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وړاندي کول
د ازهرشرٌف د لوٌوعلماوو د مإسسً د غړي
أ .د.محمد عبدالفضٌل القوصً په قلم
لوی شیخ محیي الدین بن عربي له رمزو او بډایي څخه پخپل ډک کتاب
(الفتوحات المکیة) کې وایي چې رښتیني مسلمان ذات هغه وخت همداسي
نشی کیدای چې د هغه باطني وجداني وده له جګیدو اوپاس ختلو اوهسکیدو
څخه ودریږي نو -له جهان او د جهان له خالق او پیداکونکي سره پخپله
اړیکه کې – هغه باید داسي روحاني معراج اوهسکیدل ولري چې په هغه
باندي له ټیټ وجداني حال څخه بل داسي ختونکي حال ته وخیځي چې هغه
ال لوړاو ښکلي وي ،او که داسي نه وي نو په ټپه دریدو او کلکوالي کې به
ګرو او ګیرشي ،او په خوب کې د ډوبیدو او مړاوي کیدو نښه به وګرځي!
په دغه روحاني معراج او ختلو سره د انساني ذات بي پایه غولي پراخیږي،
نو -له دغه ذات سره -ټول موجودات د ژوند په اکسیر او دارو باندي
خوځیږي او بیله ژبي خپل خالق ته تراني او تسبیح وایي ،او بیله موجودیت
څخه سجدي کوي ،او وجود یا موجودات د ښا یست او میني ،اوروح او
ارامي اوسکونت په سترګو ویني ،او پدې باندي د ټول جهان مهار او ولکه
د هغه له لیدونکو او نه لیدونکو اړخو سره ترالسه کوي.
که دغه له احساس نه ډک شفاف او صاف نظر او لید زموږ په اوسنیو
زمانو کې – دغو زمانو کې چې د مادي ارزښتو رنګ یې اخیستی – د
اسالم له څیري سره له پاسه او د الندي ګډ شي نو دا به حق ته په تږو او
امنیت اوعدالت ته په شوقمنو نفسونو کې دننه د سحر او جادو اغیزه ولري،
او د زماني د ډیرو ناروغیو او شکایتو دپاره به بلسم او درمل وي ،او
زړونو او عقلونو ته به الر ومومي ،او د تیارو تور تم اوسخت توروالی به
رڼا کړي!!
که دغه له احساس نه ډک شفاف اوصاف نظر او لید زموږ پدغو زمانو کې
د اسالم له څیري سره ګډ شي :نو ته به له مسلمانانو څخه له داسي خلکو
پرته نور څوک ونه مومې چې د هغوی سیني او زړونه له رحم او زړه
سوی څخه ډک وي ،او په ښه ډول سره عفوه اوتیریدنه کوي ،او د بورو
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ښځو په زګروو او د کمزورو په دردو دردیږي ،او له بدبینیو او پوچو
خبرو او تورو کینو څخه پورته کیږي ،نو په هرځای کې په انسانانو کې له
داسي زړونو پرته نور څه نه ویني چې د حق ښایست ته شوق کوي ،او د
عدالت په ارزښت باندي په راحت کیږي ،او لوړو ارزښتو ته هوس کوي
دا بیله دي چې له کرغیړن شدت او بد توروالي څخه کار واخیستل شي ،او
بیله دي چې ویني تویي شي ،یا سرونه پري شي ،یا بدنونه ټوټي ټوټي شي!!
خو له احساس نه ډک دغه شفاف لید او نظر -چې په هغه کې شاعري او
حکمت سره ګډیږي -متاسفانه ،زموږ په اوسنۍ زمانه کې له ضد څخه د
هغه ضد ته بلکه له نقیض څخه د هغه نقیض ته واوښتل ..نو دا لید د هغه بد
تصور په برابر کې چیرته دی چې د هغه خاوندانو ته دا خیال پیدا شوی چې
اسالم د هغه له عظمت اورحمت او شمول سره دواک د ترالسه کولو په
شهوت کې راغونډ شوی ،او د حکومت چوکۍ ته په ټوپ وهلو کې
محصورشوي دي ،او له دغي ډلي سره اسالم د سیاست په لوبه کې بند شو
چې په هغې کې مناوري او لوبي کیږي ،او د هغه لوړ افقونه او لوړي
موخي باد یوړي!
نو دا له احساس نه ډک شفاف اوصاف لید د هغوی تورو ادبیاتو په برابر
کې چیرته دی چې د هغه په اساس نړي په غوڅ ډول سره په دوو کیږدیو
وویشل شوه :د ایمان هغه کیږدۍ چې هغې ته له دغي ډلي پرته نور څوک
نه ننوزي ،او د جاهلي کفرهغه کیږ دۍ ده چې د هغه له لري کولو او له
هغه څخه له خالصون نه پرته بله چاره نشته ،بیا د هغو خاوندان -د سیاست
د لوبي په اساس – په وطن کې ورانکاري کوي ویني تویوي او بدنونه ټوټه
ټوټه کوي ،دا وروسته له دي چې د اسالمي امت غولیدلي ځوانان یې د
دښمني اور او د بغض او بدبیني دوزخ ته وروستل ،بیایي پریښودل د
حکومت کولو په شهوت کې درغبت ،او دواک چوکیو ته د شوق په اساس،
او د سلطنت په چوکیو باندي د کینستلو په موخه د شدت د کارو اور او
دورانکاریو د اور لمبي ال پورته کړي ،لکه چې له ټول اسالم – روحیي
ارزښتو او مبادیو -څخه له داسي واک اوقدرت پرته چې ښکار کیږي او له
داسي حکومت پرته چې د هغه ګدۍ ته ورختل کیږي او له داسي سلطنت
پرته بل څه شی ندی پاته چې د هغه په الر کې سرونه بي ارزښته کیږي،
او ویني ارزانه کیږي!
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دغه له احساسه ډک شفاف اوصاف لید او نظر د هغو کسانو په برابر کې
چیرته دی چې ځانونه په سلفیانو پوري موښي او ادعاء کوي چې د سلفي
توب وارثان دي بیا هغه د هغې سرسختي اوغلظت او یوي رأیي
درواغجنه پرده ګرځوي چې د هغوی طبیعت ګرځیدلی دی ،تردي چې په
هغو وار د شووشکلو ،او وچو نښو کې یې د مسلمانانو پاملرنه ورواړوله
چې داسي سوری شوی وریي خالص کړ چې – بیا وروسته  -په هغه باندي
له هري خوا څخه د ترهګري دعواګانو په هغه باندي اتکاء اوتکیه وکړه ،او
له هغه څخه زما مقصد هغه څه دی چې د هغوی مروجو ادبیاتو کې (له
ممانعت کونکي طائفی سره جنګ کول) ویل کیږي ،چې هغه کابو د شر د
سپکو الوتونکي سکروټه ده ،چې هغه پخوا اوس د شدت د کارونو د ډیرو
ډلوعقیدوي اساس ګرځیدلی دی.
دغه له احساسه ډک صاف نظر او لید ددغو ترهګرو مؤسسو په برابر کې
چیرته دی چې کرکجن نومونه لري او زموږ پدغي زمانه کې راپورته شوي
او د اسالم او داسالم د خالفت په نامه په درواغو او بهتان سره ناري وهي،
بیا د هغو داعیان د نړۍ په مخکي په ځمکه کې وژل او دمړو بدرنګه کول
او دسرو پری کول او دغاړو قطع کول بیله دي سرته رسوي چې د هغوی
سترګي ورپیږي ،او یا یې زړونه ورته ودربیږي ،بلکه بیله دي چې د
هغوي په سرسختو ځانو باندي د هغه جرم اندازه ښکاره شي چې هغوی د
اسالم په حق کې کړي دي دا هغه وخت چې د اسالم څیره دوینو او دمړو د
ټوټو ،او سرونو اوغاړو له څیرو سره مل شي ،بلکه دا هغه وخت چې د
هغوی ددغه کار د تاثیر او اغیزي له کبله اسالم د ډیرو په نظر کې -په
داسي وباء باندي بدل شوی چې په ټول جهان باندي یې چپاو کړي دي  .او
هغه ذهني څیره به څنګه وي چې د نړۍ د ماشومانو په حافظه کې له هغه
اسالم څخه چاپ شوي چې هغوی د هغه د جنډي د پورته کولو او د هغه د
کلمي د اوچتولو ادعاء کوي ؟
بیا دغه او هغه کسان دیته پام نه کوي چې هلته بیل لوري ته یو اسالمي
روحاني جهاد شته چې ښایي بشریت یې د روح اوعقل او وجدان له لحاظه
لوړو او هسکو افقو ته ورهسک کړي ،او انسانیت دیته راوهڅوي چې خپلو
وږو او لوڅو او ناروغو زامنو ته ډوډۍ او دواء او هغه څه برابر کړي
چې د هغوی ژوند پري ودریږي او په هغه باندي له هغه فردي ورانونکي
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انانیت څخه خالصون ومومي چې له مادي نفعي مدنیت څخه رامنځ ته شوي
دي؟
ګوندي موږ به پدغي علمي لړۍ کې هڅه وکړو چې حق خپل ځای ته
راوګرځوو او هغه شبهي اوغلطي ګاني لري کړو چې دغي ډلي په اسالم
پوري سریښ کړي دي ترڅو نویو ځوانانو ته د اسالم حقیقت او هغه څه
وروښیو چې ښایي هغوی د خپل رب د رضایت او د خپل نبي صلی هللا
علیه وسلم د پیروي په الر کې په هغه باندي پابندوي.
او له هللا څخه توفیق او قبلیدل غواړو ،او هغه داسي ښه اوستر ذات دی چې
له هغه څخه غوښتنه اوهیله کیږي.
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مقدمه
دکرکې او بدبیني وینا نشي کولی چې داسي انساني ټولنه رامنځ ته کړي چې
په هغې کې زړه سوی او یو په بل باندي رحم کول وچلیږي ،او دا محاله ده
چې رسول صلی هللا علیه وسلم چې د هغه رب هغه عالمیانو ته د رحمت په
ډول استولی دی بدبیني او کرکې او دښمني ته بلونکی وي  .او قرآن کریم
س ْل َنا َك إِ َال َر ْح َمة لِّ ْل َعالَمٌِنَ »(دانبٌاءسورت)ٔٓ۱/
پدې آیت کې « َو َما أَ ْر َ
ژباړه :موږ ته د عالمٌانو دپاره له رحمت نه پرته دبل څه دپاره نه ٌې
استولی.
دا خبره په څرګند او جوت ډول سره اعالن کړي ده ،او له دي څخه یې
څوک ندي مستثنی کړی نو هغه له انسانانو او پیریانو او ژوو او مرغانو او
نورو څخه دټولو مخلوقاتو دپاره رحمت دی ،له دي امله د اسالم رسالت او
دنده نړیواله وه ،او زموږ رب هغه ته وینا کړي او ویلي یې دي َ «:وقٌِلِ ِه ٌَا
ف
س ْو َ
س َالم َف َ
اص َف ْح َع ْن ُه ْم َوقُلْ َ
ب إِنَ َٰ َهإُ َالءِ َق ْوم َال ٌُ ْإ ِم ُنونَ (َ )88ف ْ
َر ِّ
ٌَ ْعلَ ُمونَ » (الزخرف .)8۸-88/ژباړه :د محمد صلی هللا علٌه وسلم دا خبره
چې په هغې کې ٌې ووٌل اې زما ربه زما دغه قوم اٌمان نه راوړي نو هللا
تعالی هغه ته ووٌل چې له هغو څخه مخ واړوه او وواٌه چې له تاسً څخه
دي سالم وي نو هغوی به بٌا په سزا باندي پوه شً.
نو سره له دي چې هغوی ایمان نه راوړي په رسول هللا صلی هللا علیه
وسلم باندي امر شوي چې له هغو څخه مخ واړوي او ښه خبره وکړي .
او موږ به پدې کتاب کې اول د مخالفي رأیي او د هغې د دلیلو په وړاندي
کولو سره دعلم د خاوندانو په طریقه باندي والړشو ،بیا به ان شاء هللا د
هغې جواب ورکړو ،او دا د مفهومو په سمولو کې د مصطفی صلی هللا علیه
وسلم طریقه ده ،نو هغه به اول له صحابه و رضوان هللا علیهم څخه د
اصطالح د مفهوم د معلومولو دپاره پوښتنه کوله ،بیا به یې هغه صحیح
کاوو.
او ددي له مثالو څخه صحابه و ته د نبي صلی هللا علیه وسلم دا خبره ده:
«أتدرون من المفلس ؟ قالوا :المفلس من الدرهم له والدٌنار وال متاع ،فقال
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 :ان المفلس من أمتً من ٌؤتً ٌوم القٌامة بصالة وصٌام وزکاة ،وٌؤتً
وقدشتم هذا وأکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا فٌعطی هذا من
حسناته وهذا من حسناته فان فنٌت حسناته قبل ان ٌقضی ما علٌه أخذ من
خطاٌاهم فطرحت علٌه ثم طرح فً النار»ٔ ژباړه :آٌا تاسً پوهٌږۍ چې
مفلس څوک دی ؟ هغوی ووٌل  :مفلس هغه څوک دی چې نه درهم او نه
دٌنار او نه مال او متاع لري ،نو نبً صلی هللا علٌه وسلم ووٌل :چې زما
له امت څخه مفلس هغه څوک دی چې د قٌامت په ورځ په داسً حال کې
له لما نځه او روژي او زکات سره راشً چې دغه ته ٌې کنځا کړي ،او
ددغه مال ٌې خوړلی ،او ددغه وٌنً ٌې توًٌ کړي ،او دغه ٌې وهلی دی،
نو دغه ته د هغه له نٌکٌو څخه ورکړل شً ،او دغه ته د هغه له نٌکٌو
څخه ورکړل شً ،نو که د هغه نٌکً مخکً له دي خالصً شوي چې
هغه څه ورکړي چې په هغه باندي دي ،د هغوی له ګناوو څخه رااخٌستل
کٌږي او په هغه باندي اچول کٌږي او بٌا په اور او دوزخ کې اچول کٌږي .
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_ مسلم پخپل صحیح کې کتاب البر والصلة باب تحریم الظلم کې روایت کړي دي.
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ٔ  -د الوالء او البراء مفهوم اومعنا د هغه چا په نظر چې په هغه
ٕ
باندي قاٌل دي
والء :له هللا او د هغه له رسول او صحابه وو او موحدو مؤمنانو سره مینه
او له هغوی سره نصرت او مرسته کول دي .
براء :له کافرانو او مشرکانو او منافقانو او بدعت کونکو او فاسقانو څخه له
هغه چا سره کرکه او دښمني کول دي چې د هللا او د هغه له رسول
اوصحابه و او موحدو مؤمنانو سره مخالفت وکړي .

د هغوی په نظر د والء او براء مرتبه :
په شریعت کې د الوالء البراء د عقیدي مرتبه ستره ده ،او هغه د ایمان له
رکنو څخه یو رکن دی ،او ددغي مرتبي له عظمت او لوی والي څخه دا
دي:
لومړی :هغه د شهادت د کلمي د معنا یوه برخه ده ،او هغه له (ال اله اال هللا
– یعنی له هللا پرته اله او معبود نشته  )-څخه د (ال اله) د خبري معنا له هللا
څخه پرته له ټولو معبودانو څخه براءت او کرکه ده .
دوم:هغه په ایمان کې یو شرط دی ،لکه چې هللا تعالی فرمایلي دي « َت َر َٰى
س ِخ َط َ
س ُه ْم أَن َ
س َما َق َد َم ْت لَ ُه ْم أَنفُ ُ
َكثٌِرا ِّم ْن ُه ْم ٌَ َت َولَ ْونَ الَذٌِنَ َك َف ُروا لَ ِب ْئ َ
هللا ُ
َعلَ ٌْ ِه ْم َوفًِ ا ْل َع َذا ِ
اّلل َوال َنبِ ًِّ َو َما
ب ُه ْم َخالِدُونَ (َٓ )8ولَ ْو َكا ُنوا ٌُ ْإ ِم ُنونَ بِ َ ِ
اء َو َٰلَكِنَ َكثٌِرا ِّم ْن ُه ْم َفاسِ قُونَ »(المائدة)8ٔ-8ٓ/
نزل َ إِلَ ٌْ ِه َما ا َت َخ ُذو ُه ْم أَ ْولِ ٌَ َ
أُ ِ
ژباړه :ته اې پٌغمبره له هغوی څخه ډٌر خلک وٌنً چې د کافرانو ملګرتٌا
او دوستً کوي ،هغوی ته د هغوی نفسونو بدکار وړاندي کړي دي ،هغه دا
چې هللا په هغوی باندي غصه شوی او هغو په عذاب کې تل پاته دي ،او
که هغوی په هللا او نبً او هغه څه اٌمان راوړی وای چې په هغه باندي

۴

ــ دا د خوارجو پخوانۍ رأیه ده چې په هغو پسي ابن تیمیة ،او محمد بن عبدالوهاب اوعبدالعزیز بن باز
اوصالح العثیمین ،او سالم القحطاني ،تللی دی ،او پدې کې دي د ابن تیمیة مجموع فتاوي ،او دابن العثیمین
مجموع فتاوی ،او د ابن باز فتاوی ته مراجعه وشي.

نازل شوي نو هغوی به کافران خپل دوستان نه وای نٌولً ،خو له هغوی
څخه ډٌر فاسقان او له اٌمان څخه وتلً دي .
درٌم :دا عقیده له دي کبله د ایمان ډیره کلکه غوټه ده ،لکه چې احمد پخپل
مسند کې له البراء بن عازب رضی هللا عنه څخه روایت کړی چې رسول
هللا صلی هللا علیه وسلم فرمایلي دي«:أوثق عری االٌمان الحب فی هللا
والبغض فی هللا » ژباړه :د اٌمان ډٌره کلکه غوټه په هللا کې مٌنه او په هللا
کې دښمنً ده .
او په صحیح حدیث کې راغلي«:من أحب ّلل وأبغض ّلل ،وأعطی ّلل ومنع
ّلل  ،فقداستکمل اال ٌمان » (ابوداودراوړی دی) ژباړه :څوک چې د هللا
دپاره مٌنه وکړي  ،او د هللا دپاره بدبٌنً او دښمنً وکړي او د هللا دپاره
ورکړه وکړي ،او د هللا دپاره ورکړه منً کړي نو هغه خپل اٌمان بشپړ کړ.
څلورم :او هغه د ایمان د خوږوالي او د یقین د لذت د څکلو سبب دی ،ځکه
چې نبي صلی هللا علیه وسلم فرمایلي دي «:ثالث من وجدهن وجد حالوة
االٌمان أن ٌکون هللا ورسوله أحب الٌه مما سوا هما  ،وأن ٌحب المرء
الٌحبه اال ّلل  ،وأن ٌکره أن ٌرجع الی الکفر بعد أن انقذه هللا منه کما ٌکره
أن ٌقذف فً النار» (متفق علٌه) ژباړه :دری شٌان چې څوک ومومً د
اٌمان خوند اوخوږوالی مومً دا چې هللا او د هغه رسول په هغه باندي له
هغوی دواړونه پرته شٌانو څخه ډٌر ګران وي ،او دا چې سړی مٌنه
وکړي او دا مٌنه له هللا پرته د بل چا دپاره نه کوي ،او دا چه داًٌ داسً
بد واٌسً چې کفر ته وروسته له دي وروګرځً چې هللا له هغه څخه
وژغوارو لکه چې داًٌ بد اٌسً چې په اورکې وغورځول شً .
پنځم :هغه داسي رابطه او اړیکه ده چې مسلمانه ټولنه د هغې په بنسټ
والړه ده (انما المإمنون اخوة ) بٌشکه مإمنان سره وروڼه دي .
شپږم :ددغي عقیدي په ترسره کولو سره د هللا والیت او دوستي ترالسه
کیږي ،ځکه چې ابن عباس رضی هللا عنهما روایت کړی چې ویلي یې دي:
«من أحب فی هللا وأبغض فً هللا ،ووالی فی هللا ،وعادی فی هللا ،فانما تنال
والٌة هللا بذلک» ژباړه :څوک چې په هللا کې مٌنه وکړي او په هللا کې
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کرکه او بد بٌنً وکړي ،او په هللا کې دوستً وکړي او په هللا کې دښمنً
وکړي ،نو پدې باندي د هللا دوستً او پالنه ترالسه کٌږي .
اوم :ددغي عقیدي نه پوره کیدل به ګوندي په کفر کې ننه باسي ،لوی خدای
فرمایلي دي«:ومن ٌتولهم منکم فانه منهم» .ژباړه :له تاسً څخه چې
څوک دهغوی دوستً کوي نو هغه له هغوی څخه دی .
اتم :په قرآن او حدیثو کې د هغې ډیر راتلل د هغې په اهمیت داللت کوي .

د هغوی د شٌخانو اوعلماوو له خبرو او قولو څخه
شیخ حمد بن عتیق رحمة هللا علیه وایي(:اما د کفارو او مشرکانو د دښمني
په اړه پوه شه چې پاک او لوی هللا هغه واجبه کړي ده ،او د هغې په
واجبولو یې ټینګار کړي دي ،او د هغوی پلوي توب او دوستي یې حرامه
کړي او په هغې یې پخلی او ټینګار کړي دي ،تردي چې د هللا تعالی په
کتاب کې د توحید د واجبیدو او د هغه د ضد د حرامولو له حکم نه وروسته
له دغه حکم څخه بل داسي حکم نشته چې په هغه کې ډیر واضح او بیان
شوي ډیر دلیلونه راغلي دي ) او شیخ االسالم ابن تیمیة ویلي دي( :د ال اله
اال هللا د شهادت د کلمي ترسره کیدل ددي غوښتنه کوي چې له هللا پرته له
بل چا سره مینه ونه شي ،او له هللا پرته بل څوک بد ونه ایسیدل شي ،او له
هللا پرته دبل چا دپاره محبت ونه شي او له هللا پرته دبل چا دپاره دښمني ونه
شي ،او هغه څه خوښ شي چې هللا یې خوښوي او هغه څه بدو ایسیدل شي
چې د هللا بدایسي) او دایي هم ویلي :څوک چې دا عقیده ولري چې کلیسا
ګاني د هللا کورونه دي ،او په هغو کې د هللا عبادت کیږي ،او هغه څه د هللا
عبادت او د هغه او د هغه د رسول طاعت دی چې یهود او نصارایي کوي
،او هللا دا خوښوي یا پري راضي دی یا یې له هغوی سره دکلیساګانو په
پرانستلو او د خپل دین په قایمولو کې مرسته کړي ،او د اطاعت یا قربت
دی نوهغه کافر دی) او په یوه بل ځای کې یې هم ویلي دي( :څوک چې دا
عقیده ولري چې ذمیانو ته د هغوی کلیساګانو ته ورتګ هللا ته قربت
اوطاعت دی نوهغه مرتد دی).

3

د هغوی په رأٌه د کفارو د ملګرتٌا او دوستً له شکلو څخه
دادي :
 -1له هغوی سره په جامو او خبرو کې مشابهت او ورته والی .
 -۴د هغوی په هیواد کې استوګنه ،او له دین سره د تیښتي دپاره د هغوی له
هیواد څخه د مسلمانانو هیواد ته نه تلل .
 -۱د هغوی هیواد ته د تفریح اوساعت تیري دپاره مسافرت کول .
 -۴له هغوی څخه د درباري خاصو ملګرو او مشاورانو او سالکارانو نیول
.
 -5د هغوی په تاریخ او کلیزه باندي د تاریخ اوکلیزي په تیره بیا د هغه
تاریخ نیول چې د هغوی له دیني اجراءاتو او اخترو څخه تعبیر کوي لکه
عیسوي یا میالدي تاریخ.
 -۶په ځانو باندي د هغوی د نومونو ایښودل .
 -7د هغوی په اخترو کې ګډون کول یا د هغو د اخترو په جوړولو کې له
هغوی سره مرسته کول یا ددغو اخترو په مناسبت هغوی ته د مبارکې
ورکول یا د اخترو په جوړولو کې ګډون کول .
 -۲د هغو صفت کول او د هغوی د مدنیت او تمدن ستایل ،او د هغوی د
اخالقو او مهارتو خوښول بیله دي چې د هغوی باطلوعقیدو او د هغوی
فاسد دین ته وکتل شي .
 -9هغوی ته د مغفرت او بښني غوښتل او په هغوی باندي د رحمت
کولوغوښتل .

4

له قرآن کرٌم څخه د هغوی دلٌلونه :
لوی خدای فرمایلي دی :
س َنة فًِ إِ ْب َراهٌِ َم َوالَذٌِنَ َم َع ُه إِ ْذ َقالُوا لِ َق ْو ِم ِه ْم إِ َنا
َ « -1قدْ َكا َن ْت لَ ُك ْم أ ُ ْس َوة َح َ
ُون َ
دَاوةُ
هللاِ َك َف ْر َنا ِب ُك ْم َو َبدَا َب ٌْ َن َنا َو َب ٌْ َن ُك ُم ا ْل َع َ
ُب َرآ ُء مِن ُك ْم َو ِم َما َت ْع ُبدُونَ مِن د ِ
ضا ُء أَ َبدا»(الممتحنة )۴/ژباړه :تاسً ته په ابراهٌم او هغو کسانو کې
َوا ْل َب ْغ َ
چې له هغه سره مل وو ښه پٌشوا او مقتدا وو کله چې هغوی خپل قوم ته
ووٌل چې موږله تاسً اوله هغه څه څخه بٌزاره ٌوچه بً له هللا څخه
دهغه عبادت کوۍ موږ له تاسً څخه انکار وکړ او زموږ او تاسً ترمنځ
دتل دپاره دښمنً او بدبٌنً ښکاره شوه.
َٕ «-وأَ َذان ِّمنَ َ
هللا َب ِريء ِّمنَ
هللاِ َو َر ُ
اس ٌَ ْو َم ا ْل َح ِّج ْاْلَ ْك َب ِر أَنَ َ َ
سولِ ِه إِلَى ال َن ِ
ا ْل ُم ْ
سولُ ُه»(التوبة )ٖ/ژباړه :خلکوته د لوی اختر(دقربانً) په
ش ِركٌِنَ َو َر ُ
ورځ له هللا او د هغه له رسول څخه دا خبرول او اعالم دی چې هللا او د
هغه رسول له مشرکانو څخه بریء او بٌزاره دي .
ض ُه ْم أَ ْولِ ٌَا ُء
اء َب ْع ُ
ار َٰى أَ ْولِ ٌَ َ
ص َ
ٌَٖ «-ا أَ ٌُّ َها الَذٌِنَ آ َم ُنوا َال َت َت ِخ ُذوا ا ْل ٌَ ُهو َد َوال َن َ
هللا َال ٌَ ْهدِي ا ْل َق ْو َم َ
الظالِمٌِنَ (ٔ)1
َب ْعض َو َمن ٌَ َت َولَ ُهم ِّمن ُك ْم َفإ ِ َن ُه ِم ْن ُه ْم إِنَ َ َ
ار ُعونَ فٌِ ِه ْم ٌَقُولُونَ َن ْخ َ
ش َٰى أَن ُتصِ ٌ َب َنا
َف َت َرى الَذٌِنَ فًِ قُلُوبِ ِهم َم َرض ٌُ َ
س ِ
سى َ
س ُّروا فًِ
صبِ ُحوا َعلَ َٰى َما أَ َ
هللاُ أَن ٌَؤْت ًَِ ِبا ْل َف ْت ِح أَ ْو أَ ْمر ِّمنْ عِ ن ِد ِه َف ٌُ ْ
دَائ َِرة َف َع َ
أَنفُسِ ِه ْم َنا ِدمٌِنَ »(المائدة )1ٕ-1ٔ/ژباړه :اې مإمنانو تاسً ٌهود او نصارا
ملګري او دوستان مه نٌسۍ هغوی ٌو دبل دوستان او ملګري دي او له
تاسً څخه چې څوک له هغو سره دوستً کوي نو هغه له هغوی څخه دی
بٌشکه چې هللا ظالمو خلکو ته هداٌت نه کوي نو ته هغه کسان چې د
هغوی په زړونو کې دعقٌدي مرض او کمزوري ده وٌنً چې د هغوی
دوستً ته وردانګً او واًٌ چې موږ ډارٌږو چې موږ به په بال اخته شو
نو هللا واًٌ ګوندي هللا به خپل نبً ته فتح او نصرت راولً او ٌا به د هللا
له خوا د منافقانو رسواکونکی کارد راشً نو په هغه څه به پښٌمانه شً
چې هغوی له خپلو ځانو سره پټ کړی وو.
ٌ«-۴ا أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوکم أولٌاء تلقون الٌهم با
اء ُت ْلقُونَ إِلَ ٌْ ِهم
لمودة ٌَا أَ ٌُّ َها الَذٌِنَ آ َم ُنوا َال َت َت ِخ ُذوا َعد ُِّوي َو َعد َُو ُك ْم أَ ْولِ ٌَ َ
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بِا ْل َم َودَ ِة»(الممتحنة )ٔ/ژباړه :اې مإمنانو تاسً زما دښمن او ستاسً
دښمن داسً دوستان مه نٌسۍ چې له هغوی سره به محبت کوۍ .
ُون ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َو َمن ٌَ ْف َعلْ َٰ َذلِ َك
َ «-1ال ٌَ َت ِخ ِذ ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ ا ْل َكاف ِِرٌنَ أَ ْولِ ٌَا َء مِن د ِ
ش ًْء إِ َال أَن َت َتقُوا ِم ْن ُه ْم ُت َقاة َو ٌُ َح ِّذ ُر ُك ُم َ
س مِنَ َ
هللاِ فًِ َ
س ُه(»...آل
هللا ُ َن ْف َ
َفلَ ٌْ َ
عمران )ٕ8/ژباړه :مإمنان دي بٌله مإمنانو څخه کافران دوستان او
ملګري نه نٌسً او څوک چې داکار کوي نو هغه د هللا له دٌن څخه په څه
شً کې ندي پرته له دي چې له هغو څخه تاسً خپل ځانونه وساتۍ او
پخپله هللا تاسً له دي څخه ډاروي چې که تاسً له هغوی سره دوستً
وکړه په تاسً به غضب وکړي .
ٌَ «-۶ا أَ ٌُّ َها الَذٌِنَ آ َم ُنوا َال َت َت ِخ ُذوا ِب َطا َنة ِّمن دُونِ ُك ْم َال ٌَؤْلُو َن ُك ْم َخ َباال َودُّوا َما
َعنِ ُّت ْم َقدْ َب َد ِ
ُور ُه ْم أَ ْك َب ُر (»...آل عمران
صد ُ
ضا ُء مِنْ أَ ْف َوا ِه ِه ْم َو َما ُت ْخفًِ ُ
ت ا ْل َب ْغ َ
 )ٔٔ8/ژباړه :اې مإمنانو تاسً له نورو څخه (ٌهودو او نصارا وو او
منافقانو څخه ) خاص ملګري مه نٌسۍ هغوی تاسً ته په فساد کې سپما
او کوتاًٌ نه کوي ،دا خوښوي چې تاسً له سخت ضرر څخه وګالۍ،
تاسً ته د هغوی له خولو څخه بدبٌنً او دښمنً ښکاره شوه او هغه څه
چې د هغوی سٌنً ٌې پټوی له دي څخه غټ اولوی دی.
اس َت َح ُّبوا ا ْل ُك ْف َر
اء إِ ِن ْ
اء ُك ْم َوإِ ْخ َوا َن ُك ْم أَ ْولِ ٌَ َ
ٌَ « -۱ا أَ ٌُّ َها الَذٌِنَ آ َم ُنوا َال َت َت ِخ ُذوا آ َب َ
ان َو َمن ٌَ َت َولَ ُهم ِّمن ُك ْم َفؤُو َٰلَئِ َك ُه ُم َ
الظالِ ُمونَ »(التوبة )ٕٖ/ژباړه :اې
َعلَى ْاْلٌِ َم ِ
مإمنانو تاسً خپل پلرونه او وروڼه دوستان مه نٌسۍ که هغو په اٌمان
باندي کفر خوښ کړ او له تاسً څخه چې څوک د هغوی ملتٌا او دوستً
وکړي نو هغه ظالمان دي .
او دا جوته او څرګنده ده چې دا نهیه مقیده ده او مطلقه نده.
اّلل َوا ْل ٌَ ْوم ْاْلخ ِِر ٌُ َوادُّونَ َمنْ َحادَ َ
سولَ ُه َو َل ْو
َ «-8ال َت ِج ُد َق ْوما ٌُ ْإ ِم ُنونَ ِب َ ِ
هللاَ َو َر ُ
ِ
ب فًِ قُلُوبِ ِه ُم
ٌر َت ُه ْم أُو َٰلَئِ َك َك َت َ
اء ُه ْم أَ ْو إِ ْخ َوا َن ُه ْم أَ ْو َعشِ َ
اء ُه ْم أَ ْو أَ ْب َن َ
َكا ُنوا آ َب َ
ْاْلٌِ َمانَ َوأَ ٌَ َدهُم بِ ُروح ِّم ْن ُه َو ٌُدْ ِخلُ ُه ْم َج َنات َت ْج ِري مِن َت ْحتِ َها ْاْلَ ْن َها ُر َخالِدٌِنَ
ب َ
ب َ
فٌِ َها َرضِ ًَ َ
هللاِ ُه ُم
هللاِ أَ َال إِنَ ح ِْز َ
ضوا َع ْن ُه أُو َٰلَئِ َك ح ِْز ُ
هللا ُ َع ْن ُه ْم َو َر ُ
ا ْل ُم ْفل ُِحونَ »(المجادلة )ٕٕ/ژباړه :ته به داسً خلک چې په هللا او د آخرت
په ورځ ٌې اٌمان راوړی وي ونه مومً چې له هغه چا سره دوستً کوي

6

چې له هللا او د هغه له رسول سره مخالفت کوي اګر که دغه مخالفت
کونکً د هغوی پلرونه ٌا د هغوی زامن ٌا د هغوی وروڼه ٌا د هغوی
کورنۍ وي لوی خدای ددغو خلکو په زړونو کې اٌمان ثابت کړ او پخپل
نور باندي ٌې د هغوی تؤٌٌد وکړ او پداسً جنتو کې ٌې ننه باسً چې
ترهغو الندي سندونه بهٌږي او په هغو کې به تل پاته وي ،هللا له هغو څخه
راضً دی او هغوی له هللا څخه راضً دي دغه خلک د هللا حزب او ګوند
دی ،پدې خبر اوسۍ چې د هللا حزب برٌالی دی .
او د سترګو لرونکو ته څرګنده او جوته ده چې نهیه له هللا او د هغه له
رسول سره په مخالفت او دښمني باندي مقیده ده ،او په مطلق ډول نهیه نده .

ٌوه عجٌبه رأٌه :
دغو کسانو دوالء اوبراء او د هیوادوالي ترمنځ فرق کړي دي ،نو هیوادوالي
یو ډول دنیاوي چال چلند دی ،اما له الوالء او البراء څخه مراد د هللا له
دوستانو سره مینه او د هللا له دښمنانو سره دښمني او بد ایسیدل دي ،نو ته له
هغو سره په دنیایي وطنوالي سره وطنوالي کوي ،خو ته له هغو سره په زړه
کې مینه نلري ،بلکه هغه دي بدایسي ،او دا ددي مانع کیږي نه چې ته له
هغو سره په نیک ډول چال چلند وکړي ،لکه چې لوی خدای فرمایلي دي:
« َو َال ٌَ ْج ِر َم َن ُك ْم َ
ب لِل َت ْق َو َٰى»
اع ِدلُوا ه َُو أَ ْق َر ُ
ش َنآنُ َق ْوم َعلَ َٰى أَ َال َت ْع ِدلُوا ْ
(المائدة )8/ژباړه :کفاروته دي ستاسً بد بٌنً اوبغض تاسً دٌته نه
راپوري وهً چې تاسً عدالت ونکړۍ عدالت وکړۍ هغه تقوا او
پرهٌزګاري ته نژدي دی .
تبصره ٌا نښلونه :د تیرو دلیلو له وړاندي کولو څخه دا واضح او جوت دي
چې په متنو باندي بي له دي چې له قرآن کریم او همداراز مبارکو حدیثو
څخه د هغو په شان نورو متنوته وګوري دلیل راوړي ،او دا په مبارک متن
باندي له بدو پوهیدو څخه دی ،همدارنګه دا ښکاره کیږي چې هغوی په دین
کې داسي بدعتونه رامنځ ته کوي چې سلفو او پخوانو علماوو هغه ندي
ویلي ،او دا کار هغوی هغه چا ته کافر ویلو ته راپوري وهي چې د هغوی
په فاسده عقیده ایمان نلري ،او دا پخپله مسلمانانو ته او ټولو انسانانو ته
زیات خطر تشکیلوي
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په موضوع باندي سم پوهٌدل :
لومړی :له سلف صالحو یا پخوانو نیکوعلماوو څخه او له څلورو امامانو
څخه چا والء او براء د ایمان له رکنو او د اسالم له رکنو څخه ندي بللي،
او د اسالمي امت اکثروعلماوو پدې اتفاق کړي دي چې د ایمان او اسالم
رکنونه هغه دي چې له عمربن الخطاب رضی هللا عنه څخه په صحیح
حدیث کې راغلي چې ویي ویل « :بٌنما نحن عند رسول هللا صلی هللا علٌه
وسلم ذات ٌوم اذ طلع علٌنا رجل شدٌد بٌاض الثٌاب شدٌد سواد
الشعرالٌری علٌه أثر السفر والٌعرفه منا أحد حتی جلس الی النبً صلی هللا
علٌه وسلم فؤسند رکبتٌه الی رکبتٌه ووضع کفٌه علی فخذٌه وقالٌ:ا محمد
أخبرنً عن االسالم؟ فقال رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم «:االسالم آن
تشهد أن ال اله اال هللا وأن محمدا رسول هللا ،وتقٌم الصالة ،وتإتً
الزکاة،وتصوم رمضان ،وتحج البٌت ان استطعت الٌه سبٌال ،قال صدقت
.فعجبنا له ٌسؤله وٌصدقه ،قال فؤخبرنً عن االٌمان؟ قال :أن تإمن با ّلل
ومالئکته وکتبه ورسله والٌوم اْلخر،وتإمن با لقدرخٌره وشره قال :صدقت
قال :فؤخبرنً عن االحسان ؟ قال:أن تعبدهللا کؤنک تراه فان لم تکن تراه
فانه ٌراک قال :فؤخبرنً عن الساعة ؟قال :ما المسئول عنها بؤعلم من
السائل قال:فآخبرنً عن أماراتها ؟قال :أن تلد اْلمة ربتها ،وأن تری الحفاة
العراة العالة رعاء الشاء ٌتطاولون فی البنٌان  ،ثم انطلق فلبثت ملٌا ثم قال
ٌ:ا عمرأتدري من السائل ؟قلت هللا ورسوله أعلم .قال:فانه جبرٌل أتاکم
ٌعلمکم دٌنکم»ٖ ژباړه :پداسً حال کې چې موږ ٌوه ورځ له رسول هللا
صلی هللا علٌه وسلم سره وو ٌو داسً سړی چې جامً ٌې تکً سپٌنً او
وٌښتان ٌې تک تور وو موږ ته راغی په هغه باندي د سفر نښً نه لٌدل
کٌدي او له موږ څخه چا نه پٌژاند ترڅو نبً صلی هللا علٌه وسلم ته
کٌناست نو خپلً د ځنګانه سترګۍ ٌې د هغه د ځنګانه سترګٌو ته تکٌه
کړي ،او خپل دواړه السونه ٌې د هغه په ورنو باندي کٌښودل او وًٌ وٌل:
اې محمده ته ما له اسالم څخه خبرکړه؟ ،نو رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم
ووٌل :اسالم دا دی چې ته ددي شاهدي ورکړي چې له هللا پرته اله نشته
او محمد د هللا رسول دی ،او لمونځ اداء کړي ،او زکات ورکړي ،او د
رمضان د مٌاشتً روژي ونٌسً ،او بٌت هللا ته حج وکړي که دي هغه ته
۱

ــ [مسلم پخپل صحیح کې د االیمان په کتاب کې د اسالم او ایمان د بیانولو په باب کې روایت کړي دي]
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د تلو وس درلود ،هغه ووٌل چې رښتٌا دي ووٌل ،نو موږ تعجب وکړ چې
له هغه څخه پوښتنه کوي او د هغه تصدٌق کوي ،وًٌ وٌل چې ته ما له
اٌمان څخه خبرکړه؟ وًٌ وٌل :اٌمان دا دی چې په هللا او د هغه په مالئکو
او د هغه په کتابو او د هغه په رسوالنو او د آخرت په ورځ باندي اٌمان
راوړي ،او په قدر باندي د هغه په خٌر او د هغه په شر باندي ٌمان راوړي
وًٌ وٌل :رښتٌا دي ووٌل ،او وًٌ وٌل :چې ما له احسان څخه خبرکړه ؟
وًٌ وٌل :چې احسان دا دی چې د هللا داسً عبادت وکړي لکه چې ته ٌې
وٌنً نو که ٌې ته نه وٌنً نوهغه تا وٌنً ،وًٌ وٌل :نو ته ما له قٌامت
څخه خبرکړه؟ وًٌ وٌل چې له هغه څخه پوښتل شوی له پوښتونکً څخه
ښه علم نلري ،وًٌ وٌل :نو ته ما د هغه له نښو څخه خبرکړه؟ وًٌ وٌل :
دا چې مٌنځه خپله با داره وزٌږوي ،او پښً لوڅً بربنډ نٌستمن او د
مٌږو پوونکً ووٌنً چې په دانګوو دانٌو کې دانګٌږي ،بٌا والړ نو ما ښه
درنګ وکړ بٌا ًٌ ووٌل :اې عمره آٌا ته پوهٌږي چې پوښتونکی څوک
وو؟ ما ووٌل چې هللا او د هغه رسول ښه پوهٌږي ،وًٌ وٌل :دا جبرٌل وو
راغی چې تاسً ته ستاسً دٌن دروښًٌ.
او دا حدیث د اسالم او ایمان د ارکانو په ټاکلو کې واضح اوڅرګند دی .
أبوالحسن أشعري ویلي دي :ایمان په زړه باندي تصدیق دی ،او په ژبه
باندي خبري او د رکنو عملي کول د ایمان څانګي او فروع دي ،نو څوک
چې په زړه باندي تصدیق وکړي ،یعني د هللا تعالی په وحدانیت اقرار
وکړي ،او په رسوالنو باندي د هغه څه د تصدیقولو په ډول اقرار وکړي
چې هغوی د هللا لخوا راوړي دي د هغه ایمان صحیح شو ،تر دی چې که
سمد ستي مړشو هغه نجات مو ندونکی مؤمن دی ،او له د غوشیانو نه د یوه
شي له منکریدو پرته له ایمان څخه نه وزي 4او الباقالني ویلي دي :او دا
5
چې پدې پوه وي چې په هللا عزوجل باندي ایمان په زړه باندي تصدیق دی
،نو د توحید په علم کې داسي شی نشته چې د الوالء والبراء د عقیدي په نامه
یادشي ،نو هغه د زړه له هغو کارو څخه دي چې د ایمان د عقیدي له آثارو
څخه دي ،او د الوالء درویي نښه نصرت او تأیید دی ،او د البراء درویی
مظهر او نښه دښمني او د مالتړي نه کول دي ،او د الوالء والبراء مظاهر
4

_ [د شهرستاني الملل والنحل 1۱1مخ].
5
_ [االنصاف للباقالني .]۱۱
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او نښي په اساسي توګه د زړه له هغو کارو څخه دي چې هغه د ایمان د
عقیدي له پایلو څخه دي ،نو هغه مؤمن چې په هللا او د هغه په مالئکو او د
هغه په کتابو او د هغه په رسوالنو باندي او د آخرت په ورځ او په قدر
باندي د هغه په خیر او د هغه په شر ایمان راوړي ،دغه ایمان د هغه په زړه
کې په حق باندي له ټولو مؤمنانو سره مینه پلوي توب مالتړي او مرسته
رامنځ ته کوي ،همداراز د هغه په زړه کې له ټولو هغو عقیدو او مفکورو
څخه براءت او بیزاري پیدا کوي چې له هغه څه سره مخالفي وي چې په
هغه باندي ایمان لري .
او د والء د رویي مظهراو نښه کمک او تأیید دی ،او د براء د رویي مظهر
او نښه دښمني او د مالتړي نه کول دي ،او دوالء او براء نښي هغه وخت
جوتیږي چې هغه څوک چې ستا په عقیده او ایمان او هویت باندي کافروي
فیصله وکړي چې په تا باندي ظلم وکړي او ستا له وطن سره جنګ وکړي،
نو والء دا غواړي چې د خپل وطن او خپل قوم او خپل هویت له څنګ سره
ودریږي ،او له هغه دښمن څخه براءت او بیزاري وکړي چې غواړي ستا
هویت او ستا امنیت او ستا وطن ړنګ کړي .
له دي امله والء او براء باید له نا مسلمان سره د مسلمان د ګډ ژوند په نظا م
کې تل راوغوښتل شي ،نو مسلمان ته ښایي چې اسالم ته منسوب وي اوخپل
اسالمي هویت وساتي بیله دي چې د خلکو ترمنځ د ګډ ژوند مبدأ ته ډکه
ورسیږي ،او دغه والء او براء ده او هغه دا چې مسلمان خپله عقیده له
داسي شبهو څخه وساتي چې ګوندي له هغې سره به ګډي شي بیله دي چې
مسلمان ته په کافر ویلو کې ورننوزي یا په خوندي نفس باندي تیری وکړي.
له هیوادوالو او نورو هغو کسانو څخه چې له مسلمانانو سره د جنګ په
حالت کې نه وي له نامسلمانو سره د دوستي او ملګرتیا نه کول له هغوی
سره د شخصي دښمني او هغوی ته د اذیت رسولو په معنا د قرآن او حدیثو
له څرګندو متنوسره مخالفت لري ،نو په مسلمان باندي أمرشوی چې ټولو
خلکو ته بیله توپیر څخه ښي خبري وکړي ،لوی خدای فرمایلي دي«:قولوا
للناس حسنا»(البقرة )8ٖ/ژباړه :تاسً خلکو ته ښً خبري وکړۍ.
او لوی خدای فرمایلي دي«:انّ هللا ٌؤمر بالعدل واالحسان» (النحل)۸ٓ/
ژباړه :هللا تعالی د عدل او نٌکً کولو امرکوي.
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همداراز هللا موږ له نامسلمانو سره دنیکي له کولو او له دي څخه نه یومني
کړي چې له هغو سره تماس ولرو او هغوی ته سوغات ورکړو او له هغوی
څخه سوغات ومنو او له هغوی سره دنیکي داسي نور شکلونه ولرو ،لوی
خدای فرمایلي ديَ «:ال ٌَ ْن َها ُك ُم َ
ٌن َولَ ْم
هللاُ َع ِن الَذٌِنَ لَ ْم ٌُ َقاتِلُو ُك ْم فًِ الدِّ ِ
َ
ِب
ار ُك ْم أَن َت َب ُّرو ُه ْم َو ُت ْقسِ ُطوا إِلَ ٌْ ِه ْم إِنَ
هللاَ ٌُح ُّ
ٌُ ْخ ِر ُجو ُكم ِّمن ِد ٌَ ِ
ا ْل ُم ْقسِ طِ ٌنَ »(الممتحنة )8/ژباړه :هللا تاسً له دي څخه نه منً کوي چې له
هغو کسانو سره نٌکً وکړۍ او له هغوی سره عدالت وکړۍ چې له تاسً
سره ٌې په دٌن کې جنګ نه ندې کړی او تاسً ٌې له خپلو کورو څخه نه
ٌاست اٌستلً بٌشکه عدالت کونکً د هللا خوښٌږي .
او ستونزه د هغه چا سره چې ځانو ته سلفیان وایي د ایمان ددي تعریف له
کبله ده :هغه په زړه باندي تصدیق او په ژبه باندي خبري او په غړو او
رکنو باندي عمل کول دي او ایمان په طاعت باندي زیاتیږي او په ګناه
باندي کمیږي لوی خدای فرمایلي دي« :وٌزداد الذٌن آمنوا اٌمانا  »...او د
هغو کسانو اٌمان زٌاتٌږي چې اٌمان ًٌ راوړي دي ،له دي کبله هغوی هر
ګناهګار ته کافر وایي ،او د هغوی اصل خوارج دي .

دوم :پدغً عقٌده کې د دوو اساسً اٌتو او نورو آٌتو سم پوهٌدل :
 -1دهللا تعالی دا قول ٌَ «:ا أَ ٌُّ َها ا َلذٌِنَ آ َم ُنوا َال َت َت ِخ ُذوا َعد ُِّوي َو َعد َُو ُك ْم أَ ْولِ ٌَا َء
سول َ َوإِ ٌَا ُك ْم
الر ُ
اء ُكم ِّمنَ ا ْل َح ِّق ٌُ ْخ ِر ُجونَ َ
ُت ْلقُونَ إِلَ ٌْ ِهم ِبا ْل َم َودَ ِة َو َقدْ َك َف ُروا بِ َما َج َ
اّلل َر ِّب ُك ْم(»...الممتحنة )ٔ/ژباړه :اې مإمنانو تاسً زما دښمن
أَن ُت ْإ ِم ُنوا بِ َ ِ
او ستاسً دښمن (د مکً کفار) دوستان او ملګري مه نٌسۍ هغوی ته د
مکً د فتح کولو په اړه د نبً صلی هللا علٌه وسلم قصد په مٌنه رسوۍ او
حال دا چې هغوی په هغه حق باندي کافران دي چې تاسً ته راغلی دی او
رسول او تاسً له دي امله باسً چې تاسً پخپل رب هللا باندي اٌمان
راوړی دی .
ددي آیت په پوهیدو کې باید دآیت د نازلیدو له سبب څخه الرښونه وشي ،نو
دا آیت په صحابي حاطب بن أبي بلتعة کې نازل شوي دي ،چې هغه په مکه
کې دښمنانو ته په پټه توګه لیک ولیکو په هغه کې یې پدې باندي خبرول
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چې رسول صلی هللا علیه وسلم له هغوی سره جنګ ته تیاري نیسي ،او هللا
تعالی د هغه دا کار رسول صلی هللا علیه وسلم ته ښکاره کړ او هغه ښځه
ونیول شوه چې دغه لیک یې په مکه کې د رسول صلی هللا علیه وسلم
دښمنانو او د اسالمي دولت دښمنانو ته ورووړ ،نو دا آیت نازل شو چې د
دوستانو په ډول د دښمنانو نیول حراموي ،او دا یو طبیعي کار دی چې
څوک په هغه باندي اعتراض نشي کولی ،ځکه چې هغه له بشري طبیعت
سره او په ټولو ولسو کې آن زموږ په زمانه کې یو له بل سره د خلکو له
طبیعي اړیکو سره اتفاق لري ،نو هغه څوک چې د جنګ په وخت کې له
دښمن سره دوستي وکړي او جنګي رازونه هغه ته ورکړي ستر جرم کوي.
او د داسي سمو پوهیدلو دپاره چې د نازلیدو سبب نه لري کوي او نه حدیث
او نه په تنزیل یا قرآن کې نور متنونه نه لري کوي ،د نازلیدو هغه سبب
چې موږ لنډ او خلص کړ د تفسیر د امامانو په ټولو کتابو او د حدیثو په
6
کتابو کې راغلی دی
ض ُه ْم
اء َب ْع ُ
ار َٰى أَ ْولِ ٌَ َ
ص َ
دوم آٌتٌَ « :ا أَ ٌُّ َها الَذٌِنَ آ َم ُنوا َال َت َت ِخ ُذوا ا ْل ٌَ ُهودَ َوال َن َ
هللا َال ٌَ ْهدِي ا ْل َق ْو َم َ
الظالِمٌِنَ
أَ ْولِ ٌَا ُء َب ْعض َو َمن ٌَ َت َولَ ُهم ِّمن ُك ْم َفإِ َن ُه ِم ْن ُه ْم إِنَ َ َ
ار ُعونَ فٌِ ِه ْم ٌَقُولُونَ َن ْخ َ
ش َٰى أَن
(َٔ )1ف َت َرى الَذٌِنَ فًِ قُلُوبِ ِهم َم َرض ٌُ َ
س ِ
سى َ
ص ِب ُحوا َعلَ َٰى َما
هللاُ أَن ٌَؤْت ًَِ ِبا ْل َف ْت ِح أَ ْو أَ ْمر ِّمنْ عِن ِد ِه َف ٌُ ْ
ُتصِ ٌ َب َنا دَائ َِرة َف َع َ
س ُّروا فًِ أَنفُسِ ِه ْم َنا ِدمٌِنَ »(المائدة )1ٕ-1ٔ/ژباړه :اې مإمنانو تاسً
أَ َ
ٌهود او نصارا ملګري او دوستان مه نٌسۍ هغوی ٌو دبل دوستان او
ملګري دي او له تاسً څخه چې څوک له هغوی سره دوستً کوي نوهغه
له هغوی څخه دی بٌشکه چې هللا ظالمو خلکو ته هداٌت نه کوي ،نو ته
هغه کسان چې د هغوی په زړونو کې د عقٌدي مرض او کمزوري ده وٌنً
چې د هغوی دوستً ته وردانګً او واًٌ چې موږ ډارٌږو چې موږ به په
بال اخته شو نو هللا واًٌ ګوندي هللا به خپل نبً ته فتح او نصرت راولً او
ٌا به د هللا له خوا د منافقانو رسواکونکی کار راشً نو په هغه څه به
پښٌمانه شً چې هغوی له خپلو ځانوسره پټ کړي وو.

6

_ [ د نازلیدو په سبب کې دي بخاری  ۱۱۱7او مسلم  ۴۴9۴او أبو داود  ۴۶5۱او ترمذي  ۱۱۱5او
نسائي  115۴1او احمد په مسند کې  ۶۱۱او د واحدي أسباب النزول  ۴۴9-۴۴۲او د قرطبي
تفسیر ۱9۶/۴۱وکتل شي.].
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دا آیتونه په أبولبابه کې دی او السدي ویلي دي :دا آیتونه د أحد په ورځ هغه
وخت نازل شول چې مسلمانان وډارشول تردي چې له هغو څخه ځیني
خلکو ددي قصد وکړ چې له یهودو او نصارا سره ملتیا او دوستي وکړي،
او ویل شوي چې په عبادة بن الصامت اوعبدهللا بن أبی بن سلول کې نازل
شول نوعبادة د یهودو له دوستي څخه الس واخیست او ابن أبی په هغې
باندي کلک ودریدو او ویي ویل :زه ډاریږم چې په ماباندي به بدحال او بال
راشي 7او له دي څخه دا ښکاره کیږي چې دا آیتونه په جنګ کې نازل
شوي دي ،او دا بدیهي کار دی چې په جنګو کې له دښمنانو څخه مرسته
غوښتل او د هغوی ملتیا او دوستي روا نده ،او پدې کې دي موږ ته پدې
خبره دلیل نه راوړل کیږي چې د لفظ عمومي توب معتبر دی نه د سبب
خصوصي توب ،ځکه چې موږ د آیت په معنا کې وایو چې د جنګ په
وخت کې د دښمنانو دوستي نده روا ،دا د هغو آیتو له کبله چې وروسته به
راشي او ددي غوښتنه کوي چې تر هغو پوري چې زموږ او د هغوی ترمنځ
جنګ نه وي له هغوی سره نیکي اوعدل وکړو.
درٌم آٌت ٌَ «:ا أَ ٌُّ َها الَذٌِنَ آ َم ُنوا َال َت َت ِخ ُذوا ِب َطا َنة ِّمن دُونِ ُك ْم َال ٌَؤْلُو َن ُك ْم َخ َباال
َودُّوا َما َعنِ ُّت ْم َقدْ َبدَ ِ
ُور ُه ْم أَ ْك َب ُر (»..آل
صد ُ
ضا ُء مِنْ أَ ْف َوا ِه ِه ْم َو َما ُت ْخفًِ ُ
ت ا ْل َب ْغ َ
عمران  )ٔٔ8/ژباړه :اې مإمنانو تاسً له نورو (ٌهودو او نصاراوو
اومنافقانو) څخه خاص ملګري مه نٌسۍ هغوی تاسً ته په فساد کې سپما
او کوتا ٌې نه کوي ،او دا خوښوي چې تاسً له سخت ضرر څخه وګالۍ،
تاسً ته د هغوی له خولو څخه بدبٌنً او دښمنً ښکاره شوه ،او هغه څه
چې د هغوی سٌنً ٌې پټوي له دي څخه غټ اولوی دي.
پخپله دغه آیت کې پوره جواب شته دی نو په هغه کې له هغه چا سره له
دوستي او ملګرتیا څخه دمني کولو سبب نغښتی دی چې هغه دښمني پټوي،
او په فاسدولو سره د مؤمنانو د اخته کولو قصد لري (الٌؤلونکم خباال) ٌعنً
په فساد باندي ستاسً په اخته کولو کې زٌارنه سپموي.
(ودوا ماعن ّتم قدبدت البغضاء ٌ )...عنً تاسً ته د سختٌو د ګاللو او
مشقت د راوستلو هٌله لري.

7

_ [ د قرطبي الجامع ألحکام القرآن .]۴5/۲
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او هغوی د اعالن کړل او د هغوی اعالن له هغه څه څخه ډیر کم دی چې د
هغوی سیني یې پټوي ،نو نهیه مقیده ده او مطلقه نده ،او قاعده دا ده چې
مقید د هغه په قید باندي او مطلق د هغه په اطالق او مطلقیدو باندي پاته
کیږي .
ُون ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َو َمن
څلورم آٌت َ «:ال ٌَ َت ِخ ِذ ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ ا ْل َكاف ِِرٌنَ أَ ْولِ ٌَا َء مِن د ِ
َٰ
ش ًْء إِ َال أَن َت َتقُوا ِم ْن ُه ْم ُت َقاة َو ٌُ َح ِّذ ُر ُك ُم َ
هللا فًِ َ
س مِنَ َ ِ
ٌَ ْف َعلْ َذلِ َك َفلَ ٌْ َ
هللا ُ
س ُه( »...آل عمران  )ٕ8/ژباړه :مإمنان دي بٌله مإمنانو څخه کافران
َن ْف َ
دوستان او ملګري نه نٌسً او څوک چې دا کار کوي نو هغه د هللا له دٌن
څخه په څه شی کې ندې پرته له دي چې له هغو څخه ځانونه وساتۍ او
پخپله هللا تاسً له دي څخه ډاروي چې که تاسً له هغوی سره دوستً
وکړه په تاسً به غضب وکړي.
دلته نهیه او مني کول هم په (من دون المؤمنین ) باندي مقیده نهیه ده یعنی د
باکفایته مسلمان له موجودیت سره د نامسلمان دوست او ملګري نیول
رواندي .
درٌم  :له نورو آیتو څخه لري ددغو آیتو پوهیدل رواندي او که نه نو قرآن
به یو له بل سره ضد اومخالف وي نو قرآن موږ ته په ډیرو آیتو کې بلنه
راکړي چې په دین کې له مخالف سره نیکي او ښه معامله وکړو ،له دي
کبله د اسالم دعوت یو له بل سره په سماحت او تیریدنه او رحم باندي والړ
دی او دادی تاسي ته ددي بیان :
اسالم له هغه چا پرته چې له موږ سره دښمني ښکاره کوي له ټولو انسانانو
سره نیکي کولو ته بلنه ورکړیده لوی خدای فرمایلي دي َ «:ال ٌَ ْن َها ُك ُم َ
هللا ُ
ار ُك ْم أَن َت َب ُّرو ُه ْم
َع ِن الَذٌِنَ لَ ْم ٌُ َقاتِلُو ُك ْم فًِ الدِّ ِ
ٌن َولَ ْم ٌُ ْخ ِر ُجو ُكم ِّمن ِد ٌَ ِ
ِب ا ْل ُم ْقسِ طِ ٌنَ » (الممتحنة )8/ژباړه :هللا تاسً له
هللا ٌُح ُّ
َو ُت ْقسِ ُطوا إِلَ ٌْ ِه ْم إِنَ َ َ
دي څخه نه منً کوي چې له هغو کسانو سره نٌکً اوعدالت وکړۍ چې له
تاسً سره ٌې په دٌن کې جنګ ندې کړی او تاسً ٌې له خپلو کورو څخه
نه ٌاست اٌستلً بٌشکه عدالت کونکً د هللا خوښٌږي.
او قرآن دا بیان کړي چې رسول هللا صلی هللا علیه وسلم سوله راوړي او
جنګ یې ندې راوړی ،او د اسالم د رسالت ستن په ټول انسانیت باندي رحم
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دی ،او دا دهللا تعالی پدې قول کې څرګند او جوت دی چې په هغه کې د
خپل رسول ستاینه کوي او د هغه د رسالت غرض ټاکي «وما ارسلناک اال
رحمة للعالمٌن»(اْلنبٌاء )ٔٓ۱/ژباړه :موږ ته عالمٌانو ته له رحمت نه
پرته نه ٌې استولی .
اسالم ددي قدرت لري چې د شدت د کارو او تندروي مخامختیا وکړي نو
هغه له عامي سولي سره پاملرنه لري ،او د کتاب له خاوندانو سره په هغې
طریقه مجادلي کولو ته بلنه ورکوي چې هغه ډیره ښه وي لوی خدای
فرمایلي دي«:وال تجادلوا أهل الکتاب اال بالتً هی أحسن َو َال ُت َجا ِدلُوا أَهْ ل َ
ا ْل ِك َتا ِ
سنُ »(العنکبوت )۴۶/ژباړه :تاسً د کتاب له
ًِ أَ ْح َ
ب إِ َال ِبالَتًِ ه َ
خاوندانو سره له هغې طرٌقً پرته مجادله مه کوۍ چې هغه ډٌره ښه وي.
همداراز اسالم د کیني او بدبینی نه راپارولو ته بلنه ورکوي لوی خدای
ُون َ
هللا َعدْ وا بِ َغ ٌْ ِر
هللاِ َف ٌَ ُ
فرمایلي ديَ «:و َال َت ُ
س ُّبوا َ َ
س ُّبوا الَذٌِنَ ٌَدْ ُعونَ مِن د ِ
عِ ْلم »(اْلنعام )ٔٓ8/ژباړه :تاسً هغو کسانو ته کنځا مه کوۍ چې له هللا
پرته د بتانو عبادت کوي نو هغوی به دتٌري اوظلم په ډول په ناپوهً سره
هللا ته کنځا وکړي.
همداراز اسالم ښه ګاونډیتوب ،او شرته د الس اچولو پریښودلو ته بلنه
ورکوي ،لوی خدای فرمایلي ديَ «:و َال ٌَ ْج ِر َم َن ُك ْم َ
ش َنآنُ َق ْوم َعلَ َٰى أَ َال َت ْع ِدلُوا
»(المائدة )8/ژباړه :د کفارو له قوم سره بدبٌنً او دښمنً دي تا سً دٌته
نه راپوري وهً چې له هغوی سره عدالت ونه کړۍ
د اسالم ارزښتونه د مدنیتو په تعدد او وړوړوالي باندي ایمان لري او په
هغو باندي موافقه کوي ،او د مسلمانانو په زړونو کې پدې باندي ایمان قوي
شوي دي ،او د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم او دهغه د صحابه و او یارانو
پاک سیرت د مدنیتو په تعدد او د ثقافتو په وړوړوالي باندي ایمان مجسم
کړي دي ،او له هغو سره یې په واقعي اوعملي توګه چال چلند کړي دي ،او
د مدنیتو یوځای کیدل او غونډیدل د انسانیت د تمدني تاریخ له نښو څخه یوه
نښه ده ،او هغه داسي قدر دی چې په هغه باندي د غالبیدو یا له هغه څخه د
په ډډه کیدو الر نشته ،او له دغه حاکمیت کونکي قانون سره سم تل د هغه
څه چې ګډ اوعمومي انساني دی او د هغه څه ترمنځ فرق شوی چې هغه
مدنیتي ځانګړتیا او خصوصیت دی ،او د مدنیتو ترمنځ د ټکر بدل دادی چې
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انساني مدنیتونه یو له بل سره داسي تفاعل او چال چلند وکړي چې انسان
اوانسانیت ته یې خیر او ګټه ورسیږي ،او د ودانولو خواته مخه کړي او
اوسنیو ګواښو ته مثبت متمدن جواب ورکړي ،دا د مدنیتو د ټکر کولو د
هغې نظر یې برعکس چې په وسلو باندي سنباله خوا پخپلو علمي او مادي
امکانیاتو باندي دیته راپوري وهي چې په بل باندي ولکه راولي او هغه
منفي کړي او د هغه په سرلیک او د هغه په شتمنیو باندي تردي دعوي
الندي خیټه ولګوي چې د نړۍ په راتلونکو شخړو باندي به تمدني المیل
تسلط او کنترول ولري.
د اسالم ارزښتونه د مسلمانانو په زړونو کې دا خبره په کلک ډول سره
ږدي :چې په ننۍ هغې نړۍ کې چې د تماسو په تکنالوژي کې د ډیر زیات
پرمختګ له کبله په یوه کمکي کلي بدله شوي ګوښه توب او پخپل ځان
باندي راغونجیدل او رابندیدل محال او ناشونی کار دی ،همداراز د یوه
نړیوال مدنیت په بلنه پسي تلل پخپله دښکیل کونکي مدنیت د ولکی او تسلط
د ټینګولو کاروایي ده او هغه د تمدني تابعیت هغه الر ده چې د هرامت
تمدني خصوصیت او ځانکړتیا د هغه له السه باسي او هغه دښکیل کونکي
مدنیت په یواځي څنډه باندي اړوي .
او اسالم خپلو پیروانو ته ټینګار کړي دي چې تعدد او وړوړوالی د هللا په
جهان کې د هللا له سنتو او قانونو څخه دی ،او د اسالم د رسالت زړی دادی
چې په یوه دین باندي خلک نه مجبوروي ،نو تعدد په دنیا او نړۍ کې د هللا
تعالی له سنتو او قوانینو څخه یوسنت او قانون دی ،لوی خدای فرمایلي
اء َ
دي «:لِ ُكل َج َع ْل َنا مِن ُك ْم شِ ْر َعة َو ِم ْن َهاجا َولَ ْو َ
هللا ُ لَ َج َعلَ ُك ْم أ ُ َمة َواحِدَ ة َو َٰلَكِن
ش َ
اس َت ِبقُوا ا ْل َخ ٌْ َرا ِ
ت »(المائدة )۴8/ژباړه :له تاسً څخه
لِّ ٌَ ْبلُ َو ُك ْم فًِ َما آ َتا ُك ْم َف ْ
اې امتو موږ هر ٌوه ته شرٌعت او تګالره ګرځولً ده او که هللا غوښتً
وای تاسً به ٌې ٌو امت ګرځولی وای خو تاسً ٌې ددی دپاره په ډلو
ووٌشالست چې تاسی په بٌلوبٌلو هغو شرٌعتو کې وازمو ٌې چې تاسً ته
ٌې درکړي دي نو تاسً د خٌر کارو ته ورودانګۍ .
اولوی خدای همدارازفرمایلي ديَ «:ولَ ْو َ
اس أ ُ َمة َواحِدَة
شا َء َر ُّب َك لَ َج َعل َ ال َن َ
َو َال ٌَ َزالُونَ ُم ْخ َتلِفٌِنَ ( )ٔٔ8إِ َال َمن َر ِح َم َر ُّب َك َول َٰ َِذلِ َك َخلَ َق ُه ْم »(هود-ٔٔ8/
 )ٔٔ۸ژباړه :که ستا رب وغواړي نو خلک به په ٌوه دٌن باندي ٌو امت
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وګرځوي اوهغوی له هغه چا پرته چې ستا رب په هغو باندي رحم کړی تل
سره اختالف لري او ددي اختالف دپاره ٌې پٌدا کړي دي.
الر ْ
همدارنګه لوی خدای فرمایلي ديَ «:ال إِ ْك َرا َه فًِ
ش ُد مِنَ
الدٌِّن َقد َت َب ٌَنَ ُّ
ِ
ا ْل َغ ًِّ »(البقرة )ٕ1۶/ژباړه :په دٌن کې په ننوتلو کې مجبورول نشته او
رشد ٌا اٌمان له بً الري توب ٌا کفرڅخه ښکاره شو.
نت ُم َذ ِّكر (ٕٔ) لَ ْس َ
اولوی خدای همداراز فرمایلي ديَ «:ف َذ ِّك ْر إِ َن َما أَ َ
ت َعلَ ٌْ ِهم
ص ٌْطِ ر »(الغاشٌة )ٕٕ-ٕٔ/ژباړه :بٌشکه ته اې رسوله هغوی ته د هللا
بِ ُم َ
د وحدانٌت دلٌلونه او د هللا نعمتونه ٌاد کړه ته په هغوی تسلط کونکی نه
ًٌ .
د اسالم ارزښتونه له اسماني دینونو سره دښمني نه کوي ،او قرآن کریم دا
څرګنده کړیده چې په رسوالنو او اسماني کتابو باندي ایمان راوړل د
سول ُ ِب َما
الر ُ
مسلمان د ایمان یوه برخه ده لوی خدای فرمایلي دي « آ َمنَ َ
نزل َ إِلَ ٌْ ِه مِن َر ِّب ِه َوا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ ُكل آ َمنَ ِب َ
سلِ ِه َال ُن َف ِّر ُق
اّللِ َو َم َالئِ َكتِ ِه َو ُك ُتبِ ِه َو ُر ُ
أُ ِ
سلِ ِه »(البقرة )ٕ81/ژباړه :رسول په هغه څه باندی چې په
َب ٌْنَ أَ َحد ِّمن ُّر ُ
هغه باندي د هغه له رب څخه نازل شوی او مإمنانو اٌمان راووړ ،ټولو په
هللا او د هغه په مالئکو او دهغه په کتابو او د هغه په رسوالنو باندي
اٌمان راووړ ،او موږ د هغه له رسوالنو څخه د چا ترمنځ فرق نه کوو.
خو دا روا ندي چې له دغه انساني سماحت او تیریدني څخه چې اسالم هغه
له نامسلمان سره د مسلمان د اړیکي دپاره کلک بنسټ ګرځولی دی داسي
معنا او پوهیدل وانه خیستل شي چې هغه دیته تیاري ده چې له هغو
موجوداتو څخه چې د اسالم ددین له زړي او بنسټ سره اتفاق ونلري په کوم
یوه موجود کې ویلي شي .نو دا سماحت او تیریدنه او نرمي اختالف او فرق
نه لغوه کوي بلکه هغو انساني اړیکوته بنسټ ږدي چه اسالم غواړي
دخلکوپه ژوند باندي وچلیږي ،نوپه عقیدوي او تمدني او ثقافتي خصوصیتو
باندي د ټینګار او تأکید د لغوه کولو دپاره الر او چاره نشته ،خو اسالم نه
غواړي چې دغه خصوصیتو نه او ځانکړتیاوي د امتو او ولسو ترمنځ تفاعل
او چال چلند او د هغو ترمنځ تعاون اوهمکاري مني کړي.
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د اسالم دعوت د ولسو په وړوړوالي او د ټولنو په تعدد والړدی ،او یو له
بل سره له پیژند ګلوي او تعاون پرته د هغوی راغونډیدو ته بله الر او چاره
اس إِ َنا َخلَ ْق َنا ُكم
نشته ،او دا دهللا تعالی پدې قول کې راغلي دي ٌَ « :ا أَ ٌُّ َها ال َن ُ
ِّمن َذ َكر َوأُن َث َٰى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ
ارفُوا»(الحجرات )ٖٔ/ژباړه :اې
ش ُعوبا َو َق َبائِل َ لِ َت َع َ
خلکو موږ تاسً له نارٌنه او ښځً څخه پٌدا کړاست او تاسً مو ولسونه
او قبٌلً وګرځوالست ترڅو ٌو له بل سره پٌژند ګلوي وکړي .
د اسالم دعوت او ارزښتونه یو له بل سره په سماحت او تیریدنه او خبرو
اترو باندي نه په ټکر کولوباندي ،او یو له بل سره په ګډ ژوند نه یو له بل
سره په جګړو باندي والړدي ،او د قرآن او شریفو حدیثو متنونه راغلل او دا
په پوره وضاحت سره اعالنوي ،نو هللا تعالی خپل نبي ته امر کړی چې له
هغو کسانو څخه عفوه وکړي چې ایمان یې ندې راوړی او له هغوڅخه مخ
ب إِنَ َٰ َهإُ َالءِ َق ْوم َال ٌُ ْإ ِم ُنونَ
واړوه هللا تعالی فرمایلي دی َ «:وقٌِلِ ِه ٌَا َر ِّ
ف ٌَ ْعلَ ُمونَ » (الزخرف )8۸-88/
س ْو َ
س َالم َف َ
اص َف ْح َع ْن ُه ْم َوقُلْ َ
(َ )88ف ْ
ژباړه :او د نبً محمد دا خبره چې وًٌ وٌل اې ربه دغه کسان داسً خلک
دي چې اٌمان نه راوړي ،هللا تعالی ووٌل چې ته له هغوی څخه مخ واړوه
او وواٌه چې له تاسً څخه دي سالم وي نوهغوی به بٌا پوه شً .
همداراز هللا هغه ته امر کړی چې په ښه ډول سره مخ واړوي او فرمایلي
یې دي«:فاصفح الصفح الجمٌل »(الحجر )81/ېباړه :نو ته اې رسوله له
خپل قوم څخه پداسً ښه ډول مخ واړوه چه په هغه کً وٌره نه وي .
ض َع ِن ا ْل َجا ِهلٌِنَ
اولوی خدای فرمایيُ «:خ ِذ ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر ِبا ْل ُع ْرفِ َوأَ ْع ِر ْ
»(اْلعراف )ٔ۸۸/ژباړه :ته اې پٌغمبره د خلکو له اخالقو څخه اسانه
واخله او په نٌکو باندي امر وکړه او له ناپوهانو څخه داسً مخ واړوه
چې د هغوی د ناپوهً مخامختٌا مه کوه .
اولوی خدای فرمایلي دي «:قُل لِّلَذٌِنَ آ َم ُنوا ٌَ ْغف ُِروا لِلَذٌِنَ َال ٌَ ْر ُجونَ أَ ٌَا َم َ
هللاِ
ي َق ْوما بِ َما َكا ُنوا ٌَ ْكسِ ُبونَ »ٓالجاثٌة )ٔ۴/ژباړه :ته اې پٌغمبره هغو
لِ ٌَ ْج ِز َ
کسانو ته چې اٌمان ٌې راواړٌدی وواٌه چې هغو کسانو ته د هللا د ورځو
له پٌښو څخه نه ډارٌږي ٌعنی کفارو ته د هغه اذٌت بښنه وکړي چې هغوي
ته ٌې رسولی دی ترڅو هللا خلکو ته د هغوی د کار(د کفارو د اذٌت دبښلو)
اجر ورکړي .
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او د اسالم او د هغه د رسالت هدف او موخه دا نده چې نامسلمان اسالم ته
راواړوي ،بلکه د هغه هدف او موخه د اسالم د حقیقت تشریح کول دي ،او
د هغه رول د اسالمي شریعت د صفایي ساتل او له هغه څخه دفاع کول دي.
اسالم له نورو عقیدو سره دښمني نلري ،او هغه د شدت د کارو او
ترهرګري غندنه کوي ،او هللا تعالی ټول خلک له یوه نفس څخه پیداکړي
دي ،او په عقیدو کې اختالف او بیلوالی بشري طبیعت دی ،او عقیدي نه
پلورل کیږي او نه پیرودل کیږي ،او په عقیدو باندي مجبورول نشته ،او
اختالف یو له بل سره همکاري او تعاون او پیژندګلوي نه مني کوي.
د اسالم ارزښتونه موږ ټول دیته رابولي چې د ټولو انسانانو ترمنځ سوله
راولو ،نو د انسانانو ترمنځ ګډشیان ډیر دي نو راځۍ چې موږ د وینو د
افشارو د توییدو په درولو کې له هغو څخه استفاده وکړو ،نو موږ ته ښایي
چې دیني احساس له هغو کینو او بدبینیو څخه صاف کړو چې بشریت د هغو
ګران او ستومانونکی لګښت او بیه ورکړیده ،نو راځۍ چې موږ ټول اې
ښاغلو د شدت د کارو او لوږي او نیشتمني دمخامختیا دپاره اوږه په اوږه
ودریږو ،او یو له بل سره د بشریت د نیکمرغه کولو دپاره همکاري وکړو،
له تاسي ټولوڅخه مننه .
والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته
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د ازهر د ژباړي مرکز
ازهرشریف هغه لوی اسالمي علمي اداره ده چې د اسالمي تراثو ساتنه،
څیړنه او خپرونې ،او ټولو ملتونو ته د اسالم پیغام په امانت سره رسوی ،د
تمدن په جوړولو کښې مرسته کوي د امن او آرامۍ لپاره کار کوي ترڅو په
دنیا او آخرت کښې نفسونو ته راحت ور په برخه کړي ،همدا ډول د عربي
تمدن بیا راژوندی کولو او د عربی ملت علمي او فکري میراث ساتلو لپاره
کار کوي ،او په انسانی پرمختګ کښې د عربو اغیزه څرګندوي ،د علم او
ادب د پرمختګ او ودی لپاره کار کوي همدا رنګه د ټولنې لپاره خدمت ملي
او انساني موخو او د روحي ارزښتونو لپاره کار کوي ،او د اسالمی او
عربي نړۍ لپاره د اسالمی شریعت متخصصین او د فکر خاوندان وړندی
کوي ،همدا ډول د دینې کلتور او د عربي ژبی چې د قرآن ژبه ده کدرونه
روزي.
د ازهر د ژباړی مرکز جوړول:
د ازهر شریف د پرمختګ په چوکاټ کښې د ازهر شریف شیخ لوی امام
استاذ او دکتور احمد محمد الطیب د ژباړی مرکز جوړولو امر وکړ چې د
بهرنیو ژبو ګڼې څانګې ولري ،او د دی مرکز جوړول د ازهر شریف شیخ
د  ۴۱16م کال ( )49پریکړې مطابق " د ازهر د ژباړی مرکز" د نوم
الندی جوړ شو ،چې د ازهر شریف ټولو څانګو او ادارو :د ازهر مشیخه،
رواق ،د ازهر پوهنتون ،د اسالمي څیړنو مرکز او د ازهر مکتبونو لپاره په
ټولو برخو کښې ګڼو ژبو ته ،سمه او پیاوړی ترجمه وړاندی کړي ،ترڅو
الندی موخی ترالسه کړو:
 .1د غوره کتابونو ،څیړنو او لیکنو بهرنیو ژبو ته ژباړل ،چې عامه
ګټې لري ،او دا کتابونه او لیکنې د علماء کرامو د کمیټې له خوا په
ګوته کیږي.
 .۴د هغه مهمو کتابونو او لیکنو عربی ته ژباړل چې په بهر کښې په
بهرنیو ژبو لیکل کیږي.
 .۱د کنفرانسونو او سیمینارونو فوری ژباړه چې د ازهرشریف له خوا
جوړیږي.
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 .4ګڼو ژبو ته د قرآن کریم د معناګانو نوي او معصری ترجمی او
څیړنې او د هغوی څخه د غوره معناګانو انتخابول ،ترڅو د
مسلمانانو پام ورته راوګرځې ،او خپری شي.
 .5ګڼو ژبو ته د نبوي آحادیثو ترجمه او د هغوی معناګانې ،او د هغه
ژباړو څیړنه چې پدی برخه کښې ترسره شوی او د هغي تصحیح یا
سمول ،او په همغه ژبه یې خپرول ترڅو د مسلمانانو مخ ورواوړي
او ګټه تري پورته شي.
 .6د مونوګرافونو او علمې څیړنو ژباړه ،چې د غیر عربي مسلمانانو د
ټولنو مشکالتو ته حل الره لټوي او مهم موضوعات یې څیړي.
 .7د هغه خطبو او ویناوو ژباړل ،چې د غیر عربي ټولنو د ستونځو
حل الره وړاندي کوی ،چې د ازهرشیف لخوا د همدی مقصد لپاره
وړاندی شوي وي.
 .۲د هغه فیلمی توکو ژباړه چې اسالم په زړه راښکونکې ډول معرفی
کوي چې د ازهرشیف لخوا د همدی مقصد لپاره جوړ شوي وي.
 .9د تحریری ژباړی لپاره د با صالحیته اداری سره په همکاری د
کورسونو جوړول.
 .1۱د فوری ژباړی لپاره د با صالحیته اداری سره په همکاری د
کورسونو جوړول.
د ازهر شریف د ټولو ادارو لخوا د ژباړل شوي کتابونو او څیړنو یو
لیست چمتو کول او د هغي طبقه بندی کول ،چې د نړیولو او انساني
مهمو موضوعاتو په هکله ورڅخه ګټه واخیستل شي ،او دا کتابونه
او لیکنې د سره ترتیب ،بیاکتنه یې وشي ترڅو دروانو ستونځو حل
الره په ګوته کړي او خپاره شي.
 .11د علمي ژورنال خپرول چې په دقیق ډول د ژباړي د مرکز د
وظایفو الیحې په ګوته کړي.
 .1۴د دی مرکز د کارکوونکو د مهارتونو لوړولو لپاره د مسلکي
کلتوري او علمي کورسونو جوړول ،ترو څود دوي مهارتونه لوړ
کړي.
ژبي :انګریزي ،فرانسوي ،جرمني ،اسپانوي ،اندونیسي ،اردو فارسی،
ترکي یوناني ،پښتو او عبراني .همدا ډول اوس د (چینایې ،ایټالیایې،
سواحیلي او جاپاني ژبو کاري ګروپونه جوړیږي).
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د ازهر د ژباړي مرکز د "ریښتینې اسالم " د لړۍ لومړنۍ ژباړه وړاندي
کوي چې پدی ژباړل شوي کتابونو کښې د اسالمي اساساتو پیژندنه ،په
اسالم کښې د انسان ارزښت ،د ارزښتونو په ساتنه باندی ټینګار ،چې د
انسان ،حیوان ،نباتاتو او جماداتو ارزښت لوړوي .همدا ډول هغه اصولو
باندی رڼا اچوي که چیرته مسلمان د خطر ،یا حملي او تیري سره مخامخ
کیږي څنګه د خپل ځان څخه دفاع وکړي ،چې باید انسانې اصولو ته ژمن
ووسي ،او د کایناتو ودانولو ته ژمن ووسي نه ورانولوته.
د دی لړۍ مهم کتابونه" :مقومات اإلسالم" یا "د اسالم بنسټیز عناصر" چې
د ازهر شریف شیخ لوی امام استاذ او دکتور احمد الطیب لیکلی" ،اإلنسان
والقیم في التصور اإلسالمي" یا "په اسالمي فکر کي دانسان ارزښت" چې د
مصر د اوقافو پخواني وزیر ښاغلي اوستاذ او دکتور محمود حمدی زقزوق
لیکلی ،او "نظریة الحرب في اإلسالم" یا " په اسالم کښې د جنګ نظریه"
چې شیخ ابو زهرة لیکلی او "نبي اإلسالم في مرآة الفكر الغربي" یا "د اسالم
پیغمبر د غربي فکر په آینه ښې" كتاب چې استاذ او دکتور عزالدین فراج
لیکلی.
د ازهر د ژباړی مرکز د ټولو لوستونکو تبصرو او اندونو ته چې د لغوي
او یا هم چاپي او دی ته ورته تیروتنو په هکله وی مرکز سره د خپلو
معلوماتو شریکولوته ښه راغالست وایې .او دا دعا کوو چې هللا تعالی دی د
ژباړی دا لړۍ د انسان د ژوند او د ټول بشریت د مثبت بدلون لپاره یو نیک
پیل وګرځوي ،چې په هر ځای او هر وخت کښې په سم ډول د بشریت لپاره
د ځمکې آبادولو سبب وګرځي.
د مرکز رئیس
یوسف عامر
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