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 د نیکو او بدو کارونو مفهوم
 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ

ن   » :لًٌفرما ېک کتاب پخپل هغه ید یپالونک ِسهِ  َصالًِحا َعِملَ  مَّ  َوَمن   َفلَِنف 
َها أََساءَ  م   َربُّكَ  َوَما َفَعلَی   د ي،ړوک عمل هښ چً وكڅ »ژباړه:«لِّل َعبِیدِ  ِبَظَّلَّ
 پر به وبال ېهغ د يړوک بدي چً وكڅ ي؛ړوک هښ به لپاره انځ خپل
 زه او «.دى نه ظالم ًښک حق په انوګبند خپلو د رب ستا او. وي همغه

 کٌشر ٌڅه چً ید هللا وٌ رګم عبادت د قٌال نشته چً ورکوم واهًګ
 هٌعل هللا یصل محمد نبً او سردار ږزمون ېچ ورکوم واهًګ زه او ،ینلر
 په وي دي برکت او سالم درود ،ید رسول او بنده جالله جل هللا د سلمو

 تر امتٌق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل په او آل په هغه د او هغه
 .کوي تابعداري هغه د سره ۍکٌن په پوري ًځور

 :بعد و                            
 په ًٌ السونو لوپخپ ید ړیورک عزت او کرامت ته انسان یتعال هللا ناٌقٌ
 عقل په او ید ړیک پو روح ًٌ ېک هغه په او ړیک داٌپ ېباند شکل هښ

 ړېک سجده ورته ًٌ باندي مالبکو په او ړیک ګړیانځ نورو له ٌی سره
 پخپلو او ېد ړېک تابع ورته ًٌ ولټ ېد سر په ېمکځ د ېچ هڅ او ده
: فرماًٌ یلتعا هللا ېچ لکه ړیورک ورته لتٌفض یٌ باندي مخلوقاتو روډٌ
ْمَنا َولََقدْ  » نَ  َوَرَزْقَناُهمْ  َواْلَبْحرِ  اْلَبر   فً َوَحَمْلَناُهمْ  َءاَدمَ  َبِنً َكرَّ َباتِ  م   ٌ  الطَّ

ْلَناُهمْ  نْ  َكِثٌر   َعلَى َوَفضَّ مَّ  ده رزوٌنهېپ ږزمو خو دا »ژباړه:«َتْفِضٌالا  َخلَْقَنا م 
 او يړورک ۍسپرل مو ًښک هلمد او وچه په ه،ړورک ًٌلو مو ته بنٌادم چً
 زٌاترو خپلو پر او هړک برخه په ور روزي مو خهڅ شٌانو پاكو له

 امانت بار یلو وٌ رډٌ انسان کهځ ،«.لهښوب ور تٌاړلو كارهښ مو مخلوقاتو
 یشو ېاندړو ته مکوځ او اسمانونو ېچ بار هغه یستٌاخ هړغا پخپله
 د او وڅه او ښښوک د ېچ ید امانت تٌدمکلف دا ړیک انکار تري یهغو
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 دي آبادول خاوري د او ېمکځ د ګنڅتر عباداتو د او کوي تنهښغو کار
ٌَتِ  َفإَِذا : »فرماًٌ یتعال هللا ېچ لکه اَلةُ  قُِض  اْْلَْرِض  ِفً َفانَتِشُروا الصَّ

َ  َواْذُكُروا هللاَِّ  َفْضلِ  ِمن َواْبَتُغوا ا هللاَّ  چً كله ابٌ »ژباړه:«ُتْفلُِحونَ  لََّعلَُّكمْ  َكِثٌرا
 او. وئټول فضل هللا د او شا خواره ًښک مکهځ په نو شً، سره تر ځلمون
 .«شً برخه په یبر ته تاسً چً اًٌښ. اوسا ٌادوونكً رډې رډې هللا د
 هغه د کوي ېک ژوند پخپل ېچ کار هغه هر شً پوه پدي دٌبا مسلمان نو
 یتعال هللا هکله ېپد ېچ لکه ٌږېک کلٌل ېک وٌبد په هم اٌ او وٌکٌن په

ْعَملْ  َفَمنْ  : »فرماًٌ ة   ِمْثَقالَ  ٌَ ا َذرَّ را ٌْ َره َخ ْعَملْ  َوَمنْ *  ٌَ ة   ِمْثَقالَ  ٌَ ا َذرَّ  َشراّ
َره ْومَ : »فرماًٌ ېک یاځ بل په او ،«ٌَ ا َنْفس   ُكل   َتِجدُ  ٌَ ر   ِمنْ  َعِملَتْ  مَّ ٌْ  َخ

ا ْحَضرا َنهُ  َنَهاَبٌْ  أَنَّ  لَوْ  َتَود   ُسوء   ِمن َعِملَتْ  َوَما م  ٌْ ا َوَب ا أََمدا ُرُكمُ  َبِعٌدا ٌَُحذ  ُ  َو  هللاَّ
ُ  َنْفَسهُ   ته کار هر انسان د ید عام مفهوم عمل د ،«ِباْلِعَبادِ  َرُءوف   َوهللاَّ
 شرط اٌب ېک کار کٌن په خو وي، نهړک که او وي ناٌو که هغه يٌږشامل
 ېچ لکه شً ترسره ولډ هښ په او ېو لپاره یتعال هللا د ځېواٌ ېچ ید دا
ْعُبُدوا إاِلَّ  أُِمُروا َوَما : »فرماًٌ یتعال هللا ٌَ ٌنَ  لَهُ  ُمْخلِِصٌنَ  هللاََّ  لِ  ُحَنَفاءَ  الد 

ِقٌُموا ٌُ اَلةَ  َو ٌُْإُتوا الصَّ َكاةَ  َو ٌ َمةِ  ِدٌنُ  َوَذلِكَ  الزَّ  یصل مٌکر نبً هګهمدارن ،«اْلَق
 وکڅ ېک تاسو په ېچ کله ًګڼ ښخو یتعال هللا: فرماًٌ وسلم هٌعل هللا
 .ړېک ترسره ولډ هښ په او ېکو کار
 کار هغه هر ید پراخه رډٌ مفهوم کارونو کوٌن د ېک اسالم په شکه له بً
 ېچ ځېرا عبادات ېک پدي ېچ ړېک فرض یتعال هللا ېچ يٌږشامل ته

 ېد کارونه ٌزټبنس هغه دا ېد نور داسً او ذکر حج زکات روژه ځلمون
ا : »فرماًٌ یتعال هللا ېچ لکه ورسوي سرته مرو هرو دٌبا مسلمان ېچ ٌَ 

َها  ٌ ُكمْ  َواْعُبُدوا َواْسُجُدوا اْرَكُعوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ رَ  َواْفَعلُوا َربَّ ٌْ  لََعلَُّكمْ  اْلَخ
اَلةَ  َوأَِقٌُموا : »فرماًٌ ېک یاځ بل په ،«ُتْفلُِحونَ  َكاةَ  َوآُتوا الصَّ  َوأَِطٌُعوا الزَّ
ُسولَ   وسلم هٌعل هللا یصل مٌکر نبً هګهمدارن ،«ُتْرَحُمونَ  ُكمْ لََعلَّ  الرَّ
 ويډګ تله وٌکٌن د هلل الحمد او ده برخه ماًٌٌن مانٌا د یپاکوال: فرماًٌ



  

 لٌدل صدقه کويډ ولهټ ځمن مکوځ او اسمانونو د هلل الحمد او هللا سبحان
 .نور داسً او ده اڼر صبر ید
 راولً ېک انځ په مسلمان هر هد مناسبه ېچ خهڅ جملً د کارونو کوٌن د
 هغه هر هګهمدارن او یخپراو سالم د او ېد کول خبره هښ او لٌو اٌتٌښر

 یتعال هللا ېچ لکه يٌږاتٌز محبت او نهٌم ځترمن انسانانو د ېچ ید کار
قُولُوا لِِعَباِدي َوقُلْ  : »ًٌفرما ًَ  الَِّتً ٌَ  نبً د هکله پدي هګهمدارن« أَْحَسنُ  ِه
 ېهمد په ېچ ېد راغلً ثونهٌحد لٌالبٌب خهڅ وسلم هٌعل هللا یصل مٌکر
 محبت ړاو نهٌم ېک وځمن پخپلو انسانان دٌبا ېچ ړیک ارګنټٌ ًٌ ېباند

 .ړېوک اخالق کٌن او ړېک ترسره
نٌک کارونه ٌواځً ٌو اړخ پوري تړاو نلري بلکً بٌالبٌل اړخونه لري 

ټولنو په جوړنً هر هغه څه چې بشري ارزښتونه ثابتوي او همدارنګه د 
کې برخه اخلً او همدارنګه نفسونه پاکوي او د خلکو او د خلکو ترمنځ 
مٌنه محبت او او همکاري خپروي او زغم مٌنً محبت او د رحمت 

نو همدا نٌک کارونه دي د اسالم مبارک دٌن د انسان ارزښتونه لوړوي 
پل لپآره چې د کار لپآره وځً ترڅو ځان د حرامو څخه وساتً او د خ

ځان او د کورنً د روزي ګټلو لپآره خولی توٌوي دا پخپله نٌک کار دی 
او په هغه باندي دٌته ثواب مالوٌږي ځکه چې د پٌغمبر )ص( دا کار د هللا 
په الره کې د وتلو سره برابر کړی دی کله چې ٌو سړۍ د پٌغمبر )ص( 
ې ترڅنګ تٌرٌده نو د پٌغمبر )ص( صحابه إ د هغه ځواک او فعالٌت چ

ولٌدلو نو ووٌلو اي د هللا رسوله که چٌرته هغه د هللا په الره کې وي نو 
پٌغمبر )ص( وفرماٌل: که چٌرته هغه هڅه کوي او وتلی وي چې د خپلو 
بچو لپاره هڅه کوي نو هغه دهللا په الره کې دی او که چٌرته خپلو مور 

هللا  او پالر چې هغوي سپٌن ږٌري وي د هغوي لپآره څه ګټً هغه هم د
په الره کې دي او که چٌرته دی لپآره وتلی وي چې خپل ځان لپآره څه 
پٌدا کړي ترڅو ځان پري وساتً نو هغه هم د هللا په الره کې دي او که 



  

چٌرته هغه وتلً وي چې رٌا او کبر کوي نو هغه د شٌطان په الره کې 
 دی.

همدارنګه د پٌغمبر )ص( مونږ لپآره ښه پٌشوا دی هغه پخپله کار کولو او 
خپل د کورنً خدمت ٌی کولو حضرت عاٌشه رضً هللا عنها فرماٌی چې 
پٌغمبر )ص( به خپلً پڼً او خپل کالً به خپله برابرول او په مور کې به 
ٌی داسی کار کولو لکه چې څوک د هغوي په کور کې کار کوي لکه 

نو  پٌغمبر )ص( فرماٌلً دي: که ٌو سړي د خپل اهل لپآره نفقه برابروي
د هغه لپآره صدقه ګرځً  په تاسو کې غوره هغه څوک دی چې د خپل 

 کې غوره ٌم د خپل اهل لپآره.تاسو په اهل لپآره غوره وي او زه 
د نٌکو کارونو د جملً څخه دا هم دي چې انسان بل چاته ګټه ورسوي 

رَ  اَل  »ډٌره وي که لګه مادي وي که معنوي وي هللا)ج(فرماًٌ: ٌْ  ِفً َخ
نَ  إِْصاَلح   أَوْ  َمْعُروف   أَوْ  ِبَصَدَقة   أََمرَ  َمنْ  إاِلَّ  َنْجَواُهمْ  ِمنْ  َكِثٌر   ٌْ  َوَمنْ  النَّاسِ  َب
ْفَعلْ  ا ُنْإِتٌهِ  َفَسْوفَ  هللاَِّ  َمْرَضاتِ  اْبِتَغاءَ  َذلِكَ  ٌَ ا أَْجرا  په خلكو د »ژباړه:«َعِظٌما

 د هګتو هټپ په وكڅ كه هو،. وي نه هښېګڼ هڅ زٌاتره ًښک مجلسونو وټپ
 په خلكو د ٌا لپاره كار هښ كوم د ٌا يړوک وونهښالر خٌرات او ېصدق
 ده، خبره هښ دا البته نو وواًٌ، هڅ ته چا لپاره كولو اصالح د ًښک چارو

 ږمو به ته هغه ي،ړوک داسً خاطر په خوشحالولو د هللا د چً وكڅ او
ره چې پٌغمبر )ص( فرماٌلً دي:د چا س« و؛ړک برخه په ور ثواب لوى

ٌو سه کوم شً اضافه وي نو هغه د بلچا ته ورکړي هغه چاته چې هغه 
ونلري او همدارنګه د چا سره چې خواړه اضافه وي نو هغه د هغه چاته 
ورکړي چې هغه خواړه نلري، پٌغمبر )ص( همدارنګه په ډٌری احادٌثو 
کې د خٌر او د ښٌګڼً کارونو ته هڅه کړي ده لکه چې فرماٌلً دي: د 

او د ښٌګڼً دروازي ډٌری دي چې پدي کې تسبٌح حمد او ثنا وٌل  خٌر
تکبٌر وٌل کلمه وٌل په نٌکو کارونو باندي امر کول او د بدو څخه منع 
کول او د الری څخه ضرر رسونکې شا لری کول کوڼ سړي ته خبره 
اورول او ړوند سړي ته الره ښودل او همدارنګه هغه څوک چې ٌو شا 



  

ه اړتٌا پوره کول او داسی نور نو دا ټول کارونه په ته اړتٌا لري د هغ
 نٌکو او ښٌګڼو کې راځً.

جوړښت او سمون او بٌا آبادول راځً ځکه د همدارنګه ددي جملً څخه 
اسالم مبارک دٌن هرهغه کار چې د ټولنً د پرمختګ او د جوړنً په 
الره کې برخه اخلً هغه ٌی غوره ګڼلً دي او هغه ته د عزت په سترګه 

آٌتونه راغلً چې د اعمالو په هکله خبری کړي  ۰۶ٓي په قرآنکرٌم ګور
دي او همدارنګه د هللا جل جالله ذکر زمونږ لپآره ٌو نمونه ده او 
همدارنګه د هغه چا لپآره چې هغوي نٌک عملونه کوي لکه چې هللا  )ج( 

نَ  أَنَشؤَُكم ُهوَ  »فرماًٌ: او دا پدي باندي ټٌنګار « ِفٌَها َواْسَتْعَمَرُكمْ  اْْلَْرِض  م 
کوي هغه خلک چې په صناعت ٌا زراعت او ٌا په سوداګري کې کار 
کوي هغوي هم ډٌر لوي اجر لري هغوي هم هغه څه باندي چې هغوي 
هڅه او کوښښ کوي او همدارنګه صناعت هم د ژوند د ارزښتونو څخه 
ٌو ارزښت ګڼل کٌږي نو هغه هم ثواب لري لکه د اوسپنً صناعت او 

 َوَمَناِفعُ  َشِدٌد   َبؤْس   ِفٌهِ  اْلَحِدٌدَ  َوأَْنَزْلَنا »اسی نور لکه چې هللا )ج( فرماًٌ:د
َنا »د کښتٌو د جوړولو په هکله هم هللا جل جالله فرماًٌ:«لِلنَّاسِ  ٌْ هِ  َفؤَْوَح ٌْ  إِلَ

ِنَنا اْلفُْلكَ  اْصَنعِ  أَنِ  ٌُ ٌَِنا ِبؤَْع کله هم او همدارنګه د کالٌو د صنعت په ه«َوَوْح
ا َوأَْشَعاِرَها َوأَْوَباِرَها أَْصَواِفَها َوِمنْ  »راغلً دي: ا أََثاثا په « ِحٌن   إِلَى َوَمَتاعا

 َتِقٌُكمْ  َوَسَراِبٌلَ  اْلَحرَّ  َتِقٌُكمُ  َسَراِبٌلَ  لَُكمْ  َوَجَعلَ  »بل ځآی کې فرماًٌ:
 َجَعلَ وَ  »همدارنګه د څرمنو د صناعت په هکله هللا )ج( فرماًٌ:« َبؤَْسُكمْ 
ا اْلَْنَعامِ  ُجلُودِ  ِمنْ  لَُكمْ  ٌُوتا ْومَ  َتْسَتِخف وَنَها ُب ْومَ  َظْعِنُكمْ  ٌَ ٌَ  «.إَِقاَمِتُكمْ  َو

نٌک کارونه ٌواځً دا ندي چې ګټه ٌی خلکو او انسانانو ته ورسٌږي 
اخه دي بلکً دا هر هغه کار ته شاملٌږي چې ګټه بلکً دا بشپړ او پر

کله چې پٌغمبر )ص( د هزٌل په قبٌلً په رسٌږي حٌواناتو او جماداتو ته 
اوښانو باندي تٌرٌدو نو وي فرماٌل د هللا څخه تاسو ووٌرٌږي او دغو 
حٌواناتو باندي رحم وکړي ښه ډول سپاره شی او ښه ډول ٌی پرٌږدي 
پٌغمبر )ص( فرماٌلً دي: ٌو سړی چې په الره باندي ځً او اغزه پٌدا 



  

دي د هللا شکر اداء کړي نو هللا به هغه ته کړي او هغه لري کړي پدي بان
بخښنه وکړي همدارنګه پٌغمبر )ص( فرماٌلً دي: ما ٌو سړۍ ولٌدو چې 
په جنت کې وو او هغه د الری څخه داسی ٌو شې لری کړی وو چې 

 خلکو ته ٌی زٌان رسولو.
بد کارونه بٌا هر هغه کار ته شاملٌږي چې هللا )ج( پری غصه کٌږي او 

ون اصالح والً د چوکاټ څخه فساد ته وباسً او په همدي انسان د سم
باندي د طاعتونو څخه لري کٌږي او همدارنګه منکر او فاحش کارونه 
کوي لکه د والدٌنو د حقوقو نه مراعت کول او د خلکو په مالونو او حٌاء 
باندي تٌری او همدارنګګه ددی جملً څخه انسان خپل مسإالٌت د خپل 

پرٌږدي او په هغه کې کوتاوالً وکړي او همدارنګه د کورنً په واړندی 
اوالدونو  په روزنه کې کوتاوالً وکړي او هغوي په ښه توګه وه خپلو 

ا »روزي پدي هکله هللا )ج( فرماًٌ: َها ٌَ  ٌ  َوأَْهلٌُِكمْ  أَنفَُسُكمْ  قُوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ
ا  اور هغه له ۍكورن وا اوالد خپل انونه،ځ خپل!  مإمنانو ېا »ژباړه:«َنارا
همدارنګه د پٌغمبر )ص( څخه هم پدي هکله بٌالبٌل «وژغورئ خهڅ

 حدٌثونه راغلً دي.
او همدارنګه ددی جملً څخه په ځمکه ک فساد خپرول او همدارنګه د 
هغه افکاروو لمنځه وړل چې جوړونکً وي او د راوٌجاړونکې افکارو 

ي هکله هللا )ج( او دروغو خپرول او همدارنګه باآمنه وٌرول پد
َما »او بٌا فرماًٌ:«  إِْصالِحَها َبْعدَ  اْلَْرِض  ِفً ُتْفِسُدوا َوالَ »فرماًٌ:  إِنَّ
َ  ٌَُحاِرُبونَ  الَِّذٌنَ  َجَزاءُ  ْسَعْونَ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ ٌَ ا اْلَْرِض  ِفً َو لُوا أَنْ  َفَسادا  أَوْ  ٌَُقتَّ

عَ  أَوْ  ٌَُصلَُّبوا ِدٌِهمْ  ُتَقطَّ ٌْ  لَُهمْ  َذلِكَ  اْلَْرِض  ِمنَ  ٌُنَفْوا أَوْ  ِخالف   ِمنْ  ُهمْ َوأَْرُجلُ  أَ
ا ِفً ِخْزي   ٌَ ن  هللا له چً خلك كوم »ژباړه:«َعِظٌم   َعَذاب   اآلِخَرةِ  ِفً َولَُهمْ  الد 

 يډتر يډمن لپاره ېدد ًښک مکهځ په او يګٌږجن سره غمبرېپ له هغه د او
 په ٌا شً، ووژل چً ده دا سزا هغو د نو ي،ړک ړوال را فساد چً كوي
 له ٌا شً، یاړک ًڅغو ېبدل ردو ښېپ او السونه ېٌ ٌا شً، ولځړو دار

 او دى، ًښک ُدنٌا په لپاره هغو د خو سپكاوى او ذلت دا. شً لړوش وطنه



  

 »او بٌا فرماًٌ: «ده سزا لوٌه هم خهڅ ېد له لپاره هغو د ًښک اخرت په
َ  إِنَّ  اْلَْرِض  ِفً اْلَفَسادَ  َتْبغِ  َوال همدارنګه پٌغمبر «اْلُمْفِسِدٌنَ  ٌُِحب   ال هللاَّ

)ص( فرماٌلً دي په تاسو کې غوره هغه څوک دی چې د هغه څخه د 
خٌر او دښٌګڼً امٌد کٌږي او د شر څخه ٌی په امان که وي او په تاسو 
کې شر هغه دی چې د خٌر ښٌګڼه تری نکٌږي او د شر څخه ٌی څوک په 

جملً څخه په الره کې خلکو ته زٌان  امان کې نه وي همدارنګه ددی
رسول او ضررناک شٌان غورځول داهم لوٌه ګناه ده پٌغمبر )ص( پدي 
هکله فرماٌلً دي نه به چاته ضرر رسوی او نه به څوک پرٌږدي چې 
تاته ضرر ورسوي همدارنګه پٌغمبر )ص( فرماٌلً دي څوک چې 

 .مسلمانانو ته زٌان رسوي د هغوي پدي باندي واجبٌږي
کٌنه او حسد پٌدا مدارنګه ددی جملً څخه هغه څه چې د خلکو ترمنځ ه

کوي او همدارنګه هغوي مادي او معنوي زٌانونه رسول لکه غٌبت تهمت 
مسخره کول ټوکې ټکالً او په ٌو چا باندي غلط نوم اٌښودل او همدارنګه 
ښکنځلً کول او فحش خبري کول دا هغه څٌزونه دژ چې اسالم د هغه 

سم فطرت سره په ټکر کې وي پٌغمبر کړي او د اخالق او د څخه منع 
)ص( په احادٌثو کې په همدي باندي ټٌنګار شوی دی او همدارنګه د 

 غٌبت بهتان او همدارنګه د نورو کارونو څخه منع راغلی ده.
 
 

 ولکم یل استغفرهللا و ذا ه یقول اقول
********* 

 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
 ید هللا وٌ رګم عبادت د قٌال نشته چً ورکوم واهًګ زه او ،ید یپالونک
 نبً او سردار ږزمون ېچ ورکوم واهًګ زه او ،ینلر کٌشر ٌڅه چً

 او سالم درود ید رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم هٌعل هللا یصل محمد



  

 باندي چا هغه په او روګمل په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت
  .کوي تابعداري هغه د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ

 :ورونو مسلمانانو درنو روډی
هر عمل چې انسان او بنده ٌی سرته رسوي د هغه اغٌزی بٌرته هغه ته 
راګرځً په دنٌا کې وي که په آخرت کې د نٌکو کارونو ثمره ښ ژوند په 

 َعِملَ  َمنْ  »خه کٌږي لکه چې هللا )ج( فرماًٌ:دنٌا او آخرت کې ورپه بر
ا هُ  ُمْإِمن   َوُهوَ  أُْنَثى أَوْ  َذَكر   ِمنْ  َصالِحا نَّ ٌَ ٌِ اةا  َفلَُنْح ٌَ َبةا  َح  ٌ ُهمْ  َط نَّ ٌَ  أَْجَرُهمْ  َولََنْجِز
ْعَملُونَ  َكاُنوا َما ِبؤَْحَسنِ   هغه كه يړوک عمل هښ چً وكڅ هر »ژباړه:«ٌَ
 په ږمو به هغه پر وي، مإمن چً شرط ېد هپ ه،ښځ كه او وي نارٌنه
 د ته خلكو دغسً( به ًښک اخرت په) او وړک رېت ژوند لىېڅسپ ًښک ُدنٌا
اولدي جملً څخه هغه ه «وړورک سم سره عملونو وښ روډې له اجر هغو

به اجر ورکول کٌږي او د مرګ څخه وروسته به ددی اجر ګوري پٌغمبر 
ارونه دي چې بنده لپآره د هغه اجر )ص( پدي هکله فرماًٌ: اووه داسی ک

به د مرګ څخه وروسته ورکول کٌږي پداسی حال کې چې هغه په قبر 
کې وي څوک چې علم وکړي او همدارنګه ٌو نٌغ جوړ کړي او ٌا کوهً 
وکاږي او ٌا ٌو ونه کٌنوي او ٌا جومات جوړ کړي او ٌا قران شرٌف 

لپآره د مرګ څخه چاته ورکړي او ٌا داسی اوالد پرٌږدي چې د هغه 
، همدارنګه ددی جملً څخه د بدٌو معاف کٌدل وروسته بخښنه وغواړي

 َوَعِملُوا آَمُنوا َوالَِّذٌنَ  »او په نٌکو باندي بدلٌدل دي هللا )ج( فرماًٌ:
الَِحاتِ  َباِتِهمْ  َعْنُهمْ  لَُنَكف َرنَّ  الصَّ  ٌ ُهمْ  َس نَّ ٌَ  َكاُنوا الَِّذي أَْحَسنَ  َولََنْجِز

ْعمَ   ي،ړوک عملونه کېن او يړراو اٌمان چً كسان كوم او »ژباړه:«لُونَ ٌَ
 مكافات عملونو غوره روډې د به ته هغو او وړک اٌسته ېتر به ۍبد هغو د

همدارنګه ددی جملً څخه لوي جزاء او همدارنګه د پٌغمبرانو  «وړورک
 إِنَّ  »صدٌقٌنو او شهٌدانو سره ٌو ځای والً دي لکه چې هللا )ج( فرماًٌ:

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  اتُ  لَُهمْ  َكاَنتْ  الصَّ او بٌا  ، «ُنُزالا  اْلِفْرَدْوسِ  َجنَّ



  

ُسولَ  هللاََّ  ٌُِطعِ  َوَمنْ »فرماًٌ: ُ  أَْنَعمَ  الَِّذٌنَ  َمعَ  َفؤُولَِبكَ  َوالرَّ ِهمْ  هللاَّ ٌْ ٌ ٌنَ  ِمنَ  َعلَ ِب  النَّ
ٌِقٌنَ  د  َهَداءِ  َوالص   د چً وكڅ »ژباړه:«َرِفٌقاا أُولَِبكَ  َوَحُسنَ  الِِحٌنَ َوالصَّ  َوالش 

 هللا چً وي به ريګمل خلكو هغو د نو ي،ړوک اطاعت غمبرېپ او هللا
. صالحان او شهٌدان ونکً،ٌو اٌتښر غمبران،ېپ: ٌعنً ده؛ړېک پر نهېرزوېپ
 .«شً برخه په ته چا چً ده هښ ومرهڅ رتٌاګمل هغو د

بدله او ثمره ورکول کٌږي هدغسً بد  لکه څنګه چې د نٌکو کارونو
کارونو هم خپل اغٌزي لري چې په دنٌا او آخرت کې د هغه خاوند ته 

 أََفَمنْ  »رسٌږي لدي جملً څخه ګمراهً حٌرانتٌا لکه چې هللا )ج( فرماًٌ:
ٌ نَ  ا َفَرآهُ  َعَملِهِ  ُسوءُ  لَهُ  ُز َشاءُ  َمنْ  ٌُِضل   هللاَ  َفإِنَّ  َحَسنا ْهِدي ٌَ ٌَ َشاءُ  َمنْ  َو ٌَ» ،

همدارنګه لدي جملً څخه ګډوډ ژوند دی چې برقراری پکې نه رامنځته 
 َمِعٌَشةا  لَهُ  َفإِنَّ  ِذْكِري َعنْ  أَْعَرضَ  َوَمنْ  »کٌږي لکه چی هللا )ج( فرماًٌ:

ا همدارنګه ددی جملً څخه د قٌامت په ورځ به د هغه بد نصٌب « َضْنكا
ؤُْكلُونَ  الَِّذٌنَ  نَّ إِ  »وي لکه چې پدي هکله هللا )ج( فرماًٌ: َتاَمى أَْمَوالَ  ٌَ ٌَ  اْل

ا َما ُظْلما ؤُْكلُونَ  إِنَّ ا ُبُطوِنِهمْ  ِفً ٌَ ْصلَْونَ  َنارا ٌَ ا َوَس  چً خلك كوم »ژباړه:«َسِعٌرا
 له يډٌګ خپلً هغوى ًښک حقٌقت په خوري، مالونه ٌتٌمانو د سره ظلم په

 ته اور تاوجن خږدو د مرو هرو به هغوى او کوي،ډ اوره
همدارنګه نبً کرٌم)ص( هم په بٌالبٌلو احادٌثو کې په همدی «ًځورننو

 باندي ټٌنګار کړی دی.
مونږ او تاسو ته مناسبه ده چې ټول د خٌر او د ښٌګڼً کارونه وکړو چې 

رسونکې او ضرر خلکو ته پري ګټه ورسٌږي او همدارنګه د هر شر 
خلکو ته ګټه  رسونکً کار څخه ځان لری وساتو او تل کوښښ وکړو چې
*  َواْلَعْصرِ  »ورسوو او په حق باندي والړ ووسو هللا جل جالله فرماًٌ:

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  إاِلَّ *  ُخْسر   لَِفً اْْلِْنَسانَ  إِنَّ   ِباْلَحق   َوَتَواَصْوا الصَّ
ْبرِ  َوَتَواَصْوا  «.ِبالصَّ

او دښٌګڼً توفٌق راکړي اود هللا جل جالله ته مونږ سوال کوو چې د خٌر 
غلطو څخه مو وساتً او د مساکٌنو او د بی وزلو سره د مرستً توفٌق 



  

راکړي او همدارنګه هللا د مونږ ته اخالص راکړي چې زمونږ عملونه 
قوبل شً او زمونږګران هٌواد نسل د نړۍ نورو هٌوادونو سره ٌو ځاي 

 په امن کې وساتً.


