
 او غلطې انګېرنې وېرشعي معنا ؛منځالرېتوباعتدال، توازن او 

 1يالباقدکتور مصباح الله عبد 

مفهوم بیان شوی او بیا په قران  منځالرېتوب ]یادونه: په دغه لیکنه کې د اعتدال، توازن او

. همدارنګه، د ده بېلو آیتونو په رڼا کې واضح شوې معنی د بېال منځالرېتوبکریم کې د 

منځالرېتوب او اعتدال تر عنوان الندې پر هغو غلطو انګېرنو هم د اهل سنت او الجامعت د 

  اصولو په رڼا کې بحث شوی، چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.

غوښتنې څه  هغېنښې او مظاهر څه دي، او دغه راز د  الرېتوب منځه اسالم کې د دا چې پ

 تفصیيل بحث شوی.[هم په دې لیکنه کې پرې دي، 

 تفریط او ، منځالري، منځالري مسلامنان، افراطمنځالرېتوبيل: اسالم، کي

 مقدمه

ځانګړتیا ته د منطق په اصطالح خاصه یا الوصف  ېږي، دېژندل کېپ ېهغه پر  ېیوه خاصه ځانګړتیا لري چ څېزهر 

ځانګړتیا ده  ېدا یوه داس .دی« وسطیت او اعتدال»خاصه ځانګړتیا یا د اسالم الوصف األخص  .ږيېل کېاألخص و 

د وي او که عبادات، اخالق وي او که معامالت، سیاست وي یده، هغه که عقا ېرعایت شو  ېد اسالم په هر اړخ ک ېچ

ر څرګند ېپه ډ ېدا ځانګړتیا پک ېچ ېنه دی پات ېڅ یو اړخ داسېد معرفت نظریه وي او که عميل اړخ...ه او که تجارت،

 .نه وي ېډول رعایت شو 

چې د وسطیت لوستونکي پر دې پوهه يش، اصيل او بنسټیزه موخه دا ده چې  ېد ، دئیې لول ودا موضوع چې تاس

اخیستل غواړي،  واصطالحات غودله زمن خلک یې ېغرب څخه اغ هلاو توازن مفهوم څه دی، او هغه مفهوم څه دی چې 

ل دي چې دا ثابتوي چې وسطیت، توازن او اعتدال د اسالم یوه بنسټیزه ځانګړتیا ده، بیا هغه یاو دا چې هغه کوم دال

یو مسلامن څخه غوښتنه کوي چې باید په خپل ژوند کې یې پیاده کړي، او په  لهدي چې اسالم یې  ېغوښتن ېکوم

الندی کرښو کې د  ېځانګړتیا رسه په ټکر کې واقع دي، په د ېدله پای کې هغه کوم سلوکېات دي چې د اسالم 

الی توفیق او که درست وي نو دا د الله تع ې کوو.همدی موضوعاتو په اړه یو څه معروضات درنو لوستونکو ته وړاند

هغه څخه د الله رشیعت مرباء او  لهاحسان دی، او که خطاء او غلط وي نو هغه زما د نفس او شیطان له خوا دي او 

 : البقره(۳۲)ُسبَْحانََك ََل ِعلَْم لَنَا إَِلا َما َعلاْمتَنَا إِناَك أَنَْت الَْعلِيُم الَْحِكيمُ پاک دی. 

                                                           
ييزو څېړنو مرکز د علمي شورا رئیس او د تحلیل مجلې د مشوريت بورډ غړی دی. د دې ترڅنګ دکتور مصباح الله عبدالباقي د سرتاتېژيکو او سیمه 1

مهال د سالم خصويص پوهنتون مرش دی. عاتو کې د اسالم آباد له نړېوال اسالمي پوهنتون څخه دکتورا لري او اوسدکتور مصباح په تفسیري مطال

 دکتور مصباح الله عبدالباقي له تېرو دوو لسیزو راهیسې د اسالمي فکر او پېښو او لویدیځ پېژندنې په تړاو مقالې او رسالې لیکلې دي. 



 مفهوم او اعتدال معنی او منځالرېتوبد  .1

 څېزونود کې  په مادي مفهوم لومړی :استعامل شوی دی کې مفهومو وپه دو  ېپه لغت ک )منځالرېتوب( وسطیت

او اړخونه ولري،  ېچې څنډ ته منځ ې څېزونول کېږي، د داسېمنځ ته و  څېزونواستعامل کې )وسط( د  ېپه د ؛)وسط(

او طرفونه او اړخونه  ېد کور څنډ .کښېناستمزه د کور په منځ کې  ېیعن «جلست وسط الدار»وايي: چې لکه عرب 

 ل کېږي.ېته وسط و  ههغ ،اړخونو منځ کې واقع دی ېد ځای چې د هر هغه ي؛شته د

تر ټولو غوره، بهرته او افضله  یو څېزد  ېنو بیا تر  ،معنوي وسطیت مراد واخیستل يشد وسط څخه  لهکله چې  دویم؛

تر ټولو غوره، بهرته او افضله  ېمنځنۍ برخ څېزونوکې د  څېزونوبرخه مراد وي، او دا ځکه چې په عامه توګه په مادي 

 وي، او په عامه توګه دا د دوو متضادو صفتونو په منځ کې وي.

 څه وايي؟ته په اصطالح کې  منځالرېتوب

په  تعریف یې ايي.افراط او تفریط څخه ځان ژغورلو ته و  لهاعتدال غوره کول، او په اصطالح کې د وسطیت معنی 

 شوی دی: الندې ټکو کې

 )هي حالة من التوازن القائم عىل التوسط بني طرفني متضادين، دون غلو أو تقصري(. 

منځالریتوب ل کېږي چې د دوو متقابلو او متضادو طرفونو ترمنځ د ېوسطیت د توازن هغه حالت ته و  ژباړه:

 توګه والړ وي چې نه پکې زیاتی )غلو( او نه پکې کمی )تقصیر( وي. ېپر بنسټ په داس

)الوسطیة سلوک محمود ـ مادي او معنوي ـ یعصم صاحبه من اَلنزَلق  الی طرفین متقابلین ـ غالبا ـ أو 

  یة(.متفاوتین، تتجاذبهام رذیلتا اَلفراط والتفریط سواء کان فی أمور دینیة أم دنیو

که هغه ل کېږي چې انسان د دوو متفاوتو او یا متضادو اړخونو ـ ېدرست تعامل ته و  ېوسطیت یو داس ژباړه:

اړخونه چې د افراط او  ېداس .مادي وي او که معنوي ـ څخه د یو اړخ لور ته د میالن څخه ځان وسايت

 او زیايت ترمنځ واقع وي، دا )اړخونه( که په دیني چارو کې وي او که په دنیاوي چارو کې. يکمد تفریط، 

 : ويتعریف ېداس منځالرېتوب قرضاوي وتلی عامل دکتور  

ټول تأثیر توګه چې یو لوری  ېل کېږي، نه په داسیالریتوب ته وځوسطیت د متقابلو اړخونو ترمنځ من ژباړه:

خپل حق څخه زیاته ونډه تر السه کړي او  لهږدي، او یا دا چې یو لوری ېثیره پر تأ خپل کړي او بل لوری بی

ی او ظلم وکړي. د متقابلو اړخونو ترمنځ د وسطیت مثالونه په الندی ډول دي: د ربانیت او ېر ت يبل لور  رپ

انسانیت ترمنځ وسطیت، د روحانیت او مادیت، د اخرويت او دنیویت، د وحي او عقل، مايض ته په انتساب 

ثبات، د نص او اجتهاد،  ترمنځ منځالریتوب، د واقعیت او مثالیت، د حقوقو او واجباتو، د بدلون او راتلونکياو 



مواردو ترمنځ  غود د د ظاهریت او مقصدیت، د روایت او رأی او داسی نورو مواردو ترمنځ وسطیت او اعتدال.

ی يش، او ستال ېڅخه هر یو ته خپل میدان پران ید وسطیت، اعتدال او منځالریتوب معنی دا ده چې له دو 

ی يش، الله تعالی ال وګه چې قران کریم وايي خپل حق ورکړ ته په هغه ت هاو کموايل پرته هر یو  د زیاتوايل

په تله  ېحکم یې کړی چې( تاس ېد فرمايي: ) الله تعالی اسامن اوچت کړی دی، او تله یې ایښي ده، )او د

او په تله کې چا ته نقصان  وتلئحکم یې کړی چې( په عدل او انصاف رسه وزن  ېد ری مه کوئ، او )دېکې ت

 مه اړوئ(. 

وب متقابلو اړخونو او لوریو ترمنځ په انصاف رسه منځالریتد پرته  ياو کم له زیايتږي چې ېل کېته و  ېد نځالرېتوبمنو 

ر چې د دنیا او اخرت ېد هغه چا په څ ؛ری ونه کړيېيش چې یو اړخ پر بل ت وټاکلاو اعتدال په داسی توګه غوره او 

او عقل( جمع کوي او ترې استفاده  ېد علم او رڼا دواړه مصدرونه )وح جمع کوي، او یا د هغه چا په څېر چې ېګڼېښ

 کوي.

 کوي: ېهمدا خربه ابن قیم الجوزیة داس

ا تقصري وتفريط، وإما إفراط وغلو، فال يبايل  -عزا وجل  -ما أمر الله  بأمر إَل وللشيطان فيه نزغتان: إما

  "2مبا ظفر من العبد من الخطيئتني

 فریب ورکوي او تیر وډول وکې شیطان انسان ته په دو  هپه هغ ،حکم ورکړی څهالله تعالی چې د هر  ژباړه:

څ پرواه ېافراط او غلو کې اچوي، بیا یې ه یا خو یې په تقصیر او تفریط کې غورځوي، او یا یې په ؛يې بايس

 .غورځولی وي دواړو ګناهونو څخه یې انسان په هره ګناه کې ور ېنه وي چې له د

 په بل ځای کې همدا عامل فرمايي:

بل اإلسالم قصد بني امللل، والسنة قصد بني  -التقصري واملجاوزة  -والدين كلُّه بني هذين الطرفني " 

  "3البدع، ودين الله بني الغايل فيه، والجايف عنه

اسالم د ټولو ادیانو په منځ  ېدوو څنډو او اړخونو )افراط او تفریط( په منځ کې دی، بلک دټول دین  ژباړه:

ج او تګالره د مبتدع فرقو د افراطي او تفریطي تګالرو هکې د اعتدال او وسطیت دین دی، او د اهل سنتو من

و( نکو ښودونکو )تفریط کو ېنکو او د پر و په منځ کې یوه تګالره ده، همدا راز د الله تعالی دین د غلو )افراط( کو 

 ترمنځ یو دین دی.

                                                           
 م.۱۹۹۹تحقیق: سید ابراهیم، طبع دار الحدیث، القاهرة، الطبعة الثالثة، عام  (14الطيب )ص: الوابل الصيب من الكلم  - 2
 م.۱۹۷۵( ابن القیم، دار الکتب العلمیة، بیروت، کال 257الروح )ص:  - 3

 



توګه د اسالم ترشیعاتو ته غاړه يل د ژوند په هر اړخ کې د اسالم د احکامو عميل کول، او بیا په ک   په حقیقت کې

حکم ورکړی هغه په حقیقت کې د وسطیت او  څهښودل همدا توازن او اعتدال رامنځ ته کوي، اسالم چې د هر ېا

نو بیا هم په ژوند کې  ،ږديېتوازن تر ټولو بهرتین معیار دی، بیا که څوک د اسالم یوه برخه واخيل او بله برخه یې پر 

 ؛په توګه که څوک په اسالم کې په روحاين او معنوي اړخ عمل کوي ېلګېد ب .اعتدال او وسطیت نه رامنځ ته کېږی

شخص په ژوند کې اعتدال نه  غهد نو د ،ا د ابادۍ او تعمیر په اړه د اسالم احکام او ترشیعات له یاده وبايسخو د دنی

خو د معتدي  ؛ز کوييترک ر هغهپه اړه د اسالم ترشیعات خلکو ته رسوي او پ ېهمدا راز که څوک د سول .راتللی يش

همدا راز که  ؛دریځ دی ېر ېاعتدال او توازن څخه ل هلدا هم  ،ر ويېدو او جهاد احکام یې هېاو ظامل پر ضد د در 

 .هد ېر وي دا هم د توازن او وسطیت څخه لیر ېز کوي او عبادي اړخ یې هيد اسالم په اخالقي اړخ ترک زېڅوک یوا

 

 

 نادرست مفهوم منځالرېتوبد 

خپل حقیقي مفهوم څخه  لهاصطالح هم « وسطیت»په څېر د  ور خلک هڅه کوي چې د نورو رشعي اصطالحاتېیو شم

ته ویل کېږي چې اسالم تنازل  ېپه اصطالح وسطیت او اعتدال د یدو  د .وبايس او په نادرسته معنی یې حمل کړي

اسالم  لهجاهلیت څخه واخيل او یو څه  لهجاهلیت رسه جوړ جاړی وکړي، په دی معنی چې یو څه  لهقبول کړي، او 

ر يش، او هر هغه څه لغوه ېڅخه له یو څه احکامو ت ېيل احکامو له جملاو په منځ فیصله وکړي، د خپلو اص ،څخه

ته وروسته  یرسه په ټکر کې وي، ځکه هغه دو  ېکړي چې د استعامري او برالسو قوتونو د تصوراتو او فکري منظوم

 .والی ښکاري

نصوصو د اعتامد او استدالل پرځای قوانین  رته وايي چې د قران کریم او نبوي سنتو پ ېهمدا راز څه خلک اعتدال د

 .غريب متدن څخه مرعوب دي لهي چې و تراوشونو تابع وګرځ يخلکو د نفيس خواهشاتو او ذهن واو ترشیعات د هغ

دا په حقیقت کې  .منځالري مسلامنان ویل کېږيیا  (Moderate Muslimsپه اصطالح کې ) یدو  د خلکو ته ېداس

کې په )الکافرون( سورت کې په ډېر  پېلدا هغه څه دي چې قران کریم په ډېر  ي؛ځالر نه مسلامنان دي او نه من

یوه برخه عمل کوي او بله برخه یې د نورو خلکو د پر څوک چې د اسالم  ې، او داسيد يوضاحت رسه مسرتد کړ 

 داسی وايي: ، قران کریم په دې اړهږديېشکست خوردګۍ له امله پر  يخواهشاتو او یا هم ذهن

نْيَا َويَْوَم }أَفَتُْؤِمُنوَن ِببَْعِض الِْكتَاِب َوتَْكُفُروَن ِببَْعٍض فاََم َجزَاُء َمْن يَْفَعُل َذلَِك ِمنُْكْم إَِلا ِخزٌْي يِف الْ  َحَياِة الدُّ

 [ 85الِْقيَاَمِة يُرَدُّوَن إََِل أََشدِّ الَْعَذاِب{ ]البقرة: 



کار  ېد څخه چې څوک د و، له تاسئاو بله برخه یې نه من ئبرخه منکتاب یوه د ایا د )الله تعالی(  ژباړه:

لپاره د دنیا په ژوند کې د رسوايئ څخه پرته بل څه نشته او د قیامت په ورځ به تر ټول  ېارتکاب کوي د هغ

 وګرځول يش. سخت عذاب ته ور

فهوم تشویه کوي او غلطه ځانګړتیا اصيل م ېبنسټیز  ېکوښښ دی چې د اسالم د د ېمعنی وسطیت یو داس ېپه د

رشعي اصطالح څخه الس واخلو او پریی ږدو،  ېدله المل ونه ګرځي چې موږ  ېد اغوندي، خو دا باید د معنی ور

 ته راوګرځوو. رېخپل اصيل مفهوم ته ب دغه اصطالحښايي چې  ېبلک

 

 معنی منځالرېتوبد  ېپه قران ک .2

په دی ټولو ایتونو  .رسه مرتادف کلامت په قران کریم کې په څلورو ایتونو کې راغيل دي دې لهوسطیت، اعتدال او 

ن غلو او افراط او تفریط څخه په ځا لهکې وسطیت د غوره وايل، او د دوو متضادو اړخونو په منځ کې په واقع کېدو، او 

 ډول دي: ېساتنه داللت کوي، دا ایتونه په الند

 وايل په معنیېر ېافراط او تفریط څخه د ل لهاو  د غوره وايل منځالرېتوب

د غوره وايل، خیریت او اعتدال په معنی راغلی دی(  د الله تعالی دا وینا ده چې  ېلومړی ایت:)چې وسطیت پک

 فرمایي: 

ًة َوَسطًا{ ]البقرة:   [ 143}َوكََذلَِك َجَعلْنَاكُْم أُما

)مسلامنان( د وسطیت  ېموږ تاس ې، یعن4)اعتدال( کړی دی« العدل» رتفسیر پ« الوسط»پیغمرب صلی الله علیه وسلم د 

 او اعتدال امت ګرځويل یاست.

 ابن جریر طربي وايي: 

ين، فال هم أهل غلو فيه " طهم يف الدِّ ا وصفهم بأناهم وسط؛ لتوسُّ هب،  -إَّنا غلوا النصارى الذين غالوا بالَّتا

تقصري اليهود، الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا  -تقصري فيه وَل هم أهل  -وقيلِهم يف عيىس ما قالوا فيه 

  "5ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه -أنبياءهم، وكذبوا عىل ربهم وكفروا به 
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د دین په لحاظ  یامت ته د وسطیت صفت له دی امله ورکړی دی چې دو  ېالله تعالی د ېیعن ژباړه:

غه زیاتوالی شته چې د رهبانیت د خپلولو او د حرضت دي، نه په دوي کې د نصاراو )مسیحیانو( ه يمنځالر 

وه، او نه پکې د هغو یهودانو تقصیر او نقص  ېپیدا شو  کېعیسی علیه السالم ته د الوهیت د نسبت له امله پ

درواغ وتړل او  يېالله تعالی  رووژل، پیې شته، چې د الله تعالی کتاب یې تحریف کړ، انبیاء علیهم السالم 

 په دین کې د وسطیت او اعتدال خاوندان دي. یدو  ېکفر وکړ، بلک ې یېباند ېپه هغ

 اوغوره( په معنی هد )بهت  منځالرېتوب

اَلِة الُْوْسطَى :- الله تعالی قولدویم ایت:  لََواِت َوالصا ؛ ابن السمني الحلبي وايي چې [238البقرة: ] َحاِفظُوا َعىَل الصا

ملونځ دی، ځکه چې )وسطی( د فعل پر وزن دی چې د اوسط مؤنث دی، لکه  دلته د الوسطی څخه مراد تر ټولو غوره

اوسط الناس له شعر کې  ې( په دیا أوسط الناس طرا فی مفاخرهم .... و أکرم الناس أما برة و أبایو شاعر چې وايي )

او افضل  هغه وسط څخه اخیستل شوی چې د بهرت لهایت کریمه کې وسطی  ېڅخه أفضل الناس مراد دی، نو په د

په وسط او منځ کې د واقع کېدو په  څېزونواخیستل شوی چې د دوو  یهغه وسط څخه نه د لهپه معنی راځي، او 

 ېوزن د تفضیل لپاره راځي، او د تفضیل معنی هغه وخت متحقق کېږي چې په داس ځکه چې د فعيل ؛معنی راځي

که وسط د غوره او افضل په  .وجود ولري( ېپه ک او نقصان مني)مفضل او مفضل علیه دتمعنی داللت وکړي چې زیا

نو زیادت او  ،په منځ کې د واقع کېدو په معنی واخلو ونو زیادت او نقصان مني، خو که وسط د دوو شیان ،واخلو ېمعن

ترمنځ د واقع کېدو په معنی راځي له هغه څخه د تفضیل  څېزونوچې د دوو څخه نقصان نه مني، نو له هغه وسط 

 .6نه جوړیږي صیغه اصالً

  :الله تعالی قولیم ایت: ېدر 

وقال القرطبي:  "7قال الطاربي: "ويقال: قال: خريهم[، 28[ [القلم: قَاَل أَْوَسطُُهْم أَلَْم أَقُْل لَُكْم لَْوََل تَُسبُِّحونَ ]

 "9وقال األلويس: "أحسنهم وأرجحهم عقالً ورأيًا، أو أوسطهم سنًّا 8،""أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم

وايي چې د  ېهم همداس يطربي وايي چې د اوسطهم نه مراد تر ټولو غوره انسان مراد دی، قرطب ژباړه:

اوسطهم نه مراد تر ټولو بهرت، تر ټولو عادل، او تر ټولو عاقل مراد دی، او الويس وايي چې د اوسطهم نه مراد 
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 یکېدی يش چې د عمر په لحاظ منځنتر ټولو ښه، د عقل او رأی په لحاظ غوره انسان مراد دی، او دا هم 

 ورور مراد وي.

 د )اعلی او ادنی ترمنځ(  منځالرېتوب

غوره او بهرت په  معناګانو احتامل لري، د اعلی او ادنی ترمنځ، او د وڅلورم ایت هغه ایت دی چې وسطیت پکې د دو 

 الله تعالی فرمايي:  .معنی

ارَتُُه إِطَْعاُم َعََشَِة َمَساكنَِي ِمْن أَْوَسِط َما تُطِْعُموَن أَْهِليُكْم أَْو كِْسوَ   [ 89تُُهْم { ]املائدة: }فََكفا

عیال ته  خپل اهل و ې)نو په قسم کې د حانث کېدو( کفاره لسو مسکېنانو ته د هغه خوراک چې تاس ژباړه:

ورکول  ېعیال ته یې ورکوی )بهرت( یا )متوسط( خوراک او جام جامو څخه چې خپل اهل و ویا له هغ ،ورکوی

 .دي

څخه یا منځ کوره خوراک مراد دی، لکه ابن عباس رضی الله عنهام چې  «من اوسط ما تطعمون» لهایت کې  ېپه د

 وايي:

للاُه: }ِمْن أَْوَسِط َما تُطِْعُموَن أَْهِليُكم } كَاَن الراُجُل يَُقوُت أَْهلَُه قُوتًا ُدونًا، َوبَْعُضُهْم قُوتًا ِفيِه َسَعٌة، فََقاَل ا

 10{الُْخبِْز َوالزايِْت [. 89]املائدة: {

ته خراب خوراک ورکاوه او څه خلکو به ښه خوراک ورکاوه، نو الله تعالی  ۍکورن وڅه خلکو به خپل ژباړه:

  .لېډوډۍ او ت ې، یعنئکورنۍ منځکوره خوراک په فدیه کې ورکړ  ېوفرمایل چې د خپل

 ، هغه وايي:ید یهم غوره کړ  يهمدا مفهوم قرطب

اوسط څخه مراد د ښه او خراب  لهایت کې  ېپه د ېیعن ."11"هو منْزلة بني َمنْزلتني، ونِْصف بني طرفني

 ترمنځ منځکوره خوراک مردا دی.

ما تطعمون( ر مفرسین وايي چې د )من اوسط ېایت کې یو شم ېامله په د ېمراد دی، له همد اړه بهرتین خو  ېاو یا تر 

بهرتین  ته ایت مفهوم به دا وي چې په کفاره کې باید خپل اهل وعیال ېد مراد دی، نو د اړهڅخه مراد بهرتین خو 

 يش.ل ورکړ  اړهخو 
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شوی دی، او انسانان  یه کولو حکم ورکړ لو اړخونو کې د اعتدال او وسطیت د غور ېال بېپه قران کریم کې د ژوند په ب

په  زېافراط او تفریط، تشدد او تساهل، کمي او زیايت څخه وسايت، دا وسطیت یوا لهته هڅويل چې ځان  ېیې د

 موارد د یادلو ېپه توګه دا الند ېلګېشامل دی، د ب کېټولو اړخونو په د ژوند  ېو کې منحرص نه دی، بلکو دیني قضایا

 وړ دي:  

 انفاق فی سبیل الله کې اعتدالپه 

کې د مرصف او خرچ کولو په اړه  هته رابلل شوي چې په انفاق او د الله تعالی په الر  ېپه قران کریم کې انسانان د 

اعتدال څخه کار واخيل، یعنی انسان نه باید دومره بخیل وي چې د مال او دولت د موجودیت او نفقه کولو د  لهباید 

ا د نورو انسانانو په فکر کې نه وي او نه دومره سخي وي چې خپل ټول مال او دولت نفقه کړي او بی توانايي رسه اصالً

 الله تعالی فرمايي: .پخپله فقیر او نورو ته محتاج وي

 [219]البقرة:  }َويَْسأَلُونََك َماَذا يُْنِفُقوَن قُِل الَْعْفَو{

اړه نازل شوی چې څومره مقدار  ېد عمرو بن الجموح په اړه نازل شوی دی، او په د ،وینا رسه سم لهدا ایت د قرطبي 

نازل شو، عمرو  (۲۱۵)البقره: {قُْل َما أَنَْفْقتُْم ِمْن َخرْيٍ فَِللَْوالَِديْنِ ی يش، کله چې }اکې نفقه کړ  همال باید د الله په الر 

څه  ې څخهعفو  له{ قُِل الَْعْفوَ نازل شو }ایت نفقه کړم؟ نو دا  کې هبن الجموح وویل: زه باید څومره مال  د الله په الر 

څخه زیات وي، او د هغه  واړتیاو  له هوي او د هغ همراد دی؟ په دی اړه قرطبي وايي: څومره چې د انسان لپاره اسان

و څخه و اړتیا هو لایت معنی دا شوه: دومره مال نفقه کړئ چې ستاس ېد نو د. 12خرچ کول یې پر زړه ګران متام نه يش

 کې تاسی فقیر نه شئ. پایلهزیات وي، او نفقه کول یې پر تاسی ګران متام نه يش او د مرصف په 

 ده، الله تعالی فرمایي:  ېشو  ههمدا خربه په یو بل ایت کې په ډېر رصاحت رسه یاد

 [ 67لفرقان: }َوالاِذيَن إَِذا أَنَْفُقوا لَْم يُْْسِفُوا َولَْم يَْقَُّتُوا َوكَاَن بنَْيَ َذلَِك قََواًما{ ]ا

له بخل  هم )او د الله تعالی واقعي بندګان( هغه څوک دي چې کله مرصف کوي ارساف نه کوي او نه ژباړه:

 باندی والړ وي.د دواړو ترمنځ په وسطیت او اعتدال  ېڅخه کار اخيل بلک

 په تګ او حرکت کې اعتدال
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ډېر ترور کې انسان باید د حرکت په وخت  .يلو قران کریم انسانان په حرکت او تګ کې هم اعتدال او وسطیت ته راب

 هم نه وي او ډېر سست او کاهل هم نه وي، الله تعالی فرمايي: 

 [19]َواقِْصْد يِف َمْشِيَك[]لقامن: 

امش مقتصًدا، مشيًا ليس بالبطيء املتثبط، وَل بالْسيع املفرط؛ بل عدَلً وسطًا بني بنيقال ابن كثري: "أي: 
13" 

معنی دا ده چې په معتدل حرکت رسه حرکت او مزل کوه، نه د لټانو او کاهلو کسانو په  ېد ابن کثیر وايي: د ژباړه:

 .دواړو ترمنځ حرکت او مزل غوره کړه ېد د ې، بلکتېزډېر زیات هم څېر ډېر سست او نه 

 ۍحال ېد مړي په څېر په ب دې چې یو انسان ېڅخه منع شو  ېدله ایت کې  ېټول مفرسین وايي چې په د تقریباً 

دا د عادي ژوند په اړه د  .کې حرکت وکړي او یا د خپل هیبت او وقار خیال ونه سايت او عادي تګ یې هم منډه وي

 څخه جال دي. ېتثنايئ حاالت له دقران کریم هدایت دی، اس

 

 په خوراک او څښاک کې اعتدال

بلل کېږي د اعتدال او وسطیت  ېاړتیاو  ېپه قران کریم کې د خوراک او څښاک په اړه چې د انسانانو د ژوند بنسټیز 

 شوی دی، الله تعالی فرمايي: لحکم ورکړ 

بُوا َوََل تُْْسِفُوا  [ 31(]األعراف:  )َوكُلُوا َواْْشَ

 خوراک او څښاک کوئ خو ارساف مه کوئ.  ېیعن ژباړه:

 ېایت په د غهد دا ایت هم په څرګند ډول په وسطیت او اعتدال داللت کوي، یو عامل وايي قران کریم ټول طبابت د

 .14جمله کې راخالصه کړی دی هیو 

 د قرآن په لوړ اواز لوستلو کې اعتدال

شوی دی چې په ملانځه کې د قراءت په لوستلو کې  لحکم هم ورکړ  ېد په قران کریم کې پیغمرب علیه السالم ته د

 خپل اواز معتدل وسايت، الله تعالی فرمايي: 
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 [110]اإلرساء:  ]َوََل تَْجَهْر ِبَصاَلتَِك َوََل تَُخاِفْت ِبَها َوابْتَغِ بنَْيَ َذلَِك َسِبياًل[

 دواړو ترمنځ ېد ر ټیټوه، او دېمه خپل اواز ډېر اوچتوه او مه یې ډ کې په ملانځه کې د قراءت په وخت ژباړه:

 .الره غوره کړه

چې مرشکانو ته یې ورواوروې،  کوهکې مه په ډېر لوړ اواز قراءت  ده چې په ملانځه معنی دا ېد قايض بیضاوي وايي: د

اواز وایه چې ستا شاته والړ  کوي او شور کوي، او مه یې په دومره ټیټ ېښکنځل یځکه د قراءت په اوریدو هغو 

دواړو ترمنځ منځنی حالت غوره کړه، ځکه وسطیت په ټولو کارونو کې ډېر  ېد د ېمسلامنان یې هم وا نه اوري، بلک

 .15غوره سلوک دی

 او اخروي فکر ترمنځ اعتدال اړتیاوووي د دنی

له یاده وبايس او  اړتیاؤوکې هم د اعتدال حکم کوي چې یو انسان د اخرت د فکر په نوم نه دنیوي  ېقران کریم په د

اړه الله تعالی هغه خلک ستايي چې د الله تعالی  ېپه نوم د اخرت فکر له یاده وبايس، په د دنیوي اړتیاؤود هم نه 

 څخه دا دواړه غواړي، الله تعالی فرمایي:

نْيَا َحَسنًَة َويِف اْْلِخرَِة َحَسَنًة َوِقنَا َعذَ }َوِمنُْهْم َمْن يَقُ   [ 201اَب النااِر{ ]البقرة: وُل َربانَا آتِنَا يِف الدُّ

هم ، او ېر هغه خلک دي چې وايي ای الله موږ ته په دنیا کې هم نیکي راکړ ېیو شم ېد خلکو له جمل ژباړه:

 .عذاب څخه وساتې لهپه اخرت کې د اور مو 

او توصیف په سیاق کې کړی ده، په بل ایت کې د دنیا دارۍ او  ېذکر او یادونه د مدح وډول خلک اد د الله تعالی

اَر اْْلِخرََة َوََل }َوابْتَغِ ِفياَم آتَاَك اللاُه الدا ح حکم راغلی دی، الله تعالی فرمايي: ېدارۍ ترمنځ د اعتدال د ساتلو رص دین

نْيَاتَنَْس نَِصيبََك ِمَن  کولو  په نفقه ېکوم مال او دولت چې تاته الله تعالی درکړی دی د هغ ې[ یعن77القصص: ] {الدُّ

مال په ذریعه  ېد روه )چې دېد اخرت ثواب او اجر وغواړه، او په دنیا کې هم خپله برخه مه ه ېاو مرصف کولو باند

 پوره کړی(.  اړتیاوې ېخپل

معنی دا ده چې دا ډېر زیات  )وابتغ فیام آتاک الله الدار اْلخرة(ایت په تفسیر کې وايي: د  ېد حافظ ابن کثیر د

 ېڅخه د الله تعالی په طاعت کې کار واخله، او له د ېره نعمتونه چې الله تعالی تاته درکړي دي له دېشم ېمال او ب

دنیا او آخرت ثواب ترالسه  ښو کارونو الله تعالی ته تقرب تر السه کړه چې د هغه په ذریعه تاته د ېلو داسېال بېپه ب ېالر 

ته مباح ګرځويل  ېدنیا کې تاس ېڅخه چې الله تعالی په د و څېزونوله هغ ېیعن  )وَلتنس نصیبک من الدنیا( .کېږي

هغه د  د هغه د رب هم حق دی، او د ېشیان، لباسونه، استوګنځي او نکاح.. ځکه چې په انسان باند يلکه خوراک
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او مالقاتیانو هم حق دی، او باید چې  ونکو عیال هم حق دی، او د هغه د زیارت کو  نفس هم حق دی، د هغه د اهل و

 .16ږيېهر حق دار ته د هغه حق ورس

 

 دالئل منځالرېتوبپه احادیثو کې د  .4

تأکېد شوی دی، په احادیثو کې د وسطیت په دواړو؛ مادي او معنوي اړخونو  ېرو احادیثو کې په وسطیت باندېپه ډ

 لولو:  توګهپه  ېد منون ېاحادیثو څخه دا الندله دغو  .تاکېد شوی دی

  منځالرېتوب  په عباداتو کې

په ملانځه  ېیعن ) باب ما يؤمر به من القصد يف الصالة(باب تړلی  ېامام ابو داود داس ېپه سنن أيب داود ك .1

 -أن رسوَل الله  عن عائشة:) :کې یې دا حدیث راوړی دی هکې د اعتدال د غوره کولو په اړه باب او په هغ

قال: "اكْلَُفوا من الَعَمل ما تُطيقوَن، فإن الله َل ََيَلُّ حتى ََتَلُّوا، فإن أحب الَعَمل  -صىلا الله عليه وسلم 

"   17إَل الله أْدَوُمه وإن قَلا

ه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: دومره عمل څخد حرضت عائشه ريض الله عنها 

عمل کولو نه  له وچې توان یې لرئ، ځکه الله تعالی د ثواب ورکولو څخه نه ستړی کېږي څو چې تاس کوئ

چې  ېرسه له د ،شه یې انسان وکړيېمل هغه دی چې همتر ټولو محبوب عته تړي نه شئ، او الله تعالی س

 کو کارونو د رسته رسولو حکم شوی دی.ېحدیث کې په اعتدال رسه د ن ېلږ هم وي. په د

 هباب تړلی دی ) باب القصـــد يف العبادة( او په هغ ېموارد الظآمن إىل زوائد ابن حبان په همدی اړه داســـ .2

) أخربنا أبو يعىل، حدثنا أبو الربيع الزهراين، حدثنا يعقوب ابن عبد  :کې یې دا حدیث روایت کړی دی

و  ي، حدثنا عيىســ بن جارية َعْن َجاِبٍر قَاَل: َمرا رَســُ َعىَل َرُجٍل  -صــىل الله عليه وســلم  -ُل الله الله الْقمِّ

ََ َملِي اً، ثُما أَقْبََل فََوَجَد الراُجَل َعىَل َحالِهِ  ََ نَاِحيََة َمكاَة، فََمَك ْخرٍَة، فَأَ ، فََجَمَع قَائٍِم يُصــَ ِّ َعىَل صــَ  يُصــَ ِّ

لَيُْكْم ِبالَْقْصِد، فَِإنا اللَه َل ََيَلُّ َحتاى ََتَلُّوا"(يََديِْه ثُما قَاَل: "أيَُّها النااُس َعلَيُْكْم ِبالَْقْصِد، عَ 
18 . 

په یوه لویه  هر شو چې هغېسړي ترڅنګ په داسی حال کې ت ېداس هرسول الله صلی الله علیه وسلم د یو 

ده ېراوګرځرته ېشو، بیا چې ب ېډبره ملونځ کاوه، پیغمرب علیه السالم د مکې لور ته راغی او ډېر ساعت هلته پات

را یوځای کړل او ویې ویل:  یې هغه سړی یې په هامغه حالت کې په ملانځه بوخت ولیده، نو خپل السونه
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لو څخه ثواب ورکو  لهوسطیت او میانه روي اختیار کړئ، میانه روي اختیار کړئ، ځکه الله تعالی  !ای خلکو

 ستړي نه شئ. ېنه ستړی کېږي ترڅو چې تاس

صىل الله عليه وسلم  -الله عنه أنه قال: جاء ثالثة رهط إَل بيوت أزواج النبي  ريض -عن أنس بن مالك  .3

سألون عن عبادة النبي  - سلم  -، ي وا كأنهم تقالوها، قالوا: فأين نحن من ، فلام أخرب  -صىل الله عليه و

نا فأصــ  غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أ ، وقد رســول الله  صــىل الله عليه وســلم

أنا أعتزل النســـاء وَل أتزوج أبدا، فجاء : و الليل أبدا، وقال اْلخر: وأنا أصـــوم الدهر وَل أفطر، وقال اْلخر

ــلم إليهم ــاكم لله، »فقال: ، رســول الله صــىل الله عليه وس أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله،  إين ألخش

 .19«، فمن رغب عن سنتي فليس منيالنساء وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأص  وأرقد، وأتزوج

کور ته ورغلل چې د رسول الله صلی  ېتنه د پیغمرب صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهراتو څخه د یو  ېدر 

کله چې هغوی ته د پیغمرب علیه السالم د عبادت په اړه خرب  .الله علیه وسلم د عبادت په اړه پوښتنه وکړي

ځان رسه( وویل: زموږ او د پیغمرب علیه  لهښکاره شو چې هغوی دا لږ وګاڼه، بیا یې ) ېی شو، نو داساورکړ 

یو یې وویل: دي، نو  مخکې وروسته ټول ګناهونه بخښيل ېالسالم څه تناسب؟ هغه ته خو الله تعالی د هغ

م، او افطار نه کو څ به ېنیسم او ه ېش لپاره ملونځ کوم، بل وویل: زه به ټول عمر روژ ېزه به ټوله شپه د هم

ته  یدو  څکله به واده ونکړم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلمېږم او هېاوس ېر ېبل وویل: زه به د ښځو نه ل

 لهپه نسبت  ې؟ د الله قسم زه ستاسووچې دا دا مو ویيل  یئهامغه کسان  ېویل: تاسو  ېورغی، او ورته ی

ږدم یې هم، ېم یم، مګر زه روژه هم نیسم او پر ر متقي هېپه نسبت ډ ېږم، او ستاسېر ېر و ېالله تعالی څخه ډ

نو  اوه،څخه مخ واړ  ېعمل او الر الطرز  لهملونځ هم کوم او ویده کېږم هم، او واده هم کوم، نو چا چې زما 

و په و وي قضایاامخکې ټولو دیني او دنی ېد حدیث کې د ېپیرو نه دی. په د ېهغه په درسته توګه زما د الر 

ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تګالره او منهج ویل شوی دی، او څوک  ېال حکم دی، او داړه د اعتد

 ږدي هغه د پیغمرب درست متبع نه دی. ېچې دا تګالره پر 

 

 

 

 غوښتنه او دعاء منځالرېتوب )وسطیت(د 

 وي او اخروي امورو په اړه د اعتدال او وسطیت دعاءاشه د دنیېالله تعالی څخه هم لهپیغمرب صلی الله علیه وسلم به 

 کوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعاء ډېره کوله: 
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وأصلح يل آخريت التي ، معايش " اللهم أصلح يل ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح يل دنياي التي فيها

 . 20راحة يل من كل ْش"واجعل املوت  ،واجعل الحياة زيادة يل يف كل خري، إليها معادي

 یڅخه ساتونک ستونزولپاره د هر ډول فتنو او  زماچې  وهدین کې خیر او صالح واچ په ماته زما !ای الله ژباړه:

ه سته کړ یکې زما ژوند او ګذاره ده، او ماته زما اخرت ښا ېوه چې په هغاته زما په دنیا کې خیر واچ دی، او ما

هر رش څخه د  له، او مرګ راته ېما لپاره د هر خیر او نیکۍ وسیله وګرځو ز چې هلته زما ورتګ دی، او ژوند 

 . ېراحت وسیله وګرځو 

دا څومره متوازنه دعاء ده، د دنیا او اخرت څومره توازن پکې ساتل شوی دی، د دنیا او دین څومره توازن پکې ساتل 

 څ یو شی هم په کښی اهامل شوی نه دی.ېشوی دی! ه

 منځالرېتوبعتدال او کو اعاملو کې اېپه ن

حکم ورکوي  ااړه هم د ېېر وی بهرت دي، خو زموږ دین په دک عملونه هر څومره ډېډېر ځله خلک تصور کوي چې ن

کېږي  هکو عملونو خوشحالېچې الله تعالی په ن ېته رسول پکار دي، رسه له د ک عملونه هم په اعتدال رسه رسېچې ن

 که بیا هم باید اعتدال رعایت يش، په دی اړه په موارد الظآمن کې دا مرفوع حدیث راغلی دی: ېخو په هغ

ِه ِباألََصاِبعِ فاَل "لُِكلِّ َعَمٍل ِْشاٌة َولُِكلِّ ِْشاٍة فََّْتٌَة فَِإْن كَاَن َصاِحبَُها َسادًّا َوقَاِربًا فَاْرُجوُه َوإِْن أُِشرَي إِلَيْ 

وُه"  . 21تَُعدُّ

ږي او ېحد نه زیات نشاط او رغبت موجود وي، او هره مبالغه سړ  لهد هر عمل لپاره )په پېل کې( مبالغه او 

په اړه )د کامیابۍ( امید  ېنو د هغ ،اعتدال څخه کار واخيل لهانسان  یږي، که چېرته دا رغبت لرونکېکم

یې  ېته اشاره کېدله )په د ېهغ له امله( ېمبالغ ېولرئ، او که چېرته )په عمل کې او عبادت کې د زیات

 څخه مه شمېرئ. ېشهرت پیدا کړ( نو هغه د کامیابانو له جمل

د هغه کار په اړه ډېره  مهال هغه وي، نولېحدیث څخه دا معلومېږي چې د انسان طبیعت دا دی چې هر کار پ ېدله 

ل ېچې انسان هر کار په اعتدال رسه پ نو بهرته خربه دا ده .ږيېدا جذبه ورو ورو سړ وروسته جذبه او رغبت لري، چې 

هم  22ته د حرضت عمرو بن العاص حدیث ېقضی ېی يش، همداستقامت ولرال  ېی يش، او پر ال کړي تر څو دوام ورکړ 

 اشاره کوي.
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ثَنَ ۱۹۶ص  ۶حدیث په اکرثه کتابونو کې ذکر شوی دی په بخاري رشیف ج  - 22 ِغريََة َعْن کې یې الفاظ داسی دي: َحدَّ ثَنَا أَب و َعَوانََة َعْن م  وََس َحدَّ ا م 

َجاِهٍد َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعْمٍرو قَاَل أَنَْكَحِني أيَِب اْمَرأًَة ذَاَت َحَسٍب فََكاَن يَتََعاَهد  كَنَّتَه  َفيَسْ  ٍل لَْم يَطَأْ م  ل  ِمْن رَج  ول  نِْعَم الرَّج  لَنَا ِفرَاًشا َولَْم  أَل َها َعْن بَْعلَِها َفتَق 

نْذ  أَتَْينَاه  فَلاَمَّ طَاَل ذَلَِك َعلَيِْه ذَكََر لِلنَِّبيِّ َصَّلَّ اللَّه  َعلَْيِه َوَسلَّمَ  وم  قَاَل ك لَّ يَْوٍم قَاَل َوكَْيَف تَْختِم  ي َفتِّْش لَنَا كََنًفا م    فََقاَل الَْقِني ِبِه فَلَِقيت ه  بَْعد  فََقاَل كَيَْف تَص 



 

 او اعتدال منځالرېتوبد عبادت او حق نفس ترمنځ 

ده، عبد الله بن عمرو بن العاص وايي د عبادت او بدين راحت ترمنځ اعتدال ساتل هم زموږ د مبارک دین الرښوونه 

 وفرمایل: ېچې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داس

ذلك هجمت عيناك، ، فإنك إذا فعلت فال تفعل» قال: : بىلقلت«. رب أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟أمل أخ»

 . 23«، وقم ونم ونفهت نفسك، إن لعينك حق، ولنفسك حق، وألهلك عليك حق، صم وأفطر

 ېعبد الله بن عمرو بن العاص وايي ماته پیغمرب علیه السالم وفرمایل: ماته ویل شوي چې ته د ورځ ژباړه:

مه کوه، ځکه  ېماته یې وفرمایل: داس .ده ېهمداس هو؟ ما ورته وویل: ېقیام اللیل کو  ېاو د شپ ېروژه نیس

تا حق دی، او  رستا د سرتګو هم پ، کړېستړی  ېضعیفه يش او ځان به د ېبه د ېنو سرتګ ېکو  ېکه داس

تا حق دی، نو روژه هم نیسه او افطار هم کوه، او قیام اللیل هم  هم پر ېعیال د هم، او د اهل و ېد ځان د

 کوه او ویده کېږه هم.

 هم باید معتدل وي ېخطبه او ملونځ ی

                                                           
رْآَن يِف ك لِّ َشْهٍر قَاَل ق لْت  أ ِطيق  أَكرَْثَ  ْم يِف ك لِّ َشْهٍر ثَ اَلثًَة َواقَْرإِ الْق  َعِة ق لْت  أ ِطيق  أَكرَْثَ ِمْن ذَلَِك قَاَل ك لَّ لَيْلٍَة قَاَل ص  م  ْم ثَ اَلثََة أَيَّاٍم يِف الْج   ِمْن ذَلَِك قَاَل ص 

ْم يَ  َد ِصيَاَم يَْوٍم َوإِفْطَاَر يَوْ قَاَل أَفِْطْر يَْوَمنْيِ َوص  ْوِم َصْوَم َداو  ْم أَفَْضَل الصَّ ٍم َواقَْرأْ يِف ك لِّ َسبْعِ لَيَاٍل َمرًَّة فَلَيَْتِني قَِبلْت  ْوًما قَاَل ق لْت  أ ِطيق  أَكرَْثَ ِمْن ذَلَِك قَاَل ص 

وِل اللَِّه َصَّلَّ اللَّه  َعلَيِْه َوَسلََّم َوَذا رْآِن ِبالنََّهاِر َوالَِّذي يَْقرَؤ  ر ْخَصَة رَس  بَْع ِمْن الْق  ْفت  فََكاَن يَْقَرأ  َعََّل بَْعِض أَْهلِِه السُّ ه  ِمْن النََّهاِر لِيَك وَن َك أيَنِّ كرَِبْت  َوَضع  ه  يَْعرِض 

بن عمرو بن  َوَصاَم ِمثْلَه نَّ كَرَاِهَيَة أَْن يرَْت َك َشيْئًا فَاَرَق النَِّبيَّ َصَّلَّ اللَّه  َعلَيِْه َوَسلََّم َعلَيِْه. عبد اللهأََخفَّ َعلَيِْه ِباللَّيِْل َوإِذَا أََراَد أَْن يََتَقوَّى أَْفطََر أَيَّاًما َوأَْحََص 

ړه ېد هغه د م انګور پوښتنه کوله، او ېشه د خپلېالعاص ريض وايي پالر می راته یو ښځه په نکاح کړه چې ښه د حسب او نسب خاونده وه، پالر به هم

چې زه راغلی یم نه یې زما په  ېورځ ېپوښتنه کوله، نو هغه به ورته ویل: چې ډېر ښه سړی دی خو له کوم ې)یعنی د عبد الله بن عمرو( په اړه به یې تر 

له چې دا شکایت ډېر شو نو څ نه دي کړي( کېهغه یې ه ږيړه ترمنځ چې څه کېېده )یعنی د ښځی او م ېپښه ایښی ده او نه یې پرده پورته کړ  ېبسرت 

زه د هغوی حضور )زما پالر( دا خربه پیغمرب علیه السالم ته یاده کړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ماته یې راوله، څه وخت وروسته 

م(، پیغمرب علیه السالم وویل: او څرنګه د قران کریم ؟ نو )عبد الله بن عمرو( ورته وویل: هر ورځ )روژه نیسېته ورغلم نو وویې ویل: ته څرنګه روژه نیس

نیسه، او قرآن کریم په  ېروژ  ې؟ )عبد الله( ورته وویل: هره شپه )ختم کوم( نو پیغمرب علیه السالم ورته وویل: په هره میاشت کې دری ورځېختم کو 

څخه زیات  ېروژی نیسه، ما وویل: زه له د ېیل: په جمعه کې دری ورځڅخه زیات توان لرم، نو ویې و ېمیاشت کې یو ځل ختموه، ما ورته وویل: زه له د

څخه د زیات توان لرم، نو بهرتینه روژه نیسه چې  ېیې مه نیسه، ما ورته ویل زه له د ېتوان لرم، پیغمرب علیه السالم وویل: یوه ورځ روژه نیسه او دوه ورځ

و یوه ورځ افطار، او په هرو اوو شپو کې قرآن ختموه، )عبد الله بن عمرو( وايي کاشکې چې د رسول هغه د حرضت داود علیه السالم روژه وه، یوه ورځ روژه ا

د خپل کور یو چاته  ېالله صلی الله علیه وسلم رخصت می منلی وی! او دا ځکه چې زه زوړ شوم او کمزوری شوم، نو د قرآن کریم هغه اومه برخه د ورځ

ی توګه روژه نه نیوله، به یې پرله پس ېلوستل اسان وي، او کله به یې چې غوښتل چې ځان لږ تقویه کړي، نو څو ورځروله تر څو په شپه کې یې ورته ېت

به یې حساب کړی تر څو همدومره ورځی بیا روژی ونیسی، ځکه دا یې بد ګڼل چې د هغه عمل او عبادت څخه څه کم کړي چې د رسول  ېخو دا ورځ

حدیث  يیوی مرحلی ته رسیدلی وه چې مخکېنوند کې رسته رساوه. نو عبد الله بن عمرو بن العاص په آخر کې همداسی الله صلی الله علیه وسلم په ژ 

 کې ذکر شوی دی.
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، کې وايي: "هجمت عيناك، ونفهت نفسك" ومعنى "هجمت" غارت ودخلت، ... ومعنى "نفهت ۲۷ص  ۵ن الشین ج صحيح مسلم د دکتور شاهی

 نفسك" بفتح النون وكرس الفاء تعبت وكلت.



لیه وسلم سنت د اعتدال رعایت کې هم د رسول الله صلی الله ع دېتر ملانځه به کوم بل عبادت بهرت وي، خو په 

 وايي: دی، چې اړه ابن حبان دا باب تړلی  ېکول دي، په د

رََة قَاَل: )ِذكْر  الْبَيَاِن ِبأَنَّ الْخ طْبََة يَِجب  أَْن تَك وَن قَِصريًَة قِصَدًة( او دا حدیث یی پکښی نقل کړی دی: َعْن َجاِبِر بْنِ   َسم 

وِل  .جابر بن سمرة وايي: ما به د 24اللَِّه َصَّلَّ اللَّه  َعلَيِْه َوَسلََّم، وَكَانَْت صالته قصدا وخطبته قصداك نْت  أ َصيلِّ َمَع رَس 

 رسول الله صلی الله رسه ملونځ کاوه، د پیغمرب علیه السالم ملونځ او خطبه متوسطه او معتدله وه.

 

 اعتدال د پیغمربۍ د صفتونو څخه یو صفت دی

 :حدیث روایت شوی دی ېلو کتابونو کې دا الندېال بېنبوي احادیثو په بد 

قال: "إن الهدي الصالح،  -صىل الله عليه وسلم-: أن رسول الله  -ريض الله عنهام  -عن  عبد الله بن عباس 

. پیغمرب علیه السالم فرمايي ښه طریقه، 25"والسمت الصالح، واَلقتصاد، جزء من خمسة وعَشين جزءا من النبوة

 او په هر کار کې وسطیت او اعتدال د پیغمربۍ او نبوت پنځویشتمه برخه ده. او ښه اخالق

 التزام د پیغمرب حکم دی منځالرېتوب )وسطیت(پر 

رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې د ټولو اعاملو په اړه د وسطیت او اعتدال حکم ورکاوه، په حدیث کې 

 :راځي

، َعْن أَِِب ُهَريْرََة  َعِن الناِبيِّ َصىلا اللُه َعلَيِْه َوَسلاَم قَاَل: " لَْن يُْنِجَي أََحَدكُْم َعمَ  َعِن ابِْن أَِِب ِذئٍْب، َعنِ  لُُه " الَْمْقرُبِيِّ

دُ  َديِن اللُه ِمنُْه ِبَرْحَمٍة، فََسدِّ ٌء قَالُوا: َوََل أَنَْت يَا رَُسوَل اللِه، قَاَل: " َوََل أَنَا، إَِلا أَْن يَتََغما وا، َوقَاِربُوا، َواْغُدوا، َوُروُحوا، َويَشْ

لَْجِة، َوالَْقْصَد الَْقْصَد تَبْلُُغوا "   26ِمَن الدُّ

څ چا ته هم د هغه خپل عمل نجات نيش ورکولی، ېفرمایل: هو ابو هریره ريض الله عنه وايي چې پیغمرب علیه السالم 

ماته  هو،مل نجات نيش درکولی(؟ پیغمرب علیه السالم وفرمایل: خپل ع زېپوښتنه وکړه: او تاته هم )یواوو ترې صحابه

کېدو  ېته د نږد موخېتونه سم کړئ او خپل ېپه ځان کې راونغاړي، نو خپل ن ېهم مګر دا چې د الله تعالی رحمت م
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برخه کې )عمل او عبادت وکړئ(  هپه یو  ېبرخه کې او د شپ وروستۍپه لومړۍ برخه کې، او  ېکوښښ وکړئ، د ورځ

 نو خپل هدف او مقصد )کامیابۍ او نجات( ته به ورسیږئ. ،او وسطیت او اعتدال غوره کړئ

 په وړلو کې اعتدال  ېد جناز 

امام احمد بن حنبل په خپل مسند کې د ابو  .وسطیت څخه کار واخیستل يش لهباید  هم وړلو کېپه  ېجناز  دحتی 

 موسی ريض الله عنه څخه روایت کوي، وايي:

 اللُه َعلَيِْه َوَسلاَم: " َمراْت ِبرَُسوِل اللِه َصىلا اللُه َعلَيِْه َوَسلاَم ِجنَازٌَة َُتَْخُض َمْخَض الزِّقِّ قَاَل: فََقاَل رَُسوُل اللِه َصىلا 

َعلَيُْكُم الَْقْصَد " 
27 

 ېناز غمرب علیه السالم وفرمایل: )د ج، پیښورېدلهره شوه چې د ژي په څېر ېته جنازه ت د پیغمرب علیه السالم خوا ژباړه:

 اعتدال څخه کار واخلئ. لهپه وړلو کې( 

 په هر حال کې مطلوب دی منځالرېتوب

په هر حال کې وسطیت او اعتدال مطلوب دی، همدا خربه په هغه حدیث کې چې حذیفة بن الیامن روایت کړی دی 

 ده:  ېراغل ېداس

َما أَْحَسَن الَْقْصَد يِف الِْغنَى، َوأَْحَسَن »قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللاِه َصىلا اللُه َعلَيِْه َوَسلاَم: َعْن ُحَذيَْفَة ريَِضَ اللاُه َعنُْه 

  28«الَْقْصَد يِف الَْفْقِر، َوأَْحَسَن الَْقْصَد يِف الِْعبَاَدةِ 

څومره ښه صفت  پیغمرب علیه السالم وفرمایل: اعتدال او وسطیت د ثرومتندۍ او فقر په حالت کې ژباړه:

 دی، او په عبادت کې اعتدال او وسطیت څومره ښه کار دی!

ًوى ُمتابٌَع، عن أَنَُس بُْن َمالٍِك أَنا رَُسوَل اللاِه َصىلا اللُه َعلَيِْه َوَسلاَم قَاَل: " ثَ اَلٌث ُمْهلَِكاٌت: ُشحٌّ ُمطَاٌع، َوهَ 

ِّ َوالَْعاَلنِيَةِ يَاٌت: اَِلقِْتَصاُد يِف الِْغنَى َوالَْفاقَِة، َوَمَخافَُة اللاهِ َوإِْعَجاُب الَْمرِْء ِبنَْفِسِه، َوثَ اَلٌث ُمنْجِ  ,  يِف الْسِّ

َوالَْعْدُل يِف الرََِّض َوالَْغَضِب "
29  
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، نرشونکې اداره: وصربي عبد الخالق الشافعي عادل بن سعدو  محفوظ الرحمن زين اللهتحقیق:  (ه۲۹۲ )املتوىف: عبيد الله العتيك املعروف بالبزار

 م.۲۰۰۹، لومړی چاپ کال املدينة املنورة -مكتبة العلوم والحكم 
طارق بن  ه( تحقیق:۳۶۰)ت  اينسليامن بن أحمد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرب ، مؤلف: ۳۲۸ص۱۰ج  املعجم األوسط - 29

، نرشونکې اداره: دار الحرمین، قاهره، مرص. دا حدیث حسن دی، مخصوصا د انس بن مالک عبد املحسن بن إبراهيم الحسينيو عوض الله بن محمد 

 له سند څخه.



د انسان لپاره  څېزونه ېانس بن مالک ريض الله وايي: رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: در  ژباړه:

چې انسان یې مني،  اتهغه بخل چې انسان یې تابع وګرځي، او هغه نفيس خواهش نکي دي: یوو هالک کو 

نکي دي: په ثرومتندۍ او و شیان انسان ته نجات ورکو  ېاو د خپل ځان په اړه په تکرب کې اخته کېدل، او در 

 وسطیت. دل، او په قهر او خوښۍ کې اعتدال اوېر ېالله څخه په پټه او ښکاره و  لهفقر کې اعتدال او وسطیت، 

 په محبت او بغض کې اعتدال

أَِحبا َحِبيبََك َهْونًا َما، َعىَس أَْن يَُكوَن بَِغيَضَك »َعْن أَِِب ُهَريْرََة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللاِه َصىلا اللُه َعلَيِْه َوَسلاَم: 

 30«يَْوًما َما

ی يش کومه ورځ ستا د قهر او بغض مستحق ارسه په اعتدال محبت وکړه کېد ههغ ې لهچا رسه چې محبت کو  له

 وګرځي. 

 : ېنقل شو  ېهمدا خربه د حسن برصي رضی الله څخه داس

وا اإْلِْخَواَن َواأْلَْصَحاَب َوالَْمَجالَِس، َوأَِحبُّوا َهْونًا، َوأَبِْغُضوا َهْونًا، فََقْد أَفْرََط أَقَْواٌم يِف »: عن الحسن قال  تََنقُّ

َرأَيَْت  لَُكوا، َوأَفْرََط أَقَْواٌم يِف بُْغِض أَقَْواٍم فََهلَُكوا، فَاَل تُْفرِْط يِف ُحبَِّك، َوََل تُْفرِْط يِف بُْغِضَك، َوإِنْ ُحبِّ أَقَْواٍم فَهَ 

 . 31«ُدوَن أَِخيَك ِسَّْتًا فاََل تَْكِشْفهُ 

اعتدال څخه کار واخلئ،  له، او په محبت او نفرت کې وټاکئملګري، دوستان او مجالس په دقت رسه  ژباړه:

افراط څخه  لههالک شول، او څه خلکو په نفرت کې  ؛افراط څخه کار واخیست لهڅه خلکو په محبت کې 

نو هالک شول، نه په محبت کې افراط وکړئ او نه په نفرت کې، او که په خپل مسلامن ورور  ؛کار واخیست

 . ئکو  ېمه لیر  ېنو هغه تر  ئپرده وګور 

ل آثار نقل کوي وايي: کله ېال بېد یو مسلامن رسه د محبت په اړه بچې د الله لپاره  ېروسته له دو  يابن جریر طرب 

رسه رسه پیغمرب  ېلکه چې یادونه مو وکړه او له د يش دومره زیات فضیلتچې د الله تعالی لپاره د محبت مرتبه او 

او غلو څخه د اجتناب امر کوي،  افراط، تفریط لهپه دی اړه   د اعتدال حکم ورکوي او ېک هصلی الله علیه وسلم په هغ

                                                           
، مؤلف: أبو بكر ۱۸۱ -۱۸۰ص ۱رائطي ج دا حدیث خرائطي د حرضت عيل او حرضت ابوهریرة څخه روایت کړی دی، وګورئ: اعتالل القلوب للخ - 30

ه( تحقيق: حمدي الدمرداش، نرشونکې اداره: نزار مصطفى الباز، مكة ۳۲۷محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري )وفات: 

 م.۲۰۰۰الرياض، دویم چاپ، کال -املكرمة
 مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها په خپل کتابیو هم الخرائطی دی د حسن برصی دا قول ډېرو خلکو روایت کړی دی چې له دوي څخه  - 31

، تقديم وتحقيق: أمين عبد الجابر البحرييه( ۳۲۷)ت  أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري، مؤلف: ۲۴۲ص 

 م.۱۹۹۹نرشونکې اداره: دار اآلفاق العربیة، قاهرة، مرص، لومړی چاپ، کال 



څخه کم دي ـ په طریق اولی رسه وسطیت او اعتدال  ېنو د مسلامنانو په ټولو اعاملو کې ـ چې په فضیلت کې له د

 ی يش، هغه که د الله تعالی عبادت وي او که بل څه وي.ښودال ېایت يش، او افراط او غلو باید پر رع

وینا په اړه وايي: د حسن برصي دا وینا چې یو شمېر خلکو د څه خلکو په محبت کې  ۍمخکېنبیا د حسن برصي د 

خلکو رسه په بغض او عداوت کې افراط وکړ نو هالک  لهشمېر نورو یو نو هالک شول، او  ،افراط څخه کار واخیست له

رضت عیسی علیه السالم په د ح وده لکه چې وايي، نصاراو  ېد حسن برصي خربه بالکل سمه ده، او همداس .شول

وینا څخه پاک  ېد درواغجن یمحبت کې افراط وکړ او ویې ویل: عیسی علیه السالم د الله تعالی ځوی دی )الله د دو 

چې یو شمېر خلکو یې وویل  ېنکو روافضو د حرضت عيل ريض الله عنه په محبت کې افراط وکړ تر دو دی( او غلو کو 

د حرضت بیا دی، یو شمېر نورو یې وویل چې هغه پیغمرب دی، او څه نورو یې خدای  دویچې هغه )حرضت عيل( د 

، او یهودو د حرضت عیسی علیه السالم رسه په بغض او عداوت کې غلو او افراط ېوکړ  ېخرب  ېنور  ېعيل په اړه عجیب

شوو خوارجو حرضت عيل کرم الله  ېالر  ېتهمت پوری کړ، او یو شمېر ب ۍمور یې د بد کار  رچې د هغه پ ېوکړ، تر د

 .32چې هغه یې تکفیر کړ ېوجهه رسه په بغض او عداوت کې افراط وکړ تر د

 منځالرېتوب حت کې اعتدال او یپه وعظ او نص

هغه حديث څخه په ډېر ښه ثابتیږي چې د حرضت عبد الله بن مسعود څخه په صحیح البخاري کې روایت شوی  لهدا 

 دی، راوي وايي: 

له بن مسعود كان يذكر الناس يف كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا عبد ال

كل يوم قال: أما إنه َينعني من ذلك أين أكره أن أملكم وإين أتخولكم باملوعظة، كام كان النبي صىل الله 

  33عليه وسلم يتخولنا بها، مخافة السآمة علينا. 

 يپه ورځ وعظ او نصیحت کاوه، نو یو سړ  ېرضی الله عنه به خلکو ته د پنجشنبعبد الله بن مسعود  ژباړه:

، ابن مسعود رضی الله ې! زه دا خوښوم چې ته موږ ته هره ورځ نصیحت وکړ هورته وویل: ای ابو عبد الرحمن

کله  ته وتنګ نه شئ، زه هم تاس ېدا دی چې تاس په الره کې لوی خنډکار  ېدزما لپاره د  عنه ورته وویل:

  حت کاوه.ېلیه السالم به موږ ته کله کله نصحت کوم لکه چې پیغمرب عېکله نص

 او مظاهر ېپه اسالم کې د وسطیت نښ .5

هلته وسطیت او اعتدال په ټوله معنی  ېاسالم په ټوله معنی د وسطیت ښکارندوی دی، د اسالم هر اړخ چې واخل

لپاره راغلی چې په انساين ژوند کې د افراط او تفریط مخه  ېاسالم د همد په اسايس توګه ېرعایت شوی دی، بلک

                                                           
 :تحقيقه( ۳۱۰)ت:  جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطربي ، مؤلف: ابو۲۸۸ص  ۳ج  تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من األخبار - 32

 نرشونکې اداره: مطبعة املدين، قاهره، مرص، د تاریخ نه پرته.، محمود محمد شاكر
 مخکېنی مصدر. ۲۵ص  ۱ج صحيح البخاري  - 33



دي هغه تهذیب کړي او اعتدال او وسطیت ته یې راويل، په  ېونیيس او هغه غرائز چې الله تعالی په انسان کې ایښ

 ډول دي: ېپه الند ېوسطیت یو څه مظاهر او نښ ېد اسالم کې د

 لومړی: د معرفت مصادر

 ېس د معرفت او علم مصدر ګڼي او وحعقل، یا حواس او تجربه او یا هم حد زېر دی چې یواېاسالم نه د هغه چا په څ

اعرتاف  او الهام ایامن لري او په عقل اصالً ېوح رپ زېپه بشپړه توګه له یاده بايس، او نه د هغه چا په څېر دی چې یوا

 په خپله ساحه کې د معرفت مصادر ګڼي.ټول  ه، عقل، حواس او تجربېاسالم د معرفت د مصادر، وح ې، بلکينه لر 

د معرفت مصادرو ته په تکاميل  ېیو مصدر، عقل، یا حواس، یا حدس اتکاء نه کوي، بلک رپ ازېاسالم د معرفت په اړه یو 

 او عقل په اړه( او د معرفت هر مصدر په خپل ځای کې معترب ګڼي. یېنظر ګوري )د امام غزايل نظر د وح

 په میدان کې ېدویم: د عقید

 ل دی:یدو په میدان کې د وسطیت او اعتدال قایاسالم د عقا

 ه پرستۍراوړي، او د ماد ېاسالم په عقیده کې د خرافايت نظریاتو چې هر څه د دلیل څخه پرته مني او ایامن پر 

 ل دی.یوسطیت قا رل نه دي ترمنځ پیبل څه قا روجود څخه وراخوا پ ې لهنظریاتو چې د ماد

ر ېڅ خدای ایامن نه لري، او نه د هغه خلکو په څېدو په څېر دی چې په هیاز نه د هغه ملحدانه نظریاتو او عقاهمدا ر  

د  ېاو مار په څېر شیانو عبادت هم کوي، بلک اچې د غو  ېتر د ،دی چې هر څه ته د دلیل پرته د اله په سرتګه ګوري

 ته خلک رابويل. ېیو حقیقي اله عقید ردلیل په رڼا کې پ

نات حقیقي وجود بويل، او د محسوساتو وراخوا یمادي کا زېاسالم نه د هغه ماده پرستانه نظریاتو په څېر دی چې یوا

څ ېچې ه یل نه دي، او نه د هغه سوفسطايئ نظریاتو درلودونکو په څېر په تفریط کې واقع دیڅ وجود قاېد بل ه

خو تر څنګ  ؛دا کائنات یو حقیقت بويل ېبلک ،اط نه منياسالم دا افر  .مادي وجود ته د حقیقت په سرتګه نه ګوري

 بويل. هم د خالق د معرفت وسیله هدا کائنات د هغیې 

 یخلکو په څېر دی چې د انبیاء علیهم السالم څخه یې خدایان جوړ کړل، او نه د هغه چا په څېر د ونه د هغاسالم 

 .وژل ېچې انبیاء یې تعذیب کړل او وی

 وته رسوي )غريب هیومانیزم( او نه د هغ ېفلسفو په څېر دی چې  انسان د الوهیت درج ود هغهمدا راز اسالم نه 

اسالم انسان  ېبلک ،فلسفو په څېر دی چې انسان د اقتصادي، اجتامعي او دیني جرب اسیر ګڼي )د کمیونیزم په څېر(

، او ید یخدمت لپاره پیدا کړ  د ههغته د یو مکلف او مسؤول مخلوق په نظر ګوري چې دا نور کائنات الله تعالی د 

 هغه یې د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی.



اړه که  ېلګه ده، په دېالجامعت عقیده د وسطیت یوه ډېره عجیبه ب د اهل سنت و په تېره بیا په میدان کې ېد عقید

 ذکر يش نو کفایت کوي: ېقضي ېدوه در  زېیوا

 زنه او وسطي عقیده.د الله په اړه د تنزیه او اثبات ترمنځ متوا .1

 د قضاء او قدر په اړه عقیده بین الجرب واالختیار .2

 د تکفیر په اړه د اهل سنتو عقیده .3

 

 په میدان کېاتو د عباد منځالرېتوبیم: ېدر 

 چې عباديت ېادیانو په مقابل کې د وسطیت او اعتدال الره غوره کړ  واو دیني شعائرو په اړه هم اسالم د هغ اتود عباد

په اخالقي او انساين اړخ کې منحرص دي  زېیوایې د تنسک او تأله )الهي جانب( څخه خايل دی او فرائض  یې نظام

عبادت ته د تفرغ غوښتنه کوي لکه د مسیحیت  زېلکه بودائیت، او هغه ادیانو چې هغوی د خپلو اتباعو څخه یوا

 ېشعائرو د اداء کولو غوښتنه کوي او بیا تر ټاکلو  ومسلامن څخه د یو څ هاسالم په ورځ او شپه کې د یو  .رهبانیت

 کې خپاره يش او د دنیا د ابادۍ او حالل رزق د الس ته راوړلو لپاره کار وکړي. ځمکهي چې په اړ غو 

 د اخالقو په میدان کېوسطیت څلورم: 

پلویانو په څېر ده، نه د سخت دریزه مثاليت د  ېد اخالقیاتو په میدان کې اسالم د وسطیت او اعتدال الره غوره کړ 

د  ېحیواناتو په څېر یو حیوان ګڼي، بلک ود نور  انسان ښته جوړوي، او نه د واقع ګرایانو په څېرفر انسان څخه  چې له

 ېخوا که دا غریز  ې، چې له یو لريغریزی هم  ېلېال بېاسالم تصور دا دی چې په انسان کې د عقل قوت هم شته او ب

 اسالم په اخالقي میدان کې د انسان .لور هڅوي رنو عقالنیت یې د اخالقي لوړوايل پ ،بیايئ لورپر انسان د حیوانیت 

 بوي او یو معتدل مخلوق منځ ته راوړي.یدا دواړه اړخونه تهذ

روح بويل چې په انساين جسد کې قید  زېنظریاتو په څېر هم نه دی چې د انسان حقیقي وجود یوا واسالم د هغ

 لهی يش او اږي څو چې دا جسد تعذیب نه کړ ېته نه رس ېد صفاء مرحل ېهغه وخته پور  ی شوی دی، او دا روح تراکړ 

مادي فلسفو په څېر دی چې  وی يش لکه براهمن هندوان، او بودایان، او نه د هغاڅخه محروم نه کړ  تونودنیاوي لذ

 په مادي وجود کې منحرص ګڼي.  زېمعنوي وجود څخه انکار کوي او انسان یوا لهد انسان 

اسالم انسان ته د روح او مادي جسد د یو مرکب مخلوق په سرتګه ګوري، چې باید د هغه د بدن او روح دواړو حق 

 ی يش.ارعایت کړ 

                                                           
 روښانه کول ډېر اوږد بحث ته اړتیا لري. ېقضی ېهر  ېد چې د - 34



 ازېژوند یو خپل وجود څخه انکار کوي او  لههمدا راز اسالم د دنیا ژوند ته نه د هغه چا په سرتګه ګوري چې د اخرت 

دا په  .دا دی چې )بابر به عیش کوش که عامل دوباره نیست( یې او شعار وي ژوند کې راخالصه کويادنی ېپه همد

دنیوي ژوند د ښه کولو لپاره  شوی دی، او نه د هغه چا په څېر دی چې د ېهره زمانه کې د مادي ګرا فلسفو شعار پات

عزلت ژوند غوره  مسکنت او ،د فقر ېنه دي، بلک ېدی نړۍ د ابادولو په فکر ک هر ډول کار څخه انکار کوي، د له

 څخه متأثر تصورات او افکار. ههغ لهکوي، لکه رهبانیت او 

اهتامم کوي، دنیا د اخرت لپاره وسیله ګڼي، د اخرت د کامیابۍ لپاره د دنیا ابادي یو بنسټیز  ودواړو دنیاو  داسالم 

 المل بويل چې الله تعالی یې حکم ورکړی دی، الله تعاىل فرمایي: 

نْيَا َوأَْحِسْن كاََم أَْحَسَن اللاُه إِلَيَْك َوََل تَ  }َوابْتَغِ ِفياَم  اَر اْْلِخرََة َوََل تَنَْس نَِصيبََك ِمَن الدُّ بْغِ الَْفَساَد يِف آتَاَك اللاُه الدا

 [ 77اأْلَرِْض إِنا اللاَه ََل يُِحبُّ الُْمْفِسِديَن{ ]القصص: 

ته درکړي دي آخرت وغواړه، او د دنیا )دمال او متاع( څخه خپله برخه په هغه مال او دولت کې چې الله تعالی تا ژباړه:

کې فساد مه لټوه،  ځمکهروه، او په هامغه شان احسان وکړه لکه تا رسه چې الله تعالی احسان کړی دی، په ېه هم

 .ځکه الله تعالی مفسدین نه خوښوي

 اړه يې شعار دا دی )ربنا اتنا فی الدنیا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار(. ېاو په د

 پنځم: د قانون ګذارۍ او ترشیع په میدان کې وسطیت

 ډول دی: ېل دی، چې تفصیل یې په الندیاسالم په خپل قانوين نظام او اجتامعي ترشیعاتو کې د وسطیت قا

تصوراتو رسه موافق نه دی، په یهودیت کې په تحریم کې  لهیت او نرصانیت اسالم د تحریم او تحلیل په اړه د یهود

ِهْم َعْن َسِبيِل اللاِه كَِثرًي ارساف وه،  [ 160]النساء:  ا{}فَِبظُلٍْم ِمَن الاِذيَن َهاُدوا َحراْمنَا َعلَيِْهْم طَيِّبَاٍت أُِحلاْت لَُهْم َوِبَصدِّ

 (.کل شیئ طاهر للطاهرینشعار دا دی ) یوه، د دو ت کې په تحلیل کې ارساف او په مسیحی

ل یشمېره ښځو او ودونو قا ېر دی چې د بېوسطیت والړ دی، نه د هغه چا په څ رد کورنۍ په اړه اسالمي رشیعت پ

که د مصلحت  ؛ انرسه د واده اجازه نه ورکوي مېرمنوڅخه د زیاتو  ې مېرمنېیو  لهر دی چې ېدي، او نه د هغه چا په څ

ده. همدا راز نه د  ېاسالم د اړتیا او رشوطو په رعایت کولو رسه د تعدد اجازه ورکړ  ېورت غوښتنه هم وي، بلکاو ض 

ل نه دي. د ید واده قا واده کول جرم ګڼي او نه د هغه چا په څېر دی چې اصالً ر دی چې اصالًېنظریاتو په څ وهغ

که د  ؛ انطالق درست نه ګڼي ه څېر دي چې اصالًل دی، چې نه د هغه چا پیطالق په قضیه کې هم د وسطیت قا

ر ېدل ناممکن وي، لکه کاتولیک او ارتودوکس مسیحیان، او نه د هغه چا په څېکورنۍ کې اوس هړه په یو ېاو م ېښځ

اسالم طالق د  ېپرته له منځه وړل کېږي. بلک ل او د کوم الملینه دي قا ارزښتڅ په ېچې د کورنۍ تړون ته ه ید

 کوي. ېوړاند توګهعالج په  وستيټولو کوښښونو څخه وروسته د ور 



ل دی یقا ېد زم( او )مارکسیزم( ترمنځ واقع دی، نه د لیربالیزم په څېر دېربالېعي نظام کې هم د )لاسالم په اجتام

که له  انين فرد دی، صاحب مسؤولیت نه دی، او دا چې د ټولو حقوقو محور انسا  ،صاحب حق دی زېچې انسان یوا

خطر رسه مخامخ يش، او نه د مارکسیزم په څېر دی چې هلته د ګټو  له ېامله اجتامعي او ټولنیز حقوق او ګټ ېد

 ګڼو څخه محرومېږي.ېخپلو ټولو ګټو، ازادیو او نورو ښ لهکې  پایله په هکه فرد د هغ انمحور اجتامع او ټولنه ده، 

 منځالرېتوبشپږم: د فرد او اجتامع ترمنځ توازن او 

ارسطو مشهور دی، او څه د اشرتاکېت  ېله جمل د دوی، چې وؤ ل یپه پخوانیو فلسفو کې څه خلک د فرد د محوریت قا

 د کتاب )الجمهوریة( څخه ثابتیږي.ا یې بیا لکه افالطون، چې د وواو ټولنیز نظام پلویان 

وه، او مزدکېت چې د ښځو او مالونو د  ېانتهاء ته رسیدل يکې د )مأنویت(  فرد محور همدا راز په پخواين فارس 

زم( چې یو فرد محوره نظریه ده، او ېربالېزمانه کې د )ل ۍپه اوسن. شوه ېجاري پات يې دا شخړه و،ل و یاشرتاک قا

ترمنځ یې توازن، وسطیت او  ېدین چې د فرد او ټولن زینیټولو ترمنځ یوا وید ټولنیزه نظریه ده، د یوه اشرتاکېت چې

دي او د  ېهم په نظر کې نیول شو  ېد اسالم په ټولو احکامو کې د فرد غوښتن .م کړی دی هغه اسالم دییاعتدال قا

استغالل څخه منع کړي، او په عین  لهرعایت وکړي او فرد  ېاسالم احتکار حرام ګڼي چې د ټولن .هم ېغوښتن ېټولن

متونو ټاکل( هم نادرست ګڼي ترڅو د فرد لپاره د کسب ېد شیانو لپاره د ق يکې تسعیر )د حکومت او نظام له لور حال 

 ږدي.ېپر  ېستیپران ېچار  ېالر 
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ځانګړتیا  ېد سوال مخترص ځواب خو دا دی چې د اسالم د ېد ؟ دلري ېد وسطیت ځانګړتیا څه غوښتن د اسالم

که په تفصیل  .اسالم رسه برابری کړي لهدا دي  چې هر مسلامن خپل ټول ژوند، تصورات، افکار او کړنې  ېغوښتن

د ژوند  ټول اړخونه احاطه کوي او دا  ېبه ګران کار وي ځکه چې دا غوښتن کول وغواړو نو دا ېوړاند ېرسه دا غوښتن

د یو څو مهمو مسائلو په ؛ خو بیا هم َلیَّتک جله ما َلیدرک کلهرسه سم چې وايي:  ېقاعد ېګران کار دی مګر د هغ

 کوو: ېډول وړاند ېپه الند ېاړه دا غوښتن

I.  يش وفهمول ډولاسالم باید په شامل او کامل  

ژندل لکه څرنګه چې په پیغمرب علیه السالم نازل شوی دی، چې عقیده هم ده او رشیعت هم، علم هم ېپ ېاسالم داس

معامله هم، ثقافت هم دی او اخالق هم، حق هم دی او قوت هم، دعوت هم دی  دی او عمل هم، عبادت هم دی او

 او دولت هم، دین هم دی او دنیا هم، متدن هم دی او امت هم.

له عبادت څخه پرته،  ياخالق ګڼ زېاو د اسالم د تعلیامتو هر ډول تجزیه ردوي، لکه د هغه چا دعوی چې اسالم یوا

 زېیوا یې له جهاد څخه پرته، او یا يسوله ګڼ زېرشیعت څخه پرته، او یا یې یوا له يڼیې عقیده ګ او یا برعکس، او یا

 اسالم دا تصور نه مني، الله تعالی فرمايي: .دولت څخه پرته لهدین ګڼي  زېقوت څخه پرته، او یا یې یواله حق ګڼي 



[ او 49]املائدة:  اَءُهْم َواْحَذرُْهْم أَْن يَْفِتُنوَك َعْن بَْعِض َما أَنْزََل اللاُه إِلَيَْك{}َوأَِن اْحُكْم بَيْنَُهْم مِبَا أَنْزََل اللاُه َوََل تَتاِبْع أَْهوَ 

د خواهشاتو  یترمنځ د هغه )رشیعت( پر بنسټ فیصله کوه چې الله تعالی نازل کړی دی، او د دو  یدا چې د دو 

احکامو او فیصلو څخه منرصف کړي چې  وهغ شمېر د یو ېد یږه چې دو ېڅخه محتاط اوس ېتابعداري مه کوه، له د

 الله نازل کړي دي.

یوه برخه په  ېطغیان وکړي، او یا تر  ېبرخ ېبل ری يش او یوه برخه یې پال فهم نه کړ  ېکه اسالم په شمويل فهم باند

کېږي، او دا ځکه چې اسالم  ېوسطیت او اعتدال نه پات ېصورت کې بیا پک ېی يش، نو په دال بشپړه توګه حذف کړ 

 ېبرخ ېهره برخه چې د بل ېد هغ .کې ډېر ثنائیات دي چې دا اعتدال او وسطیت رامنځ ته کوي هیو کل دی، په هغ

حذف يش بیا دا اعتدال او وسطیت له منځه ځي، د  ېرسه یوځای يش اعتدال راپیدا کوي، نو کله چې یوه برخه تر 

عقیده وي او عمل وررسه  زېنه وي، یا یوا ېحانیت يش، او سیاست او دنیویت په کښرو  زېپه توګه که اسالم یوا ېلګېب

ی يش نو وسطیت او اعتدال یې له منځه ځي، ویستال  مفهوم څخه و له ېنه وي، همدا راز که د اسالم  هره برخه د هغ

 ی يش. اکړ بناء د وسطیت تر ټولو بنسټیزه غوښتنه دا ده چې اسالم باید په شمويل فهم باندی فهم 

II.  ی يش امنهج غوره کړ  جامعد نصوصو د فهم لپاره 

یات یو د بل په مقابل کې و نه یی يش، او کلیات او جزاي نصوص د کلياتو په رڼا کې فهم کړ یمعنی چې جز ېپه د

خوا باید د حريف فهم مخنیوی  ېیاتو، همدا راز له یو یپه جز زېپه کلیاتو اکتفاء ويش او نه یوا زېدرول يش، نه یوا

ی اپه اړه باید ټول راغيل نصوص جمع کړ  ېمسأل ېخوا د نادرستو تأویالتو مخ ته بند واچول يش، د یو  ېويش او له بل

په  ېکې عام او خاص، مطلق او مقید، متقدم او متأخر، قطعي او ظني ... ټول ولټول يش او مسأله د هغ هيش، په هغ

یو نص خپل ټول فهم بناء کول درست تعامل نه دی او د فهم په میدان کې عدم  رپ زېرڼا کې فهم کړی يش، یوا

همدا راز باید په فهم کې ظاهریت او مقصدیت دواړه رعایت يش، هغه څوک چې د نصوصو او  .اعتدال رامنځ ته کوي

افراطي پر د اعتدال او وسطیت څخه وځي او که  ظاهر اعتامد کوي هغه هم رد نصوصو پ زېرشیعت په فهم کې یوا

ترڅنګ دا هم د تکاميل منهج یوه غوښتنه  ېد د .ی دیلمقصدیت اعتامد کوي هغه هم د وسطیت او اعتدال څخه وت

اهمیته  ېیو اعتامد ويش او بل ب رکه پ .وګڼل يش ینکو عقل او وحي دواړو اعتامد ويش او یو د بل تکامل کو  رده چې پ

امله د اهل سنت  ېنو بیا هغه وسطیت او اعتدال منځ ته نه راځي چې اسالم یې غواړي، له همد ،يش یوګڼال 

افراطي عقالنیت والړ فهم لکه د  رظاهریت والړ عقیدوي او فقهي فهم لکه د ظاهریانو فهم او پ روالجامعة له نظره پ

، دواړه د اعتدال په اوسني عرص کې منسوب بويلډلو فهم چې ځان اعتزال ته  ومعتزلیانو او د اوسنیو نوګرایانو او هغ

 او وسطیت څخه لیری مناهج بويل چې د فهم په تکاميل او وسطي منهج باندی والړ نه دي.

III. د معنویت او ظاهري التزام ترمنځ توازن او اعتدال رعایت يش 

التزام ترڅنګ د معنویت  د یو مسلامن څخه د وسطیت او اعتدال یوه بنسټیزه غوښتنه دا ده چې هغه باید د ظاهري

ظواهر رعایت کړي او هم هغه معنویت او الله تعالی  او روحانیت ترمنځ اعتدال رعایت کړي، هم په رشیعت کې راغيل



 ېعباداتو رسه داس لهد اسالم دا ځانګړتیا  .والی ترالسه کړي چې د هغه عبادت اصيل موخه او هدف دی ېرسه نږد

نه وي، او  ېڅ ډول معنویت پکېتش کالبودونه ګرځوي چې ه زېیوا اتعباد امهپه نتعامل ردوي چې د ظاهري التزام 

هم نه ورکوي چې په عقیده  اجازه ېد جوړ کړي، همدا راز د معنویت او روحانیت په نوم د ېروحه حرکات تر  ېوچ او ب

خپل اصلیت څخه  لهونه ډول عبادت اات، په عبادت کې بدعات، او په تربیت کې سلبیات ورګډ کړي، او په دیکې رشک

 کړي. ېلیر 

 

IV. د رشعي مکلفیتونو ترمنځ تعادل او توازن رعایت يش 

په اسالم کې مکلفیتونه خپل درجات او حیثیتونه لري، د وسطیت او اعتدال یوه غوښتنه دا ده چې هر رشعي مکلفیت 

 یچې اهم غیر اهم وګرځوال څکله درسته نه ده ېدا ه .ی يشال په اندازه اهمیت ورکړ  ېد حیثیت او درج ېته د هغ

هغه چې باید مخکې يش وروسته  .حیثیت یی يش او لوی ته وړوکال کي مکلفیت ته لوی حیثیت ورکړ و يش، او وړ 

فروعو،  رعقیده پر عمل مقدمه ده، فرائض په نوافلو، اصول پ .ی يشال ی يش او هغه چې وروسته دی مخکې کړ ال کړ 

نص ثابت وي په هغه څه مقدم دي چې په اجتهاد ثابت  رمتفق علیه پر مختلف فیه، قطعي پر ظني او هغه څه چې پ

نو اعتدال او وسطیت په بشپړه توګه  ،که چېرته دا لومړيتوبونه رعایت نه يش .فقه ویل کېږي لومړیتوبونودی ته د  .وي

الله تعالی د  .همدی تأکېد کړی دی، او د همدی غوښتنه کوي له همدی امله رشعي نصوصو هم په .له منځه ځي

 اهمیت په لحاظ د عملونو ترمنځ د رعایت په اړه فرمايي:

ْستَُووَن ِعنَْد َسِبيِل اللاِه ََل يَ  أََجَعلْتُْم ِسَقايََة الَْحاجِّ َوِعاَمرََة الَْمْسِجِد الَْحرَاِم كََمْن آَمَن ِباللاِه َوالْيَْوِم اْْلِخِر َوَجاَهَد يِف }

 [ 19]التوبة:  اللاِه{

عمل رسه برابر  لهحرام ابادول د هغه چا الحاجیانو ته څښاک برابرول او )په مادي توګه( د مسجد  ېایا تاس ژباړه:

ا )دواړه کې یې جهاد کړی دی، د هچې په الله تعالی او د اخرت په ورځ یې ایامن راوړی او د الله تعالی په الر  ئګڼ

 (.څکله په خپلو کې رسه برابره نه ديېه د الله په نزد هعملون

 ېداللت کوي چې هر عمل ته باید د هغ ېد رشمېره نصوص په قران او سنت کې وجود لري چې پ ېپه څېر ب ېد د

 ترنو د اسالمي رشیعت د اعتدال او وسطیت ځانګړتیا به  ،که دا کار ونه يش .يش لد اهمیت په اندازه اهمیت ورکړ 

 شوي وي. ېپښو الند

V.  توازن او اعتدال غوره کول منځالرېتوبد اخالقو او عباداتو ترمنځ ، 

، په حدیث کې د ېاخالق په اسالم کې ډېر بنسټیز حیثیت لري، په ډېرو نصوصو کې اخالق د عباداتو مثره بلل شو 

همدا راز د یو لړ اخالقو ضعف او یا  .(اَّنا بعثت ألَتم مکارم األخالقپیغمرب علیه السالم د بعثت مقصد بلل شوی )

 :پیغمرب صلی الله علیه وسلم فرمايي دی. نښو ګڼل شوی له ۍایامن ېهم نشتوالی د نفاق او ب



" أَربُع َمْن كنا فيه كان منافقاً خالصاً، وَمن كانت فيه َخصلٌة منهنا كانت فيه َخصلٌة من النفاق، حتى 

ث كَذَب، وإذا عاهَد غَدَر، وإذا خاَصَم فَجَر"يدَعها: إِذا اؤَُتَِن خان )ويف رواي  ٍة: إِذا َوَعَد أَْخلََف(، وإذا حدا

 (۳۴)بخاري:

څخه یو  ېد لهنو هغه مکمل منافق دی، او که  ،که په چا کې موجود وي ،دي ېڅلور صفتونه داس ژباړه:

ډول  دادا څلور صفتونه په  .ږديېچې پر  ېکې د نفاق یو صفت وجود لري تر د هنو په هغ ،صفت پکښی وي

کې خیانت کوي، )په یو روایت کې راځي چې کله وعده  هاعتامد ويش په هغ ېکله چې د امانت لپاره پر  دي

کوي درواغ وايي، او کله چې عهد او تړون وکړي په  ېکله چې خرب  ؛وکړي په هغه کې وعده خاليف کوي(

يش په هغه کې د فجور تر حده رسیږي او د هیڅ  هغه کې فریب او دوکه کوي او کله یې چې چا رسه جنګ

 ډول افرتاء، بهتان او ښکنځلو څخه دریغ نه کوي.

چې د  ېرسه له د ،په عباديت شعائرو التزام هر څه ونه ګڼل يش زېده چې یوا بناء د وسطیت او اعتدال غوښتنه دا

هر څه ګڼي او د عباديت  اخالق زېچې یوا همدا راز هغه دریځ هم درست نه دی .زه ونه لريېڅ اغېاخالقو ه رانسان پ

 ینکي وګڼال و ځانګړتیا غوښتنه دا ده چې دا دواړه یو د بل تکمیلو  ېد د اسالم د ېڅ پرواه هم نه سايت، بلکېشعائرو ه

اخالقي  رپ زېڅلتیا وسیله وګرځي، همدا راز یواېم باید په مسلامن کې د اخالقي سپعباديت شعائرو التزا رپ .يش

 ځانګړتیا رسه مخالفت بلل کېږي. ېدله ارزښتونو التزام په عباديت شعائرو د التزام بدیل ګڼل د اسالم 

VI. د اجتهاد او جمود ترمنځ توازن او اعتدال 

ځکه اجتهاد غیر مطلق، په فردي توګه، ؛ د وسطیت غوښتنه دا ده چې نه خو د اجتهاد دروازه په بشپړه توګه وتړل يش 

ي توګه، جریان لري، او درسته خربه هم دا ده چې اجتهاد تجزئه قبلوي او علامء دا کار کوي او کړی یې هم او په جمع

درست او وسطي تعامل دا دی چې د اجتهاد  ېی يش، بلکادی او نه دا درسته ده چې هر چا ته  د اجتهاد اجازه ورکړ 

لري او رشوط یې پوره کړي وي، او د اجتهاد او  ی يش چې استعداد یېاوړ جزيئ مسائلو کې هغه چا ته اجازه ورکړ 

اسالم  لهی يش چې هغه د اجتهاد مجال دی، او افهم د درستو ضوابطو پابند وي، او په هغه څه کې ورته اجازه ورکړ 

مسلامتو او  ود اسالم د تحریف کوښښ کوي، او یا هم په هغ نامهڅخه هغه جاهل او بی خربه خلک چې د اجتهاد په 

ب او دوکې ورکولو ېخلکو ته د فر  امه، او یا د اجتهاد په نيې اجتهاد کول غواړي چې هغه د اجتهاد مجال نه دثوابتو ک

ی يش، دا هغه وسطي او معتدل دریځ دی چې د اسالم دا ځانګړتیا یې اڅخه منع کړ  ېهغوی له د .کوښښ کوي

 غوښتنه کوي.

VII.  د ثوابتو او متغیراتو ترمنځ اعتدال او توازن 

متغیر  یې اسالم رسه دا درست تعامل نه دی چې هر څهله رشیعت خپل ثوابت لري، او زمانه د متغیراتو غوښتنه کوي، 

چې متغیرات د  يدا درست دهم يش، او نه  یيش، او دا هم درست تعامل نه دی چې هر څه ثوابت وبلال  یوبلال 

چې د  کووعلمي پرمخ تګ هرکلی  ېهر داسد ! موږ وهبناء موږ وایو چې  .ثوابتو ځای ونیيس او ثوابت د متغیراتو

خپل  لهاسالمی امت  امهانسان ژوند لوړ کړي، مګر )غرب ګرايي( نه منو، پرمختګ ښه شی دی مګر د )نوګرايي( په ن

 .يکول راته منظور نه د يهویت څخه پرد



د ژوند څرخ درول غواړي، چې نه پرمختګ مني  امهخلکو دریځ هم درست نه دی چې د رشیعت په ن وهمدا راز د هغ

څه کې چې په مصالحو او مفاسدو، ظروفو او احوالو او عرف او عادت باندی  وپه وسایلو کې او په هغ اناو نه بدلون، 

قطعي  رځانګړتیا غوښتنه دا ده چې هغه څه چې پ ېد اسالم د د ېبناء مسائل دي هیڅ ډول بدلون نه مني، بلک

ته د اسالم ثوابت ویل کېږي،  ېعي الداللة نصوصو ثابت وي هغه د اجتهاد میدان ونه ګڼل يش، چې دالثبوت او قط

داسی نصوصو ثابت وي چې د ډېرو معناګانو احتامل لري او یا پکښی هیڅ نص نه وي وارد شوی هغه د  راو څه چې پ

 يش چې همدی ته متغیرات ویل کېږي. یاجتهاد مجال وګڼال 

VIII.  کې باید توازن خپل کړو په فتوی او دعوت 

په فتوی کې تیسیر او اسانتیا او په دعوت کې تبشیر او امیدواري ورکول د وسطیت او اعتدال غوښتنه ده، په فتوی  

 کې د تشدد او رشعي نصوصو د خلکو د خواهشاتو لپاره د استعاملولو ترمنځ دریځ غوره کول پکار دي، چې هغه ته په

چې  ډول دېویلی شو، او په دعوت کې افراط او تفریط ترمنځ دریځ غوره کول په  ځدری فتوی کې د تیسیر او اسانتیا

 زېځکه که یوا ؛ی يشاد ترهیب اسلوب غوره کړ  زېد ترغیب او یا هم یوا زېیو اړخ هم پر بل طغیان ونه کړي، چې یوا

د ترغیب او  زېلور ته وړي، او که یوای يش دا انسان د یأس او نا امیدۍ ارولو او سختیو د بیانولو اسلوب غوره کړ ېد و 

 ی يش نو دا انسان ته د حدودو د ماتولو جرأت ورکوي.اامیدوارۍ اسلوب غوره کړ  ېله حده د زیات

IX. د مادې او روح ترمنځ توازن او اعتدال 

دنیا او  ځانګړتیا یوه غوښتنه دا ده چې مسلامن باید د مادیت او روحانیت ترمنځ توازن قائم وسايت، د ېد د اسالم د

نه په بشپړه توګه  .د پوره کولو ترمنځ د وسطیت الره غوره کړي واخرت، د الله تعالی د عبادت او د ژوند د مادي اړتیاو 

ته هڅوي چې خپل ټولنیز او اقتصادي ژوند په  ېاسالم انسان د .ماده پرست يش،  او نه بشپړ رهبانیت غوره کړي

هم منع کوي چې الله او اخرت یي له یاده ووځي او په بشپړه توګه  ېله دیې  همهالهټول توان رسه پرمخ یويس، خو 

 الرښوونه کوي:  ېقران کریم په روحي اړخ کې انسان ته داس .په مادیاتو کې ورک يش

كَاِة يََخافُوَن ( رَِجاٌل ََل تُلِْهيِهْم تَِجارَةٌ َوََل بَيٌْع َعْن ِذكِْر 36}يَُسبُِّح لَُه ِفيَها ِبالُْغُدوِّ َواْْلَصاِل ) اَلِة َوإِيتَاِء الزا اللاِه َوإِقَاِم الصا

سړي بیانوي  ې) مساجدو( کې سهار او ماښام د الله پاکي داس ې[ په د37]النور:  يَْوًما تَتََقلاُب ِفيِه الُْقلُوُب َواأْلَبَْصاُر{

يش، ه ی نت او اخیستل او خرڅول غافل کوال ورکولو څخه یې تجار  لهچې د الله له یاد، د ملانځه د اداء کولو او زکات 

)د ویری او خوف له امله( په  ې)د بد انجام( څخه ویریږي په کومه ورځ به چې زړونه او سرتګ ېورځ ېد هغ یاو دو 

 لري(.ه اضطراب کې وي )او استقرار به ن

 وي:الرښوونه ک ېن د خپلولو په اړه قران کریم داساړخ کې د تواز  ويدنیپه او د مادي او 

نْيَا { اَر اْْلِخرََة َوََل تَنَْس نَِصيبََك ِمَن الدُّ  د ي،[ الله تعالی چې څه درکړي د77]القصص:  }َوابْتَغِ ِفياَم آتَاَك اللاُه الدا

 هغه په ذریعه د اخرت )کامیايب( ولټوه، او په دنیا کې خپله برخه هم له یاده مه باسه.



د الله تعالی څخه د ښه ژوند غوښتنه او دعاء کوي او په اخرت کې هم د  او هغه خلک غوره ګڼي چې په دنیا کې هم

نْيَا َحَسنًَة َويِف اْْلِخرَِة َحَسَنًة وي:  ېء او غوښتنه کوي، او دعاء یې داسجنت دعا }َوِمنُْهْم َمْن يَُقوُل َربانَا آتِنَا يِف الدُّ

څخه یو شمېر کسان  ېله جمل یدو  د . [202، 201]البقرة:  ِماما كََسبُوا{ ( أُولَِئَك لَُهْم نَِصيٌب 201َوِقنَا َعَذاَب النااِر )

او په اخرت کې هم کامیايب او ښه ژوند  ههغه دي چې وايي: ای زموږ پروردګاره موږ ته په دنیا کې هم ښه ژوند راکړ 

، یوه لویه ید یکړ  یچې دو  کو اعاملو )د اجر څخه(ېن وخلکو لپاره د هغ ېد همده. عذابه مو وسات لهاو د اور  هراکړ 

 برخه ده.

X. توازن ځد ربانیت او انسانیت ترمن 

د وسطیت، اعتدال او توازن غوښتنه دا ده چې د ربانیت او انسانیت ترمنځ توازن رامنځ ته کړای يش، د ربانیت معنی 

ی شوی دی الپاره پیدا کړ  ېدا ده چې د انسان د وجود اصل هدف او مقصد د الله تعالی عبادت دی، هغه د همد

 لکه الله تعالی چې فرمايي: 

لپاره پیدا کړي چې زما  ېد د زېریان او انسانان یواې[ ما پ56]الذاريات:  }َوَما َخلَْقُت الِْجنا َواإْلِنَْس إَِلا لِيَْعبُُدوِن {

  .عبادت وکړي

 :اعالن شوی دی ېاو مقصد د الله تعالی رضا ده، همدا په قران کریم کې داس موخهد انسان د ژوند 

يَك لَُه َوِبَذلَِك أُِمرُْت َوأَنَا أَواُل الُْمْسِلِمنَي{162}قُْل إِنا َصاَليِت َونُُسِِك َوَمْحيَاَي َوَماَميِت لِلاِه رَبِّ الَْعالَِمنَي )  ( ََل َْشِ

جهانیانو  د چې یپیغمربه: زما ملونځ، زما قرباين، زما ژوند او زما مرګ د الله لپاره د[ ووایه ای 163، 162]األنعام: 

 .یم ینکو ښودېدی، او زه تر هر چا دمخه غاړه ا ماته حکم شوی ېهمد رڅ رشیک نشته، پېه هد هغ ،دی یپالونک

 زېمصدر یوا ېد هغ يکړ  همدا راز د ربانیت معنی دا هم ده چې د هغه قانون چې انسان یې باید په ژوند کې پيل

یو الله تعالی دی، پیغمرب د  زېد ترشیعاتو، آدابو، عقائدو، او هر ډول الرښوونو مصدر یوا ېالله تعالی دی، د هغ

ترڅنګ باید انسانیت  ېد شیانو لپاره مصدر نه دی، خو د ېد  دی، هغه هم د انسان په حیث د ینکو ترشیعاتو رسو 

چې یو مسلامن  ېرسه له د ېیعن .څ تعارض وجود نه لريېدواړو ترمنځ ه ېد هم له نظره ونه غورځول يش، ځکه د

لپاره دي چې انسان  ېد هم یقین ولري چې دا ټول د ېد رډول باید پ ېد ربانیت مفهوم رعایت کړي په همدباید 

انسان  ینکو او عميل کو  یپوهیدونک ېد نو د ،مصدر رباين او الهي دی که د اسالم .ک بختۍ ته ورسیږيېسعادت او ن

مقصد محتوی د انسان سعادت او د الهي جنتونو او  ېد او مقصد دی، نو د موخه ېټولن ېکه ربانیت د مسلامن .دی

او امید ... ته هڅوي  هه ته رجوع، د الله تعالی څخه ویر که ربانیت انسان ایامن، توحید، الل .نعمتونو الس ته راوړل دي

ی څو نو دا په حقیقت کې د انسانیت د معنی تحقق دی، تر هغه وخته یو انسان رباين نيش کېدال  یې، او توجیه کوي

 ی څو چې رباين نه يش.چې په حقیقي توګه انساين نه يش او تر هغه وخته انساين نيش کېدال 



د دنیا او  .ترمنځ توازن قائم کړي زړهعقل او د باید غوښتونو څخه دا هم دي چې مسلامن  لههمدا راز د وسطیت 

او  و د حقوقو ترمنځ باید توازن قائم کړي،اناو د نورو انسانحق، نفس ساتل  همدا راز د الله .آخرت ترمنځ توازن وسايت

 :شعار هغه حدیث وي چې وايي

ا  ا َولِنَْفِسَك َعلَيَْك َحقًّ ا فَأَْعِط كُلا ِذي )إِنا لَِربَِّك َعلَيَْك َحقًّ ُه(حَ َوأِلَْهلَِك َعلَيَْك َحقًّ تا حق دی، ستا  رستا د رب پ قٍّ َحقا

 حق ورکړه. ېتا حق دی.. نو هر حقدار ته د هغ ر، ستا د کور د خلکو پدی حق اد ځان په ت

XI.  توازن ترمنځ څلتیاېاو روحي سپ پرمختګد مادي 

ادي پرمختګ او اخالقي او روحي غوښتونو دا هم ده چې مسلامن د مادي اخرتاعاتو، اقتص لهد وسطیت او اعتدال 

غوښتنه نه کوي چې د  ېد څلتیا ترمنځ توازن قائم وسايت، هیڅکله هم مادي اخرتاعات، اقتصادی پرمختګ دېسپ

ي انسان يش، او نه روح یلویدليش، او یا په اخالقي لحاظ  ېالله تعالی رسه ضعیفه او کمزور  له اړیکه انسان تړاو او 

د  کمزوری، فقیر او ،په مادي لحاظ وروسته پاتی ېغوښتنه کوي چې انسان د ېد څلتیا او اخالقي لوړوالی دېسپ

 سیاق کې محمد اقبال الهوري وايي: ېپه همد .وي ېر ېعلمي اخرتاعاتو له دنیا څخه ل

 

 حجاب یدخرتان ب صز رق ین   *** قوت مغرب نه از چنگ و رباب

 از قطع موست یز عريان ساق و ن ین*** ز سحر ساحران الله روست ین

 است یفروغش از خط التين نی  ***  است یاو را نه از الدين یمحکم

 همني آتش چراغش روشن است از  *****  فن است قوت افرنگ از علم و 

 علم و هرن عاممه نيست مانع  ***  حکمت از قطع و بريد جامه نيست

 بايد نه ملبوس فرنگ یمغز م *** فن را اي جوان شوخ و شنگ علم و

 اين کله يا آن کله مطلوب نيست *** اندرين ره جز نگه مطلوب نيست

 بس است یطبع دراکي اگر دار  *** بس است یاگر دار  یفکر چاالک

 35گريد از علم و فن و حکمت رساغ *** شبها خورد دود چراغ یگر کس

XII. او جهاد په اړه د متوازن نظر غوره کول ېد سول 

                                                           
، چاپ ۱۳۷۰په جاوید نامه کې مقدمه او تصحیح: احمد رسوش، از انتشارات کتابخانه سنائی، پنځم چاپ،   ۳۶۹کلیات اقبال الهوری ص  - 35

 احمدی، صحافی ایرامنهر.



 ،ټینګار ېسول رپه کوم ځای کې چې سوله اړینه وي هلته پ .یڅ یو هم د بل ځای نه يش نیوال ېدواړو څخه ه ېله د 

د رسول  .جهاد تأکېد کول رلو ډولونو څخه د هر ډول جهاد اړتیا وي هلته پې بېالاو په کوم ځای کې چې د جهاد د ب

غمرب علیه السالم په ژوند ېامله د پ ېر ښه او ژوندی مثال دی، له همدېتوازن یو ډ ېد ه علیه وسلم ژوند دالله صلی الل

 او میثاق مدینه هم وینو. سولې ېهم ګورو او د حدیبي ېکې د بدر، احد، خندق، او حنین غزاګان

XIII.  کفارو رسه د تعامل په اړه د توازن غوره کولله 

هغه څه چې په سورت ممتحنه  ېټولو رسه د ذمیانو تعامل، بلک لهټولو کفارو رسه د محاربینو تعامل کوو، او نه  لهنه  

 کې راغيل هغه د وسطیت غوښتنه ده، الله تعالی فرمايي:

يِن َولَْم يُْخرُِجوكُْم ِمْن ِديَ  ارِكُْم أَْن ترََبُّوُهْم َوتُْقِسطُوا إِلَيِْهْم إِنا }ََل يَنَْهاكُُم اللاُه َعِن الاِذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم يِف الدِّ

يِن َوأَْخَرُجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم َوظَاَهُروا َعىَل 8اللاَه يُِحبُّ الُْمْقِسِطنَي ) َا يَنَْهاكُُم اللاُه َعِن الاِذيَن قَاتَلُوكُْم يِف الدِّ ( إَِّنا

 [. 9، 8َولاُهْم فَأُولَِئَك ُهُم الظاالُِموَن{ ]املمتحنة: إِْخرَاِجُكْم أَْن تََولاْوُهْم َوَمْن يَتَ 

رسه د دین له  وتاس له هغه خلکو رسه د احسان او عدل څخه نه منع کوي چې له ېالله تعالی تاس ژباړه:

له شکه الله تعالی عدل  ېڅخه نه يي ویستيل، ب سیموخپلو  لهیې  ېامله په جنګ کې نه دي، او تاس

رسه  وتاس له هغه چا رسه چې له ېڅخه منع کوي چې تاس ېله د ېپه حقیقت کې تاس نکي خوښوي،و کو 

 لهپه ویستلو کې یې ) واو ستاس ئڅخه ویستيل اوس سیموخپلو  لهیې  ېد دین په رس جنګ کوي او تاس

 یهغو  لهڅخه چې څوک  ېله جمل ورسه دوستي وکړئ، او ستاس یهغو  لهنورو رسه( همکاري کړی ده، چې 

 ظاملان دي. ویستي کوي همدرسه دو 

رسه دوستي او محبت  یهغو  له ،یو محارب کافران دي :مضمون رسه سم کفار په دوه ډوله دي لهایتونو  ودو  غود د

دویم ډول کفار  .خارجويې ر ینو انسان د اسالم له دا ،د کفر له امله وي یناروا کار دی، او که چېرته دا محبت د هغو 

کۍ ېهغوی رسه د ښه سلوک، ن لهکه ذمیان وي او که معاهد کافران وي  یغیر محارب دي، دو  یهغه دي چې هغو 

او عدل او انصاف تعامل پکار دی، همدا هغه معتدل او متوازن دریځ دی چې مسلامن یې باید په خپل ژوند کې غوره 

 کړي. 

XIV. د عقل او نقل ترمنځ توازن د وسطیت غوښتنه ده 

نه يش واقع  سل په سلو کې مخالفبل رسه  لهیو  وسطیت معنی دا ده چې عقل او نقل اصالًد عقل او نقل ترمنځ د 

نو دا به په حقیقت کې ظاهري تعارض  ،بل رسه په تقابل او تعارض کې واقع يش لهی، که چېرته عقل او نقل یو کېدال 

 ظاهري تعارض په وخت کې قاعده دا ده:  ېد وي، او د

 )اذا تعارض عقلی ونقلی قدم القطعی علی الظني منهام، واذا کانا ظنیین قدم النقلی حتی یثبت العقلی أو ینهار( 



هغه به مقدم وي،  ،دواړو څخه قطعي وي ېنو هر یو چې له د ،کله چې عقيل او نقيل په خپلو کې متعارض واقع يش

چې عقيل یا ثابت  ېپه دی حالت کې به نقيل مقدم وي تر دنو  ،او بل به پریښودل کېږي، او که چېرته دواړه ظني وي

 يش او یا له منځه والړ يش.

رسه مخالفت  ېهغ لهاو هغه څوک چې عقل د رشیعت په نوم منجمدوي، او خپل ظاهري فهم ته رشیعت وايي، او 

هانه رشیعت د خپلو ب ېکوي، او په در رشیعت ترجیح و  رشه پېرشیعت رسه مخالفت ښکاري، او یا عقل ته هم لهورته 

 وسطیت رسه په ټکر کې واقع دي. لهدواړه  ،خواهشاتو تابع ګرځوي

XV. د ټولنیزو ارزښتونو په اړه متوازن نظر غوره کول 

ه پ .نوم ردوي چې دا غريب ارزښتونه دي له کبلهټولنیز او انساين ارزښتونه دي چې ډېر مسلامنان یې  ېډېر داس

د اسالم اصیل ارزښتونه دي، لکه په قضاء، سیاست، او اقتصادي میدان کې عدل  حال کې چې هغه حقیقتاً  ېداس

، د انسانانو حقوق او په درناویاو انصاف، په ټولنیزو او دولتي چارو کې شورائیت، د انسانانو ازادي او کرامت ته 

 ..ازادي..همدا راز ټولنیزه، سیايس او دیني ، توګه په ټولنه کې د مستضعفو اقشارو حقوق يځانګړ 

مفاهیمو نه چې غرب یې وايي، او نه  وخو په هغ ؛ی يشاد وسطیت غوښتنه دا ده چې دا باید په جدي توګه رعایت کړ 

مفاهیمو چې اسالم یې غواړي او اسالم یې  وپه هغ ېتثبیتوي، بلک رسه سم چې د نورو متدنونو براليس وعقید وهغ له

 ثابتوي.

XVI. عميل کول ېپه اړه د وسطیت غوښتن مېرمنو د 

خپل  مېرمنه دپه نوم  ۍاسالمي ارزښتونو رسه په ټکر کې دی، او د ازاد لهپه اړه د غرب هغه دریځ چې زموږ  مېرمنو د

او نادرست  ووناروا وکار اخيل، او د هغ ېالریتوب د ترویج لپاره تر  ېکلتور د ترویج وسیله جوړوي، او د اباحیت او ب

ته  مېرمنو هغه حقوق ېیعن .رسه کېږي وسطي او متوازن تعامل غوره کول رمنوله مې تعامل چې زموږ په ټولنه کې

دل پکار ېکوښښونو په مخ کې در  ودا د وسطیت غوښتنه ده، لکه څرنګه چې د هغ .ورکول چې اسالم ورته ورکړي دي

راز د هغه ظلم مخنیوی هم  همدا .الریتوب لپاره د وسیلې په حیث استعاملول غواړي ېد غريب ب مېرمنې دي چې

او په پایله کې یې له مېرمنو رسه د وینځې په توګه تعامل ، تررسه کېږي د مېرمنو پرضدپکار دی چې زموږ په ټولنه کې 

  کېږي، د څارویو په څېر خرڅېږي او اخیستل کېږي او ورته د میراث حق نه ورکول کېږي.

XVII. وښتنهد وسطیت غ ؛نظر متوازن ړهد تکفیر او تفسیق په ا 

خوارج د کبیره ګناه مرتکب کافر ګڼي او  .په افراط او تفریط کې واقع دي ېفرق ېلېال بېد تکفیر او تفسیق په اړه ب

ایامن رسه اصال مرض  لهد مذهب برعکس مرجئه د کبیره ګناه ارتکاب  یدو  د بويل.اسالم څخه خارج  لهمعتزله یې 

 ېد دواړو ډلو د اسالم متوازن او وسطي فهم پریښی دی، او په افراط او تفریط کې واقع دي، چې د ېنه بويل، خو د



نه و نو رسه مخامخ شوی دی او تر ننه دا کړاو و ره کړاو ېشم ېب لهافراطي او تفریطي نظر په نتیجه کې اسالمي امت 

 .جریان لري

وازن غوښتنه ده باید د کبیره ګناهونو د ارتکاب له امله و حاالتو او ظروفو کې لکه څرنګه چې د وسطیت او تېپه اوسن

، او نه هغه چا ته د براءت سپین چک ېږياو قتلونو المل وګرځ ېفتند ی يش، چې په امت کې انه د چا تکفیر وکړ 

د خپریدو او ترویج المل  ۍعمل ېد بکې ی يش چې د ډول ډول کبیره ګناهونو ارتکاب کوي څو دا نظر په امت اورکړ 

 ه ګرځي.ون

XVIII. د تراث او معارصو علومو ترمنځ د وسطیت غوښتنه 

ځانګړتیا یوه غوښتنه دا ده چې نه قران او سنت او ترايث علوم له پامه وغورځول يش او نه معارص  ېد د اسالم د

نو دواړو ته باید  ،د برشي ټولنو په معنوي او مادي پرمختګ کې دواړه علوم بنسټیزه ونډه لري ځکهسائنيس علوم، 

یو بل د نظر ورته ګوري چې دا دواړه  ېمعارصو علومو مقابل ګڼي او په دهغه څوک چې تراث د  .جدي پاملرنه ويش

 او متوازن نظر رسه په مخالفت کې واقع دي. يپه حقیقت کې د اسالم د وسط یدو  ،نفي کوي

XIX. د وسطیت او توازن رسه متضاد سلوک 

 ،سلوکېاتو مرتکب شو ېد ځانګړتیا رسه څه سلوکېات په ټکر او مقابل کې واقع دي، هر څوک چې د ېدله د اسالم 

څو چې بیرته ورته راوګرځي، دا  ،ری دیېهغه په حقیقت کې د اسالم د متوازن او وسطي فهم او سلوک څخه ل

 ډول دي: ېسلوکېات په الند

 لومړی: افراط او تفریط

خوراک څښاک وي او که عبادت، هغه که د هغه که  .دلو ته افراط ویل کېږيېر ېڅخه ت حد لهاو  هکې مبالغ څهپه هر 

لباس وي او که د مال مرصف، محبت وي او که نفرت، دوستي وي او که دښمني...او تفریط په هر کار کې تقصیر او 

 .ضائع کولو ته ویل کېږي ېد هغ

په  .ده ېټولو لپاره یې یو حد او اندازه ټاکل وده، د هغ ېڅه منع کړ  لهالله تعالی چې د څه حکم کړی دی، او یا یې 

خپل ځای متوازن او معتدل دي، او بیا ټول ترشیعات او احکام یې په عامه توګه یو متوازن او  راسالم کې هر څه پ

ه رسولو له ته ن دلو او یا هم د تقصیر او په بشپړه توګه د رسېر ېحد څخه د تله ، ېد مبالغ .معتدل نظام رامنځ ته کوي

 ر دېره نصوص پېشم ېتوازن او اعتدال له منځه وړلو ته افراط او تفریط ویل کېږي، چې د رشیعت ب ېد د ېالر 

 ایت کې چې الله تعالی فرمايي:  ېر مفرسین په دېډ .داللت کوي

 [ 2]املائدة:  }َوََل تََعاَونُوا َعىَل اإْلِثِْم َوالُْعْدَواِن {

کې تقصیر او د اوامرو ضائع کول دي، او عدوان د  ېځکه چې په د ؛بويل )یو کتار کې( د تفریط مرادف )ګناه( اثم

 حد څخه تیریدل وي. لهکې  هځکه چې په هغ ؛افراط مرادف بويل



 دویم: ظلم

د  حق څخه د باطل لور ته له، او په اصطالح کې اييایښودلو ته و  د یو څه ظلم په لغت کې په غیر مناسب ځای کې

 .کول شامل دي ېحقوق تر پښو الند یخلکو ته تکلیف رسول او د هغو  ېتوګه پک ېاوښتلو نوم دی، چې په ځانګړ 

امله په قران کریم کې په  ېځانګړتیا رسه په بشپړه توګه په ټکر کې دی، له همد لهظلم د اسالم د توازن او وسطیت 

 دنیا د امتونو لپاره د عذاب المل ښودل شوی دی، الله تعالی فرمايي:  ېډېرو آیتونو کې د ظلم ارتکاب په د

اَمِء{ ]البقرة:   [ 59}فَأَنْزَلْنَا َعىَل الاِذيَن ظَلَُموا رِْجزًا ِمَن السا

ته اشاره ده چې له اسامن څخه د عذاب د نازلولو  ېکې د ېله اسامن څخه عذاب نازل کړ، په د ېنو په ظاملانو م

 ظلم وه، همدا راز الله تعالی فرمايي: المل همدا 

 [ 45}فَُقِطَع َداِبُر الَْقْوِم الاِذيَن ظَلَُموا{ ]األنعام: 

اصيل المل همدا  ۍتباه دته اشاره ده چې  ېهم د ېک ېی شول، په داهغوی تباه کړ  ووخلکو چې ظلم کړی  وهغ

 .او په دنیا کې د عذاب سبب ښودل شوی دیظلم د امتونو د تباهۍ  کېایتونه ډېر زیات دي چې پ ېظلم وه، داس

او دا ځکه چې د ټولو ګناهونو په بنیاد کې ظلم پروت دی، ظلم په حقیقت کې د هېوادونو او ملتونو د تباهۍ او 

 بربادۍ المل ګرځي، الله تعالی فرمايي: 

 [ 45}فََكأَيِّْن ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكنَاَها َوِهَي ظَالَِمٌة فَِهَي َخاِويٌَة َعىَل ُعُروِشَها{ ]الحج: 

دونکو څخه( ېاوس له، هغه اوس )ووحال کې چې هغوی ظاملان  ېکيل دي چې موږ هالک کړل په داس ېډېر داس

 .يل دي، او چتونه الندی پراته ديخا

 تعالی فرمايي: او په یو بل ځای کې الله

رْنَاُهْم َوقَْوَمُهْم أَْجَمِعنَي ) ( فَِتلَْك بُيُوتُُهْم َخاِويًَة مِبَا ظَلَُموا إِنا يِف َذلَِك َْليًَة 51}فَانْظُْر كَيَْف كَاَن َعاِقَبُة َمْكرِِهْم أَناا َدما

  [52، 51لَِقْوٍم يَْعلَُموَن{ ]النمل: 

ټول قوم موږ تباه کړل، نو دا يې کورونه دي چې  یاو د هغو  یجام څه شو، هغو د چل او فریب ان ینو وګوره چې د هغو 

ظلم  ځکهدي،  ېکې د هغه چا لپاره چې پوهیږي )د عربت( نښ ېد ظلم له امله اوس بالکل خايل دي، په د ید هغو 

وینا رسه سم ظلم به د قیامت په ورځ د  لهامله د رسول الله صلی الله علیه وسلم  ېله همد .د ټولو ګناهونو مور ده

 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايي: .شمېره تیارو المل ګرځي ېظامل لپاره د ب

 "يا أيها الناس، إياكم والظلم، فإن الظلم ظلامت يوم القيامة" 

 .کېدل ويو رسه مخامخ مېره تیار ش ېځکه چې ظلم به د قیامت په ورځ ب ئظلم څخه ځان وساتله ای خلکو 



 : تعصباتدرېیم

همدا  ې.چې ته وررسه محبت لر  ېهغه يش په طرف او تأیید کې ودریږته ویل کېږي چې په ناحقه د  ېتعصب د

 :روایت شوی دی ېتعریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په یو حسن حدیث کې داس

  36"قال: "أن تُِعنَي قوَمَك عىل الظُّلم واثلة بن األسقع وايي: قلت: يا رسوَل اللِه، ما الَعَصِبياُة؟ 

 ېرسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه: چې تعصب څه ته وايي؟  هغوی وفرمایل: تعصب د لهما  ژباړه:

 .يته وايي چې په ظلم کې د خپل قوم تأیید او حامیت وکړ 

لپاره وي، او که د تنظیم او فقهي مذهب  ېلپاره وي، که د قوم، قبیلې او سمت او منطق ېهر ډول تعصب، هغه که د ژب

څخه  هغه انسان د اعتدال او توازن. لپاره وي، او که د عرق او نسب لپاره وي او که د یو انسان او شخص لپاره او که ...

عصب په نتیجه کې انسان د متوازن عقيل کوي، او په افراط او تفریط کې يې مبتالء کوي، او دا ځکه چې د تې لیر 

 :امله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايي ېقوت څخه محرومېږي، له همد

َء يُْعِمي ُويِصمُّ    37""ُحبَُّك الَّشا

هر يش رسه چې انسان د اصولو او ضوابطو پرته محبت  لهیعنی  ؛ندوي او کڼويو ( محبت انسان ړ ړوندد هر يش رسه )

د هغی بد هم ورته ښه ښکاري، او د هغی  .یته تعصب ویل کېږي( هغه بیا درسته فیصله نيش کوال  ېکوي )چې همد

ی يش هغه هیڅکله ژندال ېی يش او حق ونه پڅوک چې حق ونه لیدال  ېد مقابل طرف ښه هم ورته بد ښکاري، او داس

 وسطیت او حق والړ دریځ نيش غوره کولی. رهم متوازن او پ

غوښتونو رسه سم د خپل ژوند د عیارولو  لهځانګړتیا  ېبنسټیز  ېد عاء ده چې موږ ته د اسالم دد څخهالله تعالی  له

 توفیق را په برخه کړي، او د هر ډول افراط، تفریط، ظلم او تعصب څخه مو وسايت.

 إله إَل أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحانک اللهم وبحمدک نشهد أن َل
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