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د مؤلف سریزه
إِّنَ الْحَمْدَ لِّلَهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ،وَنَعُوذُ بِالّلَهِ مِنْ شُرُو ِر
ضّلَ لَهُ ،وَمَنْ يُضِّْلّلْ فَّلَا
أَنْفُسِنَاَ ،ومِنْ سَيِئَاتِ أَعْمَالِنَا ،مَنْ يَهْدِهِ الّلَهُ فَّلَا مُ ِ
هَادِيَ لَهُ ،وَأَشْهَدُ أَّنْ لَا إِلَهَ إِلَا الّلَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهَُ ،وَأشْهَدُ أَّنَ مُحَمَدًا
عَبْدُ ُه وَرَسُولُهُ ،أما بعدُ:
بي له شكه هغه څه چه بنده ورته د هر څه نه مخكښی ډیر اړین او زده
کول یي ورباندي فرضي او الزمي دي هغه دا دي چه بنده هغه څه زده کړي
چه خپل دین ورباندي صحیح وپیژني ،ترڅو پری د اهلل  له قهر او غوصی
او د هغه د دردناک عذاب څخه ځان وژغوري ،او ورسره د اهلل رحمت
او لویه مهرباني الس ته راوړي.
ما په دی کتاب کښی د اسالم د مقدّس دین بنسټونه او اساسات د ډیرو
آسانو درسونو په شكل راټول کړي دي ،تر څو یو زده کونكې د اسالم د
مقدّس دین دغه اسا سات او بنسټونه وپیژني ،او هم هغه څه نه خبر شي چه یو
بنده ورباندي مسلمان ګڼل کیږي ،او هم له نورو دینونو څخه د اسالم د
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مقدّس دین بهتري او غوره والې او ښایست وپیژني ،او ددي په مقابل کښی د
کفر له خطر او بدبختۍ څخه خبر شي ،او ددي ترڅنګ هغه څه هم وپیژني
چه د بنده دین او ایمان له منځه وړي او یا یي کمزورې کوي ترڅو وکولې
شي ځان ورڅخه وژغوري.
خو د یادونی وړ ده چه ما په دی کتاب کښی د اسالم د اساساتو او
بنسټونو څخه یواځی هغه ډیر اړین او مهم مسایل راوړي دي چه پر بنده
باندي یي زده کول او ورباندي عمل کول تر هر څه نه مخكښی فرض او
الزمي وي ،تر څو د لومړنیو زده کونكو لپاره تګ الره وي ،او د پوهانو
لپاره یادګیرنه او نصیحت وي ،او د ښوونكو لپاره تیارې او یادونه وي.
د لوﺉ اهلل څخه سوال کوم چه زما دا کار له ما څخه په ډیر ښه ډول
قبول کړي ،او ورپكښی برکت واچوي ،او خلكو ته پری ګټه ورسوي؛
بیشكه اهلل په ډیر ښو صفتونو ستایل شوې اود ډیری لویي خاوند دې.

د شهادت کلمه ،معنی او غوښتنی یي

د شهادت کلمی څخه هغه معلوم او معروف الفاظ مراد دي چه:
»أشهد أن ال إله إالا اهلل ،وأشهد أن حممدا رسول اهلل«.
دغه دواړه ګواهۍ د اسالمي دین بنسټ او لمړنې رکن دې ،په کوم چه
یو بنده د اسالم په مقدس دین کښی داخلیږي ،نو که څوک دغه دواړه
ګواهیو باندی ګواهي ونكړي مسلمان کیدې نشي.
لكه چه عبد اهلل بن عمرب له رسول اهلل څخه روایت کوي چه هغه
فرمایلي دي:
ي ي ي ْ
ُ يي ّ ُي ً ي ْ
ْ يُ يي يْ
ن َُم ّّمدا َعب ُد َُهَ
َالل َوأ َ
ن َال َهلإ َإال َ
َع ََخسَ َش يهاد َِة َأ َ
اإلسال َم َ َ
«بُ ِ يَ
نَ ِ
ي ي ُ ُُ ي
ي ي
ّ ي ي ي ّ ي ي ي ّ ْي ْ
ان»[ .متفق عليه]
تَ يو يص ْومََِ ير يمض َ
اْلي ِ َ
جَ
ولَ يو ِإقامََِالّصال َِةَو ِإيتا َِءَالّزَك َِةَوح َ
ورس َ
ترجمه« :د اسالم دین په پنځه بنسټونو باندي جوړ او والړ دې:
لمړې :ددي خبری ګواهي کول چه د عبادت او بندګۍ مستحق او الیق
بل هیڅ څوک نشته مګر یواځی اهلل جلّ جالله دې ،او محمد  د اهلل تعالی
ریښتینې پیغمبر او ستاذې دې.
دوهم) :په شپه او ورځ کښی پنځه وخته پوره له حقوقو سره( لمونځ ادا
کول.
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دریم :د خپل مال زکات ورکول.
څلورم :د بیت اهلل شریف حج کول.
پنځم :د رمضان د مبارکی میاشتی روژه نیول») .دا حدیث شریف په
صحیح بخاري شریف او صحیح مسلم شریف کښی روایت شوې دې(.
نو په اسالم کښی لمړنې فرض دا دي چه تر هر څه دمخه د لمړني بنسټ
معنی او احكام زده کړل شي؛ ځكه رسول اهلل چه کله معاذ بن جبل
یمن ته د یو داعي ،بلونكي او ښوونكي په صفت لیږلو نو ورته یي وفرمایل:
ي ي ْيُ ْ ي ْ ُ ُ ْ ي ي ْ ي ْ ي ُ ي ْ ي
ّ ي ي يْ يْ ً ي ْ ي
ي
َال َإ يلَي
اَجئتهم َفادعهم َ ِإَل َأن َيشهدواَأن ِ
« ِإّنك َستأ ِِت َقوماَأهل َ ِكتاب َف ِإذ ِ
ي
ي
ي
ّ ُّ يي ّ ُيّ ً ي ُ ُ
ي ْ ُ ْ ي ُ ي ي ي ي ي ْ
ِب ُه ْم َأ ّن ّ ي
خ ْ
َاَّللَ
أ
َف
ك
ل
ذ
َب
ك
واَل
اع
ط
َأ
م
َه
ن
إ
َف
لل
َا
ول
ِإال َاَّللَ،وأن َُمّمداَرس
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ُّ يْ يي ي
ي ْ يي ي ي يْ ْ يْ ي ي ي
َوَلْلةََ...احلديث»[َ.متفق عليه]
َصل يوات َِِفَلُكَيوم
قدَفرضَعلي َِهمََخس
ترجمه« :بیشكه ته داسی خلكو ته ورتلونكې یي چه هغوي اهل کتاب

او کتابیان دي ،نو لومړې یي باید ددي خبری منلو ته راوبلی چه :نشته وړ،
الیق او مستحق دعبادت او بندګۍ مګر یواځی یو اهلل ا
جل جالله دې ،او زه-
یعنی محمد - داهلل تعالی ریښتینې پیغمبر او استاذې یم ،که هغوي درسره
دا خبره ومنله ،نو بیا ورته وښایه چه اهلل  پر دوي په هره شپه ورځ کښی
پنځه لمونځونه فرض کړي دي »...الحدیث.
دا حدیث شریف په صحیح مسلم شریف کښی له ابن عباسب څخه
روایت شوې دې.
ي
ي ْي ُ ْ ي
ن َأ ّو َلَ
او په صحیح بخاري شریف کښی یي بیا لفظ داسی دې« :فليك َ

د شهادت کلمه ،معنی او غوښتنی یي
يْ ُ ي
ّ
يُ ّ
ل».
اَّللَ يع َّّزَ يو يج َ
يماَتد ُعوه َْمَ ِإَلْ َِهَ ِعبياد َةَ َِ
ترجمه :یعنی «ستا لمړنۍ بلنه دی هغوي ته دا وي چه هغوي دی یواځی
00

یو اهلل د عبادت او بندګۍ مستحق او الیق وګڼي.»...
ددي خبری بیان او وضاحت د جبریل په هغه اوږد حدیث شریف
کښی هم راغلې دې چه په هغه کښی جبریل له رسول اهلل څخه ددین
د مراتبو په هكله پوښتنه کوي :چه هغه اسالم ،ایمان او احسان دي ،او بیا
رسول اهلل خپلو صحابه کرامو ته وفرمایل :دا پوښتنه کونكې
جبریل وو ،تاسو ته ددي لپاره راغلې وو چه تاسو ته ستاسو دین درزده
کړي.
نو ددین له کارونو څخه تر ټولو لومړنې هغه کار چه تر هر څه دمخه یي
زده کول فرض دي ،هغه هم هغه څه دي چه د جبریل  په دغه حدیث
کښی راغلي دي.
او ددین لومړنۍ مرتبه اسالم دې ،او د اسالم لمړنې بنسټ دغه دوه
ګوني ګواهۍ دي.

لمړې درس:
د «شهادة أن ال إله إالَ الّلَه» معنی
یعنی نشته وړ ،الئق او مستحق د عبادت او بندګۍ مګر یواځی یو اهلل
تعالی دې.
د «هلإ» معنی مألوه ،یعنی معبود دې ،نو ټول هغه عبادتونه او بندګۍ چه د
اهلل تعالی پرته بل چا ته کیږي هغه باطل عبادت دې ،او هغه څوک چه د اهلل
تعال ی پرته د بل چا عبادت او بندګي کوي هغه مشرک او کافر ګڼل کیږي،
َ َ
َ َ
َ َ
ُ
لكه چه اهلل  فرمایيَ ﴿ :و َمن يَ ۡدع َم َع ٱّلل ه إهل ٰ ًها َءاخ َر َل بُ ۡرهٰ َن ُلۥ بهههۦ
َ َّ َُ َ ُۡ ُ ۡ َ
َ
َ ُُ
َ ََ
فإهّنما حهسابهۥ عهند ربهههٓۦ إهّنهۥ َل يفل هح ٱلكٰفه ُرون [ ﴾١١٧املؤمنون.]111 :
ترجمه« :او هغه څوک چه د اهلل  سره بل معبود هم رابلي چه له ده
سره هیڅ ډول دلیل ورباندی نشته ،نو بیشكه دده حساب کتاب د اهلل تعالی
سره دې ،بیشكه شان دادې کافران کامیابیدې او سرفراز کیدې نشي».
نو هیڅكله روا نه ده چه د اهلل  سره د بل چا عبادت او بندګي وشي،
دا بل څوک که لیږل شوې پیغمبر وي ،او که کوم مقرّب مالئك وي ،او
که د نیكانو او اولیاو له جملی څخه کوم ولي وي ،او که ونه ،یا تیګه وي ،او
که کوم بل شې وي؛ ځكه عبادت او بندګي یواځی د اهلل  حق دې ،چه

ّ
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مونږ اهلل تعالی د همدی خپلی بندګۍ او عبادت لپاره پیدا کړي یو ،لكه چه
اهلل  فرمایي:
ََ َ َۡ ُ ۡ
نس إ ََل ه َِل ۡع ُب ُ
ٱۡل َن َو ۡٱۡل َ
ون [ ﴾٥٦الذاریات.]65 :
د
ه
ه
﴿وما خلقت ه
ه

ترجمه « :ما پیریان او انسانان نه دي پیدا کړي مګر ددي لپاره چه یواځی

ځما عبادت او بندګي وکړي».
ُۡ ُ َُ َ
َ
ٌ
همداراز فرمایي﴿ :قل ه َو ٱّلل أحد ﴾١

[اإلخالص« .]1 :أي پیغمبره

خلكو ته بیان کړه چه شان دا دې :چه اهلل  معبود برحق همدا یو دې».
همداشان فرمایي:
َٰ ُ ُ
ٱلرح ُ
ٱلر ۡح َم ٰ ُن َ
ك ۡم إ َلٰهَ ٞوٰح ٞهدۖ ََل إ َل ٰ َه إ ََل ُه َو َ
هيم [ ﴾١٦٣البقرة.]151:
﴿ِإَوله
ه ه
ه
ترجمه« :معبود برحق او ستاسو د عبادت او بندګۍ مستحق او الیق
یواځی یو معبود دې ،نشته بل مستحق د عبادت او بندګۍ مګر یواځی یو اهلل
 دې چه ډیر زیات مهربان او ډیر بخښونكې دې».
همداراز اهلل تعالی په ځاي کښی فرمایي:
َ َ
ُۡ
َُ َۡ ّ َ َ َ ُ َ ۡ
ٱل َ
ين﴾ [املؤمن.]56 :
َح َل إهل ٰ َه إهَل ه َو فٱد ُعوهُ ُمل ههص
﴿هو ٱل
ني ُل ّ ه

ترجمه« :اهلل  هغه ذات دې چه دایمی او ازلي ژوندې دې ،نو نشته

مستحق د عبادت او بندګۍ مګر یو اهلل تعالی دې ،نو همدغه اهلل راوبلۍ او
چیغی ورته ووهۍ ،په داسی حال کښی چه خالص کوونكي یاست اهلل لره د
خپل عبادت او بندګۍ».
او همدا د توحید معنی ده ،او هغه دا چه اهلل تعالی په عبادت او بندګۍ
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ک ښی یو وګڼل شي ،او یواځی دهمهغه عبادت او بندګي وشي ،نو مونږ
یواځی د همغه اهلل تعالی عبادت او بندګي کوو چه یو دې او هیڅ ډول
شریك او برخَوال نلري.
او دهمدی توحید د تحقیق او پلي کولو لپاره اهلل ټول پیغمبران
رالیږلي دي ،او همدا توحید د (ال إلهَ إالَ اهلل) معنی ده ،لكه چه اهلل
َ ََ َ َ َ
َ ُ
فرمایيَ ﴿ :و َما أَ ۡر َس ۡل َنا مهن َق ۡبل َهك مهن َر ُ
ول إهَل ّن ه
وِح إ ه ِۡلهه أّن ُهۥ َل إهل ٰ َه إهَل
س
ٍ
ََ۠ َ ۡ
ُ
ُ
ون [ ﴾٢٥األنبياء.]56 :
أّنا فٱعبد ه

ترجمه« :مونږ نه دې لیږلې پخوا له تا څخه هیڅ یو پیغمبر مګر مونږ ورته

وحي کړی ده ددي خبری چه شان دا دې نشته الیق د عبادت او بندګۍ مګر
همدا زه یم ،نو یواځی ځما عبادت او بندګي وکړۍ».

ُّ
ُك أُمةَ
ََ ۡ َََۡ
همدا شان اهلل  په بل ځای کښی فرمایيَ ﴿ :ولقد بعثنا هِف ه ٖ
َُ ً َ ۡ
ََ َ َۡ ُ َُٰ َ
ُ
ُ
رسوَل أ هن ٱعبدوا ٱّلل وٱجتنهبوا ٱلّطغوت﴾ [النحل.]15 :
ترجمه« :او بی شكه مونږ لیږلي دي په هر امت کښی یو یو پیغمبر په دي

خبره چه یواځی د یو اهلل  عبادت او بندګي وکړۍ اود طواغیتو له عبادت
او بندګۍ ځینی ځان وساتۍ».
اهلل  د خپل کتاب په بیالبیلو ځایونو کښی د پخوانیو پیغمبرانو او
دهغوﺉ د قومونو قیصی بیان کړي دي ،او دا یي راته واضحه کړی ده چه
ددغه ټولو پیغمبرانو لمړنې دعوت او مسأله توحید او د اهلل تعالی یووالي ته
بلنه وه ،او هم یی راته دهغه مومنانو ښه انجام بیان کړې دې چه د پیغمبرانو
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دعوت او بلنه یي منلی وه ،او دهغه کفارو بد انجام یي راښوولې دې چه
پیغمبرانو ته یي دروغجن ویلي وو ،او د اهلل تعالی سره یي شرک کړې وو،
حال دا چه په دغه شرک باندي د اهلل تعالی لخوا ورته هیڅ کوم دلیل نه وو
راغلې.
لكه چه اهلل تعالی فرمایي:
َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ً َٰ َ
َ َ َ ََٰ ۡ ه ۡ
ََ َ َ ُ
ُ
كم ّمهنۡ
ُ
ۡ
﴿لقد أرسلنا ّنوحا إهَل قو همههۦ فقال يقوم ٱعبدوا ٱّلل ما ل
َٰ َ ۡ ُ ُ ّ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ
إهل ٍه غۡيهۥ إ ه هن أخا عليكم عاا يو ٍ ع هيي ٖ [ ﴾٥٩األعراف.]65 :

ترجمه« :بیشكه یقیناً مونږ لیږلې وو نوح  خپل قوم ته پیغمبر ،نو

هغه ورته ویلي وو :أی ځما قومه! عبادت او بندګي وکړۍ یواځی د یو اهلل
تعالی؛ ځكه نشته تاسو لپاره بل رښتینې مستحق د عبادت او بندګۍ پرته د
اهلل تعالی څخه بل څوک ،بیشكه زه ویریږم پر تاسو د عذاب د هغه ورځی
لوي څخه چه قیامت دې».
همداشان دهود  په هكله فرمایي:
َٰ َ َ َ ُ ۡ ُ ٗ َ َ َٰ َ ۡ ه ۡ
ََ َ َ ُ
ُ
ُ
كم ّم ۡهن إ ه َل ٍهٰ
﴿۞ِإَوَل َع ٍد أخاهم هودآ قال يقوم ٱعبدوا ٱّلل ما ل
َ ُُۡ َََ ََُ َ
غۡيه ٓۥ أفَل تتقون [ ﴾٦٥األعراف.]56 :

ترجمه« :او لیږلې مو وو عادیانو ته د هغوﺉ نسبي ورور هود  نو هغه

ورته ویلي وو :أي ځما قومه! یواځی د یو اهلل تعالی عبادت او بندګي
وکړۍ؛ ځكه نشته تاسو لپاره د اهلل تعالی پرته بل معبود برحق ،نو آیا تاسو له
دغه اهلل تعالی څخه نه ویریږۍ؟».
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او د صالح  په هكله فرمایي:
َ
َٰ َ ُ َ َ َ ُ ۡ َ ٰ ٗ َ َ َٰ َ ۡ ه ۡ
َ ُ
ٱع ُب ُدوا َ َ
ٱّلل َما لكم ّم ۡهن إهل ٰ ٍه
﴿ِإَوَل ثمود أخاهم صل هحا ٓ قال يقوم
َغ ۡ ُ
ۡيهُۥ﴾ [األعراف.]11 :
ترجمه« :او لیږلې مو وو ثمودیانو ته د هغوﺉ نسبي ورور صالح  نو
هغه ورته ویلي وو :أي ځما قومه! یواځی د یو اهلل تعالی عبادت او بندګي
وکړۍ؛ ځكه نشته تاسو لپاره بل د عبادت او بندګۍ مستحق پرته له اهلل 
څخه».
همداراز دشعیب  په هكله اهلل تعالی فرمایی:
َٰ َ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ ُ َ ۡ ٗ َ َ َٰ َ ۡ ه ۡ
ََ َ َ ُ
ُ
ُ
كم ّم ۡهن إ ه َل ٍهٰ
﴿ِإَوَل مدين أخاهم شعيبا ٓ قال يقوم ٱعبدوا ٱّلل ما ل
َغ ۡ ُ
ۡيهُ ۖۥ﴾ [األعراف.]56 :
ترجمه« :او د مدین اوسیدونكو ته اهلل د هغوﺉ نسبي ورور شعیب
لیږلې وو ،نو هغه ورته ویلي وو :أي ځما قومه! یواځی د یو اهلل تعالی عبادت
او بندګي وکړۍ؛ ځكه نشته تاسو لپاره بل د عبادت او بندګۍ مستحق پرته له
اهلل  څخه».
او د ابراهیم  نه هم دغه شان اهلل حكایت کوي او فرمایي:
َ
َ َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ِإَوذ قَ َال إبۡ َرٰه ُ
هيم هِلبهيهه َوق ۡو همههۦ إهّن هِن بَ َراء ّ ٞم َهما ت ۡع ُب ُدون  ٢٦إهَل ٱَّلهي
﴿
ه
َف َط َرِن َفإّنَ ُهۥ َس َي ۡ
هين [ ﴾٢٧الزخرف.]51-55 :
د
ه
ه ه
ه
ترجمه« :او یاد کړه هغه وخت چه ویل ابراهیم  خپل پالر او قوم ته:
بیشكه زه له هغ ه چا څخه بیزار یم چه تاسو یي عبادت او بندګي کوۍ ،مګر
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خو بیزار نه یم د هغه اهلل تعالی نه چه زه یي پیدا کړې یم ،نو همهغه به راته
سمه الر راوښایي».
همداشان اهلل تعالی فرمایی:
َۡ ُ ُۡ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ُۡ َ َۡۡ ُ ۡ َ َ
َ َُُۡ َ
َ
﴿أم كنتم شهداء إهذ حَض يعقو ٱلموت إهذ قال هِلنهيهه ما تعبدون
َ
َ ُ َ ۡ ُ ُ َٰ َ َ َٰ َ َ َ َ ۡ َٰ َ ۡ َ ٰ َ
ِإَوس َ
ۡ
يل ۡ
َٰ ََ إهل ٰ ٗها
هم ۢن َبع هديۖ قالوا ّنعبد إهلهك ِإَوله ءابائهك إهبر ههۧم ِإَوسمعه
ٗ َۡ َ
َ
َوٰحهدا َوَن ُن ُلۥ ُم ۡسل ُهمون [ ﴾١٣٣البقرة.]111 :
ترجمه« :آیا تاسو هغه وخت حاضر وۍ کله چه یعقوب  ته مرګ
راغې ،او کله چه یي خپلو ځامنو ته وویل :له ما نه وروسته به د چا عبادت او
بندګي کوۍ؟ ځامنو یي ورته وویل :مونږ به دهغه اهلل عبادت او بندګي کوو
چه ستا معبود دې او هم ستا دپلرونو معبود دې ،چه دغه ستا پلرونه ابراهیم
اسماعیل او اسحاق علیهم السالم دي ،په داسی حال کښی چه ددوي د ټولو
معبود همدا یو اهلل تعالی وو ،او مونږ هم همدغه اهلل تعالی ته غاړه
ایښودونكي یو».
همدغه ډول بلنه یوسف  هم په محبس زندان کښی خپلو ملګرو ته
وړاندی کړه لكه چه فرمایي:
َ
ََ ۡ َ  ٌ ۡ َ َ ُ ّ َ َ ّ ٞه َ ُ ۡ َٰ ُ ۡ َ
َ
ُ
﴿ءأربا متف هرقون خۡي أم ٱّلل ٱلوحهد ٱلقهار [ ﴾٣٩یوسف.]15 :

یعنی« :آیا مختلف او بیالبیل معبودان ښه دي چه عبادت او بندګي یی

وشي او که یواځی یو اهلل  چه یو دې او هم قهار دې».
او همدغه دعوت او بلنه زمونږ د خوږ پیغمبر محمد  هم وه لكه چه
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اهلل  ورته فرمایي:
َ َ َۡ َ ۡ َٰ َ
ُ ۡ َ َ ُ َ ٓ ََ َ َ َ ُ
ك إ ََل َر ۡ َ
ۡح ٗة ّل ۡهل َعٰلَم َ
َل أّن َما إهل ٰ ُهك ۡم
ني  ١٠٧قل إهّنما يوِح هإ
ه
﴿وما أرسلن ه
َ
إ َلٰهَ ٞوٰح ٞهد َف َه ۡل أ َ ُ ّ
ّنتم م ۡسل ُهمون [ ﴾١٠٨األنبياء.]105-101 :
ۖ
ه
ترجمه« :مونږ ته -أي محمده! -نه یي لیږلې مګر خو مو لیږلې یي
رحمت د عالمیانو لپاره ،ورته ووایه أي پیغمبره! بیشكه ما ته وحي کیږي
ددي خبری چه بیشكه ستاسو معبود یو اهلل تعالی دې ،نو آیا تاسو غاړه
ایښودونكي یاست هغه ته؟»
زمونږ پیغمبر محمد  هم په مكه مكرمه کښی دخپل دعوت شروع له
توحید څخه کړی وه ،خپل قوم یي دیته راوبللو چه )ال إلهَ إال اهللُ(کلمه
ووایي او د بتانو له عبادت او بندګۍ څخه ځان وساتي ،نو هغوﺉ اکثرو یي
لویي وکړه ،او د توحید دعوت له قبلولو څخه یي انكار وکړ ،لكه چه اهلل
تعالی فرمایي:
ََُ ُ َ
َ ُ ۡ َ ُ َ َ َ ُ ۡ َ َٰ َ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ون أَئناَ
ِبون  ٣٥ويقول
﴿إهّنهم َكّنوا إهذا قهيل لهم َل إهله إهَل ٱّلل يستك ه
ه
ََ ُ َ َ َ َ
َُۡ
ون [ ﴾٣٦الصافات.]15-16 :
َلارهكوا ءال ههتهنا ل هشاع ٖهر َّمن ۢ
ترجمه« :بیشكه دی کافرو ته چه به وویل شو :چه نشته الیق دعبادت او
بندګۍ مګر یواځی یو اهلل تعالی دې ،نو دوي یي له منلو څخه انكار او لویي
کوي ،او وایي :آیا مونږ پریږدو خپل معبودان د یو داسی شاعر په خاطر چه
پخپله لیونې هم دې».

نو اهلل تعالی ورته جواب ورکوي او فرمایي چه﴿ :بَ ۡل َجا َء ب ۡ َ
ٱۡل ّ هَ
ه

ّ

لمړې درس :د «شهادة أن ال هلإ إال اهلل» معنی

01

َو َص َد َق ٱل ۡ ُم ۡر َسل َ
هني [ ﴾٣٧الصافات .]11 :یعنی« :بلكه هغه څه چه دی پیغمبر
راوړي دي حق دي او د تیرو پخوانیو پیغمبرانو تصدیق یي کړې دې».
نو د توحید کلمه دحق کلمه ده ،کومی ته چه له رسول اهلل څخه
پخوانیو پیغمبرانو هم بلن ه ورکړی وه ،او همدا زمونږ د خوږ پیغمبر محمد
بلنه هم ده ،او د قریشو کافران هم پدي پوهیدل چه د توحید کلمی معنی هم
دا ده چه د اهلل تعالی پرته د بل هر چا عبادت او بندګي پریښودل شي.
او توحید تر هغه پوری نه پلې کیږي چه ورسره له شرک څخه پوره
اجتناب او ځان ساتنه نه وي شوي ،او هم دا د «ال إله إالَّ اهلل» معنی ده.
ُ ْ ُ ي ْ ُي ي ّ ي ي ّ ي ُ ُ ي يي ّ ُّ ي ي ْ ي ي ي يي ّ
َاَّللَ ،فّمن َقال َال َ ِإل َ ِإالَ
«أ ِمرت َأن َأقاتِل َاّنلاس َحَّت َيقولواَال َ ِإل َ ِإال َ
ُّ ي ي ْ ي ي ي ّْ ي يُ ي ي ْ ي ُ ّ يّ ي ي ُُ يي ّ
اَّلل»[َ.متفق علیه].
ََعَ َِ
نَمالَونفسهَ ِإال َِِبق ِهَو ِحسابه َ
اَّللَفقدَعّصمَ ِم َ
له دوهم خلیفه عمر فاروق  څخه روایت دې هغه وایي :بیشكه رسول
اهلل فرمایلي دي« :ما ته په جهاد باندي امر شوې دې تر دی چه خلك د
توحید کلمه »ال إله إالَّ اهلل« ووایي ،او هر چا چه دغه د »ال إله إالَّ اهلل« کلمه
وویله نو د هغه مال او وینه محفوظه شوه ،مګر هغه وخت به محفوظه نه وي
کچیري یي بل حق ورباندی واوخت لكه :قصاص ،او داسی نور ،او نور
حساب کتاب یي د اهلل تعالی سره دې») .دا حدیث شریف په صحیح بخاری او
صحیح مسلم شریف کښی دې(.

او کله چه رسول اهلل د وخت پاچاهانو ته دعوتي خطونه استول نو
هغوﺉ یي پكښی توحید او د اهلل تعالی یووالي ته راوبلل ،لكه عبد اهلل بن
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عباسب روایت کوي چه بیشكه رسول اهلل د روم پاچا هرقل ته لیك
واستولو ،او پكښی یي ولیكل:

ُ
بسمَاللَالرمحنَالرحيمَ،منَُم ّّمدَرسولَاللَإَلَه يرقْ يل ي
َعظيم ُ
َالرومِ َ،
((
ِ
ِ ِ
ِ
ي
ّ
ي ّ
ْ
ّ
ي
ي
يس ٌ
َبداعي ِة َاإلسالمِ َ ،أس ِل ْمَ
َمن َاّتبي يع َال ُهدى َأما َُ
الم ََع
َبعدَ :فإِّن َأدعوك ِ
ييّ
ي
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ّ
ُ ْ
ي
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َعليك َإ ْثمَي
ْ
ّ
ي
تسلمَ ،وأس ِلم َيؤتِك َالل َأجرك َمرتنيَ ،فإن َتوَلت َفإن
ِ
ُ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ َ ۡ َٰ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ
ي ّ
ي
كمۡ
ب تعالوا إهَل َك هم ٖة سواء ۢ بيننا وبين
األ ِر ِ
يسّينيَ ،و﴿قل َيأهل ٱلكهت ه
َ
ََ َ ۡ ُ َ َ ََ ََ ُۡ
َ ۡٗ ََ ََ َ َۡ ُ َ َۡ ً
َ
ّ
ٗ
َ
ۡ
ذا بعننا بعنا أربابا مهن
ۡشك بهههۦ شئا وَل يت ه
أَل ّنعبد إهَل ٱّلل وَل ن ه
َ
َ َ َ َ َُ ُ ۡ
َ
َ
ُ
ون ٱّللٓه فإهن ت َول ۡوا فقولوا ٱش َه ُدوا ب هأّنا ُم ۡسل ُهمون [ ﴾٦٤آلعمران))]56 :
د ه

[حدیث متفق علیه]

ترجمه« :د ډیر مهربانه او بخښونكي اهلل  په نامه ،دا لیك د محمد
رسول اهلل لخوا د رومیانو مشر هرقل ته :دحق په پیروانو دي سالم وي ،أما
بعد:
بیشكه زه تا ته د اسالم دعوت درکوم ،ته مسلمان شه ،نو ددنیوي او
أخروي عذابونو او خجالتونو څخه به بچ شی ،مسلمان شه؛ اهلل تعالی به درته
دوه ځلی أجر درکړي ،او که دي له دي بلنی څخه مخ واړولو ،نو پر تا
باندي د ټولو أریسیینو ګناه بار ده»« .او اي اهل کتابو! راشۍ د هغه کلمی
منلو ته چه زمونږ او ستاسو تر منځ برابره او اتفاقي ده ،او هغه دا چه مونږ او
تاسو ټول به عبادت او بندګي نه کوو مګر د یو اهلل تعالی بندګي به کوو ،او
له هغه سره به هیڅ شې شریك او برخوال نه منو ،او نه به پخپل منځ کښی یو
بل سره په خدایي او الوهیت باندي نیسو پرته له اهلل تعالی څخه ،نو که دي

ّ

لمړې درس :د «شهادة أن ال هلإ إال اهلل» معنی

00

اهل کتابو ددي دعوت او بلنی څخه مخ واړولو نو ورته ووایه :چه تاسو
ګواهان شۍ چه مونږ خو مسلمانان او همدغه داهلل تعالی حكم ته غاړه
ایښودونكي یو») .دا حدیث شریف په صحیح بخاري او صحیح مسلم شریف کښي دې(.

او رسول اهلل همدا ډول لیكونه د فارس پاچا کسرا ،او دقبطیانو پاچا
مقوقس ،د حبشی پاچا ،په عمان کښی جیفر او عیاذ ابنی الجلندي ته ،او په
یمامه کښی هوذة بن علي ته ،او په هجر کښی منذر بن ساوا ته ،او ابن أبي
شمر الغساني ته ولیږل ،کوم چه د رسول اهلل په زمانه کښی د خپلو خپلو
ملكونو پاچاهان وو.
او په صحیح مسلم شریف کښی د انس بن مالك په حدیث کښی
راغلي دي چه رسول اهلل د هغه وخت هر پاچا ته لیكونه واستول چه په
دغه لیكونو کښی یي هغوﺉ د اهلل تعالی عبادت او بندګۍ ته راوبلل.
او د ابن عباسب څخه روایت دې چه بیشكه رسول اهلل چه کله
معاذ یمن ته استولو نو ورته یي وویل« :یقیناً ته داسی خلكو ته ورتلونكې
یي چه هغوﺉ اهل کتاب دي ،نو ته یي لمړې دي ته راوبله چه هغوﺉ اهلل
تعالی په ربوبیت او الوهیت او عبادت کښی یو ومني».
نو توحید او د اهلل تعالی یو منل په اسالم کښی د شاملیدلو لمړنۍ دروازه
ده ،او له توحید پرته هیڅ څوک مسلمانیدې نشي ،او هر کله چه یو څوک
داسی یوه ګناه وکړي چه دا توحید له منځه وړي نو هغه کافر او مشرک
کیږي ،او د اسالم له مقدس دین څخه بهر شمارل کیږي.
وعن مُعاذِ بن جَبَّل أّن النبّيَ قال له:
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شّيئًا[ .»...متفق عليه] ترجمه :معاذ بن جبل وایي« :بیشكه رسول اهلل ورته
وویل :أي معاذه! ته پوهیږي چه د اهلل تعالی حق پخپلو بندګانو باندي څه
دې؟
معاذ ورته وویل :اهلل تعالی او دهغه رسول پری ښه خبر دې.
نو رسول اهلل ورته وویل :د اهلل تعالی حق پر خپل بندګانو دا دې چه
بندګان د اهلل تعالی عبادت او بندګي وکړي ،او له هغه سره هیڅ شې شریك
او برخوال نكړي.
بیا رسول اهلل وویل :معاذه! آیا ته پوهیږی چه که بندګان داهلل تعالی
دغه حق أدا کړي ،نو ددغه بندګانو حق پر اهلل تعالی څه دې؟
هغه ورته ورته بیا وویل :چه اهلل تعالی او دهغه رسول پری ښه
پوهیږي.
نو رسول اهلل وفرمایل :ددغه بندګانو چه کله دوﺉ د اهلل تعالی حق أدا
کړي ،نو ددوﺉ حق پر اهلل تعالی باندي دا دې چه دوﺉ ته عذاب ورنكړي».
)دا حدیث شریف په صحیح مسلم او صحیح بخاري شریف کښی دې(.

نو کله چه یو بنده دا ګواهي وکړي چه «ال إله إالَّ اهلل» نو ده په حقیقت
کښی داسی ګواهي وکړه چه د اهلل تعالی پرته ټول هغه څه چه عبادت او
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بندګي یي کیږي باطل شیان دي ،او پخپل ځان یي هم په دي ګواهي وکړه
چه دې به پخپله د اهلل تعالی پرته د بل هیچا عبادت او بندګي نكوي ،او خپل
عبادت او بندګي به خاص یو اهلل تعالی ته ځانګړی کوي ،او همدا هغه اسالم
دې چه اهلل تعالی یي له خپلو بندګانو څخه غواړي ،لكه چه فرمایي:
ُۡ ّ ُ ُ َۡ َ ۡ َُ َ َ َۡ ُ َ
َ
ُ
ٱّلله ل َ َما َجا َء ه َ
ن
ون
د
هن
م
ون
﴿۞قل إ ه هن ّن ههيت أن أعبد ٱَّلهين تدع
ه
ت مهن َر ّّب َوأُم ۡهر ُ
ۡٱِلَ ّي َ
ت أَ ۡن أ ُ ۡسل َهم ل َهر ّ ۡٱل َعٰلَم َ
ُ
ٰ
ني [ ﴾٦٦املؤمن.]55 :
ن
ه
ه
ه
ه

ترجمه« :ووایه اي پیغمبره! بیشكه زه د اهلل تعالی لخوا له دی نه منع

شوې یم چه عبادت او بندګي وکړم دهغه چا چه تاسو یي عبادت او بندګي
کوﺉ پرته له اهلل تعالی څخه ،او هغه وخت منع شوې یم چه کله راغلي دي
ماته واضحه دالیل زما د پروردګار لخوا ،او ما ته امر او حكم ددی شوې
دې چه زه غاړه کیدم پروردګار د عالمیانو ته».
همداراز اهلل تعالی فرمایي:
ُ
َ
ََ ُۡ
َ َ َ
ُمل هص َ
ني َ ُل ّ
هين ُح َن َفا َء َو ُيقه ُ
ٱل َ
ٱلصل ٰوة
يموا
﴿ َو َما أم ُهروا إهَل هِلَ ۡع ُب ُدوا ٱّلل
ه
َ ُ ۡ ُ َ َ ٰ َ َ َٰ َ ُ ۡ َ
هين ٱلق ّي ه َم هة [ ﴾٥البينة.]6 :
ويؤتوا ٱلّزكوة ٓ وذل هك د
ترجمه« :دی خلكو ته امر نه دې شوې مګر خو امر شوې دوﺉ ته ددي
خبری چه دوﺉ دی عبادت اوبندګي کوي یواځی د اهلل تعالی ،په داسی حال
کښی چه خالص کونكي وي دوﺉ اهلل تعالی ته د عبادت خپل ،او والړ وي
په حق ،او مایل نه وي باطل خوا ته ،او بل ددی امر شوې دې دوﺉ ته چه
پوره په خپل وخت به أدا کوي د ټولو حقوقو سره لمونځ ،او ورکوي به
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زکات ،او همدا مضبوط دین دې».
همداشان اهلل تعالی په بل ځاي کښی فرمایي:
َ َُ ّ َ َ َ ۡ َ
َ ۡ ُ ََ ُۡ
َ
هين َول ۡو ك هرهَ ٱلكٰفه ُرون [ ﴾١٤املؤمن.]16 :
ٱّلل ُمل ههصني ل ٱل
﴿فٱدعوا
ترجمه« :نو وبلۍ تاسو یواځی اهلل تعالی لره په داسی حال کښی چه
خالص کونكي یاست یو اهلل تعالی لپاره د عبادت او بندګۍ خپلی ،اګر که
بد ګڼي دا کار کافران».
او اهلل  په بل ځاي کښی فرمایي:
ُۡ َ َ
َ
ُ
َ ّ
ُ
ُ
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ۡ
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ََ َۡ ُ
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ُ
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مني [ ﴾١٠٦یونس.]105-106 :
فإهّنك إهذا مهن
ه
ترجمه« :ووایه اي پیغمبره! اي خلكو که چیری یاستۍ تاسو په شك
کښی زما له دین څخه ،نو )زما خبره واورۍ( :زه عبادت او بندګي نه کوم د
هغه چا چه تاسو یي عبادت او بندګي کوﺉ پرته له اهلل تعالی نه ،ولكن زه
عبادت او بندګي کوم یواځی د اهلل عز وجلّ ،هغه اهلل تعالی چه تاسو ته
مرګ راولي ،او ما ته امر شوې دې ددي چه زه له مؤمنانو څخه شم ،او ما ته
امر شوې دې ددي چه سم کړه مخ خپل دین د اهلل تعالی ته په داسی حال
کښی چه والړ یي پر حق او مایل نه یي باطل خوا ته ،او مه کیږه ته له
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مشرکانو څخه ،او مه رابله پرته له اهلل تعالی هغه څوک چه ګټه نشي رسولې
تاته ،او نه ضرر رسولې شي تاته ،که دغه کار دی وکړ نو بیشكه ته به په دغه
وخت کښی له ظالمانو څخه یي».

خالصه او لنډه دا چه:
 د «ال إله إالَ اهلل» معنی دا ده چه :نشته معبود برحق مګر خو یو اهللتعالی دې.
 توحید تر هغه پوری نشي پلی کیدې چه تر څو له شرک څخه ځانونه ژغورل شي.
 زمونږ د پیدایش هدف :یواځی د یو اهلل تعالی بندګي کول چهشریك او برخَوال ورسره پكښی نه وي.
 هغه څوک چه د اهلل تعالی پرته د بل چا عبادت او بندګي وکړي هغهمشرک او کافر ګڼل کیږي.
 هر پیغمبر خپل قوم توحید ته رابللې او له شرک څخه یي د ځان ساتلوامر ورته کړې دې.
 د رسول اهلل اصلي دعوت او بلنه هم توحید ته وه ،او په شروع کښییي خپل قوم توحید ته راوبللو ،او د وخت پاچاهانو ته یي هم لیكونه
واستول چه هغوﺉ ته یي پكښی د توحید دعوت ورکړې وو ،او خپلو
ملګرو ته یي هم امر کړې وو چه دهغوﺉ ددعوت لمړې ټكې دی
توحید ته بلنه وي.
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 د اهلل تعالی حق پر بندګانو هم همدا توحید دې. هغه څوک چه په ربوبیت او عبادت او بندګۍ کښی اهلل تعالی یواځییو ونه مني ،نو هغه مسلمان کیدې نشي ،اګر که ځان ته مسلمان هم
ووایي.

دوهم درس :د «شهادة أن حممدًا رسول الّلَه» معنی
«شهادة أن حممد ًا رسول اهلل» :یعنی دا ګواهي کول چه محمد د اهلل
تعالی رښتینې پیغمبر دې ،نو ددی ګواهۍ مقتضی او غوښتنه دا ده چه یو
مسلمان باید ایمان ولري چه اهلل تعالی خپل پیغمبر محمد بن عبد اهلل بن عبد
المطلب ټولو پیریانو او انسانانو ته خپل پیغمبر او استاذې استولې دې ،تر
څو دوﺉ ته امر وکړي چه یواځی د یو اهلل تعالی عبادت او بندګي وکړي ،او
له هغه ټولو شیانو له عبادت او بندګۍ څخه ځان وژغوري چه له اهلل تعالی
څخه پرته یي عبادت او بندګي کیږي ،او هم دوﺉ ته داسالم د مقدس دین
احكام بیان کړي.
همداراز دغه ګواهي ددي غوښتنه کوي چه محمد د اهلل تعالی بنده او
پیغمبر دې ،او هغه د عبادت او بندګۍ حق نلري ،او هیڅكله روا نه ده چه
مونږ د هغه په صفت او مدح کښی له حده تیر شو ،او د ألوهیت په صفاتو یي
وستایو ،کوم چه د اهلل جل جالله صفات دي.
ُ
ي ي ُ
عن َعبد َالل َبن ّ
َع يّمر ي
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َعباسَب َأّنه َس ِّمع
ِ ِ ِ
ي
ي
ُ
ْ
ي ي ْ ي ْ
ُ
َاّنل يّص ي
ت ّ
ُْ ُ
ارىَ
وِنَ،كّماَأطر
َاّنليبَ َ 
َّ
سّمعت
ِبَ:
وهوََعَال ِّمن َِ
يقول«َ :ال َّتّطر ِ
ْ ي ي ْ ي ي ي ّ ي يي ي ْ ُ ُ ي ُ ُ ي ْ ُ ّ ي ي ُ ُ
ُ
ول»[ .رواه البخاري]
َاَّللَ،ورس َ
ابنَمريمَ،ف ِإنّماَأّناَعبدهَ،فقولواَ:عبد ِ
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ترجمه :ابن عباسب له عمر څخه اوریدلي دي هغه وایي ما له
رسول اهلل څخه اوریدلي دي چه هغه ویل« :زما په صفت او مدح کښی له
حده مه تیریږۍ لكه چه نصارا د عیسې  په هكله د هغه په مدح او صفت
کښی له حده تیر شوي وو)چه هغه ته یي اهلل ،یا د اهلل تعالی ځوي ،یا دریم له
دریو څخه ویلو( ،نو بیشكه زه د اهلل تعالی بنده یم ،نو تاسو هم ووایي :چه
يُْ ّ ي ُ
ول» یعنی د اهلل تعالی بنده او پیغمبر».
َ،و ير ُس َُ
َّلل
«عبدَا ِ
او «شهادة أن حممدا رسول اهلل» له بنده څخه دری غټ شیان غواړي:

 /۱د رسول اهلل سره محبت کول ،بلكه پر مونږ فرض دي چه د رسول
اهلل محبت د خپل ځان اهل او اوالدونو له محبت نه مخكی او زیات وګڼو؛
ځكه أنس له رسول اهلل څخه روایت کوي چه هغه فرمایلي دي:
ييي
ي ُْ ُ ي ي ُ ُ ْ ي ّ ي ُ ي ي ي ّ ي
ْ
ْ
ّ
ي
ي
اسَ
اِلهِ َوو ِِلهِ َواّنل ِ
«ال َيؤ ِمن َأحدكمَ ،حَّت َأكون َأحّب َ ِإَل ِه َ ِمن َو ِ ِ
أي ْ ي
ني»[ .متفق عليه].
ْج ِع يَ
ترجمه « :یو له تاسو څخه مؤمن او مسلمان کیدې نشي تر څو چه هغه ته
زه له اوالدونو پالر او ټولو خلكو څخه ډیر محبوب نشم» ،یعنی د
رسولاهلل محبت دی له ټولو څخه مخكی او زیات وي.
 /۲ټول هغه غیبي او غیر غیبی خبری چه رسول اهلل کړي وي هغه باید
رښتیا وګڼي ،او ایمان پری ولري ،نو ټول هغه څه چه له رسول اهلل څخه په
صحیح سند ثابت وي هغه حق او رښتیا دي.
 /۳د رسول اهلل پیروي کول ،یعنی دهغه ټول امرونه پر ځان منل او
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پلي کول ،او ټول هغه څه چه رسول اهلل ورڅخه منع فرمایلی ده ځان
ورڅخه وژغوري.
او «شهادة أن حممد ًا رسول اهلل» په اسالمي دین کښی یو لوي اصل او
بنسټ دې ،بلكه یو بنده په اسالم کښی تر هغه پوری داخلیدې نشي چه تر
څو دغه د «محمد رسول اهلل» ګواهي ونكړي چه :محمد د اهلل تعالی بنده
او رښتینې پیغمبر دې ،نو کله چه یو بنده دداسی یوی ګناه مرتكب شي چه
ددغه ګواهۍ سره مناقض وي او دغه ګواهي ماتوي نو دغه بنده بیا مسلمان
کیدې نشي ،بلكه هغه کافر او داسالم له مقدس دین څخه مرتد شمارل
کیږي.

ځینی هغه شیان چه دغه ګواهي ماتوي:
 /۱د رسول اهلل سره بغض او کینه کول ،او یا ورته ښكنځل کول ،او یا
هم ورپوری مسخری ټوکی او ملنډی کول ،او یا په هغه احكامو پوری چه
رسول اهلل راوړي وي مسخری ټوکی او ملنډی کول ،نو که څوک ددغی
کارونو مرتكب شي هغه په رسول اهلل باندي کافر بلل کیږي؛ لكه چه اهلل
تعالی فرمایي:
ََ َ َّ َ َ ُۡ ُ َ َ َٰ َُ ّ ُ َ َ َ َ َ ََُۡ ۡ ُ َ َ َ
َي ُدوا
﴿فَل وربهك َل يؤمهنون حَّت ُيكهموك فهيما شجر بينهم ثم َل ه
َ ُ
ت َوي ُ َس ّل ُهموا ت َ ۡسل ٗ
سه ۡم َح َر ٗجا ّم َهما قَ َن ۡي َ
هيما [ ﴾٦٥النساء.]56 :
هِف أّنف هه
ترجمه« :زما دی ستا په رب باندی قسم وي چه تر هغه پوری دا د ایمان
دعوه کونكي مؤمنان او مسلمانان کیدې نشي تر هغه پوری چه دوي په هغه
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مسایلو کښی چه ددوي تر منځ پیښیږي تا حَكَم او فیصله کن ومني ،او بیا ستا
له فیصلی وروسته  -اګر که ددوي په ګټه یا تاوان وي -پخپلو زړونو کښی
ستا په فیصلی تنګي محسوس نكړي ،بلكه خپل ځان په پوره ډول ستا فیصلو
ته تسلیم کړي ،او ستا فیصلو ته غاړه کیږدي».
 /۲رسول اهلل دروغجن ګڼل ،او یا هم د هغه په رښتینولۍ کښی شك
کول؛ ځكه دروغجن ګڼونكي او شك کونكي دواړو په حقیقت کښی یو
شان د هغه رښتینولي نه ده منلی ،او هغه څوک چه رسول اهلل رښتینې
ونه مني او رښتینې یي ونه ګڼي هغه مسلمان او مؤمن نشي کیدې.
 /1د رسول اهلل له پیروۍ او اطاعت څخه سر غړونه؛ په دی بهانه چه یا
خو ورباندي دغه پیروي فرض نه ده ،او یا عامه سرغړونه کوي ،چه د رسول
اهلل د اوامرو او نواهیو سره بي پرواهي کوي.
هو ،هغه څوک چه په اهلل تعالی او دهغه په رسول باندي ایمان لري ،او
ځینی هغه ګ ناهونه تری کیږي چه د اسالم او ایمان مناقض او ماتونكي نه
وي ،نو داسی بنده ګناهګار مسلمان ګڼل کیږي ،او ددغی ګناه په سبب نه
کافر کیږي ،بلكه ددغسی بنده لپاره مونږ د اهلل تعالی د عفوی او بخښنی امید
کوو ،او هم ورباندي ددغی ګناه په سبب له دردناک عذاب څخه ویریږو.
نو هر څوک چه ددغه نواقضو او د «شهادة أن حممدا رسول اهلل» د
ماتونكو ګناهونو مرتكب شي داسی بنده په حقیقت کښی په رسول اهلل
باندي ایمان نلري ،اګر که هغه په ژبه دغه ګواهي کوي ،نو دده حال د هغه
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منافقینو په شان دې چه اهلل تعالی د هغوﺉ په هكله فرمایي:
َ َ َ َ ُۡ َٰ ُ َ َ ُ َ ۡ َ ُ َ َ ََ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ
ٱّلل َي ۡعل ُم إهّنك
﴿إهذا جاءك ٱلمنفهقون قالوا نشهد إهّنك لرسول ٱّللهِ و
َ َ َ ُ َ
َ ُ ُُ َ َ ُ َ ۡ َ ُ َ ُۡ َ
ل َرسولۥ وٱّلل يشهد إهن ٱلمنٰفهقهني لكٰاهبون [ ﴾١املنافقون.]1 :

ترجمه« :کله چه راشي تاته  -اي پیغمبره  -منافقان ،نو وایي دوﺉ :مونږ

ګواهي کوو چه بیشكه ته خامخا د اهلل تعالی رسول او پیغمبر یي ،او اهلل تعالی
ښه پوهیږي چه بیشكه ته خامخا د اهلل تعالی رسول او پیغمبر یي ،خو -سره له
دي هم -اهلل ګواهي کوي چه بیشكه دا منافقان خامخا دروغجن دي په دغه
ګواهۍ خپله کښي».
نو دغه ګواهي د یو بنده څخه تر هغه پوری نه صحیح کیږي او تری نه
منل کیږي چه تر څو یي ددغه ګواهۍ غوښتنی پرځاي کړی نه وي ،چه هغه
محبت ،تصدیق او اطاعت او پیروي ده.
نو دا ګواهي یواځی یو څو الفاظ نه دي چه یو څوک یي ووایي او
مسؤولیت یي پوره شي ،بلكه دا د ژوند پوره تګالره ده ،او په همدي باندي
دده دعمل دارومدار موقوف دې ،او ددي ګواهۍ په تحقیق او پوره عملي
کولو باندي د بنده کامیابي او نیكبختي الس ته ورځي.
او اهلل تعالی د هیڅ یو بنده هیڅ یو عمل تر هغه پوری نه قبلوي تر څو چه
دوه شرطه پكښی پوره نه وي ،چه هغه یو یي اخالص ،یعنی چه دغه عمل
خاص د اهلل تعالی د رضامندۍ لپاره وي ،او بل شرط دا چه هغه د رسولاهلل
د سنتو او طریقی سره برابر وي.
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نو اخالص د «ال إله إالَ اهلل» د ګواهۍ غوښتنه ده ،او متابعت او د رسول
اهلل پیروي د «شهادة أن حممدا رسول اهلل» د ګواهۍ غوښتنه ده.
او هیڅ بنده تر هغه پوری د هدایت پیروان کیدې نشي ترڅو چه یي
عمل خاص د اهلل تعالی د رضامندۍ لپاره نه وي ،او هم پكښی د رسول اهلل
د سنتو پیروي نه وي.
او هر عمل چه د رسول اهلل د سنتو مطابق نه وي ،نو هغه عمل مردود
ي ْ ي ي ي ي ً يْ ي ي يْ
َعلي ِهَ
او باطل دې؛ ځكه چه رسول اهلل فرمایي« :من َع ِّمل َعّمال َلّيس
يُْي يُي يّ
ِ
َ
عائشة ل].
حدیث
لم من
س
م
رواه
[
.
»
َ
د
أمرّناَفهوَر
ُ ْ ٌ
ترجمه« :هر چا چه داسی یو عمل وکړ چه په هغه باندی زمونږ امر نه
وي ،نو هغه مردود او باطل دې».
ً
ويف َصحيح ُ
لل َب َأنَ
َبن
جابر
َ
َ
َحديث
َمن
ا
َأيض
َمسلم
ِ
َعبد َا ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ
ُ ّ
ُ
ُ
ي
َ،فإن ي
َ،وخريَ
لل
َخري
اّنليبََكنَيقولَِفَخ ّْطب ِته«َ:أماَبعد
َّ
َاحلديثَكتابَا ِ
ِ
ّ
ي ٌ
ي ْ ي ْ ُ
ُْ ُ
ّ
اللة».
َاألمورَُمدثاتهاَ،وّلكَبدعةَض َ
َ،وّرش
الهد ِيَهد ُيَُم ّّمد
ِ
او په صحیح مسلم کښی د جابر بن عبد اهللب په روایت کښی راغلي
دي چه رسول اهلل به د خطبی په سر کښی ویل« :أما بعد :بیشكه بهتره خبر
ی د اهلل تعالی کتاب دې ،او بهتر هدایت د محمد رواړې هدایت دې ،او
بدترین له کارونو څخه بدعات او په دین کښی نوي کارونه دي ،او په دین
کښی هر نوې کار او بدعت ګمراهي او له دین څخه بي الري ده».
او مبتدع د رسول اهلل څخه سرغړوونكې او دهغه د راوړي هدایت
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څخه بي الری دې ،او له دي بدعت له کبله ګمراه دې.
او بدعت په دوه ډوله دې:
لمړې :هغه بدعات چه د هغی په کولو سره بنده کافر کیږي.
دوهم :هغه بدعات جه دهغی په کولو سره بنده فاسق کیږي.
لمړي ډول بدعات هغه دي چه په هغی کښی د اسالم او ایمان له نواقضو
او ماتوونكو څخه دکوم ناقض ارتكاب وي ،لكه د غیر اهلل عبادت او
بندګي ،یا د اهلل او د رسول اهلل تكذیب او دروغجن ګڼل ،او یا داسی نور
نواقض او ایمان ماتوونكي شیان ،نو داسی بنده کافر او له اسالم څخه مرتد
شمارل کیږي ،لكه هغه خلك چه وایي :قرآنكریم ناقص دې ،یا پكښی
تحریف شوې دې ،او یا هغه څوک چه وایي ددوي مشران په غیبو پوهیږي
او د غیبو علم ورسره دې.
او دوهم ډول بدعات هغه دي چه په هغی کښی د اسالم او ایمان
ماتوونكي ګناهونه نه وي ،لكه د ځینو عبادتونو په ځینو ځایونو یا وختونو
پوری خاص کول ،یا د ځینو ځایونو او وختونو په ځینو عبادتونو پوری
خاص کول ،چه دغه تخصیص باندي کوم شرعي دلیل نه وي ،لكه)مَوْلِدْ(
یعنی د رسول اهلل د پیدایښت په مناسبت جشنونه ،اخترونه او میلی کول.
ځكه د رسول اهلل هدایت او الرښوونه تر ټولو ښه هدایت او الرښوونه
ده ،او د بنده کمال او کامیابي په هغه اندازه ده څومره چه د رسول اهلل د
الرښوونی پیروان وي ،نو هر څومره چه ډیر ددغه الرښوونی پیروان وي،
هومره یي ثواب لوي او په دنیا او آخرت کښی به یي حالت ښه وي ،او
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هغومره به له شرونو ،ګناهونو او د رسول اهلل د الرښوونی د مخالفت او د
هغی دسزاګانو څخه و دسالمتیا خوا ته ډیر نژدی وي.
ځكه رسول اهلل هیڅ یو بنده ته د هغه په دین او دنیا کښی یو امر نه
کوي مګر په هغه څه چه ددغه بنده پكښی ددنیا او آخرت خیر وي ،او د
هیڅ کوم شي څخه یي نه منع کوي مګر په هغه کښی دده لپاره فساد او ضرر
وي.
خو سره له دی هم له جنت څخه تكلیفونه او مشكالت چاپیر دي ،او
اور څخه شهوات چاپیر دي ،نو هغه څوک چه د رسول اهلل په رښتینولۍ
باندي باوري وي ،هغه به د رسول اهلل د الرښوونی پیروي کوي ،او د
حرامو شهوتونو څخه به ځان ژغوري ،اګر که دده نفس یي غواړي ،او
همدارنګه که دده د پیروۍ په الر کښی ورته کوم تكلیفونه او مشقّتونه
رسیږي نو په هغی صبر کوي؛ ځكه ده ته د ښو او بدو انجامونه وریاد وي ،او
په همدغه طریقه دې له دردناک عذاب څخه بچ کیږي ،او په لویو ثوابونو
باندي کامیابیږي.
او هغه څوک چه د رسول اهلل د الرښوونی مخالفت کوي ،او هغه
حرام کا رونه کوي چه دده نفس یي غواړي ،او د خپل نفس په خوشحالۍ
پسی ګرزي ،نو دغه بنده له دی نه په امن کښی نه دې چه ده ته دده په دین
او دنیا کښی دده د ګناه په سبب سزا ورکړل شي؛ لكه چه اهلل تعالی فرمایي:
ََۡ ۡ َ َ َ َُ ُ َ
ون َع ۡن أ َ ۡمره هۦ أَن تُ هصي َب ُه ۡم ف ۡهت َن ٌة أ َ ۡو يُ هص َ
يب ُهمۡ
﴿فليحاره ٱَّلهين ُيال هف
ه
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ٌ
عاا أ هِلم [ ﴾٦٣النور.]51 :
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ترجمه« :ویره دي ویریږي هغه کسان چه د رسول اهلل له حكم او امر

څخه سرغړونه کوي) ،ویره دي وکړي( له دي څخه چه ورته به ورسیږي
فتنه ،او یا به ورته ورسیږي دردناک عذاب».
نو د ګناهونو کول کله کله د بنده په دین کښی دداسی فتنی سبب شي
چه بنده یي مقابله نشي کوالي ،نو ګمراه بي الری او په آخر کښی هالک
شي ،او کله کله ددغه ګناه په سبب ورته په دنیا کښی یا په قبر کښی او یا هم
په آخرت کښی دردناک عذاب ورسیږي.
او هغه څوک چه د رسول اهلل د الرښوونی پیروان وي ،نو هغه د اهلل
تعالی لخوا په امن او اطمینان کښی وي ،نه ویریږي ،او نه خفه کیږي ،او نه له
سمی الری څخه بی الری کیږي ،او نه بدبخت کیږي؛ ځكه هغه له شروع نه
د ویری ،غمونو ،او ددنیا او آخرت له بدبختۍ څخه د سالمتیا په الره تللې
دې؛ ځكه اهلل تعالی فرمایي:
َ ٓ َ ۡ َ ۡ َٰ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ َُ َُّ ُ َ ُ
ۡيا ّم َهما ُك ُ
ك ۡم َكث ه ٗ
نت ۡم
ب قد جاءكم رسوّنلا يب هني ل
﴿َيأهل ٱلكهت ه
ََُۡ َ َ
َۡ َ َ ُ ّ َ َ
ُُۡ َ َ ۡ َ
ٱّلله ّنُورَ ٞوك َهتٰ ٞ
ٰ
ب
ۡي ۚ قد جاءكم مهن
ث
ك
ن
ع
وا
ف
ع
ي
و
ب
هت
ه
ُتفون مهن ٱلك ه
ٖ
َُ َ َََ ۡ َ َُ ُ َُ َ َ
ۡ
ّمب ٞ
ٱلسل ٰ هم َو ُيذ هر ُج ُهم ّم َهن
ني َ ١٥ي ۡهدهي بههه ٱّلل م هن ٱتبع رهضوّٰنهۥ سبل
ه
َ
َ
ُ
ۡ
ّ َ
ّ َ
ۡ
ص َر ٰ ٖط م ۡستقهي ٖ [ ﴾١٦املائدة.]15-16:
ت إهَل ٱّنلّوره بهإهذّنهههۦ َو َيهدهي هه ۡم إ ه َٰل ه
ٱليلم ٰ ه
«اي اهل کتابو! بیشكه راغلې دې تاسو ته زمونږ پیغمبر ،چه بیانوي
تاسو ته ډیر هغه څه چه تاسو به پټول د کتاب له مسائلو څخه ،او اهلل له ډیرو

عقیدوی درسونه
16
سرغړونو ستاسو څخه عفو هم کوي ،بیشكه راغلي دي تاسو ته د اهلل تعالی
لخوا رڼا او کتاب واضح ،چه الرښوونه کوي پدي سره اهلل هغه چا ته چه
پیروي کوي د رضامندۍ د اهلل تعالی) ،-الرښوونه کوي( -په طرف د الرو
د سالمتیا ،او وباسي دوي لره له تیارو څخه رڼا ته په حكم خپل ،او الرښوونه
کوي دوي ته په طرف د سمی الری».
او شك نشته چه اهلل تعالی په خپل پیغمبر باندي د رسالت رسَونه او ادا
کول فرض کړي دي ،نو هغه هم لكه چه ورته امر شوې وو همغه شان یي
داهلل دین خلكو ته رسولې دې؛ لكه چه اهلل تعالی فرمایي:
َّ َ
َ َّٓ َ َ ُ ُ َّ ۡ َ ُ َ َۡ َ
ّنّزل إهِلك مهن ربهك﴾ [املائدة.]51 :
﴿۞َيأيها ٱلرسول بل هغ ما أ ه
ترجمه« :أي پیغمبره! ورسوه هغه دین خلكو ته چه د اهلل جل جالله
لخوا درته نازل شوې دې».
او همدارنګه پرمونږ باندي اهلل تعالی د رسول اهلل اطاعت او پیروي
فرض کړی ده ،لكه چه فرمایي:
ُۡ َ ُ ََ ََ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َُّ ََ ُ
ٱلر ُسول ۖ فإهن ت َول ۡوا فإهّن َما عل ۡيهه َما ۡحهل َوعل ۡيكم
﴿قل أطهيعوا ٱّلل وأطهيعوا
ُ ُ ُ ََُۡ ََ ََ
َ ُّ
ٱلر ُس َ ۡ َ ُ ۡ ُ
ۡح ۡهل ُت ۡ
لَع َ
ٓ
ول إهَل ٱِلَلٰغ ٱل ُمبهني [ ﴾٥٤النور.]66 :
ا
م
و
وا
د
ت
ه
ت
وه
يع
ط
ت
ِإَون
م
ما
ه
ۖ
ه

ترجمه« :ورته ووایه اي پیغمبره! اطاعت او پیروي وکړۍ د احكامو د

اهلل تعالی او هم پیروي وکړۍ د اوامرو د رسول اهلل ،نو که دوﺉ ددي امر
له منلو څخه مخ وګرزولو نو )هیڅ پروا مه کوۍ؛ ځكه(په پیغمبر باندي دې
مسؤولیت او بوج د هغه کار چه په هغه باندي فرض شوې دې ،او په تاسو
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باندي بوج او مسؤولیت د هغه کار دې چه پر تاسو فرض شوې دې ،خو که
تاسو پیروي وکړۍ ددغه پیغمبر نو تاسو به په سمه الر شۍ ،او سمه الر به
ومومۍ ،او نشته په پیغمبر باندي مګرتبلیغ او رسَوَل ددین دي په واضح
ډول».
او په پیغمبر باندي د دین د تبلیغ مسؤولیت اچول شوې وو ،نو همغه
شان چه اهلل تعالی ورڅخه غوښتلي وو ورسولو او بیان یي کړ ،لكه چه رسول
اهلل له خلكو څخه د حجة الوداع په ورځ په هغه لویه غونډه کښی
ي ي ي ْ يّْ
ُ
ت»؟ یعنی« :خبردار!! آیا ما خپل مسؤولیت او ددین
ل َ َب َل َغ َ
ال َ َه َ
وپوښتلَ« :أ َ
تبلیغ ادا کړ؟» نو خلكو ورته وویل چه :هو ،نو بیا رسول اهلل وفرمایل:
ْ ْ
امهللَاش يَه َد» یعنی« :اي اهلل ته پری ګواه شه».
َ
«
نو مونږ هم شاهدي او ګواهي کوو چه رسول اهلل خپل مسؤولیت ادا
کړې دې ،او دا دین یي خلكو ته پوره رسولې دې ،او هغه امانت چه دده په
اوږو اچول شوې وو ښه پوره یي ادا کړې دې ،او د خپل امت لپاره یي پوره
خیرخواهي کړی ده ،او د اهلل ددین په رسولو کښی یي پوره او حقیقي جهاد
کړې دې ،تر دي چه مرګ ورته راغې ،او لدی فاني دنیا څخه رخصت شو.
او په مونږ باندی د پیغمبر د اتباع او پیروۍ امانت فرض شوې دې ،چه
په ظاهر او باطن ،په ښكاره او پټه به د هغه پیروي کوو ،نو که چا دغه
امانت پوره ادا کړ هغه کامیاب دې ،او له مالمتیا او عذابونو خالص دې ،او د
لوﺉ ثواب الس ته راوړونكې شو.

عقیدوی درسونه
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خو هغه څوک چه ددغه امانت په ادا کښی خیانت وکړي نو هغه په
لوﺉ تاوان سره تاواني شو ،لكه چه اهلل جل جالله فرمایي:
َ
َ
َ ٓ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َُ ُ ََٰٰ ُ
ك ۡم َوأ ُ
ّنتمۡ
﴿َيأيها ٱَّلهين ءامنوا َل ُتوّنوا ٱّلل وٱلرسول وُتوّنوا أمنت ه
ََۡ َ
تعل ُمون [ ﴾٢٧األنفال.]51 :
ترجمه« :أي مؤمنانو تاسو خیانت مه کوۍ د اهلل تعالی سره او د هغه د
رسول سره ،او خیانت مه کوۍ په خپلو امانتونو کښی په داسی حال کښی
چه تاسو پری پوهیږۍ».

دریم درس :د اهلل تعالی او د رسول اهلل پیروي فرض ده
د اهلل تعالی او د هغه د رسول اطاعت او پیروي کول په اسالم کښی یو
مهم اصل او بنسټ دې ،او یو بنده تر هغه مسلمان کیدې نشي تر څو چه هغه
د اهلل تعالی او د هغه د رسول اوامرو ته غاړه ایښودونكې نشي ،او دا عقیده
ولري چه د اهلل تعالی او دهغه د رسول اطاعت او پیروي کول فرض دي،
نو هغه خلك چه د اهلل تعالی او د هغه د رسول اطاعت او پیروي کوي
داسی کامیابي ورپه برخه کیږي چه د اهلل تعالی رضامندي ،رحمت او لوﺉ
فضل په الس ورځي ،او له دردناک عذاب څخه خالصې مومي ،او هغه
څوک چه د اهلل تعالی او د هغه د رسول له امر او احكامو څخه سر غړونه
کوي او ورڅخه مخ اړوي نو داسی خلك په ښكاره تاوان باندي تاواني
کیږي ،او ځان د اهلل تعالی قهر او عذاب ته وړاندی کوي.
او هغه څوک چه دا عقیده لري او ګومان کوي چه پر ده د اهلل تعالی او
د هغه د رسول اطاعت او پیروي فرض نه ده ،نو داسی بنده مسلمان کیدې
نشي؛ ځكه اهلل تعالی فرمایيَ ﴿ :و َما ََك َن ل ُهم ۡؤمهن َو ََل ُم ۡؤم َهنة إ َذا َق ََض َ ُ
ٱّلل
ٍ ه
ٖ
َ
َ َ ُ ُُ َ ۡ ً َ َ ُ َ َُ ُ ۡ
َ َ َ َ ُ َُ
ۡ
َ
ٱۡل َ َ
هۡيةُ م ۡهن أ ۡم هره ۡهمِ َومن َيع هص ٱّلل ورسولۥ
ورسولۥ أمرا أن يكون لهم
ََ ۡ َ َ َ َٗ ّ ٗ
فقد ضل ضلَٰل مبهينا [ ﴾٣٦األحزاب.]15 :
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ترجمه « :هیڅكله روا نه دي هیڅ مؤمن سړي او نه مؤمنی ښځی ته دا
کار  -چه کله په یو کار کښی اهلل تعالی او د هغه رسول یوه فیصله وکړي
نو دغه مؤمن سړي او مؤمنی ښځی ته بیا په دغه کار ددوﺉ کښي د بلاختیار لټونه روا نه ده ،او هغه څوک چه سرغړونه وکړي د اهلل تعالی او دهغه
د رسول څخه ،نو بیشكه دې بي الری شو په بی الریتوب ښكاره سره له
حق نه».
همداراز اهلل تعالی د خپل کتاب په بل ځاي کښی فرمایي:
َ َ
َ َ َ ُ ُ
ٱّلل َوأَط ُ
هين َء َام ُنوا أَط ُ
هيعوا َ َ
۞َيأ ّي َها َٱَّل َ
﴿ ٓ
ٱلر ُسول َوَل ت ۡب هطلوا
هيعوا
َ ۡ َ َ ُ
أعمٰلك ۡم [ ﴾٣٣حممد.]11 :
ترجمه« :اي مؤمنانو تاسو پیروي وکړﺉ د اهلل تعالی او پیروي وکړﺉ د
هغه د رسول ،او خپل عملونه -د اهلل تعالی او د هغه د رسول په نافرمانۍ
او سرغړونه -مه باطلوﺉ».
او همداراز اهلل تعالی د خپل کتاب په بل ځاي کښی بیا فرمایي:
ََ ُ ََ َ َ َ َ َ ُ ُ َُ َ
ٱلر ُسول ل َعلك ۡم ت ۡرۡحون [ ﴾١٣٢آل عمران.]115 :
﴿وأطهيعوا ٱّلل و
ترجمه« :او پیروي وکړﺉ  -اي مومنانو  -د اهلل تعالی او دهغه د
رسول؛ ددي لپاره چه پر تاسو باندي د اهلل تعالی رحم وکړې شي».
همداراز اهلل تعالی په بل ځاي کښی فرمایي:
َ
ۡ ۡ
َۡ
َۡ
َ َ َ َ ُ َُ ُ ۡ ۡ ُ َ َ
ت َت هري مهن َتت ه َها ٱِلّن َه ٰ ُر
﴿ َو َمن يُ هطعه ٱّلل ورسولۥ يد ه
خله جنٰ ٖ
يم َ ١٣و َمن َي ۡع هص َ َ
هين ف َ
ٱّلل َو َر ُس َ ُ
َخ ٰ هدل َ
هيها ٓ َو َذٰل َهك ۡٱل َف ۡو ُز ۡٱل َع هي ُ
ولۥ َو َي َت َع َد

دریم درس :د اهلل تعالی او د رسول پیروي فرض ده

ُ ُ َ
هيها َو َ ُلۥ َع َاا ّ ٞ
ارا َخ ٰ ه ٗدلا ف َ
ودهُۥ يُ ۡدخ ۡهل ُه ّنَ ً
حد

ٞ
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م ههني [ ﴾١٤النساء.]16-11 :

ترجمه« :او هغه څوک چه پیروي او اطاعت کړي د اهلل تعالی او د هغه

د رسول نو اهلل تعالی به یي داسی جنتونو ته ننباسي چه د هغی د ماڼیو
الندي ویالی بهیږي ،په داسی حال کښی چه همیشه به وي دوﺉ به دغه
جنتونو کښی او همدا لویه کامبیابي ده ،او  -ددي په عكس  -هغه څوک چه
مخالفت او سرغړونه وکړي د اهلل تعالی او د هغه د رسول ،او د اهلل تعالی له
حدودو څخه تیر شي ،نو اهلل تعالی به یي اور ته ننباسي ،په داسی حال کښی
چه همیشه به وي دوﺉ په دغه اور کښی ،او ددي سره سره به ددوﺉ لپاره
سپكونكې عذاب هم وي».
همدغه شان اهلل تعالی په بل ځاي کښی فرمایي:
َ
ََ َ َ ُ َ َُ َٓ َ
ََ ُ
هين أ ّۡن َع َم َ ُ
ٱّلل َعلَ ۡيهم ّمهنَ
ك َم َع َٱَّل َ
﴿ومن ي هطعه ٱّلل وٱلرسول فأوَلئ ه
ه
َ َ َ ُ َ ُ َٓ َ َ ٗ
َ
ّ َ
ٱّنلَب ّيۧ َن َو ّ ّ َ
حنيٓ وحسن أوَلئهك رفهيقا ٦٩
ٱلصدهيقهني َوٱلش َهداءه َوٱلّصٰل ه ه
ه
هه
َٰ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ ٰ َ
ٱّلله َعل ٗ
هيما [ ﴾٧٠النساء.]10-55 :
ذل هك ٱلفنل مهن ٱّللٓه وكَف ب ه
ترجمه« :او هغه څوک چه پیروي او اطاعت وکړي د اهلل تعالی او د هغه
د رسول نو دوﺉ به د اهلل تعالی د هغه نیكانو بندګانو سره یوځاي وي چه
اهلل تعالی ورباندي خپل نعمت کړې دې ،چه هغوﺉ پیغمبران ،صدیقین،
شهیدان او نور نیكان بندګان دي ،او همدوﺉ ډیر ښه دي په ملګرتوب
کښی ،او دا کار مهرباني ده د اهلل تعالی لخوا ،او اهلل تعالی کافي دې په علم او
پیژندلو د خلكو او د هغوﺉ د اعمالو او رفیقانو کښی».
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همدارنګه اهلل تعالی په بل ځاي کښی فرمایي:
ولۥ َف َق ۡد فَ َ
﴿ َو َمن يُ هطعه َ َ
از فَ ۡو ًزا َع هي ً
ٱّلل َو َر ُس َ ُ
يما [ ﴾٧١األحزاب.]11 :

ترجمه« :او هغه څوک چه پیروي وکړي د اهلل تعالی او د هغه د

رسول نو بیشكه دې کامیاب شو په لوﺉ کامیابۍ سره».

همداډول اهلل تعالی په بل ځاي کښی فرمایيَ ﴿ :و َمن َي ۡع هص َ َ
ٱّلل
َ َ َ
َ َ ُ َُ َ َ َُ َ َ َ َ َ
ً
َ
ج َهن َم خ ٰ هدلهين فهيها أبدا [ ﴾٢٣اجلن.]51 :
ورسولۥ فإهن لۥ ّنار
ترجمه« :او هغه څوک چه مخالفت و سرغړونه وکړي د اهلل تعالی او د
هغه د رسول نو یقیناً دده لپاره د جهنم اور دې په داسی حال کښی چه

دوﺉ به په دغه اور کښی همیشه وي د تل لپاره».
او په بل ځاي کښی بیا فرمایي:
َ ُ َ ََ ۡ ََ َ َ
َ
َ
طعه ٱلرسول فقد أطاع ٱّلل﴾ [النساء.]50 :
﴿من يُ ه

ترجمه« :او هغه څوک چه د رسول اهلل اطاعت او پیروي کوي ،نو

هغه په دغه پیروۍ سره د اهلل تعالی پیروي کوي».
او د رسول اهلل د پیروﺉ په اهمیت کښی اهلل تعالی په بل ځاي کښی
فرمایي:
ََ َ َٰ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ
َ
ُ َۡ َ َ
ٱلر ُسول فذاوهُ َو َما ّن َهىٰك ۡم عن ُه فٱّنت ُهوا﴾ [احلرش.]1 :
﴿وما ءاتىكم
ترجمه« :او هغه څه چه تاسو ته یي رسول اهلل درکوي او تاسو ته پری
امر کوي نو هغه واخلۍ او عمل پری وکړﺉ ،او هغه څه چه رسول اهلل
تاسو ورڅخه منع کوي نو تاسو ورڅخه منع شۍ».
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نو دا ټول آیاتونه په دی ښكاره داللت کوي چه د اهلل تعالی او د هغه د
رسول اطاعت او پیروي کول فرض دي ،او هغه څوک چه د اهلل او د هغه
د رسول اطاعت او پیروي کوي اهلل ورته د جنتونو او نعمتونو وعده
ورکوي ،او هغه څو ک چه د اهلل تعالی او د هغه د رسول څخه مخالفت او
سرغړونه کوي نو اهلل تعالی یي په دردناک عذاب سره ویروي.
او اطاعت او پیروي داسی کیږي چه اوامر ومنل شي او عمل پری وشي،
او هغه شیان چه ورڅخه منع راغلی وي بنده ورڅه ځان وساتي ،او همدا د
دین اصلي حقیقت دې ،او هغه دا چه د اهلل تعالی په اوامرو عمل وشي ،او
هغه څه چه ورڅخه یي منع فرمایلی ده ورڅخه ځان وژغورل شي.
او اهلل جل جالله دا دین مونږ ته آسان کړې دې ،او مونږ یي په داسی څه
مكلف کړي نه یو چه زمونږ له توان څخه بهر وي ،بلكه په هغه څه مو
مكلف کوي چه زمونږ په توان کښی وي ،لكه چه اهلل جل جالله په خپل
کتاب کښی فرمایي:
َ َ
ٱّلل َما ۡ َ ۡ
ٱت ُقوا َ َ
ٱست َطع ُت ۡم﴾ [التغابن.]15 :
﴿ف
ترجمه« :د اهلل تعالی څخه هومره ویریږﺉ چه ستاسو په طاقت او توان
کښی وي».
همداشان اهلل تعالی فرمایي:
َ
َ
َُ َۡ
َ ُّ
ٱّلل ّنف ًسا إهَل ُو ۡس َع َها﴾ [البقرة.]555 :
﴿َل يُكل هف

ترجمه« :نه مكلف کوي اهلل تعالی هیڅوک مګر په اندازه د توان د

هغی».
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او په بل ځاي کښی فرمایي:
َ َ َ ََ َ َۡ ُ
َ
ك ۡم ِف ّ
ج﴾ [احلج.]15 :
ٱل
﴿وما جعل علي
هين م ۡهن ح َر ٖ
ه
ه
ترجمه « :او نه ده ګرزولې اهلل تعالی په تاسو باندی په دین کښی کومه
سختي».
او د رسول اهلل څخه ابوهریره روایت کوي چه بیشكه رسول اهلل
ّ ّ ي ُْ ٌ يي ْ ُي ّ ّ ي ي ي ٌ ّ ي ييُ
الَغلب َه»[َ.رواه البخاري].
ينََأح َدَ ِإ َ
ادَاِل َ
نَيش َ
سَول َ
ينَي َ
نَاِل َ
فرمایلي ديِ « :إ َ
ترجمه« :بیشكه دا دین آسان دې ،او هیچا له دین سره زور نه دې ویلې
مګر دین ورباندی غالب شوې دې».
او د ابو هریره په بل روایت کښی له رسول اهلل څخه راغلي دي چه
ي يي ُْ ُ ْ ي ْ ي ْ ي ْ ي ُ ُ ي ي ُ ُ
وه َ،يو ِإذا َأ يم ْرتك َْمَ
ن ََشءَ َفاج َت ِنب َ
رسول اهلل فرمایلي ديِ « :إذا َنهيتك َم َع َ
ْ ْ
ي ْ يُْ ْ ُ
م»[ .متفق عليه].
بِأمرََفأتواَ ِمن َهَ يماَاستي يّطعتُ َْ
ترجمه « :هغه څه چه زه تاسو ورڅخه منع کوم نو تاسو ورڅخه ځان
وساتۍ ،او هغه څه چه تاسو ته پری امر کوم نو څومره چه مو توان وي عمل
پری وکړﺉ».

او د اهلل تعالی او د هغه د رسول اوامر دری درجی لري:
لومړﺉ درجه :او هغه دا چه ددغه اوامرو څخه په اسالم باندي پاتي
کیدل او استمرار الزمیږي ،چه داهلل تعالی په توحید باندی د امر کولو او په
طاغوت باندي د کفر او له هغی څخه انكار کولو ،او د اسالم له نواقضو او
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ماتونكو څخه ځان ساتلو کښی د اهلل تعالی د اوامرو او احكامو اطاعت او
پیروي وکړل شي.
نو هغه څوک چه ددي درجی اوامرو څخه مخالفت او سرغړونه کوي،
او د اهلل تعالی سره شرک کوي ،او یا هم د اسالم له نواقضو او ماتوونكو
څخه د کوم ناقض او ماتوونكي مرتكب شي ،لكه د اهلل تعالی او د هغه د
رسول دروغجن ګڼل ،او یا ددین په کومه مسأله پسی ټوقی مسخری
کول ،او یا داسی نورو نواقضو مرتكب شي نو داسی شخص کافر دې او د
اسالم څخه وتلې دې.
دوهمه درجه :هغه اوامر چه په هغی باندی بنده له عذاب څخه بچ
کیږي ،لكه د واجباتو او فرائضو ادا کول ،او له محرماتو څخه ځان ساتل ،نو
هغه څوک چه دا ډول اوامر عملي کوي نو دې د اهلل په حكم او امر باندی له
عذاب څخه بچ کیږي ،او ددغه اطاعت او پیروۍ له کبله له ده سره د اهلل
تعالی لخوا د لوﺉ ثواب وعده ده ،او دا درجه د متقینو بندګانو درجه ده.
دریمه درجه :د واجباتو او مستحباتو ادا کولو ،او له محرماتو او
مكروهاتو څخه د ځان ساتلو اوامر:
او همدا د بندګانو د کمال درجه ده ،او ددي ډول اوامرو پوره کونكي
د احسان دمرتبی خاوندان دي ،له چا سره چه د اوچتو درجو وعده شوی ده،
اهلل تعالی دی په خپل فضل او مهربانۍ ځمونږ هم دغه درجه په برخه کړي.
او اهلل تعالی مونږ لپاره دین پوره کړې دې ،او په مونږ یي خپل نعمت
پوره کړې دې ،چه د اسالم دین یي راپوره کړې دې ،لكه چه اهلل تعالی
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فرمایي:

َۡۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ََۡ َ ۡ ُ َ َۡ ُ
ك ۡم ّن ۡ
ض ُ
َ
َ
َ
يت
ر
و
َّت
م
هع
﴿ٱِلوم أكملت لكم دهينكم وأتممت علي
ه
ه
َ ُ ُ ۡ َ
ٗ
ٱۡل ۡسل ٰ َم دهينا﴾ [املائدة.]1 :
لكم ه

ترجمه« :نن ورځ ما تاسو ته ستاسو دین بشپړ کړ ،او په تاسو می خپل

نعمت تمام او پوره کړ ،او ستاسو لپاره می د اسالم مقدّس دین ددین په توګه
غوره کړ».
نو د اسالم دین کامل دین دې ،او د شریعت احكام یي زمونږ د ژوند
ټولو اړخونو ته شامل دي ،ځكه خو په دغه شریعت کښی نقص او کمې
نشته ،او نه پكښی کوم اختالف او تناقض شته ،بلكه دا پوره آسانه او فطرتي
دین دې چه د هر وخت او هر ځاي لپاره صالح او پكښی چلیږي ،او د
بندګانو ټولو احوالو ته شامل دې.
او هغه څوک چه د اهلل تعالی او دهغه د رسول اطاعت او پیروي
کوي ،نو دې په حقیقت کښی دژوند په هر اړخ کښی سمی خوا ته الر
موندونكې دې ،لكه چه اهلل تعالی په خپل کتاب کښی فرمایي:
َ
َ َۡ
َ َ َ ُۡ َ
ُ
َ
﴿إهن هٰاا ٱلق ۡر َءان َي ۡهدهي ل هل هَّت هِه أقوم﴾ [اإلرساء.]5 :
«بیشكه دا قرآنكریم هغی الری ته ښودنه کوي چه ډیره سمه ده».
نو هیڅ بنده د اهلل تعالی په مخالفت او د هغه له کتاب څخه په سرغړونه
کښی د خپل ځان لپاره کومه ښه پایله الس ته نشي راوړې.
همداشان رسول اهلل فرمایلي دي:
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ترجمه« :او بیشكه ډیره ښایسته او بهترین هدایت او الرښوونه د

محمد هدایت او الرښوونه ده».
نو د رسول اهلل له الرښوونی څخه بله ښایسته او ښه الرښوونه نشته ،او
هیڅ امكان نشته چه یو بنده دي د رسول اهلل په مخالفت او د هغه له
الرښوونی څخه په سرغړونه کومی ښی درجی ته ورسیږي ،او یا دی ورته
کوم خیر په الس ورشي ،بلكه د بنده کمال ،خالصې ،نیكبختي او د هدایت
لوړی درجی ته رسیدل د هغه د رسول اهلل د اتباع او د هغه د پیروۍ په
ُۡ َََّٓ َ ُ ّ َ ُ ُ َ
اندازه باندی ده ،اهلل جل جالله فرمایي﴿ :قل َيأيها ٱّنلاس إ ه هن رسول ٱّلله
َ َۡ
َۡ ُ ۡ َ ً َ
َ َٰ َ َ ُ َ ُ ۡ
َُ ُ ۡ ُ
ك َ َ َ
َحۦ
هيعا ٱَّلهي لۥ مل
إهِلكم َج
ٱلسمٰو ٰ ه
ت وٱِل ه ۖ
ۡرض َل إهله إهَل هو ي ه
ُّّۡ َ
َ َ
ۡ
َ
فٔام ُ
يتۖ َ َ
ٱّلل ه َو َر ُ
َو ُي هم ُ
ول ه ٱّنلَ ّ
ه
م ٱَّلهي يُؤم ُهن ب هٱّلل ه َوَك َهم ٰتهههۦ
س
ب
وا
هن
ب ٱِل ه ه
ه
هه
َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ
وه ل َعلك ۡم ت ۡهت ُدون [ ﴾١٥٨األعراف.]165 :
وٱتبهع
ترجمه« :اي خلكو! یقیناً زه تاسو ټولو ته د اهلل لخوا پیغمبر او استاذې
یم  ،هغه اهلل تعالی چه د هغه په اختیار او ملكیت کښی د اسمانونو او ځمكی
پاچاهي ده ،نو نشته الیق د عبادت او بندګۍ مګر همغه یو اهلل تعالی دې چه
ژوندي کول او مړه کول کوي ،نو تاسو ایمان راوړۍ په اهلل تعالی او د هغه
په رسول باندی ،داسی پیغمبر چه په اصل کښی امي او ناخوانه دې(خو
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وحي ورته د اهلل تعالی لخوا راغلی ده) ،او داسی پیغمبر چه هغه پخپله هم په
اهلل تعالی او د هغه په کلماتو ایمان لري ،ددي لپاره چه تاسو په سمه الر
شۍ».
نو هغه څوک چه د رسول اهلل اتباع او پیروي کوي همدې په سمه الر
دې ،او هرڅوک چه له ده څخه سرغړونه کوي نو همدې ګمراه او بی الری
دې ،اهلل جل جالله فرمایي:
َُ َ
َ
ول هم ۢن َب ۡع هد َما تَبَ َ َ
ۡي َ
ى َو َيّتَب ۡع َغ ۡ َ
ني َ ُل ٱل ۡ ُه َد ٰ
يل
ب
س
﴿ َو َمن يُشاق ههَ ٱلرس
ه
ه
ه
ُۡ ۡ َ ُ ّ
َ َ ُ
َ َََ ََ َ ۡ
ت َم هص ً
ۡيا [ ﴾١١٥النساء.]116 :
هني ّن َو هل هۦ َما ت َو َّٰل َوّن ۡصلهههۦ جهنمۖ وساء
ٱلمؤ همن
ترجمه« :او هغه څوک چه مخالفت او سرغړونه وکړي له پیغمبر
څخه وروسته له هغه چه ده ته ښكاره شو هدایت او الرښوونه د رسول
اهلل ،او پیروي وکړي د مسلمانانو له الری نه غیر د بلی الری ،نو مونږ به یي
هغه خواته وګرزوو چه دې ورته ګرزیدلې دې ،او جهنم ته به یي ننباسو ،او
ډیر بد ځاي د ورتللو دې».
نو هر څوک چه په هر کار کښی د اهلل تعالی او دهغه د رسول څخه
سر غړونه کوي ،هغه ددغه ګناه په سبب فاسق دې ،او پخپل دغه کار کښی
ګمراه او بی الری دې ،اګر که هغه ځان ته بانی لټوي چه یا یي کوم
مصلحت لټولو ،او یا هم د کومی مفسدی مخنیوې یي کولو؛ ځكه د اهلل
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تعا لی څخه په سرغړونه هیڅ ډول مصلحت الس ته نه راځي ،او همدارنګه د
اهلل تعالی په قهر کولو باندي د هیڅ ډول مفاسدو مخه نه نیول کیږي.
او هرڅوک چه د اهلل تعالی او د هغه د رسول څخه په سرغړونه باندی
امر کوي او دا کار خلكو ته ښه ښكاره کوي نو دا شخص شیطان دې ،هغه
که ب شري شیطانان وي او که جنّي شیطانان وي؛ ځكه د اسالم څلورم خلیفه
علي بن ابي طالب فرمایي:
ي ي يي ي ْ ُ
يّ ي ّ
ي ْ ي
ل»[ .رواه أمحد ومسلم].
َو يج َ
للَعّز
«الَطاعةَلِّمخلوق َِِفَمع ِّصي ِةَا ِ
ترجمه« :یعنی د اهلل تعالی په مخالفت او سرغړونه کښی د هیچا اطاعت
او پیروي روا نه ده».
او په دی کښی ټول هغه څوک شامل دي چه په عقیده ،عباداتو او
معامالتو او د ژوند په نورو اړخونو کښی د اهلل تعالی په مخالفت او سرغړونه
امر کوي او دغی خوا ته خلك بلي.
همدارنګه هرڅوک چه د بدعت یا درسول اهلل له طریقی څخه بلی
طریقی ته بلنه ورکوي ،نو دغه شخص پخپله هم ګمراه او بی الری دې ،او
نور هم له سمی الری بی الری کوي ،اهلل سبحانه وتعالی فرمایي:
ََ َ َٰ َ
ّ َُ َََ َ َ
َٰ ه ُ ۡ َ ٗ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
ُ
ُ
كمۡ
﴿وأن هاا ه
صرِط مست هقيما فٱتبهعوهۖ وَل تّتبهعوا ٱلسبل فتفرق ب ه
َ َ ُ ََُ َ
َ ُ
َ ُ
َ
عن َسبهيلهههٓۦ ذٰل هك ۡم َوصىٰكم بهههۦ ل َعلك ۡم تتقون [ ﴾١٥٣األنعام.]161 :
ترجمه« :او بیشكه دغه مخكښی بیان شوی شیان ځما خوا ته الر ده
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سمه ،نو پدغه الر پسی ورپسی شۍ او پیروي یي وکړۍ ،او پیروي مه کوۍ
د نورو الرو؛ ځكه په دغه سبب به د اهلل تعالی الری نه بي الری شۍ ،او په
همدی کار باندي اهلل تعالی تاسو ته وصیت او کلك امر کوي ددی لپاره چه
تاسو د هغه د مخالفت او سرغړونی څخه ځان وساتۍ».

څلورم درس :د توحید فضیلت
د توحید معنی :خپل دین او عبادت او بندګي یواځی یو اهلل تعالی لپاره
خاص کول ،او همدا توحید په اسالم کښی د یو بنده دداخلیدو لپاره لومړنې
شرط دې.
او همدا توحید د »ال إله إالَّ اهلل« د ګواهۍ معنی ده ،نو هغه څوک چه
پخپل عبادت او بندګۍ کښی همدا یو اهلل تعالی یو ونه ګڼي ،داسی بنده
مسلمان کیدې نشي ،اګر که هغه د مسلمانۍ دعوا هم کوي ،او په ژبه د »ال
إله إالَّ اهلل محمد رسول اهلل« کلمه هم وایي ،نو دده دا کلمه ویل تر هغه پوری
نه صحیح کیږي چه ترڅو یي د هغی د غوښتنو موافق عمل نه وي کړې ،او
هغه دا چه خپل دین عبادت او بندګي یواځی یو اهلل تعالی ته خاص کړي،
او د اهلل تعالی پرته د نورو معبودانو له بندګۍ او عبادت څخه ځان بلكل لری
وساتي ،او د شرک او مشرکینو څخه خپله بیزاري اعالن کړي ،لكه چه اهلل
سبحانه وتعالی فرمایي:
ّ َ َََ َ ّ ۡ ُ َ َّۡ َ
ُۡ
َ ُ
﴿ ََل إ ۡك َراهَ
وت
ٱل
هن
م
د
ش
ٱلر
ني
ب
ت
د
ق
هين
ٱل
ِف
غٓ ف َمن يَكف ۡر ب هٱلّطٰغ ه
ه
ه
هۖ
ه
َ
ۡ
ۡ
َ
َ ََ
ۡ
ۡ َۡ َ َ
ق َل ٱّنف َص َ
ام ل َهاِ َو َ ُ
ٱّلل َس هم ٌ
ك ب هٱل ُع ۡر َوة ه ٱل ُو ۡث َ ٰ
يع
َو ُيؤ هم ۢن ب هٱّلل ه فق هد ٱستمس
ه
َعل ٌ
هيم [ ﴾٢٥٦البقرة.]565 :
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ترجمه « :نشته زور زیاتې په دین کښی ،ځكه واضح او ښكاره شوی ده
سمه الر له کږی الری څخه ،نو که څوک کفر او انكار وکړي له منلو د
طاغوت څخه ،او ایمان راوړي په یو اهلل تعالی باندی ،نو یقیناً ده منګولی
لګولی په ټینګه رسۍ باندی چه هیڅ شكیدل نشته هغی لره ،او اهلل تعالی
اوریدونكې او پوهه دې».
همداشان اهلل په بل ځاي کښی د مؤمنانو په صفت کښی فرمایي:
َ َ َ ۡ َ
َ ُٰ َ َ َ ُۡ ُ َ َََ ُ َ َ
ٱّلله ل َ ُه ُم ۡٱلبُ ۡۡشَ
ىٰ
ٱج َتن ُبوا ٱلّطغوت أن يعبدوها وأّنابوا إهَل
﴿وٱَّلهين
ٓ
فَبَ ّ ه ۡ
ۡش ع َهبا هد [ ﴾١٧الزمر.]11 :

ترجمه« :او مؤمنان هغه کسان دي چه ځان ساتي له عبادت او بندګۍ د

طاغوت څخه ،او راوګرزي په عبادت او بندګۍ خپلی کښی یواځی اهلل
تعالی ته ،نو د همدوﺉ لپاره زیرې دې ،نو اي پیغمبره زیرې ورکړه زما
بندګانوته».

ً َ
ُّ ُ
او همدارنګه اهلل تعالی فرمایيَ ﴿ :ولَ َق ۡد َب َع ۡث َ
ُك أ َم ٖة َر ُسوَل أ هن
ِف
ا
ن
ه ه
َ ُ َ
ٱّلل َو ۡ
ٱ ۡع ُب ُدوا َ َ
ٱلّطٰغوت﴾ [النحل.]15 :
ٱج َتن ه ُبوا
ترجمه « :بیشكه مونږ لیږلې دې په هر امت کښی یو پیغمبر او استاذې په

دې خبره چه عبادت او بندګي وکړﺉ یواځی د یو اهلل تعالی او ځان وساتۍ
د عبادت او بندګۍد طاغوت څخه».
او طاغوت هرهغه چا ته ویل کیږي چه د اهلل تعالی نه غیر یي عبادت
اوبندګي کیږي ،او هغه ورباندی راضي وي.
نو د توحید لوﺉ فضیلت دادې چه هغه د اسالم اصل ،بنیاد او بنسټ
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دې ،او د یو بنده په اسالم کښی داخلیدل پرته له توحید منلو څخه نه صحیح
کیږي.
د موحّد ثواب په ټولو ثوابونو کښی لوﺉ دې :او هغه د اهلل عز وجلّ
رضامندي ،له اوره خالصې ،او جنت ته ننوتل ،او د اهلل تبارک وتعالی لیدل
دي.
لكه چه معاذ بن جبل له رسول اهلل څخه روایت کوي چه هغه
فرمایلي دي:
ُ
ًْ
ي ْ ي ي ي ْ ي ُ ي ْ ي يي ّ ُّ يي ّ ُي ً
نَ
لل َ ِصدقا َ ِم َْ
ول َا َِ
ن َُم ّّمدا َ ير ُس َ
اَّللَ،وأ َ
ال َ َ
ل َ ِإ َ
ال َ ِإ َ
نَ َ
ن َأحدَ َيشه َد َأ َ
«ما َ ِم َ
يْ
ّ ي ّ ي ُ ُّ ي
َعَ ّ
ار»[َ.رواه البخاري].
اّنل َِ
اَّللَ ي َ
الَحرم َهَ َ
َقل ِب َِهَ ِإ َ
ترجمه« :نشته داسی یوه بنده چه هغه د »ال إله إالَّ اهلل وأن محمداً رسول
اهلل« ګواهي وکړي ،او دا ګواهي یي په رښتیني او له زړه څخه وي ،مګر خو
اهلل تعالی یي په اور باندي حرام کړي».
همدارنګه عبادة بن صامت وایي چه رسول اهلل فرمایلي دي:
ي ْ ي ي ي ْ ي يي ّ ُّ ي ْ ي ُ ي ي ي يُ يي ّ ُي ً ي ْ
ن َُم ّّمدا َعب ُد َُهَ
لَ ،وأ َ
يك َ َ
ّرش َ
اَّلل َوحد َه َ َ
ال َ َ
ل َ ِإ َ
ال َ ِإ َ
نَ َ
ن َش ِه َد َأ َ
«م َ
ال َ ي ِ
ي
ُ
ّ
ي ي ُ ُُ ي ي ي ُ ُ ْي ي ي ي ْ ي ي ي ُ ٌ ُْ
ي يْ
وح َ ِمن َهَ
َل َمري َم َور َ
ول َوَكِّمت َه َألقاها َإِ َ
لل َورس َ
ّيس َعب َُد َا َِ
ن َ ِع َ
ول َ ،يوأ َ
يو ير ُس َُ
ي ْي ّ ُ ي ّ ي ّ ُ ي ّ ي ْ ي ي ُ ّ ُ ْي ّ ي ي ي ي ي ي ي ْ
ي
ي
ل»[ .متفق عليه]
نَالعّم َِ
نَ ِم َ
َعَماََك َ
اَّللَالن َةَ َ
قَأدخل َهَ َ
ارَح َ
قَواّنل َ
الن َةَح َ
و َ
ترجمه « :هغه څوک چه ګواهي وکړي چه نشته الیق د عبادت او
بندګۍ مګر یو اهلل تعالی دې ،په داسی حال کښی چه یو دې او هیڅ ډول
شریك او برخوال نلري ،او دا ګواهي وکړي چه محمد د اهلل تعالی بنده او
پیغمبر دې ،او عیسی د اهلل تعالی بنده او پیغمبر دې او)پیدا شوې دې په(
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هغه کلمه چه مریم‘ ته یي ورغورزولی وه ،او د اهلل تعالی لخوا روح
دې ،او همدا ګواهي وکړي چه جنت حق دې ،اور حق دې ،نو اهلل تعالی به
یي جنت ته داخل کړي ،سره له هغه عمله چه ده کړې وي ،یعنی اګر که
ډیر ښه نه وي ،او یا دا معنی چه داخل به کړي اهلل ده لره جنت ته په هغه
درجه چه ده یي عمل کړې وي ،یعنی ننوتل جنت ته په توحید دي ،او
تفاوت ددرجاتو بیا په اعتبار د عمل سره دې».
نو د موحد مؤمن سره اهلل تعالی د جنت وعده کړی ده اګر که ده ځینی
ګناهونه هم کړي وي ،ځكه کیدې شي دغه نور ګناهونه چه له شرکه راټیټ
دي اهلل تعالی یي ورته وبخښي او عفو ورته وکړي ،او یا به ورته د هغه ګناه په
اندازه عذاب په دنیا کښی ورکړي ،یا په قبر کښی او یا د قیامت په میدان کښی
او یا په اور کښی ،خو په آخر کښی دې د اهلل تعالی په حكم جنت ته ځي.
او هر چه مشرک دې نو دده خو په ټولو کښی لویه سزا ده ،او هغه د اهلل
عزَّوَجَلَّ قهر غصه او تل تر تله د جهنم په اور کښی پاتی کیدل او د اهلل
عزَّوَجَلَّ له لیدلو څخه بی برخی کیدل ،اهلل فرمایي:
ۡ
ۡ
﴿إّنَ ُهۥ َمن ي ُ ۡۡش ۡك بٱ َّلل ه َف َق ۡد َح َر َم ٱ َ ُ
ۡل َن َة َو َمأ َوى ٰ ُه ٱّنلَ ُ
ّلل َعلَ ۡيهه ٱ َ
ار ۖ َو َما
ه
ه ه
َ
َ
ني م ۡهن أ َ
هلّظٰلهم َ
ّنصارٖ [ ﴾٧٢املائدة.]15 :
ل
ه
ترجمه« :بیشكه شان دادې هغه څوک چه شریكوال او برخوال ومني د
اهلل تعالی سره نو یقیناً حرام کړ اهلل پر ده باندي جنت ،او ځاي د ورتللو دده
اور دې ،او نشته د ظالمانو لپاره هیڅوک مددګار».
ََ َ
َ
همداراز په بل ځاي کښی اهلل فرمایيّ﴿ :لَك إهّن ُه ۡم عن َر ّب ه هه ۡم يَ ۡو َمئ ه ٖا

َ ۡ
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ل َمح ُ
ج ُ
وبون  ١٥ث َم إهّن ُه ۡم ل َصالوا َ
حي هم [ ﴾١٦املطففنی.]15-16 :
ٱۡل ه

ترجمه« :هیڅكله داسی نه ده لكه چه دا کافر یي وایي ،بیشكه دوﺉ به

په دغه ورځ د قیامت له خپل رب او پروردګار څخه پناه او په پرده کښی
وي) یعنی د اهلل تعالی د دیدار او لیدنی له نعمت څخه به بي برخی وي( ،او بیا
به بیشكه دوﺉ جهنم ته داخلیدونكي وي».
او شرک داسی ګناه ده چه اهلل عزَّوَجَلَّ یي نه بخښي ،او نه له مشرکینو
څخه عفو کوي ،بلكه دوﺉ که په شرک باندی مړه شي او توبه ورڅخه ونه
باسي ،نو ددوﺉ لپاره یي د تل لپاره دردناک عذاب واجب او فرض کړې
دې ،چه خامخا به ورته رسیږي ،لكه چه اهلل فرمایي:
َ
ۡ
َ
ُ َ َ َ
﴿إ َن َ َ
ٱّلل ََل َي ۡغ هف ُر أن ي ُ ۡ َ
ۡش َك بهههۦ َو َيغ هف ُر َما دون ذٰل هك ل َهمن يَشا ُء ٓ َو َمن
ه
َ
َ
َ
َ
ۢ
ُۡ ۡ َ
ٱّلل ه ف َق ۡد َضل َضلَٰل بَع ً
يدا [ ﴾١١٦النساء.]115 :
ه
ۡشك ب ه
ي ه
ترجمه « :بیشكه اهلل عزَّوَجَلَّ بخښنه نه کوي د شرک د ګناه ،او بخښي
هغه ګناه چه له شرک پرته وي هغه چا ته چه د اهلل عزَّوَجَلَّ ورته خوښه شي،
او هغه څوک چه د اهلل سره شریك او برخَوال ومني نو یقیناً دې ګمراه او
بی الری شو په ګمراهۍ لری سره له حق نه».
او عبد اهلل بن مسعود له رسول اهلل څخه روایت کوي چه هغه
ً ي ي ي ّ ي ي ُ ْ ُ يي
ي ْ ي ي يْي يْ ُ ْ ُ
نَ
تَأّناَ يم َْ
ارَوقل َ
لَاّنل َ
للَّنِداَدخ َ
ونَا َِ
نَد َِ
اتَوه َوَيدعوَ ِم َ
نَم َ
فرمایلي دي« :م َ
ي ي يْي ي يْ ُ ّ ً ي ي ي ّْي
لَالين َة»[ .رواه البخاري].
َّللَّنِداَدخ َ
الَيدعوَ ِ َِ
اتَوه َوَ َ
م َ
ترجمه« :هغه څوک چه مړ شو په داسی حال کښی چه هغه د اهلل

عزَّوَجَلَّ څخه پرته بل څوک رابللو او چیغه یي ورته وهله نو هغه به اور ته

ننوځي».
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ابن مسعود وایي :او ما ورسره وویل :هغه څوک چه مړ شو او هغه له
اهلل تعالی سره شریك نه رابلي نو هغه به جنت ته داخل شي.
د شرک معنی دا ده چه د اهلل عزَّوَجَلَّ د عبادت او بندګۍ ترڅنګ د بل
چا عبادت او بندګي هم وشي ،او دغه غیر اهلل د اهلل عزَّوَجَلَّ سره په عبادت او
بندګۍ کښی شریكوال او برخَوال وګڼل شي ،خو څوک چه د اهلل تعالی
سره بل څوک شریكوال او برخَوال ومني نو دده مخكنې نیك عمل تباه او
َََ ۡ ُ
وِحَ
برباد او دې له تاوانیانو څخه کیږي؛ لكه چه اهلل فرمایي﴿ :ولقد أ ه
َۡ َ َ
َۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ََ ۡ ََ َ َ َ ُ َ َ ََ ُ َ
وّن َن مهنَ
ِإَوَل َٱَّل َ
هين مهن قبل هك لئهن أۡشكت ِلحبطن عملك وَلك
إهِلك
ُ
ّ َ َ
َ ََ َ ۡ
ۡ َ
ٱع ُب ۡد َ
ٱلّشك َ
خٰ هس َ
ٰ
هرين [ ﴾٦٦الزمر.]55-56:
هن
م
ن
ك
و
ف
ٱّلل
ل
ب
٦٥
ين
ٱل
ه
ه
ه
ترجمه« :او بیشكه وحیی شوی ده تاته  -اي محمد ،- او هم وحیی
شوی ده هغه پیغمبرانو ته چه له تا څخه مخكښی وو ،وحیی شوی ده ددی
خبری چه که تا شرک وکړ د اهلل تعالی سره نو خامخا برباد به شي ستا نیك
عمل او خامخا ته به د تاوانیانو له جملی څخه شی ،بلكه ته عبادت او بندګي
وکړه یواځی د یو اهلل عزَّوَجَلَّ ،او ته د شكرګزارو له جملی څخه شه».
 /9دتوحید دوهم فضیلت :او هغه دا چه توحید د هر عمل د قبول
لپاره اساسي شرط دې ،نو د مشرک ټول اعمال اهلل ته د منلو او قبلولو وړ
نه دي ،بلكه د اسالم دین څخه بل هر دین د اهلل په وړاندی د منلو او قبلولو
وړ نه دې ،لكه چه اهلل عزَّوَجَلَّ فرمایي:
ََ
َ َ ََۡ َ َۡ ۡ َ
ۡ َ
ُ
ٱۡل ۡسل ٰ هم د ٗهينا فلن ُيق َبل م ۡهن ُه َوه َو هِف ٱٓأۡلخ َهرة ه م َهن
﴿ومن يبتغه غۡي ه
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ين [ ﴾٨٥آل عمران.]56 :
ه
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همدارنګه اهلل جل جالله د ډیرو انبیاؤ له یادونی وروسته فرمایي:
َ
َۡ َ َ ُ ۡ ُ َ
﴿ َول َ ۡو أ ۡ َ
ۡش ُكوا َ َ
ۡلب ه َط عن ُهم ما َكّنوا َيع َملون [ ﴾٨٨األنعام.]55 :
ترجمه« :او کچیری بالفرض دغه انبیاء -علیهم السالم -هم شرک
وکړي نو ددوﺉ کړي نیك عملونه به برباد او ابته شي».
او د کفارو په هكله اهلل فرمایي:

َ
َ ُ
َ
ۡ َ َ َ َ َ ۡ َُٰ َ َ ٗ َ ُ
نث ً
ورا [ ﴾٢٣الفرقان.]51 :
﴿ َوقد ۡهم َنا إ ه َٰل َما ع هملوا مهن عم ٖل فجعلنه هباء م

ترجمه« :او قصد کړې دې مونږ هغه عمله ته چه دوﺉ کړې وي ،نو

وګرزوو مونږ هغه لره ګرد او غبار او دوړه الوزولی شوی».
نو د مشرک عمل برباد او نامنل شوې دې؛ ځكه اهلل عزَّوَجَلَّ د هیڅ
مشرک څخه هیڅ یو عمل نه قبلوي.
او ددی پر عكس د مؤمن موحد عمل د اهلل تعالی په وړاندی مقبول او
منظور دې اګر که لږ هم وي ،بلكه دغه لږ عمل ورته اهلل څو چنده
زیاتوي.
 /۳د توحید بل فضیلت دادې چه د مؤمن موحد په زړه کښی آرام،
قلبي سکون ،او زړه یي مطمئن وي؛ ځكه چه موحد یواځی یو پروردګار
رابلي ،چه هغه اوریدونكې لیدونكې او په هر څه پوهه ،توان لرونكې مهربان
او رحم کونكې دې ،ټول اختیارات د هغه په الس کښی دي ،ګټه او تاوان
رسَوَل د هغه په الس کښی دي.
نو نشته الیق د عبادت اوبندګۍ مګر همدغه یواځی یو اهلل دې ،او
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مؤمن د همدغه یو اهلل عزَّوَجَلَّ عبادت او بندګي کوي ،به همغه باندي توکل
او اعتماد کوي ،او د هغه د رحمت او مهربانۍ امید لري او د همغه د عذاب
څخه ویریږي ،ا و د همغه په خوشحالۍ او رضامندۍ پسی ورپسی وي ،او د
هغه فضل اورحم پسی اوړي راوړي ،او دهغه زړه د اهلل تعالی په ذکر باندي
مطمئن وي ،په اهلل تعالی باندي د اعتماد له کبله له بل هرچا څخه بی پروا
وي ،او له همدی سببه عزتمند او قوي وي ،په یو اهلل توکل کوي ،له بل چا
څخه نه ویریږي او نه هم خفه کیږي ،او نه ګمراه او بی الری کیږي او نه به
بدبخته وي.
خو په مقابل کښی مشرک د اهلل پرته خپل مشكل ته هغه څوک رابلي
چه نه ورته ګټه رسولې شي او نه ورڅخه ضرر دفع کولې شي ،د اهلل تعالی
پرته د نورو ډیرو معبودانو ترمنځ دده زړه حیران وي ،حال دا چه هغوﺉ ټول
دده له بلنو او چیغو څخه ناخبره وي.
اهلل تَعَالَی د یوسف دعوت رانقلوي چه فرمایي:
ََۡ َ َ ُ ّ ََ ّ ٞ
ۡي أَ هم َ ُ
ون َخ ۡ ٌ
ٱّلل ۡٱل َوٰح ُهد ۡٱل َق َه ُ
ار [ ﴾٣٩یوسف.]15 :
﴿ءأربا متف هرق
ترجمه« :آیا ډیر معبودان چه سره مختلف وي غوره او بهتر دي او که
یواځی یو اهلل تعالی چه یو او زورور دې».
همدارنګه اهلل تعالی فرمایي:
ٗ
َ ّ
َ
َض َ َ ُ
ٱّلل َم َث َٗل َر ُج َٗل فهيهه ُ َ
﴿ َ َ
ۡش ََك ُء ُمّتَ َ ٰ
ّشك ُهسون َو َر ُجَل َسل ٗما ل َهر ُج ٍل
َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ً َۡ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ ۡ َ َ
َثه ۡم َل َيعل ُمون [ ﴾٢٩الزمر.]55 :
ان مثَل ٓ ٱۡلمد هّللٓه بل أك
هل يستوهي ه
ترجمه« :مثال بیانوي اهلل تعالی د یو غالم )مریي(سړي چه په هغه کښی

څلورم درس :د توحید فضیلت

51

شریكان وي یو له بل سره مخالف ،او د بل غالم)مریي( سړي چه هغه ځانته
د یو سړي وي ،آیا دوي دواړه سره په صفت د ژوند او راحت کښی سره
برابر دي؟)بلكه نه دي برابر( نو ټول د کمال صفتونه خاص یو اهلل تعالی لره
دي خو ډیر له دوي څخه نه پوهیږي».
همداراز فرمایي:
ََ ۡ َ َ ّ
َ
ُ
ُ
ۡ
َ
ٱّلل ه َمن ََل ي َ ۡس َتج ُ
َ
يب َ ُلۥ إ َ َٰل يَو همۡ
ون
ه
﴿ومن أضل مهمن يدعوا مهن د ه
ه
َ
ۡ
َ ُ َ َ ُ َ ُ َ
َ ُ َ
ۡ
ُ َ ُ
اس َكّنوا ل ُه ۡم أع َدا ٗء
ٱلقه َيٰ َمةه َوه ۡم عن د ََعئ ه هه ۡم غٰفهلون ِ ٥إَوذا ح هۡش ٱّنل
َ ُ
َ َ ۡ َ
ك ٰ هفر َ
ين [ ﴾٦األحقاف.]5-6:
َوَكّنوا ب ه هعبادت ه ههم
ه
ترجمه« :او څوک دې ډیر ګمراه او بی الری له هغه چا څخه چه رابلي
د اهلل تعالی پرته هغه څوک چه که دې ورته اواز کوي او رابلي یي نو تر
قیامته پوری دده اواز نه اوري ،او نه ورسره کومك او مرسته کولې شي،
بلكه هغوﺉ دده له رابللو څخه ناخبره دي ،او کله چه خلك د قیامت په ورځ
راژوندي او راغونډ کړل شي نو دا معبودان به له دغه عابدانو سره دښمني
کونكي وي ،او ددوﺉ په عبادت او بندګۍ به کفر کونكي او انكار کونكي
وي».
همدارنګه اهلل عزَّوَجَلَّ په بل ځاي کښی فرمایي:
َۡ
ُ ۡ ُ َ َ َ
ُ
هين َء َام ُنوا َول َ ۡم يَ ۡلب ُسوا إ َ
﴿ َٱَّل َ
يم ٰ َن ُهم بهيل ٍ أو َٓلئهك ل ُه ُم ٱِل ۡم ُن َوهم
ه
ه
ّ َ َ
م ۡهت ُدون [ ﴾٨٢األنعام.]55 :

ترجمه « :هغه کسان چه مؤمنان دي او ګډ کړې یي نه دې د خپل ایمان

سره شرک ،نو همدغه خلك ددوي لپاره امن دې او همدوﺉ په سمه الر

دي».
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رسول اهلل دلته په دي آیت شریف کښی د »ظلم« معنی په شرک سره
کړی ده ،او په دلیل کښی یي د سورت لقمان هغه آیت شریف پیش کړې
دې چه پكښی راځي:
ٱلۡش َك َل ُي ۡل ٌم َع هي ٞ
﴿إ َن ّ ه ۡ
يم [ ﴾١٣لقامن.]11 :
ه
ترجمه« :بیشكه شرک ډیر لوﺉ ظلم دې».
 /۴د توحید له فضایلو څخه څلورم فضیلت دادې چه توحید د اهلل
ع َزوَجَلَ د محبت لپاره ډیر لوﺉ سبب دې چه لدي کبله اهلل تعالی له بنده
سره محبت کوي ،او همدارنګه ډیر برکتونه د اهلل له محبت څخه الس ته
راځي لكه :د ګناهونو بخشش ،له سختو سختیو څخه خالصې ،د نیكیو
دوچنده کیدل ،ددرجاتو پورته کیدل ،د شرونو او آفتونو څخه د اهلل تعالی
حفاظت ،د دښمنانو د پلمو شنډول ،او د سوچونو او غمونو ختمول ،د
نعمتونو او برکتونو الس ته راتلل ،د عذابونو او عقوبتونو څخه بچ کیدل ،او
د نفس او شیطان له غالمۍ او مرییتوبه ،او د بنده له بندګۍ څخه آزادي ،د
ایمان او اخالص خوږوالې او خوند څكل ،او د اهلل تعالی مالقات ته شوق او
له تورو تیارو څخه رڼاګانو ته وتل ،چه د شرک له تورو تیارو څخه د توحید
سپینی رڼا ته ووځي ،او د ګناه له ذلت او خوارۍ څخه د اهلل اطاعت او پیروۍ
عزت ته ووځي ،او د جهل او ناپوهۍ څخه د علم او پوهی رڼا ته ووځي ،او د
شك او حیرانتیا څخه یقین ته ورشي ،او دګمراهۍ له ډیرو الرو څخه د
اهلل یوی سمی الری ته برابر شي.

د موحدینو تر منځ تفاضل:
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مسلمانان د توحید په تحقیق کښی سره یو شان نه دي ،بلكه ددوﺉ تر
منځ سره په درجو کښی ډیر توپیر وي ،او هر څومره چه یو بنده کښی د اهلل
تعالی لپاره اخالص ډیر وي ،نو هومره یي د توحید له فضایلو څخه برخه
لویه وي ،او په همدغه اندازه یي د اهلل تعالی د رضامندۍ والیت مهربانۍ
رحمت او برکتونو او په دنیا او آخرت کښی د ثوابونو برخه لویه وي.
او دده د اخالص په اندازه د شیطان له سلطی او ضررونو څخه دده
خالصیدل هم وي ،لكه چه اهلل تعالی د شیطان د قسم او سوګند په هكله چه
َ َ
َ ۡ َ
هغه به بنیادمان بي الری کوي ،نو اهلل تعالی وفرمایل﴿ :قال َر ّ ه ب ه َما أغ َو ۡيّت هِن
َ َ َ
نَن ل َ ُه ۡم ِف ۡٱِلَ ه َ ُ ۡ َ َ ۡ َ
َِلُ َز ّي َ َ
اد َك م ۡهن ُه ُم ٱل ۡ ُم ۡذلَص َ
َجع َ
ني
ني  ٣٩إهَل عهب
ۡرض َوِلغوه َين ُه ۡم أ ه
ه
ه
ه
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
لَع ُم ۡس َتقه ٌ
ص َر ٰ ٌط َ
يم  ٤١إهن ع َهبادهي ل ۡي َس لك عل ۡي هه ۡم ُسل َّطٰ ٌن
 ٤٠قال هٰاا ه
َ َ َََ َ
ك م َهن ۡٱل َغاو َ
ين [ ﴾٤٢احلجر.]65-15 :
إهَل م هن ٱتبع
ه
ترجمه« :وویل شیطان :اي پروردګاره! لدي کبله چه زه دی بی الری
کړم ،نو خامخا به ښایسته ښكاره کوم دی بنیادمانو ته ددنیا څیزونه او ژوند،
او ګمراه او بی الری به کړم دوﺉ ټول ،مګر خو به ګمراه او بی الری نشي،
بلكه بچ به شي هغه ځینی خاص بندګان ستا ،نو وویل ورته اهلل :دغه ځما
الر ده ما طرف ته سمه ،بیشكه نشته تا لره ځما پر بندګانو باندی کوم زور،
مګر هغه څوک چه ستا پیروي کوي د ځینو بی الرو او ګمراهانو او
سرکښانو او سرغړوونكو څخه».
او په بل ځاي کښی اهلل عزَّوَجَلَّ فرمایي:
َ َ
َ
َ َ ََۡ َ ُۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ
ٱلش ۡي َّطٰن َ
جي هم  ٩٨إهّن ُهۥ
ٱلر
هن
م
ٱّلل
ه
ه
﴿فإهذا قرأت ٱلقرءان فٱستعها ب ه
ه

عقیدوی درسونه
60
َۡ َ َُ ُ ۡ َ ٌ ََ
ۡ
َ
َُ َ
لَع َٱَّل َ
هين َء َام ُنوا َو َ َ ٰ
لَع َر ّب ه هه ۡم َي َت َوَكون  ٩٩إهّن َما ُسل َّطٰ ُن ُهۥ
ليس لۥ سلّطٰن
ُ ۡ ُ َ
ََ َ َ َََََُۡ َ َ َ ُ
ۡشكون [ ﴾١٠٠النحل.]100-55 :
م
ۦ
ه
ب
م
ه
لَع ٱَّلهين يتولوّنهۥ وٱَّلهين
ه
ه
ه
ترجمه « :کله چه ته قرآنكریم لولی نو پناه وغواړه په اهلل تعالی پوری له
رټلې شوي شیطان څخه؛ بیشكه نشته شیطان لره زور او توان په هغه کسانو
چه کامل ایمان لرونكي دي ،او په خپل رب او پروردګار باندي توکل او
اعتماد کوي ،بیشكه دهغه زور او توان په هغه چا بَر دې چه له شیطان سره
دوستي کوي ،او په هغه کسانو چه شیطان د اهلل تعالی سره شریكوي په
عبادت او بندګۍ کښی».
نو هغه څوک چه په توحید او اخالص کښی د احسان درجی ته
ورسیږي ،او د شرک اکبر او شرک اصغر له شبهو څخه خالص وي ،او د
اهلل عزَّوَجَلَّ داسی عبادت او بندګي کوي لكه دې چه اهلل تعالی ویني ،نو
داسی کسان جنت ته پرته له کوم حساب کتاب څخه داخلیږي ،او هلته هم
د جنت لوړی لوړی درجی الس ته راوړي ،اهلل دی په خپل فضل او مهربانۍ
زمونږ برخه هم پكښی وکړي.

پنځم درس :د دین اسالم معنی
اهلل فرمایي:
َ َ ۡ ۡ َ
َ ّ َ
ٱۡلسل ٰ ُم﴾ [آل عمران.]15 :
﴿إهن ٱلهين عهند ٱّلل ه ه

ترجمه« :بیشكه صحیح او قبول دین د اهلل عزَّوَجَلَّ په وړاندی یواځی د

اسالم مقدّس دین دې».
همدارنګه یي فرمایلي دي:
ََ
َ َ ََۡ َ َۡ ۡ َ
ۡ َ
ُ
ٱۡل ۡسل ٰ هم د ٗهينا فلن ُيق َبل م ۡهن ُه َوه َو هِف ٱٓأۡلخ َهرة ه م َهن
﴿ومن يبتغه غۡي ه
ۡ َ
خٰ هس َ
ين [ ﴾٨٥آل عمران.]56 :
ٱل
ه

ترجمه« :او هغه څوک چه لټوي د اسالم مقدس دین څخه پرته بل

دین ،نو هیڅكله به ورڅخه ونه منل شي ،او حال دا چه داسی بنده به په
آخرت کښی له تاوانیانو څخه وي».
همداراز فرمایي:
َ
َ َٰ ُ ُ
ك ۡم إ َلٰهَ ٞوٰح ٞهد فَلَ ُهۥ أ ۡسل ُهم ِوا َوب َ ّۡش ٱل ۡ ُم ۡذبّت َ
ني [ ﴾٣٤احلج.]16 :
﴿فإهله
هه
ه
ه
ه

ترجمه« :نو معبود برحق ستاسو یو معبود دې )چه اهلل عزَّوَجَلَّ دې( ،نو

همدغه اهلل تعالی ته تسلیم او غاړه ایښودونكي شۍ ،او زیرې ورکړه اي
پیغمبره عاجزي کونكو ته».
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او په بل ځاي کښی فرمایي:
َ َ
َ ۡ َ َ ََ ۡ
َ ُ َّ َ ُ ُ ۡ َٰ َ ۡ ُ ّ
ب َوٱِل ّم ههيۧ َن َءأ ۡسل ۡم ُت ۡ ٓم فإهن أ ۡسل ُموا فق هد ٱه َت َد ۖوا
﴿وقل ل هَّلهين أوتوا ٱلكهت
َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ َ َ ُ َ ُ ۡ
ۡي ۢ ب هٱلعه َباده [ ﴾٢٠آل عمران.]50:
ِإَّون تولوا فإهّنما عليك ٱِللغِ وٱّلل ب هص
ترجمه« :او ووایه اي پیغمبره اهل کتابو او امیانو )یعنی مشرکینو(ته :آیا
تاسو اسالم راوړۍ؟ نو که دوﺉ اسالم راوړ نو دوﺉ هم په سمه الر شو ،او
که یي له اسالم څخه مخ وګرزولو) ،نو ته غم مه کوه(په تا باندی فقط
رسَوَل د حق دي ،او نور نو اهلل ښه لیدونكې دې خپلو بندګانو لره او د
هغوﺉ عملونو لره».
همدا ډول اهلل په بل ځاي کښی فرمایي:
ََ ۡ َ ۡ َ ُ ٗ ّ َ ۡ َۡ ََ َ ۡ َُ َ َ َُ ُۡ
ٞ
﴿ومن أحسن دهينا مهمن أسلم وجههۥ هّلله وهو ُمسه ن﴾ [النساء.]156 :

ترجمه« :او څوک دې ډیر ښایسته په دین کښی له هغه چا نه چه تابع

کړې او تسلیم کړې یي دې مخ خپل یو اهلل عزَّوَجَلَّ ته ،په داسی حال کښی
چه دی نیك عمل کونكې هم وي».
نو د اسالم معنی :په دین او عبادت او بندګۍ کښی یو اهلل خاص کول ،او
د اهلل تعالی اوامر او احكامو ته غاړه ایښودل.
او اسالم د عقیدی او شریعت دواړو نوم دې ،نو د عقیدی اساس صحیح
علم دې ،او شریعت نه مراد هغه احكام دي چه په بنده باندي یي منل او
عملی کول فرض دي ،اهلل عزَّوَجَلَّ فرمایي:
ََ ُ ُ َ
ََ ُۡ
َ َُ ّ َ ُ َ َ
َ ََٰ
ۡ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
﴿وما أمهروا إهَل هِلعبدوا ٱّلل ُمل ههصني ل ٱلهين حنفاء ويقهيموا ٱلصلوة
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[البينة.]6:

ترجمه« :دی خلكو ته امر نه دې شوې مګر ددی خبری چه عبادت او

بندګي وګړي د یو اهلل عزَّوَجَلَّ په داسی حال کښی چه خالص کونكي وي
اهلل لپاره ددین او عبادت خپل ،او په داسی حال کښی چه کلك والړ وي پر
حق او مایل نه وي باطل خوا ته ،او پوره پر وخت له آدابو سره ادا کوي
لمونځ ،او ورکوي زکات او همدا کارونه محكم دین دې چه مستقیم دې او
هیڅ کوږوالې پكښی نشته».
نو یو بنده تر هغه پوری مسلمان کیدې نشي تر څو چه دوه شرطونه پوره
نكړي:
لومړې :د دین ،عبادت اوبندګۍ یواځی یو اهلل تعالی لپاره خاص کول،
نو اهلل عزَّوَجَلَّ به په عبادت او بندګۍ یو ګڼي ،او له شرک څخه به ځان
ساتي.
دوهم :اهلل عزَّوَجَلَّ ته غاړه ایښودل ،چه د هغه اوامر به مني او پر ځان به
یي عملي کوي او له منع شوو شیانو څخه به اجتناب او ځان ساتي.
نو هغه څوک چه په عبادت او بندګۍ کښی یواځی یو اهلل خاص کوي،
او د هغه اوامر ته غاړه ږدي همدا بنده مسلمان او رښتینې مؤمن دې.
له دی تفصیل څخه ښكاره شوه چه مشرک مسلمان کیدې نشي؛ ځكه
ده خپل دین او عبادت یو اهلل عزَّوَجَلَّ ته خاص کړي نه دي ،همداډول د اهلل
تعالی له عبادت او بندګۍ څخه تكبر کوونكې هم مسلمان کیدې نشي؛
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ځكه هغه د اهلل تعالی اوامر ته غاړه ایښی نه ده ،لكه چه اهلل فرمایي:
عبۡدٗا لِّلَهِ وَلَا ٱلۡمَّلَٰٓئِكَةُ ٱلۡمُقَرَبُوّنَۚ
﴿لَن يَسۡتَنكِفَ ٱلۡمَسِيحُ أَّن يَكُوّنَ َ
وَمَن يَسۡتَنكِفۡ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَيَسۡتَكۡبِرۡ فَسَ َيحۡشُرُهُمۡ إَِليۡهِ جَمِيعٗا ٢٧١
فَأَمَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِّلُواْ ٱلّصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِيهِمۡ أُجُورَهُمۡ وَيَزِيدُهُم مِن
فَضّۡلِهِۦۖ وَأَمَا ٱلَذِينَ ٱسۡتَنكَفُواْ َوٱسۡتَكۡبَرُواْ فَيُعَذِبُهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَلَا
يَجِدُوّنَ لَهُم مِن دُوّنِ ٱلّلَهِ وَلِّيّٗا وَلَا نَّصِيرٗا [ ﴾٢٧١النساء-115 :
.]111

ترجمه« :هیڅكله بد نه ګڼي مسیح عیسی چه هغه دی د اهلل تعالی
بنده وي ،او نه بد ګڼي دا کار اهلل تعالی ته نزدی او مقرب مالیكی ،او هغه
څوک چه بد وګڼي بندګي د اهلل تعالی او ځان لوﺉ وګڼي ،زر دې چه اهلل
عزَّوَجَلَّ به یي خپل ځان طرف ته راغونډ کړي ،نو هغه کسان چه مؤمنان
دي او نیك عملونه کوي نو پوره به ورکوي هغوي ته د هغوﺉ اجرونه ،او
ورزیاتوي ورته فضل او مهرباني خپله ،او هر چه هغه کسان دي چه بد ګڼي
بندګي د اهلل تعالی او ځان لوﺉ ګڼي نو عذاب به ورکړي هغوﺉ ته دردناک
عذاب ،او نه به مومي دوﺉ پرته له اهلل تعالی څخه څوک دوست او نه مرسته
کونكې».
او مسلمانان د اسالم په ښایست او ښه والي کښی سره یو شان نه دي،
بلكه دوﺉ یو له بل سره په بهترﺉ کښی توپیر او فرق لري ،څومره چه د چا
اخالص بهتر وي ،د اهلل تعالی تابعداري او پیروي یي کامله وي نو هومره
هغوﺉ له نورو څخه بهتر او په درجو کښی لوړ وي.
نو دوﺉ هم د دین په هغه دری درجو باندي ویشل شوي دي چه رسول
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اهلل د جبریل په هغه اوږد حدیث شریف کښی بیان کړي دي ،او هغه
دا چه /۱ :مرتبه د اسالم /۲ ،مرتبه د ایمان /۳ .مرتبه د احسان.
او په ټولو مرتبو کښی بهتره او غوره مرتبه د احسان مرتبه ده ،او ورپسی
د ایمان مرتبه او آخرنۍ یي د اسالم مرتبه ده ،نو هر مؤمن مسلمان دې ،خو
هر مسلمان د مؤمن مرتبی ته نشي رسیدې.
او د اسالم ارکان پنځه دي لكه چه د عبد اهلل بن عمرب په حدیث
شریف کښی راغلي دي چه رسول اهلل فرمایلي دي:
ي
ُ
ي ي ي ي ْ ي يي ّ ُّ ي ّ ُي ً
ُ ي ْ يُ يي يْ
للَ،
ولَا َِ
نَُم ّّمداَ ير ُس َ
اَّللَ،وأ َ
الَ َ
لَ ِإ َ
الَ ِإ َ
نَ َ
َعََخسََشهاد َِةَأ َ
اإلسال َمَ َ
«ب ِ َ
نَ ِ
ْ
ي
ّ ي ي ي ّ ي
ي ي
ان» [متفق عليه].
ج َ،يو يص ْومََِ ير يمض َ
الّزَك َِةَ يواحل ي َّ
يو ِإقامََِالّصال َِةَ،و ِإيتا َِءَ
ترجمه« :اسالم پر پنځه بنسټونو باندي جوړ دې:

ً
 /۱د «أشهدَأنَالََهلإ َإالَاللَوأشهدَأنَُمّمدا َرسولَالل» ګواهي
کول ،چه معنی یي مخكښی تیره شوه.
 /۲د لمونځ پوره په خپل وخت کښی له ټولو حقوق سره ادا کول.
 /۳د زکات ورکول.
 /۴د بیت اهلل شریف حج کول.
 /۵او د رمضان د مبارکی میاشتی روژه نیول».
داحدیث شریف په صحیح بخاري او صحیح مسلم شریف کښی دې.
همدارنګه د معاذ بن جبل په روایت کښی رسول اهلل فرمایي:
ْي ُ
يْ ُ ْي ْ ْ ْ ي ُ ي ي ُ ُُ ّ ي ُ ي ْ يُ ي ي
ي
يلَ
ِف َس ِب َِ
َالهاد َ َ ِ َ
َاإلسال َمَ ،وعّموده َالّصالةَ،و ِذروة َسنا ِم ِه ِ
«رأس َاألم ِر ِ

لل».
ا َِ

68

[رواه أمحد من حدیث م ِ
عاذ بن َج َبل.]
ُ
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ترجمه« :د ټولو کارونو سر او مهم کار اسالم دې ،او د اسالم ستن بیا

لمونځ کول دي ،او د کوپي سر یي د اهلل تعالی په الر کښی جهاد کول دي».
مؤمنان سره په ایمان کښی هم یو شان نه دي ،بلكه دوﺉ په ایمانونو
کښی سره توپیر لري :نو ځینی یي په ایمان کښی له ځینی نورو څخه زیات
وي؛ ځكه ایمان په اصل کښی د زړه تصدیق او په ژبه وینا او په اندامونو
باندي عمل کولو ته وایي ،چه نیكو اعمالو باندی زیاتیږي او په ګناهونو
باندی کمیږي.
او هر څومره چه دیو بنده د زړه تصدیق قوي او مضبوط وي او وینا او
عمل یي له نورو ښایسته وي ،نو د هغه د هغه ایمان هم له هغوﺉ څخه لوﺉ
وي.
او کله چه یو بنده ګناه وکړي نو دده ایمان کم شي ،خو کله چه بیرته
توبه وباسي او خپل ځان او عمل اصالح کړي نو اهلل ورله توبه قبوله کړي ،او
بیرته ورله ایمان زیات کړي.
د ایمان پوره کیدل او کمال په هغه څه راځي چه رسول اهلل پری د
ایمان پوره والی فرمایلې دې لكه چه فرمایيَ :
ي ْ ي ي ّ ّ ييْي ي ّ يي ْ ي ّ ي ي يي ّ ي ي ْ ي ْ ي ي
ي ي
ان».
يّم َ
اإل
َ
َ
ل
َّللَوم َن َعَ ِ َِ
َّللَوأعّطىَ ِ َِ
ضَ ِ َِ
َّللَوأبغ َ
ّبَ ِ َِ
ن َأ ح َ
«م َ
َّللَفق َِدَاستكّم ِ

ِ
حدیث أيب ُأمامة الب ِ
اه ِ ِّل.]
وغريه من
[رواه أبو َد ُاو َد
َ
ُ

ترجمه« :هغه څوک چه د یو چا سره محبت او مینه د اهلل تعالی د
رضامندۍ لپاره کوي ،او د بل سره بغض او کینه هم د اهلل تعالی لپاره کوي،
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او ورکړه او منع هم د اهلل تعالی لپاره کوي ،نو داسی بنده ایمان پوره کړې
دې».
د اهلل لپاره خوښول د اهلل لپاره له چا سره محبت کولو څخه عام دې؛
ځكه د اهلل لپاره خوښول د ټولو هغه شیانو خوښولو ته شامل دې چه د اهلل
عزَّوَجَلَّ له کبله خوښول کیږي :لكه اشخاص ،کارونه عملونه اقوال او
ویناوی ،احوال اومقصدونه ،اخالق ،او ځایونه او وختونه او داسی نور.
همدارنګه د اهلل عزَّوَجَلَّ لپاره ورکړه د مال له ورکړی څخه عامه ده،
ځكه د اهلل تعالی لپاره ورکړه ټولو هغه شیانو ته شامله ده چه د اهلل تعالی د
رضامندۍ لپاره ورکول کیږي ،لكه :مال ،جاه او اثر او رسوخ ،علم ،کوښښ
او وخت ،او همدارنګه منع هم دغه شان ده.
نو هغه څوک چه محبت او بغض او کینه یي د اهلل تعالی لپاره وي،
ورکړه او منع یي د اهلل تعالی لپاره وي ،نو همدغه مؤمن بنده دکامل ایمان
خاوند دې ،اهلل تعالی دی پخپل فضل زمونږ ایمانونه کامل کړي .آمین.

دایمان اصول او بنسټونه:
د ایمان اصول او بنسټونه شپږ دي ،لكه چه رسول اهلل بیان کړي دي
ي ْ ُْ ي ّ يي ي ي يُُ يُُ ي ْ
يُْ
ْ
نَي
ي
اآلخ َِر َوتؤ ِم َ
ن َبِ َِ
ن َتؤ ِم َ
چه فرمایي« :أ َ
اَّلل َومالئِك ِت َِه َوكت ِب َِه َورس ِل َِه َواَلومَِ َ ِ
بالْ يق يد َرَ يخ ْريهََِ يو ي ّ
ّرشهَِ».
ِ
ِ ِ
ترجمه« :ایمان دادې چه ته ایمان ولری په اهلل باندي ،او ایمان ولری

د هغه په مالیكو ،کتابونو ،پیغمبرانو ،او ایمان ولری په ورځ
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وروستنۍ)قیامت( ،او ایمان ولری په تقدیر باندی چه خیر وي او که شر وي
نو دا ټول د اهلل تعالی لخوا مقدّر او لیكل شوې دې».
نو په هر مسلمان باندي فرض دي چه دا شپږ بنسټونه او اصول ومني او
ایمان پری ولري ،او هر څوک چه له دوﺉ څخه له یوه نه هم منكر شي هغه
کافر او نا مسلمانه دې.
د ایمان نوری ډیری څانګی دي چه له دغه بنسټونو څخه سرچینه اخلي،
لكه د ونو څانګی چه له ونی څخه سرچینه اخلي ،نو څومره چه یو بنده په
ایماني کارونو او خصلتونو باندی عمل ډیر کوي هومره دهغه ایمان
زیاتیږي؛ لكه چه ابو هریره له رسول اهلل څخه روایت کوي چه هغه
ي ُ ْ ٌ ي ي ُْ ي يْ ْ ٌ ي ُ ي ُ ْيً ييْ ي ُي يُْ
ون َشعب َة َفأفضلها َقو َلَ
ون َأ َو َ ِبض َع َو ِست َ
ان َبِض َع َوسبع َ
اإليّم َ
فرمایلي ديِ « :
ي
ي
ي ْي ي ُ ُ ْ ٌ
ي يي ّ ُّ ي ْي ي ي ي ُ
ي
نَ ّ
نَ
اء َشع يب َة َ ِم يَ
يق َواحلي َ
الّط ِر َِ
اط َة َاألذى َ يع َِ
اَّلل َوأدّناها َ ِإم
ال َ َ
ل َ ِإ َ
ال َ ِإ َ
َ
اإل ي
ان»[ .صحيح مسلم].
يّم َِ
ِ
ترجمه « :ایمان څه دپاسه اویا ،یا څه د پاسه شپیته څانګی لري ،چه بهتره

یي د «ال إله إالَّ اهلل» ویل دي ،او ټیټه درجه یي له الری څخه د ضرري شیانو
لری کول دي ،او حیا کول هم د ایمان یوه څانګه ده».
نو د ایمان له څانګو څخه مراد د ایمان خصلتونه او اجزا دي ،چه ځینی
یي په زړه پوری اړه لري ،ځینی یي په ژبه پوری ،او ځینی نور یي بیا په عمل
پوری اړه لري ،لكه چه رسول اهلل د هر یو لپاره مثال بیان کړې دې ،نو «ال
إله إالَّ اهلل» ویل په ژبه پوری اړه لري ،او له الری څخه د ضرري شیانو لری
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کول عمل او په غړو پوری اړه لري ،او حیا بیا د زړه عمل دې چه په زړه
پوری اړه لري.
کله کله بیا داسی هم کیداي شي چه په یوه بنده کښی د ایمان د ځینی
څانګو تر څنګ د نفاق ځینی څانګی هم وي ،نو په ده کښی تر هغه د
منافقت ځینی خصلتونه او عادتونه وي چه ترڅو یي پریښی نه وي ،لكه چه
رسول اهلل فرمایي:
ي
ي
ي ْ يٌ ْ ْيي ي ي ْ
ي ي ُي ً ْ ي ي ْ
يْيٌ ي ْ ُ
ّ
تَ
ن َأربعةَ ََكّن َ
ت َ ِفي َِه َخّصل َة َ ِم َ
ن َمنافِقاَ،أ َو ََكّن َ
ن َ ِفي َِه ََك َ
ن َك َ
«أرب َع َم َ
ي
ي
ي ّ يي ي ي ي ي ّ ي ي ي
ي ْ يٌ ي ي
ي ْ يي
فَ،
ب َ ،يو ِإذا َ يو يع َد َأخل َ
ث َك ذ ي َ
َّت َيدعهاِ َ :إذا َحد َ
اق َح َ
ن َاّنلّف َِ
ِفي َِه َخّصل َة َ ِم َ
ي ي ي ي
اص يَمَفي ي
غ يد يَر َ،يوإ يذاَ يخ ي
ر» [متفق عليه].
ج يَ
يو ِإذاَ ياعه َدَ َ
ِ
ترجمه« :څلور عادتونه دي چه په چا کښی راټول شي نو هغه خالص
منافق وي ،او که په چا کښی له هغی څخه یو عادت وو نو په هغه کښی به یو
عادت د منافقت وي تر دي چه یي پریږدي او دغه عادتونه په الندی ډول
دي:
 /۱کله چه امانتګر وګڼل شي نو په امانت کښی خیانت کوي.
 /۲او کله چه خبری کوي نو دروغ به پكښی وایي.
 /۳او چه کله له چا سره عهد پیمان او لوظ کوي نو پكښی خیانت به
کوي.
 /۴او کله چه له چا سره په جنګ شي نو ښكنځل به کوي».

د احسان معنی:

عقیدوی درسونه
10
داحسان تفصیل رسول اهلل داسی بیان کړې دې چه فرمایلي یي دي:
ي ْ ي ُْ ي ّي ييّ ي يي ُ ي ْ يْ ي ُ ْ ي ي ُّ
اك».
نَت ير َُاهَف ِإّن َهَيي ير يَ
نَل َمَتك َ
كَتراهَ،ف ِإ َ
اَّللَكأّن َ
نَّتعب َدَ َ
«أ َ
ترجمه« :احسان دادې چه ته د اهلل داسی عبادت او بندګي)په تواضع
خشوع خضوع او حضور سره( وکړی لكه چه ته هغه وینی او ګوری یي،
خو که ته هغه نه ویني نو هغه خو دي ګوري او ویني؛ ځكه له هغه څخه
هیڅ پټ نه دي».
اهلل هم مونږ ددي لپاره پیدا کړي یو چه مونږ وازمایي چه په مونږ
کښی څوک ښه او ښایسته عمل کوي او څوک یي نه کوي ،او اهلل تعالی
مونږ پدی ازمیښت او امتحان خبر کړي یو چه زمونږ د پیدایښت یو مقصد
همدا دې لكه چه اهلل فرمایي:
َ ََ ََ َ َ ۡ ُ ُ ََ
ُ َ
َ َ َ َ ََٰٰ َ ۡ َ َ
ت وٱِلۡرض هِف سهت هة أيا ٖ وَكن عرشهۥ لَع
﴿ َوه َو ٱَّلهي خلَ ٱلسمو ه
َۡ ََُُۡ ۡ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َٗ
ٱلماءه هِلبلوكم أيكم أحسن عمَل ِ﴾ [هود.]1 :

ترجمه « :اهلل هغه ذات دې چه اسمانونه او ځمكه یي په شپږو ورځو

کښی پیدا کړل ،او عرش یي پر اوبو د پاسه وو) ،او ددی لپاره یي پیدا کړل
چه(تاسو وازمایي چه کوم یو په تاسو کښی ښه او ښایسته عمل کوي».
همدارنګه په ځاي کښی اهلل عزَّوَجَلَّ فرمایي:
َ ََ َۡۡ َ َ ۡ َ َ ُۡ ُ ۡ َّ ُ َ
ك ۡم أ ۡح َس ُن َع َم َٗل ٓ َو ُهوَ
﴿ َٱَّلهي خلَ ٱلموت و َ
ٱۡلي ٰوة هِلَبل َوكم أي
َ ۡ َ ُ َ َٗ
يّز ۡٱل َغ ُف ُ
ۡٱل َعّز ُ
ور [ ﴾٢امللك .]5 :قال ُف َض ْي ُل ب ُن ِع َياض﴿«َ:أحسن عمَل﴾َأي
ه
أخلصه وأصوبه».
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ترجمه« :اهلل تعالی هغه ذات دې چه مرګ او ژوند یي پیدا کړي دي
ددي لپاره چه تاسو وازمایي چه کوم یو په تاسو کښی ښه او ښایسته عمل
کوي ،او همدغه اهلل ډیر غالب او بخښونكې دې».
َ ۡ َ ُ َ َٗ
فضیل بن عیاض /د ﴿أحسن عمَل﴾ )ښایسته عمل په(تفسیر کښی
وایي چه)« :ښایسته عمل( هغه عمل ته وایي چه خالص د اهلل تعالی
درضامندۍ لپاره وي ،او بل د شریعت محمدي سره برابر وي».
نو یو عمل تر هغه پوره ښه او ښایسته نه دې چه تر څو خالص د اهلل تعالی
د رضامندۍ لپاره نه وي ،او بل د رسول اهلل د سنتو سره برابر نه وي.
نو درسول اهلل د الرښوونی پیروي کول بنده د هر ډول زیاتی او کمي
څخه بچ کوي ،او په دي سره ښه څرګندیږي چه د احسان مرتبه په شرک
بدعت او هم په افراط او تفریط او په دین کښی کمي او زیاتي باندي
ماتیږي.
نو مشرک محسن کیدې نشي؛ ځكه هغه بدعمله دې ،همدا رنګه بدعتي
او زیاتي کوونكې او کمې کوونكې هم بدعمله دې نو دا یو هم هیڅكله
محسن نه دې.

احسان هم دوه درجی لری:
لمړې واجب او فرضي احسان :او هغه دا چه د فرضي عبادتونو په ادا
کولو کښی باید پوره اخالص او درسول اهلل پیروي موجوده وي ،او هیڅ
ډول زیاتې او کمې پكښی نه وي.

14
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دوهم :مستحب احسان :او هغه دا چه بنده اهلل تعالی ته په نوافلو باندي
ځان ورنژدی کړي ،او د عباداتو د مستحباتو او آدابو د پوره کولو پوره خیال
وساتي ،او له هر ډول مشتبه او نا څرګندو شیانو او هم د مكروهاتو څخه ځان
وساتي.
نو بنده به د اهلل تعالی داسی عبادت او بندګي کوي لكه چه اهلل تعالی
ورته ګوري ،او دې له دغه کتلو له خاطره د عبادت په ادا کولو کښی ښه
کوښښ کوي چه په ډیر ښه شان سره یي ادا کړي ،نو چه د کوم شي توان او
طاقت نلري په هغه باندي ځان نه زوروي ،او کوم هغه عبادت چه کولې شي
چه دې اهلل عزَّوَجَلَّ ته ورنژدی کوي نو په هغه کښی کوتاهي نه کوي.
او احسان په هر عبادت او بندګۍ کښی د همغه عبادت په اندازه وي،
خو یو جامعه ضابطه یي داده چه په عبادت او بندګۍ کښی د اهلل تعالی د
رضامندۍ لپاره پوره اخالص ،او د رسول اهلل د الرښووني پوره پیروي
موجوده وي.
نو په اوداسه کښی احسان دادې چه ټول اندامونه پوره ووینځل شي ،او
ټول فرضونه او سنت او آداب د اوداسه په وخت کښی ادا شي ،او د وینځلو
په کراتو کښی د شریعت له حد څخه تیرې ونشي.
او په لمانځه کښی احسان دادې چه پخپل اول وخت کښی د ټولو
فرضونو واجباتو سن نو سره ،او په پوره خشوع اطمینان او د زړه په حضور
سره ادا شي ،لكه چه یو بنده د خپل ژوند آخرنې لمونځ ادا کوي ،نو داسی
یي ادا کړي لكه چه اهلل عزَّوَجَلَّ ورته ګوري او دې یي ادا کوي.
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او په زکات او خیرات کښی احسان دادې چه هغه څه چه یو مؤمن بنده
یي ورکوي نو په دي نیت یي ورکړي چه اهلل عزَّوَجَلَّ ته پری خپل ځان
نژدي کوي ،او د اهلل تعالی د رحمت امید پری کوي ،او د اهلل تعالی له عذابه
ویریږي او پدی سره له د اهلل تعالی له عذابه خپل ځان بچ کوي ،او په عین
وخت کښی هغه چا ته چه یي ورکوي له هغه څخه کومه بدله او
شكرګزاري نه غواړي ،او نه په دغه خیرات او زکات پسی وروسته ردی
بدی وایي.
او بل دا چه د زکات او خیرات په وخت کښی د ښه مال د ورکولو
کوښښ وکړي ،اوله ردي او کم قیمته مال او هغه څه چه عموماً د انسان
نفس یي ښه نه ګڼي له دغه ډول مال له ورکړی څخه دي ځان وساتي ،او
زکات او خیرات دي د خپل وخت څخه نه وروسته کوي ،او یو محتاج او
غریب باندي دی د هغه مال په اخیستلو کښی سختي نه کوي ،او ځان دي
پری لوړ نه ګڼي ،او نه دی په دغه ورکړه کښی سمعت او ریا کوي.
او همدارنګه په ټولو عبادتونو او معامالتو کښی ،یو مسلمان بنده ته
مناسب دا دي چه په هغه کښی د توان مطابق د احسان مرتبه ولټوي ،او په
هغی کښی د رسول اهلل د الرښوونی پیروي وکړي.
هر څوک چه د احسان مرتبه پسی ګرزي او په دغه باندي حرص کوي
او د اهلل تعالی څخه یي غوښتنه هم کوي نو ډیر امید شته چه اهلل د احسان
د مرتبی توفیق هم ورکړي؛ ځكه ابو الدرداء فرمایي:
ّي ْ ُْ ّيُ ي ّي ْ ُْ ّ ي ُ
ْي ْ ي ُ ْ ُ
نَ ييتي ي
نَ
ريَيع يّطه َ،يو يم َْ
ح ّرىَاخل َ
حل ِم َ،يم َْ
احلل َمَبِاّتل
«إِنّماَال ِعل َمَبِاّتلعل ِمَ،و ِإنّماَ ِ

16
ّ ّ يُ
يّ
الْش َيُوق َه».
قَ َ
يت ِ َ

عقیدوی درسونه
[رواه الطرباين يف املعجم الكبري ،احلدیث ( .)1151قال األلباين :حدیث

حسن .انظر :صحيح اجلامع ،احلدیث.])5155( :

ترجمه« :بیشكه علم او پوهه په زده کړه حاصلیږي ،او حلم او صبر په
صبر کولو او دخپل نفس واګی په الس کښی نیولو سره حاصلیږي ،او هغه
څوک چه په خیر پسی ګرزي او لټوي یي نو ورته به ورکړ شي ،او هغه
څوک چه له شر څخه ځان ساتي او ځان ورڅخه بچ کوي نو ورڅخه به بچ
کړل شي».
د احسان دروازی ډیری دي ،لكه په صحیح مسلم شریف کښی چه د
شداد بن اوسب روایت له رسول اهلل څخه رانقل دې چه رسول اهلل

فرمایيََ:
ي
ّ
ْ ي
ّ
ي ْ ي ْ
ي
الل َ ي
ح ِس َُنوا َال ِقتلةَ ،وإذاَ
لُك ََشء؛ َفإذا َقتيلتُم َ َف َأ َ
اإلحسان ََع َ َ
َ
ّب َ
كت ي َ
إن َ يَ
« َ
ي يُْ ي ْ
ّ ْ ي ي ُْ ّ ُ ُ ي ْ ي يُ ي ُْ ْ ي ي ي ُ
حَذبيحت َه»[ .صحيح مسلم]
ري َ
ل
و
َ
َ
ه
ت
ر
ف
ش
َ
م
ك
أحد
َ
َ
د
ح
َل
و
َ
،
ة
ِب
اّذل
َ
نوا
س
ح
ذِبتمَفأ
ِ
ِ
ِ
ترجمه« :بیشكه اهلل په هر شي کښی احسان فرض کړې دې  ،نو چه

کله تاسو یو څوک وژلو)لكه په قصاص کښی مثالً( نو په دغه وژنه کښی
ورسره احسان وکړۍ )یعنی مه یي زوروۍ( ،او کله مو چه حاللكه
کوله)لكه د حاللو حیواناتو د ذبح او حاللونی په وخت کښی( ،نو په
حاللكه کښی احسان وکړۍ ،نو حاللونكې دی د حاللكی لپاره خپله
چوړکۍ تیره کړي ،او خپل هغه حیوان چه حاللوي یي هغه ته دي راحت
وروبخښي)او نه دی زورَوي(».
لنډه دا چه اهلل تعالی په هر څه کښی د هغه شي سره مناسب احسان فرض
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کړې دې ،لكه دلته چه رسول اهلل د حاللكی احسان بیان کړې دې ،نو هغه
څوک چه د رسول اهلل له الرښوونی څخه سرغړونه کوي او چوړکۍ نه
تیره کوي ،او د حاللكی د حیوان د راحت خیال نه ساتي نو هغه په حاللكه
کښی احسان کونكې نه دې ،او د رسول اهلل پیرو نه دې.
په همدی سره په دین کښی د پوره تعمق او فقاهت اهمیت
راڅرګندیږي ،او له همدي نه احسان لټوونكې په عبادات او معامالتو کښی
د رسول اهلل الرښوونه او د هغی اهمیت پیژني ،نو کوښښ کوي چه د
رسول اهلل الرښوونه په اوداسه لمانځه خیرات زکات روژه حج جهاد،
اخستلو)رانیولو( او خرڅولو ،خوراک ،څښاک ،خوب ،نكاح ،واده ،او عام
ژوند ،ښیګړه او د بیالبیلو ډولو خلكو سره تعامل کولو کښی ،او همداسی په
ټولو کارونو کښی درسول اهلل الرښوونه پیژني او د هغی پیروي کوي.
او یو بنده د احسان مرتبی ته یواځی پخپل عمل نشي رسیدالي ،بلكه
ددي لپاره د اهلل تعالی توفیق ډیر ضروري دې؛ نو له دي کبله بنده باید د هر
ُّ ّ ي ّْ يي ْ ي ُ ْ
كَ
ك َ يوشك ِر يَ
َع َ ِذك ِر َ
نَ َ
لمانځه څخه وروسته دا دعا ووایي چه« :الله َم َأ ِع َ
ي ي
ك» [سنن أيب داود].
نَ ِعبيادتِ َ
يو ُح ْس َِ
ترجمه« :یعنی اي اهلل له ماسره مرسته وکړی ستا په ذکر او یادونه کښی،

او په شكر ادا کولو کښی ،او د ښه او ښایسته عبادت په کولو کښی».
ځكه د بنده ضرورت او حاجت د اهلل تعالی مرستی او کومك ته او
خاصة د احسان مرتبی ته په رسیدلو کښی همیشه او بار بار پیښیږي.

شپږم درس :د »عبادت« معنی
د عبادت معنی :تذلل ،خضوع ،غاړه ایښودل ،سره له ډیره محبت او
تعظیم نه.
او هر ع مل چه په هغه سره یو معبود ته پری نژدیكت حاصلولې شي
عبادت بلل کیږي.
لدي کبله د اسالمي شرعی په اصطالح کښی هم عبادت :یو جامع نوم
دې چه ټولو هغه شیانو ته شامل دې چه اهلل عزَّوَجَلَّ یي خوښوي ،که هغه
وینا وي ،او که ظاهر یا باطني اعمال وي.
او عبادت کله په زړه وي ،کله په ژبه ،او کله په غړو ،خو اهلل عزَّوَجَلَّ
خپلو بندګانو ته امر کړې دې چه د عبادت ټول انواع دي یواځی د یو اهلل
لپاره خاص کړل شي ،او هیڅ ډول شریك او برخَوال دي ورسره پكښی نه
وي ،لكه چه اهلل فرمایي:
َُ َۡ ّ َ َ َ َ َُ َ ۡ ُ ُ ُۡ
َ َ ُ ّ َ َۡ ۡ ُ َ َ ّ
﴿هو ٱل
َح َل إهلٰه إهَل هو فٱدعوه ُمل ههصني ل ٱلهينِ ٱۡلمد هّلله ر ه
ۡٱل َعٰلَم َ
ني [ ﴾٦٥املؤمن.]56:
ه

ترجمه« :اهلل عزَّوَجَلَّ هغه ذات دې چه همیشه ابدي ژوندې دې ،نشته

الیق د عبادت او بندګۍ مګر همدغه اهلل تعالی دې ،نو تاسو همدغه اهلل تعالی
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راوبلۍ ،په داسی حال کښی چه خالص کونكي یاست هغه ته د خپل دین او
عبادت او بندګۍ ،ټول د کمال صفتونه اهلل عزَّوَجَلَّ لره دي چه پالونكې او
پروردګار د عالمیانو دې».
همداشان اهلل په بل ځاي کښی فرمایي:
ُۡ ّ ُ ۡ ُ َۡ َ ۡ َُ ََ ُۡ
ُمل ٗهصا َ ُل ّ
ٱل َ
هين [ ﴾١١الزمر.]11 :
﴿قل إ ه هن أمهرت أن أعبد ٱّلل
ترجمه« :اووایه اي پیغمبره! بیشكه ماته حكم شوې دې چه زه بندګي
وکړم یواځی د یو اهلل ،په داسی حال کښی چه خالص کونكې یم هغه ته
ددین او عبادت خپل».
همداراز اهلل امر کړې دې چه د رسول اهلل پیروي وشي او د اهلل
تعالی عبادت د رسول اهلل د الرښوونی موافق ادا او سر ته ورسول شي،
لكه چه اهلل تعالی فرمایي:
ُ َ َ
َّۡ َٰ َ ّ ُ ََ َ َۡ َۡ َ ّ
ني ل َ
ٱَّل ۡهك َر َله ُبَ ّ َ
هلن ه
اس َما ّن ّ هّزل إ ه ِۡل هه ۡم
ت وٱلّزب هرِ وأّنّزّنلا إهِلك
﴿ب هٱِليهن ه
ه
َ َ
ََ َ َ
َول َعل ُه ۡم َيتفك ُرون [ ﴾٤٤النحل.]66 :
ترجمه« :او اي پیغمبره! تاته مو وحیي درلیږلی ده ددي لپاره چه ته بیان
او واضح کړی خلكو ته هغه احكام چه دوﺉ ته ورلیږل شوي دي».
همداډول په بل ځاي کښی فرمایي:
ََ َ َٰ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ
َ
ُ َۡ َ َ
ٱلر ُسول فذاوهُ َو َما ّن َهىٰك ۡم عن ُه فٱّنت ُهوا﴾ [احلرش.]1 :
﴿وما ءاتىكم
ترجمه« :او هغه څه چه رسول اهلل یي تاسو ته درکوي او تاسو ته پری
حكم کوي نو هغه واخلۍ عمل پری وکړۍ ،او هغه څه چه تاسو ورڅخه

81
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منع کوي ،نو ورڅخه ځان وساتۍ او منع شۍ».
اهلل عزَّوَجَلَّ هم له هیچا څخه هیڅ یو عمل تر هغه پوری نه قبلوي چه
پكښی دغه دوه شرطونه پوره نه وي :یو اخالص اوتوحید ،او بل متابعت او د
رسول اهلل پیروي کول.
بلكه بنده تر هغه مسلمان کیدې نشي چه په هغه کښی اخالص او توحید
نه وی ،یعنی چه دعبادت او بندګۍ ټول انواع یي خالص د یو اهلل تعالی لپاره
نه وي ،او هم د رسول اهلل پیروي په عبادت او نورو احوالو کښی پكښی نه
وي.
نو یواځی عبادت او بندګي د اهلل تعالی په وړاندی صحیح ده چه خالص
د یو اهلل تعالی لپاره وي ،او بل د رسول اهلل له سنتو سره برابره وي ،او
همدي ته عمل صالح هم وایي.
اهلل عزَّوَجَلَّ مونږ ته په خپل کتاب قرآنكریم کښی بیان کړي دي چه
مونږ یي د یو لوي او مهم هدف لپاره پیدا کړي یو ،او هغه دا چه مونږ یواځی
د هغه عبادت په داسی شان سره وکړو چه شریك او برخَوال ورسره ونه
ََ َ َۡ ُ ۡ
نس إ ََل ه َِل ۡع ُب ُ
ٱۡل َن َو ۡٱۡل َ
ون
د
ه
ه
ګرزوو ،لكه چه اهلل تعالی فرمایي﴿ :وما خلقت ه
ه

[ ﴾٥٦الذاریات.]65 :

ترجمه « :ما پیریان او انسانان نه دي پیدا کړي مګر ددی لپاره چه یواځی
ځما عبادت او بندګي وکړي».
همدارنګه په بل ځاي کښی اهلل فرمایي:
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ََ ُ ُ َ
ََ ُۡ
َ َُ ّ َ ُ ََ
َ ََٰ
ۡ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
﴿وما أمهروا إهَل هِلعبدوا ٱّلل ُمل ههصني ل ٱلهين حنفاء ويقهيموا ٱلصلوة
َ ُ ۡ ُ َ َ ٰ َ َ َٰ َ ُ ۡ َ
هين ٱلق ّي ه َم هة [ ﴾٥البينة.]6 :
ويؤتوا ٱلّزكوة ٓ وذل هك د

ترجمه« :دی خلكو ته امر نه دې شوې مګر خو امر شوې دوﺉ ته ددي

خبری چه دوﺉ دی عبادت اوبندګي کوي یواځی د اهلل تعالی په داسی حال
کښی چه خالص کونكي وي دوﺉ اهلل تعالی ته د عبادت خپل ،او والړ وي
په حق او مایل نه وي باطل خوا ته ،او بل دوﺉ ته ددی امر شوې دې چه پوره
په خپل وخت به أدا کوي د ټولو حقوقو سره لمونځ ،او ورکوي به زکات،
او همدا مضبوط دین دې».
نو هغه څوک چه له شرک ځینی ځان وساتي او خپل عبادت او بندګي
یواځی یو اهلل تعالی ته خالص کړي ،او هم د رسول اهلل پیروي وکړي ،نو
دغه شخص مسلمان دې ،له ده سره د اهلل تعالی لخوا د جنت ته دداخلیدو او
له اور څخه د خالصي وعده شوی ده.
او هم داشان هغه څوک چه فرضي عبادات ادا کړي ،او له محرماتو
ځینی ځان ګوښه کړي ،نو همدې د اهلل تعالی له هغه بندګانو څخه شمارل
کیږي چه مؤمنان او متقیان ورته ویل کیږي ،او ددوﺉ لپاره له عذاب څخه د
امان وعده لیكل شوی ده ،او هم په دنیا او آخرت کښی ورته د اهلل تعالی د
لوﺉ مهربانۍ وعده ده.
خو هغه څوک چه د فرایضو د ادا او له محرماتو څخه د ګوښه کیدو تر
څنګ مستحبات هم پرځاي کړي ،او له مكروهاتو ځان هم وساتي ،او د اهلل
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تعالی عبادت او بندګي په داسی خشوع او خضوع سره وکړي لكه چه اهلل
تعالی ورته ګوري نو دغه ډول بندګان د محسنینو بندګانو په شمار کښی
راځي ،د چا لپاره چه اهلل په جنت کښی د ډیرو لوړو درجو وعده کړی ده.
نو اوس به لوستونكي ته څرګنده شوي وي چه هغه څه چه د بنده په
عبادت کښی کمې او نقصان راولي دری درجی لری:
لمړۍ درجه :شرک اکبر :او هغه دا چه یو څوک د اهلل تعالی پرته د
بل چا عبادت او بندګي وکړي ،نو که یو څوک د عبادت له انواعو څخه
هره یوه یي د اهلل تعالی څخه پرته بل چا ته وکړي نو هغه مشرک او کافر
کیږي ،اهلل عزَّوَجَلَّ ورڅخه فرضي او نفلي عبادتونه نه قبلوي ،لكه هغه
خلك چه بتان ،اولیاء ،ونی ،تیګی د خپل ضرورتونو او حاجتونو د پوره
کولو لپاره رابلي ،او د هغوﺉ لپاره حاللكی کوي ،او خپل ضرورتونه پوره
کول ورڅخه غواړي ،او یا د کوم شر او مصیبت څخه بچ کول ورڅخه
غواړي.
نو دغه ډول خلك کافر او مشرکین دي ،د اسالم له مقدس دین څخه
بهر دي ،او که له دوﺉ څخه کوم یو پرته له توبی مړ شي ،نو هغه به د جهنم
په اور کښی تل ترتله وي .اهلل دی مونږ ورڅخه وساتي.
دوهمه درجه :کوچنې شرک (شرک اصغر) :لكه ریا ،سمعت او په
عبادت اوبندګۍ کښی ځان ښودنه ،لكه چه یو بنده خپل کوم عبادت لكه
لمونځ یا خیرات او داسی نور په ښه شان ادا کوي او ښایسته کوي یي؛ ددي
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لپاره چه خلك یي په دغه کار باندي وستایي ،نو که څوک داسی کار کوي
ښكاره ده چه دې په دغه عبادت کښی اهلل عزَّوَجَلَّ ته هغه اخالص نلري چه
له عذاب څخه پری خالصیدې شي ،اګر که ده دلته حقيقة د غیر اهلل بندګي
نه ده کړی ،خو ده په دغه عبادت سره د خلكو او مخلوق ستایل او ثنا اراده
کړی ده،ځكه ده ددغه عبادت ثواب له غیر اهلل څخه غوښتلې چه هغوﺉ یي
وستایي ،نو په دي سره دغه بنده د شرک اصغر)وړوکي شرک( مرتكب
کیږي ،چه همدغه عبادت بربادوي او له منځه یي وړي؛ ځكه رسول اهلل په
یو حدیث قدسي شریف کښی فرمایي چه اهلل فرمایلي دي:
ي ي ي
ي ْ ي ي ي ي ً يْ
ّ
ي
ي
َغرييَْ
ي
ُ ي
«أّناَأغینَالْشاک ِء َع ِن َالْش ِكَ،من َع ِّمل َعّمال َأّرشك َ ِفي ِه َم ِِع ِ
ييُُْ ي ْ ي ُ
ِ
حدیث أيب ُهریر َة .]
مسلم من
َو ِّرشك َه» [رواه
ترك ته
ٌ
ترجمه « :په ټولو شریكانو او برخوالو کښی زه له خپلی برخی او شرک

څخه ډیر بی پروا یم ،هر هغه چا چه یو عمل وکړ چه په هغی کښی یي له ما
سره بل څوک شریك او برخمن کړ ،نو زه دغه بنده او دغه د عمل خپله
برخه دواړه پریږدم».
د شرک اصغر یو ډول دا هم دې چه دبنده زړه په دنیا پوری داسی
ونښلي چه همدا دنیا یي لوي هدف او مقصد وګرزي ،چه ددی دنیا په سبب
ورڅخه ځینی فرضیات او واجبات پاتی کیږي او ضایع کیږي ،او کله کله د
محرماتو مرتكب کیږي ،ځكه دده په زړه کښی ددنیا الوهیت او قداست
دومره لوﺉ وي ،چه له دي کبله ورڅخه ددنیا لپاره فرضیات اوواجبات پاتی
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کیږي او د محرماتو مرتكب کیږي ،حال دا چه رسول اهلل فرمایي:
يُْ ْ
ْ ُ ْ ي ي ي ْ
يُْ ّ ْي
ي ي يُْ ّ ي
اخل ي َّم ي
نَ
ض َ يو ِإ َ
ي َر ِ َ
ن َأع ِّط َ
يّص َِة َ ِإ َ
اِلين َِ
س َعب َد َ
«ت ِع َ
ار َ يوعب َد َاِلره َِم َ يوعب َد َ ِ
يْ ُ ْي ي ي ي ي ي ْي ي ي ي ي ْ ي ي ي ْ ي ي
البخاري من
ش»[ .رواه
ال َانتيق َ
ش َيك َف َ
سَ،و ِإذا َ َِ
س َوانتك َ
ط َت ِع َ
ط َس ِخ َ
ل َم َيع َ
ُ
ِ
حدیث أيب ُهریر َة.]

ترجمه « :هالک او رانسكور دی شي،او بدبخته دی شي ددینار او
اشرفیو بنده ،او هم ددرهمو او نقری بنده ،او د شړۍ بنده ،که څه ورته ورکړ
شي ،نو خوشحاله شي ،او که ورنكړ شي ،نو خفه کیږي ،نو بدبخته او ذلیل
دی شي ،او که ازغې یي په پښه کښی ننوځی نو تری وه دي نه ایستل شي».
او دا هم بددعایي او خیری دي چه رسول اهلل یي ورته په بدبختۍ او
هالکت باندی ګوي ،نو هغه څوک چه درسول اهلل د خیرو مستحق شي
کله به یي د مخی سمه شي ،بلكه هرکله چه پاڅیږي نو بیرته راغورزیږي ،او
که په کوم مصیبت اخته شي نو له هغی څخه د وتلو الر ورته نه معلومیږي،
او دا ټول لدي کبله چه ده خپل ځان د دنیا بنده کړې دې ،او دنیا د اهلل
څخه غافل او بي پروا کړې دې.
دلته رسول اهلل یوه مهمه قاعده او ضابطه بیان کړی ده ،او هغه دا چه
« که څه ورته ورکړ شي نو خوشحالیږي ،خو که ورته ورنكړ شي بیا خفه
کیږي» یعنی خوشحالي او خفګان یي یواځی په دنیایي ګټو پوری تړلی وي.
نو د چا چه ټول کوښښ او خواري د دنیا لپاره وي ،او همدا یي
معیار وي ،که ورته دنیایي ګټی په الس ورغلی ،نو خوشحاله به وي ،ګنی د
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اهلل عزَّوَجَلَّ په قضا او فیصله باندي به په قهر وي او ورڅخه به بیزاره وي ،او
اهلل تعالی ته یي هم زړه پاک نه وي ،نو دا خو د منافقینو صفت دې ،لكه چه
اهلل تعالی فرمایي:
ُ
َ
َ َ َٰ َ ۡ ۡ
ُ
ۡ
ۡ َ
َ
ت فإهن أع ُطوا م ۡهن َها َرضوا ِإَون ل ۡم
﴿ َومهن ُهم من يَل هم ُّزك هِف ٱلصدق ه
ۡ َ ُ َ َ َ
ۡ
ُيع َط ۡوا مهن َها إهذا ه ۡم ي ۡسذ ُطون [ ﴾٥٨التوبة.]65 :
ترجمه« :ځینی ددی منافقینو څخه هغه دي چه عیب او طعنی لګوي پر

تا باندی په ویش د صدقاتو او خیراتو کښی ،نو که له دغه صدقاتو څه شې
ورته ورکړ شي ،خوشحالیږي ،او که ورنكړ شي بیا خفه او په غصه وي».
او ددوي خفګان او قهر او غصه د غیر اهلل لپاره وي ،چه هغه دنیایي ګټی
دي.
او د چا چه دا حال وي نو هغه عبادت هم یواځی یو اهلل تعالی ته نه
خاص کوي ،بلكه د هغه په زړه کښی د غیر اهلل الوهیت او عبودیت هم
ننوتې وي.
او دا داسی کار دې چه نښی یي په هغه چا کښی لیدل کیږي چه زړه یي
په مال ،مشرۍ ،او یا هم په کوم معلوم معیُّن شخص پوری تړلې وي ،نو
دومره محبت او مینه ورسره کوي چه د هغه له کبله د اهلل تعالی څخه په
سرغړونه کښی هم واقع شي ،نو دده په زړه کښی ددغه شخص محبوب
غالمي وي چه د هغه زړه یي تړلې وي ،او د هغه له کبله د اهلل تعالی
سرغړونی ته هم تیار شي ،او هغه څوک چه خپل زړه د اهلل تعالی پرته په بل
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چا پوری وتړي نو اهلل تعالی به هم په هغه باندی عذاب ورکړي.
دریمه درجه :ګناهونه کول :او هغه داسی چه بنده ځینی حرامو شیانو
ته الس وراوږد کړي او یا هم په ځینی فرضیاتو کښی له سستۍ او لټۍ څخه
کار واخلي ،نو هرڅومره چه یو بنده د خپل پروردګار څخه سرغړونه
کوي ،په همدغه اندازه دې اهلل جل جالله ته په خپله بندګۍ کښی نقصان او
کمې راولي.
د اهلل په بندګۍ کښی کاملترین او پوره بندګي کونكې هغه څوک
دې چه د اهلل تعالی اوامر په ډیره ښه ډول سره ادا کوي ،او د اهلل تعالی پر دین
َ َ َ َ ُ
هين قالوا َر ّب َنا
سم او ټینګ والړ وي ،لكه چه اهلل عزَّوَجَلَّ فرمایي﴿ :إهن ٱَّل
َ
ََ َ ٌ ََ
َُ َُ ۡ َ
َ ُ َۡ ُ َ
ُ َٓ َ
ك أ ۡص َ
َٰبُ
ٱس َتقٰ ُموا فَل خ ۡو عل ۡي هه ۡم َوَل ه ۡم ُي َّزّنون  ١٣أوَل هئ
ٱّلل ثم
َۡ َ َ ٰ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ ُ َ
دلهين فهيها جّزاء ۢ بهما َكّنوا يعملون [ ﴾١٤األحقاف.]16-11:
ٱۡلن هة خ ه
ترجمه« :بیشكه هغه کسان چه ویلي یي دي :زمونږ پروردګار یواځی یو
اهلل دې ،او بیا په دغه اقرار باندی ټینګ والړ دي ،نو پر دوﺉ باندي ویره
نشته له تیر وخته ،او نه به دوي غمجن وي له راتلونكي عذاب څخه ،همدغه
ستایل شوي خلك د جنت خاوندان دي چه همیشه به وي په دغه جنت
کښی ،دا بدله ددوﺉ ده په سبب د هغه عمل چه دوﺉ به کولو».
همدارنګه په بل ځاي کښی اهلل تعالی فرمایي:
َ َ َ َ ُ ََّ َُ ُ َ ۡ ََ ُ ََََ ُ َ َۡ ُ َۡ َ َ ُ ََ
﴿إهن ٱَّلهين قالوا ربنا ٱّلل ثم ٱستقٰموا تّتزَنل علي ههم ٱلم ٓ
َلئهكة أَل
َۡ َ َ ُ ُ ۡ ُ َ ُ َ
ََ ُ ََ َۡ َُ ََۡ
َۡ ُ َۡ َ ُ ُ
كمۡ
ُ
ُتافوا وَل َتّزّنوا وأب هۡشوا ب هٱۡلنةه ٱل هَّت كنتم توعدون َ ٣٠نن أو هِلاؤ
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َۡ َ ٰ ّ ۡ
َه ََ ُ ۡ َ َ َۡ َ َ ُ ُ ُ ۡ ََ ُ
كمۡ
َ
َ
هِف ٱۡليوة ه ٱلّنيا و هِف ٱٓأۡلخهرةۖ ولكم فهيها ما تشت هِه أّنفسكم ول
َ َ ََ ُ َ
ون ّ ٣١نُ ُّز َٗل ّم ۡهن َغ ُفور َرحهي َ ٣٢و َم ۡن أ َ ۡح َس ُن قَ ۡو َٗل ّم َهمن َدَعَ
فهيها ما تدع
ٖ
ٖ
َ َ
ٱّلل ه َو َعم َل َصٰل ٗهحا َوقَ َال إّنَِن م َهن ٱل ۡ ُم ۡسلهم َ
ني [ ﴾٣٣فصلت.]11-10 :
إهَل
ه
ه
ه
ه
ترجمه« :بیشكه هغه کسان چه ویلي یي دي :زمونږ پروردګار یواځی یو
اهلل دې ،او بیا په دغه اقرار باندی ټینګ والړ دي نو دوﺉ ته به مالیكی
رازي او ورته به وایي چه :تاسو مه ویریږۍ ددنیا په عمل ،او مه غمجن کیږۍ
د آخرت د عذابونو له راتلو څخه ،او بلكه تاسو خوشحاله شۍ په هغه جنت
چه له تاسو سره یي وعده شوی وه ،مونږ ستاسو ملګري او دوستان یو په
ژوند ددونیا کښی او په آخرت کښی ،او شته ستاسو لپاره په آخرت کښی
هغه نعمتونه چه ستاسو زړونه یي غواړي ،او شته تاسو ته هغه نعمتونه چه
تاسو یي غواړۍ ،دا نعمتونه میلمستیا ده ستاسو لپاره د اهلل تعالی لخوا چه
بخښونكې او د مهربانۍ خاوند دې ،او څوک ډیر ښایسته دې په وینا کښی
له هغه چا څخه چه بلنه کوي د اهلل تعالی خوا ته او دهغه دین ته ،او پخپله هم
نیك عمل کوي ،او په ژبه اقرار هم کوي چه زه له مسلمانانو څخه یم».
قلبي عبادتونه په دری اساسي بنسټونو باندی والړ دي :محبت ،ویره ،او
امید ،نو دا دریواړه عظیم الشان عبادتونه یو اهلل تعالی ته خاص کول پر بنده
فرض دي.
او تر ټولو باید د اهلل تعالی سره ډیر محبت وکړي ،او له هغه سره پدي
محبت کښی هیڅ مخلوق شریك او برخمن نكړي ،لكه چه اهلل تعالی
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فرمایي:
َ َ َ َ َ ُ َ َ ّ ُ ٗ َّ
ح ّبا هّلل ه﴾ [البقرة.]156 :
﴿وٱَّلهين ءامنوا أشد

ترجمه« :او هغه کسان چه مؤمنان دي هغوﺉ ډیر زیات محبت کونكي

دي د اهلل تعالی سره».
او د اهلل تعالی له قهر او عذابه څخه به ویریږي ،تر څو د اهلل تعالی له
ویری له ګناهونو کولو څخه رابند شي.
او هم به د اهلل تعالی د رحمت ،مغفرت ،بخښنی فضل او احسان ډیر امید
کوي.
او هغ ه څوک چه په یو وخت کښی دا دریواړه سره یو ځاي په زړه
کښی ساتي نو هغه د اهلل تعالی له رحمت څخه نه ناامیده کیږي ،او نه هم د
اهلل تعالی له عذابه څخه په امن کښی کیږي ،بلكه هغه په زړه کښی د اهلل د
رحمت د امید ترڅنګ د اهلل تعالی د عذاب ویره هم ساتي ،لكه چه اهلل
َ ۡ ُ ُ َ ۡٗ ََ َ ً َ َ َۡ َ َ
ٱّلله قَر ٞ
يب ّم َهن
عزَّوَجَلَّ فرمایي﴿ :وٱدعوه خوفا وطمعا ٓ إهن رۡحت
ه
ۡ ۡ
سن َ
ني [ ﴾٥٦األعراف.]65:
ٱل ُمح ه ه
ترجمه « :او وبلۍ اهلل تعالی په داسی حال کښی چه تاسو د هغه له عذابه

ویریږۍ ،او هم د هغه درحمت او بخښنی طمع او امید لرۍ ،بیشكه د اهلل
عزَّوَجَلَّ رحمت نیكانو ته نژدی دې».
او دعا دلته دواړو نوعو ته شامله ده ،که هغه عبادتي او ذکري دعا وي،
او که یا هم دکوم حاجت د غوښتنی دعا وي.
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په هغه بنده کښی چه د اهلل تعالی سره مینه او محبت وي ،نو دغه محبت
او مینه یي دی ته اړ کوي چه اهلل عزَّوَجَلَّ ته د ځان نژدي کولو کوښښ
وکړي ،او د اهلل تعالی سره د مالقات او د هغه لیدو ته یي شوق پیدا شي ،بلكه
د هغه په یادولو او ذکر باندی ورته سكون او آرام حاصلیږي ،او دغه محبت
یي دیته اړباسي چه هغه څه خوښ کړي چه اهلل تعالی یي خوښوي ،او هغه
څه بد وګڼي چه اهلل تعالی یي بد ګڼي ،او پدي شان سره د والء او براء
عبادت په وجود کښی راځي؛ ځكه دده محبت د اهلل تعالی سره رښتینی دې.
همدارنګه د اهلل تعالی څخه ویره بنده لدي څخه ایساروي چه د
محرماتو مرتكب شي ،او یا هم فرایض پریږدي ،او په همدي ډول دې د اهلل
تعالی له متقینو بندګانو څخه شمار شي ،هغه څوک چه د اهلل تعالی له ویری
د هغه د قهر او عذاب له اسبابو څخه هم ځان ساتي.
او د اهلل تعالی د رحمت امید بیا بنده کښی شوق پیدا کوي چه نیك
عملونه وکړي؛ ځكه هغه امید لري چه ددي په سبب به ورته لوﺉ لوﺉ
ثوابونه او د اهلل تعالی د رضامندۍ برکتونه په الس ورشي ،کوم چه اهلل تعالی
خپلو نیكانو بندګانو ته ورکوي.
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د یو اهلل تعالی د منلو او هغه ته د عبادت او بندګۍ د خاص کولو یوه
غوښتنه دا ده چه د اهلل تعالی پرته د نورو معبودانو او طواغیتو له عبادت او
بندګۍ څخه به انكار کوي ،لكه چه اهلل تَعَالَی فرمایي:
ّ َ َََ َ ّ ۡ ُ َ َّۡ َ
ُۡ
َ ُ
﴿ ََل إ ۡك َراهَ
وت
ٱل
هن
م
د
ش
ٱلر
ني
ب
ت
د
ق
هين
ٱل
ِف
غٓ ف َمن يَكف ۡر ب هٱلّطٰغ ه
ه
ه
هۖ
ه
َ
ۡ
ۡ
َ
َ ََ
ۡ
ۡ َۡ َ َ
ق َل ٱّنف َص َ
ام ل َهاِ َو َ ُ
ٱّلل َس هم ٌ
ك ب هٱل ُع ۡر َوة ه ٱل ُو ۡث َ ٰ
يع
َو ُيؤ هم ۢن ب هٱّلل ه فق هد ٱستمس
ه
َعل ٌ
هيم [ ﴾٢٥٦البقرة.]565 :
ترجمه« :نش ته زور او په زورمنل په اسالمي دین کښی؛ ځكه واضح او
ښكاره شوی ده سمه الر له کږی الری څخه ،که چا کفر او انكار وکړ له
طاغوت څخه او ایمان یي راوړ په اهلل باندي ،نو ده منګولی ولګولی په
کلكه او ټینګه کړۍ باندی چه نشته هغی لره شكیدل ،او اهلل تعالی
اوریدونكې دې ستاسو د ټولو اقوالو ،پوهه دې په ټولو اعمالو او احوالو».
ُّ َُ َ ُ ً َ ۡ
َََ ۡ َََۡ
ُ
ُ
ُك أمةٖ رسوَل أ هن ٱعبدوا
همدارنګه اهلل فرمایي﴿ :ولقد بعثنا هِف ه
َ ُ َ
ََ َ َۡ ُ
ٱّلل وٱجتنهبوا ٱلّطٰغوت﴾ [النحل.]15 :
ترجمه« :او خامخا بیشكه مونږ لیږلې دې په هر امت کښی یو پیغمبر په

دي خبره چه یواځی د یو اهلل عبادت او بندګي وکړۍ اود طواغیتو له
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همداشان په بل ځاي کښی فرمایي:
َ َ َ ۡ َ
َ ُٰ َ َ َ ُۡ ُ َ َََ ُ َ َ
ٱّلله ل َ ُه ُم ۡٱلبُ ۡۡشَ
ىٰ
ٱج َتن ُبوا ٱلّطغوت أن يعبدوها وأّنابوا إهَل
﴿وٱَّلهين
ٓ
فَبَ ّ ه ۡ
ۡش ع َهبا هد [ ﴾١٧الزمر.]11 :

ترجمه « :او هغه کسان چه ځان وساتي له عبادت او بندګۍ د طاغوت

څخه ،او راوګرزي په عبادت او بندګۍ کښی یواځی یو اهلل تعالی ته ،نو د
همدوﺉ لپاره زیرې دې(په جنتونو او ډول ډول نعمتونو)».
نو د توحید معنی همدا ده چه د اهلل تعالی پرته د نورو معبودانو له عبادت
او بندګۍ څخه ځان وساتل شي ،او یواځی د یو اهلل تعالی عبادت او بندګي
وشي ،بلكه یو بنده تر هغه مسلمان او موحد کیدې نشي ترڅو چه د اهلل تعالی
پرته د نورومعبودانو په عبادت او بندګۍ باندی کفر او له هغی څخه انكار
ونكړي.
او «طاغوت» دی ته وایي چه له اهلل تعالی پرته یي عبادت او بندګي
کیږي ،هر ډول عبادت او بندګي چه وي ،که دعا او غوښتنه وي ،یا ورڅخه
مرسته او کومك غوښتل وي ،یا اعتماد او بروسه کول وي ،یا د هغه لپاره
حاللكه کول وي ،او که د هغه لپاره نذر او منښته منل وي ،او یاهم په تحلیل
او تحریم کښی د هغه پیروي او اتباع کول وي ،او یا ورته دخالفونو دحل او
فصل کولو لپاره فیصلی وروړل وي ،او یا د اهلل تعالی له شریعت پرته په بل
قانون باندي فیصله کولو باندي رضا او خوشحاله کیدل وي.
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مشهور مفسّر ابن جریر طبري /د »طاغوت« په تفسیر کښی فرمایي:
القول ِ
ِ
عندي يف «ال َط ُ
وت» أنه ُك ُل ِذي ُط ْغيان عىل اهللِ،
واب من
اغ َ
والص ُ
« َ
ف ُعبِدَ من دونِه ،إما ب َق ْهر منه ملَن َع َبدَ ه ،وإما ب َطاعة ِمِمَن عبده له ،وإنسانا كان
ذلك املَعبود ،أو َشيطانا ،أو و َثنا ،أو صنَام ،أو ِ
كائنا ما َ
كان من يشء»َ.
َ
َ
ْ
ْ ُ

ترجمه :د »طاغوت« په تفسیر کښي زما په نظر صحیح خبره دا ده چه
»طاغوت« هرهغه سر کښه او له اهلل تعالی څخه سرغړوونكي ته وایي چه د
سر کشۍ سره سره یي د اهلل تعالی پرته عبادت او بندګي هم کیږي ،که هغه
په زور پر خلكو دا خپل عبادت او بندګي منلي وي ،او که عابدینو په خوښه
وي ،او دغه معبود انسان وي که شیطان وي یا بُت وي ،او یا بل کوم شې
وي.
نو »طاغوت« هر هغه شې دې چه په سرکښۍ او سرغړونه کښی انتها ته
رسیدلې وي ،او خلك د اهلل تعالی له الری بندوي ،او په لویه بی الرۍ یي
بی الری کوي.

داسی طواغیت چه د اهلل تعالی پرته یي بندګي کیږي
او داسی طواغیت چه د اهلل تعالی پرته یي بندګي کیږي ډیر ډولونه لري،
خو د ټولو څخه ډیر سرکښه یي دری دي :شیطان ،هغه بتان او معبودان چه د
اهلل عزَّوَجَلَّ څخه پرته یي بندګي کیږي ،او هغه مشران او حاکما چه د اهلل
تعالی له رالیږلي شریعت څخه پرته په نورو قوانینو او نظامونو باندي فیصلی
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کوي.
لومړنې ډول طاغوت :شیطان:
چه د هر ډول شرک او سرکښۍ اساس او بنیاد دې ،بلكه د اهلل تعالی
پرته چه د هرچا عبادت او بندګي کیږي نو هغه په اصل او حقیقت کښی د
شیطان عبادت او بندګي ده؛ ځكه همدا شیطان یي سبب او دغه کار ته
َ َ َ
ََ َ ۡ
َ ُ َ
بلونكې دې ،لكه چه اهلل فرمایي۞﴿ :أل ۡم أع َه ۡد إ ه ِۡلك ۡم ي ٰ َب هِن َءاد َم أن َل
ََ
ۡ
َ
َ ََٰۡ َُ َ ُ
ٱع ُب ُدوِن َهٰ َاا ص َرٰطٞ
ك ۡم َع ُد ّ ٞو ّمب ٞ
ني  ٦٠وأ هن
ت ۡع ُب ُدوا ٱلشيّطنۖ إهّنهۥ ل
ه
هۚ
ه
ّم ۡس َتقه ٞ
يم [ ﴾٦١یس.]51-50 :

ترجمه« :آیا وصیت او حكم می نه دې کړې تاسو ته أي بنیادمانو! چه

عبادت او بندګي به نه کوۍ د شیطان؛ بیشكه هغه ستاسو ښكاره دښمن دې،
او زما بندګي وکړۍ همدا سمه الر ده».

َ
ۡ
همدارنګه اهلل عزَّوَجَلَّ فرمایي﴿ :إ َن َ َ
ٱّلل ََل َي ۡغفه ُر أن ي ُ ۡ َ
ۡش َك بهههۦ َو َيغفه ُر
ه
َ ُ َ َٰ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ۡ ۡ َ
ٱّلل ه َف َق ۡد َض َل َض َل ٰ َ َۢل بَع ً
يدا  ١١٦إهن
ه
ۡشك ب ه
ما دون ذل هك ل همن يشاء ٓ ومن ي ه
َ َ ٗ
َ
َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ٰٗ َ ٗ
ُ
يدا َ ١١٧ل َع َن ُه َ ُ
ٱّللُ
يَ ۡد ُعون مهن دوّنهههۦ إهَل إهنٰثا ِإَون يدعون إهَل شيّطنا م هر
َُ
ََُ َ
ََ َ َََ َ َ ۡ َ َ َ ٗ َُۡ ٗ
ضل َن ُه ۡم َوِل َم ّن هيَ َن ُه ۡم
ِل
و
١١٨
ا
وض
وقال ِلُتهان مهن عهبادهك ّن هصيبا مفر
ه
َ ُ َ َ ُ ۡ َََُّ ُ َ َ َ َ ۡ ََۡ َ ُ َ َ ُ ۡ ََُ َ ُّ َ َ ۡ
َ
ۡين خل ََ ٱّللٓه َو َمن
وٓأَلمرّنهم فليبتهكن ءاذان ٱِلّنع ٰ هم وٓأَلمرّنهم فليغ ه
َ
ُ
َ َۡ َ َ ٗ ّ ُ
س ٗاّنا ّمب ٗ
َ
س ُخ ۡ َ
ٱّلل ه َف َق ۡد َخ ه َ
ينا  ١١٩يَ هع ُده ۡم
ون
َيت ه
ذ ها ٱلشيّطٰن و ه ِّلا مهن د ه
ه
ُ َ َ َ َۡ ُٰ ۡ َ َ َ ُ َ َ
ََُّ ۡ ََ َ ُ ُ ُ َ َُٰۡ َ ُ
ً
ُ
ٓ
ويمن هي ههمۖ وما ي هعدهم ٱلشيّطن إهَل غرورا  ١٢٠أوَلئهك مأوىهم جهنم وَل

َ
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َ َۡ

َ

ٗ

َي ُدون عن َها ُم هيصا [ ﴾١٢١النساء.]151-115 :
ه

عقیدوی درسونه

ترجمه « :بیشكه اهلل نه بخښي شرک له اهلل تعالی سره ،او بخښنه کوي د

هغه ګناهونو چه پرته له شرکه څخه وي هغه چاته چه د اهلل تعالی خوښه
شي ،او هغه چا چه شرک وکړ داهلل تعالی سره نو یقیناً هغه ګمراه شو په
ګمراهۍ لری سره له حق نه ،دا مشرکان نه رابلي پرته له اهلل عزَّوَجَلَّ نه مګر
خو رابلي ښځینه بتان ،او نه رابلي مګر سرکښه شیطان ،اهلل تعالی لعنتي کړې
دې دغه شیطان ،ویلي دي دي شیطان چه خامخا به ونیسم ستا له بندګانو
څخه ځان ته یوه معینه معلومه برخه ،او خامخا به ګمراه کړم دغه خپله برخه
بنیادمان او ددي لپاره به امیدونه ورته ورکړم ،او امر به ورته وکړم چه غوڅ
کړي د چارپایانو غوږونه ،او امر به ورته وکړم چه بدل کړي د اهلل تعالی
پیدایښت ،او هرڅوک چه شیطان په دوستۍ ونیسي ،او د اهلل تعالی دوستي
پریږدي ،نو یقیناً تاواني شو په ښكاره تاوان سره ،شیطان ورته وعدی
ورکوي ،او هم ورته امیدونه ورکوي ،او شیطان وعده نه ورکوي مګر
دغولونی او د فریب ،نو همدغسی خلك چه د شیطان په دوکه او فریب
کښی راشي ځاي دورتللو د هغوﺉ اور د جهنم دې چه وبه نه مومي له دغه
جهنم څخه خالصې».
ځكه خو اهلل تعالی هم د هغه چا سزا چه د اهلل تعالی له قرآن او یادونی
څخه مخ اړوي نو سزا یي دا ده چه شیطان ورباند مسلط کړي ،لكه چه
فرمایي:
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ٱلرِنَٰمۡح ُّن َق ّي ۡض َ ُلۥ َش ۡي َّطٰ ٗنا َف ُه َو َ ُلۥ قَر ٞ
﴿ َو َمن َي ۡع ُش َعن ذ ۡهكر َ
ين ٣٦
ه
ه
ه
َ
َ َٓ َ
َ َ
َ
َ
َ ُ ۡ ََ ُ ّ َ
وّن ُه ۡم َعن ٱل َسبيل َو َي ۡ
َّت إهذا َجا َءّنا
ح َس ُبون أّن ُهم ّم ۡه َت ُدون  ٣٧ح
ِإَوّنهم ِلصد
ه ه
ه
َ
َ َ ََٰۡ َ َۡ َ َ َۡ َ
َ ُ
ك ُب ۡع َد ٱل ۡ َم ۡۡش َق ۡني فَب ۡئ َس ٱلۡ َقر ُ
ين َ ٣٨ولن يَنف َعك ُم
قال يليت بي هِن وبين
ه ه ه
ه
َۡ َ
ُ ۡ َ ُ َ
َۡۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ ََ ُ
ۡ
َتكون [ ﴾٣٩الزخرف.]15-15:
ٱِلوم إهذ ّظلمتم أّنكم هِف ٱلعاا ه مش ه

ترجمه« :او هغه څوک چه سترګی پټی کړي او ځان ناخبره ونیسي د

اهلل تعالی له یاد او قرآنكریم څخه نو ورپسی به کړو ،او مسلّط به کړو په ده
باندی شیطان ،نو همدا شیطان به یي ملګرې وي ،او بیشكه دوﺉ خامخا
اړوي دوﺉ لره د الری حقی څخه ،او سره له دی ګومان هم کوي چه دوﺉ
ګنی په سمه الر دي ،تر دي چه کله راشي ځمونږ خواته دغه سرغړوونكې
له قرآنكریم څخه ،نو وایي به هغه خپل ملګري ته :هاﺉ ارمان چه وی زما او
ستا په منځ کښی لریوالې په اندازه د لریوالي د مشرق له مغرب څخه ،نو ته
ډیر بد ملګرې یي ،او هیڅ ګټه به ونه رسوي تاسو ته نن ورځ ،ځكه چه تاسو
ظلم او شرک کړې دې ،فایده به ونه رسوي دا خبره چه تاسو په عذاب
کښی سره شریكان یاست».
نو ددغه ډول طاغوت څخه ځان ساتنه کله په دي کیږي چه په اهلل تعالی
باندي ورڅخه پنا وغواړي او »أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم« ووایي ،او د هغه
له پلمو څخه ځان وساتي ،او د شیطان په پلونو پسی ورپسی نشي؛ ځكه هغه
ُ َ ََ
ب عل ۡيهه
ښكاره بي الری کونكې دښمن دې ،لكه چه اهلل تعالی فرمایي﴿ :كت ه
ََُ َ َََ ُ َََُ ُ ّ
َٰ َ َ
ۡ
ُ
َ
َ
َ
ۡي [ ﴾٤احلج.]6 :
أّنهۥ من توَله فأّنهۥ ي هنلهۥ ويهدهيهه إهَل عاا ه ٱلسعه ه
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ترجمه « :مقرر شوی دي ددی شیطان په حق چه بیشكه هرچا له دغه
شیطان سره دوستي وکړه نو همدا شیطان به یي ګمراه کوي له سمی الری
څخه ،او الر ښوونه به ورته کوي ګرم اور ته».
د شیطان دوستي داده چه د هغه په پلونو پَل کیږدي ،او د هغه د وعدو
تصدیق وکړي ،او د هغه وروړاندی کړی ارزوګانو ته امیدوار شي ،او چه
شیطان ورته کوم ګناهونه ښایسته کوي نو دا دوست یي کوي ،او د اهلل تعالی
له هدایت او الرښوونی څخه سرغړونه کوي ،او څوک چه دغه کارونه
کوی هغه د شیطان دوست دې.
شیطان د بنیادم سره په هر کار کښی ورسره وي ،او ورپسی وي ،لكه چه
دا معنی د رسول اهلل څخه د جابر بن عبد اهللب په حدیث شریف کښی
ثابت دي کوم چه په صحیح مسلم شریف کښی دې.
نو د شیطان له شر او فتنی څخه د خالصۍ لپاره اهلل تعالی مونږ ته ښوونه
کړی ده چه همیشه په اهلل عزَّوَجَلَّ باندی له شیطان څخه پنا وغواړو ،او په اهلل
تعالی باندی خپل ایمان پوخ کړو ،او توکل او اعتماد ورباندی وکړو ،او
خپل عبادت او بندګي اهلل تعالی ته خالصه کړو ،او د اهلل تعالی یادونه او ذکر
له یاده ونه باسو.
ځكه د ایمان کمزوري ،د توکل او اخالص کمزوري هغه اسباب دي
چه شیطان پر انسان باندی مسلط کوي.
همداراز د شیطان الری هغه هم دي چه د هغی له الری پر انسان خپل
تسلط پلې کوي :لكه د ډیری غصی او قهر وخت ،د ډیری خوشحالۍ
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وخت ،په شهواتو کښی غرقیدل ،له جماعت او ټولنی څخه ځانته کیدل،
یواځیوالې په ځانګړي ډول په سفر کښی ،او د خلكو تر منځ د خبرو وړو
راوړو په وخت کښی ،او همدارنګه سړې له پردۍ ښځی سره یواځی کیدلو
وخت کښی ،بد ګوماني ،او د شك او تهمت ځایونو ته ورتلل.
ځكه خو د انسان د هر کار په پیل کښی بسم اهلل ویلو باندي رسول اهلل
امرکړې دې ،تر څو چه یو خو په دغه کار کښی برکت وي ،اوبل د شیطان
له پلمو څخه وساتل شی ،نو بنده به د خوراک ،څښاک ،کور ته د ننوتلو په
وخت ،له کوره د وتلو په وخت ،سبا ،بیګا ،او کله چه په سورلۍ سپریږي ،یا
له خپلی میرمنی سره کوروالې کوي ،یا هم قضاء حاجت کوي او که ویده
کیږي ،نو په دي ټولو کښی باید »بسم اهلل« ووایي.
همدارنګه په صحیح مسلم شریف کښی د ابو سعید خدري په
حدیث شریف کښی رسول اهلل فرمایي:
ي يي ي ي ي ي ُ ُ ْ ي ُْ ْ ْ ي ي ّ ّ ْي ي ي ْ ُ ُ
ل».
انَيدخ َ
نَالشيّط َ
كَ ِبي ِدهََِ،ف ِإ َ
بَأحدك َمَفليّم ِس َ
اء َ
«إِذاَّتث َ
ترجمه« :کله چه یو له تاسو څخه ارګمې کوﺉ نو تر خپل توانه دي
خوله پخپل الس بنده کړي؛ ځكه که خوله خالصه او وازه پریږدي نو
شیطان پكښی ننوځي».
د مسند احمد او مصنف عبد الرزاق په روایت کښی راغلي دي چه:
ي
ْ
ي ي
ُ
يع ْن َأيِب ي
َاخل ُ ْدر ّ
الَ :قي يال ّ
يب َ« :إ يذا يَّتثي ي
ُ
اء يب َأ يح ُدك َْمَ،
َاّنل
َ
ق
َ

َ
ي
يد
ع
َس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ي
ي ّ ّ ْي ي يْ ُ ي ي ّي ُ
فيلْيي يض ْعَيي يد ُه ي
ب».
َاّتلثاؤ ِ َ
ََعَ ِفي ِهَ،ف ِإنَالشيّطانَيدخلَمع
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ترجمه« :کله چه یو له تاسو ارګمې کوي نو په خپله خوله باندي دي
الس کیږدي؛ ځكه شیطان د ارګمي په وخت کښی په خوله کښی ننوځي».
نو څوک چه د اهلل تعالی او د هغه د رسول د الرښوونی پیروي ګوي
هغه به د شیطان له پلمو څخه په امن او امان کښی وي ،خو که څوک په دغه
پیروۍ کښی کوتاهي کوي نو د شیطان له پلمو څخه نشي بچ کیدې ،او
کیدې شي د شیطان له پلمو او ضرر او ګمراهۍ څخه ورته ډیر ضرر
ورسیږي.
دوهم ډول طاغوت :هغه بتان او معبودان چه د اهلل تعالی پرته یي
عبادت او بندګي کیږي.
او طواغیت هم څو ډوله دي:
 ځینی یي بتان او څیري دي چه د یو چا په شكل باندي کښل شوي اوکنستل شوی وي ،یا د انسانانو په شكل او یا هم د ځینو حیواناتو په شكل ،او
یا په بل کوم شكل ،بیا د ځینو مشرکانو عقیده دا وي چه دغه بتان ګنی یو چا
ته ګټه او نقصان رسولې شي ،او ځینی نور یي بیا دا عقیده نلري ،خو داسی
ګومان کوي چه دوﺉ د خپلو معتقدینو لپاره سفارښت کوي ،نو له دي کبله
هغوﺉ ته په حاللكو منښتو منلو او د خپلو ضرورتونو په غوښتلو هغوﺉ ته
َ َ ََُُۡ َ
ون ماَ
تقرب او نژدیكت حاصلوي ،اهلل جل جالله فرمایي﴿ :قال أتعبد
َۡ

َ

َ

َ ََ ُ

َۡ ُ َ

ح ُتون َ ٩٥و ُ
ٱّلل خلقك ۡم َو َما تع َملون [ ﴾٩٦الصافات.]55-56 :
تن ه

ترجمه« :آیا تاسو بندګي کوﺉ د هغه بتانو چه تاسو یي پخپله تراشۍ ،ا و
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پخپل ه مو کنستلي دي ،او اهلل عزَّوَجَلَّ تاسو هم پیدا کړي یاست او هم یي
ستاسو کښل شوي او کنستل شوي بتان پیدا کړې دې ،یا هغه څه یي هم پیدا
کړي دي چه تاسو یي کوﺉ».
همدارنګه په بل ځاي کښی اهلل عزَّوَجَلَّ فرمایي:
ۡ َ َ َ
َ
َ
َ
﴿ َوٱتۡ ُل َعلَ ۡيه ۡم َّن َبأ َ إبۡ َرٰه َ
هيم  ٦٩إهذ قال هِلبهيهه َوق ۡو همههۦ َما ت ۡع ُب ُدون ٧٠
ه
ه
َ َ َۡ
َ
َ ُ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ٗ َ َ َ ّ ََ َ
َ ُ ۡ َ
كف َ
ٰ
ني  ٧١قال هل ي َ ۡس َم ُعوّنك ۡم إهذ ت ۡد ُعون
ع
قالوا ّنعبد أصناما فنيل لها ه ه
َ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ُ َ
َۡ َ َ ُ َ ُ ۡ َۡ َ ُ ّ َ
 ٧٢أو ينفعوّنكم أو يَضون  ٧٣قالوا بل وجدّنا ءاباءّنا كذل هك يفعلون
َ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ُ ۡ َۡ َ ُ َ
َ َ َََ َُۡ َ ُ ُ ۡ َ ُۡ ُ َ
ون  ٧٦فَإ َّن ُهمۡ
 ٧٤قال أفرءيتم ما كنتم تعبدون  ٧٥أّنتم وءاباؤكم ٱِلقدم
ه
َ
ُ
َع ُد ّ ٞو َّل إ ََل َر َ ۡٱل َعٰلَم َ
ني َ ٧٧ٱَّلهي َخلَ َقِن َف ُه َو َي ۡ
هين َ ٧٨وٱَّلهي ه َو
د
ه
ه
ه ه
ه
ه
َ َ
َ َ ۡ ُ ََُ َۡ
ُ ُ َُ ُۡ
ُۡ ُ ََۡ
ني
ني  ٨٠وٱَّلهي ي هميّت هِن ثم ُيي ه ه
ني ِ ٧٩إَوذا م هرضت فهو يشفه ه
يطعهم هِن ويسقه ه
َ َ َۡ َ ُ َ َ ۡ
َ
َ
ّ
َ
َ
ۡ
َ
هين [ ﴾٨٢الشعراء.]55-55 :
 ٨١وٱَّلهي أطمع أن يغ هفر هَل خ هطئ هَّت يوم ٱل ه
ترجمه« :او ولوله په دوﺉ باندی قیصه او احوال د ابراهیم ،کله چه
یي خپل پالر او قوم ته وویل :تاسو د چا بندګي کوﺉ؟
هغوﺉ په ځواب کښی ورته وویل :مونږ د ځینو بتانو بندګي کوو ،چه
همیشه یو مونږ هغوﺉ ته عبادت او بندګي کونكي.
نو ابراهیم ورته وویل :آیا دوﺉ ستاسو اواز اوري چه کله یي رابلۍ
او رامددشه ورته وایي؟ او یا درته څه ګټه او یا ضرر رسولې شي؟
هغوﺉ ورته وویل( :نه دا یو کار هم نشي کولې)خو مونږ خپل مشران
دغسی لیدلي دي چه ددوﺉ عبادت او بندګي به یي کوله.
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نو ابراهیم ورته وویل :آیا تاسو په دي پوهیږﺉ چه هغه څه چه تاسو
یي یي عبادت او بندګي کوﺉ ،تاسو او ستاسو پلرونو ،نو دوﺉ زما دښمنان
دي ،پرته د پروردګار د عالمیانو څخه ،هغه رب چه زه یي پیدا کړې یم نو
همغه به راته سمه الر هم وښایي ،او هغه رب چه ما ته خوراک راکوي ،او
څښاک راکوي ،او کله چه زه مریض او رنځور شم نو هغه راته شفا راکوي،
او هغه رب چه ما مړ کوي او بیا می بیرته ژوندې کوي ،او هغه رب چه زه
امید لرم چه ما ته زما خطایي راوبخښي د قیامت په ورځ».
همداراز په بل ځاي کښی فرمایي:
ۡ َ َ
هيم ُر ۡش َدهُۥ مهن َق ۡب ُل َو ُك َنا بههۦ َعٰلهم َ
﴿ َ
۞ولَ َق ۡد َءاتَ ۡي َنا إبۡ َرٰه َ
ني  ٥١إهذ قال
ه
ه
ه
َ
ََ
َ ُ َ َ َۡ
َ َ ُ َ َ ُ ۡ ََ َٰ ُ َ
َ َ
ۡ
ٰ
هِلبهيهه وقو همههۦ ما ه هاه ه ٱَلماث هيل ٱل هَّت أّنتم لها عكهفون  ٥٢قالوا وجدّنا
َ َ
َ َ ََ ۡ ُ ُۡ َ ُۡ ََ َ ُ ُ
ّ
ۡ
َءابَا َءّنَا ل َ َها َعٰبد َ
ٰ
ني ٥٤
ب
م
ل
ل
ض
ِف
م
ك
ؤ
ا
اب
ء
و
م
ّنت
أ
م
نت
ك
د
ق
ل
ال
ق
٥٣
هين
ه
ه
ه
ٖ
ٖ
َ
َ
َۡ ّ ۡ َ َ َ
َ ُ َ َۡ
َ َ َ َّ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ۡ
َ
ٰ
ٰ
ٰ
ت
جئّتنا ب هٱۡل هَ أم أّنت مهن ٱللعهبهني  ٥٥قال بل ربكم ر ٱلسمو ه
قالوا أ ه
َ
َ َۡ
َ
َ
ََ َ
َ َ َ ُ َ َ َ ۠ َ َ ٰ َٰ ُ
ّ
َ
َ
ٰ
وٱِل ه
ۡرض ٱَّلهي فطرهن وأّنا لَع ذل هكم مهن ٱلّش ههدهين  ٥٦وتٱّلل ه
َ
َ
ََ
َُّ
َ َ ۡ َٰ َ ُ
ۡ
ۡ
َ
ُ
َ
َ
كيدن أصنمكم بعد أن تولوا مدب ه هرين [ ﴾٥٧األنبياء.]61-61 :
ِل ه
ترجمه« :او خامخا یقیناً ورکړې وو ابراهیم ته پوهه ددین او حقه
نیكه الره په عقایدو او اعمالو کښی پخوا له دي نه ،او وو مونږ په ده باندي
خبردار ،کله چه یي وویل خپل پالر او قوم ته :څه دي دغه بتان چه تاسو یي
عبادت او بندګي کوﺉ ،او په دي څه دلیل دې؟
هغوﺉ ورته وویل) :دلیل نشته خو( موندلي دي مونږ خپل پلرونه او
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مشران چه ددوﺉ عبادت او بندګي یي کوله.
نو ابراهیم ورته وویل :بیشكه خامخا تاسو او ستاسو مشران په
ښكاره ګمراهۍ کښی یاست.
نو هغوﺉ ورته وویل :آیا ته رښتیا وایي که ټوقی مسخری کوي؟
نو ابراهیم ورته وویل :بلكه رب ستاسو هغه څوک دې چه رب د
اسمانونو او د ځمكی دې ،هغه رب چه دغه ټول یي پیدا کړي دي ،او زه په
دغه خبره له ګواهانو څخه یم ،او قسم په اهلل چه خامخا به څه چل تدبیر جوړ
کړم ستاسو بتانو ته وروسته له هغه چه تاسو وګرځۍ شاکونكي دوﺉ ته.
او له معبودانو څخه ځینی یي هغه ونی او تیګی دي چه خلك یي تعظیم
او تجلیل کوي ،او ځینی مشرکان په هغوﺉ کښی کفري عقیدي لري ،لكه
دا عقیده چه دغه ونی بوټي چا ته ګټه او نقصان رسولې شي ،او یا د چا لپاره
د اهلل په وړاندي سفارښت کولې شي ،چه څوک یي عبادت او بندګي
وکړي او د عبادت په انواعو ورته ځان ورنژدي کړي».
په جاهلیت کښی چه د کومو بتانو ونو او تیګو عبادت او بندګي کیدله
هغه ډیر دي ،تردي چه یواځی د کعبی شریفی ګرد چاپیر دری سوه شپیته
بتان وو ،بیا کله چه رسول اهلل مكه مكرمه فتحه کړه هغه ټول یي مات
کړل.
د عربو په ځینو کلیو کښی ډیری ونی او تیګی وي چه خلكو به یي د اهلل
تعالی پرته د هغی عبادت او تعظیم کولو.
د باطلو معبودانو څخه ځینی یي قبرونه زیارتونه او درګاهونه دي چه د
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اهلل تعالی پرته یي عبادت او بندګي کیږي ،نو ځینی ورڅخه طواف کوي ،او
څوک ورلره حاللكی کوي ،او څوک ورته نذرونه منښتی او مالونه وړاندی
کوي ،او د ځینو بیا منجوران او خادمان وي چه خلك د اهلل تعالی له الری
بندوي ،او پدغه ډول د خلكو مالونه په باطله طریقه خوري ،او خلكو ته په
یوه او بله طریقه او درواغو باندي ددغه قبرونو او د مړو څخه سوال ،د
ضرورتونو غوښتنی او د مصیبتونو ددفع لپاره ددوﺉ رابلنه ښایسته کوي،
حال دا چه رسول اهلل فرمایلي ديَ :
ُّ ّ ي يْيْ يْ ييً ُ ْ
د»َ[رواه مالك].
يَوثناَيعبي َُ
ِب
«اللهمَالََتعلَق ِ
ترجمه« :اي اهلل ځما له قبر څخه بت او باطل معبود مه جوړوه چه

عبادت او بندګي یي کیږي».
بلكه رسول اهلل منع فرمایلی ده چه له قبرونو څخه مسجدونه جوړ
شي؛ ددي لپاره چه خلك د قبرونو او مړو بندګۍ کښی اخته نشي.
د جندب بن عبد اهلل څخه روایت دې چه بیشكه رسول اهلل فرمایلي
ديَ :
ي
ّ ي ْ ي ي يْي ُ ي ُ يّ ُ ي
ْ ي ي ي
ون َ ُقبُ يَ ْ ي ْ ي
اج َدَ،
ن َقبلك َْم ََكّنوا َيت ِخذ َ
ن ََك َ
ن َم َ
« ِإ َ
ور َأّن ِبيائِ ِه َم َ يوص ِ ِ
يه َم َمس ِ
احل ِ
ي ي ي ي يّ ُ ُْ ُ ي ي ي ي ّ يْي ُ ْ ي ْ ي ي
ك»[ .رواه مسلم]
نَذل ِ َ
ِّنَأنهاك َمَع َ
اج َدِ َ،إ َ
الَّتت ِخذواَالقب َ
الَف َ
أَ
ورَمس ِ
ترجمه« :بیشكه هغه څوک چه له تاسو څخه مخكښی وو -یعنی بنی

اسراییل  -نو هغوﺉ به د خپلو پیغمبرانو او نیكانو قبرونو څخه مسجدونه
جوړول ،نو خبردار! چه تاسو له قبرونو څخه مسجدونه جوړ نكړۍ ،بیشكه
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ي ي ُ ي ي ي
كلّ يم َب ِه َّني ُ
يبَ
َآخر َماَت
او ابو عبيدة بن عامر بن الجرّاح فرمایيَ« :كن ِ
ِ ِ
ي ْ ي ْ ُ يُ ي ْ
ي ْ
جاز َم ْن ي
َجّزي يرة َالْ ي
َاحل ي
َّرش ي
اعلي ُّموا َأي ّن ي
ي
ارَ
َو
،
ب
ر
ع
لل ََ :أن َأخ ِرجوا َيهود
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ا ِ
ِ
ّ ي يّ ُ ي ُْ ُ ي ي ي ي
ّ
د»[ .مسند اإلمام أمحد]
اج َ
اس ِ
اّنل ِ
َاّذلينَيت ِخذونَالقبورَمس ِ
ترجمه« :د رسول اهلل په ژوند کښی آخري خبری دا وی چه :د حجاز

یهود د عربي جزیری څخه وباسۍ ،او ښه پوهه شۍ چه بدترین له خلكو
څخه هغه څوک دي چه له قبرونو څخه مسجدونه جوړوي».
د قبرونو څخه مسجدونه جوړولو معنی دا ده چه هلته لمونځونه وشي ،او
یا د هغی طرف ته لمونځ وشي ،او یا ورباندي حقيقةً مسجد جوړ شي چه
لمونځونه پكښی ادا کیږي ،نو که څوک له دی درِیو څخه هر یو کار
وکړي هغه په دغه ګناه ،منهي عنه او منع شوي کار کښی واقع شو.
د باطلو معبودانو له جملی څخه ځینی هغه شیان دي چه په هغه کښی د
شرک او د غیر اهلل د عبادت او بندګۍ نښه او عالمه وي ،لكه په سنن ترمذي
کښی چه د رسول اهلل څخه روایت دې چه هغه د عدي بن حاتم په
ي ي ُ ْ ْ يْ ي
َاط يرح َعنكَ
غاړه کښی طالیي صلیب ولیده نو ورته یي وویل« :ياَع ِدي
ي ي يي
ن»« ،یعنی اي عدي! دا بت دي له غاړی څخه لری کړه».
اَالوث يَ
هذ
مقصد دا چه هر هغه شې چه د اهلل تعالی پرته یي بندګي کیږي نو هغه
طاغوت دې ،که هغه بت وی یا ونه وي ،یا تیګه وي،یا قبر یا هم بل کوم شې
وي.
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يْ
ابو هریره له رسول اهلل څخه نقل کوي چه هغه فرمایلي ديَ« :ي يّم َُعَ
ُّ ّ ي يْ ي ْ ي ي ي يُ ُ ي ْ ي ي ي ُْ ُ ي ًْ ي ْيّ ْ ُ ي يْي ُ ي ْ ي ي
نَ
ن ََك َ
ن َيعب َد َشّيئا َفليّت ِبع َهَ ،فيّتب َع َم َ
ن ََك َ
ولَ :م َ
اس َيو َم َال ِقيام َِة َفيق َ
اَّلل َاّنل َ
َ
ّ ْ ي يي ْي ُ ي ْ ي ي ي ُْ ُ ْي ي ي ْي ي ي يي ْي ُ ي ْ ي ي
يْ
ّ ْ
نَ
ن ََك َ
ن َيعب َد َالقّم َر َالقّم َرَ ،ويّتب َع َم َ
ن ََك َ
سَ َ ،ويّتب َع َم َ
س َالشّم َ
يعبُ َُد َالشّم ي َ
يي ْعبُ َُدَ ّ
الّط يواغ ي َ ّ ي
يت»[ .متفق عليه]
اغ ي َ
يتَالّطو ِ
ِ

ترجمه« :د قیامت په ورځ به اهلل عزَّوَجَلَّ خلك راټول کړي بیا به ورته
ووایي :هرچا چه د کوم شي عبادت کړې وي په هغه پسی دي ورپسی شي،
نو چا چه د لمر عبادت کړې وي هغه به په لمر پسی الړ شي ،او چا چه د
سپوږمۍ عبادت کړې وي هغه به په سپوږمۍ پسی الړ شي ،او هر چا چه د
هر طاغوت عبادت کړې وي هغه به په همغه طاغوت پسی الړ شي».
او دا ورپسی کیدل به د جهنم د اور طرف ته وي اهلل دي مونږ ټول تری
وساتي ،لكه چه اهلل فرمایي:
َ
َ َ َ ُ َ َََ ُ َ
ُ َ
َ ُ ۡ ََ َُُۡ َ
ُ
ّنت ۡم ل َها َوٰرهدون ٩٨
ون ٱّلله حصب جهنم أ
﴿إهّنكم وما تعبدون مهن د ه
َ ۡ َ َ َ ٓ ُ َ َ َ ٗ َ َ َ ُ َ َ ُ َّ ُ ٰ َ َ ٞ
ُ
ون  ٩٩ل َ ُه ۡم ف َ
هيها َزفهۡيَ ٞوه ۡم
لو َكن هؤَل هء ءال ههة ما وردوهاۖ وُك فهيها خ هدل
َ
ف َ َ َ
هيها َل ي ۡس َم ُعون [ ﴾١٠٠األنبياء.]100-55 :
ترجمه « :بیشكه تاسو او هغه څه چه تاسو یي د اهلل تعالی پرته عبادت او
بندګي کوﺉ خس او خشاک د جهنم به یاست ،تاسو به دغه جهنم ته
ننوتونكي یاست ،که ستاسو دغه معبودان په حقه وې نو جهنم ته به نه وو
ننوتلي ،او تاسو ټول به په دغه جهنم کښی همیشه لپاره یاست ،ددي
جهنمیانو به هلته په جهنم کښی چغی سوری وي ،او دوﺉ به په جهنم کښی
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نو دا آیتونه په دي داللت کوي چه دغه باطل معبودان خپلو عابدانو ته
هیڅ ډول ګټه نشي رسوالي ،بلكه دغه معبودان او عابدان به یي ټول په
قیامت کښی په اور کښی غورزول کیږي.
هو ،هغه څوک چه د هغوﺉ عبادت او بندګي ځینی مشرکان کوي او
هغه معبودان پری رضا او خوشحاله نه دي ،نو دوﺉ په دغه طاغوت کښی نه
راځي ،ځكه دوﺉ خو مشرکانو پخپله په الوهیت او خدایي نیولي دي او دغه
باطله عقیده یي پكښی لرلی ده ،حال دا چه هغوﺉ د دوﺉ له شرک او کفر
ۡ
ََ ُ َ ۡ َ َ ُ
اره ۡم َو ُره َبٰ َن ُه ۡم
څخه بیزاره دي ،لكه چه اهلل عزَّوَجَلَّ فرمایي﴿ :ٱُتاوا أحب
ُ
َ
َ
ٗ
َ
ََۡ ٗ ّ ُ
ٱّلل ه َوٱل ۡ َمسه َ
يح ۡٱب َن َم ۡر َي َم َو َما أم ُهروا إهَل هِلَ ۡع ُب ُدوا إهل ٰ ٗها َوٰحهد ۖا
ون
د
أربابا مهن ه
َ َٰ َ َ ُ َ ُ ۡ َ ٰ َ ُ َ َ ُ ۡ ُ َ
ۡشكون [ ﴾٣١التوبة.]11 :
َل إهله إهَل هوٓ سبَنهۥ عما ي ه
ترجمه « :دی اهل کتابو نیولي وو علماء او پیران خپل په الوهیت او

خدایي سره پرته له اهلل تعالی څخه ،او همدارنګه یي نیولې وو مسیح په
الوهیت سره ،حال دا چه دوﺉ ته امر نه وو شوې مګر ددی خبری چه دوﺉ
دي عبادت او بندګي یواځی د یو اهلل وکړي؛ ځكه نشته الیق او مستحق د
عبادت او بندګۍ مګر یواځی یو اهلل عزَّوَجَلَّ دې ،پاک دې او پورته او لوي
دې اهلل تعالی له هغه شرک څخه چه دا مشرکان یي کوي».
َ َ َ َ ََ ۡ َ
ت ل ُهم ّم َهنا
همدارنګه په بل ځاي کښی فرمایي﴿ :إهن ٱَّلهين سبق
َ َۡ َُ َ
ُۡ ۡ َ ٓ ُ َ ٓ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َ
هيس َهاۖ َو ُه ۡم ِف ماَ
ون َحس َ
ٱۡلسِن أوَلئهك عنها مبعدون َ ١٠١ل يسمع
ه
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016
َ
ۡ ََ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َٰ ُ َ
َ َُُُۡ ُ َۡ َ ُ ۡ ۡ
كَُ
ِب َو َت َتلَ َقى ٰ ُهمُ
ٱشتهت أّنفسهم خ هدلون َ ١٠٢ل ُيّزّنهم ٱلفّزع ٱِل
ُ َ
َۡ َٓ َ ُ َ َ
ُ ُ ُ َ َ
نت ۡم توع ُدون [ ﴾١٠٣األنبياء.]101-101 :
َلئهكة هٰاا يَ ۡو ُمك ُم ٱَّلهي ك
ٱلم

ترجمه« :بیشكه هغه کسان  -چه عبادت اوبندګي یي کیږي  -او د

هغوﺉ په حق کښی نیكه فیصله شوی ده د نیكی مرتبی سعادت او د جنت،
نو دوﺉ له اور او جهنم څخه لری کړې شوي دي ،نه به اوري کشار او اواز د
اور او د جهنم ،بلكه دوﺉ به په هغه نعمتونو کښی چه ددوﺉ زړونه یي
غواړي همیشه لپاره وي ،نه به غمجن کوي دوﺉ لره هغه لویه ویره او هیبت،
او ورسره مخامخ کیږي به مالیكی او ورته به وایي :دا مو هغه ورځ ده چه
تاسو سره یي وعده شوی وه».
همدارنګه هغه نیكان بندګان او اولیاء چه ځینی مشرکان یي په ظلم او
درواغو عبادت او بندګي کوي ،نو دغه نیكان ددوﺉ له عبادت او شرک
څخه بیزاره دي.
خوهغه څوک چه د اهلل تعالی پرته د ځان په عباد باندي رضا شي ،او یا
دی کار ته خلك رابلي ،نو شك نشته چه هغه د »طاغوت«په معنی کښی
شامل دې ،لكه فرعون چه خپل قوم ته ویلي وو:
َ َ ۡ ُ َ ُ
كم ّم ۡهن إ َلٰه َغ ۡ
ۡيي﴾ [القصص.]15 :
﴿ما عل همت ل
ٍ
ه
ه
ترجمه« :زه تاسو لپاره د خپل ځان پرته بل معبود نه پیژنم».
دریم ډول :هغه څوک چه داهلل رالیږلي وحي پرته په نورو قوانینو فیصلی
کوي
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هرهغه څوک چه په یوه منطقه کښی په خلكو مشر وي ،او د هغوﺉ تر
منځ په فیصلو کښی د اهلل تعالی له رالیږل شوي شریعت څخه سرغړونه
کوي ،او د مخلوق لخوا په جوړ شوو قوانینو باندي پخپله خوښه د هغوﺉ
ترمنځ فیصلی کوي ،او د اهلل تعالی حرام کړي ورته حاللوي ،او د اهلل تعالی
حالل کړي ورته حراموي ،نو دا هم یو ډول طاغوت دې ،غواړي چه د اهلل
تعالی پر ځاي دده عبادت او بندګي وشي.
او دلته دده عبادت او بندګي دا ده چه په تحلیل او تحریم کښی دده
پیروي وشي ،لكه کله چه عدي بن حاتم له رسول اهلل څخه دا آیت
کریمه واوریده:
َ
ََ ُ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ََٰ ُ ۡ َۡ َ ٗ ّ ُ
ون ٱّلل ه﴾ [التوبة.]11 :
﴿ٱُتاوا أحبارهم ورهبنهم أربابا مهن د ه

ترجمه « :دی اهل کتابو خپل مالیان او پیران په الوهیت او خدایي نیولي

دي پرته له اهلل عزَّوَجَلَّ څخه».
نو عدي ورته وویل :مونږ خو د هغوﺉ عبادت نه کولو؟
رسول اهلل ورته وویل :آیا داسی نه وو چه هغوﺉ به د اهلل تعالی لخوا
حالل شوې شې تاسو ته حرامولو نو تاسو به د هغوﺉ په دغه تحریم کښی
پیروي کوله ،او د اهلل لخوا یو حرام شوې شی به یي درته حاللولو نو تاسو به
یي په تحلیل کښی پیروي کوله؟
عدي ورته وویل :هو همداسی وه.
نو رسول اهلل ورته وویل :همدغه ددوﺉ عبادت دې.

عقیدوی درسونه
018
ي
ي
ُ
ي ّ ُ ْ يْ ُ ي ُ يُ ْ ي ي ُّ ْ ي
ََكّنُ ي
واَماَأ يحلواَ
ك ن هم
او حذیفه فرمایي« :أماَإِنهم َلم َيّصلواَلهمَ،ول ِ
ْ ي ي ُ ُ ي ي ي ّ ُ ي ي ْ ْ ي ْي ي ي ّ ُ ُ ي ْ ي
ل ي ُه ْم َم ْن ي
وهَ ،ف ِتلكَ
َاحلال َِل َحرم َ
َح يرام َاستحلوهَ ،وما َح َرموا َعلي ِهم َ ِمن َ
ِ
ّ
م»[ .رواه سعيدُ بن َمنصور يف تفسريه].
ُر ُبوبِّيتُ ُه َْ
ترجمه« :خبردار! چه اهل کتابو دغه مالیانو او پیرانو طرف ته

لمونځونه نه کول ،لكن دغه مالیانو او پیرانو چه به کوم حرام شي ته حالل
ویل دوﺉ به هم حالل ګڼلو ،او کوم حالل شي ته چه به یي حرام ویلو نو
دوﺉ به هم هغه حرام ګڼلو ،او هم دا یي ربوبیت او الوهیت وو».
د طواغیتو له جملی څخه غیب ګویان ،فالګر کف شناس ،او
ګوډګران هم دي ،څوک چه دا دعوه کوي چه په غیبو پوهیږي ،او ځینی
ناپوهان او ګمراهان هغوﺉ ته خپلی فیصلی وروړي ،اهلل فرمایي:
ََۡ ََ َ َ َ َۡ ُ ُ َ ََ ُ ۡ َ َ ُ َ ُ َ َۡ َ َ َ ُ َ
ّنّزل مهن
ّنّزل إهِلك وما أ ه
﴿ألم تر إهَل ٱَّلهين يّزعمون أّنهم ءامنوا بهما أ ه
َ
َ ُ
ُ َ َ َ َ َ
ۡ ُ
َ َ ُ
َۡ َ
وت َوق ۡد أم ُهروا أن يَكف ُروا بهههۖۦ
قبل هك يُ هريدون أن َيتحاك ُموا إهَل ٱلّطٰغ ه
َ ُ ُ َ ۡ َ ٰ ُ َ ُ َ ُ ۡ َ َ ٰ َۢ َ ٗ
نلهم ضلَل بعهيدا [ ﴾٦٠النساء.]50 :
وي هريد ٱلشيّطن أن ي ه
ترجمه« :آیا ته نه ګوری هغه کسانو ته چه ګومان کوي چه هغوﺉ هم

ایمان لري په هغه کتاب چه تاته درنازل شوې دې)قرآنكریم( او هم په هغه
کتابونو چه له تا څخه مخكنیو پیغمبرانو ورلیږل شوې وو ،او بیا هم غواړي
خپلی النجی د حل او فصل لپاره و طاغوت ته یوسي ،حال دا چه دوﺉ ته
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حكم شوې وو چه دوﺉ به انكار او کفر کوي په دغه طواغیتو باندي ،خو
شیطان غواړي چه دوﺉ له حق څخه په ډیر لری ګمراهۍ سره ګمراه کړي».
او رسول اهلل هم جادوګر فالګر او کوډګرو ته له ورتګ څخه منع
فرمایلی ده ،لكه چه د ابو هریرة په حدیث کښی چه رسول اهلل فرمایي:
ي ْ يي ي ً ي ي ّ يُ ي يُ ُ يي ْ ي ي ي ي ُْ ي يي ُي
ّ
ولَ ،فقد َكفر َبِّما َأّن ِّزل ََع َُمّمد ََ.»--
«من َأَت ََك ِهنا َفّصدقه َبِّما َيق َ
ِ
حدیث أيب ُهریر َة.]
اإلمام أمحد من
[رواه
ُ

ترجمه « :هغه څوک چه غیبګو یا فالګر ته الړ او د هغه خبره یي رښتیا
وګڼله نو یقیناً هغه په هغه دین باندی کافر شو چه په محمد باندی نازل
شوې دې».

ً
ي
ي
اح ًراَ
او مشهور صحابي ابن مسعود فرمایي« :من َأَت ََك ِهنا َأو َس ِ
ُْ ي
ُ
يي
ُي
ي ّ
ّ
فّصدقهَبّماَيقولَفقدَكف يرَبّماَأّن ِّزلََعَُمّمدَ»[ .رواه ال َبزَ ُار].

ترجمه« :هغه څوک چه غیبګو یا جادوګر ته الړ او د هغه خبره یي

رښتیا وګڼله نو یقیناً هغه په هغه دین باندی کافر شو چه په محمد باندی
نازل شوې دې».
او د اهلل تعالی له حكم او شریعت څخه مخ اړونه او سرغړونه ،او د هغی
په بدل کښی د طواغیتو قوانینو او فیصلو پسی ګرزیدل او ورپسی کیدل د
منافقینو عمل او صفت دې لكه چه اهلل جل جالله فرمایي:
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001
َ
ََُ ُ َ
َ
ون َء َام َ
ٱلر ُسول َوأ َط ۡع َنا ُث َم َي َت َو َ َّٰل فَر ٞ
ٱّلل ه َوب َ
يَ ّم ۡهن ُهم ّ هم ۢن
ب
ا
ن
﴿ويقول
ه
ه
ه
ه
َ ۡ َٰ َ َ َ ُ َ ٓ َ ۡ ُ ۡ
َ ُ ُ َ َ َ َ ُ هه َ ۡ ُ
َ
كمَ
بع هد ذل هكٓ وما أوَلئهك ب هٱلمؤ همن هني ِ ٤٧إَوذا دعوا إهَل ٱّلل ه ورسولۦ هِلح
ُۡ َ
ُ َ
َ ُ
بَ ۡي َن ُه ۡم إ َذا فَر ٞ
كن ل َ ُه ُم ۡ َ
يَ ّم ۡهن ُهم ّم ۡع هرضون ِ ٤٨إَون ي
ٱۡل َّ يَأتوا إ ه ِۡلهه
ه
ه
َُ َ َ
َ ُُ
َ َ ٌ َه ۡ َ َ ََ ُ َ َ َ َ
ُم ۡا هعن َ
ٱّلل عل ۡي هه ۡم
ٱرتابُوا أ ۡم ُيافون أن ُيهيف
هني  ٤٩أ هِف قلوب ه ههم مرض أم
َ َ ُ ُُ َۡ ُ َٓ َ ُ ُ َ ٰ ُ َ
َ َ َ َ ََۡ ُۡ ۡ ه َ َ ُ
ُ
ورسول ٓۥ بل أوَلئهك هم ٱلّظل همون  ٥٠إهّنما َكن قول ٱلمؤمن هني إهذا دعوا
َ َ
َ ۡ ُ َ ََۡ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ ۡ َ َََ ۡ َ َُ َٓ َ
ك ُهمُ
إهَل ٱّلله َو َر ُس ه
ول هۦ هِلحكم بينهم أن يقولوا س همعنا وأطعنا ٓ وأوَلئ ه
ُۡۡ ُ َ
ۡ َُ َ َ ُ
ولۥ َو َي ۡذ َش َ َ
ون َ ٥١و َمن يُ هطعه َ َ
ٱّلل َو َر ُس َ ُ
ٱّلل َو َي َتقهه فأو َٓلئهك ه ُم
ٱلمفل هح
َۡ
َ
ٱلفائ ه ُّزون [ ﴾٥٢النور.]65-61 :
ترجمه « :او وایي منافقان چه مونږ ایمان لرو په اهلل تعالی او په رسول

اهلل باندی ،او غاړه ایښودونكي یو اهلل تعالی او د هغه رسول ته ،خو بیا
هم مخ ګرزوي او سرغړونه کوي یوه ډله له دوﺉ څخه وروسته له دي
اقرارونو هم ،او په حقیقت کښی نه دي دوﺉ رښتیني مؤمنان ،او کله چه
راوبلل شي دوﺉ د اهلل تعالی او د هغه د رسول شریعت ته ددی لپاره چه
فیصله وکړي ددوﺉ ترمنځ ،نو ناڅاپه یوه ډله له دوﺉ څخه سرغړونه کوي
او د حق له منلو څخه مخ ګرزوي ،خو که چیری وي په دي شریعت کښی
ددوﺉ حق او طرفي نو بیا راځي ددی شریعت خوا ته تابعدار او غاړه
ایښودونكي ،نو آیا ددوﺉ په زړونو کښی مرض د نفاق دې او که دوﺉ
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شكمن دي په عدالت د شریعت کښی ،او که دوﺉ ویریږي چه ظلم به
وکړي په دوﺉ باندی اهلل تعالی او دهغه رسول ،داسی نه ده بلكه همدوﺉ
پخپله ظالمان دي چه له حق څخه سرغړونه کوي ،بیشكه مؤمنان چه کله اهلل
تعالی او د هغه رسول خوا ته وروبلل شي چه ددوﺉ تر منځ فیصله وکړي،
نو دهغوﺉ وینا داسی وي چه ووایي :مونږ اوریدلې دې حكم د اهلل تعالی او
غاړه ایښودونكي یو هغی ته ،او همدغسی خلك همدوﺉ کامیاب دې ،او
هغه چا چه د اهلل تعالی او د هغه د رسول پیروي وکړه ،او د اهلل تعالی څخه
ویریږي ،او د هغه له نافرمانۍ څخه ځان وساتي ،نو همدغسی خلك
همدوﺉ کامیاب دي».
خو هر څوک چه د طاغوت پیروي کوي ،نو دغه پیروي یي نور هم د
ګمراهۍ ،تاوان او تورتمونو کندو ته غورزوي ،او که څوک ددغه طاغوت
څخه انكاري شی ،او په اهلل تعالی باندي ایمان راوړي ،او د اهلل د رالیږلې
شوي الرښوونی پیروي یي وکړه ،نو اهلل تعالی به یي له تیارو څخه رڼا ته
راوباسي ،او د سالمتیا او زرخیزۍ الری به وروښایي ،او په خپل رحمت او
مهربانۍ کښی به یي داخل کړي ،لكه چه اهلل فرمایي:
َُ َ ّ َ َ َ َُ ُۡ ُ ُ ّ َ ّ
ٱليلُ َ
ت إ ََل ٱّنلّور َو َٱَّل َ
ٰ
هين
م
﴿ٱّلل و هَّل ٱَّلهين ءامنوا ُي هرجهم مهن
ه
ه
هۖ
َ َ ُ َۡ َ ُ ُ ُ َ ُٰ ُ ُۡ ُ َ
َ ّ ُ َٰ ُ َٓ َ
ّ
ُ
ّ
َ
ت أوَلئهك
كفروا أو هِلاؤهم ٱلّطغوت ُي هرجوّنهم مهن ٱّنلوره إهَل ٱليلم ه ِ
َ ۡ َٰ ُ َ ُ ۡ َ َٰ ُ َ
أصَب ٱّنلارهۖ هم فهيها خ هدلون [ ﴾٢٥٧البقرة.]561 :

000
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ترجمه« :اهلل تعالی د مؤمنانو دوست او کارسازې دې ،چه ووباسي دوﺉ
لره له تیارو څخه رڼا ته ،او د کافرانو دوست طاغوت دې چه له رڼا څخه یي
تیارو ته ووباسي ،نو همدغسی خلك د اور واال دي او دوﺉ به په دغه اور
کښی همیشه او تل لپاره وي».
نو طاغوت خپل دوستان د شرک ،ناپوهۍ او ګمراهۍ ،شكونو ،حیرانتیا،
تنګ ژوند او بدحالۍ او بدبختۍ کښی اچوي ،اهلل تعالی دی مونږ تری بچ
کړي.
خو هغه څوک چه په اهلل باندی ایمان لري ،نو همدا اهلل تعالی یي
دوست او کارساز دې چه له تیارو څخه یي رڼا وخوا ته وباسي ،نو د شرک
له تیارو څخه یي د توحید رڼا ته ،او د ګناه له خوارۍ اوذلّت څخه یي د
طاعت او دین پیروۍ عزت ته ،او د بدعتون له ګمراهۍ څخه د ځالنده سنتو
الری ته ،او د شك له حیرانتیا څخه یي د یقین خوشحالۍ ته ،او له تنګۍ او
بدبختۍ څخه یي پراخۍ او نیكبختۍ ته ،او له غم فكرونو او سوچونو څخه
یي اطمینان ،امن او آرامۍ ته وروباسي.
بلكه هغه څوک چه د سمی الری پیروان وي اهلل تعالی یي نور هم ورته
دغه هدایت او روښانتیا ورزیاتوي ،نو هره ورځ دوﺉ له خیر او هدایت څخه
ال برخمن او بهرمن کیږي ،چه درجی یي پورته کیږي ،او نیكۍ یي څوچنده
َ ََ ُ َ َُ ُ َۡ ۡ
َ َ َ ۡ ُ َ ۡ
َۡ
يم ﴾٤
کیږي ﴿ذٰل هك فنل ٱّلل ه يُؤت هيهه من يشاء ٓ و
ٱّلل ذو ٱلفن هل ٱلع هي ه
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ترجمه« :او دا د اهلل تعالی مهرباني ده ،او د هغه خوښه ده چه په چا باندی
دغه ډول مهرباني کوي؛ ځكه اهلل تعالی د لوﺉ مهربانۍ خاوند دې».
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شرک هغه لویه ګناه ده چه اهلل  په ډاګه د هغی په هكله ډیر ټینګار
کړې دې چه بنده ورڅخه ځان وژغوري ،او کنه نو دغه ګناه په دنیا کښی له
توبی پرته د بخښنی هیڅ الر نه لري ،بلكه مشرک سړې که بی توبی مړ شي
نو ابدي او تل ترتله په ددوزخ په اور کښی وي؛ له همدی کبله د قرآنكریم
په متعددو آیاتونو کښی ورڅخه خپل بندګان ویرولي دي ،او ورڅخه یي
منع فرمایلی ده ،لكه چه اهلل جلَّ جالله فرمایي:
ََ ََ ُۡ ُ
َ ۡٗ
َ ُُۡ
ۡشكوا بهههۦ شئا﴾ [النساء.]15 :
﴿۞وٱعبدوا ٱّلل وَل ت ه
«یعنی عبادت او بندګي وکړﺉ یواځی د اهلل تعالی ،او د اهلل تعالی سره
هیڅ شې شریك او برخمن مه منۍ».
همدارنګه فرمایي:
ٱلۡش َك َل ُي ۡل ٌم َع هي ٞ
﴿إ َن ّ ه ۡ
يم [ ﴾١٣لقامن.]11 :
ه
ترجمه« :بیشكه شرک ډیر لوﺉ ظلم دې».
او په بل ځاي کښی فرمایي:
ۡ
َُ َ ُۡ ۡ َ
ٱّلل ه َف َق ۡد َح َر َم َ ُ
ٱۡل َن َة َو َمأ َوى ٰ ُه ٱّنلَ ُ
ٱّلل َعلَ ۡيهه ۡ َ
ار ۖ َو َما
ۡشك ب ه
﴿إهّنهۥ من ي ه
َ ۡ َ
َ
َ
ل هلّظٰل ه همني مهن أّنصارٖ [ ﴾٧٢املائدة.]15 :
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ترجمه « :بیشكه شان دادې چه هرچا شرک وکړ او برخمن یي ومنلو د
اهلل تعالی سره ،نو یقیناً حرام کړ اهلل تعالی پر ده باندي جنت ،او ځاي د بیرته
ورتللو دده اور دې او نشته ظالمانو مشرکانو ته هیڅ مرسته کونكې».
همدا مقصود په بل ځاي کښی اهلل داسی بیانوي:
َ َ ۡ ُ َ ُ َ َٰ َ َ َ َ
َ ََ َ َۡ ُ َ ُۡ
َ
َ
َ
َ
ُ
﴿إهن ٱّلل َل يغ هفر أن يۡشك بهههۦ ويغ هفر ما دون ذل هك ل همن يشاء ٓ ومن
ُۡ ۡ َ
ٱّلل ه َف َق ۡد َض َل َض َل ٰ َ َۢل بَع ً
يدا [ ﴾١١٦النساء.]115 :
ه
ۡشك ب ه
ي ه
ترجمه « :بیشكه اهلل جلّ جالله نه بخښي دا کار چه شریك وګڼل شي د
اهلل تعالی سره ،او بخښنه کوي د هغه ګناه چه راښكته وي له شرک څخه ،او
هغه چا چه شرک وکړ له اهلل تعالی سره نو یقیناً ګمراه شو په ګمراهۍ لری
سره له حق نه».
او ابن مسعود فرمایي :چه ما له رسول اهلل څخه وپوښتل چه :کومه
ګناه ډیره لویه ده؟ هغه راته وفرمایل:
ي ْ يْيي ّ ً ْ ي يي ي
ك»[ .مسند اإلمام أمحد].
َّللَّنِداَ يوه يَوَخلق َ
لَ ِ َِ
نََتع َ
«أ َ

ترجمه « :تر ټولو لویه ګناه دا ده چه ته د اهلل تعالی سره شریك او سیال

ومنی ،حال دا چه ته یواځی اهلل تعالی پیدا کړې یي».

ي ْ ي ي ّ
اَّللَ
ق َ يَ
ن َل ِ َ
او جابرِ بنِ عبدِ اهللِب فرمایي چه :رسول اهلل فرمایي« :م َ
ي
ي ْ ً ي ي ي ْي ّ ي ي ي ْ ي ي ُ ُ ْ ُ ي ي ي
الَي ُ ْْش ُ
لَ ّ
مسلم].
ار»[ .رواه
اّنل َِ
كَبِ َِهَدخ َ
ْش َ
ي
َ
َ
ه
ي
ق
ل
َ
َ
ن
م
و
َ
َ
ة
ن
ال
َ
َ
ل
خ
د
َ
ا
َ
ئ
ّي
ش
َ
َ
ه
ب
َ
َ
ك
َ
ِ
ِ
ٌ
ِ ِ
ِ
ترجمه « :هر څوک چه د اهلل تعالی سره په داسی حال کښی مخ شي چه

د اهلل تعالی سره یي هیڅ شې شریك او برخمن ګڼلې نه وي ،نو په قیامت
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کښی به جنت ته داخل شي ،او که څوک ورسره په داسی حال کښی مخ
شو چه د اهلل تعالی سره یي شریكوال منلې وي نو اور ته به داخل شي».
شرک دیته وایي چه د اهلل تعالی پرته د بل چا عبادت اوبندګي وشي ،نو
که څوک د اهلل تعالی ترڅنګ بل چا ته هم چغه ووهي او راوه یي بلي ،که
هغه دعاء العبادة وي او که دعاء المسألة وي نو داسی شخص مشرک ګڼل
کیږي؛ ځكه هغه د اهلل تعالی سره د هغه په بندګۍ کښی شریكوال ،برخمن
او سیال منلې دې ،او اهلل تعالی هیڅكله دا نه خوښوي چه له هغه سره دی په
عبادت کښی څوک شریك او برخمن وي ،نه پیغمبر او نه هم مالیك ،او نه
بل څوک؛ ځكه عبادت او بندګي یواځی د اهلل تعالی حق دې ،لكه چه
َ
اهلل فرمایي﴿ :إن ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ
ٱۡلك ُم إهَل هّلل ه أ َم َر أَل تع ُب ُدوا إهَل إهيَاهُ﴾ [یوسف.]60 :
هه
ترجمه« :نه دې حكم او اختیار مګر یواځی یو اهلل تعالی ته دې ،حكم

یي کړې دې چه تاسو عبادت او بندګي مه کوﺉ مګر د یو اهلل تعالی عبادت
او بندګي کوﺉ».
َ
ُۡ َ َُۡ ۡ ُ ََ َ ُ
ك ُم َٱَّل َ
هين
همدارنګه په بل ځاي کښی فرمایي﴿ :قل أرءيتم ۡشَكء
َۡ
َ َ َُ
َۡ ُ َ
َ
ُ
ٱّلل ه أ َ ُ
وِن َماذا خلقوا م َهن ٱِل ه
ۡرض﴾ [فاطر.]60 :
ر
ون
تدعون مهن د ه
ه
ترجمه« :ووایه اي پیغمبره! ګورﺉ ،ما خبر کړﺉ ستاسو په هغه

شریكانو او خدایانو چه تاسو یي د اهلل تعالی پرته رابلۍ ،نو راوښیۍ چه دوﺉ
په دی ټوله لویه ځمكه کوم شې پیدا کړې دې؟».
َ َ
َ َ
َ َ
ُ
او همداراز فرمایيَ ﴿ :و َمن يَ ۡدع َم َع ٱّلله إهل ٰ ًها َءاخ َر َل بُ ۡرهٰ َن ُلۥ بهههۦ

َ َ
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فإّن َما ح َهسابُ ُهۥ ع َ
هند َر ّبهههٓۦ إهّن ُهۥ َل ُيفل ُهح ٱلكٰفه ُرون [ ﴾١١٧املؤمنون.]111 :
ه

ترجمه « :او هغه څوک چه رابلي د اهلل تعالی سره بل معبود ،چه نشته

هیڅ دلیل ددغه معبود په عبادت او بندګۍ باندي ،نو دده حساب کتاب په اهلل
تعالی باندی دې ،بیشكه شان دا دې چه نه کامیابیږي کافران خلك».
نو هر څوک چه د اهلل تعالی پرته بل چا ته)په مافوق األسباب امورو
کښی( رامددشه وایي هغه مشرک دې.
او شرک په ټولو ګناهونو کښی لویه ګناه ده ،چه په شرعي نصوصو
کښی ورته اکبر الكبائر ،او لوﺉ ظلم ویل شوې دې ،بلكه شرک د اهلل تعالی
سره د وعدی او لوظ ماتول دي ،او په لوﺉ امانت او په ټولو حقوقو کښی په
لوﺉ حق کښی خیانت کول دي ،چه هغه د اهلل تعالی هغه حق دې چه د هغی
له کبله یي دا ټول مخلوقات پیدا کړي دي ،او هغه حق یواځی د یو اهلل تعالی
عبادت او بندګي کول دي ،نو دداسی لوﺉ ګناه سزا به هم د ټولو ګناهونو له
سزاګانو څخه ډیره لویه وي.
نو په دنیا کښی د شرک سزا د اهلل تعالی قهر او غضب دې ،لكه چه اهلل
َ َ َ َ َ ُ َُ َۡ َ ََۡ ُ َ َ ۡ
َۡ ُ
َ
كمۡ
ُ
تعالی فرمایي﴿ :إهن ٱَّلهين كفروا ينادون لمقت ٱّلل ه أكِب مهن مقت ه
َ ُ َ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َٰ َ َ ۡ ُ ُ َ
ٱۡليم هن فتكفرون [ ﴾١٠املؤمن.]10 :
أّنفسكم إهذ تدعون إهَل ه
ترجمه « :بیشكه هغه کسان چه کافران شي نو ورته اواز به کولې شي چه
خ امخا د اهلل تعالی قهر او غصه ډیره غټه ده ستاسو له قهر او غصی نه ،نو یاد
کړۍ هغه وخت چه تاسو به ایمان طرف ته بلل کیدﺉ ،نو تاسو به کفر او
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انكار کولو».

او ددي ترڅنګ ورته په دنیا کښی ددوﺉ د نورو ګناهونو په سبب
نوری سزاګانی هم رسیږي؛ ځكه دوﺉ د اهلل تعالی له الرښوونی څخه
سرغړونه کړی وه.
او همدا ډول ورته ګمراهي بدبختي ،ویره ،غم ،شك او حیرانتیا او په
دنیوي ژوند کښی زړه تنګي ورباندي مسلّط کیږي ،اګر که دوﺉ ته ددنیا یو
څه سازو سامان هم ورکړل شي ،بلكه دغه سازو سامان هم پر دوﺉ باندی یو
ډول عذاب او وبال وي لكه چه اهلل تعالی فرمایي:
ۡ َ
َ َٰ ٞ َ ٞ
َ َََُ َ ََّ ُ َ َ ََ
هيل ُث َم َمأۡ َوى ٰ ُهمۡ
هين كف ُروا هِف ٱِلهل ٰ هد  ١٩٦متع قل
﴿َل يغرّنك تقلب ٱَّل
ۡ
ۡ ُ
َ َ
ج َهن ُمۖ َوبهئ َس ٱل هم َهاد [ ﴾١٩٧آل عمران.]151-155 :
ترجمه« :دوکه دي نكړي او تیر دی نه باسي تالره ګرزیدل راګرزیدل د
کافرو په ملكونو کښی) ،دغه چه ورکړ شوي دي کافرو ته( سازوسامان
ددنیا دې لږ غوندی ،بیا ځاي د ورتلو ددوﺉ دوزخ دې ،او ډیر بد ځاي او
فرش دې دغه جهنم».

ََ
َ َ َ َ َ َۡ ُ َ ُ ۡ ُُ ََۡ َ ۡ
ج ُع ُه ۡم
همداراز فرمایي﴿ :ومن كفر فَل ُيّزّنك كفره ٓۥ إهِلنا مر ه
َ ٗ ُ
ُ
ََُّ ُُ َ َ ُٓ َ ََ َ
يم ۢ ب َاات ّ
ٱلص ُدوره ّ ٢٣ن َم ّت ه ُع ُه ۡم قل هيَل ث َم
فننبهئهم بهما ع هملوا إهن
ٱّلل عل ه ُ ه ه
َ
َ ۡ َ ُّ ۡ َ َ َ
هيظ [ ﴾٢٤لقامن.]56-51 :
ّننطرهم إ ه َٰل عاا ٍ غل ٖ
ترجمه« :او هغه څوک چه کافر شو نو غمجن دي نكړي تا لره -اي
پیغمبره  -کفر دهغه؛ بیرته راګرزیدل ددوﺉ زمونږ خوا ته دي ،نو خبر به
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کړو دوﺉ لره په هغه عملونو چه دوﺉ کړي وو ،بیشكه اهلل تعالی په هغه پټو
رازونو د سینو هم خبردار دې ،سازوسامان ورکوو ورته په دنیا کښی لږ ،او
بیا به یي مجبور کړو ننوتلو د عذاب سخت ته».
َ
ُ
ََ َ
َ ٗ ُ ۡ
همدارنګه اهلل تعالی فرمایيَ ﴿ :و َمن كف َر فأ َم ّت ه ُع ُهۥ قل هيَل ث َم أض َط ّرهُۥ
إ َ َٰل َع َاا ٱّنلَار َوب ۡئ َس ٱل ۡ َم هص ُ
ۡي [ ﴾١٢٦البقرة.]155 :
ه
ه
هۖ ه
ترجمه« :او هغه څوک چه کافر شو نو نفع او سازوسامان به ورکړم
ورته لږ غوندی ،بیا به یي مجبور کړم د اور عذاب ته ،او ډیر بد ځاي د
ورتللو دې».
او له مرګه وروسته خو د روح له وتلو پسی سمدالسه ددوﺉ لپاره سخت
او پرله پسی عذاب شروع شي؛ ځكه ددی نه مخكښی دوﺉ اهلل تعالی لعنتیان
کړي وي.
نو اول خو به په ډیری سختۍ سره د روح په ویستلو کښی په سخت
عذاب باندي په عذاب کړل شي ،بیا چه کله د قیامت د قایمیدو وخت شي،
نو په هغه لویه ویره باندی عذاب کړل شي ،بیا د عذب د مالیكو په لیدلو د
عذاب بل پړاو وي ،همدارنګه په قبرونو کښی هم د سخت عذاب سره مخ
کیږي ،او د قیامت په ورځ چه کومی ویری او ترهی دي هم په دوﺉ باندی
تیریږي.
بیا چه کله د قیامت په ورځ د عرصات په میدان کښی په هغه غټه ورځ د
رانژدي شوي لمر د سوزوونكو وړانګو الندي هغه اوږده والړه هم یو عذاب
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دې چه پنځوس زره کاله اوږده ورځ کښی پكښی ودریږي ،او په آخر کښی
د دوزخ اور ته ورتلل دي چه تل ترتله به پكښی پاتی کیږي ،چه نه ورڅخه
عذاب سپكیږي ،او نه به ورڅخه وویستل شي.
َ َ َ ََُ ََ ُ َُ ۡ َُ ٌ ُ َ َ
ار أو َٓلئهك
لكه چه اهلل فرمایي﴿ :إهن ٱَّلهين كفروا وماتوا وهم كف
َ َۡ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َۡ َٓ َ
َٰ َ َ َ ََُ ُ
َۡ
َ
َ
َلئهكةه َوٱّنلَ ه
اس أَجعهني  ١٦١خ هدلهين فهيها َل ُيفف
علي ههم لعنة ٱّلل ه وٱلم
َۡ ۡ َ
َ َ
َ ُ
عن ُه ُم ٱل َعاا ُ َوَل ه ۡم يُني ُرون [ ﴾١٦٢البقرة.]155-151 :
ترجمه « :بیشكه هغه کسان چه کافران شوي دي او په داسی حال کښی
مړه شي چه دوﺉ کافران وي ،نو داسی کسان پر دوﺉ باندی به وي لعنت د
اهلل تعالی او د مالیكو او د ټولو خلكو ،همیشه به وي په دغه لعنت کښی ،چه
نه به سپكولې شي له دوﺉ څخه عذاب ،او نه به ورته مهلت ورکولې شي».
َ َ َ َ َ ُ َُ ۡ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ
همدارنګه فرمایي﴿ :وٱَّلهين كفروا لهم ّنار جهنم َل يق ٰ
َض عل ۡي هه ۡم
َ َ
َُ َ ُ
َ ُ َ ََُ ُ َ
َ َ َ َۡ
ُ
ف َي ُموتوا َوَل ُيفف ع ۡن ُهم ّم ۡهن عااب ه َها ٓ كذٰل هك َن هّزي ُك كفورٖ َ ٣٦وه ۡم
َ ۡ َ ُ َ
هيها َر َب َنا أ َ ۡخر ۡج َنا َّن ۡع َم ۡل َصٰل ًهحا َغ ۡ َ
ون ف َ
ۡي َٱَّلهي ُك َنا َّن ۡع َم ُل أَ َو لَمۡ
يصط هرخ
ٓ
ه
َ َ
َ ََ ََ َ َ َ ُ ُ َ ُ َُ ُ َ
ُ
ُ
هير ۖ فاوقوا ف َما
ّن َع ّ هم ۡركم َما َي َتاك ُر فهيهه من تاكر وجاءكم ٱّنلا
َ
َ
َ
ۡي [ ﴾٣٧فاطر.]11-15 :
ل هلّظٰل ه همني مهن ّن هص ٍ
ترجمه« :هغه کسان چه کافران وي ددوﺉ لپاره اور د دوزخ دې ،نه به
ورباندي د مرګ فیصله کیږي چه مړه شي ،او نه به ورڅخه د دوزخ عذاب
سپكولې شي ،همدا شان سزا ورکوو هر کافر ته ،او دوﺉ به چیغی وهي په
دغه اور کښی او وایي به :اي ربه! مونږ له دی اوره څخه بهر وباسه چه نیك
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عمل وکړو ،پرته له هغه عمل نه چه مخكښ مو کړې وو ،نو ورته به وویل
شي :آیا مونږ نه وو درکړې تاسو ته دومره عمر چه څوک پكښی پند اخلي
نو اخستلې یي شي؟ او هم راغلې وو تاسو ته له دی عذاب څخه ویروونكې،
نو اوس وڅكۍ عذاب؛ ځكه نشته د ظالمانو لپاره هیڅوک کومكي».
َ ََ ََ َ ۡ َ
ين َوأ َ َع َد ل َ ُه ۡم َس هع ً
ك ٰ هفر َ
ۡيا ٦٤
همداراز فرمایي﴿ :إهن ٱّلل لعن ٱل
ه
َ ٰ َ َ َ َ ٗ َ َ ُ َ َ ّٗ َ َ َ
ََۡ َُ َ ُ ُ ُ ُ
ٗ
ۡ
ُ
َيدون و هِلا وَل ّن هصۡيا  ٦٥يوم تقلب وجوههم هِف
خ هدلهين فهيها أبداۖ َل ه
َ
َ
َ َُ ُ َ َ َََۡ ََ َۡ ََ َ َ َۡ َ ُ َ
وَل۠ َ ٦٦وقَالُوا َر َب َنا إ َّنا أ َط ۡعناَ
ٱّنلاره يقولون يٰليّتنا أطعنا ٱّلل وأطعنا ٱلرس
ه
َ َََ َََُ ََ ََ َ ّ َ َ َ ۠
َ َۡ َ
َََ َ ۡ َۡۡ
سادتنا وكِباءّنا فأضلوّنا ٱلسبهيَل  ٦٧ربنا ءات ه ههم ه
ضعف ه
ني مهن ٱلعاا ه
َو ۡٱل َع ۡن ُه ۡم لَ ۡع ٗنا َكب ٗ
ۡيا [ ﴾٦٨األحزاب.]55-56 :
ه
ترجمه« :بیشكه اهلل تعالی لعنتیان کړي دي کافران او تیار کړې یي دې
هغوﺉ ته ګرم اور ،همیشه به وي دوﺉ په دغه اور کښی تل ترتله ،نه به مومي
ځان لپاره هیڅوک دوست کارساز او نه مرسته کونكې ،په هغه ورځ چه
اړول کیږي را اړول کیږي به مخونه ددوﺉ په اور کښی او دوﺉ به وایي :اي
افسوس دې مونږ ته چه پیروي مو کړې واي د اهلل تعالی او د هغه د رسول
)صلّی اهللُ عَلیه وسلّم( ،او هم به وایي :اي ربه زمونږ! بیشكه مونږ پیروي
کړی وه د خپلو سردارانو او مشرانو ،نو هغوﺉ مونږ د سمی الری څخه بی
الری کړو ،نو اي ربه زمونږ! ورکړه هغوﺉ ته دوچند عذاب ،او لعنتیان کړه
هغوﺉ په ډیر لوﺉ لعنت سره».
او د شرک د لوﺉ خطر او له هغی څخه د ځان ساتلو د وجوب یو دلیل
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دادې چه هر څوک شرک وکړي ،نو مخكنې نیك عمل یي تباه او ابته
کیږي ،او شخص په کافرانو او تاوانیانو کښی شاملیږي ،ګویا چه ده
مخكښی هیڅ نیك عمل کړې نه وي؛ ځكه اهلل له مشرک څخه هیڅ یو
عمل نه قبلوي.

ََ ََۡ َ َۡ ۡ َ
ََ ۡ َ
ٱۡل ۡسل ٰ هم د ٗهينا فلن ُيق َبل
لكه چه اهلل تعالی فرمایي﴿ :ومن يبتغه غۡي ه
َ َ ۡ َ
ُ
خٰ هس َ
ين [ ﴾٨٥آلعمران.]56 :
م ۡهن ُه َوه َو هِف ٱٓأۡلخهرة ه مهن ٱل
ه
ترجمه« :او هغ ه څوک چه لټوي پرته له اسالم څخه بل دین نو هیڅكله
به ورڅخه قبول نشي ،او ورڅخه به ونه منل شي ،او دې به په آخرت کښی له
تاوانیانو څخه وي».

ُ
همداراز فرمایيَ ﴿ :ولَ َق ۡد أ ه َ
وِح
َ ۡ َ ۡ َ ََ ۡ ََ َ َ َ ُ َ َََ ُ َ
وّننَ
أۡشكت ِلحبطن عملك وَلك
َُ ّ َ َ
ٱلّشكهر َ
ٰ
ين [ ﴾٦٦الزمر.]55-56 :
وكن مهن
ه
ترجمه « :او خامخا په تحقیق وحی شوی ده تا ته او هغه پیغمبرانو ته چه
َ
َ َ َ
َ َ
ِإَوَل َٱَّل َ
هين مهن ق ۡبل هك لئ ه ۡن
إ ه ِۡلك
ََ َ ۡ
َ ۡ َ
خٰ هس َ
ٱّلل فٱع ُب ۡد
ين  ٦٥بَ هل
مهن ٱل
ه

له تاڅخه مخكښی لیږل شوي دي په دي خبره چه که ته هم  -فرض محال -
شرک وکړي نو ابته او تباه به شي ستا نیك عمل هم ،او خامخا به له تاوانیانو
څخه شی ،بلكه ته عبادت او بندګي کوه یواځی د یو اهلل تعالی ،او د
شاکرینو له جملی څخه شه».
همداشان اهلل تعالی د یو شمیر پیغمبرانو یادونه په سورت انعام کښی
کړی ده او په هغوﺉ یي ثنا ویلی ده ،او بیا یي فرمایلي ديَ ﴿ :وم ۡهن َءابَائ ه هه ۡم
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َ
ُ َ
َ َ
َ ََۡ
ََۡ َ
َۡ
ص َر ٰ ٖط ّم ۡس َتقهي ٖ  ٨٧ذٰل هك
َوذ ّرهيٰت ه هه ۡم ِإَوخوّٰن ه هه ۡمۖ َوٱجتب ۡينٰ ُه ۡم َوهدينٰ ُه ۡم إ ه َٰل ه
َ
َ
ُ
ۡلب َط َع ۡن ُهم ماَ
ٱّلل ه َي ۡهدهي بههۦ َمن ي َ َشا ُء م ۡهن ع َهبادهه هۦ َول َ ۡو أ ۡ َ
ۡش ُكوا َ َ
ه َدى
ه
ٓ
ه
َ ُ ۡ ُ َ
َكّنوا َيع َملون [ ﴾٨٨األنعام.]55-51 :
ترجمه« :او هم ددوﺉ له پلرونو اوالدونو او وروڼو څخه ځیني هغه دي
چه مونږ غوره کړي دي ،او ورته ښوولی مو ده سمه الره ،همدا زمونږ لخوا
ښوول شوی سمه الره د اهلل هغه هدایت او الرښوونه ده چه اهلل تعالی یي
پخپله خوښه هغه چا ته ښاي چه ورته خوښه یي شي له خپلو بندګانو څخه،
خو که بالفرض دوﺉ هم شرک وکړي نو ددوﺉ هغه نیك عمل به تباه او
ابته شي چه دوﺉ کړې وو».
نو انبیاء علیهم السالم سره له دي چه د اهلل تعالی ډیر نیكان بندګان دي،
او د اهلل تعالی سره د لویو مرتبو ،شرافت او نژدیكت خاوندان دي ،او اهلل جلّ
جالله ورسره محبت او مینه هم لري ،خو بالفرض که دوﺉ هم شرک
وکړي نو اهلل تعالی یي ورته نه بخښي ،خو مونږ ټول په دي ښه پوهیږو چه
هغوﺉ اهلل تعالی له شرک څخه معصوم کړي او ورڅخه ساتلي یي دي.
نو کله چه انبیاؤ ته شرک  -که بالفرض ورڅخه صادر شي  -نه بخښل
کیږي ،نو نورو ته خو په طریقه اولی نه بخښل کیږي ،او دا هغه حكم دې چه
اهلل تعالی په خپل کتاب کښی تل ترتله پریښې دې ،چه همیشه لوستل کیږي
ترڅو مونږ پكښی سوچ فكر وکړ ،و او ورڅخه پوهه شو چه شرک څومره
لوﺉ جرم دې.

004

شرک په دوه ډوله دي:

عقیدوی درسونه

لومړې :شرک اکبر «لوﺉ شرک»:
او دا ډول شرک په ربوبیت او الوهیت کښی راتالي شي.
شرک أکبر په ربوبیت کښی دا دې چه :د اهلل تعالی سره د هغه په
کارونو کښی شریكوال او برخمن وګڼل شي ،لكه پیدا کول ،رزق ورکول،
او د ټول عالم په ټولو اړخونو کښی پاچاهي اختیار او د هغی تدبیر کول.
او شرک أکبر په الوهیت اوعبادت کښی دا دې چه د اهلل تعالی پرته بل
څوک راوبلل شي ،که هغه د عبادت او بندګۍ په ډول وي او که د حاجت
غوښتنی په څیر وي ،او شرک اکبر کله په زړه سره وي ،کله په وینا کښی او
کله په عمل سره.
د قلبي شرک اکبر مثال :لكه چه یو څوک دا عقیده ولري چه د اهلل پرته
نور معبودان په دي کون کښی تصرف کولې شي ،یا په غیبو باندي پوهیږي،
او یا هم مافوق األسباب ګټه او تاوان رسولې شي ،او ددغه معبودانو سره
محبت او مینه کول ،او په هغوﺉ باندي توکل بروسه او اعتماد کول ،له
هغوﺉ څخه مرسته او کومك غوښتل او داسی نور هغه قلبي عبادتونه دي
چه له اهلل تعالی پرته بل چا ته کول یي روا نه دي ،نو که څوک دغه کار
وکړي هغه مشرک او کافر ګڼل کیږي.
او په قول او وینا کښی د شرک مثال :لكه د اهلل تعالی پرته بل څوک
رابلل ،ورته چغه وهل ،او همدا ډول هغه کفري اقوال چه په هغی کښی د
بتانو او طواغیتو لویي ،تعظیم او مدح او ثنا صفت وي ،او یا پكښی پر اهلل
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تعالی باندي دروغ تړل وي.
او د عملي شرک مثال :لكه د اهلل تعالی پرته د بل چا په نامه او یا هغه ته د
قربت او نژدیكت لپاره حاللكه کول ،هغه ته نذر او منښته منل او ورته سجده
کول.
د شرک اکبر حکم:
شرک اکبر باندي بنده د اسالم له مقدس دین څخه ووځي ،او هغه
څوک چه شرک اکبر وکړي او بیا له دغه شرک اکبر څخه توبه ونه باسي
او مړ شي ،نو اهلل تعالی ورته هیڅكله بخښنه نكوي ،بلكه دغه شرک اکبر د
اهلل تعالی د غضب غصی او ددوزخ په اور کښی د تل ترتله پاتی کیدو سبب
کیږي .العیاذ باهلل.
دوهم :شرک اصغر «وړوکې شرک»:
شرک اصغر هغه ګناه ده چه شرک اکبر ته وسیله او سبب کیږي ،او
شرک اکبر ته یو ډول الر وي ،او په شرعي نصوص کښی په شرک سره
نومول شوې وي ،او عین وخت کښی پكښی د اهلل تعالی پرته بل چا ته
پكښی د عبادت کول نه وي.
او دا شرک اصغر هم کله په زړه ،کله په وینا کښی ،او کله په عمل
کښی وي.
په زړه د شرک اصغر مثال :د یو مقصود او هدف لپاره د هغه څه
سبب ګڼل چه اهلل تعالی هغه په شریعت او یا تقدیر کښی سبب کړې نه وي،
لكه د بندونو او تعویذونو د ګټی رسولو عقیده ساتل چه دا به د کوم مصیبت
مخه نیسي ،او یا بدفالي کول.
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دعملي شرک اصغر مثال :لكه ریا کول ،لكه چه یو څوک د یو چا
په مخكښی لمونځ په ډیر ښه ډول ادا کوي ترڅو خلك یي صفت او مدح
وکړي او وه یي ستایي ،او ورڅخه ښه ووایی ،چه ډیر ښه عبادت او بندګي
کوي ،نو دلته دا لمونځ کونكې لمونځ د اهلل تعالی لپاره کوي ،خو دې په
دغه ښه لمانځه د خلكو مدح او صفت هم غواړي ،او په نیت کښی یي دغه
مقصد راوستلې دې ،او کیداي شي نور یي په ښه ډول ادا کړي؛ ترڅو
خلك یي ډیر صفت وکړي.
نو دا کار شرک اصغر دې؛ ځكه په دغه عبادت کښی دده قصد خالص
د اهلل تعالی رضا نه وه ،خو شرک اکبر هم نه دې؛ ځكه دلته ده د اهلل تعالی
پرته د بل چا عبادت او بندګي نه ده کړی.
او په قول او وینا کښی د شرک اصغر مثال :لكه چه یو څوک چا
ته ووایي :ستا او د اهلل خوښه ده ،یا د اهلل تعالی پرته په بل چا باندي قسم او
سوګند وخوري ،او یا ووایي :دا باران پر مونږ د پالني پالني ستوري په سبب
وشو.
د شرک اصغر حکم :په شرک اصغر سره بنده له اسالم څخه نه
ووځي ،او نه یي په سبب په اور کښی تل ترتله پاتی کیږي ،خو بیا هم لویه
ګناه ده ،که له کوم بنده څخه دغه کارونه صادر شي باید توبه ورڅخه
وکاږي ،که توبه ورڅخه ونكړي ،نو خپل ځان یي د اهلل تعالی غضب غصی
او دردناک عذاب ته وړاندی کړ.
د شرک یو بل تقسیم:
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شرک په یو بل تقسیم کښی هم په دوه ډوله دې:
لومړې :شرک جلّي:
او دا هغه شرک دې چه شرکیت یي ښكاره وي :لكه د غیرُ اهلل رابلل ،د
بتانو او طواغیتو لپاره حاللكه کول ،او داسی نور د شرک اقوال او افعال ،چه
په ښكاره ډول شرک ګڼل کیږي.
دوهم ډول :شرک خفي:
او شرک خفي کله شرک اکبر وي او کله به اصغر وي.
نو شرک اکبر خفي :لكه د شرک اکبر پټ اعمال ،لكه په غیرُ اهلل
پوری د زړه تړل ،په مافوق االسباب امورو کښی غیر اهلل ته پنا وړل ،د اهلل
تعالی پرته په بل چا باندی توکل او بروسه او اعتماد کول ،او له هغی څخه د
ګټـی او تاوان عقیده ساتل.
او شرک اصغر خفي :لكه په دنیا پوری داسی زړه تړل چه کله یي پر
واجبو او فرضي اعمالو باندي بهتره وګڼـي ،او یا ددي دنیایي ګټـو له کبله د
ي ي يْ
س َعب َُدَ
ځینو محرّماتو مرتكب شي ،حال دا چه رسول اهلل فرمایي« :ت ِع َ
ّ ي
ار َ يو يعبْ َُد َ ّ
اِل ْر يه َِم» ،یعنی« :ورک دي شي او برباد دي شي د دینار او
اِلين َِ
درهم بنده».
نو دلته په دي حدیث شریف کښی رسول اهلل په مال پوری زړه تړل
یي د هغی په عبادت او بندګۍ باندی ونومولو.
او دا هم شرک خفي دې چه د غیر اهلل پیروي او اطاعت د اهلل تعالی په
پیروۍ او اطاعت باندي مخكښی کړي ،سره له دي چه دلته دده قصد دا نه
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وي چه د غیر اهلل عبادت او بندګي وکړي ،او یا خپل زړه په هغه پوری
وتړي ،او دا بیا د شرک خفي هغه ډیر باریك ډول دې ،چه بچ کیدل
ورڅخه ډیر ګران دي.
لكه چه معقل بن یسار فرمایي :زه له ابوبكر الصدیق سره د رسول
ُ ْ ي ْي ْ ي
لْش ُ
اهلل خوا ته الړم ،نو رسول اهلل وفرمایل« :ل ي ّ ْ
يّبَ
ب
َد
ن
م
َ
َف
خ
َأ
م
يك
ف
َ
ك
ِ
ِ
ِ ِ
ّْ
ل» ،یعنی شرک په تاسو کښی -یعنی په دي امت کښی -د میږیانو د
اّنلّم َِ
تللو له اواز څخه هم ډیر پټ دې.
نو ابوبكر ورته وفرمایل :آیا شرک دیته نه وایي چه څوک د اهلل
تعالی سره بل معبود ومني؟.
نو رسول اهلل ورته وفرمایل:
ي
ي
ي
ّ
يْ
ي ُُ ي يي
ي ّ ْ ُ ْي
ْ ي
ّْ
ي
ََعَ
َاّنلّم ِلَ ،أال َأدلك
يّب
« يو ِ
اّذلي َنف ِِس َبِي ِدهَِ ،للْشك َأخَف َ ِمن َدبِ ِ
ي ْ ي ُ ْيُ ي ي ي ي ْ ي ي ُُ يي ُُ ُ
ُّ ّ ّ ي ُ ُ ي ي ْ ُْ
ّرش يكَ
َأ
ن
َأ
ك
َب
وذ
ع
َأ
ِّن
إ
َ
م
ه
الل
َ:
َ
ل
َشء َ ِإذاَقلته َذه َ
ِ
ِ
ِ
ّب َعنك َق ِليله يَوك ِثريه؟َ .ق ِ
ي ْي
ي ييي ي ْ ي ُ يي ْ ْ
م»[ .رواه البخاري يف األدب املفرد].
َ،وأستيغ ِف ُر يكَل ِ يّماَالَأعل َُ
بِكَوأّناَأعلم
ترجمه :زما دي په هغه اهلل تعالی سوګند وي چه زما نفس د هغه په الس
کښی دې ،چه خامخا شرک د میږیانو د تللو له کشار څخه هم په تاسو کښی
ډیر پټ دې ،نو آیا تاته داسی یو څه ونه ښایم چه ته یي ووایي نو له تا څخه د
هغه شرک لږ او ډیر ټول الړ شي او ته ورڅخه پاک شی؟ هغه ورته وویل:
راته یي ووایه :نو رسول اهلل ورته وفرمایل :دا دعا وایه :چه أي اهلل زه له تا
څخه له دی نه پناه غواړم چه زه له تاسره شرک وکړم او زه پری پوهیږم ،او
هم له تا څخه بخښنه غواړم د هغه ګناه چه زه پری نه پوهیږم.
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نو له شرک خفي څخه بچ کیدل ډیر ګران دي مګر که اهلل تعالی
څوک تری وساتي او تری بچ یي کړي؛ ځكه کله دغه شرک خفي پدی
شكل هم وي چه خپل نفساني خواهش د اهلل تعالی پر اطاعت او پیروۍ
باندی مخكی کړی ،یا د ځینو بندګانو د اطاعت له کبله د اهلل تعالی څخه
سرغړون ه وکړي ،او دا سرغړونه کله په کبائرو کښی وي او کله په صغائرو
کښی وي.
نو دا نبوي دعا له دغه ډول شرک څخه د خالصۍ لپاره ډیر لوﺉ سبب
دې ،چه ددغه ډول شرک اثر هم له منځه وړي ،او د اهلل تعالی مغفرت او
بخښنه پری الس ته راځي.
او د توحید پوره تحقیق او پلي کول په دي سره الس ته راځي چه بنده
خپل زړه او مخ یو اهلل تعالی ته تسلیم کړي ،یعنی په ښكاره او باطن کښی اهلل
تعالی ته غاړه کیږدي ،نو د هغه پیروي  ،محبت کول ،د یو چا سره کینه
کول ،ورکړه کول ،یو څه منع کول ټول د اهلل تعالی د رضا لپاره وي ،نو په
دي سره بنده د کامل ایمان خاوند کیداي شي ،اهلل تعالی دي زمونږ په دغه
کامل ایمان کښی برخه وکړي.
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منافقت دیته وایي چه د بنده ښكاره او ظاهر له زړه او باطن څخه
مخالف او بل شان وي ،او منافقت بیا په دوه ډوله دې :یو یي نفاق اکبر»یعنی
لوﺉ منافقت« چه بنده له اسالم څخه ووباسي ،او بل یي نفاق اصغر »کوچنی
منافقت« چه بنده له اسالم څخه نه ووباسي ،او همدی ته عملي نفاق هم ویل
کیږي.

لومړې :نفاق اکبر«لوﺉ منافقت»:
او هغه دا چه څوک په ښكاره د اسالم اقرار کوي ،او په زړه کښی کافر
او له ایمان او اسالم له منلو څخه منكر وي.

دوهم :نفاق اصغر «کوچنی منافقت»:
او هغه دا چه په یو بنده کښی د منافقت ځینی عادتونه موجود وي ،هغه
عادتونه چه هغه پخپله بالذات بنده له دین څخه نه ووباسي ،لكه په عادي او
عامو خبرو کښی دروغ ویل ،له وعدی او لوظ څخه مخالفت کول ،په امانت
کښی خیانت کول ،دجنګ او شخړی په وخت کښی ښكنځل کول ،د
معاهدی په وخت کښی خیانت کول ...اوداسی نور.
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نو دي عادتونو ته په اسالمي شریعت کښی نفاق ویل شوې دې؛ ځكه
دلته هم د بل چا تیرایستل او دبنده ظاهر له باطن څخه پكښی مخالف دې.
او منافقین په نفاق اکبر سره هم په دوه ډوله دي:
لومړې ډول منافق :هغه منافق چه هغه په حقیقت کښی اصالً ایمان نه
وي راوړی ،بلكه ددوکی او تیرایستلو او غولولو په خاطر یي د اسالم اظهار
کړې وي؛ تر څو په دغه ډول مسلمانان تیرباسي ،او اسالم او مسلمانانو ته یو
ډول پلمه جوړه کړي ،او دې پخپله له وژنی او د مسلمانانو له بدبینۍ څخه په
امن کښی شي ،او دې په زړه کښی په اهلل تعالی او قیامت او نورو ایمانیاتو
باندی ایمان نلري.

ۡ
ُ ُ
َ
لكه چه اهلل تَعَالَی فرمایيَ ﴿ :وم َهن ٱّنلَ ه
اس َمن َيقول َء َام َنا ب هٱّلل ه َوب هٱِلَ ۡو هم
َ َ
َۡ
ُ َٰ ُ َ
ٱٓأۡلخهر َو َما ُهم ب ُم ۡؤ همن َ
ون َ َ
ٱّلل َو َٱَّل َ
هين َء َام ُنوا َو َما ُي َد ُعون إهَل
هني  ٨يخدهع
ه
ه
َ ُ َ ُ ۡ ََ َۡ ُُ َ
أّنفسهم وما يشعرون [ ﴾٩البقرة.]5-5 :
ترجمه « :ځینی له خلكو څخه داسی دي چه په ښكاره وایي او اقرار
کوي چه مونږ په اهلل تعالی او وروستۍ ورځ»قیامت« باندي ایمان لرو ،او
دوﺉ په حقیقت کښی مومنان نه وي) ،بلكه دا اقرار ددي لپاره کوي چه(
دوي تیرباسي اهلل تعالی )په خپل ګومان( او هم تیرباسي مومنان ،خو په
حقیقت کښی دوﺉ نه تیرباسي مګر خو تیرباسي همدا خپل ځان ،او دوﺉ
ناپوهان دي نه پوهیږي».
همدارنګه دمنافقینو په صفت او بیان کښی په بل ځاي کښی اهلل تعالی
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َ َ َ َ ُۡ َ ُ َ َ ُ َۡ َ ُ َ َ ََ ُ ُ َ َ َُ َ
ٱّلل َي ۡعل ُم
فرمایي﴿ :إهذا جاءك ٱلمنٰفهقون قالوا نشهد إهّنك لرسول ٱّللهِ و
ََ ُ َ
َ َ ََ ُ ُُ َ َ ُ َ ۡ َ ُ َ ُۡ َٰ َ َ َ
ٗ
َ
ني لكٰاهبُون  ١ٱُتاوا أيۡ َم ٰ َن ُه ۡم ُج َنة
إهّنك لرسولۥ وٱّلل يشهد إهن ٱلمن هفقه
َ َ
َ ُ ۡ ُ َ
َ َ ّ َ َ
يل ٱّللٓه إهّن ُه ۡم َسا َء َما َكّنوا َيع َملون [ ﴾٢املنافقون.]5-1 :
فصدوا عن سب ه ه
ترجمه« :کله چه راشي تاته منافقان نو تاته به وایي :مونږ ګواهي کوو
چه یقیناً ته خامخا د اهلل تعالی پیغمبر یي ،او اهلل تعالی ډیر ښه پوهیږي چه ته د
اهلل تعالی رسول او استاځې یي ،او اهلل تعالی ګواهي کوي چه بیشكه منافقان
خامخا دروغجن دي ،دوﺉ خپل قسمونه ډال کړي دي(د مؤمنانو په
مخكښی) ،نو خلك بندوي او ګرزوي یي د اهلل تعالی له دین څخه ،ددوﺉ
دا کار ډیر بد دې».
دوهم ډول منافقان :هغه څوک دي چه یو ځل مسلمانان شي ،خو بیا
بیرته مرتد شي ،لكه هغه څوک چه له اسالم څخه وروسته دداسی ګناه
مرتكب شي چه د اسالم سره مناقض وي ،او له اسالم څخه یي ووباسي ،سره
له دي چه دې به هغه شان د اسالم دعوا کوي ،بیا ځینی یي په خپل کفر او له
دین څخه په وتلو پوهیږي ،او ځینی نور بیا داسی ګومان کوي چه د دوﺉ دا
نفاق هم یو ښه کار کوي.
په دي ډول منافقانو کښی شك حیرانتیا او تردد ډیر وي؛ ځكه دوﺉ کله
د مسلمانۍ کارونه هم کوي ،او ورسره هغه کارونه کوي چه دوﺉ له اسالمه
َ
ووباسي ،او کفر او نفاق کښی یي ننباسي ،لكه چه اهلل فرمایي﴿ :إهن
ُۡ َٰ َ ُ َ ٰ ُ َ ََ َ ُ َ َٰ ُ ُ ۡ َ
اموا إ ََل َ
ٱلصلَ ٰوة ه قَ ُ
ِإَوذا قَ ُ
اموا ُك َس َ ٰ
اَل
ٱلمنفهقهني يخدهعون ٱّلل وهو خدهعهم
ه
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ّ ََۡ َ ََۡ َ َ َ َ
َُ ُ َ َ َ ََ َۡ ُ ُ َ ََ َ َ ٗ
ني ذٰل هك َل إ ه َٰل
ٱّلل إهَل قل هيَل  ١٤٢مابابهني ب
يراءون ٱّنلاس وَل ياكرون
ٗ
َُ ََ َ َ
َ ٓ ُ َ َ َ َٰ َ ٓ ُ َ َ َ ُ ۡ
َت َد ُلۥ َسبهيَل ﴾١٤٣
ن
ل
ف
ٱّلل
هل
ل
ن
ه
هؤَل هء وَل إهَل هؤَل هء ۚ ومن ي ه
[النساء.]161-165 :

ترجمه« :بیشكه منافقان (په خپل ګومان) تیرباسي اهلل تعالی ،حال دا چه
اهلل تعالی ددوﺉ ددي ګومان په مقابل کښی همدوﺉ تیرباسي ،او کله چه
لمانځه ته پاڅیږي ،نو سست او ناراسته پاڅیږي ،مقصد یي صرف دا وي چه
خلكو ته ځان ښودنه کوي ،او نه یادوي اهلل تعالی لره مګر ډیر لږ ،حیران او
دوپَړَک وي په منځ د ایمان او کفر کښی ،چه نه بیخي له مؤمنانو سره دې په
باطن کښی هم لكه د ظاهري ایمان په شان ،او نه له کافرو سره وي په ظاهر
کښی لكه د باطني کفر په شان ،او هغه څوک چه اهلل تعالی یي ګمراه کړي
نو هغه لپاره به بله الر د هدایت او د حق پیدا نكړی».
َ
ُۡ َ
همدارنګه اهلل په بل ځاي کښی فرمایيَ ﴿ :و َما َم َن َع ُه ۡم أن تق َبل م ۡهن ُه ۡم
َ َ َُٰ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ
َ َ َُۡ َ
َ
ون َ
ٱلصلَ ٰوةَ إ ََل َو ُهمۡ
ُ
َ
َ
ُ
ّنفقتهم إهَل أّنهم كفروا ب هٱّلل ه وبهرس ه
ول هۦ وَل يأت
ه
ُ َ َٰ َ
َ ُ َ
ُ َ َ ُ
اَل َوَل يُن هفقون إهَل َوه ۡم ك ٰ هرهون [ ﴾٥٤التوبة.]66 :
كس
ترجمه« :او نه دي منع کړي دوﺉ له دي نه چه قبول کړې شي له دوﺉ
څخه نفقه او ورکړه او خیرات ددوﺉ مګر همدي خبری چه دوﺉ کافران
شوي دي په اهلل تعالی او د هغه په پیغمبر باندي ،او نه راځي لمانځه ته مګر
په داسی حال کښی چه دوﺉ سست او ناراسته وي ،او نفقه او ورکړه او
خیرات نه کوي دوي مګر دوﺉ دغه خپله نفقه او ورکړه بده ګڼـي او پری
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نو له دوﺉ څخه د کفري اعمالو صادریدل ددوﺉ نور نیك اعمال له
قبلولو څخه منع کوي ،اود هغی د قبول په مخ کښی یي خـڼـډ کیږي؛ ځكه
اهلل تعالی له کافر بنده څخه هیڅ یو عمل نه قبلوي.
نو لمانځه ته په سستۍ او ناراستۍ پاڅیدل او د اهلل تعالی په الر کښی او
دهغه د رضا لپاره د مال د ورکړی بد ګڼل هم ددی دلیل دې چه دوﺉ د اهلل
تعالی هغه نیكی وعدی په جنت او د هغه سره د مخامخ کیدلو تصدیق نه وو
کړې ،او له زړه څخه یي نه وو منلي.
همدا شان د اهلل تعالی لږ یادولو سبب همدا دې چه ددوﺉ ذکر )اهلل
یادونه( یواځی په ژبو باندی د ریا او نفاق لپاره دې ،او زړونه یي په حقیقت
کښی د اهلل تعالی ددین سره محبت او مینه نلري ،نو له همدي کبله دوﺉ
حیران او دوپړک دي ،نه خو په پټه او ښكاره کافران دي ،او نه په پټه او
ښكاره مؤمنان دي ،بلكه دواړه صفتونه یي سره تقسیم کړي دي ،چه په پټه
کافران او په ښكاره مسلمانان دي.
امام ابن کثیر /فرمایي« :ځینو منافقانو ته حتی ددوﺉ په زړونو کښی
شك او تردد او حیرانتیا پیدا کیږي ،نو کله یي مسلمانانو ته میالن پیدا
کیږي ،او کله یي کفارو ته میالن پیدا کیږي ،لكه چه اهلل تعالی فرمایي:
َ َۡ َ َ َ َۡ ۡ َ
َُ َ َ َ َ َُ َ َ
ُ
ۡ
﴿َكما أضاء لهم مشوا فهيهه ِإَوذا أّظلم علي ههم قاموا﴾ [البقرة.]50 :
ترجمه« :هرکله چه دوﺉ ته رڼا شي نو دوﺉ پكښی ځي ،او کله چه
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همدارنګه عبد اهلل بن عمرب فرمایي چه ما له رسول اهلل څخه
ي ي
ّ ْي ي يْي ْيي ْ
ييُ ْ ي
نيَ
نيَالغن يّم َِ
لَالشا َِةَالعائِر َِةَب َ
قَك يّمث َِ
لَال ُّمنا ِف ِ َ
اوریدلي دي چه هغه به ویل« :مث َ
ي ُ ي ي يًّ ي ي
َلَ يهذ َهَ يم ّر ًَة» .رواه مسلم ،ويف روایة يف م ِ
سند اإلما ِم أمحدَ :
َ
َلَه ِذهََِمر َةَو ِإ
ريَ ِإ َ
ت ِع َ
ِ
ِ
ُ
ٌ
ي ُ ي ي يًّ ي ي ي ي ً ي يْ
يي يْ يْ ي
َم ّرةَ،ال ََتد ِريَأه ِذ ِهَتّتبي ُعَ،أمَه ِذهَِ».
«ت ِعريَ ِإَلَه ِذهَِمرةَ،و ِإَلَه ِذهِ
ترجمه« :دمنافق مثال د هغه حیرانی ګډی په شان دې چه کله یوی رمی
ته ورځي او کله بلی رمی ته ورځي».
او په بل روایت کښی داسی راځي چه« :یو ځل یوی رمی ته ورځي ،او
کله بلی رمی ته ورځي ،نه پوهیږي چه له دي رمی سره شي ،او که له هغه
بلی رمی سره شي».
اهلل جلّ جالله په خپل کتاب قرآنكریم کښی او رسول اهلل په خپلو
سنتو کښی د منافقینو اعمال ،عادتونه او نښی ،او هم یي په دنیا او آخرت
کښی د هغوﺉ سزا او عقاب ،او د هغوﺉ سره د معاملی احكام ،بیان کړي
دي.
همدارنګه یي واضح کړي دي چه مؤمنان باید له منافقانو او نفاق څخه
په ډیر احتیاط سره ځان وساتي؛ ځكه دوﺉ ډیرسرسخته دشمنان دي ،او
مسلمانانو ته خطر یي له نورو کفارو څخه لوﺉ دې ،لكه چه اهلل فرمایي:
ُ ۡ
َ ۡ َ ُ
﴿ه ُم ٱل َع ُد ّو فٱحا ۡره ۡم﴾ [املنافقون.]6 :
ترجمه« :همدوﺉ ستاسو دښمنان دي ،نو ویره ورڅخه ولرﺉ او ځان
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ورڅخه وساتۍ».
نو مؤمن باید ددوﺉ پلمو ته بیدار وي ،او ورڅخه ځان وساتي ،او ددوﺉ
په کفري فسقي اعمالو او ګناهونو چه دوﺉ یي په یو ډول او بل ډول خلكو
ته ښایسته کوي او عذرونه ورته بیانوي پری تیر نه ووځي ،او ددوﺉ له
اخالقو او عاداتو څخه لری اوسي.
منافقان که نفاق یي اصغر وي او که اکبر ددواړو ډلو افراد یي په خپل
منځ کښی سره په درجو او نفاق کی توپیر لري ،چه ځینی یي په نفاق او کفر
او سرکښۍ کښی له ځینی نورو څخه لوﺉ وي او ډیر بدبخته وي:
 ځینی یي په نفاق او منافقت باندي کلك او روږدي شوي وي ،نوداسالم او مسلمانانو سره ددوﺉ دښمني ،او ورسره راز راز پلمی ډیری
سختی او مضبوطی وي ،او دوﺉ پر مسلمانانو باندي د قسماقسم حوادثو او
عذابونو د راتلو منتظر وي ،او پخپله هم ډیر کوښښ کوي چه ددوﺉ ترمنځ
فتنی او دښمنۍ واچوي ،او په هره طریقه چه توان یي کیږي دوﺉ سپك
کړي ،او ددوﺉ په زړونو کښی د کافرو شان او قوت لوﺉ ښكاره کړي ،او
ددي لپاره تبلیغات کوي او راز راز اعالمي طریقی کاروي ،چه کله ځینی
دروغ افواهات خوروي ،او کله د هغوﺉ شبهات په خلكو کښی خپروي ،او
کله نفساني شهوات او بي حیائي د عوامو په منځ کښی ښائسته کوي ،او
کوښښ کوي چه هرڅنګه چه وکولې شي مسلمانانو ته د هغوﺉ په سرونو او
عزتونو کښی اذیت او ضرر ورسوي ،چه په دی الر کښی له هیڅ ډول پلمی
او کم ظرفۍ څخه دریغ نكوي ،او کوښښ کوي چه د خپل توانه پوری پر

نهم درس :له منافقت څخه ویره

011

دوﺉ ددوﺉ په دیني او دنیوي امورو کښی تنګي او سختي راولي ،او خلكو
کښی د اهلل دین ته له دعوت ،جهاد في سبیل اهلل ،امر بالمعروف او نهي عن
المنكر څخه نفرت او کرکه پیدا کړي ،او په ډیره سپین سترګۍ سره خپل
دغه فساد او افساد ته اصالح ترقي تنویر روشنفكري ازادخیالي هم وایي ،او
مخلصو مؤمنانو ته بی عقله ،ناپوهان کم علمه وایي ،تل د اسالمي شریعت د
نفاذ څخه تښتي ،او غواړي چه طواغیتو ته خپلی منازعی او خالفونه د حل او
فصل لپاره یوسي ،او د اهلل تعالی دالری د مجاهدینو ،او د اسالم او مسلمانانو
د مرستندویانو سره تل بغض او کینه کوي.
ي
ُ ي
ّب َاأل ي
لكه چه رسول اهلل فرمایي« :آيي َُة َاإل ي
اقَ
ار َ يوآيي َة َاّنلّف َِ
ّنّص َِ
ان َ ُح ُ َ
يّم َِ
ُْ ُ يْ
ي
ار»[ .متفق عليه]
ضَاأل َّنّص َِ
ب َغ َ
ترجمه« :د ایمان نښه د رسول اهلل له انصارو سره محبت او مینه کول
دي ،او د نفاق او منافقت نښه له دغه انصاروسره کینه او بغض کول دي».
نوکله چه انصارو د اسالم د مقدّس دین نصرت اومرسته کړی وه ،له
دي کبله له دوﺉ سره بغض کول د منافقت ښكاره نښه شوه.

د منافقینو ځینی نوری عالمی لکه:
د مسلمانانو په خالف په بدو امر کول ،او له شریعت او ښو کارونو څخه
منع کول ،د اهلل تعالی په الر کښی له ورکړی څخه السونه موټې کول.
بله نښه یي داده چه کله مسلمانانو ته کوم مصیبت درد او غم ورسیږي نو
دوﺉ پری خوشحالیږي ،او پر مسلمانانو باندی رخه کوي ،خو که مسلمانانو
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ته خیر ،پر دښمن الس برې او سربلندي په الس ورشي نو دوﺉ پری خفه
کیږي.
لدي کبله خو ددوﺉ یو لوﺉ صفت او عادت او خوي دادې چه د
مؤمنانو پرته کافرانو سره دوستي کوي ،او هغوﺉ لپاره په مسلمانانو باندي
جاسوسي کوي ،او هغوﺉ د مسلمانان و په جنګ او له منځه وړلو او په
مسلمانانو باندي د غلبی لپاره هغوﺉ تیزوي او ددی لپاره خپل ټول کوښښ
پكار اچوي ،او له کافرو څخه په دغه کارونو کښی مرسته او کومك
غواړی.

اهلل فرمایي﴿ :ب َ ّۡش ٱل ۡ ُم َنٰفق َ
ني بأ َ َن ل َ ُه ۡم َع َاابًا أ َ هِل ًما َ ١٣٨ٱَّلهينَ
هه
ه
ه ه
َ
َ َ
ََ ُ َ ۡ َ
َ ُ ُ ۡ ََ َ َ
ُۡ ۡ َ ََُۡ َ
ُ
ۡ
َ
َ
ون ٱلمؤ همن هنيٓ أيبتغون عهندهم ٱل هعّزة فإهن
يت ه
ذاون ٱلكٰفه هرين أو هِلاء مهن د ه
َ
ۡ َ
َ
ۡ َ
ََ ۡ َََ َ َۡ ُ
ۡٱلع َّز َة ه َّلله ََج ٗ
ُۡ
كۡ
ٰ
ت
هت
ك
ٱل
ِف
م
ي
ل
ع
ل
ّز
ّن
د
ق
و
١٣٩
ا
هيع
ب أن إهذا َس همعت ۡم َءاي ٰ ه
ه
ه
ه
ُ
َ ُ ۡ َ ُ َ َ ُۡ َۡ َ َ ََ َۡ ُ ُ َ َ ُ ۡ َ َٰ َُ ُ
َ
هيث
ٱّلله يكفر بهها ويستهّزأ بهها فَل تقعدوا معهم ح
َّت ُيوضوا هِف حد ٍ
َ ُ ۡ ٗ ّ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ُۡ َٰ َ َ ۡ َ
َغ ۡ
ك ٰ هفر َ
ين هِف َج َه َن َم
ل
ٱ
و
ني
ق
ف
ن
م
ٱل
هع
م
ا
ج
ٱّلل
ن
إ
م
ه
ل
هث
م
ا
ذ
إ
م
ك
ّن
إ
ۦ
ه
ۡي
ه
ه
ه
ِ
ه
ه
ه
ه
ه
َ
ُ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َۡ َ ُ َ َ َ ّ ٞ
َ
ََج ً
هين َي َ َ
هيعا  ١٤٠ٱَّل َ
َت َب ُصون بهكم فإهن َكن لكم فتح مهن ٱّلل ه قالوا ألم
َ َ ۡ َٰ َ َ
ُ َۡ َ ۡ ۡ َ َۡ ََۡ ُ َ ٞ
ُ
َ ُ
كمۡ
ين ّن هصيب قالوا ألم نستحوهذ علي
ّنكن َم َعك ۡم ِإَون َكن ل هلكفه هر
ۡ
َ َۡ َ
ُ
َََۡۡ ُ ّ َ ُۡ ۡ ه َ َ َُ َۡ ُ
ٱّلل ُيك ُم بَ ۡي َنك ۡم يَ ۡو َم ٱلقه َيٰ َمةهِ َولن َي َعل
وّنمنعكم مهن ٱلمؤمن هنيٓ ف
َ ََ
ً
َُ ۡ َ
لَع ٱل ۡ ُم ۡؤ همن َ
هني َسبهيَل [ ﴾١٤١النساء.]161-115:
ٱّلل ل هلكٰفه هرين
ترجمه« :بشارت او زیرې ورکړه منافقانو ته چه یقیناً ددوﺉ لپاره
دردناک عذاب دې ،منافقان هغه خلك دي چه کافران یي په دوستۍ نیولي
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دي پرته له مؤمنانو ،آیا دا منافقان له کافرانو څخه عزت غواړي ،نو عزت خو
ټول د اهلل تعالی سره دې ،حال دا چه پر تاسو یي په قرآنكریم کښی داسی
حكم نازل کړې دې :چه کله تاسو واوریدل چه د اهلل تعالی پر آیاتونو باندي
کفر کیږي او ورپوری مسخری او ملنډی کیږي نو تاسو په دغه مجلس
کښی ورسره مه کښینۍ ،ترڅو چه هغوﺉ له دي مسخرو څخه غیر په نورو
خبرو کښی مشغول شي؛ ځكه که تاسو هم د اهلل تعالی په آیاتونو پوری
مسخری اورۍ او مخه یي نه نیسۍ نو تاسو به هم د هغوﺉ په شان شۍ ،بیشكه
اهلل تعالی منافقان او کافران په دوزخ کښی ټول سره راټولوي ،هغه منافقان
چه تاسو ته انتظار کوي چه که تاسو ته اهلل تعالی فتح او نصرت درکړي نو
وایي :آیا مونږ له تاسو سره په ظاهري ایمان کښی نه یو؟ او که غلبه د کافرو
وي نو هغوﺉ ته وایي :آیا مونږ نه وو غالب شوي پر تاسو (که مونږ د مؤمنانو
سره په رښتیا ودریدلي واﺉ(؟ او آیا مونږ بچ نكړﺉ د مؤمنانو څخه؟ نو اهلل
تعالی به ستاسو تر منځ فیصله د قیامت په ورځ کوي ،او هیڅكله به اهلل تعالی
د کافرو لپاره په مؤمنانو باندي الر جوړه نكړي ،او غلبه به پری ورنكړي».
او دغه مخكښی یادشوي کارونه او خصلتونه د منافقینو د مختلفو طایفو
دي ،چه ځینی یي ددغه اکثرو مرتكب وي ،او ځینی یي بیا د بعضو
خصلتونو مرتكب کیږي ،خو هرڅوک چه په ښكاره د اسالم دعوا کوي ،او
و رسره دداسی ګناهونو مرتكب کیږي چه په هغی سره د اسالم له مقدس
دین څخه ووځي ،نو داسی شخص منافق او کافر بلل کیږي.
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 او ځینی منافقان بیا د اسالم او کفر ترمنځ متردد او حیران وي ،نوکله په پټه او ښكاره دمسلمانۍ کارونه کوي ،او کله بیا هغه کارونه هم کوي
چه په هغی بان دي د اسالم څخه ووځي ،نو دې دوپړک او متردد وي ،چه
خپل دین یي اهلل تعالی ته نه وي خالص کړې ،او په اسالم کښی یي پښه
ټینګه نه وي ،او د اهلل تعالی په وعدو پوره باوري هم نه وي.
نو ددوﺉ حال هغه وخت څرګندیږي چه یو څه ابتالء امتحان او
ازمیښت پری راشي ،او په همغه وخت کښی ددوﺉ نفاق او دیني کمزوري
راڅرګنده شي ،نو بیا پر زړونو د مهر لګیدلو په سزا باندي ورته سزا ورکړل
شي ،او په خپلو اعمالو او احوالو کښی تل په شك او حیرانتیا اخته شي؛
ځكه دوﺉ حق پیژندلې دې خو پیروي یي نكوي ،او اهلل تعالی دوﺉ ته
نصیحت کړې دې خو دوﺉ هغه ونه منلو ،او نه یي د اهلل تعالی د الرښوونی
پیروي وکړه ،دوﺉ د اهلل تعالی او دهغه د رسول په وعدو د رښتنولۍ باور
نه لرلو ،نو ددوﺉ په زړونو د اهلل تعالی له هدایت څخه ړوندوالې او ددنیا په
ژوند بسنه ،او د نفسي خواهشاتو پسی ورپسی کیدل غالب شو.
َٰ َ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ٰ ُ ُ
َ
لَع قلوب ه هه ۡم ف ُه ۡم
اهلل فرمایي﴿ :ذل هك بهأّنهم ءامنوا ثم كفروا فطبهع
َ َۡ َ
َل َيفق ُهون [ ﴾٣املنافقون.]1 :
ترجمه« :دا بدي دعمل دمنافقانو په سبب ددي ده چه بیشكه دوﺉ
ایمان راوړې وو ،بیا بیرته کافر شو ،نو مهر ووهل شو ددوﺉ په زړونو باندي
نو دوﺉ نه پوهیږي».
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ُ
ُ
ُ
ََ
همداراز اهلل تعالی فرمایي﴿ :إ َن َٱَّل َ
هين َء َام ُنوا ث َم كف ُروا ث َم َء َام ُنوا ث َم
ه
َ
ُۡ َ
َُ ۡ َ
َۢ
ُ
ََُ َُ َۡ ُ
ٱّلل ه َِلغ هف َر ل ُه ۡم َوَل ه َِل ۡهد َهي ُه ۡم َسبهيَل
ٱزدادوا كف ٗرا ل ۡم يَك هن
كفروا ثم
َ ََ َ َ َ َ
َّ ۡ
ني بهأن ل ُه ۡم عاابًا أ هِل ًما [ ﴾١٣٨النساء.]115-111 :
ۡش ٱل ُم َنٰ هف هق
 ١٣٧ب ه ه
«بیشكه هغه کسان(یهودان) چه ایمان یي راوړې وو)په موسی

باندي( ،بیا کافر شو(د خسی په عبادت) ،بیا یي ایمان راووړ(په توبی ایستلو
سره) ،بیا بیرته کافر شو(په انجیل او عیسی ،)بیا زیات شو له جهته دکفر
(په محمد باندی) ،نه دې اهلل تعالی چه مغفرت او بخښنه به وکړي دوﺉ ته،
او نه به الر وښیي دوﺉ ته سمه صافه الر(ترڅو چه دوﺉ په دي خپل کفر
باندی مستمر وي) ،نو زیرې ورکړه منافقانو ته چه بیشكه دوﺉ لپاره دردناک
عذاب دې».
او دا ډول منافقان د هغه کفري اعمالو مرتكب کیږي چه دوﺉ له اسالم
څخه ووباسي ،لكه د فتنی او سختۍ په وخت کښی د کفارو سره دوستي
کول ،په دین پوری مسخری کول ،اهلل تعالی او دهغه رسول ته ښكنځل
کول ،د اسالمي شریعت د نفاذ څخه نفرت کول او تښتیدل ،او په مقابل
کښی طاغوت ته فیصلی وړل او د هغی فیصلی منل ،او د اهلل تعالی وعدی
دروغ ګڼل ،او داسی نور کارونه او ویناوي او عقیدی چه بنده له اسالمي
دین څخه ووباسي.
او کله کله بنده په یوه وینا هم کافر کیږي لكه چه اهلل تعالی فرمایي:
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َ ُ
ََ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ
ََ
َۡ ُ َ
َ
﴿ُيل هفون ب هٱّلل ه َما قالوا َولق ۡد قالوا َك َهمة ٱلكف هر َوكف ُروا َب ۡع َد
َ
إ ه ۡسل ٰ هم هه ۡم﴾ [التوبة.]16:

ترجمه« :دا منافقان قسمونه کوي په اهلل تعالی چه دوﺉ هغه ناکاره وینا

نه ده ویلی ،بلكه خامخا یقیناً دوﺉ ویلی ده د کفر کلمه ،او کافر شوي دي
وروسته له اسالم راوړلو څخه».
نو دوﺉ د کفر وینا او کلمه له هغه وروسته ویلی وه چه یو ځل یي اسالم
راوړې وو ،او په دغه کلمه باندی کافر شول.
ُ ُ
ْ ي ي ّ ُ ُ ييي يّ ي ْ ي ي يي ي ْ
ذيفة ُ
َع َعه َِدَ
لَكّم َِة َ َ
ن َالرج َ
ن ََك َ
انِ «َ :إ َ
َبن َاَلي يّم َِ
وقالَح
ل ََلتلَك َم َبِال ِ
ي
ي
ي
ّ
ّ ّ يي ُ ي ً
ْ يُي ْ ي ُ
ك َْم َ َ ْ ي ْ ي ْ ي
اح َِد َأ ْر يب يَعَ
ن َأح ِد
ِّن َألسّمعها َ ِم َ
ري َ ُمنافِقا َ ،يو ِإ َ
يب َفي ِّص َ
اّنل ِ َ
ِف َالّمقع َِد َالو ِ
ِ
ْ
ي ي ُ ّ ي ي ْ ي ْ ْي
ْ
ي يْيُ ّ ي ْ ْ ي
يي ُ ُ ّ ْ ْ
ريَ ،أ َوَ
َع َاخل َِ
نَ َ
ن َال ُّمنك َِر َ ،يو ُّتلحاض َ
ن َع َِ
وف َوّتل َنهو َ
ن َبِال يّمع ُر ِ َ
يم ّراتََّ ،تلأمر َ
يُ ْ يّ ُ ي ُّ ي ي
ي ً ي ْ يُي ّ ي ّ ي يْ ُ ْ ي يُ ْ ُ ّ ي ْ
ُ
ن َعليك َم َ ِّرشارك َمَ ،ث َم َيدعوَ
ْجيعاَ ،أ َو ََلؤمر َ
لّيس ِحتنك َم َ َ
اَّلل َبِعذابَ َ ِ
ي ُ ُ ْ ي ي ُْ ي ي ُ ي
وابن أيب َش ْي َب َة].
ابَل ُه َْ
الَيستج َ
ِخيارك َمَف َ
م»[َ.رواه أمحدُ
ُ
ترجمه:حذیفه فرمایي« :د رسول اهلل په زمانه کښی به کله یو سړي
یو کلمه وویله ،نو په هغی کلمه به دغه سړې منافق کیدلو ،اوس زه هغسی
کلمه زه له تاسو څخه په یو مجلس کښی څلور ځلی اورم ،خامخا به په نیكو
کارونو باندی خلكو ته امر او وصیت او نصیحت کوﺉ ،او له بدو کارونو
څخه به خلك منع کوﺉ ،او د خیر په کارونو به خلك تیزوۍ( ،او کنه نو(
نازل به کړي په تاسو ټولو باندي عذاب ،او یا به پر تاسو باندی ستاسو بدترین
او شرپسند خلك مشران او مسلّط کړي ،بیا به ستاسو غوره خلك هم دُعا
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کوي خو د هغوﺉ دُعا به نه قبلیږي».
ّ ْي ْ ي ي ي يّ ُ ْ ي
ُ ي
نَ
لَك يّم َِة َ ِم َْ
َاّنليبَ قالِ «َ :إ َ
َّ
ريرةَ عن
وعن َأِب َه َ
ن َالعب َد َ يَلتلَك َم َبِال ِ
ي ّ ْي ْ ي ي ي يّ ُ ْ ي
ْ
ي ُ ْ يي ي ً ي ّ
ي
لَك يّم َِةَ
اَّللَبِ يهاَد ير يجاتََو ِإ َ
االَيي ْرف َُعَ َُ
قَلهاَب َ
الَيل ِ َ
للَ َ
انَا َِ
ِرض يو َِ
نَالعب َدََليتلَك َمَ ِبال ِ
ْ ي
ي ُ ْ يي ي ً ي ْ
ّ
ري].
ِفَ يج يهن يَ
االَيه ِويَبِ يهاَ ِ َ
قَلهاَب َ
الَيل ِ َ
للَ َ
طَا َِ
نَ يسخ ِ َ
ِم َ
م»[َ.رواه البخا ُ
ترجمه« :بیشكه یو بنده کله داسی یوه کلمه او خبره وکړي چه په هغی
اهلل تعالی رضا کیږي ،او ددغه بنده ورته هیڅ سوچ نه وي ،او کوم اهمیت
ورته نه ورکوي ،خو اهلل تعالی یي ورباندي ډیری درجی پورته کوي ،او
بیشكه کله یو بنده یوه کلمه او خبره وکړي چه اهلل تعالی ورباندي په غصه او
قهر کیږي ،او د بنده ورته هیڅ خیال او سوچ نه وي ،او نه کوم اهمیت ورته
ورکوي ،خو اهلل تعالی یي ددغی کلمی او خبری په سبب په دوزخ کیږي
غورزوي».

يْ ي
يّ
َالليّيث َعن َبالل َبن َاحلارث ُ
ّ
ّزِنَ أنَ
َالّم ِ َّ
اص
ق
َو
َبن
قّمة
وعن َعل
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ي
َو يج ّل ي
للَ قال«َ :إ ّن َا ّلر ُج يل يََليتي يلَكّ ُم َبالْ يلَك يّمة َم ْن َر ْض يوان َالل ي
َع ّّز ي
َ،ماَ
َ
َا
رسول
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
ي
ي
ّ
ْ
ُ ي ْ ي يُ
يُ ُ ي ْ يُْي ي ي ي ْ
ي
ي
ُ
ْ
ُ
ي
ي
ُ
ّ
ي
َرضواّنه َإَِل َيومِ َ
يظن َأن َّتبلغ َما َبلغتَ ،يكتّب َالل َعّز َوجل َل َبِها
ي ّ ي ِ ّ ي ي ُ ُ ْي
ْ ي ي
الْقيي ي
َالر ُج يل يََليتي يلَكّ ُم َبالْ يلَك ي
َوإ ّن ّ
لل َعّز ي
ي
َوجلَ ،ما َيظن َأنَ
َا
ط
خ
َس
ن
م
َ
ة
ّم
،
ة
ام
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ي
ي
ي
ُ
ّ
ُ يّ ي ي ي ي ْ ي ي
يْ ي ي ي ي ْ ي ْ
خ يّط ُه َإَل َيي ْو َالقيي ي
كتُ ُ
ام َِة»َ.
ّب َالل َعّز َوجل َبِها َعلي ِه َس
ّتبلغ َما َبلغتَ ،ي
مِ ِ
ِ
ار ِ
ِ
احل ِ
َان َع ْل َق َم ُة َی ُق ُ
ول :ك َْم ِم ْن ك ََالم َقدْ َمنَ َعنِ ِيه َح ِد ُ
َق َالَ :فك َ
ث.
یث بِ َالل ْب ِن ْ َ

ترجمه« :بیشكه یو سړې کله د اهلل تعالی د خوشحالۍ او رضامندۍ
داسی خبره وکړي چه د هغه هیڅ ګومان نه وي چه هغه داسی درجو ته
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رسیږي ،خو اهلل تعالی ددغه خبری په سبب ددي بنده لپاره تر قیامته پوری
خپله رضامندي ولیكي ،او کله یو سړې د اهلل د قهر او د غصی یوه خبره
وکړي چه دهغه هیڅ ګومان نه وي چه دا به دومره بده خبره وي ،خو اهلل
تعالی ددغه کلمی په سبب ورته د قیامته پوری خپله غصه او قهر ولیكي».
علقمه /وایي« :د بالل بن الحارث دی حدیث شریف زه له ډیرو
خبرو له کولو څخه منع کړې یم».
ّن
ع ْمرِو بنِ عَّلْ َقمَةَ بنِ وَقَاصٍ أنه قال :كا َ
ورَوَى البَيْهقِّيُ عن مُح َمدِ بنِ َ
حكَ يا فُالّنُ،
جدِي( :وَ ْي َ
حكُهم ،فقال له َ
ضِ
خّلُ عّلى األُمراءِ فيُ ْ
جّلٌ بَّطَالٌ يد ُ
َر ُ
ّي
حكُهم؟! فإنّي سَمِعتُ باللَ بنَ الحا ِرثِ المُزنِ َ
ضِ
ِلمَ َت ْدخُّلُ عّلى هؤالءِ فتُ ْ
ب رسو ِل اهللِ يُح ِدثُ )...فذ َكرَ الحديثَ.
ح َ
صَا ِ

ترجمه« :محمد بن عمرو بن علقمه بن وقاص /وایي :یو وخت یو لټ
او بی کاره بی روزګاره سړې وو ،د امیرانو او سرکاري او حكومتي خلكو
خوا ته ورتللو ،نو هغوﺉ ته به یي داسی خبری کولی چه هغوﺉ به یي خندول،
نو زما نیكه(علقمه) ورته وویل :اي فالنیه! خوار شی ته ولی دغه سرکاري
خلكو ته و رځی او خندوي یي؟ بیشكه ما له بالل بن حارث مزني څخه
اوریدلي دي ، ....یعنی دغه مخكنې حدیث شریف ورته ویلې دې».
نو د ژبی څخه مسلمان ته لوﺉ خطر متوجه دې ،او هغه خبری چه له بنده
څخه ووځي ډیر لوﺉ شان لري ،چه یایي جنت ته رسوي ،او یایي دوزخ ته،
او هغه څوک چه په دي پوهه شي چه دا خبری هم زما عمل دې ،او زه
ورباندی نیول کیږم ،نو بیا پخپلو خبرو کښی احتیاط کوي ،او د تقوا او
پرهیزګارۍ نښی پری ښكاره شي؛ ځكه که څوک پخپلو خبرو کښی بی
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احتیاطي وکړي ،او دینداري یي کمزوری وي ،نو کیداي شي داسی یوه
خبره وکړي چه اهلل تعالی په قهر او غصه کړي ،او یا داسی کلمه ووایي چه
پری کافر کیږي ،او د اسالمي دین څخه پری ووځي ،والعیاذ باهلل.
او داسی واقعات د فتنو په وخت کښی ډیر وي ،په ځانګړي ډول په دی
آخره زمانه کښی ،لكه چه رسول اهلل د ابوهریره په حدیث کښی
ً ي
ّْ ْ ْ
ي ْ
ُ ْ ُ ّ ُ ُ ْ ً
ل َ ُمؤ ِمناَ
ح َالرج َ
ل َال ُّمظ ِل َِم َيّص ِب َ
ال َ ِفتينا َ َك ِق يّط َِع َاللي َِ
فرمایي« :بيا ِد ُروا َ ِباألع يّم َِ
ي ُْ
يُْ ْ ي ً يْ ُ ْ ْ ُْ ً يُ ْ ُ ي ً ي ُ يُ
اِلنييا»َ.
نَ
يع َ ِدين َه َبِ يع يرضَ َ ِم َ
ح ََك ِفرا َي ِب َ
ِس َمؤ ِمنا َويّص ِب َ
ِس ََك ِفرا َأ َو َيّم ِ َ
ويّم ِ َ

[متفق عليه].

ترجمه « :د تورو تیارو شپو په شان فتنو د راتګ څخه مخ دمخه د عمل
په کولو باندي تادي او عجله وکړۍ؛ ځكه د فتنو وخت داسی دې چه سهار
به یو سړې مؤمن وي خو بیګا ته به کافر شوې وي ،او بل سړې به بیګا کښی
مؤمن وي خو سهار به کافر شوې وي ،چه خپل دین به ددنیا د سازوسامان په
بدل کښی خرڅوي .اهلل تعالی دی مونږ تری وساتي».
له همدي کبله د صحابه کرامو او دتابعینو رحمهم اهلل په زړونو کښی
به سخته ویره وه چه هسی نه چه د منافقینو اعمال ورڅخه صادر نشي.
لكه چه امام بخاري /په صحیح بخاري کښی له ابن ابي مُلَیْكَه/
څخه نقل کوي چه هغه ویل» :د رسول اهلل له صحابه کرامو څخه
دیرش صحابه کرام ما لیدلي دي چه دا ټول به په خپل ځان باندی له نفاق
څخه ویریدل ،په دوﺉ کښی یوه هم نشو ویلې چه دده ایمان د جبریل او
میكاییل علیهما السالم له ایمان سره برابر دې ،او د هغه په شان دې«.
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او له حسن بصري /څخه نقل دي چه هغه به ویل» :له اهلل تعالی څخه
ویره نكوی مګر مؤمن بنده یي کوي ،او د اهلل تعالی له عذابه څخه نه په امن
کیږي مګر منافق بنده«.
او زید بن وهب /وایي» :د صحابه کرامو په زمانه کښی یو منافق
سړې مړ شو ،نو حذیفه پری د جنازی لمونځ ونكړ ،نو عمر بن
الخطاب ورته وویل :دا هم له منافقانو څخه دې؟ هغه ورته وویل :هو ،بیا
عمر ورته وویل :ستا دي په اهلل تعالی قسم وي چه زه هم له منافقانو څخه
یم؟ هغه ورته وویل :نه ،خو له تا څخه وروسته به د هیچا دغسی سوال ته
جواب ونه وایم«.
دا ځكه چه حذیفه د رسول اهلل رازدار وو ،چه هغه ته رسول اهلل
پټ د منافقینو نومونه ورښوولي وو ،نو هغه ته په دی امت کښی د منافقینو
احوال احكام اعمال تر هر چا ډیر ورمعلوم وو ،او په دي سبب به صحابه
کرامو دده ددغه خصوصیت په سبب د هغه قدر او احترام زیات کولو.
او له همدي کبله چه کله به مړې وشو ،نو عمر به حذیفه ته کتل
چه که حذیفه به پری جنازه کوله نو عمر به هم پری جنازه کوله ،خو
که حذیفه به پری جنازه نه کوله ،نو عمر به هم پخپله پری جنازه نه
کول بلكه بل څوک به یي د خپل ځان لخوا نائب او وکیل کړ ،چه د جنازی
لمونځ پری وکړي؛ تر څو چه د رسول اهلل هغه پټ راز افشا نشي.
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له نفاق او منافقت څخه د بچ کیدلو ،سالمتیا او بیزارۍ الر دا ده چه بنده
د اهلل تعالی د ښوولې شوی الر پیروي وکړي ،لكه چه اهلل تعالی فرمایي:
َ َۡ ََ َ َ َۡ َ َۡ ۡ َ ۡ ُ ُ َ ُ َ ُ ۡ َ ۡ
ٱخ ُر ُجوا مهن د َهيٰر ُكم ماَ
﴿ولو أّنا كتبنا علي ههم أ هن ٱقتلوا أّنفسكم أوه
ه
َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ۡ ُ ََ َۡ َ ۡ ُ ۡ ّ ٞ
ون بههۦ َل ََك َن َخ ۡ ٗ
ۡيا ل َ ُهمۡ
فعلوه إهَل قل هيل مهنهمۖ ولو أّنهم فعلوا ما يوعي
ه
َ ََ َ ۡ َُٰ ۡ َ ٗ
ََ َ َ َۡ
ٗ َۡ َُٰ ّ َُ َ َ ۡ ً َ
ٗ
ٗ
ٰ
صر ط ا
وأشد تثبهيتا ِ ٦٦إَوذا ٓأَّلتينهم مهن لّنا أجرا ع هييما  ٦٧ولهدينهم ه
ََ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ َ َ ََۡ َ َُ َ َ
ّم ۡس َتقه ٗ
ۡ
ٱَّلين أّنعم ٱّلل علي ههم
يما َ ٦٨و َمن يُ هطعه ٱّلل وٱلرسول فأو َٓلئهك مع ه
َ َ َ ُ َ ُ َٓ َ َ ٗ
َ
ّ َ
ّم َهن ٱّنلَب ّيۧ َن َو ّ ّ َ
حنيٓ وحسن أوَلئهك رفهيقا ٦٩
ٱلصدهيقهني َوٱلش َهدا هء َوٱلّصٰل ه ه
ه
هه
َ
َٰ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َ ٰ َ
ٱّلله َعل ٗ
هيما [ ﴾٧٠النساء.]10-55 :
ذل هك ٱلفنل مهن ٱّللٓه وكَف ب ه
ترجمه« :که دوﺉ هغه کار کړې واي چه دوﺉ ته ورباندي) د اهلل تعالی

او د هغه د رسول لخوا( نصیحت او وعظ کولې شي ،نو ددوﺉ لپاره به ډیر
بهتر وو ،او هم به ډیر محكم وو له جهته د کلكوالي د ایمان ،نو پدغه وخت
کښی به ورکړې وو مونږ دوﺉ ته ډیر لوﺉ اجر او ثواب ،او خامخا به مو
دوﺉ ته ورښوولی وه سمه الر ،او هغه څوک چه غاړه کیږدي اهلل تعالی او د
هغه رسول ته ،نو همدوﺉ به له هغه چا سره ملګري وي چه اهلل تعالی پری
نعمت کړې دې ،له انبیاؤ صدیقینو شهیدانو او نورو نیكانو بندګانو څخه ،او
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ډیر ښایسته دي دوﺉ په ملګرتوب کښی ،او همدا کار د اهلل تعالی لخوا
مهرباني ده ،او کافي بس دې اهلل تعالی عالم خبردار».
نو پدي آیاتونو سره څرګنده شوه چه د منافقانو ددي لوي تاوان سبب دا
وو چه هغوﺉ د اهلل تعالی له هدایت او ښوونی څخه سرغړونه کړی وه ،او
دوﺉ د اهلل تعالی رضامندي فضل مهرباني دغه لوﺉ ثواب او اجر او د انبیاؤ
صدیقینو شهیدانو او نیكانو بندګانو ملګرتوب یي وبایللو ،او ددغه بدترینو
اعمالو مرتكب شول ،لكه د اهلل تعالی او د هغه د رسول دروغجن ګڼل ،په
اهلل تعالی باندی بدګوماني کول ،هغه کارونو پسی ورپسی کیدل چه اهلل
تعالی په غصه او قهر کوي ،هغه څه چه اهلل تعالی یي خوښوي د هغی بد
ګڼل ،او په قول او فعل سره د اهلل تعالی ددین سره مقابله او جګړه کول ،د
کافرانو(که اهل کتاب وي او که مشرکان له هغوﺉ) سره دوستي کول ،او د
مسلمانانو په ضد د کفارو مرسته او کومك کول ،او مسلمانانو ته ضرر
رسَوَل ،نو ددوﺉ ددی لوﺉ جرم په سبب د ډیر سخت عذاب وړ او الیق
شول.

َوٱل ۡ ُم َنٰف َقٰت َوٱل ۡ ُم ۡۡشك َ
هني
ه ه
ه
َ
َ ُ َ
ن َ
ب َُ
ٱّلل
دائ ه َرة ٱلس ۡوءهۖ َوغ ه

اهلل تعالی فرمایيَ ﴿ :و ُي َع ّ ها َ ٱل ۡ ُم َنٰفق َ
ني
هه
ََ
َ ّ َ َ
َ ُۡ ۡ َ
ٱّلل ه َّظ َن َ
ٱلس ۡوءه ۚ عل ۡي هه ۡم
ۡشك ٰ ه
ت ٱليٓاّن هني ب ه
وٱلم ه
َ
َ َۡ ۡ َ َ َ َُ ۡ َ َ َ َُ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ
ت َم هص ٗ
ۡيا [ ﴾٦الفتح.]5 :
علي ههم ولعنهم وأعد لهم جهنمۖ وساء
ترجمه« :او چه عذاب ورکړي منافقانو سړو او منافقانو ښځو ته ،او
مشرکان و سړو او مشرکاتو ښځو ته ،هغه منافقان چه ګومان یي کړې دې په
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اهلل تعالی باندی بد ګومان ،پر دوﺉ دي وي بدی پیښی ،او غضب او غوصه
او قهر کړې دې پردوﺉ باندی اهلل تعالی ،او لعنتیان کړي یي دي ،او تیار
کړې یي دې دوﺉ ته دوزخ ،او ډیر بد ځاي د ورتللو دې دا دزوخ».
َٰ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ۡ َ
َ
ذطَ
ٱّللَ
همدارنګه اهلل تعالی فرمایي﴿ :ذل هك بهأّنهم ٱتبعوا ما أس
َ ۡ َ َ
َ ُ
ۡ َ ََ ۡ
َوك هرهوا رهض َوّٰن ُهۥ فأح َب َط أعمٰل ُه ۡم [ ﴾٢٨حممد.]55 :
ترجمه« :دا(وهل د مالیكو ددوﺉ مخونه او شاګانی) پدی سبب دي
چه دوﺉ د هغه څه پیروي کوله چه اهلل تعالی یي په قهر او غضب کولو ،او
دوﺉ بد ګڼلو د اهلل تعالی رضامندي ،نو اهلل تعالی ددوﺉ نیك عملونه برباد او
ابته کړل».
او ددوﺉ د ظاهر او ښكاره له باطن او زړونو څخه مخالفت ددي سبب
شو چه د قبیحو او بدو اعمالو مرتكب شول ،لكه دروغ ،غداري ،خیانت،
ښكنځل او د وعدی خالف کول ،او دا داسی عادات دي چه دا منافقان
ورباندي پیژندل کیږي.

د منافقانو عملونه په دوه ډوله دي:
لومړې ډول اعمال :هغه کفري اعمال چه څوک یي مرتكب شي نو
هغه کافر شو ،او د اسالم د مقدس دین له کړﺉ څخه بهر ووتلو ،اګر که هغه
لمونځ کوي ،روژه نیسي ،او داسی ګومان هم کوي او دعوا کوي چه دې
ګنی مسلمان دې.
دنفاق دغه اعمال لكه :د اهلل تعالی او د هغه د رسول دروغجن ګڼل،
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اهلل تعالی او د هغه آیاتونو او د هغه رسول سره بغض او کینه کول،
ورپوری مسخری کول ،او دمسلمانانو په خالف د کفارو سره دوستي او د
هغوﺉ مرسته او کومك کول.
نو دغه اعمال او داسی نور د اسالم سره ضد اعمال دي ،نو څوک چه
یي مرتكب شي ،هغه مؤمن پاتی کیدې نشي ،بلكه هغه کافر دې د اسالم د
مقدس دین څخه وتلې دې ،که سره له دی هم هغه د اسالم دعوا کوي نو
دې په نفاق اکبر سره منافق دې.
د نفاق دی ډول ته ځینی علماء نفاق اعتقادي هم وایي؛ ځكه دلته کفر
دده په زړه کښی ننوتې دې ،ګنی له مؤمن زړه څخه داسی کفري اعمال او
اقوال نه صادریږي ،خو د هغوﺉ مقصد دلته دا نه دې چه نفاق اکبر یواځی
په اعتقادي امورو کښی کیدې شي ،او په نورو کښی نشي کیدې ،او
اعتقادي نفاق ددوﺉ په نیز په اعتقادي امورو پوری خاص او منحصر نه دې.
دوهم ډول اعمال :هغه بد عادات او اعمال دي چه هغه اګر که بنده
پخپله کفر ته نه ووباسي ،خو دغسی اعمال او عادتونه پرته له خالص منافق
څخه په بل چا کښی نه راټولیږي ،نو مؤمن باید له دغسی اعمالو او عاداتو
څخه ځان وساتي ،ترڅو په ده کښی د نفاق له عاداتو څخه کوم عادت
رانشي.
او دغه اعمال او عادات رسول اهلل په خپل مبارک حدیث شریف
ي ي ٌ ي ي ّ ي ي ي
ُ ْ ي
بَ،
ثَكذ ي َ
ثَ:إِذاَحد َ
قَثال َ
کښی بیان کړي دي ،لكه چه فرمایي« :آيي َةَال ُّمنافِ ِ َ

ي
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ي ي ي ْ يي

ي ُْ ي ي ي

ان»[ .متفق عليه].
نَخ َ
ف َ،يَو ِإذاَاؤت ِّم َ
يو ِإذاَ يوع َدَأخل َ
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ّ
ي ي ٌ
ْ
ي يُّ
ُ ْ ي
ّل َ يو يزع يَم َأّن َهَ
ام َ يو يص َ
ن َ يص يَ
ث َ يو ِإ َ
ق َثال َ
ویف َرواية َملسلم«َ :آيي َة َال ُّمنا ِف ِ َ
ُم ْس ِل ٌَم»َ.
ّ
ي
ْ
ي
ي ي ي ٌ ي ْ ُ
ّلَ
ام َ يو يص َ
ن َ يص يَ
ق َ ،يو ِإ َ
ن َ ِفي َِه َف ُه يَو َ ُمنافِ ٌَ
ن َك َّ
ث َم َ
َأمحد«َ :ثال َ
َ
ويف َرواي ِة
ي يُّ
يو يزع يَمَأّن َهَ ُم ْس ِل ٌَم».
ي ْ
َرض ُ
َاللَ
َالعاص ِ
وَبن
ويفَالّصحيحني
ِ
َمنَحديث ِ
َعبدَا ِ
ِ
َبنَعّم ِر ِ
لل ِ
ي
ُ
ي ي ي ً ي
ْيٌ ي ْ ُ
نَ
نَ ُمنافِقاَخال ِ ًّصا َ،يو يم َْ
نَ ِفي َِهََك َ
نَك َّ
لل«َ:أرب َعَم َ
عنهّماَقالَ:قالَرسولَا َِ
ي
ي ْ يٌ ي ّي
ي ّ ي ي
ي ْ يٌ ُْ ّ ي ي ْ
ي ي ْ
َّت َييدع يهاِ َ :إذاَ
اق َح َ
اّنلف َِ
نَ
ت َ ِفي َِه َخّصل َة َ ِم َ
ن ََكّن َ
ت َ ِفي َِه َخّصل َة َ ِمنه َ
َكّن َ
ُْ ي ي ي ي ي ي ّ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
اص يَمَف يجر»َ.
ثَكذبَ،و ِإذاَاعه َدَغدرَ،و ِإذاَخ
انَ،و ِإذاَحد َ
نَخ َ
اؤت ِّم َ
ترجمه« :د منافق نښی دری دي :کله چه خبری کوي نو دروغ وایي ،او

کله چه وعده او لوظ وکړي ،مخالفت ځینی کوي ،او کله چه ورسره امانت
کیښودل شي ،نو پكښی خیانت کوي».
او د مسلم شریف په یو روایت کښی داسی راغلي دي« :د منافق نښی
دری دي -اګر که هغه لمونځ هم کوي ،او روژه هم نیسي او ځان ته مسلمان
هم وایي »...الحدیث.
اود مسند أحمد په یو روایت کښی بیا داسی دي« :دری عادتونه او
خصلتونه دي چه کله په یو بنده کښی راټول شي نو هغه خالص منافق
کیږي.»....
او په صحیح بخاري شریف او صحیح مسلم شریف کښی د عبد اهلل بن

050

عقیدوی درسونه

عَمْرو بن العاصب په روایت کښی رسول اهلل فرمایي« :څلور عادتونه
او خصلتونه دي چه کله دا څلور سره په یو بنده کښی راټول شي نو هغه
خالص منافق شي ،او که په یو چا کښی له هغی څخه کوم یو خصلت او
عادت موجود وي ،ن و په هغه کښی به یوخصلت او عادت نفاق او منافقت
وي ،تر هغه پوری چه دغه خصلتونه پریږدي ،او هغه دا چه :کله خبری کوي
نو دروغ به وایي ،او چه کله معاهده وکړي نو په هغی کښی غدر کوي او
ماتوي یي ،او چه کله وعده او لوظ وکړي ،نو ورڅخه مخالفت کوي ،او
وعده خالفي کوي ،او چه کله یي د چا سره جنګ جګړه راشي نو ښكنځل
به کوي».
نو که په یو چا کښ دغه څلور صفتونه او عادتونه سره راټول شول ،نو
دې خالص منافق دې.
ځكه دلته »إذا« د غایي د بیان لپاره نه دې ،نو دا په دی خبره داللت کوي
چه له دی څخه مراد دا دې چه دغه کارونه د یو چا خصلت اوعادت جوړ
شي ،او په تكرار او زیات یي کوي.
مقصد دا چه هغه څوک چه یو کله شاذ نادر ورڅخه دغسی کارونه
صادر شي نو هغه به د منافقینو له اعمالو څخه یو عمل کړې وي ،او د یوی
ګناه مرتكب شو ،او په دي باندی هغه په منافقانو کښی نه شمارل کیږي ،او
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نه په هغه چا کښی چه په هغه کښی د نفاق او منافقت کوم عادت وي ،ترڅو
چه یي دغه بد کارونه لكه د خپل عادت او خصلت ګرزولې نه وي ،اویا
ورباندی مشهور شوې نه وي.
په یاد باید ولرو چه د ځینی خلكو په زړونو کښی ایمان او د نفاق ځینی
عادتونه سره راټولیدې شي.
هر چه نفاق اکبر دې نو هغه او ایمان سره په یوه زړه کښی نه راټولیږي،
بلكه د نفاق اکبر خاوند خالص کافر دې ،اګر که لمونځ کوي،روژه نیسي،
او ګومان او دعوا هم کوي چه دې مسلمان دې؛ ځكه دی کفر دده ټول
نیك عمل برباد او ابته کړې دې ،ځكه ایمان او کفر اکبر سره نه یوځاي
کیږي ،لكه چه اهلل تعالی فرمایي:
َ ُ
ََ
ََ َ ۡ
ُ
ك ُف ۡر ب ۡٱۡل َ
يم ٰ هن فق ۡد َحب ه َط ع َمل ُهۥ َوه َو هِف ٱٓأۡلخ َهرة ه م َهن
﴿ومن ي
ه ه
ۡ َ
خٰ هس َ
ين [ ﴾٥املائدة.]6 :
ٱل
ه

ترجمه « :او هغه څوک چه له ایمان راوړلو څخه انكاري شي ،نو د هغه

نیك عمل برباد او ابته شو ،او هغه به په آخرت کښی له تاوانیانو څخه وي».
او هرچه نفاق اصغر دې-کوم چه بنده له دین اسالم څخه نه وباسي -نو
کیداي شي چه په یو مسلمان کښی دی د نفاق اصغر ځینی خصلتونه او
عادتونه وي ،لكه چه د عبد اهلل بن عَمْرو بن العاصب حدیث شریف
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پری داللت کوي.
او په صحیح مسلم شریف کښی د أبوهریره په حدیث کښی رسول
ي ْ ي ي ي يْ ي ُ ّ ْ
يْ ي ُ ي ي يي ُ ْ
نَ
َع َشعبيةَ َ ِم َْ
ات َ َ
ث َبِ َِه َنفس َه َم َ
ات َ يول َْم َيغ َُّز َ يول َْم َُييد َ
ن َم َ
اهلل فرمایي« :م َ
ي
ّنِفاقَ»َ[رواه مسلم].
ترجمه« :هغه مسلمان چه مړ شي ،او هغه په خپل عمر کښی نه غزا
وکړي ،او نه پخپل زړه کښی د غزا نیت تیارې او مینه ونلري ،نو دې هم د
نفاق په یوه څانګه کښی مري».
او حذیفه فرمایي» :زړونه په دری ډوله دي:
 -۱یو هغه زړه دې چه دوه مخی او دوه رنګه یا کوږ وي ،نو دا د منافق
زړه دې.
 -۲بل هغه زړه دې چه له حق څخه په پردو کښی وي ،نو دا دکافر زړه
دې.
 -۳بل هغه زړه دې چه صفا او پړقیدونكې وي ،لكه په ده کښی چه ډیوه
وي چه رڼا کوي ،نو دا د مؤمن زړه دې.
 -۴بل هغه زړه دې چه په هغه کښی د نفاق خصلتونه هم وي او ورسره
ایمان هم وي ،نو دده مثال داسی دې لكه په جسم کښی دانه)نكۍ(،چه هم
پكښی وینه وي ،او هم زوی ،یایي مثال داسی دې لكه هغه ونه چه کله ورته
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ښایسته او ښی اوبه راځی او هغه پری خړوبیږي ،او کله ورته خرابی اوبه
راځي او پری خړوبیږي ،نو هر کومی اوبه چه غالبه شوی ،نو خوند به هم د
هغی وي«[ .رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ويف كتاب اإلیامن ،وصححه األلباين].

او علي فرمایي» :ایمان لومړې د یو کوچني سپین ټكي په شان به زړه
کښی پیلیږي ،بیا هرڅومره چه ایمان زیاتیږي نو دغه سپینوالې ورسره
زیاتیږي ،تر دي چه ټول زړه تك سپین شي ،او نفاق په زړه کښی د تور
ټكي په شان پیلیږي ،بیا هرڅومره چه پكښی نفاق زیاتیږي دغه تور ټكې
ورسره زیاتیږي ،تر دی چه ټول زړه تك تور شي«[ .رواه ابن أيب شيبة يف كتاب
اإلیامن والبيهقي يف شعب اإلیامن].

مقصد دا چه په مسلمان کښی نفاق اصغر»وړوکې نفاق« راتالي شي ،په
چا کښی لږ ،او په چا کښی ډیر ،د چا ایمان چه قوي وي او د اهلل تعالی
اطاعت او پیروي پكښی ډیره وي ،نو نفاق به یي کمزورې وي ،یعنی په هغه
کښی به د نفاق بوي او یو څه نښی نښانی وي ،نو کله کله به تری دروغ یا
وعده خالفي او داسی نور ګناهونه کیږي.
او له ځینی خلكو به دغه ګناهونه ډیر واقع کیږی ،او ورسره به داهلل
تعالی یاد او ذکر هم کم کوي ،او د اهلل تعالی له حدودو څخه به تیرې هم
کوي ،لكه د ځینی حُرُماتو هتك او سپكاوې کول ،په واجباتو کښی تقصیر
او کوتاهي کول ،او په شهواتو کښی غرقیدل او اخته کیدل ،او په شبهاتو
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باندی تیروتل.
نو دده په زړه کښی به د لږ ایمان تر څنګ ډیر نفاق وي ،تر دی چه
ځینی مسلمان به داسی هم وي چه لمونځ به په منډه او تادۍ سره کوي ،هغه
هم په خپل وخت نه ،بلكه په مكروه وخت کښی به یي کوي ،او لكه چه
ځان تری خالصوي ،د هغی د آدابو او خشوع او خضوع مراعات پكښی
نكوي ،لكه په صحیح مسلم شریف کښی د انس بن مالك په روایت
کښی چه رسول اهلل فرمایي:
يْ ُ يُْ ُ ّ ْ ي ي ّ ي ي ي ْ يْي ي ي
ْ ي
يُ ْ ي
نَ
ني َق ْر َِ
ت َب َ
َّت َ ِإذا ََكّن َ
س َح َ
ّب َالشّم َ
س َيرق َ
ق ََي ِل َ
ك َ يصال َة َال ُّمنافِ ِ َ
«تِل َ
ّ ْي ي ي ييي ي ي يْيً ي ي ْ ُ ُ ّي ي ّ ي ً
يال»[ .رواه مسلم].
الَق ِل َ
اَّللَ ِفيهاَ ِإ َ
الَيذك َرَ َ
امَفنقرهاَأربعاَ َ
انَق َ
الشيّط َِ
ترجمه« :دغه د منافق لمونځ دې چه ناست وي د لمر انتظار کوي،
تردی چه کله پریوتلو ته نژدی شي او لمر د شیطان د ښكرو ترمنځ شي ،نو
دې پاڅي او څلور واری ښكته پورته شي ،لكه د چرګ پشان ټَكی وکړي،
چه اهلل پكښی نه یادوي مګر لږ».
نو دا د هغه چا حال دې چه د هغه پر زړه باندي منافقت غالب شوې وي
تر دی چه د »منافق« نوم مستحق او وړ وګرزي ،سره له دي چه دهغه په زړه
کښی دومره ایمان هم وي چه دیته یي نه پریږدي چه لمونځ بیخي پریږدي.
دداسی ډول خلكو څخه ځینی خطرناک ګناهونه صادریږي ،لكه :ریا،
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ځان ښودنه ،او هغه څه چه نیك عمل برباد او ابته کوي ،لكه د ورکړی او
نفقی په وخت کښی زباتَول ،محتاج ته بدی ردی ویل ،او اخروي عمل په
سبب دنیایي ګټـی غوښتل ،او کله چه بنده ځانته او د خلكو له سترګو پناه
وي هلته د حُرُماتو انتهاک او سپكاوې کول.
نو داسی خلك په ډیر خطرناک حالت کښی دي؛ ځكه کیداي شي
دده دا سستي او لټـي دې  -نعوذ باهلل -له دین څخه وتلو ته اړ کړي ،او
څوک چه په داسی منافقت مړ شو چه دهغه په زړه کښی یو څه ایمان هم
وي ،نو داسی بنده د اهل الكبائر څخه شمارل کیږي ،په چا چه د ډیر سخت
عذاب ویره ده ،خو داسی بنده به په اور کښی د تل لپاره نه پاتي کیږي؛ ځكه
دده په زړه کښی یو څه اسالم او ایمان پاتی وو.
بل دا چه له رسول اهلل څخه په یو صحیح حدیث شریف کښی نقل
ي ْ ُ ُ ي ْ ُ ْي ّ ْي ّ ي ي ي ْ ُ
ّ ي ُّ يُ ُ ّ
اَّللَُ
ّ
ول َ َ
ار َث َم َيق َ
ل َاّنلا َِر َاّنل َ
ل َالن َِة َالن َة َوأه َ
ل َأه َ
دي چه هغه فرمایي« :يدخ َ
يْ
ْ ي ي ْ
ي
يي ي ي ْ ُ ي ْ ي ي
ْي ُ ي ّ ْ ي ي
ونَ
يّمانَ َفيُخ ير ُج َ
ن َ ِإ
ن َخ ْردلَ َ ِم َ
ال َحبةَ َ ِم َ
ِف َقل ِب َِه َ ِمثق َ
نَ ِ َ
ن ََك َ
اَل َأخ ِرجوا َم َ
ّتع َ
ي ي ْي ي ي ْي ي ي ّ ي ٌ ي ي ْ ُ ُ ي
ْ ي ْ ُ ي ْي ي
ون َ يكّماَي
ك ََ -فينبت َ
ك َمال ِ َ
ِف َنه َِر َاحلياَ ،أ َِو َاحليا َِة َش َ
نَ ِ َ
ِمن يها َق َِد َاس يودوا َفيُلق ْو َ
ّ ْ ييْ يي ي ّ ي يْ ُ ُ ي ْ ي ي ُ ْي ي ً
يُْ ُ ْ ُّ
ِفَ ي
البخاري
رواه
[
َ
.
»
َ
ة
ي
و
ت
ل
م
َ
َ
اء
ر
ف
ص
َ
َ
ج
ر
َت
َ
ا
ه
ن
أ
َ
َ
ر
ت
َ
َ
م
ل
أ
َ
َ
ل
ي
الس
َ
َ
ّب
ّن
ا
ج
َ
َ
َ
ة
تنب َ
تَ ِ
ِ
ُ
احلب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ري.]
خلدْ ّ
من حدیث أيب َسعيد ا ُ

ترجمه« :جنتیان به جنت ته ننوځي ،او دوزخیان به دوزخ ته ننوځي ،بیا
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058
به اهلل تعالی ووایي :له اوره هر هغه څوک هم راوباسۍ چه د هغه په زړه
کښی د اوري یا جِنجړ دانی هومره ایمان وي ،نو داسی خلك به پداسی حال
کښی راوایستل شي چه تك تور شوي به وي ،بیا به د ژوند په یو نهر )ویاله(
کښی وغورزول شي ،نو له سره به راوه ټوکیږي او راشنه به شي ،لكه د
سیالب وروسته چه کومه دانه او شینكې راشین کیږي ،که ورته فكر مو وي
هغه شین ډکې او تیغ له کمزورﺉ څخه زیړ او تاو شوې وي».
خو څوک چه د اسالم نواقضو او ماتوونكو ګناهونو څخه د کومی ګناه
مرتكب شي ،لكه په دین پوره ټوکی ،مسخری کول ،اهلل تعالی او رسول
ته ښكنځل کول ،د مسلمانانو پر خالف له کفارو سره دوستي او د هغوﺉ
مرسته کول ،نو داسی خلك کافران دي ،د اسالم له دین څخه وتلي دي،
بلكه ایمان یي له زړه څخه وتلې دې .نعوذ باهلل من ذلك.

د منافق توبه ویستل:
که یو منافق له مرګه مخكښی توبه ووباسي او خپل عمل سم کړي ،او د
اهلل تعالی په دین کلك شي ،او خپل دین او عمل خاص د یو اهلل تعالی د رضا
لپاره خالص کړي ،نو دده توبه صحیح ده ،او اهلل تعالی یي ورڅخه قبلوي،
لكه چه اهلل تعالی فرمایي:
َ
﴿إ َن ٱل ۡ ُم َنٰفق َ
ني ِف َ
ٱل ۡركه ۡٱِلَ ۡس َفل م َهن ٱّنلَار َولَن ََت َد ل َ ُه ۡم ّنَ هص ً
ۡيا  ١٤٥إهَل
هه ه
ه
ه
ه
ه
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َ َ َ ُ ََ ۡ َ ُ َ ۡ
َ
َ
َ
ٱّلل ه َوأ َ ۡخلَ ُصوا د َهين ُه ۡم ه َّلل ه فَأُو َ َٓلئ َك َمعَ
ُ
ه
ٱَّلهين تابوا وأصلحوا وٱعتصموا ب ه
َ ۡ
َ َۡ َُ َُ َ ُ
ٱّلل ٱل ۡ ُم ۡؤ همن َ
ۡ ۡ َ
هني أ َ ۡج ًرا َع هي ٗ
ت َُ
ٱّلل ب ه َعاابهك ۡم
يما  ١٤٦ما يفعل
ٱل ُمؤ همن هني ۖ َو َس ۡو يُؤ ه
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ ََ َ َُ َ
َ ٗ
م وَكن ٱّلل شاك ًهرا عل هيما [ ﴾١٤٧النساء.]161-166 :
إهن شكرتم وءامنت ٓ
ترجمه« :بیشكه منافقان به په آخري الندینۍ برخه د اور کښی وي ،او
هیڅكله به دوﺉ ته څوک کومكي او مرستندویه پیدا نكړی ،مګر هغه
کسان چه توبه یي ویستلي وي)مخكښی له مرګه( او خپل عمل یي اصالح
او سم کړې وي ،او د اهلل تعالی پر دین یي منګولی لګولی وي ،او خپل دین
او عمل یي د یو اهلل تعالی د رضا لپاره خالص کړې وي ،نو دغه ډول خلك
به د نورو مؤمنانو سره ملګري وي ،او اهلل تعالی به ټولو مؤمنانو ته لوي اجر او
ثواب ورکړي ،اهلل تعالی ستاسو په عذابولو باندی څه کوي؟ که تاسو د اهلل
تعالی شكر ووباسۍ ،او پری ایمان راوړﺉ ،او اهلل تعالی شكرګزار او پوهه
دې».
همدارنګه هغه مسلمان چه په هغه کښی د منافقت ځینی عادتونه وي،
که توبه تری وباسي ،نو اهلل تعالی یي توبه قبلوي ،او له منافقت څخه پاکیږي.
په دی مسأله کښی یو عجیبه شبهه او لغز هم دې ،او هغه دا چه حذیفه
بن الیمان د عبد اهلل بن مسعود د حلقی په شاګردانو شبهه وکړه چه د
عبد اهلل بن مسعود په مخكښی یي ورته وویل :بیشكه نفاق په هغه چا نازل
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شوې وو چه له تاسو څخه هم بهتر وو؟!
نو عبد اهلل بن مسعود وخندل او د هغه په مقصد پوهه شو ،او خپلو
شاګردانو ته یي وویل :سبحان اهلل ،بیشكه اهلل تعالی فرمایي:
َ ۡ َۡۡ َ
﴿إ َن ٱل ۡ ُم َنٰفق َ
َ
َ
ني هِف ٱلركه ٱِلسف هل مهن ٱّنلاره﴾ [النساء.]166 :
هه
ه

ترجمه« :بیشكه منافقان به په هغه ډیره الندینۍ برخه د اور کښی وي».
بیا کله چه مجلس خور شو ،نو حذیفه ابن مسعود یو شاګرد یزید

بن األسود النخعي ته وویل :هو ،نفاق پداسی خلكو نازل شوې وو چه له
تاسو څخه بهتر او غوره وو ،بیا هغوﺉ توبه وویستله ،او اهلل تعالی یي توبه
قبوله کړی وه.
او په یو بل روایت کښی داسی دي  :هغوﺉ چه کله توبه وویستله نو
هغوﺉ له تاسو څخه بهتر او غوره شو.
د هغه مقصد دا وو چه ځینی هغه خلك چه د رسول اهلل په وخت
کښی منافقان وو ،خو بیا یي توبه وویستله او خپل عملونه یي اصالح کړل ،او
خپل دین یي په ایمان عمل او اخالص باندي ښائسته کړ ،نو هغوﺉ بیا د
رسول اهلل په صحبت او د هغه سره په جهاد باندي له هغه چا څخه غوره
شو چه له صحابه کرامو څخه وروسته وو ،یعنی تابعین رحمهم اهلل ،دا
قیصه په صحیح بخاري شریف کښی راغلی ده.
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او مؤمنان باید داسی عملونه وکړي چه د منافقت او د هغی له عادتونو او
خصلتونو څخه پری خالصیږي ،لكه بیا بیا توبه ویستل ،استغفار ویل ،د اهلل
تعالی د حدودو مراعات کول ،د هغه د امرونو تعظیم او احترام کول ،له
شرک او مشرکانو څخه برائت او بیزاري کول ،د لمانځه پوره له ټولو حقوقو
سره ادا کول ،د زکات ورکول ،داهلل تعالی او د هغه دپیغمبر او د قرآنكریم
او د مسلمانانو د مشرانو او عوامو لپاره خیرخواهي لټول ،او په دغه الر کښی
خپل پوره کوښښ کول.
همدارنګه له جهاد فی سبیل اهلل سره محبت او مینه کول ،او په زړه کښی
یی اراده ساتل ،امر بالمعروف او نهي عن المنكر کول ،په دین او د حق او پر
اتباع باندي او ددین په الر کښی په مصیبتونو باندی یو بل ته سره وصیت
کول ،او مسكینانو او غریبانو ته په ډوډﺉ ورکولو یو بل سره تیزول او
الرښوونه کول ،او د اهلل تعالی په الر کښی خرچه او انفاق کول ،او هغه په
پوره ایماندارۍ سره ادا کول ،او په هغی باندی له اهلل تعالی څخه د اجر ثواب
امید کول ،نو په داسی کارونو باندی بنده له نفاق او منافقت څخه پاکیږي.
ي ْ ي ّْ
رَست َِهَ
نَ
د عمر بن الخطاب په حدیث کښی رسول اهلل فرمایي« :م َ
ي ي يُُ ي ي يُْ ّ ُ ي
ْ
ن ».
اءت َهَ يسّيئيتُ َهَف ُه يَوَ ُمؤ ِم ٌَ
حسنت َهَوس
ترجمه« :څوک چه پخپل نیك عمل خوشحالیږي ،او به ګناه کولو
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باندی خفه کیږي ،نو داسی بنده مؤمن دې».
نو که کوم بنده څخه ګناه وشي او هغه په دغه ګناه باندي خفه وو ،نو دا
ددي خبری نښه ده چه دده ایمان صحیح دې ،یعنی ایمان پكښی شته ،او له
ده څخه داسی امید ډیر دې چه توبه ووباسي ،او له اهلل تعالی څخه ددغه ګناه
د بخښنی غوښتنه وکړي ،او ځان پری مالمت کړي ،خو که څوک په ګناه
کولو خوشحالیږي ،دا ددي خبری نښه ده چه دده په زړه کښی نفاق او
منافقت شته.
په سنن ترمذي کښی د ابوهریره په حدیث کښی رسول اهلل
فرمایيَ :
ي ْ يي ي ي
َمنيافقُ ،
ََتْتيّم يعان َِف ُ
َح ْس ُن ي
َو يال َف ْق ٌه َِف ّ
َس ّْمت ،ي
ين»َ
َاِل ِ َ
ان َال
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
«خّصلت ِ

األلباين].
[صححه
ُ

ترجمه« :دوه عادتونه په منافق کښی سره نه یو ځاي کیږي :یو ښه
خوي ،او بل ددین ښه زده کړه».
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د منافق د منافقت سزا:
د منافقت د ډیری بدۍ له کبله اهلل تعالی د منافقانو سزا هم په دنیا او
آخرت کښی تر ټولو بده سزا ټاکلی ده؛ ترڅو دغه سزا ددوﺉ د بدو اعمالو
پوره جزا شي:
* دنیا کښی خو ددوﺉ سزا دا ده چه پر زړونو یي مهر ولګول شي ،او
ددین له پ وهی او الرښوونی څخه بی برخی شي ،او بیا ورپسی اهلل تعالی
ددوﺉ په زړونو کښی داسی شكونه واچوي چه ددوﺉ له زړونو هیڅكله نه
ووځي ،نو دوﺉ تر ټولو خلكو ډیر حیران او شكیان وي؛ ځكه دوﺉ غوښتل
چه اهلل تعالی او مؤمنان تیرباسي ،نو ددوﺉ دغه تیرایستل پر دوﺉ
راوګرزیدل ،او د خپل بد عمل بده سزا ورته ورسیده.
نو دوﺉ چه هرکله د اسالم او مسلمانانو پرخالف کوم کار کوي او
کومه پلمه ورته جوړوي ،نو اهلل تعالی ورته پری ډیره بده او سخته سزا
ورکوي ،او دوﺉ په دي هم نه پوهیږي چه مونږ ته دا سزا زمونږ ددغه بد
عمل په سبب ده ،نو دوﺉ چه هرڅومره د کفر او منافقت عملونه کوي
هغومره ددوﺉ سزا او عذاب څو چنده کیږي او پرله پسی کیږي.

عقیدوی درسونه
064
َ ُ َ َ َٰ ُ ُ
َ َ َۡ َ
لَع قلوب ه هه ۡم ف ُه ۡم َل َيفق ُهون [ ﴾٣املنافقون.]1 :
اهلل فرمایي﴿ :فطبهع

ترجمه)« :یعنی هرکله چه دوﺉ دروغ وایي ،او په درواغو قسمونه او

سوګندونه هم کوي؛ ځكه چه دوﺉ یو ځل د ایمان دعوا کړی وه ،او
مسلمانانو ته یي ځان مسلمان ښكاره کولو ،او ددغه ایما له دعوا څخه
وروسته یي د خپل منافقت په سبب بیا کافر شول( نو مهر ولګول شو ددوﺉ
پر زړونو باندي ،نو لدی کبله دوﺉ نه پوهیږي».
همدارنګه فرمایي:
ُ َٓ َ َ َ ۡ ََ ُ َ
ى َف َما َرب َحت تّ َهجٰ َر ُت ُه ۡم َوماَ
ٱلن َلٰلَ َة ب هٱل ۡ ُه َد ٰ
﴿أوَلئهك ٱَّلهين ٱشَتوا
ه
َ
َُ َ َ َ
َ
ۡ َََۡ َ ٗ ََ
َ ۡ
ََكّنُوا ُم ۡه َتد َ
ارا فل َما أضا َءت َما َح ۡو ُلۥ
هين َ ١٦مثل ُه ۡم ك َمث هل ٱَّلهي ٱستوقد ّن
ُ ُ َٰ َ ُ ۡ ُ َ
ُ ّۢ ُ ۡ
َذ َه َ
ٱّلل ب ُنوره ۡهم َوتَ َر َك ُه ۡ
ب َُ
ك ٌم ُع ۡ ٞ
ۡم
ِصون  ١٧صم ب
م
ل
ّظ
ِف
م
ت َل يب ه
ٖ
ه
ه ه
َ
َف ُه ۡم ََل يَ ۡ
ج ُعون [ ﴾١٨البقرة.]15-15 :
ر
ه
ترجمه« :همدغه کسان اختیار کړی یي ده او غوره کړی یي ده
ګمراهي په مقابل د هدایت کښی ،نو ګټه ونكړه تجارت ددوﺉ ،او نه دي
دوﺉ سمه الر موندونكي ،مثال ددوﺉ په شان د مثال د هغه چا دې چه بَل
کړي اور ،نو هرکله چه رڼا کړي دا اور ګرد چاپیر له ده نه ،بوځي اهلل رڼا له
دوﺉ څخه ،او پریږدي دوﺉ په تیارو او تورتمونو کښی چه هیڅ نه ویني،
کاڼه دي دوﺉ د حق له اوریدلو څخه ،ګونګیان دي دوﺉ د حق له وینا
څخه ،ړانده دي دوﺉ د حق له لیدلو څخه ،نو دوﺉ نه راګرزي حق ته».
همداراز فرمایي:
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َ

ُ َ

َ

ُ

َ

ُ
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﴿إن ٱل ُمنٰفق َ
ني يُخٰدهعون َ
ٱّلل َوه َو خٰدهع ُه ۡم﴾ [النساء.]165 :
هه
ه

ترجمه« :بیشكه منافقان تیرباسي اهلل تعالی لره)ددوﺉ په ګومان( ،او حال

دا چه اهلل به دوﺉ تیرباسي )په حقیقت کښی(».
دوﺉ لره د اهلل تعالی تیرایستل دوﺉ ته ددوﺉ د بدو اعمالو له جنسه دوﺉ
ته سزا ورکولو لپاره دي ،او دا دوﺉ ته ددوﺉ د بدو اعمالو او اقوالو او په اهلل
تعالی باندی د بدګومانۍ سزا ده ،همدارنګه ددوﺉ د هغه کردار او ګومان
سزا ده چه دوﺉ پخپل ګومان اهلل تعالی ته اومسلمانانو ته تیر او دوکه ورکول
وو ،او د اهلل تعالی سره د مقابلی او د هغه له دین سره په ډول ډول پلمو او
دوکو د جنګ کول وو.
نو دوﺉ په حقیقت کښی پخپلو دغه بدو اعمالو ځان تیرباسي ،لكه چه
اهلل تعالی فرمایي:
َۡ
َ َ َ ُ
ُ َٰ ُ َ
ون َ َ
ٱّلل َو َٱَّل َ
هين َء َام ُنوا َو َما ُي َد ُعون إهَل أّنف َس ُه ۡم َو َما
﴿يخدهع
َۡ
َ
يش ُع ُرون [ ﴾٩البقرة.]5 :
ترجمه« :دوﺉ )پخپل ګومان( تیرباسي اهلل تعالی او مؤمنان ،خو په
حقیقت کښی دوﺉ نه تیرباسي مګر خپل ځانونه ،او دوﺉ نه پوهیږي».
نو دوﺉ په دي نه پوهیږي چه دوﺉ په حقیقت کښی خپل ځان تیرباسي،
بلكه ځان ته بی ځایه او باطلی آرزوګانی او امیدونه ورکوي ،او د هغی په
امید ځغلي ،تردی چه دوﺉ تیروځي او په فتنه کښی پریوځي ،او خپل
ګناهونه ،کفر ،فسق او ګمراهي زیاتوي ،او دا ګومان هم کوي چه ګنی
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دوﺉ ښه کار کوي.
نو دوﺉ په دي ټولو کښی له خپل ځان پرته بل هیچا ته ضرر نه دې
رسولې ،نه یي اهلل تعالی ته کوم ضرر رسولې دې ،او نه یي د اهلل رسول ته
کوم ضرر رسولې دې ،او نه یي د اهلل تعالی ددین پیروانو مؤمنانو ته کوم
ضرر رسولې دې.
* ددُنیایي سزاګانو څخه یو دا هم ده چه دوﺉ پخپلو مالونو او اوالدونو
باندی عذابوي ،تردی چه ساګانی یي وخیژي ،لكه چه اهلل فرمایي:
َ َ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َٰ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ّ
َ
َ
ُ
جبك أمولهم وأولده ٓم إ هّنما ي هريد ٱّلل أن يعاهبهم بهها هِف
﴿وَل تع ه
ّۡ َ َ َ ُ
َ
َ
ُ
ٱلّن َيا َوت ّۡزه ََ أّنف ُس ُه ۡم َوه ۡم كٰفه ُرون [ ﴾٨٥التوبة.]56 :

ترجمه« :په تعجب کښی دی نه اچوي تا لره ددوﺉ)منافقانو( مالونه او

اوالدونه؛ ځكه په تحقیق اهلل تعالی غواړي چه دوﺉ ته په دغه مالونو او
اوالدونو باندي په دُنیا او آخرت کښی عذاب ورکړي ،او ددوﺉ ساګانی
پداسی حال کښی وخیژي چه دوﺉ کافران وي».
* او ددوﺉ له دُنیوي سزاګانو څخه دا هم دي چه د خلكو په زړونو
کښی ددوﺉ بغض او کینه واچوي ،نو هرڅومره چه دوﺉ خلكو ته ځان
محبوبوي خلك ورسره د محبت او مینی پرځاي بغض او کینه کوي؛ ځكه
دوﺉ د اهلل تعالی د رضامندۍ په بدل کښی د خلكو خوشحالول بهتر ګڼلي
وي ،او د آخرت په مقابل کښی یي دنیوي ژوند غوره کړې وي ،او په هغه
څه پسی ډیر ورپسی وي چه اهلل تعالی په غوصه او قهر کوي ،او د اهلل تعالی
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رضامندي بده ګڼي ،د اهلل تعالی له ښوولی الرښوونی څخه مخ اړوي ،نو
لدي کبله یي خپل ځان بیالبیلو ویرو ګمراهیو او بدبختیو ته وړاندی کړ،
کوم چه اهلل تعالی د هغه چا لپاره لیكلی دې چه د اهلل تعالی له الرښوونی
څخه سرغړونه کوي ،اهلل جلَّ جالله له دوﺉ څخه د ځینو ډلو په هكله
فرمایي:
َ
َ
َ
ُُ
َٗ
ََ
َ َ ُ َۡ ُ
َََ ُُ ُ
﴿َل ي َّزال ُبنيٰن ُه ُم ٱَّلهي بن ۡوا رهيبة هِف قلوب ه هه ۡم إهَل أن تقط َع قلوب ُه ۡمِ
َو َ ُ
هيم َحك ٌ
ٱّلل َعل ٌ
هيم [ ﴾١١٠التوبة.]110 :
ترجمه« :تل به وي ددوﺉ هغه جوړه کړی آبادي چه دوﺉ جوړه کړی
وه )یعنی مسجد ضرار( سبب د شك په زړونو ددوﺉ کښی ،مګر که ټوټه
ټوټه شي زړونه ددوﺉ ،او زاره یي ترَک وچوي ،او اهلل تعالی خبردار د
حكمت خاوند دې».
َ
ځینی مفسرین وایي چه ﴿إ ََل أن َت َق َط َع قُلُ ُ
وب ُه ۡم﴾ دا استثناء تهكمي ده،
ه
چه اهلل تعالی ددوﺉ د ټوقو مسخرو په مقابل کښی په دوﺉ پوری ټوکی
مسخری کوي ،ترڅو دوﺉ ته ددوﺉ د بدو پلمو او مؤمنانو پسی د ټوقو
مسخرو پوره سزا ورکړ شي.
دوﺉ به د مؤمنانو په خالف داسی پلمی جوړولی چه هغوﺉ ته په خپل
دین کښی شبهی واچوي ،او د اهلل تعالی له سمی الری څخه یي ګمراه
کړي ،نو ددوﺉ سزا هم دا شوه چه په زړونو کښی یي ورته داسی شك
واچولو چه تل ترتله ددوي له زړونو څخه نه جال کیږي ،تر دي چه د اهلل
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تعالی مخی ته الړ شي.
* ددی ترڅنګ دوﺉ ته ددوﺉ د ځینو بدو اعمالو په بدل کښی ځینی
ځانګړی سزاوی هم رسیږي؛ ځكه اهلل تعالی ځینو ګناهونو ته ځینی خاصی
سزاوی ټاکلی دي؛ ددي لپاره چه هر سرکښه ته د هغه د ګناه په شان او د
هغی مطابق سزا ورسیږي.

َ َ َۡ ُ َ
ون ٱل ۡ ُم َط ّوع َ
هني
لكه چه اهلل فرمایي﴿ :ٱَّلهين يل همّز
ه
َ َ
َ َ َٰ َ َ َ َ َ
ُ َ َ َ
َي ُدون إهَل ُج ۡه َده ۡم فيَ ۡسذ ُرون
ٱلصدق ه
ت وٱَّلهين َل ه
َ َ َ َ
ۡ
مهن ُه ۡم َول ُه ۡم عاا ٌ أ هِل ٌم [ ﴾٧٩التوبة.]15 :

م َهن ٱل ۡ ُم ۡؤ همن َ
هني هِف
ۡ
ذ َر َ ُ
ٱّلل
مهن ُه ۡم َس ه

ترجمه« :هغه منافقان چه عیب او طعنی لګوي په خیرات کونكو مؤمنانو

باندی د هغوﺉ د خیراتونو په وخت کښی  ،او په هغه کسانو پوری چه نه
مومي د خیرات لپاره مګر د خپل کوشش مطابق)د هغی د کموالي په سبب(،
نو په هغوﺉ پوری مسخری کوي ،اهلل تعالی به ددی مسخرو په مقابل کښی
په دوﺉ پوری مسخری وکړي ،او ددوﺉ لپاره دردناک عذاب دې».
نو ددوﺉ په مؤمنانو پوری د مسخرو سزا ورته اهلل په دي ورکوي چه اهلل
تعالی ورپوری مسخری کوي ،ترڅو ورته د خپل بد عمل پوره پوره سزا
ورسیږي.
*منافقان أکثر په هغه ګناهونو کښی واقع کیږي چه د هغی سزا د همغه
عمل له جنسه وي ،او دغه سزا له آخرت نه مخكی په دنیا کښی وي ،لكه چه
په متعددو حدیثو شریفو کښی راځي :څوک چه د یو مسلمان په بدنامۍ او
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رسوایي پسی ګرځي اهلل تعالی به یي بدنام او رسوا کړي ،او څوک چه یو
مسلمان ته ضرر رسوي اهلل تعالی به د هغی په سزا کښی ورته ضرر ورسوي،
او چا چه د یو مسلمان سره مخالفت او دښمنی وکړه ،اهلل به ورته همدغه
شان سزا ورکړي ،او چا چه یو مسلمان ذلیل او کمزورې کړ ،اهلل تعالی به یي
ذلیل او کمزورې کړي ،او چا چه د مسلمانانو سره سختي وکړه ،نو په بدل
کښی به اهلل تعالی پر ده باندي سختي راولي.

او منافقان تل د بدو پلمو خاوندان دي ،اهلل تعالی فرمایيَ ﴿ :و ََل َُي ُ
هيَ
َۡ ۡ ُ َ ّ ُ َ َۡ
ٱلمكر ٱلسيهئ إهَل بهأهلهههۦ﴾ [فاطر.]61 :
ترجمه« :او نه چاپیریږي بده پلمه مګر په خپل خاوند باندي ،یعنی په
هغه چا چه دغه بده پلمه یي جوړه کړی ده».
نو دا چه مخكښی تیر شو ،د هغه عذابونو ډولونه دي چه منافقانو ته په
دنیا کښی رسیږي.
* او هر چه د برزخي ژوند حال دې ،نو کله چه دوﺉ ددُنیا له دي ژوند
څخه کوچ وکړي ،او په قبرونو کښی کیښوول شي ،نو دوﺉ به په یو لوﺉ
عذاب کښی وي ،او هم به په دایمی بدبختۍ او افسوسونو کښی وي ،چه نه
ختمیږي.
د أنس بن مالك په حدیث شریف کښی رسول اهلل فرمایي:
ّ ْيْي ي ُ ي يْ يييّ ي ُْ ي ْ ي ُ ُّ ي
ي ي
عَّنِ يعال ِ ِه َْمَ
حابُ َهَ يو ِإّن َهَلّيي ْس يّم َُعَق ْر َ
ّلَعن َهَأص
ِبَِهَوتو َ
نَالعب َدَ ِإذاَو ِض َعَ ِ َ
« ِإ َ
ِفَق ِ
ي
يي ُ ي ي ي ي ُْ ي ي يُ ي ي ُ ْ ي يُ ُ
ّ ُ ُ ي ّ ي ّ ُْ ْ
نَُ
لَلِّمحّمدََفأماَالّمؤ ِم َ
ِفَالرج َِ
ولَ ِ َ
تَّتق َ
نَماَكن َ
نَفيق ِعداّنِ َِهَفيقوال َِ
أت َاهَملَك َِ
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ي ي ُ ُُ ي ُي ُ يُ ْ ُ ْ ي ي ْ ي ي ي ّ ي ْ
ييُ ُ ي ْ ي ُ يُّ ي ْ
ُ
ار َق َدَ
ن َاّنل َِ
ك َ ِم َ
َل َمقع ِد َ
ل َانظ َر َ ِإ َ
ال َ َ
ول َفيق َ
لل َورس َ
ول َأش َه َد َأّن َه َعب َد َا َِ
ف يق َ
ي
ْ
ي
ي
ُّ ُْ
يْ ي ي ي ُّ ي ْ ي ً ي يّ ي يي ُ ي ي ً ي ي يُ ُ
حَ
الَقتياد َة َ:يوذ ِك يَرَّنلياَأّن َهَيف يس َُ
ْجيعاَق َ
اَّللَبِ َِهَمقعداَ ِم َ
كَ َ
أبدل َ
نَالن َِةَفرياهّماَ ِ
ي
ي
ي ي ي ي ّ ُْي ُ ي ْ ي ُ يُي ُ ي
ي
يْ ُ
ل َ يماَ
ال َ َُ
ق َوالَكفِ َر َفيق َ
الَ :وأما َالّمنافِ َ
يث َأنسَ َق َ
َل َ يح ِد ِ َ
ِبهَِ َث َّم َ ير يج يَع َ ِإ َ
َِ
ِف َق ِ
ي
ي
ي
ُْ ُ ُ ُ ي يُ ُ ّ ُ ي ي ُ
ي ي ّ ُ ي ُ ُ
ُْ ي يُ ُ
ْ
الَ
اسَفيُق َ
ولَاّنل َ
ولَماَيق َ
ت َأ ق َ
الَأد ِريَكن َ
ولَ َ
لَفييق َ
ِفَهذاَالرج َِ
ولَ ِ َ
تَّتق َ
كن َ
ي ْيً يي ُ ي ْ ي ً
ي ي يْ ي ي ي ييْ ي يُ ْ ي ُ ي ي ي
ح َةَ
يح َصي
ن َ يح ِديدَ ََضب َة َفي ِّص َ
ق َ ِم َْ
ار َ
ت َويْض َ
ال َتلي َ
تَ ،و َ
ال َدري َ
َ
ب َبِّمّط ِ
ي ْي ي يْ
ني» [متفق عليه].
ريَاّثلّقل َِ
نَيي ِلي َِهَغ َ
ي ي ْس يّم ُع يهاَ يم َْ
ترجمه« :بیشكه یو مړ بنده چه په خپل قبر کښی کی کیښودل شي ،او

ملګري )یعنی هغه خښوونكي خلك( ورڅخه الړ شي ،نو دې به ال ددوﺉ د
پیزار کړپا او اواز اوري چه دوه مالئكی به ورته راشي ،نو هغوﺉ به یي)په
قبر کښی( کښینوي ،او ورته به ووایي :ته د هغه سړي په هكله څه وایي چه
په تاسو کښی لیږل شوې وو) ،یعنی محمد.»(
نو څوک چه مؤمن وي هغه به ورته ووایي» :أشهد أنه عبد اهلل ورسوله«،
یعنی زه ګواهي کوم چه هغه د اهلل تعالی بنده او استاذې دې.
نو ده ته به وویل شي :په اور کښی دی خپل ځاي ته وګوره! چه دغه
ستا ځاي وو ،که مؤمن نه واي ،خو چه ایمان دی راوړې دې ،نو تا ته اهلل
تعالی د هغی په بدل کښی دغه بل ځاي په جنت کښی درکړې دې ،نو هغه
به دغه دواړه ځایونه ویني.
او څوک چه منافق او کافر وي ،نو هغه ته به وویل شي :تا به په دنیا
کښی ددغه سړي په هكله څه ویل؟ ،نو هغه به ورته ووایي :زه خو نه
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پوهیږم ،ما هم هغه څه ویل چه نورو خلكو ویل.
نو د مالیكو لخوا به ورته وویل شي :نه دی پوهه شی او نه دی ولولی ،او
بیا به د اوسپنی په پلْك)ګرز( باندی داسی ووهل شي چه د هغی څخه به یوه
داسی چیغه ووهي چه له پیریانو او انسانانو پرته به یي دغلته هر شې اوري.
* او ددی ترڅنګ به ورته ځینی خاص عذابونه هم رسیږي چه د ځینو
ګناهونو پوری خاص وي ،لكه چه د رسول اهلل څخه په سننو کښی ثابت
دي چه هغه څوک چه قرآنكریم لولي او بیایي بیرته پریږدي ،او د فرضي
لمانځه څخه ویده کیږي ،نو هغه به په قبر کښی عذابیږي ،همداشان
زناکاران ،سودخوران ،غیبت کونكي ،چغلخور ،او دروغجن ،د زکات منع
کونكي ،او هغه څوک چه د روژه ماتي له وخته مخكی روژه ماتوي ،ددي
ټولو په اړه په صحیح احادیثو کښی راغلي دي چه دوﺉ به په قبرونو کښی
عذابیږي ،او د منافقانو په دغه بدو اعمالو او د هغی په عذابونو کښی ښه لویه
او پوره برخه ده.
* دآخرت عذابونه :په صحیحو احادیثو کښی راغلي دي چه کله د
قیامت ورځ شي ،او اهلل تعالی دا ټول خلك په یو میدان کښی د فیصلی او
حساب او کتاب لپاره راټول کړي ،بیا به خاص کافران ددوزخ اور ته
وغورزول شي ،او مؤمنان او منافقان او د اهل کتابو څخه ځینی پاتی شوني
خلك به په میدان کښی پاتی شي ،او هلته به د اهلل تعالی پنډۍ ښكاره کړل
شي ،او دغلته به هیڅ داسی څوک پاتی نشي چه په دُنیا کښی به یي پخپله
خوښه د اهلل تعالی د رضا لپاره سجده کوله ،مګر خو هغه ته به اجازه وشي
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چه دغلته سجده وکړي ،او هغه چا چه د ریا ،ځان ښودنی او نفاق لپاره
سجده کوله د هغه مال)شا( به یوه تخته شي ،هرڅومره چه غواړي سجده
وکړي ،نو په څټ به راپریوځي.
او د حساب په وخت کښی به منافق راوستل شي ،اهلل تعالی به ورته پر ده
باندی خپل کړي نعمتونه وروښاي ،نو منافق به ووایي :اي پروردګاره! ما
خو پر تا ایمان راوړې وو ،ستا پر کتاب او پیغمبرانو می ایمان راوړې وو،
لمونځونه می کول ،روژی می نیولی ،خیراتونه می کول ،او د خپل توانه
پوری به د ځان صفتونه وکړي ،نو ورته به وویل شي :اوس به نو پر تا باندی
یو ګواهي کونكې راولو.
نو منافق به سوچ کوي چه پر ما باندی به دا ګواه ال څوک وي؟ نو پر
خوله به یي مهر ولګول شي ،او دده ورانه غوښی او هډوکو ته به وویل شي:
خبری وکړﺉ ،نو ورون ،غوښه او هډوکي به دده پر اعمالو پر ګواهۍ او
شاهدۍ ګویان شی ،دا هم ددي لپاره چه دده د خپلو اندامونو پر ګواهۍ دده
عذر معذرت ختم شي ،او د عذر کولو یا انكار کولو نور فرصت ورته په
الس ورنشي.

ي ي
ك ُ
َالّمنا ِف ُقَ،وذلكَاّذليَ
نو پیغمبر دداسی شخص په هكله فرمایي« :وذل ِ
ُ
يْ ي ُ
يسخطَاللَعليه»َ[رواه مسلم].

ترجمه « :یعنی همداسی شخص منافق وي ،او همدا هغه څوک دې چه
اهلل تعالی ورته په قهر او غُصه دې».
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بیا کله چه د دوزخ د پاسه د »صراط« پُل وتړل شي ،او پر هغی باندی د
تیریدلو حكم وشي ،او د قیامت له میدانه هر چا ته د هغه دعمل برابر رڼا
ورکړل شي ،نو د نورو مسلمانانو په شان به منافقانو ته هم رڼا ورکړل شي تر
څو پری په عذاب کړل شي ،تردی چه کله دوﺉ د »صراط« پُل ته ورسیږي،
نو د منافقانو رڼا به مړه شي ،او د مسلمانانو رڼا به نوره هم پوره او زیاته شي.
اهلل فرمایي:
َُ ُ ۡ ُ َ َ َ َ ۡ َ
ُ ۡ َ ُ ُ َ ُ َ َ َٰ ُ ّ
َشءٖ قَد ٌ
ُك َ ۡ
ه
هير
لَع
و
ه
و
يت
م
ي
و
ۦ
َح
ي
ۡرض
ٱِل
تو
ۖ
﴿لۥ ملك ٱلسمٰو ٰ ه
ه
ۖ ه
ه
ُ َۡ
ُ َ َ
ُ
ُ
ٱِل َو ُل َ
َش ٍء َعل ٌ
ٱلّظٰه ُر َو ۡٱِلَاط ُهنۖ َو ُه َ
ك ّل َ ۡ
هيم  ٣ه َو
ب
و
و
هر
خ
ٱٓأۡل
و
 ٢ه َو
ه
ه ه
َ ََ ُ َ ۡ ََ ٰ ََ ۡ
َ
َۡ َ
َٱَّلهي َخلَ ََ َ َ َ
ى لَع ٱل َع ۡر ۖه
ش َي ۡعل ُم
ت َوٱِلۡرض هِف سهتةه أيا ٖ ثم ٱستو
ٱلسمٰو ٰ ه
َۡ
ََ َۡ
ُي ُر ُج م ۡهن َها َو َما يَزَن ُل م َهن َ
ٱلس َماءه َو َما َي ۡع ُر ُج فهي َهاۖ
ه
ا
م
و
ۡرض
َما يَل ُهج هِف ٱِل
ه
َ ُ َ َ َ ُ ۡ َۡ َ َ ُ ُ ۡ َ َُ َ َ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ ُ َُ ٞ
ك َ
ٱلس َم ٰ َو هٰ
ت
وهو معكم أين ما كنت ٓم وٱّلل بهما تعملون ب هصۡي  ٤لۥ مل
َ َۡ
ُ ُ َ
َ َ
ٱِل َل ِف ٱّنلَ َهار َو ُيول ُهج ٱّنلَ َه َ
ٱّلل ه تُ ۡر َج ُع ۡٱِلُ ُم ُ
ۡ
ه
ار هِف
هج
ل
و
ي
٥
ور
ِإَوَل
ۡرض
وٱِل ۚ
ه
ه
َ ُ
َ
ُ َ
هيم ۢ ب َاات ّ
َۡ
ٱلص ُدوره َ ٦ءام ُهنوا ب هٱّلل ه َو َر ُس ه
ول هۦ َوأّن هفقوا م َهما
ٱِل هلۚ َوه َو عل ُ ه ه
َ َ
ُ ۡ ََ َ
َ ََ ُ
هين َء َام ُ
كم ّم ۡس َت ۡذلَف َ
ّنف ُقوا ل َ ُه ۡم أ َ ۡج ٞر َكبۡيٞ
ٱَّل َ
أ
و
م
هنك
م
وا
ن
ني فهيههۖ ف
جعل
ه
ه
ُ
ََ َ ُ ۡ َ ُۡ ُ َ َ َ َ ُ
َ
ۡ
ُ
ٱلر ُسول يَ ۡد ُعوك ۡم َله ُؤم ُهنوا ب ه َر ّبهك ۡم َوق ۡد
 ٧وما لكم َل تؤمهنون ب هٱّلل ه و
َُ َ
َ َ َ ََٰ
ُ ُ ّۡ
ُ َ ّ ُ َ َٰ َ
َ َ
ُ
َ
ۡ
ۡ
ٰ
ت
زَنل لَع عب هده هۦ ءاي ۢ
أخا مهيثقكم إهن كنتم مؤ همن هني  ٨هو ٱَّلهي ي ه
َ ّ َٰ ُّ ۡ َ ُ ّ َ ّ
َ ََ ُ
ك ۡم ل َ َر ُءو َ ٞرح ٞ
ٱليلُ َم ٰ ه َ ّ
هيم
ت هِلذ هرجكم مهن
بيهن ٖ
ت إهَل ٱّنلورهۚ ِإَون ٱّلل ب ه
َ
َ
ۡ
َ
َٰ ُ
َ
َ
ََ َ ُ
ث َ َ َ
ك ۡم أ ََل تُن هف ُقوا ِف َ
ۡرض َل
يل ٱّلل ه َو هّلل ه مهير
ب
س
 ٩وما ل
ٱلسمٰو ٰ ه
ت َوٱِل ه ۚ
ه
ه
ه
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َ
َ
ُ
َ َ َ َ ۡ َ َ ٗ
َ
َۡ
َ
ُ
ي َ ۡس َتوهي مهنكم َم ۡن أّنف ََ مهن ق ۡب هل ٱلف ۡتحه َوق ٰ َتل ٓ أو َٓلئهك أعي ُم د َر َجة ّم َهن
َ َ َ َُ
ۢ َ ۡ ُ َ َ ٰ َ ُ َ ُ ّٗ َ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ٰ َ َ ُ َ َ ۡ َ ُ َ
ٱَّلهين أّنفقوا همن بعد وقتل ٓوا وُك وعد ٱّلل ٱۡلسِن ۚ وٱّلل بهما تعملون
َخبۡيَ ١٠ ٞمن َذا َٱَّلهي ُي ۡقر ُض َ َ
ٱّلل قَ ۡر ًضا َح َس ٗنا َف ُي َض ٰ هع َف ُهۥ َ ُلۥ َو َ ُلۥ أَ ۡجرٞ
ه
ه
َ
ۡ
ۡ
َ َ
ۡ َ
ور ُهم َب ۡ َ
ۡ َ
َكر ٞ
َع ّنُ ُ
ت ي َ ۡس َ ٰ
ني أيۡدهي هه ۡم
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ه
َ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
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هين ف َ
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هيها ٓ
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ه
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ور  ١٤فٱِلَ ۡو َم َل يُؤخا مهنكم ف هدية وَل مهن ٱَّل
َ ُ َ ََٰۡ ُ
ك ۡمۖ َوب ۡئ َس ٱل ۡ َم هص ُ
ۡي [ ﴾١٥احلدید.]16-5 :
ٱّنلار ۖ هِه مولى
ه
ترجمه« :یاده کړه هغه ورځ چه وینی به ته مؤمنان سړي او مؤمنانی
ښځی چه منډی به وهي رڼا ددوﺉ ،مخی ته ،او ښي طرف ته ،او ورته به ویل
کیږي :زیرې دې تاسو ته نن ورځی د داسی جنتونو چه د هغی د ماڼیو الندی
به ویالی بهیږي ،او تاسو به په دغه جنتونو کښی همیشه او تل ترتله یاست  ،او
همدا لویه کامیابي ده .او هغه ورځ چه منافقان سړي منافقانی ښځی به
مؤمنانو ته ووایي :مونږ ته لږ راوګورﺉ او مونږ ته انتظار وکړﺉ چه مونږ هم
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ستاسو له رڼا ځینی استفاده وکړو ،نو ورته به وویل شي :بیرته شاته
وګرزﺉ)دنیا ته یا میدان حشر ته او (هلته ځانته خپله رڼا ولټوۍ ،نو دلته به
ووهل شي او جوړ به شي ددوﺉ تر منځ یو دیوال ،چه دننه به پكښی رحمت
وي د مؤمنانو طرف ته ،او بهر به تری عذاب وي ،منافقان به مؤمنانو ته
اوازونه کوي :آیا مونږ له تاسو سره په دنیا کښی نه وو؟ )څرنګه راڅخه جال
شوﺉ(؟ مؤمنان به ورته ووایي :هو ،تاسو په ښكاره له مونږ سره وﺉ ،خو لكن
تاسو په فتنه کښی اچولي وو خپل ځانونه)چه ایمان مو د نفاق ایمان وو( ،او
تاسو به د مؤمنانو د حال انتظار کولو چه دوﺉ کامیاب کیږي ،او که پری
خواري او ذلّت راځي ،او له خپله ایمانه په شك کښی ویاست ،او خپلو تشو
امیدونو تیرایستلۍ ،تر دي چه د اهلل حكم تاسو ته راغې)مرګ( ،او په
حقیقت کښی تاسو تیرایستلي یاست تیر ایستونكي شیطان ،نو نن ورځ به له
تاسو څه فدیه او مالي عوض نه اخستل کیږي ،او نه به له نورو خالصو کافرو
څخه دغه فدیه ومنل شي ،ځاي د ورتللو ستاسو د ټولو اور دې ،همدغه تاسو
سره مناسب وړ او الیق دې ،خو ډیر بد ځاي دورتللو ستاسو دې».
او هر چه ددوﺉ لپاره په دوزخ کښی کوم عذاب ټاکل شوې دې نو هغه
خو یو سپكونكې دردناک او دائمي عذاب دې ،اهلل تعالی ورته په دوزخ
کښی هغه تر ټولو الندینۍ طبقه ټاکلی ده ،نو دوﺉ په دوزخیانو کښی تر
ټولو سخت عذاب واال دي.
َ ۡ َۡ
ٱِل ۡس َفل م َهن ٱّنلَار َولَن ََتدَ
اهلل فرمایي﴿ :إ َن ٱل ۡ ُم َنٰفق َ
ر
ٱل
ِف
ني
كه
هه
ه
ه
ه
ه
ه

َ

َ
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ترجمه« :بیشكه منافقان به په آخري الندینۍ برخه د اور کښی وي ،او

هیڅكله به دوﺉ ته څوک کومكي او مرستندویه پیدا نكړی».
ٱّلل َجام ُهع ٱل ۡ ُم َنٰفق َ
همداراز په بل ځاي کښی فرمایي﴿ :إ َن َ َ
ني
هه
ه
َ ۡ َ
ين ِف َج َه َن َم ََج ً
ك ٰ هفر َ
هيعا [ ﴾١٤٠النساء.]160 :
وٱل
ه ه
«بیشكه اهلل تعالی منافقان او کافران په دوزخ کښی ټول سره راټولوي»،
او همدا رنګه فرمایي:
َ َ َ َ ُ ۡ ُ َٰ َ َ ۡ ُ َٰ َٰ َ ۡ ُ
ار َج َه َن َم َخ ٰ هدلهي َن ف َ
ار ّنَ َ
ك َف َ
ت وٱل
هيها ٓ
﴿وعد ٱّلل ٱلمنفهقهني وٱلمنفهق ه
ِه َح ۡس ُب ُه ۡم َولَ َع َن ُه ُم َ ُ
ٱّللۖ َول َ ُه ۡم َع َاا ّ ٞمقه ٞ
هَ
يم [ ﴾٦٨التوبة.]55 :
ٓ
ترجمه« :د منافقانو سړو منافقانو ښځو او خالصو کافرو سره اهلل تعالی

وعده کړی ده چه دوﺉ به ددوزخ اور ته ننباسي ،او همیشه به وي دوي په
دغه اور کښی ،او همدا اور یي بس او کافي دې ،او اهلل تعالی لعنت کړې
دې پر دوﺉ ،او ددوﺉ لپاره عذاب دې تل ترتله همیشه قائم دائم».
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مخكښی مو وپیژندل چه یو بنده تر هغه مسلمان کیدې نشي چه ترڅو
یي د »ال إله إالَّ اهلل وأن محمداً رسول اهلل« شاهدي او ګواهي نه وي کړي ،او
د خپلی دغی ګواهۍ او اقرار په أساس به اهلل تعالی یو ګڼـي ،او هم به د
رسول اهلل پیروي کوي ،نو هله به دې مسلمان ګڼل کیږي.
په تیرو درسونو کښی مونږ زده کړل چه د »شهادة أن ال إله إالَّ اهلل«
غوښتنه داده چه د عبادت ټول انواع او ډولونه خاص او یواځی یو اهلل تعالی
ته ځانګړي شي ،او د عبادت او بندګۍ اساس او بنسټ د اهلل تعالی سره پر
محبت او دهغه تعظیم او همدغه اهلل تعالی ته په غاړه ایښوولو باندی والړ
دې.
همدارنګه مو زده کړل چه د »شهادة أن محمداً رسول اهلل« غوښتنه هم د
رسول اهلل سره د هغه دشان او رسالت سره مناسب محبت کول ،هغه په
ټولو احكامو او اخبارو کښی رښتینې ګڼل ،او د هغه په اوامرو او نواهیو کښی
پیروي او اطاعت کول دي.
نو خبردار! هغه څوک چه ددغه دواړو ګواهیو د ماتوونكو ګناهونو
مرتكب کیږي ،نو هغه له دین اسالم څخه ووځي ،او په اهلل جلّ جالله او د
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هغه په رسول باندی کافر ګڼـل کیږي ،اګر که لمونځ کوي ،روژه نیسي،
او ګومان کوي چه هغه مسلمان هم دې.
نو هغه څوک چه له دغه څلورو شیانو څخه یو هم ونلري ،چه هغه :د
عبادت او بندګۍ یواځی یو اهلل پوری خاص کول ،د اهلل تعالی سره د هغه
دالوهیت او ربوبیت سره مناسب محبت کول ،او دهغه تعظیم او هغه ته غاړه
ایښودل ،همدا شان د رسول اهلل سره محبت کول ،هغه په ټولو راوړو
احكامو او اخبارو کښی رښتینی ګڼل ،او د هغه اطاعت او پیروي کول دي -
نو دغه شخص له اسالم څخه ووځي ،او مسلمان نه ګڼل کیږي.
بیا که بنده له پیله ال د دواړو ګواهیو دغه غوښتنی نه وي منلی ،او په
عمل کښی یي نه وي راوستلی ،نو دې له همغه پیله اصلي کافر بلل کیږي،
که سره له دي دې په ښكاره د مسلمانۍ دعوا هم کوي نو بیا دې منافق دې.
او که چا لومړې د ددواړو ګواهیو دغه غوښتنی منلی وي ،او بیا وروسته
یي یوه یا له یوي نه زیاتی غوښتنو څخه الس په سر شي ،نو دا مرتد کافر بلل
کیږي ،چه یو ځل په اسالم کښی شامل شوې او بیرته ورڅخه وتلې دې.
د اسالم دین څخه ارتداد یا مرتد کیدل په هر هغه قول ،عمل او اعتقاد
ُ ّ ً ي ُ
باندي کیږي چه په هغی سره د « يشهادة َأنَالَهلإ ي
ُ
اَرسولَ
َإالَالل َوأنَُم َّمد
ِ
الل» له حقیقتونو او غوښتنو څخه د کوم یو انتفا او نشتوالې راځي ،او ورسره
مناقض او ماتوونكې یي وي.
او دغه نواقض او دین ماتوونكي شیان چه بنده له دین څخه وباسي -ډیر
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شكلونه لري ،چه په کومه خاصه شمیره نلري ،خو دهغی جامع اصول په
الندی ډول دي:

لومړې ماتوونکې :الحاد:
یعنی د اهلل تع الی له وجود او شتون څخه انكار کول ،لكه د مخلوقاتو د
پیدایښت نسبت طبیعت ته کول ،یا دا عقیده لرل چه دا عالَم او کوْن قدیم
دې ،په دی معنی چه ځینی مخلوقات اول نلري ،یعنی ازلي دي.

دوهم ماتوونکې :شرک اکبر (لوﺉ شرک):
او هغه دا چه د اهلل تعالی لپاره شریك او یا سیال ومنل شي ،او دا بیا په
څو ډوله دې:
لومړې ډول :په عبادت او بندګۍ کښی شرک کول ،چه د عبادت او
بندګۍ کوم ډول او نوعه د اهلل تعالی پرته بل چا ته هم وشي ،لكه دغیر اهلل
دعاء ،رابلل ،د غیر اهلل په نوم حاللكه او ذبح کول ،او د هغه لپاره نذر اومنښته
منل ،له غیر اهلل څخه مرسته او کومك او مدد غوښتل ،غیر اهلل ته چیغه او
رامددشه ویل ،په غیر اهلل باندي استعاذه او پناه غوښتل -کوم چه مافوق
األسباب امورو کښی وي ،-او داسی نور.
د شرک فی األلوهیت یو شكل هغه دې کوم چه یي بُت پرستان د انبیاؤ،
اولیاؤ عبادت او پرستش کونكي کوي ،لكه د بُتانو ،انبیاؤ اولیاؤ رابلل ،او
ورته چیغه او رامددشه ویل ،له هغوﺉ څخه سفارش غوښتل ،ورڅخه د خپلو
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ډول ډول حاجتونو غوښتل ،ګټه غوښتنه او ضرر دفع کول ،او له هغه څخه
بچ کول غوښتل ،نو هغه څوک چه دغه کارونه کوي هغه بنده مشرک
اوکافر بلل کیږي ،اګر که هغه پخپل ځان د مسلمان ګومان کوي او دعوا یي
کوي ،او ورسره »ال إله إالَّ اهلل« وایي ،لمونځ کوي ،خیراتونه کوي ،روژی
نیسي ،حج کوي او نور د خیر کارونه کوي؛ ځكه شرک اکبر هر نیك عمل
بربادوي او ابته کوي یي؛ ځكه شرک اکبر د اسالم دین بلكل منافي او ضد
دې.
 /9بل شکل یي هغه دې کوم چه یي ساحران کوډګر ،او هغه خلك
چه دوﺉ ته ورځي  -کوي یي ،لكه :د غیر اهلل په نوم ذبح او حاللكه کول ،له
غیر اهلل څخه مرسته او کومك غوښتل ،او شیطانانو څخه مرسته او کومك
غوښتل.
دوهم ډول :د اهلل تعالی په ربوبیت کښی شرک :یعنی د اهلل تعالی سره
د هغه په افعالو او خدائي کارونو کښی شریك او برخمن منل ،او ورسره بل
څوک سیال ګڼل ،لكه چه ځینی مشرکان په خپلو معبودانو او مشرانو کښی
دا اعتقاد لري چه دوﺉ په کوْن کښی تصرف کولې شي ،او یا پر غیبو باندي
علم لري او پری پوهیږي ،او یا هم د باران کولو اختیار لري ،یا د چا رزق
روزي ورکولو اختیار او واک لري ،او یا هم له مرض او رنځ څخه روغتیا
ورکولې شي ،یا اوالد او بچي ورکولې شي ،یا بی واده شخص ته د ژوند
ملګرې بخښي ،یا چا ته مال او شتمني ورکولې شي ،او یا هم تكلیفونه او
سختۍ لری کوي ،او مصیبتونه او بالګانی پورته کوي ،او یا حاجتونه پوره
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کوي  ،او که څوک یي رابلي نو دُعا او زاري یي قبلوي ،او په درد یي
ورځي.
بل شكل یي هغه دې چه ځینی خلك لكه مجوس چه عقیده لري چه
ددي کون او عالم دوه پیداکونكي دي :یو رڼا ،او بل تیاره او تورتم.
دریم شكل هغه دې لكه چه ځینی صوفیان او شیعه ګان یي د خپلو
مشرانو په هكله عقیده لري چه هغوﺉ په غیبو پوهیږي ،او په کون کښی
تصرف کولې شي ،او دچا دُعا او رابلل قبلولې شي ،او حاجتونه او
ضرورتونه یي پوره کولې شي.
بل شكل یي :د اهلل تعالی د رالیږل شوي وحي نه پرته د مخلوق په جوړ
شوو قوانینو باندي فیصلی کول ،نو څوک چه د الهي وحي پرته په نورو
قوانینو فیصلی کوي هغه طاغوت دې ،او په دغه فیصلو ځان داهلل تعالی سره
په فیصلو کښی شریك او برخمن ګڼي.
دریم ډول شرک د اطاعت او پیروﺉ شرک دې ،او هغه دا چه بنده
حِل او حرمت کښی له اسالمي شریعت پرته د خپلو مشرانو پیروي وکړي،
چه هغوﺉ ته یي غوږ نیولې وي :کوم چه هغوﺉ ورته حالل وایي ،ددوﺉ په
نیز هم حالل ،او کوم ته چه دغه مشران حرام وایي نو ددوﺉ په نیز هم حرام
وي ،لكه چه د طواغیتو پرستش کونكي یي کوي ،چه په حِل او حرمت
کښی د خپلو طواغیتو اطاعت او د هغوﺉ پیروي کوي ،چه د اهلل تعالی حرام
کړیو ته حالل ،او د اهلل تعالی حالل کړیو ته حرام وایي ،اوددي هم ډیر
شكلونه دي ،چه له هغی څخه:
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یو شكل دا دې چه څوک طواغیتو ته فیصلی او وروړي ،نو څوک چه
پخپله خوښه او خپله اراده هغوﺉ ته خپلی منازعی او النجی د حل او فصل
لپاره وروړي ،او دهغوﺉ فیصلی غواړي چه پلی شي ،دا بنده کافر بلل
کیږي؛ ځكه چه اهلل فرمایي:
َ
ُ
ُ
َ
ََۡ ََ َ َ َ َۡ ُ ُ َ َ
َ َۡ َ
َ
ُ
َ
ۡ
ُ
َ
َ
َ
ّنّزل مهن
ّنّزل إهِلك وما أ ه
﴿ألم تر إهَل ٱَّلهين يّزعمون أّنهم ءامنوا بهما أ ه
َ
ََۡ ُ
َ ُۡ
َۡ َ ُ ُ َ َ ََ َ َ ُ َ َُٰ
ُ
ُ
وت وقد أمهروا أن يكفروا بهههۖۦ
قبل هك ي هريدون أن يتحاكموا إهَل ٱلّطغ ه
َ ُ ُ َ ۡ َ ٰ ُ َ ُ َ ُ ۡ َ َ ٰ َۢ َ ٗ
نلهم ضلَل بعهيدا [ ﴾٦٠النساء.]50 :
وي هريد ٱلشيّطن أن ي ه
ترجمه« :آیا ته نه ګوری هغه خلكو ته چه ګومان کوي چه دوﺉ ایمان
لري په هغه وحي چه تا ته لیږل شوی ده  -اي محمد - او هم ایمان لري په
هغه کتابونو چه له تا څخه مخكنیو پیغمبرانو ته لیږل شوی وه ،او سره له دي
هم غواړي چه خپلی فیصلی طاغوت ته یوسي ،حال دا چه دوﺉ ته دا حكم
شوې دې :چه کفر وکړي او انكاري شي پر دغه طاغوت او د هغه پر فیصلو،
خو شیطان غواړي چه دوﺉ له حق څخه په ډیری لری ګمراهۍ او بی الرﺉ
ګمراه او بی الري کړي».
یادونه :هو ،هغه څوک چه په داسی هیواد کښی اوسي چه هلته د اهلل
تعالی په رالیږل شوي وحي باندي فیصلی نه کیږي ،او دغه اوسیدونكې له
خپله ځانه د ظلم په رفع او یا ورڅخه په خالصۍ کښی ،او یا دخپل حق په
الس ته راوړلو کښی -دي ته اړ شو چه ځینی هغه محكمو ته خپل شكایت
او فیصله وروړي چه دې ګومان کوي چه دده حق به ورته وروسپاري ،او یا
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به ظلم ورڅخه پورته کړي ،نو په دغه وخت کښی دا بنده نه کافر کیږي؛
ځكه رسول اهلل چه کله خپلو صحابه کرامو ته د حبشی په لوری د
يي ي ً
ّ
َم ِلَكَ
بأرضَاحلبش ِة
لومړني هجرت کولو اجازه وکړه نو ورته یي وویلَ « :
إنَ ِ
ْ
ي
يْ
ُْ يُ ي ٌ
ي
هَ،فاحل ي ُقواَببالدهَحَّتَ يَيْ يع يل ُ
َاللَلكمَف ير ًجاَوَم ير ًجاَ ِم َّّماَ
َأحدَعند
الَيظلم
ِ
ِ
أّنتمَفيه»َ[رواه البي ِ
حدیث ُأ ّم َس َل َم َةل بإسناد َح َسن].
هق ُي من
ُ َْ

ترجمه« :بیشكه د حبشی هیواد کښی داسی پاچا دې چه د هغه په
حكومت پر هیچا ظلم نه کیږي ،نو هلته الړ شۍ ،ددی لپاره چه اهلل تعالی یي
ستاسو لپاره د هغه مشكالتو څخه چه تاسو پكښی یاست  -د خالصۍ سبب
وګرزوي».
ځكه نجاشي ال پدغه وخت کښی مسلمان شوې نه وو ،خو سره له دي
که پر دوﺉ کوم ظلم شوې واي ،او دوﺉ نجاشي ته فیصلی وروړلو ته اړ
شوي واي نو نجاشي به ورسره له انصاف او عدل څخه کار اخستې وو ،نو دا
ددي دلیل دې چ ه په هغه هیوادونو کښی چه اسالمي نظام نه وي ،خو که یو
مسلمان ورته فیصله وروړي نو عدل او انصاف به ورسره وشي ،او له ظلم
څخه به خالص شي  -روا ده چه خپله فیصله او عرض ورته وروړي.
ځكه مسلمان د ضرورت او حاجت په وخت کښی چه که ورنشي نو
مصلحت یي فوت کیږي -نو هغه په حقیقت کښی طواغیتو ته د فیصلو
وروړلو غوښتونكې نه دې ،نو په دی اساس هغه په دغه وخت کښی نه کافر
کیږي.
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دوهم شكل :په اسالمي شریعت کښی د بیان شوو حاللو په تحریم او
همدغه شان په شریعت کښی د واضحو حرامو په تحلیل کښی د بی دینه
علماؤ او طاغوتو حاکمانو اطاعت او پیروي کول.
دشرک افراد او شكلونه بیخي ډیر دي ،خو ټول همدی دریو ډولونو ته
راګرزي.

دایمان او اسالم دریم ډول ماتوونکې:
د اهلل جلَّ جالله د بعض ځانګړو صفتونو دعوا کول ،که هغه په ربوبیت
کښی وي ،او که په الوهیت کښی وي ،او که په اسماء او صفاتو کښی وي.
ددي ناقض ځینی شكلونه:
 /۱د ځینی طواغیتو خپل عبادت او بندګۍ ته بلنه ورکول.
 /۲د علم غیب دعوا کول.
 /۳د مړو د ژوندي کولو دعوا کول.
دایمان او اسالم څلورم ماتوونکې :د نبوت او پیغمبرۍ دعوا کول.
د نبوت او پیغمبرۍ دعوا کول د علماؤ په اجماع باندی کفر شمیرل
کیږي.
د نبوت او پیغمبرۍ پوری ځینی تړلي شیان چه همدغه حكم هم اخلي:
* لكه د قرآنكریم سره مشابهت او دا دعوا کول چه د هغه کتاب په شان
بل کتاب راړلې شي کوم چه اهلل تعالی په خپلو پیغمبرانو رالیږلي دي ،لكه
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چه اهلل تعالی فرمایي:
َ
ُ
ََ ۡ َۡ َُ َ ََۡ ٰ ََ َ
َل َول َ ۡم يُوحَ
ٱّلله َكاهبًا أ ۡو قَ َال أ ه َ
وِح إ ه َ َ
﴿ومن أّظلم مهم هن ٱفَتى لَع
َ
َۡ َ ۡ َ ََ َ َۡ ُ ُ َ َ َ َ َ ٞ
ُ
ّنّزل مهثل ما أّنّزل ٱّللِ﴾ [األنعام.]51 :
إهِلهه َشء ومن قال سأ ه
ترجمه« :او څوک دې ډیر لوﺉ ظالم له هغه چا چه جوړ کړي په اهلل
تعالی باندی دروغ ،او یا ووایي :چه ما ته هم وحیی شوی ده ،حال دا چه د
هیڅ شي وحیی ورته نه وي شوی ،او هغه څوک چه ووایي :ژر دې چه زه
به نازل کړم یو کتاب په شان د هغه کتاب چه اهلل تعالی رالیږلې دې».

د ایمان او اسالم پنځم ماتوونکې :د اهلل تعالی او د هغه دپیغمبر
دروغجن ګڼـل:
نو هغه څوک چه اهلل او یا د هغه رسول دروغجن ګڼـي ،داسی
بنده د علماؤ په اجماع باندی کافر دې ،او له مسلمانانو څخه نه شمیرل
کیږي.
ددی ماتوونكي ځینی شكلونه:
 /۱د اسالم د غټو او ښكاره شعائرو نه انكار کول ،لكه د زکات یا لمانځه د
فرضیت څخه انكار کول ،یا د سود ،زنا ،او خنزیر غوښی د حرام والي څخه انكار
کول.
 /۲د اهلل تعالی د نومونو او یا صفتونو څخه دکوم یو څخه بی شبهی او ناپوهۍ
او تأویل څخه انكار کول.
 /۳د قرآنكریم د کوم آیت یا کومی مسألی څخه انكار کول.
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 /۴په قرآنكریم کښی د تحریف یا اختالف اوتناقض دعوا کول.
 /۵د نبوي احادیثو څخه انكار کول.
 /۶له مرګه وروسته د بیا راژوندي کیدلو او یا د سزا او جزا او حساب او
کتاب څخه انكار کول.
 /۷هغه چا ته کافر نه ویل څوک چه د اسالم دین ته خپل دین نه وایي ،اود
اسالم مقدس دین ته غاړه نه ږدي ،لكه یهود ،نصارا ،مجوس ،ملحدین ،او بُت
پرستان.
 /۸دا عقیده لرل چه یو چا ته د محمد له شریعت څخه وتل روا دي ،لكه
خضر ته چه د موسی له شریعت څخه د بل شریعت پیروي روا وه.
 /۹په صحیح دلیل باندی دحرام شوي شیانو بی شبهی او بي تأویله حالل
ګڼـل.
 /۱۱څوک چه د محمد څخه وروسته د نبوت دعوا وکړي هغه رښتینې
ګڼل.
 /۱۱دا عقیده اودعوا کول چه د محمد رسالت یواځی د عربو لپاره خاصه
ده.
 /۱۲داسی دعوا کول چه که څوک د اهلل تعالی پرته بل چا ته -که هغه
څوک نیك صالح بنده وي او که بل څوک -چیغه وهي او یا یي خپلو حاجتونو
پوره کولو لپاره رابلي.
 /۱۳أم المؤمنین عائشیل ته ښكنځل کول ،او په هغه تهمت یي بدنامول
چه اهلل ورڅخه په سورت نور کښی د هغی براءت او پاکي بیان کړی ده ،او یا
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هم نورو امهات المؤمنین د رسول اهلل بیبیانو ته دغه شان نسبت کول ،نو هم
کافر کیږي او د اسالم له مقدس دین څخه بیرون او وتلې شمیرل کیږي.
او ټول هغه څه چه په هغی سره د اهلل تعالی او د هغه درسول دروغجن
ګڼلو ته الر جوړیږي هغه نو د اسالم او ایمان له نواقض او ماتوونكو شیانو څخه
شمیرل کیږي.
خو په دي باید پوهه شو چه د یو خبر دروغ ګڼلو سبب کله کله دا وي چه یو
بنده سره په دغه خبر باندی دلیل نه وي ،یا دلیل وي خو ده ته دغه دلیل ورمعلوم
نه وي ،او یا ورسره ددغه دلیل په ثبوت کښی شك وي ،او یا ورسره د دلیل په
معنی کښی داسی تأویل وي چه له ده څخه د تكذیب او درغجن ګڼلو حكم
تری اوړی.
خو که هغه خبر او مسأله چه معنی او ثبوت یي معلوم او ښكاره وي ،او بیا
ورڅخه څوک انكار کوي او دروغ یي ګڼي ،نو دی وخت کښی دا دعلماو په
اتفاق تكذیب او د دیني شعایرو دروغجن ګڼل کیږي.
او په لومړني حاالتو کښی دروغجن ګڼونكی باندی د کفر حكم نه کیږي،
ترڅو چه حجت ورباندی قایم شي ،او ورباندی پوهه شي او د خبر ثبوت او د
معنی صحت ورته څرګند شي.

د ایمان او اسالم شپږم ناقض او ماتوونکې :شک:
شك د هغه تصدیق سره منافي او ضد دې چه پر مسلمان باندی یي تصدیق
کول فرض دي ،نو که څو د اهلل تعالی او یا د هغه د رسول په خبرو کښی شك
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وکړي ،دغسی بنده کافر او نا مسلمان بلل کیږي ،نو شك هم لكه د تكذیب او
دروغجن ګڼلو په شان د تصدیق سره منافي او ضد دې.
د شک ډیر صورتونه کیدې شي:
 /۱لكه هغه څوک چه اسالم خپل دین نه ګڼي ،او بیا هم څوک د هغه په
کفر کښی شك کوي.
 /2له مرګه وروسته په بیا راژوندي کیدلو کښی شك کول.
 /۳د قرآنكریم په ثبوت ،یا له تحریف او تبدیل څخه د اهلل تعالی لخوا د هغه
په حفظ کښی شك کول.

د ایمان او اسالم اووم ماتوونکې :د اهلل تعالی او د هغه درسول او
اسالم سره کینه.
د اهلل تعالی یا د هغه د رسول محمد سره او یا د اسالم مقدس دین سره
بغض او کینه کول د هغه د محبت سره منافي او ضد دې ،نو هغه څوک چه د اهلل
تعالی یا د هغه د رسول او یا د اسالم دین سره بغض او کینه کوي ،داسی بنده
کافر او له اسالم دین څخه بهر وتلې شمیرل کیږي.
په دغه بغض او کینه پوری اړوند او تړلی نور مسایل:
 /۱اهلل ته یا د هغه رسول محمد ته یا د اسالم مقدَّس دین ته ښكنځل
کول ،د اهلل جلّ جالله په ذات کښی یا د رسول اهلل په ذات کښی طعن او د
عیبونو لګول.
 /۲د رسول اهلل د صحابه کرامو سره بغض کول ،او یا هغوﺉ ټولو ته
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ښكنځل کول ،او یا هغوﺉ ته کافران ویل ،دا ټول د ایمان او اسالم ماتوونكو
شیانو څخه شمیرل کیږي.
هو ،که څوک ځینو صحابه کرامو ته د کومی شبهی له کبله بد ووایي ،نو
هغه په دی وخت کښی کافر نه بلل کیږي ،البته د یو لوﺉ حرام کار مرتكب بلل
کیږي.
 /۳ددین له امامانو سره ،د صحیحو حدیثو شریفو له نقل کوونكو سره ،یا
ددین له نورو مشرانو سره په عمومي ډول بغض او کینه کول ،او یا د هغوﺉ
دروغجن ګڼل هم د ایمان او اسالم ماتوونكو شیانو په شمار کښی راځي.

د ایمان او اسالم اتم ماتوونکې :په اهلل تعالی او د هغه په رسول
پوری مسخری او ټوقی کول:
او دا هم لوﺉ کفر بلل کیږي؛ ځكه دا کار هم د هغه فرضي محبت او تعظیم
سره منافي او ضد دې چه په مؤمن باندي د هغه د ایمان له غوښتنو څخه دي.
په دی ماتوونكي او ناقض پوری اړوند نور ایمان او اسالم ماتوونكي شیان:
 /۱د قرآنكریم سپكه او بی عزتي کول:
 /۲د اسالم له شعایرو څخه د کومی یوی سپكه او بی عزتي کول.

دایمان او اسالم نهم ناقض او ماتوونکې :د مؤمنانو پرته د کفارو
سره دوستي کول ،او په دي کښی دوه کاره شاملیږي:
 /۱د هغوﺉ سره دیني محبت او مینه کول ،او یا د هغوﺉ سره د هغوﺉ پر دین
موافقه کول ،او پر هغی باندی راضي کیدل.
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 /۲د مسلمانانو پر خالف د کفارو سره کومك او مرسته کول.
ددی ناقض مختلف صورتونه دي:
 /۱د کافرانو لپاره پر مسلمانانو جاسوسي کول.
 /۲کافرانو ته د هغوﺉ په کفري او بُت پرستۍ اخترونو او جشنونو باندی
مبارکي ویل؛ کله چه دا کار د هغوﺉ په شرک او کفر باندی یو ډول خوشحالي
او رضامندي وي.
خو که له هغوﺉ سره صِرف ددي لپاره د هغوﺉ په جشنونو کښی ګډون
کوي چه یو څه وخوري ،ځان موړ کړي ،او د هغوﺉ سره په هغه حرامو باندی
چه هغوﺉ پكښی وي ،او هغوﺉ سره دي ،لذت تری واخلي او ساعت تیري
ورسره کوي ،سره له دي چه پر زړه د هغوﺉ د کفر او شرک څخه منكر وي ،او
له کفر او شرک څخه بد وړي ،نو شك نشته چه دې د هالکت په څنډه والړ
دې ،او ډیره ویره پری شته چه پر ده هم هغه عذاب راشي کوم چه په کفارو
باندي راځي ،البته کافر او مشرک نه ګڼل کیږي.
 /۳دداسی عبادتګاهونو جوړول چه هلته د اهلل تعالی پرته د بل چا عبادت او
بندګي کیږي ،او یا په دغسی کار کښی یو څه اندازه یا په یو ډول برخه اخستل،
لكه د یهودو نصاراو مجوسو او نورو کفارو عبادتخانی جوړول ،د هغه قبرونو او
زیارتونو باندی کوټی او دکانچی او داسی نور شیان جوړول چه د هغی قبرونو او
زیارتونو او یا هلته د غیر اهلل عبادت او بندګي کیږي.
 /۴د اسالمي شریعت د علمبردارو علماو او دعاتو سره مقابله کول ،او د
هغوﺉ مخه نیول ،او د هغوﺉ تنګول او زورول؛ ترڅو ددغی الری نه د اسالمي
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دعوت مخه ونیول شي.
 /۵د مسلمانانو د سپكاوي او کمزوري کولو لپاره کوښښ او منډی ترړی
کول ،او پر مسلمانانو باندی د کفارو د مسلّط کولو په الر کښی مرسته کول.

د ایمان او اسالم لسم ماتوونکې :د اهلل تعالی اودهغه د رسول له
اوامرو څخه سرغړونه:
هغه څوک چه د اهلل او د هغه د رسول له اطاعت او پیروﺉ څخه
سرغړونه کوي هغه مسلمان نه دې؛ ځكه ده په حقیقت کښی د اهلل تعالی دین ته
غاړه ایښی نه ده ،او هغه یي نه دې منلې ،ځكه خو هغه فرایض نه ادا کوي ،او نه
هم له محرماتو څخه ځان ساتي ،مګر هغه شیان مني چه دده د نفسي خواهش
سره موافق او ورته خوښ وي.
ددی سرغړونی ځینی شکلونه:
 /۱لكه هغه څوک چه عقیده لري چه د اهلل تعالی او د هغه د رسول
اطاعت او پیروي او هغوﺉ ته غاړه ایښودنه پری الزمي نه ده ،او نه پری د اهلل
تعالی او دهغه د رسول د امر منل فرض دي.
 /۲یا هغه څوک چه د اهلل تعالی او د پیغمبر له حكم منلو څخه بشپړه
سرغړونه وکړي ،چه نه اسالمي دین زده کوي ،او نه د هغه مسألو پوښتنه کوي
چه پری فرض دي ،لكه د اهلل تعالی او د هغه درسول اطاعت ،او نه فرایض او
واجبات ترسره کوي ،او نه د اهلل تعالی او د هغه درسول د حكم منلو له کبله له
حرامو څخه ځان ساتي.
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هو ،هغه څوک چه په اصل کښی د اهلل تعالی او د هغه د رسول د اطاعت
فرمانبردار او ورته غاړه ایښودونكې وي ،خو کله کله ورڅخه ځیني ګناهونه
کیږي ،نو داسی بنده ددغسی ګناهونو له کبله نه کافر کیږي.

په دی ایمان ماتوونکي څیزونو پوری ځینی اړوند مسایل:
لكه د لمانځه پریښودل؛ ځكه لمونځ ته په اسالم کښی د دین د ستن لقب
ورکړ شوې دې ،نو که یو بنده لمونځ بیخي پریږدي ،هغه بیا د اهلل تعالی له دین
څخه سرغړوونكې شمیرل کیږي ،لكه چه د اسالم دوهم خلیفه عمر بن
الخطاب فرمایي» :څوک چه لمونځ پریږدي اوضایع کوي یي ،نو هغه ددین د
نورو رکنونو په ضایع کولو کښی ډیر زړور دې«.
دا لس ایمان او اسالم ماتوونكي شیان په اصل کښی د کلمة شهادت سره
بشپړ منافات او ضدیت لري ،نو هغه مسلمان عاقل بالغ چه پخپل اختیار او خوښه
پرته له کوم عذر او شبهی نه ددغه نواقضو او ماتوونكو مرتكب شي ،داسی بنده
کافر او له اسالم څخه مرتد بلل کیږي ،که په همدغه حال بی توبی مړ شي ،دې به
د دوزخ په اور کښی تل ترتله او همیشه لپاره وي ،لكه چه اهلل فرمایيَ ﴿ :و َمن
َ َ ُ ۡ َ ُ َ َ َُٰ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َُ ٞ
َ ۡ
ُ َ
ۡ
ُ
يَ ۡرتدهد مهنك ۡم عن دهينهههۦ فيمت وهو َكف هر فأو َٓلئهك حبهطت أعملهم هِف
َ َُ َٓ َ َ ۡ َٰ ُ َ ُ ۡ َ َٰ ُ َ
َّۡ َ
ٱلّنيا وٱٓأۡلخهرةهۖ وأوَلئهك أصَب ٱّنلارهۖ هم فهيها خ هدلون [ ﴾٢١٧البقرة:
.]511

ترجمه« :او هغه څوک له تاسو څخه أي مسلمانانو چه مرتد شو له دین خپل
نه ،او بیا مړ شو په داسی حال کښی چه هغه کافر وي ،نو دغسی کسان برباد او ابته
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دي نیك عملونه ددوﺉ په دُنیا او آخرت کښی ،او همدوﺉ ددوزخ د اور واال
دي ،چه دوﺉ به په دغه اور کښی همیشه او تل ترتله وي».
او هغه څوک چه په باطن کښی ددغه ټولو یا د ځینو نواقضو مرتكب شي ،او
په ښكاره دې د اسالم دعوا کوي ،نو داسی بنده له منافقینو څخه شمیرل کیږي
چه نفاق یي نفاق اکبر او لوﺉ نفاق وي ،مسلمانان به ورسره په ظاهر او ښكاره د
مسلمانانو معامله کوي ،او پټ او د زړونو نفاق به یي اهلل تعالی ته سپاري ،تر هغه
چه له دوﺉ څخه ورته ښكاره کفر څرګند شي.

او دغه نواقض دوه درجی لري:
لمړﺉ درجه :ښکاره او څرګند کفر:
او دا هغه کفر دې چه ددغسی کافر په کفر کښی هیڅ ډول شبهه او شك نه
وي ،او نه ورته کوم عذر وي ،لكه ناپوهي ،تأویل ،او یا زور او جبر ،لكه هغه
څوک چه ځان د اسالم دین پرته بل کوم دین ته منسوبوي ،او یا د اهلل تعالی پرته
د بل چا عبادت او بندګي کوي ،او یا اهلل تعالی او د هغه رسول ته ښكنځل
کوي ،او په دین پوری ټوقی مسخری کوي ،او یا له قرآنكریم او یا له نبوي سنتو
او احادیثو شریفو څخه انكار کوي ،او ددین له ښكاره او څرګندو شعایرو او
نښوڅخه انكار کوي ،سره له دي چه ده ته پری علم او پوهه وي.
نو ددی درجی واال خلكو باندی د کفر حكم کولې شي ،او هم دا چه دوﺉ
به په آخرت کښی په اور کښی وي -که په همدغه حالت باندی مړه شي ،او توبه
ورڅخه ونه باسي ،-اهلل جلّ جالله فرمایي:

عقیدوی درسونه
014
َ
َ َ َۡ َ ُ ُ
َۡ َۡ ُ ُۡ ۡ
﴿ َما ََك َن ل َ
هين َء َام ُ
ب َو َٱَّل َ
ّ
ۡشك هني ولو َكّنوا أو هَّل
م
هل
ل
وا
ر
ف
غ
ت
س
ي
ن
أ
ا
و
ن
هلن
ه
ه
هه
َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َۡ
قُ ۡر َ ٰ
حي هم [ ﴾١١٣التوبة.]111 :
ّب هم ۢن بع هد ما تبني لهم أّنهم أصَٰب ٱۡل ه

ترجمه« :مناسب نه دي پیغمبر ته او مؤمنانو ته چه استغفار او د ګناهونو

بخښنه وغواړي د مشرکانو لپاره ،اګر که ددوﺉ خپلوان هم وي ،وروسته له هغه
چه دوﺉ ته څرګنده شي چه دوﺉ ددوزخ واال دي ،یعنی په کفر باندي مړه او
کافران له دنیا تللي دي».
دوهمه درجه :هغه ده چه ښکاره او څرګند کفر نه وي ،نو هغه بیا په
دوه ډوله دې:
لومړې :دا چه ددغه ګناه کونكي لپاره پكښی د عذر احتمال وي ،لكه زور او
جبر ،د عقل نشتوالې ،شبهه :لكه تأویل او ناپوهي ،نو په دي حال کښی باید په ده
باندی حجت قایم شي ،یعنی کوم تأویل چه هغه یي کوي ،خطا یي ورته بیان
کړل شي ،او که ناپوهه وي نو پوهه کړل شي ،که عذر یي لری شو ،او سره له دي
یي هم په خپله دغه ګناه باندي اصرار او استمرار وکړ ،نو په دی حالت کښی هم
په ده باندي د کفر حكم کیږی ځكه دې په دی حالت کښی په لومړني درجی ته
ورګرزي ،او که عذر یي لری شوې نه وي ،نو بیا پری د کفر حكم نه کیږي.
له همدي کبله د اهل سنت والجماعت امامان په هغه ګمراه او بی الری ډلو
او د هغوﺉ په پیروانو د کفر حكم نه کوي چه د اهلل تعالی له اسماء او صفاتو څخه
د کومی شبهی او تأویل له کبله منكر وي ،سره له دي چه په هغوﺉ باندي د
بدعت او فسق حكم کوي ،او دا ورته بیانوي چه ددوﺉ دا شبهی او تأویل دوﺉ
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ته د مخالفت براءت او جواز نه ورکوي ،یواځی له دوﺉ څخه د کفر حكم منع
کوي.
ددی نوعی حكم دادی چه دغه عمل او کار کفر دې ،خو معین او مشخص
مرتكب ددی عمل او ګناه باندی د کافر حكم نه کیږي ،تر هغه پوری چه د کفر
شروط پكښی موجود شي ،او موانع یي لری شي.
دوهم ډول :چه دغه ناقض او ایمان ماتوونكې کښی د علماو خالف وي ،او
کتونكي باندي پكښی شبهه او اشتباه راځي او ترجیح پكښی نشي کولې ،ځكه
په ځینو نواقضو کښی د علماو ترمنځ اختالف دې ،لكه:
 /۱د لمونځ د سستۍ له کبله پریښودل ،سره له دی چه دا پریښودونكې یي له
فرضیت څخه انكار نه کوي ،او نه د لویي او تكبر له کبله دغه لمونځ پریږدي،
بلكه د لمونځ پریښودل یي یواځی د سستۍ او لټــۍ له کبله وي.
په دی مسأله کښی زمونږ په نظر صحیح خبره دا ده چه څوک لمونځ سراسر
پریږدي ،نو هغه کافر کیږي ،او هغه څوک چه کله لمونځ کوي او کله یي
پریږدي ،نو داسی بنده د فرایضو په ادا کښی د کوتاهۍ له کبله فاسق شمیرل
کیږي ،او د سخت عذاب ویره پری ده؛ البته د کفر حكم پری نشي کیدلی.
همدا متوسط او درمیانه نظر دې ،ځكه په دي کښی دوه نور نظرونه دادي
چه:
 /۱که څوک یو لمونځ هم پریږدي نو کافر کیږي.
 /۲دوهم نظر دا دې چه که لمونځ بیخي پریږدي نو هم نه کافر کیږي.
دوهم خالفي مسأله :سحر ،کوډی کباړی:
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په دی مسأله کښی هم علماء سره په یو نظر نه دي ،چه آیا هغه څوک چه
سحر او کوډی زده کوي ،نورو ته یي ورزده کوي ،او سحر او کوډی کوي ،نو
آیا داسی بنده کافر کیږي او کنه؟
نو دلته هم صحیح خبره داده چه سحر او کوډی تر هغه پوری تأثیر نه کوي
چه په هغی کښی کفر ،شرک نه وي ،او له شیطانانو څخه پكښی مرسته او
کومك نه وي غوښتل شوی ،او دغه شیطانانو ته پكښی په ذبح حاللكه ،نذر او
منښته نه وي منل شوي ،او د اسالمي شعایرو ته پكښی سپكاوې نه وي شوی،
اوددغه ټولو کارونو کونكې د علماو په اتفاق باندي کافر بلل کیږي.
لكن ځینی علماء ځینو پټو چلونو )د السونو تیزﺉ او چاالکۍ( ته ،او نورو
چلوټو ته هم سحر وایي ،او ځینی علماء هغه څه ته هم سحر وایي چه ځینی
خلك یي د ځینی تأثیرونو لپاره ځینی دواګانی چه د انسان په عقل ،نفس او پوهه
باندی تأثیر کوي؛ نو لدي کبله هر ساحر ته کافر نه وایي ،بلكه د هغه له سحر او
کوډو څخه استفسار او پوښتنه کوي چه څه ډول سحر کوي؟
نو که بیا په سحر کښی له شیطانانو څخه مرسته او کومك غوښتل شوې وو،
او یا ورته تقرب او عبادت او بندګي شوی وه ،نو دغه سحر ته کفر وایي ،او که په
دغه سحر کښی د اهلل تعالی پرته بل چا ته تقرب او عبادت او بندګي نه وي نو بیا
ورته کفر نه وایي ،بلكه په هغه باندی تعزیري داسی حكم کوي چه هغه له دغه
کارونو هم بند کړي ،خو د کفر حكم پری نه کوي ،او کافر ورته نه وایي.
 /۳د زکات ،روژی او حج پریښودل:
په دی دری مسألو کښی هم د ځینو علماو نظر دا دې چه څوک له دوﺉ
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څخه هر یو فرضي عمل پریږدي ،نو هغه کافر کیږي ،اګر که د فرضیت څخه یي
منكر نه وي.
خو صحیح خبره دلته هم دا ده چه تر هغه پوری ددي اعمالو تارک او
پریښودونكې ته کافر نه ویل کیږي چه ددوﺉ له وجوب او فرضیت څخه منكر
نه وي ،نو که له فرضیت څخه یي منكر شو ،په دغه وخت کښی به کافر وي؛
ځكه دی وخت کښی دې د اهلل تعالی او د هغه د رسول مكذّب او دروغجن
ګڼونكې شو؛ او څوک چه د اهلل تعالی او د رسول اهلل مكذّب وي هغه کافر
وي.
او په متعددو صحیحو احادیثو شریفو کښی راغلي دي چه ددغسی فرضي
اعمالو تارک او پریښودونكي ته به په آخرت کښی عذاب ورکول کیږي ،بیا به
وروسته ورباندی فیصله کیږي :چه یا به جنت ته ځي ،او یا به اور ته ځي ،نو دا
ښكاره دلیل دې چه ددغه اعمالو تارک او پریښودونكي باندي د کفر حكم
یقیني نه دې.
دلته د یادونی وړ ده چه ځینی هغه اعمال چه بنده پری کافر کیږي او له دین
څخه پری ووځي ،کله کله پكښی له یوه څخه زیات د ایمان او اسالم ماتوونكي
اسباب راجمع کیږي ،نو دغه عمل د کفر سبب وي ،خو د مختلفو وجوهو نه.
لكه هغه څوک چه د اهلل تعالی له رالیږلی وحیی پرته په بشري جوړو
اووضعي قوانینو باندی فیصلی کوي ،او دا کار ځان ته روا هم بولي ،بلكه دغه
طاغوتی احكام او قوانین د اهلل تعالی پر رالیږلي وحیی باندي بهتر او افضل هم
بولي ،نو داسی بنده له ډیرو وجوهو نه کافر کیږي:
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 یو خو دده کفر له دی کبله دې چه د اهلل تعالی رالیږلي قانون پرته په نورو
وضعي قوانینو فیصله کوي ،او ځان د اهلل تعالی سره په فیصلو او قانون
سازۍ کښی شریك او برخمن ګڼــي.
 بل دا چه دې هغه حرام کار حالل او روا بولي چه په اسالمي دین کښی
یي حرمت او نارواوالې څرګند او ښكاره دې.
 دده د کفر بل سبب دا دې چه دې اهلل تعالی او د هغه رسول دروغجن
ګڼـي؛ ځكه دې د طاغوت حكم د اهلل تعالی له حكم څخه بهتر او افضل
ګڼـي.
په دی باید پوهه شو چه ځینی کافران او مرتدان د یو پر ځاي د ډیرو نواقضو
او ایمان ماتوونكو مرتكب کیږي ،لكه شرک اکبر ،د اهلل تعالی او د هغه
درسول دروغجن ګڼل ،د اسالم مقدس دین سره بغض او کینه کول ،د کفارو
سره دوستي کول ،او داسی نور.
خو څومره چه د یو بنده د کفر اسباب ډیر وي هغومره یي کفر غټ او لوﺉ
وي ،نو بناءً یي عذاب هم سخت او لوﺉ وي ،سره له دی چه هغه له ډیرو نورو
کفارو سره په ارتداد او له دین څخه په وتنه کښی شریك او یو شان وي.
او کفر په دوه ډوله دې :یو ظاهري او ښكاره کفر دې ،او بل باطني او پټ
کفر:
ظاهري او ښكاره کفر نه مطلب هغه کفر دې چه د یو بنده له ظاهري او په
ښكاره کفري اعمالو څرګندیږي چه دې کافر دې ،نو په هغه همغه د ظاهر حكم
کیږي.
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او باطني کفر هغه دې چه د بنده په پټ حال پوری تړلې وي ،یعنی په هغه
شیانو کښی چه دده او د اهلل تعالی ترمنځ وي ،نو داسی بنده کله کافر وي؛ ځكه
ده به په باطن کښی داسی یو عمل او کار ترسره کړې وي چه هغه به د اسالم او
ایمان ماتوونكې وي ،سره له دی چه دې په ښكاره خلكو ته د اسالم او مسلمانۍ
اظهار کوي ،نو په دی وخت کښی دې منافق بلل کیږي ،چه په ښكاره ورسره د
مسلمانانو معامله کولې شي ،او په آخرت کښی به له نورو کفارو سره د جهنم په
اور کښی تل ترتله وي.
خو هغه څوک چه ښكاره او د خلكو په نیز دځینو نواقضو او ایمان
ماتوونكو ګناهونو مرتكب کیږي ،او دده کوم عذر وي ،لكه د عقل زایل کیدل،
یا ناپوهي ،او یا یو څوک په اسالم کښی نوې شامل شوې وي ،نو له خولی یي
داسی څه راووځي چه پخوا یي عادت وو ،خو دغه دده عقیده نه وي ،نو کله کله
په دغسی خلكو په ظاهر کښی د کفر حكم کولې شي ،حال دا چه په باطن او
حقیقت کښی به دده لپاره داسی عذر وي چه د کفر حكم ورڅخه منع کوي.
خو په قیامت کښی به انسان په هغه عقیده راپاڅیږي چه په کومه عقیده
باندی مړ وي ،که هغه ایمان وي او که کفر وي.
اصل او اساس دا دې چه په یو چا باندي د کفر حكم باید علماء او ددین
پوهان وکړي ،خو کله کله د ځینی عوارضو او ضرورتونو له امله پر دی اصل
باندی عمل نه کیږي.
خو ډیره د پام وړ خبره دا ده چه مسلمان باید په هغه چا باندی چه واضح او
ښكاره کافر نه وي ،باید په هغه باندی د کفر له حكم کولو او کافر ګڼلو څخه

011

عقیدوی درسونه

ځان وساتي؛ ځكه رسول اهلل فرمایيَ :
ي ي ي
ي ي ُ يي ْ ي ي ي ي ي ُ ُ ي ْ ي ي ي ي ي
يُ ْ
الَ
ن َك يّما َق َ
ن ََك َ
حدهّما َ ِإ َ
اء َبِها َأ َ
ال َأل ِخي َِهَ :يا ََكفِ َرَ.فق َد َب َ
«أي يّما َام ِرئَ َق َ
ي ّ ي ي ي ْ ي يْ
ِ
حدیث ِ
ابن عُ َم َر ب].
فق عليه من
الَرجع َ
و ِإ َ
تَعلي َِه» [ ُم َت ٌ
ترجمه« :کله چه یو مسلمان خپل بل مسلمان ورور ته ووایي :اي

کافره! نو یو له دغه دواړو څخه ددی کفر په کلمه اخته شو ،که مُخاطَب
کافر وو خو همدې کافر دې ،او که نه ،نو همدا کلمه بیرته ویونكي ته
راګرځي».
او له ابو ذر څخه په یو بل حدیث شریف کښی نقل دي چه هغه
فرمایلي دي:
ي ْ ي ي ي ُ ً ْ ُ ْ يْ ي ي ي ُ ّ ّ ييْ ي ي ي ي ّ ي ي يْ
ارَ يعلي َِه».
الَح َ
كَ ِإ َ
سَكذل ِ َ
اَّللَ.ولّي َ
الَعد َوَ َِ
الَ ِبالكف َِرَأ َوَق َ
اعَرج َ
نَد َ
«م َ

[متفق عليه].

ترجمه« :چا چه کوم مسلمان د کفر په نوم راوبللو)یعنی کافر یي ورته
وویلو( ،او یا یي ورته وویل :اي د اهلل دښمنه! ،او هغه دغه شان)یعنی کافر(
نه وو ،نو دغه د کفر کلمه همدی ویونكي ته راګرزي».
دا ویرونه او منع د هغه چا په هكله ده چه داسی کلمی د ښكنځلو په
ځاي کوي ،او یا د کفر حكم کولو کښی جلتي او تادي کوي ،سره له دی
چه په ده کښی په یو چا د کافر دحكم کولو دا اهلیت نه وي ،یعنی دی
درجی ته نه وي رسیدلې چه ده ته دا حق حاصل شي چه په یو چا د کفر
حكم کولو الیق وي.
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خو که یو مجتهد عالم د ضرورت په وخت کښی په یو چا د کفر حكم
وکړي ،او خطا شي ،خو ده په دی حكم کولو کښی کومه کوتاهي او
تقصیر نه وي کړې ،او نه یي هم دا حكم د خپل کوم نفسي خواهش لپاره
کړې وي ،نو دلته دغه عالم په دغه تحذیر او ویرونه کښی نه شاملیږي ،بلكه
دې مجتهد دې ،ده ته د خپل اجتهاد یو اجر شته ،او خطا به ورته اهلل تعالی
وبخښي إن شاء اهلل تعالی.

د مرتد حکم:
د علماو په اجماع باندي د مرتد حكم دا دې چه د مرتد وژل واجب او
ي ْ ّي يُ ي ْ ُ
خاري
وه»[َ .روا ُه ال ُب
ن َبيد َل َ ِدين َه َفاقتُل َُ
فرض دي؛ ځكه رسول اهلل فرمایي« :م َ
ُ

ِ
حدیث ِ
ابن عَ َباسب].
من

ترجمه« :هغه مسلمان چه د اسالم دین بدل کړي اوکافر شي نو یي
ووژنۍ».
او هغه څوک چه مرتد مړ شي ،نو هغه ته به نه غسل ورکول کیږي ،او نه
کفن ،او نه به پری د جنازی لمونځ کولې شي ،او نه به د مسلمانانو په هدیره
کښی خښولې شي ،او نه ورڅخه مسلمان وارث مال په میراث وړلې شي ،او
نه به ورته د مرګه وروسته دُعا کولې شي.
او له وژلو مخكښی له ده څخه د توبی غوښتنه او بیرته په اسالم کښی
شاملیدنه د وخت د مسلمانانو مشر او حاکم اجتهاد ته حواله ده ،که ده
ورڅخه په رښتیا اسالم ته د اووښتنی امید کولو ،او یا ورسره داسی شبهه وه
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چه د هغی له کبله مرتد شوې وو ،نو بیا مسلمان حاکم ته روا دي چه دغسی
مرتد ته دری ورځی مهلت ورکړي ،او هغه ته بیرته اسالم ته د ورګرزیدو
بلنه ورکړي ،او د شبهی د لری کولو کوښښ یي وکړي ،نو که اسالم یي
راوړ ،او مسلمان شو خو ډیره ښه ده ،او کنه نو بیا به د ارتداد په حكم ووژل
شي.
او که د مسلمانانو د حاکم نظر دا وو چه ددي مرتد په وژنه کښی د
مسلمانانو مصلحت او خیرخواهي ده ،لكه هغه مرتد چه د مرتد کیدو
وروسته مسلمانانو ته ډیر سخت ضررناک وي ،او دوﺉ ته ضررونه رسوي،
او یا پر مسلمانانو د کافرانو لخوا جاسوس او مُخْبِر وي ،او یا دا ویره تری
کیده چه که ژوندې مرتد پاتی شي نو مسلمانانو ته تری د ضرر او فتنی ویره
ده ،نو بیا دي ووژني ،تر څو چه یي له وژنی څخه مخكښی توبه ویستلی نه
وي.
الّلَهُمَ أَحْيِنَا مُسّلِمِينَ وتَوَفَنَا مُسّْلِمِينَ ،وََألْحِقْنَا بالّصَالِحينَ ،وأَجِرْنَا
ك رَؤُوفٌ رَحِيْمٌ.
ب اآلخِرَةِ ،رََب َنا إنَ َ
ي الدُنْ َيا وَعَذَا ِ
ِمنْ خِزْ ِ
«اي اهلل په ژوند کښی مو مسلمانان ولری ،او که مرګ راته راولی نو په
داسی حال کښی چه مونږ مسلمانان یو ،او د نیكانو مسلمانانو سره مو یو ځاي
کړی ،او د ددنیا او آخرت له شرم او عذاب څخه مو وساتی ،اي
پروردګاره! بیشكه ته ډیر رحم کونكې او مهربان یي».
عَّلى آلِ ِه
ح َم ٍد َو َ
خّلْ ِق ِه ُم َ
عَّلى خَيْ ِر َ
ك َوَأنْ َع َم َ
سَّل َم َو َبارَ َ
صَّلى اهللُ َو َ
َو َ
ن.
عَّلى مَنْ اهْ َت َدى بِ َهدْ ِي ِه َواقْ َت َفى أَ َث َر ُه ِإَلى يَوْ ِم الدِيْ ِ
نَ ،و َ
حابِ ِه َأجْ َم ِعيْ َ
َوَأصْ َ

