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  ډالۍ
 پالنه یې په پوره زما روزنه او يچته  ووالدین زما محترمو

 خپل  یې ته چي تل الرویانو الري علم دد  وان، اُستاذوکرام ءعلما. ده مینه کړې 

 وي.دي ډالۍ  مت مسلمه تهټول اُ  او جاري ساتلی دیپرمختګ دپاره  سالم دا دقلم 
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 سریزه
 

صلی )الحمدهللا رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلوة والسالم علی اشرف االنبیاء محمد مصطفي 

 (هللا علیه وسلم
الهم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم . 

هیم انک حمید مجید. الهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلی آل ابرا

 انک حمید مجید. اما بعد!

)جل د لوري بشر ته تر ټولو آرزښتناکه ډالۍ ده، هغه خلګ چي د لوی رب  )جل جالله(ژوند د رب 

ددې پیرزویني په آرزښت پوه دي، تر ټولو نیکمرغه خلګ دي، دوی د ژوند د هري شیبي  جالله(

ددې پیرزویني  )جل جالله(احساس کوي او د لوی رب  ایه خوند اخلي، لنډه دا چي د خوښیڅخه بي پ

نه ده چي دې خلګو درد، غم، ستونزي، مشکالت او داسي نور هیڅ نه منندویه کوي، داسي 

نه یي کشف کړي دي، دي ګاللي، بلکي دوی د ستونزو سره مبارزه کړي ده، د ژوند هغه رازو

په کمه ورځ چي  بارزه کوالی سي.د ستونزو او کړاونو سره په ډاډه زړه م چي په مرسته یې

لیکولو ویاړ را په برخه سو، په هم هغه لحظه ما ته دا احساس پیدا سو،  دغه کتاب د ماته د

خوشحالۍ  سترګو او زړه مي دواړو د ،انعام سره ونازولم هللا سبحانه وتعالی زه په یوه لویچي 

قلم او ګوتي  کله یو څه لیکم،مبارک دین په ه اسالم د هم نن دانسان  زه حقیر چيڅخه ژړل 

نړۍ یو خوشبخته انسان محسوساوه او داسي اُمیدونه راته  ، ځان مي ددواړه په لړزیدو وېمي 

خپل مبارک دین په برکت ما عاجزه ته مغفرت  پیدا کیدل چي ګوندي هللا سبحانه وتعالی به د

څنګ ما ته به  تر ، او ددېخپله لویه عفوه او کامیابي به را په برخه کړي او ،او بخښنه وکړي

 ددې او زهي، هر اړخیز خدمت دپاره نور طاقت هم را په برخه کړ مبارک دین د اسالم د د

کړم او سره خدمت و سر او مال په قرباني کولو اسالم مبارک دین ته د کولو دپاره د ءشکر ادا

 وِمن هللا توفیق ونه سپموم. هیڅکله ځان ځیني

، ورته رالیږلی دی ی الرښوونکیسبحانه وتعال، نو هللا ي سوی دیچي انسان بي الر وخت  هر

راوګرځوي او پر مقصوده یعني مستقیمه الره یي برابر کړی  ېرو څخه یتر څو د نورو ال

)صلی هللا آخري پیغمبر حضرت محمد مصطفی  تعالی خپل دغه جریان دسبحانه و، بالخره هللا دی

بیال بیلو  په اوسني عصر کي د .پای ته ورسوی یم سره یېالت او کتاب قرآن کرپه رس علیه وسلم(

 دې کړی دی،ته غوره  صورت ځان یا ناروغی عامي وباء ګناهونو ډیرښت د سببونو د کبله د

طوفان ټول انسانان هغه که د مشرق دي او که د مغرب دي ټوله یي محاصره کړي دي داسي 

 ،حفاظت اراده وکړي ګناهونو څخه د یو بنده د)جل جالله( هللا  د چیري که حالت ته خبره رسیدلي ده،

السه  تر داسي اندازي پوري چي ډیرو خلګو دا همت د ورته تنګه سي،دنیا فضا به ډیره  نو د

چیري یوه ناروغي خپره مثالً: که اند او هڅي یي پرې ایښي دي. حفاظت ه او د دی ورکړی

شریعت فیصله دا ده چي  عقل، طبیعت او د دواء او تدبیر ګټه ورته ونه کړي بیا همسي، 
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همداسي  دواء او عالج دي نه پریږدي. يکه ابتالء هم س او ،حفاظتي تدبیرونه دي ونیول سي

مسلمانان باید  نورځان خو باید په پوهه کړل سي، حداقل  ،ګناه څخه ځان ونه ساتل سي که د

که چي هر ډول ګناه که کبیره وي په اخته نه کړل سي او نه هم په ټولنه کي خپره کړل سي، ځ

دي موږ ټوله  ()جل جاللهعذاب لري، هللا  ت او دردونکیکه صغیره وي په دنیا او آخرت کي سخ او

 ځان ساتلو توفیق راکړي. څخه د ګناهونو اُمت مسلمه ته د

کتاب د لوستلو د برکته آشنایي پیدا سوه، زه  ېدرنو لوستونکو! دا چي زما او ستاسي ترمنځ دد

زما د کتاب و رزښتمن وخت مو آستاسو ټولو لوستونکو څخه نړۍ نړۍ مننه کوم، چي خپل 

 یښیګني پوروړي بولم او ستاسي دپاره السونه د لو ې، زه ځان ستاسي ددیلوستلو ته ورکړ

سي ژوند د اندیښنو او غمونو څخه په آمن دي ستا )جل جالله(و دربار ته لپه کوم، هللا  )جل جالله(رب 

 کي کړي. 

 

  په درنښت

 (مبارز)فرید احمد 

۱۴۰۰/۳/۲۷ 
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 او تشریح کبیره او صغیره ګناه تعریف د
 

چي  ځکه هیڅ صغیره ګناه وجود نه لري، هره ګناه کبیره ده، دی: قول دا د یوې ټولی علماؤ د

ارشاد  د (صلی هللا علیه وسلم)حضرت محمد  رسول هغه د د او تعالیسحانه وهللا  په هره ګناه کي د

 ،وي مخالفت چي څومره لږ )صلی هللا علیه وسلم(رسول  هغه د تعالی او دسبحانه ود هللا  مخالفت دي.

 صغیره او کبیره بیا چي د .ه سي ورته ویل کیدالیامله صغیره ګناه ن دېبیا هم غټه ګناه ده، د

نورو ګناهونو  ، یعني ځیني ګناوي ددي هغه فقط اضافي او نسبتي دی کم تقسیم مشهور ګناهونو

اسحاق اسفرائني، قاضي ابوبکر باقالني، امام الحرمین تقي شیخ ابو د په مقابل کي صغیره دي.

  .همدا قول دی (علیهم هللا تعالی )رحمةعامه اشاعره علماؤ  الدین سبکي او د

خبره  دې ګناهونه ځیني کبیره او ځیني صغیره دي ځکه چي پر :دی علماؤ مذهب دا وجمهور د

 ،ل کیږيهغه کوونکی فاسق او مردود الشادة ګڼ چي د ځیني ګناوي داسي دي ،اتفاق دی ټولو د

 هغه شهادت نه ردیږي.د  هغه کوونکي ته فاسق نه ویل کیږي او چي د او بعضي بیا داسي دي

 د یره ګناه او دوهم قسم ته یي صغیره ګناه ویل کیږي.قسم ګناه ته په اصطالح کي کب مړیلو

م اختالف په حقیقت کي ک ،نامه اختالف دی علماؤ او جمهورو اختالف هم فقط د د لومړی ټولی

 دا نه دیمطلب  دا هغوی ګناهونو ته صغیره وایي، د وکوم ، ځکه چي جمهور علماءستهه ن

 هغه د تعالی او دسبحانه وهلل  د يبلک خرابه ده، یا لږ ستهه م بدوالي ني په کولو کي یي کچ

 )زواجر ملخصاً( .هره ګناه لویه او عذاب یي سخت دی حیثیته مخالفت د د (مهللا علیه وسلصلی )رسول 

هغه کبیره ګناه ده که  کوي،ه ګناه چي انسان په بي باکي سره مک فرمایي: ()رحمة هللا علیه امام غزالي

یره، تعالی څخه بسبحانه وهللا  زړه کي د په ګناه چي ناڅاپه وسي او مهکاو  ،څه هم صغیره وي

 )وهللا اعلـم( که څه هم غټه ګناه وي. هغه صغیره ده سره وي، ي او تاسف ورمانپښې

په  ()رحمة هللا علیهعالمه ابن نجیم علماؤ اقوال مختلف دي: کبیره او صغیره ګناه په تعریف کي د د

 ()رحمة هللا علیهن حجر هیثمي بهمداسي عالمه ا څلویښت قولونه نقل کړي دي.ریباً خپله رساله کي تق

 تابیعنو اواصحابو،  په ټولو کي ډیر جامع قول د مګر ،نقل کړي ديبیال بیل قولونه را  هم ډیر

یا حدیث کي د اور  کریم کمه ګناه باندي چي په قرآن پر دي: هغه دا .علماؤ څخه نقل سوي دي

اندي چي د اور او دوږخ سزا په او پر کمه ګناه ب او دوږخ سزا راغلې وي هغه کبیره ګناه ده،

 مجاهد، حضرت حسن بصري، سعد بن جبیر، هغه صغیره ګناه ده. د ښکاره سره نه وي راغلې

 )زواجر(دي. نقل سوي را  څخه هم دا تعریفونه (علیهم هللا تعالی )رحمة ؤضحاک او نور علما

فرمایي: کمي ګناه ته  ()رحمة هللا علیهامام رافعي  :کول یا تکرارنهمیشه توب  صغیره ګناه باندي پر

څو چي دوام او همیشه توب  تر ،دا تر هغه وخته صغیره ګناه ده چي صغیره ګناه ویل کیږي،

 کبیره کوونکی هغه د کله کله وسي څوک چي پر صغیره ګناه باندي دوام وکړي، پر ونه سي،
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 چي د داسي حالته پوري تر صغیره کناهونو کي بوخت سي، ه ډیروهمداسي که څوک پ سو،

 زواجر(کتاب ) .هغه پر اطاعاتو باندي غالب سي هغه هم فاسق او مردود الشهادة دي

 څخه یو چا پوښنته وکړه: یو سړی )رضی هللا تعالی عنهما(  المفسرین حضرت عبدهللا بن عباس رئیسد 

یعني نفلي عبادتونه لږ کوي پر فرضو او واجبو عمالو باندي اکتفاء کوي، نفلي  ،عمل لږ کوي

 یعني د دي، ګناوي یي هم لږ ، مګرنه کوي عبادتونه نه کوي، ذکر او اذکار، تسبیحات ډیر

 ، او که دي هغه سړی خوښ دی،ښه دي او ستا خوښ دي سړی ګناهونو څخه ځان ساتي دا

 تهجد لمونځ هم کوي، د دمثالً: هم ډیر کوي او ګناوي یي هم ډیري وي؟  چي نفلي عبادتونه

سره  کوي، مګر ددې اشراق لمونځ هم کوي، تالوت هم کوي، وظیفي او تسبیحات هم ډیر

ګناه یي هم لږ ده.  د اول سړي عمل لږ خو ؟ناوي هم ډیري کوي ستا په عقیده کم یو ښه دیګ

)رضی هللا تعالی عنهما( حضرت عبدهللا بن عباس  هم ډیري دي.دوهم سړي اعمال ډیر خو ګناوي یي  د

 حفاظت په مقابل کي هیڅ شی اهمیت نه لري، ګناهونو څخه د ځان د په جواب کي وفرمایل: د

او غټه فایده ده چي هیڅ عمل  څخه ځان وساتي دا ډیر غټ نعمت دی ګناهونو یعني انسان د

چي  وي یي لږ وي هغه تر هغه سړي ښه دیناچي ګ سي کوالی، نو هغه سړیه مقابله ن ددې

ګناهونو څخه ځان د  چي اصل شی ځکه ، مګر ګناوي یي هم ډیري وي،ر ويښه عمل یي ډی

 ساتل دي.
او صغیره ګناهونه راوړي دي، چي کبیره  الندې په خپله رساله کي)رحمة هللا علیه(  المه ابن نجیمع

 په راتلونکو عنوانونو کي به ذکر سي. 
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 خرما د همدارنګه د ،: شراب څیښل که څه هم یو څاڅکي وي۳ .: لواطت کول۲ .زنا کول :۱

: غال ۴نشي شیان اسمتعالول.  بنګو بوټي او داسي نور د د وي شراب،س درختي څخه جوړ

په : ۷کول. ه ناحقه سره قتل : پ۶ء تور پوري کول. زنا پاک لمني ښځي باندي د : پر۵کول. 

یعني  ،یو چا مال غصب کول : د۹درواغو شاهدي ورکول.  : د۸حقه سره شاهدي نه ورکول. 

یعني  ،میدان څخه پر شاه تګ جهاد د : د۱۱درواغو قسم اخیستل.  : د۱۰ په زور سره اخیستل.

: رشوت ۱۴یتیم مال په ناحقه خوړل.  : د۱۳یي کاروبار کول.  : سود خوړل۱۲. پاته کیدل

دوستانو  نژدې یعني د ،: قطع رحمي کول۱۶ور او پالر نافرماني کول. م : د۱۵اخیستل. 

نسبت کول. درواغو  قصداً د ته فعل قول یا یو (صلی هللا علیه وسلم)رسول هللا د : ۱۷ادا کول.  نهحقوق 

: په تول او ترازو کي کمي ۱۹ماتول. مه عذره روژه روژي په میاشت کي پرته د ک : د۱۸

 خپل وخت څخه مخته یا شاته کول. : فرض لمونځ د۲۰ کول.

: ۲۲او ناروغي صورتونه مستثنی دي.  عذر د ،نه ادا کولوخت : زکات او روژه پر خپل ۲۱

باندي ظلم کول یا تاوان ورسول. مسلمان  : پر۲۳. کیدل فرضي حج ادا کولو څخه پرته مړ د

حافظانو ته بد کریم قرآن  لماء او د: ع۲۵اصحابو ته بد رد ویل.  )صلی هللا علیه وسلم(هللا رسول  د: ۲۴

 :: دیاثت یعني۲۷ .یو چا چغلي کول دته ظالم : ۲۶پاره کوښښ کول. نامولو دبد  د هغوی د ویل

: ۲۸ .لور یا یو بل قریب په خپل اختیار سره په حرامو اخته کول یا راضي کیدل خپله ښځه،

توان لرلو  : د۲۹پاره داللي کول. د ل او ددېکو ته چمتو حرام کار نابلده ښځه، :قیادت یعني

ل او عمل وښوور: جادو زده کول بل ته ۳۰ ښول.پرې بالمعرف نهي عن المنکر آمر سره سره

مړ کول یا  : روح لرونکي شی۳۲ .بیا هیرول حفظ کولو وروسته : قرآن کریم تر۳۱په کول. 

  غالبوزه او داسي نور... لړم، مار، :سوځل لکهیي په اور کي 

 : د۳۴کولو څخه منع کول.  اداحقوقو د  خاوند د د څخه جال کول او دخپل خاون ښځه د: ۳۳

ه نعذاب څخه سبحانه وتعالی د هللا  : د۳۵امیده کیدل. ا رحمت څخه ن تعالی دسبحانه وهللا 

: چغلي ۳۸نزیر غوښه خوړل. خ : د۳۷غوښي خوړل. وانانو مردار سوي حی : د۳۶بیریدل. 

کي اسراف کول.  : په مال مصرفولو۴۱مار کول. : خُ ۴۰ مسلمان غیبت کول. د: ۳۹کول. 

لور په شان یا نومونو او  مور : خپلي ښځي ته د۴۳غړونه کول.  حق څخه سر حاکم د : د۴۲

 مرسته کول، یا سره چا یو ګناهونو باندي د : پر۴۵.صغیره ګناه دوام کول پر :۴۴سره ویل. 

تر خګلو په مخ کي س : د۴۸غزلي اوریدل.  : سروز یعني۴۷یي ګناه کولو ته چمتو کول. 

صحابو ا کښته مرتبي د لوړي مرتبي اصحاب د : د۵۰ حق بخل کول. یو چا پر : د۴۹لوڅول. 

: په صدقه کولو ۵۳. څاڅکو څخه ځان نه ساتل بولو د د: ۵۲وژل.  ان: ځ۵۱سره برابرول. 

 قدر یعني تقدیر څخه انکار کول. او ءقضا : د۵۴تکلیف رسول.  سان اچول اوسره اح
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پاره د چا د یو : د۵۷ي او کاهن تصدیق کول. نجوم : د۵۶ خپل امیر سره غداري کول. : د۵۵

د تکبر  یا تکبر او نوري جامي دپرتوګ  نګ،ول: ۵۸او تقرب په ډول څاروي حاللول.  نذر

 ګمراهي طرف ته خلګ بلل یا دا ناوړه رسم رواجول. : د۵۹ لکو کښته کول.جڅخه پرته تر بی

احسان  : د۶۱تکلیف ورکول.کول یا سخت اندام پرې  هغه یو یا دغالم خصي کول  :۶۰

خلګو پټ  د: ۶۴ل. ورپ: په حرم شریف کي الحاد او ګمراهي خ۶۳. کول کوونکي ناشکري

: ۶۶اتفاق وي. علماؤ د هغي په حرمت کي د داسي لوبه کول چيه : هر۶۵عیبونه لټول. 

: په الس سره شهوت ۶۸ځو په حقوقو کي برابري نه کول. خپلو ښ : د۶۷مسلمان ته کافر ویل. 

دنیا  : د۷۱غزلو ته رقص کول. : ۷۰ : عالم پر خپل علم باندي عمل نه کول.۶۹ره کول. پو

ه ت سر: لغړزني هلک ته په شهو۷۲. باندي ا ته ترجیع ورکول پر دیننیمحبت کول یعني د

 .ځنډول عذره : زکات یا حج پرته د۷۵اجازي پرته ورننوتل. ته کتل یا د چا کور یو : د۷۳کتل. 
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کي کښیناستل یا الس  ي سره په یوازي ځاینامحرمه ښځ د: ۲: نامحرمه ښځي ته قصداً کتل. ۱

ه هغه کي چاته تاوان : هغه درواغ چي پ۴ویل. نسان یا څاروي باندي لعنت ا : پر۳وروړل. 

: ۶خلګو کورنه معالومیږي.  څخه د هغه ځای ته ختل چي د : بام یا لوړ ځای۵ونه رسیږي. 

یو  : د۷خبره هم رښتیا وي.  سره وي او څه هم په اشاره یا کنایهمسلمان بد ویل که  یو د

ختمول. ور سره ول یا اړیکي نه ک م عذره تر درو ورځو زیات خبريک مسلمان سره پرته د

 حق په تحقیق څخه وروسته دد او  کولطرفه جنګ  یو چا د د څخه علم او تحقیق : پرته د۸

: نارینه ۱۰ کبله ژړل. یو غم د : په لمانځه کي په اختیار سره خندل یا د۹خالف جنګ کول. 

 ناسته اوفاسق سره  : د۱۲ ګ کول.: په تکبر او غورور سره ت۱۱ښځي جامي اغوستل.  د

 تونو کي لمونځ کول یعني لمر خاته او لمر لویده زوال.: په مکروه وخ۱۳ ه کول.الړو

پاکي : مسجد ته نا۱۵تشویق ورځي.  او د اخترونو :و ورځو کي روژه نیول لکه: په منع سو۱۴

 : د۱۷اپاکي خطره وي. ن چي ورڅخه د ته لیوني یا دونه کوچنیان وروستل: مسجد ۱۶وړل. 

که  ځان لوڅولکل : په حمام کي بل۱۸ورګرځول.  هبلي ته مخ یا شایق حاجت پر مهال قضاء

په داسي ډول روژه نیول چي په منځ  :: صوم صال یعني۱۹خلګو په مخ کي نه وي.  دڅه هم 

ظهار  د ،کړي ويیي کومي ښځي سره چي یي اظهار  : د۲۰ کي یي هیڅ روژه مات نه وي.

محرمه پرته سفر  ښځي دپاره د : د۲۱ ورسره کول.جماع  مخکي ادا کولو څخه کفاري د د

 : د۲۳پاره ساتل یا جمع کول. د يیګراني ب خوراک څښاک ضروري شیان د : د۲۲کول. 

پاره پلورلو د کم مال بازار ته دصحرا خلګ چي  : د۲۴ډ اچول. خلګو په معاملو کي خن

 راوړي، هغه په کمیشن او داللي سره خرڅول.

جمعي  : د۲۶خکي دباندي رانیول. رارسیدو څخه م راتلونکي مال، بازار ته د ته د : ښار۲۵

خرڅولو په وخت  سودا یا جنس عیب د : د۲۷ذان څخه وروسته یو شی رانیول او خرڅول. د آ

 جنابت په حالت کي مسجد ته پرته د : د۲۹جنابت په حالت کي آذان کول.  د :۲۹کي پټول. 

: په لمانځه کي غټ پټو داسي پر ځان ۳۱تشي الس نیول.  پر: په لمانځه کي ۳۰ عذره ننوتل.

لمونځ  : د۳۳: په لمانځه کي په کالو بازی کول. ۳۲وي.  اچول چي السونه ځیني رایستل مشکل

چپه خواته  : په لمانځه کي راسته او۳۴هغه وخواته کښیناستل یا دریدل.  کوونکي په مخ کي د

: په مسجد کي داسي کار کول چي هغه د عبادت ۳۶ نیا خبري کول.د د کي د: په مسج۳۵کتل. 

ستل چي تر حد زیاته اندیښنه وي. خپلي ښځي څخه مچه اخی : په روژه کي د۳۷نه وي.  وړ

حالل او  : د۴۰ خوا حاللول. : حیوانات د څټ د۳۹څخه ادا کول. کاره مال  بی : زکات د۳۸

حکومت د طرفه  : د۴۱مثانه او مرغړي خوړل.  :سوي حیوان مخصوص اعضاء لکه هذبح

 اجناسو نرخ ټاکل. ضرورته د پرته د
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: نکاح الشغار ۴۳ پرته کول یا خپله کول. اجازې ولي د نکاح د بالغي او عاقلي انجلی : د۴۲

: ښځي ته ۴۵ونه ورکول. وخت کي تر یوه ډیر طالق : ښځي ته په یوه۴۴یعني موخي کول. 

الی سي. کید والیپه رجعي طالق سره هم جال رکول ولي چيضرورته بائن طالق و پرته د

په هغه  : په طهر کي یي چي جماع کړي وي،۴۷حیض په حالت کي طالق ورکول.  : د۴۶

چي لومړي  واسطه رجوع کول ځګهجماع پ ي ته دوي ښځ: طالق س۴۸کي طالق ورکول. 

ره رجوع پالو دف رسولو او عدي اوږدویتکل : ښځي ته د۴۹رجوع په خبرو سره په کاره ده. 

: ۵۱اخیستل.  ورتللو څخه قسم ي دکول یعنورپاره ایالء تکلیف رسولو د : ښځي ته د۵۰.کول

په فریقینو  قاضي او حاکم د : د۵۲و په ورکولو کي برابري نه کول. شیان د کي ونوپه اوالد

م چاچي حرام ک : د۵۴پاچا انعام قبلول.  : د۵۳. نه کولتوجه  عریضو کي په خپله معامله یا

 عذره قبلول. عوت پرته دهغه سوغات یا د د حالل یي لږ وي، ډیر وي،

مځکي : غصب سوي ۵۶ګټي څخه خوراک کول یا مصرفول.  غصب سوي مځکي د : د۵۵

اجازي پرته تګ  هغه د ي دبل چا په مځکه ک : د۵۷پاره وي. لمانځه د ته ننوتل که څه هم د

: یو حربي کافر یا مرتد ۵۹پرې کول.  څه ...داسي نور اوغوږ  پزه، حیوان، یو : د۵۸کول. 

ځه ښ: مرتده ۶۰ توبي کولو او دعوت ورکول څخه  مخکي وژل. و ورځ پوري ددر ته تر

یو د پاره لمانځه د : د۶۲ه پرېښول یا ځنډول. هغ : په لمانځه کي تالوت واجب دی۶۱. وژل

 جنازې : د۶۴ خول.ضرورته په یوه قبر کي دوه نفره ښ : پرته د۶۳خاص سورت قرآئت ټاکل. 

: د تصویر په وړاندي لمونځ کول هغه که راسته طرفه ته ۶۵ننه په مسجد کي کول. لمونځ د

سپینو زرو  سرو او : د۶۷په تارونو تړل. سروزرو  غاښونه د :۶۶وي که چپه طرفه ته وي. 

 ل.کافر ته په سالم سره پیل کو : پرته د ضرورته۶۹مړي مخ مچول.  : د۶۸ل. لوښي استعمالو

خصي غالم څخه د خدمت په حیث  د: ۷۱. وسله خرڅولینو دښمنانو یا مخالف اسالم پر : د۷۰

 پاره غزلي ویل.ساتیري د خپل زړه د : د۷۲ګته خوړل. هغه  کار اخیستل یا د

کي  ي یا  مینځي سره په داسي حالتښځ : د۷۴شروع کولو وروسته باطلول.  عبادت د : د۷۳

پاره قبال دتاس حاکم یا امیر د یو : د۷۵ي یا ښځه ورسره وي. سړبالغ جماع کول منع دي، چي 

 په کور کي کښیناستل او د: د آذان تر اوریدلو وروسته ۷۷لګو الره بندول. خ د :۷۶وتل. 

لوږي خوراک کول.  د: تر مړیدو وروسته زیات خوراک کول یا پرته ۷۸کول.  اقامت انتظار

الس په اشاره  : فقط د۸۰ چا الس مچول. یو پرته دمور څخه  پالر او بزرګ، عالم، : د۷۹

 خپل پالر یا اوستاد څخه پرته د کیقرآن کریم تالوت کوون : د۸۱. یعني ویل سره سالم کول

: تکبر ۸۴حسد کول. : ۸۳ګوماني کول. مسلمان بد : پر۸۲چاته دریدل.  تعظیم په توګه یو د

مسلمان  : د۸۷ه مسجد کي پاته کیدل. عذره پ دپرته  : جنب سړی۸۶: غزلي اوریدل. ۸۵کول. 

ز سره ژړل او ي په زوره آواغم په وخت ک : د۸۸خوله پاته کیدل. په غیبت اوریدولو سره پټه 

 غوه امامت کول، که څه هم د هغو خلګ ناخوښه وي، دامام څخه که  د: ۸۹ سینه وهل.

 خبري کول.خطبي په وخت کي  : د۹۰ کښي نه وي.ه ناخوښي بي سببه وي او کم عیب پ
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الره کي ناپاکي غورځول.  تګ راتګ په : د۹۲خلګو پر اوږو اوښتل.  : په مسجد کي د۹۱

 د :۹۴ کالو زیات وي.( ۷)خپلو اوالدونو سره پریوتل یا بیدیل کله چي یي عمر تر اوو  : د۹۳

ره او باطلو شیانو کا: په بې ۹۵حیض او نفاس په حالت کي کول.  نابت،ج قرآن کریم تالوت د

: ۹۸کول. یو چا په تعریف کي مبالغه  : د۹۷: بي فایدي خبري کول. ۹۶وخت ضایع کول. 

یو چا راز  : د۱۰۰ : په خندا او مسخرو کي زیاتوب کول.۹۹ښکنځل کول یا پوچ رد ویل. 

: وعده خالفي کول. ۱۰۲و ملګرو په حق کي کوتاهي کول. دوستانو ا : د۱۰۱ښکاره کول. 

قدرت سره سره  د او خپلوان  دوستان بي غیرتي کول یعني خپل: ۱۰۴ول. : ډیره غصه ک۱۰۳

امله جماعت  کهالي د : د۱۰۶عذره ځنډول.  د: زکات یا حج پرته ۱۰۵ ظلم څخه نه ژغورل. د

: ذمي ته په کافر سره خطاب ۱۰۸ه خالف طرفداري کول یا دریدل. حق پ : د۱۰۷ښول. پرې

: په ناحقه او باطلو الفاظو سره ۱۰۹تکلیف احساس وي.  کي د کله چي هغه ته په دې کول،

 : په مسجد کي ناپاکي غورځول.۱۱۰ دعا کول.
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 د مسلمان سپکاوی یا ټوکي باندي کول
 

َا)َلاتعالی فرمایي: سبحانه وپه قرآن کریم کي هللا  ناقَوٍماَعیساَانایَُّکونُوااَخرًیااراقَاسخَای هنُماَوَلنَِّساٌءاوٌمام ِّ م ِّ

نان َِّساٍءاعَا (یسم ِّ هنُنَّ ااَخرًیاامِّ دي نه کوي هیڅ یو قوم له تاسي څخه  ټوکي او سپکاوی ژباړه:  .اَانایَُّکنَّ

  (هللا په نزد د)بهتره او غوره  (مسخره کړي شوي)ځکه ښایي چي وي به دغه  په بل قوم باندي،
یوه ټولۍ ښځي له تاسي پر   (ټوکي او سپکاوي کوي ينه د)څخه او ( مسخره کوونکي)له دي 

له دي  ( هللا په نزد د)به بهتره او غوره  (مسخره کړي شوي)نورو ښځو ځکه ښایي چي هغه 

 (۱۱)سورت الحجرات آیت  مسخره کوونکو څخه.

د سپکاوي معنا دا ده چي د یو چا توهین او یا د هغه عیب په داسي ډول ښکاره کړې، چي 

تګ، ناسته او والړي چا پر  یو د مثالً:خلګ پر وخاندي په دې کي ډیر صورتونه داخل دي، 

پر خبرو او کار یي خندل. د سترګو، السونو او پښو په اشاره کولو سره د هغه عیب  خندل.

وسني عصر کي ټول په دغه کبیره او سخت عذاب لرونکي ګناه اخته دي، ښکاره کول. په ا

عام او خاص حال دا چي د قرآن کریم په ذکر سوو آیتونو کي ددې ګناه حراموالی بیان سوي 

(.ا :فرمایيله( )جل جالهللا دي.  َُّمَزةِّ اُُهََزٍةال ( عیبویونکي)دی د هر عیبګر ( افسوس)هالکت ژباړه: )َویٌلالِّ ُُکِّ

 (۱)سورت الهمزة ـ آیت او غیبت کوونکي دپاره. 

 ژباړه:  .ا(حصاه  ا   ل  ا   ة  ی  ب  ک  ل  و   ة  ی  غ  ص   ر  اد  غ  ی   ل   تاب  ا الک  ذ  ه ل  اا م  ن  ت   یل  )ایو   فرمایي: )جل جال له( بل ځای کي هللا

چي ( زموږ)اعمالنامي  څه حال دی ددې( راسه دغه دي وخت دی)هالکه زموږ  ای او وائی به

 (۴۹آیت ـ کهف )سورت ال. (ټولي)کوچني او نه لویه مګر چي حساب کړي ئي دي هغه ( ګناه)پریږدي نه 

مسلمان په  یو صغیره څخه مطلب د د فرمایي: )رضي هللا تعالی عنهما(په تفسیر کي عبدهللا بن عباس 

قهقه یعني په هغه باندي  کبیره څخه مطلب پر سره خندا کول او د سپکاويپه استهزاء یعني 

 زوره خندا کول.

)صلی هللا  یو چا پیښي وکړي، حضرت محمد یو ځل ما د فرمایي: )رضی هللا عنها(عایشه صدیقه حضرت 

یو چا پیښي  منع کړم او ویي فرمایل: ماته که هر څومره شتمني راکړه سي بیا به هم دعلیه وسلم( 

 ونه کړم. 
 )ابوداود، ترمذي، تخریج احیاء(

: کم کسان چي په نورو فرمایلي دي )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد  فرمایي:عنه(  )رضي هللاحضرت حسن 

جنت یو دروازه خالصه سي او ورته راوبه بلل  دپاره د هغوی په آخرت کي به د پسخند وهي،

بله دروازه ورته هلته ورسیږي نو به دروازه به ورته بنده سي بیا به  ، کله چي هغویسي

به ورته راوبلل سي، کله چي هلته ورسیږي بیا به ورته بنده سي دغه  و هغویخالصه سي ا
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 ي او بیرته به ورته بندي سي تر دې چي هغویجنت ټولي دروازي به ورته خالصي س ډول د

 رواه البیهقی مرسال، ترغیب المنذري()جنت دروازي ته بیا ستانه نه سي.  به ما یوسه سي او په وربللو سره به هم د

په خطبه کي ورباندي )صلی هللا علیه وسلم( حضرت محمد  ،سو، خلګو وخندل ړي باد د ږغ سره پرېس یو د

 پر هغه ولي خاندي؟ ویي فرمایل: کم عمل چي تاسي ټول په خپله هم کویسخته تنبیه وکړه او 

 دی: کم سړیارشاد  )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد  د :روایت کويعنه(  )رضي هللاحضرت معاذ بن جبل 

تر څو خپله  ،ګناهونو عار او پیغور ورکوي، هغه به تر هغه وخته مړ نه سي چي یو چاته د

ناه مراد ده کم ګناه څخه هغه ګ فرمایي: دلته د عنه( )رضي هللااحمد بن منیع  په هغه کناه اخته نه سي.

 )ترمذي، نخریح احیاء( چي توبه ځیني کښل سوي وي.

او تمسخر په مزاح یعني خوش طبعي کي ( استهزاء)غفلت د کبله  ځیني خلګ د ناخبرتیا یا

 .پر کوي حال دا چي په دواړو کي لوی توپیر دیاو مسخري وهي او په خلګو رشخند  ،راولي

دا شرط په کښي سته چي کمه  څخه ثابت دی )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد  دکم چي جایز مزاح: 

پاره مشغلتیا او د تل دچا زړه هم ازار نه سي او هغه هم  حقیقت خالف نه وي، او د خبره د

 )احیاء العلوم(عادت ونه ګرځوي کله کله اتفاقاً وسي. 

ت خوش طبع، خنده رویه تر ټولو زیا )صلی هللا علیه وسلم( حضرت محمد  فرمایي: عنه( )رضي هللاحضرت انس 

 )سبل الهدی والرشاد(وو.  او خندوونکی

زه مذاح  !: بیشکهارشاد دی )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد  د فرمایي: عنهما( هللا)رضي  حضرت ابن عمر

 )رواه الطبراني في الکبیر(کوم او حق خبره کوم. 

خلګو وویل: یا رسول هللا! ته زموږ سره مزاح کوي؟  فرمایي: عنه( )رضي هللاحضرت ابوهریره 

 )رواه البخاري في االدب والترمذي واحمد(وفرمایل: زه رښتیني خبري کوم.  )صلی هللا علیه وسلم(رسول هللا 

 )ایذاالذننی(دته وفرمایل:  )صلی هللا علیه وسلم( حضرت محمد  :څخه روایت دی عنه( )رضي هللاانس  حضرت د

 ترمذي( )ابوداود،غوږونو واال.  دوو د ژباړه: ای

 )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد یوه سپین سري میرمن د  :دیڅخه روایت  عنه( )رضي هللاانس  حضرت د

)لتدخل : مزاحاً وفرمایل)صلی هللا علیه وسلم( رسول هللا  کي حاضره وه، یوه پوښتنه یي وکړه:په خدمت 
حضرت  لمانځه وخت سو، به جنت ته والړه نه سي. د هیڅ سپین سري ښځه ژباړه: .اجلنته عجوز(

حضرت محمد  دې چي ، سپین سري ښځي ډیر وژړل ترلمانځه ته والړی وسلم()صلی هللا علیه محمد 
وینا چي  ورته وویل: یا رسول هللا! دا ښځه ستا ددې عنها( )رضي هللاعایشه  تشریف راوړ، )صلی هللا علیه وسلم(

وخندل او وویي  )صلی هللا علیه وسلم(رسول هللا  هیڅ سپین سري به جنت ته نه ځي ددې امله ژاړي،

پاک به یي ځوانه کړي بیا به جنت  ین سري به جنت ته نه ځي یعني خدایوویل: هو! هیڅ سپ
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 ب  ر  ع   (۳۶)ا ار  ک  ب  ا   ن  ناه  ل  ع  ج  ف   (۳۵) ء  آش  ن  ا   ن  اه  ا  ش  ن  ا  ّن  )ا  : ارشاد دی)جل جال له( هللا  ځکه چي د. )ترمذي( ته ځي.
نو ګرځولي  دي دغه حوری په یو ښه پیدا کولو سرهنوي پیدا کړي موږ  !او بیشکه ژباړه:. (اب  ر  ت   ا  

   (۳۷   ۳۶   ۳۵سورت الواقعه   آیت ) پیغلي، عشقاني، همزولي. مو دي دوی

 مخاطب د زړه ازار یقیني دی، پر یو چا پسخند وهل او مسخري یا ټوکو کولو کي د استهزا:

ګناه څخه پرته  خلولو سره ددا د اُمت په اجماع سره حرام دی، او دا په جایز مزاح کي دا او

 مخ( ۱۸دوهم ټوک ـ )زواجر ناپوهي هم ده. 

غفلت  مګر عام مسلمانان د ،کمه دنیوي او آخروي ګټه نه لريکوونکي دپاره  د کبیره ګناه ده

خبره نه  حقیقت خالف په دي ټولو مثالونو کي کمه د ه کښي بوخت دي،او بي پرواهي د کبله پ

 .ده سوې
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 غیبت کول حرام دی 
 

په یو چا پسي د شاه د خوا داسي څه ویل یا واقعي عیب یي ښکاره کول، چي هغه په خبر سي 

او وایي وري او په خوابدی سي دي ته غیبت وایي. کبیره ګناه ده په قرآن کریم او احادیثو 

هریره حضرت ابو دد حدیث شریف ارشاد دي: مبارکو کي یي د سخت عذاب یادونه سوي ده. 
څه شی  غیبت یپوهیږ تاسو وفرمایل: (صلی هللا علیه وسلم)چي رسول هللا  ی،څخه روایت د (هللا عنه رضی)

 فرمایل: ېښه پوهیږي وی (صلی هللا علیه وسلم)هغه رسول  د او )جل جالله(هللا  :وفرمایل کرامو بهصحا ؟ید

چي هغه پرې  ییادونه وکړمان ورور په داسي ډول خپل مسل د چي تاسو دې ته وایې غیبت

که په هغه کي  که هغه خبره په هغه کي وي وئې فرمایل: وفرمایل: صحابۀ کرامو ،خفه کیږي

د موجو که په هغه کي هغه شی اوسو غیبت  دا نو ی،کو ئې موجوده وي چي تاسو هغه خبره

 (مسلماه رو). ه دهګناغیبت لویه  چي تر يي بهتان ولگوهغه د پر نو ،وایې م چي تهنه وي ک

 سبا ډېرو چي ننکم  ،کي ځای لري په سر ګناهونو هغو اوریدل هم د او غیبت کول تشریح:

 جلسونوم د متاسفانه غیبت زموږسبا نن  ،يفهرست څخه ایستلی دد  ګناهونو متاسفانه د وګخل

دوه  چيکله ، ښکاريغیبته پرته مجلس ورته بې خونده  د ه.دسوي برخه ګرزول  ېنه بیلیدنوک

باندي  خوند په ډیر غیبت شروع کوي اوکس دریم د دوی  خامخا کیږي یځا کسان سره یو

 هکله به پوښتنه راڅخه کیږي او په دې ګناه ده، دا نه کوي چي فکروي، دې ته بالکل اخته 

 .به راکول کیږي سزا ددې ناوړه کار

غیبت حالل ګڼل او کول یي، مثالً: غیبت  : د۱ـ د ناجایز صورتونو تفصیل:کولو غیبت  د

غیبت نه دی، ځکه چي  نو هغه په جواب کي ورته ووایي: دا غیبت څخه منع کړي، د کوونکی

: د نوم د ذکر کولو څخه ۲ ، ځکه دا یقیني حرام حالل ګڼي.ر دیښتیا وایم دا کس کفازه ری

کس معلوم او پیژني یي.  یو چا غیبت کول د داسي کس په مخ کول چي هغه ته دغه ماسیوا د

 یو متعین کس غیبت کول، دا هم کبیره ګناه ده. : د۳

په  (علی دفع الظلم قادر)ختمولو دپاره  ظلم د : د۱ـ جایز صورتونو تفصیل: دکولو غیبت  د

طاقت لرونکو خلګو په وړاندي غیبت کول.  : د منکر د ختمولو په نیت د۲وړاندي غیبت کول. 

نوم پټول یعني  معلوملو دپاره د مفتي په مخ کي غیبت کول، مګر دلته هم د : د شرعي حکم د۳

: د ۵ یو چا د شر څخه د حفاظت دپاره دهغه غیبت کول. : د۴. نوم نه ښوول غوره کار دی د

په اخته  ، کم چي دیهغه ګناه ذکر کول جایز دي فقط دهو! . ښکاره ګناه کوونکي غیبت کول

 تعارف یعني د : د۶ .ټو ګناهونو ذکر کول یي جایز نه دیپ د یي او په ښکاره سره یي کوي،

دا په دې شرط جایز  اعمش، غل او داسي نوریو چا غیبت کول، لکه: اعور،  پیژندلو دپاره د

)والتفصیل في احسن څخه ماسیوا یي تعارف یعني پیژندل یي ناممکن او مشکل وي.  دط، چي ددې

 (۸ټوک  ۱۹۴الفتاوی مخ 
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 حیاء خبري کولښکنځل او بي 
 

تعالی سبحانه وچي هللا  ریښکنځلو څخه ځان وژغو د فرمایلي دي: )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد 

 مسلمان ته ښکنځل: حدیث شریف مفهموم دی د .)رواه ابي هریرة(بي حیایي او فحش ویل نه خوښوي. 

 )بخاري،مسلم(. کول فسق او جنګ ورسره کول کفر دی

د هغه وعدي  )صلی هللا علیه وسلم(نو حضرمحمد  چي کله مسلمان سو،)رضی هللا عنه( حضرت جابر بن سلیم 

ایي: الحمدهللا ما دا وعده پر ځای فرم )رضی هللا عنه(جابر : چا ته به ښکنځل نه کوېاول .واخستلې

یا یو  ه ښکنځل وکړه او نه هم یو اوښ، بوزېیا غالم ت کړه، ددې وروسته مي نه شریف سړي

دا چي دیو  :دریمخوارمه ګڼه او مه یي پریږده.  هیڅ صالح عمل لږ اودوهم: بل حیوان ته. 

جامه  خپل پای څلورم:مسلمان سره لیدنه کوي نو په ورین تندي او په ښو اخالقو ور سره وینه. 

 کښته کولو څخه یي ډیر ځان وساته ځکه چي دا د د یعني پرتوګ یا لنګ تر بجلکو لوړوي،

 نو ته د ،یو څوک پر تا داسي عیب ولګوي کم چي په تا کي یي ویني که :پنځمبر نښانه ده. تک

 ترمذي( )ابوداود،. لوڅوه، کم چي ته یي په ده کي وینېهغه عیب مه  هغه په بدله کي د

شرعي حد نه ، نو که څه هم په دنیا کي ورباندي ولګوي زنا تهمت غالم د چي پر کم سړی

 مسلم، ترغیب( )بخاري، .خو په قیامت کي به قذف ورباندي جاري کیږي ،جاري کیږي

لیدني دپاره ورغلی،  یوه ورځ خپلي عمه ته د )رضی هللا عنه( حضرت عبدهللا بن عمرو بن العاص

څخه  هغې د خولې نو د ،راوړلو کي وځنډیدله هغې ډوډی ورته راوغوښتله مینځه په ډوډی

وفرمایل: تا ډیره غټه  )رضی هللا عنه(عمرو بن العاص  نه راوړې؟ ژر ووتل زنا کاري ولي ډوډی

 ! ماته هیڅ خبرتیا نسته دد په هللاوویل: سوګن په زنا خبره یي؟ هغې خبره وکړه، آیا ته ددې

یا ښځه  څخه اوریدلي دي، کم سړی )صلی هللا علیه وسلم( محمد حضرت د ده وویل: ما قهره مي وویل،

قیامت په ورځ به  نه وي، نو د چي خپلي مینځي ته زانیه ووایي، حال دا چي په زنا یي خبر

 )رواه الحاکم(. یي دا مینځه په دورو ووهي

بدر په  کم چي د ،هغو مشرکانو کافرانو ته ښکنځل کول هم منع کړي)صلی هللا علیه وسلم( رسول هللا 

ر نه رسیږي، ژوندو ته تکلیف ثښکنځلو هیڅ آ ته د ، ویي فرمایل: هغویغزا کي مړه سوي دي

 )رواه النسائي(. ورکوی

من پیغور ورکوونکي، لعنت کوونکي، بي حیاء مؤ: بل حدیث شریف ارشاد دی یو همداسي د

 )ترمذي(خبري کوونکي نه وي. 

څخه شرمیږي  حیاء خبرو څخه مطلب داسي څه کول یا ویل دي، چي انسان ور بې ښکنځلو او د

حقیقت مخالف  یوه ګناه ده او که د ،په ښکاره الفاظو سره کول بیا که هغه حقیقت ولريهغه 

حرام کار کولو نسبت کول.  ته د او خور سړي مور د یو :لکه ،بهتان هم ده نو بله ګناه د ،وي
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چي دا ټول په کبیره ګناه  ،حرام  فعل نسبت کیږي ته د په ښکنځلو کي ډیر مور، خور او لور

دا ثابیتیږي چي ښکنځل کول یا فحش ویل ویو کافر او  څخه پورتنیو احادیثو د. يکي داخل د

ً هغه بي نو مسلمان ته ښکنځل کول به څونده ګناه لري ،څاروي ته هم حرام دي ، خصوصا

 ،هم نه کوي کبیره ګناه په هکله هیڅ فکر ګام پر ګام ښکنځل کوي او ددې اشخاص چيعلمه 

 کبیره ګناه کولو څخه نجات ورکړي. دي ټول اُمت مسلمه ته ددې ل جال له()جهللا لري  ءاو نه یي پروا
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 پر انسان یا څاروي باندي لعنت ویل
 

 ،لعنت مستحق نه وي پر کم سړي چي څوک لعنت وایي، که هغه د: حدیث شریف ارشاد دی د

 ترمذي( )ابوداود،نو دغه لعنت پر هغه ویونکي باندي ورګرځي. 

 د یو سړي سره په سفر کي وو، هغه )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد  :حدیث شریف ارشاد دی د

وفرمایل: پر کم اوښ چي لعنت  )صلی هللا علیه وسلم(، رسول هللا سړي پر خپل اوښ باندي لعنت وویلی

 وایي، پر هغه باندي زموږ سره سفر مه کوه.

کي اخته  رحمت څخه لیري ګڼل، یا په غضب او قهر د له( )جل جالهللا  څوک د یو :لعنت معنا د

یا دي د  ،خپل رحمت څخه لیري کړه دي د )جل جال له(هللا  :لکه ،خي بللوږدیا دغه انسان  کول،

 لعنت پر درې ډوله دی:  خ کي ولویږي.، یا په دوږباندي نازل سي غضب در )جل جال له(هللا 

او حدیث شریف کي لعنت پر  چي په قرآن کریم نديپر کومو عملونو او خصلتونو با: لومړی

)لعنت هللا علی  د قرآن کریم ارشاد دي:وي په هغو عامو اوصافو سره لعنت کول. ویل سوی
دا په  لعنت وي، )جل جالله( هللا پر کافرانو او ظالمانو دي د ژباړه:. )لعنة هللا علی الظاملنی(یا  الکافرین(

 اتفاق سره جایز دي.

: مثالً  ګمراهي په صفت سره لعنت کول،ضاللت او د  مخصوصي ګمراه ډلي باندي دپر دوهم: 

یا پر سود  ،یا پر روافضو او خوارجو دي لعنت وي ،لعنت وي دي او و پر یهودو او نصار

یو شخص یا یو جماعت  چي په کښي کي د ...او داسي نور ،خورو او شرابیانو دي لعنت وي

 . رت هم په اتفاق سره جایز دیصو ، داځانګړی تعین نه وي سوی

فالني ښار اوسیدونکي، یا  خاص جماعت، مثالً: د دا چي د یو خاص سړي، یزید، یا یو دریم:

ګر، یا پر فالني قوم دي لعنت وي دا دیره خطرناکه معامله  ، یا فالني کسبګفالني قبیلي خل د

 ، په دې کي ډیر احتیاط په کار دي.ده

هغه  باید د: لومړی :لعنت مستحق ګرځي کومو اعمالو په سبب د کم کس یا کمه ډله چي د

بشپړه پلټنه وسي چي فالني شخص یا قوم هغه عملونه تر سره کړي، ډیري بدګماني یا غلطي 

 پرته د تحقیقه فقط په ګمان باندي لعنت کول حرام دي. ،کښي ويه خبري پ

مه سي چي توبه چي دا معلو ،دغو اعمالو د امله هم هغه وخت د لعنت مستحق ګرځي د دوهم:

یو خاص قوم  معلومه خبره ده چي د ،او تر مرګه هم توبه نه ځیني کاږي یي نه ده ځیني کښلې

دا حق فقط نبي کبله  ، ددېتوبي کښلو په اړه پرته د وحي څخه نه معلومیږي یا خاص شخص د

یو خاص قوم یا خاص شخص په اړه د وحي په ذریعه دا معلومه  د او رسول ته حاصل دی،
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ده کښلې او آینده یي هم نه کاږي،  کړي، چي په فالني کبیره کناه کي اخته سوي دي، توبه یي نه

امله ډیرو عالمانو پر یزید باندي لعنت  پر هغوی لعنت وکړي بل کم چاته ددې حق نسته ددې

 م()احیاء العلونه دي ګڼلي.  ویل جایز

څخه  ددې وي، لعنت مستحق ګڼل سوی او حدیث کښي دکریم کم څوک چي په قرآن  مطلب دا

ګناه ده په خاص ډول بیا ښځي دا هم کبیره  ص یا قوم باندي لعنت ویل حرام دي،پرته پر یو شخ

خدای په غضب  ، دګناه باندي ډیري اخته دي او د دوی پر ژبه جاري الفاظ خدای وهلې په دې

نیا او او ویوونکي ته یي په د ام کار دیغه ټول الفاظ په لعنت ویلو کي راځي حراخته سي، د

هللا تبارک وتعالی دي ټول مسلمانان ځیني  ،ده ورکړل سوي دهآخرت کي د سختي سزا وع

 آمین وساتي.
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 کول د عالمانو او د هللا سبحانه وتعالی د ولیانو بي ادبي یا بي عزتي
 

فرمایلي دي: درې کسان دي چي بي ادبي او بي عزتي یي فقط منافق  )صلی هللا علیه وسلم( حضرت محمد

 کوالی سي، یو سپین ږیری مسلمان، دوهم عالم او دریم عادل باچا دی.
 )الطراني،الترمذي(

فرمایلي دي: هغه سړی زموږ یعني  )صلی هللا علیه وسلم( حضرت محمد :ارشاد دی حدیث شریفد 

مسلمانانو څخه نه دی، چي د سپین ږیرو احترام ونه کړي، زموږ پر کوچنیانو شفقت ونه کړي 

 سند حسن( )احمد بااو زموږ د علماؤ عزت ونه کړي. 

څخه په یو قدسي حدیث کي روایت کړي دی: چي  هللا عنهما( )رضيانس او ابوهریرة  امام بخاري د

فرمایي: څوک چي زما د یو ولي او دوست سپکاوی وکړي، هغه ګواکي وما ته د )جل جال له( هللا 

 جنګ اعالن وکړ. په یو بل روایت کي راغلی دي: چي زه ورته د جنګ اعالن کوم.

په دې حدیث کي  :د پورتني حدیث په شرحه کي فرمایي ()رحمه هللا علیهبخاري شارح امام زرکشي  د

چي  ځکه ،ماؤ او اوالیاؤ د بي ادبي سزا یي د سود خوري برابر ګڼلي دهفکر وکړی، چي د عل

سود  ژباړه:. ه(ل  و  س  ر  و   هللا   ن  م    ب  ر  ا ب   و  ن   ذ  ا  )ف   :په قرآن کریم کي ارشاد دید سود خوړونکي په اړه 

 خوړونکي دي د هللا او د هللا د رسول سره د جنګ دپاره دي اماده سي.
  (۲۷۹)سورت البقره ـ آیت 

عزیزه! هللا سبحانه وتعالی دي موږ او تاسي  ایفرمایلي دي:  )رحمه هللا علیه(حافظ امام ابن عساکر 

ته کامل توفیق را کړي او د سمي الري هدایت دي راته وکړي، ښه پوه سه چي د عالمانو 

 غوښي زهرجني دي او د هللا سبحانه وتعالی عادت معلوم او مشهور دی، چي د علماؤ اهانت

کوونکی رسوا او شرمنده کوونکی او څوک چي پر عالمانو نیوکه کوي او عیب یي لټوي، هللا 

 سبحانه وتعالی به یي د مرګ څخه مخکي د زړه په ناروغي اخته کړي.

د علماؤ د زهرجنو غوښو څخه اشاره و دې ته ده چي د یو چا غیبت یي په قرآن کریم کي د 

ک چي د علماؤ غیبت کوي، هغه ګواکي د هغه غوښي هغه د غوښو خوړل ګڼلي دي، نو کم څو

خوري، مګر غوښي یي زهرجني دي، څوک چي یي خوري یعني غیبت یي کوي دین به یي 

ورانیږي او د زړه د ناروغي مطلب دا دی چي په ده کي به د ښه او بد احساس پا ته نه سي 

 ښو ته به بد او بدو ته به ښه ګمان کوي. 

جایز نه دی، څوک چي د علماؤ غیبت کوي، هغه به په سخت الهي  د هیچا غیبت او سپکاوی

عذاب اخته سي، علماء لیکي: چي د دغه سړي آخره خاتمه به یي ډیره خطرناکه وي. عام 

خلګ په دي بي پرواهي کي غرق دي، د تحقیق او پلټني څخه پرته پر علماؤ اعتراض یا نیوکي 

 طي ډیري بربادی رامنځته کړي دي.کوي او غیبت یي کوي، د عوامو دغه بي احتیا
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ځوي، که هغه په حقیقت کي عالم اول خو د تحقیقه او سنده پرته یو څوک خپل مقتدا یا امام وګر

نه وي، نو ګام پر ګام خپله په ګمراهي کي اخته سي، نور خلګ هم ګمراه کړي بیا چي د هغه 

دغه بدګماني د هغوی فکرونه خبر سي، نو بدګومانه سي وروسته  خلګاو بد عمالو په ګمراهي 

خراب او ګډوډ کړي، بیا پر ټولو علماؤ باندي بدګمانه کیږي، چي نتیجه یي د دین او دنیا بربادي 

ده، ددې کبله ضروري ده چي اول خو یو څوک د مولوي، موالنا او عالم په ویلو او فهمولو 

عمل دي خامخا بد وګڼي، کي تلوار ونه کړي، که د هغه ښکاره خطاء یا ګناه وویني، نو دغه 

مګر هغه ته دي بد نه وایي ځکه کیدای سي، هغه د یوه سببه معذوره وي، که چیري پوره 

 تحقیق وسي، نو د اسالم دین ته به هیڅ تاوان ونه رسیږي او اصالحت به هم راسي.
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 درواغ ویل یا د درواغو قسم اخیستل
 

خطبي دپاره  د )صلی هللا علیه وسلم(فرمایي: یو ورځ حضرت محمد  )رضی هللا عنه(  صدیق حضرت ابوبکر

درواغ ویلو څخه ځان وساتی، ولي چي درواغ او بد  ودریدی، نو ویي ژړل بیا یي وفرمایل: د

 ابن ماجه، نسائي، في الیوم والیلة تخریج االحیاء()  کاري سره یو ځای دي او دا دواړه به په دوږخ کي وي.

 ابوالشیخ ابوهریرة اسناده ضعیف، تخریج االحیاء() درواغ ویل رزق کموي. :ارشاد دیحدیث شریف یو بل د 

په دربار کي )جل جال له(  هللا دري کسان دي چي د :همدا راز د یو بل حدیث شریف ارشاد دی

دریم: کبر. چي ډیر قسمونه اخلي. دوهم: مفلس مت مبغوض دي، اول: هغه تاجر او پلورونکی

 .بخیل او احسان اچوونکی

خندولو دپاره درواغ  خلګو د هغه سړي دپاره چي د بربادي ده د :ریف ارشاد دید حدیث ش

 )ابوداود، ترمذي، وحسنه النسائي في الکبري تخریج الحیاء(هغه دپاره.  هغه دپاره، بربادي د وایي، بربادي ده د

هم  انبیاؤ خوب د( فرمایي: ما خوب ولیدی علیه وسلم()صلی هللا رسول هللا  :ید حدیث شریف ارشاد د

چي یو سړی ماته راغلی او راته ویي ویل: رځه زه ورسره والړم، یو  (دوحي په حکم کي دی

چي هغه  سړي په الس کي د اوسپني یو لور دی،دوالړ  ی او یو سړی ناست دیوالړ د سړی

چي تر غاړي ورسیږي بیا یي  دې یي د ناست سړي په خوله ننه باسي، بیا یي راکاږي تر

زامه سره به دا  ننه کړي، بیا یي راوکاږي چي په دېخولي وخوا ته یي ورد راوباسي او د

اصلي حالت راسي، بیا هغه لور ورواچوي او  زامه خپل ټوله څیري کیږي او هغه لومړی

دا څه  :پوښتنه وکړهخپل ملګري څخه مي  د فرمایي: )صلی هللا علیه وسلم(رسول اکرم  څیري یي کړي،

، په قبر کي عذاب ورکول کیږي او دا سړی درواغ ویوونکی دی پیښه ده؟ هغه راته وفرمایل:

 )بخاري في حدیث طویل عن سمره بن جندب، تخریج االحیاء(قیامته عذاب ورکول کیږي.  دغه شان به تر

څخه )صلی هللا علیه وسلم( فرمایي: ما د رسول هللا  )رضی هللا عنه(عبدهللا بن جراد  :ید حدیث شریف ارشاد د

ارک وفرمایل: هو! کله داسي پوښتنه وکړه: آیا دا امکان لري چي مومن دي زنا وکړي؟ ده مب

یي  ده مبارک وفرمایل: نه بیاسي؟  یمن درواغ ویال: آیا مؤسي، بیا ما پوښتنه وکړه کیدالی

درواغ هغه څوک وایي ژباړه: . (هللا   ایت  ب   ن  و  ن   م  ؤ  ی   ل   ن  ی  ذ  ال   ب  ذ  ک  ال  ي ت   ف  ا ی   ّن   ) ا  دغه آیت تالوت کړ:

 (۱۰۵ـ آیت )سورت النحل  پر آیتونو ایمان نه لري. )جل جال له(هللا  چي د

)صلی هللا علیه فرمایي: حضرت محمد  )رضی هللا عنه(حضرت عبدهللا بن عامر  :ید حدیث شریف ارشاد د

ویل: کور ته تشریف راوړ، زه کوچني وم، لوبو ته والړم، مور مي راته ویوه ورځ زموږ  وسلم(

څه شي ورکولو  وویل: ستاسو د)صلی هللا علیه وسلم( رسول هللا  شی درکوو، وای عبدهللا! موږ تاته ی
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ستا په  ، نومبارک وفرمایل: که دي خرما نه وای ورکړېمي وویل: خرما ده  اراده وه؟ مور

  تخریج االحیاء( )ابوداود،ناه لیکل کیدله. نامه کي به د درواغو ویلو ګ عمال

، چي منع دا حکمت بیان کړی دی قسم اخیستلو د غیر هللا د د( )رحمه هللا علیهقاري  حضرت مال علی

عظمت او لویي غوښتنه کوي او حقیقي عظمت او لوئي  د هغه د په یو چا سره قسم اخیستل دا

 (۵ټوک  ۵۵۴)مرقاة المصابح مخ نه سي.  دې مقام ته رسیدالی نو ځکه هیڅ مخلوق و ،خاصه دهد هللا تعالی 

دي ځیني واخلي،  )صلی هللا علیه وسلم(ورکړي ده رسول هللا  )جل جال له(هللا  ځیني خلګ بیا وایي:کفري لفظ: 

وتعالی یو چاته  سبحانهمطلب دا سو چي هللا  کفر کلمه ده، ددې دا خبره کول ناروا، حرامه او د

طاقت تر  علیهم السالم()پیغمبرانو  دي ځیني واخلي یعني د )صلی هللا علیه وسلم(رسول هللا  نعمت ورکړی دی،

 عقیده ده.  کفر ، دا دسبحانه وتعالی زیات دیهللا 

کریم ؤ دی، قرآن ټولو انبیا ټولو فضایلو او صیفتونو چي سردار د سره د)صلی هللا علیه وسلم(  رسول هللا

د رویه پیدا  )صلی هللا علیه وسلم( ، دا ټول کاینات دده پر را نازل سوی دی، سید االولین واالخرین دی

سبحانه بیا هم د هللا  ته مقرب دی، مګر )جل جال له(، هللا سوي دي، تر ټولو مخلوقاتو افضل دی

ستونزو په  او دهغه په خپله شپه او ورځ ټول مشکالت  وتعالی یو کامل بنده او مخلوق دی،

 طاقت تر )صلی هللا علیه وسلم(نو د رسول هللا خالصون الري غوښتلې،  تعالی څخه دسبحانه وهللا  اړه د

 کفر عقیده ده. تعالی غټ ګڼل، دا دسبحانه وهللا 

 دوهمه خبره دا ده چي یو بنده ته نعمت ورکول یا ځیني اخیستل، مرګ او ژوند، رزق او

تعالی په قبضه او قدرت سبحانه وول ورکول یا ځیني اخیستل د هللا مسکنت، ښادي او غم دا ټ

 هغه واحد سته هر څه چي په دنیا کي پیښیږي ده کي هیڅ ګډون ن هیڅ مخلوق په دې د کي دي،

)جل جال هللا هغه یوازي ټولو کائناتو  رازق، مالک او خالق د الشریک د ذات په اراده سره کیږي،

 سته ټول انبیاء، اولیاء او مقرب بنده ګان ده په دي کي څه اختیار ن هیڅ نبي یا ولي د دي،له( 

ات، ضروریات، مشکالت غوښتني  هغه ذات څخه خپل حاج اطاعت کوي او د هغه عبادت او

نه  ،هغه سره شریک نه کړي م مخلوق د، او ټول اُمت ته درس دی چي هیڅ کول غواړيحل

 کي. کي او نه هم په اسماؤ او نومونو په صفاتو

 سي ته اړ دې حصلولو دپاره و خپل حق د کله کله انسان د درواغ نه بلکي تعریض جایز دی:

، په داسي صورت پرته خپل حق الس ته نه سه راوړالیچي درواغ ووایي، د درواغ ویلو څخه 

ضرورت پر مهال تعریض جایز دی، یعني داسي  د ، بلکيکي ښکاره درواغ ویل جایز نه دي

 سي. طلب اخیستالیڅخه م ، خو ددېحقیقت خالف وي چي په ظاهره کي د ،سي خبره کوالی

مجاهدینو مشر  انګریزانو په مقابل کي ماته وخوړله، نو د م کال کله چي مجاهدینو د1857په 

انګریز پوښتنه وکړه: موالنا قاسم چیري دی؟         څخه یو ()رحمه هللا علیهالنا محمد قاسم ناناتوي مو

انګریز افسر  یي ویل: اوس خو دلته وو،ته ستون سوو، او و شاوخوا څو ګامه د په خپله یو دی
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په خپله موالنا محمد قاسم  ، تا نه ولیدی حال دا چي دیته یي مغالطه ورکړه چي هغه دلته وو

 ایستي. ءښمن یي هم خطاوو، درواغ یي هم نه وویل او د ()رحمه هللا علیهناناتوي 

، د درواغ ویوونکي ایاتو کي څومره سخت عذاب ټاکل سوی دیاحادیثو په ذکر سوو رو د

چي ډیر مسلمانان په اخته دي،  ده، متاسفانه اسالم او ایمان خالف ګڼلې دپاره او دغه ګناه یي د

، چي درواغ ویل ورته هیڅ زړو کي دومره ځای نیولی دی خلګو په ناوړي ګناه بدوالي د ددې

ه درواغ وویل او دا هم وایي ما فالنکي کس ت ،سره بیانوي ګناه نه معلومیږي او بیا یي په فخر

 د کوچنیانو حدیث څخه دا هم معلومه سوه، چي په خبرو اترو کي د د او هغه مي دوکه کړی،

 هم ګناه ده. که د حقیقت خالف خبره وکړه دا ساتیري دپاره
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 د مسجد شریف بی احترامي کول
 

فرمایي: ښه د ښارونو هللا )صلی هللا علیه وسلم( رسول هللا  څخه روایت دي: )رضی هللا عنه(حضرت ابوهریره  د
 )مسلم(ته بازارونه دي.  )جل جال له(ته مسجدونه دي او مبغوض د ښارونو هللا  )جل جال له(

د کورونو سره د مسجد )صلی هللا علیه وسلم( حضرت محمد  څخه روایت دي: )رضی هللا عنها(حضرت عائشه  د

 ()ابوداود، ترمذیپه جوړولو سره آمر کړي دي او دا چي مسجدونه پاک، صفا او خوشبویه به وي. 

پورتني احادیث د مسجد په عزت، احترام او ددې په عالی مقام یعني صفایي داللت کوي، 

د ذکر دپاره جوړ  جال له(جل )د عبادت، لمونځ، تالوت او د هللا  جل جال له()مساجد خاص او خاص د هللا 

سوي دي، د همدې کبله پر هر مسلمان الذمه ده، چي د مسجد په پاک ساتلو او خوشبویه کول 

کي خپل تر وسه کار وکړي او ځان ځیني ونه سپموي. د مسجد صفایي او پاک ساتل یوازي د 

دې سربیره د  مسجد د امام او طالب کار نه دی، بلکي پر ټولو مسلمانانو باندي الذمه ده، پر

محل خلګو ته په کار ده چي د مسجد د صفایي او پاک ساتلو دپاره یو خادم ورته وټاکي، او 

هغه ته یو څه میاشتني تنخا ورکړي، د صفایي کار یوازي په امام او طالب باندي کول د دین 

 بي قدري او د جهالت عالمه ده.

ث کي ددې کار څخه منع راغلي ده او په ډیرو احادی په مسجد کي د دنیا په هکله خبري کول:

په یو حدیث کي راغلي دي: په مسجد کي د دنیا خبري کول، د سړي ښه عملونه داسي خوري 

لکه اور چي لرګي سوځي. که کمه ضروري خبره ناڅاپه کول غواړي نو د مسجد څخه باید 

ل سي، په دباندي ووځي، خپل مشکل دي حل کړي، وروسته دي مسجد ته د لمانځه دپاره داخ

مسجد کي د دنیا خبري کوونکي ته د آخرت سخت عذاب کتوونکی دی، په اوس وخت کي د 

خلګو دا عادت ګرځیدلی دی، چي د دنیا د کارونو او خبرو دپاره یي مسجد د غونډو تاالر 

 دعبادت ځای دی.   جل جال له()ګرځولی وي، در حالي چي مسجد یوازي او یوازي د هللا 

د )جل جال له( لکه څنګه چي مسجد یوازي او یوازي د هللا  دنیوي عمل کول حرام دي:په مسجد کي 

عبادت دپاره جوړ سوی دی، ددې کبله شریعت په مسجد کي دنیوي معامله په سختي سره منع 

فرمایي: کله چي د یو سړي څخه دا واوری چي هغه په   )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد  کړې ده.

دي یي نه در  جل جال له()سوي شي اعالن کوي، نو ورته ووایاست چي خدای مسجد کي د ورک 

 )مسلم(پیدا کوي، ځکه یقیناً مسجدونه ددې دپاره نه دي جوړ سوي. 
 

 چي کله یو سړی ومسجد ته راسي او دنیوي خبري وکړي، حدیث شریف ارشاد دي:یو بل  د

نو ورته  ولي! که یي نوري خبري وکړې، جل جال له()هللا  د ملکه ورته ووایي: پټه خوله سي ای

نو ورته وایي: پټه  مبغوضه! که یي نوري خبري وکړې جل جال له()هللا  د پټه خوله سه ای وایي:

 (۲ټوک  ۵۵خل مخ کتاب المد)لعنت وي.  جل جال له()هللا  تا دي د خوله سه پر
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کي خوب او خوراک  معتکف څخه ماسیوا بل چاته په مسجد د په فتاوی هندیه کي راغلي دي:

 (۵ټوک  ۳۲۱)هندیه مخ کول مکروه دي. 

مسجد کي کوي، دا یو دنیوي عمل دی، ددې  ورک سوو کوچنیانو اعالن په په ځینو سیمو کي د

چي  ،ء کړي دهښرا  )صلی هللا علیه وسلم(دپاره رسول هللا  عمل کول په مسجد کي سخت حرام دی، ددې

همداسي په  نارواتوب دپاره کافي ده. دغه د دغه ښراء د ،دي یي نه در پیدا کوي جل جال له()خداي 

دننه  ،تعزیت یا فاتحي دپاره په مسجد کي سره راټولیږي ځینو نورو سیمو کي بیا ډیر خلګ د

وي، او دا کارونه عادتاً بل بهتان، فسق او فجور ک په مسجد کي دنیوي خبري، غیبتونه، یو پر

مسجد  سره نو د و ال نسوار هم هلته کوي، چي په دېنه په کوي، ځیني خ باک همکوي هیڅ 

جوړ کړل  مسجد څخه دباندي یو ځای فاتحي دپاره د که چیري دسخته بي احترامي کیږي، 

ضرورت  د عبادت ځای دی،)جل جال له( هللا  ځکه چي مسجد یوازي د ،سي، نو دا به یو ښه کار وي

بي ځایه  او په مسجد کي د دنیا خبري او د ،راسم تر سره سيفاتحي م پر اساس کي په مسجد د

 سته.ه مسجد احترام وسي بیا نو کم مشکل ن او د ،مجلسونو څخه ډډه وسي
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 لمانځه ته په صحیح ډول توجه نه کول
 

کم سړی چي صف بشپړ کړي، هللا سبحانه وتعالی هغه د ځان سره : حدیث شریف ارشاد دی د

یو ځای کوي، او څوک چي د صف په مینځ کي خالیګاه راولي، یعني په صف کي خالي ځای 

 )قال الحاکم صحیح علی شرط مسلم، زواجر(پریږدي هللا سبحانه وتعالی به ور سره اړیکه پرې کړي. 

مینځ کي یي خالي ځای پاته نه سي، او قطع کول د صف د بشپړ کولو مطلب دا دی، چي په 

 یعني پرې کول ددې ضد دی، یعني په مینځ کي ځای پریښوول.

خپل صفونه سم او برابر کړی، او که داسي ونه کړی، هللا سبحانه  :حدیث شریف ارشاد دی د

وتعالی به ستاسي مخونه وګرځوي. په ځینو روایاتو کي راغلي دي: چي ستاسي په زړونو کي 

 )بخاري، مسلم، زواجر(به اختالف پیدا سي. 

په صف کي یو ځای دریدل او صف سمول، د اُمت د علماؤ په اتفاق سره واجب دی، ددې 

ف عمل کول سخته ګناه ده او د ذکر سوو احادیثو د سزاو الیق ګڼل کیږي. عموماً خلګ په خال

منځ کي خالي ځای پریږدي، په مخکي کي ځای وي خو دی د شاه په صف کي ودریږي او په 

 دریدلو کي هم شاه یا مخ ته ودریږي.

، پنډي رابري ويد هر لمونځ کوونکي بجلکي د بل لمونځ کوونکي د بجلکو سره به بمسئله: 

او پنجي که شاه او مخ ته وي کمه خبره نه ده، خو بجلکي سره برابرول ضروري دي، په دې 

 کي بي پرواهي کول لویه ګناه ده.

 :حدیث شریف ارشاد دی د: سترګو په کونجو سره کتل په لمانځه کي راسته او چپه خواو ته د

نځه کي وي برابر متوجه وي، خو کله چي هللا سبحانه وتعالی وه خپل بنده ته چي هغه په لما

 )احمد، ابوداود، نسائي وغیره( بنده مخ واړوي، نو د هللا سبحانه وتعالی توجه هم ځیني واوړي.

ای عزیزه! په لمانځه کي راسته او چپه خواوو ته د کتلو څخه ځان  :حدیث شریف ارشاد دی د

 )ترمذي، وحسنه(الکت دي. وساته، ځکه په لمانځه کي یوي خوا او بلي خواته کتل ه

آیا ستاسي څخه څوک ددې  :حدیث شریف ارشاد دی د: امام د مخه سجدي یا رکوع ته تلل د

خبري څخه نه بیریږي، چي هغه په رکوع او سجده کي د امام د مخه سر را پور ته کړي، نو 

رت د خره هللا سبحانه وتعالی به د هغه سر د خره د سر غوندي کړي، یا به د هغه شکل او صو

 )بخاري، مسلم(د شکل په شان کړي. 

په اوسني عصر کي ډیر خلګ په دې کبیره ګناه اخته دي او هیڅ فکر هم نه کوي، چي ددې 

عمل عواقیب به څه شي وي او دا کار چي زه یي کوم  ښه دی که بد بیخي په بي پرواهي کي 
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ل ښه کار نه دی، نو دی په اخته وي، او که یو څوک د نصیحت پر ډول ورته ووایي: دا عم

 په جواب کي ورته ووایي ته دي خپل لمونځ سم که او ته خو مال نه یي چي ماته نصیحت کوې.

کم سړي  :حدیث شریف ارشاد دی د:ـ خلګو پر اوږو اوښتل جمعي په ورځ په مسجد کي د د

یوه پل باندي دوږخ ته  و پر اوږو اوړي او مخ ته ځي ګواکي پرخلګ جمعي په ورځ د چي د

  )ترمذي، ابن ماجه، زواجر( .ورسیدی

مخ  خلګو پر اوږو اوښتی ي په ورځ خطبه لوستله یو سړي دجمع د )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد 

 ایي، زواجر وغیره(احمد، ابوداود، نس) ایل: کښینه تا خلګ په تکلیف کړل.ته تلي ده مبارک ورته وفرم

چي یوه مسلمان ته و ته تکلیف ورکوي، او چازه ګورم ته وخلګ: یو بل حدیث ارشاد دی د

ماته یي تکلیف ورسوي او چاچي ماته تکلیف ورسوي، هغه هللا  ، هغه ګواکي وتکلیف ورسوی

 االوسط( )الطبراني في الصغیرو .سبحانه وتعالی ته تکلیف ورسوی

جمعي لمونځ  هغه د و پر اوږو ګامونه واړول دخلګ که چا دپه ځینو روایاتو کي راغلي دي: 

 لمانځه فضلیت او ثواب یي باطل سو. جمعي د ماپښین لمونځ سو، یعني د د

مګر ډیر  دي په حدیث کي څونده سخت عذاب دي،چي په دي عمل کولو بان ړی!فکر وک

په  مخ عمل په هکله که چیري د اخته دي او هیڅ توجه نه کوي، ددې مسلمانان په دي ګناه

 کي دریدل هم ځان ته درجي لري. بوټونو په ځای نو شاته یا هم د ،نه وي صفونو کي ځای

ه خالف څخ ، ددېاستعمال چي کمه طریقه عامه ده کالو د د: کول په لمانځه کي په کالو بازی

باندي واچوي، یا پټو او دسمال په سر باندي واچوي، یا دواړه  سر مثالً: قمیص پر استعمالول،

اصطالح کي سدل وایي. دا عمل کول په لمانځه کي  يایله پریږدي، چي دي ته بیا په فقه طرفه

برخي ته بي  بدن یوې کالو کمه برخه په وار وار اړول یا د همداسي که یي د ناروا او ګناه ده.

ضرورته ګوته وهل او دا  ضرورته په وار وار سره حرکت ورکول، په پزه یا غوږ کي بي

 عبث عمال دي او په لمانځه کي ناروا او ګناه ده. دا عمال سي نور

 د ددې فرمایلي دي:کراهیت په باب کي  د( )رحمه هللا علیه عالمه ابن عابدین شامي :سدل مکروه دی

لوڅوالي خطر او دا په  عورت د : د۲اهل کتابو سره مشابهت.  : د۱کراهیت دري وجه دي:ـ 

: غیري ۳سي او پټو یا پرتوګ یي نه وي. ل هغه صورت کي چي کالي په سر باندي وزړو

مثالً: پټو یي پر ځان نه وي عادي اغوستل کم چي په عادت کي دغه ډول نه اغوستل کیږي. 

، خو لسټوني یي ایله پرې ایښي وي، یا یي چپنه اغوستي وي اوږه یي زړولی پر پیچلی، بلکي

لمانځه څخه بهر  د ه دیلمانځه کي داسي عمل کول مکرو په وي په الس یي نه وي اغوستي.

 (۳ټوک  ۴۰۸احسن الفتاوی مخ  په حواله د)کم باک نه لري. 
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، که کم داسي کروه تحریمي دیکم ضرورته یو وار الس پورته کول بدن ګرول هم م پرته د

نو یو وار  ه لمانځه کي اطمینان نه سي راتالی،ګرولو څخه پ ضرورت وي چي پرته د بدن د

وخت په اندازه  ویلو د (سبحان ربي االعلی)ته جایز دي، د دري واره ه کراهییا دوه واره بیل

کبله ځان ګرول هم مفسد دي او دا بیا هلته چي په هر صورت کي  ضرورت د دري واره د

ره ځان وګروي دا لمونځ نه الس پورته کړي، که یو ځل الس پورته کړي او که دري وا

نځه کي السونه پورته کوی، خپل لمونځونه ته په لماکم ضرور عموماً خلګ پرته دفاسدوي، 

 (۳ټوک  ۴۱۶احسن الفتاوی مخ  – ۵۹۵)رد المختار مخ . فاسد او برباد کړی، ډیر احتیاط په کار دی
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 په تول او ترازو کي کمي کول
 

 کم ورکوونکي د یهالکت د ژباړه:. (نی   ف  ف   ط  م  ل  ل    ل  ی  و  ) هللا سبحانه وتعالی په قرآن کریم فرمایي:

 (۱آیت ـ )سورت المطففین  .(پیماني لره)

 دا آیت ددې ګناه سختي او عذاب بیانوي، په تول او ترازو کي کمي کول سخته کبیره ګناه ده.

)صلی وایي: یو ورځ حضرت محمد  )رضی هللا عنه(حضرت عبدهللا بن عمر د حدیث شریف ارشاد دي:

موږ ته تشریف راوړ او ویي فرمایل: پنځه خصلتونه داسي دي، کله چي تاسي په هغو  هللا علیه وسلم(

کي بوخت سی، نو د هغو ناوړي نتیجي به په الندي صورتونو کي ومومی، او زه دهللا عزوجل 

: کله چي په یو قوم کي فحاشي او بي حیایي ۱څخه پناه غواړم چي تاسي په کښي بوخت سي. 

پر هغوی باندي لعنت او غضب کیږي، چي په نتیجه کي په هغوی کي خپره سي، نو ددې امله 

طاعون او داسي ناروغی خپرې سي، چي د هغوی مشرانو به نه اوریدلي وي او نه یي هم 

: کله چي یو قوم په تول او ترازو کي کمي وکړي، نو پر هغوی باندي د وچکالي ۲لیدلي وي.

وي همدا ډول د خلګو غوښتني، پور او داسي او ګراني عذاب راځي، که باران وي او که نه 

: کله چي یو قوم په زکات ورکولو کي ۳نور ډیریږي واکدارن به یي ظلم ورباندي کوي. 

کوتاهي کوي، نو بارانونه پر وخت نه کیږي، که څاروي نه وای، نو هیڅکله به بارانونه 

 )صلی هللا علیه وسلم(د رسول هللا : کله چي یو قوم د هللا سبحانه وتعالی او ۴ورباندي نه وای سوي. 

وعدي ماتوي، نو هللا سبحانه وتعالی به د نورو قومونو څخه دښمنان ورباندي مسلطه کوي، 

: کله چي مسلمان حاکمان او واکداران، ۵چي د هغوی مالونه به په ناجایزه طریقه سره واخلي. 

 مینځ کي اختالف او جنګ پیلیږي. قرآني حکمونه او قوانین نه نافذ وي، نو د مسلمانانو په خپل 

 (۱ټوک  ۱۹۹ل صحیح علی شرط مسلم زواجر مخ لبیهقي والحاکم وقاا)ابن ماجه والبزار و

چي به کله بازار ته تشریف یوړی، نو دوکاندارنو ته به ودریدی او  )رضی هللا عنه(حضرت عبدهللا 

ږی، ځکه چي د قیامت په ویل به یې چي په تول ترازو کي د هللا سبحانه وتعالی څخه وبری

یعني په تول او ترازو کي کمي کوونکی داسي درول کیږي، چي د سختي د امله ( مطففین)ورځ 

تر نیمایي برخي پوري به به د خلګو خولي به د دریاب په شان به بهیږي او دا به د غوږنو 

 ورسیږي. 

)صلی هللا د حدیث شریف الفاظو ته په غور او ځیر سره وګوری، نو د حضرت محمد  کهیادونه: 

 د پیشبیني او رښتیاوالی به په سترګو ووینی. علیه وسلم(

زه د یو ناروغ پوښتني ته ورغلم، هغه ته مي  سلفو مخکني علماؤ څخه بیان کړي یي دي: یو د

، څه وخت ویل غوښتل خو ژبي یي حرکت نه کوی کلمي تلقین وکړ، هغه څه شهادت د د
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لي و تا کلمي تلقین درته کوی، ما د چي کله ورسته په هوښ کي راغلی، نو مي ځیني وپوښتل:

غه د کبله ما کلمه ه الس ستن زما پر ژبه پرته وه، د ترازو د ! دنه ویله؟ هغه راته وویل: وروه

کمي کول؟ هغه وویل: قسم په  آیا تا په ترازو کي، ما ورته وویل: یا هللا خیر! نه سوای ویال 

ابروي، په دي هو! دا ډیره پښېدله چي ما تر ډیره وخته پوري خپل ترازو نه بر! هیڅکله نه. هللا

 .کي به څه توپیر کیدی

 رقمه خصلتونه عام او خپاره سوي دی، نو ددېپه اوسني عصر کي په مسلمانانو کښي دا پنځه 

چي په حدیث کي ذکري سوي دي، هغه هم خپري سوي دي او دا هغه ناوړه کار کمي نتیجي 

 چي د انانو باندي یي مځکه تنګه کړي ده، مګر د افسوس ځای دیغمونه دي چي پر مسلم

او دا اوسني  ؟حدیث شریف په داسي روښانه ارشاداتو باندي ولي زموږ سترګي نه خالصیږي

اصلي اسباب او  تدبیرونه نیسي، مګر ددې ن ډول ډولزماني عقال لیري کولو دپاره د غمونو د

هغو د  پاملرنه نه کوي. هغه ختمیدو ته هیڅ څوک علتونه په حدیث کي بیان سوي دي، د

همدي موضوع عنوان دي یعني په تول ترازو کي کمي کول په دي کي  خصلتونو څخه یو هم د

مقصد لږ  بلکيځان دپاره راوګرځول سي،  دانه دي بیان سوي، چي کم خاص اندازه دي د

 هم دغه حکم دي. ګز شپاړسمه برخه وي ددې رام، لس ګرامه، یا د: یو ګتوپیر لکه

ویل سوي او شمیرل ( مطففین)په قرآن کریم کي دغه شان عمل کوونکو ته څخه وجهي  ددې

لږ شي دپاره خیانت کوونکي، کم تاجر چي په تول کي ټوله ورځ   یعني د( طفف)سوي دي، 

سي په ټوله ورځ کي نیم سر، پاؤ، نیم ګز، یا څه کم راوګرځوي، دا په هره  ، کیدایکمي کوي

مخکنیو علماء  د سودا کي په یوه لویه سخته کبیره ګناه باندي بدلیږي او دغه کس په اخته کیږي.

هغو خلګو دپاره چي  بربادي سره بربادي ده، د د شان کي ارشاد دی:کرامو د داسي کسانو په 

ناکه عذاب الیق هغه درد  ځان د دوږخ د جنت نعمتونه قربان کړي او ل کي دداني په بد یوې د

 وګرځوي، چي په هغه کي غرونه ویلي کیږي.
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 تصویر جوړول حرام دی
 

ي فقهاؤ او علماؤ هم فرمایلي دي: د روح لرونکي تصویر جوړول سخت حرام دی، او د حنف

کبائرو ګناهونو څخه دی، که څه د ذلت او اهانت دپاره جوړ سوي وي، یا د یو بل هدف دپاره 

وي، په هر حال حرام دی، ځکه چي په دې کي د هللا تعالی د صفت تخلیق مقابله ده، که څه هم 

پر کم شي هو! وکر، فرش، دینار، درهم، پیسو، دیوال یا لوښي باندي وي، هغه تصویر پر ټ

 څه چي تصور نه وي نو داسي څه حرام نه دي. ر نه وي، لکه: درخته او داسي نورچي تصوی

دا خبره  قط نقش تصویرونه برابر دي،صورت واال او بي صورته ف حرمت په دي حکم کي: د

 ده. علماؤ جماعت بیان کړې او د (هللا علیهم محمه)رامام مالک، ثوري، امام ابوحنیفه 

درختي او  ، دد ذی روح تصویر جوړول حرام دیفرمایي:  ()رحمه هللا علیهعالمه مرادوي حنبلي 

صحیح مذهب مطابق حرام نه  نورو شیانو تصویر جوړول کم چي د ذي روح مشابه نه وي د

 (۱ټوک  ۴۷۴ صاف مخناال). دی

د  تابونو څخه الندي احکام ثابیتیږي،ک فقهي د قرآن کریم، احادیثو او د د احکامو خالصه: د

که هر ډول وي، که غټ  ذی روح تصویر جوړول سخت حرام او ګناه یي کبیره ده. تصویر

یوال باندي وي، که په قلم د سي او که پر وي که کوچنی وي، پر ټوکر او که پر کاغذ جوړ

همداسي تصویر په مطبعه کي  اخیستل سوي وي. وي او یا هم په کامره باندي جوړ سوی

ر خرڅول او رانیول حرام دي، په تصوی چاپول، په ماشین یا قالب کي اچول هم ناروا دي، د

تصویر خرڅول  ګټي وړ نه ده. په هغه وخت کي چي د پیسه حرامه او د دې سره کټل سوې

لکه: کالي، کتابونه یا ځیني نور  وي او ستا مقصد نور څه رانیول وي،او رانیول دي مقصد نه 

خریدار الزمه ده چي  ، مګر پرشي تجارت جایز دي ، ددېشیان او پر هغه باندي تصویر وي

 رانیولو سره تصویر ضایع کړي. شي د د

، ول جایز نه دیځان سره ساتل یا هم ایښو ته ورښکاره کول او د نورو تصویر ته قصداً کتل

او دي ته ورته فحش او بي حیاء تصویرونو ته کتل، یو او  .نور..لویزون او داسي ټلیفون، ټ د

 اخبارونو، رسالو، مکاتیبو او پوهنتونو د بل ته ښکاره کول حرام او کبیره ګناه ده. دا حکم د

جایز مضمونونو لوستل جایز مګر تصویرونو ته یي کتل  د تصویرونو دپاره هم دی، کتابونو د

 (۸ )احسن الفتاوی ټوک .ناجایز دي

بزرګانو، عالمانو، مجاهدینو، قهرمانانو او دوستانو تصویرونه په کور، دفتر،  ځینو کسانو د

مي شریعت اسال دوکان، او یا هم نورو ځایو کي ځړولي وي، یا یي په البم کي ایښوي، دا عمل د

کفر خطر ور سره سته، هر  همداسي تصویرونه متبرک ګڼل د د نظره حرام او ناروا دی،

حرام عمل څخه ځان او نور مسلمانان وساتي، او ټول تصویرونه  مسلمان ته په کار ده چي ددې



  کبیره او صغیره ګناهونه
 

 36   
 

سید االنبیاء حضرت  ، نو معززو اصحابانو به نعوذ باهللا دسوځي، که دا ښه او رواه عمل وایو

، مګر خپله رسول ي ساتلی وایځان سره به ی د تصویر به جوړ کړي وای،  )صلی هللا علیم وسلم(محمد 

تخلیق سره  د )جل جالله(د هللا  تصویر جوړولو څخه منع کړي ده، ځکه چي دا د  )صلی هللا علیم وسلم(هللا 

 .مشابهت او شرک دی ځکه نو شرعاً دا عمل حرام دی

ه سره وي یا په کامر تصویر که په قلم سره لیکل سوی وي یا په مطبعه کي چاپ سویمسئله: 

 . ټولو حکم یو دی یعني حرام دی وي د اخیستل سوی

احسن الفتاوی فقه العصر عالمه مفتي رشید احمد  : دمنځ وړل د د تصویرونو مخه نیول یا

 فرمایي: په دي کي دا قبائح دي:( )رحمة هللا علیهالدهیانوي 

 .دی کیږي کم چي په اجماع سره حرام عمل سره دتصاویرو صنعت ته ترقي ورکول : په دې۱

ګمراهي او  عامو خلګو د تصویرونو په استعمال سره د : پر فرش یا نورو ذلیلو شیانو کي د۲

څخه مطلقاً پر اباحت باندي استدالل  ده، ځکه چي عوام  ددېکولو ذریعه  کبائرو ګناهونو د د

 یر مهانه یعني کم چي دکي استعمالیږي او غ د ذلت په ځایه مهانه یعني کم چي کوي، عوام پ

 .ستعمالیږي، کي کم فرق نه سي کوالیکي نه ا ذلت په ځای

یکي نه راځي، په دي صورت کي که څه هم ئ: که پر فرش باندي تصویر وي، هلته هم مال۳

 کو امتناع مختلف فیه دي، خو د ذکر سوو وجوهاتو د مخي امتناع راجع معلومیږي.یمالئ د

ه کول بلکي معمول بقاء یعني پات معکون عمل دیو  ، چي ددی متناع تر دي هم غټ دلیل دااد 

 د ،شوق دپاره یي ږدي د اهانت په نیت نه ږدي، بلکي ، خلګ یي دافتتناء یعني حفاظت دی

 لمانځه کراهت او رګراځول واجب تقاضا کوي. مذکوره قبائحو په صورت کي هم د

لونه ناروا او حرام ر دواړه عمتصوی روح تصویر اخیستل یا په بل چا اخیستل د د ذېمسئله: 

تصویر اخیستلو  ورتګ دپاره د تللو اړتیا وي، چیري چي د که یو داسي هیواد ته دهو!  دي،

 ، مګر دضرورت په اساس سره جایز دی سره پاسپورټ الس ته راوړل ضروري وي، نو د

 .سیاحت یا تفریح دپاره جایز نه دی

عقلي او نقلي  قرآن کریم، حدیث او د مسئلي په اړه مکمل بحث چي په کښي د ددېیادونه: 

احقر په رساله کي التصویر  جوابونو سره اړونده فقهي مسئلي په تفصیل سره د شبهاتو د

 .ان سوي دي کتالی سیاالحکام التصویر کي بی

تګ دپاره پر پاسپورټ باندي تصویر لګول  په اوسني عصر کي چي بیالبیلو هیوادنو ته د

تذکیري یا نورو کارډونو دپاره  یو هیواد په دننه کي د د ضروري ګڼل سوي دي، همداسي

غاړه باندي ده، لکه څرنګه چي حکومتونو په  تصویر پر لګول ضروري دي، دغه ګناه د

 ته مجبوره کړي دي، احتیاطاً استغفار ویل په کار دي چي وویل سي. مسلمانان یي دې
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روح  ننوزي، په کم کور کي چي دکي وهغه کور ته نه رحمت مل د :حدیث شریف ارشاد دی د

 الصاح الستة() تصویر یا سپي وي.لرونکي شي 

ه یا ځاي به ځیني پاته نړۍ هیڅ ساح په اوسني عصر کي دغه ګناه دومره ډیره سوي ده، چي د

د ژوند په هره برخه کي ګناه څخه پرهیز کوونکي یعني ځان ساتوونکي ته  نه وي، ددې

نیولي بیا د پښو تر بوټونو پوري، کم شیان چي په بازار  رخچیني څخه د د سر ستونزي دي،

 نزمن سوي دي.تصویر څخه خالي پیدا کیدل یي ستو کي دي د

بوتالن او داسي دواوو دبلیان،  کالو ګنډلو ماشین، د استعمال کورنۍ شیان: لکه لوښي، د د

 هم ددې لویيهبي او اصالحي کتابونه پوري چي مذ .. یا هم اخبارونه او رسالي تر دېنور

 څخه دا هر خرڅونکي تجارانو، دوکاندارنو او د د  څخه خالي پاته نه دي او نه سوه. ګناه

خرڅولو څخه ځان وساتی او په خاص ډول رانیونکي دي هم  شیانو د غوښتنه کوو، چي ددې

 ځان ځیني وساتي.

سي، هر سوداګر  په دې کي ډیر مهم رول لوبوالیهیواد سوداګر  د او تصویر ختمول: سوداګر

مالک سره د روح  کمپني او کارخاني د وارده وي، نو دبهرني تجارتي مالونه هیواد ته راچي 

خبره دي ورسره وکړي، هغه دا خبره ورسره مني یا یي هم  تصویر ختمولو د لرونکي شي

فقط ټینګ عزم،  هغه مقصد خپل مالونه خرڅول په زیاته اندازه سره دي. خوښوي، ځکه چي د

 د مسلمان صفات دي، متاسفانه ځیني تجاران او د ا نیت او دیني غیرت ته اړتیا ده، او داصف

ځان نه ساتي او نور  عمل څخه دین برابر خلګ یي، مګر بیا هم ددېکارخانو مشران ښه پر 

 ځان سره اخته کوي. ګناه کي د هم په دې خلګ
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 د نامه څخه ماسیوا  په بل څه قسم اخیستل  )جل جالله(د هللا 
 

 شرک عمل وکړ. کفر او غیر هللا سوګند واخلي هغه د کم څوک چي د
 )ترمذي عن ابن عمر(

 )رواه السنة، جمع الفواید(. یا زوی قسم واخلی خپل پالر څخه منع کوي چي تاسي د ددې )جل جال له(هللا 

کم چا چي سوګند واخستی که فالني خبره داسي نه وي، نو زه د اسالم څخه وتلی یم، که هغه 

درواغ ویلي وي، نو دغه سي ده، څرنګه چي هغه ویلي دي، یعني د اسالم څخه وتلی دی او 

 )نسائي، ابوداود(که رښتني وي بیا هم د اسالم وه لوري ته سم سالم نه راګرځي. 

کافر کیږي، خو  دغو ګناهونو کوونکی څخه داسي معلومیږي چي د ظاهري الفاظو حدیث د د

ته  وکفر چي دا سړی، دی نورو روایتونو په رڼا کي ددې څخه دغه مطلب اخیستی علماؤ د

 کفارو غوندي چلند به نه ورسره کیږي. فتوای نه باندي کیږي او د کفر د ، مګرنږدي کیږي

فرمایي: قریشو به  )صلی هللا علیه وسلم(: رسول هللا روایت دی څخه )رضی هللا عنه(حضرت عبدهللا بن عمر  د

 .ي په خپلو پلرونو سره قسم مه اخلینو تاس ،په خپلو پلرونو سره قسم اخیستي

پورتنیو عبارتونو خالصه  ی شامیة دای معتمد فتاوافتو معروف کتاب الدرالمختار او د فقه د د

هللا  د ،هغه په صفاتو سره منعقد کیږي په نومونو او دتعالی سبحانه وهللا  ده: چي قسم فقط د دا

داسي څه ویل یا ي او کعبه سره قسم نه منعقد کیږي، بلکي تعالی څخه ماسیوا په نبسبحانه و

قسم په دي او  سبحانه وتعالی کالم دیهللا  کول حرام او ګناه ده او قرآن کریم څرنګه چي د

 ږي.نو ځکه منعقد کی سره مشهور او متعارف دی

چي پر هره خبره باندي  ،مقدس شریعت دا ښوونه ده مسلمانانو ته د قسم نه اخیستل ښه کار دی:

سوګند  غه باید په بل تعبیر سره ادا کړي،خلي په کمه خبره کي چي تاکید مقصد وي، هه قسم وان

 عادت پریږدي. کم چا عادت وي هغه دي دا خلي او که ده وان

ی سره قسم اخیستل مکروه تعالسبحانه په هللا  چي فرمایي: (رحمة هللا علیه)لکه عالمه ابن عابدین شامي 

 (۸ټوک  ۴۷۴)الدرالمختار، مخ   لږول یي تر ډیرو غوره دي. نه دي، مګر

نو به قسم فقط او فقط په هللا  ،قسم اخیستلو ضرورت پیښ سي مجبوري د وجهي د یوې که د

سیوا په بل چا سره به قسم نامه څخه ما دسبحانه وتعالی هللا  د ،تعالی سره قسم اخليسبحانه و

 .نه اخلی

من کان حالفا  )الفرمایي: )صلی هللا علیه وسلم( رسول هللا  :څخه روایت دی )رضی هللا عنه( عبدهللا ابن عمر د
  )بخاري(  خبردار که څوک قسم اخلي، نو هغه دي په هللا سره قسم واخلي.ژباړه:  حیلف البهللا(. فال
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 کول بي ګټي خبري او عمل
 

 کول : ګټور عمل یا خبري۱ي. وله وډ عمل کوي ظاهراً پر درېانسان چي څونده خبري یا 

دین او دنیا  چي د تاواني عمل یا خبري کول: ۲وي. کي کمه ګټه په کښي  دین او دنیا چي د

کي چي نه ګټه په کښي  کول : نه ګټور نه تاواني عمل یا خبري۳وي.  کي کم تاوان په کښي

 .وي کي په کښي وي او نه تاوان

که لږ په  یعني بې کاره په لفظ سره تعبیر کړی دی، مګر( ال)دا دریم ډول یي په حدیث کي د 

ډول په حقیقت کي په تاوان کي داخل  نو واضح به سي چي دا دریم ،ځیر سره ورته وکتل سي

وویل سي  (سبحان هللا)خبري کولو پر ځای چي صرف یو وار  د داسي عمل یاځکه چي  دی،

نیک اعمال به یي وزن  ،دروند سيپه اعمالو تله یعني ترازو خو به  قیامت په ورځ به د نو د

خالصون ذریعه یا  ګناهونو کفاره او د آخرت د دوکړي، نو باید بل ګټور عمل  یوکړي یا  پیدا

 فکري سبب خو به یي سي. بي اړتیاوو څخه د دنیا د دلږه  لږ تر

 هللا مجلس کي کښیني او په ټول مجلس کي د کم کس چي په یو: حدیث شریف ارشاد دی د

 قیامت په ورځ به دغه مجلس دده دپاره حسرت او پښیماني وي. تعالی کم ذکر ونه کړي، د

اسالم یوه نښه صحیح  انسان د د: فرمایي )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد  :حدیث شریف ارشاد دی د

 )رواه الترمذي وابن ماجه عن ابي هریرة(  .ده چي بي ګټي کارونه پریږدي دا

)صلی هللا  حضرت محمد څو ورځي د  ا(م)رضی هللا عنهځل کعب بن عجره  یو :فهوم دیحدیث شریف م د

 :اړه پوښتنه وکړههغه په  خلګو څخه د د )صلی هللا علیه وسلم( خدمت ته حاضر سوي نه وو، محمد  علیه وسلم(

پوښتني  هغه د د )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد ، سول چي هغه ناروغه دی په جواب کي ورته وویل

 مایل: ای کعبه! ستا دپاره دي زیرۍ وي،نو یي وفر ،حالت یي نازک وبریښیدي دپاره ورغلی

 هللا علیه وسلم( )صلیحضرت محمد خبره  داتاته دي جنت مبارک وي،  !: ای کعبهکعب مور وویل د

ګند اخیستوونکی، مداخله کوونکی په معامله کي سو )جل جال له(هللا  واوریدله نو یي وفرمایل: د

 زما مور ده. :کعب ورته وویل ؟څوک دی

یا تر  ،خبري کړي وي ( ال)ورته وویل: ته څه خبره یي چي کعب کله  )صلی هللا علیه وسلم( محمد

نو  ،وي کي په خرڅولو کي کوتاهي کړې تعالی په الرنه وسبحاهللا  ضرورت زیات مال یي د

 جنت حکم ولګوي. چي د چاته څه حق دی په داسي حالت کي ویو

چي  حساب به وي او کم شی او عمل کاره خبري یعني بی( ال) چي د دی ښکاره مطلب یي دا

 )احیاء(هغه څخه خالصون یقیني نه وي.  د ،نیونه یي وي حساب او
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 پرتوګ تر بجلکو کښته کوللونګ یا 
 

د قیامت په ورځ به هللا سبحانه وتعالی هغه سړي ته د رحمت په  :حدیث شریف ارشاد دی د

 )بخاري، مسلم( نظر سره ونه ګوري چي خپلي جامي یي په تکبر او فخر سره اوږدې کړي وي.

پرتاګه چي تر  فرمایي: کمه برخه د )صلی هللا علیه وسلم( حضرت محمد: حدیث شریف ارشاد دی د

 )بخاري( بجلکو الندي کښته سوه هغه په دوږخ کي ده.

ارشاد دی: دري کسان دي چي هللا سبحانه وتعالی به ورسره خبري نه  )صلی هللا علیه وسلم(د رسول هللا 

کوي او ورته ګوري به هم نه او نه به هغوی پاک وي او د دوی دپاره درد ناکه عذاب دي، د 

دغه کلیمي دري ځله تکرار کړي، )صلی هللا علیه وسلم(  رسول هللاونکی وایي: حدیث شریف روایت کو

خلګ خو ډیر په تاوان کي دي او هالک  پوښتنه وکړه: چي دا )رضي هللا عنه(حضرت ابوذر غفاري 

بجلکو کښته پرتوګ یا  وفرمایل: کم سړی چي تر )صلی هللا علیه وسلم(رسول هللا سول دغه څوک دي؟ 

چا سره نیکي او ښه وکړي او بیا احسان ورباندي کوي  ي او کم سړی چي د یولونګ وزړه و

 )ابوداود، نسائي، ترمذي، ابن ماجه(درواغو په قسم سره خپل سامان خرڅ کړي.  او کم څوک چي د

چي د لونګ او پرتاګه په باب  )صلی هللا علیه وسلم(رسول هللا  فرمایي: )رضي هللا عنه(حضرت عبدهللا بن عمر 

 )ابوداود،زواجر(څه وفرمایل:هغه حکم د قمیص او چپني هم دي، چي تربجلکو کښته کول یي ګناه لري. 

خدمت ته حاضر سوم  )صلی هللا علیه وسلم( حضرت محمدد  فرمایي: )رضي هللا عنه(حضرت عبدهللا بن عمر 

وفرمایل: دا څوک دی؟ ما وویل: عبدهللا )صلی هللا علیه وسلم( بجلکو کښته زړیدی، محمد  زما لونګ تر

ارشاد یي وکړ: که ته عبدهللا یي نو لونګ تر بجلکو لوړ کړه، ما  )صلی هللا علیه وسلم(بن عمر محمد 

لونګ لوړ کړی تر دې چي د پنډی تر نیمایي پوري ورسیدی، بیا مي د تل دپاره دغه عمل 

 رواه ثقات( )احمد بسندخپل عادت وګرځوي. 

کم سړی چي په تکبر او فخر سره خپل لونګ او پرتوګ او داسي نور شیان چي تر  مسئله:

په بي  ، که یيسختي کبیره ګناه کوونکی دی علماؤ د بجلکو یي کښته کوي، هغه په اتفاق د

 اشباه وغیره(علمګیري  )فتاوایتکبر او فخر د کبله نه وي هم ګناه لري.  وي، د فکري سره دغه عادت ګرځیدلی

، لکه کي داخل نه دیحکم  که د چا جامي یو وخت پرته د اختیاره کښته سي، هغه په دېهو! 

هغه بیان  ته یي د )صلی هللا علیه وسلم(ته ورپیښه سوه، او د رسول هللا )رضی هللا عنه( حضرت ابوبکرصدیق 

)صلی هللا  االولین واالخرین حضرت محمدسید  معذور وګڼي.  دی )صلی هللا علیه وسلم(وکړي او رسول هللا 

چي خپلي  کوي، مګر بي فکره او غافل اُمت دیباندي کلک ټینګار  خپل اُمت ته پر دې علیه وسلم(

د رضا کولو دپاره نه )صلی هللا علیه وسلم( محمد  تعالی اوسبحانه وهللا  بي ګټي او فضول غوښتني د

رحمت او بخښني  و دپاره اماده دي، چي خاص داخیستل پریږدي او د داسي ګناه په خپل سر د

 په وختونو کي هم نه معافیږي یعني نه بخښل کیږي.
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 یو چا یادونه کول په ناوړه القابو سره د
 

بدو )اومه بلئ یو بل په  ژباړه:  (.اب  ق  ل  ل   ا ب  و  ز  اب   ن  ت    ل  )و  : هللا سبحانه وتعالی فرمایيقرآن کریم په 

   (۱۱)سورت الحجرات ـ آیت  .لقبونو سره( نومونو

د مؤمن حق پر مؤمن دا دی چي هغه په داسي نوم او  فرمایلي دي: )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد 

 لقب ذکر کړي، چي د هغه ډیر خوښ وي ددې کبله په عربو کي د کنیت رواج عام وو.

هم دا خوښ  هللا علیه وسلم()صلی خلګو یادونه په ښو القابو سره وسي حضرت محمد  د ده: سنت طریقه دا

 ه څه القاب ورکړي دي،خاصو اصحابانو ت ځینو خاصو)صلی هللا علیه وسلم(  خپله رسول  کړي دي،

ته یي فاروق، حضرت  )رضی هللا عنه( ته یي عتیق، حضرت عمر)رضی هللا عنه( لکه: حضرت صدیق اکبر 

 دي. ته یي سیف هللا لقبونه ورکړيهللا عنه( )رضی ته یي اسدهللا او خالد بن ولید  )رضی هللا عنه(حمزه 

اتفاق دي چي  دې اُمت علماء پر د په کتاب االذکار کي ویلي دي:)رحمه هللا تعالی( حضرت امام نووي 

 .ول کم چي هغه یي نه خوښوي حرام دییو څوک په داسي لقب سره یاد

کم چي په خپل ځان کي سوي وي ه بعضي خلګو داسي نومونه مشهور د ء:استسنا القابو ځینو د

 نو هغه په دغه نامه سره یادول د ، مګر هغوی پرته ددې الفاظو څخه نه پیژندل کیږي،بد دي

هغه تحقیر او ذلیله  شرط چي د ذکر کوونکي مقصد د علماؤ په اتفاق سره جایز دی، په دې

 .یثینو سره اعرج یا احدب مشهوره دیبعضي محد د ،کیدل نه وي

 «ذوالیدین»خپله یو صحابي ته چي السونه یي تر نورو اوږده وه د   علیه وسلم()صلی هللا حضرت محمد
 .په نامه سره تعبیر کړي دی

ځینو  حدیث په اسانیدو کي د یو چا پوښتنه وکړه: د څخه( )رحمه هللا علیه حضرت عبدهللا بن مبارک د

مثالً: حمید الطویل، سلیمان االعمش، مروان االصغر  مونو سره څه داسي القاب راغلي دي،نو

او داسې نور... نو آیا په دغو الفاظو سره ذکر کول جایز دي؟ ده وفرمایل: کله چي ستاسي 

 هغه معرفت او پیژندل پوره کول وي نو جایز دي. د هغه عیب بیانول نه وي، بلکي مطلب د

هغه تشریح کول او یو څوک په هغه  ري دو کي شهرت لوړه او ناخوښه القاب کم چي په خلګنا

لکه: کوڼ، پک، ړوند  ،القابو سره بلل، یا یي تر شاه په ناوړه القابو سره یادول کبیره ګناه ده

 او داسي نور...

 د ،هغه څخه ماسیوا نه پیژندل کیږي چي د ،وي دې درجي ته رسیدلی یو چا لقب و که دهو! 

په عامو حاالتو کي چي اړتیا  اړتیا په وخت کي جایز دي، هغه یادونه کول د ضرورت د کبله د

 نه وي په هغه الفاظو سره بیان کول یا خطاب کول کبیره ګناه ده.
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 کول ءمسلمان عیب لټول یا یي رسوا د
 

 (۱۲)سورت الحجرات ـ آیت  .تاسياو جاسوسي مه کوی ژباړه:  .(ا و  س  س  ت   ل  و   ) :قرآن کریم ارشاد دی د

لګ چي په ژبه مسلمانان م خباندي په خطبه کي وفرمایل: ک منبر پر )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد 

مسلمانانو ته تکلیف مه هغه دي واوري چي  نه دي رسیدلي، زړونو ته یي ایمانخو  سول،

 ګناهونو باندي یي پیغور مه ورکوی پر تیرو سوو پټو عیبونو پلټنه مه کوی د هغوی د رسوی

پلټنه  عیبونو هغه د تعالی دسبحانه وهللا  مسلمان ورور عیبونه لټوي، یو دچي م څوک ولي ک

یي کړي که څه هم به  ده چي رسوا تعالی وپلټي، ژرسبحانه وم چا عیبونه چي هللا ک کوي او د

 جمع الفوائد څخه( د ،)ترمذي په خپل بند کور کي پټ وي.

ستا شان څومره  ځل بیت هللا ته وکتل او ویي ویل: اي بیتي! یو عنهما( )رضي هللاحضرت عبدهللا بن عمر 

 .تا ډیر لوی دی تعالی په دربار کي ترسبحانه وهللا  من عزت او حرمت دمؤ خو د ،غټ دی

 (ترمذي جمع الفوائد)

به یي عیب کوي او نه  ، نه به ظلم پردی مسلمان ورور مسلمان د :حدیث شریف ارشاد دی د

هغه  تعالی دسبحانه وخپل ورور په کار کي بوخت سي، هللا  څوک چي دبیانوي یا ښکاره کوي 

یو غم او تکلیف څخه خالص کړي، هللا  مسلمان د په کار کي بوخت کیږي او څوک چي یو

 )ترمذي(پټ کړي.  عیبونههغه  قیامت په ورځ به د دتعالی به سبحانه و

مه خبره چي په الس نه کوي او کپټو عیبونو پلټ خلګو د د عام او خاص ټول په کښي اخته دي،

، هیڅ فکر نه کوي چي خلګو عادت ګرځیدلی دی د ورسي هغه خپروي او رسوا کوي یي دا

بد  د ، مګرخروي ګټه نه لريآ هم کبیره ګناه ده او هیڅ دنیوي او دا کمه ګناه کړي ده، ده

 کبله خلګ خوند ځیني اخلي.  اخالقي د

 دوه مخي کول چغلي یا

 مسلم( )بخاري،به جنت ته نه ځي یعني داخل به نه سي.  چغلي کوونکی: حدیث شریف ارشاد دی د

 )طبراني في الکبیر،بیهقي( .قبر عذاب دی درواغ ویل خوله توروي او چغلي کول د: حدیث شریف مفهوم دی د

ناوړه او بد اسي کي زه یي تاسي ته درښیم چي په ت :فرمایلي دی)صلی هللا علیه وسلم(  حضرت محمد 

ویي فرمایل: هغه کسان چي چغلي وموندي، دلته او هلته ځغلي کم چي په  انسان څوک دی،

 ښو خلګو او بي قصورو انسانانو عیبونه لټوي. دوستانو کي فساد خپور کړي او کم چي د

 (احمد عن ابي مالک االشعري، تخرج االحیاء)
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خبره درته ورسوي، نو پرتا الزمه ده  کم سړی چي د چغلی په احیاء العلوم کي راغلي دي:

 چي هغه چغل خور هغه تصدیق مه کوه، ځکه داول:  چي دغه شپږ خبري په نظر کي ونیسي،

دغه کار څخه منع کړه، نصیحت ورته وکړه.  دغه کس د دوهم: ی، دده شاهدي نه قبلیږي،د

 دپنځم: ي مه کوه. ګمانپه خپل غائب ورور باندي بد :څلورم ده دغه عمل ناوړه وګڼه.ددریم: 

چغل خور دغه خبره  دشپږم: چي دغه پلټنه په خپله ګناه ده.  ،هغه په ویلو سره پلټنه مه کوه

 .ته خپله په چغلي کولو کي بوخت سوېچي  ، ځکههیچا ته مه کوه

اره کول چغلي یا دوه مخي د یو چا عیب یا داسي خبره او کار چي هغه یي پټوي، نورو ته ښک

چغلي  چغلي کول کبیره ګناه ده، بیا که هغه عیب حقیقت او خبره صحت ولري، نو فقط د ده،

ي او زیاتوب وکړي دا بیا حقیقت خالف وي، یا د ځانه څخه په کښي کم کولو ګناه ده او که د

هغه عیب ښکاره کول  که د ،چا د طرفه چي چغلي سوي ده کبیره ګناه هم او د او بهتان دی،

په یوه خبره یي دري کبیره ګناوي  ،چي دریمه کبیره کناه ده غیبت هم دی ، نویي مطلب وي

 محفلونو مجلسونو مشغلتیا ټوله په چغلي، غیبت، عیب لټونه او بهتان باندي ده. زموږ د ،وکړي
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 ته پیغور ورکول چا امله یو نسب د د
 

 اّن  ت  ا ب   و  ل  م  ت  اح   د  ق  ا ف   و  ب   س  ت  اک  ام   ی   غ  ب   ت  انم  ؤ  م  ال  و   نی   ن  م  و  م  ال   ن  و  ذ  و  ی    ن  ی  ذ  ال  )و   قرآن کریم مبارک ارشاد دي: د
هغه کار  غیر دته، ب نانو ښځوؤمته او م اء رسوي سړیواو هغه کسان چي ایذژباړه:  .ا(ن  ی   ب  م   اث   ا  و  

په خپل ځان غټ درواغ او ګناه ښکاره چي  ویتحقیق باوري د پس په  ،چي کړی یي وي دوی

  (۵۸ـ آیت )سورت الحزاب  عقوبت او سزا موجب دي. د

نیا کي مشهور ، قرابتونه کم چي په دنسبونه، خپلوی دا :فرمایلي دي)صلی هللا علیه وسلم( حضرت محمد 

بله سره نژدي  د یو اوالده او)علیه السالم( آدم  ، تاسي ټول دپاره ښکنځل نه سي کیدالیچا د یو دي د

اعمالو پر بنسټ دین او صالحو  هو! فضلیت د ،ستهه بل چا کم فضلیت ن پر چا یو یاست د

 )رواه احمد والبیهقي(. باندي دی

یو  ته نژدیوالی دی، دوه شیان داسي دي چي اراده کول یي هم کفر: حدیث شریف ارشاد دی د

 )رواه مسلم عن ابوهریرة( په زوره ژړل. يمړ دوهم  پر نسب نیوکه او پیغور ورکول. خلګو پر د

هغه په دغه  فالني قوم سړی دی، کبله پیغور ورکړي، چي د د فقط د نسبچاته  څوک چي یو

 مخ( ۵۲۵هم ټوک و)زواجر د. سزا کي داخل دی

قومونه، کسبونه او کارونه ذلیل او خوار  غفلت کي اخته دي ځیني خلګ ډیر عام خلګ په دې

نسب  د هغوی هغه څخه د وي یا په داسي الفاظو ورته خطاب کوي چي د یا یي پیغوره ،ګڼي

چا شهرت  که د ، مګرڅه ویل ته قصاب، حجام او داسي نورچا یو :لکه ،حقارت څرګند سي

مطلب  نکویوو هغه پرته نه پیژندل کیږي او د چي د ،وي کار سره دومره سوی کسب او په یو

 (مخ ۶۴۴ټوک  ۴ )امداد الفتاويبیا نو پرواء نه لري.  ،نه وي کاویهغه توهین او سپ هم د

 ي:فرمای )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد : د خپل اصلي نسب څخه پرته د بل چا د نسب سره ځان تړل

 )بخاري( .خپل نسبت وکړي جنت باندي حرام دی خپل پالر نسب پریږدي، بل چاته څوک چي د

ید ولیکي، یا س سره صدیقي لیکي، یا سید نه وي دی ځان څوک صدیقي نه وي د که یومثالً: 

هم کبیره ګناه ده هیڅ ګټه نه لري او  ځان ته انصاري وایي. دا انصاري نه وي مګر دی

نیا کي هم عزت نه څخه په د عزت ذریعه ګڼل مطلق غلطي ده ددې نسب بدلول د همدارنګه د

  .سي موندل کیدالی
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 نامه بي ادبي کول د)جل جال له(   هللاآیت، حدیث او د  قران کریم د د
 

 ، په دېځیني خالي هیڅ ځای نه دی او دا ګناه داسي خپره سوي ده چي هیڅ کور، کوڅه، دفتر

قرآن کریم آیتونه،  نومونه، د)جل جال له( هللا  دټوله  ،سترګو کیږي تر سوو ځایونو کي پاشلي او ذکر

 بي ادبي یي ګناه ده. واجب او احادیث یا فقهي مسئلي وي، هغه چي احترام یي

د سیپارو زړي ورقي یي عموماً خلګ د مسجد په تاخچو  په ځانګړي توګه بیا قرآن کریم او

یا یي په زیارتو کي ایږدي  او ه فارغه سوو،حق څخ د ېچي دد ،کي ایږدي او فکري کوي

 ي باندي ده.بي ادبي ګناه یي پرایښوونک چي هغه بیا د باد په ذریعه کوڅو ته رسیږي او د

، ددې نه ځیني اخیستل کیږي قرآن مجید یا دیني کتابونه چي زاړه او څیري سوي وي، کار

ټوکر کي دي وپیچل سي او په یوه خوندي مځکه کي دي ښخ کړل  : په یودپاره داسي حکم دی

 سي.

چي هغه په کچره یا  ،غالب ګمان څخه معلومیږي رسالي چي د همداسي اخبارونه، مجلي او

په دغو شیانو کي قرآني آیتونه، حدیثونه او داسي نور... څه لیکل هم  ،امبارو کي اچول کیږي

  جایز نه دي.

پر بي ادبي کوونکي ده  نو معلومه خبره ده چي ګناه یي ،یا مجلي بي ادبي وسوه که د اخبار

کي چي کم مضمون دغه ډول  په داسي اخبارونو همداسي ددې پر کاتب او چاپوونکي ده، بلکي

که څه هم  ،د ژباړي په لیکولو سره دي اکتفاء وکړي اصلي عبارت پر ځای نو د ،لیکلي وي

 ده.  احترام او آدب وړ ژباړه یا ترجمه هم د

فرمایي: ( علیه )رحمة هللااحسن الفتاوی مولف فقه العصر حضرت موالنا مفتي رشید احمد لدهیانوي  د

په مکاتبو، مداریسو او  ،قرآن کریم آیتونه لیکل جایز نه دي راتو کي دپه اخبارنو او اشتها

 ګناه یي پر بي حرمتي کوونکي باندي ده. ، مګردفترونو کي جایز دي

 

 ځیني مهمي مسئلي

په هغه  ،وي آیت، حدیث یا شرعي مسئله لیکل سوېقرآن کریم  کم کاغذ چي د پراوله مسئله: 

 )درمختار( . شی پیچل یا اچول هم نارواه عمل دی کمکي 

قرآن کریم آیت، حدیث یا شرعي مسئله پر لیکل سوي  داسي کاغذونو ته چي د دوهمه مسئله:

 )علمګیري(. پښي غزول هم ګناه ده ،وي

 يڅرنګه چي یي غیر ،په استنجاء کي یي استعمالول دی ساده کاغذ هم د آدب وړدریمه مسئله: 

 هم جایز نه دي. دغه کار دپاره استعمالوي، دا ي کفار دمسلمانان یعن
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 بي ضرورته ستر لوڅول 
 

 )حاکم( .د نامه څخه نیولې بیا تر زنګنونو پوري د نارینه ستر دی: د حدیث شریف ارشاد دی

فرمایي: خپل ستر پټ کړی، خو  )صلی هللا علیه وسلم( حضرت محمد :یو بل حدیث شریف ارشاد دی د

د خپلي مینځي یا ښځي په وړاندي کم باک نه لري، اصحابانو پوښتنه وکړه: که یو څوک په 

تعالی ددې ډیر مستحق وفرمایل: هللا سبحانه و )صلی هللا علیه وسلم(خالي مکان یعني ځای کي وي؟ ده 

 بیهقي( حاکم، احمد، نسائي، جه،ابن ما ترمذي، )ابوداود، چي حیاء او پرده ورڅخه وکړل سي. دی

ل ستر پټو فرض چي پر مسلمان باندي دي، هغه د ټولو لومړیتر  علماء کرامو فرمایلي دي:

په خلوت او تنهایي  حده چي دې په عامو حاالتو کي هم تر دي، یوازي په لمانځه کي نه بلکي

 دي. ضرورت ځایونه مستثنی خو د کي هم فرض دی،

فیشن په خاطر ځانونه تر ډیره لوڅوي  نارینه نه بلکي ښځي هم دپه اوسني عصر کي فقط 

عامو خلګو او ښځو  د ،نارینه د کفري لباسونو په اغوستلو سره فخر کوي، ورنونه یي لڅ وي

په وړاندي ګرځي، هیڅ پرواء یي هم نه کوي، چي په دي عمل سره هللا تعالي هم نارضه کیږي 

 او کیبره ګناه هم ده.

 ؤي لکه: ستر، غاړه، بازوګان لباسونه غوره کړي دي، چي اول خو یي ډیر اعضا ښځو بیا داسي

تر سیني پوري لڅ وي او کم اعضاؤي یي چي پټ وي، پر هغو باندي یي بیا داسي چسپي 

څ په حکم کي راځي، بعضي خلګ په ل جامي اغوستي وي، چي اعضاؤي معلومیږي دا هم د

کارګرانو  الندي کوي په ځینو هیوادونو کي دغربي فیشن کي غرق دي، دغه فرض تر پښو 

 په هغه کي ستر نه پټیږي. طبقه ده هغوی لنګ غوره کړی دی

ژباړه:  .الیه( )لعن هللا الناظر واملنظوربیهقي روایت دي:  د ناظر او منظور الیه دي لعنت وي: پر

 .دي وي پرهللا لعنت  وي د بل وکتلو ته چمتو کړی پر کتوونکي او هغه څوک چي ځان یي د

کښېناستلو په وخت کي  او استنجاء ته د ،ځانه پټو نه اچوي استنجاء پر مهال پر ډیر خلګ د

ا ټوله ستر شاه د خو ناستي په حالت یي د یي ستر ټوله معلومیږي لمن یي کوچني وي، د

که  نورو مسلمانانو ته هم تکلیف رسوي او ،اره کويځان هم ګناه ګ ،معلومیږي ښه کار نه دی

 دي. هک قصداً ورته وګوري، هغه هم ګناه کارڅو

مبیدلو پر مهال ستر نه پټوي همدا استنجاء یا ل حدیث یو مصداق هغه خلګ هم دي، چي د ددې

سي په ځینو لوبه ځایونو کي لوبغاړو نیکران اغوستي وي، چي زنګونونه او ورنونه یي لڅ 

ن ته په مسلما ،ناروا او حرام دياحادیثو په رڼا کي  ته کتل او کښېنستل د وي دي ډول لوبو

 .کار ده چي ځان ځیني وساتی
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 غیبو خبري پوښتل د نجومیانو څخه د

کم څوک چي د راتلونکي زماني په اړه د غیب د خبرو وښوونکي ته ورغلی او د هغه څخه 

 )جامع صغیر برمز احمد ومسلم(یي د غیب خبري وپوښتلې، ددې سړي څلویښت لمونځونه نه قبلیږي. 

حدیث شریف: کم سړی چي د غیب د خبرو ښوونکي یعني کاهن یا نجومي ته ورغلی او د هغه 

پر خبره یي یقین وکړ، هغه د هغې وحي او الهي کالم څخه انکار او کفر وکړ، کم چي پر 

 هریرة علیه عالمة الحسن()الجامع الصغیر برمزاحمد والحاکم في المستدرک عن ابي . نازل سوي دي  )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد 

ډیر مسلمانان په دې کبیر ګناه اخته دي او هیڅ فکر هم نه کوي چي دا ګناه څنګه ګناه ده او 

ددې اواقیب به څه شي وي، یعني ددې سزا به څونده وي او هر هغه کس چي کاهن ته ورځي 

ني، ظني او او د یو څه دپاره ځیني معلومات غواړي، اول خو د هغو خلګو ټولي خبري تخمی

د ګومان څخه دي، چي پر هغه باندي هیڅ عتبار نه سته، بس خلګ د بي عقلي او ناپوهي د 

 دي ټول اُمت مسلمه ځیني وساتي. آمین )جل جال له(کبله رجوع ورته کوي، هللا 

 په الره کي یي مرداري اچولخلګو الره تنګول او  د

مسلمان ته تکلیف ورسوي، یعني داسي یو  څوک چي یو ځای تنګ کړي، یا الره بنده کړي یا

 )مسند احمد، ابوداود، الجامع الصغیر(. واوسي چي والرویانو ته تنګي جوړه سي د هغه جهاد قبول نه دی

په حدیث کي د جهاد ذکر د خصوصیت دپاره نه دی، بلکي ددې دپاره دي چي دغه شان په 

اره دی کمي الري چي د جهاد، حج او داسي نورو سفرونو کي پښیږي، د حدیث مطلب ښک

عامه خلګو د تګ راتګ دپاره دي، هلته کښیناستل یا دریدل د تلوونکو خلګو دپاره د تنګي 

 سبب جوړیدل ګناه ده.

 یا د ،په تنګولو وي ځای هغه که د ،الري په اړه کم تکلیف ورسوي مسلمانانو د دچي څوک 

 (الجامع الصغیر، الطبراني)ت ثابت سو. هغه د مسلمانانو لعن تکلیف ناکه شي په اچولو سره وي، پر

الري  لږ وخت دپاره عامه الره بندول ګناه ده، نو خلګ چي په خپلو کورونو کي د دا چي د

ه اره الره بنده سي، تاسي فکر وکړی چي ددې بهمیش دپ څخه د یوه برخه شامله کړي او ددې

 څومره سخته ګناه یي افسوس چي خلګ دا هیڅ ګناه نه ګڼي.

 خوړل یا یي کاروبار کولسود 

 په قرآن کریم او احادیثو ،سود کار کول دواړه په کبیره ګناه کي شامل دي سود خوړل یا د د

او هیڅ مسلمان ځیني ناخبره نه دي، په حدیث شریف  کښي په ډیر سختي سره یي بیان سوی دی

سبحانه هللا  سود دقرآن کریم و هم سخته ګناه ګڼلي ده. مور سره تر زنا کول سود خوړل د یي د

 .جنګ اعالن ګڼلی دی سره د )صلی هللا علیه وسلم( هغه رسول هللا  تعالی او دو
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 بل څه سره قسم اخیستل تعالي څخه ماسیوا پهسبحانه وهللا  د
 

سره قسم )علیهم السالم(   تعالی څخه ماسیوا لکه: پالر، نیکه، مدینه، کعبه او پیغمبرانوسبحانه وهللا  د

د بعضي خلګ په خرقه مطهره سر کم چي  ریعت د نظره ناروا او حرام کار دی،ش اخیستل د

ځیني بیا په یو زیارت او ولي سره قسم  ،چپنه ده باندي قسم اخلي )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد 

 اخیستل حرام دي.په هللا کي داخل دي او قسم  دا ټول په غیر ،اخلي

 ماسیوا نذر کول حرام دینامه څخه د )جل جال له(  هللا  د

څخه ماسیوا، هر مخلوق )جل جال له( هللا  د دی،)جل جال له( عبادت الیق فقط هللا  او د نذر کول عبادت دی

 ایصال ثواب د. ل ناروا او حرام دیهغه په نامه نومو هغه دپاره نذر کول یا د چي وي د

کي څه خبره  اجر او ثواب دی، په دې بزرګانو او اولیاء کرامو و ارواحو ته ثابت او باعث د

 سره یو ډول قید او تخصیص لګول احداث في الدین او بدعت دي. ، خو ددېستهه ن

داخلیدو  کي د (ما اهل لغیرهللا)د اولیاء کرامو په نامه څاروي ټاکل او بیا یي مزار ته وړل، په 

 او هللا اکبر پر وویل خوړل هم حرام دي، که څه هم زر واره بسم هللا د کبله شرک دی، ددې

ان کړي دي او ټولو فقهاء په حرمت کي بی په خپل تفسیر کي ددې ()رحمه هللا علیهامام رازي  سي.

 ( ۵۰مخ  ۱احسن القتاوي ټوک )په حرمت متفق دي.  عظام ددې

کما صرح به  ب یي وبزرګانو ته وي دا جایز دي.تعالی دپاره وي او ثواسبحانه وکه نذر د هللا 

 منهیة بیان القرآن، احسن الفتاويتفسیرات االحمدیة  في المصنف 

 فالني په حق سره دعا کول د

فرمایي: بحق فالن په اعتبار د معنی  (هلی)رحمه هللا عحکیم االُمت حضرت موالنا اشرف علی تهانوي 

یي حقیقي ناجایز دی، او په اعتبار د معنی مجازي یعنی توسل جائز دی، نو په دالئلو کي 

 تعارض نه سو پاته.

یو دا چي د فالني حق پر هللا سبحانه وتعالی باندي سي:  اصالً ددې قول دوه مطلبه کیدالی

واجب دي، نو هللا سبحانه وتعالی به دا کار کوي، ددې حق د امله دا قول باطل دی او ګمراهي 

ه اجر ورکولو ده، بل دا چي هللا سبحانه وتعالی په خپل فضل او کرم سره د صالحو اعمالو پ

 کي بنده ته دغه حق ثابت کړی دی.

نو اوس که یو څوک ددې صحیح مطلب په پام کي لرلو سره دا دعاء کوي، چي ای پروردګاره! 

. نو دا صحیح ده ځکه چي ددې حق یا مرتبي او جاه سره راوه کړه زما دغه کار د فالني په

فالني په توسل او وسیلي سره دغه کار راوه کړه او وسیله په دغه ډول  مطلب دا سو چي د

 مفهوم سره جایز ده. 
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 د درواغو شاهدي ورکول
 

فرمایي: موږ  )رضی هللا عنه(خلیفه حضرت ابوبکر صدیق  ومړیاسالم ل د :حدیث شریف ارشاد دی د

د مبارک وفرمایل: زه تاسي ته  په حضور کي ناست وو، )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد  یو ورځ د

سره یو  )جل جال له(هللا  د :اولکبیره ګناهونو څخه هم غټي ګناوي درښیم.  دري اکبر الکبائر یعني د

ارشاد پرمهال ده مبارک تکیه  مور او پالر نافرماني کول. ددې ددوهم: څوک شریک نیول. 

: ګناه دریمهویي فرمایل:  او دې جملي ته چي ورسیدی، نو دی مبارک کښیناستی لګولي وه

چي موږ په زړه  دې بیا دغه جمله په وار وار وویله تر درواغ خبره او د درواغو شاهدي ده،

 مسلم( )بخاري،کي ویل چي کاشکي نور پټه خوله سي. 

 ()ابوداود، ترمذيشرک براره ده.  فرمایي: د درواغو شاهدي دري ځله د )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد 

 مان داسي شاهدي ورکړي، چي هغه ددېچي پر یو مسل کم سړی :شریف ارشاد دی د حدیث

 )مسند احمد، بسند رواه ثقات(خ کي وګڼي. ته په کار ده چي خپل مقام په دوږ اهل نه وي، هغه

کبیره ګناه اخته دي، درواغ او د درواغو شاهدي ورکول  عام خلګ په دېکي  په اوسني عصر

بیخي هیڅ ګناه نه بولي، په اوس وخت کي خو ډیر کارو بارونه داسي دي، چي بنسټ یي په 

 وي. و او د درواغو په شاهدي سره ایښوول سوسدرواغ

 بیا داسي د ګډیر خل ،یي شهادت او شاهدي نه بولي یر داسي کارونه دي، چي عموماً خلګډ

غفلت او  درواغو شاهدي خپل مجبوري ګڼي او هیڅ فکر نه کوي، چي دا هم کبیره ګناه ده د

له(  )جل جالاو هللا  ټول اُمت مسلمه ځیني وساتي،دي  له()جل جالبي پرواهي د امله په کښي اخته یي هللا 

 هدایت ورته وکړي. دي

 بسم هللا لیکل په اعدادو سره د

دا د بسم هللا د لیکلو بي عزتي یا بي آدبي ده، ځیني اشخاص بسم هللا په داسي ډول سره لیکي 

 د بسم هللا داسي لیکل بلکل غلط دي. )۷۸۶(

لیکل د قرآن کریم،  )۷۸۶(د بسم هللا پر ځای نوري کلیمي یا  لیکلو صحیح طریقه: بسم هللا د د

 د متوارث عمل خالف دي.او د اُمت )صلی هللا علیه وسلم( د رسول هللا 

د بسم هللا الرحمن الرحیم لیکلو حکم وکړ، )صلی هللا علیه وسلم( د حدیبه په صلح کي حضرت محمد 

ددې څخه معلومه سوه چي  .)بمسک اللهم تکتب اکتب(مشرکینو اعتراض وکړ او وویي ویل: 

اسالم د بسم هللا د لیکلو خاص طریقه متعینه کړي ده، ددې پر ځای د نورو کلماتو سره د بسم 

 )وهللا سبحانه وتعالی اعلم(هللا ثواب نه ورکول کیږي او سنت هم نه ادا کیږي. 
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جایز او ناجایز صورتونهور کولو رشوت د   
 

چي  داسي وختونه هم پیښیږي ،رشوت بازار ډیر ګرم دی په اوسني عصر کي هري خواته د

وره کیږي چي رشوت ورکړي، مګر بیا به هم په رشوت ورکولو مجب ،به وي ډیر شریف سړی

هغه سره سم  بیا د رشوت جایز او ناجایز صورتونه معلوم سي او کبله ضروري ده چي د ددې

 عمل وسي.

رشوت اخیستلو او ورکولو بیال بیل صورتونه دي،  د ي:فرمای ()رحمة هللا علیهاحسن الفتاوی مولف  د

 هر یوه حکم لیکل کیږي. د

 الس ته راوړلو دپاره. : د حکومت څخه قضاء یا داسي یو بل منصب یعني دوظیفي د۱

 فصلي کولو دپاره.  : په حاکم باندي د۲

 : د اعانت علی الظلم دپاره. ۳

خپل حق  حاکم څخه د هم حرام دي، که د او ورکول یي رو حاالتو کي رشوت اخیستلد په دې

ورکول هم جایز نه دي، ځکه  ختمولو په اړه رشوت ظلم د منع کولو خطر وي، نو هغه ته د د

ظلم باعث یعني  پر ټولو عوامو باندي د بیږي، ځکه چي بیاحاکم عادت خرا څخه د چي ددې

 سبب ګرځي. 

هغه  رشوت ورکول جایز دي، مګر دتکلیف اندیښنه وي، هغه ته د  کم چا څخه چي د د :۴

 دپاره یي اخیستل حرام دي.

واسطي  الس ته راوړلو دپاره په مینځ کي د ګټي د وېی ختمولو یا د یو تکلیف د د :۵

هغه دپاره یي  جوړیدونکي یعني فقط سفارش کوونکي ته رشوت ورکول جایز دي، مګر د

 اخیستل جایز نه دي.

هغه دپاره ددې کار اُجره اخیستل جایز دي، په دې  نو دوي،  که د واسطي په ذمه کار! هو

 قدرته اعتبار نسته. کار کولو باندي خپله قدرت ولري، ماسیوا د شرط چي هغه په دې
 

 اخیستل کمیشن یا د داللي اُجرت د
 

د حنفي فقهي عبارتونه مختلف دي، مګر د عامو خلګو د ضرورت د امله  په دې موضوع کي

 مختار او مفتي بِه دي، هو! په دې کي د اُجرت معلومول ضروري دي.د جواز قول یي 

په لسو افغانو کي یوه افغاني هم د تعین صورت دی، یا فیصدي معلومه کړي د مثال په ډول: 

د فقه حنفي متاخرینو امامانو  او که د اُجرت تعین ونه سي، نو په دې صورت کي ناروا دي.
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تحقیق او تفکر څخه وروسته په متفقه ډول د جواز وخت د یو مهم ضرورت پر اساس د  د

دي، لکه: د قرآن کریم تعلیم، تدریس،  مګر دا جواز د ضروري اعمالو دپاره هم  ی وکړه.افتو

ی ورکول او غیري ضروري اعمال لکه: په تراویحو کي د قرآن کریم اامامت، موذني، فتو

 دي.لوستل یا په ایصال ثواب باندي اُجرت اخیستل ناجایز 

ځکه چي دا ضروري اعمال نه دي، د دین اساس پر دې نه دي والړ، که چا په تراویحو کي 

وریدی، یا یي ایصال ثواب ونه کړی، حافظ یي رانه وستی نو دین خرابیږي،  قرآن کریم وانه

 )کما صرح به الفقهاء في کتبهم وفتاواهم( کبله دا ناجایز دي. داسي نه ده، ددې
وایي جایز ده، جرت اخیستل چي په اصطالح کي شکرانه ورته باندي اُ  مګر په دم یا تعویذ

  (في رد المختار (هلی)رحمة هللا عکما صرح به العالمة ابن عابدین ) ځکه چي دا عالج او تداوي ده.

  (۴)هدایه ټوک ی ورکړي ده. اهم د جواز فتو) علیه الرحمة(  هدایة مصنف همداسي د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  کبیره او صغیره ګناهونه
 

 52   
 

 

 احسان اچول خیرات ورکولو سره په
 

تاسي خیراتونه خپل  مه باطلویژباړه:  (.یذال   و   ن   م  ل  ب   م  ک  قات  د  ا ص  و  ل  ط  ب  ت   ل  ) :ارشاد دی)جل جالله( هللا  د

 (۲۶۴ـ آیت )سورت البقره  .سره( ضرر رسولو)په احسان بارولو او ایذا ( مه ضائع کوی ثوابونه یي)

 .(یذ  ا   ل  ا و  ن  ا م  و  ق  ف  ن   ا ا  م   ن  و  ع  ب  ت  ی   ل   ث    هللا   ل  ی  ب  س   ف    م  ال   و  م  ا   ن  و  ق  ف  ن  ی    ن  ی  ذ  ل  ا  ) فرمایي:په بل آیت کي  او
په ( دوی)هللا بیا نه ورپسي کوي  د په الره کښيهغه کسان چي خرڅوي مالونه خپل  ژباړه:

 (۲۶۲)سورت البقره ـ آیت . هغه شي پسي چي خیرات کړي ئي وي احسان او نه ضرر

عت فقط په صدقاتو پوري احسان اچولو ممان چي د ،د دوهم آیت مبارک څخه داسي معلومیږي

عبادت، طاعت او نیکي په الره کي مصرف سي، هغه که  څه چي د هر خاص نه دی، بلکي

 د وي، خپلو دوستانو قریبانو باندي یا پر ،خپل اوالد او ښځي باندي وي په پر خپل ځان یا پر

داسي شخص په  یو د خیراتولو ثواب ختمیږي، چي په احسان اچولو سره د ټولو دغه حکم دی

بیان کولو څخه هغه خوښي  هغه په وړاندي د چي د ،کول احسان یا صدقي ذکر وړاندي خپل د

 .داخل دیکي  (یذًاااَاَلاااوَّانَّامَا)هم په  م چا چي احسان سوي وي دا، پر کنه څرګندوي

ا د دعا په سوغات یا صدقه ورکولو سره د دعا غوښتنه کول، ی امله علماء کرام فرمایي: ددې

 خطر سته. باطلیدلو ځکه چي ور څخه د ثواب د امید کول هم مناسب نه دي،
 

 ذبح کول ارویخه ماسیوا څد نامه څ له()جل جالهللا  د
 

مه خوری تاسي د  ژباړه: (.ق  س  ف  ل   ه  ن  ا  و   ه  ی  ل  ع   هللا   م  اس   ر  ک  ذ  ی   ال   ا م   و  ل  ک  ت   ل  و  ) :قرآن کریم ارشاد دی د

او بیشکه چي دا ( عمداً )هللا پر هغي باندي  نوم د چي نه وي یاد کړی سوی( مرداري) هغی

 (۱۲۱ـ آیت )سورت االنعام  خورک خامخا ګناه ده.

، بزه، چرګ او پسه :یو چا په نوم باندي څاروي یعني څوک چي د :حدیث شریف ارشاد دی د

 هغه زموږ څخه نه دي.یعني ونوموي  داسي نور... پریږدی

بزرګانو او پیرانو په نامه څاروي  ګناه ډیر اخته دي ځیني خلګ د عموماً عام مسلمان په دې

څخه څه خوړل حرام دي  یي کړي، مګر ددېپه نامه نذر کړي او ذبح  هغوی یي د نوموي یا

 شرک سره مشابهت پیدا کوي. و داو دا کار ګناه یي کبیره ا
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بادار په خالف پارول  خاوند او مزدور یا غالم د ښځه د  
 

بادار په خالف  مزدور د خاوند او فرمایي: څوک چي ښځه د )صلی هللا علیه وسلم(حضرت محمد 

 یدو یا د ،ښمني پیدا کړياو مزدور په زړه کي مخالفت او د ښځي یا غالم یعني د وپاروي،

 (رواه احمد بسند صحیح) .هغه زموږ څخه نه دی نو ،ترمنځ وه اختالف ته نوره تقویه ورکړي

هغه په زړه کي نفرت پیدا کول هم په  کول او د یخوابد خپلي ښځي څخه د همداسي یو سړی

 )زواجر( دغه حکم کي داخل دي.

شیطان تر  وړه عمل دهم په کبیره ګناه کي داخل ګڼي او په حدیث کي یي دغه نا علماء کرام دا

  )مسلم(ده.  ټولو ستره کارنامه ګڼلې

خپل خاوند  یو ښځي د که د عامو خلګو عادت ګرځیدلی دی، کي دغه عمل د په اوسني عصر

چي مشکل یی ورحل  ځای پر ار څخه په شکایت وو، نو اوریدونکی ددېخپل باد یا مزدور د

 تر منځ نفرت، کرکه او کینه ډیره وي او دا د هغو هغه په خالف پاروي د نور یي هم د ،کړي

 ښځي یا مزدور سره همدردي یا دوستي ګڼي.

هغه به یو عذر وو، یا  پوه کړي چي د همدردي او دوستي په دې کي ده چي هغوی په دېهو! 

هغه په  نو د ،یي هغه څخه یو تکلیف رسیدلی او ګوره که تا ته د ،یوه مجبوري به یي وه

خالصه  سترګي مه پټوه او درپیاد یي کړه، هغه پر ،ته یي درکړي دي چي تازرګونو راحتونه 

ټولو ته باید  ترمنځ باید روغه جوړه وسي او دوی خاوند یا مزدور او بادار ښځي او دا چي د

 پخوا په ډول عادي سي. ښه او مناسب نصیحت وسي چي تر منځ یي مشکل حل او ژوند یي د
 

 طالقونه ورکولپه یو وخت کي تر یوه ډیر 

ورکول ضروري وي، نو شرعاً رواه یو شرعي یا طبعي مجبوري د امله ښځي ته طالق  که د

چي ښځه د میاشتني  ،ده چي داسي وخت طالق ورکړل سي مګر سنت طریقه یي دا دی،

په یو وخت کي دري طالقه  ، فقط یو طالق ورکول مناسب دي،څخه فارغه وي مریضی

 نو کي رواج لري ګناه ده. ورکول چي عموماً په جاهال

کي مشغول دي، کله چي طالق ورکړي یږي عام او ناخبره خلګ ډیر په دې که طالق هم واقع ک

 چي بیا د ،سبب د کبله دا فکر کي وي یو که د رو څخه کم باندي ساه نه ایله کوي،نو تر د

ته هیڅ حالت تر درو پوري رسولو  ،سي نه سي، نو یو طالق هم بائن کیدالیرجوع حق پاته 

 )الدرالمختار، بحر، وغیره(کي اړتیا نسته. 
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  ته ورننوتل یا کتل چا کور یو اجازي پرته د د
 

 ،ته ګوري یو چا کور اجازي د چي پرته د م سړیکفرمایلي دي:  )صلی هللا علیه وسلم( محمدت حضر

 مسلم( )بخاري، نو د کور خاوند ته جایزه ده چي سترګي راوباسي.

مکان پرده  یو چا د اجازي څخه پرته د که د کم چا: ارشاد دی )صلی هللا علیه وسلم(محمد ت حضر د

 )ترمذي( نه وو. پورته کړه او دننه کورته یي وکتل، نو ده یو داسي عمل وکړ چي ورته جایز

ه هستوګنځي ته کتل یا ننوتل نارین د ،خاص ګڼي پور ښځینه په هستوګنځي عام خلګ دا حکم د

 .داخل نه ګڼي بیله دلیله په دې کبیره ګناه اخته دی کي په دې

 کي سوځل روح لرونکي شي په اور د

میږیانو یو غار ولیدی  د )صلی هللا علیه وسلم(محمد فرمایي: حضرت  )رضی هللا عنه(حضرت عبدهللا بن مسعود 

وویل: ؟ موږ ورته لګولی دی دا اور چاوفرمایل: )صلی هللا علیه وسلم( ده چي موږ اور ور اچولی وو، 

خالق  اور د وفرمایل: په اور سره عذاب ورکول، د )صلی هللا علیه وسلم(ده  یا رسول هللا موږ لګولي دی،

 )زواجر(حق نسته چي ذي روح په اور کي وسوځي.  حق دی، وبل چاته ددې له()جل جالهللا 

که څاروي که حالل ي بیان سوو احادیثو څخه داسي معلومیږي چي ذي روح هغه که انسان و د

، مار، حرام لکه: موږک، پشي، سپیداسي نور...  لکه: زیاتره الوتونکي یا څاروي او وي.

علماء کرامو ساه لرونکي شیان په اور کي سوځل په کبیره  لړم، غالبوزي او داسي نور...

 ګناهونو کي داخل ګڼلي دي.
 )کذافي الزواجر( 

 ،حفاظت بله الر نه وي ضرر څخه د او غالبوزي دیو ضرري حیوان لکه: مار، لړم  که دهو! 

 کذا قال الزرکشي وغیره من الزواجر()سوځولو اجازه سته.  مجبورۍ د امله یي د نو د

 په اوالدونو کي برابري نه کول

 د ،ښځي وي،ِ په هغو ټولو کي عدل او برابري کول واجب او ضروري دي کس څو یو که د

مینځ عدل نه کول کبیره ګناه ده. همداسي  تر دوی په مینځ کي خالف عمل کول یعني د دوی

هلک،  کي د په دې ،ضروري ديه هر شي ورکولو کي هم برابري کول په انعام، بخشش او پ

 ده. انجلۍ، نارینه او ښځي دپاره برابره برخه ورکول په کار

اوالدونو ته ورکوي،  مور او پالر څه شی په ژوند کي که ،یراث قانون دیم دښځي نیمه برخه د

هو!  ددې خالف عمل کول ګناه کبیره ده، ،ښځي او نارینه برخي برابري وي په هغه کي به د

 ،باال وي مور او پالر په اطاعت او خدمت کي تر نورو که هلک یا انجلۍ په علم یا عمل کي د

  نورو ډیر ورکول جایز دي. رورکول یا ډیر محبت ورسره کول او ناز ت نو هغه ته ډیر شی
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 بولو د څاڅکو څخه ځان نه ساتل د
 

بولو  کبله د نه ساتلو د کبله ورکول کیږي، ددې څاڅکو څخه د ځان بولو د قبر ډیر عذاب د د

 .څخه ډیر احتیاط وکړیڅاڅکو  د

قضاء حاجت وروسته لومړی په لوټه سره استنجاء سنت ګڼل  وجهي د په شریعت کي ددې

بولو څاڅکي  دپاره چي وروسته د اوبو سره مینځل مقرر کړي دي، ددې ده، بیا یي په سوې

جزاء وي په مکمل ډول بولو پاته ا ختمیدلو اطمینان وسي، او د هغه د دچي  عموماً راځي،

لو کولو بو : د۱اره الندي عملونه سنت ګڼل سوي دي:ـ ځان ساتلو دپ څخه د ېدد صفا سي.

 څخه چي د کم ځای : پر داسي مځکه دي قضاء حاجت وسي د۲یني. کښ دپاره دي لوړ ځای

بولو کولو  کم طرف څخه چي باد وي د : د۳ بولو څاڅکي پر بدن او کالو باندي ونه لګیږي.

 بولو څاڅکي دده وخوا ته راګرځوي. ته مخ نه ګرځوي ځکه چي باد دپه وخت کي دي هغه طرف

 خلګو په الره کي مرداري اچول د

 چي مسلمانانو ته دفرمایلي دي: کم چا)صلی هللا علیه وسلم(  حضرت محمد :حدیث شریف ارشاد دی د

 )الطراني بسند حسن(مسلمانانو لعنت وي.  په الره کي تاوان ورسوي، پر هغه دي د هغوی

اصحابانو پوښتنه وکړه:  درو شیانو څخه ځانونه وساتی، د لعنت د :حدیث شریف ارشاد دی د

سیوري  اوبو په ګودر، الره یا د وفرمایل: د )صلی هللا علیه وسلم(ده  لعنت اسباب څه شي دي؟ هغه دري د

 )مسند احمد( حاجت کول. په ځای کي یعني په کم ځای کي چي خلګ کښیني قضاء

و او ګندګیو پوري خاص نه ده، دوهم حدیث څخه دا معلوم سوه چي دغه ګناه یوازي په بول د

نفرت او  کي داخل دي ناړي توکل، د خلګو ته تکلیف ورسوي، په دېبلکي هر هغه شی چي 

 کیلي پوستکي او هر ضرر لرونکي شي غورځول ګناه ده. خوا ګرځیدو شیان، د

 ساتل ته سپی ضرور پرته د

شوق  ضرورت څخه پرته د ښکار د ساتني یا د کښت د رمي یا د څارویو د چي د کم سړی

 یوه قیراط په اندازه کمیږي. څخه هره ورځ دثواب  هغه د وساتي، د دپاره سپی
 )بخاري، مسلم(

، وزن یو خاص مقدار دی بل روایت کي دوه قیراطه ذکر سوي دي. قیراط د بخاري په یو د

آخرت قیراط څونده وزن یي دی او  دا چي د مګر تو دانو وریجو ومقدار ته نژدي دي،ا چي د

 حدیث شریف مطلب معلومه ده. د تعالی تهسبحانه وهللا ا اندازه مراد ده، ددلته ددې څونده 

دا  څخه هره ورځ دومره اندازه کمیږي، مجموعي ثواب صالحو اعمالو د چي د ،دی ظاهراً دا

 .سيیوه یا دوو قیراطو په اندازه کم  ثواب څخه د هر صالح عمل د احتمال هم سته چي د
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 پای

 ،قبول کړيرا څخه کتاب دا یم چي په خپل دربار کي مید وارفضل او کرم څخه اُ  د له()جل جالهللا  د

ځیني ضروري نکات چي  وګرځوي، ټولو مسلمانانو دپاره ګټور او نافع د ېدي ی له()جل جالاو هللا 

 .ونیول سيکي نظر  په باید

آیت، حدیث،  په مثالً: کي په کم ځای کتاب دېچیري دکه یادونه وکړم  کي: باید ددې قدم اولپه 

ی سي هغه ماته را په نو تاسي کوال ،کمه غلطي ويامالء انشاء کي یي  او یا هم په هترجم

 غلطي څخه پاک او تکمیل کړم، و کتاب داصالح کړم ا په راتلوونکي کيیي او زه  ګوته کړی

 .او غلطي څخه خالص نه وي ءخطا او هیڅ وخت د ځکه چي انسان عاجزه دی

سوو کبیره او صغیره ګناهونو څخه  دغه ذکر مسلمان د ویادونه کوم که ی کي: ددې هم قدموپه د

چي څه کول ګناه ده او څه کول ګناه نه  ،په دي پوهه سي به لږ تر لږه خو نو ،ځان ونه ساتي

چي دا  ،سي او یو وخت به دا فکر ورسره پیدا ده کمه کبیره ګناه ده او کمه صغیره ګناه ده

 کامیابي کیلي ده. باب کي د ي په دېګناهونو سخت عذاب لري پښیمانه به سي او پښیمان

هکله نور  کبیره او صغیره ګناهونو په دا یادونه کوم که څوک غواړي چي د :په دریم قدم کي

چي په نامه  (الزواجر عن اقتراف الکبائر) نو دغه مشهور کتاب ،کړي هم ځان پوهه او په خبر

سوه مخونو لورنیم څ (۴۵۰)چي په ، تصنیف دی (هلی)رحمة هللا ععالمه امام ابن حجر هیثمي مکي  د

 شپیته ګناهونو مفصل بیان سره د قرآنسوه  څلور (۴۶۰) په کښي دچي  ،او دوه ټوکه کي دی

 .کتالی سیسوي دي  ذکر سزاو کریم او حدیث د
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 د لیکوال پیژندنه
 

مرحوم خلیل احمد دستګیري زوی د کندهار ښار په یوه پرتمینه  فرید احمد مبارز د

ږیدلی دی، دیني زده کړي یې د کلي زیهجري شمسي کال کي ۱۳۷۶کورنۍ کي په 

په مساجدو او مدارسو کي تر سره کړي دي، لومړنۍ، منځنۍ او ثانوي زده کړي 

هجري شمسي کال کي د کندهار والیت په صوفي صاحب ذکور عالي ۱۳۹۵یې په 

 درجه پشپړه کړي.( اعلی)لیسه کي په 
 


