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بسم اهلل الرحمن الرحيم

د دغه کتاب د ليکلو هدف او رسالت
 .7مونږ په خپله زمانه کې دلوی بدلون کتونکي يو ،هغه بدلون چې د آسمان
له يو لوی دين يعنې «اسالمه» سرچينه اخلي.
اسالم زمونږ په زمانه کې نوی ژوند موندلی ،د نړۍ مسلمانان ويښ
شوي او خپل اصل ته ستنيږي او د خپلو ستونزو حل چې په بل ځای کې يې
نه دی پيدا کړی د اسالم په تعليماتو اصولو او فروعو کې لټوي.
د دغه بدالنه وجه څه ده؟ دا يو بله موضوع ده ،مهمه دا ده چې پوه شو
چې د دغه عظيم بدلون نښې په ټولو اسالمي هيوادونو او حتی له اسالمي
نړۍ بهر څرګندې شوي دي ،او له همدې امله د نړۍ ډير خلک غواړي پوه
شي چې اسالم څه وايی او د نړۍ د خلکو لپاره څه نوی پيغام لري؟
په دغه حساسو شرائطو کې دا زمونږ دنده ده چې اسالم هماغه ډول چې
دی بې له هيڅ ډول کمي زياتي او په روښانه او د پوهيدو وړ ټکيو سره
عامو خلکو ته وسپړو او د هغه خلکو چې غواړي له اسالم او اسالمي
مذهبونو ال ډير خبر شي تنده د حقيقت په بيانولوسره سړه کړواو اجازه ور
نه کړو چې نور زمونږ په ځای فيصله او خبره وکړي.
 .۲له دې انکار نه شي کيدی چې په اسالم کې د نورو دينونو په شان مختلف
مذهبونه موجود دي چې هر يو يې په عقيدتي او عملي مسائلو کې ځانته
ځانګړتياوې لري ،خو دغه توپيرونه بلکل په دې حد کې نه دي چې د دغه
دين د پيروانو تر مينځ د نزدې ملګرتيا خنډ شي.بلکه هغوي کولی شي د
ملګرتيا او غږملتيا په سيوري کې خپل موجوديت د هغو توپانونو په
وړاندې چې له ختيځ او لويديځه راپورته کيږي وساتي .او مشترکو
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مخالفانو ته اجازه ورنه کړي چې خپلې نقشې عملي کړي.
په يقين سره د دغه تفاهم ايجاد او د هغه مزبوتيا او ژورتيا ،د ځينو
اصولو او ضوابطو خيال ساتلو ته اړتيا لري چې تر ټولو مهم يې دا دي چې
اسالمي فرقې يو بل ښه وپيژني او د هرې يوې ځانګړتياوې بلې ته ښې
څرګندې شي ،ځکه چې يوازې د يو بل په پيژندلوسره د ناوړه تفاهمونو
مخه نيولی او د ملګرتيا الره هوارولی شي.
د يو بل د پيژندلو تر ټولو غوره الره دا ده چې په اصولو او فروعو کې د
هر يو مذهب عقايد ،د هغه مذهب له مشهورو او پيژندل شويو عالمانو
واخلي ځکه چې که مونږ له ناپوهو کسانو پوښتنه وکړو،يا مثال وغواړو د
يو مذهب له عقايدو د هغوي د دښمنانو په وسيله خبر شو ،حب او بعض
مقصد ته د رسيدلو الره بندوي او تفاهم په دلسردۍ او جدايۍ بدليږي.
 .8پورتنيو دوو ټکيو ته په پام سره مو اراده وکړه چې د شيعيانو عقائد په
اصولو او فروعو کې او ورسره د شيعه مذهب ځانګړتياوې په دغه لنډه
شان کتابچه کې راغونډ کړو او داسې ليکنه برابر کړو چې الندينۍ
ځانګړتياوې ولري:
 )7د ټولو ضروری مسائلو نچوړ او خالصه پکې موجوده وي چې د
لوستونکو له غاړې د مختلفو او ډيرو کتابونو د لوستلو زحمت کم
کړي.
 )۲بحثونه روښانه او له هر ډول ابهامه ليرې وي او حتی د هغو
اصطالحاتو له کارولو پکې ډډه وشي چې يوازې په دينی مدرسو او
عملی چاپيريال کې استعماليږي ،خو په عين حال کې په دې کار سره د
بحث ژورتيا کمه نه شي.
 )8که څه هم هدف د عقائدو ذکر کول دي نه د دالئلو بيان ،خو په حساسو
مواردو کې تر هغه ځايه چې د دغه مختصرې ليکنې طبيعت اجازه
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راکوي په بحثونو کې د قرآن ،سنت او عقل دالئل هم وي.

 )4له هر ډول پرده پوښۍ ،مجمل ګويۍ او وارمخکې قضاوته خالي وي
چې حقيقتونه هماغه ډول چې دي وړاندې کړی شي.
 )5په ټولو بحثونو کې د نورو مذهبونو په نسبت د ادب اصولو او د قلم د
عفت خيال وساتل شي.
دا کتابچه د دغو ټکيو په رعايت سره د بيت اهلل الحرام په سفر کې چې
روح او زړه زياته صفا لري تياره کړی شوه ،بيا پرې په مختلفو غونډو کې د
يو شمير عالمانو او پوهانو په شتون سره ژورغور او بحث وشواو بشپړه
شوه.هيله من يو چې په دې کار سره هغو اهدافو ته چې مخکې مو ذکر کړل د
رسيدلو توفيق السته راوړو .او د قيامت د ورځې لپاره يوه توښه شي .دلته
د قادر متعال در ته السونه پورته کوو او وايو:
ِ
اديا ي نَ ِ
ِ
ادي لِ ِ
ِ
آمنَّا َربَّنَا فَاغْ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا ََََ ِّف ْر ََنَّا
إليمان أَ ْن آمنُوا بَِربِّ ُك ْم فَ َ
« َربَّنَا إِنَّنَا َسم ْعنَا ُمنَ ً ُ
َ
سيئاتِنا َت وفَّ نا مع األب را ِر»1
َ َِّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ

د  7471هجري قمري کال د محرم الحرام مياشته
قم ـ مدرسه امير المومنين (ع)
ناصر مکارم شيرازي

7آل عمران سوره  798ايت

لومړۍ برخه

خدای پيژندنه او توحيد
 .7د متعال خداي وجود
مونږ عقيده لرو :خداي تعالی د ټولو مخلوقاتو او کائناتو پيداکوونکے
دے او د هغه د علم قدرت او عظمت آثار د نړۍ په ټولو موجوداتو کښې
ښکاره ده .زمونږ په وجود کښې دننه ،په ژوندي سارو او بوټو ،د آسمان
په ستورو بره عالم او په هر ځاغي کښې څرګند دے.
مونږ عقيده لرو :چې هر څومره چې د دې نړۍ په مخلوقاتو کې زيات
فکر وکړو د هغه پاک ذات په عظمت او د هغه د علم او قدرت په پراختيا ال
ډير پوهيږو او د انساني علم او ټکنالوجۍ په پرمختګ سره هره ورځ د هغه
د علم او حکمت نوې ورونه مونږ ته پرانستل کيږي ،او زمونږ د فکر اړخونه
ال پراخوي او دا تفکر به له هغه ذات سره زمونږ د زياتيدونکې مينې
سرچينه شي.او هره شيبه مونږ له هغه ذاته سره ال نزدې کوي او دهغه د جالل
او جمال په رڼا کې مو ډوبوي.
ِ
ات لِلْموقِنِين َفِي أَنْ ُف ِس ُكم أَفَال تُبْ ِ
األر ِ
ص ُرَ َن؛ او په
قرآن مجيد فرمايی « ََفي ْ
ْ
ض آيَ ٌ ُ َ َ
ځمکه کې د يقين د پلټونکو لپاره نښې دي او ستاسو په خپل وجود کې هم
ض َا ْختِ ِ
الف اللَّْي ِل َالنَّ َها ِر آلي ٍ
(نښې دي) آيا نه ګورئ؟ «إِ َّن ِفي َخل ِْق َّ ِ
ات
الس َم َاَات ََ ْ
َ
َ
األر ِ َ
ِ
ألَلِي األلْب ِ َّ ِ
السماَ ِ
ِ
ات
ين يَ ْذ َُ ُرَ َن اللَّهَ قِيَ ًاما ََقُ ُع ً
َ
ودا ََ ََلَى ُجنُوب ِه ْم ََيَتَ َف َّك ُرَ َن في َخل ِْق َّ َ َ
اب* الذ َ
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ت ه َذا ب ِ
اطال سبحانَ َ ِ
األر ِ
اب النَّا ِر؛ 1په رښتيا سره چې د
ك فَقنَا ََ َذ َ
ََ ْ
ُْ َ
ض َربَّنَا َما َخلَ ْق َ َ َ
آسمانونو او ځمکې په پيدايښت اود شپې او ورځې په تګ راتګ کښې د
عقل منانو لپاره (روښانه) نښې دي ـ د هماغه کسانو لپاره چې خدای تعالی
په والړ ه او په ناسته کې او هغه وخت چې په ډډه مالست وي يادوي،او د
آسمانونو او ځمکې د پيدايښت په اسرارو فکر کوي (او وايي) ای
خدايه!هيڅکله دې دا چټي نه د ي پيدا کړي!»0

 .0د هغه د جمال او جالل صفتونه
مونږ عقيده لرو چې:د خدای تعالی ذات له هر ډول عيب او نيمګړتيا پاک
دی او په ټولو کماالتو پسولل شوی دی بلکه هغه کمال مطلق او مطلق
کمال دی.او په بله معنا په دې نړۍ کې چې هر کمال او ښکال ده دهغه له پاک
ذاته سرچينه اخلي.
ِ
ِ
ار الْ ُمتَ َكبِّ ُر
َُّس َّ
« ُه َو اللَّهُ الَّ ِذي ال إِلَهَ إِال ُه َو ال َْملِ ُ
الس ُ
الم ال ُْم ْؤم ُن ال ُْم َهيْم ُن ال َْع ِز ُيز ال َ
ْجبَّ ُ
ك الْ ُقد ُ
ِ
سبِّ ُح لَهُ َما
ُس ْب َحا َن اللَّ ِه ََ َّما يُ ْش ِرَُو َن * ُه َو اللَّهُ الْ َخالق ُُ الْبَا ِر ُ
ص ِّوُر لَهُ ْ
ئ ال ُْم َ
األس َماءُ ال ُ
ْح ْسنَى يُ َ
ض َهو الْع ِزيز ال ِ
فِي َّ ِ
يم»؛ هغه ،هغه خدای دی چې له هغه پرته بل
الس َم َاَات ََ ْ
األر ِ َ ُ َ َ ُ َ
ْحك ُ
معبود نيشته ،اصلي واکمن او څښتن هغه دی،له هر عيبه پاک او سپيڅلی
دی ،په چا ظلم نه کوي ،امنيت ورکوونکی دی .په هر څه څارنه کوي،ماته نه
خوړونکی قدرتمن دی چې په خپلې نافذې ارادې سره هره چاره اصالح
کوي ،هغه د عظمت وړ دی ،او سپيڅلی دی له هغه څه چې ورسره ساري
ټاکل کيږي ـ هغه خالق خدای دی ،بې ساری پنځوونکی ،او (بې مثاله)
انځورګر ،د هغه لپاره نيکې نامې (اود کمال هر ډول صفتونه) دي ،هغه څه
چې په آسمان ونو او ځمکه کې دي دهغه تسبيح وايی او هغه عزيز او حکيم
 .7ذاريات سوره  ۲1او  ۲7ايتونه
 .۲آل عمران سوره  791او  797ايتونه
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دی»1

او دا د هغه د جمالي او جاللي صفتونو يوازې يوه برخه ده .

 .8پاک ذات يې بې پايه دی
مونږ عقيده لرو چې:هغه له هر نظره بې نهايته وجود دی :د علم او قدرت له
نظره د ابدي او ازلي ژوند له نظره او له همدې امله په زمان او مکان کې نه
ځاييږي ،ځکه چې زمان او مکان هر څه چې وي محدود دي،خو په عين حال
کې په هر ځای او هر وخت کې موجود دی ځکه چې تر زمان او مکان لوړ
دیَ« .هو الَّ ِذي فِي َّ ِ
ِ
ض إِلَهٌ َهو ال ِ
ِ
يم؛ هغه کس دی چې په
الس َماء إِلَهٌ ََفي ْ
األر ِ َ ُ َ َ
َ َُ
يم ال َْعل ُ
ْحك ُ
آسمان کې معبود دی او په ځمکه کې معبود،او هغه حکيم او عليم دی»0
َ ُهو مع ُكم أَيْن ما َُنْتُم َاللَّهُ بِما تَ ْعملُو َن ب ِ
ص ٌير ؛ هغه له تاسو سره دی په هر ځای کې
َ َ َ
َ َ ََ ْ َ َ ْ َ
چې وئ او خدای تعالی د

هغه څه چې تاسو يې کوئ کتونکی دی»1

هو هغه مونږ ته نزدې دی ،هغه زمونږ په روح او ځان کې دننه دی او هغه
سا َن ََنَ ْعلَ ُم َما
په هر ځای کې دی ،او په عين حال کې مکان نه لري « ََلَ َق ْد َخلَ ْقنَا اإلنْ َ
تُوس ِوس بِ ِه نَ ْفسهُ َنَحن أَقْرب إِلَي ِه ِمن حب ِل الْوِر ِ
يد؛ او مونږ هغه ته دهغه د زړه تر رګه
ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
َْ ُ
زيات نزدې يو»1
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
يم؛ هغه دی پيل او پای ،او
« ُه َو َّ
األَ ُل ََاآلخ ُر ََالظَّاه ُر ََالْبَاط ُن ََ ُه َو ب ُك ِّل َش ْيء ََل ٌ
ښکاره او پټ او هغه په هر څه پوه دی»3
په دې اساس که د قرآن په ځينو ايتونو کې لولو چې «ذَُ ال َْع ْر ِ
ش ال َْم ِجي ُد؛
 .7حشر سوره  ۲8او  ۲4ايتونه
 .۲زخرف سوره 34 ،ايتونه
 .8حديد سوره  4ايت
 .4ق سوره  76ايت
 .5حديد سوره  8ايت
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هغه د عرش خاوند او د سترتوب او عظمت څښتن دی»1

(دلته د عرش مطلب لوړ شاهانه تخت نه دی)او همداراز که په بل ايت
کې لولو چې «الرحمن َلی العرش استوی؛ رحمان خدای په عرش ځای پر ځای
دی»0

د دې مطلب هيڅکله دا نه دی چې هغه خاص مکان او ځای لري ،بلکه
په ټولې مادي نړۍ او ماورای طبيعت د هغه واکمني ثابتوي .ځکه چې که
دهغه لپاره د يو خاص ځای قائل شو هغه به محدود کړو او دهغه لپاره به د
مخلوقاتو صفات ثابت کړو ،او هغه به مو د نورو مخلوقاتو په شان ګڼلی
وي ،حال دا چې «ليس َ ِمث ِل ِه شيء؛ هيڅ څيز دهغه په شا ن نه دی»1
َْ َ َ ْ َ ْ ٌ
«َلَم يكن لَه َفوا أَحد؛ د هغه لپاره هيڅ ساری او مثال نيشته»1
َ ْ َ ُ ْ ُ ًُُ َ ٌ

 .4هغه جسم نه دی او هيڅکله نه ليدل کيږي
مونږ عقيده لرو چې:خدای تعالی هيڅکله په سترګو نه ليدل کيږي ،ځکه
چې په سترګو دليدل کيدو معنا دا ده چې جسم لري ،ځای ،محل ،رنګ
شکل او لوری لري ،او دا ټول د مخلوقاتو صفات دی ،او خدای تعالی تر
دې لوړ دی چې د مخلوقاتو صفتونه ولري.
په دې اساس د خدای د ليدلو عقيده يو ډول په شرک ککړتيا ده «ال تُ ْد ِرَُهُ
يف الْ َخبِ ُير؛
صا َر ََ ُه َو اللَّ ِط ُ
ار ََ ُه َو يُ ْد ِر ُك األبْ َ
األبْ َ
صُ
 .7بروج سوره  75ايت
 .۲د قرآن له ځينو ايتونو معلوميږي چې د خدای کرسي په ټولو آسمانونو او ځمکې خپره ده
په دې اساس د هغه عرش په ټولې مادي نړۍ دی«.وسع کرسيه السموات واالرض» (بقره
سوره  ۲55ايت)
 .8شوری سوره  77آيت
 .4توحيد سوره  4ايت
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سترګې هغه نه ويني خو هغه ټولې سترګې ويني او هغه بخښونکی او
پوهه دی»1

له همدې امله کله چې د بني اسراييلو پلمه جوړوونکوله موسی(ع)د
َك َحتَّى نَ َرى
َن نُ ْؤِم َن ل َ
وسى ل ْ
خدای د ليدلو غوښتنه وکړه او وې ويل ََ «:إِ ْذ قُلْتُ ْم يَا ُم َ
اللَّهَ َج ْه َرةً؛ هيڅ کله په تا ايمان نه راوړو تر هغه وخته چې خدای ښکاره

ووينو» 0موسی هغوی کوه طور ته بوتلل او د هغوی غوښتنه يې تکرار
ِ
وسى ل ِمي َقاتِنَا ََََلَّ َمهُ
اء ُم َ
کړه ،او دخدای له لوری يې داسې ځواب واوريده « ََل ََّما َج َ
ِ
ِ
ِ
ف
ك قَ َ
َربُّهُ قَ َ
ال َر ِّ
س ْو َ
ب أَ ِرنِي أَنْظُ ْر إِل َْي َ
ْجبَ ِل فَِإن ْ
َن تَ َراني ََلَك ِن انْظُ ْر إِلَى ال َ
ال ل ْ
استَ َق َّر َم َكانَهُ فَ َ
ِ
ِ
ك
ص ِع ًقا فَلَ َّما أَفَا َق قَ َ
ت إِل َْي َ
ال ُس ْب َحانَ َ
ك تُ ْب ُ
وسى َ
تَ َراني فَلَ َّما تَ َجلَّى َربُّهُ لل َ
ْجبَ ِل َج َعلَهُ َدًَّا ََ َخ َّر ُم َ
ِِ
ين؛ هيڅکله به ما ونه وينې خو غره ته وګوره که په خپل ځای
ََأَنَا أ َََّ ُل ال ُْم ْؤمن َ
ودريده ما به وګورې او کله يې چې رب په غره جلوه وکړه ،هغه يې دخاورې
په شان کړ ،او موسی(ع) بيهوشه په ځمکه پريوته ،کله چې په هوش کې
راغی عرض يې وکړ:ای خدايه! ته پاک يې له دې چې په سترګو وليدل شې،
زه تاته جاروځم او زه له لومړيو مومنانو څخه يم »1

او په دغه کيسې سره ثابته شوه چې خدای تعالی هيڅکله نه شي ليدل
کيدی.
مونږ عقيده لرو چې:که په ځينو اسالمي روايتونو او ايتونو کې د
خدای د ليدلو خبره راغلې ده د ليدلو مطلب يې د زړه په سترګو او باطني
شهود دی ،ځکه چې هميشه د قرآن ايتونو د يو بل تفسير کوي(.القرآن يفسر

 .7انعام سوره  718ايت
 .۲بقره سوره  55ايت
 .8اعراف سوره  748ايت
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بعضه

بعضا)1

پر دې سربيره حضرت علی (ع) د يو کس په ځواب کې چې له هغوي يې
وپوښتل «يا امير المومنين هل راءيت ربک» ای امير المومنينه! ايا تا خپل رب
ليدلی دی؟ وفرمايل( :ااَبد ما ال اری؛ ايا څوک چې مې نه دی ليدلی عبادت
يې وکړم؟»بيا يې زياته کړه« :ال تدرکه العيون بمشاهدة العيانَ ،لکن تدرکه القلوب
بحقائق االيمان؛ سترګې هيڅکله هغه په ښکاره نه ويني خو زړونه د ايمان په
طاقت سره هغه درک کوي»0

مونږ عقيده لرو چې:دخدای لپاره دمخلوقاتو د صفاتو قايل کيدل
منجمله دخدای لپاره دمکان ،لوري،جسميت او ليدل کيدو عقيده دخدای
له معرفته د ليرې کيدو اوپه شرک د اخته کيدو سبب کيږي،هو هغه تر ټولو
ممکناتو او دهغوی تر صفتونو لوړ دی او د هغه په شان يو څيز هم نيشته.

 .5توحيد ،د اسالم د ټولو تعليماتو روح دی
مونږ عقيده لرو چې :د معرفة اهلل په هکله تر ټولو مهمه مسئله ،د توحيد او
دهغه د پاک ذات د يو والي پيژندل دي،په حقيقت کې توحيد يوازې د دين
يو اصل نه دی بلکه د ټولو اسالمي عقايدو روح او پانګه ده،او په صراحت
سره ويلی شو چې (د اسالم اصول او فروع په توحيد کې جوړيږي) په ټولو
ځايونو کې د توحيد او يو والي خبره ده ،او دپاک ذات د وحدت او د خدای
د صفاتو او افعالو توحيد او په بل تفسير ويلی شو چې د انبياوو د دعوت

 .7دا يوه مشهوره جمله ده او له ابن عباسه نقل شوې ده،خو دا معنا په نهج البالغې کې له
امام علی(ع) په يو بل ډول راغلې ده « :ان الکتاب يصدق بعضه بعضا( »...نهج البالغه،
73خطبه) او په يو بل ځای کې فرمايی« :و ينطق بعضه ببعض ويشهده بعضه علی بعض»
( 718خطبه)
 .۲نهج البالغه  719خطبه
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وحدت ،د الهی دين يو والی ،زمونږ د قبلې او آسماني کتاب يووالی،د
ټولو انسانانو لپاره د الهی قوانينو او احکامو وحدت،او اخر دا چې د
مسلمانانو د صفونو وحدت او د قيامت د ورځې وحدت.
له همدې امله قرآن له الهی توحيد هر ډول کږيدل او شرک ته ګروهنه ،نه
ك لِ َم ْن يَ َ
بخښل کيدونکې ګناه ګڼي «إِ َّن اللَّهَ ال يَغْ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه ََيَغْ ِف ُر َما ُدَ َن َذلِ َ
شاءُ
ِ
ِ ِ ِ
يما؛ خدای تعالی(هيڅکله)شرک نه بخښي ،او
َََم ْن يُ ْش ِر ْك باللَّه فَ َقد افْتَ َرى إِثْ ًما ََظ ً
له هغې الندې هر څه چې وغواړي (او غوره يې وګڼي) بخښي،او کوم کس
چې د خدای لپاره ساری وټاکي لويه ګناه يې کړې دهَ«1.لَ َق ْد أ ِ
ك ََإِلَى
َُح َي إِل َْي َ
َ
ِ
ِ
َّ ِ
ين؛ تا ته او له تا مخکې
ت لَيَ ْحبَطَ َّن ََ َملُ َ
ين ِم ْن قَ ْبلِ َ
ك لَئِ ْن أَ ْش َرَْ َ
ك ََلَتَ ُكونَ َّن م َن الْ َخاس ِر َ
الذ َ
ټولو پيغمبرانو ته وحي شوې ده چې که مشرک شوې ټول عملونو دې تباه
کيږي ،اوله زيانمنو به وې»0

 .6د توحيد څانګې
مونږ عقيده لرو چې :د توحيد زياتې څانګې دي چې تر ټولو مهم يې
الندينۍ څلور څانګې دي:

الف :د ذات توحيد
يعنې دهغه پاک ذات يو اويګانه دی او هيڅ ساری او مثال نه لري.

ب :د صفاتو توحيد
يعنې د علم قدرت ،ازليت ،ابديت او داسې نور صفتونه ټول دخدای په

 .7نساء سوره 43 ،ايت
 .۲زمر سوره 65 ،ايت
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ذات کې دي او دهغه د ذات عين دي (يعنې له ذاته جدا نه دي) نه د
مخلوقاتو په شان چې صفات يې له يو بله جدا دي ،البته د خدای تعالی له
صفاتو سره د هغه د ذات عينيت فکری ظرافت او دقت ته اړتيا لري.

ج :د افعالو توحيد
يعنې هر کار او حرکت او هر اثر او نښه چې په هستۍ کې موجوده ده ټول د
ٍ
َّ ِ
ٍ ِ
يل؛ خدای تعالی دهر
خدای په ارادې دي« اللهُ َخال ُق َُ ِّل َش ْيء ََ ُه َو ََلَى َُ ِّل َش ْيء َََ ٌ
څيز پيدا کوونکی،او پر هر څه څارونکی او ساتونکی دی 1
«لَهُ م َقالِي ُد َّ ِ
األر ِ
ض؛ د ځمکې او آسمانونو کنجيانې له هغه سره دي
الس َم َاَات ََ ْ
َ
(او دهغه په قدرت کې دي)0
هو« ،ال موثر فی الوجود اال اهلل؛بې دخدای له پاک ذاته هيڅ اغيزمن او موثر
په نړۍ کې نيشته»
خو د دې خبرې مطلب دا نه دی چې مونږ په خپلو عملونو کې مجبوره
يو ،بلکه د دې په اپوټه مونږ په خپلو فيصلو او ارادې کې ازاد يو«إِنَّا َه َديْنَاهُ

ِ
َّ ِ
ورا؛ مونږ هغه (انسان) هدايت کړ (الره مو هغه ته
يل إِ َّما َشاَ ًرا ََإِ َّما ََ ُف ً
السب َ
وښودله) که شاکر جوړيږي (او مني يې) او که کفران کوي (سرغړونه
کوي)»1

«َأَ ْن ل َْيس لِإلنْس ِ
ان إِال َما َس َعى؛ او د انسان لپاره بې له خپل عمله بل څه
َ
َ
َ
نيشته»1
دا قرآني ايتونه په ډاګه ښيی چې انسان د ارادې ازادي لري ،خو له دې
امله چې د ارادې ازادي او د کارونود کولو قدرت خدای تعالی مونږ ته
 .7زمر سوره  6۲ايت
 .۲شوری سوره  7۲ايت
 .8انسان سوره  8ايت
 .4نجم سوره  89ايت
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راکړی دی ،نو زمونږ اعمال په هغه تکيه لري بې له دې چې دا استناد زمونږ
دکارونو په وړاندې زمونږ مسووليت کم کړی ـ دقت وکړئ ـ
هو ،هغه ا راده کړې ده چې مونږ خپل عملونه په ازادۍ سره وکړوچې له
دې الرې مونږ وازمايي او د تکامل په الره کې پر مخ الړ شي ځکه چې د
ارادې په ازادۍ او په اختيار سره د خدای د اطاعت د الرې په وهلو سره د
انسان تکامل کيږي ،ځکه چې جبري او له اختياره بهر کار نه د چا د ښه
والي دليل کيدی شي او نه د بدوالي نښه!
اصوال که مونږ په خپلو عملونو کې مجبور وی،نه به د انبياوو بعثت او
د آسمان ي کتابونو نازليدو څه مفهوم لرلو او نه به ديني احکامو او تکاليفو
او تعليم او تربيت ،همداراز به الهی انعام او سزا هم څه مفهوم او مطلب نه
درلود.
دا هماغه څيز دی چې مونږ د اهل بيتو -عليهم السالم -له مکتبه هم زده
کړي دي چې مونږ ته يې فرمايلي دي  :نه مطلق جبر صحيح دی او نه مطلق
تفويض او مخلوق ته د چارو سپارل،بلکه د دغو دواړو په منځ کې يو څيز
دی «ال جبر َال تفويض َلکن امر بين

امرين»1

د  :په عبادت کې توحيد
يعنې؛ عبادت يوازې له خدای سره مخصوص دی او د هغه له پاک ذات
پرته بل هيڅ معبود نيشته،دتوحيد دا څانګه دهغه تر ټولو مهمه څانګه
ګڼل کيږي ،او الهي پيغمبرانو زياتره په هغې تکيه کړې دهَََ « :ما أ ُِم ُرَا إِال
ِ
ِ
الزََاةَ َذَلِ َ ِ
ِِ
ين الْ َقيِّ َم ِة؛ هغوي
يموا َّ
الصالةَ ََيُ ْؤتُوا َّ َ
ِّين ُحنَ َفاءَ ََيُق ُ
كد ُ
ين لَهُ الد َ
ليَ ْعبُ ُدَا اللَّهَ ُم ْخلص َ
(پيغمبرانو ته) بې له دې بل امر ورنه کړل شوچې يوازې دخدای عبادت

 .7اصول کافي 7 ،ټوک  761مخ (باب الجبر والقدر و االمر بين االمرين)
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وکړي،او خپل دين د هغه لپاره خالص کړي او له شرکه توحيد ته ستانه
شي...او دا دی دخدای پايداره دين»1

د اخالقو او عرفان د تکامل د پړاوونود وهلو لپاره ،توحيد تر دې هم
ژور کيږي او هغه ځای ته رسيږي چې انسان بايد يوازې په خدای پورې زړه
وتړي،په هر ځای کې هغه وبلي او بې له هغه په بل څه فکر ونه کړي او هيڅ
څيز دهغه فکر له خدايه په ځان اخته نه کړي«:کلما شغلک َن اهلل فهو صنمک؛
هر څيز چې تا په ځان مشغول کړي اوله خدايه دې ليرې کړي ،هغه ستا بت
دی ».مونږ عقيده لرو چې د توحيد څانګې يوازې دا څلور نه دي ،بلکه
ض 0
ِ
دمالکيت توحيد(يعنې هر څه دخدای دی) «لِلَّ ِه ما فِي َّ ِ
األر ِ
الس َم َاَات َََما في ْ
َ
َم يَ ْح ُك ْم بِ َما
او د حاکميت توحيد يعنې قانون يوازې د خدای قانون دی « َََم ْن ل ْ
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرَ َن 1ټول د توحيد له څانګو دي.
أَنْ َز َل اللَّهُ فَأَُلَئِ َ
 .1مونږ عقيده لرو :چې د افعالي توحيد اصل په دې حقيقت ټينګار کوي
چې هغه لويې معجزې او خارق العاده کارونه چې الهی پيغمبرانو کړي دي
ټول «باذن اهلل» و ،لکه څرنګه چې قرآن مجيد د حضرت مسيح(ع) په هکله
ص بِِإ ْذنِي؛ مادرزاده ړانده او په برص( العالجه
فرمايیََ « :تُبْ ِر ُ
ئ األ َْ َمهَ ََاألبْ َر َ
نارو غۍ) اخته کسانو ته دې د خدای په امر شفا ورکوله!او مړي به دې زما
په امر ژوندي کول»1

ال الَّ ِذي َِنْ َدهُ َِلْم ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
يك
او د سليمان ديو وزير په هکله فرمايی :قَ َ
اب أَنَا آتِ َ
ٌ َ
ض ِل َربِّي؛ هغه کس چې
ك فَلَ َّما َرآهُ ُم ْستَ ِق ًّرا َِنْ َدهُ قَ َ
ال َه َذا ِم ْن فَ ْ
ك طَ ْرفُ َ
بِ ِه قَ بْ َل أَ ْن يَ ْرتَ َّد إِلَيْ َ
 .7بينه سوره 5،ايت
 .۲بقره سوره  ۲43آيت
 .8مائده سوره  44ايت
 .4مائده سوره  771ايت
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دآسماني کتاب ځينې علم ورسره و وويل :مخکې له دې چې سترګې
ورپوې ،زه هغه (د ملکه سبا تخت) تاته راوړم او کله چې (سليمان) هغه د
ځان په نزد ثابت او مستقر وليده ،وې ويل :دا زما د رب فضل (او اراده)
ده»1

په دې اساس د خدای په امر او اراده حضرت مسيح(ع) ته د العالجه
ناروغانو د شفا او د مړيو د ژوندي کولو نسبت ورکول چې په ډاګه په قرآن
کې راغلي دي ،عين توحيد دی.

 .3د خدای پرښتې
مونږ د الهي پرښتو په وجود عقيده لرو چې هره يوه يې خاص ماموريت
لري ،ځينې يې انبياوو 0ته د وحي په رسولو مامورې وې .او ځينې يې د
انسانانو د عملونو د ساتلو مامورې1.
او ځينې د روحونو د اخستلو ماموريت لري 1.
او ځينې له استقامت لرونکو مومنانو سره په مرسته مامورې 3.

او ځينې په جنګونوکې

مومنانو ته په مدد رسولو مامورې1.

او ځينې دسرکښو قومونو د سزا مامورې 1او دخلقت د نړۍ په نظام کې نور
مهم ماموريتونه لري.

 .7نمل سوره  41ايت
 .۲بقره سوره  91ايت
 .8انفطار سوره  71آيت
 .4اعراف سوره  81آيت
 .5فصلت سوره  81آيت
 .6احزاب سوره  9ايت
 .1هود سوره  11آيت
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بې له شکه له دې امله چې دا ټول ماموريتونه د خدای په امر او د هغه
په مرسته او قوت دي له افعالي توحيد او د ربوبيت دتوحيد له اصل سره
هيڅ منافات نه لري.بلکه پر هغوتاکيد دی.
ضمنا له دې ځايه روښانه کيږي چې د پيغمبرانو معصومانو او پرښتو
شفاعت ،له دې امله چې د خدای په امر دی عين توحيد دی « َما ِم ْن َش ِفي ٍع إِال ِم ْن
د إِذنِِه؛ بې د خدای له امره هيڅ شفاعت کوونکی نيشته»1
بَ ْع ِ ْ

 :9عبادت يوازې له هغه سره مخصوص دی
مونږ عقيده لرو چې :عبادت يوازې د خدای له پاک ذات سره مخصوص دی
(لکه څرنګه چې د عبادت د توحيد په مسله کې اشاره وشوه) نو که هر څوک
بې له هغه د بل چا عبادت وکړي «مشرک» دی ،د ټولو انبياوو بلنه هم په دې
مسئله متمرکزه ده «إ ْعبد اهللَ ما لَک ْم َم ْن اَ ٍله َغ ْْيه؛ دخدای پرستش وکړئ چې بې له
هغه بل معبود نه لرئ»
دا هغه خبره ده چې په قرآن مجيد کې څو څو ځله له پيغمبرانو نقل شوې
ده0.

جالبه ده چې مونږ مسلمانان هميشه په خپلو لمنځونو کې د حمد سورې
د تالوت په وخت دا مهم اسالمي شعارتکراروو«اياک؛يوازې ستا عبادت
کوو او يوازې له تا مرسته غواړو»
روښانه ده چې دخدای په امر او اراده د انبياوو او پرښتو شفاعت چې
د قرآن په ايتونو کې راغلی دی د عبادت په معنا نه دی.
همداراز له پيغمبرانو سره توسل په دې معنا چې له هغوي وغوښتل شي

 .7يونس سوره  8آيت
 .۲اعراف سوره  35 ،59،65،18او .....
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چې د خدای له مقدس ذاته د توسل کوونکي لپاره د مشکل حل او هواری
وغواړي،نه پرستش او عبادت ګڼل کيږی او نه له افعالي توحيد يا د
عباداتو له توحيد سره منافات لري ،او د دې مسئلې وضاحت به د نبوت په
بحث کې راشي.

 .71د هغه پاک ذات حقيقت پر ټولو پټ دی
مونږ عقيده لرو چې که څه هم د خدای تعالی د وجود نښې په ټولې نړۍ کې
موجودې دي ،خود خدای د ذات حقيقت هيچا ته نه دی روښانه،او هيڅوک
دهغه د ذات تل ته نه شي رسيدی.ځکه چې د هغه ذات له هر نظره بې نهايته
دی او مونږ له هر نظره محدود او متناهي يواو له همدې امله په هغه زمونږ
ط؛ خبر اوسئ هغه په هر څه احاطه لر
احاطه ناممکنه ده «.أَال إِنَّهُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُم ِحي ٌ
ي»1
ُميط؛ او خدای تعالی په هغوي ټولو احاطه لري»0
«واللَّه ِمن ورائِ ِهم ِ
ْ ََ ْ
َ
به فکرت اين راه نمي شود طی!
به عقل نازی حکيم تا کی
به کنه ذاتـش خرد بــرد پی

اګر رسد خــس به قعر دريــــــــا!

په مشهور نبوي(ص) حديث کې لولو چې هغه حضرت هم فرمايل :ما
َبدناک حق َبادتک َ ما َرفناک حق معرفتک؛ مونږ ستا هغه ډول چې ستا له ذات
سره ښيی عبادت ونه کړ ،او لکه څرنګه چې ستا د معرفت حق دی ته ونه
پيژندې!»1

دلته غلط فهمي ونه شي ،د دې خبرې معنا دا نه ده چې له دې

امله چې د هغه په پاک ذات «له تفصيلي َلمه» محرومه يو نو له اجمالي علم او
معرفته هم الس واخلو او يوازې د معرفة اهلل په باب کې د داسې الفاظو په
 .7فصلت سوره 54 ،آيت
 .۲بروج سوره  ۲1ايت
 .8بحار االنوار 63 ،ټوک  ۲8مخ
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ذکر چې هيڅ مفهوم زمونږ لپاره نه لري بسنه وکړو ،دا هماغه د معرفة اهلل
تعطيلول دی چې مونږ يې نه منو او په هغ ه عقيده نه لرو ،ځکه چې قرآن ا و
نور آسماني کتابونه د معرفة اهلل او د خدای د پيژندلو لپاره نازل شوي دي.
د دې موضوع لپاره زيات مثالونه وړاندې کولی شو ،مثال مونږ د روح په
حقيقت نه پوهيږو ،خو بې له شکه له روحه اجمالی علم او پوهه لرو ،مونږ
ته پته ده چې روح موجود دی او د هغه اثار ګورو.
د امام محمد بن علی الباقر(ع) يو په زړه پورې حديث دی چې وې
فرمايل« :کلما ميزتموه باَهامکم فی ادق معانيه مخلوق مصنوع مثلکم مردَد اليکم؛ هر يو
څيز چې په خپل فکر او وهم کې په ډيرې دقيقې معنا سره تصور کړئ،
ستاسو مخلوق او د ذهن جوړ دی ،او تاسو ته درګرځي (او خدای تعالی تر
دې لوړ دی)1

له امير المومنين علی (ع) په يو بل حديث کې د معرفة اهلل دقيقه او نرۍ
الره په ډير ښکلي او روښانه تعبير سره بيان شوې ده او فرمايی :لم يطلع اهلل
سبحانه العقول َلی تحديد صفتهَ ،لم يحجبها امواج معرفته؛
سبحان خدای عقلونه دخپلو صفاتو له حدودو (تله) نه دي خبر کړي (او
په عين حال کې يې هغوي له الزم معرفت او شناخت محجوب او محروم
کړي نه دي»0

 .77نه تعطيل نه تشبيه
مونږ عقيده لرو چې :لکه څرنګه چې دخدای د پيژندلو او د هغه د صفاتو د
معرفت «تعطيل» غلط کار دی ،د (تشبيه) په وادۍ کې پريوتل هم غلط او

 .7بحار االنوار 66 ،ټوک  ۲98مخ
 .۲غرر الحکم
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شرک الود کار دی ،يعنې نه شو ويلی چې هغه پاک ذات بلکل نه پيژندل
کيږی،او مونږ دهغه معرفت ته الره نه لرو ،لکه څرنګه چې هغه له مخلوقاتو
سره «شبيه» (ورته) نه شو ګڼلی ځکه چې يوه د «افراط» الره ده او بله د
«تفريط»  -دقت وکړئ.

دوهمه برخه

دالهي پيغمبرانو نبوت
 .7۲د پيغبرانو د بعثت فلسفه
مونږ عقيده لرو :خدای تعالی د انسان د هدايت ،مطلوب کمال او تل پاتی
نيکمرغۍ ته د انسانانود رسولو لپاره پيغمبران او رسوالن راستولي دي،
ځکه چې که نه يې وو راليږلي د انسان د پيدايښت هدف نه حاصليده ،او
انسانان د ګمراهۍ په ګرداب کې پاتې کيدل او په دې کار سره نقض عرض
ِ
الزميده( .يعنې د هدف په خالف څيز الزم راتله) « ُر ُسال ُمبَ ِّ
ين لِئَال يَ ُكو َن
ين ََُمنْذ ِر َ
ش ِر َ
ِ
لِلن ِ
يما؛ پيغمبران يې (راواستول) چې
َّاس ََلَى اللَّ ِه ُح َّجةٌ بَ ْع َد ُّ
الر ُس ِل ََََا َن اللَّهُ ََ ِز ًيزا َحك ً
زيری ورکوونکي او ويروونکي وو،چې پر خدای د خلکو لپاره کوم حجت
پاتې نه شي(او د سعادت الره ټولو ته وښيي او پر ټولو غاړې خالصې
شي)او خدای تعالی وسيال او حکيم دی»1

مونږ باوري يو چې :په هغوي کې پنځه کسان «اولولعزم» يعنې «د
شريعت ،آسماني کتاب او نوي دين » خاوندان وو چې لومړی يې «نوح» بيا
«ابراهيم» او «عيسی» او وروستی يې «حضرت محمد(ص)» دی.
ِ
ِ
«َإِ ْذ أَ َخ ْذنَا ِمن النَّبِيِّ ِ
ك َِمن نُ ٍ ِ ِ
يسى ابْ ِن َم ْريَ َم ََأَ َخ ْذنَا
ين ميثَاقَ ُه ْم ََمنْ َ َ ْ
يم ََُم َ
َ
َ
َ
وح ََإبْ َراه َ
وسى َََ َ
ِم ْن ُه ْم ِميثَاقًا غَلِيظًا؛ راياد کړه هغه وخت چې له پيغمبرانو مو ژمنه واخسته او
(همداراز) له تا او نوح او ابراهيم او موسی او عيسی بن مريم،اومونږ له

 .7نساء سوره 765،آيت
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هغو ټولو پياوړی پيمان واخسته (چې د رسالت په ادا کولو او د آسماني
کتابونو په خپراوي کې هڅه وکړي)1

الر ُس ِل؛ صبر او استقامت وکړه هغه شان چې
صبَ َر أَُلُو ال َْع ْزِم ِم َن ُّ
«فَ ْ
اصبِ ْر ََ َما َ
اولوالعزم پيغمبرانو صبر او استقامت وکړ»0
مونږ عقيده لرو :چې د اسالم پيغمبر(ص) خاتم انبياء او د خدای تر ټولو
اخري رسول دی او دهغه شريعت د نړۍ د ټولو خلکو لپاره دی او د نړې تر

پايه پورې باقي دی،يعنې د اسالم د تعليماتو معارفو او احکامو جامعيت
تر دې حده دی چې د نړې تر پايه پورې په مادي او معنوي اړخونو کې
دانسان ټولو اړتياوو ته مثبت ځواب ورکوي ،او هر څوک چې د نوي نبوت
او رسالت ادعا وکړي باطله او بې اساسه ده .
« ما ََا َن مح َّم ٌد أَبا أ ٍ ِ
ِ
َكن رس َ ِ
ِ
ِ
ين ََََا َن اللَّهُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء
َُ َ َ
َ
َحد م ْن ِر َجال ُك ْم ََل ْ َ ُ
ول اللَّه ََ َخاتَ َم النَّبيِّ َ
ِ
يما؛ محمد(ص) په تاسو کې د هيڅ يو سړي پالر نه دی ،خو دخدای رسول
ََل ً
او د پيغمبرانو د لړۍ ختموونکی دی ،خدای تعالی له هر څه خبر دی( او
هغه څه چې ضروری وو هغه ته يې

ورکړي دي1».

 .78د الهي دينونو له پيروانو سره ګډ ژوند
سره له دې چې مونږ اسالم په دې زمانه کې دخدای يوازينی رسمي دين ګڼو
خو باوری يو چې بايد د نورو آسماني دينونو له پيروانو سره ګډ سوله ايز
ژوند ولرو،که هغوی په اسالمي هيوادونو کې ژوند کوي او که په نورو
هيوادونو کې ،مګر په هغوي کې هغه کسان چې له اسالم او مسلمانانو
ِ
َّ ِ
ِ
َم
َم يُ َقاتلُوَُ ْم في الدِّي ِن ََل ْ
ين ل ْ
سره جګړه او نښته وغواړي« :ال يَ ْن َها َُ ُم اللَّهُ ََ ِن الذ َ
 .7احزاب سوره  1ايت
 .۲احقاف سوره  85ايت
 .8احزاب سوره  41ايت
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ِ
ِِ
ين؛ خدای تعالی
َه ْم ََتُ ْق ِسطُوا إِل َْي ِه ْم إِ َّن اللَّهَ يُ ِح ُّ
يُ ْخ ِر ُجوَُ ْم م ْن ِديَا ِرَُ ْم أَ ْن تَ بَ ُّر ُ
ب ال ُْم ْقسط َ
تاسو له هغو کسانو سره له نيکۍکولو او له هغوي سره په عدالت سره له
چلند کولو نه منعې کوي چې د ين په خاطر يې له تاسو سره جګړه ونه کړه او
تاسو يې له کور او وطنه ونه باسلئ ،ځکه چې خدای تعالی عدالت
کوونکي خوښوي1».

مونږ عقيده لرو چې:په منطقي بحثونو سره د اسالم حقيقت او تعليمات
د نړې نورو خلکو ته ښکاره او بيانولی شو،مونږ د اسالم جاذبه دومره قوي
ګڼو چې که په ښه طريقه بيان شي ،زياتې ډلې ځانته متوجې کوي ،په تيره
بيا په نننۍ نړۍ کې چې د اسالم دپيغام د اوريدلو لپاره اوريدونکي
غوږونه ډير زيات دي.په همدې دليل مونږ عقيده لرو چې بايد اسالم په زور
او د جبر او فشار له الرې په نورو ونه تپل شيَ« :مثَل الَّ ِذ ِ
ِ
ين يُنْف ُقو َن أ َْم َوال َُه ُم ابْتغَاءَ
ََ ُ َ
ِ
ٍ ٍ
ِ
مر َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َم يُص ْب َها
َصابَ َها ََابِ ٌل فَآتَ ْ
ضاة اللَّه ََتَثْبِيتًا م ْن أَنْ ُفس ِه ْم ََ َمثَ ِل َجنَّة بَِربْ َوة أ َ
ت أُ َُلَ َها ض ْع َف ْي ِن فَإ ْن ل ْ
َْ
َابِل فَطَ ٌّل َاللَّهُ بِما تَ ْعملُو َن ب ِ
ص ٌير؛ د دين په قبلولو کې په چا زور نيشته ځکه چې
َ َ َ
َ
َ ٌ
سم له ناسم ښکاره شوی دی»0
مونږ عقيده لرو چې:د اسالم په جامعو اوامرو د مسلمانانو عمل کول د
اسالم د معرفي کولو لپاره يو بل عامل کيدی شي نو زور او تپلو ته
ضرورت نيشته.

 : 74په ټول عمر کې د انبياوو معصوم والی
مونږ عقيده لرو چې:ټول الهی پيغمبران معصوم دي ،يعنې په ټول عمر کې
(هم له نبوته مخکې او هم وروسته) له «خطا او تيروتنې» او «ګناه» د خدای

 .7ممتحنه سوره  3ايت
 .۲بقره سوره  ۲56آيت
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په تاييد سره خوندي او محفوظ دي،ځکه چې که خطا يا ګناه وکړي د
نبوت د مقام لپاره ضروری اعتماد له هغوي سلب کيږي ،او خلک نه شي
کولی هغوي د ځان او خدای تر مينځ ډاډ منه واسطه وګڼي او هغوي د ژوند
په ټولو اعمالو کې خپل الرښود او رهبر وټاکي.
له همدې امله مونږ باوری يو چې که دقرآن دايتونو په ځينو ظواهرو کې
ځينې الهی پيغمبرانو ته د ګناه نسبت ورکړل شوی ،دا «ترک اولی» ده
(يعنې په دوو ښو کارونو کې يې هغه چې ښيګړه يې کمه وه انتخاب کړی
دی حال دا چې غوره دا وه چې ډير ښه کار يې بايد انتخاب کړی وی) يا په
بله ژبه «حسنات االبرار سيئات المقربين؛ د نيکانو ښه کارونه (کله) د مقربانو ګناه
ګڼل کيږی»1ځکه چې له هر چا دهغه د مقام په اندازه هيله کيږي.

 .75هغوي دخدای فرمانبرداره بندګان دي
مونږ عقيده لرو چې :د الهی پيغمبرانو او رسوالنو تر ټولو لوی وياړ دا و
چې دخدای مطيع او فرمانبرداره بنده وي،له همدې امله هره ورځ په خپلو
لمنځونو کې د اسالم د پيغمبر (ص) په باره کې دا جمله تکراروو« :و اشهد
ان محمد عبده و رسوله؛ګواهی ورکوم چې محمد(ص) دخدای بنده او
رسول دی»
مونږ عقيده لرو چې هيڅ يو الهي پيغمبر د اولوهيت (خدايۍ) ادعا نه
ِ
ِ
اب
ده کړې او خلک يې خپل عبادت ته نه دي بلليَ :ما ََا َن لِبَ َ
ش ٍر أَ ْن يُ ْؤتيَهُ اللَّهُ الْكتَ َ
ِ
ادا لِي ِمن ُد ِ
ول لِلن ِ
َن اللَّ ِه؛ له هيڅ يو بشر سره نه ښايي
ْم ََالنُّبُ َّو َة ثُ َّم يَ ُق َ
َّاس َُونُوا َبَ ً
ْ
ََال ُ
ْحك َ
چې خدای تعالی هغه ته آسماني کتاب او د نبوت حکم ورکړي ،بيا هغه

 .7مرحوم مجلسي په بحار االنوار کې ،دا جمله له ځينو معصومينو نقل کړې ده بې له دې چې
چې نامه يې واخلي(بحار ۲5 ،ټوک  ۲15مخ)
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خلکو ته ووايي:له خدايه پرته زما عبادت کوئ»1

حتی حضرت عيسی هم خلک هيڅکله دځان عبادت ته نه دي بللي،او
تل يې ځان د خدای مخلوق بنده او استازی ګاڼه «لَن يست ْنكِ َ ِ
يح أَ ْن يَ ُكو َن
ْ َ َْ
ف ال َْمس ُ
ََ ْب ًدا لِلَّ ِه ََال ال َْمالئِ َكةُ ال ُْم َق َّربُو َن؛ مسيح(ع) هيڅ کله په دې ابا (شرم) نه احساسوه
چې دخدای بنده دې وي ،او نه د خدای مقربې پرښتې( ،په دې شرم
محسوسوي چې ځانونه دخدای بندګان وګڼي) 0

د مسيحيت ننني تاريخونه هم ګواهي ورکوي چې د «تثليث» (په دريو
خدايانو د عقيدې) مسئله د مسحيت په لومړيو پيړيو کې نه وه موجوده،
او دا تفکر وروسته پيدا شوی دی .

 :76معجزې او د غيبو علم
د پيغمبرانو عبوديت هيڅکله د دې خنډ نه دی چې هغوي د خدای په امر او
اراده د اوس ،تير او راتلونکي وخت له پټو چارو خبر ويََ « :الِ ُم الْغَيْ ِ
ب فَال
ِ ِ
ول فَِإنَّه يسلُ ُ ِ
ِِ
ِ
ضى ِم ْن ر ُس ٍ
ص ًدا؛
َح ًدا * إِال َم ِن ْارتَ َ
ك م ْن بَيْ ِن يَ َديْه ََم ْن َخلْفه َر َ
يُظْ ِه ُر ََلَى غَيْبِه أ َ
َُْ
َ
خدای تعالی په غيبو خبر دی،او هيڅوک په خپلو غيبي اسرارو نه خبروي،
مګر هغه رسوالن چې غوره کړي يې دي1.

مونږ ته پته ده چې د حضرت عيسی(ع)يوه معجزه دا وه چې خلکو ته به
يې د ځينو پټو خبرو خبر ورکاوه َ« :أُنَبِّئ ُكم بِما تَأْ َُلُو َن َما تَد ِ
َّخ ُرَ َن؛ زه تاسو د
ََ
َ ُ ْ َ
هغه څه چې خورئ يې او په کورنو کې يې ساتئ خبروم»1
ك
رسول اهلل مبارک هم د الهی تعليم له الرې ډير پټ خبرونه بيانول« :ذَلِ َ
 .7ال عمران سوره  19آيت
 .۲نساء سوره  71۲ايت
 .8جن سوره  ۲6او  ۲1ايتونه
 .4ال عمران سوره  49ايت
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8۲
ب نُ ِ
ِم ْن أَنْ بَ ِاء الْغَْي ِ
ك؛ دا د غيبو خبرونه دي
وح ِيه إِل َْي َ

چې تاته يې وحي کوو»1

نو په دې اساس هيڅ مانع نيشته چې الهي پيغمبران د وحي له الرې او
د خدای په امر د غيبو خبر ورکړي او که په ځينو ايتونو کې له پيغمبر اکرم
ك؛ زه له غيبو
ب ََال أَقُ ُ
ول لَ ُك ْم إِنِّي َملَ ٌ
(ص) د علم غيب نفي شوې ده ََ « :ال أَ َْلَ ُم الْغَْي َ
خبر نه يم او نه وايم چې پرښته يم»0مطلب ذاتي او استقاللي علم دی ،نه
هغه علم چې د الهی تعليم په ذريعه حاصل شي ،ځکه چې پوهيږو چې د
قرآن آيتونه د يو بل تفسير کوي.
مونږ عقيده لرو چې :دغو لويو الهي پيغمبرانو خارق العاده کارونه او
مهمې معجزې «باذن اهلل» کولې ،او د خدای په امر د دغه ډول کارونو په
کولو عقيده نه شرک دی او نه د هغوي د عبوديت له مقام سره څه تضاد لري.
حضرت مسيح(ع) ـ دقرآن مجيد په صراحت سره ـ د خدای په امر مړي
ژوندي کول ،او دخدای په اذن او اجازه به يې العالجه ناروغانو ته شفا
ن»1
ُحيِي الْموتَى بِِإ ْذ ِ
ورکولهََ « :أُبْ ِر ُ
ص ََأ ْ
َْ
ئ األ َْ َمهَ ََاألبْ َر َ

 : 71د پيغمبرانو دشفاعت مقام
مونږ عقيره لرو چې:الهي پيغمبران او تر ټولو لوړداسالم پيغمبر(ص) د
شفاعت مقام لري او د ځينو ګناهکارانوبه دخدای په نزد شفاعت کوي ،خو
هغه هم دخدای په اذن او اجازهَ :ما ِم ْن َش ِفي ٍع إِال ِم ْن بَ ْع ِد إِ ْذنِِه؛ هيڅ شفاعت
کوونکی نيشته مګر دخدای له اجازې او اذنه وروسته»1
« َم ْن ذَا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع َِنْ َدهُ إِال بِِإ ْذنِِه؛ څوک دی چې دهغه په نزد شفاعت وکړي
 .7يوسف سوره 71۲ايت
 .۲انعام سوره  51آيت
 .8ال عمران سوره  49آيت
 .4يونس سوره 8ايت
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بې د هغه له امره»1

او که د قرآن په ځينو ايتونوکې په مطلق ډول د شفاعت نفي ته اشاره
ِ
اَةٌ؛ انفاق وکړئ
شوې ده او فرمايي« :م ْن قَ ْب ِل أَ ْن يَأْتِ َي يَ ْوٌم ال بَ ْي ٌع فِ ِيه ََال ُخلَّةٌ ََال َش َف َ
مخکې له دې چې هغه ورځ راورسيږي چې په هغه ورځ نه بيع شته (چې
څوک د ځان لپاره سعادت او نجات واخلي) او نه دوستي (او معمولي
ملګرتياوې او رفاقتونه

څه ګټه لري) او نه شفاعت»0

دلته مطلب استقاللي او خپلواکه او بې د خدای له امره شفاعت دی ،يا
دهغو کسانو په هکله دی چې د شفاعت قابليت نه لري،ځکه چې مخکې مو
څو څو ځله وويل چې د قرآن ايتونه د يو بل تفسير کوي.
مونږ عقيده لرو چې:د شفاعت مسئله يوه مهمه وسيله ده د انسانانو د
تربيت او سمې الرې ته دګناهکارانو د ستنولو لپاره او پاکۍ او تقوا ته
دهڅولو او د ګناهکارانو په زړه کې دهيلې د ژوندي کولو ،ځکه چې د
شفاعت مسئله بې حساب او کتابه نه ده يوازې دهغو کسانو لپاره ده چې
لياقت يې ولري،يعنې دهغوی ککړتيا په دې حد کې نه وي چې له شفيعانو
سره يې خپل اړيکي بلکل شلولي وي،نو د شفاعت مسئله ګناهکارانو ته
خبر داری ورکوي چې په ځان پسې ټول پلونه مه خرابوي او د ځان لپاره د
ستنيدو الره پريږدي او د شفاعت وړتيا له السه مه ورکوي

 .73د توسل مسئله
مونږ عقيده لرو :چې د «توسل» مسئله هم د «شفاعت» دمسئلې په شان ده،
دا مسئله د معنوي او مادي مشکالتو لرونکو ته زمينه برابروي چې د

 .7بقره سوره  ۲55ايت
۲بقره سوره  ۲54آيت
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اولياء اهلل لمن راونيسي چې د خدای په اذن له خدايه د هغوي د مشکالتو
حل وغواړي ،يعنې له يوې خوا پخپله د خدای در ته مخه کړي او له بل پلوه
ِ
س ُه ْم َجاءُ َ
استَ غْ َف ُرَا اللَّهَ
َك فَ ْ
دخدای وليان وسيله وګرځوي « ََل َْو أَنَّ ُه ْم إ ْذ ظَلَ ُموا أَنْ ُف َ
ِ
يما؛ او که هغوی هغه وخت چې په ځان يې
الر ُس ُ
استَ غْ َف َر ل َُه ُم َّ
ََ ْ
ول ل ََو َج ُدَا اللَّهَ تَ َّوابًا َرح ً
ظلم کاوه (او ګناه يې کوله)تاته راغلي وی او له خدايه يې بخښنه غوښتې
وی،او د خدای رسول(ص) هم دهغوي لپاره بخښنه غوښتې وی خدای به
يې

توبه قبلوونکی او مهربان ليدلی وی1».

همداراز د حضرت يوسف(ع) په کيسه کې لولو :چې هغوي په خپل
ِ
ِِ
ين؛
پالر پورې متوسل شول او وې ويل« :قَالُوا يَا أَبَانَا ْ
استَ غْف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا َُنَّا َخاطئ َ
ای پالره!زمونږ لپاره له خدايه بخښنه وغواړه،ځکه چې مونږ خطاکاره
وو!» بوډا پالر(يعقوب) دا وړانديز له هغوی ومانه او هغوی ته يې مثبته
َستَ غْ ِف ُر لَ ُك ْم َربِّي؛ ډير زر به ستاسو لپاره د
وعده ورکړه او وې ويل« :قَ َ
ال َس ْو َ
فأْ
خدای له دره بخښنه وغواړم» 0دا په دې ګواه دي چې (توسل ) په تيرو
امتونو کې هم و او شته دی.
خو بايد له دغه منطقي حده مخکې الړ نه شو او د خدای وليان په تاثير
کې مستقل او د خدای له ارادې او اذنه بې نيازه ونه ګڼو ځکه چې دا د
«شرک او کفر» سبب کيږي.
او همداراز نه ده پکار چې توسل د اولياء اهلل د عبادت په شکل کې
راشي دا هم شرک او کفر دی ،ځکه چې هغوي په خپل ذات کې او د خدای
ض ًّرا إِال
ك لِنَ ْف ِسي نَ ْف ًعا ََال َ
له اجازې پرته د ګټې او تاوان مالکان نه دي« :قُ ْل ال أ َْملِ ُ
اء اللَّهُ؛ ووايه :زه ( حتی) د ځان لپاره هم د سود اوزيان مالک نه يم مګر
َما َش َ

 .7نساء سوره  64آيت
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هغه څه چې خدای يې وغواړي» 1او غالبا په ټولو اسالمي فرقو کې په
عوامو کې ځينې کسان وي چې دتوسل په مسئله کې افراط او تفريط کوي
چې بايد دغو کسانو ته هدايت او الرښوونه وشي.

: 79د انبياوو د بلنې اصول يو دي
مونږ عقيده لرو چې ټولو الهی پيغمبرانو يو هدف درلوداو هغه په خدای
اود قيامت په ورځې د ايمان او صحيح ديني تعليم او تعلم او په بشري
ټولنو کې د اخالقي اصولو د تقويت له الرې د انسانانو نيکمرغي ده،او په
همدې وجه ټول پيغمبران زمونږ په نزد درانه او محترم دي دا خبره قرآن مونږ
َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه؛ مونږ د الهی رسوالنو تر مينځ هيڅ
ته راښودلې ده «ال نُ َف ِّر ُق بَيْ َن أ َ
فرق نه کوو»0
که څه هم د وخت په تيريدو او د ال لوړو تعليماتو د اخستلو لپاره د
انسانانو په چمتووالي سره،الهی دينونه تدريجا ال کامل ،او تعليمات يې
ال ژور شوي دي تر دې چې د خدای تر ټولو کامل او وروستي دين يعنې
ت
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم ََأَتْ َم ْم ُ
اسالم ته لمبر رسيدلی دی او دا امر راغی« :.الْيَ ْوَم أَ َْ َمل ُ
ََلَْي ُكم نِ ْعمتِي َر ِ
الم ِدينًا؛ نن مې ستاسو دين کامل کړ او خپل نعمت
ض ُ
يت لَ ُك ُم ْ
اإلس َ
ْ َ ََ
مې په تاسو بشپړ کړ ،او اسالم مې ستاسو لپاره د (تل پاتي) دين په توګه
ومانه»1
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 .۲1د تيرو انبياوو خبر ورکول
مونږ عقيده لرو چې :ډيرو پيغمبرانو له ځانه د وروسته راتلونکو پيغمبرانو
خبر ورکړی دی ،منجمله حضرت موسی(ع) او حضرت عيسی(ع) د ا سالم
د پيغمبر(ص) د راتللو څرګندې نښې وړاندې کړي دي چې اوس هم په
َّ ِ
ول
الر ُس َ
ين يَتَّبِ ُعو َن َّ
هغوي کې ځينې د هغوی په کتابونو کې موجودې دي« :الذ َ
األم َّي الَّ ِذي يَ ِج ُدَنَهُ َمكْتُوبًا َِنْ َد ُه ْم فِي الت َّْوَراةِ ََاإلنْ ِج ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن؛
النَّبِ َّي ِّ
يل .......أَُلَئِ َ
هغوی چې د خدای د رسول ،امي نبي(خو پوه او خبر) پيروي کوي ،هماغه
پيغمبر چې صفتونه يې په تورات او انجيل کې چې د هغوي په نزد دی
مومي ،هغوي کامياب دي»1

په همدې وجې تاريخ وايي :د اسالم دپيغمبر (ص) له ظهوره مخکې د
يهودو يوه لويه ډله مدينې ته راغله او په بې صبرۍ سره د هغه پيغمبر د
ظهور په انتظار ووځکه چې په خپلو کتابونو کې يې ليدلي وو چې هغه به
په دغه ټاټوبي کې راڅرګنديږي.که څه هم د دغه لمر له ختلو وروسته ځينو
يې ايمان راوړ او ځينو نورو چې خپلې ګټې يې په خطر کې ليدلې ورسره
مخالفت وکړ!

 .۲7پيغمبران او د ژوند د ټولو اړخونو اصالح
مونږ عقيده لرو چې:الهي دينونه چې پر پيغمبرانو نازل شوي دي ـ په تيره
بيا ـ اسالم دين يوازې د فردي ژوند په اړه او په اخالقي او معنوي مسائلو
پورې محدود نه دی بلکه د ټولو ټولنيزو اړخونو اصالح ته هم شامليږي،
حتی د ورځني ژوند لپاره ضروري ډير علمونه او پوهې هم خلکو له هغوي
زده کولې چې ځينو ته يې په قرآن کې اشاره شوې ده.

 .7اعراف سوره  751ايت
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او همداراز عقيده لرو چې:د هغوی الهی الرښوونکو يو هدف په بشري
ِ
ِ
ِ
ِ
وم
اب ََالْم َيزا َن ليَ ُق َ
ټولنه کې عدالت دی«.لَ َق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِالْبَ يِّ نَات ََأَنْ َزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
َّاس بِال ِْق ْس ِط؛ مونږ خپل رسوالن په روښانه دالئلو سره وليږل او له هغوي سره
الن ُ
مو آسماني کتاب او ميزان (له باطله د حق پيژندل او عادالنه قوانين) نازل
کړل چې (دنړۍ) خلک

په عدالت قيام وکړي»1

 .۲۲د قومي او نسلي امتيازاتو نفي
مونږ عقيده لرو چې:دخدای پيغمبران په تيره بيا د اسالم پيغمبر(ص) هيڅ
ډول قومي او نسلي امتيازات او توپيرونه نه منل،بلکه ټول نسلونه ،ژبې
او د نړې مختلف قومونه او متلونه ټول او ټول د هغوي په نظر کې يوشان
َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا َُ ْم ِم ْن ذَ ََ ٍر ََأُنْ ثَى ََ َج َعلْنَا َُ ْم
وو ،قرآن ټولو انسانانو ته وايی«:يَا أَيُّ َها الن ُ
ُش ُعوبًا ََقَ بَائِ َل لِتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ َْ َرَم ُك ْم َِنْ َد اللَّ ِه أَتْ َقا َُ ْم؛ ای خلکو مونږ تاسو له يو سړي او
يوې ښځې وپنځولئ او تاسو مو قبيلې او تپې وګرځولئ چې يو بل وپيژنئ
(خو دا د امتياز او لوړاوي معيار نه دی) په تاسو کې خدای ته تر ټولو
عزتمن کس هغه دی چې زياته تقوا ولري0.

له رسول اهلل مبارکه په يو مشهور حديث کې راغلي دي چې د منی په
ټاټوبي کې (د حج په مراسمو کې) په داسې حال کې چې په اوښ سپور
وخلکو ته يې مخ کړ او دا وينا يې و کړه :يا ايها الناس! اال ان ربکم َاحد ََ اِ ّن
اباکم َاح ٌد اَال َال فضل لِعربی َلی َجمیَ َ ،ال لِعجمی َلی َربیَ ،ال السود َلی احمرَ ،ال
الحمر َلی اسود ،اال بالتقوی ،اال هل بلغت؟! قالوا نعم! قال ليبلغ الشاهد الغائب؛ ای
خلکو پوه شئ ستاسو خدای يو دی او پالر مو يو،نه عرب پر عجم لوړاوی

 .7حديد سوره  ۲5ايت
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لري او نه عجم پر عرب،نه تور پوستی په غنم رنګي او نه غنم رنګی په تور
پوستي،مګر په تقوا سره ،ايا تاسو ته مې دخدای پيغام ورساوه؟ ټولو
وويل :هو! وې فرمايل :دا خبره دې حاضران غايبانو ته ورسوي1.

 .۲8اسالم او انساني فطرت(خټه)
مونږ عقيده لرو چې:په خدای توحيد او د انبياوو د تعليماتو په اصولو
ايمان په اجمالي ډول په فطري توګه د هر يو انسان په خټه کې موجود
دی،الهي پيغمبران دغه پر ثمره تخمونه خړوبوي او د هغو لخوا و شا
ِ
ِ
َّ ِ َِّ
يل
دشرک او کفر بې کاره بوټی للون کوي« :فط َْرَة الله التي فَطََر الن َ
َّاس ََلَْي َها ال تَ ْبد َ
ك الدِّين الْ َقيِّم َل ِ
َك َّن أَ َْثَ َر الن ِ
َّاس ال يَ ْعلَ ُمو َن؛ دا (دخدای خالص دين) هغه
لِ َخل ِْق اللَّ ِه ذَلِ َ
ُ َُ
فطرت دی چې خدای تعالی ټول انسان په هغه پيدا کړي دي د خدای په
پيدايښت کې هيڅ ډول بدلون نيشته (او دا فطرت په ټولو انسانو کې ثابت
دی) دا دی کلک او استواره دين خو

اکثره خلک نه پوهيږي»0

له همدې امله په تاريخ کې ،انسانانو تل دين لرلی دی او د لويو
مورخانو په باور الديني يوه بلکل کمه او استثنايی چاره وه او حتی هغه
ملتونه هم چې د دين په خالف تر سختو تبليغاتو الندې وو کله يې چې
ازادي السته راوړې ده ديندارۍ ته جاروتلي دي خو له دې انکار نه شو
کولی چې د ډيرو پخوانيو قومونو د پوهې او کلتور د سويې د ټيټ والي
په وجه ديني عقائد او اداب له چټياتو او وهمياتو سره ککړ شول او د الهي
پيغمبرانو دنده دا وه چې د انسانانو د فطرت له هندارې د دغو خرافاتو او
چټياتو زنګونه پاک کړي.

 .7تفسير قرطبی 9 ،ټوک 676۲مخ
 .۲روم سوره  81ايت

دريمه برخه

قرآن او آسماني کتابونه
 .۲4د آسماني کتابونو د نازليدو فلسفه
مونږ عقيده لرو :چې خدای تعالی د انسانانو د هدايت لپاره ډير آسماني
کتابونه راليږلي دی ،منجمله د ابراهيم او نوح «صحيفې» او «تورات » او
«انجيل» او تر ټولو جامع «قرآن مجيد» ،او که دا کتابونه نه وی نازل شوی
انسان به د خدای پيژندنې او د پروردګار د عبادت په الره کې خطا شوی و
او د خپلې اړتيا له ټولنيزو قوانينو او د تقوا اخالقو او تربيت له ا صولو به
لريې پاتې شوی و.
دا آسماني کتابونه د رحمت د باران په شان په زړونو ووريدل او د
انسانانو په خټه کې يې دتقوا ،اخالقو معرفة اهلل او علم او حمکت تخمونه
زرغون او وروزل.
ِ
ِ ِ ِ
آم َن بِاللَّ ِه َََمالئِ َكتِ ِه َََُتُبِ ِه ََُر ُسلِ ِه؛
الر ُس ُ
آم َن َّ
ول بِ َما أُنْ ِز َل إِل َْيه م ْن َربِّه ََال ُْم ْؤمنُو َن َُلٌّ َ
«َ
پيغمبر په هغه څه چې د هغه د ر ب لخوا پر هغه نازل شوي ايمان راوړی او
ټولو مومنانو (هم) په خدای پرښتو او ټولو کتابونو او استازو ايمان
راوړی دی1».

که څه هم له بده مرغه د وخت په تيريدو او د ناپوهانو او نااهالنو په
السوهنې سره په ډيرو آسماني کتابونو کې تحريف وشو او غلط افکار

 .7بقره سوره  ۲35ايت
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ورسره ګډ کړی شول ،خو قرآن مجيد په هغو دالئلو چې وروسته به يې ذکر
کړو له هر ډول السوهنې خوندي پاتې شو او د لمر په شان په ټولو وختونو
او پيړيو کې ځليږي او زړونه روښانه کوي.
«قَ ْد جاء َُم ِمن اللَّ ِه نُ ِ
الس ِ
الم؛ د
ض َوانَهُ ُسبُ َل َّ
ين * يَ ْه ِدي بِ ِه اللَّهُ َم ِن اتَّ بَ َع ِر ْ
ور َََتَ ٌ
ٌ
اب ُمبِ ٌ
ََ ْ َ
خدای لخوا تاسو ته ښکاره رڼا او کتاب راغلی دی ـ خدای تعالی د هغه په
برکت هغه کسان چې د هغه له خوښۍ پيروي کوي ،د سالمتيااو (سعادت)
الرې ته هدايتوي.

 .۲5قرآن د رسول اهلل مبارک تر ټولو لويه معجزه
مونږ عقيده لرو چې قرآن د اسالم د پيغمبر(ص) تر ټولو لويه معجزه ده ،نه
يوازې د فصاحت اوبالغت ،د بيان د خوږوالي او د معنو د رسا والي له
نظره بلکه له نورو ډيرو اړخونو هم معجزه ده چې د عقائدو او کالم په
کتابونو کې يې تفصيل راغلی دی.
له همدې امله عقيده لرو چې :هيڅوک د هغه په شان او حتی د هغه د
يوې سورې په شان هم نه شی جوړولی ،قرآن په ځلونو هغو کسانو ته چې په
شک او ترد يد کې وو بلنه وړکړې ده چې د دې په شان حتی يوه سوره هم
راوړي خو هغوي هيڅکله د مقابلې توان نه دی لرلی« :قُل لَئِ ِن ْ ِ
س
ْ
اجتَ َم َعت اإلنْ ُ
َال ِ
ض ُه ْم لِبَ ْع ٍ
ض ظَ ِه ًيرا؛ ووايه که
ْج ُّن ََلَى أَ ْن يَأْتُوا بِ ِمثْ ِل َه َذا الْقرآن ال يَأْتُو َن بِ ِمثْلِ ِه ََل َْو ََا َن بَ ْع ُ
َ
انسانان او پيريان (جن او انس) سره راټول شي چې د قرآن په شان يو کتاب
جوړ کړي د دې په شان به جوړ نه کړی شي ،که څه هم په دغه کار کې له يو
بل سره مرسته وکړي»1

ب ِم َّما نَ َّزلْنَا ََلَى ََ ْب ِدنَا فَأْتُوا بِسورةٍ ِمن ِمثْلِ ِه َا ْد َُوا ُش َه َداء َُم ِمن ُد ِ
«َ ََإِ ْن َُ ْنتُ ْم فِي َريْ ٍ
َن
َ ْ ْ
ُ َ ْ
َ

 .7اسرا سوره 33ايت
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اللَّ ِه إِ ْن َُنْتم ِ ِ
ين؛ او که دهغه څه په هکله چې په خپل بنده (رسول اهلل) مو
ُْ َ
صادق َ
نازل کړي دی څه شک او شوبه لرئ (لږ ترلږه) د هغې په شان يوه سوره خو
راوړئ ،او له خدايه پرته د دې کار لپاره خپل ګواهان هم راوغواړئ که
تاسو رښتيا وايئ»1

او عقيده لرو چې قرآن د وخت په تيريدو سره ،نه يوازې زړيږي نه بلکه
معجزې يې نورې هم ښکاره کيږي او د مطالبو عظمت يې نړيوالو ته نور هم
څرګنديږي.
له امام صادق (ع) په يو حديث کې لرو چې فرمايي« :ان اهلل تبارک َتعالی لم
يجعله لزمان دَن زمان َلناس دَن الناس فهو فی کل زمان جديدَ َند کل قوم غض الی يوم
القيمة؛ خدای تعالی قرآن مجيد ديوې خاصې زمانې يا خاص قوم لپاره نه دی

ټاکلی له همدې امله يې په هره زمانه کې تازه ،او د قيامت تر ورځې پورې
د

هرې ډلې په نزد تاند او نوی کړ»0

 .۲6په قرآن کې تحريف نه دی شوی
مونږ عقيده لرو چې :هغه قرآن چې نن د نړې له مسلمانانو سره دی هماغه
دی چې د اسالم په پيغمبر (ص) نازل شوی دی ،نه پکې څه کم شوي دي او
نه ورباندې څه زيات شوي دي!
له هماغو لومړيو ورځو د زيات شمير کاتبان وحي ،د قرآن ايتونه له
نازليدو وروسته ليکل ،او مسلمانان ژمن وو چې شپه او ورځ هغه ولولي،
او په خپلو پنځګونو لمونځونو کې هغه تکرار کړي ،خو ډيرو کسانو د
قرآن ايتونه يادول او حفظ يې ساتل ،د قرآن حافظانو او قاريانو هميشه په

 .7بقره سوره  ۲8ايت
 .۲بحار االنوار ۲ ،ټوک  ۲31مخ  44حديث
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اسالمي ټولنو کې خاص مقام درلود او لري يې .دغه ټولې چارې او ځينې
نورې مسئلې سبب شوې چې په قرآن کې هيڅ بدلون او تحريف ونه شي.
پر دې سربيره خدای تعالی د نړې تر پايه پورې دقرآن د حفاظت ضمانت
کړی دی او د دغه الهي تضمين په وجه په هغه کې هيڅ ډول تحريف او
بدلون ممکن نه دی :إِنَّا نَ ْح ُن نَ َّزلْنَا ِّ
َح ِافظُو َن؛ مونږ قرآن نازل کړ او
الذ َْ َر ََإِنَّا لَهُ ل َ
قطعا به د هغه حفاظت کوو»1
د اسالم ټول محققان او د شيعه او سنيانو لوی عالمان په دې خبره يوه
خوله دي چې دقرآن په لور د تحريف هيڅ الس نه دی اوږد شوی ،په شيعه
او سنيانو کې يوازې ګوته په شمير کسان د ځينو روايتونو له امله د
تحريف خبره کړې ده ،خو د دواړو ډلو پوهان او عالمان دغه نظر په کلکه
ردوي او دا روايتونه «جعلي» ګڼي يا «په معنوي تحريف» (يعنې د قرآن د
ځينو ايتونو لپاره دغلط تفسير) په معنا يا د «قرآن د تفسير» په ځای «د
قرآن د متن» د اشتباه له امله يې ګڼي( .دقت وکړئ).
هغه لنډ فکره کسان چې ټينګار لري د قرآن د تحريف عقيده چې د شيعه
او سني د لويو او مشهورو عالمانو د صريحو کلماتو مخالفه ده،په ځينو
شيعه او نورو ډلو پورې وتړي،په ناپوهۍ سره قرآن ته تاوان رسوي او د
ناروا تعصبونو له امله د دغه لوی آسماني کتاب اعتبار تر پوښتنې الندې
راولي او د دښمن ژرندې ته اوبه اچوي.
د پيغمبر له وخته د قرآن د راغونډيدو د تاريخي ټپال مطالعه او د قرآن
ليکلو ،حفظ او تالوت ته دمسلمانانو د ډير زيات اهميت ورکول ،په تيره
بيا له لومړۍ ورځې د وحي دکاتبانو شتون دا حقيقت ټولو ته روښانوي چې
په قرآن کې تحريف ناممکن کار و .او همداراز له دې مشهور قرانه پرته بل
قرآن نيشته ،د دې دليل ډير روښانه دی او د تحقيق الره ټولو ته پرانستې
 .7حجر سوره  9ايت
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ده ځکه چې نن سبا قرآن زمونږ د ټولو په کورونو او زمونږ د هيواد ټولو
عامو جوماتونو او کتابتونونو کې موجود دی ،حتی خطي قرانونه چې
پيړۍ پيړۍ مخکې ليکل شوي او زمونږ په ميوزمونو کې ساتل کيږي ،ټول
ښيی چې دا قرانونه هماغه شان دي چې په نورو اسالمي هيوادونو کې
موجود دي ،او که پخوا د دغو خبرو د تحقيق لپاره الره خالصه نه وه ،نن
سبا خو ټولو ته د تحقيق دروازې خالصې دي او په ډير لږ شان تحقيق سره،
د دغه ناروا تورونو بې اساس والی څرګنديږي.
ِ ِ َّ ِ
سنَهُ؛ زماهغه بندګانو ته زيری
ين يَ ْستَ ِم ُعو َن الْ َق ْو َل فَ يَتَّبِ ُعو َن أ ْ
«فَ بَش ِّْر َبَادي الذ َ
َح َ
ورکړه چې خبرې واوري او له ښو يې پيروي وکړ ي.
زمونږ په علميه حوزو او مدرسو کې نن سبا قرآني علوم په ډيره پراخه
توګه تدريس کيږي ،او يو ډير مهم بحث چې په دغو درسونو کې دی،د قرآن
د نه تحريف او نه بدلون مسئله ده 1.

 .۲1قرآن او د انسان مادي او معنوي اړتياوې
مونږ عقيده لرو چې :هغه څه چې د انسان د مادي او معنوي ژوند لپاره
ضروري دي .اصول يې په قرآن کې ذکر شوي دي ،د حکومت د چلولو او
سياسي مسائلو ،له نورو ټولنو سره د روابطو ،د ګډژوند سولې او جنګ
اصول قضايی او اقتصادي مسائل او داسې نور په قرآن کې يې کلي
ضوابط بيان شوي چې د هغو په کارولو سره زمونږ د ژوند فضا روښانه
کيږي.
ٍ
ْكت ِ ِ
«َنَ َّزلْنَا ََلَي َ ِ
ِ ِِ
ين؛ مونږ دا کتاب
ْ
ك ال َ َ
َ
اب ت ْب يَانًا ل ُك ِّل َش ْيء ََ ُه ًدى َََر ْح َمةً ََبُ ْش َرى لل ُْم ْسلم َ

 .7مونږ په خپلو ليکنو کې که هغه د «تفسير»بحثونه وي که د «فقې د اصولو»د قرآن د نه
تحريفوالي په برخه کې ډير بحثونه کړي دی (انوار االصول او تفسير نمونه ته مراجعه وکړئ)
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پر تا نازل کړ چې د هر څه بيانوونکی او د اسالم د پيروانو لپاره هدايت
رحمت او زيری دی1».

له همدې امله زمونږ عقيده دا ده چې «اسالم» هيڅکله له «حکومت او
سياسته» جدا نه دی او مسلمانانو ته امر کوي چې دخپل حکومت واګې په
الس کې واخلي ،او د هغې په مرستې سره د اسالم لوړ ارزښتونه ژوندي
کړي ،او اسالمي ټولنه داسې تربيت شي چې ټول خلک د عدالت او انصاف
په الره کې راشي او د دوست او دښمن دواړو په حق کې عدل اجرا شي.
«يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا َُونُوا قَ َّوا ِم ِ ِ ِ
اء لِلَّ ِه ََل َْو ََلَى أَنْ ُف ِس ُك ْم أَ َِ ال َْوالِ َديْ ِن
َ َ
َ َ
ين بالْق ْسط ُش َه َد َ
َ
ين؛ ای هغو کسانو چې ايمان مو راوړی دی د عدل پوره قايموونکي
ََاألق َْربِ َ
اوسئ او دخدای لپاره شهادت ورکړئ که څه هم (دغه ګواهي) ستاسو يا
مو د مور پالر او خپلوانو په تاوان وي»0

ٍ
ِ
ِ
ب لِلتَّ ْق َوى؛ هيڅ کله له يو قوم
« ََال يَ ْج ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَ ْوم ََلَى أَال تَ ْعدلُوا ا َْدلُوا ُه َو أَق َْر ُ

سره دښمني تاسو ګناه او د عدالت پريښودلو ته ونه هڅوي ،له عدالته کار
واخلئ ځکه چې تقوا او پرهيز کارۍ ته نزدې ده»1

 .۲3تالوت ،تدبر ،عمل
مونږ عقيده لرو :چې د قرآن تالوت ډير افضل عبادت دی او ډير کم
عبادتونه ورته رسيږي ،ځکه چې دا تالوت په قرآن کې د فکر الهام
بخښونکی دی او تفکر او سوچ کول د نيکو عملونو سرچينه ده .
قرآن د اسالم پيغمبر(ص) ته فرمايی« :قُ ِم اللَّيل إِال قَِليال * نِص َفه أَ َِ انْ ُق ِ
ص منْهُ
ْ ُ
ْ
َْ
قَلِيال * أ ََْ ِز ْد ََلَْي ِه َََرت ِِّل الْقرآن تَ ْرتِيال  ....د شپې په لږې برخې کې پاڅيږه ،د شپې
 .7نحل سوره  39ايت
 .۲نساء سوره  785ايت
 .8مائده سوره 3ايت
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نيمه برخه يا له هغې کمه کړه ،يا ورزياته کړه (بيدار اوسه) او قرآن په دقت
او سوچ سره لوله!»1

س َر ِم َن الْقرآن؛ هر
او ټولو مسلمانانو ته په خطاب کې فرمايي« :فَاق َْرءَُا َما تَ يَ َّ

څومره چې تاسو ته ميسر وي ( کولې شئ) قرآن ولولئ!»0

خو لکه څرنګه چې وويل شول د قرآن تالوت بايد د هغې په معنا او
مطلب کې د تفکر او تدبر لپاره يوه وسيله وي،او تفکر او سوچ هم بايد په
قرآن د عمل کولو مقدمه وګرځي« :أَفَال يَتَ َدبَّرَ َن الْقرآن أ َْم ََلَى قُلُ ٍ
وب أَقْ َفال َُها؛ ايا
ُ
هغوي په قرآن کې تدبر نه کوي يا يې په زړونو قفلونه لګيدلي دي»1
س ْرنَا الْقرآن لِ ِّ
لذ َْ ِر فَ َه ْل ِم ْن ُم َّدَِ ٍر؛ مونږ قرآن دتذکر لپاره اسان کړ ايا
« ََلَ َق ْد يَ َّ
څوک شته چې متذکر شي (او عمل وکړي)!»1
ِ
اب أَنْ َزلْنَاهُ ُمبَ َار ٌك فَاتَّبِ ُعوهُ؛ دا له برکته ډک کتاب دی (چې پر تا مو)
« ََ َه َذا َتَ ٌ
نازل کړ نو له هغه پيروي وکړئ!»3
په دې اساس هغه کسان چې د قرآن په تالوت او حفظ بسنه کوي ،او په
قرآن کې «تدبر» او «عمل» نه کوي،که څه هم له درې رکنونو يې يو ترسره
کړ ی دی خو دوه مهم رکنونه يې له السه ورکړي دي او په لوی خسران او
تاوان اخته شوي دي .

 .۲9انحرافي بحثونه
مونږ عقيده لرو چې :هميشه د قرآن په آيتونوکې له تدبر او ورباندې له عمل
 .7مزمل سوره  ۲ـ  4ايتونه
 .۲مزمل سوره  ۲1ايت
 .8محمد سوره  ۲4آيت
 .4قمر سوره 71ايت
 .5انعام سوره 755ايت
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کولو څخه د مسلمانانو دغړولو لپاره ځينو السونو کار کړی دی؛که يو
وخت د بنی اميه او بنی عباسو 1په زمانو کې د قرآن (د قديمي والي او
حادث والي) بحثونو ته لمن ووهل شوه ،او مسلمانان يې په دوو ډلو
وويشل او په يو بل يې اخته کړل او په دې الره کې ډيرې وينې توی
شوې.حال دا چې نن مونږ پوهيږو چې دا بحث بلکل صحيح مفهوم چې
ورپاره جګړه وشي نه لري ،ځکه چې که له کالم اهلل نه مطلب د هغه حروف
او نقوش او ليکنه او کاغذ وي ،بې له شکه دا چارې حادثې دي ،او که
مطلب هغه معنې وي چې دپروردګار په علم کې دي ،بې له شکه دخدای علم
د هغه د ذات په شان قديم او ازلي دی.خو ظالمو او جائرو پاچاهانو په
کلونو کلونو مسلمانان په دې مسئله مشغول وساتل ،او نن هم نور السونه
شته چې مسلمانان په بل ډول په قرآن کې له تدبر او د هغه په ايتونو له عمل
کولو غړوي.

 .81د قرآن د تفسير ضوابط
مونږ عقيده لرو چې  :د قرآن الفاط بايد د هغه په هماغه عرفي او لغوي معنو
حمل کړی شي (هماغه معنې ترې واخستل شي) مګر دا چې له عقل يا نقله،
په قرآن کې دننه يا بهر کومه قرينه موجوده وي چې په بلې معنې داللت
وکړي( ،خو بايد په مشکوکو قرائنو له تکيې ډډه وشي ،او په حدس او
ګمان د قرآن د ايتونو تفسير نه دی پکار)
مثال کله چې قرآن واييَ« :من ََا َن فِي ه ِذهِ أَ َْمى فَهو فِي ِ
اآلخ َرِة أَ َْ َمى؛ څوک
َ
ََ ْ
َ َُ

 .7په ځينو تاريخونو کې راغلي دي چې عباسي خليفه مامون د خپل يو قاضي په مرسته
حکم خپور کړ چې هر څوک د قرآن په مخلوقوالي عقيده نه لري ،له دولتي منصبونو دې ليرې
کړی شي او په محکمې کې يې شهادت ونه منل شي (تاريخ جمع قرآن مجيد ۲61 ،مخ)
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يقين لرو چې دلته د «اعمی» مطلب ظاهري ړوند والی چې لغوي معنا يې
ده ،نه دی ځکه چې ډير نيک او پاک خلک په سترګو نابينا وو ،بلکه مطلب
د باطن او د زړه ړوندوالی دی .
دلته د عقليه قرينې وجود د دغه تفسير سبب شوی دی .
ص ٌّم بُ ْك ٌم َُ ْم ٌي فَ ُه ْم
همداراز قرآن د اسالم د ځينو دښمنانو په هکله وايیُ « :
ال يَ ْع ِقلُو َن؛ هغوی کاڼه ګونګيان او ړانده دي ،په همدې وجه په څه نه

پوهيږي» 0ښکاره خبره ده چې هغوي له ظاهري نظره کاڼه ګونګيان يا ړانده
نه وو بلکه دا دهغوی باطني صفات وو (دا تفسير مونږ دحاليه قرائنو په
مټ چې په الس کې يې لرو کوو)

په دې اساس کله چې قرآن د خدای په هکله فرمايی« :بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
ان؛ د
َْ َ َ ُ
1
ِ
ْك بِأَ َْيُننَا؛ (ای
اصنَ ِع الْ ُفل َ
خدای دواړه السونه پرانستي دي» يا فرماييْ ََ « :
نوحه) زمونږ د سترګو په وړاندې کشتۍ جوړه کړه »1
د دغو ايتونو مفهوم هيڅکله دخدای جسماني غړي سترګې غوږونه او
ال سونه نه دي ،ځکه چې هر جسم غړي لري او زمان او مکان او لوري ته
اړتيا لري ،او اخر فاني کيږي ،او خدای تعالی تر دې لوړ دی چې دا صفتونه
ولري ،نو له «يداه» (السونو) مطلب هماغه د خدای کامل قدرت دی چې
ټول کائنات يې ترنفوذ الندې دي او له «اعين» (سترګو) مطلب د هغه علم
او پوهه ده چې په هر څه يې لر ي.
په دې اساس مونږ هيڅکله په دغو تعبيراتو جمود ـ که هغه د خدای د
 .7إسراء سوره 1۲ايت
 .۲بقره سوره 717ايت
 .8مائده سوره 64
 .4هود سوره 81ايت
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صفاتو په باب کې وی که په نورو کې ـ او په عقلي او نقلي قرائنو سترګې
پټول نه منو ،ځکه چې د نړۍ ټول وينا وال او سخنوران په دغه ډول قرائنو
تکيه کوي او قرآن دغه روده په رسميت پيژندلې او منلې دهَََ :ما أ َْر َسلْنَا ِم ْن
ان ق وِم ِه؛ مونږ هيڅ پيغمبر ونه ليږه مګر دهغه دقوم په ژبه »1
ول إِال بِلِ ِ
ر ُس ٍ
س َْ
َ
َ
خو لکه څرنګه چې مو وويل قرائن بايد روښانه او قطعي وي.

 .84په خپله رايه د تفسير (تفسير بالرای)خطرې
مونږ عقيده لرو چې :تفسير بالرای د قرآن مجيد په هکله يو ډير خطرناک
کار دی چې په اسالمي روايتونو کې لويه ګناه ګڼل شوې ده او دخدای له
دره د پريوتلو او ليرې کيدلو سبب کيږي ،په حديث کې راغلي دي چې
خدای تعالی فرمايي« :ما امن بی من فسر برايه کالمی؛ هغه کس چې زما خبره په
خپله خوښه (او دخپل نفس په طبعه) تفسير کړي په ما يې ايمان نه دی
راوړی» 0څرګنده ده چې که سم ايمان يې لرلی د خدای کالم به يې هماغه
شان چې دی منلی وی نه هغه شان چې د ده زړه يې غواړي.
په ډيرو مشهورو کتابونو (منجلمه صحيح ترمذی اونسايی او ابی
داود) کې دا حديث له رسول اهلل مبارکه نقل شوی دی« :من قال فی القرآن برايه
اَ بما ال يعلم فليتبوء مقعده من النار؛ څوک چې قرآن په خپله خوښه تفسير کړي يا
په ناپوهۍ د هغه په هکله څه ووايي بايد تيار شي چې خپل ځاي په دوزخ
کښې ولټوي1».

د تفسير بالرای مطلب دا دی چې قرآن د شخصي يا ډله ايزو ګروهنو يا

 .7ابراهيم سوره  4ايت.
 .۲وسائل  73ټوک  ۲3مخ ۲۲ ،حديث.
 . 8کتاب مباحث فی علوم القران ،د رياض د مشهور عالم مناع الخيل القطاع ليکنه،
814مخ.
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عقيدو مطابق معنې او تفسير کړي او له خپلې عقيدې سره يې برابر کړي،
بې له دې چې قرينه او شاهد ورباندې موجود وي،داسې کس په حقيقت
کې د قرآن تابع نه دی ،بلکه غواړي چې قرآن دځان تابع کړي ،او که په قرآن
يې پوره ايمان لرلی هيڅکله به يې دا کا ر نه کاوه.
په يقين سره وايو چې که په قرآن کې د تفسير بالرای ور خالص شي قرآن
به چورلټ بې اعتباره شي ،او هر کس به يې په خپله خوښه معنې او تفسير
کوي او هره باطله عقيده به په قرآن تطبيقوي.
په دې اساس تفسير بالرای يعنې د عربو د لغت او ادبياتو د علم د
اصولو او د اهل زبان له پوهې پرته په بل څه او په باطلو خياالتو او
ګمانونو او شخصي او ډله ايزو ګروهنو د قرآن تطبيقول او ورسمول د قرآن
د معنوي تحريف سبب کيږي.
تفسير بالرای مختلفې څانګې لري چې يوه پکې دقرآن له ايتونو سره د
خپلې خوښې چلند دی ،په دې معناچې انسان مثال په «شفاعت» او
«توحيد» «امامت» او داسې نورو بحثونو کې يوازې هغه ايتونه راواخلي
چې د هغه د وارمخکې قضاوت په الره کې وي ،او نور ايتونه چې د هغه له
افکارو سره غږمله نه دي ،او په نورو ايتونو تفسيروونکې کيدلی شي،
سترګې پټې کړي ،يا ډير په بې پروايۍ سره يې له څنګه تير شي.
لنډه دا چې :لکه څرنګه چې د قرآن مجيد په الفاظو جمود او معتبرو
عقلي او نقلي قرائنو ته توجه نه کول يو ډول انحراف دی ،تفسير بالرای هم
يو بل ډول انحراف او بې الري ګڼل کيږي ،او دواړه د قرآن له لوړو تعليماتو
او د هغې له ارزښتونو د ليرې کيدو سبب کيږي ـ دقت وکړئ .

 .8۲سنت ،له «کتاب اهلل» سرچينه اخلي
مونږ باوري يو چې :هيڅوک نه شي کولی «کفانا کتاب اهلل» ووايي او په

زمونږ عقيده

51

نبوي احاديثو اوسنتو چې د قرا ن د حقائقو د بيان او تفسير او د قرآن د
عام او خاص او د ناسخ او منسوخ د پوهولو په باب دي يا د دين په اصولو
اوفروعو کې د اسالم له تعليماتو سره موبوط دي سترګې پټې کړي ځکه
چې د قرآن ايتونو د پيغمبر اکرم (ص) سنت او د هغه کلمات او افعال د
مسلمانانو لپاره حجت ګڼلي .او هغه يې په اسالم دپوهيدلو او د احکامو
اء اللَّهُ ََلَى َر ُسولِ ِه ِم ْن أَ ْه ِل الْ ُق َرى فَلِلَّ ِه
په استنباط کې اصلي منابع ټاکلي ديَ « :ما أَفَ َ
َلِ َّ ِ ِ ِ
السبِ ِ
يل ََ ْي ال يَ ُكو َن ُدَلَةً بَ ْي َن األغْنِيَ ِاء ِم ْن ُك ْم
ساَِي ِن ََابْ ِن َّ
َ
لر ُسول ََلذي الْ ُق ْربَى ََالْيَتَ َامى ََال َْم َ
ول فَ ُخ ُذَهُ َََما نَ َها َُ ْم ََنْهُ فَانْ تَ ُهوا؛ هغه څه چې د خدای رسول(ص)
الر ُس ُ
َََما آتَا َُ ُم َّ
ستاسو لپاره راوړي (او تاسو ته يې امرکړی) واخلئ (او عمل وکړئ) او له
هغه څه چې منعې کړې يې يئ ډډه وکړئ»1

ضى اللَّهُ َرسولُهُ أَمرا أَ ْن ي ُكو َن لَهم ال ِ
ْخيَ َرةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم َََم ْن
« َََما ََا َن لِ ُم ْؤِم ٍن ََال ُم ْؤِمنَ ٍة إِذَا قَ َ
ََ ُ ًْ َ
ُُ
يَ ْع ِ
ضالال ُمبِينًا؛ هيڅ ايماندار سړی او ښځه حق نه لري کله
ض َّل َ
ص اللَّهَ َََر ُسولَهُ فَ َق ْد َ
چې خدای او پيغمبر يې يوه خبره الزمه وګڼي (دخدای د امر په وړاندې)
اختيار ولري ،او هرڅوک چې د خدای او د هغه د رسول نافرماني وکړي په
ښکاره ګمراهۍ اخته شوی دی»0

هغه کسان چې د پيغمبر (ص) سنتو ته بې پامي کوي په حقيقت کې په
قرآن سترګې پټوي ،خو څرګنده ده چې د پيغمبر(ص) سنت بايد له معتبرو
الرو ثابت شي او هره خبره چې هر کس يې په هغه لوی شخصيت پورې تړي
نه شي منل کيدی.
حضرت علی (ع) په يوې وينا کې فرماييَ« :لقد کذب َلی رسول اهلل صلی
اهلل َليه َ آله َسلم حتی قام خطيبا فقال :من کذب َلی معتمدا فليتبوا مقعده من النار؛ د
پيغمبر (ص) په ژوند کې يې په هغه حضرت پورې دروغ وتړل ،تر دې چې
 .7حشر سوره  1ايت
 .۲احزاب سوره  86ايت
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پاڅيده او يوه خطبه يې ولوستله او وې فرمايل:هر څوک چې عمدا په ما
پورې دروغ وتړي بايد په
دې

اور کې خپل ځای ته د ورتللو لپاره تيار شي»1

ته ورته معنا په صحيح بخاري کې هم راغلې ده 0.

 .88د اهل بيتو امامانو(عليهم السالم) سنت
او همداراز مونږ عقيده لرو چې :د ائمه ا هل بيتو ـ عليهم السالم ـ حديثونه
هم د پيغمبر اکرم(ص) په امر واجب االطاعه دي ،ځکه چې اول خو په
مشهور او متواتر حديث کې چې د اهل سنتو او شيعو د حديثو په اکثرو
کتابونو کې ر اغلی دی دا خبره جوته شوې ده ،په صحيح ترمذي کې راغلي
دی چې پيغمبر (ص) وفرمايل« :يا ايها الناس انی قد ترکت فيکم ما ان اخذتم به لن
تضلوا ،کتاب اهلل ََترتی اهل بيتی؛ ای خلکو ! ما په تاسو کې داسې څيز پريښوده
چې که لمن يې راټينګه کړئ هيڅکله به ګمراه نه شئ دخدای کتاب او زما
عترت ،يعنې اهل بيت»1

دوهمه دا چې :ائمه اهل بيت ـ عليهم السالم ـ خپل ټول حديثونه له
پيغمبر اکرمه (ص) نقل کړي دي ،او ويلي يې دي هغه څه چې مونږ يې وايو
له خپلو پالر نيکونو له پيغمبره(ص) مونږ ته رسيدلي دي.
هو پيغمبر د مسلمانانو راتلونکی او د هغوی مشکالت ښه ليدل او د
هغوی د ډيرنده مشکالتو حل الره يې د نړې تر پايه پورې د قرآن او ائمه
اهل بيتو ـ عليهم السالم ـ په پيروۍ کې ګڼلې ده .
ايا په دومره مهم حديث د هغې په مطلب او قوي اسنادو يې سترګې
 7نهج البالغه  ۲71خطبه
۲صحيح بخاری ،اول ټوک  83مخ ( باب اسم من کذب علی النبی (ص)
8صحيح ترمذی  5ټوک 66۲ ،مخ ،باب مناقب اهل بيت النبی(ص)  8136حديث ،د دغه
حديث ډير اسناد به دامامت په بحث کې په مشروحه توګه راشي.
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پټولی شو او بې دليله له هغه تيريدلی شو؟!

له همدې امله مونږ عقيده لرو چې :که دې مسئلې ته زياته توجه شوې
وه ،ځينې مشکالت به چې د نن زمانې مسلمانان ورسره د عقائدو ،تفسير
او فقهي مسائلو کې مخامخ دي نه وو موجود.

څلورمه برخه

قيامت او له مرګه وروسته ژوند
 .84بې له قيامته ژوند معنا نه لري
مونږ باوري يو چې ټول انسانان له مرګه وروسته يوه ورځ راپاڅول کيږي او
دعملونو حساب کتاب به ورسره کيږي  .نيکان او صالحان تل پاتې جنت ته
ځي او بدان او ګناهکاران به دوزخ ته «اللَّهُ ال إِلَهَ إِال ُه َو لَيَ ْج َم َعنَّ ُك ْم إِلَى يَ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة ال

ب فِ ِيه؛ بې له يو خدايه بل پالونکی نيشته .په يقين سره چې تاسو ټول به د
َريْ َ
قيامت په ورځ چې شک پکې نيشته راغونډوو1».

فَأ ََّما من طَغَى *َآثَر الْحياةَ الدُّنْيا * فَِإ َّن ال ِ
اف َم َق َام َربِِّه
يم ِه َي ال َْمأ ََْى * ََأ ََّما َم ْن َخ َ
َ
َ
َ َ ََ
َْ
ْجح َ
ِ
َّ
ِ
ْجنَّةَ ِه َي الْ َمأ ََْى؛ نو هغه کس چې سرغړونه يې وکړه
ل
ا
ن
إ
ف
*
ى
و
ْه
ل
ا
ن
َ
س
َ
َ
ََنَ َهى النَّ ْف َ َ َ َ
او د دنيا ژوند يې مخکې کړی دی په يقين سر ه چې ځاي يې دوزخ دی او
هغه کس چې دخپل رب له مقام (عدالته) وويريږي او نفس له هوا او هوسه
وساتي بيشکه چې ځاي يې جنت دی)0

مونږ باوري يو چې دا جهان په حقيت کې يو پل دی چې انسانان بايد له
هغه تير شي او تل پاتې سراي ته ورسيږي،
يا په بل تعبيرپوهنتون .يا د تجارت بازار ،ياپټی دی د بلې سراي لپاره .
حضرت علي د د نيا په هکله وايي «ان الدنيا دار صدق لمن صدقهاَ ...دار غنی
 .7نساء سوره 31ايت
 .۲نازعات سوره 81 .تر  47ايتونه
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لمن تزَد منها َ،دار موَظة لمن اتعظ بها ،مسجد احباء اهلل مصلی مالئکة اهلل َ مهبط َحی

اهلل َمتجر اَلياء اهلل؛ نړۍ د صدق او راستۍ ځاي دی د هغه کس لپاره چې په
صداقت سره له هغه سره چلند وکړي  ...او د بې نيازۍ سرای ده د هغه کس

لپاره چې توښه ترې واخلي،او د بيدارۍ او پوهې ځاي دی دهغه کس لپاره
چې پند ترې واخلي،د خداي د دوستانو جمات دی،او د پروردګار د پرښتو
د لمانځه ځاي او د الهي وحي د نازليدو ځاي او دحق د دوستانو د تجارت
ځاي»1

 .85د قيامت داليل روښانه دي
مونږ عقيده لرو چې د قيامت دليلونه ډير روښانه دي ځکه چې اول خو :د دې
نړۍ ژوند ښيي چې دا ژوند دانسان د خلقت اصلي مقصد نه شي کيدای
چې څو ور ځې راشي ،په ډيرو مشکالتو کې ژوند وکړي او بيا هر څه ختم
شي او له منځه الړ شي «أَفَ َح ِسبْتُ ْم أَنَّ َما َخلَ ْقنَا َُ ْم ََبَثًا ََأَنَّ ُك ْم إِل َْي نَا ال تُ ْر َج ُعو َن؛ ايا ګمان
مو کړی دی چې تاسو مو چټي پيدا کړي ياست او مونږ ته به نه جاروځئ» 0

دا دې ته اشاره ده چې که قيامت نه وای د دنيا ژوند به چټي او عبث و .
بله دا چې :د خداي دعدالت تقاضا ده چې نيک چاري او بدچاري چې
غالبا په دې نړۍ کې په يوې ليکي کې راځي اوکله کله بدکاران مخکې
ِ
ب
وي ،له يو بله جدا شي او هر يو د خپل عمل سزا او جزا وويني «أ َْم َحس َ
َّ ِ
ات أَ ْن نَ ْجعلَ ُهم ََالَّ ِذين آمنُوا َ ََ ِملُوا َّ ِ ِ
السيِّئَ ِ
اه ْم َََم َماتُ ُه ْم
اجتَ َر ُحوا َّ
اء َم ْحيَ ُ
ين ْ
َ ْ
َ َ َ
الصال َحات َس َو ً
الذ َ

اء َما يَ ْح ُك ُمو َن؛ ايا هغه کسان چې ګناهان يې کړي دي ګمان کوي چې مونږ به
َس َ
هغوي دهغو کسانو په شان وګرځوو چې ايمان يې راوړی دی او نيک عمل

 .77نهج البالغه ،لنډې ويناوې  787شميره
 .۲مؤمنون سوره  775آيت
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يې کړی دی؟ چې مرګ او ژوند يې يو شان وي؟ څومره بد قضاوت کوي1؟!
دريمه دا چې :د خدای بې پايانه رحمت الزموي چې دهغه فيض او رحمت
دانسان په مرګ سره له هغه جدا نه شي او د وړتيا لرونکو اوغوره انسانانو
الر ْح َمةَ لَيَ ْج َم َعنَّ ُك ْم إِلَى يَ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة ال
ب ََلَى نَ ْف ِس ِه َّ
تکامل هماغه شان دوام ولري « ََتَ َ
ب فِ ِيه؛ خدای تعالی رحمت په خپل ځان فرض کړی دی او تاسو ټول به د
َريْ َ
قيامت په ورځ چې شک پکې نيشته راغونډ کړي»0

قرآن هغو کسانو ته چې د معاد په مسئله کې شک لري وايي:
څرنګه ممکنه ده د مړيو په ژوندي کولو کې د خدای په قدرت کې شک
وکړئ په داسې حال کې چې تاسو په لومړي ځل هم هغه پيدا کړي ياست
هماغه کس چې په اوله کې يې تاسو له خاورې پيدا کړئ بيا به مو هم بل
س ِمن َخل ٍْق ج ِد ٍ
ِ
يد؛ ايا مونږ له
ژوند ته ستانه کړي «أَفَ َعيِينَا بِالْ َخل ِْق َّ
َ
األَ ِل بَ ْل ُه ْم في ل َْب ٍ ْ
لومړي خلقته عاجز وو (چې دقيامت د ورځې دخلقت قدرت ونه لرو) خو
هغوي په دغو ښکاره دليلونو سره په بيا پيداکولوکې شک لري !1

ِ ِ
ِ
شأ ََها
ب لَنَا َمثَال ََنَ ِس َي َخلْ َقهُ قَ َ
يم * قُ ْل يُ ْحيِ َيها الَّ ِذي أَنْ َ
« ََ َ
ض َر َ
ال َم ْن يُ ْحيِي الْعظَ َام ََه َي َرم ٌ
ِ
ٍ
ِ
يم؛ هغه زمونږ لپاره مثال راوړ ،خو خپل خلقت يې هير
أ َََّ َل َم َّرة ََ ُه َو ب ُك ِّل َخل ٍْق ََل ٌ
کړ او وې ويل :څوک به دا وراسته هډوکي ژوندي کوي؟ ووايه هماغه کس
چې په اوله کې يې پيدا کړل ،.او هغه له هر مخلوقه خبر دی»1

بله خبره دا چې ايا د انسان پيدا کول د آسمانونو او ځمکې د پيدا کيدو
په پرتله لويه خبره ده ؟ څوک چې د دومره لوي جهان او دهغې د حيرانوونکو
څيزونو دپيدا کولو قدرت لري له مرګه وروسته د مړيو د پيدا کولو وس هم

 .7جاثيه سوره  ۲7آيت
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ات َاألرض َلَم ي ْعي بِ َخل ِْق ِه َّن بِ َق ِ
َن اللَّهَ الَّ ِذي َخلَ َق َّ ِ
َم يَ َرَْا أ َّ
اد ٍر ََلَى أَ ْن يُ ْحيِ َي
لري « .أ َََل ْ
الس َم َاَ َ ْ َ َ ْ َ َ
ال َْم ْوتَى بَلَى إِنَّهُ ََلَى َُ ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير؛ ايا هغوي نه پوهيږي چې هغه خدای چې
آسمانونه او ځمکې يې پيدا کړې او د هغو له پيداکولو ناتوانه نه شو قدرت
لري چې مړي ژوندي کړي؟ هو هغه د هر څه وس لري)1

 .86جسماني معاد
مونږ عقيده لرو چې :نه يوازې دانسان روح بلکه روح او جسم به دواړه هغه
نړۍ ته ستنيږي ،او يو نوی ژوند به پيلوي ،ځکه چې هغه څه چې دلته يې
کړي دي په همدې روح او جسم سره يې کړي دي او جزا يا سزا هم بايد دواړه
وويني.
په قرآن مجيد کې د قيامت په هکله په ډيرو ايتونو کې په جسماني
معاد تکيه شوې ده او د مخالفانو دحيرانتيا په وړاندې چې ويل يې :څرنګه
شأ ََها
به دا وراسته هډوکي دوباره ژوندي کيږي ،قرآن وايي «قُ ْل يُ ْحيِ َيها الَّ ِذي أَنْ َ
ِ
ٍ
ِ
يم؛ هغه ذات چې په اوله ورځ يې انسان له خاورې
أ َََّ َل َم َّرة ََ ُه َو ب ُك ِّل َخل ٍْق ََل ٌ
وپنځاوه ،د دغه کار وس لري )0

ِ
ِ
َّ
ي بَنَانَهُ؛ ايا انسان
س ِّو َ
سا ُن أَل ْن نَ ْج َم َع َظَ َامهُ *بَلَى قَاد ِر َ
سُ
ين ََلَى أَ ْن نُ َ
ب اإلنْ َ
« أَيَ ْح َ
ګمان کوي چې دهغه (وراسته) هډونه به راغونډ او ژوندي نه کړو؟ هو مونږ
د دې وس لرو چې حتی د هغه د ګوتو د سرونو (ليکې) هم برابرې کړو (او
هغه اول حالت ته ستون کړو)1

دا آيت او د دې په شان نور ايتونه ټول د جسماني قيامت خبره کوي.

 . 7احقاف سوره  88آيت
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هغه ايتونه چې وايي تاسو به ضرور له قبرونو پاڅوو ،هم په ډاګه جسماني
معاد بيانوي 1

اصوال په قرآن کې د معاد زياتره ايتونه روحاني او جسماني معاد
تشريحوي .

 .81له مرګه وروسته عجيبه نړۍ
مونږ باوري يو هغه څه چې له مرګه په وروسته نړۍ او په قيامت او بهشت
او دوزخ کې تيريږي تر هغه څه ډير لوړ دي چې مونږ ترې په دې محدوده
ِ ِ
ِ
اء بِ َما ََانُوا يَ ْع َملُو َن؛ هيچا
س َما أُ ْخف َي ل َُه ْم م ْن قُ َّرة أَ َْيُ ٍن َج َز ً
دنيا کې خبر يو «فَال تَ ْعلَ ُم نَ ْف ٌ
ته پته نيشته چې څه انعام د هغوي (نيکانو) د خوشالولولپاره پروت دی»0
او په يو مشهور نبوي حديث کې راغلي دي «ان اهلل يقول اَددت لعبادی
الصالحين ما ال َين رات َال اذن سمعت َال خطر َلی قلب بشر؛ ما دخپلو صالحو
بند ګانو لپاره داسې نعمتونه برابر کړي دي چې هيڅ سترګو نه دي ليدلي او
هيڅ غوږونو نه دي اوريدلي او د هيڅ انسان په زړه کې نه دي راغلي»1

په حقيقت کې مونږ په دې دنيا کې داسې يو لکه يو جنين چې د مور
دخيټي په محدودې فضا کې وي او که فرضا عقل او پوهه هم ولري هغه
حقايق او مفاهيم چې له رحمه بهر موجود دي لکه  :لمر ،مياشته ،هوا،
دګلونو منظرې او د سمندر دڅپو غږونه هيڅکله نه شي درک کولی ،دا نړۍ
د قيامت دنړۍ په پرتله داسې ده چې د جنين نړۍ زمونږ د دې نړۍ په پرتله
وي _ سوچ وکړئ .
 .7لکه د يس سورې ايتونه  57او  5۲او همدارازد قمر  1او د معارج48
 .۲سجده سوره  71آيت
 .8مشهورو محدثانو لکه بخاري او مسلم او نامتو مفسرانو لکه طبرسي ،الوسي او قرطبي
دا حديث په خپلو کتابونو کې راوړی دی .
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 .83قيامت او د عملونو دوسيه
مونږ عقيده لر و چې په هغه ورځ به مونږ ته زمونږ د عملونو نامې (عمل
نامې) راکول کيږي ،دنيکانو عمل نامې به په ښي الس او د بدانو به په کيڼ
الس کې ورکول کيږي صالح مومنان به د خپلو عمل نامو په ليدلو سره
خوشاليږي او بدکاري به ډير انديښمن او خپه وي لکه څرنګه چې قرآن
ت أَنِّي م ٍ
الق
مجيد فرمايي «فَأ ََّما َم ْن أَُتِ َي َِتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَ يَ ُق ُ
ول َها ُؤُم اق َْرءَُا َِتَابِيَ ْه *إِنِّي ظَنَ ْن ُ
ُ
ِ ِ
ش ٍة ر ِ
ِح ِ
اضيَ ٍة * فِي َجن ٍَّة ََالِيَ ٍة * قُطُوفُ َها َدانِيَةٌ * َُلُوا ََا ْش َربُوا َهنِيئًا بِ َما
سابيَ ْه *فَ ُه َو في َي َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُت َتَابيَ ْه؛ خو هغه
َسلَ ْفتُ ْم في األيَّام الْ َخاليَة * ََأ ََّما َم ْن أَُت َي َتَابَهُ بش َماله فَيَ ُق ُ
َم أ َ
أْ
ول يَا لَيْتَني ل ْ
کسان چې عمل نامه يې ورته په ښي الس کې ورکړې ده (له خوشالی به) غږ
کوي چې اي (د قيامت خلکو) زمونږ عمل نامه واخلئ او وې لولئ،ماته
يقين و چې د عملونو حساب کتاب به راسره کيږي ،او هغه به په يو خوښ
ژوند کې وي _ خو هغه کس چې د عملونو پاڼه يې په کيڼ الس کې ورکړي
وي وايي:اي کاش چې زما عمل نامه يې نه وای راکړې».1
خو په دې کې چې د عملونو نامه څرنګه ده؟ او څرنګه ليکل کيږي چې
هيڅوک يې له مطالبو انکار نه شي کوالی؟مونږ ته سمه روښانه نه ده ،او
لکه څرنګه چې مخکې هم اشاره وشوه اصوال معاد او د محشر ورځ ځينې
ځانګړتياوې لري چې د جزيياتو درک يې د نړۍ دخلکو لپاره مشکل بلکه
ناممکن دی خو کليات يې معلوم او داسې دي چې انکار يې نه شي کيدی.

 .89په قيامت کې شاهدان اوګواهان

77الحاقه سوره  79تر  ۲5ايتونه
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مونږ عقيده لرو چې په قيامت کې پر دې سربيره چې خدای تعالی زمونږ پر
ټولو عملونو شاهد دی ،ځينې نور ګواهان هم زمونږ په عملونو ګواهي
ورکوي ،حتی زمونږ الس پښې ،پوستکی ،هغه ځمکه چې ژوند پرې کوو
او داسې نور ټول زمونږ شاهدان او ګواهان دي « .الْيَ ْوَم نَ ْختِ ُم ََلَى أَف َْو ِاه ِه ْم ََتُ َكلِّ ُمنَا
أَي ِدي ِهم َتَ ْشه ُد أَرجلُهم بِما ََانُوا يك ِ
ْسبُو َن؛ نن (د قيامت په ورځ) يې په ژبو مهرونه
َ
ْ ْ َ َ ُْ ُ ْ َ
لګوو او السونه يې له مونږ سره خبرې کوي او پښې يې په هغو کارونو چې
کول يې (هم)شهادت ورکوي»1

«َ قالوا لجلودهم لم شهدتم َلينا قالوا انطقنا اهلل الذی انطق کل شيئ؛ هغوي به
دخپلو بدنونو پوستکی ته وايي :ولې مو زمونږ په خالف ګواهي ورکړه ؟ په
ځواب کې به ووايي  :هماغه خدای چې هر موجود يې په خبرو کړی دی،
مونږ يې هم ګويانه کړي يو ( او دا د افشا کولو ماموريت يې مونږ ته راکړی
دی)»0

ِّث أَ ْخبَ َارَها * بِأ َّ
ك أ ََْ َحى ل ََها؛ په هغه ورځ به ځمکه خپل خبرونه
«يَ ْوَمئِ ٍذ تُ َحد ُ
َن َربَّ َ
ښکاره کړي ځکه چې پروردګار دې ورته وحي کړې ده (چې دا ماموريت تر

سره کړي)1

 .41صراط او دعملونو تله ( ميزان )
مونږ په قيامت کې د صراط او ميزان د شتون عقيده لرو.
صراط هماغه پل دی چې د جهنم د پاسه جوړ شوی دی او ټول بايد له
هغه تير شي ،هو د جنت الره له دوزخه تيريږي.
َّ ِ
ِ
ِِ
ين
« ََإِ ْن ِمنْ ُك ْم إِال ََا ِر ُد َها ََا َن ََلَى َربِّ َ
ين اتَّ َق ْوا ََنَ َذ ُر الظَّالم َ
ك َحتْ ًما َم ْقضيًّا* ثُ َّم نُنَ ِّجي الذ َ
 .7يس سوره  65آيت
 .۲فصلت سوره ۲ ،آيت
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فِي َها ِجثِيًّا؛ تاسو ټول به (بې له استثنا) دوزخ ته داخل شئ ،دا ستاسو د
پرودګار حتمي او ارو مرو چاره ده ،بيا به هغه کسان چې تقوا يې خپله کړې
ده له هغه وژغورواو ظالمان به ،په داسې حال کې چې په ګونډو شوي دي په
هغه کې پريږدو»1

له دغه سختې الرې تيريدل د انسانانو د عملونو په څرنګوالي پورې اړه
لري لکه څرنګه چې په يو مشهور حديث کې راغلي دي ِ :منْ هم م ْن يم ُّر ِمثْل الب ِ
رق،
ْ َ َُ َ َ
ََ ِمنْ ُه ْم َم ْن يَ ُم ّر مثل ََ ْد َِ ال َف َر ِ
سِ ََ ،منْ ُه ْم َم ْن يَ ُم ُّر َحبْوا ََِمنْ ُه ْم َم ْن يَ ُم ُّر َم ْشياً ََ ِمنْ ُه ْم َم ْن يَ ُم ُّر
ِ
ک َشيئاً[،ځينې به د بريښنا په شان له هغه تير
ُمتَ َعلّقاً ،ق ْد تاْ ُخ ُذ النّار منهُ َش ْيئاً ََ تَ َر َ
شي او ځينې به د ګړندي اس په شان،ځينې په السونو او زنګنو،ځينې د
پياده وو په شان او ځينې به ورپورې ځوړند شي (او تيريږي به) کله به د
دوزخ اور له هغوي يو څه واخلي او کله به يې پريږدي ]0

خو ميزان لکه څرنګه يې چې له نامې يې معلومه ده وسيله ده د انسانانو
د عملونو د معلومولو او تللو لپاره ،هو په هغه ورځ به د ټولو عملونه
جاجول کيږي او دهر يو وزن او ارزښت به ښکاره شي :
ضع الْموا ِزين ال ِْقس َ ِ ِ ِ ِ
ال َحبَّ ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل
س َش ْيئًا ََإِ ْن ََا َن ِمثْ َق َ
« ََنَ َ ُ َ َ َ ْ
ط ليَ ْوم الْقيَ َامة فَال تُظْلَ ُم نَ ْف ٌ
ِ ِِ
ِ
ين؛ مونږ به د قيامت په ورځ د عدل تلې قايمې کړو ،او په
أَتَ ْي نَا ب َها ََََ َفى بنَا َحاسب َ
هيچا به لږ شان ظلم هم نه کيږي،حتی که د غوښت ديوې دانې په اندازه يې
هم نيک يا بد کار کړی وي مونږ يې حاضروو او بدله يې ورکوو او کافي ده

 . 7مريم سوره 17او  1۲ايتونه
 .۲دا حديث په لږ شان توپير سره دشيعه او سنيانو په سرچينو کې لکه کنز العمال 89186
حديث او قرطبي شپږم ټوک  4715مخ د مريم سورې د يو اويايم آيت په ذيل کې او صدوق په
خپل امالي کې له امام صادقه (ع) نقل کړي دي  .په صحيح بخاري کې هم يو باب ليدل کيږي
د [الصراط جسر جهنم ] تر عنوان الندې ( صحيح بخاري ،اتم ټوک  746مخ)
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چې حساب کوونکي ووسو»1

ِ ِ
ش ٍة ر ِ
ت َم َوا ِزينُهُ فَأ ُُّمهُ َها َِيَةٌ؛ خو
اضيَ ٍة * ََأ ََّما َم ْن َخ َّف ْ
«فَأ ََّما َم ْن ثَ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُهُ *فَ ُه َو في َي َ َ
هغه کس چې په هغه ورځ يې ،د عملونو تله درنه وي په راضي ژوند کې به

وي او د چا تله چې سپکه وي ځاي يې دوزخ دی»0

هو زمونږ باور دا دی چې په هغه جهان کې نجات او ژغورنه د انسانانو
په عملونو پورې تړاو لري ،نه په ارمانونو او خيالونو پورې ،هر څوک په
خپل عمل پړ دی او بې له تقوا او پاکۍ څوک نه شي ژغورل کيدی « َُ ُّل نَ ْف ٍ
س
بِما َسبت رِهينة؛ هر انسان په خپل عمل پړ دی »1
َ َ ََ ْ َ ٌَ
دا د صراط او ميزان په هکله مختصر شان وضاحت وکه څه هم جزييات
يې مونږ ته معلوم نه دي او لکه څرنګه چې مخکې مو هم وويل ځکه چې د
اخرت دنيا تر دې نړۍ چې مونږ پکې ژوند کوو ډيره لوړه ده ،د هغې د ټولو
مفاهيمودرک کول زمونږ لپاره چې په دې مادي نړۍ کې يو مشکل يا
ناممکن دي .

 .47په قيامت کې شفاعت
مونږ عقيده لرو چې په قيامت کې پيغمبران معصوم امامان او دخداي
وليان د خداي په امر د ځينو ګناهکارانو شفاعت کوي او خداي به يې
بخښي .خو دا هير نه کړو چې دا حکم يوازې دهغو کسانو لپاره دی چې له
خداي او الهي وليانو سره يې خپل اړيکي نه دي غوڅ کړي  .نو مطلب دا چې
شفاعت بې قيد اوشرطه نه دی ،هغه هم زمونږ له عملونو او نيتونو سره يو
ډول رابطه لري .
 .7انبياء سوره  41آيت
 .۲قارعه سوره ،شپږم تر نهم ايتونه
 . 8مدثر سوره  83آيت
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ضى؛ هغوي بې له هغو کسانو چې خداي يې په
« ََال يَ ْش َف ُعو َن إِال لِ َم ِن ْارتَ َ

شفاعت راضي وي د بل چا شفاعت نه کوي»1

او لکه څرنګه چې مخکې هم ورته اشاره وشوه ( شفاعت) الره ده د
انسان د تربيت لپاره او يوه وسيله ده د دې لپاره چې په ګناه کې دانسان د
ډوبيدو مخه ونيسي او د خداي له وليانو سره د انسان اړيکي او پيوندونه
غوڅ نه شي چې انسان ته وايي چې که په ګناه ککړ شوی هم يې له همدغه
ځايه ستون شه او تر دې زياته ګناه مه کوه.
په يقين سره «د لوي شفاعت» مقام له رسول اهلل مبارک (ص) سره دی .او
له هغه وروسته نور پيغمبران او معصوم امامان او حتی عالمان او شهيدان
او عارف او کامل مومنان او له هغه ورهاخوا قرآن او نيک عملونه هم د
ځينو شفاعت کوي .
له امام صادق (ص) يو حديث دی چې :ما من احد من اَلين َاالخرين اال َهو
يحتاج الی شفاَه محمد(ص) يوم القيمه؛ په لومړيو او وروستيو کې هيڅوک نيشته
مګر دا چې د قيامت په

ورځ د محمد (ص) شفاعت ته اړتيا لري0.

په کنز العمال کې په يو بل حديث کې راغلي دي «الشفعاء خمسة :القرآن
َالرحم َاالمانه َ نبيکم َ اهل بيت نبيکم؛ د قيامت په ورځ پنځه شفاعت کوونکي
موجود دي  :قرآن ،صله رحم ،امانت ،ستاسو پيغمبر او دهغه اهل بيت 1

له امام صادق (ص) په يو بل حديث کې راغلي دي  :اذ کان يوم القيمه بعث
اهلل العالم َالعابد،فاذا َقفا بين يدی اهلل َز َجل قيل للعابد انطلق الی الجنة َ ،قيل للعالم

قف تشفع للناس بحسن تاديبک لکم؛ د قيامت ورځ چې شي خدای تعالی (عابد)
او (عالم) راپاڅوي ،کله چې دخدای درګاه ته ورشي ،عابد ته ويل کيږي:
 .7انبياء سوره  ۲3آيت
 .۲بحار ،اتم ټوک  4۲مخ
 .8کنز العمال  89147حديث (  74ټوک  891مخ)
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جنت ته الړ شه او عالم ته ويل کيږي ودريږه او د هغه ښۀ تربيت په خاطر چې
د خلکو دې کړی شفاعت وکړه 1.

دا حديث د شفاعت فلسفې ته هم لطيفه شان اشاره لري .

 .4۲عالم برزخ
مونږ عقيده لرو چې د دې دنيا او داخرت په منځ کې يو ه دريمه نړۍ شته
چې برزخ نوميږي چې د ټولو انسانانو روحونه له مرګه وروسته د قيامت تر
ورځې پورې هلته وي .
خ إِلَى يَ ْوِم يُ ْب َعثُو َن؛ او له هغه (مرګه) وروسته برزخ دی د
« ََِم ْن َََرائِ ِه ْم بَ ْرَز ٌ
قيامت تر ورځې پورې»0
البته دهغه نړۍ له جزيياتو هم ډير نه يو خبر او نه شو خبريدای دومره
پوهيږو چې د نيکانو او صالحانو ارواوې چې په لوړو درجو کې دي (لکه د
شهيدانو اوراوې) په هغه نړۍ کې به په ډيرو نعمتونو کې وي :
«َال تَحسب َّن الَّ ِذين قُتِلُوا ِفي سبِ ِ ِ
َحيَاءٌ َِ ْن َد َربِّ ِه ْم يُ ْرَزقُو َن؛ هيڅکله
يل اللَّه أ َْم َواتًا بَ ْل أ ْ
َ ْ ََ
َ
َ
ګمان مه کوئ هغه کسان چې دخدای په الره کې وژل شوي دي مړه دي بلکه
هغوي ژوندي دي او دخپل رب په نزد رزق خوري»1

او همداراز د ظالمانو طاغوتيانو او د هغوي د مالتړو ارواوې به په هغه
نړۍ کې په عذاب کې وي ،لکه څرنګه چې قرآن د فرعون او ال فرعون په
آل فِ ْر ََ ْو َن اَ َش ّد
ض ْو َن ََلَي َها غَدَاً ََغَ ِشياً ََ يَ ْوَم تَ ُق ْوُم الساَةُ اَ ْد ِخلُوا َ
ار يُ ْع َر ُ
هکله فرمايي« :النّ ُ
اب؛ د هغوي عذاب (په برزخ کې) د (دوزخ) اوردی چې هر سهار او
الع َذ ْ
َ
ماښام پکې هغوي سوزول کيږي ،او په هغه ورځ چې قيامت شي (فرمايي)
 .7بحار لومړی ټوک  56مخ  66حديث
 .۲مومنون سوره  711آيت
 .8آل عمران سوره.769،
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د فرعون آل په سختو عذابونو کې داخل کړئ»1

خو دريمه ډله چې کمې ګناهانې يې کړي دي نه د دې ډلې برخه دي او نه
دهغه ډلې ،او هيڅ عذاب او سزا نه لري،ته وا د برزخ په نړۍ کې داسې دي
لکه چې خوب وړي وي او د قيامت په ورځ بيداريږي «َقَ َ َّ ِ
ِ
ْم
َ
ال الذ َ
ين أَُتُوا الْعل َ
ِ
ث َل ِ
َاإليما َن لََق ْد لَبِثْتم فِي َِت ِ ِ
ِ
ِ
َكنَّ ُك ْم َُنْتُ ْم ال تَ ْعلَ ُمو َن؛ او
َ
ُْ
اب اللَّه إِلَى يَ ْوم الْبَ ْعث فَ َه َذا يَ ْوُم الْبَ ْع َ
َ َ
په هغه ورځ چې قيامت شي ګناهکاران قسم خوري له يو څو شيبو زيات په
برزخ کې نه وو  ....خو هغه کسان چې علم او ايمان ورته ورکړل شوی دی
(مجرمانو ته په خطاب کې) وايي :تاسو د خداي په امر د قيامت تر ورځې
(په عالم برزخ کې) وئ.او اوس د قيامت ورځ ده خو تاسو نه پوهيدئ»0

په اسالمي روايتونو کې هم له رسول اهلل مبارکه راغلي دي چې وې
فرمايل( :القبر رَضة من رياض الجنة اَ حفرة من حفر النيران؛ قبر يا د جنت د باغونو
يو باغ دی او يا د دوزخ له کندو يوه کنده) 1

 .48معنوي او مادي بدلې
مونږ باوري يو چې د قيامت بدلې هم مادي اړخونه لري او هم معنوي ځکه
چې قيامت (معاد) هم مادي دی او هم معنوي .
هغه څه چې په قرآن او په اسالمي روايتونو کې د جنت د باغونو په
هکله چې تر ونو الندې به يې ويالې بهيږي راغلي دي «جن ٍ
َّات تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْحتِ َها
َ

 .7مومن سوره  46آيت
 .۲روم سوره  56آيت
 .8صحيح ترمذي ،څلورم ټوک کتاب صفه القيامه  ۲6باب  ۲461حديث ،په شيعه منابعو کې
دا حديث کله له امير المومنين علي(ع) او کله له امام علي ابن الحسين (ع) نقل شوی دی
(بحار االنوار 6 ،ټوک  ۲74او  ۲73مخونه)
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ظلُّها»0
َِ

1
ار؛ هغه باغونه چې ميوې او سيوري يې تل پاتې دي «أُ َُلُ َها َدائِ ٌم َ َ
األنْ َه ُ
او دايماندارو کسانو لپاره پاکي جنتي جوړې دي «َأَزَاج مطهَّرة»1
َ َْ ٌ ُ َ َ

او داسې نور راغلي دي همداراز هغه څه چې د دوزخ د سوزنده اور او
سختو عذابونو په هکله راغلي دي ټول د مادي انعام او سزا په هکله دي .
خو تر دې مهمه معنوي انعام ،د الهي معرفت وړانګې ،د پروردګار
روحاني نزديکت او دهغه د جمال او جالل جلوې دي ،دا هغه خوندونه دي
چې له هيڅ ژبه او بيان نه شي بيانيدی .
د قرآن په ځينو ايتونو کې د جنت د ځينو مادي نعمتونو (شنو باغونو او
ض َوا ٌن ِم َن اللَّ ِه أَ َْبَ ُر؛ او دخدای
پاکو ځايونو)له بيانولو وروسته زياتوي « ََِر ْ
ِ
يم»!
رضا او خوښي تر دغو ټولو لوړه ده) او بيا زياتوي« :ذَلِ َ
ك ُه َو الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ

لويه کاميابي همداده» 1هو تر دې لوړ خوند بل نيشته چې انسان پوه شي
چې د خپل لوی معبود او محبوب له لوري منل شوی او هغه ترې راضي او
خوشاله شوی دی .
له امام علي ابن الحسين (ع) په يو حديث کې راغلي دي « :يقول (اهلل)
تبارک َتعالى رضاى َنکم َمحبتى لکم خير َ اَظم مما انتم فيه ...؛ خدای تعالی
هغوي ته وايي :له تاسو زما خوښي او پر تاسو زما محبت تر هغو نعمتونو
لوړ ه او غوره ده چې تاسو پکې يئ ،...هغوي به تل دا خبره اوري او تصديق
به يې کوي» 3

په رښتيا تر دې زيات بل کوم خوند دی چې انسان ته دا خطاب وشي «يَا
 .7توبه سوره  39ايت
 .۲رعد سوره  85آيت
 .8آل عمران سوره  75آيت
 .4توبه سوره  1۲آيت
 .5تفسير عياشي ،د توبې سورې د  1۲آيت په ذيل کې د نقل الميزان  9ټوک مطابق

66

زمونږ عقيده

ضيَّةً *فَا ْد ُخلِي فِي َِب ِ
ِِ
اضيةً مر ِ
ِ ِ
ِ
ادي * ََا ْد ُخلِي َجنَّتِي؛
َ
س ال ُْمط َْمئنَّةُ * ْارجعي إِلَى َربِّك َر َ َ ْ
ايت َها النَّ ْف ُ
ای ډاډمن او ارامه نفسه خپل رب ته جاروځه ،په داسې حال کې چې هم ته له
هغه راضي يې او هغه له تا خوښ ،او زما د بندګانو په ټولي کې ننوځه او
جنت ته داخل شه»1

 .7فجر سوره  ۲1تر  81ايتونه

پنځمه برخه

د امامت مسـئله
 .44هميشه يو امام شته
مونږ عقيده لرو چې :لکه څرنګه چې دخدای دحکمت تقاضا دا ده چې
دانسانانو دهدايت لپاره پيغمبران وليږي ،حکمت يې ايجابوي چې له
پيغمبرانو وروسته په هرې زمانې او وخت کې د خداي له لوري دانسانانو
دهدايت لپاره يو امام اوالرښود وي چې دانبياوو شريعتونه او الهي دينونه
له تحريفاتو او بدلونونو وساتي ،دهرې زمانې اړتياوې روښانه کړي او
خلک د خدای او دپيغمبرانو ددين په لور وبلي  .له دې پرته د انسان د
پنځولو هدف چې تکامل او نيکمرغي ده نه پوره کيږي ،انسان دهدايت له
الرې پاتې کيږي ،د انبياوو شريعتونه ضايع کيږي او خلک اللهانده کيږي .
له همدې امله عقيده لرو چې د اسالم له پيغمبر (ص) وروسته په هر
َّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َََُونُوا َم َع
ين َ
زمانه او وخت کې يو امام موجود و «يَا أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ ِ
ين؛ اي هغو کسانو چې ايمان مو راوړی دی الهي تقوا خپله کړئ او له
الصادق َ

رښتينو سره اوسئ»1

دا آيه له کوم خاص وخت سره مخصوصه نه ده او له صادقانو سره بې قيد
اوشرطه ملګرتيا په دې دليل ده چې په هره زمانه کې يو معصوم امام شته
چې بايد د هغه پيروي وشي لکه څرنګه چې ډيرو شيعه او سني مفسرانو په
 .7توبه سوره  779آيت

زمونږ عقيده

63
خپل تفسير کې دې ته اشاره کړې ده 1.

 .45د امامت حقيقت
مونږ عقيده لرو چې امامت يوازې د ظاهري حکومت مقام نه دی ،بلکه يو
ډير لوړ معنوي او روحاني مقام دی ،او امام د اسالمي حکومت پر مشرۍ
سربيره د دين او دنيا په چاور کې د ټولنې هدايت په غاړه لري  .دخلکو فکر
او روح هدايتوي او د اسالم د پيغمبر شريعت له هر ډول تحريف او بدلون
ساتي او هغه اهداف چې رسول اهلل مبارک ورپاره راواستول شو پوره کوي.
دا هماغه لوړ مقام دی چې خدای تعالی د نبوت او رسالت د الرې له کچ
کولو او په ډير ازميښتونو کې له پاس کيدو وروسته ورکړ ،هغه حضرت هم
د خپلو ځينو اوالدونو او کورنۍ لپاره له خدايه د دغه مقام غوښتنه وکړه
او هغه ته ځواب ورکړل شو چې هيڅکله به ظالمان او ګناهکاران دغه مقام
ته ونه رسيږي .
ال إِنِّي ج ِ
«َإِ ِذ ابْتَ لَى إِبْر ِاهيم ربُّهُ بِ َكلِم ٍ
ك لِلن ِ
ال
ال ََِم ْن ذُ ِّريَّتِي قَ َ
َّاس إِ َم ًاما قَ َ
ات فَأَتَ َّم ُه َّن قَ َ
اَلُ َ
َ
َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين؛ راياد کړه هغه وخت چې د ابراهيم رب هغه په مختلفو
ال يَنَ ُ
ال ََ ْهدي الظالم َ
چارو سره وازمايه او له الهي ازميښتونو بريالی راووته ،خدای تعالی
وفرمايل ته مې د خلکو امام وټاکلې ،ابراهيم عرض وکړ  :زما له کورنۍ هم

 .7فخر رازي د دغه آيت په هکله له ډير بحثه وروسته وايي  :دا آيت په دې دليل دی چې هر
کس جايز الخطا دی نو واجپه ده چې د داسې کس منونکی وي معصوم وي او معصومان
هماغه دي چې خداي تعالی ورته صادقين ويلي دي ،نو دا خبره په دې دليل ده چې په هر
جايز الخطا واجبه ده چې له معصوم سره ملګری او غږمله وي چې (له خطا معصوم کس)
جايز الخطا له خطا وساتي ،او دا معنا په ټولو زمانو کې ده او په کوم خاص وخت پورې
مخصوصه نه ده او په دې دليل دی چې په هره زمانه کې له خطا معصوم کس موجود دی
(تفسير کبير  76ټوک  ۲۲7مخ)

زمونږ عقيده

69

امامان وټاکه ،خدای تعالی وفرمايل :زما عهد او ژمنه (امامت) هيڅکله
ظالمانو ته نه

رسيږي ( .او يوازې ستا له زوزاته معصومانو ته رسيږي)1

څرګنده ده چې دا ډول مقام يوازې په ظاهري حکومت کې نه راټوليږي،
او که امامت په هغه ډول چې وويل شول تفسير نه شي دا آيت به څرګند
مفهوم ونه لري .
مونږ باوري يو چې  :ټول اولواالعزم پيغمبرانو د امامت مقام درلود  .هغه
څه چې په خپل رسالت سره يې خلکو ته و ړاندې کول په عمل کې به يې هم
پوره کول او دخلکو ظاهري ،معنوي او مادي مشران ول ،په تيره بيا رسول
اهلل مبارک د نبوت له لومړيو د امامت او الهي رهبرۍ لوړ مقام هم درلود،
او د هغه کار يوازې دالهي حکمونو رسول نه وو .
مونږ عقيده لرو چې :د امامت لړۍ له پيغمبر (ص) وروسته هم د هغه د
ذريت او اوالد په معصومو امامانو کې جاري پاتې شوه .
هغه تعريف ته په پام سره چې پاس د امامت په هکله راغی ښۀ
معلوميږي چې دغه مقام ته رسيدل ،درانه شرائط لري هم د تقوا له نظره (له
هر ډول ګناه دمعصوم والي په حد کې تقوا) او هم د علم او پوهې له نظره او
د دين په ټولو اوامرو او تعليماتو د برالسي او په هره زمانه کې دانسانانو
او دهغوي داړتياوو دپيژندلو له نظره ،دقت وکړئ .

 .46امام له ګناه معصوم او پاک دی
مونږ عقيده لرو چې امام بايد له هرې ګناه او خطا پاک او معصوم وي ځکه
پر هغه څه سربيره چې د تير آيت په تفسير کې راغلل په غير معصوم کس
باندې په هره چاره کې باور نه شي کيدی  .او په هره چاره کې له هغه ددين

 .7بقره سوره  7۲4آيت
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اصول او فروع نه شو اخستلی .او په همدې دليل عقيده لرو چې (د امام
وينا) د هغه د (اعمالو) او (تقرير) په شان شرعي دليل او حجت ده (د تقرير
مطلب دا دی چې يو څوک د هغه په وړاندې يو کار وکړي او هغه (معصوم)
پرې غلی پاتې شي او په خپلې چوپتيا سره دهغه کار په سموالي ټاپه
ووهي.

 .41امام د شريعت ساتونکی دی
مونږ عقيده لرو چې امام هيڅکله له ځانه (نوی شريعت او قانون) نه
راوړي ،بلکه دهغه دنده د اسالم د پيغمبر د شريعت او دين ساتنه او دهغه
کار دغه مقدس دين ته دخلکو الرښوونه د دين معرفي تبليغ او تعليم او
ساتنه ده .

 .43امام په اسالم تر ټولو خبر او پوه کس دی
او همداراز عقيده لرو چې  :امام بايد داسالم په ټولو اصولواوفروعواو
دهغه په احکامو او قوانينو او دقرآن په تفسير او معنا پوره پوره پوه وي .
او په دغه څيزونو د هغه علم او پوهه الهي اړخ لري او له رسول اهلل مبارکه
هغه ته رسيدلی دی .
هو همدا سې علم دی چې خلک پرې پوره باور او اعتماد کولی شي او
په اسالم په پوهيدلو کې پر هغه تکيه او با ور کولی شي.

 : 49امام بايد منصوص (ټاکلې شوے) وي
مونږ عقيده لرو چې امام او (دپيغمبر ځاي ناستی) بايد منصوص وي يعنې
د پيغمبر په تصريح او نص او همداراز د راتلونکي امام لپاره د تير امام په
تصريح سره ټاکل کيږي  .په بله ژبه،امام هم د پيغمبر (ص) په شان دخدای له
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لوري (د پيغمبر په وسيله) ټاکل کيږي لکه څرنګه چې د حضرت ابراهيم
(ع) د امامت په هکله په آيت کې مو ولوستل :إنّي ج ِ
ک لِلنّ ِ
اس إ َماماً ،ما ته
اَلُ َ
َ
دخلکو امام وټاکلې .
پر دې دسربيره د عصمت په حد کې د تقوا د شتون او د لوي علمي مقام
(په دې حد کې چې بې له څه خطا او تيروتنې په ټولو الهي تعليماتواو
احکامو پوهه ولري) تشخيص بې له خداي اورسوله بل څوک نه شي
ورکولی .
او په دې ډول مونږ د معصومو امامانو امامت دخلکو په انتخاب نه
ګڼو .

 .51امامان د پيغمبر (ص) په وسيله ټاکل شوي دي
مونږ عقيده لرو چې  :د اسالم پيغمبر له ځانه وروسته امامان ټاکلي دي .په
يو ځاي کې يې په عامه توګه ،د ثقلينو په نامه مشهور حديث کې فرمايلي
دي.
په صحيح مسلم کې لولو:پيغمبر اکرم د مکې او مدينې په منځ کې د
(غدير خم ) په نامه په يوځاي کې پاڅيده ،يوه خطبه يې ولوسته بيا يې
وفرمايل « :نزدې ده چې زه له تاسو الړ شم إني تارک فيکم الثقلين ،اَلهما کتاب اهلل
فيه الهدى َالنور َ ....اهل بيتي اذکرکم اهلل في اهلي بيتى؛ زه ستاسو په منځ کې دوه
قيمتي څيزونه پريږدم لومړی يې دخدای کتاب دی چې پکې رڼا او هدايت
دی  ....او اهل بيت مې ،تاسو ته سپارښتنه کوم چې زما د اهل بيتو په هکله
خدای مه هيروئ» (دا جمله يې درې ځله تکرار کړه)1

همدا معنا په صحيح ترمذي کې هم راغلې ده او په ډاګه وايي ( :که د

 .7صحيح مسلم 4 ،ټوک  7318مخ
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دغو دوو لمنه راټينګه ګړئ هيڅکله به بې الرې نه شئ) 1

دا حديث په سنن دارمي 0او خصائص نسائي 1او مسند احمد 1او په
اکثرو مشهورو اسالمي کتابونو کې راغلی دی او په دې کې هيڅ شک
نيشته او په حقيقت کې متواتر حديث ګڼل کيږي چې هيڅ مسلمان يې
انکار نه شي کولی او له روايتونو معلوميږي چې رسول اهلل مبارک نه
يوازې يو ځل بلکه په مختلفو ځايونو کې څو څو ځله هغه تکرار کړی دی .
څرګنده ده چې ټول اهل بيت د قرآن په څنګ کې دا لوړ مقام نه شي لرلی،
نو يوازې د پيغمبر(ص) له نسله معصومو امامانو ته اشاره ده (يوازې په
ځينو ضعيفو او مشکوکو حديثونو کې د اهل بيتي په ځاي ،سنتي راغلی
دی)
مونږ په يو بل مشهور حديث چې په مشهورو سرچينو لکه صحيح
بخاري ،صحيح مسلم ،صحيح ترمذي ،صحيح ابو داود او مسند حنبل او
نورو کتابونو کې راغلی دی استناد کوو :رسول اهلل مبارک وفرمايل :اليزال
الدين قائماحتى تقوم الساَة اَ يکون َليکم اثنتى َشر خليفة کلهم من قريش ،د اسالم
دين په ځاي دی د قيامت تر ورځې پورې او تر هغه وخته چې دولس خليفه
ګان په تاسو حکومت وکړي چې ټول له قريشو دي 3.

مونږ عقيده لرو چې :د دغو روايتونو لپاره د منلو وړ تفسير نه تصور
 .7صحيح ترمذي 5 ،ټوک  66۲مخ
 .۲سنن دارمي ۲ ،ټوک  48۲مخ
 .8خصائص نسائي ۲1 ،مخ
 .4مسند احمد 5 ،ټوک  73۲مخ او کتاب کنز العمال 7 ،ټوک 735مخ 945حديث
 .5دا تعبير په صحيح مسلم دريم ټوک  7458مخ کې له جابر بن سمره له پيغمبر (ص) نقل
شوی دی او په لږ شان توپير سره په نورو کتابونو کې چې نومونه مو يې واخستل راغلی دی
( صحيح بخاري 8 ،ټوک  717مخ صحيح ترمذي 4ټوک 517مخ او صحيح ابي داود 4ټوک
کتاب المهدي )
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کيږي بې له هغه څه چې د شيعه اماميه په کتابونو کې د دولسو امامانو په
هکله راغلي دي .

 .57د پيغمبر(ص) لخوا دعلي (ع)ټاکنه
مونږ عقيده لرو  :رسول اهلل مبارک په مختلفو ځايونو کې علي (ع) په خاصه
توګه د خپل ځاي ناستي په توګه (دخدای په امر) معرفي کړی دی  .منجمله
په غدير خم کې (جحفې ته نزدې يو ځاي) له حجة الوداع د ستنيدو په وخت
يې د خپلو ګڼ شمير اصحابو په ټول کې خطبه ولوسته او دا مشهوره جمله
يې :ايها الناس الست اَلى بکم من انفسکم ،قالوا بلى ،قال  :فمن کنتم مواله فعلى مواله؛
ای خلکو زه پر تاسو تر تاسو زيات حق نه لرم؟ وې ويل :هو ،وې فرمايل:
هغه څوک چې زه يې موال ،او الرښود يم او پر هغه زيات حق لرم ،علي
دهغوي موال ،الرښود او د زيات حق خاوند دی 1.

له دې امله چې زمونږ مقصد دا نه دی چې د دغو اعتقاداتو په بيان کې
ډير استداللونه راوړو او ټينګار او بحث ولرو نو دومر ه وايو چې دا حديث
داسې نه دی چې په اسانۍ سره ترې انسان تير شي يا د يوې عامې
دوستۍاو محبت په توګه تفسير کړی شي چې رسول اهلل مبارک په دومره
تاکيداتو او تشريفاتو سره بيان کړی دی .
ايا دا هماغه څيز نه دی چې په کامل کې د ابن اثير په وينا پيغمبر (ص)
د خپل رسالت په پيل کې کله چې دا آيه (َ انذر َشيرتک االقربين) نازله شوه،
خپل خپلوان راغونډ کړل او هغوي ته يې اسالم وړاندې کړ .بيا يې وفرمايل:
 .7داحديث په مختلفو طرقو (الرو) له پيغمبر اکرم (ص) نقل شوی دی او د صحيح راويانو
شمير تر  771اصحابو او  34تابعينو زيات دی او په  861مشهورو اسالمي کتابونو کې
راغلی دی چې تفصيل يې په دې وړوکي کتاب کې نه ځاييږي (د پيام قرآن نهم ټوک  737مخ
نه وروسته ته مراجعه وکړئ)
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ايکم يوازرني َلى هذ االمر َلى ان يکون اخى َ َصى َ خليفتى فيکم ،په تاسو کې کوم
يو کس په دې کار کې له ما سره مرسته کوي چې په تاسو کې زما ورور،
وصي او خليفه شي .
هيچا د پيغمبر بلنې ته ځواب ورنه کړ يوازې علي(ع) چې عرض يې وکړ
«انا يا نبى اهلل اکون َزيرک َليه ،زه به ای پيغمبره په دې کار کې ستا وزير او
ملګری وم .
پيغمبر هغه ته اشاره وکړه او وې فرمايل( :ان هذا اخى َ َصيى َ خليفتى
فيکم) دا هلک په تاسو کې زما ورور ،وصي او خليفه دی1

او ايا دا هماغه نه ده چې پيغمبر (ص) د خپل عمر په وروستيو شيبو کې
غوښتل چې يو ځل بيا هغه بيان کړي او په هغه ټينګار وکړي او د صحيح
بخاري په وينا امر يې وکړ چې  :ايتوني اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا ،ما ته يوه
وسيله راوړئ چې يوه ليکنه درته وکړم چې دهغې په برکت به له ما وروسته
هيڅکله نه ګمراه کيږئ .او د حديث په دوام کې راغلي دي چې ځينې
کسانو له پيغمبر سره مخالفت وکړ او حتی ډيرې سپکاونکې خبرې يې
وکړې او د دې کار مخه يې ونيوله 0.

بيا تکراروم چې دلته زمونږ هدف په مختصر شان دليل سره د عقايدو
بيانول دي نه زيات ،که نه وي بحثونه به په بل ډول وو .

 .7کامل ابن اثير  ۲ټوک  68مخ ،بيروت چاپ دارصاد همدا معنا په مختصر شان توپير سره
په مسند احمد حنبل7 ،ټوک 77مخ او ابن ابی الحديد په شرح نهج البالغه 78 ،ټوک  ۲71مخ
او نورو په نورو کتابونو کې نقل کړی دی .
 .۲داحديث بخاري په پنځم ټوک  77مخ باب ( مرض النبي کې نقل کړی دی او تر هغه زيات
واضح صحيح مسلم په دريمم ټوک  7۲59مخ کې ذکر کړی دی .
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 . 5۲له ځانه په وروسته امام د هر امام ټينګار
مونږ عقيده لرو چې  :په دولسو امامانو کې هر يو امام له ځانه وروسته د بل
امام په راتللو ټنيګار کړی دی چې لومړی يې علي ابن ابي طالب(ع) بيا يې
زوی امام حسن مجتبی(ع) بيا يې بل زوی حسين بن علي سيد الشهدا(ع)
ورپسې يې زوی علي بن الحسين(ع) بيا د هغه زوی محمد بن علي
الباقر(ع) ،او بيا يې زوی جعفر ابن محمد الصادق(ع) بيا د هغه زوی
موسی ابن جعفر(ع) ورپسې دهغه زوی علي ابن موسی الرضا(ع) ورپسې
يې زوی محمد بن علي التقي(ع) بيا علي ابن محمد النقي(ع) او بيا حسن
ابن علی العسکري(ع) او تر ټولو وروستی يې محمد بن الحسن المهدي _
سالم اهلل عليهم _ دی او مونږ عقيده لرو چې هغه اوس هم ژوند ی دی  .البته
يوازې مونږ نه يو چې د مهدي په وجود عقيده لرو چې نړۍ به له عدل او
انصافه ډکوي لکه څرنګه چې به له ظلم او زياتي ډکه وي دا عقيده يوازې له
مونږ سره مخصوصه نه ده بلکه ټول مسلمانان په هغه عقيده لري او ځينو
اهل سنتو عالمانو د مهدي(عج) د روايتونو د متواتر والي په هکله روغ
روغ کتابونه ليکلي دي ،حتی په هغه رساله کې چې څه موده مخکې د
(رابطة العالم االسالمي) لخوا د هغه پوښتنې په ځواب کې چې د حضرت
مهدي(ع) په هکله شوې وه د مهدي د ظهور په مسلم او ارو مرو والي په
ټينګارسره له پيغمبر اکرم څخه د مهدي په هکله ډير روايت شوي حديثونه
او اسناد ذکر کړي دي 1 .خو ډير يې عقيده لري چې مهدي(عج) به په اخره
زمانه کې پيدا کيږي خو مونږ عقيده لرو چې هغه دولسم امام دی او اوس
هم ژوندی دی او په هغه وخت کې چې خدای ورته ماموريت ورکړي ،له
عدل اوانصافه د ځمکې د ډکولو لپاره به پاڅون کوي .
 . 7دا ليک د  1896کال د شوال په  76نيټه د ( رابطة العالم االسامي ) لخوا د (ادارة المجمع
االسالمي) دمشر المحمد المنتصر الکتاني په السليک سره خپور شوی دی.
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 .58علي(ع) تر ټولو اصحابو غوره و
مونږ عقيده لرو چې علي تر ټولو اصحابو غوره و او له پيغبره وروسته يې
په اسالمي امت کې لومړ ی مقام درلود ،خو سره له دې په دې مسئله کې هر
ډول غلو او افراط حرام ګڼو او عقيده لرو چې هغه کس چې دعلي لپاره د
خدايۍ مقام يا داسې بل څه قائل دي کافر دي او دمسلمانانو له ليکې وتلي
دي اومونږ د هغوي له عقيدو بيزاره يو که څه له بده مرغه د شيعه له نامې
سره دهغوي اخښل کيدل او ګډيدل کله کله په دې مسئله کې د غلط فهمۍ
سبب کيږي .حال دا چې تل شيعه اماميه عالمانو دغه کسان له اسالمه بهر
ګڼلي دي .

 .54صحابه د عقل او تاريخ د قضاوت په وړاندې
مونږ عقيده لروچې :د پيغمبر(ص) په اصحابو کې لوي سرښندونکي او
غوره کسان وو او قرآن او اسالمي روايتونه دهغوي په فضيلت کې ډير
بحثونه لري خو د دې دمعنا دا نه ده چې د پيغمبر ټول اصحاب معصوم
وګڼو ،او دهغوي عملونه بې له استثنا صحيح وګڼو .ځکه چې قرآن په ډيرو
ايتونو کې (د برائت ،نور او منافقين سورو په ايتونو کې) د منافقانو خبره
کوي چې د پيغمبر د اصحابو په منځ کې وو او ظاهره د پيغمبر اصحاب
ګڼل کيدل حال دا چې قرآن په ډيرو سختو ټکيو کې غندلي دي .له بل پلوه
داسې کسان هم وو چې له پيغمبر وروسته يې په مسلمانانو کې دجنګ اور
بل کړ او د وخت له امام او خليفه سره يې بيعت مات کړي او د زرګونو
مسلمانانو وينې يې وبهيولې،ايا مونږ دغو ټولو کسانو ته له هر نظره پاک
او سپيڅلي ويلی شو؟
په بله ژبه څرنګه دجنګ (مثال د جمل او صفين د جنګونو) دواړه لوري
سم او په حقه وګڼو؟ دا هغه تضاد دی چې زمونږ لپاره د منلو وړ نه دی او
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هغه کسان چې د دغه خبرې د توجيه لپاره د[اجتهاد] په شان مسائل کافي
ګڼي چې په دوي کې يو لوری په حقه و او بل په غلطه خو له دې امله چې په
خپل اجتهاد يې عمل کړے د خدای په نزد معذور بلکه دثواب خاوندان دي
مونږ ته د دې خبرې منل مشکل دي .
څرنګه د اجتهاد په پلمه د پيغمبر له ځاي ناستي سره بيعت ماتولی او
بيا د جنګ اور بلولی شي او د زرګونو بيګناه کسانو وينه بهيول کيدای
شي.که دا دومره خونريزي په اجتهاد سره د توجيه وړ وي نو بيا خو هر کار
په اجتهاد سره توجيهيدی شي
صفا ووايو چې :مونږ عقيده لرو چې :ټول انسانان حتی د پيغمبر
اصحاب په خپل عمل پړ دي او د قرآن دا اصل چې «إِ َّن أَ َْ َرَم ُك ْم َِنْ َد اللَّ ِه أَتْ َقا َُ ْم؛
په تاسوکې خداي ته تر ټولوغوره کس هغه دی چې زيات متقي وي1
په اصحابو هم الګو او صادق دی نو بايد دهغوي حالت دهغوي په عمل
سره وجاجو او روښانه يې کړو او په دې ډول د هغوي ټولو په هکله يو
منطقي قضاوت ولرو او ووايو :هغه کسان چې د پيغمبر(ص) په وخت کې د
مخلصو اصحابو په ليکه کې وو او له پيغمبر(ص) وروسته يې هم د اسالم
دحفاظت هڅه وکړه او په هغه تړون چې له قرآن سره يې کړی و وفاداره پاتې
شول هغوي ښۀ ګڼو او درناوی يې کوو  .او هغه کسان چې د پيغمبر(ص) په
وخت کې دمنافقانو په ليکه کې وو او داسې کارونه يې وکړل چې د رسول
اهلل مبارک زړه يې خپه کړ او يا يې د پيغمبر له وفاته وروسته خپله الره بدله
کړه او داسې کارونه يې وکړل چې د اسالم او مسلمانانو په تاوان شول له
هغوي سره مينه ونه کړو  .قرآن مجيد فرمايي:
«ال تَ ِج ُد قَ وما ي ْؤِمنو َن بِاللَّ ِه َالْي وِم ِ
اء ُه ْم أ ََْ
اآلخ ِر يُ َوادَُّ َن َم ْن َح َّ
ًْ ُ ُ
َ َْ
اد اللَّهَ َََر ُسولَهُ ََل َْو ََانُوا آبَ َ

 . 77حجرات سوره  78آيت
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ك ََت ِ
ِ
ِ
ِ
اإليما َن؛ هيڅ قوم چې په خدای
ب في قُلُوب ِه ُم َ
اء ُه ْم أ ََْ إِ ْخ َوانَ ُه ْم أ ََْ ََش َيرتَ ُه ْم أَُلَئ َ َ َ
أَبْنَ َ
او دقيامت په ورځ يې ايمان راوړی نه شې موندلی چې له هغو کسانو سره
چې د خدای او د هغه د رسول نافرماني يې وکړه دوستي او مينه وکړي که
څه هم دهغوي پالران وروڼه يا يې خپلوان وي ،دا هغه کسان دي چې خدای
تعالی يې ايمان

په زړونو ليکلی دی»1

هو هغه کسان چې دپيغمبر په ژوند کې يا د هغوي له رحلته وروسته يې
هغه حضرت (ص) وځوراوه زمونږ په عقيده د ستاينې وړ نه دي .
خو بايد هيره نه کړو چې د پيغمبر ځينو اصحابو د اسالم د پرمختګ په
الره کې لويې قربانۍ کړي او زيارونه يې ايستلي دي او د خدای له لوري
يې ستاينه شوې ده همدا راز هغه کسان چې له هغوي وروسته راغلل يا به
په راتلونکي کې پيدا کيږي د دنيا تر پايه پورې ،دوي که د رښتينو
اصحابو الرې ته دوام ورکړي او هغوي پروګرام جاري وساتي دهر ډول
السابِ ُقو َن َّ ِ
َّ ِ
ِ
وه ْم
مدحې اوستاينې وړ دي « ََ َّ
ين اتَّ بَ عُ ُ
ين ََاألنْ َ
صا ِر ََالذ َ
األَلُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
بِِإ ْح ٍ
ان ر ِ
ضوا ََ ْنهُ؛ له مهاجرانو او انصارو لومړي مخ کښان او
ض َي اللَّهُ ََ ْن ُه ْم َََر ُ
س َ
َ
هغه کسان چې په نيکه يې د هغوي پيروي وکړه ،خدای تعالی له هغوي
خوشاله شو او هغوي له خدايه خوښ دي 0.

دا د پيغمبر د اصحابو په هکله زمونږ د عقيدې نچوړ او خالصه ده.

 .55د اهل بيتو امامانو(ع) علم له پيغمبره(ص) دی
مونږ عقيده لرو چې دهغه امر مطابق چې د خدای رسول(ص) د متواترو
روايتونو په اساس د قرآن او اهل بيتو(ع) په هکله مونږ ته راکړی دی چې د

 . 7مجادله سوره  ۲۲آيت
 .۲توبه سوره  711آيت

زمونږ عقيده

19

دغو دوو لمن پرې نه ږدو چې هدايت شو او همداراز دې ته په پام سره چې
مونږ ،امامان(ع) چې له اهل بيتو دي معصوم ګڼو دهغوي ټولې خبرې او
عمل زمونږ لپاره حجت او سند دی ،او همداراز يې تقرير (يعنې که دهغوي
په مخکې کوم کار وشي او هغوي يې منع نه کړي) نو له قرآن او
پيغمبر(ص) وروسته زمونږ يوه فقهي منبع د امامانو(ع) وينا عمل او تقرير
دی .
او کله چې دې ټکي ته پام وکړو چې د ډيرو او معتبرو روايتونو سره
سم ،امامانو (ع) فرمايلي دي :هغه څه چې وايي له خپلو پالر نيکونو او په
اخر کې له پيغمبره (ص) نقل کوي او په دې پوهيږو چې له پيغمبره د ثقه او
باوري کس روايتونه داسالم دټولو عالمانو په نزد د منلو وړ دي .
امام محمد بن علي الباقر (جابر ته) وفرمايل :يا جابر انا لو کنا نحدثکم برايناَ
هوانا لکنا من الهالکين َ ،لکنا نحدثکم باحاديث نکنزها َن رسول اهلل (ص) ،اي جابره،که
مونږ د خپل نفس او هوا په غوښتنه تاسو ته کوم حديث نقل کړو له هالک
شويو کسانو به وګرځو.خو مونږ تاسو ته داسې حديثونه نقلوو چې له رسول
اهلل مبارکه مو د يوې خزانې په شان ستاسو لپاره زيرمه کړي دي 1.

له امام صادق(ع) يو بل حديث دی چې يو کس له هغه حضرته پوښتنه
وکړه ،هغوي ځواب ورکړ ،هغه کس د امام د نظر د بدلولو لپاره بحث او
خبرې اترې پيل کړې امام صادق(ع) وفرمايل :داخبرې پريږده (ما اجبتک فيه
من شيء فهو َن رسول اهلل) هر ځواب چې د يو څيز په هکله مې تا ته درکړ له
پيغمبره(ص) دی (او د بحث ځاي نه لري) 0.

د پام وړ ټکی دا دی چې مونږ په حديث کې معتبرې سرچينې لکه،
«کافي ،تهذيب ،استبصار او من اليحضره الفقيه» او داسې نورې لرو ،خو
 .7جامع احاديث الشيعه ،اول ټوک  73مخ د  773حديث له مقدماتو
 .۲اصول کافي اول ټوک  53مخ  7۲7حديث
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زمونږ له نظره د دغو منابعو معتبروالی په دې معنا نه دی چې هر روايت
چې په هغو کې دی ،زمونږ له نظره د منلو وړ وي ،مونږ د روايتونو په څنګ
کې د رجال کتابونه لرو چې د سندونو په ټولو سلسلو کې د اخبار
(حديثونو) د راويانو حال پکې بيان شوی دی ،زمونږ له نظره هغه روايت د
منلو دی چې د هغه د سند په سلسله او لړۍ کې ټول کسان ثقه او باوري
کسان وي  .نو هغه روايتونه چې په دغو کتابونو کې راغلي دي که دغه
شرط ونه لري زمونږ له نظره د منلو وړ نه دي .
پر دې سربيره کيدی شي يو روايت داسې وي چې دسند سلسله يې هم
معتبره وي خو زمونږ عالمانو او فقيهانو له اوله تراوسه په هغه سترګې
پټې کړې وي او له هغه تيرشوي وي ځکه چې نورې غلطۍ او خنډونه يې
پکې موندلي وي مونږ دغه روايت ته (معرض َنها) وايواو زمونږ له نظره
اعتبار نه لري .
له دې ځايه روښانه کيږي چې هغه کسان چې زمونږ په عقيدې دپوهيدلو
لپاره يوازې په هغو ځينو روايتونو چې په دغو کتابونو کې راغلي دي
استناد کوي بې له دې چې دهغه دسند په هکله تحقيق وکړي سمه الره نه
وهي .
په بله وينا ،په ځينو مشهورو اسالمي مذهبونو کې داسې کتابونه شته
د (صحاح) په نامه چې دهغوي د روايتونو صحيحوالی د هغو د ليکونکو
لخوا تضمين شوی دی او نور هم په هغو د سموالي ټاپه وهي ،خو زمونږ په
نزد معتبر کتابونه داسې نه دي ،بلکه داسې کتابونه دي چې ليکونکي يې
لوي او د باور کسان دي خو د دغو کتابونو د روايتونو د سند صحيحوالی،
د علم رجال په کتابونو کې د سند د رجالو په جاج پورې تړلی دی .
دې ټکي ته چې مونږ ذکر کړ توجه کول دهغو ډيرو پوښتنو ځواب ويلی
شي چې زمونږ دعقيدې په هکله موجود دي ،لکه څرنګه چې له هغې غفلت
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زمونږ د عقايدو په هکله د ډيرو تيروتنو او غلطيو سبب کيدلی شي .
په هر حال د قرآن مجيد له ايتونو وروسته د پيغمبر(ص) روايتونه اود
اهل بيتو د دولسو امامانو(ع) حديثونه زمونږ په نزد معتبر دي په دې شرط
چې د دغو روايتونو صادروالی په معتبره طريقه له امامانو(ع) معلوم شي .

شپږمه برخه

بيال بيل مسائل
له هغوي بحثونو ورتير چې په تيرو بابونو کې راغلل چې د اسالم په
اساسي بحثونو کې زمونږ عقيدې روښانه کوي ،زمونږ په عقيدې کې نورې
ځانګړتياوې هم شته چې په دې باب کې يې راسپړو .

 .56د عقلي حسن او قبح مسئله
مونږ عقيده لرو چې د انسان عقل د ډيرو څيزونو په ښه والي اوبدوالي
پوهيږي ،او دا د ښه او بد د پيژندلو د توان په برکت ده چې خدای تعالی
انسان ته ورکړی دی.پر دې اساس حتی د آسماني شريعتونو له نازليدلو
مخکې ځينې مسائل د عقل په مټ انسان ته ښکاره وو  .د عدالت او انصاف
او نيکۍ ښه والی او د ظلم او زياتي بدوالی او د ډيرو اخالقي صفاتو لکه
رښتيا ويلو ،امانت ،سخاوت ،او داسې نورو څيزونو ښه والی ،او
همداراز د خيانت ،بخل ،او داسې نورو څيزونو بدوالی ،ټول هغه مسائل
دي چې د انسان عقل يې درک کوي ،خو له دې امله چې د انسان عقل د
ټولو څيزونو په قبح او حسن يعنې ښـه والي اوبدوالي نه پوهيږي او د
انسان معلومات په هر حال کې محدود دي ،آسماني کتابونه اوالهي دينونه
او پيغمبران د دغه چارې د تکميل او بشپړتيا لپاره دخدای له لوري نازل
شوي دي چې هم په عقلي ادراکاتو ټنيګار وکړي او هم هغه تياره اړخونه او
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زاويې چې عقل يې د پوهې وس نه لري روښانه کړي .

که مونږ د حقائقو په تشخيص کې د عقل له استقالله بلکل انکار وکړو،
بيا خو به د توحيد خدای پيژندنې او دانبياوو د بعثت او د آسماني دينونو
خبره ختمه شي ځکه چې د خدای د وجود اثبات او د انبياوو د دعوت د
حقانيت ثابتول يوازې د عقل له الرې ممکن دي .څرګنده ده چې د شرعې
خبرې هغه وخت د منلو وړ دي چې دا دوه اصلونه (توحيد او نبوت) مخکې
د عقل په دليل سره ثابت شوي وي او يوازې په شرعي دليل د دغو دواړو
ثابتول ممکن نه دي .

 .51الهي عدل
په همدې وجه مونږ په الهي عدل عقيده لرو او وايو چې محاله او ناشوونې
ده چې خدای تعالی په خپلو بندګانو ظلم وکړي ،بې دليله چاته سزا ورکړي
او يا يې بې دليله وبخښي ،محاله ده چې خدای تعالی په خپلو وعدو عمل
ونه کړي او محاله ده چې يو ناصالح او خطاکاره کس له خپل لوري په نبوت
او رسالت مبعوث کړي او هغه ته يو لړ معجزې ورکړي .
او همداراز محاله ده چې خپل بندګان چې د نيکمرغۍ او سعادت د
الرې د کچ کولو لپاره يې پيدا کړي دي بې له الرښود او رهبره پريږدي،
ځکه چې دا ټول کارونه بد سپک او قبيح دي ،او خدای تعالی ته سپک
اوقبيح کارونه روا نه دي ( .يعنې خداي دغه کارونه نه کوي)

 .53دانسان آزادي
او بيا په همدې دليل مونږ عقيده لرو چې خدای تعالی انسان ازاد پيدا کړی
دی  .د انسان کارونه د هغه په اراده او اختيار دي ځکه چې که انسان په خپل
کار کې مختار نه وي يعنې مونږ د انسانانو په عملونو کې د جبر قائل شو،د
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بدکارو سزا کول ښکاره ظلم او بيعدالتي ده او د نيکانو انعام او جزا چټي
او بې دليله کار دی ،او داسې کار په خدای تعالی محال دی .
لنډه دا چې :د عقلي حسن او قبح او د ډير حقائقو په تشخيص کې د
انسان د فکر او عقل د استقالل منل د دين او شريعت د انبياوو د شريعت
او آسماني کتابونو د منلو اصلي ستنه ده .خو لکه څرنګه چې وويل شول د
انسان درک او پوهه محدوده ده ،او يوازې په دې وسيله نه شي کولی ټول
حقائق چې د هغه په تکامل او نيکمرغۍ پورې اړه لري درک کړي (ورباندې
پوه شي) او له همدې امله د انبياوو بعثت او آسماني کتابونو ته ضرورت
لري .

 .59د فقې يوه سرچينه د عقل دليل دی
هغه څه ته په پام سره چې ومو ويل مونږ عقيده لرو چې د اسالم د دين يو ه
اصلي سرچينه د عقل دليل دی ،او له عقله مطلب دلته دا دی چې عقل په
يقين او قطعې سره په يو څيز پوه شي او دهغه په هکله قضاوت او فيصله
وکړي ،مثال که (فرضا)د ظلم ،خيانت ،دروغ ويلو ،قتل نفس ،د مالونو د
غالکولو او د خلکو په حقوقو د تيري د حراموالي په هکله موپه کتاب او
سنت کې هيڅ دليل نه درلود ،مونږ د عقل د دليل په وسيله دا څيزونه
حرامول ،او يقين وو راته چې خدای تعالی چې حکيم او عالم دی دا څيزونه
په مونږ حرام کړي دي او هيڅکله د هغو په کولو راضي نه دی ،او دا پر
مونږ يو الهي حجت او دليل و.
د قرآن ايتونه ډک دي له داسې تعبيرونو چې ټول د عقل او دعقلي دالئلو
د اهميت بيانوونکي دي .
د توحيد د الرې دکچ کولو لپاره قرآن دعقل او پوهې خاوندان په ځمکه
او آسمانونو کې د الهي ايتونو مطالعې او ليدلو ته رابلي «إِ َّن فِي َخل ِْق
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ض َا ْختِ ِ
الف اللَّ ْي ِل َالنَّ َها ِر آلي ٍ
َّ ِ
ات ألَلِي األلْبَ ِ
اب؛ له بل پلوه د الهي
الس َم َاَات ََ ْ
َ
َ
األر ِ َ
ايتونو اونښو د بيانولو هدف د انسانانو دعقل او پوهې زياتول ګڼي «قُ ْل ُه َو
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الْ َق ِ
ِ
يق
اد ُر ََلَى أَ ْن يَ ْب َع َ
س ُك ْم ِشيَ ًعا ََيُ ِذ َ
ث ََلَ ْي ُك ْم ََ َذابًا م ْن فَ ْوق ُك ْم أ ََْ م ْن تَ ْحت أ َْر ُجل ُك ْم أ ََْ يَلْب َ
ف اآلي ِ
ْس بَ ْع ٍ
ات ل ََعلَّ ُه ْم يَ ْف َق ُهو َن؛ وګوره چې څنګه ايتونه په
ض انْظُ ْر ََيْ َ
بَ ْع َ
ف نُ َ
ص ِّر ُ َ
ض ُك ْم بَأ َ
مختلفو تعبيراتو سره بيانوو چې پوه شي1.
له دريم اړخه ټول انسانان دې ته رابولي چې په نيکيو او بديو کې فرق
وکړي اوپه دې الره کې له تفکره کار واخلي او وايي «قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي األ َْ َمى
َالْب ِ
ص ُير أَفَال تَ تَ َف َّك ُرَ َن؛ ووايه  :ايا ړانده اوسترګور (ناپوهه او پوهه) برابر دي،
َ َ
ايا فکر نه کوئ»0

او اخر دا چې دانسان تر ټولو بد مخلوق هغه کسان ګڼي چې خپلې
سترګې ،غوږونه او ژبه په کار نه اچوي او د عقل او پوهې له ځواکه
الص ُّم الْبك َّ ِ
استفاده نه کوي «إِ َّن َش َّر الدََّ ِّ ِ َّ ِ
ين ال يعقلون؛ تر ټولو بد
َ
ْم الذ َ
اب َ ْن َد الله ُّ ُ ُ
خوځندګان د خدای په نزد هغه کاڼه او ګونګيان کسان دي چې له عقله کار
نه اخلي»  1او داسې نور پريمانه ايتونه .
په دې اساس څرنګه دا سالم په اصولو او فروعو کې د عقل پوهې او
تفکر په ځواک سترګې پټولی شو.

 .61بيا هم الهي عدل
لکه څرنګه چې اشاره وشوه مونږ په الهي عدل باور لرو او يقين لرو چې
خدای تعالی هيڅکله په خپل کوم بنده ظلم نه کوي ،ځکه چې ظلم بد او
سپک کار دی او د خدای پاک ذات له دغه ډول کاره سپيڅلی او پاک دی
 .7انعام سوره  65ايت
 .۲انعام سوره  51آيت
 .8انفال سوره  ۲۲آيت
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هيچا ظلم نه کوی»1

که په دې دنيا کې ځينې انسانان سزا ويني سبب يې هغوي پخپله دی
َّ ِ ِ
ِ
س ُه ْم يَظْلِ ُمو َن؛ خدای تعالی په هغوی (تيرو
«فَ َما ََا َن اللهُ ليَظْل َم ُه ْم ََلَك ْن ََانُوا أَنْ ُف َ
قومونو چې په عذاب اخته شول) ظلم ونه کړ بلکه هغوی پخپله په ځان ظلم
کاوه»0

نه يوازې په انسان بلکه په دې دنيا کې په هيڅ مخلوق دخدای لخوا ظلم
ِ ِ
ين؛ خدای تعالی هيڅکله په نړيوالو ظلم نه
نه کيږی « َََما اللَّهُ يُ ِري ُد ظُلْ ًما لل َْعالَم َ
غواړي» 1ـ البته دا ټول ايتونه د عقل د حکم په لور ټينګار او ارشاد دی.

د تکليف ماال يطاق نفی
په همدې وجه مونږ عقيده لرو چې خدای تعالی هيڅکله تکليف ماال يطاق
نه کوی (تر وسه زيات په چا کار نه اچوی) ال يُ َكلِّ ُ َّ
سا إِال َُ ْس َع َها.
ف اللهُ نَ ْف ً

 .67د دردناکو پيښو فلسفه
او په همدې وجه مونږعقيده لرو چې هغه دردوونکې پيښې چې په دې دنيا
کې کيږی (لکه زلزله،او افتونه او بالګانې) کله د خدای له لوری سزا وی
اء أ َْم ُرنَا َج َعلْنَا ََالِيَ َها َسافِلَ َها
لکه څنګه چې د لوط قوم په هکله راغلي دي «فَلَ َّما َج َ
ض ٍ
ََأ َْمطَ ْرنَا ََلَ ْي َها ِح َج َارةً ِم ْن ِس ِّج ٍ
ود؛ کله چې دعذاب په هکله زمونږ امر
يل َم ْن ُ
راورسيد ،دهغوی ښارونه مو په بل مخ واړول او د کاڼو سخت باران مو په

 .7کهف سوره  49آيت
 .۲توبه سوره  11آيت
 .8ال عمران  713ايت
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هغوی

نازل کړ»1

ض ْوا فَاَ ْر َسلْنَا
د سبا د ناشکره او سرغړاندو خلکو په هکله فرمايي« :فَاَ َْ ِر ُ
العرم ،هغوی (د خدای له اطاعته) مخ واړوه او مونږ په هغوی
ََلَْي ِه ْم َس ْي َل َ
ورانوونکی سيالب نازل کړ».
ځينې دغه پيښې دانسانانو د بيدارولو لپاره دي چې سمې الرې ته
ت أَي ِدي الن ِ ِ ِ
ستانه شي «ظَهر الْ َفس ُ ِ
ِ
ض الَّ ِذي ََ ِملُوا
سبَ ْ ْ
َّاس ليُذي َق ُه ْم بَ ْع َ
اد في الْبَ ِّر ََالْبَ ْح ِر ب َما ََ َ
ََ َ
ل ََعلَّ ُه ْم يَ ْرِج ُعو َن؛ په وچه او دريابونو کې فساد او تباهي د هغو کارونو په وجه
چې خلکو کړی دی ښکاره شوه ،خدای تعالی غواړي د هغوي د ځينو
عملونو نتيجه په هغوي وڅښي ښايي ستانه شي» 0نو دغه ډول خطرناکې
پيښې په حقيقت کې دخدای مهرباني ده.
بله برخه هغه مصيبتونه دي چې انسان يې له خپله السه ځانته پيدا کوي
او په بله معنا د هغه د ناخبرۍ نتيجه وي «إِ َّن اللَّهَ ال يُغَيِّ ُر َما بِ َق ْوٍم َحتَّى يُغَيِّ ُرَا َما
بِأَنْ ُف ِس ِه ْم؛ خدای تعالی د يو قوم برخليک نه بدلوي مګر دا چې هغوي پخپله

ځانونه بدل کړي»1

ِ
ك ِمن ح ٍ ِ
ك؛ هغه څه چې له
ك ِم ْن َسيِّئَ ٍة فَ ِم ْن نَ ْف ِس َ
َصابَ َ
سنَة فَم َن اللَّه َََما أ َ
« َما أ َ
َصابَ َ ْ َ َ
نيکيو او کاميابيو تاته رسيږی دخدای له لوري دي (د هغه په مرسته دي)

او هغه مشکالت او بدۍ چې تاته رسيږی پخپله ستا له لوري دي»1

 .6۲دنړۍ نظام تر ټولو ښه نظام دی
مونږ باوري يو چې د هستۍ نظام تر ټولو غوره نظام دی يعنې د نړۍ
 .7هود سوره  3۲آيت
 .۲روم سوره  47آيت
 .8رعد سوره  77ايت
 .4نسا سوره  19ايت
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اوسنی واکمن نظم تر ټولو غوره نظم دی چې ديوې نړۍ لپاره ممکن کيدی
شي.هر څه په حساب کتاب دی او هيڅ يو څيز د حق عدالت او نيکۍ په
خالف نه دی او که په ا نساني ټولنه کې کومې بدۍ ليدل کيږی پخپله
دانسان له لوري دي.
تکراروم چې مونږ عقيده لرو چې :الهی عدل د اسالمي نړۍ ليديوه
اصلی ستنه ده ،او له هغه پرته د توحيد نبوت او قيامت چارې هم په خطر
کې لويږي ـ دقت وکړئ.
په يو حديث کې لولو چې امام صادق(ع)له دې وروسته چې ټينګار يې
وکړ  :ان اساس الدين التوحيد َالعدل ،د دين اساس او بنياد توحيد او عدالت دی،
زياته کړه :اما التوحيد فان ال تجوز َلی ربک ما جاز َليک َ ،اما العدل فان التنسب الی
خالقک ماالمک َليه؛ توحيد دا دی چې هغه څه چې پر تا روا دي پر خدای يې
روا نه کړې (او هغه له ټولو ممکنه صفاتو پاک او سپيڅلی وګڼې) او عدل
دا دی چې په خدای پورې داسې عمل ونه تړې چې که ته يې پخپله وکړې نو
تا پرې مالمته کړي ـ دقت وکړئ 1.

 .68د فقې څلور سرچينې (منابع)
زمونږ دفقې سرچينې لکه چې مخکې هم ورته اشاره وشوه څلور څيزونه
دی:
اول (کتاب اهلل) قرآن مجيد دی چې د اسالم دمعارفو او احکامو اصلی
سند دی.
دوهم :د پيغمبر(ص) او له ا هل بيتو د(معصومو امامانو) سنت.
دريم :د علماوو او فقهاوو اجماع چې د معصوم د نظر کاشفه وي.

 .7بحا ر االنوار 5،ټوک  71مخ حديث ۲8
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او څلورم د عقل دليل دی او د عقل د دليل مطلب ،د عقل قطعي دليل
دی البته د عقل ظني دليل لکه «قياس او استحسان» زمونږ په نزد په هيڅ
يوې فقهی مسئلې کې د منلو وړ نه دی ؛ نو کله چې فقيه په خپل ګمان سره
په يو څيز کې مصلحت وويني چې په قرآن او سنت کې د هغه لپاره خاص
حکم نه وي راغلی ،نو دغه مصلحت د يو الهی حکم په توګه نه شي معرفي
کولی  .همداراز د شرعې د حکم د معلومولو لپاره ظنی قياسونو او داسې
نورو ته پناه وړل زمونږ په نزد جايز نه دي؛ خو په هغو مواردو کې چې
انسان يقين پيدا کړي لکه د ظلم ،جنايت دروغو خيانت او غال په بدوالي
يقين دا د عقل حکم معتبر دی  .او د (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) په
مقتضا سره د شرعې د حکم بيانوونکی دی .
حقيقت دا دی چې مونږ په عبادي ،سياسي ،اقتصادي او ټولنيزو چارو
کې د مکلفينو د اړتيا وړ احکامو په هکله له رسول اهلل مبارک(ص) او
معصومو امامانو(ع) په کافي اندازه روايتونه لرواو دغه ډول (ادله ظنيه)
ته د پناه وړولو ضرورت نه احساسوو؛حتی باوری يو چې په (مستحدثه
احکامو) کې يعنې هغه مسايل چې د وخت په تيريدو سره د انسان په ژوند
کې داخليږی ،په کتاب ،او د پيغمبر(ص) اومعصومو امامانو په سنتو کې
يو لړ اصول او کليات راغلي دي چې مونږ دغه ډول ظنيه دليلونو ته له پناه
وړولو بې نيازه کوي .يعنې هماغه داحکامو کلياتو ته په رجوع سره
مستحدثه مسايل کشف کيدی شي (د دې خبرې وضاحت زمونږ د دې
کوټلي بحث له حوصلې بهر دی)1.

 .64د اجتهاد باب تل پرانستی دی
مونږ عقيده لرو چې د اجتهاد باب په ټولو مسائلو کې خالص دی ،او
 .7په کتاب ( المسائل المستحدثه) کې مو دا خبره ښه واضحه کړې ده .
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ټول د نظر خاوند فقيهان کولی شي الهي احکام له تيرو څلورو منابعو
راوباسي او هغو کسانو ته يې چې د استنباط قدرت نه لر ي ورکړی .که څه
هم نظرونه يې له تيرو فقيهانو سره ځينې فرقونه ولری.او باوري يو چې کوم
کسان په فقې کې د نظر خاوندان نه دي ،هميشه بايد ژونديو فقيهانو ته
چې د زمان او مکان په مسايلو خبر دي مراجعه وکړي او په اصطالح
دهغوي تقليد وکړي او په فقهې کې متخصصانو ته د ناخبرو کسانو
مراجعه له بديهياتو ګڼو .مونږدغو فقيهانو ته (مرجع تقليد) وايو ،په دې
ډول له مړ فقيه څخه ابتدايی تقليدجايز نه ګڼو؛ ضرور بايد د ژونديو
فقيهانو تقليد وشي چې فقه تل په حرکت او تکامل کې وي.

 .65قانوني خال نيشته
مونږ عقيده لرو چې په اسالم کې (قانوني خال) نيشته ،يعنې د قيامت تر
ورځې پورې دانسانانو د اړتيا ټول احکام په اسالم کې بيان شوي دي ،کله
په خاص ډول او کله هم د يو کلي او عام حکم په شکل کې ،او له همدې امله
مونږ فقيهانو ته د قانونونو جوړولو حق نه ورکوو ،بلکه هغوی ژمن ګڼو
چې الهي احکام له هغو څلورو منابعو چې ذکر شول استخراج کړی.او
خلکو ته يې وړاندې کړي.ايا قرآن مجيد په مائده سوره چې تر ټولو
وروستۍ يا په وروستيو سورو کې ده چې په پيغمبر نازله شوې،نه فرمايي
ت ََلَ ْي ُكم نِ ْعمتِي َر ِ
الم ِدينًا؛ نن مې
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم ََأَتْ َم ْم ُ
چې «الْيَ ْوَم أَ َْ َمل ُ
يت لَ ُك ُم ْ
اإلس َ
ْ َ ََ
ستاسو دين بشپړ کړاو خپل نعمت مې په تاسو تمام کړ ،او ستاسو لپاره
مې اسالم دين غوره کړ»1دا اسالم څرنګه کامل کيدی شي بې له دې چې د
ټولو وختونو او پيړيو لپاره کامل فقهي احکام و لري؟!

 .7مائده سوره  8ايت
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آيا د پيغمبر(ص)په مشهور حديث کې نه لولو چې په حجت الوداع کې
يې وفرمايل :ايهاالناس َاهلل ما من شیء يقربکم من الجنة َ يباَدکم َن النار اال َقد
امرتکم به َ ،ما من شیء يقربکم من النار َ يباَدکم َن الجنة اال َقد نهيتکم َنه؛ ای
خلکو! هر څيز چې تاسو جنت ته نزدې کړي او د دوزخ له اوره مو ليرې
کړي  ،تاسو ته مې د هغه امر درکړاو له هر هغه څيزه مې چې تاسو د دوزخ
اور ته نزدې او له جنته ليرې کړي تاسو منع کړئ1.

له امام صادق(ص) په يو بل مشهور حديث کې لولو :ماترک َلی شيئا اال کتبه
حتی ارش الخدش؛ علی(ع) له اسالمه هيڅ پرې نه ښودل مګر دا چې (د
پيغمبر(ص) په حکم او امال سره يې) وليکل ،حتی د انسان په بدن د
ليګدلی يو

وړوکي شان خراش ديه 0.

نو په دې وجه ظنيه دليلونو ،قياس او استحسان ته لمبر نه رسيږی.

 .66تقيه او د هغې فلسفه
مونږ عقيده لرو چې که انسان د متعصبو ،ضدي او بې منطقه کسانو په منځ
کې ګير شی چې د هغوي په مخ کې د خپلې عقيدې څرګندول د ځاني يا بل
لوی خطر سبب کيږی او د عقيدې له اظهاره کومه مهمه فايده هم نه وي،په
دغه ډول مورد کې دنده لري چې خپله عقيده پټه وساتي ،او خپل سر چټی
له السه ورنه کړي ،مونږ دې مسئلې ته « تقيه »وايو او دا مسئله مو په قرآن
کې له دوو ايتونو او د عقل له دليله زده کړې ده .
ال ر ُجل ُم ْؤِم ٌن ِم ْن ِ
آل فِ ْر ََ ْو َن يَكْتُ ُم
قرآن د آل فرعون د مومن په هکله فرمايی « ََقَ َ َ ٌ
ول ربِّي اللَّهُ َقَ ْد جاء َُم بِالْب يِّ نَ ِ
ات ِم ْن َربِّ ُك ْم؛ له آل فرعونه
َ ََ ْ َ
إِ َ
يمانَهُ أَتَ ْقتُ لُو َن َر ُجال أَ ْن يَ ُق َ َ َ
 .7اصول کافي۲ ،ټوک  14مخ،بحاراالنوار 61،ټوک  96مخ.
.۲جامع االحاديث ،اول ټوک  73مخ  7۲1حديث (په دغه کتاب کې په دې هکله نور هم ډير
معتبر حديثونه ليکل شوي دي.

زمونږ عقيده

98

يوايماندار کس چې خپل ايمان يې پټاوه (له موسی دفاع وکړه) او وې ويل:
ايا تاسو غواړئ داسې کس ووژنئ چې وايي :زما رب خدای دی ،په داسې
حال کې چې ستاسو د رب له لوري يې تاسو ته روښانه دليلونه راوړي
دي!»1

د «يکتم ايمانکم» جمله د تقيې په مسئله صراحت لري،ايا په ځای وه چې د
ال فرعون مومن خپل ايمان څرګند کړی او خپل سريې بايللی وی او دغه د
سر بايلل هيڅ کار هم نه وی سم کړی؟
او د اسالم دلومړيو وختونود ځينو مبارزو او مجاهدو مومنانو په هکله
چې د ضدی مشرکانو په منګولو کې ښخيدل د تقيې حکم ورکوي او
َّخ ِذ الْم ْؤِمنو َن الْ َكافِ ِرين أََلِي ِ
ِ ِِ
س ِم َن اللَّ ِه
ين َََم ْن يَ ْف َع ْل ذَلِ َ
فرمايی «ال يَت ِ ُ ُ
اء م ْن ُدَن ال ُْم ْؤمن َ
َ ََْ
ك فَلَْي َ
فِي َش ْي ٍء إِال أَ ْن تَ تَّ ُقوا ِم ْن ُه ْم تُ َقاةً؛ مومن کسان بايد بې له مومنانو ،له کافرانو څخه
له چاسره مينه او دوستي ونه کړي ،هر چا چې دا کار وکړ له خپل خدای
سره يې اړيکي شلولي دي مګر دا چې (تاسو په خطر کې وئ) او له هغوي
تقيه وکړئ»0

په دې اساس تقيه يعنې د خپلې عقيدې پټول ،له هغه ځای سره
مخصوصه ده چې د متعصبو او سپين سترګو دښمنانو په وړاندې د انسان
مال او عزت ته خطر وي ،بې له دې چې د ايمان ښکاره کول څه نتيجه
ولري.په داسې موقعو کې بايد چټي په چټي کسان په خطر کې وانه چول
شي او خپل ځواک بې ځايه ضايع نه شي بلکه پکار ده چې هغه ضروری
موقعو ته وساتل شي .له همدې امله د امام صادق(ص) په يو مشهور حديث

 .7مومن سوره  ۲3ايت
 .۲ال عمران سوره  ۲3آيت
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کې لولو چې :التقيه ترس المومن؛

تقيه د مومن دفاعي ډال دی1.

د «ترس» (ډال) تعبير يو لطيف تعبير دی چې ښيي تقيه د دښمن په
وړاندې د دفاع يوه وسيله ده .
د مشرکانو په وړاندې د حضرت عمار ياسر د تقيې کيسه او د
پيغمبر(ص) لخوا دهغې تاييدول

مشهور دي0.

د جنګ په ميدان کې د خپلو عسکرو او وسلو پټول،له دښمنانانو د
جنګي رازونو و غيره پټ ساتل داسې نور ټول د انسان په ژوند کې د تقيې
مثالونه دي؛ او په مجموع کې تقيه يعنې پټول په داسې ځايونو کې چې
څرګندول د خطر او ضرر سبب کيږی بې له دې چې فايده ولري ،يو عقلي
اوشرعي حکم دی چې نه يوازې شيعه بلکه د نړۍ ټول مسلمانان او عاقالن
د ضرورت په وخت په هغه عمل کوي.
سره له دې د حيرانۍ خبره ده چې ځينې کسان په تقيې عقيده يوازې په
شيعو او داهل بيتو دمکتب په منونکو پورې مخصوصه ګڼي او هغه په
شيعوو باندې يو لوی اعتراض ګڼي ،حال دا چې دا يوه روښانه مسئله ده،
هم په قرآن کې جرړه لري هم په حديث کې ،هم د پيغمبر د يارانو سيرت پاتې
شوی اوهم پرې د نړۍ ټو ل عقال عمل کوي.

 .7وسائل  77ټوک  467مخ  6حديث  ۲4مخ .په ځينو حديثونو کې ( ترس اهلل فی االرض) « په
ځمکه د خدای ډال » تعبير راغلی دی.
 . ۲دا حديث ډيرو مفسرانو مورخانو او د حديثو لکيونکو په خپلو مشهورو کتابونو کې
راوړی دی منجمله واحدي په اسباب النزول ،طبری ،قرطبی ،زمخشری ،فخر رازی،
بيضاوي او نيشابوري هر يو په خپل تفسير کې د ( نحل سورې  716آيت ) په ذيل کې راوړی
دی.
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 .61په کومو ځايونو کې تقيه حرامه ده
مونږ عقيده لرو چې :د دغو ناوړه تفاهمونو اصلي وجه د شيعه وو له عقيدې
د کافي آګاهۍ نيشتوالی دی او يا دا چې د شيعوو عقايد د هغوی له
دښمنانو اخستل شوي دي ،او زمونږ په خيال کوم وضاحت چې پورته وشو
په هغې سره مسئله پوره روښانه شوي وي.
البته د دې خبرې انکار نه شي کيدی چې په ځينو ځايونو کې تقيه حرامه
ده او هغه په هغه ځای کې چې د دين ،اسالم او قرآن او يا اسالمي نظامونو
اساس او بنياد ته خطر پيښ وي.په داسې موقعو کې بايد خپل عقايد
ښکاره کړی شي که څه هم انسان د عقيدې د اظهار په وجه قربان شی ،او
باوري يو چې په کربال کې او دعاشورا په ورځ د امام حسين پاڅون بلکل د
همدې مقصد لپاره و ،ځکه چې د بنی اميه وو واکمنانو داسالم اساس ته
خطر پيښ کړی و ،او دامام حسين پاڅون دهغوي له کارونو پرده پورته
کړه.او دخطر مخه يې ونيوله .

 .63اسالمي عبادتونه
مونږ په هغو ټولو عبادتونو چې قرآن او سنت پرې تاکيد کړی دی معتقد او
پابند يو ،لکه پينځه وخته لمونځ چې له خالق سره د مخلوق تر ټولو لويه
رابطه ده ،او د رمضان دمياشتې روژې چې دايمان د مضبوتولو ،د نفس د
تزکيې او له هوی پرستۍ سره دمقابلې لپاره تر ټولو غوره وسيله ده .
مونږ د خدای د کور حج چې د تقوا او د مينې د مزيو د ټينګولو تر ټولو
اغيزمنه وسيله او د مسلمانانو دعزت سبب دی په عمر کې يو ځل په
استطاعت لرونکو کسانو واجب ګڼو او دمال زکات ،خمس امر بالمعروف
او نهي عن المنکر او په اسالم او مسلمانانو د يرغلګرو په وړاندې جهاد
هم له مسلمو واجباتو ګڼو.
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که څه هم د دغو چارو په جزيياتو کې زمونږ او ځينو نورو فرقو په منځ
کې ځينې توپيرونه شته لکه څرنګه چې د اهل سنتو څلور مذهبونه د
عباداتو وغيره په احکامو کې له يو بل سره فرقونه لري.

 .69د دوو لمونځونو په يو ځای کول
منجلمه دا چې مونږ عقيده لرو :په يو وخت د ماسپښين او مازيګر د
لمونځونو او د ماښام او ماسخوتن د لمونځونو کول روا دي (که څه هم د
هغوی جدا جدا ګڼل افضل او غوره ګڼو) او باوری يو چې پيغمبر(ص) د
هغو کسانود اسانۍ لپاره چې په زحمت کې دي په يو ځای د دوو لمنځونود
کولو اجازه ورکړې ده .
په صحيح ترمذي کې له ا بن عباسه نقل شوي دي چې :جمع رسول اهلل
(ص)بين الظهر َالعصر َ ،بين المغرب َالعشاء بالمدينة من غير خوف َال مطر ،قال فقيل
البن َباس ما اراد بذلک؟ قال اراد ان ال يحرج امته؛ پيغمبر(ص) په مدينې کې د

ماسپښين او مازيګر مونځونه او د ماښام او ماسخوتن لمنځونه په يو ځای
وکړل په داسې حال کې چې نه ويره وه او نه باران ،له ابن عباسه پوښتنه
وشوه چې له دې کاره د هغه حضرت(ص) مقصد څه و؟ وې ويل:د دې لپاره
يې دا کار وکړ چې امت په زحمت (سخته) کې پرې نه وزي(يعنې په هغو
ځايونو کې چې يو ځای کول يې د سختې سبب شي له دغه ترخيصه
استفاده کولی شي)1

 .11په خاوره سجده
زمونږ عقيده ده چې :د لمانځه د سجدې په وخت بايد په خاوره يا د ځمکې

 .7سنن ترمذی ،اول ټوک854مخ783،باب  .سنن بيهقی8،ټوک761،مخ.
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په نورو څيزونو سجده وشی يا په هغو څيزونو چې له ځمکې زرغونيږي،
لکه پاڼې لرګی او ټول بوټی (بې له هغو چې خوړونکي يا اغوندونکي
وي).
نو په قالين باندې سجده روا نه ګڼو په تيره بيا دا چې خاورې ته د
سجدې لپاره په هر څه ترجيح ورکوو ،نو د کار داسانۍ لپاره اکثره شيعه له
ځان سره د پاکې خاورې يوه برابره شوې ټوټه ګرځوي چې ورته سجده ګاه
وايي او په هغې سجده کوو چې هم پاکه ده او هم خاوره.
په دې مسئله کې د پيغمبر(ص) په مشهور حديث استناد کوو «جعلت لی
االرض مسجداً َ طهوراً» ،مونږ «مسجد» په دغه حديث کې (د سجدې د ځای)
په معنا ګڼو.
دا حديث په اکثرو صحاحو او نورو کتابونو کې نقل شوی دی 1.

ممکنه ده وويل شي چې په دې حديث کې د «مسجد» مطلب «د سجدې
ځای» نه دی ،بلکه د لمانځه ځای دی ،د هغو کسانو په مقابل کې چې لمونځ
يې يوازې په يو خاص ځای کې کاوه ،خو دې ته په پام سره چې دلته د
(طهور) يعنې (د تيمم دخاورې) خبره راغلې ده روښانه کيږي چې له دې
مطلب د «سجدې ځای» دی يعنې د ځمکې خاوره هم «طهور» ده او هم «د
سجدې ځای».
پر دې سربيره د اهل بيتو له امامانو (ع) په دې هکله زيات حديثونه هم
مونږ ته راغلي دي چې د سجدې ځای يې خاوره کاڼی او داسې نور څيزونه
بللي دي.

 .7منجلمه دا چې «بخاری» په خپل صحيح کې له «جابر بن عبداهلل» په باب التيمم (اول ټوک
 97مخ) کې او همداراز نسائی په خپل صحيح کې له جابر بن عبداهلل ،په باب «التيمم
بالصعيد» کې ذکر کړی دی ،په مسند احمد کې له ابن عباسه نقل شوی (اول ټوک 817مخ) او
د شيعوو په منابعو کې هم په مختلفو طرقو له رسول اهلل مبارکه نقل شوی دی .
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 . 17د پيغمبرانو او د امامانو د قبرونو زيارت
مونږ عقيده لرو چې :د پيغمبر اکرم (ص) ائمه اهلبيت (ع) اود لويو عالمانو
ستروکسانو او دخدای د الرې د شهيدانو د قبرونو زيارت له مؤکدو
مستحباتو څخه دی.
د اهل سنتو علماوو په کتابونو کې د پيغمبر اکرم(ص) د قبر د زيارت په
هکله پريمانه روايتونه راغلي دي لکه څرنګه چې د اهل تشيع په کتابونو
کې هم په دې هکله ډير حديثونه نقل شوي دي ،او که دا حديثونه راغونډ
شي

يو لوی کتاب ترې جوړيدی شي1.

په درست تاريخ کې د اسالم لويو عالمانو او ټولو خلکو دغه کار ته
اهميت ورکړی دی ،او کتابونه ډک دي د داسې کسانو د ژوند له حاالتو چې
د رسول اهلل مبارک(ص) او يا د نورو سترو کسانو زيارتونو ته به تلل 0.او په
مجموع کې ويلی شو چې دا مسئله د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اجماع وړ
مسئله ده.
څرګنده ده چې هيڅوک بايد «زيارت» له «عبادت» سره ګډ نه کړي او دا
اشتباه ونه کړي ،عبادت او پرستش يوازې په خدای پورې مخصوص دی،
او له زيارته مطلب د اسالم د لويو کسانو درناوی ،احترام او دخدای په در
کې له هغوی د شفاعت او سفارش غوښتل دي ،حتی په روايتونو کې
راغلي دي چې پخپله پيغمبر به هم کله کله د اهل قبورو زيارت ته تللو .هغه

 .7له دغو روايتونو او د زيارت په هکله د لويو کسانو او د هغوی له حاالتو د خبريدو لپاره
کتاب الغدير 5 ،ټوک  98تر  ۲11مخونو ته مراجعه وکړئ.
 .۲له دغو روايت ونود خبريدو او همداراز د زيارت په هکله د دين د لويو کسانو له کلماتو او
خبرو دخبريدو لپاره تير مدرک ته مراجعه وکړئ.
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حضرت (ص) به بقيع ته تشريف وړه او په هغوي به يې سالم او درود وايه 1.

نو هيچا ته د اسالمي فقهې له نظره په دغه کار کې شک نه دي کول
پکار او کولی يې هم نه شي.

 .1۲د وير مراسم او دهغو فلسفه
مونږ عقيده لرو چې :د اسالم دشهيدانو په تيره بيا د کربال دشهيدانو لپاره
وير او عزاداري د اسالم د بقا په الره کې د هغوی د ياد او د ميړانو او
سرښندنو د ياد پاتې کيدو سبب ده ،له همدې امله په مختلفو وختونو کې
په تيره بيا د عاشورا په ورځو کې (د محرم د مياشتې لومړۍ لس ورځې)
چې د جنت د ځوانانو د سرخيل 0د امير المومنين حضرت علی(ع) او د
رسول اهلل مبارک د ګرانې لور بی بی فاطمة الزهرا د زوي حسين بن علي(ع)
د شهادت له ورځو سره سمون خوري دعزادارۍ او وير مراسم کوو .د هغوی
د ژوند او ميړانو تاريخ راسپړو او د هغوي د اهدافو په هکله غږيږو او د
هغوي په پاکو ارواوو سالم وايو.
مونږ باوري وی چې :بني اميه وو خطرناک حکومت جوړ کړی و ،د
پيغمبر(ص) ډير سنتونه يې بدل کړي وو او د اسالمی ارزښتونو ختمولو ته
يې مال تړلې وه .

 .7دا حديثونه په صحيح مسلم ،ابوداود او نسائی ،مسند احمد ،صحيح ترمذی او سنن
بيهقي کې ليدلې شئ.
 . ۲دا حديث ( الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة)حسن او حسين دواړه د جنت د
ځوانانو سرداران دي په صحيح ترمذکې له ابو سعيد خدري او حذيفه ( ۲ټوک816او 811
مخ او په صحيح ابن ماجه کې په باب فضائل اصحاب رسول اهلل کې او په مستدرک
الصحيحين او حلية االولياء او تاريخ بغداد او اصابه ابن حجر او کنزالعمال او ذخائر
العقبی او داسې نورو ډير کتابونو کې نقل شوی دی .
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حسين بن علي د هجرت په يوشپيتم کال د يزيد په خالف چې په ګناه
ککړ ،خپل سری او له اسالمه ليرې کس و او له بده مرغه د اسالمي خالفت
په چوکۍ يې تکيه وهلې وه ،پاڅون وکړ که څه هم امام حسين(ع) او
ملګري يې په عراق کې د کربال په خاوره شهيدان شول او کورنۍ يې په بند
الړه ،خو دهغوي وينې دهغه وخت په ټولو مسلمانانو کې عجيبه شان ولوله
پيدا کړه  ،د بنی اميه وو په خالف يو په بل پسې پاڅونونه پيل شول او د
هغوی د ظلم او زياتي په ماڼۍ يې سخت ګوذارونه وکړل ،او اخر يې د ژوند
ناولی ټغر ټول شو .او تر دې جالبه دا چې هغه ټول پاڅونونه چې د عاشورا له
پيښې وروسته د بنی اميه وو د حکومت په خالف وشول د (الرضا آلل محمد اَ
يا لثارات الحسين) تر نامه الندې وو ،او ځينې دغه شعارونه حتی د بنی عباسو
دخپل سرو حکومتونو په وخت کې

هم جاري وو1.

د امام حسين (ع) د خونړي پاڅون مسئله په نن زمانه کې زمونږ لپاره د
هر ډول ظلم زياتي او استبداد او زوروينې په وړاندې د دريدو لپاره په يوې
بيلګې او پروګرام بدل شوی دی .او دا شعارونه چې «هيهات منا الذله» مونږ
هيڅکله ذلت ته غاړه نه ږدو او «انما الحياة َقيدة َجهاد؛ د ژوند حقيقت ايمان
 .7ابو مسلم خراسانی چې د بنی اميه وو دحکومت جرړې يې غوڅې کړې ،د مسلمانانو د
احساساتو د جذبولو لپاره يې د الرضا آلل محمد له شعاره مرسته واخسته (کامل ابن اثير،
 4ټوک  81۲مخ).
د توابينو قيام هم د يا لثارات الحسين په شعار سره تر سره شو ( کامل ابن اثير  4ټوک 715
مخ)
د مختار بن ابی عبيده ثقفی پاڅون هم په دې نعرې سره و (کامل 4 ،ټوک  ۲33مخ مونږ ته
پته ده چې په هغو ډلو کې چې د بنی عباسو په خالف يې پاڅون وکړ ،حسين بن علی صاحب
فخ و ،هغه خپل هدف په يوې جملې کې خالصه کاوه «وادعوکم الی الرضا من آل محمد)؛ زه
تاسو د آل محمد (ص) د رضا السته راړولو ته بلم ( .مقاتل الطالبين ۲99 ،مخ ـ تاريخ طبری،
 3ټوک  794مخ.
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او جهاد دی» چې د کربال له خونړي تاريخه اخستل شوی تل له مونږ سره
مرسته کړې ده چې د ظالمو حکومتونو په وړاندې ودريږو او د کربال د
شهيدانو د سرخيل او دهغه د يارانو په اقتدا سره د ظالمانو شر ليرې کړو
(د ايران د اسالمی جمهوريت په ا نقالب کې هم په هر ځای کې دا شعار
ليدل کيږی)
لنډه دا چې :د اسالم دشهيدانو د ياد درنښت په تيره بيا د کربال د
شهيدانو د ياد درناوی د ايمان او عقيدې په الره کې د حماسې ،ايثار
ميړانې او سرښندنې روح تل په مونږ کې ژوندی ساتي ،او مونږ ته د
سرلوړی ژوند او ظلم ته د غاړه نه کيښودلو لوی درسونه راکوي ،دا ده هر
کال د عزادارۍ د مراسمو د تجديد او د دغو يادونو او پيښو د ژوندي
ساتلو فلسفه.
کيدی شي چې چاته پته نه وي چې مونږ د وير په مراسمو کې څه کوو او
دا عزاداری په يوې تاريخې پيښې پورې اړوند وګڼي چې مودې وشوې
هيره شوې ده ،خو مونږ پخپله پوهيږو چې د دغو يادونو او خاطراتو ياد
ساتل زمونږ په پروني ننني او را تلونکي تاريخ څه اغيزې لرلي او لري يې.
د احد له غزا وروسته پر «سيد الشهداء» حضرت حمزه د رسول اهلل
مبارک(ص) او مسلمانانو وير او ماتم په ټولو مشهورو تاريخونو کې
راغلی دی چې دخدای رسول د انصارو له يوه کوره تيريده چې د ژړا او
نوحې غږ يې واوريد ،د پيغمبر په سترګو کې اوښکې راغلې او وې ژړل او
وې فرمايل :خو په حمزه څوک نه ژاړی (عزادار نه لري) ،سعد بن معاذ
داخبره واوريده او د بني عبداالشهل د طايفې يوې ډلې ته ورغی ،او
دهغوی ښځو ته يې امر وکړ چې د پيغمبر د تره حمزه کور ته الړې شي او په
هغه وير وکړي1.

 .7کامل ابن اثير ۲ ،ټوک  768مخ ـ سيره ا بن هشام دريم ټوک  714مخ
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څرګنده ده چې دا کار يوازې له حضرت حمزه سره مخصوص نه و ،بلکه
داسې پروګرام دی چې د ټولو شهيدانو لپاره بايد ترسره شي ،او دهغوي
ياد د نن او سبا د کهولونو لپاره ژوندی وساتو ،او له دې الرې پرله پسې د
مومنانو په رګونو کې نوې وينه جاری کړو.اتفاقا اوس چې دا کرښې ليکم
د  7471هجري قمري کال د محرم دمياشتې لسمه نيټه (دعاشورا ورځ) ده؛
په رښتيا چې درسته دشيعيت نړۍ له عجيبه شور او ولولې ډکه ده
ځوانانواو زلمکيانو او لويو ټولو تورې جامې اغوستي او په يو هيړ د امام
حسين او د کربال دشهيدانو د وير په دستورو کې برخه اخلي د ټولو په
فکر او روح کې داسې بدلون ښکاره دی چې که هغوي ته د اسالم له
دښمنانو سره د مبارزې بلنه ورکړل شي ټول به وسله په الس ميدان ته
راشي ،او له هيڅ ډول سرښندنې او ميړانې ډډه نه کوي،ته وا د شهادت
وينه د ټولو په رګونو کې جاري شوې او په همدې شيبې او وخت کې حسين
او دهغه وفادار ياران په کربال کې د اسالم په الره کې په سرښندنه ګوري.
هغه حماسي شعرونه چې په دغو عظيمو دستورو کې لوستل کيږي د
استعمار او استکبار په خالف له ځپونکو ،ظلم او زياتي ته د نه تسليميدو
او عزتمن مرګ ته په ذلت ناک ژوند د ترجيح ورکولو له شعارونو ډک دي .
مونږ عقيده لرو چې دا يوه لويه معنوي پانګه ده چې بايد ساتنه يې وشي
او له هغه د اسالم او ايمان د ژوندي ساتلو او تقوا لپاره استفاده وشي.

 .18موقته واده (متعه)
مونږ عقيده لرو چې موقته واده يوه شرعی چاره ده چې په اسالمی فقه کې د
«متعه» په نامه مشهوره شوې ده  .نو په دې ترتيب ،واده په دوه ډوله دی
دائم ازدواج ،چې وقت او زمان يې نامحدود دی او موقت ازدواج چې وخت
يې د دواړو لورو په توافق سره ټاکل کيږی.
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دا واده له دايمی واده سره په ډيرو مسائلو کې ورته والی لري منجمله د
مهر په مسئله ،له هر ډول مانع اوخنډه د ښځې د خالصيدو او د هغو بچيانو
د احکامو په اړه چې د دغه واده په نتيجه کې پيدا کيږي ،دا بچيان له
دائمي واده له پيدا کيدونکوبچيانو سره هيڅ توپير نه لري ،له جدايۍ
وروسته د عدې ساتل دا ټول زمونږ په نزد له مسلماتو دي ،په بله ژبه عقد
موقت (متعه) يو ډول واده دی سره د واده د ټولو ځانګړتياوو.
البته د دائمي ا و موقته واده تر مينځ ځينې توپيرونه شته منجمله دا
چې په موقت عقد کې د ښځې نفقه په ميړه واجبه نه ده ،او ښځه او ميړه له
يو بله وراثت نه وړي(.خو د دوی بچيان له مور او پالر او له يو بله ارث
وړي)
استَ ْمتَ ْعتُ ْم بِ ِه
په هر حال مونږ دا حکم له قرانه اخستی دی چې فرمايی «فَ َما ْ
ِمن هن فآتوهن أُجورهن ف ِريضة؛ د هغه ښځو چې ورسره متعه کوئ ،مهر ورکړئ»1
ْ ُ َّ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ َّ َ َ ً
ډيرو لويو مفسرانو او مشهورو محدثانو جوته کړې ده چې دا ايت د
موقت عقد( متعې) په باره کې دی.
په تفسير طبري کې د دغه ايت په ذيل کې ډيرروايتونه نقل شوي دي
چې ښيي دغه ايت د موقت عقد په هکله دی او د پيغمبر (ص) ډيرو
اصحابو په هغه شهادت ورکړی دی0.

په «الدرالمنثور» تفسير او «سنن بيهقی» کې هم په دې هکله ډير
روايتونه راغلي دي1

په «صحيح بخاری» «مسند احمد» او «صحيح مسلم» او نورو ډيرو
کتابونو کې هم داسې روايتونه تر سترګو کيږي چې د پيغمبر(ص) په وخت
 .7نساء سوره  ۲4ايت
 .۲تفسير طبري  5ټوک  9مخ
 .8الدر المنثور ۲ ،ټوک  741مخ سنن بيهقی 1 ،ټوک  ۲16مخ
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کې د عقد موقت په شتون دليل دی که څه هم دهغو مخالف روايتونه هم
ليدل کيږی1.

د اهل سنتو ځينې فقيهان په دې عقيده دي چې د پيغمبر(ص) په وخت
کې متعه وه او بيا دغه حکم نسخ شوی دی ،حال داچې ځينې وايي چې دا
حکم د پيغمبر (ص) د عمر تر اخره پورې و او دوهم خليفه هغه نسخ کړی
ِ
ِ
ِ
س ِاء ََ ُمتْ عَةُ
دیُ .
(متْ َعتَان َکانَتَا ََلی ََ ْهد َر ُس ْو ُل اهلل ََاَنَا ُم َح ّرُم ُه َما ََُم َعاق ٌ
ب ََليهماُ :متْ َعةُ النِّ َ
الْ َح ّج؛ دوه متعې د پيغمبر(ص) په وخت کې وې او ما هغه حرامې کړې او په
هغو به سزا ورکوم! د ښځو متعه او د حج متعه (چې د حج يو ډول دی) د
دې خبرې ګواه دی0.

په دې کې شک نيشته چې په دغه اسالمي حکم کې د اهل سنتو راويانو
په منځ کې د نورو ډيرو احکامو په شان اختالف موجود دی ،ځينې د
پيغمبر(ص) په وخت کې د هغه د نسخيدو عقيده لري او ځينې د دوهم
خليفه په زمانه کې او لږ شمير يې بلکل انکار کوي ،او دا ډول اختالفات په
فقهی مسائلو کې موجود دي ،خو شيعه فقيهان د هغې په مشروعيت کې
دنظر اتفاق لري او وايی چې د پيغمبر(ص) په وخت کې نه ده نسخ شوې او
د هغه حضرت له ر حلته وروسته يې نسخيدل ناممکن دي.
په هر حال مونږ عقيده لرو چې  :که له موقته ازدواجه ناوړه استفاده ونه

 .7مسند احمد  4ټوک  486مخ ـ صحيح بخاری  1ټوک  76مخ او صحيح مسلم  ۲ټوک 71۲۲مخ
د (باب نکاح المتعه) تر عنوان الندې راغلي دی.
 . ۲دا حديث په همدې محتوا سره يا دې ته په ورته محتوا سره په سنن بيهقی 1ټوک ۲16مخ او
په نورو ډيرو کتابونو کې راغلی دی ،د الغدير ليکوال له صحاحو او مسندونو پنځه
ويشت حديثونه نقلوي چې « متعه» په شريعت اسالمي کې حالله او د پيغمبر (ص) د لومړي
خليفه په وخت او دوهم خليفه په ځينې وخت کې موجوده او دود وه بيا دوهم خليفه د خپل
عمر په وروستيو کې نهي کړه (الغدير 8،ټوک88۲مخ).
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شي ،د هغو ځوانانو په هکله چې د دائمي واده وس نه لري د ځينو ټولنيزو
ضرورتونو ځواب ويلی شي .يا د هغو مسافرانو په مسئله کې چې د
تجارتي ،اقتصادي ،تعليمي يا داسې نورو ضرورتونو لپاره يوه موده له
خپلې کورنۍ ليرې پاتې کيږی او يا داسې نور موارد او له موقته واده سره
مخالفت په دغو کسانو کې د فحشا د زياتيدو الره پرانيزي،په تيره بيا
زمونږ په زمانه کې چې د دائمي واده عمر د مختلفو داليلو په وجه ډير
زيات شوی دی او له بل پلوه د شهوت پاروونکي عوامل زيات شوي دي.که
دا الره بنده شي بې له شکه چې د فحشا لپاره الره پرانستل کيږی.
يو ځل بيا ټينګار کوم چې مونږ له دغه اسالمي حکمه له هر ډول ناوړه
استفادې ،د هوسبازانو په الس کې دهغې له بازيچه کيدو او ککړتيا ته د
ښځو د راکاږلو لپاره ديوې وسيلې په توګه دا ستفادې سخت مخالف يو،
خو له قانونه د ځينو هوس بازانو ناوړه استفاده بايد د قانون د مخنيوی
سبب او پلمه ونه ګرځي،بلکه بايد د ناوړه استفادې مخه ونيول شي.

 .14د تشيع تاريخچه
مونږ عقيده لرو چې :د تشيع د پيدايښت مبدا د پيغمبر(ص) زمانه او د
هغوی ويناوې دی او دد ې خبرې لپاره روښانه اسناد دلرو:
َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
ات
آمنُوا ََ ََملُوا َّ َ
ين َ
منجمله دا چې ډيرو مفسرانو د دغه آيت «إِ َّن الذ َ
ك ُه ْم َخ ْي ُر الْبَ ِريَِّة؛ هغه کسان چې ايمان يې راوړی او نيک عملونه يې کړی
أَُلَئِ َ
دي (دخدای) تر ټولوغوره مخلوق دی» 1دا حديث يې له پيغمبره (ص)نقل
کړی دی چې وې فرمايل«:له دغه ايته مطلب علی(ع) او دهغه شيعه دي»
منجمله مشهور مفسر«سيوطی»په الدر المنثور کې له «ابن عساکر»له

 .7سوره بينه  1ايت
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جابر بن عبداهلل نقلوي چې مونږ د پيغمبر(ص) په خدمت کې وو چې
علی(ع) راغی کله چې پيغمبر(ص) ،علی(ع) وليده نو وې فرمايلَ :الذی
نفسی بيده ان هذا َشيعته لهم الفائزَن يوم القيامة؛ قسم په هغه چا چې زما ځان يې په
الس کې دی ،دی او شيعه يې د قيامت په ورځ د کاميابو کسانو په ټولي
َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
ك ُه ْم َخ ْي ُر الْبَ ِريَِّة؛ آيت نازل شو او
ات أَُلَئِ َ
آمنُوا ََََملُوا َّ َ
ين َ
کې دي» بيا د إِ َّن الذ َ
له هغه وروسته کله به چې علی(ع) د پيغمبر(ص) د اصحابو غونډو ته
ورتللو هغوي به ويل «جاء خير

البريه» د خدای بهترين مخلوق راغی1.

همدامعنا (ابن عباس) او (ابن برزه) او (ابن مردويه) او (عطيه عوفی)
په مختصر شان فرق سره ذکر کړې ده0.

په دې ډول وينو چې د هغو کسانو لپاره چې له علی سره يې ارتباط
درلود د (شيعه) د نوم انتخاب په هماغه د پيغمبر په زمانه کې شوی و او دا
نوم پيغمبر(ص) هغوی ته ورکړی دی نه دا چې د خلفاوو په زمانه کې ياد
صفويانو يا داسې نورو په زمانه کې هغوي ته ورکړل شوی وي.
مونږ په عين حال کې چې د نورور اسالمي فرقو درنښت کوواو له هغوي
سره د جمعې په يو صف کې دريږو ،او په يو وخت او يو ځای حج کوو او په
ګډو اسالمی اهدافو کې ملګرتيا کوو ،عقيده لرو چې د علی(ع) د مکتب
پيروان ځينې ځانګړتياوې لري او پيغمبر ورته خاصه توجه او پام درلود ،له
همدې امله مونږ ددغه مکتب پيروي انتخاب کړې ده .
دشيعو ځينې مخالفان ټينګار کوی چې د دغه مذهب او عبداهلل بن سبا
ترمينځ رابطه ټنيګه کړي ،او بيا بيا دا خبره تکراروي چې شيعه د عبداهلل
بن سبا پيروان دي چې په اصل کې يهودي و ،او بيا مسلمان شو! دا خبره
ډيره عجيبه ده ،ځکه چې د شيعه کتابونو ټولې څيړنې ښيی چې د دغه
 .7الدر المنثور  6ټوک  819مخ
 .۲د ال ډيرو معلوماتو لپاره پيام قرآن  9ټوک  ۲59مخ نه وروسته ته مراجعه وکړئ
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مکتب منونکي له دغه کس سره هيڅ دلچسپی او مينه نه لري ،بلکه د شيعه
وو په درستو کتابونو کې عبداهلل بن سبا يو ګمراه او بې الرې کس معرفي
شوی دی او زمونږ د ځينو روايتونو په اساس ،حضرت علی(ع) د هغه د
مرتد والي په وجه د هغه د وژلو حکم ورکړی و1.

له دې ورتير د عبداهلل بن سبا تاريخی وجود تر پوښتنې الندې دی او
ځينې محققان باوري دي چې هغه يو افسانه اي کس دی او خارجي وجود
يې نه درلودچې ګوندې د شيعه مذهب بنسټ کيښودنکی شي 0.او فرضا که
هغه يو افسانه ای کس ونه ګڼو زمونږ له نظره ګمراه او منحرف کس و.

 .15د شيعه مذهب جغرافيا
دا ټکی د پام وړ دی چې د شيعو مرکز هميشه د ايران هيواد نه دی پاتې
شوی ،بلکه د اسالم په هماغه لومړيو پيړيو کې يې ډير مرکزونه لر ل
منجمله «کوفه»« ،يمن» او حتی پخپله «مدينه» او همداراز په شام کې د
بنی اميه وو له زهرجنو تبليغاتو سره سره د شيعيانو مختلف مرکزونه وو،
که څه هم په عراق کې د شيعيانو د مرکز هومره لوی نه وو.
د مصر په پراخ ټاټوبي کې هم تل د شيعو ډلې اوسيدې حتی د فاطمي
خلفاوو په زمانه کې د مصر حکومت د ځينو شيعه شخصيتونو په الس کې
پاتې شوی

دی1.

 .7تنقيح المقال فی علم الرجال په « عبد اهلل بن سبا» ماده کې او د شيعو د رجالو په نورو
مشهورو کتابونو کې.
 .۲عبد اهلل بن سبا کتاب د عالمه عسکری ليکنه.
 . 8کله چې د بنی اميه وو په زمانه کې د شام په شيعو باندې سخت دباوونه راغلل ،او په
عباسيانو کې هم په ارامه نه وو ،تر دې چې ډير يې د بنی اميه او بنی عباسو په زندانونو کې
ووژل شول ،ځينو خيتځ ته مخه کړه او ځينې هم لويديځ ته الړل ،منجمله (ادريس بن عبداهلل
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اوس د نړۍ په مختلفو هيوادونو کې شيعه مسلمانان شته ،منجمله په
سعودي عربستان هيواد کې ډير شيعيان په شرقيه سيمې کې اوسيږي او
له نورو اسالمي فرقو سره ښه اړيکي لري ،که څه هم د اسالم دښمنانو تل
هڅه کړې او کوي چې د شيعه مسلمانانو او نورو په منځ کې د دښمنۍ او
کينې او بد ګمانۍ او بد بينۍ تخم وشيندي او د نزاع اختالف او جنګ
اور په هغوي کې بل کړي او دواړه ډلې کمزورې کړي .په تيره بيا نن چې
اسالم د نړۍ د يو لوی قدرت په توګه د ختيځ او لويديځ د مادي نړۍ ،په
وړاندې بيرغ هسک کړی او د نړۍ خلک چې له مادي تمدنونو ستړي او
اللهانده شوي خپل لور ته بلي ،د مسلمانانو د قدرت د ماتولو او په نړۍ
کې د اسالم د پرمختګ دمخنيوي لپاره د اسالم د دښمنانو يو لوی اميد دا
دی چې د مذهبي اختالفاتو اور ته لمن ووهي او مسلمانان په يو بل اخته
کړي ،بيشکه که د نړۍ ټول مسلمانان بيدار او هوښيار وي ،دغه خطرناک
سازش او تو طئه شنډولی شي.

بن حسن) د مصر په لور الړ بيا له هغه ځايه د مغرب (مراکش) په لور وخوځيد او د مراکش
دشيعوو په مرسته يې د «ادريسيانو» حکومت جوړ کړ چې د دوهمې پيړۍ له وروستيو د
څلورمې پيړۍ تر اخري وختونو پورې يې دوام وکړ او د شيعيانو يو بل حکومت په مصر
کې جوړ شو.
دوی چې ځانونه يې د امام حسين(ع) او د بی بی فاطمې اوالد ګاڼه او هغه چمتووالي ته په
پام سره چې د مصر په خلکو کې يې د شيعه حکومت د جوړولو لپاره ليده دغه کار وکړ او له
څلورمې پيړۍ څخه رسما دغه حکومت جوړ شو او د قاهرې ښار هغوي جوړ کړ ،فاطمي
خلفا په ټول کې څوارلس کسان وو چې د لسو کسانو د حکومت مرکز يې مصر و،او کابو
درې کاله يې په مصر او د افريقاپه نورو سيمو کې حکومت کاوه ،او االزهر جامع جومات او
االزهر پوهنتون د هغوي په الس جوړ شوی دی ،د فاطميانو نوم د بی بی فاطمې(س) له نامې
اخستل شوی دی( .دائرة المعارف دهخدا ،دائرة المعارف فريد و جدي ،او المنجد فی
االعالم ،فطم او زهر کلمې)
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د ويلو ده چې په شيعو کې هم د سنيانو په شان مختلفې فرقې دي ،خو
تر ټولو مشهوره او پيژندل شوې يې شيعه اثنا عشري ده چې د نړې د
شيعيانو زياته برخه جوړوي.
که څه هم د شيعيانو اصلي شمير او د نړۍ د نورو مسلمانانو په وړاندې
د هغوي شميراو فيصدي سمه معلومه نه ده ،خو د ځينو شميرنو په اساس د
هغوي شيمر له دوو سوو تر درې سوو مليونو دی چې د نړې د مسلمانانو
کابو څلورمه برخه کيږی .

 .16د اهل بيتو (ع) ميراث
د دغه مکتب پيروانو د اهل بيتو امامانو عليهم السالم په وسيله له رسول
اهلل مبارکه ډير روايتونه نقل کړي دي ،ا و نور ډير روايتونه له حضرت علی
او نورو امامانو(ع) لري چې نن د شيعه معارفو او فقې اصلي منابع ګڼل
کيږي ،منجمله د الندې ذکر شويو څلورو کتابونو چې په کتب اربعه مشور
دي« :کافی ،من اليحضره الفقيه ،تهذيب او استبصار» نومونه اخستلی
شو .خو د دې خبرې تکرار ضروری ګڼو چې هر حديث چې په دغو څلورو
منابعو او يا نورو معتبرو کتابونو کې موجود وي د دې معنا دا نه ده چې
دغه خاص حديث معت بر دی بلکه د هر حديث د سند يوه سلسله ده چې بايد
د سند هر يو رجال يې په جدا توګه د رجالو په کتابونو کې وجاجول شی او
که د سند ټول رجال يې معتبر او دباور وړ وو ،دغه حديث د يو صحيح
حديث په توګه منل کيږي که نه وي دا به يو مشکوک يا ضعيف حديث وي
او دا کار يوازې د علم حديث او رجالو د عالمانو او پوهانو کار دی.
له دې ځايه ښه څرګنديږي چې د شيعيانوپه کتابونو کې د حديثونو د
راغونډولو حالت او روده د اهل سنتو له مشهورو منابعو سره توپير لري
ځکه چې په صحاحو کې په تيره بيا په صحيح بخاري او صحيح مسلم کې د
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ليکوالو مبنا دا ده چې هغه حديثونه يې راغونډ کړي چې د هغوي په نزد
صحيح او معتبر وو؛ او له همدې امله د اهل سنتو په عقايدو د پوهيدو
لپاره په هغو کې په هر يو استناد کيدی شي 1.حال دا چې د شيعه محدثانو
مبنا دا ده چې په اهل بيتو (عليهم السالم) پورې منسوب ټول حديثونه
را غونډ کړي .او له صحيحو د غير صحيحو پيژندل يې علم رجال ته پريښي
دي( ،پام وکړئ).

 .11دوه لوی کتابونه
له هغو مهمو منابعو چې د شيعو ارزښتناک ميراث ګڼل کيږي ،نهج
البالغه کتاب دی.چې ارواښاد شريف رضی کابو زر کاله وړاندې د امام
علی(ع) له کلماتو په دريو برخو کې (ليکونو ،خطبو او لنډو ټکو کې) برابر
کړی دی ،او محتوا او مطالب يې دومره لوړ او ښکلي دي چې هر څوک د هر
مکتب او دين منونکی چې وي د هغه د لوړې محتوا تر اغيز الندې راځي،
او کاش چې نه يوازې مسلمانان بلکه غير مسلمانان هم له هغه سره اشنا
شوې او هغه يې لوستې وای ،چې په توحيداو مبدا اومعاد او په سياسي،
اخالقي او ټولنيزو چارو کې دا سالم له لوړو معارفو او تعليماتو خبر شي.
له دغو لويو ميراثونو يو بل «صحيفه سجاديه» کتاب دی چې د ډيرو
ښکلو فصيحو او غوره دعاګانو ټولګه ده چې ډير ه لوړه غوره او ژوره
محتوا لري چې په حقيقت کې د هماغه نهج البالغې کار په يو بل ډول کوي
او د هغه هره جمله انسان ته نوی درس ورکوي او په رښتيا چې هر انسان ته
له خدای سره د مناجات او لمنځ طريقه ښيي ،او د انسان روح او زړه ته صفا
وربخښي.

 .7د «صحيح مسلم » او « فتح الباري فی شرح صحيح بخاري» مقدمې ته مراجعه وکړئ .
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دا ټولګه لکه څرنګه چې له نامې يې معلومه ده د شيعه مکتب د څلورم
امام علي ابن الحسين بن علی بن ابيطالب چې په امام سجاد(ع) مشهور
دی د دعاګانو ټولګه ده او مونږ هر وخت چې وغواړو چې په مونږ کې د دعا
او لمنځ روح او دخدای در ته زياته توجه او زياته مينه پيدا شي دغه
دعاګانې لولو او د تازه نيالګيو په شان چې د سپرلي له برکتناکو وريځو
خړوبيږي له هغه استفاده کوو .
د شيعووتر ټولو زيات حديثونه چې تر لسو زرو زيات کيږی له پنځم او
شپږم امام يعنې امام محمد باقر او امام جعفر صادق عليهم السالم نقل
شوي دي او يوه لويه برخه هم له اتم امام علی ابن موسی الرضا (ع) څخه ده،
او دا په دې خاطر ده چې دغه درې شخصيتونه د وخت او ځای په داسې
شرائطو کې وو چې د دښمنانو  ،بني عباسو او بني اميه وو دباو په هغوي
کم و ،له همدې امله وتوانيدل ډير حديثونه چې له رسول اهلل مبارکه دهغوی
د پالر نيکونو په وسيله هغوی ته رسيدلي وو د اسالم د فقهی احکامو او
معارفو په ټ ولو بابونو کې له ځانه يادګار پريږدي او دا چې شيعه مذهب ته
جعفري مذهب وايی له دې امله ده چې د هغوي ډير حديثونه او روايات له
شپږم امام جعفر بن محمد الصادق(ع) نقل شوي دي چې په داسې پړاو کې
يې ژوند کاوه چې بني اميه په کمزوری کيدو وو او بنی عباسو هم ال پوره
قدرت السته نه وراوړی چې په خلکو فشار راوړي ،او زمونږ په کتابونو کې
مشهوره ده چې هغه حضرت په فقې حديث او معارفو کې څلور زره
شاګردان وروزل .
د حنفي مذهب امام او مشر ابو حنيفه د امام جعفر صادق (ع) په ستاينه
کې په يوې وينا کې وايی:ما رايت افقه من جعفر بن محمد؛ تر جعفر بن
محمد(ع) زيات فقيه کس مې نه دی
 .7تذکرة الحفاظ ذهبی 7 ،ټوک 766مخ

ليدلی!1
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د اهل سنتو بل امام مالک بن انس په خپلې يوې وينا کې داسې وايی:
« ما يوه موده له جعفر بن محمد سره تګ راتګ درلود ،هغه مې تل له دريو
څخه په يو حالت کې وليده ،يا يې لمونځ کاوه يا يې روژه نيوله ياد قرآن
مجيد په تالوت لګيا و؛ او زما په خيال ما د علم او عبادت له نظره تر جعفر
بن محمد زيات افضل کس نه دی

ليدلی او نه مې دی اوريدلی»1

له دې امله چې مونږ دلته له ډير اختصاره کار اخلو نو د اهل بيتو د
امامانوپه باب د نورو اهل سنتو عالمانو له ويناوو تيريږو.

 .13په اسالمی علومو کې د شيعيانو رول
مونږ عقيده لرو چې :شيعو د اسالمي علومو په پيداکولو کې اغيزمن رول
لرلی دی ،ځينې باوري دي چې اسالمي علومو له هغوي سرچينه اخستې،
حتی په دې هکله کتاب يا کتابونه ليکل شوي او اسناد او مدارک يې
وړاندې کړي دي ،خو مونږ وايو چې لږ تر لږه هغوی د دغو علومو په پيدا
کولو کې ښه ونډه لرلې ده ،او د دې مسئلې شاهد او ګواه هغه کتابونه دي
چې له شيعه علماوو په اسالمي علومو او فنونو کې ليدل کيږي .په فقې او
اصولو کې په زرګونو کتابونه چې ځينې يې ډير پراخ او بې ساري دي،په
تفسير او قرانی علومو کې په زرګونو کتابونه ،په عقائدو او علم کالم کې
په زرګونو کتابونه او همداراز په مختلفو علومو کې په زرګونو کتابونه،
په دغو کې پريمانه کتابونه اوس هم زمونږ او دنړۍ په مشهورو کتابتونونو
کې موجود دي او خلک ورته السرسی لري او هر څوک دغه کتابتونونو ته
په مراجعې سره د دې ادعا تصديق کولی شي.د شيعيانو يو مشهور عالم د
دغوکتابونو فهرست تيار کړی او په شپږو لويو ټوکونو کې يې دغه
 .7تهذيب التهذيب ۲ ،ټوک  714مخ (په کتاب االمام الصادق  7ټوک  58مخ د اسد حيدر په
نقل .
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فهرست راغونډ کړی دی1.

دا لړليک د لسګونو کلونو پخوا دی او په وروستيو لسيزو کې له يوې
خوا د شيعه وو د تيرو عالمانو د اثارو دا حيا او د خطی کتابونو د کشف او
چاپ لپاره ډيرې هڅې شوي دي،اوله بل پلوه د نويو کتابونو د تصنيف او
تاليف لپاره ،چې ال مو يې دقيق شمير نه دی برابر کړی خو په مسلمه توګه
ويلی شو چې د اسالمي علومو په هره څانګه کې په سلګونو يا زرګونو
کتابونه ليکل شوي دي.

 :19مونږ باوری يوچې  :صدق رښتيا والی او امانت د اسالم يو مهم او
ال اللَّهُ َه َذا ي وم ي نْ َفع َّ ِ
ادقِين ِ
ص ْدقُ ُه ْم؛
اساسي رکن دی ،قرآن مجيد فرمايي« :قَ َ
َْ ُ َ ُ
الص َ
خدای تعالی فرمايي چې د رښتينو رښتيا والی هغوي ته فايده رسوي»0
بلکه د قرآن له ځينو ايتونو استفاده کيږي چې د قيامت په ورځ اصل
انعام هغه انعام دی چې د صدق او رښتياوالي په وجه انسان ته ورکول
کيږی (په ايمان کې صدق او راستۍ) په الهی پيمانونو په عمل کې او د
ژوند په ټولو چارو کې په صداقت او راستۍ«لِيج ِزي اللَّهُ َّ ِ
اد ِقين بِ ِ
ص ْد ِق ِه ْم؛ 1او
الص َ
َْ َ
لکه څرنګه چې مخکې مو هم اشاره وکړه د قرآن د وينا مطابق مونږ
مسلمانان مامور يو چې د ژوند په ټولو چارو او دوران کې د معصومانو او

 .7د د غه کتاب نوم «الذريعه الی تصانيف الشيعه» دی چې مشهور مفسر اومحدث شيخ اقا
بزرګ تهرانی ليکلی دی ،د هغو کتابونو شمير چې دکتاب له نوم درک او ليکوال له نوم
سره په دغه لوی فهرست کې راغلي دي تر  61زره ټوکو زيات دي ،دا کتاب يوه موده وشوه
چې چاپ اوخپور شوی دی.
 .۲مائده سوره  779ايت
 .8احزاب سوره ۲4ايت
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رښتينو غږ مله ووسو «يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ ََُونُوا مع َّ ِ ِ
ين؛ 1د دې
َ َ
َ َ
ََ
الصادق َ
َ
خبرې اهميت تر دې حده دی چې خدای تعالی خپل پيغمبر(ص) ته امر
ک وي له خپل خدايه وغواړه چې په هر کار کې صادقانه داخل شې او
ص ْد ٍق َأَ ْخ ِر ْجنِي م ْخرج ِ
ب أَ ْد ِخلْنِي م ْد َخل ِ
ص ْد ٍق؛
صادقانه خارج شې « ََقُ ْل َر ِّ
ُ ََ
َ
ُ َ
بلکل په همدې دليل په اسالمي روايتونو کې لولو چې هيڅ پيغمبر
دخدای له لورې مبعوث نه شو مګر دا چې صدق رښتياوالی او امانت د هغه
په اصلي پروګرامونو کې شامل وو «ان اهلل َزَجل لم يبعث نبيا اال بصدق الحديث
َ اداء االمانة الی البر

َالفاخر»0

مونږ هم له دغو ايتونو او روايتونو په الهام اخستلو سره خپل ټول
کوشش او هڅه کړې ده چې د دغه کتاب په بحثونو کې له راستۍ او
صداقته پ رته بله الره ونه وهو او د حق او امانت په خالف کالم ونه وايو او
هيله من يو چې د خدای په مهربانۍ مو د دغه رسالت د ادا کولو توفيق
السته راوړی وي .إنّهُ ََلِ ُّی التَّ ْوفِ ْي ُْ ْق.

 .31آخري خبره
هغه څه چې په دغه ټولګې کې راغلي دي د اسالم په اصولو او فروعو کې د
اهل بيتوعليهم السالم د مکتب د پيروانو او شيعيانو د عقايدو نچوړ او
زبيښه ده چې بې له بدلون او تحريفه بيان شوې او د قرآن له ايتونو،
روايتونو او د اسالم د عالمانو په مختلفو کتابونو کې د هغو مدارکو ته
اجمالي شان اشاره شوې ده ،که څه هم د بحث د خالصه والي او کوټل والي
په وجه د ټولو مدارکو ذکر ممکن نه و؛ او زمونږ هدف صرف په دغه کتاب
 .7توبه سوره  779ايت
 .۲دا حديث په بحار االنوار کې له امام جعفر صادق(ع) نقل شوی دی ( 63ټوک  ۲مخ)
همداراز په  ۲ټوک  714مخ کې .
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کې اجمالي او کوټلی بيان و.
مونږ باوري يو چې  :دا بحثونه الندينۍ نتيجې لري:
 .7يوه ښه سرچينه ده چې له اختصار سره سره د شيعه عقايد په ډيره روښانه
او دقيقه توګه بيانوي او ټولې اسالمي فرقې او حتی غير مسلمانان کولی
شي د دغه واړه کتاب په لوستلو سره د دغه مذهب د پيروانو عقايد په
اجمالي توګه او له لومړي السه وکتلی شي  .او دهغو د راغونډولو لپاره
زيات زيار ايستل شوی دی.
 .۲مونږ باوري يو چې :دا جزوه (کتاب) د هغو کسانو لپاره يو الهی حجت
ګرځيدلی شي چې کله کله په ناخبرۍ سره زمونږ د عقايدو په هکله قضاوت
او فيصله کوي يا هغه له مشکوکو او غرضي کسانو او غير معتبرو
کتابونو تر السه کوي.
 .8مونږ باوري يو چې :د دغو عقايدو په ليدلو سره ،روښانه کيږي چې د
دغه مکتب او د مسلمانانو د نورو فرقو د پيروانو تر مينځ د تفاوت موارد
دومره نه دي چې ددغه مکتب او د مسلمانانو د نورو فرقو تر مينځ د
ملګرتيا او ګډ کار خنډ شي.ځکه چې په دغو مذهبونو کې د اشتراک ټکي
ډير زيات دي  .او بله دا چې زمونږ دښمنان هم مشترک دي.
 .4مونږ باور لرو چې :ځينې داسې السونه او ايجنټان شته چې د اسالمي
مذهبونو تر مينځ د اختالفاتو په لويولو سره غواړي دهغوي په منځ کې د
جنګ ،نښتې او وينه بهيولو اور بل کړي .او اسالم کمزوری کړي هغه دين
چې زمونږ په زمانه کې لګيا دی د نړې پراخه سيمې تر خپل برکتناک
سيوري الندې راولي او د کميونزم د ختميدو او د پانګه وال مادي نظام د
زياتيدونکو او اليَنْحَلو ستونزو رامنځته شوې خال ډکوي .دښمنان غواړي
چې په نړۍ کې د اسالم د پرمختګ مخه ونيسي .مسلمانان بايد دښمنانو
ته دا امکان ورنه کړي چې په دغه کار کې کامياب شي ،او هغه ارزښتناک
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فرصتونه چې د اسالم پيژندلو لپاره په نړۍ کې پيدا شوي دي له السه الړ
شي.
 .5مونږ باوري يو چې :که د اسالمي مذهبونو عالمان په خپلو کې سره
کښيني او له مينې او محبته په ډکې فضا او له تعصب او زيله په ليرې فضا
کې د اختالفي مواردو جاج واخلي او پرې وغږيږي ،د اختالفاتو د کميدو
امکان ډير زيات دی ،نه وايو چې ټول اختالفات دې ختم شي ،بلکه وايو
چې لمنه دې يې راټوله شي ،لکه څرنګه چې په دا وروستيو کې په ايران
کې يو شمير شيعه او سني عالمانو په زاهدان ښار کې له يو بل سره ډيرې
غونډې وکړې او ځينې اختالفات يې ختم کړل چې دلته يې د بيانولو
فرصت نه لرو1.

په پای کې د خدای تعالی در ته السونه پورته کوو او غواړو:
ِ ِ ِِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
آمنُوا َربَّنَا
ين َ
ين َسبَ ُقونَا ب َ
اإليمان ََال تَ ْج َع ْل في قُلُوبنَا غال للَّذ َ
« َربَّنَا اغْف ْر لَنَا ََإل ْخ َواننَا الذ َ
حيم»0
ك رء ٌ ِ
َف َر ٌ
إِنَّ َ َ ُ

پای

 . 7د دې خبرې نور وضاحت د قم د علميه حوزې په پيام مجلې کې لوستلې شئ.
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