو علومو اجمالي پوهيدل: د وخت په تيريدو سره علم پراخوالی مومي او متنوع کي８ي چ３ 
پر ！ولو ډولونو ي３ احاطه ناشون３ ده، خو د دې لپاره چ３ زده کوونکي له ذهني ست７يا سره مخ نشي 
او د علم د پراختيا له سببه دوی ب３ علمه او ب３ خبره پات３ نشي نو پکار ده چ３ په ابتدايي مرحله 
ک３ په ！ولو علومو اجمالي او مختصره پوهه حاصله ک７ي، بيا دې په يادو شوو برخو ک３ د خپل３ 
خو＊３ سره سم د خپل تخصص لپاره ＇انگه غوره ک７ي، د ＇انگ３ غوره کول بايد د لوم７يتوبونو 
په نظر ک３ نيولو سره ترسره شي، لوم７يتوب کله د وړتيا او د زده کوونکي د سليق３ په بنس او کله 

د ！ولن３ د اړتيا په بنس او کله د امکاناتو او فرصتونو په بنس غوره کي８ي. 

فعالیت

هر زده کوونکی دې په ！ولگي ک３ د ＊وونکي په وړاندې د ادب د رعايت کولو د ＇رنگوالي په اړه 
خپله لن６ه خاطره بيان ک７ي. 

لن６يز
�tد علم زدک７ه يو عبادت دی، نو له دې امله د علم د زده ک７ې لپاره ظاهري او باطني پاکوالي ته 

اړتيا ده.  
�tد علم د زده ک７ې لپاره بايد د دنيوي مصروفيتونو ＇خه ＄ان فارغ ک７و. 
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�tد ＊وونکي په وړاندې تواضع د زده ک７ې يو بنس＂يز شرط دی. 
�tابتدايي زده کوونکي بايد د اختالفي مسايلو ＇خه ＄ان وژغوري. 

�tيو زده کوونکی بايد د وړتيا تر حده  د نورو علومو له اصولو سره هم ＄ان اشنا ک７ي. 

ارزونه 
١. د روم د موالنا شعر ＇ه مفهوم افاده کوي؟ 

٢. په دنيوي چارو ک３ حرص د علم په زده ک７ې ＇ه اغيز لري؟ 
٣. ＊وونکي ته ول３ معنوي پالر ويل کي８ي؟ 

٤. ابتدايي زده کوونکي ول３ بايد د اختالفي مسائلو ＇خه ＄انونه وژغوري؟ 
٥. تواضع د علم په زده ک７ه ک３ ＇ه اثر لري؟ 

لوستي  په دې لوست ک３ مو  نومونه واخلئ چ３  أدابو  ارز＊تناکو  ٦.  د علم د زده ک７ې د هغو 
دي. 

کورن９ دنده

د هغ３ ＇انگ３ نوم واخلئ او د غوره والي داليل ي３ هم ذکر ک７ئ، په کومه ک３ چ３ غواړئ په 
راتلونک３ ک３ تخصصي زده ک７ې ترسره ک７ئ.
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پن％ه ويشتم لوست

د زدک７ې آداب)٢(

په تير شوي لوست ک３ مو د علم د زده ک７ې پن％ه آداب بيان ک７ل، په دې لوست ک３ به پات３ نور 
أداب واضح ک７و. 

شپ８م ادب
د علم په زدک７ه ک３ ترتيب او تسلسل ته پاملرنه: په يوه وخت ک３ د ！ولو مضامينو زده ک７ې ته الس 
رسی ناشون３ خبره ده، دا ＄که چ３ ＄ين３ مضامين په سخت９ او أسان９ ک３ له ＄ينو نورو ＇خه 
توپير لري، لکه چ３ په يو وخت د ！ولو ＇انگو هر مضمون ته السرسي زده کوونکي ته يو ستونزمن 

کار دی. 

اووم ادب
د مخکينيو فنونو او ＇انگو د بشپ７يدو ＇خه وروسته دې د هر فن او ＇انگ３ په زده ک７ه الس پورې 
ک７ي. ＄که کيدای شي چ３ د مخکينيو ＇انگو ＇خه ناخبري يا د هغو نيمگ７يتوب د وروستيو 
＇انگو په زده ک７ه اغيز ولري، همدارنگه کله کله د هغوی ترمن＃ يو ＄ن％يري ت７او موجود وي چ３ 
د يو مضمون زده ک７ه د مخکيني مضمون تر زده ک７ې پورې ت７ل３ وي. دغه تسلسل او ترتيب ته  

پاملرنه نکول د زده ک７ې پروسه گ６وډوي. 

اتم ادب 
د هر علم ارز＊ت او اعتبار ته پاملرنه: سره له دې چ３ هر علم په خپل ＄ای ک３ ارز＊تمن دی 
خو د هر يوه ارز＊ت، پايل３ او له هغو ＇خه گ＂ه اخستل يو له بل سره توپير لري. ＄ين３ علوم کمو 
خلکو ته گ＂ه رسوي، خو ＄ين３ نور داس３ شته چ３ د ！ولن３ يوې لوي３ برخ３ ته ي３ گ＂ه رسي８ي. 
همدارنگه ＄ين３ علوم د ！ولن３ عاجل３ او ＄ين３ نور ي３ دويمه درجه اړتياوې پوره کوي. نو له دې 

امله زده کوونکی بايد د هر علم د زده ک７ې له ارز＊ت او گ＂３ ＇خه خبر وي. 
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نهم ادب
د علم په مرسته د اهلل > رضاء ترالسه کول: ＄که چ３ د علم زده ک７ه يو عبادت دی او عبادت هغه 
مهال قبلي８ي چ３ خاص د اهلل > د خو＊９ لپاره وي، دا صحيح ده چ３ هر علم يو عاجل هدف 
لري، لکه د طب په علم ک３ د ناروغانو درملنه، يا د اقتصاد په علم ک３ د ！ولن３ مالي وضعيت ته 
سر او سامان ورکول، خو سرب５ره پردې ياد شوي علوم کيدای شي د اهلل > د رضاء د حاصلولو 
المل شي په دې شرط چ３ نيک نيت ي３ ملتيا وک７ي او په صداقت سره سرته ورسي８ي او د چل 

او فريب ＇خه پاک وي. 
 

لسم ادب
هر مضمون يا ＇انگه چ３ غوره کوئ بايد دې ！ک３ ته پاملرنه وک７ئ چ３ خپلو لوړو موخو ته چ３ 
د اهلل تعالی خو＊ي ده ＇ومره ن８دې کيدالى شئ او أيا دا هيله مو قوي ده او که کمزورې او أيا دا 
شون３ ده چ３ دا مضمون يا ＇انگه د اهلل تعالى د رضا حاصلولو پر ＄اى د اهلل > د قهر او غضب 
المل شي، ＄که چ３ ياد شوو اصولو ته نه پاملرنه د دې المل گر＄ي چ３ علم د غير انساني او 
ورانوونکو اهدافو په چوپ７ ک３ استعمال شي او د غير اخالقي او تباه９ په الر ک３ ترې گ＂ه پورته 
شي، کله د  مظلومو او ب３ وزلو ل８ه کيو )اقليتونو( د مستعمره ک５دلو المل شي او کله کله د ب３ گناه 

انسانانو د له من％ه وړلو المل هم کيدای شي.
کله چ３ زده کونکي د زده ک７ې په بهير ک３ ياد شوي أداب په نظر ک３ ونيسي او کو＊（ وک７ي چ３ 
په عمل ک３ ي３ پلي ک７ي، هيله ده چ３ د دوى زده ک７ې به د مخکينيو او سلفو علماوو په ＇ير له 

برکت سره مل او ارز＊تناک３ پايل３ ولري. 

فعالیت

هغه  وغواړي چ３ خپل  ډل３ ＇خه دې  د هرې  او  وويشي  ډلو  په ＇و  زده کونکي  ＊وونکی دې 
مضامين چ３ د لوستلو رغبت ي３ لري د ارز＊ت په بنا ترتيب او دسته بندي ک７ي. 
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لن６يز
�tد علم په زدک７ه ک３ بايد لوم７يتوبونو ته پاملرنه وشي. 

ک７ى  بشپ７ې  ＇انگ３  علمي  مخکين９  وشي چ３  پيل  ＇انگو  نويو  په  بايد  ک３  وخت  هغه  �tپه 
شي.   

�tپه ！ولنه ک３ د هرې علمي ＇انگ３  ارز＊ت او اعتبار ＄ان ته معلومول. 
�tپه زده ک７ه ک３ خلوص، پاک نيت او د اهلل> رضا.

ارزونه 
١- د علم په زده ک７ه ک３ ول３ بايد د علومو ترتيب په پام ک３ ونيول شي؟ 

٢- د مخکينيو ＇انگو نه تکميلول د زده ک７ې په بهير ＇ه اغيز لري؟ 
٣- أيا د ！ولو مضامينو او ＇انگو ارز＊ت يو شان دی؟ 

٤- يوه علمي ＇انگه ＇رنگه د اهلل > د رضاء د الس ته راوړلو المل گر＄ي؟ 
٥- کله کله علم او پوهه ول３ د تباه９ او وران９ سبب گر＄ي؟ 

٦- د علمي ＇انگو د پلي کولو په ډگر ک３ د اخالقو اغيز ＇ه دی؟ 

کورن９ دنده

د هغو علومو په اړه چ３ د ！ولن３ په زياتو برخو ک３ گ＂ور دي، يو لن６ او مختصر مطلب وليکئ؟ 
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شپ８ويشتم لوست 

صداقت او ر＊تينولي

د ري＋تينول９ حقيقت
ر＊تيا ويل د اسالمي اخالقو ستن ده. دا اخالقي ＄انگ７تيا د دې المل گر＄ي چ３ د انسان مقام د 

خالق او هم د مخلوق پر وړاندې لوړ ک７ي. 
ر＊تيا ويونکی انسان په دې ＊کلي صفت د پات３ ک５دو په صورت ک３ د صديقانو مقام ته رس８５ي. 

صديقان هغه خلک دي چ３ له انبياؤ پرته د نورو ！ولو خلکو ＇خه د دوی مقام لوړ دی. 
نبي کريم � په دې اړه فرمايلي دي: ر＊تيا ويل له السه مه ورکوئ، ＄که ر＊تيا ويل ＊و کارونو 
ته او ＊ه کارونه جنت ته الر پران５زي. او هغه ＇وک چ３ تل ر＊تيا وايي او ر＊تيا ويل خپل عادت 
وگر＄وي، په پايله ک３ د اهلل تعالی په وړاندې هغه د صديقانو په ډله ک３ ليکل ک８５ي... او له دروغ 
ويلو ＇خه ډډه وک７ئ، ＄که دروغ ويل د بدو کارونو المل ک８５ي او بد کارونه دوزخ ته د تللو المل 
گر＄ي او هغه ＇وک چ３ دروغ وايي او تل د دروغ ويلو پيروي کوي نو د اهلل تعالی په وړاندې به په 

دروغ ويونکو ک３ ليکل ک８５ي)١(.

فعالیت

د ر＊تيا ويلو ضد ＇ه شی دی؟ زده کوونکي دې د ر＊تينتوب بيلگ３ او د هغه ضد ذکر ک７ي او 
همدارنگه دې په ！ولنه ک３ د يادو شوو دوو صفتونو اغيزې واضح ک７ي. 

د ر＊تيا ويلو شکلونه او ＄ايونه
١- د ر＊تينول９ ＊کاره او واضح مفهوم په وينا پورې ت７لی دی. او دلته په دې معنا دی چ３ يو س７ی 

١ بخاري
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د هغه ＇ه خبر ورک７ي چ３ د واقعيت سره مطابق وي او د هغه ＇ه له ويلو ＇خه ＄ان وژغوري 
چ３ د واقعيت خالف وي. 

٢- د ر＊تيا ويلو بل مفهوم په نيت پورې ت７لی دی. کله چ３ انسان د يوه کار نيت کوي، نو بايد نيت 
ي３ له ناروا غو＊تنو ＇خه پاک وي تر ＇و کار ي３ په ر＊تين３ توگه  سرته ورسي８ي.  

٣- پر عزم او غ＋تلي هوډ ！ينگ دريدل د ر＊تينتوب بل مفهوم دی. کله انسان د الهي فطرت پر 
اساس يا د ترغيب او فضايلو پر بنا د خير  کارونو د تر سره کولو اراده کوي، خو کله ي３ چ３ د ترسره 
کولو وخت راشي، سستي کوي او له هغه عمل ＇خه سر غ７وي، دا کار د ر＊تينتوب خالف دی. 

په نيکو کارونو ک３ د غ＋تلي عزم او ارادې لرل د ر＊تينتوب په مفهوم ک３ شامل دي.
٤- همدارنگه د ظاهري او باطني اعمالو تطابق د ر＊تينتوب بل مفهوم دی. يعن３ نه ＊ايي چ３ د انسان 
ظاهري اعمال چ３ پر کوم شي داللت کوي په باطن ک３ د هغه خالف وي. که ＇وک په ظاهر ک３ 
خپل ＄ان زړور يا سخي و＊يي او په باطن ک３ داس３ نه وي، بلک３ ظاهر ي３ د باطن په خالف وي دا 

کار د ر＊تينتوب خالف دی. 

د ر＊تينتوب لوړه مرتبه 
په ايماني صفاتو او ديني مقاماتو لکه د اهلل تعالى سره مينه، له هغه ＇خه ويره، پر هغه توکل، په خو＊９ 
او خوشال９ سره ي３ اوامر منل او د هغه د فضل او احسان هيلمن ک５دل د ر＊تينول９ لوړه درجه او 
مرتبه ده، ددغو مقامونو حقيقت ته رسيدل او د هر يوه په مقتضا عمل د ر＊تينتوب تر ！ولو بشپ７ 

مفهوم دى.

د دروغ ويلو پايل３
هر هغه انسان چ３ له ر＊تيا ويلو ＇خه ＄ان ليرې کوي او دروغ ويلو ته مخ اړوي، د اسالم له نظره 
خپل ارز＊ت له السه ورکوي. حضرت عائش３ رضي اهلل عنها فرمايلي دي: د رسول اهلل � پر 
وړاندې هي＆ عادت له دروغ ويلو ＇خه ډ４ر زيات بد نه وو، که رسول اکرم �  به د چا په دروغو 
پوه شو، نو هغه به دده پر وړاندې اعتبار له السه ورکاوه، خو د چا د توب３ او رجوع ＇خه به خبر 

شو نو بيا به ي３ په هغه اعتبار کاوه.)١( 

١- د احمد مسند
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د اسالم سپ５）لی دين ！ينگار کوي چ３ مسلمان بايد په ＊و اخالقو سمبال او له رذايلو ＇خه پاک 
وي، خو دا هم شون３ گ２ي چ３ انسان نشي کوالی تل هغه لوړ سرحد ته ورسي８ي، له همدې امله 
د دروغو پرته چ３ هي）کله بايد ورباندې الس پورې نشي، ＄ين３ خطاگان３ او تيروتن３ ي３ له انسان 

＇خه شون３ گ２ل３ دي. 
له رسول اکرم �  ＇خه پو＊تنه وشوه" أيا دا شون３ ده چ３ مسلمان دې ب３ زړه وي؟ وي３ فرمايل: 
هو! پو＊تنه وشوه: آيا شون３ ده چ３ مؤمن دې بخيل وي؟ وي３ فرمايل:هو، پو＊تنه وشوه أيا شون３ 

ده چ３ مسلمان دې دروغجن وي؟ وي３ فرمايل " هي）کله نه!" 
د ياد شوي مطلب پر بنس ويالى شو چ３ ر＊تيا ويل، نيکي او له دروغو ＇خه پرهيز د اخالقي 
فضيلتونو په من＃ ک３ ＄انگ７ی او ارز＊تناک مقام لري، د انسان لپاره د دنيوي او اخروي برياليتوب 
راز هم په دې ک３ پروت دی چ３ د ！ولن３ وگ７ي په دې غوره صفت سمبال شي، خو کله چ３ په 
！ولنه ک３ دروغ رواج شي او ＇وک ي３ په مقابل ک３ حساسيت او مخالفت ＊کاره نه ک７ي، د هغ３ 

！ولن３ تباهي او له من％ه تلل يقيني او حتمي دي. 

فعالیت

زده کوونکي دې په ！ولنه ک３ د صداقت او ر＊تيا ويلو د نه شتون پايل３ و＇ي７ي او په دې اړه دې 
خپل نظرونه او له خپل چاپيريال ＇خه دې ＇و عملي بيلگ３ وړاندې ك７ي. 

لن６يز
ته  مقام  شهيدانو  او  صديقينو  د  انسان  صادق  او  ويونکی  ر＊تيا  ک３  اخالقو  اسالمي  په  � �t

رسي８ي. 
ته  مؤمن جنت  ر＊تونی  کارونه  نيک  او  کوي  کارونو الر＊وونه  نيکو  د  ته  انسان  ويل،  �tر＊تيا 

رسوي.  
�tر＊تيا ويل، په نيت ک３ اخالص، په عهد وفا او د قول او عمل تطابق د صدق او ر＊تينتوب 

د مظاهرو ＇خه حسابي８ي. 
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�tپه ايماني صفتونو ک３ صداقت، د اهلل > سره مينه کول، پر هغه توکل او د هغه په رضا باندې 
خو＊ي ＊کاره کول د ر＊تينولى د لوړو درجو ＇خه شميرل کي８ي.  

ارزونه
١. د انسان په منزلت او مقام ک３ ر＊تيا ويل ＇ه اغيز لري؟ 

٢. صديقيين کوم کسان دي؟ 
٣. که رسول اکرم �  به له چا ＇خه دروغ واوريدل نو هغه به ي３ په کوم صورت ک３ ب＋لو؟ 

٤. په ايماني صفتونو ک３ صداقت د ر＊تينتوب په کومه درجه ک３ دی؟ 
٥. آيا دروغ ويل د بخل او ب３ زړه توب سره برابر دي؟ 

٦. صداقت او ر＊تينولي د ！ولن３ په وحدت او غ＋تلتيا  ک３ ＇ه اثر لري؟  

کورن９ دنده

زده کوونکي دې په ！ولنه ک３ د وحدت او اعتماد د غ＋تلتيا په الر ک３ د ر＊تين والي او صداقت 
د اغيز په اړه يوه مقاله وليکي چ３ له يوه مخ ＇خه کمه نه وي.  
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اووه ويشتم لوست 

له دروغو ＄ان ساتل

او  ر＊تينتوب  د  زده ک７ل.  مفاهيم  اړونده  او  ويلو حقيقت، فضيلت  ر＊تيا  د  مو  لوست ک３  تير  په 
صداقت عظمت او ＊ايست هغه وخت ＊کاره کي８ي کله چ３ د دروغو زيانونه او ناوړې پايل３ وپيژنو، 
لکه ＇رنگه چ３ ويل شوي دي" هر＇يز د هغه د ضد په واسطه پيژندل کي８ي" نو په دې بنس پوره 

ر＊تينتوب او صداقت ته هغه وخت رسيدالی شو چ３ له هر ډول دروغو ＇خه ＄انونه وساتو.  

د دروغو زيان 
� àbáFß£á¶=� ßHßdß²�=ßcåC�:لوم７ی بايد پوه شو چ３ د دروغو زيان ＇ومره دی، رسول اکرم �  فرمايلي دي

)١(�åÄåE�ßÐ> ßQ�>ßº�å á�ß¾� áÀåº�( æ̧ Éåº�ßÌ� åjßº� à́ ß·ßá�=�àÄá¿åº�ßb ß¢>ßFßI�âÍßEådß²
ژباړه: کله چ３ يو تن دروغ ووايي پر＊ته د ده دعمل د بد بوي９ له امله د ده ＇خه يو ميل ليرې کي８ي. 
له پورتني روايت ＇خه داس３ ＇رگندي８ي چ３ د دروغو زيان يوازې تر انسانانو پورې ＄انگ７ی نه دی 

بلک３ ماليک３ هم ور＇خه أزار مومي او له دروغجن س７ي ＇خه بيزاره دي. 

د ！وکو په ب２ه ک３ دروغ
تر ！ولو ساده دروغ هغه دي چ３ د ！وکو په ＇ير وويل شي. رسول اکرم �  فرمايلي دي: "بنده بشپ７ ايمان 

ته تر هغه نه شي رس５دالی تر ＇و چ３ دروغ ويل پرين８دي که هغه د ！وکو په شکل ک３ هم وي.")٢( 
نو که ＇وک د نورو خلکو د خندولو لپاره دروغ ووايي د هغه گناه زياته ده.

له دې ＇خه ډير بد هغه دروغ دي چ３ خوله په خوله نقل شي، د سرحد ＇خه تير شي او د خلکو 
باور په ！وکو بدل ک７ي، لکه ＇رنگه چ３ ＄ين３ رسن９ کله نا کله دا کار کوي. 

په يوه مبارک حديث شريف ک３ را＄ي چ３ دا کسان به د مرگ له وخت ＇خه د قيامت تر ور３＄ 
په دردناک عذاب ک３ وي.)٣( 

١- الطبرانی
٢- مسند احمد

٣- د بخاری شريف روايت
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په معامله ک３ دروغ
په معامله او تجارت ک３ دروغ ناروا دي، په ＄انگ７ي ډول که د سوگند سره مل او يو ＄ای وي. 
� áÁåCßÆ�(> ß»àß�� ßµåeÇàE�>¿ÉßEßÆ�>ß® ßb ßq� áÁåDßª�(>ß®çfß«ßJßÈ�áß��>ßº�åe>ßÉåá�>åE� åÁ>ß£ëÉßFá¶=� :رسول اکرم �  فرمايلي دي

)١(�> ß»åÃå£áÉßE�àÍß²ßfßE� áKß̄åà��> ß»ßJß²ßÆ�>ßE ßdß²
ژباړه: دوه معامله کوونکي تر هغه چ３ يو له بله جال شوي نه وي د اختيار حق لري، که ر＊تيا 
ووايي او حقيقت ＊کاره ک７ي نو معامله به ي３ برکتي شي او که دروغ ووايي د گ＂３ په صورت ک３ 

به ي３ هم د معامل３ برکت له من％ه تللی وي.)٢( 

په شهادت ک３ دروغ
تر ！ولو ناوړه دروغ هغه دي چ３ د شهادت د ادا کولو پر وخت ي３ ＇وک ووايي ＄که چ３ دا په 
کبيره گناهونو ک３ تر ！ولو لويه گناه ده؛ د هغه حديث مطابق چ３ امام بخاري روايت ک７ی ياد شوی 

عمل )دروغ ويل( د زيان له امله د شرک، عقوق والدين او له قتل ＇خه وروسته دى. 

د ملت پر وړاندې د حاکم دروغ ويل
د زيان له مخ３ دروغ يو له بله په پايلو ک３ سره توپير لري، يعن３ ＄ين３ ي３ له نورو زياته گناه لري. 
د مثال په توگه کوم حاکم چ３ د ملت د غولولو لپاره دروغ وايي تر＇و ي３ پر مصالحو لوب３ وک７ي 
� à_áÉ çn¶=�6ßÍç¿ßá�=� ßÁÇà· à]ábßÈ�ß×�ãÍßMØßM� :داس３ حاکم جنت ته نشي ننوتلي. رسول اکرم �  فرمايي

$/%*��èÇ àÂáhßá�=� à̧ åÑ> ß£á¶=ßÆ�( àH=çd ß³á¶=�à½>ßºåÝ=ßÆ�(Êå¾=çh¶=
ژباړه: درې ډل３ جنت ته نشي داخليدالى: زوړ زنا کار س７ی، دروغجن حاکم او غريب کبرجن. 

 تر ！ولو ناوړه دروغ
تر ！ولو ناوړه دروغ هغه دي چ３ اهلل > او د هغه پيغمبر� ته ي３ نسبت وشي، يعن３ له ＄انه 
داس３  پيغمبر�   هغه  د  او   < اهلل  گن３  چ３  کول  نسبت  ي３  ته  دين  او  جوړول  موضوعات 
�= âb ë»ß£ßJàº� çÎß· ß¢� ßHßdß²� áÀßº� :فرمايلي، پداس３ حال ک３ چ３ داس３ نه وي. رسول اکرم�  فرمايلي

)٤(*�åe>ç¿¶=� ßÀåº�àÅ ßbß£á̄ ßº�á?çÇßFßJßÉá·ßª
١- الطبرانی

٢- د احمد مسند
٣- بزار

٤- البخاري
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ژباړه: هر هغه ＇وک چ３ قصداً پر ما دروغ وت７ي نو په دوزخ ک３ دې د خپل ＄ان لپاره ＄ای تيار ک７ي. 
نو د دې لپاره چ３ د ر＊تيا ويونکو په صفت موصوف او د صديقيينو مقام ته ورسي８و، بايد له هر 
ډول دروغو ＇خه ＄ان وژغورو او ددې کو＊（ وک７و چ３ د صداقت او ر＊تيا ويلو په يوه  يوه 

مفهوم باندې ＄انونه سمبال ک７و. 

فعالیت

که تاس３ د يوې رسن９ مسؤوليت پر غاړه ولرئ د دروغو خپرولو ＇خه به ＇رنگه مخنيوی وک７ئ؟ 
په خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ. 

خالصه
tدروغ ويل د ر＊تيا ويلو او صداقت مقابل او ضد دي. 

له دروغ  پرته پر＊ت３ هم  له ن７ۍ  انسانيت  پايل３ دومره خطرناک３ دي چ３ د  او  �tد دروغو زيان 
ويونکي انسان ＇خه بيزاره دي. 

�tپه ！وکو ک３ دروغ، په معامله ک３ دروغ، په شهادت ورکولو ک３ دروغ، د حاکم او مسؤول دروغ 
خپل ملت ته، دا ！ول د دروغو له اشکالو ＇خه حسابي８ي. 

�tتر ！ولو ناوړه دروغ هغه دي چ３ اهلل > او د هغه پيغمبر � ته ي３ نسبت وک７ي. 

ارزونه
١. پر＊ت３ ول３ له دروغجن س７ي ＇خه ليرې ت＋تي؟  

٢. آيا په ！وکو سره دروغ ويل روا دي؟   
٣. د خلکو د خندولو په نيت دروغ ويل ＇ه حکم لري؟ 
٤. په تجارت او نورو معاملو ک３ د دروغو پايل３ ＇ه دي؟  

٥. په دروغو گواهي ورکول کومه گناه ده؟ 
٦. ملت ته د حاکم دروغ ＇رنگه دي او ＇ه حکم لري؟    

٧. کوم ډول دروغ ډ４ر ناوړه دي؟

کورن９ دنده

د دروغو د شهادت د ！ولنيزو زيانونو په هکله لن６ معلومات وليکئ.
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اته ويشتم لوست 

په ＊５گ２و ک３ گ７نديتوب

اسالم خپل پيروان نيکيو ته ه）وي. په ！ولنه ک３ له کومو بديو او نيکيو سره أشنايي لرئ؟ په ！ولنه 
ک３ د نيکيو پراختيا ＇ه پايل３ او اغيزې لري؟ په ！ولنه ک３ د شر او بديو غلبه او زياتوالی کوم ناوړه 

عواقب او پايل３ لري؟ 

＊يگ２و ته ＇رنگه پراختيا ورک７و؟ 
دا يو ＇رگند حقيقت دی چ３ په ！ولنه ک３ مطلق نيک يا بد "خير يا شر" په يوازې او مطلقه توگه 
نشته، بلک３ له کومه وخته چ３ انسان د تقوی او بديو د وړتيا په لرلو سره پيدا شوی دی، نو په ！ولنه 
ک３ خير او شر دواړه اوږه په اوږه يو ＄ای موجود دي له دې امله له ！ولن３ ＇خه د ！ولو بديو له من％ه 

وړل يو سخت او ناشونی کار دی. 
د ناوړه کارونو کنترول او د نيکيو خپرول په هغو الرو چارو کيدالی شي چ３ د نيکيو په غ＋تلتيا 
ک３ مرستندوی تمام شي، يو له هغو ＇خه په نيکو کارونو ک３ په وړانديوالي او سبقت د خلکو 
عادت ک５دل دي؛ ＄که چ３ ډير خلک په دې ل７ ک３ متردد او دې ته سترگ３ په الر وي چ３ نور 
خلک ＇ه کوي او ＇ه وايي، کله چ３ دوی يادې شوې الرې ته مخ ک７ي نه يوازې دا چ３ دوى له 

کوم تهديد سره نه مخامخ کي８ي بلک３ گ＂ه او ه）ونه هم د دوى انتظار کوي.
که ياده شوې روحيه تغير ونک７ي، نو د نيکيو د پرمختگ او غ＋تليتا لپاره کومه زمينه نه مساعدي８ي 

او د دې هيله هم نشي کيدای چ３ ＊يگ３２ به پرمختگ وک７ي. 
يوازې په هغه وخت ک３ بدي او رذايل کمی مومي چ３ خلک ب３ له کوم ترديده او ب３ له کوم３ 

واهم３ په نيکو اعمالو الس پورې او د نورو ه）ون３ او تآييد ته سترگ３ په الر پات３ نشي. 
په نيکو کارونو ک３ د يو مسلمان وړاندې والی د نورو د ه）ولو المل گر＄ي، ＄که چ３ کله دی 
نورو د ه）ولو  نمونه د  او  تر السه کوي  بيلگه وړاندې ک７ي، هغه د نمون３، حيثيت  يوه عملي 
له ارز＊تناکو عواملو ＇خه بلل کي８ي. او د هغو کسانو لخوا چ３ په نيکيو ک３ د ده پيروي کوي 
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په النديني مبارک حديث شريف ک３ را＄ي:  د نيک３ بدل３ مستحق گر＄ي  لکه ＇رنگه چ３ 
� áÀåº � àsà̄á¿ßÈ �ß×�> ßÃåE � ß̧ å» ß¢� áÀßº �åf áQß? � à̧ áNåºßÆ �> ßÂàf áQß? �àÄß¶ � ßÁ>ß² �> ßÃåE � ß̧ å» à£ßª �âÍß¿ ßj ßU�âÍç¿ ài� çÀ ßi� áÀßº�

)١(�ãÐ áÎ ßm� á¼ åÂåeÇ àQà?
ژباړه: هر هغه ＇وک چ３ د نيک９ بنس ک８５دي او له ده وروسته پرې عمل وشي، دی به هم د 
خپل عمل او هم د هغو خلکو د عمل د بدل３ معادل اجر تر السه ک７ي چ３ عمل پرې کوي، پرته 

له دې چ３ د دوی له ثواب ＇خه ＇ه کم شي. 

په نيکيو ک３ وړاندې والی
 له بل３ خوا په نيکيو ک３ وړاندې والی او په ！ولنه ک３ د وگ７و ترمن＃ مثبته او رغنده سيالي په خلکو 
ک３ د نيکو اعمالو انگيزه غ＋تل３ کوي. دا روغه خبره ده چ３ ب３ ＄ايه او ناروا سيالي په ناوړه کارونو 
ک３ حسابي８ي خو هره سيالي ناروا نه ده بلک３ اسالم په نيک کار ک３ سيالي نه منع کوي بلک３ 
 � ßÁÇ àjåª>ß¿ßJàá�=� åkßª>ß¿ßJßÉá·ßª� ß́ å¶ßc� å�ßÆ� :خپل پيروان هغ３ ته ه）وي لکه ＇رنگه چ３ اهلل > فرمايي

]المطففين: ٢٦ [
ژباړه: او ددغ３ د گ＂لو په سيال９ ک３ دې ه）ه کوونکي ه）ه وک７ي. 

رسول اکرم �  ＄ين３ رقابتونه روا او خوښ گ２لي چ３ فرمايي: "ستاس３ تر من＃ سيالي روا نه ده 
مگر په دوو ＄ايونو ک３، يو هغه چ３ اهلل > چا ته د قرأنکريم د يادولو توفيق ورک７ی وي شپه او 
ورځ په ک３ مصروف او د هغه ＇خه پيروي کوي، دغه وخت يو بل س７ی ) د دې هيله وک７ي ( او 
ووايي که اهلل تعالی ماته هم دا نعمت راک７ى وای، ما به هم د هغ３ په شان ＄ان پک３  مصروف 
ک７ی وای، بل هغه ＇وک چ３ اهلل > ورته سرمايه ورک７ې وي او هغه ي３ انفاق او صدقه کوي، او 
بل ＇وک ووايي چ３ کاش اهلل تعالی ماته هم د هغه په ＇５ر سرمايه راک７ې وای چ３ ما هم د هغه 

په ＇５ر صدقه ک７ې وای")٢( 
دغه مطلب ته په پاملرن３ سره دې نتيج３ ته رسي８و چ３ په نيکو کارونو ک３ وړاندې والی د اخالقو 
د ارز＊تناکو ＄انگ７تياوو ＇خه دی چ３ په ！ولنه ک３ د فضايلو او رغنده سيال９ د غ＋تليتا په الر ک３ 

مرستندوی واقع کي８ي. 

١- البيهقی
٢- متفق عليه
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فعالیت

په نيکو کارونو ک３ د وړانديتوب په اړه د زده کونکو ترمن＃ يوه بيلگه بيان ک７ئ. 

لن６يز
�tپه ！ولنه ک３ خير او شر ＊ه او بد ！ول موجود دي. خو د انسانانو دا د نده ده چ３ نيکيو ته پراختيا 

ورک７ي تر ＇و له ！ولن３ ＇خه د بديو ！غر ！ول شي. 
�tپه نيکيو ک３ وړاند４والی او عمل، نور خلک ＊و کارونو ته ه）وي. 

�tد اسالمي اخالقو له نظره هر انسان چ３ د يو نيک عمل بنس ک８５دي، نو هر هغه ＇وک چ３ 
پرې عمل کوي مؤسس ي３ هم په اجر او ثواب ک３ شريک دی. 

ارزونه: 
١. آيا په ！ولنه ک３ نيکي وجود لري او که بدي.؟ 

٢. که د ！ولو بديو له من％ه وړل يو ناشونی کار وي نو ＇ه بايد وک７و.؟ 
٣. ول３ ډير خلک د نيکو کارونو په ترسره کولو ک３ د ترديد ＊کار کي８ي؟ 

٤. په کومو شرايطو ک３ د دې امکان شته چ３ شر دې کم شي.؟ 
٥. عملي نمونه ＇رنگه د نيکيو په غ＋تلتيا ک３ مرسته کوي.؟ 

٦. آيا ！ول３ سيال９ ناوړه دي؟ 
٧. په اسالمي اخالقو ک３ د روا سياليو دوې بيلگ３ ذکر ک７ئ؟ 

کورن９ دنده

معلومات  لن６  د غ＋تلتيا المل گر＄ي  اعمالو  د ＊و  باره ک３ چ３  په  وړانديوالي  د  نيکيو ک３  په 
وليکئ. 
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نهه ويشتم لوست 

په ن５کيو ک３ سيالي

په تير لوست ک３ مو ولوستل چ３ په نيکيو ک３ وړاندې والی هغه صفت دی چ３ د اسالم له نظره 
ډير ارز＊ت لري. په نيکو عملونو ک３ سيالي او وړانديوالی ＇ه ارز＊ت لري او پر ！ولنه ＇ه اغيز 

کوي؟ 

فعالیت

کله چ３ په ！ولنه ک３ د ！ولنيزو شرايطو له مخ３ فساد او رذالت په خير او ＊يگ２و غالب شي، په دې 
شرايطو ک３ بايد ＇ه وشي؟ زده کونکي دې د ＊وونکي په الر＊وونه د حل الرې چارې وړاندې 

ک７ي.  

په نيکيو ک３ د سيال９ ارز＊ت
قرأنکريم ＄ين３ تير شوي صالح کسان ＄که ستايي چ３ په نيکيو ک３ ي３ يو له بل ＇خه سبقت او 
� á¼ àÃç¾åC� :وړانديوالی کولو، لکه ＇رنگه چ３ د حضرت زکريا' او د هغه د کورن９ په اړه فرمايي

âF<� ]األنبياء:  ٩٠[   áÂße�ßÆ�>âF ß¦ße�>ß¿ß¾Ç à¢bÈßÆ� åL=�ßá�=�Îåª� ßÁÇ à¢åe> ßjÈ�=Çà¾> ß²
ژباړه: دغو کسانو د نيک９ په چارو ک３ من６ې ترړې کول３ او مون８ ي３ له ميالن او ويرې له امله 
� åL=�ßá�=�Îåª� ßÁÇ à¢åe> ßjÈßÆ� :بللو. همدارنگه اهلل > د خپلو صالحو بندگانو په وصف ک３ فرمايي

<��åå� ]آل عمران: ١٤[ çr¶=� ßÀåº� ß́ åÒß¶Æà?ßÆ
ژباړه: او د ＊يگ３２ په چارو ک３ په چ＂ک９ بوختي８ي، او دوی صالحان دي. 

کله چ３ انسان ته د نيکوکارونو زمينه مساعده شي نو د مسلمان په صفت بايد له نورو خلکو ＇خه 
�=Ç à̄åFßJ ái>ßª� :وړاندې والی وک７ي او له هغوی ＇خه د مخه اقدام وک７ي، ＄که چ３ اهلل > فرمايي

� ]البقرة: ١٤٨ [   åL=�ßá�=
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ژباړه: نو تاس３ د ＊يگ２و په لوري په ＄غاسته شئ. 
＄ين３ علماء او امامان له  ياد شوي أيت ＇خه استنباطوي چ３ لمون＃ بايد په اول وخت ک３ ادا 
شي، ＄که چ３ دا کار په نيکيو ک３ يو ډول د وړانديوالي کو＊（ دی. د يادون３ وړ ده چ３ نور نيک 
عملونه هم په دې حکم ک３ شامل دي، ＄که چ３ د مبارک أيت مقصد هم دا دی چ３ مسلمان 

بايد نيکو کارونو ته په ور دانگلو عادت شي او د  تل لپاره په نيکو کارونو ک３ مخک（ وي. 
هغه مسلمانان چ３ په صدر اسالم ک３ ي３ د اسالم په قبلولو ک３ وړاندې والی ک７ی و په "سابقين 
اولين" نومول شوي دي، يعن３ ايمان او اسالم ته لوم７ني مخک＋ان دوی وو، چ３ دا موضوع ＇و 
＇و ＄له په قرآنکريم ک３ تکرار شوې او يادو شوو کسانو ته د نيک３ بدل３ وعده ورک７ل شوې ده.

مسابقه کوونکي مؤمنان غوره دي
قرأنکريم مسلمانان د هغوی د عمل په بنا په دريو اساسي ډلو ويشلي، يوه ي３ هغه ډله ده چ３ له 
اسالم سره هم د ＄ينو کميو مرتکب شوي، دويمه هغه ډله ده چ３ له گناهونو ＄ان ساتي خو په 
نيکو کارونو ک３ کوم مخک３ والی نه لري، او دريم هغه کسان دي چ３ له هر ډول ناروا ＇خه ＄ان 
ساتي او د تل لپاره په نيکو کارونو ک３ د کم او کيف له پلوه له نورو ＇خه وړانديوالی کوي، اهلل > 
� ãb årßJá̄ àº� á¼ àÃá¿åºßÆ�åÄ åjá«ß¿å¶�ãå�> ß�� á¼ àÃá¿ å»ßª�>ß¾åa>ßF å¢� áÀåº�>¿Éß« ßì áq=�ÀÈådç¶=� ßH>ßJ å³á¶=�>ß¿áMßeáÆß?� ç¼àM��:فرمايي

�åF� ]فاطر:٣٢[. ß³á¶=� à̧ ávß«á¶=�ßÇ àÂ� ß́ å¶ßc�åç�=� åÁácåDåE� åL=�ßá�>åE� ã°åE> ßi� á¼ àÃá¿åºßÆ
ژباړه: بيا مو هغه كسان د دې کتاب وارثان ک７ل چ３ مون８ هغوی)ددغه ميراث وړلو لپاره( له خپلو 
بندگانو ＇خه غوره ک７ي وو. اوس نو له هغو ＇خه ＇وک پر خپل نفس ظلم کوونکي دي او ＇وک 
من＃ الري دي او ＇وک د اهلل په اذن سره په نيکيو ک３ وړاندې تلونکي دي، همدا ډير لوی فضل 

دی. 
له همدې امله په اسالم ک３ تآني او تحمل يو ＊ه عمل ＊ودل شوی او د مسلمانانو ＇خه غواړي 
نو  شي  مطرح  موضوع  کارونو  نيکو  د  چ３  کله  خو  وساتي،  ＄ان  ＇خه  بي７ې  او  تلوار  له  چ３ 
�àÌßaßÖèJ¶=� :وړانديوالی د تآني او تآخير ＇خه غوره ＊ودل شوی دی. رسول اکرم �  فرمايلي دي

)١(�åÌßf å]Û=� å̧ ß» ß¢�Îåª�ç×åC�æÐ áÎ ßm� ȩ̈ à²�Îåª
ژباړه: غوره ده چ３ هر شی په ارام９ ترسره شي، پرته له هغه عمل ＇خه چ３ په آخرت پورې اړه 

١- سنن ابی داود
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ولري.     
قرأنکريم په صراحت سره هغو کارونو ته چ３ گناهونه له من％ه وړي او د الهي نعمتونو د ترالسه 
� ß�åC�=Ç à¢åe> ßißÆ� :کولو المل کيدای شي په تيزۍ سره د الس پورې کولو حکم کوي او فرمايي

�å̄çJ� ]آل عمران: ١٣٣[. à»á·å¶� áLçb å¢à?� àzáeßáÙ=ßÆ� àL=ßÇ ß» çj¶=�> ßÃ àuáf ß¢�æÍç¿ ßQßÆ� á¼ à³ëEße� áÀåº�æÌßfå«á§ßº
لکه  او هغه جنت خواته چ３ هغه  د بخ＋ن３  پروردگار  من６ه و ＄غلئ د خپل  من６ه  په  او  ژباړه: 
ک７ی  تيار  لپاره  خلکو  ويريدونکو  خدايه  له  هغه  او  دى،  پراخه  ＇５ر  په  ＄مک３  او  أسمانونو  د 

شويدى. 
که له ديني او اخالقي پلوه ！ولنيز شرايط په ＄ينو ستونزو ک３ ＊کيل شي نو د حل يوه ارز＊تناکه 
او اساسي الر هم دا ده چ３ د نيکو کارونو په تر سره کولو ک３ په بي７ې الس پورې شي، رسول 
�Î åjá�ßÆ�>â¿åºáÖàº� à̧ àQçf¶=� àXåF árÈ� å¼å· á�àá�=� å̧ Éç·¶=� å¤ ßìå̄ ß²�>â¿ßJåª� å¹> ß» á¢ßÙ>åE�=Æàeåa>ßE� :اکرم�  فرمايلي

$-%�>Éá¾ èb¶=� ßÀåº� æzßfß£åE�àÄ¿Èåa� à¤ÉåFÈ�=âfåª> ß²� àXåF árÈßÆ�>â¿åºáÖàº�Î åjá��áÆß?�=âfåª> ß²
ژباړه: د نيكو كارونو ترسره كولو ته مخک３ له هغ３ بي７ه وک７ئ چ３ کله فتن３ د شپ３ د تيارو د پردو 
په ＇５ر وي، چ３ يو س７ی به سهار مؤمن او ما＊ام کافر کي８ي، يا ما＊ام مؤمن او سهار کافر کي８ي، 

خپل دين به د دنيا په متاع او اجناسو خر＇وي. 
د پورتني مبارک آيت او حديث مطابق بايد يو مسلمان خپل ＄ان داس３ عادت ک７ي چ３ په نيکو 
کارونو ک３ له نورو مخک３ والی وک７ي، تر ＇و معنوي برياليتوبونه او الهي بدل３ تر السه او په دنيوي 

کارونو ک３ ي３ برياليتوب او پرمختگ په برخه شي. 

فعالیت

＊اغلی ＊وونکی دې زده کونکي په ＇و ډلو وويشي او د هرې ډل３ ＇خه دې وغواړي چ３ د يو بل سره 
په مشوره په نيکو کارونو ک３ خپل نو＊تونه له ＄ان سره وليکي او د ！ولگي پر وړاندې ي３ بيان ک７ي. 

١- رواه مسلم
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لن６يز
�tاسالمي اخالق انسانان په نيکو کارونو ک３ سيال９ او مخک３ والي ته را بولي. 

ي３  به  ک３  کارونو  نيکو  په  ستايلي چ３  امله  دې  له  السالم  عليهم  پيغمبران  الهي  کريم  قرأن  �t
وړاندې والی کاوه. 

�tهغو مسلمانانو چ３ د اسالم په صدر ک３ ي３ د اسالم په منلو ک３ سبقت ک７ی او له نورو ＇خه 
لوم７ی مسلمانان شوي دي د "سابقين اولين" صفت گ＂لی دی. 

�tکوم وخت چ３ د دين او اخالقو له نظره ！ولنيز شرايط د انحراف او ستونزو ＊کار شي، نو د 
ايمانداره او با رسالته انسانانو دنده ده چ３ په نيکيو او ＊يگ２و ک３ وړانديوالی وک７ي. 

ارزونه 
١. ＄ينو علماوو دا ولى غوره گ２ل３ چ３ لمون＃ بايد په اول وخت ک３ ادا شي؟ 

٢. آيا نيکو کارونو ته په بي７ې سره وردانگل يوازې په عباداتو پورې منحصر شوي دي؟ 
٣. سابقين اولين کومو کسانو ته ويل کي８ي؟ 

٤. قرآنکريم مؤمنان په ＇و ډلو ويشلي نومونه ي３ واخلئ او په دې اړه له قرأن کريم ＇خه دليل 
ذکر ک７ئ.

٥. آيا تآني او حوصله په هر ＄ای ک３ نيک کار دی؟  

کورن９ دنده

د فتنو نه د ＄ان ژغورلو په الر ک３ د نيکو عملونو د رول په اړه يو لن６ مطلب وليکئ.    
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د４رشم لوست 

په اسالم ک３ امانتداري

امانت ＇ه ته وايي؟ د امانت عناصر کوم دي؟ په انساني ！ولنه ک３ د امانت گ＂３ او ارز＊تونه کوم 
دي؟ 

د امانتدارۍ صفت په دنيا ک３ د انسان د ډاډ او پرمختگ او په أخرت ک３  د برياليتوب او خالصون 
سبب گر＄ي، په دې لوست ک３ به ياد شوي مطالب مطالعه ک７و. 

د امانت لغوي معنا 
په عربي ژبه ک３ امانت ډاډ ته ويل ک８５ي او امين هغه ＇وک دی چ３ اعتماد او باور ورباندې کي８ي 
او په هکله ي３ ډاډ شتون ولري او مقصد ي３ ساتل، امان او د حق ادا کول دي، د امن ضد و４ره او 

خوف دی. 

د امانت اصطالحي معنا 
امانت د اهلل > د حقونو له مراعاتولو ＇خه عبارت دی، په دې معنا چ３ انسان فرايض او واجبات 
ادا کوي، د اهلل > د بندگانو حقوق پر＄ای کوي، کوم کار چ３ ورته سپارل شوی وي په ＊ه توگه 
ي３ تر سره کوي، که د مال حفاظت ورته سپارل کي８ي خيانت په ک３ نه کوي او په ！ولنه ک３  ي３ 

موخه د اهلل > او د هغه د بندگانو د حقونو ساتل وي.

د امانت ډولونه 
په دې بايد پوه شو چ３ امانت د ژوندانه په ډيرو برخو ک３ په کاري８ي او ب５ال ب５ل ډولونه لري چ３ 

＄ين３ ي３ د يادولو وړ دي: 
١-  کله چ３ امانت د يوه مسؤوليت ترسره کول وي، هغه ته « مسؤوليت يا وجيبه » ويل ک８５ي. 

٢-  که يو ت７ون او تعهد ته وفا داري وي، هغه ته «وفا او التزام» ويل ک８５ي. 
٣-  که ＇وک په يوه وخت ک３  د امانت په سپارلو ک３  صداقت ＊کاره ک７ي هغه ته «ر＊تينتوب» 
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ويل ک８５ي. 
٤. که په مجلس ک３  په ارز＊تناکو موخو   پريک７ه وشي، د هغو د اسرارو ساتن３ ته «دراز ساتل» 

ويل ک８５ي. 

د امانت ارز＊ت
په اسالمي شريعت ک３  امانت يو لوی او مهم مسؤوليت شميرل کي８ي. حاکم او چارواکي ته امر 
� á¼ à²àfàºá@È�ßç�=� çÁåC� :شوی تر ＇و امانتونه امينو خلکو ته وسپاري. لکه ＇رنگه چ３ اهلل > فرمايي

<� ]النساء: ٥٨[    ßÃå· áÂß?� ß�åC� åL>ß¾>ßºßáÙ=�=ÆèaßÖàI� áÁß?
ژباړه: يقيناً اهلل تاس３ ته حکم کوي چ３ امانتونه د هغو اهل ته وسپارئ.

�>È�:له بل３ خوا اهلل > مؤمنانو ته امر کوي چ３ په امانت ک３ خيانت ونه ک７ي، لکه ＇رنگه چ３ فرمايي
�]االنفال: ٢٧[  ßÁÇ à»ß·á£ßI� á¼àJá¾ß?ßÆ� á¼ à³åI>ß¾>ßºß?�=Çà¾Çàß�ßÆ� ß¹Ç àiçf¶=ßÆ�ßç�=�=Çà¾Çàß�� ß×�=Çà¿ßºßA�ÀÈådç¶=�> ßÃÈß?

ژباړه: اې مؤمنانو! په پوهه له اهلل او د هغه له پيغمبر سره خيانت مه کوئ او په خپلو امانتونو ک３  
！گي مه کوئ. 

په مبارکو احاديثو ک３ د حفظ او امانت د ارز＊ت په اړه ډير نبوي احاديث راغلي لکه ＇رنگه چ３ 
� ßbáÃ ß¢�ß×� áÀßå��ÀÈåa�ß×ßÆ�àÄß¶�ßÍß¾>ßºß?�ß×� áÀßå�� ßÁ>ß�åC�ß×� :نبي کريم � په دې حديث شريف ک３ فرمايي

 )١(.�àÄß¶
ژباړه: ＇وک چ３ امانت نه ساتي، ايمان نه لري او ＇وک چ３ په عهد وفا نه کوي، ب３ دينه دی. 

همدارنگه رسول اکرم � د امانت د ＊کلي صفت زيری هغه چا ته ورک７ی چ３ مؤمن او امين 
)٢(� á¼åÃ åjà«á¾ß?ßÆ� á¼åå�=ßÇáºß?�Îß· ß¢� àl>ç¿¶=�àÄß¿åºß?� áÀßº� àÀåºáÖàá�=�:وي، لکه چ３ فرمايي

ژباړه: مؤمن هغه ＇وک دی چ３ خلک ي３ په خپلو مالونو او نفسونو ک３  امين بولي. 

د امانت عناصر
امانت د دريو مهمو عناصرو لرونکی دی چ３ يو امين شخص ي３ بايد په پام ک３ ونيسي: 

١. ＇ه چ３ ي３ حق نه وي له هغه نه ＄ان وساتي. 

١- رواه احمد
٢- مسند الصحابه
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٢. د بل حق په داس３ وخت ک３ ادا ک７ي چ３ د نه ادا کولو قدرت ي３ هم لري. 
٣. ＇ه چ３ ورته سپارل شوي وي پرته له کمي او زياتي ي３ ساتنه وک７ي. 

په ！ولنه ک３ د امانت گ＂３ 
١. په امانت ک３ وفا داري د باور او اعتبار المل گر＄ي. 

٢. په ！ولنه ک３ امن، امان او ډاډ غ＋تلی کوي. 
٣. په ！ولنه ک３ ！ول کارونه په ＊ه توگه ترسره کي８ي. 

٤. امانت پيژندل د هر ډول ！کر، غدر او د حقوقو د ضايع ک５دو مخ نيوی کوي. 
٥. امانتداري د اهلل > د رضا المل او د بندگانو د خو＊９ سبب گر＄ي. 

که وغواړو چ３ د دنيا او أخرت برياليتوب مو په برخه شي، نو اړينه ده چ３ د امانت ارز＊ت او گ＂３ 
په پام ک３ ونيسو او په خپلو کارونو، کورنيو، اداري دندو، مسؤوليتونو او د ژوندانه په ！ولو اړخونو 

ک３ امانت ادا او هغه ته پاملرنه وک７و، او ياد شوي ستر اخالق خپل شعار او عمل وگر＄وو. 

فعالیت

＊اغلی ＊وونکی دې زده کونکي وه）وي چ３ دا الندې مبارک أيت او حديث په لوړ اواز تکرار 
او د هغو پر معنا ＄انونه پوه ک７ي. 

��> ßÃå· áÂß?� ß�åC� åL>ß¾>ßºßáÙ=�=ÆèaßÖàI� áÁß?� á¼ à²àfàºá@È�ßç�=� çÁåC � .١
 .�àÄß¶� ßbáÃ ß¢�ß×� áÀßå��ÀÈåa�ß×ßÆ�àÄß¶�ßÍß¾>ßºß?�ß×� áÀßå�� ßÁ>ß�åC�ß×� .٢

لن６يز
�tامانت د اهلل تعالی او د بندگانو د حقونو ساتلو او د شخصي او ！ولنيزو مسؤوليتونو ترسره کولو 

ته وايي.
�tوجايب اومسؤوليتونه پ５ژندل، وفا، ر＊تينولي او د نورو د راز ساتل د اسالمي اخالقو له ډولونو 

＇خه دي.
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�tپه اسالمي اخالقو ک３ ايمان او دين داري د امانت دارۍ له شرطونو ＇خه دي.
له  دارۍ  امانت  د  رسول  سرته  پوره  مسؤوليتونو  شوو  سپارل  د  ته  انسان  او  حقونو  د  نورو  د  �t

ارز＊تناکو عنصرونو ＇خه دي.
نيکمرغي  او  ډاډ  ک３  ژوند  او شخصي  ！ولنيز  په  انسانانو  د  سره  مراعاتولو  په  دارۍ  امانت  د  �t

رامن＃ ته کي８ي.

ارزونه 
١. له امانت ＇خه مقصد ＇ه شی دی؟ واضح ي３ ک７ئ. 

٢. د امانت ډولونه کوم دي؟ 
٣. د امانت در４گوني عنصرونه واضح ک７ئ.

٤. په ！ولنه ک３ د امانت ارز＊تونه او گ＂３ کوم３ دي؟ 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې په الندينيو عناوينو ک３ د يوه په اړه يوه مقاله وليکي چ３ له لسو کر＊و ＇خه کمه 
نه وي. 

١.د کور د مالونو ساتنه او حفاظت.
٢. د جومات او مدرس３ د مالونو ساتنه او حفاظت.

٣. د ！ولگيوالو د کتاب، کتابچ３، قلم او نورو شيانو په خپل وخت ب５رته ورکول. 
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يو ديرشم لوست 

زړه سوی او مهرباني

＇رنگه چ３  لکه  دی،  شوی  استول  را  حيث  په  رحمت  د  ته  مخلوقاتو  ！ولو   � اکرم  رسول 
  ��åß�>ß£á·å¶�âÍßá�ße� ç×åC� ßµ>ß¿á· ßiáeß?�>ßºßÆ� :اهلل > دغه مطلب د حصر په صيغ３ سره داس３ بيانوي 

]األنبياء: ١٠٧[
ژباړه: اې پيغمبره! ما ته نه ي３ استولی مگر د عالميانو لپاره م３ د رحمت په حيث استولی ي３. 

رحمت د لوړ روح ن＋ه، د نفس او خوی پاکوالی، نيک اخالق او د زړه پاکي ده. را＄ئ چ３ د 
يادې شوې الهي ورک７ې په مفاهيمو، ارز＊تونو او گ＂و نور هم ＄انونه پوه ک７و. 

د رحمت مفهوم 
د رحمت کلمه او مشتقات ي３ د نرم９، ب＋ن３، عطوفت، شفقت، ترحم او مهربان９ معنا ورکوي، 

او ضد ي３ د زړه سختوالی، سختي او غلظت دى. 
په شرعي اصطالح ک３: رحمت هغه طبيعت او اخالقي خوی ته ويل ک８５ي چ３ د شفقت او 
نيک３ ارادې په اساس، انسان د خير رسولو په لور ه）وي. نو انسان د رحمت په صفت سره د نورو 
زړونو ته د شفقت احساس ورکوي، په خوشحال９ ک３ د خو＊９ اظهار ورسره کوي او په غم ک３ 

ورسره غم شريکي کوي. 

په اسالم کی د زړه سوي او مهربان９ مقام
رحمت د اسالم په مقدس دين ک３  لوړ مقام لري او ！ولو شيانو ته شاملي８ي. اسالم خپلو پيروانو ته 
الر＊وونه کوي چ３ مؤمنان د يوه بدن په ＇５ر دي، له يو بل سره ن８دې اړيک３ لري، کله چ３ يو غ７ی 
ي３ په درد اخته شي په ！ولو غ７و ي３ ناوړه اغيزه کوي. مؤمنان يو پر بل رحم کوي، په خوشحال９ او 
خفگان دواړو ک３ سره شريک احساس لري، لوی او قوي پر کمزوري او کوچنی د شفقت الس 
راکاږي يو د بل سره د محبت، صله رحم９ او ورورول９ په فضا ک３ يو بل ته الس ورکوي، لکه 
� à̧ ßNßº� á¼åÃå« à{>ß£ßIßÆ� á¼åÃåà�=ßfßIßÆ� á¼ åÂëa=ßÇßI�Îåª��å¿åºáÖàá�=� à̧ ßNßº� :رنگه چ３ رسول اکرم �  فرمايلي＇
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 )١(.�Îç»àá�=ßÆ�åfßÃ çj¶>åE� åb ßjßá�=� àfåÑ> ßi�àÄß¶�Î ß¢=ßbßI�ãÇ áv à¢�àÄá¿åº�Î ß³ßJ ám=�=ßcåC� åb ßjßá�=
ژباړه : مؤمنان له يو بل سره په دوست９، ترحم او عطوفت ک３ د يو بدن په ＇５ر دي، کله چ３ يو غ７ی 

ي３ په رن＃ او ک７او اخته شي، د بدن ！ول غ７ي ي３ ب３ خوبه او دردمن کي８ي.  
د دې مبارک حديث شريف مفهوم شيخ سعدي رحمه اهلل د شعر په ژبه داس３ بيان ک７ى.
چ３ لــــه يــــوه جوهر پيدا دي پــه ازل د آدم بـچي دي غـــــــ７ي يــــــو د بل 
دا نور غ７ي به پرې نــــه ږدي پـــه کرار که کوم غـ７ی پــــــه درد راولي روزگار 

نه ＊ايي چ３ دې نــــوم کي８دي آدمي)٢( ته چ３ د نورو له محنت ک７ې ب３ غمي 
د دې تر ＇نگ مسلمانان په ！ولنه ک３ دې ته ه）ول کي８ي چ３ د اهلل تعالی په نورو مخلوقاتو هم 
� áÀßº�=Çàß�áe=� àÀßá�çf¶=� à¼ àÃàß�áfßÈ� ßÁÇàå�=çf¶=� :ترحم وک７ي، لکه ＇رنگه چ３ رسول اکرم �  فرمايي

    )٣(.�åÐ> ß» çj¶=�Îåª� áÀßº� á¼ à³áß�áfßÈ� åzáeßÙ=�Îåª
ژباړه: رحمان > په رحم کوونکو رحم کوي، د ＄مک３ پر خلکو ترحم وک７ئ تر ＇و اهلل تعالى 

چ３ أسمان ک３ )پاس، بره( دى په تاسي رحم وک７ي.

په قرآن کريم ک３ د رحمت او مهربان９ بيلگ３
اهلل > د قرآن عظيم الشان په مختلفو آيتونو ک３ مؤمنانو ته امر ک７ی تر ＇و له صبر، رحمت 
او شفقت ＇خه کار واخلي، د دنيا او أخرت کاميابي ي３ د نيکو اوصافو سره ت７ل３ ده، اهلل > 

�=¶Íßá�çf�  ]الإسراء: ٢٤[ ßÀåº� ë¹èd¶=� ß\>ß¿ ßQ�> ß»àß�� áxå« á]=ßÆ� :فرمايي
ژباړه: د تواضع او محبت وزرې هغوی )مور او پالر( ته ！ي＂３ ک７ه. 

همدارنگه اهلل > هغه کسان چ３ صبر، ترحم او مهرباني ولري ستايي او هغوی د برياليو او الره 
åÍßß�áfßá�>åE�]البلد:  �=áÇ ßq=ßÇßIßÆ�åá� çr¶>åE �=áÇ ßq=ßÇßIßÆ� او فرمايي:  له جمل３ ＇خه حسابوي  موندونکو 

١٧[. يعن３ يو او بل ته په صبر او يو او بل ته په مهربان９ توصيه وک７ئ.
�åç�=� ßÀåº�æÍßá�ße�> ß»åFßª�:همدارنگه قرأنکريم د رسول اکرم �  د ترحم او مهربان９ صفت داس３ بيانوي

١- رواه مسلم
٢- دا شعر په اصل ک３ په دري ژبه ويل شوى او پ＋تو ژباړه ي３ ＊اغلي استاد مؤلف آقا محمد گ７ندي خوږيا１ي 

ک７ې ده.
٣- رواه ابو داود والترمذی.
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àß��áfå«á§ßJ¼�]آل  ái=ßÆ� á¼ àÃá¿ ß¢� à¬á¢>ßª� ß́ å¶áÇ ßU� áÀåº�=Ç èvß«á¾ ß×� åGá·ß̄á¶=� ß Éå· ß¦�> é�ßª� ßKá¿ à²�áÇß¶ßÆ� á¼àß�� ßKá¿å¶
عمران: ١٥٩[  

ژباړه: اې پيغمبره! دا د اهلل لوی رحمت دی چ３ ته د دې خلکو لپاره ډير نرم خويه جوړ شوی ي３ 
که داس３ نه وای او ته توند او سخت زړی وای، نو دا ！ول به ستا له شاوخوا نه خواره شوي وو  نو 

د دوی خطاوې وب＋ه، او له اهلل تعالی ＇خه ورته ب＋نه وغواړه. 

د رحمت او ترحم ب５لگ３
�د ناروغانو پو＊تنه کول.  t

�د ب３ وزلو او اړو خلکو سره مرسته کول.  t
�نورو خلکو ته له ضرر رسولو ＇خه ＄ان ساتل.  t

�د نورو خلکو د ستونزو د حل په الر ک３  مرسته کول.  t
�پر مور او پالر او کوچنيانو باندې د ترحم الس راکاږل.  t

�له مسافرو او اړو خلکو سره مرسته کول.  t
�د متضررو او ＄پل شوو خلکو سره مرسته کول.  t

�د ورکو شويو خلکو په ل＂ولو ک３  مرسته کول.  t
�پر حيواناتو رحم کول او له وسه په بره  کار ي３ نه مکلفول. t

رحمت ＇رنگه تر السه کي８ي
د رحمت اخالق د الندينيو برخو په پوه５دلو او عملي کولو سره تر السه کي８ي: 

١.رفق )نرمي( او شفقت خپل عادت گر＄ول. 
٢.له نورو سره په تواضع راشه درشه کول. 

٣.د ستونزو په وړاندې صبر کول. 
٤. عفوه او ب＋نه خپل عادت گر＄ول. 

٥. په ور＄ني ژوند ک３ د تغيراتو په صورت ک３ د اهلل > په حکم رضايت او خو＊ي. 
٦. د قناعت خوی ترالسه کول.

٧. له سخت９، کين３، غوس３ او ناهيل９ ＇خه د خپل زړه پاکول.
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فعالیت

هر زده کونکی دې د نورو زده کونکو پر وړاندې د ترحم په اړه يو يو أيت او حديث ولولي. 

لن６يز
�tمهرباني او ترحم هغه اخالقي طبيعت او خوی دی چ３ انسان له نورو سره ＊يگ３２ ته ه）وي، 
انسان د دغه صفت په لرلو سره د نورو په زړونو ک３ خو＊ي رامن＃ ته کوي او له غمجنو زړونو 

غم او خفگان ليرې کوي.
�tترحم او مهرباني د اسالم په سپي）لي دين ک３ ＄انگ７ی ＄ای لري چ３ ！ول نيک خويونه په ک３ 
را！ولي８ي. په قرأن کريم ک３ د اسالم د ستر پ５غمبر� د رال８５لو مقصد ن７يوالو ته د رحمت وړاندې 

ک５دل پ５ژندل شوی او خپله ده هم د مسلمانانو ترحم او يووالی د يو بدن په ＇５ر ＊ودلی دی.

ارزونه 
١. رحمت تعريف ک７ئ. 

٢. د اسالم په سپي）لي دين ک３ د رحمت مقام رو＊انه ک７ئ.
٣. د قرأنکريم له نظره د رحمت ارز＊ت رو＊انه ک７ئ. 

٤. رحم کول ＇ه گ＂３ لري؟ رو＊انه ي３ ک７ئ. 
٥. پرته له انسانانو د نورو مخلوقاتو سره ＇رنگه رحمت کولی شو. 

٦. د رحمت د ترالسه کولو الرې کوم３ دي؟ رو＊انه ي３ ک７ئ.

کورن９ دنده

 هر زده کونکی دې د ترحم گ＂３ په يوه مخ ک３ وليکي.
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دوه د４رشم لوست 

کرم او سخاوت

يا  به زده کونکي ولولي چ３ کرم  > کريم دی، کرم کوونکي خو＊وي. په دې لوست ک３   اهلل 
سخاوت ＇ه شی دی؟ کرم د چا صفت دی؟ قرأنکريم او نبوي احاديثو د کرم په اړه ＇ه فرمايلي 

دي؟ کرم او سخاوت ＇ه ارز＊ت لري؟  

د کرم لغوي معنا
به عربي ژبه ک３ کرم د مال د مصرف او لگ＋ت او له بخل ＇خه د ＄ان ساتلو په معنا را＄ي. 

د کرم اصطالحي معنا
د اړتيا په وخت ک３ د مال لگ＋ت او له ب３ وزلو سره د خپل توان په اندازه مرست３ ته کرم يا سخاوت 
ويل ک８５ي، نو سخاوت هغه نيک او ＊ه صفت دی چ３ له امله ي３ انسان خپل نفس د اهلل تعالی په 
الر ک３ د مال په لگولو عادت کوي، له بخل او سخت９ نه ＄ان ساتي، په خو＊９ او اخالص خپل 

اصلي مال په نيکه الر او په بيوزلو کسانو باندې مصرفوي. 
په اسالم ک３ مؤمنان د مهربانه زړه په لرلو موصوف شوي چ３ په ب３ وزلو او تنگ السو زړه سوی 
لري، په تعاون او مرسته ک３  له هر چا وړاندې دي، له هغه مال ＇خه چ３ اهلل > ورک７ی د خير 
په الر او رغنده کارونو ک３  مصرفوي او په دې عقيده دي چ３ مال ي３ د دنيا د نيکمرغ９ او د 

أخرت لپاره تو＊ه ده. 
اسالمي تعليمات حکم کوي چ３ هر پيرو ي３ بايد سخي وي، د خپل قدرت مطابق د نورو الس 
نيوی وک７ي او شتمن دې ته وه）وي چ３ خپل مالونه د خير په الرو چارو ک３  ولگوي د ب３ وزلو 
له حال ＇خه ＄ان خبر ک７ي. د يادون３ وړ ده هر ＇ومره چ３ موږ د ستونزو په حل ک３ خپل مالونه 
مصرف ک７و په هماغه اندازه به موږ نيمگ７تياوې پوره او ！ول وگ７ي به د کار او روزگار ＇＋تنان 
شي. په سخاوت سره د ！ولن３ د ب３ وزل９ او وروسته پات３ والي ستونزې حل کي８ي او يوه ډاډمنه او 

له امنه ډکه فضا رامن＃ ته کي８ي. 
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په قرآنکريم ک３ کرم او سخاوت
 اسالم خپل پيروان سخاوت او انفاق ته ه）وي او د بخل ＇خه ي３ منع کوي. قرآن کريم مسلمانان 
� ßbá¿ å¢� á¼ àÂàf áQß?� á¼ àÃß·ßª�âÍÉå¾ ßØß¢ßÆ�=éf åi�åe> ßÃç¿¶=ßÆ� å̧ Éç·¶>åE� á¼àß�=ßÇáºß?� ßÁÇ à̄ å«¿È�ÀÈådç¶=� :دارنگه توصيفوي

�� ]البقرة: ٢٧٣[. á¼åÃëEße
 ژباړه: کوم خلک چ３ خپل مالونه شپه او ورځ په ＊کاره او په پ＂ه لگوي د هغو ثواب د هغوی له 

رب سره دی او هغو ته هي＆ ويره او اندي＋نه نشته.
Ïßf�]الليل:٥-٧[  ájÉá·å¶�àÅ àf ëjÉà¿ ßjßª�Îß¿ ájàá�>åE� ß±çb ßqßÆ�Îß̄çI=ßÆ�Î ßì á¢ß?� áÀßº�>çºß@ßª�:همدارنگه اهلل > فرمايي
ژباړه: نو چا چ３ )د اهلل> په الر ک３( شتمني ورک７ه او )د اهلل> له نافرمانی نه ي３( پره５ز وک７ او 

د نيک９ ري＋تينوالى ي３ ومانه، هغه ته به موږ د اسان３ الرې لپاره اسانتيا ورک７و. 
له اسراف ＇خه  په لگ＋ت ک３  ته خبر ورکوي چ３ د مال  پيروانو  همدارنگه قرآن کريم خپلو 
＄انونه وساتي او په خپلو مالونو ک３ د مسکينانو او ب３ وزلو برخ３ په پام ک３ ونيسي. اهلل تعالی 

fÈ=� ]الإسراء: ٢٦[ ådáFßI�áeëdßFàI� ß×ßÆ� å̧ ÉåF çj¶=� ßÀáE=ßÆ�� å³ ájåá�=ßÆ�àÄç̄ ßU�ÎßEáf à̄á¶=�=ßc� åLßAßÆ� :فرمايي
ژباړه: د خپلوانو، مسکينانو او مسافرو حق پوره ورک７ه او ب３ ＄ايه لگ＋ت مه کوه. 

په نبوي احاديثو ک３ کرم او سخاوت  
�bÉå£ßE�( ål>ç¿¶=� áÀåº� ãGÈåfß®�(åÍç¿ßá�=� áÀåº� ãGÈåfß®�(åç�=� áÀåº� ãGÈåfß®�Î å̂ çj¶=� :نبي کريم �  فرمايلي دي
� ã̧ åÂ>ßß�ßÆ�(åe>ç¿¶=� áÀåº� ãGÈåfß®�( ål>ç¿¶=� áÀåº�bÉå£ßE�(åÍç¿ßá�=� áÀåº�bÉå£ßE�(åç�=� áÀåº�bÉå£ßE� à̧ É å̂ ßFá¶=ßÆ�(åe>ç¿¶=� áÀåº

)١(� æ̧ Éåß~�æå�> ß¢� áÀåº� ç̧ ßQßÆ�çh ß¢�åç�=� ß�åC� èG ßUß?�Î å̂ ßi
له  ليرې دی، بخيل س７ی  نه  له دوزخ  او  ن８دې  ته  او خلکو  >، جنت  اهلل  ژباړه: سخي س７ی 
اهلل>، جنت او خلکو ليرې او دوزخ ته ن８دې دی. )او پوه شئ( چ３ د اهلل تعالی په وړاندې يو 

جاهل سخي له يو بخيل عابد ＇خه غوره دی. 

د سخاوت گ＂３ 
�سخاوت او کرم نفس ته راحت او ډاډ ورب＋ي.  t

� د خو＊９، انسانانو او جنت ته د ن８دې والي المل گر＄ي.  t< د اهلل

١-الطبری،  تهذيب اآلثار
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او خوشحالي ورب＋ي لکه ＇رنگه چ３  او بخل ＇خه ي３ ژغوري  له سخت９  پاکوي،  � نفس  t
�. ]الحشر: ٩[ ßÁÇ àVå·á«àá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà@ßª�åÄ åjá«ß¾� çX àm� ß±ÇèÈ� áÀßºßÆ� :اهلل > فرمايي

ژباړه: ＇وک چ３ د خپل نفس )زړه( له بخل نه وژغورل شول همغوی خالصي ميندونکي او 
بريالي دي. 

�سخاوت په ！ولنه ک３ يو له بل سره مرسته او اړيک３ را من＃ ته کوي، ＄واکمن الس د کمزوري  t
مرست３ ته اوږدوي او ب３ وزله د شتمن له کرم ＇خه برخمن کوي چ３ په پايله ک３  په يوه 

نيکمرغه ！ولنه باندې تمام８５ي. 
�سخاوت انسان د طمع３ او حرص ＇خه ليرې ساتي.  t

�سخاوت انسان د ب３ وزل９ ＇خه ژغوري، د مالونو له اسراف ＇خه خپل پيروان منع کوي چ３  t
باالخره د قيمت９، او ت５ري پر وړاندې يو اغ５زناک المل گر＄ي.

فعالیت

زده کونکي دې د ＊وونکي په مرسته د ！ولگيوالو پر وړاندې د سخاوت او بخل مفهوم رو＊انه 
ک７ي. 

لن６يز
�tکرم او سخاوت اړو کسانو ته د مال د ورکولو په معنا دی.

�tاسالمي اخالق مؤمنان د کرم او سخاوت د خوی خپلولو ته ه）ولي، تر ＇و د ！ولن３ وگ７ي د 
خير رسولو د کارونو په ترسره کولو ک３ سره وړاندې والی وک７ي.

＄انونه  ＇خه  لگ＋ت  ＄ايه  ب３  او  اسراف  له  چ３  ه）ولي  ته  دې  مؤمنان  اخالقو  اسالمي  �t
وساتي.

�tد سخاوت د خوی پياوړتيا په دنيا او أخرت ک３ د انسان د نيکمرغ９، د اهلل تعالی د خوشحال９، 
رضايت او په ！ولنه ک３ د مين３ او اخالص د پياوړتيا المل گر＄ي.
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ارزونه 
١. د سخاوت لغوي او اصطالحي معنا بيان ک７ئ. 

٢. د سخاوت او کرم په هکله له قرآنکريم ＇خه دليل ذکر ک７ئ. 
٣. په نبوي احاديثو ک３ د سخاوت مقام ＇رنگه بيان شوی؟ رو＊انه ي３ ک７ئ. 

٤. په ！ولنيز ژوند ک３ د سخاوت گ＂３ تشريح ک７ئ. 
٥. په کومه ！ولنه ک３  چ３ کرم او سخاوت نه وي د هغ３ پايل３ ＇رنگه ارزوئ؟ 

کورن９ دنده

هر زده کونکی دې په خپله کتابچه ک３ د سخاوت ＇و ب５لگ３ وليکي. 


