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اء ألنبياحلمد هلل رب العلمني, والصالة والسالم على أشرف ا
                      :عدأمجعني, أما بنبينا حممد, وعلى آله وصحبه واملرسلني, 

شيخ په دې رساله کې د اسالم هغه لس لوې نواقض کوم چې 

کې رحمه اهلل په خپله رساله  محمد بن عبد الوهاباالسالم 

 بيانيږې .  جمع کړي ديرا

او ناقض دناقض نواقض جمعه ده : دنواقض االسالم معنی

ته او دمينځه وړونکي  ياو فاسدونک يباطلونکدهغې د يو شي 

چې اوکارونه نو د نواقض االسالم معنی ده هغه عملونه وايي، 

دانسان  دهغې دوجي نهنوکله انسان د هغې مرتکب شي، 

کافر دائره اسالم نه خارج شي،  د او،شي اسالم باطل دين او

بيرته په مګرکه توبه وباسي او ( والعياذ اب هللاومشرک شي، )

لکه يو انسان ددي مثال داسي دی، اسالم کښي داخل شي، 

داخل شي  اودس وکړې، اوپه طهارت کښي پوره اوکامل چې 

دهغه  نو، خارج شي متيازي وغيره اوبيا روستو دهغه نه 
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داسالم همدارنګه ، شو مات اوطهارت يي باطل اودس 

کله انسان دهغې  چېباندي په دي معنی  ديهم نواقض 

جيږي او په کفر شرک دين اسالم نه خارد نوارتکاب وکړي، 

                 .والعافية السالمة هللا نسئلکې داخليږي . 

  خپله رساله کښي پهرحمه اهلل امام محمد بن عبدالوهاب 

      چې              ځکه نواقض داسالم ذکرکړيدي، (۱۰)لس  يواځې 

، او نور نواقض دا لس لوې نواقض دي ، دنواقض االسالم نه

واقضو داسالم کښي راجمعه ن (۱۰)داسالم په دي لسو 

                . کيږي
        اله        شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب رحمه اهلل خپله رس

                  : سره شروع کړيده په دي عبارتاالسالم () نواقض 

پوهه شه چه داسالم نواقض لس ،  اعلم ان نواقض االسالم عشرة

نی  يي ده کلکه دامر صيغه ده دعلم نه، مع اعلم ( دي، ۱۰)
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  او ددي په مقابل کښي ظن راځيکول عقيده اوپوخ يقين 

  . دظن معنی ده ګمان کول 

اوکلکه عقيده اوپوخ په دي پوهه شه  نومعنی داشوه چه

کله چېکښي په دي خبره شک اوګمان مه کوه يقين ولره 

دائره اسالم نه نو دمرتکب شي  انسان ددي نواقضو

                      .          والعياذ ابهلل کيږيي اومسلمان نه پا ت خارجيږي

            لمړی ناقضې کواقضو نداسالم په  :ألنا قض األول : أ لشرك

شريک  کې ۍپه عبادت او بندګ هغه دد اهلل تعالی سره 

ِفُر  يَ غ  ِإنَّ اَّللََّ َل )لکه د اهلل جل جالله ارشاد دی  جوړول دي
َرَك ِبِه َويَ غ ِفُر َما ُدوَن َذِلكَ    (48 لنساء)ا (اءُ ن  َيشَ  ِلمَ َأن  ُيش 

شرک وکړی شي دهغه چې قينا اهلل تعالی نه بخي ي ترجمه

چه سره اوبخي هغه ګناهونه چه کم وي ددينه هغه چالره 
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شرک وکړو داهلل تعالی سره پس يقينا چې اوغواړي، اوچا

 .کړه ګناه لويه ه يي جوړ

رِ )إِ :  او همدا رنګه اهلل تعالی فرمايي  َقد  َّللَِّ ف َ ك  بِ نَُّه َمن  ُيش 
َنََّة   ِمنَي ِمن  َأن َصار  َما لِلظَّالِ اُر وَ  النَّ َوَمأ َواهُ َحرََّم اَّللَُّ َعَلي ِه اْل 

شرک وکړو د اهلل تعالی سره  چېقينا چايترجمه  (72 املائدة:)

باندې جنت او  ه ه هغپس يقينا حرام کړيدی اهلل تعالی پ

  .اونشته دظالمانو لپاره هيڅ مددګارځاې دهغه اوردی ، 

دی، لکه دغيراهلل لپاره ذبحه کول هم شرک  او همدارنګه

ه وغيره لپار) پير يانو ( دقبرونو لپاره ذبحه کول اويا دجناتو 

                                                         .  ذبحه کول

او بندګې په عبادت دهغه داهلل جل جالله سره  ( وضاحت) 

  االسالم نهدنواقض  کښي شريک جوړول اول ناقض دی

په باره کښي دوه دليلونه  مصنف رحمه اهلل دمشرک
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           اول دليل دمشرک دحکم په باره کښي چه ذکرکړيدي، 

 .  د نيا سره متعلق دی د

اودوهم دليل ) يعني دمشرک څه حکم دی په دنياکښي ، 

                   دیدمشرک دحکم په باره کښي چه داخرت سره متعلق 

                                                 .  دمشرک څه حکم دی په اخرت کښييعني ) 

اول دليل دمشرک دحکم په باره کښي چه ددنياسره متعلق 

 :  دی

دمشرک حکم په دنيا کښي دادی چه مشرک ته اهلل جل 

               : جالله شرک نه معاف کوي لکه اهلل جل جالله فرمايي
َرَك ِبهِ ِإنَّ )  ِلَمن  ا ُدوَن َذِلكَ مَ غ ِفُر  َوي َ اَّللََّ َل يَ غ ِفُر َأن  ُيش 

  (48)النساء  (َيَشاءُ 

ه بخي چه شرک وکړيشي دهغه نيقينا اهلل تعالی : ترجمه

چا لره چه هونه چه کم وي ددينه هغه ګنا او بخي هغهسره 

په دي ايت کريمه کښي  پس اهلل جل جاللهوغواړي، 
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تخصيص کړيدی، چه نه يي معاف کوي، او دشرک اکبر 

 مشيت ) خوښې(                 اهونه يي خپل دشرک نه عالوه نور ګن

  . معاف کوي چا ته چه يي وغواړي ته سپارلي دي

داخرت سره  چېدوهم دليل دمشرک دحکم په باره کښي 

 : دی متعلق
وربا ندي دمشرک حکم په اخرت کښي دادی چه جنت 

ي دهغه اور دجهنم دی، او هميشه به په اور حرام دی او ځا

د اهلل جل جالله ار شاد   ـ  نعوذ با هللکښي اوسيږي ـ دجهنم 

ِرك  ِبَّللَِّ فَ َقد  حَ  )دی  َنََّّللَُّ عَ ارََّم ِإنَُّه َمن  ُيش  َة َوَمأ َواُه َلي ِه اْل 
  ( 72 ئدةاملا )النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمن  َأن َصار  

يقينا شرک وکړه د اهلل تعالی سره پس چېيقينا چاترجمه 

حرام کړيدی اهلل تعالی جنت په هغه باندي او ځاي دهغه اور 

 . دی  او د ظالمانو لپاره هيڅ مدد ګار نشته 
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دمشرک حکم په دنيا کښي دادی چه شرک چه کله هر 

او په اخرت بغير دتوبي نه ورته اهلل تعالی نه معاف کوی 

او جنت ورباندي  اور دجهنم کښي ويښي به هميشه په ک

 احکام بعضي همنو په دنيا کښي حرام دی   )هميشه( ابدي

                     . يږکي مرتب ورباندي

    احکام چه دشرک سره متعلق دي: بعضي هغه دنياوي

مو نه چه په شرک باندي مرتب کيږي دهغه احکاځنې  -۱

ښتنه او غوچه دمشرک نه به دښځي دطالقه ولو طلب  يداد

شي مګرکه  ترڅو چې ښځه دهغه نه بيله او جدا   کوالي شي

د هغه ښځه نشي نه ، نو بيابه دهغه  دشرک نه توبه وباسي

دا ښځه مسلمانه ده او مشرک کافر دی ځکه چه  جداکولی ، 

لکه  لی کيد تي او مسلمانه ښځه دکافر په نکاح کښي نشي پا

 :  اهلل تعالی فرمايي
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ه هغو ې حاللې دي ن ( ن   َلَُ َل ُهنَّ ِحلٌّ ََلُم  َوَل ُهم  َيَِلُّونَ  )

يعني دغه مؤمني .دوي لره اونه دوي حالل دي هغوې لره 

                دغين ندي اونه داکافرااو رواه کافرو لره حاللې  دي ښځې 

 او همدارنګه اهلل تبارکدي. او رواه لپاره حالل مؤمنو زنانه 

رِِكنَي حَ ) وتعالی فرمايي  ِمُنو ي ُ َّتَّ َوَل تُ ن ِكُحوا ال ُمش  او په   ( اؤ 

نکاح سره مه  ورکوي خپلې لونړه خويندي مشرکانو سړو ته 

 تر هغي پوري چه دوي ايمان راوړي. 

هغه احکامو نه چه په شرک باندي ځنې همدارنګه داو  -۲

په مشرک باندي به لمونځ دجنازي  چېمرتب کيږي، دا ده 

او نه به مشرک ته غسل ورکوالي  شينه کيږي چه کله مړ

 شي. 

داحکامو دمشرک نه داده چه مشرک به په مقبره ځنې او  -۳

 . دمسلمانانو کښي نشي دفن کوالي
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داحکامو دمشرک نه داده چه مشرک به مکي  ځنېاو  -۴

مکرمي ته نه داخليږي ځکه چه دمشرک داخليدل مکي 

 : مکرمي ته جايز ندي . اهلل تبارک وتعالی فرمايي
َا ال  )  ِر ََي َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَّنَّ َربُوا ٌس َفََل ي َ نََ ُكوَن ُمش  ق 

ََراَم بَ ع َد َعاِمِهم  َهذَ  ِجَد اْل  قينا مشرکان يی مؤمنانو ا ( اال َمس 

پليت دي پس ندي نيز دي کيږي، مسجد حرام ته روستو 

 ددي کال نه ) يعني نهم کال دهجرت ( 

په به دخپلوانو ته داده چه مشرک ددي احکامو نه  ځنېاو  -۵

دمشرک او همدارنګه  ورکول کيږې، نهکې برخه ميراث

 ته نه ورکول کيږې              نوخپلوا نومسلماناميراث به دهغه 

ښځه او بچي مسلمانان وي نو  شي او ددهمثال که مشرک مړ 

بلکه  نه ورکول کيږې،ددي مشرک ميراث ې ته به دو

 ورکول کيږي بيت المال ته دمشرک دامال به د مسلمانانو 

 وي نو هغوي ددي ميراث بچېکافرنورمګر که ددي مشرک 
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کريم صلی اهلل عليه وسلم بي څرنګه چه نلکه ،شي  اخستلی

   (م ول الكافر املسل املسلم الكافر يرث ل :)يلي ديفرما
مسلمان د کافر څخه او کافر د مسلمان څخه ميراث نشي 

 .  اخستلی

نو ځنې هغه احکام چې په دې نواقضو داسالم باندې مرتب 

  کيږې په لڼډه توګه هغه دادي :

هرڅوک چې د اسالم ددې نواقضو ارتکاب وکړې ، او بيا په 

دې باندې هميشه پاتې شي تردې چې مرګ ته ورته راشې  

غسل او په داسي حال کې مړشي چې توبه يی نه وې کړې نو 

کيږې ، او دمسلمانانو په مقبره کې به نه به ورته نه وركول 

نه  دفن کيږې ، دده ميراث به دده مسلمانانو خپلوانو ته

ورکول کيږې ، لکه څنګه چې په ژوند کې د مشرک نه 

دهغه مسلمانه ښځه به دهغه نه جداکولی شې ، او همدارنګه 

مشرک به مکې مکرمې ته هم نه داخليږې ، او چې د شرک 
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په حالت کې مړشي نو جنت ورباندې حرام دی ، او هميشه 

 کې وسيږې . د دوزخ به په اور 

 (  -تعاىل  –لشرك يف عبادة هللا ) امصنف رحمه اهلل ويلي : 

       د اهلل تعالی سره دهغه په عبادت او بندګې کې شرک کول       

 د اسالم د نواقضو څخه دي . 

په دې مهال د عبادت پيژندل الزم او ضروري دي ، ترڅو 

مونږ معلومه کړو چې په عبادت او بندګې کې شرک څه ته 

 وايي . 

) وينا ( او عمل ظاهري )ښکاره(   عبادت او بندګې هر هغه قول

وې او که باطني ) پټ( وې خو چې اهلل تعالی ته خوښ وې او 

هغه ورباندې خوشحاليږې ، لکه مونځ کول عبادت دی 

زکات ورکول عبادت دی ، حج کول عبادت دی ، نذر منل 

عبادت دی ، ذبحه کول عبادت دی ، دعا غو ښتل عبادت 

ت دی ، خوف او ويره کول دی ، توکل ) ځان سپارل ( عباد
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عبادت دی ، مينه او رغبت کول عبادت دی ، د اهلل تعالی 

په الره کې جهاد کول عبادت دی ، امر بالمعروف ) نيکو ته 

بلنه کول ( عبادت دی ، نهي عن المنکر ) د بدو نه منعه کول 

عبادت ( عبادت دی  ، د ګاوڼډي سره احسان او ښيګڼه کول 

که چې ددې امر راغلی دی په قران عبادت دی  وغيره ، ځ

کريم کې ، او همدارنګه دهغه څه نه ځان ساتل کوم چې اهلل 

هم عبادت دی ، لکه مسلمان او مؤمن تعالی منعه کړي دي 

بنده به شرک نه کوې ، او دخلکو وينه ، او مال او عزت به نه 

او دحق نه به انکار نه کوې ، او نارواه کارونه لکه پايماله وې ، 

غال ، زنا ، شراب څښل ، د مور او پالر نافرماني ، غيبت 

 چغلې ، سود ، وغيره به نه کوې . 

نو په شريعت کې چې دڅه شي امر راغلې وي ، په هغې به 

عمل کوې ، او شريعت چې دڅه نه منعه کوې دهغې نه به 

 و بندګې وايي . ځان ساتې ، ديته عبادت ا



اسالم نواقض او دخلکو پوهاوی  د   

           14   

 په شريعت مطهره کې ) اوامر ( په دوه قسمه دي : 

کول واجب وي ، لکه باندي عمل هغې په امر د ايجاب چې 

مونځ کول شو ځکه چې د مونځ کول واجب دي ، او بل قسم 

ه او امر د استحباب دی چې په هغې باندي عمل کول غور

لکه مسواک وهل شو ، ځکه مسواک وهل مستحب وي 

 حب دي . مست

او په شريعت کې نهي هم په دوه قسمه ده : نهي دتحريم 

چې دهغې نه ځان ساتل واجب وې ، لکه زنا ، غال وغيره  

شوه ، ځکه چې د غال ، زنا وغيره نه ځان ساتل واجب دي او 

بل قسم نهي د تنزيه ده ، چې دهغې نه ځان ساتل مستحب 

ل شول  وې ، لکه د ماخوستن مانځه نه وروستو خبري کو

ځکه چې د ماخوستن مانځه وروسته خبري کول مکروه او 

 ځان ساتل ترينه مستحب او غوره دي . 
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همدارنګه په شريعت کې ځينې کارونه ظاهر او ښکاره دي 

لکه مونځ ، روژه وغيره شول ، او ځينې کارونه بيا پټ او 

 باطني دي ، لکه نيت ، اخالص ، صداقت ، او محبت شو . 

هغه کارونو کې چې شريعت دهغې نه منع همدارنګه په 

کوې هم په دوه قسمه دي : چې ځينې ښکاره دي ، لکه زنا  

غال وغيره ، او ځينې نور بيا پټ او باطنې دي ، لکه تکبر ، 

ريا ، ځان ښودنه ، کينه ، او بغض ، وغيره دا ټول هغه 

کارونه دي ، چې اسالمي شريعت ورڅخه په کلکه منع کړي 

 ده . 

قسمونو ته کوم چې ذکر  وعبادت او بندګې دې مخکې ټولنو 

او بيا په دې قسمونو د عبادت کې چې هر يو شو  شامليږې ، 

قسم د غير اهلل دپاره وکړی شي ، نو ديته شرک وايي او 

کونکي ته يي مشرک وايي ځکه چې دعبادت دا ټول قسمونه 

د اهلل تعالی لپاره خاص دي ، او چې دغير اهلل دپاره وکړی 
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، نو ځکه شي ، نو ديته په عبادت کې شرک ويل کيږې

مثال ذکر کړو ، او داسي يي  ددي يو مصنف رحمه اهلل

د اسالم په نواقضو کې يو   كالذبح لغري هللا ( )وفرمايل : 

مثال لکه دغير اهلل لپاره ذبحه کول شو ، ددي په ارتکاب   

د اسالم د دائرې نه خارجيږې ، ځکه چې ذبحه سره بنده 

کول عبادت دی ، او د غير اهلل لپاره عبادت کول شرک دی 

 :چې اهلل تعالی فرمايلي دي څنګه لکه 
َل ×  ُقل  ِإنَّ َصََلِت َوُنُسِكي َوََم َياَي َوََمَاِت َّلِلَِّ َربِ  ال َعاَلِمنيَ )

  (َشرِيَك َلهُ 
ما ته ووايه : بيشکه زما لمونځ او زما قربانې او زما ژوند او ز

دهغه هيڅ شريک  مرګ خاص داهلل رب العالمين لپاره دی . 

 نشته . 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya163.html
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                (ر  ان َ َصلِ  ِلَربِ َك وَ ف) َ همدارنګه اهلل تعالی فرمايلي دي : 
 نو ته د خپل رب لپاره لمونځ کوه  او قربانې کوه . 

نو معلومه شوه چې ذبحه او قربانې کول عبادت دی او هرچا 

غه چې دا د اهلل تعالی نه ماسوا د بل چا لپاره وکړه نو يقينا ه

داهلل تعالی سره په عبادت کې شرک وکړو ، نو په دې اساس 

هر هغه څوک چې دجناتو ، پيرانو ، قبرونو ، وليانو ، 

که مشرک او سپوږمۍ ، او نمر وغيره لپاره ذبحې کوې بيش

 داسالمي ملت نه خارج دی . 

او په هغه سره پناه   همدغه شان د غير اهلل نه مدد غو ښتل ،

طلب کول  ، او هغه ته فرياد کول  په هغه کارونو کې چې په 

هغې باندې د اهلل تعالی نه ماسوا بل څوک قدرت نلري داهم 

 شرک دی  . 

خبره منل او او همدغه رنګ په حاللو او حرامو کې د مخلوق 

د بيلګې دهغوې تابعداري کول هم په شرک کې داخليږې ، 
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په توګه په حاللو ، او حرامو کې د مشر ، د وزير ، د عالم ، 

د بزرګ ، د مور او پالر ، وغيره تابعداري کول په داسي 

طريقې سره چې دوې څه ته حالل وايي ، هغې ته حالل ويل 

رام ويل دا هم شرک او چې دوې څه ته حرام وايي هغې ته ح

دی ځکه چې حالل ، او حرام عبادت دی او په دې کې به 

يواځې د شرعې تابعداري کيدلی شي ، ځکه چې د حرامو ، 

او حاللو اختيار يواځې د اهلل تعالی سره دی ، او نبي کريم 

صلی اهلل عليه وسلم فقط د هغې بيان او وضاحت کړی دی . 

ک دی رهلل تابعداري کول شنو په حاللو او حرامو کې د غير ا

 لکه څنګه چې اهلل تعالی فرمايلي دي : 

يَأم  ََلُم  ُشرََكاُء َشَرُعوا ََلُم مِ َن ا)  (  ۚ   ِه اَّللَُّ  َيَ َذن بِ لَ  ِن َما لدِ 

ايا د دوې لپاره داسې شريکان شته ، چې د دوې لپاره يي له 

او دين څخه هغه الر مقرر کړې ده چې اهلل تعالی د هغې اذن 

 .  ې ورکړ هنه داجازه 
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نو معلومه شوه چې حالل او حرام يواځې د اهلل تعالی په 

اختيار کې دي ، او په دې کې به يواځې دهغه تابعداري 

 کيدی شي . 

همدغه شان رکوع ، سجده ، طواف ، نذر نياز منل ، وغيره 

يواځې داهلل تعالی دا ټول به دا ټول دعبادت قسمونه دي ، او 

 او هر چا چې دا کارونه دغيرا هلل لپارهلپاره ادا کولی شي ، 

 وکړل نو پرته د شک څخه مشرک دی  . 

ځينې صو فيان ) پيران مريدان ( خپلو مشرانو ته رکوع او 

سجده کوې او دهغوې لپاره نذر نياز منې او ال ځينې کم عقله 

خره اره خپل سرچې دخپلو پيرانو لپ خو بيا داسي هم شته

نيزدې کوې ، او ځينې ځان وې او په دې سره هغه ته خپل 

بيا خپلو مشرانو ته توبي وباسي او دهغوې نه د ګناهونو 

معافې غواړې داټول هغه څه دي چې ددي په ارتکاب سره 

انسان د اسالمې ملت څخه خارجيږې  ځکه چې توبه او 
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ار کې دي دګناهونو معاف کول داهم يواځې د اهلل په اختي

 بايد يواځې دهغه وغو ښتل شي ، لکه اهلل تعالی فرمايلي دي 
نُوَب ِإلَّ اَّللَُّ )  ګناهونه  څوک دی چې و بلا(  َوَمن يَ غ ِفُر الذُّ

 وبښي غير د اهلل تعالی نه . 

ې اهلل تعالی خپلو بندګانو ته معاف کوې نو ځنو ګناهونه يوا

معاف کيدل وغوښتل  وګناهوندبايد ده چې يواځې دهغه نه 

 شي . 
همدارنګه امام احمد بن حنبل رحمه اهلل په خپل مسند کې 

داسود بن سريع رضي اهلل عنه په روايت سره حديث نقل 

         کړی دی ، چې نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم ته يو اسير       

 )  بندي (  راو ستلی شو ، او داسي يي وويل : 
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َأُتوُب ِإلَي َك، َوَل َأتُوُب ِإىَل َُمَمَّد ، فَ َقاَل النَِّبُّ اللُهمَّ ِإّن ِ  :
ِلهِ  َقَّ ِِلَه    (1)"  َصلَّى هللاُ َعَلي ِه َوَسلََّم: " َعَرَف اْل 

الهې : زه تاته رجوع او توبه کوم ، او محمد ته توبه نه کوم 

نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم وفرمايل : چې ده حق د خپل 

د حقدار لپاره وپيژنده ، يعنې د توبې حقدار اهلل تعالی دی باي

 هغه ته توبه وکړی شي . 

ځکه چې ګناهونه معاف کول يواځې داهلل تعالی په اختيار 

دهغه نه معافې طلب کړی شي ، نو هرچا چې  کې دي ، بايد

غير دبل چا لپاره توبه وکړه او دهغه نه يي دا نه داهلل تعالی 

طلب وکړو چې زما ګناهونه معاف کړه بي شکه مشرک دی 

                                                             
دا حديث امام احمد رحمه هللا په خپل مسند کې راوړی دی رواه احمد في مسنده :  1

براني ، امام هيثمي په مجمع الزوائد کې وايي : چې داحديث امام احمد ، او امام ط
راوړی دی او په دې کې محمد بن مصعب دی ، چې امام احمد يي تو ثيق کړی 

صحيح دی ، او نورو علماو ورته کمزوری ويلی دی ، دا حديث امام حاکم هم 
کړی دی ، خو امام ذهبي په هغه رد کړی دی ، او ويلي دي چې محمد بن 
مصعب کمزوری راوي دی ، امام الباني داحديث ضعيف کرځولی دی ، او په 

 سلسة االحاديث الضعيفه کې راوړی دی . 
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ځکه چې توبه کول عبادت دی ، او عبادت د اهلل تعالی نه 

 غير د بل چا لپاره کول شرک دی . 

: چې د اهلل تعالی سره  د هغه  نو ځکه مصنف رحمه اهلل وويل

په عبادت او بندګې کې شرک کول د اسالم په نواقضو کې 

لمړی ناقض دی ، دکوم په وجه باندي چې انسان داسالمې 

            او ددي لپاره يي مثال ذکر کړه چې ملت څخه خارجيږې ، 

او مونږ په ښه د اهلل تعالی نه غير د بل چا لپاره ذبحه کول ، 

عبادت او بندګې سره ددي خبري بيان وکړه ، چې  وضاحت

هر هغه قول ) وينا ( او عمل ظاهري )ښکاره(  وې او که باطني 

) پټ( وې خو چې اهلل تعالی ته خوښ وې او هغه ورباندې 

خوشحاليږې ديته عبادت وايي  او د عبادت انواع او قسمونه 

هم ښه په وضاحت سره بيان شول  او دا حقيقت هم واضحه 

 اهلل تعالی لپاره خاص دي شو ، چې دعبادت ټول قسمونه د
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چا لپاره ددي ادکول شرک دی   او داهلل تعالی نه غير دبل

 کونکی يي مشرک او داسالمې ملت څخه خارج دی . او
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  :وربه  عبد البنتالناقض الثاني : اختاذ الوسائط 

طلب کول د اسالم په نواقضو کې دويم ناقض شرکې وسيلې 

: هر چا چې د اهلل تعالی لپاره داسي وسيلې مقرر کړې  يد

وسيلو  هنه خپل حاجتونه غواړې او په هغوسيلو چې دهغې 

باندې توکل کوې ، او دهغې نه شفاعت غواړې نو په اجماع 

 خارجيږې . نه سره کافر او داسالمې ملت دمسلمانانو 

هر چاچې اهلل تعالی ته شرکې وسيلې ونيولې لکه   ( وضاحت) 

قبرونه مړي وغيره د وسيلې په شکل کې په دوې عقيده 

لري او ددي قبرونو ، مړو وغيره نه خپل حاجتونه او شفاعت 

غواړي ، نو په اتفاق سره دا مشرک او داسالمې ملت نه 

      دا ټول             خارج دی ، ځکه چې حاجتونه غو ښتل ، او دعا 

د عبادت انواع دي ، نو هر هغه څوک چې د قبرونو نه خپل 

حاجتونه غواړي ، او يا قبر واال ته وايي چې زما شفاعت وکړه 

او داعقيده لري چې دا قبر واال زما خبري اوري او زما شفاعت 
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کوالی شي ، نو په دې عقيدې سره دا شخص د اسالمې 

تنه به يواځې ملت نه خارجيږې ، ځکه چې د حاجتونو غو ښ

د اهلل تعالی نه کولی شې ، او په دې کې به داهلل تعالی سره بل 

هيڅوک نه شريکوې ، نه قبرونه ، نه پيغمبران ، نه وليان 

شريک نلري ، لکه يواځې دی او وغيره ځکه چې اهلل تعالی 

 څنګه چې اهلل تعالی فرمايلي دي : 

فَ )  َعل َت ف َ رَُّك َفِإن  ل َيضُ وَ ُعَك َول َتد ُع ِمن  ُدوِن اَّللَِّ َما ل يَ ن  
  (  فَِإنََّك ِإًذا ِمَن الظَّاِلِمنيَ 

او داهلل تعالی نه غير هغه شی مه رابله چې تاته نه فائده 

درسولی شي ، او نه تاته ضرر درسولی شي ، نو که چيري 

دغه وخت کې له ظالمانو  ته دا وکړې . نو بيشکه ته به په

 څخه يي .
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ًا إِ َّللَِّ اَفََل َتد ُع َمَع )  همدغه رنګ داهلل تعالی فرمان دی :  َلَه
ِبنيَ   ( آَخَر فَ َتُكوَن ِمَن ال ُمَعذَّ

                 د اهلل سره بل هيڅ معبود مه بله ګني نو شې به ته     نو ته 

 د عذاب ورګړی شويو نه . 

 ى : رنګ داهلل تعالی فرمان دهمدغه 
 ير لوي ظلمينا شرک ډبيشکه يق(  الشِ ر َك َلظُل ٌم َعِظيمٌ ِإنَّ ) 

 دی . 

ا ِإَلَهً  َّللَِّ َوَمن َيد ُع َمَع ا) مدغه رنګ داهلل تعالی فرمان دی : ه
َا ِحسَ  ِلُح بِ ِه ۚ ِإنَّ رَ ِعنَد  ابُهُ آَخَر َل بُ ر َهاَن َلُه ِبِه فَِإَّنَّ ُه َل يُ ف 

 (  ال َكاِفُرونَ 

بلي چې دهغې  ) معبود ( ره بل داسي الهاو هغه چې د اهلل س

سره په دې باندې هيڅ دليل نشته ، نو بيشکه همداخبره ده 
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چې دده حساب دده درب په نيز دی ، بيشکه شان دادی 

 چې کافران بری نه مومي . 

ُعونَ  )همدغه رنګ داهلل تعالی فرمان دی :   ِمنَوالَِّذيَن َتد 
ُعوهُ ِإن  تَ ×  ِقط ِمي  ُدونِِه َما ََي ِلُكوَن ِمن  َمُعوا يَ م  ل د  س 

َتَجابُوا  ُعوا َما اس  ُفُروَن َم ال ِقَياَمةِ َويَ و   ُكم  لَ ُدَعاءَُكم  َوَلو  َسَِ  َيك 
   ( ِبِشر ِكُكم  َول يُ نَ بِ ُئَك ِمث ُل َخِبي  

او هغه معبودان چې تاسو يي د دغه اهلل نه بغير بولې دوې 

که تاسو دوې وبولې دکجورې د زړي هم مالکان نه دي ، 

دوې ستاسو بلنه نه اوري ، او که چيري يي واوري نو دوې 

او د قيامت په ورځ به دوې ستاسو بلنه قبلولی نه شي ، 

ستاسو په شريک جوړولو منکر شي ، او تاته بل څوک خبر 

 نشي درکولی د ښه خبرداره اهلل په شان . 
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هر چا چې اهلل تعالی ته وسيلې مقرر کړې په داسي شان چې  

خپل ځان همدي وسيلو ته وسپارې ، او دهمدې وسيلو نه 

خپل حاجتونه او شفاعت غواړې او په دې وسيلو باندي 

ټولو مسلمانانو په اتفاق سره دا کفر او نو دتوکل کوې ، 

شرک دی ، او ددي مرتکب مشرک او داسالمي ملت نه 

 خارج دی  . 

د توکل پيژندنه : د توکل معنی داده چې په يو چا باندي 

او  ته متوجه کيدل هخپل ځان سپارل ، او په زړه سره هغ

 وره کولو غو ښتنه کول . دخپل مطلوب او مراد پدهغه نه 

قض د اسالم په نواقضو کې  کوم چې مخکې ذکر شو اول نا

هغه عام دی ، او دا دوهم ناقض دهغې په نسبت سره خاص 

دی ، ځکه د اهلل تعالی سره په عبادت کې شرک کول عام 

دي ، که دعا يعني غو ښتنه وي يا ذبح وي ، يا نذر منښته 

ته وي ، يا په حاللو او حرامو کې دچا تابعداري ، يآ بل چا 
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ع او سجده کول وغيره د اټول عام او دعبادت قسمونه رکو

 دي . 

او دا دوهم ناقض د اسالم د لمړي ناقض په نسبت سره 

په دې کې د شرک يو خاص قسم راځې  خاص دی ځکه چې 

چې هغه شرکې وسيلې دي : دمثال په توګه چې څوک دقبر 

او هغې ته خپل ځان سپاري ، او په نه خپل حاجتونه غواړې  

اندي توکل کوې  او يا قبر ته وايي چې داهلل تعالی په هغې ب

دربار کې زما شفاعت وکړه  او اهلل تعالی ته زما دا حاجت 

ورسوه وغيره نو ده دا قبر داهلل تعالی سره په حاجتونو پوره 

کولو کې شريک کړو ، همدغه شان که څوک په ژوندي 

دجهنم د ته انسان باندي داسي توکل وکړې چې دا به ما 

اورنه خالصون را په برخه کړې ، يآ داسي چې دا به زما مدد 

او مرسته وکړې او ما ته به زما په دښمنانو باندي غلبه 

راکړې ، يا داسي چې دابه ماته بچې راکړې يآ داسي چې دا به 
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ماته جنت راکړې ، نو داهم شرک دی داهلل تعالی سره ځکه 

شو په دې باندې د ټول کارونه کوم چې مخکې ذکر دا چې 

، او په دې اهلل تعالی نه سوا بل هيڅ څوک قدرت نلري 

کارونو کې داهلل تعالی سره بل څوک ) مړ وي او که ژوندي ( 

شريک کول شرک دی ، او ددي مرتکب مشرک او داسالمي 

 ملت نه خارج دی .   

د ژوندي انسان نه يواځې دهغه کارونو طلب کول رواه دي 

ترسره يي غه په قدرت کې وې ، اوهغه کوم کارونه چې ده

کوالي شي : د مثال په توګه دژوندي انسان نه دا طلب کولی 

شي چې ما سره مرسته وکړه د ګاړي په جوړولو وغيره کې يا 

زما مرسته وکړه او قرض مال راته راکړه وغيره دا رواه دي 

ځکه چې داکارونه د انسان په قدرت کې شته او کوالي شي 

رسته وکړې دګاړي په جوړولو کې او همدغه چې تاسره م

شان کولی شي چې تاته قرض پيسي وغيره درکړې ، مګر 
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که د ژوندي انسان نه دا وغواړي چې زما ګناهوه معاف کړه 

يا ماته د جهنم د اور نه خالصون راکړه ، يا ماته رزق راکړه 

يا ماته د دښمن په مقابل کې غلبه راکړه ، يا ما جنت ته 

و نه مه محرومه وه وغيره ، دا نارواه او شرک دی  دداخليدل

 ځکه چې دا کارونه دانسان په اختيار کې نشته . 

نو هرچا چې د اهلل تعالی لپاره داسي وسيلې مقرر کړې چې 

اندې دهغې نه خپل حاجتونه غواړې او په هغه ) وسيلو ( ب

                      او دهغې نه شفاعت غواړې نو په اجماع  توکل کوې

 خارجيږې . نه سره کافر او داسالمې ملت د مسلمانانو 

 لکه څنګه چې اهلل تعالی فرمايلي دي : 

فَ )  َعل َت ف َ رَُّك َفِإن  ل َيضُ وَ ُعَك َول َتد ُع ِمن  ُدوِن اَّللَِّ َما ل يَ ن  
  (  فَِإنََّك ِإًذا ِمَن الظَّاِلِمنيَ 

او داهلل تعالی نه غير هغه شی مه رابله چې تاته نه فائده 

درسولی شي ، او نه تاته ضرر درسولی شي ، نو که چيري 
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ته دا وکړې  نو بيشکه ته به په دغه وخت کې له ظالمانو 

 ، مراد په دې ايت کې د ظالمانو نه مشرکان دي . څخه يي 

  َفََل َّلِلَِّ  َمَساِجدَ َوَأنَّ ال   )همدغه رنګ داهلل تعالی فرمان دی : 
ُعوا َمَع اَّللَِّ َأَحًدا  ( َتد 

او داچې يقينا مسجدونه خاص د اهلل تعالی دپاره دي نو تاسو 

 د اهلل سره بل هيڅوک مه بلئ . 

َا َأد عُ ):  همدغه رنګ داهلل تعالی فرمان دی   َوَل و َربِ  ُقل  ِإَّنَّ
ِرُك ِبِه    (َأَحًداُأش 

 ته دوې ته ووايه : يقينا زه خو يواځې خپل رب رابلم او زه به

 دده سره هيڅوک شريک نکړم . 

نو هرچا چې د اهلل تعالی لپاره داسي وسيلې مقرر کړې چې 

دهغې نه خپل حاجتونه غواړې او په هغه ) وسيلو ( باندې 

توکل کوې او دهغې نه شفاعت غواړې نو په اجماع                       
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خارجيږې ، ځکه  نه د مسلمانانو سره کافر او داسالمې ملت

چې دعا غو ښتنه ، او توکل دا ټول دعبادت قسمونه دي ، او 

 کفر او شرک دی .  ګرځولداهلل نه غير دبل چا لپاره دا 

كفرهم أو  لشك يفأوا : عدم تكفري املشركنت لث الناقض الثا

 ضاقد اسالم په نواقضو کې دريم نتصحيح مذهبهم : 

دمشرکينو تکفير نه کول  يا د هغوې په کفر کې شک کول 

او يا د هغوې مذهب ته صحيح مذهب ويل داهم داسالم په 

نواقضو کې يو نافض دی ، چې ددي په وجه باندې انسان 

داسالمي ملت څخه خارجيږې ، او په دې باندې د مسلمانانو 

 اجماع ده . 

دمشرکينو تکفير ونه کړو ، يا يي دهغوې چاچې   ( وضاحت) 

په کفر کې شک وکړو ، او يا يي دهغوې مذهب ته صحيح 

مذهب ووايو ، نو په دې سره دا خپله د اسالم په نواقضو کې 

د يو ناقض مرتکب کيږې ، او داسالمې ملت نه خارجيږې 
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ځکه چې مشرک ته مشرک او کافر ويل او دهغه نه بيزاره 

 مهم شرط دی . وان په شرطونو کې يدايمکيدل الزم او 

او په مشرکينو کې ټول کافران يهوديان ، نصرانيان ، بت 

پرست ، ملحدين وغيره شامل دي ، ځکه چې دوې ټول په 

 کفر او شرک کې شريک دي . 

يهوديان مشرکان دي ، ځکه چې دوې په محمد صلی اهلل 

عليه وسلم باندې ايمان نلري ، همدغه شان نصرانيان 

کان دي ، ځکه چې دوې هم په نبي کريم صلی اهلل عليه مشر

وسلم باندي ايمان نلري ، او دعيسی عليه السالم عبادت 

کوې ، همدغه رنګ بت پرست ، مجوسيان منافقان دوې 

ټول مشرکان او کافران دي ، او دوې ته مشرکان او کافران 

څوک  ويل الزم اود ايمان په شرطونو کې مهم شرط دی ، او

ې ته مشرکان نه وايي ، نو په اجماع د مسلمانانو سره چې دو

مشرک چې دا مشرک او داسالمي ملت نه خارجيږې ، ځکه 
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ته مشرک او کافر ويل د ايمان په شرطونو کې مهم او الزمي 

 شرط دی . 

شک  چاچې د مشرک او کافر په کفر کې:  أوشك يف كفرهم

وکړو ، لکه هغه څوک د يهودانو ، او نصرانيانو  او بت پرستو 

نو دی په دې شک سره  کوې او مجوسيانو په کفر کې شک 

         خپله کافر کيږې ځکه چې ټولو کافرانو ته کافران ويل         

 د ايمان په شرطونو کې اساسي او مهم شرط دی . 

چاچې د کافرانو ، او مشرکانو مذهب ته  مذهبهم :أو صحح 

صحيح مذهب وويلو: لکه هغه څوک چې وايي  يهودان او 

، يا داسي وايي چې روان دي په صحيح دين باندي نصرانيان 

                      يهودانو ، او نصرانيانو باره هيڅ نه وايو ، بلکه دمونږ 

انو خپل دين دی او يهودانو خپل يو دين دی ، او دنصرانيد

دمسلمانانو خپل دين دی ، او هر څوک کوالي شي چې ځان 

اتفاق  هته د خپلې خوښې دين غوره کړې داسې کس پ
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                     دمسلمانانو سره د دين اسالم نه خارج دی ،ځکه چې 

 د کافرانو مذهب او دين ته صحيح دين ويل کفر دی  . 

و داسالمي ملت نه خارج همدغه رنګ هغه څوک هم کافر ا

دی څوک چې د يهودانو ، او نصرانيانو ، وغيره په کفر کې 

شک کوې ، او داسې وايي مونږ نه پوهيږو چې يهودان او 

نصرانيان به کافر وې او که نه ، ځکه چې يهودانو ته هم يو 

اسماني کتاب ) تورات ( نازل شوی وو ، او نصرانيانو ته هم 

ل ( نازل شوی وو ، او مسلمانانو ته يو اسماني کتاب ) انجي

 اسماني کتاب ) قران ( نازل شوی دی  په دي شک وهم ي

او په دې باندي  سره دی د اسالمي ملت نه خارجيږې

د يهودانو او نصرانيانو وغيره دمسلمانانو اجماع ده ځکه چې 

په کفر باندي يقين کول الزم او ايمان په شرطونو کې يو 

 .  مهم شرط دی 
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ُفر  ِبلطَّاغُ  ): لکه اهلل تعالی فرمايلي دي  مِ َفَمن َيك   ن ِبَّللَِّ وِت َويُ ؤ 

َسَك ِبل ُعر َوِة ال ُوث  َقىه  َتم     ( فَ َقِد اس 

نو چا چې د طاغوت شيطان بت نه انکار وکړ ، او په اهلل يي 

 ايمان راوړ نو يقينا ده ډيره مظبوطه کړۍ ټينګه ونيوله . 

او هغه څوک چې د مشرکينو تکفير نه کوې ، يآ دهغوې کفر 

کې شک کوې ، او يا دهغوې دين او مذهب ته صحيح وايي 

 نو ده دطاغوت نه انکار ونه کړ  او دطاغوته انکار کول دايمان

، او ددي  په شرطونو کې مهم او اساسي شرط دی او توحيد 

 نه غير ايمان ، ايمان نه پاتي کيږي . 

دطاغوت پيژندنه : هر هغه څه چې دهغې باره کې بنده د حد 

نه تجاوز وکړې ديته طاغوت وايي ، که معبود وي ) چې داهلل 

چې نه غير دهغه بندګې کيږې ( يا متبوع ، او مطاع ، وې ) 

                      څه چې هغه هر مطلقه دهغوې تابعداري کيږې نو 

 .  ويل کيږې طاغوت  ې تهد اسالمې شريعت خالف وې هغ
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او طاغوت ورته ځکه وايي چې طاغوت دطغيان نه اخستل 

شوی دی ، او طغيان سرکشۍ او دحد نه تجاوز کولو ته 

 موجود وايي او په طاغوت کې هم شرکشې او د حد نه تجاوز

 وي . 

په طاغوت باندي د کفر کولو مفهوم : د غير اهلل د عبادت او 

او دهغې سره  غه نفي کول بندګۍ نه بيزاره کيدل ، او ه

او همدارنګه دهغې داهل نه بيزاره کيدل او  بغض کول

دهغوې سره بغض کول دا په طاغوت باندي دکفر کولو 

 مفهوم دی . 

نو اول شرط په ايمان کې هغه دادی : چې د اهلل تعالی نه غير 

چې د څومره معبودانو عبادت او بندګي کيږي ، ددغه ټولو 

او په هغې باندې رد او دهغې نه انکار کول نه بيزاره کيدل ، 

او دهغې د اهل سره بغض کول او دهغوې نه بيزاره کيدل 
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ديته په طاغوت باندي کفر وايي ، او دا دايمان لمړی او مهم 

 شرط دی . 

دويم مهم او اساسي شرط په توحيد کې هغه په اهلل تعالی 

باندي ايمان او يقين لرل دي کله چې څوک د هر قسمه 

ا طاغوت نه انکار وکړې او په يو اهلل باندي ايمان راوړي  نو د

 ؤمن دی  . مموحد او کامله 

 د هرقسمه طاغوت نه انکار ، او په يو اهلل باندې ايمان راوړل

 معنى اومقصود دى . ) ل إله إل هللا ( همدا د 

همدا هغه کلمه ده چې ويونکی د شرک نه ساتي او                       او 

د همدي مقصد دپاره ټول پيغمبران راغلي دي ، او دهمدي 

مقصد دپاره داهلل تعالی په الره کې جهاد مشروع شوی دی 

پاره به ورځ دقيامت راځې او دهمدي داو د همدي مقصد 

دي ، چې يوه  مقصد دوجې انسانان په دوه ډلو تقسيم شوی
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ډله يي خوشبخته ده ، او بله ډله يي بد بخته ده ، او دهمدي 

 . ی د یجنت او جهنم پيدا کړ اهلل تعالی مقصد دپاره

ته معنی او مقصود هغه دادی : چې نيش ) ل إله إل هللا (د 

هيڅ معبود برحق سوا د اهلل تعالی نه ، دا کلمه د توحيد دوه 

طاغوت نه انکار کول دي او  بخشه لري چې يو بخش يي دهر

 بل بخش يي په اهلل باندي ايمان لرل دي . 

د توحيد دکلمي په دې بخش کې د هر قسم إله ( ) ل 

دې  پهاو  إل هللا () بيزارې ده ، دهغې نه طاغوت نه انکار او 

برخه دکلمه طيبه کې په يو اهلل باندي ايمان او خاص دهغه 

دپاره عبادت او بندګې ده ، نو دتوحيد دا کلمه دهر قسمه 

طاغوت او دهغې دعبادت نه نفي کوې ، او په يو اهلل باندي 

، او او خاص دهغه دپاره عبادت او بندګې کول ثابتوې ايمان 

 ديته صحيح ايمان او توحيد وايي . 
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نو په حقيقت کې اوڅوک چې د مشرکينو تکفير نه کوې ، 

دی د طاغوت نه انکار نه کوې ، ځکه چې د مشرکينو تکفير 

باندي د رضا او  په شرک دمشرکينو سره دهغوې نه کول دا 

او همدا رنګه څوک چې د يهودانو  هخوښۍپه معنی د

مشرکينو ، نصرانيانو  او نورو کافرانو په کفر کې شک کوې 

او يا دهغوې مذهب او دين ته صحيح دين وايي ، نو په 

حقيقت کې دی د طاغوت نه انکار نه کوې او دهر قسم 

طاغوت نه انکار کول دايمان په شرطونو کې يو مهم او 

       اس باندې څوک چې                په دې اساساسي شرط دی ، نو 

د مشرکينو تکفير نه کوې ، او يا دمشرکينو ، يهودانو 

نصرانيانو ، مجوسيانو ، وغيره نورو کافرانو په کفر کې شک 

کوې ، او يا دهغوې مذهب او دين ته صحيح دين وايي ، نو 

 ارجيږې . خد مسلمانانو په اجماع سره دی داسالمي ملت نه 
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ُفر  بِ  ) ه چې اهلل تعالی فرمايلي دي :ګڅنلکه  لطَّاُغوِت َفَمن َيك 
َسَك ِبل ُعر وَ  َتم  ِمن ِبَّللَِّ فَ َقِد اس     ( ل ُوث  َقىه ِة اَويُ ؤ 

، او په اهلل يي  ونو چا چې د طاغوت شيطان بت نه انکار وکړ

 ايمان راوړ نو يقينا ده ډيره مظبوطه کړۍ ټينګه ونيوله . 

څوک چې د مشرکينو تکفير نه کوې ، او يا دمشرکينو  

يهودانو نصرانيانو ، مجوسيانو ، وغيره نورو کافرانو په کفر 

کې شک کوې ، او يا دهغوې مذهب او دين ته صحيح دين 

وايي ، نو دی په طاغوت باندې کفر او دهغې نه انکار نه کوې 

و او چې څوک د طاغوت نه انکار ونه کړې دهغه ايمان ا

توحيد نه صحيح کيږې ، بلکه په دې سره د ده ايمان او 

توحيد له مينځه ځې ، ځکه چې په توحيد او ايمان کې 

دطاغوت نه انکار او بيزاري شرط ده لکه څنګه چې دي 

 وضاحت مخکې وشو . 
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      مخکې ددي خبري وضاحت وشو چې کلمه د توحيد                  

                    خې لري چې په يوه برخه کې ييدوه بر ) ل إله إل هللا (

او دهغې نه بيزاره کيدل دي ، او په بله د طاغوت نه انکار 

برخه کې يي په اهلل تعالی ايمان او دهغه دپاره ټول قسمونه 

دعبادت او بندګۍ خاص کول دي ، او په ايمان او توحيد کې 

ان او دا دواړه خبري الزم دي چې ددينه پرته دهيچا ايم

توحيد نه صحيح کيږې ، نو يواځې په دې خبره د يو بنده 

ايمان او توحيد نه صحيح کيږې چې هغه وايي : زه د اهلل 

تعالی عبادت او بندګې کوم ، او د هغه سره شرک نه کوم 

ترڅو چې دهر قسم طاغوت ، بلکه هغه يواځې يو ذات ګڼم 

ړه ځکه چې په کلمه دتوحيد کې دا دوانه انکار ونکړې 

خبري چې د طاغوت نه بيزاري ، او يواځې داهلل تعالی بندګې 

 ړو نه پرته ايمان نه صحيح کيږې . ده ذکر دي ، او ددي دوا
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 او په دې باندي دليل د اهلل تعالی دا وينا ده  : 

ِمن ِبَّللَِّ  ) ُفر  ِبلطَّاُغوِت َويُ ؤ  َتم  فَ قَ  َفَمن َيك     ( ال ُوث  َقىه َوِة َسَك ِبل ُعر  ِد اس 

او په اهلل يي  ې د طاغوت شيطان بت نه انکار وکړنو چا چ

 ايمان راوړ نو يقينا ده ډيره مظبوطه کړۍ ټينګه ونيوله . 

د توحيد کلمه په دوه برخو مشتمله ده چې په اوله برخه 

دهغې کې ) تخليه ( ده او تخليه ديته وايي چې لمړي بايد 

بنده د خپلې عقيدي صفايي وکړې او دهر قسم شرک او 

دغير اهلل دبندګې نه خپل ځان وساتي ديته تخليه وايي او 

ه او تحلي ده دتوحيد د کلمي په دويمه برخه کې ) تحليه ( 

ښائست او ښکال ته وايي ،هغه دا چې بنده روستو ددينه چې 

دهر قسم شرک او دغير اهلل د بندګۍ نه خپله عقيده صفا 

کړې ، نو بايد ده چې بيا يواځې دخپل رب اهلل تعالی دپاره 

ندګې وکړې ، او ديته تحليه وايي ، يعني خپله عبادت او ب

 ښائسته کول . عقيده داهلل تعالی په عبادت او بندګۍ باندي 
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مل من أك  لنيباالناقض الرابع : اعتقاد أن غري هدي  

ه نواقضو پسالم ادمن هديه أو حكم غريه أحسن من حكمه : 

طريقه اودهغه حکم  کې څلورم ناقض دنبي کريم 

نيمګری ګڼل او دهغه په طريقې او حکمونو باندي د بل چا 

 طريقه او حکم غوره کول : 

طريقه اودهغه حکم نيمګری وګڼه  هر چاچې دنبي کريم 

په طريقه او حکم باندي د بل چا طريقه او حکم  او دهغه 

غوره کړو ، نو دا دسالمي ملت نه خارجيږې او په دې باندي 

 . دمسلمانانو اتفاق دی 

په حکمونو   نو هغه څوک چې د اهلل او دهغه درسول 

رج دی د دائرې نه خا وره کوې د اسالمباندي د بل چا حکم غ

 . 
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کم طريقه اودهغه ح چاچې دنبي کريم   ( وضاحت) 

په طريقه او حکم باندي د بل چا  نيمګری وګڼه او دهغه 

طريقه او حکم غوره کړو ، نو په دې سره دا کس کافر کيږې 

                          ځکه چې په دې عقيدې سره دا کس دنبي کريم 

رسالت نه انکار د  د رسالت نه انکار کوې او دنبي کريم 

د رسالت منل او په   دنبي کريم  ځکه چې  کول کفر دی ،

ضا او غوښتنه کوې چې دنبي کريم اهغې اقرار کول ددي تق

   تصديق وکړی شي په هر هغه څه کې هغه د اهلل تعالی

او په هغې عمل او هره فيصله دهغه   ديلخوا مونږ ته راوړي 

 په شريعت وکړی شي ، او دهغه هر حکم پرځاې کړی شي 

او هر هغه څه چې هغه ترينه منعه کړې دهغې نه ځان 

وساتل شې ، او داهلل تعالی عبادت دهغه د شريعت موافق 

 وکړی شي . 
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طريقه اودهغه حکم  دنبي کريم  نو هر هغه څوک چې 

په طريقه او حکم باندي د بل چا  او دهغه  ينيمګری ګڼ

داسالمي ملت نه  وکوې بيله شکه کافر اطريقه او حکم غوره 

  خارج دی ځکه چې په حقيقت کې دا دنبي کريم 

درسالت نه   او دنبي کريم  ، دي کول انکار نه درسالت

   دنبي کريم باندي ژبه په دی که اګر انکار کول کفر دی ،

 هم څوک هغه رنګ همدغه ، ورکوې هم واهېګ درسالت

دنبي  چې څوک ، دی خارج نه ملت داسالمې او ، دی کافر

دطريقې او حکم سره دبل چا طريقه او حکم برابر   کريم 

بلکه هغه څوک هم کافر او داسالمي ملت نه خارجيږې ګڼي 

طريقه اودهغه حکم نيمګری نه  څوک چې دنبي کريم 

بلکه ديته غوره اوبهتره وايي ، خو دبل چا په طريقه او ګڼي 

 حکم باندي فيصله کول جائز ګڼي ، وايي چې دنبي کريم 
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دحکم نه غير دبل  طريقه او حکم غوره دی ، خو دهغه  

چا په حکم فيصله کول هم جائز دي ، هرڅوک چې دا 

ځکه چې ده هغه څه جائز وګڼل عقيده ولري کافر کيږي ، 

 ه دين اسالم کې دهغې تحريم ښکاره معلوم دی . کوم چې پ

او حرامو ته په حالل ويلو باندي انسان کافر کيږې ، ددي 

مثال داسي دی ، لکه چې يو څوک ووايي ، زه زنا ، غال  سود 

نه کوم خو دا زنا ، غال ، سود حالل او جائز دی ، په دې سره 

دي او  دا ويونکی کافر کيږې ، ځکه چې دا کارونه ټول حرام

ته په دين اسالم کې ددي تحريم معلوم دی ، او هغه څه 

حالل ويل دکومو تحريم چې په دين اسالم کې معلوم وې 

 .  کفر دی 

همدغه رنګ هغه څوک هم کافر او داسالمي ملت نه خارج 

دی ، څوک چې په وضعي ) دځان نه جوړشوی ( قانون 

باندي فيصله کول جائز ګڼي ، اګر که په شرعې قانون باندي 
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فيصله کولوته غوره وايي ، ځکه چې په وضعې قانون باندي 

فيصله کول حرام دي ، او ددي تحريم په دين اسالم کې 

علوم دی ، او هغه څه ته حالل ويل دکومو تحريم ښکاره م

چاچې زنا ، ته  ، چې په دين اسالم کې معلوم وې کفر دی

وويل کافر کيږې ، چاچې سود کول حالل  او جائز حالل

وګڼل کافر کيږې ، چاچې په وضعې قانون باندي فيصله 

کولو ته جائز وويل کافر کيږې ، اګر که دا کس شرعې 

په وضعې قانون باندي فيصله  ه چېځکقانون غوره ګڼې 

 حالل او جائز ګڼل کفر دی  . 

نو د اسالمي شريعت نه په غير بل قانون باندي فيصله کول  

جائز ګڼل کفر دی  ، ځکه چې د اسالمي شريعت څخه پرته 

په دين په بل قانون باندي دفيصلې کولو ممانعت او تحريم 

الل ويل دکومو اسالم کې ښکاره معلوم دی ، او هغه څه ته ح

اګر تحريم چې په دين اسالم کې ښکاره معلوم وې کفر دی  
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کوې چې هم که دا فيصله کونکې په دې اقرار او اعتراف 

 .  اسالمي قانون او شريعت غوره دی 

او داځکه چې په وضعې قانون باندي فيصله جائز ګڼل دنبې 

 درسالت نه انکار کول ، ځکه چې دنبي کريم  کريم 

رسالت منل ددي غوښتنه کوې چې دهغه په شريعت باندي 

بايد فيصله وکړی شي ، او په وضعې قانون باندي دفيصلې 

کولو نه ځان وساتل شي ، نو څوک چې په وضعې قانون 

 باندي فيصله کول جائز ګڼي حقيقت کې دا دنبي کريم 

د رسالت نه  درسالت نه انکار کول دي ، او دنبي کريم 

 کفر دی .  انکار کول
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يه سول عله الرببغض شيء مما جاء الناقض اخلامس  : ) 

 ولو أنه عمل به  (  –الصالة والسالم 

احکامو او  ېهغدپنځم ناقض : د اسالم په نواقضو کې 

تعليماتو سره بغض کول او هغه بد ګڼل کوم چې نبي کريم 

   د اهلل تعالی لخوا نه د بشريت د ښيګڼې او سوکالۍ لپاره

 راوړي دي : 

چاچې د اسالمي احکامو او تعليماتو سره کوم چې نبي کريم 

   د اهلل تعالی لخوا نه د بشريت د ښيګڼې او سوکالۍ لپاره

راوړي دي بغض وکړو او هغه يي نا خوښ وګڼل نو بيله شکه 

دی اګر که په اسالمي کافر او داسالمي ملت نه خارج 

 تعليماتو عمل هم کوې ، او په دې باندي د علماو اتفاق دی . 
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ر څوک  ه:  د اسالم په نواقضو کې پنځم ناقض   ( وضاحت) 

داسالمي احکامو او تعليماتو سره بغض وکړې او هغه چې 

داهلل تعالی  نبي کريم کوم چې ناخوښ وګڼي تعليمات 

نو په بشريت د ښيګڼې او سوکالۍ لپاره راوړي دي د نهلخوا

دې سره دا کس کافر او دسالمي ملت نه خارجيږې اګر که 

 دی په دې احکامو او تعليماتو باندي عمل هم کوې . 

په اسالمي تعليماتوکې مونځ   د مثال په توګه : نبي کريم 

مشروع او الزم ګرځولی دی ، نو هر څوک چې مونځ بد او 

ڼي کافر او د اسالمي ملت نه خارجيږې ، همدغه ناخوښ وګ

د زکات ورکول واجب ګرځولي دي ، نو   رنګ نبي کريم 

هرڅوک چې زکات ورکول ناخوښ وګڼي کافر او داسالمي 

په اسالمي  نبي کريم  ملت نه خارجيږې  ، همدغه شان

څلورو پوري ښځو سره نکاح کول جائز کړي تعليماتو کې د
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دي ، نو هر څوک چې دا شرعې احکام ناخوښ وګڼي کافر او 

 داسالمي ملت نه خارجيږې .  

ښځو ته بايد تعليم ورکړی شي ، او په دې حقيقت پوهه 

کړی شي ، چې يو سړي ته اهلل تعالی د څلورو ښځو پورې 

دنکاح کولو حق ورکړی دی ، او دا داهلل تعالی حکم او دهغه 

 اهلل تعالی دا حکم بد او ناخوښ ونه، نو ښځې بايد دفيصله ده 

ګڼې ځکه چې دا داهلل تعالی او دهغه دپيغمبر حکم دی او 

 داهلل تعالی او دهغه دپيغمبر حکم بد او ناخوښ ګڼل کفردی. 

که يوه ښځه د اهلل تعالی دا حکم بد نه ګڼي خو دخپل 

طبيعت په اساس دا نه خوښوې چې دهغې خاوند د بلې 

و يا ورسره دا ويره وې چې خاوند به ښخې سره نکاح وکړې ا

نو ځکه نه خوښوې چې خاوند يی عدل او انصاف ونه کړې 

يي د بلې ښځې سره نکاح وکړې باک نلري ، خو که داهلل 



اسالم نواقض او دخلکو پوهاوی  د   

           54   

تعالی داحکم بد وګڼې نو دا کفر او داسالمې ملت نه 

 خارجيدل دي . 

ځکه چې د اهلل حکم ناخوښ او بد ګڼل کفر دی ، او په دې 

ِلَك ِِبَن َّهُ ) ل د اهلل تعالی دا وينا ده : باندي دلي أَنَزَل  ُهوا َمام  َكرِ ذَه
َبَط َأع َماََلُم   ُ َفَأح   (  اَّللَّ

چې اهلل تعالی  دوې هغه قران بد ګڼلی دی يقينا دا ځکه چې 

 نازل کړی دی ، نو هغه اهلل د دوې عملونه برباد کړل . 

بغض وکړې هر څوک  چې داسالمي احکامو او تعليماتو سره 

کافر او دسالمي ملت څخه  او هغه ناخوښ او بد وګڼي

 خارجيږې . 

په اسالمي تعليماتو کې د لمونځ ، زکات ، د مثال په توګه : 

ې او روژه ، حج ، وغيره مشروعيت سره څوک بغض وکړ

هغه ناخو ښ وګنې بيله شکه کافر او د اسالمي ملت څخه 

 جيږې .خار
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ځکه چې دا عملونه بد او ناخوښ ګڼل د بنده ايمان له مينځه 

 وړي 

هغه داسي چې داهلل تعالی او دهغه د دين او پيغمبر سره 

محبت کول واجب دی ، او څوک چې د هغه د دين سره 

   بغض کوې او دينې تعليمات ناخوښ ګڼې په حقيقت کې دا 

اړه وې او داهلل تعالی او دهغه ددين او دپغمبر دمحبت نه مخ 

داهلل تعالی د محبت نه مخ اړه ول او دهغه دين ناخوښ ګڼل 

ِلَك ِبَِ ) کفر دی ، لکه څنګه چې اهلل تعالی فرمايلي دي :  م   ن َّهُ ذَه
َبَط َأع َماَلَُ  ُ َفَأح    ( م  َكرُِهوا َما أَنَزَل اَّللَّ

چې اهلل تعالی  دوې هغه قران بد ګڼلی دی يقينا دا ځکه چې 

 نو هغه اهلل د دوې عملونه برباد کړل . نازل کړی دی ،

نو هرڅوک چې د دينې تعليماتو سره بغض کوې او هغه  

 ناخوښ ګڼي بيله شکه کافر او داسالمي ملت نه خارج دی . 
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سول ين الردمن استهزأ بشيء من  السادس: الناقض )

 (  ر فكأو عقابه ،  ،  عليه الصالة والسالم ،  أو ثواب اهلل
په دين اسالم او يا شپږم ناقض : د اسالم په نواقضو کې 

دهغې په احکامو پوري ، او همدارنګه داهلل تعالی په ثواب او 

 کول کفر دی . او مسخرې عقاب پوري ټوقي 

ُقل  َأِبَّللَِّ َوآََيِتِه ) : د اهلل تعالی دا وينا ده او په دې باندي دليل 
زُِئونَ َوَرُسوِلِه ُكنُتم   تَ ه  َتِذُروا َقد  َكَفر ُُت بَ ع َد ِإَيَاِنُكم   (65) َتس    ) ۚ   َل تَ ع 

ې ته ورته ووايه : ايا تاسو په اهلل او دهغه په رسول پورې توق

اسو او مسخرې کولې ؟ عذرونه بهانې مه جوړوې ، يقينا ت

 . دخپل ايمان راوړلو نه وروستو کافران شوې يي 

ه دين پشپږم ناقض : د اسالم په نواقضو کې    ( وضاحت) 

 اسالم او يا دهغې په احکامو پوري ، او همدارنګه داهلل تعالی

 په ثواب او عقاب پوري ټوقي او مسخرې کول کفر دی . 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya66.html


اسالم نواقض او دخلکو پوهاوی  د   

           57   

نو هر څوک چې په اسالمي تعليماتو پورې ټوقې او مسخرې 

 وکړې کافر او داسالمي ملت نه خارجيږې . 

د بيلګې په توګه که څوک په لمانځه پورې ، يازکات پورې 

ټوقې او مسخرې يا په لمونځ کونکو پورې اوپورې يا روژې 

همدغه رنګ که څوک په ګيره پورې وکړې کافر کيږې ، 

کړې کافر کيږې ، ځکه چې ګيره ټوقې او مسخرې و

  خپل امت ته          سنت دي او هغه  پريښود دنبي کريم 

د ګيرې د پريښو دلو امر کړی دی ، نو په ګيره پورې ټوقې 

 . او مسخرې کول کفر دی 

همدغه شان په جنت او دوزخ پورې ټوقې او مسخرې کول 

 کفر دی . 

جنت اهلل تعالی د خپلو نيکانو بندګانو لپاره د نعمتونو او 

خوشحاليو کور پيداکړی دی ، او دوزخ اهلل تعالی د کافرانو 

لپاره دعذاب او کړاونو کور پيداکړی دی ، که څوک په دې 
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پوري ټوقې او مسخرې وکړي ، نو کافر او داسالمي ملت نه 

 خارجيږې . 

او ثواب پورې ټوقې او  همدغه شان د ځينې عملونو په اجر

مسخرې کول هم کفر دی ، لکه د مثال په توګه چې څوک 

 هللاعن أب هريرة رضي هللا عنه؛ أن رسول (دا حديث واورې : 
 م مائةو يف ي صلى هللا عليه وسلم قال: )من قال سبحان هللا وحبمده

  )            البحر مثل زبد كانتوإن   مرة، حطت عنه خطاَيه

ابوهريره رضي اهلل عنه روايت کوې چې نبي کريم صلی اهلل 

سبحان هللا )عليه وسلم فرمايلي دي : څوک چې د ورځې 
 )            ه وحبمد

                   سل ځله ووايي نو ټول ګناهونه به يي معاف شې اګر که 

 درياب دځګ برابر ګناهونه وې .د

که څوک په دې حديث پورې ټوقې او مسخرې وکړې نو 

 کافر او داسالمي ملت نه خارجيږې . 
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نو ددين اسالم په احکامو او تعليماتو پورې او همدغه رنګ 

په هغه ثوابونو پورې کوم چې اهلل تعالی د خپلو نيکانو 

بندګانو دپاره تيارکړې دي ، او هغه عذابونه کوم چې اهلل 

فاجرانو دپاره تيار کړي دي ټوقې کول  تعالی دفاسقانو او

 کفردی . 

ُقل  َأِبَّللَِّ َوآََيِتِه ) او په دې باندي دليل د اهلل تعالی دا وينا ده : 
زُِئونَ  تَ ه  َتِذُروا َقد    (65) َوَرُسوِلِه ُكنُتم  َتس    ) ۚ   َكَفر ُُت بَ ع َد ِإَيَاِنُكم  َل تَ ع 

ې ته ورته ووايه : ايا تاسو په اهلل او دهغه په رسول پورې توق

او مسخرې کولې ؟ عذرونه بهانې مه جوړوې ، يقينا تاسو 

 دخپل ايمان راوړلو نه وروستو کافران شوې يي . 

د ټوقو او مسخرو په وجه باندي اهلل تعالی په دوې باندي  

 و ، او د دوې کفر يي ثابت کړو . حکم وکړدکفر 
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دا اياتونه د تبوک دغزا په مهال په مجاهدينو کې دهغه 

په باره کې نازل شوي وو ، کومو چې په نبي کريم  کسانو

صلی اهلل عليه وسلم او دهغه په ملګرو پورې ټوقې او 

چې مونږ د دوې په څير مسخرې وکړې ، او داسي وويل : 

خيټور په خوراک کې ، او د دوې په څير دروغژن په خبرو 

کم زړي دجنګ په وخت نه دي وې په څير دکې ، او د 

 ليدلي . 

يعنې دا پيغمبر او دده ملګري ډير خوراکونه کوې ، او په 

خبرو کې دروغ وايي ، او دجنګ په وخت کې کمزړي دي 

و عوف بن مالک د دوې خوکله چې دوې دا خبري کولې ، ن

هغه کس ته چې داخبرې يي کولې ده داخبرې واوريدلې ، نو 

وويل : ته دروغژن او منافق يي زه به خامخا نبي کريم صلی 

 اهلل عليه وسلم ددي خبر ورکووم ! 



اسالم نواقض او دخلکو پوهاوی  د   

           61   

عوف بن مالک ددي لپاره راغې چې نبي کريم صلی اهلل عليه 

يم صلی وسلم ته خبر ورکړې ، خو ددي نه مخکې په نبي کر

اهلل عليه وسلم باندي د اهلل لخوا وحې راغلې وه او دا اياتونه اهلل 

زِئُونَ ) تعالی نازل کړې وو :  تَ ه   ُقل  َأِبَّللَِّ َوآََيتِِه َوَرُسوِلِه ُكنُتم  َتس 

َتِذُروا َقد   (65)   ) ۚ   َكَفر ُُت بَ ع َد ِإَيَاِنُكم    َل تَ ع 

ې ته ورته ووايه : ايا تاسو په اهلل او دهغه په رسول پورې توق

او مسخرې کولې ؟ عذرونه بهانې مه جوړوې ، يقينا تاسو 

 دخپل ايمان راوړلو نه وروستو کافران شوې يي . 

د دې ايت د نازليدلو نه وروستو هغه کس چې دا ټوقې او 

مسخرې يي کړې وې نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم ته 

، چې يا رسول اهلل ته پيش کولې ورراغی عذرونه او بهاني يي 

داخبرې خو مونږ ستاسو دسپکاوې دپاره نه دې کړې بلکه 

 په دې خبرو سره خو يواځې مونږ د الرې مزل لڼده وو 

 ونه او بهاني يي پيشکولې .عذر
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ايت او نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم ورته يواځې همدا 

زُِئونُقل  َأِبَّللَِّ َوآََيتِِه َورَ ) : لوستلو  تَ ه  َل تَ ع َتِذرُوا  (65) ُسوِلِه ُكنُتم  َتس 
  ) ۚ   َكَفر ُُت بَ ع َد ِإَيَاِنُكم  َقد   

ې ته ورته ووايه : ايا تاسو په اهلل او دهغه په رسول پورې توق

او مسخرې کولې ؟ عذرونه بهانې مه جوړوې ، يقينا تاسو 

 دخپل ايمان راوړلو نه وروستو کافران شوې يي . 

او هغه کس چې ټوقې او مسخري يي کړې وې په ډيرې  

زارۍ سره يي دنبي کريم صلی اهلل عليه وسلم نه معافې غو 

ښتله په داسي حال کې چې دنبي کريم صلی اهلل عليه وسلم 

د اوښې پړی  يي کلک نيولی وو ، او خپې يي په زمکه باندي 

ډيره زارۍ سره يي دنبي کريم په په کاڼو کې راښکلې او 

 معافي غوښتله !  نه صلی اهلل عليه وسلم

او نبي کريم صلی اهلل عليه وسلم ورته يواځې همدا ايت 

 لوستلو : 
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زُِئونُقل  َأِبَّللَِّ َوآََيتِِه َورَ )  تَ ه  َتِذُروا َقد  َكَفر ُُت َل  (65) ُسوِلِه ُكنُتم  َتس  تَ ع 
  ) ۚ   بَ ع َد ِإَيَاِنُكم  

ې ته ورته ووايه : ايا تاسو په اهلل او دهغه په رسول پورې توق

او مسخرې کولې ؟ عذرونه بهانې مه جوړوې ، يقينا تاسو 

 دخپل ايمان راوړلو نه وروستو کافران شوې يي . 

ه رنګ نو ددين اسالم په احکامو او تعليماتو پورې او همدغ

په هغه ثوابونو پورې کوم چې اهلل تعالی د خپلو نيکانو 

بندګانو دپاره تيارکړې دي ، او هغه عذابونه کوم چې اهلل 

تعالی دفاسقانو او فاجرانو دپاره تيار کړي دي ټوقې کول 

دوې په دين پورې ټوقې نه وې کړې کفردی ، ځکه چې 

ې وې  وقې او مسخرې کړټپورې دوې په صحابه کرامو بلکه 

او داسې يي ويلي وو چې دا دپيغمبر ملګري ډير خوراکونه 

او کوې ، او دروغ وايي او د جنګ په وخت کې کم زړي دي ، 

نو دهغه چا به په دې سره دوې داسالملت نه خارج شول ، 
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څه حال وې چې هغوې دين اسالم او يا دهغې په تعليماتو 

، دمثال په توګه په لمانځه پورې ټوقې او مسخرې کوې 

يا په پورې ټوقې او مسخري کوې ، زکات ، روژه وغيره 

جنت ، دوزخ ، او پل د صراط ، تله دميزان وغيره پورې 

ټوقې او مسخرې کوې ، نو بيله شک نه دوې په دې ټوقو او 

 مسخرو سره کافر او داسالمي ملت نه خارجيږې . 
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فمن  لعطف ،ف وا، ومنه  الصر السحر) الناقض السابع : 

  (فعله أورضي به كفر  
دی او دسحر په سحر  اوم ناقض :د اسالم په نواقضو کې 

قسمونو کې يو قسم ) صرف ( دښځې او خاوند جدا کول ، او 

)عطف ( يا د ښځې او خاوند به مينځ کې مينه او محبت پيدا 

 کول دي . 

راضي شو کافر نو هر چا چې سحر وکړو او يا په سحر باندې 

او داسالمي ملت نه خارجيږې ، او په دې باندې دليل د اهلل 

َنةٌ ا َن ُن فِ َّنََّ ُقول إِ َّتَّ ي َ َوَما يُ َعلِ َماِن ِمن  َأَحد  حَ ) تعالی دا وينا ده :  ت  
ُفر   ( َفَل َتك 

او دغو دواړو به هيچا ته ښودنه نه کوله مګر ويل به يي : 

 ازميښت يو ، نو ته مه کافر کيږه .  ومونږ ي

 نو ددي ايت نه معلومه شوه چې سحر کول کفر دی . 
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هغې چې دسحر په لغت کې هغه څه ته وايي    ( وضاحت) 

 سبب او علت خفې او پټ وې . 

او په شرعه کې سحر عبارت دی دهغه تعويذونو ، او دمونو 

او غوټو ، او لوګو نه چې دانسانانو په زړونو او بدنونو کې 

تاثير کوې ، کله دغه تاثير داسې وې چې انسان مريض شې 

او کله داسې وې چې ددې دوجې نه انسان مړ شې ، او کله 

نځ داسې وې چې ددې سحر په وجه د خاوند او ښځې په مي

 کې جدايي راشې وغيره . 

او سحر ته سحر ځکه وايي چې دهغې تاثير مخفې او پټ وې 

او دسحر د تاثير د وجې نه انسان کله مريض کيږې ، او کله 

د سحر دتاثير دوجې نه انسان مري هم ، او کله دسحر 

دتاثير دوجې نه دښځې او خاوند په مينځ کې جدا والی هم 

 . راځې 
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خته پورې جنات ، پيريان ، او شيطانان نو ساحر تر هغه و

دخپل ځان نشې تابع کولی ترڅو چې دا ساحر د شرک او 

 کفر مرتکب نشې ! 

او دسحر په وجه باندې نو ځکه سحر دشرک يو قسم دی  

 انسان د اسالمي ملت نه خارجيږې . 

نو خامخا ځکه کله چې ساحر پيريان دخپل ځان تابع کوې ، 

چې پيريان دساحر خدمت دشرک ارتکاب کوې ، ځکه 

هيڅ کله نه کوې ترڅو چې دا ساحر په شرک او کفر کې 

 واقع نه کړې .

دمثال په توګه : پيريان ساحر ته ووايي چې مونږ به ستا 

خدمت او تابعداري کوو ، خو په دې شرط چې ته به قران 

کريم په ګندګې کې وغورځوې ، او يا به په قران کريم 

يا به زمونږ دپاره ذبحه او قربانې  باندي متيازې وکړې ، او

ړې وغيره ، نو کله چې ساحر دا کارونه ترسره کړې نو کو
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ددې په وجه باندې دی مشرک او کافر شې ، او بيا پيريان 

ددې ساحر تابع او خبره يي منې ، بيا چې ساحر ورته ووايي 

تردې که دا ساحر ورته چې فالنکی کس ووهه  نو هغه وهې  

له ړ کړه  نو وژني هغه لره او کنکی کس مووايي : چې فال

 ورته خبرونه وغيره هم راوړې . 

ددي وجې نه  سحر دشرک يو قسم دی ، نو چاچې دسحر 

زده کړه وکړه، يا يي بل چا ته دسحر تعليم ورکړو، او يا يي 

باندې راضې شو، نو بيله  سحر وکړو، او يا په سحر کولو

او په دې باندې  شکه مشرک او داسالمې ملت نه خارجيږې

 دليل د اهلل تعالی دا وينا ده : 

َنٌة َفَل تَ فِ ا َن ُن َّنََّ َوَما يُ َعلِ َماِن ِمن  َأَحد  َحَّتَّ يَ ُقول إِ )  ُفرت     ( ك 

او دغو دواړو به هيچا ته ښودنه نه کوله مګر ويل به يي : 

 مونږ يو ازميښت يو ، نو ته مه کافر کيږه . 



اسالم نواقض او دخلکو پوهاوی  د   

           69   

وغوښتل چې سحر ورته وښايي نو ددې مالئکو نه چې به چا 

دوې به ورته نصيحت وکړو، او دسحر زده کولونه به يي 

  ( ُفرَفَل َتك   َنةٌ ا َن ُن ِفت   َّنََّ )إِ  منعه کړل ، او ورته به يي وفرمايل :

 مونږ يو ازميښت يو ، نو ته مه کافر کيږه . 

 لَ ِكنَّ وَ اُن َوَما َكَفَر ُسَلي مَ : )او همدارنګه دا وينا داهلل تعالی 
ي اِطنَي َكَفُروا  يُ َعلِ ُموَن النَّاَس الس ِ  رالشَّ   (َ ح 

او سليمان عليه السالم کفر نه وو کړی او ليکن شيطانان  

 کافر شوي وو خلقو ته به يي جادو ښودلو . 

ددي اياتونه معلوميږې چې سحر او جادو کفردی او ددې 

المي کونکی او په دې باندې راضې کيدونکی کافر او داس

 ملت نه خارج دی . 

او دسحر په قسمونو کې يو قسم ) صرف ( دښځې او خاوند 

جدا کول ، او )عطف ( يا د ښځې او خاوند به مينځ کې مينه 

 او محبت پيدا کول دي . 
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دسحر په قسمونو کې يو قسم سحر د) صرف ( دی دصرف 

معنې داده چې په دې قسم دسحر سره دښځې او خاوند په 

مينځ کې اختالف پيداکيږې او بيا ديو بل نه جدا کيږې 

دمثال په توګه چې کله په يو سړي باندې دا سحر وشې نو 

بدرنګ شکل کې ښکارې او هغه ته بيا خپله ښځه په ډير 

کوې او نه غواړې چې خپلې ښځې ته نيژدي نفرت ترينه 

 شي . 

او يا داسحر په ښځه باندې وشې نو هغې ته بيا خپل خاوند 

په ډير بد رنګ شکل کې ښکارې او ډير ځله بيا ددي سحر 

خاوند خپلې ښځې  انجام په طالق باندې سر ته ورسيږې او

 ته طالق ورکړې او ديو بل نه جدا شې . 

معنی داده او بل يو قسم دسحر هغه ) عطف ( دی دعطف 

  چې په دې سره د ښځې او خاوند په مينځ کې مينه ډيريږې 
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دمثال په توګه چې کله په يو سړي باندې دا سحر وشې نو 

هغه ته بيا خپله ښځه په ډير ښائسته شکل کې ښکارې 

مينه او محبت يي ورسره زياتيږې ، اګر که په حقيقت کې 

 بد رنګه او بد اخالقه هم وې .  دا ښځه

او يا داسحر په ښځه باندې وشې نو هغې ته بيا خپل خاوند 

په ډيرښائسته او ښکلي شکل کې ښکاري مينه او محبت يي 

ورسره زياتيږې ، اګر که په حقيقت کې ددې دا خاوند بد 

رنګ او بد اخالقه هم وې ، او دا ټول کارونه دسحر په نتيجه 

 کې پيدا کيږې . 

او ددي سحر يو قسم هغه ته ) تولة( وايي ، تولة يو قسم دوا 

ده چې ساحران يي تياروې او په هغې باندې عام خلک دا 

ګمان کوې چې کله دا دوا دخاوند سره وې نو بيا دښځې 

ې سره ځورسره مينه او محبت پيدا کيږې ، او چې کله دښ
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و دا وې ، نو بيا د خاوند ورسره مينه او محبت پيدا کيږې ا

 ټول په سحر کې دا خليږې . 

او چاچې سحر وکړه ، او يا په سحر باندې راضې شو نو ددي 

 په وجه باندې دا انسان کافر او داسالمي ملت نه خارجيږې . 

ِن ِمن  لِ َماَوَما يُ عَ )  او په دې باندې دليل د اهلل تعالی دا وينا ده : 
َنٌة َفَلا َن ُن َأَحد  َحَّتَّ يَ ُقول ِإَّنََّ  ته  و دغو دواړو به هيچاا ( ُفر َتك  ِفت  

ښودنه نه کوله مګر ويل به يي : مونږ يو ازميښت يو ، نو ته 

 مه کافر کيږه . 

وا  ي اِطنَي َكَفرُ نَّ الشَّ لَ كِ َوَما َكَفَر ُسَلي َماُن وَ ) اود اهلل تعالی دا وينا ده
ر   (َ يُ َعلِ ُموَن النَّاَس السِ ح 

السالم کفر نه وو کړی او ليکن شيطانان  او سليمان عليه 

 کافر شوي وو خلقو ته به يي جادو ښودلو . 
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ددي اياتونه معلوميږې چې سحر او جادو کفردی او ددې 

کونکی او په دې باندې راضې کيدونکی کافر او داسالمي 

 ملت نه خارج دی . 

ساحران دسحر په وجه باندې هيچا ته ضرر او تکليف نشې 

غه تکليف او ضرر به ورته رسيږې کوم چې رسولی مګر ه

اهلل تعالی ددي انسان په تقدير او قسمت کې ليکلی وې لکه 

د  ن  َأحَ ِبِه مِ  َوَما ُهم ِبَضآرِ ينَ ) څنګه چې اهلل تعالی فرمايلي دی : 
 (  ِإلَّ ِبِِذ ِن اَّلل ِ 

هيچا ته ضرر نشې رسولی مګر او دوې په دې سحر سره 

 داهلل تعالی په حکم سره . 
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ى تهم علعاونوم املشركنت: مظاهرة  الثامن  )الناقض

  (  املسلمنت
مسلمانانو په خالف د اتم ناقض :د اسالم په نواقضو کې 

او په دي ،نو او کافرانو سره مرسته او مدد کول دي ادمشرک

  : باندي دليل د اهلل تعالی دا وينا ده

    ٹ   ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ

 چڤ

په تاسو کې چې چا د دوې سره دوستې وکړه، نو يقينا او 

هغه له همدوې څخه دی ، او بيشکه اهلل تعالی ظالم قوم ته 

 هدايت نه کوې . 

و کافرانو اد مسلمانانو په خالف د مشرکانو ،    ( وضاحت) 

     سره مرسته اوکومک کول کفر دی ، او په دې سره انسان         

 . د اسالمي ملت نه خارجيږې 
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دکافرانو او مسلمانانو په مينځ کې جنګ وې دمثال په توګه 

او په دې کې يو کس د کافرانو سره د مسلمانانو په خالف 

دا مرسته مرسته او تعاون وکړې ، نو په دې عمل سره 

 . د اسالمي ملت نه خارجيږې  کونکی

که دا مرسته او کومک په هرشکل کې وې لکه په اسلحې 

ره يا کافرانو ته سره دکافرانو کومک وکړې  يا په مال س

مسلمانانو ته تکليف داسي مشورې ورکړې چې په هغې سره 

او ضرر رسيږې ، په دې ټولو کارونو سره انسان کافر او 

،ځکه چې په دې عمل سره ده خارجيږې هداسالمي ملت ن

مشرکان او کافران په مسلمانانو باندي غوره کړل ، او ددينه 

کومک کونکی په  دا الزميږې چې دکافرانو سره مرسته او

اصل کې اسالم او مسلمانان بد ګڼي او کفر او شرک په اسالم 

بيله شکه کفر او ارتداد دی ، لکه  داباندي غوره کوې ، او

ِلَك ِِبَن َُّهم  َكرُِهوا َما أَنَزَل ) څنګه چې اهلل تعالی فرمايلي دي :  ذَه
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َبَط َأع َماََلُم   غه قران بد دوې هيقينا دا ځکه چې  (  اَّللَُّ َفَأح 

چې اهلل تعالی نازل کړی دی ، نو هغه اهلل د دوې  ګڼلی دی 

  عملونه برباد کړل .

هرڅوک چې د مسلمانانو په خالف د کافرانو او مشرکانو 

سره مدد کوې ، نو په دې کار سره دا کس د اسالمي ملت نه 

خارجيږې ، ځکه چې د کافرانو سره مدد کول ، په اصل کې 

د اسالم سره بغض کول دې او دکفر سره مينه کول دي ، او د 

نګه اسالم سره بغض کول ، او اسالم بد ګڼل کفر دی لکه څ

 چې اهلل تعالی فرمايلي دي : 

ِلَك ِِبَن َُّهم  َكرُِهوا َما أَنَزَل اَّللَُّ )  َبَط أَ  َفأَ ذَه ا ځکه چې د (  ع َماََلُم  ح 

چې اهلل تعالی نازل کړی  دوې هغه قران بد ګڼلی دی يقينا 

  دی ، نو هغه اهلل د دوې عملونه برباد کړل .

دد کول کفر ، او په او د مسلمانانو په خالف د کافرانو سره م

 :دې باندې خاص دليل د اهلل تعالی دا وينا ده 
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َيأيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم  )
ومن يتوَلم منكم فإنه منهم إن هللا ل يهدي القوم أولياء بعض 

 (  الظاملني
و سره دوستې مه کوې اای مؤمنانو تاسو د يهودانو او نصار

په تاسو کې چې او دوې په خپلو کې د يو بل دوستان دي ، 

چا د دوې سره دوستې وکړه، نو يقينا هغه له همدوې څخه 

 دی ، او بيشکه اهلل تعالی ظالم قوم ته هدايت نه کوې . 

د مسلمانانو په خالف د دې ايت کريمه نه معلومه شوه چې 

 کفر دی . د کافرانو او مشرکانو سره مدد کول 

د ) مواالت او تولي ( په منځ کې فرق : تولي يعنې دکافرانو 

 سره دوستې او مدد کول دمسلمانانو په خالف دا کفر دی . 

 او مواالت يعنې د کافرانو سره تعلقات او اړيکې ساتل دا ګناه

 کبيره ده . 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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اصل د تولي : دکافرانو سره په زړه کې مينه کول دي او بيا 

سره مرسته او مدد کول                     ددي محبت په وجه دهغوې 

د مسلمانانو په خالف په مال سره ، يا په اسلحې سره وغيره 

او په نص د قران کريم سره دا کفر دی ، لکه څنګه چې اهلل 

َيأيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود  )تعالی فرمايلي دي : 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوَلم منكم فإنه منهم إن 

  ) هللا ل يهدي القوم الظاملني

و تاسو د يهودانو او نصاری و سره دوستې مه کوې ای مؤمنان

په تاسو کې چې او دوې په خپلو کې د يو بل دوستان دي ، 

چا د دوې سره دوستې وکړه، نو يقينا هغه له همدوې څخه 

 دی ، او بيشکه اهلل تعالی ظالم قوم ته هدايت نه کوې . 

ې يعنې څوک چې ستاسونه کافرانو ته واوړ( ومن يتوَلم منكم)

 او دهغوې سره دوستې وکړې .

  پس هغه يقينا دهمدې کافرانو دجملې څخه شو .( فإنه منهم)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1199&idto=1199&bk_no=48&ID=621#docu
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خلروج ايسعه  لناسامن اعتقد أن بعض  الناقض التاسع  : )

  (  عن شريعة حممد 
داعقيده لرل چې په :  نهم ناقضد اسالم په نواقضو کې 

 تابعداري فرض نه ده .  دنبې کريم  ځينې خلکو باند

هرڅوک چې دا عقيده لرې چې ځينې خلک په عبادت او 

بندګې کې داسې مرتبې ته ورسيږې چې بيا په هغه باندې 

تابعداري فرض نه وي ، لکه څنګه چې په  دنبې کريم 

خضر عليه السالم باندي د موسی عليه السالم تابعداري 

فرض نه وه ، دا عقيده لرونکی کافر او داسالمي ملت نه 

 خارج دی  . 
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 هرڅوک چې دا عقيده لرې چې ځينې خلک په  :  وضاحت

عبادت او بندګې کې داسې مرتبې ته ورسيږې چې بيا په 

تابعداري فرض نه وي ، لکه  هغه باندې دنبې کريم 

څنګه چې په خضر عليه السالم باندي د موسی عليه السالم 

لت دا عقيده لرونکی کافر او داسالمي م تابعداري فرض نه وه

   دليل د اهلل تعالی دا وينا ده : او په دې باندي نه خارج دی 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

  چچ  چ  

او څوک چې داسالم نه غير بل دين غواړې، نو هيڅکله به له 

ده نه قبول نه کړی شې، او دغه کس به په اخرت کې له 

 تاوانيانو دجملې څخه وې . 

ددي ايت کريمه نه معلومه شوه چې هرڅوک چې دا عقيده 

لرې چې ځينې خلک په عبادت او بندګې کې داسې مرتبې 
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تابعداري  ته ورسيږې چې بيا په هغه باندې دنبې کريم 

فرض نه وي ، لکه څنګه چې په خضر عليه السالم باندي           

د موسی عليه السالم تابعداري فرض نه وه ، دا عقيده 

لرونکی کافر او داسالمي ملت نه خارج دی ، ځکه چې د نبي 

رسالت او پغمبري عامه ده ټولو انسانانو او پيريانو   کريم 

تابعداري  او په ټولو باندي دنبي کريم ته عربو او عجمو 

په شريعت او  فرض او واجب ده ، ځکه چې د نبي کريم 

لکه  رسالت سره مخکني ټول شريعتونه منسوخ شوي دي :

 څنګه چې اهلل تعالی فرمايلي دي : 

 چ   ۈ  ۈ  ۆ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ 

  ډير برکتناک دی هغه ذات چې په خپل بنده يي فرقان           

خلکو لپاره د) قران ( نازل کړی دی ، ددي لپاره چې دی 

 ويره ورکونکی شي . 
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  همدغه رنګ اهلل تعالی فرمايلي دي :

  چىث  يث   حجمج  جح  مح  جخ چ
ای نبي ته مونږه دخلکو لپاره رسول ليږلی يي او کافي دی  

همدغه رنګ اهلل تعالی فرمايلي اهلل تعالی د ګوا ه په حيث . 

 چ  ہ   ہۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻ  ڻ چ دي : 
په طرف د اهلل  وته ووايه : ای خلکو بيشکه زه ستاسو دټول

 تعالی راليږلی شوی رسول يم . 

 فرمان دی :  او دنبي کريم 

ٍد بَِيِدِه, اَل َيْسَمُع ِب أحد من هذه األمة  چ َوالَِّذي نَ ْفُس حُمَمَّ
, َوالَ َنْصرَاِنٌّ, ُُثَّ ََيُوُت َوَلَْ يُ ْؤِمْن اِبلَِّذي أُْرِسْلُت ِبِه ِإالَّ   ال يَ ُهوِديٌّ

 .  (2) چ كاَن ِمْن َأْصَحاِب النار

                                                             
 رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه   2
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 په هغه ذات قسم کوم ، دچا په الس کې چې د محمد 

په دي امت کې هيچا خبر روح دی ، نه رسيږې زما باره کې 

ه پاو بيا ايمان نه راوړې ته ، نه يهودي ته ، او نه نصراني ته 

هغه شريعت باندي په کوم چې زه راليږل شوی يم او مړ 

 شي مګر وي به دی داور واال ونه . 

 بل فرمان دی :  همدغه رنګ د نبي کريم 

_  چأحد من األنبياء قبلي عطيت مخسا , َل يعطهنأ چ
وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة , وبعثت وذكر منها..._  

 ( 3)   .  إىل الناس عامة
داسي څيزونه راکړی شوي دي کوم چې زمانه ماته پنځه 

 مخکې پيغمبرانو ته نه وو ورکړل شوي ، 

                                                             
  عنه متفق عليه من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا 3
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چې  –دا ذکر کړی دي   په دې حديث کې نبي کريم 

قوم ته راليږل کيدل ، او زه مخکنې پيغمبران به خاص يو 

دقيامت پوري ټولو انسانانو ته د پيغمبر په حيث راليږل 

 شوي يم . 

ددي ايت کريمه نه معلومه شوه چې هرڅوک چې دا عقيده 

لرې چې ځينې خلک په عبادت او بندګې کې داسې مرتبې 

تابعداري  ته ورسيږې چې بيا په هغه باندې دنبې کريم 

فرض نه وي ، لکه څنګه چې په خضر عليه السالم باندي           

د موسی عليه السالم تابعداري فرض نه وه ، دا عقيده 

لرونکی کافر او داسالمي ملت نه خارج دی ، ځکه چې د نبي 

رسالت او پغمبري عامه ده ټولو انسانانو او پيريانو   کريم 

تابعداري  اندي دنبي کريم عربو او عجمو ته او په ټولو ب

په شريعت او  فرض او واجب ده ، ځکه چې د نبي کريم 
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نو تر  رسالت سره مخکني ټول شريعتونه منسوخ شوي دي

  قيامت پورې په ټولو انسانانو او پيريانو باندي دنبي کريم 

بعدارې فرض او الزم ده ، او هر چې موسی عليه السالم وو تا

 مبري يواځې دبني اسرائلو لپاره وه ، نونو دهغه رسالت او پيغ

ځکه په خضر عليه السالم باندي دموسی عليه السالم 

تابعداري فرض نه وه ، او بل دا چې خضر عليه السالم دغوره 

حې وقول مطابق د اهلل تعالی نبي وو ، او داهلل تعالی لخوا ورته 

 راتلله ، ځکه اهلل تعالی موسی عليه السالم ته امر وکړو چې

د خضر عليه السالم څخه ځينې علم زده کړې ، لکه دا واقعه 

اهلل تعالی په سورت کهف کې بيان کړی ده ، او همدارنګه 

په صحيح بخاري کې هم ددي واقعې تفصيل ذکر دی لکه 

 فرمايلي :   څنګه چې نبي کريم 
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فسئل أي الناس أعلم  النيب خطيبا فيبين إسرائيل موسى قام چ
فعتب هللا عليه إذ َل يرد العلم إليه فأوحى هللا إليه  فقال أان أعلم

البحرين هو أعلم منك قال اي رب  مبجمع أن عبدا من عبادي
وكيف به فقيل له امحل حوات يف مكتل فإذا فقدته فهو ُث 

ومحال حوات يف مكتل حىت   يوشع بن نون بفتاه فانطلق وانطلق
كاان عند الصخرة وضعا رءوسهما وانما فانسل احلوت من 

وفتاه عجبا  ملوسى وكان فاختذ سبيله يف البحر سراب املكتل
آتنا  موسىلفتاه فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال

مسا من  موسى وَل جيد غداءان لقد لقينا من سفران هذا نصبا
أرأيت إذ  النصب حىت جاوز املكان الذي أمر به فقال له فتاه

 الصخرة فإِن نسيت احلوت وما أنسانيه إال أوينا إىل
ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آاثرمها  موسى قال الشيطان
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و قال فلما انتهيا إىل الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أ قصصا
وأىن أبرضك السالم  اخلضر فقال موسى تسجى بثوبه فسلم

هل  قال نعم قال بين إسرائيل موسى فقال موسى فقال أان
إنك لن تستطيع  قال أتبعك على أن تعلمين مما علمت رشدا

إِن على علم من علم هللا علمنيه ال تعلمه  موسى اي معي صربا
قال ستجدِن إن شاء هللا  أنت وأنت على علم علمكه ال أعلمه

فانطلقا َيشيان على ساحل البحر  صابرا وال أعصي لك أمرا
ليس هلما سفينة فمرت هبما سفينة فكلموهم أن حيملومها 

لى حرف فجاء عصفور فوقع ع نول اخلضرفحملومها بغري فعرف
ما  موسى اي اخلضر السفينة فنقر نقرة أو نقرتني يف البحر فقال

نقص علمي وعلمك من علم هللا إال كنقرة هذا العصفور يف 
إىل لوح من ألواح السفينة فنزعه  اخلضر البحر فعمد
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عمدت إىل سفينتهم فخرقتها  نول قوم محلوان بغري موسى فقال
قال أَل أقل إنك لن تستطيع معي صربا قال ال  لتغرق أهلها

فكانت األوىل  تؤاخذِن مبا نسيت وال ترهقين من أمري عسرا
نسياان فانطلقا فإذا غالم يلعب مع الغلمان  موسى من

 فاقتلع رأسه بيده  ن أعالهم برأسه اخلضر فأخذ
قال أَل أقل لك إنك  أقتلت نفسا زكية بغري نفس موسى فقال

فانطلقا حىت  وهذا أوكد ابن عيينة قال لن تستطيع معي صربا
إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها فوجدا فيها 

بيده فأقامه فقال  قاالخلضر جدارا يريد أن ينقض فأقامه
لو شئت الختذت عليه أجرا قال هذا فراق بيين  موسى له
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لوددان لو  موسى قال النيب صلى هللا عليه وسلم يرحم هللا وبينك

4) چ صرب حىت يقص علينا من أمرمها )  
عليه السالم بني اسرائيلو ته بيان کوو ، نو په دي موسی 

نه پوښتنه وکړی شوه چې لوې عالم او پوهه څوک  همهال دد

 دی ؟ 

موسی عليه السالم وويل لوې عالم او پوهه زه يم ، دده 

د علم او ده داخبره د اهلل تعالی خوښه نه شوه ځکه چې 

دپوهې نسبت اهلل تعالی ته ونه کړه ، نو اهلل تعالی موسی 

ا عليه السالم ته وحې وکړه چې په مجمع بحرين ځاې کې زم

يو بنده دی هغه ستا نه ډير پوهه دی هغه ته ورشه ، موسی 

عليه السالم وويل ای زما ربه زه به څنګه دهغه ځاي پيدا 

                                                             
 خرجه البخاري رحمه هللا أ -4
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چې کې پسره يو ماهې په کړم ، نو ورته وويل شو چې دځان 

 همدغه ځاي دی ورک شو او چې کله داماهې دبچې نه  واخله

دهغه  موسی عليه السالم سره ديو ځوان چې يوشع بن نون

چې کې يي دځان سره ماهي هم پاو په نوم دی روان شول 

واخست روان وو تردې چې يو ځاې ته ورسيدل چې هلته يو 

او ماهې د پچې نه لويه کمر وه دهغې په خواکې ويده شول ، 

او په سمندر کې يي دسورنګ په څير الره جوړه ووت پټ 

 .کړه 

يوه شپه  موسی عليه السالم او دهغه ملګری حيران شول ،

او يوه ورځ مزل يي وکړو نو هر کله چې صبا شو ، موسی 

عليه السالم خپل ملګري ته وويل چې دا زمونږ خوراک 

موسی عليه راوړه يقينا مونږ په دې سفر کې ستړي شو ، 

السالم دمجمع بحرين پوري مزل کولو باندي ) دکوم ځاې 

چې ورته امر شوی وو ( ستړتيا محسوسه نه کړه ، خو چې 
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تيا يي محسوسه کړه ، نو  ړکله دهغه ځاي نه تير شو نو ست

دهغه ملګری ورته وويل : ايا ستا په ياد دي کله چې مونږ 

ه ماهې سمندر دهغه لوې کمر په خوا کې دمه وکړه ، نو هلت

ته وننوت ، خو زما نه هير شو چې تاته يي ياد کړم ، موسی 

پس عليه السالم وويل : مونږ دهمدغه ځاې په لټون کې يو  

دواړه په خپلو قدمونو واپس قدم په قدم راوګرځيدل هر 

کله چې دوې هغه لوې کمر ته رواورسيدل ، نو هلته يي يو 

           کړی وو دي پټ چې خپل ځان يي په کپړه بانسړی وليد 

نو موسی عليه السالم ) همدغه خضر عليه السالم وو ( 

نو خضر عليه السالم ورته وويل چې ورباندي سالم واچوو ، 

دا سالم دې د کوم ځاي نه راوړه ، موسی عليه السالم ورته 

وويل زه موسی يم ، خضر عليه السالم ورته وويل هغه               

 موسی ؟  د بني اسرائيلو
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موسی عليه السالم وويل هو ، بيا ورته موسی عليه السالم 

ته هغه اوويل ايا زه ستا تابع شم په دې شرط چې را وښايي م

، خضر عليه علم چې تاته درکړی شوی دی د سمي الري 

السالم ورته وويل ای موسی ته زما سره دصبر کولو توان او 

علم راکړی چې طاقت نلري ځکه چې ماته اهلل تعالی داسي 

ته دهغې په حقيقت نه پوهيږې ، او تاته اهلل تعالی داسي 

 په هغې نه پوهيږم ! زه علم درکړی چې 

موسی عليه السالم ورته وويل که داهلل تعالی خوښه وې زه 

صبر کول ستاسره ، او ستا نافرماني به نه کوم ، نو دواړه            

ې دوې سره د سمندر په غاړه پايدل روان شول ځکه چ

کشتۍ نه وه ، نو يوه کشتۍ ورباندي راغله ، ددي لپاره چې 

، هغوې خضر عليه دځان سره په کشتۍ کې سپاره کړې 

السالم وپيژنده نو بغير د کرايه نه يي له ځان سره په کشتۍ 

کې سپاره کړل ، په دې دوران کې يوه مرغې راغله او 
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مښوکه  دکشتۍ په غاړه کيناسته او په بحر کې يي خپله

عليه السالم وويل ښکته کړه او دوه ټونګي يي ووهلې خضر  

په نسبت ای موسی زما او ستا علم داهلل تعالی د علم نه 

داسي مثال لري لکه ددې مرغې په مښوکه اوبه او دا لوې 

 سمندر . 

بيا په قصد سره خضر عليه السالم په دې رواني کشتې کې 

 ستلهويرا ويي دکشتۍ نه يو ې تختې ته الس کړې او 

موسی عليه السالم ورته وويل دې قوم مونږ بغير دکرايه نه 

په کشتې کې سپاره کړو ، او ته دهغوې کشتۍ خرابوې چې 

 داخلک په اوبو کې ډوب شي ؟ 

خضر عليه السالم ورته وويل ايا تاته ما نه وو ويلي چې ته 

موسی عليه السالم ورته وويل دا زما سره صبر نشي کولی ، 

اول ځل خبره ما مه رانيسه زمانه هير شو ، ځکه چې ځل 

دموسی عليه السالم نه هيره شوه ، بيا روان شول نو په يو 
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هلک ورتير شول چې دنورو هلکانو سره يي لوبي کولې ، نو 

خضر عليه السالم دغه هلک دبره طرف دسر نه راونيوو ، او 

ته سر يي ترينه په الس سره جدا کړ، موسی عليه السالم ور

وويل تا خو يو داسي نفس قتل کړو چې هغه هيڅ جرم نه وو 

کړی ، او نه يي قتل کړی وو ؟ ! خضر عليه السالم ورته 

وويل ايا تاته ما نه وو ويلي چې ته زما سره هيڅ کله صبر 

 نشي کولی . 

ابن عيينه ويلي چې په دې دويم ځل سره يي ورته تاکيد 

په يو کلي شول  وکړو چې ته صبر نشي کولی ، بيا روان

ورغلل او دکليوالو نه يي د خوراک غوښتنه وکړه ، خو هغوې 

ال ود دوې دميلمستيا نه انکار وکړو ، او دوې دهغوې يو دي

وليد چې راغورځيده ، نو خضر عليه السالم هغه ديوال ته 

په الس اشاره وکړه او هغه ديوال يي سيده کړو ، موسی 

: که ستا خوښه وې نو په دې ديوال عليه السالم ورته وويل 



اسالم نواقض او دخلکو پوهاوی  د   

           95   

باندي به دې مزدوري اخستی وی ! خضر عليه  وسيده کول

السالم ورته وويل : دا زما او ستا په مينځ کې د بيلتون وخت 

 دی . 

وفرمايل : اهلل تعالی دې په موسی عليه السالم  نبي کريم 

لږ صبر يي کړی وی ، چې مونږ ته دهغوې  کهرحم وکړې 

 ه هم بيان شوی وی . نور کارون

ددي حديث نه هم معلومه شوه چې په خضر عليه السالم 

باندې د موسی عليه السالم تابعدارې واجب نه وه ځکه چې 

خضر عليه السالم د بني اسرائيلو نه نه وو ، او موسی عليه 

 السالم بني اسرائيلو ته د پيغمبر په حيثيت راغلی وو . 

په امت  د نبي کريم نو هر څوک چې دا ګمان کوې چې 

 کريم کې داسي بندګان شته چې په هغوې باندې دنبي 
تابعدري فرض او واجب نه ده ، دا سي عقيده لرونکې کافر 

 دی  او دده دکفر دوه دليله دي : 
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رسالت او  لمړي دليل : هغه دادی چې دنبي کريم 

پيغمبري ټولو انسانانو او پيريانو ته عامه ده ، او د موسی 

عليه السالم رسالت او پيغمبري يواځې دبني اسرائيلو دپاره 

وه ، نو ځکه خضر عليه السالم باندي د موسی عليه السالم 

تابعداري فرض نه وه ، او هر چې مونږ يو په مونږ ټولو 

 ده .  تابعداري فرض باندي د نبي کريم 

دويم دليل : هغه دادی چې خضر عليه السالم دغوره قول په 

بنا داهلل تعالی نبي وو او وحې ورته کيده ، نو ځکه ورباندي 

ی عليه السالم تابعداري فرض نه وه چې دهغه خپل سدمو

شريعت وو ، او دموسی عليه السالم خپل شريعت وو ، او 

دي د نبي امت دی په دوې ټولو بان هر چې دنبي کريم 

تابعداري فرض ده ، او که څوک دا عقيده لري چې  کريم 

تابعداري فرض نه ده او  ځينې خلکو باندي دنبي کريم 

کولی شي چې د اهلل تعالی عبادت او بندګې وکړې په بله يوه 
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طريقه باندي نو دا سړې کافر او داسالمي ملت نه خارج دی 

، ځکه چې د نبي ی او په دې باندي دټولو مسلمانانو اتفاق د

رسالت او پيغمبري ټولو انسانانو او پيريانو دپاره  کريم 

 . عامه ده 

يواځې عربو ته  هر څوک چې دا عقيده لري چې نبي کريم 

او  رد پيغمبر په حيثيت راغلی وو ، نو دا عقيده لرونکی کاف

 فرمايلي دي  داسالمي ملت نه خارج دی ، ځکه نبي کريم 

ٍد بَِيِدِه, اَل َيْسَمُع ِب أحد من هذه األمة َوالَِّذي  چ نَ ْفُس حُمَمَّ
, َوالَ َنْصرَاِنٌّ, ُُثَّ ََيُوُت َوَلَْ يُ ْؤِمْن اِبلَِّذي أُْرِسْلُت ِبِه ِإالَّ   ال يَ ُهوِديٌّ

   (5) چ كاَن ِمْن َأْصَحاِب النار

 په هغه ذات قسم کوم ، دچا په الس کې چې د محمد  

روح دی ، نه رسيږې زما باره کې خبر په دي امت کې هيچا 

                                                             
 رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه   5
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ته ، نه يهودي ته ، او نه نصراني ته او بيا ايمان نه راوړې په 

هغه شريعت باندي په کوم چې زه راليږل شوی يم او مړ 

 شي مګر وي به دی داور واال ونه . 

مه وال  يتعلال هلل ا) الناقض العاشر  : اإلعراض عن دين  

  ه  ( يعمل ب

د اهلل تعالی د دين نه :  لسم ناقضد اسالم په نواقضو کې 

اعراض او مخ اړول دي ، هغه داسي چې نه د اهلل تعالی د دين 

تعلم ) زده کړه ( کوې او نه داهلل تعالی په دين باندي عمل 

 کوې، او په دي باندي دليل د اهلل تعالی دا وينا ده : 

  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ  ٺ  چ

 چ  ٹ    ٹ
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څوک دی لوې ظالم دهغه چا نه چې هغه ته د رب په ايتونو 

سره پند ورکړی شي ، بيا هغه د دغه ايتونو نه مخ وګرځوې 

 بيشکه مونږ د مجرمانو نه انتقام اخستونکي يو . 

      عالی       : د اهلل ت لسم ناقضد اسالم په نواقضو کې :  وضاحت

ددين نه اعراض او مخ اړول دي ، هغه داسي چې نه د اهلل 

 تعالی د دين تعلم ) زده کړه ( کوې او نه داهلل تعالی په دين

نو  باندي عمل کوې، او نه داهلل تعالی عبادت او بندګې کوې 

دا اعراض کونکی کافر دی ځکه چې نه د اهلل تعالی دين زده 

ه په هغې باندې عمل کوې او نه داهلل تعالی عبادت کوې او ن

او بندګې کوې ، نو بيشکه په دي حال کې دا دشيطان بندګې 

 کوی وې ، او دشيطان بندګې کونکی کافر دی  . 

ځينې خلک د دين څخه بي پرواه وې نه داهلل تعالی دين زده 

کوې او نه په هغې باندې عمل کوې او نه داهلل تعالی عبادت 

او بندګې کوې ، نو په حقيقت کې داسي کس د شيطان 
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عبادت او بندګې کوې ځکه شيطان ورته دا بي دينې ښايسته 

 کړې وې او دا دشيطان بندګې کوې ، ځکه چې په دنيا کې

دوه قسمه بندګان وې يو قسم هغه بندګان وې چې د اهلل 

تعالی عبادت او بندګې کونکي وې ، او بل قسم هغه بندګان 

دي چې هغوې دشيطان بندګې کوې ، نو څوک چې داهلل 

تعالی بندګې نه کوې حقيقت کې هغه دشيطان بندګې کوې 

ين نه بي پرواه وې نه د اهلل دهر هغه څوک چې داهلل تعالی د 

تعالی دين زده کوې ، او نه په دين باندي عمل کوې ، او نه  

بندګې کوې ، او نه په اهلل تعالی باندي د اهلل تعالی عبادت او 

ايمان لري ، نه لمونځ کوې ، او نه دا عقيده لري چې اهلل 

تعالی د ټولو کائناتو خالق او رازق او نظام چلونکی دی ، نو 

اهلل تعالی فرمايلي دي : لکه بيله شکه دا کس کافر دی . 
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ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ  ٺ  چ

 چ  ٹ    ٹ

څوک دی لوې ظالم دهغه چا نه چې هغه ته د رب په ايتونو 

سره پند ورکړی شي ، بيا هغه د دغه ايتونو نه مخ وګرځوې 

 بيشکه مونږ د مجرمانو نه انتقام اخستونکي يو . 

 همدغه رنګ اهلل تعالی فرمايلي دي :

 چ ڳ   گ ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ چ
او دهغه کس نه لوې ظالم څوک دی ، چې ده ته دخپل رب 

په ايتونو سره نصيحت ورکړی شې ، نو دی دهغو نه مخ 

واړوې ، او هغه عملونه هير کړې کوم چې دده السونو ليږلې 

 دي .
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 رنګ داهلل تعالی دا فرمان همدغه 

دهغه قران ن كافرا وا  چ\ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ

  باندې ويره ورکولی شې مخ ګرځونکي دي.رنه چې دوې ته و

ددي ايتونو معلومه شوه چې داهلل تعالی د دين نه اعراض او 

  مخ اړول کفر دی . 
هغه نواقض د اسالم چې مخکې بيان شول ددې په پاملرنه : 

ارتکاب سره انسان د اسالمي ملت نه خارجيږې برابره خبره 

که قصدا ددي ارتکاب وکړې ، او يا په مزاح او ټوقې سره او 

يا د ويري د وجې ددې نواقضو ارتکاب وکړې په دې ټولو 

حاالتو کې دا انسان د ملت اسالمي نه خارجيږې ، مګر په 

د اکراه اوجبر کې بيا انسان معذور وې خو په دې شرط  حالت

 چې زړه يي په اسالم مطمئن وې . 

مصنف رحمه اهلل وفرمايل : چې ددي نواقضو په :  وضاحت

ارتکاب سره انسان د اسالمي ملت نه خارجيږې برابره خبره 
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که قصدا ددي ارتکاب وکړې ، او يا په مزاح او ټوقې سره او 

دې نواقضو ارتکاب وکړې په دې ټولو يا د ويري د وجې د

حاالتو کې دا انسان د ملت اسالمي نه خارجيږې ، مګر په 

حالت د اکراه اوجبر کې بيا انسان معذور وې خو په دې شرط 

 چې زړه يي په اسالم مطمئن وې . 

ددي مثال : لکه يو څوک قصدا په لمانځه پورې ټوقې او 

ه په لمانځه پورې استهزاء وکړې ، يا په مزاح او ټوقې سر

استهزاء وکړې ، نو په دې دواړو حاالتو کې دا سړی کافر او 

همدغه رنګ هغه څوک هم داسالمي ملت نه خارج دی ، 

يږې او د يرکافر کيږې چې په خپل مال يا بچو باندې و

اسالم ددي نواقضو ارتکاب وکړې ددي وجې نه چې خپل 

دا ويره  مال او بچې محفوظ وساتې خو په دې شرط چې دده

داکراه او جبر حالت ته نه وې رسيدلې ، او که دده دا حالت 

اکراه ته ورسيده نو بيا نه کافر کيږې په دې شرط چې په 
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د کفر کلمه وايي خو زړه يي په اسالم او ايمان مطمئن  ژبه خو

 وي . 

نځه حالتونه پکس  يوپه لڼډه توګه ددي مسئلې په اړوند د

 دي دهغې لڼډ وضاحت دادی : 

لمړی حالت : هرڅوک چې د اسالم د نواقضو ) کفر( ارتکاب 

وکړې په ټوقې او مزاح سره ددي حکم دادی چې دا کافر او 

 داسالمي ملت نه خارج دی . 

دويم حالت : هرڅوک چې د اسالم د نواقضو ) کفر( ارتکاب 

وکړې په قصد او رښتيا سره ددي حکم دادی چې دا کافر او 

 ی . داسالمي ملت نه خارج د

دريم حالت : هرڅوک چې د اسالم د نواقضو ) کفر( ارتکاب 

وکړې د ويرې د وجې نه ددي حکم دادی چې دا کافر او 

 داسالمي ملت نه خارج دی . 
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څلورم حالت : هرڅوک چې د اسالم د نواقضو ) کفر( ارتکاب 

وکړې په حالت داکره او جبر کې اوخپل زړه هم کفر ته مايله 

چې دا کافر او داسالمي ملت نه خارج کړې ددي حکم دادی 

 دی . 

پنځم حالت : هرڅوک چې د اسالم د نواقضو ) کفر( ارتکاب 

وکړې په حالت داکراه او جبر کې خو زړه ددي مطمئن وې 

په اسالم باندي ددي حکم دادی چې په دې حالت کې نه 

کافر کيږې ، نو ټول پنځه حالتونه شول ، په څلورو حالتونو 

کې کافر کيږې او داسالمي ملت نه خارجيږې ، او په يو 

 الت کې نه کافر کيږې چې هغه حالت داکراه او جبر دی ح

بيا حالت داکراه او جبر ديته نه وايي چې يواځې د قتل ګواښ 

ورته وکړی شې بلکه حالت داکراه او جبر ديته وايي چې 

توره يا اسلحه يي ورته په سر ايښې وې او که چيرې دکفر 

دجبر کلمه ونه وايي نو قتل دهغه يقينې وې په ديته حالت 
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او اکراه وايي او په دې حالت کې که چيرې دا سړی د کفر 

کلمه ووايي نه کافر کيږې ، او په دې باندي دليل د اهلل 

 تعالی دا ويناده : 

  ڎ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  چ

      چڎ  ڈ 

هغه څوک چې کافر شو په اهلل تعالی سره د ايمان راوړلو نه 

پس )په هغه داهلل تعالی غضب دی او دهغه لپاره درد ناک 

عذاب دی ( غير د هغه کس نه چې زور وکړی شې په هغه 

باندې په دې حال کې چې دهغه زړه په ايمان سره مطمئن 

 وې . 

او ويره  په دې ايت کريمه کې اهلل تعالی  هغه چا ته وعيد

ورکوې څوک چې د ايمان نه وروستو کفر کوې مګر هغه 
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څوک ددي نه مستثنی ) بيل( دی چې اکراه زور او جبر 

 ، لکه څنګه چې اهلل تعالی فرمايلي دي : ورباندي وکړې شې 

      چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ چ

غير د هغه کس نه چې زور وکړی شې په هغه باندې په دې 

 ايمان سره مطمئن وې .  حال کې چې دهغه زړه په

 ددينه وروستو بيا اهلل تعالی فرمايي :  

  گ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  کچ

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

       چڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

او ليکن هغه څوک چې په کفر سره خپله سينه فراخه کړې 

او د دوې  نو په دغه خلکو باندي د اهلل تعالی لخوا غضب دی

 لپاره ډير لوې عذاب دی . 
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دا په سبب د دې چې دوې دنيا وې ژوند په اخرت باندي 

او بيشکه اهلل ته تعالی کافر قوم ته هدايت  غوره کړی دی 

 نه کوې . 

        ددي ايتونو نه واضحه معلومه شوه چې په کافرانو باندي       

درد ناک د اهلل تعالی  غضب دی او دهغوې لپاره لوې او 

 عذاب تيار دی . 

 او ورسره ددي خبري وضاحت هم وشو چې دا کوم نواقض           

د اسالم  چې مخکې ذکر شو ددي ارتکاب کول قصد ) په 

خوښې ( سره يا په ټوقې سره ، يا د ويرې د وجې نه په دې 

ټولو حالتونو کې دا کفر دی او ددي مرتکب کافر او داسالمي 

واځې يو حالت د اکراه هغه مستثنی ملت نه خارج دی ، ي

 دی . 

نو هر مؤمن بايد دخپل ايمان او دخپلې عقيدې ساتنه وکړې 

 او داسالم ددي نواقضو نه په کامله توګه خپل ځان وساتي . 
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د اهلل تعالی نه سؤال کوو چې زمونږ ساتنه وکړې او مونږ ته 

سالمتيا را په برخه کړې ! او مونږ د اسالم په دين باندې 

هميشه او ثابت قدمه وساتې ! او مونږ ته مرګ هم په دين 

اسالم باندې راپه برخه کړې ! او داهلل تعالی نه دعا کوو چې 

و امان کې وساتې مونږ د ټولو فتنو نه مونږ په خپل حفظ ا

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

ه لى آلوصلى هللا وسلم على عبد هللا ورسوله نبينا حممد وع
  والتابعني.وأصحابه 
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