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9 د ژباړن پېليزه

بَيَّنََها  َو  ِتِه  ِصحَّ َعَ  ِدلََّة 
َ
األ ونََصَب  ِديْناً،  ُمْؤِمِنْيَ 

ْ
لِل االِْساَلَم  رَِضَ  ْي  ِ

َّ
ال ِلِ  َْمُد 

ْ
ال

)ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے   َفَقال:  َو َسَماَحٍة  يُْسٍ  ِدْيَن  تَبِْييْناً، وََجَعَل 
 ُ

ُ
داً َعبُْدُه َورَُسْول نَّ ُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َو أ

َ
يَك ل  ال وَْحَدُه اَل َشِ

َّ
َ ِاال

َ
نَّ اَل ِال

َ
ْشَهُد أ

َ
ۓ(، َوأ

َثًما(، َصلَّ ال 
ْ
ُهَما َما لَْم يَُكْن َمأ يَْسَ

َ
 اْختَاَر أ

َّ
ْمَريِْن إِال

َ
َ َبْيَ أ ْي ِقيَْل َعنُْه: )َما ُخيِّ ِ

َّ
ال

يِْن، َوَبْعُد:   يَْوِم ادلِّ
َ

َك بُِسنَِّتِه ِال َعلَيِْه وََعَ آِلِ َوأْصَحابِِه َوَمْن َتَمسَّ

هغه اساليم منهج او اليه دين چې ممد صل ال عليه وسلم د ال رب العلمي 
ل پلوه د تام برشيت د سعادت په منظور فاين دنياګۍ ته راوړی دی، واقعا چې د 
صالح او سهولت حقييق دين دی، د رمحت او ښېګړې دين دی، د انسانيت په 

جامه کې د انسانانو دين او د ابدي سعادت ځانګړې الره ده.

همدغه اساليم دين دی چې ال رب العلمي پرې مونږ ټولو انسانانو ته د خپل 
ډېر رحم او مهربانۍ ل خمې د تمسک او په دنياوي چارو کې د تطبيق امر او د 

تنفيذ حكم کړی دی.

په دغه هلکه ال رب العلمي فرمايي: 

)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ( ]سورت ال عمران: ۱۰۲[

ژباړه: ای مومنانو! د ال پاک څخه په حقه توګه وډار شئ او تاسو د اساليم دين 
پرته به بل هېڅ دين مه مرئ.

او همدغه دين دی چې ورباندې ابراهيم عليه السالم ټولو چبو ته د پېروۍ امر 
کړی دی، ال رب العلمي ل هغه څخه حاکيًة فرمايي: 

)ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ( ]سورت بقره: ۱۲۸[
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ژباړه: ای زمونږ ربه مونږ ستا لپاره تل تابعداره وګرځوه او ځمونږ ل اوالدې څخه 
هم يوه ډل همېشه تابعداران او منونكي وګرځوه، مونږ ته مو مناسک راوښايه او 

توبه راباندې اوباسه ته توبه قبلونكی او نهايت زيات مهربان يې.
نو د اساليم شيعت احاکم ګران او ستړي کونكي نه دي بلکې اسان او د هر 

چا زير توان دي، ال رب العلمي د ديين اسانتياو په هلکه فرمايي: 
)ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ( ]سورت بقره: ١٨٥[

او درباندې  اسانتياوې غواړي  د اسالیم دين منلو کې  تاسو  پر  پاک  ژباړه: ال 
ستړې او تكليف نه غواړي.

او دا حقيقت دی چې د اساليم شيعت احاکم د دنيا په چارو کې تنفيذول اسان اکر 
دی ځکه چې ال پاک د اساليم دين په منلو کې د ټولو انسانانو د احوالو مرااعت 

او خيال ساتل دی، ټول واجب شوي احاکم يې د هغوی لپاره رمحت ګرځویل دی.
په روژه کې يې د مسافر په هلکه د افطار حكم راستویل دی، څلور رکعتزي ملونځ 

يې ترې په دوه رکعتزي ملونځ د مکمل اجر او ثواب څخه ډک ګرځویل دی.
 ناجوړه اړوند يې د قران کريم په نصوصو کې ګڼ شمېر سهوتلونه او اسانتياوې 
په نښه کړي دي، ناجوړه يې د خپل توان په اندازه د ملونځ په ادا ملکف کړی دی.
ل دې کبله خو يې په ټولو انسانانو باندې په اساليم دين کې غلو حرام او ناروا 

بللې ده ترڅو دغه زيایت کول د اساليم دين د سماحت رسه منافات ونه لري.
اجنامولو  د شاق اکرونو  او  ال عليه وسلم دغسې غلو کونكو  نيب کريم صل 

ثًا«. ]صحيح مسلم: ۲۶۷۰[ َ
ل

َ
َها ث

َ
ال

َ
ُعوَن ق ُمَتَنطِّ

ْ
َك ال

َ
اړوند فرمايي: »َهل

ژباړه: درې ځل يې وويل: په دين کې تشدد او سخيت کونكي تباه او برباد شول.

خو دومره ده چې د اساليم شيعت د سهولت معنا دا نه ده چې د هغه واجبات 
دي پرېښودل يش او يا دې د هغه په چارګاه او ممنوعه عالقه باندې تېرې ويش، 
بلکې هغه شخص چې په دغسې بې معنا او ال بنياده خربه باندې د جرم ارتكاب 
وکړي هغه ته اساليم شيعت سنګينه زسا اوروي ترڅو دغه ډول خلک بېرته د 

اساليم شيعت په احاکمو ملزم وګرځي.
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نو دا کتاب چې شيخ عبدالعزيز بن ممد السلمان د دين په ښېګڼو او ګڼ شمېر 
ګټو باندې باندې يلیلک دی، د ډېر قدر او احرتام وړ يلکنه ده زه هم په دې خوښ 
شوم چې د خپلو پښتنو ورونو د سعادت او هدايت په خاطر يې ل عربۍ څخه پښو 
ته د ژباړلو زيار د ثواب او اجر په نيت په اغړه واخلم ترڅو ل دې نعمت څخه بې 

برخې ورونه د برخې خاوندان يش.

په کتاب کې مې د هر ذکر شوي ايت سورت او ايت شمېر ذکر کړی دی، او هر 
نبوی حديث مې هم المدل خپل مصدر ته منسوب او د حديث شمېر مې هم 

ذکر کړی دی.

ال رب اکئنات دې زما دا عمل د قيامت په ورځ د حسناتو په تله کې حساب 
کړي او ال دې پرې تمامو لوستونكو او د دين مينوالو ته په خي او سعادت او 

ګټه تمام کړي.

د کتاب د نرش او اشاعت په برخه کې چې کومو ورونو معنوي او مادي زيار په 
اغړه اخسیت دی رب دې ورل د قرب او دوزخ ل عذاب څخه د جنات سرت المل 

وګرځوي او ال دې د دوی سيع قبول کړي.

امي ثم امي يا رب العلمي

لقمان حکيم حکمت

  





13 د ليکوال سريزه

ْشُکُرُه ُشْکَر 
َ
َوأ َياِء َواجلََماِل،  ِکرْبِ

ْ
ِة َوال ِعزَّ

ْ
َتَفرََّد بِاجلاََلِل، َوالَعَظَمِة َوال ْي  ِ

َّ
َْمُد ِلِ ال

ْ
ال

ْن 
َ
ْشَهُد أ

َ
ِويِلِْه ِمَن ااِلْنَعاِم َوااِلفَْضاِل، َوأ

ُ
َعبٍْد ُمْعرَتٍِف بِاتلَّْقِصْيِ َعْن ُشْکِر َبْعِض َما أ

ُ َصَلّ ال َعلَيِْه وََعَ 
ُ

داً َعبُْدُه َورَُسْول نَّ ُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ

َ
يْکَ ل  ال وَْحَدُه اَلَشِ

َّ
َ ِاال

َ
اَل ِال

آِلِ وََصْحِبِه وََسلََّم تَْسِليْماً َکِثْياً، َوَبْعُد: 

ما خپپل کتاب )موارد الضمآن دلروس الزمان( په څنګ کې د اساليم دين ځينې 
ښيګڼې او ګټې ذکر کړې وې، ځينو نېاکنو ملګرو پسنده بول چې ياد ماسن په 
ځانګړي توګه راغونډ يش، چاپ او بيا پر مسلمانانو باندې توزيع يش، شايد د 
دغه کتاب د چاپ په برکت هغه خلک چې ال پاک يې د هدايت او سمې الرې 

ته د ارشاد اراده کړي وي پرې هدايت ومويم.

ل ال پاک څخه سوال کوو چې زمونږ دغه عمل يواځې د هغه د رضا په خاطر 
وګرځوي او ترڅنګ يې چاپ کونكي، خرپونكي، لوستونكي او اورېدونكي 

ته اجر او ثواب ورکړي.

ال ښه اورېدونكی، نزدې او داع قبلونكی دی.

امهلل صل ع ممد وآل وسلم

  





15 د اسالمي دين ښېګڼو يادونه

ای د ال بندګانو! ال پاک فرمايي او هغه تر هر چا رښتيا ګوه دی: 

)چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]سورت مائده: ۳[

مې  لورينه  خپله  کړ،  بشپړ  دين  ستاسو  لپاره  ستاسو  مې  ورځ  نن  همدا  ژباړه: 
درباندې پوره کړه او په اسالم باندې ستاسو لپاره په ديين بڼه راض يم.

دين يې د خپلې مرستې ل خمې بشپړ او پر ګردو اديانو يې پورته کړ، د خپل بنده او 
استازي کومک يې وکړ او د شک پېرواکر يې په لويه کچه رسوا کړل، وروسته ل 
دې چې مومنان بندګان يې ل دين څخه رابندول او طمع توقع يې لرل چې بېرته 
به کفر ته وګرځي، خو چې لکه يې د اسالم پياوړتيا او پر نورو اديانو بريمن 
ويلد نو ل د مسلمانانو ل ارتداد څخه په پوره توګه نا امېده شول، برسېره پر دې 
به يې ترې خوف او ترس درلود، رب پروردګار په خپلو بندګانو باندې د هدايت 
او توفيق، د عزت او تاييد لورينه پوره کړه او زمونږ لپاره په اسالم باندې د دين 
په توګه راض شو او د نورو اديانو ترمنځ يې زمونږ لپاره اسالم غوره کړ، د ال په 

وړاندې قابل قبول دين ايكې يواځې اسالم دی او بس، ال پاک فرمايي: 

)ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ( 

]سورت ال عمران: ٨٥[

ژباړه: که څوک ل اسالم پرته د بل دين پلټنه وکړي نو هېڅلکه به ورڅخه قبول 
نه يش او په اخرت کې به ل زيانمنو څخه وي.

ای د ال بندګانو! غي مسلم هوښيارانو او د سليم عقل څښتنانو د اساليم دين پر 
احاکمو غور وکړ نو اغړه يې ورته کېښوده، د اسالم په حکمتونو کې يې سوچ وکړ 
نو مينه يې وررسه پېدا شوه، د اسالم حکيمانه قانون او ضوابطو يې زړونه خپل کړ 
نو تعظيم يې ورل وکړ، ترڅو چې څوک روغ عقل، روښانه بصيت او د مستقيم 



د اساليم دين ښېګړې او فايدې

16

فکر څښنت وي ل اسالم رسه يې د ښايسته ماسنو ل کبله او ل سرتو فضيلتونو 
ل کبله اړيكه ټينګه وي، اساليم دين د توحيد داسې عقيده راوړې ده چې هم 
يې سليم عقل اجيابوي او هم پرې روغ طبيعت اقرار کوي، خلک دې ته دعوت 
کوي چې نړۍ يو برحق معبود لري او هېڅ برخه دار وررسه نشته، دغه معبود برحق 

داسې لومړی ذات دی چې لومړی دی اول نه لري او اخر دی فناء نه لري: 
)ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ( ]سورت شوری: ۱۱[

او  اورېدونكی  پاک  او همدغه ال  نشته  په څېر هېڅ یش  د ذات  د ال  ژباړه: 
يلدونكی دی.

ال پاک مطلقه اراده او پوره قدرت لري هغه ميط )ګېره اچونكی( علم لري، په 
خملوق باندې واجب دي چې رسونه ورته ټيټ کړي او رسغړونه يې ونه کړي، د 
ال د اوامرو په منلو او ل نواهيو څخه يې په ځان ژغورلو د هغه د رضا رسه سم 
اعمال تررسه کول د انسان واجب دي، د خملوق په نفسونو او د دنيا په کنارو کې 
يې براهي او داليل قايم کړي دي، پر استدالل او غور سوچ يې عقلونه هڅويل 
دي ترڅو د ال پېژندګلو او عظمت ته د ديلل پر بنسټ ورسيږي او په سمه توګه 
يې حقوق ادا کړي، لکه ال پاک ستا پام دې ته راړوي چې ناشونې ده ته خپل ځان 

دنيا کې شته کړې او نه ل کوم موجد پرته شته کېدی شې، هغه فرمايي: 
)ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ( ]سورت طور: ۳۵[

ايا دوی ل کوم پېدا کونكي پرته پېدا شوي دي او که نه دوی خپپله د  ژباړه: 
ځانونو پېدا کونكي دي.

اما دا دعوه چې خملوق ځان په خپله پېدا کړی دی داسې دعوه ده چې هېڅ چا 
يې دعوه نه ده کړې، او ل پېدا کونكي بغېر د انسان شته کېدل داسې دعوه ده 
چې فطرت يې ابتداًء نه مين، هېڅ ډول لږ يا ډېر جنګ جدل ته په کې اړتيا نشته.
لکه چې دواړه فرضونه باطل دي نو ل هغه حقيقت پرته نور څه پاتې نه شول چې 
قران کريم پرې غږېدل دی، هغه دا چې هغه رب پروردګار چې ايكې يواځې 
نه يې څوک هم  پېدا دی،  نه ورڅخه څوک  او  پېدا  نه ل چا  نيازه دی،  دی، يب 

صفت او هم نایم نشته، هغه دا خملوق پېدا کړی دی او بس.
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ايا دا خملوق پېدا  او لکه قران زمونږ نګاهونه اسمانونو او ځمکې ته اړوي چې 
کړي دي ځکه چې خپله خو يې ځان نه دی پېدا کړی لکه څنګه چې انسانانو 

خپل ځانونه نه دي پيدا کړي.
لکه قران کريم زمونږ تر نظر وړاندې د اسمان پاڼه بېرته کړي چې پر ساحه يې 

وړانګي ملر، روښانه سپوږمۍ او ځالنده ستوري شته دي، ال پاک فرمايي: 
)ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ( ]سورت فرقان: ۶۱[

د  اسمانونو کې  د  په طرف  پېدا کړي دي  ذات چې  هغه  واال دی  برکت  ژباړه: 
ستورو مزنلونه او پېدا کړی يې دی په هغې کې وړانګي ملر او ځالنده سپوږمۍ.

بيا په بل ايت کې فرمايي: 
)ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     

ۉ( ]سورت يونس: ۵[
ژباړه: ال هغه ذات دی چې ملر يې وړانګي ګرځویل دی او سپوږمۍ يې د تتې رڼا 
واال ګرځولې ده او د هر يو لپاره يې مزنلونه ټايلک دي، په دې خاطر چې تاسو پرې 

د لکونو حساب معلوم کړئ.
او فرمايي: 

)ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ( 

]سورت انعام: ۹۶[

ژباړه: ال د سبا )صباح( څېرونكی دی او شپه يې د ارام لپاره پېدا کړې ده، ملر 
او سپوږمۍ يې د حساب لپاره پېدا کړي دي، دا د زورور ذات اندازه ده چې په هر 

څه باندې پوهيږي.
او فرمايي: 

)ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ( ]سورت ق: ۶[

ژباړه: ايا دوی اسمان ته نه ګوري چې د دوی ل بره مو څنګه جوړ کړی دی؟ او 
هېڅ ډول چاودونه نه لري.
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او فرمايي: 
)ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]سورت اعراف: ۱۸۵[

ژباړه: ايا د وی نه ګوري په بادشاهۍ د اسمانونو او ځمکو کې او نورو هر هغه 
شيان چې ال پاک پېدا کړي دي.

او فرمايي: 
)ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ( ]سورت ملک: ۳- ۴[
ژباړه: ال پاک هغه ذات دی چې اووه اسمانونه يې الندې باندې پېدا کړي دي او 
ته به د رمحن ذات په پېدا کولو کې هېڅ راز نقصان ونه وينې * سرتګې دې اخوا 
دېخوا واړوه نو ايا څه چاودونه به ووينې؟ بيا ورته بار بار سرتګې وګرځوه همدغه 

سرتګې به تا ته اعجزې راستنې يش او ستړې به وي.
او لکه قران کريم زمونږ نظرونه ځمکې او پر ځمکې بېالبېلو والړو ونو بوټو ته 

واړوي، ال پاک فرمايي: 
)ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ( ]سورت رعد: ۴[

او  انګورو  او د  په ګاونډ کې ټوکړې دي  يو بل رسه  په ځمکه کې ل  او  ژباړه:   
فصلونو او کجورو باغونه دي چې )صنوان( ل بيخ څخه يې ډېرې څانګې راوتې 
دي او )غي صنوان( چې ل بېخ نه يوه تنه وي، په يو ډول اوبو باندې خړوبيږي، 

خو په خوند او خوراک کې بيا مونږ ځينو ته په نورو ځينو بهرتي ورکو.
 د ځمکې په يوه تكړه به ته ووينې چې انګور او مړغوین به رسه راټوکېديل وي، 
پر يو ډول اوبو به خړوبيږي، هر بوټی يې په ځمکه کې جرړې لري او ل ځمکې 
څخه د ځان مناسب غذا روي چې ياد بوټی پرې ژوندی وي، خو د مېوې په مهال 
بيا هر بوټی خپله خپله ميوه ورکوي چې ل بلې څخه په خوند او مزه کې، په رنګ 

او بوی کې جال وي.
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همداراز نورې ونې بوټې چې د ځمکې پر يوې برخې والړې وي، خاوره يې يوه، 
اوبه يې يوې، ايا دا ډول خلقت د يو حکيم او قادر او مقتدر ذات په شتون داللت 
يًَة( په ډېر يقي رسه چې په دې کې د ال د توحيد نښې 

َ
نه کوي؟ )إِنَّ ِف َذلَِك ل

نښانې دي.

او لکه قران زمونږ نظرونه هغه اوبو ته اړوي چې ل اسمان څخه راښکته کيږي 
او ژوند پرې والړ دی، که د ال خوښه وه نو تروې تروشې به يې ګرځولې وی، 

بيا به په کې هېڅ ګټه نه وه. 

لکه ال پاک په قران کريم کې زمونږ توجه دې ته واړوي چې ل هغه رسه د نړۍ 
په تدبي او واک کې هېڅ څوک برخه دار نشته، ال فرمايي: 

)پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( ]سورت مؤمنون: ۹۱[

ژباړه: ال پاک هېڅ څوک په زوی ولۍ نه دي نيويل او نه ل هغه رسه بل څوک 
معبود شته.

په بل ايت کې په خورا څرګند ډول او سرتې معنا رسه وايي: 

)ۋ  ۅ ۅۉ  ۉې  ې( ]سورت انبياء: ۲۲[

ژباړه: که په ځمکه يا اسمان کې ل ال پرته بل برحق معبود وی نو خاخما د اسمان 
او ځمکې انتظام او تدبي ل منځه تلل وی.

داسې نور ډېری ايتونه چې په دې معنا غږيديل دي.

د احسان ل خمې ال د خپلو بندګانو لپاره د داسې عبادتونو جتويز ورکړی چې 
نفسونه پاک صفا کوي، اړيكي پياوړي او ترتيبوي، زړونه راټولوي او تزکيه يې 
کوي، د اسالم عبادتونه د خمکنو ټولو انبياء کرامو ل دعوتونو رسه سمون خوري، 

ال پاک فرمايي: 

)چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ( ]سورت شوری: ١٣[
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ژباړه: ل دين څخه ال پاک ستاسو لپاره هغه څه مقرر کړي دي چې وړاندې يې 
پرې نوح عليه السالم ته حكم کړی و، او هغه چې مونږ يې ابراهيم او مویس 
او عيیس عليهم السالم ته پرې پوخ حكم کړی و چې په دې دين باندې لکک 
او مضبوط شئ، او ورپكې ډلې ټپلې مه جوړئ، ځکه چې په مرشاکنو د هغې 
احاکمو منل ډېر ګران تماميږي چې تاسو يې ورته دعوت کوئ، ال پاک غوره 
کوی د دين لپاره هغه څوک چې يې خوښه يش، او د دين منلو لپاره چې څوک د 

ال خوښ يش نو هدايت ورته کوي.

ای ال د ايمان په نور مو زړونه روښانه کړه، د شيطان او زمونږ د نفسونو ل ش 
څخه راته پناه راکړه، ستا د فرمانربدارۍ توفيق او ستا د امر څخه د رسغړونې 
نه مو وژغوره، مونږ ته، زمونږ مور او پالر او ټولو مسلمانانو ته په خپل ځانګړي 
رحم خبشش او درګزر وکړه ای ارحم الرامحي ذاته، ای ال په ممد صل ال عليه 

وسلم او دهغه په ټولې کورنۍ او ملګرو يې رحم وکړه.
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ديين  علم  ګټور  هر  چې  دی  کړی  اعرتاف  دې  په  شنونكو  انصافدارو  ځېنو   
او که دنيوي او که سيايس وي خو اساليم دين پرې ل کوم شک او شبهې پرته 
ښاکره داللت کوي، په اسالم کې داسې څه نشته چې عقل يې نه مين، بلکې په 
اسالم کې داسې څه دي چې سليم عقل يې په صدق او ګټې او صالح ګوايه 
ورکوي، اوامر يې د عدل او انصاف څخه ډک دي، هېڅ راز تېری او ظلم په کې 
شتون نه لري، په څه يش چې يې امر کړي دی نو سوچه خي دی او چې ل څه 
يې منعه فرمايلې ده سوچه ش دی او يا يې ش او فساد په خي او ګټې دروند 
دی، چې لکه هم هوښيار او اعقل انسان د اسالم په احاکمو کې ل سوچ او غور 
نه اکر واخيل د هغه ايمان او اخالص د خمکې په پرتله زيات او ټينګ يش، او که 
همدغه هوښيار په هغه څه کې ل غور نه اکر واخيل چې اسالم ورته بلنه ورکوي 
ورته به په ډاګه يش چې اسالم غوره اخالقو ته دعوت ورکوي، رښتيا، عدل، پاک 
دامنۍ، ښو اخالقو او نېکې رويې، په وعدو وفاء کول، دامانت سپارتل، ل يتيم او 
مسکي رسه ښه چلند کول، ميلمه او ګاونډي پالل او په ښو اخالقو ځان سمبالولو 

ته دعوت ورکوي.

ل دنيا څخه په خپلې معياري اندازه دنيوي خوند څښل او په تقوا او ماسنو ځان 
سمبالولو ته بلنه ورکوي، ل بدې رويې او فاحشه اکرونو، ګناه او تېري څخه منعه 
کوي، په هغه څه امر کوي چې ورپكې د خملوق سعادت نغښتل شوی وي او ل ټولو 

هغه څه منعه کوي چې ورپكې د برشيت لپاره ګردې بدخبتيانې او زيانونه وي.

قائمول، زاکت  ملونځ  لکه  وکړه  لويو ماسنو کې سوچ  لويو  په  اساليم شيعت  د 
ورکول، د رمضان روژه نېول، حج کول.

که ته په ملونځ کې ل غور نه اکر واخلې نو به وپتيلې چې ملونځ يواځې د ال پاک 
او بنده ترمنځ غښتيل اړيكه ده نو ورپكې به د ال پاک لپاره زيات خملص شې، 
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هغه ته خمامخ ودرېدل، د هغه په وړاندې د ادب او احرتام خيال ساتل، په ال پاک 
باندې ثنا ويل او ورڅخه د اړتياو غوښتل، پايله دا يش چې د بادار تعظيم او بړايي 

او ل شيک څخه د هغه پاکوال په سمه توګه ادا يش او ال پاک راض يش.

چې لکه هم انسان د خپل رب خمې ته ودرېږي او په دې اعرتاف شوع وکړي 
چې ال پاک ل هر يش څخه لويي دی، هغه د دې حقدار دی چې لويي او بړايي يې 
بيان يش، )ال اکرب( بيا دغه انسان په ال پاک باندې دومره ثنا د اعجزۍ په هغه 
کيفيت ووايي چې څومره ل ال رسه مناسب دي او وررسه ښايي، بنده خپل عبادت 
د ال لپاره خاص کړي او ورڅخه په خپلو ټولو کړو وړو کې کومک او مرسته 
پاک څخه د سمې صحيح الرې غوښتنه  د ال  انداز  ډېر اعجزانه  په  وغواړي، 
کوي، د هغو خلقو الره ترې غواړي چې ال پاک ورباندې د توفيق او هدايت 
لورينه کړي وي، او د هغو خلکو ل الرې ورڅخه پناه غواړي چې ال پرې خپل 
غضب کړی و، وروسته ل دې چې ل سمې صحيح الرې څخه يې کجروي غوره 

کړه رسه ل دې چې روغه الره ورته تر هرڅه ښاکره او روښانه معلومه وه.

ترڅنګ يې د هغو خلکو ل الرې او اجنام څخه پناه غواړي چې ګمراهان ول، د 
خپلو خواهشاتو او د شيطان په عبادت بوخت ول.

دغه مهال نو بيا نفس د ال پاک د عظمت او هيبت څخه ډک يش، سمدسيت ال 
پاک ته د بدن په قدر وړ غړي سجده او خضوع وکړي.

او  اسمانونو  د  وړاندې ښاکره کوي چې  پر  د هغه چا  بې چارګي  او  ذلت  خپل 
ځمکو کوجنيانې يې په الس کې دي، ل ديين ناحيې نه د ملونځ ل خوندونو څخه 
دا هم ده چې ورپكې د ال پاک په عظمت او کربيا اعرتاف کول دي، لکه څنګه 

چې ملونځ کول په خپله اعجزي هم ده.

چې زړه لکه هم په دغه معنا پوهه يش او نفس د ال پاک څخه ل ويرې او هيبت 
نه ډک يش نو فورا ل مرماتو او ناروا څخه رابند يش.

او دا بييخ د تعجب خربه ځکه نه ده چې ال پاک د ملونځ اړوند فرمايي: 

)ۉ  ې  ې  ې  ې     ى( ]سورت عنکبوت: ۴۵[
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ژباړه: يقينا چې ملونځ ل ښاکره بدۍ او نارواو څخه منع کوي. 

همدا راز ملونځ ل انسان رسه په ديين او دنيوي اکرونو کې فعال مرستندوی دی، 
ال پاک فرمايي: 

)ۓ  ۓ  ڭ( ]سورت بقره: ٤٥[

ژباړه: په صرب او ملونځ کولو مرسته حاصله کړئ.

په ديين امورو کې د ملونځ ښېګړه دا ده چې لکه هم سړی ملونځ وکړي او ځانګړی 
خيال يې وسايت، نو د هر نېک اکر لپاره يې رغبت ال پسې غښتل يش، هر ډول 
اطاعت ورته اسان يش، د نورو خلکو رسه ښه رويه اختياروي، هر وخت د خپل 
ځان رسه ماسبه کوي او ورته په غټه پايمانه نفيس اطمئنان حاصل وي او د ثواب 

او اجر امېدوار وي.

او په دنيوي کړو وړو کې د ملونځ مرسته دا ده چې انسان ته هر سخت اکر اسان 
وي، او په هر مصيبت او سختۍ کې تسيل بښي او څوک چې ښه عمل وکړي ال 
پاک يې اجر نه ضايع کوي، ال پاک بيا دغه انسان ته داسې بدل ورکوي چې 
ورته تمام او شاق اکرونه اسانه وي او ترڅنګ يې په مال او دولت کې برکت و 

زيادت اچوي.

په مجاعت رسه ملونځ کولو باندې صله رحيم او منځین تعارف حاصليږي، مينه 
او مبت او پر يو بل ترحم زږوي، همدغه ملونځ دی چې د هر کرش او مرش ترمنځ 
عزت او مبت شته کوي، يواځې دا نه بلکې په مجاعت رسه ملونځ ادا کول د ملونځ 

کولو صحيح زده کړه او عميل تعليم هم دی.

شمېر  ګڼ  دی،  کړی  واجب  بندګانو  خپلو  پر  پاک  ال  چې  شه  ځېر  ته  زاکت 
ښېګړې او بال ډېرې ګټې لري چې ل مجلې څخه يې يوه ګټه دا ده چې د خوار او 
فقي طبقه خلکو ژوند او د هغوی ژوند مربوطه اړيكي برابرول دي، په زاکت د 

اړينو اړتياوې او د پور وړي پور ل منځه ځي.

د زاکت بله ښېګړه دا ده چې انسان د باوقاره خلکو په اخالقو زيور کوي، ورکړه او 
سخا په کې پېدا کوي، د نااکره او بوزديله خبيل خلکو ل اخالقو اواعدتونو څخه 
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يې لرې کوي، په لږه صدقه او خيات باندې د انسان زړه د دنيا ل مبت څخه 
کنګالوي، په زاکت رسه مال او شتمين ل پراډ دوکو او حيس او معنوی مکدراتو نه 
پاکيږي، په زاکت رسه د ال پاک په الره کې جهادونه او نور ټول د ژوند په رابطه 
د خي ښېګړې اکرونه تر رسه کيدی يش چې پر مسلمان يې تررسه کول تر هرڅه 
اړين دي، په زاکت رسه د فقيانو فقر او فاقت ل منځه ځي، زاکت د ټونلې دارو 
درمل دي، د زړونو خيوال او پاکوال دی او په زاکت رسه انسان د خبل او شح ل 

رنځ څخه جنات مويم، ال پاک فرمايي: 

)ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب( ]سورت حرش: ٩[

ژباړه: ل شديد خبل نه چې څوک ځان بچ وسايت نو دغه خلک اکمياب او بريايل دي.

د زاکت بله ګټه دا ده چې که بډايان يې په صحيح معنا اوبايس نو د شدت پسند 
اشرتايک نظام اقتصادي بڼې ريښي به وشکيږي، فضول خرچه شيوعيت به ل منځه 
والړ يش او که په سمه توګه ادا يش نو د ټولوااکنو ته به ايله بېله سکون ورپه برخه 
يش او د ټولو زيار به هغه اړخ ته متوجه يش چې رعيت او ټونلې ته به خي او ګټه 

او پرسکون پراخه زندګي ورپه برخه يش.

شعر: 
َِديــِع َوَكفِــلً ــِق الْ

ْ
َل اِطــَر الْ

َ
ْو َســائُِل***يَــا ف

َ
ْرَزاَق َمــْن ُهــَو َصاِمــٌت أ

َ
أ

ای د خملوق نااشنا پېدا کونكی او هغه چا ته رزق ورکونكی چې خاموش او 
يا د رزق غوښتونكي دي.

ْوَســْعَتُهْم ُجــْوداً َفَيــا َمــْن ِعْنــَدهُ
َ
َهاِطُل***أ ُجْوِدکَ  َســَحاُب  َِمْيِع  الْ رِْزُق 

تا ورته خپله سخا پراخه کړې ده، ای ال ل تارسه د ټولو رزق دی او ستا د سخا 
ورېځ تل څڅېدونكي ده.

َعْفِو
ْ
ال َِزيِل َوُمْسبَِل  َبِّ الْ

ْ
ال َوابِــُل***يَا ُمْســبَِغ  ْضلِــکَ 

َ
ف َعِظْيــُم  الَعِظْيــِم 

ای د سرتې نېکۍ او لويې عفوې راښکته کونكيه، ستا غټې لورينې هر وخت 
مخ په ښکته راروانې دي.
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ْتَ َا السِّ
َ

َطائِــُل***يَا َصاِحَب االِحَساِن يَا ُمْرٍخ ل ُطْولِــکَ  َعِميــُم  اَلِمْيــَل 
لورينې بييخ  او ښايسته پردې اچونكی! ستا اعمې  لورينې څښتنه  ای د غټې 

ډېرې دي.

ـ
ْ
َــِيّ َوُمْنِجــَز ال

ْ
ِّ ال الَفاِصُليَــا َعلَِم الــرِّ َحــَاهُ  ــْد 

َ
ق ِصْدٍق  ـــِمْيَعاِد 

ای په پټو رازونو خربه ذاته او رښتنې وعدې پوره کونكی ربه ستا پرېکړه غزوه 
بدر رانقل کړې ده.

َعْرِش اْســَتَوی يَا َصاِدَق الـ
ْ
َعِدُل***يَاَمْن َع ال َعْدلِــکَ  َضــاُء 

َ
ق الَوِفِّ  ـــَوْعِد 

ای پر عرش مســتوي ذاته او په خپلو وعدو کې رښــتينه وفاداره! ســتا ګردې 
پرېکړې اعدالنه دي.

نَّ
َ
َجلَّ أ

َ
***َعُظَمــْت ِصَفاتَُك يَا َعِظيــُم ف

َويََشــاِکُ  
ً
َظالِــا الُمَشــبُِّه  ِتْ 

ْ
يَــأ

ای عظيم ذاته ستا ټول صفتونه لوی دي، ډېره د غټې ګناه خربه ده چې مشّبه ظالم 
دې ل خملوق رسه تشبيه ورکوي.

ِْد
َ

ــْم ن
ُ
ل
َ
ِعَظاُم ف

ْ
ــکَ ال

ُ
َضائُل

َ
ــْت ف

َّ
ائُِل***َجل

َ
ْيــکَ فِيَهــا ق

َ
ُيْــَی اثلَّنــاُء َعل

ســرتې لورينې دې تر هر څه لوي دي، تر دا مهال مو داسې هېڅ څوک ونه موند 
چې درباندې الئقه او پوره ثناء ووايي.

َغفِــٌر بَِمنِّــَك   ُ
َ

ل نْــَت 
َ
أ نْــُب  کَ َحاِصُل***اذلَّ

ُ
َفَفُضل  

ً
اک ْم يَُکــْن ِشْ

َ
ل َما 

تــه د خپلې لورينې ل خمې ګناه خبشــش کوې ترڅو ګناه شک نه وي او ســتا 
لورينې تر هر چا حاصلې دي.

ائِــُل***َيْعِصيــکَ َجــًم ُثــمَّ تَْصَفــُح َعْنُهُم
َ
ق ِمــکَ 

ْ
ِبِل الَعــاِصْ  َوِلُوَبــِة 

ډېری خلک دې رسغړونې وکړي او ته بيا هم درګزر کوې! او د توبې پر قبولولو 
ګناهګار انسان ستا په صرب او حلم اعرتاف کوي.

ِ ــِبِّه ــ ِ ب ــَن  ــِم
َ
ــال ــَع

ْ
ال يُــــَرِب  َواِصــُل***َربٌّ  ِْهــْم  إِلَ بَــًدا 

َ
أ  ُ

ُ
َونَــَوال

ته داسې پالونكی يې چې ګرد خملوقات د خپل احسان ل خمې پالې، او ال ورته 
خپل فضل مزيد هم ورکوې.
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َدائًِما ــَوَك  ْ نَ يَُسوُق  ــَو  َوُه نْــَت غفُِل***َتْعِصيِه 
َ
َها أ

َّ
ٍر ل

ْ
 وََعــْن ُشــک

ً
نَِعمــا

لپاره خپل  تل  د  ته  پلو  او هغه ستا  يې ل حکمونو رسغړونه کوې  )انسان(  ته 
نعمتونه رايلږي چې ته يې ل شکر څخه ناخربه يې.

الَعَطا ــْذِل  بَ ِفْ  َوَزاَد  ــْوَب  نُ اذلُّ تَْســَتاِهُل***َســَتَ  ِلَْعِضــِه  تَُکــوُن  ال  َمــا 
په ګناهونه يې پرده اچولې ده او په ورکړه کې بال ډېر زيادت کوي چې ته د دغې 

زيادت وړ هم نه يې.

ِ ــَت ِلُـــوِده ــ نْ
َ
ــًدا وَأ ــ بَ

َ
ــٌل أ تَنْــَی َوَتْغَفــُل َهــْل تَِع يَــا َغفُِل***ُمــَتــَفــضِّ

د تل لپاره هغه پر تا لورينه کوي او ته د هغه لورينه بيا هم هېره وې، ای اغفله 
انسانه ال هم نه پوهېږې.

لَِفْضلِِه ــَت  نْ
َ
أ ــمَّ  ُث َوَتْبَعُد  ــْو  ــْدنُ ُتَقابِــُل***يَ ِمْنــکَ  الِعْصَيــاِن  بَِقَبائِــِح 

هغه درته نزدې کېږي او ته ورڅخه لرې کېږې او د لورينې بدل ال هم په بدترينو 
ګناهونو ورکوې.

َمْت
َ
ْظل

َ
وَأ ُُطوِب  الْ ُْل  لَ َدَج  الَّازُِل***َوإَِذا  ــلَکَ 

َ
ق بَــْل  ــلََمِة  سَّ

ْ
ال ُطُرُق 

او چې لکه د مصيپتونو ډکه تورتمه شپه رايش او د خالصون الرې ورکې او وتړل 
يش او ستونزې دې وډاروي...

تَلََحَْت ُثمَّ  َمْنَج  الَ  ْن 
َ
أ َــلِص وََخاَب فِيَهــا الِمُل***َوَعلِْمَت 

ْ
ُســْبُل ال

او په دې هم وپوهېږه چې د جنات ځای هم نشته او د خالصون الرې هم غوښې 
غوښې شوي دي او امېدوار هم په کې ذيلله او خوار دی.

َها
َ
ل َفَما  الََّجاةِ  ــِه  وَْج ِمْن  ــْد َعُظــَم الِــلَ الُمَتَنازُِل***َوآيََسْت 

َ
ُطــُرٌق َوق

او بيا چې ال د خالصون ل الرو نا امېده هم شې او د جنات کوم سبب هم نه وي 
او رایلغ مصيبت مخ په غټېدو يش.

ْم يَُکْن
َ
َنْطَت ِمْن ُضْعِف اَلِقْنِ َول

َ
ُمَتنــاَوُل***َوق َهــا 

َ
ل يَْدنُــو  َوال  َســَبٌب 

د کمزوري يقي ل خمې ال پسې نا امېده شې، نه د خالصون کوم سبب پاتې وي 
او نه ورته څوک نزدې کېدی يش.

ِي
َّ

اذل َفَرُج 
ْ
ال َطافِِه 

ْ
ل
َ
أ ِمْن  تِيك 

ْ
َغفِــُل***يَأ َعْنــُه  نْــَت 

َ
وَأ ْتَِســْبُه 

َ
ت ــْم 

َ
ل
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نابربه درته د ال پاک ل بارکبينۍ ل خمې حل )وسعت( رايش چې هم په کې ستا 
جنات وي او هم ورڅخه څوک په بل څه بوخت کېدای يش. 

ــارٌِج
َ
ف ْطٌف 

ُ
ل تِْيکَ 

ْ
يَأ ــَظــٍة  ْ لَ َغفِــُل***ِفْ  َعْنــُه  نْــَت 

ْ
وَأ ْتَِســْبُه 

َ
ت ــْم 

َ
ل

درته به په يوه لظه کې ل داسې ځای څخه کوالووال رايش چې بييخ به پرې 
ستا ګومان نه وي او ته به ترې ناخربه يې.

َ
إِل ــَى 

ْ
ل
َ
أ ــَن  ِم ــاءِ  ــَي ْش

َ
األ ُموِجُد  بَاقِــُل***يَا  َذلِــکَ  ــاِنَّ 

َ
ف ِســَواکَ  َحــٍد 

َ
أ

ای د ګردو شيانو شته کونكی ربه! چې ل تا پرته څوک ځان بل چا ته وسپاري 
نو هغه ډېر کم عقل دی.

َ
اِل َيْقِصْد  َمْن  ْســَمــاءِ 

َ
األ َطيَِّب  َجاِهــُل***يَا  ِغــرٌّ  َفُهــَو  َغــْرَِك  بْــَواِب 

َ
أ

ای د پاکو نومونو واال ربه! چې څوک ستا ل دروازې پرته د بل چا پر دروازه خپل 
مرادونه غواړي نو ښاکره جاهل دی.

رََجا ْو 
َ
أ ــرَِك 

ْ
ِذك بَِغْرِ  ــَتَاَح  اْس الَمائُِل***َوَمــِن  ــَذاکَ 

َ
ف ْضــلً 

َ
ف ــْم 

ُ
َغْرِک ِمْن 

او چې ستا ل ذکر پرته څوک بل څه کې راحت او سکون غواړي او يا ل بل چا 
نه عزت غواړي نو دغه انسان ميالن کونكی دی.

ً
راِجيا کَ 

ّ
ِظلِ بِِغْرِ  اْسَتَظلَّ  ــِن  َزائِــُل***َوَم ِظــلٌّ  ــَذاَك 

َ
ف ِســَواَك  َحــًدا 

َ
أ

کول  سيوری  ځان  کې  سيورې  په  چا  بل  د  څخه  سيورې  ل  دې  څوک  که  او 
غواړي نو دغه ل منځه تلونكی سيوری دی.

ًة ُملِمَّ ــُه  ــَرتْ َع اَِذا  اْسَتعاَذ  بَاِســُل***َوَمــِن  ٌي 
ْ
َرأ ُي 

َ
الــرأ َذا  ِبَلَلُِکــْم 

چې لکه پر چا ستونزه رايش او ستا په دربار کې پر تا پناه ونييس نو دا رايه ډېره 
دروسته او صحيح رايه ده.

تَُه ْ َحبَّ ِْي 
َّ

اذل ِس 
ْ
َعک ِفْ  ُي 

ْ
ــرَّأ ٌي َمائِــُل***وآلـ

ْ
بِِســَوی َجَنابِــکَ َفُهــَو َرأ

تا د ښايسته کړي دين په مقابل کې هغه رايه چې ستا ل اړخه نه وي نو کږه رايه ده
ــُه ــإِنَّ

َ
ــَواَك ف ــ ــَد بِـــِه ِس ــ رِي

ُ
ــٌل أ ــَم َعِمــُل***َع ُهــَو  ِْي 

َّ
اذل  

َ
َع يُــَرُدّ  َعَمــٌل 

داسې نېک عمل چې ستا پرته پرې نور څوک موخه وي نو پر هغه چا بېرته رد 
دی چې څوک يې کوي.
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َذا ــاِنَّ 
َ
ف َحــَجّ  َصــاَم  َو  َذاکَ  َصلَّ  ْو 

َ
بَاِطــُل***ل ُمــَرايئ 

ْ
ال زََعــَم  َوإِْن  َعَمــٌل 

که څوک ملونځ، روژه او حج هم وکړي که څه هم ريا اکر پرې د نېک عمل ګومان 
لري خو عمل يې بې ثوابه دی.

َهــنِّ ٍء  َشْ  
ُّ

ـــُل
َ
ف ــَت  ــي َرِض  َشــيٌئ َزائُِل***َوإََذا 

ُّ
ــُل

َ
َحْســِيْ رَِضــاکَ ف

چې تهلکه راڅخه خوشحال يش نو هر څه اسان دي، ستا رضا مې ځکه بس ده 
چې پاتې هرڅه ل منځه تلونكي دي.

َج ادلُّ ِفْ  ُسْؤِلْ  َورَِضاکَ  ُمَن 
ْ
ال تَِت 

َ
َحاِصــُل***أ ٍء  َشْ  

ُّ
ــُل

َ
ف ــَت 

ْ
َحَصل َوإَِذا 

مرګ راته رایغ او يواځې ستا رضا مې په تورتمونو کې سوال دی چې ته راته 
حاصل شې نو هر څه راته حاصل دي.

َ
َع ُکٌّ  آبِـــٌق  ُســـوٍء  ــُد  ــْب َع نَـــا 

َ
اِعُل***أ

َ
ف نَــا 

َ
أ َمــا  بِئْــَس  يَــا  َمْعُبــْوِدهِ 

زه ډېر بدترين او ل بادار څخه ختتيدل مری يم او پر خپل معبود بوج هم يم، های 
زه څومره بد اکره يم!! 

ما َمَيمَّ الْمِسيُئ  َعْبُد 
ْ
ال  

َ
ت

َ
أ َقْد 

َ
َحاِمــُل***َول َبائِــِر 

َ
ک

ْ
ال ْوَزاُر 

َ
أ َمــْوالهُ 

په ډېر يقي رسه ګناهګار بنده رایغ او خپل ګناهونه يې بار کړي دي او خپل 
بادار يې مقصود دی )ورته روان دی(

َوَسوََّدْت نُوُب  اذلُّ َظْهرِي  ْت 
َ
َثَقل

َ
أ ْد 

َ
ُعيُوُب َوِســْتُ َغْفوَِك َشــاِمُل***ق

ْ
ُصُحِي ال

زما ګناهونو مې شاه نور درنه کړه او مخ يې هم راته تور کړ، خو زه دا دی اوس 
هم ل رب نه غوښتونكی يم چې...
َغفِراً ــْوا  رُْج

َ
أ ْسُت 

َ
ل َو  ــَواکَ  ِس ُعُيْوِب َوَســْتُ َعْفِوکَ َشــاِمُلَمــاِلْ 

ْ
َصْفَح ال

ل تا پرته نور څوک نه لرم، او نه ستا پرته د بل بښونكي ذات امېد لرم چې ل 
عيبونو او ګناه څخه خبشش کوي، ستا عفوه ډېره شامله او اکمله ده.

َشافِِع َظنِّ  وَُحْسُن  َتْيَت 
َ
أ ْد 

َ
ق ُيَقابِــُل***َها  يَّ  َ دلَ َعَمــٌل  يَُکــْن  ــْم 

َ
ل  

ْ
اِذ

ربه! دا دی تا ته راغلم او زما ښه ګومان مې درته سفاريش دی، ځکه زه د قابل 
شفاعت لپاره بل هېڅ عمل نه لرم
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َج َمَع الرَّ ْوَب الُْوِف ِمْنکَ 
َ
ث بْْسُت 

َ
َســائُِل***َول َوَدَمــٌع  نَــَدٌم  َوَوَســائِِل 

ل امېد رسه مې ستا څخه د ويرې پوښاک را په تن کړی دی، تا ته مې وسيله د 
پښېمانتيا او روانې اوښکې دي.

تَْو ــُه 
ْ
َواْرُزق َمَض  َما  لَِعْبِدَك  ِفْر 

ْ
اغ

َ
َواِمُل***ف

َ
وُط ك ُ بَــَة ُمْقلِــٍع فِيَهــا الــرُّ

خپل بنده ته د تېرو ګناهونو خبشش وکړه او ورته د داسې توبې توفيق ورپه برخه 
کړه چې په شوط بيښي پوره وي.

تَْو ــُه  ـ
ْ
واْرُزق  

ً
نَافِعا  

ً
ما

ْ
ِعل ــُه  ــَك اَکْمُل***َواْرُزقـ

ُ
فِيًقــا لَِمــا تَــْرَض َفَفْضل

او ورته ګټور علم ورپه برخ کړه او چې تا راض کوي د هغه عملونو توفيق ورکړه 
ځکه چې ستا مهرباین او لورينه ډېره پوره ده.

َجِْيلِِه ــُل  ْه
َ
أ ــَت  نْ

َ
أ َما  ـِـِه  ب ــْل  ــَع

ْ
َواِضــُل***َواف

َ
 ِحَســاُن ف

ً
ُ اْســما

َّ
يَــا َمــْن ل

او وررسه د خپلې ښې رويې چال چدل وکړه ای هغه ذاته چې تا لره ښايسته نومونه 
دي.

َصائٌِب  ْ َظــنِّ ُحْسُن 
َ
ف َت 

ْ
َفَعل ــاَِذا 

َ
اِعــُل***ف

َ
ف ـکَ  نَـّ

َ
أ ــنِّ  الَظّ َکَّ  ــنُّ  َوالظَّ

که چرته تا داغعه )مغفرت( راته وکړه نوو ښه کمان مې خطا نه دی او زما پوره 
يقي دی چې ته به دغه اکر وکړې.

ای ال ستا شکرګوزار او ذکر کونكي بندګان مو جوړ کړه، ستا ل هغو صابرينو، 
مسنينو او متقيانو بندګانو ل مجلې څخه مو وګرځوه چې د خپل خدمت وړ دې 
مونږ  دی،  ورکړی  توفيق  ورل  دې  ته  فرمانربدارۍ  او  دي، خپل مبت  ګرځويل 
احسان  او  رحم  ځانګړي  خپل  په  ته  مسلمانانو  ټولو  او  پالر  او  مور  زمونږ  ته، 
د ګناهونو خبشش وکړه، ای ال! په نيب کريم صل ال عليه وسلم او د هغه په 

کورنۍ او ټولو ملګرو يې رحم وکړه.
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په روژه کې غور وکړه چې څومره ګټې پكې پرتې دي، يوه ګټه يې دا ده چې 
روژه په انسان کې په غريب غربه باندې د رمحت او احسان خصلت شته کوي، 
په نا امېده انسان باندې د رحم المل دی، ځکه چې لکه انسان وږی تږی يش نو د 
ناداره او بې وسه خلکو ولږه او تنده يې تر مخ ودريږي، بله ګټه يې دا ده چې لکه 
انسان ل خوراک او څښاک څخه رابند يش نو د ال د لورينې او نعمت قدر او 
ارزښت وررسه پېدا يش، بله ګټه يې دا ده چې انسان ته په صرب او حوصلې درس 
ورکوي او صرب او حوصله ل ټولو هغه شيانو نه انسان رابندوي چې پايله يې غصه 
وي، ځکه روژه نيم صرب دی او صرب نيم ايمان دی، د روژې بله ګټه دا ده چې د 
انسان نفس ل ګردو بداخالقيو څخه تصفيه کوي او نفس په نېکو اخالقو روزي، 
اروا يې تازه کوي، جسم يې ل رنځونو پاکوي، روژه په باطين قوت حيانونكی 
اغېز لري او زيانمنو توکو څخه يې سالم سايت، روژه خپله عبادت او د ال فرمان 
ته اغړه کېښودل دي، د ال د رضا او ل هغه څخه د اجر او ثواب امېد ساتلو په 
مقابل کې او هغه ته د نزدېکت په سبب ل روژې څخه راپېدا ستومانې او مشقت 

ل هېڅ رسه سمون خوري، روژه ل دې پرته بال ډېرې ګټې لري.

ل بيت ال څخه حج کولو کې سوچ وکړه چې څومره ګټې او فائدې لري، يوه 
ګټه يې دا ده چې په يو مېدان د ځمکې ل ختيځ او لويديځ نه د مسلمانانو پيادل 
ټول رسه راغونډوي، دوی ټول د يو معبود عبادت کوي او زړونه يې رسه يو څېر 
وي او ارواګانې يې رسه لکک ائتالف لري، مسلمانان پكې تر خپل منځ د ديين 
ټينګو اړيكو ياداشت کوي او په اساليم وحدت رسه غږيږي، په حج کې د ال 

د پېغمربانو تذکره او د هغه د نېاکنو بندګانو د درېځ زده کړه ده ال پاک فرمايي: 

)ۉ  ې  ې  ې   ې( ]سورت بقره: ١٢٥[

ژباړه: او ل مقام ابراهيم څخه د ملونځ ځای ونيسئ.
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په حج کې د ټولو پېغمربانو رسدار او امام د احوالو او دعوت ياداشت دی او د هغه 
د حج سرت مراسمو يادګېرنه ده، په ياداشتونو دا ياداشت تر هر يو سرت او لوی دی، 
ابراهيم او ممد  انسان ته د ال لوی لوی پېغمربان رايادوي، انسان ته  دا ياداشت 
صل ال عليه وسلم او د هغوی نېک اثرات وريادوي، انسان ته د هغوی عبادتونه 
وريادوي، څوک چې په حج کې ځان ته د پېغمربانو دعوتونه او ذکريات رايادوي 
معنا دا ده چې په پېغمربانو ايمان لري، د هغوی په عظمت قايل دي او ل ياداشتونو 
يې ګټه او فايده اخيل، د هغوی په نقش قدم تلونكي دي، د هغوی مناقب او فضائل 

ځان ته رايادوي، نو په دې رسه د انسان ايمان او يقي ال پسې وده وکړي.
د حج ل ګټو څخه بله ګټه دا ده چې انسان ل ګناهونو نه پاکوي، د ال په الره 
کې په نفقه او خيات يې روزي، په دين کې ستړو ستومانۍ باندې د حتمل درس 
ورکوي، ل دنيوي زينت او تكرب څخه يې سايت، حج انسان ته د دې درس ورکوي 
چې که هر څومره لوړه مرتبه لرې خو ل انسانانو رسه په انسانيت کې مساوي يې، 
باچا او ګدا، بډا او بې وسه بلکې ټول يو څېر دي، د حج بله ګټه دا ده چې په 
ښارونو او ملکونو باندې انسان ګرځوي او د خلکو په خوی اخالقو يې پوهوي، د 
هغوی په سکونت او ژوند علم ورکوي، د نيب کريم صل ال عليه وسلم د معززو 
پېغمربانو د ويح ځايونو ورته ښايي، د حج بله ګټه دا ده چې انسان ته په يوه ځمکه 
د ټولو انسانانو مرش وريادوي، مالئک به ورته اواز وکړي او دوی به ورته ګوري: 

)وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ( ]سورت مطففي: ۶[

ژباړه: په هغه ورځ چې ټول خلک به د اکئناتو پالونكي ته ودريږي.

داسې به ورته راغونډ يش چې پښی ابله او ناسونته به وي، د حج بله ګټه دا ده 
چې انسان ته ل خپل کور يلک او چبو نه اخرت ته په سفر درس ورکوي چې هرومرو 
به ورڅخه فراق مويم، خو که نابربه ورڅخه ل فراق رسه خمامخ يش شايد ل سرتې 
صدمې رسه مشت ګرېوان يش، د حج بله ګټه دا ده لکه څنګه چې انسان د حج 
لپاره د تګ راتګ د توښې په تيارولو بوخت او ورته شديده اړتيا لري، دا ډول انسان 
اخرت کې هم توښې ته اړتيا لري نو د نېکو عملونو توښه به ورل تياره کړي ځکه 
اخرت ته سفر تر هر سفر سرت دی، انسان تر هغه بېرته دنيا ته نه راځي ترڅو ال 

پاک ګرد لومړين او اخرين راپورته کړي.
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د حج بله ښيګړه دا ده چې ځينې مهال انسان خپلې اړتياوې ل خپل کور يلک بهر 
مويم، همدا ډول چې په اخرت کې څه ته اړتيا لري نو هلته نه بلکې په دنيا کې 

يې پېدا کویل يش، ال پاک فرمایي: 

)ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ( ]سورت بقره: ١٩٧[

ژباړه: او توښه ل ځان رسه واخلئ او غوره توښه پرهېزګاري ده.

د حج بله ګټه دا ده چې انسان ال باندې پر تولک روزي، ځکه انسان د حج په 
سفر کې ټول هغه څه نه يش اخستل چې ورته اړتيا لري نو څه چې يې اخسيت 
وي د شته اسبابو په شتون او د ځينو اسبابو په نه شتون کې پر ال تولک کوي، نو 
بيا چې څه ته د اړتيا احساس کوي نو پر ال بروسه لري، د حج بله ګټه دا ده چې 
انسان لکه احرام وتړي نو ل ځان څخه د ژوندو ګڼدل شوی پوښاک لرې کړي او 
پر ځای يې هغه څه پر تن وځړوي چې د مړو ل بلاس رسه پوره ورته وال لري، نو 
د راروان ژوند لپاره عبادتونو ته تريق ورکړي او ل ځان رسه يې توښه کړي، داسې 

نورې ګڼ شمېر ګټې او فايدي چې حسابول يې ناشوين دي.

دا ډول د ال په الره کې جهاد کې سوچ او غور وکړه چې څومره ښېګړې او ګټې 
لري! په جهاد يف سبيل ال کې د ال د دښمنانو جرړې ويستل دي او د نېاکنو 
خلکو مرسته کول دي، په جهاد رسه د ال لکمه پورته کيږي، په جهاد رسه اکفر 
دې ته اړ کيږي چې ګنده ترين کفر پريږدي او پر ښايستونو سمبال اسالم ته 
انسانان ل حيوانيت او همجيت  اغړه کيږدي، په جهاد يف سبيل ال رسه ډېری 

څخه راوځي، ال پاک فرمایي: 

)پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ( ]سورت فرقان: ٤٤[

ژباړه: دوی )اکفران( نه دي مګر د حيواناتو په څېر بلکې د الرې په اعتبار دوی 
ل حيواناتو هم بدتر دي.

بله ګټه د جهاد يف سبيل ال دا ده چې ابدي او رسمدي ژوند پرې ګټل کيږي، 
ځکه که څوک په جهاد کې څوک مړه کړي نو د ال دين يې پورته کړ او څوک 

چې پكې خپله مړ يش نو ځان يې ابدي ژوندی کړ، ال پاک فرمایي: 
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)گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ( ]سورت ال عمران: ١٦٩[

ژباړه: پر هغه چا دمړو ګومان مه کوه چې د ال پاک په الره کې وژل شوي وي، 
دوی ژوندي دي او د رب ل اړخه ورته رزق روزي ورکول کيږي.

د جهاد يف سبيل ال بله ګټه دا ده چې جماهد پرې نهايت زيات ډېر اجر ګټي، په 
جهاد يف سبيل ال رسه د مسلمانانو شمېر زياتيږي او اکفران وررسه کميږي، او تر 
هر څه يې لويه ګټه دا ده چې جهاد يف سبيل ال کول د ال امر ته اغړه کېښودل 

دي، ال پاک فرمايي: 

)ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ( ]سورت بقره: ١٩٣[

ژباړه: او ترهغه وررسه جنګ وکړئ چې کفر پاتې نه يش.

او فرمايي: 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ( ]سورت توبه: ۱۲۳[

ژباړه: ای هغه خلکو چې ايمان مو راوړی دی ل هغو خلکو رسه جنګ وکړئ 
چې تاسو ته نزدې دي او اکفران دي، او خاخما دې هغوی په تاسو کې سختوال 

مسوس کړي او پوهه شئ چې ال ل متقيانو رسه دی.

پكې  به  مسلمانان  چې  ده  دا  ښېګړه  بله  نه  ښېګړو  ل  ال  سبيل  يف  جهاد  د   
براليس يش او غنيمتونه به تر السه کړي، هم به پرې د ال شکر ادا کړي او هم 
به يې ل ځان رسه ذخيه کړي، خو که اکفران پرې براليس يش پوهه به يش چې 
دا يې د ګناه او سړغړونو المل دی، دا ل دې کبله چې دوی رسه خپل منځ کې په 
اخ ډب اښته دي او جګړې کوي، نو ال ته به په داسې حالت کې رجوع وکړي 
چې ل ترضع او خاکسارۍ به ډک وي، بله ګټه يې دا ده چې جهاد يف سبيل ال 
پرېښودل د ذلت او مهانت سرت المل دی، ل ابن عمر رض ال عنهما نه روايت 
نَاَب 

ْ
ذ
َ
َخْذُتْم أ

َ
ِعيَنِة، وَأ

ْ
دي چې رسول ال صل ال عليه وسلم فرمايي: »إَِذا َتَباَيْعُتْم بِال

 
َ

 َيْنُِعُه َحتَّ تَرِْجُعوا إِل
َ

 ال
ًّ

ْيُکْم ُذال
َ
َط اهلل َعل

َّ
َهاَد، َسل ِ

ْ
ُتُم ال

ْ
ْرِع، َوتََرک ََقِر، َوَرِضيُتْم بِالزَّ الْ
ِدينُِکْم«. ]سنن ايب داود: ۳۴۶۲[



د اساليم دين ښېګړې او فايدې

35

ژباړه: لکه چې تاسو په عينې بيع رسه اخستل او خرڅول شوع کړئ او د غواګانو 
لکۍ مو لککې ونېولې، او په کشت کر خوشحال شوئ، او يف سبيل ال جهاد مو 
پرېښود نو ال پاک به درباندې داسې ذلت او مهانت راويل چې تر هغه به يې درنه 

بېرته پورته نه کړي چې بېرته مو دين ته رجوع نه وي کړي.

د جهاد يف سبيل ال بله ګټه دا ده چې انسان پرې ل نفاق څخه سالم پاتې کيږي، 
ِمْن  ُشْعَبٍة   

َ
َع َماَت  َغْزوِ 

ْ
بِال َنْفَسُه  ْث  ُيَدِّ ْم 

َ
َول َيْغُز،  ْم 

َ
َول َماَت  »َمْن  راځي:  حديث کې 

نَِفاٍق«. ]سنن ايب داود: ۲۵۰۲، سنن النسايئ: ۳۰۹۷[

ژباړه: که څوک ومري او نه يې غزا کړي وي او نه يې ل ځان رسه ياده کړي وي 
نو د نفاق په يو ه برخه باندې ومړ.

َمٌة«. ]جامع 
ْ
ل
ُ
ِقَ اهلل َوفِيِه ث

َ
ٍر ِمْن ِجَهاٍد ل

َ
ث
َ
ِقَ اهلل بَِغْرِ أ

َ
په بل حديث کې راځي: »َمْن ل

الرتمذي: ۱۶۶۶[

ژباړه: څوک چې ل ال رسه د جهاد ل کوم اثر او نښې پرته خمامخ يش نو په داسې 
حالت کې به وررسه خمامخ يش چې عيب به پكې وي.

َعَذاِب«. ]املعجم األوسط: 
ْ
ُهُم اهلل بِال  َعمَّ

َّ
َهاَد إاِل ِ

ْ
ْوٌم ال

َ
په بل حديث کې رآځي: »َما تََرَك ق

]۳۸۳۹

 ژباړه: هېڅ قوم جهاد يف سبيل ال نه پريږدي مګر ال به ورته اعم عذاب ورکړي.

بله ګټه يې دا ده چې په جهاد يف سبيل ال رسه په سخته او اسانه کې، په خوښه 
او ناخوښه کې د ال د اويلاؤ ل عبوديت څخه د انسانانو راويستل دي، نور داسې 

ډېر ديللونه چې د ال په الره کې د جهاد په ماسنو داللت کوي.

د اساليم شيعت په راوړو معامالتو کې ل غور څخه اکر واخله، په اسالم کې 
د پلور او پېر يوه ګټه دا ده چې انسان پرې خپلې د خوراک، څښاک او پوښاک او 
هستوګنځای اړوند اړتياوې پوره کویل يش، بله ګټه يې دا ده چې انسان پرې بال 
ډېره مسافه مقدار ل منځه وړل يش، که څوک توکې ل خپلې اکرخانې راونييس نو 
بايد ده چې سفرونه وکړي، سورلۍ ولري، ل ستونزو رسه به هرومرو خمامخ کيږي، 
خو که څوک نفس توکې په خپل بازار کې راونييس نو د سفرونو ل ستونزو ستړو 
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نه به په امان کې يش، د نمونې په توګه عطر او مشک عنرب، ګاړي او موټرې، 
رانګارنګ ماشينونه او رښت او چيين )بوره( او داسې نور... چې اکرخانې يې لرو 
پرتو سيمو کې وي، نو د ال لطف او احسان پر انسان دا دی چې ځينې انسانان 
يې د ځينو نورو لپاره تابع کړي دي، او ترڅنګ يې اساليم شيعت د پلور او پېر 
ټول ډولونه حل او فصل کړل لکه اجارې، شکتونه، مګر هغه مهال چې شيعت 
يې په حتريم داللت وکړي چې يا پكې خلکو ته تكليف، يا ظلم، يا جهالت او 

يا داسې نور څه وي.

که د اساليم شيعت په معامالتو کې څوک سوچ وکړي نو ورته به جوته يش 
چې د دين او دنيا ترمنځ لککې اړيكې لري، د ال په وسيع ترين رمحت به ګوايه 
ورکړي، پر بندګانو به د ال د رحم او لطف اعرتاف وکړي، د پاکزيه خواړو په 
حتليل کې به د ال پاک ډېر حکمتونه وويين، او وبه ګوري چې ټول هغه خواړه 
ال پاک په خپلو بندګانو حرام کړي دي چې يا پليت او جنس وي او يا د انسان 

په دين، يا عقل، يا بدن او مال باندې بدې اغېزې لري.

په لږ عوض او کم مايلت  ه ګټه دا ده چې  او فايدو څخه يو  د اجارې ل ګټو 
رسه پرې د خلکو ډېرې اړتياوې پوره کيږي، ځکه هر څوک د هستوګنې لپاره 
کور نه لري او نه هر څوک موټرې او ګاړي لري، نه هرڅوک جهازونه لري او نه 
هرڅوک د غنمو لپاره ژرندې لري او نه هرڅوک داسې دي چې د خپلو جتاريت 
توکو لپاره ګودامونه لري، داسې نور ډېر شيان چې شايد شمېر يې ل توانه ووځي، 

نو د مذکوره اړتياو په بنسټ هم اجاره روا وبلل شوه او نور متعلق پلور او پېر.

د صلح ګټې ذکر کولو ته هېڅ اړتيا نشته، همدومره به بسنه وکړي چې رب اکئنات 
فرمايي: 

)ٺ  ٿ( ]سورت نساء: ۱۲۸[

ژباړه: او جوړ جاړې ډېر غوره دی.

واکلت او کفالت هم ډېرې ګټې لري، په دواړو کې دومره احسان دی چې پر هغه 
چا پټ او پناه نه دي چې د اساليم شيعت پېرواکر وي او عقيده پرې لري، که 
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يې د اساليم شيعت احاکم زده وي او که نه خو کفالت او واکلت ته ټينګه اړتيا 
لري، ځکه رب اکئنات خلق پېدا کړي دي او موخو او همت کې يې هر چا ته 
خمتلف طبيعتونه ورکړي دي، هرڅوک دا پسند نه بويل چې خپله دې براه راست 
اکرونه اجنام کړي او نه هرڅوک په پلور او پېر پوهيږي، د ال پاک په خپل خملوق 
باندې لورينه دا ده چې کفالت او واکلت يې ورته مباح کړل، د کور ل مرشانو 
او د چارو مسؤيلنو او داسې نورو رسه نه ښايي چې د پلور او پېر اجراءات سمبال 
کړي، نيب کريم صل ال عليه وسلم ځينې اکرونه د تواضع تعليم او د جواز په 
خاطر په خپله کړي دي خو ولې ځينې نور اکرونه يې بيا نورو ته سپاريت دي، د 
اخرت لپاره يې اضحيه خپله ذحبه کړې ده خو ځينې نورې قربانۍ يې بيا عيل رض 

ال عنه ته وسپارتې.

د کفالت ښېګړه دا ده چې په دې کې د ورولۍ خيال ساتلو او د شفقت او رمحت 
نو د مطابلې جمال ال پكې  نزدې کيږي  ته  بلې ذمې  اظهار دی، ذمه ورپكې 

پراخيږي، زړه ته پكې ډاډ حاصليږي، ال پاک فرمايي: 

)ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې( ]سورت ال عمران: ٤٤[

ژباړه: ته وررسه هغه مهال نه وې چې دوی رسه قلمونه په دې خاطر ګوزارول چې 
د مريم کفالت به څوک په ذمه واخيل.

تر دې چې کفالت يې زکريا عليه السالم واخست، ال پاک فرمایي: 

)ېئ  ېئ( ]سورت ال عمران: ٣٧[

ژباړه: او زکريا عليه السالم يې کفالت )پاللو( ذمه واخسته.

د کفالت او واکلت په ماسنو رسه به وکړی شې چې د حوالې ماسن په واضحه 
توګه وپېژنې، ځکه په حوال کې کفالت او واکلت دواړه پراته دي مزيد ورپكې 
د اصيل )مدين( ذمه ل اوږد غم او خفګان نه هم فارغيږي، که ته يې د چا حوال 
قبول کړې نو د مسلمان ورور زړه ته به بال خوشحايل ورکړې، او په دې کې شک 

نشته چې د مسلمان زړه ته خوشحايل ورکولو کې څومره ډېر ثواب دی.

د شفعې ل ګټو او فايدو څخه يوه ګټه دا ده چې لکه نالکه ګاونډي د ځمکې ځينې 
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د  يا يې  پراخول يې غواړي،  او  يا يې کور تنګ وي  اړتيا لري،  ته شديده  برخې 
کشت او کر ځمکې ترڅنګ شيكه ځمکه وي او دا ورته اړين وي، د شفعې 
لويه ګټه دا ده چې د ګاونډې او ګډونوال په عظمت انسان ته درس ورکوي چې 
ل نورو څخه پې د پېر حق لومړی دوی لري، مګر هغه مهال چې دوی خپل حق 
ساقط کړي، بله ګټه يې دا ده چې ل ګاونډې او ګډونوال ته تكليف نه رسول 
 ِضَاَر «. ]سنن ابن ماجه: ۲۳۴۰[

َ
َر َوال  َضَ

َ
دي، نيب کريم صل ال عليه وسلم فرمایي: »ال

ژباړه: تكليف رسول په اسالم کې نه ځان ته شته او نه بل ته.

او په دې کې شک نشته چې ل ګاونډې څخه د تكليف او رضر په رابندولو رسه 
ښه ګاونډيتوب دوام پېدا کوي، لکه ترڅنګ يې تكليف ده اورونه بلول، پر هغه 
خپل دېوال پورته کول، ترڅنګ يې لوګي او لوخړې جوړول، په لوړ غږ تلويزيون 
او راډيو اورېدل، يا د داسې څه ترصف کول چې د هغه ملکيت ته لوي مشقت 

وي، او داسې نور...

د وديعې ماسن خو ال پسې څرګند دي، په وديعه کې د انسانانو د مالونو حتفظ 
او پر امانت وفاء کول چې د شيعت او عقل ل خمې تر هر څه لوي او سرت انساين 
خوي او اعدت دی، بله ګټه يې دا د چې وديعه د ال ل بندګانو رسه احسان دی او 
مسني د ال خوښ يش، بله ګټه يې دا ده چې په وديعه کې د مسلمانانو ترمنځ 

مينه او مبت او ورورويل راځي.

په  او کردار  بله ګټه دا ده چې ل ښځې رسه د خاوند بده رويه  د اساليم دين 
لککه غندي، ل خاوند رسه دا اليق ده چې د خپلې ښځې ښه او بد رسه پرتله 
کړي، که خاوند د انصاف څښنت وي نو ل بدو يې بايد سرتګې هله پټې کړي 
چې ماسن يې ډېر وي، ل ابوهريره رض ال عنه نه روايت دی چې رسول ال 
ًقا َرِضَ ِمْنَها 

ُ
رَِه ِمْنَها ُخل

َ
 َيْفُرُك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة، إِْن ك

َ
صل ال عليه وسلم فرمایي: »ال

آَخَر«. ]صحيح مسلم: ۱۴۶۹[

ژباړه: مومن سړی دې ل مومنې ښځې رسه نفرت نه لري، که يو خوی خصلت يې 
بدي يش نو بل به يې خوښ يش.
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په مياث رسه په وارثانو باندې شتمين په سمه توګه تقسيميږي، مياث خپله ال 
پاک ايښی دی، هغه د انسان ل انسان رسه په نزدېکت، لريوايل او خي باندې ډېر 
ښه پوهيږي، هغه ډېر ښه پوهيږي ل انسان رسه په احسان کولو څوک ډېر حقدار 
دی، سم دروست عقلونه يې د برخو ترتيب په حسن او احسان ګوايه ورکوي، خو 
که د مياث د برخو واک د چارو مسؤيلنو او د خلکو ارادو ته ورکړل شوی وی، 
ل امله به يې بې سارې ګډوډي منځ ته راغلې وه، نظم انتظام به ل منځه تلل و، 
بله ګټه يې دا ده چې سبب يې ل نسب رسه تړل دی، سبب لکه نكاح او والء، 
دا چې ال پاک نكاح د مبت او الفت، د ازدواج او د خلکو ترمنځ د مينې او 
الفت ذريعه جوړه کړې ده، نو ښه خربه نه ده چې دواړو کې د يو په مړينه بل د 
فراق په درد دومره درمند يش چې بييخ د يو بل ل مايلت څخه مرسته حاصله نه 

کړي، بيا ال پاک د خاوند برخه د ښځې دوه چنده ګرځولې ده.

بله ګټه يې دا ده چې د پور په مهال به ل مړي څخه مياث نه يش وړل او نه اکفر ل 
مسلم څخه مياث وړي، ځکه اکفر که څه هم د نسب ل خمې قريب وي خو د دين 
ل نګاه نه بعيد دی، ځکه اکفر مړ دی او مړی مياث نه يش وړل، ال تعال فرمايي: 

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ( ]سورت انعام: ١٢٢[

ژباړه: ايا هغه څوک چې مړ وي او مونږ يې راژوندی کړو او رڼا ورل وګرځو او د 
خلکو ترمنځ ګرځي راګرځي.

او ال پاک فرمايي: 

)ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ( ]سورت يونس: ٣١[

ژباړه: ژوندی ل مړي څخه او مړی ل ژوندي څخه راوبايس...

خو دا چې اکفر د اکفر په څېر دی نو ل يو بل څخه مياث هم وړی يش.

هبه هم مستحبه ده خو هله چې د ال رضا پرې اراده کړی يش، ل امجاع وړاندې 
پرې د ال پاک دا قول ديلل دی: 

)ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ( ]سورت نساء: ٤[
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ژباړه: که څه یش درته په خپله خوښه درکړي نو پاک او حالل يې وخورئ.

او ال پاک فرمايي: 

)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( ]سورت بقره: ١٧٧[

ژباړه: او په خپله خوښه باندې شتمين او مال ورکوي.

ال پاک خپله کريم، جواد او وهاب ذات دی، بله ګټه يې دا ده چې هبه د مبت او 
مينې لوی سبب دی، په حديث کې راځي نيب کريم صل ال عليه وسلم فرمایي: 

ِخيَمَة«. ]املعجم األوسط: ۱۵۲۶[ َهِديََّة تَُسلُّ السَّ
ْ
إِنَّ ال

َ
»َتَهاَدْوا، ف

ژباړه: يو بل ته ډالۍ ورکړئ، ځکه ډايل ورکول کينه اوبايس.

نيب کريم صل ال عليه وسلم خپله جنايش ته يوه چنپ او مشک ډايل کړي ول، 
نيب کريم صل ال عليه وسلم به خپله ډالۍ قبلولې او حیت بدل به يې پرې هم 
ورکول، بله ګټه يې دا ده چې ډالۍ منځنۍ اړيكې تقويه کوي او اړيكې چې 
لکه قوي يش نو امت ثابت قدمه يش او د امت د افرادو ترمنځ ښې اړيكې د جناح 
او فالح راز او فلسفه ده، بله ګټه يې دا ده چې د ډالۍ ورکونكو يو پر بل باور 

پېدا کيږي، نورې هم بال شمېر ګټې لري.

ده  دا  يې  ګټه  يو  لري،  فايدې  او  ګټې  شمېر  ګڼ  دی،  اکر  مستحب  هم  نكاح 
انسان فرج په کې ل ګناه نه مفوظ ساتل کيږي، د ښځې ابرو عزت په  چې د 
کې خوندي وي، بله ګټه يې دا ده چې د ښځې ساتل او د هغه حقوق او خرچه 
اخراجات برداشت کول، بله ګټه يې دا ده چې نكاح پېغمربي عمل دی، امت 
پرې ډېريږي، نسل ورڅخه بړاويږي، د نيب کريم صل ال عليه وسلم فخر او وياړ 
پرې ښه مقق کيږي، د نكاح بله ګټه دا ده چې ل کبله يې د خپل کور او چبيانو 
تربيه کېدی يش، بله ګټه يې دا ده چې په نكاح رسه نارينه ته سکون او اکمل 

ډاډ په الس ورځي نورې ګڼ شمېر ګټې لري چې دتله يې شايد ونه شو شمېریل.

طالق هم په اسالم کې ګڼ شمېر ګټې لري، لومړۍ خويب يې دا ده چې د طالق واک 
ال پاک نارينه ته ورکړی دی، بله خويب په کې دا ده چې ل دريم طالق وروسته 
پرېکړه  په دې  په شدت رسه حراميږي، ځکه ظاهر خو  باندې ښځه  په خاوند 
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کوي چې څوک خپلې ښځې ته درې طالقه ورکوي نو په فراق يې خوشحال دی 
او اسالم دا مهال ښځې ته اجازه ورکوي چې ل بل چا رسه حالل نكاح وکړي دا 
په دې خاطر چې ل دوهم خاوند رسه نكاح د خمکين خاوند رسه د بېرته نكاح 
مانع وګرځوي، بله ګټه يې دا ده چې ل طالق وروسته دوهم خاوند رسه د ښځې 
نكاح په دې پرېکړه ده چې د طالق معنا دا نه ده چې مطلقه ښځه په لومړي 
خاوند بييخ حرامه ده او بېرته ورته د بل چا ل طالق وروسته هم رجوع نه يش 
کویل، ځکه لکه نا لکه داسې هم کيږي چې لومړی خاوند ل خپلې مطلقې ښځې 
څخه صرب نه يش کویل نو ژوند ل السه ورکړي، نو اساليم شيعت ورته د بېرته 
نكاح لپاره د بل خاوند نكاح او بيا طالق ډېره ښه ذريعه وګرځول، خو دا هله 
چې دوهم خاوند د ښځې ګبي ګوټی وڅکوي او ښځه د خاوند، هغه هم په دې 
َعَن اهلل 

َ
شط چې حالل به نه وي ځکه نيب کريم صل ال عليه وسلم فرمايي: »ل

ُ«. ]سنن ابن ماجه: ۱۹۳۶[ َل لَ
َّ
ُمَحل

ْ
َل، َوال

ِّ
ُمَحل

ْ
ال

ژباړه: په ملل )څوک چې ښځه د حاللې لپاره په نكاح اخيل( او ملل ل )د چا 
په خاطر چې ښځه په نكاح اخستل کيږي( دواړو باندې د ال لعنت دی.

د طالق بله خويب دا ده چې طالق بايد په طهر کې وي چې خاوند ل ښځې رسه 
پكې مجاع نه وي کړي، په طالق کې سنت طريقه هم دا ده، که يې ورڅخه 
ورڅخه کم شوی  يې  به  ميالن  ده چې  نو طبيع  وي  پوره کړی  خپل حاجت 
وي، نو په لږ څه به وکړی يش چې هجران ته يې زړه پوره جوړ وي، ځکه کوم 
مهال چې انسان ل څه يش موړ يش نو ل سرتګو يې هم ولويږي، ډېر سپک ورته 
ښاکره يش، خو چې لکه يو څه ته وږی تږی وي نو بيا طالق ل ډېر سوچ او غور 
نه وروسته ورکول کيږي، خو دا چې لکه څوک په خپله پرېکړه پښېمانه وي او د 
طالق فيصله بېرته اخستل غواړي، نو ښه او په سنت برابر طالق دا دی چې په 
داسې طهر کې طالق ورکړل يش چې خاوند په کې ل ښځې رسه همبسرتي نه وي 
کړي، ځکه دا د پوره رغبت او ميالن وخت وي، او ظاهره ده چې په دې حالت 
کې خاوند ښځې ته طالق نه يش ورکویل مګر دا چې طالق ته شديد حاجت وي 

نو بيا ورته اسالم د طالق اجازه ورکړې ده.
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په طالق کې بله خربه دا ده چې ټوکې ټاکلې په کې هم اسالم حقيقت ګرځویل 
ِق َوالَِّاِح 

َ
ل ٍث: الطَّ

َ
ل

َ
ِعُب ِف ث

َّ
 َيُوُز الل

َ
دی، نيب کريم صل ال عليه وسلم فرمايي: »ال
«. ]مسند الارث: ۵۰۳[ ُهنَّ َفَقْد وََجْبَ

َ
ال

َ
ِعَتاِق، َفَمْن ق

ْ
َوال

ژباړه: په درېو شيانو باندې ملنډې وهل جواز نه لري، طالق، عتاق او نكاح، که 
څوک پرې تلفظ وکړي نو احاکم يې واجب شول.

لکه چې انسان وخربيږي او اعقل او دانا وي چې په جمرد تلفظ باندې که څه هم 
د ټوکو ټاکلو حالت ولې نه وي او طالق واقع کيږي نو د ال په اذن رسه به ترې 

راستون يش.

د قصاص او عقوباتو په تنفيذ کې، د يايغ او بايغ نفسونو په رټلو او تاديب کې، 
هغو سخت زړو ته چې هېڅ رمحت او شفقت نه لري ورته د ردع په ورکولو کې 
هم ډېرې خوبيانې او ګټې او فايدې شته، يوه ګټه يې دا ده چې د بغاوت او طغيان 
ټولو ډلو ته پرې ادب ورکویل يش، اسالم د قاتل په وژلو، د غل څخه د الس په 
غوڅولو کې په دې خاطر امر کړی دی چې د خلکو مال او جان په اکمل حتفظ 

کې وي، ال پاک فرمايي: 

)ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ( ]سورت بقره: ١٧٩[

ژباړه: او ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی ای د عقلونو څښتنانو! شايد تاسو 
کې تقوا او وېره پېدا يش.

او د الس غوڅول په دې خاطر دي چې د خلکو شتمين په حتفظ کې يش نو خلک 
به ايله بېله په ارام او ډاډ ژوند وکړي، ال پاک فرمايي: 

)ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    

ڤ( ]سورت مائده: ٣٨[
ژباړه: د غل نارينه او غلې ښځې د دواړو السونه غوڅ کړئ په سبب د دې چې 
کوم اکر يې کړی دی، دا د ال ل اړخ نه ورته زسا ده، او ال پاک اغلب او حکيم 

ذات دی.
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زنا او زنا ته ټول مقدمات او سببونه يې حرام کړي دي لکه پردۍ ښځې ته کتل، 
ل هغې رسه يواځې کېدل، هغه چمول او السونه پرې وهل، دا ډول اسالم د زنااکر 
- سړی وي او که ښځه - په رجم امر کړی دی، د خلکو تر خمې يې د لويط انسان 
د وژلو حكم کړی دی، د ناواده زاين په سل دورو او د يو اکل په موده ل يلک څخه 
په شړلو يې فيصله کړې ده، دا ټول په دې خاطر چې انساين نسبونه او ابروګانې 
خوندي پاتې يش، اخالق تر رزالت ونه رسيږي، ټونلې څخه د فناء او فساد خمه 
په لککه ونييس، شاب يې حرام کړي دي او د ګردو خباثتونو او پليتۍ زېږنده يې 
ګرځولې ده، د شاب خور په حد يې امر کړی دی، دا ټول په دې خاطر چې عقل 
روغ او سالم پاتې يش، د انسان شتمين خوندي پاتې يش، شف او عزت، ابرو او 

نېک اخالق پاک صاف او ښايسته پاتې يش.

شعر: 
َوالُعلَ َمْجــِد 

ْ
لِل اإِلْســلْم  ْيَقَظ 

َ
أ َقْد 

َ
نُــوَِّم***ل الَمْجــِد  َعــِن  ــَواِم 

ْ
ق
َ
أ بََصائِــَر 

د شف او ترقۍ لپاره اسالم د داسې قومونو سرتګې خالصې کړې چې ويدې 
ترې پاتې وې.

ــِم ِمــْن ُحُجَراتِِه
ْ
َق نُــوُر الِعل ــأْشَ

َ
ــِة ُمْظلِــِم***ف

َ
 وَِجــِه َعــْرٍ بِاَلَهال

َ
َع

د جهالت پر عرص يې د علم وړانګې ل خپلې غېږې راپورته کړې چې دوخت 
خلک د جهالت په تورتمونو کې ول

بِالُهــَدى اَلاِهلِيِّــِة  ُخُصــوَن  ــلِل الُمَخيَّــِم***َوَدكَّ  ْطَنــاَب الضَّ
َ
ــوَِّض أ

َ
َوق

په هدايت رسه يې د جهالت ودانۍ په حرکتونو کړې او د ضاللت ودل شوي څرپ 
تارونه يې وشکول.

َوابْتَــَن الَعَزائِــِم  ــِم 
ْ
بِالِعل َشــَط 

ْ
ن
َ
ِم***وَأ بَالُمَتَهــدِّ يْــَس 

َ
ل َمْــداً  َيــِه 

ْ
َهل

َ
أل

په علم يې جذبې رابېدارې کړې او د خپلو چبيانو لپاره يې د شافت وداين ودانه 
کړه چې نه غورځيږي

َهــاَن الَوَرى ِمــْن قُِيوِدَها
ْ
ذ
َ
ــَق أ

َ
ْطل

َ
 الَمْجــِد ُحــوَِّم***وَأ

َ
ــَاٍر َع

ْ
ف
َ
َفَطــاَرْت بِأ
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علم د خلکو ذهنيت ل قيوداتو څخه رها کړ چې اوس د شافت ارد ګرد تاويږي 
راتاويږي.

ــُزو َفَّ
َ

َســاَر الَقــْوِم َحــتَّ ت
ُ
ــّك أ

َ
َيــاءِ ِمــْن ُکِّ َمْثِــِم***َوف

ْ
 الَعل

َ
ُنُهوًضــا إِل

ل اسارت او بند څخه يې خلک خالص کړل او ل هر ځای څخه يې پر پرخمتګ 
يې راوهڅول

ُمُه
ْ
ْرَض ُحک

َ
لِيــٍل َطبَّــَق األ

َ
ق ــا   الَفِم***وََعمَّ

َ
ََديْــِن إِل ــِع الْ

ْ
َع ِمْن َرف ْسَ

َ
بِــأ

لږ وروسته به يې ځمکه حكم ومين، ل دې هم په جلتۍ رسه چې خولې ته دې 
السونه پورته يش.

ای رب پرودګاره! ستا په مينه او مبت او فرمانربدارۍ مو زړونه وپال، ستا په ثابت 
قول مو په دنيا او اخرت کې لکک او ټينګ کړه، ستا ذکر او شکر راته اهلام کړه، په 
دنيا او اخرت کې راته حسنات راکړه او د اور ل عذاب څخه راته جنات راکړه، 
مونږ ته او زمونږ مور او پالر او ټولو مسلمانانو ته ستا په ځانګړي رحم مغفرت 
او خبشش وکړه ای ارحم الرامحي ذاته، ای ال! په نيب کريم صل ال عليه وسلم، 

د هغه په کورنۍ او ټولو ملګرو يې رحم وکړه.
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د  وخت  هغه  او  ورکولو  په  مشورې  د  چې  ده  دا  ښېګړه  بله  شيعت  اساليم  د 
مشورې په منلو تزيی ورکوي چې مشوره روغه رمټه وي، ل عقل، منطق او جتربې 

رسه سمون خوري، ال پاک فرمايي: 

)ں  ں  ڻ( ]سورت شوری: ٣٨[

ژباړه: او د دوی چارې رسه خپل منځ کې مشوره وي.

د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې غوره په کې هغه څوک دی چې د زياتې تقوا 
او صالح څښنت وي ال پاک فرمایي: 

)ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ( ]سورت حجرات: ۱۳[

ژباړه: په تاسو کې کريم ترين او غوره د ال په نېز هغه څوک دی چې په تاسو کې 
ډېر تقوا دار وي او ال پاک پوهه او باخربه ذات دی.

د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې د مريانو په ازادولو او مريانو رسه په ښه سلوک 
نصيحت کوي،، بله ګټه يې دا ده چې ل ګاونډي او ل ميلمه او ناچاره او يتيم رسه 

په ښه رويه تزيي ورکوي.

بله ګټه يې دا ده چې اساليم شيعت متبادل احرتام او مبت او ل منافقت څخه 
پاک تعاون او مرستې ته دعوت ورکوي، نيب کريم صل ال عليه وسلم فرمايي: 

ُنَْياِن يَُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا«. ]صحيح ابلخاري: ۲۴۴۶[ 
ْ

ُمْؤِمِن اَکل
ْ
ُمْؤِمُن لِل

ْ
»ال

برخه  نوره ځينې  يې  لري چې ځينې  ابادۍ صفت  د  لپاره  د مومن  ژباړه: مومن 
تقويه کوي.

 د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې نفرت، کراهت او جنګ جګړې په لککه 
غندي، ال تعال فرمايي: 
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)ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( ]سورت ال عمران: ١٠٣[

 ژباړه: د ال په رسۍ لککې منګولې ولګوئ او تفرقه بازي مه کوئ.

َبْعُضُه  يَُشدُّ  ُنَْياِن 
ْ

اَکل ُمْؤِمِن 
ْ
لِل ُمْؤِمُن 

ْ
»ال فرمايي:  وسلم  عليه  ال  صل  کريم  نيب  او 

َبْعًضا«. ]صحيح ابلخاري: ۲۴۴۶[ 

برخه  نوره ځينې  يې  لري چې ځينې  ابادۍ صفت  د  لپاره  د مومن  ژباړه: مومن 
تقويه کوي.

بله ګټه يې دا ده چې نميمت او غيبت څخه، ل حسد او جاسوسۍ څخه، ل دروغو او 
خيانت څخه په لککه منعه کوي، په دې باب کې خو ايتونه او حديثونه بال ډېر دي.

بله ګټه يې دا ده چې ل ظلم او استبداد څخه منعه او ل قريب او بعيد رسه پر 
عدل باندې امر کوي، ال پاک فرمايي: 

)ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ( ]سورت مائده: ٨[
ژباړه: ای هغه خلکو چې ايمان مو راوړی دی د ال لپاره په حقوقو لکک ودرېږئ، 

د هېڅ قوم عداوت او بغض دې تاسو په دې جمبور نه کړي چې عدل ونه کړئ.

ال پاک فرمايي: 

)چ  چ  چ  ڇ   ڇ( ]سورت حنل: ۹۰[

ژباړه: په يقي رسه ال پاک په عدل او احسان باندې امر کوي.

د اسالم بله ګټه دا ده چې ل ظالم څخه په عفوې او درګزرۍ باندې امر کوي، 
ال پاک فرمایي: 

)ڈ  ڈ( ]سورت نور: ۲۲[

ژباړه: او رضور دې عفو او درګزري وکړي.

او فرمايي: 

)ک  ک    گ  گ( ]سورت فصلت: ۳۴[



د اساليم دين ښېګړې او فايدې

47

ژباړه: په هغه طريقه يې دفع کړه چې سمه او ښه وي.

او فرمایي: 

)ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ( ]سورت بقره: ٢٣٧[

ژباړه: خو که تاسو عفوه وکړئ نو دا تقوا ته ډېره نزدې ده.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې د ورونو ترمنځ جوړ جاړي ته خلک دعوت کوي 
او ل هجران څخه يې منعه کوي، ال پاک فرمايي: 

)ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې( ]سورت حجرات: ١٠[

ژباړه: په يقي رسه چې مومنان خپل منځ کې ورونه دي نو تاسو د خپلو ورونو ترمنځ 
جوړ جاړی وکړئ او ل ال څخه وډار شئ نزدې ده رحم درباندې وکړي.

او فرمايي: 

)ٺ  ٿ( ]سورت نساء: ۱۲۸[

ژباړه: او جوړ جاړی ډېر غوره دی.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې ل خپلولۍ پرېښودلو او يو بل ته ل شا اړلو نه 
منعه کوي، متقابل بغض او حسد څخه د ځآن ساتنې امر کوي، رسول ال صل 
]جامع  َاَسُدوا«. 

َ
 ت

َ
َوال َتَباَغُضوا،   

َ
َوال تََدابَُروا،   

َ
َوال َتَقاَطُعوا   

َ
»ال ال عليه وسلم فرمايي: 

الرتمذي: ۱۹۳۵[

ژباړه: ل يو بل رسه اړيكې مه شکوئ، شا يو بل ته مه اړوئ، بغض او حسدونه 
يو ل بل رسه مه کوئ.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې خلکو پسې ل ټوکو ټاکلو، د هغوی خوګانو او 
عيبونو ذکر کولو نه منعه کوي، ال پاک فرمايي: 

)ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ( ]سورت حجرات: ١١[

ژباړه: ای هغه خلکو چې ايمان مو راوړی دی يو قوم دې ل بل پسې مسخرې او 
ټوکې ټاکلې نه کوي.
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د اساليم دين بله ګټه دا ده چې انسان ل دې څخه رابندوي چې د بل ورور په 
بيع باندې بيع وکړي، يا يې چا ته د نكاح په پېغام خپل پېغام واستوي، مګر هغه 
مهال چې يا خو يې ورور بيع يا د پېغام نكاح پريږدي او يا ترې په شا يش، ځکه 

ل دې څخه دښمين او لويه مقاطعه منځ ته راځي.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې پر مسلمان يې سالم کول مرشوع بلل دی که څوک 
رسه پېژين يا نه خو سالم به پرې کوي، او بله ګټه يې دا ده چې د سالم په ځوابولو يې 

هم امر کړی دی چې بايد په ښته توګه ورته ځواب وويل يش، ال پاک فرمايي: 

)ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حب( ]سورت نساء: ٨٦[

ژباړه: او لکه چې درباندې سالم وکړی يش نو سالم ته په ښه توګه ځواب ورکړئ 
او يا ورته د سالم په مثل بېرته ځواب ورکړئ.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې مونږ ته امر کوي چې څه اورو بايد حتقيق په کې 
وکړو، ال پاک فرمايي: 

)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ( ]سورت حجرات: ٦[

په يو خرب  ايمان مو راوړی دی که چرته درته فاسق  ژباړه: ای هغه خلکو چې 
رايش نو پلټنه يې وکړئ خمکې ل دې چې يو قوم ته به په ناخربۍ کې تكليف 

ورسوئ او بيا به په خپلو کړو وړ پښېمانه ياست.

او ال پاک فرمايي: 

)وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ( ]سورت ارساء: ۳۶[

ژباړه: ل هغه څه پسې مه کېږه چې علم او معرفت يې نه لرې.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې په والړو اوبو کې د متيازو کولو نه منعه کوي، 
په دې کې د ال په اذن رسه ل ټولو رنځونو او پليتۍ نه ځان ساتل او د انسان په 

روغتيايي اړخ باندې د اساليم دين پوره خيال ساتلو ته اشاره ده.
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داساليم دين بله ګټه دا ده چې مسلمانانو ته ل تكليف او ستړې رسولو نه منعه 
کوي، ال پاک فرمايي: 

)ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ( ]سورت احزاب: ۵۸[
ژباړه: او هغه خلک چې مومنانو سړيو او ښځو ته په ناکرده څه باندې تكليف او 

خفګان رسوي نو دوی د ښاکره دروغو او ګناه پيټی -پر ځان- بار کړی.

 َيْقَرَبنَّ 
َ

ل
َ
رَّاِث ف

ُ
ک

ْ
ََصِل َوال َل اثلُّوَم َوالْ

َ
ك

َ
او نيب کريم صل ال عليه وسلم فرمايي: »َمْن أ

َساُن«. ]صحيح ابن خزيمه: ۱۶۶۵[
ْ
ن ِ

ْ
ى ِمْنُه اإل

َّ
ذ
َ
ا َيَتأ ى ِممَّ

َّ
ذ
َ
ئَِکَة تَأ

َ
َمل

ْ
إِنَّ ال

َ
َمْسِجَدنَا؛ ف

نزدې  نه  ته دې  زمونږ مسجد  نو  ګندنه وخوري  يا  پياز  اوږه،  ژباړه: څوک چې 
کيږي، ځکه مالئک ل هغه څه نه تكليف کې کيږي چې انسان ورڅخه په 

تكليف کې واقع کيږي.

د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې په کيڼ الس ل خوراک او څښاک نه منع 
کوي، ځکه ګڅ الس د ګندګۍ لرې کولو لپاره دی او حديث کې راځي چې په 

ګڅ الس باندې شيطان خوراک څښاک کوي.

داساليم دين بله ګټه دا ده چې د مسلمان جنازه پسې په تللو يې امر کړی دی، 
ځکه په دې کې مړ شوي مسلمان ته داع، هغه لپاره رحم غوښتل، پر هغه باندې 
جنازه کولو ته تزيي ده، په دې رسه د هغو خلکو غم هم سپکيږي چې پر چا دغه 

درون غم رایلغ وي.

د اساليم شيعت بله غټه ګټه دا ده چې پرنيج کونكي ته په داع امر کوي، ل يو 
چا رسه په قسم خوړلو کې هغه نه حانث کولو باندې امر کوي، ځکه دا ورورولۍ 
او مينې مبت ته دعوت دی، مسلمان ورور ته د رمحتونه داعګانې دي، څوک په 
قسم کې نه حانث کولو کې د هغه خاطر راغونډيږي، غوښتنه يې منل دي خو په 

دې شط چې ل اسالم رسه ټکر ونه لري.

په  او  کوي  امر  باندې  قبلولو  دعوت  د  مسلمان  د  چې  ده  دا  ګټه  بله  داسالم 
ځانګړي توګه چې د ويليم دعوت وي او د ودونو انداز او روانې چارې هم داسې 
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وي چې ل شيعت رسه تصادم او تضاد ونه لري او يا ورپكې هغه څه کيږي چې 
سړيتوب ل منځه وړي، لکه ځينې خلک چې د ودونو په مراسمو کې ګډاګانې 
او اسالم ضد اکرونه کوي، ځکه په داسې حالت کې ودونو کې شکت فاسقانو 
او بې دينو خلکو ته په فسق او فجور تشجيع ورکول دي، د معاصيو په نرش او 
اشاعت کې وررسه مرسته کول دي، خو که څوک په کې د خپل شکت ل خمې ل 
بدو نه خلک رامنع کویل يش لکه د تلويزيون ناروا استعمال خمه نېول يا داسې نور 

منکرات دفع کول نو سمه ده ورنه شکت کول په کې ناروا دي.

د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې پر مسلمان يې د بل مسلمان ډارول حرام کړي 
دي، که ډارول يې په خربو وي لکه داسې څه ورته اورول چې هغه ترې ګرباويږي او 

که په سالح او اسلحې ورته د اشارې ل خمې وي او که په بله وسيله وي.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې سړي يې ل ښځو او ښځې يې ل سړو رسه ل مشابهت 
به  او سړي  برابروي  نه  په څېر  د سړيو  به ځان  په شدت منعه کړي دي، ښځې  نه 
ځانونه د ښځو په څېر، دا ډول ځان برابرولو کې ډېر تاوانونه دي لکه د ښځو په څېر 
ځان جوړول ځان هجړا کول، د ښځو په څېر خربې کول، بلاس اچول، د هغوی په 

څېر حرکتونه کول داسې نور... د ځينو مذهبونو په پېرواکرو کې دا شيان شته.

د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې د تهمتونو او تورونو ل ځايونو څخه په ځان ساتلو 
امر کوی، ترڅو د خلکو ژبې او زړونه ل بدګمانۍ او بدګفتارۍ نه سالم پاتې يش، په 
حديث کې راځي چې صفيه رض ال عنها د نيب کريم صل ال عليه وسلم مالقات 
ته راغله او هغه اعتاکف کړی و، د رخصتولو په مهال وررسه تر دروازې والړ نو د 
دوو انصارو سرتګې پرې ولګېدې دواړو پرې سالم وکړ، نيب صل ال عليه وسلم 
ورته وويل: توندي مه کوئ، ل مارسه صفيه بنت حيي بن اخطب ده، دواړو وويل: 
سبحان ال د ال رسول! )معنا: ايا مونږ به پر تا بدګماين وکړو؟( نيب صل ال عليه 
وينه  په رګونو کې چې  لکه  انسان کې داسې ګرځي  په  وسلم ورته وويل: شيطان 

ګرځي، او زه وډارېدم چې هسې نه ستاسو په زړونو کې بدګماين وانه اچوي.

نو چې د ټولو خملوقاتو شيف او ل ګناهونو څخه پاک صاف انسان د تهمونو او 
شک ل ځايونو ځان بچ سايت مونږ به ولې ځانونه بچ نه ساتو! عمر رض ال عنه 
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وايي: څوک چې د تهمتونو په ځای کې ودريږي نو هغه څوک دې نه مالمتوي 
چې بد ګمان پرې لري.

د تېر په څېر عمر رض ال عنه يو سړی ويلد چې د الرې پر رس يې د ښځې رسه 
خربې اترې کولې نو په دره يې وډبو، سړي ورته وويل: ای امي املومني! ولې 
دې ووهلم دا خو مې ل خپلې ښځې رسه خربې کولې! هغه ورته وويل: ولې دې 

وررسه په خپل کور کې خربې نه کولې چې چا نه يلديل! 

نو د اساليم شيعت ګټه هم دا ده چې هرڅوک بايد د تهمت ل ځايونو ځان سالم 
وسايت، تاسو څه واياست که يوه ښځه خياط ته ايكې يواځې والړه يش او هغه 
يې د بدن د غړو ناپ واخيل! يا د تصويرانو په دواکن ورننوځي او هلته ايكې 
يواځې ل پردي سړي په واسطه تصويران واخيل، يا په موټرو ګاړو کې ل شيع 
مرم پرته ځي راځي، يا مسلمانه ښځه وي او کفري هيوادونو ته ل شيع مرم 
پرته سفرونه کوي، د طيب فحص په نوم ل ډاکټر رسه يواځې يش او داسې نور... دا 
ټول زمونږ په دې وختونو کې هرڅه شوي دي چې فتنې ډېرې او امر باملعروف او 
نيه عن املنکر په کې کم شوی دی، شپسندو او ورانكارو زور په کې اوج ته 

رسېدل او په هغه څه کې يو د بل مرسته کوي چې د خيپسندو ضد وي.

شعر: 
َراُكــْم

َ
يــِن َمــاِل أ َمــاُء ادلِّ

َ
يَــا ُعل

َ
َواِمــِر***أ

َ
ــَراِت األ

َ
َتَغاَضْيُتــم َعــْن ُمْنک

ای ديين علماؤ! ولې مو وينم چې ل منکراتو څخه د خلکو په رابندولو کې په 
زوره سرتګې پټوئ

ْرُضُکْم
َ
ف َوالَّْهُ  َمْعُروِف 

ْ
بِال ْمُر 

َ
األ َما 

َ
َهاِجِر***أ إِْعــَراَض  َذاَك  َعْن  ْعَرْضُتــُم 

َ
أ
َ
ف

په ښو اکرونو د امر او منکر نه رابندول ستاسو فرض دي او تاسو ل دغو څخه 
داسې اعراض کړی چې بييخ مو پريښي دي.

ْيُکــْم
َ
ِميَثــاَق َربِّ َعل

ْ
ال ْخــَذ 

َ
أ ــا  مَّ

َ
َمَناكِِر***أ

ْ
ْهــَل ال

َ
َقِّ أ ْن َتْنَصُحــوا بِالْ

َ
بَــأ

ايا زما رب درڅخه لوظ نه دی اخسیت چې د منکراتو واالو ته به تاسو په حق 
رسه نصيحت کوئ؟
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اْهُجُروُهْم َوَهاِجُروا
َ
إِْن ُهُم َعَصْوُكُم ف

َ
ُمَهاِجِر***ف

ْ
ال ْجــَر 

َ
أ يــِن  ادلِّ بَِنْرِ  ــوا 

ُ
َتَنال

که دوی مو ل نصيحت رسغړونه وکړي تاسو يې پرېږدئ او هجرت ترې وکړئ، 
په دې رسه به د دين په نرصت کې د مهاجر اجر تر السه کړئ.

وََعلِــٍم ــاٍض 
َ
ق َحــاُل  َهــَذا  اَکَن  ُمَظاِهــِر***إَِذا  ِمــٍر 

َ
أ ْو 

َ
أ َوزِيــٍر  وََحــاُل 

چې دا ډول حال تر قاض، تر اعلم، تر وزير او تر مرستندوي ټولواک راورسيږي نو...

ُبوا
َّ
ــْم تَنَْتَهــُوا َعــْن َغيُِّکــْم َفَتَق

َ
اِهــِر***َول

َ
ق َوَســْطَوَة  ــاٍر  هَّ

َ
ق َصَواِعــَق 

که تاسو ل رسغړونې رابند نه شئ نو انتظار اوباسئ چې قهار ذات ل پلوره درته 
تندرونه رايش او قاهر ذات مو په ګرفت کې واخيل

بَِغافِــٍل ــوَن 
ُ
َتْعَمل ــا  َعمَّ اهلل  اِجــِر***َفَمــا 

َ
َوف لَِطــاٍغ  ُيْمــِل  ِکنَّــُه 

َ
َول

ستاسو ل کړو وړو نه ال پاک ناخربه نه دی، دومره ده چې هغه رسکش او فاجر 
ته مهلت ورکوي.

ً
ْرَســَل اليَــاِت ِمْنــُه ُمَوِّفــا

َ
ــْد أ

َ
َواِجِر***َوق ُتْم َعْن َســَماِع الزَّ

ْ
ِکــْن َغَفل

َ
َول

ال درته د ډار درکولو په حالت کې عذابونه راواستول خو تاسو د عذابونو نه ال 
هم غفلت کې يئ.

ُمَناِصٍح َصــْوَت  اهلل  ِعَبــاَد  ِجيُبــوا 
َ
ُ ِمــْن ُمَناِصِ***أ

َ
َدَعُكــْم بَِصْوٍت َمــال

د ال بندګانو! د پوره خيخواه اواز واورئ او خربه يې ومنئ، تاسو ته يې په داسې 
اواز درغږ کړ چې هېڅ مرستندويه نه لري. 

ةِ ِدينُکْم ْــَو نَــْرَ
َ

 ن
ً
وُمــوا ِسَاع

ُ
َــْرِ ُغْفــَراَن َغفِِر***َوق ُرْمُتــُم ِف الْ إَِذا 

په توندۍ رسه د خپل دين مرستې ته وپاڅېږئ ترڅو د حرش په ورځ دبښونكي 
ذات بښنه کې راپورته شئ

ْزَك َصلتَِنا
َ
َمَفاِخِر***وَُحْســُن ِخَتــاِم الَّْظــِم أ

ْ
ْهــِل ال

َ
ُمْصَطــَى َوالِل أ

ْ
 ال

َ
َع

د شعر پای کې دې ښايسته درودونه وي په ممد صل ال عليه وسلم باندې او 
دهغه په ګردې کورنۍ چې د وياړونو واال دي.
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ای ال! زمونږ په غوږونو او سرتګو کې خي او برکت واچوه او زړونه مو روښانه 
کړه، زمونږ منځنۍ چارې اصالح کړه، زمونږ زړونو ترمنځ روغې جوړې راول او 
دخي ښېګړې الرې راته اسانې کړه، ل تورتمونو مو د رڼاګانو په لور روان کړه، ل 
فاحش او بدو اکرونو ښاکره وي او که پټ، مونږ وساته، مونږ ته، زمونږ مور او پالر 
ته او ټولو مسلمانانو ته ستا په ځانګړي رحم او مهربانۍ د ګناهونو خبشش وکړه، 

ای ال په ممد صل ال عليه وسلم او دهغه په کورنۍ او ملګرو يې رحم وکړه.

  





55 پنځم فصل

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې لکه انسان په کوم شپسند، فاجر او د جرمونو 
په مرتكب وازمول يش بايد ځان ورڅخه وسايت او ل شه يې ځان لري کړي، ل 
مدارات څخه به وررسه اکر اخيل او حیت االماکن به يې ل ش څخه ځان سايت، 
ابودرداء رض ال عنه وايي: مونږ ل ځينو خلکو په مخ کې خوشحايل ښاکره کو 
او زړونه مو پرې لعنت وايي، ل دې څخه ل هغو شپسندو رسه مدارات موخه ده 
چې ته يې ل ش څخه نه شې په امن کې کېدی او نه يې ل ظلم څخه په الس 
نېولو توان لرې او نه پرې انكار کویل شې، يا يې ل ش او اذيت نه ډارېږې او يا 

يې ل جرم ل ارتكاب نه، خو په زړه کې وررسه کينه لرې.

د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې په ذات ابلي اصالح باندې تزيي ورکوي په 
دې خو ل قران کريم او ل نبوي حديثونو څخه ديللونه بال ډېر دي.

د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې د مسلمانانو په عيبونو، شمونو او خوګانو 
باندې د پردې اچولو امر کوي، نيب کريم صل ال عليه وسلم فرمایي: »َوَمْن َسَتَ 

ِقَياَمِة«. ]صحيح ابلخاري: ۲۴۴۲[
ْ
ُمْسلًِما َسَتَهُ اهلل يَْوَم ال

ژباړه: اوڅوک چې پر مسلمان پرده واچوي نو د قيامت په ورځ به پرې ال پرده 
واچوی.

 
َ

ُمْسلِِمَن، َوال
ْ
 َتْغَتابُوا ال

َ
َبُه، ال

ْ
ل
َ
يَماُن ق ِ

ْ
ْم يَْدُخِل اإل

َ
او فرمايي: »يَا َمْعَرَ َمْن آَمَن بِلَِسانِِه، َول

تَتَّبُِعوا َعْوَراتِِهْم«. ]سنن ايب داود: ۴۸۸۰[

ژباړه: ای هغوخلکو چې په ژبه موايمان راوړی دی او ال مو زړه ته ايمان نه دی 
پسې  شمونو  او  عيبونو  يې  مه  او  کوئ  مه  غيبتونه  مسلمانانو  د  شوی،  ښکته 

کيږئ.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې د مسلمان زړه ته د خوشحالۍ په ورکولو امر کوي 
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َحُدُكْم، 
َ
او د اړين په اړتياو غور کوي، نيب صل ال عليه وسلم فرمایي: »الَ يُْؤِمُن أ

ِخيِه َما ُيِبُّ ِلَْفِسِه«. ]صحيح ابلخاري: ۱۳[
َ
َحتَّ ُيِبَّ أِل

 ژباړه: تر هغه تاسو کې څوک پوره مومن نه يش جوړېدی چې د خپل ورور لپاره 
هغه څه پسند وبويل چې ل ځان لپاره يې پسند بويل.

ِخيِه اَکَن اهلل ِف َحاَجتِِه«. ]صحيح ابلخاري: ۲۴۴۲[
َ
او فرمايي: »َوَمْن اَکَن ِف َحاَجِة أ

ژباړه: څوک چې د مسلمان اړتياوې پوره کوي نو ال به د ده اړتياوې پوره کړي.

د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې د مسلمان په عزت او احرتام امر کوي په 
ځانګړې بيا د سپي ږيري، او امر کوي چې پر کوچيانو دې ل رحم او ترحم څخه 
ْر 

ِّ
يَُوق ْم 

َ
ل َمْن  ِمنَّا  يَْس 

َ
»ل فرمايي:  ال عليه وسلم  نيب کريم صل  واخستل يش،  اکر 

بَِرنَا، َويَرَْحْم َصِغَرنَا«. ]مسند امحد: ۶۹۳۷[
َ
ك

ژباړه: ل مونږ څخه هغه څوک نه دی چې زمونږ د مرش احرتام نه کوي او زمونږ 
په کرش رحم نه کوي.

ُمْسلِِم«. ]سنن ايب داود: ۴۸۴۳[
ْ
يَْبِة ال َراَم ِذي الشَّ

ْ
ِل اهلل إِك

َ
 او فرمايي: »إِنَّ ِمْن إِْجل

ژباړه: د ال پاک ل تعظيم څخه دا هم دي چې د سپينږيري مسلمان قدر او احرتام 
وکړی يش.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې ل نااکره او بدو خربو او بدزبانۍ نه خلک منع 
 

َ
اِن، َوال عَّ

َّ
 الل

َ
اِن، َوال عَّ ُمْؤِمُن بِالطَّ

ْ
يَْس ال

َ
کوي، نيب کريم صل ال عليه وسلم فرمايي: »ل

َِذيءِ«. ]۱۹۷۷[  بِالْ
َ

َفاِحِش، َوال
ْ
بِال

نه  او  وي،  ويونكی  لعنت  نه  او  لګوي  نه  عيب  خلکو  په  انسان  مومن  ژباړه: 
کنځلمار وي او نه بې حياء وي.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې په جملس کې ل دريم نه بغېر به دوه کسان پټې 
خربې نه کوي، په دې خاطر چې د دريم د خفګان سبب ونه ګرځي، شايد هغه 
به اټلک کړي چې دواړه زما اړوند غږيږي، همدا راز دا د جملس ل ادبونو رسه 
هم منايف عمل دی، دا هم د جملس ادب دی چې بايد په داسې اجنبې ژبې خربې 
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اترې ونه کړی يش چې دريم ګړی يې پرې علم ونه لري، نيب صل ال عليه وسلم 
ْن 

َ
ْجِل أ

َ
َْتلُِطوا بِالَّاِس ِمْن أ َخِر، َحتَّ تَ

ْ
َناِن ُدوَن ال

ْ
 يَتََناَج اث

َ
ل

َ
ًة ف

َ
ث

َ
ل

َ
ْنُتْم ث

ُ
فرمايي: »إَِذا ك

ُيِْزنَُه«. ]صحيح مسلم: ۲۱۸۴[

ژباړه: تاسو چې لکه درې کسان وئ نو دوه دې ل دريم ګړي پرته پټې خربې نه 
کوي، ترڅو ل نورو خلکو رسه ګډوډ شئ، په دې خاطر چې د جملس دريم غړی 

خفه کوي.

د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې مسلمان ل دې څخه رابندوي چې بايد په 
داسې څه کې الس وهنې ونه کړې چې ل شان رسه يې نه ښايي، د نيب کريم صل 
ِم 

َ
ال عليه وسلم ل جوامعو لکماتو څخه دا حديث هم دی فرمايي: »ِمْن ُحْسِن إِْسل

 َيْعنِيِه«. ]سنن ابن ماجه: ۳۹۷۶[
َ

ُه َما ال
ُ
َمْرءِ تَْرك

ْ
ال

ژباړه: د سړي د ښه اسالم ل مجلې څخه دا هم دي چې هغه څه پريږدي چې 
وررسه مناسب نه وي.

ځينو خلکو ل دې حديث څخه د ژوند اړوند قاعده راويستلې ده، هغوی وايي: 
]ل خپل ځانګړو اکرونو اړوند بوخت اوسه[.

خو که مسلمانان د خپل پېغمرب پاک د ارشاداتو اړوند د تنفيذ چارې پر مخ يويس، 
نصيحتونه يې ومين، هم به خپله دمه او هم به نور دمه وي، بالعکس که د رامنځ 
ته شويو ستونزو اړوند پلټنه وکړو راته به جوته يش چې د زياترو جنګ جګړو، 

نښتو او درمندو پېښو الملونه د نور په چارو کې الس وهنې دي.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې په الرو کې ل ناستو او جملس کولو نه منع کويو، 
ځکه په دې کې هغه څه دي چې ل انسان رسه مناسب نه دي، شايد د الرې پر 
رس انسان حقوق ادا نه کړی يش، شايد په الره کې امر باملعروف او نيه عن املنکر 
ونه کړی يش، د مظلوم مرسته ونه يش کړی، ظالم به ونه يش رټل، شايد د کوم 
مسلمان مرسته ونه يش کړی، داسې د الرې نور ادبونه شايد تعطيل کړي لکه 
سالم ته ځواب ورنه کړي، ل پردو ښځو سرتګې پټې نه کړي او يا چا ته ل اذيت 

نه ځان قابو نه کړي.
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د اساليم دين بله ګټه دا ده چې لکه هم څوک راڅخه په ال پناه وغواړي بايد 
پناه ورته ورکړو، او که راڅخه د ال په نوم څه وغواړي بايد ورته يې ورکړو، او 
ل هغه چا رسه بايد نېکه رويه وکړو چې ل مونږ رسه يې احسان کړی وي، که 
مو وررسه د عميل احسان توان نه وي بايد د خي داعګانې ورته وکړو، ترڅو مو په 
ْعُطوهُ«. 

َ
أ
َ
ُکْم بِاهلل ف

َ
ل
َ
ِعيُذوهُ، َوَمْن َسأ

َ
أ
َ
دې حديث عمل رايش: »َمِن اْسَتَعاَذُكْم بِاهلل ف

]سنن ايب داود: ۵۱۰۹[

ژباړه: که په ال پورې درڅخه څوک پنا وغواړي پناه ورته ورکړئ او که درڅخه 
د ال په نوم څوک څه وغواړي ورته يې ورکړئ.وال اعلم.

 ای ال! په ممد صل ال عليه وسلم باندې، د هغه په کورنۍ او ملګرو يې رحم وکړې.
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د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې ته بايد ل ځان رسه انصاف وکړې، ل خلکو لپاره 
هغه څه پسند وبولې چې ل ځان لپاره يې خوښ ګڼې، د نورو مسلمانانو ورونو په څېر 
ځان هم وبولې او داسې کړه وړه وررسه وکړې چې د ځان لپاره يې طمع او توقع لرې 
او حقوق يې ادا کړې، ل عمار بن يارس رض ال عنه نه روايت دی چې نيب صل ال 
؟  ُت: َوَما ُهنَّ

ْ
ل
ُ
ُث ِخَصاٍل ق

َ
ل

َ
يَماَن َحتَّ تَُکوَن فِيِه ث ِ

ْ
َعْبُد اإل

ْ
ِمُل ال

ْ
 يَْسَتک

َ
عليه وسلم فرمايي: »ال

ِم«. ]ماکرم األخالق: ۳۶۰[ َ
ل  ِمْن َنْفِسِه، َوَبْذُل السَّ

ُ
نَْصاف ِ

ْ
َتارِ، َواإل

ْ
ق ِ

ْ
ْنَفاُق ِمَن اإل ِ

ْ
اَل: اإل

َ
ق

ژباړه: تر هغه بنده خپل ايمان تر کمال نه يش رسویل چې درې خويونه پكې شته 
يش، ما وويل: کوم خويونه؟ هغه وويل: ل خبل پرته نفقه کول، ل ځان رسه انصاف 

کول او سالم کول.

او ال پاک فرمايي: 

)ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی( ]سورت حرش: ۹[

ژباړه: دوی نور پر ځان غوره ګڼي که څه هم خپله اړتيا لري.

َِة«. ]صحيح ابلخاري: 
نَْنِ اَکِف اثلَّلَث

ْ
او نيب کريم صل ال عليه وسلم فرمايي: »َطَعاُم ااِلث

 ]۵۳۹۲

ژباړه: د دوو کسانو خوراک دريو ل بسنه کوي.

ْضُل َظْهٍر، 
َ
په بل حديث کې راځي نيب صل ال عليه وسلم فرمايي: »َمْن اَکَن َمَعُه ف

اَل: 
َ
ق  ،ُ

َ
َزاَد ل  

َ
 َمْن ال

َ
بِِه َع َيُعْد 

ْ
ل
َ
ف َزاٍد،  ْضٌل ِمْن 

َ
ُ ف

َ
ُ، َوَمْن اَکَن ل

َ
 َظْهَر ل

َ
 َمْن ال

َ
بِِه َع َيُعْد 

ْ
ل
َ
ف

ْضٍل«. ]صحيح مسلم: ۱۷۲۸[
َ
َحٍد ِمنَّا ِف ف

َ
 َحقَّ أِل

َ
نَُّه ال

َ
ْيَنا أ

َ
َر َحتَّ َرأ

َ
َماِل َما َذك

ْ
ْصَناِف ال

َ
َر ِمْن أ

َ
َذك

َ
ف

پرې احسان وکړي چې  پر هغه چا دې  نو  لري  اضافه سورلۍ  ژباړه: که څوک 
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سورلۍ نه لري، او که څوک اضافه توښه لري نو پر هغه چا دې پرې صدقه وکړي 
چې توښه نه لري، چې څومره يې ياد ول هغومره يې مايلتونه ياد کړل تر دې چې 

زمونږ يقي رایغ چې په اضافه شيانو کې مونږ بييخ حق نه لرو.

د اساليم شيعت بله ګټه او لوړ اخالق دا دي چې مسلمان بايد د خپل مسلمان 
ورور عزت او ابرو، نفس او مال د توان په اندازه خوندي وسايت، تېری او ظلم ترې 
دفع کړي، د خپل استطاعت په مقدار بايد ورڅخه دفاع وکړي، ل ابودرداء رض 
ال عنه نه روايت دی چې د رسول ال صل ال عليه وسلم په جملس کې يو چا د 
چا بد وويل، بل سړی يې د بد وځواب وکړ نو نيب صل ال عليه وسلم وفرمايل: 

ِخيِه َردَّ اهلل َعْن وَْجِهِه الَّاَر يَْوَم الِقَياَمِة«. ]جامع الرتمذي: ۱۹۳۱[
َ
»َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض أ

ژباړه: څوک چې د خپل ورور ل عزت او ابرو څخه دفاع وکړي نو د قيامت په 
ورځ به يې ال ل مخ څخه اور واړوي.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې انسان ته په دومره صدقه امر کوي چې د خبل او 
ارساف ترمنځ وي، ال پاک فرمايي: 

)ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ( ]سورت 

ارساء: ٢٩[

ژباړه: خپل څټ ته دې هم الس مه اچوه او په نفقه کې يې هم ډېر مه کوالوه وه، 
ورنه مالمت او تش الس به کېنې.

او ال پاک فرمايي: 

)ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ( ]سورت فرقان: ٦٧[

نه خو  نو  او خيات کوي  )عبادالرحن( هغه څوک دي چې لکه خرچ  او  ژباړه: 
ارساف کوي او نه خبل کوي، بلکې د دې په منځ کې وي.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې د صرب په درېواړو ډولونو امر کوي، تر هغه د ال 
په اطاعت صرب چې په سمه توګه يې ادا کړي، د ال ل معصيت څخه صرب تر 
دې چې بييخ يې پريږدي، د ال په دردونكو پرېکړو )تقدير( باندې صرب کول.
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د اساليم دين بله ګټه دا ده چې په کمزرو باندې د عطف او مهربانۍ، په ناداره 
خلکو باندې د شفقت، په يتيمانانو باندې د ترحم، ل غالمانو، وينځو او خادمانو 
پورته کول، ل دوی رسه  امر کوي، ل دوی څخه ستونزې ستړې  رسه د احسان 
نېکه رويه کول، الئقه ناسته پاسته وررسه کول، ل دوی رسه ټوکې ټاکلې کول او 

اړخ ورته نرمول ټول په اسالم کې مامورات دي، ال پاک خپل پېغمرب ته وايي: 
)ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ( ]سورت شعراء: ۲۱۵[

ژباړه: او خپل اړخ دې هغو مومنانو بندګانو ته ټيټ کړه چې ستا فرمانربداري کوي.

او ال پاک فرمايي: 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ( ]سورت کهف: ۲۸[

ژباړه: ل هغو خلکو رسه ځان رابند کړه چې خپل رب د هغه د رضا په خاطر سهار 
او ماښام راغواړي.

او فرمايي: 
)ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]سورت ضیح: ۹ - ۱۰[

ژباړه: يتيم ته قهر او غصه مه کوه او ټولګر بييخ مه رټه.

او فرمايي: 
)ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ( ]سورت ماعون: ۱ - ۳[
ژباړه: ايا ته هغه څوک پېژنې چې د قيامت ورځ تكذيبوي، همدغه کس دی چې 

يتيم ته ديكې ورکوي او مسکينانو ته په خوراک هېڅ تزيي نه ورکوي.
او ال پاک فرمايي: 

)ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ( ]سورت بدل: ۱۶-۱۲[
ژباړه: او تا ته څه معلومات دي غونډې )ل اور څخه جنات( څه یش دی؟ د څټ 
ازادول دي، او يا د ولږې په ورځ ناداره ته خوراک ورکول دي، يا خپلوان يتيم ته 
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خوراک ورکول دي، او يا هغه مسکي ته خوراک ورکول دي چې ل خاورو پورې 
نښیت وي )يعنې هېڅ یش نه لري بې ل خاورو(

او ال پاک فرمايي: 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ( ]سورت عبس: ۱ - ۳[

ژباړه: مخ يې ګونځې کړ او مخ يې ورڅخه واړو، لکه چې ورته نابينا رایغ، شايد دا 
ل ګناهونو ځان پاکوي.
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د اساليم دين بله ګټه او فايده دا ده چې په رمحت، شفقت او مهربانۍ باندې امر 
کوي، ل قسوت، غلظت او شدت نه په لککو الفاظو انسان رابندوي، تر دې چې ل 
حيوان رسه هم ناسمه د غلظت رويه غندي، ل عبدال بن عمر رض ال عنه نه 
ٍة َسَجَنْتَها  ٌة ِف ِهرَّ

َ
بَِت اْمرَأ روايت دی چې نيب کريم صل ال عليه وسلم فرمايي: »ُعذِّ

ْتَها 
َ
تََرک ِهَ   َحبََسْتَها، َوالَ 

ْ
إِذ َسَقْتَها،  ْطَعَمْتَها َوالَ 

َ
أ ِهَ  ْت فِيَها الَّاَر، الَ 

َ
َدَخل

َ
ف َماتَْت،  َحتَّ 

ْرِض«. ]صحيح ابلخاري: ۳۴۸۲، صحيح مسلم: ۲۲۴۲[
َ
ُل ِمْن َخَشاِش األ

ُ
ك

ْ
تَأ

ژباړه: د پېشو باره کې يوه ښځه په اور عذاب شوه چې ل ځان رسه يې بندېوانه کړې 
وه تر دې چې بند کې مړه شوه نو اور ته پكې ننوته، چې لکه يې په بند کړه نو نه يې 

ورته خوراک ورکو او نه څښاک او نه يې پرېښوده چې د ځمکې حرشات وخوري.

َل  َفَنَ بِْئٍ   
َ

إِل »َدنَا رَُجٌل  روايت کړي دي: 
ً
او نورو مدثينو مرفواع او مسلم  خباري 

َر اهلل 
َ
َشک

َ
َسَقاهُ ف

َ
ُ ف

َ
 ل

َ
ْيِه َفَغَرف َع إِْحَدى ُخفَّ رَِحَُه َفَنَ

َ
َهُث ف

ْ
ٌب يَل

ْ
ِْئِ َك

ْ
 ال

َ
َرَِب ِمْنَها َوَع

َ
ف

ُ فأدخله النة«. ]صحيح ابن حبان: ۵۴۳[
َ

ل

ژباړه: يو سړی څاه ته نزدې ورښکته شو او اوبه يې ورڅخه وڅښلې، د کويه پر 
اغړه سیپ هم و رحم يې پرې رایغ يوه موزه يې وويسته او اوبه يې پكې راوويسيت 

او سیپ يې خړوب کړ، ال يې عمل قبول کړ او جنت ته يې داخل کړ.

او مسلم او نور مدثي روايت کوي چې رسول ال صل ال عليه وسلم پر يو خر 
ِي َوَسَمُه«. ]صحيح 

َّ
َعَن اهلل اذل

َ
تېر شو چې داغونه پرې لګېدلې ول نو ويې فرمايل: »ل

مسلم: ۲۱۱۷[

ژباړه: ال دې پر هغه چا لعنت وکړي چې پر دې خر يې داغونه لګويل دي.
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شعر: 
نُوَبا اذلُّ َســَب 

َ
ك اذِلي  َعْبــُد 

ْ
ال نَــا 

َ
َيُتوَبــا***أ ْن 

َ
أ َمــاِن 

َ
األ تْــُه  َوَصدَّ

زه هغه بنده يم چې ګناهونه يې کړي دي او ارزوګانو يې ل توبې بند کړی دی

ْيــِه
َ
َعْبــُد اذِلي ُســِطَرْت َعل

ْ
نَــا ال

َ
ْم َيَــْف فِيَهــا الرَّقِيَبا***أ

َ
َصَحائِــُف ل

زه هغه بنده يم چې د ګناهونو کتابونه يې يللک شوي دي او په ځان ګمارل شوي 
مالئكو نه يې هېڅ نه دی ډاريدل

اً ُمِسُء َعَصْيــُت ِسّ
ْ
َعْبــُد ال

ْ
نَــا ال

َ
الَِّحيَبــا***أ بْــِدي 

ُ
أ ال  الَن  ِل  َفَمــا 

زه هغه بنده يم چې پټ ګناهونه مې کړي دي اوسمهال ولې په خپلو ګناهونو ژړا 
ونه کړم؟ 

نَــا الَعْبُد الفــرُِّط َضــاَع ُعْمرِي
َ
الَمِشــيَْبا***أ َو  ــبِْيَبَة  الشَّ ْرَع 

َ
أ ــْم 

َ
ل
َ
ف

زه هغه کوتاه بنده يم چې خپله زندګي مې ضايع کړې ده، د ضياع په جريان کې 
مې د بوډاوايل خيال هم نه دی ساتل

َبْــٍر ــجِّ 
ُ
بِل َغِريــُق 

ْ
ال َعْبــُد 

ْ
ال نَــا 

َ
يَبــا***أ ُمِ ــَى 

ْ
ل
َ
أ ُربََّمــا 

َ
ل ِصيــُح 

َ
أ

زه هغه بنده يم چې حبر څپو الهو کړی يم او نارې وهم ل اواز اوريدونكي رسه 
به ال لکه خمامخ کېږم!! 

ََطايَا الْ ِمــَن  ــِقيُم  السَّ َعْبُد 
ْ
ال نَــا 

َ
بِيَبــا***أ الطِّ الَِمــُس  ــُت 

ْ
َبل

ْ
ق
َ
أ ــْد 

َ
َوق

زه د ګناهونو او رسغړونو ل کبله پر ځان رنځور شوی يم، په خمه يم او د ډاکټر 
پلټنه کوم.

نَاٍس
ُ
أ َعــْن  ُف 

َّ
ُمَخل

ْ
ال َعْبــُد 

ْ
ال نَــا 

َ
َحــَوْوا ِمــْن ُکِّ َمْعــُروٍف نَِصيَبــا***أ

زه هغه بنده يم چې ل هغو خلکو پس پاتې يم چې ل هر ډول ښو اکرونو څخه يې 
خپلې برخې اخستې دي.

ْمُت َنْفِس
َ
ِيــُد َظل

َعْبــُد الرَّ
ْ
نَا ال

َ
ُمنِيَبــا***أ بَابَُکــْم  َواَفْيــُت  ــْد 

َ
َوق



د اساليم دين ښېګړې او فايدې

65

پر  او ستاسو  يم چې ل ځان رسه مې ظلم کړی دی،  انسان  زه هغه شړل شوی 
دروازه په داسې حالت کې والړ يم چې ل ګناهونو رجوع کونكی يم.

يِّ
َ
َفِقــُر َمــَدْدُت ك

ْ
َعْبــُد ال

ْ
نَــا ال

َ
ُُطوَبا***أ الْ َعــنِّ  اْدَفُعــوا 

َ
ف ُْکــْم  إِلَ

زه بې وسه بنده يم او د الس دواړه ورغوي مې تاسو ته دراوږده کړي چې راپېښې 
ستونزې راڅخه واړوئ.

اُر َكــْم َعَهــْدُت َعْهداً َغدَّ
ْ
نَــا ال

َ
ُذوَبــا***أ

َ
ك بِــِه  ــاءِ 

َ
َوف

ْ
ال  

َ
َع ْنــَت 

ُ
َوک

زه ډېر دوکه باز انسان يم چې څومره بال وعدې مې ماتې کړي دي، او هر مهال 
به خپل لوظ کې دروغژن وم.

ِن
ْ
َوِصل ارَْحْــِن 

َ
ف َمْقُطــوُع 

ْ
ال نَــا 

َ
ِريَبــا***أ

َ
ق  

ً
رَجــا

َ
ف ِل  ِمْنــَك  َويَــرِّ 

ل ما رسه خلکو خپلويل پالل پريښي دي، پر ما ورمحېږه او پر خلکو مې وپال، او 
ل دې تنګې نه راته ډېره نزدې پرايخ راول.

َعْفواً ِمْنــَك  رُْجو 
َ
أ ُمْضَطــرُّ 

ْ
ال نَــا 

َ
ــْن َيِيَبا***أ

َ
ل
َ
َوَمــْن يَرُْجــو رَِضــاَك ف

او ستا عفوه چې  تا څخه ستا کرم غواړم،  او ل  يم  بنده  اړتيا اخستل  زه ډېرې 
څوک غواړي هېڅلکه به ل زيان رسه مخ نه يش.

َتْقــيِّ ُعْمــٍر   
َ

َع َســِي 
َ
أ نُوَبــا***َفَيــا  اذلُّ إاِل  بِــِه  ِســْب 

ْ
ك

َ
أ ــْم 

َ
َول

های په هغې زندګۍ بال افسوسونه چې راڅخه تېره شوه او ما پكې ل ګناه پرته 
نور هېڅ نه دي کړي.

َمَمــاٌت ــِن 
ُ
ُيَعاِجل ْن 

َ
أ ْحــَذُر 

َ
بِيَبــا***وَأ

َّ
الل َمْرَِعــِه  َهــْوُل   ُ ُيَــرِّ

په دې ډار نېویل يم چې هغه مرګ به مې راته زر رايش چې ل هيبت څخه يې دانا 
او اعقل ل هوشه وځي. 

ِشــيَبا***َويَــا ُحْزنَــاهُ ِمْن َحــْرِي َونَْرِي اَن  َ
ْ

ــِودل
ْ
ال َيَْعــِل  بَِيــْوٍم 

زما د هغه حرش او نرش پر ورځ ډېر خفګان په اکر دی چې ل هيبت او ډار څخه 
به يې ماشومان سپينږيري يش.
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َوَمــاَرْت بِــِه  ــَماُء  السَّ ــَرْت  ثِيَبــا***َتَفطَّ
َ
ك بِــِه  َبــاُل  ِ

ْ
ال ْصَبَحــِت 

َ
وَأ

په دغه ورځ به اسمان دوه پړقه يش او خوځښت کې به رايش، او غرونه به هم د 
شګو ډېرکۍ يش.

ً
َظِميئــا  

ً
َحْرَانــا ْمــُت 

ُ
ق َمــا   َســلِيَبا***إَِذا 

ً
ــْرِف ُعْريَانــا َحِســَر الطَّ

پر دغه ورځ به زه هک پک تږی جل نېویل راپورته شم، د سرتګو په ديد به ستړی 
او لوڅ لغړ به يم

تَِســاِب
ْ
اك ْبِح 

ُ
ق ِمــْن  ُعُيوَبا***َويَــا َخْجلهُ 

ْ
ال ُحــُف  الصُّ بْــَدْت 

َ
أ َمــا  إَِذا 

ل خپلو بدو کړو وړو ل کبله به مې څومره د شم ورځ وي چې لکه عمل نامې 
پكې عيبونه رابرسېره کوي.

َعــْدٍل وَِحَســاِب  َمْوقِــٍف  ــُة 
َّ
َنْفــِس َحِســيَبا***َوِذل  

َ
ــوُن بِــِه َع

ُ
ك

َ
أ

داسې ورځ چې ښپې به کې خويږي او حساب به هم د عدل وي، ل مارسه به په 
خپل ځان حساب کېدای يش.

ــى ظَّ
َ
تَل نَــارِ  ِمــْن  َحــْذَراهُ  وَبــا***َويَــا 

ُ
ُقل

ْ
ال َقــِت 

َ
ل
ْ
ق
َ
وَأ ــَرْت 

َ
َزف إَِذا 

ل غومربو اور څخه څومره ډار ورځ ده چې غومربې به په اوازونو رايش او زړونه 
به هم ډار ونييس. 

ً
ُمِريَبــا***تَــَکاُد إَِذا بَــَدْت تَنَْشــقُّ َغْيظــا  

ً
َظلمــا اَکَن  َمــْن   

َ
َع

نزدې ده چې غومربه شوی اور هر ظالم او شکمن انسان باندې ل ډېرې غصې ل 
امله د راښاکره کېدو رسه وچوي.

ََطايَا ْســِب الْ
َ
َتُتوَبا***َفَيا َمــْن َمــدَّ ِف ك ْن 

َ
أ ــَك 

َ
ل ِن 

ْ
َمــا يَــأ

َ
أ ُخَطــاهُ 

ای انسانه چې په رسغړونو کې خمکې تلل يې! ايا وخت نه دی رایلغ چې نور ل 
ګناهونو توبه اوباسې؟ 

ـا إِنَـّ
َ
ف َواْجَهــْد  َوتُــْب  لِــْع 

ْ
اق

َ
ف ال 

َ
ُمِصيَبــا***أ ُمَْتِهــٍد  ُکَّ  ْيَنــا 

َ
َرأ
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نور ل ګناهونو پوره راوځه او توبه کړه او په نېکو عملونو کې بوخت اوسه، مونږ 
ته معلومات شته چې په نېکو اکرونو بوخت انسان په سمه روان دی.

ُصْد
ْ
َعــْزِم َواق

ْ
 ِف ال

ً
بِــْل َصاِدقــا

ْ
ق
َ
رَِحيَبــا***وَأ  ُ

َ
ل ُمنِيــِب 

ْ
لِل  

ً
َجَنابــا

په خپل عزم کې رښتوین راشه او هغه اړخ دې موخه ونيسه چې ل توبه ګار لپاره 
ډېر پراخه دی.

وَِخــل  
ً
خــا

َ
أ اِلِــَن  لِلصَّ ــْن 

ُ
َغِريَبــا***َوک ْنَيــا  ادلُّ َهــِذهِ  ِف  ــْن 

ُ
َوک

د هر نېک انسان ورور او دوست جوړ شه او په دنيا کې د مسافر په څېر شه.
ً
َجَبانــا اِحَشــٍة 

َ
ف ُکِّ  َعــْن  ــْن 

ُ
ِيَبــا***َوک

َ
 ن

ً
ِمْقَدامــا َــْرِ 

ْ
ال ِف  ــْن 

ُ
َوک

او  لومړی  تر هر چا  په اکر خي کې  او  بوزديله جوړ شه  ل هرې بداکرې څخه 
چوست چاالکه جوړه شه.

بُِبْغــٍض ْنَيــا  ادلُّ زِيَنــة  َحبِيَبا***َوالِحــْظ   
َ

َمــْول
ْ
ال إِل  َعْبــداً  تَُکــْن 

د دنيا زيب او زينت ته په ډېره سپکه وګوره نو ال رب اکئنات ته به مبوب بنده 
جوړ شې.

َيِْدَهــا زََخارَِفَهــا  َيْــُبْ  وَبــا***َفَمــْن 
ُ
َخل لَِطاِلَِهــا  ُمَاِلَــًة 

که څوک د دنيا سينګار اړوند غږيږی نو وبه يې ګوري چې دنيا غوښتونكی به 
يې په خپلو پنجو کې ښاکر کړی وي.

ً
َمَحارِِم ِمْنَك َطْرفا

ْ
رِيَبــا***َوُغضَّ َعِن ال

َ
الرَُّجــَل األ َيْفــِنُ   

ً
َطُموحــا

ل ګردو مرماتو څخه دې سرتګې ټيټې ونيسه داسې مارم چې اعقل او دانا انسان 
هم په فتنه کې اچوي. 

ْسِد َغٍب
ُ
أ
َ
ُعُيوِن ك

ْ
َخائَِنُة ال

َ
وَبــا***ف

ُ
َوث َوَثْبــَت  ــَت 

ْ
ْهَمل

َ
أ َمــا  إَِذا 

د سرتګو غالژن لکه د ځنګيل ځناور زمری دی، چې لکه ترې لږ ناخربه شې نو 
)ښاکر( ته په ټوپونو ور روان يي.
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َرِف َعْنَها ُضوَل الطَّ
ُ
َوِطيَبــا***َوَمْن َيْغُضْض ف  

ً
ُروحــا بِــِه 

ْ
ل
َ
ق ِف  َيِــْد 

څوک چې د سرتګو اضايف کتل راښکته کړي نو په خپل زړه کې به خوږې شيبې 
او ښه ژوند وګوري.

لٍم
َ
ك ِف  لَِســانََك  ُتْطلِــْق  وَُحوَبــا***َوال  ْحَقــاداً 

َ
أ ْيــَك 

َ
َعل َيُــرُّ 

په خربو کې دې ژبه مه بې مهاره کوه چې تا ته د خلکو حسدونه او ظلم رااکږي.

ــٍت
ْ
َوق ُکَّ  لَِســانَُك  ْح  َيــْبَ َرِطيَبــا***َوال   

ً
َريَّانــا اهلل  ــِر 

ْ
بِِذك

هر مهال بايد ستا ژبه د ال په ذکر او ياد باندې خړوب او لونده وي.
ُســُدوالً ْرَخ 

َ
أ َج  ادلُّ إَِذا  َوال تَْضَجــْر بِــِه َوتَُکــْن َهُيوَبــا***َوَصــلِّ 

لکه چې تورتمونه پردې راوځړوي نو ته پكې ملونځونه شوع کړ، ځان ورته مه 
تنګوه او په خشيت کې اوسه.

ــْباً
َ
ق وِدْعــَت 

ُ
أ إَِذا   

ً
ســا

ْ
ن
ُ
أ ِــْد 

َ
َوالنَِّســيَبا***ت َمَعــاِشُ 

ْ
ال ــَت 

ْ
اَرق

َ
َوف

چې لکه قرب کې کېښودل شې او ل خپلو خپلوانو او نسبيانو څخه جال شې نو 
هلته ل اُنس څخه به برخورداره شې

ً
ِــْدهُ رِّيــا

َ
َســِغيَبا***َوُصــْم َمــا تَْســَتِطيُع ت  

ً
َظْمآنــا ْمــَت 

ُ
ق َمــا  إَِذا 

او چې څومره دې توان وې روژې ونيسه، همدا روژې به هله خړوبونكي اوبه 
وګورې چې ل قرب څخه تږی او جل نېویل راپورته شې.

وََجْهــراً اً  ِسّ  
ً
قــا ُمَتَصدِّ ــْن 

ُ
َوُهوَبا***َوک  

ً
َســْمحا ــْن 

ُ
َوک َتْبَخــْل  َوال 

په ښاکره او پټه باندې خيات کونكی جوړ شه، خبل مه کوه او د ورکړې او ډالۍ 
ورکونكی جوړه شه.

ِظــل يَــَداَك  َمْتــُه  دَّ
َ
ق َمــا  ِــْد 

َ
ُروَبــا***ت

ُ
ک

ْ
ـاِس ال إَِذا َمــا اْشــَتدَّ بِالَـّ

او  مشقتونه  باندې  خلکو  پر  چې  ووينې  سيوری  هلته  به  صدقه  السونو  د  ستا 
ستونزې سختې او ګڼې يش.
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ــَجايَا َوَذا َحَياٍء ــْن َحَســِن السَّ
ُ
 َغُضوَبا***َوک

ً
ســا

ْ
وَْجــِه الَشک

ْ
َطلِيــَق ال

د ښو اخالقو څښنت او حيا ناک انسان جوړ شه چې خندا دې پر مخ وي، نه بد 
اخالقه او تل غصه او قهر نېویل وي.

ای ال! ستا ل رسغړونو څخه راته د جنات توفيق راکړه، هغه اکرونه چې تا رضا 
کوي ته يې مونږ ته ښوونه وکړې، ای ال زمونږ باداره! ستا ل عذاب او شمندګۍ 
نه راته پناه راکړه، ای ال! ټول هغه څه راته ډالۍ کړې چې ته يې خپلو ويلانو او 
مبوبو بندګانو ته ورکوې، په دنيا کې راته د نېکو اعمالو توفيق او په اخرت کې 
راته جنت راکړه او د اور ل عذاب څخه مو وساته، مونږ ته، زمونږ مور او پالر او 
ټولو مسلمانانو ته په خپل رحم باندې د ګناهونو خبشش وکړه. ای ال! په ممد 

صل ال عليه وسلم او د هغه په کورنۍ او ټولو صحابه کرامو باندې رحم وکړه.
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د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې د حکمت په مرااعت کولو امر کوي، معنا دا 
چې مونږ هر انسان ته هغه مرتبه او ماکنت ورکړو چې وررسه مناسب وي، د هغه 

د کرامت او شعور ته پاملرنه وکړو او ورته اليق مزنلت ورکړو.

ل اعئشې رض ال عنها نه روايت دی چې رسول ال صل ال عليه وسلم فرمايي: 
ُهْم«. ]سنن ايب داود: ۴۸۴۲[

َ
وا الَّاَس َمَنازِل

ُ
نِْزل

َ
»أ

ژباړه: ټولو خلکو ته خپلې خپلې مرتبې ورکړئ.

دا ډول ل اعئشې رض ال عنها نه روايت دی چې هغه په سفر روانه وه، يو ځای 
کې يې پړاو واچو او خپل خوراک يې کو، يو ناداره ټولګر رایغ اعئشې رض ال 
عنها ورته وويل: دې مسکي ته د ډوډۍ ټيیلک ورکړئ، بيا بل څوک په اس سپور 
روان نو وېويل: د خواړو لپاره ورته دعوت ورکړئ، چا ورته وويل: ولې دې ناداره 
ته د ټييلک په ورکولو امر وکړ او مادلاره بډا دې خوراک ته دعوت کړ؟ هغې ورته 
وويل: ال پاک هر چا ته خپلې خپلې مرتبې ورکړي دي رضور ده چې مونږ هم 
ورته دغه مرتبې ورکړو، همدغه مسکي و چې د ډوډۍ په يو ټييلک يې ګوزاره وکړه 
او پرې خوشحال شو، خو که د ډوډۍ ټيیلک دې همدې بډا ته ورکړی و نو ل شان 
رسه يې نه ښائېدل، پر اعئشې رض ال عنها خو دې ال ډېر ورمحيږي چې څومره 
ښايسته جواب يې ورکړی دی، په ډېر حکمت او اعيل ذوق، په نېکو اخالقو او روا 

رويه او د نيب کريم صل ال عليه وسلم پسې په پوره اقتداء داللت کوي.

ننوت،  ته  يو کور  ل نيب کريم صل ال عليه وسلم څخه روايت دی چې خپل 
ځينې ملګري يې هم وررسه ننوتل تر دې چې د ناستې ځای ډک شو، په دې لړې 
کې جرير بن عبدال جبيل رض ال عنه رایغ د ځای د نه شتون ل کبله په دروازه 
کې کېناست، نو رسول ال صل ال عليه وسلم خپل څادر راتاو کړ او هغه ته 



د اساليم دين ښېګړې او فايدې

72

يې ورکړ چې پرې کيين، او ورته يې وويل چې په دې څادر کېنه، جرير رض ال 
عنه څادر واخست په خپل مخ يې کېښود څادر به يې ښلکو او ژړل به يې په دې 
خاطر چې د نيب کريم صل ال عليه وسلم ل ښې رويې څخه متاثره شو، بېرته 
يې څادر راغونډ کړ او نيب صل ال عليه وسلم ته يې ورکړاو شکريه يې هم ورل 
ادا کړه، او دا يې هم ورته وويل: ال دې ستا دومره قدر او احرتام وکړي لکه زما 
چې دې وکړ، زه لکه هم ستا په څادر نه کېنم، نيب کريم صل ال عليه وسلم ښي 
ِرُموهُ«. ]املعجم األوسط: ۵۲۶۱[

ْ
ك

َ
أ
َ
ْوٍم ف

َ
ِريُم ق

َ
تَاُكْم ك

َ
او کيڼ اړخ ته وکتل بيا يې وويل: »إَِذا أ

ژباړه: لکه چې درته د کوم قوم مرش رايش نو عزت يې وکړئ.

د نيب کريم صل ال عليه وسلم دې حسن صحبت ته وګوره چې د جرير رض 
ال عنه د شعور خيال يې وساته او د هغه قدر او احرتام يې وکړ، بيا دې ته ځېر شه 
چې جرير رض ال عنه يې ل کريم تعامل او ښو اخالقو څخه څومره متاثره شو! 

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې د ښځو لپاره يې په خاوندانو داسې حقوق واجب 
ته  په خپلو ښځو لري، لکه ښه صحبت، هغې  کړي دي لکه خاوندان يې چې 
تكليف نه ورکول، خو په خلقت او مزنلت کې، د خربو په منلو کې، په انفاق او 
د مهر په ورکولو کې، د ښځې د ژوند اړتياو په پور کولو کې، د دنيا او اخرت په 

فضيلتونو کې ال پاک سړيو ته په ښځو فضيلت ورکړی دی.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې د جاهليت په دوران کې به عربانو ښځه د پالر 
يا خاوند ل مياث څخه يوه برخه ګڼله، ځوی به د خپل پال کونډه په مياث کې 
اخستله، هېره دې نه وي چې د اسالم ل راتګ وړاندې به عربانو ښځې د جرب او 
زور ل خمې په مياث کې اخستلې، وارث به رایغ او د پالر په ښځه به يې څادر 
ګوزار کړ بيا به يې غږ کړ چې دا مې د نور مياث په څېر هم په مياث کې يوړه، 
که به يې خوښه وه ل مهر پرته به يې په نكاح کړه او که به يې خوښه شوه بل ته 
به يې په نكاح ورکړه او مهر به يې ترې ځان ته تسليم کړ، او يا به يې پرې په 
دې خاطر نكاح حرامه کړه ترڅو مياث ورڅخه يويس، نو اساليم شيعت دغه 

استبداد او ظلم ل منځه يوړ، ال پاک فرمايي: 

)ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ( ]سورت نساء: ١٩[
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ژباړه: ای هغو خلکو چې ايمان مو راوړی دی ستاسو لپاره روا نه دي چې ښځې 
د جرب زور ل خمې په مياث کې واخلئ.

دا ډول به د جاهليت په دور کې عربانو ښځې ل نكاحونو څخه هم منعه کولې، 
ځوی به د پالر کونډه په دې خاطر ل نكاح څخه رابندول چې هغه مياث په ولقه 
کې ولري چې د ده ل پالر څخه يې په مياث کې وړی دی، پالر به لور ل نكاح 
څخه په دې خاطر بنده ساتله چې ټول ملکيت يې په مياث کې واخيل، او لکه به 
سړي ښځې ته طالق ورکړ او ل نكاح به يې بنده ساتلې وه ترڅو د خپلې مرضۍ 
رسه سم ترې مايلت تر السه کړي، کينه ګر خاوند به ل خپلې ښځې رسه روا رويه 
نه کول، هغه به يې تنګول او طالق به يې هم نه ورکو ترڅو بېرته ورته هغه مهر 
ورکړي چې ل ده يې اخسیت و، د اسالم ل راتګ نه وړاندې به عربانو په ښځو دغه 

ډول ظلمونه کول او ناروا ترصف به يې پكې کو، ال پاک فرمايي: 

)ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ   ۈ( ]سورت نساء: ١٩[

ژباړه: او ښځې په دې مه ستومانه کوئ چې بېرته ترې ځينې هغه څه واخلئ چې 
تاسو ورته ورکړي دي.

عربانو به د اسالم نه وړاندې ل ښځو رسه په نفقه، پوښاک او په ژوند ژواک کې 
انصاف نه کو، اساليم دين وررسه په روا تعامل امر وکړ، ال پاک فرمايي: 

)ۉ  ۉ( ]سورت نساء: ١٩[

ژباړه: او ل دوی )ښځو( رسه په ښه توګه ژوند وکړئ.

او ال فرمايي: 

)گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ( ]سورت نساء: ٣[

ژباړه: که ل دې وډار شئ چې عدل به ونه کړئ نو يوه ښځه په نكاح واخلئ.

او ال پاک فرمايي: 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  

ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ( ]سورت نساء: ٢٠[
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ژباړه: که د يوې ښځې پر ځای مو بله راوستله او خمکنۍ ښځې ته مو په مهر کې 
ډېر مال ورکړی وي نو هېڅ یش ترې هم بېرته مه اخلئ، ايا تاسو دروغ او افرتاء 

او ښاکره ګناه اخلئ؟ 

او په ديين اړخ کې يې قران وايي: 
)ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( ]سورت حنل: ٩٧[
ژباړه: کوم نارينه يا زنانه چې په داسې حالت کې نېک عمل وکړي چې مومن وي 
نو هرومرو به ورته په دنيا کې د سعادت او ډاډ زندګي ورکړو او په اخرت کې به 

ورته د هغو عملونو په بدل کې چې دوی به کول ډېر ښه بدل ورکړو.

د ښځې د اهليت او ملکيت اړوند بيا قران وايي: 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ( ]سورت نساء: ٧[

ژباړه: د نارينه و لپاره ل مال څخه معلومه برخه ده چې مور پالر او يا خپلو خپلوانو 
پرېښی وي، او د زنانه و لپار هم ل مال څخه معلومه برخه ده چې مور پالر او يا 
خپلو خپلوانو پرېښی وي، کمه وي او که ډېره وي خو فرض او معلومه شوې برخه ده.

او فرمايي: 

)ہ      ھ  ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ( ]سورت نساء: ٣٢[

ژباړه: د نارينو لپاره د هغه عمل په مقدار جزاء ده چې دوی کړی وي او زنانه و 
لپاره هم د هغه عمل په مقدار بدل ده چې دوی کړی وي..

د اسالم همدومره ګټې بسنه کوي چې ښځې ته يې دينې او ملکيت او د اکر او 
کسب مساوات ورکړ، د نكاح په باب کې د ده ټول ضمانات قابل باور ګرځويل 
دي، په نكاح کې يې ل اهمال او اکراه پرته د ښځې اجازه او د هغې رضا بنسټي 
َمَر، 

ْ
ُح اثلَّيُِّب َحتَّ تُْسَتأ

َ
 ُتْنک

َ
نقطه بللې ده، نيب کريم صل ال عليه وسلم فرمايي: »ال
ُموُت«. ]سنن ابن ماجه: ۱۸۷۱[ ُنَها الصُّ

ْ
َذَن، َوإِذ

ْ
ُر َحتَّ تُْسَتأ

ْ
ِک

ْ
 ال

َ
َوال



د اساليم دين ښېګړې او فايدې

75

ژباړه: د ثيبې رسه به په نكاح کې مشوره کيږي او ل باکرې څخه به اجازت 
غوښتل یش او اجازت يې خامويش ده.

او د ښځې په مهر کې بيا ال پاک وايي: 

)ڦ  ڦ  ڦ( ]سورت نساء: ٢٤[

ژباړه: او ښځو ته مهرونه ورکړئ چې په تاسو يې مهرونه فرض دي.

د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې عربانو د اسالم ل راتګ وړاندې خپلې لوڼې 
ژوندې ښخولې ترڅو ل ځان څخه شم دفع کړي، تر هغه به پالر په خپلې لور 
خاورې اړولې چې ژوندۍ به يې ښخه کړه او مړه به شوه، اساليم شيعت رایغ 
او د لورګانو وژل او په خاور کې ژوندۍ ننويستل يې په غوڅو الفاظو حرام کړل 
او د ژوند حق يې ورته ورکړ، په دې رسه اسالم ل ښځو رسه ډېر انصاف کړی 
دی او د هغې انساين حقوق يې خوندي ساتيل دي او ژوند ته يې ورل ځانګړې 

کتنه کړې ده.

ای ال! مونږ ته غم او درد نه پناه راکړه، ل کمزورۍ او سستۍ نه راته پناه راکړه، 
ل بوزديلۍ او خبل نه راته پناه راکړه، د پور او د خلکو ل غلبې راته جنات راکړه، 
پر ما دښمنان مه خوشحالوه او ما ته او زما مور او پالر او ټولو مسلمانانو ته په 
خپل رحم باندې ګناهونه وبښه ای د ډېر رحم او مهربانۍ ذاته، ای ال! په ممد 

صل ال عليه وسلم او کورنۍ او په ټول ملګرو يې رحم وکړه.
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د اساليم دين بله ګټه دا ده چې کهانت يې باطل او حرام ګڼل دی، پر ماراغنو 
بدپايل، قمار بازي، پر غشو تقسيم، غوږ بویچ حيوان، بوتانو ته ډالۍ شوی حيوان، 

وصيله او حايم حيواناتو عبادتونه يې په سخت شدت رسه حتريم کړل.

همدا راز اساليم شيعت )ريم ابلعره( هم حرام کړې ده، ريم ابلعره به داسې وه 
چې په جاهليت کې به د کومې ښځې خاوند ومړ، زړې خيمې ته به ننوته او 
خپل بدترين پوښاک به يې واچو، هېڅ ډول خوشبوي به يې نه لګول همداسې به 
پرې يو اکل تېر شو، يو اکل وروسته به ورته په لومړي ځل خر او يا بل کوم مارغه 
يا ګډه بزه راوستل شوه، چې څنګه به وررسه ولګېده نو لکه نالکه به هغه حيوان 
مړ هم شو، بيا به ورته چپه ورکړل شوه او چپه به يې ګوزار کړه، ل دې وروسته به 

خپلې زندګۍ ته ستنه شوه.

بل نااکره اعدت پكې د فقر او فاقت ل خمې د چبيانو مړه کول هم ول، يو سړي به 
خپل ځوی او چبيان په دې خاطر مړه کول چې هسې نه خوراک وررسه وکړي، ل 

دې څخه هم ال پاک خلک رامنع کړل، ال پاک فرمايي: 
)گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ( ]سورت ارساء: ٣٣[
ژباړه: ل شيع حق پرته هېڅ نفس چې وژل يې ال حرام کړې دي مه وژنئ، که 
د مظلوميت په حالت کې څوک ووژل يش نو مونږ يې وارث او حاکم ته واک 
ورکړی دی چې قصاصا پرې قاتل ووژين او يا ترې ديت واخيل، خو د بدل په قتل 
کې به وارث ل ارساف څخه اکر نه اخيل د مقتول د وارثونو مرستندوی ال دی.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې ل اکفرانو، بدپرستانو او مرشکينو څخه يې پاک 
پرهېزګار جوړ کړل، ل ال څخه  او  نېاکن، متقيان زاهدان  ښايسته مسلمانان، 
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ډاريږي او د هغه ال عبادت کوي چې هېڅ شيک نه لري، د حق مرستندويان 
وي او د ال د رضا په خاطر د هېڅ چا ل مالمتيا څخه خوف او ترس نه لري، 

داسې خلک يې ترې جوړ کړل چې: 

)ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی( ]سورت حرش: ۹[

ژباړه: پر ځانونو نور غوره کوي که څه يې هم خپله حاجت او فقر وي.

د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې غدر او دوکه يې حرامه کړې ده، ال پاک 
فرمايي: 

)ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک( ]سورت مائده: ١[

 ژباړه: ای هغه کسانو چې ايمان مو راړی دی په عقدونو )وعدو( باندې پوره وال 
وکړئ.

او ال پاک فرمايي: 

)ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( ]سورت ارساء: ٣٤[

ژباړه: په لوظونو باندې وفاء وکړئ ځکه دلوظونو باره کې تپوس کېدی يش.

 َغِدٍر 
ِّ

او ل نيب کريم صل ال عليه وسلم څخه روايت دی چې هغه فرمايي: »لُِل
ن«. ]صحيح مسلم: ۱۷۳۶[  َ

ل
ُ
ِقَياَمِة، ُيَقاُل: َهِذهِ َغْدَرةُ ف

ْ
لَِواٌء يَْوَم ال

ژباړه: د قيامت په ورځ به د هر دوکه باز لپاره بېرغ وي، ويل کيږي به چې دا د 
فالنكي غدر او دوکه ده.

ُمَنافًِقا َخالًِصا، - َوَعدَّ  ْرَبٌع َمْن ُكنَّ فِيِه اَکَن 
َ
»أ او نيب صل ال عليه وسلم فرمايي: 

ِمْنَها - َوإَِذا َعَهَد َغَدر«. ]صحيح ابلخاري: ۳۴[

ژباړ: څلور خصلتونه دي چې په چا کې شته يش نو خالص منافق به وي، يو يې 
دا شمېر کړ: او لکه چې وعده کوي نو غدر کوي.

الِقَياَمِة،  يَْوَم  نَا َخْصُمُهْم 
َ
أ ٌة 

َ
لَث

َ
ث  :

َ
َتَعال اَل اهلل 

َ
»ق او نيب صل ال عليه وسلم فرمايي: 

ْعَطى ِب ُثمَّ َغَدر«. ]صحيح ابلخاري: ۲۲۷۰[
َ
رَُجٌل أ
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ژباړه: ال فرمايي: درې ډول کسان دې چې د قيامت په ورځ به وررسه زه جګړه 
کوم، يو هغه سړی چې زما په نوم څه واخيل او بيا دوکه وکړي.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې اکر او کسب ته، د رزق ګټلو ته، د سستۍ پرېښودو 
ته، ل رضورت پرته ل چا نه سوال نه کولو باندې انسان ته تزيي ورکوي، اساليم 
شيعت د اکر کسب او زيار دين دی، په چا کې چې کسالت، سسيت او عجز 
وي دين هم نه لري، اساليم شيعت انساين عزت او کرامت خوندي سايت، ال 

پاک فرمایي: 
)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې( ]سورت توبه: ١٠٥[

ژباړه: ورته ووايه چې عملونه کوئ، ال پاک او بيا د هغه رسول مو ويين.

او ال پاک فرمايي: 
)مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت( ]سورت جنم: ۳۹ - ۴۰[

ژباړه: او د انسان لپاره د هغه ل سيع او عمل پرته نور څه نشته، او د انسان د عمل 
نتيجه به هرومرو ويلدل يش.

ونه  پامه  دواړه عملونه ل  دنيوي  او  انسان تزيوي چې ديين  په دې  دين  اساليم 
غورځوي، ال پاک فرمايي: 

)ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ( ]رت قصص: ۷۷[

ژباړه: ټول هر څه چې ال درکړي نو اخرت پكې ولټوه او د دنيا برخه دې هم 
ترې مه هېروه.

او ال پاک فرمايي: 
)ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ( ]سورت مجعه: ۱۰[

ژباړه: او لکه چې ملونځ ترپايه ورسيږي نو بيا په ځمکه کې خواره واره شئ او د ال 
ل فضل او احسان څخه پلټنه وکړئ.

د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې په خوراک او څښاک کې ميانه روۍ باندې 
امر کوي، ال پاک فرمايي: 
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)پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ( ]سورت اعراف: ٣١[

ژباړه: او خوراک او څښاک وکړئ او ارساف مه کوئ ال ل ارساف کونكو رسه 
مينه نه لري.

وسلم  عليه  ال  صل  نيب  روايت  په  عنه  ال  رض  معديكرب  بن  مقداد  د  او 
َبِت 

َ
إِْن َغل

َ
َبُه، ف

ْ
َقْيَماٌت يُِقْمَن ُصل

ُ
، ل َدِمِّ

ْ
ا ِمْن َبْطٍن، َحْسُب ال  آَدِمٌّ وَِعًء َشًّ

َ َ
فرمايي: »َما َمل

لِلنََّفِس«. ]سنن ابن ماجه: ۳۳۴۹، جامع  ٌث 
ُ
ل
ُ
َوث اِب،  َ ٌث لِلرَّ

ُ
ل
ُ
َوث َعاِم،  لِلطَّ ٌث 

ُ
َفُثل َنْفُسُه،  َدِمَّ 

ْ
ال

الرتمذي: ۲۳۸۰[

ژباړه: انسان د خپلې خيټې په څېر بل لوښی ل ش نه نه ډکوي، د بنده لپاره يو 
څو ڼوڼۍ بسنه کوي چې مال يې پرې قوي وي، که په بنده خپل ځان اغبله وي نو 

د خيټې دريمه برخه يې د خوراک، دريمه يې د څښاک او دريمه يې د ساه لپاره.
د اساليم دين بله ګټه دا ده چې په حقوقو کې ل تاخي نه منعه کوي، ال پاک 

فرمايي: 
)ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ     ەئ( ]سورت بقره: ٢٨٠[

ژباړه: او که پور وړی تنګدسته و نو تر هغه ورته انتظار وکړئ چې اساين پرې 
رايش.

او ل ابوهريرة رض ال عنه نه روايت دی چې رسول ال صل ال عليه وسلم 
ْن 

َ
َعلَّ اهلل أ

َ
َاَوُزوا َعْنُه، ل

َ
اَل لِِفْتَيانِِه: ت

َ
ا ق ى ُمْعِرً

َ
إَِذا َرأ

َ
فرمايي: »اَکَن تَاِجٌر يَُدايُِن الَّاَس، ف

َيَتَجاَوَز َعنَّا، َفَتَجاَوَز اهلل َعْنه«. ]صحيح ابلخاري: ۲۰۷۸[

ژباړه: يو سوداګر به ل خلکو رسه په پور معامالت کول، که به يې تنګدسته ويلد 
ل  زمونږ  ال  کېدای يش  معاف کړئ  ورته  پور  ويل:  يې  به  ته  مزدورانو  خپلو 

ګناهونو څخه جتاوز وکړي، نو ال يې ل ګناهونو څخه جتاوز وکړ.
ٌة«. ]سنن 

َ
ُ بُِکلِّ يَْوٍم َصَدق

َ
ا اَکَن ل ْنَظَر ُمْعِرً

َ
او نيب صل ال عليه وسلم فرمایي: »َمْن أ

ابن ماجه: ۲۴۱۸[

ورته  يې  ورځې  څومره  چې  -نو  اوبايس  انتظار  ته  تنګدسته  چې  څوک  ژباړه: 
انتظار کړی وی- هره ورځ به ورل صدقه وشمېرل يش.
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د اساليم دين بله ګټه دا ده چې ل رشوت څخه انسان رابندوي، ل ابوهريره رض 
ِف  َوالُمْرتَِشَ  الرَّاِشَ  َم 

َّ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل اهلل  َصلَّ  اهلل  َرُسوُل  َعَن 

َ
»ل دی:  روايت  نه  عنه  ال 
اُلْکم«. ]جامع الرتمذي: ۱۳۳۶[

او  اخستونكي  رشوت  په  کې  فيصلو  وسلم  عليه  ال  صل  ال  رسول  ژباړه: 
ورکونكي لعنت وييل دی.

َم الرَّاِشَ 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
َعَن َرُسوُل اهلل َصلَّ اهلل َعل

َ
او ل ثوبان رض ال عنه نه روايت دي: »ل

ِي َيْمِش بَيَْنُهَما«. ]مسند امحد: ۲۲۳۹۹[
َّ

ُمْرتَِشَ َوالرَّائَِش َيْعِن: اذل
ْ
َوال

ژباړه: رسول ال صل ال عليه وسلم په رشوت خور، رشوت ورکونكي او د رشوت 
لپاره تلونكي راتلونكي باندې لعنت ويل دی.

د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې په عقد کې د پښېمانه انسان ل کبله د عقد 
په فسخ کولو تزيي ورکوي، ځکه په دې کې ل نادم رسه احسان او نييک ده، نيب 

تَه«. ]سنن ايب داود: ۳۴۶۰[ َ ُ اهلل َعثْ
َ

ال
َ
ق
َ
اَل ُمْسلًِما أ

َ
ق
َ
صل ال عليه وسلم فرمايي: »َمْن أ

ژباړه: څوک چې د مسلمان بيع ختمه کړي ال به يې ګناهونه ختم کړي.

ِقَياَمِة«. ]صحيح 
ْ
تَُه يَْوَم ال َ اَل اهلل َعثْ

َ
ق
َ
اَل نَاِدًما َبْيَعَتُه، أ

َ
ق
َ
او په بل روايت کې راځي: »َمْن أ

ابن حبان: ۵۰۲۹[

يې ال  به  په ورځ  قيامت  د  بيع ختمه کړي  ژباړه: څوک چې ل پښېمان څخه 
ګناهونه ختم کړي.

ای ال! په ممد صل ال عليه وسلم او کورنۍ او په ټول ملګرو يې رحم وکړه.
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د اساليم دين بله ګټه دا ده چې اسالم د ال لپاره، د هغه د کتاب لپاره، د نيب 
صل ال عليه وسلم لپاره، د مسلمانانو د چارو مسؤيلنو او اعمو مسلمانانو لپاره 
نصيحت دی، دين د ال لپاره په دې نصيحت دی چې په هغه ايمان لرل، شيک 
وررسنه نه جوړول، د هغه په نومونو، صفتونو کې کږيلچ نه کول او د کمال په 
صفتونو يې توصيفول چې ل هر ډول عيب او نقصان نه پاک وي، د هغه امر منل 
اوامرو  او ل  نه يې ځان ساتل، د هغه فرمانربدار بندګانو رسه مينه  او ل نواهيو 

څخه يې رسغړونكو رسه نفرت او حسد لرل او داسې نور... 

نو په دې معنا دين ال لپاره نصيحت دی.

د کتاب لپاره يې په دې ډول نصيحت دی چې په قران ايمان لرل چې د ال کالم 
او حرام يې حرام ګڼل،  نه دی، حالل يې حالل  او خملوق  نازل شوی دی  دی، 
ارشادات يې په عمل کې راوستل او په معناګانو کې يې ل غور څخه اکر اخستل، 
د قران حقوق ادا کول او پندونه يې منل، ل زواجرو يې عربت اخستل او داسې 

نور...

د رسول صل ال عليه وسلم لپاره دين په دې معنا نصيحت دی چې په هر څه 
کې هغه تصديقول، ل رسول ال صل ال عليه وسلم رسه مينه لرل، په ژوندينه 
او مړينه د هغه احرتام کول، د هغه سنتونه پېژندل او د خلکو ترمنځ نرشول او 
بيا پرې عمل کول، د هېڅ خملوق قول - که هر څوک وي - د نيب صل ال عليه 

وسلم په قول نه خمکې کول او داسې نور...

د مسلمانانو د چارو مسؤيلنو لپاره په دې معنا نصيحت دی چې د حق په دائره 
يې  اړتياو  ل  د خلکو  کول،  توصيه  ورته  پر حق  او  کېښودل  ته اغړه  کې خربو 
يې  په مرشۍ  ته نصيحت کول،  پربنسټ هغوی  د عدل  نرمه هلجه  په  خربول، 
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يقي کول او خربې يې منل په دې شط چې د ال عصيان پكې نه وي، خلک 
يې د خربو منلو ته دعوت کول او د توان په اندازه ورته نصيحت کول، خلک د 
هغوی په ګټو او تكليف دواړو خربول او د چارو مسؤيلنو د واجباتو ادا کولو ته 

يې دعوت کول او داسې نور...

د اعمو مسلمانانو لپاره دين په دې معنا نصيحت دی چې اعم مسلمانان دنيوي او 
اخروي ګټو ته بېدارول، په ستړو ستونزو يې نه اخته کول او ورته ديين تعليمات 
ورکول، په نېکيو ورته امر کول او ل بدو څخه يې رابندول، د اعمو مسلمانانو 
لپاره هغه څه خوښ ګڼل چې څوک يې ل ځان لپاره خوښ بويل، او د هغوی لپاره 
هغه څه ناپسند ګڼل چې د ځان لپاره يې ناپسند بويل، او د خي په دې اکرونو کې 

تر توان پورې خپلې هلې ځلې کول...

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې د خپلولۍ نه پاللو نه سخته منعه کوي، ال پاک 
فرمايي:

)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ( ]سورت ممد: ۲۲[

ژباړه: ايا دې ته نزدې شوي ياست چې ل ايمان څخه مخ واړوئ او په ځمکه کې 
ورانكاري وکړئ او خپلويل هم وررسه وشکوئ؟ 

ُه 
َ
ِن َوَصل

َ
َتُقوُل َمْن َوَصل َعْرِش 

ْ
بِال َقٌة 

َّ
ُمَعل »الرَِّحُم  او نيب صل ال عليه وسلم فرمايي: 

َطَعُه اهلل«. ]صحيح مسلم: ۲۵۵۵[
َ
َطَعِن ق

َ
اهلل، َوَمْن ق

ژباړه: خپلويل ل عرش پورې نښتې ده او وايي: ال دې هغه څوک وپايل چې ما پايل 
او هغه څوک دې ال غوڅ غوڅ کړي چې ما غوڅوي.

او امام طرباين د عبدال بن ايب اویف رض ال عنه په روايت نقلوي چې نيب صل 
ال عليه وسلم فرمايي: »إن اللئکة ال تنل ع قوم فيهم قاطع رحم«. ]ضعيف اجلامع 

الصغي و زيادته: ۱۷۹۱، ابلاين ورته موضوع وييل دي[

ژباړه: په کوم قوم کې چې خپلويل شکونكی وي نو مالئک ورته نه راښکته کيږي.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې په دين کې تشدد په سختو الفاظو باندې غندي، 
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او  اسانۍ  د  اسالم  بويل، ځکه  ساتل حرام  شيانو څخه ځان  پاکزيه  او  ل حاللو 
ُة َرْهٍط 

َ
لَث

َ
سهولت او اعتدال دين دی، ل انس رض ال عنه نه روايت دی: »َجاَء ث

ْيِه 
َ
َعل اهلل  َصلَّ  الَِّيِّ  ِعَباَدةِ  َعْن  وَن 

ُ
ل
َ
يَْسأ َم، 

َّ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل اهلل  َصلَّ  الَِّيِّ  ْزَواِج 

َ
أ ُبُيوِت   

َ
إِل

ْد 
َ
َم؟ ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُْن ِمَن الَِّيِّ َصلَّ اهلل َعل ْيَن نَ

َ
وا: وَأ

ُ
وَها، َفَقال

ُّ
ُهْم َتَقال نَّ

َ
أ
َ
وا ك ْخِبُ

ُ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
َم، ف

َّ
َوَسل

اَل آَخُر: 
َ
بًَدا، َوق

َ
ْيَل أ

َّ
َصلِّ الل

ُ
 أ

ِّ
إِن

َ
نَا ف

َ
ا أ مَّ

َ
َحُدُهْم: أ

َ
اَل أ

َ
َر، ق خَّ

َ
َم ِمْن َذنْبِِه َوَما تَأ ُ َما َتَقدَّ

َ
ُغِفَر ل

َجاَء َرُسوُل اهلل 
َ
بًَدا، ف

َ
ُج أ تََزوَّ

َ
أ لَ 

َ
ْعَتُِل النَِّساَء ف

َ
نَا أ

َ
اَل آَخُر: أ

َ
ِطُر، َوق

ْ
ف
ُ
أ ْهَر َوالَ  ُصوُم ادلَّ

َ
نَا أ

َ
أ

ْخَشاُكْم 
َ َ
 أل

ِّ
َما َواهلل إِن

َ
َذا، أ

َ
َذا َوک

َ
ُتْم ك

ْ
ل
ُ
ِيَن ق

َّ
ْنُتُم اذل

َ
ِْهْم، َفَقاَل: »أ َم إِلَ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
َصلَّ اهلل َعل

ُج النَِّساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّت  تََزوَّ
َ
ُد، وَأ

ُ
ْرق

َ
َصلِّ وَأ

ُ
ِطُر، وَأ

ْ
ف
ُ
ُصوُم وَأ

َ
ِکنِّ أ

َ
ُ، ل

َ
ْتَقاُكْم ل

َ
هلل وَأ

«. ]صحيح ابلخاري: ۵۰۶۳[ يَْس ِمنِّ
َ
ل
َ
ف

ژباړه: د رسول ال صل ال عليه وسلم ځينو يب بيانو ته درې خلک راغلل او د 
هغه د عبادت متعلق يې ترې وپوښتل: چې ورته خرب ورکړل شو نو ډېر کم يې 
وګڼل نو خپل منځ کې يې وويل: مونږ چرته نيب صل ال عليه وسلم ته رسېدل 
شو؟ هغه ته خو ال پاک خمکين او وروستين ټول ګناهونه خبښيل دي، يو پكې 
وويل: زه به د تل لپاره ټول شپه ملونځ کوم او خوب به نه کوم، بل وويل: زه به 
هميشه روژه نيسم او نه به بوزه کېږم، بل وويل: زه به ل ښځو څخه جال شم او 
د تل لپاره به نكاح ونه کړم، نو رسول ال صل ال عليه وسلم رایغ ورته يې 
وويل: ايا فالنكۍ فالنكۍ خربې تاسو کړي دي؟ قسم په ال چې زه په تاسو 
کې ل ال څخه ډېر ډارېږم، خو زه روژه هم نيسم او بوزه کېږمه هم، ملونځ هم 
کوم او خوب هم او ل ښځو رسه نكاح هم کوم څوک چې زما ل سنتو نه رغبت 

لري ل ما څخه نه دي.

د اسلم دين په غربت كې په زړه پورې قصيده: 
اتُــِر

َ
ف ادلَّ ِف  يُــَرى  َمــا   

َ
ْول

َ
وَأ ــوُل 

ُ
ق
َ
َمَحابِر***أ

ْ
ال ُعُيــوِن  ِمْن   

ً
َفْيضا ْحَســُن 

َ
وَأ

زه وايم چې په عمل نامو کې چې ل خوشحال سرتګو نه هم ډېر ښايسته ښاکري هغه.

ُر َواثلََّناء
ْ
ــک َمْعُبوِد َوالشُّ

ْ
َْمــُد لِل َغــَواِدرِ***ُهَو الْ

ْ
ُغــَواةِ ال

ْ
ْوِل ال

َ
َس َعــْن ق َتَقــدَّ

هغه دال ثنا ده چې حق معبود دی، چې د ګردو ګمراهانو ل ناپاکو عقېدو څخه پاک دی.
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نْــَداِد ال َربَّ َغــْرُهُ
َ
ْو ُمــَوازِرِ***وََجــلَّ َعــْن األ

َ
وََعــْن َشــافٍِع ِف االبْتِــَدا أ

هغه ل شيكانو غين او ل هغه پرته بل معبود نشته، د نړۍ د پېدايښت په پېل 
کې يې هېڅ مرستندويه ته هم حاجت نه و.

ً
َداِعيــا هللِ  ــاَم 

َ
ق َمــْن   

َ
َع ــَعائِِر***َوَصــلَّ  َوالشَّ ُهــَدى 

ْ
ال ْعــلَم 

َ
أ َوَشــيََّد 

پر هغه چا دې د ال رمحتونه وي چې د هغه د رضا لپاره دايع راپورته شو او د 
هدايت او شعائرو تنابونه يې پياوړی کړل.

ْوَضَح ِدْيَن اهلل ِمْن َبْعِد َما َسَفْت
َ
اَلَزائِِر***وَأ َو  الُقــَری  ِفْ  ــَواِفْ  سَّ

ْ
ال ْيِه 

َ
َعل

د ال پاک دين يې هله راڅرګند کړ چې طوفانونو يې په لکيو او ښارونو کې اثر 
ختم کړی و.

ْوَمُه
َ
 ِفْ رَِض اهلل ق

َ
اِهِر***وََعَدی َوَوال

َ
ــَة ق

َ
نِــِه َعــْن َذاکَ َصْول

ْ
ــْم يُث

َ
َول

د اسالم پر رسه يې ل خپلو قومونو رسه دوسيت او دښمين وکړه، ل دې څخه د چا 
زور او غصې او يرغل راستانه نه کړل.

رَْحَــٌة لِلَنّــاِس  الَمْبُعــوُث  ــٍد  بِالبََشــائِِر***ُمَمَّ َمْقُرْونَــٌة  نَِذاَرتُــُه 

او ډار ورکول يې ل  لپاره رمحت دی  انسانيت  ممد صل ال عليه وسلم د ګرد 
زيري رسه يو ځای دي.

ْت
َ
َبل

ْ
ــاِْن َتْعَجْب ِلَْطــٍب َتَبل

َ
َواَلَصائِــِر***َوَبْعُد ف ـَی  الُـّ ْهــِل 

َ
أ لَِفاِدَحــِة 

که ته دې ته حېران يې چې د ژوند چارې ولې په اضطراب کې راغلې چې د 
بصيت څښنت يې په حيانتيا کې واچو نو...

ْهــِر ِمْثَل َما  يَْوٌم ِمــَن ادلَّ
ً
لَ َعَجبــا

َ
نَــاَخ بَِنــا ِمــْن ُکِّ بَــاٍد َو حــاِضِ***ف

َ
أ

دا د حيانتيا خربه ځکه نه ده چې يو وخت به پر مونږ ل هر بانډچي او ښاري ل 
پلوه دغه ډول ستړې ستونزې راتلې.

َها
َ
يْــِن يَــا ل  ُغْرَبــُة ادلِّ

َّ
ــْوٍم ِمــْن ِعَظــاِم الَفَواقِِر***َوَمــا َذاکَ ااِل

َ
ُمِصْيَبــُة ق
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دا په دې خاطر چې دين پر خلکو نااشنا لګېده، های په دې قوم چې څومره لوی 
مال ماتونكي مصيبتونه پرې راغيل ول! 

ــًة
َّ
ِذل

َ
أ ُمْســَتْضَعِفَن  ــُه 

َ
ْهل

َ
أ ْيِهــْم َونَافِــِر***تَــَرى 

َ
ــاٍن َعل َفَمــا َبــْنَ َطعَّ

دغه مهال د دين پېرواکر بې وسه او خلکو به سپکول، چا به ورته سپورې ستغې 
ويلې او چا به ترې نفرتونه کول.

َســُه
ْ
َرأ َفُيْنِغــُض  ِمْنُهــْم  ـَواِضِ***َوُمْســَتْهزٍِء  الَـّ ُعُيــوِن 

ْ
ال َر  َشْ َويَْرُموَنُهــْم 

چا به ترې رس ښکته يو او ملنډې به يې پرې وهلې، او ترڅنګ به يې ورته په 
قهرجنو سرتګو ورکتل.

َِج
ْ

ــَم َوال
ْ
ِعل

ْ
ِع ال ُمَصاِهــِر***وََعَداُهــُم َمْن يَــدَّ ِريــٍب 

َ
ق ْو 

َ
أ َخلِيــٍل  ُوَکُّ 

د علم او عقليت دعوې ترڅنګ به يې وررسه خپلو خپلوانو او سخرګنۍ هم د 
اسالم پر رس دښمين کول.

ــْذٍف وَِغيَبٍة
َ
لَِفاِجــِر***َفَما ِشــْئَت ِمْن َشــْتٍم َوق نَــاٍد  ُکِّ  ِف  َوَتْنِقيُصِهــم 

هر فاجر او فاسق به په خپلو جملسونو کې ورته سپورې ستغې، قذف اوبهتان، 
غيبت او بدي به يې ورل کول.

ْعَظــُم فِْريَــٍة
َ
ِمــْن َهــَذا وَأ ــَبُ 

ْ
ك

َ
کِ ِمــْن ُکِّ اَکفِِر***وَأ ْهِل الــرِّ

َ
َمــَواالَةُ أ

ل دې هم غټه خربه او سرته د ګناه اکر دا دی چې څوک ل مرشاکنو او اکفرانو رسه 
مينه وپايل 

ْعَظــُم فِْريَــٍة
َ
ِمــْن َهــَذا وَأ ــَبُ 

ْ
ك

َ
کِ ِمــْن ُکِّ اَکفِِر***وَأ ْهِل الــرِّ

َ
َمــَواالَةُ أ

ل دې ګناه رسه يې سرتګې خيې او خوشحال وي، څوک خپل اکرونه په پټه کوي 
او څوک پرې جهر کوي 

ِريــَرٌة
َ
ق َذاَك  فِْعــِل  ِف  ْعُيُنُهــْم 

َ
ْو ُمَاِهــِر***وَأ

َ
ِمــْن َصاِمــٍت ِف فِْعلِــِه أ

َ
ف

که په ګناه يې څوک انكار وکړي او بد ورته وګوري او افرايط ورته وايي او نزدې 
ده چې د منربونو پر رس يې هم وشموي.
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ٌد ــاَم بِاإِلنْــَکارِ َفُهَو ُمَشــدِّ
َ
َمَنابِِر***َوَمــْن ق

ْ
ال ــْوَق 

َ
ف ُيْبــُدوهُ  ْن 

َ
أ يَــَکاُدوَن 

که په ګناه يې څوک انكار وکړي او بد ورته وګوري او افرايط ورته وايي او نزدې 
ده چې د منربونو پر رس يې هم وشموي.

إِْن يَُکْن
َ
 ف

ً
با ْوِط َضْ موا بِالسَّ

ُ
إِْن َيْک

َ
ََناِجــِر***ف َوالْ َبــا  بِالضُّ َوإاِل  رُُجــوٌع 

او تر هغه يې په قمچينو ويه چې يا خو بېرته رجوع وکړي ورنه په چړو برچو يې 
هم وهلو ته تيار وي.

َقابٍِض
َ
ْصَبــَح ُذو اإِليَمــاِن فِيِهــْم ك

َ
َمَجاِمِر***وَأ

ْ
َْنِب َصل ال ْو ِف الْ

َ
َْمــِر أ  الْ

َ
َع

ترمنځ يې د ايماندار شتون داسې دی لکه په الس کې چې څوک سکروټه ونييس 
اويا ل سکروټو ډک نغرې ترڅنګ سوځي.

ْريَــٍة
َ
ق ُکِّ  ِف  َّاُع  الــنُّ َصاِغــِر***َوإِْخَوانُــه 

َ
اَکأل ِهــْم 

ِّ
ُذل ِف  ْهلَِهــا 

َ
أ ى  َ دلَ

ورونه يې په هر يلک او چم کې د خپلوانو ل پلوه تعذيبيږي او د ذلت ل خمې يې 
ترمنځ ډېر ذيلل شمېرل کيږي.

 َمــَع الرَِّض
ً
َشــاكِِر***َوَمــا َزاَدُهــْم إاِل َثَباتــا ُمَهْيِمــِن 

ْ
لِل َســلِيٍم  ــٍب 

ْ
بَِقل

د دې برسېره مظلوم مسلمانان په ډېرې خوشحالۍ او سليم زړه پر دغه حالت 
رسښندنه کوي او د نګهبان ذات شکر اوبايس.

َــقِّ إِنَُّهْم ــرِْم بِِهْم ِمــْن ُعْصَبِة الْ
ْ
ك

َ
أ
َ
ْهــُل َتَناِصِ***ف

َ
يِن أ ِلِْفــِظ نُُصــوِص ادلِّ

د ديين نصوصو د حتفظ په خاطر دغه ډل د څومره ډېر عزت څښتنه ده! چې د 
حق مرسته کوي.

ِکَتــاِب َوُســنٍَّة
ْ
َتَنــاَدوا ِعَبــاَد اهلل َهــْل ِمــْن ُمَثابِِر***إَِذا َمــا بَــَدا نَــصَّ ال

چې قراين ايت يا نبوي سنت ورته راڅرګند يش نو يو بل باندې غږ کړي چې ای 
د ال بندګانو! په تاسو کې څوک د دوامدار عمل څښنت نشته؟ 

اْهَتُدوا
َ
ْيَهــا بِالََّواِجــِذ ف

َ
ــوا َعل ََواِطِر***َوَعضُّ َوَمــا َرِغُبوا َعْنَهــا ِلِــْرِص الْ
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پر قراين ايت او نبوي سنتو باندې د ژامې اغښونه ښخ کړي او هدايت پرې ومويم، 
او اټلکونه يې ورڅخه نه يش راړویل

ً
َفاِت ُمَنافِســا ْيــَك بَِهاَتْيــَك الصِّ

َ
لَِســائِِر***َعل َســَناَها  ْســَنا 

َ
أ َمــا  للــِه 

َ
ف

پر تا الزم دي چې دغو صفتونو کې ل منافسۍ څخه اکر واخلې، ال دې د هغه 
چا مل يش چې د پړقينده الرې په رس روان دی.

نِيُهْم َعــْن ُمَراِدِهْم
ْ
َقــْوُم ال يَث

ْ
نَــاِصِ***ُهــْم ال وَُخــْذالُن  ــوَّاٍم 

ُ
ل َملَمــُة 

يا مرستندويه مرسته يې ل  دوی )مسلمانان( داسې خلک دي چې د مالمتګر 
خپلو موخو څخه نه رابندوي.

ً
ُب َدائِما

َ
ُمَهاِجــِر***بَِنْفــِس َفــَت َمــا َزاَل يَــْدأ بِــِه ِمــْن  ــرِْم 

ْ
ك

َ
أ َربِّــِه  إِل 

ل هغه ځوان نه مې ځان قربان چې تل خپل رب ته په کوښښ وروان وي او دغه 
څومره قدرمند مهاجر انسان دی. 

َوَدْرِســِه ِکَتــاِب 
ْ
ال ِي 

َ
أ  

َ
َع  

ً
َواِجِر***ُمِکّبــا ــَك الزَّ

ْ
ــٍب َحِزيٍن ِعْنــَد تِل

ْ
بَِقل

د قرانكريم ايتونو او زواجرو درس ته په ډېر ژړغوين زړه باندې په پوره توجه 
رسه ناست وي. 

ــُه
َّ
َعل

َ
ل  

ً
يَْومــا َقــاهُ 

ْ
ل
َ
أ ْتَــِن  لَ َمائِــِر***َفَيــا  الضَّ ِف  َحــَوى  ــا  َعمَّ ِن  ُ ُيَــبِّ

های اکشکې زه هم وررسه يوه ورځ مالقات وکړم او ل هغه څه مې خرب کړي چې 
په زړونو کې پټ او پناه پاتې دي.

َع بِــادلُّ اهلل  إِل  يِْديَنــا 
َ
أ َمَفاِخِر***َونَْرَفــُع 

ْ
ُمْصَطــَى ِذِي ال

ْ
ِلَْنــُرَ ِديَن ال

مونږ هم ال پاک ته د نيب صل ال عليه وسلم ډېرو وياړونو واال دين د نرصت په 
خاطر السونه لپه کوو

ُهَدى
ْ
ِيَعــِة َوال

ْحــَزاَب الرَّ
َ
اِجِر***َويَْنــُرَ أ

َ
ْيــِغ ِمــْن ُکِّ ف ْهــَل الزَّ

َ
َويَْقَمــَع أ

او دا داع کو چې د اساليم شيعت ډلې مرسته وکړي او د ضاللت او فجور د 
څښتنانو جرړې راوبايس. 
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 َتْفِريــِق َشــْمٍل َفَهــْل لَِمــا
َ

ــآهٍ َع
َ
َغَوابِِر***ف

ْ
ــنِِن ال ْــَو السِّ

َ
َمــَض َعــْوَدٌة ن

د مسلمانانو په تيت او پرک ډېر افسوس، ايا د تېرو لکونو )د احتاد او اتفاق( په 
څېر لکونو ته به بيا ستانه نه شو؟ 

َنا
َ
َْمُع َشــْمل يــِن تَ ٌة لدِلِّ ــا تَــَرى َعــْنُ نَاِظــِر***َعــَی نَــْرَ تَقــرُّ بَِهــا ِممَّ

هره  چې  کړي  راټول  بېرته  کې  منځ  خپل  رسه  مو  مرسته  دين  د  چې  ده  نزدې 
يلدونكي سرتګه پرې خيه يش.

ةً ِعــزَّ
َ
يــِن فِيَهــا أ ْهــُل ادلِّ

َ
تَــاُح أ ََوافِــِر***َفَرْ َوالْ َقَنــا 

ْ
ال ْــَت 

َ
ت ْعــَداُؤهُ 

َ
وَأ

دينداره خلک به پكې ډېر معزز او راحت په ژوند کې وي او د دين دښمنان به 
پكې د نېزو او اسونو خپو ل الندې وي.

ً
ما

ِّ
ُمَســل ــلةِ  بِالصَّ َنْظــِي  ْختِــُم 

َ
َمَواِطِر***وَأ

ْ
ْهِر َما نَاَضــْت بُُروُق ال َمَدى ادلَّ

زه خپل نظم په داسې حالت کې پای ته رسوم چې د ټولې زمانې په اندازه چې 
ترکومه بريښناګانې او بارانونه وي سالم او درودونه وايم په...

اذِلي ْحــِب  َوالصَّ َوالِل  ْحَــٍد 
َ
أ  

َ
َواِمــِر***َع

َ
ُهــْم تَابِــٌع يَْســَى بِِفْعــِل األ

َ
ل

په ممد صل ال عليه وسلم باندې او د هغه په هغو ملګرو باندې چې يې پېرواکر 
ول او په نېکو اکرونو کې توند او چابكه ول.

ای ال! دنيا مو لويه موخه مه ګرځوه او مه يې زمونږ د علم اغيه ګرځوه، او مه اور 
زمونږ ټياکنه ګرځوه، زمونږ د ګناهونو په سبب پر مونږ داسې چاروايک مه راول 
چې زمونږ اړوند ل تا څخه ډار نه لري او نه راباندې رحم کوي، مونږ ته او زمونږ 
مور او پالر ته او ټولو مسلمانانو ته په خپل ځانګړي رحم باندې خبشش وکړه ای 

رحيم او مهربان ذاته.

ای ال! په ممد صل ال عليه وسلم او کورنۍ او په ټول ملګرو يې رحم وکړه.
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د اساليم دين بله ګټه دا ده چې ګرد خي او سعادت او امر باملعروف او نيه عن 
املنکرته د دعوت ترغيب ورکوي، ل ابوهريرة رض ال عنه نه روايت دی چې 
ُجورِ 

ُ
ْجِر ِمْثُل أ

َ ْ
ُ ِمَن األ

َ
 ُهًدى، اَکَن ل

َ
رسول ال صل ال عليه وسلم فرمايي: »َمْن َدَع إِل

ِم ِمْثُل 
ْ
ث ِ

ْ
ْيِه ِمَن اإل

َ
ٍة، اَکَن َعل

َ
ل

َ
 َضل

َ
ُجورِِهْم َشيًْئا، َوَمْن َدَع إِل

ُ
 َيْنُقُص َذلَِك ِمْن أ

َ
َمْن تَبَِعُه، ال

اِمِهْم َشيًْئا«. ]صحيح مسلم: ۲۶۷۴[
َ
 َيْنُقُص َذلَِك ِمْن آث

َ
اِم َمْن تَبَِعُه، ال

َ
آث

ژباړه: چا چې نېک عمل ته دعوت ورکړ نو د ده لپاره د پېرواکرو د عمل په اندازه 
اجر او ثواب وي او د پېرواکرو ل اجر نه به بييخ هېڅ نه کميږي، او څوک چې 
ګناهونو ته دعوت ورکړي نو د ده به د ګناهګارانو د عمل په اندازه ګناه کيږي چې 

د ګناهګارانو ل ګناه نه به هېڅ یش نه کميږي.
د اساليم دين بله ګټه دا ده د ژوند ل فرصت څخه فايده او اخرت کې ورته ګټه 
رسونكو عمل کولو ته هڅونه کوي، ل ابوهريرة رض ال عنه نه روايت دی چې 
ٍث: 

َ
ل

َ
 ِمْن ث

َّ
ُه إاِل

ُ
َساُن اْنَقَطَع َعَمل

ْ
ن ِ

ْ
رسول ال صل ال عليه وسلم فرمايي: »إَِذا َماَت اإل

ُ«. ]صحيح مسلم: ۲۶۸۲[ ٍ َصالٍِح يَْدُعو لَ
َ

ْو َودل
َ
ٍم يُنَْتَفُع بِِه، أ

ْ
ْو ِعل

َ
ٍة َجارِيٍَة، أ

َ
َصَدق

ژباړه: لکه چې انسان مړ يش ل دريو شيانو پرته يې نور عمل هم قطع او غوڅ يش: 
دوامداره صدقه، ګټور علم چې فايده ترې اخستل يش، نېک او صالح ځوی چې 

داعګانې ورته کوي.
او ال پاک هم فرمايي:: 

)ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ( ]سورت حرش: ١٨[
ژباړه: ای هغو خلکو چې ايمان مو راړی دی ل ال څخه وډار شئ او دې ته دې 
يو نفس وګوري چې د سبا ورځې لپاره يې څه )تيار( کړي دي، ل ال څخه وډار 

شئ په يقي رسه چې ال پاک ستاسو په عملونو باندې اګاه دی.
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د اساليم دين بله ګټه دا ده چې انسان پر ال باندې وجويب باور او اعتماد ته دعوت 
کوي، دې ته يې دعوت کوي چې پر هغه ايمان ولري او نېک عملونه وکړي، نه په هغه 
چا باور ولري چې ال ته د نزدې خملوق رسه اړيكې لري، ل ابوهريره رض ال عنه 

نه روايت دی چې رسول ال صل ال عليه وسلم د دې ايت ل نزول رسه پورته شو: 

)ڇ  ڇ  ڇ( ]سورت شعراء: ٢١٤[

ژباړه: او خپل نزدې خپل او خپلوان ل ال څخه وډاروه.

ِن َعْنُکْم ِمَن 
ْ
غ

ُ
ْنُفَسُکْم، الَ أ

َ
وا أ َْوَها- اْشَتُ ْو َكَِمًة نَ

َ
َريٍْش -أ

ُ
پورته شو او وېويل: »يَا َمْعَرَ ق

ِن 
ْ
غ

ُ
لِِب الَ أ ِن َعْنُکْم ِمَن اهلل َشيًْئا، يَا َعبَّاُس ْبَن َعْبِد الُمطَّ

ْ
غ

ُ
اهلل َشيًْئا، يَا بَِن َعْبِد َمَناٍف الَ أ

اِطَمُة بِْنَت 
َ
ِن َعْنِك ِمَن اهلل َشيًْئا، َويَا ف

ْ
غ

ُ
َة َرُسوِل اهلل الَ أ َعْنَك ِمَن اهلل َشيًْئا، َويَا َصِفيَُّة َعمَّ

ِن َعْنِك ِمَن اهلل َشيًْئا«. ]صحيح ابلخاري: ۲۷۵۳[
ْ
غ

ُ
ٍد َسلِيِن َما ِشْئِت ِمْن َماِل الَ أ ُمَمَّ

ژباړه: ای قريشو -يا دېته نزدې بله لکمه يې استعمال کړه- ځانونه وپېرئ، د ال 
پاک ل اړخ نه درڅخه هېڅ نه شم دفع کویل، ای بنوعبدمناف! د ال پاک ل اړخ 
نه درڅخه هېڅ نه شم دفع کویل، ای عباس بن عبداملطلب! د ال پاک ل اړخ نه 
درڅخه هېڅ نه شم دفع کویل، ای صفيې د رسول ال صل ال عليه وسلم ترورې! 
د ال پاک ل اړخ نه درڅخه زه هېڅ نه شم دفع کویل، ای فاطمې د ممد صل ال 
عليه وسلم لورې! زما په مايلت کې چې دې څومره خوښه وي رانه يې وغواړه خو 

د ال پاک ل اړخ نه درڅخه زه هېڅ نه شم دفع کویل.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې د خپل نفس په اصالح باندې امر کوي ترڅو 
د ال د اوامرو په ادا ځان ملَزم وبويل او ل نواهيو څخه يې ځان رابند کړي، په 
نيکو به امر کوي او ل نواهيو څخه به ځان ژغوري، په دې باب ډېری ايتونه او 

نبوي حديثونه غږيديل دي.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې انسان د تل لپاره خپل رب رسه په اړيكه کې 
او  او که ل سختو ستړو رسه مشت  لورينې پرې راوريږي  سايت، خوا که د رب 
 ، ُه َخْرٌ

َّ
ْمرَهُ ُك

َ
ُمْؤِمِن، إِنَّ أ

ْ
ْمِر ال

َ
ګريوان وي، نیب صل ال عليه وسلم فرمايي: »َعَجًبا أِل

اُء،  َصاَبْتُه َضَّ
َ
ُ، َوإِْن أ

َ
َاَن َخْرًا ل

َ
َر، ف

َ
اُء َشک َصاَبْتُه َسَّ

َ
ُمْؤِمِن، إِْن أ

ْ
لِل  

َّ
َحٍد إاِل

َ
يَْس َذاَك أِل

َ
َول

«. ]صحيح مسلم: ۲۹۹۹[ ُ َاَن َخْرًا لَ
َ
َصَبَ ف
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ژباړه: د مومن شان ته خوشحايل په اکر ده، د هغه ټولې چارې خي او ګټه ده، ل 
پرې  شکر  ورسيږي  خي  ورته  که  لري،  نه  حالت  دغه  هېڅوک  بل  پرته  مومن 
اوبايس نو د ده لپاره د خي خربه ده، او که ورته تكليف ورسيږي نو صرب پرې 

وکړي نو هم ورل د خي خربه ده.

د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې انسان په دې تزيوي چې ځان او ټونله سمه دمه 
کړي، خي ته يې دعوت کوي او په دې يې پوهوي چې څنګه بايد خپل عقلونه 
ازاد کړي او د ضاللت ل کږو ژورو يې څنګه سالم وسايت، او خپل ځان څنګه بايد 
د ال په وحدانيت او عبادت وپايل، اسالم ورته توضيحوي چې څنګه بايد دوی 
ځانونه ل زنګونو پاک صفا کړي او په ورځ کې پنځه وخته څنګه بايد خپلو روحو 
خپل  انسان  بايد  څنګه  چې  بيانوي  ورته  اسالم  ورکړي،  غذا  باندې  ملونځ  په  ته 
مايلت او شتمين د ال د حقونو په ادا رسه تصفيه کړي، او څنګه به انسانيت وکویل 
يش چې سامله کورنۍ ودانه کړي چې د ټونلې د پرخمتګ لپاره اساس او بنسټ دی، 
ولې نه، په خپلولۍ يې کویل يش، د قريبانو د حقوقو په معرفت يې کویل يش او په 
دې باندې ايتونه او حديثونه په اکيف انداز غږيديل دي، ل ابو ايوب انصاري رض 
ِن 

ُ
يُْدِخل بَِعَمٍل  ِن  ْخِبْ

َ
أ َم: 

َّ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل لِلنَِّيِّ َصلَّ اهلل  اَل 

َ
ق  

ً
نَّ رَُجل

َ
ال عنه روايت دی: »أ

ُ، َتْعُبُد اهلل َوالَ تُْرُِك بِِه 
َ

َرٌب َما ل
َ
َم: أ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
اَل الَِّيُّ َصلَّ اهلل َعل

َ
ُ. َوق

َ
ُ َما ل

َ
اَل: َما ل

َ
اَلنََّة، ق

اَکَة، َوتَِصُل الرَِّحَم«. ]صحيح ابلخاري: ۱۳۹۶[ لََة، َوتُْؤِت الزَّ َشيًْئا، َوتُِقيُم الصَّ

ژباړه: يو سړی نيب صل ال عليه وسلم ته رایغ ورته يې وويل: ما ته داسې عمل 
وښايه چې جنت ته مې داخل کړي، چا وويل؟ دا څه جمبور کړ؟ نيب صل ال 
عليه وسلم وفرمايل: ولې د څه اړوند پوښتنه لري؟ د ال عبادت کوه او هېڅ یش 

وررسه مه شيكوه، ملونځ کوه او زاکت ورکوه او خپلويل پال.

توګه جنګ  باطله  په  باوجود  پوهې  او  علم  د  ده چې  دا  ګټه  بله  دين  اساليم  د 
جګړې غندي، هغه ډول شفاعت هم غندي چې د ال د حدودو تنفيذ تعطيلوي، 
په مسلمان کې داسې څه ويل چې په هغه کې نه وي هم حرام بويل، د اسالم ل 
پاکو سپيڅلو موخو څخه يوه موخه دا هم ده چې د عدالت او ترحم په غښتلو 
بنسټونو انساين ټونله ودانوي، د مينې او الفت او د ګټورې مرستې په فضاء کې به 
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د روح غړی مرشي کوي، د کمزورتيا ل ګردو الملونو به سامله ټونله وي، ل ابن 
عمر رض ال عنه نه روايت دی چې ما ل رسول ال صل ال عليه وسلم څخه 
ْت َشَفاَعُتُه ُدوَن َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهلل، َفَقْد َضادَّ اهلل، َوَمْن 

َ
اوريديل دي ويل يې: »َمْن َحال

اَل ِف ُمْؤِمٍن َما 
َ
 ِف َسَخِط اهلل َحتَّ َيْنَِع َعْنُه، َوَمْن ق

ْ
ْم يََزل

َ
ُمُه، ل

َ
َخاَصَم ِف بَاِطٍل َوُهَو َيْعل

اَل«. ]سنن ايب داود: ۳۵۹۷[
َ
ا ق ََباِل َحتَّ َيُْرَج ِممَّ َنُه اهلل َرْدَغَة الْ

َ
ْسک

َ
يَْس فِيِه أ

َ
ل

ژباړه: د ال د حدودو تنفيذ کې چې د چا شفاعت واقع يش نو ل ال رسه يې په حكم 
کې خمالفت وکړ، او څوک چې په باطل جنګ جګړې کوي او ښه ورته پته وي چې 
په ناحقه دی نو تر هغه به د ال په غضب او غصه کې وي چې بېرته ترې وتل نه 
وي، او څوک چې په مسلمان کې داسې څه ووايي چې ورپكې نه وي ال پاک به 

يې د جهنم په خټو او چقړو کې ووسوي، تر دې چې ل خپلو خربو بېرته ستون يش.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې د دروغو ګوايه حرامه بويل، ځکه چې په دې کې 
ډېری او بال شمېر ستونزې او نورو مسلمانانو ته تكليف دی، په دې رسه انسان 
خپل دين د بل چا په دنيا پلوري، د کوم چا په حق کې چې ګوايه کوي هم وررسه 
بد کوي ځکه ل هغه رسه يې په ظلم او استبداد کې مرسته وکړه، او ل هغه چا 
رسه هم بده رويه ده چې ګوايه ورباندې کوي، ځکه چې حق يې ورل ل منځه 
يوړ، او ل قاض رسه په دې بد کوي چې په خپلې خولورۍ يې ل حق څخه ګمراه 
کړ، د دروغو په ګواهۍ يې ل امت رسه بد دا دي چې د هر چا حقوق يې په تزلزل 

کې واچول او ډاډ او اطمينان يې ل هر چا څخه واخست.

د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې د جاهليت د دور ټول کړه وړه يې حرام وبلل، 
لکه طعن يف االنساب او په مړي باندې په نارو سور ژړل، ل ابوهريره رض ال 
نََتاِن ِف الَّاِس ُهَما 

ْ
عنه نه روايت دی چې رسول ال صل ال عليه وسلم فرمايي: »اث

َميِِّت«. ]صحيح مسلم: ۶۷[
ْ
 ال

َ
ْعُن ِف النََّسِب َوالَِّياَحُة َع بِِهْم ُكْفٌر: الطَّ

ژباړه: په خلکو کې دوه شيان د کفر دي: په نسب کې عيب لګول او په مړو 
باندې په نارو سورو ژړل.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې د خمونو ل وهلو او د غم او درد په مهال د جامو او 
اکيلو شکولو نه يې منعه کړې ده، ل عبدال بن مسعود رض ال عنه نه روايت 
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َطَم الُُدوَد، َوَشقَّ 
َ
ل َمْن  ِمنَّا  يَْس 

َ
دی چې رسول ال صل ال عليه وسلم فرمايي: »ل

اُلُيوَب، َوَدَع بَِدْعَوى اَلاِهلِيَِّة«. ]صحيح ابلخاري: ۱۲۹۴، صحيح مسلم: ۱۰۳[

ژباړه: ل مونږ څخه هغه څوک نه دی چې خمونه ويه او اکيل څيي، او د جاهليت 
په څېر د هالکت چغې نارې ويه.

يا يې  د اساليم شيعت بله ګټه دا ده چې پر اضافه اوبو باندې ولقه اچول او 
مسافرو ته نه ورکول په سختو الفاظو حتريم کړي دي، ل ابوهريرة رض ال عنه نه 
ُمُهُم اهلل يَْوَم 

ِّ
 يَُکل

َ
ٌث ال

َ
ل

َ
روايت دی چې رسول ال صل ال عليه وسلم فرمايي: »ث

ةِ َيْمَنُعُه 
َ

َفل
ْ
ْضِل َماٍء بِال

َ
 ف

َ
ِلٌم: رَُجٌل َع

َ
ُهْم َعَذاٌب أ

َ
يِهْم َول

ِّ
 يَُزک

َ
ِْهْم، َوال  َيْنُظُر إِلَ

َ
ِقَياَمِة، َوال

ْ
ال

بِيِل«. ]صحيح مسلم: ۱۰۸[ ِمَن ابِْن السَّ

ژباړه: درې ډول خلک دي چې د قيامت په ورځ به وررسه ال بييخ خربې ونه 
کړي او نه به ورته د رمحت په نظر وګور، نه به يې ل عذاب څخه پاک کړي او 
برسېره پر دې به ورته دردناک عذاب هم ورکړي، يو هغه څوک دی چې په دشته 

ميه کې يې اضافه اوبه ل مسافر نه بندې کړي وي.

ْضِل 
َ
ْمَنُعَك ف

َ
ْضَل َماٍء َفَيُقوُل اهلل: اَلْوَم أ

َ
په بل روايت کې ال دا هم راځي: »َورَُجٌل َمَنَع ف

ْم َتْعَمْل يََداَك«. ]صحيح ابلخاري: ۲۳۶۹[
َ
ْضَل َما ل

َ
َما َمَنْعَت ف

َ
ك

ژباړه: او بل هغه سړی دی چې اضافه اوبه يې منعه کړي وي ال به ورته ووايي: 
نن درڅخه خپل احسان داسې رابندوم لکه تا چې هغه اوبه رابندې کړې وې 

چې السونو دې نه وې پېدا کړې.

الرې  سمې  د  مونږ  او  کړه  روښانه  باندې  رڼا  په  ايمان  د  زړونه  زمونږ  ال  ای 
او موندونكي وګرځوه، ل خپلو نېاکنو بندګانو رسه مو يو ځای کړه  ښونكي 
چې نه پرې ډار او نه پرې ترس شته، مونږ ته، زمونږمور اوپالر او ټولو مسلمانانو 
ته په خپل ځانګړي رحم د ګناهونو خبشش وکړه، ای ال! په ممد صل ال عليه 

وسلم او کورنۍ او په ټول ملګرو يې رحم وکړه.
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د اساليم دين بله ګټه دا ده چې د يو پر بل په نفس، مال، عزت او ابرو او عقل 
لکه  ده،  ايښې  زسا  مناسبه  يې  ته  ډول  هر  تېري  د  او  بويل،  ناروا  تېرې  باندې 

قصاص، حد.

اساليم اخالق لکه صدق، امانت، وفا او عفت د اسالم ل نظره نه يواځې دا چې 
کمايل امور دي لکه ځينې خلک چې يې اټلکوي، بلکې واجبات يې بويل او ډېر 
حرص پرې کوي، که څوک يې ل دائرې څخه ووځي ورته يادوي چې که توبه 
ونه بايس نو په اخرت کې به ترې هرومرو بدل اخستل يش، ل ابوهريرة رض ال 
ُمْفلُِس؟ 

ْ
تَْدُروَن َما ال

َ
عنه نه روايت دي چې رسول ال صل ال عليه وسلم فرمايي: »أ

ِقَياَمِة 
ْ
ِت يَْوَم ال

ْ
ِت يَأ مَّ

ُ
ُمْفلَِس ِمْن أ

ْ
 َمَتاَع، َفَقاَل: إِنَّ ال

َ
ُ َوال

َ
 ِدْرَهَم ل

َ
ُمْفلُِس فِيَنا َمْن ال

ْ
وا: ال

ُ
ال

َ
ق

َهَذا،  َدَم  َوَسَفَك  َهَذا،  َماَل  َل 
َ
ك

َ
َهَذا، وَأ  

َ
َذف

َ
َوق َهَذا،  َشَتَم  ْد 

َ
ق ِت 

ْ
َويَأ َوَزَكٍة،  َوِصَياٍم،  ٍة، 

َ
بَِصل

ْن 
َ
أ ْبَل 

َ
ق َحَسَناتُُه  نَِيْت 

َ
ف إِْن 

َ
ف َحَسَناتِِه،  ِمْن  َوَهَذا  َحَسَناتِِه،  ِمْن  َهَذا  َفُيْعَطى  َهَذا،  َب  َوَضَ

ْيِه، ُثمَّ ُطِرَح ِف الَّارِ«. ]صحيح مسلم: ۲۵۸۱[
َ
ِخَذ ِمْن َخَطايَاُهْم َفُطرَِحْت َعل

ُ
ْيِه أ

َ
ُيْقَض َما َعل

ژباړه: ايا تاسو خرب ياست چې مفلس څوک دی؟ هغوی وويل: مونږ کې مفلس 
هغه دی چې درهم او ساز او سامان ونه لري، هغه وويل: زما به امت کې مفلس 
هغه دی چې د قيامت په ورځ به ملونځ، روژه، او زاکت راوړي، ده ته به يې سپورې 
ستغې وييل وي، او په ده به يې بهتان پورې کړی وي، او د ده به يې مال خوړل وي، 
او د ده به يې وينه توی کړي وي او دا به يې ډبویل وي، ده ته به يې حسنات ورکړل 
يش او ده ته هم، که يې حسنات وړاندې ل دې ختم يش چې حقوق ترې پوره نه 
وي اخستل شوي نو د مظلومانو ګناهونه به راواخستل يش او پر ده به واچول يش 

او بيا به په اور کې ګوزار کړی يش.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې مسلمان په دې هڅوي چې ښه ژوند يې دا دی 
نه  او  نه غيبت کوي  نه وي ښکېل،  په غيبت  او د هېڅ چا  پاک زبانه وي  چې 
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نميمت، نه سپورې ستغې وايي او نه په مسلمان تور پورې کوي، نه پرې لعنت 
وايي او نه ورپورې ټوکې ملنډې کوي، نه پرې افرتاء تړي او نه دروغ، ل ابوهريرة 
رض ال عنه نه روايت دی چې رسول ال صل ال عليه وسلم فرمایي: »َمْن اَکَن 

ْو ِلَْصُمْت«. ]صحيح ابلخاري: ۶۰۱۸[
َ
َيُقْل َخْرًا أ

ْ
ل
َ
يُْؤِمُن بِاهلل َواَلْوِم الِخِر ف

ژباړه: د چا چې په ال او اخرت په ورځ ايمان وي نو يا دې د خي خربې وکړي او 
يا دې خاموش پاتې يش.

ْيُکْم َحَراٌم«. ]صحيح ابلخاري: ۱۰۵[
َ
ْعَراَضُکْم، َعل

َ
ُکْم وَأ

َ
ْمَوال

َ
إِنَّ ِدَماَءُكْم وَأ

َ
او فرمایي: »ف

بل  يو  پر  مو  ابروګانې  او  شتمين  ستاسو  وينې،  ستاسو  چې  رسه  يقي  په  ژباړه: 
حرامې دي.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې انسان د خپل واجب په ادا راتزيوي، ل دې څخه 
يې منعه کوي چې ل خپل اهل او ورونو څخه، ل خپلو خپلوانو او قريبانو څخه، ل 
خپلو دوستانو او ګاونډيانو څخه دې نېکې مشورې احتاکر کړي، يا ل نورو هغو چا 
نه خپلې مشورې راونييس چې د خپلولۍ يو ډول اړيكي وررسه لري، دې توجيهاتو 
ته يې وسيله بايد په حق او حقانيت باندې يو بل ته توصيه کول وي، يو بل ته بايد 

ټول په صرب او حوصلې، په امر باملعروف او نيه عن املنکر باندې توصيه وکړي.

د اسالم بله ګټه دا ده چې په حيا باندې امر کوي، چې هم د هر خي او فضيلت 
بنسټ دی او هم ل هر ډول ش څخه د انسان د ژغورنې سرت المل دی، خو د هغه 
چا لپاره چې ال ورته توفيق ور په برخه کړی وي، ل عبدال بن مسعود رض 
ال عنه نه روايت دی چې رسول ال صل ال عليه وسلم فرمايي: »اْسَتْحُيوا ِمَن 
ِکنَّ 

َ
يَْس َذاَك، َول

َ
اَل: ل

َ
َنا: يَا َرُسوَل اهلل إِنَّا نَْسَتْحِي َواَلْمُد هلل، ق

ْ
ل
ُ
اَل: ق

َ
اهلل َحقَّ اَلَياءِ. ق

ِر 
ُ
َْذك

ْ
َول َحَوى،  َوَما  َواَلْطَن  َوَع،  َوَما  َس 

ْ
الرَّأ َْفَظ  تَ ْن 

َ
أ اَلَياءِ  َحقَّ  اهلل  ِمَن  ااِلْستِْحَياَء 

ْنَيا، َفَمْن َفَعَل َذلَِك َفَقْد اْسَتْحَيا ِمَن اهلل َحقَّ  َراَد الِخَرَة تََرَك زِيَنَة ادلُّ
َ
الَمْوَت َوالَِل، َوَمْن أ

«. ]جامع الرتمذي: ۲۴۵۸[ اَلَياءِ

ژباړه: ل ال څخه په حقه توګه حيا وکړئ، مونږ وويل: د ال رسول! مونږ خو 
المدل ل ال څخه حيا کو، هغه ويل: حيا دغه نه ده، سمه دمه حيا ل ال څخه 
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په څه يش مشتمل دی مفوظ وساتې، خيټه  او رس چې  ته خپل رس  دا ده چې 
او مشموالت يې مفوظ وساتې، مرګ ځان ته راياد کړې او اخرت چې څوک 
غواړي نو هغه د دنيا ډول ډال پريږدي، که څوک داسې وکړي نو ل ال څخه يې 

حقه حيا وکړه.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې هغه څه نښه جوړول يې حرام کړي دي چې 
ساکښ وی، په صحيحينو کې ل ابن عمر رض ال عنه نه روايت دی چې هغه 
په څه شمېر کسانو باندې تېرېده او هغوی ل مارغه څخه نښه جوړه کړې وه، خو 
چې ابن عمر رض ال عنه يې ويلد ټول وتښتېدل، ابن عمر وويل: دا چا کړي 
دي؟ که هر چا دا کړي وي ال دې پرې لعنت و وروي، نيب صل ال عليه وسلم 

پر هغه چا لعنت ويل دی چې ساکښ خملوق نه نښې جوړوي. )صحيح مسلم: ۵۸(

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې د ازاد سړي ل پلورلو يې منع کړې ده، نيب صل 
ُثمَّ  ِب  ْعَطى 

َ
أ رَُجٌل  الِقَياَمِة:  يَْوَم  َخْصُمُهْم  نَا 

َ
أ ٌة 

َ
لَث

َ
ث اَل اهلل: 

َ
»ق ال عليه وسلم فرمايي: 

 .» ْجرَهُ
َ
أ ُيْعِط  ْم 

َ
َول ِمْنُه  اْسَتْوَف 

َ
ف ِجرًا 

َ
أ َجَر 

ْ
اْسَتأ َورَُجٌل  َثَمَنُه،  َل 

َ
ك

َ
أ
َ
ف ُحرًّا  بَاَع  َورَُجٌل  َغَدَر، 

]صحيح ابلخاري: ۲۲۲۷[

ژباړه: ال پاک وايي: د قيامت په ورځ به زه ل درې ډول خلکو رسه جنګ کوم: 
هغه څوک چې زما په نوم لوظ وکړي او بيا غدر وکړي، او هغه څوک چې ازاد 
انسان وپلوري او نرخ يې وخوري، او هغه څوک چې په مزدورۍ څوک ونييس، 

خپل عمل ترې پوره واخيل او مزدوري ورنه کړي.

د تېر حديث په رڼا کې د اساليم دين بله ګټه دا ده چې هغه چا ته سخت وعيد 
اوروي چې ل مزدور څخه اکر اخيل او هغه ته پوره مزدوري نه ورکوي.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې ساحر او اکهن په خپل عمل درامد کې تصديقول 
َن  ْو تََکهَّ

َ
ُ، أ

َ
َ ل ْو تُِطرَّ

َ
َ أ يَْس ِمنَّا َمْن َتَطرَّ

َ
حرام ګڼي، نيب صل ال عليه وسلم فرمايي: »ل

ُ«. ]اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد: ۱۷ / ۳۳۳[ ْو ُسِحَر لَ
َ
ْو َسَحَر أ

َ
ُ، أ

َ
َن ل ْو تُُکهِّ

َ
أ

ژباړه: ل مونږ څخه هغه څوک نه دی چې يا بدپايل نييس او يا ورل بدپايل نيول 
کيږی، يا خپله کهانت کوي او يا ورل کهانت ويش، يا خپله سحر کوي او يا ورل 
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سحر ويش، او څوک چې اکهن ته رايش او په خپلو خربو کې يې تصديق کړي نو 
په ممد صل ال عليه وسلم نازل شوي دين يې کفر وکړ.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې العياذ بال )قَِداَده( يې حرام کړې ده، قداده دې 
ته ويل کيږي چې ل سړي رسه پردې ښځه واچول يش، که د سړي لپاره ښځه 

سړي راوسيت او که ښځې خو حرامه ده.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې مسلمان ته د تكليف ورکولو په نيت زوردارو ته 
يې چغل خوري حرامه کړې ده.

دا ساليم دين بله ګټه دا ده چې د بل چا د ملکيت غصب يې حرام بلل دی، 
ځکه غصب د ظلم او ورانكارۍ يو ډول دی او ل ظاملانو رسه ال مينه نه کوي.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې په استقامت او رسښندنې خلکو ته دعوت ورکوي، 
استقامت په ټولو اکرونو، په ټولو حاتلونو او اقوالو او افعالو کې د اعتدال نوم دی، 
په استقامت رسه نفس په افضل ترين او اکمل ترين حالت کې وي، په دې حالت 
کې ل نفس څخه نه خو کوم قبيح اکر صادريږي او نه ورته ذم او مالمتيا متوجه 
وي، استقامت هله منځ ته راځي چې د اساليم شيعت شيف احاکمو باندې 
عميل اکر خمه واخيل، منګولې پرې لککې کېښودل يش او تر حدودو يې عدوان 
ونه يش، نېک او فاضل اخالق يې عميل بڼه ولري او د کمال صفتونه يې په نفس 

کې شته يش، ال پاک فرمایي: 
)ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ( ]سورت فصلت: ٣٠[

ژباړه: هغه خلک چې وايي زمونږ رب ال دی او بيا په دې خربه لکک والړ وي، 
مالئک پرې رانازيلږي او ورته ډاډ ورکوي چې هېڅ خوف او ترس مه کوئ او 
مه خفه کېږئ، د هغو جنتونو دې درته مبارک وي چې ل تاسو رسه يې وعدې 

کېدل شوې.

او ال پاک خپل پېغمرب ته وايي: 

)ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ       گ  گ  گ( ]سورت هود: ۱۱۲[
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ژباړه: چې څنګه درته امر کيږي هغه ډول په دېن لکک او مضبوط ودريږه او هغه 
څوک هم چې ل تارسه دي او هېڅ ډول رسغړونه مه کوئ، ال ستاسو عملونو لره 

يلدونكی دی.
َ اهلل ُثمَّ اْسَتِقْم«.  ْل َربِّ

ُ
او نيب صل ال عليه وسلم هم سفيان بن عبدال ته وويل: »ق

]جامع الرتمذي: ۲۴۱۰[

ژباړه: ته داسې ووايه چې ال زما رب دی او بيا پرې لکک ودرېږه.

د اساليم بله ګټه دا ده چې که يو څه يې حرام کړي دي نو په بدل کې يې ورل 
انسان ل  او هم  نييس  د حرام شده شيانو ځای  روا کړی دی، هم  ډېر ښه څېز 
القيم  ابن  امام  حرامو بې غمه کوي، د استسقاء باالزالم د حرمت متعلق چې 
رمحه ال تفصييل شننه کړې ده چې ال پاک استسقام باالزالم حرام کړی دی 
خو په بدل کې يې ورل داعء استخاره نېک عوض ورکړی دی، که يې ربا حرام 

کړې ده نو بديل کې يې ګټوره سوداګري ده.
او  اسونو  د  يې ورل  بدل کې  په  او  ده  بازي حرامه کړې  قمار  په خلکو  اسالم 

اوښانو او غشو مسابقه باندې د مايلت خوراک روا کړی دی.
که اسالم په خلکو ورېښم حرام کړي دي نو په عوض کې يې ورل قيميت او نايابه 

د وړۍ، د کتان او مالوچو پوښاکونه هم ورکړي دي. 
که اسالم په مسلمانانو نشه يې توکې حرامې کړي دي نو په بدل کې يې ورته 

خوندور او د روح او بدن لپاره ګټور څښاکونه هم ورکړي دي.
اسالم په ګرد انسانيت باندې پليت خوراکونه حرام کړي دي او په بدل کې يې 
ورته خوندور خواړه ورکړي دي، که د اساليم تعليماتو پلټل داسې پېل کړو راته 
به جوته يش چې د ژوند په هېڅ اړخ کې اسالم په انسانانو باندې تنګي نه ده 

راوستې مګر په بل اړخ کې يې پرې پرايخ راوستې ده، وال اعلم.
ای ال! په ممد صل ال عليه وسلم او کورنۍ او په ټول ملګرو يې رحم وکړه.
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د اساليم دين بله ګټه دا ده چې په خپلو ترشيعاتو او توجيهاتو کې ښه نيتونه، پاک 
ْعَماُل 

َ
زړونه او مقدسې موخې تقديروي، نيب صل ال عليه وسلم فرمايي: »إِنََّما األ

 اْمرٍِئ َما نََوى«. ]صحيح ابلخاري: ۱[
ِّ

بِالِّيَّاِت، َوإِنََّما لُِل

ژباړه: د ټولو عملونو مدار په نيتونو پورې دی او د هرسړي لپاره به هغه څه وي 
چې ده يې نيت کړی وي.

په ښه نيت رسه مباحات او اعدتونه په اطاعت او ال ته په قربت بديلږي، که 
د خپل ژوند د حتفظ او د نفس د تقويې په خاطر څوک خوراک وکړي ترڅو د 
ال عبادت او واجبات په سمه توګه ادا کړی يش، د خپل اهل او چبو حقوق کې 
کوتايه ونه کړي، نو د نېک نيت پر بنسټ يې دغه خوراک او څښاک د عبادت 
طبيعت اخيل، همدا ډول که څوک ل خپلې يب يب يا وينځې رسه د نفس د عفاف 
او د چبو د زيادت په خاطر همبسرتي وکړي نو د نېک نيت ل خمې يې که څه هم ده 
خپل شهوت پر ځای کړ خو د عبادت طبيعت يې ودرلود، ال پرې انسان ته اجر 
َحِدُكْم 

َ
او ثواب ورکوي، په دې هلکه نيب صل ال عليه وسلم فرمايي: »َوِف بُْضِع أ

ْو 
َ
ل ْيُتْم 

َ
َرأ

َ
»أ اَل: 

َ
ق ْجٌر؟ 

َ
أ فِيَها   ُ

َ
ل َويَُکوُن  َشْهَوتَُه  َحُدنَا 

َ
أ يَأِت 

َ
أ اهلل،  َرُسوَل  يَا  وا: 

ُ
ال

َ
ق ٌة، 

َ
َصَدق

ْجٌر«. ]صحيح 
َ
ُ أ

َ
ِل اَکَن ل

َ
َل َذلَِك إَِذا َوَضَعَها ِف الْ

َ
ک

َ
ْيِه فِيَها وِْزٌر؟ ف

َ
اَن َعل

َ
ك

َ
َوَضَعَها ِف َحَراٍم أ

مسلم: ۱۰۰۶[

ژباړه: تاسو کې د يو چا مجاع هم د هغه لپاره صدقه ده، صحابه کرامو وويل: ای د 
ال رسول! که مونږ کې څوک خپل شهوت ته راځي نو څنګه د هغه لپاره صدقه 
شمېرل کيږي؟ هغه وويل: که دغه اندام په حرام کې کيږدي نو ايا ګناه به پرې نه 

وي؟ نو که په حاللو کې يې استعمال کړي نو ثواب يې په کې دی.

 د اساليم دين بله ګټه دا ده چې په مسلمان باندې د مغصوب او مسوقو شيانو 
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پلور او پېر حرام کړی دی، که څوک مغصوب يا مسوق شيان واخيل نو ل ظالم 
رسه يې مرسته وکړه، خو که مغصوب او مسوقو شيانو مدت د اغصب او سارق 
په ملکيت کې اوږد هم يش بيا هم ورل نه حاليلږي، ځکه د وخت ډېرښت د 
چا لپاره د حرامو د حليت سبب نه يش جوړېدی او نه پرې د اصيل مالک حق 

ساقطيږي.

د اساليم دين بله ګټه دا ده چې ربا يې حرامه کړې ده، ځکه ربا ويل کيږي دې 
ته چې پردی مال پكې څوک برناحق او بې عوض واخيل، که څوک يوه روپۍ په 
دوو روپو خرڅه کړي نو يوه روپۍ يې بې ل کوم عوض اوبدل څخه راجلب کړه، 

ځکه د انسان مايلت د هغه د اړتياو پورې معلق دی او عظيم حرمت لري.

دوهم: د خلکو ترمنځ د ربا معامالت د قرض په نوم انساين همدردي ل منځ وړي.

دريم: ربا انسان د معيشت او مزدورۍ ل مشقت څخه په کناره کوي، که څوک 
ربوي معامالت کوي نو کسب او اکر يې هم نه وي، په دې رسه د ډېرو خلکو ګټې 
ل خاورو رسه خاورې کيږي او ل عمل او جد و جهد نه په کسالت کې لويږي، 
برسېره پر دې ال پاک په سودخور، سود ورکونكي او يلکوال او ګواه ټولو باندې 

لعنت هم ويل دی.

د ال بندګانو! تاسو چې د اساليم دين کوم ماسن واورېدل دا د اسالم د ماسنو 
ل درياب څخه څاڅیک و چې د خواره واره عرب پرې ال راغونډ کړل، د هغوی 
زړونه يلکې يې يوې کړې، اخالق او طبيعتونه يې ورل مهذب کړل، د جنګ د 
ډکر نوميايل خلک يې ترې جوړ کړل، پراخه حکومت يې درلود، د ځمکې مرشق 
او مغرب يې په ولقه کې ولويد، د ځمکې په ټولو اړخونو کې يې اساليم بېرغ 

رپاند پورته کړ، ال پاک فرمايي: 
)ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ( 

]سورت ال عمران: ١٠٣[

ژباړه: د ال لورينه راياده کړئ چې خپل منځ کې رسه دښمنان وئ، ستاسو زړونه 
يې يو کړل او د نعمت ل خمې يې ورونه ورونه جوړ شوئ.
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او ال پاک فرمايي: 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ( ]سورت انفال: ۲۶[

څخه  دې  ل  او  وئ  وسه  بې  کې  ځمکه  په  چې  کړئ  ياد  وخت  هغه  او  ژباړه: 
او د خپلې  ته ځای درکړ  تاسو  نو ال  به مو يرغمال کړي،  ډارېدئ چې خلک 

مرستې ل خمې يې ستاسو تاييد وکړ.

اساليم دين داسې دی چې ال پاک د ټولې ځمکې پر مخ لکه د روښانه ملر په څېر 
نرش کړ چې وړانګې يې څوک نه يش پټویل، او د هغه ځليدونكي سپوږمۍ په 

څېر دی چې پلوشې يې ښاکره دي او نه يې ځال بې نوره کيږي.

او غي  په شعوري  او حسدګر  ورته دښمنان  بلې  تر  دين دی چې  داسې  اسالم 
شعوري انداز نزدې کيږي، په حقانيت يې دښمنان او اغيار د خپلې ټيکنالوژۍ 

او نوښتونو ل خمې ګوايه ورکوي، ال پاک فرمايي: 

)وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ( ]سورت فصلت: ٥٣[

ژباړه: ډېر زر به ورته مونږ د اسمان په کنارو کې او د دوی په نفسونو کې د خپل 
وحدانيت او حقانيت نښې وروښايو ترڅو ورته روښانه يش چې اسالم حق دی.

اسالم هغه دين دی چې اغيار او کينه ګر ورته د نزول ل اولې ورځې راهيسې راز 
راز پلمې جوړوي خو دا نن هغه ډول پياوړی دی چې څنګه خمکې و، دوی زيار 
اوبايس چې رڼا يې ل منځه يويس خو نه يې اسالم بې نوره کړ او نه يې د اسالم 

منطق کمزوری کړ، ال پاک فرمايي: 

)ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک( ]سورت صف: ۸[

ژباړه: دوی غواړي چې د خولو په پوکو رسه د ال نور بې نوره کړي، ال خپل نور 
هرومره بشپړ کونكی دی که څه هم اکفران يې بد ګڼي.

مسلمانه وروره! ستا لپاره همدومره بسنه کوي چې اساليم دين د دنيا او اخرت 
په خي او سعادت مشتمل دی، په دنيوي او اخروي نعمتونو مشتمل دی، هر ډول 
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فضيلت ته يې دعوت او ل هر ډول رذالت څخه د نفرت دعوت ورکوي، که د 
اساليم په خورا متينې رسۍ منګولې مضبوطې کړې او په احاکمو د عمل حرص 
ولرې، په ادابو يې ځان سينګار کړې نو ژوند به دې د سعادت او مرګ به دې 

هم د سعادت وي.
ابن القيم رحه اهلل وايي: 

ــْرٌض الزٌِم
َ
ف يــِن  َونَــْرُ ادلِّ ْعَيــاِن***َهــَذا 

َ
األ  

َ
َع بَــْل  ِکَفايَــِة 

ْ
لِل ال 

خربه دا واوره چې د اساليم دين مرسته الزيم او عيين فرض دي او فرض کفايي 
نه دي.

ــإِْن َعَجْزَت
َ
ف َســاِن 

ِّ
بِالل ا  مَّ

َ
ِبَِنــاِن***بَِيــٍد وَأ َع  َوادلُّ ــِه  بِالَّوَجُّ

َ
ف

يا به يې مرسته په الس، يا په ژبه او که ل دې بې توانه وي نو د اکمل توجه په داع 
رسه يې بايد مرسته وکړې. 

اإِليَمــاِن***َمــا َبْعــَد َذا َواهلل لإِليَمــاِن َحبَّـــ نَــاِصَ  يَــا  َخــْرَدٍل  ـــُة 

ای د ايمان مرستندويه! ل دې وروسته د وربشې د دانې په اندازه هم په وال که 
ايمان وي.

ــاِن***ِبََيــاةِ وَْجِهــَك َخــْرَ َمْســُؤوٍل بِِه الشَّ َعِظيَم  يَــا  َوبُِنــورِ وَْجِهَك 

ای د عظيم شان او شوکت څښتنه! ستا د مخ په ژوند او نور چې ډېر غوره مسؤل 
يې )چې څه ورنه غوښتل کيږي(

ِســَواَك َمــلَذ  َوال  ُمَعــاُذ 
ْ
ال ْهَفــاِن***َوبِــَك 

َ
ل ٍد  َّ ُمــدلَ ُکِّ  ِغَيــاُث  نْــَت 

َ
أ

پناه ځای نشته، د رنځورانو او د حست  تا پرته بل د  پناه ده، ل  تا پورې مو  پر 
څښتنانو مرستندويه يې.

ُمْضَطِر يَْســَمُعُه ِســَواَك
ْ
ِعْصَيــاِن***َمــْن َذاَك لِل

ْ
ال َمــَع  َدْعَوتَــُه  ُيِيــُب 

د جمبور انسان اواز ل تا پرته نور څوک نه اوري چې د عصيان باوجود يې داعګانې 
قبولې کړي.

ِلَاَجــٍة ْــَك  إِلَ ْهَنــا  تَوَجَّ ـا  ُمَعــاِن***إِنَـّ َحــقَّ 
َ
أ َطاِلَُهــا  تُْرِضيــَك 
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د څه اړتياو غوښتو په خاطر درته مونږ توجه کو او په داسې لکماتو دې ثنا بيانو 
چې تا راض کوي.

ِت
َّ
ال ْنُعِمَك 

َ
أ َبْعــَض  َضاَها 

َ
ق اْجَعل 

َ
ْيَنــا ِمْنــَك ُکَّ َزَمــاِن***ف

َ
َســَبَغْت َعل

يې  ته  لورينو څخه وګرځوه چې  پوره کول ل خپلو ځينو هغو  اړتيا  زمونږ دغه 
راباندې هر مهال راوروي.

َوِديَنَك َوالرَُّســوَل  كَِتابَــَك  ُبَْهــاِن***انْــُرْ 
ْ
بِال ــَت 

ْ
نَْزل

َ
أ اذِلي  َعــاِل 

ْ
ال

ته دې دخپل هغه کتاب او رسول او دين مرسته خپپله وکړه چې په ديلل دې رانازل 
کړي دي.

َواْصَطَفْيَت ِلَْفِســَك   
ً
ِدينا تَُه  َســاِن***َواْخَتْ

ْ
اإِلن ــِة  أمَّ ِمــْن  ُمِقيَمــُه 

هم دې دغه دين ل ځان لپاره اختيار کړی او هم دې په انسانانو کې هغه څوک 
غوره بنده دی چې دين په سمه معنا ادا کوي.

 لَِمــْن تَْرَضــاهُ ِمْن
ً
ْديَــاِن***َوَرِضيَتــُه ِدينــا

َ
يِّــُم األ

َ
ــَوَرى ُهــَو ق

ْ
َهــَذا ال

په خلکو کې پر دغه دين ته د هغه چا لپاره هم راض يې چې ته ترې خوشحال 
يې او دا دين هم په اديانو کې سيد دين دی. 

َمْبُعــوِث
ْ
ال َرُســولَِك  َعــْنَ  قِــرَّ 

َ
ُمَتَداِن***وَأ

ْ
َنِيــِف بَِنــْرِهِ ال يــِن الْ بِادلِّ

ل شک څخه پاک اساليم دين په نزدې کومک او مرسته دې د خپل راستويل 
پېغمرب سرتګې هم خيې کړه 

ِمْثــِل
َ
َعِزيــِز ك

ْ
ـْرِ ال ْنــَت َتْنُرُهُ بِــُکلِّ َزَماِن***َوانْــُرْهُ بِالَـّ

ُ
ْد ك

ُ
َمــا ق

او ته يې دومره غښتلې مرسته وکړه لکه خمکې چې به دې هر مهال او هر وخت 
د دې دين مرسته کول.

َ
َع ِحْزَبيَْنا  َوانْــُرْ َخــْرَ  ــْيَطاِن***يَــا َربُّ  ِر الشَّ

َ
لِل َوَعْســک ِحْزِب الضَّ

ای رب کريمه! د ضاللت او شيطان په لښکرو باندې د خي او فضيلت واال ډلې 
ته بری ورکړه.
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فِداً ِحْزَبيَْنــا  َواْجَعــْل َشَّ  ُقــْرآِن***يَــا َربُّ 
ْ
ال ِر 

َ
َولَِعْســک ِلَِيارِِهــْم 

ای رب! په مونږ کې بدترينه ډل د غوره ډلې او د قراين عسکرو لپاره قربان او زار کړه.
َمْنُصوَر

ْ
َوتَــَداِن***يَــا َربُّ َواْجَعــْل ِحْزَبــَك ال َوتََواُصــٍل  تََراُحــٍم  ْهــَل 

َ
أ

ای رب کريمه! خپل مصنور لښکر دې د متقابل رحم او تواصل لښکر وګرځوه.
ِت

َّ
ِــَدِع ال

ْ
يــِن ُکَّ َزَماِن***يَــا َربُّ َوارَْحُْهــُم ِمن ال ــْت ِف ادلِّ

َ
ْحِدث

ُ
ــْد أ

َ
ق

ای رب کريمه! ته دې په خپل لښکر مهربانه شه او ل هغو بدعتونو يې سالم وساته 
چې په هر وخت په دين کې اضافه شوي دي.

ــِت
َّ
ال َطَرائَِقَهــا  َجنِّْبُهــْم  َربُّ  ـرَاِن***يَــا  الِـّ إِل  بَِســالِِکَها  ُتْفــِي 

اي رب کريمه! ل الرو څخه يې هم سالم وساته چې روان انسان پرې تر اوره رسوي.
ــَوْحِ َكْ

ْ
ِبَِنــاِن***يَــا َربُّ َواْهِدِهــْم بُِنــورِ ال َفَيُظَفــُروا  ْــَك  إِلَ ــوا 

ُ
يَِصل

ای رب کريمه! د خپلې ويح نور ته يې مهتدين جوړ کړه ترڅو تا ته درورسيږي 
او په جنتونو باندې اغزيان يش.

 نَــاِصاً
ً
ُهــْم َوِلّــا

َ
َفتَّــاِن***يَــا َربُّ ُكــْن ل

ْ
ال فِْتَنــِة  ِمــْن  َواْحَفْظُهــُم 

ای رب کريمه! ته يې اکرساز او دوست شه او د هرفتنګر ل فتنې څخه يې وژغوره.
اذِلي َــقِّ  بِالْ َربُّ  يَــا  ُهــْم  ُقــْرآِن***َوانُْرْ

ْ
ال ُمــْنَِل  يَــا  َــه 

ْ
نَْزل

َ
أ

ای رب کريمه او د قران نازلونكيه! ته يې په هغه حق مرسته وکړه چې تا نازل 
کړی دی.

َُؤا ــْد لَ
َ
ق ُغَرَبــاُء 

ْ
ال إِنَُّهــُم  اإِلْحَســاِن***يَــا َربُّ  ُذو  نْــَت 

َ
وَأ ْــَك  إِلَ

ای رب کريمه! ته د ډېر احسان واال يې او دوی ل ديين ناحيې څخه نااشنا دي 
او ستا در ته درغيل دي.

ُکَّ ْجلِــَك 
َ
أل َعُدوا  ــْد 

َ
ق َربُّ  ــِق إاِل َصــاِدَق اإِليَمــاِن***يَــا 

ْ
َل َهــَذا الْ

ای رب کريمه! ل رښتين مومن پرته يې نور ل ټول خملوق رسه ستا د رضا په خاطر 
دښمين اعالن کړې ده.



د اساليم دين ښېګړې او فايدې

109

ْحــَوَج َما ُهُم
َ
وُهــْم فِيَك أ

ُ
اَرق

َ
ــْد ف

َ
الرَّْحَــِن***ق رَِض  ِف  ِْهــْم  إِلَ  

ً
ُدنْيــا

ای رب کريمه! ستا د رضا په خاطر يې په دنيا کې ټول هغه څه پريښي دي چې 
دوی ورته په سخته اړتيا کې ول.

َها
َ
نَال ِمــْن  ِت 

َّ
ال َوالَيَتــَك  َمــاِن***َوَرُضــوا 

َ
أ ُکَّ  َونَــاَل  َمــاَن 

َ
األ نَــاَل 

ل تارسه دوستۍ د ترالسه کولو باندې ډېر خوشحال دي چې که دغه واليت چا تر 
السه کړ نو ډېر امان يې تر السه کړ.

َهَذيَــاِن***َوَرُضوا بِوَْحيَِك ِمْن ِسَواهُ َوَما اْرتََضْوا
ْ
ال ِذي  آَراءِ  ِمــْن  بِســَواهُ 

ل ټولو او هرو بې بنسټو او دورغو اراؤ نه ستا په ويح ډېر خوشحال دي.
اإِليَمــاِن  

َ
َع بِّْتُهــْم 

َ
ث َربُّ  َــْرَاِن***يَــا  ُهــُم ُهــَداَة الَّائِــِه الْ

ْ
َواْجَعل

ای رب کريمه! په ايمان ورته ثبات او استقامت ورکړه او د هر لالنده او حيان 
لپاره يې د الرښونكي جوړ کړه.

ـ
ْ
 ِحْزِب الََّفاةِ َعَســاكَِر ال

َ
ــاِن***َوانُْرْ َع

َ
ِعْرف

ْ
َوال َــقِّ  الْ ْهــَل 

َ
أ َبــاِت 

ْ
إِث

د اسماؤ او صفاتو په ټولو منکرينو باندې ستا د صفتونو د مثبتينو اهل حقو او 
دعلم پوهې خلکو ته بری ورکړه.

الـ ـِة  الََّبِويَـّ ــنَِّة  السُّ ْهــِل 
َ
قِــْم أل

َ
ُهــُم بِــُکلِّ َزَمــاِن***وَأ نَْصــاَر َوانُْرْ

َ
أ

د نبوي سنتو تابعدارو لپاره په هر ځای او هر وخت کې مرستندوی پېدا کړه او 
هر مهال يې ته مرسته وکړې.

ــًة ئِمَّ
َ
أ ُمتَِّقــَن 

ْ
لِل ُهــُم 

ْ
اإِليَقــاِن***َواْجَعل َمــِع  َصــْباً  ُهــُم 

ْ
َواْرُزق

دوی د ټولو متقينو لپاره امامان وګرځوه او ل يقي رسه يې صرب روزي کړه.
وا

ُ
ْحَدث

َ
ــْد أ

َ
ْمــرِك ال بَِما ق

َ
ُعــْدَواِن***َتْهــِدي بِأ

ْ
بِال ـاَس  الَـّ ْــِه  إِلَ َوَدَعــْوا 

چې ستا په دين خلکو ته الرښونې کوي نه په هغو بداعتو چې دوی په دين کې 
جوړ کړي دي او خلک ورته په ظلم رادعوت کوي.

بِــِه ُهــْم  َوانُْرْ َــقِّ  بِالْ ِعزَّهــْم 
َ
َطاِن***وَأ

ْ
ــل السُّ ُذو  نْــَت 

َ
أ َعِزيزاً  نَــْراً 
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په حق او حقانيت يې معزز او قوي مرسته يې وکړه، ته د واک او اختيار څښنت يې.
َنُهْم

ْ
ْصلِــْح َشــأ

َ
ِفــْر ُذنُوَبُهــُم وَأ

ْ
ُغْفــَراِن***َواغ

ْ
َوال َعْفــِو 

ْ
ال ْهــُل 

َ
أ نْــَت 

َ
ل

َ
ف

ته يې ګناهونه وخبښه او چارې يې سمې کړه، ته د درګزرۍ او خبښنې واال ذات يې.
َما

َ
َهــا َحْــداً ك

َّ
َمَحاِمــُد ُك

ْ
ــَك ال

َ
ْزَمــاِن***َول

َ
األ  

َ
َع َيْفــَن  ال  يُْرِضيــَك 

ستا لپاره ډېره او په زمانو زمانو پوره او دومره اکمله ثنا ده چې تا راض کوي. 
ــِه

ِّ
ُك َذلِــَك  َوَراَء  تََشــاُء  ــا  بَِزَمــاِن***ِممَّ نَِهايَــٍة  بَِغــْرِ  َحْــداً 

ل دې وروسته دې هم ستا لپاره د وختونو په استمرار چې انتهاء نه لري دومره ډېره 
ثناء وي چې ستا خوښه وي.

ــَواِت
َ
ل الصَّ َضــُل 

ْ
ف
َ
أ َرُســولَِك   

َ
الرِّْضَواِن***َوَع َمــِل 

ْ
ك

َ
وَأ ِمْنَك  َوالتَّْســلِيِم 

ستا په استازي دې تر هر څه غوره ترين او اکمل ترين درود او سالمونه وي
ل

َ
َواأل  

ً
َجِيعــا َصَحابَتِــِه   

َ
بِاإِلْحَســاِن***َوَع َبْعــُد  ُِمــْن  َتَبُعُوهــُم 

د هغه په ټولو صحابه کرامو رض ال عنهم او په هغو خلکو چې په نېکه طريقه 
يې د دوی پېروي کړې ده.

ای ال! په ممد صل ال عليه وسلم او کورنۍ او په ټولو ملګرو يې رحم وکړه.

  



د اساليم دين ښېګړې او فايدې

111 په پای کې درته د يو عالم دين لنډه خبره

د ټونلې نشو نما ته ځېر شه او د لومړي پرخمتګ الملونه يې علم کې راول، درته 
به جوته يش چې په يوه خربه څه يش راټول کړي ول؟ د افرادو حزم او عزم يې څه 
يش خمکې يوړ؟ د ټونلې غړي يې څنګه رسه يو کړل؟ او د جمد او شافت څوکې 

ته کوم يش ورپورته کړل چې په ټولو خلکو به يې سياست او حکومت کو؟ 

دوی ايكې يواځې اساليم دين خمکې وړي وو چې غښتيل اصول، پياوړی بنسټ 
او پرېکړو ته شمويلت او کمال لري، دا دين په مينه او مبت باعث، الفت ته دايع، 
پاکوي، دا دين د ځالنده  پليتې څخه  او  او زړه ل ګندګۍ  پاکونكی  د نفسونو 
حق په پلوشو عقلونه روښانه کوي او د برشي ټونلو په جوړښت کې ل انسان رسه 
پېراکرو غږ کوي چې خپل مدين  پر خپلو  مرسته کوي، د وجود حتفظ يې کوي، 
حاتلونه روغ رمټ وسايت، د اساليم دين ل راتګ وړاندې د جاهليت دور ته ښه 
ځېر شه چې انسانيت په همجيت او تفرقو ويشل شوی و، غي انساين رويو او ګردو 
بداخالقيو پرې واک درلود، لکه چې اسالم راڅرګند شو ټول يې يو کړل او قوت يې 
ورته خبشش کړ، نفسونه يې ورل په تهذيب او عقلونه يې ورل په نورانيت وپالل، 
اخالق يې ورل اصالح کړل او احاکم يې ورل سم کړل، ل دې کبله يې په ټولې 

نړې راج وموند او په عدل او انصاف يې پر خلکو حکومتويل کول.

ای ال! ستا ل عذاب نه راته جنات راکړې او ستا په ذکر مو ښايسته کړې، ستا 
په اوامرو مو بوخت وساتې او ستا ښايسته پرده ل مونږ څخه مه پورته کوه، د خپل 
لطف او احسان ل خمې ته په مونږ لورينه وکړه، ستا په عبادت او ذکر ل مونږ رسه 
مرسته وکړه، ای ال! ستا ل عذاب نه مو وساتې او ستا عقاب نه راته امان راکړې.

ای ال! د څه يش واک او اختيار چې دې راته راکړی دی ته رارسه پكې کومک 
وکړې او استقامت راته پكې راکړې.
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ای ال! ل هغې دنيادارۍ نه درپورې پناه غواړو چې د اخرت د ګټو خمه نييس، او 
د هغه ژوند نه درپورې پناه غواړو چې د مرګ ګټې ل منځه وړي، او د هغه امېد 

څخه هم درپورې پناه غواړو چې د اکر او کسب ترمنځ مانع واقع کيږي.

باندې  په خپل رحم  ته  ټولو مسلمانانو  او  پالر  او  مور  زمونږ  ته،  مونږ  ال!  ای 
خبشش او مغفرت وکړې.

ای ال په ممد صل ال عليه وسلم او کورنۍ او ملګرو يې رحم وکړې.
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بن ممد  بن عبدالعزيز  د ځوی عبدالميد  د هغه  مو  ژوند سوانح  د  د يلکوال 
څخه  السلمان(  ممد  بن  عبدالعزيز  الشيخ  بتجة  النان  )فتح  کتاب  ل  السلمان 
راچنوړ کړې ده، کتاب څلورم چاپ لري او په )۱۴۱۴ ـه-۱۹۹۳م( اکل کې دار طويق 

په رياض کې نرش کړی دی.

د شيخ رحه اهلل نسب: 
شيخ رمحه ال اعلم، مفس، اصويل، فقيه، پرهزيګار او اعبد انسان و، خپل نوم يې 
عبدالعزيز، د پالر نوم يې ممد، د نيکه نوم يې عبدالرمحن بن عبداملحسن اسم 
کنيه يې ابوممد وه، په روقه کې د بنواساعده څخه د مشهورې قبيلې عتيبه ل 

کندي دی.

بنواساعده چې شيخ رمحه ال يې غړی دی د لومړي ځل لپاره د زليف په ښار کې 
ميشت وه تر دا مهال يې په زليف کې غړي هم ميشت دي، د نورو علماؤ ترڅنګ 
يې شيخ رمحه ال هم شهرت لري، شيخ رمحه ال په زليف ښار کې د قضاء او د 
جامع مسجد خطابت دندې لرلې، د زليف ښاريانو ترمنځ شيخ رمحه ال ډېر ښه 
نوم لري او د عوامو ترمنځ يې ښې معنوي خربې رواج لري، د ديارلسمې هجرې 
او د هغه ورور ممد( د  په اخرو وختونو کې ترې دوه غړي )عبدالرمحن  پېړې 
عنزيې ښار ته راغلل، ل عبدالرمحن څخه ګڼ شمېر چبي هلته پېدا شول چې يو 

هم ممد د يلکوال پالر و چې ال يې مونږ په تعارف بوخت يو.

د شيخ رحه اهلل پېدايښت او د علم حصول پسې هلې ځلې
شيخ رمحه ال د عنزيې په ښار کې د رمضان د مياشتې د په پنځلسمې شپې په 
وغړولې،  سرتګې  کې  دنياګۍ  فاين  باندې  اکل  ديرشتم  نهه  يا  اووه  سوه  ديارلس 
ال  دا  دی،  شوی  رالوی  کې  کورنۍ  په  زهد  او  علم  د  او  پرهزيګاره  دينداره،  په 
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ماشوم و چې پالر يې ومړ، د پالر ل مړيين وروسته يې مور يب يب رقيه بنت الشيخ 
عبدالعزيز بن الشيخ ممد بن ابراهيم السناين پالل په اغړه واخستل.

په  ترڅارنې الندې د حتفيظ  ادلامغ  بن عبدالعزيز  )۱۳۴۵ه( اکل کې د ممد  په 
مدرسه کې شامل شو، نزدې درې اکل وروسته يې ل دې مدرسې څخه فراغت 
وشو او بيا د صالح بن نارص بن صالح رمحه ال په مدرسه کې شامل شو او هلته يې 
يلک لوست او حساب زده کړل، نزدې درې اکل وروسته ل دې مدرسې څخه هم په 
داسې حالت کې فارغ شو چې په يلک لوست او حساب کې يې ښه مهارت درلود، 
هېره دې نه وي چې قران کريم يې ايكې يواځې په دوو لکونو کې ياد کړی و او 

دغه مهال اوولس لکن و.

په )۱۳۵۳ه( کې د قصيم ل نامتو اعلم او مقق شيخ عبدالرمحن سعدي رمحه ال 
څخه قرائت پېل کړ او تر لس اکلو وررسه پاتې شو، دغه مهال يې ځينې متنونه 
لکه زاد السقنع، بلوغ الرام، الفية بن مالک او داسې نور ډېر متنونه حفظ کړي ول.

شيخ رمحه ال ل غښتيل اعلم دين او سرت جمدد شيخ االسالم ابن تيميه او د هغه 
ل پياوړي شاګرد او ديين اعلم شيخ االسالم ابن القيم اجلوزيه رمحهما ال نه ډېر 
متاثره و، د دواړو يلکنو ته يې خمه کړه او په ځېر رسه يې د مطالعې الندې ونيول، 
او ډېر علم يې ترې زده کړل چې د شيخ رمحه ال په کتابونو کې اثرات په څرګند 
ډول بريښي، په ځانګړي توګه )العقيدة الواسطيه( چې شيخ رمحه ال يې تر ډېر 
مهال د تدريس دنده هم په اغړه لرل او د خپلو شاګردانو د تفهيم لپاره يې په ياد 
په ډېر  او المدل  په شلک کې يلکنه هم وکړه  او ځواب  باندې د سوال  کتاب 

مدارسو او معهدونو کې ترې شاګردان مستفيد شول.

او  نوم مفيده  په  الواسطية(  د دې ترڅنګ يې پرې د )الکواشف اللية عن معان 
دا  تر  المدل  کيږي،  هم ويللکه چې جامعو شوحو کې شمېرل  ګټوره شحه 
مهال پرې ل مارسه د ګران پالر او سرت اعلم دين عبدال بن عبدالعزيز بن باز 
رمحه ال هغه يللک هم پراته دي چې لکه ورته ما دعقيدة الواسطيه ياده شحه په 
دار االفتاء کې د خپلې دندې په مهال وړاندې کړه وېويل: )الکواشف اجللية( 

کتاب مونږ ډېر ښه پېژنو.
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ترمنځ  علماؤ  د  هم  چې  کوي  داللت  دې  په  المدل  تزکيه  دا  اړوند  کتاب  د 
ټولې يلکنې د  لري، خو المدل د شيخ رمحه ال  ارزښت  او هم عليم  شهرت 

علماؤ ترمنځ معروفې او مشهورې او د باور وړ دي.

تنبيه: 

د جند د علماؤ د ترمجو او تعريف ترڅنګ ځينو يلکواالنو د مرتم شيخ رمحه ال د 
نزدې ملګري شيخ سليمان بن ابراهيم بن ممد البسام رمحه ال په ترمجه کې ذکر 
کوي چې ده د قصيم عالمه او سرت دين پوهه او مقق شيخ عبدالرمحن بن نارص 
السعدي رمحه ال څخه کتابونه لوستيل ول، ما يې ترې د صحت اړوند وپوښتل 

او هغه ځواب راکړه چې: 

دغه کتابونه خفيف قرائتونه ول او په مفهوم معنا باندې درس نه و، بلکې هغه 
د قصيم په عالمه اوسرت دين پوهه شيخ عبدالرمحن بن نارص السعدي رمحه ال 

درسونه تر هغه راغونډول ترڅو يې ل نګرانۍ الندې فارغ اتلحصيل شو.

د شيخ رحه اهلل اکرنه: 
شيخ رمحه ال په )۱۳۶۹ه( اکل کې د رياض ښار ته ترشيف راوړ، د نهه ورځو ل 
تېرېدو وروسته د سعودي اعم مفيت سماحة الشيخ ممد بن ابراهيم ال الشيخ د 
)سمحة( په مسجد کې د امامت په دنده وګماره او تر )۱۴۰۵ه( اکل پورې پر امامت 

پاتې و.

دنده  مقدسه  په  تدريس  د  کې  عليم  معهد  په  رياض  د  کې  )١٣٧٠/۱۲/٢٤ه(  په 
وګمارل شو او بيا يې ل دې څخه معهد امام ادلعوة العليم ته تبدييل وشوه، هلته 
يې د توحيد، فقه، تفسي او حديث ديين علومو تدرييس بوختيا لرل، شيخ رمحه ال 
لومړی استاذ و چې په عليم معهدونو کې ګمارنه وشوه، ترپنځو اکلو پورې تدريس 
وکړ او بيا يې په اکل )١٤٠٤/۰۱/١٠ه( کې تقاعد وکړ او تدرييس مدت يې تر پايه 
ورسېد، په وروستيو دوو لکونو کې تايلف ته فارغ شو او يلکنې يې په کې وکړې.

تكراراً ورته د قضاء د منصب وړاندېز وشو خو دچلسپي يې پكې وانه اخسته 
چې ترڅنګ يې ل نورو ګڼ شمېر منصبونو څخه هم په ټپه انكار کړی و، په دې 
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خوښ و چې پاتې زندګي هم په عليم معهدونو کې په تدرييس امورو کې تېره 
کړي ترڅو په تايلف کې وررسه تدرييس دنده مرسته وکړي او ال يې د علم او 
معرفت په نرش او اشاعت کې هغه امېدونه رښتيا کړل چې ده به يې ارزوګانې 

لرلې.

په )۱۴۰۴ه( اکل کې د امام ممد بن سعود االسالمية نړيوال پوهنتون د )اساليم 
احاکمو د څېړنو په جمال کې د فرمانروا شاه فيصل نړيوال مډال( ته اکنديد کړ، 

دغه مهال شيخ رمحه ال په بېالبېلو اساليم احاکمو کې دولس يلکنې لرلې.

د شيخ رحه اهلل تالفات او علي اثار
شيخ رمحه ال د يلکنو په ميدان کې ډېر اکر وکړ، د عقيدې او فقه په مېدان کې 
يې ګڼ شمېر ارزښتناک عليم اثار قلمبند کړ، يليلک اثار يې نزدې شلو ته رسيږي 

چې زياتره يې ټوکونه لري.

عليم اثار يې ګڼ شمېر ځله تكراراً چاپ شوي او د ځينو کتابونو چاپ شمېر 
خو يې بييخ ل شلم ځل هم اوړي، د اجر او ثواب په نيت يې د هر چاپ مايل زيار 
خپله او يا د خيښېګړو مينوالو يې مايل زيار اخسیت دی، شيخ رمحه ال د خپلو 
کتابونو په چاپ او نرش هېڅ مايل نرخ نه اخست او نه يې د کتاب حقوق پلورل، 
بلکې د ال د رضا په خاطر به يې د خپلو کتابونو حقوق د اکر خي مينوالو ته 
وقفاً پرېښودل او هر مسلمان ته به يې د کتاب حقوق بښل چې د وقف ل لپاره 

به يې کتابونه چاپول.

العالم  رابطة  لکه  دي  سپاريت  ته  نرش  کتابونه  هم  يې  ارګانونو  حکوميت  ځينو 
الرئاسة  کړی،  خپور  کتاب  الواسطية(  معان  عن  اللية  )الکواشف  يې  االساليم 
العامة الدراات ابلحوث العلمية واالفتاء وادلعوة واالرشاد يې نهه کتابونه خپاره 
کړي دي چې يو يې )األسئلة واألجوبة الفقهية القرونة باألدلة الرعية( او بل يې 
)موارد الضمآن دلروس الزمان( کتابونه دي، د تېر په څېر يې رئاسة الرس الوطين 
يې هم ل )األسئلة واألجوبة الفقهية القرونة باألدلة الرعية( څخه د عبادتونو خبش 

په ځانګړي توګه چاپ او نرش کړی دی.
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د شيخ رمحه ال کتابونه ل سعودي څخه بهر نورو ملکونو هم د ال د رضا لپاره 
مفت چاپ او توزيع کړي دي لکه قطر، امارات او مرص.

څلور کتابونه يې دا مهال اردو ته هم ژباړل شوي دي او په هند او نور ملکونو کې 
توزيع او نرش ته سپارتل شوي دي.

همدا ډول شيخ رمحه ال به خپل زياتره وخت يلک او تايلف ته وقف کړی و، 
خپل کتابوونه به يې پكې تصحيح کول او په مستحقو شاګردانو به يې توزيع 

کول ترڅو ګټه ترې پورته کړي.

د شيخ رحه اهلل علي اثار
أ( په تفسر او علوم قران كې دوه كتابونه لري: 

۱ -: ]األنوار الساطعات ليات جامعات[ يا په بل نوم ]البهان الحکم ف أن القران 
يهدي للت ه أقوم[، دا کتاب دوه ټوکونه لري، د لومړي ځل لپاره په رياض کې 

مطابع جند په )۱۴۰۱ه( اکل کې چاپ کړی دی.

۲ -: ]دعء ختم القران الکريم[ په حجم کوچین کتاب دی، د لومړي ځل لپاره په 
دمشق کې دارالياة په )۱۳۸۶ه( اکل کې چاپ کړی دی.

ياد کتاب د )الناهل السان ف دروس رمضان( کتاب په اخر کې هم چاپ شوی دی.

ب( په عقيده كې درې كتابونه لري: 

١ -: ]األسئلة واألجوبة األصولة ع العقيدة الواسطية[، کتاب يو ټوک لري، د لومړي 
ځل لپاره په قاهره کې املطبعة ايلوسفية )۱۳۸۲ه( اکل کې چاپ او نرش کړی دی، 
هېره دې نه وي چې دا د شيخ رمحه ال لومړی کتاب و چې د چاپ په بڼه خپور 

شو.

ټوک  يو  کتاب  دا  الواسطية[،  العقيدة  األصولة ع  واألجوبة  األسئلة  ]متر   :-  ٢
لري، په اصل کې دا کتاب د وړاندې خمکين کتاب اساس دی.

لپاره  ځل  لومړي  د  دی،  ټوک  لوی  الواسطية[  معان  عن  اللية  ]الکواشف   :-  ٣
مؤسسة مکة للطباعة و االعالم په )۱۳۸۹ه( اکل کې چاپ او نرش کړ.
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ج( په فقه كې شپږ كتابونه لري: 

١ -: ]األسئلة واألجوبة الفقهية القرونة باألدلة الرعية[، کتاب اووه ټوکونه لري، 
کتاب انلاکح ته پكې رسېدل و خو کتاب پوره نه دی، د کتاب چاپ او نرش په 

دې ټوګه شوی دی: 

لومړی ټوک: ل طهارت څخه يې پېل اخيل، د لومړي ځل لپاره په قاهره کې مطبعة 
املدين په )۱۳۸۴ه( اکل کې چاپ کړی دی.

دوهم ټوک: ل کتاب الزاکة څخه پېل اخيل، د لومړی ځل لپاره په قاهره کې املطبعة 
ايلوسفية په اکل )۱۳۸۶ه( کې چاپ کړی دی.

دريم ټوک: ل باب اهلدي واألضحية څخه پېل اخيل، او د لومړی ځل لپاره په بلنان 
کې مطابع االمان بدرعون په )۱۳۸۷ه( کې چاپ او خپور کړی دی.

څلورم ټوک: ل کتاب ابليع څخه پېل اخيل، د لومړي ځل لپاره به دمشق کې دار 
الياة په )۱۳۸۸ه( اکل کې چاپ او خپور کړی دی.

پنځم ټوک: ل کتاب الجر څخه پېل اخيل، او د لومړي ځل لپاره په رياض کې 
مطابع جند اتلجارية په )۱۳۹۱ه( کې چاپ او نرش کړی دی.

لپاره به رياض کې  او د لومړي ځل  شپږم ټوک: ل کتاب الغصب نه پېل اخيل، 
مطابع جند اتلجارية په )۱۳۹۲ه( اکل کې چاپ او نرش کړی دی.

اووم ټوک: ل باب اهلدية والعطايا نه پېل اخيل، اود لومړي ځل لپاره په رياض کې 
مطابع املدينة په )۱۴۰۱ه( کې چاپ او نرش کړی دی.

٢ -: ]اتاف السلمن بما تير من أحام ادلين[ ياد کتاب دوه ټوکونه لري، د لومړي 
ځل لپاره په رياض کې مطابع االشعاع په )۱۴۰۳ه( اکل کې چاپ او نرش کړی دی.

٣ -: ]اللخيصات ِلُلِّ أحام الزكة[، کوچین حجم لري.

٤ -: ]أوضح السالک ال أحام الناسک[، ياد کتاب يو ټوک لري، دلومړی ځل لپاره 
په رياض کې مطابع جند اتلجارية په )۱۳۹۲ ه( اکل کې چاپ او نرش کړی دی.
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٥ -: ]الناهل السان ف دروس رمضان[، ياد کتاب يو ټوک لري، د لومړي ځل لپاره 
په دمشق کې دار الياة په )۱۳۸۶ ه( اکل کې چاپ او نرش کړی دی.

٦ - ]الکنوز اللية ف الفرائض اللية[ ياد کتاب هم يو ټوک لري، د لومړي ځل لپاره 
په رياض کې مطابع املدينة په )۱۴۱۲ه( اکل کې چاپ او نرش کړی دی.

د( د دين په ماسنو كې يو كتاب لري: 

١ -: ]من ماسن ادلين االسلم[ کوچین ټوک دی، د )موارد الضمآن دلروس الزمان( 
کتاب ترڅنګ يې اصل چاپ شوی دی.

ه( په نبوي معجزاتو كې يو كتاب لري: 

١ -: ]من معجزات الي صل اهلل عليه وسلم[ يو ټوک دی، د دې کتاب اصل هم د 
)موار الضمآن دلروس الزمان( ترڅنګ چاپ شوی.

و( په شعرونو، زهد او حکمتونو كې هم يو كتاب لري: 

١ -: ]مموعة القصائد الزهديات[ ياد کتاب دوه ټوکه لري، دلومړي ځل لپاره په رياض 
کې مطابع اخلادل لألوفست په )۱۴۰۹ ه( اکل کې چاپ او نرش کړی دی.

ز( په وعظ، نصيحت او ارشاد كې شپږ كتابونه لري: 

ياد  په اصل کې  ټوکونه لري،  ياد کتاب شپږ  الزمان[  الضمآن دلروس  ١ -: ]موارد 
کتاب د )الناهل السان ف دروس رمضان( فرعه ده، ل دې کبله د چاپ لومړی 

ځل هم نه لري، بلکې په درې ټوکونو شپږم چاپ په )۱۳۹۵ه( اکل کې صادر شو.

٢ -: ]مفتاح األفارللتأهب دلار القرار[، ياد کتاب درې ټوکونه لري، د لومړي ځل 
لپاره په رياض کې مطابع املدينة په )۱۴۱۳ه( کې چاپ او نرش کړی دی.

٣ -: ]ارشاد العباد للستعداد لوم العاد[ ياد کتاب يو ټوک لري، د لومړي ځل لپاره په 
رياض کې مطابع اخلادل لألوفست په )۱۴۰۶ه( کې چاپ او نرش کړی دی.

٤ -: ]ايقاظ أول اهلمم واألبصار ال اغتنام األيام الالة[ ياد کتاب يو ټوک لري، د 
لومړي ځل لپاره په رياض کې مطابع اخلادل لألوفست په )۱۴۰۷ه( کې چاپ او 

نرش کړی دی.
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لپاره  يو ټوک لري، د لومړي ځل  ياد کتاب  الشيطان[  ٥ -: ]سلح القظان لطرد 
مطابع اخلادل لألوفست په )۱۴۰۸ه( اکل کې چاپ او نرش شوی دی.

٦ -: ]اغتنام األوقات ف الاقيات الصالات[، ياد کتاب يو ټوک لري، د لومړي ځل 
لپاره په رياض کې مطابع اخلادل لألوفست په )۱۴۰۹ه( کې چاپ او نرش کړی دی.

شيخ رمحه ال په خپلو او د نورو علماؤ په تايلفاتو کې د شعرونو ډېرې قصيدي 
لري، لکه هغه قصيده چې شيخ عبدال بن جار ال اجلار ال يې د )نصيحت( 
عنوان الندې په خپل کتاب )الثمار اليانعة من الکلمات اجلامعة( په )۴۳۰-۴۲۹( 
اخلادل  رياض کې مطابع  په  د شيخ جار ال کتاب هم  ده،  خمونو کې ذکر کړې 
لألوفست په )۱۴۰۷ه( چاپ او نرش کړې ده، که څه هم شيخ جار ال ورته قصيده 
نه ده منسوب کړې خو قصيده د شيخ عبدالعزيز بن ممد السلمان رمحه ال ده، 

د قصيدې مطلع دا ده: 

واِب َوَناِفِع ِبَقْوِل حريٍّ ِبالصَّ ْي ُهِدْيَت َنِصْيَحةً    ُأَخيَّ اْسَتِمْع ِمنِّ

تکميل: 

د شيخ رمحه ال دا تعارف مې ل خپل کتاب )أعذب الوارد ف سرة الشيخ الوادل( 
څخه راخستې ده هېر دې نه وي چې ياد کتاب د شيخ رمحه ال ذايت سيت ته 

اکمل شمول لري، خو کتاب خمطوط دی.

المدل الي تتم بنعمته الصالات
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