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 عبدالکریم فضيلد علومو اکاډمي علمي غړی څېړنپوه 

 د ناروغیو په اړه اسالمي الرښوونې
څلی دین د ژوند بشپړ او کامل نظام دی او د ژوند په هره برخه کې الرښوونې لري، نو انسان هغه ېدا چې د اسالم سپ

و د ژوند په هره برخه کې اسالمي الرښوونو سم عمل وکړي ا اسالمي پهکمرغي ته رسیږي چې ېوخت د دنیا او آخرت ن
 .حکمونه پيل کړي

دا چې اوس په نړۍ او زموږ هېواد کې د کرونا ویروس ناروغي په چټکۍ  روانه ده، د نړۍ زیات انسانان یې له ګواښ 
 رسه مخامخ کړي او ټوله نړۍ یې په درملنه او عالج کې پاتې راغلې، نو ومې غوښتل چې په دې مقاله کې د ناروغیو په

څو هېوادوال ور څخه ګټه  ،لنډ بحث وکړم د افرادو او حکومت پر مسوولیتونو څلی دین الرښوونو،ېاړه د اسالم سپ
 .واخيل

 :د ناروغیو په اړه اسالمي الرښوونې

دې عقیده ولري چې د ناروغۍ پيدا کوونکی هللا تعالی دی،  همؤمن بنده پ :د ناروغیو په اړه د مؤمن بنده عقیده -۱
َما أََصاَب ِمْن ):ی فرماييلكه هللا تعالتعالی له ارادې پرته هيڅ نه کېږي، د ناروغیو راتلل د هللا تعالی واک دی، د هللا 

تقدیر په دې معنا چې هره څه د  .(د هللا له ارادې څخه پرته هيڅ یو مصیبت نه راځي: )ژباړه(۱()ُمِصيبٍَة إاِلا ِبِإْذِن هللااِ 
رسه کېږي، مؤمن دا باور ولري چې زه د هللا تعالی له ارادې پرته هیڅ شی نه شم کولی، خپله هللا تعالی په اراده تر 

 .اراده به د هللا تعالی د ارادې تابع ګڼي

صرب دې کوي، ځکه چې په دې رسه هغه ته ثواب  ،مؤمن بنده چې کله ناروغ يش: باندې صرب کول ناروغيو هپ -۲
ِ وَ ): ی فرماييهللا تعال .ورکول کېږي ٍء ِمَن الَْخْوِف َوالُْجوِع َونَْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَنُْفِس َوالثاَمرَاِت َوبَِّشر لَنَبْلَُوناُكْم ِبََشْ

اِبِرينَ  ِمْن َربرِهْم َورَْحَمٌة َوأُولَِئَك ُهُم  أُولَِئَك َعلَيِْهْم َصلََواتٌ  ، َوإِناا إِلَيِْه َراِعُعونَ الاِذيَن إَِذا أََصابَتُْهْم ُمِصيبٌَة قَالُوا إِناا لِِلاِ  ،الصا
ښت کوو ېوو په تاوان اخته کولو کې پر تاسو ازمره، لوږه، د نفسونو، مالونو او مېاو موږ هرومرو په وې: ژباړه( ۲)(الُْمْهتَُدونَ 

موږ د هللا یو او  :ری ورکړه، هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي نو واييېصرب کوونکو ته ز ( اې پيغمربه ص)او 
و، دا هم هغه کسان دي چې د دوی د رب له خوا پرې بخښنه او رحمت شوی او لوري ته ور ګرځېدونکي ی (هللا) د هغه

په پورتني آیت کې دا الرښوونه شوې چې د مصیبت، تاوان او مرض په . همدا کسان د سمې الرې موندونکي دي
 .ه بخښنه کوي او پر هغه رحمت کويی هغه تنو هللا تعال وړاندې مؤمن صرب وکړي،

وایي ( ريض هللا عنها) هام املؤمنین عایشه صدیق :په مرض او مصیبت رسه مؤمن بنده ته اجر ورکول کېږي -3 
وْكَِة تُِصيبُُه إاِلا كَتََب هللااُ »: فرمایيل( صىل هللا عليه وسلم)چې رسول هللا ٍء يُِصيُب الُْمْؤِمَن َحتاى الشا  لَُه ِبَها َما ِمْن ََشْ

نه رسیږي، تر دې پورې چې که ( له تاوان، مرض او رضر څخه) مؤمن ته یو شی (۳)«ُحطاْت َعْنُه ِبَها َخِطيئَةٌ  َحَسَنًة أَوْ 
کي او ثواب ورکوي یا له هغه څخه ګناه لرې او محوه ېازغی هغه ته ور چوخ يش، نو هللا تعالی د هغه لپاره په هغه رسه ن
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مصیبت او رضر صرب وکړي او له هللا تعالی څخه په هغه کې  هکه پ ،په هر حالت کې ګټه کوونکی دی مؤمن بنده. کوي
د ولري، نو هغه ته اعر او ثواب ورکول کېږي او که د مرض او مصیبت له امله د اعر نیت کولو څخه غافل ېد ثواب ام

 .د هغه ګناهونه محوه کېږي ،يش

هغه دې درملنه او  ،ت د دې حکم کوي چې که څوک په ناروغۍ اخته يشاسالمي رشیع :درملنه او عالج کول -۴
پيغمرب ؟ کوچي پوښتنه وکړه چې ایا موږ درملنه وکړو هڅخه یو (  ملسو هيلع هللا ىلص)يي چې پيغمرباسامه بن رشيك وا .تداوي وکړي

َ َعزا َوَعلا لَْم يََضْع دَ : د هغه په ځواب کې وفرمایل( ملسو هيلع هللا ىلص) تاسو درملنه وکړئ،  :يعني. (۴)َوَضَع لَُه َدَواءً  اًء إاِلاتََداَوْوا فَِإنا هللاا
په بل  .ځکه چې هللا تعالی کوم درد او مرض نه دی پيدا کړی مګر دا چې د هغه لپاره یې درمل هم پیدا کړي دي

ُ َداءً ) :حدیث کې راغيل دی نازل کړی، خو د هغه لپاره هللا تعالی یو مرض نه  :، يعني(۵).(، إاِلا أَنْزََل لَُه َدَواءً َما أَنْزََل هللاا
په رڼا کې موږ ته حکم شوی چې د مرض درملنه وکړو او موږ په  نونو د دغو حدیثو  .دي يیې درمل او دوا هم پيدا کړ 

 .دې مکلف شوي یو

د نځه ځي او ناروغ صحتمند هللا تعالی په امر ناروغۍ له مثوراتو رسه دم او دعا کول هم أ په م :مأثورات او دعا کول -۵
لکه د فاتحې سورت لوستل او په هغې رسه ځان او نور دمول، د  ،کېږي، موږ باید له معنوي عالج څخه ګټه واخلو

خه څ (ريض هللا عنه)له عثامن بن عفان .سورتونو لوستل او په هغو خپل ځان او نور دمول( الفلق او الناس)موعذتین 
ِبْسِم هللِا الاِذي الَ يَُُضُّ َمَع : يَُقوُل ِِف َصبَاِح كُلر يَْوٍم ، َوَمَساِء كُلر لَيْلٍَة َما ِمْن َعبٍْد »: فرمایيل(  ملسو هيلع هللا ىلص)چې پيغمرب يد روايت

ءٌ  ِميُع الَْعلِيُم ، ثَ الََث َمرااٍت، فَيَُُضاُه يَشْ اَمِء، َوُهَو السا ٌء ِِف اْلَرِْض َوالَ ِِف السا د  نشته یو بنده چې :يعني (۶).«اْسِمِه يَشْ
ٌء ِِف اْلَرِْض َوالَ ِِف )ځله دا دعا  ېکې در  سبا او هرې شپې په بېګاهرې ورځې  ِ الاِذى الَ يَُُضُّ َمَع اْسِمِه ََشْ ِبْسِم هللاا

ِميُع الَْعلِيمُ  اَمِء َوُهَو السا  . ووايي، نو بیا دې هغه ته څه يش رضر ورسوي، په دې ورځ کې هغه ته رضر نه رسیږي( السا

رسه  زه په تا! ای هللا :يعني. (۷()للاُهما إِِّنر أَُعوُذ ِبَك ِمَن الرَْبَِص َوالُْجنُوِن َوالُْجَذاِم َوِمْن َسيرِئ اْلَْسَقامِ ا» :دغه راز دغه دعا
 هللا ريض)دغه راز عبد هللا بن عمر  .زده کړو او هغه ووایو( غواړم هونتوب، عذام او له ناکارو مرضونو څخه پناېله پیس، ل

نْيَا َواآلِخرَِة ، اللاُهما : ګا او سبا دا دعاېبه هر ب (ملسو هيلع هللا ىلص)چې پيغمرب وايي( عنهام اللاُهما إِِّنر أَْسأَلَُك الَْعْفَو َوالَْعاِفيََة ِِف الدُّ
 .لوستلې او د هغې لوستل یې نه دي پريښي (۸()أَْسأَلَُك الَْعْفَو َوالَْعاِفيََة ِِف ِديِني َوُدنْيَاَي َوأَْهيِل َوَماِل 

دا راز له عذابونو او مصیبتونو څخه د ساتنې لپاره استغفار ووایو او توبې وباسو او خپل رب ته تواضع او عاعزي هم
بَُهْم َوُهْم ) :هللا تعالی فرمايي .وکړو، د استغفار لوستل د مصیبتونو او عذابونو د مخنیوي المل ګرځي ُ ُمَعذر َوَما كَاَن هللاا

 .الی هغو خلکو ته عذاب نه ورکوي چې هغوی بښنه غوښتونکي ويهللا تع (۹()يَْستَْغِفُرونَ 

موږ ته الزمه ده چې خپله او خپله کورنۍ دې ته متوعه کړو چې د هللا تعالی عبادت په ښه توګه ادا کړو، توبه، استغفار 
 .او دعاګانې وکړو
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د هللا تعالی غضب او  ،المل ګرځي د مصیبتونو او آفتونو د مخنیوي صدقې او خیراتونه: صدقې او خیراتونه ورکول -۶
ر تُطِْفُئ َغَضَب الرابر : فرمایيل دي(  ملسو هيلع هللا ىلص)لکه ابو امامة وايي چې رسول هللا  ،عذاب دفع کوي په  :يعني. (۱۱()َصَدقَُة الِّسر

او نو موږ ته الزمه ده چې د ناروغۍ او مصیبتونه د صدقو  .پټه رسه صدقه ورکول د هللا تعالی غضب او عذاب دفع کوي
 .خرياتونو په ورکولو رسه دفع کړو څو له الهي عذابونو څخه وژغورل شو

د آفتونو، مصیبتونو او ناروغیو د راتلو یو المل دا هم دی چې : له ګناهونو او ظلم کولو څخه ځان لرې ساتل -۷
خپل پالر څخه بریدة له  .انسانان یو پر بل ظلم وکړي، په ځمکه کې فحشا زیاته يش، خلک ګناهونو ته مخه کړي

ُ َعزا َوَعلا َعلَيِْهُم الَْمْوَت »: فرمایيل ( ملسو هيلع هللا ىلص)روایت کوي چې رسول هللا  . (۱۱)«َوَما ظََهرَْت فَاِحَشٌة ِِف قَْوٍم قَطُّ إاِلا َسلاَط هللاا
پر هغوی  یو قوم کې فحشا او بداخالقي نه ښکاره کېږي، مګر دا چې هللا تعالی په هغوی کې مړينه زیاتوي اوپه :يعني

، َحتاى يُْعلُِنوا ِبَها، إاِلا :فرمایيل(  ملسو هيلع هللا ىلص)بد هللا بن عمر وايي چې نبي کریمع. مرګ مسلط وي لَْم تَظَْهِر الَْفاِحَشُة ِِف قَْوٍم قَطُّ
. نځ ته يش، نو په هغوی کې به وباء خپريږيکوم قوم کې چې په ښکاره فحشا رامپه  :يعني. (۱۲()فََشا ِفيِهُم الطااُعونُ 

ښکاره کړئ چې څه بداخالقي، فحشا، ظلم او څه ډول ګناهونه نه  اوس نو نړۍ، خپل هېواد او خپل ښار ته رس ور
ږي، مسلامن د بل مسلامن وژل روا ګڼي، ځکه خو د هللا عذابونه ېکېږي، د مسلامن په السونو د بل مسلامن وینې توی

 .را باندې نازلیږي
ګانې ېز کول، دعاد ناروغۍ د مخنیوي لپاره اسباب کارول، لکه پره: رولد ناروغۍ د مخنیوي لپاره اسباب کا -۸

درملنه کول، ځان ساتنه او ډاکټر ته تلل، دا ټول د اسالمي رشیعت غوښتنه ده او د تقدیر او توکل  کول، اذکار ویل،
پالر څخه روایت پل خ لهابو خزامه : په حدیث کې راغيل .خالف نه دي، بلکې د اسبابو کارول په تقدیر عمل کول دي

َ  :کوي چې هغه وویل رُدُّ ِمْن قََدِر هللِا َشيْئًا؟ قُلُْت يَا رَُسوَل هللِا أَرَأَيَْت رُقًى نَْسََتْقِيَها، َوَدَواًء نَتََداَوى ِبِه، َوتَُقاًة نَتاِقيَها َهْل ت
وکړه چې ما پر دې پوه کړه، کوم دمونه چې څخه پوښتنه (  ملسو هيلع هللا ىلص)ما له رسول هللا :يعني. (۱۳)«ِهَي ِمْن قََدِر هللاِ »: قَاَل 

چې موږ یې ( لکه ډهال، زغره او داسې نور) زونهيموږ یې کوو او هغه درمل چې موږ یې د درملنې لپاره کاروو او هغه څ
زونو کارول د هللا يد دغو څ: فرمایلو (  ملسو هيلع هللا ىلص) تقدیر ردولی يش، پيغمربزونه د هللايد حفاظت لپاره استعاملوو، ایا دا څ

 .دی او د تقدیر مطابق دي الی تقدیرتع

له دې حدیث څخه دا ثابتیږي چې تقدیر په اسبابو رسه لیکل شوی دی، لکه یو څوک ناروغ يش او هغه درمل 
هللا به ورته صحت ورکړي، د مؤمن عقیده باید دا وي چې حقیقي مؤثر هللا تعالی دی او په دم، دعا او درملو  ،وکاروي

څرنګه چې هللا تعالی موږ ته په تقدیر . زونه څه نه يش کوالیيدی، په خپل ذات کې دغه څ نکی هللاو ثیر اچو أ کې ت
دغه راز یې د اسبابو د استعامل حکم هم کړی دی، نو څرنګه چې په تقدیر باندې  ،باندې د ایامن راوړلو حکم کړی

عالی حکم ومنو، له اسبابو پرته توکل کول ایامن راوړلو کې د هللا تعالی حکم منو، د اسبابو په استعامل کې هم د هللا ت
دل دي، څوک چې له اسبابو پرته پر توکل باور لري، ېد اسالمي رشیعت خالف عمل دی او په اسالمي رشیعت نه پوه

نو هغوی باید د لوږې د دفعې لپاره خوراک ونه کړي، د تندې د دفعې لپاره اوبه ونه چښي او د اوالد لرلو لپاره باید 
 .کړينکاح ونه 
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اْدُخلُوا الَْجناَة ِِبَا  :هللا تعالی فرمايي لکه ،دو سبب ګرځولیېک او صالح عملونه عنت ته د داخلېدغه راز هللا تعالی ن
دغه عنت ته د هغو عملونو په سبب ننوځئ چې کوم تاسو رسته ( پرښتې به مؤمنانو ته وايي) :(۱۴()كُْنتُْم تَْعَملُونَ 

اْصلَْوَها فَاْصرِبُوا أَْو اَل : )هللا تعالی فرمايي ،دو سبب ګرځولیېلونه یې دوزخ ته د داخلدغه راز ناوړه عم. رسول دي
َا تُْجزَْوَن َما كُْنتُْم تَْعَملُونَ  کې دننه شئ، وسوځئ، که تاسې صرب وکړئ او که ( اور)دې په :(۱۵()تَْصرِبُوا َسَواٌء َعلَيُْكْم إَِّنا

 . هعمل کاو  ېي، تاسې ته همغسې عزا درکول کېږي لکه چې تاسیې ونه کړئ ستاسو لپاره یو برابر د

د عهاد او مجاهدینو د لیدو لپاره شام ته تللی وو او هلته ( ريض هللا عنه)چې عمر فاروق  ي کې راغيلپه صحیح البخار 
چې  وغوښتل ځای کې وو، خرب شو چې په دغه سیمه کې وباء ناروغي خپره شوې ده، ملګري یې را يپه عابیه نوم

له هغه خو نه شو  ،رته نه ځو، که په تقدیر کې موږ ته مرګ لیکل شوی ويېمشوره وررسه وکړي، چا وویل چې ورځو، ب
آیا تاسو د هللا له تقدیر ( أَِفرَاًرا ِمْن قََدِر هللااِ ): بن الجراح وویل ةدای، ځينو وویل چې نه ورځو، په دې کې عبیدېخالص

که دا خربه له تا څخه پرته بل چا ( لَْو َغرْيَُك قَالََها يَا أَبَا ُعبَيَْدةَ : ورته وفرمایل(  عنهريض هللا) څخه تښتئ، عمر فاروق
نََعْم نَِفرُّ : د هغه په ځواب کې وفرمایل( ريض هللا عنه)ډېره به ښه وه، له تارسه دا مناسبه نه وه، نو عمر فاروق ،کړې وه

ِ إََِل قََدِر هللااِ  دغه ځواب د رشیعت مطابق ځواب دی،  ،ږ د هللا له تقدیر څخه د هللا تقدیر ته تښتومو! هو (ِمْن قََدِر هللاا
ېدل د ځان رته ګرځېڅخه به مو ځان ساتلی وي او ب يکه موږ الړ شو، نو له ناروغ ،دل هم تقدیر دیېرته ګرځېځکه دا ب

ِ : ه وویلراغی، هغ( ريض هللا عنه)ځ کې عبدالرحمن بن عوفینساتلو سبب دی، په دې م صىل هللا -َسِمْعُت رَُسوَل هللاا
ما له  (۱۶).(ْنهُ إَِذا َسِمْعتُْم ِبِه ِبأَرٍْض فاََل تَْقَدُموا َعلَيِْه َوإِذَا َوقََع ِبأَرٍْض َوأَنْتُْم ِبَها فاَلَ تَْخرُُعوا ِفرَاًرا مِ » :يَُقوُل  -عليه وسلم

له خرب شئ چې په یوه سیمه کې وباء ناروغۍ خپره شوې چې ک: دل دي چې فرمایيل ديېڅخه اور (  ملسو هيلع هللا ىلص)رسول هللا 
 .رته مه تښتئېاو کله چې په کې وئ، نو له هغې ب ځئده، نو هغې سیمې ته مه ور 

او که موږ، عمر  غه د غښتيل او قوي ایامن خاوند وپه دین ښه پوهېده او که موږ، ه( ريض هللا عنه)اوس عمر فاروق 
شیطان به په هغې الره نه ورتلو، زه هغه چا ته حیران یم چې د  ،دهېومه الره تېر چې به په ک( ريض هللا عنه)فاروق

نځ ېژِّن، د مصالحو او مفاسدو ترم، د رشیعت په رڼا کې د بنده ګانو مصالح او مفاسد نه پيږېرشیعت په روح نه پوه
ژِّن، ېدوالو ظروف او حاالت نه پيموازنه نه يش کولی، په فقه اولویات او فقه مقاصد نه پوهيږي، د خپل هېواد او هېوا

 . وچ او عامد فکر باندې فتوا ورکوي

د ساري ناروغیو په اړه دا : په دې اړه دواړه ډوله نصوص راغيل :ناروغۍ هم ساري دي او هم ساري نه دي -۹
ِفرا ِمَن  :فرمایيل (صىل هللا عليه وسلم)رسول هللِا  څخه روایت چې( ريض هللا عنه)هریره ابو  .حدیثونه دلیل دي

له عزام ناروغ څخه داسې تښته لکه ته چې له زمري تښتې، دا ځکه چې هغه بل ته  (۱۷.)الَْمْجُذوِم كاََم تَِفرُّ ِمَن اْلََسدِ 
څخه روایت زید اسامه بن  ،بل حدیث کې راغيل. دای يش، نو له هغه څخه باید انسان ځان لرې وساتل يشېانتقال

چې کله  (۱۸)فَِإَذا َسِمْعتُْم ِبِه فاَلَ تَْدُخلُوا َعلَيِْه َوإَِذا َوقََع ِبأَرٍْض َوأَنْتُْم ِبَها فاَلَ تَِفرُّوا ِمْنهُ : فرمایيل(  ملسو هيلع هللا ىلص)دی چې پیغمرب 
خرب شئ چې په یوه سیمه کې وباء خپره شوې، نو هلته مه ورځئ او که په دغه سیمه کې موعود وئ، نو له هغې  ېتاس

هلته ورتلل  ،د ناروغۍ انتقال ته اشاره شوې ده، په کومه سیمه کې چې وباء ويڅخه مه وځئ، په دې حدیث کې هم 
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پورتني دواړه . بل چېرته به نه ځي، ترڅو نورو ته دا ناروغۍ انتقال نه يش ،منع شوي او که څوک هلته موعود وي
 .حدیثونه په دې داللت کوي چې ځينې ناروغۍ ساري او انتقالیږي

څخه روایت دی چې نبي کریم  (ريض هللا عنه)هریرة ابو : د ناروغۍ په نه ساري او نه انتقال دا حدیث وړاندې کوو
د ناروغۍ انتقال یو بل ته نشته، په  :يعني. (۱۹)، َوالَ َصَفرَ الَ َعْدَوى، َوالَ ِطرَيََة، َوالَ َهاَمةَ :  فرمایيل( صىل هللا عليه وسلم)

دا حدیث په دې داللت کوي چې ناروغۍ نه انتقالیږي او پورته ذکر شوي . ې بد فال نیول نشتهمرغانو او میاشتو پور 
یو : دای يشېعمع کول په څو طریقو ک نود دې حدیثو  ،حدیثونه د عذام او طاعون مرض په انتقال باندې داللت کوي

و حمل کړو چې ځينې ناروغۍ ساري ، هغه په ځينو ناروغیوغۍ په ساري او انتقال داللت کويدا چې کوم حدیث د نار 
هغه په دې حمل يش چې ځينې ناروغۍ نه  ،دي او کوم حدیث چې د ناروغۍ په نه انتقال باندې داللت کوي

کوم چې  ،دایېحدیث مفهوم دا دی چې ناروغۍ په خپله طبع نه يش انتقال...( ال عدوی)انتقالیږي، دوهم دا چې د 
خپله طبع انتقالیږي، نو په دې رسه د هغوی د عاهيل ه رلوده چې ناروغۍ پبه عربانو په عاهلیت کې دا عقیده د

 .بلکې دا د هللا تعالی واک دی، نه د مرض ،دایېزمانې باور رد شو چې ناروغۍ په خپله طبع نه يش انتقال
يش چې  اوس خو د طب علم دا ثابته کړې ده چې ځينې ناروغۍ ساري او یو بل ته انتقالیږي، دا د طب پوهان ویلی

کومې ناروغۍ ساري او کومې ناروغۍ ساري نه دي، ځکه دوی په دې اړه تخصص لري او دوی په دې اړه د نظر 
دي او موږ باید د هغوی خربه ومنو او د هغوی په الرښوونو عمل وکړو، د اسالمي الرښوونو په رڼا کې هيڅ کله  انخاوند

.   ع کېږيعلمي حقیقت له رشعي قطعي نص رسه په ټکر کې نه واق
، پر عوض تیمم وهل غسل او اودسد لکه  :ناروغۍ د اسالمي احکامو د تخفیف او رخصت المل ګرځي -۰۱

لپاره نایب نیول، د ُعمعې او عامعت  حج نه نیول او بیا يې قضايي راوړل، د  روژه په ناسته او اشاره کول، ملونځ
عبدهللا بن : ، لکه د عامعت ملانځه په اړه دا حدیث شوچې دغه ټول په رشعي نصوصو ثابت دي نه تللته ملونځونو 

ربَاِعِه، ُعْذٌر، قَالُوا : وفرمایل( ملسو هيلع هللا ىلص)چې پیغمرب  عباس وايي َخْوٌف أَْو : َوَما الُْعْذُر ؟ قَاَل : َمْن َسِمَع الُْمَناِدَي فَلَْم ََيَْنْعُه ِمَن ات
د هغه ملونځ درست نه دی، مګر که عذر ولري  ،يش څوک چې آذان اوري او ملانځه ته الړ نه :يعني. (۲۱)«َمرٌَض 

نو په  .رهېمرض او و : عذر څه شی دی؟ ویې فرمایل! ؛ پوښتنه وشوه چې اې د هللا پیغمربه(ملونځ يې صحیح دی)
.دل د عامعت د پرېښودلو عذر ګڼل کېږيېنفس، مال او کورنۍ باندې وېر 

 :ځانګړې الرښوونې د وبايي ناروغیو په اړه د اسالم
چې وبايي ناروغۍ تعریف يش  يمخکې له دې چې د وبايي ناروغیو په اړه اسالمي الرښوونې وړاندې يش، غوره به دا و 

 .چې دا کوم ډول ناروغۍ دي
یا وباء هغه ویرويس ناروغي ده چې موږکانو کې . وباء یا طاعون هغه عامه ناروغي ده چې زیاته مړينه له ځان رسه لري

دغو تعریفونو څخه څرګنديږي چې هر هغه مرض  له( ۲۱).ګانو په وسیله انسانانو ته انتقاليږيپيدا کېږي او د خزنده 
هغه ته وباء یا طاعون ویل کېږي، نو په دې بنسټ ویلی شو  ،نځ ته کړيه مړینه را مچې په نړۍ کې خپور يش او زیات

ناروغیو په اړه ځانګړې الرښوونې لري یا کرونا وبايي ناروغي ده او اسالمي رشیعت د وبايي  COVID -91 چې اوسنۍ
   . چې په الندې توګه ورته اشاره کېږي

َوَمْن َماَت ِِف  :داسې فرمایيل( ملسو هيلع هللا ىلص)زموږ خوږ پيغمرب :هغه شهید دی ،څوک چې په وبايي ناروغۍ مړ يش -۰
د دی چې هغه ته به په دا هغه شهیخو هغه شهید دی،  ،څوک چې په وباء مړ يش :يعني. (۲۲)«الطااُعوِن فَُهَو َشِهيٌد 
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په دغه حدیث کې د مؤمنانو لپاره غټه ډاډګرينه پرته ده، نو که مؤمن په دې  .آخرت کې د شهید ثواب ورکول کېږي
هللا تعالی هغه ته د شهید اعر ورکوي، ځکه خو مؤمن په مرض کې له رواِّن او روحي ستونزو رسه  ،مرض رسه وفات يش

  . نه مخامخ کېږي
دا چې کرونا وباء ساري او یو بل ته انتقالیږي، نو باید چې په کرونا اخته : ته کسان باید قرنطین يشپه وباء اخ -۲

روایت زید اسامه بن يش، په دې اړه رشعي دلیل د ه کسان په کور کې پاتې يش، تر څو بل چا ته دا ناروغي انتقال ن
َ : فرمایيل(  ملسو هيلع هللا ىلص)دی چې پیغمرب  چې  :يعني. (۲۳)ْدُخلُوا َعلَيِْه َوإَِذا َوقََع ِبأَرٍْض َوأَنْتُْم ِبَها فاَلَ تَِفرُّوا ِمْنهُ فَِإَذا َسِمْعتُْم ِبِه فاَلَ ت

کله تايس خرب شئ چې په یوه سیمه کې وباء خپره شوې، نو هلته مه ورځئ او که په دغه سیمه کې موعود وئ، نو له 
چې په کومه سیمه او منطقه کې چې وباء خپره وي، دغه حدیث موږ ته دوه حکمونه بیانوي، یو دا . هغې څخه مه وځئ

 و نه شو او خپل ځان وساتو، بل دا چې له هغې سیمې او منطقې څخهه هلته مه ځئ، ځکه چې په ناروغۍ اخته ن
 . به ناروغۍ انتقال کړو او نور به په مرض اخته يش وځو، ځکه چې نورو ته

ږدي، په ځانګړې توګه په کرونا اخته ېر پاتې يش، ګڼې ګوڼې پر د حدیث په رڼا کې لومړی افراد دنده لري چې په کو 
کسان خپل ځانونه قرنطین کړي، په دوهم قدم کې حکومت دنده لري چې خلکو ته حکم وکړي چې له کورونو څخه را 

چې ونه وځي، د حکومت امر منل پر رعیت واعب دي، په دې اړه د ډاکټرانو خربه پر موږ الزمه ده چې هغه ومنو، ځکه 
حکومت زموږ د مصلحت لپاره حکم کوي او ډاکټران خو متخصصین او اهل ذکر دي، اسالم موږ ته حکم کړی چې په 

كِْر إِْن : د هغه په اړه له مسلکي شخص څخه پوښتنه وکړئ، هللا تعالی فرمايي ،ږئېکوم يش نه پوه فَاْسأَلُوا أَْهَل الذر
 . اهل علم څخه پوښتنه وکړئ لهنو  ،ږئېڅه نه پوه که په :يعني. (۲۴()كُْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ 

په دې اړه  .لريه د شپې ډوډۍ ن ،که هغوی د ورځې کار ونه کړي ،د یادونې وړ ده چې زموږ هېوادوال فقیران دي! هو
برابر کړي، په دې اړه دې د عوماتونو له  يلومړی حکومت دا دنده او مسوولیت لري چې هغوی ته نفقه او خوراکي توک

مامانو څخه د فقیرانو په تشخیص او معلومولو کې مرسته وغواړي تر څو د مستحقو کسانو السنیوی ويش او مرستې ا
نو و فقريانو رسه پوره مرسته وکړي، څو هغوی په کور  لههغوی ته ورسيږي، په دوهم قدم کې زموږ بډايه هېوادوال باید 

 ،فقیرانو رسه مرسته ونه کړه لهيش، که مو  ېامن کې پات کې پاتې يش چې هم دوی او هم نور خلک له کرونا څخه په
 .نو له انساِّن ناورین رسه به مخامخ شو چې مسوولیت یې حکومت او ټولنې ته ورګرځي

حکومت حق او مسوولیت لري چې خلک له تګ : هلته ورتلل منع دي ،په کومه سیمه کې چې وباء خپره وي -۳
د طب متخصصین ټول په یوه خوله وايي چې  .وع او خپرېدو مخه ونیول يشراتګ څخه منع کړي، ترڅو د کرونا د شی

، موږ باید د ډاکټرانو دې متاسونه پرېښودل يشیوي الره دا ده چې ګڼې ګوڼې او نږ د کرونا د پراختیا د مخن
ريض )ص عبدالرحمن بن غنم وايي چې په شام کې وباء ولګېده، نو عمرو بن العا .سپارښتنې ومنو او هغه عميل کړو

ځکه چې د غرونو هوا، اوبه او خاوره پاکه ( ۲۵.)خلکو ته حکم وکړ چې غرونو ته الړ شئ، او هلته خپاره شئ( هللا عنه
 .نځ ته کېږيځمکې له چټلتيا او فساد څخه رام وي او وبايي ناروغۍ د هوا، اوبو او

ینې هېوادوال په دې ناروغۍ اخته دا په دې معنا چې زموږ ځ: ته رضر ونه رسوي وپه کرونا اخته شخص نور  -۴
دې رونا ناروغۍ اخته یم، ما ته مه نږ دل پټوي او له خلکو څخه ځان لرې نه سايت او خلکو ته هم نه وايي چې په کېک
ې کامل ږو چې دا ناروغي ساري ده، نو دغه کسان ظامل ګڼل کېږي، ځکه چېږئ، رسه له دې چې په دې ښه پوهېک

فرمايي چې رضر رسول منع (  ملسو هيلع هللا ىلص)زموږ پيغمرب. له رضر څخه په امن کې وي د هغه مسلامن هغه څوک دی چې نور
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دین موږ ته حکم کوي چې . يش، څو خلکو ته رضر ونه رسويه کرونا ناروغ باید چې عومات او ګڼې ګوڼې ته الړ ن. دي
عابر . رضر ذریعه ګرځيکه څوک خام پياز یا هوږه وخوري، نو هغه دې عومات ته نه ځي، ځکه چې نورو ته د اذیت او 

َمْن أَكََل ثُوًما أَْو بََصالً فَلْيَْعتَزِلَْنا أَْو لِيَْعتَزِْل َمْسِجَدنَا)فرمایيل(  ملسو هيلع هللا ىلص) رسول هللاا  وايي چې( ريض هللا عنه)بن عبدهللا 
دې زموږ مسجد ته دې له موږ څخه لرې يش یا  څوک چې هوږه یا پياز وخوري، نو هغه :يعني. (۲۶()َولْيَْقُعْد ِِف بَيْتِهِ 

دو او ېدا چې موږ د هوږې او پیاز خوړلو په وعه له نورو رسه د یوځای ک .نه راځي او په خپل کور کې دې کښېني
 .مسجد ته له تلو څخه منع یو، نو د کرونا خطر به زیات وي او که د پياز او هوږې

دا چې هللا تعالی حال  ،وغۍ نه اخته کېږيمان کوي چې مسلامنان په کرونا نار و ځینې کسان دا ګ: وباء عامه وي -۵
اُقوا ِفتَْنًة اَل تُِصيََبا الاذِ  :فرمايي ةً َوات او هغې فتنې څخه ځان وژغورئ چې د هغې ناوړه  :(۲۷)يَن ظَلَُموا ِمْنُكْم َخاصا

عذاب عام  کې چا ګناه کړې وي، معنا دا چې ېاغېزې به يواځې پر هغو خلکو پورې محدودې پاتې نه يش چې په تاس
: دغه راز په حدیث کې راغيل. ريږيېکان هم په کې راګېبلکې صالح او ن ،یواځې ګناه ګارانو باندې نه راځي ی،د

الُِحوَن قَاَل  :څخه پوښتنه وکړه(  ملسو هيلع هللا ىلص)زینب بنت عحش وايي چې ما له رسول هللا نََعْم إَِذا كَُُثَ » :أَنَْهلُِك َوِفيَنا الصا
چې کله ! هو: وفرمایل(  ملسو هيلع هللا ىلص)لحان وي، پيغمربموږ به هالک کيږو، حال دا چې په موږ کې صاایا  :يعني. (۲۸)الَْخبَثُ 

زرو زیات مسلامنان وفات  له شلیواځې د عمواس په وباء کې  ،که موږ تاریخ ته وګورو. ګناهونه او فساد زیات يش
ريض هللا )ل بن حسنةرشحبيبن عراح، معاذ بن عبل او  ةلکه عبید ،شول چې په هغو کې کبار صحابه هم ول

  .(۲۹()عنهم
د اسالمي رشیعت له رضوري مقاصدو څخه یو هم د نفس ساتنه ده، دین موږ ته حکم کوي چې ځان : ځان ساتنه -۶

ه او په خپلو السونو خپل ځانونه پ( ۳۱()َواَل تُلُْقوا ِبأَيِْديُكْم إََِل التاْهلَُكةِ :لکه هللا تعالی فرمايي ،له هالکت څخه وژغورئ
اسالمي رشیعت په احکامو کې د  ،کله چې نفس له مشقت او ستونزو رسه مخامخ کېږي .وئځهالکت کې مه غور 

توب لپاره د اکراه او مخمصې په مهال مرداره او رشاب خوړل يتخفیف او رخصت حکم کړی، تر دې چې د نفس د خوند
لکه د اکراه په صورت کې د ځان د ساتنې  ،هروا کېږي، په ځينو حاالتو کې د نفس ساتنه د دین تر ساتنې مخکې د

 .په دې رشط د کفر کلمه ویل چې زړه یې په ایامن مطمئین ويلپاره 
همدا راز د رضوري مقاصدو هر یو مکمالت لري چې په هغو رسه هغه تکمیلیږي، لکه د نفس د ساتنې لپاره قصاص 

صاص کې مامثلت رعایتول د نفس د ساتنې مِّشوع شوی چې د هغه په تطبیق رسه د نفس ساتنه کېږي، خو په ق
مکمل ګرځي، یا د نسل د ساتنې لپاره نکاح مِّشوع شوې ده، خو په نکاح کې د عاقدینو کفائت او د مخطوبې لیدل د 
نکاح له مکمالتو څخه دي، همداراز د دین ساتنه له رضوري مقاصدو څخه ده او د دین د اقامې لپاره د ملانځه حکم 

په نتیجه کې ویلی شو چې د نفس . له مکمالتو څخه اذان او د عامعت ملونځ مِّشوع شوي دي راغلی، نو د دین
نو عامعت ته نه تلل یا د عامعت ملونځ په مسجد کې بندولو رسه دین نه . ساتنه د دین پر مکمالتو لومړیتوب لري

دهللا بن عب.يدنه تلل رخصت  ړنګيږي، تر دې چې د خټو، شدید باران او وېرې له امله عومات ته د عامعت لپاره
يحِ  (ملسو هيلع هللا ىلص) كَاَن رَُسوُل هللاِ : عمر وایي ( ۳۱).َصلُّوا ِِف رَِحالُِكمْ  ،يَُناِدي ُمنَاِديِه ِِف اللايْلَِة الَْمِطريَِة، أَِو اللايْلَِة الْبَارَِدِة َذاِت الرر

کوونکي ته غږ کاوه چې خلکو ته آواز وکړه پل اذان خنکې وه، و به د باراِّن شپې، یا به چې شپه سړه باد لر ( ملسو هيلع هللا ىلص)پيغمرب 
چې په خپلو کورونو کې ملونځ ادا کړئ، نو مفتیان باید د رشعي مقاصدو، د مستفتي حالت ته په کتو د زمانې او 

 .ظروفو په رڼا کې فتوا ورکړي مکاِّن
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ت رسته ورسوي، ږي چې کفايي واعباعوړيحکومت د همدې لپاره : د کرونا ناروغۍ په اړه د حکومت مسوولیت -۷
لکه لویې الرې عوړول،  ،حکومت د رعیت او ولس استازی دی، د ولس په استازيتوب کفايي واعبات ادا کوي

روغتونونه عوړول، تعلیمي ادارې عوړول او داسې نور، نو له همدې امله پر حکومت واعب دي چې په ټول قوت او د 
تررسه  دو مخنیوی وکړي او د هېوادوالو لپاره د درملنې ټول اسبابېر رسه د کرونا ناروغۍ د خپبرابرولو  شته امکاناتو په

نبي  .ږدويېاو نور اړین طبي تجهیزات هر والیت ته ول درمل تیار کړي، طبي پرسونل ولري ، روغتونونه تیار کړي،کړي
َعْن َرِعياِتِه فَاْلَِمرُي الاِذى َعىَل النااِس َراٍع أاَلَ كُلُُّكْم َراٍع وَكُلُُّكْم َمْسئُوٌل : د امیرانو د مسوولیت په اړه فرمایيل( ملسو هيلع هللا ىلص)کریم

ی دی او ستاسو هر یو د خپل ولس او كسئ چې د ستاسو هر یو شپونخرب او  :يعني. (۳۲()َعلَيِْهْم َوُهَو َمْسئُوٌل َعْنُهمْ 
 .ه اړه پوښتل کېږيږئ، نو پر خلکو مقرر امیر د هغوی ساتونکی دی او له هغه څخه د هغوی پېرعیت په اړه پوښتل ک

یو بل ته الس ورکړي، ولس باید د حکومت اوامر ومني او په دې  بايد ناروغۍ رسه د مبارزې لپاره ولس او حکومتله کرونا نو د 
محفوظ  ورڅخهوزله ولس خپرېدو مخه ونیول يش او زموږ بې اړه له حکومت رسه پوره مرسته وکړي، څو په ګډه د دې ناروغۍ د
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