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 مقدمه
 

په اسال مي  ، یال نومیږيزموږ شاوخوا ټول موجودات چا پیر چا پیریال دالله تعالی مخلوق دی

 یال ساتنه په نظر کيپیرچاالر ښوونو کي د فکر کولو څخه معلومیږي چی اسالم ډیر وړاندي د کایناتو 

یال له هر ډول زیانونو څخه ټولنه د چا پیرنیولې ده ، داسي الر ښووني یي کړي دي چی په هغو سره 

یال ککړوي او منفي پایلی یې پر انسان څخه یي منع فرمایلې ده چي چاپیر ژغورل کیږي او هر ډول شي

او نورو موجوداتو پر یوځي . دهغو شیانو د کولو تاکیدي امر یي کړی دی چي د چا پیر یال پاک ساتلو 

 لپاره اړین دي .

زمي ي التوکي دي د ککړ تیا ده له منځه وړ لو لپاره پاکپاکي او نظا فت ، د روغتیا لپاره اړین 

اسالم پاکۍ ارزښت به ډیره لوړه کچه بیان کړی دی اومسلمانانو شعاریی جوړه کړې ده . الله تعالی ده ، 

یَن ) ب  ّن الله یُح  ا  قران پاک کی فرمایی  ر  ب  الُمتََطّه   ( ۲۲۲البقره التَّواب ْیَن و یُح 

طیب یحب الطیب ، نظیف یحب النظافة ..... فنظفوا  ا ّن اللهاو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی 

 (۹۷والتشبهوا بالیهود التي تجمع االكناف في دورها )مسند ابویعلى الموصلى بیوتکم ، 

 سره ژباړه : الله تعالی پاک دی پاکي خوښوي ... ځکه نو تاسو خپل کورونه پاک ساتی او دهغویهودو

 کي جمع کوي.ي دکورچټلی په کورونو ځان مه مشابه کوۍ چ

تنظفوا بکل ما استطعتم فا ان الله تعالی بنی االسالم علی النظافة ، ولن یدخل الجنة   همدارنګه فرمایی

 (۲۰۶۶۲: عمالکنزالاالکل نظیف )

ترکومه چی مو وس وي پاکوالی کوئ ځکه چي داسالم بنسټ پر پاکی والړ دی جنت ته به هغه  ژباړه :

 څوک داخلیږي چي پاک وي .

دارنګه اسالم پاکوالی دمومن پیژګلوي ګڼلې ده ، دچا پیریال ساتنه اودچټلیو په سبب پیداکیدونکي 

په اسالم کې د چا پیریال ارزښتونه په  له منځه وړل یی د مومن ورپه غاړه کړی دي . هرډول ککړتیا

ي ، راځۍ چې د ډیروایتونو اواحادیثو سره ثابت شوې دي که هر څومره یې بیان او ولیکو بسنه نه کو

او پیغامونه ورکړو تر څو د پاک ژوند پاک چا پیریال د اهمیت او ارزښت په اړه خلکو ته الرښونې ، 

 د ډول ډول ناروغیو څخه په امن شو.خاوندان او 

 



 

 
 

 

 

 چاپیریال او اسالم

په مجموعه  چا پیریال دالله تعالی مخلوق دی زموږ شاوخوا ټول موجودات چا پیریال نومیږي ،

کی دوه ډوله چاپیریال لیدل کیږي . لومړی ژوند محیط: چې انسانان،حیوانات ،نباتات او ذره بیني اجسام 

ژوندی محیط: لکه اوبه ، هوا، خاوره او داسې نور. چې په سترګو لیدل کیږي پکې شامل دي . دوهم غیر 

نځ کې یې یو طبیعي تعادل وجود الیزال رب د طبیعیت نظام دا ډول خلق کړی دی چې، د اجزاوو په م

لري او ددې ټولو په پیدایښت کې دالله ج دانسانانو فایدې لپاره پیدا کړي دي . دځمکې طبیعې چاپیریال 

ودات یو ټول موج دایکو سیستم په نامه یادیږي الله ج ایکوسیستم داسې جوړ کړی دی چی پدې سیستم کې

او دهر یو ډیرښت یا کمښت په دا نورو مثبت یا منفي تاثیرات بل سره مستقیم او غیر مستقیم ډول تړاو لري 

ژباړه : موږ هر څه له یوی  (۹۷قمرخلقنهُ بقدر) انّا ُكلَّ شى ء  لري. الله تعالی په سورت القمر کې فرمائي.

 ټاکلې اندازي سره پیداکړي دي.

که الله ج د هر څه چې الیزال رب منځ ته راوړي په بشر باندې یې دساتلو امر هم شوی دی ځ

ساتو و مخلوقاتو ساتل په الله تعالی د ایمان راوړلو یوه برخه شمیرل کیږي اوموږ باید دالله ج ټول مخلوقات

واالرَض مدد نها والقینا فیها  کې فرمائي.ځای کې په سورت الحجرات  چې حرمت یې حفظ شي . په بل

ژباړه: موږ ځمکه غوړولي، په هغه کې موغرونه  (۹۷حجربتنا فیها من كل شى ء  موزون)رواسَى وان

نصب کړي، په هغي کې موهر ډول نباتات په ټاکلې او تللي اندازه داټوکولي دي. دمثال په ډول په هوا کې 

که تر دغه ډیره شې تر دې لږه شې ټول ژوندي مخلوقات به ځینې مړه شي فیصده ده  ۲۹د اکسیجن اندازه 

ب سره اختیار ورکړی دی چې ونې او ځنګلونه له منځه وړي، اسالم هغه دین .اسالم هغه کسانو ته په عذا

دی چې خپلو پیروانو ته دنړۍ دخوندې ساتلو درس ورکوي، اسالم په خپلو پالیسو کې ایکولوژیکې انډول 

ه اسالم کې پانډول یوه باثبا ته چاپیریال ته ویل کیږي. ولی دی، ایکولوژیکې بیالنس نی یعنې ایکولوژیکې

ځکه انسانان د چاپیریال دساتلو لپاره ګمارل شوې دي چې بل هیڅ مخلوق ددې کار توان نلري انسان 

یواځینی مخلوق دی چې الله تعالی دځمکې دمسئول په توګه خلق کړی دی، دامسؤلیت د اسالم له نظره ډیر 

اپیریال اسالم کې د چ لولی هم نشي. پهسنګین او ستر مسؤلیت دی چې غیرله انسان نه یې بل هیڅ مخلوق قب

او انسان په منځ کې اړیکه د ټولنیز ژوند یوه برخه بلل کیږي، دداسې ټولنیز ژوند برخه چې په هغه کې دا 



 

 
 

حقیقت منل شوی چې ټول یوخالق الله ج ته عبادت کوي ددې تر څنک انسان د ټولو هغه مخلوقاتو دحفظ 

ژوند کوي. اسالم د چاپیریال د پاکوالې امر هم کړی او ساتلو مسؤلیت لري چې په دې نړیوال چاپیریال کې 

چې دخپل کور د پاکوالي خیال ساتۍ همدارنګه د خپل ښاراوټولنې پاکوالي ته هم پاملرنه دی لکه څنګه 

  وکړۍ .

 -:او چاپیریال اسالمی فرهنګ
 

غه هاسالمی فرهنګ له چاپیریال څخه د ساتنې او د با ثباته پراختیا اصلی المل شمیرل کیږي .

مهال به د چاپیریال په ساتنه کي ښه والی راشی، چې د انسان طبیعی اوفرهنګی چاپیریال سره وتړل شی 

د دغسې یوې موخې د تحقق لپاره، د یوې ټولنې په ټولو برخو کې د چاپیریال ساتنې اخالقو ته اړتیا ده. 

ه مهال دیوې ټولنې لپاره فرهنګ دهر اړخیزې پرمختیا داصلی جوړښت او ریښې بڼه لری او هغ اسالمی

د پرمختګ او دوام تمه کېدی شی، چی دغه جوړښتونه په اصولی توګه ترسره شوی وی . چاپیریال د الله 

تعالی مخلوق دی دمځکې اوټول طبیعي منابعو جوړښت دالله تعالی د حکمت ، رحمت او قدرت ښکارندوی 

 ي او باید وساتل شي . )الرعد(د پراخولو لپاره ګټور بلل کیږدانسان دعلمیت دي ځکه نو 

 

 -: ولې غواړي چی چاپیریال وساتل شي؟اسالم 

 

دلیل چې اسالم ولی غواړي چاپیریال وساتل شی داده چې اسالم د ژوندانه د نظام په توګه د خیر 

رسولو په اساس بیا شوی دی . ځکه نو اسالم باید له چاپیریال نه حفاظت وکړي نو چاپیریال ساتل هم خیر 

الزلزال ذرة  شرا یره ), ومن یعمل مثقال : فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یراه  دی . الله تعالی فرمایيکار 

۹:۷) 

ژباړه : هغه څوک چې عمل کوي د یوې ذرې د خیر نو وبه ویني جزا دهغه ، اوهر هغه څوک چې عمل 

چپیریال د ساتلو لپاره  ځکه انسان دکوي په اندازه دیوې ذرې دشر نو وبه ویني سزا دهغه. په اسالم کې 

ګمارل شوی دې چې بل هیڅ مخلوق دې چې الله تعالی د مځکې دمسؤلیت د اسالم له نظره ډیر سیګین او 

 له انسان نه یی بل هیڅ مخلوق قبلولی هم نشو. ستر مسؤلیت دی چی غیر



 

 
 

خو هغوی له دې  یقینا چي موږ دا امانت آسمانونو، زمکي  او غرونو ته وړاندي کړالله تعالی فرمایی : 

 ډډه وکړه چي په غاړه ئې واخلي او) له ستروالی اوعظمت ئې( وویریدل او انسان په غاړه واخیست، یقینا

 چي هغه ډیرظالم او نادان وو.

په اسالم کې د چاپیریال او د انسان په منځ کې اړیکه د ټولنیز ژوند یوه برخه بلل کیږي، د داسی ټولنیز 

 ادا حقیقت منل شوی چې ټول یوخالق ته عبادت کوي. ددر ترڅنګ انسانان د ژوند برخه چې په هغه کې

 مسؤلیت لري چې په دی کی ژوند وکړی اوددی ساتنه وکړي ځکه چې مسؤلیت په غاړه اخیستی .

هم دا  ،پاک ساتنی هم پوره پاملرنه وکړو څنګه چې د خپل کور د پاک ساتلو خیال ساتو باید دخپل ښار په

 .ص فرمائي: الطهور شطر االیمان  اسالم حکم دی نبي کریم

ژباړه: پاکي نصف ایمان دی یا ایمان یوبرخه دی . یو ښار ډیر وړوکی وي که چیرته دهر سیمی اوسیدونکي 

خځلې او ګندونه په خپل ټاکلي ځای کې واچوي او خپلولویواو وړو ته د چاپیریال د اهمیت او ارزښت په 

 نو موږ او تاسو باید د نو په ډیره کمه موده کې به ښار پاک او د سالم چاپیریال خاوند شو ،  اړه ووایې

 د پاکولو په برخه کې مرسته وکړو.  چاپیریال ساتنې اداری او نورو مسؤلو ادارو سره یوځای د خپل ښار 

 

  -: دښاری مناسب ژوند رامنځ ته کول

 

اولو او ناکاره توکولرې کول ، دښارونو له مرکزي دښار پراخول ، له کوڅو او ډګرو نو څخه د ن

برخو څخه د دولتی ادارو لیږدول ، دواټونو پخول ، د ابو رسولو او کا لیزاسیون سیستم معیاري کول ، د 

ښار کثافات په وخت سره پاکول او مناسب ځای ته یی اتقالول ، په ښار کې د ال ډیرو بیت الخأل ګانو 

کرل ، سهاراو ماښام د واټونو په مینخ کې اوبه شیندل ... هغه اقدامات دي چې  جوړول، دشنو ونو او بوټو

باید ټول یې په ګډه ترسره کړو تر څو چې چاپیریال ساتنې ته ګټه ورسوي. هغه چې وایی وقایه تر معالجې 

هیواد وال او در ملنې ارزانه ، اسانه او ګټوره وي د نا روغیو د له مینځه وړلو او کمولو لپاره رموږ هر 

 مکلف دي چې دچاپیریال په ساتنه کې له هیڅ ډول هڅو نه ځانونه وه نه سپموی.

 

 -:د چاپیریال ساتنی حل الری

 



 

 
 

ول مشکالت په نظر کی نیولی شوی دي او د حل الری یی ورته برابر کړي په اسالم کی د ژوند ټ 

دي، رسول الله ص فرمائي : که چیري قیامت پیښدئ او ستاسو دیوه په الس کی یو نیا لګی وو، نو که 

د کښېوی ، الجامع الصیح للسنن المسانیچیري ستاسي طاقت وي، چي قائم نه سي، تر څو تاسي دغه نیالګی 

هڅوي کرنه ته وده ورکړي ځکه کرنه  په چاپیریال ساتنه کی لویه ونډه لري، ام خلګ دې ته . اسالم ع

رسول الله ص فرمایلی دي: کوم کس چي یوه ځمکه اباده کړل او هغه دچا حق نه وه نو دغه کس دهمدې 

 ځمکي ورکولې چي کښت پکښيځمکي حقدار دی )صحیح البخاري( همدارنګه رسول الله ص به یهودو ته 

وکړي او دوي ته به یې دحاصل نیمایی برخه هم ځیني ورکول )مختصرصحیح البخاري( دغه احادیثو نه 

معلومیږي چی اسالم تر انسانانو تر دین او مذهب چاپیریال ساتني ته ډیر اهمیت ورکوي. همدارنګه اسالم 

ړي. نبي کریم ص هغو انسانانو ته په عذاب سره اختار ورکړی دئ، چي وني او ځنګلونه له مینځه و

یعني داسی ونه چي  فرمائي: څوک چي یوه ونه پرې کړي، نو الله ج به د ده سره په اور کي داخل کړي،

په دښت کي والړه وي او د مسافر یا یو حیوان له پاره سایه برابروي، هغه ناحقه اود ظلم په وجه پرې 

به د ده سره په اور کي داخل کړی . )ابو  کړي او پر دغه ونه باندي د ده حق هم نه وي تړلی ، نو الله ج

سیستم درلودلو باندی څونه داؤد( . ددی حدیث څخه معلومیږي، چي اسالم دچاپیریال په ساتلو او سالم ایکو

ټینګار کړی دئ. د اسالم په اولو شپو کي مسلمانانو په اسالمی اصولو ډیر عمل کوی او د دوی د دغه عمل 

اعت او زراعتي تجارت په نړۍ کي بې ساري وو. مسلمانانو یوعصري او په نتیجه کي د مسلمانانو زر

پرمختللی ژوند درلودی او دغه د اسالم مقصد دئ، چي هر فرد باید هوسا او ارام ژوند ولري ، خو دا هغه 

د دې خبرو ښه ثبوت د اسالم په اولوڅلورسوه کلونو کي وخت کیږي چي په اسالمي اصولوعمل وسي . 

وادونو کي د زراعت او ساینس پر مخ تګ دئ، د مثال په ډول: په نړۍ کي اول ساینس پوه په اسالمي هی

یو مسلمان وو، چي څیړنه ئي اختراع کړه . همدارنګه اول پوهنتون او ډیګري مسلمانانو جوړه کړې ده. د 

پاره  ل لهځابو لګوني پرمختللی او عصري سیستم مسلمانانو اختراع کړی دئ او مسلمان وه، چي د لومړي 

ئي د یوه هیواد څخه بل هیواد ته مېوو وني انتقالولې او هلته به ئي داسي چاپیریال ورته تیاروی ، چی ونه 

ژوند او وده وکي اومیوه ورکي. داسي نوري ډېری السته راوړني وې، چي داسالمي اصولو په عملي کولو 

ودی، خو کله چي مسلمانانو په خپلو کي سره مسلمانانو درلودلې او یو عصري او پرمختللي ژوند ئي درل

په جنګ سره اخته شول او اسالمي اصولو قوانین ځیني مات شول ، نو غیر مسلمانانو د دوی هغه ساینسي 

شین انقالب تر اختراع وروسته  الره تعقیب کړه او ځان ئي تر دغه ځایه را ورساوه. په شلمه پېړۍ کي د

تي اصول مات کړل، داسي دواوي درمل ئي اختراع کړل ، چي د پر مختللي هیوادونه هم د اسالم زراع

هغوپه ذریعه په لږ وخت کي نباتات وده وکړي او ډېر حاصل و پیسی السته ځیني راوړي. همدارنګه ځیني 



 

 
 

داسي درمل ئي جوړ کړل ، چي حشرات مړه کړي او یا ځیني محدود واښه له مېنځه یوسي، خو هغو د 

باتاتو نسلونه ختم کړل او همدارنګه ئي د زراعتي مځکو له پاره ګڼ شمېر ځنګلونه ځینو مفیدو حیواناتو او ن

کړې، چي د تیلو په ذریعه چلیدلې او چاپیریال یې  هم له مینځه یو وړل او هم ئي مختلفي ټکنالوجیاني کار

ککړوي. د دی کار نتیجه دا شوه،چي دڅو کلونو په موده کي ئی د نړۍ د تودوخي درجه لوړه کړه ، 

ړ کړل. دغه ساینس پوهانو پر اسالمي زراعتي پالیسیو بیرته اقلیمونه ئی بدل کړل او چاپیریالونه ئی کک

مخه ونیسي، ځکه اسالم هغه دین دئ، چي خپلو پیروانو ته د نړۍ د  کتني کړی دي،چي اوسني ناورین

لله ا خوندي ساتلو درس ورکوي، په هرکار کې میانه روي کړې ده چي په هیڅ کار کي تر حد تېرنه شي.

تعالی فرمائی : خورئ ، څښئ او له حد څخه تیری مه کوئ . بی شک الله ج تر حد تیری کونکي نه 

حدیث دئ چي رسول الله ص تیریدو چي په دې وخت کي سعد رضی همدارنګه  (۱۹خوښوي .)اعراف : 

الله عنه اودس کاوه، نو رسول الله ص ورته وویل دا څونه اسراف کوې ، نو سعد رضی الله عنه ورته 

! که څه هم ته بهیدونکی ویالی پر وویل ایا په اوداسه کي هم اسراف شته ؟ رسول الله ص ورته وویل : هو

ست یي. د دی څخه معلومیږي چي اسالم په خپلو پالیسیو کی ایکو لوژیکي انډول ) ایکولوژیکل غاړه نا

حدیث کی  بلبېالنس ( په نظر کي نیولی دئ . ایکولوژیکی انډول یوه با ثباته چاپیریال ته ویل کیږي . 

حفوظ وي رسول الله ص فرمائی : کامل مسلمان هغه دئ، چي دهغه ژبي او الس د ضرر څخه مسلمان م

. )بخاري ومسلم ( که چیري یو مسلمان تر اندازې زیات حیوانان ښکار کړي، یا وني و ریبي نو هغه 

چاپیریال ته زیان رسوي، او زیانمن چاپیریال بیا انسانانو ته زیان رسوي، یعني په غیر مستقیم ډول نور 

چاپیریال ککړوي، هغه رسول مسلمانان د ده د الس د ضرر څخه محفوظ نه شول . ځیني نور عوامل چي 

الله ص داسي بیان کړي دي : ځانونه د هغو درو ځایونو څخعه وساتئ ، چي لعنت پری ویل کیږي : اول 

ختو ونو تر سایو الندي قضائی حاجت کول او دریم په الرو او کوڅو کي قضائي حاجت کول، دوهم د در

.)سنن ابی داود( او پر چا چي د الله جل جالله د لویو الرو په مابین یعنی ګلدانونو کی قضائی حاجت کول

( یعنی چاپیریال ککړونکي د الله عذاب الیق ګرځي. ۲۲لعنت وي، دهغه هیڅوک کومکي نه وي. )النساء: 

که چیري هر مسلمان اسالمي اصول پر ځان عملي کړي او د خپل چاپیریال خیال وساتي ، نو د ټول نړۍ 

 ، مکمل خواړه، روغ صحت او ارام ژوند ولري. انسانان به پاکه هوا، خوږې اوبه 
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