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د ګناه پيژندګلو
ُ
د د ُرود رشيف فضيلت
صَ
اهللعَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم فرمان مبارک :د قيامت په ورځ به د اهلل پاک د
د آخري نيب َ ّل ُ
َ
عرش د سوري نه عالوه بَل سورے نه وي ،درې کسان به د اهلل پاک د

َ
عرش د سوري د الندې وي۔ عرض اوکړے شو :يَا رسول اهلل

صَ
اهللعَلَيْهِوَاٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

َ
! هغه به کوم خلق وي؟ ارشاد ئې اوفرمائيلو ﴾1﴿ :هغه کس کوم چې
ُ
زما د ا َّمیت پريشاين ختمه کړي ﴿ ﴾2زما ُسنَّت ژوندي کولو واال ﴿ ﴾3په
ُ
ما باندې ډير زيات د ُرود رشيف لوستلو واال۔
َ ُّ ۡ َ َ
لَع ۡ َ
اۡلب ِ ۡيب
صلوا

َ ى هُ َ ى َُ
اّٰلل لَع ُم ىمد
صَّل

سوال :په خطا باندې د ګناه اطالق لکه کيږي؟ آيا په رشيعت کښې په
ً
هريہ باندې هم ګناه وی؟ مثال :د روژې نيولو په حالت کښ
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ې که چرې په غلطئ او هريه رسه خوړل ،څلک اوکړې ،يا د ملونځ د
وخت د ترييدو نه وروستو ملونځ راياد شو ،نو د دې به څه حکم وي؟

جواب:

که روژه نيوونکي ته چرې روژه ياده نه وي او خوړل ،څلک

اوکړی ،نو په دې حال کښې روژه نه ماتيږي ،تر دې پورې که دا ګناه
ُ
وي او که چرې روژه ياده وي ،خو خلې ته د اوبو اچولو په وخت په
غلطئ کښې اوبه حلق ته الړلې ،نو په دې حالت کښې خو به روژه ماته
يش ،خو په دې حالت کښې ګناه نشته ،ابلته د روژو قضا الزيم دی۔ دا
َ
معامله د ملونځ ده ،که چرې يو کس ته ملونځ کول ياد نه وي ،يا اوده پاتې
شو او د ملونځ وخت تري شو نو لکه چې ورته راياد يش بيا دې اوکړي چې
اوس قضا راوړل په ذمه باندې فرض دي۔ ابلته په دې حالت کښې به په
صَ
اهللعَلَيْهِ َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد
ملونځ قضا کولو ګناه نه وي۔ د دواړو جهانونو رسدار َ ّل ُ
َ
اوفرمائيلو :يعين کوم کس چې ملونځ هري کړي يا د ملونځ په وخت کښې

اوده پاتې يش ،نو لکه چې هغه ته راياد يش هغه وخت دې ملونځ اوکړي
چې دغه د دې وخت دے۔

()1

َ
په دې حديث مبارک کښې د اوده شوي کس رِصف د خوب په وجه
ً
ملونځ پاتې شو او قصدا د نه کولو صورت بيا نه موندلے شو ،نو اووئيلے
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شول چې د ده به د ملونځ په پريښودو ګناه نه کيږي ،دغه شان که چرې
ملونځ کول ئې هري کړل تر دې پ ورې چې د ملونځ وخت هم تري شو ،نو
اوس هم ګناه نشته ،خو د ملونځ قضا به بهر صورت الزيم وي۔

د زړه نه د زنګ لرې کولو  4طريقې
سوال:

که چرې زړه د ګناهونو په وجه زنګ اونييسَ ،مړ او تور يش ،نو

د دې زنګ ،تور وايل او د زړه د َمړ کيدلو لرې کولو څه طريقې دي؟

جواب :د زړه نه د زنګ لرې کولو د ټولو نه لويه او ښه ذريعه د اهلل
َ َّ َ َ َّ
صَ
جل ويره
اهلل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم حمبت او د اهلل عز و
َع َز َو َج َل او د هغه د
ر
رسول کريم َ ّل ُ
ده ،دا هغه عظيم څزيونه دي ،د کومو په ذريعه چې د زړه نه زنګ لرې
صَ
اهللعَلَيْهِ َواٰل ِ ٖه َو َسلَم “ هغه
کيږي ،اوس پاتې شوه دا خربه چې ”د
ِ
حمبت رسول َ ّل ُ

کوم يو اړخ دے په کوم چې د زړه نه زنګ لرې کيږي؟ او د اهلل پاک د
ويرې د کوم يو حالت په ذريعه د زړه نه خريے لرې کيدے يش؟ نو ياد
ساتئ چې د حمبت اصيل مفهوم ”د زړه مائل توب ،د زړه د خوښې څزي
ٰ
حمبت مصطفے
طرف ته مائل کيدل دي۔“ بيا د اهلل پاک نه د ويرې او د
ر
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم په برکت چې لکه په الندې ورکړے شوؤ عملونو باندې
َ ّل ُ

استقامت نصيب يش ،نو د زړونو نه زنګ لرې کيږي ،هغه عملونه دا
دي:
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قرآن جميد تالوت:
( :)1د
ِ
قرآن پاک تالوت په َت َدبُّر يعين د غور وفکر رسه وي ،د پوهيدلو رسه
که د
ر
او د ظاهري او باطين آدابو رسه تالوت اوکړے يش۔ دتله د آدابو نه مراد د
رشيع حکمونو رسه د هغې د مستحباتو خيال ساتل دي ،لکه د تالوت
قرآن پاک ته وي ،قاري د اهلل پاک د الکم د
کولو په وخت چې پوره پام
ر

خيال رسه او داسې لويل لکه څنګه چې د اهلل َع َز َو َج َل رسه خربې کوي او

قرآن پاک نورانيت د هغه زړه ته ننوځي او
هغه حمسوس کړي چې د
ر
َ
قرآن کريم د دې
قرآن جميد د هغه زنګ لرې کوي۔ که چرې يو کس
ر
ر

ښائسته خيالونو او پوهې رسه لويل ،نو ا ِ ْن َشآ َء اہلل د هغه د زړه نه به زنګ

ډير په تادئ رسه لرې کيږي۔

( :)2د اهلل پاک ذِکر:
دغه شان که چرې د اهلل

َع َز َو َج َل

رذکر ،د فکر او توجو رسه وي او بے

توجيه او غفلت اونکړے يش ،بلکه خاص د اهلل پاک په بارګاه کښې
حارضي په زړه او دماغو کښې کيښودلے يش او د اهلل پاک رذکر اوکړے
يش ،د اهلل پاک د رذکر لکمات لکه
ان اہللِ
ان َرب َی ا ْل َع ِظ ْیم ،ہس ْب َح َ
ہلل ا َ ْکب َر َ ،و َل ََ ْو َل َو َل ہق َو َة ا ِ َلب ِاہللِ ،ہس ْب َح َ
ہلل  ،ہس ْب َح َ
ان اہللِ َوا ہ
َل ا ِل َه ا ِ َل ا ہ
ان اہللِ ا ْل َع ِظ ْیم
َوب ِ َح ْمدِه ہس ْب َح َ
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دا او د دې په شان نور چې څومره هم رذکرونه دي د دې په ذريعه اهلل
پاک ياد کړے يش ،داسې رذکر اوکړے يش او د اهلل پاک نعمتونه ياد
کړے يش ،نو د داسې رذکر په برکت رسه د زړه نورانيت په تزيئ رسه
زياتيږي۔

َ
( :)3مرګ يادول:

َ
آخرت دا درې واړه هغه څزيونه دي ،کوم چې د زړه د تور
مرګ ،قرب او ر
وايل په لرې کولو کښې ډير مرستندويه دي۔ چې انسان َمرګ يادوي نو د
هغه زړه نرميږي۔ چې هغه قربونو ته ګوري او د نورو مرګ ته پام کوي
نو هغه ته خپل قرب ورياديږي۔ هغه چې قرب ته تلل او د خپل بَدن
آخرت معاملې ،د اهلل
خرابيدل يادوي ،نو د هغه زړه نرميږي۔ هغه چې د ر
حارضئ تصور کوي ،د عمل نامې
پاک په بارګاه کښې وړاندې کيدل او د ر
ورکول ،د قيامت ګريم ،د حرش تنده او د پ رُل ِصاط نه ترييدل يادوي ،نو د

هغه د زړه نه د دنيا حمبت ،د ګناهونو مزه او د خواهشونو زياتوالے اووځي او
رشح صدر“ هم وئيلے
هغه ته د زړه د َتريې نه خالصے ميالويږي۔ دې ته ” ر

صَ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد اوفرمائيلو:
يش ،په
ر
نيب کريم َ ّل ُ
حديث پاک کښې دي ،ر
ُ
يعين ن ور چې لکه سينې ته ننوځي ،نو سينه برسريه يش ،نو عرض اوکړے
َ
ُ
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسل َم! آيا د دې څه خنښه ده په کومه چې نور
شو :يا رسول اهلل َ ّل ُ

اوپيژندلے يش؟ ارشاد ئې اوفرمائيلو :آؤ د دهوکې د ځائے (دنيا) نه لرې
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پاتې کيدل ،د هميشه کور (آخرت) طرف ته رجوع کول او د مرګ د
راتللو نه خمکښې د هغې تياري کول۔

()2

( :)4د صاحلينو صحبت:
ښه صحبت [ناسته پاسته] د زړه د زنګ لرې کولو د پاره عميل طور د ټولو
نه زيات اثر لري۔ بعضې وخت يوه ښه ناسته د انسان د ټول عمر زنګ
لرې کړي،لکه زمونږ په خمکښې لږ نه ،بلکه په سوؤنو داسې واقعات
دي چې د چا نيک انسان رسه د کښيناستلو يا د هغه رسه د يو سفر کولو
ّ
َّ
رسه ئې د زړه دنيا بدهل شوهل او د ُسنت او د رشيعت د راتباع توفيق ئې
نصيب شو۔ په ژوند کښې دومره غټ بدلون په حقيقت کښې د زړه نه د
زنګ د صفا کيدو په وجه دے چې لکه د زړه نه تور والے لرې يش نو په
ً
ُ
ّ
متوجه
زړه کښې داسې نريم ،ښالک ،ځال او نور پيدا يش چې انسان فورا
َّ
رايل اهلل يعين د اهلل پاک طرف ته متوجه يش او د نيکو په الره باندې

روان يش۔ د نياکنو د صحبت په برکت انسان ته د اهلل پاک ويره ،د اهلل
ٰ
صَ
قرآن پاک د
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم عشق نصيب يش ،د
ر
پاک حمبت او د مصطفے َ ّل ُ
ُ
تالوت کولو توفيق ميالويږي او په رذکر او د ُرود کښې د مشغوتليا شوق
آخرت ياد هم نصيب کيږي۔ الغرض که
پيدا کيږي۔ د مرګ او د قرب او ر
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چرې زيات پام ښه صحبت حاصلولو ته اوکړے يش ،نو د بره درج ټولو
څزيونو حاصلول ډير آسان يش۔ ښه صحبتونه [ناستې پاستې] هسې خو
هم کمې دي ،خو د مينځه تيل نه دي ،په رښتوين طلب رسه د کوشش
َ
کوونکو اوس هم ښه صحبت نصيب کيږي۔ که چرې د يو کس ځانله
نزدې والے نصيب هم نه يش نو بيا هم د يو اجتمايع نيک ماحول رضور
دعوت اساليم هفته وار اجتمااعت او مدين قافرلې۔ که چرې
شته ،لکه د
ر
َ
يو کس دا اختيار کړي ،په اهلل پاک ډير ښه ګمان دے چې هغه ته د
نيک صحبت برکتونه عطا کړي۔

د ګناه د پيژندلو طريقه
سوال:

د ګناه د پيژندلو څه طريقه ده ،د کومې د خپلولو رسه چې د

ګناهونو نه بچ کيدے يش؟

جواب:

د ګناه د پيژندلو د ټولو نه وړومبئ طريقه رعلم حاصلول دي،

ځکه چې رعلم د ټولو نه لويه ذريعه ده د کوم په ذريعه چې به ګناه
پيژندلے يش۔ د دې رعلم ډير اړخونه دي ،لکه که چرې د ګناه کبريه (يعين
َ
غټې ګناه) تعريف پوره طور په رذ رهن کښې وي ،نو انسان به په ډيرو چارو

کښې د ګناه په حکم په فوري طور پوهه يش۔ دغه شان که چرې د ګناهر
صغريه (يعين وړې ګناه) تعريف که معلوم وي ،نو د دې نه به د ډيرو

د ګناه پيژندګلو

7

ګناهونو پته اولګي ،لکه څنګه چې د فرضو پريښودل ګناهر کبريه ده ،د
واجب پريښودل ګناهر صغريه ده ،خو که ګناهر صغريه بيا بيا اوکړے يش ،نو
ّ
ُ َّ
ت مؤکده په پريښودلو باندې اِصار کول،
ګناهر کبريه به جوړه يش۔ د سن ر
َّ
لکه د ماسپخني وړوميب څلور رکعته ُسنت نه کول ،د ګناه حد ته
داخلوي۔ بيا دغه شان په قرآن او حديثونو کښې هغه څزيونه کوم چې
ً
ً
ِصاحتا منع کړے شوي دي هغه ګناه ده ،مثال :خپل ځانونه وژل او
بداکري کول ،خپل اوالد وژل وغريه ،هم دغه شان ارشاد اوفرمائيلے شو:

ۡ ُ ُ ۤۡ ۡ ُ ُ
وَلاَتقتل ۡواَانفسک ۡمََؕ

ترمجه :او خپل ځانونه مه وژنئ۔

ٰۤ
ۡ
وَلاَتقربُواَالزِّنیَ

ترمجه :زنا ته مه نزدې کيږئ۔

ُ
ۡ ُ ُ ۤۡ
وَلاَتقتل ۡواَا ۡولادک ۡمَ َ

ترمجه :او خپل اوالد مه وژنئ۔

داسې هغه ټول آيتونه په کومو کښې چې خاص طور څه حکم يا منع
کيدل بيان کړے شوي وي ،د هغه [آيتونو] په لوستلو معلوميږي چې
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َ
ً
فالنکے فالنکے اکر نا جائزه او حرام دے مثال که چرې يو کس د
قرآن پاک دا آيت مبارک لويل۔
ر

ُ

ۡ
ُ ُ
ۡ
احشۃَ ترمجه:
اِّن َال ِّذیۡن َی ِّحب ۡون َان َت ِّش ۡیع َالف ِّ

بے شکه کوم خلق چې

فی َالذیۡن َٰامن ُ ۡوا َلہُ ۡم َعذ ٌ
اب َال ِّۡی ٌمَۙ َفیَ غواړي چې په مسلمانانو کښې د
ِّ ِّ
ِّ
بے حيائيئ خربه خوره يش د هغويئ
ٰۡ
ُٰ ۡ ُ ُۡ
ُۡ
ۡ
م َوَ َانت َم َلا َ
الدنیاَوَالا ِّخر ِّۃََؕوَاللہ َیعل َ
آخرت کښې
د پاره په دنيا او ر
ت ۡعل ُم ۡونَ﴿﴾۹۱
دردناک عذاب دے او اهلل پوهيږي
او تاسو نه پوهيږئ۔
دا آيت چې اولويل که واوري نو هغه ته به معلومه يش چې بے حيايئ
خرپول حرام اکر دے ،داسې به د بَل آيت لوستلو رسه واضحه يش چې بے
حيايئ خپپله هم حرامه ده ،ارشاد دے:

ۡ
ۡ
ٰ
وَ ی ۡنہی َع ِّن َالف ۡحشٓا ِّء َ َوَ ال ُم ۡنک ِّر َوَ

ۡ ۡ
البغ ِّیَۚ

ترمجه:

او (اهلل) د بے حيائيئ او د

هر رقسمه بدې خربې او ظلم نه
منع فرمايئ۔
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هم دغه شان د الندې آيت لوستلو نه به معلومه يش چې د يو يتيم مال په
خپل ترصف کښې راوستل [يعين خپپله استعمالول] څنګه دي؟ ارشاد دے:
ۡ

اِّن َال ِّذ َیۡن َیَ َاکُ ُل ۡ َون َا ۡموال َالۡیَ ٰ َت ٰ َمیَ ترمجه:
ُظل ۡ ًماَاِّنماَیَ َۡاک ُ ُل ۡ َون َف َۡی َب ُ ُط ۡ َونِّ َہِّ ۡم َن ً
ارا َؕؕ َوَ
ِّ
ۡ
سیَ ۡصل ۡونَ َس ِّع َی ًراَ﴿﴾٪۹۱

بے شکه هغه خلق کوم

چې د ظلم کولو رسه د يتيمانانو مال

خوري هغويئ باللک خپلې ګيډې د
َ
اور نه َډکوي او ډير زر به دا خلق
غرغنډې وهونکي اور ته ځي۔

معلومه شوه چې د ګناهونو د پيژندلو د پاره رعلم رضوري دے ،ځکه د
رعلم د زياتوايل د پاره الکمر پاک او حديثونه مبارک د پوهې او غور او فرکر
رسه لوستل ،ديين کتابونه لوستل اهم او ګټه ور دي۔

ً
په قرآن او حديثونو کښې ِصاحتا د رذکر شوو ګناهونو نه عالوه علمائے
کرامو د دين د ُعلومو د پوهې او غور او فرکر په ذريعه هم ډير ګناهونه
ً
بيان کړي دي ،کوم چې ِصاحتا په قرآن او حديثونو کښې رذکر شوي نه
دي ،خو د هغې په رنړا کښې معلوميږي چې دا هم جائز نه دي ،لکه د
قرآن پاک آيتونه دومره دي
ريا زيريکوالے ،اوس د ريا په باره کښې خو د ر
چې د ريا په ذريعه باندې خپل عملونه مه تباه کوئ:
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10

ٰ
ٰۤیایُہا َال ِّذیۡن َامن ُ ۡوا َلا َت ُ ۡب ِّط ُل ۡواَ ترمجه:

اے ايمان والوو! د احسان

ٰ ُ
ۡ
ۡ ٰ
ۡ ښودلو او تکليف رسولو رسه
صدق ِّتک ۡم َبِّالم ِّن َوَ َالاذیَۙ َکال ِّذیَ
خپلې صدقې مه بربادوئ ،د هغه
ُ
َ
ی ُ ۡن ِّفقَمال ٗہَ ِّرئٓاءَالن ِّ َ
اس
کس په شان کوم چې خپل مال
خلقو ته د ښودلو د پاره لګوي۔
يا نور آيتونه دي په کومو کښې چې د ريا په وجه د عمل تباه کيدو بيان
دے ،خو د ريا تفصيالت او خمتلف صورتونه علمائے کرامو راويسيت دي۔
د ااکبرينو په دې نتيجو راويستلو باندې مشتمل يو کتاب ”اَلزَوا ِجر“ په نوم
دعوت اساليم)
د ”جہنم مںی لے جانے والے اعمال“ (مطبوعه مکتبة املدينه
ر

هم دے ،دا کتاب په دې حوالې رسه ډير زيات جامع دے۔
خو يوه خربه دتله د توجو قابله ده چې معلومات لرل بيله خربه ده او د
معلوماتو مطابق عمل کول بيله خربه ده ،چاته پته نشته چې ملونځ فرض
ً
دے ،يقينا د ملونځ د فرض کيدو هر چاته پته وي خو ډير خلق په دې د
پوهيدو باوجود ملونځ نه کوي۔ معلومه شوه چې ِصف معلومات اکيف نه
وي د دې رسه په زړه کښې جذبه ،ترغيب او د عمل نيت هم رضوري
دے ،د دې نه بغري ِصف کتابونه لوستل ګټه ور نه دي۔ داسې خلق يلدلے
يش چې هغويئ پوره رصحاح رستّه (د حديثونو مستند شپږ کتابونه) لوستيل
وي ،خو د دې باوجود پکښې د ملونځ څه جذبه نه وي ،يا د نورو نيکو
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عملونو طرف ته ئې هيڅ توجو نه وي يا ئې په نورو عملونو کښې کمے،
بے خيايل موجوده وي ،ځکه د رعلم رسه عمل هم پکار دے او د عمل د
پاره په زړه کښې ترغيب او ويره لرل ډيره ګټه وره خربه ده او د دې دواړو د
حاصلولو دوه طريقې دي:

وړومبئ طريقه:

خو دا ده چې رِصف حکمونه اونه لوستلے يش ،بلکه

د دې عمل فضيلتونه او وعيدونه هم اولوستے يش يعين د نيک عمل
فضيلت او د بد عمل يعين ګناه وعيدونه اولولئ ،د دې په برکت رسه زړه
زخيم کيږي او د عمل طرف ته مائله کيږي۔

دويمه طريقه:

ښه صحبت دے۔ ښه صحبت په زړه کښې د عمل

جذبه پيدا کوي ،ګنې ِصف معلومات زياتره د عمل کولو د پاره اکيف نه
وي۔

د زړه اطمينان
سوال:

د زړه د اطمينان او غري اطمينان د ګناه رسه څه تعلق شته؟ يعين

بعضې خلق څه غلط اکر کوي او چې پوهه کوې ئې نو جواب ورکوي
چې ما صحيح اوکړل ،ځکه چې زما زړه مطمئني دے ،زما په ضمري
باندې هيڅ بوج نشته۔ آيا د زړه يا ضمري اطمينان د دې خربې ديلل دے
چې کړے عمل ګناه نه ده ،غلط نه دے ،بد نه دے؟
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د دې خربې څه حقيقت هم شته او نشته هم۔ تفصيل دا دے

چې د زړه د داسې کيفيت په باره کښې نيب کريم

صَ
اهلل عَل َي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َس لَم
َ ّل ُ

ک‘‘ يعين ګناه هغه ده کومه چې ستاسو په
اوفرمائيل’’ :اَ ْ ِلث ْ ہم َما ََا َک ف ِ ْی َن ْف ِس َ
َ
َ
زړه کښې ټک اوکړي۔ ( )3يعين کومه چې په زړه کښې ټک اوکړي ،ضمري
چې په څه باندې مالمت کړي ،بد اوګنړي هغه ګناه ده يا بده خربه ده۔ خو
َ
د دې حديث رسه بل حديث هم ياد ساتئ چې نيب کريم ص َّل اهلل ع ل َي ِه و اٰل ِ ٖه وسلَم
َ

َاص َن ْع َما
اوفرمائيل ’’ :ا ِذَا ل َْم َت ْس َت ْح ِی ف ْ

شئْت‘‘()4
ِ

َ

ُ َ ْ َ

ََ

ترمجه” :چې لکه په تاسو

کښې رشم او حيا پاتې نه يش ،نو بيا چې مو څه خوښه وي کوئ۔“ مراد دا
دے چې لکه په انسان کښې رشم او حيا ختمه يش ،نو بيا د هغه هيڅ پروا
نه وي او د هغه زړه چې څه غواړي ،هغه کوي۔ که چرې د چا دا کيفيت
[حالت] دے چې د هغه رشم او حيا او د هغه حلاظ ختم شوے دے او
هغه په جراءت ،زړورتيا او بے د څه ويرې رسه ګناهونه کوي او د هغې نه
پس وايئ چې زما ضمري مطمئني دے ،نو د داسې انسان ضمري په هيڅ
صورت د باور وړ نه دے ،بلکه د داسې [انسان] ضمري بے ضمريه ده ،داسې
َ
ضمري خو َمړ دے۔ د داسې کس دا وئيل چې زما ضمري مطمئني دے ،په
ده به هيڅ باور نيش کولے۔ دا خربه خو به په ډيرو ځيونو کښې ډاکو او
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قاتل هم اوکړي او د هغويئ زړه به هم مطمئني وي ،نو آيا د دې رسه به معاذ
حديث پاک هم دې
اهلل قتل او ډاکه حالهل يش؟ هيڅلکه هم نه۔ بلکه يو بَل
ر
لړ کښې ښلکې الر ښودنه کوي۔ د دواړو جهانونو رسدار

صَ
اهلل عَل َي ْ ِه َو ا ٰل ِ ٖه َو َس لَم
َ ّل ُ

ک ‘‘ يعين په کوم څزي کښې چې شک
ک ا ِلی َم َال یہر ِ ْی ہب َ
اوفرمائيل چېَ ’’ :د ْع َما یہر ِ ْی ہب َ
دے ،هغه پريږده او هغه اختيار کړه په کوم کښې چې شک نشته۔ ( )5يعين
شک او شبې واال اکر مه کوئ ،لکه څنګه چې د يو اکر په باره کښې شک
وي چې پته نه لګي چې جائز دے که جائز نه دے ،نو دا دې پريښودے
يش او هغه صورت دې اختيار کړے يش ،کوم چې بے شکه صحيح وي۔
په دې خربه باندې د سم پوهيدو د پاره الندې تفصيل ياد ساتئ۔
معامله دا ده چې بغضې حکمونه هغه دي د کومو چې رشيعت واضحه
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد
طور حکم کړے دے ،لکه څنګه چې نيب کريم َ ّل ُ

ح ہام بَین َوبَیْ َن ہھ َما ہمشْ ت َب ِ َھات “ يعين حالل هم باللک
اوفرمائيلو ” :اَ ْل َح َل ہل بَین َوا ْل َ َ
واضحه دي او حرام هم باللک واضحه دي ،خو د دې ترمينځه بعضې شک
واال چارې دي۔ ( )6اوس دې د دې شک واال څزيونو په باره کښې څه اوکړے
الشبہ َھا ِ
ع ِض ِہ “
يش؟ نو اوفرمائيلے شو چېَ ” :ف َم ِن َاتقی ُّ
ت َف َق ِد ْ
اس َتب ْرَ َء ل ِ ِدیْن ِ ِہ َو ِ ْ

()7
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يعين څوک چې د شک واال اکرونو نه بچ شو ،هغه خپل دين او ّ
عزت بچ
ُ
کړو۔ نو د رشيعت اصول دا شو چې کوم په واضحه طور حالل دي ،د
کومو چې په قرآن او حديثونو کښې حاليلدل واضحه طور بيان شوي
دي ،د هغې په باره کښې د چا ضمري اووايئ چې نه ،دا اکر صحيح نه
ښاکري ،نو دتله به د ضمري په وئيلو باندې عمل نه کيږي ،ځکه چې لکه
دا دين په واضحه طور باندې حالل کړل ،نو اوس هلته د ضمري هيڅ اکر
پاتې نه شو۔ آؤ د څه خاريج رحکمت په وجه مباح وغريه پريښودل يوه بيله
معامله ده۔
داسې کومو څزيونو ته چې رشيعت واضحه طور حرام اووئيل ،نا جائزه
اووئيل ،ګناه ئې اووئيله ،هغه ناجائزه او ګناه ده او د هغې پريښودل
رضوري دي ،که چرې په داسې ځائے کښې ضمري اووايئ چې دا اکر
اوکړه ،هيڅ خربه نه ده ،نو هلته به هم د ضمري نه منلے کيږي او ضمري
صاحب به چرته يو اړخ ته کيښودلے يش۔
په دريم نمرب باندې هغه اکر دے په کوم کښې چې په رشيع حلاظ رسه
شک او شبه وي ،د ديلل په حلاظ رسه که جائز او نا جائزه معلوم نه وي ،د
اع رملانو اختالف وي ،هلته رشيعت دا الرښودنه اوکړه چې د شک د اکرونو
نه ځان ساتئ۔ څوک چې بچ يش ،هغه به خپل دين او خپل عزت بچ
کړي ،يعين نه خو به خلق دې باره کښې وايئ چې اوګورئ دا څه کوي او
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نه به خپپله د شک ښاکر کيږي ،داسې به د هغه دين هم بچ پاتې يش ،ځکه
چې دا څزي په تقو ٰی کښې شامل دے۔
د دې نه پس بعضې وخت داسې څزيونه رايش ،د کومو په باره کښې چې
واقيع ده شک کيدے يش چې دا زه اوکړم که اوئې نه کړم؟ د دې کول به
صحيح وي او که صحيح به نه وي؟ دواړو اړخونو ته ذ رهن ځي ،اوس په
َ
داسې صورت کښې کوم کس ته اجازت دے چې د خپل زړه نه فتو ٰی
واخيل ،د خپل ضمرينه پوښتنه اوکړي او چاته اجازت نشته؟ د دې څه اهم
َ
معيارونه دي۔ لکه داسې کس د چا چې حيا ختمه شوې وي او هغه په
بدو عملونو زړور وي ،په رشيعت باندې د عمل کولو ئې هيڅ څه شوق نه
َ
وي ،نو داسې کس دې په رشيع چارو کښې هيڅلکه هم د خپل ضمري نه
َ
پوښتنه نه کوي ،او کوم کس چې په رشيعت باندې عمل کولو واال وي ،د
نيکو عملونو رسه حمبت سايت ،د ګناهونو نه د بچ کيدو ئې پوره ذ رهن وي او
هغه ځان هم سايت ،د نيکو رسه ئې حمبت وي او هغه نيکئ هم کوي،
بلکه د نيکو رسه ئې حمبت هم داسې وي چې د نيک عمل رسه د هغه زړه
ته خوشحايل ميالويږي ،د زړه نورانيت حمسوسوي ،زړه ئې خييږي او
سکون ورته ميالويږي ،او د هغه د ايمان خوږ والے نصيب وي ،نو داسې
َ
کس که چرې په يوه معامله کښې د شک ښاکر وي او د هغه ضمري هغه
َ
ته دا اووايئ چې دا اکر اوکړه ،په دې کښې هيڅ باک نشته ،نو هغه کس د
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زړه خربه منلے يش ځکه چې د هغه ضمري په ا ٰ
ل او قبول شوې درجه
َ

باندې دے۔ خو داسې [کس] لټول ګران اکر دے او خپل ځان په دې
مرتبه ګنړل د خوش فهمئ په درياب کښې د غوپو وهلو په شان اکر دے۔

د زړه ګنهګاريدل
سوال:

ُ
قرآن جميد کښې يوه مجله بيان شوې ده چې ”د هغه زړه
په
ر

ګنهګار دے“ او عوايم طور هم دا مجله وئيلے يش۔ پوښتنه دا ده چې د
زړه ګنهګاريدل څه ته وئيلے يش؟

جواب:

د زړه ګناهونه ډير زيات دي ،لکه کفر او ررشک چې دا بنيادي

ُ
کفر ٰ
معن دہ :د دين په
طور باندې د زړه ګناهونه دي ،ځکه چې د

رضورتونو کښې د يو څزي نه انکار کول او انکار او تصديق دواړه د زړه
ُ
اکرونه دي۔ ايمان د زړه د تصديق نوم دے او کفر د زړه انکار ته وئيلے
يش ،بيا په دې باندې داللت کوونکي ګنړ شمري اکرونه دي ،کوم چې
َُ
کفر ګرځولے شوي دي ،خو کوم چې اصيل تعريف دے ،هغه هم دغه
دے چې زړه کښې د تصديق په ځائے انکار بيا موندلے يش۔
هم دغه شان ررشک يعين د اهلل پاک رسه څوک رشيک ګرځول ،په اصل
کښې د زړه اکر دے چې انسان په زړه کښې څوک د اهلل رسه رشيک
ګنړي ،بيا وروستو د دې مظاهر راځي۔ داسې منافقت هم د زړه رسه وي،

د ګناه پيژندګلو

17

ځکه چې بنده ظاهري طور ټول حرکتونه د مسلمانانو کوي ،روژه نييس،
ملونځ کوي ،خو په زړه کښې ئې تصديق موجود نه وي۔ نو کفر ،ررشک او
منافقت په آسانئ رسه د زړه د ګناهونو په طور انسان پيژندلے يش۔
د دې نه عالوه نور داسې ډير ګناهونه دي د کومو تعلق چې د زړه رسه
ً
ر
تکرب يعين نور کمرت ګنړل او نور هيڅ نه ګنړل ،د زړه اکر
دے ،مثال:

دے۔ حسد يعين دا آرمان کول چې د بَل مسلمان نه نعمت الړ يش۔ دا
آرمان هم په زړه کښې وي ،اوس بعضې وخت د دې اظهار اويش او بعضې
وخت ِصف په زړه کښې دا خواهش سايت۔

ً
دغه شان ريا هم د زړه عمل دے او يقينا د زړه نه کيږي چې خلق ما ښه
َ ر
(نيک) اوګنړي ،عبادت ګزاره اوګنړي۔ داسې تکرب ،حسد( ،د دې رذکر
اوس اوشو) ،بغض او کينه هم ګناهونه دي او دا ګناهونه هم د زړه د اکرونو
نه دي۔ داسې ګناهونو کوونکي ته به ”د زړه ګنهګار“ وئيلے يش۔ ځکه
امراض قلب“ وئيلے يش يعين د
په رشيع اصطالح کښې هم دې ته ”
ر
زړه بيمارئ /باطين مرضونه۔ په حديث مبارک کښې فرمائيلے شوي دي
چې ”د بدن دننه يوه ټوټه ده که چرې هغه سمه يش ،نو ټول بدن سم يش،
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که چرې هغه خرابه يش ،نو ټول بدن خراب يش ،واورئ هغه زړه دے۔“
()8

نو که چرې د زړه نه حسد ،کينه ،بغض ،تکرب اووځي او په ده کښې
ُ
ُ
اخالص ،صرب ،شکر ،تولک ،يقنيُ ،مراقبه ،حماسبه او د اهلل پاک رسه حمبت
پيدا يش ،نو زړه سميږي۔ داسې که چرې زړه سم يش ،نو ټول اندامونه سم
يش او که چرې زړه خراب يش ،چې د ده نه اخالص الړ يش او ريا ورته
دننه يش ،د ده نه اعجزي الړه يش او تکرب ورته دننه يش ،د ده نه خري
خوايه الړه يش او حسد ورته دننه يش ،د ده نه دوسيت الړه يش او بغض
او کينه ورته دننه يش ،نو دا د زړه د خرابيدو عالمتونه دي او لکه چې زړه
خراب يش ،نو ټول بدن خراب يش ،بيا انسان اکرونه هم هغه کوي کوم
چې د ريا ،تکرب ،حسد ،بغض او کينې تقاضا کوي۔

د فا ِسق تعريف
فاسق څه ته وئيلے يش؟
سوال :ر
جواب :فاسق لفظ د فسق نه جوړ دے ،فا ،سني ،قاف ،د فسق لغوي ٰ
معن
ر
ر
ر
ُ
َ
َ
دهَ :وتل /بهر َوتل يا خروج او په رشيع حلاظ رسه د فرسق مطلب دے :د
َ
اهلل پاک د فرمانربدارئ نه بهر َوتل۔
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اوس دتله دوؤ څزيونو ته پام اوکړئ چې د ګناه دوه رقسمونه دي :کبريه او
َ
صغريه يعين غټه ګناه او َوړه ګناه۔ کوم کس چې غټه ګناه يو ځل هم
فاسق يش۔
فاسق دے ،خو چې وړه ګناه بيا بيا کوي ،نو بيا ر
اوکړي ،هغه ر
فاسق اطالق په هغه باندې کيږي څوک چې غټه ګناه اوکړي يا
ځکه به د ر
فاسق هغه
وړه ګناه بيا بيا اوکړي ،اوس په دې کښې نور دوه صورتونه دي۔ ر
ګناه په پټه کوي يا ښاکره۔ که چرې هغه ئې په پټه باندې اوکړي ،نو هغه
فاسق غري ُمعلن“ وئيلے يش او که چرې ښاکره ګناه اوکړي نو هغه
ته به ” ر
ُ
ُ
فاجر لفظ د دې د
فاسق معلن يا فاجر“ وئيلے يش۔ ر
فاس رق مع رلن يا ر
ته به ” ر
پاره استعمايلږي۔

بيا په يو بَل حلاظ رسه د فرسق دوه قرسمونه دي۔ وړومبے ق ِسم :هغه فرسق د
کوم تعلق چې د عقيدې رسه دے او دويم ق ِسم :هغه فرسق د کوم تعلق
قرآن پاک کښې د عميل فرسق هم بيان دے لکه د
چې د عمل رسه وي۔ په ر

خزنير غوښه خوړل دې ته فرسق فرمائيلے شوے دے ،او د عقيدې د
قرآن پاک
قرآن پاک کښې ډير زيات بيان دے بلکه زياتره په
فرسق په
ر
ر
فاسق يا بدې عقيدې په باره کښې
فاسق او فرسق لفظ د عقيدې د ر
کښې د ر

بيان کړے شوے دے۔ ځکه چې د چا عقيده فاسده ده ،لکه د صحابۀ
َ
ِ
در َّيه فررقه“ پيدا شوې وه ،کومې چې د
کرامو َر َ
ِض ُ
اهلل َعـنْ ُهم په زمانه کښې ”ق ر
َ
رب َّيه فرقه“ راووتله کومې چې به وئيل چې
تقدير نه انکار کولو او يوه ج ر
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انسان رِصف جمبوره دے چې هغه هيڅ نيش کولے ،په هغه باندې کولے
يش۔ دغه شان ”خاريج فرقه“ د کومې غټه پيژندګلو چې حرضت عبد
اهلل ابن عمر

ِ
اهلل َع ْـن ُه
َر َ
ِض ُ

بيان فرمائيلې وه چې هغويئ به د مرشاکنو په باره

نازل شوي آيتونه په مسلمانانو باندې لګول۔ ( )9اوس دا پيژندګلو
کښې ر

تر اوسه پورې راروانه ده ،اوس هم ډيرو بدو عقيدو واال خارجيان داسې
ُ
نازل شوي آيتونه ،په انبيائے کرامو
دي کوم چې د بتانو په باره کښې ر
السالم او اويلائے کرامو ر ْْح ُة ا ِهلل علَي هم باندې لګوي چې د بُتانو په شان
ع لَي هِم َ
ُ

َ

َ َ

َ ْ

َ
َمعاذ اهلل انبيائے کرام او اويلائے کرام هم بے َوسه دي۔

معزتهل“ تريه شوې ده کومې چې به د اهلل پاک په
دغه شان يوه فررقه ” ر

صفتونو کښې عجيبه شان تاويالت کول او د قرب د عذاب نه منکره وه،
قرآن پاک په باره کښې د دويئ عقيدې د اعمو مسلمانانو نه بدلې
داسې د ر
ُ
الکم اهلل ،د اهلل پاک صفت نه ،بلکه خملوق دے۔ دا
وې ،د هغويئ په نز

ُ
فاسق العقيده فرقې دي ،د چا چې عقيده خرابه شوه ،کومې چې په
ټولې

عقيده کښې د اهلل پاک د فرمانربدارئ نه اووتلې۔

د الکم خالصه

َ
دا ده چې د فسق لغوي ٰ
معن هغه ده چې َوتل او
ر

اصطاليح ٰ
معن د اهلل پاک د فرمانربدارئ نه بهر وتل ،بيا که چرې غټه
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فاسق ،بيا ئې که
فاسق او که وړه ګناه ئې بيا بيا اوکړه نو ر
ګناه ئې اوکړه ،نو ر
فاسق معلن يا هغه
غري ُمعلن ،که ښاکره ئې اوکړه نو
په پټه اوکړه ،نو ر
ر
فاس رق ر

فاجر وئيلے يش۔ وړاندې هغه تقسيم دے چې د عقيدې په حلاظ
ته به ر
فاسق دے او که د عمل په حلاظ رسه۔
رسه ر

د ګناه په اکر کښې د خملوق د خربې منلو حکم
سوال:

بعضې وخت داسې هم کيږي چې خاؤند ،مور پالر يا حکمران ،يا

استاذان يا افرسان د څه داسې خربې حکم اوکړي ،کومه چې د رشيعت
په حلاظ رسه ګناه ده ،په داسې صورت کښې څه حکم دے د هغويئ خربه
منل به صحيح وي خاص طور که چرې مور پالر يا خاؤند حکم اوکړي؟

جواب:

د خملوق خربه په جائزو اکرونو کښې منلے کيږي ،ولې په ګناه

کښې د هغويئ هيڅ خربه نه منلے کيږي ،په حديث مبارک کښې په
صَ
اهللعَلَيْهِ َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد
واضحه انداز کښې اوفرمائيلے شول چې نيب کريم َ ّل ُ

اوفرمائيلو” :ا ِن َ َما َ
الطا َع ہۃ ف ِی ا ْل َم ْعرہ ْوفِ “ يعين اطاعت [تابعداري /فرمانربداري]
ِصف په نيکئ کښې ده۔

()10
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په يو بَل حديث مبارک کښې ارشاد اوشوَ ” :لط َا َع َۃ ل ِ َم ْخلہ ْوق ف ِ ْی َم ْعصِ َیۃِ ا ْل َخال ِ ِق“
يعين د خا رلق په نافرمانئ کښې د يو خملوق فرمانربداري نيش کيدے۔

()11

قرآن پاک کښې آيت مبارک هم دے چې
دغه شان په ر

و ۡ
َاِّن َجاہ ٰدک َعلٰۤیَا ۡن َت ُ ۡش ِّرک َب ِّ ۡی َماَلیۡسَ ترمجه:

او که چرې هغه دواړه په

ۡ
ُ ۡ ُ
اح ۡب ُہماَ تاسو باندې کوشش اوکړي چې تاسو
لک َِّب ٖہ َعِّل ٌمََۙفلاَت ِّطعہماَوَ َص ِّ
ۡ يو داسې څزي زما رسه رشيک کړئ د
ۡ ً
ُۡ
فِّی َالدنیا َمع ُر ۡوفاَ۫ َوَ َات ِّب ۡع َس ِّب ۡیل َمنَ
کومې چې تاسو ته پته نه وي ،نو د
اناب َاِّلیَۚ َثُم َ َاِّلی َم ۡر ِّج ُع ُک ۡم َفاُن ِّب ُئ ُک ۡ
َ
م
هغويئ خربه مه منئ او په دنيا کښې
ُ
ُ ُ
ِّبماَک ۡن َت ۡمَت ۡعمل ۡونَ﴿﴾۹۱
په ښه طريقه د هغويئ رسه اوسئ او
زما په لور د رجوع کوونکي انسان
په الره باندې ځئ ،بيا هم زما طرف
ته تاسو ته راتلل دي نو بيا به زه تاسو
ته اووايم څه چې به تاسو کول۔
په دې آيت کښې د مور پالر خاص طور رذکر دے او اوفرمائيلے شو چې
که چرې هغويئ تاسو ته د ررشک کولو اووايئ ،نو بيا د هغويئ خربه مه منئ،
خو د دنيا په معا رملو کښې د هغويئ رسه ښه سلوک کوئ۔ ځکه که چرې
ً
مور پالر د يوې ګناه کولو حکم اوکړي نو عمل دې پرې نه کيږي مثال
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که چرې مور پالر د ګريې پريښودلو نه منع کړي نو د هغويئ منع کول هم
ګناه ده او د هغويئ دا خربه منل هم ګناه ده ځکه چې د ګريې پريښودلو
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ورکړے دے چې بريت کم کړئ او
حکم نيب کريم َ ّل ُ
َ َّ َ َّ
()12
ص َّل اهللعلَي ِهواٰل ِ ٖهوسلَم
ګريې غټې کړئ۔
نو چې د اهلل او د رسول عز و جل و َ
ُ َ ْ َ

ََ

په مقابله کښې کومه خربه هم وي هغه به نه منلے کيږي۔

د َو َ
سوسو بيان
سوال :وسوسې ولې راځي ،او د دې څه حکم دے؟

جواب:

د وسوسو راتللو وجه نفس او شيطان دے ځکه چې شيطان د

انسان زړه ته د بهر نه وسوسې اچوي ،داسې بعضې انسان هم په خپلو
قران پاک کښې دي:
خربو باندې وسوسې اچوي ،هم داسې په ر

ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ ُۡ
اسَ﴿ ۙ﴾۱
ال ِّذیَیوس ِّوسَفِّیَصدو ِّرَالن ِّ
ۡ
اسَ﴿ ﴾۶٪
َالن
َو
ۃ
ن
ج
َال
ِّ
ِّمن ِّ
ِّ

ترمجه:

هغه کوم چې د خلقو

زړونو ته وسويس اچوي۔ په پرييانو

او انسانانو کښې۔

ي عين وسوسو واال پريے هم کيدے يش او انسان هم او وسوسه اچول د
شيطان په لويو اکرونو کښې دي ځکه چې شيطان په بنيادي طور باندې
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ُ
داسې کوي چې خلقو ته د ګناه او کفر وسويس اچوي۔ بل طرف ته نفس
دے چې د شيطان په شان نفس هم انسان په وسوسو کښې د اخته کولو
وساو رس نفساين“ وئيلے يش لکه د روژې په
ذريعه ده او د هغه وسوسو ته ” ر
مياشت کښې د شيطان د قيد کيدو باوجود خلقو ته وسوسې راځي۔ دا د

نفس د طرف نه وي ځکه چې نفس ،د شيطان رسه د زياتې رابطې په وجه
ډير زورور شوے وي او د هغه وسويس هم دغه همره اثرناکه وي ،لکه
څنګه چې د شيطان وسوسې۔ معلومه شوه چې د وسوسو بنياد شيطان او
نفس دے۔

د وسوسو د پيژندلو طريقه
سوال :وسوسې به څنګه پيژندلے يش؟

جواب:

ُ
منهاج
د وسوسو پيژندلو د پاره دې د امامر غزايل َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه کتاب ”

العابدين“ اولوستے يش۔ په دې کتاب کښې امامر غزايل َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه په دې
باندې ډير ښلکے الکم کړے دے چې د بنده په زړه کښې کوم خيالونه

راځي ،هغويئ به هغه څنګه پيژين چې دا رمحاين دي او که شيطاين؟ د دې
َّ
امري اه رل ُسنت َد َام ْت َب َرکَا ُت ُہ ُم ال ْ َعالِيَه په رساهل ”وسوسے اور ان اک عالج“
رسه رسه د ر
کښې هم ډير ښيلک معلومات موجود دي۔

په وسوسو کښې د ګناه صورت
سوال :په زړه کښې چې کومې وسوسې راځي ،دا ګناه ده که نه؟
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جواب :اعم طور داسې کيږي چې د انسان په زړه کښې د ګناه رِصف
خيال راځي ،خو هغه د خپل ځان نه دا خيال لرې کوي ،په داسې قرسمه
وسوسو باندې ګناه نشته۔ هسې خو د زړه د خيالونو ډير قرسمونه دي ،په
کومو کښې چې دوه دا دي ) ( :يوه عزم دے او د عزم مطلب دے خپه
عظم ُم َص َّمم [خپه اراده] “ وايو۔ په خپه اراده به
اراده ،کومې ته چې مونږه ” ر
ګرييدل وي او په دې باندې به ګناه وي۔ د دې ارادې په ذريعه انسان د
ګناه اسباب پوره کوي او د خپل اړخ نه کوشش کوي ،اګرچه که هغه په
َ
ً
څه وجه ګناه هم اونکړي مثال :يو کس د کور نه د غال په اراده اووتلو،
بيا په څه وجه هغه غال اونکړه ،لکه هلته خلق ويخ وو يا پوليس وو
وغريه۔ نو په داسې حالت کښې به انسان ګنهګار وي ،ځکه چې هغه د
ګناه خپه اراده کړې وه۔ معلومه شوه چې خپه اراده چرته بياموندلے يش
هلته به ګناه وي۔ ( ) دويم دا دي چې انسان په خپل تصور کښې د بے
حيائيئ اکر اوکړي ،په دې صورت کښې هم بنده ګنهګاريږي۔

د خپلوانو رسه ښه سلوک کول
سوال :که چرې يو رشته دار وغريه زمونږ رسه بَد اوکړي ،نو مونږ ته څه
کول پکار دي؟
ً
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم په
جواب :د دې رسه تقريبا يو شان پوښتنه د نيب کريم َ ّل ُ
ر
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بارګاه کښې هم وړاندې کړے شوې وه چې زما خپلوان زما رسه ښه
سلوک نه کوي ،خو زه د هغويئ رسه ښه سلوک کووم ،نو آيا زه خپل دا ښه
عمل جاري اوساتم؟ يعين زه د هغويئ رسه رصله رحيم نيک سلوک جاري
اوساتم که زه هم بيا د بدلې په طور باندې هغه شان اوکړم؟ نو نيب کريم
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد اوفرمائيلو چې ته خپل ښه سلوک جاري اوساته ،د
َ ّل ُ
َ
حديث لفظونه دا دي :يعين يو کس عرض اوکړو :يا رسول اهلل!
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم ! زما نزدې خپلوان دي ،زه د هغويئ رسه تعلق ساتم او
َ ّل ُ

هغويئ ئې زما رسه پريږي ،زه د هغويئ رسه ښيګړه کووم ،خو هغويئ زما
رسه بد کوي ،زه د هغويئ رسه په صرب رسه چلند کووم ،خو هغويئ زما رسه
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم اوفرمائيل :که
په جهالت رسه چلند کوي۔ نو نيب کريم َ ّل ُ
ُ
چرې هم داسې ده ،لکه څنګه چې ته وائې ،نو ته د هغويئ په خله کښې

ګرمه ايره اچوې او ستا رسه به د اهلل د طرف نه د هغويئ خالف يو
مددګار [مرسته کوونکے] وي ،تر څو پورې چې ته په دې حال ئې۔

()13

ځکه دې د رشته دار خربې برداشت کړے يش او خپل ښه سلوک دې
جاري اوساتلے يش ،بلکه په يو حديث مبارک کښې ِصيح حکم دے:
ک‘‘ يعين ته د هغويئ رسه خپلويل قائمه اوساته کوم چې ستا
’’صِ ْل َم ْن َق َط َع َ
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رسه پريږدي۔ ( )14ځکه چې کوم خپل خپلوي پريږدي د هغې د قائمولو
کوشش دې اوکړے يش۔
بهار رشيعت د يو عبارت خالصه ده چې :خپلوان ښه سلوک کوي او
د ر

مونږه هم د هغويئ رسه ښه سلوک کوو ،نو دا خو ادهل بدهل شوه ،کومه چې

د هر چا رسه انسان کوي۔ رصله رحيم دا ده چې هغه ستا رسه [خپلوي]

پريږدي او ته ئې د هغه رسه پالې ،ستا رسه زياتے کوي او ته د هغويئ رسه
ښيګړه کوې۔ د رصله رمحئ په بنيادي مفهوم کښې دا خربه شا رمله ده چې
که چرې خپلوان زياتے کويَ ،ردې بَدې وايئ ،خپلوي پريږدي ،نو د هغويئ
رسه دې د ښه سلوک کولو کوشش اوکړے يش۔ ابلته دا رضور ده چې
حکمت عميل انسان هل خپلول پکاره ده چې بے وجې خپل ځان د
دنيايئ
ر
رذلت ځائے ته هم د وړاندې کولو په ځائے د هغې نه د بچ کيدو صورتونه
خپل کړے يش او د خپل طرف نه کوشش کوئ او دا ذهن جوړ کړئ چې
زه به د دويئ د پاره د خري داع کووم ،زما په زړه کښې به د دويئ د پاره هم د
ښيګړې جذبه وي ،زه چې په کوم ځائے کښې دويئ ته خري رسولے شم ،نو
رسووم به ئې ،زه به د دويئ د ظلم بدهل په ظلم رسه نه ورکووم ،د دويئ د
کنځلو په جواب کښې به کنځلې نه کووم۔ آؤ د هغويئ د رش نه د بچ
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فاصله باندې ساتئ او وخت په وخت د ښه
کيدو د پاره خپل ځان په لږه ر
سلوک معامله کوئ۔

د زړه د ګناهونو بيان
د زړه (باطين) د ګناهونو په رشيعت کښې څه اهميت دے ،داسې د زړه د
ګناهونو په باره کښې معلومات تر السه کول د يو مسلمان د پاره څومره
اهم اکر دے؟
جواب :د ټولو ګناهونو په باره کښې بنيادي حکم هم يو دے ،که هغه
باطين وي او که ظاهري وي چې په خمتلفو صورتونو کښې به خمتلف
ر
ً
حکمونه وي ،مثال ډير ګناهونه هغه دي د کومو رسه چې د انسان واسطه
ً
نه راځي ،مثال د چا مور پالر نشته ،نو د مور پالر په باره کښې زياتره
رشيع حکمونه زده کول رضوري نه دي ،داسې چې په چا باندې حج
فرض نه دے ،نو هغه هل د حج حکمونه زده کول رضوري نه دي او د حج
په وخت د کيدونکو ګناهونو معلومات حاصلول هم رضوري نه دي۔
َ
دغه شان که يو کس واده نه دے کړے نو د ښځې او چبو په باره کښې
حکمونه زده کول رضوري نه دي۔
د دې نه عالوه ډير ګناهونه واضحه وي ،کوم چې ټولو ته معلوم دي ،لکه
غال ،ظلم ،ډاکه ،دا هغه ګناهونه دي ،د کومو چې ټولو ته پته ده نو د دې
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خاص طور علم زده کول رضوري نه دي د دې نه سيوا چې په بعضې
څزيونو کښې نور څه داسې تفصيل کيدے يش د کوم نه چې انسان خرب
نه وي او هغه اوکړي۔ لکه هر چاته پته ده چې غال ناجائزه او ګناه ده ،خو
ُ
په مجات کښې چې ئې لکه خپل پزيار پټ يش ،نو د هغې رسه يو شان په
هغه ځائے کښې په نظر راتلونکي باندې انسان قياس اوکړي چې غل
زما هغه وړے دے او دا ئې پريښودے دے ،د غال فقيه تعريف خو په
دې ځائے کښې پوره نه دے ،خو بهر حال دا ګناه ده او په يو حلاظ رسه
غال ده۔ داسې په مکه مدينه کښې پزيار بدلول او راوړل هم جائز نه دي۔
يو بَل مثال د يتيم د مال خوړلو دے چې دا حرام دے او د دې ټولو ته پته
َ
ده ،خو د يو کس د وفات کيدو نه پس د هغه د يتيمانانو ماشومانو د
وراثت د مال نه د دريمې وغريه نه نياز [خپپله] خوړلے ،په [بَل چا باندې]

خوړلے کيږي۔ اوس دا د دريمې ختم ،د څلويښتئ ختم يوه نفيل صدقه ده
او فی نفسه دريمه او څلويښيت جائزه ده ،د ثواب اکر دے ،خو د يتيم د مال
نه کول نا جائزه او ګناه ده او د دې خوراک د خوړلو يتيم خپپله هم اجازت
نه يش ورکولے ،ځکه چې هغه بالغ نه دے او نا بالغه داسې اجازت نه يش
ورکولے۔ اوس چې کوم کس هم د دريمې وغريه دا خوراک کوي ،نو هغه
به د يتيم د مال د خوړلو ګناه کوي ،خو دې طرف ته د خلقو پام نه وي ،په
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دې مسئله کښې دا عنوان خو معلوميږي چې ” د يتيم مال خوړل حرام
اکر دے“ خو د دې تفصيل معلوم نه وي۔
د دې نه عالوه ډير داسې ګناهونه دي د کومو د تفصيل نه بغري چې انسان
د هغې نه هډو بچ کيدے نيش ،لکه په اکروبار کښې څه څزيونه خو
داسې دي ،د کومې د ګناه نه چې هر څوک ښه خرب دي ،لکه دهوکه کول،
دروغ وئيل ،خيانت کول ،مالؤټ کول دا ټول ناجائزه دي وغريه وغريه۔
خو د دې نه عالوه هم د رشيعت ډير زيات حکمونه دي کومو ته چې
ُ
فاسده“ وئيلے يش يعين داسې لوظنامې د کومو نه چې په رشيع
”عقو رد ر
حلاظ رسه څه فساد پيدا يش ،هغه تفصيل هر چاته معلوم نه وي ،ځکه
سوداګر هل د سودا په باره کښې مسئلې زده کول رضوري دي۔ که چرې نه
ئې زده کوي ،نو د نه زده کولو به هم ګناه وي او بيا به د رعلم نه لرلو په وجه
نور ډير ګناهونه اوکړي۔
فيصده

باطين ګناهونو کښې
باطين ګناه“ هم ده۔ په ر
د ګناهونو يو قرسم ” ر
ُ ّ
ب جاه [يعين د عزت او مشهورتيا
هغه صورتونه دي کوم چې د ”ريا“ او ح ر

رسه د حمبت] “ په وجه کيږي خو د دې په باره کښې د معلوماتو نه لرلو په
وجه باندې د دې کوونکو ته د دې په باره کښې هډو پته نه لګي چې زه
د ريا يا د عزت او مشهورتيا د حمبت په وجه په ګناه کښې اخته کيږم۔ د
باطين ګناهونو په باره کښې د معلوماتو نه لرلو نتيجه دا يش چې انسان
ر
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ريا کوي او وايئ ،زه خو ريا نه کووم يا خلق کمرت ګنړي او ځان لويئ
ر
تکرب نه کووم ،هغه خو زما نوکران
ګنړي او وايئ چې وروره! زه خو

َموکران دي  ،زما مالزمان ،هغويئ خو هم داسې دي۔ اوس په دې ځائے
َ
کښې غرور کوونکے کس نور خلق سپک ګنړي ،خو هغه ته پته نه وي
چې زه غرور کووم ،او داسې زه ګناه کووم ،اوس د داسې څزيونو په حلاظ
رسه د ګناهونو معلومات حاصلول رضوري دي او د دې هم دا طريقه ده
ُ َّ
کث َ
اهللتَ َعال ٰ نه د
چې ديين کتابونه اولوستلے يش ،د اه ر
م ُ
لسنتو علمائے کرامو َ َر ُه ُ
ګناهونو په باره کښې زده کړي او د رعلم حاصلولو چې کومې ذريعې دي،
د هغې نه رعلم زده کړي۔

د ګناهونو معلومات حاصلول
سوال :د ګناهونو د رسرسي معلوماتو حاصلولو په ځائے تفصييل
معلومات څنګه حاصل کړے يش؟
جواب :د ډيرو ګناهونو په باره کښې واقيع ده چې تفصييل رعلم رضوري
ُ
دے ،ګنې څه ګناهونه داسې دي کوم چې د نيکئ په ګمان کښې کولے
يش۔ يو څو مثالونه اوګورئ:
وړومبے مثال :د رشيعت حکم (يعين ُسنَّت دا) دے چې نارينه دې د
ُ َّ
(سنت) باندې د عمل کولو د پاره
[خپو] ګريټئ ښاکره سايت ،په دې حکم
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بعضې خلق د ملونځ د پاره شلوار يا پينټ وغريه فولډ کوي [يعين د پرتوګ يا

پينټ پينسې اوچتوي]  ،کومه چې ګناه ده چې په ملونځ کښې ګر يټۍ پټې
پاتې يش ،نو مکروهر تزنيه دي ،کومه چې ګناه نه ده ،خو په ملونځ کښې
پينسې اوچتول ،فولډ کول مکروهر حترييم دي ،کومه چې ګناه ده۔

دويم

ُ
مثال :ماشومان مجات ته بوتلل ښه اکر دے ،خو دومره واړه

ُ
ُ
ماشومان مجات ته بوتلل جائز نه دي کوم چې په مجات کښې تشې يا

ډکې ميتيازې کوي يا شور کوي او چې معلومه وي چې دا ماشومان به
ُ
شور کوي ،نو د داسې ماشومانو مجات ته بوتلل ګناه ده۔ اوس اوګورئ چې
بوتلون کي د خپل اړخ نه په ډيره غټه جذبه د نيکئ ګنړلو رسه ماشومان
بوتلل ،خو د رعلم د کيم په وجه ئې ګناه اوکړهل۔ معلومه شوه چې د دين
لم دين زده کولو بغري ګزاره نه کيږي
رعلم زده کول رضوري اکر دے او د رع ر
او د عمل بنياد رعلم دے ،ځکه رعلم حاصل کړئ د پاره د دې چې د خپل
اړخ نه د نيکئ ګنړلو رسه ګناه اونکړئ۔

د ګناه د پاره مرسته کول
سوال :د ګناه د پاره مرسته کول څنګه اکر دے؟
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قرآن پاک کښې باللک په
جواب :د ګناه د پاره د مرستې کولو منع په
ر
واضحه طور موجوده ده۔ اهلل پاک اوفرمائيل:
ۡ
وَ َتعاون ُ ۡوا َعلی َال ِّب ِّر َوَ َالت ۡق ٰویَ۪ َوَ َلاَ ترمجه :او په نيکئ او پرهزيګارئ
ۡ ۡ
باندې د يو بَل مرسته کوئ او په
ُۡ ۡ
ُۡ
انَ۪
تعاونواَعلی ََال ِّاث ِّمَوَالعدو ِّ
ګناه او زيايت باندې د يو بَل مرسته
مه کوئ۔
نص قطيع موجود دے چې په ګناه رسه د يو بَل د مرستې کولو
قرآن پاک ر
د ر

اجازت نشته ،بلکه حکم دا دے چې د ګناه نه منع کړے يش۔ دې باره

کښې يو ډير ښلکے حديث مبارک دے۔ نيب کريم

صَ
اهلل ع َل َي ْ ِه َو ا ٰل ِ ٖه َو َس لَم
َ ّل ُ

اک ظَ ال ِما اَ ْو َمظْ ہل ْوما“ يعين د خپل ورور مرسته کوئ که
ص اَ َخ َ
اوفرمائيل” :اہ ْن ہ ْ
هغه ظالرم وي او که مظلوم ،صحابۀ کرامو
َ
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم! د مظلوم خو به مونږه مرسته اوکړو ،خو آيا د
رسول اهلل َ ّل ُ
ِ
اهلل َع ْـن ُهم
َر َ
ِض ُ

عرض اوکړو :يا

ظالرم مرسته هم اوکړو؟ اوئې فرمائيل :آؤ! او د ظالرم مرسته دا ده چي تاسو
ُ
هغه د ظلم نه منع کړئ۔ ( )15دا د ظالرم مرسته داسې ده چې د هغه د
آخرت د پاره ګټه وره ده۔ نو د ګنهګار مرسته دا ده چې هغه د ګناه نه منع
ر
کړے يش۔ د دې نه هغه خلقو هل سبق اخستل پکار دي ،کوم چې د

د ګناه پيژندګلو
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دوستئ يارئ پاللو د پاره په ګناه کښې د يو بَل مرسته کوي او د خپل ځان
رسه دا ګنړي چې د دوستئ حق ادا کووم۔ اهلل پاک دې مونږه ټول د هر
باطين مرضونو او ګناهونو نه بچ کړي ،مونږ دې نياکن
رقسمه ظاهري او ر
جوړ کړي او په نيکو دې زمونږه استقامت نصيب کړي۔
آ ِمی ْن ب ِ َجاہ ِ َخاتَ ِم ال َنبِین َصلَىاہللہ َعل َْیهِوٰال ِه َو َس َل َم.

