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تقريظ
دپالرله مرګه وروسته ملګرو راته وويل چهه پهل له ې تهه ايه ده هه پهه هرنها چهاپ نهو ا ر انه ې چهه وروسهته تهردې
راوځي يوڅه وليکې.
دهم ې مطلب دپاره مې دخپل پالر دغه ا رچه اسالم او داسالم نقش دفرداوجامعې په جوړولوکښې نهومېږي څهو ځلهې
ولوست او په نتيجه کښهې دا راتهه معلومهه نهوه چهه ماغونه ې يهوه سه ي تهه چهه پهه ديهن انه ې اساسهي مطالعهه نهه لهري
پ غسې يوه کتاب ان ې چه مؤلف ئې نل کاله دديني علومو په تحصيل او څلويښت کاله ئې پ ې الره کښې په څي نو
او مطالعوتېرک

وي ،څه ليکل اسانه کارن

.

په حقيقت کښې هم ا کتاب زما داسهالمي مطهالعې نهروا او اغازګ هل کېهږ  .يهاهم دغهه څوکر هې ديهوه متجسهل او
ده ه دپيروپه حيث چه دځو ولۍ ډيره ټينګه مينه او جذ ه ئې هم ملګرې ده ليکم.
څلويښت کاله پخواکله چه مرحوم الفت صاحب په عر ي ژ ه کښې دصهر ،،نحهوې ،منطهق ،ه ي يهان ،معهاني  ،فقهه،
وصول الفقه ،تفسير او دح يث کتا ونه ولوستل اوپه ځان ئې دا اعتماد حاصهل نهوچه دمطهالعې لهه الرې دنالوسهتلو
کتا ونوت ريل هم کولى ني ،درس لوستل ئې پريښوده او دفاميل دمعيشت دتامين دپاره ئې ماموريت ته مخه وک ه.
دالفت صاحب ده ې زمانې ديني لوست او تحصيل پنځوس کاله وروسته نتيجه ورک ه او څوتکميل يانا تکميهل واړه
اوغټ ديني کتا ونه ورنه جوړ نوه چه يوئې هم غه کتهاب د  .پهه دې ترتيهب داخ هره صهحيه نهوه چهه الفهت صهاحب لهه
مالئۍ نه ناعرۍ او ليکوالۍ ته ،له ه ه نه سياست او پارلمان ته اوله دغه ځا نهه دډيهرو تجر هو اوعلمهي ذخيهرو سهره
ېرته غائي اونهائي حقيقت ته او پ ې الره کښې خ مت ته رجوا وک ه.
داکتاب دمرحوم الفت صاحب دژون انه دوروستيو نپووروستى ا رد چه دکلونو کلونو مطالعو او تجر و نه پهل ،او
د خ ا دکور دزيارت له اداکولونه وروسته ( د  ٠٥٣٥هجر کهال نهروا) ئهې ده هه پهه ليکوپيهل وکه او دخپهل ژونه
دوروسته سلګيودپا ته رسي و سره ئې پا ته ورساوه( دقوس اخره . ) ٠٥٣١
پ ې اساس عالم ا ل يب خ ا ددې کتاب هست او ژونه دالفهت صهاحب لهه نيسهت اومهرل سهره لهه اذلهه يولهه لهه ت لهى
اوملګر ک

و.

داکتاب که څه هم دمتن له حيثه تکميل ومګر نور کارئې پاتې و.
مؤلف پخپل قلم دکتاب په ځينو رخو ان
ځينهې کر هې ئههې يوځههل محههوه که

ځينې عالمې ايښى وې اوله ځينو رخونه ئې سره خطونه تاوک

ويا دا چه

او يههائې يرتههه په غومحوه نههووخطونو دصههحت عالمههې لګههولې وې .ځينههې داسههې

ع ارات هم پ ې کتاب کښې نته چه صر ،په نښه نو اونه معلوميږي چه دڅه دپاره؟
دکتاب ډيرې پاڼې پاکنويل نو ههم نهه وې اوپهه مشهکل سهره لوسهتل کيه ې .دکتهاب سهره دماخذونوفهرسهت ههم نهه
وموجههود او ده ههه علههت ههه نههاي دا و چههون کتههاب ا ص هالًتحليلى ليکههل نههو او دخپههل فکههر اونښرنههه ورکښههې کههار
اخيستل نو نو ځکه کتاب ما خذونه نلر يا ممکن وروسته ه دا کار نو وا .
دغه داليل دا خ ره واضحه کهوي چهه دنهکل پهه لحها دکتهاب څهه کارپهاتې و او مؤلهف غو هتل چهه په ې کتهاب انه ې
ياغور او فکر وک ي مګر اجل نور مهلت ورنک .
دتج ي نښرپه وخت کښې ناي دکتاب ځينې مطالب وړان ې وروسته نو هم وا .

ج

ق رت له يوې خوا غو تل چه دغه ا ر دالفت صاحب دفکر او نښر محصول وي دده په تحليلي فکهر او نښهر وليکهل نهي
مګرله لهې خهوائې داههم اراده وه چهه د تج يه نښردپهاره ورتهه وخهت او فرصهت ورنکه ي او دغهه ضهرورت هې ضهرورته
وګ ي.
مادکتاب په ت وين او نقلولوکښې ځانته دهيڅ راز م اخلې ،تصر ،يها الس وهنهې حهق ورنکه او يهواځې مهې داصهلي
نسخې له مخې نه يو ل نقل تهيه ک .
عالوه ددې کتاب دايتونولهه تط يهق نهه دقهران پها سهره مها ده هه اعهراب ههم دقهران داعهرا وسهره را هر که ه ځکهه چهه
دکتاب ايتونه اصال اعراب ګذار نو نه و ،مادکتاب دايتونو حرو ،هم په قرانى تورو او حروفو واړول.
داکتاب پ ې الن ې مطال و ان ې حث او څي نه کوي:

 -٠اسالم.
 -٢صاله عمل.
 -٥اسالم اوايمان.
 -٤داسالمى جامعه جوړول.
 -٣ط قاتى جامعه داسالم په نښرکښې.
 -١امرپه معرو ،اونهى له منکرڅخه.
 -٧دظلم مخنيو .
 -٨مرسته او تعاون.
 -٩دفرد جوړول.
 -٠١مالکيت اومالى سياست په اسالم کښې.
 -٠٠داسالمى اخالقو غايه او اغيزه.
 -٠٢جود اوسخا.
 -٠٥اسالمي تصو.،
 -٠٤نريعت اوحقيقت يا تشري اوتحقيق.
 -٠٣دصوفيانو مقامونه او احوال.
 -٠١دتصو ،طريقې.
 -٠٧دتصو ،م رسې.
 -٠١دتصو ،په اب ځينې ايتونه او ح يثونه.
 -٠٩متکلمين او علم کالم.
 -٢١اجتهاد.
ه ه ايتونه او احاديث هم ورسره يوځا

ددغو مطال ونه چه هر مطلب پ ې کتاب کښې څي ل نوي

يان نهوي

چهه

دهم ې مطلب ياموضوا دا هات دپهاره الزم او ضهرور ؤ .وروسهته يها ددغهو مطهال و دعملهي جن هې د هه رو هانه کولهو
اوترسيمولو دپاره دحضرت محم (ص) ديارانو ،اصحا واو نورواقعى پيروانو په لنډې پېژن نې سر يره ده و دههر
يوه دژون انه نخصي او اجتماعي اعمال ،احوال او کردارهم ده و دحيات په مختلفهو مراحلوکښهې څيه ل نهو د
ترڅوپ ې ترتيب دهرې موضوا او هر مطلب دنښراو عمل ترمنځ کامل توافق ،تطا ق او ههم اهنګهى هه څرګنه ه نهي او
دا مطلب ډېر ه ا فاده ني چه اسالم ې عمله ايمان يا ې ايمانه عمل نه خو و  ،ځکه چهه داسهالم پهه صه ر کښهې ه هه
څه چه داسالم پي م رحضرت محم (ص) اونورويارانوئې ويلى ه ه ئې هماغسې په ځانونو ان ې تط يق ک ي ي.

د

داکتاب چه ډېر ساده ،سهليل  ،روان اوعهام فهمهه ليکهل نهو ترټولوزيهات دعهامو خلکهو دپهاره ګ ور ها تېږي او ه هه
محروم عوام ددين په اصلي ماهيت او واقعيت ه خ ر وي کوم چه تر اوسه له هرڅه نه محهروم او هې خ هره سهاتل نهو ؤ
حتى دخپل دين دمزيت نه هم.
په اف انستان کښې تراوسه چه داسالم په اب په پښتوژ ه کښې څه ليکل نو اکثراًپه فرايضهواو واج هاتو يها دديهن د
ارکانو په اب دي او دصالحه اعمالو په رخه کښې دمسلمانانو اجتماعي وجهاي و او مکليفتونو انه ې څهه نه

ليکهل

نوي.
ځينې کتا ونه داسې هم دي چه داياتواو احهاديثو ترجمهه ئهې دومهره م لقهه اوپيييه ه وي چهه دجهامعې ډېرلهږ خلهي يها
يواځې خواص ئې په مطلب ه پوهي

ني او عام خلي ورنه ې رخې پاتې دي .لهه ديهن نهه دعهامو خلکهو ېخ هري او

ناخ ري ناي چه ډېر داليل او عوامل ولري مګر يو علت ه ئې هم غه دترجمو موضوا هم وي .
داسې کتا ونه هم نته چه ديوې واقعې يايوه مطلب په افاده او يان کښې ده ې واقعې په عملي روش يا تاريخي جن ې
ان ې چه داسالم په ص ر کښې هم پيښ نو وي او دحضرت محم (ص) او ده هه ديهارانو اواصهحا و عملهي تجهويز
ياتصميم هم په ه ه موردکښې معلوم اومشهور وي څه نه وائي او جريان مجهول پرېږدي.
داکتاب عالوه تردې چه دخپل متن دهرې موضهوا دپهاره دتحليهل اوتحقيهق نهکل لهري پهورتني مطالهب ئهې ههم ټهول پهه
نښرکښې نيولى د اول ې لحاظه ويل کي

نهي چهه ممکهن دا هه پهه پښهتوژ ه کښهې اولهين ا هراو کتهاب وي چهه ددې

هيواد عام خلکوته وړان ې کيږي ترڅو چه لهه يهوې خهوا ددو فکهري او ذهنهي سهطحې دلوړولهو او ارتقها سهره مرسهته
وک ي اوله لې خهوا داجتمهاعى وجهاي و او تکهاليفو يادصهالحه اعمهالو پهه سلسهله کښهې عاموخلکوتهه يول ډېرعمه ه
ټکي اومطالب په الس ورک ي او په ې وسهيله دو پخپلهو اجتمهاعى اوانسهانى روا طوکښهې خپلهو ه هودينى وجهاي و
اومکلفيتونوته ه متوجه اوملتفت ني چه تراوسه ورته نه ومتوجه نوي اويائې نه وپيژن لي.
هم غه دمسلمانانواجتماعى وظايف اومکلفيتونه دي چه په تودې اوجامعې ئې ا رپرېهوزي او تعلهق ورسهره نيسهي او
دغه مکلفيتونه دي چه مسلمانان اجتماعى خه ماتو تهه چمتوکهوي او دخه ا لهه مخلهور سهره ئهې مينهې او همه رۍ تهه
راکاږي ،اجتماا ته نکل اوصورت ورکو ي او تنښيم پکښې راولي.
نوځکه دغه موضوا ددغسې خاص اهميت په ا ر ددې کتاب د حث او څي نې اساسي محور تشکيلو .
ده و اياتوپه اتکاء اواستناد چه پ ې کتاب کښې يان نوي دي ه ه څو چه په اجتماعى وجاي و او تکهاليفو کښهې
مقصروي تش زه او محه

ع هادت ئهې لهه الههى عهذاب او عتهاب نهه نشهي ژغهورلى .يهوه مسهلمان ا ود اسهالمي ټهولنې

افرادوتهه الزم او واجههب د چههه خپههل اجتمههاعي وظههايف ،تکههاليف او مکلفيتونههه چههه دصههالحه اعمههالو عمه ه رکههن د
اوداسالم ددين ټول اجتماعي اساسات ور ان ې والړ د دفرايضواو واج اتوسره يوځا څنګ په څنګ اوپه مسهاوي
او موازي توګه پرمخ وځې ،يواځې مونځ ددين ارۍ دليل او عامل ونه ګ ي ،ځکهه چهه پها خه ا دخپهل هر نه ه سهره
ده ه داجتماعى روا طواو مکلفيتونو په اساس ه سې معامله ،محاس ه او عمل کوي.
کوم ل عم ه نقش چه داکتاب ئې لري داد چهه ه هه فکراونښرچهه وائهې ديهن ايه دژون انهه پهه سياسهي ،اقتصهادي،
اداري او اجتمههاعي چاروکښههې م اخلههه ونک ه ي اويههواځې دع ههادت پههه چوکهها کښههې پههه مسههاج واو کتا ونوکښههې
مح وس او محصور پاتې ني ،په اساسي اوقاطعه توګه تردي وي او دا ا تو چه داسالم ديهن پخپهل نههاداو تهه اب
کښې دمسلمانانوپه ټولو اجتماعي روا طواو ده و دژون انه په ټولو امورو او ساحو ان ې کامل تسلط اونفوذ لهري
او يواځې په ع اداتو پورې مر وط او منحصرنه پهاتې کيهږي د ا سهالم ديهن چهه د شردسهعادت تضهمين کهوي ط عه ًا ايه
ده و دژون انه په ټولوا مورو ان ې کنترول ولري.
داکتههاب پههه ډې هر ههه ترتيههب او ههه صههورت سههره دډېروتههاريخي پيښههو او واقعيتونههو پههه يههانولو او د ههومثالونو پههه
څرګن ولوسههره دا هها توي چههه اسههالم دخپلههو پيروانههو داداري اوسياس هي تنښههيم اوسههمون دپههاره ډېرسههودمن اوجههام
مقههررات لههري ،تقههو او اهليههت ه ههه دوه عم ه ه پرنسههيپونه دي چههه او الً داسههالم لههه خههوا د ادارې دپههاره وض ه نههوي ي
ه

اوداکتههاب پ غههه ل کښههې ده هې اسههالمي جههامعې خصوصههيات ،نههکل ،اساسههات ،ماهيههت  ،اقتصههادي او حقههوقي
سيسههتمونه داسههې تشههريه کههوي چههه پههه هروخههت او ه هر عصههر کښههې دخپلههو پيروانههو ددغوضههرورتونو او احتياجههاتو
داساساتو اوکلياتو ډېر ه جوا ګو وي ،چه پخپله مؤلف هم ورته پخپل مختصر والفاظوکښې داسې اناره ک ي ه:
((ه ههه سياسههى جامعههه چههه اسههالم دحضههرت محم ه صههلى اس عليههه وسههلم لههه وختههه دحضههرت عمههر (رض) دوهههم خليفههه
ترنهادته ،او وروسته تره ه هم کله کله دنياته وړان ې ک ه يوه داسې جامعه وه چه سياسهي قه رت پکښهې هې ک هره او
ې غروره دډېر صاله خ متګار په حيث استعمال نو او ع الت وتقو  ،مساوات ،مشوره ،حريهت ،قناعهت اوپهه نفهل
حاکميت ئې ه ه کاره خصوصيتونه او مميزات وچه نښيرئې يا چاونه لي )).
دسياسي ،اجتماعي او اقتصادي ديموکراسۍ په واقعي مفهوم او ددغه اصل دريښو اونيلوپه وده اوانکشها ،انه ې
پوهي ل چه څنګه ،څه وخت اوپه څه ترتيب مينځ ته راغله داکتاب ډېره ه رڼها اچهوي اودغهه پ يه ه دنوروپي م رانهواو
پههه تې هره يهها داسههالم دپي م ههر اواسههالمي دورې دنهضههت مولههوداو محصههول ګ ههي اول غههه رهګههذره کلههه چههه داکتههاب
داسالمي ص ر دجامعى اساسات څي ي او مطالعه کوي ددغې جامعې دجوړونکويعنې افرادو نخصهيت ،نښهر ،عمهل
او روش تههه ګههوري چههه دغههه جامعههه لههه څنګههه او کوموافرادونههه جههوړه نههوې وه او يهها کلههه چههه ددغههې جههامعې دافههرادو
نخصيتونه مطالعه کوي هلته په جامعې ان ې نښر اچو اودجامعې ماهيت اوساختماني نکل اوحالت څي ي.
يعنې د جامعې څيره اوعکل ده ې دافرادو پهه څيروکښهې ګهوري او دافهرادو څيهرې اوعکسهونه ئهې پهه جهامعې کښهې
مطالعه کوي .ط عاً کله چه دا دواړه خواوې يود ل ممثل ،معهر ،او ممه وي دجهامعې او جوړونکهو ماهيهت اوخاصهيت
يوني ،ط يعي ده چه ه افراد ،ه جامعه جوړوي او ه جامعه ه افراد روزي اومينځ ته ئې راولهي يهانو دغهه نهرايط
خود په خوده اوپه اتوماتيکي ډول ده ې حقيقي او واقعي ديموکراسۍ دپاره ه زمينه اماده کهوي چهه داسهالم دصه ر
جامعه ئې هترين مثال و.
دافهههرادو او جهههامعې تهههرمينځ همهههه جان هههه موازنهههه او تهههوازن رقهههرارول اوسهههاتل او ددواړوخهههواو دحقوقهههو ،منهههافعواو
ازاديههوترمينځ دتههوازن رعايههت او حمايههه ،ده ههو دهريهههوه دمنههافعوترمينځ د تصههادم مخينههو او پههه نتيجههه کښهههې
ددواړوخواو دقوت ،ق رت اوصالحيتونو ترمينځ داسې ح وداوسرح ټاکل چه يوه خواهم ه هه قهوت اوطاقهت ونلهري
چه له خوا وخور يائې نا ود اوخهتم که

داسهالمي جهامعې د ارزوخصوصهياتو اومشخصهاتوعم ه او ارزصهفت د

چه پ ې کتاب کښې ئې ډيهره هه څي نهه نهوي ه .دکتهاتوره جامعهه چهه فهرد او فرديهت پهه کلهي توګهه محهوه که

يهافرد

دکتاتوري چه دکتاتورلکه لويه هيوال او الو خلي خپل مخلور وګ ي او جامعه ورته هيڅ قيمهت او ارز هت ونهه لهر
دواړه داسالم له نښره منفوردي.
دغالم او غالمۍ دسيستم کلي اضمحالل ،ال هاء اوده هه ريښهې نهنډول چهه داسهالم تهر راتلودمخهه ئهې لکهه هيهولىٰ
دډيههرو انسههانانو پههه سرنونههت ان ه ې لههو ې کههولې داسههالم دپي م ههر اوپههه دنياکښههې داجتمههاعي ع ه الت د رقرارولههو د
يواځني قهرمان حضرت محم (ص) اوده ه ديارانو په سيستماتيکي حرکت اوعملى اق اماتوله مينځهه ويهوړل نهواو
دغه تاريخي او انقال ى افتخارهم داسالم داجتماعي ع الت دتامين په رکت د چه رجسهته مثالونهه ئهې په ې کتهاب
کښې ډېرپه ه صورت راټول اوڅي ل نوي ي.
په اقتصاد لحا داسالم اقتصاد سيستم او روش ډېر قاط اومشخص د او صريه احکام لهري ،اسهالمى عه الت
او مساوات دانه خو و چه په يوې اسالمي ټولنې کښې يوئې نادار اوپريشانه او ل ئې دقارونى جايه ادونومالي او
خاون وي.
ني نو ويلى نوچه لهه نهتمنونه اخيسهتل اوپهه نهاداروئې

که داسالم اقتصادي سيستم په يوه جمله کښې خالصه کي

ويشل داسالم اقتصادي پاليسي ده اودغه ويهش ههم ايه داسهې وي چهه دنهادار حيثيهت اوانسهاني کرامهت تهه ههېڅ راز
ص مه ونه رسوي.

و

فاحشه سرمايه اوغنا په اسالم کښې دسرکشۍ فتنې ،فساد ،ظلم ،ک راو تک ر تومنه او من

ودله نوي ه چه دههر راز

يع التيوس ب ګرځي.
له فسادسره م ارزه ،له ظلم سره مقا له ،له عي التۍ سره مجادله دحق حمايه او دع الت قايمول اسالمى امهر او تعلهيم
د نوځکه داسالم دين مالکي ،سرمايه داري ،خاني او سرداري نه خو وي اوپه ه نښر ورته نه ګوري.
ځکه چه دپي م رانو د اوامرو په مقا ل کښې سرکشي ،تمرد او نافرماني هم غو خلکو ک ي ه ،تحول او نهو ديهن دو
نه د منلى او د ارتجاا حاميان او دزاړه حال طرف اران هم دو پاتې نوي ي.
فاحشه سرمايه اونهتمنى پخپهل اصهل کښهې دظلهم ،ظالمهانو اونورو يعه التيو پهه مقا هل کښهې خپهل خاونه اومالهي
ز ون ،ج ون ،ترسواو زدله کوي او دمجادلې اوم ارزې جرئت ،احساس ،توان اونهامت ورنه اخلي اواسالم نه غهواړي
چه پيروان ئې ز ون اوج ون وي اودحق اوع الت په رقرارولوکښې دظم او ظالم له مقا لې نه ووېرېږي ياوډارني.
نوځکه اسالم سرمائې او نتمنۍ ته ه نښر نلري .ال ته ه ه سرمايه دارچه خپله سرمايه دجامعې دخيراو دخلکو دګ هې
دپاره په کاراچوي په اسالم کښې ډېر غټ حيثيت اومقام لري او په دغه ډله کښې نه حسا ېږ .
اسهالم نهه يهواځې فاحشهه غنها او سهرمايه چههه دانسهانيت د همن د

ه ګ ى لکهه هره هه نهى چهه لهه يهوه انسهان نهه ده ههه

انسانيت اخلى نه خو وي او داپ ې چه اسالم اصالً انسان سازه اوانسانيت پروره دين د .
غيرملي ،غير ديموکراتيي،غيرولسي مسلکونه اونښامونه چه دځان قا او دوام غواړي په يهوې ټهولنې کښهې هميشهه
په سردار  ،مال  ،خان اوسرمايه دار اتکا کوي ،هم و دخپلو اجرااتو د پرمخ يولودپاره جذ وي ځکهه چهه عقيه وي
اومفکوروي نژديهوالى اوانهترا دو يولهه لهه سهره ته ي اوملګهر کهو داپه ې چهه دغهه راز خلهي پهه ټهولنې کښهې
دتخريب ،فتنې او فساد په خپرولوکښې خاص مهارت لر اوغيرملى اوغير ولسهي مسهلکونه يانښامونهه خوپهه ټهولنې
کښې غيردفسادله خپرولو نه له سرمايه ګذاري اصالًنه منلى ني اونه ئې کولى ني.
يههاهم همهه ا داسههالم ديههن د چههه ههه  ،اومقصهه ئې داجتمههاعى عهه الت تههامين ،دمسههاواتو راقههرار او دواقعههي
ديموکراسۍ تعميم د نوځکه ئې دفتنې ،فساد او ظلم د له منيځه وړلو دپاره له خپله اغهازه د دغوظالمهانو ،سهردارانو
اوسرکشوخلکو دمخالف قطب يعنهې دتهودې پهه اکثريهت لکهه نهادارو ،مښلومهو ،محتهاجو ،مسهکينو او غري هو خلکهو
اتکا ک ي ه اودخپلو اجرااتو اواه افو دپر مخ يولودپاره ئې هم دو له ځانه سره نريي اوملګر ک

د .

دحضههرت محمهه (ص) او ده ههه ديههارانو او اصههحا وحيرانوونکى کارنههامې ،اجههراات ،اقهه امات اوتعيينههات پ غههه
موردکښې هم داسالم ددغه اقتصادي سيستم د تعقيب کاره وت د .
دا روش دغه حقيقت ا توي چه داسالم د ص رجامعې د اجتماعي ع الت ،کاملې را هرۍ اوديموکراسهۍ دپهاره خپهل
اداري اواقتصادي سيستمونه دواړه يوله ل سره هم اهنګ ک

واوديوه ه  ،دتامين دپاره ئې يوځا پرمخ يول.

دحضرت محم (ص) په م ارکو السونو ان ې دحضرت ي ي خ يجې ،حضهرت عثمهان اوداسهالم دنهورو ډيروواقعهي
پيروانو د روت او دارايۍ دتوزي کولو طرزهم غو نادارو او يوزلوته داپه ټينګهه ها تو چهه يهواځې اويهواځې همه ا
داسالم دين اوه ه هم دحضرت محم (ص) اوده ه ديارانو اواصحا و دوخت اسالم وچه رفتهارئې دګفتاراوکردارسهره
يو وچه ه ه په ډېر وسي معنىٰ ع ارت و د يوې سالمې او ازادې جامعى له جوړولو څخه.

عزيزالرحمن ((الفت))

دحوت  -٠١کال ٠٥٣١

ز

أ

سم اس الرحمن الرحيم

مقدمه
چاچه په شري تاريخ کښې ې تعص ه صحيه تحقيق ک

او دمنصف نښرخاون د دامني چه پي م هران ،مصهلحان او

اخالقي ره ران د شريت الر وونکي دي چه دانسان په تهذيب او اصالح کښې ستره رخه لري او دجوامعوپه هه کولهو
اوسههمولو کښههې ئههې کههار او زيههار دډېرق ه ر وړ د  .دو ددې دپههاره چههه نيک هي پههه ه ۍ او حههق پههه ههاطلو غل ههه ومههومي،
ک اوونه ګاللي ،اورونو ته غورځهول نهوي ،پهه کهاڼو ويشهتل نهوي ،پهه سهولۍ خيهژول نهوي او رټهل نهوي ي .ددوي پهه
تعليم او تر يت ډېرنه س ي س ي نوي ي او قومونه دانسانيت په سمه الر منزل مقصودته رسي لي دي.
هر دين په خپل وخت کښې دتکامل او ترقۍ په لور کامالً يومفي حرکت و چه شريت ئې وړانه ې يهولى او فرهنهګ تهه
ئې لو خ مت ک ي

 ،دفرد جوړ ت او دټولنې ټولښت دلويو اديانو ميوه ده چه اسالم دغه ميوه نوره هم خوږه ک يه ه.

په دې کښې ني نشته چه دفرد او جامعې ه والى اوسموالى يوپه ل پورې کلي ت ون لري.
افراد جامعه جوړوي او جامعه دافرادوپه جوړولوکښې مؤ ر نقش لري .دفرد درن اوتکامل دپاره ه جامعهه پهه کهارده
او ه جامعه د و انخاصو په الس جوړېږي .که دفرد او جامعې ترمنځ توازن ونه ساتل ني نو يايوپه هل تېهري کهوي او
خوري ئې.
په يوه ټولنه کې که فرد او فرديت ته زياته اعتنا وني او فردي ازادي له خپله ح ه تجاوز وک ي نو يا ځينې افراد دخپلهو
خاصو استع ادونو يا د مساع و نرايطو اوحاالتوپه وجه ډېر پياوړي کيږي اوپه نورو افرادو تسهلط پيه اکوي چهه پهه
دغه صورت کښې دانساني استعمار او استثمار مسئله مهنځ تهه راځهي او ط قهاتي تضهادونه ط يهان کهوي .کهه هالعکل
فرد يخې ې اهميتهه وګ هل نهي او دټهولنې دقر هانۍ ګهډور نهي نو يها دجهامعې درونه سهيور پهه افهرادو لهوېږي او
اسهتع ادونه ئهې وده نشهي کهولى .دفههرد اوجهامعې پههه معاملهه کښهې افههراط او تفهريط دواړه ډېهر خطرنها دي او ددغههې
موازنې ساتنه ډېرزيات دقت غواړي .که ددې تلې هره پله درنه ني اجتماعې ع الت له منځه ځي او ظلم منځ ته راځي.
اسالم دفرد او جامعې په جوړولو کښې داجتماعي نښهام پهه حيهث ههم دفهرد نخصهيت او حيثيهت محتهرم ګ لهى ،ههم ئهې
دجامعې خير او مصلحت په نښرکښې نيولى د  ،هم ئې يوقوي اوستر جماعت يعنهې اسهالمې امهت جهوړک
او عجم ،تور او سپين ،ډا اوفقيرته ئې مساوي حقهور ورکه

چهه عهرب

او اجتمهاعي عه الت ئهې لهه هرڅهه پورتهه او لهوړګ لى

د  ،هم ئې دنخصيت او استع اد رن اوتکامل ته زمينه مساع ه که ې چهه افهراد دقا ليهت پهه صهورت کښهې ن هوغ او
قهرمانۍ ته ورسيږي او فرديت تجلى وک ي.
دفرد اوجامعې جوړول د دواړو دپخالکولو اوملګري کولو په معنى هم په اسالمي نښام کښې په ډېر دقت له نښر النه ې
دي .ه ه متوسط ح چه په دغه مورد کښې اسال م مون لى دفرد او جامعې متضادې ګ ې خونه ي کهوي اويولهه لهه ئهې
مر وطوي.
اسالم د فرديت له روزلو سره په افرادو کښې اجتماعي نعور اواحساس دومهره قهوي که

چهه فهرد دجهامعى پهه خه مت

کښههې دسههر اومههال قر ههانۍ تههه چمتونههو او پههه خپلههه اراده ئههې عمههومي خيههراو مصههلحت پههه نخصههي ګ ههو مق ه م وګاڼههه
اونخصيت ئې دخلکو په خ مت کښې ومون .
داسالم د رياليتوب راز په هم ې کښهې د چهه پهه خپلهو پيروانهو ئهې د ايثهار اوقر هانۍ ر هتيانۍ جذ هه اوټينګهه اراده
پي اک ه چه داج ارځا اختيار ونيوه.

1

په اسال م کښې دجامعې دخير او مصلحت دپاره دسر اومال قر انول يولهوړ هه  ،وګرځيه او تقه س ئهې ومونه چهه پهه
روحي او نفسياتي لحا څه ايلل څه ګ ل وګ ل نوه او په ذهن او نعور کښې ډېهر لهو اساسهي اوحسهي ه لون راغهى
او دقر انۍ افتخار دافرادو نصيب نو.
که چيرې اسالم فرد ته دمالکيت حق نه وا ورک

څه ه ئې قر ان ک ي ؤ؟

که فرد په ف اکارۍ مج ور وا او دده اراده پکښې دخيله نه وا دايثار اوف اکارۍ معنى ه څه وه؟
د ې ارادو افرادو حرکت اوعمل ه هم مانيني و او دفکرکولو ضرورت ه نه و موجود.
پخواتردې چه داسالم فعال او خهالر نقهش دفهرد او جهامعې پهه جوړولهو کښهې پهه دواړو معنهاؤ و څيه و هه هه داوي چهه
داختصار په ډول داسالم په حقيقت او ماهيت ځان پهوه که و او پخهواتردې چهه داسهالم ماهيهت او حقيقهت ځانتهه معلهوم
ک و هتره ده چه د اسالم او دحضرت محم صلى اس عليه وسلم دن وت اورسالت مطالعه له اغازه نروا ک و.

مُحمدصلى اهلل عليه وسلم
١٥٢-٣٧١م
کله چه د وحې ورځې رانژدې نوې محم (ص) له خلوت سره مينه پي اک ه ځکه ه دحراغارته ورته اوپهه نهپو نهپو هه ئهې
هلته ع ادت کاوه اواسمانى خو ونه ه ئې لي ل .دده ر تياني خو ونه دوحى مق مات وچه دچاپه قول ئهې نهپږ ميانهتې
دوام وک .
دعمر څلويښت کاله ئې چه پوره نوه حضرت ج ريل ورته د روژې پهه ( )٠٧د دونهن ې پهه ورد دن هوت پي هام راووړ دغهه
وخت دقمر کال په حساب دده عمر څلوليښت کاله  ،نپږ ميانتې اواته ورځهې وې او دعيسهوي مهيالد ( )١٠١داګسهت
نپږمه وه چه د دحرا په غارکښې و او د (اِقرَاْ) امر ورته ونوه چه دوحى اغازؤ.
چاچه لوم

په ده ايمان راوړ په ځوکښې ي ي خ يجه ،په هلکانوکښې لهل کلهن (علهي) او پهه ازادوس يوکښهې پهه

احرارورجالو کښې ()٥٧کلن (ا و کر) ،په مواليوکښې (زي ن حار ه) په مريانوکښې ( الل ن ر اح) ح شى و.

اسالم ته خفى دعوت:

وروسته تره ه چه (يآاَيَهاالَدَثَر)سورت نازل نو محم (ص) په غيهر علنهي ډول اسهالم تهه دخلکهو لنهه نهروا که ه او ده هه

خفي دعوت درې کاله دوام وک  ،په دغه مهوده کښهې هه مسهلمانانو مونځونهه لهه مشهرکانو نهه پهه پ هه کهول .يهوه ورد يهوه
مشر ولي ه چې (سع ن ا ى وقاص) په يوه پټ ځها کښهې لمهونځ کهوي ځکهه ئهې دده دغهه کاروغانه ه او سهع ده هه
سره په نخ ه اخته نواو مشر ئې زخمې ک  ،دالوم ۍ وينه وه چه په اسالم تويې نوه.
په هم غه وخت کښې رسول اس (ص)اوڅوتنه اصحاب داراالرقم ته ننوتل او هلته ه ئې لمونځ او ع ادت کاوه .داراالرقهم
دصفادغونډۍ په يخ کښې دارقم ا ن ا ى ارقم کور وچه په اسالم کښې له سا قونو څخه د .
يونمير صحا ه چه دحضهرت ا و کرپهه لنهه مسهلمانان نهوي ؤ داوو :عثمهان ا هن عفهان ،ز يهر ن عهوام ،ع ه الرحمن هن
عو ،،سع ن ا ى وقاص او طلحه ن ع ي اس.
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داسالم اظهار:
دخفي دعوت درې کاله چه پوره نوه په ()١٠٥عيسو کښې اس پا رسول اس (ص) ته امروک چهه خلهي پهه هکاره ديهن

ش ِركِينَ – الحجر ايت) ٩٤يعنى کاره که ه ه هه څهه چهه پهرې مهامورکېږې
اصدعَبمَاَتُ َُ
ته راو وله (فَ َ
ضَع ِنَال ُْم ْ
وءمروأ ْع ِر ْ
اوله مشرکالوڅخه مخ واړوه.

داهم ورته وويل نوه(:وأ ِ
َاْلقْربِينَ -الشعراء ايت  )٢٠٤وويروه خپله ډېره نژدې ق يله.
نذ ْرَع ِشيرتك ْ
داسههالم ههکاره دعههوت چههه نههروا نههواو پي م رخپههل رسههالت علنههي که دقريشههو مشههران :عت ههه اونههي ه د ر يعههه زامههن،
ا وال ختري دهشام زو  ،اسود ا ن المطلب ،ولي ا ن م يره ،ا وجهل ن هشام  ،عهاص هن وايهل سههمى ،ن يهه اومن هه
دحجاج زامن اوداسې نور ا وطالب دحضرت محم (ص) تره ته ورغلل او ورته وئې ويل:
ستاوراره زمونږ خ ايان وکنځل ،زمونږدين ته ئې وويل ،زمونږ پلرونه ئهې ګمراههان و لهل ،تهه هه ياه هه منه کهوې او

يا ه ئې مونږ ته پرېږدې او الس ه ترې اخلې ،زمونږ دين ستا دين هم د او تاهم ده ه دين نه

ق هول که

 .ا وطالهب لهه

ه و سره په ه ژ ه خ رې وک ې او رخصت ئې ک ه د پخپله رسهول اس (ص) تهه ورغهى او د ه هو دغهه خ هرې ئهې ورتهه
وک ې ،دخ ا رسول (ص)له خپل دعوت نه الس وانه خيست اوخپل رسالت ته ئې دوام ورک .
قريش يا ا وطالب ته ورغلل او داځل ئې ورسره په تن ه لهجه خ رې وک ې خو ياهم څهه نتيجهه تهرې حاصهله نشهوه دريهم
ځل يا دغه راز مفاهمه تکرار نوه مګراولوالعزم پي م رخپل رسهالت پهه ههيڅ صهورت پرينښهود .هاالخره قريشهوپخپله
رسول اس (ص) ته رجوا وک ه او ورته ئې ووي ل که له دغه کاره الس واخلې هرڅومره مهال چهه غهواړې در هه ئهې که و چهه لهه
ټولونه زيات مال ارني ،که د قريشو قيادت او سيادت دې خوښ وي ټهول هه دې اطاعهت تهه غهاړه کېهږ دو او امرونهه هه
دې منو ،که مري

ئې اوڅه صحي عارضه درته پيښه وي ط ي ان ه درته راوغواړو او عالج ه دې وک

و .رسهول اس (ص)

ورته په ځواب کښې وويل :که څو مې په يوه الس کښې لمر او په ل الس کښې سپوږمۍ کېهږدې ق هول هه ئهې نکه م او
له خپل رسالت نه ه الس وانخلم.
کله چه قريش پخپلو ټولوکونشونو کښهې ناکامهه نهوه نهو دحضهرت محمه (ص) او دده داصهحا و دځورولهو او ازارولهو
اراده ئې وک ه اوخصوصاً ه ه مومنان چه ضعيفان او ې مرستې و لکه موالي او غالمان چه قومې مالت ئې نه درلهود او
لههه نوروځههايو راغلههي و لههه سههختو نههکنجواوعذا ونوالن ې ونيههول نههوه چههه لههه اسههالمه واوړي او د حضههرت محم ه
پيروي پرېږدي مگر اسالم او حضرت محم (ص) دخپلو پيروانو پهه روح او ضهمير کښهې دومهره عميهق نفهوذ که

(ص)

وچهه

ددين په الرکښې ئې دسر اومال قر انول ا ي ژون ګاڼه او له ډېرو ن ي و فشارونو الن ې ئې خپل ايمان ټينګ ساته..
په دغسې وخت کښې چه مومنان ډېر لږ اوپه ډېر ضعيف حالت کښې و دحضرت محم (ص) علنې ت ليغ او کاره اسهالم
مسلمانان له ډېر مشکل امتحان سره مخامخ ک ل.
ه ه نقش چه اسالم ئې دافهرادو او انخاصهوپه روحهى تقويهه او معنهوي جوړ هت کښهې لهري پهه هم غهه لهوم

مشهکله

مرحله کښې خپله معجزه يي او دا ا تو چه اسالم دډې رو ضعيفو کسهانو روحيهه او سهجيه څهومره پيهاوړې که ه او لهه
څنګه خلکو نه ئې څنګه خلي جوړ ک ه؟
دمثال په ډول ددغو څوتنو مقاومت او ټينګ عزم دخاصې يادونې وړد .

بالل:
حضرت الل دح شي ر اح زو چه مور اوپالرئې اسيران نيول نوي و اود د اميه ن خلهف غهالم پهاتې نهو داسهالم پهه
دين مشر ،نواو په هم غه وجه ه اميه د لوڅ ل په سره غرمه کښې په سرونګوکښې خښ ک او درنه تيهږه هه ئهې پهه
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سينه ورته کيښوده چه دکفرکلمه پرې ووايې اوالت ومنات اوعز په خ ايي ومني مګر هالل هه پهه هم غهه حهال کښهې
اح اح ويل اوخپله عقي ه ئې نه پ وله.
چاچه دمکې معښمې دسره اوړي سره غرمه لي لې وي ه ه پوهي لى ني چه ددغه عذاب تحمل څومره مشکل د او په
دغسې حال کښې د وح انيت اواز اوچتول څنګه ايمان غواړي؟
يوه ورد چه دغه حال ا و کر ولي نو اميه ته ئې وويل له خ ايه نه ډارېږي چه دغه مسکين دغسې په عذا وې .اميه ورتهه
وويل :تافاس ک ي

ته ئې خالص ک ه .ا و کر وويل :زه يو غالم لرم چه ستا په ديهن د ه هه هه تاتهه درکه م تهه د ماتهه

راک ه .اميه داخ ره ومنله او الل ئې حضرت ا و کر ته ورک  ،ا و کر ه ه سم السه ازاد ک اولهه دغسهې عهذا ونو نهه ئهې
نجات ورک .

ياسر ،عماربن ياسر اوسميه دياسر ښځه:
ه ه وخت چه رسول اس (ص) په داراالرم قم کښې و او دمسلمانانو نمير ال څلويښتو تنو ته نه و رسي لى چه عمار ،ياسر
اوسميه مسلمانان نوه او ني مخزومو په هم غه س ب عمهار او دده پهالر او مهور پهه ټکنه ه غرمهه کښهې ا طهه تهه يهول
اوسرې نګې ه ئې پرې رااړولې چه دغه دين پرېهږدي او ېرتهه پخهواني ديهن تهه واوړي .رسهول اس (ص) چهه دو پهه دغهه
حال ولي ل نو ورته ئې وويل:
(صَ راً الَ يَاسَر فَاِنَ مَوعِ َکُمُ الجَنةُ ) ص ر کو ځا موجنت د  .دالنهډه وينها چهه ديهوه پي م ردخهولې وه دومهره مهو ره وه
چه ياسر په دغه سخت عذاب کښې م نو او خپل ژون ئې دعقي ې په الره کښې قر ان ک .
سميه هم په هم غه حال کښې صا ره پاتې نوه او چه ا وجهل ورتهه ه رد وويهل ،دې ههم المثهل سهخت ځهواب ورکه او
ا وجهل په ډې رې يرحمۍ په فح ي او وحشيانه ډول ووژله .په اسالم کښې لوم ۍ نهي ه هم غه سهميه دعمهار مهور ده
چه د ا وجهل په الس په جارحه اله په قتل ورسي ه .سميه په دغسې حال کښې هم له ا وجهل غون ې ظالم اوقسي القلهب
س

نه ونه ويرې ه او ځواب ئې وروګرځاوه.

خباب:
وائي چه د نپږم س

و چه په اسالم مشر ،نو او دقريشوله السه په ه وسرونګوکښې خي ه چهه جهوار هه پکښهې

وريته کي ل مګر خ اب په هيڅ صورت چاله خپلې عقي ې وانه ړاوه اوپه خوله ئې هم دکفر کلمه ران له که څه ههم دده پهه
نا ه په اورسرې ک ې تيږې هم اېښودل کي ې.

صهيب:
دسنان رومى ځو صهيب چه د او عمار ن ياسر په يوه ورد مسلمانان نو ؤ اودمسلمانانو نمير ال څلوليښتوته نهه
و رسههي لى دقريشههو لههه السههه ئههې ډې ه ر عذا ونههه اوک اوونههه ولي ه ل او دهجههرت اراده ئههې وکهه ه قريشههو د پ ه ې نههرط
پرېښودچه خپل مال ئې ټول قريشوته پرېښود او د ترېنه يوسر او دوه غوږه الړ.

عامر بن فهيره:
رسههول اس (ص) ال داراالرقههم تههه ننههوتلى نههه و چههه عههامر ههن فهيههره اسههال م راووړ .د هههم دضههعيفانو لههه جملههې څخههه و او لههه
ډېروستونزو او ک اوونوسره مخامخ نو مګر مقاومت ئې له السه ورنک او ې ايمانه نشو .حضرت ا و کر د ههم وپيهره
او ازاد ئې ک .
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لبيبه:
د نى مومل مينځه ه ه وخت مسلمانه نوه چه عمر ن خطاب ال په اسالم مشر ،نو نه و .عمر داسالم په وجه ل ي هه پهه
راز راز عذا ونوک وله مګر عمرغون ې يوه قوي نخص ونک

نوه چه دل ي ې په ايمان غل هه ومهومي او داسهالم جذ هه

ئې م ه کان ې .داهم حضرت ا و کر وپيرله او ازاده ئې ک ه.
دا و دايمان دقوت يو څو مثاله چه دنر اوکفر په مقا هل کښهې ئهې هات اومقاومهت داسهالمي تهاريخ لهه مفاخروڅخهه
ګ لى نو.
اوس چه داسالم لوم نى حال څه نه څه معلوم نو په اسالم ه يو اجمالى نښهر واچهوواو و هه ګهورو چهه دغهه ديهن لهه خپلهو
پيروانو څه غواړ اوڅه ترې جوړوي؟

اسالم
داسالم سپيڅلى دين په دوو ټکوکښې خالصه کولى نو:
ايمان او صاله عمل.
په قران کريم کښې چه هرځا ايمان ياد نوي

واَالصالِحات) ورسهره جوخهت ملګهر د  .يعنهې هې
صاله عمل (وع ِملُ َّ

عمله ايمان او ې ايمانه عمل ئې ن

پکار.

ايمان ده ې عقي ې نوم د چه س

ديوه خ ا خ ائي ،دمحم (ص) پي م ري دزړه په ص ر ومنهي ،قهران کهريم او داس

تعالى (ج) نورکتا ونه ،ملکې اوپي م ران په حقه وګ ي ،خيهر او نهر د خه ا لهه لهوري مقه ر و هولي او پهل لهه مرگهه يها
ژون ته امي وار وي.
صاله عمل دوه ډوله د  :يو ه ه فراي

او واج ات دي چه مومنان ئې دع ادت په توګهه سهرته رسهوي يعنهى کلمهه ويهل،

مونځ کول ،روژه نيول ،زکوة ورکول ،حج اداکول او داسې نورواج ات.
ل ه ه اجمتهاعي وظهايف اومکلفيتونهه دي چهه پهه اجتمهاا او جهامعې پهورې تعلهق لهري او پهه نهوروئې ا هر پرېهوزي .پهه
تع ي فرايضو کښې هم زکات ورکول عالوه په دې چه مالي ع ادت د اجتماعي منښور پکښې ډېر قوي د چهه نهورو
ته ئې خير او ګ ه رسېږي.
دجم  ،جمعې او اخترونو مونځونه او حج هم اجتماعي جن ه لري ،دصالحو اعمالو ډېره درنه او مهمه رخه ه ه وجايهب
اوتکاليف دي چه اجتماعي ژون او دجامعې نيکمرغي تامينوي.
اسالم که له يوې خوا دمومن اومسلمان تعلق لهه خه ا سهره ټينګهوي لهه لهې خهوائې دجهامعې دمفيه اوصهاله غه

پهه

حيث دجامعې اجتماعي خ ماتو ته چمتوکوي او دخ ا له مخلور سره ئې مينه او هم ردي پي اکوي.
که څو په اجمتاعي وجاي و اوتکاليفو کښې مقصر وي تش زه اومخص ع هادت ئهې لهه الههي عهذاب او عتهاب څخهه
نشي ژغورلى.

ِ
ضَعلىَطع ِامَال ِْم ْس ِكي ِنَ
بَبِالدِّي َِن فذلِكَالَّ ِذيَي ُدعَُّالْيتِيمََ وَلَي ُح ُّ
په قران کريم کښې داسورت( :أرأيْتَالَّذيَيُك ِّذ ُ
ِ
َه ْمَيُرا ُؤونَ وي ْمن عُونَالْماعُونَ)
اهونَ الَّ ِذين َُ
َه ْمَعنَصَلتِ ِه ْمَس ُ
ْمصلِّينَ الَّذين ُ
ف ويْ ٌلَلِّل ُ
په ډېر صراحت مونځ کوونکي پوهوي چه يواځې مونځ ددين ارۍ دليهل نهه د

لکهه لهه دغهه مههم ع هادت سهره ديتهيم او

مسهکين مرسهته او الس نيهو ههم دديهن مهههم رکهن د کهه څهو داکارنهه کهوي اومحه

ع هادت او مهونځ کهوي ه هه پههه

حقيقت کښې ريا کار اوله لمانځه څخه غافل د چه دين ئې په ص ر نه د منلى او دافسوس وړد .
په دې ايتونوکښې اس تعالى دخطاب په ډول خپل رسول (ص) ته وايي:
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ايالي لي دې دي ه ه څو چه ددين تکذيب کوي او دجزا ورد دروغ ګ ي داه ه څو د چه يتيم رټي او دمسهکين پهه
م ولو کښې له تحريص او ي ې نه کارنه اخلي ،ده و مونځ کوونکو په حال افسوس چه له خپهل لمانځهه څخهه غافهل دي
او ماعون من کوي.
ماعون ه ه ورځني کار ام نيان دي چه خلي ئې معموالً يوله له په عاريت غواړي لکه :ک هوه ،ديګى،ت هر ،لهور ،تهار،
ستن ا وداسې نور.
په اسالم کښې مومن دمومن ورور ګ ل نو او ( ِانَمَا المؤمِنُونَ اِخوَةٌ ) قرانى ته ون د چهه مومنهان ئهې د ايمهان پهه ح هل
المتين ټينګ ت لي دي.
دا وروري مح

ال
دخولې خ ره ن ه او عملي وت غواړي چهه ايه پهه زړه کښهې ځها ولهري اوپهه الس اوپښهو ئهې عمه ً

ا ات وني.
رسول اس (ص) مومن اومسلمان داسې معرفي کوي:
( َال يُؤمِنُ اَحَ ُکُم حَتىٰ يحب لاخيه ما يحب لنافسه-عهن انهل رواه ال خهار ) يعنهې ستاسهو ههيڅ يهو (کامهل )مهومن کيه
نشي څوچه دخپل ورور دپاره مح وب ونه ګ ي ه ه چه دځان دپاره مح وب ګ ي يعنې ه ه څه چه په ځان ئې لوروي ايه
په ل مومن ئې هم ولوروي .داهم درسول اس (ص) ح يث د َ(:المُؤمِنُ اَخُو اَلمُؤمِنِ لَا يَښلِمُهُ وَ لَا يَخذُلُهُ وَ لَا يَسهلِمُهُ)مومن
دمومن ورور د چه نهه پهرې ظلهم کهوي نهه ئهې يهواځي پرېهږدي او نهه ئهې ظلهم تهه سهپاري .پهه يهوه هل حه يث کښهې راغلهي
دي(:اَلمُؤمِنُ لِلمُؤمِنِ کَال ُنيَانِ يَشُ ُ َعضُهُ َعضَاء-عن ا ى موسىٰ رواه ال خاري) مومن دمومن دپاره لکه ناء داسهې ده
چه عضې ئې عضې ټينګوي.
دمسلمان په اب رسهول اس(ص) ويلهي دي(:اَلمُسهلِمُ مَهن سَهلِمَ اَلمُسهلِمُونَ مِهن لِسَهانِهِ وَ يَه ِهِ– خهاري) مسهلمان ه هه د چهه
مسلمان ئې له ژ ې او الس څخه په امان وي.
اس الم ديوه مسلمان تش طاعت او ع ادت ته نه ګوري لکه په اجتماا کښې ئې ګهوري چهه لهه نوروسهره څهه سهلو اوڅهه
راز رويه لري.
وايي چه يوه ناه دحضرت عمر (رض) په مخکښې ناه ي اداک ه اوه ه دغه ناه ته وويل داسې څو راته راولهه چهه
تاپېژني .ناه يوس

راووست چه دناه

ه ستاينه ئې وکه ه عمهر (رض) سهتايونکى تهه وويهل تهه ئهې نهژدې ګاونهډ

(همسايه) ئې چه م خل اومخرج ئې درته معلوم وي؟ستايونکي وويل :نه! عمر (رض)وويل :پهه سهفر کښهې ئهې ملګهر
نو يې چه اخالقي مکارم ئې درته څرګن نو وي؟ ه ه وويل :نهه! عمهر (رض) يها وويهل :ددرههم او دينارمعاملهه دې
ورسره ک ي ه چه پرهيزګاري اوتقو ٰ ئې درته کاره نو وي؟ ه ه يا دنه ځواب ورک .
داځل حضرت عمر (رض) ورته وويل :ګمان کوم چه په مسهج کښهې دې پهه لمانځهه والړ ليه لى چهه دقهران پهه لوسهتلو ئهې
همهمه او زمزمه ک ي ه او خپل سرئې ټيټ ک

د  .ستايونکى وويل :هو! عمره ه ته وويل :ځهه الړنهه تهه

او جګ ک

ئې نه پېژنې او ناه ته ئې وويل :الړنه ل څو راوله چه تاپېژني.
له دې ماجراڅخه ډېره ه معلومېږي چه اسالمي نښر يومسلمان يوازې په مسج کښې نه ګوري پهه کورکښهې ،پهه سهفر
کښې اوپه معامله کښې ئې هم ګوري اونهادت ئې ه ه وخت ق لوي چه عمالً ئې اجتماا ته ه امتحان ورک ې وي.ه هه
څه چه اسالم ئې په پوره مومن اومسلمان کښې غواړي او خو ه وي ئې په دې ايتونوکښې ئې يان په هه نهان نهوي ي:

بَول ِك َّنَالْرِ َّرَم نَام نَبِالل َِوالْي َوِم ِ
َاآلخ ِروالْمآلئِك َِوال ِ
ِ
ُّ
َّ
ْكت ِ
َو ُُ وه ُك ْمَقِر لَالْم ْش ِر والْمغْ ِر ِ
ابَ
ْ
ْ
(ل ْي َالْر َّرَأنَتُول واْ ُ
اَالرق ِ
َالص َل َ
َالس رِ َِ
ابَوأق ام َّ
يل و َّ
ىَحرِّ َِ ذ ِويَالْ ُق ْرب ىَوالْيت امىَوالْمس اكِينَوابْن َّ
الس ئئِلِينَوفِ ِّ
والنَّرِيِّينَواتىَالْمالَعل ُ
وات َّ
َّراءَو ِحينَالْرأ ِ
ْسَأُول ئِكَالَّ ِذينَ ص دقُواَوأُول ئِكَ
ىَالزكا َ وال ُْموفُونَبِع ْه ِد ِه ْمَإِذاَعَاه ُدواَْو َّ
الصابِ ِرينَفِا الْرأْساءَوالض َّ
ْمتَّ ُق ونََال قره ا )٠٧٧:نيي عمل يوازې دانه د چه خپل مخونه دمشرر او م رب خواتهه واړوئ .لويهه نيکهي ده هه
ُه ُمَال ُ
چانيکي ده چه په خ ا او دقيامت په ورد ،په ملکو ،په کتا ونو او پهه پي م رانهو ايمهان راوړي اومهال ورکهوي سهره لهه
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دې چه ورته ګران وي خپلوانوته يتيمانو ته محتاجوته ،مسافرو اوسوالګروته اولګهوي ئهې دغاړوپهه ازادولهو کښهې او
مههونځ کههوي .زکههات ورکههوي اوپخپههل عهه وفههاکوي کلههه چههه عهه وک ي(اوخههاص ګههرزوو) صه ر کههوونکى پههه سههختيو،
ک اوونو او په جنګ کښې .داډله هماغه کسان دي چه صادقان دي په دين کښې اوهم دو دي متقيان .په دې ايهت کښهې
پل لهه ايمانهه اول مهال ورکهول خپلوانهو ،يتيمهانو ،مسکينانو،پرديسهيانو ،سهوالګروته او دغالمهانو دازادولهو دپهاره
نيي کار ګ ل نو اوپل له ه ه مونځ او زکات.
د لته د زکات ذکر دا يي چه يوازي د زکات ورک ه کافى نهه ده ايه سهر يره پهه زکهات نهور مهال ههم پهه خيريهه چاروکښهې
دحاجت خاون انو ته ورک ني .وفا په عه اوپه ن اي وکښې ص راو ات هم داصلي نيکۍ مهمه رخه ده.
ر تيانى ايمان اواسالم له خ ا اورسول او له فى س يل اس جهاد سره داسې ټينګه مينه غواړي چه نهورې مينهې ئهې پهه
مقا ل کښې دوجوداظهار ونک

ني ځکه اس تعالى فرمائي:

اُ ُك ْمَوع ِشيرتُ ُك ْمَوأ ْمو ٌ
الَاقْت رفْ تُ ُموهاَوتِجارٌَ ت ْخش ْونَكس اههاَومس اكِ ُنَ
(قُ ْلَإِنَكانَابا ُؤُك ْمَوأبْنئ ُؤُك ْمَوإِ ْخوانُ ُك َْم وأ ْزو ُ
ِِ
ِِ ِ ب ِ
ِ
ص واَْحتَّ ى ي أْتِاَالل َُبِ أ ْم ِرَِ التههو ههه ا )٢٤:ووايههه! (ا
ت ْرض ْون هاَأح َّ
َِإِل ْي ُكم ِّم نَالل َور ُس ول َوُه اهَف اَس رِيل َف ت ربَّ ُ
محم ه ه )کههه دي ستاسههو پلرونههه ،ستاسههو زامن،ستاسههووروڼه ،ستاسههو ميرمنههې ،ستاسههو خپلههوان اوه ههه مالونههه چههه
پي اک ي مو دي او ه ه تجارت چه د ازار له س ي و څخه ئې په ويره کښې ياست اوه ه استوګنځي چه خوښ مهو دي لهه
پا اس له رسول اس اوله فى س يل اس جهاد څخه زيات مح وب ،نو يا دخ ا عذاب ته سهترګې پهه الره اوسهپ .پهه دې
ايت کښې ه ه ټول نيان چه انسان ورسره ډېره مينه لري او په هر چا له هرڅه نه ګران دي ياد نوي ي او ياويهل نهوي کهه
ددغو ټولو په مقا ل کښې دخ ا  ،درسول اوفى س يل اس جهاد پله درنه نوي دالهي عذاب مستحق ياسهت او دغهه راز
ايمان ه ه ايمان نه د چه دفالح موجب ګرزي.
تش په ژ ه ايمان څه ايمان نه د

لکه ايمان يوه راسخه عقي ه ده چه له زړه سره نه نکې ونکى تعلق لري.

قههران پخپلههه دايمههان پههه ههاب وائههي( :قال ِ
ابَامنَّ اَقُلَلَّ ْمَتُ ْوِمنُ واَول ِك نَقُولُوا أ ْس ل ْمناَول َّم اَي ْد ُخ ِل ِْ
َاايم ا ُنَفِ اَ
ت ْ
َاْل ْع ر ُ
م –الحجرات ا )٠٤:اديه نشينوعر ووويل چه ايمان مو رواړ  .ووايه (ورته)ايمان مو نه د راوړ لهيکن ووائهپ
قُلُوبِ ُك َْ
منقادنوي يو حال داچه ايمان مو زړونو ته نه د ننوتى.
ه ه ايمان چه زړونو ئې مزه لي لې ده له هرڅه نه خوږد او دغه ايمهان هرڅهه کهولى نهي .ايمهان ايه کامهل وي نهاقص او
نيمګ

ايمان څه ګ ه نلري .اس تعالى فرمايي:

ِ
ِ ِ
ضَال ِ
ْكت ِ
ابَوت ْك ُف ُرونَ بِر ْع ب
(أف تُ ْوِمنُ َونَبِر ْع ِ
يَفِ ا الْحي ا َِال ُّدنْياَوي ْومَال ِْقيام َِ
ضَفماَُ زاءَم نَي ْفع ُلَذل كَم ن ُك ْمَإَِلََّخ ْز ٌ
اب ال قههره ا )١٣:اياايمههان راوړئ دکتههاب پههه يههوه رخههه اوپههه لههه رخههه کههافر کې هږئ څ هو چههه لههه
يُ رهُّونَإِل ىَأ دَِّالْع ذ َِ
تاسوڅخه دغسې کوي د ه ه جزا نه ده مګر رسوايي ده ددنيا په ژون کښې او دقيامت په ورد ه سخت تهرين عهذاب تهه

ورګرزول کې ږي .داځکه چه ايمان تجزيه نه ق لهوي او دخه ا کتهاب داسهې نهه د چهه څهو

هه ترېنهه څهه اخلهي او څهه هه

ردوي .دخ ا امر هم غه د چه وايي:

اَالسل ِْمَكئفَّ
(ياَأيَُّهاَالَّ ِذينَامنُواَْا ْه ُخلُواَْفِ ِّ
س

َ– ال قره ا )٢١١:ا مومنانو ننوزئ په ټول اسالم کښهې .ننوتهل دانهه دي چهه

يوه پښه له در وازې نه دننه ک ي او نور د ان ې والړ وي.

اسالم ډېر احکام لري د اسالم نرعي احکام چه د خ ا له لوري نازل نوي ي عملي تط يق غواړي او تعميهل ئهې حتمهى
د .
په اسهالمى هيوادونهو کښهې کهه اسهالمي نهريعت جهاري نهه وي او د خه ا داحکهامو خهال ،فيصهلې او اجهراات کېهږي
دغسې نښام ته اسالمي نښام نشو ويلى.
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په اسالم کښې دخ ا له حکمه مخالف حکم دچلي ونه د  ،اصلي حکومت دخه ا حکومهت د داسهالم زمها مه اران
كمَب ْي ن ُهمَبِم اَأن زلَالل َُ –المايه ه
اح ُ
دخ ا داحکاموچلوونکي او تط يقوونکي دي .اس پا خپل پي م رته وايي(:ف ْ
ا )٤١:نو حکم وک ه د دو تر منځ په ه ه څه چه خ ا نهازل ک يه

ي ،پهه هل ايهت کښهې وائهي(:وم نَلَّ ْمَي ْح ُك مَبِم اَأن زلَ

مَالْكافِ ُرونََ-الماي ه اَ)۴۴:اوهر څو چه حکم ونک ي ده ه څه موافق چه خه ا نهازل ک يه
َه َُ
الل َُفأ ُْول ئِك ُ

نهو دغهه

ګروه هم و دي کافران.
اسالم له مومن اومسلمان څخه نجاعت او هادري غهواړي چهه هې دخه ا لهه ويهرې لهه ويهره ايه پهه زړه کښهې ونلهري
او ههې زړه س ه

کامههل مسههلمان کي ه

نشههي دخ ه ا

پههه اوامههرواو مناهيوکښههې دا امههر اونهههى هههم نههته چههه وايههي(:ف َلَ

نَ–المايه ه ا ٥:او )٤٤نومهه ډاريهږئ لهه خلکونهه او وډارنهپ لهه ماڅخهه
ت ْخش َُوالناسَوا ْخش ْو َِنَ،ف َلَت ْخش ْو ُه ْمَوا ْخش ْو َِ
يوازې له خ ا څخه ډارې ل اوله خلکوڅخه نه ويرې ل داسالمى احکاموپه تعميل کښې ډېر زيات دخل لري.
دمثال په ډول دع الت قايمول ه ه ګهران کهارد چهه کلهه دانخاصهو اوکلهه ديهوه قهوم دد همنۍ اعهث ګهرزي اويهوډارن
ويرن ونکى س

نشي کولى چه په دغسې مواردوکښې ع الت وچلوي .په دغسې موردکښهې ه هه څهو چهه لهه خلکهو

ډارېږي ياله خ ايه نه ډارېږي په دواړو حالو کښې دع الت له قيام څخه ډده کوي اوڅو چه هم له خلکهو ډارېهږي او ههم
لههه خ ايههه نههه ډارېهږي ه ههه خههو هېڅکلههه ددغههه کارجوګههه نههه وي .پههه قههران کههريم کښههې چههه د عه ل کولههو او د ههى ع ه التۍ
دمخنيوي پهه هاب ډېهر تاکي نهو

ب
ِ ِ ِ
بَ
دا ههم ويهل نهوي دي(:وَلَي ْج ِرمنَّ ُك ْمَ نئ ُنَق ْومَعل ىَأَلََّت ْع دلُواََْا ْع دلُواْ ُ
َه وَأقْ ر ُ

لِلتَّ ْقوى المائ ه ا )١:او اعث دې نک ي تاسې دقوم د مني په دې چه انصا ،ونک ئ ،ع ل وک ئ ،ع ل زيات نهږدې د

تقهو تههه .پهه يههوه هل ايههت کښههې وايهي( :ي اَأيُّه اَالَّ ِذينَامنُ واَْ ُكونُواَْق َّو ِامينَبِال ِْق ْس ِءَ ُ هداء لِل َِول ْوَعل ىَأن ُف ِس ُك ْمَأ ِوَ
ِ
نََنِيا اَأ ْوَف قي فراَفالل َُأ ْول ىَبِ ِهم اَف َلَت تَّرِعُ واَْالْه وىَأنَت ْع ِدلُوَاْ -النسهاء ا )٠٥٣:ا مومنهانو
الْوالديْ ِنَواْلقْ ربِينَإِن ي ُك ْ
اوسهپ اسههتوار پههه انصهها ،،نهههادت ورکههوونکي دخه ا دپههاره کههه څههه هههم ستاسههو پههه ضههرروي ياستاسههې دمههوروپالر
اوخپلوانو په ضرروي ،غنې وي که فقير خ ا په دو زيات مهر ان د  ،پيروي مه کوئ دنفسي هواپه ع الت کښې.
ع الت قايمول ط عاً له ظلم سره مقا له او مجادله غواړي او مومن تهه دا اجهازه نهه ورکهوي چهه پخپلهه مښلهوم واقه نهي
يا ل مسلمان دمښلوميت په حال کښهې ووينهي او هې تفاوتهه پهاتې نهي .رسهول اس (ص) وايهي(:اِنَ اَعښَهمَ الجِهَهادِ عِنه َ اسِ
کَلِمَةُ عَ لٍ عِن َ اِمَامٍ جَايِرٍ ا وداؤد-ترمذي) لو جهاد دخ ا په نزددع ل کلمه ده د ظالم امام په مخکښې .داسالم ټهول
واج ات يانول اواسالمى تر يه او اخالر په تفصيل سره ودل په دغه مختصهر حث کښهې نهه ځهاېېږي .دلتهه همه ومره
يادونهه ههل ده چههه اسههالم دمسههلمانانو پههه ژون انههه ،پههه اقتصهادي ،اجتمههاعي اوسياسههي لحهها حاکميههت لههري چههه دغههه
حاکميت په تشريعي رخه کښې دقانون په حيث کامل تط يق غواړي .له لى خوااسالم دتهذيب النفل او روحي تزکيهې
په لحا په قافت او کلتور کښې ژورې رېښې لري چه دفرد اوجامعې په جوړ ت کښهې ئهې اخالقهي او تر يهوي اغيهزې
څرګن ې دي.
اوس چه داسالم ماهيت اوحقيقت په کلي او اجمال ډول څه نه څه و ودل نو نو و ه ګوروچهه اسهالم څنګهه جامعهه جهوړه
ک ه؟ اوڅنګه افراد ئې جوړ ک ه؟ په دغو دواړو رخوکښې د اسالم حقيقت نورهم ه څرګنه ېږي او داسهالم پېژنه نې پهه
اب ه مرسته کوي.

8

اسالمى جامعه جوړول
کلههه چههه حضههرت محم ه

مصههطفىٰ (ص)

پههه مکههه مکرمههه کښههې خپههل رسههالت داسههالم پههه ت ليههغ نههروا کههاوه عههرب پههه

مختلفوق ايلو او عشايروويشل نوي و او مختلف عقاي ئې درلوده يعنې لهه ق يلهوي تعصه ونو او د همنيو سهره ئهې پهه
افکارو او معتق اتوکښې هم تشتت او اختالفونه موجود و.
ځينې په دې عقي ه وچه نه خ ا نته اونه پل له مرګهه ژونه  .ژونه هم غهه د چهه پهه دنيها کښهې د او مهرل ددههر او
زمانې کارد  .قران کريم ددغوکسانو دغه عقي ه په دې ډول يانوي:

(وقالُواَم ِ
اَهاَإَََِّلَحياتُن ُّ
كن اَإََِّلَال َّد ْه َُر-الجا يهة ا )٢٤:ځينهې نهور دخه ا پهه وجودقايهل
وتَون ْحي اَوم اَيُ ْهلِ ُ
اَالدنْياَن ُم ُ

وومګر پل له مرګه ژون ته نه وقايل .نور خلي د تانو ن ګان و اوهرې ق يلې دځان دپاره يل ت په خ ائي منلى ؤ.
(ود) دکلب دق يلې (سواا)دهذيل (ي وث )دمذحج اويمنى ق ايلو (نسر)دذ الکهالا (يعهور) دهمه ان (الت ) د قيهف
(عز ) دقريشواو نى کنانه (منات) د اوس اوخزرج دق يلوخ ايان و .اوتر دغوټولو تانو لو

ت (ه ل ) و.

سر ېره په دې ځينې خلي يهوديت ته ،ځينې نصرانيت ته قايل و ،چا دملکو ن ګي کوله او چا د پېريانو.
اخالر اوعادات په ډېر منحط حال کښې و ،ځوته په انساني ارز ت نه وقايل ،لوڼې هه ئهې ژونه ۍ هخولې ،غالمهان
دحيواناتو په څير ګ ل کي ه ،فحشاء ،ر ا ،ظلم او ناروا څه ح ود نهه درلهوده ق يلهوي افتخهار ،نسه ي غهرور او خرافهات
پرستۍ په اذهانوتسلط درلود.
په دغسې حهال کښهې لهه دغسهې نهرايطوالن ې چهه نهه نښهم و اونهه ائهين نهه يهوملي حکومهت و ،نهه سياسهي او اجتمهاعي
سازمانونه ،له دغسې خلکو نه يوامت جوړول څه اسانه او ارزانه کار نه و.
داسالمي جامعې اساس په م ينۀ منوره کښې کېښودل نو اودغه جامعه لهه مههاجرو او انصهاروڅخه جهوړه نهوه يعنهې
يهوجزء خهواران اوفقيه ران او هل جهز ئههې نهتمن او هډايان وچهه پهه اغهاز کښههې ئهې ط قهاتې تضهاد موجهود و خودغهه تضههاد
داسالم تحت الشعاا واق نواومينه په هرڅه غال ه نوه.
دمکې مسلمانانوداسالم دپاره خپل کورونه اومالونه په مکه کښې پرېښودل ،له خپلوډېرونزدې عزيزانو څخه جالنوه
او مه ينې تههه د يوزلهو پرديسههيانو پهه حيههث راغلهه .انصههارودو تهه داسههالمى جهذ ې پههه تقاضهاپه ډېهره مينهه کورونههه او
ځايونه ورک ه اوپه دو

ان

ئې پيرزوينه ډېره زياته وه.

مهاجرين فقيران و اوم ينې ته دپرديسيانو په حيث راغلهه ،انصهارچه دمه ينې اصهلي اوسهي ونکي اونهتمن خلهي و،
دو ته ئې پخپلوکورونو کښې ځا ورک او خپله نتمني ئې ورسره نريکه ک ه حتى چهه دانصهارويوه تهن يهوه مهاجرتهه
وويل :زه دوه ميرمنې لرم هره يوه چه ستاخو ه ني ه ه ه طالقه ک م چه ته ئې په نکاح واخلې.
دمهاجرينو ه ه ف اکاري چه داسالم دديهن دپهاره ئهې خپهل هرڅهه دمکهې قريشهوته پرېښهوده او دو يوسهراو دوه غهوږه
م ينې ته راغله او دانصارو دغه ايثارچه د اسالم په جذ ه ئې مهاجرينو سره هر راز مادي اومعنوي مرستې وک ې په ل
ع ارت دنتمنو اونيستمنو دغه راز ائتال ،او ديوې جهامعې تشهکيل دنهن ورځهې داقتصهادي ګ هو اوط قهاتي تضهادپه
منطق نه را رېږي.
داجامعههه پههه اسههالمي اخههوت اومشههترکه عقي ه ه نهها وه او د (انمهها المؤمنههون اخههوة ) پههه اسههاس رسههول اس (ص) دمهههاجرو
اوانصارو ترمنځ د ورورولۍ ت ونونه قايم ک ه .په دې ورورولۍ کښې عرب او عجم  ،غالم او ادار ،تور اوسپين فرر نه
درلود اودمنافعو تصادم پکښې څه درزنشو اچولى.
دانصارو ايثارپه قران کريم کښې داسې ستايل نوي

.
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ِ
ِ
ِ
َم َّم اَأُوتُ واَويُ ْوأُِرونَعل ىَأن ُف ِس ِه ْمَول ْوَك انَبِ ِه ْمَخصاص ٌََ
اَص ُدوِرِه ْمَحاُ ف ِّ
(يُحرُّ ونَم ْنَه اُرَإِل ْي ِه ْمَواليج ُدونَف ُ

الحشههر آ) ۹:يعنههې دو مح ههوب او عزيزګ ههي ه ههه چههه دو تههه هجههرت کههوي او څههه چههه مهاجروتههه ورکههول کېهږي انصههار
پخپلوزړونوکښې څه حس نه حل کوي ،له ځانه نورمق م او غوره ګ ي که څه هم دو پخپله محتاج او اړ وي.
دا ايت ه ه حال يانو چه ډېرمالونه د (فئې)په صورت يعنې

ې جنګه د رسول اس (ص)

الس ته ورغله او ه ه ئې ټول په

مهاجرو وويشل او دانصار دوو تنوته پکښې رخه ورک ه نوه چه ه و څه نلرل او نور ټول انصار ې رخې پاتې نوه.
دغه ويشنه په دې لحا وه چه دمهاجرو او انصارو ترمنځ څه نه څه مالي موازنهه اوتسهويه مراعهات نهي مګهر يهائې ههم
انصاروکښې څه رخه پي انک ه او دمهاجروحق ئې مق م وګاڼه.
ه ه مثالي جامعه چه اسالم دحضرت محم (ص) له وخته دحضرت عمر (رض) دوهم خليفهه ترنههادته او وروسهته تهر ه هه
هههم کلههه کلههه دنيهها تههه وړان ه ې ک ه ه يههوه داسههې جامعههه وه چههه سياسههې ق ه رت پکښههې ههې ک ههره او ههې غههروره دډېرصههاله
خ متګارپههه حيههث اسههتعمال نههو او ع ه الت ،تقههو  ،مسههاوات ،حريههت ،قناعههت اوپههه نفههل حاکميههت ئههې ه ههه ههکاره
خصوصيتونه او مميزات وچه نښيرئې يا چاونه لي .
داسالمي جامعې په جوړولو کښې جهاني او عالمي نښر دخيل و او دمحيط وماحول له سهطحې نهه ئهې مقهام ډېهر او چهت
و .په داسې حال کښې چه عر و ق يلوي ژونه در لهود اوملهي قه رت ال نهه و متشهکل نهو حضهرت محمه

(ص)

دقهران پهه

الر ههوونه دقوميههت او وطنيههت لههه سههاحې نههه هرخپههل رسههالت دټولوخلکههو او عالميههانو دپههاره وګاڼههه او پههه عر وپههورې
محصورپاتې نشو .دقران کريم داايتونه:

ِ
فَلِّلنَّ ِ ِ
يرا –سههه ا ا)٢١:
اسَبش فيراَون ذ ف

(وم اَأ ْرس لْنااَإََِّلَر ْحم فَلِّلْع ال ِمينَ -سهههوره ان يههها ا( )٠١٧:وم اَأ ْرس لْنااَإََِّلَكافَّ
(وأ ْرسلْنااَلِلن ِ
سوَلفَوكفىَبِالل َِ ِهي فدا -النساء آ )۹۷:دامطلب په صراحت ا توي چه اسالم ددين پهه حيهث اوديهوه
َّاسَر ُ
اجتماعي نښام په حيث ډېر وسي نښر درلود او تعلق ئې له شريت سره وځکه دمومنين يامسلمين پهه ځها د (عهالمين)
کلمه او د (ناس) کلمه استعمال نوه او (کَافَةً لِلنَاسِ ) وويهل نهوه پهه هم غهه اسهاس ئهې پهه مطلهق ډول نهي ادم دکرامهت

خاون وګاڼه او د (وَلَقَ کَرَمنَا َنِي ادَمَ )اعالميه ئې خپره ک ه چه په ه ه زمانه اوپهه ه سهې محهيط کښهې ئهې توقه نشهوه
کي

.

په دغه اسالمي جامعه کښې ه ه مقام او منزلت چه زي ن حار ه ،اسامة ن زيه  ،هالل ح شهي ،صههيب رومهي ،سهلمان
فارسههي او نههورو عجمههو او مواليههو درلههود ،ددې مترق هي عصههر پههه غر هى اونههرقى ديموکراسههۍ کښههې ئههې مثههال نشههو
مون لى.مونږ وينو اوګوروچه يو زر او څوسوه کاله وروسته په امريکاغون ې هيواد کښې تورپوستکي په څه نښر کتل
کېږي.
په ن وي احاديثوکښې د شر دوستۍ او شرپالنې درسهونه ډېه ر مونه لى نهو چهه هلتهه دمومنهانو يها مسهلمانانو پهه ځها
(ناس ) ويل نوي

چه په خلي ئې ترجمه کولى نو.

مثال(:خَيرُ النَاسِ مَن يَنفَ ُ النَاسَ) خلي په دې پوهوي چه په خلکوکښې هتر ه ه څو د چه خلکوتهه ئهې خيهر اوګ هه
رسېږي .په ل ح يث نريف کښې راغلي د (:اَلنَاسُ عَيَالُ اسِ وَ اَحسَنُ النَاسِ اِلَى اسِ اَحسَنُهُم اِلىٰ اعياالِه) يعنهې خلهي
د خ ا عيال دي ،دخ ا په نزد هترين خلي ه ه دي چه د خ ا دعيال سره نيکي کوي.
په ل ځا کښې پي م ر(ص) خلکوته داسې خطا ب کوي(:اَيُهَاالنَاسُ اِنَ رَ َکُم وَاحِه ٌ وَ اِنَ اَ َهاکُم وَاحِه ٌ کُلُکُهم مِهن ادَمِ وَ ادَمُ
مِن تُرٍَابٍ اِنَ اَکرَمَکُم عِن َ اسِ اَتقَاکُم لَها فَضهلَ لِعَرَ ِهىٍ عَلهىٰ عَجَمِهىٍ وَ لَها لِهاَ يَ

َ عَلهىٰ اَسهوَدَ اِلها ِهالتَقو ٰ) ا خلکهو

خ ا مويود پالرمويود ټول له ادم څخه ياست او ادام له خاوروڅخه د دخ ا پهه نهزد ستاسهو ډېهر مکهرم ه هه د
چه ډېرپرهيزګار د  ،عر ي په عجمي اوسپين په تور څه فضليت نلري مګرپه تقو ٰ سره.
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طبقاتى جامعه داسالم په نظرکښې:
په کومه جامعه کښې چه ممتازه ط قه موجوده وي او يو نميرخلي په نورو ان

اداري کوي ه ې تهه ط قهاتي جامعهه

وائي چه اقليت پکښې داکثريت په اوږو اروي.
استعماراواستثمار په هم غسې ټولنه کښې وده کوي اوډېرخلي دلږ و دپاره استعمالېږي اوقر انېږي.
يو وخت وچه قوي انسان په وحشيانه ډول دضعيف انسان غو ې خوړې او اوس ئې الهم وحشيان په هم غه ډول خوري
مګر په متم نوقو مونوکښې س ي خورګى اوس په ل ډول ده او ه ه داچه ډايان او دق رت خاونه ان ډېرخلهي پخپهل
خ مت کښې په کاراچوي او ده و دکار اوزيارپه ګ ه چ چې کوي خوه وي ته ډېرلږ څهه ورکهوي چهه ددو خه مت تهه
ژون ي پاتې ني.
دغه لوړه او ممتازه ط قه چه دمالکانو ،ډايانو ،سردارانو ،خانانو ياصاح انو پهه نامهه يهادېږي اوفئهوډاالن ئهې عصهري
نههوم د ددې عصههر پههه ډېروجوامعوکښههې دحههاکمې ط قههې پههه حيههث پههه خلکههو مسههلط دي داط قههه خلههي پههه قههران کههريم
کښې(مترفين)( ،مالء)( ،اکا ر) لل نوي ي او په متع دوايتونوکښې ئې يادونه په دې ډول نوي ه:

(-٠وم اَأَرس لْناَفِ اَق ري ب ِّ ِ
َم ْت رفُوه اَإِنَّاَبِم اَأ ُْر ِس لْتُمَبِ َِك افِ ُرونَ
ْ
َم نَنَّذي برَإََِّلَق ال ُ
ْ

-سه ا ا )٥٤:يعنهې هههرې قريهې تههه موچههه

استازې ليږلې ډايانو او دنعمت خاون انوئې ويلي دي څه چه تاسهو راوړيه ي نهه ئهې منهو .پهه دې ايهت نهريف کښهې اس
تعالى حضرت محم (ص) په دې پوهوي چه دقريشو دسردارانو اونتمنو په سرکشۍ او نافرمهانۍ مهه خوا ه

کېهږه پهه

هروخت کښې مال ارواو متنعمانوله پي م رانو سره مقا له ک ي ه او دخ ا احکاموته ئې غاړه ن ه اېښې.

( ٢وك ذلِكَم اَأرس لْن ِ
َم نَنَّ ِذي برَإََِّلَق الََ ُم ْت رفُوه اَإِنَّ اَوُ ْدناَاباءن اَعل ىَأ َُّم بَوإِنَّ اَعل ىَاأ ا ِرِهمَ
اَم نَق ْرلِ كَفِ اَق ْري ب ِّ
ْ

ُّم ْقت ُدونَ –الزخههر ،ا ) ٢٥:مطلههب داچههه ترتادمخههه هههم دهههرې قريههې نههتمنو اواسههوده حالوکسههانو دخ ه ا هراسههتازي تههه
هم غه ويلي دي چه مونږ دپلرواو نيکونو زړه الر نه پرېږدو او په تاپسې نه ځو.

(-٥وقالَالْمَل ِ
َُمنَق وِم َِالَّ ِذينَكفرواَوك َّذبواَبِلِق ْ ِ ِ
اه ْمَفِاَالْحيا ِ ُّ
َم ُْ لُ ُك ْمَيأْ ُك ُلَ
َالدنْياَم اَه ذاَإََِّلَبش ٌر ِّ
اءَاآلخر َوأتْ رفْ ن ُ
ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
ش ربُونَ –المومنهون ا )٥٥:دلتهه دهودياصهاله (ا) دقهوم سهرداران او ماله اران پهه ګوتهه
ب َِم َّم اَت ْ
م َّماَتأْ ُكلُونَم ْن َُوي ْش ر ُ
نوي ي چه په اخرت ئې اورنه درلود اوپه کفر ټينګ د اسوده ژون خاون ان و او قوم تهه ئهې ويهل :د ههم تاسهو غونه ې
شرد ه ه څه خوري چه تاسو ئې خورئ او ه ه څه څکي چه تاسو ئې څکپ.

(_٤وك مَأ ْهل ْكن ِ
يَل-القصهص ا )۸۵:ډېرځلههه
نَم نَب ْع ِد ِه ْمَإََِّلَقلِ فَ
تَمَ ِعيش ت هاَفتِ ْل كَمس اكِنُ ُه ْمَل ْمَتُ ْس ك ِّ
اَم نَق ْري بَب ِت ر ْ
ْ
موت اه ک ي ه قريه چه په معيشت کښې ئې لهه حه ه تيهر که

نهو دا دي ددو اسهتوګنځي چهه وروسهته تهردو پکښهې

څو نه اوسېږي مګر ډېرلږ کسان.
يعنې عياني اوپه عيش کښې افراط دت اهۍ موجب د .

(-٣ق الَالْم َل ِ
َُم نَق ْوِم

نَ– االعهههرا ،ا )١١:نهههوح عليهههه السهههالم تهههه ئهههې دقهههوم سهههردارانو
َمرِ ي بَ
َِإِنَّ اَلن رااَفِ اَض َل بل ُّ

اوسرکردګانو وويل :مونږ تاپه کاره ضاللت کښې وينو.

َفِاَسفاه بَ ِوإِنَّاَلنظُنُّ ك َِم نَالْك ِ
اذبِينََ -االعهرا ،ا )١١:هودعليهه السهالم
(_١قالَالْمَلَُالَّ ِذينَكف ُرواْ َِمنَق ْوِم َِإِنَّاَلن راا َ
ته ئې دقوم کافرو سردارانو وويل :مونږ هرګوره تاپه سفاهت کښې وينو او د دروغجنوله جملې څخه دې ګ و.

ِ ِِ ِ ِ
ِ
نَربَِِّقالُواَْإِنَّاَ
ض َِع ُفواَْلِم ْنَامن َِم ْن ُه ْمَأت ْعل ُمونَأ َّنَصالِ فح ُّ
اَم ْرس ٌل ِّ
َم َّ
َاستُ ْ
َاست ْكر ُرواَْمنَق ْوم َللَّذين ْ
(-۹قالَالْمَلَُالَّذين ْ
بِماَأُر ِسلَبِ ِ ِ
ِ
كر ُرواَْإِنَّاَبِالَّ ِذيَامنتُ ْمَبِ َِكافِ ُرونََ– االعرا ،ا ٧٣ :او  )٧١دصاله عليه السالم
َاست ْ
َم ْومنُونَ .قالَالَّذين ْ
ْ
ُ
دقوم سرکښوانرافودقوم ضعيفومومنانو ته وويل :اياتا سو پوهېږئ چې صاله عليه السالم دخپل خ ا استاز
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د  ،ه و وويل مونږ هرګوره دده په رسالت ايمان لرو متک رانو وويل مونږ په ټينګه ده ه څخه منکر يوچه تاسې پرې
ايمان لرئ.

ُ عيَِوالَّ ِذينَامنواَْمعك َِمنَق ريتِناَأوَلت عوه َّنَفِ ِ
اَملَّتِنا-
ْ ْ ُ ُ
ُ
ْ ُ

ِ
َاست ْكر ُرواْ َِمنَق ْوِم ََِلنُ ْخ ِرُنَّكَياَ
(-١قالََالْمَلَُالَّذين ْ
االعرا ،ا )١١:دنعيب عليهَالسالم دقوم متک روسردارانو وويل :اې نعي ه هرګوره ه تااوه

ه کسان چه په تائې

ايمان راوړ له قريې څخه اسويا ه يرته زمونږ دين ته راګرځپ.

َ

ِ

ِ
ِ
َموسىَوق ْوم َُلِيُ ْف ِس ُدواَْفِ اَاْل ْر ِ
ضَوي ذراَوالِهت كَ-االعهرا ،ا )٠٢٧:دفرعهون د
 (-٩وقالَالْمَلَُمنَق ْومَف ْرعونَأتذ ُر ُ
قوم سردارانو فرعون ته وويل :ايا موسى او دده قوم پرې ږدې چهه پهه ځمکهه کښهې فسهادونه کهوي او سهتا ع هادت اوسهتا
د تانو ع ادت پرېږدي.

ِ
ب
ِ
ش عُ ُرونَ-االنعام ا )٠٢٥:په
َمج ِرِميهاَلِي ْم ُك ُرواَْفِيهاَوماَي ْم ُك ُرونَإَِلََّبِأن ُف ِس ِه ْم َ
َوماَي ْ
(-٠١وكذلكَُعلْناَفاَ ُك ِّلَق ْري َأكابِر ُ
دې ايت کښې د (مال) کلمه په ( اکا ر) له نوي ه چه دواړه يوه معنى لري.
اس تعالى وايې په هره قريه کښې مواکا ر مجرمان پي اک ي ي چه پکښې مکر او امکهاري کهوي .ددو مکرپهه حقيقهت
کښې له ځان سره د مګر دو نه پوهېږي.
له دغواو دغسې نورو ايتونو څخه داحقيقهت ډېهر هه څرګنه ې ږي چهه دقهران پهه نښرکښهې چهه داسهالم نښهرهم د اکها ر،
سرداران او ډايان څومره منفوردي.
څو چه دقران په اقتضا او تقاضاپوه وي ه ه پوهېږي چه په اسالمي جامعه کښهې دممتهازې ط قهې دپهاره ځها نشهته.
په اسالم کښې ه ه ډا او مال ارته هرکلى وايه ني چه تجارت او معامله ئې له خ ا سره وي لکه چه په خپلهه خه ا

يم تُ ْوِمنُ ونَبِاللَّ َِورس ولِ َِوتُج ِ
(ج)وايي(:ياَأيُّهاَالَّ ِذينَامنُ َواَه لَأ ُهلُّ ُك مَعل ىَتِج اربَتُ ِ
مَم ْنَع ذ ب
اه ُدونَفِ اَ
ابَألِ بَ
نج ي ُك ِّ
ُ
ْ
ْ
س رِ ِ
كن تُ ْمَت ْعل ُم ونَ -الصههف ا ٠١:او  )٠٠اې مومنههانو! اياداللههت وک ه م
يلَاللَّ َِبِ أ ْموالِ ُك ْمَوأن ُف ِس ُك ْمَذلِ ُك ْمَخ ْي ٌرَلَّ ُك ْمَإِنَ ُ
تاسوته په داسې تجارت چه نجات درک ي له دردنا عذاب څخه ،ايمان راوړئ پهه خه ا او رسهول ئهې او جههاد وکه ئ
دخ ا په الر کښې په خپلو مالونو اونفسونو دا ستاسو دپاره خيرد که پهوه نهپ .لهه خه ا سهره معاملهه اوتجهارت لهه
سراو ماله تېرې ل دي ددې تجارت سن داسې ت نوي

:

(إِ َّنَالل َا ْ ت ر ِ
ىَم نَال ُْم ْوِمنِينَأن ُفس ُه ْمَوأ ْم وال ُهمَبِ أ َّنَل ُه ُمَالجنَّ َ

-التو ههه ا )٠٠٠:ههې نههکه اس تعههالى پيرودل هي دي لههه

مومنانو څخه ددو نفسونه او مالونه په دې چه ددو دپاره ه جنت وي نو هرکلهه چهه ددو سهراو مهال دخه ا مهال د
ډايان ددې معاملى په اساس مکلف دي چه دخ ا په حکم ه وږ م وي  .لوڅ ه پ وي او ضعيفان ه قهوي کهوي او پهه
پښو ه ئې دروي.
ه ههه ههډايان چههه دغههه کههارنکوي اسههالم ئههې ردوي اولههه ځانههه ئههې نه ي لکههه عل ههه چههه قصههه ئههې پههه قههران کښههې په

ډول

ص َّدق َّنَولن ُكون َّن َِمن َّ ِ ِ
ضلِ َِب ِخلُ واَْبِ َِوت ولَّواَْ
مَم ْنَعاهدَالل َلئِ ْنَاتان َِ
ضلِ َِلن َّ
ده(:وِم ْن ُه َّ
اه ِّ
مَمنَف ْ
اَمنَف ْ
َالصالحينََف ل َّماَات ُ
ض ونَ -التو ه ا )٧٣:له دو څخه دي ه ه څو چه خ ا سره ئې عه ک وچه که راک ني مال هر ګوره ه ئهې
َّو ُه ُّ
مَم ْع ِر ُ
ص قه کوو او يو ه له نيکانو څخه .کله چې دو ته خ ا له خپل فضل څخه ورکه ه خهل ئهې وکه او لهه عهه ه وګرځېه ل
اودو دي اعراض کوونکي.
تفسير:
عل ه دحاطب انصاري ځو پي م ر (ص) ته عرض وک چه د ډا کي و دعا ورتهه وکه ي پي م هر (ص) کهه ههر څهه ورتهه
وويل چه هم غه حال درته ه د ه ه خپله غو تنه يا يا کوله حضرت محم

(ص)

ياورتهه وويهل ايهادادې نهه ده خو هه

چههه زمهها دقهه م نقههش تعقيههب کهه ې او پههه ه ههه څههه پسههې هڅههه و نکهه ې چههه نههکرئې نشههې پههه ځهها کههولى .عل ههه يهها
اصراروک اوعه ئې وک چه که خ ا ئې ډا ک ي حقور هه ئهې پهه کامهل ډول اداکه ي .پهل لهه ه هه ورتهه پي م هر دعها
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وک ه او د عل ه په اوزوکښې دومره رکت پي انو چه مج ورنودم ينې نه د ان ې کلي ته ووزي د عل ه پهه اوزو او مهال
کښې نورهم دومره زيات والى راغى چه دجم او جمعى لمونځ ترې پاتې نو او مال ته ئې مخه نوه.
څه موده وروسته چهه دپي م هر (ص)لخهوا د زکهات غونهډولو عهاملين ورغلهه هاالخره ئهې د زکهات لهه ورکولونهه انکهاروک
اودغه خ

ر رسول اس (ص)

ته راورسي ه چه درې ځله ئې وويل (ويه عل ه) افسهوس د د عل هه پهه حهال او داايتونهه ههم د

هم ه په اب نازل نول .د عل ه خپلوانو چه دغه خ ر عل ه ته ورووړه ه پهه اکهراه سهره د پي م هر (ص)حضهورته دزکهات لهه
مال سره راغى خو پي م ر ده ه زکات ق ول نک او عل ه دنرم اوعار په وجه اه وفرياد نروا ک او په سهرئې خهاورې هاد
ک ې خودا هرڅه دظاهري نامۍ دپاره و او په زړه کښې ئې نفار پټ و ځکه چه ده زکات لکه جزيه ګ له.
وروسته دپي م ر (ص) له وفاته عل ه چه دزکات مال ا و کر ص يق (رض)تهه راوړ ه هه ههم ردکه او وروسهته تره هه عمهر
فارور (رض) هم ده ه زکات مردود وگاڼه او دغه راز ډا له اسالمى جامعې نه طردنو.
په اسالم کښې که په صريه ډول ط قاتي ټيټ وپاس په هم غه نامهه نهه وي ردنهوي پهه اقتضهائې ډول ئهې پهه دې ايتونهو
کښې دغه راز نښام غن لى او ردک ي

.

اَاْل ْر ِ
اءه ْمَإِنَّ َُك ان َِم نَ
(إِ َّن َ
َفِ ْرع ْونَعَلَفِ ْ
فَطائِف ف ِّ
ضَوُعلَأ ْهلهاَ ِ ي فعاَي ْست ْ
ض ِع ُ
اءه ْمَوي ْس ت ْحيِاَنِس ُ
َم ْن ُه ْمَيُذبِّ َُُأبْن ُ
ِ
ِِ
اَاْل ْر ِ
اَاْل ْر ِ
ضَ
ضَون ْجعل ُه ْمَأَئِ َّم فَون ْجعل ُه ُمَالْوا ِرأِينََونُم ِّك نَل ُه ْمَفِ ْ
ض ِع ُفواَفِ ْ
َاستُ ْ
ال ُْم ْفسدينَ ونُ ِري ُدَأنَنَّ ُم َّنَعلىَالَّذين ْ
ونُ ِريَفِرعونَوهامانَوُنوههم ِ
ح ذ ُرونَ -القصهص ا ) ٤:هرګهوره فرعهون تک هر وکه پهه ځمکهه کښهې او
اَم ْن ُه َّ
ُُ ُ
مَم اَك انُواَي ْ
ْ ْ
وئې ګرزاوه دځمکې اهل طايفې طايفې چه ضعيفه ئې ک ه يوه طايفه ترېنه وژل ئې ده وي زامن او ژون ۍ ئې پرېښودې
ده هو لهوڼې ،هرګهوره ؤ د لهه مفسه انو څخهه .غو هتل موچهه احسهان کېهږدو پهه ضهعيفانو انه ې پهه ځمکهه کښههې او
وګرزوو دو پيشوايان او وګرزوو دوي وار ان (دفرعون دملي) اوځا ورک و دو ته په ځمکه کښې او و يوفرعون
اوهامان ته اوددو لښکروته د ني اسرائيلو له السه ه ه عذاب چه فرعونيان ترېنه وېرې ل.
داايتونه دا را يي چه خ ا دانه خو وي چه څو خلي طايفې طائفې ک ي او يهوه ضهعيفه او ذليلهه که ي لکهه فرعهون
چه نى اسرائيل هم غه نهان که ه اوخه ا ورتهه موسهى پيه اک  .کهه څهو يهوه طايفهه ټي هو اوالنه ې کهوي ئهې او نهور
لوړوي نوالهى سنت ه ه ضعيفان قوي کوي او لوړه ممتازه ط قه پرې ت اه کوي .په هم غه اساس په صه ر اسهالم کښهې
دحضرت عثمهان (رض)ترخالفتهه پهه اسهالمي جامعهه کښهې ط قهاتي ټيهټ اوپهاس نهه و اواسهالمي سياسهت داجتمهاعي
ع الت اومساوات په ناء د رترۍ اوکهترۍ احساس محوه ک

ؤ.

که چيرې اوس هم اسالمي اصول اواساسونه په يوه جامعه کښې تط يق ني د ط قاتي تضاد دپاره مجهال نهه پيه اکېږي.
پههه اسههالم کښههې حاکمههه ط قههه هههم پههه خلکههو حاکمههه نههه وه لکههه دخ ه ا د احکامومجريههه قههوه وه .داسههالم خليفههه در ههان
اوپاسهه ان نههه درلههود نههه در ههار و نههه در ههاري جههاه وجههالل .ناانناسهه

دظواهرولههه مخههې دخليفههه اود ههل سهه ي فههرر

نشوکولى ،شري تاريخ داسالمي خالفت نښيرپه ل هېڅ نښام کښې نشي ودلى.
عمرا ن الخطاب (رض) خوپريږده ده ه اني عمرا ن العزيز هم اني نلري .دحضرت ا هو کر (رض)اوحضهرت علهي کهرم
اس وجهه حال خوهم هر چاته معلوم د چه اجتماعي اقت ارېې لکه يوستر امانهت وګاڼهه اوهېڅکلهه ئهې دخپهل نخصهي
اونفسي خواهشاتو دپاره استعمال نک او زعامت ئې دمثل اعلى په حيث راتلونکو زمانو ته تاريخې يادګارپرېښود.
ه هه اسهالمي جامعههه چهه حضهرت محمه (ص) ئهې هاني اومعمههار و اوخپلهو خليفهه ګههانو تهه ئهې دامانههت پهه ډول پرېښههوده
اساسونه ئې دادي:

مساوات:
داسههالم پههه اجتمههاعي اصههولو کښههې يههو مهههم اصههل مسههاوات د ځکههه ئههې عههرب اوعجههم تههور اوسههپين مسههاوي ګ لههى او
انساني کرامت ئې دهر ني ادم دپاره يونان منلى د .
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څه نى چه په دغه کرامت کښې زياتوالى راولي ه ه تقو ده او ل .داسالم لو ره رحضرت محم (ص) دوه ځلهه يوځهل
په سوره کهف (ا ) ٠٠١:او ل ځل په سوره فصهلت (ا)١:کښهې دخه ا لهه لهوري مهامور نهو

چهه خلکوتهه ووايي(:انمهاأَن اَ

ا ) زه هرګوره تاسو غون ې شريم وحى راته راځي .يعنې ې ل ېنه چهه دالههي وحهى پهه وسهيله مهې
َمُْ لُ ُك ْمَيُوحىَإِل ََّ
بش ٌر ِّ
معرفت نصيب کېږي نورنو تاسو غون ې يو شريم او له تاسونه امتيازنلرم.
په هم غه اساس ه پي م ر (ص) په ه ومواردوکښې چه وحى ه نه وه موجوده دخپلو اصحا و رايه غو تله اوخپلهه رايهه
ه ئې هم څرګن وله که دده رايه ه په اقليت کښې وه ده و په رايه ه ئې عمل کاوه اوخپلې رائې ته ديوه فردلهه رائهې نهه
په زيات اهميت نه و قايل.

په عمل کښې هم رسول اس (ص) په دسته جمعي چاروکښې له نوروسره مساوي رخهه اخيسهته کهه مسهج هه ئهې جهوړاوه
خپلو اصحا وسره ه ئې تيږې اوخاورې راچلولې که دغزا دپاره ه ئې خن ر کينوده ده هو پهه نهان هه ئهې کلنهګ واههه
اوخاورې ه ئې ايستلې ،په غزاګانوکښې ه ئې عمالً رخه اخيسته اودجنګ په مي ان کښهې لهه هرچانهه زيهات صها ر و.
له ناقه خ ماتو نه ئې ډډه نه کوله اوپه معيشت کښهې ئهې رخهه لهه نورونهه خهواره وه ،خپهل نفهل ئهې ډېهر خهوار سهاته تهن
اسائي ئې په ځان حرامه ک ې وه .په داسې فرش ه څمالسهته چهه ت مهې هه ئهې دده پهه م هار وجودکښهې څرګنه ې وې.د
ار شوپه ډوډۍ ه ئې هم نل نه م اوه او دډېرلږ وخت دپاره ه ئې هم په کورکښې ددنيا مال دومره نه سهاته چهه موقتهاً پهه
ډايانو کښې حساب ني.
دغنيمت او د (فئې) مالونه ه ئې په خلکو ويشل او ډېرڅه ه ئې يواو ل ته ورکول خوپه خپله ه ئې نهپه پهه لهوږه تيرولهه
يعنې په دغه رخه کښې ځانته په مساوي حق هم نه و قايل.
ال
په دنيا کښې ه هيڅ داسې مشر يا ره ر نه وي تې رنو چه خپلوپيروانو سهره پهه هرکارکښهې ديهوه کارګرپهه حيهث عمه ً
نريي اوسهيم وي او دمالونوپه ويش کښې ې رخې يادډېرې لږې رخې خاون وي.
درسول اس (ص) دغه رويه او دده نور اخالر اوصفات په تر يوي ډول دومره مهو ر و چهه دده پهه اصهحا و کښهې ئهې ترډېهره
وخته عميق روحي نفوذ مشهود و.
ترده ډېر وروسته داسالم ددوهم خليفه حضرت عمر (رض) په خالفت کښې ديهوه يههودي دعهو پهه حضهرت علهى کهرم اس
وجهه ان ې خليفه ته وړان

نوه ه ه حضرت علهي احضهارک او د يههودي پهه څنهګ کښهې ئهې دفيصهلې دپهاره ودراوه

ځکه چه په اسالم کښې دمساوات او ع الت تقاضا هم غه وه چه م عي او م عي عليه مساوي وګ ل نهي او څنهګ پهه
څنګ ودرېږي که څه هم يو حضرت علي دحضرت محم (ص) دتره ځو او ځوم وي او داسالم دپاره ډېهر زيهات خ متونهه
ک

وي او ل يهودي وي چه له اسالم سره ټينګ عناد لري.

کله چه حضرت عمر (رض) له يهودي سره خ رې کولې ديهودي اصلى نوم ئې واخيست اوچه حضرت على کرم اس وجههه
ته ئې خطاب کاوه نو دا والحسن پهه نامهه ئهې يهادک پهه دغهه وخهت کښهې دحضهرت علهي پهه وچهولي کښهې دغضهب ا هار
ولي ل نوه ځکه حضرت عمر (رض)ورته وويل:
په دې خوا

ئې چه دع الت په محضرکښې له يوه يههودي سهره پهه مسهاوې ډول والړئهې .حضهرت علهى کهرم اس وجههه

وويل:
نه داسهې نهه ده لکهه پهه دې وجهه متها ريم چهه دمسهاوات داصهل رعايهت دې ونکه زه دې پهه کنيهه نامهه ا والحسهن يعنهې
دحسن پالر و للم اويهودي دې په خپل نامه يادک يعنې زما احترام دې له ه ه نه زيات وک  .حضرت عمر (رض) په ځهواب
کښې ورته وويل :داکار دعادت له مخې نوي

تاته معلومه ده چه ماهميشه ته دا والحسن په نامه يادک

ئې او اوس

هم ستا هم غه نوم عادتاًخولى ته راغى زما قص دا نه وچه دمساوات اصل له پښوالن ې ک م .پل له ه ه حضرت علهى
کرم اس وجهه متسلى نو.
درسول اس (ص) په زمانه کښې چه قريشو ځانونه له نورونه ډېر پورته ګ ل اومريهان او مهوالي ئهې ډېهر حقيهر او ذليهل ګ هل
رسول اس (ص) دخپلې عمې لور (زينت نت جحهش) زيه ن حار هه تهه پهه نکهاح که ه چهه دده لهه مواليوڅخهه و او پهه جزيهرة
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العرب کښې دغه کارله عر ،او عادت نه ېخي مخالف و او هييائې توق نشوه کولى له دغه حساسيت سره محمه

(ص)

په دغه ازدواج داسالمي مساوات اصل معراج ته ورساوه چه يولو انقال ي حرکت ورته ويلى نو.
کله چه رسول اس (ص) دمهاجرينواو انصاروترمنځ د ورورولۍ (مواخات ) ت ون کاوه نوخپل تره حمزه (رض)ئهې لهه خپهل
مولى زي سره ورور وګرزاوه اوا و کر (رض) ئې له خارجة ا ن زي سره د ورورۍ په تار وتاړه.
حضرت عمر(رض) داسالم دوهم خليفه چه په اسالمي سنتو ډېر ټينګ و دمسهاوات رعايهت ئهې پهه ډېهر اهتمهام کهاوه .يهوه
ورد چههه د پههه مکههه کښههې ګرځي ه ه وئههې لي ه ه چههه خ ه متګاران والړدي اوسههرداران پههه ډوډۍ ناسههت دي ځکههه ئههې پههه
قهرسردارانو ته وويل :څه وجه ده چه څو ځانونهه لهه خپلوخ متګارانونهه غهوره ګ هي اوسهم السهه ئهې خه متګاران لهه
سردارانو سره په ډوډۍ کښينول.
ده دمساواتو لحا دومره ساته چه دقحط په کال چه په (عام الرماده )نهرت لري او غوړي پکښې چاته نه رسي ه ده هم
دغوړيوله خورا نه ځان پرهيزک او دنوروپه نان ه ئې تيل خواړه.
دتيلوخورا د مري

ک او پوستکى ئې تور واو ت دغه کارته تره ه وخته ده دوام ورک څوچه په ازارکښې غهوړي

ډېرنوه اوهرچااخيستلى نوه.
هم غه خليفه (حضرت عمر (رض))يوه ورد يوس

اويوه ځه د زنا په حهال کښهې وليه ل اوقصه ئې وک چهه پهه ه هو

ان ې نرعي ح جاري ک ي مګر ددې کار دپاره ناه ان په کار و او نرعي ا ات ئې غو ته .حضرت عمر (رض) هې لهه
دېنه چه ده و نوم واخلي اصحا وته وويل :که خليفه څو دزناپه حال کښې پخپلو سترګو وويني اياکولى ني چه پهه
ه و ح جاري ک ي .حضرت على ورته وويل :که ته ده و نوم واخلې او يهادخپلې ادعها دا هات دپهاره څلورنهاه ان
تېرنک ې نوپه تا ان ې (ح قهذ )،جهارې کېهږي .يعنهې په ې کارکښهې تهه چهه خليفهه يهې او يو هل سه
مساوي ياست .هرکله چه ه ه وخت نورناه ان هلته حاضرنه و خليفه ونک

څهه فهرر نلهري او

نوه چه يوازې دخپلهې مشهاه ې لهه مخهې

په ه و ح جاري ک ي او نومونه ئې افشاک ي.

مشوره:
پل له وحى نه داسالمي نښام اساس مشوره ده .رسول اس صهلى اس عليهه وسهلم دخه ا لهه لهوري ماموريهت در لهود چهه
ددغه اصل رعايت وک ي او په ه و مواردوکښې چه وحى نه وي موجوده دمومنانوپه رايه کاروک ي نهه داچهه خپلهه رايهه
معت ره وګ ي اوخپل فکرپه نوروتحميل ک ي.
دهجرت په دريم کال چه قريشودرې زره لښکرمجهزک او م ينې تهه ئهې نهژدې د احه د غهره پهه لمنهه کښهې خپلهې خيمهې
ودرولې چه په م ينه حملهه وکه ي ،رسهول اس (ص) ددغهه جنهګ دطرزاوطريقهې پهه هاب دخپلهو اصحا ومشهوره اونښريهه
غو ته.
دده خپله رايه داوه چه لهه قريشوسهره پهه م ينهه کښهې مقا لهه وکه ي چهه دو پهه محفوظوځايونوکښهې وي او قهريش پهه
الروکوڅوکښې دمسلمانانو له ضر والن ې وي.
دمنافقانورئيل ع ه اس ا هن ا هي چهه دلهوم

ځهل دپهاره دمشهوري حهق ورکه

نهو و ه هه ههم هم غهه مشهوره ورکه ه

نورمسلمانان چه په ډېه ر جهوش او خهروش کښهې و ده هوې رايهه داوه چهه لهه مه ينې نهه د انه ې احه تهه نهژدې وجنګېهږي
اوخپل نجاعت په مي ان کښې و يي.
داکثريت فيصله هم غه وه او دهم غې فيصلې په اساس پي م ر (ص) له زروتنوسره لهه مه ينې نهه داحه لورتهه روان نهو
اوپه الره کښې ع اس ن ا ې له خپلودرې سوه تنوسره په دې دليل داسالم له لښکر نه يل نو چهه زمها مشهوره ونهه منهل
نوه نوزه هم په جنګ کښې رخه ناخلم .پي م ر (ص) له اوه سوه تنو سره دجنګ مي ان ته ورغهى دجنهګ نقشهه ئهې پخپلهه
ترتيب ک ه اوصفونه ئې را رک ه .هلته ئې ولي ه چه لهه يهوې درې نهه د د همن حملهه داسهالم دلښهکرپه سهاقه امکهان لهري
ځکههه ئههې پنځههوس تنههه غش هي ويشههتونکي دع هه اس ههن ج يرلههه امرالنهه ې ديههوه مهههم ځهها پههه سههاتلوموظف کهه ه چههه
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دد منوداحتمالى هجوم مخه ونيسي .په دو

ان ې ئې ډېرتاکي و ک چه مسلمانان غالب ني او که م لوب تاسهو ه لهه

دغه ځايه حرکت نه کوئ ځکه چه زمونږ رياليتوب په هم غه ځا پورې ت لى د .
کلههه چههه جنههګ نههروا نههواو داسههالم مجاه ينولکههه :ا ودجانههه ،حضههرت علههي او نوروخپههل زيههات نهههامت و ههودپه
قريشوکښې تزلزل پي انو اوتيښته ئې اختيارک ه .مجاه ينو دغه وخت دغنميت مالونوپه غونډولونروا وکه ه غشهو
ويشتونکو چه دغه حال ولي ده ه ځا ساتنه ئې ى ضرورته وګ له او د غنايموپه هڅه کښهې نهوه ع ه اس ا هن ج يرلهه
يوولسوتنوسره هلته پاتې نواو نورالړل .په دغه وخت کښې خال ن ولي چه الپه اسالم نه و مشهر ،نهو لهه دووسهوو
اوپنځههو سههو سپروسههره ئههې ددرې لخههوا هجههوم راووړ ،ع ه اس ا ههن ج يرلههه خپلههولږ وملګ هرو سههره پههه نهههادت ورسههي ه
اومهاجمينو دنا له خواپه مجاه ينو حمله وروړه .ه ه قريش چه دجنګ له مي انه تښتې لي و چه دغهه عق هي حملهه ئهې
ولي ه يرته راوګرزي ل او مسلمانان دغلفت په حال کښې له دووخوا محاصره نوه.
ډېر مسلمانان نهي ان نول او درسول اس (ص)م ار مخ د (ا ى قميه ) دتيږې په ن ي ګذارزخمى نو او يوغهاښ ئهې
هم تلف نو .رسول اس (ص) په ځمکه راپري ووت او په دغهه وخهت کښهې درسهول اس (ص) دوژل کيه و اوازه خپهره نهوه،
مسلمانانوخپل حواس ايلوده او مضطرب نوه چه رسول اس (ص) دغه وخت په لهوړ اواز وويهل( :اِلَهىَ عِ َهادَاسِ اَنَها رَسُهولُ
اسِ ) دخ ا

ن ګانو ماته رانپ زه يم دخ ا رسول.

ددې غږ په اوري و نوې حوصله راپي انوه او ديرش تنه اصحاب درسول اس (ص) ناوخواراټول نوه او په ډېر ن ت ئهې
م افعه نروا ک ه او مشرکان ئې تيت وپر ک ل.
دغه دمي ان جنګ چه ډېرلږ مسلمانان له ډېر زيات مجهزلښکرسره مقا ل نوه او له ا ت انه درسول (ص) د رائې په خال،
له مه ينې نهه هرنهروا نومسهلمانانو تهه ئهې ډېهر لهو تهاوان ورسهاوه او درسهول اس (ص) تهره حمهزه غونه ې مههم نهخص
پکښههې هههم نهههي نههو .ددغههې مههاتې اصههلي علههت هماغههه نافرمههاني وه چههه غيشههو ويشههتونکو درسههول اس (ص) لههه ډې هر
تاکي سره هم ه ه اهم ځا پرېښود اوپه غنيمت پسې الړل.
داح په غزاکښې دپي م ردرايې په خال ،دم ينې نه هرجنګ کول او ياد ده دموک امرنه سرغ ول اوسهنګر پرېښهودل
ائى چه پي م ردمشورې غونتلو او منلوڅخه يزاره ک

است غْ ِف ْرَل ُه ْمَو
کوي( :فا ْع ُ
فَع ْن ُه ْمَو ْ

وي ځکه ورته اس تعالى په دغه حال کښې ههم داسهې ارنهاد

ِ
ِ
لَعل ىَاهللَال عمهرانَا )۹۵۱:يعنهى ددو لهه
ا ِوْرُه ْمَف اَاْل ْم ِرَف َذاَعزْم تَف ت وَّك ْ

ګناه څخه تېرنه او خښنه ورته وغواړه له دو سره په کارکښې مشوره کوه او چه عزم دې وک نو ياپه خ ا توکل لره.
له حضرت على کرم اس وجهه څخه روايت د چه له رسول اس (ص) نه پو تنه ونوه چه عزم څه نى د ه و وفرمايل:
(مُشَاوَرَةُ اَهلِ الَراْ ِ ُمَ اِتِ َاعُهُم ا ن کثير) يعنې د رائې خاون انوسره مشوره کول او يائې پيروي کول عزم د .
له دې پورته توضيه څخه ه دامطلب ډېر ه څرګن نو وي چهه قهران کهريم دمشهورې دناکهامۍ اومشهاورينو دغلطهۍ
اونافرمانۍ په صورت کښې هم يولو پي م ر ياپه مشوره غو تلو او منلو مؤظف کوي.

دقهران کهريم دا ايههت ( :وأ ْم ُرُه ْمَ ُ ورىََب ْي ن ُه َْمَ

– الشههور ٰ آ )۸٨:لهه ه هو کسههانونه دخه ا رضهامن ي ههيي چهه کههارئې

مشوره کول وي اوله مشورې نه کاراخلي.

عدالت:
داسالم ع لي اوقضايې رخه داجتماعي نښام په حيهث د انسهان سهر اومهال ،کرامهت اوحريهت مصهئون ګ هي او دحقوقهو
حفاظت ئې کوي .دظلم اوضررمخه نيسي،فتنه اوفساد محکوموي ،جنايهت او خيانهت ،فحشها اومنکهر دجهزاء وړ هولي
اوع الت دنرعي احکامو په کامل اوصحيه تط يق تامينوي.
په اسالمى نريعت کښې دجرايموسزاګانې معلومې دي داسالم اولواالمرحاکم اوقاضى مکلف د چه دخه ا احکهام
دع ل اوانصا ،له مخې تط يق ک ي او په دغه کارکښې دضعيف اوقوي ،دخپل اوپردي،دمسلم اوغيرمسلم هيڅ فهرر
ونک ي.
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسَبِال ِْق ْس َِءَ
پهه دې ايههت نههريف کښهې( :لق ْدَأ ْرس لْن ُ
اَر ُس لنَاَبالْر يِّ ن اتَوأنزلْن اَمع ُه ُمَالْكت ابَوالْمي زانَلي ُق ومَالنَّ ُ

-سههوره

الح ي ا) ٢٣:اس تعالى فرمايي په تحقيق سره مو رسوالن استولى ،له نښونښانوسره او له دو سهره موکتهاب اوميهزان

هم واستاوه چه خلي په ع ل اوانصا ،قايم ني .په ل ايت نريف کښې وايي( :إِ َّنَالل َيأْمرُكمَأنَتُوهُّواَْاْلمان ِ
اتَإِل ىَ
ُُ ْ
أ ْهلِه اَوإِذاَحك ْم تُمَب ْينَالنَّ ِ
لَ  -سههوره النسهها ا )٣١:يعنههى خهه ا پهها تاسههوته امرکههوي چههه
اسَأنَت ْح ُك ُم واَْبِالْع ْد َِ
امانتونه ئې اهل ته وسپارئ اوکله چه دخلکو ترمنځ حکم کوئ په ع ل حکم وک ئ.
خلي عامه کلمه ده او په مسلمانانو پورې څه اختصاص نه لري ،لکه چه دمخه وويهل نهوه دحضهرت محمه (ص) رسهالت
دټولو خلکودپاره د که چا داسالم دين ق ول ک

وي اوکهه نهه ئهې وي ق هول که

پهه ههردين چهه وي اسهالم ئهې د شهري

کرامت اوانساني حقوقو په لحا لهه نهورو سه ره مسهاوي ګ هي او دعه الت پهه محضهر کښهې ههيڅ راز ت عهي

او امتيهاز

نشته ،هم غه وجه وه چه داسالم دوهم خليفه ديوه يهودي په دعوې کښې حضرت علهى لهه يههودي سهره څنهګ پهه څنهګ
ودراوه او عادالنه فيصله ئې صادره ک ه.
د رسول اس (ص) په زمانه کښې چه دمخزومي ق يلې ديوې عزيز کورنۍ يوې ځې غالوک ه او په نرعي ح محکومهه
نوه خپلوان ئې دخان اني اوق يلوي پت ساتلو په غرض اسامة ن زي

ته راغله چه رسهول اس (ص)

تهه نهفاعت وکه ي چهه

دغه ځه دنرعي ح له اجراڅخه معافه ک ي اسامة که څه هم رسول اس (ص) تهه ډېهر مقهرب وخوچهه داخ هره ئهې يهاده که ه
دخ ا رسول (ص) زيات متا ر نواو دمن ر په سرئې په خپله خطا ه کښې وفرمايل پخواني قومونه ځکه هال نهول چهه
په دو کښې ه که نريف دجرم مرتکب نونرعي ح پرې نه جاري کي ه او که خواروغريب ه جرم وک نوقانون هه پهرې
تط يق نو .دخ ا په نامه مې قسم چه که زمالور (فاطمه) غال وک ي نو هم هه نهرعي حه پرې جهاري کهوم دپي م هر دغهه
وينا پ ې اساس وه چه د داس تعالى له لوري په موک و امرونو دع الت په قايمولو مامورو او دغه ماموريت ډېر مههم
او ج ي و.

ِ
دا ايهت نهريف (:و ِ
تَبِم اَأن زلَاللَّ ُ َِم نَكِت ب
م-
ت َِْل ْع ِدلَب ْي ن ُك َُ
ابَوأ ُِم ْر ُ
اءه ْمَوقُ ْلَامن ُ
اس تق ْمَكم اَأُم ْرتَوَلَت تَّرِ ْهَأ ْه و ُ
ْ

سورت الشور ا ) ٠٣:پي م رتهه اجهازه نهه ورکولهه چهه لهه الههى امرنهه سهر وغه وي او د عه الت پهه ځها کښهې د خلکهو د
خواهشاتو تا ني .په دې ايت نريف کښې اس تعالى پي م هر تهه وايهي :پهه ه هه څهه مسهقتيم اوسهه چهه امهر درتهه نهو
ددو دغو تنوپيروي مه کوه او ووايه! ماپه ه ه کتاب ايمان راوړ چه دخ ا له لورې نازل نو او زه ماموريت لرم
چه په تاسوکښې ع ل قايم ک م د ع الت قايمولوامر ټولو مومنانو ته متوجه د او يوه ايمانى وظيفه ګ ل نوي ه.

په سوره ماي ه کښې دا ايت نريف( :ياَأيُّه اَالَّ َِذينَامنُ واَْ ُكونُواَْق َّو ِامينَلِل َِ ُ هداءَبِال ِْق ْس ِءَوَلَي ْج ِرمنَّ ُك ْمَ نئ ُنَق ْوبمَ
ِ
ِ
بَلِلتَّ ْقوى –المائ ه ا )١:مومنان په مجموعي ډول مخاطب کهوي او ورتهه وايهي .اوسهپ
علىَأَلََّت ْعدلُواَْا ْعدلُواْ ُ
َهوَأقْر ُ
دخ ا دپاره قيام کوونکي او په ع ل او انصا ،نهادت ورکوونکى.
دقوم د منى دې اعث نشى چه له ع الت څخه موواړوي ،ع ل او انصا ،وک ئ ع ل تقو ٰ ته نژد د .

هم ارنګه( :وأ ْوفُواَْالْكْيلَوال ِْميزانَبِال ِْق ْس َِءَ

االنعام ا ) ٠٣٢:ه ه الههى حکهم د چهه هرمهومن پهه پيمانهه اوتلهه کښهې پهه

انصا ،کولو او دع الت په خيال ساتلو مکلف کوي.
په يو ل ايت نريف کښې مسلمانان په وينا اوخ روکولو کښې د ع ل اوانصا ،په رعايت مامورنوي ي لکه چهه وايهي:

(وإِذاَقُلْتُ ْمَفا ْع ِدلُواَْول ْوَكانَذاَقُ ْربى

االنعام ا ) ٠٣٢:يعنى په وينا کښې ع الت کهوئ کهه څهه ههم محکهوم عليهه ستاسهو

خپلوان وي.

په ل ايت نهريف کښهې وايهيُ ( :كونُواَْق َّو ِامينَبِال ِْق ْس ِءَ ُ هداءَلِل َِول ْوَعل ىَأن ُف ِس ُك ْمَأ ِوَالْوالِديْ ِنَواْلقْ ربِينَ

النسهاء

ا )٠٥٣:يعن هې پههه ع ه الت او انصهها ،قههائم اوسههپ او دخ ه ا دپههاره نههاه ي اداک ه ئ کههه څههه هههم ستاسههو دځههان پههه ضههرر
ياستاسو دمور او پالر ياستاسو دخپلوانو په ضرر وي.
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رسول اس (ص) وايي ( :اِنَ اَحَبَ النَاسِ اِلَى اسِ يَومَ القِيَامَةِ وَاَقهرَ َهُم مِنههُ مَجلِسهاًاِمَامٌ عَهادِلٌ وَاِنَ اَ َه

َ النَهاسِ اِلَهى اسِ يَهومَ

القِيَامَةِ وَاَنَ َهُم عَذَا اًاِمَامٌ جَا ِرٌ-الشيخان والترمذ ) يعنى په خلکو کښې خ ا تهه دقيامهت پهه ورد ډېهر مح هوب او
ډېر نژدې عادل امام د اوپه خلکو کښې خ ا ته ډېر م وض دقيامت په ورد اوپه ن ي عذاب ګرفتار ظالم امام د .

فردي آزادي:
فردي ازادي هم داسالم داجتماعي نښام مهم اصل د چه اسالمى جامعه پرې اتکالري.
په اسهالم کښهې مطلقهه حکومهت اومسهت نښام نهرعي جهوازنلري .داسهالم اولواالمرپهه ههر نامهه چهه وي مکلهف دي چهه
داسالمى احکامو او اسمانى قانون مطا ق حکومت وک ي اونرعى احکام نافذک ي.
په ه و موار دوکښې چه نرعي احکام نه وي موجود هلته ه دمشورې اونورائي نښام په اساس ه هه قهوانين تط يقهوي
چه خلکو منلى اووض ک ي وي.
هرکله دفرد دپاره دفکر اوعقي ې ازادي اسالم تضمين ک ي ه او دحق دظهار اوصحيه انتقاد حق ئې هرچاته ورک يه
نوددغههه اصههل پههه خههال ،نههورائي قههانون هههم نشههى وض ه کي ه

 .پههه اسههالمى نښههام کښههې داحههق هرچاتههه حاصههل د چههه

اولواالمرته هم د وچارو توصيه وک ي او د وچاروله اجراڅخه ئې من ک ي .په هم غهه اسهاس داسهالم لهوم

خليفهه

حضرت ا و کرص يق چه درسول اس (ص) دوفات څخه وروسته دخلکو له خوا دخالفت لپاره وټاکل نهوپه لهوم ۍ خط هه
کښې ئې داسې وويل:
اې خلکو زه ستاسو په خو ه ستاسو دچارومتولى نوم زه لهه تاسهوڅخه هت رنهه يهم اوتاسهو غونه ې يونهخص يهم کهه زه
دحق پيرو وم ماسره مرسته وک ئ که موولي م چه په اطله روان يهم پهه سهمه الرمهې را رکه ئ .زمها اطاعهت تره هه وختهه
.

کوئ چه زه دخ اي په الرسم يم که هر کله مې دخ ا له امره سر وغ اوه زما اطاعت ياپه تاسو الزم ن

وروسته ترده چه حضرت عمر (رض) ددوهم خليفه په حيث انتخاب نوپه خپله خط ه کښې ئې خلکوته داسى وويهل :کهه
زه مو ې الرې اوکوږ ولي م په سمه الرمې را ر ک ئ .په دغه وخت کښهې يهوتن لهه مسهلمانانو څخهه راپاڅيه تهوره ئهې لهه
تيکې راوويسته او خليفه ته ئې وويل :که ته له سمې الرې منحر ،نوې په دې توره ه دې سموو.
حضرت عمر ډېر خوښ نو او دخ ا نکر ئې په ځا ک چه پهه مسهلمانانو کښهې داسهې کسهان نهته چهه خليفهه پهه تهوره
سمې الرې ته را روي او نه ئې پرې ږدي چه له حق او ع الت نه انحرا ،وک ي .هم غه خليفهه چهه لهه رعهب اوهي هت نهه ئهې
سرکشان او ظالمان لکه پاڼه رېږ دې ل په ځان ان ې ئې دانتقاد او اعتراض الره نهه وه ت لهې اود حهق اوريه لو ډېهره لويهه
حوصله ئې لرله.
يوه ورد چه ده دغنيمت مالونهه ويشهل دغنيمهت پهه مهالونو کښهې يهو ډول يمهانى څهادر ونهه ههم وچهه هرچاتهه يويهو څهادر
ورسي ه په دغه جمله کښې حضرت عمر (رض) اودده ځو ع اس ته هم يويو څادر ورپه رخه نهو ،ههر کلهه چهه دخليفهه
ق وقامت لوړو او يو څادرئې دل اس دپاره نه رسي ه ځوې ئې خپل څادرهم ده ته ورک چه ل اس ئې پوره نى .له ورد چه
خليفههه دغههه ل ههاس اغوسههتى واو دخط ههې من رتههه وخههوت خلکوتههه ئههې وويههل ( :اَيُهَاالنَ هاسُ اِس همَعُوا وَ اَطِيعُ هوا)يعنى اې
خلکو! و اورئ او اطاعت وک ئ .په دغه وخهت کښهې سهلمان فارسهى پاڅيه اووئهې ويهلَ ( :لاسَهم َ لَهيَ عَلَينَها وَلَاطَاعَهةَ)
يعنې نه ستا او رواونه درته اطاعت کوو .حضرت عمر (رض) وويل :ولې؟ دڅه دپاره .سلمان وويل :دال اس دې لهه کومهه
ک  ،يوڅادر خوستا نه سي ه معلومه ده چه تاله نورونه زياته رخه اخيستې ده او ې ع التى دې ک

.

حضرت عمر (رض) خپل ځو ع اس ته وويل چه ددې خ رې ځهواب تهه ورکه ه .کلهه چهه ع ه اس تهو ضهيحات ورکه ه چهه
ماخپله رخه ده ته ورک ه چه ل اس ئې پوره ني ،پل له ه ه سلمان وويل اوس ستاخ رې اورو اواطاعت دې کوو.
له دغو مثالونوڅخه معلومېږي چه په ص ر اسهالم کښهې اسهالمى جامعهه څنګهه وه او افرادوڅهومره اوترڅهه حه ه ازادي
درلوده.
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په اسالم کښې د وتوصيه اوله وڅخه دمن کولوحق ههر مسهلمان تهه ورکه نهوي

يعنهى (امهر پهه معهرو ،اونههى لهه

منکر څخه ) ديوه اجتماعي ديني اصل په حيث منل نو او هر مومن مکلهف د چهه هې الرې سه

پهه الرکه ي او د هو

ره ري ورته وک ي.
ددغه اصل له تط يق څخه داسالم خليفه ګانوهم ځانونه مستثنى نه ګ ل او دمسهلمانانو دغهه جرئهت ئهې دځهان پهه مقا هل
کښې هم تقويه کاوه.
په خپله رسول اس (ص) هم دقران کريم دغه حکهم يعنهى امرپهه معهرو ،اونههى لهه منکرڅخهه مسهلمانانو تهه پهه جه

توګهه

رسولى اودحق ويلو جرئت ئې پکښې روزلى و ،وائي چه دحنين له غزانه وروسهته کلهه چهه رسهول اس (ص) غهنم ويشهل نهو
(مؤلفة القلوب ) ئې هم په ځينو خششونو خونحاله ک ه په دغه وخت کښې يوه تن ورته وويل ( :اِع ِل يَها مُحَمَه ُ فَاِنَهيَ
لَم تَع ِل)يعنې اې محم ه ع الت وک ه تا ع الت ونک  ،رسول اس (ص) څه ونه ويهل ه هه سه

خپلهه خ هره يهاتکرارک ه،

داځل ورته پي م ر (ص) وويل:
(وَيحَيَ فَمَن يَع ِلُ اِذَا لَم اَع ِلُ) يعنې افسوس د ستاپه حال که زه ع الت ونک م څو
په پي م

ر (ص)

ان ې دغه راز انتقاد مسلمانانو ه ونه ګاڼه اوغو تل ئې چه ه ه س

ۀ ئې وک ي.
تاديب ک ي مگر رسول اس (ص)

من ک ه او نه ئې غو تل چه د دغسې ويناؤ ازادي سل ه ک ي که څه هم مولفة القلو وته دغه ورک ه دوحې په اساس وه او
چاپرې دانتقاد حق نه درلود.
دعقي ې ازادي په اسالمي جامعهه کښهې دههر چها حهق ګ هل نهو اسهالم څهو نهه مج هوري چهه خپلهه عقيه ه پرېهږدي او
اسالمى عقي ه ج راًومني.
په قران کښې راغلى د

َ( :لَإِ ْكرا

ا -ال قهره ا )٢٣١:يعنهى ج هر او زور پهه ديهن کښهې
َالر ْ ُد َِم نَالْغ َِّ
َفِاَالدِّي ِنَق دَتَّر يَّن ُّ

نشته په تحقيق سره ه ايت اوګمراهۍ سره يل نهوي ي .دههر چها خو هه هه ره عقيه ه خو هوي او پهه ههر ديهن هاقې پهاتې
کېږي.

َم ْوِمنِينََ -يهونل ا )٩٩:ايها تهه خلهي
په ل ايت کښهې رسهول اس (ص) تهه خطهاب کهوي( :أفأن تَتُ ْك ِرَُالنَّ اسَحتَّ ىَي ُكونُواْ ُ

مج وروې چه مومنان ني.
له دې څخه معلومېږي چه اس تعالى دغهه راز ج هر نهه خو هوي او پهه زور مسهلمانول اسهالمي طريقهه نه ه .دحهق اظههار او
دچاپه ناوړه عمل انتقاد کول ديوه حق په حيث مومن ته نه د ورک
ګ ل کېږي اوګ ل نو  ،س

نو

کولى نى چه له خپله حقهه اسهتفاده ونکه

لکه دايمهاني وظيفهې پهه حيهث يومکلفيهت
اولهه خپلهه حقهه تېرنهي مګرخپهل مکلفيتونهه

پرېښود نشي اوپه وجاي وکښې اهمال ياغفلت جايزکارنه د .

امرپه معروف اونهى له منکرڅخه:
په وچارو نورو ته امرکول او له وکارونوڅخه من کول يوموک قراني حکم د چهه مکهرر راغلهى او يا يهائې توصهيه
نوي ه.
د دغه مهم اصل مراعات په اسالمي جامعهه کښهې حتمهي د او د وظيفهې پهه حيهث دهرمهومن مکلفيهت ګ هل کېهږي .اس

ِ
ضَيأْمرونَبِالْمعر ِ
وفَوي ْن ه ْونَع ِنَال ُْمنك رَِ
اتَب ْع ُ
تعالى فرمائي( :وال ُْم ْوِمنُونَوال ُْم ْوِمن ُ
ُْ
ض ُه ْمَأ ْولياءَب ْع ب ُ ُ

-سهورت التو هه

ا )٧٠:مومنان او مومنانې يوله له دوستان دي چه يو ل ته د ه کارامر کوي او له وڅخه ئې من کوي.
په دې وظيفه کښې نارينه او ځې يونان ماموريت اومکلفيت لري يعنى ځه هم مکلفه ده چه لهې هځې يها نارينهه تهه
د وتوصيه وک ي اوله وچاروڅخه ئې راوګرزوي.
دامر معرو ،معنى يواځې الر وونه او رهمنائى ن ه لکه دره رۍ او دامرکولو مفهوم پکښې ن ښتى د لکهه چهه نههى
عن المنکرکښې وته په

ويلو عالوه دممانعت او مخنيوي معنى پرته ده.
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ِ
ِ
تَلِلنَّ ِ
ْمنك ِرَ  -ال عمههران
دقههران کههريم دا ايههت نههريفُ ( :كن تُ ْمَخ ْي رَأ َُّم بَأُ ْخ ِرُ ْ
اسَت أ ُْم ُرونَب الْم ْع ُروفَوت ْن ه ْونَع ِنَال ُ
ا)٠٠١:اسالمى امت پ ې پوههوي چهه تاسهوپه ټولوامتونهو کښهې هتهر امهت ياسهت چهه دخلکودپهاره راايسهتل نهوي ئهي
دنيکو کارونو امرکوئ اوله ناوړه کارونونهى کوئ يعنى دنورو ره ري ستاسو په غاړه ده.
ل ايت د

نَمن ُكمَأ َُّم ٌَي ْدعُونَإِلىَالْخي ِرَويأْمرونَبِالْمعر ِ
وفَوي ْن ه ْونَع ِنَال ُْمنك ِرَوأ ُْول ئِكَ ُه ُمَال ُْم ْفلِ ُح ونَ
( :ولْت ُك ِّ ْ
ُْ
ْ ُُ

-ال

عمران ا ) ٠١٤:اي له تاسو څخه يو جماعت وي چه نيکو کارونوته لنه وک ي په و کارونو خلهي مهامورک ي اولهه ه و
کارونوئې راوګرزوي اوهم و دي رستګاران اونجات مون ونکي.
قران کريم چه دخ ا صاله ن ګان را يى نو داسې ئې ستايى:

(ي ْوِمنونَبِاللَ َِوالْي وِم ِ
َاآلخ ِرَويأْمرونَبِالْمعر ِ
وفَوي ْن هونَع ِنَالْمنك ِرَويسا ِرعُونَفِ اَالْخ ْي ر ِ
َالص الِ ِحينَ
اتَوأ ُْول ئِكَ َِم ن َّ
ُ ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُْ
ُُ

َ

ال عمران ا )٠٠٤:ايمان لري په خ ا او دقيامت په ورد او امرکوي په وچارو ،نهى کوي له ناوړوچارو او ي ه کوي پهنيکوکښې اوهم و دي له صالحانو څخه.
حضرت محم (ص) خپلوپيروانوته دمنکراتو (ناوړه اعمهالو) پهه مخنيهوي کښهې وايهى( :مَهن رَاٰ مِهنکُم مُنکِرَاًفَليُ َيِهرَهُ
ِيَ ِهِ فَمَن لَم يَستَطِ فَ ِلِسَانِهِ فَمَن لَم يَستَطِ فَ ِقَل ِهِ وَهُوَاَضعَفُ الِايمَانِ -الشيخان ) که له تاسهو څخهه کهوم يهوه دچانهاوړه
عمل ولي په الس دې من ک ي که دائې له السه نه کي ه له خپلې ژ ې نه دې کهارواخلى کهه دائهې ههم نشهوکوال پهه زړه کښهې
دې ترېنه کرکه وک ي او ډېر ضعيف ايمان هم غه د .

دظلم مخنيوى:
ظلم په خپل نفل وي که په ل انسان اوکه غيرله انسانه په ې ضرره حيوان ان ې وي پهه اسهالم کښهې ډېر ه ګ هل نهو
اومجادله ورسره الزمه ده دظلم مخنيو اودظالم الس له ظلمه لنډول ه ه لو جهادد چه اجرئې ډېر زيات د .

ارَهود ا )۹۹۱:چاچه ظلم ک
س ُك ُمَالنَّ َُ
اس تعالى فرمايلي دي( :وَلَت ْركنُواَْإِلىَالَّ ِذينَظل ُمواَْف تم َّ

ډېر لږ ميل هم ورته مهه

کوئ چه اور ه مو وسوزوي .هر کله چه ظلم کوونکى ته ادنى تمايل دسوزوونکى عذاب موجب د له ظهالم سهره مرسهته
اودظالم اطاعت ه څنګه وي او په خپله دظالم حال ه څه وي؟
يو ل ايت نريف د

( :واتَّ ُقواَْفِ ْت ن فََلََّتُ ِ
ئص َفَ
صير َّنَالَّ ِذينَظل ُمواْ َِمن ُك ْمَخ َّ

– االنفال ا )٢٣:ځانونه وساتپ له ه ې فتنې نهه

چه يوازې ظالمانو ته نه رسېږي او په ه و پورې اختصاص نلري يعنى نوروته هم سرايت کوي او عموميهت پيه اکوي.
مطلب دا د چه په يوه قوم کښې که څو تنوظلم ک

وي او نورواقالً نصيحت هم ورتهه نهه وي که

اونهه ئهې خپلهه کرکهه

څرګنډه ک ې وي نودغه فتنه يوازې ظالمانوپورې تخصيص نه پي اکوي نوروته هم خپله ان ازه رسېږي.
حضرت ا و کر ص يق (رض) ويلي دي چه له رسول اس (ص) څخه مې اروي لى دي چه ويل يهى ( :اِنَ النَهاسَ اِذَا رَاَْ والښَهالِمَ
فَلَم يَاخُذُواعَلىٰ يَ ِهِ اَونَيَ اَن يَعُمَهُمُ اسُ ِعِقَابٍ )معنى داچه که خلکو ولي ه چه ظهالم ظلهم کهوي او دو ئهې الس ونهه
نيوه ژر ده چه عذاب ئې خ ا دو ته عام ک ي.
داهم درسول اس (ص) قول د ( :مَن اَعَانَ ظَالِماًسَلَطَهُ اسُ عَلَيههِ ) څهو چهه لهه ظهالم سهره معاونهت کهوي هماغهه ظهالم پهرې
خ ا پا مسلط کوي.
داهم ن وي ح يث نريف د ( :اُنصُراَخَا َ ظَالِماًاَومَښلُوماً) يعنى له خپل ورورسهره مرسهته وکه ه ظهالم وي اوکهه مښلهوم
وي .اصحا وتپوس وک چه دمښلوم سره خومرسته معلومهه ده چهه اي لهه ظلمهه نجهات ورکه و او لهه ظهالم سهره هه څنګهه
مرسته کوو؟
رسول اس (ص) ورته وويل :ظالم له ظلمه من کول له ظالم سره مرسته ده.
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ضعيفان د زورورو ظالمانو لهه منګل وخالصهول اولهه ظلهم نهه نجهات ورکهول دمسهلمانانو وظيفهه او وجي هه ده .مسهلمانان
دقراني احکاموپه مقتضى نشى کولى چه دمښلومانو له حمايت نه ځان وژغوري او يطرفه پاتې نى.

َالرُ ِ
پههه دغههه ههاب کښههې ددې ايههت حکههم ډې هر صههريه د ( :وم اَل ُك ْمََلَتُق اتِلُونَفِ اَس رِ ِ
الَ
ض ع ِفين َِم ن ِّ
يلَالل َِوال ُْم ْست ْ
ِ
ِ ِ
نَه ِذ َِالْق ْري َِالظَّالِ ِمَأ ْهلُه اَ -النسهاء ا)٧٣:څهه دي تاسهولره (يعنهى پهه
والنِّساءَوالْ ِولْدانَالَّذينَي ُقولُونَربَّن اَأ ْخ ِر ُْن اَم ْ
تاسو څه نوي) چهه نهه جنګيهږئ دخه ا پهه الرکښهې او دمښلومهانو اوم لو هانو پهه نجهات کښهې( .چهه دغهه م لو هان او
ضعيفان ع ارت دي) له نرواو ځو اوکوچنيانو څخه چه وايي :اي پروردګاره! و اسه مونږ له دغه قريې څخه چه اهل ئې
ظالم د  .په يو ل ايت کښې په خپله مښلومانوته اجازه ورک نو چه مقا لې او مقاتلې ته واوز اوخپل انتقام واخلهي:

(أ ُِذنَلِلَّ ِذينَيُقات لُونَبِأنَّ ُه ْمَظُلِ ُمواَوإِ َّنَاللَّ

ير-الحج ا)٥٩:اجازه ورک نوي ه ه وته چه (نور)لهه دو
ص ِرِه ْمَلق ِد ٌَ
َعلىَن ْ

سره جنګ کوي ددې المله چه په دو ظلم نوي

اواس ددو په نصرت هم ګوره ه قادرد .

وګورئ دظلم ق لول اوظلم ته غاړه ايښودل داسالم په دين کښې نشته لکه چه په مسهيحى ديهن کښهې نهته .دظلهم تحمهل
اوپههه مښلوميههت قههان کيه ل دظههالم ت ههر تههه السههتى ورکههول دي چههه داسههالمى اصههولو خههال ،ئههې للههى نههو .کههه مښلومههان
دظالمانوپه مقا ل کښې ډېر ضعيف وي او دمقا لې امکان نه وي موجود نو يا مښلومانوته په کاردي چه هجرت وکه ي
او په مهاجرت ځانونه دظلم له منلوڅخه وژغوري.

ِ
اه ُمَالْمآلئِك َُظ الِ ِماَأنْ ُف ِس ِه ْمَق الُواَْفِ يمَ ُكن تُ ْمَق اَلُواَْ ُكنَّ اَ
دامطههب پ ه ې ايههت کښههې ډېر ههه واض هه د ( :إِ َّنَالَّ ذينَت وفَّ ُ
ِ ِ
ِ ِ
اهمَُه نَّمَوس ْ ِ
ِ
ض ع ِفينَفِ اَاْل ْر ِ
يراَ-
ُم ْست ْ
ضَق الْواَْأل ْمَت ُك ْنَأ ْر ُ
ضَالل َواس ع فَف تُ ه اُ ُرواَْفيه اَفأ ُْول ئكَم أْو ُ ْ
اءتَمص ف
ُ
النساء ا )٩٧:هرائينه ه ه کسان چه روح ئې پر تو(ملکو) ق

ک پ اسې حال کښې چه په ځهانونو ظالمهان و .وايهي پهه

څهه حههال کښههې وئ وايهي و مههونږ ضههعيفان پههه ځمکهه کښههې .وايهي ايانههه وه ځمکهه دخه ا پراخههه چههه لهه خپههل وطههن څخههه
موهجرت ک

وا ددغې ګروه ځا دوزخ د او دوزخ ډېره ه ماو ٰ ده.

وګورئ! ه ه مښلومهان چهه لهه ظلهم څخهه هجهرت نهه کهو اوپهه ظلهم قناعهت اوصه رکوي پهه خپهل نفهل ظالمهان (ظهالمى
انفسهم ) لل نوي او دظالمانوځا يعنې دوزخ ئې مرج اوماو ٰ ده.
دتجاوز اوتع ي په مقا ل کښې مقا له المثل اسالمى تعليم د  .اس تعالى وايى:

م -ال قره ا )٠٩٤:څو چه تع ي وک ي په تاسهو تعه ي وکه ئ
(فم ِنَا ْعتدىَعل ْي ُك ْمَفا ْعت ُدواَْعل ْي َِبِ ِمُْ ِلَماَا ْعتدىَعل ْي ُك َْ
په ه ه ان ې هماغسې چه په تاسوئې تع ي ک ي ه.
انتقام اخيستل او د وسزا ورکول د اجمتاعي نښام د قا اوقيام دپاره مهم اصل د اوقصهاص چهه يهو نهرعي حکهم د
په هم غه اصل نا ء د  .که دا اصل عملي نشي اوظلم اوتع ي جواز ولري دفساد مخنيهو نشهي کيه

اوامهن او امهان

مختل کېږي.
دچا ي کاره کول او عي ونه ئې څرګن ول يعنى غي ت په اسالم کښې من د (وال ي تب عضُکم عضاً ) مګر مښلوم
ته داحق ورک نوي

چه دظالم ي کاره ک ي او په جهرورته

السوِء َِمنَالْق ْوِلََإَِلََّم نَظُلِ مََ
(َلََّيُ ِح ُّ
َِالل َُالْج ْهرَبِ ُّ
ه ه چه پرې ظلم نوي

ووايى:

-النسها ا )٠٤١:نهه خو هوي خه ا د ه ې خ هرې څرګن ونهه مګهر

.

دظلم او ظالم په اب هم غومره حث دا ا توي چه اسالم د ظلم ق لولو اجهازه مسهلمانانو تهه نهه ورکهوي اوپهه جه ي ډول
ئې دظالمانو مقا لې ته والړوي.
په اسالم کښې دانشته چه که چاپه يوه مخ په څپي ه ووهلې خپل ل مخ ور واړوه ځکه چه دا له ظلم سره معاونت د .
دغه مسيحي تعليم اسالم ردک ي

اسالم ال ته دعفوې درس مسلمانانو ته ورکوي او ورک

ئې د خودعفوې معنهى

ظلم ته غاړه ايښودل او ظالمانو ته تسهليمي ل نه ي کهه څهو دعجهز او نهاتوانۍ پهه وجهه خپهل انتقهام نشهي اخيسهتى او
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دظلههم تحمههل کههوي عفههوه نههه ده لکههه مج وريههت د  .عفههوه ه ههه څههو کههوي چههه دانتقههام اخيسههتلو ق ه رت لههري او دالس
ري لوپه صورت کښې الس نيسي اوجانب مقا ل له احسان الن ې راولي.

مرسته (تعاون):
په اسالمي جامعه کښې يوله له ملګرتيا او دمرستې الس ورکول ه ه اساسي اصهل د چهه پهه قهران کهريم کښهې ئهې پهه

ډېر اهتمام يا يا تاکي نو او ډېر ن وي احاديث په دغه اب کښې موجود دي .اس تعالى فرمايي( :وت ع اونُواَْعل ىَالْر ِّرَ
انَ -المائ ه ا )٢:اومرسته وک ئ په نيکۍ اوتقو کښې او مرسهته مهه کهوئ پهه
والتَّ ْقوىَوَلَت عاونُواَْعلىَا ِاأْ ِمَوالْعُ ْدو َِ
ګناه او ظلم کښې .دتعاون کلمه په مطلق ډول په مالي ،فکري ،لسهاني او ه ني معهاونتونو مشهتمله ده چهه سه

اي لهه

نورو نه هيڅ راز مرسته ونه سپموي يعنې په ه الره کښې اوپه وچاروکښې.
که څو په ګناه ،تع ي ياتجاوزکښې له ل نه مرسته غواړي دا راز مرسته جايزه ن ه لکه ده ه ايسارول اومن کول لهه
ه ه سره مرسته ده.
پههه يههوه ح ه يث نههريف کښههې راغلههى د  ( :اَيُمَ ها اَه هلُ عِرصَ هةٍ اَص ه َهَ فِ هيهِم اِم هرَاءٌ جَائِع هاً فَقَ ه َرِئَت مِ هنهُم ذِمَ هةُ اسِ تَ َ هارَ َ وَ
تَعَالىٰ_المسن االمام احم ن جنل).
ددې ح يث نريف لن ډ مطلب داد چه پا خ ا له ه وخلکو څخه يهزاره د چهه پهه ناوخواکښهې ئهې څهو پهه لهوږه
نپه س اک ي.
يو ههل ح ه يث د  ( :مَهن کَ هانَ مَعَ ههُ فَضهلَ ظَه هرٍ فَلهيُعِن ِ ههِ عَلههىٰ مَهن لَاظَهرَلَ ههُ وَمَهن کَ هانَ لَ ههُ فَضهلَ زَادٍفَل هيُعِن ِههِ عَلههىٰ مَ هن
لَازَادَلَهُ_مسلم ،ا وداود) دد ې ح يث په موجب ه ه څو چه پشتي ان اودس يو قهوت لهري ايه لهه ه هه چاسهره مرسهته
وک ي چه ى کسه وي اوه ه چه مالى ق رت لري اي له نيستمنوسره کمي وک ي.
اسالمى امت په حقيقت کښې يوجس د چه اي مشتر احساس ولري اوديوه غ ي په درد ټول وجود متا رني.
دامطلههب رسههول اس (ص) داسههې افههاده ک ي ه

 ( :مَثَ هلُ المُ هؤمِنِينَ فِ هى تَ هوَادِهِم وَتَ هرَاحُمِهِم وَتَعَ هاطُفِهِم کَمَثَ هلِ الجَسَ ه ِ اِذَا

اِنتَکىٰ مِنهُ عُضوٌ تُ َاعى لَهُ سَائِرُ الجَسَ ِ ِالسِهرِ وَالحُمىٰ).
يعنى دمومنانو مثال ددوستۍ اورحم او عاطفې په لحا لکه يوجس د چه ديوغ ي پهه درداو نهارامۍ ټهول وجهود پهه
درد اونارامۍ م تالکېږي.

نههههههههههههههههى ادم اعضهههههههههههههههها يک يگرنهههههههههههههه ه
چهههههههههههو عضهههههههههههو

کههههههههههه درافههههههههههرينش زيههههههههههي جوهرنهههههههه ه
دگهههههههههر عضهههههههههو هههههههههها را نمانههههههه ه قهههههههههرار

هههههههههه رد اورد روزگهههههههههههار

دتعاون په رخه کښې دمالي مرستې سپار تنه ز ته ډېره نوي ه دمال انفهار او صه قه کهول يعنهى محتهاجواومحرومو
کسانوسره مالى مرسته او دخ ا په الره کښې مال ن ل دايمان اواسالم ډېرمهم رکن د چه هم دزکات پهه صهورت پهه
ډايانو فرض د اوهم دخيرات اوص قاتوپه ډول په صالحواعمالو کښې ډېرلوړ مقام لري.
عالوه پهر زکهات لهه خوارانهو اوغري هانو سهره مهالي مرسهته ديهوه حهق پهه حيهث دنهتمنوپه ذمهه ايښهودل نهو اويهوديني
مکلفيت د .
دا ح يث نريف( :اِنَ فِى المَال حَقَاًسِو ٰ الزَکَاتِ -ترمذي)
دامطلب ډېر ه ا توي چه سر يره په زکات اوماسو ٰ له زکات نه په مالونو کښې دفقيرانهو اومسهکينانوحق نهته چهه
ډايان ئې اي اداک

؟

په قران کريم کښې هم دمال ارانو په مالونو کښې دسايل اومحروم حق تث ت نوي
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.

ِ

ومَ -الهذاريات ا )٠٩:ددو پهه
لس ائِ ِلَوالْم ْح ُر َ
اس تعالى دمتقيانواونيکانو په ستاينه کښې وايهي( :وفِ اَأ ْم والِ ِه ْمَح لَِّلِّ َّ
مالونوکښې دسوالګرواو محروموخلکو رخه وه،يعنى عالوه په زکات ئې دو ته په خپل مال کښې رخه ورک ې وه پهه

ِ

ومَ  -المعارج ا )٢٤:له دې ايت نه دمخه پهه
لسائِ ِلَوالْم ْح ُر َ
يو ل ايت نريف کښې وايي( :والَّ ِذينَفِاَأ ْموالِ ِه ْمَحل َّ
ومَلِّ َّ
َِّم ْعلُ ٌ
نورو ايتونو کښې ويل نوي ي چه ددوزخ اوره ه کسان غواړي چه نهايې اړولهى او اعهراض ئهې که

 ،مالونهه ئهې جمه

ک ي او ساتلي دي .......له دغې جملې نه يونمير خلي مستثنى کوي او په استثنانووکسهانو کښهې وايهي :اوه هو چهه
په مالونوکښې ئې رخه معلومه ده دسوالګراومحروم دپاره.
په دې دواړو ايتونوکښې دسائل اومحروم دپاره رخه د حق په نامه دا يى چه نتمن دخپلومالونو داسې مالکان نهه دي
چه نور ورسره نريي نه وي او دچاحق ورسره نه وي.
داحق اي نتمن او ډايان په داسې طريقه اداک ي چه احسان ارول او دتحقيرولو اذيت ورسهره نهه وي لکهه داسهې وي
لکه چه يوداين ته خپل دين اداکوي .داهم داس تعالى قول دي:

(ياَأيُّهاَالَّ ِذينَامنُواََْلَتُ ْر ِتلُواَْصدقَاتِ ُكمَبِالْم ِّنَواْلذى

-ال قره ا )٢١٤:اې مومنانو! مه ضاي کهوئ خپهل خيراتونهه پهه

احسههان ههارولواو زړه ازارولوسههره .دانفههار اوصه قاتوپه ههاب چههه ډۍر زيههات ايتونههه پههه مختلفههو مضههمونونو نههازل نههوه
مسلمانانو له رسول اس (ص) څخه پو تنه وک ه چه څومره مال دخ ا پا په الر کښې نفقه ک و نو په ځواب کښهې ئهې
داايت نازل نو.

(وي ْسألُونكَماذاَيُ ِنف ُقونَقُ ِلَالْع ْف وََ

-ال قره ا ) ٢٠٩:له تاسو څخه پو تنه کهوي چهه څهه نفقهه که ي ،ووايهه ه هه څهه چهه لهه

حاجته زيات وي يعنى ضروري مصار ،ځانته وساتپ اونورخيرات ک ئ .که څو له خپل ضروري حاجت نهه زيهات مهال
ذخيره کوي او دخوارانو،غري انو سره مرسته نه کوي نوه و دد ايهت دحکهم النه

وال ِْف َّ
ض

ې راځهي( :والَّ ِذينَي ْكنِ ُزونَال َّذهَِ

ش ْرُهمَبِعذ ب
َوَلَيُ ِنف ُقون هاَفِاَسرِ ِ
يلَالل َِف ر ِّ
يمَ-التو ه ا )٥٤:ه ه کسان چهه ذخيهره کهوي سهره اوسهپين زر او
ابَألِ بَ

نه ئې نفقه کوي د خ ا په الرکښې نو زير ورک ئ ددردنا عذاب.
له دې دووايتونو څخه دااستن اط کي

ني چه د جاجت دخاون انوله مرستې نهه ه هه څهو معافيهت پيه اکوي چهه لهه

خپلو ضروري حوايجوڅخه زيات څه نلري اوپه ډايانو کښې نه نميرل کۍږي .ه ه کسان چه دکفايت په ان ازه څه لهري
دخيههرات پههه ورکهه ه مکلههف نههه دي ځکههه چههه کههه دوي نوروتههه څههه ورکهه ي پههه خپلههه پههه محتاجانوکښههې حسهها ېږي او
دنوروتعهاون تهه اړکېه ږي .کههه دغهه مرسهته وکه ي نو يادپهها خه ا

أن ُف ِس ِه ْمَول ْوَكانَبِ ِه ْمَخصاص

ددې سهتاينى وړګرځههى چهه فرمهايي( :ويُ ْوأُِرونَعل ىَ

َِ –الحشر ا)٩:او مق م ګ ي نور په خپلو نفسونو که څه هم دو فاقه وي ،او ه ه نى تهه

په خپله حاجت لري چه نوروته ئې دايثار له مخى ورکوي .له ضعيفانو او محتاجانوسره مرسته فى سه يل اس جههاد ګ هل
نو او دخ ا په نزد ډې ر اجر لري .کهه دقهران پهه ژ هه پهوه نهو نويهوه اړ اومحتهاج تهه قهرض حسهن ورکهول لهه خه ا سهره
معامله ګ لى نوي
چه خ ا

ضواَاللَّ
ه( :وأقْر ُ

ضاَحسنفا-الح ي ا ) ٠١:قرض ورک ئ خه اي تهه قهرض حسهن .هرڅهو پهوهېږي
َق ْر ف

ې نيازه د او ځمکه ،اسمانونه او عالمونه دده دي مګر ه ه قرض چه مومن ئې مومن ته ورکهوي خه ا دغهه

قرض په ځان حسا وي او ن ه ته داسې يى چه خ ا ئې پوروړ د .
رسول اس (ص) ويلى دي( :اِنَ اسَ عَزَوَجَلَ يَقُولُ يَومَ القِيَمَةِ يَااِ نِ اٰدَمَ مَرِضتُ فَلَم تَعِ نِى! قَال يَارَبِ کَيفَ اَعُهودُ َ وَاَنهتَ
رَبُ العالَمِين؟ قَال :اَمَا عَلِمتَ اِنَ عَ ِ فُلَانٌ مَهرِضَ فَلَهم تَعِه هُ؟ اَمَها عَلِمهتَ اَنَهيَ لَهو عِ تَههُ لَوَجَه تَنِى عِنه َهُ؟ يَهااِ نِ اٰدَمَ!
اِستَطعَمتُيَ فَلَم تَطعِمنِى! قَال يَارَبِ وَکَيفَ اَطعِمُيَ وَاَنتَ رَبُ العالَمِين؟ قَال اَمَا عَلِمتَ اِنَيَ اِستَطعَميَِ عَ ه ِ فُلَهانٌ
فَلَهم تَطعِمههُ اَمَاعَلِمهتَ اَنَهيَ لَواَطعَمتَههُ لَوَجَه تَ ذٰلِهيَ عِنه ِ ؟ يَهااِ نِ اٰدَمَ اَستَسهقَيتُيَ فَلَهم تَسهقِنِى!قال يَهارَبِ کَيهفَ
اَسقَيتُيَ وَاَنتَ رَبُ العَالَمِين؟ قال اِستَسقَا َ عَ ِ فُلَانٌ فَلَم تَسقَهُ اَمَاعَلِمهتَ اِنَهيَ لَهو سَهقَيتُهُ لَوَجَه تَ ذٰلِهيَ عِنه ِي-
رواه مسلم) يعنې اس تعالىٰ دقيامت په ورد وايي اې نيادمه زه مهري
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نهوم تهه پو هتنې تهه ران لهې .ينهادم وايهي اې

زما ر ه څنګه ه پو تنې ته درغلى وا ته رب العلمين يې .خ ا ورته وايي :ته خ رنه و چه زمها فالنکهى نه ه مهري
نواوتائې پو هتنه ونکه ه ايانهه پوهېه

چهه کهه ده ه ه پو هتنې تهه ورغلهى وا زه هه دې لهه ه هه سهره مونه لى وا  .ا

ينادمه! ما درڅخه طعام وغو ته اوتا طعام رانک  ،نيادم وايي څنګه مې طعام درک

وا اوته رب العلمهين يهي .اس

تعالى وايي :ايا تا ته معلومه ن ه چه له تا نه زما فالني ن ه طعام وغو ته او تا ور نک ايا ته نه پوهي ې چه که طعهام دې
ورک

وا ه ه ه دې له ماسره پيه اک

څنګه ه مى او ه درک

وا  .اې نيادمهه مادرنهه او هه وغو هتې او تها رانکه ې  ،نيهادم وايهي اي ر هه

وا اوته رب العلمين يى .اس تعالى وايي له تانهه زمها فالنهي نه ه او هه وغو هتې اوتهاورنک

که تاه ه ته او ه ورک ې وا ه ه ه دې له ماسره مون لى وا .
ددې ح يث نريف په نها ديهوه اړ او محتهاج غو هتنه پهه حقيقهت کښهې دخه ا غو هتنه ده او لهه يوزلوسهره مرسهته لهه
خ ا سره معامله ده.

خ ا دنهتوخاون انو تهه داسهې امرکهوي( :و ِ
يل  -نهى اسهرائيل ا )٢١:ورکه ه
َالس رِ َِ
اتَذاَالْ ُق ْرب ىَح َّق َُوال ِْم ْس ِكينَوابْن َّ
دقرا ت خاون ته ده ه حق اومسکينانو اومسافرته .يعنى خ ا پا دغه کسهان د ډايانوپهه مهال کښهې دحهق خاونه ان
ګ ي او ددو حق ترېنه ددو دپاره غواړي .که څو دغه حق نه پرځا کوي د نورو دحق غاصب ورته ويلى نو.
په قران کريم کښې څوڅو ځله امرنوي

چه دخ ا په الره کښې مال و ن ئ او دغه کهار جههاد لهل نهوي

مال ن ل دقران کريم په ژ ه تجارت ګ ل نوي

مګهر دغهه

لکه چه وايي:

َوتُج ِ
(ياَأيُّهاَالَّ ِذينَامنُواَهلَأ ُهلُّ ُكمَعلىَتِجاربَتُ ِ
مَم ْنَعذ ب
اه ُدونَفِ اَس رِ ِ
يلَاللَّ َِ
ابَألِ بيمَتُ ْوِمنُ ونَبِاللَّ َِور ُس ولِ ِ َ
نجي ُك ِّ
ْ
ْ
كنتُ ْمَت ْعل ُمونََ -الصهف ا ٩:او  )٠١اې مومنانواياداللهت وکه م تاسهوته پهه داسهې
بِأ ْموالِ ُك ْمَوأن ُف ِس ُك ْمَذلِ ُك ْمَخ ْي ٌرَلَّ ُك ْمَإِنَ ُ
تجارت چه نجات درک ي له درنا عذاب څخه ..ايمان راوړئ په اس اوپه رسول ئې اوجههادوک ئ دخه ا پهه الره کښهې
په خپلو مالونواوپه خپلو نفسونو داخيرد تاسو لره که پوهېږئ.
دغه مالي جهاد چه په حقيقت کښې ډېر ګ ورتجارت د په ظاهرئې که معامله له خوارانو ،غري انو ،کونهډو اويتيمهانو
يا پرديسانوسره ده په معنى کښې له خ ا سره معامله ده او له خ ا سره معامله دهر چاپه ګ ه ده.
پههه يههوه ح ه يث نههريف کښههې راغلههي دي ( :اَلسَ هاعِى عَلَ هى االَرمِلَ هةِ وَالمِس هکِينِ کَالمُجَاهِ ه ِفِى سَ ه ِيلِ اسِ اَوِ القَ هايِمِ اللَي هلَ
وَالصَائِمِ النَهَار_ نيخان والترمذ والنسائى) څو چه سعى کوي دکونډې اومسکين په ه ود کښهې داسهې دي لکهه
فى سي ل اس مجاه يالکه قايم الليل او صائم النهار.
مطلب داچه د يوزلوخ متګاراود ينوايانومرستيال له مجاه ينو او ه وکسانو سهره را هرد چهه دنهپې خه ا تهه پهه
طاعت والړوي او د ورځې روژه وي.
دخيراو واب کارونه ډېردي مګر ده ه نى انفار چهه سه ي تهه مح هوب اوعزيهز وي کامهل خيهرد

يت نالُواَْالْرِ َّرَحتَّىَتُ ِنف ُقواْ َِم َّماَتُ ِحرُّونََ

 .اس تعهالى وايهى( :ل نَ

-ال عمران ا)٩٢:يعنې هېڅکله ه ونه مومپ دخيرکمال څوچه نفقه ک ئ له ه هه نهى

څخه چه درته ګران وي.
مطلب داچه دنيکۍ اوخيرکمال تهه نشهپ رسهي لى او دخه ا رحمهت ،رضها او جنهت نشهپ مونه لى ترڅوچهه دخلکهو پهه
معاونت کښې له خپلوډېروعزيزواو مح و ونيانو څخه نفقه نک ئ .ه ه مح وب نى غوره مال وي او که جاه اومنزلت.
ځينې خلي وي چه په خپلومالونوکښې ئې ځينې نيان زړه ته ډېر نژدې وي او ځينې داسې وي چه خپل جهاه وجهالل سهره
ئې ډېره مينه وي مومن اي هم قيمتى مالونه اوهم خپل انانيت دخلکو دخيردپاره قر ان ک ي چه دخيراونيکۍ کمال تهه
ورسېږي.
که يومعززس

له يوه خوار او غريب يا مښلهوم سهره ګرځهي او معاونهت ورسهره کهوي هائي چهه پهه ظهاهره دادځهان دپهاره

حقارت وګ ي مګر دخ ا په نزدل ې نه لو عزت نشته اود ل دخير دپاره ځان خوارول ډېر زيات اجر لري.
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داسههالم پههه ډېرواحکاموکښههې ديههوې ههې جههامعې جههوړول او لههه نوروسههره تعههاون او ملګرتيهها اصههلي منښههورد او دغههه
منښورپه اجمالي اوکلي ډول په دې ايت نريف کښې ډېر ه ځاي نوي ي:

انَوإِيت ِ
(إِ َّنَالل َي أْمرَبِالْع ْد ِلَوا ِاحس ِ
اءَذيَالْ ُق ْرب ىَوي ْن ه ىَع ِنَالْف َْحش اءَوال ُْمنك ِرَوالْر غْ َِاَ
ْ
ُُ

-سههورت النحههل ا )٩١:پههه

تحقيق سره خ ا امرکوي په ع ل اواحسهان او دقرا هت خاون انوتهه پهه ورکه ه اونههى کهوي لهه فحشهاء او منکهر او هى
څخه.
ع ل او احسان داسې کلمې دي چه په ټولو يګ وئې اطالر کي

نى اوټول مادي اومعنوي معاونتونه پکښې راتلهى

نى.
که دادوه کلمې په يوه جامعه کښې عملي ني ټولې ه ختۍ لهه منځهه وړي او ټهولې خو هۍ يهوې جهامعې تهه راوړي .لهه
خپلوانو سره يګ ه په خاص ډول خپلوۍ ټينګوي او داتصال رنتې تقويه کوي.
هم ارنګه فحشاء ،منکر او ى ټول مفاسه او ر ذايهل اومښهالم احهاط کهوي او دغهودرې نهيونونه ځهان سهاتل دجهامعې
داصالح او فالح موجب ګرځي .دتعاون په اب داح يث ډېر جام او په هر راز مرستو حاوي د .
(مَن نَفَلَ عَن مُسلِمٍ کُر َةً مِن کُربِ ال ُنيَا نَفَلَ اسُ عَنهُ کُر َةً مِن کُربِ يَومَ القِيَامَةِ وَمَن يَسَهرَعَلىٰ مُعسَهرٍ يَسصهرَ اسُ عَلَيههِ
فِهى اله ُنيَا وَاالخِهرَه وَمَهن سَهتَرَ مُسلِمَاًسَهتَرَهُ اسُ فِهى اله ُنيَا وَاالخِهرَه وَاسُ فِهى عَهونِ العَ ه ِمَاکَانَ العَ ه ُفِى عَهونِ اَخِيههِ-عههن
ا وهريره_اخرجه مسلم) څو چه لرې ک ي لهه يهوه مسهلمان څخهه ددنيها لهه غمونهو يهوغم لهرې کهوي خه ا لهه ه هه څخهه
دقيامت له غمونو نه غم .څو چه اساني راولي په ه ه چها چهه پهه تنګسهه کښهې وي خه ا پهرې پهه دنيها اواخهرت کښهې
اساني راولي.
څو چه دمسلمان پرده وک ي خ ا ئې په دنيا اواخرت کښې پرده کوي .اس تعالى له ن ه سهره معاونهت کهوي ترڅوچهه
ن ه دخپل ورور معاونت کوي .پي م ر (ص) ه ه څو پهه خلکهو کښهې هترګ هي چهه خلکهو تهه ئهې ګ هه او فايه ه رسهېږي
(خَيرُالنَ هاسِ مَ هن يَنفَ ه ُ النَ هاسَ ) پههه يههوه ههل ح ه يث نههريف کښههې رسههول اس (ص) واي هي( :اَلمُ هؤمِنُ الَ هذِ يُخَ هالِطُ النَ هاسَ
وَيَص ِرُعَلىٰ اَذَاهُم خَيرُمِنَ الَذِ لَايُخَالِطُ النصاسَ وَلَايَص ِرُعَلىٰ اَذَاهُم عن ا ن عمر-اخرجه ا ن ماجهه اسنادصهحيه)
ه ه مومن چه خلکوسره ګډون کوي او دخلکو په اذيت ص ر کوي له ه ه چانه هتر د چهه خلکهو نهه ګو هى اوسهى اوپهه
اذيت ئې ص رنه کوي .مقص داچه اسالم انزواو ځاني نهه خو هوي او لهه نوروسهره ګهډ اوسهي ل غهواړي .لهه نوروسهره ګهډ
اوسي ل ص ر او تحمل ته ضرورت لري.
دص ر توصيه په قرانى اياتو اون و احاديثو کښې ډېهره زياتهه راغلهى ده چهه داسهالم مخالفهانو او د همنانو ترېنهه غلهط
تع يرونههه ک ه ي او ويلههى ئههې دي چههه داسههالم ديههن دنههورو اديههانو پههه نههان داسههتعمارګرو اواسههتثمار چيههانو ګ ههه خپلههو
پيروانوته توصيه ک ي ه چه د ډايانو او دق رت دخاون انو په مښالمو ص روک ي او غالمۍ ته ئې غاړه کېږدي يعنې په
دنياکښې هر راز

ختۍ او ې ع التۍ په ځان ومنهي او اجرئهې پهه اخهرت کښهې لهه خ ايهه وغهواړي  .ددوي پهه عقيه ه

داسههالم ديههن خلههي دجهها رانو او ظالمانواطاعههت تههه را ههولي اوپههه مښلوميههت ئههې قههان کههوي .حههال داچههه دو داسههالم
ض اسالم ګ لى اود قران پهه واضحواوصهريحو احکهاموئې سهترګې پ هې ک يه ي .دو دې تهه نهه د کتلهى چهه حضهرت
محم ه (ص) اوده ههه خليفههه ګههانو او نههورو ر ههتينو پيروانههو عم هالً دجهها رانو او ظالمههانو پههه مقا ههل کښههې څههه وک ه ه او
دجهادونو معنى څه وه؟
ه ه ص ر چه په قران کريم کښې ئې يا يا توصيه نوي ه دظلم او ظالم په مقا ل کښهې دمقاومهت او هات معنهى لهري چهه
اي د جهاد په مي ان کښې و ودل نى او عزم و اراده قوي ک ي.
دظلم ا و ظالم په مقا ل کښې مو د مومن اومسلمان دريځ دمخه هم څرګن ک چهه نهه هه پهه ځهان ظلهم ق لهو او نهه هه د هل
مسلمان دمښلوميت تحمل کوي يعنى د ل مښلوم مرسته ه هم کوي او دظالم الس ه له ظلم څخه لنډوي.
اوس رانپ چه دص ر کلمه په قران کريم کښې وګوروچه په څه معنى استعمال نوي ه او په څه منښهور پهه مکهرر ډول يها
يا راغلى ده.
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َّ
ْسَ
اءَوالض ََّراءَو ِح ينَالْر أ َِ
الص ابِ ِرينَفِ اَالْرأْس
پههه سههورة ال قههره کښههې دا ايههت( :و َّ

ا )٠٧٧:دامعنههى لههري چههه پههه سههختيو،

ک اوونو اودجنګ په مي ان کښې ص ر کوونکى اومي ان نه پرېښودونکى دنيکانو او صالحانو په ډلهه کښهې خهاص او
ممتازمقام لري يعنى په جهاد کښې ات او مقاومت ص ر د  .په ل ايت کښې:

(ولنر لُونَّ ُكمَحتَّىَن علَمَالْمج ِ
الصابِ ِرينََ
اه ِدين َِمن ُك ْمَو َّ
ْ ْ
ْ ُ

-محم ا )٥٠:اس تعالى فرمايي :په تاسو ان ې ازميښت کهوواو

امتحان درنه اخلوچه ستاسو مجاه ين او صا ران يعنى ا هت ق مهه کسهان لهه هې اتهه اوغيهر مجاهه ينو څخهه ممتهاز
ک و.
وګورئ! صا ر دمښلوم صفت نه د د مجاه صفت د اودقهرمانۍ مفهوم پکښې ن ښتى د .

َالص ابِ ِرينََ– ال قهره
تَفِئ فَكُِيرفَبَِِ ْذ ِنَالل َِوالل َُمه َّ
هم ارنګه دصا رانو ذکر په دې ايتونوکښې( :ك ِّ
مَمنَفِئ بَقلِيل بََلر ْ

نَم ن ُكم ِ
ِِ
ِ ِ
ا( )٢٤٩:ي اَأيُّه اَالنَّرِ ُّاَح ِّر ِ
ن -االنفههال آ)۵۶:
َع ْش ُرونَص ابِ ُرونَي غْلِرُ واْ َِمئت ْي َِ
ضَال ُْم ْومنينَعل ىَالْقت الَإِنَي ُك ِّ ْ
دامطلهب نهورهم ډې ر ههه ها توي چههه صها ران ه ههه دي اوخه ا لهه ه ههو صها رانو سههره د چهه دو لههږ وي خولهه ډېروسههره
جنګېږي.
صا ران ه وته وائي چه نل تنهه ئهې پهه دوو سهووتنو ر مهومي .صه ر يعنهى د ايمهان قهوت چهه اقليهت پهه اکثريهت انه ې
غالب ګرزو اوداسالم په تاريخ کښې ئهې مثالونهه کهم نهه دي پهه قهران کښهې صه ر لهه عهزم سهره ټهول نهو او داوالعزمهو
صفت ګ ل نوي

َالر ُس َِلَ
اص رِ ْرَكم اَص ر رَأ ُْولُواَالْع ْزِم َِم ن ُّ
(ف ْ

االحقها ،ا )٥٣:ه هه قرانهي تعلهيم د چهه دصه رمقام او

منزلت ډېروي او دنجاعت او نهامت مښهر ئې ګرزوي.
سره له دې که څو دص ر په معنى نه وي پوه نو يائې ځان نه وي پوه ک

داسالم ګناه نه ده دفهم ګناه ده يا د عناد .پهه

اسالم کښې که ص ر داذيت اوضرر ق لولو په معنى راغلى لکه په تېر نوي ن وي ح يث کښې چه ه ه څهو

هتهر وګ هل

نوچه له خلکو سره اختال ط لري او په اذيت ئې ص ر کوي نه ه ه چه داذيت نه دځان ژغورلو پهه وجهه لهه خلکونهه ګو هى
ګرځى اومنزوي کېږي.
په دغسې مواردوکښې داسالم مطلب داد چه انسان اي دومره زغم او حوصله ولري چه په اجتماا کښې ژون وکه
نى او مو دماغه نه وي .هره جامعه که هر څومره خواږ ه ولري يوڅه ترخهه ههم ورسهره وي او دعسهلوميۍ ههم هې نيشهه نهه
وي.
سه

اي ه دجههامعې د ازارپههه مقا ههل کښههې دضههرورت پههه ان ه ازه زغههم ولههري او لههه ص ه ر او حوصههلې نههه کههار واخلههي .پههه

مصي تونو کښې ص ر او په خو يوکښې ص ر داسالمى اخالقوجز دي چهه اجتمهاعى او شهري ژونه ورتهه ډېهر ضهرورت
لري او يخى ى ص ره س

په جامعه کښې ځا نشي نيولى .اسالم فردته داحق ورکوي چه په جامعه کښې تجلى وکه ي

او خپل فردي حقور  ،حيثيت او اعت ار وساتي مګهر لهه جهامعې نهه د يليه و اوګو هى کيه و اجهازه نهه ورکهوي اونهه ئهې
مرورتوب ته پرېږدي.
له فردنه ه ه څه نه جوړوي چه له جامعې سره جوړنه وي او جامعهه نهاجوړه کهوي .فهرد او جامعهه کهه څهه ههم ظهاهر ًايو د هل
مقا ل ګ ل کېږي خو دامقا له دتور اوسپين مقا له نه ده .که څو وغهواړي چهه ديهوې جهامعې نوعيهت او کيفيهت ځانتهه
معلوم ک ي ودې ګوري چه جامعه له څنګه افرادوجوړه نوي ه يعنى د افرادو څنګه والهى دجهامعې پهه څرنګهوالى کښهې
دخل لري  .هم ارنګه دافرادو پهه جوړلوکښهې دجهامعې جوړ هت مههم عامهل د او معلومهه ده چهه څنګهه جامعهه ،څنګهه
افراد جوړوي.
په هم غه اساس که څو ځانته دامعلوموي چه اسالم څنګه جامعه جوړول غهواړي ودې ګهوري چهه اسهالم څنګهه افهراد
جوړوي او دنخصيت په جوړولوکښې ئې ک نالره څه ده اوڅه نقشه لري.
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فردجوړول:
په اسالمي نښام کښې فرد دحق خاون  ،د ارادې خاون او دحيثيت وکرامت خاون د  ،ده تهه يهوازي د ژونه حهق نهه د
ورک نو دپت اوعزت لرلو حق هم ورک نو او توهين وتحقيرئې جرم وجنايت يا اقالًق احت ګ ل نوي

.

د دمالکيههت اومشههروا فعاليههت حههق لههري او دانتخههاب او تصههر ،حههق ورتههه حاصههل د چههه هههم فکههر کههولى نههى او هههم
کارکولى ني ،د نښام په جوړولو او دزمام ار په ټاکلوکښې دده رايه معت ره ده او پهه اجتمهاعي چاروکښهې ئهې مشهوره
ارز ت لري.
په اسالمى فقه کښې يوه مسلمان اويوې مسهلمانې هځې تهه دا حهق پهه مسهاوي ډول ورک نهوي

چهه کهه هريهو لهه دو

څخه يوه کافر ياد کافرانو يوه جماعت ياديوې کال ياديوه ارخلکو ته امان ورک ي نو ياهېڅ يومسلمان لهه ه هو سهره
دجنګ او قتال حق نلري او دغهه امهان نهرعى اعت هارلري مګرپهه ه هه صهورت کښهې چهه دغهه امهان ورکهول دمسهلمانانو
دپاره دفساد موجب وي نو يادغه دامان ورک ه ردي لى نى .په دغه صورت کښهې کهه پخپلهه امهام او اولهواالمرهم امهان
ورک

وي امان ئې د رد وړد .

دغه مهم اوسترحق چه اسالمي اونرعي قانون دمسلمان هر فردته ورک

دفرد موقف په اسالمي جامعهه کښهې ډېرلهوړ

ئى چه نښير ه ئې ددنيا په قوانينهو کښهې نهه وي موجهود يهوازې هم غهه يهوحکم کهافى د چهه دفرداهميهت پهه جامعهه
کښې و ئى او دفردي اعت ار وزن وټاکي .هم ارنګه په اسالم کښې فردته دنهادت حق ورکول اوپه ميراث کښې ورته
په حق قايلي ل دا ا توي چهه اسهالمى نښهام فردتهه ډېهره اعتنهاء لِ ي .پهه فهردي حقوقهو کښهې ځينهې حقونهه چهه اوس پهه
ديموکراسهى نښامونوکښههې انسههان تههه ورکه نههوي ي اسهالم ډېردمخههه افرادوتههه ورک يه
مصئونيت ئې په ه نان تامين ک ي

او دانسههان مههادي اومعنههوي

.

په دغوحقوقوکښهې کهوم حهق چهه پهه اسهالمي لحها دډېهر دقهت وړد اولهه ډېرغهور نهه پکښهې کاراخيسهتل نهو ه هه
دمالکيت حق د چه نيادي حيثيت لري او دحقوقو مور ورته ويلى نو.
هم غه حق دفرد په سرنونت او دفردپه مادي او معنوي جوړ ت کښې اساسهي نقهش لهري او مسهتقل حهث غهواړي چهه
دلته ئې تفصيل ميورده نه د .

مالکيت اومالى سياست په اسالم کښې:
انسان چه انسان نو اولږ غون ې پهه څهه پوهيه لى د د مهال لرلواومهال ډېرولهوفکراومينې ئهې پهه زړه او دمهاغ کښهې
غځونې ک ي ي.
له ه ه وخته چه ا ت ائي انسهان لهه هکارنه کارتهه مخهه که ه او لهه زراعهت سهره انهنا نهو نهو ټهاټو ى ئهې پيه اک اودمهال
غونههډولو اوسههاتلوپه فکههر کښههې نههو .د مالکيههت احسههاس راپي انههو او وده ئههې وکه ه ،دمههال مينههه ورو ورو زياتيه ه او
دانسانى حرص سترګې ورد په ورد وږې کي ې.
مال که له يوې خوا دانسان حاجتونه اوضرورتونه پوره کول نوله لې خوائې حسادتونه او رقا تونهه راپهارول او دمهال پهه
سر د منۍ اوجنګونه نروا نوه .په مال کښې دخيراونر دواړه جن ې محسوسې نوې.
له ميالد نه پنځه سوه کاله پخوا دمال اومالکيت په اب فلسفي حثونه نروا نوه .مال تهه ه وويهل نهوه او دمالکيهت
په ض دم ارزې فکرپي انهو ،افالطهون پهه واضهه ډول د اجتمهاعى چهارو دکارکوونکوپهه موردکښهې دملکيهت دل هوه
کولو اواز اوچت ک او مسيحى دين مال د شري جامعې دفساد منشا او دنرارت تومنه وګ له.
داسالم په مق س کتاب ( قران) کښې مال دفتنهې په ه نامهه و لهل نهواو دانسهان د همن ورتهه وويهل نهو .مګهر پهه هم غهه
کتاب کښې ئې ډې ر ه نومونهه ههم هت نهوه لکهه ( :خيهر اوفضهل ) يعنهى اسهالم دمهال دواړه جن هې پهه نښرکښهې ونيهولې
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اوعيب وهنرئې دواړه پکښې مشخص ک ه .په هم غه مالحښه ئې هم انسان ته دمالکيت حهق ورکه اوهم ئهې پهه دغهه حهق
څه قيوداو نرطونه کيښودل.
اسالم د شرپه حياتي ضرورتونو او حاجتونوسترګې پ ې نک ې اومال ته ئې دده اړتيا په نښرکښې ونيوله مګر دمال پهه
لرلو او راغونډولوکښې ئې افراط وګاڼه او ح ودئې ورته وټاکل.
اسالم داسې دين نه د چه دانساني غرايزو په مخکښې س ني او يخى ئې مخه ن ه ک ي .مګر ط يهان او عصهيان تهه
ئې هم نه پرېږدي او ه مجر ورته پي اکوي .ه ه حيواني جن ه چه د انسان په خ ه کښهې نهته اسهالم ئهې محهوه کهوي نهه
لکه د تهذيب کو ښ ئې کوي.
دمال او مالکيت په مسئله کښې هم نهه افهراط خو هوي او نهه تفهريط ،دقرانهي احکهامو لهه مخهې دمهالونو اصهلي مالهي
خ ا د او خ ا دغهه مالونهه انسهانانو تهه پهه مجمهوعى ډول ورک يه ي چهه افرادپکښهې دجماعهت پهه وکالهت دجهايز
تصر ،حق لري او په مطلق ډول پکښې تصر ،نشهي کهولى .يعنهى سهود پهرې نشهي خهوړلى ،قمهار پهرې نشهي کهولى ،پهه
عيانۍ او فحانۍ ئې نشي لګولى.
قران کريم مال لرونکى دمستخلفينوپه حيث مالکان ګ لى نه داصيالنوپه حيث يعنى اصلى مالکان ئې نه دي للى.
وګورئ ! په سورة ح يه

امن واَبِاللَّ َِورس ولِ َِوأ ِنف ُق ِ
ِ
مَم ْس ت ْخل ِفينَفِي ََِ
واَم َّم اَُعل ُك ُّ
کښهې دغهه ايهتُ ( :
ُ

الح يه ايهت)٧:

دترجمې حاصل :په خ ا او رسول ايمان ولرئ اوه ه څه نفقه ک ئ چه خ ا پکښې خليفه ګان ګرزولى ياست.

نَم ِ
مَ النهور ايهت ) ٥٥:پهه صهريه ډول حکهم کهوي چهه ورکه ئ لهه
الَاللَّ َِالَّ ِذيَات ا ُك َْ
مَم َّ
وه ِّ
په سورة نورکښې داايت( :واتُ ُ
ه ه مال څخه چه خ ا درک ي

 .په الهي کتاب کښهې چهه مهال دخه ا ورکه ه ګ هل نهوي ه او دعاريهت مفههوم پکښهې

پروت د دامطلب هم ه واضه نوي
مجازاً د دو

لل کې ږ

چهه پهه دغومالونوکښهې چهه ظهاهراًخپلو عهاريتي خاونه انو تهه منسهوب دي او

ياهم يوازې ددو نه دي .محر ومه ط قه اوسهوالګرهم پکښهې حهق لهري يعنهى عهالوه پهه زکهات

محروم اوسايل د ډايانو په مال کښې دحق خاون ان دي او مشتر مال د .
په سورة الذريت کښې چه دمتقيانو حال يانېږي نودمال په رخه کښې دو پ ې ډول معرفي نوي ي:

اخ ِذينَماَاتاهمَربُّه َم َ .وفِاَأموالِ ِهمَحلَِّلِّلسائِ ِلَوالْمح ر ِ
( ِ
ومَ
َّ
ْ ْ
ُْ ُْ
ُْ

َ

الذريت ايت  )٠١يعنى دو ده ه څهه اخيسهتونکي دي

چههه خه ا ورک يه ي او پههه مههالونو کښههې ئهې عههالوه پههه زکههات سههوالګراو محههروم حههق درلههود .لههه داچههه اسههالم دمههالونو
انحصار په څومح ود السونوکښې ګ لى او دامطلب دسورة حشر په دې ايت کښې ډېر ه څرګن نوي

:

لر ُس ِ
َالس رِ ِ
يلَك ْاََلَي ُك ونَ
ولَولِ ِذيَالْ ُق ْربىَوالْيتامىَوالْمس اكِي ِنَوابْ ِن َّ
( َّماَأفاءَاللَّ َُعلىَر ُسولِ ِ َِم ْنَأ ْه ِلَالْ ُقرىَفلِلَّ َِولِ َّ
َاْل َْنِي ِ
مَالحشر ايت )۷:يعنى ه ه مال چه ې جنګه دفئى او خراج پهه صهورت درسهول اس (ص) الس تهه
اءَمن ُك َْ
ُهول فَب ْين ْ

ورځي ه ه داس تعالى ،درسول اس (ص)دذ القر ى ،ديتيمانو ،مسکينانو او دالرويوپرديسانوحق د چه پهه دو

هه

ويشل کېږي او دا د دې دپاره چه دولت دڅوتنو غنيانوپه الس کښې مح وس او محصور نشي .په دې ايت کښې دمهال د
توزيه غايهه دا ههودل نهوي ه چههه سهرمايه تهراکم ونکه ي او د اغنيهاؤ ط قههه ډېهره پيهاوړې نشههي .يعنهى اسههالم ډېهر د مخههه
دط قاتي تضاد د محنيوي فکر ک

او نه ئې غو تل چه په اسالمى امت کښې ډېرټيټ و پاس منيځ ته راني.

غنااو ډائي که څه هم په ظاهري نښرپه اسالم کښهې صهريحاً منه نهه ده او هرچاتهه داحهق ورک نهو چهه پهه جهايزه طريقهه
دنتو خاون ني او ه ه تکاليف په ذمه واخلي چه اسالم د نتمنو په ذمهه ايښهي دي لکهه د زکهات ،خيهرات او صه قاتو
ورک ه او دقرض حسن له الرې له محتاجوسره مرسته اونور.
مګرکه څو له ژورفکر نه کار واخلي اواصلي منښورته ه ځيرنهي ه هه پهوهېږي چهه نيشهګى کهه حهالل د نهکل ئهې
دمردارد  .دمال پي اکولواو ډېرولو ه ه طريقې چه اسالم من ک يه ي لکهه سهودخوري ،احتکار ،هډې اخيسهتل ،غه ن
فاحش په معامله کښې ،دروغ ويل ،غ رکول ،تقلب ياداسې نور داټول د قاروني ډائي په مخکښې ن ېزونه دي چه په
مسههتقيم اوج ه ي ډول دقارونيههت مخههه نيس هي .لههه لههى خواه ههه تشههويق او ترغيههب چههه دخيههر واحسههان پههه ههاب پههه ن ههوي
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احاديثو او قراني ايتونو کښې وينهو مسهلمانانو تهه دا اجهازه نهه ورکهوي چهه دفقيرانهو او دحاجهت د خاونه انو پهه مقا هل
کښههې لههه خههل وامسهها نههه کههارواخلى او پههه خيريههه چاروکښههې سههترګې پ ههې ک ه ي .سههر يره پههه دې اسههالم دمسههلمانانو
اولواالمرته داحق ورک

چه دخوارانو اوفقيرانو دم ولو او ژون

ه کولهو دپهاره دضهرورت پهه انه ازه د هډايانو مالونهه

يوزلههواو غري ههانو تههه ورکه ي او موازنههه قايمههه که ي .حضههرت عمههر (رض) چههه د خپههل خالفههت پههه وروسههتيو وختوکښههې
اجتماعي وض ته ملتفت نوچه ځينې کسانو ډېر مالونه جم ک ي ي او نورپهه فقهر او غر هت کښهې ژونه کهوي نهو اراده
ئې وک ه چه دتعادل او مالي تسوئې دپاره له اغنياو سره فقيران ده وي په مالونو کښې نريي او سهيم که ي ځکهه يهې
وويل( :نُطعِمُ المُسلِمِينَ مِن َيهتُ المَهالِ حَتهىٰ اِذَالَهم تَجِ فِيههِ نَهياً اَدخَلنَها عَلهىٰ کُهلِ اَههلِ َيهتٍ مِهن االَغنِيَهاءِ مِهثلَهُم مِهن
المُحتَاجِينَ وَمَا نَزَالُ نَفعَلُ ذٰلِيَ حَتىٰ يَطعَمَ المُسلِمُونَ جَمِيعاً ) يعنې مسلمانان ه له يت المهال څخهه م وواوچهه پهه
يت المال کښې څه پاتې نشي د ډايانو په هر کور کښې هه ه هومره محتاجهان نن اسهو او داکار هه تره هه وختهه کهوو چهه
ټول مسلمانان په ګيډه ماړه ني.
په اسالم کښې دمالکيت په اب داايت هم دج ي توجه وړد

ش ْرُهمَبِعذ ب
الل َِف ر ِّ
ابَألِ بيمَ

( :والَّ ِذينَي ْكَنِ ُزون َّ
ض َوَلَيُ ِنف ُقون هاَفِ اَس رِ ِ
َالذهَِوال ِْف َّ
يلَ

التو ة ايت )٥٤:ه ه کسان چه سره او سپين زر ذخيره کوي او دخ ا په الرکښې ئې نهه نفقهه

کوي د دردنا عذاب زيهر ورکه ئ دهم غهه ايهت پهه اسهتناد او دن هوي احهاديثو پهه نها د رسهول اس (ص) پهه اصهحا و
کښې ا و ذرغفاري دقارونيت په ض په ت لي ى م هارزه الس پهورې که او پهه دغهه جههاد کښهې ئهې ډېهر تکليفونهه وليه ل
ترڅوچه االخر د ر زې د تې ته نفى ل نو او هلته د ډېر غر ت په حال کښې م نو اوالرويو خاوروته وسپاره.
دا وذر اويونمير نورو اصحا وت ليغ دغه معارضه دحضرت عثمان په خالفهت کښهې ډېهره تهوده نهوه ،دا وذرت ليهغ چهه
څومره په نتمنو او ډايانو

لګي ه ه ومره ئې خواران او فقيران ځانته جل ول او طرف اران ئې ډېرې ل.

حضرت على او ا وذرپه دې عقي ه و چه ديوه کال دنفقې دپاره څلور زره درهمه ساتل جايز کارد او لهه دينهه زيهات مهال
ذخيره کول ممنوعه کنز نميرل کېږي.
پههه ډېرون ههوي احههاديثو کښههې دا مطلههب ههه واضههه د چههه اسههالم فاحشههه غنهها ه ه ګ ههي او دانههه خو ههوي چههه ځينههې پههه
عيشونواوخون ونو کښې ډوب وي او نورپه لوږه او تنګسه کښې ژون وک ي.
(خُذمِن اَغنِيَائِهِم وَرُدَ اِلىٰ فُقَرَائِهِم ) له ډايانو نه ئې اخله او فقيرانهو تهه ئهې ورکهوه داسهالم اقتصهادي که نالره ده .ا هى
امامه روايت کوي چه رسول اس (ص)ويلي دي ( :يَا اِ نِ اٰدَمَ اِنَيَ اِن تَ ذِلِ الفَضلَ خَيرٌلَيَ وَاِن تُمسِکهُ نَرٌ لَيَ–مسلم و
ترمذي) يعنى اي نيادمه! که مال و ن ې خيردې پکښې د اوکه ئې وساتى درته نرد .
هم ارنګه الل وايي :رسول اس صلى اس عليه وسلم وويل( :مَارُزِقتَ فَالتَخ َاء وَمَها سُهئِلتَ فَهال تَمنَه فَقُلهتُ :يَارَسُهولَ اسِ
وَکَيفَ لِى ِذالِيَ؟ قال :هُوَذَا َ اَوِالنَارُ) مطلب داچه رسول اس (ص)وفرمايل :څه چه ستا روزي نوي ي مهه ئهې سهاته او
ذخيره کوه ئې مه او څه چه درنه وغو تل نو من کوه ئې مه.
الل وويل دا ه زما دپاره څنګه ني؟ ه و وفرمايل يا هم غه نان اويا د دوزخ اور.
امام احم حن ل په مسن کښې داح يث نقلوي( :اَيُمَااَهلُ عِرصَةٍ اَص َهَ فِيهِم اِمرَوٌ جَا يِعاً فَقَ َرِئَت مِنهُم ذِمَهةُ اسِ تَ َهارَ َ
وَتَعَالىٰ ) خالصه ئې داچه پا خ ا له ه وڅخه يزاره د چه په څنګ کښې ئې څو په لوږه نپه س ا کوي .پهه قهران
کريم کښې متع دايتونه راغلي دي چه د (مترفينو) ژون ئې ګ لى او مسلمانان ئې په ج ي ډول دې ته متوجه ک ي ي
چه اسوده ژون اودعيش ونوش ژون ونک ي لکه متوسط ژون اختيار ک ي چه نور ورته ونه پخسهېږي او مهزې چ چهې
پکښې نه وي داسوده حالۍ په غن نه ه کښهې يوعلهت چهه قهران پهه ګوتهه که
کسانو هروخت دنوي دين په ق لولوکښې ن ي مقاومت ک

ه هه داد چهه مترفينهو يعنهى اسهوده حهالو

او له پي م رانوسره ئې خپل خصومت ته دوام ورکه

د

يعنى دارتجاا ټينګ حاميان هم غه خلي دي چه دهر ت ير او تحول مخه نيسي او دزاړه حال قااو دوام غواړي.
د شري تاريخ له مطالعې نه هم داپته لګېږي چه عياش قومونهه لهه مينځهه تللهي او ه هه قومونهه چهه پهه مشهقت او زيهار و
زحمهت کښههې لهو نههوي پهه نهورو غالههب نهوي ي .اوس خلههي په ې هههم پهوه نههوي ي چههه عيانهي دصههحت پهه لحهها هههم
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ډېرخطرونههه لههري او ډې هر فسههادونه ورسههره ت ل هي دي .داسههالم پيشواحضههرت محمه (ص)دمترفينههو يعنههى دعيانههانو او
اسوده حالوکورونه ( يوت الشياطين ) دنيطانانو کورونه للي دي چه فتنې اوفسادونه ترې والړېږي.

اس تعالى فرمايي( :إِ َّن ِْ
َاس ت غْنى-العلق ايات ١:او  )٧په تحقيق سره انسان سرکشي کوي چه ځهان
َاانسانَليتْغىَأ َّ
نَرا ُ ْ
ې پروا او مست ني ووينى .يعنى مال او روت دغرور اوسرکشۍ اعث ګرزي .په ل ايت کښې راغلى د :

َالرْز
(ول ْوَبسءَاللَّ ُ ِّ

َلِ ِعر ِ
ضَالشهور ايهت )۷۷:کهه چيهرې خه ا دخپلهو نه ګانو روزي پراخهه که ې
اَاْل ْر َِ
اه َِلر غ ْواَفِ ْ

وا هرګوره ه ئې په ځمکه کښې اوت که ي و .دهم غسهې مالحښاتوپهه وجهه مسهلمانانو تهه دا اجهازه نشهته چهه خپهل
حالل مال هم په ځان ان ې له ضرورته زيات ولګوي او له اسرا ،وت ذير څخه کار واخلى.

َالش ي ِ
پا خ ا وايي( :و ِ
يلَوَلَتُر ِّذ ْرَت ْر ِذ فيراَإِ َّنَال ُْمر ِّذ ِرينَك انُواَْإِ ْخ وان َّ
َالسرِ ِ
اطي َِنَ
اتَذاَالْ ُق ْربىَح َّق َُوال ِْم ْس ِكينَوابْن َّ
االسراء ايت )۶۲:يعنى ورک ه خپل قريب ته ده ه حق اومسکين ته اوپرديل ته ت ذير اواسرا ،مه کوه م ذرين يشکه
دنيطانانو وروڼه دي.

َِال ُْم ْس ِرفِينَ
په ل ايت کښې وايي( :وُكلُواَْوا ْ ربُواَْوَلَتُ ْس ِرفُواَْإِنَّ ََُلَيُ ِح ُّ

َ

االعرا ،ايت  )٥٠خورئ ،څکپ اواسرا ،مه

کوئ اسرا ،کوونکى دخ ا نه دي خوښ.
داسرا ،معنى له ح او ان ازې نهه تجهاوزد پهه حريصهانه ډول خهورا او څکها او يځايهه خرڅونهه پهه اسهرا ،کښهې
نامل دي .دمسلمانانو اغنياء نشي کولى چه له نورو نه په عالي سطحه ژون وک ي او نهان ونهوکت ېهې نښرونهه ځانتهه
جلب ک ي .په اسالمي جامعه کښې که خواران او غري ان وريښمنې جامې نشي اغوستلى ډايان هم نشي کولى چهه دغهه
فاخر ل اس واغون ي .کله چه دع الرحمن ن عو ،ځو له خپل پالرسره د دوهم خليفه حضرت عمر مخې تهه ورغهى او
وريښمين کميل ئې اغوستى و خليفهه دغهه کمهيل لهه ګريوانهه ترلمنهې پهورې څيهرې که او ددغسهى معت راوډېرنهمتن
صحا ى ځو ئې هم پرينښود چه د اسالم له مقرراتونه سر وغ وي .دهم غهه خليفهه خپهل ژونه سهره لهه دغهه لوړاوعهالي
مقامه په متوسط حال کښې و او له نورونه ځانته په څه امتياز قايل نه و .يوه ورد چاترېنه پو تنه وکه ه چهه تاتهه لهه يهت
المال څخه دڅومره مال مصرفول جواز لري .ده وويل په کال کښې دوه جوړه جامې ،يوه جهوړه د ژمهى او لهه داوړي دپهاره
او دومره څه چه دحج تو ه نى زما او دزما عيال قوت اي دقريشو دمتوسهط نهخص پهه انه ازه وي .زه دمسهلمانانو لهه
جملې څخه يوتن يم څه چه نوروته رسېږي ماته ه هم رسېږي.
پخپله درسول اس (ص) د زه او رياضت ژون چه لهه مشهقته ډ و ،هم ارنګهه دده دغهوره اصهحا و سهاده او هې عيشهه
ژون چه دمج وريت په وجه نه لکهه دعهزم او ارادې لهه مخهې وپهه هم غهه اسهاس نها ؤ ،چهه دو نهه غو هتل چهه نهور پهه
محروميت کښې وي او دو په نازونعمت کښې.
هم غه وجه وه چه داسالم دوهم خليفه حضرت عمر (رض) د رماده دکال په قحهط کښهې غهوړي تره هه وختهه ونهه خهواړه
ترڅوچه په ازارکښې دنورو دپار ه پي انوه او قحطى له منيځه الړه .په دغه مهوده کښهې خليفهه ههم دنهورو پهه نهان تيهل
خواړه او دتيلوخوړلو په وجه ورته ناروغي پي انوه او پوستکى ئې تي تورنو.
اسالم خپل پيروان په اخالقي لحا داسې روزل چه ددنيا مال ،زيب وزينت اوعيش وعشهرت تهه پهه حقهارت وګهوري او
مينه ورسره پي انک ي ،له خپل نفل او نفسى خواهشاتو سره م ارزه وک ي او ساده ژون اختيهار که ي .حهرص او ههوس
پرېږدي له خل او امسا نه ځهان وژ غهوري ،ک هراو غرورپهه ځهان کښهې پيه انک ي ،صه ر او صهفا ولهري او دخلکهو پهه
خ مت کښې داسالم په خ مت کښې جهادته مالوت ي اوقر انۍ ته چمتوني.
اسالم دخپلو پيروانو دتنښيم او ادارې ،دت هذيب او تر يت دپهاره دوه وسهيلې پهه کها واچهولى ،تشهري او توجيهه .ځينهې
نيان نته چه په اسالم کښې نرعاًمن نه دي مګر ديانتاًمن د د نريعت او د ديانت تقاضا هر کله يهوه نهه ده ،پهه ځينهو
مواردو کښې تشريعي جن ه او توجيهى جن ه يوله له يلېږي.
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تشريعي احکام ه ه دي چه په عام ډول هرمسلمان پرې مکلف دي او که څو ترې مخالفهت وکه ي نهرعاًمحکوم کېهږي
لکه زکات چه که څو ئې له اداکولو انکاروک ي اولواالمر ته داحق حاصل د چه ورسره محار هه وکه ي اوقتهال تهه ېهې
مالوت ي،په توجيهى لحا هرمسهلمان عهالوه پهه زکهات ديانتهاً موظهف د چهه دصه قاتو اوخيراتونولهه الرې لهه خپهل
حاجته زيات مال دخ ا په الرکښې مصر ،ک ي او دخير واحسان نمونه اومثال ني.
توجيهى احکام دتشريعى احکامو په نان په قانونى نکل نه تط يقېږي لکه داخالقي اصهولو پهه حيهث رواج مهومي او
دخاصانو اوره رانو کارد  .په اسالم کښې ه او  ،حالل وحرام ځانته م ارج او مراتب لري .مهثال پيهاز يها اوږه خهوړل
په اصل کښې جايز کارد مګردجمعې په ورد اوپه ه و وختونوکښې چه س

له نوروسره ګهډون کهوي او دخهولې هو

ېې نور په عذا وي په ممنوعاتو کښې نمېرل کېږي .دتقو او رياضت خاون ان دجهايز اوناجهايز پهه تشهخيص کښهې لهه
عامو مسلمانانو نه فرر لري.
دعامو مسلمانانو تقو هم غه ده چه پرد حرام مال ونخهوري اولهه ک يهره ګناهونوڅخهه ځهان وسهاتى .دزاهه انو تقهو
داده چه پخپل حالل مال هم ځان موړنک ي او دنفهل دتزکېهې او د روح دتصهفېې دپهاره جهايز لذتونهه ههم پهه ځهان ودروي
ياېې ډېرکم ک ي.
ه ه ډائي چه دحرامو مالونو په غونډولو الس ته نه وي راغلى او فراي

و واج ات پکښې نه وي تر نهو نهرعاًمن

نه ده.
درسههول اس (ص)پههه اصههحا و کښههې هههم اغنيههاء موجودولکههه حضههرت عثمههان غنههى ،ع ه الرحمن ههن عههو ،او وروسههته
ياطلحه اوز ير ياداسې نور ،مګر پخپله حضرت محم (ص)،حضرت ا و کر ،حضهرت عمهر او حضهرت علهى اوځينهې
نورو ه دومره مال له ځانه سره نه ساته چهه هډايانو کښهې حسهاب نهي .دو

هه د ار شهو پهه ډوډ ههم ځانونهه نهه مه ول او

دمترفينوله اسوده ژون څخه ېې کرکه کوله.
داکارپه اسالم کښې اج اري نه د اختياري د  .اسالم ه ه دين نه د چه د شري فطرت اوانسانى غرايزو په مخکښې

فَ
س ني او يخې ئې ن ه ک ي .اسالم د شري اوعالمي دين په حيهث پهه خلکهو انه ې عسهراوحرج نهه راولهيَ( .لَيُكلِّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
س رَ ال قههره
َو ْس عهاَ-وم اَُع لَعل ْي ُك ْمَف اَال دِّي ِنَم ْنَح ر ب َ-يُ ِري ُدَالل َُب ُك ُمَالْيُ ْس رَوَلََيُ ِري ُدَب ُك ُمَالْعُ ْ
س اَإَِلَّ ُ
الل َُن ْف ف
ايات ٢١١او )٠١٣داه ه ايتونه اوقراني نصوص دي چه داسالمى قوانينهو اسهاس ېهې ګ لهى نهو .په ې ايتونهو کښهې لهه
وسه نههه زيههات تکليههف لههه اوږو څخههه اخيسههتل نههو او پههه ديههن کښههې حههرج نفههى نههوي

خه ا نههه غههواړي چههه پخپلههو

ن ګانوعسراوسختي راولي .دقران دا ايتونه:

(وَلَتن

َن ِ
صيرك َِمن ُّ
لَاللَّ َُل كَََالتحهريم ايهتَ)۲۲ه هه حيهاتي درسهونه
َالدنْياَالقصص ايت ( ،)۷۷لِمَتُح ِّرُمَم اَأح َّ

دي چه د صحت اوقوت وقايه ورپورې ت لې ده او س

له دې څخه من کوي چه خپلهه دنيهائي رخهه هيهره که ي ياپهه ځهان

ان ې دخ ا حالل حرام ک ي.
رسول اس(ص) ه ه زاه او عا ه چهه ههره ورد هه روژه واو ههره نهپه هه ېهې پهه نفلونوسه اکوله مخاطهب که او ورتهه ېهې
وويل .....( :وَلِنَفسِيَ عَلَييَ حَقٌ وَلِ َ َنِيَ عَلَييَ حَقٌ وَ لِزَوجَتِيَ عَلَييَ حَقٌ )........په تا انه ې سهتا نفهل حهق لهري ،ه ن
دې در ان ې حق لري ،او ځه دې در ان ې حق لري .لکه چه په ع ادت او رياضت کښې افراط منه د او ره انيهت نفهى
نوي

دغه نان په ص قاتوکښې هم خپل ټول مال ص قه کول او دپولۍ ټهي تهه کښيناسهتل هه کهار نهه د  .کهه څهو

خپل ټول مال ص قه ک ي او ځانته هېڅ پرې نږدي .له دې ايت څخه سرغ وي.

ِ
ِ
ِ
وراََاالسههراء ايههت )۶۹:مههه خپههل الس
وم َّ
س تْهاَ ُك َّلَالْر ْس ءَف ت ْقعُ دَملُ ف
س ف
اَم ْح ُ
(وَلَت ْجع ْلَي داَمغْلُول فَإل ىَعُنُق كَوَلَت ْر ُ

خپلې غاړې پورې ت ه او مه ېې خالصوه په تمام خالصوالى چه کښېنې مالمت نو او درمان ه.
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پا خ ا ه ه کسان ستايلى د چه دمال په انفار کښې اعت

إِذاَأنف ُقواَل ْمَيُ ْس ِرفُواَول ْمَي ْقتُ ُرواَوك انَب ْينَذلِكَق و فام اَ

ال ساتي او له افهراط او تفهريط نهه ځهان ژغهوري (والَّ ِذينَ

الفرقهان ايهت  ) ١٧يعنهى ه هه کسهان چهه مالونهه نفقهه کهوي نهه

اسرا ،کوي او نه خل او وي د خل اواسرا ،ترمنځ اعت ال ساتونکى.
دژون په چارو اوانساني اعمالو کښې اعت ال سهاتنه پهه اسهالم کښهې يهومهم اصهل د چهه هه او ه پهه هم غهه معيهار
سنجول کېږي او داسالمى اخالقو اساس ګ ل نوي

 .داسالم جمالى خوا هم غه اسالمي اخالر دي چه انسان مهذب

کوي او س يتوب صيقلوي.
داسالمي تعليمات وغايه اسهالمى تر يهه ده چهه پهه اسهالمى اخالقهو پهورې ټينهګ تعلهق لهري او د افهرادو د نخصهيت پهه
جوړولو کښې ېې نقش ډېر څرګن د .
داسالم ر تياني ممثلين او رجسته افراد هماغه کسهان دي چهه اسهالمي نهعاير ،اداب او اخهالر پخپهل کهردار و عمهل
کښې تمثيلوي او صعودي سير وحرکت ېې دانسانيت دلوړو م ارجو په لوري وي .که دتش يه له مخې اسالمي روش په
ني ورزنونو کښې دغره ختل وګ وويلى نوچه دغه ورزش په مطلق کوه ګردۍ تهامينېږي اوپهه ټي هو غرونهو کښهې پهه
ګرزي و او د غونډيو په ختل و ههم سهر تهه رسهېږي مګهر ه هه کسهان چهه پهه دغهه ورزش کښهې خپلهه فهور العهاده لوړتيها او
پيشق مي يي ه و دلوړو غرونولوړو څوکوته خيژي او تاريخي يادګارپرېږدي.
په اسالم کښې هم اخالقي ره ران هم غه نان وګ پ چهه دانسهانيت ډېهرو هسهکو مقهامونو تهه ځانونهه رسهوي او نوروتهه
عمالً لوړختل ممکن ګرزوي .دو دمثل اعلهى پهه حيهث اخالقهي معيارونهه اومقامونهه اوچتهوي اونهور د لوړتيها لهور تهه
را ولي چه ددو اقتضا وک ي او په دو پسې الړني.

داسالمى اخالقو غايه اواغيزه:
انسان چه انر ،المخلوقات لل کېږي معنا ېې دانه ده چه دده ټول خويونه او عادتونه دستاينې وړدي اوپه هرڅه کښهې
هرڅه نه ه د  .د دخلقت دمثل اعلى په حيث دتکامل په لوړه مرحله کښې واقه د اوپهه نهورو موجوداتهوېې دخپلهو
خاصو استع ادونو او معنوي قواوپه مرسته تسلط مون لى مګرله ډېرو فضايلواو محاسنو سره ډېر معايهب اونقهايص
هم لري .دخيرونر ،دصالح اوفساد،د پاکۍ او نا پاکۍ متضاده جن ې په ده کښې موجود دي او د اض ادومجموعه ده.
حضرت مسيه (ا)او وداهم انسانان و اوچنګيز وهالکوهم دانسان په ه و .دجوړولو او ورانولو دواړه استع ادونه پهه
ده کښههې نههته اوعلههم وجهههل ې هې پههه وجودکښههې داسههې خواپههه خواوسههي لکههه چههه ا وجهههل دحضههرت محم ه (ص)پههه
ګاونډکښې اوسي ه دانسان وجهود خولهه خاوروپيه اد مګهر داورلم هې داو هوڅپې او دهواطوفانونهه پکښهې خونه ي
دي .له خاکسارۍ سره ک ر او غرورهم لري او له نرمۍ سره ئهې دوسهپنې صهال ت ملګهر د  .پهه رحهم کښهې ېهې قههر ،پهه
قوت کښې ېې ضعف اوپه پوهه کښې ېې ناپوهى ځان يى.
دغههه عههالم اوعاقههل موجودکههه دعقههل اوپههوهې پههه مرسههته دژونهه

ههه کولووسههايل اواسهه اب را ههروي ورسههره داتههم

اوهاي روجن مونه هم جوړوي اوپه دواړو خواوکښې اس اب سازد .
که له يوې خواد شري امراضو دپاره نوي عالجونه اونهوي دواګهانې کشهفوي لهه لهې خوادعهالمي ت هاهۍ مهواد او االت
تهيه کوي.
که دانسان ضعيفې او ناوړه جن ې اصالح نشي او ه استع ادونه پکښې ونه روزل ني له قوت څخه ېهې ليهوان لهه عقهل
نه ېې نيطانان او له نتمنۍ نه ئې طوفان پي اکېږي .عقل دانسان ډېره لويه نتمني او دټولو نتمنيو مهور ده چهه انسهان
ته ډېر څه ورکوي مګرله دغه دنيايي عقل سره يو ل عقل هم په کارد چه ه ه انسان ته س يتوب يي اوس

کوي يهې.

داعقل ددين په رڼا کښې پي ا کېږي او له ديهن څخهه الهامونهه اخلهي .دا د معادعقهل او ه هه د معهاش عقهل د  .دمعهاش
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عقل له هرچاسره نته او نورحيوانات هم پکښهې څهه نهه څهه رخهه لهري مګهر دمعهاد عقهل لکهه عهالي تعلهيم ټولوتهه نهه د
رسي لى.
ډېر غولې لي دي ه ه کسان چه ديهن لهه عهادي اومعمهولي عقهل سهره را هر وي او دغهې سهطحې تهه ېهې راټي هوي .ډېر هه
پوهي لي دي ه ه خلي چه دعقل لوړولو کو ښ کوي او د دين عالي مقهام تهه ېهې اوچتهوې يعنهې عقهل مته ين کهوي او
ددين په الره ې ې را روي .الهى کتاب (قران ) ده و متقيانوالر هودد چهه پهه غيهب ايمهان ولهري( .يُؤمِنُهونَ ِال َيهبِ) پهه
او داعقل هېڅکله مومن کي لى نشي .داعقل دجسهم او خې هې

غيب ان ې ايمان پي اکول ددغه ظاهر ين عقل کارن

خ مت ته پي اد او دژون پاللو مهمه وظيفه ورپه غاړه ده چه پهه انسهانى نه ۍ کښهې ډېرلهو ارز هت لهري او دنيها ېهې
مرهونه ده مګر دمعقوالتوله سرح نه ه ه خواڅه لي ل اوپه څه پوهي ل ديوه هل عقهل کهارد چهه مالخورنهو نه

او

دعارفانوپه رخه د .
دپښتوژ ى عار ،اوصوفي ناعر ع الرحمن ا ا دغو دوو عقلونو ته په دې ډول اناره کوي:
عاقل د

ددنيا په کارکښې هرس

چه س
س

څنګه س

پرې س

کېږي عقل ل د

کېهږي ؟ داسهوال هايي چهه ظهاهر اً تحصهيل دحاصهل وګ هل نهي او پهه ظهاهري عقهل را هر نهه وي .مګهر

د صيرت خاون ان پوهېږي چه ځينې س ي په معنوي لحا س ي ن ي صورت ه ېې دس ي وي مګر سيرت ه ېې دسه ي
نه وي او دنر وفساد جن ه ه ېې ډېره غال ه وي.
داسالم مق س کتاب چه مطلق انسان ته په کرامت قايل د دانسانى فطرت په تشخيص کښې دغه دنر او فسهاد جن هه
اودانسههان نهههواني غو ههتنې هرهرځهها

يههانوي او داڅرګنه وي چههه انسههان ايه داخالقهي تهههذيب اونفسههي تزکېهې پههه

وسيله خپل انسانيت تکميل ک ي او واقعي انسان ني.
انسان دخ ا خليفهه د او داسهمان ملکهې ورتهه پهه سهج ه پريهوتې دي مګهر انسهاني فطهرت دماليکولهه خهولې داسهې
ودل نوي

كَال دِّماءَال قهره ايهتَ)۱۳يعنهې پهه ځمکهه کښهې ه هه څهو
( :ق الُواَْأت ْجع لَفِيه اَم نَيُ ْف ِس ُدَفِيه اَوي ْس ِف ُ

ُ

پي اکوې چه په ځمکه کښې فساد کوي او وينې تويوي .سر يره په دې په ډېرونورو ايتونهو کښهې شهري ط يعهت داسهې
معرفى نوي

:

( -٠إ َِ َّن ِْ
س ُ َّ
س
وع اَوَاِذاَم َّ
وع اَإِذاَم َّ
َاانس ان ُ
َالش ُّرَُ ُز ف
َخلِ لََهلُ ف

َُالخَي ُرَمََنُوع َاف -سههورة المع هارج ايههات  ٢١،٠٩او )٢٠

يعنې انسان ى ص ره ،ې اته حريص او خيل پي انو که نر ور ورسي ه جهزا وفهزا کهوي کهه خيهراو د دنيها مهال ېهې
ومون نو ياله ډېر خل نه کاراخلى.

َِالْخ ْي ِرَلش ِدي ٌدَ
( -٢وإِنَّ ُ ََلِ ُح ِّ

َ

 -والعاديات ايت  ) ١په دې ايت نهريف کښهې خيردمهال پهه معنهى د چهه انسهان ورسهره

ډېره ن ي ه مينه لري.

ِ
( -٥قُ لَلَّ ْوَأن تُ ْمَت ْملِ ُك ونَخ زائِنَر ْحم َِربِّ اَإِ فذ َّ
ورا
اَْل ْمس ْكتُ ْمَخ ْش ي َا ِانف ا َوك انَاانس ا ُنَق تُ ف

َ

-االسههراء ايههت )٠١١

داايت انسان داسې ممسي يي چه که دخ ا درحمت خزانې ېې په رخه ني ياهم ويرېږي چه د لګښت او مصر ،پهه
صورت کښې ه ټولې تمامې ني داځکه چه انسان ډېر حريص او ډېر خيل د .

( -٤ك ََّلَإِ َّن ِْ
َاس ت غْنى
َاانس انَليتْغ ىََ،أ َّ
نَرا ُ ْ

َ

-العلههق ايهههات  )٧،١انسههان چهههه ځههان غنههي ووينههي ارومروسرکښهههي

اونافرماني کوي.

ارَ
( -٣إِ َّنَا ِانسانَلظلُومٌَك َّف ٌ
(-١وكان ِْ
َلَ  -الکهف ايت  ) ٣٤انسهان لهه ههر څهه نهه زيهات خصهومت کهوونکى او کهج حثهه د
َاانسا ُنَأ ْكُ رَ ْا بءَُ د فَ
َ

-ا راهيم ايت )٥٤انسان هرګوره ډېرظالم او ډېر نانکره ن ه د .

يعنې ج ل ېې په خ ه کښې ګډد .
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ُ ( -٧خلِل ِْ
َاانسا ُن َِم ْنَعج بَلَ

-االن ياء ايت  )۸۹انسان له ي ې او نتاب نه جوړ د .

 ( -١وكانَا ِانسا ُنَع ُجو ََلف
ت َِمنَالنِّساءَوالْرنِينَوالْقن ِ
َالشهوا ِ
اطي ِرَال ُْمقنترِ َِمن َّ
َالذه ِ
ُ (-٩زيِّنَلِلن ِ
ِ َّ
َِوال ِْف َّ
ض َِوالْخ ْي ِلَال ُْمس َّوم َِواْلنَْع ِامَ
َح ُّ
َّاس ُ
والْح ْر ََِ......ال عمران ايت  )٠٤په دې ايتونو کښې ه ه نهوانى مينې يان نوي ي چه انسان ده و دپهاره ههر څهه کهوي
َ

-اسر ٰ ايت  )۱۱انسان ډېر ې ص ره او الپته د .

اوځان اور او وته غورځوي.
داسالم اخالقي الر ودنې ،دحرام مال غن نهه ،دنفسهي خواهشهاتو دپهاره حه ودټاکل ،دقناعهت اوص رتوصهيه ،دعفهت
اوتقو درسونه دهم غو غرايزو اوانساني ط يعت د اصالح او تع يل دپاره دي او په ډېر صحيه تشخيص نا دي.
دا چه په قران کريم کښې دص رتوصيه يا يا په مکرر ډول هر هرځها نهوي ه ددې دپهاره نه ه چهه سه

دظلهم او نارواپهه

ق لولو کښې صا راوسي او مښالمو ته تسليم ني ياذلت ته غاړه کېږدي ،لکه ددې دپاره ده چه په سختوحاالتو او ه و
ورځوکښې حوصله له السه ورنک ي اوله مشکالتو نه ونه تښتي يادخپل عجوالنه فطرت په تقاضاپه هرڅه کښې دومره
ي ه ونک ي چه تفکر اوتعقل ته هېڅ موق پاتې نشي او عاق ت ان يشى هېره ک ي.
دقناعت درس هم له حراموڅخه دځان ژغورلهومعنى لهري او دتجاوزمخهه نيسهۍ نهه داچهه دکسهب اوکارپهه مقا هل کښهې
دانسان الس اوپښې ت ي اوسعى اوعمل ته ېې نه پرېږدي.
دا راز ايتونه چه انساني فطرت اوفطري غرايز مشخص کوي او دديني الر هوونو محهورېې للهى نهو نهورهم ډېهر دي چهه
دټولو ل ون ډېر وخت اوډېر کارغواړي.
لو خ ا چهه د انسهان خهالق د او پهه نفسهي وسوسهوېې ډېر هه خ هرد

( :ولقددَخل ْقن ِْ
سَبِ َِ
اَاانس انَون ْعل ُمَم اَتُو ْس ِو ُ

س َُ -سورت ر ايهت  )٠١انسهان پهه مطلهق ډول زيانکهار ګ هي اوه هه کسهان مسهتثنى کهوي چهه مومنهان او دنيهي عمهل
ن ْف ُ
خاون ان دي او نوروته هم دحق اوص ر توصيه کوي.

واَالصالِح ِ
ص ِرَإِ َّن ِْ
الص ْر َِر ) پهه عصرقسهم
اتَوت واص ْواَبِالْحلَِّوت واص ْواَبِ َّ
اَخ ْس برَإََِّلَالَّ ِذينَامنُواَوع ِملُ َّ
َاانسانَل ِف ُ
(والْع ْ
د چه انسان هرګوره په زيهان کښهې د مګره هه کسهان نه ي پهه زيهان کښهې چهه ايمهان ېهې راوړ اوکه ي ېهې دي نيهي
کارونه ،يوه او ل ته ئې دحق توصيه ک ې او دص ر توصيه ېې ک ې ه.
داد دانسان تشخيص او دعالج نسخه.
داسالم دين دانسان داخالقي اونفسي امراضو عالج د رياضت اوع ادت ،د زهه وتقهو  ،دنفسهي او روحهي تزکيهې او
تطهيرپه وسيله کهوي او لهه حرامهو څخهه ېهې پرهېهزوي .لکهه چهه دطهب علهم د ه ني امراضهو عهالج کهوي ،ديهن داخالقهي
مرضونو معالجه خپل اساسي ه  ،ګ ي او د شر هاطني رنځونهه لهه مينځهه وړي ځکهه وايهي(:اَلعِلمُ عِلمَهانِ عِلهمُ االَ ه َانِ
وَعِلهمُ االَديَهان) ه ني طههب پههه غههذا او دواو جههود تقويههه کههوي او دتقههويې پههه وسههيله مههرض م لو ههوي او محههوه کههوي ئههې
مګردين دنل اونفل په خوارولو اوضعيفولو دتقو اوپرهيزګارۍ لهه الرې دنههوانى اونفسهانى امراضهو مخهه نيسهي
ياورسره مجادله کوي يعنى دنفل اونيطان په م لو ولو او دجسماني قوت په کمولو معالجهه نها کهوي او لهوږه يهې ههم
غذا ده او هم دوا ده:

دهرچاچههههههه حيههههههواني قههههههوت زيههههههاتېږي

نفههههههل نههههههيطان لههههههره ه ههههههومره م لههههههو ېږي

که څو غواړي چه غالب نى په نههواتو

هههههت نشهههههي داکارپهههههه لهههههوږه کېههه هږي

پهههههه م
****

کمهههههههههوي روژه غو هههههههههتنې نهههههههههههواني

مضههههههههمحل کهههههههه ي هوسههههههههونه نفسهههههههههاني

د روژې غايهههههههههه هم غهههههههههه ده نوځکهههههههههه

روژه نهههههههههه نيسهههههههههي ص يرنهههههههههيخ فهههههههههاني
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داد دعلم اال ان او علم االديا ن د اساسي فرر يومثال چه مونږ د ني طب اوديني طب په م ايرت پوههوي او دايقهين
راکوي چه ه ه نفا چه په قران کريم کښې نته:

ِ
(ونُن ِّز ُل َِمنَالْ ُق ر ِ
نَربِّ ُك ْمَو ِ فاءَلِّم اَفِ اَ
ْم ْوِمَنِينََ-االسهراء ايهت( )١٢ق ْدَُ اءتْ ُك َّ
مَم ْو ِعظ ٌ ِّ
َم َّ
انَم ُ
ْ
اَه وَ فاءَور ْحم ٌَلِّل ُ
الص ُدوَِر –يونل ايت  )٣٧هېڅکله ېې د وعلى سينا په نفا کښې نشو مون لى.
ُّ
دنن ورځې عصري طب که دص ري اوقل ي امراضو په عالج موفق ههم نهي اودنفاءالصه ور دارو ومهومي يها ههم نشهي

کولى چه (مافى الص ور ) لره د نفا موجب ني او دحرص اوحس ياقل ى قساوت عالج وک ي اوپه ې رحمهه زړه کښهې
رحم پي اک ي.
په دغسې اخالقي امراضو کښې ددنيا ط ي ان له مريضانونه ډېر تهر دي ،او دا مرضهونه پهه مترقهي ممهالکو کښهې ډېهر
زيات دي.
(حُبُ ال ُنيَا اَوحُبُ المَال) چه دټولوخطاګهانو او غلطيهو راس لهل نهو ( .حُهبُ اله ُنيَا رَاْسُ کُهلِ خَطِيئَهةٍ) ه هه هې عالجهه
مرض د چه يوازې دين ېې مخه نيولى نى.
په ص ر اسالم کښې چه له دغه اخالقي مرض سره مجادله نروا نوه ،په مسلمانانو کښې دايثار داسې جذ ه پي انهوه
چه خپل مالونه ،کورونه او ډېر څه ئې ددين په الره کښې يا د دين دپاره قر ان ک ه او په حهرص او خهل داسهې غالهب نهوه
چه مقتص عقل ورته ګوته په غاښ ونيوله ،مهاجرينوپه هم غه جذ ه خپهل اصهلي وطهن اوټولهه نهتمني پهه مکهه کښهې
پرېښوده او م ينې تهه ېه ې دديهن سهاتلو دپهاره هجهرت وکه او انصهاروپه هم غهه جذ هه پهه مهاجرو انه ې لهه ځانهه زياتهه
پېرزوينه څرګن ه ک ه يعنې په نفسياتي او اخالقي لحا يو عښيم انقالب په اسهالمي امهت کښهې پي انهو چهه نښيرئهې
چا نه و لي لى.
ددغه انقالب ا ر تراوسه په مسلمانانو کښې لږ او ډېر يوځا

هل ځها وينهو او پهه يهو زراوڅوسهوه کالهه کښهې ېهې نښهې

نښانې ال ن ي محوه نوي چه رحمن ا ا ېې هم په وصف الحال کښې وائي:
داهنرن

چه زر خاورې ک ي رحمانه هنر داد

چه خاورې څو سره زر کا

علههوم اوفنههون خلکوتههه دا هنههر ههيى چههه خههاورې زرک ه ې او ددنيهها نههتمني زياتههه ک ه ي مګههردين ورتههه ددغههه هنههر ههل اړخ
څرګن وي او په دغه ډول انسان له دواړو هنرونو سره اننا کوي.
د انفرادي او اجتماعي ژون موافقه او مصالحه په هم ې راځي چه دغه دواړه هنره دانسان په رخهه نهي چهه ههم خهاورې
زرک ي او هم زرخاورې ک ي .که څو لوم

هنر ونلري دوهم هنرېې نه نصيب کېږي چه زر نه وي نو زر هه څنګهه خهاورې

ک ي؟ که اول هنر ولري اودوههم هنهر پکښهې پي انشهي لهوم

هنر هه هرګهوره منفهوراو مهردود وي داڅرګنه ه ده چهه علهم

وفن ،صنعت او حرفت دژون او معيشت حاجتونه او ضرورتونه پوره کهوي او مه نيت تهه رنهګ او رونهق ورکهوي .ددنيها
ودانى اوزي ائي په ه ه وسايلو او اس ا و پورې ت لې ده چه دعلم وفن په مرسته الس ته راځي او الس ته راغلي دي مګهر
دين دتسان او تعاون په پي اکولو او دمعنوي ارت اط په قايمولو د شهري جهامعې سهعادت تهامينوي او داجتمهاا مهزي
ټينګوي.
د شري سعادت لو ى او ظرفونه دعلم اوصنعت په کارخانو کښې جوړېږي مګرپه دغو لو وکښې دحيهات او هه د ديهن
ساقي اچوي اودين د چه داخالقو په تهذيب انساني اغ و ه لهه وحشهي وټهو در هو اوک لونهه سهاتي او د هو وټونيلې
اوريښې تقويه کوي.
که اخالقى تهذيب او دنفل تزکيه نه وي کي

نهي چهه ډېهر ژر دجههان سمسهور اغونهه پهه ه هو ځنګلونهو ه ل نهي چهه

ځناور او وحشي حيوانا ت پکښې استوګنه کوي او ماران پکښې اوسېږي.
کيمياوي پوه ه مونږ ته ه ه صا ونونه په الس راکوي چه د ن او جامو خيرې اوناپهاکۍ وړي او دل اسهو نهو تهورې لکهې
محوه کوي.
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مونږ دغې پوهې او دغو صا ونونوته حياتي ضرورت لرو او په ډېر ه ارز ت ورته قايل يهومګر ه هه خيهرې ،کثافتونهه
او خ ا تونه چه په زړه او دماغ په نښهر اواحسهاس کښهې پيه اکېږي دينهي پوههه او داخالقوکيميهايي سهعادت تهه نه ي
ضرورت لري او ل صا ون ورته په کارد چه ه ه د انسان ک ر او غرور د زړونو کينه او قساوت حسادتونه او نرارتونه
له مينځه وړي او دهو ٰ وهوس ناولتياپاکوي.
که دانسان اطن پا نه وي او په اخالقي مفاس و ل لى وي نو دسر و صورت ظاهري سپين والهى اوپهاکوالى خهو لهولۍ
هم لري او دمتم نو خلکو سپي هم هره ورد په صا ون مينځل کېږي.
دين يوازې دغه راز نښافت او طهارت کافي نه ولي او ظاهر ين ن

 ،داسالم سپيڅلى دين دطهارت او تزکېې په اب

ډېر عميق او دقيق نښر لري او له ظاهر نه ېې اطن ته توجه ډېره زياته ده مګرله ظاهر نه هم صر ،نښرنکوي او په ارز هت
ورته ګوري.
داسههالم پههه ديههن کښههې چههه ژوره څي نههه وک ه و پههه نهههائي تحليههل کښههې دې نتيجوتههه رس هېږو چههه داسههالمى ه ه اياتو او
ارناداتواصلي او اساسي ه  ،دنفل تزکيه او دجسم او روح تطهير يعنې پاکوالى د .
تزکيه او تطهير ه ه ټکي دي چه په قران کريم کښې په مکرر ډول راغلي دي او معنىٰ ېې ډېره عامه او ههم ډېهر ه عميقهه
ده.
په دې ټکوکښې له هر راز نجاست خ ا ت او کثافت نه دجسم او روح ظاهري او اطني طهارتونه نامل دي چهه داخالقهو
تهذيب اود انسانيت لوړول ېې الزمي نيتجه ده.
اديان عموماً پ اسې وخت کښهې دنياتهه راغلهي دي چهه انسهاني اخهالر ډېهر فاسه نهوي او انسهانيت ډېهر ټيهټ نهوي
يعنى ددين ډيوه هروخت په تورتم کښې له نوي ه اوخلکو ه ه وخت ځانونه مينځلي دي چه ډېر خيرن نوي ي.
داسالم د ظهورپه وخت کښې هم د عر و مختلف او مخالف ق ايل په اخالقي او روحي لحا په ډېرو مرداريهوکک و او
په ډېر تورتم کښې ېې ژون کاوه ،فحشا اومنکر نههائي حه تهه رسهي لى و دحهالل اوحهرام فهرر نهه و ،دخيهر و نهر معيهار
ازالم يعنې دفال غشي و ،دخ ا کور تانو نيولى و ،د ځواو نرو ر نډطوافونه طاعت او ع ادت ګ ل کي ه.
نر  ،ت پرستي ،سودخوري او چوروچپاو ،قتل وقتال ،نراب اوقمار ،لوڼې ژون ۍ خښول ،ضهعيفان غالمهول او د
حيواناتوپه څېرېې استعمالول دژون دود او دستور و ،په دغسې وخهت اودغسهې ځها کښهې حضهرت محمه (ص) تهه
دخ ا له لورې ج رئيل امين داوحى راوړه:

(ياَأيُّهاَالْم َّدأِّرَقُمَفأ ِ
ج َْرَ .......الم ر ايهات  ) .٠-٣يعنهى لهه سهتنې پهاڅېږه
نذ ْرَوربَّكَفكرَِّ ْرَوأِيابكَفت ِّه ْرَو ُّ
الر ُْزَف ْاه ُ
ُ ُ ْ
خلي له خ ايه وويروه ،خپل رب لو وګ ه جامې دې پاکې ک ه او پلي ي لرې ک ه.
په دې وحى کښې دتطهير مکررامر دا يي چه پاکي ل او پاکول په عام وتام ډول داسالم اصلي اواساسي منښور د .
(رجز) په ل ت کښې دګناه په معنىٰ ،د ت پرستۍ په معنىٰ او دپلي ۍ پهه معنهى اسهتعمالېږي اومفههوم ېهې ډېهر عهام
د .
پي م ر(ص)ته اول دجامو پاکولو امر ونوچه دځان پاکولو امر پکښې داللتاًموجود د ځکه چه پا کالي په پا

ن

اغوستل کېږي .په دغه ظاهري پاکوالي پسې په ل ايت نريف کښې له ( رجز) څخه لريهوالى هاطني پهاکوالى د چهه لهه
نر او اخالقى مفاس و نه د زړه او روح صفائي ايجا وي.
دغه ايتونه چه دنزول په اعت ارې ې دقهران کهريم مطله ګ لهى نهو دتطهيهر اوتزکيهې اهميهت ډېر هه ها توي او مهونږ په ې
پوهوي چه په اسالم کښې دمراد ټکى د .

َاس مَربِّ َِفص لَّىَ ايههات  )٠٤-٠٣اول تزکيههه او
پههه سههورت (االعلههى) کښههې دادوه ايتونههه (ق ْدَأفْ ل َُم نَت زَّك ىَوذك ر ْ
يادخ ا ذکراولمونځ دفالح موجب ګ ي.
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دلته تزکيه يوازې دتن اوجاموه ه پاکوالى نه د چه دلمانځه نرط ګ ل نو ځکه چهه ددغهه ل هت پهه معنهى کښهې اول
معنوي پاکي او اخالقي تهذيب او يا ورسره ظاهري او جسماني پاکوالى مقص د  .دفهالح کلمهه پهه قهران کهريم کښهې
کله دمفلحون په صورت او کله په (ق افله) کښې ډېره راغلې ده چه معنى ېې ر او مقص ته رسي ل دي.
پههه صههورت (المومنههون) کښههې پههه لوم يههو نهههو ايتونههو کښههې دمومنههانو دفههالح مونه لو دپههاره څونهيه ذکههر نههوي ي چههه
يوپکښې لمونځ اوپه لمانځه کښې خشوا ،او خضوا ده .ايتونه دادي:

لزك ا َِف ِ
ِ
ِ
ِ
(ق ْدَأفْ ل َُالْم ْوِمنُ ونََالَّ ِذين ِ
َه ْمَلِ َّ
اعلُونََ
َم ْع ِر ُ
ض ونََوالَّ ذين ُ
َه ْمَف اَص َلتِ ِه ْمَخا عُونََوالَّ ذين ُ
ُ
َه ْمَع ِنَاللَّغْ ِو ُ
ُ
تَأيم انُهمَف َِنَّهمََي رَملُ ِ
ِ
ِ
َوالَّ ِذين ُ ِ ِ
ومينََفم ِنَابْت غ ىَوراءَذلِ كَ
َه ْمَل ُف ُروُ ِه ْمَح افظُونََإََِّلَعل ىَأ ْزواُ ِه ْم ْ
َأوَم اَملك ْ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ
اهونََوالَّ ِذينَهم ِ
َْلماناتِ ِه ْمَوع ْه ِد ِه ْمَراعُ ونََوالَّ ِذينَ ُه ْمَعل ىَص لواتِ ِه ْمَيُح افِظُونَ) يعنهې ه هه مومنهان
َه ُمَالْع ُ
فأ ُْولئِك ُ
ُْ
ر مومي او مقص ته رسېږي چه په لمانځه کښهې وېهره او تواضه ولهري ،لهه يههوده خ هرو او کارونوڅخهه ډډه وکه ي،
دمالونو زکات و اسي له زنااو فحشاڅخه ځان وساتي ،امانت خيانت نک ي په عه والړ وي اوپه لمانځه ټينګ وي.
په صورت اعلى کښې چه يوازې تزکيه او لمونځ دفالح موجب ودل نوي او په صورت مومنون کښهې نهپږ يهااو ه نهيه
و ودل نوه تط يق ېې پ ې نان کي

ني چه تزکيه ډېهره عامهه وسهعيه معنهى لهري او پهه دغهو ټولهو صهفاتو او افعهالو

دلمانځه په نمول حاوي ده.
زکات خودلفظ اومعنى په اعت ارله تزکيې سره انتقاقى ت ون لري او زکات هم ورته ځکه وائهي چهه دزکهات پهه ورکولهو
هم مال او ههم زکهات ورکهوونکى لهه خهل څخهه پهاکې ږي ،لکهه چهه پهه سهورت تو هه کښهې پها خه ا رسهول اس (ص)تهه
امرکههوي چههه دمسههلمانانو لههه مههالونو څخههه صه قه ق ولههه که ه چههه دو پههرې پهها

وتُزِّكي ِهمَبِه اَ

نهي ( ُخ ْذ َِم ْنَأ ْم والِ ِه َْمَص دق فَتُت ِّه ُرُه ْمَ

التو ه ايت  )٠١٥زنا او فحشاهم يومردارعمل د او ځهان سهاتل ترېنهه تزکيهه ده ځکهه پښهتانه ههم دغسهې

س ي ته پا لمنى وائي.
په امانت کښې خيانت کهول ،عهه ماتول  ،يههوده مشه ولتيا ه هه نهاوړه او نهاولي صهفتونه دي چهه لهه خ هث هاطن څخهه
نشات کوي.
لمونځ هم س

له ګناه څخه پاکوي او دتزکيې معنى لري ځکهه د اهتمهام پهه وجهه پهه مسهتقل ډول ذکهر نهوي

 ،دخه ا

پا په کتهاب کښهې عمهومي مطالعهه دا هيي چهه دتزکيهې کلمهه پهه تولهو ظهاهري او هاطني طههارتونو مشهتمله ده ځکهه

نَزَّ
كاها)يوازې دنفل تزکيه دفالح وسيله ودل نوي ه.
دسورت (الشمل ) په دې ايت کښې (ق ْدَأفْ لَُم َ

په سورت (الت ا ن) کښې داايت نريف( :وَ مَن يُورَ نُهَ نَفسِهِ فَاُولٰئِيَ هُمُ المُفلِحُهون) دع هارت پهه ت يرهماغهه کسهان
مفلحون ګ ي چه نفسونه ېې له خل څخه پا وي او دنفل تزکيه ېې په رخه وي .هم غه تزکيه ده چهه ههم دخه ا دپهاره

اَاْلتْ ق ىَالَّ ِذيَيُ ْوتِاَمال َُي ت زَّ
ك ىَ ايهات -٠٧
دمال په ورک ه حاصلېږي لکه چه په سورت (الليل ) کښې وايي( :وس يُجنَّرُ ه ْ

 )٠١يعنې د دوزخ نه ه په څنګ وي ه ه پرهيزګاران چه خپل مال دځان دپاکولو دپاره ورکوي او ههم لهه حرامهو څخهه پهه
سترگو پ ولو او له فحشاء نه په ځان ساتلو دمومنانو نصهيب کېهږي لکهه پهه سهورت (النهور) کښهې چهه راغلهى د

لِّلْم ْوِمنِينَي غُض ِ
ُّواَم ْنَأبْصا ِرِه ْمَوي ْحفظُواَفُ ُروُ ُه ْمَذلِكَأ ْزكىَل ُه َْمَ
ُ

َ(:قُلَ

ايهت  )٥١دفهالح ارت هاط تزکيهې او طههارت سهره پهه

قرانکريم کښې ډېر ټينګ ودل نو يعنې له پلي يوڅخه ځان ژغورل فوزاو فالح ته رسي ل دي.
پلي ي يهوازې ظهاهري نجاسهت نهه د ګنهاه او معصهيت ههم د قهران کهريم پهه حکهم (رجهل) ګ هل نهوي

لکهه پهه سهورت

َالش ْيت ِ
َم ْنَعم ِل َّ
انَ
(الماي ه) کښهې چهه وائهي( :ي اَأيُّه اَالَّ ِذينَامنُ واَْإِنَّم اَالْخ ْم ُرَوالْم ْي ِس ُرَواْلنص َُ
ابَواْل ْزَل ُمَ ِر ُْ ٌ ِّ
ِ
ف ِْ
ح ونَ ايهت  )٩٠يعنهى نههراب ،قمهار ،تهان او پهه غشهوفال نيههول پليه نهيطانى عملونهه دي او ځههان
اُتنرُو َُلعلَّ ُك ْمَتُ ْفل ُ
ساتل ترېنه دفالح موجب د .
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دخلکو ظاهري او اطني پاکول ( تزکيه ) دپي م ر وظيفه ده لکه چه په سورت ال قرةکښې راغلي دي:

(كم اَأ ْرس لْناَفِ ي ُك ْمَر ُس وَلف َِّم ن ُك ْمَي ْت لُ وَعل ْي ُك ْمَاياتِن اَويُ زِّكي ُك ْمَويُعلِّ ُم ُك ُمَال ِْكت ابَوال ِْح ْكم ََ

ايههت  ) ٠٣٠پههه دې ايههت

نريف کښې ( ويُزکيکم ) پهه ډېهر وضهاحت او صهراحت دامفههوم اداکهوي چهه رسهول اس (ص)تاسهو پهاکوي او دهم غهه
مقص دپاره استول نوي

.

په يوه هل ايهت کښهې ههم دغهه مطلهب ډېر هه څرګنه

ويُعلِّ ُم ُه ُمَال ِْكتابَوال ِْح ْكم َويُزِّكي ِه َْمَ

َم ْن ُه ْمَي ْت لُ وَعل ْي ِه ْمَاياتِكَ
وي چهه وايهي( :ربَّن اَوابْع ْ َفِ ي ِه ْمَر ُس وَلف ِّ

ال قرة ايت  )٠٢٩دلته حضرت ا راهيم او حضرت اسمعيل دعها کهوي اولهه خ ايهه

غواړي چه ددوي په اوالدونوکښې رسول م عوت ني چه په دو دخ ا پا ايتونه ولولي ،په کتاب اوحکمت ېې پوه
ک ي اوپاکيزه ېې ک ي.
په سورت ( النازعات ) کښې هم راغلى د

َِإِل ىَفِ ْرع ْونََإِنَّ َُطغ ىَف ُق ْلَه لَ
چه اس تعالى موسى (ا) ته ويلهي و( :ا ْذه ْ

لَّكَإِلىَأنَت زَّ
ك ىَ ايات  )٠٧-٠١فرعون ته ورنه!.........او ورته ووايه ايا ميل لرې چه تزکيه دې نصهيب نهي .دموسهى(ا)
په عثت کښې هم د رسالت غايهه ( تزکيهه) ده لهه دغونهواه ونه هائي چهه دامطلهب ډېهر هه ا هت نهو وي چهه دخلکهو
تزکيه او تطهير ددين کارد او پي م ران دهم غه کار د پاره وخهت پهه وخهت اسهتول نهوي ي چهه دخلکهو فاسه اخهالر
اونههاوړه عادتونههه سههم کهه ي ،پههه زړونوکښههې ېههې صههفائي او دخيههر واحسههان مينههه پيهه اک ي پههه نفسههياتى حههاالتو او
کيفياتوکښې دانسانيت په ګ ه ه لون راولي اوپه اجتماا کښې نوي روحيه خلق ک ي مګر دا کاريعنې دنفل تزکيهه
او داخالقو مهذب کول څه اسانه او ارزانه کار نه د .
داجتماا په اخالقو او عر ،وعادت کښې لون راوستل او دزړو عقاي وپهه ځها نهوي عقايه پهه ذههن کښهې کښهينول
ده ههو تانومههاتول دي چههه حضههرت ا ههراهيم (ا) ې هې دنمههرود سههرولم وته وغورځههاوه او حضههرت مسههيه ې هې پههه سههولۍ
وخيژاوه.
دخلکو اجتماعي اخالر که هر څومره فاس اوکاس وي او زاړه عقاي که هرڅومره خرافاتي وي ياهم دجهامعې پهه ذههن
او دماغ ې قي ونرط حکومت کوي او مخالفين ېې په فنامحکومېږي.
يونههخص کههه هرڅههومره مقت رسههلطان وي عمههر ې هې لنههډوي او زمانههه ډې هر مهلههت نههه ورکههوي مګههر اخههالر اوعقاي ه خپههل
حاکميت له يوه نسل نه ل نسل ته په ميراث پرېږدي او څومره چه زړېږي ه ومره قوي کېږي.
زمانه چه کارې ې ت ير راوستل دي ددغه ذهنهي سهلطان مقا لهه پهه ايهو ې صه ر کهوي او دنهوح عمهر غهواړي ترڅهو چهه غيهر
مرئي ت ريجي ت ير پکښې راولي او له نښره نشى .په انقال ى ډول د زاړه اجتماعي نښام ن ول او نو دين په خلکهو منهل
د اولوالعزمه پي م رکارد چه په خپل سر اره ق لوي او دغه کارسرته رسوي.
حضرت محم (ص) ددغه جهاني اجتماعي انقالب په سرته رسولو کښې دډېروک اوونو په ق لولوخپل مشهکل رسهالت
په ځا که او پهه ډېروسهختو خطرنهاکو حهاالتو کښهې ېهې ص رواسهتقامت لهه السهه ورنکه داځکهه چهه پهه خپهل ن هوت او
رسالت ېې ډېر ټينګ ايمان درلوداو دغه قوي ايمان په ده کښهې خهارر العهاده روحهي قه رت پيه ا که

ؤ دا ايمهان د پهه

نورو کښې هم پي اک چه مومنان ېې په جهان مسلط ک ه او عمومى حاالت ېې ل ک ه .دخ ا کور( کع ه) ېهې لهه تهانو
پاکه که ه دخلکهو زړونهه او دماغونهه ېهې صهفا که ه ،اجتمهاعي مفاسه اونهاولي عقايه ېهې محهوه که ه او سهيئات ېهې پهه
حسناتو له مينځه يووړل.
کوم امرچه پا خ ا حضرت ا راهيم (ا)او حضرت اسهمعيل (ا)تهه دخپهل کوردپهاکولو پهه هاب که

ي و( :وع ِه ْدناَإِل ىَ

إِب ر ِاهيمَوإِس م ِ
وهَ ال قهرة ايههت  )٠٢٣دا امهر پهه خپهل وخهت کښههې
َالس ُج َِ
الرَّك ِه ُّ
اعيلََأنَط ِّه راَب ْيتِ اَلِلتَّائِِفينَوالْع اكِ ِفينَو ُّ
ْ
ْ
حضرت محم (ص)هم په ځا که اوچهه خلهي ېهې لهه نهر او هت پرسهتۍ نهه پها که ه نهو يهاېې قهران کهريم پاکهانو او
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َم ْكنُ ب
يمَفِ اَكِت ب
ْمت َّه ُرونَ الواقعهة ايهات  )٧٧-٧٩ددغهه
اب َّ
ون َََّلَيم ُّ
مطهرونو ته پهه الس ورکه ( :إِنَّ َُل ُق ْرا ٌنََك ِر ٌ
س َُإََِّلَال ُ
کتاب دنيولو دپاره پاکې منګولې په کاروې اوطهارت ته ضرورت و.

داطهارت دخ ا پها پهه اراده اول لهه اههل يتوڅخهه نهروا نهو( :إِنَّم اَي ِري ُدَاللَّ َُلِي ْذ ِهَِع ن ُكمَال ِّر ُْ َأ ْه لَالْر ْي ِ
تَ
ُ
ُ
ُ
َاْلقْ ربِينََالشهعرا ايهت )۷۹۲کښهې ههم اههل يهت خهاص
ويُت ِّهرُك ْمَتتْ ِه فيرا االحزاب ايت  )٥٥لکه چه په (وأن ِذ ْرَع ِش يرتك ْ
ډول يادنوي ي.
داهل يتوله تطهيرسره د امت تطهيرهم نروا نواو خلي د وح انيت په منلو دصالحو اعمهالو پهه اجراکولهو داخالقهو
په تهذيب اودنفل په تزکيه له کفر اوعصيان څخه پا نوه.
دديني پوهانو له جملې څخه يوتن (ناه ولى اس ) وايي :پي م ران داخالقهو ،تههذيب اونفهل تزکېهې تهه توجهه لهري اوپهه
علمي مسايلو کښې مستقيم دخالت نکوي ،مطلب داچه پي م ردعلم اوفلسفې معلم نه

دانسهانيت مر هي او اخالقهي

ره رد ځکه دنفل تزکيه او دروح تر يه خپل ه  ،ګ ي اووايي:

يمَ القلم ايت ) ٤
لىَخلُ بلَع ِظ بَ
( ُعِثتُ لِاُتَمِمَ مَکَارِم االَخلَار ) اس تعالى هم د د ستاينه په خلق عښيم کوي( :وإِنَّكَلع ُ
ددې دپاره چه خلي س ي ني او س يتوب زده ک ي اي پي م رپه خپله دکامل انسانيت مثهل اعلهى نهي او خپهل عهالي

کردار د ه و دپاره سرمشق وګرځوي يعنې په عملي ډول خلکوته دص ر واستقامت ،درحم اونفقت ،دع ل اوانصا،
دايمان او احسان ،دص ر وصفا ،دايثار اوقر انۍ اودنجاعت اونهامت ګران ګهران درسهونه ورکه ي او دا ا تهه که ي
چه انسانان دعهزم او ارادې دروحهي قهوت او قه رت پهه مرسهته پهه جههان کښهې څهومره لهو

ه لون راوسهتلى نهى .امهت

جوړول اوتر يه کول او دامامت وظيفه عملي جهاد او مقاومت غواړي.
په خلکو ان ې دژ ې په سر يوڅه زده کول دومره ګران کارن

مګرپه خلکوکښې څه پي اکول ،پهه زړونهو کښهې ېهې څهه

کښېنول اوپه دماغونو ان ې دنووعقاي ومنل دهرچا کارن

.

يوس

کولى نهى دالفهاظواو کلمهاتو پهه وسهيله خلکوتهه دعفهت ،تقهو او رياضهت مفههوم اومعنهىٰ توضهيه که ي يها

مقالې او رسالې پرې وليکي اوکتا ونه ترې جوړک ي مګرخپل ژون ددغهو صهفاتو اوحهاالتومښهر اومثهال ګرځهول او د
کردارپه هن اره کښې ېې تمثيلول ځان خوارول اوله نفل ونيطان سره مجادله او م ارزه غواړي.
که څو چاته داخالقو درس ورکوي دا ن ه الزمهه چهه پهه خپلهه دې هه اخهالر ولهري لکهه يهوازې هم غهه کهافي ده چهه د
اخالقو پوهه ولري مګره ه څه چه په خلکوکښې اخالقي فضايل پي اکوي نو ياپه کاردي چه پخپله ېې هم ولري يعنهې
اول ېې په ځان کښې پي اک ي ياېې په نوروکښې دپي اکولوکو ښ وک ي.
د اخالقي امراضو ط يب د ني امراضو دط يب په نان نه د  .کي

ني چه دقل ي امراضو ط يب په خپله قل ي مهرض

ولري اوپه دغه مرض اخته وي ،يوسودخور که دمن رپه سر سود هرڅومره وغنه ي اوقهرض حسهن هرڅهومره وسهتايي پهه
چا ان ې ه ا رنه کوي .که ې حيا س

نوروته دحيا درس ورکوي داپه خپله لويه ې حيايي ده.

پا خه ا اسهالمى امهت پهه امهر معهرو ،مهامور ک يه

مګره هه واعښهان اوناصهحان ېهې ته يه ک يه

چهه نوروتهه

مَال قهره ايهتَ )۲۲کهه دغهه ايهت يهو ې الرې
دنيکۍ امرکوي اوځانونه ېې هيرويَ(:أتأ ُْم ُرونَالنَّاسَبِالْرِ َِّرَوتنس ْونَأن ُفس ُك َْ
س

له دينه نه وي من ک

چه نور سمې الرې ته راو ولي للى ېې نهي مګهر پهه سهمه الرئهې يهولى نشهي .خلکوتهه دحهق

توصيه اودص رتوصهيه ايه لهه قرانهى ترتيهب سهره سهم ه هه مهومن وکه ي چهه دصهالحو اعمهالو خاونه و

ص ِرإِ َّنَ
( (:والْع ْ

واَالص الِح ِ
ِْ
الص ْر َِرََالعصههر ) تههش پههه ژ ههه
اتَوت واص ْواَبِ الْحلَِّوت واص ْواَبِ َّ
َّ
اَخ ْس برَإََِّلَالَّ ِذينَامنُ واَوع ِملُ
اانس انَل ِف ُ
امرمعرو ،ډېرګران کارن

مګر د امرمعرو ،اهليت اوصالحيت په ځان کښې پي اکول له ګران نه ګران کار د .

حضرت محم (ص) چه ډېر عالم ېې په سمه الر وخوځاوه او ډېرعالي اخالر ېې په خپلو پيروانو کښهې پيه اک ه يهومهم
علت ېې داو چه په خپله دکامل انسانيت اوخلق عښيم خاون و او په هم غه حقيقى معجزه ېې عالمونه مسخرک ه.
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کوم کسان چه معجزه دن وت نرط ګ ي اومعجزه دعلت او معلول له سلسلې نهه هرخهارر العهاده امر هولي نودنهق القمهر
ياد معراج مسئله مطرح کوي حال داچه درسول اس (ص)عښيم خلق داسې عښيمه معجزه ده چه په دنيا کښې نښيهر نلهري
.

او انکار ترېنه نشي کي

ځينې خارر العاده کارونه نته چه دسحر وافسون پهه وسهيله ديهوه او هل لهه خهوا وخهت پهه وخهت څرګن نهوي او دحيهرت
وړګ ههل نههوي

لکههه چههه مشهههوره ده چههه ع ه اس ههن مقنه ( حکههيم ههن عطا)دنخشههب پههه نههاوخوا کښههې لههه يههوې څههاه نههه

دسپوږمۍ په نان رڼا راويستله او څلورفرسنګوپورې ېې ځمکه رڼا کوله اومزد ههم يهوه داسهې وسهيله راپيه ک ې وه
چه له اورڅخه ه خ رې اوري ل کي

.

داوسنى علم مط ا ق دمسمريزم او هيپنو تيزم په نا ځينې د تعحهب او حيهرت وړکارونهه کيه

نهي ددې عصهر الهوتکې

اوفضائې ي ۍ هم دسليمان عليه السالم له هوا پيما تخت سره ې ن اهته ن ي مګره ه لوړ اخالقهي معيارچهه حضهرت
محم صلى اس عليه وسلم په خپل کردار قايم ک او انسانيت ېې معراج ته ورساوه ه ه حقيقهي او واقعهي معجهزه ده چهه
تقر ياً په يوزر اوڅلورسوه کالوکښې ېې خپل اعجاز ساتلى د .
دمعجزې په اوونرطونوکښې يو نرط دا د چه له دعوې سهره دې موافقهت ولهري يعنهې کهه څهو دا دعهوه کهوي چهه زه
خلي سمې الرې (صراط المستقيم ) ته را ولم او مفاس له منځه وړم او درسالت يهان وت دليهل ( معجهزه ) مهې داده چهه
خاورې زرکومه نو دا کارمعجزه نشو ګ لى ځکه چه له دعهوې سهره څهه ارت هاط نلهري مګهر داچهه حضهرت محم صهلى اس
عليهه وسههلم عمهالً خپههل ځهان د ډېههر لههوړ کههردار پههه لرلهو دمثههال اعلههى پههه حيههث دامامهت وړ و ههود او دخلکههو پههه اخالقههي
اونفسي حالت کښې ېې معجزه اسا لون راووست ،دده در تيانۍ ادعاډېر ه وت د  .انل ن مالي وايهي :زه لهل
کاله درسول اس (ص)په خ مت کښې وم او په دغه دومره موده کښې ېې ماته کله (ا )،هم ونه ويل څه مى چه ک ي نه ېې
دي ويلي چه ولې دې وک ه ،کوم کارمى چه ن

ک

ياېې هم دان

ويلى چه ولهې دې ونکه  ،لهه يهوه خ متګارسهره پهه

لسو کالوکښې دغه نان سلو کومه عادي او وړه خ ره ن ه ائي چه دډېرعلم او تر يت خاون ان هم لهه خپلوډېروګرانهو
زامنو سره دغه نان رويه ونکه
سوان ي مهر انه سه

نهي چهه پهه لسهو کالوکښهې ورتهه (ا)،قه رې ههم ونهه وايهي .داکيه

کلهه دعفهوې اوحلهم ډېرعهالى مثهال قهايم که

نهى چهه يهوه زړه

حتهىٰ چهه دخپهل ځهو قاتهل ياخپهل قاتهل دمهرل

دسلګيوپه وخت کښې معا ،ک ي مګر ټول عمر په مختفلواحوالو کښې دغومره ض ط نفل اوپه نفسهي حهاالتو تسهلط
لرل خارر العاده امرد .
د اح په جنګ کښې چه دحضرت محم (ص)غاښ مات اوم ار مخ ېې زخمي اوک م نو نو اصحا و د ډېر قهر په وجه
له دو څخه وغو تل چهه دد همنانو دت هاهۍ دعها وکه ي او لعنهت پهرې ووائهي مګهر رسهول کهريم صهلى اس علهيم وسهلم
وفرمايل زه دلعنت ويلو او يروکولو دپاره نه يم راغلى لکه درحمت په حيث سهمې الرې تهه د لنهې دپهاره اسهتول نهوي
يم ( .اَللهُمَ اِه ِ قَومِى فَاِنَهُم لَايَعلَمُونَ) .ده ه چا معافول چه په رسول اس صهلى اس عليهه وسهلم انه ې ېهې دقتهل پهه اراده
توره راوايستله ،ه ې يهودۍ ځې ته سزا نه ورکول چه دپسه په غو ه کښې ئې ورته زهر ګډ ک ي و اوپه خپل جهرم ئهې
اعترا ،هم وک دعفو او خښنې رجسته مثالونه دي.

جود او سخا:
درسول اس (ص)کرم اوسخاوت دکيفيت اوکميت په لحا ساري نلري ،اودخپلو خصوصياتو په وجه ئې منحصر فهرد
صفت ګ لى نو لکه ويلى نوچه سخاوت نه وايثا رو چه مقام او منزلت ېې له سخاوت نه ډېر لوړ د .
له خپل ډېر مال نه لږ څه نوروته ورکول يا له خپل حاجته زيات مال ص قه کول جود اوسخا للى نومګر ځهان محرومهول،
خپل نفل خوارول او نور م ول لکه غني کول هماغه صهفت د چهه پهه قهران مجيه کښهې ېهې سهتاينه نهوي
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ه( :ويُ ْوأُِرونَ

علىَأن ُف ِ
س ِه ْمَول ْوَكانَبِ ِه ْمَخصاص ٌَ الحشر ايت  )٩ه ه درياضت او دمشقت ژون چهه رسهول اس (ص)درلهوده لهه حه ه
زيات فقيرانه او غري انه ؤ مګر دا د يوسۍ په وجه او دمج وريت له مخې څخهه نهه و لکهه اخالقهى غايهه او پايهه ېهې در
لوده اوهم غه قرانى منښور پکښې مضمرو.
قرانى فلسفه دډېر نخون او دډېر خون ژون مردودګ ي ځکه مترفين او د ناز اونعمت خاون ان په مکر ر او موک ډول
غن ي او ورته وايي قران کريم په ډېر وضاحت اوصراحت ډايان او متمولين دهر دينهي نهضهت او ارتقهائي حرکهت پهه
مخکښې س ګ ي او د زاړه ارتجاعي حال محا فښين ېې ولي.
ه ه اسالمي ژون چه الهى کتاب اون وي سنت ېې دمسلمانانو دپاره خو و که مسلمان ېې په ځان ان ې تط يق که ي
ط قات له مينځه ځي او دغني اوفقير مسئله په ه نان حل کېږي.
د رسول اس (ص)دژون عملي اړخ هم غه وچه د دنيا مال ېې لکهه غلهيم خپهل کورتهه نهه پرېښهوده اونهه ئهې پهه کورکښهې
ځا ورکاوه هرڅومره مالونه ه چه ورته راغله په فقيرانو اومستحقينو ه ېې ويشل اوتش دقوت اليموت په انه ازه ېهې
ډېرلږ څه ځانته ساتل مګر څومره چه په ځان سختګير و ه ومره په نورو زهير واو خششونه ېې هې حسها ه ؤ .وايهي چهه
دحنين په ورد رسول اس صلى اس عليه وسلم صفوان ن اميه ته دپسونو دومره رمې و ښلې چه يوه لويه د هته پهرې ډکهه
نوه.
په هم غه ورد ېې ا وسفيان ته څلويښت اوقيې سپين زراو سل او ان ورک ه د ه ه زامنو معاويه اويزي ته او حکيم ن
حزام ته ېې هم سل سل او ان و ښل ،مګر حکيم ن حزام سل او ان نورهم وغو تل او ه ه ېې هم ورک ه.
دغه نان نور ډې رو کسانوته لکه  :نصر هن حهارث ،اسهي هن جاريهه ،حهارث هن هشهام ،قهيل هن عه ي ،سههيل هن عمهر
حويطب ن ع العز اقرا ن حا ل عينيه ن حصن ،مالي هن عهو ،،ع هاس هن مهرداس ،مخرمهه هن نوفهل ،عهال هن
حار ه سعي هن ير هوا ،عثمهان هن وههب اوهشهام هن عمرتهه پهه دغو خششهونو کښهې چاتهه سهل چاتهه پنځهوس اوچاتهه
څلويښت او ان ورسي ل اوع اس ته خوئې دومره سره زر ورک ه چه جګولى ېهې نشهوه ،په ې دومهره ډېهرو مهالونو کښهې
رسول اس (ص)پخپله خپل کورته هېڅ يونه وړل اواهل يتو دغه نپه په نهر ه تېره ک ه.
ايا خپل ځان په مطلق حرمان کښې ساتل اوپه نورو ان ې دکهرم اواحسهان ارانونهه ورول معجهزه نه ه؟ څهو چهه پهه يهوه
ورد دغومره فياضي لري کله چه له دنيانه رحلت کوي هرچاته داڅرګن ېږي چه پهه کورکښهې ېهې داور شهوله ډوډۍ پرتهه
نورڅه نشته اود جنګ زغره ېې په يوه يهودي دکور د نفقې دپاره ګروک ي ه ،دغه راز غيرعادي ژون چهه انسهاني غرايهز
ېې مهار ک ي و او عادي عقل ورته حيران حيران کتل خارر العاده امر د .
دنر او ت پرستۍ په وطن کښې دعر و مختلف اويوله له مخالف ق ايل چه لهوڼې هه ئهې ژونه ي خښهولې او ا وجههل
ېې دجهالت سم ول و دا ټول دتوحي په يوه کلمه راغونډول او يوداسې ملت او امهت ترېنهه جهوړول چهه اسهالم پهه اسهيا،
افريقا او اروپا کښې خپورک ي اودجهان دين اوائين ل ک ي که معجزه نه وي نوڅه ه وي؟
دا منوچه فاتحين او جهانګيران په دنيا کښې ډېرپي انوي چه خپل پريوتې او ې نام ونشانه قوم ېې تاريخ ته ريهالى او
توريالى ودلى او خپله امپراطوري ېې په نوروقهراًمنلې ده مګهر ديهوه ملهت معنهوي اوروحهي سهويه لهوړول پهه اخالقهو
کښې لو

لون راوستل اوانسانيت معراج ته رسول دچنګيزاوهال کو ،داسکن ر او ناپليون کار نه د .

حضرت محمه صهلى اس عليهه وسهلم چهه نهه سه ي ئهې سه ي که ه اوسه ي ېهې ملکهوتي مقهام تهه ورسهول دداسهې معجهزې
خاون د چه شري تاريخ ېې کامل مثال نشى ودلى.
پهه زور او قهوت ډېرخلهي غالمهول کهوم خهارر العهاده کارنهه د غالمهان ازادول اودضعفيانومرسهته کهه څهه ههم دخيههر و
احسان عالى مثال د مګر اعجازن

 ،خوغالمان اوضعيفان له سردارانو او سرکردګانو سهره را هرول لکهه پهه ه هو

ان ې ېې لوړول او يو ح شي دنيي عمل په وجه له قريشي نه ه ګ ل محم ي معجزه ده.
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زيدبن حارثه:
درسول اس (ص) په مواليوکښې زي ن حار ه زيات نهرت لري ،د د ى ى خ يجې غالم و چه رسهول اس (ص) تهه ېهې
خښلى و .رسول اس (ص) ه ه ازاد ک او خپل ځو ېې وګاڼه ځکه ه خلکو زي ن محم اله ترڅوچه داايت( :اُدعُوا هُهم
لِاٰ َائِهِم ) نازل نواوپل له ه ه زي ن حار ه و لل نو.
کله چه دزي پالر حار ه او تره ېې کعب دزي په ل ون مکې ته راغلل او د ېې له حضهرت محمه (ص) سهره ومونه نولهه
رسههول اس صههلى اس عليههه وسههلم نههه ې هې خههواهش وک چههه زي ه دو تههه وسههپاري حضههرت محم ه (ص) وويههل کههه زي ه لههه
تاسوسره ځې هېڅو ېې مخه نه نيسي مګر زي تګ ته غاړه کښېنښوده او رسول اس (ص) ېې ترهرچا هتر وګاڼه.
موالي که څه هم لهه غالمهۍ څخهه ازاد ومګهر يهاهم عر هو مخصوصها قريشهو خپهل سهياالن نهه ګ هل او دکفائهت لهه نعمتهه
محروم و.
دمواليو له جملې څخه هييا ته داحق حاصل نه و چه دقريشو خور يا لور پهه نکهاح که ي او ده هو انهرافيت تهه صه مهه
ورسوي.
رسم و رواج پ ې کهار ډېهر سهخت نه يزلګولى و مګهر حضهرت محمه (ص) پهه اسهالمى تعليمهاتو ټهول خلهي اسهالمى
اخوت ته را لل او هر راز امتيازات او ت عيضونه ېې له مينځه وړل يوازې تقو اونيهي عمهل ېهې دفضهيلت معيهار ګاڼهه
او ل .ځکه ېې دخپلې ترور لور ( زينب دحجش لور) زي ته په نکاح ک ه او دعهر ،او عهادت هت ېهې مهات که  .داکهار پهه
ه ه وخت کښې له ه ه انرافى ذهنيت سره له معجزې نه کم نه و .ه ه وخت ال څه چه اوس هه ههم پهه امريکها غونه ې ازاد
اومترقي هيوادکښې څو حاضر نشي چه له يوه تور پوستکې سره دغه راز معامله وک ي.
حضرت محم (ص) په خپله کورنۍ کښې دغهه ت عهي

او امتيهاز لهه مينځهه ويهوړمګر ه هه توافهق چهه د هځې او ميه ه

تههرمينځ پههه کههارد اوپههه نفسههياتي کيفيههاتو پههورې تعلههق لههري د زي ه او زين ههې تههرمينځ موجودنههه وه ځکههه دغههه ازدواج
تراخرعمره دوام ونک اوڅه موده وروسته زي دزين ې دپرېښودوپه اب خپله اراده حضرت محم (ص) ته څرګن ه ک ه
دو ورته دعق د دوام توصيه وک ه مګر زي دخپل معذرت په وړان ې کولو اصرار وک او داعق فسخ نو.
رسول اس (ص) دخ ا په امر هي هي زينهب ځانتهه پهه نکهاح که ه چهه پهه دغهه وسهيله ده هې پهه زخمهې زړه ډېهره هه پ هۍ
ولګي ه.
ديوه ازاد نوي غالم مطلقه په نکاح کهول يو هل اخالقهي درس وچهه خپلهو پيروانهو تهه ېهې ورکه او ددغهه کهار عهار ېهې لهه
مينځه يووړ.
دزي ن حار ه خ ره په هم غهه ځها نهه تمهامېږي کلهه چهه رسهول اس (ص) درې زره مسهلمانان د موتهه هارته چهه پهه نهام
جنههګ و چههه دهجههرت پههه اتههم کههال د روم دقيصههر لههه اميههر

پههورې مر ههوط ؤ دغههزا دپههاره لېههږل او دا دمسههلمانانولوم

اومسيحيانو سره کي ه نو د دغه اسالمي لښکر امير د رسول اس (ص) لخوا زي ن حار ه وټاکل نو.
په دې لښکر کښې جعفر ن ا يطالب دحضرت على کرم اس وجه ورور او دپي م ر دتره زو  ،ع

اس ن رواحه ،خال ن

ولي دعر و مشهور قهرمانهان او نهور قهريش نهامل و يعنهې دقريشهو سهرداران چهه جنګهى مههارت اوقا ليهت ېهې درلهود
دزي سپايان و.

اسامة بن زيد:
دزيه ههن حار ههه زو اسههامة هههم رسههول اس (ص) دمسههلمانانو ده ههه لښههکر مشههر وټاکههه چههه د روم غههزا تههه ېهې ليههږه په ې
لښکرکښې مهاجرين او انصارپه ډې رزيات نمير نهامل واو پهه دغهه حملهه کښهې حضهرت ا و کرصه يق (رض) حضهرت
عمر(رض) ،سع ن ا ى وقاص غون ې لو لو نخصيتونه داسامة له فرمان الن ې و.
د اسامة عمرپه دغه وخهت کښهې لهه ( )٠٧کالونهه زيهات نهه و ددغسهې نهوي ځلمهي الس النه ې دغهه راز مههم انهخاص پهه
اطاعت او انقياد مامورول او ده و له خواپه خو ۍ ددغه امرمنل دنفل د تزکيې ډېر ه وت د .
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دغه راز اخالقهي تر يهه او دفه اکارۍ روحيهه پهه خپلهو پيروانهو کښهې پيه اکول چهه دډېرلهو اجتمهاعي مقهام او منزلهت
خاون ان او داوليت او الويت حق لرونکي دېته حاضر ني چه داسالم دخ مت دپاره دمواليو له جملى څخه لهه ځانهه ډېهر
کشر س

په مشرتوب ومني او د هېڅ رازکسرنان احساس ونک ي که خارر العاده کارنه وي نوڅه ه وي؟

درسول اس (ص) دغه امرپهه داسهې وخهت کښهې صهادر نهو چهه د دمريضهۍ پهه سترکښهې و او دلښهکر لهه خوځي ونهه
دمخه ېې ظاهري ژون خاتمه ومون ه او حضرت ا و کر (رض) داسالم لوم

خليفه نو.

په دغه حال کښې چه ا و کر ص يق(رض) په انتښامى چارو ډېر زيات مصرو ،واو ډېر مشکالت ېې په مخکښې و يها
ېې هم درسول اس (ص) په امرکښې تاخير جائز و نه ګاڼه او سهم السهه ېهې داسهامة دحرکهت دپهاره الزم ترتي هات ونيهول.
خليفه په خپله له دغه لښکر سره دمشايعت او وداا دپاره له مه ينى نهه د انه ې پيهاده روان ؤ.او اسهامة پهه اس سهپور و،
ه هههه کهههه هرڅهههومره اصهههرار وک چهههه يههها هههه خليفهههه ههههم پهههه اس سهههپرېږي يا هههه د لهههه اس څخهههه کهههوزېږي خهههو حضهههرت
ا و کرص يق(رض) قسم ياد ک چه نه ه ته کوزېږې اونه ه زه سپرېږم.
په دغه وخت کښې حضهرت ا هو کر (رض) د حضهرت عمهر (رض) مرسهتۍ او مشهورې تهه ډېهر احتيهاج درلهود اوه هه هې
داسامة له اجازې څخه نشو پاتې کي

ځکه ېې اسامة ته وويل :که ماسره دا مرسته وک ې چه عمر راتهه پرېهږدې څهومره

ه ه وي .هماغه وچه حضرت عمر (رض) د اسامة په اجازه لهه خليفهه سهره پهاتې نهو اونهور لښهکر غهزا تهه روان نهو .دا و
درسول اس (ص) ه ه کامل روحي نفوذ چه دخپلو اصهحا و د روح پهه اعماقوکښهې ېهې درلهود او پهه ډېرقهوي ايمهان ېهې
ده و نفسي اونعوري حالت يخى ل ک

و.

درسول اس (ص) نه وروسته هم دغه عالي اخالر تريوه وخته په اصحا و کښې هاقي ؤ اواسهالم پهه هم غهه قهوي روحيهه
مخ په ترقي روان ومګهر دحضهرت عمهر (رض) د خالفهت لهه ختميه و وروسهته اسهالمي تر يهه او اسهالمى اخهالر مهخ پهه
ټي ي و نوه او کاره ت يرپکښې راغى.

حضرت ابوبکر صديق (رض):
داسالم لوم

خليفه چه درسول اس (ص) له وفاته وروسته دخالفت لوړمقام ته ورسي ه ،دغه لوړاو عهالي مقهام دده پهه

وض اوحال کښې هېڅ ت ير پيښ نه نو ک

او څنګه چه و ه سې و ،خالفت او رياست په هرسه ي کښهې ارو مرويوڅهه

ت ير راولي ،هر څو چه اولواالمرني اوخلي ېې په اطاعت مکلف ني دجاه وجالل اونان ونوکت لهه اغيهزې النه ې
راځي او اي چهه رانهي مګهر درسهول اس (ص) ځ ينهې اصهحاب لهه دغهه تها ير النه ې ران لهه او لهه ډېهر اقت ارسهره يهاهم
متواض متقيان او دخ ا دمخلور ر توني خ متګاران و نه اداران.
خالفت دا ونک

نوچه حتى دا هو کر صه يق(رض) داسهتوګنې پهه کهور کښهې څهه جزئهي ت يهر راولهې پهه خپلهه د خهو

الپرېږده هماغه وړوکى کورچه له م ينې نه د ان ې ده درلود له خالفت نه وروسته هم دده د استوګنې ځها و او څهه فهرر
پکښې ران ى لکه چه پخوا ه کله پياده اوکله په خپل نخصي اس م ينې ته راته ،پل له خالفتهه ېهې ههم تهګ او راتهګ
کله پخپل هماغه اس و او کله ه پلى روان و يعنې د يت المال په اس نه سپري ه.
ده غو تل چه په خالفت کښې هم له يت المال نه څه وانخلي ا ودخپل الس په ګ ه ژونه وکه ي يعنهى دخالفهت دچهارو د
اجراکولو سره خپل کار وکسب هم وک ي او ې معانه دغه درنه وظيفه په غاړه واخلي مګر مسلمانانو اجهازه ورنکه ه او
و ې ې ويل له دغه لو اجتماعي خ مت سره ل ن ل امکان نه لري ته اي دځهان اوخپهل عيهال د قهوت پهه انه ازه لهه يهت
المال څخه معاش واخلې اوه ه معاش هم خلکو دکفايت په ق ر وټاکه خوکله چه خليفهه وفهات کيه ه نهو امهر ېهې وک څهه
چه ده له يت المال څخه اخيستې دي دده له مال څخه دې يت المال ته مستردني.
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حضرت ا و کر (رض) لکه چه له خالفت نه پخهوا دضهعيفانو دمرسهتې پهه له کښهې ديهوې ضهعيفې کونهډې مېهږې ورتهه
لونلې له خالفته وروسته ېې هم دغه کار دخ ا دپاره کاوه.

حضرت عمر (رض):
داسالم دوهم خليفه چه دکسر اوقيصر دوه لوېې امپراطورۍ ېې له اغيزې الن ې نوې او د مسلمانانو يت المهال دده
په وخت کښې لهه حه ه زيهات غنهي و يهاهم ده خپهل نفهل ددنيها لهه خونه ونو او نعمتونهو محهروم که
فقيرانه و يوازې دانه چه مادي عيش اولذت ېې پهه ځهان حهرام که

و او ژونه ېې ډېهر

و لکهه معنهوي اواحساسهي لذتونهه ېهې ههم پهه نفهل

درولي و.
وايې چه يوه ورد دغه ستر خليفه چه دع الت له هي ته ېې د زورورو زړونه رپيه ل د او ومشهي پهه نهاک

و چهه خلکهو

ورته په حيرت او تعجب کتل ،دده ځو چه په مخه ورغى نو د انکار په ډول ېې ورتهه وويهل :داڅهه کهوې؟ خليفهه ځهواب
ورک  ،نفل ته مې عجب او غرور پي انو غواړم چه ذليل اوحقير ېې ک م.
هم غه خليفه چه دحج دفريضې په اداکولوکښې ېې له خپلو ملګرو سره نپاړس ديناره مصر ،ک ي و دتاسهف پهه ډول
ېې وويل :يت المال ته مو ډې ر زيان ورساوه يوخليفهه چهه دخپهل مصهر ،دپهاره د ورځهې دوه درهمهه لهه يهت المهال څخهه
اخلي اوپه قوت اليموت قناعت کوي اي نپاړس ديناره مصرفول له ح ه تير وګ ي.
دحضرت عمر(رض) دغه سختګيري يوازې په ځان ان ې وه او خپلو عمالوته ېې کافي معانهونه ورکهول مهثال عمهار ن
ياسر دکوفې والي ته ېې په ميانت کښې نپږ سوه درهمه ورکول اود ورځې نيم پسه له څه اوړوسره هم ارنګهه ع ه اس
ا ن مسعود ته ېې يوسل درهمهه او د ورځهې ديهوه پسهه څلورمهه رخهه ورکولهه ،عثمهان ا هن حنيهف تهه يوسهل اوپنځهوس
درهمه اوپه ورد کښې دپسه ر .
حضرت عمر (رض) د اسالمى روحيې په نا داسياست ډېر ه عملي کاوه چه صاله انخاص او دتقو خاونه ان ېهې کهه
موالى هم و له ه و قريشونه ډېر ه ګ ل چه اسالمى پايه ه ېې ټي ه وه اوضعيفان ورته له زورورو نه ډېر محترم و.
په هم غه اساس ېې عمار ن ياسر چه دمواليو له جملې څخه ودکوفې والي ک

و.

وائي چه يوه ورد دده په دروازه کښې ا وسفيان ن حهرب ،سههيل ا هن عمهر ،حهارث ا هن هشهام او دقريشهو نهور سهرداران
والړ و اوله دو سره صهيب او الل هم چه دمواليوله جملې څخه و دخليفه دلي و په انتښار کښې نريي و ،خليفهه اول
خپل حضورته صهيب او الل وغو هتل اونهور هماغسهې منتښرپهاتى نهو ،دا وسهفيان پهزه لهه ډېهر قههره وپ سهي ه اوپهه
ډېرتا ر ېې وويل :داسې ورد هم راورسي ه چه مريان غو تل کېږي او مونږ په دروازه کښې والړ پاتې کېږو.
دحضهرت عمههر (رض) دغههه کههار تصههادفي يههاغير ارادي نههه و ه ههه په ې ډېر ههه پوهيه ه چههه داکههار دقريشههو پههه سههردارانو
اوخصوصاً پهه ا وسهفيان څهومره درنه ه روحهي اونفسهياتي اغيهزه لهري مګهر اسهالمي روحيهه اودينهي مق سهه غايهه پهه ده
حاکمه وه او ځان ئې اخالقاً او ديانتاً مج ور ګاڼه چه هم غسې وک ي.
دقران کريم په سورت قصص کښې دفرعون او هامان په مقا ل کښې دضعيفانو اوناتوانوخلکو دقهوي کولهو او ده هو

ِ
اَاْل ْر ِ
ضَون ْجعل ُه ْمَأئِ َّم فَون ْجعل ُه ُمَالْ وا ِرأِينَ
ض ِع ُفواَفِ ْ
َاستُ ْ
دخوارولهههو اوذليلولهههو يهههان( :ونُ ِري ُدَأنَنَّ ُم َّنَعل ىَالَّ ذين ْ
ضَونُ ِريَفِرع ونَوهام انَوُنوههم ِ
اَاْل ْر ِ
ح ذ ُرونََ القصهص ايهت  ) ١هم غهه اسهالمي
ونُم ِّكنَل ُه ْمَفِ ْ
اَم ْن ُه َّ
ُُ ُ
مَم اَك انُواَي ْ
ْ ْ
روحيه څرګن وي چه ترجمه ئې داده :غو تل موچه دځمکې له ضهعيفانو سهره احسهان وکه و او پيشهوايان ېهې وګهرزوو،
دځمکې وار ان او صاح ان ېې ک و ،فرعون وهامان او ددو لښکر وته دضعيفانو له السه ه ه عذا ونهه و هيوچه دو
ترېنه حذر کاوه.
داد دخ ا ه ه قانون چه قران ېې يانوي او د الهي سنت په حيث تاريخى سا قه لري.
حضرت عمر(رض) داسالم دغه اساسي ه  ،ډېر ه تشخيص ک
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و او دخپلې خط مشې اصلي مرام ېې اله.

يووخت عمرا ن الخطاب په مکه کښې ولي ل چه دقريشو سهرداران پهه ډوډۍ ناسهت اوخه متګاران ورتهه والړدي ځکهه
ېې په قهر وويل( :مَالِقَومٍ يَستَاْ ِرُونَ عَلىٰ خُ َامِهِ م ) يعنى نهه هايى چهه يوقهوم ځهان لهه خادمهانو نهه غهوره وګ ي ،يهاېې
خ متګاران په يوه دستر خوان له خپلو صاح انوسره په ډوډۍ کښېنول اودغه امتيازېې مردود وګاڼه.
دغه خليفه چه په عسفان نومى ځا کښې ېې دمکې عامل اوپه اوسنۍ اصطالح والي (ناف ا ن حهارث) وليه پو هتنه
ېې ترې وک ه چه دخپل قايمقام دې څو پرې ښود ه ه وويل :ا هن ا هزي مهې پريښهود .خليفهه ياپو هتنه وکه ه :ا هن ا هزي
څو د ؟ ناف وويل :زمونږ له مواليوڅخه يوتن.
عمر (رض) وويل :مولى دې خپل خليفه پرې ايښى د ؟ ناف ځواب ورک ه هه دقهران قهار اوپهه فرايضهو هه پهوه سه
د .
حضرت عمر (رض) وويل :ايا زمونږ پي م ر دا ن ي ويلي( :اِنَ اسَ يَرفَ ُ ِهذَالکِتَابِ اَقوَاماً وَيَضَ ُ ِهِ اٰخَرِينَ) يعنى پا
خ ا ددې کتهاب (قهران) پهه وسهيله قومونهه لهوړوي او نهور راټي هوي .پهل لهه ه هه نهاف پهوه نهوچه دحضهرت عمهر دغهه
پو تنه د انکار دپاره نه وه داستفهام دپاره وه .اوغو تل ېې چه د ا ن ا زي په مزيت پوه ني .کهه داسهې نهه وا نهو ده هه
ولې عمار ن ياسر دکوفې والي کاوه او ولې ه ېې صهيب او الل له ا وسفيان نه دمخه خپل حضورته غو تل .لهه دا چهه
د حضرت عمر نه چا پو تنه وک ه چه وروسته له تانه ه څو دخالفت دپهاره مناسهب وي او دنهور پهه غ وکښهې درتهه
کوم يو ډېر وړمعلومېږي.
ده وويل( :لَوکَانَ سَالِمٌ مَولىٰ اَ ِى حُذَيفَة حَياً لَوَلَيتُهُ ) که سالم دا ى حذيفهة مهولى ژونه

وا ما هه وړګ لهى و .دنهور

غ ي دغه کسان و :عثمان ،على ،طلحه ،ز ير ،ع الرحمن ن عو ،،سهع ن ا هى وقهاص او ع ه اس هن عمهر يعنهى دده
خپل زو چه د رايې حق ېې ورک ي نه ومګر په نور کښې ېې نامل ک

و.

حضرت عمر په خپل خالفت کښې معانونه او عطايا په دې اساس ورکول چه پهه اسهالم کښهې دچاسها قه زياتهه ده اوپهه
څومره غزاګانوکښې له رسول اس (ص) سره ملګر و مګر دا قاع ه ې ې داسامة ن زي پهه حهق کښهې ماتهه که ه ځکهه چهه
ه ه ته ېې څلور زره درهمه وټاکل اوخپل ځو ع اس ا ن عمر ته ېې درې زره درهمه ټاکلي و .ع اس داعتراض په ډول
وويل :زه په ډې روغزاګانو کښې نامل نو يم چه اسامة پکښې ګهډون نهه درلهود او سها قه مهې لهه ه هه نهه زياتهه ده مګهر
ده ه معاش ډېر او زما لږ د  .حضرت عمر وويل :ه ه له تانه په رسول اس (ص) ډېرګران واوپالرېې هم ستاله پالرنه رسهول اس
(ص) ته مح وب و.

حضرت على کرم اهلل وجهه:
داسالم څلورم خليفه په داسې وخت کښې دخالفت ق لولو ته مج ورنو چه اسالمي تر يه اواسالمي اخالر مهخ پهه ځهوړ
و او مسلمانان د ډېرو عښيمو فتوحاتو له رکته دډېرونتو خاون ان نوي و.
روت او ډائي له ځان سره عياني او تن اسهاي ي راوړي ،پهه زړونوکښهې دجهاه وجهالل مينهه پيه اکوي اوغفلهت زيهاتوي.
څو چه په دنيا پورې زړه وت ي او دنفسي خواهشاتو پنډي ني پهه اخالقوکښهې ېهې ه لون راځهي او روحهاني تعلقهات
ېې کمېږي.
دحضرت عمر(رض) له خالفته وروسته دحضرت عثمان(رض) په خالفت کښې مسلمانان که څه ههم د هيوادونوپهه فهته
کولو او داسالم په خپرولو کښې کامياب ومګرله دغو کاميا يوسره معنوي او اخالقي انحطاط هم ملګر ؤ.
په مسلمانانوکښې داقت ار اونخصي ګ هو مينهه را ژونه ۍ نهوې وه حهرص وههوس غځهونى نهروا که ې وې ،امويهانو
دمورو ي سلطنت خو ونه لي ل او ځانونه ېې دس ا ورځې دپاره قوي کول.
دخالفت په اغ و کښې دحکم او مروان په نان

وټي پي انوي و ،سياسي رنوتونه رايهج نهوه او د ضهميرخرڅولو

تجارت په مزه کښې و .حضرت على ددغه ازارس

نه و او د وخت ناوړه غو تنې ېې ردولې .ده په موقت ډول هم ديوې
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وسيلې په حيث مسلي له سياست څخه نه قر اناوه او د اخالقي انحرا ،په يه ېې سياسي کاميا ي لويه ناکهامي ګ لهه.
د په دې پوهي ه چهه دينهي جذ هه پهه خلکهو کښهې ضهعيفه نهوي ه او اکثهر انهخاص ده هه چها ملګهري کېهږي چهه ددو
ضميرونه په پيسو رانيسي ياېې اقالً په وع وخونحالوي مګر ده داکارنه کاوه او سمه الره ېې نه پرېښوده هيياتهه ېهې
ې نرعي استحقاقه څه نه ورکول او نه ېې څو په طم کښې ساتل.
کله چه ده ته دده ورور عقيل په ډېر لو امي راغى چه له يت المال نه دومره څه ورک ي چهه نيسهتي ېهې غوڅهه نهي نهوده
امام حسن ته وويل :زما رخه چه له يت المال څخه راووته له خپل تره سره ازار ته الړنه يو جوړ نهوې جهامې اونهوې پ هې
ورته واخله ،هم غه عقيل چه له ده نه خوا

حضرت معاويه ته ورغى ه ه لهه يهت المهال څخهه سهل زره درهمهه ورکه ه.

دسياست تقاضاهم غه وه چه ورور له ورور نه په دغه ډول يل ک ي مګر ديانت اومسلکي تقو حضرت علهي تهه اجهازه
ورنک ه چه د يت المال پيسې دسياسي مصلحت دپاره ولګوي.
حضرت على ه ويل :زه پوهېږم چه څه نى تاسو اصالح کوي مګرنه غواړم چه دځان په فاس ولو تاسو اصالح ک م.
دده په عقي ه ه ه څو

ريالى نه و چه ګناه پرې ريالۍ ني.

ده ه ه غالب م لوب ګاڼه چه په ناجايزه طريقه اووسيله ېې غل ه حاصلوله.
يومصله اخالقي الر ود دا نه خو وي چه دوخت په تقاضها خپلهه الره لهه که ي او دسياسهى مصهلحت دپهاره مسهلکي
اصول قر ان ک ي.
على کرم اس وجهه غو تل چه درسول اس (ص) او دوو لوم يهو خليفهه ګانوپهه الره مسهتقيم الړنهي او ههېڅ راز انحهرا،
ونک ي مګر مسلمانانو په عمومي صور ت ه ه اخالر اوديني احساسات ايللي وچه ده و په زمانه کښې ېې لرل.
هم غه اخالقى انحطاط اومعنوي سقوط ددې اعث نوچه په اسالم کښې رخنې اوتفرقې پي انهي اوفتنهة الک هر تهه
الره خالصه ني دهم غه فاحش ت ير په وجه اسالمي زعامت خپل عښمت ايلود اونتيجه ېې دانوه چه االخره يزي او
يزي يان دق رت خاون ان نوه او اداري دستګاه يخي فاس ه نوه.
درسول اس (ص) له رحلت څخه پنځوس کاله وروسته دمسلمانانو داحال وچه دکوفې والهي زيهاد ا هن ا يهه هه مسهلمانان
مج ورول چه په مجامعوکښې دمن ر په سرعلى اواهل يتوته کنځلې وک ي اوفحش ووايهي کهه چا هه له ې خ هرې انکهار
کاوه نوپه ډېرې ې رحمۍ ه وژل کي ه حال داچه قران په ډېرصراحت خپل پيروان له کنځلونه ډېرسهخت منه ک يه
څه هم مقا ل لور

ِ
نَه ِونَالل ََِ
سرُّواَْالَّ ِذينَي ْدعُونَم ُ
کافران اومشرکان وي( :وَلََت ُ

زياد ا ن ا يه دکوفې والي ه ه س

کهه

......االنعام ايت .)٠١١

وچه مورېې (سمية) له ا وسفيان سره ې نکاح نهپې تيرولهې اورسهمي ميه ه ېهې هل

څو و ،هم غه وجه وه چه ده ته ا ن ا يه ويل کي ه او معلوم پالرېې نه درلوده.
ده د دې دپاره چه نسب ېې له معاويه سره ګډني او ده ه ورور و لل ني په رسمي محفل کښې ېې داخ ره اعالن ک ه چهه
د د ا وسهههفيان ځهههو د او دخپلهههې مورلهههه رسهههمي اوقهههانوني ميهه ه څخهههه نهه

پي انهههو او داد اخالقهههي انحطهههاط

ډېر رجسته مثال د .
درسههول اس (ص) ډېرګههران لمسههى امههام حسههين(رض) دزي هاد ا ههن ا يههه پههه امههر لههه اويهها تنههو ډې هرو نژدوخپلوانههو ،ههځو
اومانهومانو سهره پهه کهر ال کښهې دعمههر ن سهع هن ا هى وقهاص پهه الس ووژل نههوه داحقيقهت ډېر هه څرګنه وي چهه پههه
مسلمانانو کښې څومره لو

لون راغلى و.

دهم غه عمر پالر سع ن ا ى وقهاص ه هه سه

وچهه داحه پهه غهزا کښهې ېهې دخپهل سهر پهه سهوداپه ډېهرې ايمانه ارۍ

اوف اکارۍ له رسول اس (ص) څخه پهه ډېرسهخت خطرنها حالهت کښهې تراخهره پهه ډېروزيهاتو غشهو ويشهتلو هې مثالهه
م افعه وک ه او په هم غه وجه په ډېرو خاصو اصحا و (عشره م شره )کښې حساب نو.
داسالم په تاريخ کښې که څه هم ديزي يانو توره منحوسه دوره د اخالقى مفاس واوناوړه اعمالو يوط ياني حالت و چهه
قهقرائي رجعت ورته ويلى نهومګر دغهو ټولهو نهوموحواد وونک
مينځه يوسي اوداسالمي اخالقوجرړې و اسي.
46

نهوه چهه داسهالم عميهق معنهوي تها يرات يخهي لهه

دغه معنوي اوظاهري خزان داسالم اغ و سپيره ډال ک اوڅاروي ېې پکښې وڅرول مګرله خاوروالن ې نيلې ريښې
ېې محوه نشوې ک

او په دغه ګلشن کښې کله ناکله ډې ر ه وټي وټوکي ل چهه پهه دغهه جملهه کښهې عمهر ن ع ه العزيز

دحضرت عمر ن خطاب ډېر ه پيروګ لى نو.

عمر ابن عبدالعزيز:
دخالفت دعه وروستى ځالن ه ستور هم غه م ار نخص د چه اسالمى روحيه ئې په ډېر ه نان تمثيل ک ه.
کله چه ده دخالفت په نامه دسلطنت واکې په الس کښې ونيولې من رته وخوت اوداسې ئې وويل:
(( ......زه په يوه داسې کارکښې له ازميښت سره مخامخ نوم چه مانه غو ته اوتاسهوهم دانتخهاب لهه الرې دا کارماتهه نهه
د راسپارلى دغه د ماخپل ځان خل ک او تاسو اختيار لرئ چه هرڅهو انتخها وئ ))....وروسهته لهه دغهې خطها ې لهه
هرې خوا دا اوازونه اوچت نوه چه مونږ ته انتخاب ک ې تاغواړو او په تاوياړو اې اميرالمومنينه!
وروسته تردې خليفه ياخلي مخاطب ک ه او وئې ويل :په دې پوه نهپ چهه مخلهور تهه داسهې اطاعهت نهه هايي چهه ه هه
دخالق په معصيت کښې وي .که څو دخ ا اطاعت کوي اطاعت ئې واجب د اوکه له خ ايه غاړه غ وي په چا ان ې
داطاعت حق نه لري .تاسوتر ه ه ح ه زما اطاعت وک ئ ترڅو چه زه دخ ا فرمان وړم که هروخت مې دخ ا له امهر سهر
وغ اوه نو يازما امرته غاړه مه ږدئ.
پل ل ې نه عمرا ن ع العزيز سم السه دتېهرو مښالموپهه ردولهو کښهې اول لهه ځانهه نهروا وکه ه کهوم مالونهه چهه ده تهه
داسالفو اقت ارپه ميراث پرېښى وه ه ئې دمسلمانانو يت المال ته مسهترد که ه حتهى چهه ه هه قيمتهي ګوتهه ئهې چهه پهه
ګوته وه او ولي ورک ې وه ه ه ئې هم له السه ور وايستله ،کومې ځمکهې چهه يهو ځها او هل ځها ده تهه ورکه ه نهوې وې
ټولې ئې پرېښودې يوازې يوکاريزئې چه په سوي ا کښې پهه خپلهو پيسهو ويسهتلى وځانتهه وسهاته چهه پهه کهال کښهې ئهې
يوسل اوپنځوس ديناره کله لږ کم کله لږ زيات حاصل ورکاوه ،اوده خپله ګذاره پرې کوله يعنهې لهه يهت المهال څخهه ئهې
هيڅ نه اخيستل اوټول عاي ات ئې هم غه و.
يوه ورد چاورته وويل چه عمرا ن الخطهاب خولهه يهت المهال څخهه دورځهې دوه درهمهه اخيسهتل تهه ئهې ههم ايه واخلهې
عمرا ن ع العزيز وويل ه ه په خپله څه نلرل ځکه ئې اخيستل زه خودومره څه لرم چه ګذاره مې پرې وني.
دده ځه دع الملي ن مروان لوروه اوپالرئې څه قيمتهي جهواهر دتحفهې پهه ډول ورکه

و عمهر فهاطمې تهه وويهل :تهه

اختيارلرې چه په دې دووخ روکښې هره يوه منې اوه ه داچه يا دغه جواهرات يت المال ته وسپاره ياماته اجهازه راکه ه
چه له تانه يل واوسېږم ځکه چه زه اودغه جواهرپه يوه کوټه کښې نشوياتې کي

.

فاطمې وويل :يا اميرالمومنينه! ماته له دغو جواهرو اوددې څ وچن ه جواهرونهه تهه هه ئهې هماغهه وچهه جهواهر ههم يهت
المال ته وسپارل نوه ،په دغه ډول ه ه ټول مالونه چه په غير عادالنه توګه له يوه او ل سهره جمه نهوي و اود يهت المهال
حق و يرته يت المال ته مستردنوه اواسالمي ع الت ياقايم نو.
کله چه عمرا ن ع العزيز وفهات نهواو يزيه ا هن ع ه الملي اميرالمهومنين نهونو خپلهې خورفهاطمې تهه ئهې وويهل :تهه
کولى نې چه خپل جهواهر لهه يهت المهال نهه يرتهه واخلهې ،ه هې وويهل :مهادعمر پهه ژونه پهه خپلهه خو هه يهت المهال تهه
سپارلي دي ده ه له مرګه ئې وروسته هم يرته نه اخلهم  .هماغهه وچهه يزي ه هه جواهرپهه خپهل اههل وعيهال وويشهل اولهه
يت المال نه يا نخصي ملکيت اوعين المال ته الړل.
داؤ ده ه لوړواسالمي اخالقو ځينې ممثلين چه حضرت محم صلى اس عليه وسلم دخپل سيرت اوعمل پهه وسهيله پهه
خپلو پيروانو کښې پي ا ک ي ؤ.
ه ه محم (ص)چه مسلمانانو ته له ځانه او لهه مهوروپالره ډېهر ګهران و اوايمهان ېهې پهرې راوړ وپهه ورځنهي ژون کښهې
ځانته په کوم نخصى امتيازنه وقايل اوله نورونه ئې څه فرر نه درلوده  .هم غه عملي تعليم اوتر يت وچه اغيزه ئې دده
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پهه اصههحا واو ده ههو پهه وسههيله پههه تهها عينو او ت ه تهها عينو کښههې ههم فهثم دسههکې دضههرب پههه نهان ههاقي پههاتې نهوه او
انفوسوکښې ئې داسې لو معنوي لون راووست چه ددايمي معجزې حيثيت اوماهيت لري.
دااغيزه کله لږ او کله ډېره داسالم په نخ ه ه انخاصهو کښهې دکامهل انسهانيت مښههر للهى نهوچه ځينهې نهور مثالونهه ئهې
دادي:

ابوعبيده بن جراح:
درسول اس(ص) په اصحا و کښې ا وع ي ه ډېر لوړ مقام اومنزلت درلهود ،د ه هه وخهت داسهالم منهونکى او دپي م هر
(ص) ملګر نوچه دمسلمانانو نمير الڅلويښتوتنوته نه و رسي لى او داسالمي سا قې پهه لحها لهه حضهرت عمهر نهه
دمخه د .
رسول اس (ص) د په ډېرو خاصو اصحا و (عشره م شره) کښې نميرلى و او د امين االمة لقب ئې ورک ي ؤ.
دغه جليل الق ره صحا ى دحضرت ا و کر ص يق په خالفت کښې پهه نهام کښهې داسهالمي لښهکر وعمهومي قومانه ان
وچه حضرت ا و کر(رض) دده په ځا خال ن ولي مقرر ک او ده ته ئې وليکل زه په دې ه پوه يم چه ته په دينهي لحها
له خال څخه هتر اوافضل يې مګرپه جنګ کښې ه ه خاص مهارت اوزيرکي لري ځکه مې ه هه پهه تها انه ې اميرک تهه
ده ه اطاعت کوه او له امرنه ئې سرمه غ وه.
ا وع ي ه چه دن وي اخالقوپه پيرو خپل نفسي خواهشات محهوه که ي ؤ او هې د اسهالم لهه اعهتال نهه يهې هل مقصه نهه
درلوده په ډېرې خو ۍ ئې دغه امر ومانه او دخال الس الن ې دخ ا دپاره جنګيه ه ،حسه اورقا هت پهه ده انه ې څهه
ر ونه مون يعنې د غالب اونفل ونيطان م لوب و ،هم غه حقيقي مجاه چهه د حضهرت عمهر پهه خالفهت کښهې د
لشکر د قاي پهه حيهث پهه عمهواس کښهې ؤ اوهلتهه ډېهره سهخته و ها ولګيه ه او دمهرل خطرپهه ههران کښهې موجهود و نهو
حضرت عمر په امين االمة (ا وع ي ه ) وويري ه ځکه يې يو خط ورو ليږه چه مضمون ئې داؤ:
(( زه تاته ضرورت لرم او غواړم څه خ رې درسره وکه م تهه د خهط لهه رسي وسهره سهم راروان نهه او ماتهه ځهان راورسهوه)).
ا وع ي ه چه خط ولوست پوه نو چه خليفه د دڅه دپاره ورغو تى د ځکه ئې په جواب کښهې خليفهه تهه وليکهل(( :زه
ستاسو په ضرورت پوه نوم زه داسالمى لښکر يوتن يم اوځان را ان ې له ه و نه ګران نه د زه ډېر خهوښ يهم چهه دو
سهره دخه ا امهر اوقضهاته منتښهر اوسهم ،اميه د چههه اميرالمهومين مامعها ،که

او لښهکر سهره د پهاتې کيه و اجههازه

راک ي )).ائي چه ډېر عسکري قومان انان د محار ې په مي ان ک ښې ا هت قه م پهاتې نهوي وي مګهر دا وع يه ه دغهه
ات اوپه دغسې حال کښې دخليفهه د امرلهه تعميهل نهه معهذرت غو هتل ډېهر قهوي ايمهان اوقضهاوق ر تهه کامهل تسهليم
غواړي .کي

ني چهه ډېه ر توريهالي انهخاص ههم چهه لهه ويسهتلوتوروڅخه نهه ويرېهږي .لهه و اڅخهه وويرېهږي او ددولهت

دمشر دغه راز له لورينې ډ امرپه ډېره ې ه ومني اونکرونه ئې اداک ي.

خالد بن وليد:
داسالم دغه مشهور فاته چهه هيڅکلهه ئهې نکسهت نهه وخهوړلى اودجنهګ پهه چهارو کښهې دعهزم وته ير او ډېهر مههارت
خاون و په نهام کښهې داسهالمي لښهکر وقومانه ان و چهه دوههم خليفهه حضهرت عمهر(رض) د عهزل که او پهه عهوض ئهې
ا وع ي ه ن جراح دلښکرو مشروټاکه نو يا خال ديوه سپاهي په حيث دا وع ي ه له قيادت الن ې دديهن داعتالدپهاره
هماغسې جنګي ه او دمقام ومنزلت دغه ظاهري تنزيل په ده ان ې کوم څرګن ا ر ونک

نو.

دخال ه ه حيرانوونکي فتوحات چه دجنګ په مي انونوکښې ئې په رخه نوي و اوده ته ئې ديوه لهو قهرمهان حيثيهت
ورک

ائي چهه دتهاريخ پهه اوږدوکښهې دنهوروهم نصهيب نهو وي مګهر دنفسهي اغيهزو او دانسهاني غرايزوپهه مقا هل

کښې دغه اخالقي رياليتوب ډېر نادر او نايا ه د .
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امام ابوحنيفه:
داسالمى اخالقو په ل کښې دص اقت اوراسهتکارۍ ،دتقهو اوپرهيزګهارۍ يو هه مثهال ددغهه مجتهه امهام دتجهارت
قصه ده .ده دخپل معيشت دتامين دپاره دتجارت پيشه غوره ک ې وه اوحفص هن ع ه الرحمن ورسهره پهه تجهارت کښهې
نههريي و ،يههو ځههل امههام ا وحنيفههه يوڅههه کههالي دپلورلودپههاره خپههل دغههه نههريي تههه وليههږل او تاکي ه ئې وک چههه پههه دغههو
کاليوکښې دغه عيب موجودد په هرچائې چه خرڅوې اي اول ورته دعيب يادونه وک ې او يائې پرې وپلورې.
حفص ه ه کالي خرڅ ک ه مګر دعيب يانول ئې هير ک ه ،د کاليوقيمت په يهوه روايهت ديهرش زره او پهه هل روايهت پنځهه
ديرش زره درهمه په الس ورغله چه ه ه ئې امام ا وحنيفه ته وروړل نو امام پو تنه وکه ه چهه خريه اردې لهه عي هه خ رکه
حفص وويل نه هې رمى نوه ،امام صاحب روپۍ وانخستې اوحفص ته ئې وويل چه خريه ار پيه اک ه ه هه هرڅهه کو هښ
وک خري ارپي انشو په هم غه وجه امام له خپل نريي سره معاملهه قطه که ه او ه هه پيسهې ئهې لهه خپهل نهور مهال سهره
ګډې نک ې دخ ا په الر کښې ئې ص قه ک ې.

يونس ابن عبيد:
داس

هم تاجر و او دکان ئې درلودله ده سره دوه ډولهه چپنهې وې چهه يهو ډول ئهې څلورسهوه درهمهه ارږ هت درلهود او هل

ډول دوه سوه درهمه.
کله چه يونل دلمانځه دپاره مسج ته والړ او وراره ئې په دکان کښې ناست و ،يو اعرا ي راغهى د دوه سهوو روپوچپنهه
ئې په څلورسوه واخيسهته اوال ړه مګرپهه الره کښهې يهونل پهه مخهه ورغهى اوپو هتنه ئهې تهرې وکه ه چهه چپنهه دې پهه څهو
واخيسته اعرا ي وويل په څلورسوه ،يونل ورته وويل ددې چپنې قيمت دوه سوه د رانه چه پهه دکهان کښهې دوه سهوه
روپۍ يرته درک م .اعرا ي وويل داچينه زمونږ په ارکښې په پنځه سوه خرڅېږي ز ه پرې راضي يم يهونل وويهل کهه تهه
راضي يې زه راضي نه يم له ټاکلي قيمت نه زيات څه واخلم هماغهه و چهه اعرا هي ئهې يرتهه راووسهت دوه سهوه روپهۍ ئهې
يرته ورک ې اوخپل وراره ئې ډېر وراټه چه دغه راز معامله ياتکرارنشي.

ابوبالل:
داسالمي اخالقو په ممثلينو کښې ا و الل هم ديادونې وړد  .د په صره کښې دخوارجو د طرف ارۍ په تورله څوتنهو
خوارجوسره ن ي نو ،ن يوان ددغه زاه اوعا

ن ي معتق نو او دقران تالوت ئې ډېرخون ورکاوه ځکه ئې اجازه

ورک ه چه دنپې خپل کورته ځي او د ورځې راځي اوکله کله ه ئې د ورځې ههم رخصهت ورکهاوه ،يهوه ورد چهه ا هو الل لهه
ن يخانې نه هر وچاورته وويل چه ع ي اس ن زياد ستاسو څو تنو ن يانو د وژلو امر صادر که

چهه سه ا تهه هه عملهي

کېږي .ا و الل چه دا واوري ل نوپه ډېره ې ه ئې ځان ن يخانې ته ورسهاوه چهه دده د نشهوالي پهه وجهه نه يوان دحهاکم لهه
قهر وغضب الن ې رانشي ،ا و الل چه د ن يوان داحسهان پهه خهاطر ځهان د مهرل پهه خولهه کښهې ورکه سه اته دده ځينهې
ملګري ووژل نوه او د تق يراً معا ،ک

نو اوله ن يخانې نه ژون

راووت مګر کوم مښالم چهه ده ليه ل تحمهل ئهې

ده ته ډېرګران و او په هم غه وجه له څلويښتو ملګروسره له صرې نهه ي ياتهه الړ او دا تعهه ئهې پهه خپلومينځهو کښهې
وک چه دظلم اوتيري مخه ه نيسى ،ع ل او صالح ته ه خلهي را هولي ،نهه هه پهه چهاتعرض کهوي نهه هه دچامهال لهوټي لهه
فساد نه ه ځانونه ژغوري .دقتل اق ام ه نه کوي مګر که چادو وژل نوم افعه ه کوي .ا ن زياد چه خ ر نونو اسهلم هن
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زرعة ئې له دوه زره تنوسره واستاوه چه ا و الل له خپلو ملګروسره راولي .اسلم په اسي کښهې لهه ا هو الل سهره مخهامخ
نو او ورته ئې وويل راځپ له مونږ سره الړ نپ او د ا هن زيهاد اطاعهت تهه غهاړه کېهږدئ .ا هو الل وويهل مهونږ ديهوه فاسهق
اوظالم اطاعت نه منو اوله تاسو سره نه ځو .هماغهه وچهه جنهګ د اسهلم دلښهکر لهه خوانهروا نهواو ا هو الل دفهاا کولهه.
دخ ا ق رت وچه څلويښتوتنو دوه زره تنوته ماتې ورک ه او ا ن زيادپه داسهې حهال کښهې چهه اسهلم ا هن زرعهة ئهې ډېهر
زيات و راټه ع اد ن احضرئې له څلور زره لښکر سره په ا و الل پسې واستاوه له دې لښهکر سهره ههم دا هو الل جنهګ پهه
هم غه ډول نروا نويعنې لوم

تعرض دع اد لښکر له خوا و او ا هو الل دفهاعي جنهګ نهروا که  .دغهه سهخت جنهګ

ډېر دوام وک او ا و الل متوجه نوچه دمهازديګر لمهونځ قضها کېهږي ځکهه ئهې پيشهنهادوک چه دلمانځهه اداکولهو دپهاره
جنګ متوقف ک واوپل له لمانځه ياپيل کوو .ع ادهم داخ ره ومنله او دواړه جان ه په لمانځهه مشه ول نهوه مګهر ع هاد
په لمانځه کښې يا ډېره چاالکي وک ه ياد اچه لمونځ ئې قط ک او جنهګ ئهې پهه داسهې حهال کښهې نهروا که چهه ا هو الل
اوملګري ئې په لمانځه والړو خو دجنګ دپاره ئې لمونځ پرېنښود او ادامه ئې ورک ه ځکه څو په قيام ،څو په رکوا
او څو په سج ه نهي ان نوه او په دغه ډول څلورزه لښکر په څلويښتو تنو ريالى نو.
دا و داسالمي اخالقو مښاهر چه دنمونې اومثال په ډول په مختلفو ساحوکښې و ودل نوه او داڅرګن ه نوه چه اسالم
دسياست او ادارې په ډګر کښې لکه ا و کر اوعمر اودجنهګ پهه ډګهر کښهې لکهه ا وع يه ه اوخاله ممتهاز نخصهيتونه
جوړک ه ،په تجارت اومالي مسايلو کښهې ئهې خپلوپيروانوتهه دصه اقت او ايمانه ارۍ درس ورکه او دحهق پهه مجادلهه
اوم ههارزه کښههې ئههې علههي اوحسههين ا راهيمههي قر ههانۍ تههه تيههار ک ه ه او دا ههو الل دکههار ناموپههه نههان ډې هرې حيرانههوونکې
کارنامې ئې تاريخ ته وسپارلې.
دص راسالم نيکان او صالحان ه پرېږدو ګنهګاران ه ئې وګوروچه څنګه خلي و او اسالمي تر يې پرې څه ا رک

و؟

په اصحا و اولوم نيو مسلمانانو کښې هم ځينې کسان دنفسي خواهشاتو په تقاضها دګنهاه مرتکهب نهوي ي مګهر خپلهه
پ ه ګناه ئې دخپل ضمير اووج ان په حکم کاره ک ي ه او ه ه جزائې دځان دپاره غو تې ده چه اسالم ورته ټاکلې وه.
په دغه جمله کښې دماعز ا ن مالي قصه ډېهره مشههوره ده .ريه ه روايهت کهوي چهه مهاعز ا هن مالهي رسهول اس (ص)تهه
راغى اووئې ويل :دخ ا رسوله ماله ګناه څخه پا ک ه ه ه ورته وفرمايل :الړنهه! لهه خ ايهه خښهنه وغهواړه او تايهب
نه! ماعز والړ اولږه ني ه وروسته يا راغى اوهماغه څه ئې ياوويل :رسول اس (ص) هم خپلهه خ هره تکهرار که ه او دغهه
سوال وجواب ادامه پي اک ه ترڅوچه څلورم ځل ماعز يا راغى او د( تطهير) مطال ه ئې وک ه .رسهول اس صهلى اس عليهه
وسلم ورته داځل وفرمايل :له کومې ګناه نه دې پا ک م ماعز وويل له زناڅخه پي م ر پو تنه وک ه چه مجنهون خو هه نهه
وي ،ورته وويل نوه نه مجنون نه د

يائې تپوس وک ايا نراب ئې څکلي دي؟ يوتن ورنزدې نهو او ويهې ويهل دنهرا و

و ورڅخه نه ځي .پل له ه ه چه ماعز ياپه زنا اقرار وک نو رسول اس صلى اس عليه وسلم د رجم حه پرې جهارې که او
دماعز ژون ختم نو.
دوه يادرې ورځې وروسته رسول اس (ص) وفرمايل :ماعزته دم فرت دعا وک ئ ه ه داسې تايب نهوچه کهه تو هه ئهې پهه
ټول ا مت تقسيم ني ګنجهايش لهري ،تهردې وروسهته يهوه هځه راغلهه ه هې ههم لهه رسهول اس (ص) څخهه دځهان دطههارت
غو تنه وک ه پي م ر ورته داست فار اوتو ې توصيه وک ه ،ه ې وويل ماهم دمهاعز پهه نهان ردوې زه لهه زناڅخهه حاملهه
نوي يم.
رسول اس (ص) ورته وويل :تره ه وخته انتښار وکاږه چه د حمل وض وني او دغه ځۀ ئې دانصارويوه تن ته وسپارله
چه د والدت تروخته ئې وساتي ،کله چه د ځې اوالد ونو ه ه س

راغى اودحمل د وض اطالا ئې ورکه ه ،رسهول اس

(ص) وفرمايل اوس ئې نه رجم کووچه اوالدئې ص ير پهاتې کېهږي اوڅهو نشهته چهه نهودې ورکه ي .دانصهاروله جملهې
څخه يوتن پاڅي ه اودطفل درضاعت مصر ،ئې په غاړه واخيست پل له ه ه رسهول اس (ص) د رجهم حکهم صهادر که او
دغې ځې هم خپله ګناه پخپلو وينو ووينځله.
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مههاعز ا ههن مالههي اودغههې ههځې تههه دخپلههې ګنههاه دغههه سههزا معلومههه وه چههه رجههم د مګههر سههره لههه دې دواړو اصههرار کههاوه
اوپخپله ئې دغه جزا دځان دپاره غو تله.
ه ه اطني نعور چه اسالم اوايمان په دو کښې پي اک

و په دو حاکم او نرعي ح ئې پرې جاري کاوه.

داسالمي اخالقو له حثه وروسته داسالمي تصو ،حث ضروري معلومېږي .اسالم ،اخالر اوتصو ،يوله له معنوي
ت ون لري اويو حث ل ته منتهى کېږي.
ه ه کسان چه ديهن تهه پهه مهادي نښرګهوري او د اقتصهادي ايجا هاتو اوضهرورتونو مولهودئې ګ هي وايهي :ديهن پهه دوهمهه
مرحله کښې يعنې کله چه له خپل مادي اصل اوزماني ضرورت څخهه لهرې کېهږي اوتخهذيري حالهت پيه اکوي نوتصهو،
ترې جوړېږي او عرفاني نکل اختياروي .ددو په خيال تصو ،داسالم ددين منحر ،اومخ ر نو نکل د .
ځينې وائي تصو ،دسامي دين يعنې اسالم په مقا ل کښې دا ريايانو دفهاعي عکهل العمهل د ځکهه چهه سهامي نژادپهه
زور اوفشارپه دو

ان ې اسالم تحميل ک

او تصو ،دهم غه فشار نتيجه ده.

يوه فرضيه داده چه دتصو ،منشا نهوې افالطهوني فلسهفه ده چهه دافالطهون دخيهرمح

 ،هکال اومثهل لهه نښريهې سهره

تعلق لري .ځينې کسان دتصو ،ارت اط ودائيت اوهنه ي روحانيهت سهره هيي اوځينهې ئهې لهه زردنهتيت سهره تعلهق تهه
ګوته نيسي اوڅو ئې له مسيحيت څخه ماخوذ ګ ي مګر اصلي اوصحيه خ هره داده چهه پهه اسهالم کښهې زهه اوتقهو
دتصو ،لوم ۍ مرحله ده چه درسول اس صلى اس عليه وسلم په سيرت کښې ئې د اعت ال په حالت کښې وينو دحضرت
محم (ص) زهه اورياضهت ،روژې نيهول ،تهجه اوع هادت کهول او لهه خونه ورو خوراکونهو څخهه ځهان ژغهورل اونفهل
خوارول يوداسې حقيقت د چه څو ترېنه انکارنشي کولى مګر دغه زه او رياضت پهه ده کښهې داسهې ضهعف نهه د
پي اک

چه د ئې له جهادونو څخه عاجزک

وي يائې دده م ار وجود مقاومت کم ک

وي.

درسول اس (ص) ځينهو اصهحا و ههم زاه ا نهه ژونه درلهود او رياضهت ئهې کهاوه چهه اههل صهفه پکښهې هکاره مقهام لهري.
هم غه زه او رياضت داسهالمي تصهو ،اغهاز و چهه وروسهته ئهې ځينهې مراحهل طهى که ه او هاالخره پکښهې نورڅهه ههم
راګډنوه او دنوروفلسفو اومذاه و رنګ ئې واخيست اومسيحى ره انيهت تهه نهژدې نهو مګهر يهاهم د اسهالمي اصهيل
تصههو ،تشههخيص اوتميزکيهه

نههي او دغههه تصههو ،دعرفههاني نخصههيتونو او د ډېههرو صههالحو اومصههلحوافرادوپه

جوړولوکښې مو ر نقش لهري او داسهې رجهال ئهې وروزل چهه دعلهم ومعنهى او د روحانيهت سهطحه ئهې ډېهره اوچتهه که ه او
داسالمي ن ۍ له مفاخروڅخه وګ ل نوه.

اسالمى تصوف
صوفيان په دين کښې درې درجې اومرت ې مني :اسالم ،ايمان ،احسان.
د الاله اال اس محم رسول اس نهادت اداکول ،لمونځ کول ،روژه نيول ،زکات ورکول اوحج کول اسالم د .
دمسلمانۍ دغه پنځه نا ددين ظاهري نکل اوصورت د چه داسالم ارکان لل کېږي.
ايمان چه ددين روح ئې ولي په خ ا  ،په مال يکو ،په ټولو پي م رانو دقيامت په ورد اودخ ا له لوري دخيراونر پهه
ق ر اور لرل دي.
احسان چه ددين حقيقت ئې ګ ي دا د چه س

په اقوالو اواعمالو اوپه خاطراتوکښې له خه ا سهره تعلهق ولهري او پهه

هرڅه اوهرحال کښې ئې حاضراوناظروګ ي چه مراق ة اس هم ورته وايي.
په دغه اب کښې ددو سن ه ه ح يث نريف د چه مسهلم ئهې له ه سهي ناعمر ا هن لخطهاب څخهه روايهت کهوي اوه هه
داد :
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( َينَمَانَحنُ جُلُوسٌ عِن َرَسُولِ اسِ (ص) ذَاتَ يَومٍ اِذ طَلَ َ عَلَينَا رَجُلٌ نَ ِي ُ َيَاضِ الثِيَابِ نَ ِي ُ سُوَادِ الشَعرِ لَايُر ٰ عَلَيههِ
اَ َرُ السَفَرِوَلَايَعرِفُهُ مِنَا اَحَ ٌحَتىٰ جَلَلَ اِلَى النَ ِى (ص) فَاَسنَ َ رُک َتَيههَ اِلهىٰ رُک َتَيههِ وَوَضَه َ کَفَيههَ عَلهىٰ فَخذَيههِ وَقهال:
يَامُحَمِ ُ! اَخ ِرنِى عَنِ الِاسالم فَقَالَ رَسُولُ اسِ االِسالمُ اَن تَشههَ َ اَن ال الهه اال اس وَاَنَ مُحَمَه ً رَسُهولُ اس وَتُقِهيمَ الصَهلوٰةَ وَ
تُؤتِى الزَکَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُحِجَ ال َيتَ اِنِ استَطَعتَ اِليهِ سَ ِيالً.

قَالَ :صَ َقتَ! فَعَجَ نَالَهُ يَساَْلُهُ وَيُصَ ِقُهُ.
قَالَ :فَاَخ ِرنِى عَنِ االِيمَان؟
قَالَ :اَن تُؤمِنَ ِاسِ وَمَالئِکَتِهِ وَکُتُ ِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَومِ االخِرِ وَتُ،مِنَ ِالقَ رِخَيرِهِ وَنَرِهِ.
قَالَ :صَ َقتَ!
قَالَ :فَاَخ ِرنِى عَنِ االِحسَان.؟
قَالَ :اَن تَع ُ َاسَ کَاَنيَ تَراهُ فَاِن لَم تَکُن تَرَاهُ فَاِنَهُ يَرَا َ.
قَالَ :فَاَخ ِرنِى عَنِ السَاعَة؟
قَالَ :مَااَلمَسئُولُ عَنهَا ِاَعلَمَ مِنَ السَائِل.
قَالَ :اَخ ِرنِى عَن اَمَاراتِهَا؟
قَالَ :اَن تَلِ َاالمَةُ رَ َتَهَاوَاَن تَرَ ٰ الحُفَاةَ العَرَاةَ العَالَةَ رُعَاةَ الشَاءِ يَتَطَاوَلَونَ فِى ال ُنيَانُِ .مَ اَنطَلَق !...فَلَ ِثتُ مَلِياً ُم
قَالَ يَاعُمَر! اَتَ رِ مِنَ السَايِلُ؟
قُلتُ :اسُ وَرَسُولُهُ اَعلَمُ.
قَالَ :اِنَهُ جِ رِيلَ اَتَاکُم يُعَلِمُکُم دِينَکُم!)
يعنې مونږ يوه ورد درسول اس (ص) په حضور کښې ناست وچه يوس

راغى جهامې ئهې ډېهرې سهپينې وې ويښهتان ئهې

ډېر تور و دسفر ګرد او ا رپرې نه لي ل کيه ه .زمهونږ ههيڅ يهوه ه هه نهه پيژانه ه ،پي م رتهه مخهامخ کيناسهت زنګنونهه ئهې
ده ه په زنګنوولګول خپل دواړه ورغوي ئې ده ه په ورنو کښيښودل او ويې ويل:
ا محم ه! له اسالمه مې خ ره ک ه ،رسول اس (ص) ورته وويل اسالم دا د چه داسې ناه ي اداکه ې :اَنههَ ُاَن ال اِلههَ
اِال اسَ وَاَنَ مُحَمَ ً رَسُهولُ اس اومهونځ اداکه ې ،زکهات ورکه ې درمضهان روژې ونيسهې اود يهت اس حهج وکه ې کهه دالرې
توان ئې ولرې.
ه ه وويل :ص قت ر تيادي وويل.
مونږ تعجب وک چه هم سوال کوي اوهم تص يق .يائې وويل لهه ايمانهه مهې خ رکه ه ،رسهول اس (ص) ورتهه وويهل :ايمهان
داد چه اس اوده ه په ماليکو ،پي م رانو اوداخرت په ورد ايمان راوړې اودق ر په خير ونرمومن اوسې.
ه ه ص قت وويل.
يائې وويل :له احسانه مى خ رک ه.
رسول اس (ص) وفرمايل احسان داد چه دخ ا

ن ګي داسې وک ې لکه چه ته ئې وينې اوکه ئې نه وينې نوه ه خودې

ويني .ه ه وويل :له قيامته مى خ رک ه.
پي م روويل :پو تل نو له پو تونکي څخه زيات عالم نه د .
ه ه وويل:دقيامت له نښو نښانومې خ ر ک ه ،رسول اس (ص) وويل :چه وينځه خپله هاداره وزيهږوي اوچهه ووينهى پښهې
ا ل ،ر نډ ،اړ،ميږې او اوزې څروونکي کسان چه په کورونوجوړولو او لوړولوکښې زياتى کهوي .وروسهته تهردې ه هه
الړاوله يو څه درنګ نه وروسته رسول اس (ص) وويل :اې عمره! وپوهي ې چه سايل څو و؟
ماوويل :اس اورسول ئې ه عالم د  .رسول اس (ص) وويل ه ه ج ريل و ،تاسوته راغى چه دين مو درزده ک ي.
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لههه دې ح ه يث څخههه صههوفيانو دامفهههوم واخيسههت چههه ج ريههل عليههه السههالم دديههن تعلههيم داسههالم ايمههان اواحسههان پههه
يانولومونږ تهه راک اودغهه درې درجهې يهامرحلې ئهې راپهه ګوتهه که ې څهو چهه د احسهان مقهام تهه رسهي لى وي ه هه هه
ارومرومومن اومسلمان هم وي .ه ه چه مومن وي مسلم ه هم وي مګرهرمسلم ه مومن نه وي اونه هرمومن تهه داحسهان
په درجه قايلي لى نو.

داسالم او ايمان فرر په قران کريم کښې هم په واضه ډول وينو په سورت حجرات کښهې دا ايهت ( :قال ِ
ابَامنَّ اَ
ت ْ
َاْل ْع ر ُ
قُلَلَّ ْمَتُ ْوِمنُواَول ِكنَقُولُواَأ ْسل ْمناَول َّماَي ْد ُخ ِل ِْ
مَالحجهراتَايهت  .)٠٤وويهل دعر هو اديهه نشهينانو
َاايم ا ُنَفِ اَقُلُ وبِ ُك َْ
مونږ ايمان راوړ ووايه! (ورته ) تاسوايمان نه د راوړ مګر اسالم ته موغهاړه ايښهې ده مسهلمان نهو ئهې خوايمهان
موزړونو ته نه د ننوتى.
ددين له دغو درو درجو نه صافيانو درې نيه استخراج ک ه :نريعت ،طريقت ،حقيقت.
نريعت دظواهرو د اصالح دپاره ،طريقت دضمايروداصالح دپاره او حقيقت دسرايرو داصالح دپاره.
لوم ن ۍ اصالح په تو ه ،پهه تقهو اوپهه اسهتقامت الس تهه راځهي ،دوهمهه اصهالح اخهالص ،صه ر اوطمانيهت غهواړي،
دسرايرو او ارواحو د اصالح دپاره مراق ه ،مشاه ه اومعرفت په کارد .
علم هم دصوفيانو په نښرکښې په دوو ډولود  :يو د ورا ت علم ل د دراست علم.
ت ريسي علم ه ه د چه په زده ک ه او تعليم له استاذ څخه يعنې دځان غون ې انسان نه زده کېږي.
علم ورا ت ه ه د چه ې ظاهرې وسيلې او واسطې دخ ا له لورې دع ادت اوذکر و فکر له الرې دچاپه نصيب ني.
دورا ت علم صوفيانوله دې ن وي ح يث څخه رايستلى د :
څو چه په علم ان ې عمل وک ي نو خه ا

(مَن عَمِلَ ِمَا عَلِمَ اَورَ َهُ اسُ عِلمَ مَالَم يَعلَم) په دې ح يث کښې ويل نوي

ورته په ميراث ده ه څه علم ورکوي چه د پرې علم نه لري .هم غه علهم تهه له ني علهم ههم وايهي چهه ذکريهى پهه دې ايهت
کښې نوي

( :وعلَّمنا َِمنَلَّ ُدنَّ ِ
اَعل فْم ا
ْ ُ

الکهف ايت  )١٣داعلم دخضرعليه السالم په رخه وچه موسهى عليهه السهالم تهه

نه و ورک نو يعنې موسى عليه السالم ته دنريعت ظاهري علم حاصل و اوخضرد اطني علم لرونکى وچه قصه ئهې پهه
قران مجي کښې راغلې ده.
صوفيان وايي :ج ريل اول ځل نريعت راووړچه دټولو دپاره د کله چه نريعت تقهرر ومونه نو يهائې حقيقهت دخواصهو
دپاره نازل ک چه ددين اعلى مرت ه ده .وايي چه د حقيقت تعليم اول ځل حضرت على کرم اس وجههه تهه ونهوچه پي م رتهه
ډېر نژدې و اوله کوچنيتوب څخه ئې درسول اس (ص) تر يت حاصل ک

و.

درسول اس (ص) په اصحا و کښې يونمير داسې کسان وچه اهل سِرګ ل کي ه لکه حذيفه يماني ،سلمان فارسي او نور
چه له حضرت على (رض) سره ئې خاص ارت اط درلود .دتصهو ،مختلفهې طريقهې چهه نهن رايجهې دي سلسهله ئهې هاالخره
حضرت على کرم اس وجهه ته رسيږي او سرحقله د ګ ل کېهږي .اصهحاب صهفه يعنهى ه هه اصهحاب چهه لهه دنياسهره ئهې
عاليق قط او ځانونه ئې زهه وع هادت تهه وقهف که ي و ،دتصهو ،دلهوم ۍ م رسهې نيهاد دو کيښهود چهه رسهول اس
(ص) ئې پالنه کوله او ددو دحال مراقب و ،په دغه جمله کښې ځينې اهل سِرهم نامل و.
داهل سِرله جملې څخه حذيفة يماني زيات معرو ،و اوپخپله له ده څخه روايت نوي

چه حضرت عمر ا ن الخطاب ده

ته وويل:
اې حذيفة! ماته ووايه چه په ماکښې څه نفار نته اوکه نه ؟ د وايي ماورته وويهل :اې اميرالمومنينهه! پهه تاکښهې څهه
نفار نشته.

مَم اتَأب فداَوَلَت ُق ْمَ
َم ْن ُه َّ
له داچه کوم وخت داايت دع ي اس ن ا هى لهه مرګهه وروسهته نهازل نهو( :وَلَتُص ِّلَعل ىَأح بد ِّ
عل ىَق ر ِرَِإِنَّه مَكف رواَْبِالل َِورس ولِ َِوم اتُواَْوه مَف ِ
اس ُقونََالتو ههة ايههت  ) ۵۴اوپههه منافقههانو ان ه ې دجنههازې دلمانځههه
ُ
ُْ
ْ ُْ ُ
اداکول من نوه ،نوحضرت عمر ه د ډېراحتياط له مخې دمجهول الحاله کسانو دجنازې له لمانځه څخه ځهان ژغهوره او
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ترڅو ه حذيفة په دغس ې جنازه کښې حضورنه درلود ،دجنازې لمهونځ هه ئهې نهه کهاوه ،داځکهه چهه رسهول اس (ص) اکثهر
منافقين ه ه ته ودلى و اوپه هم غه وجه په صاحب السِرملقب و.
وايي چه حضرت علي ه حذيفه له ځينو داسې خ رو څخه منه کهاوه چهه څهو

هه پهرې نشهو پوهيه لى اوخلهي هه ئهې پهه

انت اه کښې اچول.
حسن صري چه په تصو ،کښې دلوم

نخص په حيث پېژن ل نوي

دغه زده ک ه ئې په يوه روايهت لهه حضهرت علهي

څخه اوپه ل روايت له حذيفة يماني څخه حاصله ک ي ه وايي چه له حذيفة يماني څخه چاپو هتنه وکه ه تهه ځينهې داسهې
خ رې کوې چه مونږ له نورو اصحا وڅخه نه دي اوري لي ه هه وويهل :زه رسهول اس (ص) پهه دغسهې خ روخهاص که

يهم

نورو ه له رسول اس (ص) څخه دخيرپو تنه کوله اوما ه دنر تپوس کاوه چه نرڅه نى د  ،زه پوهي م چه ترڅو نر ونهه
پېژن ل ني خيرنه پېژن ل کېږي .تصو ،او دحقيقت پوهه هم غه دسِرله خاون انوسره په خاص ډول موجوده وه.

شريعت اوحقيقت ياتشريع اوتحقيق:
دصوفيانو فهم اونښرپه قرانۍ ايتونو اون وي احاديثوکښې دوه جن ې ويني يوه نرعي جن ه له دحقيقت جن ه چهه يهو تهه
تشري او لى ته تحقيق وايي .دو وايي کله قران اوسنت يوځا نريعت يانو او ل ځا حقيقت يا العکل.
کله قران تشريعى جن ه يي اوسنت ئې تحقيقى جن ه توضيه کوي ياسنت تشريعى جن هه اوقهران تحقيقهى جن هه يهانوي
ه ه څه چه دخ ا له لوري نازل نوي ي رسول اس (ص) ئې په توضيه او يان مامورد :

(وأنزلْناَإِل ْيك ِّ
َالذ ْكرَلِتُر يِّنَلِلن ِ
َّاسَماَنُ ِّزلَإِل ْي ِه َْم سورت نحل ايهت )٤٤دقهران داايهتَ( :اُ ْه َُخلُ واَْالْجنَّ َبِم اَ ُكن تُ ْمَت ْعملُ ونََ

نحل ايت  )٥٢يعنې پخپل ه عمل جنت ته ننوزئ تشريعى جن ه لري او په مقا ل کښې ئې د رسول اس (ص) داقهول( :لَهن
يَ خُلَ اَحَ ُکُمُ الجَنَةَ ِعَمَلِهِ).
يعنې ستاسو هيڅ يو ه پخپل عمل جنت ته داخل نشي تحقيقى جن ه څرګن وي چه دنهريعت الر هودنه ه هه اودحقيقهت
داده.

هم ارنګه داايت( :وماَتشا ُؤونَإََِّلَأنَيشاءَاللَّ ََُ

ال هر ايت  ) ٥١تحقيقى خوالري او داح يث( :اِذَاهَهمَ اَحَه ُکُم ِحَسَهنَةٍ

کُتِ َت لَهُ حَسَنَةٌ) تشري ده چه دغه ډول کله سنت قران مقي کان ي اوکله قران سنت مقي کوي .انسهان ايه دوه سهترګې
ولري يوه دنريعت دپاره له دحقيقت دپهاره .دايهت اوحه يث تهرمينځ معارضهه ههم پهه دغهه صهورت لهه مينځهه ځهي او څهه
انکال نه پاتې کېږي ځکه چه جهتونه مختلف دي.
دقران تحقيقى رخه چه مطالعه ک و نو دتصو ،اوطريقت اساسي ټکي لکه :مراق ه ،محاس ه ،تو ه ،انا ت ،ذکر ،فکر،
مح ت ،توکل ،رضا ،تسليم ،زهه  ،صه ر ،ايثهار ،صه ر ،مجاهه ه ،دنفهل او هوامخالفهت ،نفهل لوامهه ،نفهل امهاره،
نفل مطمئنه هم ارنګه اولياء صالحين ،صه يقين اوداسهې نورټهول پهه قهران کښهې مونه

َاس مَ
لى نهو ،دا ايهت( :واذْ ُك ِر ْ

يَلَمزمل ايت  .)۵دخ ا د ذکراو له ماسهو ٰ اس سهره مقاطعهه پهه ډېروضهاحت اعالمهوي او ويلهى
َّلَإِل ْي َِت ْرتِ فَ
ربِّكَوت رت ْ
نوچه تصو ،له قران څخه اخيستل نو او ددين له يوه رکن (احسهان) سهره اصهلي اواساسهي را طهه لهري مګهر فههم ئهې

لکه چه محى ال ين ا ن عر ي وائي د رجال اس کارد  .په ر تيا چه ددو فهم او دنوروفهم ډېهر تفهاوت لهري او نهعور و
ادرا ئې نورو غون ې نه وي.
ع ه القادر جيالنههى دقادريههه طريقههې خاون ه وايههي ترڅوس ه

داعقي ه ه پي ه انک ي چههه پههه ژون کښههې ټههول نههيان تههان

(اصنام) دي تره ه په روحانيونو کښې نه حسا ېږي.
س

اي له خپلو اعضاؤ او له خپلو حواسونه ګو ى ني او غير له خ ايه ل وجودته قايل نشي .څنګه چهه داصهنامواو

موجوداتو مفهوم ددو په نزد له نورونه فرر لري نورمفاهيم هم دصوفيانو په ذهن کښې ل نان دي.
دتوحي دکلمې مفهوم داسالمي تصو ،ددرې مرحلو په اعت ار په دې ډول ت ير مون لى د .
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 -٠ې خ ايه ل مع ود نشته ( .په لوم

مرحله کښې )

 -٢ې خ ايه ل فاعل نشته ( .په دوهمه مرحله کښې )
 -۸ې خ ايه ل موجودنشته ( .په دريمه مرحله کښې )
کوم تفسير چه صوفيانو په کتاب اس اون وي احاديثو کښې ک ي ي دظاهري علهم خاونه انو نهه دي که ي او نهه ئهې ورتهه
پام نوي

.

ا ن عر ي وائې کتاب اس اون وي احاديث دخلکو دفهم مطا ق يوظاهري مفهوم لهري چهه لسهاني عهر ،پهرې داللهت کهوي
اوله دينه عالوه نور مفاهيم ده و فهمونو د پاره وي چه اطني پوهه ئې په رخه ده.
په يوه ح يث کښې راغلي دي چه ايتونه ظهاهر او هاطن ،حه او مطله لهري تهراوو طنهو يها اويها طنوپهورې .دايهت ظهاهر
ع ارت د له ه ه ناف علم څخه چه صاله اعمال پرې نادي او معقوله جن ه لري.
اطن ئې الهي عرفان اومطل ئې ه ه معنى ده چه ظاهر او اطن پکښې يوکېږي.
امام غزالي هم پخپل تفسير جواهر القران کښې دمشا هو ايتونو تفسير کښې اطني مفاهيم يانوي او يها وايهي :کهه تهه
په دغو معناګانونه ئې پوهي لى نو پهه قهران کښهې هې ظهواهرو او پوسهتکونوره رخهه نلهرې لکهه څهارو چهه پهه درمنه ه
کښې له وسو پرته څه رخه نلري:
(فَاِن لَم تَفهَمِ المَعَانِى کَذَالِيَ فَلَيلَ لَيَ نَصِيبٌ مِنَ القُرانِ اِلَا فِى قُشُورِهِ کَمَالَيلَ لِل َهِيمَهةِ نَصِهيبُ مِهنَ ال ُراِلَهافِى قِشهرِهِ)
څنګه چه غزالي په قران کريم کښې ظاهر او اطن وس اودانه يلهوي موالنهاجالل اله ين رومهي داسهالم لهو صهوفي ههم
پخپل کتاب مثنوي کښې دغه مطلب داسې افاده کوي:
مهههههههههههههههههها ز قههههههههههههههههههران م ههههههههههههههههههز را ردانههههههههههههههههههتيم پوسههههههههههههههههت را هههههههههههههههها ديگههههههههههههههههران گذانههههههههههههههههتيم

په نريعت ان ې ډېرټينګ صوفيان په اسالمي فقه کښې په احسن اوافضل عمل کهوي او لهه رخصهت نهه عزيمهت دځهان
دپاره دپيروۍ وړګني يوازې دفرايضو اداکول اوله محارموڅخه اجتناب کافي نه ګ ي اليعني هم تر کهوي ،پهه ډېهر لهږ
څه قناعت لري دنفل و هو متا عت پرېږدي له غفلته ځان ژغوري او زړه له ماسو ٰ اس نه پا ساتي.
وايى چه امام احم ن حن ل له امام نافعي سره ناست وچه يو صوفى (ني ان الراعهى) راغهى .احمه وويهل غهواړم لهه ده
څخه څه پو تنې وک م .امام نافعى ورته وويل داکارمه کوه ،ه ه وويل کهوم ئهې .امهام احمه نهي ان تهه وويهل کهه څهو
څلور سج ې په څلورو رکعتونو کښې هيرې ک ي څه پکښې وايې؟
ني ان وويل ه ه زړه غافل د او تاديب ئې واجب د په دې خ ره امام احم يخوده نواو لږ غون ي وروسهته يرتهه پهه
حال نو ،دا ځل ئې وويل :که څو څلويښت پسونه لري زکات ئې څومره د ؟ ني ان وويل :زمونږ په مذهب کهه ستاسهو
په مذهب؟ ستاپه مذهب خوپه څلويښتوپسونو يوپسه د او زمونږ په مذهب ن ه دخپل مالهي پهه مقا هل کښهې دههيڅ
ني مالي نه د

( :إِ َّنَالل َا ْ ت ر ِ
ىَمنَال ُْم ْوِمنِينَأن ُفس ُه ْمَوأ ْموال ُهمَبِأ َّنَل ُه ُمَالجنَََّ

التو ة ايت .)٠٠٠

دصوفيانو اجتهاد د فقهاوله اجتهاد نه فرر لري دو وايهي داسهالم مجتهه ين (ا وحنيفهه ،نهافعى ،مالهي ،اوحن هل)
دي .د ايمان مجته ين انعريه يعنهى دعلهم کهالم علمها دي .داحسهان مجتهه ين صهوفيان اومشهايخ دي .کهه يهو روژه دار
(صايم) د ورځې څه نى وخوري دنريعت په حکم ئې روژه ماتېږي .که غي ت وک ي نو دطريقت په لحها ئهې روژه اطلهه
نوه ،که ئې په زړه کښې ماسو اس وګرزي ه نو دحقيقت له مخې ئې روژه فاس ه نوه.
يو فقيه په اسالمي احکاموکښې ظاهرته ګوري او په ظاهر عمهل کهوي ځکهه وايهي چهه نهرا ظاهرتهه ګهوري ،صهوفي لهه
ظاهرنههه ه ههه خههوا حقيقههت پههه نښرکښههې نيسههي اوحههال تههه ګههوري ځک هه ئههې صههاحب حههال ههولي .وايههى چههه مشهههور فقيههه
(ا ويوسف) ه دکال پ ه اخرکښې خپل مال ،خپلې هځې تهه و ا هه چهه يهو کهال ئهې پهوره نشهي اوپهه دغهه نهرعي حيلهه لهه
زکات نه خالص ني دا حکايت چا امام ا وحنيفه ته وکه ه هه وويهل :د دفقههې لهه علهم څخهه دغهه اسهتفاده کهوي او لهه
نرعي حکم نه پخپله پوهه ځان خالصو مګر داخرت ضرر ئې ددنيا له ګ ې څخه زيات د .
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په فقه کښې ځينې نيان نرعاً جايز دي مګر ديانتاًجايز نه دي ،دفقيه اوصوفي فرر په دغسې مسايلو کښې ډيهر زيهات
د  .کله يوفقيه له نرعي فرض نوي زکات نه هم ځان خالصوي او خپل ټول مال په نرعي حيلولهه ځهان سهره سهاتي مګهر
يوصوفي يوازې د زکات ورک ه کافى نه ګ ې خپل ټول مال دخ ا ګ ي اودخ ا په الره کښې ئې صهرفوي يهوازې قهوت
اليمههوت دضههرورت پههه حکههم ځانتههه سههاتي او ههل .د رسههول اس (ص) پههه اصههحا و کښههې هههم ځينههې ؤ چههه دلکونههو روپههو
نق ،جنل جاي ادونه ئې لرل اويوازې دزکات ورک ه ئې په ځان الزمه ګ له مګرداسې کسان هم وچهه پهه کورکښهې هه ئهې
ډېر لږ څه يا هيڅ نه ساتل او ټول مال ه ئې رسول اس (ص) ته راووړ چهه پهه جههاد کښهې ئهې ولګهوي يهائې دخه ا دپهاره
ص قه ک ي چه حضرت ا و کرص يق ه هم هم غسې کول .ا وذرغفاري پ ې خ ره ډېره مجادله وک ه چه يوازې د زکهات
نه خالصېږي اي ټول مال ص قه ک ي او ځانته ديوه کال له عادي اومعمولي خرڅ نه زيات څه ونه ساتي.

په ورک ه س

د کنزيعنې دسرو اوسپينو ذخيره کول او زياته ډائي ناروا ګ له اوپه د ايت ان ې ئې استنادکاوه.

(والَّ ِذينَي ْكنِ ُزون َّ
َالذهَِوال ِْف َّ
ض

ش ْرُهمَبِعذ ب
َوَلَيُ ِنف ُقون هاَفِاَسرِ ِ
يلَالل َِف ر ِّ
يمَ التو ة ايت  )٥٤حضرت على ه ههم
ابَألِ بَ

ويل چه له څلوروزرودرهمونه لږ مال نفقه ده اوتردې زيات په کنزکښې حسا ېي .سلمان فارسي هم چهه څهه لهه يهت المهال
څخه اخيستل ه ه ئې ټول دخ ا په الرکښې ص قه کهول او خپلهه نفقهه ئهې پهه کهار او کسهب ځانتهه پي اکولهه .ده ههم پهه
کورکښې دکال له خرڅ نه زيات څه نه ساتل .صوفيان دزمان اومکان داختال ،په وجه پهه مختلفهو فرقهو ويشهل نهوي ي
اوهر راز خلي ،هر راز خ رې او راز راز عقي ې پکښې پي انوي ي.
ځينې په فرعي مسايلو کښې غلط نوي اوځينې په اصولو او اساساتو کښهې هې الرې نهوي

چهه علمها او فقههائې پهه

اسالم نکمن نوي اويونيم ئې الدکفر اوالحادپه تورپه مرل هم محکوم ک يه ي .انهعري ،ا هن حهزم ،امهام قلعهى او ا هن
الجوزي

ادي دصوفيانو ډېرن ي مخالفين دي.

امههام فخههر رازي دصههوفيانو ځينههو فرقوتههه ه وائى .مګراصههحاب حقيقههت دلهوړې درجههې اومرت ههې خاونه ان ګ هي اوفههرر
پکښې کوي.
ځينې نورلکه لو مورخ ا ن خل ون اوا و المښفر اسفرايني صوفيان عموماً ه ګ ي اوپه ډېهر نهه نښرورتهه ګهوري ځينهو
خ روته ئې ه تاويلونه پي اکوي او معذورئې ولي .امام غزالهي داسهالم لهو صهوفي ههم وائهې ډېهر صهوفيان غوليه لي
اوالره ئې ورکه ک ي ه ا والحسن ناذلي هم ويلي دي زمونږ په طريقه کښې نجات مونه ونکي لهږدي اوههال نهوي ډېهر
دي.
ا ونصر سراج پخپل کتاب ( اللم ) کښهې اول ه هه غلطهۍ پهه ګوتهه کهوي چهه پهه فروعهاتو کښهې ميهنځ تهه راغلهي دي او
ضاللت ورته نه ويل کېږي ياه ه غلطۍ يى چه په اصولو کښې پيښې نوي ي او د ضاللت موجب ګرزي لي دي لکه:
 -٠د ع وديت او حريت په معنىٰ کښې غلطي ل .ځينې الر ورکې صوفيان داسې پوه نوي ي چه ترڅهو دخه ا او د نه ه
ترمينځ دع وديت او ن ګۍ را طه قايمه وي ع او ن ه ورته ويل کېږي کله چه خ ا ته وصل ني نو يا حر او ازاد لهل
کېږي او ع وديت له مينځه ځى.
 -٢له الر ورکې فرقه ه ه ده چه واليت له ن وت نه افضل ګ ي اوه ه وليان چه دو ئې مري ان اوپيروان دي لهه ان يهاو نهه
خ ا ته نژدې او وړان

ولي.

 -٥حلوليه فرقه پ ې عقي ه ده چه اس تعالى ځينې اجسام غوره کوي او حلول پکښې کهوي پهه چاکښهى چهه خه ا حلهول
وک ي ده ه شر جن ه له مينځه ځي او د ر و يت نان او مقام ومنزلت پي ا کوي .دو په دغه عقي ه کښې دومهره غلهو
ک ي ه چه چا پخپله ځان خ ا ګ ل او انالحق ئې ويلى د .
 -٤ځينې دج ر په مسئله کښې ه ه ح ته رسي لي دي چه پخپل حرکت اوعمل کښهې ځانتهه پهه ههيڅ اختيارنهه قهايلېږي
اوله نرعي ح ود نه خپل تجاوزغيراختياري ګ ي هيڅ راز مالمتي په ځان نهه منهي اوههر څهه کهوي ځهان ورتهه ګنهګارنهه
کاري.
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او حهرام ئهې ههم حهالل ګرزولهى د  .دو وائهې خه ا

 -٣ا احيه فرقه هم په دغه جمله کښې ده چه دنرا ت ر ئې ټول که

زمونږ عمل ته هيڅ احتياج نلري نو ولې پخپل نفل مشقت راولو .دغه راز خطاګانې اوغلطۍ پهه فروعاتوکښهې دي کهه
په اصولو کښې داسالمي تصو ،خپل نى نه دي اواسالمي تصو ،ورته نشو ويلى.
مذه ونه په اصل کښې يو راز وي اوپه تط يق کښې ل راز ني که ه غور وک و دفارسهي مزدکهى مهذهب څخهه ا احيهت
دنصرانيت څخه حلوليهت ،دهنه ي مهذهب څخهه د شهريت فنها ،داسهالمي تصهو ،پهه وروسهتيو مرحلهو کښهې اسهالمي
تصو ،ته راننوتل اونيعي اوسني تصو ،هم خپلې نيلې اوريښې يوله له سره وت لې.
وائي ايزي سطامي (ا ويزي طيفور ن عيسى سطامي چه پالر ئې زر دنتي او نيکه ئې مجوسي و) د اتحاد اوحلهول
طرف ار دهن وانو دتصو ،دعقي ې له تا ير الن ې راغلي و .اوحسين ن منصور حالج دمسهيحيت دحلهول څخهه متها ر
نو ؤچه ده ( انا الحق ) ويل اوده ه ويناوه (آل اِلهَ اِال اَنَافَاع ُ ُونِى سُ حَانِى مَهااَعښَم نهانِى )ځينهې صهوفيان دنهريعت
ظواهروته په اصلي ارز ت قايل ن ي اوداسې فکرکوي چه نرا حق ته درسي و وسيله ده کله چهه عهار ،حهق اوحقيقهت
ته ورسېږي نو يا وسيلې ته څه حاجت نه پاتې کېږي.
موالنا جالل ال ين لخهي ههم دمثنهوي پهه دريهم دفتهر کښهې دغهه مطلهب تهه پهه نهاعرانه ډول انهاره کهوي او ديهوه عانهق
داستان رانقلو چه خپلې معشهوقې تهه رسهې ږي اوپهه وصهل کښهې ورتهه دخپهل عشهق ه هه سهن رې وائهي چهه پهه هجهران
اوفههرار کښههې ئههې ده هې پههه م ه ح کښههې ويلههې او دخپههل عجههز اونيههاز اوانههتيار اظهههار ئههې پکښههې ک ي ه

 .معشههوقه

مقا لتاورته داسې وايي:
گفهههههت معشهههههور ايهههههن اگهههههر ههههههرمن اسهههههت

گههههاه وصههههل ايههههن عمههههر ضههههاي کههههردن اسههههت

مههههههن ههههههه پيشههههههت حاضههههههروتونامه خههههههوان

نيسههههههههت ههههههههار ايههههههههن نشههههههههان عانههههههههقان

ل ځا هم غه مفهوم داسې افاده کوي:
چونکهههههههه امعشهههههههور گشهههههههتى همنشهههههههين

دفههههههههه ه کهههههههههههن داللگهههههههههههان را عههههههههههه ازين

هرکههههههههه از طفلههههههههى گذنههههههههت ومردنهههههههه

نامههههههههههههه وداللههههههههههههه ههههههههههههرو سردنهههههههههههه

نيخ محمود ن ستري هم دنرا ظواهر لکه لمونځ ،روژه ،حج ،دم ت يانو دکمال وسيله ګ ي او داسې وايي:
قهههههههههههههههوانين نههههههههههههههههريعت را نگهههههههههههههههه ار

ولههههههههى تهههههههها ناقصههههههههى زنهههههههههار زنهههههههههار

د صوفيانو ل زنونه او انحرافات په اصولو کښې دي که په فروعو کښې ډې ر سه ونه لهري چهه يهومهم سه ب ئهې سياسهت
اوسياسى اغراض دي .دفقهاو ،متکلمينو اوصوفيانواختال ،چه اوږد تهاريخ لهري دسياسهى ،اجتمهاعي او اقتصهادي
اوضاعو اوحاالتو په تقاضاکله ن ي نوي

اوکله ضعيف نوي

.

تصو ،په ا ت ايعنې دحسن صري په زمانه کښې ساده او سيط وچه په لږ وخلکو پورې مح ودګ ل کي ه .وروسته ئې
دادا و او تعليماتو دايره پراخه نوه او عموميت ئې ومون .
داحرکت په دوهم اودريم هجرې قرن کښې دزه په نامه پېژن ل کي ه .په څلورم اوپنځم قرن کښهې ئهې دکشهف ومعرفهت
نوم ومون  ،په نپږم او اووم قرن کښې ئې دوح ة الوجود او د اديانو داتحاد ه پي اک ه.

دصوفيانو مقامونه اواحوال:
په تصو ،کښې اوه مقامه دي او په دې ډول دي:
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تو ه ،ورا ،زه  ،فقر ،ص ر ،توکل ،رضا ،په هرمقام کښې صوفي ته يونفسي حالت او اطني تا يرپي اکېږي چه (حال)
ورته وايي اومجموعاً(احوال) لل کېږي.
احوال لل دي اوه ه دادي :دمراق ې حال ،دقرب حال ،دمح ت حال ،دخو ،حال ،د رجاحال ،دنهور حهال ،دانهل حهال،
داطمينان حال ،دمشاه ې حال ،ديقين حال.
دتصو ،مقامونه اکتسا ي دي او دسالي له اختيار او ارادې الن ې دي .مګر احوال د احساساتو او روحاني انفعهاالتو
اود نفسي مخصوصو کيفياتو له مقولې څخه دي چه دانسان په اختيار کښې ن ي لکه الهي مواههب دي چهه دخه ا لهه
لوري دسالي زړه ته نازلېږي.
دتصو ،طريقې مختلفې او متع دې دي چه ضيا ال ين ئې په ( جام االصول) کښې  ٧٥يي .جهاد يها مجاهه ه ،نهيخ
نيول  ،او دنفل معرفت ددغو ټولو طريقو ما ه االنترا يعنى مشتر څيزونه دي.
مجاه ه په ل ت کښې دمحار ې په معنى ده او په نرا کښهې دخه ا لهه د همنانو سهره محار هه ده ،مګهر دصهوفيانو پهه
اصطالح له نفل اماره سره محار ه ،جهاد اومجاه ه لهل کېه ږي .دخه ا پهه الرکښهې مجاهه ه خه ا تهه درسهي و ډېهره
مهمه الره اووسيله ده.

اس تعالى وايى( :والَّ ِذينََُاه ُدواَفِيناَلن ْه ِدي ن َُّه ْم َُسرُلناَ

العنک هوت ايهت  ) ۲۹سه ل دسه يل جمه ده دالرې اوطريقهې پهه

معنى چه دطريقت قراني اساس ئې للى نو .له نفل سره مجاه ه ډېرې الرې لري چهه ايه نهيخ اوپيهر ئهې دمريه دپهاره
انتخاب ک ي لکه چه يو ډاک ر دهر مري

دپاره ده ه له حال سره مناسب يله يله دواتعيينوي.

دتصو ،له ( )٧٥طريقو څخه ځينې طريقې چه زيات عموميت لري دادي.

-١قادريه:
داطريقه چه دجني دمکتب له اغېزې الن ې ده موسل ئې نيخ ع القادر جيالني د چه په  ٤٧١هجري کښې زيږې لى
او په  ٣١٠هجري کښې وفات نوي

.

په نرعي علوموکښې دت حرخاون و او په  ٠٥علوموکښې ئې الس درلود.
فقهي فتو

ه ئې د امام نافعى او امام احم ن حن ل په مذهب ورکوله .ډېر کرامات ده ته منسوب دي ځينې ئې دادي:

دده له مورڅخه حکايت نو چه دروژې پهه ميانهت کښهې هه ده د ورځهې دمهورتى نهه روده ،يهوه ورد چهه دخلکهو دپهاره
مشت ه وه چه روژه ه وي که وزه نودع القادر دمورنه تپوس ونوه ې وويل تى نه روي ،وروسته ياخلکو تهه معلومهه
نوه چه ه ه ورد د روژې ورد وه.
په خپله له ده څخه حکايت نو چه په افق کښې ئې ډېر عښيم نور ولي چه يوصورت پکښې کاره نو او ويل ئې:
اې ع القادره! زه ستا رب يم او ټول محرمات مې تاتهه حهالل که ه ده ورتهه وويهل :ور نهه! لعينهه! له ې ويناسهره ه هه
نورپه تورتم ل نو او ه ه صورت لوګى وګرځي چه يائې ورته وويل:
ماپه دغه ډول اويا تنه دطريقو خاون ان ګمراه ک ي

مګر تانجات ومون  .چاله ده نه پو هتنه وکه ه تهه څنګهه پهوه نهوې

چه دانيطان د ؟
نيخ ع القادر وويل دحرامو په حاللولو.
وايي يوه ورد په نښاميه م رسه کښې ډېر فقها او علما راغونډ ؤ او نيخ ع القادر دقضاوق رپه اب خ هرې کهولې يهو
مارله چ ت څخه راولوې او ټول وتښتي ل يوازې د په کوټه کښې پاتې نهواو خپلهې خ هرې ئهې کهولې مهار راغهى دده لهه
کميل الن ې ننووت او په جس ان ې ئې تېر نو له ګريوانه ئې راووت يهائې لهه غهاړې نهه تاونهو او دده پهه حهال کښهې
هيڅ ت ير ران ى مار يرته ځمکې ته کته نواو مخامخ ورته په لکۍ ودري ه څهه غږترې نهه پورتهه نهو مګهر څهو چهه لهه
کوټې نه د ان ې و ،يوهم پوه نشو چه څه ئې وويل  ،مار يرته الړ او خلي کوټې ته راننوتل .لهه ده څخهه ئهې دغهږ پهه هاب
پو تنه وک ه چه څه ئې ويل؟
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نيخ په جواب کښې وويل مار راته وويل ماډېر اوليا په دغه نان ازمويلى دي مګر سهتا هات مهى پهه هل چاکښهې نه
لي لى .ما ورته وويل ته يوچينجى ېې چه قضا او ق رد په حرکت راولي او ل.
دنيخ ع القادر تصو ،سني او طريقه ئې په اعت ال ،د سنتو په متا عت ،حب الخير ،نفقت او تواض نا ده.
نهه څلويښت اوالده ئې درلوده چه يوولسو تنوئې دده الر ودنه او طريقه د اسيا په غرب اومصر کښې خپره ک ه.
ده له فقيرانو ،ص يرانو ،وينځو اوغالمانو سره مينه اوناسته والړه درلوده مګر د دولت اعيانو اواکا روته هيڅکلهه نهه
پاڅي ه اونه د وزير او دسلطان دروازې ته ورته.

 -۲رفاعيه:
دا طريقه سي احم رفاعى ته منسهو ه ده چهه پهه  ٣١١هجهر کښهې وفهات نهوي

 .نهي رفاعهه دعر هو يهوه ق يلهه ده چهه

رفاعى ورته منسوب د  .په ده کښې رحم اونفقت ډېر زيات و او په حيواناتو هم ډېر زهېروحتى چه کله ه ئې دجامو پهه
پيڅکه پيشو وي ه وه او دلمانځه وخت ه نو ه ه پيڅکه ه ئې له خپلوجامو نه غوڅه که ه او چهه لهه لمانځهه نهه هه يرتهه
راغى اوپيشو ه پاڅي لى وه نو يرته ه ئې په جاموپورې وګ له.

 -٣احمديه:
احم

وي دمصر له لويواولياؤ څخه د چه په  ٣٩١هجر کښې زيږي لى داحم يه طريقې مرن د .

د هم لکه احم رفاعي نافعي مذهب ؤ .دده طريقه هم په قران او سنت اتکا لري اودتعليماتو اساسي ټکي ئې دادي:
د نورو په مصي تونو ه نه خونحاليږئ ،ګونډيوته ه ضررنه رسوئ ،د يو مقا له په احسان سره کهوئ .وږي هه مه وئ،
ر نډ ه پ وئ .په يتيمانو اوضعيفانو ه مهر اني کوئ.

 -٤دسوقيه:
د ا راهيم دسوقى طريقه ده چه په  ١٧١هجر کښې د  ٤٥کالو په عمر وفات نهوي

طريقهه ئهې پهه خهالص سهني تصهو،

نا وه او په کتاب اوسنت ئې تمسي درلهود ،نهريعت ئهې اصهل اوطريقهت ئهې فهرا ګاڼهه ،دټولهو خلکهو مينهه ئهې دکمهال
ضروري نرط او دمري راس المال نميره.

 -٥اکبريه:
دا طريقه ځکه اک ريه ولي چه نيخ اال ک ر ( محى ال ين ا ن عر ي ) ته منسهو هه ده ،دا نهيخ د وحه ة الوجهود د م رسهى
زعيم (  ١٥١هجر ) د چهه لهه وحه ة الوجهود څخهه وحه ة االديهان تهه رسهي لى د  .ده ټهول دينونهه يهودين ګانهه چهه ه هه
دمح ت دين د  .د ده طريقه په څلورو صفتونواوخصلتونو نا وه .چپهوالى ،ګو هه تهوب ،لهوږه ،يخهو ى .پهه دې طريقهه
کښې پيرخپل مري ته امرکوي چه له ټول ص يره اوک يره ګناهونوڅخه تو ه و اسي پل له ه ه ئې يها الس پهه الس ږدي
او ورته وايي چه خپلې سترګې پ ې ک ه .اول درې ځله پيرال اله االاس وايي اومري ئى اوري يائې مري وايي اوپيرورتهه
غوږ نيسي.
وروسته يا ت رکاً دا ايت نريف وايي( :اِنَ الَذِينَ يُ َايِعُونَيَ )تر (اَجراًعَښِيماً) پورې .پل له ه ه مري ههره ورد سهل ځلهه
است فار،سل ځله ال اله اال اس دزړه په حضوراود معنى په پوهه وايي ،ياسل ځله (اس) ورپسې سل ځله دا درود وايي:
(اَللهُمَ صَلِى وَسَلِم وَ َارِ عَلىٰ سَيِ ِنَامُحَمَ ِ النَ ِى االُمِى اِمَامُ الهُ
کَرَةٍ)

 -٦شاذليه:
59

ٰ وَعَلىٰ الِهِ وَصَح ِهِ وَسَلِم عَ َدَکُلِ ذَرَةٍ اَلهف اَلهف

ددې طريقې مؤسل او اني ا ومه يان و اوا ولحسهن علهى نهاذلي تونسهي پهه خلکوکښهې رايجهه که ه ځکهه ئهې نهاذليه
.

ولي .على ناذلى په  ٣٩٥هجري کښې زيږي لى اوپه  ١٣١هجرې کښې وفات نوي
داطريقه د علم په طلب اوډېر ذکر نا ده او مشقت او مجاه ه پکښې ډېر ت نلري.

 -٧مولويه:
دموالناجالل ال ين رومي طريقه ده چه په  ١٧٢هجري کښهې پهه قونيهه کښهې مه فون نهو .ده رقهص اوموسهيقي د ذکهر پهه
طريقه کښې نامل ک ه او عالمى نهرت ئې ومون .

 -٨نقشبنديه:
نيخ هاؤال ين محم ن محم خاري چه په ناه نقش ن مشهور و ددې طريقهې پيشهواد  .د
قريه کښې په  ١٠١هجري کښې زيږي لى او په  ٧٩٠هجرې کښې وفات نوي

خاراتهه نهژدې پهه يهو ه

 .نقشه ن يه طريقهه ههم لکهه نهاذليه سههله

اواسانه طريقه ده چه په مري ان ې ډېرې سختۍ نه راولي.

 -٩چشتيه:
موسل ئې معين ال ين چشتي د .

دتصوف درې مدرسې
 -٠د زه م رسه  -٢دکشف اومعرفت م رسه  -٥دوح ة الوجود م رسه.

لومړۍ مدرسه:
يعنى د زه م رسه چه اساس ئې په زه ايښودل نوي

.

ددې م رسې مميزات دادي:
دخ ا ع ادت ،د دنيا له خون ونو او اسوده ژون سره متارکه ،دصالحواسالفو متا عت اومح ت.
په دې م رسه کښې س
قول ددې م رسې لوم

له خلکوڅخه ګو ه په خلوت کښې د خ ا ع ادت کوي .حسن صر (  ٠٠١هجر ) دځينو پهه
فرد د چه زه ئې دخ ا له خو ،سره دخپل حيات په هن اره کښې منعکل ک ي

.

رابعة العدوية:
چه په (  ٠٥٣يها  ٠١١يها  ٠١٣هجهري ) کښهې وفهات نهوي ه زهه ئهې دخه ا پهه مح هت نها د ځکهه ئهې ويهل( :وَعِزَتِهيَ
مَاعَ َتُيَ خُوفاًمِن نَارِ َ وَلَارَغ َةً فِى جَنَتِيَ َل کَرَامَةً لِوَجهِيَ الکَرِيم وَمُحَ َةً فِييَ).
ترجمه :ستاپه عزت مې دې قسم وي چه ستا د اور له ډاره مې ع ادت درته ن

ک

او نه مهې دجنهت لپهاره .لکهه زه سهتا

دمکرم مخ (رضا) دپاره اوستا دمح ت په خاطرچه راسره د ع ادت کوم.
ددې له ويناؤڅخه يوه داهم ده چه ويل ه ئې ( :زمونږ است فار هم است فار ته محتاج د ).
ا ن خل ون د زه م رسه دتصو ،د نا اساس ولي اوددغه مذهب په تشريه اوتحليل کښې وايي:
انسان له نورو حيواناتونه په ادار

يلېږي او ادارا ئې په دوه ډوله د :

يو د علومو او معار ،ادار د يقين ،ګمان ،ني ،اووهم په صورت .هل د احوالهو ادرا لکهه خونهحالى ،غهم ،قه
او سط ،رضا ،غضب ،ص ر ،نکراو داسې نور ،دا دوه ادراکه اوس دعقلي حيات اونعوري حيات په نامه يادېږي.
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د ا ن خل ون له حث څخه دانتيجه په الس راځي چه دصوفيانوطريقه په وج اني حيات اودنفهل پهه محاسه ه نها ده چهه
په دو کښې ذوقونه اونفسي مواج پي اکوي او له عقلى حيات نه ئې لرې اسي .د دو مواجيه ه هه اذوار اواحهوال
وي چه معرو ،الفا ئې سم تع يرنشي کولى.
صوفيان وايي انسان دوه والدته لري يو والدت ئې ه ه د چه دمورله ګيهډې څخهه دنياتهه راځهي او( هاني والدت) ديهوه
نوي معنوي خلق په پي اکولو صورت مومي يعنې دژون دطريقې اوسلو

لون دتصهو ،پهه اصهطالح(والدت) هاني

د .

د دې م رسې ځينې غ

ي:

ابراهيم بن ادهم:
په (  ٠١٠هجري کښهې متهوفى) د د لهخ نههزاده و او دوههم زيږنه ه ( والدت هانى ) يهې پهه دې ډول وه :يهوه ورد هکارته
وتلى و او خپل اس يې په کارپسې ځ الوه چه ناڅاپه ئې دا غي ى غږ ترغوږه نهو :ا راهيمهه اياتهه دهمه ې دپهاره پيه ا
ئې؟ لږه ني ه وروسته ئې دغه غږ يا واوري ه او د هاتف دغواوازونو دده حال منقلهب که  ،خپهل اس اونهاهانه ل هاس ئهې
يوه نپانه ته وسپاره ده ه کوڅو ئې واغوست د يت اس نريف لورته ئې مخه ک ه دنيا ته يې نها که ه مګهر دومهره کسهب
اوکار ه ئې کاوه چه ځانته حالله روزي پي اک ي او نور وخت په طاعت اوع ادت تېرک ي.

سفيان ثوري:
په (  ٠١٠هجري کښې متوفى) د په ټوله معنى دعلمي نخصيت خاون و اوپه زه کښهې ئهې نښريهه پهه دې ډول ؤ :زهه
دانه د چه س

زيږ اونډل ل اس واغون

ځان ژغورل زه د  .يوس

او د وخوراکونو له خوړلوځان وساتي لکه امي لنډول او لهه طهول امهل نهه

ه مال لري او زاه ه وي ل ه فقير وي او دنياته ه ئهې رغ هت زيهات وي يعنهى زاهه هه نهه

وي.
د پ ې عقي ه وچه دډېر و ځولرل زه ته څه زيان نه رسوي ځکه چه على رضهى اس تعهالى عنهه پهه اصهحا و کښهې ډېهر
زاه و مګر څلور ځې اونولل مينځې ئې درلودې .ده حکام ګ ل اوله ويناوڅخهه ئهې يهوه داده(( :کهه يونهرطي يعنهې
امنيت ساتونکى ( دنن په اصطالح پوليل ) موولي چه وي ه د اولمونځ ترې قضاء کېږي لمانځه ته ئې هم مه پهاڅوئ
ځکه چه يا خلکو تهه زيهان رسهوي اوخهوب ئهې هتهرد  )).لهه ده څخهه چها پو هتنه وکه ه کهه څهو خپهل عيهال تهه دنفقهې
پي اکولودپاره په کار لګياوي او جماعت ته په حاضري لوسره په ه ه کارکښې نقصان پيښېږي نوڅه هه کهوي؟ سهفيان
وري ورته وويل :مونځ دې ې جماعته وک ي.

ذوالنون المصري:
(په  ١٩٧هجر کښې متوفى) د که څهه ههم د زهه د م رسهې غه

د مګهر لهوم

سه

د چهه پهه تصهو ،کښهې ئهې

دمعرفت دمذهب تمهي کيښود .د دسنتو په متا عت کښې ډېه ر ټينهګ و اودنهريعت لهه احکهاموئې هيڅکلهه غهاړه نهه
غ وله مګر معاصرين ئې پرې ګمانه و او دکفهر و زنه يقتوب تهور پهرې ولګهول نهوځکه د دمحاکمهه کيه و دپهاره لهه
مصر نه

ادته راوستل نواو خليفه متوکل ته ئې وړان ې ک .

ه ه ترېنه پو تنه وک ه ه ه څه چه ستا د کفر و زن يقتوب په اب ويهل نهوي ي تهه پکښهې څهه وايهي :ذوالنهون غلهى واو
هيڅ ئې نه ويل دوهم ځل ياترېنه دغه پو تنه نوه ،ده وويل :که انکاروک م نومسلمانان ه مې دروغجن که
تص يق ئې وک م نوځان ه مې دروغجن ک

وي او کهه

وي څه چه ستا زړه وي ه ه وک ه زه دځان دپاره څه مرسته نهه غهواړم هماغهه

وچه متوکل پرېښود او دغه تورئې ې حقيقته وګاڼه.
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ابوالقاسم جنيد:
(په  ٢٩٧هجر کښې متوفى) د اصالً د نهاون د او په عرار کښې زيږې لى د .
د له ډېرو لويوصوفيانو څخه و او دکتاب اس اوسهنت ډېهر ټينهګ پيهرو و چهه پهه تصهو ،ئهې ههيڅ راز طعهن نهه د ويهل
نو .
ه ه حريت چه ځينې نور صوفيان ئې په معنىٰ کښې غلط نهوي ي د پهرې ډېر هه پوهيه لى د او ډېهره هه معنهى ئهې
ورته پي ا ک ي ه .د وايى له ماسو ٰ اس نه د زړه ازادي حريت د .

اتحاد اوحلول:
کله چه عر ي امت دغزاګانو اوفتوحاتو په وسيله له نورو ملتونو اوم نيتونو سره ګډون ومون اوله نورو قافتونوسهره
انههنا نههو نههو مسههيحى ،زردنههتى ،مزدکههي اومههانوي مههذه ونو نههيعي حرکههت او د هنه ههودائي تعلههيم فنهها ( نيروانهها) پههه
اسالمي تصو ،کښې خپله اغيزه څرګن ه ک ه او ځينې نوي خ رې راپي انوې.
پهه دريههم هجهري قههرن کښههې داتحهاد اوحلههول فکههرمينځ تهه راغههى چههه دکشهف ومعرفههت م رسههې او يها د وحه ة الوجههود د
م رسې اعث اوموجب ئې ګ لى نو.
ا ن خل ون وايي :دصوفيانو اسال ،دحجاب دکشهف طرفه ار نهه و ،دو حتهى االمکهان د ات هاا اواقته اء .رعايهت الزم
ګاڼه او له نرعي ح ود څخه ئې تجاوز نه کاوه مګر څه چه راتلونکي دي ه ه راځي اوڅو ئې مخه نشي نيولى.
دين اومذهب هم دتطورالره په مخکښې لري او له يوه حاله ل حال ته انتقال کوي.
په  ٢٤٥هجرې کښهې حهارس محاسه ي خپلهه رسهاله (رعايهة حقهور اس) دطريقهت دمعهاملو پهه توضهي کښهې وليکهه چهه
دخ ا په مينه کښې است رار دخ ا دمعرفت وسيله ګ ي ددې رسالې خطي نسخه په اکسفورد کښهې موجهوده ده چهه
مارګريت سميت په  ٠٩٤١م کښې نشرک ه.
امام غزالي دکشهف اومعرفهت دم رسهې زعهيم دخپلهې طريقهې پهه وضه کولوکښهې پهه هم غهه رسهاله تيکهه کهوي .ه هه
فلسفي اساس چه دکشف اووح ت نښريات پرې نادي خالصه ئې دا ده:
اس تعالى(ج) انسهان پهه خپهل صهورت پيه اک ( خَلَهقَ اَدَم عَلهىٰ صُُهورَ تِههِ) اوانسهاني نفهل دومهره وسهعت لهري چهه عهالم
پکښې ځا ني ،په عالم احاطه وک ي او دکل صورت پکښې متجلى ني .اس تعالى په ټولو نيانو احاطه لري او پهه ده
ان ې هيڅ نى محيط ن

.

عالم انسان ک يرد اوانسان عالم ص ير د .
على ا ن ا يطالب چه ځينې نور مورخين ئې لوم

نخص ګ هي چهه رسهول اس (ص)پهه تصهوفي علهم خهاص ک يه

دغهه

مفهوم ته په دې ډول اناره کوي:
وفيي انطو العالم االک ر

وتحسب اني جرم ص ير

وايي چه عار ،په هرځا اوهرڅه کښې خ ا ل وي او په دغه رياضت کښې ه ه اسهتع اد اوه وحقايقوتهه ههم متوجهه
کېږي چه د ده په نفهل کښهې دي .دلتهه ده تهه يهو دهشهت اوغهرور پيه اکېږي اولهه خهولى ئهې (انها الحهق) او(مَهافِى الجِهَهةِ
غَيرَاسِ) را اوزي چه حلوليون هم غه کسان دي.
غزالي وايي :نصرانيانو مسيه ته وکتل او دخ ا نورئې پکښې په ځلي و ولي لکه څو چه ستور په هن اره يا او و
کښې وويني اوګمان وک ي چه ستور په هن اره ياپه او وکښې د .
دو هم په هم غسې غلطۍ کښې واق نوه او وغولي ل .حلوليون دهن وانو دتصو ،دفنا اواتحهاد لهه تا يرالنه ې ههم
راغلي دي .اوفکرکوي چه په نفل کښې دحيواني قواؤ وژل اوله شري ط يعت نه ځان خالصول فناده.
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په اسالمي تصو ،کښې دکشهف او وحه ت دتعليمهاتو پهه ضهمن کښهې داتحهاد اوفنامهذهب او د اجن هي تصهو ،اغيهزه
لي لى نومګر يا هم اسالمي صفت پکښې غالب د چه اساس ئهې دغهه ق سهي حه يث د ( :مَهاتَقَرَبَ اِلَهىِ عَ ه ِ

ِشَهپٍ

اَحَ ص اِلَىَ مِن اَدَاِْ اما فَرَضتُ عَلَيهِ وَلَايَزَالُ عَ ِ يَتَقَرَبُ اِلَىَ ِاالنَوَافِلِ حَتىٰ اُحِ ُهُ وَمَن اَح َ تُهُ کُنتُ لَهُ سَمعاًوَ َصَراًوَيَ اً
وَ مُؤَيِ اً) داتحاد اوحلول صحيه تفسير داسالمى تصو ،په نښره ه د چه (جم اوفرر) ورته وايي.
هرکله چه پا خ ا انسان په خپل صورت خلق ک او انساني نفل په عالم ان ې د احاطې قا ليت ومون نو فنا لهه ه هو
صفاتو نه ځان خالصول دي چه دکشف ومعرفت مخه نيسي او ده و صفاتو ساتل دي چه انسان ده هه علهم اههل ګهرزوي
چه خ ا يې ورپه رخه کوي .داتحاد اوحلول په خاون انوکښې ايزيه سهطامي دهنه وانو دتصهو ،پهه فنامتا رنهو
ؤاو حسين ن منصور حالج دمسيحت دحلول دعقي ې له اغيزې الن ې راغلى و.
ايزيه سههطامى ( ا ويزيه طيفههور ن عيسهىٰ سههطامي ) پههه يههوه قههول پههه (  ٢١٠هجههري) کښههې اوپههه ههل قههول پههه ( ٢٥٤
هجر ) کښې م نو د چهه پالرئهې زردنهتي اونيکهه ئهې مجوسهي ؤ ده تهه ډېهر اقهوال منسهوب دي چهه دصهوفيانو پهه
اصطالح (نطحات ) لل کېږي ( .الاله اال انَافَاع ُ ُونِى سُ حَانِى مَااَعښَمَ نَانِى).
ا وم يث حسين ن منصور حالج په  ٢٤٤هه په فارس کښې زيږې لى او په عرار کښې لو نوي
اخههتال ،لههري ،ډېرئههې ردوي اولږئهې ق لههوي  .د دحلههول اواتحههاد ډېهر مشهههور سه

 .مشايخ دده پهه هاب

د  .دده ارا غههام

اوتيههاره دي ،د

انالحق ويناده ته منسو ه ده ،ځينې کسان ئې له دغې وينا سره ياهم د اولياؤ اونه اؤ په ډله کښې نميري.
غزالي دده يونمير اقوال راغونډک ي ي اود ئې دسلفو اوداهل سنتوله عقي ې نه مخالف ګ لى د .
دخليفه مقت ر په عصر کښې چه دده دمحاکمه کولودپاره دفقهاو يوهيئت تشهکيل نهو دهيئهت ځينهو غه و دده دتکفيهر
په فتو کښې خپل ترددڅرګن ک ځکه چه ارا ئې غام

و اويقيني فتو صادرول ئې مشکل کاروګاڼه.

وايي چه دده محاکمې موجب څلور اتهامه و:
 -٠دده تعلق له قرمطيانوسره.
 -٢انا الحق ويل.
 -٥دده په الوهيت ان ې دده دپيروانو عقي ه.
 -٤دحج په اب دده مخالف نښر.
وايي حالج د يت اس الحرام حج فرض نه ګاڼه اوپه پته ئې قرمطي مذهب ته خلي را لل.
دده له وژل کي و نه نهه کاله وروسته قرمطيانو په مکه حمله ويوړه او حجر االسود ئې ترېنه په اختطا ،ويووړ .حالج په
کيميا او تصو ،کښې دتاليفاتو خاون د او معتزله ؤ ته ئې تمايل درلود.
ده ځان په غموض او خفا کښې په کراماتو او خارر العاده اعمالو کښې پټ ک

وچه دده نفوذئې په

ادکښهې دده پهه

په ات اعو ان ې قوي ک ي و .حتى چه دخه ايي ح تهه ئهې رسهولى و او دده پهه هاب دا عقيه ه موجهوده وه چهه مه ه ژونه
کولى ني ،غيب کشفولى ني او په يوه وخت کښې ځان څوځايه څرګن ولى ني.
ده د فارسيت سياسي غايه درلوده او په سِر و اخفا کښې ئې دني عه ګهانو جمعيهت سهره قهوي ارت هاط درلهود .ده لهه محهى
ال ين ا ن عر ي اوده ه له ناګردا ن فارض څخه درې قرنه دمخه د اديانو د وح ت اواز اوچت ک او په دغه رخه کښهې
دق امت حق لري.

دوهمه مدرسه ( کشف ومعرفت):
ددې م رسې زعيم ا و حام محم ن محم غزالى پهه ( ٤٣١ههه) کښهې زېږېه لى پهه طهوس اونيشهاپور کښهې ئهې خپهل
تعليم سرته رسولى د  .په نرعي علومو په منطق فلسفه اوحکمت کښې استاذ نو اود
دم رس په حيث ومنل نو.
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اد پهه نښاميهه م رسهه کښهې

ده ه وخت خلي ئې فضليت ،فصاحت ،دقت اوحسن کالم ته حيران پاتې واو ډېر نهرت او مح و يت ئې په رخه نو.
څلور کاله ئې په دغهه ډول تېرکه ه  .او د  ٤١١هجهري د رجهب پهه ميانهت کښهې يونهاذ او نهادر نفسهى حالهت ور تهه پهيښ
نوچه ژ ه ئې کلي نوه او له ت ريل نه محروم نو .قوائې ضعيفه نوه او ط ي انو ئې څه عالج ونشوک
د له

.

اد نه نام ته الړ .دوه کالهه ئهې هلتهه پهه عزلهت ،خلهوت ،رياضهت او مجاهه ه کښهې دنفهل پهه تزکيهه تېهر که ه او

دخ ا په ذکر ئې زړه رو انه نو .يا له دمشق نه يت المق س ته الړ اوپل له ه ه دحج په نيت حجهاز تهه الړ او يهوولل
کاله ئې خلوت ته دوام ورک چه په دغه موده کښې ورته ډېرڅه کشف نوه .د وايي دتصو ،لهوم

نهرط لهه ماسهو ٰ

اس نه د زړه کامله تصفيه او يا دخ ا په ذکر کښې کامل است رار او االخره په کلي ډول فنافى اس کي ل دي.
د دانساني ادرا په اب وايهي :انسهان تهه خه ا د ادرا قهوه ورکه ه چهه دموجوداتهو لهه عالمهه اطهالا حاصهله که ي.
ادرا دغه اطالا دحواسو په وسيله حاصلو ي اوانسان لهه محسوساتوسهره انهناکوي .لهه ادرا نهه پورتهه ذور د چهه
انسان ته د تميز قوه خښي اوپه دغه وسيله له محسوساتو نه عالوه ذوقي پوهه پي ا کوي چه ه ه دحل په وسيله الس
تههه نههه راځ هي لههه ذور نههه پورتههه عقههل د چههه د امههورو ادرا پههرې کې هږي او د واج ههاتو ،مسههتحيالتو ،جههايز اوناجههايز
پيژن ګلوي ورپورې ت لى ده.
په دغه سلسله کښې ه ه څه چه په عقل پېژن ل کېږي په ذور ئې پېژن نه نشي کي

او ه هه څهه چهه ذور يهې در کهوي

حواس ئې در نشي کولى ،په حواسو کښې هم څه چه په غوږونومحسوسېږي سترګې ئې احسهاس نهه کهوي او ه هه چهه
په سترګوئې احساس کووپه لمل ئې نشوکولى .له عقل نه پورته يو ل حالت د چه هلتهه نهورې سهترګې دغيهب لي وتهه
پي اکېږي اودغه ادرا دعقل دپاره ميسر ن

.

هم غه ادرا د چه دکشف اومعرفت په نامه يادېږي اوله عقله ماورا د .
دغزالي په نښرر تينى خو ونه (رويا صادقه) هم د غيب کشهف د  .دجهذب ه هه خهاص حالهت چهه انسهان پکښهې لکهه
م

 .يهونه وي او احساس ترېنه زايلېږي دغيب کشف پکښې صورت مومي .ه هه قهوه چهه دغهه دمعرفهت ادرا پهرې

والړ د غزالى ترېنه په قلب او روح يانفل تع ير کوي.
دعلم په اب وايي :علم يا تعليمي وي يا الهامي.
تعليمى علم ه ه د چه په اکتسا ي ډول د زده ک

پهه وسهيله حاصهلېږي اوالههامي علهم دقلهب پهه تصهفيه او دنفهل پهه

تزکيه د الهى کشف په وسيله پي اکېږي .تعليمي علم له خارج څخه د حواسو له الرې راځي او الهامي علهم پهه قلهب ه هه
وخت تجلى کوي چه قلهب لهه ماسهو اس نهه الکهل پها نهي او دخه ا پهه ذکهر اوفکهر کښهې دومهره مسهت رر نهي چهه
دفنافى اس مرت ې ته ورسېږي.
دغزالي په نښرد رسول اس (ص)لوم نى حال هم غه و چه د حرا غارته ئې مخه وک ه او پهه خلهوت کښهې ئهې دزړه معاملهه
يوازې له خ ا سره وه .غزالي په دې عقي ه د چه په حل ان ې کامل اعتمادپه کارنه د اومحسوسات لهه غلطهۍ نهه
په امان کښې نه دي.
سترګې اونښرچه يوه قوي حاسه ده ديوه ديواله سيور ځا په ځها والړ وينهي اوغيهر متحهر ئهې ګ هي مګريوسهاعت
وروسته دتجر ې اومشاه ې له مخى معلومېږي چه له پخوانه اوږد نو او حرکت ئې ک ي
ن

پيښ نو

 .داحرکهت دفعتاًاو تتهاً

لکه په ت ريخ سره ذره ذره امت اد مومي اوپه ځا نه درېږي مګرنښرئهې پهه ههر ان کښهې احسهاس نشهي

کولى اوظاهراًورته ځا په ځا والړ هکاري .يوسهتور زمهونږ پهه نښرکښهې ديهوه دينارپهه انه ازه کهوچنى معلهومېږي
مګرهن سي داليل دا ا توي چه له ځمکې نه لو د .
دغه ډول حکمونه چه دحل حاکم ئې کوي دعقل حاکم ئې ردوي اوغلط ئې ګ ي .چه دحل دغه حال د دعقهل هه ولهې نهه
وي ،کي

ني چه له عقلي ادرا نه ه ه خوايو ل حاکم وي چه دعقل احکام ردک ي او غلطي ئې څرګن ه ک ي.

تاسو په خوب کښې څه وينپ اوه ه درته واقعيتونه کاري چه ه ه وخت پکښې ههيڅ نهي نلهرئ کلهه چهه راويښ نهپ
پوهېږئ چه ه ه مح

خوب اوخيال واو حقيقت نه و نوه ه څه چه په ويښه دعقل اوحل په وسيله واقعيت ګ هپ هائې
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په تاسې يو ل حالت راني چه دغه ويښتوب مو نس ت ه ه حالت ته لکه خوب داسې وي او ه ه وخت پ ې پهوه نهپ چهه
دغه عقلي توهمات مو هم يوخوب اوخيال و.
صوفيان فکرکوي لکه يقين لري چه که څو له خپلو دغو حواسهو څخهه غايهب نهي داسهې حهاالت پهرې راځهي چهه دغهه
معقوالت ورته واهي معلومېږي.
ايې چه مرل هم دغسې حال ت وي اونس ت دغه ژونه تهه ه هه ويښهتوب وي لکهه چهه رسهول اس (ص) فرمهايي ( :النهاسُ
نيام فاذا ماتُوا انت هوا) خلي وي ه دي کله چه م ه ني نو راويښېږي.
امام غزالي فالسفه په درې ډلو ويشي :دهريهون ،ط يعيهون ،الهيهون .دهريهون ه هه هولي چهه دخهالق لهه جودنهه منکهر دي
اوپه ماده ايم ان لري .ددو په زعم عالم هميشه ى صانعه نفسه موجودد چه تل ترتلهه حيهوان لهه نطفهې نهه او نطفهه لهه
حيوانه پي اکېږي.
ط يعيون ه ه دي چه دخ ا (م رقوت) په وجودقايل دي مګر لهه عهث اوحسها ه منکهردي ،جنهت ،دوزخ اوقيامهت نهه
مني.
نه طاعت ته په واب قايل دي او نه معصيت ته په عذاب.
الهيون ديونان فالسفه دي چه ارسطوئې وروستى امام د اوا ن سينا اوفارا ى ددو فلسفه عر ي ته رانقل ک ي ه.
غزالي په تفصيل سره دالهيونو په فلسفه کښې حث اومناقشه کوي.
په ط يعى فلسفه کښې ه ه څه ق لوي چه له دين سره منافات نلري اوپه ځينو معينو مسايلو کښې ورسره مخالفهت لهري
چه ه ه ئې په خپل کتاب (تهافت الفالسفه) کښې يان ک ي دي .په هم غه کتاب کښهې غزالهى د الهيونهو ( )٠٧مسهئلې
ردک ي ي .کله چه حجت االسالم امام غزالى له فالسفه وسره خپله مناقشهه پها تهه رسهوي ،د اطنيهه فرقهې لهه تعليمهاتو
سره منافشه نروا کوي.
اطنيه فرقهه دفهاطمي نهيعه ګهانو يهوه نهع ه ده چهه د دعهوت نهاته ئهې سياسهي غايهه موجهوده وه ،ده د اطنيهه فرقهې پهه
ردکښې پنځه کتا هه (المسهتښهري ،حجهة الحهق ،مفصهل الخهال ،،اله رج المرقهوم الجه اول ،القسهطاس المسهتقيم)
وليکل چه له ډېر دقت نه ئې پکښې کاراخيستى د او ډېر موفق د .
يوامريکائى عالم (پروفيسرماک ونال ) په خپل کتاب ( تطورالفقهه االسهالمى) کښهې وايهي :غزالهي تراوسهه څنګهه چهه
ائې ه سې چان

پيژن لى.

دقاهرې په جامعه کښې دتصو ،استاذ (دوکتورمحم مصطفى حلمهي) دغزالهى پهه هاب وايهي :دغزالهي پهه نخصهيت
کښې جالل اوقوت په مذهب کښې عمق اودقت په ه ه ان ازه وچه پخپل عصر اوپهه خپلهو معاصهرو ئهې اسهتيالوک ه او
ه ه اهل سنت ئې هم له تا يرالن ې راوستل چه وروسته ترده راغلل.
ه ه لو خطرچه تصو ،ته پيښ واو د زن يقتوب په نښر ورته کتل کي ه يعنى له کتاب اس اون وي سهنتو څخهه مخهالف
لل کي ه اودنيعه ګانو ،اسماعيليانو او اطنيه ؤعقاي پکښې را ګډنهوي و غزالهى ئهې مخهه ونيولهه او تصهو ،تهه ئهې
نو ژون و ا ه ،دخلکو ه نښرئې ورته جلب ک او دصحيه دين په ودنه ئې ددين لو خ مت سرته ورساوه.
ده وک

نوه چه خپل رسهالت دايمهان پهه حهرارت د يهان پهه الغهت د اسهلوب پهه راعهت اوقهوي حجهت پها تهه ورسهوي

اواوسني تصو ،ته نجات ورک ي.

دريمه مدرسه (وحدة الوجود):
دتصو ،وروستۍ مرحله د وج ة الوجودمرحله ده .په دې مرحله کښې مجازي وجود په مطلق حقيقي وجود کښې محوه
کېږي او ماسو اس له مينځه ځي ځکه دتوحي دکلمې معنى هم ت ييرکهوي يعنهى ال موجهوداال اس د الالهه اال اس معنهى
ده.
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د وح ة الوجود معتق ين وايي ماده الذات وجود نلري اوله الهى قوت څخه وجود کس وي.
دمادې وجود ،د ادرا په قوې پورې ت لى د که ادرا نهه وي دموجوداتوتفصهيل او تح يه هه ههم نهه وي دو وايهي
هم غه الهى قوه ده چه له ذرې نه نيولى ترلوړو موجوداتو پورې هرني کښهې وجهود لهري نهو اس تعهالى پهه هرنهي کښهې
د اوهرنى له ده څخه دي.
ا ن دهقان ددغه مذهب پهه تائيه کښهې وايهي ددې مهذهب دخاونه انو وينها دحکمهاؤ لهه ه هه قهول سهره نه اهت لهري چهه
درنګونو په اب وايي د رنګونو وجود په رڼا پورې ت لى د که رڼا ورکه نى درنګونو موجوديت له مينځه ځي.
هم ارنګه دمحسوساتو وجود دحسي ادرا د وجهوداغيزه ده لکهه چهه دمعقولهو او موهومهو موجوداتهو وجهود دعقلهي
ادرا وجود سره تعلق لري اهل وح ت له علم اليقين نهه پورتهه دعلهم دپهاره پهه دوو لهوړو مرت هو قايهل دي چهه علهم عهين
اليقين اوعلم حق اليقين ئې ولي.
علم يقين داسې مثال لري لکه مسلمان چه د تواترپه وسيله دا علم لري چه په مکه کښې يت الحرام وجهودلري چهه کع هه
ئې ولي.
ه ه څو چه يهت اس تهه الړنهي او پهه سهترګوئې ووينهى نهوعلم اليقهين ئهې پهه علهم عهين اليقهين ه ل نهي اوعقلهي علهم
نهودي علم ني او ذور هم پي انى.
هم غههه سه

چههه دکع ههې لههه ليه و وروسههته اس تعههالى (ج)تههه ددې يههت پههه نسه ت اوکيفيههت اونوروخصوصههياتو کښههې

عميقه او دقيقه پوهه حاصله ک ي نودغه علم ته دحق اليقين علم ويل کېږي.
په ل ع ارت علم اليقين ه ه د چه له صحيه دليل څخه الس ته راني او څه ني اونه ه پکښهې نهه وي .دعهين اليقهين
علم ه ه د چه په کشف اومشاه ه پي اني ،دحق اليقين علم ه ه وخت په زړه کښې ځا نيسي چه س

دمشهود امر

په هاطن اوحقيقهت پهوه نهي .پهه دغهه اسهاس پهه يهوه نهي انه ې علهم لهرل درې مرت هې لهري چهه پهه ههره مرت هه کښهې يقهين
موجود مګر لوم

يقين نس ي د  ،دوهم افتراضي اودريم حقيقي د چه اهل وح ت ئې مطلوب ګ ي.

دو په نورو مواردوکښې هم دغو درو مرت و ته قايل دي .دتقو په اب وايي :دعوامو تقو په ژ هه ده ،دخواصهوتقو
په ارکانو ده او خاص الخاصه تقو د زړه ده.
هم ارنګه :دعواموص ر په اقوالو کښې ،دخواصو ص ر په افعالوکښې اوخاص الخاص ص ر په احوالوکښې د .
ايمان هم درې ډوله د  :دقول تقلي ي ايمان ،دفهم است اللي ايمهان ،دمعرفهت نههودي ايمهان چهه مقله ين ئهې پهه خولهه
اظهههار کههوي د اسههت الل خاونهه ان يههې پههه ذهههن کښههې تصههورکوي او عارفههان ئههې د اسههرارو لههه مخههې مشههاه ه کههوي.
دمقل مؤمن ،دمست ل مؤمن او دعار ،مؤمن ايمان دمومن ه په لحا يو دي اواختال ،ئې يوازې په ظهورکښې دي.
محى ال ين ا ن عر ى( :په  ١٥١هجري کښې متوفى)
د وح ة الوجود د م رسې زعيم هم غه نخص د چه مستشهرقين ئهې داسهالم ددينهي فلسهفې لهو ع قهر مفکهر ګ هي
اوصوفيانوده ته دنيخ االک ر لقب ورک

اوپه خاتم االوليا هم نهرت لري.

د حث اوتحقيق خاون ان وايي :ددې م رسې له رکته داسالمي تصو ،تعليمات تکميهل نهوه اوتصهو ،قهايم الهذات
علم وګرځي ه چه په اروپا ،اسيا اوافريقا کښې ئې دصوفيانو طريقې خپرې ک ې.
ددې م رسې پيروان عالم داس تعالى دوجود مښهر ولي چه ددې مښاهروناته يوحقيقت موجهود د لکهه چهه دعقايه و
او مذاه و ترناهم يوحقيقت وجودلري چه له نفل سره جهاد اوخ ا ته د رسهي وهڅه ده .کهوم حقيقهت چهه دنهريعت لهه
ظواهرونه ه ه خوا ځا لري ه ه دنريعت اطن اودنريعت روح د .
دو داس تعالى په کتاب اون وي احاديثوکښې ظاهر او اطن ته قايل دي .په هم غه اساس ا ن عر ي قران کهريم تفسهير
ک

چه له ظاهري تفسهيرڅخه پکښهې انکارنهه د نهو مګرنهوي مفهاهيم ئهې کشهف که ي دي .علهم حقيقهت ئهې لهه علهم

نريعت څخه يل ګ لى چه نريعت لکه ونه اوحقيقت ئې ميوه ولي.
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نعراني په دغه موردکښې وايي :تصو ،په نرعى احکامو ان ې دعمل کولو لب ل اب د .
چاچه تصو ،مستقل عمل ګ لى اوچاچه دنرعي احکاموله علم سره يوګ لى دواړه حهق پهه جانهب دي اومثهال ئهې داسهې
دي لکه چه علم معاني او يان څو مستقل علم ولي اوڅو ئې دنحوې دعلم جز ولي.
ا ههن عر ههي وايههي :دکتههاب اس اوسنتوتفسههيرچه متصههوفين ئههې کههوي لههه ظههاهر څخههه ئههې ع ه ول مههه ګ هپ ايههت اوح ه يث
دخلکودفهم مطا ق يو ظاهري مفهوم لري چه انساني عر ،پهرې داللهت کهوي مګهر دنهورو فهمونهو دپهاره نورمفهاهيم ههم
پکښې نته چه دهرچا نه نصيب کېږي.
په يوه ن وي ح يث نريف کښې هم راغلي دي چه هرايت ظاهراو اطن ،حه او مطله لهري تراوواويها طنوپهورې .پهه دغهه
اساس يو ولي اوصوفي هيڅکله نو نريعت نه راوړي لکه په کتاب اوسنت کښې نو فهم راوړي.
ا ن عر ي ټول موجودات په حقيقت کښې يونى ګاڼه چه ه ه داس تعهالى حهق وجهود د يعنهې الههي حقيقهت ئهې حقيقهې
وجوداوعالم ئې ده ه ظاهري وجودګاڼه.
دا ن عر ي د وح ة الوجودنښريه داهل کالم له ډې رومناقشو سره مخهامخ نهوه چهه د ئهې دخپهل اصهلي وطهن انه لل پهه
مصرته الړه او ياله يوه ارنه ل ته اوله ل نه ل تهه ورتهه چهه هاالخره پهه دمشهق کښهې پهه

پريښودو مج و رک چه لوم
 ١٥١هجري کښې وفات نو.

ا ن عر ي خپل مهذهب دکامهل انسهان پهه حقيقهت نها ک چهه د ده دتعليمهاتو محهور وه .د پهه هرموجودکښهې دخه ا يهو
صفت متجلي ګ هي او يهوازې انسهان تهه پهه دې حيه ث قايهل د چهه ټهول الههى صهفات پکښهې ه هه وخهت تجلهى کهوي چهه
دخ ا پا په وح انيت مست رر ني ،دانسان کامل اصطالح له هم ې څخه نشات ک ي

اواساسى ځا ئهې نيهولى

د .
ا ن عر ي په خپل کتاب (فصوص الحکم) کښې وايي :چه حضرت محم (ص) پهه انسهاني نهوا کښهې اکمهل موجهود د
ځکه اول او اخر ګ ل نوي

 .د ه ه وخت ن ي وچه ادم ين الما والطين ؤاو وروستى ن ي ( خاتم الن يين ) هم د د .

پ ه ې کتههاب ان ه ې ډې هرو متصوفوفيلسههوفانو نههرحې اوتعليقههات ليکل هي دي ،پههه دغههه موضههوا کښههې لههوم نۍ مرج ه
هم غه کتاب د .
دا مشهوره ده چه ا ن عر ي په سلهاؤوکتا ونه اورسالې ليکلي دي چه ډېرئهې ضهاي نهوي ي .دا دوه کتا ونهه ( فصهوص
الحکم  -فتوحات مکيه) د وح ة الوجود اوانسان کامل په موضوا کښې لوم نى اهميت لري.
ځينې مسيحي ايمه ؤ د ا ن عر ي پيهروي که ې او دانتهې دايطاليها مشهورنهاعر پهه خپلهو ځينهو ا اروکښهې دده مه يون
اومرهون د .
دغه اسالمي صوفي فيلسو ،په خپلوځينو نښرياتو اروپهائي فيلسهوفان مسهحورک ي چهه پهه راس کښهې ئهې (سهپينوز-
اوهګل) واق دي.
سي جمال ال ين اف ان هم دا ن عر ي دوح ة الوجود دم رسې له ات اعوڅخه د اوده هه نهاګرد نهيخ محمه ع ه ه ههم
ددغې م رسې پيرووچه ( رسالة الواردات ) لوم

تصنيف ئې په وح ة الوجود ان ې حث کوي.

نيخ محى ال ين ا ن عر ي دوح ة الوجود د م رسې هاني د يهوه واحه حقيقهت پهه ل هه کښهې ه هه حه تهه ورسهي ه چهه د
ټولواديانو حقيقت ئې يوګاڼه او ددوستۍ اومح ت د واح دين اساس ئې کيښود چه ډېرپيروان ئې پي اک ه.
دده دا يتونه دغه مفهوم ډېر ه اداکوي چه وائي:
لقههه ه کنهههههت ق هههههل اليهههههوم انکرصهههههاح ى

اذا لهههههههم يکهههههههن دينهههههههى الهههههههى دينهههههههه دان

فاصههههه ه ه قل هههههههى قا هههههههل کهههههههل صهههههههورة

فمرعههههههههههههى ال ههههههههههههزالن وديرالره ههههههههههههان

ومع ههههههههههه او ان وکع هههههههههههة وطهههههههههههايف

والهههههههههواح تهههههههههوراة ومصهههههههههحف قهههههههههران

اديههههههن ههههه ين الحههههههب کيههههههف توجهههههههت

رکائ هههههههههه فللحهههههههههب دينهههههههههى وايمهههههههههانى
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مطلههب ئههې داد چههه پخههوا ههه کههه دچههادين زمهها ديههن تههه نهزدې نههه و نههو زه ههه ئههې منکههر وم .اوس مهې زړه هرصههورت ق لههوي
دغزاالنوورنههو ،دره انانودپههاره ديههر ،د تههانو دپههاره مع ه  ،دطههوا ،کوونکههو دپههاره کع ههه ،دتههورات الههواح اودقههران
مصحف زما زړه د  .هرې خواته چه مخه کوم دين مى دمح ت دين د اوايمان مې هم مح ت د .

موالنا جالل الدين:
دمولويههه طريقههې خاونهه هم دمههذاه و او اديههانو اسههاس يههوګ ي او پههه دې عقيهه ه د چههه دمختلفههو او راز راز دينونههو
داختالفاتو منشا دا ده چه دمختلفو هيوادونو او ارونوخلي يود ل په ژ ه نه پوهېږي او په لفښي نزاا اخته دي.
دامفهوم موالنا په مثنو کښې په سم وليي او کنائي نکل دمختلفو هيوادونو د څوتنو په ه ه داستان کښې يانوي
چه يو دينار ئې درلود او ټولو غو تل چه انګور پرې واخلي مګر په ژ هه سهره نهه پوهيه ل اوهرچها پهه خپلهه ژ هه دانګهورو
مفهوم په ل لفظ اداکاوه او په الفاظو ئې مشاجره وه ترڅوچه يو داسې س

پي انو چه د ټولهو پهه ژ هو پوهيه ه او دغهه

منازعه ئې دانګورو په اخيستلو له مينځه يوړه.
تصو ،د مختلفو م ارجو اومراحلو په طى کولو دمعرفت او حقيقت ډېر پل ونکى ځانته جلهب او جهذب که ه او ډېرنهوي
معاني او مفاهيم ئې په اسالمى عرفان کښې خون ي ک ه .دوکتور(مارتن لن خر) چه دقاهرې په جامعه کښې دانګليسى
استا ذ و او داسالم له منلو وروسته (ا و کر سراج ال ين) و لهل نهو وايهي :زه تصهو ،اسهالم تهه جهذب که م کهوم مثهالي
انسانيت او ذوقي اداب چه په تصو ،کښې نته په ل قافت کښې نشته.
ا ن سينا د لخ مشهور فيلسو ،هم په اخرعمر کښې تصو ،ته مخه ک ه اوپه خپل کتاب (انارات) کښې ئې مهمه رخه
تصو ،ته تخصيص ک ه.
ا ن خل ون مشهورمورخ اولو محقق په تصو ،کښې د ډېر عميق اودقيق نښرخاون چه عرفاني اونفسياتي تحلهيالت
ئې ډېرلوړمعنو ارز ت لري تصو ،ته په ډېر درانه نښرګوري.
دغه راز ډېر محققين اومفکرين په هرځا اوهروخت کښې نته چه تصو ،دانساني کمال د روحي رن او عرفاني لوغ
اساس ولي اوډېره نمانځنه ئې کوي.

دتصوف په باب ځينې آيتونه او حديثونه:
په تيرو حثونوکښې داڅرګن ه نوه چه تصو ،له قران کريم اوسنتو څخه ماخوذ د حتهى چهه تصهوفي اصهطالحات ههم
په قران کريم کښې ذکر نوي ي داهم وويل نوه چه د تصو ،نروا له زه او رياضهت څخهه نهوي ه او درسهول اس (ص)
اصههحاب لکههه حضههرت علههي او اصههحاب صههفه پههه زهه ډېهر ټينههګ و او پخپلههه حضههرت محمه (ص) پههه روژونيولههو ،پههه
لوږوتيرولو اوپه قيام الليل دزه او رياضت عملهي تعلهيم خپلواصهحا وته ورک يعنهې دتصهو ،لهوم

م رسهه دصه ر

االسالم يادګارد او د پي م ر زاه انه اوفقيرانه ژون ئې ډېر ه سرمشق د .
ځينې ايتونه اون وي احاديث چه دتصو ،ددوهمې م رسې (کشف ومعرفت ) نيادټينګوي او د اطني علهم اسهاس لهل
کې ږي ه ه هم په خپل ځا کښې توضيه نوه لکه دعلم ورا ت او دعلم ل ني حث اومذاکره يانور .د دغهو ټولهو اسهنادو
اوم ارکو په نښرکښې نيولوسره ځينې نور ايتونه اون وي احاديث هم نهته چهه ظهاهراً لهه تصهو ،سهره معهارض هکاري
ياتصو ،مقي کوي.
د تصو ،په لوم ۍ م رسه يها پهه زهه او نوافلهو انه ې څهه اساسهي اعتهراض نشهته تهش دومهره ويهل پکهاردي چهه زهه
اونفلي ع ادت اي د اهل وعيال دنفقې پي اکولو اونوروحقوقومان نشي اونه دځان د دومره ضعيفه کولو موجب نهي
چه د ژون فعاليت غيرممکن وګرځوي ،په دغه موردکښې داح يثونه د ذکر وړدي:
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 -٠ع اس ن عمر وايي :زه له رسول اس (ص) سره مخامخ نوم ه ه راته وفرمايهل :ه هه تهه ئهې چهه وايهى نهپه پهه قيهام او
ورد ه په صيام تيروې ،ماوويل هو! ماداويلى دي .رسول اس صلى اس عليه وسهلم وويهل( :فَقُهم وَنُهم وَصُهم وَ اَفطِهر وَصُهم
مِن کُلِ نَهرٍ َال َةَ اَيَامٍ وَلَيَ مِثلُ صِيَامِ الَ هرِ) يعنى دنپې ياڅيږه او وي ه کېږه روژه کېږه او هوزه کېهږه .پهه ههره ميانهت
کښې درې ورځې روژه نيسه اودا ه ستادپاره داسې وي لکه د ټول عمر روژه .ا ن عمر په ځواب کښهې وويهل :زمها طاقهت
تردې زيات د  .رسول اس (ص) وويل نويوه ورد روژه اوسه او دوه ورځى وزه ا ن عمر ياوويل:
تردې مې هم طاقت ډېرد  .رسهول اس (ص) وويهل يهوه ورد روژه اويهوه ورد هوزه اوسهه ،دا د داؤدعليهه السهالم روژه او
اع له روژه ده.
ه ه يا خپل طاقت زيات و ود اورسول اس (ص) وفرمايل تردې افضله او هتره له روژه نشته.
 -٢ا ي رده روايت کوي چه د عثمان ن مښعون ځه د رسول اس صلى اس عليه وسلم ي يانو ته ورغله چهه هيئهت اوسهر
و صورت ئې ه نه و ي يانو ورته وويل :په تاڅه نوي

؟ په قريشوکښې خو ستاترمي ه ډا س

ل نشهته ،د عثمهان

ځې وويل ه ه نپه په قيام تيروي او ورد په صيام مونږ له ه ه نه څه هره نه لرو .ي يانو چه دغهه حهال رسهول اس (ص)
ته ووايه اوه ه عثمان ن مښعون ولي ه ورته ئې وويل :ايا تا په ماپسې اقت ا ن ه ک ې؟ ه ه وويهل څنګهه نهه؟ رسهول اس
(ص)وفرمايل :ته د ورځې روژه اودنپې والړ اوسې؟
عثمان وويل هو! زه هم غسې کوم .رسول اس (ص) وفرمايل:
(لَاتصفعَل اِنَ لِنَفسِيَ عَلَييَ حَقاًوَاِنَ لِجَسَ ِ َ عَلَييَ حَقاً وَاِنَ لِاَهلِيَ عَلَييَ حَقاً فَصَلِ وَنُم وَصُم وَاَفطِر) يعنهى داسهې
مکوه ،نفل دې هم په تاحق لري جس دې هم در ان ې حق لري اواهل دې هم .مونځ هم کوه ،وي ه کېږه هم روژه هم نيسهه،
اوخوره ئې هم .د کشف ومعرفت په اب دا سوال پي اکېږي چه دصوفيانو دا ادعاچه دو دتصوفي مقامهاتو او احوالهو
په طى کولو د غيب په کشفولو ريالي کېږي له ځينوايتونوسره ظاهراًموافقت نلري ځکه چهه دغيهب علهم پهه خه ا پها
پورې خاص د اوپي م رانو ئې هم دعوه ن ه ک ې په دغه مورد کښې دا ايتونه دمالخطې وړدي:

(-٠قُلََلََّأقُ ُولَل ُك ْم َِع ِنديَخزائِ ُنَالل َِوَلَأ ْعل ُمَالْغْيَِوَلَأقُ ُولَل ُك ْمَإِنِّاَمل ٌكَإِ ْنَأتَّرِ ُهََإَِلََّم اَيُوحىَإِل ََّاَ

-سهورت

انعام ايت  )٣١ترجمه :و وايه نه وايم تاسوته ماسره دخ ا خزائې دي او نهه وايهم پهه غيهب پهوه يهم او نهه وايهم تاسهو تهه زه
ملي يم پيروي نه کوم مګر ده ه څه چه وحى راته نوي وي.
پ ې ايت نريف کښې داڅرګن ه نوي ه چه پي م رعلم غيب نلري مګرچه وحى ورته وني ،په وحى کښې دغيهب کشهف
نامل د او کي

نى چه د وحى په وسيله غي ى پوهه ورته حاصله نى.

( -٢و ِعند َُمفاتِ َُُالْغْي ََِِلَي ْعل ُمه اَإَِلَّ َُه وََ

 -سهورت انعهام ايهت  )٣٩دغيهب کلهى ګهانې لهه خه ا سهره دي هې لهه ه هه

څو پرې نه پوهېږي.

( -٥قُ َّ
اَالسماو ِاتَو ْاْل ْر ِضَالْغْيَِإََِّلَاللَََُّ
لََلَي ْعلَ ُمَمنَفِ َّ

-سورت نمل ايت )١٣ووايه! په غيهب انه ې نهه پهوهېږي

ه ه چه په اسمانو نو او په ځمکه کښې دي مګر اس پا (ج).
ټول علم غيب يوازې دخ ا پا سره د او الذات پهه ده پهورې اختصهاص لهري چهه هې لهه الههي څخهه چاتهه نهه نصهيب
کېږي .که اس پا وغواړي نوځينې ن ګان په ځينو غي ي چاروخ روي مګره ه ته عالم ال يب نه ويل کېږي.
له علم ال يب څخه مراد مح

ظن اوتخمين نه د اونه ه ه علم چه له قراينو اوداليلوڅخه حاصلېږي لکه ه ه علم د

چهه پههه قرينهه او دليههل نها نههه وي  .نودغهه راز ايتونههه چههه پهه ظههاهري نښهر دصههوفيانو دکشهف دنهههودله اصهل سههره منههافي
معلومې ږي څه حقيقى مخالفت ورسره نلري .څو

اي دافکهر ونکه ي چهه تصهو ،لهه قرانهى نصوصوسهره مخالفهت لهري

اوض واق کېږي.
دغه راز ايتونه چه دغيب علم په اس تعالى پورې مختص ګني اوه ه ايتونه چه د وحى اوالهام پهه صهورت غي هي پوههه د
خ ا له لوري انسان ته د ورک ې قا له ګ ي يوله له مخالفت نلهري او څهه تضهاد پکښهې نشهته .الههامي پوههه چهه خه ا
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پا ئې دچاپه رخه کوي او په دغه وسيله انسان ته کشف ال يب حاصلېږي معنى ئې دانه ده چهه انسهان تهه الهذات علهم
ال يب حاصل نوي

لکه دالهي علم يو جزئهې پرتهو د چهه انسهاني قلهب تهه د القها پهه صهورت رانقهل نهوي

اوعهالم

ال يب يوازې خ ا پا د او ل .اس تعالى ته هم عالم ال يب په دې لحاظو وايوچه غي ى نيان زمونږ لهه نښهر دي کهه
داسې نه وي نوخ ا پا ته خوهيڅ نى غايب نه دي .لکه چه تصو ،دزمانې په تېري و مختلف مراحل طى که ي او پهه
هئيههت او ماهيههت کښههې ئههې ت يرراغلههي دي پههه صوفيانوکښههې دغههه ه لون ال ډېهر محسههوس او مشهههورد  .دنههن ورځههې
صوفي دپرون صوفي ن

لکه ض ئې د  .دپرون صوفي ا راهيم ادهم دجاه وجالل په هاصوفي توب حاصل ک او دنهن

صوفي په صوفيتوب ددنيا جاه وجالل حاصلوي.
ه ههه صههوفي ځ هان دخ ه ا

الههه او داصههوفي خ ه ا دځههان ههولي .صههوفي اوس هههم وړينههې جههامې اغون ه ي اوپخههوائې هههم

اغوستې مګر دا وړۍ اوه ه وړۍ ډېر تفاوت لري.
چيرته ه ه نډله زيږه صوفيانه ن ۍ چيرته دا د پت نفيل وړين ټوکر چه ې ډايانوئې ل څو نشي اغوسهتى .تصهو،
اومتصههو ،هههم لکههه دنههن اوپههرون صههو ،وګ ههپ .صههوفي اوس هههم پرهيزګههار د او پخههواهم و خههو دا پرهيزاوه ههه پرهيههز
يونشوګ لى .ه ه له خون نواومزو پرهيز کاوه اود له يخون ه او ې مزې نيانو پرهيزکوي.
ه ههه ځههان خههواراوه اود خلههي خههواروي .دپههرون صههوفي د ههاطن صههفائي درلههوده او د نههن صههوفى پههه ږيههره اوجاموکښههې
ظاهري صفائي لري .ه ه صوفي هم ى نيازه و او د هم .خوه ه داسهت ناپه وجهه او د د ډېهرې غناپهه وجهه .ه هه دنياتهه
ناک ه او ده په ناک ه.
پخوا ه هم صوفيانو زياته نپه په وي ښه تيروله او اوس ئهې ههم تيهروي .فهرر تهش همه ومره د چهه ه هو پهه طاعهت او
ع ادت مش ول و اودو په عيش وعشرت.
دپرون صوفي لکه ديوجانل دسکن ر سيور په خپل سر نه ق الوه .مګردنن صوفي ئې ظل اس ګ ي او سرپرې ماتوي.
لکه چه اوسنى صوفي پخوانى صوفي نه د دغه نان ددې وخت مسلمان هم دص راسالم له مسلمان څخهه ډېهره فاصهله
لري .يو زراوڅو سوه کاله ع څهه کمهه فاصهله نهه ده .اسهالم اوس ديهوه رسهم په ه حيهث رسهيمت لهري او پهه عمهل کښهې ئهې
يوازې د ع ادت جن ه عادت ګرځي لى ده .داسالم نرعي احکام په اسالمي ممالکوکښهې د تط يهق وړ نهه ګ هل کېهږي او
اصلي منښور يې له نښره لوي لى د او اوسنى دماغ داسې فکرکوي چه اسهالم ايه پهه اجتمهاعي نښهام کښهې څهه دخهل
ونلري او د ذهني موجود په حيث ديوې غيرعملي مفکورې په نان وساتل ني.
اوس په اکثرواسالمي هيوادو کښې اسالم سياسي نو او دسياسي مصلحت پاس اني کوي.
ډې هرو اجتمههاعي نښههامونو د تههاريخ پههه اوږدوکښههې دسياسههي اسههالم حمايههت او رعايههت تره ههه ح ه ه ک ه

چههه دسياسههت

اوسياسي اقت ار په ګ ه و اوه ه اسالمي روحيه ئې وخت په وخت وژلې ده چه نخصهي اقته ار ا ومطلهق العنهانۍ سهره
ئې م ارزه اومجادله کوله.
هو! دا روحيه ئې وژله مګر د دغه مرحوم جنازه ئې په ډېرو نان ارو مراسمو خاوروته سهپارله او معا ه او زيارتونهه ئهې
ډېر مجلل جوړول له اجيرو او مج وروماليانو ئې دخپلو غو تنو مطا ق فتواګانې اخيستې او تحريفونه ،عتونهه ئهې
په اسالم کښې راګډول.
هم غههه وجههه ده چههه پههه اسههالمي احکههامو کښههې متضههاد حکمونههه اومتنههاق

مسههائل راپي انههوه او دصههحيه اوغلههط

تشخيص له هرمشکل نه مشکل کارنو .سر يره په دې ځينو نامسلمانه استعماري ق رتونو اسالم کښې له جعهل کهارۍ
نه کارواخيست او جعلي اسالم ئې په مختلفو نهکلونو اسهتعمال که  ،او د عمهل پهه ژ هه ئهې دا و هودله چهه لهه اسهالم نهه
هرڅه جوړي

نى حتى چه دکفر خ متګارهم.

قاديانيت دجعلي اسالم يوه څرګن ه نمونه ده.
په اسالم کښې دمختلفو فرقو اومختلفو عقاي وظهور د خلفا ران ينونه وروسته نروا نهواوعالوه دنهيعه اوسهني
په د منۍ نورې فرقې اوتفرقې هم راژون ۍ نوې.
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د امويانو اوع اسيانو په وخت کښې دمتکلمينومعارضې اومجادلې تودې نوې او په دوو فرقهو وويشهل نهوه چهه يهوه
معتزله او له انعريه يا اناعره لل کېږي .دهم غو دوو فرقوله اختالفونو اواست اللونو څخه علم کهالم را پيه ا نهو او
عقلي داليل په ديني مسايلو کښې دخيل نوه چه ني اوتردي ورسره ملګري و.

متکلمين اوعلم کالم
د لوم ي هجري قرن پهه اخرکښهې مسهلمانان پهه اسهالمي عقايه و کښهې لکهه :توحيه  ،تجسهم ،ج هرواو اختيهار ،معهاد،
ايمان ،اوداسې نور له اختالفهاتو سهره مخهامخ نهوه او د ههرې عقيه ې خاونه انو دخپلهې عقيه ې د ا هات دپهاره عقلهي
داليل پي اکول ددغو داليلو راغونډول ،تصهنيف اوتهاليف دعلهم کهالم اسهاس وګرځيه اود عقهل مهذهب پهه ديهن کښهې
حلول اونفوذ وک چه معتزله پکښې ډېره درنه رخه لري.
حسن صهري چهه د تصهو ،د لهوم ۍ مرحلهې پهه سرکښهې واقه د او د دغهې م رسهې مه رس ئهې للهى نويونهاګردئې
(واصل ن عطا) ؤچه په يوه مسئله کښې له خپل استاذ څخه مخالف نو او پهه مسهج کښهې ئهې لهه ه هو نهه يهل ځها
ونيوه او اعتزال ئې اختيار ک چه استاذ ئې هم دده په اب وويل( :اعتزل واصل عنا) يعنې له مونږ څخه ليرې او يل نو.
واصل ن عطا لږ څه وروسته دخپل استاذ د يوه ل ناګرد عمرو ن ع ي په ملګرتيا يوه نوې ډله جوړه ک ه چهه (معتزلهه)
و لل نوه يعنې دصوفي ناګردمعتزلى نواو معتزله فرقه ئهې تاسهيل که ه .معتزلهه دمتکلمينوه هه فرقهه ده چهه (قه ر)
نفى کوي او له اهل سنتوسره په ځينو عقاي وکښې اختال ،لري او له کرامهاتو او معجزاتوڅخهه منکهردي او پهه ايتونهو
تاويل اوتفسير نه مني.
لوم ۍ مسئله چه واصل ن عطا له خپل استاذ حسن صهري سهره پکښهې اخهتال ،درلهود ه هه دګناهګهارانو مسهئله وه.
مسلمانان ه ه وخت په دغه مسئله کښې دوه ډلې ؤ .ځينو دک يره ګنهاهونو مهرتک ين کافرګ هل ځينهو نهورو فاسهقان لهل.
حسن صري ورته منافقان ويل چه له کافرانونه ډېر تر دي.
واصل ن عطا پ ې خ ره کښې له استاذسره مخالف نواو ويې ويل دو نه کافران دي او نه مؤمنان لکه ين المنزلتين
منزلت لري او د کفراوايمان په رزخ کښې واق دي.
دغه دمنزلهت هين المنهزلتين عقيه ه معتزلهه ؤ پهه نهورو مهواردو کښهې ههم تط يقولهه لکهه دحضهرت عثمهان (رض) قتهل،
دجمل اوصفين واقعه اوداسې نور او دا د امويانو په ګ ه وه ځکه دو هم داعتزال مذهب ته راواو تل.
دمعتزله فرقې په مقا ل کښې دمتکلمينو له فرقه انعريه يا اناعره وه.
دمعتزله فرقې يو تن (ا والحسن ن اسماعيل انعري ) چه لهه ع ه الوهاب ج هائى معتزلهى څخهه ئهې زده که ه کولهه ديهوه
خوب دلي و په وجهه لهه معتزلهي مسهلي څخهه وګرځيه ه او لهه فلسهفي روش څخهه ئهې درسهول اس صهلى اس عليهه وسهلم
سنتواواسالمي سني فقهې ته مخه ک ه او حن لي مذهب ئې اختيارک  .ده وويل زه دخ ا پهه کهالم او دپي م هر پهه سهنتو
يعنې په ه واحاديثو تمسي کوم چه اصحا و او دح يثو امامانوئې روايت ک

د .

انعريه يا اناعره فرقه هم غه ا والحسن انعري ته منسو ه ده چهه دمعتزلهى نهاګردو .انهعريه پهه حقيقهت کښهې دکهوم
نوي مذهب پيروان ن ي لکه په اصولوکښې د هماغه څه تا دي چه اصحاب ح يث پرې عقي ه لري.
علم کالم چه ديني مسايل په عقلي داليلو ا توي اومعتزله فرقې د اناعره ؤ په خهال ،دغهه علهم تهه ډېهره توسهعه ورکه ه
من ئې يوناني فلسفه ده.
متصوفين دغه علم ته ه نښرنلر اوځينې ئې که ډېرمخالف ن ي ډېر موافق هم ن ي  .امهام غزالهى وايهي ( :قرانهى داليهل
لکه غذا هر انسان ته ګ ه لري او دمتکلمينوداليل لکه دوا رنځورانو ته په کارده).
ا ن عيادهم علم کالم لکه طب ګ ي او وايي چه د صحت خاون ان ورته څه ضرورت نلري.
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جني مشهور صوفى يوه ورد په الره تې ري ه چه هلته متکلمين ناسهت و .ده پو هتنه وکه ه چهه دغهه کسهان څهو دي؟ چها
ورته وويل داه ه خلي دي چه دخ ا تنزيه او له عي ونوڅخه پاکوالى په عقلى داليلو ا توي.جني وويل( :نَفىُ العَيبِ
حَيثُ يَستَحِيلُ العَيبَ عَيبُ) يعنې هلته چهه عيهب محهال د د عيهب نفهى کهول ههم عيهب دي .امهام نهافعي او امهام احمه
حن ل دسني فقهې امامان سفيان وري او اکثرومح ينو دغه علم تحريم ک

د  .لکهه چهه دمخهه وويهل نهوه پهه اسهالم

کښههې معارضههې م ههاحثې اومنههاظرې څههه پههه خپلههه دمسههلمانانو تههرمينځ اوڅههه دنورومههذاه و دپيروانولههه خههوا دامويههانو
اوع اسيانو په وخت کښې زياتې نوې او کلهه چهه خليفهه منصهور ع اسهى فرمهان صهادر ک چهه دجههان علمهي او مهذه ي
کتا ونه په عر هي ترجمهه نهي نهو د دغهو ترجمهه نهووکتا ونوپه لوسهتلو دمسهلمانانو پهه عقاي وکښهې نهوره ګهډوډي ههم
راغله او دعقلى داليلو ازار تودنو.
د هارون الرني پالر خليفه مه ي چه دنوې پوهې ټينګ طرف ار و امر ئې وک چه اسالمي پوهان داسالم دمخالفانو پهه
ځواب کښې کتا ونه وليکى اواعتراضونه ئې ردک ي .ا والههذيل (  ٠٥٣- ٠٥٠هجهري ) لهوم

سه

وچهه پهه علهم کهالم

کښې ئې ډېر کتا ونه وليکل.
له خليفه مه ي نه وروسته د ده ځو هارون الرني په ا ت اء کښې علم کالم ته په ه نښرکتل او لهه متکلمينهو سهره ئهې
رويه سخته وه مګر ډې ر ژرئې په يوه خ ره علهم کهالم تهه نښر هه نهو او عالقهه ئهې ورسهره پيه ا نهوه .خ هره دا وه چهه د هنه
مهاراجا يو خط هارون الرني ته وليکه چه مسلمانانو خپل دين د تورې په زور په خلکو ومانه که چېرې داسهالم ا هات
په دليل او رهان کولى نپ يوعالم راولېږئ که زه ئې قان ک م اسالم ه ومنم.
هارون الرني يوفقيه ورولېږه او دمهاراجا له خوا دم احثې دپاره يونماين ه وټاکهل نهوچه فقيهه تهه ئهې وويهل :ستاسهو
خ ا قادر د که نه؟ فقيه وويل :هو! دخ ا يوصفت ق يرد اوکامل ق رت لري.
د مهاراجا نماين ه وويل :ايادځان په نان خ ا پي اکولى ني او دخپل مثل په پي اکولوهم قادر د .
فقيه جواب ورک  :چه دا راز حثونه په علم کالم پورې ارت اط لري اومونږ دغه علم اودغه راز حثونه ګ و.
هارون الرني وروسته تر ه ه متکلمين راوغو تل او له ه و څخهه ئهې معمهر ن ع هاد دم هاحثې دپهاره انتخهاب که .د
مامون په وخت کښې علم کالم د رنه مرحلهې تهه ورسهي ه او معتزلهه ؤ د ه هه مههارت لهه مخهې چهه پهه فلسهفه کښهې ئهې
درلود دعلم کالم علمي ت وين ته ئې اق ام وک .
وائې چه دعلم کالم نوم په دغه علم ځکه کيښودل نوچه يو مهم حث پکښې په الهى کالم ان ې ؤاو ډېرې خ رې پهه دې
ان ې کي ې چه قران مخلور د او که نه د ؟ ځينې وائي دفلسفې يو ناخ منطق د اوکالم دمنطق پهه معنهى د ځکهه
د دغه علم نوم علم کالم کيښودل نو.
دا نوم د ع اسيانو په وخت کښې وض نواو پخوا تره ه کالمي حثونه ( فقه ال ين) لل کي ه د ( فقه العلم) پهه مقا هل
کښې .په هم غه وجه د امام ا وحفيفه ه ه کتاب چه په عقاي وکښې ئې وليکه ( فقه االک ر ) و لل نو.
په علم کالم کښې دمعتزله اوانعريه ځينې مهم اختالفونه دادي:

وعد او وعيد:
اس تعالى په خپل کتاب کښې ډېرځايونهه نيکانوتهه د اجهر او هواب وعه ې ورک يه ي اوګنهګهاران ئهې پهه زجراوعهذاب
ويرولي دي دع الت تقاضاهم هم غه ده چه انسان دخپلهو هو کارونوپهه مقا هل کښهې هه ومهومي اود يوسهزا ورکه ه
ني.
دلته دا سوال پي اکېږي چه ايا په خ ا

ان ې د وع و او وعي ونوپه ځا کول حتمى اوالزمي امرد که نهه د  .يعنهې

اس تعالى په ع ل مکلف د اوکه نه؟
اناعره وايي :په خه ا پها

انه ې څهه واجهب نه ي ه هه فعهال مايشها د اوکهولى نهي چهه مطيه او فرمان ردارتهه سهزا

ورک ي .اوګناهګارته د رحم اوکرم له مخې اجرونه ورک ي.
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امام غزالي وايي :اس تعالى ټول کافران خښلى ني او ټول مومنان معذب کولى نهي ځکهه چهه خه ا دټولهو او د هرڅهه
مالي د نوپه خپل ملي کښې هر راز تصر ،کولى ني.
معتزله وايي :دمطي دپاره اجر او دګنهګار دپاره (چه ې تو ې م ني) زجر په خ ا واجب دي .که داسې نه وي نو پها
خ ا

ه په ه ه څه کښې چه مونږ ته ئې خ ر راک

او پا خ ا

په خپله وايي( :وماَأناَبِظ ََّلبمَلِّلْعرِ ِ
يدَ

دروغجن ني (العياذ اس) او دا کار له ع ل اوانصا ،نه هم لهرې د
َ

سورت ر ايت  ) ٢٩يعنى زه په ن ګانو ظالم نه يم.

احباط:
په طاعت اوع هادت اوپهه هو عملونهو د ګنهاهونومحوه کيه ل اوپهه ه و عملونهو اوګنهاهونو د نيکهۍ لهه مينځهه تلهل ههم
اختالفي مسئله ده.

په قران کريم کښې داهم راغلي دي ( :إِ َّنَالْحسن ِ
اتَسورت هود ايتَ )۹۹۲يعنى حسهنات سهيئات لهه
َالس يِّئ َِ
اتَيُ ْذ ِه ْرن َّ

مينځه وړي.
له لې خوا دا هم په قران کريم کښې څوځايه راغلي دي چه نر او کفر نيهي عملونهه ضهاي کهوي او لهه مينځهه ئهې وړي
مګر په صورت حجرات کښې د پي م رپه حضور کښې په جګ اوازغږي ل او داسې په جهرغږي ل لکه چه مسهلمانان پهه
خپلو مينځو کښې يوله ل سره غږېږي دا کار هم چه نر اوکفر ن

ياهم داعمالو اح اط ( ح ط کهول) اوضهاي کيه ل

ګ ل نوي ي.

ِ
ص وات ُكمَف و َص و ِ
تَالنَّرِ ِّاَوَلَت ْجه رواَل َُبِالْقو ِلَكج ْه ِرَب ْع ِ
ض ُك ْمَلِر ْع ب
ضَأنَت ْح رءَ
ْ
ْ
(ياَأيُّهاَالَّذينَامنُواََلَت ْرف عُ واَأ ْ ْ ْ
ُ
شعُ ُرونََ الحجرات ايت  )٢معتزله د اح اط په اره کښې وايي :که يومومن دګنهاه مرتکهب نهى نيهي
أ ْعمالُ ُك ْمَوأنتُ ْمََلَت ْ

عمل ئې له مينځه ځي اوپه ه عمل ان ې عملونه مينځل کېږي نوپه دغه اسهاس دانسهان وروسهتى عمهل اعت هارلر
اومحوه نو عملونه په حساب کښې نه راځى.
اناعره وايى :ه او عملونه ځانته حساب لري او محاس ه کېږي .د اناعره وپه نهزد د تيهرو اعمهالو محهوه کيه ل يعنهې
(اح اط) په انکارپورې ارت اط لري اودکفر پهه صهورت کښهې پخهوانى نيهي عملونهه لهه مينځهه ځهى او هل .لکهه چهه اس

تعالى فرمايي( :لئِ ْنَأ

ْ رْكتَليح رت َّنَعملُ كَولت ُك ون َّن َِم نَالْخ ِ
اس ِرينََسهورتَزمهر ايهتَ ) ۲۸يعنهې کهه څهو مشهر
ْ

ني نو عمل ئې ح ط کېږي .اناعره وايى :دمومن اومسلمان حسنات اوسيئات تلل کېږي که ي ئهې زياتهه وه داسهې هه
وې لکه چه هيڅ نيکي ئې نه وي ک ي که دنيکۍ پله ئې درنه وي ې ګناه ه وګ ل ني دا ځکه چهه اکثهر پهه لهږو غالهب وي
اواقل له مينځه وړي.
صاحب المواقف وايي :دچانيکي او ي که مساوي وي امکان لري چه واب په عقاب رجحان ولري.

شفاعت:
د نفاعت مسئله هم له اختالفي مسائلو څخه ده چه دواړه فرقې پکښې اختال ،لري.
اناعره وائي :پي م ر د ک يره ګناه دمرتک ينو نفاعت کوي چه له عذا ه يې خالص ک ي او نجات ومومي.
معتزلههه وايههي :دنههفاعت معنههى دانههه ده چههه دعههذاب مسههتحق لههه عذا ههه خههالص ن هي لکههه د اجههر او ههواب خاون ه تههه د
اجراو ههواب زيههاتول د نههفاعت معنههى ده او پي م رده ههه چانههفاعت کههوي چههه د ههواب مسههتحق وي چههه خ ه ا ئههې پههه
اجرکښې زياتول وک ي او درجه ئې لوړه ک ي.
په قران کريم کښې دا واضحه ده چه دکافرانو نفاعت نشي کي

َّ
الشافِ ِعينََ الم ر ايت  )٤١هم غه معنىٰ افاده کوي.
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اونه نفاعت څه فاي

ه ور رسوي( :فم اَت نفعُ ُه ْمَ فاع َُ

په ځينو ايتونوکښې نفاعت دخ ا په اذن پورې موقو ،ګ ل نو لکه پ

ې ايهت نهريف کښهې ( :م نَذاَالَّ ِذيَي ْش ف ُهَ

ِع ْند َُإَِلَََّبَِِ ْذنَِِ ال قره ايت  )٢٣٣يعنې څو د ه ه چه دخ ا په نزد نفاعت وک ي مګر ده ه په اذن .په ل ايهت کښهې

َخلٌَََّوَلَ
راغلي دي( :ياَأيُّهاَالَّ ِذينَامنُواَْأ ِنف ُقواْ َِم َّماَرزقْنا ُك ِّ
مَمنَق ْر ِلَأنَيأْتِاَي ْوٌمََلََّب ْي ٌهَفِي َِوَل ُ

فاع ٌََ

-ال قره ايهت

 )٢٣٤په دې ايت کښې مومنانوته ويل نوي ي چه خپل مالونه دخ ا په الره کښې نفقهه که ئ پخهواتردې چهه ه هه ورد
راني چه نه پکښې خري اوفروش نته نه دوستى اونه نفاعت.

دپيغمبرانوعصمت:
د ان ياؤ په معصوميت کښې هم د نښراختال ،موجود د .
معتزله وايى :کي

ني چه ان يها د ن هوت نهه دمخهه دلويهو او وړو ګنهاهونو مرتکهب نهوي وي اووروسهته لهه ن وتهه ههم د

وړوګناهونومرتکب نى ،يعنى دو پل له ن وته ان يا له ک يره ګناهونو نه معصوم ګ ي.
اناعره وايي :پخوا له ن وته دا امکان موجهود د چهه ان يها دلويهو او وړو ګناهونومرتکهب نهي او وروسهته لهه ن وتهه ههم
کي

چه سهواً دلويې ګناه مرتکب ني مګر په قص ي اوعم ې ډول غ ه ګناه نه کوي يعنى له ک يره ګناه نهه پهه قصه ي

صورت له ن وت نه وروسته معصوم د .

معجزه اونبوت:
معتزله لکه چه د اولياؤ له کراماتو څخه منکردي دغه نهان د ان يهاؤ لهه معجهزو هکاره کولهو نهه ههم انکهارکوي اونهه ئهې
مني.
اناعره وايي :ن وت يو مقام د چه دخ ا له لوري دخلکو د ه ايت دپاره چاته ورکول کېږي او پيژن نه ئې په ې کښهې
کېږي چه خ ا په خپل ق رت د معجزې کاره کولو توان پي م رته ورکوي.
دو معجزه د ن وت نرط ګ ي او د معجزې دپېژن لودپاره دا نرطونه تعيينوي:
دخ ا فعل دې وي ،خارر العاده دې وي .،ل څو دې ه ه کار ونکه

نهي .دن هوت دمه عي لخهوا دې عملهي نهي .لهه

دعوې سره دې موافق وي ،د پي م رانو او د ده د دعوې په ض دې نه وي.
د معجزې په خارر العادة توب کښې ځينې پوهانو ويلي دي چه که د خارر العاده کارمعنىٰ دا وي چه د ط يعت د نښهام
او د فطرت د اصولو پهه خهال ،د علهت اومعلهول لهه سلسهلې نهه ههر وي دا راز کهارهيڅ ممکهن نه

او کهه دغسهې نهه وي

نوخارر العاده ويل ورته څه معنىٰ لري او نه ائي چه د معجزې اساسي نرط وګ ل ني.
د انعريانو مشران لکه امام رازي اوامام غزالي چه د متکلمينو دغسې ايرادونوته متوجه نوه نو د خهرر عهادت قيه ئې
ل وه ک لکه چه په نرح مواقف کښې ليکل نوي ي( :وَالمُعجِزَهُ عِنه َنَا مَايَقصُه ُ ِهِ تَصه ِيقُ مُه َعِىِ الرِسَهالَةِ وَاِن لَهم يَکُهن
خَارِقاً لِلعَادَةِ ) يعنى زمونږ په نزد معجزه ه ه ده چه دن وت د م عي تص يق پکښې مقصود وي که څهه ههم خهارر العهاده
نه وي.
امام فخر رازي وايي :په ن وت ان ې اورلرونکي دوه ډوله دي:
يو ه ه چه معجزه د پي م رۍ نرط ګ ي ل ه ه چه وايي مونږ اي اول په دې پوه نوچه ه او

عقايه او کارونهه کهوم

دي او يا وګورو څو چه خلي يوه دين ته را ولي په خ رو او تعليماتوکښې ئې دنيکۍ او حقيقت څومره ا رنته او دا
لنه خلي تر څه ان ازې له اطلونه حق ته راګرځوي که چيرې دايقين حاصل ني چه ه ه پي م رد نو يائې اطاعت الزم
او واجب د .
امام رازي وايي( :دمعجزې نفى له قران څخه صراحتاً معلومېږي چه فهم ئې مشکل ن
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).

ِ
ش ِرينَوم ِ
ِ
َمر ِّ
نذ ِرينََ سورت انعهام ايهت  )٤١يعنهې نهه لېهږو
ُ
اس تعالى په سورة انعام کښې واييَ ( :وماَنُ ْرسلَال ُْم ْرسلينَإََِّل ُ
ُ

پي م ران مګر زيري ورکوونکى او ويروونکى.
دا مطلب په قران کريم کښې څو ځله مکرر راغلهى چهه د پي م رانهو کهار د خلکهو خ هرول دي چهه د هو عملونهو پهه مقا هل
کښې د ه پاداش زير ورک ي او د وکاروله عواق ه څخه ئې وويروي .دپي م رانهو وظيفهه هم غهه ده او نهور دخلکهو
کارد چه مني ئې که ردوي ئې .په دين کښې اکراه نشته اوحضرت محم ته د خ ا له لوري ويل نوي

چه ته دخلکو

په مسلمانولو مکلف نه ئې څه چه تا ته وحى کېږي ه ه خلکوته رسوه او ل.
په دغه اساس معجزې ته هيڅ ضرورت نه پي اکېږي چه د رسالت نرط ئې وګ و ځکه اس تعالى حضهرت محمه (ص)تهه

وايهي( :قُلََلََّأقُ ُولَل ُك ْم َِعن ِديَخ زائِ ُنَالل َِوَلَأ ْعل ُمَالْغْي َِوَلَأقُ ُولَل ُك ْمَإِنِّاَمل ٌكَإِ ْنَأتَّرِ ُهَإِ ََلََّم اَيُوحىََال ىَ

–

سورت انعام ايت  )٣١يعنې ووايه ،نه وايم تاسوته چه ماسره د خ ا خزانې دي او نه وايم چه په غيهب پهوه يهم اونهه وايهم
تاسوته چه زه ملي يم ،پيروي نه کوم مګرده ه ني چه وحى ئې راته نوي ه.
هرکله چه پي م ر د خ ا له لورې مامورد چه خلکوته ووايى چه ماسره نه خزانې نهته ،نهه علهم غيهب اونهه زه ملهي يهم
لکه تاسو غون ې شر يم او د وحى پيروي کوم نو يا د معجزې لرلو سوال څنګه پي اکي

ني.

كَلِن ْف ِس اَن ْف فع اَوَلَض اراَإَِلََّم اَ
په سورة اعرا ،کښې هم پا خ ا حضرت محم (ص) ته داسې امرکوي( :قُلََلََّأ ْملِ ُ
ب
ِ
ِ
يرَلِّق ْومَيُ ْوِمنُ ونََ سهورت
سنِا ُّ
ت َِمنَالْخ ْي ِرَوماَم َّ
نتَأ ْعل ُمَالْغَ ْيََِل ْست ْكُ ْر ُ
اءَالل َُول ْوَ ُك ُ
َالسوءَُإِ ْنَأناَْإَِلََّنذ ٌيرَوبش ٌ
اعرا ،ايت .)٠١١
يعنى ووايه! مالي نه يم دځان دپاره د نف او نه دضرر مګره ه چه د خ ا رضاوي که زه په غيهب پوهيه لى هرګهوره هه
مې ډېر جم ک ي ؤ ،د منفعت له جنل څخه اونه ه رسي له ماته هيڅ ي.
نه يم زه مګر ويرونکى اوزير رسوونکى د داسې قهوم د پهاره چهه ايمهان لهري .دغهه راز واضهه يانونهه چهه پهه قهران کهريم
کښې راغلي دي امام رازي حق لري چه ووايي قران معجزه په صراحت نفى ک ي ه .له معجزې نه خو معتزله چهورمنکردي
او اناعره هم پکښې دوه ډلې دي چه يهوه ډلهه ئهې د ن هوت نهرط نهه ګ هي يهائې خهارر العهاده تهوب الزم نهه ګ هي اوپهه دغهه
صورت کښې د معجزې مفهوم له مينځه ځي او يوه مشهکله موضهوا د حهل الره پيه ا کهوي .کهه چيهرې معجهزه نفهى نشهي
لکه خارر العاده کاراو د ن وت نرط وګ ل ني او دا ټکى هم ورسره ني چه ل څو ه ه کار ونک

ني نو يا عهالوه

پهه عقلهي اوعلمهي اسهتحاله چهه دط يعههت اوفطهرت د اصهولو خهال ،دعلهت اومعلههول سلسهلي نهه هرڅهه نشهي کيه

دا

مشکل هم پېښېږي چه اناعره د پيريانو اونياطينو په وجود او دانسان په ن کښې ددو پهه حلهول اونفهوذهم عقيه ه
لهري اودامنهى چههه د نيهادم پههه وجودکښهې دپيريههانو حلهول ددې اعههث کېهږي چهه لههه دغهه نههخص نهه خههارر العهاده چههارې
څرګنه ې نههى او دتعجههب وړ وي .نههو پ غههه صههورت کښههې ههه ديههوه پيريههاني اوسههحرکارفرر چههه د ن ههوت ادعهها وکه ي لههه
ر تياني ن ي نه په څه نان وني؟ له لې خوا ه سې کسانولکه :ع اس ن مقن  ،حکهم هن عطها مهزد چهه پخپهل وخهت
کښې حيرانوونکي خارر العاده کارونه ک ي ي يا اوس دمسمريزم او هيپنوتيزم په اساس صورت مهومي لهه معجهزې نهه
ه ئې څنګه يلوو او تشخيص ه ئې کوو.
ع اس ن مقن دوه ميانتى د نخشب په ناوخواکښې ځالن ه سپوږمۍ له څا نه راويستله چه ترڅلورو فرسنګو پهورې
ئې ځمکه رڼا کوله.
مزد هم څه داسې وسيله پي اک ې وه چه د اورله مينځ څخهه هه ئهې خ هرې کهولې .لهه دا چهه کهه ووايهو چهه هل څهو دې
ه سې کار ونه ک

ني که ددې خ رې معنى داوي چه د معجزې د وقوا په وخت کښې دې څو ونک

ني نو يا ايه

ع اس ن مقن پي م ر وګ ل ني ځکه چهه ه هه وخهت هل چها دغهه کارنشهوکولى او کهه مقصه داوي چهه دجههان تراخهره
څو ونک

ني داپيشګوئې ه څو څنګه وک ي چه دا کارپه وروستيوزمانوکښې څو نشي کهولى .ه هه نهفاګانې

چه دعيسىٰ (ا)معجزه وه اوس دهپ نهوتيزم او مسهمريزم پهه وسهيله کيه
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نهي چهه لکهه معجهزه کهوم خهاص علهت نلهري

دهم غسې مالخطاتوپه وجه د متکليمنومهم انخاص :امام غزالي ،امام فخررازي ،ا ن رن  ،راغب اصفهانى اونهاه
ولى اس يا معجزه د رسالت نرط نه ګ ي يائې له خهارر العهاده تهوب څخهه مجزاکهوي او د عقلهي اسهت الل پهه حيهث ئهې د
ن وت له موضوا سره مر وطوي .داؤ د معتزليانو اوانعريانو ځينې مهم اختالفونه چه په علم کالم کښهې مطهرح نهوه او
له حسن صر صوفي سره د ه ه د ناګرد واصل ن عطا اخهتال ،ئهې اصهلى منشهااو م ه ا وه .پهه دغواختالفهاتو پسهې
نور هم ډې ر اختالفونهه راروان واو پهه مختلفونومونهو ،مختلفهې فرقهې پهه اسهالم کښهې راپي انهوې چهه مښهاهر ئهې ډېهر
څرګن او کاره دي.
هماغسههې چههه پههه عيسههوي ديههن کښههې پروتسههتان (پههه پههاپ ان ه ې عقي ه ه نههه لرونک هي) کاتوليههي (دپههاپ پيههروان) او
ارت کل (په دين کښې ر توني او د صحيه دين پيروان) پي انوه په اسهالم کښهې زيهات نهمير مذه ونهه او مسهلکونه
مينځ ته راغلل او د اسالم تط يق د زمان اومکان د اختال ،په وجه مختلف نکلونه اوصورتونه پي اک ه .قران کهريم کهه
څه هم په اصلي صورت محفو پاتې د او تحريفهات ئهې پهه مهتن کښهې نهه دي راغلهي مګهر د تفسهير او تاويهل لهه الرې
پکښې راز راز تع يرونه ونوه او د متضادو افکارو د است الل ماخذ وګرځي ه.
د اسالم دين چه تقري ا څوارلل سوه کاله دمخه دنياته راغى او اوس پرې ډېرې پي ۍ تيهرې نهوي ي ،ډېهره اوږده زمانهه
ئې طى ک ي ه او په دې کښې ني نشته چه د زمانې دغومره ډېر ت ير د ژون په ټولو خواوکښې ډېهر لونونهه راوسهتي
دي او دين هم له دغوت ييرونوڅخه مصئون نه د پاتې.
ځينې پوهان وايي د اسالم دين د نورو اديانوپه نان يوه اجتماعې پ ي ه وه چه پخپل وخت کښهې د ترقهۍ اوتکامهل پهه
لور يو قهوي او مفيه حرکهت و او ډېه ر اصهالحات ئهې واردکه ه مګرڅهومره چهه توليه اوتوليه ي وسهايل ژر ژر ت يرکهوي
اجتماعي روا ط اوسازمانونه ئې نهه کهوي او اديهان څهه مهوده وروسهته نشهي کهولى چهه ځهان د توليه لهه څرنګهوالي سهره
مطها ق که ي پههه هم غهه وجههه ههاالخره د ترقياتوپهه مخکښههې سه کېهږي او دا ضهرورت ميههنځ تههه راځهي چههه ايه مههذه ي
اصالحات نروا ني او د مذهب اوتولي ترمينځ نسه ي تطها ق ميهنځ تهه رانهي خوسهره لهه دې هاالخرخ ره ه هه ځها تهه
رسېږي چه يا اصوالً دين له تولي سره هيڅ مطا قت نه کوي او لهه مينځهه ځهي دا خ هره چهه ههر څنګهه وي ،وي هه .دلتهه د
حث وړ دا خ ره ده چه ايا داسالم دين د زماني ت ييرته څه اعتناک ي ه اوکه نه؟ اياپهه دينهي اونهرعي احکاموکښهې ئهې
داجتماعي لون په وجه سازش اوتطا ق ته الره خالصه پريښي ده که ت لى يې ده؟
په اسالمي فقه کښې خو د مذهب امامانوځان ته د اجتهاد دروازه يرته ک ه او د زمان اومحل په اعت ارئې داسې احکام
وض ک ه چه ضرورت ئې تقاضاکوله.
دعموم ال لو اصطالح په هم غه وجه مينځ ته راغله او( :اَلضَرُورَاتُ تُ ِيهُ المَحضُهورَاتِ) يعنهى ضهرورتونه ممنوعهات
م اح کوي يو مهم اصل وګ ل نو( .گرضرورت ود روا ان ) په ديني اونرعي احکامو کښې اجتماا اوقياس وروسهته
له ايت اوح يث څخه دوه مهم اصله ګ ل دا ا توي چه فقههاؤ لهه عصهر اوزمهانې سهره تطها ق او د نوواحکهامو اسهتن اط
اواستخراج ضرورګ لي اودغه اصل ئې منلى د .
په هم غهه اسهاس اسهالمي سهني فقهه د څلورومهذه و د امامهانو پهه اجتههاد ته وين نهوه او دخلکهو داحتيهاج مطها ق پهه
نرعي احکاموکښې ډېره اضافه ونوه او ډېر نوي مسايل په ع اداتو او معامالتوکښې مينه ته راغله او يا لوئې لهوئې
فتاوې راووتې اوله اصولو اوکلياتو نه جزئيات استخراج نوه.
په نهيعى فقهه کښهې خهو اوس ههم د اجتهادسلسهله جهاري ده او مجتهه ين د اجتههادحق لهري مګهر پهه سهني فقهه کښهې د
اجتهههاد دروازه وت ه ل نههوه او د راتلونکههو وختونههو ايجا ههات او مقتضههياتوته ونههه کتههل نههوه ههائې د اجتهههاد د دروازې
ت لويوه وجه داوي چه په اخره زمانه کښې داخرې زمانې ماليان د دنيائي ګ و د پاره غلط حکمونه صادرنک ي اوپه دين
کښې له سمې الرې نه منحر ،نشي که دا کار په هم غه لحها ههم نهو وي يهاهم ويلهى نهوچه پهه ديهن کښهې د زمهانې
هم غه تا يرچه پخوا اجتهاد جهايز و او اوس ناجهايز د ډې رلهو ت يهرد او ډيهر زيهات اهميهت لهري کهه د اخهرې زمهانې
دديانههت کمههزوري د اجتهههاد ن ه ولو دليههل کي ه

نههي نو يهها داخههرې زمههانې دنههوو ايجا ههاتو اومقتضههياتو د پههاره د نههوو
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احکاموضرورت ولې د اجتهاد د دوام موجب نشى کي

 .که څو دا ووايې چه د اجتهاد حق يوازې پهه څلوروامامهانو

(ا وحنيفه ،نافعى ،مالي او حن ل) پورې منحصر و نو ددې انحصاردليل ه څه وي؟
ه ه وخت چه دغو امامانو دفقهې مسهايل راويسهتل پهه هماغهه وخهت کښهې ههم ددو پهه معاصهرينو اوناګردانوکښهې
داسې کسان و چه مخالفت ئې ورسره کاوه لکه( :زفر،محم اوا ويوسف) او دغه اجتهادي مخالفت د ديهن مخالفهت نهه
ګ ل کي ه پخپله دڅلورو مذه و يوله له اختال ،دا يي چه عقالً ممکنهه ده چهه څلهور واړه مذه هه دمختلفواومتضهادو
احکامو لرلو سره ياهم څلور واړه حق وګنل ني اوپه يوه کښې هم څه غلطي نه وي .په هم غه وجه دامنل نهوي ه چهه يهو
مذهب ه صحيه وي او نور داجتهادي سهوې په وجه معا ،وګ ل ني يا هه پهه يهوه مهذهب کښهې ځينهې احکهام صهحيه
وي او په ځينو کښې ه انت اه پيښه نهوې وي( :اَلشَهيخُ تَهارَةً يُخطِهى وَ تَهارَةً يُصِهيبُ ) نهيخ کلهه خطهاکېږ اوکلهه حهق تهه
رسېږي يعنې دا نشهى کيه

چهه ټهول مجتهه ين پهه ټولهو اجتههادي احکاموکښهې لهه سههو او خطاڅخهه مصهئون وي .د

وروستۍ زمانې دايجا هاتو او مقتضهياتو رعايهت پهه اسهالم کښهې معت رګ هل نهو او پخپلهه دخه ا پهه کتهاب کښهې
داسې ايتونه نته چه د زمانې د ت ير په وجه د ديني احکاموت ير را يي او په دې مو پوههوې چهه ديهوه وخهت احکهام پهه
ل وخت کښې د نرايطواو حاالتو په لون منسوخ نوي ي.
سر يره په دې د خلفا ران ينو په وخت کښې هم ځينې مثالونه نته چه د وخت په لون د احکامو لون څرګن وي.
د رسول اس (ص) په زمانه کښې د اسونو زکهات نهه اخيسهتل کېهږي مګهر حضهرت عثمهان پخپهل خالفهت کښهې د اسهونو
زکههات واخيسههت او دليههل ئههې دا ؤ چههه ه ههه وخههت اسههونه لههږ و اودجهههاد دپههاره و مګههر اوس ډېهر نههوي ي او تجههارتي مههال
ګرزي لي دي چه اي زکات ئهې واخيسهتل نهي .هم ارنګهه رسهول اس (ص) د قهران کهريم پهه حکهم مولفهة القلهوب د يهت
المال په مال کښې د رخې خاون ان ګ ل او دو ته ئې رخه ورکوله مګر حضرت عمر (رض)پخپل خالفهت کښهې مولفهة
القلوب ته څه نه ورکول او ويل ئې ه ه وخت مسلمانان ضعيف و او د قلو هو تهاليف تهه ئهې ضهرورت درلهود چهه اوس ئهې
نلري.
په سورة انفال کښې اس تعالى خپل ن ي ته امرکوي چه مومنان جنګ ته وهڅوه او ترغيب ورک ه چهه کهه ستاسهو نهل تنهه

صا ران وي په دووسووغل ه مومي اوکه له تاسو نه سل تنه وي په زرو کافرانو ان ې ريالى کيږي( :ياَأيُّهاَالنَّرِ ُّاَح ِّر ِ
ضَ
نَمن ُكم ِ
ِِ
ِ ِ
مَمئ ٌَي غْلِرُواَْألْف ِّاَم نَالَّ ِذينََكف ُروَاَْ
نَم ن ُك ِّ
َع ْش ُرونَصابِ ُرونَي غْلِرُ واْ َِمئت ْي ِنَوإِنَي ُك ِّ
ال ُْم ْومنينَعلىَالْقتالََإِنَي ُك ِّ ْ
سورت انفال ايت )١٣
وګورئ! په دې ايت کښې مسلمانان مکلف نوي ي چه يوتن دلسهوتنوکافرانو پهه مقا هل کښهې وجنګېهږي خوڅهه مهوده
وروسته چه حاالت لېږي يو هل ايهت نهازلېږي او مومنهانو تهه وايهي اوس خه ا تخفيهف درکه او پې هى موسهپي نهو.
خ ا پوهېږي چه په تاسو کښې ضعف راغى که اوس ستاسو سل تنه صا ران وي په دوو سوو غال ېږي او کهه زر تنهه لهه
تاسو څخه وي په دوو زرو تنو ان ې د خ ا په اذن غل ه حاصلوي اوخ ا دصا رانو ملګر د :

فَي غْلِرُ واَْ
مَمئ ٌَص ابِرٌَي غْلِرُ واْ َِمئت ْي ِنَوَإِنَي ُك ِّ
نَم ن ُك ِّ
(اآلنَخ َّففَالل َُعن ُك ْمَوعلِمَأ َّنَفِي ُك ْمَض ْعفاَف َِنَي ُك ِّ
نَم ن ُك ْمَألْ ٌ
َالص ابِ ِرينََ  -سههورت انفههال ايههت  )١١دلتههه يومسههلمان د دوو تنوکههافرانو پههه مقا ههل کښههې پههه
ألْف ْي ِنَبَِِ ْذ ِنَالل َِوالل َُم ه َّ
مقاومت مکلف د او د زمانې په لون په ديني تکليف کښې ډېر کموالى راغلى د د هجرت په اغازکښهې مسهلمانان
لږ ومګر ديني جذ ه او روحيه ئې ډېره قوي وه چهه يو هه د لسهوپه مقا هل کښهې جنګيه ه او ريهالى کيه ه ،حتهى چهه زرتنهه
مسلمانان له اتيا زره کافرانوسره جنګي ل او د موته په غزاکښهې درې زره مسهلمانان د دووسهوو زرويعنهى دوو لکهو پهه
مقا ل کښې پاي ار پاتې نهوه ،د هجهرت لهه اغهاز نهه څهه مهوده وروسهته چهه لهوم نى مسهلمانان وډاګهان اوضهعيف نهوه
اونو نسل د پخوانيو مهاجرينو او انصارو په نان معنهاً اوروحهاًقوي نهه و او نهه ه هه کامهل يقهين ورسهره و نهو يهو تهن د
دووتنوپه مقا ل کښې په جنګ مامورنو يعنهې د رسهول اس (ص) پهه حيهات کښهې د ډېروخهت پهه تېريه و پهه يهوه قرانهي
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حکم کښې دغومره فرر اوت ېير راغى اوعلت ئې ههم د زمهانې ت يېهر و هودل نهوځکه د تخفيهف دايهت نهروا پهه (اآلن)
ان ې ونوه.
د اسالم ژوره ،اريکه اوصحيحه مطالعه چهه اجتههادي پوههه ههم ورسهره ملګهرې وي ډاډ راکهوي چهه اسهالم پهه هروخهت
کښههې د عصههر لههه احتياجاتوسههره مناسههب احکههام وضه کههولى نههي اويههوازې د اسههالم اجتمههاعي عه الت دا اسههتع اد او
ظرفيت لري چه شري سعادت تامين ک ي او ل.

پاى
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اسالم او د اسالم نقش
د فرد او جامعې په جوړولو كښې
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