د علومو اکاډمي علمي غړی څېړنپوه عبدالکریم فضيل

د ناروغیو په اړه اسالمي الرښوونې
دا چې د اسالم سپېڅلی دین د ژوند بشپړ او کامل نظام دی او د ژوند په هره برخه کې الرښوونې لري ،نو انسان هغه
وخت د دنیا او آخرت نېکمرغي ته رسیږي چې په اسالمي الرښوونو سم عمل وکړي او د ژوند په هره برخه کې اسالمي
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
اړه د اسالم سپېڅلی دین الرښوونو ،د افرادو او حکومت پر مسوولیتونو لنډ بحث وکړم ،څو هېوادوال ور څخه ګټه
واخيل.

د ناروغیو په اړه اسالمي الرښوونې:
 -۱د ناروغیو په اړه د مؤمن بنده عقیده :مؤمن بنده په دې عقیده ولري چې د ناروغۍ پيدا کوونکی هللا تعالی دی،

ن
اب ِم ْ
د هللا تعالی له ارادې پرته هيڅ نه کېږي ،د ناروغیو راتلل د هللا تعالی واک دی ،لكه هللا تعالی فرماييَ ( :ما أَ َ
ص َ
ُم ِصيبَ ٍة إِالا ِب ِإذْنِ ا ِ
هللا)( )۱ژباړه( :د هللا له ارادې څخه پرته هيڅ یو مصیبت نه راځي) .تقدیر په دې معنا چې هره څه د
هللا تعالی په اراده تررسه کېږي ،مؤمن دا باور ولري چې زه د هللا تعالی له ارادې پرته هیڅ شی نه شم کولی ،خپله

اراده به د هللا تعالی د ارادې تابع ګڼي.
 -۲په ناروغيو باندې صرب کول :مؤمن بنده چې کله ناروغ يش ،صرب دې کوي ،ځکه چې په دې رسه هغه ته ثواب
ُس َوالثا َم َر ِ
خ ْو ِ
ف َوالْ ُجو ِع َونَق ٍ
ن اْلْ َ ْم َوا ِل َواْلْ َنْف ِ
ِّش
ات َوبَ ر ِ
ن ال ْ َ
ْص ِم َ
َِش ٍء ِم َ
ورکول کېږي .هللا تعالی فرماييَ ( :ولَنَبْلُ َونا ُك ْم ب َ ْ
صابَتْ ُه ْم ُم ِصي َب ٌة قَالُوا إِناا ِ ا ِ
ن َربر ِه ْم َو َر ْح َم ٌة َوأُولَ ِئ َك ُه ُم
صلَ َواتٌ ِم ْ
ِين ،ال ِاذ َ
الصا ِبر َ
لِل َوإِناا إِلَ ْي ِه َرا ِع ُعو َن ،أُولَ ِئ َك َعلَ ْي ِه ْم َ
ين إِذَا أَ َ
ا
الْ ُم ْهتَ ُدو َن)( )۲ژباړه :او موږ هرومرو په وېره ،لوږه ،د نفسونو ،مالونو او مېوو په تاوان اخته کولو کې پر تاسو ازمېښت کوو
او (اې پيغمربه ص) صرب کوونکو ته زېری ورکړه ،هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي نو وايي :موږ د هللا یو او
د هغه (هللا) لوري ته ور ګرځېدونکي یو ،دا هم هغه کسان دي چې د دوی د رب له خوا پرې بخښنه او رحمت شوی او
همدا کسان د سمې الرې موندونکي دي .په پورتني آیت کې دا الرښوونه شوې چې د مصیبت ،تاوان او مرض په
وړاندې مؤمن صرب وکړي ،نو هللا تعالی هغه ته بخښنه کوي او پر هغه رحمت کوي.
 -3په مرض او مصیبت رسه مؤمن بنده ته اجر ورکول کېږي :ام املؤمنین عایشه صدیقه (ريض هللا عنها) وایي

هللا لَ ُه ِب َها
يب الْ ُم ْؤ ِم َ
چې رسول هللا(صىل هللا عليه وسلم) فرمایيلَ « :ما ِم ْ
ب اُ
ن َحتاى الشا ْوكَ ِة ت ُِصيبُ ُه إِالا كَتَ َ
َش ٍء يُ ِص ُ
ن َْ

ات َع ْن ُه ِب َها خ َِطيئَ ٌة»( )۳مؤمن ته یو شی (له تاوان ،مرض او رضر څخه) نه رسیږي ،تر دې پورې چې که
َح َس َن ًة أَ ْو ُحط ْ
ازغی هغه ته ور چوخ يش ،نو هللا تعالی د هغه لپاره په هغه رسه نېکي او ثواب ورکوي یا له هغه څخه ګناه لرې او محوه
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کوي .مؤمن بنده په هر حالت کې ګټه کوونکی دی ،که په مصیبت او رضر صرب وکړي او له هللا تعالی څخه په هغه کې
د ثواب امېد ولري ،نو هغه ته اعر او ثواب ورکول کېږي او که د مرض او مصیبت له امله د اعر نیت کولو څخه غافل
يش ،د هغه ګناهونه محوه کېږي.
 -۴درملنه او عالج کول :اسالمي رشیعت د دې حکم کوي چې که څوک په ناروغۍ اخته يش ،هغه دې درملنه او
تداوي وکړي .اسامه بن رشيك وايي چې پيغمرب(ﷺ) څخه یوه کوچي پوښتنه وکړه چې ایا موږ درملنه وکړو؟ پيغمرب

هللا َع از َو َع ال لَ ْم يَضَ ْع َدا ًء إِالا َوضَ َع لَ ُه َد َوا ًء( .)۴يعني :تاسو درملنه وکړئ،
(ﷺ) د هغه په ځواب کې وفرمایل :ت َ َدا َو ْوا فَ ِإ ان ا َ
ځکه چې هللا تعالی کوم درد او مرض نه دی پيدا کړی مګر دا چې د هغه لپاره یې درمل هم پیدا کړي دي .په بل

هللا َدا ًء ،إِالا أَنْ َز َل لَ ُه َد َوا ًء) ،)۵(.يعني :هللا تعالی یو مرض نه دی نازل کړی ،خو د هغه لپاره
حدیث کې راغيلَ ( :ما أَنْ َز َل ا ُ

یې درمل او دوا هم پيدا کړي دي .نو د دغو حدیثونو په رڼا کې موږ ته حکم شوی چې د مرض درملنه وکړو او موږ په

دې مکلف شوي یو.
 -۵مأثورات او دعا کول :په مأثوراتو رسه دم او دعا کول هم د هللا تعالی په امر ناروغۍ له منځه ځي او ناروغ صحتمند
کېږي ،موږ باید له معنوي عالج څخه ګټه واخلو ،لکه د فاتحې سورت لوستل او په هغې رسه ځان او نور دمول ،د
موعذتین (الفلق او الناس) سورتونو لوستل او په هغو خپل ځان او نور دمول .له عثامن بن عفان(ريض هللا عنه) څخه

ح ك رُل يَ ْومٍ َ ،و َم َسا ِء ك رُل لَ ْيلَ ٍة  :ب ِْسمِ ِ
ن َع ْب ٍد يَق ُ
ُض َم َع
ُول ِ
ص َبا ِ
روايت دي چې پيغمرب(ﷺ) فرمایيلَ « :ما ِم ْ
ِف َ
هللا ال ِاذي الَ يَ ُ ُّ
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم  ،ث َالَثَ َم ار ٍ
ِف اْلَ ْر ِ
يش ٌء» )۶(.يعني :نشته یو بنده چې د
ض َوالَ ِ
يش ٌء ِ
الس َام ِءَ ،و ُه َو ا
ِف ا
ْ
ات ،فَيَ ُ ا
ُض ُه َ ْ
اس ِم ِه َ ْ
هرې ورځې سبا او هرې شپې په بېګا کې درې ځله دا دعا (ب ِْسمِ ا ِ
ِف اْلَ ْر ِ
ض َوالَ ِ
َش ٌء ِ
ِف
ُض َم َع ْ
هللا ال ِاذى الَ يَ ُ ُّ
اس ِم ِه َ ْ
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم) ووايي ،نو بیا دې هغه ته څه يش رضر ورسوي ،په دې ورځ کې هغه ته رضر نه رسیږي.
الس َام ِء َو ُه َو ا
ا
ْرب ِ
ن َسيرئِ اْلَ ْسقَامِ )( .)۷يعني :ای هللا! زه په تا رسه
دغه راز دغه دعا« :اللا ُه ام إِ ر
ص َوالْ ُج ُنونِ َوالْ ُج َذامِ َو ِم ْ
ِّن أَ ُعو ُذ ب َِك ِم َ
ن ال َ َ

له پیس ،لېونتوب ،عذام او له ناکارو مرضونو څخه پناه غواړم) زده کړو او هغه ووایو .دغه راز عبد هللا بن عمر (ريض هللا

ِف ال ُّدنْ َيا َو ِ
اآلخ َر ِة  ،اللا ُه ام
عنهام) وايي چې پيغمرب(ﷺ) به هر بېګا او سبا دا دعا :اللا ُه ام إِ ر
ِّن أَ ْسأَل َُك الْ َع ْف َو َوالْ َعا ِف َي َة ِ
اي َوأَ ْه ِ
ال)( )۸لوستلې او د هغې لوستل یې نه دي پريښي.
أَ ْسأَل َُك الْ َع ْف َو َوالْ َعا ِفيَ َة ِ
يل َو َم ِ
ِف ِدي ِني َو ُدنْيَ َ
هم دا راز له عذابونو او مصیبتونو څخه د ساتنې لپاره استغفار ووایو او توبې وباسو او خپل رب ته تواضع او عاعزي

هللا ُم َع رذبَ ُه ْم َو ُه ْم
وکړو ،د استغفار لوستل د مصیبتونو او عذابونو د مخنیوي المل ګرځي .هللا تعالی فرماييَ ( :و َما كَا َن ا ُ
يَ ْستَ ْغ ِف ُرو َن)( )۹هللا تعالی هغو خلکو ته عذاب نه ورکوي چې هغوی بښنه غوښتونکي وي.
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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 -۶صدقې او خیراتونه ورکول :صدقې او خیراتونه د مصیبتونو او آفتونو د مخنیوي المل ګرځي ،د هللا تعالی غضب او
ب)( .)۱۱يعني :په
عذاب دفع کوي ،لکه ابو امامة وايي چې رسول هللا (ﷺ) فرمایيل ديَ :
الِّس تُطْ ِف ُ
ب ال ار ر
ئ غَضَ َ
ص َدقَ ُة ر ر
پټه رسه صدقه ورکول د هللا تعالی غضب او عذاب دفع کوي .نو موږ ته الزمه ده چې د ناروغۍ او مصیبتونه د صدقو او

خرياتونو په ورکولو رسه دفع کړو څو له الهي عذابونو څخه وژغورل شو.
 -۷له ګناهونو او ظلم کولو څخه ځان لرې ساتل :د آفتونو ،مصیبتونو او ناروغیو د راتلو یو المل دا هم دی چې
انسانان یو پر بل ظلم وکړي ،په ځمکه کې فحشا زیاته يش ،خلک ګناهونو ته مخه کړي .بریدة له خپل پالر څخه
روایت کوي چې رسول هللا (ﷺ) فرمایيلَ « :و َما ظَ َه َرتْ ف ِ
ِف قَ ْومٍ قَ ُّ
َاحشَ ٌة ِ
هللا َع از َو َع ال َعلَ ْي ِه ُم الْ َم ْوتَ »(.)۱۱
ط ِإالا َسلاطَ ا ُ

يعني :په یو قوم کې فحشا او بداخالقي نه ښکاره کېږي ،مګر دا چې هللا تعالی په هغوی کې مړينه زیاتوي او پر هغوی
مرګ مسلط وي .عبد هللا بن عمر وايي چې نبي کریم(ﷺ) فرمایيل:لَ ْم تَظْ َه ِر الْف ِ
ِف قَ ْومٍ قَطَُّ ،حتاى يُ ْعلِ ُنوا ِب َها ،إِالا
َاحشَ ُة ِ

فَشَ ا ِفي ِه ُم الطاا ُعو ُن)( .)۱۲يعني :په کوم قوم کې چې په ښکاره فحشا رامنځ ته يش ،نو په هغوی کې به وباء خپريږي.

اوس نو نړۍ ،خپل هېواد او خپل ښار ته رس ور ښکاره کړئ چې څه بداخالقي ،فحشا ،ظلم او څه ډول ګناهونه نه

کېږي ،د مسلامن په السونو د بل مسلامن وینې تویېږي ،مسلامن د بل مسلامن وژل روا ګڼي ،ځکه خو د هللا عذابونه

را باندې نازلیږي.

 -۸د ناروغۍ د مخنیوي لپاره اسباب کارول :د ناروغۍ د مخنیوي لپاره اسباب کارول ،لکه پرهېز کول ،دعاګانې
کول ،اذکار ویل ،درملنه کول ،ځان ساتنه او ډاکټر ته تلل ،دا ټول د اسالمي رشیعت غوښتنه ده او د تقدیر او توکل
خالف نه دي ،بلکې د اسبابو کارول په تقدیر عمل کول دي .په حدیث کې راغيل :ابو خزامه له خپل پالر څخه روایت

ن قَ َد ِر ِ
ول ِ
ْت يَا َر ُس َ
هللا شَ ْيئًا؟
هللا أَ َرأَيْ َ
کوي چې هغه وویل :قُل ُ
َتقِي َهاَ ،و َد َوا ًء نَتَ َدا َوى ِب ِهَ ،وتُقَا ًة نَتا ِقي َها َه ْل ت َ ُر ُّد ِم ْ
ت ُرقًى ن َْس َ ْ

ن قَ َد ِر ِ
ق َ
هللا»( .)۱۳يعني :ما له رسول هللا(ﷺ) څخه پوښتنه وکړه چې ما پر دې پوه کړه ،کوم دمونه چې
َالِ « :ه َي ِم ْ
موږ یې کوو او هغه درمل چې موږ یې د درملنې لپاره کاروو او هغه څيزونه (لکه ډهال ،زغره او داسې نور) چې موږ یې

د حفاظت لپاره استعاملوو ،ایا دا څيزونه د هللا تقدیر ردولی يش ،پيغمرب(ﷺ) وفرمایل :د دغو څيزونو کارول د هللا
تعالی تقدیر دی او د تقدیر مطابق دي.
له دې حدیث څخه دا ثابتیږي چې تقدیر په اسبابو رسه لیکل شوی دی ،لکه یو څوک ناروغ يش او هغه درمل
وکاروي ،هللا به ورته صحت ورکړي ،د مؤمن عقیده باید دا وي چې حقیقي مؤثر هللا تعالی دی او په دم ،دعا او درملو
کې تأثیر اچوونکی هللا دی ،په خپل ذات کې دغه څيزونه څه نه يش کوالی .څرنګه چې هللا تعالی موږ ته په تقدیر
باندې د ایامن راوړلو حکم کړی ،دغه راز یې د اسبابو د استعامل حکم هم کړی دی ،نو څرنګه چې په تقدیر باندې
ایامن راوړلو کې د هللا تعالی حکم منو ،د اسبابو په استعامل کې هم د هللا تعالی حکم ومنو ،له اسبابو پرته توکل کول
د اسالمي رشیعت خالف عمل دی او په اسالمي رشیعت نه پوهېدل دي ،څوک چې له اسبابو پرته پر توکل باور لري،
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
نکاح ونه کړي.
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خلُوا الْ َج ان َة ِبِ َا
دغه راز هللا تعالی نېک او صالح عملونه عنت ته د داخلېدو سبب ګرځولی ،لکه هللا تعالی فرمايي :ا ْد ُ

كُ ْنتُ ْم ت َ ْع َملُو َن)(( :)۱۴پرښتې به مؤمنانو ته وايي) دغه عنت ته د هغو عملونو په سبب ننوځئ چې کوم تاسو رسته
ربوا أَ ْو الَ
اصلَ ْو َها ف ْ
رسول دي .دغه راز ناوړه عملونه یې دوزخ ته د داخلېدو سبب ګرځولی ،هللا تعالی فرماييْ ( :
َاص ِ ُ

ربوا َس َوا ٌء َعلَ ْي ُك ْم إَِّنا َا ت ُ ْج َز ْو َن َما كُ ْنتُ ْم ت َ ْع َملُو َن)( :)۱۵په دې(اور) کې دننه شئ ،وسوځئ ،که تاسې صرب وکړئ او که
ت َْص ِ ُ

یې ونه کړئ ستاسو لپاره یو برابر دي ،تاسې ته همغسې عزا درکول کېږي لکه چې تاسې عمل کاوه.

په صحیح البخاري کې راغيل چې عمر فاروق (ريض هللا عنه) د عهاد او مجاهدینو د لیدو لپاره شام ته تللی وو او هلته
په عابیه نومي ځای کې وو ،خرب شو چې په دغه سیمه کې وباء ناروغي خپره شوې ده ،ملګري یې را وغوښتل چې
مشوره وررسه وکړي ،چا وویل چې ورځو ،بېرته نه ځو ،که په تقدیر کې موږ ته مرګ لیکل شوی وي ،له هغه خو نه شو

ن قَ َد ِر ا ِ
هللا) آیا تاسو د هللا له تقدیر
خالصېدای ،ځينو وویل چې نه ورځو ،په دې کې عبیدة بن الجراح وویل( :أَ ِف َرا ًرا ِم ْ
َري َك قَالَ َها يَا أَبَا ُع َب ْي َد َة) که دا خربه له تا څخه پرته بل چا
څخه تښتئ ،عمر فاروق( ريض هللا عنه) ورته وفرمایل :لَ ْو غ ْ ُ

کړې وه ،ډېره به ښه وه ،له تارسه دا مناسبه نه وه ،نو عمر فاروق(ريض هللا عنه) د هغه په ځواب کې وفرمایل :نَ َع ْم نَ ِف ُّر
َل قَ َد ِر ا ِ
ن قَ َد ِر ا ِ
هللا) هو! موږ د هللا له تقدیر څخه د هللا تقدیر ته تښتو ،دغه ځواب د رشیعت مطابق ځواب دی،
هللا ِإ َ
ِم ْ
ځکه دا بېرته ګرځېدل هم تقدیر دی ،که موږ الړ شو ،نو له ناروغي څخه به مو ځان ساتلی وي او بېرته ګرځېدل د ځان

ول ا ِ
ت َر ُس َ
هللا -صىل هللا
ساتلو سبب دی ،په دې مینځ کې عبدالرحمن بن عوف(ريض هللا عنه) راغی ،هغه وویلَ :س ِم ْع ُ

ال تَ ْق َد ُموا َعلَ ْي ِه َوإِذَا َوقَ َع ِبأَ ْر ٍ
ُول« :إِذَا َس ِم ْعتُ ْم ِب ِه ِبأَ ْر ٍ
عليه وسلم -يَق ُ
خ ُر ُعوا ِف َرا ًرا ِم ْن ُه) )۱۶(.ما له
ض فَ َ
ض َوأَنْتُ ْم ِب َها فَالَ ت َ ْ
رسول هللا (ﷺ) څخه اورېدل دي چې فرمایيل دي :چې کله خرب شئ چې په یوه سیمه کې وباء ناروغۍ خپره شوې
ده ،نو هغې سیمې ته مه ورځئ او کله چې په کې وئ ،نو له هغې بېرته مه تښتئ.
اوس عمر فاروق (ريض هللا عنه) په دین ښه پوهېده او که موږ ،هغه د غښتيل او قوي ایامن خاوند و او که موږ ،عمر
فاروق(ريض هللا عنه) چې به په کومه الره تېرېده ،شیطان به په هغې الره نه ورتلو ،زه هغه چا ته حیران یم چې د
رشیعت په روح نه پوهېږي ،د رشیعت په رڼا کې د بنده ګانو مصالح او مفاسد نه پېژِّن ،د مصالحو او مفاسدو ترمنځ
موازنه نه يش کولی ،په فقه اولویات او فقه مقاصد نه پوهيږي ،د خپل هېواد او هېوادوالو ظروف او حاالت نه پيېژِّن،
وچ او عامد فکر باندې فتوا ورکوي.
 -۹ناروغۍ هم ساري دي او هم ساري نه دي :په دې اړه دواړه ډوله نصوص راغيل :د ساري ناروغیو په اړه دا

حدیثونه دلیل دي .ابوهریره (ريض هللا عنه) څخه روایت چې رسول ِ
ن
هللا (صىل هللا عليه وسلم) فرمایيلِ :ف ار ِم َ
ن اْلَ َس ِد )۱۷(.له عزام ناروغ څخه داسې تښته لکه ته چې له زمري تښتې ،دا ځکه چې هغه بل ته
الْ َم ْج ُذومِ ك ََام ت َ ِف ُّر ِم َ
انتقالېدای يش ،نو له هغه څخه باید انسان ځان لرې وساتل يش .بل حدیث کې راغيل ،اسامه بن زید څخه روایت
خلُوا َعلَيْ ِه َوإِذَا َوقَ َع ِبأَ ْر ٍ
ض َوأَنْتُ ْم ِب َها فَالَ ت َ ِف ُّروا ِم ْن ُه( )۱۸چې کله
دی چې پیغمرب (ﷺ) فرمایيل :فَ ِإذَا َس ِم ْعتُ ْم ِب ِه فَالَ ت َ ْد ُ

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

حدیثونه په دې داللت کوي چې ځينې ناروغۍ ساري او انتقالیږي.

د ناروغۍ په نه ساري او نه انتقال دا حدیث وړاندې کوو :ابو هریرة (ريض هللا عنه) څخه روایت دی چې نبي کریم
ص َف َر( .)۱۹يعني :د ناروغۍ انتقال یو بل ته نشته ،په
ريةََ ،والَ َها َم َةَ ،والَ َ
(صىل هللا عليه وسلم) فرمایيل  :الَ َع ْد َوىَ ،والَ ِط َ َ
مرغانو او میاشتو پورې بد فال نیول نشته .دا حدیث په دې داللت کوي چې ناروغۍ نه انتقالیږي او پورته ذکر شوي
حدیثونه د عذام او طاعون مرض په انتقال باندې داللت کوي ،د دې حدیثونو عمع کول په څو طریقو کېدای يش :یو

دا چې کوم حدیث د ناروغۍ په ساري او انتقال داللت کوي ،هغه په ځينو ناروغیو حمل کړو چې ځينې ناروغۍ ساري
دي او کوم حدیث چې د ناروغۍ په نه انتقال باندې داللت کوي ،هغه په دې حمل يش چې ځينې ناروغۍ نه

انتقالیږي ،دوهم دا چې د (ال عدوی )...حدیث مفهوم دا دی چې ناروغۍ په خپله طبع نه يش انتقالېدای ،کوم چې
به عربانو په عاهلیت کې دا عقیده درلوده چې ناروغۍ په خپله طبع انتقالیږي ،نو په دې رسه د هغوی د عاهيل

زمانې باور رد شو چې ناروغۍ په خپله طبع نه يش انتقالېدای ،بلکې دا د هللا تعالی واک دی ،نه د مرض.

اوس خو د طب علم دا ثابته کړې ده چې ځينې ناروغۍ ساري او یو بل ته انتقالیږي ،دا د طب پوهان ویلی يش چې

کومې ناروغۍ ساري او کومې ناروغۍ ساري نه دي ،ځکه دوی په دې اړه تخصص لري او دوی په دې اړه د نظر

خاوندان دي او موږ باید د هغوی خربه ومنو او د هغوی په الرښوونو عمل وکړو ،د اسالمي الرښوونو په رڼا کې هيڅ کله
علمي حقیقت له رشعي قطعي نص رسه په ټکر کې نه واقع کېږي.

 -۰۱ناروغۍ د اسالمي احکامو د تخفیف او رخصت المل ګرځي :لکه د اودس او غسل پر عوض تیمم وهل،
ملونځ په ناسته او اشاره کول ،روژه نه نیول او بیا يې قضايي راوړل ،د حج لپاره نایب نیول ،د ُعمعې او عامعت
ملونځونو ته نه تلل چې دغه ټول په رشعي نصوصو ثابت دي ،لکه د عامعت ملانځه په اړه دا حدیث شو :عبدهللا بن
ن ات ر َبا ِع ِهُ ،ع ْذ ٌر ،قَالُوا َ :و َما الْ ُع ْذ ُر ؟ ق َ
خ ْو ٌف أَ ْو
َال َ :
َي َن ْع ُه ِم َ
عباس وايي چې پیغمرب (ﷺ) وفرمایلَ :م ْ
ي فَلَ ْم َ ْ
ن َس ِم َع الْ ُم َنا ِد َ

ض»( .)۲۱يعني :څوک چې آذان اوري او ملانځه ته الړ نه يش ،د هغه ملونځ درست نه دی ،مګر که عذر ولري
َم َر ٌ
(ملونځ يې صحیح دی)؛ پوښتنه وشوه چې اې د هللا پیغمربه! عذر څه شی دی؟ ویې فرمایل :مرض او وېره .نو په

نفس ،مال او کورنۍ باندې وېرېدل د عامعت د پرېښودلو عذر ګڼل کېږي.

د وبايي ناروغیو په اړه د اسالم ځانګړې الرښوونې:

مخکې له دې چې د وبايي ناروغیو په اړه اسالمي الرښوونې وړاندې يش ،غوره به دا وي چې وبايي ناروغۍ تعریف يش

چې دا کوم ډول ناروغۍ دي.

وباء یا طاعون هغه عامه ناروغي ده چې زیاته مړينه له ځان رسه لري .یا وباء هغه ویرويس ناروغي ده چې موږکانو کې

پيدا کېږي او د خزنده ګانو په وسیله انسانانو ته انتقاليږي )۲۱(.له دغو تعریفونو څخه څرګنديږي چې هر هغه مرض
چې په نړۍ کې خپور يش او زیاته مړینه را منځ ته کړي ،هغه ته وباء یا طاعون ویل کېږي ،نو په دې بنسټ ویلی شو

چې اوسنۍ  COVID -91یا کرونا وبايي ناروغي ده او اسالمي رشیعت د وبايي ناروغیو په اړه ځانګړې الرښوونې لري

چې په الندې توګه ورته اشاره کېږي.

ن َماتَ ِ
ِف
 -۰څوک چې په وبايي ناروغۍ مړ يش ،هغه شهید دی :زموږ خوږ پيغمرب(ﷺ) داسې فرمایيلَ :و َم ْ

الطاا ُعونِ فَ ُه َو شَ هِي ٌد »( .)۲۲يعني :څوک چې په وباء مړ يش ،هغه شهید دی ،خو دا هغه شهید دی چې هغه ته به په
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آخرت کې د شهید ثواب ورکول کېږي .په دغه حدیث کې د مؤمنانو لپاره غټه ډاډګرينه پرته ده ،نو که مؤمن په دې

مرض رسه وفات يش ،هللا تعالی هغه ته د شهید اعر ورکوي ،ځکه خو مؤمن په مرض کې له رواِّن او روحي ستونزو رسه
نه مخامخ کېږي.

 -۲په وباء اخته کسان باید قرنطین يش :دا چې کرونا وباء ساري او یو بل ته انتقالیږي ،نو باید چې په کرونا اخته
کسان په کور کې پاتې يش ،تر څو بل چا ته دا ناروغي انتقال نه يش ،په دې اړه رشعي دلیل د اسامه بن زید روایت
خلُوا َعلَيْ ِه َو ِإذَا َوقَ َع ِبأَ ْر ٍ
ض َوأَنْتُ ْم ِب َها فَالَ ت َ ِف ُّروا ِم ْن ُه( .)۲۳يعني :چې
دی چې پیغمرب (ﷺ) فرمایيل :فَ ِإذَا َس ِم ْعتُ ْم ِب ِه فَالَ ت َ ْد ُ
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

هغې څخه مه وځئ .دغه حدیث موږ ته دوه حکمونه بیانوي ،یو دا چې په کومه سیمه او منطقه کې چې وباء خپره وي،

هلته مه ځئ ،ځکه چې په ناروغۍ اخته نه شو او خپل ځان وساتو ،بل دا چې له هغې سیمې او منطقې څخه و نه

وځو ،ځکه چې نورو ته به ناروغۍ انتقال کړو او نور به په مرض اخته يش.

د حدیث په رڼا کې لومړی افراد دنده لري چې په کور پاتې يش ،ګڼې ګوڼې پرېږدي ،په ځانګړې توګه په کرونا اخته

کسان خپل ځانونه قرنطین کړي ،په دوهم قدم کې حکومت دنده لري چې خلکو ته حکم وکړي چې له کورونو څخه را

ونه وځي ،د حکومت امر منل پر رعیت واعب دي ،په دې اړه د ډاکټرانو خربه پر موږ الزمه ده چې هغه ومنو ،ځکه چې

حکومت زموږ د مصلحت لپاره حکم کوي او ډاکټران خو متخصصین او اهل ذکر دي ،اسالم موږ ته حکم کړی چې په
َاسأَلُوا أَ ْه َل ال رذكْ ِر إِ ْن
کوم يش نه پوهېږئ ،د هغه په اړه له مسلکي شخص څخه پوښتنه وکړئ ،هللا تعالی فرمايي :ف ْ

كُ ْنتُ ْم الَ ت َ ْعلَ ُمو َن)( .)۲۴يعني :که په څه نه پوهېږئ ،نو له اهل علم څخه پوښتنه وکړئ.

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

امامانو څخه د فقیرانو په تشخیص او معلومولو کې مرسته وغواړي تر څو د مستحقو کسانو السنیوی ويش او مرستې
هغوی ته ورسيږي ،په دوهم قدم کې زموږ بډايه هېوادوال باید له فقريانو رسه پوره مرسته وکړي ،څو هغوی په کورونو

کې پاتې يش چې هم دوی او هم نور خلک له کرونا څخه په امن کې پاتې يش ،که مو له فقیرانو رسه مرسته ونه کړه،

نو له انساِّن ناورین رسه به مخامخ شو چې مسوولیت یې حکومت او ټولنې ته ورګرځي.

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

د کرونا د پراختیا د مخنیوي الره دا ده چې ګڼې ګوڼې او نږدې متاسونه پرېښودل يش ،موږ باید د ډاکټرانو
سپارښتنې ومنو او هغه عميل کړو .عبدالرحمن بن غنم وايي چې په شام کې وباء ولګېده ،نو عمرو بن العاص (ريض

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

 -۴په کرونا اخته شخص نورو ته رضر ونه رسوي :دا په دې معنا چې زموږ ځینې هېوادوال په دې ناروغۍ اخته
کېدل پټوي او له خلکو څخه ځان لرې نه سايت او خلکو ته هم نه وايي چې په کرونا ناروغۍ اخته یم ،ما ته مه نږدې
کېږئ ،رسه له دې چې په دې ښه پوهېږو چې دا ناروغي ساري ده ،نو دغه کسان ظامل ګڼل کېږي ،ځکه چې کامل
مسلامن هغه څوک دی چې نور د هغه له رضر څخه په امن کې وي .زموږ پيغمرب(ﷺ) فرمايي چې رضر رسول منع
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دي .کرونا ناروغ باید چې عومات او ګڼې ګوڼې ته الړ نه يش ،څو خلکو ته رضر ونه رسوي .دین موږ ته حکم کوي چې

که څوک خام پياز یا هوږه وخوري ،نو هغه دې عومات ته نه ځي ،ځکه چې نورو ته د اذیت او رضر ذریعه ګرځي .عابر
بن عبدهللا (ريض هللا عنه) وايي چې رسول ا
صالً فَلْيَ ْعتَ ِزلْ َنا أَ ْو لِيَ ْعتَز ِْل َم ْس ِج َدنَا
هللا (ﷺ) فرمایيل( َم ْ
ن أَك ََل ث ُو ًما أَ ْو بَ َ
َولْيَ ْق ُع ْد ِ
ِف بَيْ ِت ِه)( .)۲۶يعني :څوک چې هوږه یا پياز وخوري ،نو هغه دې له موږ څخه لرې يش یا دې زموږ مسجد ته

نه راځي او په خپل کور کې دې کښېني .دا چې موږ د هوږې او پیاز خوړلو په وعه له نورو رسه د یوځای کېدو او

مسجد ته له تلو څخه منع یو ،نو د کرونا خطر به زیات وي او که د پياز او هوږې.

 -۵وباء عامه وي :ځینې کسان دا ګومان کوي چې مسلامنان په کرونا ناروغۍ نه اخته کېږي ،حال دا چې هللا تعالی

َاص ًة( :)۲۷او هغې فتنې څخه ځان وژغورئ چې د هغې ناوړه
يَب ال ِاذ َ
فرماييَ :واتاقُوا ِفتْ َن ًة الَ ت ُِص َ ا
ين ظَلَ ُموا ِم ْن ُك ْم خ ا
اغېزې به يواځې پر هغو خلکو پورې محدودې پاتې نه يش چې په تاسې کې چا ګناه کړې وي ،معنا دا چې عذاب عام

دی ،یواځې ګناه ګارانو باندې نه راځي ،بلکې صالح او نېکان هم په کې راګېريږي .دغه راز په حدیث کې راغيل:
الصالِ ُحو َن ق َ
زینب بنت عحش وايي چې ما له رسول هللا(ﷺ) څخه پوښتنه وکړه :أَنَ ْهلِ ُك َو ِفي َنا ا
َال« :نَ َع ْم إِذَا ك َُُثَ
خبَثُ ( .)۲۸يعني :ایا موږ به هالک کيږو ،حال دا چې په موږ کې صالحان وي ،پيغمرب(ﷺ) وفرمایل :هو! چې کله
ال ْ َ
ګناهونه او فساد زیات يش .که موږ تاریخ ته وګورو ،یواځې د عمواس په وباء کې له شل زرو زیات مسلامنان وفات

شول چې په هغو کې کبار صحابه هم ول ،لکه عبیدة بن عراح ،معاذ بن عبل او رشحبيل بن حسنة(ريض هللا

عنهم)(.)۲۹

 -۶ځان ساتنه :د اسالمي رشیعت له رضوري مقاصدو څخه یو هم د نفس ساتنه ده ،دین موږ ته حکم کوي چې ځان
َل التا ْهلُ َك ِة)( )۳۱او په خپلو السونو خپل ځانونه په
له هالکت څخه وژغورئ ،لکه هللا تعالی فرماييَ :والَ تُلْقُوا ِبأَيْ ِدي ُك ْم إِ َ
هالکت کې مه غورځوئ .کله چې نفس له مشقت او ستونزو رسه مخامخ کېږي ،اسالمي رشیعت په احکامو کې د
تخفیف او رخصت حکم کړی ،تر دې چې د نفس د خونديتوب لپاره د اکراه او مخمصې په مهال مرداره او رشاب خوړل

روا کېږي ،په ځينو حاالتو کې د نفس ساتنه د دین تر ساتنې مخکې ده ،لکه د اکراه په صورت کې د ځان د ساتنې

لپاره په دې رشط د کفر کلمه ویل چې زړه یې په ایامن مطمئین وي.

همدا راز د رضوري مقاصدو هر یو مکمالت لري چې په هغو رسه هغه تکمیلیږي ،لکه د نفس د ساتنې لپاره قصاص

مِّشوع شوی چې د هغه په تطبیق رسه د نفس ساتنه کېږي ،خو په قصاص کې مامثلت رعایتول د نفس د ساتنې
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

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

ړنګيږي ،تر دې چې د خټو ،شدید باران او وېرې له امله عومات ته د عامعت لپاره نه تلل رخصت دي .عبدهللا بن
ري ِة ،أَ ِو اللا ْيلَ ِة الْ َبا ِر َد ِة ذ ِ
ول ِ
عمر وایي :كَا َن َر ُس ُ
ِف ِر َحالِ ُك ْم)۳۱(.
صلُّوا ِ
هللا (ﷺ) يُ َنا ِدي ُمنَا ِدي ِه ِ
َات ال رري ِ
حَ ،
ِف اللا ْيلَ ِة الْ َم ِط َ

پيغمرب (ﷺ) به د باراِّن شپې ،یا به چې شپه سړه باد لرونکې وه ،خپل اذان کوونکي ته غږ کاوه چې خلکو ته آواز وکړه
چې په خپلو کورونو کې ملونځ ادا کړئ ،نو مفتیان باید د رشعي مقاصدو ،د مستفتي حالت ته په کتو د زمانې او

مکاِّن ظروفو په رڼا کې فتوا ورکړي.
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 -۷د کرونا ناروغۍ په اړه د حکومت مسوولیت :حکومت د همدې لپاره عوړيږي چې کفايي واعبات رسته ورسوي،
حکومت د رعیت او ولس استازی دی ،د ولس په استازيتوب کفايي واعبات ادا کوي ،لکه لویې الرې عوړول،
روغتونونه عوړول ،تعلیمي ادارې عوړول او داسې نور ،نو له همدې امله پر حکومت واعب دي چې په ټول قوت او د

شته امکاناتو په برابرولو رسه د کرونا ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی وکړي او د هېوادوالو لپاره د درملنې ټول اسباب تررسه

کړي ،روغتونونه تیار کړي ،درمل تیار کړي ،طبي پرسونل ولري او نور اړین طبي تجهیزات هر والیت ته ولېږدوي .نبي
ىل النا ِ
کریم(ﷺ) د امیرانو د مسوولیت په اړه فرمایيل :أَالَ كُلُّ ُك ْم َرا ٍع َوكُلُّ ُك ْم َم ْسئُ ٌ
اس َرا ٍع
ري ال ِاذى َع َ
ول َع ْ
ن َر ِع اي ِت ِه فَاْلَ ِم ُ
َعلَ ْي ِه ْم َو ُه َو َم ْسئُ ٌ
ول َع ْن ُه ْم)( .)۳۲يعني :خرب اوسئ چې د ستاسو هر یو شپونكی دی او ستاسو هر یو د خپل ولس او

رعیت په اړه پوښتل کېږئ ،نو پر خلکو مقرر امیر د هغوی ساتونکی دی او له هغه څخه د هغوی په اړه پوښتل کېږي.

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

پاتې يش.
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