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اسالمي آداب او اخالق 
اتم ټولگی

)د ديني مدارسو لپاره(

د افغانستان اسالمي جمهوريت
د پوهن３ وزارت

د تعليمي نصاب د پراختيا لوی رياست



جب جب

 

مؤلفان: 
- دکتور عبدالصبور فخري

- محمد ابراهيم رباني
    

 علمي اي６ي
- دکتور فضل الهادي وزين

- رقيب اهلل ابراهيمي

د ژب３ اي６ي
-  محمد قاسم هيله من 

ديني، سياسي او کلتوري کم５＂ه
- دکتور شير علي ظريفي

- سعيدالرحمن حامد

 إشراف
- دکتور شير علي ظريفي د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې رئيس.
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هد هد

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 ه５ـــواد به تل ＄ل８５ي  

لـــکـــه زړه وي جــاو４دان په سينــه ک３ د آسيـــا به  

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



هد هد

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 ه５واد 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 معارفو 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، ＇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 ه５واد افغانستان د علمي ＄الند 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 شرعي علومو ک３ د زرگونو پوهانو او عالمانو 

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

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



زو زو

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(١ 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.

١- صحيح بخاری، د حديث شم５ره: ٥٦٨٨. 



زو زو

مخسرليکگ２ه

١اخالص١

٥احسان )＊５گ２ه(٢

٩عدالت٣

١٣نرمي کول٤

١٧صبر٥

٢١په طاعت صبر کول٦

٢٥ له گناهونو ＇خه صبر٧

٢٧په مصيبتونو صبر٨

٣١حيا٩

٣٥د حيا ډولونه١٠

٣٩تواضع١١

٤٣د تواضع ن＋١٢３

٤٧استقامت١٣

٥١غ＋تلتيا )قوت(١٤

٥٥د توانمندۍ ډولونه١٥

٥٩غيرت١٦

ل７ ليک
مخسرليکگ２ه

٦٣عفوه١٧

٦٧په ژمنه وفا ١٨

٧١ايثار )حان ت５ر４دنه(١٩

٧٥ورع يا پرهيزگاري٢٠

٧٩له وخت ＇خه گ＂ه اخيستل٢١

٨٣د ژب３ ساتنه٢٢

٨٧کتمان )راز ساتل(٢٣

٩٣تآني )بي７ه نه کول(٢٤

٩٧مرسته کول٢٥

١٠١حکمت٢٦

١٠٥شکر ٢٧

١٠٩قناعت٢٨

١١٣عفت٢٩

په ن５کيو امر او  له بديو ٣٠

منع کول

١١٧

١٢٢هيله او اميد٣١
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لوم７ى لوست

اخالص

گرانو زده کوونکو! په اووم ！ولگي ک３ مو د اخالقو له مضمون ＇خه ډ４ر ＇ه زده ک７ل، د اخالقو 
تعريف، ارکان او ډولونه مو ي３ وپيژندل، په ！ولنيز ژوند ک３ د نيکو او بدو اخالقو په اغ５ز وپوه５دو، 
همدارنگه ډ４ر هغه عادتونه او صفتونه چ３ د غوره اخالقو او مکارمو ＇خه شم５رل کي８ي لکه: 
حلم، بردباري، صله رحمي، ر＊تيا ويل، امانتداري، ترحم او سخاوت مو وپيژندل، اوس په دې 
！ولگي ک３ هماغه الر تعقيبوو او نور غوره اخالق زده کوو. اهلل دې موږ ته د دې درسونو د زده کولو 

او د عمل کولو توفيق را په برخه ک７ي.
اخالص د هر عمل سا او د برياليتوب کل９ ده. نيک نيت او د زړه سپ５）لتيا پک３ شامله ده، د 

ري＋تيني ايمان او له نفاق ＇خه د پاک عمل ب５لگه ده.
اخالص د سترو اخالقو له جمل３ ＇خه دی چ３ له مسلمان سره د ژوند په اوږدو ک３ بايد ملگری 

اوسي تر ＇و په دنيا او أخرت ک３ ن５کمرغه شي.
نو بايد وپوهي８و چ３ اخالص ＇ه ته وايي؟ ＇ه بهتري لري؟ ن＋３ او بيلگ３ ي３ کوم３ دي؟

د اخالص تعريف:
اخالص چ３ د اَْخلص يُْخلص د باب مصدر او د خلص له مادي ＇خه جوړ دی، په لغت ک３ 

پاک９ او سپ５）لتيا ته ويل کي８ي.
په اصطالح ک３: د يوه اهلل لپاره د عبادت ＄انگ７ي کولو ته اخالص وايي.

نو د اخالص معنی دا ده چ３ انسان په خپله ک７نه ک３ د اهلل تعالی خو＊ي په پام ک３ ونيسي او يوا３＄ 
له هغه ＇خه د خپل３ ک７ن３  ثواب وغواړي.

د اخالص عکس رياء ده، چ３ انسان په خپل عبادت کولو سره په خلکو ک３ شهرت او دنيوي  
)له مين％ه تلونک３( گ＂３ په پام ک３ ولري. د اسالم مبارک دين ريا منعه ک７ي او د اخالص لرلو امر 

ي３ ک７ی دی.

په قرآن کريم ک３ د اخالص يادونه: 
�Ì ßØ çr¶=�=Ç à»Éå̄ àÈ ßÆ�ßÐ>ß«ß¿ àU�ÀÈëb¶=�àÄß¶�� årå·áà��ßç�=�=Æ àbàFá£ßÉå¶� ç×åC�=Æàfåºà?�>ßºßÆy  :اهلل تعالی فرمايلي دي
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wÍ ]سورت البينة:٥[ ß»ëÉß̄ á¶=�ÀÈåa� ß́ å¶ßcßÆ�Ì> ß²çh¶=�=ÇàIáÖàÈßÆ
ژباړه: هغوی ته حکم نه و شوی، مگر دا چ３ د اهلل عبادت وک７ي، خپل دين د هغه لپاره خالص 

او د حق پر الره روان شي. لمون＃ ادا ک７ي او زکات ورک７ي او دغه مضبوط دين دى.
�$-01%�=â� årß¾� á¼àß��ßbåß�� áÀß¶ßÆ�åe>ç¿¶=� ßÀåº� å̧ ß« áißáÙ=� åµáeçb¶=� å���å̄åª>ß¿àá�=� çÁåCy  :په بل ＄ای ک３ فرمايي
� ßáÇ ßißÆ��å¿åºáÖàá�=� ß¤ßº� ß́ åÒß¶Æà@ßª�åçå�� á¼ àÃ¿Èåa�=Ç àrß· á]ß?ßÆ�åç�>åE�=Ç à» ßrßJ á¢=ßÆ�=Ç àVß· áqß?ßÆ�=ÇàE>ßI�ÀÈådç¶=� ç×åC

<w ]سورت النساء،١٤٥- ١٤٦[  â»É å� ß¢�=âf áQß?��å¿åºáÖàá�=�àç�=� åLáÖàÈ
نه موم３ دوی لره  به و  ！ي＂ه طبقه ک３ وي او ه５）کله  په  به منافقان د دوزخ  ژباړه: پرته له شکه 
مالت７، مگر هغو کسانو لره چ３ د نفاق له سترې گناه ＇خه ي３ توبه ک７ې وي. خپل３ بد اخالق９ 
ي３ اصالح ک７ې وي، د اهلل تعالی د هدايت لمن ي３ نيول３ وي او خپل عبادت ي３ يوازې اهلل تعالی 
ته ＄انگ７ی ک７ی وي، نو دغه خلک به د مؤمنانو په ډله ک３ وي او ژر دى چ３ اهلل تعالی مؤمنانو 

ته لوى اجر ورک７ي.

په نيت ک３ اخالص:
� ß�åC�àÄàIßf áRåÂ� áKß¾>ß²� áÀ ß»ßª�(ÏßÇß¾�>ßº� æÔåfáº=�¸³¶�>ß�ßCÆ�(L>çÉë¿¶>åE� à¹> ß» á¢ßÙ=�>ßç�åC% :３پيغمبر� فرماي
�> ßÃ àQçÆßhJÈ�æÌß?ßfáº=�åÆß?�> ßÃàFÉ åràÈ�>ßÉá¾àa� ß�åC�àÄàIßf áRåÂ� áKß¾>ß²� áÀßºßÆ�(åÄå¶Ç àißeßÆ�åç�=� ß�åC�àÄàIßf áRåÃßª�åÄå¶Ç àiße�Æ�åç�=

 )١($åÄáÉß¶åC�ßf ßQ> ßÂ�>ßº� ß�åC�àÄàIßf áRåÃßª
ژباړه: د انسان هر عمل له نيت سره ت７او لري، هر ＇وک د خپل نيت پايل３ ته رس８５ي. که د چا 
هجرت د اهلل او د اهلل د رسول لپاره وي، نو د اهلل او د اهلل د رسول لور ته د هجرت کولو ثواب به 
ترالسه ک７ي. که هجرت ي３ د دنيوي گ＂و لپاره وي، نو ترالسه به ي３ ک７ي او يا ي３ هجرت له کوم３ 
＊％３ سره د نکاح کولو په مقصد وي، نو په نکاح به ي３ ک７ي، نو هجرت به ي３ د هماغه شي لپاره 

وي چ３ هجرت ي３ ور له ک７ی وي.
� ß�åC� àf à�¿È� áÀ å³ß¶ßÆ� á¼ à²åeßÇ àq� ß�åC�ß×ßÆ� á¼ à³åº> ßj áQß?� ß�åC� àf à�¿È�ß×�ßç�=� çÁåC%:همدارنگه پيغمبر� فرمايي

)٢(.$ á¼ à³å¶> ß»¢?ßÆ� á¼ à³åEÇà·à®
ژباړه: اهلل تعالی ستاسو بدنونو او شکلونو ته نه گوري، بلک３ ستاسو زړونو او عملونو ته گوري.

اخالص په هر عمل ک３ ضروري دی:
پر مسلمان واجب دي چ３ په خپل هر عمل ک３ اخالص ولري، تر ＇و اهلل تعالی ته د منلو وړ 

١- متفق عليه
٢- مسلم
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وگر＄ي، ＄که چ３ اهلل تعالی د خپل بنده هغه عمل قبلوي چ３ يوازې د هغه د رضا السته راوړلو 
� å̧ ß»ß£¶=� ßÀßº� à̧ ßF¯ßÈ ß×�ß�=� çÁåC% :لپاره ي３ سرته رسولی وي، لکه ＇نگه چ３ پيغمبر� فرمايلي دي

)١(.$àÄßÃQßÆ�åÄåE�Îß§ßJE=�ßÆ�â>rå¶> ß]�àÄß¶� ßÁ>ß²�>ßº�ßä×åC
ژباړه: په تحقيق سره اهلل تعالی ته هغه عمل د منلو وړ دى چ３ يوا＄３ دده لپاره سرته رس５دلی وي 

او د دده رضايت په ک３ مطلوب وي.

 په کار ک３ ريا او شرک:
ريا ＇ه شی دی؟: ريا دې ته ويل ک８５ي چ３ س７ی د خپلو ن５کو اعمالو په بدله ک３ اخروي اجر نه 
غواړي. بلک３ مطلب ي３ د دنيوي گ＂３ تر السه کول وي، په دې ډول چ３ رياکار انسان د خلکو په 
مخ ک３ د ＊ه کار په کولو ک３ نشيط او ل５وال وي، ول３ په يوازيتوب ک３ ب３ مين３ او ！نبل، که خلک 
ي３ وستايي نو ال ډ４ر زيار باسي، خو که ＇وک ورباندې نيوکه وک７ي او يا ي３ ونه ستايي، بيا ي３ کار 

خورا سوړ او پر ！په در４دلو سره مخ شي.
حضرت ابو هريره/ وايي: له پيغمبر� ＇خه م３ واور４دل چ３ وي３ فرمايل: تر ！ولو لوم７ی 
＇وک چ３ د قيامت په ورځ ورباندې حکم ک８５ي شهيد دی! شهيد به راوستل شي، اهلل تعالی به 
ورته د خپلو ！ولو نعمتونو يادونه وک７ي او دی به ي３ تصديق ک７ي. ورته به ووايي ددغو نعمتونو په 
مقابل ک３ دې ＇ه وک７ل؟ دی به ووايي: ستا په الر ک３ م３ جهاد کولو تر ＇و چ３ شهيد شوم، ورته 
به وويل شي: دروغ واي３: جهاد دې ددې لپاره کولو چ３ خلک درته زړور، اتل، بهادر وواي３، دا 

درته وويل شو. امر به وشي او پ７مخ３ به په دوزخ ک３ واچول شي.
دويم عالم دی! هغه ＇وک چ３ علم ي３ ک７ی وي او خلکو ته ي３ ＊وولی هم وي، را به وستل شي 
او  اهلل تعالی به ورته د خپلو نعمتونو يادونه وک７ي او دی به ي３ تصديق ک７ي. ورته و به وايي چ３ 
ددغو نعمتونو په بدل ک３ دې ＇ه وک７ل؟ دی به وواي３: علم م３ زده ک７ او خلکو ته م３ هم ＊ود، 
ورته به وويل شي: دروغ دې وويل: علم دې زده ک７ تر＇و درته وويل شي چ３ ډ４ر لوی عالم دی او 

درته وويل شو، امر به وشي او پ７مخ３ به په دوزخ ک３ واچول شي.
در４م شتمن دي: دا هغه ＇وک دي چ３ اهلل تعالی ورته پراخه روزي او ډ４ره شتمن３ ورک７ې وي. 
را به وستل شي. اهلل تعالی به ورته د خپلو ！ولو نعمتونو يادونه وک７ي او دی به ي３ تصديق ک７ي. 

١- فتح الباری
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ورته به ووايي چ３ ددې نعمتونو په بدل ک３ دې ＇ه وک７ل؟ دی به ووايي چ３ داس３ الره م３ پرې 
نه ＊وده چ３ تا ته خو＊ه وي خو دا چ３ په هغ３ الرې ک３ م３ مصرف وک７. ورته به وويل شي: 
دروغ دې وويل، دا دې وک７ل چ３ جواد او سخي درته وويل شي او درته وويل شو، امر به وشي او 

پ７مخ３ به دوزخ ته واچول شی.)١(

د اخالص گټ３:
١- اخالص، اهلل تعالی ته د انسان د اعمالو او ويناوو د قبل５دو معيار دی.

٢- د اهلل تعالی خو＊ي په اخالص موندل ک５دای شي. 
٣- په اخالص سره د انسان مرتبه لوړ８４ي.

٤- اخالص په زړه ک３ ډاډ پيدا کوي او انسان د ن５کمرغ９ احساس کوي. 
٥- اخالصمن د صدق او احسان مقام ته رس８５ي.

٦- که ＇وک د اخالص پر ＄ای ريا او ＄ان ＊ودن３ ته مخه ک７ي، راتلونک３ به ي３ ډ４ره ناوړه وي.

ارزونه:
١- اخالص د لغت او اصطالح له مخ３ تعريف ک７ئ؟

له  =¶wÀÈëb]البينة: ٥[  �àÄß¶ �� årå·áà��ßç�=�=Æ àbàFá£ßÉå¶ � ç×åC �=Æàfåºà? �>ßºßÆy په دې أيت ک３  تعالی  ٢- اهلل 
مسلمانانو ＇خه ＇ه غو＊تلي دي؟ 

٣- ول３ شهيد، عالم، او د قرأن حافط او سخي د قيامت په ورځ جهنم ته را＊کل ک８５ي؟
٤- په نيت ک３ د اخالص لپاره يوه ب５لگه له قرأن او احاديثو ＇خه راوړئ 

٥- ريا ＇ه شی دی او له اخالص سره ＇ه توپير لري؟
٦- اهلل تعالی ＄ين３ اعمال چ３ ظاهراً خير پک３ هم وي ول３ نه قبلوي؟. 

کورن９ دنده

د اخالص په اړه يوه مقاله وليکئ چ３ پر  قرأني داليلو سرب５ره ＄ين３ ري＋تين３ کيس３ هم په  ک３ 
وي. 

١- مسلم، نسائي و ترمذي
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دويم لوست

احسان )ښ５گ２ه( 
يو ＄ل حضرت عبداهلل بن عمر/ د يو مري３ تر＇نگ چ３ د خپل بادار ＇اروي ي３ ＇رول، ت５ر４ده. غو＊تل 
ي３ چ３ مري３ وازمايي. ورته وي３ ويل: غواړم يو پسه واخلم، مري３ ورته وويل: دا زما د بادار دي، عبداهلل بن 
عمر/ وايي: زه او ته په داس３ ＄ای ک３ يو چ３ بادار دې موږ نه ويني، يو پسه را باندې وپلوره او بادار ته 
دې ووايه چ３ ل５وه وخوړ. غالم د اهلل تعالی په ياد ک３ شو، په لوړ أواز ي３ وويل: که بادار م３ نشته، نو اهلل تعالی 

خو شته، حضرت عبداهلل بن عمر/ ډير خوشحاله شو، او بياي３ دغه غالم واخيست او أزاد ي３ ک７.
احسان ＇ه دی؟ د اثبات داليل ي３ ＇ه دي؟ د انسان په ژوند ک３ ＇ه اغيز لري او په کوم ＄ای ک３ بايد 

احسان وشي؟
د احسان تعريف او دليل:

احسان په لغت ک３: په پوره ايماندارۍ سره د ＊و کارونو کولو ته وايي.
په اصطالح ک３:

احسان د اهلل تعالی په داس３ ډول عبادت کولو ته ويل ک８５ي  چ３ گويا اهلل تعالی وين３ که ＇ه هم ته ي３ نه 
وين３، ول３  بايد يقين ولرې چ３ هغه تا ويني.

په يو روايت ک３ راغلي چ３ جبريل عليه السالم له پيغمبر� ＇خه د احسان په اړه پو＊تنه وک７. پيغمبر �  
.)١($ ßµ=ßfßÈ�àÄç¾åDßª�àÅ=ßfßI� áÀ à³ßI�áß�� áÁåDßª�àÅ=ßfßI� ß́ ç¾ß@ ß²�ßç�=�ßbàFá£ßI� áÁß?� àÁ> ßj áUåÝ=% :ي３ په ＄واب ک３ وفرمايل

ژباړه: احسان دا دى چ３ د اهلل عبادت وک７ي، په داس３ ډول چ３ گويا ته اهلل تعالی وين３. که ＇ه هم ته اهلل 
تعالی نه وين３، خو اهلل تعالی تا ويني.

د احسان کلمه له خپلو ！ولو مشتقاتو سره )١٩٥( ＄ايه په قرأن ک３ کارول شوې، چ３ دا ي３ په اسالم ک３ د 
<wåÁ]النحل:٩٠[ ßj áUåáÝ=ßÆ� å¹ábß£á¶>åE� àfàºá@ßÈ�ßç�=� çÁåCy:اهميت لرلو ستر دليل دی. اهلل تعالی فرمايلي دي

ژباړه: اهلل تعالی پر عدالت او احسان امر کوي.
همدا راز نبوي احاديث پر دې گواه دي چ３ احسان بايد د روح په شان د مسلمان په ！ولو کارونو ک３ شتون 
ولري، له همدې کبله پيغمبر� فرمايي: اهلل تعالی د هر شي په حق ک３ احسان واجب گر＄ولي دي، کله 
مو چ３ ＇وک قصاص کولو، نو په ＊３ طريق３ ي３ قصاص ک７ئ او چ３ حيوان مو حاللولو، په نيک３ )＊ي( 

طريق３ سره ي３ حالل ک７ئ. بايد چ３ چاړه تيره ک７ئ او خپله ذبيحه پر８４دئ چ３ په کراره ي３ ساه وو＄ي.
احسان چ３ د رضا او محبت له مخ３ هر ＊ه او غوره کار ته شامل دى، نو له امله ي３ بايد زموږ ！ول کارونه 

له احسان ＇خه سرچينه واخلي.
١- بخاري
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د احسان ډولونه:
١- په عبادت ک３ احسان: په عبادتونو ک３ احسان دا دی چ３  هر عبادت د هغه د شرطونو، ارکانو، سنتونو 
او أدابو په پوره کولو تر سره شي او مؤمن قوي عقيده ولري چ３ اهلل تعالی ي３ ＇ارونکی دی او داس３ 

وانگيري چ３ اهلل تعالی ويني.
٢- په معاملو ک３ احسان: په معاملو ک３ دا دى چ３ انسان د ژوند په اقتصادي، ！ولنيزو، سياسي او نورو 

！ولو چارو ک３ چ３ د اسالم او انساني ！ولن３ لپاره گ＂ورې وي، له ＊يگ３２ کار واخلي.
د احسان د پلي کولو ځايونه:

احسان د مسلمان په هر کار ک３ مطلوب دي، لکه چ３ پيغمبر � فرمايي: اهلل تعالی احسان پر هر شي 
باندې فرض ک７ی دی.

که ＇ه هم اهلل تعالی د احسان په پام ک３ نيول په هر شي ک３ ضرور گر＄ولی، خو په ＄ينو ＄ايونو ک３ خورا 
مهم گ２ل ک８５ي، لکه:

١ـ له اهلل تعالی سره احسان:
له اهلل تعالی سره احسان دا دی چ３ بنده د اهلل تعالی شتون په هره شيبه او هر حالت ک３ احساس ک７ي. په 

＄انگ７ي ډول د عبادت پر مهال په داس３ ډول چ３ گواکي اهلل تعالی ويني.
٢ـ له خپل نفس سره احسان: 

له خپل نفس سره د مسلمان احسان کول دا دي چ３ له حرامو ي３ وژغوري او داس３ کار ونه ک７ي چ３ د 
اهلل تعالی رضا پک３ نه وي. په خپل دغه کار ＄ان تزکيه کوي او په دنيا ک３ له ستونزو او په أخرت ک３ له 

عذاب او بدبخت９ ＇خه پرې خالصون مومي.
٣ـ په خبرو ک３ احسان: 

＇رنگه چ３ په خبرو کولو ک３ احسان يو مطلوب کار دی، يو مسلمان هم ب３ له نيک９ ＇خه په بل شي 
¿<wâ]بقرة: ٨٣[  ژباړه:  áj àU� ål>ç¿·å¶�á=Çà¶Çà®ßÆy :ژبه ونه ＇رخوي، لکه ＇نگه چ３ اهلل تعالی فرمايلي دي

خلکو ته ＊３ خبرې کوئ.
٤ـ په کار ک３ احسان: 

مسلمان خپل هر کار له احسان سره سرته رسوي، تر ＇و اهلل تعالی ته د منلو وړ وگر＄ي او ثواب ورباندې 
.)١($àÄß¿å̄JÈ�Áß?�â�Ø ß» ß¢�¼ à² àb ßUß?� ß̧ å» ß¢�=ßcåC� àGåà��ß�=� çÁåC% :ورک７ي. پيغمبر� فرمايي

ژباړه: اهلل تعالی دوست گ２ي چ３ که له تاس３ ＇خه ＇وک کار کوي، نو چ３ په ＊ه غور سره ي３ وک７ي. 

١- البيهقي



78 78

 ٥ ـ له مور او پالر سره احسان: 
انسان بايد تل له مور او پالر سره ＊５گ２ه وک７ي. امر ي３ پر＄ای ک７ي، د حقوقو خيال ي３ وساتي او 

ه５）کله ورسره ناوړه چلن و نه ک７ي.
<¾w>â ]الإسراء: ٢٣[ ßj áUåC�ÀÈßbå¶=ßÇá¶>åEßÆ�àÅ>çÈåC�ç×åC�á=Æ àbàFá£ßI�ç×ß?� ß́ èEße�Î ßvß®ßÆy :اهلل تعالی فرمايي

ژباړه:)ای انسان( پروردگار حکم ک７ی چ３ پرته له هغه د بل چا عبادت مه کوئ، له خپل مور او پالر 
سره ＊يگ２ه وک７ئ.

٦ـ له م５رمن３ سره ښ５گ２ه: 
اسالم له ＊％３ سره پر ＊يگ２ه، د هغ３ د ！ولو حقوقو پر اداء او له هغ３ سره پر ＊ه ژوند کولو امر ک７ی 
w. ژباړه: له خپلو م５رمنو سره ＊ه  åÆàf£ß�>åE� çÀ àÂÆàf åm> ß¢Æy :دی. اهلل تعالی په دې اړه فرمايلي دي

.)١($ æÁ=ßÇ ß¢� á¼ à²ßbá¿ å¢� çÀ àÃç¾åDßª�=âá� ß]�åÐ> ßjë¿¶>åE�=Ç àqáÇßJ ái=% :３ژوند وک７ئ. همدارنگه پيغمبر� فرماي
ژباړه: تاسو ته له ＊％و سره په ＊يگ３２ کولو سپار＊ت کوم، ＄که چ３ دوی له تاسو سره امانت دي؟.

٧ـ له دوستانو سره احسان: 
انسان ته په کار دي چ３ په خپلو ！ولو دوستانو شفقت ولري، په ＄انگ７ي ډول خپلو ورو１و، د کورن９ 

پر نورو غ７و او د مور او پالر له دوستانو سره ＊ه چلند وک７ي.
�wâ>FÉå®ße]النساء:١[ á¼ à³áÉß· ß¢� ßÁ>ß²�ßä�=� çÁåC�ß½> ßUáeßÙ=ßÆ�åÄåE� ßÁÇà¶Ð> ßjßI�Ëådç¶=�ßä�=�á=Ç à̄çI=ßÆy :اهلل تعالی فرمايي

ژباړه: له هغه اهلل تعالی ＇خه وويري８ئ چ３ يو له بل نه غواړئ د هغه په نوم وويري８ئ چ３ د خپلوۍ اړيک３ 
غو＇３ ک７ئ، ＄که چ３ اهلل تعالی پر تاسو ＇ارونکی دي)ستاسو هي＆ ک７ه او وړه له هغه ＇خه پ نه دي(.

٨ـ پر مزدورانو احسان: 
پر مزدور احسان کول دا دی چ３ د خولو له وچيدلو مخک３ ي３ مزدوري ورک７ئ او هم ي３ له وس نه 

پر پورته کار باندې مه مجبوروئ.
٩ـ له گاون６يانو سره احسان:

� à̧ Èåá� åQ� ß¹=ßg�>ßº% :３مسلمانان له خپلو گاون６يانو سره ＊يگ２ه کوي، اکرام ي３ کوي، پيغمبر� فرماي
)٢(.$àÄàMëeßÇàÉ ßi�àÄç¾ß?� àKá¿ß¿ ß��ÎçJ ßU�åe>ßá�>åE��É åqÇàÈ

ژباړه: هميشه جبريل عليه السالم راته له گاون６ي سره په ＊يگ３２ سپار＊تنه کوله، تر دې چ３ گمان م３ 
وک７ چ３ گاون６ی به له گاون６ي ＇خه ميراث وړي.

گاون６ي ته په تکليف نه رسولو د س７ي ايمان پوره کي８ي، پيغمبر� فرماي３: چ３ ＇وک په اهلل تعالی 
او د أخرت په ورځ ايمان لري، نو گاون６ی دی نه أزاروي.

١- متفق عليه
٢-متفق عليه
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١٠ـ له فقير او مسکين سره احسان: 
مسلمان بايد له فقيرانو او يتيمانانو سره احسان وک７ي. خيرات ورک７ي، بخيلي پرې ونه ک７ي، ＄که 
چ３ شتمني د اهلل تعالی نعمت دی، بايد چ３ په خلکو ولگول شي. بلخوا پيغمبر� پر يتيمانو د 
احسان پخلی ک７ی دی، أن چ３ د يتيم د پالونکي ＄ای ي３ په جنت ک３ له ＄ان سره يو ＄ای ＊ودلی 

 �$�ßI> ßÃß²�åÍç¿ßá�=� å�� å¼ÉJÉá¶=� à̧ åª> ß²ßÆ�>ß¾ß?%:دی، لکه چ３ فرمايي
ژباړه: زه او د يتيم پالونکی به په جنت ک３ د دغو دوو گوتو په شان ن８دې يو. 

١١-  له عامو وگ７و سره احسان:
مسلمان بايد د نورو د اړتياوو پوره کولو ته پوره پام وک７ي، ستونزې ي３ حل ک７ي، ورسره په خورا نرمه 
ژبه خبرې وک７ي، د تواضع چلن ورسره وک７ي، په نيکيو ورته امر وک７ي، له بديو ＇خه ي３ منعه ک７ي 
او که پر دوی ي３ حق وي، نو په نرم９ ي３ تري وغواړي او که پر ده ي３ حق وي، نو بايد چ３ په خو＊９ 

ي３ ور ادا ک７ي.
١٢ـ له حيواناتو سره احسان: 

 پر مسلمان الزم دی چ３ أن له حيواناتو سره هم احسان وک７ي. د لوږې پر مهال خواړه ورک７ي،  که 
ناروغ شول، درملنه دې ي３ وک７ي، دروند ي３ دې نه باروي، و＊و او اوبو ته دې ي３ پاملرنه وک７ي، د 
گرم９ او يخن９ په موسم ک３ دې ي３ خيال وساتي، چ５رته چ３ د تللو توان نه لري، نه دې ي３ مجبوروي، 

سپاره که غواړي يو له بل سره خبرې وک７ی، نو بايد چ３ له خپلو سورليو ＇خه کوز شي.

ارزونه:
١. احسان په لغت او اصطالح ک３ تعريف ک７ئ.

٢. د احسان ډولونه کوم دي؟
٣. له خپل ＄ان سره احسان ＇ه ډول وي؟ 

٤. له اهلل تعالی سره احسان بيان ک７ئ.
٥. له خپلوانو سره احسان رو＊انه ک７ئ.

٦. له گاون６ي سره د احسان کولو يو دليل ذکرک７ئ.
٧. ＇رنگه بايد له يتيمانانو او تش السو سره احسان وشي.

کورن９ دنده

گرانو زده کوونکو! په مختلفو ＄ايونو ک３ د احسان د ！ولنيزو أثارو په اړه يوه مقاله وليکئ چ３ له لسو 
کر＊و ＇خه ل８ نه وي.
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دريم لوست

عدالت

يوه ورځ د روم د پاچا استازی مدين３ منورې ته راغی، تر ＇و د خپل پاچا پيغام امير المؤمنين 
په داس３ حالت ک３  ته ورسوي! گوري چ３ د يوې ون３ الندې  حضرت عمر بن خطاب/ 
نه هم کوم  او  له ورتللو ＇خه منعه ک７ي  نه کوم ساتونکی لري چ３ خلک  استراحت دی چ３ 
＄انگ７ی د تشريفاتو گارد، ددې صحن３ له ليدلو خورا په تعجب ک３ شو او دا مشهوره وينا ي３ په 

خوله راغله )عدلت، فآمنت، فنمت( عدالت دې وک７، په امان ک３ ي３ چ３ ډاډه ويده ي３.
بايد ووايو چ３ عدالت ＇ه شی دی، د وجوب داليل ي３ کوم دي او په ژوند ک３ ＇ه اغيزه لري؟

د عدل تعريف:
عدل د عدَل ـ يعِدُل د باب مصدر دی، په لغت ک３ پر سيده والي داللت کوي او عدل د ظلم 

خالف ته ويل کي８ي.
په اصطالح ک３: له کمبود او زيادت پرته د بل چا د حق ورکول دي، ＄که چ３ زياتوالی ي３ احسان 

دی او کمبود ي３ ظلم، يا په بل عبارت، عدل د افراط او تفريط په من＃ ک３ عمل کول دي.
او په شرعه ک３ عدالت د حق پر الرې استقامت او له ديني ممنوعاتو ＇خه ＄ان ژغورلو ته ويل 

کي８ي.

د عدالت د ثبوت داليل:
د حاکم او محکوم، افرادو او ډلو ترمن＃ په معاملو ک３ عدالت کول د هر مسلمان مسؤوليت دی، 
� áÁß?� ål>ç¿¶=��ßE� á¼àJ á» ß³ ßU�=ßcåCßÆ�> ßÃå· áÂß?� ß�åC� åL>ß¾>ßºßáÙ=�=ÆèaßÖàI� áÁß?� á¼ à²àfàºá@ßÈ�ßç�=� çÁåCy :اهلل تعالی فرمايي

wå¹ábß£á¶>åE�=Ç. ]النساء،٥٨[ à» à³áß�
ژباړه: ب３ له شکه اهلل تعالی درته امر کوي چ３ امانتونه مستحقو خلکو ته وسپارئ او چ３ کله د 

خلکو ترمن＃ قضاوت کوئ، نو په عدالت سره به ي３ کوئ.)سورت نساء أيت ٥٨(.
عدل هر انسان ته د هغه حق ورکول او ور＇خه د هماغه شي اخيستل دي چ３ ورباندې وی.

� çÁåCy :３د قرأن کريم په ډيرو أيتونو ک３ پر عدالت امر شوی دي، لکه ＇نگه چ３ اهلل تعالی فرماي
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wÎßEáf ]النحل: ٩٠[ à̄á¶=�Ëåc�åÐ>JÈåC ßÆ� åÁ> ßj áUåáÝ=ßÆ� å¹ábß£á¶>åE� àfàºá@ßÈ�ßç�=
ژباړه: اهلل تعالی تاسو ته پر عدالت، احسان او له دوستانو سره د مرست３ پر کولو امر کوي.

د عدالت اهميت:
د سعادت او ن５کمرغ９ الس ته راوړنه چ３ بشريت ور پس３ اللهاند دي له عدالت ＇خه عبارت 
دي، له همدې کبله عدالت په اسالم ک３ ＄انگ７ی ＄ای لري. په اسالم ک３ داس３ نظام نه تر سترگو 

ک８５ي چ３ عدالت پک３ شتون و نه لري.

په اسالم ک３ د عدالت دوې ب５لگ３:
١- د مک３ له فتح３ وروسته يوه ＊％ه چ３ د اشرافو له کورن９ ＇خه وه، په غال ونيول شوه، د 
کورن９ غ７و ي３ د زيد له زوی اسامه / ＇خه وغو＊تل، تر ＇و پيغمبر � ته الړ شي او د 
نوموړې په اړه سپار＊تنه وک７ي، چ３ الس ي３ پرې نه ک７ي، نو چ３ کله ي３ اسامه / په اړه 
سپار＊تنه وک７ه، له ډ４ر قهره د رسول اهلل صلی اهلل عليه  و سلم غونه بدله شوه، ورته ي３ وفرمايل: 
ايا د اهلل تعالی د حد په اړه سپار＊تنه کوې چ３ قايم نه شي. په دې وخت ک３ رسول اهلل� په 
خپل ＄ای ودر４دلو او  خلکو ته ي３ وويل: هغه ＇ه چ３ تيرشوي قومونه ي３ له بربادۍ سره مخامخ 
ک７ل دا وو چ３ د اشرافو له ډل３ ＇خه به چا غال وک７ه، نو هغه به ي３ خوش３ کولو او که به کوم ب３ 
وزلي او ناداره غال وک７ه، نو پر هغه به ي３ حد جاري کاوه. په اهلل قسم که زما لور فاطمه هم غال 

وک７ي، الس به ي３ غوڅ ک７م.   
٢- يو تن چ３ د مصر اوس５دونکی و، حضرت عمر/ ته راغی او عرض ي３ وک７: اميرالمؤمنين! 
ما د مصر د والی عمرو بن عاص له زوی ＇خه د أس ＄غلولو سيالي وگ＂له،  هغه زه په قمچينه 
ووهلم او راته ي３ وويل: ول３ له ما ＇خه وړاندې شوې، زه  يو اشراف زاده او د عزت خاوند يم، 
سم له السه حضرت عمر/ حضرت عمرو بن عاص/ ته ليک واستاوه، هغه او زوی 
ي３ دواړه راوغو＊تل، کله چ３ دواړه حاضر شول، حضرت عمر/ مصری ＄وان ته قمچينه 

ورک７ه او ورته ي３ وويل: له دغه شريف زاده ＇خه دې غچ واخله.  

د عدالت د پلي کولو ځايونه:
د عدالت پلي کولو ＄ايونه خورا ډ４ر دي چ３ له جمل３ ＇خه ي３ الندې ＄ايونو ته اشاره کوو.
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١- له ښځو سره عدالت:
مسلمانان له خپلو ميرمنو سره عدالت کوي، حق ي３ اداء کوي، که زيات３ ميرمن３ ولري، په نفق３ 

او نوبت ک３ به ي３ ترمن＃ عدالت کوي. 
٢- له اوالدونو سره عدالت:

بايد مسلمانان د خپلو اوالدونو ترمن＃ عدالت او مساوات پلی ک７ي، أن چ３ په ＊کلولو ک３ او په 
تحف３ ورکولو ک３، يو ته پر بل ترجيح ور نه ک７ي، تر ＇و ي３ ترم５ن＃ د حسد او کين３ المل ونه 
�$¼ à²åa ß×Æß?��ßE�=Çà¶åb¢ß=Æ�ß�=�=Ç à̄çI>ßª%:� ِ گر＄ي، حضرت نعمان بن بشير وايي: «قَاَل َرُسوُل اهللهَّ

ژباړه: پيغمبر � وفرمايل: له اهلل وو４ر８４ئ او د خپلو اوالدونو ترمن＃ عدالت کوئ. 
٣- د رعيت ترمنځ عدالت:

اهلل تعالی پر مسلمان حاکم د رعيت ترمن＃ عدالت کول فرض ک７ى دى همدارنگه حاکم بايد د 
يوې ډل３ پر لور مايل نشي او کو＊（ وک７ي چ３ حقوق ي３ عادالنه ورک７ای شي او د ه５چا ظلم 

ته ي３ پرې ن８دي
٤- د دوو دښمني کوونکو ترمنځ عدالت: 

پيغمبر� د عدالت په پلي کولو ک３ تر هر چا غوره مثال دی.
پيغمبر� ورته وفرمايل: که  ترمن＃ ي３ حکم وک７ي.  ته راغلل چ３  پيغمبر�  انصار  تنه  دوه 
＇وک د خپل ورور حق واخلي په حقيقت ک３ ي３ د دوزخ اور اخيستی دی، هغو دواړو وژړل او 

يو بل ته له خپل حق ＇خه ت５ر شول.
٥- په ترازو او پيمانو ک３ عدالت:

مسلمانان په ترازو ک３ عدالت کوي او د خلکو حق بشپ７ ورکوي.
د هغو خلکو په ＇５ر نه کوي چ３ له خلکو ＇خه زيات اخلي او ل８ ورکوي، ＄که اهلل تعالی د دغس３ 
�=ßcåCßÆ�C ßÁÇàªáÇßJ ájßÈ� ål>ç¿¶=�Îß· ß¢�=Çà¶>ßJ á²=�=ßcåC�ÀÈådç¶=�C��å«ë« ßì à»á·å¶� ã̧ áÈ ßÆy :خلکو په هکله فرمايي
�ß½áÇßÈ�C� æ¼É å� ß¢�æ½áÇßÉå¶�C� ßÁÇàMÇ à£áFßº� á¼ àÃç¾ßA� ß́ åÒß¶Æà?� èÀ à�ßÈ� ß×ßA�C ßÁÆàf åjáà�� á¼ àÂÇà¾ßgßÆ�áÆßA� á¼ àÂÇà¶>ß²

�=¶w�åß�>ß£á ]المطففين:١-٦[  ëHßfå¶� àl>ç¿¶=�à½Ç à̄ßÈ
ژباړه: بدبختی ده، کم پلورونکو ته، هغو خلکو ته چ３ له خلکو ＇خه ي３ په پوره وزن او پيمان３ 
اخلي او چی هغوی ته ي３ وزن او پيمانه کوي نو ل８ ورکوي، أيا يقين نه لري چ３ هرو مرو خو به را 
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ژوندي شي، د عظيم３ ور＄３ لپاره، هغه ورځ چ３ خلک د رب العالمين په مخ ک３ ودر８４ي.

زده کوونکي دې د رعيت ترمن＃ او د م５رمنو ترمن＃ عدالت کولو په اړه په خپلو ک３ سره خبرې 
وک７ي.

د عدالت گټ３:
عدالت د خلکو په ژوند ک３ ډ４رې عظيم３، ！ولنيزې او فردي گ＂３ او أثار رامن＃ ته کوي چ３ ＄ين３ 

ي３ په الندې ډول دي:
ترمن＃ ي３  او  له کبله ي３ د خلکو حقوق ساتلي  ！ولو مهم اخالقي فضيلت دی،  تر  ١. عدالت 

مساوات پلی ک８５ي.
٢. عدالت د حکومت کولو بنس د دولتونو د پاي＋ت او د قدرت د دوام رمز دی. هر کله چ３ 
！ولنه ک３ پيل شي، حقوق تر پ＋و الندې ک８５ي، امنيت گ６وډي８ي، د حاکم او محکوم  په  ظلم 

ترمن＃ باور له من％ه ＄ي، په ！ولو ＄ايو ک３ فتنه او فساد خور８４ي.
٣. عدالت په ！ولنه ک３ مينه، رحمت، او پيوستون من＃ ته راوړي، ＄که چ３ د ！ولن３ هر غ７ى د 

خپلو حقوقو د مصؤنيت احساس کوي.

ارزونه:
١. د عدالت معنا ＇ه ده؟

٢. يو أيت وليکئ چ３ د عدالت د ！ينگولو پر وجوب باندې داللت کوي.
٣. د اسالم په تاريخ ک３ د عدالت دوې ب５لگ３ د مثال په ډول بيان ک７ئ.

٤. د خلکو په ژوند ک３ د عدالت له گ＂و ＇خه دوې گ＂３ ذکر ک７ئ.
٥. د عدالت د پلي کولو ＄ايونه کوم دي؟ د مثال په ورکولو سره ي３ رو＊انه ک７ئ. 

کورن９ دنده

د عدالت د پلي کولو د ＄ايونو په اړه يوه مقاله وليکئ چ３ په کتاب ک３ پر يادو شوو ＄ايونو سرب５ره 
په ژوند ک３ د عدالت د پلي کولو نورو ＄ايونو ته اشاره شوې وي او له يو مخ ＇خه ل８ه نه وي.
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څلورم لوست

نرمي کول

نرمي له هغو اسالمي اخالقو ＇خه ده چ３ مسلمان ي３ بايد په خپلو کارونو ک３ مراعات ک７ي، له 
سختوالي، غاړه غ７ولو، فحش او چ＂ي ويناوو ＇خه ＄ان ساتي.

ملتزم  کولو  نرم９  په  په چلن  ک３  له خلکو سره  ده چ３:  دا  يوه  له ＄انگ７تياوو ＇خه   د مسلمان 
وي.

په دغه ＄اى ک３ پيغمبر� ＊ه ب５لگه دى، هغه شخصيت چ３ پر مسلمانانو مهربان و، لکه، ＇نگه 
چ３ حضرت عائش３ رضی اهلل عنها روايت ک７ی چ３ رسول اهلل� فرمايلي دي: اهلل تعالی نرمي 
کوونکی دی او نرمي کول خو＊وي، د نرم９ په بدل ک３ دومره ثواب ورکوي چ３ په سخت چلن او 

نورو کارو ي３ نه ورکوي.
 دغه لوست د رفق او نرم９ د معنا او مفهوم د پ５ژندلو لپاره ＄انگ７ي شوی دی.  

د رفق تعريف: 
رفق په لغت ک３ د مهربان９، نرم９، لطف او ＊５گ３２  په معنا دی. د رفق ضد سخت چلن دی.

په اصطالح ک３: په وينا، عمل او ک７نه ک３ له نرم９ او أسان９ ＇خه عبارت دى.

د رفق د اثبات داليل:
د رفق په اړه قرأني أيتونه:

١- اهلل تعالی په نرم９ باندې د ！ولو کارونو د ＊ايسته کولو الر＊وونه ک７ې او له شدت او سخت چلن 
کولو ＇خه ي３ و４رولي يو.

·w�å ]األعراف: ١٩٩[  åÂ>ßá�=� åÀ ß¢� ázåf á¢ß?ßÆ� åáf à£á¶>åE�áfàºá?ßÆ�ßÇá«ß£á¶=� åd à]y :３اهلل تعالی فرماي
ژباړه: ت５ريدنه او أساني کوه، په نيکيو امر کوه، له ناپوهانو ＇خه سترگ３ پ＂وه.
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٢- اهلل تعالی خپلو پيغمبرانو موسی او هارون عليهما السالم ته په نرم９ سره د دعوت کولو سپار＊تنه 
wÎ ]طه:٤٣،٤٤[    ßnáß��áÆß?� àfç²ßdJÈ�àÄç·ß£ß¶�>¿Éß¶� â×áÇß®�àÄß¶� ß×Ç à̄ßª�(Îß§ ß{�àÄç¾åC� ßÁáÇ ß¢áfåª� ß�åC�>ßF ßÂác=y :ک７ي
ژباړه: فرعون ته والړشئ چ３ سر غ７اوی ي３ ک７ی دی )په کفر او سرغ７اوي ک３ له حد ＇خه ت５ر 
شوی دی( په نرم９ ورسره )د ايمان په هکله( خبرې وک７ئ، ک５دای شي پند واخلي)خپل غفلت او 
د اهلل تعالی عظمت ته ＄ير شي(،  او )د خپل کفر او سرغ７اوي له پايل３ او د دوزخ له عذاب ＇خه( 

وو４ر８４ي.   

د پيغمبر� نرمي:
پيغمبر� ډ４ر مهربان او نرم خويه و، له اصحابو کرامو سره ي３ په چلن ک３ زموږ لپاره د نرم９ او 

مهربان９ ډ４رې ＊３ ب５لگ３ پرا４＋ي دي:
د مثال په ډول:

يوه ورځ يو اعرابي، رسول اهلل� ته راغی، ＇ه هدي３ او تحف３ ي３ ور＇خه وغو＊ت３، که ＇ه هم 
ډ４ر سخت الفاظ ي３ استعمال ک７ل، خو رسول اهلل� موسکی شو او د دوو او＊انو د بار په اندازه ي３ 
ورته يو ＇ه وبخ＋ل. په احاديثو ک３ راغلي دي چ３ پيغمبر � له حضرت حسن او حسين رضی 

اهلل تعالی عنهما سره لوب３ ک７ي دي، هغوی ي３ ＊کلول او پر خپلو مبارکو اوږو به ي３ پورته کول.
�=Æàf ënßEßÆ�=Æàf ëjß£àI� ß×ßÆ�=Æàf ëjßÈ% :３پيغمبر� به تل خپلو اصحابو ته نصيحت کاوه او فرمايل به ي

$-%*$=Æàfë«ß¿àI� ß×ßÆ
ژباړه: أساني کوئ او سختي مه کوئ، خلکو ته زيری ورکوئ او کرکه ي３ مه پيدا کوئ.

د رفق ډولونه:
په هر ＇ه ک３ ＊کاره شي، ＊کال  له جمل３ ＇خه دي چ３  نيکو خويونو  نرمي کول د اسالمي 

وربخ＋３.
پيغمبر� فرمايي: هر کار له نرم９ سره ＊کلی ک８５ي، هر کار چ３ نرمي پک３ نه وي، بد رنگه 

بري＋ي.

ÄÉ·¢�°«Jº�)-
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رفق يعن３ نرمي بايد زموږ د ژوند په ب５ال ب５لو اړخونو ک３ شتون ولري. له خلکو سره نرمي، له نوکرانو سره 
نرمي، له حيواناتو سره نرمي، له جماداتو او ！ولو شيانوسره نرمي، د دغه مطلب د اثبات لپاره زيات ديني 

)١($ãfá« à²�àÄà¶>ßJå®ßÆ� ã±Ç àjàª� å¼å· ájàá�=� àH>ßF åi% :نصوص راغلي دي، لکه چ３ پيغمبر � فرمايلي دي
ژباړه: مسلمان ته ＊کن％ل３ کول فسق دی او ورسره جنگ کول کفر دی.

�àÄàIße>ç« ß³ßª�åÄåIá@ßÈ�áß��= éb ßU�àÄßEßf ßu�áÆß?�àÄß²Çà·áß�� ß¼ ßìß¶� áÀßº% :پيغمبر� په بل حديث شريف ک３ فرمايلي دي
)٢($àÄß̄åJ á£àÈ� áÁß?

ژباړه: چا چ３ خپل مري３ وواهه او يا ي３  پر داس３ گناه په حد ک７ چ３ ده نه وي ک７ي، نو د دغه س７ي 
د اشتباه کفاره دا ده چ３ نوموړی أزاد ک７ي. 

د نرمښت ارزښت او فضيلت:
هره ！ولنه چ３ افراد ي３ نرم＋ت خپله دنده بولي، مينه، دوست３ او متقابل درناوى پک３ عام８５ي او د اهلل 

تعالی او د هغه د رسول� د رضايت د السته راوړلو سبب گر＄ي.
موږ نن تر بل هر وخت ډ４ر په خپله ！ولنه ک３ نرم＋ت ته اړتيا لرو، ＄که چ３ د＊منانو له هر لوري 
نه ده؟  أيا همدغه ددوئ سختي زموږ بس  نو  پيل ک７ی دی،  او شدت  پر موږ ډول ډول سختي 
� ã°Éåªße� ß�>ß£ßI�ßç�=� çÁåC% :پيغمبر� نرم９ ته زموږ د ه）ولو لپاره مختلف اسلوب کارولي دي او فرمايي

.)٣($åÄë· à²�åfáºßÙ=� å�� ß°áªëf¶=� èGåà�
ژباړه: اهلل تعالی نرمي کوونکی دی، په هر ＇ه ک３ نرمي کول خو＊وي. 

مسلمان په نرمي کولو له دوزخ ＇خه ژغورل ک８５ي او جنت ته ＄ي.
پيغمبر� فرمايي: أيا تاسو ته خبر در نه ک７م چ３ ＇وک پر دوزخ حرام دي او يا دوزخ ورباندې حرام 
دی؟ دوزخ پر هر نرمي کوونکي، ماليمت او أساني کوونکي باندې حرام دی، ＇وک چ３ له خلکو 

سره نرم＋ت او مهرباني کوي، اهلل تعالی به ورسره د قيامت په ورځ نرمي او مهرباني وک７ي.
يوه ورځ يوه اعرابي په مسجد ک３ بول３ وک７ې، خلک ورپا＇يدل چ３ وي３ وهي، پيغمبر� ورته وويل: 

ÄÉ·¢�°«Jº�)-
¼·jº�).

Ïe>^F¶=�)/
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پرې ي３ ږدئ او پر گندگ９ ي３ اوبه توي３ ک７ئ، ستاسو مسؤوليت له خلکو سره نرمي ده، نه سختى کول.

ارزونه:
الف: الندې پو＊تنو ته ＄واب وواياست:

١. رفق او نرمي تعريف ک７ئ.
٢. د رفق او نرم９ يوه ب５لگه بيان ک７ئ.

٣. يو حديث بيان ک７ئ چ３ پک３ د نرم＋ت لورې ته ه）ول وي.
٤. د نرم９ د اثبات لپاره له قرأن کريم ＇خه يو دليل راوړئ

٥. له مور سره بايد ＇نگه چلن وشي؟
٦. له پالر سره دې معامله ＇نگه ده؟

٧. له دوستانو او گاون６يانو سره دې چلن ＇نگه دى؟
٨. ＄انونه وارزوئ چی أيا نرم＋ت په تاسو ک３ شتون لري؟

٩. د ننن９ ！ولن３ په اړه ＇ه نظر لرئ چ３ أيا غ７ي ي３ يو له بل سره په نرم＋ت تعامل کوي يا نه؟
ب: د الندې مواردو په هکله خپل نظر ＇رگند ک７ئ او ووايئ چ３ صحيح تصرف په هغو ک３ ＇ه 

ډول دى.
١. يو شم５ر زده کوونکي د خپل يو دوست پر وهلو صالح شول.

٢. يو مامور له خپلو مراجعينو سره ناوړه چلن کوي.
٣. يو ماشوم سپی په رس９ کلک ت７ل３ او پر ＄ان پس３ ي３ راکاږي.

٤. يو هلک يو الوتونکی مرغه را نيولی دی، ورزونه ي３ ورباندې کاږي.
٥. يو س７ی له خپل３ ميرمن３ سره بد سلوک کوي.

کورن９ دنده

گرانو زده کوونکو! له خپل３ کورن９ سره مو د چلن ＇رنگوالی په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
کولی شئ چ３ الندې کلم３ پک３ استعمال ک７ئ: نرمي ـ عفوه ـ احسان ـ شدت ـ سختي ـ بدبيني 

غضب ـ قهر ـ کبر او غرور.
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پنځم لوست

صبر

د اسالم ډ４ر اخالقي او ايماني ارز＊تونه له صبر سره ت７او لري. له دې امله رسول اکرم� په يوه 
مبارک حديث ک３ صبر ته ايمان ويلي دي.

صبر ＇ه شی دی؟ صبر ＇ه ارز＊ت لري؟ فضايل او گ＂３ ي３ کوم３ دي؟ د صبر ډولونه کوم دي؟ 
په اسالم ک３ د صابرانو اجر او مقام کوم دی؟ 

د صبر تعريف: 
صبر په لغت ک３ بندولو ته وايي او په اصطالح ک３ پر يو شي او يا له يو شي ＇خه د ＄ان بندولو ته 
صبر وايي. د رمضان مياشت３ ته د صبر مياشت３ وايي، ＄که په دې مياشت ک３ انسان خپل نفس 

بندوي او نه ي３ پري８دي چ３ خپل３ ！ول３ غو＊تن３ ترالسه ک７ي.
صبر يو اخالقي قوت دی چ３ انسان د سختيو، دردونو او ک７اوونو زغملو ته تياروي او د ناکرارۍ، 
نارې سورې، شور، ويرې او له نورو ＇خه ي３ د طمع３ کولو او نورو نفساني تمايالتو او غرايزو 

＇خه ژغوري.  
صبر په دوو اساسي برخو و４شل شوی دی: 

بدني صبر: 
کوم چ３ د سختو کارونو پر وړاندې صورت مومي. 

نفسي صبر: 
په کوم ک３ چ３ نفسي غو＊تن３، فطري هوسونه او غريزې شامل８５ي. نفسي صبر ډ４ر پراخ او وسيع 
ډگر او مختلف نومونه لري. د مثال په توگه: که د مصيبت پر وړاندې وي، "صبر" بلل ک８５ي، که د 
جگ７ې پر وړاندې وي، د "شجاعت" په نامه ياد８４ي، که د نفسي غو＊تنو پر وړاندې وي "عفت" 
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بلل ک８５ي، که د غضب پر وړاندې وي، د "حلم" په نامه ياد８４ي.   
�åÐ> ßiá@ßFá¶=�Îåª�ÀÈåfåE> çr¶=ßÆy :قرأنکريم دې ！ولو ته د )صبر( نوم اخيستی، لکه ＇رنگه چ３ فرمايي
wßÁÇ ]سورت البقرة، آيت: ١٧٧[   à̄çJàá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà?ßÆ�=Çà®ßb ßq�ÀÈådç¶=� ß́ åÒß¶Æà?� ålá@ßFá¶=�� åUßÆ�åÐ=çf çv¶=ßÆ
ژباړه: د تنگ９ او غمونو پر مهال، د حق او باطل په جگ７ه ک３ صبر وک７ئ، همدا کسان ر＊تيني 

او پرهيز گار خلک دي. 

 
د ＊وون％ي زده کوونکي ＇رنگه صبر ته اړتيا لري؟ د صبر پايله او نتيجه ＇ه شی وي؟ ＊اغلی 

＊وونکی دې په دې هکله له زده کوونکو سره بحث وک７ي. 

د صبر ارزښت: 
اهلل > ژوند او مرگ د ازماي＋ت لپاره پيدا ک７ي. هر انسان په خپل ژوند ک３ هرو مرو د مختلفو 
ستونزو، مصيبتونو، او ناوړه حاالتو او سختيو سره مخ ک８５ي. کله چ３ د حوادثو او ستونزو سيالب 
په انسان حمله وک７ي، د انسان مخ３ ته د صبر ر１ا را ＊کاره ک８５ي، واقعي مؤمن مسلمان د صبر 

په وسله د ژوند له تودو او س７و سره مقابله کوي. 
د صبر په حقيقي معنا پوه５دل، په دنيا ک３ د مرست３ او په أخرت ک３ د ثواب هيله، مسلمان د ستونزو 
� á¼ à³ç¾ßÇà·áFß¿ß¶ßÆy او ب３ صبرۍ ＇خه ژغوري. اهلل> فرمايي:  له وارخطاي９  او ک７اوونو پر وړاندې 

<wÀÈåfåE ]سورت محمد، أيت: ٣١[ çr¶=ßÆ� á¼ à³á¿åº�ÀÈåb åÂ>ßàá�=� ß¼ß·á£ß¾�ÎçJ ßU
ژباړه: موږ به هرو مرو تاس３ په أزموي＋ت ک３ واچوو، تر ＇و چ３ ستاس３ حاالت و＇７５و، وگورو 

چ３ په تاس３ ک３ مجاهدين او صابر کسان ＇وک دي. 

د صبر فضيلتونه: 
صبر ډ４ر فضايل لري، چ３ د ب５لگ３ په توگه ي３ الندينيو فضيلتونو ته اشاره کوو: 

او  ايوب' د صبر ستاينه ک７ې  پيغمبرانو صفت دی، لکه ＇رنگه چ３ اهلل> د  د  ١. صبر 
w ]سورت ص، أيت: ٤٤[ ãH=çÆß?�àÄç¾åC� àbáFß£á¶=� ß¼á£å¾�=âfåE> ßq�àÅ>ß¾ áb ßQßÆ�>ç¾åCy :فرمايي
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ژباړه: يقيناً موږ هغه د زغم خاوند وموند، ډ４ر ＊ه بنده، د خپل رب خواته ډ４ر رجوع کوونکی وو. 
� áÀåß�� ß́ å¶ßc� çÁåC�ßfß« ß¦ßÆ�ßß� ßq� áÀßß�ßÆy .٢. صبر د باثباته او قوي عزم د خاوندانو له اخالقو ＇خه دی

wåeÇàºàáÙ=�å½áh  ]سورت شوری: أيت: ٤٣[  ß¢
ژباړه: البته ＇وک چ３ له صبر ＇خه کار واخلي او ب＋نه وک７ي، نو دا ډ４ر د لوړې ارادې له چارو 

＇خه دی. 
٣. صبر د ايمان د ري＋تين والي ن＋ه ده. د "العصر " سورت پر دې خبره داللت کوي.

� ß¤ßº �ßf árç¿¶= � çÁß? � á¼ß· á¢=ßÆ% فرمايي:   � اکرم  ده. رسول  کلي  د حل  د ستونزو  انسان  د  ٤. صبر 
)١($åá� çr¶=

ژباړه: پوه شه چ３ برياليتوب له صبر سره يو ＄ای دی.  
٥. صبر په دنيا ک３ قيادت او مشرۍ ته د رس５دو او په دين ک３ د امامت وسيله ده. 

٦. د صبر فضيلت او مقام دومره لوړ دی چ３ اهلل > له صبر کوونکو سره د ب３ حسابه اجر او 
�å�ß§åE� á¼ àÂßf áQß?� ßÁÆàfåE> çr¶=�ÎçªÇÈ�>ßç�åCy :ثواب وعده ک７ې، لکه ＇رنگه چ３ په قرأن کريم ک３ فرمايي

�w]سورت الزمر، أيت: ١٠[  æH> ßj åU
٧. ژباړه: صبر کوونکو ته به خپل اجر ب３ حسابه ورک７ل شي. 

لن６يز:
��tډ４ر اخالقي او ايماني ارز＊تونه له صبر سره ت７او لري. 

��tد نفس منع کول او ！ولو ک７اوونو ته تياری د صبر په معنا دی.  
او  چمتو  ته  زغملو  ستونزو  معنوي  او  مادي  د  انسان  پوهول  ＄ان  معنا  صحيح  په  صبر  د  � �t

تياروي. 
سترو خلکو  د  دی،  پيغمبرانو صفت  د  دي: صبر  شماره  ب３  او  زيات  ډ４ر  فضيلتونه  د صبر  �t
اخالق دي، د ايمان د صدق دليل دی، د ستونزو د هوارۍ الره ده، او په دنيا ک３ د زعامت 

او په دين ک３ د امامت د تر السه کولو وسيله ده. 

/,3+-T�+b�=�b¿jº�)-
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ارزونه: 
١. د )صبر( کلمه ＇ه معنا لري؟ 

٢. زده کوونکي دې د ＊اغلي ＊وونکي په مرسته له نورو احکامو او اسالمي اخالقي ارز＊تونو 
سره د صبر ت７او تر خپل بحث او مناقش３ الندې ونيسي.

٣. د الندينيو کلمو مخالف３ معناوې پيدا ک７ئ:
 صبر – شجاعت – حلم – عفت - تواضع

٤. بدني صبر له نفسي صبر سره ＇ه توپير لري او کوم يو ي３ ارز＊تناک دی؟ مثال ورک７ئ.
٥. د صبر ＇لور فضيلتونه ياد ک７ئ؟

٦. له نورو طاعتونو او مکارمو سره د صبر اجر او ثواب ＇ه توپير لري؟  
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شپ８م لوست

په طاعتونو صبر کول

د صبر مفهوم، ارز＊ت او فضايل مو په ت５ر لوست ک３ ياد ک７ل. په دې لوست ک３ په طاعاتو او 
عباداتو د صبر مقام تر کتن３ الندې نيسو.

په طاعاتو صبر:
په اسالم ک３ ډ４ر طاعات او اوامر شته چ３ ادا کول ي３ صبر ته اړتيا لري. طاعتونه عموماً په دوو 
او  ک７ي  ！ول  را  ک３  أيت  مبارک  دې  په  کوم چ３ اهلل>  نوافل،  او  فرايض  و４شل شوي،  برخو 

wÎßEáf ]سورت النحل، أيت: ٩٠[  à̄á¶=�Ïåc�åÐ>JÈåCßÆ� åÁ> ßj áUåáÝ=ßÆ�å¹ábß£á¶>åE�àfàºá@È�ßç�=� çÁåCy :فرمايي
 ژباړه: اهلل د عدل، ＊５گ３２ او خپلوۍ پالن３ حکم کوي. د يادون３ وړ ده چ３ دا ！ول طاعتونه صبر 

ته اړتيا لري. 

په عبادت صبر: 
عبادات په اسالم ک３ طاعتونو ته ويل ک８５ي چ３ لمون＃ ي３ په سر ک３ ＄اى لري، کوم چ３ ادا کول 
ي３ صبر او استقامت ته اړتيا لري. ＄که لمون＃ هغه فريضه ده چ３ په يوه شپه او ورځ ک３ پن％ه ＄له 
تکرار８４ي. اهلل > مؤمنانو ته د هغه په ادا کولو ک３ د صبر او قربان９ امر کوي، لکه چ３ فرمايي: 

·w>ßÃÉß ]سورت طه، ايت: ١٣٢[ ß¢�áå� ßì áq=ßÆ�åÌ ßØ çr¶>åE� ß́ ß· áÂß?�áfàºá?ßÆy
ژباړه: خپل３ کورن９ ته د لمان％ه توصيه وک７ه او په خپله هم د هغه پابند او سه. 

نو د لمان％ه ادا کول کوم ساده او أسان کار نه دی، ＄که چ３ د دې فريض３ صحيح ادا کول صبر، 
اخالص او فدا کارۍ ته اړتيا لري ، د ور＄نيو کارونو په ورځ ک３ پن％ه ＄ل３ درول يو سخت کار 
دی، خو ري＋تينی مؤمن په صبر، اخالص، خشوع او پوره پاملرن３ سره په ورځ ک３ پن％ه ＄له خپل 

کار او روزگار دروي او د اهلل> مناجات ته وردانگي. 
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همدارنگه که ！ولو عبادتونو ته پام وک７و، گورو چ３ هر يو ي３ صبر او فداکارۍ ته اړتيا لري. د مثال 
په توگه د حج، روژې، زکات فريض３ او د اسالم نور شعاير ！ول معنوي او مادي صبر او استقامت 

ته اړتيا لري. 

په جهاد ک３ صبر: 
په اسالم ک３ جهاد د طاعت يو بل ＄اى دی، کوم چ３ د اهلل> په الر ک３ ي３ قوي صبر له ＄اني 
او مالي قربان９ سره ت７لی دی. له دې امله قرأن کريم په جهاد ک３ د صبر تر ！ولو سخت مراتب بيان 
 wßÁÇ àVå·á«àI� á¼ à³ç·ß£ß¶�ßç�=�=Ç à̄çI=ßÆ�=Ç àìåE=ßeßÆ�=ÆàfåE> ßqßÆ�=Æàå� áq=�=Çà¿ßºßA�ÀÈådç¶=�> ßÃÈß?�>Èy�:ک７ي او فرمايي

]سوره أل عمران أيت٢٠٠[ 

ژباړه: اې مؤمنانو صبر وک７ئ او يو بل ته په صبر سره امر وک７ئ، د خپلو حدودو ساتنه وک７ئ، له 
اهلل تعالی ＇خه وو４ر８４ئ، نو بريالي به شئ.  

په دغه مبارک أيت ک３ د صبر پ７اوونه د )صبر، مصابرې، مرابط３(  په کلمو سره بيان شوي او د 
برياليتوب لپاره د شرط په توگه ورباندې ！ينگار شوی چ３ دا د قرأنکرم اعجاز بيانوي. 

د )صبر، مصابره، مرابطه( کلماتو تر من＃ د توپير او ارتباط له پلوه کوم توپير او ت７او وينی؟ ＊اغلی 
＊وونکی دې پر موضوع له زده کوونکوسره خبرې وک７ي. 

د علم په زده ک７ه ک３ صبر: 
١. همدارنگه د زده ک７ې، تحقيق او د اهلل > په کايناتو او مخلوقاتو ک３ فکر کول پر طاعاتو د صبر 
يو بل مورد دی، چ３ اوږده صبر، قوي ارادې او پوره زغم ته اړتيا لري. له همدې امله د علم زده 
ک７ه او د شرعي احکامو استنباط په اسالم ک３ د )اجتهاد( چ３ د کو＊（ معنا لري، په نامه نومول 
شوی او ياده شوې درجه د هغه چا په برخه ده چ３ له صبر او قوي استقامت ＇خه برخمن وي. 
�Îåª� çÁåC�åÄåI>ÈßA� áÀåº� á¼ à³Èå�å¶�åç�=�åÍ ß»á£å¿åE�åf áVßFá¶=�Îåª�Ïåfáß�� ß́ á· à«á¶=� çÁß?�ßfßI�áß�ß?y :لکه چ３ اهلل > فرمايي

wæeÇ ]سورت لقمان، أيت: ٣١[ à³ ßm�æe>çF ßq� ȩ̈ à³å¶� æL>ÈßßÛ� ß́ å¶ßc
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 ژباړه: أياته نه وين３ چ３ په سمندر ك３ ب７５ۍ د اهلل په فضل سره چل８５ي، تر ＇و چ３ هغه تاس３ ته 
خپل３ ＄ين３ ن＋ان３ درو＊يي. په حقيقت ك３ په دې ك３ ډ４رې ن＋ان３ دي، د هر هغه چا لپاره چ３ 

صبر او شكر كوونكي وي. 
دغه مبارک أيت په دې داللت کوي چ３ د مخلوقاتو پر اړه فکر کول، انسان د اهلل تعالی وحدانيت 
ته رابولي، همدارنگه په دې داللت کوي چ３ علمي تفکر او د هغو له پايلو ＇خه گ＂ه اخيستل 

يوازې په قوي صبر او راسخ ايمان سره تر السه ک５دای شي.

أيا د علم زده ک７ه، صبر ته اړتيا لري؟ زده کوونکي دې نظر ورک７ي.

نه شي  پرته  استقامت  او  له صبر  عبادتونه هم  او  وليدل چ３ طاعتونه  مو  ترتيب سره  په همدې 
ادا ک５دای، صابر مسلمان د يادو شويو طاعتونو او عبادتونو له امله د دنيا برياليتوب او د أخرت 

سعادت، اجر او ثواب ته رس８５ي. 
 

لن６يز:
��tپه اسالم ک３ ډ４ر طاعتونه او عبادتونه له صبر او استقامت سره ت７او لري.

�t！ول اسالمي عبادتونه له صبر او استقامت سره ت７لي دي.  
�tد جهاد فريضه د عالي صبر، زغم او استقامت غو＊تنه کوي. 

��tزده ک７ه يوه اسالمي فريضه ده چ３ صبر، زغم او استقامت ته اړتيا لري.

ارزونه: 
١. د پن％ه وخته لمون＃ ادا کول ＇رنگه صبر ته اړتيا لري؟ واضح ي３ ک７ئ. 

الس  په  پايل３  او  گ＂３  ＇ه  ته  کوونکي  لمون＃  شي،  ادا  سره  طريق３  صحيح  په  لمون＃  که   .٢
ور＄ي.
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٣. صبر د روژې په نيولو ک３ ＇ه رول لري او هم ووايئ چ３ روژه، ！ولن３ ته ＇ه گ＂３ لري؟
٤. په جهاد ک３ د صبر مراتب واضح ک７ئ؟

٥. د علم په زده کولو او علمي ＇７５نه ک３ صبر ＇ه اغ５ز لري؟ د يو زده کوونکي صبر او د زحمت 
گالل به ＇ه وي؟ 

کورن９ دنده

د حج د فريض３ په ادا کولو ک３ صبر ته د اړتيا په هکله يوه مقاله وليکئ چ３ له لسو کر＊و ل８ه نه 
وي.  
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اووم لوست

  له گناهونو څخه صبر

د اسالم پيغمبر� فرمايي: )د جنت الره په سختيو او ک７اوونو او د دوذخ الره په نفسي غو＊تنو 
او شهوتونو پو＊ل شوې ده()١(

له گناهونو څخه صبر:
انسان له گ０ شم５ر نفسي غو＊تنو او شهواني غريزو سره پيدا شوی. دغه غو＊تن３ او شهوتونه به يا روا 
وي او يا هم حرام او منعه شوي چ３ دواړه صبر ته اړتيا لري. جايزې او مشروع غو＊تن３، د مال مينه، 
او د حالل３ دنيا درلودل، مسلمان ته نه دي منع شوي، خو مسلمان بايد له هغو ＇خه په گ＂ه اخيستلو 

ک３ اسراف ونه ک７ي او په الس ته راوړلو ک３ ي３ بايد له صبر، قناعت او تقوا ＇خه کار واخلي.
له گناهونو ＇خه ＄ان ساتنه او د نفس د نا مشروعو غو＊تنو په مقابل ک３ صبر کول هغه جهاد دی 
چ３ يو مسلمان ي３ تل له خپل نفس سره ترسره کوي، په دغ３ دوامدارې مبارزې ک３ انسان پياوړي 
ارادې ته اړتيا لري، تر＇و وتوان８５ي چ３ دده مخ３ ته له پرتو نفسي او مادي غو＊تنو سره چ３ رنگا 

رنگ ي３ مخی ته وړاندې ک８５ي، صبر او بيا ورسره مبارزه وک７ي.
اهلل تعالی  په الندي مبارک أيت ک３ گ０ شم５ر گناهونه را ！ول ک７ي او د هغوی له ترسره کولو ي３ 

wÎá§ßFá¶=ßÆ�åf ]سورت النحل، أيت: ٩٠[ ß³á¿àá�=ßÆ�åÐ> ßn áVß«á¶=� åÀ ß¢�ÎßÃ¿ÈßÆy :منعه ک７ې ده
ژباړه: له ناسموکارونو، بديو او سرغ７ون３ نه منعه کوئ.له دغو ناوړو گناهونو ＇خه منع ک５دل بيا 
هم صبر ته اړتيا لري. تر！ولو سخت صبر هغه دی چ３ يو انسان ي３ له گناهونو او له ناسمو عادتونو 
＇خه کوي، کوم چ３ په ！ولنه ک３ د عمومي عادت په ب２ه تبديل شوي وي. په ＄انگ７ي ډول ژبني 
گناهونه چ３ نن سبا د هر مجلس بحث او م５وې گر＄５دل３، لکه:غيبت، دروغ، ريا، ＄ان ستايل، 
او داس３ نور چ３ په ډ４رې أسان９ سره زموږ د خلکو ترمن＃ روان او د ور＄３ د عادت په توگه بدل 
شوي، خو په حقيقت ک３ دغه ！ول زموږ د ！ولن３ وژونکي ناروغي ده چ３  مقابله ي３ پياوړي صبر 

او مقاومت ته اړتيا لري.

د هغه شم５ر ژبنيو گناهونو نومونه واخلئ چ３ زموږ د خلکو ترمن＃ شتون لري.

*¼·jº�XÉVq�*� åL=ßÇßÃ çn¶>åE�àe>ç¿¶=� åKç« àUßÆ�åÅåe> ß³ßá�>åE�àÍç¿ßá�=� åKç« àU �)-
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د صبر نمونه او له ب３ الرې کوونکو شيانو سره مقابله: 
نفسي  د  ژوند  بندگانو  نيکو  او  ددوستانو  اهلل>  د  کرامو،  صحابه  السالم،  عليهم  پيغمبرانو  د 
غو＊تنو او شيطاني وسوسو پر وړاندې صبر او استقامت  هغه گ０ شم５ر تجربي لوستونه او ب５لگ３ 

دي چ３ دوی موږ ته د صبر په ميدان ک３ را وړاندې ک７ي دي.
د ب５لگ３ په توگه د يوسف' داستان ته ＄ير شئ: هغه ＇نگه وکولی شول چ３ د فرعون په  
قصر او ما９１ ک３ د مصر د عزيز د ميرمن３ د ！ولو مکرونو، فشارونو اوتهديدونو پر وړاندې صبر او 
په مقابل ک３ ي３ مقاومت و＊ايي، له ازماي＋ته بريالی او سرلوړی ووزي؟ او أن تردې چ３ د تل لپاره 

د تاريخ په صفحه ک３ د انسانيت لپاره ثبت شي.
ابن قيم جوزي رحمه اهلل د يوسف' له صبر ＇خه داس３ پايله را باسي: )د يوسف سورت چ３ 
م３ ولوست، په دې فکر ک３ شوم چ３ د نفس د نامشروعو غو＊تنو په مقابل ک３ د يوسف صبر د هغه 
نفس سرلوړی او تل پات３ وگر＄اوه، له ＄ان سره م３ وويل: تعجب دی! که چ５رې يوسف' د نفس 
غو＊تن３ منل３ وای، نو پايله به ي３ ＇ه وه؟ خو هغه د نفس له غو＊تنو سره مقاومت او مقابله وک７ه، په 

دې ډول د يوسف صبر تل د انسانيت لپاره د الرې مشال وگر＄５د، هو! دا د ＇و شيبو صبر وو()١(

لن６يز:
�tصبر د گناهونو او پاروونکو غو＊تنو په مقابل ک３ ډير ثواب لري.  
�tصبر د گناهونو او نفساني غو＊تنو پر وړاندې يو تلپات３ جهاد دی.

��tد گناهونو او پاروونکو غو＊تنو پر وړاندې د يوسف'  صبر او مقاومت د اسالمي اخالقو 
يوه ب５لگه ده. 

ارزونه:
١. د دغه حديث شريف:)د جنت الر په سختيو او ک７اوونو او د دوزخ الر په نفسي غو＊تنو او 

شهوتونو پو＊ل شوې( عربي متن ياد او تکرار ک７ئ.
٢. ول３ په دغه حديث ک３ د جنت الر سخته او د دوذخ الر أسانه ＊ودل شوې؟ زده کوونکي دې 

رو＊انه ک７ي.
٣. ول３ صبر د هغو گناهونو پر وړاندې سخت دی چ３ د عادت او رواج ب２ه ي３ نيول３؟ رو＊انه ي３ ک７ئ.

٤. امام ابن قيم جوزي رحمه اهلل د يوسف سورت له لوستلو ＇خه ＇ه پايله واخيسته؟ په لن６ه 
توگه ي３ بيان ک７ئ. 

-0/�t�(½ØiÝ=�Îª�±Ø]Ù=�)-
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اتم لوست

د مصيبتونو پر وړاندې صبر

حضرت عمر/ فرمايلي دي:"هر مصيبت چ３ ما ته رس８５ي، په در４يو ＇يزونو اهلل تعالی ته 
شکر ادا کوم: لوم７ی دا چ３ مصيبت ماته د دنيا په اړه رسيدلی، نه د دين په اړه، دويم دا چ３ 
کوم مصيبت ماته له ＇ه شي رس５دلی هغه دومره لوی نه وي چ３ زغملی ي３ نشم، دريم دا چ３ د 

مصيبت په مقابل ک３ اجر الس ته راوړم".

په مصيبت صبر کول د ايمان نښه ده:
پر مصيبتونو صبر کول، د ايمان د ري＋تينوالي او د اهلل تعالی په قضا او قدر باندې د خو＊９ معنا 
لري. انسانانو ته د اهلل تعالی لخوا د مصيبتونو رس５دل، دوی ته د سزا، جزا او أزمويلو په موخه 
وړاندې ک８５ي چ３ په دواړو حالتونو ک３ ي３ بايد انسان وزغمي. د اسالم مقدس دين انسانانو ته 
د درد او سختيو په حالت ک３ د صبر او زغم سپار＊تنه کوي، د دې پر وړاندې ورته د لوی اجر 
� æsá̄ß¾ßÆ � å¥Çàá�=ßÆ � åáÇßá�= � ßÀåº �æÐÎ ßnåE � á¼ à³ç¾ßÇà·áFß¿ß¶ßÆy فرمايي:� تعالی  اهلل  ورکوي،  زيری  ثواب  او 
�>ç¾åC �=Çà¶>ß® �ãÍßFÉ åràº� á¼ àÃáJßE> ßqß? �=ßcåC �ÀÈådç¶= �(ÀÈåfåE> çr¶= �åf ënßEßÆ� åL=ßf ß»çN¶=ßÆ � åkà«á¾ßáÙ=ßÆ� å¹=ßÇáºßáÙ= � ßÀåº
w ßÁÆ àbßJáÃàá�= � à¼ àÂ � ß́ åÒß¶Æà?ßÆ �ãÍßá�ßeßÆ � á¼åÃëEße � áÀåº � ãL=ßÇß· ßq � á¼åÃÉß· ß¢ � ß́ åÒß¶Æà? �( ßÁÇ à£ åQ=ße �åÄÉß¶åC �>ç¾åC ßÆ �åçå�

�

]سورت البقرة، أيات: ١٥٥-١٥٧[ 

ژباړه: او ضرور به تاسو پر ويره، لوږه، د مال، ＄ان او ميوو په زيان سره و ازمايو، صبر کوونکو ته 
زيری ورک７ئ. هغو کسانو ته چ３ کله ورته مصيبت ورسي８ي، نو دوی وايي: موږ د اهلل يو او ده ته 

ب５رته ورگر＄و. پر دوې د اهلل تعالی درود، دعا او سالمتيا ده او دوی الره ميندونکي دي.
له دغو قرأني أيتونو داس３ پوه８５و چ３ اهلل تعالی مؤمنان په ＇ه اندازه مصيبت، ويرې، لوږې، د مال 
او ＄ان په زيان ازمويي. دغه أيتونه همدا راز پر دې هم داللت کوي چ３ مسلمان پر صبر، د اهلل 

لخوا په ورپي（ شوي مصيبت د خو＊９ په وړاندې د هغه د لوی اجر او مقام ＇＋تن گر＄ي.
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پورتني أيت ک３ د مصيبت پر وړاندې صبر او زغم کوونکو ته د دريو جزا گانو او انعامونو ژمنه 
شوې، دغه انعامونه کوم دي؟ زده کوونکي دې په نوبت هر يو بيان ک７ي.

آزمويښت د اهلل تعالی سنت دي
پر مصيبتونو د انسانانو أزمويل د اهلل تعالی هغه سنت اوقانون دی چ３ ډ４ر ＄له خپل مخلص بندگان 

 )١($àÄá¿åº� áG åràÈ�=âá� ß]�åÄåE�àç�=�åaåfàÈ� áÀº% :پرې أزمويي. د اسالم پيغمبر�  په دې اړه فرمايي
ژباړه: چاته چ３ د اهلل د خير اراده وشي، نو هغه په مصيبت او أزموي＋ت ک３ اچوي. همدارانگه 
�åÅ åbß¶ßÆ�ÎåªßÆ�åÄå¶>ßºßÆ�åÄ åjá«ß¾�Îåª�åÍß¿åºáÖßá�=ßÆ� åÀåºáÖàá�>åE�àÐßØßFá¶=� à¹=ßhßÈ�ß×% :په يو بل حديث شريف ک３ را＄ي

.$.%$æÍßÒÉ åì ß]� áÀåº�åÄáÉß· ß¢�>ßºßÆ� ß�>ß£ßIßÆ� ßµße>ßFßI�ßç�=�Îß̄á·ßÈ�ÎçJ ßU
ژباړه: هر مؤمن س７ی او مؤمنه ＊％ه تر هغ３ د اوالد او ما ل د زيان په أزموي＋ت ک３ اچول ک８５ي، 

تر＇و چ３ له اهلل تعالی سره په داس３ حال مخ شي چ３ گناهونه ي３ ب＋ل شوي وي.
صبر، قناعت، د درد او مصيبت پر وړاندې خو＊ي مسلمانانو ته دوې پايل３ رامخ３ ته کوي چ３ 

دواړه ي３ ددوی په خير او گ＂ه دي:
١- عاجله او مخک３ پايله چ３ هغه دگناهونو کفاره او د انساني سهوو ب＋نه ده.

٢- اخروي پايله چ３ هغه د ثواب، فضيلت او د اهلل تعالی د رحمت په توگه مؤمنانو ته ورکول 
کي８ي.

د مصيبت پر مهال د مؤمن ادب:
کله چ３ مؤمن ته د مصيبت پر وړاندې کوم دنيوي او اخروي اجر او ثواب ور په برخه ک８５ي، نو 
 بايد پردې هم پوه شي چ３ کوم اسالمي ادب په دې وخت ک３ مراعات ک７ي. د اسالم له نظره 
د مصيبت پر مهال هر ډول فرياد کول، د گريوان شلول، د افسوس کول، په عادت او جامو ک３ 
£wßÁÇ په  åQ=ße�åÄáÉß¶åC�>[ç¾åCßÆ�åäå��>ç¾åCy بدلون او داس３ نور منع شوي، يوازې د مصيبت استقبال ي３ د

Ëe>~�KÈ=Æe�)-
ËdºfI�).
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کلم３ سره ＊ودلی او بس.
همدارانگه د اسالم ستر پيغمبر �  د مصيبت په وخت ک３ دا الر＊وونه هم ک７ې چ３ فرمايي : 

.$-%$> ßÃá¿åº�=âá� ß]� å�áFå̄ á¢ß?ßÆ� å�ßFÉ åràº� å��Êå¾áf àQá?� ç¼ àÃç·¶=%
ژباړه: اي اهلل! ماته پر دې مصيبت اجر او ثواب په برخه او له دې )اخيستل شوي نعمت ＇خه( 

غوره ماته را په برخه ک７ې.
په دې ډول که يو مؤمن د ورپ５（ شوي مصيبت پر مهال دغه ادب په پام ک３ ونيسي، نو د جميل 
صبر په دايره ک３ راغى، چ３ هغه علماوو داس３ تعريف ک７ی: جميل صبر هغه صبر ته ويل ک８５ي 
چ３ په هغ３ ک３ فرياد او چاته  له دغه مصيبته شکايت نه وي،  يا هم دا چ３ مؤمن خپل عادي او 
طبيعي حالت ک３ کوم بدلون رانه ولي، ＇５ره او جام３ ي３ بدل３ نه ک７ي او خپل پخوانی حالت 

وساتي.

لن６يز:
�tاهلل > مؤمنان په مال، اوالد  او نفس باندې ازمايي. 

پلوه د خير  له  اهلل>  د  لپاره  مؤمن  يوه  د  مصيبتونه  او  ازماي＋ت  پلوه،  له  اخالقو  اسالمی  د  �t
رسول دي. 

�tد مصيبت پرمهال صبر او زغم صابر مؤمن  له نورو جال کوي.
 

ارزونه:
١- په دنيا ک３ انسانانو ته مصيبت د ＇ه مقصد په موخه پ５＋８ي؟ مؤمن انسان بايد د مصيبت پر 

مهال د ＇ه مرسته وغواړي؟
٢- د بقرې سورت د پورتنيو أياتونو له مخ３ اهلل تعالی مؤمنان پر کومو مصيبتونو أزمويلي دي؟

٣- اهلل تعالی خپل غوره بنده په مصيبت او ک７او ＄که اخته کوي، چ３:
الف( هغه بد ويني.   ب( نوموړی عذابوي.     ج( هغه ته ي３ د خير ارداه ک７ې وي.

¼·jº�)-
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٤- مؤمن د مصيبت پر مهال بايد ＇ه ووايي؟
٥- د مصيبت پر مهال ک３ صبر او د اهلل تعالی په قضا او پر４ک７ې خو＊ي، مسلمان ته دوې گ＂３ 

لري:
......................................................................-١
......................................................................-٢

٦- جميل صبر هغه دی چ３ انسان د مصيبت پر مهال:
الف( تورې جام３ واغوندي او فرياد وک７ي.

ب( خفگان ＊کاره او له خلکو سره خبرې ونه ک７ي.
ج( د اهلل تعالی په پر４ک７ې خوښ او چاته شکايت ونه ک７ي.

کورن９ دنده

د مصيبت پر مهال د صبر خپلولو په ر１ا ک３ د هغو غير شرعي عادتونو په اړه دوه مخه مقاله وليکئ 
چ３ ډ４ر خلک ي３ د خپلو خپلوانو د م７ين３ پر مهال ترسره کوي.
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نهم لوست

حيا او د هغ３ فضيلتونه

رسول اکرم � فرمايلي: ＇لور ＇يزونه د پيغمبرانو سنت او ک７ن３ دي: حيا، خوشبويي، مسواک 
او نکاح)١(. 

د حيا په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ زده کوونکي دې په دې اړه خپل نظرونه په منظمه توگه ＇رگند 
ک７ي.  

د حيا تعريف:
حيا ＊ه خوی، خصلت او د انسان د عزت او شرافت ن＋ه ده.

حيا هغه نفسي بدلون ته ويل ک８５ي چ３ انسان ته د عيب د احساس پر مهال پيدا ک８５ي. 
په اصطالح ک３ هغه خوی ته ويل ک８５ي   چ３ انسان د بدو کارونو پر＊ودلو ته اړ باسي، خاوند ي３ 
له کمي ＇خه منعه کوي، له دې کبله انسان د همت او کمال په لوري ه）وي او د ناوړه او رذايلو 
＇خه ي３ ژغوري او د حيا ضد سپين سترگي ده چ３ له امله ي３ انسان په ناوړه او شرموونکو اعمالو 

او ويناوو الس پورې کوي.

د خجالت او حيا تر مينځ توپير:
شرعي حياء هماغه وه چ３ ذکر شوه، خو خجالت او ب３ زړه توب چ３ پرې اخته خلک د ＊و 
کارونو ＇خه منعه کوي او د اړتيا پر مهال نشي کوالی په نيکو اعمالو امر او له بدو ＇خه منعه 
وک７ي، د زده ک７ې په خپلولو ک３ خجالت باسي. دې حالت ته شرعي حيا نشي ويل ک５دای، يوازې 

١-  رواه الترمذی
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په عرف ک３ حيا بلل ک８５ي. دا يو ناوړه صفت دی، انسان بايد ترې ＄ان وژغوري. 

د حيا فضيلتونه:
د اسالم ستر الر＊وود او پيغمبر � د حيا په اړه يو ل７ الر＊وون３ ک７ې چ３ له هغ３ جمل３ ＇خه 

النديني موارد يادوو:

حيا د ايمان يوه څانگه ده: 
�(àç�= �×åC �ßÄß¶åC �× � áÁß? �àÌßa> ßÃ ßm �> ßÂØá¢ß? �(âÍßFá£ àm � ßÁÇ à£áF ßißÆ � ã¤ ávåE � àÁ>ß�åÝ=% فرمايلي دي:   � پيغمبر 

)١(.$ åÁ>ß�åÝ=� ßÀåº�ãÍßFá£ àm�àÐ>ßÉßá�=ßÆ�( å°Èåf çì¶=� åÀ ß¢�ÏßcßÙ=�àÍ ß{>ßºåC�> ßÂ>ß¾áaß?ßÆ
ژباړه: ايمان ＇ه د پاسه اويا ＇انگ３ لري، تر ！ولو لوړه ي３ د ال اله اال اهلل کلم３ ويل دي او تر ！ولو 

！ي＂ه ي３ له الرې ＇خه د ناپاکو ＇يزونو ل５رې کول دي او حياء د ايمان ＇انگه ده. 
�æÐ áÊ ßm� å�� ào áVà«á¶=� ßÁ>ß²�>ßº% :له انس/  ＇خه روايت دی چ３ رسول اکرم �  فرمايلي دي

)٢(.$àÄß¾=ßg� ç×åC� è�ß®�æÐ áÊ ßm� å��àÐ>ßÉßá�=� ßÁ>ß²� ß×ßÆ�àÄß¾> ßm� ç×åC� è�ß®
ژباړه: فحش هي）کله هي＆ شي ته نه داخل８５ي، خو هغه ناکاره او بد رنگ کوي او ه５）کله حيا 

له ه５＆ شي سره نه يو＄ای ک８５ي، خو هغه ＊ايسته کوي. 
�×�ßÐ>ßÉßá�=� çÁåC% :د عمران بن حصين رضی اهلل عنهما ＇خه روايت دی چ３ رسول� فرمايلي

.)٣($æá�ßå~�×åC�ÊåIá@ßÈ
ژباړه: په ري＋تيا حيا پرته له خير ＇خه بل ＇ه نه راوړي.

د حيا ځين３ گټ３: 
حيا ډيرې زيات３ گ＂３ لري چ３ ＄ين３ ي３ په الندې ډول دي:

١- حيا د اسالم اخالق دي، د زيد بن اسلم/ ＇خه روايت دی چ３ رسول اهلل �  فرمايلي 
)٤(.$àÐ>ßÉßá�=�å½Ø áiåÝ=� à°à· à]ßÆ�(> â̄ à· à]�ÀÈåa� ȩ̈ à³å¶� çÁåC% :دي

١- متفق عليه
٢- الترمذی

٣- متفق عليه.
٤- الترمذی
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ژباړه: يقيناً هر دين يو خوی او اخالق لري او د اسالم خوی او اخالق حيا ده.  
د حيا په واسطه انسان د اهلل > د حقوقو په ادا کولو ک３ کمی نه کوي، ＄که د اهلل > د لوی والي 
او عظمت ＇خه حيا کوي، د هغه > نعمتونه يادوي، نو ＄که خپل３ دندې او مسؤوليتونه پر＄ای 

کوي او د محرماتو ＇خه ＄ان ژغوري. 
نه  له ه５＆ ＇يز سره  پورتني حديث شريف ک３ مو ولوستل چ３ حيا  په  ٢- حيا ＊ايست دی، 
يو＄ای کي８ي، خو  دا چ３ هغه ته  ＊ايست ورب＋ي. حيا ناک س７ی د وقار خاوند وي، هر ＇وک 
ورسره په درناوى چلن کوي، ب３ حيا انسان يو سپک شخص وي، نه ي３ په کور ک３ ＇وک درناوى 

کوي، نه په کلي او نه ！ولنه ک３  له کوم درناوى ＇خه برخمن وي. 
حياء د اهلل > د نعمتونو د زياتوالي المل گر＄ي، همدارنگه د أفتونو مخنيوی کوي. ب３ حيايي او 
�> ßÃà· áÂß?ßÆ� æ¼á· à�åE�Ïßf à̄á¶=� ß́ å· áÃÉå¶� ß́ èEße� ßÁ>ß²�>ßºßÆy :فسق له ＄انه سره عذاب راولي. اهلل > فرمايي

wßÁÇ]سورت هود، أيت:  ١١٧[  àVå· áràº
ژباړه: ستا رب داس３ نه دی چ３ په نا حقه کلي تباه ک７ي، په داس３ حال ک３ چ３ د هغو اوس５دونکي 

سمون راوستونکي وي.
�> ßÃÉß· ß¢� ç° ßVßª�> ßÃÉåª�=Ç à̄ ßjß«ßª�> ßÃÉåªßá�àº�>ß¾áfßºß?�âÍÈáfß®� ß́ å· áÃà¾� áÁß?�>ß¾áaßeß?�=ßcåCßÆy:په بل ＄ای ک３ فرمايي

<�w=â�åºábßI ]سورت اسراء، أيت: ١٦[    ßÂ>ß¾áfçºßbßª� à¹áÇß̄á¶=
ژباړه: کله چ３ موږ د کوم３ سيم３ د هال کولو اراده کوو، نو د هغ３ ب６ايانو ته حکم کوو او هغوې 
په ک３ په نافرمانيو الس پورې کوي، هله نو پر هغ３ سيم３ د عذاب پر４ک７ه پل３ ک８５ي او موږ هغه 

بيخي تباه کوو. 
معلومه خبره ده چ３ نيکي د حيا او فسق له ب３ حياي９ ＇خه سر چينه اخلي. 

لن６يز:
�tحيا د ايمان يوه ＇انگه او د الهي پيغمبرانو سنت دی. 

�tحيا انسان د کمال او همت په لوري ه）وي او له رذايلو او ب３ همت９ ＇خه ي３ ژغوري. 
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> پ５ژندلو او د خلکو د حقوقو د رعايت په لوري ه）وي، له گناهونو او  اهلل  د  انسان  ��tحيا 
معصيت ＇خه ي３ ژغوري. 

�tحيا ＊ايست دی چ３ له هر ＇ه سره يو ＄ای شي، ＊ايست ورب＋ي. 
> د نعمتونو د زيادت المل او ب３ حيايي د امتونو او مدنيتونو د هالکت او تباه９  �tحيا د اهلل 

سبب گر＄ي.  

ارزونه: 
١. حيا لغتاً او اصطالحاً تعريف ک７ئ؟

٢. د حيا ضد ＇ه شی دی او ＇ه زيان لري؟
٣. د حيا په اړه د پيغمبر � درې مبارک حديثونه له ژباړې سره وواياست؟  

٤. شرعي حيا له ب３ زړه توب سره ＇ه توپير لري، له مثال سره ي３ واضح ک７ئ؟ 
٥. د حيا ＄ين３ گ＂３ بيان ک７ئ؟

 
کورن９ دنده

النديني حديثونه له معنا سره حفظ ک７ئ: 
�æÐ áÊ ßm� å��àÐ>ßÉßá�=� ßÁ>ß²� ß×ßÆ�àÄß¾> ßm� ç×åC� è�ß®�æÐ áÊ ßm� å�� ào áVà«á¶=� ßÁ>ß²�>ßº% :١- رسول اهلل� فرمايلي دي

.$àÄß¾=ßg� ç×åC� è�ß®
.$æá�ßå~�×åC�ÊåIá@ßÈ�×�ßÐ>ßÉßá�=� çÁåC% :٢- رسول اهلل � فرمايلي دي
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لسم لوست

د حيا ډولونه

حيا د مختلفو اعتباراتو له مخ３ او په دې لحاظ چ３ له کوم چا صادر８４ي، زيات ډولونه لري چ３ 
په دې لوست ک３ به ي３ مطالعه ک７و. 

فطري حيا: 
فطري حيا هغ３ حيا ته ويل ک８５ي چ３ اهلل > له انسان سره پيدا ک７ې وي، دا ډول حيا يو لوړ 
خوی، صفت او د اهلل > توفيق دی. د پيغمبر�  دا وينا چ３ خپل صحابي اشج بن عبدالقيس 
� à¼·å�=� ß¹>ß®�;> ß» àÂ�>ßº�6 àKá·ã®�(àç�=�> ß» àÃèFåà���ßJß· árßß��´Éåª� çÁåC% ته ي３ فرمايلي له دې ډول حيا ＇خه ده
��ßJç·r ß]�Îß· ß¢� áÎå¿ß·ß£ ßQ� áÏådß¶=�åäå�� àb á»ß�ß=�6 àKá·à®�(>âá�åbß®� á̧ ßE�6 ß¹>ß®�;>âNáÈ åb ßU�á½ß?�>â�åbß®ß?�6 àKá·à®�(àÐ>Éß�=Æ

.)١($à�=�> ß» àÃèFåà�
ژباړه: په تا ک３ دوه خويونه دي چ３ اهلل > ته خوښ دي. )اشج وايي( ما وويل: هغه دوه خويونه 
کوم دي؟ وي３ فرمايل: نرمي او حيا، ما وويل: أيا دا خويونه ما ته مخک３ راک７ل شوي او که په ما 
ک３ نوي دي؟ وي３ فرمايل: بلک３ دا خويونه تاته د مخه درک７ شوي، وم３ ويل: حمد او ثنا يوازې 

هغه اهلل لره ده چ３ زه ي３ له دغو دوو خويونو سره پيدا ک７ی يم چ３ اهلل ته خوښ دي. 

کسبي حيا: 
کسبي حيا هغ３ حيا ته ويل ک８５ي چ３ انسان په خپله اراده الس ته راوړې وي، ＄که چ３ د اهلل > 
د علم په وسعت ايمان لري. د اهلل > نعمتونه او خپل３ نيمگ７تياوې ورياد８４ي، د اهلل > په دين 
ايمان لري او له ！ولو هغو کارونو ＇خه ＄ان ساتي، کوم چ３ اهلل > حرام ک７ي دي. په يوه حديث 

.)٢($µ=ßfßÈ�àÄç¾åDßª�àÅ=ßfßI� áÀ à³ßI�áß�� áÁåDßª�(àÅ=ßfßI�´ç¾ß@ ß²�ßç�=�ábàF á¢à=% :شريف ک３ راغلي دي چ３ فرمايي

١- امام مسلم
٢- البيهقي



3536 3536

ژباړه: د اهلل > بنده گي داس３ ترسره ک７ه، لکه چ３ هغه وين３، که ته هغه نه ويني، نو هغه خو تا ويني. 
�=ßcåC% .هر هغه ＇وک چ３ دغه حيا و نه لري، هغه د بدو کارونو په ترسره کولو ک３ کوم ممانعت نه ويني

  .)١($ ßKáÒ åm�>ßº� á¤ß¿ áq>ßª� åXßJ ájßI�áß�
ژباړه: كله دې چ３ حيا و نک７ه، نو هر ＇ه چ３ غواړې هغه کوه. 

شرعي حيا:
شرعي حيا هغ３ حيا ته ويل ک８５ي چ３ انسان نيکو کارونو ته ه）وي او له ناروا کارونو ＇خه ي３ 

منعه کوي. 

غير شرعي حيا: 
ډول  يو  دغه  توب، خجالت، چ３  زړه  بى  لکه  ک８５ي  ويل  حيا  ک３  ！ولنه  په  ته  بعضي صفتونو 
کمزورتيا ده او په حقيقت ک３ حيا نه بلل ک８５ي. ددې حالت له امله انسان خپل３ دندې نشي ترسره 
کوالی، د ب５لگ３ په توگه د اهلل > دين ته ＇وک نشي رابللی او يا دا چ３ د ب３ زړه توب په دې 

حالت ک３ د اړينو مسايلو په اړه پو＊تنه هم نشي کوالی. 
حضرت ¢<ÍnÑ رضی اهلل عنها فرمايي: اهلل > دې د انصارو په ＊％و ورحم８５ي، حيا د ديني 
مسايلو په پوهه ک３ د دوی خن６ نه شوه. په دې ＄ای ک３ له حيا ＇خه مراد عرفي حياء ده چ３ دا 

ډول حيا بده او خاوند ي３ په ＄ينو ＄ايونو ک３ پات３ وي. 
حيا په دې اعتبار سره چ３ له چا ＇خه ک８５ي، په درې ډوله و４شل شوې ده: له اهلل > ＇خه حيا، 

له خلکو ＇خه حيا او له خپل ＄انه حيا. 

له اهلل > څخه حيا: 
په دې توگه چ３ کله بنده په کوم کار ک３ تقصير وک７ي، نو د اهلل > عظمت او رحمت په ياد ک７ي. له 
اهلل > ＇خه حيا او د هغه د رضا غو＊تنه د دې المل شي چ３ په اوامرو ي３ عمل او له نواهيو ＇خه 

.)٢($åÐ>ßÉßá�=� ç° ßU�å�=� ßÀåº�=ÇàÉ áVßJ ái=%:ي３ ل５رې والی اختيار ک７ي. په يوه مبارک حديث ک３ را＄ي

١- البخاری
٢- الترمذی
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 ژباړه: له اهلل > ＇خه ＇رنگه چ３ مناسبه وي حيا وک７ئ. 

له خلکو څخه حيا: 
لکه په ＊کاره توگه له گناه کولو ＇خه حيا، رسول اکرم �  فرمايي: زما هر امتي ته ب＋نه ک８５ي، 
مگر هغه ＇وک چ３ مجاهرين دي هغوی ته نه ک８５ي، مراد له مجاهرينو ＇خه هغه کسان دي چ３ 
د شپ３ کوم عمل وک７ي او اهلل > پرې پرده واچوي او دی په خپله سهار وايي: ای فالنيه! ما د 
شپ３ داس３ کار ک７ی، د شپ３ اهلل > پرده پرې غوړول３، خو دی په ورځ ک３ د اهلل > دا پرده له 

＄انه ل５رې کوي.)١( 

له خپل ځان څخه حيا: 
د خلوت )يوازې والي( په صورت ک３ حيا او دا په هغه صورت ک３ چ３ د خلکو له لوري کوم 
عيب نه متوجه ک８５ي او يو س７ی د خپل ＄ان ＇خه حيا وک７ي او ناوړه کار ونه ک７ي، دې ته ظاهري 
حيا ويل کي８ي. په دې اساس ويل شوي دي: له خپل ＄انه حيا بايد له خلکو ＇خه د حيا په پرتله 

ډ４ره وي. 

هر زده کوونکی دې د شرعي، عرفي، فطري او کسبي حيا په اړه يو يو حالت وليکي. بيا دې په وار 
سره خپل３ ليکن３ د ！ولگي پر وړاندې توضيح ک７ي.

د لوست د مطالبو په پام ک３ نيولو سره کوالی شو چ３ د حيا ډولونه په الندې توگه لن６ ک７و: 
١: فطري حيا. 

٢: د انتخاب او اختيار له پلوه حيا: کسبي او شرعي ده.
٣: د شريعت او عرف له پلوه حيا: عرفي او د اهلل > ＇خه حيا ده.  

٤: د شخص له پلوه حيا: له خپل ＄ان او خلکو ＇خه حيا ده.

١- متفق عليه
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لن６يز:
�tحيا د کسب له پلوه او دا چ３ له چا ＇خه ک８５ي، په مختلفو برخو و４شل شوې ده.  

> انسان ته ورک７ی  اهلل  عالي صفت دی چ３  يو  او  برخه  فطري  يوه  د خلقت  انسان  د  �tحيا 
دی.   

�tکسبي حيا چ３ انسان ي３ په خپله اراده تر السه کوي، انسان د گناهونو او بديو له سرته رسولو 
＇خه ژغوري.   

�tشرعي حيا انسان ＊و کارونو ته راغواړي او له ناوړو ي３ منعه کوي.  
��tله اهلل >، له خلکو او له ＄انه حيا د حيا له ډولونو ＇خه ده.

ارزونه: 
١: حيا په ＇و اعتبارونو و４شل شوې؟ واضح ي３ ک７ئ. 

٢: فطري او کسبي حيا تعريف او د شتون په اړه ي３ يو يو دليل ذکر ک７ئ.  
٣: د شرعي او فطري حيا تر من＃ ＇ه توپير دی؟ د دواړو حکم بيان ک７ئ؟ 

٤: حيا له چا ＇خه ک８５ي؟ ＄واب په دليل سره واضح ک７ئ.

کورن９ دنده

د يادې شوې حيا د ډولونو په اړه يو يو مثال په خپلو کتابچو ک３ وليکئ. 
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تواضع

تواضع د ＊و اخالقو يو ارز＊تناک خوی دی چ３ اسالم پرې امر کوي. اهلل > د جنت وعده له 
هغو کسانو سره ک７ې ده چ３ د ＄مک３ پر مخ د لوي９ دعوې او فساد نه کوي. تواضع ＇ه ته وايي؟ 

په اسالم ک３ ＇ه مقام لري؟ پدې لوست ک３ به ياده شوې موضوع  زده ک７و. 
د تواضع مفهوم: 

تواضع خشوع او عاجزۍ ته ويل ک８５ي او په اصطالح ک３:
فضيل بن عياض فرمايي: حق ته تسليمي او د هغه منلو ته تواضع وايي، که ＇ه هم هغه له يو 

ماشوم  ＇خه واوري. 
ابن مبارک فرمايي: تواضع دې ته ويل ک８５ي چ３ خپل ＄ان له هغه چا سره چ３ ستا په پرتله ي３ 
دنيايي نعمت ل８ وي، برابر وشم５ری. په دې پوه ش３ چ３ ته د هغه په پرتله د مال له امله غوره والی 
نه لرې. همدارنگه خپل ＄ان له هغه چا سره برابر وگ３２ چ３ په مالي توان ک３ ترتا لوړ وي او هغه 

د مال او شتمن９ له امله پر خپل ＄ان غوره و نه گ３２. 
تواضع د کبر ضد ده، متواضع س７ى د دنيا د مالونو او شتمنيو پر اساس خپل ＄ان له بل چا غوره نه 
گ２ي، هر چا ته ن８دې وي، په نورو مهربانه وي، د ب３ وزلو سره ＊３ اړيک３ ساتي، د نورو خدمت کوي 
�ÀÈådç·å¶�> ßÃà·ß£áß��àÌßf å]ßáÛ=�àe= çb¶=� ß́ á·åIy�:او د خلکو خدمت کول ورته بد نه ＊کاري، اهلل > فرمايي

w�å̄çJ ]سورت القصص، أيت: ٨٣[   à»á·å¶�àÍßFå®> ß£á¶=ßÆ�=âa> ßjßª� ß×ßÆ� åzáeßáÙ=�Îåª�=éÇà· à¢� ßÁÆ àbÈåfÈ� ß×
نه  لويي  په ＄مکه ک３ خپله  لپاره ＄انگ７ى ک７و چ３  به د هغو خلکو  ژباړه: دغه د أخرت کور 

غواړي او نه د فساد کولو اراده لري او نيک عاقبت يوازې د پرهيزگارانو لپاره دی. 
شيطان چ３ اهلل > له خپل در باره و شاړه او هغه ي３ بد بخته ک７، المل ي３ همدا لويي او کبر و، 
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هغه وخت چ３ ده ته امر وشو چ３ آدم ' ته سجده وک７ي، ده تواضع و نه ک７ه د لوي９ دعوا ي３ 
وک７ه نو په پايله ک３ ي３ په تلپات３ بد بخت９ اخته شو.)١(

اهلل > خپل پيغمبر محمد �  ته پر مسلمانانو د زړه سوي امر کوي چ３ دا هم تواضع ته داللت کوي. 
�=�w�å¿åºáÖàá ]سورت الشعراء، أيت: ٢١٥[ ßÀåº� ß́ ß£ßFçI=� åÀßå�� ß́ ßU>ß¿ ßQ� áxå« á]=ßÆy :اهلل > فرمايي

ژباړه: او له مؤمنانو ＇خه چ３ کوم کسان ستا پيروي غوره ک７ي هغوی سره د تواضع چلند کوه. 
 )٢($æÍß¿ ß³ ájßºåá� ß¦� å�� ß¤ ßu=ßÇßI� áÀßå��ÎßEÇ à{% :رسول اکرم � د هغو خلکو په اړه فرمايي چ３ تواضع کوي
عاجزي  او  تواضع  ＇خه  مسکنت  او  فقر  له  پرته  چ３  لپاره  چا  هغه  د  ده  خوشحالي  ژباړه: 

اختياروي. 

هر  دې  بيا  ولولي،  ＄له  دوه  سره  ژباړې  له  حديث  مبارک  الندينی  دې  ＊وونکی  ＊اغلی   -١
زده کوونکی هغه په نوبت سره تکرار ک７ي.  

�â=bF¢��=�a=g�>ºÆ�( æ¹>º�Àº�ãÍ®bq�Kr¯¾�>º% :وعن آبی هريرة، /، آن رسول اهلل � قال
*$/%$�=�Ä£ªe�×C���ãbU?�¤u=ÇI�>ºÆ�(â=h¢�×C�æÇ«£E

�ç×åC�á=Æ àb ßR ßjßª�ß½ßaÛ�á=Æ àb àR ái=�åÍ ß³åÑÜ ß»á·å¶�>ß¿á·à®� ç¼àM� á¼ à²>ß¾áeçÇ ßq� ç¼àM� á¼ à²>ß¿á̄ ß· ß]�ábß̄ß¶ßÆy :١- په دې اړه اهلل > فرمايي
�æe>ç¾�Àåº� å�ßJá̄ ß· ß]�àÄá¿ëº�ãá� ß]�á>ß¾ß?� ß¹>ß®� ß́ àIáfßºß?�ácåC� ßb àR ájßI�ç×ß?� ß́ ß£ß¿ßº�>ßº� ß¹>ß®��C� ßÀÈåb åQ> çj¶=� ßÀëº�À à³ßÈ�áß�� ßkÉå·áEåC
w ]االعراف  ßÀÈåf å¦> çr¶=� ßÀåº� ß́ ç¾åC� áTàf á]>ßª�> ßÃÉåª�ßç� ß³ßJßI�Áß?� ß́ ß¶� àÁÇ à³ßÈ�> ß»ßª�> ßÃá¿åº� á�åF áÂ>ßª� ß¹>ß®�C�æ� å{�Àåº�àÄßJá̄ ß· ß]ßÆ
:١١_١٣[. ژباړه: موږ ستاس３ )د پالر( هستونه پيل ک７ه، بيا مو ستاسی)د پالر( صورت جوړ ک７، بيا مو پري＋تو 
ته وويل چ３ ادم عليه السالم ته سجده وک７ئ، په دې امر سره ！ولو سجده وک７ه، خو ابليس په سجده کوونکو ک３ 

شامل نه شو.
اهلل> ورته وويل:، ته ＇ه شي له سجدې کولو ＇خه منعه ک７ې کله چ３ ما در ته امر ک７ی وو،  وي３ ويل، زه له 

هغه نه غوره يم تا زه له اوره پيدا ک７ی يم او هغه له خ＂３ ＇خه. 
اهلل> ورته وفرمايل: نو، ته له دې ＄ايه کوز شه، ته حق نلرې چ３ دلته لويي او غرور وک７ې، ووزه چ３ ته په 

حقيقت ک３ له هغو کسانو ＇خه ي３ چ３ رسوا وى. 
٢-الطبراني

٣- امام مسلم
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ژباړه: صدق３ کله هم مال نه دى کم ک７ى او د عفوې له امله اهلل> يو بنده ته نه زياته وي، مگر 
عزت او هيچا د اهلل د رضا په خاطر عاجزى او تواضع نه ده ک７ي، خو هغه اهلل تعالى لوړ ک７ى 

دى.
٢- زده کوونکي دې د تواضع د تعريف په پام ک３ نيولو سره، دوه دوه تنه د تواضع د ＊کلي صفت 
د تر السه کولو په اړه خپل نظرونه سره تبادله ک７ي. په کومو ！کو چ３ سره يوه خوله شي هغه دې 

وليکي، بيا دې هر يو په خپل نوبت سره نورو ته واوروي، اتفاقي ！کي دې په تخته وليکي. 

تواضع څرنگه تر السه ک７و؟ 
تواضع د اهلل > يو لوی نعمت دی چ３ هر مسلمان ي３ بايد د تر السه کولو لپاره کو＊（ وک７ي. 
د تواضع د ترالسه کولو لپاره دوې ک７نالرې مهم３ دي: علم او تربيت، يا زده ک７ه او روزنه؛ په دې 
مطلب له پوه５دلو سره چ３ تواضع د اهلل > يو لوی نعمت دی، نه ＊ايي ＇وک خپل ＄ان لوړ 
وگني او خلک سپک وگ２ي؛ تر ＇و د زياتو نعمتونو مستحق وگر＄ي. همدارنگه بايد دا ！کی په 

پام ک３ ونيسي چ３ په خبرو او ک７نو ک３ نورو ته درناوى وک７ي او د تواضع الر خپله ک７ي. 

لن６يز:
�tتواضع له خلکو سره د تعامل پر مهال حق ته تسليم５دلو او خشوع ته ويل ک８５ي.  

��tتواضع د کبر، غرور او لوي９ ضد ده.  
�tرسول اکرم �  هغو کسانو ته ز４رى ورکوي چ３ له فقر او مسکنت پرته د تواضع او عاجزۍ 

الر خپلوي. 
په تر السه کولو سره د تواضع صفت په ＄ان ک３  �tانسان کولی شي چ３ د تعليم او زده ک７ې 

غ＋تل３ ک７ي. 
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ارزونه: 
١- تواضع لغتاً او اصطالحاً تعريف ک７ئ؟ 

٢- د تواضع ضد ＇ه شی دی؟ له تواضع سره ي３ توپير واضح ک７ئ؟ 
٣- د فساد او تکبر په حرام والي، له قرأنکريم ＇خه ＇رنگه استدالل کوئ؟ 

٤- شيطان ول３ د اهلل تعالی له رحمت ＇خه ش７ل شوی دی؟ 
٥- اهلل > رسول اکرم �  ته له خلکو سره د مهربان９ په اړه ＇ه فرمايلي دي؟ 

٦- تواضع له کومو الرو ＇خه الس ته را＄ي؟ واضح ي３ ک７ئ. 

کورن９ دنده

النديني مبارک أيتونه له معنا سره حفظ ک７ئ: 

   �w��å̄çJ à»á·å¶�àÍßFå®> ß£á¶=ßÆ�=âa> ßjßª� ß×ßÆ� åzáeßáÙ=�Îåª�=éÇà· à¢�ßÁÆàbÈåfÈ� ß×�ÀÈådç·å¶�> ßÃà·ß£áß��àÌßf å]ßáÛ=�àe=çb¶=� ß́ á·åIy .١
 �w�å¿åºáÖàá�=� ßÀåº� ß́ ß£ßFçI=� åÀßå�� ß́ ßU>ß¿ ßQ� áxå« á]=ßÆy .٢
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دوولسم لوست 

د تواضع نښ３

د دې لپاره چ３ په تواضع خپل ＄ان برابر او له تکبر او ناورا ذلت ＇خه ＄ان وژغورو، اړينه ده 
چ３ د تواضع يو ＇و ن＋３ و پ５ژنو، چ３ ددغو ن＋و خاوند ته د اسالمي اخالقو له نظره متواضع  

شخص ويل ک８５ي.
١- متواضع شخص برى، ناکامي، ＊ه او بد د مادي شتمن９ په اعتبار نه ارزوي. له همدې امله د 
شتمن９ په لرلو سره ＄ان پر نورو لوړ نه گ２ي او نه سرمايه دارانو ته د بل چا په پرتله د دنيا د نعمت 
په اساس غوره والی ورکوي. حقيقي بری او ناکامي د علم، عمل او اخالقو په اساس ارزوي، نه 

د ما ل او منصب پر اساس. 
 ٢- متواضــع ســ７ى د ＄ــان لپاره پر بل چا غوســه نه کوي، پــه يو روايت ک３ را＄ي چ３ رســول
اکرم �  د خپل ＄ان لپاره له بل چا غچ نه دی اخيستی، د هغه مبارک خوشحالي او کينه يوازې 
�>ßºßÆ�=éh å¢�ç×åC�æÇá«ß£åE�= âbáF ß¢�àç�=�ßa=ßg�>ßº% :د اهلل > او د هغه د دين لپاره وه، لکه ＇رنگه چ３ فرمايي

 .)١($à�=�àÄß£ßªße�ç×åC�åçå��ãb ßUß?� ß¤ ßu=ßÇßI
ژباړه: اهلل > عفوه کوونکي شخص ته عزت او لوړه مرتبه ورکوي، هر ＇وک چ３ د اهلل > د 

رضا لپاره تواضع وک７ي، اهلل > ي３ قدر او منزلت لوړوي.  
٣- متواضــع ســ７ى تل د خدمت لپاره چمتو وي، د نــورو خدمت د تواضع الزمي ثمره ده،  هغه 
＇وک چ３ د نورو خدمت عيب گ２ي، په يقين سره د تکبر او د خپل ＄ان غو＊تن３ په ناروغ９ اخته 

.)٢($åÄåJ ßQ> ßU�Îåª�àç�=� ßÁ>ß²�åÄÉ å]ß?�åÍ ßQ> ßU�Îåª� ßÁ>ß²� áÀßº% :دی. پيغمبر� فرمايلي دي
ژباړه: ＇وک چ３ د خپل ورور حاجت پوره کولو ک３ و، اهلل >  به د هغه حاجت پوره ک７ي. 

١- رواه مسلم
٢- رواه مسلم
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٤- متواضع س７ى ！ول د کمال صفات اهلل > ته منسوبوي. کله هم چ３ په خپل ＄ان ک３ د نيک９ 
احساس وک７ي، هغه د اهلل > فضل او توفيق گ２ي، نو ＄که له غرور او کبر ＇خه ＄ان ژغوری 

او نه مغرور ک８５ي.
٥- متواضع شخص ذليل نه وي، ه５）کله د ＄ان لپاره ذلت نه خو＊وي، که ＇ه هم د مال او 
منصب له پلوه ＄ان له نورو ＇خه لوی نه گ２ي، نو د يادو شويو اعتباراتو پر بنس ＄ان له چا کم هم 

نه ويني، د هغه يقين له امله چ３ په اهلل > ي３ لري، له ظالمانو ＇خه نه و４ر８４ي. 
٦- متواضع س７ى د کبر او غرور له امله ه５）کله په خپل غلط نظر او دري＃ ！ينگار نه کوي، هر 

وخت او له هر چا ＇خه چ３ حق واوري، مني ي３. 
٧- متواضع س７ى خپل ＄ان د علم له زده ک７ې ＇خه غني نه گ２ي، تل د علم د زده ک７ې کو＊（ 

کوي. 
٨- له متواضع انسان سره خلک مينه کوي، خلکوته ن８دې وي، خبره ي３ منل ک８５ي او په ！ولنه 

ک３ له درن＋ت ＇خه برخمن وي. 
٩- د ＄ان خيرنوالی او بد رنگول د تواضع له ن＋و ＇خه نه دي، دا هم الزمي نه ده چ３ متواضع 
انسان دې تل زړې او خيرن３ جام３ اغوندي، بلک３ له مسلمان ＇خه غو＊تل شوي، تر ＇و پاک３ 
 او ＊کل３ جام３ په تن ولري، اهلل > ＊ايسته دی، ＊ايست خو＊وي، رسول اکرم �  فرمايي: د 
اهلل > د نعمتونو اغ５زې بايد په مسلمان ک３ ＊کاره شي. د حق نه منل او خلکو ته په ！ي＂ه سترگه 
کتل د تواضع خالف کار دی، خو د ＊ايسته جامو اغوستل او ＄ان پاک ساتل ه５＆ کله هم د 

تواضع خالف عمل نه دی. 

پورتنی لوست په پوره ＄يرکتيا سره وگورئ. هره شم５ره په يوه جمله ک３ لن６ه او په کتابچو ک３ ي３ 
وليکئ. 
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بيلگه: 

معنويت د انسان د برياليتوب يوازينی معيار دی نه ماديت. ١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

لن６يز:
�tد تواضع او معنوي ارز＊تونو ارز＊تناک３ ن＋３ عفوه او ب＋نه، د نورو خدمت، د نفس عزت، 

حق ته رجوع، د علم او فضيلت ل＂ول او داس３ نور نيک صفتونه دي. 

ارزونه: 
١- د متواضع انسان پر وړاندې د برياليتوب معيار ＇ه دی؟ 

٢- أيا پيغمبر� د خپل ＄ان لپاره له چا ＇خه انتقام اخيستی دی؟ د رسول اکرم �  غضب 
او غوسه د ＇ه لپاره وه؟ 
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٣- د ب＋ن３ فضيلت او د خلکو د خدمت په اړه د پيغمبر� له سنتو ＇خه داليل بيان ک７ئ. 
٤- د ذلت او تواضع تر من＃ توپير واضح ک７ئ.

٥- د حق منلو او زده ک７ې په اړه د تواضع غو＊تنه ＇ه ده؟ واضح ي３ ک７ئ. 
٦- أيا د خيرنو جامو اغوستل او د شکل بد رنگول تواضع ده؟ يا دا چ３ له ＊کلو جامو او پاک 

بدن سره هم تواضع ممکنه ده، زده کوونکي دې په ترتيب سره په دې هکله وضاحت ورک７ي. 

کورن９ دنده

د النديني مبارک حديث شريف ژباړه د خپل مسجد له امام ＇خه زده ک７ئ او په خپلو کتابچو 
ک３ ي３ په ＊ه خط سره وليکئ. 

�ß×ßÆ�(àÄ»å· á�È�×�(¼ å·[[ ájà�=�Ç à]ß?� à¼ å·[[ ájà�=% :عن ابن عمر رضی اهلل عنهما اَنهَّ َرُســول اهلل�  قَاَل
�àÄá¿ ß¢�à�=� ßTçfßª�(âÍßEáf à²�¼å· ájàº� áÀ ß¢� ßTçfßª� áÀßºßÆ�(ÄJ ßQ> ßU�Îª�à�=� ßÁ>ß²�(ÄÉ]?�Í ßQ> ßU�Îª� ßÁ>ß²� áÀßº�*àÄ à»· ájÈ

 *$-%$åÍßº>Éå̄¶=�ß½ÇÈ�à�=�àÅßß� ßi�â>»å· ájàº�ßß� ßi� áÀßºßÆ�(åÍßº>Éå̄¶=�å½ÇÈ� åHßf à²� áÀåº�âÍßEáf à²�>ÃE

١- متفق عليه
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ديارلسم لوست

استقامت

د مسلمان لپاره يوه اخالقي ＄انگ７تيا په هر کار ک３ د هغه استقامت دی. په مبارکو أيتونو او احاديثو 
ک３ استقامت په دوو معناوو راغلی: لوم７ی د ＊ه کار او سيده الرې خپلول، دويم دا چ３ په ياده 

شوې الر ک３ مستقيم پات３ ک５دل او پر هغ３ ثبات ＊ودل. 
د لوم７ۍ معنا پر بنس استقامت د هر انحراف او ب３ الر４توب، افراط او تفريط ＇خه لرې والي ته 
شامل دی. له همدې امله ن５غ３ او سيده الرې ته " صراط مستقيم " ويل ک８５ي، ＄که مستقيم له 
قوام ＇خه اخيستل شوی چ３ د اعتدال په معنا دی او اعتدال د عدم افراط او تفريط په معنا دی.

د استقامت ستونزې: 
اسالم له خپلو الرويانو غواړي چ３ د تل لپاره د ن５غ３ الرې په ل＂ه ک３ شي، لکه ＇رنگه چ３ په 
يوه شپه او ورځ  ک３ د اهلل > ＇خه ＇و ＇و ＄له د هدايت غو＊تنه کوي. همدارنگه بايد په عمل 
ک３ کو＊（ وک７ي چ３ دغه الر خپله او د هرې ب３ الرۍ او بل３ تگ الرې ＇خه په جدي توگه 

＄ان وساتي. 
د ن５غ３ الرې خپلول له ＄ينو ستونزو سره مل وي، چ３ په أسان９ الس ته نه را＄ي ＄که اخالقي 
او ！ولنيزې ستونزې د دې الرې خن６ او ډ４ر خلک له ن５غ３ الرې ＇خه ل５رې والي او ب３ الريتوب 

ته ه）وي.
اصل دا دی چ３ مسلمان په ！ولو شرايطو ک３ که هر ＇ومره ډ４رې ستونزې ولري، بايد پر سمه الر روان 
او بل لوري ته کوږ نه شي، خو که ＇وک ونه شي کوالی چ３ پر هغ３ لوړې کچ３ باندې عمل وک７ي، 
نو د اســالم مبارک دين د خلکو د ناتوان９ په پام ک３ نيولو ســره له هغوی غواړي  چ３ مطلوب３ کچ３ 
�=Æabi%:ته ＄ان ن８دې او د خپل توان مطابق په دې ل７ ک３ کو＊ــ（ وک７ي. رسول اکرم �  فرمايي
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ÇEe>®Æ=$�)١( يعن３، کارونه په صحيح توگه ترسره او ＄انونه حق ته ن８دې ک７ئ. 
خو هغه ＇وک چ３ له موانعو سره سره سمه الر په قوت او متانت خپله ک７ي او په دې الر ک３ 
له ＄انه کومه سستي او کمزوري ＊کاره نه ک７ي، په دې صورت ک３ ي３ د کامل استقامت صفت 
ترالسه ک７ی، ＄که چ３ د استقامت دويمه معنا په سمه الر ثبات او مقاومت دی، پوره استقامت 

د سم３ الرې خپلول او پر هغ３ ثابت پات３ ک５دو ته ويل کي８ي.

د استقامت پايل３ او مرتب３: 
فرمايي:  < اهلل  دي،  خاوندان  مرتبو  لوړو  د  دي،  موصوف  استقامت  پوره  په  کسان چ３   هغه 

�=Æàf ånáEß?ßÆ�=Çà¾ßháß�� ß×ßÆ�=Çàª>ßß�� ç×ß?�àÍ ß³åÑ ßØßá�=� à¼åÃÉß· ß¢� à¹çhß¿ßJßI�=Çàº>ß̄ßJ ái=� ç¼àM�àç�=�>ß¿èEße�=Çà¶>ß®�ÀÈådç¶=� çÁåCy
wßÁÆ ]سورت فصلت، أيت:٣٠[ àb ß¢ÇàI� á¼àJá¿ à²�ÎåJç¶=�åÍç¿ßá�>åE

ژباړه: كومو خلكو چ３ وويل اهلل زموږ رب دی او بيا پر هغه ثابت قدم پات３ شول. په يقيني ډول 
پرهغو باندې پر＊ت３ نازل８５ي او هغو ته وايي چ３ مه و４ر８４ئ، غم مه کوئ او خوښ اوسئ د هغه 

جنت په زيري سره چ３ له تاس３ سره د هغه وعده شوې ده. 
د  او  خپلول  ديانت  ت５ر４دل،  موانعو ＇خه  د  ويريدل،  نه  ستونزو ＇خه  له  کول،  غوره  استقامت 
رسالت اداء کول، تل له درندو تکليفونو سره مل وي. له دې امله رسول اکرم �  فرمايي: " د 
�> ß»ß²� á¼å̄ßJ ái>ßªy هود سورت سپين ږيرى ک７م " ＄که په دغه سورت ک３ راته داس３ امر شوی دی

w. ]سورت هود، أيت: ١١٢[  ßLáfåºà?
ژباړه: پر سمه الره همغس３ برابر او ثابت قدم اوسه، لکه ＇رنگه چ３ درته حکم شويدی.  

کله چ３ له رسول اکرم �  ＇خه د هغه د صحابوو له جمل３ ＇خه يوه پو＊تنه وک７ه:"ماته داس３ 
خبره وک７ه چ３ له تا وروسته ي３ له ه５چا ＇خه و نه غواړم" ورته وي３ فرمايل:" و وايه په اهلل می 

ايمان راوړی، وروسته په هغه استقامت غوره ک７ه ")٢(. 
له دې پرته چ３ استقامت په أخرت ک３ د لوړو درجو المل گر＄ي، همدا رانگه په دنيا ک３ هم ＊３ 
او له برکته ډک３ پايل３ لري، يوه ي３ داده چ３ انسان د الهي اوامرو منلو ته تياروي، لکه چ３ اهلل > 

١- رواه مسلم )١٤١/٨(
٢- رواه مسلم
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wß¼Éå̄ßJ ]سورت التکوير، أيت: ٢٨[   ájÈ� áÁß?� á¼ à³á¿åº�ßÐ> ßm� áÀßå��(�åß�> ß£á·å¶�ãfá²åc� ç×åC�ßÇ àÂ� áÁåCy  :فرمايي
ژباړه: ندى دا )قرأن( خو د ！ولو ن７يوالو له پاره يو نصيحت دی، له تاس３ نه هر هغه چاته )نصيحت 

دى( چ３ غواړي په سمه الر الړ شي.
� áÁß?ßÆy :١- همدارانگه ک５دای شي چ３ مادي ثمره او برکت هم ولري، لکه چ３ اهلل > فرمايي

w>â®ßb ]سورت الجن، أيت: ١٦[.  ß¦�âÐ>ßº� á¼ àÂ>¿Éß̄ áißßÙ�åÍß̄Èåf çì¶=�Îß· ß¢�=Çàº>ß̄ßJ ái=�åÇß¶
ژباړه: که خلک په ثبات سره پرسمه الره تللي وای، نو موږ به هغوی ته ډ４رې اوبه )او امکانات( 

ورک７و. 
�åÍßº=ßf ß³á¶=� à¼ ß� á¢?% :دا يوه اخالقي ＄انگ７تيا ده چ３ د اسالم ＄ين３ علماوو ي３ په اړه داس３ فرمايلي
åÍßº>ß̄åJ$ يعن３: د کرامت لوړه درجه )کومه چ３ له الهي اولياوو ＇خه ليدل شوې( په حق  ái á×=�à½áÆàhà¶

استقامت او ！ينگ پات３ ک５دل دي. 

هر زده کوونکی دې يوه داس３ ب５لگه بيان ک７ي چ３ له ستونزو او خن６ونو سره سره په ژوند ک３ ي３ 
سم کار ترسره ک７ی وي.

لن６يز:
ويل  ته  ک５دو  پات３  ثابت  هغ３  پر  پ５ژندل،  الرې  سم３  د  استقامت  ک３  اخالقو  اسالمي  په  �t

کي８ي.  
أزموي＋ت  دی چ３  کار  ستونزمن  يو  الرويتوب  دې الرې  د  او  استقامت  اخالقو  اسالمي  �tپه 

ورسره مل وي.  
�tد اسالمي اخالقو  په صحيح الره استقامت او ثبات په دنيا او أخرت ک３ ډيرې لوي３ او سترې 

＊３ پايل３ لري. 
�tاهلل > پر استقامت والړو بنده گانو ته په دنيا ک３ د خپلو نعمتونو ز４رى ورک７ی دی. 
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ارزونه: 
١- سم３ الرې ته ول３ " صراط المستقيم " ويل شوي دي؟ 

٢- هغه س７ی چ３ نشي کوالی، ډ４ر ＊ه عملونه ترسره ک７ي، نو بايد ＇ه وک７ي؟ 
٣- استقامت په دوو معناگانوسره راغلی، واضح ي３ ک７ئ؟ 

٤- رسول اکرم � فرمايلي: %د هود سورت سپين ږيري ک７م$ د دې مبارک３ وينا مطلب واضح 
ک７ئ؟ 

٥- په دې دنيا ک３ استقامت ＇ه پايل３ له ＄انه سره لري؟ 

کورن９ دنده

د اعتدال د ارز＊ت او افراط او تفريط ＇خه د ＄ان ژغورلو په اړه لس کر＊３ مقاله وليکئ. 
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څوارلسم لوست 

غښتلتيا )قوت(

له هغو اخالقياتو ＇خه چ３ د اسالم  مقدس دين ي３ له خپلو الرويانو ＇خه غواړي، تر＇و هغه 
وپيژني او خپل صفت ي３ وگر＄وي، يو هم غ＋تلتيا او توانمندي ده. 

اسالم غواړي چ３ يو مسلمان بايد د شخصيت او قوت خاوند وي، تر ＇و د خپل ژوند مسير په 
قوي روحي３ او لوړ همت سره پلی ک７ي او د ناوړو حوادثو له امله د لوړو موخو او ارمانونو ＇خه 

ب３ برخ３ پات３ نشي. 
توانمنــدي پــه يوه ســ７ي ک３ په مختلفو ب２و ســره ＊ــکاره ک８５ي. چ３ يــوه ي３ له تــردد او دوه زړه 
توب ＇خه راوتل دي. يو مؤمن مســلمان چ３ له دوه زړه توبه ＄ان وســاتي، د نا خو＊ــو حوادثو 
 پــر وړانــدې ＄ان نه بايلي، ＄که چ３ هغه يو قوي انســان دی. اهلل > داســ３ خلک خو＊ــوي، 

   .)١($ å¬Éå£ çv¶=� åÀåºáÖàá�=� ßÀåº�åç�=� ß�åC� èG ßUßAÆ�ãá� ß]� èÏåÇß̄á¶=� àÀåºáÖàá�=% :رسول اکرم � فرمايي
ژباړه: قوي او غ＋تلى مؤمن د اهلل پر وړاندې له کمزوري او ب３ وسه مؤمن ＇خه غوره دی. 

حقيقي قوت کوم دى؟
د خلکو تعامل بالخصوص که ب３ فکره او يو ډول ب３ ادبي هم ورســره مل وي، کولی شــي انسان 
ناکراره ک７ي. خو قوي انسانان په داس３ حاالتو ک３ پر نفس واکمن او خپله غوسه کنترولوي. په يو 
� à́ å·áß��Ëådç¶=� àbÈåb çn¶=�>ßç�åC�åÍ ß¢ßf èr¶>åE� àbÈåb çn¶=� ßkáÉß¶% :مبارک حديث ک３ رسول اکرم �  فرمايي

١- رواه مسلم
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*$-%$ åG ßvß§á¶=� ßbá¿ å¢�àÄ ßjá«ß¾
ژباړه: غ＋تلتی انسان هغه نه دی چ３ نور خلک په پهلوان９ ک３ په ＄مکه راوپرزوي، بلک３ قوي 

انسان هغه ＇وک دی چ３ د غوس３ پر وخت خپل ＄ان کنترول ک７ي. 
د پرديو خلکو په من＃ ک３ اوس５دل او له هغوی سره اړيک３ کله کله د دې المل گر＄ي چ３ انسان د 
راي３ په استقالل ک３ کمزوری ک７ي، نه ＄ان أزاد ويني او نه أزاد تصميم نيولی شي، بلک３ تل نورو 
ته گوري او په هغوی پس３ روان وي او دا خبره په ناپوه９ تکراروي چ３ % که غواړې چ３ رسوا نش３ 
د ډل３ ملگرتيا کوه$ چ３ دا صفت له قوي انسان سره مناسب نه دی، بلک３ د شخصيت د ضعف 
� áÁåCßÆ�(>ç¿ ßj áUß?� àl>ç¿¶=� ßÀ ßj áUß?� áÁåC�6 ßÁÇà¶Ç à̄ßI�(âÍß£çºåC�=Çà¾Ç à³ßI�ß×% :ن＋ــه ده. رســول اکرم �  فرمايلي

.)٢($=Ç à»å· á�ßI�×ß?�=ÆàÐ> ßiß?� áÁåCßÆ�(=Çà¿ åjáà�� áÁß?�=Çà¿ ßj áUß?� áÁåC� á¼ à³ ßjà«á¾ß?�=Çà¿ ë{ßÆ� áÀ å³ß¶ßÆ�(>ß¾á@ ßiß?�=ÆàÐ> ßiß?
ژباړه: هي）وک دې له تاس３ داس３ خوی نه غوره کوي چ３ ووايي زه د خلکو سره يم، که هغوی 
راسره ＊ه کوي، ＊ه به ورسره کوم او که بدي راسره کوي، زه به هم بدي ورسره کوم، بلک３ ＄ان 
دې داس３ برابر ک７ي چ３ که هغوی ＊ه کول تاس３، هم ＊ه کوئ او که هغوی بد کول، تاس３ له 

بدۍ او ظلم ＇خه ＄ان ژغورئ. 
＄واکمن انسانان تل رو＊انه ک７نالره غوره کوي ＄که چ３ تياره او ک７ک５چنه تگالره د سست９ ن＋ه 
ده چ３ د شخصيت په کمزورتيا داللت کوي. داس３ خلک د دې المل گر＄ي چ３ نور خلک د 
دوی په اړه په تياره ک３ ولو８４ي او د دوی ر＊تين３ ＇５ره ونه پ５ژني چ３ له دوی سره په تعامل ک３ د 

ت５روتن３ ＊کار گر＄ي. 
د  او  په هيله مندۍ ژوند کوي  لري،  ي３  پر＄ان  باور چ３  په غ＋تلي  انسانان  همدارنگه غ＋تلي 
متنوع  فرصت  برياليتوب  او  پرمختگ  د  او  بيامومي  رنگارنگ  او  پراخ  چاپ５ريال  ژوندانه  خپل 
 گ２ي، له دې امله دوی له ناهيل９، حسد او منفي فکر ＇خه په ت５＋ته ک３ وي، لکه ＇رنگه چ３ د 

١- متفق عليه
٢-الترمذی
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رسول اکرم�  په صفت ک３ را＄ي چ３ خوشبيني او نيک فال نيول به ي３ خو＊ول، په هماغه 
اندازه به ي３ بدبيني او بدفال نيول نه خو＊ول. 

يو داس３ مثال ذکر ک７ئ، تر ＇و واضح ک７ي چ３ تاس３ په نورو پس３ نه ＄ئ او د خپل３ مستقل３ 
رآي３ خاوندان ياست. 

لن６يز:
د ډ４رو اخالقي ارز＊تونو ساتنه او السته راوړنه قوت او غ＋تلتيا ته اړتيا لري. 

د اسالم مقدس دين له مؤمن انسان ＇خه غواړي چ３ قوي او غ＋تلی وي او د خپل ژوند مسير په 
لوړه روحيه او عالي اهدافو سره و＇اري. 

د اسالمي اخالقو له مخ３ قوت او غ＋تلتيا جسمي توان او د نورو تر پ＋و الندې کولو ته نه ويل 
کي８ي، بلک３ د اسالم له نظره د غ＋تلتيا معيار دادی چ３ انسان د قهر او غوس３ پر وخت خپل 
＄ان کنترول ک７ي. قوي اراده ولري او له ري＋تينتوب او ري＋تينول９ ＇خه دفاع وک７ي او پر ＄ان باور 

ولري او ＊ايسته راتلونکي ته هيله من و اوسي.  

ارزونه: 
١.)اهلل > قوي مؤمن خوښ گ２ي( دا موضوع شرحه ک７ئ. 

٢.د اهلل > پر وړاندې کوم قوت قبول دی؟ مادي قوت، که معنوي قوت او که دواړه؟ 
٣.پر ＄ان واکمن ک５دل د ＇ه ن＋ه ده؟ له نبوي مبارک حديث ＇خه ي３ دليل راوړئ.

٤.خلک ول３ له يو شم５ر خلکو سره د چلن له امله د سرگردان９ ＊کار ک８５ي؟ 
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٥.＊ه  گمان د شخصيت له قوت سره ＇ه اړيکه لري؟ واضح ي３ ک７ئ. 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې خپلو لوړو موخو ته د رس５دو په الر ک３ د ＄واک د اغ５ز په اړه يو لن６ مطلب 
وليکي.  
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پنځلسم لوست 

د توانمندۍ ډولونه

په تير لوست ک３ وويل شول چ３ توانمندي له اسالمي اخالقياتو ＇خه گ２ل ک８５ي، چ３ د انسان 
په شخصيت ک３ مختلف مظاهر لري. نو انسان ته په فردي او ！ولنيز ژوند ک３ کوم ډول قوت ډ４ر 

ارز＊ت لري؟ او کوم ډول قوت د استقالل او ملتونو د پراختيا تضمين ورکوي؟ 

ظاهري او باطني غښتلتيا: 
بايد پوه شــو چ３ غ＋ــتلتيا پــه دوو ظاهري او باطني اړخونــو پورې ت７او لري. پــه دواړو برخو ک３ 
ارز＊ــتناکه ده. هغه ＇وک چ３ ســالم او قوي بدن ولري، د رواني ســالمتيا او عصبي توازن ＇خه 
زيات برخمن وي. له دې امله يو مســلمان بايد خپل صحت او ســالمتيا ته زياته پاملرنه وک７ي او د 
ناروغيو په وړاندې وقاي３ او حفاظت ته ډير ＄ير و اوســي. رســول اکرم �  په دعا ک３  فرمايي: 

.)١($ËåfrßE� å�� å�åª> ß¢� ç¼ àÃ·¶=�(Êå£ ß�� å�� å�åª> ß¢� ç¼ àÃ·¶=�(Êå¾ßbßE��� å�åª> ß¢�¼ àÃ·¶=%
ژباړه: اې اهلل بدن م３ روغ ولري، اې اهلل غوږونه م３ روغ ولري او اې اهلل سترگ３ م３ روغ３ ولرې. 
بايد خپل３ روغتيا ته ډ４ر ارز＊ت ورک７ي،  ياد شوي روايت ＇خه معلوم８５ي چ３ يو مسلمان  له 
＄که چ３ انسان د روغ بدن په لرلو سره د اهلل > ＊ه عبادت او د هغه بنده گانو ته په خير رسولو 

او ＊ه خدمت کولو ک３  و６１ه اخيستلی شي. 
خو له بدني قوت او غ＋تلتيا ＇خه د ارادې توانمندي ارز＊تناکه ده، ＄که چ３ ملي، انساني او 
ديني لوړو هيلو ته د رس５دلو په الر ک３  يوې کلک３ ارادې ته اړتيا ده. کوم کسان چ３ نه شي کوالی 
پر خپل هوډ باقي پات３ شي او خپلي موخ３ په جديت سره و＇اري، هغوی کمزوري او ناکام دي 

او نه شي کوالی چ３ خپلو ملتونو ته گ＂ه ورسوي. 

١- سنن ابی داوود
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د ارادې د غښتل３ ک５دو الرې چارې: 
د ارادې د غ＋تلتيا يوه الر د نفسي غو＊تنو مهار کول او د سرغ７ون３ په صورت ک３ ي３ کنترولول 
ناتوانه دي، نه شي کوالی چ３ د  انسانان چ３ د غرايزو او نفسي غو＊تنو پر وړاندې   دی. هغه 

غ＋تل３ ارادې او عزم خاوندان شي. 
د اسالم سپ５）لی دين غواړي چ３ الرويان ي３ بايد له کلک３ او پياوړې ارادې ＇خه برخمن وي، 
تر ＇و په خپل رسالت ک３ چ３ په غاړه ي３ لري، له ناکام９ سره مخامخ نه شي. قرأن کريم د کلک３ 
� å�� á¼ àÃßE> ßqß?�>ßå��=Çà¿ ßÂßÆ�> ß»ßª�ã�åNß²� ßÁÇÉëEåe�àÄß£ßº� ß̧ ßI>ß®�úå�ß¾� áÀåº�ÀÈß@ ß²ßÆ y:ارادې مؤمنان داس３ ستايي

<¾w=Çà ]سورت أل عمران، أيت: ١٤٦[.  ß³ßJ ái=�>ßºßÆ�=Çà« à£ ßu�>ßºßÆ�åç�=� å̧ ÉåF ßi
ژباړه: له دې نه مخک３  ډ４ر پيغمبران داس３ ت５ر شوي چ３ د هغو په ملگرتيا ک３  ډ４ر رب واال 
)رب پرست( خلک جنگيدلي وو د خدای په الر ک３  چ３ کوم غمونه پر هغو راغلل، هغوی پرې 

سست نه شول، هغوی کمزوري ＊کاره نه ک７ه، هغوی )د باطل پر وړاندې( سر！ي＂تي نه شول. 
له ياد شوي مبارک أيت ＇خه ＇رگند８４ي چ３ د رسالت ادا کول او د اهلل > په الر ک３  برياليتوب 

په غ＋تل３ ارادې او تصميم لرلو پورې ت７لي دي. 
ايمان د ارادې په غ＋تلتيا  ک３  يو ارز＊تناک المل دی. صحيح عقيده او قوي ايمان، انسان له ويرې 
او ترديد ＇خه ژغوري او د هغه زړه ته قوت او ارامي ورب＋ي. کله چ３ ياد شوی ايمان په انسان ک３ 
نه وي، د انسان زړه مات８５ي او شخصيت ي３ له من％ه ＄ي او نه شي کوالی چ３ غ＋تل３ اراده او قوي 

عزم ولري. 

غښتلتيا د مسؤوليت د ادا کولو معيار دی: 
او سست９ ＇خه نجات ومومي، کوالی  له کمزورتيا  او  انسان غ＋تلی شخصيت ولري  کله چ３ 
شي چ３ په سياسي او ！ولنيزو برخو ک３ مسؤوليتونه پر غاړه واخلي. علماء ياد شوی مفهوم له دې 
�=w�åºßáÙ ]سورت  èËåÇß̄á¶=� ßLáf ßQá@ßJ ái=� åÀßº�ßá� ß]� çÁåCy :مبارک أيت ＇خه تر السه کوي چ３ فرمايي

القصص، أيت: ٢٦[ 

ژباړه: يو ډير ＊ه س７ی چ３ ته ي３ نوکر نيس３، هماغه ک５دای شي چ３ غ＋تلى او امين وي. بالعکس 
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هغه ســ７ی چ３ د الزم３ غ＋ــتلتيا او قوت خاوند نه وي، که ＇ه هم نورې ＊５گ３２ هم ولري، بايد 
درانه مسؤوليتونه او د نورو برخليک ورته ونه سپارل شي، لکه ＇رنگه چ３ رسول اکرم� خپل 
�(ãÍß¾>ßºß?�> ßÃç¾åCßÆ�( ã¬Éå£ ßu� ß́ [[ç¾åC�úeßc�>ßEß?�>ßÈ% :جليــل القــدر صحابي، ابوذر غفاري / ته وفرمايل

.)١($ãÍßº= ßbß¾ßÆ� ãÏáh å]�åÍßº>ßÉå̄ á¶=�ß½áÇßÈ�> ßÃç¾åCßÆ
ژباړه: ته کمزورى ي３، امارت يو امانت دی او د قيامت په ورځ شرمنده گي او پ＋５ماني ده. 

همدارنگه بايد د يوې ！ولن３ وگ７ي د غ＋تلتيا او قوت له صفت ＇خه برخمن او د قوت خاوندان 
وي، تر ＇و خپل３ اړتياوې پوره ک７ای شي، له خپل ＄مکني تماميت او نواميسو ＇خه دفاع وک７ي 
او کله چ３ له خطر او تهديد سره مخامخ شي، نو ذلت او خوارۍ ته غاړه ک３ نه ږدي. له دې امله 

�®wæÌçÇà ]سورت =Û¾»<¹، أيت: ٦٠[  áÀåº� á¼àJá£ ßìßJ ái=�>ßº� á¼àß��=Æèb å¢ß?ßÆy :اهلل > فرمايي
ژباړه: او تاس３ تر خپل３ وس３ ډ４ر زيات طاقت د هغوی د مقابل３ لپاره برابر ک７ئ. 

له ياد شوي مطلب ＇خه دا پايله اخلو چ３ سستي او کمزوري يو ناوړه صفت دی، بالعکس قوت 
او غ＋تلتيا ＊ه صفت دی چ３ مسلمانان او اسالمي ！ولن３ بايد پرې سمبال وي. 

زده کوونکي دې د ！ولگيوالو پر وړاندې د روغتيا د ساتلو او بدني غ＋تلتيا په اړه خپل نظريات بيان 
ک７ي. 

لن６يز:
١- قوت او غ＋تلتيا مادي او معنوي يا ظاهري او باطني دواړو اړخونو ته ويل ک８５ي. 
٢- اسالمي اخالق د ظاهري او باطني دواړو اړخونو په غ＋تلتيا باندې ！ينگار کوي. 

٣- له ظاهري او مادي قوت ＇خه باطني او معنوي غ＋تلتيا لوم７يتوب لري. 
٤- د اسالم مقدس دين له خپلو الرويانو ＇خه غواړي چ３ د غ＋تل３ ارادې خاوندان وي، د ارادې 

د غ＋تلتيا يوه الر دا ده چ３ ！ول３ نفسي غو＊تن３ تر خپل کنترول الندې راوستل شي. 

١ البيهقی
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٥- د ايمان د تقويت يو ارز＊تناک المل د ايماني ارادې غ＋تلتيا ده. 
٦- هغه انسانان چ３ د واقعي او قوي ارادې خاوندان نه وي، خپل３ دندې په برياليتوب سره سرته 

نه شي رسوالی. 

ارزونه: 
١- أيا قوت او غ＋تلتيا يوازې په ظاهري ب３２ پورې اړه لري؟ هم وواياست چ３ کوم قوت غوره 

دی؟ په نبوي حديث استدالل وک７ئ. 
٢- ＇رنگه کوالی شو چ３ ملي او ديني رسالت په برياليتوب سره ادا ک７و؟  

٣- د ارادې د تقويت لپاره کوم المل ډ４ر اغ５زناک دی؟ 
٤- أيا کمزورو کسانو ته ！ولنيز مسؤوليت سپارل روا دي؟ دليل ي３ ذکر ک７ئ. 

٥- أيا فردي غ＋تلتيا د ملي غ＋تلتيا د غنا المل گر＄ي؟ 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د ملي غ＋تلتيا د ک７نالرو په اړه يوه مقاله وليکي چ３ له يوه مخ ＇خه کمه نه 
وي. 
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شپاړسم لوست

غيرت

غيرت له هغو ＊و خويونو ＇خه دی چ３ قدر او منزلت ي３ اسالم خورا لوړ ＊ودلی او له أبرو ＇خه 
دفاع او پر خپل حريم باندې ننگ کول ي３ جهاد بللی دی. کله هم انسان له خپل ناموس ＇خه د 
دفاع لپاره اړ ک８５ي چ３ وسله راوچته ک７ي او خپل３ وين３ توی ک７ي او يا ＄ان وژل ک５دلو ته وړاندې 

ک７ي، دغه س７ی د شهادت د درج３ گ＂ونکی دی.
له حضرت سعيد بن زيد/ ＇خه روايت دی چ３ وايي له پيغمبر� ＇خه م３ واور４دل چ３ 
ويل ي３: که ＇وک له خپل مال ＇خه په دفاع ک３ م７ شي، شهيد دی، که ＇وک له ＄ان ＇خه په 
دفاع ک３ م７ شي، شهيد دی، که ＇وک له خپل３ عقيدې ＇خه په دفاع ک３ م７ شي، شهيد دی، که 
＇وک له خپل اهل ＇خه په دفاع ک３ م７ شي، شهيد دی. نو غيرت بايد وپيژندل شي چ３ غيرت 

＇ه ته وايي او پر ＇و ډوله دی؟.

غيرت په لغت ک３:
غيرت د غار، يغير باب مصدر د ننگ کولو پر معنا دی.

او په اصطالح ک３: له خپل ناموس، أبرو او يا مقدساتو ＇خه د تيري په وخت ک３ د انسان دفاع 
کولو ته غيرت ويل کي８ي.

د غيرت موخ３:
دغه قوت اهلل> په انسان ک３ د انساني کرامت د مصؤنيت او د نسب د ساتن３ لپاره ا４＋ودلی دی 
＄که خو ويلی شوي دي: د هر قوم په نارينه وو ک３ چ３ ＇ومره غيرت شتون لري، ＊％ه به ي３ په 

هماغه پرتله پاک لمن３ وي.
او کله هم دغه قوت له دين، وين３، مال او ناموس ＇خه ددفاع لپاره استعمالي８ي.
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د غيرت مشروعيت:
په قرأن کريم ک３ د غيرت کلمه نه ده کارول شوې ول３ د )�ßÍçÉåß( لفظ چ３ عين معنا ا فاده کوي راغلی، 
خو هغه هم د مذموم غيرت په سياق ک３، ＄که خو قرأن کريم هغه په �ÍÉ·Â>�=�ÍäÉ باندې ستايلی 
·wåÍçÉå]الفتح:٢٦[  åÂ>ßá�=�ßÍçÉåß��ßÍçÉ å»ßá�=� à¼åÃåEÇà·à®� å��=Æàfß«ß²�ÀÈådç¶=� ß̧ ß£ ßQ�ácåCy :３دی، لکه چ３ فرماي

ژباړه: کله چ３ کافرانو جاهلي تعصب او کين３ ته په زړونو ک３ ＄ای ورک７.
 په نبوي احاديثو ک３ د غيرت کلمه پر ناموس، دين او عقيدې د غيرت کولو په معنا کارول شوې 
ده. پيغمبر � دې ！کي ته په اشارى کولو سره فرمايي چ３ اهلل تعالی تر هر چا غيرتي دی، همدا 
المل دی چ３ حدود ي３ وضعه ک７ي دي. د انسان فطري غيرت هله په جوش را＄ي چ３ ناموس 
ي３ د ت５ري ن＋ه وگر＄ي او ديني غيرت ي３ هغه مهال ＇پانده ک８５ي چ３ مقدسات ي３ په گواښ ک３ 

ولو８４ي او يا تر پ＋و الندې شي.

غوره او نا غوره غيرت:
غيرت  مهال  ＄ين３  تعالی  اهلل  امله  دې  له  هم،  )ناغوره(  منفي  او  شي  ک５دای  هم  غوره  غيرت 
خو＊وي او ＄ين３ مهال ي３ بد گ２ي، پيغمبر �  فرمايلي دي: )يو ډول ننگ او غيرت اهلل تعالی 

خو＊وي  او يو ډول نه خو＊وي()١(. 
ب３ شکه که غيرت له ناموس او مقدساتو ＇خه د دفاع لپاره وي، هغه بيا غوره غيرت وي او د مي７ان３ 
ن＋ه وي، ＄که چ３ دغه غيرت له قوي ايمان ＇خه سرچينه اخلي، نوالزمه ده چ３ انسان له خپل 
دين اوعقيدې ＇خه د د فاع په خاطر پورته شي او که غيرت ب３ ＄ايه او د بد گمان９ پر بنس والړ 
وي، په دغه صورت ک３ بيا د دغه س７ي غيرت ناغوره وي.  ده او کورن９ ته ي３ ډ４رې ستونزې او 
بالگان３ ز８４وي، ډ４ر ＄له د يوې ＊％３ په اړه د دروغجنو تبليغاتو پر بنس د دې او خاوند تر مين＃ 

بدگماني پيدا کي８ي، چ３ د دوی د وژن３ او يا ي３ تر مين＃ د بيلتون او طالق المل گر＄ي.
 ،Í·Qf¶=�(PÇÈa( پيغمبر � فرمايلي دي چ３ درې تنه به ه５）کله هم جنت ته داخل نه شي
f»�=�Àºbº�Æ( اصحابو رضوان اهلل عليهم اجمعين وويل: د اهلل رسول! مدمن الخمر)شراب 
＇＋ونکی( خو پ５ژنو دا ديوث ＇وک دی؟ پيغمبر� وفرمايل: ديوث هغه ＇وک دی چ３ هي＆ 

١- مسند احمد
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اهلل عليهم اجمعين  بيا اصحابو کرامو رضوان  ته ورغلی دی،  ي３ کور  نه گ２ي چ３ ＇وک  باک 
يا رسول اهلل! رسول اهلل� وفرمايل: هغه ＊％ه چ３ د  =¶¿Ð>j( ＇وک ده  �Àº�Í·Qf¶=( :وويل 

نارينه وو پ５＋３ کوې. 

د غيرت ب５لگ３: 
١- په خپل３ مانديني د س７ي غيرت: د تاريخ کتابونو ليکلي دي: کله چ３ باغيان د مسلمانانو د 
در４يم خليفه حضرت عثمان/ په کور ور وختل، د حضرت عثمان/ ميرمن３ نائلة رضی 
اهلل عنها وغو＊تل چ３ سر تور سر د باغيانو مخ３ ته ورووزي، تر ＇و پرې غيرت وک７ي او له خپل 
دې ناروا اقدام ＇خه الس واخلي، حضرت عثمان/ پرې غ８ وک７، خبردار پوړنى پر سر ک７ه، 
په اهلل تعالی قسم انگ７ ته د باغيانو ننوتل پر ما ډ４ر أسانه دي له دې چ３ ستا د وي＋تانو ب３ حرمتي 

وشي.
٢ـ روايت دی چ３ يوه ＊％ه په ۲8۶ هـ ق کال  د )ری( د ＊ار قاضی ته راغله او له خپل خاوند 
＇خه ي３ شکايت وک７ چ３ خاوند ي３ د دې مهر چ３ پن％ه سوه روپ９ دي، نه ورکوي. خاوند ي３ 
منکر شو. ＊％３ د خپل３ دعوی د اثبات لپاره شاهدان راوستل او هغوی ي３ هم په حق ک３ گواهي 
ورک７ه. دغه مهال قاضي وويل: د دې لپاره چ３ نوموړې ＊％ه وي５ژندل شي چ３ ر＊تيا هم د دې 
س７ي ＊％ه ده، بايد خپل مخ ＊کاره ک７ي، خاوند ي３ په دی مقصد چ３ د  م５رمن３ ستر ي３ ساتلی 
وي، مهر پر ＄ان ومانه، ميرمن３ چ３ وليدل خاوند ي３ د دې د ستر ساتلو په غرض مهر پر ＄ان 
ومانه، قاضي ته ي３ وويل: ما خپل مهر په دنيا او أخرت ک３ ور ب＋لی دی. قاضي له دې پ３＋５ 

حيران شو او وي３ ويل: چ３ دا پي＋ه دې د اخالقي مکارمو په ل７ليک ک３ وليکل شي.
٣ـ د المعتصم باهلل عباسي د خالفت پر مهال يوه مسلمانه م５رمن د کافرانو په بند بندي شوه. دغه 
＊％ه چ３ د وخت له خليفه معتصم باهلل سره ي３ له دين３ اړيکو پرته بل ه５＆ ډول ت７او نه درلود، د 
کافرانو د ک７ون３ پر مهال فرياد کوي وامعتصماه  کله چ３ دغه فرياد معتصم باهلل ته رس８５ي، گ７ندی 
پا＇ي８ي او واي３ خورجان３ په ننگه دې در ورسيدم، له خورا لوی ل＋کر سره د نوموړې ميرمن３ د 
ژغورلو لپاره په داس３ حال ک３ چ３ د هر ل＋کري زړه له غيرت ＇خه ډک و، پر نوموړي ＊ار د 



62

حمل３ لپاره وخو＄５د، له سخت３ جگ７ې وروسته ي３ وکوالی شول چ３ د ＊ار په نيولو نوموړې بي 
بي او په زرگونو نور نارينه او ＊％ينه مسلمان بنديان د کافرانو له قيده وژغوري او ＊ار فتحه ک７ي.

ارزونه:
١- ＇وک چ３ له دين، مال او شتمن９، ناموس او خپل ＄ان ＇خه په دفاع ک３ م７ شي، شهيد دی. 

د دې خبرې د اثبات لپاره يو دليل راوړئ.
٢- په لغت او اصطالح ک３ د غيرت معنا بيان ک７ئ.

٣- د غيرت ډولونه وواياست.
٤- په قرأن کريم ک３ د غيرت پر معنی کوم لفظ کارول شوی دی.   

٥- په نبوي احاديثو ک３ غيرت پر ＇و معناوو کارول شوی دی. 
٦- غيرت په کوم وخت ک３ غوره او په کوم وخت ک３ ناغوره وي.

٧- د اهلل تعالی غيرت او د يو نارينه غيرت پر خپل３ ماندين３ باندې رو＊انه ک７ئ.
٨- د اسالم په تاريخ ک３ غيرت د يو ل７ سترو پ５＋و المل گر＄５دلی دی، د دې موضوع لپاره يوه 

ب５لگه بيان ک７ئ.

کورن９ دنده

د غيرت په اړه يوه مقاله وليکئ چ３ له لسوکر＊و ل８ه نه وي او د هغه د اثبات لپاره يوه کيسه چ３ 
ستاس３ د ژوند په اوږدو ک３ پ５＋ه شوې وي او يا مو له چا اور４دل３ وي او يا مو په کوم کتاب ک３ 

لوستل３ وي، بيان ک７ئ.



6364 6364

اوو لسم لوست 

عفوه

په يو روايت ک３ راغلي چ３ يوه ورځ حضرت حسين / له خپل３ وين％３ ＇خه اوبه وغو＊ت３، 
هغ３ ډ４رې گرم３ اوبه راوړې، خو نا＇اپه ي３ لو＊ی له السه پريوت او بادار ي３ وسو＄５د، بادار ي３  
غو＊تل چ３ سزا ورک７ي، وين％３ ي３ ورته وويل: د اهلل تعالی وينا در ياده ک７ه، هغه وويل: کومه 

w ]أل عمران:١٣٤[ ß áÉß§á¶=��å» å�> ß³á¶=ßÆy:３وينا؟ وين％３ وويل: اهلل تعالی فرماي
ژباړه: هغه خلک چ３ خپله غوسه نه ＊کاره کوي.

  w ål>ç¿¶=� åÀ ß¢��åª>ß£á¶=ßÆy :حضرت حسين/ وويل: ＊ه ده غوسه م３ س７ه شوه، بيا وين％３ وويل
ژباړه: او خلکو ته ب＋نه کوي.  حضرت حسين/ وويل: ب＋نه م３ درته وک７ه، بيا وين％３ وويل: 

¿w�å ]أل عمران/١٣٤[. ژباړه: او اهلل تعالی نيکي کوونک３ خو＊وي. åjáàá�=� èGåà��àç�=ßÆy
حضرت حسين / وويل: د اهلل تعالی لپاره دې ته أزاده وې.

د دي کيس３ له اور４دلو سره سم بايد د عفوې د معنا او مفهوم په اړه رغنده معلومات تر السه ک７و. 
له دې امله الندې پو＊تن３ مطرح ک８５ي: عفوه ＇ه ته وايي؟ د مشروعيت داليل ي３ کوم دي؟ په 

ژوند ک３ ي３ اغيز ＇ه دی؟ 

د عفوې تعريف:
عفوه د عفا يعفوا د باب مصدر او اصل ماده ي３ ع ـ ف ـ وـ  ده.

او د لغت له مخ３ پر دوو معناوو ده: ١ـ د يو شي پر４＋ودل ٢ـ د يو شي غو＊تل.
او په اصطالح ک３ د خلکو له اشتباهاتو او ت５روتنو ت５ر４دل او د سزا نه ورکولو په معنا ده.

له اسالمي نصوصو څخه د عفوې د مشروعيت داليل:
لوم７ی- عفوه او ت５ر４دنه په قرآن کريم ک３:

اهلل تعالی جل جالله فرمايلي دي:
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·w�å ]األعراف: ١٩٩[  åÂ>ßá�=� åÀ ß¢� ázåf á¢ß?ßÆ� åáf à£á¶>åE�áfàºá?ßÆ�ßÇá«ß£á¶=� åd à]�y
ژباړه: ＄ان ت５ر４دنه کوه، پر ＊و کارونو امر کوه او له نا پوهانو نه مخ واړوه.

اهلل تعالی په دغه مبارک ايت ک３ په مستقيم ډول پر عفوې او ＄ان ت５ر４دن３ د سمبال５دلو امر ک７ی 
بلونکي دغه  په ＄انگ７ي ډول اسالمي  � الررويان  پيغمبر  اړينه ده چ３ د حضرت  بناًء  دی. 

＄انگ７نه د خپلو اخالقو برخه وگر＄وي. 
همدارنگه فرمايي:

¿w�å ]أل عمران: ١٣٤[ åjáàá�=� èGåà��àä�=ßÆ� ål>ç¿¶=� åÀ ß¢��åª>ß£á¶=ßÆ� ß áÉß§á¶=��å» å�> ß³á¶=ßÆy
ژباړه: هغه خلک چ３ خپله غوسه نه ＊کاره کوي او خلکو ته عفوه کوي او اهلل تعالی د ＊و کارونو 

کوونکي خو＊وي.

په احاديثو ک３ د عفوې او ځان ت５ر４دن３ ياد:
�tله حضرت عائش３ رضي اهلل عنها نه روايت دى چ３ پيغمبر� ه５）کله نه ＊％ه وهل３ ده او 

نه هم خادم، خو دا چ３ په جهاد ک３ ي３ ＇وک  وهلي وي.
د ه５＆ يو ت５ري غچ ي３ هم نه دی اخيستی چ３ شخصاً پرده مبارک شوی دی. پرته له هغو ت５ريو 

چ３ د اهلل په حرماتو به ک５ده او هغه� به ي３ غچ اخيستلو.
�tحضرت عبداهلل بن مسعود/ روايت کوي: چ３ گواک３ پيغمبر� ته گورم چ３ د يو پيغمبر 
کيســه کوي او وايي: قوم ي３ وواهه، وين３ ي３ پرې وبهول３، هغه� به خپل３ وين３ پاکول３ او ويل 

.)١($ ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�×� á¼ àÃç¾åDßª�ÊåºáÇß̄å¶�áfå« á¦=� ç¼ àÃç·¶=% :３به ي
ژباړه: ای اهلل زما قوم ته بخ＋نه وک７ه دوی نه پوه８５ي.

�tهمدا رنگه ډ４رې صحن３ د پيغمبر � په ژوند ک３ تر سترگو ک８５ي چ３ د هغه � په وجود 
مبارک ک３ د دغه اوچت خصلت په شتون گواه دي. د هغو له جمل３ ＇خه يوه هم دا وه چ３ 
يوه ورځ  پيغمبر� طايف ته الړ، تر ＇و د طايف اوس５دونکي اسالم ته راوبولي، خو د هغوی 
او  راواستول شو  ته د غرونو ملک  ي３ مالت７  پای ک３  په  لوري دومره سخت و＄ور４دلو چ３   له 
هغه� ته ي３ وړانديز وک７ چ３ که غواړي، ＄ورونکي ي３ د دغو دوو غرونو تر مين＃ و＄پي خو 
پيغمبر� ي３ له گناه ورتير شو او وي３ ويل: هيله لرم چ３ په راتلونکي نسل ک３ ي３ داس３ ＇وک 

١- المسلم
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پيدا شي چ３  اهلل تعالی په وحدانيت وپ５ژني او عبادت ي３ وک７ي.
همدا رنگه ي３ د مک３ له فتح３ وروسته د مک３ ！ول اوس５دونکي پر ！ولو هغو نادودو، جرمونو او 

جناياتو سرب５ره چ３ د دوی په حق ک３ ي３ تر سره ک７ې وو، وب＋ل او له سزا ورکولو ي３ ت５ر شو.  

گران زده کوونکي دې د افغانستان د ملت د افرادو ترمن＃ د عفوې او ت５ر４دن３ د ارز＊ت په اړه خبرې 
وک７ي او د خپلو خبرو پايل３ دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي او  ！ولگيوالو ته دې ولولي

د عفوې فضيلت:
�ÁåCßÆy :اهلل تعالی په عفو او ت５ر４دن３ ک３ په زړه پورې پايل３ او غوره فضايل نغ＋تي، لکه چ３ فرمايي

wã¼É ]التغابن: ١٤[ åUçe�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁåDßª�=Æàfå«á§ßIßÆ�=Ç àVß« árßIßÆ�=Çà«á£ßI
ژباړه: که عفوه وک７ئ، د خلکو له ت５ري ＇خه مخ واړوئ او بخ＋نه وک７ئ)نو خدای تعالی به تاس３ 
هم له خپل３ عفوې، رحم او ب＋ن３ ＇خه برخمن  ک７ي( ＄که چ３ اهلل تعالی ب＋ونکی او مهربان 

دی.
�ãeÇà« ß¦�àç�=ßÆ� á¼ à³ß¶�àç�=�ßfå«á§ßÈ� áÁß?� ßÁÇèFåà�� ß×ß?�=Ç àVß« árßÉá¶ßÆ�=Çà«á£ßÉá¶ßÆy :او په بل أيت ک３ فرمايي

�w]النور: ٢٢[ ã¼É åUße
ژباړه: بايد چ３ عفوه او ت５ر４دنه وک７ئ، أيا نه غواړئ چ３ اهلل تعالی مو وب＋ي)＇ومره چ３ غواړئ 
اهلل تعالی مو له ت５روتن３ ＇خه در ت５ر شي، په هماغه پرتله د نورو اشتباهات ناليدلي نيسئ او دغه 

ډول د خير کارونو ته دوام ورک７ئ( اهلل تعالی ب＋ونکی او مهربان دی.
مسلمان په عفوې او ت５ر４دن３ له اهلل تعالی ＇خه عزت او له خلکو ＇خه درناوی تر السه کوي، أن 

چ３ غليم به ورته راشي او ب＋نه به ترې وغواړي.
� ß́ ¿ÉßE�Ëådç¶=�=ßcåDßª� àÀ ßj áUß?� ßÊ åÂ� å�ç¶>åE� á¤ßªáa=�àÍßÒëÉ çj¶=� ß×ßÆ�àÍß¿ ßjßá�=�ËåÇßJ ájßI� ß×ßÆy  :اهلل تعالی فرمايي

��wã¼Éåß ]فصلت:أيت: ٣٤[ êÊå¶ßÆ�àÄç¾ß@ ß²�ãÌßÆ= ßb ß¢�àÄ¿ÉßEßÆ
ژباړه: ه５）کله هم نيکي اوبدي نه شي برابر４دالی نو ته د )بدۍ او تندۍ( مخنيوى په هغ３ نيک３ 
طريق３ سره وک７ه چ３ هغه ډ４ره ＊ه وي. ته به وگورې چ３ له تا سره د چا د＊مني وي گواکي هغه 
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دې مخلص دوست دى.
پيغمبر� فرمايلي دي: ＇وک چ３ کولی شي خپله غوسه وباسي، خو زغمي ي３، نو اهلل تعالی به 
ي３ د خلکو پر وړاندې راوغواړي او اختيار به ورک７ي چ３ له حور العين ＇خه ＇ومره چ３ غواړي 

ور به ي３ ک７ي.)١(.

ارزونه:
١. عفوه په لغت او اصطالح ک３ تعريف ک７ئ.

٢. له قرأن کريم او نبوي احاديثو ＇خه د عفوې د مشروعيت داليل بيان ک７ئ.
٣. زموږ په نن９ ！ولنه ک３ د عفوې اهميت بيان ک７ئ.

٤. د پيغمبر� د عفوې يوه ＊ه ب５لگه وليکئ.
٥. د الندې قرأني أيت ＇خه مو ＇ه زده ک７ي، بيان ي３ ک７ئ.

�àÄç¾ß@ ß²�ãÌßÆ= ßb ß¢�àÄ¿ÉßEßÆ� ß́ ¿ÉßE�Ëådç¶=�=ßcåDßª� àÀ ßj áUß?� ßÊ åÂ� å�ç¶>åE� á¤ßªáa=�àÍßÒëÉ çj¶=� ß×ßÆ�àÍß¿ ßjßá�=�ËåÇßJ ájßI� ß×ßÆy
�w ã¼Éåß�� êÊå¶ßÆ

٦. په قرأن کريم ک３ د عفوې او ت５ر４دن３ د يادون３ په هکله خپل３ ＇رگندون３ بيان ک７ئ. 
٧. د عفوې او ت５ر４دن３ د فضيلت ＇و ب５لگ３ ذکر ک７ئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د عفوې او ت５ر４دن３ پن％ه گ＂３ په تفصيل سره په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

١- ابو داوود، ترمذي او ابن ماجه
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په ژمنه وفا

�àÄßFáß��Î ßvß®� áÀßº� á¼ àÃá¿ å»ßª�åÄáÉß· ß¢�ßç�=�=Æ àb ßÂ> ß¢�>ßº�=Çà®ßb ßq� ã¹> ßQåe��å¿åºáÖàá�=� ßÀåºy�:اهلل تعالی فرمايلي دي
w ]األحزاب: ٢٣[  âØÈåbáFßI�=Çà¶çbßE�>ßºßÆ�àf å�ßJ¿È� áÀßº� á¼ àÃá¿åºßÆ

ژباړه: ＄ين３ له مؤمنانو ＇خه)داس３( س７ي دي چ３ ر＊تيا ي３ ک７ه خپله وعده، چ３ له اهلل سره ي３ 
ک７ې وه. پس ＄ين３ له دوی هغه دي چ３ ترسره ي３ ک７ه خپله ژمنه )چ３ م７ يا شهيد شو( او ＄ين３ 
له دوی ＇خه هغه دي چ３ انتظار کاږي)دغه مرگ يا شهادت ته( او خپل عهد ي３ يو ذره هم بدل 

نه ک７ په بدلولو سره.

د وفا تعريف:
وفا د وفی، يفی باب مصدر په لغت ک３ د ژمن３ پوره کولو او شرط د سرته رسولو په معنا ده او ضد 

ي３ غدر او خيانت دی. 
په اصطالح ک３ وفا دې ته واي３ چ３ انسان په پوره ډول خپلو ژمنو او وعدو ته ژمن وي او له بد 

عهدۍ، خالفکارۍ او بد قول９ ＇خه ＄ان وژغوري.

په ديني نصوصو ک３ د وفا يادونه:
 wâ×ÆàÖ ájßº � ßÁ>ß² �ßbáÃß£á¶= � çÁåC � åbáÃß£á¶>åE �á=ÇàªáÆß?ßÆy:فرمايي ک７ی  امر  کولو  وفا  د  ژمنه  پر  تعالی  اهلل 

]الإسراء:٣٤[
ژباړه: په خپل３ ژمن３  )چ３ له اهلل تعالی يا خلکو سره مو ک７ې وي( وفا وک７ئ، ＄که)چ３ د قيامت 

په ورځ در ＇خه( د عهد په اړه پو＊تنه ک８５ي(.
�> ßÂåbÉå²áÇßI� ßbá£ßE� ßÁ>ßá�ßÙ=�á=Ç àvà̄¿ßI�ß×ßÆ�áè�b ßÂ> ß¢�=ßcåC�åä�=�åbáÃß£åE�á=ÇàªáÆß?ßÆy  :او په بل أيت ک３ فرمايي

�w]النحل: ٩١[ ßÁÇà·ß£á«ßI�>ßº� à¼ß·á£ßÈ�ßä�=� çÁåC�âØÉå«ß²� á¼ à³áÉß· ß¢�ßä�=� à¼àJá·ß£ ßQ�ábß®ßÆ
ژباړه: د اهلل تعالی په عهد وفا وک７ئ کله چ３ ورسره ژمنه وک７ئ او خپل قسمونه مه ماتوی، وروسته 
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له قسم کولو ＇خه سره له دې چ３ اهلل تعالی مو د ＄ان ضامن گر＄ولي دی، ＄که هغه ＇ه چ３ 
تاسي ي３ کوئ، اهلل تعالی پرې پوه８５ي. 

پيغمبر� فرمايي: د شپ８و ＇يزونو ضمانت راک７ئ، زه تاسو ته د جنت ضمانت کوم: چ３ خبرې 
کوئ، ر＊تيا وايئ، چ３ وعده کوئ، وفا پرې وک７ئ، امانتونه اهلو خلکو ته وسپارئ، عورتونه مو 

خوندي وساتئ، سترگ３ مو له نامحرمو＇خه بندې ک７ئ، چا ته زيان مه رسوئ.

په خپلو من％ونو ک３ سره بحث وک７ئ چئ پر عهد وفا زموږ په ژوند ک３ ＇ه اغ５زې لري او که 
خپله ژمنه ماته ک７و، نو په کومو ستونزو به اخته شو؟ د بحث پايل３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ او 

په ！ولگي ک３ ي３ ولولئ.

د وفا ډولونه:
وفا ډ４ر ډولونه لري چ３ موږ ي３ دلته د ＇ومهمو ډولونو په راوړلو بسنه کوو. 

١ـ له اهلل تعالی سره وفا:
د اهلل تعالی او بنده ترمن＃ خورا عظيمه او سپ５）ل３ ژمنه ترسره شوې ده، هغه دا چ３ يوازې د 
به ＄ان  له الرويتوبه  نيسي، د شيطان  نه  به ورسره شريک  به کوي، هي＆ شی  تعالی عبادت  اهلل 

ژغوري.
w�åFèº�êÆ àb ß¢� á¼ à³ß¶�àÄç¾åC� ßÁ> ßìáÉ çn¶=�=Æ àbàFá£ßI� ç×�Áß?�ß½ßaA� å�ßE�>ßÈ� á¼ à³áÉß¶åC� ábßÃ á¢ß?�áß�ß?y :３اهلل تعالی فرماي 

]يس: ٦٠[
ژباړه: ای بنی أدمو أيا تاسو ته م３ هدايت نه و ک７ى چ３ شيطان به نه لمان％ئ )بندگي به ي３ نه کوئ( 

＄که چ３ هغه ستاسو ＊کاره غليم دی.

٢- پر خپل عهد او ژمن３ وفا:
د اسالم سپ５）لی دين پر عهد او منل شوو شرايطو د وفا کولو سپار＊تنه کوي، پيغمبر� فرمايي: 

$)١( ژباړه: مسلمانان پر خپلو شرطونو والړ دي. á¼åÃ å{Æàf àm�ßbá¿ å¢� ßÁÇ à»å· ájàá�=%

١- بخاري
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 له همدې امله پيغمبر� په خپلو ！ولو  ژمنو ک３ چ３ له مخالفينو سره ي３ کول３، د دې پوره خيال 
ساتلو د ب５لگ３ په ډول د حديبي３ د صلح３ پر ！ولو شرطونو تر هغ３ والړ پات３ شو چ３ تر ＇و ي３ 
په خپله کافران مات او تر پ＋و الندې ک７ل، چ３ په پايله ک３ ي３ بيا پيغمبر � د مک３ د فتح３ 

اقدام وک７ او مکه ي３ فتحه ک７ه. 

٣- په نذر وفا:
مسلمان په خپل نذر باندې چ３ د خير په کارونو ک３ وي، وفادار پات３ ک８５ي او پرته له خير نه پر 

نذر باندې وفا جواز نه لري.
� ßÁÇàªÇàÈy :３پر نذر وفا کول، د نيکانو خلکو له ＄انگ７تياوو ＇خه ده، لکه چ３ اهلل تعالی فرماي

�w=â ]الإنسان: ٧[ åìßJ ájàº�àÅèf ßm� ßÁ>ß²�>âºáÇßÈ� ßÁÇàª>ßß�ßÆ�åeádç¿¶>åE
ژباړه: وفا کوي)نيکان( پر)هغه( نذر)چ３ واجب ک７ی ي３ وي په طاعت د اهلل تعالی ک３ پر ＄انو 

خپلو باندې( او و４ر８４ي له هغ３ ور＄３ چ３ شر ي３ ＊کاره او تيت دی.

٤- پر وعدې وفا: 
مســلمان په خپل３ وعدې وفا کوي ＄که چ３ پر وعدې وفا نه کول د منافقينو خوی دی، لکه چ３ 
*$١%$ ßÁ> ß]� ßÀåà�áÕ=�=ßcåCßÆ� ß¬ß· á]ß?� ßb ß¢ßÆ�=ßcåCßÆ� ßHßdß²� ßPçb ßU�=ßcåC� ãPßØßM� å°åª>ß¿àá�=�àÍßÈA% :پيغمبر� فرمايي

ژباړه: د منافق درې ن＋３ دي: چ３ خبرې کوي دروغ واي３، چ３ وعده وک７ي، وفا پری نه کوي، 
که امانت ورک７ای شي، خيانت پک３ کوي.

د صحابه وو )رضوان اهلل عليهم أجمعين( د وفاداريو يوه بيلگه:
د پيغمبر� ！ول ملگري به په خپله هره ژمنه ک３ که د سر په قيمت ي３ هم پاې ته رس５دله، ！ينگ 

والړ وو. د ب５لگ３ په ډول د انس بن نضر /  کيسه يادوو.
حضرت انس / د بدر په غزا ک３  د خپل نه گ６ون په هکله خورا اند４＋من و، قسم ي３ ياد ک７ 
چ３ که خدای تعالی ورته په بله غزوه ک３ د پيغمبر � په ملتيا د گ６ون وياړ ور په برخه ک７، نو په 
م７５ان３ سره به پک３ جهاد وک７ي. نوموړی په خپل３ ژمن３ د وفا په خاطر د احد په غزوه ک３ تر هغ３ 

١- متفق عليه
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وجنگ５د چ３ شهيد شو. د جگ７ې په پای ک３ اصحابو کرامو ول５د چ３ د تورو او غشو درې اتيا 
！پونه ي３ مخامخ داس３ خوړلي و چ３ پرته له خوري３ ه５چا هم ونه پ５ژندلو هغ３ هم په هغ３ ن＋３ 

وپ５ژاند چ３ د الس په گوتو ک３ ي３ لرله.

ارزونه:
الندې صحيح عبارت پر)!( او ناسم عبارت پر)x( ن＋ه ک７ئ.

.)  ( اـ مسلمان له مسلمان او کافر سره په خپل عهد والړ وي  

.)  ( ب ـ د منافقانو خوی پر عهد وفا کول دي   

.)  ( ج ـ پر عهد وفا نه کول ناوړه خوی دی    

.)  ( د ـ مسلمان د عهد په ماتولو ک３ وړاندې والی نه کوي  
الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:

١ـ پر ژمنه وفا کول تعريف ک７ئ.
٢ ـ يو أيت وليکئ چ３ پر ژمنه  وفا کولو ته مو ه）وي.

٣ ـ که ＇وک پر عهد وفا کول غواړي، خو د کوم عذر له امله ونه توان８５ي چ３ وفا پرې وک７ي، 
دغه کس ＇ه حکم لري؟

٤ ـ پر عهد د وفا کولو په اړه د پيغمبر� د حرص يوه ب５لگه ذکر ک７ئ.
٥- پر ژمنه د وفا کولو درې موارد بيان ک７ئ.

٦- که پر وفا باندې د اصحابو کرامو په ژوند ک３ د عمل کولو کومه ب５لگه درته ياده وي، وي３ 
وايئ.

کورن９ دنده

گرانو زده کوونکو! پر خپل عهد د وفا کولو په اړه يوه مقاله وليکئ چ３ پر ژمنه د وفا کولو پر پن％و 
گ＂و او پن％و مواردو باندې چ３ په کتاب ک３ نه وې ذکر شوي، مشتمله وي.
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ايثار )ځان ت５ر４دنه(

د ايثار تعريف:
ايثار د )ا ث ر( له مادې جوړ په لغت ک３ د غوره والي او ترجيح ورکولو په معنا دی، لکه چ３ په 

w�åÒ ]يوسف: ٩١[ å{>ßß��>ç¿ à²�ÁåCßÆ�>¿Éß· ß¢�àä�=� ßµßfßMA� ábß̄ß¶�åä�>ßI�á=Çà¶>ß®�y :أيت شريف ک３ راغلي
ژباړه: هغوى وويل" پر خداى قسم چ３ تا ته اهلل پرموږ فضيلت درب＋لى او په ر＊تيا چ３ موږ خطا 

كاران وو".
په اصطالح ک３:  نورو ته پر ＄ان يا يو تن ته پر بل تن او يا يو شي ته پر بل شي باندې ترجيح ورکولو 

ته ايثار وايي.

د ايثار اهميت:
مسلمان له خپلو اړتياوو سره سره د نورو حاجت په خپل حاجت مخک３ گ２ي. ＄ان وږی او ت８ی ساتي 
تر ＇و هغوی ماړه او تنده ي３ ماته شي. پيغمبر� فرمايي: ه５）وک له تاسو نه د پوره ايمان لرونکی نه 

شي کيدای، تر ＇و پر خپل مسلمان ورور باندې هغه ＇ه ولوروي چ３ پر ＄ان ي３ لور８４ي.
ايثار د اسالم له سترو خصلتونو ＇خه دی، بشري ن７ۍ د مالئکو له عالم سره ت７ي، ＇رنگه چ３ 
بخل او ＄ان ليدنه په انساني فطرت ک３ شتون لری، نو که زړونه له دغو اخالقي رذائلو نه پاک 

شي، د دغه زړه خاوند د ماليکو مقام ته رس８５ي.
په ر＊تيا ډ４ره سخته ده چ３ انسان په ！وله معنا له ＄ان ＇خه ت５ر شي او خپل مسلمان ورور ته په 
يو ＇يز ک３ چ３ خپله ورته اړتيا لري، په ＄ان باندې ترجيح ورک７ي. له دې سره سره بيا هم دغه 
پر ＄ان  ته  اوالدونو  ک８５ي،هغوی  تر سترگو  ډيره  په هکله  اوالدونو  د خپلو  ميندو ک３  په  قرباني 
ترج５ح ورکوي بيا له مور پرته پالر دي چ３ اوالدونو ته پر ＄ان ترج５ح ورکوي او ورباندې دغه 

لورينه لري.
د ايثارگرۍ ب５لگه دا ده چ３ ايثار په يوې تنگ３ دايرې پورې ت７لی پات３ نه شي، ＄گه چ３ دغه ډول 
ايثار له ري＋تينيو مؤمنانو پرته چ３ معامله ي３ له اهلل تعالی سره وي او د اهلل تعالی د رضا په ل＂ه ک３ 

وي او اجر هم يوازې له هغه ＇خه غواړي، په بل چا ک３ نه ليدل ک８５ي.
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په ديني نصوصو ک３ د ايثار يادونه:
هغوی ＇نگه  کوي چ３  ډآگه  په  دا  ثبتولو  په  لورين３  او  ايثار  د  انصارو  د  مهاجرينو  پر  تعالی  اهلل 
خپلو مهاجرو ورو１و ته په ډ４رو هغو شيانو ک３ چ３  په خپله ي３ ورته خورا زياته اړتيا درلوده، پر 
＄ان ترج５ح ورکوله؟ اهلل تعالی چ３ هغوی د دغه سپ５）لي خوی په لرلو ستايي، په حقيقت ک３ 
� ßÁÇèFåà�� á¼åÃå·áFß®� áÀåº� ßÁ>ß�åáÝ=ßÆ�ße= çb¶=�=ÆàÐçÇßFßI�ÀÈådç¶=ßÆy:مسلمانان ورپس３ اقتدا کولو ته ه）وي فرمايي
� ßÁ>ß²�áÇß¶ßÆ� á¼åÃ åjà«á¾ß?�Îß· ß¢� ßÁÆàfåMáÖàÈßÆ�=ÇàIÆà?�>çå��Í ßQ> ßU� á¼ åÂåeÆ àb àq� å�� ßÁÆ àbåß�� ß×ßÆ� á¼åÃáÉß¶åC�ßf ßQ> ßÂ� áÀßº

wßÁÇ ]الحشر: ٩[ àVå·á«àá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà@ßª�åÄ åjá«ß¾� çX àm� ß±ÇàÈ� áÀßºßÆ�Í ßq> ßr ß]� á¼åÃåE
ي３  ＇خه  مهاجرينو  ډ４رو  له  او  اوس５دل  ک３  منورې  مدين３  په  پخوا  له  چ３  خلک  هغه  ژباړه: 
مخک３ ايمان راوړی دی، دوست گ２ي هغه خلک چ３ د دوی سيم３ ته ي３ هجرت ک７ی دی او 
نه احساسوي په زړونو ک３ کينه له هغه شي ＇خه چ３ دوی ته ورک７ل شوي دي او مهاجرينو ته پر 
خپلو ＄انونو ترج５ح ورکوي. که ＇ه هم پخپله خورا اړمن وي. ＇وک چ３ د خپل نفس له بخل 

＇خه خوندي پات３ شي، په تحقيق دغه خلک بريالي دي.

د پيغمبر� ايثار: 
غور  له  ي３  ک３  ژوند  په  ده،  ب５لگه  ！ولو ＊کل３  تر  جارون３  ＄ان  او  ايثار  د  پيغمبر  ستر  اسالم  د 
کولو ＇خه په ډاگه بري＋ي چ３ ايثار ته ي３ ＇ومره ترج５ح ورکوله، وايي چ３ يوې صحابي３ رضی 
اهلل تعالی عنها له وړيو ＇خه اوبدل شوی يو ＇ادر پيغمبر� ته راوړ، ورته وي３ ويل حضرت! 
ډ４رې  په   � پيغمبر  ک７م،  هديه  ي３  ته  تا  غو＊تل چ３  وم３  دی،  اوبدلی  په خپل الس  م３  دا 
خو＊９  ومنله او شکريه ي３ ور＇خه وک７ه. پيغمبر� نوموړی ＇ادر پر＄ان بهر ته ووت، اصحابو 
کرامو چ３ ＇ادر وليدلو، ډ４ر زيات ي３ وستايه، ل８ه شيبه وروسته يو صحاب３ چ３ د ＇ادر ＊کال 
پرې اغيز ک７ی و، له حضرت� ＇خه وغو＊تل چ３ همدا ＇ادر ورته هديه ک７ي، پيغمبر� 
اصحابو  موجودو  وبا＊ه،  ته  غو＊تونکي  ي３  درنگه  له  ب３  لرله،  اړتيا  خورا  ته  ＇ادر  هم  ＇ه  که 
نوموړی صحابي مالمتولو چ３ داس３ دې ول３ وک７ل، ＊ه پوه５دې چ３ پيغمبر� بل ＇ادر نه 
لري او د چا غو＊تنه هم نه ردوي؟ نوموړي قسم ياد ک７ چ３ ما د اغوستلو لپاره نه بلک３ د دې 
ابن ماجه د  او  او داس３ هم وشول. بخاری  په ورځ کفن شي  تر ＇و م３ د مرگ   لپاره وغو＊ت 
م３  تي８ې  وم چ３  وږی شوی  دومره  ورځ  يوه  کوي چ３  روايت  هريره/ ＇خه  ابو  حضرت 
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په خي＂ه پورې ت７ل３ وې، گ７＄يدم تر ＇و م３ ＇وک ميلمه ک７ي، ناببره پر پيغمبر� پ５（ شوم 
په  وويل:  ي３  راته  پوه شو،  په حالت  ورايه م３  له  ولگ５دل３، موسکی شو  ي３ سترگ３  ما  پر  چ３ 
ما پس３ را＄ه، کور ته ننوت او بيا ي３ ماته هم د ورننوتلو وويل، زه هم ورغلم، په يو لو＊ي ک３ 
له کومه ک７ي دي؟ ورته وويل شول چ３ فالني  ي３ شيدې وليدل３، وي３ پو＊تل چ３ شيدې مو 
درته هديه ک７ي دي. پيغمبر � ما ته په کتلو وويل: ابو هريره! ما ＄واب ورک７، بل３ د اهلل تعالی 
رسوله! وي３ فرمايل الړشه اهل صفه ！ول راوله، ابوهريره / وايي چ３ که ＇ه هم اهل صفه 
 په حقيقت ک３ د اسالم م５لمانه وو، نه ي３ کورن９ درلودل３ او نه ي３ مال او شتمني، کله به چ３ 
پيغمبر � ته د صدق３ مال راتللو نو هغه به ي３ په اهل صفه باندې لگولو او په خپله به ي３ ور＇خه 
گ＂ه نه اخيستله او کله به چ３ ورته هديه راتلله، نو بيا به ي３ هم هغوی پک３ شريکول او په خپله به ي３ 
هم ور＇خه استفاده کوله، خو ＇رنگه چ３ زه وږى وم، حيران شوم چ３ دا ＇ومره شيدې دي چ３ 
هم به ي３ زه و＇＋م او هم به ي３ گرد اهل صفه و＇＋ي. خو ＇رنگه چ３ د پيغمبر � امر و، الړم 
او اهل صفه م３ راوستل. هر يو په خپل ＄ای ک＋يناست، پيغمبر � راته وويل ابو هريره! د شيدو 
لو＊ی واخله په ميلمنو ي３ و＇＋ه، ما هم لو＊ی واخيست او پر يو يو م３ وگر＄ولو، هر يو به چ３ ＇ه 
اندازه شيدې و＇＋ل３، نو لو＊ی به ي３ ب５رته ما ته راکولو، په دغه ترتيب م３ لو＊ی پر ！ولو وگر＄اوه 
او ！ول ماړه شول، په پای ک３ م３ لو＊ی پيغمبر� ته ورک７ وي３ فرمايل: چ３ اوس يوازې زه او ته 
پات３ يو، بيا ي３ لو＊ی ما ته راک７ او وي３ ويل: و＇＋ه ما هم و＇＋ل３ بيا ي３ دويم ＄ل وفرمايل: و＇＋ه 
تر هغ３ ي３ را باندې ！ينگار کاوه  چ３ وم３ ويل قسم په هغه ذات چ３ ته ي３ په حقه را استولی ي３، 

نور م３ په گ６５ه ک３ ＄ای نه شته، بيا ي３ تر ！ولو وروسته په خپله هم و＇＋ل３.

د اصحابو کرامو ايثار:
١- حضرت ابو هريره / وايي چ３ يو س７ی پر پيغمبر � م５لمه شو، ما＊ام پيغمبر � ＇وک 
کورته ولي８ل چ３ ميلمه ته خواړه راوړي. د پيغمبر � په يو کور ک３ هم د خوړلو ＇ه ونه موندل شول 
چ３ م５لمه ته ي３ راوړي، پيغمبر � ناستو اصحابو ته وويل: له تاسو ＇خه ＇وک نن شپه دا ميلمه 
کورته بيايي؟ يو انصاري وويل: زه، م５لمه ي３ له ＄ان سره کور ته بوت او خپل３ ميرمن３ ته ي３ وويل د 
پيغمبر� د م５لمه درناوی بايد وشي، م５رمن３ ي３ وويل: د اوالدونو له يو وار خوړو ＇خه زيات ＇ه 
نه شته، س７ي وويل خير، خواړه تيار ک７ه، ماشومان ب５ده ک７ه او چ３ کله دې خواړه م５لمه ته ک５＋ودل 
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نو ډ４وه به په ＇ه بهانه م７ه ک７ې. ميرمن３ چ３ تر ＇و خواړه تيارول ماشومان ي３ بيده ک７ل، خواړه ي３ د 
م５لمه پر وړاندې ک５＋ودل، بيا ي３ د کوم شي د سمولو په بهانه ډ４وه م７ه ک７ه س７ي ته ي３ داس３ ＊ودله 
چ３ گواک３ دوی هم خواړه خوري، خو په خپله به ي３ الس کاس３ ته وروړ, خو ＇ه به ي３ نه پورته 
کول, په دې توگه ي３ پر４＋ودل چ３ م５لمه موړشو او په خپله وږي پر４وتل، سبا صحابي له خپل م５لمه 
سره د پيغمبر � حضورته ورغلل، پيغمبر � چ３ دوی وليدل، ورته وي３ فرمايل چ３ ستا د نن 
�áÇß¶ßÆ� á¼åÃ åjà«á¾ß?�Îß· ß¢� ßÁÆàfåMáÖàÈßÆy�:شپ３ په ک７نه اهلل تعالی ډ４ر خوشحاله شو او دا أيت ي３ رانازل ک７و

wßÁÇ ]سورت الحشر، أيت: ٩[ àVå·á«àá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà@ßª�åÄ åjá«ß¾� çX àm� ß±ÇàÈ� áÀßºßÆ�Í ßq> ßr ß]� á¼åÃåE� ßÁ>ß²
ژباړه: او مهاجرينو ته پر ＄انونو باندې ترجيح ورکوي که ＇ه هم پخپله خورا اړمن دي، ＇وک چ３ 

د خپل نفس له بخل ＇خه خوندي پات３ شي، په تحقيق دغه خلک بريالي دي.
٢- انس بن مالک / روايت کوي چ３ کله عبد الرحمن بن عوف / مهاجر شو, نو 
 پيغمبر � ي３ له سعد بن الربيع سره چ３ خورا شتمن س７ی و, د ورورگلوۍ ت７ون ！ينگ ک７، 
سعد / ورته وويل، ！ول انصار پوه８５ي چ３ زه تر ！ولو شتمن يم, خپل ！ول شته در سره پر دوو 
برخو و４شم او زه دوه م５رمن３ لرم, وگوره هره يوه دې چ３ خو＊ه وي, هغ３ ته طالق ورکوم او له 
عدت ＇خه وروسته ورسره نکاح وک７ه. عبدالرحمن / ي３ په ＄واب ک３ ورته وويل: اهلل تعالی 

دې په مال او اهل ک３ برکت ک８５ده، زه يو سوداگر س７ی يم, ماته د بازار الر و＊يه.)١(.

ارزونه:
١- ايثار تعريف ک７ئ.

٢- د ايثار اهميت بيان ک７ئ.
٣- له قرأن کريم ＇خه د ايثار د اثبات دليل ذکر ک７ئ.

٤- د پيغمبر � ايثار ＇نگه و؟
٥- د اصحابو کرامو د ايثار يوه ب５لگه بيان ک７ئ.

کورن９ دنده

wÍ ßq> ßr ß]� á¼åÃåE� ßÁ>ß²�áÇß¶ßÆ� á¼åÃ åjà«á¾ß?�Îß· ß¢� ßÁÆàfåMáÖàÈßÆy:ددې أيت تفسير په خپلو کتابچو ک３ وليکئ

١- بخاری شماره: ٣٧٨٠
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شلم لوست

ورع يا پره５زگاري

جليل القدر صحابي، حضرت سلمان فارسي/ روايت کوي چ３ پيغمبر� وفرمايل: سبا د 
قيامت په ورځ به اهلل تعالی ته تر ！ولو ن８دې خلک پره５زگاران وي.

ورع: د انسان زړه او نفس له چ＂ليو ＇خه صفا کوي. حضرت عائشه رضی اهلل عنها وايي: صحيحه 
خبره ده چ３ تاس３ له ډير مهم عبادت ＇خه چ３ پره５زگاري ده، ب３ پروا ياست.

نوالزم دی چ３ د ورع په اړه کره معلومات تر السه ک７و.

د ورع تعريف:
ورع د ورع، يرع، ورعاً له باب اخيستل شوی په لغت ک３ له نا مناسب کار ＇خه ＄ان ژغورلو ته وايي او 
په اصطالح ک３ په محرماتو ک３ د واقع ک５دلو له و４رې له اشتباهي ＇يزونو ＇خه لر４والي ته ورع وايي.

د ورع د مشروعيت داليل:
�ã�åNß²� çÀ àÃ à»ß·á£ßÈ�ß×� ãL>ßÃåFßJ ánàº�> ß» àÃ¿ÉßEßÆ��ßE�ß½=ßfßá�=� çÁåCßÆ��ßE� ß¹ßØßá�=� çÁåC%�:پيغمبر� فرمايلي دي
�Îåª� ß¤ß®ßÆ� åL>ßÃàF[[ èn¶=�Îåª� ß¤ß®ßÆ� áÀßºßÆ�åÄ åuáf å¢ßÆ�åÄ¿È åbå¶�ß?ßá�ßJ[[ ái=� åL>ßÃ àF[[ èn¶=�Îß̄çI=� åÀ ß»ßª� ål>ç¿¶=� ßÀåº
�Îßå�� çÁåCßÆ�ß×ß?�Îâå�� ǽ å·ßº� ȩ̈ à³å¶� çÁåCßÆ�ß×ß?�åÄÉåª� ß¤ßIáfßÈ� áÁß?� à́ åmÇàÈ�Î ß»åá�=� ß¹áÇ ßU�Îß¢áfßÈ�Î å¢=çf¶>ß²�å½=ßfßá�=
� àb ßjßá�=�ßb ßjßª� áLßb ßjßª�=ßcåCßÆ�àÄè· à²� àb ßjßá�=� ßXß· ßq� áK ßVß· ßq�=ßcåC�âÍß§ ávàº�åb ßjßá�=�Îåª� çÁåCßÆ�ß×ß?�àÄàºåe>ßß��åç�=

.)١($ àGá·ß̄á¶=� ßÎ åÂßÆ�ß×ß?�àÄè· à²
ترمن＃ مشتبهات دي چ３ ډ４ر  او د دواړو  او حرام دواړه ＊کاره دي  په ر＊تيا چ３ حالل  ژباړه: 
خلک ي３ نه پ５ژني، نو چ３ ＇وک له اشتباهي شيانو ＇خه ＄ان وساتي، د خپل دين او ناموس 
ساتنه يي ک７ې ده او ＇وک چ３ په مشتبهاتو ک３ پر４وزي، په حرامو ک３ پر４وتلی دی، لکه د هغه 
شپانه په ＇５ر چ３ د ک＋ت په خوا ک３ رمه پيايي، نو لرې نه دی چ３ رمه يي په ک＋ت ک３ گ６ه نه 
شي او په ک３ ونه ＇ري８ي، بيا هر پاچا ممنوعه سيم３ لري چ３ ننوتل ورته منع دي، خبردار چ３ د 
اهلل تعالی ممنوعه سيم３ د هغه > حرام ک７ای شوي شيان دي، پام کوئ چ３ د انسان په بدن ک３ 

١- المسلم
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يوه ！و！ه غو＊ه ده، که روغه شوه، نو ！ول بدن ورسره روغ８５ي او که فاسده شوه، ！ول بدن ورسره 
فاسد８４ي خبر شئ چ３ هغه زړه دی.

*$-%$ÄÉå¿á£ßÈ� ß×�>ßº�àÄ à²áfßI�åÐáfßá�=�å½ ßØ áiC� åÀ áj àU� áÀåº% :او په بل ＄ای ک３ پيغمبر � فرمايلي دي
ژباړه: د يو س７ي د اسالم ＊ه والی د بی گ＂３ شي پر４＋ودل دي.

د ورع او پره５زگارۍ غوره والی:
.)٢($ ål>ç¿¶=� ßbßF á¢ß?� áÀ à³ßI�> â¢åeßÆ� áÀ à²% :پيغمبر� فرمايلي دي

ژباړه: پره５زگاره اوسه نو تر هر چا به ＊ه عبادت کوونکی اوس３.
.)٣($ ãl@ßE�åÄåE�>çå��â=eßd ßU�åÄåE� ßl@ßE� ß×�>ßº� ß¥ßbßÈ�ÎçJ ßU��å̄çJà�=� ßÀåº� ßÁÇ à³ßÈ�Áß?� àbFß£¶=� à̈ à·FßÈ� ß×% :او فرمايلي ي３ دي

ژباړه: بنده نه شي کولی چ３ د متقيانو مرتب３ ته ورس８５ي، تر ＇و پر８４دي هغه ＇ه چ３ ه５＆ اشکال 
نه لري، د هغه ＇يز له و４رې چ３ اشکال پک３ دی.

له حسن ＇خه د ورع په اړه پو＊تنه وشوه, هغه په ＄واب ک３ ورته وويل: ورع د ！ولو چارو سرليک دی.

د ورع ډولونه:
دا ډول ورع هغه ده چ３ انسان له حرامو ＄ان وژغوري او  ١- واجب ورع يا پره５زگاري:ـ 

واجبات ورنه پات３ نه شي.
٢- مستحب ورع يا پرهيزگاری: دا ډول ورع هغه ده چ３ انسان له مکروهاتو ＄ان وساتي، 

مستحبات ورنه پات３ نه شي او له شبهاتو ＇خه هم پره５ز وک７ي.

٣- غوره ورع يا پره５زگاري:  هغه ورع ده چ３ انسان له ډ４رو مباحو کارونو هم ＄ان وساتي او 
په خپلو لوم７نيو اړتياوو بســنه وک７ي، دا د پيغمبرانو، صديقينو، صالحينو او شــهيدانو صفت دي. 
�> ßÃß£ßªeß@ßª�(Ê åm=ßfåª�Îß· ß¢�âÍ ßìå®>[[ ßi�ßÌf»çJ¶=� ßb åQß@ßª�Êå·Âß?� ß�åC� àGå·ß̄¾ßßÙ�Êë¾åC% :پيغمبر� فرمايلي دي

.)٤($> ßÃßÉå̄¶à@ßª�âÍß®ßb ßq� ßÁÇ à³ßI�Áß?�Î ßn]ß?� ç¼àM�(> ßÃß· à² åÛ
ژباړه: زه خپل کور ته ستن８５م, پر خپل بستر باندې خرما گورم، چ３ پرته ده، را پورته کوم ي３ چ３ 

وي３ خورم خو له دې و４ري چ３ صدقه نه وي، ب５رته ي３ غور＄وم.
١- ترمذي )٢٣١٧(

٢- سنن ابن ماجه
٣- سنن الترمذی

٤- صحيح بخاري
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د ورع يعن３ پره５زگارۍ معيارونه:
دلته د ＄ينو معيارونو يادونه کوو چ３ پ５ژندل ي３ د شرعي ورع)پره５زگارۍ( د السته راوړن３ لپاره 
ضروري دي او دا ＄که چ３ ددغو معيارونو په يو يا ！ولو ک３ د ＇ه نيمگ７تيا په پيدا ک５دلو سره دغه 
ورع په غير شرعي فاسدې ورع)پره５زگارۍ( بدل８５ي او په پای ک３ ي３ يا نا غوره افراط او يا هم منعه 

شوی تفريط من＃ ته را＄ي.
١- ورع د واجباتو په کولو او د حرامو په نه کولو ک３، همدارنگه د مستحبو په کولو او د مکروهاتو په 
نه کولو ک３ وي، له هغو کارونو نه په ＄ان ساتنه ک３ ورع وي چ３ اصًال مباح وي، خو د يوې عارضي 
امله پر４＋ودل  له  يا د داس３  نورو علتونو  او  له و４رې چ３ د مفسدې المل ونه گر＄ي  يا ددې  شبه３ 
ک８５ي. خود هغو مباحو پر４＋ودل چ３ ه５＆ ډول شک او شبه پک３ نه وي، ورع نه ده. يو شم５ر خلک 
د ورع)پره５زگارۍ( په هکله په دې غلط９ ک３ لو４دلي چ３ ورع يوازې له محرماتو ＇خه په پره５ز ک３ 
بول３، د واجباتو سرته رسول ورع نه گ２ي، دغه ډول خلک له دروغ ويلو، د مشکوک مال له خوړلو او 
داس３ نورو ＇خه پره５ز کوي، خو له دې سره سره داس３ کارونه پر８４دي چ３ کول ي３ ورباندې واجب 
او نهي له  بالمعروف  امر  دي، لکه: صلﾢ رحمي، د گاون６يو حقوق، د حاکم حق، د علم زده ک７ه، 
منکراتو نه او د اهلل تعالی په الر ک３ جهاد کول او داس３ نور، او دغس３ ورع کله هم س７ی په لويو بدعتونو 
اخته کوي، او په واقع ک３ د خوارجو، معتزله وو او ＄ينو نورو الر ورکو ډلو ورع همداس３ وه، په خپل 
گمان سره ي３ له ظلم او هغه ＇ه ＇خه چ３ دوی ظلم گ２لو، پره５ز وک７، خو ددې په بدل ک３ ي３ ډ４ر ستر 

واجبات پر４＋ودل، لکه: د جمع３ لمون＃، جماعت، د حج د فريض３ اداء کول او داس３ نور.
٢- دا چ３ ورع)پره５زگاري( به پر شرعي پوه３ والړه وي، ＄که  ډ４ر ＄له داس３ پرهيزگاري چ３ په 
بی علم９ والړه وي او يا ي３ له فاسد احتياط ＇خه سرچينه اخيست３ وي. د لويو ناورينونو د من＃ ته 
راتللو سبب گر＄ي. د ＄ين３ کسانو پره５ز خو له محرماتو ＇خه د شرعي دليل له مخ３ نه، بلک３ له 
غو＊تنو سره ي３ د ！کر پر بنس وي، چ３ له امله ي３ ورته د کاذبو ا！کلونو او گمانونو په پيداک５دلو په  

فاسدې پره５زگارۍ ک３ اخته ک８５ي که ＇ه هم په خپله انگ５ري چ３ گواکي ＊ه کار ي３ ک７ی دی.
٣- بايد د مفاسدو او مصالحو ترمن＃ موازنه شتون ولري، په هغه ＇ه ک３ چ３ مصلحت ي３ غالب 
وي، ورع پک３ دا ده چ３ هغه کار دې سرته ورس８５ي او که فساد پک３ ډ４ر و، نو ورع پک３ دا ده 
چ３ هغه پر４＋ودل شي. ＄که چ３ ډ４ر ＄له ورع او پره５زگاري د دې سبب ک８５ي چ３ يو شم５ر 
خلک  ＄ين３ کارونه په دې دليل پر８４دي چ３ فساد پک３ دی، خو د مصلحت لورى ي３ چ３ پر 
فساد غالب دى، له پامه غور＄وي او يا د دې پرعکس ＄ين３ کارونه په دې اند کوي چ３ مصلحت 

په ک３ دی، خو د فساد ډ７４والي ته ي３ پام نه کوي.
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هغه موارد چ３ ورع)پره５زگاري( بايد پک３ له پامه ونه غورځ８５ي: 
هغه ＄ايونه چ３ بايد ورع پک３ مراعات شي، ډ４ر دي چ３ مهم ي３ په الندې ډول دي:

اـ داخلی ورع: يعن３ له اهلل تعالی پرته د بل چا د خو＊９ لپاره کار نه کول، او له ريا ＇خه د زړه سپ５）لتيا.
ب ـ په خوړلو او څښلو ک３ ورع: په دغو ＇يزونو ک３ پرهيزگاري ډ４ره اړينه ده، دا د حاللو په اړه 

په غور کولو او له حرامو او مشتبه شيانو ＇خه په ＄ان ژغورلو تر السه ک８５ي.
ج ـ په خبرو اترو ک３ ورع: په خبرو اترو ک３ د ورع په پام ک３ لرل خورا مشکل کار دی، ＄که 
خو ي３ په اړه ＄ين３ سلف صالح وايي: په خبرو ک３ د ورع خيال ساتل له سرو او سپينو زرو ＇خه 

له ورع ＇خه ډ４ر گران دي.
د ـ په مشکوکو څيزونو ک３ ورع:ـ دغه شيان د حاللو او حرامو ترمن＃ دي ډ４ر خلک ي３ په هلکه 

اشتباه کوي چ３ أيا حالل به وي که حرام.
خو ＇وک چ３ په خپله پوه او با وري وي، هغوی په اشتباه ک３ نه لو８４ي، ＄که چ３ دغه کارونه په 
خپل ذات ک３ مشکوک نه دي، اهلل تعالی حرام او حالل واضح بيان ک７ي دي، يوازې هغه خلک 

ي３ په اړه شکمن ک８５ي چ３ پوهه نه لري.
ه ـ په پ５رودلو او پلورلو ک３ ورع:ـ په خر＇ولو او اخيستلو ک３ ورع دا ده چ３ د مبيع３)پلورل 
شوي مال( عيب بيان شي، که ＇ه هم په عيب ＊کاره کولو ي３ قيمت را！ي＂８５ي، او همدارنگه 

خر＇وونکي ته په پيسو ک３ ناچله پيس３ ورنه ک７ای شي.
و ـ په فتوی ورکولو ک３ ورع: په فتوی ورکولو ک３ ورع دا ده چ３ ب３ له غوره، په ناپوه９ فتوی 

ورنه ک７ای شي.
ارزونه:

١. په لغت او اصطالح ک３ د ورع معنا بيان او د مشروعيت دليل ي３ وليکئ.
٢. د ورع د اثبات لپاره له قرأن او سنتو ＇خه يو يو دليل راوړئ.

٣. د ورع اهميت ＇نگه او په کوم  دليل ثابت５دالی شي؟
٤. د ورع معيارونه کوم دي؟ رو＊انه ي３ ک７ئ.

٥. د ورع ډولونه بيان ک７ئ. 
٦. په کومو ＄ايونو ک３ ورع ضروري ده؟

کورن９ دنده

گرانه زده کوونکيه! يوه مقاله وليکه چ３ له يوې صفح３ ＇خه ل８ه نه وي او پک３ د ورع د نورو 
مواردو تر ＇نگ د ورع د گ＂و په هکله چ３ ور＇خه په الس را＄ي، ＇７５نه وک７ه.
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يوويشتم لوست

له وخت څخه گټه اخيستل

اسالم له وخت ＇خه د گ＂３ پورته کولو پر اړتيا او په گ＂ورو چارو ک３ ي３ په لگ＋ت ！ينگار ک７ی 
دى. د وخت باب５زه ت５رول ي３ پر انسان حرام ک７ي دي. د قيامت په لويه ورځ له هر انسان ＇خه د 

وخت په هکله پو＊تنه ک８５ي چ３ په ＇ه ک３ دې لگولی دی.
په دې لوست ک３ به د انسان په ژوند ک３ د وخت اهميت له مختلفو لورو و＇７５و.

لوم７ی د وخت اهميت:
وخت د اهلل تعالی له هغو سترو نعمتونو ＇خه دی چ３ پر خپلو بنده گانو ي３ لورولى دى، لکه چ３ 
w=âeÇ ]الفرقان:  à³ àm�ßa=ßeß?�áÆß?�ßfç²çdßÈ�Áß?�ßa=ßeß?� áÀßë��âÍß«á· å]�ße> ßÃç¿¶=ßÆ� ß̧ áÉç·¶=� ß̧ ß£ ßQ�Ëådç¶=�ßÇ àÂßÆy :３فرماي

  ]٦٢
ژباړه: اهلل تعالی هغه ذات دی چ３ شپه او ورځ يو د بل پر＄ای راولي، د هغه چا لپاره چ３ غواړي 

پند واخلي او يا چ３ شکر کوونکی شي.
 .)١($ à©=ßfß«á¶=ßÆ�àÍ çV ër¶=�( ål>ç¿¶=� ßÀåº�ã�åNß²�> ß»åÃÉåª� ãÁÇàFá§ßº� åÁ>ßJ ß»á£å¾% :رسول اهلل� فرمايلي دي

يو ي３  زيان پک３ کوي:  او  نا خبره دي  ارز＊ت ＇خه  له  ي３  نعمتونه دي چ３ خلک  ژباړه: دوه 
صحت او بل ي３ فراغت دی.

� áÀ ß¢�6 æ¹> ßr å]� å¤ßEáeß?� áÀ ß¢� ß¹ß@ ájàÈ�ÎçJ ßU�åÍßº>ßÉå̄ á¶=�ß½áÇßÈ� æbáF ß¢�>ßºßbß®� à¹ÆàhßI�×%:همدا راز يي فرمايلي دي
�åÄ»å·¢� áÀ ß¢ßÆ�àÄß̄ ß«á¾ß?� ß¼ÉåªßÆ�àÄßF ßjßJá²=�ÀÈß?� áÀåº�åÄå¶>ßº� áÀ ß¢ßÆ�àÅØáEß?�> ß»Éåª�åÄåE>ßF ßm� áÀ ß¢ßÆ�(àÅ>ß¿áªß?�> ß»Éåª�åÅ àf á» à¢

.)٢($åÄÉåª� ß̧ å» ß¢�=ßc>ßº
ژباړه: د قيامت په ورځ به تر هغ３ بنده قدم پورته نه ک７ای شي تر ＇و د ＇لور خصلتونو پو＊تنه ترې 
ونه شي. د عمر په هکله چ３ په ＇ه ک３ دې ت５ر ک７ او د ＄وان９ په هکله چ３ په ＇ه ک３ دې ت５ره 
ک７ه او د مال په هکله ي３ چ３ له کوم３ الرې ي３ تر السه ک７ی او په کومه الر ک３ ي３ لگولی دی او 

١ - البخاري
٢ - ترمذی
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د علم په اړه چ３ ＇ه دې په ک３ ک７ي دي.
� å¹> ß»¢ßÙ=� ßÀåº�=Æ àd à]% حضرت عائشه رضی اهلل عنها روايت کوي چ３ پيغمبر� فرمايلي دي 

*$-%$ ç̧ ß®�ÁåCßÆ�> ßÃàºßÆaß?�å�=� ß�åC� å¹> ß»¢ßÙ=� çG ßUß?� çÁåCßÆ�(=Çè·ßß��ÎçJ ßU� ȩ̀ ßß�� ß×�ß�=� çÁåDßª�( ßÁÇ à̄É åìàI>ßº
 ژباړه: د خپل توان په اندازه کار وک７ئ، په ر＊تيا سره اهلل تعالی نه ستومانه ک８５ي چ３ تاس３ ستومانه 
نه شئ، ډ４ر په زړه پورې عمل، اهلل تعالی لره هغه عمل دی چ３ هميشه ک８５ي، که ＇ه هم ل８ وي. 

يعن３ دا چ３ عبادت ستومانه  کوونکی نه وي 
د دې له امله چ３ وخت د انسان په ژوند ک３ ډ４ر ارز＊ت لري، نو اهلل تعالى په وخت او زمان سوگند 
ياد ک７ى دى او فرمايلي ي３ دي: چ３ ډ４ر خلک له وخت ＇خه په ＊ه گ＂ه اخيستلو ک３ سهوه شوي 
دي، پرته له هغو خلکو ＇خه چ３ له وخت ＇خه ＊ه گ＂ه اخلي او له هغو ＇خه د خپل ＄ان او 

！ولن３ د خير او اصالح په الر ک３ کار اخلي. لکه ＇رنگه چ３ اهلل تعالى فرمايي: 
� ë°ßá�>åE�=áÇ ßq=ßÇßIßÆ� åL>ßå�> çr¶=�=Çà· å» ß¢ßÆ�=Çà¿ßºA�ÀÈådç¶=� ç×åC�&�æf áj à]�Êå«ß¶� ßÁ> ßjá¾åáÙ=� çÁåC�&åf árß£á¶=ßÆy

�wåá ]سورت العصر أيت ١- ٣[ çr¶>åE�=áÇ ßq=ßÇßIßÆ
ژباړه: په زمانه قسم، انسان په حقيقت ك３ په لوي زيان ك３ دى،  پرته له هغو  خلكو چ３ ايمان ي３ 

راوړى، ＊ه عملونه كوي، يو بل ته د حق نصيحت او د صبر ＊وونه كوي.
ډ４ر اسالمي پوهان له دې سوگند ＇خه داس３ پوه شوي چ３ اهلل تعالى وخت او زمان ته په ډ４ر 
ارز＊ت قايل دى او په حقيقت ک３ د انسان په برخه له وخت ＇خه همدغه ＊ه گ＂ه اخيستل دي، 

بايد هغه په ＊ه الره ک３ ولگوي. 
مؤمن انسان تر هر چا زيات په دې دنيا ک３ د وخت په ارز＊ت پوه８５ي، ＄که هغه چ３ کله سهار 
له خوبه را پا＇ی، پوه８５ي چ３ د سهار د لمان％ه وخت دی، کله چ３ د سهار لمون＃ ادا ک７ي، 
نو پوه８５ي چ３ ＇و گ７ى وروسته د ماسپ＋ين د لمان％ه وخت را رس８５ي، کله چ３ د ماسپ＋ين د 
لمان％ه له ادا کولو ＇خه وزگار شي، نو خپل ＄ان د مازيگر د لمان％ه ادا کولو ته چمتو کوي، کله 
چ３ لمر ولو８４ي، نو د ما＊ام لمون＃ ادا کوي او دې پايل３ ته رس８５ي چ３ شپه را ورس５ده او کله چ３ 
د ماخوستن لمون＃ پوره ادا ک７ي، نو پوه８５ي چ３ له دې ＇خه وروسته نور واجبات او مسووليتونه 

لري چ３ بايد تر سره ي３ ک７ي. 

١- بخاري
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څه ډول له خپل وخت نه گټه واخلو:
مسلمان پر دې پوه８５ي چ３ وخت ＇ومره  ژر ت５ر４دونکی دی، که د انسان عمر ＇ومره اوږد هم شي 

بيا هم لن６ دی. د عمر چ３ ＇ومره برخه ت５ره شوه، بيا نه راگر＄３ او نه په ＇ه شي جبيره ک８５ي.
حسن بصري رحمه اهلل ويلي دي: داس３ ورځ نشته چ３ سپ５ده داغ شي، خو دا چ３ أواز کوي، ای 
بني أدمه! زه نوی مخلوق او ستا په کارونو گواه يم، نو له ما ＇خه گ＂ه ترالسه ک７ه، په ر＊تيا  چ３ 

ت５ره شوم تر قيامته بيا نه راگر＄م.
کله چ３ د خپل وخت په اړوند اهلل تعالی ته مسؤول يو، نو پر موږ الزمه ده چ３ د ژوند په ！ولو 

وختونو او حاالتو ک３ له ل＂９ ＇خه ＄ان وژغورو.
١- له ！نبل９ ＇خه په ！ولو وختونو ک３ ＄ان وساتو.

٢- خپل وزگار وخت بايد د حق او خير په کارونو ک３ ولگوو، نه پر ب３ خيره او تاواني کارونو ک３.
٣- خپل وخت بايد په مهال و４ش برابر ک７و له عبادت، زده ک７ې، مطالع３، رياضت، د شخصي 

او ！ولنيزو مسؤوليتونو له ادا پرته ي３ په بل ＇ه ک３ ونه لگوو.
٤- هر کار بايد په خپل وخت ک３ سرته ورسوو، د نن ور＄３ کار سبا ته پرې ن８دو.

٥- د خپل او نورو د وخت ارز＊ت بايد په پام ک３ ونيسو او خپل وخت د مسؤوليت د ادا پر ＄ای 
په بی ارز＊ته کارونو ک３ ونه لگوو.

مسلمان ه）ه کوي خپل وخت په داس３ کارونو ولگوى چ３ گ＂ه ي３ ＄ان او يا ！ولن３ ته ورس８５ي. 
لکه د قرأن کريم تالوت، مشروع سپورتي لوب３، د علمى کتابونو مطالعه، د حالل کار او کسب له 
الرې حالله روزي پيدا کول او... نو الزم دي چ３ خپل وخت غنيمت وگ２و، تر ＇و وکوالى شو 
د صدر اسالم په مسلمانانو پس３ اقتدا وک７و، چ３ خپل ژوند ي３ په داس３ کارونو لگولو چ３ د دين 

او دنيا خير پک３ و او له وخت ＇خه ي３ لويه گ＂ه پورته کوله.

له وخت څخه د گټ３ اخيستلو په اړه د ښو خلکو ويناوې:
- زموږ مسؤوليتونه خورا ډ４ر دي، نو بايد چ３ خپل وخت باب５زه ت５ر نه ک７و.

- زمانه زموږ په هکله ب３ طرفه نه ده، يا به زموږ لپاره ري＋تينی دوست جوړ８４ي او يا تر ！ولو لوی غليم.
- وخت د تورې په ＇５ر دی که ي３ پر ماتولو برالسی نه شوې، نو تا به ماتوي.

- شپه او ورځ په دې کو＊（ ک３ دی چ３ تا له پ＋و وغورزوي، نو ته هم بايد د هغو د پ＋و وهلو 
په تکل ک３ اوس８５ې.
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پرته ي３  له ور３＄  پلوه ＄ين３ اعمال مقرر ک７ي چ３  له  گانو د ور３＄  بنده  په خپلو  تعالی  - اهلل 
ور＇خه نه قبلوي او ＄ين３ اعمال په شپه ک３ دي چ３ له شپ３ پرته ي３ نه قبلوي. 

ارزونه:
١- يو حديث شريف وليکئ چ３ پک３ د وخت غنيمت گ２لو ته ه）ونه شوې وي.

٢- د وخت دوې ＄انگ７تياوې بيان ک７ئ.
٣- الندې عبارت تشريح ک７ئ. 

هر انسان د خپل وخت په هکله مسؤول دی چ３ په ＇ه ک３ ي３ ولگوي.
دغه عبارتونه خپلو کتابچو ته نقل ک７ئ او بيا د صحيح عبارت پر وړاندې د )!( ن＋ه او د غلط 

عبارت پر وړاندې د )x( ن＋ه ک８５دئ.
کارونه خير  د  نو  گ２ي،  غنيمت  ک３  ب＋نه  او  ورک７ه  په  ته  نورو  وخت  غ＋تلتيا  د  خپل   مسلمان 

 کوي)     (.
١. اهلل تعالی مشرک يا گناه کار انسان ته د دويم ＄ل لپاره چانس ورکوي او دنيا ته ي３ واپس کوی 

تر ＇و ＊ه کارونه وک７ي) (.
٢. مسلمان سره نه ＊ايي چ３ د نن ور＄３ کار سبا ته پر８４دي) (.

٣. مسلمان ل５وال دی چ３ خپل وخت په خورا مهمو کارونو ک３ ولگوي او د مباح３ تفريح لپاره 
اضافه وخت نه لري)  (.

٤. مسلمان ليوال وي، تر ＇و خپل فارغ وخت په گ＂ورو کارونو ک３ ولگوي)      (.

کورن９ دنده

په کور ک３ خپله ور＄ني دنده او بوختيا په اوونيز مهال و４ش ک３ له ！اکلي ساعت سره وليکئ، 
مثًال:     
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دوه ويشتم لوست

د ژب３ ساتنه

د ژب３ ساتنه څه ته وايي؟
 د ژب３ له ساتن３ ＇خه مقصد دا دی  چ３ انسان د خير له خبرو پرته نورې خبرې ونه ک７ي او له 

ترخ３   وينا  کولو، غيبت، خبرې گر＄ولو، فحش ويلو او داس３ نورو ＇خه ＄ان وژغوري.

د ژب３ ساتلو ارزښت:
تعالی  اهلل  ک８５ي.  اور４دل  ي３  خول３  له  چ３  دی  مسؤول  ＇ه  هغه  هر  د  انسان  ک３  اسالم   په 

wãbÉåJ ]ق: ١٨[ ß¢� ãGÉå®ße�åÄáÈßbß¶� ç×åC� æ¹áÇß®�Àåº� à å«á·ßÈ�>ßºy:فرمايي
ژباړه: انسان ه５＆ خبره نه کوي خو دا چ３ ملک ي３)ليکلو ته( تيار ناست وي.

� ß́ ç¾åDßª�>¿Éåª�ßç�=� å°çI=� à¹Ç à̄ßI� åÁ> ßjë·å¶� àfë« ß³àI�àÅßÐ> ßvá¢ß?� çÁåDßª�ß½ßaA� àÀáE=� ßXßF áqß?�=ßcåC% :پيغمبر� فرمايلي دي
.)١($>ß¿ áR ßQßÇ á¢=� ßK áR ßQßÇ á¢=� áÁßCßÆ�>ß¿ á»ß̄ßJ ái=� ßKá»ß̄ßJ ái=� áÁåC

ژباړه: کله چ３ په بنی أدم سبا شي، د بدن ！ول غ７ي ي３ ژب３ ته ！يت او پاس کوي او ورته وايي: 
زموږ په حق ک３ له اهلل تعالی ＇خه وو４ر８４ه، ＄که که ته سمه شوې، نو موږ سم８５و او که ته ک８ه 

شوې، موږ ک８４８و.
�ÎçJ ßU �àÄàFá·ß® � à¼Éå̄ßJ ájßÈ � ß×ßÆ �àÄàFá·ß® � ß¼Éå̄ßJ ájßÈ �ÎçJ ßU �æbáF ß¢ � àÁ>ß�åC � à¼Éå̄ßJ ájßÈ � ß×% همدا راز ي３ فرمايلي دي

.)٢($àÄà¾> ßjå¶� ß¼Éå̄ßJ ájßÈ
ژباړه: نه سم８５ي ايمان د يو بنده، تر ＇و ي３ چ３ زړه سم نه شي او زړه ي３ نه سم８５ي تر ＇و ي３ 

چ３ ژبه سمه نه شي.
حضرت عبداهلل بن مسعود/ ويلي: قسم په هغه ذات چ３ پرته له ده بل ري＋تينی معبود نه 

شته! د ＄مک３ پر مخ بل ه５＆ داس３ ＇يز نشته چ３ د ژب３ په شان بند ساتلو ته اړتيا ولري.

١- ترمذي
٢- مسند آحمد
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د خبرو کولو قواعد:
＇وک چ３ غواړي د ژب３ له بديو ＇خه خوندي وي، بايد الندې خبرې په پام ک３ وساتي:

١- خبرې دې نه کوي، خو هلته چ３ ده او يا نورو ته گ＂ه ولري او يا له ده او نورو ＇خه زيان پرې 
لرې ک８５ي.

٢- د خبرو کولو لپاره دې مناسب وخت و！اکي، لکه چ３ ويل ک８５ي: هره غ＂ه او وړه خبره ＄انته 
＄ای لري.

٣- خبره دې دومره لن６ه ک７ي چ３ مطلب او مقصد پرې اداء شي، د چا خبره چ３ گ＂وره نه وي 
او يا زيان پرې لرې نه شي، ه５＆ خير ترې نه والړ８４ي.

٤- په ستايلو ک３ دې مبالغه او په بد ويلو ک３ دې زياتی نه کوي، ＄که چ３ په ستايلو ک３ مبالغه يو 
ډول ريا او غوړه مالي ده او د دې سبب ک８５ي چ３ انسان دې پک３ له دروغو کار واخلي. په بد ويلو 

ک３ زياتی کول حسد او يو ډول غچ اخيستنه ده.
� áÀßº% پيغمبر� فرمايي:  نه وي.  نه خو＊وي چ３ د اهلل رضايت پک３  ٥- خلک دې هغه ＇ه 
�åç�=� å� ß̂ ßjåE� ål>ç¿¶=�> ßuåe� ßkß»ßJá¶=� áÀßºßÆ� ål>ç¿¶=�ßÍß¾áÖàº�àç�=�àÅ>ß«ß²� ål>ç¿¶=� å� ß̂ ßjåE�åç�=�> ßuåe� ßkß»ßJá¶=

 .)١($ ål>ç¿¶=� ß�åC�àç�=�àÄß·ß²ßÆ
ژباړه: ＇وک چ３ د خلکو په غوسه ک３ د اهلل تعالی خو＊３ ل＂وي اهلل تعالی ورته د خلکو د زيان 
رسونی په مقابل ک３ کافي دى او ＇وک چ３ د اهلل تعالى په غوسه ک３ د خلکو رضا ل＂وي اهلل تعالی 

به ي３ خلکو ته پر８４دي چ３ ظلم پرې کوي.
٦- داس３ وعده دې نه ورکوي چ３ پوره کول ي３ په وس ک３ نه وي او نه دې داس３ وعده )ژمنه( 
�>ßº� ßÁÇà¶Ç à̄ßI�ßå��=Çà¿ßºßA�ÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈy:ورکوي چ３ پلي کولی ي３ نه شي، لکه چ３ اهلل تعالی فرمايي

�w$/%�ßÁÇà·ß£á«ßI ]الصف: ٢ـ ٣ [ ß×�>ßº�=Çà¶Ç à̄ßI�Áß?�åç�=�ßb¿ å¢�>âJá̄ ßº�ßà�ß²�$.%�ßÁÇà·ß£á«ßI� ß×
ژباړه: ای مؤمنانو ول３ تاس３ هغه ＇ه وايئ چ３ نه ي３ کوئ. لويه ده د غضب له مخ３ د اهلل تعالی په 
وړاندې)دا خبره( چ３ وايي تاس３ هغه ＇ه چ３ نه ي３ کوئ. يعن３ که تاسو داس３ خبره وک７ئ چ３ 

په خپله پرې عمل نه کوئ، د اهلل تعالی د سخت３ غوس３ المل به ش９.
٧- انسان بايد تل خپله ژبه د اهلل تعالی په ياد بوخته وساتي، ب３ له خيره ي３ په بل ＇ه و نه ＊وروي، 

١- رواه الترمذي
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�å½ßØ ß³¶=�ßÌßfáNß²� çÁDßª�7�å�=�åfá²åc�åá�ß§åE�ß½ßØ ß³¶=�=ÆàfåN á³àI�×% :روايت دی چ３ پيغمبر� فرمايلي دي
.)١($Ê åi>ß̄¶=� àGá·ß̄¶=��>£I�å�=� ßÀåº� ål>ç¿¶=� ßbß£áE?� çÁCÆ�� åGá·ß̄·å¶�ãÌßÇ ájß®� ß�>ß£ßI�å�=�åfá²åc�åá�ß§åE

ژباړه: د اهلل تعالی له يادولو پرته مو خبره مه اوږدوئ، ＄که چ３ اوږدې خبرې  د انسان زړه سختوي 
او له اهلل تعالی ＇خه لرې بنده هغه ＇وک دی چ３ زړه ي３ سخت وي.

٨- د نورو خبرو ته غوږ نيول او د خبرې له غو＇ولو ＇خه ي３ ډډه کول، خو په هغه صورت ک３ 
چ３ خبرې ي３ ناوړې وي.

٩- د داس３ ＇يزونو په هکله پو＊تنه ونه شي، چ３ زيان رسوونکي وي.
١٠- د خبرو پر مهال دې ！ولو اور４دونکو ته پاملرنه وشي.

١١- په وار وار ب３ له وارخطاي９ ＇خه خبرې کول.
١٢- له هر چا او يا ډل３ سره د دوی د حال مناسب خبرې کوئ، تر دې چ３ له ناپوهانو سره د 

پوهانو په ژبه او له پوهانو سره د ناپوهانو په ژبه خبرې و نه شي.
١٣- نه غيبت واورو او نه له غيبت کوونکي سره په غيبت ک３ برخه واخيستل شي بلک３ له گناه 

＇خه ي３ بايد ثواب ته راوبولو او ورو＊يو چ３ په غيبت اخته ي３.
١٤- د ！ولو اور４دل شوو خبرو له کولو ＇خه بايد ＄ان وژغورو، ＄که چ３ ！ول３ اور４دل شوې 

خبرې د دې وړ نه وي چ３ نورو ته واورول شي.
١٥- د خندا په ＄ای ک３ ژړا  او د ژړا په ＄ای ک３ خندا و نه شي. د غم پر مهال خو＊ي او د 

خو＊９ پر مهال غم ونه شي.   

د ژب３ د ساتن３ فضيلت:
� áÀåº� ßÁÇ à»å· ájàá�=� ß¼å· ßi� áÀßº% :له نبي کريم� نه پو＊تنه وشوه، کوم اسالم غوره دی؟ وي３ فرمايل

 $åÅ åbßÈßÆ�åÄå¾> ßjå¶
امان ک３  په  له ژب３ او الس ＇خه  ژباړه: )د هغه چا اسالم غوره دی( ＇وک چ３ مسلمانان ي３ 

وي.
عقبه بن عامر/ پو＊تنه وک７ه: يا رسول اهلل! خالصون ＇ه شی دی؟ پيغمبر� وفرمايل: ژبه 

١- رواه الترمذي
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دې وساته، د کور په کار ک３ بوخت )مصروف( اوسه، په خپلو غلطيو باندې ژاړه.  
  $ áK à» árßÉå¶�áÆß?�=âá� ß]� á̧ à̄ßÉá·ßª�åf å]Û=�å½áÇßÉá¶=ßÆ�åç�>åE� àÀåºáÖàÈ� ßÁ>ß²� áÀßº% :رسول اهلل� فرمايي

دې چپ  يا  او  کوي  دې  وينا  خير  د  لري،  ايمان  ورځ  په  أخرت  د  او  اهلل  په  ژباړه: ＇وک چ３ 
اوسي.

د ژب３ ځين３ فتن３:
مسلمان بايد خپله ژبه له الندې شيانو ＇خه وساتي:

١- داس３ خبرې کول چ３ په ده پورې ه５＆ ت７او نه لري.
٢- د گناه خبرې کول.

٣- ر！ل３ خبرې.
٤- لعنت ويل.

٥- ب３ حيا خبرې او کن％ل３ کول.
٦- ملن６ې وهل.

٧- خلک په بدو نومونو يادول.
٨- د خلکو د رازونو ＊کاره کول.

٩- دروغ ويل که ＇ه هم په ！وکه وي.
١٠- غيبت او بهتان.

١١- ب３ ＄ايه قسمونه کول.
١٢- ＄ان ته هغه ＇ه ثابتول چ３ په ده ک３ نه وي.

١٣- د خلکو سپکاوی.
١٤- په پلورلو او پ５ريدلو ک３ قسمونه کول

١٥- د نعمت ناشکري او ＄ان ستاينه.

کورن９ دنده

گرانو زده کوونکو! له أياتونو او نبوي احاديثو ＇خه په استدالل له بديو ＇خه د ژب３ د ساتن３ په اړه 
يوه مقاله وليکئ. 
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درويشتم لوست

کتمان )راز ساتل(

له حضرت انس/ نه روايت دی چ３ يوه ورځ ما له ماشومانو سره لوب３ کول３، پيغمبر� 
راغی. سالم ي３ وک７ او بيا ي３ زه په يو کار پس３ واستولم. نا وخته کور ته راغلم. مور م３ را ته 
وويل: ول３ نا وخته کور ته راغل３، ما ورته وويل: پيغمبر� په يو کار پس３ ول８５لم، هغ３ وويل: 
چ３ ＇ه کار و؟ ما ورته وويل: چ３ د رسول اهلل� راز چا ته نه شم ويلی، مور م３ راته وويل: 

چ３ د رسول اهلل�راز ه５چا ته مه ＊کاره کوه)١(.

کتمان څه شى دی؟
کتمان د کتم يکتم کتماناً له باب ＇خه اخيستل شوی دی، په لغت ک３ د پ ساتلو په معنا دی.

په اصطالح ک３ د راز او ＄انگ７و کارونو له پ＂و ساتلو ＇خه عبارت دى چ３ په کار نه دي چ３ خلک 
دې پر هغه خبر وي.

د کتمان ډولونه:
کتمان په دوه ډوله دی:

١ـ غوره کتمان.
٢ـ نا غوره کتمان.

غوره کتمان:
دا يو ډول امانت، د وفا يو قسم، او د وقار ن＋ه ده.

ددې ډول کتمان ب５لگ３ په الندې ډول دي:

١- مسلم
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١ـ د راز پټ ساتل:
مسلمانان رازونه پ ساتي، برابره ده چ３ دا رازونه ي３ په ＄ان پورې ＄انگ７ې او يا په نورو پورې 
ت７لي وي، چ３ پر ده ي３ باور ک７ی دی، کله چ３ مسلمان رازونه ساتلي وي، زړه به ي３ له هيچا 
ويره نه لري. ډاډه او أرام به وي او چ３ چا خپل راز نورو ته ＊کاره ک７، له هر لوري به د گواښ 

احساس کوي
راز ساتنه د انسان په امين والی باندې ستر دليل دی، خلک پرې باور کوي، کوم انسان چ３ راز 
� ßKß«ßJá¶>ßª�>âNÈ åb ßU� à̧ àQçf¶=� ßPçb ßU�=ßcåC% :ونه شي ساتلی، خلک ورنه کرکه کوي، پيغمبر� فرمايي

.)١($ãÍß¾>ßºß?� ßÊåÃßª
ژباړه: ＇وک چ３ د خبرې کولو پر مهال شاوخوا ته وگوري، دغه خبره امانت ده.

پيغمبر� به چ３ کوم３ غزوې ته د تللو اراده درلودله، ＄ای او وخت به ي３ تر هغ３ چا ته نه 
＊ودلو، چ３ ل＋کر به تيار شو.

٢ـ د اړتياوو پټ ساتل:
＇وک چ３ غواړي خپله اړتيا پوره ک７ي، نو تر هغ３ دې ي３ پ＂ه وساتي، چ３ پوره ي３ ک７ي.

�Îß· ß¢�=Ç¿Éå£ßJ ái=% :３پيغمبر� د اړتياوو د پوره کولو په هکله د راز د پ＂ولو سپار＊تنه ک７ې فرماي
*$.%$ãaÇ àjáß��æÍ ß»á£å¾�Ëåc� ç̧ à²� çÁåDßª�( åÁ> ß»áJ å³á¶>åE� á¼ à³ åRåÑ=ßÇ ßU� å\>ßá�åC

ژباړه: د اړتياوو په پوره کولو ک３ له کتمان)راز پ＂ولو( گ＂ه واخلئ، ＄که چ３ د هر نعمت له خاوند 
سره حسد ک８５ي.

٣ـ د خپل کور راز ساتل:
هغه ＇ه چ３ په کور ک３ ت５ر８４ي، واجب دي چ３ پ وساتل شي او له نورو سره ونه ويل شي 
او همدارنگه الزمه ده چ３ د ＊％３ او خاوند ترمن＃ اړيک３ پ＂３ وساتل شي، ＇ه ي３ چ３ ترمن＃ 

ت５ر８４ي د امانت حکم لري بايد چ３ نورو ته افشا نه شي.

١- ترمذي
٢- طبراني وبيهقي
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�åÄåIß?ßfáº=� ß�åC�Î åvá«àÈ� ß̧ àQçf¶=�åÍßº>ßÉå̄ á¶=�ß½áÇßÈ�âÍß¶åhá¿ßº�åç�=�ßbá¿ å¢� ål>ç¿¶=�ëf ßmß?� áÀåº� çÁåC% :پيغمبر� فرمايي
.)١($> ßÂçf åi�àf àn¿È� ç¼àM�åÄáÉß¶åC�Î åvá«àIßÆ

ژباړه: په قيامت ک３ بد ترين انسان د مرتب３ په لحاظ هغه ＇وک دی چ３ خپل３ ماندين９ ته وړاندې 
ک８５ي او هغه ده ته وړاندې ک８５ي بيا ي３ راز ＊کاره کوي.

د مسلمان د ناموس راز ساتل:
مسلمان د بل مسلمان د ناموس په اړه داس３ خبرې نه کوي چ３ زړه ي３ پرې بد شي، بلک３ د 
هغوی د محرمو شيانو ساتنه کوي او د هغوي له محارمو ＇خه خپل３ سترگ３ بندې ساتي، ＇وک 
چ３ د نورو د ناموس سپکاوی کوي، اهلل تعالی به ي３ په دنيا او أخرت ک３ له سختو عذابونو سره 
� ãH=ßd ß¢� á¼àß��=Çà¿ßºA�ÀÈådç¶=� å��àÍ ßn åU>ß«á¶=� ß¤É ånßI�Áß?� ßÁÇèFåà��ÀÈådç¶=� çÁåCy :مخ ک７ي، لکه چ３ فرمايي

wßÁÇ ]النور/١٩[. à»ß·á£ßI� ß×� á¼àJ¾ß?ßÆ� à¼ß·á£ßÈ�àç�=ßÆ�åÌßf å] áÛ=ßÆ�>ßÉá¾ èb¶=� å�� ã¼Éå¶ß?
او  دنيا  په  ته  په مؤمنانو ک３ دې فحشا خپره شي، هغوی  ژباړه: هغه ＇وک چ３ خو＊ي８ي چ３ 
أخرت ک３ دردونکی عذاب دی، اهلل تعالی)د فحشا د خپريدلو په بدو پايلو( پوه８５ي او تاسي نه 

پوه８５ي.
¾Ìf]Û=Æ�>É$�)رواه مسلم(  çb¶=�Îª�à�=�àÅ�i�â>¿ºÖº��i�Àº�Æ�***%:پيغمبر� په دې اړه فرمايي

ژباړه: چا چ３ د مسلمان پرده وک７ه اهلل تعالى به په دنيا او أخرت ک３ د هغه پرده وک７ى.
�(�»·j�=�L=eÇ¢�=Ç£FJI�×�ÄF·®�ÀºÖÈ���Æ�Ä¾>j·E�ÀºA�Àº�>È% :په بل ＄اى ک３ بيا فرمايي

.$Åe=a�f¯¢���Ç¶Æ��=�Xvª�(�»·j�=�¤FJI�Àº�Á>ª
ژباړه:اى هغو کسانو چ３ په ژبه مو ايمان راوړى او په زړه مؤمن نه ياستئ. د مسلمانانو پ رازونه 
مه ل＂وئ. ＇وک چ３ د مسلمانانو رازونه پل＂ي، اهلل به ي３ رسوا ک７ي، که ＇ه هم د کور په من＃ ک３ 

وي.

١- مسلم
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نا غوره کتمان )راز پټول( په درې ډوله دي:
هر کله چ３ کتمان يو مطلوب کار دی لکه ＇نگه چ３ پيغمبر� ي３ پر لور ه）ونه ک７ې ده، داس３ 
＄ايونه هم شته چ３ پ＂ول ي３ نه يوازې روا نه، بلک３ ضرور دي چ３ په اړه ي３ خپل معلومات بيان 

ک７ي، هغه ＄ايونه دا دي:
 أـ د شهادت پټول:

مسلمان ته روا نه دي چ３ شهادت پ ک７ي بلک３ ورباندې الزم دي چ３ ＇ه ورته معلوم وي وي３ 
� ßÁÇà· ß»á£ßI�>ßå��àä�=ßÆ�àÄàFá·ß®� ã¼åMA�àÄç¾åDßª�> ßÃ á»àJ á³ßÈ�ÀßºßÆ�ßÌßa> ßÃ çn¶=�á=Ç à»àJ á³ßI�ß×ßÆy :وايي، اهلل تعالی فرمايي

·wã¼Éå ]البقرة/۲83[. ß¢
ژباړه: شهادت مه پتوئ. ＇وک ي３ چ３ پ＂وي زړه ي３ گناه گار دی، اهلل تعالی په هغه ＇ه چ３ سرته 

ي３ رسوئ خبر دی.

ب ـ د علم پټول:
مسلمان ته روا نه دي چ３ خپل علم پ ک７ي، ＄که چ３ د علم پ＂ول لويه گناه ده او په أخرت ک３ 
سخته سزا ورته ！اکل３ شوي ده، د علم پ＂ونکى د اهلل تعالی د لعنت وړ گر＄ي، اهلل تعالی فرمايي: 
� åH>ßJ å³á¶= � å� � ål>ç¿·å¶ �àÅ>¿ÉßE �>ßº �åbá£ßE �Àåº �Ïßbàá�=ßÆ � åL>¿ÉßFá¶= � ßÀåº �>ß¿á¶ßh¾ßA �>ßº � ßÁÇ à»àJ á³ßÈ �ÀÈådç¶= � çÁåCy

¿wßÁÇà ]البقرة/١٥٩[ å¢ çØ¶=� à¼ àÃà¿ß£á·ßÈßÆ�àä�=� à¼ àÃà¿ß£·ßÈ� ß́ åÒ[ß¶Æà?
نازل ک７ای شوي رو＊انه داليل او الر＊وون３  په تحقيق هغه کسان چ３ پ＂وي د اهلل تعالی  ژباړه: 
وروسته له دې چ３ موږ د خلکو لپاره په خپل کتاب ک３ بيان ک７ي دي، پر دغو کسانو لعنت وايي 

اهلل تعالی او نور لعنت ويونکي.
 wßÁÇ à»ß·á£ßI � á¼àJ¾ß?ßÆ � ç°ßá�= �á=Ç à»àJ á³ßIßÆ � å̧ å{>ßFá¶>åE � ç°ßá�= �á=Ç àjåFá·ßI �ß×ßÆy دي:  فرمايلي  ي３  راز  همدا 

]البقرة/٤٢[.

ژباړه: مه گ６وئ حق له باطل سره او مه پ＂وئ حق، په داس３ حال ک３ چ３ تاسو  پوه８５ۍ.
د علم پ＂وونکی به د قيامت په ورځ په داس３ حال راشي چ３ د اور قيضه ي３ په خوله ک３ وي، ＄که 
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چ３ علم ي３ پ ک７ی او د بخل له امله ي３ چاته نه دی ＊ودلی.
.)١($åÍßº>ßÉå̄ á¶=�ß½áÇßÈ�æe>ß¾� áÀåº�æ½> ßRå·åE�àç�=�àÄ ß»ßá�ß?�àÄ ß»ßJ ß³ßª� æ¼á· å¢� áÀ ß¢� ß̧ åÒ ài� áÀßº% :پيغمبر� فرمايي

ژباړه: له چا ＇خه چ３ د علم په باره ک３ پو＊تنه وشي او هغه ي３ پت ک７ي، نو اهلل تعالی به ي３ د 
قيامت په ورځ د اور په قيضى سره قيضه ک７ي.

نو مسلمان بايد حق شهادت او علم خپل پ نه ک７ي.

ج ـ په پلورلو او پ５رودولو ک３ کتمان:
پر مسلمان پلورونکي الزم دي چ３ د خپل３ مبيع３ عيب بيان ک７ي او په خپله معامله ک３ صادق 
�>ßº�åe>ßÉåá�>åE� åÁ>ß£ëÉßFá¶=%�:وي، تر ＇و ي３ اهلل تعالی په سوداگرۍ ک３ برکت واچوي، پيغمبر� فرمايي

*$.%$> ß»åÃå£áÉßE�àÍß²ßfßE� áKß̄åà��>ßEßdß²ßÆ�> ß»ßJß²� áÁåCßÆ�(> ß»åÃå£áÉßE� å��> ß»àß�� ßµåeÇàE�>¿ÉßEßÆ�>ß® ßb ßq� áÁåDßª�(>ß®çfß«JÈ�áß�
ژباړه: پلورونکی پ５رودونکى دواړه تر هغ３ پورې اختيار لري چ３ يو له بل ＇خه جدا شوي نه وي. 
که ي３ ر＊تيا وويل او معلومات ي３ ورک７ل، معامله به ي３ با برکته شي او که ي３ کتمان د عيب وک７ 

او دروغ ي３ وويل، نو د معامل３ برکت به ي３ له من％ه الړ شي.

ارزونه
الندين９ ＇رگندون３ مطالعه ک７ئ او بيا ي３ پر وړاندې د سم او يا ناسم ن＋ه وکاږئ.

ـ ميمونه د کور رازونه خپلو ملگرو ته وايي او د ملگرو رازونه په کور ک３ بيانوي)     (.
ـ فواد ه５چا ته اجازه نه ورکوي چ３ د کور د رازونو په هکله ورنه پو＊تنه وک７ي او په دې له خپلو 

دوستانو ＇خه خپه ک８５ي)     (.
ـ کله م３ چ３ ورور د خپلو ملگرو رازونه راته وايي، زه ي３ خبرو ته غوږ نه نيسم)     (.

ـ کتمان)راز ساتل( په لغت او اصطالح ک３ تعريف ک７ئ.
ـ د غوره کتمان دوې ب５لگ３ بيان ک７ئ.

١- ابوداود، ترمذی و ابن ماجه.
٢- بخاري
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ـ په کومو ＄ايونو ک３ کتمان نا غوره بللی شو؟ 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د راز د ساتلو د گ＂و په اړه يوه مقاله وليکي چ３ له لسو کر＊و کمه نه وي.
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څلرويشتم لوست

تأني )بي７ه نه کول(

اهلل تعالی مؤمنانو ته په هر کار ک３ په ＄انگ７ې ډول له فاسقانو ＇خه د يو خبر په اور４دلو ک３ د 
�Áß?�=Ç¿ÉßFßJßª�æ@ßFß¿åE� ã° åi>ßª� á¼ à²Ð> ßQ�ÁåC�=Çà¿ßºA�ÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ�y :غور او تآمل کولو امر ک７ی دی، فرمايي

�¾w�åºåa>ß ]الحجرات: ٦[ á¼àJá·ß£ßª�>ßº�Îß· ß¢�=Ç àVåF áràJßª�æÍß¶> ßÃßå|�>âºáÇß®�=ÇàFÉ åràI
ژباړه: ای هغو کسانو چ３ ايمان مو راوړی، که کوم فاسق س７ي تاسو ته)د ＇ه په اړه( خبر درک７، نو 
تحقيق وک７ئ، داس３ نشي چ３ يو قوم ته په نا پوه９ )له پوه５دلو پرته( زيان ورسوئ او بيا په خپلو 

ک７و پ＋５مانه شئ.
په دې لوست ک３ به وپ５ژنو چ３ تآني)بي７ه نه کول( ＇ه دی، د مشروعيت دليل ي３ کوم دی او ＇ه 
ارز＊ت لري، أيا په بي７ې ک３ خير دی يا پ＋５ماني، او ＇نگه ＄ان په دې صفت سنبال ک７و او ＇ه وخت 

په خپلو کارونو ک３ له حوصل３ او غور ＇خه کار واخلو او کوم وخت له بي７ې او چاالک９ ＇خه؟

تأني څه ته وايي؟
د تأني تعريف:

تآني د تآنى يتآنى د باب مصدر په لغت ک３ غور، حوصل３، او دې ته ورته معناگانو لکه حلم او 
داس３ نورو ته ويل ک８５ي 

او په اصطالح ک３: د يو شي په الس ته راوړلو ک３ غور او فکر کولو او پک３ له بي７ې ＇خه کار نه 
اخيستلو ته تآني وايي.

د تأني د مشروعيت داليل:
w=éb ]مريم: ٨٤[ ß¢� á¼àß��èb à£ß¾�>ßç�åC� á¼åÃáÉß· ß¢� á̧ ßRá£ßI� ßØßªy:اهلل تعالی فرمايلي دي

په تحقيق موږ ددوی  په راتگ ک３( ورباندې،  )بي７ه(  مه کوه)د عذاب  تلوار  پيغمبره!  ژباړه: ای 
)عملونه( محاسبه کوو )شميروي３ او د ک７نو سزا به ي３ ورک７و(.

<w ]طه: ١١٤[   â»á· å¢�Êå¾áaåg� ëHçe�¸à®ßÆ�àÄàÉ áUßÆ� ß́ áÉß¶åC�Î ßvá̄àÈ�Áß?� å̧ áFß®�Àåº� åÁAáf à̄á¶>åE� á̧ ßRá£ßI� ß×ßÆy :３فرماي
ژباړه: ای پيغمبره! د قرأن د نازل５دو پر مهال پخوا له دې چ３ وح３ پای ته نه وي رس５دل３، بي７ه 
مه کوه)ژر ژر د قرأن أيتونه د جبريل$ پس３ مه تکراروه، اهلل تعالی به قرأن  ستا په مغزو ک３ 

ک＋５نوي( او ووايه ای پروردگاره! زما پوهه زياته ک７ه.
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�àÍß· ßRß£¶=ßÆ�å�=� ßÀåº�Êë¾ß@çJ¶=% :له حضرت انس/ نه روايت دی چ３ پيغمبر� فرمايلي دي
.)١($ åÁ> ßìÉ çn¶=� ßÀåº

ژباړه: حلم او حوصله د اهلل > له لوري ده )اهلل پري خوشحال８５ي( او عجله )بي７ه( له شيطان ＇خه ده.
 .)٢( $ å�� áG åRßJ ájßÈ� á¼ß·ßª�ÎëEße� àLáÇ ß¢ßa�ábß®� à¹Ç à̄ßÉßª� á̧ ßRá£ßÈ�áß��>ßº� á¼ à²åb ßUßÙ� àH> ßRßJ ájàÈ%:او فرمايلي ي３ دي

ژباړه: ستاسو د هر يو دعا قبل８５ي چ３ عجله و نه ک７ي او ونه وايي: چ３ اهلل ته )دعا کوم(، خو نه ي３ قبلوي.
هر کله چ３ تآني او غور کول د تثبت او بي７ې نه کولو په معنا ده، نو له امله ي３ مسلمان په خپل هر 
کار ک３ له تآني, غور او حوصله مندۍ ＇خه کار اخيستلو ته ل５وال وي، په کارونو ک３ سستي نه 

بلک３ په غور او اخالص سره ي３ په هکله فکر کوي.
او  اندي＋نه مه کوئ، بلک３ د کار د ＊ه والی  ب５ولو  حضرت علی/ فرمايي: د کار د پر مخ 
بهتروالي په فکر ک３ اوس８５ئ، ＄که چ３ خلک دې ته نه گوري چ３ کار دې په ＇ومره موده ک３ 

سرته رسولی، بلک３ د کار ＇رنگوالي او کيفيت ته اعتبار ورکوي.
د حکيمانو له ډل３ ＇خه  يو تن ويلي دي: هر ＇وک چ３ د ＄واب په ورک７ه ک３ گ７ندى وي، له 

خطا به خوندې نه وي.
بل واي３: چ３ ＇وک کار په غور، فکر او دقت کوي، هرو مرو پايل３ ته رس８５ي.

د تأني ارزښت:
حضرت عبداهلل بن عباس/ روايت کوي چ３ پيغمبر� اشج/ ته وفرمايل: په تا ک３ دوه 
خويونه دي چ３ د اهلل تعالی ډ４ر خوښ دي، حلم )زغم( او تآني)په غور، دقت، تآمل باندې کار کول(.

تلوار:
تلوار د غور او تآمل کولو ضد دی، عربی متل دی چ３ ＇وک خپله سورل９ په دې مقصد ووهي چ３ 

و＄غلي په دغس３ چاالک９ کولو سره خپل هدف ته نه شي رس５دل３ او سورل９ ي３ هم هالک８５ي.

په ښو کارونو ک３ بي７ه اوتلوار:
هر کله چ３ مسلمان وغواړي يو ＊ه کار ترسره ک７ي، نو کو＊（ دې وک７ي چ３ ＄ن６ ونه شي، د ب５لگ３ په 
ډول که وغواړي صدقه او خيرات ورک７ي او يا بل کوم عبادت کول غواړي، نو له بي７ې دې کار واخلئ.

.)٣($åÌßf å]Û=� å̧ ß» ß¢� å�� ç×åC�ààá� ß]�æÐÊ ßm� ȩ̈ à²� å��àÌßaàÖèJ¶=% :پيغمبر� فرمايلي دي
ژباړه: په هر کار ک３ تلوار نه کول غوره دي، خو د أخرت په کار ک３)بيا تلوار کول غوره دي(.

١- الترغيب والترهيب )٤١٨/٣(
٢-بخاري ومسلم )متفق عليه(

٣- ابوداود
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�æ�ßå~� àl>ç¿¶=� à¹=ßhßÈ ß×% ،لکه چ３ پيغمبر� موږ ته د روژې په ماتولو ک３ د بي７ې کولو امر ک７ی دی
.)١($ßfìå«¶=�=Çà· åRß¢�>ßº

ژباړه: تل به خلک نيک مرغه وي چ３ تر ＇و په روژه ماتي ک３ بي７ه کوي.
� áLçb å¢à?� àzáeßáÙ=ßÆ� àL=ßÆ> ß» çj¶=�> ßÃ àuáf ß¢�æÍç¿ ßQßÆ� á¼ à³ëEße� áÀåº�æÌßfå«á§ßº� ß�åC�=Ç à¢åe> ßißÆy:اهلل تعالی فرمايي

w�å̄çJ]أل عمران: ١٣٣[  à»á·å¶
گ７ندي شئ چ３  ته  لور  او جنت  ب＋ن３  د  تعالی  اهلل  د  کولو(  په  اعمالو  مناسبو  او  ＊و  )د  ژباړه: 
سور)عرض( ي３ د أسمانونو او ＄مک３ د سور په اندازه دی )دغه ډول قيمتي شی( پره５ز گارانو ته 

تيار شوی دی. 
له دغو اياتونو او احاديثو ＇خه ＇رگند８４ي چ３ د خير په کارونو ک３ تآني شتون نه لري.

الندې جمل３ ولولئ او بيا له هرې يوې ＇خه ＊ه او بده تآني په گوته ک７ئ:
١- محمود د خپل ب０ ميوې چ３ ال پخ３ نه وې، وشکول３.

٢- د جمع３ له وخت ＇خه ١٥ دقيق３ وړاندې مسجد ته راغلم.
٣- نه م３ خو＊８５ې چ３ ددوو تنو ترمن＃ پر４ک７ه وک７م، تر＇و ددواړو لوريو داليل په غور سره وانه ورم.

٤-  وروسته له دې چ３ شيطان له ما ＇خه زما دوست خوا بدی ک７، نو بيا م３ ورباندې په سالم 
اچولو ک３ ړومبی والی وک７.

د بي７ې او تأني نه کولو خطرناک３ پايل３:
١ـ په رواياتو ک３ راغلي چ３ پيغمبر� وليد بن عقبه د بنی مصطلق قبيل３ ته واستاوه تر ＇و ي３ 
د مال زکات ！ول او مدين３ منورې ته يوسي. کله چ３ عقبه نوموړې قبيل３ ته ورن８دې شو، د قبيل３ 
خلک ي３ د هرکلي لپاره مخ３ ته ورغلل، خو هغه گمان وک７ چ３ نوموړي خلک له دين ＇خه 
او＊تي او دده د وژلو لپاره راوتلي دي. مدين３ منورې ته په ستن５دلو ي３ پيغمبر� له حاله خبر ک７.

پيغمبر� خالد بن وليد د مسلمانانو له ل＋کر سره د نوموړې قبيل３ په لور ول８５لو او د موضوع په 
هکله ي３ د غور او دقت کولو ورته وفرمايل، حضرت خالد بن وليد/ کسان ورول８５ل تر＇و 
ي３ له حالت ＇خه ＄ان خبر ک７ي. کله چ３ خلک واپس راغلل، نو وي３ وويل: چ３ بنی مصطلق 
ال تر اوسه په اسالمي الر＊وونو پابند دي. د لمون＃ لپاره ي３ اذان او اقامت موږ واور４دلو هماغه و 

١- متفق عليه
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چ３ خالد ب３ له جگ７ې ＇خه ب５رته ستون شو او پيغمبر� ي３ د هغوې په ايمان لرلو ډاډه ک７.
٢ـ په يو بل روايت ک３ را＄ي چ３ نبي کريم� يوې سيم３ ته يوه سريه ول８５له، کله چ３ سريه هغه 
＄ای ته ورس５ده، نو د مسلمانانو او کفارو تر من＃ جگ７ه ون＋تله، د جگ７ې په جريان ک３ يو کافر د 
جگ７ې له ميدان ＇خه وت＋ت５د. اسامه بن زيد او يو بل انصاری هغه تعقيب ک７. باآلخره ي３ ونيو. 
کافر پدې مهال د توحيد کلمه وويله، خو اسامه په دې گومان چ３ کلمه ي３ د ＄ان د ژغورلو لپاره 
ويل３ ده، په ن５زه باندې ي３ وواژه. کله چ３ سريه مدين３ منورې ته را وگر＄５دله او دا کيسه ي３ نبی 
کريم � ته وک７ه، نو نبی کريم � اسامه بن زيد پدې کار سخت تهديد ک７، ＄که ده پدې کار 

ک３ له بي７ې کار اخيستی و، اسامه هم په خپلو ک７و سخت پ＋５مانه و)١(.  

د تأني گټ３ په الندې ډول دي:
١. تآني)بي７ه نه کول( ددعا د قبول ستر المل دی.

٢. تآني)غور او تآمل کول( هغه خوی دی چ３ اهلل تعالی او د هغه رسول ي３ خو＊وي.
٣. ددې صفت لرونکی انسان په خطا ک３ نه لو８４ي.

٤. تآني يو ډول غوره وقار دی.
٥. کوم کار چ３ خيريت ي３ ＇رگند نه وي، بايد تاني پک３ مراعات شي.

٦. په هغه کار ک３ چ３ خيريت ي３ ثابت وې، بايد تلوار وشي او تآني کول پک３ ب３ ＄ايه دی.

ارزونه:
١. تآني په لغت او اصطالح ک３ تعريف ک７ئ.

٢. د تآني مشروعيت د قرأن او سنتو له مخ３ ثابت ک７ئ.
٣. د مسلمانانو په ژوند ک３ د تآني اهميت ＇ه دی؟ په گوته ي３ ک７ئ.

٤. د مسلمانانو په ژوند ک３ د تآني گ＂３ کوم３ دي؟
٥. أيا د تآني په اړه مو د ت５رو شوو خلکو په ژوند ک３ نورې کيس３ اور４دل３ دي.

کورن９ دنده

گرانو زده کوونکو! لکه ＇نگه چ３ پيغمبر� فرمايلي، چ３ تلوار کول د شيطان کار دی، د تلوار 
د زيان په هکله پن％ه کر＊３ مقاله وليکئ.

١- مسلم
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پنځه ويشتم لوست

مرسته کول

أيا د يوې ！ولن３ پاي＋ت د هغ３ د افرادو ترمن＃ له مرست３ او يووالي پرته شونى دی؟ أيا هر انسان 
نه ش３  ته  ！ولنه من＃  پرته  يووالي  او  له مرست３  افرادو  يقيني ده چ３ د  يوازې ژوند کوالی شي؟ 
راتالی. انسان په يوازې ＄ان خپل３ ！ول３ اړتياوې نه شي برابروالى، نه هم خپل３ گ＂３ ساتالى شي. 

البته د ژوند پاي＋ت ي３ يو له بل سره په اړيکو لرلو والړ دی.
له اړمنو سره مرسته يوه اسالمي وجيبه او له اسالمي خصلتونو ＇خه يو مهم خصلت دی لکه ＇نگه 
� áÀåº�âÍßEáf à²�àÄá¿ ß¢�àç�=� ßkç«ß¾�>ßÉá¾èb¶=� åHßf à²� áÀåº�âÍßEáf à²� æÀåºáÖàº� áÀ ß¢� ßkç«ß¾� áÀßº% :چ３ پيغمبر� فرمايي
�> â»å· ájàº�ßß� ßi� áÀßºßÆ�åÌßf å]Û=ßÆ�>ßÉá¾èb¶=�Îåª�åÄáÉß· ß¢�àç�=�ßf çjßÈ�æf åjá£àº�Îß· ß¢�ßf çjßÈ� áÀßºßÆ�åÍßº>ßÉå̄ á¶=�å½áÇßÈ� åHßf à²

.)١($***åÄÉ å]ß?� åÁáÇ ß¢�Îåª� àbáFß£á¶=� ßÁ>ß²�>ßº�åbáFß£á¶=� åÁáÇ ß¢�Îåª�àç�=ßÆ�åÌßf å]Û=ßÆ�>ßÉá¾èb¶=�Îåª�àç�=�àÅßß� ßi
ژباړه: چا چ３ په دنيا ک３ د يو مؤمن ستونزه حل ک７ه، اهلل تعالی به ي３ د قيامت په ورځ ستونزه حل 
ک７ي، چا چ３ د يو مسلمان پرده وک７ه، اهلل تعالی به د ده پرده په دنيا او أخرت ک３ وک７ي، او اهلل 

تعالی د بنده په مرسته ک３ دی، تر ＇و بنده د خپل ورور په مرسته ک３ وي. 
د دې لوست موخه دا ده چ３ د مرست３ معنا رو＊انه او مسلمان ته ي３ د کولو الرې او چارې معلوم３ 

شي.

د تعاون )مرست３( تعريف:
تعاون په لغت ک３ په يو کار ک３ د مرست３ په معنا کارول شوی.

او په اصطالح ک３: دادى چ３ يو ＇وک له خپل مسلمان ورور سره د غوره کارونو په کولو او د ناوړه 
کارونو په نه کولو ک３ مرسته وک７ي.

١- صحيح مسلم - )٨ / ٧١(
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 د مرست３ د مشروعيت دليلونه:
١- له قرآن کريم څخه:

�á=Çà¾ßÆ>ß£ßI�ß×ßÆ�ÏßÇá̄çJ¶=ßÆ�ë�á¶=�Îß· ß¢�á=Çà¾ßÆ>ß£ßIßÆ�y :اهلل تعالی د مرست３ کولو امر ک７ی دی، فرمايي
wßä�=�á=Ç ]المائدة: ٢[ à̄çI=ßÆ� åÁ=ßÆáb à£á¶=ßÆ� å¼áMåÝ=�Îß· ß¢

ژباړه: په نيکيو او پره５زگاريو ک３ د يو بل مرسته او مالت７ وک７ئ او په گناه او يرغل ک３ يو د بل 
مالت７ مه کوئ.

٢- له احاديثو څخه:
پيغمبر� فرمايلي دي: «اْنُصْر آََخاَك َظالِماً آَْو َمْظُلوماً» فَقاَل َرُجٌل: يَا رسول اهللهَّ آَْنصرهُ إَِذا َكاَن َمظُلوماً 

 .)١($áÅàf árß¾�´å¶c� çÁåDßª� å¼á· è�¶=� ßÀåº�àÄ à£¿áß��áÆß?�àÅàh àRáß�% :آََرآيت إِْن َكاَن َظالِماً َكْيَف آَْنُصُره؟ قال
ژباړه: د خپل ورور مرسته وک７ه، برابره خبره ده چ３ ظالم وي او که مظلوم، يو صحابي وويل: 
يا رسول اهلل مدد به ي３ وک７م، که مظلوم وي، خو راو＊يه، که ظالم وي، ＇نگه ي３ مدد وک７م؟ 

پيغمبر� ورته وفرمايل: چ３ له ظلم ＇خه ي３ منعه ک７ه، همدا له ده سره مرسته ده.

د مرست３ اهميت او له يووالى سره د هغ３ اړيک３:
د ！ولن３ د وگ７و ترمن＃ يو له بل سره مرسته کول داس３ يوه ！ولنيزه اړتيا ده چ３ قرأن کريم پرې امر 
کوي، خو په دې شرط چ３ په نيکيو، خير او ！ولگ＂و کارونو ک３ وي، نه په ناروا ک３ چ３ پر نورو 

ت５ری وشي او عزت ي３ تر پ＋و الندې شي.
په اسالم ک３ د مرست３ او يووالى ترمن＃ ن８دې اړيک３ شته، هغه په دې ډول دي چ３ مرسته له دوو 
لورو د ه）３ او هاند په پايله ک３ من＃ ته را＄ي، يووالى چ３ له مرست３ ＇خه يوه پوړۍ بر دی، د 
زورور له لوري له کمزوري سره د مرست３ کول دي چ３ د مهربان９ او مين３ له احساس سره ملگری 
نورې  ＄ين３  ي３  ＄ين３  ک７ی چ３  تشبيه  سره  له خ＋تو  تعمير  دنگ  يو  د  هغه  پيغمبر�  وي، 

.)٢($åÄå£ßE> ßqß?��ßE� ß́ çF ßmÆ�â>v£ßE�àÄ àv£ßE�èb ànßÈ� åÁ>ßÉ¿àFä¶> ß²� åÀåºÖ à»·å¶� àÀåºÖà�=% :کلکوي، فرمايي
 ژباړه: مؤمنان په خپلو من％و ک３ د تعمير د خ＋تو په ＇５ر دي چ３ ＄ين３ ي３ ＄ين３ نورې کلکوي 

١- بخاری
٢- بخاری
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او بياي３ گوت３ يو او بل ک３ سره ورک７ې.
نو يوه خ＋ته که ＇ومره هم محکمه وي، بيا هم کمزورې گ２ل ک８５ي او له زرگونو پرتو خ＋تو ＇خه 
چ３ د د４وال په ب２ه يوه په بل３ پس３ تنظيم نه شي، ه５＆ ډول تعمير نه جوړ８４ي. ول３ کلک او محکم 
تعمير يوازې له هغو خ＋تو ＇خه جوړ４دای شي چ３ يوه په بله پس３ جوخت３ په سيده ليکو ک３ په 

منظم ډول د４وال ک７ای شي.
� à̧ ßNßº% :همدا شان ي３ د ！ولن３ د افرادو ترمن＃ د مين３، مهربان９ او لورين３ په اړه ک３ فرمايلي دي
� åb ßjßá�=�àfåÑ> ßi�àÄß¶�Î ß¢=ßbßI�ãÇ áv à¢�àÄá¿åº�Î ß³ßJ ám=�=ßcåC�åb ßjßá�=� à̧ ßNßº� á¼åÃå« à{>ß£ßIßÆ� á¼åÃåà�=ßfßIßÆ� á¼ åÂëa=ßÇßI�Îåª��å¿åºáÖàá�=

  .)١($Î ç»àá�=ßÆ�åfßÃ çj¶>åE
ژباړه: مسلمانان په خپل من＃ ک３ يو له بل سره په مين３ کولو، مهربان９ او لورين３ ک３ د يو بدن په 
＇５ر دي، کله ي３ چ３ کوم غ７ی په درد شي، نو د بدن نور غ７ي ورسره په تب３ او په ر３１ شپ３ 

تيرولو ک３ ملتيا کوي. 

د تعاون )مرست３( فضيلت:
اسالم مرست３ ته ه）ونه ک７ې، ＄که چ３ يو له بل سره تعاون)مرسته کول( د ＊و کارونو د خپر４دلو 
د اړتياوو د پوره کولو، په ستونزو د برياو او د ！ولن３ په وگ７و ک３ د مين３ او يووالي رامن＃ ته ک５دلو 

*$åe>ç¿¶=� å��çd àm�çd ßm� áÀßº�(åÍ ß¢> ß»ßá�=�ß¤ßº�åç�=� àbßÈ% :المل دی، پيغمبر� ي３ په هکله فرمايي
د  او  يوازې شي  دی، ＇وک چ３  سره  له جماعت  )تعاون(  د رحمت الس  تعالی  اهلل  د  ژباړه: 

مسلمانانو ！ولنه پر８４دي، نو له همدې امله به دوزخ ته الړ شي.
�æfáÃ ß�� à̧ ávßª�àÄß£ßº� ßÁ>ß²� áÀßº% :تعاون)مرسته کول( د ژوند له اړتياوو ＇خه دی، پيغمبر� فرمايي

 $àÄß¶�ßa=ßg�×� áÀßº�Îß· ß¢�åÄåE�áb à£ßÉá·ßª�æa=ßg� à̧ ávßª�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�(àÄß¶�ßfáÃ ß��×� áÀßº�Îß· ß¢�åÄåE�áb à£ßÉá·ßª
ژباړه: ＇وک چ３ زياته سورل９ لري، بايد چ３ هغه چاته ي３ ورک７ي چ３ سورل９ نه لري او ＇وک 

چ３ زياته تو＊ه لري، نو بايد چ３ هغه چاته ي３ ورک７ي چ３ تو＊ه نه لري.
�$ãÍß®ßb ßq� ß́ åIÇà®� å̧ ávß«åE� ß¬É£ çv¶=� ß́ à¾áÇ ß¢Æ% :او په بل ＄ای ک３ پيغمبر� فرمايلي دي

ژباړه: له کمزوري سره مرسته کول صدقه شم５رل کي８ي.

١- المسلم
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گرانو زده کوونکو الندې کيس３ ولولئ او پر تعاون)مرسته کولو( باندې ي３ داللت په لن６ ډول بيان 
ک７ئ.

١ـ يوه ورځ يو پوه سپين ږيري خپل زامن را！ول ک７ل او د ل＋تو يوه گي６ۍ ي３ ورته ورک７ه او له هر 
يو ＇خه ي３ وغو＊تل چ３ ماته ي３ ک７ي، ول３ ！ول ي３ په ماتولو ک３ پات３ راغلل، بيا سپين ږيري 
گي６ۍ واخيسته او يوه يوه ل＋ته ي３ زامنو ته ورک７ه چ３ مات３ ي３ ک７ي دا ＄ل ي３ ！ول په ماتولو بريالي 

شول.
٢ـ اهلل تعالی ابراهيم' ته حکم وک７ چ３ کعبه شريفه جوړه ک７ي هغه عليه السالم له خپل زوي 
اسماعيل' ＇خه وغو＊تل چ３ په دې کار ک３ ور سره مرسته وک７ي، هماغه و چ３ دواړو دغه 

ودان９ په غوره ډول سره سرته ورسوله.
٣ـ اهلل تعالی موسی' ته امر وک７ چ３ فرعون توحيد ته راوبولي او هغه له اهلل تعالی ＇خه 
وغو＊تل چ３ ورور ي３ حضرت هارون عليه السالم د معاون او وزير په حيث ورسره ولي８ي چ３ 

دواړو يو د بل په مرسته وکوالی شول پر فرعون او ل＋کرو ي３ برالسي شي.

ارزونه:
١- تعاون په لغت او اصطالح ک３ تعريف ک７ئ

٢- د تعاون د مشروعيت په اړه له قرأن کريم ＇خه يو دليل راوړئ.
٣- تعاون په نبوي احاديثو ＇نگه ثابت８５ي؟

٤- د مسلمانانو تر من＃ تعاون ＇ه اهميت لري؟
٥- أيا د مرست３ او پيوستون تر من＃ معنوي اړيکه شته؟

نغ＋تي  او کوم فضيلتونه پک３  تر السه کوالی شي  برکته مسلمان کوم３ گ＂３  له  د مرست３   -٦
دي؟

کورن９ دنده

د مرست３ په اړه يوه مقاله وليکئ چ３ له پن％و کر＊و کمه نه وي.
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شپ８ ويشتم لوست

حکمت

حکمت په اسالم ک３ خورا لوړ مقام لري. هر کله چ３ کومه وينا يا کار په حکمت)پوه３( ترسره 
شي، ＄انگ７ی قدر پيدا کوي او هر ＇ومره چ３ له حکمت )پوه３( ＇خه لرې شي په هماغه کچه 
خپل ارز＊ت له السه ورکوي، له دې امله واړه او لويان، نارينه او ＊％３، حاکم او محکوم، بلک３ 
مسلمان او کافر کو＊（ کوي. چ３ ＄ان د پوه３ خاوند ＇رگند ک７ي او پردې وياړي چ３ کله ي３ 

＇وک د حکيم په نامه ياد ک７ي.

د حکمت)پوه３( تعريف:
حکمت د تعقل او دين پوهن３ او يا پر ＊ه طريقه د علم او عمل کولو پر معنا دی. دلته د حکمت 
معنا دومره پراخه ده چ３ ！ول３ چارې رانغاړي، چ３ په مناسب ＄اې ک３ د هر ＇يز له اي＋ودلو ＇خه 
عبارت دی، لکه غصه د غوص３، خو＊ی د خو＊９ او په بيال بيلو ＄ايونو ک３ د مختلفو تگ الرو 

د کارون３ نوم دى.

حکمت په قرآن کريم ک３:
تر  ي３  او رسالت  نبوت  لري، چ３  مفهوم  پراخ  بلک３  نه دی  پورې ＄انگ７ی  نبوت  تر  حکمت 
！ولو وروست９ مرتب３ دي، البته د پيغمبرانو عليهم السالم الرويان په پراخه کچه له حکمت ＇خه 
تعالی  اهلل  لکه چ３  برکته دی.  له  د الرويتوب  السالم  و  الصالة  عليهم  د هغوی  ک５دل  برخمن 
�ç×åC� àfç²çdßÈ�>ßºßÆ�=â�åNß²�=âá� ß]� ßÊåIÆà?� ábß̄ßª�Í ß» á³åá�=� ßLáÖàÈ�ÀßºßÆ�Ð> ßnßÈ�Àßº�Í ß» á³åá�=�ÊåIÖàÈy :فرمايي

w   ]البقرة ٢٦٩[  åH>ßFá¶ßÙ=�á=Çà¶áÆà?
ژباړه: ورکوي حکمت چاته ي３ چ３ خو＊ه شي)پيغمبر وي او که نه وي( او هر چا ته چ３ حکمت 
ورک７ای شو، په تحقيق سره ډير خير ورک７ای شوی دی. يوازې د پوه３ خاوندان دغه حقيقت پيدا 

کوالی شي او پند اخلي.
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� ßÁ> ß»á̄ à¶�>¿ÉßIA� ábß̄ß¶ßÆy :او لقمان ته د حکمت د ورک７ې په باره ک３ چ３ پيغمبر هم نه دی، فرمايي 
�wãbÉåß��êå  ]لقمان ١٢[.ß¦�ß�=� çÁåDßª�ßfß«ß²�ÀßºßÆ�åÄ åjá«ß¿å¶� àf à³ ánßÈ�>ßç�åDßª�áf à³ ánßÈ�ÀßºßÆ�å å��áf à³ ám=� åÁß?�Í ß» á³åá�=

ژباړه: لقمان ته م３ حکمت)پوهه( ورک７ه )او ورته م３ امر وک７( چ３ د اهلل شکر ادا ک７ه)په دې 
خاطر( چ３ ＇وک شکر پر＄ای کوي، گ＂ه ي３ د ＄ان ده او ＇وک چ３ نا شکري وک７ي. ＄ان ته 

زيان رسوي)نه اهلل تعالی ته( ＄که چ３ اهلل تعالی ب３ نيازه او ستايل شوی دی.
 wÍ ß» á³åá�=ßÆ� ß́ á·àá�=��=�àÅ>ßIAßÆy :او داود' چ３ پيغمبر دی، اهلل تعالی ي３ په ستاينه ک３ فرمايي

]البقره ٢٥١[ 
ژباړه: او اهلل تعالى ورک７ داود ' ته حکومت او حکمت دواړه.

حکمت په نبوی احاديثو ک３:
له حضرت عبداهلل بن عباس/ نه روايت دی چ３ وايي: پيغمبر� په غ８５ ک３ ونيولم او دعا 

ي３ وک７ه چ３ ای لويه خدايه! ده ته حکمت)پوهه( ور زده ک７ې.)١(.
او په بل حديث شريف ک３ پيغمبر � فرمايلي: غبطه )رخه کول( يوازې په دوو ＄ايونو ک３ روا 
دي: يو د هغه س７ي په هکله چ３ اهلل تعالی مال ورک７ی وي او ورسره ي３ د حق په الرو ک３ ورته د 
لگولو توان ورب＋لی وي او بل د هغه س７ي په هکله چ３ اهلل تعالی علم ورک７ي او هغه ي３ له مخ３ 

پر４ک７ې کوي او خلکو ته ي３ ورزده کوي)٢(.
له حضرت ابي بن کعب / ＇خه روايت دی چ３ رسول اهلل � وفرمايل: ＄ين３ شعرونه له 

حکمت ＇خه ډک دي)بخاري( يعن３ هغه اشعار چ３ ر＊تيني او له حق سره سمون لري.

د حکمت موانع:
� å¤åFçJßI � ß×ßÆyفرمايي تعالی  اهلل  له سترو موانعو ＇خه دي لکه چ３  نفسي غو＊تن３ د حکمت   .١

�=�wåç ]سورت ص: ٢٦[ å̧ ÉåF ßi�Àß¢� ß́ ç· åvàÉßª�ÏßÇßá�=
ژباړه: د نفس مه منه چ３ د اهلل تعالی له الرې ＇خه دې اړوي.

�ÀßºßÆ� àzáeßáÙ=ßÆ� àL=ßÆ> ß» çj¶=� åLßb ßjß«ß¶� á¼ àÂÐ=ßÇ áÂß?� è°ßá�=� ß¤ßFçI=�åÇß¶ßÆy :او په بل أيت ک３ راغلي دي
�w]المؤمنون٧١[ çÀåÃÉåª

١- بخاری
٢-بخاری
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ژباړه: که حق د دوی د غو＊تنو آلرويتوب کوالی )او د موجوداتو ن７ۍ د دوې د ميل موافق حرکت کولی( 
أسمانونه او ＄مکه به له خپلو ！ولو اوس５دونکو سره له مين％ه تللي وو او کاينات به گ６وډ شوي وای.

٢. د شرعي داليلو ناسم تفسير او يا ورباندې ب３ ＄ايه استدالل او يا ي３ نه را！ولول.
٣. د تجرب３ او تخصص کم＋ت.

٤. ＄ان ستاينه او د موخو نه ！اکل او په کارونو ک３ ب３ پرواي３ او تلوار.
٥. د مفاهيمو گ６وډي او پر ديني کلياتو باندې د جزئياتو مخک３ والی، د غليم له چل ول ＇خه 

بی خبري، په دقيقه توگه د مفاسدو او مصالحو د اصل نه پ５ژندل.

د حکمت د الس ته راوړلو الرې:
مخک３ له دې چ３ په اخالقي فضايلو ＄ان سنبال ک７و، بايد چ３ رذايل له ＄ان ＇خه لرې ک７و. هر 
＇وک چ３ د حکمت غو＊تونکی وي، نو بايد پردې وپوهي８ي چ３ حکمت د اهلل تعالی لورينه ده 

او يوازي اهلل تعالی ته په غاړه ا４＋ودلو باندې ترالسه ک５دای شي.

د حکمت غوره الملونه:
اخالص، پره５زگاري، له اصلی مصادرو ＇خه د شرعي علم زده ک７ه، مشوره، استخاره، روژه، 
لوړې او ارز＊تناک３ موخ３، د شرعي تگالرو پ５ژندل، عدالت، تثبت، زيار گالل، دعا، صبر، نرمي 
او داس３ نور دي. کله نا کله دغه خويونه په يو تن ک３ او کله بيا هم د انسانانو په يوې ！ول２ي ک３ 

موندل ک８５ي، له همدې کبله د حکمت ل８والی او ډ４روالی يو نسبي امر دی.
تر ！ولو پوره انسانان پيغمبران دي، په هغوی ک３ پوره اولو العزمه پيغمبران دي او په هغوی ک３ تر 
！ولو پوره، حضرت محمد� دی. ＄که خو اهلل تعالی پرده او د ده پرامت د حکمت لورينه ک７ې 

wßÍ ]النساء: ١١٣[ ß» á³åá�=ßÆ� ßH>ßJ å³á¶=� ß́ áÉß· ß¢�àç�=� ß¹ßhá¾ß?ßÆy:ده، لکه چ３ فرمايي
ژباړه: او نازل ک７ی دی اهلل تعالی پر تا کتاب او حکمت)پوهه(.

د حکمت ارزښت:
په جدي ډول د حکمت مراعتول په ！ولو کارونو ک３ يو ضروري امر دی خو په ＄ين３ مواردو ک３ 
ډير زيات مهم وي لکه د مور او پالر سره احسان، د اوالدونو پالنه، له ماندين９ سره ＊ه ژوند تيرول 
＄که چ３ ＄ين３ خلک پر ＊％３ باندې د سرپرست９ له حق ＇خه بی خبره دي او له هغ３ سره 
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د وينزې او خادم３ په ＇ير معامله کوي او منلی شوی حق ي３ تر پ＋و الندې کوي، ＄ين３ نور بيا 
دومره د ＊％و منونکي دي چ３ گواگ３ ＊％３ ورباندې حکومت کوي، نو نه ＊اي８ي  چ３ دومره 

افراط او تفريط شتون ولري.
همدا راز په نيکيو امر او له بديو ＇خه منعه کول بايد پر حکمت بنا وي، علماء کرامو په دې هکله 

＄ين３ قواعد په گوته ک７ي دي، د مثال په ډول: د منکر مخنيوی کول په منکر باندې روا نه دي.
په ＄انگ７ي ډول هغو  واخيستل شي  کار  له حکمت ＇خه  بايد  ！ولو خبرونو ک３  په  همدارنگه 
� ßPëbßà��áÁß?�>âEådß²�åÐáfßá�>åE�Îß«ß²% :خبرونو ک３ چ３ د تهمت ب２ه لري، په حديث شريف ک３ راغلي دي

 )١($ß¤åß��>ßº� ȩ̈ à³åE
ژباړه: د انسان د درواغجن９ لپاره همدا بس دي چ３ ＇ه واوري وي３ وايي.

ارزونه:
١. حکمت تعريف ک７ئ.

٢. د حکمت ډولونه بيان ک７ئ.
٣. د حکمت پ７اوونه رو＊انه ک７ئ.

٤. په قرأن کريم ک３ د حکمت يادونه ＇نگه شوې ده؟ 
٥. پيغمبر � د حکمت په اړه ＇ه فرمايلي دي؟

٦. کوم شی د حکمت مانع گر＄ي؟ وواياست. 
٧. د حکمت د السته راوړلو لپاره ＇ه کول په کار دي؟

٨. حکمت د انسان په ژوندانه ک３ ＇ه اهميت او اغ５ز لري؟

کورن９ دنده

د حکمت په اړه يوه مقاله وليکئ چ３ له لسو کر＊و کمه نه وي.

١- صحيح مسلم - )١ / ٨(
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اووه ويشتم لوست

شکر

شکر څه ته وايي؟
شکر چ３ َد شَکَر، يَشُکُر د باب مصدر دی لغتاً د يو س７ي د احسان په خاطر ستايلو ته ويل ک８５ي.

په اصطالح ک３: د احسان بدله ورکول او د هغه چا ستاينه کول دی چ３ خير او ＊５گ２ه کوي.

د شکر د مشروعيت داليل: 
� á¼àJ¿ à²�ÁåC�åäå��á=Æàf à³ ám=ßÆ� á¼ à²>ß¿á®ßgße�>ßº� åL>ßFëÉ ß{�Àåº�á=Çà· à²�á=Çà¿ßºA�ÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈy:اهلل تعالی فرمايلي دي

wßÁÆ ]البقره/١٧٢[ àbàFá£ßI�àÅ>çÈåC
ژباړه: ای مؤمنانو وخورئ پاک شيان چ３ اهلل تعالی روزي گر＄ولي دي تاسو ته او د اهلل تعالی شکر 

پر＄ای ک７ئ که يوا＄３ د هغه عبادت کوونکي ياستئ.
wãbÈåb ]سورت  ßnß¶�ÊåE= ßd ß¢� çÁåC�áà�áfß«ß²�ÀåÒß¶ßÆ� á¼ à³ç¾ßbÈågßÙ�áà�áf ß³ ßm�ÀåÒß¶y:او اهلل تعالی فرمايلي دي

ابراهيم/٧[
ژباړه: که شکر وباسئ نو په، تاسي به ال زياته پ５ر زونه وک７م او که ناشکري وک７ئ، په ر＊تيا چ３ 

زما عذاب ډ４ر سخت دی.
� ßHßf ánßÈ�áÆß?�> ßÃáÉß· ß¢�àÅßb ß» áVßÉßª�ßÍß·á²ßÙ=� ß̧ à²á@ßÈ� áÁß?�åbáFß£á¶=� åÀ ß¢�Î ßuáß�ß¶�ßç�=�çÁåC% :پيغمبر� فرمايلي دي

.)١($> ßÃáÉß· ß¢�àÅßb ß» áVßÉßª�ßÍßEáf çn¶=
ژباړه: په ر＊تيا چ３ اهلل تعالی له بنده ＇خه خوشحال８５ي چ３ خواړه وخوري او د اهلل تعالی شکر 

اداک７ي او د ＇＋لو شی و＇＋ي او د اهلل تعالی شکر ادا ک７ي.
� áÁåC� åÀåºáÖ à»á·å¶�ç×åC�æb ßUßÙ� ßµ=ßc� ßkáÉß¶ßÆ�ãá� ß]�àÄç· à²�àÅßfáºß?� çÁåC� åÀåºáÖàá�=�åfáºßÙ�>âF ßRß¢% :همدا راز ي３ فرمايلي دي

.)٢($àÄß¶�=âá� ß]�ßÁ> ß³ßª�ßß� ßq�àÐ=çf ßu�àÄáJßE> ßqß?� áÁåCßÆ�àÄß¶�=âá� ß]�ßÁ> ß³ßª�ßf ß³ ßm�àÐ=çf ßi�àÄáJßE> ßqß?
ژباړه: عجيبه ده چ３ مؤمن ته هر کار په گ＂ه دی او دا يوازې د مؤمن شان دی، که خوشحالي 

ورپ５＋ه شي، شکر ادا کوي. نو ورته گ＂ه ده او که زيان ورپ５（ شي صبر کوي، نو دا ورته گ＂ه ده.

١ - مسلم
٢- مسلم
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د انبياوو) شکر:
شکر د انبياوو عليهم السالم صفت او خوی دی.

�>â«Éå¿ ßU �åäå� �>âJå¾>ß® �âÍçºà? � ßÁ>ß² � ß¼É åÂ=ßfáEåC � çÁåCy:فرمايي ک３  حق  په  السالم  عليه  ابراهيم  حضرت  د  تعالی  اهلل 
سورت  النحل  ]د   wæ¼Éå̄ßJ ájèº � æ�=ßf åq � ß�åC �àÅ= ßb ßÂßÆ �àÅ>ßFßJ áQ= �åÄ å» à£á¾ßëÙ �=âfå²> ßm �$-.,% ��å²åf ánàá�= � ßÀåº � à́ ßÈ �áß�ßÆ

أيت:١٢٠ـ١٢١[
غاړه  ته  تعالی حکم  اهلل  د  و  امت  بشپ７  يو  ک３  ذات  په خپل   ' ابراهيم  ب５شکه چ３  ژباړه: 
ا４＋ودونکی و او د حق پلوی و او هغه د مشرکانو له ډل３ ＇خه نه و، هغه د اهلل تعالی د نعمتونو 
شکر کوونکی و، هغه اهلل تعالى )د دغو نيکو خويونو له امله د رسالت د ترسره کولو لپاره( غوره 

ک７ او سمه الر ي３ ور و＊ودله.
 w=âeÇ à³ ßm�=âbáF ß¢� ßÁ>ß²�àÄç¾åCy:همدارنگه اهلل تعالی نوح' په شکر ادا کولو ستايلی دی فرمايي

]سوره اسراء/٣[
ژباړه: په ر＊تيا سره هغه )نوح '( شکر کوونکی بنده و.

�á½ß?� àf à³ ámß?ß?�Êå¾ßÇà·áFßÉå¶�ÊëEße� å̧ ávßª�Àåº�= ßd ßÂ� ß¹>ß®y:او اهلل تعالی د سليمان' په هکله فرمايلي دي
�wã¼Èåfß²�êå ]سورت نمل/٤٠[. ß¦�ÊëEße� çÁåDßª�ßfß«ß²�ÀßºßÆ�åÄ åjá«ß¿å¶� àf à³ ánßÈ�>ßç�åDßª�ßf ß³ ßm�ÀßºßÆ�àfà«á²ß?

ژباړه: وويل سليمان' دا )خارق العاده( کار زما د رب احسان دی، تر＇و م３ وازمايي چ３ أيا 
شکر ي３ ادا کوم او ياي３ ناشکري او چا چ３ شکر ادا ک７، د ＄ان د گ＂３ لپاره ي３ دى او چ３ ＇وک 

ناشکري وک７ې، په ر＊تيا چ３ زما پروردگار ب３ نيازه او کريم ذات دی.
پيغمبر� خپل رب ته ډير شکر کوونکی او موږ ته ي３ دا ＊ودلی دي چ３ له هر لمان％ه وروسته 

 .)١($ ß́ åIßa>ßF å¢� åÀ áj àUßÆ� ßµåf á³ àmßÆ� ßµåfá²åc�Îß· ß¢�Îë¿ å¢ß?� ç¼ àÃç·¶=%:ووايو
ژباړه: ای لويه خدايه! ماته دې د خپل ذکر، شکر او په ＊ه طريقه ستا د عبادت کولو توفيق را په برخه ک７.

د شکر ډولونه:
کوالی شو شکر په الندې ډولونو وو４شو:

١ـ د اهلل تعالی شکر:
مسلمان د خپل رب چ３ ډ４ر نعمتونه ي３ پرې لورولي دي شکر ادا کوي.

 wåÁÆàfà« á³ßI�ß×ßÆ�Êå¶�á=Æàf à³ ám=ßÆ� á¼ à²áf à²ácß?�Êå¾Æàf à²ác>ßªy:اهلل تعالی په شکر ادا کولو امر کوي او فرمايي
]سورت البقره/١٥٢[. 

١- ابوداود ونسائي
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ژباړه: نو ما ياد ک７ئ )په حکمونو منلو سره( چ３ تاس３ ياد ک７م )د نعمتونو په زياتوالى سره( زما 
شکر ادا ک７ئ او ناشکري م３ مه کوئ.

�ß× �åä�= � ßKß»á£å¾ �á=Æèb à£ßI �ÁåCßÆy:فرمايي تعالی  اهلل  لکه چ３  ک８５ي  نه شم５رل  نعمتونه  تعالی  اهلل  د 
<w]سورت ابراهيم/٣٤[. ßÂÇ àráà�

ژباړه: که د اهلل تعالی نعمتونه شمارل غواړي، حساب به ي３ نه شئ ک７اى.
اهلل تعالی په بل ＄ای ک３ فرمايلي دي:

wßÁÆàf ]األنفال: ٢٦[  à³ ánßI� á¼ à³ç·ß£ß¶� åL>ßFëÉ çì¶=� ßÀåº� á¼ à³ß®ßgßeßÆ�åÅåf árß¿åE� á¼ à²ßbçÈß?ßÆy
ژباړه: په خپله مرسته ي３ تاس３ قوي ك７ئ او ＊ه روزي  ي３ در ورسوله، ＊ايي چ３ تاس３ شكر 

ويستونكي اوسئ.
� àf à³ ánßÈ�ß×�( ßl>ç¿¶=�àf à³ ánßÈ�ß×� áÀßº�(ãfá« à²�> ßÃ à²áfßIßÆ�(ãf á³ àm�å�=�åÍ ß»á£å¿åE� àPèb ßVçJ¶=% :پيغمبر� فرمايلي دي

.)١($ß�åN ß³á¶=�àf à³ ánßÈ�ß×�( ß̧ Éå·ß̄ á¶=�àf à³ ánßÈ�ß×� áÀßºßÆ�(ßç�=
ژباړه: د اهلل تعالی د نعمتونو يادول شکر دی او ＄ان ورباندې غلی کول کفر )ناشکري( ده، ＇وک 
چ３ د خلکو شکر و نه ک７ي، د اهلل تعالی شکر نه شي اداکوالی او چ３ ＇وک د ل８ ＇ه شکر اداء 

نه ک７ي د ډ４ر شکر نه شي ادا کوالی.
  .)٢(wåÅåbáF ß¢�Îß· ß¢�åÄåJ ß»á£å¾�ßfßMß?�ÏßfßÈ� áÁß?� èGåà�� ç̧ ßQßÆ�çh ß¢�ßç�=� çÁåCy :او فرمايلي ي３ دي

ژباړه: په ر＊تيا چ３ اهلل تعالی دوست گ２ي چ３ د خپل نعمت ن＋３ پر خپل بنده باندې وگوري.
حضرت عمر بن عبد العزيز رحمة اهلل عليه ويلي دي: د نعمتونو يادونه کوئ، ＄که چ３ يادول 

ي３ شکر دی.
ابو عبدالرحمن سلمى رحمه اهلل ويلي دي: لمون＃ شکر دی، روزه شکر دی، او هر نيک کار چ３ 

د اهلل تعالی لپاره ي３ سرته رسوئ، شکر دی او تر ！ولو غوره شکر د اهلل تعالی ثنا او ستايل دي.

٢ـ د مور او پالر شکر:
دی،  ک７ی  امر  کولو  احسان  پر  ورسره  او  کولو  پر＄ای  شکر  د  پالر  او  مور  د  تعالی   اهلل 
�Êå¶�áf à³ ám=� åÁß?��ßº> ß¢� å��àÄà¶> ßråªßÆ� æÀ áÂßÆ�Îß· ß¢�>â¿ áÂßÆ�àÄèºà?�àÄáJß·ßß��åÄáÈ ßbå¶=ßÇåE� ßÁ> ßj¾åáÝ=�>¿É çqßÆßÆyفرمايي

�wà ]لقمان: ١٤[  årßá�=� çÊß¶åC� ß́ áÈ ßbå¶=ßÇå¶ßÆ

١- بيهقي
٢- ابوداود و ترمذي



108

د  مور  خپلى  )انسان(  دا  دى.  ک７ى  وصيت  هکله  په  پالر  او  مور  د  ته  انسان  موږ  ژباړه: 
په ي３  جداي３  ＇خه  مور  له  او  دى  گر＄ولى  گ６５ه  په  ک３  حـال  په  تکليف  او   کمزورتيا 
دوو کالو ک３ ده )دا وصيت مي ورته ک７ى( چ３ زما او هم دې د مور او پالر شکر اداء ک７ه او پوه 

شه چ３ په پاې ک３ دی زما لور ته راستن５دل دی)چ３ نيکانو ته بدله او بدانو ته سزا ورکوم(.
نو مسلمان د خپل مور او پالر شکر د هغوی امر ته په غاړه ا４＋ودلو او له هغوی سره په احسان کولو 

او د هغوی د قهر په س７ولو او رضايت الس ته راوړلو باندې کوي.

٣- د خلکو شکر:
مسلمانان نيکي ستايي او د خلکو حقوق پ５ژني. نو د ＊و کارونو په بدله ک３ چ３ ورسره ترسره ک８５ي 

  .)١($ ål>ç¿·å¶� á¼ àÂàf ß³ ámß?� ç̧ ßQßÆ�çh ß¢�åçå�� ål>ç¿¶=�ßf ß³ ámß?� çÁåC% :شکر کوي رسول اهلل� فرمايلي دي
ژباړه: په ر＊تيا چ３ اهلل تعالی ته ＊ه شکر کوونکی هغه ＇وک دی چ３ د خلکو ＊ه شکر کوونکی وي.

د شکر اداء کولو الفاظ او کلمات:
پيغمبر� پر موږ ！ينگار ک７ی چ３ ＇وک موږ ته يو ＊ه کار ترسره ک７ي، نو بايد چ３ شکر ي３ ادا 

ک７و او ورته ووايو جزاک اهلل خيراً، اهلل تعالی دې نيکه بدله درک７ي.
.)٢($åÐ>ß¿çN¶=� å�� ß̈ ß·áEß?�ábß̄ßª�=âá� ß]�àç�=� ßµ=ßh ßQ�6åÄåF åU> ßrå¶� ß¹>ß̄ ßª� ãÆàfá£ßº�åÄáÉß¶åC�ß¤å¿ àq� áÀßº% :پيغمبر� فرمايلي دي

ژباړه: ＇وک چ３ نيکي ورسره وشوه او نيکي کوونکي ته جزاک اهلل خيراً ووايي، د هغه شکر 
ي３ پوره ادا ک７ی دى.

ارزونه:
١ـ شکر په لغت او اصطالح ک３ تعريف ک７ئ.

٢ـ له قرأن او سنتو ＇خه د شکر د مشروعيت دليل بيان ک７ئ.
٣ـ د شکر ډولونه کوم دی؟  

٤ـ شکر ＇نگه ادا کوالی شو؟د مسلمانانو پر وړاندې د شکر اهميت تر کوم３ اندازې پورې دى؟
٥ـ د پيغمبرانو عليهم السالم د شکر او منن３ ب５لگ３ بيان ک７ئ.

کورن９ دنده

پر ！ولن３ او د انسان پر روحياتو د شکر د اغ５زو په اړه يوه مقاله وليکئ.

١- احمد
٢- ترمذي او نسائي
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اته ويشتم لوست 

قناعت

يو روغ س７ی له خپل３ کورن９ سره يو ＄ای د خپل دوست په کور ک３ د خير غو＊تونکو دوستانو په 
مرسته خپل ژوند ته په داس３ حالت ک３ دوام ورکوي چ３ له خپل ژوند ＇خه خوښ او خوشحاله 
دی، خو دی نه شي کوالی چ３ د خپل اوالد تعليمي بنس＂يزو غو＊تنو ته مثبت ＄واب ورک７ي. 

أيا دا س７ی يو قانع انسان دی؟ 
که قانع نه وي، نو قناعت ＇ه شی دی او د انسان په فردي او ！ولنيز ژوند ک３ ي３ رول ＇ه دی؟ 

د قناعت مفهوم: 
پر هغه ＇ه چ３ يو س７ی ي３ په الس ک３ لري، خو＊ي او خوشحالي او د دنيوی امکاناتو الس ته 

راوړلو پسي له پريشان９ ＇خه ＄ان ساتلو ته قناعت ويل ک８５ي.
ډ４ر خلک د مادي اړتياوو د پوره کولو او دنيوي غو＊تنو ته د رس５دلو په الر ک３ له پريشان９ سره 
مخ او خپله أرامي ي３ له السه ورک７ې وي. دوی خپل راتلونکي نه د اند４＋ن３ يا د حالت نه د نا 
خو＊９ له امله په هر ډول ه）و الس پورې کوي چ３ کله کله له اخالقي چوکاټ او شرعي اصولو 

نه سر غ７ونه او تجاوز کوي.  
اسالم خپلو الرويانو ته سپار＊تنه کوي چ３ پانگه له روا او قانوني الرو ＇خه الس ته رواړي، خو 
که کله په دې الر ک３ له ستونزو سره مخ شي او ونه شي کوالی چ３ ！ول هغه ＇ه چ３ غواړي ي３، 
الس ته راوړي، نو بيا بايد په ناروا الرو الس پورې نه ک７ي او په نا مشروعو کارونو اخته نه شي، 

بلک３ غوره به دا وي چ３ پر موجود حالت قناعت وک７ي. 
اهلل > هغه کسان چ３ بل ته الس نه اوږدوي، عفت او قناعت ي３ خپل ک７ی وي، داس３ ستايي: 
�w>âª>ßá�åC ]سورت  ßl>ç¿¶=� ßÁÇà¶ß@ ájÈ� ß×� á¼ àÂ> ß»É åjåE� á¼ àÃàªåfá£ßI� å¬è«ß£çJ¶=� ßÀåº�ßÐ>Éå¿ á¦ß?� à̧ åÂ>ßá�=� à¼ àÃàF ßjá�y

البقرة أيت: ٢٧٣[
ژباړه: ب３ خبره خلک گومان کوي چ３ دوی شتمن دي، ته د هغوی د ＇５رو په ليدلو د هغوی پر 
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حال خبريدای ش３، دوى داس３ خلک نه دي چ３ چاته کلک و در８４ي او ＇ه وغواړي.
رسول اکرم �  د قانعو خلکو په اړه فرمايي:

�àÅ>ßIA�>ßå��àç�=�àÄß£ç¿ß®ßÆ�>âª>ß«ß²$)١(.ژباړه: په حقيقت ک３ بريالی هغه س７ی دی  ß±ågàeßÆ� ß¼ß· áiß?� áÀßº� ßXß·áªß?�ábß®%
چ３ په اسالم مشرف شوي او ده ته کافي )د اړتيا به اندزه( روزي ورک７ل شوې وي او اهلل > ورته 

پر هغه ＇ه چ３ ي３ ورک７ي، قناعت ورب＋لی وي.  

قناعت يو رواني حالت دی: 
قناعت يو نفسي او رواني حالت دی، کوم چ３ انسان ته د استغنا احساس ورکوي او ＄ان د نورو 
اړ نه گ２ي. ياد شوی احساس له مال او امکاناتو سره کومه اړيکه نه لري، ＄که ډ４ر خلک به زيات 
مال لري، خو نوموړې أرامي به ي３ نه وي په برخه شوې او ددې پر عکس يو س７ی به د ل８ مال 
�åÌßfNß²�À ß¢�Îß¿å§¶=� ßkÉß¶( :په درلودلو سره مستغنی وي. له همدې امله رسول اکرم �  فرمايي

 .)٢($ åk«ç¿¶=�Îß¿ å¦�Îß¿å§¶=� çÀ å³¶Æ�(zßfß£¶=
ژباړه: شتمني د مادياتو په زياتوالي سره نه ده، بلک３ حقيقي شتمني باطني استغنا ده. 

د قناعت د حصول معيار: 
د قناعت حاصلولو يوه الر داده چ３ له ＄انه د ！ي مادي حالت خلک په پام ک３ ونيول شي، ＄که 
ک５دای شي چ３ يو س７ي داس３ خلک ومومي چ３ له ده ＇خه ي３ مادي حالت ！ي وي، رسول 
�ß×�áÁß?�àeßb áQß?�ßÇ àÃßª� á¼ à³ß®áÇßª�ßÇ àÂ� áÀßº� ß�åC�=Æàf à�á¿ßI�ß×ßÆ� á¼ à³á¿åº� ß̧ ß« áiß?� áÀßº� ß�åC�=Æàf à�á¾=%:اکرم �  فرمايي

.)٣($åç�=�ßÍ ß»á£å¾�=ÆàeßaáhßI
ژباړه: هغه چا ته وگورئ چ３ له تاس３ ！ي دي، نه هغو کسانو ته چ３ )له مادي پلوه( له تاس３ لوړ 
دي، ＄که چ３ دا ستاس３ په حق ک３ تر ！ولو مناسب )او ددې سبب( دی چ３ د اهلل > نعمت ته 

په سپکه سترگه و نه گورئ. 
ياده شوې الر د قناعت د غ＋تلتيا لپاره يوه غوره الر ده چ３ رسول اکرم �  خلکو ته ＊ودل３. پر 
دې سرب５ره د قناعت د غ＋تلتيا لپاره يوه بله الر د اسراف او ب３ ＄ايه مصرف نه په ＄ان ساتلو او د 

١- رواه مسلم
٢- رواه البخاری

٣- متفق عليه
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ژوندانه په کارونو ک３ د اعتدال د الرې په خپلولو سره تر السه کي８ي. 
همدارنگه په دې ل７ ک３ يوه بله الر چ３ قناعت ته غ＋تلتيا ورب＋ی، د پر４شان９ او د راتلونکي لپاره 
له سرگردان９ ＇خه لر４والی دی. هغه په تقدير باندې ايمان دی، ＄که چ３ کله انسان په دې ！کي 
پوه شي چ３ کومه روزي ماته ！اکل شوې ده، هغه را رس８５ي، نو په دې صورت ک３ د سرگردان９ 
قناعت د سرلوړۍ سبب  ياد ولري چ３  په  دا مطلب  بايد  انسان  پيدا ک８５ي. همدارنگه  نه  ＄ای 
گر＄ي او د نورو پر وړاندې ي３ عزت زياتوي، ورسره په دې ＊ايسته صفت باندې د سمبالتيا په ل７ 

ک３ مرسته کوي. 

د قناعت پايل３ او اغ５زې: 
هغه ارز＊تناک اغ５ز چ３ د قناعت په پايله ک３ تر السه ک８５ي، دا دی چ３ انسان د اهلل > او خلکو 

پر وړاندې محبوب گر＄وي، او د أرام９ او باطني تسکين احساس ورکوي. 

او دا ＇رگنده  ته راشي  ！ولگی مخ３  له ＄ينو زده کوونکو وغواړي چ３ د  ＊اغلی ＊وونکی دې 
ب５لگه لپاره  ＄ان  د  خلک  کوم  او  وگوري  چاته  ک３  ژوند  معنوي  او  مادي  خپل  په  چ３   ک７ي 

وگر＄وي.

لن６يز:
�tپه هغه ＇ه خو＊ي چ３ اهلل > انسان ته ورک７ي او له حرص ＇خه ＄ان ژغورلو ته قناعت ويل 

ک８５ي.   
لپاره روا الرې  راوړلو  ته  ما ل د الس  ته سپار＊تنه کوي چ３ د حال ل  �tاسالم خپلو الرويانو 

چارې ول＂وي؛ پر هغه ＇ه چ３ السته ي３ راوړي، قانع او راضي و اوسي. 
�tقناعت يو رواني حالت دی چ３ انسان ته د نورو پر وړاندې د استغناء احساس ورکوي. 

�tقناعت ته د رس５دلو يوه الر دا ده چ３ انسان بايد هغو خلکو ته پام وک７ي کوم چ３ له ده ＇خه 
په مادياتو ک３ کمزوري دي. 
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�tهغه ارز＊تناک３ پايل３ چ３ پر قناعت مرتب８５ي دادي چ３ انسان د اهلل > او د هغه د بندگانو پر 
وړاندې محبوب گر＄وي. 

ارزونه:
١. قناعت ＇ه ته وايي؟ 

٢. ول３ خلک کله کله شرعي اصول د پانگ３ د السته راوړلو په الر ک３ نا ليدلي گ２ي؟ 
٣. أيا قناعت د پيسو او پانگ３ په پايل３ ک３ الس ته را＄ي؟ 

٤. ＇رنگه کوالی شو چ３ قناعت ترالسه ک７و؟ 
٥. د قناعت ارز＊تناک３ اغ５زې کوم３ دي؟ 

کورن９ دنده

لن６ مضمون  يو  په هکله  او مظاهرو  ب５لگو  د  د ＄ان ساتن３  لگولو ＇خه  ب３ ＄ايه  او  اسراف  له 
وليکئ. 
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نه ويشتم لوست

عفت )پاک لمني(

عفت لوړ او با ارز＊ته خوى دى. قرأن کريم د دغه خوى لرونکي  ستايلي او نبي کريم � هم 
مسلمانان د دغه خوى لرلو ته را بللي دي. 

نو عفت ＇ه ته وايي؟ اسالم ＇رنگه عفت ته بلنه ک７ې ده؟ د عفت مثبت３ اغ５زې ＇ه دي؟ له عفت 
＇خه د مخالفت په صورت ک３ کوم ناوړه اغ５ز من＃ ته را＄ي؟ 

د عفت معنا: 
عفت په لغت ک３: له ناوړه کارونو ＇خه د ＄ان ساتلو  پر معنا دی. 

په اصطالح ک３: له ！ولو هغو شيانو او کارونو ＇خه چ３ حالل نه دي، ＄ان ساتلو او پره５ز ته عفت 
وايي. 

عفت په خپله خاصه معنا سره له هغو شيانو ＇خه چ３ د پيغور المل ک８５ي او ناروا وي، ＄ان ساتنه 
او مخ اړول دي او هغه په الندې ډولونو سره دی: 

لوم７ى: له ناوړو ک７نو څخه ځان ساتل: 
اهلل تعالى موږ ته له بديو او فحشاو ＇خه د ＄ان ساتلو، او محرماتو ته د نه کتلو امر ک７ى دى، اهلل 
� á¼àß��Îß²ágß?� ß́ å¶ßc� á¼ àÃ ßQÆàfàª�=Ç à�ß«áß�ßÆ� á¼ åÂåe> ßráEß?� áÀåº�=Ç èvà§ßÈ��å¿åºáÖ à»á·å¶� á̧ à®y :تعالى فرمايلي دي
� çÀ àÃ ßQÆàfàª� ßÀ á�ß«áß�ßÆ� çÀ åÂåe> ßráEß?� áÀåº� ßÀ áv àvá§ßÈ� åL>ß¿åºáÖ à»á·å¶� á̧ à®ßÆ�$/,%� ßÁÇ à£ß¿ árßÈ�>ßå��ã�åF ß]�ßç�=� çÁåC

w>ßÃá¿åº�ßfßÃ  ]النور: ٣٠، ٣١[  ß��>ßº� ç×åC� çÀ àÃßJ¿Èåg�ÀÈåbáFàÈ� ß×ßÆ
خپلو  د  او  ساتي  و  الندې  کنترول  تر  نظر  ووايه چ３ خپل  ته  مؤمنانو  نارينه  پيغمبره!  اې  ژباړه: 
شرم％ايونو ساتنه وک７ي، دا د هغو لپاره ډ４ره پاکه ک７نالره ده، هغوى چ３ ＇ه کوي اهلل پرې خبر 
دى، او اى پيغمبره! مؤمنو ＊％و ته ووايه چ３ خپل３ سترگ３ تر کنترول الندې وساتي، او د خپلو 
شرم％ايونو ساتنه وک７ي او خپله ＄ان جوړونه او سينگار دې نه ＊کاره کوي، پرته له هغه چ３ په 

خپله ＇رگند وي. 
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له حضرت ابو هريرة / ＇خه روايت دى وايي چ３ له رسول اهلل � ＇خه م３ واور４دل: 
�Êë¾åC� ß¹>ß̄ ßª� æ¹>ßß�ßÆ� æG årá¿ßº� àL=ßc�ãÌß?ßfáº=�àÄáJßFß· ß{� ã̧ àQßeßÆ*****àÄè· å��ç×åC� ç̧ å��ß×�ß½áÇßÈ�åÄë· å�� å��àç�=� à¼ àÃè· å�àÈ�ãÍß£áF ßi(

.)١($ßç�=� à> ß]ß?
ژباړه: اووه تنه دي چ３ اهلل تعالى دوى ته تر خپل سيوري الندې ＄اى ورکوي، په هغه ورځ چ３ د 
ده د رحمت له سيوري ＇خه پرته بل سيورى نشته... او هغه س７ى دى چ３ د منصب او ＊ائست 

لرونک３ ＊％ه ي３ زنا کولو ته وبولي خو دى ورته ووايي، زه له اهلل تعالى ＇خه و４ر８４م. 

دويم: له درو４زې څخه ځان ساتل: 
قرأن کريم د مسلمانانو هغه فقيران چ３ خپل فقر پ ساتي او د خپل عفت په خاطر له خلکو 
� ß×�åç�=� å̧ ÉåF ßi� å��=Æàf år áUà?�ÀÈådç¶= �åÐ=ßfß̄ à«á·å¶y :خه ＇ه نه غواړي، ستايلي او فرمايلي ي３ دي＇
� ß× � á¼ àÂ> ß»É åjåE � á¼ àÃàªåfá£ßI � å¬è«ß£çJ¶= � ßÀåº �ßÐ>ßÉå¿ á¦ß? � à̧ åÂ>ßá�= � à¼ àÃàF ßjáß� � åzáeßáÙ= � å� �>âEáf ßu � ßÁÇ à£É åìßJ ájßÈ

·wã¼Éå ]البقرة: ٢٧٣[  ß¢�åÄåE�ßç�=� çÁåDßª�æá� ß]� áÀåº�=Ç à̄ å«á¿àI�>ßºßÆ�>âª>ßá�åC� ßl>ç¿¶=� ßÁÇà¶ß@ ájßÈ
ژباړه: نو تر بل هر چا زيات مرسته او صدقه د هغو ب３ وزلو لپاره ده چ３ د اهلل په الر ک３ بند وى 
چ３ په ＄مکه ک３ د تلو راتلو او کار کولو توان نلري، د هغوی د سوال نه کولو له امله ب３ خبره 
خلک گومان کوي چ３ دوى شتمن دي. ته دوى د ＇５رو د ن＋انو ＇خه پ５ژندلى شي هغوى داس３ 
خلک نه دي چ３ چا ته کلک ودر８４ي او ＇ه وغواړي او چ３ تاس３ ＇ه مال لگوئ، ب５شکه اهلل 

تعالى پرې عالم دى. 
پورتنى مبارک أيت دا موضوع بيانوي، چ３ پر مسلمانانو له هغو خلکو سره مرسته کول واجب دى 
چ３ وږي وي او عزت ي３ دا اجازه نه ورکوي چ３ له خلکو ＇ه وغواړي، تر ＇و هغوى له لوږې 
＇خه خالص شي او دا ډول فقيران په هره ！ولنه او هر وخت ک３ موجود وي، نو پر موږ الزمه ده 
چ３ له دوى سره مرسته وک７و او په ظاهري ب２ه ي３ و نه غول８５و. ＄که د ډ４رو خلکو حال له نورو 
＇خه پ وي! له يوې خوا د دوى باعزته نفسونه دا اجازه نه ورکوي چ３ درو４زه وک７ي او له بل３ 
خوا حديث شريف موږ له سوال کولو ＇خه ＄ان ساتلو ته ه）ولي يو، حضرت ابو هريرة رضى 
اهلل تعالى عنه روايت کوي چ３ رسول اهلل � وفرمايل: ))غنا د مال په زياتوالي ک３ نه، بلک３ غنا 

د نفس په ب６اينه ک３ ده(()٢(.  

١- بخاري ومسلم
٢- بخاري
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د عفت آثار: 
کله چ３ مسلمان سوال نه کوي، په خپل نفس ک３ د خو＊９ احساس کوي او د شتمنتوب لپاره 
＄ان ذلت ته نه ورکوي، ＄که چ３ عفت ورته دا ＊ودلي چ３ ＄ان ＇رنگه د خلکو له شتمنيو 
＇خه ب３ نيازه او له شهوتونو ＇خه گو＊ه ساتالى شي؟ او ＇نگه ي３ نفس په کنترول ک３ وي؟ د 

غولوونکو شيانو پر وړاندې ＇نگه له زغم ＇خه کار واخلي؟ 
�Ïßbàá�= � ß́ à¶ß@ áiß? �Îë¾åC � ç¼ àÃç·¶=%:３ي به  فرمايل  له جمل３ ＇خه دی چ３  دعاگانو  د  د رسول اهلل� 

.)١($Îß¿å§á¶=ßÆ� ß>ß«ß£á¶=ßÆ�Îß̄èJ¶=ßÆ
 ژباړه: يا اهلل زه له تا ＇خه هدايت، تقوى، عفت او غنا غواړم. 

�àÄç¾åDßª� áTçÆßhJÉá·ßª�ßÌßÐ>ßFá¶=�¼³¿º� ß¥> ßìßJ ái=� åÀßº� åH>ßF çn¶=�ßf ßná£ßº�>ßÈ% :همدا رنگه نبي کريم � فرمايلي دي
.)٢($Ð> ßQåÆ�àÄß¶�àÄç¾åDßª�å½áÇ çr¶>åE�åÄáÉß·ß£ßª�á¤ åìßJ ájßÈ�áß�� áÀßºßÆ�( åTáfß«á·å¶� àÀ ßr áUß?ßÆ�åf ßrßFá·å¶� èxß¦ß?

ژباړه: اى ＄وانانو! هر ＇وک چ３ له تاسو ＇خه د واده توان لري، نو واده دې وک７ي، ＄که چ３ 
واده د سترگو په واک ک３ د ساتلو او پاکلمن９ ＊ه وسيله ده او ＇وک چ３ د واده توان نه لري، نو 

روژه دې ونيسي، ＄که روژه د ده د شهوت پرې کوونک３ ده.

د عفت ډولونه: 
عفت په دوه ډوله دى: 

١. له محرماتو ＇خه عفت.
٢. له گناهونو ＇خه عفت. 

له محرماتو ＇خه عفت په دوه ډوله دى: 
١. له حرامو ＇خه د شرم ＄ايونو پاک ساتل.
٢. د نورو له أبرو تويولو ＇خه د ژب３ ساتل. 

له گناهونو ＇خه د＄ان ساتل هم په دوه ډوله دي: 
١. له ظلم کولو ＇خه ＄ان ساتل. 

٢. له پ خيانت ＇خه د ＄ان ساتل. 

١- مسلم
٢- متفق عليه
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ارزونه: 
١. د عفت معنا بيان ک７ئ. 

٢. دوه أيتونه او دوه حديثونه وليکئ چ３ عفت ته ه）ونه کوي. 
٣. په افرادو او ！ولنو باندې د عفت اغ５زې بيان ک７ئ. 

٤. عفت په ＇و ډوله دی؟
٥. له درو４زې ＇خه د عفت لپاره يو دليل بيان ک７ئ.

٥. نامحرمو ته له کتلو ＇خه د عفت لپاره يو أيت ذکر ک７ئ.

کورن９ دنده

پايل３ رو＊انه  بدلمن９ بدې  او د  او هم د عفت ＊３  يوه مقاله وليکئ  اړه  په  پاکلمن９  او  د عفت 
ک７ئ.
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د４رشم لوست

په ښو کارونو امر او له ناوړو کارونو څخه منعه کول

اسالم د يوې داس３ ！ولن３ د رامن＃ ته کولو لپاره چ３ وگ７ي ي３ د ＊و کارونو په کولو ک３ يو له بل 
سره مرستندوى او له شر سره مقابله کوونکي اوس８５ي، په نيکيو امر او له بديو ＇خه منعه کول ي３ 

خپله ک７نالره گر＄ول３ او په لور ي３ ه）ونه کوي. 
د امر بالمعروف مراد ＇ه دى؟ له منکر ＇خه د منعه کولو موخه ＇ه ده؟ په دغه ＄اى ک３ د اسالم 

منهج اوتگالره ＇ه ده؟ 

د امر بالمعروف معنا:
لکه  ډاډه ک８５ي،  ورباندې  او  پ５ژندلی  نفس  بشري  وايي چ３  ته  لغت ک３: هغه ＇يز  په  معروف 

¾w>âªÆàfá£ßº�>ßÉá ]سورت لقمان: ١٥[ èb¶=� å��> ß» àÃáF åU> ßqßÆy :رنگه چ３ اهلل تعالي فرمايلي دي＇
 ژباړه: له دوى دواړو سره په دنيا ک３ په ＊ه ډول چلن کوه.

زجاج وايي: له معروف ＇خه دلته مراد ＊ه کارونه دي. 
په اصطالح ک３: معروف د ！ولو نيکو اقوالو او افعالو لپاره، همدارنگه د ！ولو هغو ＇يزونو لپاره 
چ３ د طاعت او د اهلل تعالی دربار ته د ن８د４والي او په خلکو باندې احسان گ２ل کي８ي او د هر هغه 

＇ه لپاره چ３ شريعت ورته بلنه کوي جامع او شامل نوم دی.

له منکراتو څخه د منعه کولو معنا: 
منکر په لغت ک３ د معروف ضد دى، يعن３ ناپ５ژندل شوى، او په اصطالح ک３ هر هغه شي ته 
ويل ک８５ي چ３ شريعت بد گ２لي وي او منعه ي３ ور＇خه ک７ې وي، لکه: خيانت، دروغ ويل، نورو 

خلکو ته زيان رسول، د خلکو پر حقونو او مالونو باندې ت５رى او داس３ نور.

په ښو کارونو د امر او له ناوړو کارونو څخه د منعه کولو حکم: 
اسالم په ＊و کارونو امر او له ناوړو کارونو ＇خه منعه پر خلکو واجب گر＄ول３ ده، لکه ＇رنگه 
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� ßÁáÇßÃ¿ÈßÆ� åÆàfá£ßá�>åE� ßÁÆàfàºá@ßÈ ßÆ�åá�ßá�=� ß�åC� ßÁÇ à¢ábßÈ�ãÍçºà?� á¼ à³á¿åº� áÀ à³ßJá¶ßÆy :چ３ اهلل تعالى فرمايلي دي
wßÁÇ ]أل عمران: ١٠٤[  àVå·á«àá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà?ßÆ�åf ß³á¿àá�=� åÀ ß¢

ژباړه: تاس３ مسلمانان بايد هرو مرو داس３ خلک شئ چ３ د نيک９ لوري ته بلنه، په ＊و امر او له 
بدو منعه وک７ي، کوم خلک چ３ دا کار وک７ي، هغوى به بريالي وي.  

د اهلل تعالى لوري ته بلنه داس３ يو عمل دی چ３ هر مسلمان ي３ د خپل دري＃ او مقام په پرتله تر 
سره کوي، لکه: علماء خلکو ته شرعي احکام بيانوي او نصيحت ورته کوي.

پلرونه او ميندې خپلو زامنو ته الر＊وونه کوي او په همدې ډول د ！ولن３ هره طبقه په خپل وار سره 
دغه دنده پر مخ بيايي، په ！ولو واجب دي چ３ په دې الر ک３ يو له بل سره مرسته وک７ي، د دې 
دندې پر４＋ودل د اهلل تعالى د لعنت او له رحمت ＇خه ي３ د لريوالي المل ک８５ي. رسول اهلل� له 
منکر ＇خه منعه کول د هر س７ي د توان په اندازه په هغوى واجب گر＄ولي دي او فرمايلي ي３ دي: 
� à¬ß£ áuß?� ß́ å¶ßcßÆ�åÄåFá·ß̄åFßª�á¤ åìßJ ájßÈ�áß��áÁåDßª�åÄå¾> ßjå·åFßª�á¤ åìßJ ájßÈ�áß��áÁåDßª�åÅåbßÉåE�àÅáë�ß§àÉá·ßª�=âf ß³á¿àº� á¼ à³á¿åº�Ïß?ße� áÀßº%

.)١($åÁ>ß�åÝ=
ژباړه: چا چ３ له تاسو ＇خه ناوړه کار وليد، نو بايد هغه د الس په زور منعه ک７ي، که په الس سره 
ي３ د منع３ توان نه درلود، نو په ژب３ سره دې هغه منعه ک７ي، که په ژب３ سره ي３ هم د منع３ توان نه 

درلود، نو په زړه ک３ بايد هغه بد وگ２ي، چ３ دا د ايمان تر ！ولو کمزورې مرحله ده. 
نو د مسلمان له شان سره مناسبه نه ده چ３ د منکراتو په وړاندې د ب３ تفاوت９ دري＃ خپل ک７ي، 
بلک３ زيار دې وگالي او د خپل توان په اندازه دې اصالح راولي او د منکراتو مخنيوی دې په عملي 
ډگر ک３ په الس پيل ک７ي که ي３ وس و او د بل ستر منکر د پي＋يدلو المل نه کيده له دې ＇خه 
وروسته په ژب３ سره د منکراتو منع کول دي چ３ دا کار په نصيحت او نيک３ الر＊وون３ سره سرته 
رس８５ي، بيا په زړه ک３ د منکر بد گ２ل دي، چ３ اثر ي３ د انسان په رنگ او حرکاتو ک３ ＊کاره 

ک８５ي، تر ！ولو ＊کاره اغ５ز ي３ د منکراتو په غون６و ک３ نه گ６ون او ور＇خه په ＇نگ ک５دل دي. 

په ټولنه ک３ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اغيزې: 
او   او مستقيمه الر خو＄وي. صالح، فالح  په سمه  منکر مخنيوی، خلک  د  او  امر  نيکيو  په 
� çÁåDßª�áfë²ßcßÆy :برياليتوب ته ي３ رابولي، او أخرت ور په يادوي، لکه ＇رنگه چ３ اهلل تعالى فرمايي

١- مسلم
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�=��w��å¿åºáÖàá]الذاريات: ٥٥[   à¤ß«¿ßI�Ïßfá²ëd¶=
ژباړه: او نصيحت کوه، ＄که چ３ نصيحت مؤمنانو ته گ＂ه رسوي.

همدارنگه له منکراتو ＇خه منعه کول ！ولنه د فساد په کنده ک３ له لو４دلو ＇خه ژغوري او هره ！ولنه چ３ 
له دغه عمل ＇خه  خپله اوږه خالي ک７ي، گناه پک３ عام８５ي، ظلم او فساد پک３ زيات８５ي، اختالف او 

جنجالونه پک３ دود ک８５ى چ３ په پاى ک３ د ！ولن３ د سقوط او له من％ه تللو المل گر＄ي. 
د قرأن کريم په زيات شمير أياتونو او د نبي کريم � په ډ４رو احاديثو ک３ د امر بالمعروف او له 

منکر ＇خه د نه３ ارز＊ت بيان شوى دى.
هره ！ولنه چ３ دغ３ سپ５）ل３ دندې ته وفاداره وي، هغه به تر ！ولو غوره ！ولنه وي، لکه ＇رنگه 
�åf ß³á¿àá�=� åÀ ß¢� ßÁáÇßÃá¿ßIßÆ� åÆàfá£ßá�>åE� ßÁÆàfàºá@ßI� ål>ç¿·å¶� áK ßQåf á]à?�æÍçºà?�ßá� ß]� á¼àJá¿ à²y:چ３ اهلل تعال３ فرمايي

�wåç�>åE ]أل عمران:١١٠[ ßÁÇà¿åºáÖàIßÆ
ژباړه:  تاس３ هغه غوره ډله ياست چ３ د انسانانو د الر＊وون３ او اصالح له پاره من＃ ته راوړل شوي 

ياست، تاس３ په نيک９ امر کوئ او له بديو منعه، او پر اهلل ايمان لرئ. 
هره ！ولنه چ３ د دغس３ مهم３ دندې په ترسره کولو ک３ له غفلت ＇خه کارواخلي، د اهلل تعالى د 
� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC� å�ßE� áÀåº�=Æàfß«ß²�ÀÈådç¶=� ßÀå£à¶y :لعنت وړ گر＄ي، لکه ＇رنگه چ３ اهلل تعالى فرمايلي دي
� ßÁáÇ ßÂ>ß¿JÈ� ß×�=Çà¾> ß²�$34%� ßÁÆ àbßJá£ßÈ�=Çà¾> ß²ßÆ�=áÇ ßrß¢�>ßå�� ß́ å¶ßc� ß¼ßÈáfßº� åÀáE=�Î ßjÉ å¢ßÆ�ßa àÆ=ßa� åÁ> ßjå¶�Îß· ß¢

<¾wßÁÇà·ß£á«ßÈ�=Çà ]المائدة: ٧٨، ٧٩[  ß²�>ßº� ßkáÒåFß¶�àÅÇà·ß£ßª�æf ß³á¿àº� áÀ ß¢
ژباړه: له بني اسرائيلو ＇خه چ３ کومو خلکو دکفر الره غوره ک７ه. پر هغوى د داؤد او عيسى ابن 
مريم عليهم السالم په ژبه لعنت وويل شو، ＄که چ３ هغوى پرلپس３ سرغ７ونه او له حده ت５ری 
کاوه او د ناوړو چارو له سرته رسولو ＇خه يو د بل منعه کول ي３ پر４＋ي وو، دا ډ４ر ناوړه ک７ه وو 

چ３ هغوى تر سره کول. 

د امر بالمعروف او له منکر څخه د نه３ آداب: 
هر ＇وک چ３ وغواړي په نيکيو امر او له بديو منعه وک７ي، بايد الندې خويونه په پام ک３ ولري: 

نرمه او ＊ه ک７نه: ＄که چ３ سختي د خلکو د کرک３ او له نيکو کارونو ＇خه ي３ د ل５رې ک５دلو 
� ßKá¿ à²�áÇß¶ßÆ� á¼àß�� ßKá¿å¶�åç�=� ßÀåº�æÍßá�ße�> ß»åFßªy :المل  گر＄ي، لکه ＇رنگه چ３ اهلل تعالى فرمايلي دي
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w ]أل عمران: ١٥٩[.  ß́ å¶áÇ ßU� áÀåº�=Ç èvß«á¾ ß×� åGá·ß̄á¶=� ß Éå· ß¦�> é�ßª
ژباړه: اې پيغمبره! د اهلل > په رحمت او مهربان９ ته د دغو خلکو له پاره نرم خويه جوړ شوى او 
که ته تند خويه او سخت زړى واى، نو دوى به ستا له شاو خوا خواره شوي وو او دعوت گر ته نه 
＊ايي چ３ خپل ＄ان له نورو خلکو ＇خه غوره و گ２ي، يا د دوى احساسات جرحه او غوسه ي３ 

را وپاروي. 

حکمت: 
� à¥áa=y :دعوت کوونکى بايد خلک په حکمت سره راوبولي، لکه ＇رنگه چ３ اهلل تعالى فرمايلي دي

w ]النحل: ١٢٥[.  àÀ ßj áUß?� ßÊ åÂ� å�ç¶>åE� á¼àá�åa> ßQßÆ�åÍß¿ ßjßá�=�åÍ ß� å¢áÇßá�=ßÆ�åÍ ß» á³åá�>åE� ß́ ëEße� å̧ ÉåF ßi� ß�åC
ژباړه: اى پيغمبره �! د خپل رب الرې ته په حکمت او غوره نصيحت سره بلنه ورک７ه او له 

خلکو سره په داس３ ډول مباحثه وک７ه چ３ ډ４ره غوره وي. 
داعي بايد قدوه او ب５لگه وي، هر هغه ＇ه چ３ خلک ورته رابولي، پر خپل ＄ان ي３ عملي ک７ي، 
＄که خلک په هغه س７ي چ３ د عمل او وينا ترمين＃ ي３ توپير وي باور نه کوي، اهلل تعالى دغس３ س７ى 

�wßÁÇà·ß£á«ßI]الصف:٣[  ß×�>ßº�=Çà¶Ç à̄ßI� áÁß?�åç�=�ßbá¿ å¢�>âJá̄ ßº�ßà�ß²y :د خپل３ غوس３ مورد گر＄ولى دى
ژباړه: د اهلل پر وړاندې دا ډ４ر د غضب وړ حرکت دى چ３ تاس３ هغه ＇ه ووايئ چ３ پخپله ي３ نه کوئ.

په الندې نصوصو ک３ له ناوړو کارونو منعه، په ＊و کارونو له امر ＇خه جال ک７ئ:
��w�åFàº�ãfÈådß¾�àÄá¿åº]الذاريات: ٥١[  á¼ à³ß¶�Êë¾åC�ßf ß]A�>âß�åC�åç�=� ß¤ßº�=Çà·ß£áß�� ß×ßÆy :اهلل تعالى فرمايلي دي

ژباړه: او له اهلل سره کوم بل معبود مه نيسئ، زه ستاس３ لپاره د هغه له پلوه ＊کاره )＇رگند( و４ره 
درکوونکى يم. 

پيغمبر� فرمايلي دي: يو له بل سره د＊مني، حسد مه کوئ، اړيکي مه پری کوئ، يو او بل ته 
شا مه اړوئ. 

� á¼àJá¾ß?ßÆ � ç×åC � çÀàIÇàß� � ß×ßÆ �åÄåI>ß̄ àI � ç° ßU �ßç�= �=Ç à̄çI= �=Çà¿ßºA �ÀÈådç¶= �> ßÃèÈß? �>ßÈy دي:  فرمايلي  تعالى  اهلل 
wßÁÇ ]أل عمران: ١٠٢[  à»å· ájàº

ژباړه: اى مؤمنانو! له اهلل نه داس３ وو４ر８４ئ لکه ＇نگه چ３ له هغه نه د و４ر４دو حق دى. تاس３ مه 
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م７ه ک８５ئ، مگر په داس３ حال ک３ چ３ مسلمانان ياستئ. 
رسول اهلل � فرمايلي دي: )له هغه چا سره صله رحمي کوه چ３ له تا سره صله رحمي پرې کوي 

او هغه چا ته ب＋نه کوه چ３ پر تا ظلم کوي. 
�wÇà®çfß«ßI ]أل عمران: ١٠٣[  ß×ßÆ�>â£Éåß��åç�=� å̧ áFßå}�=Ç à» årßJ á¢=ßÆy :اهلل تعالى فرمايي

ژباړه: ！ول د اهلل رس９ کلکه ونيسئ او تيت پرک مه ک８５ئ. 
�åçå��=ÇàºÇà®ßÆ�Î ßì áiàÇá¶=�åÌ ßØ çr¶=ßÆ� åL=ßÇß· çr¶=�Îß· ß¢�=Ç à�åª> ßUy:په يو بل أيت ک３ اهلل تعالي فرمايي

®w�åJå¾>ß ]البقرة:٢٣٨[ 
ژباړه: د خپلو لمون％ونو ساتنه وک７ئ، په ت５ره بيا د ميان％ني )مازديگر( لمان％ه او د اهلل تعالی پر 

وړاندې تابعدار او په عاجزۍ ودر８４ئ.

ارزونه: 
١. په ＊و کارونو د امر درې ب５لگ３ ذکر ک７ئ. 

٢. له ناوړو او بدو کارونو ＇خه د منع３ درې ب５لگ３ ذکر ک７ئ. 
٣. معروف په لغت او اصطالح ک３ تعريف ک７ئ. 

٤.  منکر تعريف ک７ئ.
٥. پر ＊و کارونو د امر او له ناوړه کارونو د منع３ يو دليل له قرأن کريم ＇خه راوړئ. 

٦. پر نيکو کارونو د امر او له ناوړو کارونو د منع３ حکم ＇ه دی؟ بيان ي３ ک７ئ.
� ßÁáÇßÃá¿ßIßÆ� åÆàfá£ßá�>åE� ßÁÆàfàºá@ßI� ål>ç¿·å¶� áK ßQåf á]à?�æÍçºà?�ßá� ß]� á¼àJá¿ à²y  ٧. دغه أيت شريف توضيح ک７ئ

�w�åç�>åE ]أل عمران: ١١٠[ ßÁÇà¿åºáÖàIßÆ�åf ß³á¿àá�=� åÀ ß¢
٨. پر ＊و کارونو د امر او له ناوړو د نهي لپاره  کوم أداب دي؟ رو＊انه ي３ ک７ئ.  

کورن９ دنده

ترڅ ک３  په  مقال３  يوې  د  ارز＊ت  نه３  د  منکر ＇خه  له  او  بالمعروف  امر  د  زده کوونکو!  گرانو 
توضيح ک７ئ. 
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يو د４رشم لوست

هيله مندي

هيله او اميد څه ته وايي؟
له مصيبت ＇خه د خالصون انتظار ته هيله ويل ک８５ي. هيله انسان ته د ستونزو او تکليفونو پر 
مهال د زړه ډاډ، وسعت او پراخوالى ورب＋３، بري ته د رس５دو پر وړاندې ي３ ه）وي او د ستومان９ 

له احساس ＇خه ي３ ژغوري.

د انبياوو عليهم السالم ام５دونه: 
هيله او ام５د د انبياوو عليهم السالم له خويونو ＇خه دی. همدغه هيل３ او ام５دونه وو، چ３ له 
ناهيل９ پرته ي３ د اهلل تعالى په لور د خپلو قومونو دعوت ته له هغو گردو کرکو، مخ اړونو او ناخوالو 
سره چ３ د قوم له لوري ورسره مخامخ وو، په راتلونکي ک３ د هدايت په هيله دوام ورک７ او په 
ډ４رو بدو شرايطو او د مصيبت او ستونزو پر مهال هيله من پات３ شول او هي）کله ناهيليو د دوی په 

زړونو ک３ ＄ای پيدا نه ک７.
د يوسف' د فراق)جداي３( له امله ي３ پالر سخت غمجن او د سترگو ليد ي３ له السه ورک７ى و، 
خو بيا هم يعقوب ' د اهلل تعالى فيصلو ته ام５د درلود او د خپلو زامنو له پيدا ک５دلو ＇خه ناهيلى 
نه و، بلک３ د اهلل تعالى دربار ته ي３ ه５له نوره هم زيات５ده، له خپلو نورو زامنو ي３ وغو＊تل تر ＇و ي３ 
�åÄÉ å]ß?ßÆ� ß¬ àiÇàÈ� áÀåº�=Ç àj çj ßVßJßª�=ÇàF ßÂác=�çå�ßE�>ßÈy :ل＂ون ته له ناهيل９ پرته  دوام ورک７ي، ورته ي３ وويل

<wßÁÆàfåª ]يوسف: ٨٧[  ß³á¶=�à½áÇß̄á¶=� ç×åC�åç�=� å\áÆße� áÀåº� àlß@áÉßÈ� ß×�àÄç¾åC�åç�=� å\áÆße� áÀåº�=Ç àiß@áÉßI� ß×ßÆ
ژباړه: زما زامنو! الړ شئ يوسف ' او د هغه ورور ول＂وئ، د اهلل له رحمته ناهيلي مه اوسئ، 

د هغه له رحمت ＇خه نه نا هيلي کي８ي، مگر کافران.
د  دري＃ چ３  په  )موسى('  نبي  د  تعالى  اهلل  د  لرل  باور  پرې  او  اميد  مرست３  د  تعالى  اهلل  د 
ي３  او ل＋کريانو  په ＊کاره ډول ＇رگند８４ي. کله چ３ فرعون  نيولى و،  ي３  پر وړاندې  قوم   خپل 
موسى ' او د ده قوم تعقيب ک７ل، قوم ي３ دا  گومان وک７ چ３ ډ４ر ژر به فرعون دوى ونيسي، 
کله چ３ فرعون دوى ته ن８دې را ورس５د، نو دوى ناهيلي احساس ک７ه او موسى '  ته ي３ وويل: 
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�w ]الشعراء:٦١[  ßÁÇ à²ßeábàß��>ç¾åC�y
ژباړه: موږ خو ونيول شوو. 

نو اهلل تعالى ده ته امر وک７ چ３ پر خپله لک７ه بحر ووهه. په پاى ک３ درياب په دوو برخو وو４شل 
شو، او موسى ' او قوم ي３ له درياب ＇خه په امن او امان سره ت５ر شول، له دغ３ پ５＋３ وروسته 
او  په ک３ غرق شو  ！ول ل＋کر سره  له خپل  ته راغى، فرعون  بيرته درياب خپل پخواني حالت 

موسى$ له ملگرو سره نجات وموند.
د رسول اهلل � ام５د:

ته د  � د خپل قوم په الر＊وونه ک３ ډ４ر حريص و، أن تر دې چ３ خپل３ موخ３  نبي کريم   
رس５دلو په الر ک３ يوه ورځ هم  ناهيلی نه شو. تل به ي３ خپل رب ته دعا کوله تر ＇و د ده قوم ته 

الر＊وونه وک７ي او سين３ ي３ د اسالم د مبارک دين منلو ته پرانيزي. 
 طائف ته د نبي کريم � له ستونزمن سفر وروسته جبرئيل ' د غرونو له مالئک３ سره يو 
＄اى راغى، ورته ي３ وويل: يقيناً چ３ موږ اهلل تعالى تا ته رال８５لي يو، که غواړې امر وک７ه چ３ دغه 
دواړه غرونه )اخشبين( يو له بل سره په دوى)اهل طائف( را  يو ＄اى ک７و، ول３ نبي کريم � ورته 
وفرمايل: )اميد دی چ３ اهلل تعالى ي３ له شاگانو ＇خه داس３ خلک را وز８４وي چ３ يوازې د اهلل 

تعالى عبادت وک７ي او ＇وک ورسره شريک نه ک７ي)١(.  
رسول اهلل� د اهلل تعالى له مرست３ پوره ډاډمن و، نو ＄که په سختو او ستونزمنو شرايطو ک３ ناهيلی 
نشو، أن تردې کله چ３ د ثور غار ته ي３ د ابوبکر صديق/ سره پناه وروړه او مشرکين د دوی د 
تعقيب لپاره د غار تر خول３ پورې ورس５دل، په دې وخت ک３ ي３ هم خپل ډاډ له السه ور نه ک７ او 

�=�w�>ß¿ß£ßº�ß ]التوبة: ٤٠[  çÁåC� áÁßháß�� ß×�y :ابوبکرصديق / ته ي３ په پوره ډاډينه وويل
ژباړه: مه خفه ک８５ه، اهلل تعالی له موږ سره دى.  

هيله او عمل: 
اهلل تعالى او د هغه ب＋ن３ ته هيله تل د س７ي له عمل سره يو ＄اى وي، نه له ！مبل９ او ب３ ＄ايه 
� áµåf ánàÈ� ß×ßÆ�>âå�> ßq� âØ ß» ß¢� á̧ ß»á£ßÉá·ßª�åÄëEße�ßÐ>ß̄ å¶�Ç àQáfßÈ� ßÁ>ß²� áÀ ß»ßªy :غو＊تنو سره. اهلل تعالى فرمايلي دي

w=âb ]الكهف: ١١٠[  ßUß?�åÄëEße�åÌßa>ßF å£åE
١- متفق عليه 
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ژباړه: نو ＇وک چ３ له خپل پرودگار سره د ليدلو هيله لري، هغه دې ＊ه عمل وک７ي او په بنده گ９ 
ک３ دې له خپل رب سره بل ＇وک شريک نه ک７ي. 

� ß́ åÒß¶Æà? �åç�= � å̧ ÉåF ßi � å� �=Æ àb ßÂ> ßQßÆ �=Æàf ßQ> ßÂ �ÀÈådç¶=ßÆ �=Çà¿ßºA �ÀÈådç¶= � çÁåCy دي:  فرمايلي  تعالى  اهلل 
wã¼É  ]البقرة: ٢١٨[  åUße�ãeÇà« ß¦�àç�=ßÆ�åç�=� ßKßá�ße� ßÁÇ àQáfßÈ

ژباړه: په پوره باور يقيناً کومو خلکو چ３ ايمان راوړئ او چا چ３ د خداى په الر ک３ خپل کور 
او وطن پر４＋ى او جهاد ي３ ک７يدى، هغوى حق لري چ３ دخداى د رحمت هيله من وي او اهلل د 

هغوى  ب＋ونکى او پر هغو د خپل رحمت پيرزو کوونکى دى. 

د اميد فضيلت: 
اميد تل انسان د ست７يا له احساسولو پرته کار کولو ته ه）وي، که ام５د نه وي، انسان د ژوند په پر 
مخ ب５لولو له مصيبتونو او ستونزو سره ي３ په مقابل３ ک３ پات３ را＄ي. که ام５د نه وي، نا هيلي ي３ 
زړه نيسي او مرگ ته ل５واله ک８５ي، نو له همدې امله ويل شوي چ３: ناهيلي د ناکام９ او م７ين３ پر 

لور غ％５دل３ الره ده، اميد او هيله د ژوند رو＊انه مشال دى. 
ويل شوي دي: ناهيلي له ژوند او ژوند له ناهيل９ سره نه شي يو ＄اى ک５داى.

مسلمان د اهلل تعالی له رحمت ＇خه نه ناهيلی ک８５ي. ＄که همدا د اهلل تعالی ب＋ن３ ته هيله  ده 
چ３ بنده توب３ او په ن５غ３ الرې تللو ته اړباسي. اهلل تعالى د ده له رحمت ＇خه له ناهيل９، نا ام５دۍ 
� áÀåº�=Ç àìß¿á̄ ßI� ß×� á¼åÃ åjà«á¾ß?�Îß· ß¢�=Çàªßf áiß?�ÀÈådç¶=� ßËåa>ßF å¢�>ßÈ� á̧ à®y :خه منعه ک７ې او فرمايلي ي３ دي＇

w  ]الزمر: ٥٣[   à¼É åUçf¶=�àeÇà«ß§á¶=�ßÇ àÂ�àÄç¾åC�> â£Éåß�� ßHÇà¾èd¶=� àfå«á§ßÈ�ßç�=� çÁåC�åç�=�åÍßá�ße
له  اهلل  د  ت５رى ک７ى، چ３  ي３  پر خپلو ＄انونو  ته م３ ووايه چ３  بندگانو  پيغمبره!( هغو  )اې  ژباړه: 
رحمت ＇خه مه ناهيلي ک８５ئ. په ر＊تيا اهلل تعالی ！ول３ گناوې ب＋ي او هغه ب＋ونکی او مهربان دی.
هرکله چ３ يو مسلمان د کوم３ گناه مرتکب شي، نو په بي７ه توبه کوي. ！ول３ هيلي  ي３ د اهلل تعالى 
تر ب＋ن３ او توبه منلو پورې ت７ل３ وي. ام５د هغه قوت دى چ３ اهلل تعالى د بشر په زړونو ک３ ا４＋ى 
�àÍ ß¢> çj¶=� åKßº>ß®� áÁåC% :دى، تر ＇و هغوى د ＄مک３ أبادۍ ته وه）وي، او نبي کريم� فرمايلي دي

 .)١($> ßÃ áiåfá§ßÉá·ßª�> ßÃ ßiåfá§ßÈ�ÎçJ ßU�ß½Ç à̄ßÈ�ß×� áÁß?� ß¥> ßìßJ ái=� åÁåDßª�(âÍß·É åjßª� á¼ à²åb ßUß?� åbßÈ� å�ßÆ
ژباړه: که قيامت راورس５د او له تاسو ＇خه د کوم يوه په الس ک３ د خرما نيالگى و، دا توان ي３ 

١- مسند احمد
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درلود چ３ هغه نيالگى ک＋５نوي، نو هغه دې ک＋５نوي. 
که چيرې هيلي او ام５دونه نه وای، نو بشر به هغه پرمختگونه چ３ نن ي３ الس ته راوړي دي، الس 
ته نه وو راوړي، ＄که هر اختراع کوونکى ډ４ر ＄له په لوم７ي ＄ل په خپلو پالنونو ک３ نه بريالى 
ک８５ي، بلک３ د خپل پالن د برياليتوب په الر ک３ خپلو هلو ＄لو ته دوام ورکوي. له همدې امله 

ويل شوي چ３، هيلي د انسان غو＊تنو ته وده ورکوي او ناهيلي ي３ له من％ه وړي. 
نو مسلمان بايد د ژوند په هر اړخ ک３ په هيلو باندې ډ４ر حريص وي او ه５）کله ناهيل９ ته غاړه 

ک３ ن８دي. 

ارزونه: 
١. اميد په لغت او اصطالح ک３ تعريف ک７ئ. 
٢. په خپل ژوند ک３ د ام５د يو مثال بيان ک７ئ. 

٣. د انبياوو عليهم السالم په نزد اميد ＇رنگه و؟ 
٤. د اميد ارز＊ت بيان ک７ئ. 

٥. هيله کول د انسان په ژوند ک３ ＇ه ارز＊ت لري؟ 
٦. هيله له عمل سره ＇ه اړيک３ لري؟ بيان ي３ ک７ئ.

٧. د پيغمبر� د ام５د يوه بيلگه بيان ک７ئ. 

کورن９ دنده

گرانو زده کوونکو! 
د اميد او ناهيل９ تر عنوان الندې يوه مقاله وليکئ چ３ تر لسو کر＊و ل８ه نه وي او الندې مطالبو ته 

پک３ اشاره شوي وي. 
١. د نا ام５دۍ گواښ.
٢.د نا ام５دۍ اسباب.

٣. د هيله مندۍ الرې او چارې.


