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د مهربان بخښونکي لوے څښتن په نامه

سريزه
د مترجم عرض
په دې کښې هيڅ شک نشته چې اسالم د امن او سالمتيا دين دے او د دنيا ټولو
انسانانو په تېره بيا د نړۍ مسلمانانو ته په امن ،امان او ورورولۍ سره د اوسېدو
عتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا
بلنه ورکوي او قران شريف په دې حقله ارشاد فرمائي :وَا ْ
وَالَ تَفَرَّقُواْ  1يعنې د خداے په رسۍ منګولې ولګوئ او تفرقه مۀ اچوئ))
د قران مجيد د دې او نورو مبارکو ايتونو او د خداے د ګران رسولﷺ د مبارکو
احاديثو په شتون سره په اسالم کښې د تفرقې اچولو ،فرقه پرستۍ او نورو فرقو

ته بد رد ويلو يا بد نسبت ورکولو هډو ګنجائش نشته خو له بده مرغه له دنيا نه د
خداے د قدرمن او اخېري پېغمبر حضرت محمد مصطفیﷺ له پرده کېدو نه پس
د مسلمانانو ترمېنځ له هم هغې ابتداء نه يو لړ اختالفات رامنځته شول چې په
نتيجه کښې يې څه موده پس نۀ يوازې څو دردوونکې پېښې او د خداے د ګران
رسول له کورنۍ سره څوجنګونه رامنځته شول بلکې ورو ورو د ځينو مذهبي
مشرانو لخوا په خپل اند د اسالمي فقهې د څېړلو او تعبيرولو په وجه د خداے
پاک په دغه مبين دين کښې مختلفې فرقې راڅرګندې شوې چې په هغو کښې د
حنفيه ،شافعيه ،مالکيه او حنبليه په نومونو د سني وروڼو د څلورو غټو غټو فرقو
او د جعفريه په نامه د شيعه وروڼو د فرقې نومونه اخېستې شو او د وخت په

تېرېدو او د دغو مسلکونو د تقسيم در تقسيم په وجه د دغو مسلکونو شمېر ډېر
زيات شو چې نن يې مونږ ننداره کوو.
په دغو کښې د هر فکري مکتب علماء په حق باندې د دعوې په کولو سره په خپله
خپله طريقه ځينې دالئل وړاندې کوي چې دا يو جدا بحث دے او دلته يې په دې
مختصره سريزه کښې ګنجائش نشته .د مختلفو فکري مکتبونو ترمېنځ علمي،
فقهي او تاريخي اختالفات په خپل ځاے خو له دغو اختالفاتو نه په ناوړې

 -1سورۀ آل عمران  1٠٣ايت.
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استفادې سره هغه د جنګ جګړو سبب ګرځول د اسالم او مسلمانانو لپاره د ((زهر
قاتل)) حېثيت لري او فائده يې ټوله د اسالم ازلي دښمنانو ته رسيږي.
زۀ منم چې دغه علمي ،فقهي او تاريخي اختالفات د جنګ جګړو په سبب جوړولو
کښې د ځينو ناپوهو او متعصبو مذهبي مشرانو هم الس دے خو دغو اختالفاتو
ته زياتره د اسالم دښمنانو لمن وهلې او د اسالم او مسلمانانو د کمزوري کولو
لپاره يې له مختلفو شېطاني حربو نه کار اخېستے او اخلي يې.
هسې خو په تاريخ کښې د مختلفو اسالمي مذهبونو او فرقو ترمېنځ جنګ جګړې
شوې دي او کيږي خو په خاصه توګه د سني او شيعه مسلمانانو ترمېنځ
اختالفات ،فرقه واريت او جنګ جګړې جوړول زمونږ د دور يوه دردوونکې
مسئله ده او په دې نومونو باندې فرقه واريت هغه وخت زيات شو چې کله زمونږ
په ګاونډي هېواد ايران کښې اسالمي انقالب راغے او د دغه انقالب ارواښاد ستر
رهبر او د اتحاد بېن المسلمين لوے داعي امام خمينيﷺ د دنيا د ټولو مسلکونو
مسلمانانو ته د اتحاد او يووالي د دعوت په ورکولو سره به يې بيا بيا فرمايل چې
سني او شيعه مسلمانان په خپلو کښې وروڼه او د اسالم دوه السونه دي او د دوي
ترمېنځ تفرقه اچوونکي نۀ سني دي او نۀ شيعه بلکې د استعمار اېجنټان دي .او
همدارنګ يې مسلمانانو ته دا خبره په ګوته کړه چې شيعه د سني او سني د شيعه
دښمن نۀ دے بلکې د دواړو مشترک دښمنان امريکه ،اسرائيل ،انګرېز او د دوي

انډيواالن دي .او همدارنګ يې د نړۍ د ټولو اسالمي هېوادونو مسلمانانو ته بلنه
ورکړه چې د ايران له اسالمي انقالب نه دې د درس په اخېستلو سره په خپلو خپلو
هېوادونو کښې په يو قدم او يو اواز سره د امريکې او د هغې د انډيواالنو جرړې
وباسي ځکه چې د مسلمانانو د ټولو بدبختيو سبب همدغه استعماري او شېطاني
قوتونه دي چې په سر کښې يې ستره شېطانه امريکه ده.
د امام خمينيﷺ د دغو فرامينو په خپرېدو او د ايران په اسالمي جمهوريت کښې د
اسالم او مسلمانانو په ګټه د ځينو کاميابو انقالبي اقداماتو په ترسره کېدو سره
د نړۍ په مسلمانانو کښې يوه بېداري راپېدا شوه او د امريکې او د هغې د
انډيواالنو شېطانتونه ورته په ډاګه شول چې په همدې وجه دغو شېطاني قوتونو
په اسالمي نړۍ په تېره بيا د ايران د اسالمي جمهوريت په ګاونډي هېوادونو
کښې خپلې ګټې او مفادات په خطر کښې وليدل نو د ايران له اسالمي انقالب نه
يې د خلقو د لرې ساتلو او د بدګمانيو د پېدا کولو لپاره په سني جامه کښې د
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ځينو وهابي نظره متعصبو ماليانو په ذريعې سره د خداے د ګران رسولﷺ د
اهلبېتو عليهم السالم د مکتب يعنې د جعفريه مکتب په خالف زهرجنې
پروپېګنډې شروع کړې او دغه پروپېګنډې دومره خطرناک حد ته ورسېدې چې د
هغو سني وروڼو چې په خپله تحقيق نه کوي او د مال خولې ته ناست وي په ذهنونو

کښې دا خبره واچولې شوه چې نعوذ باهلل شيعه نۀ خداے مني ،نۀ رسولﷺ مني او
نۀ قران مني او بالکل له اسالمه خارج او کافران دي .ورسره ورسره يې خلقو په
تېره بيا پښتنو ته د هغوي د مزاج مطابق دا نصيحتونه هم شروع کړل چې شيعه ؤ
ته مۀ نزدې کيږئ له هغوي سره مۀ کښېنۍ پاڅئ او د هغوي په جلسو او جلسونو
کښې ګډون مۀ کوئ ګنې ښځې به درباندې طالقې شي.
په هر حال دا ټولې پروپېګنډې د دې لپاره وې او دي چې څوک د شيعه مکتب له
صحيح عقائدو نه خبر نۀ شي ځکه چې که سني وروڼه له شيعه مسلمانانو سره په
ناستي پاڅتي او د هغوي په جلسو او جلسونو کښې په شرکت کولو سره د هغوي
له صحيح عقائ دو خبر شي نو نۀ يوازې به د امريکې د دغو اېجنټانو او فرقه
پرستو تالي سټو ماليانو له سپېرو څېرو نه پرده اوچته شي بلکې د مسلمانانو
ترمېنځ د اختالفاتو او جنګ جګړو د جوړولو لپاره به د امريکې خطرناکې
منصوبې هم له خاور سره خاورې شي ،چې په نتيجه کښې به يې د دغو تنخواه
خورو ماليانو وظيفې هم بندې شي.
او نن چې مونږ د دې کتاب دويم ايډيشن خپروو د امام خميني (رح) دغه خبره
حقيقت ثابته شوه چې د شيعه او سني ترمېنځ تفرقه اچوونکي نۀ شيعه دي او نۀ
سني بلکې د استعمار اېجنټان دي .ځکه چې نن د همدغې عقيدې متعصبو کسانو
چې کله وکتل چې اوس په دې الېکټرانېک مېډيا او انټرنېټ په دور کښې د دوي
دروغې پروپېګنډې نه کاميابيږي نو وسلو ته يې الس کړ او له شيعه ؤ سره سره يې
د سنيانو قتل عام شروع کړو او په بمي چاودنو ،خودکش حملو وغېره سره يې
اسالمي نړۍ په تېره بيا لره او بره پښتونخوا په وينو سره الوان کړه.
دا خبره پکار دے په ډاګه کړو چې د شيعه وروڼو فکري مکتب څه نوے مذهب او
فرقه نۀ ده بلکې د خداے د ګران رسولﷺ په زمانه کښې به هم هغو کسانو ته چې
له حضرت علي عليه السالم سره به يې مينه کوله ((د علي شيعه)) ويل کېدل او
حتی چې د بني اميه ؤ او بني عباسو په دور کښې به هم په دغه نوم سره يادېدل.
چې دا حقيقت په ځينو روايتونو کښې هم بيان شوے دے او حتی مشهور سني
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عالم شاه عبدالعزيز محدث دهلوي يې هم په خپل کتاب ((تحفه اثنا عشريه)) کښې
اعتراف کړے دے.
حقيقت دا دے چې شيعه وروڼه زمونږ اهلسنتو په شان بلکې په ځينو مواردو
کښې د ال زياتې پخې عقيدې مسلمانان دي .خداے پاک وحده الشريک مني ،يو
لک څلوريشت زره انبياء عليهم السالم او حضرت محمد مصطفیﷺ اخيري
پېغمبر او د ټولو انبياؤ سردار مني ،زمونږ په السو کښې دا موجوده قران له
الحمد نه تر والناس پورې ټکے په ټکے د خداے کتاب مني ،د قيامت په ورځ،
حساب کتاب ،ميزان او جنت او دوزخ باندې پوره عقيده لري .په ورځ کښې پينځۀ
نمونځونه همدغې يوې قبلې ته کوي ،له نورو مسلمانانو سره په يو ځاے حج او

عمره ادا کوي .زکات او خمس ادا کوي ،په رمضان کښې يوه مياشت فرض روژې
نيسي .او داسې نور ټول ديني عبادات په ځاے راوړي.البته فرق صرف د خداے د
ګران رسولﷺ سنتو ته د رسېدو د الرې دے .يعنې په مختصرو الفاظو کښې به دا
ووايو چې زمونږ سني وروڼه دا عقيده لري چې د پېغمبراکرمﷺ علم او سنتو ته د
رسېدو لپاره له صحابه کرامو (رض) ،تابعينو (رح) او تبعه تابعينو (رح) نه
روايتون ه اخېستل پکار دي .هغوي دا دليل وړاندې کوي چې په دې وجه چې
صحابه کرام (رض) له پېغمبراکرمﷺ سره ناست پاڅت وو او دغه رنګ تابعينو (رح)
صحابه (رض) ليدلي دي او تبعه تابعينو (رح) تابعين (رح) ليدلي دي .او شيعه
وروڼه دا عقيده لري چې د پېغمبراکرمﷺ علم او سنتو ته د رسېدو لپاره پکار دي
حديثونه او روايتونه د هغه حضرت له اهلبېتو (ع) نه واخېستل شي .هغوي دا

دليل پېش کوي چې په دې وجه چې د خداے د ګران رسولﷺ اهلبېت (ع) هغه
کسان دي چې خداے پاک په قران شريف کښې له هر ډول ګناه او پليدۍ نه د
هغوي د پاکۍ په دې الفاظو سره اعالن کړے دے چې(( :إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِ ُيذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ ُكمْ تَطْهِيرًا يعنې خداے غواړي اے (د رسول)
اهلبېتو چې له تاسو نه رجس (د هر ډول ګناه او پليدي) لرې وساتي او تاسو داسې
پاک او پاکيزه وګرځوي ځنګه چې د پاکۍ حق دے )) او شيعه وروڼه د دې مبارک
ايت په شان نزول کښې په سني کتابونو کښې له بي بي عائشې (رض) ،حضرت ام
سلمې (رض) او نورو صحابه کرامو نه يو لړ روايتونه هم نقلوي چې دغه مبارک
ايت د پينځو تنو يعنې حضرت محمد مصطفی (ص) ،حضرت علي ،بي بي فاطمې
او حسنينو عليهم السالم په شان کښې نازل شوے دے.
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او هغوي دا دليل هم راوړي چې د اهلبېتو د وړومبي امام حضرت علي (ع) پرورش
او تعليم او تربيت د خداے ګران رسولﷺ په خپله له ماشومتوب نه کړے ؤ او
فرمايل به يې چې ((انا مدينة العلم وعلي بابها)) (زهْ د علم ښار يم او علي يې

دروازه ده) او وائي چې په صحابه ؤ او صحابياتو رضی اهلل عنهم کښې حضرت
علي يو داسې کس ؤ چې له پېغبراکرمﷺ سره هم په کور کښې ؤ هم په سفر کښې،
هم په حضر کښې هم په جنګ کښې او هم په امن کښې يوځاے ګرځېدۀ او له
ماشومتوب نه د خداے د ګران رسولﷺ له کړۀ وړۀ او کردار نه د نورو په نسبت
زيات واقف ؤ .او شيعه وروڼه دا دليل هم راوړي چې د نورو په نسبت د کور خلق
او د وينې خپلوان زيات د هغه حضرت له سيرت نه خبر دي لکه حمزه باباهم وائي

چې:

د کور خلق برابر د پرديو نۀ دي
زۀ اول يم پنجتني بيا چار ياري
شيعه وروڼه له دې نه عالوه د قران شريف زيات مبارک ايتونه او د پېغمبراکرمﷺ
مبارک احاديث وړاندې کوي چې له اهلبېتو څخه د پېروۍ پته ترې لګيږي .چې
څنګه سني وروڼه د صحابه ؤ (رض) ،تابعينو (رح) او تبعه تابعينو (رح) په ذريعې

سره د خداے د ګران رسولﷺ علم او سنتو ته رسېدل غواړي نو شيعه وروڼه هم حق
لري چې د خداے د ګران رسولﷺ د اهلبېتو امامانو عليهم السالم په ذريعې سره
دغه مقصد حاصل کړي .پاتې شوه د فقهي ،علمي او تاريخي اختالفاتو خبره نو
دغه اختالفات يوازې د شيعه او سني ترمېنځ نۀ دي بلکې چې څومره پروپېګنډه د
شيعه او سني ترمېنځ د اختالفاتو په باره کښې کيږي له هغو نه زيات اختالفات
خپله د سني فرقو ترمېنځ هم شته .لکه ستر سني عالم شېخ محمد غزالي ليکي:
((ما په هغه وخت کښې هم ژوند کوۀ چې کله به په يو جومات کښې د څلورو
مذهبونو مطابق د نمانځۀ ځلور جَمعې کېدې ان تردې چې حاالت دومره کړکېچن
شول چې د خپل مذهب د دفاع او په نورو مذهبونو باندې د تورونو د لګولو لپاره
يې حديثونه جوړول شروع کړل .لکه حنفيانو دا حديث جوړ کړ چې رسول اکرمﷺ
فرمائي :چې زما په امت کښې به يو سړے پېدا کيږي نوم به يې ابوحنيفه وي او

هغه به زما د امت لپاره مشال وي .بل طرف ته ځينوخلقو دا ويل چې امام مالک د
ابوحنيفه په باره کښې ويلي دي(( :ان شر مولود ولد فی االسالم و انه لو خرج علی
هذا االمه بالسيف لکان اهون ،يعنې دې بدترين انسان دے چې په اسالم کښې
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پېدا شوے دے ،که دۀ د دې امت په خالف توره هم اوچته کړې وې نو ورته اسانه
وه .دغه شان شافعيانو له رسول اهللﷺ نه روايت کړے دے چې پېغمبراکرمﷺ
وفرمايل چې د قرېشو يو عالم به وي چې هغه به د زمکې طبقات له علم نه ډک

کړي .او خنفيانو د شافعيانو په رد کښې دا حديث جوړ کړ چې رسول اهللﷺ

فرمائي :سکون في امتي رجل يقال له محمد بن ادريس اخر علي امتي من ابليس
يعنې زما په امت کښې به يو سړے پېدا کيږي چې نوم به يې محمدبن ادريس
(شافعي) وي .هغه به زما د امت لپاره له ابليس شېطان نه هم زيات مضر وي)).
که د سني مذهبونو ترمېنځ دغسې اختالفات راغونډول شروع شي نو کتابونه به
ترې ډک شي او لرې به نۀ ځو مونږ به په خپل دور کښې وګورو چې د يو سني يعنې

حنفيه مذهب د پېروکارۍ دع وا کوونکي ديوبنديان او بريلويان د يو بل په خالف
د کفر فتوې لګوي .دغه شان اهل حديث يا غېر مقلدين اهل سنتو يا مقلدينو ته
بدعتيان او مشرکان وائي او هغوي اهل حديثو ته کافران او د پاک نبيﷺاو اولياء
کرامو (رح) ګستاخان او له اسالم نه منحرفان وائي .دغه شان ځينې سني وروڼه د
خداے پاک لپاره د جسم قائل دي او ځينې يې د جسم قائل نۀ دي او ځينې سني
وروڼه د خداے ګران رسولﷺ مجسم نور او له هره عېبه پاک او منزه بولي او ځينې
يې بيا د خپل ځان په شان يو بشر او ترې نه د ګناه سرزدېدونکے بولي ،ځينې يې
ژوندے او د امت له حاله خبردار بولي او ځينې يې مړ او له خاور سره خاورې او له
امت نه ناخبره بولي.
په هر حال دومره به ووايو چې څنګه د سني فرقو ترمېنځ مختلف علمي ،فقهې،
عقيدتي او نظرياتي اختالف موجود دي دغه شان په مجموعي توګه د سني شيعه
ترمېنځ هم اختالفات شته خو دغه اختالفات په دومره اندازه نۀ دي چې د جنګ
جګړو او په يو بل باندې د کفر د فتوو سبب وګرځي بلکې ضرورت د دې خبرې
دے چې د مختلفو مکاتبو لوے لوے او له تعصب نه پاک او مخلص عالمان دې د
ورورولۍ او دوستۍ په ماحول کښې بحث او مباحثه وکړي او چې د کومې خوا
خبره د قران مجيد د مبارکو ايتونو او سپېڅلو معتبرو احاديثو او عقلي او
منطقي دالئلو په رڼا کښې صحيح وي هغه دې ومني .دلته به زۀ په عربي ژبه د يو
ډېر مهم کتاب مثال ورکړم چې ((المراجعات)) نوميږي چې په اردو کښې د ((مذهب

اهلبېت)) او په پښتو کښې ما بنده د خپل ملګري او ستر پښتون ليکوال ،محقق
او اديب عبدالرحيم دراني صېب په ملګرتيا سره ((د حق لټون)) په نامه ترجمه
کړے او چاپ شوے دے.دغه کتاب د هغه وخت د مصر د جامعه االزهر د مشر او
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ستر سني عالم ارواښاد شېخ سليم البشري او د لبنان د ستر شيعه ديني عالم سيد
شرف الدين الموسوي ترمېنځ په کتبي مناظرې باندې مشتمل دے چې پکښې
دواړو د لوړې پاې عالمانو په ډېره محترمانه او برادرانه توګه له يو بل سره د خط

وکتابت په ذريعه مناظره کړې ده او د يو بل هغه خبرې چې د قران او سنت مطابق
دي منلې دي او شيعه او سني وروڼه يې ډېر يو بل ته نزدې کړي دي .پکار دي
عاقالن او د لټون لېواله پښتانۀ په تېره بيا ديني عالمان يې ضرور ولولي.
دغه شان د مصر د االزهر ديني پوهنتون يو بل ستر سني ديني عالم ارواښاد شېخ
محمود شلتوت په خپله يوه فتوا کښې فرمائي:
((د شيعه اثنا عشري مذهب په نامه مشهور جعفريه مذهب داسې يو مذهب
دےچې د نورو سني مذهبونو په شان شرعاً اختيارېدې شي .مسلمانانو ته پکار
دي چې په دې باندې پوه شي او له نورو مذهبونو سره له ناحقه تعصب نه ځانونه
پاک کړي .د اهلل پاک دين او د هغۀ شريعت د يو خاص مذهب تابع او په يو خاص
مذهب کښې منحصر نۀ دے بلکې ټول مجتهدين دي او د اهلل پاک په بارګاه کښې
ټول مقبول دي)).
له دې نه عالوه هم د سني او شيعه مکاتبو لوے لوے عالمانو په مختلفو وختونو
کښې د سني شيعه مسلمانانو د اتحاد او يووالي لپاره زياتې هلې ځلې او
کوششونه کړي او کوي يې خول له دغو هلو ځلو سره سره د اسالم دښمنان
استعماري قوتونه په تېره بيا امريکه ،اسرائيل او انګرېزان هم د خپلو اېجنټانو
مليانو په ذريعه د ايران د اسالمي انقالب او اسالمي حکومت د راپرزولو لپاره د
شيعه فکري مکتب په خالف په زهرجنو پروپېګنډو اخته دي او د اتحاد بېن
المسلمين کوششونو ته سخت زيان رسوي .زۀ بنده بې له څه ويرې ترهې او د زړۀ له
تله وايم چې همېش ه مې د هر هغه جماعت ،تنظيم او ډلې يا فرد مالتړ او ملګرتيا
کړې او کومه يې چې د مسلمانانو ترمېنځ د اتحاد او اتفاق لپاره په خلوص سره

کار کوي .نو په همدې لړ کښې له ډېرې مودې راهسې په دې تکل کښې وم چې
راته د ايران د يو لوے ،عالم يو داسې مستند کتاب ترالسه شي چې پکښې د
شيعه مکتب صحيح عقائد ذکر شوي وي چې د خپلو پښتنو وروڼو خوېندو د
استفادې لپاره يې په پښتو ژبه ترجمه کړم چې له يوې خوا د شيعه وروڼو له
صحيح او مستندو عقائدو نه خبر شي او د اتحاد بين المسلمين لپاره الره هواره
شي او د اتحاد او يووالي کوششونو ته نور تقويت ورسي او له بلې خوا د امريکې
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د تنخواه خورو او متعصبو او فتنه اچوونکو ماليانو دروغ او غلطې پروپېګنډې
له خاورو سره خاورې شي .هسې خو د ايران د اسالمي انقالب ارواښاد ستر رهبر
حضرت امام خمينيﷺ له يوې خوا د شيعه فکر مکتب د يو لوے ديني عالم او
مجتهد په توګه د ن ړۍ د شرق او غرب د سترو طاقتونو په مقابل کښې په يو
خداے پاک باندې په تکيې سره په خپل هېواد کښې د نۀ شرقي او نۀ غربي نعرې
په بنياد د اسالمي جمهوري حکومت د بنياد په کېښودلو او د نړۍ يو سپر قوت
او د اهلل پاک له وحدانيت نه منکر هېواد شوروي مشر ګورباچوف ته يې د توحيد د
دعوت په ورکولو سره د خداے پاک په وحدانيت باندې د خپلې عملي کلکې
عقيدې ښودنه وکړه او له بلې خوا يې د خداے دګران رسولﷺ په شان کښې د
ګستاخي کوونکي او د امريکې ،اسرائيلو او انګرېزانو د اېجنټ مرتد سلمان
رشدي په خالف د واجب القتل د فتوې په جاري کولو سره په ختم نبوت باندې د
خپلې کلکې عقيدې او له خپل خوږ پېغمبر سره د بې کچې مينې عملي نمونه
وړاندې کړه .خو ما بنده هم غوښتل چې د ثواب په دې کار کښې خپله ونډه ولرم نو
خداے پاک زما دغه مدعا قبوله کړه او راته يې د ايران د اسالمي جمهوريت د يو

ستر او مشهور شيعه ديني عالم او د تقليد مرجع حضرت ايت اهلل العظمی ناصر
مکارم شيرازي کتاب ((اعتقاد ما)) په ګوتو راکړ او په لوستلو سره مې ډېر زيات
خوښ شو او د خداے پاک د شکر ادا کولو لپاره مې په پښتو ژبه ترجمه کړ چې
زما نور پښتانۀ وروڼه خوېندې ترې هم استفاده وکړي.
بايد يادونه وکړم چې ايت اهلل العظمي ناصر مکارم شيرازي د ډېرو زياتو تحقيقي

کتابونو له ليکلو نه عالوه په  ٢٧ټوکو مشتمل د ((تفسير نمونه)) په نامه د قران
شريف تفسير هم په خپله نګرانۍ کښې د عالمانو د يوې کمېټۍ په کوششونو
سره ترسره کړے دے چې په اردو او نورو ژبو هم ترجمه شوے دے.
نو د داسې يو ستر عالم کتاب له فارسۍ نه د پښتو په قالب کښې راوستل که څه
هم ګران کار ؤ خو زۀ بنده د خپل خلوص او د مسلمانانو د ښيګړې په نيت سره په
دې کار کښې کامياب شوم او د دې کتاب ترجمه مې په اول ځل په ٢٠٠٠ميالدي
کال کښې وکړه او چاپ شو .او په ابتدائي ورځو کښې د ډېرو پښتنو السو ته

ورسېد او ختم شو او له ډېرې مودې راهسې يې لر او بر پښتنو غوښتنه کوله خو د
دوباره چاپ وس مو نۀ ؤ پېدا کړے او تقريباً ديارلس کاله پس مو يو ځل بيا د
خپرولو تابيا وکړه خو له خپرولو نه مې مخکښې يو ځل بيا له اصل فارسۍ نه
ترجمه کړ ځکه چې په دې طريقې سره که يې څه نيمګړتياوې لرلې د هغو د پوره
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کولو کوشش مې وکړ او هم مې په مختلفو ځايونو کښې ورسره مناسب پښتو
شعرونه هم ورزيات کړل چې هغو کتاب ته يوه نوې ادبي ښکال وبخښله.
دلته غواړم چې د دې کتاب د ارزښت په باره کښې خپله يوه دلچسپه واقعه بيان
کړم او هغه دا چې زمونږ د سيمې يو لوے عالم او د دين او دنيا په چارو او
سياست باندې ډېر پوه انسان دے چې زۀ يې نوم په دې وجه نۀ اخلم چې له هغۀ نه
مې اجازت نۀ دے اخېستے .په هغو وختونو کښې چې د سپاه صحابه په شان
دهشتګردې ډلې به په خوله کښې اور ګرځوۀ او د شيعه مکتب او د ايران د
اسالمي انقالب په خالف به يې په عام مسلمانانو کښې سخته زهرجنه پروپېګنډه
کوله نو دغه محترم ديني عالم هم د دغې ډلې د پروپېګنډو ښکار شوے ؤ او د
دغو ناپوهو مذهبي اورپکو د الوډسپيکر کار به يې کوۀ او په خپلو تقريرونو او

تبليغاتو کښې به يې د شيعه مکتب او اسالمي انقالب او د دغه انقالب د باني
ارواښاد امام خمېني په خالف خبرې کولې او شيعه حضرات خو به يې غټ سرۀ
کافران بلل بلکې زما غوندې د سني شيعه مسلمانانو د اتحاد خبره کوونکي به يې

هم کافران،مرتد او د شيعه حضراتو او د ايران اېجنټان ګڼل .خو خداے ګواه دے
چې زما ورته زړۀ کښې څه نۀ وو ولې چې پوهېدم چې دا ټوله ناپوهي ده او د دغې
دهشتګردې ډلې د پروګېنډو اثر دے .خو چې کله مابنده د دې کتاب وړومبے
ايډيشن چاپ کړو نو د خېر سګالۍ په توګه مې يوه نسخه د دغه محترم حضور ته
ورسوله .نو څه لږه موده پس يې ما ته کور ته ټيلفون وکړ او دا غالباً د فتوو له دور
نه پس د دۀ له ماسره اولنے تماس ؤ .او په ټيلفون کښې يې له دعا سالم نه پس ما
ته د دې کتاب په چاپ کولو مبارکي راکړه او راته يې وفرمايل چې زۀ غواړم ستا
خدمت ته درشم ،ما ورته وويل چې ما مۀ ګناهګاروئ تاسو زمونږ مشران يئ زۀ به
ستاسو خدمت ته حاضر شم او په سبا له يې خدمت کښې حاضر شوم او چې زۀ يئ
وليدم نو خداے شته چې ډېره مينه يې راسره وکړه او خداے پاک دې په دواړو
جهانو عزت وساتي زما نا څه بنده يې ډېر عزت وکړ او څو ګېنټې يې راسره ګپ
شپ ولګوۀ او په اشارو اشارو کښې يې راته وويل چې واقعي ما ته د شيعه مکتب
د عقائدو پته نۀ وه.
خولنډه دا چې اوس هم چې کله نا کله مې ووينې نو نۀ يوازې د ډېرې مينې اظهار
کوي بلکې په تقريرونو او خبرو اترو کښې يې هم ډېر بدلون راغلے دے او اکثر د
سني شيعه مسلمانانو د اتحاد خبره کوي او د ايران اسالمي جمهوريت په دنيا

کښې يو نمونه حکومت بولي او وائي چې که د زمکې په سر که يو مملکت د اسالم
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عزت او آبرو ساتلې ده نو هغه ايران او د ايران د اسالمي انقالب مشران دي ګنې د
دنيا نورو تش په نامه مسلمانو حکمرانانو خو خپل مذهب ،خپل ايمان ،خپل
غېرت او ملت هرڅه په امريکه باندې خرڅ کړي دي او د نړۍ د دغې سترې

شېطانې د غالمۍ پېزوان يې په پوزه کړے دے.

نو اوس چې زۀ کله کله فکر کوم چې د يو قام د يو لوے عالم چې د دنيا له اونچ
نيچ نه ښۀ اګاه دے دا حال دے چې د يو مسلک او مکتب له عقائدو نه يې په
ناخبرۍ کښې مخالفت کوۀ نو مونږ به د داسې قام له عوامو نه څه ګيله وکړو.اهلل
پاک دې په مونږ ورحميږي .او بله دا چې د خداے ډېر زيات شکر ګزار يم چې که د
دې کتاب بله هيڅ يوه فائده هم نۀ وي نو دا يوه فائده يې هم ډېره زياته ده چې يو

انسان او يو عالِم نه بلکې يو عالَم يې هدايت کړ .نو د دې لپاره چې د خداے پاک
څومره هم شکر ادا کړم کم به وي.
په اخېر کښې له خپلو ټولو پښتنو وروڼو خوېندو نه په عاجزۍ سره خواست کوم
چې د عدل او انصاف خبره دا ده چې هر کله د يو مسلک او فکري مکتب او د هغه
مکتب د عقائدو په حقله ځانونه خبرول غواړي نو پکار نۀ دي چې د هغه فکري
مکتب له مخالفانو او متعصبو کسانو نه يې تپوسونه وکړي بلکې پکار دي چې د
هغه مذهب يا مسلک سترو او لويو عالمانو ته مراجعه وکړي او له هغوي نه د
هغوي د عقائدو پوښتنه وکړي يا يې د عقائدو مستندو کتابونو ته رجوع وکړي.
چې په دې طريقې سره به له يوې خوا د اسالمي مذهبونو او مسلکونو ترمېنځ د
غ لطو پروپېګنډو په وجه پېدا شوې فاصلې ختمې يا کمې شي او د مسلمانانو
ترمېنځ د وحدت او يووالي کوششونو ته به تقويت ورسي او له بلې خوا به حقيقت
ته د رسېدو لپاره د تحقيق او څېړنې الره خالصه شي.
د اسالمي نړۍ د اتحاد اتفاق  ،د مسلمانانو د بېدارۍ ،د اسالم د مبين دين د
غلبې او د نړيوال کفر او استکبار او د هغوي د اېجنټانو د مغلوبېدو په اميد.
والسالم علی من اتبع الهدی.
انور شاهين خانخېل
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

د ليکوال څو خبرې
د کتاب د ليکلو مقصد او پېغام
 -1مونږ په خپله زمانه کښې د يو لوے بدلون کتونکي يو ،داسې بدلون چې له يو
تر ټولو لوے اسماني دين يعنې (( اسالم )) څخه سرچينه اخلي.
اسالم زمونږ په زمانه کښې يو نوے زېږون پېدا کړے دے ،دنيا راويښه شوې او
د خپل اصل په لور راستنيږي او د خپلو مشکالتو حل يې چې بل ځاے کښې نۀ
دے موندلے د اسالم د مبين دين په تعليماتو او د هغۀ په اصولو او فروعو کښې
يې لټوي.
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د دې بدلون دليل څۀ دے؟ د يو بيل بحث موضوع ده ،مهمه خبره دا ده چې په دې
باندې پوه شو چې د دې ستر بدلون آثار په ټولو اسالمي ملکونو او حتی له
اسالمي دنيا نه په بهر کښې څرګند شوي دي ،او په هم دې دليل د دنيا زياتره خلق

غواړي چې په دې باندې پوه شي چې اسالم څه وائي؟ او د دنيا د خلقو لپاره څۀ
پېغام لري؟
نو په داسې حساسو حاالتو کښې زمونږ دنده او ذمه واري ده چې اسالم هغه شان
چې دے بې له هر ډول کمي ،زياتي او تحريفاتو د عامو خلقو لپاره روښانه او د
پوهې وړ تشريح کړو او د هغو خلقو تنده چې غواړي د اسالم او اسالمي مذهبونو
په حقله ال زيات معلومات حاصل کړي د حقيقت په بيانولو سره ماته کړو او اجازه
ورنکړو چې نور خلق زمونږ په حقله خبرې وکړي او زمونږ په ځاے فېصلې وکړي.

 -٢دا خبره انکارېدونکې نۀ ده چې په اسالم کښې هم د نورو دينونو په شان
مختلف مذهبونه موجود دي چې هر يو په عقيدتي يا عملي مسائلو کښې يو لړ
خصوصيتونه لري ،خو دغه فرقونه او مختلف والي هيڅکله تر دې حده نۀ دي چې
د دې الهي دين د پېروکارو ترمېنځ د نزديو ملګرتياو خنډ وګرځي .بلکې هغوي
کولې شي چې د خپلې ملګرتيا او اتفاق په سيوري کښې د هغو طوفانونو په
وړاندې چې له شرق او غرب څخه رامنځته شوي دي خپل موجوديت وساتي او

مشترکو دښمنانو ته اجازه ورنکړي چې خپلې نقشې عملي کړي.

په يقين سره د دې تفاهم رامنځته کول او د هغۀ مضبوطيه او ژورتيا د يو لړ اصولو
او ضابطو خيال ساتلو ته ضرورت لري چې له ټولو نه زياته مهمه يې دا ده چې
اسالمي فرقې دې په ښه توګه يو بل وپېژني او د هرې يوې خصوصيتونه دې بلې
ته په ډاګه شي ،ځکه چې يوازې د يو بل په پېژندلو سره د غلط فهميانو مخنيوے
کولې او د ملګرتياو او همکارۍ الر اوارولې شو.
د يو بل د پېژندګلو لپاره تر ټولو غوره الر دا ده چې خلق پکار دي د هر يو مذهب
اسالمي فروعات او اصول د هغه مذهب له مشهورو عالمانو او پوهانو څخه
واخلي .ځکه که په ناپوهه کسانو پسې الړ شو او يا احياناً د يو مذهب د پېروکارو
عقائد د هغوي له دښمنانو څخه واورو نو مينه او بغض به مقصد ته د رسېدو الر
بنده کړي او تفاهم او روغه جوړه به په مايوسۍ او بېلتون باندې بدله شي.
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 -٣پاس بيان شويو دوو ټکو ته په پام سره غواړو چې په اصولو او فروعو کښې
اسالمي عقائد د شيعه مذهب (د اهلبېتو د مکتب) په خصوصياتو سره په دې لنډ
کتاب کښې راغونډ کړو او داسې ليکنه برابره شي چې الندې خصوصيتونه ولري:
 -1د ټولو ضروري موضوعاتو خالصه او کوټلې بڼه پکښې څرګنده شي او د
لټونکو لوستونکو له اوږو نه د ګڼ شمېر کتابونو د لوستلو زحمت اوچت شي.
 -٢بحثونه روښانه او له هر ډول ابهام او تيارې څخه پاک وي او حتی د هغو
اصطالحاتو له استعمال څخه چې يوازې د علمي چاپېريالونو او ديني مدرسو
لپاره ضروري وي ډډه وشي او په عېن حال کښې د بحثونو له ژورتيا څخه څه څيز
کم نۀ کړي.
 -٣سره له دې چې هدف د عقائدو ذکر کول دي نه د هغو د دالئلو بيانول دي خو په
ځينو حساسو مواردو کښې تر هغه ځايه چې طبيعت د داسې کوټلو ليکنو اجازه
ورکوي بحثونه پکار دي له کتاب او سنت څخه له يو لړ دالئلو او هم له عقلي
دالئلو سره مل وي.
-٤پکار دي له هر ډول پرده اچونې يا په چا باندې له حملې کونې او مخکښې
فېصلې کونې څخه خالي وي چې حقائق هم هغه شان چې څنګه دي په ډاګه کړې
شي.
 -٥پکار دي د ټولو مذهبونو په حقله د قلم د تقدس او د ادب د اصولو خيال په
ټولو بحثونو کښې وساتل شي.
دا مختصر کتاب د پاس ذکر شويو ټکو په خيال ساتلو سره د بېت اهلل الحرام په
سفر کښې چې زړۀ او روح يوه غوره او زياته صفا او خلوص لري برابر کړے شو او
بيا ورباندې د يو شمېر عالمانو ،پوهانو او دانشورانو په ګډون سره په يو لړ
غونډو کښې بحث او مباحثه وشوه او تکميل ته ورسېد.
هيله ده چې هغو يو لړ اهدافو ته د رسېدو لپاره چې پاس مو ورته اشاره وکړه په
دې کار کښې کامياب اوسو او دا کار مو د اخېرت لپاره يوه توښه وګرځي .او په
دې موقع د خداے پاک په درګاه کښې الس په دعا يو چې:
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غفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
كمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَا ْ
رَّبَّ نَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّ ُ
وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ

1

 1٤1٧کال د امامانو مياشت
قم ښار ،مدرسة االمام امير المؤمنين (ع)
ناصر مکارم شيرازي

وړومبے باب
 - 1سوره آل عمران19٣ايت
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د خداے پاک د عظمت او قدرت اثار

 -1خداے پاک
مونږ عقيده لرو چې خداے پاک د ټولو کائناتو او د هستۍ د دې نړۍ خالق او
څرګندوونکے دے او د هغۀ د عظمت ،علم او قدرت اثار او نښې نښانې د دنيا د
ټولو موجوداتو په تندي باندې څرګندې دي او همدا رنګ زمونږ په خپلو
وجودونو کښې ،د حېواناتو او نباتاتو په عالم کښې ،د اسمان په ستورو او پاس

عالمونو کښې او په ټولو ځايونو کښې څرګندې او ښکاره دي.
مونږ عقيده لرو چې د دې دنيا د موجوداتو په اسرارو او رازونو کښې چې هر
څومره غور او فکر کوو نو د خداے د پاک ذات په عظمت او د هغۀ د علم او
قدرت په پراختيا باندې ال زيات پوهېږو او د انساني علم ،پوهې  ،سائېنس او
ټېکنالوجۍ په پرمختګ سره هره ورځ د علم او حکمت نوي نوي ورونه زمونږ
مخې ته خالصيږي او زمونږ د تفکر اړخونه ال زيات پراخوي او دا تفکر به د هغه

ذات په حقله زمونږ د مخ په زياتېدو عشق او مينې سرچينه وګرځي چې مونږ به
هره شېبه هغه پاک او سپېڅلي ذات ته ال زيات نزدې کوي او د هغۀ د جالل او
جمال په نور کښې به ډوبيږو.
قران مجيد فرمائي:
كمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَن ُفسِ ُ
((او په زمکه کښې د يقين د لټوونکو لپاره آيتونه (نښې نښانې) دي او خپله
ستاسو په وجود کښې ( هم ايتونه دي ) ايا نۀ پوهيږئ؟ ))

 - 1سورۀ الذاريات  ٢٠او  ٢1ايتونه
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ختِالَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ الَّذِينَ
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَ ْرضِ وَا ْ
يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِالً
(( په تحقيق سره د اسمانونو او زمکې په خلقت او د شپې او ورځې په تګ راتګ
کښې د عقل د خاوندانو لپاره (څرګندې) نښې دي ،هغه کسان چې خداے د والړې
او ناستې په حال کښې او هغه وخت چې په اړخ باندې اودۀ وي يادوي او د
اسمانونو او زمکې په خلقت کښې غور او فکر کوي (او وائي) اے زمونږ
پالونکيه! هيڅکله دې دا فضول نۀ دي پېدا کړي)) .

1

 -٢د خداے پاک جمالي او جاللي صفتونه
مونږ عقيده لرو چې د خداے پاک ذات له هر ډول عېب او نيمګړتيا نه پاک او منزه
او په ټولو کماالتو سره ښکلے او اراسته دے بلکې هغه مطلق کمال او کمال مطلق
دے او په بله معنا هر هغه کمال او ښکال چې په دې دنيا کښې ده د هغۀ له ذاته يې
سرچينه اخېستې ده .په قران شريف کښې ارشاد دے:
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْ ُقدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
الْ ُمتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا ُيشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء

حسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَ ْرضِ وَهُوَ الْعَزِي ُز الْحَكِيمُ
الْ ُ

(( او هغه خداے هغه ذات دے چې بغېر له هغۀ نه بل معبود نشته ،اصلي حاکم او
مالک هغه دے ،له هر عېبه پاک او منزه دے  ،په چا باندې ظلم نۀ کوي ،امنيت
بخښونکے دے ،د ټولو څيزونو څارونکے دے ،ماتې نۀ خوړونکے قدرتمن دے،
چې په خپلې کلکې ارادې سره د هرې چارې اصالح کوي ،هغه د عظمت الئق دے،
او منزه او پاک دے له هغه څه نه چې د هغۀ لپاره څارے ګرځوي ،هغه بې مخينې

خالق ،پېدا کوونکے ،او بې څارے صورت جوړونکے خداے دے  ،د هغۀ لپاره
غوره نومونه او د کمال د هر ډول صفتونه دي ،هغه څه چې په اسمانونو او زمکه

 -1سورۀ آل عمران  191 ،19٠ايتونه
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کښې دي د هغۀ تسبيح او ذکر کوي او عزيز او حکيم دے)) .

1

او دا د هغه ذات د

جمال او جالل ځيني صفتونه دي.

 -٣د خداے پاک ال متناهي او بې پايانه ذات
مونږ عقيده لرو چې هغه له هر نظره يو بې پايانه ذات دے که هغه د علم او قدرت
له نظره وي او که د ابدي ژوند او ازليت له نظره وي  .او په همدې وجه په زمان او
مکان کښې نۀ ځائيږي ،ځکه چې زمان او مکان هر څه چې دي محدود دي خو په
عېن حال کښې هغه په هر ځاے او هر وخت کښې موجود دے ځکه چې له زمان او
مکانه باالتر دے .په قران مجيد کښې ارشاد دے:
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَ ْرضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ((هغه هغه څوک دے
چې په اسمانونو کښې معبود دے او په زمکه کښې معبود دے او هغه حکيم او
عليم ذات

دے٢)).

او همدارنګ په بل ځاے کښې فرمائي:
وَهُوَ مَعَكُمْ أَ ْينَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ((او هغه له تاسو سره دے چې په هر
ځاے کښې يئ ،او خداے د هر هغه څه چې تاسو يې کوئ کتونکے دے)).

٣

که پېدا کۀ پوشيده دے که اوسط دے
لــــــــه هـــمـــه ؤ خبردار دے رب زمـــــا
(رحمان بابا)
هو ،هغه زمونږ له خپل ځان نه زيات مونږ ته نزدے دے ،هغه زمونږ روح او زړۀ
کښې دے او هغه په هر ځاے کښې دے او په عېن حال کښې مکان او ځاے نۀ

 -1سورۀ حشر  ٢٣او  ٢٤ايتونه.
 -٢سورۀ زخرف  ٨٤ايت
 -٣سورۀ حديد  ٤ايت
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لري :لکه چې فرمائي :وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ((او مونږ هغۀ ته د هغۀ د
مرۍ له رګ نه هم نزدې يو)).

1

يا فرمائي :هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ((هغه دے اول
او اخېر ،او څرګند او پټ او هغه په هر څيز باندې خبر دے)).

٢

که ظاهر دے که باطن دے که مابين دے
پـــــــــه همـــــــه ؤ خبردار دے رب زمــــــــــا
(رحمان بابا)
نو په دې بنياد که مونږ د قران شريف په ځينو ايتونو کښې لولو :ذُو الْعَرْشِ
الْمَجِيدُ ((هغه د عرش خاوند او د عظمت او لوړتيا لرونکے دے ٣ )).دلته عرش د

باچائۍ د لوے او لوړ تخت په معنا نۀ دے .او که دغه شان په يو بل مبارک ايت
کښې لولو چې :الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ((خداے په عرش باندې شتون لري)).
 ٤هيڅ کله په دې معنا نۀ دي چې هغه ذات يو خاص ځاے او مکان لري بلکې په
ټول مادي عالم او له طبيعت نه په وراخوا عالم باندې د هغۀ حاکميت او واکمني
ثابتوي ،ځکه چې که د هغۀ لپاره د يو خاص مکان او ځاے قائل شو نو هغه مو
محدود کړے دے او د هغۀ لپاره مو د مخلوقاتو صفات ثابت کړي دي او هغه مو
د نورو څيزونو په شان ګڼلے دے ،په داسې حال کښې چې په قران مجيد کښې
ارشاد دے :لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ((هيڅ څيز د هغۀ په شان نۀ دے)).
يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ((د هغۀ لپاره هيڅ شبيه

٥

يا فرمائي :وَلَمْ

او يوشان څيز وجود نۀ لري6)).

 -1سورۀ ق  16ايت
 - ٢سورۀ حديد  ٣ايت
 -٣سورۀ الروج  1٥ايت
 - ٤سورۀ طه  ٥ايت د قران شريف له ځينو مبارکو ايتونو دا معلوميږي چې د خداے پاک کرسۍ
(قدرت او اقتدار) په ټولو اسمانونو او زمکې باندې خوره ده نو په دې وجه د هغۀ عرش په ټول
مادي عالم باندې دے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ (سورۀ بقره )٢٥٥
 - ٥سورۀ شورا  11ايت
 -6سورۀ اخالص  ٤ايت
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چې يې هيچرې نۀ مثل نۀ مثال شته
د هغـــــو عطــــرو عطار دے رب زما
(رحمان بابا)

 -٤خداے پاک جسم نۀ دے او هيڅکله نۀ شي ليدل کېدې.
مونږ عقيده لرو چې خداے پاک هيڅکله په سترګو سره نۀ شي ليدل کېدے ،ځکه
چې په سترګو سره ليدل د بدن ،مکان ،ځاے ،رنګ ،شکل او اړخ لرلو په معنا
دي ،او دا ټول د مخلقوقاتو صفتونه دي او خداے پاک له دې نه باالتر دے چې د
مخلوقات صفات ولري.نو ځکه د خداے پاک په ليدو باندې عقيده يو ډول په
درِكُ
درِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُ ْ
شرک باندې ککړتيا ده لکه چې ارشاد فرمائي :الَّ تُ ْ
الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ((سترګې هغه نه ويني خو هغه ټولې سترګې ويني او
هغه بخښونکے او خبر دے)).

1

په همدې دليل کله چې د بني اسرئيلو بهانه لټوونکو له حضرت موسی (ع) نه د
خداے پاک د ليدو تقاضا وکړه او وې ويل :لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً
((هيڅکله به په تاايمان راونړو ان تر دې چې خداے په ښکاره ووينو)) .

٢

نوحضرت موسی (ع) هغوي د طور غرۀ ته بوتلل او د هغوي غوښتنه يې تکرار کړه
او د خداے پاک لخوا

يې داسې ځواب واورېد :لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ
تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ
تُ ْبتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ((ما به هيڅکله و نۀ وينې خو غرۀ ته نظر وکړه که په
خپل ځاے باندې ثابت پاتے شو نو ما به ووينې او چې کله خداے په غرۀ باندې
جلوه وکړ نو هغه يې لکه د خاورو په شان کړ او موسی په زمکه بې هوشه
و غورزېد ،کله چې په هوش کښې راغے نو عرض يې وکړ :اے خدايه! ته له دې نه

 -1سورۀ انعام  1٠٣ايت.
 - ٢سورۀ بقره  ٥٥ايت.

د اهلبېتوؑ� د مکتب عقائد

28

پاک او منزه يې چې په سترګو ولېدې شې زۀ ستا لوري ته درګرځم او زۀ له
وړومبنيو مومنانو څخه يم)).

1

او په دې واقعې سره ثابته شوه چې خداے پاک هيڅکه نۀ شي ليدل کېدې.
مونږ عقيده لرو چې که په ځينو مبارکو ايتونو او اسالمي روايتونو کښې د
خداے پاک د ليدو خبره راغلې ده نو مراد ترې د زړۀ په سترګو ليدل او باطني
شهود دے ،ځکه چې د قران مجيد مبارک ايتونه تل يو بل تفسيروي((.القرآن

يفسر

بعضه بعضا))٢

له دې نه عالوه امام علي(ع) د يوکس په ځواب کښې چې له هغه حضرته يې پوښتنه
وکړه :يا اميرالمومنين هل رايت ربک؟ :يعنې اے اميرالمومنين! ايا چرته دې
خپل خداے ليدلے دے؟ وې فرمايل(( :اعبد ما ال اري)) يعنې ايا کېدې شي چې يو
کس مې نۀ وي ليدلے او پرستش يې وکړم؟)) بيا يې زياته کړه(( :ال تدرکه العيون
بمشاهده العيان ،و الکن تدرکه القلوب بحقايق االيمان)) يعنې سترګې هيڅکله
هغه څرګند نۀ ويني البته زړونه د ايمان په طاقت سره

هغه درک کوي٣.

نۀ يې څوک په سترګو ويني نۀ ليـــدې شي
او بې چــــــونه بې چګـــــونه نمايــــــان دے
که څوک وائي ليدے نۀ شي ليدے نۀ شي
که څــــوک وائي و هر چا و ته عيـــــان دے
(رحمان بابا)

 - 1سورۀ اعراف  1٤٣ايت
 - ٢دا مشهوره جمله ده او له ابن عباس (رض) نه نقل شوې ده خو دا معنا په نهج البالغه کښې له
امام علي (ع) څخه په بل شکل کښې راغل ې ده(( :ان الکتاب يصدق بعضه بعضا)) (نهج البالغه
خطبه  ) ٨او په بل ځاے کښې فرمائي(( :و ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه علی بعض))1٠٣
خطبه)
 - ٣نهج البالغه،خطبه . 1٧9
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عارفان د سر په سترګو ګوتې کيږدي
د خپل زړۀ په سترګو ګوري تماشا کا
(خوشحال بابا)

مونږ عقيده لرو چې د خداے پاک لپاره د مخلوقاتو د صفاتو قائل کېدل منجمله
په مکان ،اړخ ،جسميت او ليدلو کتلو باندې عقيده لرل د خداے پاک له معرفت

نه د لرې کېدو او په شرک باندې د ککړېدو سبب کيږي .بېشکه چې هغه د
مخلوقاتو له ټولو ممکناتو او صفاتو څخه باالتر دے او هيڅ څيز د هغۀ په شان نۀ
دے.

 -٥توحيد د ټولو اسالمي تعليماتو روح دے
مونږ عقيده لرو چې د خداے پاک د معرفت په باره کښې له ډېرو مهمو مسائلونه
يوه د خداے پاک د ذات د توحيد او وحدانيت مسئله ده .په حقيقت کښې توحيد
يوازې د دين له اصولو څخه نۀ دے بلکې د ټولو اسالمي عقائدو اصل او روح
دے او په وضاحت سره ويلې شو چې د اسالم اصول او فروع په توحيد کښې شکل
پېدا کوي ،په هر ځاے کښې د توحيد او وحدانيت جلوه ښکاره ده ،د خداے پاک

د ذات وحدت او د هغۀ د صفاتو او افعالو وحدت ،او په بل تفسير کښې د انبياء
کرامو عليهم السالم د دعوت وحدت،د الهي دين او آئين وحدت ،زمونږ د قبلې او
اسماني کتاب وحدت ،د ټولو انساني وګړو په حقله د الهي احکامو او قوانينو
وحدت ،او باالخره د مسلمانانو د صفونو وحدت او د قيامت د ورځې وحدت.
په همدې دليل قران شريف له الهي توحيد نه هر ډول انحراف او شرک ته ګروهنه
يوه نۀ بخښونکې ګناه ګڼي او په قران مجيد کښې فرمائي:إِنَّ اللّهَ الَ يَغْفِرُ أَن ُيشْرَكَ
بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن ُيشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِا ْفتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا((خداے
هيڅکله شرک نۀ بخښي او له دې نه الندې چې د هر چا لپاره وغواړي (او الئق يې
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وګڼي) بخښي او هغه کس چې د خداے لپاره يې هم سنګ او څارے وګرځوۀ نو د
يوې لوې ګناه مرتکب شوے دے1)) .

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ((تا ته او تېرو ټولو انبياؤ ته وحي شوې ده چې که مشرک شوې نو ټول
اعمال به دې تباه شي

او له زيان موندونکو څخه به يې٢)).

 -6د توحيد څانګې
مونږ عقيده لروچې توحيد زياتې څانګې لري چې له ټولو نه زياتې مهمې الندې
څلور څانګې دي:

الف :د ذات توحيد
يعنې هغه پاک ذات يوازے دے او هيڅ شبيه ،څارے او نظير نۀ لري.

ب :د صفاتو توحيد
يعنې د علم ،قدرت ،ازليت او ابديت وغېره صفتونه د هغۀ په ذات کښې جمع دي

او د هغۀ د يوازيني ذات عېن دي .نۀ د مخلوقاتو په شان چې صفتونه يې له يو بل
نه بيل او د هغوي له ذات نه هم بيل دي ،البته د خداے پاک له صفاتو سره د هغۀ د
ذات عېنيت فکري ظرافت او دقت ته ضرورت لري.

ج :د افعالو توحيد
يعنې هر يو فعل ،حرکت او هر يو اثر چې د هستۍ په دنيا کښې دے ټول د خداے
پاک له ارادې او مشيت څخه سرچينه اخلي :اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
وَكِيلٌ ((خداے د ټولو څيزونو پېدا کوونکے او د ټولو څيزونو حفاظت کوونکے او
 -1سورۀ نساء ٤٨ ،ايت
 - ٢سورۀ زمر  6٨ايت.
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څارونکے دے .1)).لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ ْرضِ ((د اسمانونو او زمکې کنجيانې
هغۀ لره دي (او د هغۀ د قدرت په السو کښې دي ٢ )) ).هو(( ،ال مؤثر فی الوجود اال
اهلل(( )).د هستۍ په دنيا کښې د خداے له پاک ذات نه بغېر هيڅ يو مؤثر وجود
نشته)).

خو دا وينا په دې معنا نۀ ده چې مونږ په خپلو اعمالو کښې مجبور يو ،بلکې د دې
په اپوټه مونږ په خپله اراده او فېصلې کولو کښې ازاد يو لکه چې ارشاد فرمائي:
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا و َإِمَّا كَفُورًا ((مونږ هغه (انسان) هدايت کړ (او الر مو
ورته وښودله) اوس که شکر ګزار کيږي (او وې مني) يا کفران (او سر غړونه)
وکړي ٣ )).يا په بل ځاے کښې فرمائي :وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ((او د انسان
لپاره بې له دې چې کوشش او

هڅه وکړي څه برخه نشته٤)).

دغه مبارک قراني ايتونه په وضاحت سره ښودنه کوي چې انسان د ارادې د ازادۍ
لرونکے مخلوق دے خو له دې امله چې د کارونو په ترسره کولو کښې د ارادې او
قدرت دا ازادي خداے پاک مونږ ته راکړې ده نو ځکه زمونږ د اعمالو نسبت هم
هغۀ ته کيږي بې له دې نه چې د کارونو په وړاندې زمونږ له مسئوليت نۀ څه کم
کړي .خو دا خبره هم د دې نفي نۀ کوي چې مونږ د خپلو عملونو ځواب ورکوونکي
يو.
هو ،هغۀ اراده کړې ده چې مونږ خپل اعمال په ازادۍ سره ترسره کړو چې له دې
الرې مونږ وزمائي او د تکامل په الر کښې مو مخ په وړاندې بوځي ځکه چې
يوازې د ارادې په ازادۍ او په خپل اختيار سره د خداے پاک د اطاعت په الر په
تګ سره انسانان تکامل ته رسيږي  ،ځکه چې په جبري او له اختيار نه بهر اعمال
نۀ د چا د ښۀ والي دليل دے او نۀ د هغۀ د بدوالي نښه ده.
په اصولي توګه که مونږ په خپلو عملونو کښې مجبور وې نو نۀ به د انبياؤ عليهم
السالم بعثت او نۀ به د اسماني کتابونو نازلېدو څه مفهوم لرۀ او دغه شان ديني
ذمه وارۍ  ،تعليم او تربيت او الهي سزاګانې او جزاګانې به هم بې مفهومه او له
محتوا نه خالي وې .دا هم هغه څيز دے چې مونږ د اهلبېتو د امامانو عليهم
 - 1سورۀ زمر 6٢ ،ايت.
 -٢سورۀ شورى 1٢،ايت.
 - ٣سوره انسان،آيه .٣
 - ٤سوره نجم،آيه .٣9
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السالم له مکتبه زده کړے دے چې مونږ ته يې فرمايلي دي :نه مطلق جبر صحيح
دے او نۀ مطلق اختيار صحيح دے بلکې د دغو دواړو ترمېنځ يو څيز دے(( :ال
جبر و ال تفويض و لكن امر بين

امرين))1

د :د عبادت توحيد
يعنې عبادت خاص خداے لره دے او بې د خداے له پاک ذاته هيڅ معبود نشته.د
توحيد دا څانګه د هغۀ تر ټولو مهمه څانګه ګڼل کيږي.او الهي پېغمبرانو زياتره په
دې تکيه کړې ده لکه په قران شريف کښې فرمائي :وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُ ْؤتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ((هغوي
(پېغمبرانو) ته له دې نه بغېر بل حکم نۀ دے ورکړے شوے چې يوازې د خداے
پرستش وکړي اوخپل دين د هغۀ لپاره خالص کړي او له شرک نه توحيد ته
راوګرځي .او دا دے پائېدار الهي دين)) .

٢

د اخالقو او عرفان د تکامل د مراحلو د پلي کولو لپاره توحيد له دې هم زياته

ژورتيا مومي او داسې ځاے ته رسيږي چې انسان پکار دي په خداے پاک پورې
زړۀ وتړي ،په هر ځاے کښې هغه راوبولي او بې له هغۀ نه د بل څه په فکر کښې نۀ
وي او بل څه هغه له خداے پاکه په ځان کښې مشغول نۀ کړي :كلما شغلك عن اهلل
فهو صنمك ((هر څۀ چې تا په خپل ځان کښې مشغول کړي او له خداے نه دې لرې
کړي ستا بت دے)).
مونږ عقيده لرو چې د توحيد څانګې په دغو څلورو څانګو کښې منحصرې نۀ دي
بلکې د مالکيت توحيد (يعنې هر څه هغه خداے لره دي) لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا

فِي الأَ ْرضِ  ٣او د حاکميت توحيد يعنې قانون يوازې د خداے قانون دے :وَمَن لَّمْ
يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ ا ْلكَافِرُونَ  ٤ټولې د توحيد له څانګو څخه دي.

 -٧افعالي توحيد او د پېغبرانوعليهم السالم معجزې
-1اصول كافى،جلد اول،صفحه ( 16٠باب الجبر و القدر و االمر بين االمرين)
 - ٢سوره بينه،آيه ٥
- ٣سورۀ بقره ٢٨٤ ،ايت.
 -٤سورۀ مائده ٤٤،ايت.
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مونږ عقيده لرو چېي د افعالي توحيد اصل په دې حقيقت باندې تاکيد کوي چې
هغه ټول لوې او غېر معمولي عادات او معجزې چې به له الهي پېغبرانو څخه
صادرېدې ټول د خداے په اذن سره وې .لکه قران شريف د حضرت عيسی(ع) په

حقله فرمائي :وَتُبْرِىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي ((پېدائشي
ړوند او د جذام ( ال عالجه) بيمار ته دې زما په اذن شفاء ورکوله او مړي به دې زما
په حکم سره ژوندي کول)) .

1

او د حضرت سليمان(ع) د يو وزير په حقله فرمائي :قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ
ستَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي
أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُ ْ
( هغه کس چې له اسماني کتاب څخه څه علم ورسره ؤ وويل :له دې مخکښې چې
سترګې ورپوې زۀ درته هغه (د سبا د ملکې تخت) راوړم او کله چې (سليمان) هغه

پ ه خپله خوا کښې ثابت او مستقر وليد نو وې ويل :دا زما زما د پرودګار له فضل
(ارادې ) څخه دے٢)).

نو په دې بنياد د خداے په اذن او حکم سره ال عالجه بيمارانو ته د شفاء ورکولو او
د مړو د ژوندي کولو د چارې نسبت حضرت عيسی (ع) ته ورکول چې په قران
مجيد کښې په واضحه توګه راغلي دي عېن توحيد دے.

 -٨د خداے پاک فرښتې
مونږ د خداے پاک د فرښتو په موجودګۍ عقيده لرو چې هره يوه يو خاص
ماموريت او دنده لري ،ځينې انبياؤ ته د وحي په راوړولو باندې ګمارلې شوې
دي٣.

او يوه ډله فرښتې د انسانانو د اعمالو په ساتلو باندې ګمارلې شوې دي
او يوه ډله فرښتې د روحونو په قبض کولو

٤

باندې مامورې دي1.

 - 1سورۀ مائده 11٠ ،ايت.
 -٢سورۀ نمل  ٤٠،ايت.
٣

دوًّ ا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى
 -قُلْ مَن كَانَ عَ ُ

لِلْمُؤْمِنِينَ سورۀ بقره 9٧ ،ايت.
 - ٤وَإِنَّ عَلَيْكُ ْم لَحَافِظِينَ سورۀ انفطار 1٠ايت
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او يوه ډله فرښتې له استقامت لرونکو مومنانو سره په مرستې باندې ګمارلې
شوې دي٢.

او يوه ډله فرښتې په جنګونو کښې له مومنانو سره امداد کوونکې

دي٣.

او يوه ډله فرښتې سرکشو قومونو ته په سزا ورکولو باندې مامورې

دي٤.

او هم دا رنګ د خلقت د نړۍ په نظام کښې نور ډېر مهم ماموريتونه لري.
بې له شکه له دې امله چې دا ټول ماموريتونه د خداے پاک په اذن او حکم او د
هغه ذات په توان او قوت سره دي د افعالي توحيد او د ربوبيت د توحيد له اصل
سره هيڅ مخالفت نۀ لري بلکې ورباندې تاکيد دے .همدا رنګ دلته دا خبره هم
روښانه کيږي چې له دې امله چې د پېغمبرانو ،معصومو امامانو ،او فرښتو

شفاعت د خداے پاک په اذن سره دے ،عېن توحيد دے :مَا مِن شَفِيعٍ إِالَّ مِن بَعْدِ
إِذْنِهِ ((هيڅ شفاعت کوونکے د هغۀ له

اذن نه بغېر نۀ دے٥)).

د دې مسئلې او د توسل د مسئلې په حقله ال زيات تفصيل به د انبياؤ عليهم
السالم د نبوت په بحث کښې بيان کړو.

 -9عبادت خاص هغه ذات لره دے
مونږ عقيده لرو چې عبادت خاص خداے پاک لره دے (هم هغه ډول چې د عبادت

د توحيد په بحث کښې ورته اشاره وشوه ).نو ځکه هر چا چې بغېر له هغه ذاته د بل
څه پرستش وکړ ((مشرک)) دے .د ټولو انبياؤ عليهم السالم بلنه هم په دې مسئله
باندې متمرکزه وه او ده اعبدوا اهلل ما لكم من اله غيره((.د خداے پاک پرستش
 - 1إِذَا جَاءتْهُ ْم رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ سورۀ اعراف ٣٧،ايت.
٢

ستَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
 -إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ ا ْ

بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ سورۀفصلت ٣٠ ،ايت.
 - ٣يَا أَيُّهَا الَّذِ ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ
تَرَ ْوهَا وَكَانَ اللَّ ُه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًاسورۀ احزاب 9 ،ايت.
ت رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَـذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ سورۀ هود ٧٧ ،ايت.
 -٤وَلَمَّا جَاء ْ
 - ٥سورۀ يونس ٣ ،ايت.
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وکړئ چې بې له هغۀ نه بل معبود نۀ لرئ )).او دا هغه خبره ده چې په قران شريف
کښې په ځلونو له پېغمبرانو عليهم السالم څخه نقل شوې ده.

1

په زړۀ پورې دا چې مونږ مسلمانان تل په خپلو نمونځونو کښې د سورۀ فاتحې د
ستَعِينُ ((مونږ
تالوت په وخت دا مهم اسالمي شعار تکراروو :إِيَّاكَ نَعْ ُبدُ وإِيَّاكَ نَ ْ
يوازې ستا پرستش کوو او يوازې له تا نه مرسته او امداد غواړو)).

٢

دا خبره څرګنده ده چې د خداے پاک په اذن او حکم سره د انبياء کرامو(ع) او

فرښتو په شفاعت باندې عقيده لرل چې د قران مجيد په مبارکو ايتونو کښې
راغلي دي د عبادت په معنا نۀ دي.
او هم دا رنګ د پېغمبرانو وسيله ګرځول په دې معنا چې له هغوي څخه وغوښتل
شي چې د خداے پاک له درګاه څخه دې د وسيله لټوونکي لپاره د مشکل حل
وغواړي ،نۀ پرستش او عبادت ګڼل کيږي او نۀ له افعالي توحيد يا د عبادت له
توحيد سره ټکر لري ،او د دې مسئلې تفصيل به د نبوت په بحث کښې راشي.

 -1٠د خداے پاک د ذات اصليت له ټولو نه پټ دے
مونږ عقيده لرو چې سره له دې چې د خداے پاک د موجوديت له آثارو او نښو
نښانو څخه کائنات ډک دي ،د خداے پاک د ذات حقيقت او اصليت هيڅ چا ته
څرګند نۀ دے او هيڅ څوک نۀ شي کولې د هغۀ د ذات په اصليت باندې پوه شي،

ځکه چې د هغۀ ذات له هر نظره ال محدوده او ال متناهي دے او مونږ له هر نظره
محدود او متناهي يو او په همدې دليل زمونږ لپاره د هغۀ احاطه کول ناممکن دي.
لکه چې په قران مجيد کښې فرمائي :أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ((اګاه اوسئ چې هغه
په هر څه باندې احاطه لري ٣)).يا دا چې :وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ((او خداے په
هغو ټولو

باندې احاطه لري ))٤

د خداے د ګران رسولﷺ په يو مشهور حديث شريف کښې لولو چې هغه حضرت

به فرمايل :ما عبدناك حق عبادتك و ما عرفناك حق معرفتك(( ،مونږ ستا هغه شان
 - 1سورۀ اعراف ٨٥،٧٣،6٥،٥9،وغېره ايتونه...
 - ٢سورۀ فاتحه  ٥ايت
 - ٣سورۀ فصلت ٥٤ ،ايت.
 - ٤سورۀ بروج ٢٠،ايت.
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چې څنګه يې تۀ الئق يې عبادت ونکړو او هغه شان چې ستا د معرفت حق دے تۀ
مو ونۀ پېژندې1)).

حق په حق يــــې هيچـــــا نۀ ده ثنا کړې
نۀ له هيچــا واقــــع شوے دا بيان دے
حد پايان يې هيڅ سړي موندلے نۀ دے
معرفت يــــې هسې بحر بې پايان دے
(رحمان بابا)
خو پکار دي په دې کښې تېروتنه و نۀ شي دا خبره په دې معنا نۀ ده چې له دې امله
چې د هغۀ د پاک ذات په حقله له ((تفصيلي علم)) څخه محروم يو نو له اجمالي علم
او معرفت نه دې هم الس واخلو او د ((معرفت اهلل)) په اړه يوازې الفاظي ذکر باندې
چې زمونږ لپاره هيڅ مفهوم نۀ لري بسنه وکړو ،دا ټول د معرفت اهلل د تعطيل کولو
او ختمولو چاره ده چې مونږ يې نۀ منو او ورباندې عقيده نۀ لرو ځکه چې قران
شريف او نور اسماني کتابونه ټول د معرفت اهلل او د خداے پاک د پېژندګلو لپاره
نازل شوي دي.
د دې موضوع لپاره زيات مثالونه وړاندې کولې شو ،مثالً مونږ د روح په حقيقت
باندې نۀ پوهېږو چې څه دے؟ خو بې له شکه مونږ د هغۀ په حقله اجمالي معرفت
لرو او پوهېږو چې روح موجود دے او آثار او نښې نښانې يې وينو.
له امام محمد باقر (ع) نه په يو زړۀ پورې حديث مبارک کښې لولو چې يې
وفرمايل«: :كلما ميزتموه باوهامكم فى ادق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود
اليكم » ((هر هغه څيز چې يې په خپل فکر او وهم سره په ډېره ژوره توګه معنا
تصور کړئ ستا مخلوق او جوړ کړے شوے څيز دے او خپله ستاسو په شان دے
او هم تاسو ته درګرځي( .او خداے پاک له دې نه بر تر او باال

 - 1بحار االنوار 6٨ ،ټوک .٢٣مخ.
- - ٢بحار االنوار66 ،ټوک  ٢9٣مخ .
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له امام ع لي (ع) نه په يو بل مبارک حديث کښې د معرفت اهلل ژوره او باريکه الر په
ښکلي او روښانه تعبير سره بيان شوې ده ،فرمائي« :لم يطلع اهلل سبحانه العقول
على تحديد صفته،و لم يحجبها امواج معرفته» ((خداے پاک عقلونه د هغه ذات
د صفاتو له حدودو (اصليت) څخه نۀ دي اګاه کړي (او په عېن حال کښې يې هغوي
له ضروري معرفت او پېژندګلۍ څخه په حجاب کښې نۀ دي ساتلي او نه يې دي
بې برخې کړي)).

1

 -11نۀ نفي نۀ تشبيه
مونږ عقيده لرو چې هم هغه ډول چې د خداے پاک د پېژندګلۍ او د هغۀ د صفاتو
د معرفت نفي صحيح خبره نۀ ده،د ((تشبيه)) په وادۍ کښې غورزېدل هم غلط کار
او له شرک نه ډکه چاره ده .يعنې نۀ شو ويلې چې هغه ذات هډو پېژندلې نۀ شي او

مونږ د هغۀ د معرفت الر نۀ لرو هم هغه ډول چې هغۀ ته له مخلوقاتو سره تشبيه نۀ
شوورکولې چې يوه الر د افراط ده او بله الر د تفريط ده( .غور وکړئ).

دويم باب

د الهي پېغمبرانو عليهم السالم نبوت
 - 1غرر الحكم.

د اهلبېتوؑ� د مکتب عقائد

38

 -1٢د پېغمبرانو عليهم السالم د بعثت فلسفه
مونږ عقيده لرو چې خداے پاک د انسانانو د هدايت او مطلوب کمال او همېشني
سعادت ته د هغوي د رسولو لپاره يو شمېر پېغمبران او رسوالن عليهم السالم
رالېږلي دي ځکه چې که هغوي يې نۀ وې رالېږلې نو د انسان د خلقت هدف او
مقصد نۀ شو حاصلېدې او انسانان به د ګمراهۍ او بې الريتوب په ګرداب کښې

غرق شوي وو او ضروري هدف او مقصد به فوت شوے ؤ لکه چې په قران شريف
کښې خداے پاک ارشاد فرمائيُ :رّسُالً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَالَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى
اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ال ُرّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ((پېغمبران (يې چې ولېږل) زېرے
ورکوونکي او ويروونکي وو چې د خلقو لپاره په خداے باندې څۀ حجت باقي
پاتې نۀ شي (او ټولو ته د سعادت الر وښئ او په ټولو باندې د حجت اتمام وشي).
او خداے توانمن او حکمت لرونکے

دے1)).

مونږ عقيده لرو چې له هغوي څخه پنځۀ تنه ((اولو العزم)) يعنې د نوي دين،
اسماني کتاب او شريعت خاوندان وو چې تر ټولو وړومبے يې حضرت نوح (ع) او
ورپسې حضرت ابراهيم (ع)  ،حضرت موسي (ع)  ،خضرت عيسی (ع) او تر ټولو
وروسته حضرت محمد مصطفیﷺ دے .لکه په قران شريف کښې لولو:
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَ ُهمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ((راياد کړه هغه وخت چې له پېغمبرانو مو قول
واخېست او (همدا رنګ) له تا او نوح او ابراهيم او موسی او عيسی بن مريم نه او
مونږ له دغو ټولو څخه کلکه ژمنه واخېسته (چې د رسالت په ادا کولو او د
اسماني کتاب په نشرولو کښې به کوشش کوئ ٢)).همدا رنګ فرمائي :فَاصْبِرْ كَمَا
صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ ال ُرّسُلِ ((صبر او استقامت وکړه هغه ډول چې اولوالعزم
پېغمبرانو صبر او استقامت وکړ)).

- 1سورۀ نساء  16٥ايت.
- ٢سورۀ احزاب ٧ ،ايت.
- ٣سورۀ احقاف ٣٥،ايت.

٣
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مونږ عقيده لرو چې د اسالم ګران پېغبرﷺ د نبيانو خاتم او اخيري الهي رسول دے
او د هغه حضرت شريعت د دنيا د ټولو خلقو لپاره دے او د دنيا تر اخېره پورې به
قاقي وي ،يعنې د اسالمي معارفو ،احکامواو تعليماتو جامعيت او بشپړوالے

داسې دے چې د دنيا ترختمېدو پورې په معنوي او مادي اړخونو کښې د انسان
ټولو ضرورتونو ته مثبت ځواب ورکوي او هر چا چې د نوي رسالت او نبوت دعوا
وکړه نو باطل او بې بنياده ده .لکه قران مجيد په وضاحت سره فرمائي :مَّا كَانَ
كمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِ ُ
عَلِيمًا ((محمدﷺ له تاسو سړيو څخه د چا (په خوله ويل شوے) پالر نۀ دے البته د
خداے رسول او د پېغمبرانو د لړۍ ختموونکے دے ،خداے په هر څۀ باندې خبر
دے( .او هغه څه چې الزمي وو د هغۀ په

اختيار کښې يې ورکړل1)).

 -1٣د نورو اسماني دينونو له پېروکارو سره ګډ ژوند
له دې سره سره چې مونږ يوازې اسالم په دې زمانه کښې د خداے پاک رسمي دين
ګڼو خو عقيده لرو چې د نورو اسماني د ينونو او مذهبونو له پېروکارو سره له امن
او صلحې نه ډک مشترک ژوند ولرو که هغوي په اسالمي ملکونو کښې ژوند
کوي او که له هغو نه بهر ،بې له هغوکسانو چې له اسالم او مسلمانانو سره جنګ
او مبارزې ته راووځي .په قران مجيد کښې خداے پاک ارشاد فرمائي :لَا يَنْهَاكُمُ
اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ ُيقَاتِلُو ُكمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِ ُكمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُ ْقسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ((خداے تاسو له هغو کسانو سره چې له تاسو سره
يې د دين په خاطر جنګ نۀ دے کړے او تاسو يې له خپل کور او وطن څخه نۀ يئ
شړلي له نېکۍ کولو او د عدل او انصاف له خيال ساتلو څخه نۀ منعې کوي ځکه
چې خداے له انصاف کوونکو سره مينه کوي٢)).

مونږ عقيده لرو چې په منطقي بحثونو سره د اسالم او د هغۀ د تعليماتو حقيقت د
نړۍ د نورو خلقو لپاره څرګندولې شو او د اسالم جاذبه دومره مضبوطه او قوي
ګڼو چې که په ښه توګه بيان شي نو د زياتو ډلو خلقو پام به ځان ته را اړړلے شو ،په

- 1سورۀ احزاب ٤٠ ،ايت.
- ٢سورۀ ممتحنه ٨،ايت.
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تېره بيا په نننۍ نړۍ کښې چې د اسالم د پېغام د اورېدو لپاره اورېدونکي
غوږونه زيات دي.
په همدې دليل مونږ عقيده لرو چې پکار نۀ دي د جبر او دباؤ په ذريعه اسالم په
نورو باندې وتپو لکه قران مجيد کښې ارشاد دے :الَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ
شدُ مِنَ الْغَيِّ ((د دين په قبلولو کښې اکراه (زور) نشته ځکه چې سمه الره له
الرُّ ْ
غلطې الرې څخه څرګنده شوې

ده1)).

مونږ عقيده لرو چې د اسالم په جامع احکامو باندې د مسلمانانو عمل کول د
اسالم د پېژندګلۍ لپاره يو بل عامل کېدې شي نو ځکه جبر ،زور او تپنې ته
ضرورت نشته.

 -1٤په ټول عمر کښې د انبياء عليهم السالم معصوميت
مونږ عقيده لرو چې ټولو الهي پېغمبران عليهم السالم معصوم دي يعنې په ټول
عمر کښې (که هغه له نبوت نه مخکښې وي او که پس) له ((خطا)) (( ،تېروتنې )) او
((ګناه)) څخه د خداے پاک په فضل سره په امان کښې او محفوظ دي ،ځکه چې که
ترې ګناه يا خطا وشي نو ورنه د نبوت د مقام لپاره ضرور اعتماد ختميږي او خلق
يې د ځان او خداے پاک ترمېنځ يوه مطمئنه ذريعه نۀ شي پېژندلې او نۀ يې په ټول

عمر کښې خپل الرښود ،مشر او مقتدا ګرځولې شي.

په همدې دليل مو نږ عقيده لرو چې که د قران مجيد د ځينو ايتونو په ظواهرو
کښې د ځينو الهي پېغمبرانو عليهم السالم په حقله د څه ګناه او خطا خبره شوې
ده نو هغه د ((ترک اولی) له قسمونو څخه دي (يعنې په دوو ښۀ کارونو کښې يې
چې کوم لږ ښۀ کار ؤ هغه يې غوره کړی دے په داسې حال کښې چې ښه خبره دا وه
چې زيات ښۀ کار يې غوره کړے وې) يا په بله معنا ((حسنات االبرار سيئات

- 1سورۀ بقره ٢٥6،ايت.
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المقربين))  ،يعنې د نېکو کسانو ښۀ کارونه (کله) د مقربانو ګناه

حسابيږي1)).

ځکه چې له هر کس نه د هغۀ د مقام او مرتبې په اندازه هيله کيږي).

1٥پېغمبران عليهم السالم د خداے پاک فرمانبردار بندګان
دي
مونږ عقيده لرو چې د الهي پېغمبرانو او رسوالنو عليهم السالم تر ټولو لوے
وياړ او افتخار دا ؤ چې د خداے پاک مطيع او فرمانبردار بندګان وي ،په همدې
دليل مونږ د ورځې په ټولو نمونځونو کښې د خداے د ګران رسولﷺ په حقله دا
جمله په ځلونو ځلونو تکراروو چې :وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمّداَ عَ ْبدُهُ وَ رَسُولُه ((زۀ ګواهي
ورکوم چې محمدﷺ د خداے بنده او د هغۀ رسول دے)).
مونږ عقيده لرو چې هيڅ يو الهي پېغمبر د خدائۍ او اولوهيت دعوا ونکړه او
خلق يې خپل عبادت او پرستش ته راونۀ بلل .لکه چې په قران مجيد کښې لولو:
حكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي
مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْ ُ
مِن دُونِ اللّهِ ((هيڅ يو انسان ته نۀ دي پکار چې خداے هغۀ ته اسماني کتاب ،
حکم او نبوت ورکړي او بيا هغه خلقو ته ووائي چې له خداے نه بغېر زما پرستش
او عبادت وکړئ)).

٢

حتی حضرت عيسی (ع) هم خلق هيڅکله خپل پرستش او عبادت ته نۀ وو رابللي
او تل به يې ځان د خداے پاک مخلوق ،بنده او استازے ګڼۀ .لکه چې په قران
ستَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلّهِ وَالَ الْمَلآئِكَةُ
مجيد کښې ارشاد دے :لَّن يَ ْ
الْمُقَرَّبُونَ ((هيڅکله عيسی (ع) له دې څخه ډډه نۀ کوله چې د خداے بنده وي ،او
نۀ د هغۀ مقربې فرښتې ( له دې ډډه کوي چې ځان د خداے

بندګانې وګڼي٣).

 - 1ارواښاد عالمه مجلسي په بحاراالنوار کښې دا جمله له ځينو معصومينو څخه نقل کړې ده بې
له دې نه چې نوم واخلي (بحار ٢٥،ټوک ٢٠٥ ،مخ) .
- ٢سورۀ آل عمران ٧9 ،ايت.
- ٣سورۀ نساء  1٧٢ايت.
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د مسيحيت ننني تاريخونه هم ګواهي ورکوي چې د ((تثليث)) (يعنې په دريو
خدايانو) عقيده د مسيحيت په اولنۍ پېړۍ کښې وجود نۀ لرۀ او د فکر دا طريقه
بيا په وروستو وختونو کښې پېدا شوه.

 -16د پېغمبرانو عليهم السالم د معجزو ،د غېبو علم او
عبوديت مسئله
د پېغمبرانو عليهم السالم بندګي او عبوديت هيڅکله د دې خنډ نۀ دے چې هغوي
دې د خداے پاک په فرمان او اذن سره له اوس ،تېر او راتلونکي وخت سره له
اړوندو پټو چارو آګاه او خبر وي .او دا حقيقت په قران مجيد کښې داسې بيان
شوے دے :عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ ((خداے
په غېبو باندې خبر دے او هيڅ يو کس په خپلو غېبو رازونو باندې نۀ خبروي مګر
هغه رسوالن چې يې غوره کړي

دي1)).

مونږ په دې پوهيږو چې د حضرت عيسی (ع) له معجزو څخه يوه معجزه دا وه چې
خلقو ته به يې د ځينو پټو چارو خبرو ورکوۀ لکه چې په قران مجيد کښې ارشاد
کيږي چې :وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ((زۀ تاسو ته د هغه څۀ چې
تاسو يې په کورونو کښې خورئ او ذخيره کوئ يې خبر

درکوم٢)).

د خداے ګران رسو ل حضرت محمد مصطفیﷺ به هم د الهی تعليم له الرې زياتره
پټ خبرونه بيانول .چې قران مجيد ورته داسې اشاره کوي :ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ
نُوحِيهِ إِلَيكَ ((دا له غېبو خبرونو څخه

دي چې تا ته يې وحي درلېږو٣)).

نو په دې وجه د خداے پېغمبران عليهم السالم د خداے پاک په اذن او اجازت
سره د وحي له الرې د غېب علم د خبر ورکولو په الر کښې څه خنډ نۀ لري او که د
قران شريف په ځينو مبارکو ايتونو کښې د خداے له ګران رسولﷺ څخه د غېبو د

كمْ إِنِّي مَلَكٌ ((زۀ له
علم نفي شوې ده لکه چې فرمائي :وَال أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَال أَقُولُ لَ ُ

- 1سورۀ جن ٢6،او ٢٧ايتونه.
- ٢سورۀ آل عمران ٤9،ايت.
 - ٣سورۀ يوسف 1٠٢،ايت.
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غېبو څخه خبر نۀ يم او نۀ وايم چې فرښته يم 1)).نو مراد ترې ذاتي او خپلواکه علم
دے نه هغه علم چې د الهي تعليم له الرې حاصلېږي ځکه چې مونږ په دې باندې
پوهېږو چې د قران شريف مبارک ايتونه يو بل تفسيروي.
مونږ عقيده لرو چې هغو بزرګوارانو به مهم خارق العاده کارونه او معجزې د
خداے پاک په اذن سره ترسره کولې او د خداے پاک په اذن او اجازې سره د دا
ډول کارونو په ترسره کولو باندې عقيده لرل نۀ شرک دے او نۀ د هغوي د عبوديت
او بندګۍ له مقام سره څه ټکر خوري .حضرت عيسی (ع) به د قران شريف د
وضاحت مطابق د خداے پاک په اذن سره مړي ژوندي کول او ال عالجه بيمارانو ته
به يې د خداے په اذن سره شفا ورکوله ،لکه چې په قران شريف کښې لولو :وَأُبْرِىءُ

الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ

٢

 -1٧د پېغمبرانو عليهم السالم د شفاعت مقام
مونږ عقيده لرو چې الهي پېغمبران عليهم السالم او له ټولو نه برتر د خداے ګران
رسولﷺ د شفاعت مقام لري او د خداے په نزد د ځينو خاصو ګناهګارانو لپاره
شفاعت کوي خو هغه هم د خداے پاک په اذن او اجازت سره دي ،هم هغه ډول چې
په قران مجيد کښې راغلي دي :مَا مِن شَفِيعٍ إِالَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ((هيڅ شفاعت
کوونکے نشته مګر د خداے له اذن او

اجازت نه پس٣)).

يا دا چې فرمائي :مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِالَّ بِإِذْنِهِ ((څوک دے چې د هغۀ له اجازې
نه بغېر د هغۀ په نزد شفاعت وکړي؟)) ٤او که په ځينو قراني ايتونو کښې په
مطلقه توګه د شفاعت نفي شوې ده او فرمائي :مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ الَّ بَيْعٌ فِيهِ وَالَ
خُلَّةٌ وَالَ شَفَاعَةٌ ((انفاق وکړئ مخکښې له دې نه چې هغه ورځ راورسي چې په کومه
ورځ نه راکړه ورکړه شته (چې يو کس د ځان لپاره سعادت او نجات په پېسو
واخلي) او نۀ (عامه) دوستي ( او ملګرتيا څه فائده لري ).او نۀ شفاعت ٥)).چې
 - 1سورۀ انعام ٥٠ ،ايت.
 - ٢سورۀ آل عمران ٤9 ،ايت.
 - ٣سورۀ يونس ٣ ،ايت.
 - ٤سورۀ بقره ٢٥٥ ،ايت.
- ٥سورۀ بقره ٢٥٤ ،ايت.
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مراد ترې خپلواکه او د خداے له اذن نه بغېر شفاعت دے ،يا د هغو کسانو په باره
کښې دے چې د شفاعت لياقت نۀ لري ځکه چې په ځلونو دا وويل شول چې د قران
شريف مبارک ايتونه يو بل تفسيروي.
مونږ عقيده لرو چې د شفاعت مسئله دانسانانود تربيت  ،نېغې الرې ته د
ګناهګارو کسانو د راستنولو ،پاکۍ او تقوا ته د هغوي د هڅولو او د هغوي په
زړونو کښې د هيلې او اميد راژوندي کولو لپاره يوه مهمه وسيله ده ،ځکه چې د
شفاعت مسئله بې حسابه بې کتابه نۀ ده بلکې يوازې د هغو کسانو په حقله ده چې
يې لياقت او قابليت لري ،يعنې ککړتيا يې تر دومره حده نۀ وي چې له شفاعت
کوونکو څخه يې خپله رابطه په کامله توګه پرې کړې وي ،نو په دې بنياد د

شفاعت مسئله ګناهګارو کسانو ته خبردارے ورکوي چې خپلې شا ته ټولو پلونه
وران نۀ کړي او د ځان لپاره د راستنېدو څه الره پرېږدي او د شفاعت وړتيا دې له
السه نۀ ورکوي.
شفـــــاعت د محمـــدﷺ ثـــابت پــه نص دے
دا پـــــه دا چې دې د درست جهـان اخص دے
د مـــــوســــی (ع) د عيســی (ع) کله دا صفت ؤ
د لـــــوالک صفت په دۀ بانــــــدې مختص دے
دوستداران د اهلبېت (ع) له اوره خالص دي
بې دوستۍ يــــې عالَــــــم کلـــــه مخلّص دے
(خوشحال
بابا)
نفسي نفسي به وائي په محشر کښې مرسالن
شفيع بـــه د امت وي پـــــــاک نبي اخـــېرزمان
(مصري جان)
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 -1٨د وسيلې مسئله
مون ږ عقيده لرو چې د وسيلې او توسل مسئله د شفاعت په شان يوه مسئله ده ،دا
مسئله د معنوي او مادي مشکالتو خاوندانو ته اجازت ورکوي چې د الهي اولياء
کرامو لمن دې ټينګه ونيسي چې د خداے په اذن او اجازت سره يې د مشکالتو د
اوارولو لپاره له خداے پاک نه غوښتنه وکړي يعنې له يوې خوا خپله د خداے
درګاه ته مخه کوي او له بلې خوا د خداے پاک نازولي اولياء وسيله ګرځوي لکه

په قران مجيد کښې ارشاد دے :وَلَوْ أَنَّ ُهمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَ ُهمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ((که هغوي هغه وخت چې په ځانونو
باندې يې ظلم کوۀ (او د ګناهونو مرتکب کېدل ).تا ته راغلي وې او له خداے نه
يې د بخښنې سوال کړے وې او د خداے رسولﷺ هم د هغوي لپاره د بخښنې
غوښتنه کړې وې نو خداے به يې توبه قبلوونکے او مهربان

بياموندۀ1)).

او همدا رنګ د حضرت يوسف (ع) د وروڼو په داستان کښې لولو(( :هغوي له خپل
ستَ ْغفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا
پالر سره توسل پېدا کړ او وې ويل :قَالُواْ يَا أَبَانَا ا ْ
خَاطِئِينَ (( اے پالره! زمونږ لپاره له خدايه مغفرت وغواړه ځکه چې مونږ خطا کار
يو!)) بوډا پالر (حضرت يعقوب) د هغوي تجويز ومنۀ او هغوي ته يې وعده ورکړه
او ورته يې وويل :سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ ((ډېر زر به ستاسو لپاره د پروردګار په
درګاه کښې بخښنه وغواړم ٢)).دا مبارک ايتونه په دې باندې ګواه دي چې
((توسل)) (يعنې خداے پاک ته د هغۀ د يو نازولي وسيله جوړول) په تېرو
امتونوکښې يوه مروجه چاره وه او ده.
خو پکار نۀ دي له منطقي حد نه اوچت الړ شو او د خداے پاک اولياء په تاثير
کولو کښې خپلواکه او د خداے پاک له اذن نه بې نيازه وګڼو چې دا چاره د شرک
او کفر سبب کيږي.
او همدا رنګ پکار نۀ دي چې توسل او وسيله ګرځول د اولياء اهلل د عبادت په
شکل کښې و نۀ ګرځي چې دا هم شرک او کفر دے ،ځکه چې هغوي په ذاتي توګه
- 1سورۀ نساء 6٤ ،ايت.
- ٢سورۀ يوسف 9٧ ،او  9٨ايتونه
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او د خداے پاک له اذن نه بغېر د څه سود او زيان مالکان نۀ دي .خداے پاک په
دې حقله ارشاد فرمائي :قُل الَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَالَ ضَرًّا إِالَّ مَا شَاء اللّهُ ((ووايه زۀ
(حتی) د خپل ځان لپاره د خپلې ګټې او تاوان مالک نۀ يم مګر هغه څه چې خداے

يې وغواړي 1)).او غالباً د ټولو اسالمي فرقو د عوامو په ځينو ډلو کښې تل د
توسل او وسيلې په مسئله کښې افراطونه او تفريطونه ليدل کيږي چې پکار دي
ورته الرښونه او هدايت وشي.
وسيله مې محمدﷺ او اهلبېت (ع) دي
شته اميـــد چـــې عاقبت مې شي محـمود
(حمزه بابا)

 -19د انبياء کرامو عليهم السالم د دعوت اصول يو دي
مونږ عقيده لرو چې ټول الهي انبياء عليهم السالم به يو هدف تعقيبوو او هغه
هدف او مقصد په خداے پاک او د قيامت په ورځ باندې د ايمان ،صحيح ديني
تعليم او تربيت او په انساني ټولنو کښې د اخالقي اصولو د تقويت له الرې ؤ او
په همدې دليل ټول انبياء کرام زمونږپه نزد د احترام وړ دي ،دا خبره مونږ ته قران

شريف رازده کړې ده :الَ نُفَرِّقُ بَ ْينَ أَحَدٍ مِّن ُرّسُلِهِ مونږ د الهي انبياؤ ترمېنځ هيڅ فرق
نۀ کوو)) .

٢

که څه هم د وخت په تېرېدو او د ال زياتو لوړو تعليماتو لپاره د انسان له
چمتووالي سره الهي دينونه ورور ال زيات کامل او د هغو تعليمات ال زيات ژور
کېدل ان تردې چې نوبت تر ټولو وروستي او تر ټولو کامل دين يعنې د اسالم
مبين دين ته راورسېد او د خداے پاک له خوا دا فرمان جاري شو چې وې فرمايل:
كمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْالَمَ دِينًا ((نن مې
كمْ وَأَتْمَ ْمتُ عَلَيْ ُ
كمْ دِينَ ُ
الْيَوْمَ أَكْمَ ْلتُ لَ ُ

- 1سورۀ اعراف 1٨٨ ،ايت.
- ٢سورۀ بقره ٢٨٥ ،ايت.
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ستاسو دين کامل کړ او خپل نعمت مې په تاسو باندې تمام کړ او اسالم مې
ستاسو د (همېشني) دين په توګه غوره کړ)).

1

 -٢٠د مخکښېنو انبياؤ عليهم السالم پېش ګويانې
مونږ عقيده لرو چې مخکښېنو زياترو انبياؤ عليهم السالم له ځانه پس د
راتلونکو پېغمبرانو عليهم السالم د ظهور خبر ورکړے دے ،منجمله حضرت
موسی (ع) او حضرت عيسی (ع) د اسالم د ګران پېغمبراکرم حضرت محمد
مصطفیﷺ روښانه نښې نښانې ورکړې چې اوس هم له هغو څخه ځينې په دغو
کتابونو کښې موجودې دي .چې قران مجيد په دې اړه فرمائي :الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ.........
أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (( هغوي چې له درس نۀ ويوونکي (مګر عالم او اګاه) د خداے
رسول څخه پېروي کوي ،هغه پېغمبر چې صفتونه يې په تورات او انجيل کښې
چې له هغوي سره دي مومي ،همدوي فالح موندونکي دي)).

٢

په همدې دليل تاريخ وائي چې د خداے د ګران رسولﷺ له ظهور نه يوه موده
مخکښې يهوديان په ګڼ شمېر کښې مدينې ته راغلل او په ډېرې بې صبرۍ سره
يې د هغۀ د ظهور انتظار کوۀ ،ځکه چې په خپلو کتابونه کښې يې دا خبره موندې
وه چې له دې زمکې څخه به ظهور کوي ،که څه هم د دغه روښانه نمر له څرګندېدو
نه پس له هغوي څخه يو شمېر کسانو ايمان راوړۀ او يو شمېر نور چې خپلې ګټې
يې په خطر کښې لېدې مخالفت ته راپاڅېدل.

 -٢1پېغمبران عليهم السالم او د ژوند د ټولو شعبو او
اړخونو اصالح

- 1سورۀ مائده ٣ ،ايت.
- ٢سورۀ اعراف 1٥٧ ،ايت.
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مون ږ عقيده لرو چې هغه الهي دينونه چې د خداے پاک په پېغمبرانو عليهم
السالم باندې نازل شوي دي په تېره بيا د اسالم مبين دين يوازې د انفرادي ژوند
په اصالح باندې څارونکے او په معنوي او اخالقي مسائلو پورې منحصر نۀ ؤ او

نۀ دے بلکې د ټولو اجتماعي شعبو او اړخونو اصالح او بهبود يې هم په نظر
کښې لرلے دے حتی د ورځني ژوند لپاره ضرورت وړ زياتره علوم او پوهې خلقو له
دوي نه زده کړي دي چې ځينو ته په قران شريف کښې هم اشاره شوې ده.
او همدا رنګ عقيده لرو چې د دغو الهي پېشوايانو يو تر ټولو مهم هدف په
انساني ټولنه کښې د عدل او انصاف قائمول ؤ او دي .لکه په قران شريف کښې
ارشاد فرمائي :لَقَدْ أَرْسَلْنَا ُرسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ

النَّاسُ بِالْقِسْطِ ((مونږ خپل رسوالن په روښانه دالئلو سره ولېږل او له هغوي سره مو
اسماني کتابونه او ميزان (يعنې د حق او باطل او د عادالنه قوانينو پېژنګلي) نازل
کړل چې (د دنيا) خلق په عدالت او انصاف سره قيام

او پاڅون وکړي1.

 -٢٢د قامي او نسلي امتيازاتو نفي
مونږ عقيده لرو چې د خداے پاک پېغمبرانو په خاصه توګه د خداے ګران
رسولﷺ به د هيڅ ډول نسلي او قامي امتياز نۀ قبلوۀ بلکې د نړۍ ټول نسلونه،
ژبې او قامونه ټول او ټول يې په نظر کښې يو شان وو ،قران شريف ټولو انسانانوته
په خطاب کښې فرمائي :يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
كمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَا ُكمْ ((اے خلقو! مونږ تاسو له يو سړي او
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَ ُ
ښځې څخه پېدا کړئ او تاسو مو ډلې او قبيلې وګرځولئ د پېژندګلو لپاره (خو دا
د څه امتياز او ځانګړتيا معيار نۀ دے) په تاسو کښې د خداے په نزد تر ټولو
قدرمن تر ټولو زيات تقوادار دے٢)).

د خداے له ګران رسولﷺ نه په يو مبارک حديث کښې راغلي دي چې د منی په
زمکه (د حج په مراسمو کښې) په داسې حال کښې چې په اوښ باندې سپور ؤ خلقو
ته مخ کړ او دا وېنا يې وکړه«: :يا ايها الناس! اال ان ربكم واحد و ان اباكم
- 1سورۀ حديد ٢٥ ،ايت.
 - ٢سورۀ حجرات 1٣ ،ايت.
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واحد،اال ال فضل لعربى على عجمى،و ال لعجمى على عربى،و ال السود على
احمر،و ال الحمر على اسود،اال بالتقوى،اال هل بلغت؟! قالوا نعم!قال ليبلغ
الشاهد الغائب» ((اے خلقو! پوه شئ چې خداے پاک يو دے او ستاسو پالر يو
دے ،نه عرب په عجم باندې برتري لري او نۀ عجم په عرب باندې ،نۀ تور پوستکے

په غنم رنګي باندې او نۀ غنم رنګے په تور پوستکي باندې ،مګر په تقوا سره ،ايا
د الهي حکم متن مې درته درورسوۀ؟ ټولو وويل :هو ،وې فرمايل :دا وېنا دې
حاضر کسان غائبو خلقو ته ورسوي)).

1

-٢٣اسالم او انساني فطرت
مونږ عقيده لرو چې په خداے پاک ،توحيد او د انبياء عليهم السالم په تعليماتو
باندې ايمان د ټولو انسانانو د روح په دننه کښې په فطري توګه په اجمالي شکل
کښې موجود دے .د خداے پاک پېغمبرانو عليهم السالم دغه ثمر لرونکي
تخمونه د وحي په اوبو سره اوبۀ خور کړي او د شرک او انحراف فضول واښۀ يې د
هغو له خواوشا نه لرې کړي دي ،چې په قران مجيد کښې دې حقيقت ته داسې

اشاره شوې ده :فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَ ْكثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ((دا (يعنې د خداے پاک خالص دين) هغه فطرت
دے چې خداے ورباندې ټول انسانان پېدا کړي دي ،په الهي خلقت کښې هيڅ
بدلون او تبديلي نشته (او دا فطرت په ټولو انسانانو کښې ثابت دے) دا دے
ټينګ او قائم دين خواکثر خلق

نۀ پوهېږي٢)).

په همدې دليل د تاريخ په ټولو وختونو کښې دين تل د انسانانو ترمېنځ وجود لرلے

دے او د سترو تاريخ ليکونکو په عقيده الديني يوه کامالّ نادره او استثنائي چاره
وه او ده او حتی هغه ولسونه او ملتونه چې د اوږدو کلونو په دوران کښې د دين په
خالف د سختو پرپېګنډو او تبليغاتو تر تاثير الندې وو ،هر کله چې يې خپله
ازادي ترالسه کړه نو ديندارۍ ته راستانۀ شول ،خو له دې نه انکار نۀ شو کولې چې
د تېرو زياترو قامونو د ثقافتي او کلتوري سطحې الندې والے به د دې سبب کېدو

 - 1تفسير قرطبى 9 ،ټوک 616٢ ،مخ
 - ٢سورۀ روم ٣٠،ايت.
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چې ديني عقائد او اداب په خرافاتو سره ککړ شي او د الهي پېغمبرانو عليهم
السالم رول د انسانانو د فطرت له آئينې څخه د زنګ لرې کول وو او دي.

دريم باب
قران شريف او نور اسماني کتابونه
 -٢٤د اسماني کتابونو د نازلېدو فلسفه
مونږ عقيده لرو چې خداے پاک د انسانيت د هدايت لپاره ګڼ شمېر اسماني
کتابونه رالېږلي دي چې له هغو څخه د حضرت ابراهيم او حضرت نوح عليهم
السالم صحيفې،تورات ،انجيل او له ټولو نه زيات جامع کتاب قران مجيد دے
او که دغه کتابونه نۀ وې نازل شوي نو انسان به د خداے پېژندنې او خداے د
عبادت په الره کښې له خطا سره مخامخېدۀ د تقوا ،اخالقو او تربيت له اصولو او

د هغۀ له ضرورت وړ اجتماعي قوانينو څخه به لرې پاتې کېدل.
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دغه اسماني کتابونه د رحمت د باران په شان د زړونو په مخ باندې اورېدل او د
انسانانو په فطرت کښې يې د تقوا ،اخالقو ،معرفت اهلل  ،علم او حکمت تخمونه
وشيندل او هغه يې راوټوکول .لکه په قران شريف کښې لولو :آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ
إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَ ُكتُبِهِ وَرُسُلِهِ ((پېغمبرﷺ په هغه څه
باندې چې د خداے لخوا ورباندې نازل شوي ايمان راوړے او ټولو مومنانو (هم)
په خداے د هغۀ په فرښتو ،ټولو کتابونو او استازيو باندې ايمان راوړے

دے1.

که څه هم له بده مرغه د وخت د تېرېدو او د جاهالنو او نااهلو کسانو د السوهنو په
وجه په زياترو اسماني کتابونو کښې تحريف وشو او په غلطو افکارو سره واخښل
شول ،خو قران شريف په هغو دالئلو سره چې د دغه کتاب د همېشه والي په برخه
کښې راغلي دي له الس وهنو څخه په امان کښې پاتے دے او لکه د نمر په ټولو
زمانو او پېړيو کښې ځليږي او زړونه روښانه کوي .چې قران شريف هم دې حقيقت
ته داسې اشاره کوي :قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّالَمِ (( د خداے لخوا نور او ښکاره کتاب ستاسو لور ته راغے،
خداے د هغۀ په برکت هغه کسان چې د هغۀ له رضامندۍ څخه پېروي کوي د

سالمتيا (او نېکمرغۍ) الرو ته يې

هديت کوي٢)).

 -٢٥قران شريف د خداے د ګران رسولﷺ تر ټولو لويه معجزه
مونږ عقيده لرو چې قران شريف د خداے د ګران رسولﷺ تر ټولو مهمه معجزه
ده ،نه يوازې د بيان د فصاحت ،بالغت،خوږوالي او د معنو د رسا والي له نظره
بلکې له نورو ډېرو اړخونو څخه هم اعجاز لري چې شرحه يې د عقائدو او کالم په
کتابونو کښې ورکړې شوې ده.
په همدې وجه مونږ عقيده لرو چې هيڅ څوک د دۀ په شان او حتی د دې کتاب د يو

سورت په شان نۀ شي راوړې ،قران شريف په کرتونو ټول هغه کسان چې په شک او
شبه کښې وو دې چارې ته راوبلل خو هغوي هيڅکله ورسره د مقابلې توان پېدا
نکړ ،چې قران شريف په دې اړه داسې فرمائي :قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى
أَن يَ ْأتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ الَ يَ ْأتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ ُهمْ لِبَ ْعضٍ ظَهِيرًا((ووايه! که
انسا نان او پېريان اتفاق وکړي چې د دې قران په شان راوړي نو د دۀ په شان به رانۀ
وړي که څه هم په دې کار کښې له يو بل سره ملګرتيا وکړي )) ٣يا په يو بل ځاے
- 1سورۀ بقرۀ،آيه  ٢٨٥ايت.
- ٢سورۀ مائده 1٥ ،او  16ايتونه
- - ٣سورۀ اسراء ٨٨ ،ايت.
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کښې فرمائي :وَإِن كُن ُتمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَ ْأتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ
شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْ ُتمْ صَادِقِينَ ((او که د هغه څه په حقله چې په خپل بنده
(رسول اکرم) باندې مو نازل کړي دي شک او شبه لرئ نو (لږ تر لږه) د دې په شان يو
سورت راوړئ او بې له خدايه خپل ګواهان د کار لپاره راوغواړئ که رښتيا

وائئ1)).

او مونږ عقيده لرو چې قران شريف د وخت په تېرېدو سره نه يوازې زړيږي نه بلکې
د هغۀ له اعجاز نه ډک ټکي ال زيات څرګند او د محتوا عظمت يې ال زيات دنيا ته
روښانه کيږي.
له امام جعفر صادق (ع) څخه په يو حديث کښې لولو چې وې فرمايل«: :ان اهلل
تبارك و تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولناس دون ناس فهو فى كل زمان جديد
و عند كل قوم غض الى يوم القيامة » (( خداے پاک قران شريف د يوې خاصې
زمانې يا يوې ټاکلې ډلې لپاره نۀ دے ګرځولے په همدې دليل يې په هره زمانه
کښې او د هرې ډلې په نزد د قيامت تر ورځې پورې له تازګۍ

نه ډک کړ٢)).

 -٢6په قران شريف کښې د نۀ تحريف عقيده
مونږ عقيده لرو چې هغه قران شريف چې نن د دنيا د مسلمانانو په السو کښې دے
هم هغه دے چې د خداے په ګران رسولﷺ باندې نازل شو ،له دې کتاب نه نۀ څه
څيزکم کړے شوے دے او نۀ پکښې څۀ څيز زيات کړے شوے دے .له هم هغو
وړومبنيو ورځو څخه د وحي ګڼ شمېر کاتبانو به د قران شريف ايتونه له نازلېدو
نه پس ليکل .او د مسلمانانو ذمه واري وه چې هغه ورځ او شپه ولولي او په خپلو
پنځۀ واړو نمونځونو کښې يې تکرار کړي ،يوې سترې ډلې کسانو به د قران
شريف ايتونه حفظ او يادول ،د قران شريف حافظانو او قاريانو تل په اسالمي
ټولنه کښې يو خاص موقعيت او مقام لرلےاو لري يې .دا ټولې چارې او نورې وجې
د دې سبب شوې چې په قران شريف کښې ډېر لږ بدلون او تحريف هم داخل نۀ شي.
له دې نه عالوه خداے پاک د دنيا تر خاتمې پورې د دې اسماني کتاب د حفاظت
ضمانت ورکړے دے او د دې ضمانت په شتون سره پکښې بدلون او تحريف
ناممکن دے ،قران شريف دې حقيقت ته داسې اشاره کوي :إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ((مونږ قران نازل کړ او په قطعې توګه يې حفاظت او
- 1سورۀ بقره ٢٣ ،ايت.
- ٢بحار االنوار٢،ټوک  ٢٨٠،مخ ٤٤ ،حديث.
- ٣سورۀ حجر 9 ،ايت.

دفاع کوو٣)).

د اهلبېتوؑ� د مکتب عقائد

53

د اسالم ټول لوے لوے عالمان او محققان منجمله شيعه او سني په دې چاره کښې
متفق دي چې د قران په لوري د هيڅ ډول تحريف الس نۀ دے اوږد شوے ،يوازې د
دواړو ډلو ډېرو کمو کسانو د ځينو روايتونو په وجه د تحريف په حقله قول تعقيب
کړے دے خو د دواړو ډلو پوهه کسان دغه نظريه په کلکه ردوي او په دې اړه نقل

شوي روايتونه يې جعلي ګڼلي دي او يا يې دغه روايتونه په معنوي تحريف يعنې
د قران مجيد د ايتونو لپاره په ناسم تفسير يا د قران مجيد د متن په اشتباه
تفسير باندې ناظر ګڼي( .غور پکار دے)
هغه لنډ فکره کسان چې په دې خبره اصرار کوي چې د قران شريف په تحريف
باندې د عقيدې نسبت چې د سترو او مشهورو شيعه او سني عالمانو د کلماتو
واضحه مخالفه عقيده ده له شيعه يا غېر شيعه ډلو څخه يوې ډلې ته ورکړي په
ناپوهۍ کښې قران مجيد ته ګوزار ورکوي او د ناروا تعصباتو د عملي کولو په
خاطر د دې لوے اسماني کتاب اعتبار مشکوک کوي او دښمن ته يې ګټه رسوي.
د خداے د ګران رسولﷺ له زمانې څخه د قران شريف د جمع کولو او له وړومبۍ
ورځې څخه د قران شريف د کتابت ،حفظ ،تالوت او حفاظت په حقله د مسلمانانو

غېر معمولي اهتمام په خاصه توګه د وحي د کاتبانو د ډلې د موجودګۍ د تاريخ
مطالعه دا حقيقت ټولو ته څرګندوي چې د قران مجيد د تحريف په لور د الس
غزېدل غېر ممکن وو او دي .او همدا رنګ له دې مشهور قران نه عالوه بل قران
چرته وجود نۀ لري ،دليل يې ډېر روښانه او څرګند دی او د تحقيق الره هر چا ته
خالصه ده ځکه چې نن قران شريف زمونږ په ټولو کورونو ،جوماتونو ،کتابتونونو
( الئبرېريو) مدرسو او په ټول هېواد کښې موجود دے ،حتی هغه خطي قران
شريفونه چې پېړۍ پېړۍ مخکښې ليکل شوي دي زمونږ په عجائب خانو کښې
ساتل کيږي ،ټول دا ښودنه کوي چې دا عېن هم هغه قرانونه دي چې په نورو
اسالمي هېوادونو کښې موجود دي او که په تېرو وختونو کښې د دغه ډول

مسائلو لپاره د تحقيق او څېړنې الره موجوده نۀ وه نو نن د تحقيق ورونه د هر چا
مخې ته خالص دي او په ډېر لنډ تحقيق سره د دغو ناروا نسبتونو بې بنياد والے په
ډاګه کيږي .قران شريف هم په دې خبره باندې تاکيد کوي او فرمائي :فَبَشِّرْ
ستَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ((زما هغو بندګانو ته زېرے ورکړه
عِبَادِالَّذِينَ يَ ْ
چې وېناوې اوري او له

هغو څخه تر ټولو د غوره وېناؤ پېروي کوي1)).

 -1سورۀ زمر،آيه  1٧او  1٨ايتونه.
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زمونږ په علميه حوزو او مدرسو کښې قراني علوم په پراخه توګه ښودل کيږي او
يو مهم بحث چې په دغو درسونو کښې څېړلې کيږي د قران شريف د نۀ تحريف او
نۀ بدلون بحث

دے1.

 -٢٧قران شريف او د انسانانو مادي او معنوي ضرورتونه
مونږ عقيده لرو چې هغه څه چې د معنوي او مادي ژوند لپاره د انسان د ضرورت
وړ دي اصول يې په قران شريف کښې بيان شوي دي ،د حکومت د چلولو ،سياسي
مسائلو ،له نورو ټولنو او معاشرو سره تعلقات ،د ګډ ژوند کولو،د جنګ او
صلحې اصول ،قضائي او اقتصادي مسائل او له دې نه عالوه نور داسې کليه اي
قواعد او ضوابط بيان شوي دي چې په کار راوړلو سره زمونږ د ژوند فضا روښانه
کوي .قران مجيد دې حقيقت ته داسې اشاره کوي :وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا
لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ((مونږ دا کتاب په تا باندې نازل کړد
ټولو څيزونو بيانوونکے او د اسالم د پېروکارو لپاره د هدايت ،رحمت او زېري

ذريعه ده٢)).

په همدې دليل زمونږ عقيده دا ده چې اسالم هيڅکله له حکومت او سياسته جدا
نۀ دے او مسلمانانو ته حکم ورکوي چې د خپل حکومت واګي په السو کښې
واخلي او د اسالم لوړ ارزښتونه د هغو په مرستې سره ژوندي کړي او اسالمي
معاشره دې داسې تربيت او وروزلې شي چې ټول عوام د عدل او انصاف په الره
کښې راشي او حتی د دوست او دښمن دواړو لپاره عدل او انصاف جاري کړي.
قران شريف دا حکم په داسې ډول بيانوي :كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ
كمْ أَوِ ا ْلوَالِدَ ْينِ وَالأَقْرَبِينَ ((اے هغو کسانو چې ايمان مو راوړے دے په
عَلَى أَن ُفسِ ُ
پوره توګه عدل او انصاف قائم کړئ او د خداے لپاره شهادت (ګواهي) ورکړئ که

څه هم (دغه ګواهي) خپله ستاسو او يا مو د پالر ،مور او خپلوانو په تاوان

وي٣)).

كمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَالَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ
يا په يو بل ځاے کښې فرمائي :وَالَ يَجْرِمَنَّ ُ

 _ 1مونږ په خپلو ليکنو کښې منجمله د تفسير او د فقهې د اصولو په بحثونو کښې د قران شريف
د نۀ تحريف په لړ کښې پراخه بحثونه کړي دي ( .په دې حقله انواراالصول کتاب او تفسير نمونه ته
رجوع وکړئ) .
 -٢سورۀ نحل ٨9 ،ايت.
 - ٣سورۀ نساء 1٣٥ ،ايت.
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أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ((هيڅکله له يو قوم سره دښمني تاسو ګناه او عدل پرېښودو ته جوړ
نۀ کړي ،عدل او انصاف وکړئ چې تقوا او پرهېزګارۍ ته زيات

نزدے دے1)).

 -٢٨تالوت ،تدّبر او عمل
مونږ عقيده لرو چې د قران مجيد تالوت له افضلو عبادتونو څخه دے او ډېر کم
عبادتونه يې مرتبې ته رسېدې شي ،ځکه چې دغه تالوت په قران مجيد کښې د
تفکر الهام ورکوونکے او غور او فکر پکې د نېکو اعمالو سرچينه ده .قران شريف
پېغمبراکرمﷺ ته په خطاب کښې فرمائي:قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ
قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ((د شپې لږ وخت راپاڅېږه ،د نيمې شپې (بېدار
اوسه) يا ترې لږ کم کړه او يا پرې باندې لږ زيات کړه او قران په غور او فکر سره
تالوت کړه ٢)).او ټولو مسلمانانو ته په خطاب کښې فرمائي :فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ ((هغه څومره چې ستاسو

لپاره ميسر وي قران تالوت کړئ٣)).

خو هم هغه ډول چې وويل شول چې د قران شريف تالوت پکار دي د هغۀ په معنې
او محتوا کښې د غور او فکر لپاره يوه وسيله وي او غور او فکر پکار دي په قران
شريف باندې د عمل سريزه وګرځي .لکه چې قران شريف ورته داسې اشاره کوي:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ((ايا دوي په قران کښې تدبر نۀ کوي يا
يې په زړونو باندې قفلونه لګېدلي دي ٤)).او په يو بل ځاے کښې فرمائي :وَلَقَدْ
يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن ُمّدَّكِرٍ ((مونږ قران د تذکر لپاره اسان جوړ کړ ،ايا څوک
شته چې متذکر شي (او عمل پرې وکړي ٥)).او يا فرمائي :وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ
مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ ((دا هغه له برکت نه ډک کتاب دے چې (په تا باندې) مو نازل کړ
نوبس پېروي يې کوه6)).

نو ځکه هغه کسان چې د قران شريف په تالوت او د هغۀ په حفظ کولو باندې بسنه
کوي او په قران مجيد کښې د غور او فکر او ورباندې د عمل کولړ څۀ کوشش نۀ

کوي که څه هم يې له درېو ارکانو يو رکن ترسره کړے دے خو دوه ارکان يې
پرېښودي دي او له زيات زيان او تاوان سره مخامخ شوي دي.

- 1سورۀ مائده ٨ ،ايت.
 - ٢سورۀ مزمل ،له  ٢نه تر  ٤ايتونه.
- ٣سورۀ مزمل ٢٠ ،ايت.
 - ٤سورۀ محمد  ٢٤ايت.
 -٥سورۀ قمر 1٧ ،ايت.
- 6سورۀ انعام 1٥٥ ،ايت.
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 -٢9انحرافي بحثونه

مونږ عقيده لرو چې په قران شريف کښې له تدبر او په هغۀ باندې له عمل کولو نه د

مسلمانانو د مخ ګرځونی لپاره ځينې پټ السونه تل په کار لګيا وو او لګيا دي .يو
وخت د بني اميه ؤ او بني عباسو په زمانه 1کښې د کالم اهلل د قديم والي او يا د
هغۀ د حادث والي بحث ته لمن ووهلې شوه او مسلمانان يې په دوو ډلو باندې
ووېشل او له يو بل سره يې ونښلول او په دې الر کښې زياتې وينې توې شوې ،په
داسې حال کښې چې نن په دې خبره پوهېږو چې دا بحث په اصل کښې هغه صحيح
مفهوم چې د جنګ جګړو سبب شي نۀ لري ځکه چې که له کالم اهلل نه مراد حرفونه،
نقشونه  ،کتاب او کاغذ وي نو بې له شکه دا حادثې چارې دي او که مراد ترې د
خداے پاک په علم کښې د هغۀ معاني وي نو بې له شکه د خداے پاک علم د هغۀ
د ذات په شان قديم او ازلي دے .خو جابرو واکمنانو او ظالمو خليفه ګانو مسلمان
خلق په داسې مسئلو کښې مشغول وساتل او نن هم نور داسې السونه په کار لګيا
دي چې مسلمانان په نورو طريقو سره د قران مجيد په مبارکو ايتونو کښې له تدبر
او په هغو باندې له عمل نه منعې ساتي.

 -٣٠د قران شريف د تفسير ضابطې
مونږ عقيده لرو چې د قران شريف الفاظ پکار دي د هغو په هم هغو عرفي او لغيو
مفاهيمو باندې حمل کړو ،مګر دا چې څه عقلي يا نقلي قرينه د مبارکو ايتونو په
دننه يا بهر کښې وجود ولري چې په بلې معاني باندې داللت وکړي( .خو په
مشکوکو قرائنو باندې له تکيه کولو څخه پکار دي ډډه وشي او د قران شريف
مبارک ايتونه د ګمان او حدس سره تفسير نۀ شي).

مثالً کله چې قران شريف فرمائي :وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى
وَأَضَلُّ سَبِيالً ((څوک چې په دې دنيا ړوند دے په اخېرت کښې هم ړوند او ګمراه
دے٢)).

مونږ يقين لرو چې له ((اَعْمَى)) نه دلته مراد ظاهري ړوندوالے چې لغوي معنا يې ده
نۀ دے ،ځکه چې زياتره نېکان او پاکان خلق په سترګو باندې معذوره وي بلکې
 -1په ځينو تاريخونو کښې راغلي دي چې مامون عباسي د خپل يو قاضي په مرستې سره حکم
جاري کړ چې هرکس د قران شريف په مخلوق والي باندې عقيده نۀ لري نو له حکومتي منصبه دې
لرې کړې شي او په عدالتونو کښې دې د هغۀ ګواهي و نۀ منلې شي( .تاريخ جمع قرآن  ٢6٠مخ )
- -٢سورۀ اسراء ٧٢،ايت.
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مراد ترې د زړۀ او د باطن د سترګو ړوندوالے دے .دلته د عقليه قرينې شتون د
داسې تفسير سبب دے.
صمٌّ ُبكْمٌ
همدا رنګ قران شريف د اسالم د دښمنانو د يوې ډلې په حقله فرمائيُ :

عُمْيٌ فَهُمْ الَ يَعْقِلُونَ (( دوي کاڼۀ ،ګونګيان او ړاندۀ دي ،په هم دې وجه په څه نۀ
پوهيږي1)).

څرګنده ده چې هغوي له ظاهر نظره کاڼۀ ،ګونګيان او ړاندۀ نۀ وو بلکې دا د هغوي
باطني صفات وو( .مونږ دا تفسير د حاليه قرائنو په خاطر چې په اختيارکښې يې
لرو د دې مبارک ايت لپاره ذکر کوو).
نو په دې بنياد کله چې قران شريف د خداے پاک په حقله فرمائي :بَلْ يَدَاهُ
مَبْسُوطَتَانِ ((بلکې د خداے دواړه السونه خالص دي ٢)).يا فرمائي :وَاصْنَعِ الْفُلْكَ
بِأَعْيُنِنَا

((اے نوح! زمونږ د سترګو په وړاندې کيشتۍ جوړه کړه٣)).

د دغو مبارکو ايتونو مفهوم هيڅکله د خداے پاک لپاره د بدني غړيو او اندامونړ
سترګو او غوږونو شتون نۀ دے ،ځکه چې هر بدن يو لړ اجزا لري ،نو بس له

((يَدَاهُ )) (السونو) نه مراد هم هغه الهي بشپړه قدرت دے چې ټوله دنيا يې تر خپل
ع ُينِ)) نه مراد د هر څه په حقله د هغه ذات علم او
نفوذ الندې راوستې ده ،او له ((اَ ْ
آګاهي ده)).
نوپه دې وجه مونږ هيڅکله په پورته تعبيراتو باندې که هغه د خداے پاک د
صفاتو په حقله وي او که له هغۀ نه د غېر په حقله وي په جمود سره په عقلي او
نقلي قرائنو باندې سترګې پټول نۀ قبلوو ،ځکه چې د دنيا د ټولو سخنورانود
روش او طريقې تکيه په دا ډول قرائنو باندې ده او قران شريف دا روش او طريقه
په رسميت پېژندلې ده :وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِالَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ ((مونږ هيڅ يو پېغمبر
نۀ دے لېږلے مګر د يو قوم په خپله ژبه  ٤) .خو هغه ډول چې وويل شول قرائن
پکار دي پرېکنده او روښانه وي.

 -٣1په خپلې خوښې او راې سره د تفسير کولو خطرې
مونږ عقيده لرو چې تفسير بالراې يعنې په خپلې خوښې او راې سره تفسير کول د
قران مجيد په حقله يو تر ټولو خطرناک پروګرام دے چې په اسالمي روايتونو
- -1سورۀ بقره 1٧1 ،ايت.
- ٢سورۀ مائده 6٤ ،ايت.
- - ٣سورۀ هود ٣٧،ايت.
- -٤سورۀ ابراهيم ٤ ،ايت.
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کښې يوه کبيره ګناه ګڼل شوې او د خداے پاک د نزدېکت له درګاه نه د غورزېد
سبب کيږي .په يو مبارک حديث کښې راغلي دي چې خداے پاک فرمائي(( :ما
آمن بى من فسر برايه كالمى)) يعنې هغه کس چې زما خبرې په خپله خوښه او د
خپل نفس د خواهش مطابق تفسير وکړي نو په ما باندې يې ايمان نۀ دے

راوړے 1.څرګنده ده چې که صحيح ايمان يې لرلې نو د خداے پاک کالم به يې
هغه شان چې دے قبول کړے ؤ نۀ هغه شان چې د خپلې خوښې يې وي.
د صحيح ترمذي ،نسائي او ابوداؤد په شمول په زياترو مشهورو کتابونو کښې له
پېغمبراکرمﷺ څخه دا مبارک حديث نقل شوے دے(( :من قال فى القرآن برايه او
بما ال يعلم فليتبوء مقعده من النار)) يعنې څوک چې په خپله خوښه د قران تفسير
وکړي يا په ناخبرۍ کښې د هغۀ په باره کښې يو څيز ووائي نو پکاردي تيار شي
چې خپل ځاے په

دوزخ کښې حاصل کړي٢.

په خپله خوښه او راې سره له تفسير نه مراد دا دے چې د قران شريف معنا د خپلو
خواهشاتو يا د خپلو ذاتي يا د خپلې ډلې د عقائدو مطابق وکړي او په هغو سره
يې تطبيق کړي بې له دې چې څه قرينه او شاهد ورباندې موجود وي.داسې کس په

حقيقت کښې د قران شريف تابع نۀ دے بلکې غواړي قران شريف خپل تابع کړي او
که په قران شريف باندې يې کامل ايمان لرۀ نو هيڅکله به يې داسې نۀ کول .په
يقين سره که په خپلې راې او خوښې سره د تفسير ور په قران شريف کښې خالص
شي نو قران شريف به په کلي توګه له اعتباره پريوزي او هر کس به يې د خپلې
خوښې مطابق معنا کوي او هره باطله عقيده به په قران شريف باندې تطبيق کوي.
نو په دې وجه د لغت د علم ،د عربۍ د ادبياتو د اصولو او د ژبې د خاوندانو د
پوهې په خالف په خپلې خوښې او راې سره د قران شريف تفسير په خپلو ذاتي او
ډله ايزو باطلو عقائدو ،خواهشاتو او خياالتو باندې د هغۀ تطبيق کول د قران
شريف د معنوي تحريف سبب کيږي.

په خپلې راې او خوښې سره تفسير کول ګڼ شمېر شکلونه لري چې يو شکل يې د
قران شريف له ايتونو سره انتخابي سلوک کول دي .په دې معنا چې انسان مثالً د

(( شفاعت ))  (( ،توحيد )) او ((امامت)) وغېره په بحثونو کښې يوازې د هغو ايتونو
په لټه کښې وي چې د هغۀ له مخکښې نه فېصله شوې عقيدې مطابق وي او په
نورو هغو ايتونو باندې چې د دۀ له افکارو او نظرياتو سره غږملي نۀ وي او د نورو

- -1وسايل 1٨ ،ټوک ٢٨ ،مخ ٢٢ ،حديث.
 -٢مباحث فى علوم القرآن کتاب ليک :د رياض مشهور عالم مناع الخليل القطان  ٣٠٤ ،مخ.
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ايتونو تفسيروونکي وي سترګې پټې کړي او يا تر څنګه يې په بې پروائۍ او
سادګۍ سره تېر شي.
لنډه دا چې هم هغه ډول چې د قران شريف په الفاظو باندې جمود او معتبرو عقلي

او نقلي قرائنو ته بې له پامه يو ډول انحراف دے په خپلې خوښې او راې سره
تفسير هم يو بل ډول انحراف ګڼل کيږي.او دواړه شکلونه د قران شريف له لوړو
تعليماتو او د هغۀ له ارزښتونو څخه د لرې کېدو سبب کيږي .پام ورته پکار دے.

 -٣٢د سنتو سرچينه د خداے پاک کتاب دے
مونږ عقيده لرو چې هيڅ څوک حق نۀ لري چې ووائي «كفانا كتاب اهلل» يعنې
زمونږ لپاره د خداے کتاب کافي دے او په نبوي احاديثو او سنتو باندې چې د
قران شريف د تفسير ،د حقائقو د بيانولو ،د ناسخ او منسوخ او خاص او عام د
پوهېدو په اړه دي يا په اصولو او فروعو کښې د اسالم له تعليماتو سره اړوند وي

سترګې پټې شي .ځکه چې د قران شريف مبارک ايتونه د خداے د ګران رسول�
سنت او د هغه حضرت ګفتار او کردار د مسلمانانو لپاره حجت ګڼلي دي او هغه
يې د اسالم د پوهې او د احکامو د استنباط اصلي سرچينې ګرځولې دي :وَمَا
خذُوهُ وَمَا نَهَا ُكمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ((هغه څه چې د خداے رسول ستاسو
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَ ُ
لپاره راوړي دي (تاسو ته يې حکم درکوي) واخلئ (او عمل پرې وکړئ ).او له هغه
څه نه چې مو منعې کوي منعې شئ 1)).يا چې فرمائي :وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَ ْعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ((هيڅ يو ايماندار سړے او ايمانداره ښځه حق نۀ لري چې کله
خداے او د هغۀ رسولﷺ يو حکم ضروري وګڼي (د خداے د حکم په وړاندې)
اختيار ولري او هر چا چې د خداے او د هغۀ د رسولﷺ نافرماني وکړه نو په

ښکاره ګمراهۍ کښې ګېر شوے

دے٢)).

هغه کسان چې د خداے د ګران رسولﷺ د سنتو په حقله بې پروائي کوي په
حقيقت کښې يې په قران شريف باندې سترګې پټې کړي دي ،البته دا خبره څرګنده
ده چې پکار دي د خداے د ګران رسولﷺ سنت له معتبرو الرو څخه ثابت شي او
هره خبره چې هر کس يې په هغه بزرګوار پورې وتړي نۀ شو منلې.
حضرت علي (ع) په يوه وېنا کښې فرمائي« :و لقد كذب على رسول اهلل-صلى اهلل
عليه و آله و سلم-حتى قام خطيبا فقال:من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من
- -1سورۀ حشر ٧ ،ايت.
 - ٢سورۀاحزاب ٣6 ،ايت.
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النار» ((د خداے د ګران رسولﷺ په زمانه کښې په هغه حضرت پورې زيات
دروغونه وتړلې شول ان تر دې چې هغه حضرت پاڅېد او يوه خطبه يې ورکړه او
وې فرمايل :هر څوک چې په ما پورې دروغ تړي نو پکار دي تيار شي چې خپل

ځاے په اور کښې وګڼي1)).

کټ مټ په همدې معنې سره په صحيح بخاري کښې هم روايت راغلے

دے٢.

 -٣٣د اهلبېتو امامانو عليهم السالم سنت
او همدا رنګ مونږ عقيده لرو چې د خداے د ګران رسولﷺ د پاکو اهلبېتو
امامانو عليهم السالم حديثونه هم د خداے د ګران رسولﷺ په حکم سره واجب
االطاعت دي ،ځکه چې وړومبې خو په هغه متواتر او مشهور حديث کښې چې د
سني او شيعه د احاديثو په اکثرو کتابونو کښې نقل شوے دے د دې معنې
وضاحت شوے دے .په صحيح ترمذي کښې راغلي دي چې د خداے ګران

رسولﷺ وفرمايل«:يا ايها الناس انى قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن
تضلوا،كتاب اهلل و عترتى اهل بيتى»

((اے خلقو! زۀ تاسو ته داسې څيزونه

پرېږدم چې که د هغو لمن مو ونيوه نو هيڅکله به ګمراه نۀ شئ ،د خداے کتاب او
زما عترت يعنې زما اهلبيت)) ٣بله دا چې د اهلبېتو امامانو عليهم السالم خپل
ټول حديثونه د خداے له ګران رسولﷺ څخه نقل کړي دي او فرمايلي يې دي چې
هغه څه چې مونږ يې وايو زمونږ د پالر نيکونو په ذريعه له پېغمبراکرمﷺ څخه
مونږ ته رارسېدلي دي.
هو ،د خداے ګران رسولﷺ د مسلمانانو مستقبل او مشکالت په ښۀ توګه ليدل
او د دينا تر ختمېدو پورې د هغوي مخې ته د راتلونکو مشکالتو حل الره يې له
قران شريف او پاکو اهلبېتو عليهم السالم څخه پېروي بللې ده.ايا په دومره
اهميت او داسې محتوا او مضبوطو اسنادو سره يو حديث باندې سترګې پټولې

شو او ښه په سادګۍ سره ترې تېرېدې شو؟
نو بس په همدې دليل مونږ عقيده لرو چې که دې مسئلې ته زياته پاملرنه شوې وې
نو ځينې هغه مشکالتو چې نن ورسره مسلمانان د عقائدو ،تفسير او فقهې په
مسائلو کښې مخامخ دي موجود نۀ وو.
- -1نهج البالغه ٢1٠ ،خطبه.

 -2صحيح بخارى،جلد ،1صفحه ( ٣٨باب اسم من كذب على النبى (ص) ) .

 - -٣صحيح ترمذى ٥ ،ټوک  66٢ ،مخ ،باب مناقب اهل بيت النبى (ص)  ٣٧٨6 ،حديث -د دې
مبارک حديث اسناد به په تفصيل سره د امامت په بحث کښې راشي.
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څلورم باب
قيامت او له مرګ نه پس ژوندون
 -٣٤له قيامت نه بغېر ژوند بې مقصده دے
مونږ عقيده لرو چې ټول انسانان به له مرګ نه پس يوه ورځ راژوندي کيږي او د
هغوي د اعمالو حساب کتاب به کيږي ،نېکان او صالحان به همېشني جنت کښې
ځاے مومي او بدان او ګنهګاران به دوزخ ته لېږلې شي .قران شريف په دې حقله
فرمائي :اللّهُ ال إِلَـهَ إِالَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الَ رَيْبَ فِيهِ ((له واحد خداے نه
بغېر بل خداے نشته ،په يقين سره به تاسو ټول د قيامت په ورځ چې هيڅ شک
پکې نشته راغونډولې شئ)) 1او همدا رنګ فرمائي :فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ
الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ((خو هغه کس چې سرکشي يې کړې ده او د دنيا ژوند ته يې
ترجيح ورکړې ده په يقين سره دوزخ يې ځاے دے او هغه کس چې د خداے د

(عدالت) له مقام نه اويريږي او نفس له هوی او هوس څخه منعې وساتي په يقين

سره يې جنت ځاے

دے٢.

مونږ عقيده لرو چې دا دنيا په حقيقت کښې يو پل دے چې پکار دي انسانان پرې
تېر شي او همېشنۍ سراې ته ورسي ،يا په نورو الفاظو د يو بل مقام او ځاے
لپاره يو پوهنتون ،يونېورسټي ،د تجارت بازار او يا پټے دے.

 -1سوره نساء،آيه .٨٧
 -٢سورۀ نازعات ،له  ٣٧نه تر  ٤1ايتونه.
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امام علي (ع) د دنيا په حقله فرمائي« :ان الدنيا دار صدق لمن صدقها...و دار غنى
لمن تزود منها،و دار موعظة لمن اتعظ بها،مسجد احباء اهلل و مصلى مالئكة اهلل
و مهبط وحى اهلل و متجر اولياء اهلل» (( دنيا د صدق او راستۍ ځاے دے د هغه
کس لپاره چې په صداقت سره له دې سره چلند وکړي او د بې نيازۍ سراې ده د

هغه کس لپاره چې له دې نه توښه واخلي او د اګاهۍ او بېدارۍ ځاے دے د هغه
کس لپاره چې ترې نه پند او نصيحت واخلي ،د خداے پاک د دوستانو جومات او
د خداے پاک د فرښتو د نمانځۀ ځاے او د الهي وحي د نازلېدو ځاے دے او د
حق د

دوستانو تجارتخانه ده1)).

 -٣٥د قيامت دالئل څرګند دي
مونږ عقيده ل رو چې د قيامت دليلونه څرګند او روښانه دي ځکه چې وړومبې :د
دې دنيا ژوند دا ښودنه کوي چې دا د انسان د خلقت اخيري هدف نۀ شي کېدې
چې د يو څو ورځو لپاره دې راشي د ژوند د بې شمېره مشکالتو ترمېنځ دې ژوند

تېر کړي او بيا هر څه ختم شي او د نيستۍ په عالم کښې ډوب شي :أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا
كمْ إِلَيْنَا لَا تُ ْرجَعُونَ ((ايا ګمان مو وکړ چې تاسو مې بېهوده پېدا
خَلَقْنَا ُكمْ عَبَثًا وَأَنَّ ُ
کړي يئ او زما لور ته به نۀ راسستنېږئ؟ ٢دې ته اشاره ده چې که قيامت نۀ وي نو
د دنيا ژوند عبث او بېهوده ښکاري.
دويمه دا چې :الهي عدل دا تقاضا کوي چې نېکان او بدان چې اکثر په دې دنيا
کښې په يو صف کښې راځي او کله کله بدان وړاندې وي له يو بل نه بيل شي او هر
يو د خپلو اعمالو بدلې او جزا او سزا ته ورسي :لکه قران شريف هم فرمائي :أًمْ
جتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء
حَسِبَ الَّذِينَ ا ْ
مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُ ُهمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ((ايا هغه کسان چې ګناهونه يې وکړل ګمان کوي
چې مونږ به يې د هغو کسانو په شان وګرځوو چې ايمان يې راوړے دے او نېک

عملونه يې کړي دي؟ چې ژوند او مرګ يې يوشان وي؟ څه بده

داوري کوي!))٣

دريمه دا چې :د خداے پاک بې پايانه رحمت دا تقاضا کوي چې د هغۀ فېض او
نعمت په مرګ سره له انسان څخه پرې نۀ شي او د لياقت او استعداد لرونکو
کسانو تکامل هم هغه شان دوام ومومي :لکه چې فرمائي :كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
كمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الَ رَيْبَ فِيهِ ((خداے رحمت په خپل ځان باندې فرض
لَيَجْمَعَنَّ ُ
 -1نهج البالغه،كلمات قصار 1٣1 ،شمېره.
 -٢سورۀ مؤمنون 11٥ ،ايت.
 -٣سورۀ جاثيه ٢1 ،ايت.
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کړے دے او تاسو ټول به د قيامت په ورځ چې هيڅ شک پکښې نشته راغونډ
کړي1)).

قران شريف هغوکسانو ته چې په قيامت کښې يې شک لرۀ فرمائي :څنګه کېدې

شي د مردګانو د ژوندي کولو لپاره د خداے په قدرت کښې شک او شبه وکړئ،
په داسې حال کښې چې ستاسو وړومبنے خلقت هم د هغۀ لخوا دے ،هم هغه څوک
چې په شروع کښې يې تاسو له خاورې پېدا کړئ بيا هم تاسو يو بل ژوند ته
ستنولې شي :أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ ُهمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ((ايا مونږ له
وړومبني خلقت نه عاجز پاتې شو (چې د قيامت د ورځې په خلقت باندې به قادر نۀ
يو )).خو دوي (په دغو روښانه دالئلو سره) بيا هم په دوباره خلقت کښې شک
لري ٢)).يا چې فرمائي :وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ
رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ((هغۀ زمونږ لپاره يو
مثال ورکړ خو خپل خلقت يې هېر کړ او وې ويل څوک دې چې دا وراستۀ هډوکي
به بيا ژوندي کوي؟ ورته ووايه چې هغه څوک چې هغه يې په شروع کښې خلق کړ،

هغه د هر

مخلوق په حقله خبر دے٣)).

له دې نه عالوه ايا د زمکې او اسمانونو د خلقت په وړاندې د انسان خلقت مهم
دے؟ هغه څوک چې دغه ټول ويړ جهان يې په دغو ټولو حېرانتياو او عجائبو سره
پېدا کړ له مرګ نه پس د مردګانو د ژوندي کولو وس او توان لري:لکه قران شريف
په دې حقله فرمائي :أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ ْرضَ وَلَمْ يَعْيَ
بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ((ايا دوي نۀ
پوهېږي چې خداے چې اسمانونه او زمکه يې پېدا کړل او د هغو له خلقت څخه
ناتوانه او بې وسه نۀ شو نو په دې قادر دے چې مردګان راژوندي کړي ،هو هغه په
هر څيز باندې قدير او توانمن

دے٤)).

 -٣6جسماني قيامت
مونږ عقيده لرو چې نۀ يوازې د انسان روح بلکې بدن او روح دواړه به په هغه جهان
کښې راستنږي او يو نوے ژوند به شروع کوي.ځکه چې هغه څه چې دلته ترسره
شوي دي چې په همدې بدن او ورح سره وو او جزا او سزا هم پکار دي د دواړو په
 -1سورۀ انعام 1٢ ،ايت.
 -٢سورۀ ق 1٥ ،ايت.
 -٣سورۀ يس،آيات  ٧٨او  ٧9ايتونه.
 -٤سورۀ احقاف ٣٣ ،ايت.
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برخه شي .په قران شريف کښې له قيامت سره په اړوندواکثرو مبارکو ايتونو کښې
په جسماني قيامت باندې تکيه شوې ده او د هغو مخالفينو د حېرانتيا په وړاندې
چې وائي څنګه به دا وراستۀ هډوکي بيا نوے ژوند پېدا کوي ،قران شريف

فرمائي :قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ((هغه څوک چې په وړومبۍ ورځ يې
انسان له خاورې نه پېدا کړ په داسې يو کار باندې قادر دے 1)).يا دا چې فرمائي:
حسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ
أَيَ ْ
((ايا انسان ګمان کوي چې د هغۀ ( وراستۀ ) هډوکي به راغونډ (او ژوندي) نۀ کړو؟
هو ،مونږ قادر يو چې (حتی) د هغۀ د ګوتو (د سرونو کرښې) برابر کړو (او خپل
وړومبي حالت ته يې بيا راوګرځوو٢)).

دغه او داسې ن ور مبارک ايتونه ټول په جسماني قيامت باندې داللت کوي.هغه
مبارک ايتونه چې فرمائي :تاسو به له خپلو قبرونو څخه راپاڅولې شئ هم په
واضحه توګه بدني

قيامت بيانوي٣.

په اصولې توګه په قران شريف کښې د قيامت په حقله مبارک ايتونه روحاني او

بدني قيامت تشريح کوي.

 -٣٧له مرګ نه پس يوه عجيبه دنيا
مونږ عقيده لرو چې هغه څه چې له مرګ نه پس دنيا ،د قيامت په عالم او په جنت
او دوزخ کښې به تېريږي له دې نه زيات باال او برتر دي چې مونږ ترې په دې
محدوده دنيا کښې خبر او اګاه شو.قران شريف دې حقيقت ته داسې اشاره کوي:
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْ ُينٍ ((هيڅ چا ته نۀ ده معلومه چې څه څه
جزاګانې چې د سترګو د رڼا سبب دي د هغوي (نېکانو) لپاره پټ اېښودې شوي
دي٤)).

او په مشهور قدسي حديث مبارک کښې راغلي دي« :ان اهلل يقول اعددت لعبادى
الصالحين ما ال عين رات و ال اذن سمعت و ال خطر على قلب بشر» ((خداے پاک

فرمائي(( :ما د نېکو بندګانو لپاره داسې نعمتونه اېښودې دي چې هيڅ سترګو

- 1سورۀ يس ٧9 ،ايت.
- ٢سورۀ قيامت ٣،او  ٤ايتونه.
 - ٣لکه د سورۀ ياسين  ٥1:او  ، ٥٢د سورۀ قمر ٧:او د سورۀ معارج ٤٣:ايتونه
 - ٤سورۀ سجده 1٧ ،ايت.
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هغه نۀ دي ليدلي او هيڅ يو غوږ نۀ دي اورېدلي او د هيڅ يو انسان په زړۀ کښې نۀ
دي تېر شوي1)).

په حقيقت کښې مونږ په دې دنيا کښې د هغه ماشوم په شان يو چې د مور د خېټې

په محدود چاپېرچل کښې وي او که دغه ماشوم او جنېن فرض کړه عقل او هوش
هم ولري او هغه حقائق او مفاهيم چې له رحم نه په بهر دنيا کښې موجود دي لکه
ځالنده نمر ،سپوږمۍ د بادونو او وږمو چلن ،ښکلې نظارې ،ګلونه ،د سمندر د
چپو شور وغېره هيڅکله نۀ شي درک کولې .دا دنيا د قيامت د دنيا په نسبت د
مور په خېټه کښې د جنېن او ماشوم د دنيا په شان ده( .لږ غور او فکر پکار دے).

 -٣٨په قيامت کښې عملنامه
مونږ عقيده لرو چې د قيامت په ورځ به هغه عملنامې چې زمونږ د اعمالو
بيانوونکې دي زمونږ په السو کښې راکولې کيږي ،نېک عملو کسانو ته به

عملنامه په ښي الس کښې او بدعملو کسانو ته به په ګس (کيڼ) الس کښې
ورکولې شي ،نېکان کسان به د خپلو عملنامو په ليدو سره ښاد او خوشحاليږي او
بدان به سخت خفه او اندېښمن وي ،هم هغه ډول چې قران شريف فرمائي:
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ
حِسَابِيهْ.فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ .فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا
أَسْلَ ْف ُتمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ
كِتَابِيهْ ((نو بس هغه کس چې عملنامه ورته په ښي الس کښې ورکړې شي(له
خوشحالۍبه) چغې وهي چې (اے د محشر خلقو!) زما عملنامه واخلئ او وې
لولئ ،ما ته يقين ؤ چې د خپلو اعمالو حساب ته به رسېږم ،هغه به په يو زړۀ پورې
او ښکلي ځاےکښې وي خو هغه کس چې عملنامه ورته په کيڼ الس کښې ورکړې

شي وائي به :کاش چې عملنامه راته

نۀ وې راکړې شوې٢)).

خو دا خبره چې عملنامه به څنګه وي او څۀ ډول به ليکلې شوې وي چې هيڅوک يې
له محتوا څخه انکار نۀ شي کولې ،مونږ ته په صحيح توګه نۀ ده معلومه ،او لکه
چې څنګه مخکښې ورته اشاره وشوه د قيامت او محشر ورځ يو لړ داسې
خصوصيات لري چی د جزئياتو درک يې د دنيا د خلقو لپاره ډېره مشکله يا
ناممکنه چاره ده خو کليات يې معلوم او نۀ انکارېدونکي دي.
 - 1د بخاري او مسلم په شان مشهورو محدثانو او د طبرسي  ،آلوسي او قرطبي په شان مشهورو
مفسرانو دغه مبارک حديث په خپلو کتابونو کښې راوړے دے.
-٢سورۀ الحاقه له  19نه تر  ٢٥ايتونه
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 -٣9د قيامت شاهدان او ګواهان

مونږ عقيده لرو چې د قيامت په ورځ له دې نه عالوه چې خداے پاک زمونږ په
ټولو اعمالو باندې شاهد او ګواه دے ،يو لړ نور ګواهان به هم زمونږ په اعمالو

باندې ګواهي ورکوي ،لکه زمونږ السونه ،پښې او حتی زمونږ د بدن څرمن ،هغه
زمکه چې ورباندې ژوند کوو او داسې نور ټول زمونږ په اعمالو باندې ګواه دي،
هم هغه ډول چې قران شريف فرمائي:
ختِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَ ُتكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُ ُهمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ((نن
الْيَوْمَ نَ ْ
(د قيامت په ورځ) د هغوي په خولو باندې مهر وهم او د هغوي السونه به له مونږ
سره خبرې کوي او د هغوي پښ ې به په هغو کارونو باندې چې يې کول (هم) ګواهي
ورکوي1)).

همدا رنګ فرمائي:

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِد ُتّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ((هغوي به د

خپلو بدنونو څرمنو ته وائي :ولې مو زمونږ په خالف ګواهي ورکړه ،په ځواب
کښې به ورته وويل شي ،بې شکه هغه خدای چې هر موجود يې په خبرو باندې
راوستے دے مونږ يې هم ګويا کړو(.او د دې په ډاګه کونې ذمه واري يې مونږ ته
بخښلې ده٢)) ).

او په بل ځاے کښې فرمائي:
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
((په هغه ورځ به زمکه خپل خبرونه بيانوي ځکه چې ستا پالونکي ورته وحي کړې
ده(.چې دغه دنده

دې ترسره کړه٣).

 -٤٠صراط او ميزان
مونږ عقيده لرو چې صراط هم هغه پل دے چې د دوخ د پاسه جوړ کړے شوے
دے او ټول پکار دي په هغه پل باندې تېر شي .هو .،د جنت الر له دوزخ څخه
تېرږي .قران شريف په دې حقله فرمائي:
كمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ُثمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ
وَإِن مِّن ُ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا((تاسو ټول به (بې له څه استثنی) دوزخ ته داخليږئ او دا ستاد
 -1سورۀ يسن  6٥ايت
 -٢سورۀ فصلت  ٢ايت
 -٣سورۀ زلزله  ٤او  ٥ايتونه
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پررودګار حتمي او پرېکنده حکم دے ،هغه کسان چې تقوا يې اختيار کړې ده
ورته به له هغۀ نه ازادي ورکوو او ظالمان به په داسې حال کښې چې په ګوډو شوي
به وي په هغه کښې پرېږدو1)).

د تېربدو دغه سخته او خطرناکه الر د انسانانو د اعمالو له څه رنګوالي سره تعلق

لري ،لکه په يو مشهور مبارک حديث کښې لولو:
منهم من يمر مثل البرق،و منهم من يمر مثل عدو الفرس،و منهم من يمر حبوا،و
منهم من يمر مشيا،و منهم من يمر متعلقا،قد تاخذ النار منه شيئا و تترك
شيئا((ځينې به د بجلۍ په شان له هغۀ نه تېر شي او ځينې به لکه د تېز اس په شان،
ځينې به په څلور بولي ،ځينې به د پياده کسانو په شان او ځينې به ورپورې
زورړنده (تېريږي) کله به د دوزخ اور هغوي نيسي او کله

به يې پرېږدي))٢

البته ((ميزان)) لکه چې له نامې نه يې څرګنده ده يوه داسې ذريعه او وسيله ده چې
د انسانانو عملونه پرې تلل کيږي .بې له شکه چې په هغه ورځ به زمونږ ټولو
عمل ونه تلل کيږي او د هر يو عمل ارزښت او وزن به په ډاګه کوي ،لکه چې
فرمائي:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ
خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ((مونږ به د قيامت په ورځ د عدل تله لګوو او
هيڅ کس باندې به لږ ظلم هم نه کيږي ،حتی که د اوري د يوې دانې په اندازه يې څه
(نېک يا بد کار) لرلے وي هغه به حاضروو او (بدله به يې ورته ورکوو) او دا کافي
ده

چې مونږ حساب کوونکي يو٣)).

يا فرمائي:
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
((خو هغه کس چې په هغه ورځ پې د عملونو تلې درنې وي په يو خوښه ژوند کښې
به وي او هغه کس چې تلې يې سپکې وي ځاے يې

دوزخ دے٤)).

نو بس زمونږ عقيده دا ده چې په هغه دنيا کښې نجات او فالح د انسانانو له
اعمالو سره تعلق لري نۀ د هغوي له ګمانونو او ارزوګانو سره .هر کس په خپلو
 -1سورۀ مريم  ٧1او  ٧٢ايتونه

 -٢دا مبارک حديث په مختصر فرق سره د شيعه او سني په مشهورو سرچينو کښې د سورۀ مريم د
 ٧1ايت په ترڅ کښې او شېخ صدوق په خپل امالي کتاب کښې له امام جعفر صادق (ع) څخه نقل
کړے دے .په صحيح بخاري کښې هم يو باب ليدل کيږي چې عنوان يې دے(( :الصراط جسر
جهنم)) (صحيح بخاري  ٨ټوک  1٤6مخ).
 -٣سورۀ انبياء  ٤٧ايت.
 -٤سورۀ قارعه له  6تر  9پورې ايتونه.
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اعمالو پورې تړلے او ګاڼه شوے دے او بې له تقوا او پاکۍ نه به بل څوک څه مقام
ته نه شي رسولې ،لکه چې قران شريف فرمائي :كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ((هر
انسان له خپلو اعمالو سره ګاڼه شوے

دے1)).

دلتـــــــــه دم او قــــــدم دواړه پـــــه حساب دے
پل غلـــــط لـــــــه الرې مـــــــــه ږده بـــــې حسابه
راستولے خداے حساب دے په کتاب کښې
خبر زده کـــــــــړه لـــــــــه حساب او لــــــــه کتابه
تــــــــۀ و خپلو نېکو بـــــــــدو تـــــــــه نظــــــر کړه
چــــــې بـــــــــدي دې ده څــــــو تېره لـــــــه ثـــوابه
پـــــــه هغه جهان بــــــــه څنګه ځــــــواب وکــړې
چې پـــــــــه دې جهان عــــــاجز يـــــــې له ځوابـه
(رحمان بابا)

دا د ((صراط)) او ((ميزان)) يوه لنډه غوندې تشريح وه که څه هم جزئيات او تفصيل
يې مونږ ته معلوم نۀ دے ،او هغه ډول چې مو مخکښې هم ويلي دي چې د اخېرت

او محشر عالم له دې دنيا نه چې پکښې ژوند کوو ډېر اوچت دے نو ځکه زمونږ په
شان د دې مادي دنيا د قېديانو لپاره د ټولو مفاهيمو درک کول مشکل او يا
ناممکن دي.

 -٤1په قيامت کښې شفاعت
مونږ عقيده لرو چې د قيامت په ورځ به پېغمبران ،معصوم امامان او الهي اولياء د
خداے پاک په اذن سره د ځينو ګناهګارانو شفاعت کوي او الهي غفوه او بخشش
به يې په برخه کيږي ،خو پکار دي دا خبره هېره نۀ کړو چې دغه اذن او اجازه يوازې
د هغو کسانو لپاره ده چې خپلې رشتې او تعلق يې له خداے پاک او د هغۀ له
نازولو او اولياؤ څخه پرې کړے نۀ وي نو په دې بنا شفاعت بې له قېد او شرطه نۀ

دے او زمو نږ له اعمالو او نيتونو سره يو ډول رابطه لري .لکه قران شريف په دې
حقله فرمائي:
شفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ((هغوي به بې له هغه کس لپاره چې خداے يې په
وَلَا يَ ْ
شفاعت باندې راضي وي د بل چا شفاعت نه کوي ٢)).او لکه څنګه چې مخکښې
 -1سورۀ مدثر  ٣٨ايت
 -٢سورۀ انباء  ٢٨ايت
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ورته هم اشاره وشوه ((شفاعت)) د انسان د تربيت لپاره يوه الره ده او په ګناهونو
کښې له ډوبېدو او د خداے پاک له نازولو او اولياؤ څخه د ټولو رشتو او تعلقاتو
له پرې کولو څخه د مخنيوي لپاره يوه ذريعه او وسيله ده او انسان ته دا وائي چې

که په ګناه باندې ککړ شوے هم يې نو له همدغه ځاے څخه راستون شه او له دې
نه زياته ګناه مۀ کوه!
بې له شکه چې د شفاعت ترټولو لوړ مقام د خداے ګران رسولﷺ لره دے او له
هغۀ نه پس د نورو پېغبرانو ،معصومو امامانو او حتی د عالمانو ،شهيدانو او
عارفو او کاملو مومنانو لره دے او له دوي نه عالوه به قران شريف او نېک
عملونه هم د ځينو لپاره شفاعت کوي.
له امام جعفر صادق (ع) نه په نقل شوي يو حديث کښې راغلي دي(( :ما من احد من
االولين و الآخرين اال و هو يحتاج الى شفاعة محمدﷺ يوم القيامة)) ((له اولينو او
اخېرينو څخه هيڅ څوک نشته مګر دا چې په قيامت کښې د حضرت محمدﷺ
شفاعت ته ضرورت لري1)).

په کنزالعمال کښې له پېغمبراکرمﷺ څخه په نقل شوي يو بل حديث کښې راغلي

دي(( :الشفعاء خمسة:القرآن و الرحم و االمانة و نبيكم و اهل بيت نبيكم)) ((د
قيامت په ورځ به پنځۀ شفيعان وي :قران شريف ،صله رحم ،امانت  ،ستاسو
پېغبرﷺ او د هغه حضرت

اهلبېت (ع)٢)).

ورځ چې د قيامت وي مـــرسالن به په هېبت وي
هورته به جــوالن وي په مېدان د محمـــــــد�
خواست به نور څوک نۀ کا د خسته ؤ د عاصيانو
خواست به محمدﷺ کا خـــاندان د محمد�
(خوشحال بابا)
آل د محمدﷺ مې خپل نجات لره موندلے دے

عشق مې د صفـــاتو هغـــه ذات لره موندلے دے
(حمزه بابا)
په خاطر د محمدﷺ اوازه شوه د بخشش

آل اوالد د محمدﷺ دروازه شوه د بخشش
 -1بحاراالنوار  ٨ټوک  ٤٢مخ.
 -٢کنزالعمال  ٣9٠٤1حديث ( 1٤ټوک  ٣9٠مخ)
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(حمزه بابا)

له امام جعفر صادق (ع) څخه په يو بل حديث کښې لولو(( :كان يوم القيامة بعث اهلل
العالم و العابد،فاذا وقفا بين يدى اهلل عز و جل قيل للعابد انطلق الى الجنة،و
قيل للعالم قف تشفع للناس بحسن تاديبك لهم)) کله چې د قيامت ورځ شي نو
خداے پاک به يو ((عالم)) او يو ((عابد)) راپاڅوي نو کله چې هغوي د خداے پاک

په درګاه کښې حاضر شي نو عابد ته به وويل شي چې جنت ته الړ شه او عالم ته به
وويل شي اودريږه او د هغو خلقو لپاره د هغه ښۀ تربيت په خاطر چې د هغوي په
نسبت دې لرۀ شفاعت وکړه1)).

دا حديث د شفاعت فلسفې ته هم يوه لطيفه اشاره کوي.

 -٤٢د برزخ عالم
مونږ عقيده لره چې د دې دنيا او د اخېرت د دنيا ترمېنځ د ((برزخ)) په نامه يو دريم
عالم هم شته چې د ټولو انسانانو ارواګانې (روحونه) د قيامت تر ورځې پورې هلته
کښې وي .قران شريف په دې حقله فرمائي :وَمِن وَرَائِهِم بَ ْرزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ((او د
هغوي وروسته (له مرګ نه پس) يو برزخ دے

د قيامت تر ورځې پورې٢)).

البته د دغه عالم له تفصيالتو او جزئياتو څخه هم څه خبر نه لرو او نۀ يې لرلې شو،

بس دومره پوهېږو چې د نېکانو او صالحانو ارواګانې به چې په لوړو درجو کښې
شتون لري (لکه د شهيدانو ارواګانې) په هغه عالم کښې زياتو نعمتونو کښې
دي.لکه په قران شريف کښې لولو:
وَالَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ُقتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ((هيڅکله
ګمان مۀ کوئ چې هغه کسان چې د خداے په الره کښې وژل شوي دي مړۀ دي،
بلکې هغوي ژوندي دي او د خپل رب

لخوا ورته رزق ورکړې کيږي٣)).

او همدا رنګ د ظالمانو ،طاغوتيانو او د هغوي د مالتړو او ملګرو ارواګانې په
هغه عالم کښې په عذاب کښې دي .لکه چې قران شريف د فرعون او د فرعون د آل
په حقله فرمائي:

غدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِ ْرعَوْنَ أَشَدَّ
النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ُ

الْعَذَابِ ((د هغوي عذاب (په برزخ کښې د دوزخ) اور دے چې هر سحر او ماښام

 -1بحاراالنوار  ٨ټوک  ٥6مخ 66 ،حديث.
 -٢سورۀ مومنون  1٠٠ايت.
 -٣سورۀ آل عمران  169ايت.
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هغوي ته ورکړې کيږي او کله چې قيامت شي (نو وبه فرمائي) د فرعون آل په ډېر
سخت عذاب کښې

داخل کړئ1)).

خو يوه دريمه ډله خلق هغه کسان دي چې کم ګناهونه لري يعنې نۀ په دې ډله کښې
دي او نۀ په هغه ډله کښې او هيڅ ډول عذاب او سزا يې نۀ ده په برخه د برزخ په

عالم کښې د خوب په شان يو حالت کښې دي او د قيامت په ورځ به راويښيږي.
لکه قران شريف په دې حقله فرمائي:
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا ُيؤْفَكُونَ ،وَقَالَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِ ْث ُتمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ
كمْ كُن ُتمْ لَا تَعْلَمُونَ ((او په هغه ورځ چې قيامت شي نو جرم کوونکي
وَلَكِنَّ ُ
(ګناهګاران) به قسم خوري چې له يو ساعت نه زيات مو د برزخ په عالم کښې تېر
نۀ کړ ،خو هغه کسان چې علم او ايمان ورته ورکړے شوے دے (ګناهګارو ته به په
خطاب کښې) وائي :تاسو د خداے په حکم د قيامت تر ورځې پورې (د برزخ په
عالم کښې) موجود وئ

او اوس د راپاڅېدو ورځ ده خو تاسو نۀ وئ پوه٢)).

په اسالمي روايتونو کښې هم د خداے له ګران رسول� څخه راغلي دي چې وې

فرمايل(( :القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران)) ((يعنې قبر د جنت
له باغونو څخه يو باغ دے او يا د دوزخ له کندو څخه يوه کنده

ده٣)).

 -٤٣په قيامت کښې معنوي او مادي اجرونه
مونږ عقيده لرو چې د قيامت اجرونه هم مادي اړخ لري او هم معنوي ،ځکه چې
معاد هم روحاني دے او هم بدني دے .لکه چې په قران شريف او اسالمي
روايتونو کښې د جنت د باغونو په حقله راغلي دي چې د ونو تر الندې يې نهرونه
جاري دي .جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ  ٤هغه باغونه چې مېوې او سيوري يې
همېشني دي ((أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا)) ٥او د ايماندارو کسانو لپاره ښې او پاکې جوړې

دي ((أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ))  6او داسې نور راغلي دي ،او همدارنګ هغه څه چې د دوزخ د
 -1سورۀ مومن  ٤6ايت.
 -٢سورۀ روم  ٥٥او  ٥6ايتونه.

 -٣صحيح ترمذي  ٤ټوک ،صفة القيامة کتاب ٢6 ،باب ٢٤6 ،حديث .په شيعه سرچينو کښې
همدا حديث په ځينو ځايونو کښې د امام علي (ع) او ځينو ځايونو کښې د امام زېن العابدين (ع) له
قوله نقل شوے دے( .بحاراالنوار  6ټوک ٢1٤ ،او  ٢1٨مخونه.
 -٤سورۀ توبه  ٨9ايت او داسې نور ايتونه.
 -٥سورۀ رعد  ٣٥ايت.
 -6سورۀ آل عمران 1٥
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سوزوونکي اور د هغۀ د دردناکو سزاګانو په باره کښې ليدل کيږي ټول د هغې
دنيا د سزا ګانو او جزاګانو مادي اړخونه دي.
خو له دغو نه زيات مهم ،معنوي اجرونه ،د خداے پاک روحاني نزدېکت او د
الهي معرفت انوار او د هغۀ د جمال او جالل جلوې دي .او دا هغه خوندونه او مزې

دي چې په هيڅ ژبه او بيان يې صفت نۀ شي کېدې.
د قران شريف په ځينو مبارکو ايتونو کښې د جنت د ځينو مادي نعمتونو(لکه د
ډېرو تازه باغونو او پاکو کورونو) له بيانولو نه پس زياتوي(( :وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ
أَكْبَرُ ،او د خداے رضا او خوښي له دې نه زياته اوچته ده)) او بيا فرمائي(( :ذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ ا ْلعَظِيمُ ،لويه کاميابي همدغه ده!)) 1بې شکه چې له دې نه اوچت خوند او
مزه نشته چې انسان په دې پوه شي چې د خپل لوے معبود او محبوب لخوا قبول
کړے شوے او د هغۀ رضا ،خوشنودي او قبلېدل يې په برخه شوي دي.
له امام علي زېن العابدين بن حسېن (ع) نه په يو مبارک حديث کښې راغلي دي:
يقول (اهلل) تبارك و تعالى رضاى عنكم و محبتى لكم خير و اعظم مما انتم

فيه ،...خداے پاک به هغوي ته فرمائي(( :له تاسو نه زما رضامندي او له تاسو سره
زما مينه له هغه څه نه چې تاسو پکښې يئ ډېره غوره او اوچته ده....هغوي ټول به
دغه خبرې اوري او تصديق به يې کوي ٢)).بې له شکه له دې نه به بل کوم اوچت
خوند او مزه وي چې انسان د دغه زړۀ راښکونکي خطاب مخاطب شي چې ورته
وفرمايلې شي(( :يَا أَيَّتُهَا النَّ ْفسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ،ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً،
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ،وَادْخُلِي جَنَّتِي ،نو تۀ اے مطمئن او ارام روحه د خپل
پروردګار لوري ته وګرځه په داسې حال کښې چې تۀ له هغۀ نه راضي يې او هغه هم
له تا نه راضي دے زما په بندګانو کښې شامل شه او زما جنت ته

داخل شه))٣

 -1سورۀ توبه  ٧٢ايت.
-٢تفسير عياشي ،د سورۀ توبه د  ٧٢ايت په تفسير کښې د تفسير الميزان  9ټوک مطابق.
 -٣سورۀ فجر له  ٢٧تر  ٣٠پورې مبارک ايتونه.
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پينځم باب
د امامت مسئله
 -٤٤امام تل موجود وي
مونږ عقيده لرو چې :هم هغه ډول چې د خداے پاک د حکمت تقاضه کوي د
انسانانو د هدايت لپاره يو شمېر پېغمبران عليهم السالم راوليږي نو دغه شان د
هغۀ حکمت تقاضه کوي چې د پېغمبرانو عليهم السالم د لړۍ له ختمېدو وروسته
په هر دور او هره زمانه کښې د خداے پاک لخوا د انسانانو د هدايت لپاره يو امام
او پېشوا وجود ولري چې د انبياء عليهم السالم شريعتونه او الهي دينونه له

تحريف او بدلون څخه وساتي ،د وخت ضرورتونه او تقاضې روښانه کړي او خلق د
خداے لوري ته او د پېغمبرانو عليهم السالم دين ته دعوت کړي ،ګڼي د انسان د
خلقت مقصد به چې تکامل او سعادت دے شنډ پاتے شي ،انسان به د هدايت له
الرې نه بې الرې شي ،د انبياء عليهم السالم شريعتونه به ضائع شي او خلق به
سرګردانه او اللهانده شي.
په همدې وجه مونږ عقيده لرو چې :د خداے له ګران رسول خاتم االنبياء حضرت
محمد مصطفی� نه پس په هره زمانه او هر دور کښې يو امام شتون لرلے دے او
خداے پاک حکم کړے دے(( :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ
 ،اے هغو کسانو چې ايمان مو راوړے دے الهي تقوا خپله کړئ او له صادقانو
سره مل اوسئ)).

1

دا مبارک اي ت له يوې خاصې زمانې سره تعلق نۀ لري او بې له څه قېد او شرطه له
صادقانو سره د ملګرتيا حکم په دې باندې يو دليل دے چې په هره زمانه کښې يو

معصوم (او صادق) امام شتون لري چې پکار دي له هغۀ څخه پېروي وکړې شي ،هم
هغه ډول چې زياترو سني او شيعه مفسرانو په خپلو تفسيرونو کښې ورته اشاره
کړې ده٢.

 -1سورۀ توبه 119 ،ايت.
-٢ستر سني عالم او مفسر عالمه فخررازى د دې مبارک ايت په حقله له زيات بحث نه پس داسې
وائي(( :ايت په دې خبره باندې يو دليل دے چې هر کس جائزالخطا دے نو فرض دي چې د داسې
يو کس پېر وکار او همقدمه وي چې معصوم وي او معصومين هم هغه کسان دي چې خداے پاک
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 -٤٥د امامت حقيقت
مونږ عقيده لرو چې :امامت يوازې د يو ظاهري حکومت مقام نۀ دے بلکې يو ډېر
لوړ او اعلي معنوي او روحاني مقام دے او امام د اسالمي حکومت له رهبرۍ نه

عالوه د دين او دنيا په چارو کښې هر اړخيز هديات په غاړه لري .د خلقو فکرونه
او روحونه هدايتوي او د خداے د ګران رسول� شريعت له هر ډول تحريف او
تغيير نه په امان کښې ساتي او هغو هدفونو او مقصدونو ته عملي جامه اچوي
چې د خداے ګران رسول� د هغو لپاره مبعوث شوے دے.
ت ت يت ت
حھجمےس
وتےنوپیھچےہاامم يک
قحےھجت ي
مریرطحاصحبارساررکے
ت
ےہوہ ي يترےزامےناکااممبرقح
ي
وجےھجتاحرضووموجدےس يتراررکے
ت
ومتےکآےنئ ي
يمھجتوکداھکرکرخ ب
دوس
ت
يلاورب يدوشاررکے
زدنگ ي يترے ي
ت
دےےکااسحسزيياں يتراوہلرگامدے
رقفیکاسنچراھرکےھجتولتاررکےب
(العہماابقل)ب
ب
ت
وقمایکزیچےہ،وقومںیکااممایکےہ
اسوکایکںیھجمسہیےباچرےدورتعکےکااممب
(العہماابقل)ب
لوے زنځير د رسالت ورته نظر کړه
سلسلـــې د هـــدايت ورتــــه نظر کړه
واليت او امــامت ورتـــــه نظر کـــړه
لـــه شروع نـــه نهايت ورته نظر کړه

((صادقين)) نومولي دي .نو بس دا خبره په دې باندې دليل دے چې دا فرض دي چې هرهغه
جائزالخطا چې له يو معصوم سره مل وي او همقدمه وي چې په دې طريقې سره ((له ګناه او خطا نه
معصوم کس)) ((جائزالخطا کس)) له ګناه او خطا نه منعې کړي او دا معنا له ټولو زمانو سره تعلق
لري او له يوې خاصې زمانې سره مخصوصه نه ده او په دې باندې دليل دے چې په هره زمانه کښې
له ګناه او خطا نه پاک او معصوم کس وجود لري (.تفسير کبير 16 ،ټوک ٢٢1 ،مخ).
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انبياء خــــو همېشـــه د تخــــم کر کړه
امامان يې بيا په وينو اوبۀ خور کړه
(حمزه بابا)

دا هم هغه لوړ مقام دے چې خداے پاک د نبوت او رسالت د الرې له پلي کولو او
په ګڼ شمېر امتحاناتو کښې له کاميابۍ نه پس حضرت ابراهيم خليل اهلل (ع) ته
وربخښۀ ،هغۀ د خپل اوالد او خاندان لپاره هم له خداے پاک نه د دغه اوچت مقام
تقاضا وکړه او هغۀ ته ځواب ورکړے شو چې هيڅکله به ظالمان او ګناهګار کسان
دغه مقام ته و نۀ رسيږي .لکه په قران شريف کښې لولو:وَإِذِ ا ْبتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّ ُهنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ُذرِّيَّتِي قَالَ الَ يَنَالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ ((ياد کړه هغه وخت کله چې د ابراهيم رب هغه په مختلفو چارو کښې
وزمايلو او هغه په ازمېښتونو کښې په کامله توګه کامياب شو نو خداے
وفرمايل تۀ مې د خلقو امام وګرځولې ،ابراهيم عرض وکړ :او زما په اوالد کښې
هم امامان وګرځوه ،خداے وفرمايل .زما (د امامت) لوظ هيڅکله ظالمانو ته نه
رسيږي( .او يوازې به

ستا په اوالد کښې د معصومو کسانو په برخه کيږي1)) ).

څرګنده ده چې داسې يو مقام د ظاهري حکومت په مسئله کښې نه خالصه کيږي

او امامت که په هغه شکل کښې چې وويل شول تفسير نۀ شي نو پاس بيان شوے
مبارک ايت به څه روښانه مفهوم ونلري.
مونږ عقيده لرو چې :ټول اولوالعزم پېغمبرانو د امامت مقام هم لرۀ او هغه څه چې
په خپل رسالت سره يې وړاندې کړل په عمل کښې به يې هم پوره کول .هغوي د
خلقو معنوي ،مادي ،ظاهري او باطني رهبران وو .په تېره بيا د خداے ګران رسول
خاتم االنبياء� د خپل نبوت له ابتداء څخه د امامت او لوړې الهي رهبرۍ مقام هم
لرۀ او د هغه حضرت کار د الهي احکامو په ابالغولو او رسولو کښې نه خالصه
کيږي.
مونږ عقيده لرو چې :د امامت الرې د خداے له ګران رسول� نه پس د هغه
حضرت له اوالد څخه په معصومينو کښې دوام وموند.

هغه تعريف ته په پام سره چې د امامت د مسئلې لپاره پاس بيان شو دا خبره په ښۀ

ډول په ډاګه کيږي چې دغه مقام ته رسېدل درانۀ شرائط لري ،هم د تقوا (له هرې
ګناه څخه د معصوم والي په حد کښې تقوا) له نظره او هم د علم ،پوهې او د دين په
ټولو معارفو او دستوراتو باندې د تسلط او په هر وخت او هر زمان او مکان کښې
د انسانانو او د هغوي د ضرورتونو د پېژندلو له نظره( .پاملرنه پکار ده)
 -1سورۀ بقره  1٢٤ايت.
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 -٤6امام له ګناه او خطا معصوم وي

مونږ عقيده لرو چې :امام پکار دي له هرې ګناه او خطا څخه معصوم او پاک وي،
ځکه چې له هغه څه نه عالوه چې د بيان شول او د مبارک ايت په تفسير کښې
راغلل ،غېر معصوم په کامله توګه د اعتماد وړ نه شي کېدې او له هغۀ څخه د دين
اصول او فروع نۀ شي اخېستې کېدې او په همدې دليل مونږ عقيده لرو چې(( :د
امام ګفتار)) ((د هغۀ د کردار)) او ((تقرير)) په شان شرعي حجت او دليل دے ( .له
((تقرير)) نه مراد دا دے چې د هغۀ په وړاندې يو کار وشي او هغه يې په خپلې
خاموشۍ سره تائيد کړي).

 -٤٧امام د پېغمبراکرم� د شريعت حفاظت کوونکے وي
مونږ عقيده ل روچې :امام هيڅکله له ځانه څه نوے شريعت او قانون نۀ راوړي،
بلکې د هغۀ ذمه واري د خداے د ګران رسول� د شريعت ساتنه او حفاظت او د
هغۀ کار د دغه مقدس دين لوري ته هدايت تبليغ ،تعليم ،حفاظت او معرفي کول
دي.

 -٤٨امام په خلقو کښې له ټولو نه زيات په اسالم خبر وي
او همدارنګ مونږ عقيده لرو چې امام پکار دي د اسالم په ټولو اصولو ،فروعو،
احکامو او قوانينو او د قران شريف په معنې او تفسير باندې په کامله توګه پوهه
او اګاهي ولري او د هغۀ علم او پوهه الهي اړخ لري او د خداے دګران رسول� په
ذريعې سره ورته رسيږي.
بې له شکه داسې يو علم دے چې په کامله توګه د خلقو د اعتماد وړ کېدې شي او
د اسالم په حقائقو باندې په پوهېدو کښې ورباندې مالتړلې کېدې شي.

 -٤9امام پکار دي منصوص وي
مونږ عقيده لرو چې :امام (د پېغمبراکرم� جانشين) پکار دي منصوص وي ،يعنې
پکار دي د خداے د ګران رسول� په نص او تصريح سره او همدارنګ د هر امام
لخوا د راتلونکي امام په باره کښې د تصريح له الرې مقرر شي .په نورو الفاظو
امام هم د پېغمبر اکرم� په شان (د پېغمبراکرم� په وسيله) د خداے پاک لخوا
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ټاکل کيږي ،هم هغه ډول چې د حضرت ابراهيم (ع) له امامت سره متعلق مبارک
ايت کښې لولو(( :إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا  ،يعنې ما تۀ د خلکو امام وګرځولے)).
له دې نه عالوه د عصمت ترحده د تقوا او ترټولو لوړ علمي مقام (بې له څه خطا او
غلطۍ نه په ټولو الهي احکامو او تعليماتو باندې د احاطې ترحده) د موجودګۍ

تشخيص داسې يو څيز نۀ دے چې له خداے پاک او د هغۀ له پېغبمر نه بغېر ترې
څوک خبر وي ،نو ځکه مونږ د معصومو امامانو امامت د خلقو په انتخاب او راې
سره نۀ ګڼو( .يعنې خداے او د هغۀ پېغمبر� دا تشخيص کولې شي چې څوک په
ټولو مخلوقاتو کښې له هر لحاظه بهتر دے ،نه خلق).

 -٥٠امامان د خداے د ګران رسول� په ذريعې سره ټاکل
کيږي
مونږ عقيده لرو چې :د اسالم قدرمن پېغمبر� له ځانه وروسته امامان ټاکلي دي.
په يو ځاے کښې يې په عامه توګه د ثقلين په مشهور حديث مبارک کښې فرمايل
دي چې دغه مبارک حديث په صحيح مسلم کښې داسې راغلے دے :د خداے ګران
رسول� د مکې مکرمې او مديې منورې ترمېنځ په ((خم)) نومې سيمه کښې له يو
لکو نه د زياتو صحابه کرامو (رض) په غونډه کښې پاڅېداو وې فرمايل(( :نزدې ده
چې زۀ ستاسو له منځه الړ شم نو اني تارک فيکم الثقلين ،اولهما کتاب اهلل فيه
الهدی والنور ...و اهل بيتي ،اذکرکم اهلل في اهل بيتي ،يعنې زۀ ستاسو ترمېنځ
دوه درانۀ او ارزښتناک څيزونه د يادګار په توګه پرېږدم چې وړومبے يې د خداے
پاک کتاب دے چې پکښې هدايت او نور دے ...او بل خپل اهلبېت،او تاسو ته
نصيحت کوم چې د خداے لپاره زما اهلبېت هېر نۀ کړئ (دا جمله يې درې ځل
تکرار کړه) 1دا مبارک حديث په همدې معنا په صحيح ترمذي کښې هم راغلے دے
او په وضاحت سره وائي(( :که د دغو دواړو په لمن مو منګولې ولګولې نو

هيڅکله به ګمراه نۀ شئ٢)).

دا مبارک حديث په سنن دارمي ،٣خصائص نسائي ،٤مسند احمد بن حنبل ٥او د
احاديثو په نورو اکثرو سني کتابونو کښې راغلے دے او هيڅ شک پکښې نشته
 -1صحيح مسلم ٤ ،ټوک 1٨٧٣ ،مخ.
 -٢صحيح ترمذى ٥ ،ټوک 66٢ ،مخ.
 -٣سنن دارمي ٢ ،ټوک ٤٣٢ ،مخ.
 - ٤خصائص نسائى ٢٠ ،مخ.
-٨ -٥مسند احمد ٥ ،ټوک 1٨٢ ،مخ او كنز العمال 1 ،ټوک 1٨٥ ،مخ 9٤٥ ،حديث.
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او په حقيقت کښې د متواترو مبارکو احاديثو جز بللے کيږي چې هيڅ يو مسلمان
ترې انکار نه شي کولې او له روايتونو نه دا هم په ډاګه کيږي چې د خداے ګران
رسول� نه يو ځل بلکې په ځلونو او په مختلفو موقعو کښې دغه مبارک حديث
بيا بيا فرمائېلے دے.

څرګنده خبره ده چې د خداے د ګران رسول� ټول اهلبېت د قران شريف ترڅنګه
داسې لوړ مقام نۀ شي لرلے نو ځکه دا يوازې د خداے دګران رسول� له خاندان
څخه معصومو امامانو ته اشاره ده( .يوازې په ځينو مشکوکو او ډېرو ضعيفو
احاديثو کښې د اهل بيتي په ځاے سنتي لفظ راغلے دے).
مونږ د يو بل مشهور مبارک حديث چې د صحيح بخاري ،صحيح مسلم ،صحيح
ترمذي ،صحيح ابوداؤد او مسند احمد بن حنبل په شان نورو کتابونو کښې راغلے
دے هم استناد کوو او هغه دا چې د خداے ګران رسول� وفرمايل(( :ال يزال الدين
قائما حتى تقوم الساعة او يكون عليكم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش  ،يعنې د
اسالم دين به د قيامت تر ورځې قائم وي ان تردې چې دولس خليفه ګان په تاسو
باندې حکومت وکړي چې ټول له قرېشو څخه

دي1)).

مونږ عقيده لرو چې د دغو روايتونو لپاره د قبول وړ تفسير بې له هغه څه نه چې د
دولسو امامانو په حقله د اماميه شيعه ؤ په عقائدو کښې راغلے دے د بل تصور
نه شي کېدې ،فکر وکړئ چې ايا بل تفسير لرلے شي؟
د جهان دولــــــس امــــــــام دي
په حديث کښې نام په نــام دي
يو علي(ع)دويــم حســـن (ع)دے
بل حسين (ع)پـــاکــيزه تــن ے
چهــارم زيــــن العـــابـــديــن دے
بـــل بــــاقــر (ع) ستنه د دين دے

بـــل جعـــفـــر(ع) ورپسې هم دے
بـــل امــام مـوسي (ع) کاظم دے
بــل امـــــام عـــلي رضــــا(ع) دے
مـــحـــمــد تـــقــي (ع)بل بيـا دے
 -1دا تعبير د صحيح مسلم د  ٣ټوک په 1٤٥٣مخ کښې جابر بن سمره د خداے له ګران رسول (ص)
څخه نقل کړے دے .او په معمولي غونډې فرق سره په نورو کتابونو کښې هم راغلے دے لکه
(صحيح بخاري ٣ ،ټوک 1٠1 ،مخ ،صحيح ترمذي ٤ ،ټوک ٥٠1 ،مخ ،صحيح ابوداؤد ٤ ،ټوک،
کتاب المهدي
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بـــــل امـــــام عـلـــي نــقـي(ع)دے
بـــل حــــسن عــــسکــــري(ع)دے
بــل امـــام ،امام مـهـــدی(ع) دے

چــې د درست جهــان هــادی دے
د بــــي بـــي زهـــــرا (ع) اوالد دے
پشت په پشـت دا هسـې ياد دے
پــــاک ســـنـــــي هـــــغــــــه ادم دے
چې د ال (ع) پـه عشق مـــحکم دے
(خوشحال بابا)

 -٥1د خداے د ګران رسول� لخوا د امام علي (ع) نصب کول
مونږ عقيده لرو چې :د اسالم قدرمن پېغمبر� (د خداے پاک په حکم) په ګڼ
شمېر موقعو کښې امام علي (ع) په خاصه توګه د خپل جانشين په توګه معرفي
کړے دے ،منجمله ( له جحفې سيمې سره نزدې) د غديرخم په مقام کښې د حجت
الوداع نه د راستنېدو په موقع د خپلو ګڼ شمېر صحابه کرامو (رض) په غونډه
کښې (چې په روايتونو کښې له يو لکو نه زيات بيان شوي دي) يوه خطبه ورکړه او

دا مشهوره جمله يې وفرمايله(( :ايها الناس الست اولى بكم من انفسكم قالوا
بلى،قال:فمن كنت مواله فعلى مواله ،اے خلقو! ايا زۀ په تاسو باندې له ستاسو
خپلو ځانونو نه زيات حق نۀ لرم؟ ټولو وويل :هو ،وې فرمايل :هغه کس چې زۀ يې
موال (رهبر ،آقا ،سرپرست او اولی) يم نو بس دا علي (ع) د هغۀ موال (رهبر ،آقا،
سرپرست او اولی) دے))  1له دې امله چې زمونږ مقصد دا نۀ دے چې د دغو

 -1دا مبارک حديث په ګڼ شمېر طريقو سره د خداے له ګران رسول (ص) څخه نقل شوے دے چې
له صحابه ؤ څخه يو سل او لس تنو له تابعينو څخه څلور اتيا تنو نه روايت شوے او په درې سوه
شپېتۀ مشهورو اسالمي کتابونو کښې راغلے دے .دا رو ايت امام احمد بن حنبل په څلوېښتو
سندونو سره ،ابن جرېر طبري په اويا سندونو سره ،ابن جزري په اتيا سندونو سره ،ابن عقده په يو
سل پينځو سندونو سره نقل کړے دے .همدارنګ دوه سوه شپږ سني مورخانو ٢٧ ،سني
محدثانو ،څوارلسو سني مفسرانو او اوۀ د کالم عالمانو نقل کړےدے .همدا رنګ د غدير خم او د

پېغمبراکرم�

د جانشين په توګه د امام علي (ع) په حقله د غدير خم په موضوع شپږ دېرش مشهور

کتابو نه ليکلے شوي دي .د ال زيات تفسير لپاره عالمه اميني غدير خم کتاب يا د پيام قران کتاب
نهم ټوک له  1٨1مخ نه پس او يا هم د مترجم پښتو ژباړل شوے ((غدير خم)) کتاب ته مراجعه

وکړئ( ).مترجم)
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اعتقاداتو په بيانولو کښې د زياتو استدالالتو او دليلونو پسې الړ شو او زياته
ټينګتيا او جر او بحث ولرو ،همدومره به ووايو چې بيان شوے مبارک حديث
داسې څه څيز نۀ دے چې ترې په اسانۍ او سادګۍ سره تېر شو او هغه د يوې

ساده دوستۍ او مينې په توګه تفسير کړو چې د خداے ګران رسول� يې دومره
زيات اهتمام کړے او زيات تاکيدونه يې ورباندې کړي دي.
د مَنْ کُنْتُ فــــرمان وشــو په کـــوم وخت کښې

په دې وخت کښې چې نوروز د کال ځواني وه
امــــــامت بـــــه يــــــې مـــــــدام ګلـــــونه ســـپړي
سلســــله يـــــې د فــــېضونــــــو ال فـــــانــــــي ده

واقعـــــه چې د غـــــديـــــر شوه پــــه نوروز کښې

(حمزه بابا)

پکښې شته دے لوے حکمت که څوک پوهيږي
کـــــــــه غنچــــې د نبــــــوت پـــــامـــــالـــــوې شي
هــــــر ســــــاعت بــــه نــــوې نـــــوې پېـــدا کيږي

(حمزه بابا)

ايا دا هغه څيز نۀ دے چې په ((کامل)) کښې د ابن اثير په قول د خداے ګران
رسول� د خپل کار په شروع کښې هغه وخت چې ((وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ))
مبارک ايت نازل شو نو خپل خپلوان يې راغونډ کړل او اسالم يې ورته وړاندې
کړ،بيا يې ورته وفرمايل(( :ايكم يوازرنى على هذا االمر على ان يكون اخى و
وصيى و خليفتى فيكم ،په تاسو کښې به څوک په دې کار کښې له ما سره مرسته
وکړي چې هغه په تاسو کښې زما ورور ،زما وصي او زما خليفه شي)).
هيچا د پېغمبراکرم� دغه دعوت ته ځواب ورنکړ ،بې له حضرت علي (ع) نه چې

عرض يې وکړ«: :انا يا نبى اهلل اكون وزيرك عليه ،اے پېغمبراکرم� زۀ به په دې
کار کښې ستا وزير او مرستندوے يم ».د خداے ګران رسول� هغۀ ته اشاره وکړه
او وې فرمايل«:ان هذا اخى و وصيى و خليفتى فيكم،دا زلمے ستاسو ترمېنځ زما
ورور ،زما وصي او زما خليفه دے 1».او ايا دا هم هغه څيز نۀ دے چې د خداے
ګران رسول� د خپل عمر په وروستيو ساعتونو کښې وغوښتل چې يو ځل بيا
 -1کامل ابن اثير بېروت چاپ د  ٢ټوک په  6٣مخ کښې ،مسند احمد بن حنبل په همدې معنا په لږ
غوندې فرق سره د  1ټوک په  11مخ کښې او ابن ابي الحديد د نيج البالغه د شرحې د  1٣ټوک په
 ٢1٠مخ کښې او دغه شان نورو ډېرو په خپلو کتابونو کښې نقل کړے دے.
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دغه موضوع بيان کړي او ورباندې يې زيات تاکيد وکړ او د صحيح بخاري د
ليکنې له مخې حکم يې وکړ(( :ايتونى اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا ،ما ته
يوه وسيله راوړئ چې تاسو ته يوه ليکنه وليکم چې د هغې په رڼا کښې هيڅکله

ګمراه نۀ شئ )).او په دوام کښې راغلي دي چې ځينو په دې حقله له پېغمبراکرم�
سره مخالفت وکړ او حتی يو لړ له سپکاوي نه ډکې ګستاخانه خبرې يې هم وکړې
او د ليکلو د وسيلې د ورکولو مخنيوے يې وکړ 1.پکار دي يو ځل بيا دا خبره
وکړو زمونږ مقصد خپل عقائد په مختصر استدالل سره بيانول دي نه له دې نه
زيات،ګنې بيا به بحثونو بل شکل لرۀ.
که پــکار دي وي د خـــــــداے پېژندګلـي
پــېروي د محمــد� کــــړه د عـــلـــي(ع)
بس کا دومره ويل که ورته رخصت دے
مـحمــد� دے پېغمبر عـــلـي ولـي(ع)
(خوشحال بابا)

 -٥٢له خپل ځانه وروسته د يو امام په بل امام باندې تاکيد
مونږ عقيده لرو چې :له دولسو واړو امامانو څخه د هر امام د غوره کېدو په حقله د
تېر امام لخوا تاکيد شوے دے چې وړومبنے يې امام علي بن ابي طالب (ع) ( چې د
پېغمبراکرم� په وسيلې سره غوره کړے شوے دے) دويم د هغۀ زوے امام حسن
مجتبی (ع) دے دريم هم د امام علي (ع) زوےامام حسېن (ع) دے ،څلورم د هغۀ
زوے امام زېن العابدين (ع) دے ،پينځم د هغۀ زوے امام باقر (ع) دے ،شپږم د
هغۀ زوے امام جعفر صادق (ع) دے ،اوم د هغۀ زوے امام موسی کاظم (ع) دے،
اتم د هغۀ زوے امام علي رضا (ع) دے ،نهم د هغۀ زوے محمد تقي (ع) دے ،لسم
د هغۀ زوے علي نقي (ع) دے ،يولسم د هغۀ زوے امام حسن عسکري (ع) دے او
دولسم او اخېري د هغۀ زوے امام محمد مهدي (ع) دے .چې مونږ عقيده لرو چې

هغه تر اوسه ژوندے دے .البته په امام مهدي (ع) باندې عقيده يعنې له قيامت نه
مخکښې د هغه کس په راتلو باندې عقيده چې دنيا به له عدل او انصاف نه ډکوي
هغه ډول چې مخکښې له ظلم او جور نه ډکه شوي وي ،يوازې له مونږ سره
مخصوصه عقيده نۀ ده بلکې ټول مسلمان ورباندې عقيده لري او ځينو سني
 -1دا مبارک حديث صحيح بخاري د پينځم ټوک په  11مخ په ((مرض النبي)) باب کښې نقل کړے
دے او له دې نه په ال واضحه توګه صحيح مسلم د  ٣ټوک په  1٢٥9مخ کښې نقل کړے دے.

82

د اهلبېتوؑ� د مکتب عقائد

عالمانو د امام مهدي (ع) په باره کښې د روايتونو په متواتر والي باندې ځانته
کتابونه ليکلي دي ،حتی په يوه رساله کښې چې څو کاله مخکښې د ((رابطه
العالم االسالمي)) لخوا د هغه سوال په ځواب کښې چې د حضرت امام مهدي (ع)

په باره کښې شوے ؤ د امام مهدي (ع) د ظهور په مسلم والي باندې د تاکيد په
ترڅ کښې د امام مهدي (ع) په باره کښې له معروفو او معتبرو کتابونو څخه د
خداے د ګران رسول� لخوا زيات اسناد نقل شوي دي 1.په هر حال له هغو څخه
زياتره عقيده لري چې امام مهدي (ع) به په اخېره زمانه کښې پېدا کيږي .خو مونږ
عقيده لرو چې چې دغه دولسم امام همدا اوس ژوندے دے او هغه وخت چې
خداے پاک ورته ماموريت ورکړي له ظلم او ستم نه د زمکې د پاکولو او د الهي
عدل او انصاف د حکومت د قائمولو لپاره پاڅون کوي.
بې رنګه بهار دے وچ د زړۀ ګلزار دے
اے د رسالت امامه! تا ته انتظار دے

راشه راشه راشه اوس څرګند په کليت کښې شه
اے د رسالت روحــه قــــالب د امامـــت کښې شه
بې رنګه بهار دے وچ د زړۀ ګلزار دے
اے د رسالت امامه! تا ته انتظار دے
اوس بغېر لــه تا نه چرته خوند د پېمانې نشته
اوس هغه رونق د دې دنيــــا د مېخانــــې نشته
بې رنګه بهار دے وچ د زړۀ ګلزار دے
اے د رسالت امامه! تا ته انتظار دے
ستا چې د راتګ وې هغه ټولې شوې وعدې پوره
تۀ راښکاره نۀ شوې کــــه شوې واړه نښــــانې پوره
بې رنګه بهار دے وچ د زړۀ ګلزار دے
اے د رسالت امامه! تا ته انتظار دے
شمع ستا د مخ چې په محفل کښې د دنيا نشته
واړه پتنګــــــان په انتظـــــــار ســـــوزي رڼا نشته
بې رنګه بهار دے وچ د زړۀ ګلزار دے
 -1دغه ليک د ((رابطه العالم االسالمي)) لخو د  1٣9هجري قمري کال د وړوکي اختر دمياشتې
په  ٢٤نېټه د ((ادار ة مجمع الفقه االسالمي)) د مدير محمد المنتصر الکتاني په دستخط سره
خپور شوے دے.
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اے د رسالت امامه! تا ته انتظار دے
راغلۀ ستړي زړونـــــه په ککو يې قــــرار ونيــوۀ
ستا د ديدن شوق د ګريوان ځينې ځمبار ونيوۀ
بې رنګه بهار دے وچ د زړۀ ګلزار دے
اے د رسالت امامه! تا ته انتظار دے
ګرد چې د سپوږمۍ په مخ د ستورو پوګنېدل وينم
ستـــــا د مخ په نمر پســـــې د واړو پسخېـــــدل وينم
بې رنګه بهار دے وچ د زړۀ ګلزار دے
اے د رسالت امامه! تا ته انتظار دے
مسک شه د حمزه د زړۀ په ګل کښې د چتيا په رنګ
يا خــــــو په لېمـــــۀ د بــــې نــــوا کښې د خندا په رنګ
بې رنګه بهار دے وچ د زړۀ ګلزار دے
اے د رسالت امامه! تا ته انتظار دے
(حمزه بابا)
راځي راځي پـــــرتو دې د رحمــــــن راځــــي
راغلے خو ال پوهې ته څـــــــــه ګــــــران راځي
حمزه د محبت بــــــه معـــــــرفت شــــي هــــلـــه
جامه کښې د مهدي(ع) چې هغه ځوان راځي
(حمزه بابا)
بـــــــل امـــــــام مهـــــــــــدي(ع) دے
چـــې د درست جهــــان هادي دے
(خوشحال بابا)

مهــــدي(ع) لــــه غــــــاره ووزه
کېږده پښه پـــــه پلنــګــــونه

1

نـــــۀ ديـــــن شته نۀ آئين شته
شرم الړ پـــــه فــــرسنګــــــونه

مختــــــورن ظالمـــان ډېر دي
-1پړانګان
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چې اخلــــــــي قلنــــګــــــونـــه

د عــــــدل تــــــوره واخــــلــــــه
ملک اسالم کړه په جنګونه

(خوشحال بابا)

 -٥٣حضرت علي(ع) له صحابه ؤ (رض) نه افضل دے
مونږ عقيده لرو چې :امام علي (ع) له صحابه ؤ (رض) نه افضل دے او د خداے له
ګران رسول� نه پس يې په اسالمي امت کښې وړومبنے مقام لرۀ .البته له دې هر
څه سره په دې حقله د هر ډول غلو او زياتوالے حرام ګڼو او عقيده لرو چې هغه
کسان چې د امام علي (ع) د خدائۍ او الوهيت يا د داسې مقاماتو قائل وي کافران
د ي او د مسلمانانو له قطار نه بهر دي او مونږ د هغوي له عقائدو څخه د بېزارۍ
اعالن کوو .که څه هم متاسفانه (د حضرت علي (ع) او نورو اهلبېتو د نوم اخېستو
په وجه) د شيعه له نوم سره د هغوي ګډوالے کله کله په دې حقله د يو لړ اشتباهاتو
سبب شوے دے ،په داسې حال کښې چې اماميه شيعه علماؤ تل په خپلو کتابونو
کښې دغه ډله له اسالم څخه بېګانه ګڼلې ده.
نور اصحاب (ض) لکه اسمان وو ما حمزه ته
څو چې زۀ لـه بــــوتــــــرابــــــــــــه (ع) خبر نۀ وم
(حمزه بابا)

 -٥٤صحابه کرام (رض) د عقل او تاريخ په عدالت کښې
مونږ عقيده لرو چې د خداے د ګران رسول� د صحابه ؤ (رض) ترمېنځ ستر،
قرباني ورکوونکي او شخصيت لرونکي کسان وو او د هغوي په فضيلت کښې په
قران شريف او اسالمي روايتونو کښې زيات بحث شوے دے ،خو دا په دې معنا
نۀ دي چې د پېغمبراکرم�ټول صحابه (رض) معصوم وبولو او د هغوي اعمال بې له
څه استثنا صحيح وبولو ،ځکه چې قران شريف په زياتو مبارکو ايتونو کښې (لکه
د سورۀ برائت،سورۀ نور او سورۀ منافقين په ايتونو کښې) د منافقينو په حقله

راغلي دي چې ټول په ظاهره د خداے د ګران رسول � له صحابه ؤ څخه وو او په
ظاهر کښې د هغوي برخه ګڼلې کېده ،په داسې حال کښې چې د قران شريف
مبارکو ايتونو د هغوي په ډېرې سختۍ سره غندنه کړې ده او له بلې خوا د خداے
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له ګران رسول�نه پس داسې کسان وو چې د مسلمانانو ترمېنځ يې د جنګ اور
غرغنډه کړ او د وخت له برحقه خليفه او امام سره يې خپل بيعت مات کړ او د
لسګونو زرو مسلمانانو وينې يې توې کړې ،ايا مونږ دغه ټول له هر نظره پاک او

پاکيزه وګڼو؟

په بله معنا څه ډول (مثالً د جمل او صفېن) د جنګ جګړو دواړه خواوې صحيح ،
په حقه او بې ګناه ګڼلې شو؟ دا هغه تضاد دے چې زمونږ لپاره د قبول وړ نۀ دے
او هغه کسان چې د دغو مسائلو د توجيه لپاره د ((اجتهاد)) موضوع کافي ګڼي چې
ووائي چې له دواړو خواو څخه يوه خواوې په حقه وه او بله په غلطه وه خو له دې
امله چې په خپل اجتهاد يې عمل کړے دے نو د خداے پاک په نزد معذوره ده
بلکې د ثواب حقداره ده ،زمونږ لپاره د داسې خبرو منل او قبلول مشکل کار دے.
څه ډول د اجتهاد په بهانه د خداے د ګران رسول� له جانشين سره بيعت ماتېدې
او د جنګ اور غرغنډه کېدې او د بې شمېره بېګناه کسانو وېنې تويولې شي؟ که
دغه ټولې وينې تويونې د اجتهاد د نوم په استعمالولو سره د توجيه وړ وي نو بيا
هغه کوم کار دے چې توجيه يې نه شي کېدې! پکار دي ال په واضحه توګه ووايو
چې مونږ عقيده لرو چې ټول انسانان حتی د خداے د ګران رسول�صحابه په
كمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَا ُكمْ ،په تاسو
خپلو اعمالو پورې تړاؤ لري او قرآني اصل ((إِنَّ أَكْرَمَ ُ
کښې د خداے په نزد ترټولو غوره په تاسو کښې ترټولو تقوادار دے 1)).د هغوي
په باره کښې هم دے او هغوي هم پکښې شامليږي .نو پکار دي د هغوي حالت د
هغوي په عملونو سره واضحه کړو او په داسې صورت کښې پکار دي د هغوي په
باره کښې يو منطقي قضاوت ولرو او ووايو چې :هغه کسان چې د خداے د ګران
رسول�په زمانه کښې د مخلصو صحابه کرامو (رض) قطار کښې وو او له هغه
حضرت� نه پس هم يې له اسالم څخه د دفاع لپاره کوششونه وکړل او په هغه لوظ
او قول چې له قران شريف سره يې کړے ؤ وفادار او قائم پاتې شول هغوي ښۀ او

غوره وګڼو او د هغوي احترام او عزت وکړو .او هغه کسان چې د هغه حضرت په
زمانه کښې د منافقانو په قطار کښې وو (يعنې هغه کسان چې په ظاهره يې ځانونه
مسلمانان ښودل او په صحابه ؤ کښې ګڼل کېدل) او داسې کارونه يې وکړل چې د
پېغمبراکرم�زړۀ مبارک ته يې تکليف ورسوۀ او د هغه حضرت �له رحلت نه پس
يې خپله الر بدله کړه او داسې کارونه يې وکړل چې د اسالم او مسلمانانو په ضرر
او زيان تمام شول ،هغوي نۀ خوښوو .قران شريف فرمائي:

 -1سورۀ حجرات  1٣ ،ايت.
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الَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ُيوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
آبَاء ُهمْ أَوْ أَبْنَاء ُهمْ أَوْ إِخْوَانَ ُهمْ أَوْ عَشِيرَتَ ُهمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ،هيڅ يو
قوم به و نه مومئ چې په خداے او د قيامت په ورځ باندې ايمان لري چې له هغو

کسانو سره چې د خداے او د هغۀ د رسول نافرماني يې وکړه دوستي وکړي که څه
هم پالران ،زامن ،وروڼه او يا خپلوان يې وي ،هغوي هغه کسان دي چې خداے يې
د زړونو په صفحه باندې ايمان

ليکلے دے1)).

بې له شکه هغه کسان چې د خداے د ګران رسول� په زمانه کښې يا د هغه حضرت
له رحلت نه پس يې پېغمبر اکرم�ازار کړ زمونږ په عقيده د ستائېنې وړ نۀ دي.
خو پکار دي دا خبره هېره نکړې شي چې د خداے د ګران رسول�يو شمېر صحابه
ؤ د اسالم د پرمختګ په الر کښې ستر ستر مجاهدتونه وکړل او د خداے پاک
لخوا يې مدح او ستائېنه وشوه ،همدارنګ هغه کسان چې له هغوي نه پس راغلل
يا په مستقبل کښې د دنيا تر اخېره پورې پېدا کيږي که د رښتينو او وفادارو
صحابه ؤ الرې او د هغوي پروګرام ته يې دوام ورکړ د هر ډول مدحې او ستائېنې

وړ دي .لکه قران شريف کښې لولو:

((وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ
عَنْ ُهمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ،له مهاجرينو او نصارو څخه مخکښان او وړومبني کسان او
هغه کسان چې له هغوي څخه يې په نېکۍ پېروي وکړه نوخداے له هغوي نه
راضي شو او هغوي له خداے نه راضي دي)).

٢

دا د خداے د ګران رسول�د صحابه ؤ په باره کښې زمونږ کوټلې عقيده ده.

 -٥٥د اهلبېتو د امامانو (ع) د علم سرچينه د
پېغمبراکرم�ذات دے

مونږ عقيده لرو چې هغه حکم ته په پام سره چې د خداے ګران رسول�د متواترو
روايتونو له مخې د قران شريف او اهلبېتو عليهم السالم په باره ښکې مونږ ته

راکړے دے چې د دغو دواړو له لمنو نه الس وانۀ خلو چې هدايت شو او
همدارنګ دې ته په پام سره چې مونږ د خداے د ګران رسول (ص)له اهلبېتو عليهم
السالم څخه پاک امامان معصوم ګڼو د هغوي وېناوې او اعمال زمونږ لپاره حجت
او سند دے  ،او همدغه شان د هغوي تقرير (يعنې د هغوي په وړاندې يو کار انجام

 -1سورۀ مجادله  ٢٢ايت.
-٢سورۀ توب  1٠٠ايت.
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شي او هغوي څه منعې ونکړي) ،نو په دې بنياد له قران شريف او د خداے د ګران
رسول� له سنتو نه پس زمونږ يوه فقهي سرچينه د اهلبېتو د امامانو عليهم
السالم قول ،فعل او تقرير دے.

او هر کله چې دې ټکي ته پام وکړو چې د ګڼ شمېر او معتبرو روايتونو له مخې

اهلبېتو امامانو عليهم السالم فرمايلي دي :هغه څه چې وائي د خپلو پالر نيکونو
په ذريعه يې د خداے له ګران رسول� څخه نقلوي ،نو دا خبره ثابتيږي چې په
حقيقت کښې د هغوي روايتونه د خداے د ګران رسول�روايتونه دي او په دې
پوهيږو چې د خداے له ګران رسول�نه د اعتماد وړ او ثقه کس روايتونه د اسالم
د ټولو عالمانو ترمېنځ د قبول وړ دي.
امام محمد باقر بن علي بن امام حسېن (ع) جابر ته وفرمايل(( :يا جابر انا لو كنا
نحدثكم براينا و هوانا لكنا من الهالكين،و لكنا نحدثكم باحاديث نكنزها عن
رسول اهلل� ،اے جابره! تا ته هغه څه نقلوم چې دخداے له ګران رسول� څخه مې
د يوې خزانې په توګه راغونډ کړي دي))1

له امام جعفر صادق (ع) څخه په يو بل حديث کښې لولو :يو کس له هغه امام څخه

پوښتنه وکړه ،هغه حضرت ورته ځواب ورکړ ،هغه کس د امام د نظر مبارک د
بدلولو لپاره بحث او مباحثه شروع کړه ،امام جعفر صادق (ع) وفرمايل :دا خبرې
پرېږده! «ما اجبتك فيه من شىء فهو عن رسول اهلل ،د کوم څيز په باره کښې مې
چې درته هر ځواب درکړ دا د پېغمبراکرم� لخوا دے.

(او د خبرو ځاے نۀ لري)٢

اهم او د پام وړ ټکے دا دےمونږ په حديث کښې ((کافي))(( ،تهذيب))(( ،استبصار))
(( ،من االيحضر الفقيه)) او داسې نورې معتبرې سرچينې لرو ،خو زمونږ له نظره د
دغو سرچينو معتبروالے په دې معنا نۀ دے چې هر روايت په هغو کښې موجود
دے زمونږ له نظره د قبول وړ دے ،مونږ د روايتونو تر څنګه د رجال کتابونه لرو
چې د سندونو په ټولو سلسلو کښې د اخبار د راويانو وضع پکې بيان شوې ده.

زمونږ له نظره هغه روايت د قبول وړ دے چې د حديث د سند په سلسله کښې يې
ټول کسان ثقه او د اطمينان وړ کسان وي .نو په دې بنياد هغه روايتونه چې په دغو
کتابونو کښې معروف او معتبر دي که دغه شرط و نۀ لري نو زمونږ له نظر د
اعتماد وړ نۀ دي.
له دې نه عالوه کېدې شي داسې يو روايت وي چې د سند سلسله يې هم معتبره وي
خو زمونږ سترو عالمانو او فقيهانو له شروع نه تر اوسه پورې په هغۀ سترګې پټې
 -1جامع احاديث الشيعه 1 ،ټوک 1٨ ،مخ ،مقدمات  116حديث.
 - ٢اصول كافى1 ،ټوک ٥٨ ،مخ 1٢1 ،حديث..
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کړي او ډډه يې ترې کړې وي ،ځکه چې په هغۀ کښې يې نور دخالتونه موندلي
وي،نو مونږ دغه روايت ته ((معرض عنها)) وايو او زمونږ له نظره اعتبار نۀ لري.
نو دلته دا خبره په ډاګه کيږي چې هغه کسان چې زمونږ په عقيده باندې د ځان
پوهولو لپاره يوازې داسې روايت يا روايتونه چې په ځينو دغو کتابونو کښې
راغلي دي استناد کوي بې له دې چې د دغو روايتونو د سند په باره کښې يې
تحقيق کړے وي ،په صحيح الره تګ نۀ کوي.
په نوروالفاظو د ځينو مشهورو اسالمي مذهبونو ترمېنځ د ((صحاح)) په نامه
داسې کتابونه موجود دي چې د هغو د روايتونو صحيح والے د هغو د ليکواالنو له
نظره تضمين شوے او نور يې هم صحيح بولي ،خو زمونږ په نزد معتبر کتابونه
داسې نۀ دي ،بلکې داسې کتابونه دي چې خاوندان يې لوړ رتبه او د اعتماد وړ
شخصيتونه دي ،خو د دغو کتابونو د روايتونو صحيح والے د رجال د علم په
کتابونو کښې د سند د رجالو په څېړنې پورې تړاؤ لري.
هغه ټکي ته چې وويلے شو پاملرنه کولې شي زياترو هغو پوښتنو ته چې زمونږ د

عقائدو په حقله موجودې دي ځواب ورکړې شې ،هم هغه ډول چې له هغو نه غفلت
زمونږ د عقائدو په تشخيص کښې د زياتو تېروتنو او اشتباهاتو سبب کيږي.
په هر حال د قران شريف له مبارکو ايتونو او د خداے د ګران رسول� له مبارکو
روايتونو نه پس د اهلبېتو د دولسو امامانوعليهم السالم مبارک حديثونه زمونږ
له نظره معتبر دي ،په دې شرط سره چې له دغو پاکو امامانونه د احاديثو
صادرېدل له معتبرې الرې معلوم شي.

شپږم باب
مختلف مسائل
له هغو بحثونو نه په تېرېدو چې په مخکينيو بابونو کښې راغلي دي چې د اسالم
د مبين دين په بنيادي بحثونو کښې زمونږ د اعتقاداتو اصول څرګندوي زمونږ په
اعتقاداتو کښې يو لړ نور خصوصيتونه شته چې په دې باب کښې يې څېړو.

 -٥6عقلي حسن او قبح (ښۀ والے او بدوالے)
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مونږ عقيده لرو چې د انسان عقل د زياترو څيزونو ښۀ والے او بدوالے او حسن او
قبح په ډاګه کوي ،او دا د هغه ښۀ او بد د معرفت د قوت په برکت دي چې خداے
پاک انسان ته عطا کړے دے .نو ځکه حتی د اسماني شريعتونو له نازلېدو نه

مخکښې ځېنې مسائل د عقل په ذريعې سره انسان ته څرګند وو .د عدل ،انصاف
او نېکۍ ښۀ والے او د بدۍ ،ظلم او ناانصافۍ بدوالے او دغه شان د رښتينولۍ،
امانت ،شجاعت او سخاوت وغېره په شان د اخالقي صفتونو ښۀ والے او د
دروغو ،خيانت او بخيلۍ وغېره په شان عادتونو بدوالے له هغو مسائلو څخه دي
چې عقل يې درک کوي ،خو له دې امله چې عقل د ټولو څيزونو په حسن او قبح
يعنې ښۀ والي او بدوالي باندې قادر نۀ دے او د انسان معلومات په هر حال کښې
محدود دي الهي دينونه ،اسماني کتابونه او پېغمبران عليهم السالم د دې چارې
د تکميل لپاره د خداے پاک لخوا مبعوث شول چې هم په عقلي ادراکاتو باندې
پخلے وکړي او هم هغه تيارۀ اړخونه او زاويې چې عقل يې له درک کولو نه عاجز ؤ
او دے انسان ته په ډاګه کړي.

که مونږ د حقائقو په تشخيص کښې د عقل له خپلواکۍ نه په کلي توګه انکار

وکړو نو خداے پېژندنه ،د الهي انبياؤ عليهم السالم او اسماني دينونو مسئله به
له منځه الړه شي ،ځکه چې د خداے پاک د موجودګۍ اثبات او د انبياء عليهم
السالم د دعوت حقانيت د عقل له الرې نه بغېر امکان نۀ لري .څرګنده ده چې
شرعي بيانات په داسې صورت کښې د قبول وړ دي چې دوه اصول (توحيد او
نبوت ) مخکښې د عقل په دليل سره ثابت شي او د دغو دواړو موضوع ګانو اثبات
د شرعې په دليل سره ناممکن دي.

 -٥٧الهي عدل او انصاف

په همدې دليل مونږ په الهي عدل او انصاف باندې عقيده لرو او وايو چې دا خبره
ناممکنه او محال ده چې خداے پاک دې په خپلو بندګانو باندې ظلم وکړي ،بې
دليله چا ته سزا ورکړي او يا يې بې دليله معاف کړي ،دا خبره ناممکنه ده چې
خداے پاک دې خپلې وعدې پوره نۀ کړي او ناممکنه ده چې يو ناصالحه او
ګناهګار کس دې د خپلې خوا په نبوت او رسالت باندې مقرر کړي او يو لړ معجزې

دې د هغۀ په اختيار کښې ورکړي.

 _٥٨د انسان ازادي
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او بيا هم په دې دليل سره عقيده لرو چې خداے پاک انسان ازاد پېدا کړے دے.
د انسان اعمال او افعال د هغۀ د ارادې او اختيار له مخې ترسره کيږي ،ځکه چې
که داسې نه وي يعنې مونږ په اعمالو کښې د جبر په اصل باندې عقيده ولرو نو

بدکارو ته سزا ورکول به واضحه بې انصافي او نېکوکارانو ته اجر ورکول به
فضول او بې دليله وي ،او داسې يوه چاره د خداے لپاره ناممکنه او محاله ده.
لنډه دا چې د زياترو حقائقو په تشخيص کښې د عقلي حسن او قبح (ښۀ والي او
بدوالي او د انساني عقل او فکر خپلواکي قبلول د دين او شريعت اصل ستنه او د
ټولو انبياؤ عليهم السالم او اسماني کتابونو د قبول وړ چاره ده ،خو هم هغه ډول
چې وويل شول چې د انسان پوهه او معلومات محدود دي او يوازې په دې وسيلې
سره ټول هغه حقائق چې د هغۀ له سعادت او تکامل سره متعلق دي نۀ شي درک
کولې او په همدې دليل د انبياؤ عليهم السالم بعثت او اسماني کتابونو ته
ضرورت لري.

 -٥9د فقهې يوه سرچينه عقلي دليل دے
هغه څه ته په پام سره چې وويل شول مونږ عقيده لرو چې د اسالم د مبين دين يوه
اصلي سرچينه د عقل دليل دے او د عقل له دليل نه دلته مراد دا دے چې عقل په
قطعي او يقيني توګه يو څيز درک کړي او د هغۀ په باره کښې فېصله وکړي،
مصالُ که (بالفرض) د ظلم ،خيانت ،دروغو،د يو نفس د قتل ،د مال د غال او د
خلقو په حقوقو باندې د تيري د حراموالي لپاره مو په کتاب او سنت کښې هيڅ
دليل نلرۀ ،نو مونږ به د عقل د دليل په وسيله دغه چارې حرام بللې او يقين به مو
لرۀ چې حکيم او د عالمينو رب دغه چارې زمونږ لپاره حرامې بللي دي او هيڅکله
د هغو په کولو باندې راضي نۀ دے او دا به په مونږ باندې يو الهي حجت ؤ.

قراني ايتونه له داسې تعبيراتو څخه ډک دي چې ټول د عقل او عقلي دالئلو د

اهميت بيانوونکي دي .د توحيد په الره باندې تګ لپاره قران شريف د عقل او خرد
خاوندان په زمکه او اسمان کښې د الهي نښو نښانو مطالعې ته رابولي لکه
ختِالَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي
فرمائي(( :إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَ ْرضِ وَا ْ
الألْبَابِ

1

يعنې بيشکه د آسمانونو او ځمکې په پيدايښت کښې او د شپې او

ورځې په تګ راتګ کښې د عقلمندو لپاره نښې نښانې دي)).
معرفت د خداے څرګند دے په هر څه کښې
 -1سورۀ آل عمران  19٠ايت
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سترګې وخوره چې څوک هومره نظير نۀ کا
(رحمان
بابا)
له بلې خوا د الهي مبارکو ايتونو (نښو نښانو) د بيانولو څخه هدف او مقصد د
انسانانو د پوهې او عقل زياتول بولي اوفرمائي :انظُرْ كَيْفَ ُنصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ

يَفْقَهُونَ يعنې ،وګوره مونږ څرنګه ډول ډول ايتونه او نښې نښانې (په مختلفو
تعبيرونو سره) بيانوو د دې لپاره چې دوي پوه شي)).
او له دريمې خوا ټول انسانان د نېکيو او بديو ترمېنځ تميز کولو او په دې الره
کښې د تفکر له توان څخه کار اخېستو ته رابولي او فرمائي(( :قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَالَ تَتَفَكَّرُو َن 1يعنې ووايه ايا ړوند او سترګور (ناپوهه او پوه)
يوشان دي؟ ايا فکر نۀ کوئ؟))
او باالخره د عالم تر ټولو بد موجودات هغه کسان ګڼي چې له خپلو سترګو،
غوږونو او ژبې نه کار نۀ اخلي او د خپل عقل او خرد له قوت نه استفاده نۀ کوي او
فرمائي(( :إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْ ُبكْمُ الَّذِينَ الَ يَعْقِلُو َن ٢يعنې د خداے په
نزد ترټولو بد ګرځېدونکي هغه کاڼۀ او ګونګيان کسان دي چې له عقل نه کار نۀ

اخلي )).او په دې حقله نور داسې ډېر مبارک ايتونه موجود دي.
نو په داسې حال کښې مونږ څه ډول د اسالم په اصولو او فروعو کښې د عقل ،خرد
او فکر په قوت باندې سترګې پټولې شو؟
عاقالنو لره لږ نصيحت بس دے
د ګوهرو پېوستۀ په نري تار شي
(رحمان بابا)
دانايان به د رحمان په قال پوهيږي
دلته کار د هر نا اهل و نادان نشته
(رحمان بابا)
په دانــــــــا مې د ناپوه ديدن الـــــم دے
د نـــــاپوهو د صحبت نتيجه غـــم دے
 - 1سورۀ انعام  ٥٠ايت.
-٢سورۀ انفال  ٢٢ايت.

د اهلبېتوؑ� د مکتب عقائد

92

چې دانــــــا مې د نادان سره ګــــډون کا
دا يې واړه په خپل ځان باندې ستــم کا
له ناپوه سره په جشن حـــــاضر مــــۀ شه
له دانـــــــا سره قبول کړه کـــه ماتم دے

که بې عقل تر يوسف ښائسته روغ وي
د خوشحال خټک په پوهه يو صنم دے
(خوشحال
بابا)

 -6٠الهي عدل او انصاف ته يو بل نظر
هم هغه ډول چې اشاره ورته وشوه مونږ په الهي عدل او انصاف باندې عقيده لرو
او دا يقين لرو چې خداے پاک له بندګانو څخه يو بنده باندې هيڅکله ظلم او ستم
نۀ کوي ،ځکه چې ظلم يو بد او ناخوښه کار دے او د خداے پاک مقدس او
سپېڅلے ذات له داسې کار نه پاک او منزه دے .لکه فرمائي(( :وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ

أَحَدًا1

يعنې ستا رب په هيچا باندې ظلم نۀ کوي )).که په دنيا او اخېرت کښې ځينې
کسان سزا مومي نو اصلي سبب يې هغوي خپله دي .لکه فرمائي(( :وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيَظْلِمَ ُهمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَ ُهمْ يَظْلِمُونَ

٢

يعنې خداے په هغوي باندې ( په تېرو

قومونو باندې چې په الهي عذاب باندې اخته شو) ظلم ونکړ بلکې هغوي په خپله
په ځان باندې ظلم کوۀ٣)).

نۀ يوازې په انسانانو بلکې په دنيا په هيڅ يو موجود باندې د خداے پاک لخوا
ظلم او ستم نۀ کيږي .لکه په يو ځاے کښې فرمائي(( :وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا
لِّلْعَالَمِينَ ٤.يعنې خداے هيڅکله په عالمينو باندې ظلم نۀ غواړي)).
البته دا ټول مبارک ايتونه د عقل د حکم په لور هدايت او تاکيد دے.
 -1سورۀ کهف  ٤9ايت.
 -٢سورۀ عنکبوت  ٤٠ايت.
 -٣بلکې د حمزه بابا په عقيده يو مسلمان ګناهګار ته په دوزخ کښې عذاب ورکول هم د خداے
پاک لخوا يوه مهرباني او رحم دے او م ثال يې د يو اسپتال او شفاخانې يا اپرېشن تهيټر دے چې

که څه هم هغه عمليات چې ډاکټران يې له مريض سره کوي د هغۀ د خوښې وړ نۀ وي خو مريض نۀ
پوهېږي او ډاکټران غواړي چې د هغۀ عالج وکړي چې په دنيا کښې د ژوند تېرولو جوګه شي .نو
دغه شان په يو ګناهګار کښې هم چې د ګناهونو په وجه کومې بيمارۍ پېدا شوي وي د هغو په
وجه يې جنت نۀ قبلوي او هلته د ژوند کولو جوګه نۀ وي نو ځکه يې په دوزخ کښې په مختلفو

عملياتو سره عالج معالجه کوي چې په جنت کښې د ژوند کولو جوګه شي.
 -٤سورۀ آل عمران  1٠٨ايت.
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همدارنګ مونږ د ((تکليف ما ال يطاق)) په نفي باندې عقيده لرو يعنې په همدې
دليل مونږ عقيده لرو چې خداے پاک هيڅکله هغه کار چې د انسان له توان او
طاقت نه بهر وي نۀ کوي .لکه فرمائي(( :الَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِالَّ وُسْعَهَا 1يعنې

خداے هيچا ته د هغۀ له وسه زياته ذمه واري نۀ ورکوي)).

 -61د دردناکو پېښو فلسفه
او همدارنګ په همدې دليل مونږ عقيده لرو چې هغه دردناکې پېښې او حادثې
چې په دې دنيا کښې رامنځته کيږي لکه زلزلې ،افتونه او مصيبتونه کله کله د
الهي سزاګانو اړخ لري ،هغه ډول چې د حضرت لوط (ع) قوم ورسره مخامخ شوے
ؤ لکه په قران شريف ارشاد دے :فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ٢يعنې کله چې (د عذاب په حقله) زمونږ حکم
راورسېد نو د هغوي ښارونه مو تباه برباد کړل او په هغوي باندې مود کاڼو سخت
باران اوروۀ)).

د سبا نومې ناشکره او باغي خلقو په باره کښې فرمائي(( :فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

سَيْلَ الْعَرِمِ ٣يعنې (د خداے له اطاعت نه يې) مخونه واړول او مونږ ورته تباه
کوونکے سېالب ورولېږۀ)).
دغه ډول يوه برخه نورې پېښې او حادثې د انسانانو د بېدارولو لپاره دي چې حق
الرې ته راوګرځي ،لکه فرمائي(( :ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي
النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَ ْعضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤يعنې په اوچه او سمندر کښې
فساد او تباهي د هغو کارونو په خاطر چې خلقو کړي دي راڅرګنده شوه ،خداے
غواړي چې د هغوي د اعمالو يوه برخه په هغوي باندې وڅکي کېدې شي چې
راستانۀ شي)).
نو بس د دا ډول دردناکې پېښې او حادثې په حقيقت کښې د خداے پاک يوه

مهرباني ده.

يوه بله برخه هغه مصيبتونه دي چې انسان يې له خپله السه د ځان لپاره رامنځته
کوي او په بله معنا خپله د هغۀ د ناپوهو کارونو نتيجه ده .لکه فرمائي(( :إِنَّ اللّهَ الَ

 - 1سورۀ بقره  ٢٨6ايت.
 - ٢سورۀ هود  ٨٢ايت.
 -٣سورۀ سباء  16ايت.
 -٤سورۀ الروم ٤1ايت.
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يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْ ُفسِهِمْ 1يعنې خداے هغه څه حالت چې خلق يې لري
نۀ بدلو مګر دا چې خپله هغوي ځانونه بدل کړي)).
ي
ت
ت
خداےنآجتاسوقمیکاحلںیہندبیلب
ت
ہنوہسجوکایخلآپاینپاحلوکدبےنلاکب
(العہماابقل)ب
په يو بل ځاے کښې فرمائي(( :مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ
فَمِن نَّفْسِكَ ٢يعنې هغه څه چې له نېکيو او کاميابيو څخه تا ته در رسيږي د خداے
لخوا دي (او د هغۀ په مرستې سره دي) او هغه څه چې له بديو او مشکالتو څخه

درته در رسيږي خپله ستا لخوا دي)).

 -6٢د کائناتو نظام يو ډېر ښۀ نظام دے
مونږ عقيده لرو چې د خلقت نړۍ او د کائناتو نظام د يو ښۀ نظام نمونه وړاندې
کوي ،يعنې د کائناتو موجوده نظام يو داسې ډېره غوره نظام دے چې په دنيا
باندې واکمنېدې شي ،ټول څيزونه د حساب کتاب له مخې دي او پکښې د حق،
انصاف او نېکۍ په خالف هيڅ څيز موجود نۀ دے او که په انساني معاشره کښې
څ ه بدۍ ليدل کيږي نو هغه خپله د انسانانو لخوا دي.
يو ځل بيا وايو چې مونږ عقيده لرو چې الهي عدل او انصاف د اسالمي نړۍ کتنې
يوه الهي ستنه ده او له هغې نه بغېر د توحيد،نبوت او قيامت مسئله هم له خطرې

سره مخامخ کيږي .دلته غور او فکر پکار دے.

په يو مبارک حديث کښې لولو چې د خداے د ګران رسول� له اهلبېتو عليهم
السالم څخه امام جعفر صادق (ع) د دې خبرې له تائيدولو نه وروسته چې ((ان
اساس الدين التوحيد و العدل،يعنې د دين بنياد توحيد او عدل دے)) زياته کړه:
(( اما التوحيد فان ال تجوز على ربك ما جاز عليك،و اما العدل فان ال تنسب الى
خالقك ما المك عليه ،يعنې توحيد دا دے چې هغه څه چې په تا باندې روا دي په
خداے پاک باندې يې روا ونه ګڼې (او هغه له ټولو ممکناتو صفاتو څخه پاک او
مننزه وبولې) او عدل دا دے چې خداے پاک ته د هغه عمل نسبت ورنکړې چې که
هغه تۀ وکړې نو د هغۀ په وجه دې مالمته کوي)) ٣دلته غور او فکر پکار دے.
 -1سورۀ رعد  11ايت.
- ٢سورۀ نساء  ٧9ايت.
 -٣بحار االنوار ٥ ،ټوک 1٧ ،مخ  ٢٣حديث.
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 -6٣د فقهې څلور سرچينې

زمونږ فقهي سرچينې هم هغه شان چې مخکې ورته اشاره وشوه څلور څيزونه دي:

وړومبې(( :د خداے کتاب)) يعنې قران شريف دے چې د اسالمي تعليماتو او
احکامو اصلي سند دے.
دويم :د پېغمبراکرم� او د هغۀ له اهلبېتو څخه د معصومو امامانو عليهم السالم
سنت.
دريم :د هغو علماؤ او فقهاو اجماع او اتفاق دے چې د معصومينو د نظر
څرګندونکي وي.
او څلورم د عقل دليل دے او له عقلي دليل نه مراد د قطعي عقل دليل دے د
((قياس)) او ((استحسان)) په شان د ګماني عقل دليل زمونږ په نزد په هيڅ يو فقهي
مسئله کښې د قبول وړ نۀ دے؛ نو په دې بنياد هر کله چې يو فقيه په خپل ګمان

سره په يو څيز کښې څه مصلحت ويني چې په کتاب او سنتو کښې يې په حقله څه
حکم راغلي نۀ وي هغه د يو الهي حکم په توګه نۀ شي وړاندې کولې او همدارنګ
د شرعي احکامو د کشفولو لپاره د ګماني قياسونو او دغه شان نورو څيزونو
سهارا اخېستل زمونږ په نزد صحيح نۀ دي ،خو په داسې موقعو چې انسان يقين
پېدا کړي،لکه د ظلم ،دروغو ،غال او خيانت په بدوالي باندې يقين .د عقل دا
حکم معتبر دے او د «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» په مقتضا سره د
شرعي حکم بيانوونکے دے.
حقيقت دا دے چې مونږ په عبادي ،سياسي ،اقتصادي او اجتماعي چارو کښې د
مکلفينو د ضرورت وړ احکامو په باره کښې په کافي اندازه د خداے له ګران
رسول�او د هغه حضرت له اهلبېتو څخه له معصومنو امامانو عليهم السالم څخه
روايتونه په اختيار کښې لرو او د دا ډول ((ګمانيه دالئلو)) سهارا اخېستلو ته څه
ضرروت نۀ محسوسوو ،حتی مونږ عقيده لرو چې په ((مستحدثه مسائلو)) يعنې
هغو مسائلو کښې چې د وختونو په تېرېدو سره د انسان په ژوند کښې رامنځته
شوي دي د احکامو د کشفولو لپاره د خداے پاک په کتاب او د پېغمبراکرم� او
د هغوي له اهلبېتو څخه د معصومو امامانو عليهم السالم په سنتو کښې داسې
اصول او کليات راغلي دي چې مونږ له داسې ګمان او قياس لرونکو دالئلو له
سهارې اخېستلو نه بې نيازه کوي،يعنې د احکامو هم هغو کلياتو ته په رجوع
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کولو سره مستحدثه مسائل کشف کيږي( .د دغو خبرو وضاحت د دې کوټلي بحث
له چوکاټ نه بهر

دے1).

 -6٤د اجتهاد ور د تل لپاره خالص دے
مونږ عقيده لرو چې په ټولو شرعي مسائلو کښې د اجتهاد ور تل خالص دے او د
نظر خاوندان ټول فقيهان له پاس بيان شويو څلورو واړو سرچينو څخه الهي احکام
استنباط کولې شي او د هغوکسانو ته چې د استنباط توان نۀ لري په اختيار کښې
ورکولې شي که څه هم نظريات يې له تېرو فقيهانو سره يو لړ فرقونه ولري او مونږ
عقيده لرو چې هغه کسان چې په فقه کښې د نظر خاوندان نۀ دي تل پکار دي هغو
ژونديو فقهيانو ته رجوع وکړي چې د زمان او مکان له مسائلو نه خبر دي او
اصطالحاً دې له هغوي څخه تقليد وکړي او په فقه کښې مهارت لرونکو ته د
ناخبرو کسان مراجعه له مسلماتو څخه ګڼو .مونږ دغو فقهاؤ ته ((د تقليد مراجع))

وايو .نو په دا ډول له وفات شوي فقيه څخه ابتدائي تقليد جائز نۀ ګڼو .په الزمي
توګه خلق پکار دي له ژونديو فقيهانو څخه تقليد وکړي چې فقه په دائمي توګه په
حرکت او تکامل کښې وي.

 -6٥قانوني خالء وجود نۀ لري
مونږ عقيده لرو چې په اسالم کښې قانوني خالء وجود نۀ لري ،يعنې د قيامت تر
ورځې پورې د انسانانو د ضرورت وړ ټول احکام په اسالم کښې بيان شوي دي،
کله په خاص صورت کښې او کله هم د يو کلي او عام حکم ترڅنګه ،او په همدې
دليل د فقهاؤ لپاره د قانون جوړونې د حق قائل نۀ يو بلکې هغوي ذمه وار ګڼو چې
الهي احکام له بيان شويو څلورو سرچينو څخه استخراج کړي او د ټولو خلقو په

اختيار کښې يې ورکړي .مګر ايا قران شريف په سورۀ مائده کښې چې تر ټولو
وروستے سورت دے يا له وروستيو سورتونو څخه دے چې د خداے په ګران
كمْ
كمْ دِينَ ُ
رسول� باندې نازل شوے دے نۀ دي فرمايلي چې(( :الْيَوْمَ أَكْمَ ْلتُ لَ ُ
كمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْالَمَ دِينًا ٢يعنې نن مې ستاسو دين کامل
وَأَتْمَ ْمتُ عَلَيْ ُ
کړ او په تاسو باندې مې خپل نعمتونه تمام کړل او ستاسو دين مې اسالم غوره
کړ )).نو که اسالم چېرې د ټولو وختونو او زمانو لپاره مکمل فقهي احکام ونۀ لري

 -1مونږ په «المسائل المستحدثة» کتاب کښې د دې موضوع وضاحت کړے دے.
-٢سورۀ مائده  ٣ايت.
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نو هغه به څنګه يو کامل دين کېدې شي .ايا د خداے د ګران رسول� په مشهور
مبارک حديث کښې نۀ لولو چې د حجت الوداع په موقع يې وفرمايل« :ايها الناس
و اهلل ما من شىء يقربكم من الجنة و يباعدكم عن النار اال و قد امرتكم به،و ما من

شىء يقربكم من النار و يباعدكم عن الجنة اال و قد نهيتكم عنه ،يعنې اے
خلقو!تاسو ته مې د هر هغه څيز چې تاسو جنت ته نزدې کړي او د دوزخ له اوره مو
لرې کړي حکم درکړ او له هر هغه څيز نه مې منعې کړئ چې تاسو د دوزخ اور ته
نزدې کوي او

له جنت نه مولرې کوي1)).

له امام جعفر صادق (ع) نه نقل شوي يو بل مبارک حديث کښې لولو« :ما ترك على
(ع) شيئا اال كتبه حتى ارش الخدش ،يعنې حضرت علي (ع) د اسالم له احکامو
څخه څه څيز پرې نۀ ښود مګر دا چې د خداے د ګران رسول� په حکم يې هغه
امال او ليکلے دے ،حتی د يو وړوکي خراش (چې د انسان په بدن باندې راوستلے
شي) ديت هم ٢)).نو له دې هر څه سره د ګمان ،قياس او استحسان دالئلو ته خبره نۀ
رسيږي.

 -66تقيه او د هغې فلسفه
مونږ عقيده لرو چې هر کله يو انسان د داسې متعصبو ،ضدي او بې منطقه خلقو
ترمېنځ ګېر شي چې د هغوي ترمېنځ د خپلې عقيدې څرګندونه يې د سر يا داسې
بلې خطرې سبب کيږي او له دغې څرګندونې څخه څه اهمه فائده هم نۀ حاصليږي
نو په داسې موقع و باندې يې ذمه واري جوړيږي چې خپله عقيده پټه کړي او خپل
ځان بې ځايه او فضول ضائع نۀ کړي او دغه کار ته مونږ ((تقيه)) وايو او دغه
مسئله مو په قران شريف کښې له دوو مبارکو ايتونو او عقلي دليل څخه زده کړې
ده.

قران شريف د فرعون د آل د مومن په باره کښې فرمائي(( :وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ

فِ ْرعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَ ْقتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن

رَّبِّكُمْ٣

يعنې د فرعون له آل څخه يو ايماندار سړي چې خپل ايمان پټوۀ (له موسی څخه
دفاع وکړه او) وې ويل :ايا غواړئ داسې يو کس ووژنئ چې وائي زما رب اهلل دے
په داسې حال کښې چې ستاسو لپاره ستاسو د رب لخوا څرګند دالئل راغلي دي)).
-1اصول كافى ٢ ،ټوک ٧٤ ،مخ،بحار االنوار 6٧ ،ټوک 96 ،مخ.
 -٢جامع االحاديث ،اول ټوک 1٨ ،مخ 1٢٧،حديث (نور ډېر مبارک حديثونه هم په همدغه کتاب
کښې په دې حقله راغلي دي).
 -٣سورۀ غافر  ٢٨ايت.
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دلته د ((يَكْتُمُ إِيمَانَهُ)) جمله په واضحه توګه د تقيې مسئله بيانوي ،ايا دا خبره ښۀ
وه چې د فرعون د آل هغه مومن کس دې خپل ايمان څرګند کړي او ځان دې بې ځايه
قرباني کړي په داسې حال کښې چې د هغۀ قرباني د (حق لپاره) څه ګټه هم ونلري.

او دغه شان قران شريف د اسالم په ابتدائي دور کښې د ځينو هغو مبارزو مومنانو
چې د ضدي او بې منطقه مشرکانو په پنجو کښې ګېر شول د تقيې حکم ورکوي او
فرمائي(( :الَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ ا ْلكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِالَّ أَن تَتَّقُواْ مِ ْنهُمْ تُقَاةً 1يعنې ايماندارو کسانو ته نۀ دي
پکار چې بې له مومنانو نه کافران خپل دوستان او سرپرست وګرځوي هر چا چې
داسې وکړل نو خپل تعلق يې له خداے سره پرې کړے دے مګر دا ( چې کله تاسو
په خطر کښې يئ او) له هغوي نه تقيه وکړئ)).
نو په دې بنياد ((تقيه)) يعنې د عقيدې پټول له هغې ځاے سره مخصوص دي چې د
انسان سر ،مال ،عزت او ناموس د متعصبو او ضدي دښمنانو په وړاندې په خطر
کښې پريوزي بې له دې چې څه مثبته نتيجه ولري ،نو په داسې موقعو پکار نۀ دي

چې څوک دې خا مخا ځان په خطر کښې واچوي او خپل قوت او طاقت دې له السه
ورکړي بلکې پکار دي ضروري وختونو او موقعو ته دې هغه وساتي .په همدې
وجه د خداے د ګران رسول� له اهلبېتو عليهم السالم څخه له حضرت امام جعفر
صادق (ع) څخه په يو مبارک حديث کښې لولو« :التقية ترس المؤمن،يعنې تقيه د
مومن دفاعي ډال دے 2».د ((ترس)) يعنې ((ډال يا سپر)) تعبير يو لطيف تعبير دے
چې دا ښودنه کوي چې تقيه د دښمنانو په مقابل کښې يوه دفاعي وسيله ده.
د مشرکانو په وړاندې د خداے دګران رسول� د مشهور صحابي حضرت عمار
ياسر (رض) د تقيه کولو او د خداے د ګران رسول� لخوا د دغې چارې د تائيدولو
داستان مشهور

دے٣.

-1سورۀ آل عمران  ٢٨ايت.
 -٢وسائل 11،ټوک ٤61،مخ 6 ،حديث٢٤،باب په ځينو احاديثو کښې يې په«ترس اهلل فى
االرض،په زمکه باندې الهي ډال» سره تعبير شوے دے.
 -٣دغه واقعه واحدي ،طبري ،قرطبي ،زمخشري ،فخر ر ازي ،بېضاوي او نيشابوري په شمول
ډېرو مفسرانو او مورخانو د سورۀ نحل د  1٠6مبارک ايت په تفسير کښې راوړې ده .يعنې چې کله
کافرانو د ايمان راوړلو په سزا کښې د عمار ياسر مور پالر شهيدان کړل او عمار ياسر باندې يې
دومره زيات ظلمونه شروع کړل چې هغه د کافرانو کفريه الفاظو ويلو ته مجبور شو او د دغو

الفاظو په ادا کولو سره کافرانو هغه ازاد کړ او بيا هغه سمدستي د خداے د ګران رسول�

په

خدمت کښې حاضر شو او په خپلو ادا کړې شوي الفاظو باندې ډېر زيات خفه ؤ خو د خداے ګران

رسول (ص) د هغۀ دغه عمل تائيد کړ او ورته يې وفرمايل چې هر کله دې زړۀ په ايمان باندې
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ګوره د منصور هسې په دار نۀ شې رحمانه
مـــۀ کــــړه

دا د عشـــق خبرې مستې رندانه1

(رحمان بابا)
د جنګ په مېدانونو کښې له دښمنانو نه د فوځيانو او وسلو پټ ساتل او
همدارنګ د جنګي رازونو وغېره پټول او داسې نورې چارې ټول د انسان په ژوند
کښې د تقيې مختلف ډولونه دي او په مجموعي توګه ((تقيه)) يعنې ((پټول)) په
داسې ځاے چې څرګندول د فائدې په ځاے نقصان کوي او د خطر سبب کيږي يو
عقلي او شرعي حکم دے چې نۀ يوازې شيعه بلکې د نړۍ ټول مسلمانان بلکې
حتی د دنيا ټول عاقالن په ځينو موقعو کښې ورباندې عمل الزمي ګڼي .نو په
داسې حاالتو کښې دا خبره ډېره د حېرانتيا ده چې ځينې خلق په تقيه باندې عقيده
يوازې په شيعه ؤ او د اهلبېتو عليهم السالم په پېروکارو پورې مخصوصه ګڼي
هغه په هغوي باندې د يو اهم اعتراض په توګه وړاندې کوي په داسې حال کښې
چې مسئله روښانه ده چې هم په قران شريف کښې دليل لري او هم په اسالمي

احاديثو او د خداے د ګران رسول� د صحابه کرامو(رض) په سيرت کښې او هم د
دنيا د ټولو عاقالنو په پروګرامونو کښې ثبوت او نمونې لري.

 -6٧تقيه په کوم ځاے کښې حرامه ده؟
مونږ عقيده لرو چې د دغو غلط فهميو اصلي دليل د شيعه مکتب له عقائدو څخه
د کافي خبرتيا نيشتوالے او يا د شيعه له دښمنانو او مخالفانو څخه د هغوي د
عقائدو اخېستل دي ،او زمونږ په خيال چې په دغه وضاحت سره چې پاس وشو
دغه مسئله په کامله توګه روښانه شوې وي.
خو له دې نه انکار نۀ شي کېدې چې په ځينو مواردو کښې تقيه کول حرام دي او دا
په هغه ځاے کښې دي چې کله د اسالم مبين دين ،قران يا اسالمي نظام او اصول

په خطر کښې وغورزيږي ،په داسې موقعو کښې پکار دي د عقائدو څرګندونه
مطمئن وي نو د مجبورۍ حالت کښې تقيه کول بد کار نۀ دے او په دغه موقع په دې تائيد کښې د
خداے پاک لخوا د سورۀ نحل  1٠6مبارک ايت هم نازل شو.
-1رحمان بابا هم چې کله د داسې متعصبو او ظاهر بينه ماليانو چې د عرفان او عشق د مقام په
نازکو نکتو باندې نه پوهيږي په مېنځ کښې ګېريږي نو ځان ته د تقيې کولو تلقين کوي( :مترجم)
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وشي که څه هم انسان د خپلې عقيدې د څرګندونې قرباني وګرځي ،او مونږ عقيده
لرو چې په عاشورا او کربال کښې د امام حسېن (ع) پاڅون بې له شکه د همدغه

هدف په لړ کښې ؤ ،ځکه چې بني اميه حکمرانانو د اسالم بنياد په خطره کښې
اچولے ؤ او د امام حسېن (ع) پاڅون د هغوي له دغه کار نه پرده اوچته کړه او د
خطرې مخه يې ونيوه.

 -6٨اسالمي عبادتونه
مونږ په هغو ټولو عبادتونو باندې چې قران او سنتو ورباندې پخلے کړے
دےعقيده لرو او ورباندې پابند يو ،لکه روزانه پينځۀ نمونځونه چې له خالق سره
د مخلوق ترټولو مهمه رابطه او تعلق دے او دغه شان د رمضان د مبارکې مياشتې
روژې چې د ايمان د مضبوطيه ،د نفس د تذکيې ،تقوا او له نفساني خواهشاتو

سره د مبارزې يوه ډېره غوره وسيله ده.

مونږ د خداے د کور خانه کعبې حج د مودت او مينې د کړيو د مضبوطيه او تقوا
لپاره يوه موثره ذريعه او د مسلمانانو د عزت سبب ګڼو .مونږ په ټول عمر کښې د
استطاعت او وس لرونکو کسانو لپاره يو ځل حج فرض او واجب ګڼو او د مال
زکات،خمس ،امر بالمعروف او نهي عن المنکر او په اسالم او مسلمانانو باندې د
يرغل کوونکو په مقابل کښې جهاد هم له مسلمو فرائضو او واجباتو څخه ګڼو.
که څه هم د دغو چارو په جزئياتو کښې زمونږ او د مسلمانانو د نورو فرقو ترمېنځ
يو لړ فرقونه شته هم هغه شان چې د څلورو سني مذهبونو ترمېنځ هم د عبادتونو په
احکامو او نورو چارو کښې په خپلو کښې فرقونه موجود دي.

 -69د دوو نمونځونو په يو وخت کول
مونږ عقيده لرو چې د ماسپښين او مازيګر يا د ماښام او ماسخوتن د نمونځونو
جمع کول يا په يو وخت ادا کول څه منعې نۀ دي( .که څه هم جدا جدا وختونو کښې
يې ادا کول افضل بولو) او عقيده لرو چې د خداے د ګران رسول� لخوا د دوو
نمونځونو په يو وخت د اداکولو اجازه د هغو کسانو حال ته د پام په وجه چې په
زحمت کښې دي ورکړې شوې ده.
په صحيح ترمذي کښې له ابن عباس (رض) نه داسې نقل شوي دي«:جمع رسول
اهلل� بين الظهر و العصر،و بين المغرب و العشاء بالمدينة من غير خوف و ال
مطر،قال فقيل البن عباس ما اراد بذلك؟ قال اراد ان ال يحرج امته ،يعنې
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پېغمبراکرم� په مدينه ښار کښې د ماسپښين او مازيګر نمونځونه په يو وخت او
د ماښام او ماسخوتن نمونځونه په يو وخت دا کړل په داسې حال کښې چې نۀ څه
ويره وه او نۀ باران ؤ .له ابن عباس (رض) نه پوښتنه وشوه چې له دې کار نه د هغه
حضرت� مقصد څ ه ؤ؟ وې ويل :د دې لپاره چې خپل امت په زحمت کښې وانۀ
چوي( 1)).يعنې په داسې موقعو چې په بيلو بيلو وختونو کښې دا کول د زحمت
سبب کيږي له دې رخصت څخه استفاده وکړي).
په خاصه توګه زمونږ په وخت او زمانه کښې چې اجتماعي ژوند په تېره بيا په
کارخانو او فعالو صنعتي مرکزونو کښې پېچلے شکل اختيار کړے دے او په بيلو
بيلو وختونو کښې د پينځو واړو نمونځونو مقيد کول د دې سبب شوي دي چې
ځيني نمونځونه په کلي توګه ترک کړي ،له دغه رخصتۍ او رعايت نه استفاده چې
د خداے ګران رسول� فرمايلے دے کېدې شي د نمانځه په چاره کښې د ال زياتې

پائېدارۍ سبب شي( .غور پکار دے).

 -٧٠په خاوره باندې سجده
مونږ عقيده لرو چې د نمانځۀ په وخت پکار دي سجده په خاوره يا د زمکې په
نورو اجزاؤ باندې وشي يا په هغو څيزونو باندې چې له زمکې څخه پېدا کيږي،
لکه د ونو بوټو پاڼې ،لرګي او ټولو نباتاتو باندې (بې له هغو څيزونو نه چې د
خوړو يا اغوستو لپاره دي).
په دې بنياد په قالينونو او کارپټونو وغېره باندې سجده جائزه نۀ ګڼو،په خاصه
توګه د سجدې کولو لپاره خاورې ته په نورو ټولو څيزونو باندې ترجيح ورکوو .نو
په دې وجه د کار د اسانتيا لپاره زياتره شيعه مسلمانان د پاکې خاورې يوه ټکړه
چې په سانچه کښې جوړه کړې شوې وي له ځان سره لري چې ورته مهر يا سجده

ګاه ويل کيږي او په هغې باندې سجده کوي چې هم خاوره وي او هم پاکه وي.
په دې چاره کښې زمونږ سند او دليل د خداے د ګران رسول� مبارک حديث دے
چې فرمائي« :جعلت لى االرض مسجدا و طهورا» په دې مبارک حديث کښې
((مسجد)) د ((سجدې ځاے)) په معنا ګڼو .دغه مبارک حديث په اکثرو صحيح او
نورو کتابونو کښې نقل شوے

دے٢.

 -1سنن ترمذى 1 ،ټوک ٣٥٤ ،مخ 1٣٨ ،مخ-سنن بيهقى ٣،ټوک 16٧ ،مخ.
 -٢منجمله «بخارى»په خپل صحيح کښې له «جابر بن عبد اهلل انصارى» نه د التيمم په باب کښې
(1ټوک 91 ،مخ) او همدارنګ نسائي په خپل صحيح کښې هم له «جابر بن عبد اهلل» څخه په باب
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کېدې شي وويل شي چې په دې مبارک حديث له ((مسجد)) نه مراد ((د سجدې
ځاے)) نۀ دے بلکې د نمانځۀ ځاے دے ،د هغو کسانو په مقابل کښې چې نمونځ
يوازې په يو ټاکلي ځاے کښې ادا کوي ،خو دې ته په پام سره چې دلته د ((طهور))
يعنې ((د تيمم د خاورې)) خبره راغلې ده نو دا څرګنديږي چې مراد ترې ((د سجدې
ځاے دے)) يعنې د زمکې خاوره هم ((طهور)) ده او هم ((د سجدې ځاے)).
له دې نه عالوه په دې اړه د خداے د ګران رسول� له اهلبېتو امامانو عليهم
السالم څخه ګڼ شمېر حديثونه مونږ ته رارسېدلي دي چې د سجدې ځاے خاوره،
کاڼے يا د دغو په شان څيزونه معرفي کوي.

 -٧1د پېغمبرانو او امامانو عليهم الصلوات والسالم د
مزارونو زيارت

مونږ عقيده لرو چې د خداے د ګران رسول� د اهلبېتو امامانو عليهم السالم ،د
اسالم د اولياء کرامو ،شهيدانو او سترو عالمانو د مبارکو مزارونو زيارت له

موکده مستحباتو څخه دي.
سني کتابونو کښې د خداے د ګران رسول� د مزار مبارک د زيارت په حقله بې
شمېره روايتونه نقل شوي دي ،هم هغه ډول چې د شيعه علماؤ په کتابونو کښې هم
دغه معنا راغلې ده او هر کله چې دغه روايتونه راغونډ کړې شي نو يو مستقل
کتاب ترې جوړيږي .1په تېر ټول تاريخ کښې د اسالم قدرمنو علماؤ او د مختلفو
طبقو خلقو به دغه کار ته اهميت ورکوۀ او کتابونه د داسې کسانو د ژوند له
حاالتو نه ډک دي چې د خداے د ګران رسول� او د دين د نورو بزرګانو او اولياء
کرامو د مزارونو زيارت ته به تلل ٢.په مجوعي توګه دا ويلې شو چې دا مسئله د
ټولو د اتفاق او اجماع وړ مسائلو څخه ده.

دا خبره څرګنده ده چې پکار دي د ((زيارت)) او ((عبادت)) ترمېنځ فرق ته پاملرنه
وشي او د زيارت کول د عبادت ګڼلو غلطي ونکړي .ځکه چې عبادت او پرستش
التيمم بالصعيد کښې ذكر كړے دے،په مسند احمد بن حنيل کښې له ابن عباس نه هم نقل شوي
دي (اول ټوک ٣٠1 ،مخ) او دغه شان په شيعه سرچينو کښې هم د خداے له ګران رسول�نه په
مختلفو طريقو نقل شوے دے.

 -1له دغو روايتونو او همدارنګ په دې حقله د بزرګانو له کلماتو نه د خبرېدو لپاره د الغديد
کتاب د  ٥ټوک له  9٣نه  ٢٠٧پورې مخونو يعنې د زيارت برخې ته رجوع وکړئ .
 -٢په دې حقله هم تېر مدرک ته مراجعه کولې شئ.

ؑ� د مکتب
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خاص خداے لره دے او له زيارت نه مراد د اسالم د بزرګانو احترام او ياد نمانځل
او د خداے په درګاه کښې له هغوي څخه د شفاعت غوښتنه ده .حتی په روايتونو

کښې راغلي دي چې خپله به د خداے ګران رسول� هم د مزارونو د زيارت لپاره
جنت البقيع ته تګ راتګ لرۀ او په هغوي باندې به يې سالمونه

او درودونه لېږل1.

نو ځکه هيڅوک د اسالمي فقهې له نظره د دغه کار په روا والي او مشروعت کښې
شک نۀ شي کولې.
هسې ګرم بــازار بل پـــــه جهان نشته
لکه ګرم وي بــــازار د دروېشـــــــــانـو
په يوۀ قـــــــدم تر عـــــرشه پورې رسي
ما ليـــــدلے دے رفتـار د دروېشــــــانو
همه خلق به يې زيارت کا پس له مرګه

چې بازار وي پـــــــه مـــــزار د دروېشانو
بادشاهــــان د دې دنيــــا واړه پراتۀ دي
لکه خــــــاورې پــــــــه مزار د دروېشـــانو
په هرچا چې د غضب لينده کـــړي ښخــه
خطـــــا نـــۀ درومي ګـــــــوزار د دروېشانو
درست ديوان د رحمان زار تر دا غزل شه
چې بيـــــان يې کـــــړۀ کردار د دروېشانو٢

(رحمان بابا)

هر زيارت لره چې ځم مراد مې تۀ يې
زۀ زائــــر د بتخانې د حــــرم نــــۀ يــــم

 -٧٢د وير او ماتم دستورې او د هغو فلسفه

(رحمان بابا)

 -1دغه روايتونه په صحيح مسلم ،ابوداؤ ،نسائي ،مسند احمد بن حنبل ،صحيح ترمذي ،سنن
بېهقي او نورو کتابونو کښې لوستلې شئ.
 -٢رحمان بابا د دروېشانو دومره لوړ مقام بيان کړے دے او دروېشان هغه کسان دي چې د خداے

له ګران رسول�

نه پس د هغه حضرت د اهلبېتو عليهم السالم په واليت باندې ايمان لري او

ځانونه د هغو پاکانو د در خاورې ګڼي .نو هر کله چې د دروېشانو دغه مقام دے چې څوک يې
تصور نۀ شو کولې نو بيا به يې د آقاګانو کوم مقام وي .لږ غور پکار دي (مترجم)
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مونږ عقيده لرو چې د اسالم د شهيدانو په تېره بيا د د کربال د شهيدانو لپاره د
وير او ماتم مسئله د اسالم د بقا په الره کښې د هغوي د قربانيو د ياد او خاطرې

ژوندي پاتې کېدو سبب ده .په همدې دليل مونږ په مختلفو موقعو په تېره بيا د
عاشورې يعنې د امامانو د مياشتې په اولو لسو ورځو کښې د جنت د ځوانانو د
سردار 1د اميرالمومين امام علي (ع) او د خداے د ګران رسول� د قدرمنې لور بي
بي فاطمې (ع) فرزند حضرت امام حسېن (ع) د وير او ماتم دستورې جوړوو ،د
هغوي د ژوند تاريخ ،مېړانې او قربانۍ بيانوو او د هغوي د اهدافو په باره کښې
وېناوې کوو او د هغوي په پاکو روحونو باندې درود او سالم ليږو.
مونږ عقيده لرو چې بني اميه خاندان يو خطرناک حکومت جوړ کړے ؤ ،د خداے
د ګران رسول� زياتره سنتونه يې بدل کړي او د اسالمي ارزښتونو ختمولو ته يې
مال تړلې وه.

امام حسېن بن امام علي (ع) د هجرت په يويشتم کال کښې د يزيد بن معاويه په

خالف پ اڅون وکړ چې يو په ګناهونو باندې ککړ او له اسالم نه بې خبره او اسالم ته
اهميت نه ورکوونکے کس ؤ او له بده مرغه يې د اسالمي خالفت په کرسۍ باندې
تکيه لګولې وه .که څه هم امام حسېن (ع) او د هغه حضرت خپلوان او دوستان په
عراق کښې د کربال په زمکه باندې د يزيدي لښکر له السه شهيدان شول او د
کورنۍ تورسرې بيبيانې يې اسيرانې شوې خو د هغوي وينو د هغه وخت په ټولو
مسلمانانو کښې يو عجيبه جوش او هېجان پېدا کړ .د بني اميه واکمنانو په خالف
پرله پسې پاڅونونه شروع شول او د هغوي د ظلم او بې انصافۍ د ماڼۍ ستنې يې
سختې وړزولې او داسې ګوزارونه يې ورکړل چې باالخره د هغوي د ککړ ژوند ټغر
غونډ شو ،او عجيبه دا چې ټول هغه پاڅونونه چې د عاشورې له واقعې نه پس د
بني اميه د حکومت په خالف وشول د ((الرضا لآل محمد)) يا ((لثارات الحسېين))

په شان عنوان او نعرو تر الندې وو او دغو شعارونو او نعروحتی د بني عباسو د
استبدادي او خپل سرو حکومتونو په دوران کښې هم

دوام وموند٢.

(( -1الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة ،يعنې حسن و حسين عليهم السالم دواړه د جنت د

ځوانانو سرداران دي»په صحيح ترمذى کښې لهابو سعيد خدرى و حذيفه نه ( 2ټوک ٣06 ،او

 ٣07مخونه) او ابن ماجه فضائل اصحاب رسول اهلل باب کښې او په مستدرك الصحيحين ،حلية
االولياء  ،تاريخ بغداد ،اصابه ابن حجر ،كنز العمال  ،ذخائر العقبى او نورو ډېرو کتابونو کښې
نقل شوے دے.
 -٢ابو مسلم خراسانى چې د بني ام يه د خاندان د حکومت جرړې يې پرې کړې د مختلفو طبقو د
مسلمانانو د جذبو د راپارولو لپاره ((الرضا لآل محمد)) په شان نعرو او شعارونو څخه مرسته
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د امام حسېن (ع) د خونړي پاڅون مسئله نن زمونږ شيعه مسلمانانو لپاره د هر ډول

استبداد ،زورورۍ ،ظلم او ستم په وړاندې د مقاومت او مقابلې لپاره يوه نمونه
او پروګرام ګرځېدلے دے او د ((هيهات منا الذله ،يعنې مونږ ذلت ته غاړه نۀ
اېږدو)) او ((الحياة عقيدة وجهاد ،يعنې د ژوند حقيقت ايمان او جهاد دے)) په
شان شعارونه او نعرې چې د کربال له وينو نه ډک تاريخ نه اخېستې شوې دي تل
يې له مونږ سره په دې کښې مرسته کړې ده چې د ظالمو حکومتونو په مقابله
کښې اودري ږو او د شهيدانو د سردار او د هغۀ د ملګرو په پېروۍ سره د ظالمانو
شرختم کړو (د ايران په اسالمي انقالب کښې هم په هر ځاے کښې دغه نعرې او
شعارونه په نظر راځي).
لنډه دا چې د اسالم د شهيدانو په تېره بيا د کربال د شهيدانو ياد نمانځل تل د
صحيح عقيدې او ايمان په الر کښې د زړۀ ورتيا ،قربانۍ ،مېړانې او سرښيندنې
روح په مونږ کښې ژوندے ساتي او مونږ ته د ظلم په وړاندې د غاړې نۀ اېښودو
او سرلوړي اوسېدو لپاره اهم درسونه راکوي .همدغه د دغو يادونو د ژوندي
ساتلو او هر کال د وير او ماتم د دستورو تجديد کېدې شي ځينې کسانو ته معلوم
نۀ وي چې مونږ په دغو مراسمو او دستور کښې څه کوو او هغه له يوې داسې
تاريخي واقعې سره متعلق وګڼي چې مودې وشوې د فراموشۍ او هېرې دوړې
ورباندې پرتې دي ،خو مونږ په خپله په دې پوهيږو چې د دغو يادونو ژوندي
ساتلو زمونږ په پروني تاريخ او نننۍ او سبانۍ ورځې باندې څه تاثير لرلے او لري
يې.
د احد له غزا نه پس په حضرت حمزه سيد الشهداء عليه السالم باندې د خداے د
ګران رسول� او مسلمانانو د وير او ماتم د دستورو جوړول په ټولو مشهورو
تاريخونو کښې راغلي دي چې د خداے ګران رسول� د يو انصاري له کور سره

تېرېدۀ نو د ژړا او مرثيې اواز يې واورېد ،د خداے د ګران رسول� له سترګو نه
اوښکې په مخ مبارک باندې روانې شوې او وې فرمايل( :ايا حمزه ماتم کوونکي نۀ
لري ،سعد بن معاذ (رض) دغه خبرې واورېدې نو د بني عبداالشهل قبيلې يوې
ډلې ته ورغے او د هغوي ښځو ته يې حکم وکړ چې د خداے د ګران رسول ﷺد
اخېستې وه (كامل ابن اثير ٥،ټوک ٣٧٢،مخ) د پښتو مشهور تاريخ کتاب ((پټه خزانه)) هم ليکلي

دي چې دغه وخت کښې د پښتنو لښکرې هم د خداے د ګران رسول�

سره د مينې په وجه د بني

اميه ؤ د حکومت په خالف د ابومسلم خراساني مرستې ته تلې وې او د بني اميه ؤ په خالف جنګ

کښې يې برخه اخېستې وه( .مترجم)
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تر ۀ حضرت حمزه (ع) کور ته الړې شي او د سيد الشهداء حمزه (ع) لپاره دې وير

وکړي1.

څرګنده ده چې دغه کار يوازې په حضرت حمزه (ع) پورې مخصوص نۀ ؤ بلکې دا
يو داسې پروګرام دے چې پکار دي د ټولو شهيدانو (په تېره بيا د پېغمبراکرم� د
خاندان د افرادو لپاره) ترسره شي او د هغوي ياد او خاطرې د نننيو او سبانيو
نسلونو لپاره ژوندۍ وساتو او له دې الرې تل د مسلمانانو په رګونو کښې نوې
وينه جاري وساتو  .په اتفاقي توګه هم دا اوس چې دا کرښې ليکو د عاشورې ورځ
يعنې د  1٤1٧هجري قمري کال د امامانو د مياشتې لسمه نېټه ده ،بې له شکه
چې د تشيع ټوله نړۍ له يو ستر شور او زوږ نه ډکه شوې ده .ځوانانو ،زلميانو او
بوډاګانو ټولو تورې جامې اچولې دي او په يو هېړ سره يې د امام حسېن (ع) او د
کربال د نورو شهيدانو د وير او ماتم په دستورو کښې ګډون کړے دے او د ټولو

په فکر او روح کښې يو داسې بدلون څرګند دے چې که هغوي د اسالم له دښمنانو
سره د مبارزې لپاره راوبللې شي نو ټول به وسله په الس د جنګ مېدان ته
راودانګي او له هيڅ ډول ايثار او قربانۍ څخه به ډډه ونکړي او تۀ به وائې چې د
ټولو په رګونو کښې د شهادت وېنه جاري شوې او په همدغې شېه او دغه ساعت
کښې امام حسېن (ع) او د هغۀ ملګري د کربال په مېدان کښې د اسالم په الره
کښې د خپلو سترګو په وړاندې ويني.
له مېړانې او زړۀ ورتيا نه ډک منظوم کالمونه چې په دغو عظيمو دستورو کښې
ويل کيږي د استعمار او استکبار په خالف ،ظلم او ستم ته د غاړه نۀ اېښودو او له
ذلت نه په ډک ژوند باندې له فخر او وياړ نه ډک مرګ ته د ترجيح ورکولو په باره
کښې له زبردستو شعرونو نه ډک دي.

مونږ عقيده لرو چې دا يوه عظيمه معنوي سرمايه ده چې پکار دي حفاظت يې

وشي او ترې نه د اسالم،ايمان او تقوا د ژوندي ساتلو لپاره استفاده وشي.
اوښکې کډې باروي طوفـــــان د غم شو
شو تــــــازه د زړۀ زخمــــونـــــــه محرم شو
يو په دوه مې په دې غم د زړګي غم شو
ال سوا مې لــــــه دې دمــــــه د زړۀ غم شو
نن به نۀ ګڼې دا غــــم چـــــې پرونے دے
ګويـــا هر پــــروسه کال يې سګنے دے
 -1كامل ابن اثير٢ ،ټوک  16٣ ،مخ  ،سيره ابن هشام ،سوم ټوک 1٠٤ ،مخ.
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ابتــــــــــداء د غــــــم کــــــومــه نـــــوے کال دے
په اول چې زړۀ خفه شي بيــــا خــــوشحال دے
څوک چې ډېر د امام غم کا ډېر خوشحال شي
د ايمــــــــان شجر پــــــــه دې اوښکو

نهال شي1

عرش د ځانګو په مثال وهي ټالونه

(حمزه بابا)

پــــــه کــــــربال رژوي خــــــزان ګلونه
(عبداهلل د نوښار)

 -٧٣متعه (عارضي وادۀ)
مونږ عقيده لرو چې عارضي وادۀ يوه روا او شرعي چاره ده چې په اسالمي فقه
کښې د ((متعه)) په نامه باندې ياديږي .نو دغه شان وادۀ دوه قسمه دے ،يو دائمي
وادۀ چې وخت او زمان يې نامحدود دے او بل عارضي وادۀ چې وخت او موده يې
د دواړو خواو په خوښه ټاکل کيږي.
دغه قسم وادۀ په زياترو مسائلو کښې له دائمي وادۀ سره يوشان والے لري لکه د
مَهر مسئله ،د هر ډول خنډ او منعې څخه د ښځې خالي والے،له هغه اوالد سره
متعلق احکام چې له دغه قسم وادۀ نه پېدا کيږي د دائمي وادۀ له اوالد سره هيڅ
فرق نۀ لري ،له بېلتون او جدائۍ نه پس عدت ،دا ټول زمونږ په نزد له مسلماتو او
اټل چارو څخه دي ،په نور الفاظو عارضي وادۀ يا متعه له خپلو ټولو
خصوصيتونو سره يو قسم وادۀ دے .البته د عارضي او دائمي وادۀ ترمېنځ فرق
شته او هغه دا چې په عارضي وادۀ کښې د ښځې نفقه په خاوند باندې فرض نۀ ده
 -1زمونږ په پښتنو کښې هم له پخوا راهسې په کربال کښې د امام حسېن (ع) او د هغه حضرت د
مېړنو ملګرو په شهادت باندې غم او ژړا کول رائج وو او دي .چې د هر دور پښتنو شاعرانو او
ليکواالنو په خپلو شعرونو اوليکنو کښې د دغې واقعې او ورباندې د غم او ژړا کولو په باره کښې

د خپلو خياالتو اظهار کړے دے .همدارنګ په پښتو ادب کښې د کربال د واقعاتو په باره کښې يو
مستقل منظوم کتاب چې جنګنامه نوميږي موجود دے او دغه جنګنامه به پښتونخوا کښې د
وهابيت او سلفيت له خورېدو نه مخکښې پخوا د پښتنو په کورونو او حجرو کښې ويل کېده او
خلقو به ورته ژړل دغه شان د پښتو مش هور شاعر،اديب او عارف حمزه بابا د کربال د شهيدانو په
وير کښې په مرثيو باندې مشتمل يو ځانګړے کتاب چې د ((زړۀ اواز)) نوميږي ليکلے دے او
همدارنګ په نور منظوم کالم کښې يې هم په دې اړه کالمونه موجود دي( .مترجم)
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او ښځې او خاوند ته له يو يو بل نه وراثت نۀ رسيږي (خو د هغوي اوالد ته له مور

پالر او له يو بل نه وراثت رسيږي).

ستَمْتَعْتُم
په هرحال مونږ دا حکم له قران شريف نه اخېستے دے چې فرمائي(( :فَمَا ا ْ
بِهِ مِنْ ُهنَّ فَآتُو ُهنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ،1يعنې هغو ښځو ته چې ورسره متعه کوئ د
هغوي مهر پکار دي ادا کړئ)).
زياترو مشهورو محدثانو او سترو مفسرانو په تفسيرونو او وضاحتونو کښې
ليکلي دي چې دا مبارک ايت د عارضي وادۀ په حقله دے.
په تفسير طبري کښې د دې مبارک ايت په تفسير کښې زيات روايتونه نقل شوي
دي چې دا ښودنه کوي چې بيان شوے مبارک ايت د عارضي وادۀ متعلق دے او د
خداے د ګران رسول� زياترو

صحابه کرامو ورباندې ګواهي ويلې ده٢.

په تفسير الدرالمنثور او سنن بېهقي کښې هم په دې حقله زيات روايتونه راغلي

دي٣.

په صحيح بخاري ،مسند احمد بن حنبل ،صحيح مسلم او نورو زياتو سني
کتابونو کښې هم يو لړ روايتونه موجود دي چې د خداے د ګران رسول� په زمانه
کښې د عارضي وادۀ د رائج والي ښودنه کوي که څه هم په مخالفت کښې يې هم
روايتونه موجود دي٤.

ځينې سني فقهاء عقيده لري چې متعه نکاح د خداے دګران رسول� په زمانه
کښې وه چې بيا دغه حکم منسوخ شوے دے ،په داسې حال کښې چې ځينې وائي
دغه حکم د خداے د ګران رسول� تر اخيري عمر پورې ؤ او حضرت عمر (رض)
منسوخ کړے دے .لکه حضرت عمر (رض) خپله په دې حقله ګواهي
ورکوي«:متعتان كانتا على عهد رسول اهلل و انا محرمهما و معاقب عليهما:متعة
النساء و متعة الحج،يعنې د پېغمبر اکرم� په زمانه کښې دوه متعې موجودې وې
او زۀ هغه دواړه حرام کوم او سزا به پرې ورکوم ،د ښځو متعه او د حج متعه (دا د
يو ډول حج نوم

دے)٥.

-1سورۀ نساء  ٢٤ايت.

 -٢تفسير طبرى ٥ ،ټوک9 ،مخ.
- -٣الدر المنثور٢ ،ټوک1٤٠ ،مخ-سنن بيهقى٧ ،ټوک٢٠6 ،مخ.
 -٤مسند احمد٤،ټوک  ٤٣6،مخ-صحيح بخارى ٧ ،ټوک 16 ،مخ او صحيح مسلم ٢ ،ټوک،
 1٠٢٢مخ د«باب نكاح المتعه» ترعنوان الندې باب کښې راغلي دي.
 -٥دغه حديث په همدغو عبارتونو يا له دغو سره ورته محتوا سره په سنن بېهقي٧ ،ټوک٢٠6 ،
مخ او نور زياتو کتابونو کښې راغلے دے،د الغدير کتاب ليکوال له صحاحو او مسندونو څخه
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په دې کښې شک نشته چې په دغه اسالمي حکم کښې د نورو ډېرو احکامو په

شان د سني وروڼو د روايتونو ترمېنځ د نظر اختالف دے ،ځينې يې د
پېغمبراکرم� په زمانه کښې په نسخ باندې او ځينې د دويم خليفه په زمانه کښې
په نسخ باندې عقيده لري او ځينې يې په کلي توګه انکار کوي ،او دا ډول
اختالفات په فقهي مسائلو کښې موجود وي خو شيعه فقها يې په روا والي او
مشروعيت باندې د نظر اتفاق لري او وائي چې دغه حکم د خداے د ګران رسول�
په زمانه کښې نۀ دے نسخ شوے او د هغه حضرت�له رحلت نه پس خو يې نسخ
کېدل غېر ممکن دي.
په هر حال مونږ عقيده لرو چې که له عارضي وادۀ نه ناوړه استفاده ونۀ شي نو د
هغو ځوانانو په حقله د اجتماعي ضرورتونو يوې برخې ته ځواب وينه ده چې د
دائمي وادۀ توان او وس نۀ لري،يا هغه مسافران چې د تجارتي ،اقتصادي،

تعليمي او يا نورو وجوهاتو په بنياد يوه موده له خپلې کورنۍ څخه لرې وي او د
دا قسم نور موارد .خو له متعې يا عارضي وادۀ سره مقابله او ورسره مخالفت د
دغو ډلو ترمېنځ چې بيان شوې د فحشاؤ د پراختيا لپاره الره خالصوي .په خاصه
توګه زمونږ په وخت او زمانه کښې چې د دائمي وادۀ عمر په مختلفو علتونو زيات
شوے دے او له بلې خوا د شهوتونو د تحريکولو عوامل ډېر زيات دي .که دغه
الره بنده شي نو په يقيني توګه به د فحش کارونو لپاره الره خالصه شي.
يو ځل بيا وايو چې مونږ له دغه اسالمي حکم څخه له هر قسم ناوړې استفادې،
هغه د هوس لرونکو د الس د آلې له جوړېدو او ککړتيا او بداخالقۍ ته د ښځو له
راښکلو سره مخالف يو .خو له يو قانون څخه د هوس لرونکو ناوړه استفاده پکار
نۀ دي د قانون له اصل څخه د مخنيوي سبب شي بلکې پکار دي له ناوړې

استفادې څخه مخنيوے وشي.

 -٧٤د تشيع تاريخچه
مونږ عقيده لرو چې د تشيع د پېدائش مبداء او شروع د خداے د ګران رسول�
زمانه او د هغه حضرت وېناوې دي او په دې باره کښې مونږ واضحه سندونه په
پينځويشت حديثونه نقل کړي دي چې «متعه» د اسالم په شرع کښې حالله او د خداے د ګران

رسول�

په زمانه کښې او همدغه شان د وړومبي خليفه او يو مقدار د دويم خليفه په زمانه کښې

عام معمول ؤ .او هغۀ بيا د خپل عمر په اخېري وختونو کښې منعې کړه( .الغدير٣ ،ټؤک ٣٣٢ ،مخ
.
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اختيار کښې لرو.منجمله زياترو مفسرانو د دې مبارک ايت په تفسير کښې چې

فرمائي(( :إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ،يعنې هغه
کسان چې ايمان يې راوړۀ او نېک عمل يې وکړ( ،د خداے) ترټولو غوره
مخلوقات دي 1)).دا مبارک حديث د خداے له ګران رسول� څخه نقل کړے دے
چې وې فرمايل(( :له دې مبارک ايت نه مراد علي (ع) او د هغۀ شيعه (پېروکار)
دي)).
له هغو څخه مشهور مفسر ((سيوطي)) په ((الدرالمنثور)) کښې له ابن عساکر څخه
چې له حضرت جابر بن عبداهلل انصاري (رض) څخه نقلوي چې وائي :مونږ د خداے
د ګران رسول� په خدمت کښې حاضر وو چې علي (ع) زمونږ خوا ته راغے ،کله
چې د پېغمبراکرم� نظر په هغۀ پرېوتۀ نو وې فرمايل(( :و الذى نفسى بيده ان هذا
و شي عته لهم الفائزون يوم القيامة ،يعنې قسم په هغه چا باندې چې زما نفس د هغۀ

په اختيار کښې دے چې دې او د دۀ شيعه (پېروکار) د قيامت په ورځ کامياب

دي)) بيا دغه مبارک ايت نازل شو(( :إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ
خَيْرُ الْبَرِيَّةِ)) او له دې وروسته چې کله به حضرت علي (ع) د صحابه ؤ مجلس ته
راتلۀ نو (صحابه ؤ) به ويل جاء خيرالبريه ،يعنې د خداے ترټولو غوره مخلوق
راغے٢)).

همدا معنا ابن عباس (رض) ،ابو برزه (رض)  ،ابن مردويه (رض) ،او عطيه عوفي
(رض) (په کمو فرقونو سره)

نقل کړې ده٣.

په دا ډول وينو چې د ((شيعه)) د نوم انتخاب د هغو کسانو لپاره چې له حضرت
علي (ع) سره يې تعلق او رابطه لرله هم هغه د خداے د ګران رسول� په زمانه
کښې رامنځته شو او دا نوم خپله پېغمبراکرم� هغوي ته ورکړے دے ،او دا خبره
صحيح نۀ ده چې دا نوم ورته د خلفاؤ په زمانه کښې يا د صفويانو وغېره په زمانه

کښې ورکړے شوے دے.
مونږ له دې سره سره چې د نورو اسالمي فرقو احترام کوو او له هغوي سره په يو
صف کښې نمونځ کوو او په يو زمان او مکان کښې ورسره په يوځاے حج کوو او
د اسالم په مشترکو اهدافو کښې ورسره ملګرتيا کوو ،دا عقيده لرو چې د
ح ضرت علي (ع) د مکتب پېروکار يو لړ خصوصيتونه لري د خداے ګران رسول�
 -1سورۀ بينه  ٧ايت.
 _٢الدرالمنثور 6 ،ټوک ٣٧9 ،مخ.
 -٣د ال زياتې اګاهۍ لپاره پيام قران  9ټوک،له  ٢٥9مخه نه وروستي مخونه.
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به هم ورته خاصه پاملرنه کوله او عنايت به يې ورسره کوۀ ،په همدې دليل مونږ د

دې مکتب پېروي غوره کړې ده.

د شيعه مکتب ځينې مخالفان دا کوشش کوي چې د دې مکتب رابطه له عبداهلل بن
سبا نومې کس سر وتړ ي او هر وخت دا خبرې تکراروي چې شيعه د عبداهلل بن سبا
پېروکار دي چې په اصل يهودي ؤاو بيا يې اسالم قبول کړے ؤ .دا خبره ډېره
عجيبه ده ،ځکه چې د شيعه مسلمانانو د ټولو کتابونو څېړنه دا ښودنه کوي چې
د دې مکتب پېروکار له دغه کس سره ډېره لږه دلچسپي هم نۀ لري بلکې د شيعه د
رجالو په ټولو کتابونو کښې عبداهلل بن سبا يو ګمراه او منحرف سړے معرفي
شوے دے او زمونږ د ځينو روايتونو له مخې حضرت علي (ع) د هغۀ د مرتدېدو
په وجه د هغۀ

د قتل حکم جاري کړے ؤ1.

له دې نه په تېرېدو د عبداهلل بن سبا اصلي وجود هم مشکوک دے او ځينې

محققان عقيده لري چې هغه يو افسانوي کس دے او په خارج کښې څه وجود نۀ
لري څه ال دا چې د شيعه مکتب باني وي ٢او باالفرض که هغه يو افسانوي کس ونۀ
ګڼو نو بيا هم زمونږ له نظره يو ګمراه او منحرف کس ؤ.
لـــــه اولــــه تر اخېره په جهان کښې
د سيد په شان څوک نشته معراجي
زۀ خوشحال خټک په حب داهلبېتو
رافضي ٣کړم خــــارجي او اخـــــراجي
که مې بولي څوک شيعه او څوک سني

(خوشحال بابا)

د علــــــي (ع) در تـــــه نيولـــې مې جولي
(باباے مالکنډ عبدالحکيم قادري)

 -٧٥د شيعه مکتب جغرافيه

 -1تنقيح المقال في علم الرجال ،د عبداهلل بن سبا په ماده کښې او د شيعه رجالو نور مشهور
کتابونه.
 =٢عبداهلل بن سبا نومې تحقيقي کتاب ليکوال عالمه عسکري.
 -٣رافضي به پخوا اخراجيانو يعنې نواسبو او خارجيانو يعنې خوارجو د امام علي (ع) او نورو
امامانو پېرکارو ته ويل( .مترجم)
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دا ټکے اهميت لري چې د شيعه مسلمانانو مرکز تل ايران نۀ ؤ بلکې د اسالم په هم

هغو وړومبنيو پېړيو کښې يې ګڼ شمېر مرکزونه لرل ،لکه کوفه ،يمن او حتی
خپله مدينه منوره او دغه شان په شام کښې هم د بني اميه ؤ د زهرجنو پروپېګنډو
باوجود د شيعه مسلمانانو لپاره ګڼ شمېر مرکزونه موجود وو ،که څه هم په عراق
کښې د شيعه مرکزونو پراختيا ته نۀ رسېدل .د مصر په ستر ټاټوبي کښې هم تل
شيعه ډلې اوسېدلې دي ،حتی د فاطمي خلفاؤ په دور کښې د مصر حکومت د
شيعه

افرادو په السو کښې ؤ1.

اوس هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کښې د شيعه مسلمانانو ډلې ژوند کوي
منجمله د سعودي عربستان په شرقي سيمه کښې د شيعه مسلمانانو زياته ابادي
ده او هغوي له نورو اسالمي فرقو سره ښۀ تعلقات لري ،که څه هم د اسالم او
مسلمانانو دښمنانو تل کوشش کړے او کوي يې چې د شيعه مسلمانانو او د نورو
مسلمانانو ترمېنځ د بې اتفاقۍ ،دښمنۍ،بدګمانۍ او غلط فهمۍ تخم وکري او د
هغوي ترمينځ د اختالفاتو او جنګ جګړو اور بل کړي او په دې طريقې سره د
مسلمانانو دواړه ډلې کمزورې کړي.

 -1کله چې د ا مويانو په زمانه کښې د شام شيعه مسلمانان له زياتو لړزوونکو دباؤنو سره مخامخ
شول او د عباسيانو په دور کښې هم په ارام نۀ وو،ان تردې چې زياترو پکې د بني اميه او بني
عباس په جېلونوکښې ساګانې ورکړې ،ځينې د مشرق لوري ته او ځينې هم د مغرب لوري ته په
هجرت کولو مجبو ر شول او د مراکش د شيعه مسلمانانو په مرستې سره يې هلته د ادريسيانو په
نامه حکومت جوړ کړ چې دغه حکومت د دويمې پېړۍ له وروستيو وختونو نه د څلورمې پېړۍ تر
وروستيو وختونو پورې دوام وموند او د شيعه ؤ يو بل حکومت په مصر کښې جوړ شو .دوي چې
ځانونه يې د امام حسېن (ع) او د خداے د ګران رسول (ص) د قدرمنې لور بي بي فاطمې(ع) اوالد
ګڼۀ او په هغې امادګۍ سره چې د مصر په خلقو کښې يې د يو شيعه حکومت د جوړولو لپاره لرله
په دغه کار الس پورې کړ او له څلورمې هجري پېړۍ څخه په رسمي توګه دغه حکومت جوړ شو او
دغو فاطميانو د قاهرې ښار بنياد کېښود.د فاطمي خلفاء شمېر په مجموعي توګه څوارلس تنه ؤ
چې پکې د لسو تنو د حکومت مرکز مصر ؤ او تقريباً درې پېړۍ يې په مصر او د افريقې په نورو

سيمو کښې حکومت لرۀ او االزهر جامع مسجد او االزهر پوهنتون (جامع االزهر) هم هغوي جوړ
کړل .لکه څنګه چې فاطميان نو م د بي بي فاطمه زهرا سالم اهلل عليها له نوم نه اخېستے شوے دے
دغه شان د ازهر نوم هم د دغې بي بي له نوم (زهرا) نه اخېستے شوے دے.
(دائرة المعارف دهخدا،دائرة المعارف فريد وجدى،و المنجد فى االعالم،د«فطم» او«زهر»)
الفاظ)
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په تېره بيا نن چې اسالم د يو لوے نړيوال قوت په توګه د مادي مشرق او مغرب په
وړاندې لکه د غر ټينګ والړ دے او د نړۍ خلق چې له مادي تمدنونو نه نااميده او

مايوسه شوي دي خپل لوري ته رابولي د مسلمانانو د قوت د ماتولو او په دنيا
کښې د اسالم د پرمختګ د سستولو لپاره د اسالم د دښمنانو يو ترټولو مهم اميد
دا دے چې مذهبي اختالفاتو ته لمن ووهي او مسلمانان په خپلو کښې مشغول
وساتي خو بې له شکه که د ټولو اسالمي فرقو پېروکار بېدار او هوښيار وي نو
دغه خطرناک سازش او دسيسه شنډولې شي.
بايد ذکر وکړو چې ځينې نورې داسې ډلې هم شته چې ځان ته شيعه وائي يا په
شيعه سره پېژندلې کيږي خو ترټولو مشهور او معروف اثنا عشري يعنې دولس
امامي شيعه دي چې د نړۍ د شيعه ؤ اکثريت تشکيلوي.
که څه هم د شيعه مسلمانانو شمېر او د دنيا د نورو فرقو د مسلمانانو په نسبت د

هغوي د شمېر فرق صحيح معلوم نۀ دے خو د ځينو شمېرنو مطابق د هغوي شمېر
تقريباً درې سوه ميليونه 1تنه دے چې تقريباً د نړٍۍ د مسلمانانو څلورمه برخه
جوړيږي.

 -٧6د اهلبېتو عليهم السالم ميراث
د دې مکتب پېروکارو د اهلبېتو عليهم السالم د امامانو له الرې د خداے له ګران
رسول� نه زيات روايتونه نقل کړي دي او دغه شان له امام علي (ع) او نورو
معصومو امامانو هم نور زيات روايتونه لري چې نن د شيعه تعليماتواو فقهې

اصلي سرچينې ګڼل کيږي .له دغو سرچينو څخه د څلورو کتابونو چې په کتب
اربعه مشهور دي يعنې ((کافي))(( ،من ال يحضره الفقيه))(( ،تهذيب)) او
((استبصار)) نومونه اخېستې شو .خو د دې موضوع بيا بيانول ضروري ګڼو چې که
هر يو حديث له دغو مشهورو سرچينو څخه په يوه سرچينه يا نورو معتبرو سرچينو
کښې موجود وي نو دا په دې معنا نۀ دي چې دغه حديث دې په خاصه توګه معتبر
وي بلکې هر يو حديث د سند يوه لړۍ لري چې پکار دي د رجالو په کتابونو کښې
په بيله توګه د سند د هر رجال څېړنه وشي او هر کله چې دسند ټول رجال د اعتماد
وړ وي نو بيا هغه د يو صحيح حديث په توګه منل کيږي ګنې په بل صورت کښې

 -1البته دا اندازه شمېر د کتاب ليکوال په  1٤1٧هجري قمري کال کښې ليکلے دے چې د وخت
په تېرېدو سره دغه شمېر زيات شوے او ال زياتيږي( .مترجم)
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حديث مشکوک يا ضعيف دے او دا کار يوازې د حديثو او رجالو د علم د

عالمانو او پوهانو د وس دے.

له دې ځايه په ښۀ ډول معلوميږي چې په شيعه کتابونو يا په مشهورو سني
سرچينو کښې د حديثونو د راغونډولو طريقه او حالت جدا جدا دے ،ځکه چې د
صحاحو په مشهورو کتابونو په تېره بيا په صحيح بخاري او صحيح مسلم
کتابونو کښې د ليکواالنو طريقه دا وه چې داسې حديثونه راغونډ کړي چې د
هغوي په نزد صحيح او معتبر وو او په همدې دليل په هغو کښې له هر يو حديث نه
د سني عقائدو د ترالسه کولو لپاره استناد کېدې شي 1.په داسې حال کښې چې د
شيعه محدثانو روش دا ؤ چې له اهلبېتو عليهم السالم سره منسوب ټول حديثونه
راغونډ کړي او د صحيح او ناصحيح پېژندګلي يې د رجالو علم ته پرېښې ده.
(غور پکار دے)

 -٧٧دوه لوے کتابونه
له هغو مهمو سرچينوڅخه چې مهم شيعه ميراثونه ګڼل کيږي يوه سرچينه نهج
البالغه کتاب دے چې ارواښاد عالمه شريف رضي له کلمات علي (ع) نه تقريباً زر
کاله مخکښې په دريو برخو يعنې خطبې ،خطونه او مختصر کلمات برخو کښې
برابر کړے دے او محتوا او مضامين يې دومره اوچت او الفاظ يې دومره ښکلي
دي چې د هر دين او مکتب پېروکار کس که دغه کتاب ولولي نو خامخا يې د
عظيمې محتوا تر تاثير الندې راځي .کاش چې نۀ يوازې مسلمانان بلکې

غېرمسلمانان ورسره اشنا شوي وې چې په توحيد ،مبداء او قيامت کښې د اسالم
له عظيمو تعليماتو او نورو سياسي ،اجتماعي او اخالقي مسائلو

نه اګاه شي٢.

له دغو لويو ميراثونو نه يو بل ميراث ((صحيفه سجاديه)) نوميږي چې له ډېرو
لويو ،اوچتو او ژورو مضامينو لرونکو زياتو غورو ،فصيحو او ښکليو دعاګانو
مجموعه ده چې په حقيقت کښې هم هغه د نهج البالغه د خطبو کار په بله طريقه
-1د صحيح مسلم سريزې او «فتح البارى فى شرح صحيح البخارى»ته پکار دي مراجعه وشي.

-٢بايد يادونه وکړو چې د نهج البالغه کتاب د خطبو برخې پښتو ترجمه ستر پښتون اديب ،شاعر
او عارف حمزه بابا (رح) کړې وه چې دغه کتاب د ((سپېڅلې وېناوې)) په نامه چاپ شوے دے .د
دغه کتاب له چاپه يوه موده مخکښې د قلم خاوند پروفېسر ډاکټر حنيف خليل د بابا د دغه کتاب
په پېژندګلۍ يوه کتابچه هم ليکلې وه.د نهج البالغه کتاب مکمله پښتو ترجمه د قلم خاوند استاد
عبدالرحيم دراني هم په پښتو کړې ده چې ما بنده يې د بيا کتنې او تصح کار ترسره کړے دے او ال
تر دې ګړۍ نۀ دے چاپ (مترجم)
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کوي او جمله په جمله انسان ته يو نوے درس ورکوي او په حقيقت کښې هر انسان
ته له خداے پاک سره د رازونياز او مناجاتو طرز او طريقه ورزده کوي او د انسان

زړۀ او روح ته نور ،رڼا او صفا ورکوي.
دا ټولګه لکه چې له نامې نه يې څرګنده ده د شيعه مکتب د څلورم امام حضرت
امام علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (ع) چې په امام زېن العابدين او امام
سجاد عليه السالم باندې هم مشهور دے په دعاګانو مشتمله ده او مونږ چې هر
وخت وغواړو چې په مونږ کښې د دعا او رازونياز روح او خپل پروردګار ته ال
زيا ته توجه او د هغۀ له پاک ذات سره ال زياته مينه او عشق پېدا شي نو دغو
دعاګانو ته مخه کوو او د تنکيو بوټو او ګياهانو په شان چې له برکته ډکې
پسرليزې

اوريځې څخه خړوبيږي له دغو دعاګانو څخه خړوبيږو1.

زياتره شيعه احاديث چې په لکونو تعداد کښې دي له پينځم او شپږم امام يعنې له
امام محمد باقر بن علي زين العابدين او امام جعفر بن محمد باقر عليهم السالم نه
نقل شوي دي ،او مهمه برخه يې له اتم امام ،امام علي رضا بن موسی (ع) څخه ده،
او دا په دې وجه ده چې دغه درې بزرګوارانو په داسې حاالتو کښې ژوند کوۀ چې د
بني اميه ؤ او بني عباسو واکمنانو او نورو دښمنانو دباوونه پرې کم وو نو ځکه
هغوي وکړې شول د خداے له ګران رسول� څخه زيات حديثونه چې د پالر
نيکونو په ذريعه ورته رسېدلي وو د اسالمي تعليماتو او فقهې په ټولو ډګرونو
کښې په يادګار پرېږدي ،او دا چې شيعه مکتب ته جعفري مذهب وائي په دې وجه
دي چې زياتره روايتونه له شپږم امام جعفر صادق (ع) نه نقل شوي دي او زمونږ په
کتابونو کښې راغلي دي چې هغه حضرت په حديث او فقه کښې څلور زره
شاګردان تربيت کړل.

مشهور سني امام ابو حنيفه (رح) د امام جعفر صادق (ع) په وصف کښې په يوه لنډه
وېنا کښې وائي« :ما رايت افقه من عفر بن محمد،يعنې ما له جعفر بن محمد (ع)
له زيات فقيه او عالم کس ونۀ ليد»!.

٢

د سني فقهې يو بل امام مالک بن انس (رح) په خپله يوه وېنا کښې داسې وائي:
((ما يوه موده له امام جعفر صادق (ع) سره تګ راتګ لرۀ نو هغه مې تل په دريو
کښې په يو حالت کښې ليدلے دے چې يا به يې نمونځ کوۀ ،يا به د روژې په حال
کښې ؤ او يا به يې هم د قران شريف تالوت کوۀ او زما په عقيده د علم ،پوهې او
 -1د صحيفه سجاديه کتاب پښتو ژباړه هم استاد عبدالرحيم دراني کړې او چاپ کړې يې ده.
 -٢تذكرة الحفاظ ذهبى 1،ټوک  166مخ.
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عبادت له نظره مې له جعفر بن محمد (ع) نه زيات فضيلت لرونکےکس و نۀ ليدۀ او

نۀ مې واورېدۀ1)).

له دې امله چې غرض مو مختصر ليکل دي نو دا موضوع زياته نه اوږدوو او د
اهلبېتو امامانو عليهم السالم په حقله د نورو فقهو د علماو د وېناګانو له نقلولو
نه تېرېږو.

 -٧٨په اسالمي علومو کښې د شيعه ؤ کردار
مونږ عقيده لرو چې شيعه ؤ د اسالمي علومو په رامنځته کولو او خپرولو کښې
موثره کردار ادا دے .ځينې عقيده لري چې اسالمي علومو له دوي څخه سرچينه
اخېستې ده چې حتی په دې موضوع يو شمېر کتابونه هم ليکل شوي دي او يو لړ
اسناد او مدارک ورکړې شوي دي خو مونږ وايو چې شيعه ؤ د اسالمي علومو په

رامنځته کولو کښې زياته ونډه لرلې ده او د دې مسئلې شاهد او ګواه هغه کتابونه
دي چې په علومو او فنونو کښې د شيعه عالمانو لخوا ليدل کيږي .په فقه او
اصولو کښې په زرګونو کتابونه ځينې په خپل ډول زيات ستر او پراخه او بې مثاله
دي .په تفسير او قراني علومو کښې په زرګونو کتابونه ،په عقائدو او علم کالم
کښې په زرګونو کتابونه او دغه شان په نورو علومو کښې په زرګونو کتابونه په
دې حقيقت باندې ګواه دي چې له دغو څخه زياتره کتابونه د دنيا په مشهور
کتابتوننو کښې پراتۀ دي او ټول خلق يې ګوري او هر څوک د دې دعوې د
رښتينولۍ لپاره دغو کتابتونو ته مراجعه کولې شي.
يو مشهور شيعه عالم او دانشور په شپږويشت ټوکو کتابونو کښې د دغو کتابونو
فهرست راغونډ کړے دے ٢.دا فهرست له لسګونو کلونو له مخکښې دور سره
تعلق لري او په دې وروستيو لسيزو کښې له يوې خوا د مخکښو شيعه عالمانو د
اثارو د احياء او د هغوي د خطي کتابونو د پېدا کولو او د هغو د چاپولو لپاره
زيات کوششونه وشول او له بلې خوا د نويو کتابونو د تصنيف او تاليف لپاره چې
 -1تهذيب التهذيب ٢،ټوک  1٠٤مخ ،کتاب االمام الصادق  1ټوک  ٥٣مخ.
 -٢د دغه کتاب نوم الذريعة الى تصانيف الشيعة دے چې مشهور مفسر او محدث عالمه شېخ آقا
بزرګ تهراني راغونډ کړے دے .د هغو کتابونو شمېر چې د ليکوال د نوم او پتې په ذکر سره په
دغه ستر فهرست کښې راغلي څه د پاسه اتۀ شپېتۀ زره ټوکه دے دا کتاب ډېر پخوا چاپ او خپور
شوے دے.
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تر اوسه مو په دقيقه توګه شمېرنې برابرې کړې نۀ دي خو په مسلمه توګه د

اسالمي علومو په هره څانګه کښې په زرګونو نوي کتابونه ليکل شوي دي.

 -٧9صداقت او امانت
مونږ عقيده لرو چې صداقت او رښتينولي او امانت د اسالم له مهمو او بنيادي
ارکانو څخه دي لکه قران شريف فرمائي((:قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ
صِدْقُ ُهمْ ،خداے فرمائي نن هغه ورځ ده چې د رښتينو کسانو رښتيا ويل هغوي ته
ګټه ورکوي1)).

بلکې د قران شريف له ځينو مبارکو ايتونو نه دا معلوميږي چې د قيامت په ورځ
اصلي اجر هغه اجر دے چې د صدق او رښتينولۍ (.صدق او راستي په ايمان
کښې ،له خداے پاک سره په تړونو باندې په ايمان کښې او دغه شان د ژوند په

ټولو شعبو کښې) په بدله کښې به انسان ته ورکيږي (لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ
بِصِدْقِهِمْ)٢

او هغه ډول چې مخکې هم ورته اشاره وشوه قران شريف زمونږ ټولومسلمانانو ذمه
واري ګرځولې ده چې له معصومينو او رښتينو هستيو سره يو ځاے اوسيږو او د
هغوي په قدم باندې قدم کېږدو ،لکه قران شريف فرمائي(( :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ)) ٣د دې موضوع تر دې حده دے چې خداے پاک
خپل قدرمن پېغمبر� ته حکم ورکوي چې له خدايه وغواړه چې هر کار ته صادقانه
داخل شې او صادقانه ترې بهر شې لکه فرمائي((:وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي ُمدْخَلَ صِدْقٍ
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ))٤

درست په همدې دليل په اسالمي روايتونو کښې لولو چې هيڅ داسې پېغمبر (ع) د
خداے له خوا مبعوث نۀ شو مګر دا چې صدق ،راستي او امانت يې په

پروګرامونو کښې يو اصلي پروګرام ؤ :ان اهلل عز و جل لم يبعث نبيا اال بصدق
الحديث و اداء

االمانة الى البر و الفاجر٥

 -1سورۀ مائده 119 ،ايت.
 -٢سورۀاحزاب ٢٤ ،ايت.
 -٣سورۀ توبه  119ايت.
-٤سورۀ اسراء  ٨٠ايت.
 -٥دا حديث په بحار کښې له امام جعفر صادق (ع) نه نقل شوے دے (6٨ټوک  ٢مخ) او همدارنګ
 ٢ټوک  1٠٤مخ.
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مونږ هم له دغو مبارکو ايتونو او حديثونو نه په الهام اخېستو سره زيات کوشش

کړے دے چې د دې کتاب په بحثونو کښې بې له صدق او راستۍ نه قدم وانۀ خلو
او د حق او امانت په خالف څه خبره ونۀ کړو او اميد دے چې د خداے پاک په
فضل به مو د دې فريضې په ادا کولو کښې کاميابي حاصله کړې وي ،اِنّهُ وَلي
التَوفيق.

 -٨٠وروستۍ خبره
هغه څه چې په دې مختصر کتاب کښې راغلي دي د اسالم په اصولو او فروعو
کښې د اهلبېتو عليهم السالم د مکتب د پېروکارو يعنې شيعه مسلمانانو له
عقائدو څخه کوټلي عقائد وو چې بې له څه لږ غوندې بدلون او تحريفه بيان شول
او د قران شريف له مبارکو ايتونو ،اسالمي روايتونو او د اسالم د علماؤ مختلفو

کتابونو څخه حوالوته لنډه اشاره شوې ده ،که څه هم د بحثونو اختصار او کوټلتيا

ته په پام سره د ټولو حوالو ذکر کول ممکن نۀ وو او مونږ په دې کتاب کښې له
اجمالي او کوټلي بيانه بل څه هدف نۀ لرۀ.
مونږ عقيده لرو چې دا بحث به الندې نتائج ولري:
 -1يوه غوره سرچينه ده چې په عېن اختصار کښې د شيعه مکتب عقائد په
روښانه توګه او ډېر غور او پام سره بيانوي او د ټولو اسالمي فرقو پېروکار حتی
غېر مسلم کسان د دې مختصر کتاب په مطالعې سره د دې مکتب د پېروکارو
عقائد په اجمالي او مختصره توګه له وړومبني السه په اختيار کښې واخلي او دا
چې د دې د راغونډولو لپاره زيات زحمت او زېار زغملے شوے دے.
 -٢مونږ عقيده لرو چې دا مختصر کتاب يوالهي حجت کېدې شي د هغو کسانو
لپاره چې کله کله په ناخبرۍ کښې زمونږ د عقائدو په باره کښې داوري او فېصلې

کوي او يا يې له مشکوکو او غرضي کسانو او يا غېر معتبرو کتابونو نه اخلي.
 -٣مونږ عقيده لرو چې د بيان شويو عقائدو په لوستو سره دا خبره په ډاګه کيږي
چې د دې مکتب او د مسلمانانو د نورو فرقو د پېروکارو ترمېنځ د فرق دومره
زيات موارد نشته چې د دې مذهب او د نورو اسالمي مذهبونو د پېروکارو د
مشترکه ملګرتياو او يووالي خنډ وګرځي ،ځکه چې د ټولو اسالمي مذهبونو
ترمېنځ مشترک او ګډ ټکي ډېر زېات دي او مشترکه دښمنان هم د ټولو اسالمي
مذهبونو مسلمانان ګواښي( .او له ټولوفرقو سره دښمني کوي)
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 -٤مونږ عقيده لرو چې داسې السونه په کار لګيا دي چې د اسالمي مذهبونو
ترمېنځ د اختالفاتو په غټولو سره د هغوي ترمېنځ د دښمنۍ ،جنګ او وينې
تويونې اور بل کړي او اسالم چې زمونږ په دور او زمانه کښې لګيا دے د دنيا
لوې لوې سيمې تر خپل سيوري الندې راولي او د کميونزم له نسکورېدو او د
سرمايه دارۍ د مادي نظام ورځ په ورځ زياتېدونکومشکالتو په وجه رامنځته
شوې خالګانې ډکې کړي له کمزورۍ سره مخامخ کړي او يا په دنيا کښې د اسالم
پرمختګ اودروي.
مسلمانانو ته پکار دي دښمنانو ته موقع ورنکړي چې په خپل کار کښې کامياب
شي او ډېرې قيمتي موقعې چې د اسالم د پېژندګلو لپاره په دنيا کښې راپېدا
شوي دي له السه الړې شي.
مونږ عقيده لرو چې که د اسالمي مذهبونو عالمان په خپلو کښې کښېني او له

مينې او خلوص نه په ډکې او له تعصب ،قصد او کينې نه په پاکې يوه فضا او
چاپېرچل کښې د اختالف وړ مسائلو باندې بحث وکړي او وې څېړي نو د
اختالفاتو د کمېدو امکان زيات دے .مونږ دا نۀ وايو چې ټول اختالفات به ختم
شي بلکې وايو چې لمن به يې لنډه او تنګه شي ،هم هغه ډول په دې وروستيو
وختونو کښې په ايران هېواد کښې په زاهدان ښار کښې د شيعه او سني عالمانو
يوې ډلې په خپلو کښې ګڼ شمېر غونډې جوړې کړې او يو شمېر اختالفات يې
ختم کړل چې تفصيل يې په دې مختصرکتاب کښې

نۀ ځائېږي1.

په اخېر کښې د لوے او قادر خداي پاک په درګاه کښې الس په دعا يو او عرض
غفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ
کوو :رَبَّنَا ا ْ
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ٢

٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 -1د دغو غونډو او حل شويو مسائلو په حقله له قم ښار نه چاپېدونکې ((پيام)) مجله کښې لوستې
شئ
 -٢سورۀ حشر  1٠ايت.

