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م من قبل مركز أصول، ومجيع الصور املستخدمة يف  ُأعد هذا الكتاب وصمِّ
طباعة مسلم  لكل  يتيح  أصول  مركز  وإن  حقوقها،  املركز  يملك   التصميم 
 الكتاب ونرشه بأي وسيلة، برشط االلتزام باإلشارة إىل املصدر، وعدم التغيري
يف النص، ويف حالة الطباعة يويص املركز بااللتزام بمعايريه يف جودة الطباعة.
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احلمد لله رب العلمني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، 
نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعني، أما بعد: 

شيخ  چې  کوم  نواقض  لوې  لس  هغه  اسالم  د  کې  رساهل  دې  په 
االسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل په خپله رساهل کې رامجع کړي 

دي بيانيږې. 

دنواقض االسالم معین: 

او  باطلونکي  دهغې  يش  يو  د  ناقض  او  دناقض  ده  مجعه  نواقض 
فاسدونکي او دمينځه وړونکي ته وايي، نو د نواقض االسالم معین ده 
هغه عملونه اواکرونه چې لکه انسان د هغې مرتکب يش، نودهغې دويج 
نه دانسان دين او اسالم باطل يش، او د دائره اسالم نه خارج يش، اکفر 
په اسالم کښي داخل يش،  اوبريته  توبه وبايس  اومرشک يش، مګرکه 
ددي مثال دايس دی، لکه يو انسان چې پوره اواکمل اودس وکړې، اوپه 
طهارت کښي داخل يش اوبيا روستو دهغه نه متيازي وغريه خارج يش، 
نو دهغه اودس مات اوطهارت يي باطل شو، همدارنګه داسالم نواقض 
نو  انسان دهغې ارتکاب وکړي،  باندي چې لکه  په دي معین  هم دي 

ددين اسالم نه خارجيږي او په کفر رشک کې داخليږي.  



10

د اسالم نواقض او دخلکو پوهاوی 

يواځې  کښي  رساهل  خپله  په  اهلل  رمحه  عبدالوهاب  بن  حممد  امام 
نواقض  لوې  لس  دا  چې  ځکه  ذکرکړيدي،  داسالم  نواقض   )۱۰( لس 
دي، دنواقض االسالم نه، او نور نواقض داسالم په دي لسو )۱۰( نواقضو 

داسالم کښي رامجعه کيږي. 

)نواقض  رساهل  خپله  اهلل  رمحه  عبدالوهاب  بن  حممد  االسالم  شيخ 
االسالم  نواقض  أن  اعلم  کړيده:  رشوع  رسه  عبارت  دي  په  االسالم( 

عرشة!

پوهه شه چه داسالم نواقض لس )۱۰( دي، اعلم دامر صيغه ده دعلم 
نه، معین يي ده لککه عقيده اوپوخ يقني کول او ددي په مقابل کښي ظن 

راځي دظن معین ده ګمان کول. 

ولره  يقني  اوپوخ  اولککه عقيده  پوهه شه  په دي  داشوه چه  نومعین 
نواقضو  ددي  انسان  لکه  چې  کښي  خربه  دي  په  کوه  مه  اوګمان  شک 

مرتکب يش نو ددائره اسالم نه خارجيږي اومسلمان نه پا يت کيږي.
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الناقض األول
الشرك

داسالم په نواقضو کې ملړی ناقض د اهلل تعایل رسه د هغه په عبادت 
او بندګۍکې رشيک جوړول دي، لکه د اهلل جل جالهل ارشاد دی:

)ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے( ]النساء: 48[

ترمجه: يقينا اهلل تعایل نه بيخ چې رشک وکړی يش دهغه رسه اوبيخ 
اوچاچې  اوغواړي،  چه  چالره  هغه  ددينه  وي  کم  چه  ګناهونه  هغه 

رشک وکړو داهلل تعایل رسه پس يقينا جوړه يي کړه ګناه لويه.

 او همدا رنګه اهلل تعایل فرمايي:
)چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ( ]املائدة: 72[
حرام  يقينا  پس  رسه  تعایل  اهلل  د  وکړو  رشک  چاچې  يقينا  ترمجه: 
اونشته  اوردی،  دهغه  ځاې  او  جنت  باندې  هغه  په  تعایل  اهلل  کړيدی 

دظاملانو لپاره هيڅ مددګار. 

او همدارنګه دغرياهلل لپاره ذحبه کول هم رشک دی، لکه دقربونو 
لپاره ذحبه کول اويا دجناتو )پري يانو( وغريه لپاره ذحبه کول. 
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وضاحت:
داهلل جل جالهل رسه دهغه په عبادت او بندګې کښي رشيک جوړول 
باره  په  اهلل دمرشک  نه مصنف رمحه  االسالم  دنواقض  ناقض دی  اول 
کښي دوه ديللونه ذکرکړيدي، اول ديلل دمرشک دحکم په باره کښي 

چه د د نيا رسه متعلق دی. 

اودوهم ديلل دمرشک  دنياکښي،  په  يعين دمرشک څه حکم دی 
يعين دمرشک څه  متعلق دی،  داخرت رسه  باره کښي چه  په  دحکم 

حکم دی په اخرت کښي. 

اول ديلل دمرشک دحکم په باره کښي چه ددنيارسه متعلق دی: 

دمرشک حکم په دنيا کښي دادی چه مرشک ته اهلل جل جالهل 
رشک نه معاف کوي لکه اهلل جل جالهل فرمايي: 

)ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے( ]النساء: 48[

ترمجه: يقينا اهلل تعایل نه بيخ چه رشک وکړييش دهغه رسه او بيخ 
هغه ګناهونه چه کم وي ددينه هغه چا لره چه وغواړي.

 پس اهلل جل جالهل په دي ايت کريمه کښي درشک اکرب ختصيص 
کړيدی، چه نه يي معاف کوي، او درشک نه عالوه نور ګناهونه يي خپل 

مشيت )خوښې( ته سپاريل دي معاف کوي چا ته چه يي وغواړي. 

دوهم ديلل دمرشک دحکم په باره کښي چې داخرت رسه متعلق دی: 

دمرشک حکم په اخرت کښي دادی چه جنت وربا ندي حرام دی 
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او ځاي دهغه اور دجهنم دی، او هميشه به په اور دجهنم کښي اوسيږي 
د اهلل جل جالهل ار شاد دی:

)چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ( ]املائدة: 72[
حرام  يقينا  پس  رسه  تعایل  اهلل  د  وکړ  رشک  چاچې  يقينا  ترمجه: 
کړيدی اهلل تعایل جنت په هغه باندي او ځاي دهغه اور دی او د ظاملانو 

لپاره هيڅ مدد ګار نشته. 

هرلکه چه دمرشک حکم په دنيا کښي دادی چه رشک ورته اهلل 
تعایل نه معاف کوی بغري دتويب نه او په اخرت کښي به هميشه په اور 
دجهنم کښي وي او جنت ورباندي ابدي )هميشه( حرام دی نو په دنيا 

کښي هم بعيض احاکم ورباندي مرتب کيږي.

دنياوي بعيض هغه احاکم چه درشک رسه متعلق دي: 

 ځنې دهغه احاکمو نه چه په رشک باندي مرتب کيږي دادي چه 
نه به دښځي دطالقه ولو طلب او غوښتنه کوالي يش ترڅو  دمرشک 
چې ښځه دهغه نه بيله او جدا يش مګرکه توبه وبايس درشک نه، نو 
بيابه دهغه نه د هغه ښځه نيش جداکویل، ځکه چه دا ښځه مسلمانه 
ده او مرشک اکفر دی او مسلمانه ښځه داکفر په نکاح کښي نيش پايت 

کيدیل لکه اهلل تعایل فرمايي: 
)ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې( ]املمتحنة: 10[
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نه هغو ې حاللې دي دوي لره اونه دوي حالل دي هغوې لره، يعين 
دغه مؤمنانې ښځې دي اکفرو لره حاللې او رواه ندي اونه دااکفران ديغ 

مؤمنانوښځو لپاره حالل او رواه دي، او همدارنګه اهلل تبارک وتعایل 
فرمايي:

)ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( ]البقرة: 221[

او په نکاح رسه مه ورکوي خپلې لونړه خويندي مرشاکنو سړو ته تر 
هيغ پوري چه دوي ايمان راوړي. 

 او همدارنګه دځنې هغه احاکمو نه چه په رشک باندي مرتب 
کيږي، دا ده چې په مرشک باندي به ملونځ دجنازي نه کيږي چه لکه 

مړيش او نه به مرشک ته غسل ورکوالي يش. 

مقربه  په  به  مرشک  چه  داده  نه  دمرشک  داحاکمو  ځنې  او   
دمسلمانانو کښي نيش دفن کوالي. 

 او ځنې داحاکمو دمرشک نه داده چه مرشک به ميک مکريم 
ته نه داخليږي ځکه چه دمرشک داخليدل ميک مکريم ته جايز ندي. 

اهلل تبارک وتعایل فرمايي: 
)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]التوبة: 28[
ای مؤمنانو يقينا مرشاکن پليت دي پس ندي نزي دي کيږي، مسجد 

حرام ته روستو ددي اکل نه )يعين نهم اکل دهجرت( 
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په  دخپلوانو  به  ته  مرشک  چه  داده  نه  احاکمو  ددي  ځنې  او   
مرياث کې برخه نه ورکول کيږې، او همدارنګه دمرشک مرياث به دهغه 
مسلمانانو خپلوانو ته نه ورکول کيږې مثال که مرشک مړ يش او دده 
ښځه او چبي مسلمانان وي نو دوې ته به ددي مرشک مرياث نه ورکول 
کيږې، بلکه دمرشک دامال به د مسلمانانو بيت املال ته ورکول کيږي 
اخستیل  نو هغوي ددي مرياث  نوراکفربچې وي  مګر که ددي مرشک 

يش، لکه څرنګه چه نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص فرماييل دي:
»ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم«

مسلمان د اکفر څخه او اکفر د مسلمان څخه مرياث نيش اخستیل. 

نو ځنې هغه احاکم چې په دې نواقضو داسالم باندې مرتب کيږې 
په لڼډه توګه هغه دادي: 

هرڅوک چې د اسالم ددې نواقضو ارتکاب وکړې، او بيا په دې 
باندې هميشه پاتې يش تردې چې مرګ ته ورته راشې او په دايس حال 
کې مړيش چې توبه یي نه وې کړې نو غسل به ورته نه ورکول کيږې، او 
دمسلمانانو په مقربه کې به نه دفن کيږې، دده مرياث به دده مسلمانانو 
خپلوانو ته نه ورکول کيږې، لکه څنګه چې په ژوند کې د مرشک نه 
دهغه مسلمانه ښځه به دهغه نه جداکویل شې، او همدارنګه مرشک به 
مکې مکرمې ته هم نه داخليږې، او چې د رشک په حالت کې مړيش 

نو جنت ورباندې حرام دی، او هميشه به په اور د دوزخ کې وسيږې. 

مصنف رمحه اهلل وييل: )الشرك في عبادة الله -تعالى-( 
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د اهلل تعایل رسه دهغه په عبادت او بندګې کې رشک کول د اسالم 
د نواقضو څخه دي. 

مونږ  ترڅو  دي،  رضوري  او  الزم  پيژندل  عبادت  د  مهال  دې  په 
معلومه کړو چې په عبادت او بندګې کې رشک څه ته وايي. 

وې  )ښاکره(  ظاهري  عمل  او  )وينا(  قول  هغه  هر  بندګې  او  عبادت 
ورباندې  هغه  او  وې  خوښ  ته  تعایل  اهلل  چې  خو  وې  )پټ(  باطين  که  او 
حج  دی،  عبادت  ورکول  زاکت  دی  عبادت  کول  مونځ  لکه  خوشحايلږې، 
کول عبادت دی، نذر منل عبادت دی، ذحبه کول عبادت دی، داع غو ښتل 
عبادت دی، تولک )ځان سپارل( عبادت دی، خوف او ويره کول عبادت دی، 
مينه او رغبت کول عبادت دی، د اهلل تعایل په الره کې جهاد کول عبادت 
دی، امر باملعروف )نيکو ته بلنه کول( عبادت دی، نيه عن املنکر )د بدو نه 
منعه کول( عبادت دی، د ګاوڼډي رسه احسان او ښيګڼه کول عبادت دی 
وغريه، ځکه چې ددې امر رایلغ دی په قران کريم کې، او همدارنګه دهغه 
تعایل منعه کړي دي هم عبادت دی، لکه  نه ځان ساتل کوم چې اهلل  څه 
مسلمان او مؤمن بنده به رشک نه کوې، او دخلکو وينه، او مال او عزت به 
نه پايماهل وې، او دحق نه به انکار نه کوې، او نارواه اکرونه لکه غال، زنا، 
رشاب څښل، د مور او پالر نافرماين، غيبت چغلې، سود، وغريه به نه کوې. 

به عمل  په هغې  امر راغلې وي،  نو په رشيعت کې چې دڅه يش 
کوې، او رشيعت چې دڅه نه منعه کوې دهغې نه به ځان ساتې، ديته 

عبادت او بندګې وايي. 

په رشيعت مطهره کې )اوامر( په دوه قسمه دي: 
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امر د اجياب چې په هغې باندي عمل کول واجب وي، لکه مونځ 
کول شو ځکه چې د مونځ کول واجب دي، او بل قسم امر د استحباب 
دی چې په هغې باندي عمل کول غوره او مستحب وي لکه مسواک 

وهل شو، ځکه مسواک وهل مستحب دي. 

او په رشيعت کې نيه هم په دوه قسمه ده: نيه دحتريم چې دهغې 
نه ځان ساتل واجب وې، لکه زنا، غال وغريه شوه، ځکه چې د غال، زنا 
وغريه نه ځان ساتل واجب دي او بل قسم نيه د تزنيه ده، چې دهغې نه 
ځان ساتل مستحب وې، لکه د ماخوسنت مانځه نه وروستو خربي کول 
شول ځکه چې د ماخوسنت مانځه وروسته خربي کول مکروه او ځان 

ساتل ترينه مستحب او غوره دي. 

لکه  دي  ښاکره  او  ظاهر  اکرونه  ځينې  کې  رشيعت  په  همدارنګه 
مونځ، روژه وغريه شول، او ځينې اکرونه بيا پټ او باطين دي، لکه نيت، 

اخالص، صداقت، او حمبت شو. 

همدارنګه په هغه اکرونو کې چې رشيعت دهغې نه منع کوې هم په 
دوه قسمه دي: چې ځينې ښاکره دي، لکه زنا غال وغريه، او ځينې نور بيا 
پټ او باطنې دي، لکه تکرب، ريا، ځان ښودنه، کينه، او بغض، وغريه دا 
ټول هغه اکرونه دي، چې اساليم رشيعت ورڅخه په لککه منع کړي ده. 

ته کوم چې ذکر شو  ټولو قسمونو  بندګې دې خمکې  او  نو عبادت 
شامليږې، او بيا په دې قسمونو د عبادت کې چې هر يو قسم د غري اهلل 
دپاره وکړی يش، نو ديته رشک وايي او کونکي ته يي مرشک وايي ځکه 
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چې دعبادت دا ټول قسمونه د اهلل تعایل لپاره خاص دي، او چې دغري 
اهلل دپاره وکړی يش، نو ديته په عبادت کې رشک ويل کيږې، نو ځکه 
مصنف رمحه اهلل ددي يو مثال ذکر کړو، او دايس يي وفرمايل: )كالذبح 
لغير الله( د اسالم په نواقضو کې يو مثال لکه دغري اهلل لپاره ذحبه کول 
شو، ددي په ارتکاب رسه بنده د اسالم د دائرې نه خارجيږې، ځکه 
چې ذحبه کول عبادت دی، او د غري اهلل لپاره عبادت کول رشک دی 

لکه څنګه چې اهلل تعایل فرماييل دي: 
)ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ( ]األنعام: 162[

ته ووايه: بيشکه زما ملونځ او زما قربانې او زما ژوند او زما مرګ 
خاص داهلل رب العاملني لپاره دی. دهغه هيڅ رشيک نشته. 

همدارنګه اهلل تعایل فرماييل دي:
)ژ  ژ  ڑ( ]الكوثر: 2[

نو ته د خپل رب لپاره ملونځ کوه او قربانې کوه. 
نو معلومه شوه چې ذحبه او قربانې کول عبادت دی او هرچا چې 
دا د اهلل تعایل نه ماسوا د بل چا لپاره وکړه نو يقينا هغه داهلل تعایل رسه 
په عبادت کې رشک وکړو، نو په دې اساس هر هغه څوک چې دجناتو، 
لپاره ذحبې کوې بيشکه  نمر وغريه  او  پريانو، قربونو، ويلانو، سپوږمۍ، 

مرشک او داساليم ملت نه خارج دي. 
همدغه شان د غري اهلل نه مدد غو ښتل، او په هغه رسه پناه طلب 
کول، او هغه ته فرياد کول په هغه اکرونو کې چې په هغې باندې د اهلل 

تعایل نه ماسوا بل څوک قدرت نلري داهم رشک دی. 
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او همدغه رنګ په حاللو او حرامو کې د خملوق خربه منل او دهغوې 
تابعداري کول هم په رشک کې داخليږې، د بيلګې په توګه په حاللو، 
پالر، وغريه  او  مور  د  بزرګ،  د  د اعلم،  وزير،  د  د مرش،  او حرامو کې 
تابعداري کول په دايس طريقې رسه چې دوې څه ته حالل وايي، هغې ته 
حالل ويل او چې دوې څه ته حرام وايي هغې ته حرام ويل دا هم رشک 
يواځې د  به  په دې کې  او  او حرام عبادت دی  دی ځکه چې حالل، 
رشعې تابعداري کيدیل يش، ځکه چې د حرامو، او حاللو اختيار يواځې 
د اهلل تعایل رسه دی، او نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص فقط د هغې بيان او وضاحت کړی 
دی. نو په حاللو او حرامو کې د غري اهلل تابعداري کول رشک دی لکه 

څنګه چې اهلل تعایل فرماييل دي: 
)ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ( ]الشورى: 21[

ايا د دوې لپاره داسې رشيکان شته، چې د دوې لپاره يي هل دين څخه 
هغه الر مقرر کړې ده چې اهلل تعایل د هغې اذن او اجازه نه ده ورکړې. 

نو معلومه شوه چې حالل او حرام يواځې د اهلل تعایل په اختيار کې 
دي، او په دې کې به يواځې دهغه تابعداري کيدی يش. 

ټول  دا  وغريه  منل،  نياز  نذر  طواف،  سجده،  رکوع،  شان  همدغه 
دعبادت قسمونه دي، او دا ټول به يواځې داهلل تعایل لپاره ادا کویل يش، او 
هر چا چې دا اکرونه دغريا هلل لپاره وکړل نو پرته د شک څخه مرشک دی. 

سجده  او  رکوع  ته  مرشانو  خپلو  مريدان(  )پريان  فيان  صو  ځينې 
کوې او دهغوې لپاره نذر نياز منې او ال ځينې کم عقله خو بيا دايس 
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هغه  رسه  دې  په  او  وې  رسخره  خپل  لپاره  پريانو  دخپلو  چې  شته  هم 
ته خپل ځان نزيدې کوې، او ځينې بيا خپلو مرشانو ته تويب وبايس او 
په  ددي  چې  دي  څه  هغه  داټول  غواړې  معافې  ګناهونو  د  نه  دهغوې 
ارتکاب رسه انسان د اسالمې ملت څخه خارجيږې ځکه چې توبه او 
دګناهونو معاف کول داهم يواځې د اهلل په اختيار کې دي بايد يواځې 

دهغه وغو ښتل يش، لکه اهلل تعایل فرماييل دي 
)ڃ  ڃ  چ  چ  چ( ]آل عمران: 135[

او بل څوک دی چې ګناهونه وبښي غري د اهلل تعایل نه. 

نو ګناهونه يواځې اهلل تعایل خپلو بندګانو ته معاف کوې نو بايد ده 
چې يواځې دهغه نه دګناهونو معاف کيدل وغوښتل يش. 

همدارنګه امام امحد بن حنبل رمحه اهلل په خپل مسند کې داسود بن 
رسيع ريض اهلل عنه په روايت رسه حديث نقل کړی دی، چې نيب کريم 

ملسو هيلع هللا ىلص ته يو اسري )بندي( راو ستیل شو، او دايس يي وويل: 

ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَرَف  ِبيُّ  َفَقاَل النَّ ٍد،  ِإَلى ُمَحمَّ أَُتوُب  َواَل  ِإَلْيَك،  أَُتوُب  ي  ِإنِّ اللُهمَّ 
اْلَحقَّ أِلَْهِلِه«)1(.

رواه امحد يف مسنده: دا حديث امام امحد رمحه اهلل په خپل مسند کې راوړی دی، امام هيثيم   )1(
په جممع الزوائد کې وايي: چې داحديث امام امحد، او امام طرباين راوړی دی او په دې کې 
حممد بن مصعب دی، چې امام امحد يي تو ثيق کړی دی، او نورو علماو ورته کمزوری ويیل 
دی، دا حديث امام حاکم هم صحيح کړی دی، خو امام ذهيب په هغه رد کړی دی، او وييل 
دي چې حممد بن مصعب کمزوری راوي دی، امام ابلاين داحديث ضعيف کرځویل دی، او 

په سلسة االحاديث الضعيفه کې راوړی دی. 
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اهلې: زه تاته رجوع او توبه کوم، او حممد ته توبه نه کوم نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص 
وفرمايل: چې ده حق د خپل حقدار لپاره وپيژنده، يعنې د توبې حقدار 

اهلل تعایل دی بايد هغه ته توبه وکړی يش. 

ځکه چې ګناهونه معاف کول يواځې داهلل تعایل په اختيار کې دي، 
بايد دهغه نه معافې طلب کړی يش، نو هرچا چې داهلل تعایل نه غري دبل 
چا لپاره توبه وکړه او دهغه نه يي دا طلب وکړو چې زما ګناهونه معاف 
کړه يب شکه مرشک دی ځکه چې توبه کول عبادت دی، او عبادت د 

اهلل تعایل نه غري د بل چا لپاره کول رشک دی. 

په  هغه  د  رسه  تعایل  اهلل  د  چې  وويل:  اهلل  رمحه  مصنف  ځکه  نو 
عبادت او بندګې کې رشک کول د اسالم په نواقضو کې ملړی ناقض 
دی، دکوم په وجه باندي چې انسان داسالمې ملت څخه خارجيږې، او 
ددي لپاره يي مثال ذکر کړه چې د اهلل تعایل نه غري د بل چا لپاره ذحبه 
کول، او مونږ په ښه وضاحت رسه ددي خربي بيان وکړه، چې عبادت 
او بندګې هر هغه قول )وينا( او عمل ظاهري )ښاکره( وې او که باطين 
)پټ( وې خو چې اهلل تعایل ته خوښ وې او هغه ورباندې خوشحايلږې 
ديته عبادت وايي او د عبادت انواع او قسمونه هم ښه په وضاحت رسه 
بيان شول او دا حقيقت هم واضحه شو، چې دعبادت ټول قسمونه د اهلل 
تعایل لپاره خاص دي او داهلل تعایل نه غري دبل چا لپاره ددي ادا کول 

رشک دی اوکونکی يي مرشک او داسالمې ملت څخه خارج دی. 
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الناقض الثاني
اتخاذ الوسائط بنی العبد وربه

د اسالم په نواقضو کې دويم ناقض رشکې وسيلې طلب کول دي: 
هر چا چې د اهلل تعایل لپاره دايس وسيلې مقرر کړې چې دهغې وسيلو 
نه خپل حاجتونه غواړې او په هغه وسيلو باندې تولک کوې، او دهغې 
نه شفاعت غواړې نو په امجاع دمسلمانانو رسه اکفر او داسالمې ملت 

نه خارجيږې. 

وضاحت:
مړي  قربونه  لکه  ونيولې  وسيلې  رشکې  ته  تعایل  اهلل  چاچې  هر 
مړو  قربونو،  ددي  او  لري  دوې عقيده  په  په شلک کې  وسيلې  د  وغريه 
وغريه نه خپل حاجتونه او شفاعت غواړي، نو په اتفاق رسه دا مرشک 
او داع  نه خارج دی، ځکه چې حاجتونه غو ښتل،  او داسالمې ملت 
خپل  نه  قربونو  د  چې  څوک  هغه  هر  نو  دي،  انواع  عبادت  د  ټول  دا 
حاجتونه غواړي، او يا قرب واال ته وايي چې زما شفاعت وکړه او داعقيده 
نو  شفاعت کوالی يش،  زما  او  اوري  زما خربي  واال  قرب  دا  لري چې 
په دې عقيدې رسه داشخص داسالمې ملت نه خارجيږې، ځکه چې 
دحاجتونوغو ښتنه به يواځې د اهلل تعایل نه کویل شې، او په دې کې به 
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نه  پيغمربان،  نه  قربونه،  نه  نه رشيکوې،  بل هيڅوک  تعایل رسه  داهلل 
ويلان وغريه ځکه چې اهلل تعایل يواځې دی او رشيک نلري، لکه څنګه 

چې اهلل تعایل فرماييل دي: 

)ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت    

حت( ]يونس: 106[
او داهلل تعایل نه غري هغه یش مه رابله چې تاته نه فائده درسویل يش، 
او نه تاته رضر درسویل يش، نو که چريي ته دا وکړې. نو بيشکه ته به په 

دغه وخت کې هل ظاملانو څخه يي.

همدغه رنګ داهلل تعایل فرمان دی:
)ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ    چ  چ( ]الشعراء: 213[

ته د عذاب  به  نو شې  بله ګين  بل هيڅ معبود مه  د اهلل رسه  ته  نو 
ورګړی شويو نه. 

همدغه رنګ داهلل تعایل فرمان دى: 
)ڦ  ڄ    ڄ  ڄ( ]لقمان: 13[

بيشکه يقينا رشک ډير لوي ظلم دی. 

همدغه رنګ داهلل تعایل فرمان دی: 

)ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ         ۈئ  

ېئ   ېئ( ]املؤمنون: 117[
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او هغه چې د اهلل رسه بل دايس اهل )معبود( بيل چې دهغې رسه په دې 
باندې هيڅ ديلل نشته، نو بيشکه همداخربه ده چې دده حساب دده درب 

په نزي دی، بيشکه شان دادی چې اکفران بری نه مويم. 

همدغه رنګ داهلل تعایل فرمان دی: 

)ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک   ک  ک  

گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  
ں  ڻ  ڻ       ڻ( ]فاطر: 14-13[

او هغه معبودان چې تاسو يي د دغه اهلل نه بغري بولې دوې دکجورې 
د زړي هم مالاکن نه دي، که تاسو دوې وبولې دوې ستاسو بلنه نه اوري، 
او که چريي يي واوري نو دوې ستاسو بلنه قبلویل نه يش، او د قيامت په 
ورځ به دوې ستاسو په رشيک جوړولو منکر يش، او تاته بل څوک خرب 

نيش درکویل د ښه خربداره اهلل په شان. 

 هر چا چې اهلل تعایل ته وسيلې مقرر کړې په دايس شان چې خپل 
ځان همدي وسيلو ته وسپارې، او دهمدې وسيلو نه خپل حاجتونه او 
شفاعت غواړې او په دې وسيلو باندي تولک کوې، نو دټولو مسلمانانو په 
اتفاق رسه دا کفر او رشک دی، او ددي مرتکب مرشک او داساليم 

ملت نه خارج دی. 

باندي خپل ځان  يو چا  په  داده چې  تولک معین  د  پيژندنه:  تولک  د 
سپارل، او په زړه رسه هغه ته متوجه کيدل او دهغه نه دخپل مطلوب او 

مراد پوره کولو غو ښتنه کول. 
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اول ناقض د اسالم په نواقضو کې کوم چې خمکې ذکر شو هغه اعم 
دی، او دا دوهم ناقض دهغې په نسبت رسه خاص دی، ځکه د اهلل تعایل 
رسه په عبادت کې رشک کول اعم دي، که داع يعين غو ښتنه وي يا ذبح 
وي، يا نذر منښته وي، يا په حاللو او حرامو کې دچا تابعداري، يا بل 

چا ته رکوع او سجده کول وغريه د اټول اعم او دعبادت قسمونه دي. 

او دا دوهم ناقض د اسالم د ملړي ناقض په نسبت رسه خاص دی 
رشکې  هغه  چې  راځې  قسم  خاص  يو  رشک  د  کې  دې  په  چې  ځکه 
نه خپل حاجتونه غواړې  دقرب  توګه چې څوک  په  دمثال  وسيلې دي: 
او هغې ته خپل ځان سپاري، او په هغې باندي تولک کوې او يا قرب ته 
وايي چې داهلل تعایل په دربار کې زما شفاعت وکړه او اهلل تعایل ته زما 
دا حاجت ورسوه وغريه نو ده دا قرب داهلل تعایل رسه په حاجتونو پوره کولو 
کې رشيک کړو، همدغه شان که څوک په ژوندي انسان باندي دايس 
تولک وکړې چې دا به ما ته دجهنم د اورنه خالصون را په برخه کړې، 
يا دايس چې دا به زما مدد او مرسته وکړې او ما ته به زما په دښمنانو 
يا دايس چې  يا دايس چې دابه ماته چبې راکړې  باندي غلبه راکړې، 
دا به ماته جنت راکړې، نو داهم رشک دی داهلل تعایل رسه ځکه چې 
دا ټول اکرونه کوم چې خمکې ذکر شو په دې باندې د اهلل تعایل نه سوا 
بل  رسه  تعایل  داهلل  کې  اکرونو  دې  په  او  نلري،  قدرت  څوک  هيڅ  بل 
څوک )مړ وي او که ژوندی( رشيک کول رشک دی، او ددي مرتکب 

مرشک او داساليم ملت نه خارج دی. 



27

د اسالم نواقض او دخلکو پوهاوی 

کوم  دي  رواه  کول  طلب  اکرونو  دهغه  يواځې  نه  انسان  ژوندي  د 
يش،                کوالي  تررسه  يي  اوهغه  وې،  کې  قدرت  په  دهغه  چې  اکرونه 
د مثال په توګه دژوندي انسان نه دا طلب کویل يش چې ما رسه مرسته 
وکړه د ګاړي په جوړولو وغريه کې يا زما مرسته وکړه او قرض مال راته 
راکړه وغريه دا رواه دي ځکه چې دااکرونه د انسان په قدرت کې شته 
او کوالي يش چې تارسه مرسته وکړې دګاړي په جوړولو کې او همدغه 
شان کویل يش چې تاته قرض پييس وغريه درکړې، مګر که د ژوندي 
انسان نه دا وغواړي چې زما ګناهوه معاف کړه يا ماته د جهنم د اور نه 
خالصون راکړه، يا ماته رزق راکړه يا ماته د دښمن په مقابل کې غلبه 
راکړه، يا ما جنت ته دداخليدلو نه مه حمرومه وه وغريه، دا نارواه او رشک 

دی ځکه چې دا اکرونه دانسان په اختيار کې نشته. 

نو هرچا چې د اهلل تعایل لپاره دايس وسيلې مقرر کړې چې دهغې 
نه خپل حاجتونه غواړې او په هغه )وسيلو( باندې تولک کوې او دهغې 
نه شفاعت غواړې نو په امجاع د مسلمانانو رسه اکفر او داسالمې ملت 

نه خارجيږې. 

لکه څنګه چې اهلل تعایل فرماييل دي: 
)ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت    

حت( ]يونس: 106[
او داهلل تعایل نه غري هغه یش مه رابله چې تاته نه فائده درسویل يش، 
او نه تاته رضر درسویل يش، نو که چريي ته دا وکړې نو بيشکه ته به 
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په دغه وخت کې هل ظاملانو څخه يي، مراد په دې ايت کې د ظاملانو نه 
مرشاکن دي. 

همدغه رنګ داهلل تعایل فرمان دی: 
)ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ( ]اجلن: 18[

او داچې يقينا مسجدونه خاص د اهلل تعایل دپاره دي نو تاسو د اهلل 
رسه بل هيڅوک مه بلئ. 

همدغه رنګ داهلل تعایل فرمان دی: 
)ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گ( ]اجلن: 20[

ته دوې ته ووايه: يقينا زه خو يواځې خپل رب رابلم او زه به دده رسه 
هيڅوک رشيک نکړم. 

نو هرچا چې د اهلل تعایل لپاره دايس وسيلې مقرر کړې چې دهغې نه 
خپل حاجتونه غواړې او په هغه )وسيلو( باندې تولک کوې او دهغې نه 
شفاعت غواړې نو په امجاع د مسلمانانو رسه اکفر او داسالمې ملت نه 
خارجيږې، ځکه چې داع غو ښتنه، او تولک دا ټول دعبادت قسمونه دي، 

او داهلل نه غري دبل چا لپاره دا ګرځول کفر او رشک دی. 
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الناقض الثالث
عدم تكفير املشركنی أو الشك في كفرهم أو 

تصحيح مذهبهم

د  يا  نه کول  ناقض دمرشکينو تکفري  نواقضو کې دريم  په  د اسالم 
هغوې په کفر کې شک کول او يا د هغوې مذهب ته صحيح مذهب ويل 
داهم داسالم په نواقضو کې يو ناقض دی، چې ددي په وجه باندې انسان 

داساليم ملت څخه خارجيږې، او په دې باندې د مسلمانانو امجاع ده. 

وضاحت:
چاچې دمرشکينو تکفري ونه کړو، يا يي دهغوې په کفر کې شک 
وکړو، او يا يي دهغوې مذهب ته صحيح مذهب ووايو، نو په دې رسه دا 
خپله د اسالم په نواقضو کې د يو ناقض مرتکب کيږې، او داسالمې 
ملت نه خارجيږې ځکه چې مرشک ته مرشک او اکفر ويل او دهغه نه 

بزياره کيدل الزم او دايمان په رشطونو کې يو مهم رشط دی.

او په مرشکينو کې ټول اکفران يهوديان، نرصانيان، بت پرست، ملحدين 
وغريه شامل دي، ځکه چې دوې ټول په کفر او رشک کې رشيک دي. 

يهوديان مرشاکن دي، ځکه چې دوې په حممد ملسو هيلع هللا ىلص باندې ايمان نلري، 
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همدغه شان نرصانيان مرشاکن دي، ځکه چې دوې هم په نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص 
باندي ايمان نلري، او دعيیس عليه السالم عبادت کوې، همدغه رنګ 
بت پرست، جموسيان منافقان دوې ټول مرشاکن او اکفران دي، او دوې 
ته مرشاکن او اکفران ويل الزم اود ايمان په رشطونو کې مهم رشط دی، 
او څوک چې دوې ته مرشاکن نه وايي، نو په امجاع د مسلمانانو رسه دا 
مرشک او داساليم ملت نه خارجيږې، ځکه چې مرشک ته مرشک او 

اکفر ويل د ايمان په رشطونو کې مهم او الزيم رشط دی. 

 أوشك في كفرهم:
چاچې د مرشک او اکفر په کفر کې شک وکړو، لکه هغه څوک 
چې د يهودانو، او نرصانيانو او بت پرستو او جموسيانو په کفر کې شک 
کوې نو دی په دې شک رسه خپله اکفر کيږې ځکه چې ټولو اکفرانو ته 

اکفران ويل د ايمان په رشطونو کې اسايس او مهم رشط دی. 

 أو صحح مذهبهم:
چاچې د اکفرانو، او مرشاکنو مذهب ته صحيح مذهب وويلو: لکه 
هغه څوک چې وايي يهودان او نرصانيان په صحيح دين باندي روان دي، 
يا دايس وايي چې مونږ ديهودانو، او نرصانيانو باره يک  هيڅ نه وايو، بلکه 
او دمسلمانانو  او دنرصانيانو خپل دين دی  يو دين دی،  ديهودانو خپل 
خپل دين دی، او هر څوک کوالي يش چې ځان ته د خپلې خوښې دين 
غوره کړې داسې کس په اتفاق دمسلمانانو رسه د دين اسالم نه خارج 
دی، ځکه چې د اکفرانو مذهب او دين ته صحيح دين ويل کفر دی. 
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دی  نه خارج  ملت  داساليم  او  اکفر  هم  هغه څوک  رنګ  همدغه 
او  او نرصانيانو، وغريه په کفر کې شک کوې،  څوک چې د يهودانو، 
داسې وايي مونږ نه پوهيږو چې يهودان او نرصانيان به اکفر وې او که 
نه، ځکه چې يهودانو ته هم يو اسماين کتاب )تورات( نازل شوی وو، او 
نرصانيانو ته هم يو اسماين کتاب )اجنيل( نازل شوی وو، او مسلمانانو ته 
هم يو اسماين کتاب )قران( نازل شوی دی په دي شک رسه دی د اساليم 
ملت نه خارجيږې او په دې باندي دمسلمانانو امجاع ده ځکه چې د 
يهودانو او نرصانيانو وغريه په کفر باندي يقني کول الزم او ايمان په 

رشطونو کې يو مهم رشط دی. 

لکه اهلل تعایل فرماييل دي: 
)يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  

مث( ]البقرة: 256[
نو چا چې د طاغوت شيطان بت نه انکار وکړ، او په اهلل يي ايمان 

راوړ نو يقينا ده ډيره مظبوطه کړۍ ټينګه ونيوهل. 

او هغه څوک چې د مرشکينو تکفري نه کوې، يا دهغوې کفر کې 
شک کوې، او يا دهغوې دين او مذهب ته صحيح وايي نو ده دطاغوت 
نه انکار ونه کړ او دطاغوته انکار کول دايمان او توحيد په رشطونو 
کې مهم او اسايس رشط دی، او ددي نه غري ايمان، ايمان نه پايت کيږي. 

نه  د حد  بنده  باره کې  دهغې  هغه څه چې  هر  پيژندنه:  دطاغوت 
جتاوز وکړې ديته طاغوت وايي، که معبود وي )چې داهلل نه غري دهغه 
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بندګې کيږې( يا متبوع، او مطاع، وې )چې مطلقه دهغوې تابعداري 
کيږې نو هر هغه څه چې د اسالمې رشيعت خالف وې هغې ته طاغوت 

ويل کيږې. 

اخستل شوی  نه  وايي چې طاغوت دطغيان  ورته ځکه  او طاغوت 
دی، او طغيان رسکشۍ او دحد نه جتاوز کولو ته وايي او په طاغوت کې 

هم رشکشې او د حد نه جتاوزموجود وي. 

په طاغوت باندي د کفر کولو مفهوم: د غري اهلل د عبادت او بندګۍ 
نه بزياره کيدل، او هغه نيف کول او دهغې رسه بغض کول او همدارنګه 
طاغوت  په  دا  کول  بغض  دهغوې رسه  او  کيدل  بزياره  نه  داهل  دهغې 

باندي دکفر کولو مفهوم دی. 

نو اول رشط په ايمان کې هغه دادی: چې د اهلل تعایل نه غري چې د 
څومره معبودانو عبادت او بنده ګي کيږي، ددغه ټولو نه بزياره کيدل، 
او په هغې باندې رد او دهغې نه انکار کول او دهغې د اهل رسه بغض 
کول او دهغوې نه بزياره کيدل ديته په طاغوت باندي کفر وايي، او دا 

دايمان ملړی او مهم رشط دی. 

باندي  تعایل  اهلل  په  هغه  کې  توحيد  په  اسايس رشط  او  مهم  دويم 
انکار  نه  قسمه طاغوت  هر  د  لرل دي لکه چې څوک  يقني  او  ايمان 
وکړې او په يو اهلل باندي ايمان راوړي نو دا موحد او اکمله مؤمن دی. 

د هرقسمه طاغوت نه انکار، او په يو اهلل باندې ايمان راوړل همدا 
د )ال إله إال الله( معین اومقصود دى. 
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د همدي  او  نه سايت  ويونکی د رشک  ده چې  او همدا هغه لکمه 
مقصد دپاره ټول پيغمربان راغيل دي، او دهمدي مقصد دپاره داهلل تعایل 
به ورځ  دپاره  د همدي مقصد  او  په الره کې جهاد مرشوع شوی دی 
دقيامت راځې او دهمدي مقصد دوجې انسانان په دوه ډلو تقسيم شوی 
دي، چې يوه ډهل يي خوشبخته ده، او بله ډهل يي بد خبته ده، او دهمدي 

مقصد دپاره اهلل تعایل جنت او جهنم پيدا کړی دی. 

د )ال إله إال الله( معین او مقصود هغه دادی: چې نيشته هيڅ معبود 
برحق سوا د اهلل تعایل نه، دا لکمه د توحيد دوه خبشه لري چې يو خبش 
يي دهر طاغوت نه انکار کول دي او بل خبش يي په اهلل باندي ايمان 

لرل دي. 

)ال إله( د توحيد دلکيم په دې خبش کې د هر قسم طاغوت نه انکار 
او دهغې نه بزيارې ده، )إال الله( او په دې برخه دلکمه طيبه کې په يو 
اهلل باندي ايمان او خاص دهغه دپاره عبادت او بندګې ده، نو دتوحيد 
دا لکمه دهر قسمه طاغوت او دهغې دعبادت نه نيف کوې، او په يو اهلل 
باندي ايمان او خاص دهغه دپاره عبادت او بندګې کول ثابتوې، او ديته 

صحيح ايمان او توحيد وايي. 

اوڅوک چې د مرشکينو تکفري نه کوې، نو په حقيقت کې دی د 
دا  نه کول  د مرشکينو تکفري  نه کوې، ځکه چې  انکار  نه  طاغوت 
دمرشکينو رسه دهغوې په رشک باندي د رضا او خوښۍپه معین ده او 
همدا رنګه څوک چې د يهودانو مرشکينو، نرصانيانو او نورو اکفرانو په 
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کفر کې شک کوې او يا دهغوې مذهب او دين ته صحيح دين وايي، نو 
په حقيقت کې دی د طاغوت نه انکار نه کوې او دهر قسم طاغوت نه 
انکار کول دايمان په رشطونو کې يو مهم او اسايس رشط دی، نو په دې 
اساس باندې څوک چې د مرشکينو تکفري نه کوې، او يا دمرشکينو، 
يهودانو نرصانيانو، جموسيانو، وغريه نورو اکفرانو په کفر کې شک کوې، 
او يا دهغوې مذهب او دين ته صحيح دين وايي، نو د مسلمانانو په امجاع 

رسه دی داساليم ملت نه خارجيږې. 

لکه څنګه چې اهلل تعایل فرماييل دي: 
)يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  

مث(
نو چا چې د طاغوت شيطان بت نه انکار وکړو، او په اهلل يي ايمان 

راوړ نو يقينا ده ډيره مظبوطه کړۍ ټينګه ونيوهل. 

يهودانو  دمرشکينو  يا  او  کوې،  نه  تکفري  مرشکينو  د  چې  څوک 
نرصانيانو، جموسيانو، وغريه نورو اکفرانو په کفر کې شک کوې، او يا 
باندې  په طاغوت  نو دی  وايي،  دين  ته صحيح  دين  او  دهغوې مذهب 
کفر او دهغې نه انکار نه کوې او چې څوک د طاغوت نه انکار 
ونه کړې دهغه ايمان او توحيد نه صحيح کيږې، بلکه په دې رسه د ده 
ايمان او توحيد هل مينځه ځې، ځکه چې په توحيد او ايمان کې دطاغوت 
نه انکار او بزياري رشط ده لکه څنګه چې دي وضاحت خمکې وشو. 

خمکې ددي خربي وضاحت وشو چې لکمه د توحيد )ال إله إال الله( 
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دوه برخې لري چې په يوه برخه کې يي د طاغوت نه انکار او دهغې نه 
بزياره کيدل دي، او په بله برخه کې يي په اهلل تعایل ايمان او دهغه دپاره 
ټول قسمونه دعبادت او بندګۍ خاص کول دي، او په ايمان او توحيد 
کې دا دواړه خربي الزم دي چې ددينه پرته دهيچا ايمان او توحيد نه 
صحيح کيږې، نو يواځې په دې خربه د يو بنده ايمان او توحيد نه صحيح 
او د هغه  او بندګې کوم،  کيږې چې هغه وايي: زه د اهلل تعایل عبادت 
رسه رشک نه کوم بلکه هغه يواځې يو ذات ګڼم، ترڅو چې دهر قسم 
دواړه  دا  کې  دتوحيد  لکمه  په  چې  ځکه  ونکړې  انکار  نه  طاغوت 
خربي چې د طاغوت نه بزياري، او يواځې داهلل تعایل بندګې ده ذکر دي، 

او ددي دواړو نه پرته ايمان نه صحيح کيږې. 

او په دې باندي ديلل د اهلل تعایل دا وينا ده: 
)يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  

مث(
نو چا چې د طاغوت شيطان بت نه انکار وکړ او په اهلل يي ايمان 

راوړ نو يقينا ده ډيره مظبوطه کړۍ ټينګه ونيوهل. 

د توحيد لکمه په دوه برخو مشتمله ده چې په اوهل برخه دهغې کې 
)ختليه( ده او ختليه ديته وايي چې ملړي بايد بنده د خپلې عقيدي صفايي 
وکړې او دهر قسم رشک او دغري اهلل دبندګې نه خپل ځان وسايت ديته 
او حتليه  ده  )حتليه(  برخه کې  دويمه  په  د لکيم  دتوحيد  او  وايي  ختليه 
ښائست او ښکال ته وايي، هغه دا چې بنده روستو ددينه چې دهر قسم 
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رشک او دغري اهلل د بندګۍ نه خپله عقيده صفا کړې، نو بايد ده چې 
او بندګې وکړې، او ديته  بيا يواځې دخپل رب اهلل تعایل دپاره عبادت 
باندي  بندګۍ  او  عبادت  په  تعایل  داهلل  عقيده  خپله  يعين  وايي،  حتليه 

ښائسته کول. 
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الناقض الرابع
اعتقاد أن غير هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكمل من هديه أو 

حكم غيره أحسن من حكمه

داسالم په نواقضو کې څلورم ناقض دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص طريقه اودهغه 
چا  بل  د  باندي  حکمونو  او  طريقې  په  دهغه  او  ګڼل  نيمګری  حکم 

طريقه او حکم غوره کول: 

او  طريقه اودهغه حکم نيمګری وګڼه  ملسو هيلع هللا ىلص  هر چاچې دنيب کريم 
دهغه ملسو هيلع هللا ىلص په طريقه او حکم باندي د بل چا طريقه او حکم غوره کړو، 
نو دا دساليم ملت نه خارجيږې او په دې باندي دمسلمانانو اتفاق دی. 

نو هغه څوک چې د اهلل او دهغه درسول ملسو هيلع هللا ىلص په حکمونو باندي د بل 
چا حکم غوره کوې دا داساليم د دائرې نه خارج دی. 

وضاحت:
چاچې دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص طريقه اودهغه حکم نيمګری وګڼه او دهغه 
ملسو هيلع هللا ىلص په طريقه او حکم باندي د بل چا طريقه او حکم غوره کړو، نو 
په دې رسه دا کس اکفر کيږې ځکه چې په دې عقيدې رسه دا کس 
دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص د رسالت نه انکار کوې او دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص درسالت نه 
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ملسو هيلع هللا ىلص د رسالت منل او په  انکار کول کفر دی، ځکه چې دنيب کريم 
هغې اقرار کول ددي تقاضا او غوښتنه کوې چې دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص تصديق 
وکړی يش په هر هغه څه کې چې هغه د اهلل تعایل خلوا مونږ ته راوړي 
دي او په هغې عمل او هره فيصله دهغه په رشيعت وکړی يش، او دهغه 

هر حکم پرځاې کړی يش 

او هر هغه څه چې هغه ترينه منعه کړې دهغې نه ځان وساتل شې، 
او داهلل تعایل عبادت دهغه د رشيعت موافق وکړی يش. 

نو هر هغه څوک چې دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص طريقه اودهغه حکم نيمګری 
او حکم  بل چا طريقه  د  باندي  او حکم  په طريقه  ملسو هيلع هللا ىلص  دهغه  او  ګڼي 
په  نه خارج دی ځکه چې  او داساليم ملت  بيله شکه اکفر  غوره کوې 
حقيقت کې دا دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص درسالت نه انکار کول دي، او دنيب کريم 
دنيب  باندي  ژبه  په  اګر که دی  انکار کول کفر دی،  نه  درسالت  ملسو هيلع هللا ىلص 

ملسو هيلع هللا ىلص درسالت ګواهې هم ورکوې، همدغه رنګ هغه څوک هم اکفر  کريم 
دی، او داسالمې ملت نه خارج دی، څوک چې دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص دطريقې او 
حکم رسه دبل چا طريقه او حکم برابر ګڼي بلکه هغه څوک هم اکفر 
ملسو هيلع هللا ىلص طريقه اودهغه  او داساليم ملت نه خارجيږې څوک چې دنيب کريم 
حکم نيمګری نه ګڼي بلکه ديته غوره اوبهرته وايي، خو دبل چا په طريقه 

او حکم باندي فيصله کول جائز ګڼي، وايي چې دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص.

 طريقه او حکم غوره دی، خو دهغه ملسو هيلع هللا ىلص دحکم نه غري دبل چا 
په حکم فيصله کول هم جائز دي، هرڅوک چې دا عقيده ولري اکفر 
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په دين اسالم کې  کيږي، ځکه چې ده هغه څه جائز وګڼل کوم چې 
دهغې حتريم ښاکره معلوم دی. 

مثال  ددي  کيږې،  اکفر  انسان  باندي  ويلو  حالل  په  ته  حرامو  او 
دا  خو  کوم  نه  سود  غال  زنا،  زه  ووايي،  څوک  يو  چې  لکه  دی،  دايس 
زنا، غال، سود حالل او جائز دی، په دې رسه دا ويونکی اکفر کيږې، 
اسالم کې ددي حتريم  دين  په  او  ټول حرام دي  دا اکرونه  ځکه چې 
معلوم دی، او هغه څه ته حالل ويل دکومو حتريم چې په دين اسالم 

کې معلوم وې کفر دی. 

نه خارج دی،  او داساليم ملت  همدغه رنګ هغه څوک هم اکفر 
کول  فيصله  باندي  قانون  جوړشوی(  نه  )دځان  وضيع  په  چې  څوک 
وايي،  غوره  کولوته  فيصله  باندي  قانون  رشعې  په  که  اګر  ګڼي،  جائز 
ځکه چې په وضعې قانون باندي فيصله کول حرام دي، او ددي حتريم 
ته حالل ويل دکومو  او هغه څه  په دين اسالم کې ښاکره معلوم دی، 
حتريم چې په دين اسالم کې معلوم وې کفر دی، چاچې زنا، ته حالل 
وويل اکفر کيږې، چاچې سود کول حالل وګڼل اکفر کيږې،  او جائز 
چاچې په وضعې قانون باندي فيصله کولو ته جائز وويل اکفر کيږې، 
اګر که دا کس رشعې قانون غوره ګڼې ځکه چې په وضعې قانون باندي 

فيصله حالل او جائز ګڼل کفر دی. 

نو د اساليم رشيعت نه په غري بل قانون باندي فيصله کول جائز 
قانون  بل  په  پرته  اساليم رشيعت څخه  د  دی، ځکه چې  ګڼل کفر 
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باندي دفيصلې کولو ممانعت او حتريم په دين اسالم کې ښاکره معلوم 
دی، او هغه څه ته حالل ويل دکومو حتريم چې په دين اسالم کې ښاکره 
معلوم وې کفر دی اګر که دا فيصله کونکې په دې اقرار او اعرتاف 

هم کوې چې اساليم قانون او رشيعت غوره دی. 

او داځکه چې په وضعې قانون باندي فيصله جائز ګڼل دنبې کريم 
ملسو هيلع هللا ىلص درسالت نه انکار کول دي، ځکه چې دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص رسالت منل 

ددي غوښتنه کوې چې دهغه په رشيعت باندي بايد فيصله وکړی يش، 
او په وضعې قانون باندي دفيصلې کولو نه ځان وساتل يش، نو څوک 
چې په وضعې قانون باندي فيصله کول جائز ګڼي حقيقت کې دا دنيب 
ملسو هيلع هللا ىلص د رسالت نه  ملسو هيلع هللا ىلص درسالت نه انکار کول دي، او دنيب کريم  کريم 

انکار کول کفر دی. 
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الناقض اخلامس
ُبغض شيء مما جاء به الرسول عليه الصالة 

والسالم - ولو أنه عمل به

د اسالم په نواقضو کې پنځم ناقض: دهغې احاکمو او تعليماتو رسه 
بغض کول او هغه بد ګڼل کوم چې نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص د اهلل تعایل خلوا نه د 

برشيت د ښيګڼې او سواکلۍ لپاره راوړي دي. 

چاچې د اساليم احاکمو او تعليماتو رسه کوم چې نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص د 
اهلل تعایل خلوا نه د برشيت د ښيګڼې او سواکلۍ لپاره راوړي دي بغض 
وکړو او هغه يي نا خوښ وګڼل نو بيله شکه اکفر او داساليم ملت نه 
خارج دی اګر که په اساليم تعليماتو عمل هم کوې، او په دې باندي د 

علماو اتفاق دی. 

وضاحت:
د اسالم په نواقضو کې پنځم ناقض: هر څوک چې داساليم احاکمو 
او تعليماتو رسه بغض وکړې او هغه تعليمات ناخوښ وګڼي کوم چې نيب 
کريم ملسو هيلع هللا ىلص داهلل تعایل خلوانه دبرشيت د ښيګڼې او سواکلۍ لپاره راوړي 
دي نو په دې رسه دا کس اکفر او دساليم ملت نه خارجيږې اګر که دی 

په دې احاکمو او تعليماتو باندي عمل هم کوې. 
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مونځ مرشوع  تعليماتوکې  اساليم  په  ملسو هيلع هللا ىلص  نيب کريم  توګه:  په  مثال  د 
او الزم ګرځویل دی، نو هر څوک چې مونځ بد او ناخوښ وګڼي اکفر او 
د اساليم ملت نه خارجيږې، همدغه رنګ نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص د زاکت ورکول 
واجب ګرځويل دي، نو هرڅوک چې زاکت ورکول ناخوښ وګڼي اکفر او 
داساليم ملت نه خارجيږې، همدغه شان نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص په اساليم تعليماتو 
کې دڅلورو پوري ښځو رسه نکاح کول جائز کړي دي، نو هر څوک چې 

دا رشعې احاکم ناخوښ وګڼي اکفر او داساليم ملت نه خارجيږې. 

ښځو ته بايد تعليم ورکړی يش، او په دې حقيقت پوهه کړی يش، چې 
يو سړي ته اهلل تعایل د څلورو ښځو پورې دنکاح کولو حق ورکړی دی، او 
دا داهلل تعایل حکم او دهغه فيصله ده، نو ښځې بايد داهلل تعایل دا حکم 
بد او ناخوښ ونه ګڼې ځکه چې دا داهلل تعایل او دهغه دپيغمرب حکم دی 

او داهلل تعایل او دهغه دپيغمرب حکم بد او ناخوښ ګڼل کفردی. 

که يوه ښځه د اهلل تعایل دا حکم بد نه ګڼي خو دخپل طبيعت په اساس 
دا نه خوښوې چې دهغې خاوند د بلې ښځې  رسه نکاح وکړې او يا وررسه 
دا ويره وې چې خاوند به یي عدل او انصاف ونه کړې نو ځکه نه خوښوې 
چې خاوند يي د بلې ښځې رسه نکاح وکړې باک نلري، خو که داهلل تعایل 

داحکم بد وګڼې نو دا کفر او داسالمې ملت نه خارجيدل دي. 

دې  په  او  دی،  کفر  ګڼل  بد  او  ناخوښ  حکم  اهلل  د  چې  ځکه 
باندي ديلل د اهلل تعایل دا وينا ده: 

)ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ( ]محمد: 9[
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دا ځکه چې يقينا دوې هغه قران بد ګڼیل دی چې اهلل تعایل نازل 
کړی دی، نو هغه اهلل د دوې عملونه برباد کړل. 

هر څوک چې داساليم احاکمو او تعليماتو رسه بغض وکړې او هغه 
ناخوښ او بد وګڼي اکفر او دساليم ملت څخه خارجيږې. 

د مثال په توګه: په اساليم تعليماتو کې د ملونځ، زاکت، روژه، حج، 
بيله  وګنې  ناخو ښ  او هغه  وکړې  بغض  وغريه مرشوعيت رسه څوک 

شکه اکفر او د اساليم ملت څخه خارجيږې.

ځکه چې دا عملونه بد او ناخوښ ګڼل د بنده ايمان هل مينځه وړي 

هغه دايس چې داهلل تعایل او دهغه د دين او پيغمرب رسه حمبت کول 
واجب دی، او څوک چې د هغه د دين رسه بغض کوې او دينې تعليمات 
دپغمرب  او  ددين  دهغه  او  تعایل  داهلل  دا  کې  حقيقت  په  ګڼې  ناخوښ 
دحمبت نه مخ اړه وې او داهلل تعایل د حمبت نه مخ اړه ول او دهغه دين 

ناخوښ ګڼل کفر دی، لکه څنګه چې اهلل تعایل فرماييل دي: 
)ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ(

دا ځکه چې يقينا دوې هغه قران بد ګڼیل دی چې اهلل تعایل نازل 
کړی دی، نو هغه اهلل د دوې عملونه برباد کړل.

 نو هرڅوک چې د دينې تعليماتو رسه بغض کوې او هغه ناخوښ 
ګڼي بيله شکه اکفر او داساليم ملت نه خارج دی. 
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الناقض السادس
من استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصالة 

والسالم، أو ثواب الله، أو عقابه، كفر

په  يا دهغې  او  د اسالم په نواقضو کې شپږم ناقض: په دين اسالم 
احاکمو پوري، او همدارنګه داهلل تعایل په ثواب او عقاب پوري ټويق او 

مسخرې کول کفر دی. 

او په دې باندي ديلل د اهلل تعایل دا وينا ده: 
)ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   کک  گ  گ  گ  گ            

ڳ  ڳ( ]التوبة: 66-65[

او  توقې  پورې  رسول  په  دهغه  او  اهلل  په  تاسو  ايا  ووايه:  ورته  ته 
ايمان  دخپل  تاسو  يقينا  جوړوې،  مه  بهانې  عذرونه  کولې؟  مسخرې 

راوړلو نه وروستو اکفران شوې يي. 

وضاحت:
په  يا دهغې  او  د اسالم په نواقضو کې شپږم ناقض: په دين اسالم 
احاکمو پوري، او همدارنګه داهلل تعایل په ثواب او عقاب پوري ټويق او 

مسخرې کول کفر دی. 
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نو هر څوک چې په اساليم تعليماتو پورې ټوقې او مسخرې وکړې 
اکفر او داساليم ملت نه خارجيږې. 

د بيلګې په توګه که څوک په ملانځه پورې، يازاکت پورې يا روژې 
پورې اويا په ملونځ کونکو پورې ټوقې او مسخرې وکړې اکفر کيږې، 
اکفر  وکړې  مسخرې  او  ټوقې  پورې  ګريه  په  څوک  که  رنګ  همدغه 
ملسو هيلع هللا ىلص  هغه  او  دي  سنت  ملسو هيلع هللا ىلص  کريم  دنيب  پريښود  ګريه  چې  ځکه  کيږې، 
خپل امت ته د ګريې د پريښودلو امر کړی دی، نو په ګريه پورې ټوقې او 

مسخرې کول کفر دی. 

همدغه شان په جنت او دوزخ پورې ټوقې او مسخرې کول کفر دی. 

جنت اهلل تعایل د خپلو نياکنو بندګانو لپاره د نعمتونو او خوشحايلو 
کور پيداکړی دی، او دوزخ اهلل تعایل د اکفرانو لپاره دعذاب او کړاونو 
کور پيداکړی دی، که څوک په دې پوري ټوقې او مسخرې وکړي، نو 

اکفر او داساليم ملت نه خارجيږې. 

همدغه شان د ځينې عملونو په اجر او ثواب پورې ټوقې او مسخرې 
کول هم کفر دی، لکه د مثال په توګه چې څوک دا حديث واورې:

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من قال سبحان 
الله وبحمده في يوم مائة مرة، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر«.

ابوهريره ريض اهلل عنه روايت کوې چې نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص فرماييل دي: 
څوک چې د ورځې )سبحان الله وبحمده(.
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ددرياب  که  اګر  شې  معاف  يي  به  ګناهونه  ټول  نو  ووايي  ځله  سل 
دځګ برابر ګناهونه وې.

که څوک په دې حديث پورې ټوقې او مسخرې وکړې نو اکفر او 
داساليم ملت نه خارجيږې. 

نو ددين اسالم په احاکمو او تعليماتو پورې او همدغه رنګ په هغه 
ثوابونو پورې کوم چې اهلل تعایل د خپلو نياکنو بندګانو دپاره تيارکړې 
دي، او هغه عذابونه کوم چې اهلل تعایل دفاسقانو او فاجرانو دپاره تيار 

کړي دي ټوقې کول کفردی. 

او په دې باندي ديلل د اهلل تعایل دا وينا ده: 
)ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   کک  گ  گ  گ  گ            

ڳ  ڳ(

او  توقې  پورې  رسول  په  دهغه  او  اهلل  په  تاسو  ايا  ووايه:  ورته  ته 
ايمان  دخپل  تاسو  يقينا  جوړوې،  مه  بهانې  عذرونه  کولې؟  مسخرې 

راوړلو نه وروستو اکفران شوې يي. 

 د ټوقو او مسخرو په وجه باندي اهلل تعایل په دوې باندي دکفر 
حکم وکړو، او د دوې کفر يي ثابت کړو. 

دا اياتونه د تبوک دغزا په مهال په جماهدينو کې دهغه کسانو په باره 
کې نازل شوي وو، کومو چې په نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص او دهغه په ملګرو پورې 
ټوقې او مسخرې وکړې، او دايس وويل: چې مونږ د دوې په څري خيټور 
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په خوراک کې، او د دوې په څري دروغژن په خربو کې، او د دوې په څري 
کم زړي دجنګ په وخت نه دي يلديل. 

يعنې دا پيغمرب او دده ملګري ډير خوراکونه کوې، او په خربو کې 
دا  دوې  چې  خولکه  دي  کمزړي  کې  وخت  په  دجنګ  او  وايي،  دروغ 
خربي کولې، نو عوف بن مالک د دوې داخربې واوريدلې، نو ده هغه 
کس ته چې داخربې يي کولې وويل: ته دروغژن او منافق يي زه به خاخما 

نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص ددي خرب ورکووم! 

عوف بن مالک ددي لپاره راغې چې نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص ته خرب ورکړې، 
خو ددي نه خمکې په نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص باندي د اهلل خلوا وحې راغلې وه او 

دا اياتونه اهلل تعایل نازل کړې وو:
)ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   کک  گ  گ  گ  گ            

ڳ  ڳ(

او  توقې  پورې  رسول  په  دهغه  او  اهلل  په  تاسو  ايا  ووايه:  ورته  ته 
ايمان  دخپل  تاسو  يقينا  جوړوې،  مه  بهانې  عذرونه  کولې؟  مسخرې 

راوړلو نه وروستو اکفران شوې يي. 

د دې ايت د نازيلدلو نه وروستو هغه کس چې دا ټوقې او مسخرې 
يي کړې وې نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص ته رایغ عذرونه او بهاين يي ورته پيش کولې، 
چې يا رسول اهلل داخربې خو مونږ ستاسو دسپاکوې دپاره نه دې کړې 
بلکه په دې خربو رسه خو يواځې مونږ د الرې مزل لڼده وو عذرونه او 

بهاين يي پيشکولې.
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او نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص ورته يواځې همدا ايت لوستلو:
)ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   کک  گ  گ  گ  گ            

ڳ  ڳ(

او  توقې  پورې  رسول  په  دهغه  او  اهلل  په  تاسو  ايا  ووايه:  ورته  ته 
ايمان  دخپل  تاسو  يقينا  جوړوې،  مه  بهانې  عذرونه  کولې؟  مسخرې 

راوړلو نه وروستو اکفران شوې يي. 

 او هغه کس چې ټوقې او مسخري يي کړې وې په ډيرې زارۍ رسه 
يي دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص نه معافې غو ښتله په دايس حال کې چې دنيب کريم 
ملسو هيلع هللا ىلص د اوښې پړی يي لکک نيویل وو، او خپې يي په زمکه باندي په اکڼو 

کې راښلکې او په ډيره زارۍ رسه يي دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص نه معايف غوښتله! 

او نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص ورته يواځې همدا ايت لوستلو: 
)ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   کک  گ  گ  گ  گ            

ڳ  ڳ(

او  توقې  پورې  رسول  په  دهغه  او  اهلل  په  تاسو  ايا  ووايه:  ورته  ته 
ايمان  دخپل  تاسو  يقينا  جوړوې،  مه  بهانې  عذرونه  کولې؟  مسخرې 

راوړلو نه وروستو اکفران شوې يي. 

نو ددين اسالم په احاکمو او تعليماتو پورې او همدغه رنګ په هغه 
ثوابونو پورې کوم چې اهلل تعایل د خپلو نياکنو بندګانو دپاره تيارکړې 
دي، او هغه عذابونه کوم چې اهلل تعایل دفاسقانو او فاجرانو دپاره تيار 
نه  په دين پورې ټوقې  کړي دي ټوقې کول کفردی، ځکه چې دوې 
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او مسخرې کړې  ټوقې  پورې  په صحابه کرامو  بلکه دوې  وې کړې 
وې او داسې يي وييل وو چې دا دپيغمرب ملګري ډير خوراکونه کوې، او 
دروغ وايي او د جنګ په وخت کې کم زړي دي، او په دې رسه دوې 
داسالملت نه خارج شول، نو دهغه چا به څه حال وې چې هغوې دين 
اسالم او يا دهغې په تعليماتو پورې ټوقې او مسخرې کوې، دمثال په 
په  يا  او مسخري کوې،  ټوقې  پورې  روژه وغريه  ملانځه زاکت،  په  توګه 
جنت، دوزخ، او پل د رصاط، تله دمزيان وغريه پورې ټوقې او مسخرې 
کوې، نو بيله شک نه دوې په دې ټوقو او مسخرو رسه اکفر او داساليم 

ملت نه خارجيږې. 
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الناقض السابع
السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أورضي 

به كفر

د اسالم په نواقضو کې اوم ناقض: سحر دی او دسحر په قسمونو 
کې يو قسم )رصف( دښځې او خاوند جدا کول، او )عطف( يا د ښځې 

او خاوند به مينځ کې مينه او حمبت پيدا کول دي. 

او  اکفر  شو  رايض  باندې  په سحر  يا  او  وکړو  هر چا چې سحر  نو 
داساليم ملت نه خارجيږې، او په دې باندې ديلل د اهلل تعایل دا وينا ده:

)ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]البقرة: 102[

يو  به يي: مونږ  نه کوهل مګر ويل  ته ښودنه  به هيچا  او دغو دواړو 
ازميښت يو، نو ته مه اکفر کيږه. 

نو ددي ايت نه معلومه شوه چې سحر کول کفر دی. 

وضاحت:
سحر په لغت کې هغه څه ته وايي چې دهغې سبب او علت خفې 

او پټ وې. 

او په رشعه کې سحر عبارت دی دهغه تعويذونو، او دمونو او غوټو، 
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او لوګو نه چې دانسانانو په زړونو او بدنونو کې تاثري کوې، لکه دغه تاثري 
داسې وې چې انسان مريض شې او لکه داسې وې چې ددې دوجې نه 
انسان مړ شې، او لکه داسې وې چې ددې سحر په وجه د خاوند او ښځې 

په مينځ کې جدايي راشې وغريه. 

او  وې  پټ  او  خمفې  تاثري  دهغې  چې  وايي  ځکه  سحر  ته  سحر  او 
دسحر د تاثري د وجې نه انسان لکه مريض کيږې، او لکه د سحر دتاثري 
دوجې نه انسان مري هم، او لکه دسحر دتاثري دوجې نه دښځې او خاوند 

په مينځ کې جدا وایل هم راځې. 

او شيطانان دخپل ځان  پرييان،  پورې جنات،  وخته  هغه  تر  ساحر 
نشې تابع کویل ترڅو چې دا ساحر د رشک او کفر مرتکب نشې! 

نو ځکه سحر درشک يو قسم دی او دسحر په وجه باندې انسان د 
اساليم ملت نه خارجيږې. 

ځکه لکه چې ساحر پرييان دخپل ځان تابع کوې، نو خاخما درشک 
ارتکاب کوې، ځکه چې پرييان دساحر خدمت هيڅ لکه نه کوې ترڅو 

چې دا ساحر په رشک او کفر کې واقع نه کړې.

دمثال په توګه: پرييان ساحر ته ووايي چې مونږ به ستا خدمت او 
په ګندګې کې  به قران کريم  ته  په دې رشط چې  تابعداري کوو، خو 
وغورځوې، او يا به په قران کريم باندي متيازې وکړې، او يا به زمونږ 
تررسه  دا اکرونه  نو لکه چې ساحر  وکړې وغريه،  قربانې  او  دپاره ذحبه 
کړې نو ددې په وجه باندې دی مرشک او اکفر شې، او بيا پرييان ددې 
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ساحر تابع او خربه يي منې، بيا چې ساحر ورته ووايي چې فالنکی کس 
ووهه نو هغه وهې تردې که دا ساحر ورته ووايي: چې فالنکی کس مړ 

کړه نو وژين هغه لره او لکه ورته خربونه وغريه هم راوړې. 
ددي وجې نه سحر درشک يو قسم دی، نو چاچې دسحر زده کړه 
وکړه، يا يي بل چا ته دسحر تعليم ورکړو، او يا يي سحر وکړو، او يا په 
سحر کولو باندې راضې شو، نو بيله شکه مرشک او داسالمې ملت نه 

خارجيږې او په دې باندې ديلل د اهلل تعایل دا وينا ده: 
)ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ(

يو  به يي: مونږ  نه کوهل مګر ويل  ته ښودنه  به هيچا  او دغو دواړو 
ازميښت يو، نو ته مه اکفر کيږه. 

ددې مالئکو نه چې به چا وغوښتل چې سحر ورته وښايي نو دوې 
به ورته نصيحت وکړو، او دسحر زده کولونه به يي منعه کړل، او ورته 

به يي وفرمايل: 
)ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ(

مونږ يو ازميښت يو، نو ته مه اکفر کيږه. 
او همدارنګه دا وينا داهلل تعایل: 

)پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   

ٺ( ]البقرة: 102[
او سليمان عليه السالم کفر نه وو کړی او يلکن شيطانان اکفر 

شوي وو خلقو ته به يي جادو ښودلو. 
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ددې  او  کفردی  جادو  او  سحر  چې  معلوميږې  اياتونونه  ددي 
کونکی او په دې باندې راضې کيدونکی اکفر او داساليم ملت نه 

خارج دی. 

او دسحر په قسمونو کې يو قسم )رصف( دښځې او خاوند جدا کول، 
او )عطف( يا د ښځې او خاوند به مينځ کې مينه او حمبت پيدا کول دي. 

معنې  درصف  دی  د)رصف(  سحر  قسم  يو  کې  قسمونو  په  دسحر 
داده چې په دې قسم دسحر رسه دښځې او خاوند په مينځ کې اختالف 
پيداکيږې او بيا ديو بل نه جدا کيږې دمثال په توګه چې لکه په يو سړي 
باندې دا سحر وشې نو هغه ته بيا خپله ښځه په ډير بدرنګ شلک کې 
ښاکرې او نفرت ترينه کوې او نه غواړې چې خپلې ښځې ته نيژدي يش. 

او يا داسحر په ښځه باندې وشې نو هغې ته بيا خپل خاوند په ډير 
طالق  په  اجنام  سحر  ددي  بيا  ځله  ډير  او  ښاکرې  کې  شلک  رنګ  بد 
او ديو  او خاوند خپلې ښځې ته طالق ورکړې  باندې رس ته ورسيږې 

بل نه جدا شې. 

او بل يو قسم دسحر هغه )عطف( دی دعطف معین داده چې په دې 
رسه د ښځې او خاوند په مينځ کې مينه ډيريږې 

دمثال په توګه چې لکه په يو سړي باندې دا سحر وشې نو هغه ته 
بيا خپله ښځه په ډير ښائسته شلک کې ښاکرې مينه او حمبت يي وررسه 
زياتيږې، اګر که په حقيقت کې دا ښځه بد رنګه او بد اخالقه هم وې. 

په  خاوند  خپل  بيا  ته  هغې  نو  وشې  باندې  ښځه  په  داسحر  يا  او 
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ډيرښائسته او ښيلک شلک کې ښاکري مينه او حمبت يي وررسه زياتيږې، 
اګر که په حقيقت کې ددې دا خاوند بد رنګ او بد اخالقه هم وې، او 

دا ټول اکرونه دسحر په نتيجه کې پيدا کيږې. 

او ددي سحر يو قسم هغه ته )تولة( وايي، تولة يو قسم دوا ده چې 
ساحران يي تياروې او په هغې باندې اعم خلک دا ګمان کوې چې لکه 
دا دوا دخاوند رسه وې نو بيا دښځې وررسه مينه او حمبت پيدا کيږې، او 
چې لکه دښځې رسه وې، نو بيا د خاوند وررسه مينه او حمبت پيدا کيږې 

او دا ټول په سحر کې دا خليږې. 

او چاچې سحر وکړه، او يا په سحر باندې راضې شو نو ددي په وجه 
باندې دا انسان اکفر او داساليم ملت نه خارجيږې. 

او په دې باندې ديلل د اهلل تعایل دا وينا ده: 
)ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]البقرة: 102[

يو  به يي: مونږ  نه کوهل مګر ويل  ته ښودنه  به هيچا  او دغو دواړو 
ازميښت يو، نو ته مه اکفر کيږه. 

اود اهلل تعایل دا وينا ده:
)پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ   ٺ(
او سليمان عليه السالم کفر نه وو کړی او يلکن شيطانان اکفر 

شوي وو خلقو ته به يي جادو ښودلو. 
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ددي اياتونه معلوميږې چې سحر او جادو کفردی او ددې کونکی 
او په دې باندې راضې کيدونکی اکفر او داساليم ملت نه خارج دی. 

نشې  تکليف  او  رضر  ته  هيچا  باندې  وجه  په  دسحر  ساحران 
رسویل مګر هغه تکليف او رضر به ورته رسيږې کوم چې اهلل تعایل 
ددي انسان په تقدير او قسمت کې يلیلک وې لکه څنګه چې اهلل تعایل 

فرماييل دی:
)ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ( ]البقرة: 102[

او دوې په دې سحر رسه هيچا ته رضر نشې رسویل مګر داهلل تعایل 
په حکم رسه. 
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الناقض الثامن
مظاهرة املشركنی ومعاونتهم علی املسلمنی

د اسالم په نواقضو کې اتم ناقض: دمسلمانانو په خالف دمرشاکنو 
او اکفرانو رسه مرسته او مدد کول دي، او په دي باندي ديلل د اهلل تعایل 

دا وينا ده: 
)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ( ]املائدة: 51[

هل  هغه  يقينا  نو  وکړه،  دوستې  دوې رسه  د  چا  تاسو کې چې  په  او 
همدوې څخه دی، او بيشکه اهلل تعایل ظالم قوم ته هدايت نه کوې. 

وضاحت:
اوکومک  او اکفرانو رسه مرسته  په خالف د مرشاکنو،  د مسلمانانو 

کول کفر دی، او په دې رسه انسان د اساليم ملت نه خارجيږې. 

دمثال په توګه داکفرانو او مسلمانانو په مينځ کې جنګ وې او په دې 
کې يو کس د اکفرانو رسه د مسلمانانو په خالف مرسته او تعاون وکړې، 

نو په دې عمل رسه دا مرسته کونکی د اساليم ملت نه خارجيږې. 

رسه  اسلحې  په  لکه  وې  کې  هرشلک  په  کومک  او  مرسته  دا  که 
داکفرانو کومک وکړې يا په مال رسه يا اکفرانو ته دايس مشورې ورکړې 
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ټولو  په دې  او رضر رسيږې،  ته تکليف  په هغې رسه مسلمانانو  چې 
په  چې  ځکه  خارجيږې،  نه  ملت  داساليم  او  اکفر  انسان  رسه  اکرونو 
دې عمل رسه ده مرشاکن او اکفران په مسلمانانو باندي غوره کړل، او 
ددينه دا الزميږې چې داکفرانو رسه مرسته او کومک کونکی په اصل 
کې اسالم او مسلمانان بد ګڼي او کفر او رشک په اسالم باندي غوره 
تعایل  اهلل  چې  څنګه  لکه  دی،  ارتداد  او  کفر  شکه  بيله  اودا  کوې، 

فرماييل دي: 
)ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ( ]محمد: 9[

دا ځکه چې يقينا دوې هغه قران بد ګڼیل دی چې اهلل تعایل نازل 
کړی دی، نو هغه اهلل د دوې عملونه برباد کړل. 

هرڅوک چې د مسلمانانو په خالف د اکفرانو او مرشاکنو رسه مدد 
کوې، نو په دې اکر رسه دا کس د اساليم ملت نه خارجيږې، ځکه چې 
او  په اصل کې د اسالم رسه بغض کول دې  د اکفرانو رسه مدد کول، 
دکفر رسه مينه کول دي، او د اسالم رسه بغض کول، او اسالم بد ګڼل 

کفر دی لکه څنګه چې اهلل تعایل فرماييل دي: 
)ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ(

دا ځکه چې يقينا دوې هغه قران بد ګڼیل دی چې اهلل تعایل نازل 
کړی دی، نو هغه اهلل د دوې عملونه برباد کړل. 

او د مسلمانانو په خالف د اکفرانو رسه مدد کول کفر، او په دې 
باندې خاص ديلل د اهلل تعایل دا وينا ده: 
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)ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ( ]املائدة: 51[
ای مؤمنانو تاسو د يهودانو او نصاراو رسه دوستې مه کوې دوې په 
خپلو کې د يو بل دوستان دي، او په تاسو کې چې چا د دوې رسه دوستې 
وکړه، نو يقينا هغه هل همدوې څخه دی، او بيشکه اهلل تعایل ظالم قوم 

ته هدايت نه کوې. 

د  خالف  په  مسلمانانو  د  چې  شوه  معلومه  نه  کريمه  ايت  دې  د 
اکفرانو او مرشاکنو رسه مدد کول کفر دی. 

د )مواالت او تويل( په منځ کې فرق: تويل يعنې داکفرانو رسه دوستې 
او مدد کول دمسلمانانو په خالف دا کفر دی. 

ګناه  دا  ساتل  اړيکې  او  تعلقات  رسه  اکفرانو  د  يعنې  مواالت  او 
کبريه ده. 

اصل د تويل: داکفرانو رسه په زړه کې مينه کول دي او بيا ددي حمبت 
په وجه دهغوې رسه مرسته او مدد کول د مسلمانانو په خالف په مال 
رسه، يا په اسلحې رسه وغريه او په نص د قران کريم رسه دا کفر دی، 

لکه څنګه چې اهلل تعایل فرماييل دي: 
)ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ( ]املائدة: 51[
ای مؤمنانو تاسو د يهودانو او نصاری و رسه دوستې مه کوې دوې په 
خپلو کې د يو بل دوستان دي، او په تاسو کې چې چا د دوې رسه دوستې 
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وکړه، نو يقينا هغه هل همدوې څخه دی، او بيشکه اهلل تعایل ظالم قوم 
ته هدايت نه کوې. 

)ومن يتولهم منكم( يعنې څوک چې ستاسونه اکفرانو ته واوړې او 
دهغوې رسه دوستې وکړې.

)فإنه منهم( پس هغه يقينا دهمدې اکفرانو دمجلې څخه شو. 

   



61

د اسالم نواقض او دخلکو پوهاوی 

الناقض التاسع
من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن 

شريعة محمد ملسو هيلع هللا ىلص

د اسالم په نواقضو کې نهم ناقض: داعقيده لرل چې په ځينې خلکو 
باند دنبې کريم ملسو هيلع هللا ىلص تابعداري فرض نه ده. 

هرڅوک چې دا عقيده لرې چې ځينې خلک په عبادت او بندګې 
ملسو هيلع هللا ىلص  کريم  دنبې  باندې  هغه  په  بيا  چې  ورسيږې  ته  مرتبې  داسې  کې 
باندي  السالم  عليه  په خرض  لکه څنګه چې  وي،  نه  فرض  تابعداري 
د مویس عليه السالم تابعداري فرض نه وه، دا عقيده لرونکی اکفر او 

داساليم ملت نه خارج دی. 

وضاحت:
هرڅوک چې دا عقيده لرې چې ځينې خلک په عبادت او بندګې 
ملسو هيلع هللا ىلص  کريم  دنبې  باندې  هغه  په  بيا  چې  ورسيږې  ته  مرتبې  داسې  کې 
باندي  السالم  عليه  په خرض  لکه څنګه چې  وي،  نه  فرض  تابعداري 
د مویس عليه السالم تابعداري فرض نه وه دا عقيده لرونکی اکفر او 
داساليم ملت نه خارج دی او په دې باندي ديلل د اهلل تعایل دا وينا ده:



62

د اسالم نواقض او دخلکو پوهاوی 

)ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ( 

]آل عمران: 85[

ده  به هل  نو هيڅلکه  دين غواړې،  بل  نه غري  او څوک چې داسالم 
نه قبول نه کړی شې، او دغه کس به په اخرت کې هل تاوانيانو دمجلې 

څخه وې. 

ددي ايت کريمه نه معلومه شوه چې هرڅوک چې دا عقيده لرې 
چې ځينې خلک په عبادت او بندګې کې داسې مرتبې ته ورسيږې چې 
بيا په هغه باندې دنبې کريم ملسو هيلع هللا ىلص تابعداري فرض نه وي، لکه څنګه چې 
نه  تابعداري فرض  په خرض عليه السالم باندي د مویس عليه السالم 
وه، دا عقيده لرونکی اکفر او داساليم ملت نه خارج دی، ځکه چې 
د نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص رسالت او پيغمربي اعمه ده ټولو انسانانو او پرييانو عربو 
او عجمو ته او په ټولو باندي دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص تابعداري فرض او واجب 
ټول  خمکين  رسه  رسالت  او  رشيعت  په  ملسو هيلع هللا ىلص  کريم  نيب  د  چې  ځکه  ده، 

رشيعتونه منسوخ شوي دي: لکه څنګه چې اهلل تعایل فرماييل دي: 

)ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]الفرقان: 1[

ډير برکتناک دی هغه ذات چې په خپل بنده يي فرقان )قران( نازل 
کړی دی، ددي لپاره چې دی دخلکو لپاره ويره ورکونکی يش. 

همدغه رنګ اهلل تعایل فرماييل دي: 

)ىث  يث   حجمج  جح  مح  جخ( ]النساء: 79[
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 ای نيب ته مونږه دخلکو لپاره رسول يلږیل يي او اکيف دی اهلل تعایل د 
ګوا ه په حيث. همدغه رنګ اهلل تعایل فرماييل دي: 

)ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ( ]األعراف: 158[

تعایل  اهلل  د  طرف  په  دټولو  ستاسو  زه  بيشکه  خلکو  ای  ووايه:  ته 
رايلږیل شوی رسول يم. 

او دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص فرمان دی: 
 ، ٍد ِبَيِدِه، اَل َيْسَمُع ِبي أحد من هذه األمة ال َيُهوِديٌّ ِذي َنْفُس ُمَحمَّ »َوالَّ
أَْصَحاِب  ِمْن  ِإالَّ كاَن  ِبِه  ُأْرِسْلُت  ِذي  ِبالَّ ُيْؤِمْن  َوَلْم  َيُموُت  ُثمَّ   ، َنْصَراِنيٌّ َواَل 

النار«)1(.

په هغه ذات قسم کوم، دچا په الس کې چې د حممد ملسو هيلع هللا ىلص روح دی، 
نه رسيږې زما باره کې خرب په دي امت کې هيچا ته، نه يهودي ته، او نه 
نرصاين ته او بيا ايمان نه راوړې په هغه رشيعت باندي په کوم چې زه 

رايلږل شوی يم او مړ يش مګر وي به دی داور واال ونه. 

همدغه رنګ د نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص بل فرمان دی: 
»أعطيت خمسا، لم يعطهن أحد من األنبياء قبلي« -وذكر منها...- 

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.)2( 

خمکې  زمانه  چې  کوم  دي  شوي  راکړی  څزيونه  دايس  پنځه  ماته 
پيغمربانو ته نه وو ورکړل شوي، 

رواه مسلم من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه   )1(
متفق عليه من حديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه   )٢(
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ذکر کړی دي - چې خمکنې  دا  ملسو هيلع هللا ىلص  نيب کريم  په دې حديث کې 
ټولو  پوري  دقيامت  زه  او  کيدل،  رايلږل  ته  قوم  يو  خاص  به  پيغمربان 

انسانانو ته د پيغمرب په حيث رايلږل شوي يم. 

ددي ايت کريمه نه معلومه شوه چې هرڅوک چې دا عقيده لرې 
چې ځينې خلک په عبادت او بندګې کې داسې مرتبې ته ورسيږې چې 
بيا په هغه باندې دنبې کريم ملسو هيلع هللا ىلص تابعداري فرض نه وي، لکه څنګه چې 
نه  تابعداري فرض  په خرض عليه السالم باندي د مویس عليه السالم 
وه، دا عقيده لرونکی اکفر او داساليم ملت نه خارج دی، ځکه چې 
د نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص رسالت او پغمربي اعمه ده ټولو انسانانو او پرييانو عربو 
او عجمو ته او په ټولو باندي دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص تابعداري فرض او واجب 
ټول  خمکين  رسه  رسالت  او  رشيعت  په  ملسو هيلع هللا ىلص  کريم  نيب  د  چې  ځکه  ده، 
رشيعتونه منسوخ شوي دي نو تر قيامت پورې په ټولو انسانانو او پرييانو 
باندي دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص، تابعدارې فرض او الزم ده، او هر چې مویس عليه 
السالم وو نو دهغه رسالت او پيغمربي يواځې دبين ارسائلو لپاره وه، نو 
ځکه په خرض عليه السالم باندي دمویس عليه السالم تابعداري فرض 
او بل دا چې خرض عليه السالم دغوره قول مطابق د اهلل تعایل  نه وه، 
نيب وو، او داهلل تعایل خلوا ورته وحې راتلله، ځکه اهلل تعایل مویس عليه 
السالم ته امر وکړو چې د خرض عليه السالم څخه ځينې علم زده کړې، 
لکه دا واقعه اهلل تعایل په سورت کهف کې بيان کړی ده، او همدارنګه 
په صحيح خباري کې هم ددي واقعې تفصيل ذکر دی لکه څنګه چې 

نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص فرماييل: 
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»قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال 
أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا 
من عبادي مبجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب وكيف به فقيل له 
احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن 
نون وحمال حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة وضعا رءوسهما وناما 
فانسل احلوت من املكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان ملوسى وفتاه 
عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسىلفتاه آتنا 
من  يجد موسى مسا  نصبا ولم  هذا  سفرنا  من  لقينا  لقد  غداءنا 
إلى  أوينا  إذ  فتاه أرأيت  له  به فقال  أمر  الذي  املكان  النصب حتى جاوز 
الشيطان قال موسى ذلك  إال  أنسانيه  وما  فإني نسيت احلوت  الصخرة 
إذا  الصخرة  إلى  انتهيا  قصصا فلما  آثارهما  على  فارتدا  نبغي  كنا  ما 
رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال اخلضر وأنى 
نعم  إسرائيل قال  أنا موسى فقال موسى بني  فقال  السالم  بأرضك 
لن تستطيع  رشدا قال إنك  تعلمني مما علمت  أن  أتبعك على  قال هل 
أنت  تعلمه  ال  علمنيه  الله  علم  من  علم  على  معي صبرا يا موسى إني 
وال  صابرا  الله  شاء  إن  ستجدني  أعلمه قال  ال  علمكه  علم  على  وأنت 
البحر ليس لهما سفينة  أعصي لك أمرا فانطلقا ميشيان على ساحل 
فعرف اخلضرفحملوهما  يحملوهما  أن  فكلموهم  سفينة  بهما  فمرت 
بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتني 
في البحر فقال اخلضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إال 
كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد اخلضر إلى لوح من ألواح السفينة 
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فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها 
لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ال تؤاخذني 
مبا نسيت وال ترهقني من أمري عسرا فكانت األولى من موسى نسيانا 
أعاله  من  فأخذ اخلضر برأسه  الغلمان  مع  يلعب  غالم  فإذا  فانطلقا 
ألم  نفس قال  بغير  زكية  نفسا  فقال موسى: أقتلت  بيده،  رأسه  فاقتلع 
أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد فانطلقا 
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها 
جدارا يريد أن ينقض فأقامه قاالخلضر بيده فأقامه فقال له موسى لو 
يرحم  ملسو هيلع هللا ىلص:  وبينك قال  بيني  فراق  هذا  قال  أجرا  عليه  التخذت  شئت 

الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما«)1(.

مویس عليه السالم بين ارسائيلو ته بيان کوو، نو په دي مهال دده نه 
پوښتنه وکړی شوه چې لوې اعلم او پوهه څوک دی؟ 

مویس عليه السالم وويل لوې اعلم او پوهه زه يم، دده داخربه د اهلل 
تعایل خوښه نه شوه ځکه چې ده د علم او دپوهې نسبت اهلل تعایل ته ونه 
کړه، نو اهلل تعایل مویس عليه السالم ته وحې وکړه چې په جممع حبرين 
ځاې کې زما يو بنده دی هغه ستا نه ډير پوهه دی هغه ته ورشه، مویس 
عليه السالم وويل ای زما ربه زه به څنګه دهغه ځاي پيدا کړم، نو ورته 
وويل شو چې دځان رسه يو ماهې په چپې کې واخله او چې لکه داماهې 

دچپې نه ورک شو همدغه ځاي دی. 
أخرجه ابلخاري رمحه اهلل   )1(
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مویس عليه السالم رسه ديو ځوان چې يوشع بن نون دهغه نوم دی 
روان شول او په چپې کې يي دځان رسه مايه هم واخست روان وو تردې 
چې يو ځاې ته ورسيدل چې هلته يو لويه کمر وه دهغې په خواکې ويده 
شول، او ماهې د چپې نه پټ ووت او په سمندر کې يي دسورنګ په څري 

الره جوړه کړه.

مویس عليه السالم او دهغه ملګری حريان شول، يوه شپه او يوه ورځ 
مزل يي وکړو نو هر لکه چې صبا شو، مویس عليه السالم خپل ملګري 
ته وويل چې دا زمونږ خوراک راوړه يقينا مونږ په دې سفر کې ستړي 
شو، مویس عليه السالم دجممع حبرين پوري مزل کولو باندي )دکوم ځاې 
چې ورته امر شوی وو( ستړتيا حمسوسه نه کړه، خو چې لکه دهغه ځاي 
نه تري شو نو ستړ تيا يي حمسوسه کړه، نو دهغه ملګری ورته وويل: ايا 
ستا په ياد دي لکه چې مونږ دهغه لوې کمر په خوا کې دمه وکړه، نو 
هلته ماهې سمندر ته وننوت، خو زما نه هري شو چې تاته يي ياد کړم، 
مویس عليه السالم وويل: مونږ دهمدغه ځاې په لټون کې يو پس دواړه 
په خپلو قدمونو واپس قدم په قدم راوګرځيدل هر لکه چې دوې هغه 
لوې کمر ته رواورسيدل، نو هلته يي يو سړی ويلد چې خپل ځان يي په 
کپړه باندي پټ کړی وو )همدغه خرض عليه السالم وو( نو مویس عليه 
السالم ورباندي سالم واچوو، نو خرض عليه السالم ورته وويل چې دا 
سالم دې د کوم ځاي نه راوړه، مویس عليه السالم ورته وويل زه مویس 

يم، خرض عليه السالم ورته وويل هغه د بين ارسائيلو مویس؟ 
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مویس عليه السالم وويل هو، بيا ورته مویس عليه السالم وويل ايا 
زه ستا تابع شم په دې رشط چې را وښايي ماته هغه علم چې تاته درکړی 
شوی دی د سيم الري، خرض عليه السالم ورته وويل ای مویس ته زما 
رسه دصرب کولو توان او طاقت نلري ځکه چې ماته اهلل تعایل دايس علم 
راکړی چې ته دهغې په حقيقت نه پوهيږې، او تاته اهلل تعایل دايس علم 

درکړی چې زه په هغې نه پوهيږم! 

مویس عليه السالم ورته وويل که داهلل تعایل خوښه وې زه صرب کوم 
ستارسه، او ستا نافرماين به نه کوم، نو دواړه د سمندر په اغړه پايدل روان 
شول ځکه چې دوې رسه کشتۍ نه وه، نو يوه کشتۍ ورباندي راغله، 
ددي لپاره چې دځان رسه په کشتۍ کې سپاره کړې، هغوې خرض عليه 
السالم وپيژنده نو بغري د کرايه نه يي هل ځان رسه په کشتۍ کې سپاره 
کړل، په دې دوران کې يوه مرغې راغله او دکشتۍ په اغړه کيناسته او په 
حبر کې يي خپله مښوکه ښکته کړه او دوه ټونګي يي ووهلې خرض عليه 
السالم وويل ای مویس زما او ستا علم داهلل تعایل د علم نه په نسبت 

دايس مثال لري لکه ددې مرغې په مښوکه اوبه او دا لوې سمندر. 

يوې  په دې رواين کشتې کې  السالم  په قصد رسه خرض عليه  بيا 
ختتې ته الس کړ او دکشتۍ نه يي را وويستله مویس عليه السالم ورته 
وويل دې قوم مونږ بغري دکرايه نه په کشتې کې سپاره کړو، او ته دهغوې 

کشتۍ خرابوې چې داخلک په اوبو کې ډوب يش؟ 
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خرض عليه السالم ورته وويل ايا تاته ما نه وو وييل چې ته زما رسه 
رانيسه  مه  ما  دا ځل  وويل  ورته  السالم  عليه  صرب نيش کویل، مویس 
زمانه هري شو، ځکه چې اول ځل خربه دمویس عليه السالم نه هريه شوه، 
بيا روان شول نو په يو هلک ورتري شول چې دنورو هلاکنو رسه يي لويب 
کولې، نو خرض عليه السالم دغه هلک دبره طرف درس نه راونيولو، او 
رس يي ترينه په الس رسه جدا کړ، مویس عليه السالم ورته وويل تا خو 
او نه يي قتل  يو دايس نفس قتل کړو چې هغه هيڅ جرم نه وو کړی، 
کړی وو؟! خرض عليه السالم ورته وويل ايا تاته ما نه وو وييل چې ته 

زما رسه هيڅ لکه صرب نيش کویل. 

ابن عيينه وييل چې په دې دويم ځل رسه يي ورته تاکيد وکړو چې 
د  نه يي  او دلکيوالو  يو يلک ورغلل  په  بيا روان شول  ته صرب نيش کویل، 
وکړو،  انکار  نه  دميلمستيا  د دوې  وکړه، خو هغوې  خوراک غوښتنه 
او دوې دهغوې يو ديوال ويلد چې راغورځيده، نو خرض عليه السالم 
هغه ديوال ته په الس اشاره وکړه او هغه ديوال يي سيده کړو، مویس عليه 
السالم ورته وويل: که ستا خوښه وې نو په دې ديوال سيده کولو باندي 
به دې مزدوري اخسیت وی! خرض عليه السالم ورته وويل: دا زما او ستا 

په مينځ کې د بيلتون وخت دی. 

السالم رحم  په مویس عليه  تعایل دې  وفرمايل: اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  نيب کريم 
وکړې که لږ صرب يي کړی وی، چې مونږ ته دهغوې نور اکرونه هم بيان 

شوی وی. 
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ددي حديث نه هم معلومه شوه چې په خرض عليه السالم باندې د 
مویس عليه السالم تابعدارې واجب نه وه ځکه چې خرض عليه السالم 
د بين ارسائيلو نه نه وو، او مویس عليه السالم بين ارسائيلو ته د پيغمرب 

په حيثيت رایلغ وو. 

نو هر څوک چې دا ګمان کوې چې د نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص په امت کې دايس 
بندګان شته چې په هغوې باندې دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص تابعدري فرض او واجب 

نه ده، دا يس عقيده لرونکې اکفر دی او دده دکفر دوه ديلله دي: 

ملړي ديلل: هغه دادی چې دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص رسالت او پيغمربي ټولو 
انسانانو او پرييانو ته اعمه ده، او د مویس عليه السالم رسالت او پيغمربي 
يواځې دبين ارسائيلو دپاره وه، نو ځکه خرض عليه السالم باندي د مویس 
عليه السالم تابعداري فرض نه وه، او هر چې مونږ يو په مونږ ټولو باندي 

د نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص تابعداري فرض ده. 

دويم ديلل: هغه دادی چې خرض عليه السالم دغوره قول په بنا داهلل 
تعایل نيب وو او وحې ورته کيده، نو ځکه ورباندي دمویس عليه السالم 
تابعداري فرض نه وه چې دهغه خپل رشيعت وو، او دمویس عليه السالم 
خپل رشيعت وو، او هر چې دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص امت دی په دوې ټولو باندي 
د نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص تابعداري فرض ده، او که څوک دا عقيده لري چې ځينې 
خلکو باندي دنيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص تابعداري فرض نه ده او کویل يش چې د اهلل 
تعایل عبادت او بندګې وکړې په بله يوه طريقه باندي نو دا سړې اکفر 
او داساليم ملت نه خارج دی او په دې باندي دټولو مسلمانانو اتفاق 
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دی، ځکه چې د نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص رسالت او پيغمربي ټولو انسانانو او پرييانو 
دپاره اعمه ده. 

ملسو هيلع هللا ىلص يواځې عربو ته د  هر څوک چې دا عقيده لري چې نيب کريم 
پيغمرب په حيثيت رایلغ وو، نو دا عقيده لرونکی اکفر او داساليم ملت 

نه خارج دی، ځکه نيب کريم ملسو هيلع هللا ىلص فرماييل دي:

 ، ٍد ِبَيِدِه، اَل َيْسَمُع ِبي أحد من هذه األمة ال َيُهوِديٌّ ِذي َنْفُس ُمَحمَّ »َوالَّ
أَْصَحاِب  ِمْن  ِإالَّ كاَن  ِبِه  ُأْرِسْلُت  ِذي  ِبالَّ ُيْؤِمْن  َوَلْم  َيُموُت  ُثمَّ   ، َنْصَراِنيٌّ َواَل 

النار«)1(.

 په هغه ذات قسم کوم، دچا په الس کې چې د حممد ملسو هيلع هللا ىلص روح دی، 
نه رسيږې زما باره کې خرب په دي امت کې هيچا ته، نه يهودي ته، او نه 
نرصاين ته او بيا ايمان نه راوړې په هغه رشيعت باندي په کوم چې زه 

رايلږل شوی يم او مړ يش مګر وي به دی داور واال ونه. 

   

رواه مسلم من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه   )1(
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 الناقض العاشر
اإلعراض عن دين الله ال يتعلمه وال يعمل به 

د اسالم په نواقضو کې لسم ناقض: د اهلل تعایل د دين نه اعراض او 
مخ اړول دي، هغه دايس چې نه د اهلل تعایل د دين تعلم )زده کړه( کوې 
او نه داهلل تعایل په دين باندي عمل کوې، او په دي باندي ديلل د اهلل 

تعایل دا وينا ده: 
)ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    

ٹ( ]السجدة: 22[
ايتونو رسه  په  ته د رب  نه چې هغه  لوې ظالم دهغه چا  څوک دی 
پند ورکړی يش، بيا هغه د دغه ايتونو نه مخ وګرځوې بيشکه مونږ د 

جمرمانو نه انتقام اخستونکي يو. 

وضاحت:
د اسالم په نواقضو کې لسم ناقض: د اهلل تعایل ددين نه اعراض او 
مخ اړول دي، هغه دايس چې نه د اهلل تعایل د دين تعلم )زده کړه( کوې 
او نه داهلل تعایل په دين باندي عمل کوې، او نه داهلل تعایل عبادت او 
بندګې کوې نو دا اعراض کونکی اکفر دی ځکه چې نه د اهلل تعایل 
دين زده کوې او نه په هغې باندې عمل کوې او نه داهلل تعایل عبادت او 
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بندګې کوې، نو بيشکه په دي حال کې دا دشيطان بندګې کوی وې، او 
دشيطان بندګې کونکی اکفر دی. 

ځينې خلک د دين څخه يب پرواه وې نه داهلل تعایل دين زده کوې او 
نه په هغې باندې عمل کوې او نه داهلل تعایل عبادت او بندګې کوې، 
نو په حقيقت کې دايس کس د شيطان عبادت او بندګې کوې ځکه 
شيطان ورته دا يب دينې ښايسته کړې وې او دا دشيطان بندګې کوې، 
ځکه چې په دنيا کې دوه قسمه بندګان وې يو قسم هغه بندګان وې 
چې د اهلل تعایل عبادت او بندګې کونکي وې، او بل قسم هغه بندګان 
دي چې هغوې دشيطان بندګې کوې، نو څوک چې داهلل تعایل بندګې 
نه کوې حقيقت کې هغه دشيطان بندګې کوې هر هغه څوک چې داهلل 
تعایل د دين نه يب پرواه وې نه د اهلل تعایل دين زده کوې، او نه په دين 
باندي عمل کوې، او نه د اهلل تعایل عبادت او بندګې کوې، او نه په اهلل 
تعایل باندي ايمان لري، نه ملونځ کوې، او نه دا عقيده لري چې اهلل تعایل 
د ټولو اکئناتو خالق او رازق او نظام چلونکی دی، نو بيله شکه دا کس 

اکفر دی. لکه اهلل تعایل فرماييل دي: 
)ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    

ٹ(
ايتونو رسه  په  ته د رب  نه چې هغه  لوې ظالم دهغه چا  څوک دی 
پند ورکړی يش، بيا هغه د دغه ايتونو نه مخ وګرځوې بيشکه مونږ د 

جمرمانو نه انتقام اخستونکي يو. 
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همدغه رنګ اهلل تعایل فرماييل دي: 
)ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ( ]الكهف: 57[

او دهغه کس نه لوې ظالم څوک دی، چې ده ته دخپل رب په ايتونو 
رسه نصيحت ورکړی شې، نو دی دهغو نه مخ واړوې، او هغه عملونه 

هري کړې کوم چې دده السونو يلږلې دي.

همدغه رنګ داهلل تعایل دا فرمان: 
)ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ( ]األحقاف: 3[

او اکفران دهغه قران نه چې دوې ته ورباندې ويره ورکویل شې مخ 
ګرځونکي دي. 

ددي ايتونو معلومه شوه چې داهلل تعایل د دين نه اعراض او مخ اړول 
کفر دی. 

پاملرنه: هغه نواقض د اسالم چې خمکې بيان شول ددې په ارتکاب 
ددي  قصدا  که  خربه  برابره  خارجيږې  نه  ملت  اساليم  د  انسان  رسه 
ارتکاب وکړې، او يا په مزاح او ټوقې رسه او يا د ويري د وجې ددې 
نواقضو ارتکاب وکړې په دې ټولو حاالتو کې دا انسان د ملت اساليم 
نه خارجيږې، مګر په حالت د اکراه اوجرب کې بيا انسان معذور وې خو 

په دې رشط چې زړه يي په اسالم مطمنئ وې. 

وضاحت:
مصنف رمحه اهلل وفرمايل: چې ددي نواقضو په ارتکاب رسه انسان 
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د اساليم ملت نه خارجيږې برابره خربه که قصدا ددي ارتکاب وکړې، 
او يا په مزاح او ټوقې رسه او يا د ويري د وجې ددې نواقضو ارتکاب 
نه خارجيږې،  د ملت اساليم  انسان  دا  ټولو حاالتو کې  په دې  وکړې 
مګر په حالت د اکراه اوجرب کې بيا انسان معذور وې خو په دې رشط 

چې زړه يي په اسالم مطمنئ وې. 

استهزاء  او  ټوقې  پورې  ملانځه  په  قصدا  څوک  يو  لکه  مثال:  ددي 
وکړې، يا په مزاح او ټوقې رسه په ملانځه پورې استهزاء وکړې، نو په دې 
دواړو حاالتو کې دا سړی اکفر او داساليم ملت نه خارج دی، همدغه 
رنګ هغه څوک هم اکفر کيږې چې په خپل مال يا چبو باندې ويريږې 
او د اسالم ددي نواقضو ارتکاب وکړې ددي وجې نه چې خپل مال او 
چبې حمفوظ وساتې خو په دې رشط چې دده دا ويره داکراه او جرب حالت 
ته نه وې رسيدلې، او که دده دا حالت اکراه ته ورسيده نو بيا نه اکفر 
کيږې په دې رشط چې په ژبه خو د کفر لکمه وايي خو زړه يي په اسالم 

او ايمان مطمنئ وي. 

دي  حاتلونه  پنځه  کس  ديو  اړوند  په  مسئلې  ددي  توګه  لڼډه  په 
دهغې لڼډ وضاحت دادی: 

 ملړی حالت: هرڅوک چې د اسالم د نواقضو )کفر( ارتکاب 
وکړې په ټوقې او مزاح رسه ددي حکم دادی چې دا اکفر او 

داساليم ملت نه خارج دی. 

 دويم حالت: هرڅوک چې د اسالم د نواقضو )کفر( ارتکاب 
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وکړې په قصد او رښتيا رسه ددي حکم دادی چې دا اکفر او 
داساليم ملت نه خارج دی. 

 دريم حالت: هرڅوک چې د اسالم د نواقضو )کفر( ارتکاب 
او  اکفر  دا  چې  دادی  حکم  ددي  نه  وجې  د  ويرې  د  وکړې 

داساليم ملت نه خارج دی. 

 څلورم حالت: هرڅوک چې د اسالم د نواقضو )کفر( ارتکاب 
مايله  ته  اوخپل زړه هم کفر  او جرب کې  داکره  په حالت  وکړې 
کړې ددي حکم دادی چې دا اکفر او داساليم ملت نه خارج دی. 

 پنځم حالت: هرڅوک چې د اسالم د نواقضو )کفر( ارتکاب 
وکړې په حالت داکراه او جرب کې خو زړه ددي مطمنئ وې په 
اسالم باندي ددي حکم دادی چې په دې حالت کې نه اکفر 
کيږې، نو ټول پنځه حاتلونه شول، په څلورو حاتلونو کې اکفر 
نه  يو حالت کې  په  او  نه خارجيږې،  ملت  داساليم  او  کيږې 
اکفر کيږې چې هغه حالت داکراه او جرب دی بيا حالت داکراه 
قتل ګواښ ورته وکړی شې  د  يواځې  نه وايي چې  ديته  او جرب 
بلکه حالت داکراه او جرب ديته وايي چې توره يا اسلحه يي ورته 
په رس ايښې وې او که چريې دکفر لکمه ونه وايي نو قتل دهغه 
يقيين وي، ديته حالت دجرب او اکراه وايي او په دې حالت کې 
که چريې دا سړی د کفر لکمه ووايي نه اکفر کيږې، او په دې 

باندي ديلل د اهلل تعایل دا ويناده: 
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)چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

ڈ( ]النحل: 106[
هغه څوک چې اکفر شو په اهلل تعایل رسه د ايمان راوړلو نه پس )په 
هغه داهلل تعایل غضب دی او دهغه لپاره درد ناک عذاب دی( غري د هغه 
کس نه چې زور وکړی شې په هغه باندې په دې حال کې چې دهغه زړه 

په ايمان رسه مطمنئ وې. 

او ويره ورکوې  ته وعيد  تعایل هغه چا  ايت کريمه کې اهلل  په دې 
نه  ددي  څوک  هغه  مګر  کوې  کفر  وروستو  نه  ايمان  د  چې  څوک 
لکه  شې،  وکړې  ورباندي  جرب  او  زور  اکراه  چې  دی  )بيل(  مستثین 

څنګه چې اهلل تعایل فرماييل دي: 
)ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ(

غري د هغه کس نه چې زور وکړی شې په هغه باندې په دې حال کې 
چې دهغه زړه په ايمان رسه مطمنئ وې. 

 ددينه وروستو بيا اهلل تعایل فرمايي: 
)ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ( ]النحل: 107-106[

او يلکن هغه څوک چې په کفر رسه خپله سينه فراخه کړې نو 
په دغه خلکو باندي د اهلل تعایل خلوا غضب دی او د دوې لپاره ډير لوې 

عذاب دی. 
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دا په سبب د دې چې دوې دنيا وې ژوند په اخرت باندي غوره کړی 
دی او بيشکه اهلل ته تعایل اکفر قوم ته هدايت نه کوې. 

ددي ايتونو نه واضحه معلومه شوه چې په اکفرانو باندي د اهلل تعایل 
غضب دی او دهغوې لپاره لوې او درد ناک عذاب تيار دی. 

او وررسه ددي خربي وضاحت هم وشو چې دا کوم نواقض د اسالم 
چې خمکې ذکر شو ددي ارتکاب کول قصد )په خوښې( رسه يا په ټوقې 
رسه، يا د ويرې د وجې نه په دې ټولو حاتلونو کې دا کفر دی او ددي 
مرتکب اکفر او داساليم ملت نه خارج دی، يواځې يو حالت د اکراه 

هغه مستثین دی. 

او  وکړې  ساتنه  عقيدې  دخپلې  او  ايمان  دخپل  بايد  مؤمن  هر  نو 
داسالم ددي نواقضو نه په اکمله توګه خپل ځان وسايت. 

د اهلل تعایل نه سؤال کوو چې زمونږ ساتنه وکړې او مونږ ته سالمتيا 
را په برخه کړې! او مونږ د اسالم په دين باندې هميشه او ثابت قدمه 
وساتې! او مونږ ته مرګ هم په دين اسالم باندې راپه برخه کړې! او داهلل 
تعایل نه داع کوو چې مونږ د ټولو فتنو نه مونږ په خپل حفظ او امان کې 

وساتې ځکه چې اهلل تعایل په دې باندې قادر او ددي الئق دی. 

وصیل اهلل وسلم ىلع عبد اهلل ورسوهل نبينا حممد وىلع آهل وأصحابه 
واتلابعني. 
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