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لمړي فصل 
د اسالم په هکله بيان

اسالم د اهلل پاک يواځين هغه دين دي د کوم پرته چه اهلل پاک د خپلو بندګانو 
نه )انسانان وي که پریيان( بل دين نه قبلوي د اهلل پاک ارشاد دي:

)ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ(  ]آل عمران: 85[

اوڅوك چه د اسالم نه غري )بل( دین غواړي، نو هيڅلكه به هل ده نه قبول نه 
كړاي يش او دغه كس به په آخرت يك هل تاوانيانوڅخه وي.

په يو بل مقام کې اهلل پاک فرماييل دي:
)ڃ  ڃ  چ   چ  چ(  ]آل عمران: 85[

بيشكه )معترب( دین د اهلل په نزی اسالم دي. 

د اسالم مبنی دين د ټولو پيغمربانو دين دی د اهلل پاک ارشاد دي:
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ(  ]االنبیاء: 25[

او مونږ هل تا نه خمكې هيڅ رسول نه دي يلږىل مګر چې هغه ته به مونږ )دا( 
ويح كوهل چې بيشكه شان دا دي چه هل ما نه پرته بل هيڅ حق معبود نشته، هلذا 

تاسو زما عبادت كوي.

په يو بل مقام کې اهلل پاک فرماييل دي:
)ٻ     ٻ   ٻ    ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   
ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ(  ]النساء: 165-163[

بيشكه مونږ تا ته ويح كړې ده، لكه څنګه چه مونږه ويح كړې وه نوح ته او 
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هل هغه نه پس )نورو( نبيانو ته او مونږ ويح كړې وه ابراهيم او اسمعيل او اسحاق 
او یعقوب او د )هغوي( اوالدې ته او عيٰس او ایوب او یونس او هارون او سليمان 

ته۔ او مونږه داود ته زبور وركړى وو
او )مونږ يلږيل وو( ډېر رسوالن، چه یقيًنا د هغوى احوال مونږ تا ته هل دې نه 
خمكې بيان كړي دي او )نور( رسوالن چې د هغوى احوال مونږ تا ته نه دي بيان 

كړي او اهلل هل موٰس رسه خربې كړي دي، واضحې خربې.
او )مونږ يلږيل وو( رسوالن، چې زېرى وركوونكي او وېروونكي وو، د دې 
لپاره چې د خلقو لپاره په اهلل باندې څه حجت پاتې نيش او اهلل هل ازهل ډېر اغلب، 

ښه حكمت واال دي.

اهلل پاک ددي پيغمربانو، نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، داود، سليمان، ايوب، 
يوسف، مویس، هارون، زکريا، حییی، عییس، ايلاس، اسماعيل، یسع، يونس، او لوط 

عليهم السالم د ذکر کولو نه بعد فرمايئ: 
)ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ(  ]االنعام :90[

دا هغه كسان دي چې اهلل ورته هدایت كړي دي، نو ته د دوي د طريقې اتباع كوه. 

فرعې  ځينې  د  او  دي،  متفق  دين  پيغمربانو  ټولو  د  کې  )عقيده(  اصولو  په 
اتفاق دي. خو په  مسائلو او احاکمو نه پرته په نورو مسائلو او احاکمو کې هم 
ځيين فريع مسائلو کې د يو رشيعت په نسبت رسه په رشيعت کې بدلون راځې، 
او هر چې اصول دي )عقيده( د هغې باره کې د ټولو پيغمربانو دين متحد او متفق 
دي، اوهيڅ لکه په هغې کې بدلون نه راځې، ځکه چې اهلل پاک بين ارسائيلو ته 

مویس او عییس عليهم السالم د پيغمربانو په حيث يلږيل وو.

خو هغه کتاب چه اهلل پاک په عییس عليه السالم باندي نازل کړی وو)اجنيل( 
پاک ځيين هغه حکمونه منسوخ کړل، کوم چې د مویس عليه  په هغې کې اهلل 
السالم په رشيعت )تورات( کې موجود ول ، ځکه چې عییس عليه السالم خپل 

قوم )بين ارسائلو( ته فرماييل وو:
)ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  
ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ(  ]آل عمران: 50[
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پدې حال كې چې تصدیق كوونكى یم د هغه )كتاب( چه هل ما نه خمكې و، 
چې تورات دي او د دې لپاره )راىلغ یم( چې تاسو لپاره بعضې هل هغو شيانو حالل 
كړم چې پر تاسو باندې حرام كړى شوي وو، او ستاسو د رب هل طرفه ما تاسو ته 
واضحه نښه )معجزه / ديلل( راوړې ده، نو هل اهلل نه ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ۔
مویس اوعییس عليهم السالم يو امت )بين ارسائلو( ته دپيغمربانو په حيث 
راغيل وو، خو د دوي رشيعتونه په ځيين فرعې مسائلو او حکمونو کې د يو بل نه 

خمتلف وو، همدايس د دوي نه روستو راغيل پيغمربان هم. 
بيا د زماين په تریيدو رسه هيڅ يو رشيعت د حتريف او تبديل نه حمفوظ پايت 

نشو، لکه څنګه چې اهلل پاک فرماييل دي:
)ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ      ڤ  ڤ(  ]آل عمران: 78[
او یقينا په دوي كې یوه ډهل ده چي په )لوستو د( كتاب رسه خپلې ژبې تاوِوي، 
د دې لپاره چې تاسو په هغه د )اهلل د( كتاب ګمان وكړئ، حال دا چه هغه هل 
)حق( كتاب څخه ندي، او دوي وايي چې دا )ُمرَّف عبارتونه( د اهلل هل جانبه 
دي، حال دا چې هغه د اهلل هل جانبه ندي، او دوى په اهلل باندې دروغ تپي، حال 

دا چې دوى پوهيږي
په يو بل مقام کې اهلل پآک فرمايئ:

)ٺٺٺ  ٿ(  ]النساء: 46[

هغوى هل خپلو ځایونو نه لكِمې بدلوي.۔
او ځينې هل هغو کسانو نه چه يهوديان دي، هغوي هل خپلو ځايونو نه لکِمې 
وکړه۔  نافرماين  مونږ  او  واورېدل  مونږ  وََعَصيْنَا(  )َسِمْعنَا  وايي:  هغوى  او  بدلوي 
زمونږ  )اوَراِعنَا(  يې  نه  شوي  اورول  ته  چې  واوره،  ته  او  ُمْسَمٍع(  َغرْیَ  )َواَسَمْع 
راعيت وکړه د خپلو ژبو په تاوولو رسه او په دين کې د طعن )او عيب( راوښلكو 
او  واورېدل  مونږ  َواََطْعنَا(  )َسِمْعنَا  )چې(  وي  وييل  دوي  که  يقينًا  او  لپاره، 
اطاعت مو وکړ، او )ِاْسَمْع( واوره، )َواْنُظْرنَا( او مونږ ته وګوره، نو دا )کالم( به                                                                   
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د هغوى لپاره ډېر غوره او ډير درست ساتونكي وو، يلكن اهلل د دوى د كفر 
)خلق( لږ  ډير  مګر  راوړي  نه  ايمان  دوي  نو  کړيدي،  لعنت  دوي  په  سبب  په 

او ددي حتريف او تبديل په نتيجه کې د اعمو انسانانو نه د حق او هدايت 
ته هدايت وکړې، ددي  بندګانو  پاک غوښتل چې خپلو  الري ورکې شوې، اهلل 
لپاره چې د خپل دين او د هدايت الري خپلو بندګانو ته بریته روښانه کړې، د 
انسانانو باندي يي د  او په ټولو  حممد صیل اهلل عليه وسلم د نبوت انتخاب وکړ، 
حممد صیل اهلل عليه وسلم د دين تابعداري الزم کړه اوس د اسالم نه پرته هيڅ يو 

دين د اهلل پاک په وړاندي د قبويلت قابل ندي، د اهلل پاک ارشاد دي: 
)ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ(  

]آل عمران: 85[

اوڅوك چه هل اسالم نه غري )بل( دین غواړي، نو هيڅلكه به هل ده نه قبول نه 
كړى يش او دغه كس په آخرت كې هل تاوانيانو څخه دي.

صحيح مسلم کې د ابو هريره ريض اهلل عنه روايت دي چې نيب کريم صیل 
اهلل عليه وسلم فرماييل دي:

، َوال  ِة َيُهوِديٌّ ٍد ِبَيِدِه، ال َيْسَمُع ِبي أََحٌد ِمْن َهِذِه اأُلمَّ ِذي َنْفُس ُمَحمَّ »َوالَّ
اِر« ِذي ُأْرِسْلُت ِبِه، ِإال َكاَن ِمْن أَْصَحاِب النَّ ، ُثمَّ َيُموُت َوَلْم ُيْؤِمْن ِبالَّ َنْصَراِنيٌّ

قسم په هغه ذات چه د ممد صیل اهلل عليه وسلم روح د هغه په الس كې 
دي، نه اوري زما باره كې په دي امت كې هيڅوک، كه یهودي وي او كه نرصاين 
وي، او بيا په دايس حالت كې مړ يش، چې زما په رشيعت باندي ایمان نلري مګر 

د جهنم اور ته به ځې. )صحيح مسلم: ١٥٣(۔
نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم ته چه اهلل پاک کوم کتاب )قران حکيم( ورکړی 
دی نو ددي د حمفوظ ساتلو ذمه واري اهلل پاك خپپله اخستې ده، ځکه خو قرآن 

حکيم کې د هيڅ قسم حتريف او تبديل کنجائش نشته، د اهلل پاک ارشاد دي: 
)ڳ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ(  ]احلجر: 9[

خاخما  ده  د  مونږ  بيشكه  او  دي  كړي  نازل  ذكر  خپپله  مونږ  هم  بيشكه 
ساتونكي یو.
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دويم فصل

د اسالم متعلق د مقصود إليه وضاحت او تفسری يواځې اهلل پاک خپپل کتاب 
او د خپل نيب صیل اهلل عليه وسلم په سنت کې کړي دي او بل هيچا ته دا اختيار 
حاصل ندی چې د خپل ځان نه په رشيعت اساليم کې دخل اندازي وکړې، نيب 
کريم صیل اهلل عليه وسلم چه په ټولو خلکو کې غوره شخصيت دي، خو هغه هم 

د خپل رب د خوا نه يواځې د مبلغ حيثيت لري، اهلل پاک فرماييل دي: 
)چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ(  ]املائدة: 67[

اى رسوهل! ته ورسوه هغه څه چې تا ته د خپل رب هل جانبه نازل كړي شوي 
دي ۔

د نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم ذمداري د اساليم رشيعت په تبليغ کې د 
هغې پوره وضاحت او بيان کول دي، لکه څنګه چې اهلل پاک فرماييل دي:

)ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ(  ]النور : 54[

او د رسول په ذمه نشته مګرښاكره پيغام رسول۔

دا خربه دې بايد هم ښاکره وې چې د نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم بيان په 
تبليغ د دين کې  هم د اهلل پاک د خوانه شوی دي، د اهلل پاک ارشاد دي:

)يئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت(  ]القیامة: 19-18[

نو لكه چې مونږ دى )قرآن( ولولو، نو ته د ده د لوستلو پريوي كوه.بيا یقيًنا 
زمونږ په ذمه دده )قرآن( بيانول دي۔

د نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم بيان هم د اهلل پاک د خوانه وحې ده، د اهلل 
پاک ارشاد دی:

)ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ(  ]النجم : 4-3[
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او دى )ممد عليه الصالة والسالم( هل خپل خواهش نه خربې نه يك. ندى دا 
)قرآن( مګر ويح چې )ده ته( ويح كویل  يش۔

د همدي وجې نه به چه لکه د نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم نه د يو حكم باره 
کې تپوس وشو نو که د خمکې نه به ورته د خپل رب د خوانه ددغې حكم باره 
کې وحې شوی وه نو جواب به يي ورکړو، او که وحې به نه وه شوې، نو د جواب 
ورکولو د پاره به يي د وحې انتظار کولو، او په ټولو خلکو کې د نيب کريم صیل اهلل 
عليه وسلم په مقصد او مراد باندي دهغه ملګري صحابه ډير ښه پوهيدل، ځکه 

خو د هغوې فهم په قران کې حجت او ديلل دي. 

او هغه څوک چې دا عقيده ولري چې د اهلل پاک نه پرته بل څوک هم کويل 
يش چې رشيعت سازي وکړې او د ځانه قواننی جوړ کړې چې په هغې رسه څه 
حالل او څه حرام وګرځوې، نو ده په حقيقت کې د اهلل پاک رسه په حكم کې 

رشيک جوړ کړ او بيله شک داعقيده د كفر ده. 

اهلل پاک چې د خپل کالم معین بيانه وې د هغې د پاره خپل کالم نازهل وې، او 
د هغې وضاحت او بيان يا خپپله کوې، او يا په خملوق کې ددي وضاحت او بيان 

هغه څوک کوې چاته چې د اهلل پاک د خوا اجازه وې. 

دقرآن پوهان د دوه رشطونو په بنياد د قرآن نه استنباط کویل يش. 

ملړي رشط: د عريب ژيب په بنياد او د هغې د مفرد او مرکب د وضعيت رسه 
موافق استباط کول، او د هغې نه بهر نه وتل. 

دويم رشط: دا استنباط به د هيغ معین نه خمالف نه وي کومه معین چې د 
قران نه په رصاحت رسه ثابته وې. 

دا حقيقت بايد ذکر کړو چه ټولې هغه خربي چې اهلل پاک ته د هغې نسبت 
کيږې، ټولې د هغه خربي نه وي، ځکه چې أهل کتاب )يهود، او نصاری( په دي 
ګمراه شول چې هغوې په استنباط کې د تكلف په بنياد په حمكم د کتاب کې 
کګليچ وکړ ددي د پاره چه د متشابه  رسه يي په ټکر کې راولئ او دوې به ددي 

نسبت اهلل پاک ته کولو، ددوې باره کې د اهلل پاک ارشاد دی:
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)ٱٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ      ڤ  ڤ(  ]آل عمران: 78[
او یقينا یقينا په دوى كې یوه ډهل ده چې په )لوستو د( كتاب رسه خپلې ژبې 
تاوِوي، د دې لپاره چې تاسو په هغه د )اهلل د( كتاب ګمان وكړئ، حال دا چه هغه 
هل )حق( كتاب څخه نه دي، او دوى وايي چې دا )مرف عبارتونه( د اهلل هل جانبه 
دي، حال دا چه هغه د اهلل هل جانبه ندي، او دوې په اهلل باندې دروغ تپي، حال 
دا چه دوي پوهيږي )ٻ  ٻ  پ( دوي ژيب اړوې په كتاب باندي 
)پ( ددې لپاره چې تاسو په هغه د )اهلل د( كتاب ګمان وكړئ، د ډیر 
نزیدیكت دوجې نه، دوي دا اکر ګمرايه كې انتهايئ درجې ته رسيدلو دپاره كوې. 
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دريم فصل 

د اهلل پاک حق: د اهلل پاک حق دادي چه په پوره اخالص رسه هر نوعه عبادت 
يواځې د اهلل پاک لپاره وکړی يش، د اهلل پاک ِارشاد دی :

)ی  ی     یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب(  ]البقرة: 163[

او ستاسو حق معبود یو معبود دي، هيڅ الیق د عبادت نشته مګر یواځې هغه 
دى چه ډېر زيات مهربان، بې حده رحم كوونكي دي.

په ټولوعملونو کې که دزړه رسه تعلق لري، يا د ژيب رسه تعلق لري، يا د اندامونو 
رسه تعلق لري، په دي ټولو عملونو کې بايد د اهلل پاک رسه هيڅوک رشيک نه 

کړی يش، د اهلل پاک ارشاد دی:
)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ(  ]النساء: 36[

او تاسو د اهلل عبادت كوئ او هل هغه رسه هيڅ ىش مه رشيكوئ.
رشک أکرب د بنده هيڅ يوه نيکئ نه پريږدي، بلکه هغه بربادوې! د اهلل پاک 

ِارشاد دي:
)ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ(  ]الزمر : 65[
او یقينا یقينا تا ته ويح كړى شوې ده او هغو كسانو ته چې هل تا نه خمكې وو 
)داسې چې( قسم دي كه تا رشك وكړ )نو( ستا عمل به خاخما الزما برباد يش او 

ته به خاخما الزما هل تاوانيانو ځنې شې.
دا إليه خطاب غوره شخصيت حممد صیل اهلل عليه وسلم ته متوجه دی، نو د 

هغه چا به څه حال وې، چې د هغه نه په مرتبه کې ښکته وې؟ 
اهلل پاک خپل بنده ته رشک أکرب د توبې نه پرته نه معاف کوې، د اهلل پاک ارشاد دي:

)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے(  ]النساء : 48[
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بيشكه اهلل نه خبښي دا چې هل هغه رسه دې )څوك( رشيك كړاي يش، او هغه 
)ګناه( خبښي چې هل دې )رشك، یا كفر( نه كمه وي د چا لپاره چې وغواړي.

په يو بل مقام کې اهلل پاک فرماييل دي: 
)ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گگ گڳ ڳڳ ڳ(  ]محمد: 34[

بيشكه هغه كسان چې اکفران شوي دي او د اهلل هل الرې نه منع كيږي، بيا دوى 
په داسې حال كې مړه يش چې اکفران دي، نو اهلل به دوى ته هل رسه خبښنه ونه كړي.

څوک چې د كفر په حالت کې مړ شو جهنيم دی  اهلل پاک فرمايئ: 
)ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ(  ]البقرة : 217[

او په تاسو كې چه څوك هل خپل دین نه وګرځيده، بيا په داسې حال كې مړ شو 
چې اکفر وو، نو دغه كسان )چې دي( ددوى عملونه په دنيا او آخرت )دواړو( 
كې ضایع شويدي او دغه كسان د اور ملګري دي، دوي به په هغه كې تل ترتله 

)هميشه( وي.
په يو بل مقام کې اهلل پاک فرماييل دي: 

)ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ۇئ(  ]البقرة : 161[

بيشكه هغه كسان چې كفر یې كړي دي او په داسې حال كې مړه شول 
چې اکفران وو، )نو( دغه كسان، په دوى باندې د اهلل لعنت دي او د فرشتو او د 

خلقو ټولو )لعنت دي(۔
اکفر لکه خپپل ژوند کې د نورو انسانانو رسه مرسته او کومک هم کوې او هغوې 
او  تابع  لپاره دايس  فائدي  د  انسانانو  د  پاک هل خوانه  دا د اهلل  نفع رسوي، خو  ته 
مسخر شوي وي، لکه څنګه چې نور اکئنات د انسانانو د فائدي لپاره مسخر او تابع 
دي، لکه ملر، سپوږمۍ، هواګاين، وريځې وغریه، دا ټول اکئنات اهلل پاک د انسانانو د 
فائدي لپاره تابع او مسخر کړيدي. حقيقت کې د اهلل پاک نه انكار کولو باندي 
كفر واقع کيږې، او زسا هم د اهلل پاک د حق نه انكار کولو باندي ورکول کيږې.
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څلورم فصل 

ایمان اوكفر: دوه نومونه او حقيقتونه دي چې ددي دواړو د حکمونو تعينی 
اهلل پاک په رشيعت اساليم کې واضحه کړي دي، نو هيڅوک دا اختيار نلري 
د اساليم ملت څخه يي  او  د چا تكفری وکړې  پرته  د ښاکره رشيع ديلل  چې 

خارج کړې. 

په مخ د زمکه دي باره کې خلک دوه قسمه دي چې دريم قسم نلري، لکه څنګه 
چې د اهلل پاک ارشاد دی:

)ٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹ   ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ(  ]التغابن: 2[

هم دغه )اهلل( هغه ذات دي چې تاسو یې پيدا كړیئ، نو په تاسو كې ځينې اکفر 
دي او ځينې په تاسو كې مؤمن دي۔ او اهلل هغو اکرونو لره چې تاسو یې كوئ ښه 

يلدونكى دي.

او ددي دواړو ډلو اړوند ډير مسائل او احاکم په قرآن او سنت کې شته.

منافقان څوک دی؟

منافقان خو يا هغه اکفران دي چې په ښاکره باندي د إيمان او إسالم دعوه 
کوې، خو د هغوې په زړه کې د إيمان څرک نه تر سرتګو کيږې، بلکه په  پټه دوي 
د اسالم ډير سخت دښمنان وې، دي ډول منافقت ته په اساليم رشيع اصطالح 

کې )نفاق أکرب( لوې منافقت وايئ. 

همدغه شان منافقان خو يا هغه مسلمانان دي چې خپل ګناهونه پټ سايت او 
د تابعدارۍ او بندګۍ اظهار کوې، لکه هغه څوک چې ځان دايس ښاکره کوې، 
چې ګويا که دا د وعدي پابند دی، خو حقيقت کې دي د وعدي پابندي نه کوې، 
بلکه د وعدي خالف کوې، همدغه شان هغه څوک چه دا ښاکره کوې چې ګويا 
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که دا په خربو کې رشتيا وايي، خو په حقيقت کې دايس نه وي بلکه په خربو کې 
دروغژن وي .. وغریه، دي ډول منافقت ته درشيعت په اصطالح کې نفاق اصغر 
)د خميک په نسبت رسه وړویک منافقت( ځکه خو ددي ډول منافق رسه د مسلمانانو 

په شان برخورد کيږې. 

اصل کې د مؤمن بنده وينه او مال حرام دي او د اکفر وينه او مال حالل، خو 
دا حكم مطلقا )هر وخت( نه دي، بلکه کيداي يش چه د اکفر وينه او مال د 
ذيم يا امان او تعاهد د وجې نه حمفوظ يش، او کيداي يش چه د مؤمن وينه د هغه 
د ګناه په زسا کې مثال قتل وکړې يا د واده نه بعد زنا وکړې، او ددي په زسا کې 

په قتل ورسيږې. 

هيچا ته اکفر ويل درست ندي، مګر هغه څوک چه اهلل پاک او د هغه پيغمرب يي 
اکفر وګرځوې، لکه هغه څوک چه د اهلل پاک او د هغه د پيغمرب نه انكار وکړې. 

همدغه شان هغه څوک چې اهلل پاک او دهغه په رسول پوري ټويق وکړې، دوي 
ټول هغه کسان دي چې اهلل پاک دوي اکفر ګرځويل دي، لکه د اهلل پاک ارشاد دی: 

)ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   کک  گ  گ  گ  گ   ڳ  
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ(  

]التوبة: 66-65[

ته )ورته( ووایه: ایا تاسو په اهلل او د هغه په آیتونو او د هغه په رسول پورې 
استهزا او مسخرې كولې؟

وروسته  نه  راوړو  ایمان  خپل  هل  تاسو  یقينا  جوړوئ،  مه  )بهانې(  عذرونه 
اکفران شوي یئ، كه مونږ په تاسو كې یوې ډلې ته معايف وكړو، )نو( بلې ډلې ته 

به عذاب وركړو، په سبب ددې چې هغوى په رښتيا جمرمان وو.

همدغه شان هغه څوک چې د اهلل پاک او دهغه د رسول د حكم منلونه رس 
غړونه وکړې.

نه  او حکمونو  نه  واضحه مسائلو  او  قطيع  د  اسالم  دين  د  هغه څوک چې 
انكار وکړې. 



مختصر اسالمي عقيده )الرساله الشامية( 19

هغه څوک چې په اهلل پاک باندي د ځانه دروغ ووايئ. 

اهلل پاک فرماييل دي: 

)ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  
چ(  ]النحل: 105[

خربه همدا ده چه دروغ هغه كسان تړي چې د اهلل په آیتونو باندې إیمان نه 
راوړي او همدغه خلق دروغجن دي.

يو بل مقام کې اهلل پاک فرماييل دي:
)ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں(  ]العنكبوت: 68[
او هل هغه كس نه لوي ظالم څوك دي )یعين نشته( چې په اهلل باندې دروغ 
تړي، یا د حق تكذیب كوي، لكه چې ده ته دغه )حق( رايش، ایا په جهّنم كې د 

اکفرانو لپاره د اوسيدو ځاي نشته؟

 دي آيت کريمه کې د ظلم نه مراد كفر دي. 

همدغه شان هغه څوک چې د غری اهلل د پاره بندګې وکړئ، د اهلل پاک ارشاد دی:
)ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   

ېئ(  ]املؤمنون : 117[
او هغه څوك چې هل اهلل رسه بل داسې هلإ بيل چې هل هغه رسه پدې باندې هيڅ 
ديلل نشته، نو بيشكه همدا خربه ده چې دده حساب دده د رب په نزی دى، بيشكه 

شان دادي چه اکفران بري نه مويم،

برابره خربه ده که دا بندګې خالص د غری اهلل لپاره وکړې، او يا غری اهلل واسطه 
او سفاريش وګرځوې دا ټول په كفر کې داخليږې، د اهلل پاک ارشاد دی: 

)ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ(  ]يونس : 18[
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رضر  ته  دوي  نه  چې  كوي  عبادت  څزیونو  هغو  د  غري  نه  اهلل  هل  دوى  او 
رسويل يش او نه دوي ته نفع رسويل يش او دوى وايي: دا د اهلل په وړاندې زمونږ 
په  نه  یې  هغه  چې  خربوئ  څه  هغه  په  اهلل  تاسو  ایا  ووایه:  ته  دي،  سفارشيان 
اسمانونو كې پيژين او نه یې په ځمكه كې، هغه ډېر پاك دي او ډېر اوچت دي هل 

هغو څزیونو نه چې دوي یې وررسه رشيكوي۔

همدغه شان هغه څوک چې داهلل پاک حق خملوق ته ورکړې لکه په قانون 
سازي کې د اهلل پاک حق خملوق ته ورکول، چې هغوې د خپل ځان لپاره حالل 
او حرام مقرر کړې، دا هم په كفر کې داخليږې، ځکه چه په حاللو او حرامو 
کې د چا تابعداري کول د هغه عبادت دي، لکه څنګه چې اهلل پاک فرماييل دي:

)ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        ک(  ]يوسف : 40[

تاسو  ته خاص دي، هغه حكم كړى دي چې  اهلل  یواځې  )فيصيل(  حكم 
یواځې د هغه عبادت كوئ۔

همدغه شان هغه څوک چې د غری اهلل لپاره د علم غيب عقيده ولري، لکه: 
ساحران اکهنان وغریه، اهلل پاک فرماييل دي:

)ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ(  ]النمل: 65[

ته )دوى ته( ووایه: هر هغه څوك چې په اسمانونو او ځمكه كيدي په غيبو 
نه پوهيږي غري هل اهلل نه۔ 

همدغه شان هغه څوک چې د خملوق باره کې دا عقيده ولري چې دا خملوق په 
اکئناتو کې ترصف او واک لري او د ژوند او مرګ اختيار لري، د اهلل پاک ارشاد دی: 

)ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ(  ]الرعد: 16[

یا دوى د اهلل لپاره داسې رشيكان مقرر كړي دي چې د هغه د پيدا كولو 
په شان پيدا كول یې كړي دي، بيا په دوى باندې پيدا كول مشتبه شويدي؟ ته 

ووایه: اهلل د هر يش پيدا كوونكي دي او هم هغه یو دي، ډېر اغلب دي۔
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د  کوې  دوسيت  رسه  اکفرانو  د  پرته  مؤمنانو  د  چې  څوک  هغه  شان  همدغه 
هغوې رسه مينه لري او د هغوي رسه  مرسته او کومک کوې د اهلل پاک ارشاد دی:

)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ(  ]املائدة: 51[

او په تاسو كې چه چا هل دوى رسه دوسيت وكړه، نو یقيًنا هغه هل همدوي څخه دي.

همدغه شان هغه څوک چه کویل يش د دين اسالم په زده کولو باندي قادر 
يش او بيا خپپل اختيار رسه د دين اسالم د زده کولو نه مخ وګرځوې دا اکفر دي، 
اګر که په حقيقت کې دي جاهل او ناپوهه هم وي ځکه چې ددي شمری په هغه 
جاهالنو او ناپوهانو کې کيږې کوم چې کوالي يش خپل جهل او ناپويه لري 

کړئ ځکه خو اهلل پاک د مرشاکنو باره کې فرماييل دي: 
)خب     مب   ىب  يب  جتحت  خت  مت(  ]االنبیاء: 24[

بلكې د دوي )اکفر( اكرثه خلق حق نه پيژين، نو دوي مخ ګروځونكي دي۔

اهلل پاک دوي ته جاهالن او ناپوهه وييل دي يلكن دوي خپپل اختيار خپل 
ځانونه جاهالن او ناپوهه ګرځويل دي. 

په يو بل مقام کې اهلل پاک فرماييل دي: 
)ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ(  ]األحقاف: 3[

مخ  يش،  وېرويل  پرې  دوي  چې  نه  )قرآن(  هغه  هل  كسان  شوي  اکفران  او 
ګرځوونكي دي۔

لکه انسان د حق خربه واورئ او بيا دهغې نه اعراض وکړې نو د هغه جهل او 
ناپويه بيا هيڅ عذر ندي، دايس ګمراهان په امت کې ډير زيات وي ځکه چې 
هغوې د حق خربه واوري خو بيا د هغې نه اعراض وکړې او خپل ځان د حق د 

وضاحت نه ناخربه کړي.

پاک  اهلل  د  ډيرو اکفرانو اعدت دي،  د  پروايئ  نه يب  او کوين دالئلو  د رشيع 
ارشاد دی: 

)ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ(  
]يوسف: 105[
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او څومره ډېر ديللونه دي په اسمانونو او ځمكه كې، چه دوي پرې تريېږي، 
په داسې حال كې چه دوي هل هغو نه مخ اړوونكي وي۔

په يو بل مقام کې اهلل پاک فرماييل دي:
)ەئ  وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ(  ]املؤمنون: 71[

بلكې مونږ دوي ته ددوي ذكر راووړ، نو دوي هل خپل ذكر نه مخ اړوونكي دي۔

د يو څه پويه رسه د انسانانو خپل منځې حقوق نه ساقطيږې، نو د دومره زيات 
رشيع اوکوين دالئلو رسه به د اهلل پاک حق څنګه ساقط يش؟ 

انساين عقل چې لکه د اهلل پاک د قدرت په نښو او دالئلو کې صحيح سوچ او 
فکر ونه کړئ، نو د دغه نښو او دالئلو نه هيڅ قسم فائده نيش اخستیل اګر که 
دغه دالئل او نښي ډيري واضحه او ښاکره او هره ورځ په سرتګو يلدل کيږې، د 

اهلل پاک ارشاد دي: 
)ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ(  ]االنبیاء: 32[

او مونږ اسمان مفوظ چت جوړ كړى دي او دوي )كفار( د هغه )اسمان( هل 
خنښو نه مخ ګرځوونكي دي۔

انسان د خپل ګمان په وجه باندي په دي غلط فهمۍ کې واقع کيږې، چه د 
حق د تفصييل معلوماتو نه مخ ګرځول او هغه شاته غورځول به دی د هغه څه نه 

بچ کړې کوم چه ددي رسه  د حكم په حلاظ رسه پيوسته کيږې. 

حق نه د مخ اړولو الملونه:

يا  د حق نه قبلول او دهغې نه اعراض کول او مخ اړولو المل او سبب خو 
تكرب او غرور وي، او يا خواهشت پرسيت وي، همدا وجه ده چئ لکه په ده باندي 
يو مصيبت ، يا ازميښت وغریه رايش نو دده تكرب او غرور او خواهشات ختم 

يش، بيا ورته حق ډير واضحه ښاکره يش، او حق ته رجوع هم کوئ.
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پنځم فصل

د ایمان تعريف: په ژبه اقرار، په اندامونو عمل او په زړه رسه عقيده، دي دري 
واړو ته ايمان وايئ ددي دايس مثال دی لکه د ماښام مونځ چې دري رکعته دی، که 
چریته په دي دري رکعتونو کې يو  رکعت هم كم يش نو بيا ورته د ماښام مونځ 
نه ويل کيږې، همدغه شان ايمان هم دري اجزاء )بريخ( لري چې په ژبه اقرار، 
په اندامونو عمل، او په زړه رسه تصديق او عقيده لرل، که چریته په دي دري واړو 

کې يو نه وي نو هغې ته رشيع ايمان نه ويل کيږې. 

دايمان اجزا )برخې( او دهغې حقيقت )قول عمل، او اعتقاد( 

برخو  په دي  دايمان  او عقيده دي،  اقرار، عمل  )بريخ( چې  اجزاء  ايمان  د 
کې چې يوه برخه نه وي نو إيمان، إيمان رشيع نه پايت کيږې، ځکه چې اساليم 
رشيعت په إيمان کې دا دري واړه برخې )په ژبه اقرار، په اندامونو عمل، او په زړه 

کې عقيده( الزيم ګرځويل دي. 

 د عقيدي نه دا مراد نده چې داعمو انسانانو رسه مرسته او کومک کول او د 
هغوي رسه بغض او حسد نه کول، ځکه چې دي ته داعمو خلکو زړونه ميالن 
کوې، اګر که د اهلل په وجود او وحدانيت إيمان هم نلري، بلکه د عقيدي نه مراد 

په زړه رسه عقيده او تصديق او عمل کول دي.

په زړه سره اعتقاد او د هغي وضاحت: 

په زړه رسه ددي حقيقت تصديق او يقنی کول چې د عبادت او بندګئ حقدار 
يواځې اهلل پاک دي،  هيڅ رشيک نلري، او حممد صیل اهلل عليه وسلم د اهلل پاک 
بنده او پيغمرب دي، او هغه دين او رشيعت چې حممد صیل اهلل عليه وسلم د اهلل 

پاک د خوانه د برشيت د سواکلۍ د پاره راوړي دي هغه حق دي. 
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په زړه رسه عمل او دهغې وضاحت: دزړه عمل د اهلل پاک او د هغه د پيغمرب 
او د هغه د دين رسه مينه کول، او عبادت او بندګي يواځې په اخالص رسه د اهلل 

پاک لپاره کول دي ته د زړه عمل وايئ. 

د ايمان په اجزاء )برخو( کې وينا يواځې دا نده چې په خربو کې رشتنوایل، د 
مور او پالر رسه په نريم خربي او تعامل کول، په نورو خلکو باندي سالم اچول، 
او هغه چاته الره ښودل د چانه چې الره ورکه شوي وي، ځکه چې دا اکرونه هر 
څوک خوښوي تردي چئ اکفر او ملحد انسان هم دا اکرونه خوښوې، بلکه په 
وسلم  عليه  اهلل  د حممد صیل  کومه چې  ده  معتربه  وينا  او،  قول  هغه  ايمان کې 
رشيعت معتربه ګرځويل وې، په ايمان کې تر ټولو لويه وينا هغه د توحيد او رسالت 
اقرار دي او د اهلل پاک تسبيح )پاکوایل( بيانول، او د اهلل پاک کربياء )لويئ( بيانول 

دي. 

د ايمان په اجزاء )برخو( کې عمل کول يواځې دا ندی چې دنيکئ اکرونه 
کول لکه د مور او پالر رسه احسان کول، او د الري نه رضري څزي لري کول، 
مسکنی او بيوزهل ته خوراک ورکول د مظلوم مرسته او مدد کول، د ميلمه احرتام 
کول ځکه چې دااکرونه هرڅوک ښه ګڼي اګر که د ايماين دولت نه حمروم وي، 
بلکه په ايمان کې هغه عمل معترب دي د کوم چئ حممد صیل اهلل عليه وسلم مونږ 
ته بيان او وضاحت کړي دي، لکه د ملانځه، زاکت، روژې، حج وغریه پابندئ کول. 

د نيکئ هغه اکرونه په کومو کې چئ ټول اسماين دينونه متفق دي: لکه د اعمو 
خلکو رسه همدردي، په خربو کئ رشتيا ويل، د مور او پالر رسه احسان کول، 
بيوزهل خلکو ته خوراک ورکول، د الرې نه رضري څزي لري کول وغریه، دا اکرونه 
چې لکه د اهلل پاک د رضا په خاطر په اخالص رسه وکړي يش نو په دي رسه ايمان 
کې زيادت راځې، خو دايس نده چې ددي اکرونو په نه کولو رسه بنده د ايمان نه 
حمروميږې، او دايس هم نده چې ددي اکرونو په کولو رسه هر څوک د ايمان نه 
برمخن کيږې، بلکه دا اکرونه يواځې په دي داللت کوې، چې دا انسان خپپل اصيل 
فطرت باندي بايق پايت دی، او ددي فطرت ندی خراب شوي، دايس فطرت د حق 

قبلولو ته ډير نزيدي وي، لکه اهلل پاک فرمائيل دي: 
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)ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ(  ]الروم: 30[

)تاسو الزم ونيسئ( د اهلل هغه فطرت لره چې په هغه یې خلق پيدا كړي دي۔

ايمان کئ زيادت، نقصان، او زوال هم راځې په طاعت او بندګئ رسه ايمان 
زياتيږې، او په معصيت او ګناه کولو رسه ايمان کميږې، او په كفر او رشک رسه 

ايمان زائله کيږې، او ختميږئ، د اهلل پاک ارشاد دی: 
)ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  

ڄ   ڄ  ڃ   ڃ(  ]األنفال:2[
بيشكه خربه همدا ده چې مؤمنان هغه خلق دي، چه لكه اهلل یاد كړاي يش، 
نو د دوى زړونه ووېرېږي او لكه چه دوي ته د هغه )اهلل( آیتونه تالوت كړاي 
باندې  او خاص خپپل رب  ایمان ورزيات كړي  ته  يش )نو( دغه )آیتونه( دوي 

دوي تولك كوي۔

په يو بل مقام کئ اهلل پاک فرماييل دي:

)ڱ ڱ  ںں(  ]املدثر :31[

او د هغو كسانو ایمان زيات يش چې ایمان یې راوړى دي.

همدغه شان د اهلل پاک ارشاد دی: 

)ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ(  ]الفتح :4[

دغه )اهلل( هغه ذات دي چه د مؤمنانو په زړونو كې یې سكون )اطمينان( 
نازل كړ، ددې لپاره چه دوي د خپل )خمكيين( ایمان رسه د ایمان په حلاظ نور 

ورزيات يش۔

د کفر نه بعد د إيمان د ثبوت لپاره يو څو خبري ضروري دي: 

په زړه رسه اعتقاد )په زړه رسه د توحيد او رسالت تصديق کول، او په زړه رسه 
عمل )د اهلل پاک او د هغه د رسول رسه مينه کول، همدغه شان د هر هغه څه رسه 

مينه کول کوم چه د اهلل پاک او د هغه د رسول صیل اهلل عليه وسلم خوښ وي. 
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د تصديق نه بعد بيا په ژبئ رسه اقرار کول، او بيا په اندامونو رسه عمل کول، 
دي ته رشعې إيمان وايئ. 

هغه څوک چئ په زړه رسه تصديق وکړئ او په ژبئ رسه په اقرار کولو قادر وې 
خو په ژبه اقرار ونه کړئ مؤمن نه دی. 

همدغه شان هغه څوک چئ په زړه رسه تصديق وکړئ او په ژبئ رسه اقرار 
وکړئ، او په عمل کولو باندي قادر وې خوعمل ونه کړئ مؤمن نه دی. 

او هغه څوک چې په ژبه باندي اقرار او په اندامونو باندي عمل کول غواړئ 
خو نيش کوالي چئ اقرار او عمل وکړئ دا مؤمن دي، ځکه اهلل پاک فرماييل دي:

)ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ(  ]البقرة:286[

او اهلل هيڅ یو نفس نه ملكف كوي مګر د هغه هل َوس رسه سم.

يو بل مقام کې اهلل پاک فرماييل دي:

)ڌ ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ(  ]الطالق:7[
اهلل هېڅ یو نفس نه ملكف كوي مګر هغومره چه ده ته یې وركړى دي۔

هر لکه چي مسلمان د إيمان ضد )منايف( اکرونو کې واقع يش نو د هغه ايمان 
ټول د ميڼځه ځئ، برابره خربه ده چئ د ايمان دا منافئ اکرونه د قول)وينا( رسه 
تعلق لري، يا د عمل رسه تعلق لري يا د عقيدې رسه تعلق لري، ځکه چئ صحيح 
عقيده او عمل او قول همدا دري واړه صحيح ايمان دي، ددي مثال دايس دی لکه 
د ماښام دري رکعته مونځ لکه چئ مونځ کونكی د ماښام د ملانځه په يو رکعت 
کې يو دايس عمل تررسه کئ چئ هغه دغه رکعت لره باطل کړئ نو په دي رسه 
د دغه مونځ کونكي د ماښام ټول مونځ باطل شو اګر که دې ملونځ کونكي د 

ماښام نور دوه رکعته صحيح ادا کړي وي.

دا خربه زمونږ د خمکئ خربي رسه - چئ ايمان په نيک عملونو رسه زياتيږئ او 
په ګناهونو رسه که کبریه وي يا صغریه وي کميږئ- ټکراو نلري لکه څنګه چئ 
ملونځ په يو دايس عمل رسه چئ د ملونځ منايف وي ملونځ باطليږئ خو دا ددي منايف 
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نه دي چه ملونځ په نيک عمل رسه لکه په ملانځه کئ خشوع او اعجزئ کول او 
اوږد قيام کولو رسه د ملانځه اجر او ثواب زياتيږئ، او په ځيين ممنوع اکرونو رسه 
د ملانځه اجر او ثواب کميږئ خو ملونځ باطليږئ نه، لکه ملانځه کئ بره کتل، يا 
السونه په سجده کئ د سپي په څری زمکئ رسه جوخت لګول وغریه همدغه شان 

د ايمان زيادت او کموایل هم دي. 

په رشيعت  يواځئ هغه اکرونه دي کوم چئ  او منافئ اکرونه  ايمان ضد  د   
اساليم کئ بيان شوي دي، همدغه شان د ملانځه باطلونكي اکرونه يواځې هغه 

دي کوم چئ په رشيعت اساليم کئ بيان شوي دي.
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شپږم فصل 

د اهلل پاک د أسماء او صفاتو بيان: 

اهلل پاک خيلک نومونه او صفتونه لري، او د اهلل جل جالهل په باره کئ هيڅوک 
د هغه نه زياته پوهه نلري، ددي د وئج نه مونږ د قران او سنت موافق هر هغه څه 
نيف کوو، کوم چئ د هغه د شان رسه مناسب نه وي او هغه خپله د خپل ځان نه 
نيف کړئ وي، او هر هغه څه اهلل پاک لپاره ثابته وو کوم چئ د اهلل پاک د شان 

رسه الئق وي، او هغه د خپل ځان لپاره ثابت کړي وي.

مونږ هغه څه چئ د اهلل پاک د شان رسه مناسب نه وي نيف کوو، او په دي 
نيف کولو کې امجال کوو، يعين هغه څه نيف کوو، کوم چئ په قرآن او سنت کې د 

هغې نيف راغيل وي. 

او هغه څه چئ د اهلل پاک د شان رسه الئق وي د اهلل پاک لپاره ثابته وو، او 
پدي کئ تفصيل کوو، يعين هغه څه چئ په قرآن او سنت کئ د هغئ تفصيل 

راغيل وئ، نو د هيغ تفصيل کوو. 

مونږ د قرآن او سنت رسه سم د اهلل پاک د نومونو او صفتونو په ثابته ولو کئ 
د هغئ د کيفيت تعينی نه کوو، او نه د هغئ د خملوق رسه تشبيه او )يو شان(  وایل 

کوو. 

او هغه نيمګړتياوي چئ د اهلل پاک نه د هيغ تفصييل نيف راغيل وي مونږ هم 
د هيغ تفصييل نيف کوو، لکه اهلل پاک د خپل ځان نه د چبو او ښځئ نيف کړيده، 

د اهلل پاک ارشاد دی:

)ی  ی  ی  ی       جئ   حئ  مئ  ىئ(  ]األنعام:101[

د هغه لپاره به اوالد څرنګه وي، حال دا چه د هغه لپاره هيڅ ښځه نشته.
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په يو بل مقام کئ اهلل پاک فرماييل دي:

)پ ڀ ڀ  ڀ(  ]اإلخالص:3[

نه یې )څوك( زېږویل دي او نه دي )هل چا( زېږول شوى دي.

همدغه شان اهلل پاک د خپل ځان نه د خبل صفت نيف کړي دي او رد يي کړي 
دي په يهوديانو باندي، ځکه چئ هغوې اهلل پاک ته د خبل نسبت کړی وو. 

د اهلل پاک ارشاد دی:

)ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ(  
]املائدة:64[

وويل یهودیانو: د اهلل الس تړل شوي دي، د دوي السونه دې وتړل يش او د 
دې وينا په سبب دې په دوى لعنت ويش۔ 

په قرآن او سنت کئ چئ څه ثابت وې مونږ همغه شان په هيغ باندي ايمان 
لرو، لکه قرآن او سنت کئ د اهلل پاک أسماء او صفات راغيل دي، نو مونږ په هغې 
باندي ايمان لرو او هغه د اهلل پاک لپاره حقيقتا ثابتوو، او ددي نه زيات جتاوز 

نكوو، ځکه چئ اهلل پاک هيڅ مثل نلري، د اهلل پاک ارشاد دی: 

)ٺٿٿٿٿٹٹ(  ]الشورى:11[

د هغه په مثل هيڅ ىش نشته۔ او هم دغه )اهلل( ښه اورېدونكى، ښه يلدونكي 
دي۔

مونږ لره جائز ندي چئ د اهلل پاک صفات په خملوق باندي قياس کړو، ځکه 
چئ په قياس کئ فرع او اصل رضوري وي، او اهلل پاک يواځې تنها دي، هيڅ مثل، 
فرع، او اصل نلري بلکه اهلل پاک يواځې تنها يب نيازه او يب حاجته ذات دي، نه د 
چا نه پيدا دي، او نه تري څوک پيدا دي، او نه هيڅوک د هغه رسه همسيال شته. 

انساين عقل د فکر او سوچ يوه زريعه ده چئ اهلل پاک دهغئ خالق دي، انسان 
په خپل فکر او سوچ رسه چئ څه ويين، يا اوري د هغئ اندازه لګوئ. 

د مثال په توګه انساين عقل د اهلل پاک د وجود باره کئ خرب واوري، حاالنكه 
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دي عقل انساين د اهلل پاک ذات يلدیل ندی نو د هغئ قياس کوئ په نزيدي هغه 
څه باندي چه ده يلديل وي، هر انسان عقل د اهلل پاک باره کئ ددي خرب تصور 
کوئ د هغه څه رسه سم چئ ده يلديل وي ددينه خمکئ، او د هغئ رسه يي مثال 
ورکړئ، حاالنكه د اهلل پاک هيڅ مثل او همسيال نشته په هيڅ عقل انساين کئ، 
نو ځکه مونږ د اهلل پاک په نومونو او صفتونو باندي ايمان لرو، او په دي بهانه 
باندي د هغئ تعطيل )انكار نه کوو( چئ ګويا ددي رسه د اهلل پاک لپاره نااکره 
مثال الزميږئ، کوم مثال چئ د انسان په ذهن کئ راځئ، ددي مثال د نيف کولو 
لپاره مونږ د اهلل پاک نومونه او صفتونه نه نيف کوو، چې د قياس باطل په نيف کئ 
واقع شو، او د صحيح خرب په تكذيب کئ، بلکه مونږ د اهلل پاک نه دغه نااکره 
مثالونه نيف کوو، کوم چئ د عقل انساين د تصور په نتيجه کئ ذهن ته راغيل دي، 
خو د هغه لپاره ټول هغه نومونه او صفتونه ثابته وو، کوم چې هغه د خپل ځان 
لپاره ثابت کړي دي، او خپل ځانونه ويح إليه ته تسليمه وو ځکه د اهلل پاک 

ارشاد دي:

)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى(  ]طه:110[

دغه )اهلل( پوهيږي په هر هغه څه چې ددوي په وړاندې دي او په هر هغه څه 
چې د دوي وروسته دي او دوي د هغه د علم إحاطه نيش كویل۔

په يو بل مقام کئ اهلل پاک فرماييل دي: 

)ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ(  ]األنعام:103[

سرتګي د هغه إدراك نيش كویل او هغه د سرتګو إدراك كویل يش او هغه ډیر 
باريكبنی، ښه خربدار دي.

اهلل پاک بره د عرش د پاسه دي څنګه چئ د هغه د شان رسه الئق وي، د اهلل 
پاک ارشاد دي: 

)ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ(  ]احلديد :4-3[
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همدغه )اهلل( اول دي )هيڅ يش هل هغه نه خمكې نه وو( او آخر دي )هل ده نه 
بعد هيڅ ىش نشته( او لوړ دي )په هر يش بره دي( او باطن دي )هل ده په وړاندې 

هيڅ ىش پټ ندي( او هغه په هر يش باندې ښه پوه دي

دي هغه ذات دي چې أسمانونه او ځمكه یې په شپږو ورځو كې پيدا كړیدي، 
باندې برقراره شو۔، دي اعلم دي په هر يش چې په ځمكه كې  بيا دي په عرش 
ننوځي او په هر هغه يش چې هل دې نه راوځي او په هر هغه يش چې هل أسمانه 
راكوزېږي او په هر هغه يش چې په ده كې پورته خيژي او دغه )اهلل د خپل شان 
رسه الیق( هل تاسو رسه دي، هر چريې چې تاسو یئ۔ او اهلل هغو اکرونو لره چې 

تاسو یې كوئ، ښه يلدونكى دي۔

پدي آيتونو کئ اهلل پاک د خپل ځان باره کې  په عرش باندي استوا )بره وایل( 
ثابت کړی دی چئ د ذات په نسبت رسه د عرش د بره دی او د علم په نسبت رسه 
په هر ځاې کئ دی، او د بندګانو رسه يي د معيت خرب ورکړی چئ د علم او يلدلو 
او اوريدلو په نسبت رسه د هغوي رسه دي. لکه څنګه چئ اهلل پاک فرماييل دي:

)ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ(  ]آل عمران: 85[

او دغه )اهلل د خپل شان رسه الیق( هل تاسو رسه دي، هر چريې چې تاسو یئ۔

پدي حلاظ رسه اهلل پاک د خپلو اويلاؤ رسه وي د هغوي تاييد، مرسته، او کومک 
کوئ، لکه څنګه چئ اهلل پاک مویس او هارون عليهم السالم ته فرماييل وو

)ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې(  ]طه : 46[

)اهلل( وويل: تاسو مه وېرېږئ، بيشكه زه هل تاسو رسه یم، زه اورم او زه وينم۔

اهلل پاک مشیئت او اکمله اراده لري، چئ هر يش ته د هغه مشیئت او اراده 
شامله ده، هغه څه کيږئ کوم چئ اهلل پاک وغواړئ، او هغه څه چئ اهلل پاک يي 

ونه غواړي نه کيږئ. 

مونږ هم د اهلل پاک لپاره مشیئت او اراده ثابته وو، لکه څنګه چئ اهلل پاک 
خپپله د خپل ځان لپاره ثابته کړېده، او په همدي حد توقف )ودريږو( او په دي 
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کئ يب ځايه حبثونه نه کوو، لکه څنګه چئ عقل پرست خلک په دي باره کئ يب 
ځايه حبثونه کوئ او د ډيرو ناشوين اکرونو او تناقضاتو ښاکر يش، نو مونږ د اهلل 

پاک په صفتونو دايس ايمان لرو، لکه څنګه چئ هغه جل جالهل فرماييل دي: 

)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(  ]آل عمران: 40[

هغه وويل: همداسې اهلل كوي څه چې وغواړي۔

په يو بل مقام کئ اهلل پاک فرماييل دي:

)ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ(  ]البقرة: 253[

او يلكن اهلل كوي هغه څه چې اراده یې وكړي.

او اهلل پاک فرماييل دي:

)ڭ ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ(  ]البروج: 16-15[

د عرش مالك دي، لوي شان )او عزت( واال دي ډېر كوونكي دي هغه څه 
لره چې دي یې اراده وكړي.

مونږ د اهلل پاک لپاره هغه نومونه او صفتونه ثابتوو، کوم چئ په رشيع نصوصو 
)قرآن او سنت( رسه ثابت وي، او د خپل ځانه په هغئ کئ حبثونه نه کوو، اومونږ 
د اهلل پاک نه هغه څه هم نيف کوو چئ انساين عقل هغه عيب ګڼي اګر که په 
رشعې نصوصو کئ نه وئ راغيل لکه خفګان، ژړا، ولږه وغریه، دا ټول مونږ د اهلل 

پاک نه نفې کوو اګر که په رشيع نصوصو کئ ددي يادونه نده شوې.  

  





مختصر اسالمي عقيده )الرساله الشامية(35

اوم )7( فصل

قران کريم د اهلل پاک کالم دي، اهلل پاک ددي په حروفو او آيتونو، اوسورتونو 
رسه حقيقتا تكلم )خربي( کړي دي.

او د هغې نه  نه وايو، چئ دا د يوې بلې معین عبارت  باره کئ مونږ دا  دي 
حاکيت دي، بلکه مونږ وايو چئ کالم د اهلل پاک صفت ازيل )همیشه( دي لکه 

چئ وغواړئ کالم کوئ د اهلل پاک ارشاددی:

)ڃچچچ(  ]النساء : 164[

او اهلل هل موٰس رسه خربې كړي دي، واضحې خربې

په يو بل مقام کئ اهلل پاک فرماييل دي: 

)ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ(  ]االعراف : 143[

او خپل رب یې وررسه خربې  ته رايغ  او لكه چې موٰس زمونږ ټايلك وخت 
وكړې۔ 

د اهلل پاک کالم همدغه د هغه ويناده د اهلل پاک ارشاد دی:

)ککگ(  ]األحزاب: 4[

او اهلل حق وايي.

د اهلل پاک کالم همغه دي کوم چئ په سینو د قاريانو کئ حمفوظ وي، داهلل 
پاک ارشاد دي: 

)گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ(  ]العنكبوت: 49[

بلكې دغه )قرآن( ښاكره ایتونه دي د هغو خلقو په سينو كې چې هغوي ته 
علم وركړى شوى دى۔ او زمونږ هل آیتونو نه انكار نكوي مګر ظاملان۔
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د اهلل پاک کالم همغه دي کوم چئ په غوږونو اوريدل کيږي، داهلل پاک ارشاد دی:
)ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ(  ]التوبة: 6[

او كه په مرشاكنو كې یو تن هل تا نه امان )پناه( وغواړي، نو هغه ته امان وركړه 
تر هغه پورې چې هغه د اهلل كالم واوري۔

رسه ددينه چئ د اهلل پاک د کالم مبلغ او رسونكي نيب کريم صیل اهلل عليه 
وسلم وو، خو په دي رسه دا د اهلل پاک د کالم نه بهر کيږئ نه بلکه کالم د اهلل 

پاک دي او رسونكي د هيغ د اهلل رسول صیل اهلل عليه وسلم دي. 

د اهلل پاک کالم همغه دي کوم چئ د قرآن په کرښو کئ يللک شويدي، داهلل 
پاک ارشاد دي: 

)ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ(  ]الطور: 3-2[

او په كتاب يللك شوي۔ په پرانستل شوې پاڼه كې

د اهلل پاک کالم قرآن کريم اهلل پاک د خپل ځان رسه په لوح حمفوظ کئ ساتیل 
دي، د اهلل پاک ارشاد دی: 

)وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ(  ]البروج: 22-21[

بلكې دغه د لوي قدر واال قرآن دي، په لوح مفوظ كې دي

يو بل مقام کئ اهلل پاک فرماييل دي: 
)ڑ  ڑ  کک ک ک(  ]الزخرف: 4[

او بيشكه دا په أم الكتب )لوح مفوظ( كې زمونږ په نزد خاخما ډېر اوچت، 
ډېر حكمت واال دي.

قرآن په پاڼو کې د کتاب په  شلک کئ يللكو رسه د اهلل د کالم نه نه وځئ ځکه 
چئ دغه پاڼي او سايي خملوق دي خو دا يللک شوي قرآن د اهلل پاک کالم دی، د 

اهلل پاک ارشاد دی: 
)ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ(  ]األنعام: 7[

او كه چريې مونږه په تا باندې په اکغذ كې )يلىلك( كتاب نازل كړ.
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پدي آيت کريمه کئ اهلل پاک دوه شيان ذکر کړي دي، يو کتاب چئ د اهلل پاک 
کالم دي، او بل هغه پاڼي چئ دا قرآن په کئ يللک شويدي، هغه پاڼي خملوق دي. 

اهلل پاک خپپل فرمان إليه رسه ثابته کړې چئ قرآن د هغه کالم دي خملوق 
ندي، اګر چئ قرآن په کومو قلمونو او رنګونو يللک شوي هغه قلمونه او رنګونه 

خملوق دي، د اهلل پاک ارشاد دی: 
)ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یجئ  

حئ  مئ  ىئ(  ]لقمان: 27[
او كه په رښتيا رسه هره هغه ونه چې په ځمكه يك ده ، قلمونه يش، په داسې 
حال كې چې )سيايه يش( دغه )ميط( حبر، )بيا( د ده مدد نور اوه )7( حبرونه 

وكړي )نو( د اهلل لكمات به خالص نيش.

يو بل مقام کئ اهلل پاک فرماييل دي: 
)ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ       

مئ(  ]الكهف: 109[
)نو(  وي،  سيايه  لپاره  لكماتو  د  رب  د  زما  سمندر  كه  ووایه:  ته(  )دوي  ته 
سمندر به خاخما خالص يش، خمكې هل دې چې زما د رب لكمات تمام يش، اګر كه 

مونږ د دغه )سمندر( په مثل مدد هم راوړو.

نو د اهلل پاک ټول لکمات که په قلمونو يللک شوي وي او که نه وي ټول داهلل 
کالم دي او خملوق نه دی.

او هرڅوک چئ دا عقيده ولري چئ د اهلل پاک کالم خملوق دي اکفر کيږئ، 
ځکه چئ د اهلل پاک کالم د هغه صفت دي، او اهلل پاک د خپل کالم او خملوق 

په مينځ کئ فرق بيان کړيدي. د اهلل پاک ارشاد دی:
)ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  
ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ(  ]األعراف: 54[

بيشكه ستاسو رب هغه اهلل دي چې اسمانونه او ځمكه یې په شپږو ورځو 
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كې پيدا كړیدي، بيا د عرش هل پاسه برقراره شو، هغه په شپې رسه ورځ پټوي، 
په دې حال كې چې دا )شپه( هغې )ورځ( لره په تلوار رسه طلب كوي او )پيدا 
كړې یې ده( ملرسرتګه، او سپوږمۍ او ستوري، چې د هغه په حكم رسه مسخر 
كړى شوي دي، اګاه شئ! خاص هغه لره دي پيدا كول او حكم كول، ډېر بركت 

واال دي اهلل چې رب العلمنی دي۔

په دي آيت کريمه کئ اهلل پاک د خپل خملوق په مينځ کئ چئ اسمانونه دي، 
ځمکه ده، نمر او سپوږمې او ستوري دي، او د خپل أمر په مينځ کئ چئ د هغه 

کالم دي هغه کالم چئ دا خملوق يي ورباندي پيدا کړيدي فرق بيان کړيدي:
)ڱ  ڱ(

چې د هغه په حكم رسه مسخر كړی شوي دي.

اهلل پاک د لوستونكو اوازونه پيدا کړيدي هغه دايس چئ د لوستونكي لپاره 
اهلل پاک شوڼدئ، ژبه، مرۍ، او په هغئ کئ هوا، او په خوهل کئ الړي او د ژيب 
نلري چئ  ټکراو  او  منافات  هيڅ  ددي خربي رسه  او  پيدا کړي،  حرکت وغریه 
لوستونكی چئ د قران تالوت کوئ او کوم چئ اوريدیل کيږئ دا د اهلل تعایل 

کالم دي، لکه څنګه چئ اهلل پاک فرماييل دي:
)ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ(  ]البقرة: 75[

او یقيًنا په دوي يك یوه ډهل وه چې د اهلل كالم به یې اورېده۔

د لوستونكي د تالوت په مهال چئ کوم قرآن اوريدیل کيږئ دا د اهلل پاک 
کالم دي خملوق نه دی، اګر که د قارئ اواز خملوق دي، لکه ددي وضاحت علماو 
او د باري سبحانه  اواز دي خملوق دي،  اواز د هغه  دايس کړيدي، چئ د قارئ 

وتعایل کالم د باري سبحانه وتعایل کالم دي خملوق ندی. 
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اتم فصل

رشيع حقيقت په نقل )قرآن او سنت( او عقل انساين رسه معلوميږئ، يواځې 
نقل )قرآن او سنت( بيعقله ته فائده نه ورکوې، همدغه شان يواځئ عقل هغه 

چاته فائده نه ورکوئ څوک چئ د نقل )قرآن او سنت( نه حمرومه وي. 

دواړه  انساين  اوعقل  سنت(  او  )قرآن  نقل  لپاره  معلومولو  حقيقت  رشيع  د 
رضوري دي او دي دواړو کئ د يو په کيم رسه د رشيع حقيقت په معلومولو کئ 

نقصان او کیم راځې. 

او که چریته په ظاهر کئ د نقل او عقل په مينځ کئ تعارض او ټکراو رایغ نو 
اعتبار به نقل ته ورکويل يش ځکه چئ نقل د خالق پروردګار چئ د کمال څښنت 

دي دهغه علم دي، او عقل د انسان چئ کمزوری خملوق دي د هغه علم دی. 

عقل انساين د سرتګو او نقل إليه د رڼا مثال لري، نو د تورو شپو په توره تياره 
کئ انسان ته د هغه سرتګئ هيڅ فائده نيش ورکویل، همدغه شان انسان ته د هغه 

عقل د نقل إليه نه بغری هيڅ فائده نه ورکوئ.

نو څومره چئ رڼا زياته وي سرتګئ انسان ته ډيره فائده ورکوئ همدغه شان 
چئ څومره د انسان رسه د وئح اليه رڼا وي همغومره ورته دهغه عقل د ويح إليه 

په رڼا کئ فائده ورکوئ 

او چئ لکه د انسان رسه د هغه عقل او ويح إليه اکمله يش نو دهغه هدايت 
او بصریت اکمل يش، لکه څنګه چئ د انسان يلدل د ورځې په غرمه کئ اکمل او 

پوره وي. د اهلل پاک ارشاد دی:

)ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  
ۀ(  ]األنعام: 122[
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ایا هغه څوك چې مړ وو، بيا مونږ هغه راژوندى كړ او مونږ د هغه لپاره رڼا 
پيدا كړه چې په هغې رسه هغه په خلقو كې ګرځي راګرځي؛ د هغه كس په شان 

دي چې د هغه حال )داسې وي چې هغه( په تيارو كې دي۔

انسان خپپل عقل انساين رسه په دنيا کئ دايس فائدې او ګټي حاصلوي لکه 
څنګه چئ د دنياوي اکرونو په إدراک رسه الوتونكي مراغن او ګرځيدونكي 
حيوانات وغریه هم دغه فائدي حاصلوئ، هغه دايس چئ مراغن، حيوانات وغریه 
د څر لپاره چې يو څه وخوري په يو خاص وخت کئ وځئ، خپل مينځ کئ يو 
بل رسه پيژين، د تګ او راتګ الره ورته معلومه وي، مراغن خپلې جالې خپپله 
جوړوې، او حيوانات په پڼ اغيل کئ رامجع کيږئ او خپل دښمنان يلوان وغریه هم 
پيژنئ وغریه، همدغه شان انسان هم خپل دنياوي مصالح پيژين خپپل عقل انساين 
رسه خو انسان يواځې په خپل عقل انساين رسه په بشپړه توګه د خپل رب معرفت 
ته الر نيش مونديل، مګر د وحې إليه په مټ کوالي يش چئ د خپل رب معرفت 
حاصل کړئ او هغه ته ځان ورسوي، ځکه چئ انسان د ويح إليه نه پرته په تورو 

تيارو کئ دي، د اهلل پاک ارشاد دی: 

)ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ(  ]البقرة : 257[

هل  لره  دوي  هغه  راوړیدي،  یې  ایمان  چې  دي  دوست  كسانو  هغو  د  اهلل  او 
تِيارو نه رڼا ته راوبايس، او هغه كسان چې كفر یې كړیدي؛ د هغوي دوستان 

شيطانان دي، دغه )شيطانان( دوي لره د رڼا نه تيارو ته وبايس،

اهلل پاک فرمایيل: )ٺ( راوبايس دوي لره د تيارو نه ځكه چئ دوي 
د ويح إليه نه بغري په تيارو كئ دي.

څنګه چئ رڼا يوه ده اګر که د هغئ انواع خمتلف دي، چئ يوه نوعه يي اور 
دي، او بله نوعه يي اعم نور، او روشنايي ده همدغه شان ويح إليه هم يوه ده اګر 
چئ د هيغ نويع خمتليف دي چئ يوه نوعه يي د اهلل کتاب دي او بله نوعه يي د نيب 

کريم صیل اهلل عليه سنت دي. 
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د اهلل پاک ارشاد دی: 
)ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ(  ]النساء: 59[

اى هغو كسانو چې ایمان یې راوړى دي! د اهلل خربه منئ او د رسول خربه 
منئ ۔

هغه څوک چئ دعوه کوئ او دا وايئ چئ زه يواځې د عقل په مټ د خپل رب 
معرفت ته رسيدیل شم، دي د هغه چا په شان دي چئ دعوه کوئ او دا وايئ چئ 
زه د شپي په توره تياره کئ د خپلو سرتګو په مټ د رڼا نه پرته کويل شم چئ خپل 
مقصد ته ورسيږم، نو په حقيقت کئ دا دواړه د يو ښاکره حقيقت نه انكار کوې، 

لومړی يب دينه دي، او دويم د دنيا نه یب بریخ دی. 

اهلل پاک خپيل ويح اسماين ته د رڼا نوم ايښی دي ځکه چئ پدي رسه خلک 
هدايت او سيم الري ته رسيږي، د اهلل پاک ارشاد دی: 

)گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ ڱ  ڱڱ  ں  ں  
ڻ(  ]األعراف: 157[

نو هغه كسان چې په ده یې ایمان راوړ او دده ادب یې وكړ او د ده مدد یې 
وكړ او د هغې رڼا پريوي یې وكړه چې هل ده رسه نازهل كړيشوېده، همدغه كسان 

اکمياب دي۔

د ويح اليه په مټ باندي پيغمربان او د هغوي اتباع په هدايت او سمه الر 
روان وي. 

که  کوو،  تصديق  دهيغ  او  ږدو،  اغړه  ته  حکمونو  ټول  پاک  اهلل  د  مونږ  نو 
مونږ ته د هيغ علت او وجه معلومه يش نو يقنی ورباندي کوو، او که د حكم 
رشيع علت او حکمت مونږ ته معلوم نيش، نو مونږ د هيغ تصديق کوو، او ورته 
تسلميږو ځکه چې هر يو عقل د هر يش إدراک )معلومول( نيش کویل نو د هغه 

شيانو إدراک به څنګه وکړي د کوم نه چئ ټول عقلونه اعجز وي؟ 

او هغه څوک چئ دعوه کوئ او دا وايئ: چئ زه په هغه حكم رشيع باندي 
ايمان او يقنی نلرم کوم چئ زما د عقل په زور معلوم نيش، په حقيقت کئ دا 
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باندي خميک کوئ، خو هر هغه څه چئ  په ويح إليه  انساين  شخص خپل عقل 
عقل انساين ورته نه رسيږي په دي داللت نه کوئ چئ دغه څزي نشته بلکه هغه 
څزي موجود وي خو دده د عقل د کمزورئ د وجې نه هغه نيش معلومویل، ځکه 
چئ د عقل يو اخري حد وي چئ د هغئ نه اخوا هيڅ اکر نيش کویل، لکه څنګه 
چئ د سرتګو د يلدلو يو خپل حمدود طاقت وي چئ دهيغ نه اخوا هيڅ نيش يلدیل، 
همدغه شان د غوږونو د اوريدلو خپل حمدود طاقت وي چئ د هيغ نه اخوا هيڅ 
نيش اوريدیل، رسه د دينه چئ د دينه اخوا ډير نور خملوقات وجود لري، د ميږي 
لپاره اواز شته خو د انسان غوږونه دا طاقت نلري چئ د هيغ اواز واوري وغریه، 
همدغه شان ددي خملوقاتو په خايل ګاه کئ دننه ډير ستوري وغریه وجود لري خو 

د انسان سرتګې دا طاقت نلري چې هغه وويين. 
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نهم فصل

رشيعت او قانون سازي يواځئ د اهلل پاک حق دي هغه د خپل علم او حکمت 
رسه سم ځيين اکرونه حالل او ځيين نور بيا حرام ګرځوي، رشيعت إليه د دين او 
دنيا دواړو د سمون او اصالح ذريعه ده، د اهلل پاک اوامر او نوايه ملكف انسانانو 
د هغه  پرته هيڅوک  نه  د هغه  او  متوجه وي،  زمانه کئ  او هره  په هر ځاي  ته 

حکمونه نيش لري کویل. 

او حكم جاري  قانون سازي  پاک هرقسم  اړوند چئ اهلل  په  دنيا  او  دين  د 
اهلل  د  ټول  هغه  ځکه  کویل،  نشو  بدلون  قسم  هيڅ  کئ  هغې  په  مونږ  وي  کړي 

حکمونه دي برابره خربه ده چئ د دين اړوند وي يا د دنيا. 

د اهلل پاک ديين حکمونه: لکه ملونځ، روژه، حج، د اهلل پاک ذکر، او د مسجدونو 
جوړول وغریه. 

داهلل پاک دنياوي حکمونه لکه د بيع )خرڅالو(مسائل د نكاح او طالقو، او 
د مریاث وغریه مسائل. 

او هرڅوک چئ د اهلل پاک په حکمونو کې تفريق او جداوايل راويل، په دايس 
لپاره  او د دنيا اړوند حکمونه د غری اهلل  لپاره  طريقه چئ ديين حکمونه د اهلل 
ګرځوي اکفر کيږې، ځکه چئ رشيعت او قانون سازي يواځې د اهلل پاک حق 
دی، او چئ دا حق څوک غری اهلل ته ورکوې دايس مثال لري لکه چئ سجده غری 

اهلل ته کوئ، د اهلل پاک ارشاد دی:

)ڈ ڈ    ژ  ژڑ   ڑ کک  کک(  ]يوسف : 40[

حكم یواځې اهلل ته خاص دى، هغه حكم كړیدي چې تاسو یواځې د هغه 
عبادت كوئ،
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او د همدي په وجه بين ارسائيل اکفران شوي وو، د اهلل پاک ارشاد دي: 

)ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې   ىى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  

ۇئ(  ]التوبة : 31[
دوي خپل اعملان او خپل اعبدان هل اهلل نه غري خدایان نيويل دي او د مريمې 
زوى مسيح )یې هم(، حال داچې دوى ته حكم نه وو شوى مګر ددې چې دوي 
دې د یو حق معبود عبادت كوي چې نشته هيڅ حق معبود مګر همدي دي، هغه 

پاك دي هل هغه څه نه چې دوي یې )وررسه( رشيكوي۔

اهلل پاک دوي ددي اکر په وجه مرشاکن وبلل. 

اهلل پاک خپل کتاب نازل کړيدي او هغه رشيعت او قانون سازئ خپله کړيده، 
ځکه چئ اهلل پاک په ټولو حاالتو ښه اعلم دي هغه حاالت چئ خميک تری شويدي 
او هغه حاالت چئ روستو به راځې او هغه حاالت چئ موجود دي ټول د اهلل په 

علم کئ راګری دي. 

دهغه د علم نه يو يش په دي وجه چئ خميک تری شويدي نيش اغيب کيديل، 
همدغه شان د اهلل پاک د علم نه يويش په دي وجه چئ روستو به وجود ته راځې 

هم نيش اغئب کيدیل. 

او يف احلال د يو اکر په کيدلو رسه د اهلل پاک په علم کئ زيادت نه راځې ځکه 
یچ اهلل پاک ته د تریې شوي زماين او د حال زماين او د راتلونكي زماين حاالت 

يو شان روښانه دي او د هغه په علم کئ راګری دي. 

او څوک چئ دا ګمان کوئ او وايي: چئ د اهلل پاک حكم په هغه زمانه کئ 
چئ نازل شوی وو، مناسب وو، او اوس پدي زمانه کې چئ خلک کوم قواننی 
جوړوي ددي زماين رسه مناسب دي اګر که د اهلل پاک د قانون په خالف کئ 
هم وي دايس ګمان او فکر کول كفر دي، ځکه چئ دايس ګمان کونكي پدي 
بديلږئ  رسه  نسبت  په  اغئب  او  حارض  علم  د  ادراک  انسان  د  چئ  وي  عقيده 
رابديلږئ، نو د هيغ حكم هم ددي رسه بديلږئ او بيا دا ګمان کوئ چئ د اهلل 
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پاک علم هم همدايس شان لري، نو انسان خپل علم حارض د اهلل پاک په علم 
اغئب چئ خميک زمانه کئ د ويح د نزول په وخت وو په هيغ خميک کړئ او دا 
بیشکه كفر او رشک دي، ځکه چئ د اهلل پاک په حارض او اغئب ټولو باندي يو 

شان اکمل او پوره علم لري، د اهلل پاک ارشاد دی:

)ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ(  ]املؤمنون  : 92[

چې په غيبو او ښاكره و اعلم دي، نو ډېر اوچت )پاك( دي هغه هل هغو څزیونو 
نه چې دوي یې وررسه رشيكوي۔

د اهلل پاک علم په پټو او ښاکره څزيونو باندي يو شان برابر وي. 

د اهلل پاک ارشاد دی:

)ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې(  ]الزمر: 46[

ته ووایه: اى اهلل د اسمانونو او ځمكې پيدا كوونكيه، د غيبو او د ښاكره وو 
اعلِـمه، ته به د خپلو بنده ګانو په مينځ كې فيصله كوې، په هغو خربو كې چې 

دوي به په هغو كې اختالف اکوه۔

اهلل پاک د خپلو ټولو بندګانو په مينځ کئ چئ حارض دي او که اغئب دي 
فيصله کوئ. 

څوک چئ ديين او دنياوي حکمونو مينځ کئ فرق کوئ او وايي: چئ رشيع او 
ديين قواننی د اهلل پاک حق دي او دنياوي قواننی جوړول د انسانانو حق دي، لکه 
څنګه چئ د يلربايل مفکوري واال دا نظريه او عقيده لري دا كفر دي ځکه چئ 
دوي په حقيقت کئ په دوه بيال بيلو قانون سازانو باندي ايمان لري يو قانون ساز 
اهلل پاک چئ رشيع او ديين قواننی جوړوي او بل قانون ساز انسان چئ دنياوي 

قواننی جوړوي، او دايس عقيده لرل كفر دی، د اهلل پاک ارشاد دی:

)ڃ  ڃ  چ  چ(  ]البقرة : 85[

ایا نو د كتاب په ځينې )حكمونو( ایمان راوړئ او په ځينو یې اکفر كيږئ؟
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او څوک چئ د کتاب د يوي بريخ نه منکر شو په حقيقت کئ د ټول کتاب 
نه منکر شو. 

اهلل پاک چئ په خپل نيب صیل اهلل عليه وسلم باندي کوم کتاب او رمحت نازل 
کړيدي په هيغ رسه اهلل پاک د خلکو په مينڅ کئ د فيصلې کولو حكم کړيدي، 

د اهلل پاک ارشاد دی:

)ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   
ې  ى  ى  ائ  ائ(  ]املائدة: 49[

نازل  او دا چې ته ددوى په مينځ كې فيصله كوه په هغه څه رسه چې اهلل 
اوسه  متاط  نه  دوي  هل  ته  او  كوه  مه  پريوي  خواهشاتو  د  ددوي  ته  او  كړیدي 
تا ته اهلل نازل  )هسې نه( چې دوي تا هل ځينو )هغه حكمونو( نه واړوي، چې 

كړي دي.

مراد د حكم نه دتله فيصله کول دي د خپل منځي اختالف په وخت کئ، او 
مراد د فتين نه دتله د اهلل پاک د حكم خالف کول دي. 

په کومو مسائلو کئ چئ ويح إليه تفصيل او وضاحت نه وي کړي په هيغ 
کئ پوهه جمتهدين کویل يش چئ د هيغ تفصيل او وضاحت وکړي خو پدي رشط 

چئ د هغوي تفصيل او اجتهاد د اهلل پاک د ثابت حكم په خالف کئ رانيش. 

او هيڅلكه به د خلکو حكم او فيصله په إليه حكم او فيصله باندي نيش 
خميک کيدیل، ځکه که چریته د ولسونو او قومونو فيصله او حكم خميک وي په 
إليه فيصله باندي نو ټول پيغمربان به په حق نه بلکه باطل باندي وی، ځکه چئ 
پيغمربان د دايس ولسونو او قومونو په مينځ کئ راغيل دي چئ هغوي ټول يا أکرث 

په باطل باندي رامجع شوی وو. 

فريع  په خاطر ځيين سلفو علماوو ځيين  تسلميدو  د  ته  پاک حكم  اهلل  د 
مسائل د عقيدي په کتابونو کئ يليلک دي، ځکه چئ د هيغ نه ځيڼي ګمراه ډيل 
انكار کوئ، حاالنكه دغه مسائل په رشيع صحيح دالئلو رسه ثابت دي، لکه 
په موزو باندي مسح کول، يا د سفر په دوران په ملانځه کئ قرص کول همدغه 
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شان جهاد د إمام په تابعداري کئ کول. که إمام نيک وي او که فاجر وغریه، دغه 
ډول مسائل د وخت په تریيدو رسه د خواهشت پرستو د خواهشاتو په بنياد راتازه 
کيږئ، لکه د ښځو د حجاب او پردي مسئله شوه، مونږ إيمان لرو چئ د ښځو 
حجاب او پرده اعدت نه بلکه عبادت دي، همدغه شان د ښځو او سړو د يو بل 
رسه ګډون حرام دي، همدغه شان د مسلمانانو په خالف د کفارو رسه دوستانه 
کول حرام دي، مونږ إيمان لرو چئ د لور برخه په مریاث کئ د ځوي د بريخ د 
نيمايي برابره ده، د ښځي ديت د سړي د ديت د نيمایي برابر دي، ځکه چئ د مړي 
ديت د هغه قيمت ندي چئ ترڅو د سړي او د ښځي ديت يو شان يش، بلکه په 
يوه ښځه باندي ډير سړي په قصاص يک قتل کيږي چئ لکه هغوي دا ښځه قصدا 

قتل کړي. 

ديت د مړي قيمت ندي، بلکه د مړي د خپلوانو د زړه يو دسماهل ده، مونږ په 
دي هم إيمان لرو چئ د واده شوي زنا اکر حكم په إسالم کئ په اکڼو باندي د 

هغه رجم کول دي، او دا د اهلل پاک په حدودو کئ يو مهم حد دي. 
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لسم فصل

د ټولو خملوقاتو د پيدائش نه خميک اهلل پاک د هريش د تقدير اندازه کړيده ، او 
هر يو خملوق يي د هغه د تقدير رسه سم پيدا کړيدی د اهلل پاک ارشاد دي: 

)ەئ ەئ وئوئ ۇئ(  ]الفرقان : 2[

نو هغه یې په اندازه كړیدى، اندازه كول.

په يو بل مقام کئ اهلل پاک فرماييل دي:

)حت  خت  مت  ىت  يت(  ]القمر : 49[

بشكه مونږ هر يش لره، مونږ هغه په )ازيل( اندازې رسه پيدا كړیدى۔ همدغه

 شان د اهلل پاک ارشاد دي:

)ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ(  ]األحزاب: 38[

او دي د اهلل أمر، قطيع ټالك شوې فيصله۔

اهلل پاک د هر قسم تقدير که د خری وي او که د رش اندازه کړې ده، صحيح 
مسلم کئ د عمر ريض اهلل عنه روايت دي چئ نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم 

ارشاد دی: چئ ته إيمان راوړي د خری او رش په تقدير باندي. 

د اهلل پاک علم د تقدير لپاره الزم دی ځکه چئ د خملوقاتو د تقدير اندازه 
يواځي هغه ذات کویل يش، چئ پدي ټولو خملوقاتو علم ولري، او ددي خملوقاتو 
تفصييل علم او د هيغ ابتداء او انتهاء وغریه يواځې د اهلل پاک په علم کئ راګری 

دي. 

د اهلل پاک ارشاد دی:

)مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ(  ]الطالق : 12[
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ددې لپاره چې تاسو پوه يش چه یقيًنا اهلل په هر يش باندې ښه قادر دي او دا 
چه یقيًنا اهلل د علم په حلاظ هر ىش راګري كړیدي۔

په يو بل مقام کئ د اهلل پاک ارشاد دي:

)ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ(  ]امللك : 14[

ایا هغه ذات به نه پوهيږي چې یې )هر څه( پيدا كړیدي )ولې نه!( او هم دي 
ډېر باريكبنی، ښه خربدار دي۔

څوک چئ د اهلل پاک د تقدير نه منکر شو، په حقيقت کئ دي د اهلل پاک د 
علم نه منکر دي، او څوک چئ د اهلل پاک د علم نه منکر شو په حقيقت کئ 
هغه د اهلل پاک د تقدير نه منکر دي، ځکه چئ د اهلل پاک علم او د هغه تقدير د 

يو بل رسه الزم او ملزوم دي. 

د ټولو خملوقاتو تقدير د اهلل پاک رسه په کتاب کئ يللک شويدي، د اهلل پاک 
ارشاد دی:

)ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ(  ]األنعام: 38[
مونږ په كتاب كې هيڅ ىش ندي پريښى.

په يو بل مقام کئ اهلل پاک فرماييل دي: 

)ېىى  ائ  ائ      ەئ(  ]يس: 12[

او هر ىش، مونږ هغه په ښاكره أصل )لوح مفوظ( كې درج كړیدي.

د اهلل پاک مخلوقات په دوه قسمه دي:

سپوږيم  نمر  ستوري  لکه  نلري،  اختيار  بيواکه خملوق، چئ  او  تابع  هغه   
وغریه. 

  بل قسم واکداره خملوق چئ مشیئت او إراده لري، لکه انسانان، پریيان، 
فرشيت، دوي اهلل پاک يب اختياره ندي روان کړي چئ هيڅ اختيار او واک نلري 
تردي چئ ګناه تري هم يب اختياره کيږئ او بيا ورته اهلل پاک ددي ګناه په بدهل کئ 
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زسا ورکوئ بلکه دوي ته اهلل پاک اختيار ورکړی دي، او دوي ټول اکرونه خپپل 
اختيار رسه کوي، خو دوي خپپل اختيار کئ خپلواکه ندي، چئ د اهلل پاک رسه 
رشيكان يش په مشیئت او إراده کئ، بلکه ددوي مشیئت او إراده د اهلل پاک د 

مشیئت او ارادې تابع ده، د اهلل پاک ارشاد دی: 

)ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ(  ]التكوير: 29-27[

نه دي دا )قرآن( مګر د اعملونو لپاره نصيحت )او پند( د هغه چا لپاره چې په 
تاسو كې غواړې چې دي نيغ برابر يش۔ او تاسو د )د سمې الرې( إراده نشئ كويل 

مګر دا چې اهلل رب العلمنی یې إراده وكړي۔

اهلل پاک د بندګانو او د هغوي د افعالو )اکرونو( خالق دي د اهلل پاک ارشاد 
دي: 

)ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ(  ]الصافات: 96-95[

ده وويل: ایا تاسو د هغه څه عبادت كوئ چې تاسو یې )خپپله( تراشئ۔۔ حال دا 
چې اهلل تاسو او هغه عملونه چې تاسو یې كوئ، پيدا كړیدي۔

اسباب  يي  هغه  او  اچویل  اثر  يي  کئ  هيغ  په  او  کړي  پيدا  أسباب  پاک  اهلل 
ګرځويل دي، همدغه شان په دي اسبابو باندي يي څه نور اکرونه  ګرځويل چئ 
هيغ ته مسببات وايئ يعين ددي اسبابو په وجه باندي تررسه شوي اکرونه دا ټول د 
اهلل پاک د پراخه علم تقاضا ده، ددي لپاره چئ په ډير حکمت رسه ددي خملوقاتو 

د چلولو لپاره يو نظام او الره برابره کړئ. 

عقل انساين لپاره جائز نه دي چئ پدي بهانه چئ د تقدير إليه حکمتونه ورته 
نه معلوميږي د تقدير إليه نه انكار وکړئ.

ځکه چئ ډير دايس حکمتونه شته چئ عقل انساين د هيغ د ادراک نه اعجزه 
دي، او د هيغ وجه دا ده چئ عقل انساين د يو لوښي مثال لري، او دغه حکمتونه د 
حبر مثال لري نو که په يو لوښي باندي حبر راواوړي نو لوښي به د خپل ځان رسه 

په چپو کئ ځکه چئ هيڅلكه دا حبر په دغه لوښي کئ پوره نه رازئ. 
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او ځيين حکمتونه دايس هم شته چئ په هيغ کئ اوږده سوچونه کول عقل 
انساين حریانوي، ددي مثال د ورځې په غرمه کئ د نمر سرتګې ته کتل دي، نو 
څوک چئ د ورځې په غرمه کئ د نمر سرتګې ته ګوري نو هيڅلكه به د هيغ 

حقيقت معلوم نه کړئ بلکه دده سرتګي به خوږي او شمکوري يش.
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يولسم فصل

مرګ حق دي لکه څنګه چئ د اهلل پاک فرمان دي: 

)ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ(  ]الرحمن: 27-26[

هر هغه څوك چې په دې )ځمكې( باندې دي؛ فاين كيدونكي دي، او بايق به 
پاتې يش ستا د رب مخ )ذات( چې د جالل او د عزت خاوند دي.

د قرآن او سنت په رڼا کئ د مرګ نه وروستو حاالتو باندي لکه په قرب کئ 
سؤال او جواب، او د قرب نعمتونه، او عذابونه وغریه باندي إيمان راوړل الزم دي. 

د مرګ نه بعد بریته دوباره ژوندون باندي إيمان لرل واجب دي: د اهلل پاک 
ارشاد دی:

)ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې(  ]يس: 51[

او په شپيلۍ کې به پويک وکړي يش، نو ناڅاپه به دوي هل قربونو نه د خپل رب 
په طرف منډي ويه۔

او پدي کئ شک کونكي اکفر دي، د اهلل پاک ارشاد دي:

)جئ  حئ  مئ ىئ  يئ جب  حب  خب  مب  ىب  يب   جتحت  خت  
مت   ىت   يت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس    حس  خس    مس  حص  مص  

جض(  ]اجلاثیة: 32-31[
او پاتې شو هغه كسان چې اکفران شويدي )نو دوي ته به وويل يش( : ایا نو 
تاسو ته زما آیتونه نه لوستل كيدل، بيا تاسو تكرب وكړ او تاسو جمرمان خلق وئ۔ 
او لكه چې به )تاسو ته( وويل شو چې بيشكه د اهلل وعده حقه ده او قيامت )چې 
دي( په ده كې هيڅ شك نشته۔، تاسو به ويل: مونږ نه پوهيږو قيامت څه ىش دي؟ 

مونږ خو بس یو ګمان كوو، ګمان كول او مونږ هل رسه یقنی كوونكي نه یو۔
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د آخرت د ورځي نه منکر هم اکفر دي، د اهلل پاک ارشاد دي:
)ۈئ   ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی(  ]الفرقان: 11[

قيامت  د  چې  لپاره  چا  هغه  د  مونږ  او  وكړ  تكذیب  قيامت  د  دوي  بلكې 
تكذیب كوي؛ ملبې وهونكى اور تيار كړیدي۔

د قيامت د ورځي په حساب باندي إيمان لرل واجب دي. 

د اهلل پاک ارشاد دی:
)ڤ  ڤ ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ(  ]األنبیاء: 47[
او د قيامت په ورځ به مونږ ډېر د انصاف تلې كيږدو، نو په هيڅ نفس باندې 
به هيڅ ىش ظلم ونه كړي يش او كه دا )عمل( د اوري د دانې په وزن وي مونږ 

به هغه راوړو او هم مونږ حساب كوونكي بس یو۔

د آخرت په ورځې په زسا او جزا په جنت او دوزخ باندي إيمان لرل واجب 
دي، د اهلل پاک ارشاد دی: 

)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې      ې  ې  ې  ى(  ]هود: 106[

نو هر چې هغه كسان دي چې بدخبته شويدي نو )د جهنم( په اور يك به ددوي 
لپاره په هغه كې )د خره په شان( سختې اوچتې رمباړې او ټيټې نرمې رمباړې 

وي۔

په يو بل مقام کئ اهلل پاک فرماييل دي:
)ی ی  ی  ی  جئ(  ]هود: 108[

او پاتې شو هغه كسان چې نيكبخته شوي دي، نو په جنت كې به وي۔

اکفران به په دوزخ کئ وي او مؤمنان به په جنت يک وي، د اهلل پاک ارشاد دی:
)ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  

کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ    
ڱ  ڱ(  ]آل عمران: 57-56[
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پس هر چې هغه كسان دي چا چې كفر كړیدي، نو هغوى ته به زه په دنيا 
او آخرت كې ډېر سخت عذاب وركوم او ددوى لپاره به هيڅوك مدد كوونكي 
نه وي۔ پاتې شو هغه كسان چا چې إیمان راوړیدي او نيك عملونه یې كړیدي، 
نو هغوي ته به )اهلل( د هغوى أجر پوره وركړي او اهلل هل ظاملانو رسه مينه نه كوي۔

د قرآن او سنت نه چئ د آخرت باره يک کوم اکرونه ثابت شوي وي په هيغ 
إيمان لرل واجب دي، لکه پل د رصاط، تله د مزيان  د نيب کريم صیل اهلل حوض، 
او د نيک او بد عملونو  عملنايم وغریه په دي ټولو باندي إيمان لرل واجب دي.  
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دولسم فصل

د مسلمانانو په مجاعت کئ اوسيدل واجب دي، او د إمام پرته د مسلمانانو د 
مجاعت تصور نيش کيدیل. 

د اهلل پاک د إطاعت په رڼاکئ د مسلمانانو د إمام پریوي کول الزم دي، د اهلل 
پاک ارشاد دی:

)ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی(  ]النساء:59[

اى هغو کسانو چې إيمان يې راوړيدي! د اهلل خربه منئ او د رسول خربه منئ 
او د خپلو د أمر د خاوندانو، يعين  د مسلمانانو نه )والة األمر(.

اکفر هيڅلكه د مسلمانانو إمام نيش جوړيدیل او نه د اکفر رسه بيعت صحيح 
کيږئ، او نه په مسلمانانو باندي د هغه پریوي واجب ده، مګر په هغه أمورو کئ 

به یي خربه مين چئ په هيغ کئ د اعمو خلکو د دنيا زندګې ډاډمنه کيږې.

او که چریي حکمران )بادشاه( اعلم نوي نو پكار ده چئ د دين پوهه )اعلم( 
حکمران مقرريش، چئ ترڅو د دين او دنيا دواړو چاري سيم په مخ رواين يش، د 

اهلل پاک ارشاد دی: 

)ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں(  ]النساء: 83[

او لكه چې دوي ته د أمن، یا وېرې څه خربه رايش، دوي هغه خوره )نرش( 
ته  او خپلو د اکر خاوندانو )حاكمانو(  ته  او كه چريې دوى هغه رسول  كړي۔ 
رسولې َوى، )نو( خاخما په دوي كې به هغو كسانو دا )خربه( معلومه كړې َوى، 

څوك چې ددې استنباط او راوېستنه كوي۔

استنباط د أحاکمو او احوالو نيش کویل مګر اعلم.
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د اساليم حکمران )بادشاه( په خالف خروج او بغاوت کول او د هغه رسه د 
هغه په حكم کې جګړه کول رواه ندي، او دهغه په ظلم او جفا باندي به ترهغه 
وخت پوري صرب کویل يش چئ ترڅو يي د ښاکره او واضح كفر ارتكاب نوي 
کړی، لکه څنګه چئ په صحيحينو کئ د أم سلمه ريض اهلل عنها نه روايت دي، 

چئ نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرماييل دي: 

َوَمْن  َبِرَئ،  َفَقْد  َكِرَه  َفَمْن  َوُتْنِكُروَن  َفَتْعِرُفوَن  ُأَمَراُء،  َعَلْيُكْم  ُيْسَتْعَمُل  ُه  »ِإنَّ
أَْنَكَر َفَقْد َسِلَم، َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوَتاَبَع«، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللِه، أاَل ُنَقاِتُلُهْم؟ َقاَل: 

ْوا« »ال، َما َصلَّ

په تاسو باندي به دايس حكمرانان مقرر يش چئ معروف )نيک اکرونه( او 
منكر د رشيعت خالف اکرونه به كوئ، چا چئ دغه منكر اکرونه ناخوښ وګنل 
،او دديغ نه يي انكار وكړ  نو د ګناه نه بچ شو، يلكن څوک چئ په دغه منكراتو 
باندي رايض شو او د هيغ تابع شو نو ګناه ګار شو، صحابه كرامو عرض وكړ چئ 
أي د اهلل رسوهل مونږ د دغيس حكمرانانو رسه قتال وكړو؟ نيب كريم صیل اهلل 

وفرمایل: نه ! قتال وررسه مكوئ ترڅو چئ دوي مونځونه كوئ. 

د خری خوايه په بنياد به دوي ته نصحيت کويل يش ترڅو رش د مينځه الړ يش 
او يا كم يش، صحيح مسلم کئ د تميم داري ريض اهلل عنه نه روايت دي چئ 

نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرماييل دي: 

ِة اْلُمْسِلِمنَي  ِه َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوأَلِئمَّ ِصيَحُة« ُقْلَنا: ِلَمْن؟ َقاَل: »ِللَّ يُن النَّ »الدِّ
ِتِهْم« َوَعامَّ

دین د خري خواهئ نوم دي، مونږ وويل: د چا لپاره؟ نيب كريم صیل اهلل عليه 
وسلم وفرمایل: د اهلل پاک لپاره، او د هغه د كتاب لپاره، او د هغه د رسول لپاره، 

او د اساليم حكمرانانو لپاره، او د اعمو مسلمانانو لپاره. 

د حکمرانانو پټ رازونه ښاکره کول او دهغوي رسوا کول، او اعمو خلکو ته 
د هغوي عيبونه بيانول جواز نلري، بلکه دي باره کئ هغوي ته يواځې نصيحت 

کول پكار دي. 
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خو لکه چئ حکمران يو دايس اکر مرشوع او جائز کړي چې په دين اسالم 
کئ هغه منکر وي، نو که چریته هغه ته يواځې نصحيت فائده ورکوهل او پدي رسه 
هغه د دغه منکر نه توبه ویستله، نو يواځې به ورته نصيحت وکړی يش، او که 
نصيحت فائده نه ورکوهل بلکه هغه په خپل منکر باندي والړ وو، نو بيا واجب 
ده چئ د هغه دا منکر اعمو خلکو ته بيان کړیيش، ځکه چئ دا د هغوي لپاره 
نصيحت او خری خوايه ده ددي لپاره چئ دين او ديين أحاکم بدل نيش، او دا د 

همدي حديث غوښتنه ده:

ِتِهْم« ِة اْلُمْسِلِمنَي َوَعامَّ ِه َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوأَلِئمَّ »ِللَّ

د اهلل پاک لپاره، او د هغه د كتاب لپاره، او د هغه د رسول لپاره،او د اساليم 
حكمرانانو لپاره، او داعمو مسلمانانو لپاره. 

او دا نصيحت او خری خوايه ددوي حق دي او د بل هر چا د حق نه خميک دي. 

اعلم به د اعمو خلکو او د هغوي د دنياوي مصاحلو)ګټو( نه مخ نه اړوي او نه 
به  د زهد په بهانه د هغوي نه جدا کيږئ، ځکه د اعلم غوره زهد هغه دي چئ د 
هغه د خپل ځان په باره کئ وي، او د اعمو خلکو په باره کئ د اعلم زهد د ستايين 
وړ ندي، بلکه په اعلم باندي د يو مظلوم مرسته او مدد کول واجب دي، اګرکه 
د هغه مظلوم حق د يو درهم برابر وي، او د فقری او مسکنی لپاره به د خوراک 
بندوبست کوي اګر که د يوي کجوري په اندازه وي، ځکه چئ اعلم د يو وايل 
)مرش( حيثيت لري او د خلکو دنياوي مصاحلو ته پاملرنه د هغوي د ديين اصالح 
لپاره دروازه ده، ځکه خو به نيب کريم صیل اهلل عليه و سلم د خپل ځان باره کئ 
د دنيا د خزانو پرواه نه کوهل خو دکمزورو خلکو لکه بريره وغریه دوي رسه به يي 
د لږو دينارو د حاصلولو لپاره مرسته او مدد کولو او په دي باره کئ به يي خلکو 

ته ترغيب هم ورکولو. 
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دريارلسم فصل 

د اهلل په الره کئ جهاد کول به د قيامت پوري جاري او روان وي، او ترڅو 
پوري چئ قرآن حکيم په مخ د ځميک موجود وي ترهغه پوري به د جهاد حكم 
منسوخ نيش، لکه څنګه چئ په صحيح مسلم کئ د جابر ريض اهلل عنه روايت 

دی: 

ِتي ُيَقاِتُلوَن َعَلى اْلَحقِّ َظاِهِريَن ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة« »ال َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَّ

زما په أمت كئ به یوه ډهل هميشه په حق او د حق لپاره جنګيږي او ترقيامت 
پوري به اغبله وي. 

نه  ابرو او عزت  په دايس جهاد کئ چئ په هيغ کئ مسلمانان د خپل دين 
دفاع کوي د إمام إجازت ورکول او د جهاد لپاره نيت کول رشط ندی، بلکه په 
نه دفاع وکړې، لکه  دوي واجب ده چئ د خپل طاقت برابر د خپل دين عزت 

څنګه چئ په حديث کئ راغيل دي:

»َمْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن أَْهِلِه، أَْو ُدوَن َدِمِه، أَْو ُدوَن ِديِنِه 
َفُهَو َشِهيٌد«

څوک چئ د خپل مال په دفاع كئ مړ يش شهيد دي، او څوک چئ د خپل 
أهل او چبو په دفاع كئ مړ شو شهيد دي، څوک چې د خپل ځان په دفاع كئ مړ 

شو شهيد دي، څوک چئ د خپل دین په دفاع كئ مړ شو شهيد دي. 

دا حديث په صحيح خباري او صحيح مسلم کئ خمترص ذکر شويدي. 

د انسان په نفس، ابرو او عزت ، باندي محله کونكي په ضد جهاد کول واجب 
دي، برابره خربه ده: چئ دا محله کونكی اکفر او مرشک وي، او که مسلمان وي، 

لکه څنګه چئ په نسايئ کئ د قابوس د پالر خمارق نه روايت دی: 
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ُجُل َيْأِتيِني َفُيِريُد  َم، َفَقاَل: الرَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيِّ َصلَّ َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَّ
ْر؟ َقاَل: »َفاْسَتِعْن َعَلْيِه َمْن َحْوَلَك  كَّ ِه« َقاَل: َفِإْن َلْم َيذَّ ْرُه ِباللَّ َماِلي، َقاَل: »َذكِّ
ِمَن اْلُمْسِلِمنَي« َقاَل: َفِإْن َلْم َيُكْن َحْوِلي أََحٌد ِمَن اْلُمْسِلِمنَي؟ َقاَل: »َفاْسَتِعْن 
ى  َحتَّ َماِلَك  ُدوَن  »َقاِتْل  َقاَل:  ي؟  َعنِّ ْلَطاُن  َنأَىالسُّ َفِإْن  َقاَل:  ْلَطاِن«  ِبالسُّ َعَلْيِه 

َتُكوَن ِمْن ُشَهَداِء اْلِخَرِة، أَْو َتْمَنَع َماَلَك«

یو كس د نيب كريم صیل اهلل عليه وسلم په خدمت كئ حارض شو او عرض 
يي وكړو چئ اي د اهلل رسوهل كه یو كس رايش او زمانه زما مال اخيل نو په دغه 

وخت كئ زه باید څه وكړم؟ 

نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم ورته وفرمايل: د اهلل نه ورته ويره ورکړه. هغه 
کس وويل: که هغه زما نصيحت قبول نه کړئ؟ نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم 
ورته وفرمايل: چئ د هغه مسلمانانو نه مرسته وغواړه کوم چئ ستا خواته وي. 
هغه کس وويل که مسلمانان زما خواته نه وي؟ نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم 
ورته وفرمايل: د بادشاه نه مرسته او مدد وغواړه. هغه کس ورته وويل: که بادشاه 
زما دمرسيت نه انكار وکړي، نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم ورته وفرمايل: چئ د 
خپل مال د حفاظت لپاره وررسه وجنګيږه چئ د خپل مال ساتنه وکړئ او که مړ 

شوي نو په آخرت کئ به د شهيدانو په ټولګي کئ شمری يش. 

او هغه جهاد چئ په هيغ کئ )طلب( د اهلل د دين اوچتوایل مقصد وي په هيغ 
کئ دا نيت کول چئ د اهلل پاک دين اغبله يش، واجب دي، لکه څنګه چئ په 
صحيح خباري، او صحيح مسلم کئ د أبو مویس االشعری ريض اهلل عنه روايت 

دي، چئ يو باڼډچي رايغ او نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم ته يي وويل:

ُجُل  َوالرَّ ِلُيْذَكَر،  ُيَقاِتُل  ُجُل  َوالرَّ ِلْلَمْغَنِم،  ُيَقاِتُل  ُجُل  الرَّ اللِه،  َرُسوَل  »َيا   
َعَلْيِه  اللُه  ى  َصلَّ اللِه  َرُسوُل  َفَقاَل  اللِه؟  َسِبيِل  ِفي  َفَمْن  َمَكاُنُه،  ِلُيَرى  ُيَقاِتُل 

َم: »َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِلَمُة اللِه أَْعَلى، َفُهَو ِفي َسِبيِل اللِه« َوَسلَّ
ای د اهلل پيغمربه یو كس د غنيمت دپاره جنګيږي، بل ددي لپاره جنګيږي، 
چئ صفتونه يي ويش، او بل ددي لپاره جنګيږي چئ مرتبه يي وچته يش، په دوي 

كئ كوم یو د اهلل د الري جماهد دی؟ 
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نيب كريم صیل اهلل عليه وسلم وفرمایل: څوک چئ د اهلل د دین د رس لوړئ 
په خاطر جنګيږي هغه د اهلل د الري جماهد دی. 

او په دي ډول جهاد کئ د إمام اطاعت او تابعداري هم واجب ده، لکه څنګه 
چئ په صحيح خباري او صحيح مسلم کئ د أبو هريره ريض اهلل عنه نه روايت 

دي، چئ نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرماييل دي:

أََطاَع  َوَمْن  َه،  اللَّ َعَصى  َفَقْد  َعَصاِني  َوَمْن  َه،  اللَّ أََطاَع  َفَقْد  أََطاَعِني  »َمْن 
أَِميِري َفَقْد أََطاَعِني، َوَمْن َعَصى أَِميِري َفَقْد َعَصاِني«

زما  چئ  چا  او  وكړ،  اطاعت  پاک  اهلل  د  هغه  نو  وكړ،  اطاعت  زما  چاچئ 
نافرماين وكړه، هغه د اهلل پاک نافرماين وكړه، او چاچئ زما د مقرر شوي أمري 
تابعداري وكړه هغه زما تابعداري وكړه، او چاچئ زما د أمري نافرماين وكړه هغه 

زما نافرماين وكړه. 
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څوارلسم فصل 

په ټولو خلکو کئ د پيغمربانو نه بعد غوره خلک د حممد صیل اهلل عليه وسلم 
ملګري دي، د دوي فضيلت په ويح إليه رسه ثابت دي، د اهلل پاک ارشاد دي: 

)ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ(  ]الفتح: 29[

ممد د اهلل رسول دى۔ او هغه كسان چې هل ده رسه دي، په اکفرانو باندې ډېر 
به دوى وينې چې  ته  ډېر مهرباين كوونكي دي.،  مينځ كې  سخت دي، خپپل 

ركوع كوونكي، سجده كوونكي دي، هل اهلل نه فضل او رضامندي غواړي۔

او څنګه چئ پيغمربان خپپل مينځ کئ د جدا جدا فضيلتونو خاوندان دي، 
خاوندان  فضيلتونو  جدا  جدا  د  کئ  مينځ  خپپل  هم  کرام  صحابه  شان  همدغه 
دي، او په پيغمربانو کئ د کيم دريج واال پيغمرب د ټولو صحابه کرامو نه غوره 
دي. همدغه شان په صحابه کرامو کئ د کيم دريج واال صحايب د ټولو تابعينو 

نه غوره دى. 

غوره صحابه کرام هغه دي چئ د اسالم دين قبلولو ته ورخميک شويدي او په 
نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم باندي په دايس وخت کئ ايمان راوړی دي چئ 
د ضعف او کمزورئ وخت وو، دوي د هغه چانه غوره دي چئ په نيب کريم صیل 
اهلل عليه وسلم باندي ايمان راوړو، خو دايس وخت وو، چئ اسالم اغبله وو، لکه 
هغه څوک چئ د ميک د فتيح نه يي خميک ايمان راوړی دي غوره دي د هغه چانه 

چئ د ميک د فتحې نه يي وروسته ايمان راوړی دی.

د اهلل پاک ارشاد دی:
)ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  

ىئ  يئ  جب(  ]احلديد: 10[
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او تاسو ته څه مانع )او عذر( دى چې د اهلل په الره كې خپل مال( نه لګوئ، 
حال دا چې د اسمانونو او ځمكې مرياث خاص د اهلل لپاره دي۔ په تاسو كې هغه 
څوك ندي برابر چا چې )د اهلل په الره كې( هل فتحې نه خمكې انفاق كړي دي او 

جنګ  یې د اهلل په يلاره يك كړیدى۔

د نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم د ملګرتوب فضيلت خو ټولو صحابه کرامو 
ته حاصل دي، لکه څنګه چئ د اهلل پاک ارشاد دي: 

)خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت(  ]احلديد: 10[

او )په دوي كې( هل هر یو رسه اهلل د ښيګڼې )جنت( وعده كړېده۔ او اهلل په 
هغو اکرونو چې تاسو یې كوئ، ښه خربدار دي۔

يو بل مقام کئ اهلل پاک فرماييل دي: 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ(  ]التوبة: 100[
او هل مهاجرينو او انصارو نه هغه وړاندیين اولين )ایمان لرونكي( او هغه 
كسان چې په نيكۍ رسه یې د دوى پريوي كړې ده، اهلل هل دوي نه رايض شويدي 

او دوي هل هغه نه رايض شويدي۔

په هغه صحابه کرامو کئ چئ د اسالم دين منلو ته ورخميک شوي وو، په هغوئ 
کئ غوره بيا )عرشه مبرشه( لس هغه صحابه کرام دي چئ هغوي ته په يو جملس 

کئ د جنت زيری ورکړی شوی وو، 

او په دي عرشه مبرشه کئ غوره بيا خلفاء راشدين دي، بيا هغه صحابه غوره 
دي، کوم چئ د بدر په غزا کئ رشيک شوي وو، بيا هغه صحابه کرام غوره دی 
کوم چئ د أحد په غزا کئ رشيک شوي وو، بيا هغه صحابه کرام غوره دي، کومو 
چئ د نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم رسه د وين الندي په شهادت بيعتونه کړي 

وو، د اهلل پاک ارشاد دي:
)ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ(  ]الفتح: 18[
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یقينا یقينا اهلل هل مومنانو نه رايض شو لكه چې دوي هل تا رسه د ونې الندې 
بيعت اکوه، پس ده ته هغه څه معلوم وو چې د دوى په زړونو كې وو، بيا هغه په 
دوي اطمينان )سكون، رمحت( نازل كړ او دوى ته یې په عوض كې نژدې بري 

وركړ۔

په صحيح خباري کئ د جابر ريض اهلل عنه نه روايت دي چئ نيب کريم صیل 
اهلل عليه وسلم هغه صحابه کرامو ته وفرمايل: کومو چئ د نيب کريم صیل اهلل 
عليه وسلم رسه دديغ وين الندي په شهادت بيعت کولو: تاسو په زمکه کئ غوره 

انسانان يئ، او ددوي شمری يو زرو څلور سوه تنو ته رسيدلو. 

صحابه کرامو دين درسول اهلل نه زده کړی او مونږ ته يي په ډيرو تكليفونو 
رانقل کړيدي. 

نو څوک چئ صحابه کرامو ته بد رد وايئ، په حقيقت کئ د دين بيخ کندي 
کوئ، او د نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم په سنتو کئ شک ته الره هواره وي. 

حقيقت دادي چئ صحابه کرام د اهلل د رسول نه وروستو أمانت دار مجاعت 
دي، په صحيح مسلم کئ د اهلل د رسول حديث دي فرمايئ: 

ِتي َما ُيوَعُدوَن« ِتي، َفِإَذا َذَهَب أَْصَحاِبي أََتى ُأمَّ »أَْصَحاِبي أََمَنٌة أُلمَّ

زما صحابه زما د امت د پاره د فتنو نه د أمن سبب دي لكه چئ دوي الړ 
)مړه( يش نو بيا به زما په أمت باندي هغه فتين وغريه رايش د كومو چئ وررسه 

وعده شويده. 

صحابه کرام د خطا او ګناه نه معصوم ندي خو د هغوي خطاګاين هغوي ته د 
بد رد ويلو لپاره ذريعه جوړه ول هم جواز نلري، او هغه اختالفات چئ د صحابه 
کرامو په مينځ کئ واقع شويدي، په هغئ کئ د حبث کولو نه ډډه کول پكار ده، 
مګر که د هيغ رسه کوم فقيه حكم او پوهه متعلقه وي نو د هغوي د عزت او 
احرتام رسه په هيغ کئ حبث کول مرشوع دي، او په هغه اختالفاتو کئ چئ د 
صحابه کرامو په مينځ کئ واقع شويدي په هيغ کئ صحابه کرام معذور ګڼل 
پكار دي، ځکه چئ اګر که د صحابه کرامو په مينځ کئ اختالفات واقع شوي 
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دي، خو بيا هم صحابه کرامو د نور أمت په نسبت رسه غوره خلک دي او اهلل 
پاک ورته فضيلت ورکړيدي ځکه چئ د اهلل د رسول رسه يي صحبت او ملګرتيا 

کړيده. 

په مينځ کئ واقع شويدي هغه ټول  او هغه اختالفات چئ د صحابه کرامو 
اجتهادي اختالفات دي، نو اګر که په هيغ کئ ځيين صحابه خطا شوي وي، بيا 

هم ورته د اجتهاد )کوشش( أجر او ثواب مالويږي. 

ځکه چئ دوي د اهلل د رسول رسه ډير ښه ملګرتوب کړيدي او د نيب کريم 
صیل اهلل عليه وسلم رسه يي هيڅ قسم اختالف ندي کړی، ځکه خو په نور ټول 

أمت باندي صحابه کرام غوره او د فضيلت خاوندان دي. 

د صحابه کرامو په مينځ کئ اختالفات يوه دايس دروازه ده چئ لکه څوک 
هغه په يو صحايب را کالو کړې نو په نورو صحابه و هم راکالويږې، ددي وئج 
نه تابعينو او تبع تابعينو به په دې مسائلو کئ د حبث کولو نه ډډه کوهل، د عمر بن 
عبد العزيز نه د عثمان، او عيل ريض اهلل عنهم په مينځ کئ د جنګ، او د جنګ 
مجل، او د صفنی جنګ متعلق پوښتنه وشوه؟ هغه په جواب کې وويل: دغه دايس 
ويين دي چئ زما السونه د هيغ نه اهلل پاک حمفوظ ساتيل دي، نو نه غواړم چئ 

خپله ژبه په کئ ککړه کړم. 

د صحابه کرامو خپپل مينځي اختالفاتو کئ حبث ځکه ندي پكار چئ ددي 
باره کئ د هيچا نه د قيامت په ورځ تپوس نه کيږي بلکه د هغوي د فضيلت او 

حقوقو باره کې به تپوس کيږي. 
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پنځلسم فصل

د كفر نه غری په ګناه کبریه باندي مسلمانان نه اکفر کوو او نه يي د ملت نه 
خارجه وو. 

اهلل پاک ته کنځل کول كفر دي او دا په جرم کئ د رشک نه لوې جرم دي، 
ځکه چئ مرشک د اهلل پاک رسه رشک کوي خو د اکڼو او مجاداتو دريج ته یي نه 
راښکته کوئ، بلکه مرشک خو اکڼي د اهلل پاک دريج ته ورپورته کوې، او هر 
چي اهلل پاک ته کنځل کونكي دي هغه خو اهلل پاک د اکڼي او مجاداتو نه هم 

ښکته کوئ، ځکه خو اهلل پاک ته کنځل کول ډير لوي كفر دي. 

او په كفر کې زيادت او نقصان هم راځي، لکه څنګه اهلل پاک فرماييل دي: 
)ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ(  ]الشعراء: 98-97[

قسم په اهلل، یقيًنا مونږه خاخما په ښاكره ګمراهۍ كې وو۔ لكه چې مونږ تاسو 
هل رب العلمنی رسه برابرولئ۔

په يو بل مقام کې اهلل پاک فرماييل دي: 

)ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  
ۋ  ۋ(  ]آل عمران: 90[

بيشكه هغه كسان چې هل خپل إیمان راوړو نه بعد اکفر شول، بيا په كفر 
كې )تر ځنكدنه( مخ په وړاندې الړل، )نو( د هغوى توبه به هل رسه نه قبليږي او 

همدغه كسان ګمراهان دي۔
يلكن د كفر زيادت او کيم دوزخيان د دوزخ نه نيش راویستیل، خو د كفر 

رسه سم به يي عذاب ډيريږې او يا کميږې، د اهلل پاک ارشاد دی: 
)ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

ڀ(  ]النحل: 88[
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بندول كړیدي،  نه یې  او د اهلل هل الرې  هغه كسان چې كفر یې كړیدي 
مونږ به هغوي ته عذاب د عذاب هل پاسه ورزيات كړو، په سبب د هغه چې دوي 

به فساد اکوه۔

مونږ د هيچا لپاره د جنت او جهنم فيصله نه کوو مګر هغه څوک چئ د هيغ 
فيصله په قرآن او سنت رسه شوي وې، خو دومره وايو چئ هر څوک د إيمان او 
توحيد په حالت کئ مړ شو جنت ته به ځي او چئ څوک د كفر او رشک په 

حالت يک مړ شو دوزخ ته به ځي.
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شپاړلسم فصل

د ازادۍ حقيقت هغه دادی: چئ بنده د بل هرچا د غالمۍ نه آزاد يش، او 
يواځې د اهلل پاک عبادت او بندګي وکړي، او د آزادي دايس مفهوم چئ د اهلل 
پاک د أوامرو او نوايه نه اعراض کول دا نفس پرسيت او خواهش پرسيت ده، د اهلل 

پاک ارشاد دی: 

)ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ(  ]اجلاثیة: 23[

ایا نو تا هغه كس يلديل دي چې خپل معبود یې خپل خواهش ګرځويل دي 
او اهلل هغه په علم باندې ګمراه كړ او د هغه په غوږونو او د هغه په زړه یې مهر 
ولګاوه، او د هغه په سرتګو یې پرده واچوهل، نو ده ته به هل اهلل نه بعد څوك هدایت 

وكړي۔، ایا نو تاسو پند نه اخلئ!۔

هغه څوک چې د انسان لپاره دا رواه کوئ چئ هر څه وايي، او هر لکه يي وايئ، 
او هر څه چئ زړه يي وغواړي ودي کړي دا خو په خقيقت کئ د خپل خواهش 

او د شيطان بندګي ده. 

ځکه چئ انسان د بندګي په صفت پيدا شويدي چئ د خپل رب عبادت او 
بندګي نكوئ نو رضور به د خپل خواهش او شيطان بنده جوړيږې. 

که چریته په د نيا يک يو انسان وي نو په هغه باندي به اهلل پاک رشيع احاکم 
نه وي فرض کړي چئ په قتل کئ قصاص شو، د تهمت حد شو، د سرتګو حفاظت 
شو، د مریاث احاکم شو، همدغه شان به په هغه باندي يي زنا، سود خوري، وغریه نه 
وي حرام کړي بلکه دا رشيع احاکم يي ددي لپاره مقرر کړيدي چئ ددي انسان 
رسه دده د جنس نه نور انسانان شته او چئ څومره انسانان زياتيږي همغه ومره 
د ژوند د درستګي لپاره رشيع احاکم مرشوع شويدي، همدغه شان که چرته په 
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فليک نظام کئ يواځې سپوږيم وي، نو په هيغ باندي به اهلل پاک دا خاص ګردش 
نه وي مقرر کړي خو چئ لکه په فليک نظام کئ نور ستوري وغریه دي نو د فليک 
نظام د درستګئ لپاره د سپوږيم دايس ګردش مقرر شويدي، د اهلل پاک ارشاد دی:

)گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  
ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ(  ]األعراف: 54[

هغه په شپې رسه ورځ پټوي، په دې حال كې چې دا )شپه( هغې )ورځ( لره 
په تلوار رسه طلب كوي او )پيدا كړې یې ده( ملر سرتګه، او سپوږمۍ او ستوري، 
چې د هغه په حكم رسه مسخر كړى شويدي، اګاه شئ! خاص هغه لره دي پيدا 

كول او حكم كول، ډېر بركت واال دي اهلل چې رب العلمنی دى۔

په يو بل مقام کئ اهلل پاک فرماييل دي
)ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  یی  جئ  حئ  مئ  

ىئ(  ]يس: 40[
ملر لره ممكن نه دي چې سپوږمۍ راالندې كړي او نه شپه په ورځ ړومبۍ 

كيدونكې ده او هر یو په )خپل( مدار كې المبو ويه۔

د دين او دنيا د سمون په خاطر د اسالم د مبنی دين احاکم مقرر شوي دي، 
او هرڅوک چئ د اساليم رشيع احاکمو نه رس غړونه کوئ نو د زسا مستحق 

ګرځي. 

دين اسالم قبلول رضوري او واجب دي او دين اسالم بریته پريښودل كفر او 
ارتداد دي، د اهلل پاک ارشاد دي: 

)ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ(  ]البقرة: 217[

او په تاسو كې چې څوك هل خپل دین نه وګرځيده، بيا په داسې حال كې مړ 
شو چې اکفر و، نو دغه كسان )چې دي( ددوي عملونه په دنيا او آخرت )دواړو( 
كې ضایع شويدي او دغه كسان د اور ملګري دي، دوي به په هغه كې تل ترتله 

)هميشه( وي۔
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او په صحيح خباري کئ د عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهما نه روايت دي، 
چئ نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم فرماييل دي: 

َل ِديَنُه َفاْقُتُلوُه« »َمْن َبدَّ

چاچې دین اسالم بدل كړ قتل يي كړې. 

د اهلل پاک عبادت او بندګي د ټولو خملوقاتو د پيدائش هدف او مقصد دي، او 
څوک چئ ددي نه رسغړونه کوئ ګويا که هغه په دي حقيقت )چئ د خملوقاتو 
د پيدائش مقصد د اهلل پاک بندګي کول دي(  يقنی او إيمان نه لري مؤمن نه بلل 

کيږي. 

په دنيايي نظام کې د يو ملک د قانون او نظام نه رسغړونه رواه نه بويل، او د 
اهلل پاک د عبادت نه رسغړونه کوئ، نو دا ددي وئج نه چئ د خملوقاتو د پيدائش 
مقصد او هدف دده په زړه کئ کمزوري دي او يا بييخ د مينځه تلیل دي، د اهلل 

پاک ارشاد دي: 

)ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ(  ]الذاريات: 56[

او ما پرييان او انسانان ندي پيدا كړي مګر د دې لپاره چې دوي زما عبادت 
وكړي۔

هغه ذات چئ انسانان او پریان يي په دنيا کئ د خپل عبادت او بندګئ لپاره 
پيدا کړيدي، همدغه ذات به وررسه په آخرت کئ حساب او کتاب کوي، اهلل پاک 

دي زمونږ حالت او راتلونكی ښه کړي. 

وصلى الله و سلم على نبيه محمد ومن اتبعه. 
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