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 سريزه

وهي８ي چ３ نن پسان ＊ه کر ب７ۍ له واکمنو شرائطو خپر اسالمي ن
جوړ شوي دي او هر امت د ＄ان لپاره " ＇و امتونه"له اسالمي امته 

ه نتيجه ک＋３ د هغوي د پپه بيله الره او طريقه روان دے د دې 
له مشري او پژوند وا－ي د داس３ کسانو السته ورغلي دي چ３ خ

ه دې الره پدې امله ي３ ته په لمن وهلو ک＋３ －２ي له  وبقا اختالفات
او له هرې ممکن３  ک＋３ په مختلفو ډولونو پان／ه ونه ک７ې ده

  .وسيل３ کار اخلي
نشته چ３ په اسالمي طايفو ک＋３ اختالفي  که دې ک＋３ شپ

مسائل شته دي که ＇ه هم زياتره ي３ په کالمي مسائلو پورې اړوند 
 دي چ３ اسالمي متکلمانو ي３ بنياد اي＋ﾡ دےاو عام مسلمانان له

هغو نه دي خبر خو د اختالفي مسايلو په وړاندې －６ چورليزونه 
هم شته چ３ د مسلمانو پر－نو د يو ＄اي کيدو ک７ۍ ده بلکه 

د  –له دې سره سره  –！کي ي３ تر اختالفي ！کيو زيات دي  کمشتر
اختالف سرغنو په اختالفي ！کيو تکيه ک７ې ده او په ا請ولو او 

  .انويفروعو ک＋３ －６ او مشترک مسايل نه بي
په يو کانفرنس ک＋３ د " د اسالمي مذهبونو تر مين＃ د نزديکت"

په هکله د فقهي )  لکه طالق، ميراث، نکاح و غيره(شخصي چارو 
ما په دې هکله  . مسائلو د موضوع بيانول ماته وسپارل شول

يرانه ک７ل حکانفرنس ته يوه مقاله ورک７ه چ３ د کانفرنس برخوال ي３ 
وستلو مخک＋３ هي）کله نه منله چ３ هغوي  د دغه رسال３ له ل
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) شخصي احوالو(شيعه فقه په اکثرو مسائلو ک＋３ چ３ له دغه باب 
سره تعلق لري د اهل سنتو له اوسنيو ＇لورو مذهبونو سره يو نظر 

  .لري
هغوي يوازې د اوريدلو تر حده او د نندارچيانو په تو－ه شيعه له 

شپه او ورځ د نورو اسالمي مذهبونو يوه لرې شوې طائفه －２ي او 
تاريخ د دې مظلوم３ ډل３ په خالف په رسندويو ک＋３ خبرې کوي 

دشمن لپاره خوش خدمتي وک７ي او د دشمن  د دوي ب３ له دې چ３
دغو ناخبرو ) ليکوال(ژرندې ته اوبه واچوي بل ＇ه نه کوي او زه 

و له عالمانو او پوهانو سره شيعه ؤکسانو ته سپار＊تنه کوم چ３ د 
， ک７ي چ３ له ستر－و ي３ د ناو اړيک３ ！يدې نزدې تماسونه 

ناپوه９ پردې ورليرې ک７ي او شيعه به ورته د يو سکه ورور په 
تو－ه و＊يي چ３ پي７ۍ پي７ۍ ي３ دوي غو＊تنه کوله او په دې ډول د 

نا " دې ايت معنا تحقق ومومي چ３ فرمايي  دة وَ اَ تَکُم ُامّة واحِ اِنّ ُامّ
بُّکُم فَاعُبُدون   " رَ

يو زوړ چل د ) استعمار(و ک＋３ د ＊کيالک په اسالمي امتون
شبهو پيدا کول او د شکونو او عتراضونو مطرحول دي او دا د 
هغوي پخوان９ طريقه ده چ３ په وروستيو پي７يو ک＋３ ي３ په 

  .من％ني ختي＃  او ＄ينو نورو سيمو ک＋３ وچلوله
د حج په ور＄و ک＋３ د خداي د کور ډ４ر حاجيان چ３ له اسالمي 

وي او له بل３ خوا ي３ د د＊منانو ناوړه تبليغاتو انقالب سره اشنا ش
ه ک７ي دي له ايرانيو حجيانو سره د کتن３ په وخت دذهنونه اللهان

  .پو＊تن３ کوي او د هغوي ＄واب غواړي
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دغه غو＊تن３ ته د ＄واب ويلو لپاره د دغو پو＊تنو لويه برخه چ３ 
زياتره ي３ ديني او کلتوري اړخ لري  په دې ！ول／ه ک＋３ راغون６ې 

او قدرمن پوه او عالم سيد رضا حسيني نسب زما تر ＇ارن３  شوي
سه ي３ د هغو ي دي او تر خپله والندې دغه ＄وابونه منظم ک７

وضاحت ک７ے دے او په ＄واب ک＋３ د لن６ون او اختصار لپاره د 
نه غواړي ７ضرورت په حد بسنه شوې ده او که ＇وک تفصيل او ＇ي

  .نو هغه دې نورو کتابونو ته مراجعه وک７ي
_ ارواحنا فداه_ زمان３ امام  ې دچ３ دا وړوکﾡ شان خدمت د اله دب

  قبول ک７ي
  د قم علميه حوزه

  1374\9\1جعفر سبحاني 
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  لوم７ۍ پو＊تنه 

  *و سنتی* 請حيح دے که * و عترتی 

محدثانو حديث ثقلين چ３ ډير مشهور دے په دوه ډوله 
نقل ک７ے او د حديثو په کتابونو ک３ ي３ راوړے دے 

ار دي چ３ په دغو دوو ک３ کوم يو سم اوس دا کتل پک
  ؟ . دے
  کتاب اهللا و عترتی اهل بيتي : الف
  کتاب اهللا و سنتی: ب

  
 : ＄واب

و اهل * له رسول اهللا مبارک راغل請 ﾡحيح او ثابت حديث هماغه 
* په ＄ای پک３ * اهل بيتی * لفظ دے هغه روايت چ３ د * بيتی 
بيتی د حديث  راغلﾡ د سند له نظره باطل دے او د اهل* وسنتی

  .سند پوره 請حيح او بشپ７ سم دے
  
  د حديث سند* اهل بيتی * د 

  دا متن دوو لويو محدثانو نقل ک７ے دے 
د خداي : ــ مسلم په خپل 請حيح ک３ له زيد بن ارقمه نقلوي چ３ 1

په نامه په يوه ژوره سيمه ک３ چ３ د مک３ او * خم*رسول يوه ورځ د 
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رک７ه ــ په دغه خطبه ک３ ي３ د مدين３ ترمين＃ پرَتَه ده يوه خطبه و
خداي پاک حمد او ثنا وويله خلکو ته ي３ نصيحت وک７ او بيا ي３ 

 :اس３ وفرمايلد

اال ايها الناس فانما انا بشر يوشک ان ياتی رسول ربی فاجيب، و  
وا نور فخذاولهما کتاب اهللا فيه الهدی و ال: انا تارک فيکم ثقلين

ی کتاب اهللا و رغب فيه ثم بکتاب اهللا و استمسکوا به ــ فحث عل
ــ و اهل بيتی، اذکر کم اهللا فی اهل بيتی، اذکرکم اهللا فی اهل : قال

 .*بيتی، اذکرکم اهللا فی اهل بيتی

ای خلقو زه هم يو انسان يم او نزدې ده چ３ زما د رب مامور او 
استازے راشي او زه د هغه غو＊تن３ ته لبيک ووايم او زه په تاسو 

نه پري８دم او ＄م يو د خداي کتاب چ３ په هغه ک３ دوه قيمتی ＇يزو
خداي کتاب واخلئ او ！ين， ي３ ک７ئ ـــ  دک３ هدايت او ر１ا ده، 

پيغمبر د خداي د کتاب په عمل ！ين／ار وک７ بيا ي３ وفرمايل او 
زما اهل بيت، زه تاسو ته  د خپلو اهل بيتو په هکله خداي 

بيتو په هکله  ، زه تاسو ته  د خپلو اهل)د خداي لپاره( دريادوم 
، زه تاسو ته  د خپلو اهل بيتو په )د خداي لپاره( خداي دريادوم 

    1) د خداي لپاره( هکله خداي دريادوم 
دا ويل ضروري   2دا متن دارمي هم په خپل سنن ک３ راوړے دے 

دي چ３ د دغو دواړو سند د لمر په شان رو＊انه او 請فا دے او 
  .شتهيهي＆ ک７چ پک３ ن

                                                
  شميرــ چاپ عبدالباقي 2408مخ  1803！وک  請4حيح مسلم .  1
  مخونه 432ــ  431！وک  2سنن دارمي .  2
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 ره راوړےــــــــــپه لفظ س* و عترتی اهل بيتی * تن د ــ ترمذي دا م2

  . د حديث متن دا دے. دے 
انی تارک فيکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، احدهما (( 

اعظم من الآخر کتاب اهللا حبل ممدود من السماء الی االرض و 
کيف  اعترتی اهل بيتی لن يفترقا حتی يردا علی الحوض فانظرو

  1)) تخلفونی فيها
زه په تاسو ک３ دوه －رانبيه ＇يزونه په امانت پري８دم تر کومه چ３ په 
هغو پورې تمسک او الس ولرئ هي＆ کله به －مراه نه شئ، يو تر بل 

د خداي کتاب چ３ له اسمانه تر زمک３ د اويزان رحمت . لوي دے
رس９ ده او بل زما عترت او اهل بيت او دا دوه هي＆ کله له يوه بله 

ماته راورسي８ي  و－ورئ ) کوثر(تر دې چ３ په حوض نه جدا کي８ي 
 .چ３ زما له امانتونو سره ＇رن／ه سلوک کوئ

 د  مسلم او ترمذي چ３ د 請حاحو او سننو ليکونکي دي دواړه 
دا زمون８ د نظر د ثابتولو لپاره  په لفظ ！ين／ار لري او* اهل بيت *  

  چ３د ډير يقيني او باوري دے ـــــــــکافي ده او د دواړو سن
  .بحث ته اړتيا نه لري 

  
   د متن سند* و سنتی*د 

                                                
   37788مخ ــ شمير  663！وک  5سنن ترمذي .  1
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لفظ راوړے *  سنتیپه ＄اي ي３ د * و اهل بيتیهغه راويت چ３ د 
دے يو جعلي حديث دے چ３ هم ي３ سند ضعيف دے او هم د 

  .امويانو عواملو جوړ ک７ے دے
ـــ حاکم نيشابوري په خپل مستدرک ک３ دغه متن په الندينيو 1

  .اسنادو سره نقل ک７ے دے
ثور بن زيد ((عن )) ابی اويس((عن )) عباس بن ابی اويس((

  : قال رسول اهللا )) ابن عباس((عن )) عکرمه((، عن ))الديلمي
ـتم به فلن تضلوا ميا ايها الناس انی قد ترکت فيکم، ان اعتص(( 

  1!))ابدا کتاب اهللا و سنة نبيه
په دغو  ــ ای خلقو زه تاسو ته دوه ＇يزونه پري８دم تر هغه وخته چ３

ورکه نه ک７ئ د دوو مو من／ول３ ＊خ３ ک７ي وي هي＆ کله به الره 
  !مبر سنتخداي کتاب او د پيغ

. د دغه متن په راويانو ک３ يو زوے او پالر دي چ３ د سند افت دي
او هغه دوه اسماعيل بن اب３ اويس او ابو اويس دي داس３ پالر او 

يثونو په زوے چ３ نه يوازے موثق نه دي بلک３ په دروغو او د حد
  .يدلو تورن وجعل او جوړ

  د دغو په هکله د رجال د علماو خبره
په تهذيب الکمال  حافظ مزي چ３ د رجال د هنر يو ＇ي７اندے دے

  :د اسماعيل او د هغه د پالر په هکله ليکلي کتاب ک３

                                                
  مخ 93 1مستدرک حاکم ج .  1
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ابو اويس : وايي) چ３ د علم رجال لوي عالم دے(يحيی بن معين ((
راز له يحيی بن معين نقل  او د هغه زوے ضعيف دي او همدا

دا دوه کسان حديثونه پ＂وي، ابن معين هم دا : شوې ده چ３ وايي
  په هغه باور نه شي. * راز د ابو اويس د بچی په هکله ويلی دي

  *کيدے 
نه ) باوري(هغه ضعيف دے او ثقه : نسايي د زوي په هکله وايي

زيات３  د هغه په خالف) نسايي: (ي ويلی ديئابو القاسم اللکا. دے
خبرې ک７ي دي تر دې چ３ ويلي ي３ دي بايد د هغه حديث پري＋ودل 

  .شي
ابن ابي اويس له خپل : وايي) چ３ د رجال له علماوو دے(ابن عدي 

  1. عجيبه حديثونه روايتوي چ３ هي）وک ي３ نه مني )مالک(ماما

هي＆ کله د ابن ابي . ابن حجر، په مقدمه فتح الباري ک３ راوړي دي
د ) راوړلﾡ دليل نه شو(ره احتجاج نه شو کولﾡ اويس په حديث س

  په  وجه چ３ نسايي د هغه په هکله  قدح３هغه 
  2 هد ک７ې 

حافظ سيد احمد ابن 請ديق په فتح الملک العلی کتاب ک３ له 
سلمه بن شيب روايتوي چ３ له اسماعيل ابن اب３ اويسه ي３ 

کله چ３ د مدين３ خلک د يو حديث په : اوريدلي دي چ３ ويل ي３
  3دوه ډل３ شي نو زه حديث جعلي کوم  هکله

                                                
   127مخ  3حافظ مزي تهذيب الکمال، ！وک .  1
  چاپ دارالمعرفه 391مخ ابن حجر عسقالني، مقدمه فتح الباري .  2
   15حافظ سيد احمد ابن 請ديق ، فتح الملک العلی، مخ .  3
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د حديثونو په جعل ) اسماعيل بن ابي اويس(په دې اساس زوے 
تورن دے او ابن معين هغه دروغجن －２لﾡ دے، له دې ورتير د 
هغه حديث هي＆ کله په 請حيحينو ترمذي او د 請حاح په نورو 

  .کتابونو ک３ نه دے نقل شوے
ابو حاتم رازي په کتاب د ابو اويس په هکله همدومره بس ده چ３ 

د هغه حديث ليکل کي８ي خو دليل : ک３ وايي)) جرح و تعديل((
   1. ورسره نه راوړل کي８ي او د هغه حديث قوي او محکم نه دے

هم دا راز ابو حاتم له ابن معينه نقل ک７ې ده چ３ ابو  اويس باوري 
هغه روايت چ３ د دغو دوو کسانو نومونه په سندونو . کس نه دے

هغه روايت بالکل 請حيح نه دے له دې ورتير، له 請حيح ک３ دي 
  .او ثابت حديث سره مخالف دے

د پام وړ ！کﾡ دا دے چ３ د حديث ناقل، يعني حاکم نيشابوري د 
＄که ي３ د هغه د سند د . حديث په ضعف اعتراف ک７ے دے

請حيح کولو ه）ه نه ده ک７ې خو د هغه د مفاد په سموالي ي３ 
د سند له نظره سست او د اعتبار  شهادت راوړے دے چ３ هغه هم

له درج３ پريوتﾡ دے نو ＄که د حديث د قوي کولو په ＄اي د هغه 
  .ي شاهد ته را－ر＄ووس د هغه چ＂ضعف او کمزوري زياتوي ا

                                                
   92مخ  5ابو حاتم رازي، الجرح والتعديل ！وک .  1



16 شيعه ＄واب ورکوي              

  د روايت دوهم سند)) و سنتی((د 
حاکم نيشابوري په هغه سند سره چ３ رابه شي له ابو هريره په 

کت فيکم شيئين لن تضلوا انی قد تر:. (( ډول نقلوي 1مرفوع 
    2کتاب اهللا و سنتی و لن يفترقا حتی يردا علی الحوض : بعدهما

... عن ) الضبی:. ( دا متن حاکم په داس３ سند سره نقل ک７ے دے
  ابی(عن ) عـــــــــــــعبد العزيز بن رفي(عن ) 請الح بن موسی الطلحی(
  )ابی هريره( عن ) 請الح 

ه شان جعلي دے او د سند په دا حديث هم د مخکيني حديث پ
رجالو ک３ ي請 ３الح بن موسی الطلحی راغلﾡ دے چ３ دلته غواړو 

  :د هغه په هکله د علم رجال د علماو نظر وړاندې ک７و
請الح بن موسی باوري نه دے، او حاتم : يحيی بن معين وايي

منکر  د هغه ډير  . د هغه حديث ضعيف او منکر دے: رازي وايي
  :انو نقلوي نسايي واييحديثونه له ثقه کس

  د هغه حديث نه ليکل کي８ي 
  3د هغه حديث متروک دے : په يوۀ بل ＄ای ک３ وايي  

ابن حبان وايي 請الح ابن : ابن حجر په تهذيب التهذيب ک３ ليکي
موسی په ثقه کسانو پورې داس３ ＇يزونه ت７ي چ３ د هغوي د خبرو 

                                                
  .هغه حديث چ３ راوي ي３ په معصوم پورې نسبت ورنه ک７ي مرفوع بلل کي８ي.  1
   93مخ  1حاکم مستدرک، ！وک .  2
   96 مخ 13حافظ مزي تهذيب الکمال، ！وک .  3
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ابو نعيم  او. په شان نه دي او اخر وايي د هغه حديث حجت نه دے
   1. د هغه حديث متروک دے او هميشه منکر حديث نقلوي: وايي

د هغه حديث متروک دے او  2بيا هم ابن حجر په تقريب ک３ وايي 
د هغه حديث سست دے تر دې چ３ : ک３ وايي  3ذهبي په کاشف 

ک３ له هغه يو ک７کيچن حديث نقل  4) ميزان االعتدال(ذهبي په 
  .هغه له منکر حديثونو دے ک７ے او ويلي ي３ دي چ３ دا د 

  حديث دريم سند)) و سنتی (( د 
کتاب ک３ دا متن له دغه سند سره نقل  5) التمهيد(ابن عبدالبر په 

( عن ) احمد بن سعيد( عن ) عبد الرحمان بن يحيی. ک７ے دے
  عن) علی بن زيد الفرائضی (عن ) محمد بن ابراهيم الدبيلي

  )ابيه ( عن ) اهللا بن عمرو بن عوفير بن عبد ــــــکث( عن ) الحنينی( 
  )جده(عن  

هغه د دروغو يو : امام شافعي د کثير بن عبد اهللا په هکله وايي
 7هغه يو دروغجن او کذاب کس دے : ابو داوود وايي 6رکن دے 

ابن حبان وايي عبد اهللا بن کثير له خپل پالر او نيکه د حديثونو 

                                                
   255ابن حجر تهذيب التهذيب، ！وک دوهم، مخ .  1
   2891ابن حجر تقريب ترجمه، شمير .  2
    2412ذهبی ، الکاشف، ترجمه شمير .  3
  مخ 302ذهبي ، ميزان االعتدال دوهم ！وک .  4
  مخ  331！وک،  4التمهيد .  5
！وک  24ل ، ط دار الفکر ، تهذيب الکما 377مخ  8ابن حجر تهذيب التهذيب ！وک .  6

  مخ  138
  همدغه حواله .  7
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چ３ له عبد اهللا د او وايي . کتاب نقلوي چ３ اساس ي３ جعل دے
روايت نقلول او ليکل بالکل حرام دي م／ر که د حيرانتيا يا کره 

   1کتن３ له پاره وي 
نسايي او دار قطني وايي د هغه حديث متروک دے امام احـمد 

ابن معين . او باور پرې نشي کيدے. وايي هغه منکر الحديث دے
  . هم همدا نظر لري

چ３ . کتاب ک３ راغلي ده) لتقريبا(د حيرانتيا خبره له ابن حجره په 
او .په لفظ اکتفا ک７ې ده ) ضعيف(د هغه په ترجمه ک３ ي３ يوازې د 

هغه کسان چ３ هغه ي３ په دروغو تورن ک７ے دے افراطيان بللي 
دي حال دا چ３ د علم رجال مخک＋انو هغه په کذب او جعل تورن 

  . او حتی ذهبي وايي د هغه خبره چ＂ي او سسته ده. ک７ے دے
  

   لقنده نب３ س
ک３ هغه ب３ له سنده او په مرسل ډول نقل ک７ے ) الموطا(مالک په 

   2.او مون８ ！ولو ته پته ده چ３ داس３ حديث ارز＊ت نه لري. دے
حديث دروغجنو او په )) و سنتی ((دا جاجونه ＊ه رو＊انوي چ３ د 

و (( او هغه ي３ د . اموي دربار پورې ت７لو راويانو جوړ ک７ے دے
له دې امله . ث په مقابل ک３ جعل ک７ے دےد 請حيح حدي)) عترتی

چ３ . د جوماتونو په خطيبانو او امامانو او ديني ويناوالو الزمه ده
او د دې . هغه حديث چ３ د خداي له رسوله نه دے راغلﾡ پري８دي

                                                
  مخ 221！وک  2ابن حبان المجروحين، .  1
  ح 3، 889مالک، الموطا مخ .  2
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په ＄اي ي３ خلکو ته 請حيح حديث ووايي يعني هغه حديث چ３ 
د عترتي په شکل او ترمذي )) اهل بيتی (( مسلم په 請حيح ک３ د 

. د علم ل＂ونکو ته ضروري ده. او اهل بيتی په شکل راوړے دے
چ３ د حديث علم زده ک７ي او 請حيح حديث له ضعيف حديثه جدا 

  . ک７ي
په پاي ک３ يادونه کوو چ３ د اهل بيتی له کلم３ د خداي د رسول 

لکه حضرت فاطمه، حسن ، . مطلب د هغه ذريت او زوزات دے
   1که چ３ مسلم په 請حيح ک３ حسين سالم اهللا عليهم ـــ ＄

  :چ３. ７ې دهــل کـــــــــــله عايش３ نق ３2 ــــــــذي په سنن کـــــــاو ترم 
نزلت هذه االيه علی النبی 請لی اهللا عليه و آله وسلم انما يريد اهللا ((

بيت و يطهر کم تطهيرا فی بيت ام الليذهب عنکم الرجس اهل 
وسلم  فاطـمه و حسنا و  سلمه فدعا النبی 請لی اهللا عليه و آله

: حسينا فجللهم بکساء و علی خلف ظهره فجلله بکساء ثم قال
اللهم هوالء اهل بيتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا قالت 

و انت الی  انت علی مکانک: يا نبی اهللا؟ قال و انا معهم: ام سلمة
  . ))الخير
و يطهرکم  بيتالانما يريد اهللا ليذهب عنکم الرجس اهل ((ـــ د 

د ام سلمه په کور ک３ نازل شو پيغمبر، فاطمه، حسن او )) تطهيرا
هغه . حسين تر خپل３ عبا الندې ک７ل او علي د هغه حضرت شاته ؤ

دا زما اهل ! اي زما ربه : وې فرمايل وي３ هم په عبا ک３ پ ک７ ا
                                                

  .ح 2424مخ  1883！وک  請4حيح مسلم .  1
  مخ  663！وک ،  5ترمذي، .  2
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بيت دي له دوي کک７تيا ليرې ک７ه او دوي پاک و－ر＄وه ام سلمه 
او په دې ايت ک３ (ي پيغمبره ايا زه هم له هغوي يم اي د خدا: وويل

ته په خپل ＄اي ک３ : ؟ وې فرمايل)په راغلو اهل بيتو ک３ شمار يم
  1. او ته د خير په الره ک３ ي３) عبا ته مه راننو＄ه (اوسه 

  
  د حديث ثقلين مفهوم

  دا چ３ د خداي رسول عترت د قران مجيد په ＇ن， ک３ راوستي
  دوه نتيج３. ک３ د خداي حجت بللي دي دي او دواړه ي３ په امت 
  . اخستلﾡ شو 

په شان ) ېخبر(وينا د قران د وينا ) عترت(يتو ــ د پيغمبر د اهل ب 1
او په ديني چارو ک３ که عقيدتي وي که فقهي بايد د . حجت ده

هغوي په وينا عمل وک７و او که د هغوي له خوا دليل موجود وي نو 
  بل چاته تلل نه دي پکارـ

ان د پيغمبر اکرم 請لی اهللا عليه و آله وسلم له رحلته مسلمان
وروسته د خالفت او د امت د سياسي چارو د ادارې په مسله ک３ 
په دوو ډلو تقسيم شول او هر يو ＄انته دليل او برهان لري که 
هغوي په موضوع ک３ اختالف لري خو د اهل بيتو په علمي 

！ول د حديث مرجعيت ک３ شک او اختالف نه دے پکاره ＄که چ３ 
ي او دا حديث په عقايدو او احکامو متفق دثقلين په 請حيحوالي 

او که اسالمي امت په دې . ک３ علمي مرجع قران او عترت －２ي
                                                

ــ 請 289لی اهللا عليه و آله وسلمحسن بن علي السقاف، 請حيح 請فة 請الة النبی .  1 ـ
  مخونه 294
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ه ب ﾡه تن／ه شي او يو والعمل وک７ي نو د اختالفاتو دايره ب حديث
  .زيات شي

ــ قران په دې حکم سره چ３ د خداي کالم دے له خطا او غلط９  2
او ＇رن／ه په قران ک３ د خطا احتمال وکولﾡ شو حال دا  خوندي دے

  چ３ خداي تعالی قران داس３ ستايلﾡ دے 
يلٌ مِّْن حَكِيمٍ﴿ نزِ يْهِ َوالَ مِْن خَلْفِهِ تَ دَ   الَ يَاْتِيهِ اْلبَاطُِل مِن بَْينِ يَ
   1﴾حَمِيدٍ 

  باطل هغه ته له مخک３ او له شا الره نه لري هغه کتاب دے چ３ د
  . د خداي له لوري نازل شوے دےحکيم او حمي 

که قران له خطا خوندي وي طبعا د هغه قرين او سارے هم بايد له 
ي ＄که چ請 ３حيح نه ده چ３ خطاکار کس يا کسان د وخطا خوندي 

  .قران عديل او هم ＇ن， شي
او دا حديث له هر ډول تيروتن３ او ＊وييدو د هغوي د عصـت －واه 

له نبوت سره مالزم او دے البته بايد دقت وک７و چ３ عصـمت 
ضروري نه دے ＄که چ３ کيدے شي يو کس له خطا پاک وي خو 

  پيغمبر نه وي حضرت بي بي مريم د دې ايت مطابق 
طَهَّرَكِ وَا請ْطَفَاكِ عَلـٰ سَاء اْلعَالَمِينَ یإِنَّ اللّهَ ا請ْطَفَاكِ وَ    2 ﴾نِ

  .   له －ناه پاکه ده خو پيغمبره نه ده

                                                
   42ره فصلت ايت سو.  1
   42سوره ال عمران ايت .  2
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   دوهمه پو＊تنه

  مطلب ＇ه دے؟د شيعه 

  :＄واب
شيعه د عرب９ لغت ک３ د پيرو او منونکي په معنا دے قران  

ْبرَاهِيمَن ن مِو اِ: (( مجيد فرمايي   1  ﴾شِيعَتِهِ َلإِ
د نوح يو منونکﾡ ابراهيم عليه السالم دے خو د مسلمانانو په 
ا請طالح ک３ شيعه هغ３ ډل３ ته وايي چ３ باور لري د خداې رسول 

عليه و آله وسلم له خپل رحلته مخک３ په  حضرت محمد 請لی اهللا
د مسلمانانو خليفه ！اکلﾡ ؤ  ډيرو ＄ايونو ک３ خپل ＄اې ناستﾡ او
په اتلسمه ني＂ه چ３ د  لحج３منجمله د هجرت په لسم کال د ذې ا

په ورځ مشهوره ده په يوې لوې غون６ې ک３ ي３ خپل )) غدير((
علمي او  خليفه په －وته ک７ او هغه ي３ له ＄انه وروسته د سياسي ،

  :ديني مرجع په تو－ه و！اکه
  ３ له －ران رسولـــــــــــــد دې خبرې د نور وضاحت له پاره به ووايو چ

  .وروسته مهاجر او انصار په دوو ډلو وويشل شول 
  رم د خالفتـــــاک پيغمبر اکــ３ د خداې پـــــــ يوه ډله عقيده لري چ1
  تﾡمسل３ ته ب３ پامي نه ده ک７ې او خپل ＄اې ناس 
  ７نﾡـــاو هغه هماغه علي بن ابي طالب دے يعني لوم ي３ ！اکلﾡ دے 
   .پيغمبر ي３ ايمان راوړے ؤ  کس چ３ په 

                                                
  請83افات .  1
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دغه کسان چ３ مهاجر او انصار په ک３ شامل وو او په سر ک３ د 
بني هاشمو ！ول شخصيتونه او يو شمير لوي ا請حاب لکه سلمان، 

دې عقيده  ابوذر، مقداد، خباب بن ارت او داس３ نور وو په هم
پات３ شول او دوي ته د علي عليه السالم د شيعه ؤ نوم ورک７ے 

  .شو
البته دا لقب د خداې －ران رسول 請لی اهللا عليه و آله وسلم په خپل 

او پيروانو ته ورک７ے ؤ هلته  وژوند ک３ د امير المؤ منين منونک
  :چ３ علي بن ابي طالب ته په اشارې سره فرمايي

  1)هذا و شيعته لهم الفائزون يوم القيامة والذی نفسی بيده، ان(( 
علي (قسم په هغه ذات چ３ زما ژوند د هغه په الس ک３ دے هغه 

  .او منونکي ي３ د قيامت په ورځ کامياب دي) ع(
په دې اساس شيعه د اسالم د لوم７يو وختونو د مسلمانانو هغه  

ډل３ ته وايي چ３ د واليت د مقام د تنصيص والي او د پيغمبر اکرم 
ه لوري د ！اکل کيدو د عقيدې په وجه په دغه نامه مشهوره شوه ل

د اهل بيتو  請لی اهللا عليه و اله او دغه کسان نن هم د پيغمبر اکرم
  په پيروي او د و請ايت په الره باقي پاتي دي ـ

  م دې الرېــــــدې ＄ايه او ه مــــــــــــقام او پوزيشن له هــــــعه مـــــد شي
  ل ـــــــــاهلو يا غرضي جهــــــه دې وينا سره د ＄ينو جمعلومي８ي او پ 

  ３ وايي شيعه په وروستهـــــــکوونکو د خبري باطل والﾡ ثابتي８ي چ
  .وختونو ک３ پيدا شوي دي 

                                                
ان الذين آمنوا و ( ！وک د سوره بينه د اووم ايت  6جالل الدين سيوطي در المنثور .  1

  عملوا الصالحات اولئک هم خير البريه په تفسير ک３
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د شيعه ؤ د تاريخ ＇خه د زيات３ اشناي９ او معلوماتو له پاره دغو 
 )المراجعات) ( ا請ل شيعه و ا請ولها(کتابونو ته مراجعه وک７ئ 

  )اعيان الشيعه(
يوه بله ډله په دې نظر وه چ３ د خالفت مقام انتخابي مقام دے : 2

له دې امله ي３ له حضرت ابوبکر سره بيعت وک７ او وروسته په اهل 
سنت يا تسنن مشهور شول او نتيجه دا شوه چ３ د دواړو اسالمي 
ډلو تر مين＃ په ا請ولو ک３ له زياتو مشترکاتو سره سره د پيغمبر 

جانشين９ اوخالفت په مسله اختالف پيدا شو او د دغو  اکرم د
  .دواړو ډلو لوم７ي کسان مهاجر او انصار وو
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   دريمه پو＊تنه

ول３ علي بن ابي طالب د پيغمبر و請ي، خليفه او ＄اې 
  ناستﾡ دے؟

  :＄واب
لکه ＇ن／ه چ３ مو يادونه وک７ه چ３ شيعه د خالفت د مقام په  

باور دي چ３ امامت د تنصيص والي کلکه عقيده لري او په دې 
خداې له رسول وروسته له ＄ينو اړخونو د نبوت په شان دے لکه 
＇ن／ه چ３ ضروري ده چ３ پيغمبر  د خداې له خوا و！اکل شي د هغه 

  و請ي هم بايد د خداې له لوري په －وته او معرفي شي ـ
د رسول اهللا مبارک د ژوند تاريخ په دې خبره －واهي ورکوي ＄که 

يونو ک３ امام علي عليه السالم د خپل خليفه چ３ دوي په ډيرو ＄ا
په تو－ه ！اکلﾡ دے چ３ اوس ي３ يوازې دريو موردونو ته اشاره 

  .کوو
  
  ـ د بعثت په پيل ک＋1:３

  خپل خداې له لوري امر وشو چ３ خپل د هغه وخت چ３ رسول ته
  د ايت مطابق د توحيد 1) و انذر عشيرتک االقربين(خپلوان د  

                                                
  214سوره شعراء ايت .  1
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سول د خپلو خپلوانو غون６ې ته وفرمايل د خداې ر. دين ته وبله 
＇وک چ３ په دې الره ک３ زما مرسته وک７ي هغه به زما و請ي، وزير 

  :د هغه حضرت تعبير په دې ډول و) او ＄اې ناستﾡ وي
فايکم يوازرنی فی هذا االمر علی ان يکون اخی و وزيری و (( 

  ))خليفتی و و請يی فيکم
ره مرسته کوي چ３ په تاسو ک３ چ３ ＇وک په دې چاره ک３ له ما س

  ستاسو تر مين＃ زما ورور، وزير، و請ي او جانشين وي؟
يوازنﾡ کس چ３ دغه ملکوتي غ８ ته ي３ مثبت ＄واب ورک７ علي بن 
ابي طالب عليه السالم ؤ په دې وخت ک３ د خداې رسول خپلو 

  :خپلوانو ته مخ واړوه او وې فرمايل
  1عوه ان هذا اخی و و請ی و خليفتی فيکم فاسمعوا له و اطي(( 

 ﾢدے د هغ ﾡی او ＄اې ناست請دا علي په تاسو ک３ زما ورور، و
  .خبره واورئ او د هغﾢ پيروي وک７ئ

  
  د تبوک په غزا ک＋３: 2

  :د خداې رسول حضرت علي ته وفرمايل
اما ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی اال انه ال نبی 

  1بعدي 

                                                
مخونه  42ــ 41ريخ دوهم ！وک مخونه ـــ کامل التوا 63ـ 62تاريخ طبري دوهم ！وک .  1

！وک  11) ابن ابي الحديد(مخ ــــ شرح نهج البالغه  111ے ！وک ـــمسند احمد لوم７
  مخونه 212ــ 210
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３ ي３ لکه ايا په دې خوشحاله نه ي３ چ３ ته زما په نسبت داس
دا دے چ３ زما وروسته بل  ېهارون د موسی په نسبت ؤ فرق يواز

  .نبی نيشته
يعني هماغه راز چ３ هارون د موسی عليه السالم و請ي او 

  .بالفصل جانشين ؤ ته هم زما خليفه او ＄اې ناستﾡ ي３
  
  د هجرت په لسم کال: 3

رسول د حجة الوداع د ستنيدو په وخت د غدير خم په نامه  د خداي
په يوه سيمه ک３ حضرت علي عليه السالم د －０ شمير مسلمانانو 

  :ې فرمايلوپه مخ ک３ د مسلمانانو او مؤمنانو ولي وباله او 
هر هغه کس چ３ تر اوسه ي３ زه ) والهي مَلِهذا عَفَ والُهمَ نُتن ُکمَ(

موال او سرپرست وم له دې وروسته دا علي د هغه موال او 
  .سرپرست دے

دا دے چ３ د خداې رسول د خپلو خبرو په  ！کﾡ مهم او د پام وړ
 تاسوآيا زه پر ) الستُ  اولی بکم من انفسکم؟( پيل ک３ وفرمايل 

ستاسو تر خپلو ＄انونو زيات لوړ او حقدار نه يم؟ ！ولو مسلمانانو 
د دې خبرې تصديق وک７ او په دې اساس ويلﾡ شو چ３ په دې 

غوي د انو اولويت د هــــــــــحديث ک３ د موال له لفظه مطلب پر مومن
د هغوي د ！ول اختيار په الس ک３ اخستل دي او داس３  او مشرۍ

نتيجه اخلو چ３ د خداې رسول هغه د اولويت او مشرۍ مقام چ３ 
                                                                                                 

باب دوهم  9مخ 請واعق ابن حجر دوهم چاپ مصر  520！وک  2سيره ابن هشام .  1
  مخ 121فصل 
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پخپله ي３ درلود د علي لپاره هم ثابت ک７ او په هماغه ورځ حسان 
بن ثابت د غدير تاريخي کيسه په نظم ک３ وويله چ３ شعرونه ي３ دا 

  .دي
  بخــــــمِِ واسمع بالرسول مناديـــــــاً    اديهم يوم الغدير نبيهم ين

 التعاميا كفقالوا و لم يبدوا هنا  فقال فمن موالکم و نبيکم؟

  و لـــم تلق منا فی الوالية عا請يـــا    الهـــک موالنا و انت نبينا
  رضيتک من بعدی اماما و هاديا  فــــــقال له قـــــم علي فاننی 

  فکونوا لـــــه اتباع 請دق مواليــــــا  ت مواله فهذا وليهفــمن کن
  1ـــن للذی عادی عليا معادياـــو کــ   اللهم وال وليه : هناک دعـا

  
د غدير حديث يو متواتر اسالمي حديث دے چ３ له شيعه ؤ 

  علماوو پرته کابو درې سوه شپيتو سني عالمانو هم نقل ک７ے 
و ا請حابو ته رسي８ي او د چ３ سندونه ي３ يو سل لسو تن 2دے 
و عالمانو د دغه حديث د سندونو په هکله شپ８ ويشتو لوي اسالم

  .روغ روغ کتابونه ليکلي دي
مشهور مسلمان مورخ ابو جعفر طبري د دې حديث اسناد او طريق 

(( لوماتو له پاره معد نورو . په دوو لويو ！وکو ک３ راغون６ ک７ي دي
 .کتاب ته مراجعه کول３ شئ)) الغدير

  
                                                

) ابن جوزي حنفي سبط(تذکرة خواص االمه  مخ او 80) خوارزمي مالکي(المناقب .  1
  .....ﾡ او مخ －نجي شافعي ليکل 17مخ کفايت الطالب  20

او  2فصل  9د مثال په تو－ه د ابن حجر 請واعق محرقه کتاب دوهم چاپ مصر باب .  2
  .مخ ته مراجعه وک７ئ 122
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  ＇لورمه پو＊تنه

  امامان ＇وک دي؟

  :＄واب
د خداې رسول حضرت محمد 請لی اهللا عليه و آله وسلم په خپل  

ژوند ک３ فرمايلي وو چ３ له ما وروسته به دولس کسان خليفه وي 
چ３ ！ول به له قريشو وي او د اسالم عزت به د هغوي د خالفت په 

  .سيورې ک３ وي
  :جابر بن سميره وايي
請 لی اهللا عليه و آله وسلم يقول اليزال االسالم سمعت رسول اهللا

اسمعها فقلت البی ما  مَلِعزيزا الی اثناعشر خليفة ثم قال کلمة 
  1قال؟ فقال کلهم من قريش 

له رسول اهللا مبارک م３ واوريدل چ３ وې فرمايل اسالم به په 
دولسو خليفه －انو او الر＊وونکو عزتمن شي بيا ي３ ＇ه وويل چ３ 

له پالره م３ پو＊تنه وک７ه چ３ ＇ه ي３ وفرمايل؟ ما وانه وريدل 
  .دي هغه ！ول له قريش : ７ چ３ وې فرمايل＄واب ي３ راک

  الم دـــــــ３ داس３ دولس خليفه －ان چ３ د اســالم په تاريخ کـــــد اس 
 ﾡم／ر هغه دولس امامان چ３  عزت ساتونکي وي نه شو موندل

مبر ي３ غيشيعه پرې عقيده لري ＄که هغه دولس خليفه －ان چ３ پ

                                                
  مخ چاپ مصر請6 2حيح مسلم ！وک .  1



30 شيعه ＄واب ورکوي              

معرفي کوي د هغه حضرت له وفاته سمالسي وروسته د هغه 
  .حضرت خليفه －ان معرفي شول

اوس بايد و－ورو چ３ دغه دولس کسان کوم دي؟ که له هغو＇لورو 
خليفه －انو چ３ داهل سنتو په ا請طالح ک３ خلفاي راشدين بلل 

عزت سبب نه وو، د اموي د کي８ي تير شو نور خليفه －ان د اسالم 
باسي خلفاو د ژوند تاريخ د دې خبري －واهي ورکوي خو د او ع

شيعه دولس امامان چ３ ！ول په خپل خپل وخت ک３ د تقوا او 
پرهيز－ارۍ سمبلونه وو د خداې د رسول د سنت ساتونکي وو او د 
ا請حابو تابعانو او راتلونکو نسلونو ورته توجه وک７ه او تاريخ 

＊ه －واهي ورکوي ) اليباور و(هغوي په علم او وثاقت  ليکونکي د
  .....او 

  .دغه دولس امامان دا دي
  ــ علي بن ابي طالب 1
  )مجتبی(ــ حسن بن علي  2
  ــ حسين بن علي 3
  )زين العابدين(ــ علي بن الحسين  4
  )باقر(ــ محمد بن علي  5
  )請ادق(ــ جعفر بن محمد  6
  )کاظم(ــ موسی بن جعفر  7
  )رضا(ــ علي بن موسی  8
  ) تقي(ن علي ــ محمد ب 9

  )نقي(ــ علي بن محمد  10
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  )عسکري(ــ حسن بن علي  11
چ３ اسالمي محدثانو له رسول خدا ) قايم منتظر(ــ امام مهدي  12

د هغه په باره ک３ متواتر روايتونه نقل ک７ي دي چ３ هغه مهدي 
  .موعود دے

د دغو لويو الر＊ودانو او امامانو له ژونده د خبريدو له پاره چ３ 
３ هم د رسول اهللا مبارک له خول３ راغلي دي دغو کتابونو نومونه ي

  .ته مراجعه کول３ شئ
  )تذکرة الخواص االمة(ــ تذکرة الخواص  1
  ــ کفاية االثر 2
  ــ وفيات االعيان  3
چ３ تر ) ليک د سيد محسن امين عاملي(ــ اعيان الشيعه  4

  .   پورتنيو کتابونو زيات معتبر دے
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  ته ن％مه پو＊نيپ

د 請لوة  او درود په وخت د هغه ) ص(ول３ پر محمد 
حضرت آل هم په واو سره عطف کوئ او ذکر کوئ او 

  اللهم 請ل علی محمد و آل محمد؟* وايئ 

  :＄واب
دا خبره منل شوي او مسلمه ده چ３ د خداي رسول 請لی اهللا عليه  

و اله وسلم پخپله په خپل ＄ان د درود استولو طريقه مسلمانانو ته 
ونَ عَلـٰ(کله چ３ دا ايت . دل３ ده＊و الَئِكَتَُه ُيصَلُّ مَ بِيِّ يَا  یإِنَّ اهللاَ وَ النَّ

يماً سْلِ سَلُِّموا تَ وا عَلَْيهِ وَ ُنوا 請َلُّ ينَ آمَ يُّهَا الَّذِ نازل شو مسلمانانو  1)اَ
پو＊تنه وک７ه چ３ مون８ ＇رن／ه درود ووايو؟ د خداي رسول 

７ے درود او يم／په ما ن) ال تصلوا علی الصلوة البراء(وفرمايل 
  نو ＇رن／ه درود. بيا ي３ پو＊تنه وک７ه. 請لوات مه لي８ئ

 د  2هم 請ل علی محمد و آل محمدـــــــــــــــــــــالل: ووايو؟ وي فرمايل 
پيغمبر اکرم د اهل بيتو شان دومره لوړ دے چ３ شافعي په خپل 

  :شعر ک３ وايي  مشهور

                                                
    56سوره احزاب ايت .  1
مصر يوولسم باب ) مکتبة القاهره(اپ دوهم چ) ابن حجر(الصواعق المحرقه .  2
ايت  56！وک د احزاب سورې د  5) الدر المنثور(３ په مخ او مثال ي 146فصل ７ےلوم

په تفسير ک３ د محدثانو د 請حاحو او مسانيدو ليکونکو لکه عبد الرزاق، ابن ابي 
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  ــــ  فــرض من اهللا فی القران انزله ـــــــــرسول اهللا حبکم  يا اهل بيت 
     1کفاکم من عظيم القدر انکم    ـــــــ  من لم يصل عليکم ال 請الة له 

  
ـــ اي د پيغمبر کورن９ ستاسو محبت فرض دے چ３ خداي تعالی 

  .هغه په قران ک３ فرض ک７ے دے
ره بس چ３ هر ــ ستاسو په ستر توب او د مقام په لوړاوي همدوم

  .تاسو درود ونه لي８ي د هغه لمون＃ نه قبلي８يه ک３ په کس په لمان％
  
   

                                                                                                 
 شيبه او احمد او بخاري او مسلم، ابو داوود، ترمذي، نسايي، ابن ماجه، ابن مردويه

   نقل ک７ے دے ) ص(او کعب ابن عجرة له پيغمبر اکرم
 29کتاب ) شبروي(７ي فصله او اتحاف مخ له لوم 148باب  11الصواعق المحرقه .  1

او االسعاف ) زرقاني(مخ، والمواهب  88حمزاوي مالکي ) مشارق االنوار(مخ او 
  مخ  請 (119بان(
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   شپ８مه پو＊تنه

  ول３ خپلو امامانو ته معصوم وايئ؟

  :＄واب
چ３ ！ول د پيغمبر ) معصوم والي(د شيعه ؤ د امامانو په عصمت  

اکرم اهل بيت دي ډير دليلونه موجود دي چ３ مون８ په ک３ يوازې 
  .يو دليل ته اشاره کوو

پوهانو د روايتونو په اساس د خدای －ران رسول د شيعه او سني 
請لی اهللا عليه و آله وسلم د خپل ژوند په وروستيو ور＄و ک３ 

  :وفرمايل
انی تارک فيکم الثقلين کتاب اهللا و اهل بيتی و انهما لن يفترقا 

  1حتی يردا علی الحوض 
زه په تاسو ک３ دوه درانه او قيمتي ＇يزونه پري８دم يو د خداي 

 او بل زما اهل بيت دا دوه به له يوۀ او بله نه) مجيد قران(کتاب 
  وض کوثر تر ＇ن，ــــجدا کي８ي تر دې چ３ د قيامت په ورځ د ح

  .ماته راورسي８ي 
دلته يوه په زړه پورې نکته ده او هغه دا چ３ ب３ له شکه قران مجيد 
له هر ډول انحراف او غلط９ په امان ک３ دے او ＇رن／ه ممکنه ده 

                                                
باب لوم７ے فصل،  11قه مخ ـــ الصواعق المحر 148مستدرک حاکم دريم ！وک .  1

مخ هم دې مضمون ته نزدې په کنزالعمال کتاب اول جزء باب االعتصام بالکتاب  149
  .مخونه وغيره ک３ راغلي دي 189او  182مخ او په مسند احمد پن％مه برخه  44والسنة 
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په وحي ک３ غلطي وشي حال دا چ３ نازلوونکﾡ چ３ د خداي پاک 
 ﾡي３ د وحي فر＊ته او تر السه کوونک ﾡي３ خداي پاک او روړونک
ي３ پيغمبر وي؟ ＄که چ３ د دريو واړو عصمت د لمر په شان 
رو＊انه دے او د ن７ۍ مسلمانان د خداي رسول د وحي د اخستلو 

ه ده او ساتلو او تبليغ په مقام ک３ له غلط９ خوندي －ني او رو＊ان
چ３ کله د خداي پاک کتاب داس３ ر＊تينﾡ او پايداره عصمت 
ولري د رسول د خداي اهل بيت به هم له هرې غلط９ او تيروتن３ 
پاک وي ＄که چ３ په دې حديث ک３ د پيغمبر عترت د امت د 
مشرۍ او الر＊ودن３ لپاره له قران مجيد سره برابر －２ل شوي دي 

 .له نظره يو شان ويصمت عاو دا مقارنت حکم کوي چ３ دواړه د 

چ３ يو غير معصوم کس يا کسان له قران . په بله وينا 請حيح نه ده
د امامانو د معصوموالي تر ！ولو لوي . مجيد سره برابر و－２ل شي

لن : چ３ فرمايلي ي３ دي . دليل هماغه د رسول اهللا مبارک وينا ده
ک３ ) دا دواړه په هدايت او رهبرۍ(يفترقا حتی يردا علی الحوض 

＆ کله له يو او بله نه جدا کي８ي تر دې چ３ د کوثر د حوض په هي
  .غاړه ماته راورسي８ي

  که اهل بيت له غلطيو او تيروتنو په امان ک３ نه وي او په ＄ينو 
مواردو ک３ خطا وک７ي له قرانه چ３ خطا په ک３ الره نه لري جدا  

کي８ي او ب３ الرې کي８ي حال دا چ３ خداي تعالی په سخته دا خبره 
  .ک７ې دهنفي 

請لی اهللا عليه و آله وسلم په وينا ک３ د اهل بيتو (البته د پيغمبر 
مطلب ！ول نسبي او سببي خپلوان نه دي ＄که چ３ په دې ک３ شک 
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د عترت يوه  ېو يوازه چ３ هغوي ！ول له خطا پاک نه وو ننيشت
خا請ه ډله او خاص کسان دا وياړ لري او دا مقام او موقعيت  په 

شمير کسانو تطبيق کي８ي او هغه هماغه  هغوي ک３ په －وته په
د شريعت  امامان دي چ３ په تاريخ ک３ د امت د الري مشالونه او

ساتندويي او د پيغمبر اکرم 請لی اهللا عليه و آله وسلم د سنتو 
  ساتونکي وو

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اوومه پو＊تنه
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ول３ په بان， ک３ اشهد ان علی ولی اهللا وايئ او د 
  يت －واهي ورکوئ ؟علي عليه السالم په وال

  :＄واب
  .＄واب ک３ غوره ده چ３ ＄ينو ！کو ته پام وشي په د دې پو＊تن３ 

ـ شيعه فقها په خپلو کتابونو ک３ که استداللي دي او که غير 1
استداللي دا خبره جوتوي چ３ د علي عليه السالم د واليت 
شهادت او －واهي ورکول د اذان يا اقامت برخه نه ده او هي）وک 

  .واييوپه تو－ه ) برخ３(هغه د اذان او اقامت د جزء حق نه لري 
ـ امام علي عليه السالم د قران مجيد له نظره د خداي پاک يو 2

او په هماغه ايت ک３ پر مؤمنانو د هغه واليت . ولي بلل شوے دے
  :هلته چ３ فرمايي. په ډا－ه شوے دے

ُنوْا ينَ آمَ ُسوُلُه وَالَّذِ لِيُّكُُم اللُّه وَرَ نَّمَا وَ الَةَ  إِ ينَ يُقِيُمونَ الصَّ الَّذِ
ُعونَ ُيؤُْتونَ الزَّكَاةَ وَهُْم رَاكِ   1. وَ

  ستاسو ولي او سرپرست يوازې خداي دے د هغه رسول او هغه
  رکوع په مون＃ کوي او دـــکسان دي چ３ ايمان ي３ راوړے دے ل 
  .حال ک３ زکات ورکوي  

ره د 請حاحو او د اهل سنتو د مسندونو روايات هم په دې خب
！ين／ار او 請راحت لري چ３ دا ايت د حضرت امام علي عليه 

                                                
   55سورة مايده ايت .  1
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السالم په شان ک３ هغه وخت چ３ د رکوع په حالت ک３ ي３ فقير ته 
  1－وتمه ورک７ه نازل شوے دے 

کله چ３ دا ايت د امام علي عليه السالم په شان ک３ نازل شو نو 
  .حسان بن ثابت دا پي＋ه په شعر ک３ داس３ بيان ک７ې ده 

  
  ـــــ  فدتک نفوس القوم يا خير راکعاعطيت اذ انت راکع  ـــانت الذی ف

  فــــــــانزل فيک اهللا خير واليــــــــــة  ـــــــ  و بينها فی محکمـــــات الشرايع
  

) بخشش(ته هغه کس ي３ چ３ د رکوع په حالت ک３ دې شندنه : ژباړه
داي نو خ وک７ه سرونه له تا قربان ای تر ！ولو لوړ رکوع کوونکيه ـ

  د شريعتهغه ي３  ډير غوره واليت ستا لپاره راولي８ه او
  بيدونکو احکامو ک３ بيان ک７ـاپه نه خر

د هر عمل معيار * انما االعمال بالنيات* －ران رسول وفرمايل   ـ3
  .او پارسن， د انسان نيت دے

  ران يو بيان ــــــــپه دې اساس کله چ３ د علي عليه السالم واليت د ق
و له بل پلوه دغه جمله د جزئيت په نيت سره ونه شوے ا請ل دے ا

ويل شي او د اذان جزء ونه －２ل شي نو ＇ه باک او مانع لري چ３ دا 
                                                

 ＄اينه اي ک３ د دې ايت د نازليدو مدارک دومره زيات دي چ３ دلته په دې لن６ ＄.  1
  خو په دغو－２و مدرکونو ک３ يو ＇و ته اشاره کوو کي８ي

  مخ  186ـ تفسير طبري شپي８م ！وک 1
  مخ 542دوهم ！وک ) تفسير جصاص(ـ احکام القران 2
  مخ  345ـ تفسير بيضاوي لوم７ے ！وک 3
  مخ  293ـ الدر المنثور دوهم ！وک 4
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حقيقت هم په رسالت د شهادت تر ＇ن， ذکر شي؟ دلته يوه خبره 
ضروري ده چ３ وک７ے شي او هغه دا چ３ که په اذان ک３ د کوم３ 

ه په شيعه ؤ جمل３ زياتول بد او ناخوښ کار وي او په دې وج
اعتراض کي８ي دا دوه موردونه به چ３ الندې ي３ راوړو ＇ن／ه 

  .توجيه ک７ئ
* حی علی خير العمل * 請حيح تاريخ －واهي ورکوي چ３ د   ــ1

  1جمله د اذان برخه وه 
خو د دوهم خليفه په وخت ک３ په دې خيال چ３ خلک د دې په 
 واوريدو سره دا －ومان کوي چ３ لمون＃ تر ！ولو ＊ه عمل دے ا

  له  بيا جهاد ته نه ＄ي هغه ي３ ليرې ک７ه او اذان تر ننه ب３خلک به 
  2دغه جمل３ ويل کي８ي

جمله د رسول اهللا مبارک 請لی اهللا * الصلوة خير من النوم* د    ــ2
عليه و آله وسلم په وخت ک３ د اذان برخه نه وه او وروسته د اذان 

  3په فصلونو ک３ ورزياته شوه 
  :ک３ داس３ وايي* االم * تاب او ＄که شافعي په خپل ک

                                                
کان بالل يؤذن (لطبراني ـ مخ عن ا 266کنز العمال، کتاب الصلوة ＇لورم ！وک ، .  1

مخونه او  425او  424ے ！وک قي لوم７هد سنن بي* حی علی خير العمل*بالصبح فيقول 
  مخ 93موطا د مالک لوم７ے ！وک 

* الصراط المستقيم و جواهر االاخبار واالثار* مخ او کتاب  158！وک  2کنز العرفان .  2
請عد المنبر و (( مخ  484 د امامت بحث) قوشجي(مخ، او شرح التجريد  192！وک  2

ايها الناس ثالث کن علی عهد رسول اهللا انا انهی عنهن و احرمهن و اعاقب : قال 
  ))عليهن و هی متعة النساء و متعة الحج و حی علي خير العمل

  مخ 270کنز العمال ، کتاب الصلوة ＇لورم ！وک .  3



40 شيعه ＄واب ورکوي              

  1اکره فی االذان الصلوة خير من النوم الن ابا محذورة لم يذکره  
* الصلوة خير من النوم * يعني زه دا نه خو＊وم چ３ په اذان ک３ 

خپل (هغه په ) حدثيو راوي او م(ووايم ＄که چ３ ابا محذوره 
  .     راوړے نه دے) حديث ک３ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اتمه پو＊تنه 

                                                
  مخ   97！وک القسم الثاني  3په حواله * داليل الصدقد .  1
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هدی آل محمد ＇وک دے او تاسو ول３ د هغه د م
  راتللو په تمه يئ؟

  :＄واب
ن７يوال (( يوه مسله چ３ اسماني شريعتونه پرې يوه خوله دي د 

مسئله ده چ３ په وروست９ زمان３ ک３ به را＇ر－ندي８ي او )) مصلح
نه يوازې اسالمي ！ولنه بلک３ يهوديان او نصارا هم . ظهور به کوي

د زاړه دور او نوي . وستونکي په تمه ديد دغه مصلح او عدالت را
مراجع３ سره دا په کتابونو ته ) عهد عتيق او عهد جديد(دور 

  1حقيقت رو＊انه کي８ي 
په دې هکله له رسول اهللا مبارک هم يوه وينا نقل شوې ده چ３ 

  :هلته چ３ فرمايي. اسالمي محدثانو نقل ک７ې ده
  عث اهللا رجال ــوم لبــــــــدهر اال يـــــــلق من اــــــم يبـــــــــــو لـــــــــو ل(( 

  ا ملئتــــــــــــــــــکم  دالـــــــــــــــــــالها عـل بيتی يمـــــــــــــــــــــمن اه
  2جورا 

ــ که د زمان３ يوازې يوه ورځ هم باقي پات３ وي بيشکه خداي 
له  هبچ３ ن７ۍ . يو کس پا＇وي) اهل بيتو(تعالی به زما له کورن９ 

                                                
: باب، عهد جديد 12او دانيال نبی کتاب  97ــ 96عهد عتيق مزامير داوود مزمور.  1

３ ن７ۍ هغه موعود چ(باب د  21باب، انجيل لوقا  13، انجيل مرقوس، 24متی، باب 
  .په حواله) ي３ په انتظإر ده

مخ او ينابيع  207！وک،  ３2 داوود، مصر چاپ، المطبعة التازيه، 請حيح اب.  2
  )مخ 154باب  2(خ او نور االبصار م 432المودة 
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عدل او انصافه ډکه ک７ي هماغه ډول چ３ له ظلم او زياتي به ډکه 
  .شوي وي

په دې اساس لکه ＇رن／ه چ３ مخک３ اشاره وشوه په اسماني 
 ﾡشريعتونو او دينونو ک３ د يو داس３ مصلح په راتللو د نظر يو وال
موجود دے هم دا راز د اهل سنتو په 請حاح او مسانيد کتابونو 

او . السالم په هکله ډير روايتونه راغلي دي ک３ د امام مهدي عليه
د شيعه ؤ او سنيانو محدثانو او ＇ي７اندو د هغه حضرت په هکله 

  1. ډير کتابونه ليکلي دي
دغو روايتونو د امام مهدي عليه السالم ＄ان／７تياوې او نخ＋３ 

چ３ د شيعه ؤ د يوولسم امام حضرت امام . په دا ډول بيان ک７ي دي
دغو  د .الم له زوي سره سمون خوريحسن عسکري عليه الس

نوم ) ص(پيغمبر اکرم  روايتونو په اساس د امام مهدي نوم به د
او  د حضرت حسين  بن علي بن ابي   3دولسم امام به وي  2.وي

  4.طالب عليهما السالم له لمسيو به وي

                                                
لکه کتاب البيان فی اخبار 請احب الزمان، ليک محمد بن يوسف ابن الکنجی .  1

شافعي، او کتاب البرهان فی عالمات مهدي اخر الزمان، ليک علي بن حسام الدين 
خو . په متقي هندي مشهور او کتاب المهدي و المهدويه، ليک احمد امين مصري

 ې هکله ډير کتابونه ليکلي دي چ３ شمير ي３ اسان نه دے لکهپه دشيعه ؤ علماو 
  ....المالخم ولفتن و 

  ３ از جابر بن عبد اهللا انصاريپه مناقب ک 76ينابيع الموده مخ .  2
مخ او مسند احمد طبع مصر،  46！وک  2کال  1342يح ترمذي ډيلي چاپ 請ح.  3

  مخ 376！وک لوم７ے  1313کال 
  مخ  443ينابيع الموده .  4
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هجري قمري کال ک３  255حضرت امام مهدي د خداي په امر په 
ورو خلقو په شان ژوندے دے البته ＇وک وزي８يده او اوس هم د ن

  . ي３ نه پيژني
دا ويل ضروري دي چ３ دومره اوږد عمر له علم او پوه３ سره 
تضاد نه لري او نه د وحی له منطق سره کوم ！کر لري نن سبا علم او 
سائنس د انسانانو د طبيعي عمر د زياتولو ه）ه کوي او په دې 

او وړتيا لري او که د  باور دي چ３ انسان د اوږده عمر استعداد
＄ينو ناروغيو او افتونو مخه ونيول شي د انسان د عمر د زياتيدو 
امکان شته تاريخ هم د هغو کسانو چ３ اوږده عمرونه ي３ لرلي 

قران مجيد د حضرت نوح عليه السالم په . نومونه  ي３ راوړي دي
  :هکله فرمايي

َنةٍ إِالَّ خَْمسِينَ(( ْلفَ سَ بِثَ فِيهِْم اَ   1عَاماً  فَلَ
  ３ زر کاله عمر وک７ م／ر پن％وس کاله او دــــــ نو ح په خپل قوم ک

  :حضرت يونس عليه السالم په هکله فرمايي
حِينَ﴿( بِّ نَُّه كَانَ مِْن الُْمسَ ْوالَ اَ   ﴾فَلَ
لی ﴿ بِثَ ِفى بَْطنِهِ إِ وْمِ ُيْبعَُثونَ لَلَ   2  ﴾يَ

＄３ پورې به د ــ که هغه له تسبيح کوونکو نه وے، د قيامت تر ور
هم دا راز حضرت خضر پيغمبر او حضرت . کب په خي＂ه ک３ پات３ ؤ

عيسی عليه السالم د قران له نظره او د ن７ۍ د مسلمانانو په اجماع 
  .  تر اوسه ژوندي دي او ژوند کوي
                                                

   14عنکبوت ايت .  1
   144و  143ات ايت 請اف.  2
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   نهمه پو＊تنه
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دي او د ) ل８(که شيعه په حقه دي نو ول３ په اقليت ک３ 
  مانانو هغوي نه دي منلي؟ن７ۍ اکثره مسل

  :＄واب
ه نه لري د حق او باطل پيـژندل د شمير په کمي او زياتي پورې اړ 

د کافرانو په اندازه پن％مه يا شپي８مه  په نن９ ن７ۍ ک３ مسلمانان
برخه ابادي لري د ليرې ختي＃ اکثره اوسيدونکي بت پرستان او د 

ق طبيعت اس３ کسان دي چ３ د ما فودغوا－انو منونکي دي يا نور 
  .د ن７ۍ منکران دي

چين تر يو ميليارد زياته ابادي لري د کميونزم د الحادي بالک 
برخه ده او د هندوستان اکثره اوسيدونکي بت پاله او غوا پاله دي 

  .په داس３ حال ک３ چ３ کابو يو ميليارد ابادي لري
نو داس３ نه ده چ３ اکثريت د حق نخ＋ه وي قران مجيد په ډيرو 

اکثريت غندنه ک７ې ده او د ل８ک３ ستاينه ي３ ک７ې ده ＄ايونو ک３ د 
   .چ３ دلته ي３ ＄ينو ايتونو ته اشاره کوو

ينَ ـــ1  ُد اَكْثَرَهُْم شَاكِرِ   1 َوالَ تَجِ
  .ونه موم３) شکر －زاره(ي يندومنپه دوي ک３ په اکثره 

ْع ـــ 2 هُْم الَ يَ ـكِنَّ اَكْثَرَ لَ   2  لَُمونَإِْن اَْولَِيآؤُُه إِالَّ الْمُتَُّقونَ وَ
  .د هغه مل／ري نه دي م／ر پرهيز －اران خو اکثره ي３ نه پوهي８ي

                                                
   17سوره اعراف ايت .  1
   34سوره انفال ايت .  2
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بَادِيَ الشَُّكوُر ـــ 3   1 وَقَلِيلٌ مِّْن عِ
  .او زما ډير کم بند－ان شکر ايستونکي دي

په دې اساس واقع بين انسان هي＆ کله بايد له دې ونه ويري８ي چ３ 
کار چ３ د کوم پ ےپه دې هم فخر نه د د دين منونکي ي３ کم دي او

دين پيروي کوي د هغه پيروان زيات دي بلکه غوره دا ده چ３ 
  هميشه د عقل چراغ بل وساتي اوله ر１ا ي３ استفاده وک７ي 

يو کس امير المومنين حضرت علي عليه السالم ته عرض وک７ 
مل په جن， ک３ ستا مخالفان چ３ نسبي ＇رن／ه ممکنه ده چ３ د جَ

  اکثريت ورسره دے په باطله وي؟
ان الحق و الباطل ال يعرفان باقدار الرجال : مام علي وفرمايلا

  .اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله
حق او باطل د هغه د پيروانو په شمير سره نه معلومي８ي حق وپيژنه 

  .ه پخپله وپيژن３ او باطل وپيژنه اهل باطل به هم وپيژن３باهل حق 
و منطقي نظره و＇يري او دا يو مسلمان بايد دا مسله له علمي ا

د يو چراغ په شان د خپل３  2)) َوالَ تَْقُف مَا لَْيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ((ايت 
  ـ .الرې مشال و－ر＄وي

له دې ورتير که ＇ه هم د شيعه ؤ شمير اهل سنتو ته نه رسي８ي خو 
ن７ۍ د مسلمانانو ه شي چ３ د که دقيقه سر شميرنه وشي معلومه ب

او هغوي د ن７ۍ په مسلمان ميشته سيمو ＇لورمه برخه شيعه دي 

                                                
   13سوره سباء ايت .  1
   36سوره اسراء ايت .  2



47 شيعه ＄واب ورکوي

او د تاريخ په ！ولو پ７اوونو ک３ په هغو ک３ لوې  1ک３ او سي８ي 
عالمان پوهان او د کتابونو مشهور ليکواالن او نامتو کسان 

اسالمي  د د دې خبرې وضاحت هم ضروري دے چ３. اوسيدلي دي
  اتره شيعه وو چ３ په هغو ک３ يعلومو بنس اي＋ودونکي هم ز

  االسود دئلي ، د علم نحو بنس －رابو 
  بنس －ر) عروض(خليل بن احمد د علم 

  د علم بنس －ر )) 請رف((معاذ بن مسلم بن ابي ساره کوفي د 
د علم ) مرزباني(او ابو عبداهللا محمـد بن عمران کاتب خراساني 

  2. بالغت يو مخک（ ته اشاره کولﾡ شو
  و او پوهانو －０ شميرد ال ډيرو معلوماتو له پاره د شيعه ؤ عالمان

 له زياتوتاليفاتو او تصنيفاتو ته چ３ شمير ي３ ډير －ران دے  
ارز＊تمن کتاب ته )) الذريعه الی تصانيف الشيعه(( پاره خبريدو ل

د مراجعه کول３ شئ هم دا راز له لويو شيعه شخصيتونو سره 
او د شيعه ؤ له تاريخچ３ د )) اعيان الشيعه(( ９ لپاره کتاب ياشنا
 .کتاب ته مراجعه وک７ئ)) تاريخ الشيعه(( و لپاره خبريد

 
 
 
 
 

                                                
مخ ته  194بحث  12ے ！وک اعيان الشيعه لوم７(( د له ډير وضاحت له پاره کتاب .  1

  .مراجعه وک７ئ
  .ﾡ کتاب تاسيس الشيعه و－ورئ請در ليکل په دې سلسله ک３ د سيد حسن.  2
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   لسمه پو＊تنه

  عقيده لرئ؟  پرېرجعت ＇ه ＇يز دے او ول３ 

  :＄واب
او په . رجعت په عرب９ ک３ د ستنيدو او جاروتلو په معنا دے 

ا請طالح ک３ له مر－ه وروسته او له قيامته مخک３ د ＄ينو کسانو 
مهدي له ن７يوال غور＄ن， د امام به ستنيدو ته وايي چ３ دا چاره 

عقل له دا حقيقت نه . تللو سره په يوه وخت ويااو د هغوي له ر
  .سره تضاد لري او نه د وحي له منطق سره ！کر خوري

د اسالم او نورو الهي دينونو له نظره د انسان جوهر د هغه مجرد 
او د بدن له فنا . هم ويل شوي دي ))نفس(( ه ته چ３ هغ. روح دے

او خپل تل پاتﾡ ژوند جاري ساتي . باقي پات３ کي８ي کيدو وروسته
له بل پلوه خداي تعالی د قران له نظره قادر مطلق دے او هي＆ خن６ 

  د هغه وس او طاقت نه محدودوي ــ
په دغو دوو لن６و سريزو سره رو＊انه کي８ي چ３ د رجعت مسئله له 
عقلي نظره يوه ممکنه خبره ده، ＄که چ３ که ل８ شان هم فکر وک７و 

لومي８ي چ３ د دغو انسانانو ستنول د هغوي د لوم７ي ＄ل تر مع
  .پيدا کولو اسان دي

  نو کوم خداي چ３ هغوي په لوم７ي ＄ل پيدا ک７ي دي ب３ له شکه د
 وهغوي د بيا ستنولو وس هم لري د وحي د منطق په اساس په تير 

  .امتونو ک３ هم د رجعت نمون３ موندلﾡ شو
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  : قران مجيد په دې هکله فرمايي
خَذَتُْكُم وَإِ ْؤمِنَ لَكَ حَتَّى نََرى اللَّهَ جَْهرَةً َفأَ ْذ قُلْتُْم يَا ُموسَى لَن نُّ

نُظُرونَ  نتُْم تَ عَلَُّكْم  *الصَّاعِقَُة وَأَ عْدِ مَوْتِكُْم لَ عَْثنَاكُم مِّن بَ ثُمَّ بَ
شُْكُرونَ    1تَ

هغه وخت چ３ تاسو وويل ای موسی مون８ به ستا په !) ياد ک７ئ(او 
چ３ په خپله اهللا تعالی  ېباور ونﾢ ک７و تر هغه پور) بيخي(خبرې 

ونيولئ په داس３ حال ک＋３ چ３ ) اور(＊کاره ووينو پس تاسو تندر 
بيا مون８ تاسو ژوندي   ستاسو له مر－ه وروسته. کتل) ورته(تاسو 

  .ار شئزک７ئ لپاره د دې چ３ تاسو شکر－
او په يو بل ＄اي ک３ د حضرت عيسی عليه السالم له خول３ 

  : رماييف
وْتَی ـي الْمَ    2 ِبإِذْنِ اهللاِ  وَُاحْيِ

  د لوي خداي په حکم م７ي ژوندي کوم 
قران مجيد نه يوازې د رجعت امکان تاييدوي بلکه د ＄ينو کسانو 

  د ستنيدو تحقق او واقع کيدل وروسته له دې چ３ هغوي
له دنيا الړل هم تاييدوي قران مجيد په دوو ايتونو ک３ چ３ اوس 

له مر－ه وروسته او له قيامته مخک３ د ＄ينو کسانو  ي３ ذکر کوو
  : ستنولو ته اشاره کوي هلته چ３ فرمايي

                                                
   56ــ  55سورة بقره .  1
   49سورة ال عمران .  2



50 شيعه ＄واب ورکوي              

نَّ ﴿ ْجنَا لَهُْم دَاّبَةً مِّنَ االَْرضِ ُتكَلِّمُهُْم اَ ْخرَ ْوُل عَلَيْهِْم اَ وَإِذَا وََقعَ الْقَ
ُنونَ نَا الَ ُيوقِ ْحشُُر مِن كُلِّ﴾﴿النَّاسَ كَاُنوا بِآيَاتِ وْمَ نَ يَ ْوجاً مِّمَّن  وَ ُاّمَةٍ فَ

نَا فَهُْم ُيوزَُعونَ ُب ِبآيَاتِ   1  ﴾ُيكَذِّ
شي د هغوي له ) اجراء (او کله چ３ په هغوي د خداي خبره واقع 

من％ه يو مخلوق راوباسو چ３ له خلکو سره په دې باره ک３ چ３ 
او هغه ورځ چ３ له . زمون８ په خبرو ي３ باور نه درلود خبرې وک７ي

غ －２ونکي راپا＇وو نو و＋و نخ＋انو ＄ين３ درهر امته زمون８ د ن
  . هغوي به منع ک７ے شي

د قيامت له ور＄３ مخک３ د رجعت په مسئل３ د دغو دوو ايتونو د 
استدالل د زمين３ برابرولو لپاره غوره ده چ３ اول دغو ！کو ته 

  . توجه وک７ئ
د قيامت  هــ اسالمي مفسران په دې عقيده دي چ３ دا دوه ايتون 1

کوي او لوم７ۍ ايه له قيامته مخک３ يوه ن＋ه په هکله خبره 
الدر (( لکه ＇ن／ه چ３ جالل الدين سيوطي په تفسير . بيانوي
خروج (( ک３ له ابن ابي شيبه او هغه له حذيفه نقلوي چ３)) المنثور
   2له قيامته مخک３ پي＋و ＇خه يوه پي＋ه ده )) دابه

ه ورځ په ！ول خلک بــ په دې ک３ شک نيشته چ３ د قيامت  2
قران مجيد د  ،ور او ژوندي کي８ي نه د هر امت ＄ين３ کسانمحش

  :！ولو انسانانو د حشر او ژوندي کيدو په هکله داس３ فرمايي 

                                                
   82ــ  83سورة نمل ايت .  1
  .ايت په تفسير ک３ 82مخ د سوره نمل د  177！وک  5الدر المنثور .  2
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وْمٌ مَّجُْموعٌ لَُّه النَّاُس  لِكَ يَ   1 ذٰ
   2.هغه ــ هغه ورځ ده چ３ ！ول خلق به راغون６ول کي８ي

  :او په يو بل ＄اي ک３ فرمايي
ْو﴿ يَ بَالَوَ نُْهْم  وَتََری مَ ُنسَيُِّر الْجِ ْم ُنغَادِْر مِ شَْرنَاهُْم فَلَ حَ االَرْضَ بَارِزَةً وَ

داً حَ    3  ﴾اَ
او  ه حرکت راولو او زمکه ＊کاره ووين３او هغه ورځ چ３ غرونه پ

  .دوږهغوي ！ول راغون６ ک７و اوهي＆ کس پرې نه 
نو مطلب دا چ３ د قيامت په ورځ به ！ول خلک راپا＇ول کي８ي او 

  .کسانو پورې اړه نه لريراپا＇ول کومو خا請و 
ــ له دغو دوو ايتونو دوهم ايت له امتونو د يوې خا３請 ډل３ او  3

خا請و کسانو په ژوندي کولو 請راحت لري نه ！ولو انسانانو ＄که 
و يوم نحشر من کل امة فوجا ممن يکذب : چ３ دا ايت فرمايي

ن کسا  ه خا請ه ډله هغهاو هغه ورځ چ３ له هر امته به يو.... )) باياتنا
  .چ３ زمون８ ايتونه ي３ دروغ －２ل راپا＇وو

 له په ډا－ه د ！ولو انسانانو په نه ژوندي کيدو －واهيــــــــــدا جم
  .ورکوي
  :نتيجه

په دغو دريو مقدمو ＊ه ＇ر－ندي８ي چ３ د ＄ينو هغو کسانو 
راپا＇ول او ژوندي کول چ３ د خداي ايتونه ي３ دروغ －２لي دي او 

                                                
   103سوره هود ايت .  1
  سير شوې ده مخ ک３ دا ورځ د قيامت په ورځ تف 349په الدرالمنثور دريم ！وک .  2
   47کهف ايت .  3
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دا يوه داس３ پي＋ه ده چ３ له  له دويم ايته دا استفاده کي８ي چ３
  .مخک３ به پي＋ي８يقيامته 

ه د ！ولو انسانانو وي ب＄که چ３ د قيامت په ورځ د انسانانو پا＇ول 
  . او په کوم３ خا３請 ډل３ پورې نه محدودي８ي

بيان سره زمون８ خبره چ３ له مر－ه وروسته او له قيامته  دې په
عت مخک３ به ＄ين３ کسان راستني８ي ثابتي８ي او دا هماغه رج

  .دے
په دې اساس د پيغمبر 請لی اهللا عليه و آله وسلم اهل بيتو چ３ د 
خداي د وحي مفسران او د قران ساري دي په دې مسئل３ ک３ 
وضاحتونه ک７ي دي چ３ مون８ د اختصار او لن６ون په وجه دلته 
يوازې دوو حديثونو ته اشاره کوو حضرت امام 請ادق عليه 

و يوم الکره و يوم ) ع(القائم  ايام اهللا ثالثة يوم: السالم فرمايي
  )) القيمة

د خداي ور＄３ درې دي د حضرت مهدي عليه السالم د پا＇ون 
  . د قيامت ورځ ورځ، د رجعت ورځ او

  :او په يو بل ＄اي ک３ فرمايي
  کرتنان بِومِم ُين لَنا مَمِ يسَلَ

  .مون８ بيا ستنيدل ونه مني له مون８ نه دےز ته ـــ ＇وک چ３ دنيا
  . لته دوو ！کو ته اشاره وک７وغوره ده چ３ د
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  د رجعت فلسفه

د رجعت ان／يزې او محرک ته په پام سره له دوو لوړو اهدافو سره 
مخامخي８و يو د اسالم د حقيقي جالل او پرتم او د کفر د سر کوزۍ 

نيکو کسانو ته د بدل３ ورکول او  او ذلت ＊ودل او بل ايماندارو او
  . لکافرانو  او ظالمانو ته د سزا ورکو

  
  له تناسخ سره د رجعت ＊کاره توپير

د دې خبرې وضاحت ضروري دے چ３ د شيعه و له نظره د رجعت 
مسئله په تناسخ د عقيدې لرل نه الزموي ＄که چ３ د تناسخ نظريه 

د تناسخ منونکي ن７ۍ په دايم －ردش . د قيامت په انکار والړه ده
  .او ＇رخ ک３ －２ي چ３ هر پ７او ي３ د تير پ７او تکرار دے

نظريي په بنياد د هر انسان روح له مر－ه وروسته يو ) تناسخ(دغه  د
＄ل بيا دنيا ته ستني８ي او په يو بل بدن ک３ ننو＄ي نو که روح په 

په يوه داس３ بدن ک３ ننو＄ي چ３ ＊ه او . تيره زمانه ک３ نيک ؤ
خوشحاله وخت تير ک７ي او که بدکاره روح ؤ نو په داس３ بدن ک３ 

او دا ستنيدل د . ي３ سخت او بد ويننو＄ي چ３ راتلونکﾡ ژوند 
حال دا چ３ په رجعت د عقيدې . هغوي د قيامت په معنا دے

لرونکي د قيامت په ورځ ايمان لري او دا خبره محاله －２ي چ３ له 
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دوي يوازې دا وايي  1يوه بدنه جدا شوے روح بل بدن ته ننو＄ي 
 چ３ له قيامته مخک３ ＄ين３ کسان دې دنيا ته بيا را＄ي او د هغوي
د حکمتونو او مصلحتونو له پوره کيدو وروسته يو ＄ل بيا تل 
پات３ ن７ۍ ته ＄ي چ３ د قيامت په ورځ له نورو انسانانو سره يو 
＄اي راپا＇ي８ي او هي＆ کله يو روح له يوه بدنه له جدا کيدو 

  .وروسته بل بدن ته نه ننو＄ي

                                                
請در المتالهين په اسفار کتاب نهم ！وک اتم باب لوم７ي فصل دريم مخ ک３ د .  1

فلو تعلقت نفس منسلخة ببدن آخر عند کونه جنينا (تناسخ د باطلوالي په هکله وايي ــ 
ه الشي بما هو بالفعل بالقواحدهما بالقوة واالخر بالفعل و کون  کون يلزم كاو غير ذل

ممتنع الن الترکيب بينها طبيعي اتحادي، والترکيب الطبيعي يستحيل بين ك لو ذ
  الخر بالقوهاامرين احدهما بالفعل و
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  يولسمه پو＊تنه

  شفاعت چ３ تاسو پرې عقيده لرئ ＇ه ته وايي؟

  :＄واب
چ３ ！ولو اسالمي فرقو او . شفاعت د اسالم يو مسلم ا請ل دے 

که . مذهبونو د قران د ايتونو او روايتونو په پيروۍ هغه منلﾡ دے
د . ＇ه هم د شفاعت په نتيجه ک３ له يو بل سره اختالف لري

شفاعت حقيقت دا دے چ３ عزتمن انسانان چ３ د خداي په نزد 
انسان لپاره له خدايه د  يو بلد . مقام او درن＋ت او نزديکت لري

  .－ناهانو بخ＋ل او د انساني درج３ لوړاوے غواړي هغﾢ د
  :رسول اهللا مبارک فرمايي

  1ی تِمَُاها لِرتَادخَة  فَاعَفَالشِ يُتعطَاَ وَ....... ا مسًخَ يُتعطَاَ(( 
او شفاعت ماته راک７ل شو نو هغه م３ .... پن％ه ＇يزونه ماته راک７ل شول 

  .يره ک７د خپل امت لپاره ذخ
   

  تيدد شفاعت محدو
  ه شفاعت ــــــــــــن مجيد له نظره مطلق او ب３ قيد او شرطآرــــــد ق

  :شفاعت په هغه ب２ه ک３ اغيز من دے چ３. مردود دے

                                                
  مخ چاپ مصر  91ے ！وک مخ 請حيح بخاري لوم７ 301！وک ے مسند احمد لوم７.  1
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شفيع ته په شفاعت ک３ د خداي له خواه اذن او اجازه ورکول  :اول
چا شفاعت کولﾡ شي چ３ له خداي  بل کي８ي يوازې هغه کسان د

ر معنوي نزديکت سربيره د خداي له لورې ورته د شفاعت سره پ
  : قران مجيد په دې هکله فرمايي. کولو اجازت هم ورک７ل شوې وي

حْمَنِ عَْهداً﴿ ندَ الرَّ خَذَ عِ    1  ﴾الَ يَمْلُِكونَ الشَّفَاَعةَ إِالَّ مَنِ اتَّ
د شفاعت مالک نه دے م／ر هغه کس چ３ د خداي په نزد ي３ عهد 

  : راوړي وي او په يو بل ＄اي ک３ فرمايي السته) ژمنه(
ْوالً﴿ ضِيَ لَُه قَ حْمَُن وَرَ نَفُع الشَّفَاَعُة إِالَّ مَْن اَذِنَ لَُه الرَّ ْومَئِذٍ الَّ تَ    2  ﴾يَ

د قيامت په ورځ د بل چا په حق ک３ د چا شفاعت فايده نه ورکوي 
م／ر د هغه چا چ３ خداي ورته اجازه ورک７ي او د هغه له خبرې 

  .شي راضي
د چا چ３ شفاعت کي８ي هغه هم د شفيع له الرې د الهي  :دوهم

يعني له خداي سره د هغه ايماني رابطه  او له  .فيض وړتيا ولري
شفيع سره د هغه روحاني اړيک３ سست نه شي له دې امله کافران 
چ３ له خداي سره ايماني رابطه نه لري او ＄ين３ －ناهکاره 

ن کسان چ３ له شفيع سره روحي مسلمانان او ب３ لمان％ه او قاتال
  ت７او نه لري د دوي شفاعت نه کي８ي 

  :قران مجيد د ب３ لمان％و او د قيامت د منکرانو په هکله فرمايي
ينَ﴿ عِ عُهُْم شَفَاَعُة الشَّافِ نفَ   3  ﴾فَمَا تَ

                                                
   87سوره مريم ايت .  1
   109سوره طه ايت .  2
   48سوره مدثر ايت .  3
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  .ــ د شفيعانو شفاعت هغوي ته －＂ه نه رسوي
  :او د ظالمانو په هکله فرمايي

   1طاع ُي يعٍفِال شَ وَ يمٍمِن حَمِ ينَمِالِلظَا لِمَ وَ
منل وــ د ظالمانو لپاره به هي＆ خپل او شفيع چ３ د هغه شفاعت 

  .شي نه وي
  

  د شفاعت فلسفه
شفاعت د توب３ په شان د هيل３ او اميد يوه ک７ک９ ده د هغو کسانو 
لپاره چ３ د －مراه９ او －ناه د الرې په من＃ ک３ له －ناهونو الس 

خپل پاتﾡ عمر د خداي په اطاعت ک３ تير  واخلي او له دې وروسته
ک７ي نو －ناه کار انسان چ３ هر کله فکر وک７ي چ３ په محدودو 

د شفيع له شفاعته استفاده ) نه هر ډول شرائطو ک３(شرايطو ک３ 
  کو＊（ کوي چ３ دغه حد باقي وساتي او. کولﾡ شي

  .ور＄ين３ تير نه شي 
  

  د شفاعت نتيجه
ا د －ناهانو بخ＋ل دي او که مفسران د شفاعت په نتيجه ک３ چ３ اي

د درج３ لوړول، د نظر اختالف لري خو د رسول اهللا مبارک 請لی 
اهللا عليه و آله وسلم په دې وينا سره چ３ زما شفاعت د هغو کسانو 

  ７ي وي لوم７ےـــــي３ ک) －ناهان کبيره(لپاره دے چ３ لوي３ －ناهان３ 

                                                
   18ت سوره مومن اي.  1
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  .نظر تاييدي８ي 
   1امتی ان شفاعتی يوم القيمة الهل الکبائر من 
هغو کسانو لپاره وي چ３ د د قيامت په ورځ به زما شفاعت د امت 

   .  لوي３ －ناهان３ ي３ ک７ي دي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
مخ سنن ابي داوود  213مخ مسند احـمد دريم ！وک  583سنن ابن ماجه دوهم ！وک .  1

  مخ  45！وک  4سنن ترمذي  537دوهم ！وک 
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  دولسمه پو＊تنه

  ايا له حقيقي شفيعانو د شفاعت غو＊تل شرک دے؟

اول به د سوال د وضاحت لپاره ووايو چ３ شفاعت د خداي 
  :ماييمخصوص حق دے لکه چ３ قران مجيد په دې هکله فر

  1  ُقل لِّلَّهِ الشَّفَاَعُة جَمِيعاً
  .ــ ووايه د شفاعت حق ！ول د خداي دے

نو له خدايه پرته له بل چا شفاعت غو＊تل له بل چا د خداي د حق 
غو＊تل دي او داس３ سوال په حقيقت ک３ ب３ له خدايه د بل چا 

  ـ.عبادت دے او په عبادت ک３ له توحيد سره سمون نه خوري
  :＄واب

له شرکه مقصد په ذات يا خالقيت يا تدبير ک３ شرک نه دے دلته  
. طبعا دلته د اعتراض کوونکي مقصد په عبادت ک３ شرک دے

رو＊انه ده چ３ د دې مسئل３ بيانول د عبادت او پرستش په دقيق 
تفسير او تشريح پورې اړه لري مون８ ！ولو ته پته ده چ３ د عبادت د 

３ －وندې د هر مخلوق معنا تفسير مون８ ته نه دے راک７ل شوے چ
  .لپاره هره خضوع او له هر بنده هر سوال او غو＊تنه عبادت و－２و

  .:د قران مجيد د تصريح په اساس پر＊تو ادم ته سجده وک７ه
دِينَ﴿ ُعوا لَُه سَاجِ ْخُت فِيهِ مِن رُّوِحى فَقَ نَفَ يُْتُه وَ وَّ دَ ﴿ ﴾َفإِذَا سَ سَجَ فَ

ُعونَ جْمَ َالئِكَُة كُلُّهُْم اَ    1  ﴾الْمَ
                                                

   44سوره زمر ايت .  1
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نو کله چ３ م３ د هغه خلقت بشپ７ ک７ او خپل روح م３ په هغه ک３ 
  . وپوکه نو هغه ته سجده وک７ئ نو ！ولو سجده وک７ه

په عين حال ک３ دا سجده که ＇ه هم د خداي په حکم وه خو د 
  . ３ حکم نه کاوهي－ني خداي به . ماهيت له نظره د ادم عبادت نه ؤ

و حتی پخپله حضرت هم دا راز پوهي８و چ３  د يعقوب بچيانو ا
  .يعقوب عليه السالم حضرت يوسف عليه السالم ته سجده وک７ه

ْيهِ عَلـٰ وَ بَ داً  یوَرََفعَ اَ خَرُّوْا لَُه سُجَّ    2ً اْلعَْرشِ وَ
ــ او خپل پالر او مور ي３ په تخت ک＋ينول او هغوي هغه ته سجده 

که دغه ډول احترام او خضوع د يوسف عليه السالم عبادت . وک７ه
نه به حضرت يعقوب عليه السالم چ３ معصوم پيغمبر ؤ دا  ؤ،

ک７ے وې او نه به په دې راضي شوے ؤ چ３ بچيان ي３ يوسف ته 
  .سجده وک７ي حال دا چ３ له سجدې زياته بله هي＆ خضوع نيشته

په دې اساس بايد د خضوع مفهوم يا له خدايه پرته له بل چا 
رستش حقيقت دا پ معنا جدا ک７و د عبادت اوله غو＊تنه د عبادت 

فرض ک７ي او د هغه عبادت وک７ي يا  خداي دے چ３ انسان يو ＇يز
يو ＇يز د خداي مخلوق و－ني خو دا تصور وک７ي چ３ د خداي 
＄ين３ کارونه لکه د ن７ۍ تدبير يا د －ناهونو بخ＋ل هغه ته سپارل 

چا په وړاندې زمون８ خضوع او عاجزي داس３  که د شوي دي خو
و نه دا تصور وک７و چ３ د خداي وي چ３ نه هغه خداي و－نو ا

کارونه هغه ته سپارل شوي دي داس３ خضوع بالکل هماغه شان ده 
                                                                                                 

  مخ 73ــ  72سوره 請اد .  1
   100سوره يوسف ايت .  2



61 شيعه ＄واب ورکوي

لکه چ３ فر＊تو ادم عليه السالم ته سجده او درن＋ت ي３ وک７ه يا 
مثالً د يوسف په وړاندې د حضرت يعقوب عليه السالم احترام او 

  .درن＋ت 
تصور  هم دا چ３غو＊تن３ په هکله هم بايد ووايو چ３  دد سوال 

 وک７و د شفاعت حق ر＊تينو شافعانو ته ورک７ل شوے او هغوي ي３
له قيد او شرطه شفاعت کولﾡ او د －ناهانو د بخ＋ل کيدو سبب  ب３

－ر＄يدلﾡ شي داس３ عقيده هم د شرک سبب کي８ي ＄که چ３ د 
خداي کار مو له بل چا غو＊تﾡ دے خو که دا تصور وک７و چ３ د 

چ３ د شفاعت د مقام  خداي ＄ينو پاکو بند－انو ته ب３ له دې
مالکان شي په يو خاص چوکاټ ک３ د －ناهانو د شفاعت اجازه 
وک７ل شوې ده او مهم شرط ي３ هماغه د خداي اجازت او اذن دے 
نو ＇ر－نده ده که د خداي له دغه ډول 請الح بنده د شفاعت 

لکه ＇ن／ه چ３ هغه ته . درخواست وک７و دا د هغه خداي －نل نه دي
يو  دو مستلزم نه －ر＄ي بلک３ لهو د سپارل کيدايي چارـــــــــخد 

 داس３ کسه د يو کار غو＊تنه ده چ３ دغه کار د خداي په امر هغه
  .په محدوده تو－ه ورک７ل شوے او د هغه په شان ک３ دے  ته

مون８ －ورو چ３ د پيغمبر اکرم په ژوند ک３ به －ناهکاران د مغفرت 
رک به نه ويل غو＊تلو لپاره هغه حضرت ته ورتلل او رسول اهللا مبا

په سنن ابن ماجه ک３ له پيغمبر . چ３ دوي －وندې مشرکان شول
  :اکرم 請لی اهللا عليه و آله وسلم روايت دے

قال فانه : ا تدرون ما خيرني ربي الليله؟ قلنا اهللا و رسوله اعلم
خيرني بين ان يدخل نصف امتی الجنة و بين الشفاعه فاخترت 
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 ان يجعلنا من اهلها قال هی الشفاعه، قلنا يا رسول اهللا ادع اهللا
   1لکل مسلم 

زه په کومو ＇يزونو ک３  شپه ــ ايا تاسو ته پته ده چ３ خداي نن
وي . اختيار من ک７م؟ ومو ويل خداي او رسول ي３ ＊ه پوهي８ي

هغه زه مخير ک７م په دې ک３ چ３ زما نيم امت جنت ته : فرمايل
ومو ويل ای . ننو＄３ او د شفاعت تر مين＃ ــ نو ما شفاعت غوره ک７

وغواړه چ３ مون８ د شفاعت غمبره، له خپل پرورد－اره د خداي پي
  . وړ و－ر＄وي، وې فرمايل شفاعت به د هر مسلمان لپاره وي
  په دې حديث ک３ په ډا－ه د پيغمبر ا請حاب له هغه حضرت د

  ....))ادع اهللا ((شفاعت غو＊تنه کوي او وايي  
  :قران مجيد هم فرمايي

نَّهُْم إِذ ْو اَ لَ غْفَرَ لَُهُم  وَ غْفَُروْا اللّهَ وَاسْتَ هُْم َجآُؤوكَ فَاسْتَ نُفسَ ظَّلَُموْا اَ
حِيماً وَّاباً رَّ ُدوْا اللّهَ تَ جَ وَ ُسوُل لَ    2 ﴾الرَّ

 ےهغوي هغه وخت چ３ پر ＄ان ي３ ظلم وک７ تا ته راغلي و که ــ او
او پيغمبر د هغوي لپاره  ےاو له خداي ي３ مغفرت غو＊تﾡ و

ب３ شکه چ３ خداي به ي３ توبه قبلوونکﾡ او . ےاستغفار ک７ے و
  . مهربان موندلﾡ ؤ

  انو پهــــــاو په يو بل ＄اي ک３ د حضرت يعقوب عليه السالم د بچي
  :حواله فرمايي 
نَّا ُكنَّا خَاطِئِينَ﴿ نَا إِ نَا ُذنُوبَ غْفِْر لَ بَانَا اسْتَ    1 ﴾قَاُلوْا يَا اَ

                                                
  مخ 586باب ذکر الشفاعه  2سنن ابن ماجه ！وک .  1
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63 شيعه ＄واب ورکوي

و لپاره بخ＋نه وغواړه ــ وې ويل اي پالره له خدايه زمون８ د غلطي
  .＄که چ３ مون８ په خطا وو

او حضرت يعقوب عليه السالم هم هغوي ته د استغفار وعده 
  .هرورک７ه او هي＆ کله ي３ د هغوي په شرک توان نه ال

حِيُم﴿ نَُّه ُهوَ اْلغَُفوُر الرَّ بِّيَ إِ غْفُِر لَكُْم رَ سْتَ ْوفَ اَ    2 ﴾قَالَ سَ
  ر－اه ستاسو مغفرت وغواړمــ وې ويل ډير زر به د خداي له د

  .   بيشکه چ３ هغه بخ＋ونکﾡ او مهربان دے 
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64 شيعه ＄واب ورکوي              

  ديارلسمه پو＊تنه

  آيا ب３ له خدايه له بل چا مرسته غو＊تل شرک دے؟

  :＄واب
د عقل له نظره او د وحي په منطق ک３ ！ول انسانان بلک３ د ن７ۍ  

＊کارندې او مخلوقات لکه ＇ن／ه چ３ په خپل پيداي＋ت ک３ 
حتاج دي په خپل تاثير او اغيز کولو ک３ هغه ته اړمن خداي ته م

  .دي
  : له فرماييهکقران مجيد په دې 

يُّهَا ال﴿ لَیيَا اَ نتُُم الْفُقَرَاء إِ نِيُّ اْلحَمِيُد نَّاُس اَ   1 ﴾اهللاِ وَاُهللا ُهوَ اْلغَ
ای خلقو تاسو خداي ته محتاج يئ او هغه ب３ نيازه او ستايل 

  . شوے دے
ک３ ！ؤل３ کامياب９ د خداي په الس ک３ －２ي او او په يو بل ＄اي 

  :فرمايي 
يزِ اْلحَكِيمِ ندِ اهللاِ اْلعَزِ مَا النَّْصُر إِالَّ مِْن عِ    2 ﴾وَ

  کاميابي او برياليتوب يوازې د عزتمن او د حکيم خداي له لوري
  .دے 

د اسالم د دغه مسلم ا請ل په بنياد مون８ مسلمانان په هر لمان％ه 
  :ک３ دا ايت شريف لولو
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65 شيعه ＄واب ورکوي

  1 يُنعِستَنَ ياکَاِ وَ ُدعُبنَ اياکَِ
اوس د دغه . يوازې ستا عبادت کوو او له تا مرسته غواړو

  :پو＊تن３ د رو＊انه کيدو لپاره وايو
 له خدايه پرته له بل چا مرسته غو＊تل په دوه ډوله تصور کولﾡ شو

ــ لوم７ے 請ورت دا دے چ３ له يوه انسان يا بل ＇يز داس３ 1
په خپل ا請ل او وجود ک３ مستقل و－２و  مرسته وغواړو چ３ هغه

  .او هغه په مرسته رسولو ک３ له خدايه ب３ نيازه و－２و
په دې ک３ شک نيشته چ３ له غير خدا داس３ مرسته غو＊تل شرک 
دے چ３ قران مجيد په دغه ايت ک３ د دغه ډول مرسته غو＊تلو ب３ 

  . بنياد والﾡ ＇ر－ندوي
عْصِمُكُم مِّنَ اهللاِ﴿ رَادَ بُِكْم ُقْل مَن ذَا اّلَذِى يَ  إِْن اَرَادَ ِبكُْم ُسوءاً اَْو اَ

لِيّاً َوالَ نَصِيراً ُدونَ لَهُم مِّن ُدونِ اهللاِ وَ حَْمةً َوالَ يَجِ   2  ﴾رَ
ووايه که خداي ستاسو لپاره د عذاب اراده وک７ي ＇وک دي چ３ 

＇وک ي３ (تاسو له هغه په امان ک７ي ؟ او که د رحمت اراده وک７ي 
 ولي نه وي د ＄ان لپاره مرستندوے اوــــــــغاو ه) مخه نيولﾡ شي

  . مومي
ــ بله روده دا ده چ３ له يوه بل انسانه د مرسته غو＊تلو په وخت 2

هغه د خداي مخلوق او خداي ته محتاج و－２و چ３ پخپله استقالل 
او خپلواکي نه لري او که هغه ＇ه کار او تاثير کوي نو دغه اثر ورته 

                                                
    5حمد ايت .  1
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66 شيعه ＄واب ورکوي              

ي لپاره د لوي خداي لخوا ارد هود بند－انو د ＄ينو مشکالتو 
  ورک７ل شوے دے 

د دغه ډول تفکر په اساس هغه کس چ３ مرسته ترې غواړو د 
واسط３ حکم لري چ３ لوي خداي هغه د ＄ينو اړتياوو د پوره کولو 
لپاره واسطه او وسيله －ر＄ول３ ده داس３ مرسته غو＊تنه په 
حقيقت ک３ له خدايه مرسته غو＊تل دي ＄که هغه دے چ３ دغه 

سايلو او اسبابو ته ي３ وجود او هستي ورک７ي او هغه ته ي３ د و
نورو د اړتياوو د پوره کولو وس او تاثير ورک７ے دے ا請وال د 
انسانانو ژوند له همدغو اسبابو او مسبباتو د مرست３ په غو＊تلو 

هغوي د مرست３ له غو＊تلو  له جوړ شوے دے په دې اساس چ３
خي８ي دلته هم که په دغه پرته د خلکو ژوند له －６وډۍ سره مخام

نظر هغوي ته و－ورو چ３ د خداي د مرسته رسولو عوامل او 
خداي له لوري دے او هم  دوسيل３ دي چ３ هم ي３ ا請ل او وجود 

دا تاثير او برکت خداي تعالی ورک７ے دے نو دا مرسته غو＊تل 
  .لريه د او يو خداي منن３ سره هي＆ تضاد نــــــه توحيـــل

روند－ر د زمک３، اوبو، هوا او لمر په کپالﾡ  که يو موحد او خداي
شان عواملو مرسته اخلي او دان３ زرغونولﾡ شي په حقيقت ک３ له 
خدايه مرسته غواړي ＄که چ３ هغه دے چ３ وغو عواملو او 

  وسيلو ته ي３ دا وس او استعداد ورک７ے دے
رو＊انه ده چ３ دغه مرسته غو＊تل د توحيد او يوخداي منلو له 

ره سمون خوري بلک３ قران کريم مون８ ته امر کوي روح سره پوره پو



67 شيعه ＄واب ورکوي

لمان％ه او 請بر په شان ＇يزونو مدد وغواړئ هلته چ３  لهچ３ 
  :فرمايي

  1 وةِلَلصَا وَ برِالصَوا بِيُنعِاستَوَ
  .او لمان％ه مرسته وغواړئ) ！ين／تيا(له 請بر 

رو＊انه ده چ請 ３بر او پايداري د انسان کار دے او مون８ ته امر 
مرسته وغواړو او په عين حال ک３ دا ډول  شوے چ３ له هغو

اياک * مرسته غو＊تل له دې سره چ３ خداي تعالی په دې ايت ک３ 
مرسته غو＊تل يوازې له ＄ان سره * نعبد و اياک نستعين 

  .مخصوص ک７ي دي تضاد نه لري
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68 شيعه ＄واب ورکوي              

  ＇وارلسمه پو＊تنه 

يا د نورو بلل او ورته اواز کول د هغوي عبادت او آ
  شرک معنا لري؟

د قران . چ３ دغه پو＊تنه ي３ په ذهنونو ک３ پيدا ک７ې ده هغه ＇ه
مجيد د ＄ينو ايتونو ظاهر دے چ３ ظاهراً ب３ له خدايه دبل３ چا 

  .بلل او ورته اواز کول منع３ کوي
داً﴿ حَ دُْعوا َمعَ اهللاِ اَ الَ تَ دَ لِلَّهِ فَ سَاجِ   1  ﴾وَاَنَّ الْمَ

مه (اړئ ــ جوماتونه د خداي دي نو له خداي سره بل ＇وک مه غو
  ) بلئ

  :په يو بل ＄اي ک３ فرمايي 
عُكَ َوالَ يَُضرُّكَ  نفَ ْدُع مِن ُدونِ اهللاِ مَا الَ يَ   2 َوالَ تَ

چ３ نه تا ته ) هيچا ته اواز مه کوه(ــ ب３ له خدايه هي）وک مه بله 
مه ـــــاو پل ند＄ين３ کسان دغه ايتونه السو))－＂ه درکوي او نه تاوان

وليانو، پيغمبرانو او 請الحو  －ر＄وي او وايي چ３ د خداي د
بند－انو بلل هغه هم د هغوي وفاته وروسته شرک او د هغوي 

  ا علي يا حسين وغيرهـــــمثال يارسول اهللا ويل ي(عبادت －２ل کي８ي 
  ؟ مترجم)شرک دے 
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69 شيعه ＄واب ورکوي

  :＄واب
د دغه پو＊تن３ د ＄واب د رو＊انه کولو لپاره اول بايد د دوو کلمو  

په دې ک３ شک نيشته چ３ . ک７و يعني دعا او عبادت معنا واضحه
لفظ د  عبادتلفظ د بللو او ندا او د * دعا*په عرب９ لغت ک３ 

پرستش او منلو په معنا دے او دا دوه لفظونه هي）کله د يو بل 
مترادف او د يو بل په معنا نه شو －２لﾡ يعني نه شو ويلﾡ چ３ هر 

  : اواز او بلل يا غو＊تل عبادت او پرستش دے ＄که چ３
عوت لفظ په داس３ ＄ايونو ک３ دقران مجيد ک３ د  په :لوم７ے

استعمال شوے دے چ３ هي＆ کله نه شو ويلﾡ چ３ مطلب ي３ 
  :عبادت دے لکه

نَهَاراً﴿ ْوِمى لَْيالً وَ وُْت قَ ّنِى دَعَ بِّ إِ    1 ﴾قَالَ رَ
ستا (ما شپه او ورځ خپل قوم ! ای زما ربه ) نوح عليه السالم وويل(

ويلﾡ شو چ３ د نوح عليه السالم  ايا) بالﾢو(دعوت ک７ ) لور ته 
  .مطلب دا دے چ３ ما شپه او ورځ د خپل قوم عبادت وک７

ادت د يو بل هم معنا او مترادف ـــنو نه شو ويلﾡ چ３ دعوت او عب
دي او که چا له کوم 請الح کس او پيغمبره مرسته وغو＊ته او يا 

＄که . ي３ ورته وويل يعني وې بالﾢ د هغه عبادت به ي３ ک７ے وي
  . عوت او ندا تر پرستشه اعم دهچ３ د
په دغو ايتونو ک３ له دعا مطلب مطلق بلل او اواز ورکول  :دوهمه

نه دي بلکه خاص دعوت او بلنه ده چ３ کيداي شي چ３ د پرستش 

                                                
   5سوره نوح ايت .  1



70 شيعه ＄واب ورکوي              

وي ＄که چ３ دغه ！ول ايتونه د ) ت７لﾡ(او عبادت له لفظ سره مالزم 
ړه هغو بت پرستانو په هکله نازل شوي دي چ３ خپل بوتان ي３ وا

  خدايان －２ل 
 ېپه دې ک３ شک نيشته چ３ بت پرستانو د هغو بوتانو په وړاند

خضوع کوله او ورته ي３ اواز او استغاثه کوله چ３ دوي دغه بوتان 
د شفاعت او مغفرت او داس３ نورو ＇يزونو د حق مالکان －２ل او 

بلل او وړ هغوي د دنيا او اخرت په چارو ک３ د تصرف او السوهني 
ده ده چ３ په داس３ حاالتو او شرايطو ک３ له دغو ه ＇ر－نت！ولو 

هر ډول غو＊تنه او بلنه پرستش －２ل کي８ي دا ) بوتانو(موجوداتو 
چ３ مون８ وايو د هغوي بلنه او دعوت يا د بوتانو غو＊تل په بوتانو 

د دې رو＊انه دليل دا ايت دے . د خداي９ له اعتقاد سره يو ＄اي ده
  : چ３ فرمايي

نُْه ْت عَ دُْعونَ مِن ُدونِ اهللاِ مِن شَْيءٍ فَمَا اَْغنَ    1ْم آلِهَتُهُُم الَِّتى يَ
  )عبادت ي３ ورته کاوه(ب３ له خدايه نور خدايان چ３ هغوي بلل 

  هغوي ي３ ب３ نيازه نه ک７ل ـ 
په دې اساس دغه ايتونه زمون８ له بحث سره ربط نه لري زمون８ 
 بحث او موضوع له يوه بنده د بل بنده درخواست دے چ３ نه خو

  ３ تام＋دغه بل بنده خداي －２ي او نه ي３ د دنيا او اخرت په چارو ک
  . االختيار او واکوال 

بلکه هغه د خداي پاک يو عزتمن او قدرمن بنده －２ي چ３ هغه ي３ 
د امامت يا رسالت مقام ته رسولﾡ دے او وعده ي３ ک７ې ده چ３ د 
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71 شيعه ＄واب ورکوي

خپلو بند－انو په هکله د هغه دعا او سفارش ومني هلته چ３ 
  :يفرماي

ُروْا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُُم  وَ غْفَ نُفسَهُْم َجآُؤوکَ فَاسْتَ نَّهُْم إِذ ظَّلَُموْا اَ ْو اَ لَ
حِيماً  وَّاباً رَّ ُدوْا اللّهَ تَ جَ وَ ُسوُل لَ   1الرَّ

، او له ےکه هغوي په خپل ＄ان د ظلم په وخت تا ته راغلي و
هغوي له ، او پيغمبر هم ےخدايه ي３ بخ＋نه او مغفرت غو＊تﾡ و

، يقينا چ３ خداي به ي３ توبه قبلوونکﾡ او غو＊تﾡ وےپاره بخ＋نه 
  .مهربان موندلﾡ وو

دغه ايتونه رو＊انه دليل دے چ３ له دعوت او بلن３ مطلب  :دريمه
مطلقا د هر کار او حاجت غو＊تل نه دي بلک３ ده يو عبادتي او 

  پرستشي بلنه ده له هرې امله په يو ايت ک３ د دعوت
  په)) عبادت((فظه وروسته سمالسي هم دغه معنا د له ل) بلن３( 
  .لفظ سره تعبير شوې ده 

بَادَتِى  سْتَْكبُِرونَ عَْن عِ ينَ يَ ْب لَكُْم إِنَّ الَّذِ سْتَجِ بُّكُُم ادُْعوِنى اَ وَ قَالَ رَ
ينَ  نَّمَ دَاخِرِ ْدخُُلونَ جَهَ   2سَيَ

منم چ３ بلنه مو و) وبلئ(او ستاسو پرورد－ار وفرمايل ما وغواړئ  
  وي ډير زرــــهغه کسان چ３ زما له عبادته سرکشي ک) ＄واب درک７م(
  .به په ذلت او خوارۍ سره دوزخ ته داخل شي 

لفظ او ورپس３ بيا ) ادعوني (تاسو وليدل چ３ دا ايت په پيل ک３ 
لفظ سره راغلﾡ دے او دا د دې خبرې －واه دے چ３ د ) عبادتي(

                                                
  64سوره نساء ايت .  1
  60افر ايت سوره غ.  2
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واست او دغه دعوت مطلب له داس３ موجوداتو خاص درخ
  .غو＊تنه ده چ３ هغوي ورته د خداي請 ９فتونه ورک７ي وو

 : نتيجه
له دغو دريو سريزو دا نتيجه اخلو چ３ په دغو ايتونو ک３ د قران 
مجيد ا請لي مقصد د هغو بت پالو ډلو د بلن３ نفي کول دي چ３ 
بتان ي３ د خداي شريکان او مدير يا د شفاعت مالکان －２ل او هر 

ذلل يا فرياد او استغاثه او د حاجت يا ډول خضوع او زاري او ت
شفاعت غو＊تل له دې نظر وو چ３ دوي ويل چ３ دا واړه خدايان 
دي بت پالي په دې عقيده وو چ３ خداي تعالی د دنيا او اخرت 

  ＄ين３ کارونه دغو بتانو ته سپارلي دي ـ
  نو دغه ايتونه له هغه پاک روح له استغاثي سره هي＆ تعلق نه لري

نظره د خداي بنده دے او د  له لونکيبي او چ３ د غو＊تونک 
بند－９ له حده يو قدم هم نه دے اوړيدلﾡ بلک３ د خداي محبوب او 

  !نازولﾡ بنده －２ل کي８ي؟
دُْعوا َمعَ اهللاِ ﴿: که قران مجيد فرمايي الَ تَ دَ لِلَّهِ فَ سَاجِ وَاَنَّ الْمَ

داً حَ   1﴾اَ
  مه(ک مه غواړئ وــــــــ جوماتونه د خداي دي نو له خداي سره بل ＇

  ) بلئ 
له دې بلن３ مطلب د پرستش او عبادت بلنه ده چ３ جاهلو عربو به 

هغوي د بوتان، ستوري، سپوږم９، پر＊ت３ او پيريان منل او 

                                                
  18سوره جن ايت .  1
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نور ايتونه له داس３ کس  نو دغه ايت يا داس３. عبادت به ي３ کاوه
هغه معبود  د غو＊تن３ او بلن３ په باره ک３ دي چ３ د يا ＇يزه

－２ل شي او په دې ک３ شک نيشته چ３ که ＇وک دغه هم و) خداي(
ولري او بيا ترې درخواست ) د هغوي د خداي والي عقيده(عقيده 

او غو＊تنه وک７ي نو دا به د هغوي پرستش او عبادت وي نو دا 
ايتونه له هغه له غو＊تن３ سره ＇ه اړه لري چ３ غو＊تونکﾡ او 

لري او هي＆  بلونکﾡ د هغه په ربوبيت يا الهي مقام هي＆ عقيده نه
تدبيروونکﾡ ي３ نه －２ي بلک３ د خداي محبوب او غوره بنده ي３ 

  !－２ي؟
  کيدے شي چ３ دلته دا پو＊تنه وشي چ３ د خداي له غوره وليانو

غو＊تنه يوازې د هغوي په ژوندون ک３ جايزه ده او د هغوي له  
  :.شرک －２ل کي８ي د دې پوستن３ په ＄واب ک３ وايووروسته وفاته 
بر او امامانو په شان له پاکو روحونو چ３ د قران مون８ د پيغم :اول

مجيد په 請راحت سره ژوندي دي او تر شهيدانو هم په لوړ مقام 
ک３ برزخي ژوند تيروي، مرسته غواړو او بلو ي３ نه په خاوره ک３ 

هغوي د قبرونو خواته له هغوي غو＊تنه  د او که. بدنونو دۀله وي
ه مون８ ک３ د هغوي له کوو نو دا په دې خاطره ده چ３ دا حالت پ

پاکو ارواوو سره  د رابط３ د ！ين／ولو او هغوي ته د توجه ＊ه 
حالت جوړوي پر دې سربيره د روايتونو مطابق دغه ＄ايونه د دعا 

  .د استجابت او قبليدو ＄ايونه هم دي 
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د هغوي ژوند والﾡ يا مرګ د شرک معيار نه شي －ر＄يدے  :دوهم
ه معيار ک３ ده نه د دغه بلن３ دلته زمون８ خبره د شرک او توحيد پ

  او درخواست په مفيد والي يا غير مفيد والي ک３ ـ
بل بلن３ －＂ه رسوي او که نه په  البته دا چ３ دغه ډول غو＊تن３ او
  ＄اي ک３ مو دا مسئله بيان ک７ې ده ـ
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  پن％لسمه پو＊تنه

  بداء ＇ه ＇يز دے او تاسو پرې ول３ عقيده لرئ؟

  :＄واب
ه عرب９ لغت ک３ د ظاهريدو او ＊کاره کيدو په معنا د بداء لفظ پ 

دے او د شيعه پوهانو په ا請طالح ک３ د يو کس د ＊ه او غوره ک７و 
دا طبيعي الرې بدليدلو ته ) تقدير(په ر１ا ک３ د هغه د برخليک 

بداء وايي د بداء مسئله د تشيع د خو＄نده مکتب يوه اوچته 
  ق سرچينه لري ـمسئله ده چ３ د وحي د منطق او د عقل د تحقي

په ) تقدير(د قران مجيد له نظره د انسان له نظره د  خپل برخليک 
ندې د هغه السونه هميشه ت７لي نه دي بلکه هغه ته د نيکمرغ９ اوړ

الره خال請ه ده او کولﾡ شي چ３ د حق الرې ته په ستنيدو او ＊و 
کارونو سره د خپل ژوند د انجام الره بدله ک７ي له دې امله دا 

     د يو پايدار او پراخ ا請ل په تو－ه داس３ بيانويحقيقت 
وْمٍ حَتَّیإِنَّ اللّهَ الَ  نُْفسِهِْم  ُيغَيُِّر مَا بِقَ     1. ُيغَيُِّروْا مَا بِاَ

خداي تعالي د يو قوم حالت تر هغه وخته نه بدلوي تر ＇و چ３ 
  پخپله ي３ بدل نه ک７ي 

  :او په يو بل ＄اي ک３ فرمايي
ْو اَنَّ اَْهلَ ا لَ ْحنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ  لُْقَریوَ وْا لَفَتَ ُنوْا وَاتَّقَ آمَ

رْضِ   1.. …وَاالَ
                                                

   11سوره رعد ايت .  1
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دغو سيمو خلقو ايمان راوړے وے او پرهيز－ار وے نو  د که
ته به م３ د اسمان او ＄مک３ د برکتونو ورونه خالص  ک７ي  يهغو
  .وے

قله او د حضرت يونس عليه السالم د برخليک د بدليدو په ح 
  :فرمايي

حِي بِّ نَُّه كَانَ مِْن الُْمسَ ْوالَاَ لَی)( نَفَلَ ْطنِهِ إِ بِثَ ِفى بَ وْمِ ُيبْعَُثونَ  لَلَ   2يَ
نو  که هغه له تسبيح کوونکو نه وے نو د قيامت تر ور＄３ پورې به 

  .په خي＂ه ک３ پات３ ؤ) کب(هغه د 
ظاهره دا ＊کاره کي８ي  له له دغه ايته دا نتيجه اخلو چ３ د کيس３

د ماهي ( ه هغه بند پد قيامت تر ور＄３ پورې  بهچ３ يونس پيغمبر 
د هغه غوره ک７ چار يعني د تسبيح ويلو  خوباقي وے ) په خي＂ه ک３

  وژغوره د حضرت يونس برخليک بدل ک７ او هغه ي３
حقيقت په اسالمي روايتونو ک３ هم منل شوے دے د خداي  اد

  :－ران پيغمبر په دې هکله فرمايي
ال  عاء وَدر اال الُدد القَرِال يَ وَ ُهيُبصُِي نبِالذَبِ زقَم الرِحُريَلَ لَُجن الرَاِ
  3راال البِ مرِی الُعفِ يُدزِيَ

                                                                                                 
   96ايت  سوره اعراف.  1
    144ـ 143سوره 請افات ايت .  2
التاج (ې په شان مخ، او د د 493 1مستدرک حاکم ج  277، ص 5مسند احمد ج .  3
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يو کس د －ناه له امله له خپل３ روزۍ محرومه کي８ي او هي＆ ＇يز 
دغه برخليک او تقدير نشي بدلولﾡ م／ر دعا کول او هي＆ هم د هغه 

  عمر نه شي زياتولﾡ م／ر نيکي کول ـ
＊ه معلومي８ي چ３ انسان د  ونو روايتوه دغه روايته او داس３ نورل

－ناه او معصيت په وجه له روزۍ محرومه کي８ي خو په ＊و کارونو 
لکه دعا سره د خپل برخليک الره بدلولﾡ شي او هم داس３ په 

  .نيک９ سره خپل عمر زياتولﾡشي
  

  :نتيجه
سان د د قران له ايتونو او سنته دا استفاده کي８ي چ３ ＊ايي ان

ک３ د طبيعي اسبابو او مسبباتو  ټخپلو ک７و او عملونو په چوکا
او د کارونو د رد عمل او عکس العمل د قانون مطابق له خاص 

او کيدے شي چ３ په ＄ينو . تقدير او برخليک سره مخامخ شي
موردونو ک３ ورته د خداي يو ولي لکه پيغمبر يا امام خبر ورک７ي 

ه دې جاري وساتل نو دا تقدير او په دغه معنا چ３ که دغه کارون
برخليک دې په تمه دے خو په يو نا＇اپي ＇رخ او بدالنه ک３ د هغه 

  .سلوک او عمل بدل شي او له دې الرې خپل انجام بدل ک７ي
دا حقيقت چ３ د وحي او سنت له منطق او د عقل سليم نه راخستل 

  .بلل کي８ي) بداء(شوے دے د شيعه ؤ علماوو په ا請طالح ک３ 
  ３ د بداء تعبير د تشيع ＄ان／７نه نه ده بلک３ دـــــــده خبر شئ چ غوره
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په اهل سنتو په ليکنو او د پيغمبر اکرم 請لی اهللا عليه و اله وسلم  
مثال پيغمبر اکرم په . يناوو ک３ هم دا تعبير تر ستر－و کي８يو

  النديني حديث ک３ د بداء لفظ استعمال ک７ے دے 
   1م يهِلِبتَن يَل اَجَ ز وَعَ د اُهللابَ

يادونه ضروري ده چ３ بداء د خداي تعالی په علم ک３ د بدلون په 
معنا نه ده ＄که چ３ خداي د انسانانو په طبيعي عمل او هم دا راز 
هغه عوامل چ３ د دغه چلند په بدليدو ک３ تاثير لري چ３ د بداء 

دے او پخپله ي３ هم په قران مجيد د دې خبر  خبرسبب کي８ي 
  ورک７ے دے 

ندَُه اُمُّ الْكِتَابِيَْمُحو  يُْثبُِت وَعِ شَاُء وَ   2.اللُّه مَا يَ
  خداي تعالي هر ＇ه چ３ وغواړي محو کوي او هر ＇ﾢ چ３ وغواړي 

  .د هغه په نزد دے) لوح محفوظ(اثباتوي او ا請ل کتاب 
ـ په دې اساس خداي تعالی د بداء د واقع کيدو په وخت هغه 

او . مون８ ته ＊کاره کوي. حقيقت چ３ د هغه په نزد له ازله معلوم ؤ
  :فرمايي) ع(＄که امام 請ادق 

   3له ا وبُدن يَبل اَقَ هِلمِی عِفِ انَال کَاِ يئٍي شَفِ د اُهللاا بَمَ(( 
هي＆ مورد ک３ د خداي لپاره بداء ونه شوه م／ر دا چ３ هغه ترې په 

  .په ازل ک３ خبر ؤ

                                                
ک بن محمد جزري لوم７ے ثر  ليک مجدالدين مبارالنهايه في غريب الحديث واال.  1

  مخ 109！وک 
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  :د بداء فلسفه

ي３ د په دې ک３ شک نيشته چ３ که انسان وويني چ３ الس 
برخليک په بدلون ک３ پرانستﾡ او ازاد دے نو د ＊ه راتلونکي د 
جوړولو ه）ه کوي او په ＊３ روح３５ او له ډير زيار او حو請له سره 

  د خپل ژوند د ＊ه کولو کوشش کوي ـ 
په بله وينا لکه ＇ن／ه چ３ توبه او شفاعت انسان له نا اميدۍ 

د سبب －ر＄ي ژغوري بداء هم د هغه د تازه والي او حو請ل３ او امي
او هغه ＊ه راتلونکي ته هيله منوي ＄که چ３ که انسان دا عقيده 
ولري نو پوهي８ي چ３ د خداي په حکم خپل برخليک بدلولﾡ شي او 

  د ＊ه راتلونکي او ＄النده مستقبل په لور －ام پورته کولﾡ شي
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  شپاړسمه پو＊تنه

  تحريف عقيده لري؟ د آيا شيعه د قران

 :＄واب
ن او پوهان په دې عقيده دي چ３ په قران مشهور شيعه عالما 

مجيد ک３ هي＆ ډول تحريف او الس وهنه نه ده شوي او کوم قران 
چ３ په رسول . مون８ سره دے هماغه اسماني کتاب دے له چ３ نن

نازل شوے ؤ او هي＆ کم３ يا زيات３ په ) 請لی اهللا عليه واله (اکرم 
 ک３ نه دے شوے د دې خبرې د رو＊انيدو لپاره ＇و ＊کاره

  .－واهانو او شاهدۍ ته اشاره کوو
ـ خداي تعالی د مسلمانانو د اسماني کتاب ساتنه او حفاظت 1

  :ضمانت ک７ے او په خپله ذمه ي３ اخستﾡ دے او فرمايي
ُظونَ  حَافِ نَّا لَهُ لَ ْلنَا الذِّْكرَ وَإِ ْحنُ نَزَّ نَّا نَ   1إِ

ــ مون８ قران مجيد نازل ک７ے دے او يقينا چ３ مون８ ي３ حفاظت 
  ووک

 ＇ر－نده ده چ３ شيعه  چ３ قران د خپل عمل او ک７و سرمشق او

 د  ／ه －ر＄وي د دغه ايت درن＋ت کوي ، عقيده پرې لري اولبي 
  .خداي د کتاب په ساتنه او حفاظت ک３ په هغه ايمان لري 

ــ د شيعه ؤ لوي امام او پيشوا حضرت علي عليه السالم چ３ تل 2
) کاتبان وحي(ه ليکونکو له رسول اهللا مبارک سره ؤ او د وحي ل

                                                
   9سوره حجر ايت .  1
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＇خه دے په مختلفو ＄ايونو ک３ ي３ خلک قران ته  بللي دي دلته د 
  .امام علي  د ويناوو ＄ين３ برخ３ تاسو ته وړاندے کوو

ي ي الذِالهادِ غش وَي ال يَالذِ ُحا請ِو النَُه رانَذا الُقن هَوا اَُماعلَ وَ((
  1ل ال يضِ

دے چ３ هي＆ کله  ﾡــ پوه شئ چ３ دا قران داس３ نصيحت کوونک
خيانت او غش نه کوي او داس３ الر ＊ود دے چ３ هي＆ کله ＇وک نه 

  .－مراه کوي
ان اهللا سبحانه لم يعظ احدا بمثل هذا القران فانه حبل اهللا (( 

  2المتين وسببه المبين 
سبحان خداي هي＆ کله ＇وک د دې قران په شان نه دے نصيحت 

داي کلکه وسيله ک７ے قران د خداي لويه او مضبوطه رس９ او د خ
 ده

ا ال ــــــمصابيحه ، و سراج أــطفتورا الـــم انزل عليه الکتاب نـــث(( 
 رقانا الــــو ف... هجه ل نــا ال يضـــــــــاجــــده و منهــــوقــــوا تــــــيخب

  3)) يخمد برهانه
ــ بيا خداي تعالی داس３ کتاب راواستاوۀ چ３ نه م７ کيدونکﾡ نور 

＇راغ دے چ３ هي＆ کله خپل الرويان نه ب３ الرې دے او داس３ 
کوي او د حق او باطل د جداي９ وسيله ده چ３ هي＆ کله ي３ برهان نه 

  .خرابي８ي

                                                
   176خطبه ) 請بحي 請الح(نهج البالغه .  1
   176خطبه ) 請بحي 請الح(نهج البالغه .  2
   198خطبه ) 請بحي 請الح(نهج البالغه .  3
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د شيعه ؤ د لوي امام له دغو ويناوو ＊ه معلومي８ي چ３ قران مجيد 
د رو＊انه ＇راغ په شان دے چ３ تر ابده به د خپلو پيروانو د الرې 

ر１ا د  بدلون په ک３ چ３ د هغه درو＊انوونکﾡ وي او هي＆ داس３ 
  .خاموش９ او د انسانانو د －مراه９ سبب شي نه را＄ي

ـ شيعه پوهان او عالمان په دې اجماع لري چ３ رسول اهللا مبارک  3
زه تاسو ته دوه －رانبيه ارز＊تناک او درانه ＇يزونه (( وفرمايل 

او بل زما اهل بيت او ) قران مجيد(پري８دم يو د خداي پاک کتاب 
ت تر ＇و چ３ په دغو دوو ！ين， اوسئ هي＆ کله به ب３ الرې نه عتر
  )) شئ 

دا يو متواتر اسالمي حديث دے چ３ هم شيعه او هم سنيانو نقل 
ک７ے دے له دې بيانه هم ＊ه معلومي８ي چ３ د شيعه ؤ له نظره د 
خداي په کتاب ک３ هي＆ ډول بدلون او تحريف نه شي راتللﾡ ＄که 

وشي په هغه عمل او ！ين， دريدل چ３ که بدلون او تحريف په ک３ 
  －مراه９ د ختميدو سبب نه شي کيدے او د د هدايت او

  .دا نتيجه د دغه متواتر ايت له نص سره په ！کر ک３ ده 
ـ د شيعه مخک＋انو او الر＊وونکو په روايتونو ک３ چ３ زمون８  4

！ولو عالمانو او فقيهانو نقل ک７ي دي دا حقيقت جوت شوے دے 
طل د جداي９ معيار او له سمو د ناسمو د چ３ قران د حق او با

جداکولو او پيژندلو وسيله ده په دې معنا چ３ هر ＇ه چ３ مون８ ته 
رارسي８ي حتی که حديثونه هم دي بايد له قران سره پر تله ک７و که د 
قران له ايتونو سره ي３ سمون خوړۀ حق دي او که سمون ي３ نه خوړۀ 

  باطل او غلط دي ـ
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ه کتابونو ک３ که هغه فقهي دي او که د په دې هکله د شيعه و پ
حديثو دي  ډير روايتونه راغلي دي چ３ يوه ته په ک３ اشاره کوو 

  :امام 請ادق عليه السالم فرمايي
  1)) ما لم يوافق من الحديث القران فهو زخرف(( 

  .او چ＂ي ده هــ هره خبره چ３ له قران سره سمون ونه خوري غلط
چ３ په قران ک３ بدلون او  له دغو روايتونو هم ＊ه معلومي８ي

تحريف نشي کيدے او ＄که دا کتاب تر ابده پورې د حق او باطل 
  .د پيژندلو معيار پات３ کيدے شي

چ３ تل د اسالم د کلتور او د تشيع  وانــــعالم وويـــــ د شيعه ؤ ل 5 
  مخک＋ان وو په دې حقيقت اعتراف ک７ے دے چ３ په

شي کيدے د دغو عالمانو ران مجيد ک３ هي＆ کله بدلون نه ــــــق 
بيل／３ له پاره ＇و تنو ته اشاره د شمير ډير زيات دے خو مون８ ي３ 

  .کوو
ـ ابو جعفر محمد بن علي بن حسين بابويه قمي چ３ په 請دوق  1

  :هـ کال ک３ وفات شوے دے فرمايي 381مشهور دے او په کال 
د قران په هکله زمون８ عقيده دا ده چ３ هغه د خداي خبرې او (( 

ده او داس３ کتاب دے چ３ غلط او باطل ＇يزونه ورته نه شي  وحي
  ورننوتلﾡ او د حکيم او پوه خداي له لوري نازل شوے دے او هغه

   2. ي３ رالي８ونکﾡ او ساتونکﾡ دے

                                                
７ۍ ！وک ، کتاب فضل العلم ، باب االخذ بالسنه و شواهد الکتاب لوم ا請ول کافي.  1

   4، حديث 
  مخ 93االعتقادات .  2
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ـ په علم الهدی مشهور سيد مرتضی علي بن حسين موسوي  2
  : فرمايي) 436وفات (علوي 

و ابي بن کعب او داس３ ＄ينو ا請حابو لکه عبد اهللا بن مسعود ا(( 
نورو ډير ＄له ！ول قران له اوله تر آخره د رسول اهللا مبارک په 
وړاندې ولوسته او ！ول په دې －واهي ورکوي چ３ قران راغون６ 

توالي يشوے او ترتيب شوے او ب３ له ＇ه غلط９، تيروتن３ او ت
  1)) دے

  ر محمد بن حسن طوسي په شيخ الطايفه مشهورــــــــو جعفــــ اب 3
  :فرمايي) 460وفات ( 
په قران ک３ د کمي زياتي خبره داس３ خبره ده چ３ له دې کتاب ((  

سره نه ＊ايي ＄که چ３ ！ول مسلمانان يو نظر لري چ３ په قران ＇ه نه 
دي ورزيات شوي او دا چ３ له دې ＇ه نه دي کم شوي په دې هم د 

)) په قران ک３ نه زياتوالﾡ(هب عقيده لري او دا خبره امذ مسلمانانو
ډيره ＊ايي دا خبره سيد مرتضی منلي او  مذهب سره الله زمون８ 

له ظاهره هم دا حقيقت ＇ر－ندي８ي  وتاييد ک７ې ده او د روايتون
＄ين３ کسان د شيعه و او سنيانو لخوا ＄ينو روايتونو ته اشاره 
کوي چ３ په ک３ د قران د ايتونو د کم والي يا ＄اي په ＄اي کيدو 

  نه د خبرِ واحد په شان دي چ３ د علم اوخبره شوې ده خو دا روايتو
   2)) عمل سبب نه －ر＄ي او ＊ه دا ده چ３ ور＄ين３ ډډه وشي 

                                                
سيد مرتصی په ) المسايل الطرابلسيات(، لسم مخ د ＄واب 1！وک مجمع البيان .  1

  حواله
  مخ ７3ے ！وک تبيان لوم.  2
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تفسير ليکونکﾡ دے )) مجمع البيان ((ـ ابو علی جعفر چ３ د  4
  :فرمايي

په قران ک３ د زياتوالي په هکله ！ول امت په يو نظر دے چ３ دا (( 
３ کم３ شوے خبره سمه نه ده خو په دې هکله چ３ قران مجيد ک

فرق３ ＄ينو )) حشويه (( دے ل８ شان شيعه و او د اهل سنتو د 
  کسانو روايتونه راوړي دي خو هغه ＇ه چ３ زمون８ په مذهب ک３

  1منل شوي او 請حيح دي دې په خالف دي 
مشهور علي بن ) هـ 664وفات )) (په سيد ابن طاووس (( ــ  5

  :طاووس حلي فرمايي
  2ک３ بدلون نه شي کيدے د شيعه ؤ نظر دا دے چ３ په قران

د دې ايت په تفسير ک３ ) هـ 877وفات (ـ شيخ زين الدين عاملي 6
  :فرمايي) انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون(( 

مون８ قران مجيد له هر ډول بدلون، تحريف او زياتوالي ساتو او 
   3.حفاظت ي３ کوو

ـ قاضي سيد نور الدين شستري چ３ د احقاق الحق کتاب 7
  :فرمايي) هـ 1019وفات (نکﾡ دے ليکو

  ران د تحريفــــــــشيعه ؤ پورې ي３ ت７ي چ３ دوي د قپه هغه ＇ه چ３ 
قايل دي دا خبره ！ول شيعه نه مني په شيعه ؤ ک３ ډير ل８ کسان  

  1ته توجه او پروا ي３ نه کي８ي يدغه عقيده لري، هغو

                                                
  مخ 10، 1！وک مجمع البيان .  1
  مخ 144سعد السعود .  2
  مخ 130！وک  2الحق  اظهار.  3
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وفات (ـ په بهاء الدين عاملي مشهور محمد بن حسين معروفي  8
  :فرمايي) هـ 1030

請حيح دا ده چ３ قران له هر ډول کمي زياتي پاک دے او دا چ３ 
نوم له قرانه ليرې شوے دے ) علي(ويل کي８ي د امير المؤمنين 

عالمان دا خبره نه مني او ＇وک هم چ３ تاريخ او روايتونه ول＂وي 
ا請حابو  پوهي８ي چ３ قران مجيد د روايتونو په تواتر او د زر－ونو

ايتونو سره ثابت ، ！ين， او روغ دے او ！ول د پيغمبر په نقل او رو
  2اکرم 請لی اهللا عليه و اله په زمانه ک３ راغون６ شوے دے 

د دا ډول ) هـ 1091وفات (ـ د کتاب وافي ليکوال فيض کاشاني  9
چ３ د قران په ) انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون( ايتونو لکه 

  له بيانولو وروسته فرمايينه بدليدو او نه تحريف داللت کوي 
په دې 請ورت ک３ ＇رن／ه ممکنه ده چ３ په قران مجيد ک３ تحريف 
يا بدلون وک７ے شي؟ پر دې سربيره د تحريف ايتونه د خداي د 

    3کتاب مخالف دي نو دغه ايتونه بايد ب３ اساسه و－２و 
 :فرمايي) هـ 1104وفات (ــ شيخ حر عاملي  10

سان ＊ه پوهي８ي چ３ قران مجيد د د تاريخ او روايتونو ل＂ونکﾡ ان
حديثو د تواتر او د زر－ونو تنو ا請حابو په نقل سره ثابت او روغ 

                                                                                                 
  مخ  25آالء الرحمن .  1
  مخ  25آالء الرحمن .  2
  مخ ７51ے ！وک تفسير 請افي لوم.  3
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دے او د پيغمبر اکرم 請لی اهللا عليه و اله په وخت ک３ راغون６ 
  1شوے او منظم شوے دے

  ــ لوي محقق کاشف الغطاء په خپل مشهور کتاب کشف 11
  :الغطاء ک３ ليکي 

  ن مجيد د خداي تعالی لخوا دپه دې ک３ شک نيشته چ３ قرا
حفاظت او ساتي３ په وجه له هر کمي او تحريفه خوندې پات３  

شوے دے لکه ＇رن／ه چ３ د قران 請راحت او په ！ولو زمانو ک３ د 
علماوو او پوهانو اجماع د دې －واهي ورکوي او د يو ＇و کسانو 

  مخالفت ته بايد پام او پروا ونه شي ــ 
الر＊ود حضرت ايت اهللا العظمی امام  ــ د اسالمي انقالب ستر 12

خميني هم په دې هکله وينا لري چ３ د يو رو＊انه دليل په تو－ه ي３ 
  :ذکر کوو دوي وايي

هر ＇وک چ３ د قران په راغون６ولو او ساتلو او د هغه په ليکلو او 
تالوت ک３ د مسلمانانو له توجه او اهميت ورکولو خبر دي د 

ي －واهي ورکوي او دا خبره د د تصور د غلطوال)) تحريف قران((
باور وړ نه －２ي او کوم روايتونه چ３ د قران د تحريف په هکله 

３ استدالل پرې نه شي کيدے يا چموجود دي يا ضعيف دي 
مجهول دي چ３ د جعل والي ن＋ي ي３ معلوم３ دي يا داس３ 
روايتونه دي چ３ مضمون او مقصد ي３ د قران تاويل او تفسير 

３ ليکل او بيانول ي３ لوي کتاب ته دے يا نور قسمونه دي چ
ضرورت لري او که له دې اندي＋نه نه وے چ３ د بحث له موضوع به 

                                                
  مخ 25آالء الرحمن .  1
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ي７يو پخارج شو د قران په تاريخ او په هغه ＇ه به مو چ３ په تيرو 
ک３ په قران تير شوي دي مفصل بيان ک７ي وو او رو＊انه ک７ې به مو 

ن８ په وه چ３ قران مجيد بالکل همدا اسماني کتاب دے چ３ زمو
الس ک３ دے او هغه د نظر اختالف چ３ د قران په قاريانو ک３ 
موجود دے يوه نوې خبره ده چ３ له هغه ＇ه سره چ３ جبرائيل امين 

  1.د رسول اهللا مبارک په پاک زړه نازل ک７ل هي＆ اړه نه لري
  :نتيجه

دا  چ３ ！ول مسلمانان که شيعه دي او که ُسني په دې نظر دي
) ص(ه قران دے چ３ په پيغمبر اکرم اسماني کتاب ک م هماغ

باندې نازل شوےدے او له هر ډول کمي او زياتي پاک او په امان 
  ک３ دے

په دې بيان سره معلومي８ي چ３ هغه ناروا تهمت چ３ په شيعه ؤ 
ل／ول کي８ي 請حيح نه دے او که د يو ＇و ضعيفو روايتونو ذکر 

يو مون８ وا نو کول د دغه تور او تهمت د ل／ولو سبب شوے دے
چ３ دغه ډول روايتونه 請رف د شيعه ؤ د يوې وړې شان ډل３ نه دي 
بلک３ ＄ينو اهل سنتو مفسرانو هم دغه ډول کمزوري روايتونه نقل 

  ک７ي دي چ３ ＄ينو ته ي３ اشاره کوو
ابو عبد اهللا محـمد بن احمد انصاري قرطبي په خپل تفسير ک３ له 

３ سوره ابوبکر انبازي او هغه هم له  ابی بن کعب روايتوي چ
  د پيغمبر اکرم په زمانه ک３ د سوره) ايتونه لري 73چ３ (احزاب 

                                                
د استاد جعفر سبحاني په ( 96، مخ 1！وک تهذيب اال請ول ،تقريرات امام خميني . 1
  )قلم
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  )زابـــاح(په دغه سوره  ومره وه او ايه رجم همــــــــه) 283(ره ـــــــبق 
  )اوس په احزاب سورې ک３ د رجم ايت نيشته( 1ک３ وه 

  هم دا راز په هم دې کتاب ک３ له حضرت عائشه نقل کوي 
ايتونه لرل خو کله  200اکرم په زمانه ک３ د پيغمبر  ېاحزاب سور

چ３ مصحف وليکل شو تر دې زيات ي３، چ３ اوس موجود دي، ＇ه 
  2پيدا نه ک７ل

د مصحف د )) ُابی((ــ د االتقان کتاب ليکوال نقلوي چ３ د  2
په نوم * خلع*او * حفد*سورتونو شمير يو سل شپاړس ؤ ＄که چ３ د 

   3دوه نور سورتونه هم پک３ وو
سورتونه لري  114مون８ ！ولو ته پته ده چ３ قران شريف حال دا چ３ 

  .او د حفد او خلع سورتونو پک３ هي＆ ن＋ه نيشته او نه وه
ک３ له انس بن )) کتاب الناسخ والمنسوخ((ــ هبة اهللا بن سالمه په  3

  :مالک نقلوي چ３ ويلي ي３ دي 
د پيغمبر اکرم 請لی اهللا عليه واله په زمانه ک３ به مو يوه سوره 

له چ３ د سوره توبه په اندازه وه او ما ي３ يوازې يو ايت حفظ لوست
  :ک７ے دے او هغه ايت دا دے

لو ان البن ادم واديان من الذهب البتغی اليهما ثالثاً و لو ان له ((
ابن ادم اال الُتراب و يتوب اهللا   يملأثالثاً البتغی اليها رابعاً و ال

  !))       علی من تاب

                                                
  پيل ک３ مخ د سوره احزاب د تفسير په  113＇وارلسمه برخه تفسير قرطبي . 1
  مخ د سوره احزاب د تفسير په پيل ک３ 113＇وارلسمه برخه تفسير قرطبي . . 2
   ７67ے ！وک مخ االتقان لوم.  3
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ولو ته پته ده چ３ په قران ک３ دغه ايت نيشته حال دا چ３ مون８ ！   
  د قران له بالغت سره هم سمون نه خوري ااو ا請ُوال د

تفسير ک３ له عمر بن ) الدر المنثور(ــ جالل الدين سيوطی په  4
خطاب نقلوي چ３ سوره احزاب د بقري سورې په اندازه وه او ايه 

       1رجم هم په ک３ وه
نی فرقو ل８و شان کسانو په قران ک３ د نو په دې بنياد د شيعه او س 

بدلون او تحريف په هکله ضعيف او سست روايتونه نقل ک７ي دي 
دا ضعيف روايتونه د تقريبا ！ولو مسلمانانو يعني هم شيعه ؤ هم 
سنيانو په نظر د منلو وړ نه دي بلک３ د قران د ايتونو نص او 

ا請حابو 請حيح او متواتر روايتونه او د پيغمبر اکرم د زر－ونو 
اجماع او د ن７ۍ د ！ولو مسلمانانو اتفاق نظر دا دے چ３ په قران 
مجيد ک３ هي＆ ډول تحريف، بدلون کمﾡ او زياتﾡ نه دےشوےاو 

  نه شي کيدے 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  مخ د سوره احزاب د تفسير په پيل ک３ 180！وک  5در المنثور .  1
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  اولسمه پو＊تنه

  نظر ＇ه دے؟ شيعه ؤد ا請حابو په هکله د 

  :＄واب
３ او نله نظره کوم کسان چ３ د رسول اهللا مبارک په کت شيعه ؤد  
له دې چ３ د  ３／رتيا مشرف شوي په ＇و ډلو تقسيمي８ي مخک＋مل

دې خبرې وضاحت وک７و غوره ده چ３ په مختصره تو－ه د 請حابي 
  تعريف وک７و

د 請حابي په هکله مختلف تعريفونه موجود دي ) ص(د پيغمبر 
 :چ３ ＄ينو ته ي３ اشاره کوو

請حابي هغه کس دے چ３ يو يا دوه : سعيد بن مسيب وايي. 1
ت３ شوے وي او له هغه حضرت ااهللا مبارک سره پ کاله له رسول

  1سره ي３ په يو يا دوو غزا－انو ک＋３ برخه اخست３ او جن／يدلﾡ وي
) ص(هر چا چ３ پيغمبر: پوهان او عالمان وايي: واقدي وايي. 2

  ليدلﾡ اسالم ي３ منلﾡ او د دين په چاره ک＋３ ي３ فکر ک７ے او په
  ابي －２لــــ請ح) ص( هغه راضي شوے دے زمون８ په نزد د پيغمبر 
  2.کي８ي که ＇ه هم د ور＄３ يوه －ن＂ه ول３ نه وي 

                                                
  .اسدالغابه لوم７ے ！وک يوولسم، دولسم مخ، د مصر چاپ.  1
  .مخ، د مصر چاپاسدالغابه لوم７ے ！وک يوولسم، دولسم .  2
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هر مسلمان چ３ له : محمد بن اسماعيل بخاري ليکي. 3
سره ناسته پاسته ک７ي وي او يا ي３ هغه حضرت ليدلﾡ ) ص(پيغمبر

  1.وي د رسول اهللا مبارک 請حابي دے
هر کس چ３ يوه مياشته يا يوه ور＄ه يا يوه : احمد بن حنبل وايي. 4

سره ناسته پاسته ک７ي وي يا ي３ هغه حضرت ) ص(－ن＂ه له پيغمبر
  ليدلﾡ وي 請حابي دے

د يو مسلّم ا請ل په " عدالت 請حابه"په اهل سنتو علماؤ ک＋３ 
سره ي３ ) ص(تو－ه منل３ شوې مسئله ده يعن３ هر کس چ３ له پيغمبر

  2.ناسته پاسته ک７ي وي عادل دے
دا مسئله ＇يرو او و＊انوونکو آيتونو په ر１ا ک＋３ اوس د قرآن د ر

  .نظر چ３ د وحي له منطقه سرچينه لري بيانوو شيعه ؤد 
د ) ص(تاريخ تر دولسو زرو د زياتو کسانو نومونه د پيغمبر

ا請حابو په تو－ه ليکلي دي چ３ په هغو ک＋３ مختلف３ ＇يرې ليدل 
سره ناسته ) ص(په دې ک＋３ شک نيشته چ３ له پيغمبر. کي８ي

کو په نصيب شو او اسالمي امت پاسته لوي وياړ ؤ چ３ د ＄ينو خل
شه هغوي ته په درنه ستر－ه کتلي دي ＄که چ３ هغوي د اسالم يهم

ي ＄ل ي３ د اسالم د وياړ او عزت ７په لوم د دين مخک＋ان وو چ３
انو ستاينه قرآن مجيد هم د دغو بيرغوالو او مخک＋. بيرغ ورپاؤ
  :اييکوي او فرم

بلِ الفَتح نفق مِن قَ نکُم مَن اَ وی مِ ستَ جة ــــوَقاتَلَ اولئِ اليَ   كَ اَعظَُم دَرَ
                                                

  همدغه.  1
  همدغه.  2
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عدُه وَ قَاتَلوا نفَقوا بَ   1.مِن الذينَ اَ
مخک＋３ ي３ شندنه او مبارزه وک７ه، ) مکه(هغه کسان چ３ له فتح３ 

له هغو کسانو سره چ３ له هغه وروسته ي３ انفاق او جهاد وک７ برابر 
  .په لوړې درج３ ک＋３ دي وينه دي بلک３ د

سره ) ص(اف وک７و چ３ له پيغمبرپه عين حال ک＋３ بايداعتر
مصاحبت او ناسته پاسته ＇ه داس３ کيميا نه وه چ３ د انسان 
ماهيت بدل ک７ي او هغه ！ول انسان د عمر تر اخره له غلط９ او ب３ 
د . انصاف９ بيمه ک７ي او د عادالنو په ！ول／ي ک＋３ ي３ راولي

مسئل３ د رو＊انه کيدو لپاره بهتره ده چ３ له هر ＇ه مخک＋３ قرآن 
چ３ ！ول مسلمانان پرې اتفاق لري مخه ک７و او د دې مسئل３ په  ،ته

  .حل ک＋３ له قرآنه مرسته واخلو
  

  請حابي د قرآن له نظره
  په حضور) ص(د وحي په منطق ک＋３ هغه انسانان چ３ د پيغمبر

ک＋３ مشرف شول او د هغوي له مصاحبت او مل／رتيا برخمن  
  .شول دوه قسمه دي

   :لوم７ۍ ډله
د هغوي ستاينه او 請فت  ن تل پات３ آيتونههغه کسان چ３ د قرآ

وي د اسالم د شان او برم د ما９１ بنس اي＋وونک３ کوي او هغ
  دلته غواړو د دغه شان ا請حابو په هکله د الهي کتاب ＄ين３ . －２ي

                                                
  .10حديد .  1
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  .آيتونه راوړو
  
  :لوم７ي مخک＋ان. 1

عوهُم بَ لونَ مِنَ المُهاجِرينَ وَاالنصَارِ والذينَ اتّ  وَالسَابِقونَ االَوّ
نّاتٍ تَجِری مِن  دّ لَهُم جَ نه وَ اَعَ ضوا عَ نهُم وَ رَ ضِیَ اُهللا عَ حسانٍ رَ بِاِ

ظِيم وُز العَ بداً ذلِكَ الفَ دينَ فيها اَ نهاُر خَالِ حتِهااالَ   1.تَ
له مهاجرانو او انصارو لوم７ي کسان او هغه کسان چ３ په نيک９ 
ي３ د هغوي پيروي وک７ه خداي له هغوي خوښ او هغوي هم له 

ه خوشحاله دي او خداي د هغوي لپاره داس３ جنتونه تيار خداي
ک７ي دي چ３ نهرونه پک＋３ روان دي او دا په حقيقت سره لويه 

  .کاميابي ده
  
  تر ون３ الندې بيعت کوونکي. 2

عَلِمَ مافی  حتَ الشّجَرةِ فَ ضِیَ اُهللا عَنِ المؤمنينَ اِذ ُيبايُعونَکَ تَ د رَ لَقَ
يباً قُُلوبِهِم فانزَلَ السّکِينُة هُم فَتحاً قَرِ   2.عَلَيهِم وَ اثابَ

خداي تعالي له هغو مومنانو چ３ ترون３ الندې ي３ له تا سره بيعت 
وک７ خوشحاله شو او په هغه ＇ه خبر شو چ３ د هغوي په زړونو 
ک＋３ وو، نو په هغوي ي３ آرام＋ت او کرارے راولي８ۀ او هغوي ته 

  .ي３ نزدې کاميابي، برياليتوب په بدله ک＋３ ورک７ه
  

                                                
  .10توبه .  1
  . آيت 18د فتح سورة .  2
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  مهاجرين. 3

غونَ  بتَ موالَهم يَ يارِهِم وَ اَ ُجوا مِن دِ ينَ ُاخرِ ينَ الذِ دِ راءِ المُجاهِ لِلفُقَ
سولُه اولئِكَ  همُ  نصرونَ اهللا و رَ ضواناً وَ يَ فَضالً مِنَ اهللاِ وَ رِ

  1.الصادقون
د هغه ب３ وزله مهاجرو لپاره چ３ له خپل کور او ماله وش７ل شول او 

لی فضل او خو＊ي ل＂وي او د خداي او ليرې الړل د خداي تعا
  .مرسته کوي هغوي ر＊تيني دي) ص(پيغمبر

  
  ا請حاب فتح. 4

دَاء عَلیٰ الکُفّارِ ُرحَمَاُء بَينَهُم شِ عَه اَ ينَ مَ ُسوُل اهللا وَالذِ دٌ رَ   ُمحَمّ
یاٰتَر  ضواناً سِيماهُم فِ ُغونَ فَضالً مِنَ اهللاِ وَ رِ بتَ داً يَ عاً سُجّ   هُم ُرکّ
  2مِن اَثَرِ السُّجود ُوُجوهِهِم 

هغه مل／ري د کفارو لپاره  د خداي استازے دے او د) ص(محمد
سخت زړه او په خپلو ک＋３ نرم او مهربانه دي هغوي به د رکوع او 
سجدې په حال ک＋３ وين３ چ３ د خداي د فضل او خو＊９ په ل＂ه 

د سجدې ن＋３ معلوم３ ) مخونو(هغوي په ＇يرو  ک＋３ دي او د
  .دي

  
  

                                                
  . آيت 8د حشر سورة .  1
  .آيت 29د فتح سورة .  2
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  :دوهمه ډله
سره ي３ ناسته پاسته لرله او ) ص(ين３ نورکسان چ３ له پيغمبر＄

ي３ ليدلﾡ ؤ داس３ کسان وو چ３ دوه زړي دوه ) ص(هغه حضرت
) ص(مخ３ او د ناروغ زړه خاوندان وو چ３ قرآن مجيد هغه پيغمبر

ي３ له هغوي خبرداره ک７ے او ) ص(ته اشوا ک７ي دي او پيغمبر
  .راوړوويرولﾡدے دلته د دغس３ کسانو ＇و نمون３ هم 

  
  منافقان) معلوم(پيژندل شوي . 1

علَُم إنّكَ  ُسوُل اهللا واُهللا يَ ُد إنّكَ لَرَ شهَ اٍذا جاءَكَ الُمنافِقونَ قالوا نَ
بون ُد إنّ الُمنافِقِينَ لَکاذِ شهَ ُسولُه واُهللا يَ   1.لَرَ

  هغه وخت چ３ منافقان تا ته راغلل او وې ويل مون８) اي پيغمبره(
داي پيغمبر ي３، خداي پوهي８ي چ３ ته د －واهي ورکوو چ３ ته د خ 

  وي چ３ منافقان دروغـــــــــــهغه پيغمبر ي３ او خداي －واهي ورک
  .ويونکي دي 

  
  منافقان) پ(ناپيژاندي . 2

يَنةِ مردوا علیٰ  دِ ولَكُم منَ االَعرَابِ  ُمنافُقون وَ مِن اَهلَ المَ وَ مِمّن حَ
علَمُهم علَُمهم نحُن نَ   2…النِفاقِ التَ

قان دي او د ف３ د کليو خلک چ３ ستا په شاو خوا ک＋３ دي منا＄ين
  وي نه ـــــــــــــک＋３ ډوب شوي دي ته هغ نفاق مدين３ ＄ين３ خلک په

                                                
  د منافقون سورة له اوله تر اخره.  1
  .آيت 101د توبه سورة .  2
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  .ي３ پيژنو مون８يپژن３ 
  
  )دبيمار زړه خاوندان(ناروغ زړي . 3

ينَ فی قُُلوبِهِم مَرَضٌ  ما وَعَدَنا اُهللا وَ   وَإذ يَُقوُل الُمنافقونَ وَ الذِ
س   1وُلُه إالّ ُغروراًرَ

هغه وخت چ３ منافقانو او هغو کسانو چ３ زړونه ي３ ناروغي لري 
  .وعده تر  دروغو زيات ＇ه نه دي) ص(او پيغمبر يويل د خدا

  
  －ناهکاران. 4

سیٰ  الً 請الحاً وَ آخَرَ سَيئاً عَ طوا عَمَ نوبِهِم خَلَ وآخَرونَ إعتَرَفوا بِذَ
يهِم  إنّ اهللاَ   2.غَفورٌ رحيم اُهللا اَن يَتوبَ عَلَ

３ په －ناهانو ي３ اعتراف وک７ ＊ه کار ي３ له بد کار چ＄ين３ کسان 
＊ايی خداي تعالي د هغوي توبه ومني خداي . سره －６ ک７

  .＋ونکﾡ او مهربان دےخب
نور ډ４ر روايتونه د ) ص(د قرآن شريف پر آيتونو سربيره له پيغمبر

په  ＄ينو ا請حابو په مذمت او غندنه ک＋３ راغلي دي چ３ د مثال
  تو－ه دوو روايتونو ته پک＋３ اشاره کوو

ابوحازم له سهل بن سعد روايت کوي چ３ ويلي ي３ دي . 1
  :وفرمايل) ص(پيغمبر

وضِ من ورد شرب و من شرب ل  طکم عَلی الحَ   م يظماَ ابداً وــــَانَا فَرَ
                                                

  آيت 12د احزاب سورة .  1
  .آيت 102د توب３ سورة .  2
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هُم وَ يعرفوننی ثُمّ  يحال بينی و بينَهم ليردّنَ عَلیّ اَقوام  رفَ   اَعَ
وک چ３ حوض ته ورسي８ي له هغه ＇حوض په لور لي８م  زه تاسو د

＇＋ي او ＇وک چ３ ورنه و＇＋ي تر ابده نه ت８ے کي８ي او ＄ين３ ډل３ 
به ماته راشي چ３ زه هغوي پيژنم او هغوي هم ما پيژني بيا ) کسان(

  .به زما او د هغوي تر مين＃ جدايي راشي
ابو حازم ويلي دي کله چ３ ما دا حديث لوستلو نعمان بن ابي 

اش واوريدۀ نو وي３ ويل له سهله دې داس３ واوريدل؟ وې ويل عي
  －واهي ورکوم چ３ ابو سعيد خذري هم په دې: هو، وې ويل

  :حديث دا الفاظ اضافه ک７ل چ３ د خداي رسول فرمايي 
عدکَ فَاَقول سحقاً سحقاَ   نّی فَيُقال إنّك التدري ما احدثوا بَ إنّهُم مِ

  1.لمَن بدّل بعدی
نو وبه ويل شي تا ته نه ده پته چ３ هغوي له تا  هغوي له ما دي"_ 

وروسته ＇ه وک７ل؟ نو زه به ووايم ليرې دې وي د خداي له رحمته 
  ".بدل ک７ل) احکام(هغه کسان چ３ له ما وروسته ي３ 

او بله دا جمله " زۀ هغوي پيژنم او هغوي ما پيژني"له دې جمل３ چ３ 
معلومي８ي چ３ " له ما وروسته ي３ بدلون راوسته"چ３ وي３ فرمايل 

ا請حاب دي چ３ يوه موده له ) ص(له هغوي مطلب د هغه حضرت
. سره يو ＄اي وو او له هغوي سره ي３ ژوند کاوه) ص(هغه حضرت

  )دا حديث بخاري او مسلم هم روايت ک７ے دے(

                                                
يوولسم ！وک، کتاب الحوض فی ورود الناس عليه ) ابن اثير(جامع اال請ول .  1

  .ح7972مخ، 120
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بخاري او مسلم له رسول اهللا مبارکه روايت ک７ے دے چ３ وي３ . 2
  :فرمايل

_ او يقال من امتی _ ن ا請حابی يَرُد علیّ يومَ القيامة  رهُط م" 
يقول ال علم لک بما  فيحلوؤنَ عن الحوض فاقوُل ياربّ ا請حابی فَ

  1"احدثوا بعدک انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقری
زما له : يا ي３ وفرمايل_ د قيامت په ورځ به زما ＄ين３ ا請حاب 

به ليرې ک７ے ) کوثره(ما ته راشي نو له حوض  بهامته ＄ين３ کسان 
نو زه به ووايم ) ودل شيعن３ حوض کوثر ته به نزدې پرې ن＋ي( شي 

ته له هغه : خداي تعالیٰ به وفرمايي" خدايه دا زما ا請حاب دي اې"
  ＇ه چ３ دوي له تا وروسته وک７ل نه ي３ خبر دوي هماغه

  "ته ستانه شول) جاهليت(زاړه حالت  
  

  نتيجه
کسان او ر له سنتو معلومي８ي چ３ هغه بد قرآن له ايتونو او د پيغم

په نصيب  مصاحبت او ناسته پاسته ي３) ص(ا請حاب چ３ د پيغمبر
！ول په يوه سطحه ک＋３ او يو شان نه وو بلک３ ＄ين３ ي３ ډ４ر  شو

＊ه غوره او شايسته خلک وو چ３ د هغوي خدمتونه او قربان９ د 
اسالم د تازه نيال／ي د پخيدو او د ميوه ورکولو سبب شول او 

دوه مخي، منافق او د ناروغ زړه  ＄ين３ نور کسان له هماغه پيله
  2.خاوندان وو يا هم －ناهکار وو

                                                
  .ح 7973مخ  120جامع اال請ول يوولسم ！وک .  1
  .د الډ４ر وضاحت لپاره د قرآن مجيد منافقون سورې ته مراجعه وک７ئ.  2
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نظر ＇ر－ندي８ي  شيعه ؤپه دې طريق３ سره د ا請حابو په هکله د 
  .د کتاب او سنتو د نظر مطابق دے يچ３ د خدا
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  اتلسمه پو＊تنه

متع３ مطلب ＇ه دے او ول３ شيعه متعه وادۀ حالل د 
  －２ي؟

  :＄واب
ک＋３ يو پيوند او ت７ون دے خو دا نکاح د ＊％３ او مي７ۀ په مين＃  

 مت７ون کله په دائمي او هميشني ډول وي او په نکاح ک＋３ ورته کو
حد او پوله يا وخت نه بياني８ي او کله همدا نکاح په محدود او 

دا دواړه د شرعي واده په . موقت ډول او په معلوم مهال سره وي
و ا) هميشني(تو－ه تر سره کي８ي او فرق ي３ يوازې په دائمي

ک＋３ دے نور خصو請يات ي３ د يوبل په شان او ) مهاليز(موقتي
متعه  هبرابر دي هغه شرائط او شرطونه چ３ الندې ي３ ذکر کوو پ

  .په شان معتبر او الزم دي) نکاح(نکاح ک＋３ د دائمي واده 
لکه ) خن６(＊％ه او س７ےبايد په واده ک＋３ شرعي مانع  .1

د عق نور شرعي موانع ونه لري －ني نسب او سبب او
  ي３ باطله ده ) نکاح(

د مهر اندازه چ３ دواړه لوري پرې راضي وي بايد په نکاح  .2
 ک＋３ ذکر شي 

 د واده وخت معلوم وي .3

 شرعي نکاح او عقد وشي .4
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) روا(کوم بچﾡ چ３ له هغوي پيدا کي８ي د هغوي مشروع  .5
بچﾡ دے لکه ＇ن／ه چ３ په دائمي نکاح سره د پيدا شوي 

اخستل کي８ي بايد  )پيژندپا１ه(بچي لپاره شناختي کارډ 
پيدا کي８ي  ک＋３ هغه بچﾡ هم چ３ د موقت３ نکاح په نتيجه

په دې ) پالر او مور ي３ په －وته شي( شناختي کارډ ولري
مورد ک＋３ هم د دايمي او موقتي نکاح تر مين＃  ＇ه فرق 

 نيشته

د بچيانو نفقه د پالر په ذم３ ده او اوالد له پالر او موره  .6
 وراثت وړي

يائسه  ＊％ه ده وخت پاي ته ورسي８ي کهکله چ３ د موقت وا .7
نه وي بايد شرعي عده ولري او که د عدّې په موده ک＋３ 
معلومه شوه چ３ ＊％ه حامله ده نو تر هغه وخته چ３ بچﾡ نه 
وي پيدا شوے بايد له هر ډول واده ډډه وک７ي يعن３ واده 

ﾡنه شي کول. 

همدا راز د دائمي واده د نورو احکامو هم بايد په متعه ک＋３ 
يال وساتل شي يوازينﾡ فرق دا دے چ３ له دې امله چ３ متعه خ

د ضرورتونو د ختمولو لپاره مشروع شوے دے د ＊３％  
اح او عقد په وخت کمي７ۀ په غاړه نه ده او که ＊％ه د ن د خرچه

د ميراث د وړلو شرط ک＋３ نه ږدي د مي７ۀ ميراث ورته نه 
او  يترسي８ي او رو＊انه ده چ３ دا دوه فرقونه د نکاح په ماه

  .ا請ل ک＋３ ＇ه اثر نه لري
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！ول په دې عقيده لرو چ３ د اسالم دين يو هميشنﾡ او  مون８
خاتم شريعت دے چ３ د انسان ！ولو اړتياوو او ضرورتونو ته 

نو وايو هغه ＄وان چ３ د خپل تعليم د جاري . ＄واب وايي
او يا ＊ار او و کلونه په يو بل هيواد ساتلو لپاره بايد ＇و ＇

لو او امکاناتو په يدوک７ي او د محدود وسامسافرۍ ک＋３ ژون
وجه دايمي واده نه شي کولﾡ خپل３ مخ３ ته درې الرې －وري 

  .چ３ بايد يوه ترې غوره ک７ي
دۍ او لن６ه غرۍ په حالت ک＋３ پات３ رپه هماغه د مج: الف
  شي
  فحشاء او －ناه  ک＋３ ＊کيل شي: ب
د هغو شرائطو مطابق چ３ ذکر مو ک７ل له يوې ＊％３ سره : ج

  .رعاً ورسره نکاح جايزه ده واده وک７يچ３ ش
د لوم７ي 請ورت په هکله به ووايو چ３ غالباً له مات３ سره 
مخامخي８ي که ＇ه هم －وته په شمار کسان شته چ３ له هر 
جنسي عمله ＄ان ساتلﾡ شي او د 請بر لمنه ي３ د السه نه 

  .خال請ي８ي خو ！ول انسانان داس３ نه دي
هغوي نتيجه هم کوم کسان چ３ دوهمه الره غوره کوي د 

معلومه ده چ３ تباهي او بربادي ده او د اسالم له نظره حرام 
 ﾡعمل دے او که ＇وک ووايي چ３ د ضرورت مطابق －ناه کول

  .شي نو دا کج فکري او غلط خيال دے
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وړاندې ) ص(نو يوازې دريمه الره پات３ کي８ي چ３ پيغمبر
 په زمانه ک＋３ هم هغه عمل) ص(ک７ې ده او د پيغمبر) تجويز(

  .کيدۀ او وروسته پک＋３ اختالف پيدا شو
دلته د يوۀ ！کي يادونه ضروري －２و او هغه دا چ３ کوم کسان 
چ３ له متع３ ويره لري او هغه نامشروع －２ي بايد دې خبرې ته 
متوج３ وي چ３ ！ولو اسالمي فقيهانو او ＇ي７اندو د معنا له 
نظر د هغوي مثال په دايمي نکاح ک＋３ منلﾡ دے او هغه دا 

ه او ميرمن دايمي نکاح وک７ي خو د دواړو نيت اراده چ３ ＊％
دا وي چ３ په يو کال ک＋３ يا کم او زيات وخت ک＋３ د طالق 
په وسيله له يوه بله جدا شي ＇ر－نده ده چ３ داس３ نکاح يوازې 

ده او په حقيقت ک＋３ موقته ده او ) هميشن９(ظاهراً دايمي 
هغه دا ډول نکاح ي３ له متعه نکاح سره لرې  کوم فرق چ３ دا

دےچ３ متعه په ظاهر او باطن ک＋３ محدوده او موقته ده خو 
دا ډول هميشن９ او دايمي نکاح په ظاهره هميشن９ ده خو په 

  .باطن ک＋３ محدوده او موقته
／ه د نکوم کسان چ３ دغه ډول دايمي نکاح او واده روا －２ي ＇ر

  متعه نکاح له جايزيدو ويره لري؟
او ＇رن／والي خبر شو اوس تر دې ＄ايه د متعه نکاح له ماهيت 

دليلونه درته وړاندې ) مشروعيت(دغه نکاح د حالل والي د به
  .وغوره ده چ３ دلته خپله خبره په دوو پ７اوونو ک＋３ وک７. ک７و 
1. ﾡد اسالم په لوم７يو وختونو ک＋３ د متعه مشروع وال.  
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د رسول اهللا مبارک په زمانه ک＋３ د دغه شرعي حکم نه  .2
 منسوخيدل

  و＊انه دليل دا ايت دےروالي او روا والي د متع３ د مشروع 
يضة نُهنّ فَاتوُهنّ ُاُجورَُهنّ فَرِ عتُم بِهِ مِ   1فَمَااستَمتَ

واخسته د هغوي اجوره ) خوند(نو کله مو چ３ له هغه ＊％و بهره 
  .ورک７ئ) چ３ معين مهر دے(

په ) متعه(د دغه آيت الفاظ ＊ه －واهي ورکوي چ３ د موقت ازدواج 
  که چ３ هکله نازل شوے دے ＄

لفظ کارول شوے چ３ ظاهراً د موقته نکاح په " استمتاع"د :  اول
هکله دے او که دلته مقصد دايمي نکاح وے نو قرين３ ته ي３ 

  .ضرورت درلود
په معنا استعمال شوے " هغوي د اجرت"لفظ د " ُاُجورَُهنّ"د : دوهم

دے چ３ په متعه ＊کاره دليل دے ＄که چ３ په دايمي نکاح ک＋３ 
  .په شان الفاظ استعمالي８ي" 請داق" او" مهر"د 

شيعه او سني مفسران په دې عقيده دي چ３ دغه آيت د : دريمه 
متع３ په هکله نازل شوے دے جالل الدين سيوطي په خپل تفسير 

نُثور"   دغه رير او سدي نقلوي چ３ـــــــک＋３ له ابن ج" دُرّالمَ
  2آيت د متع３ په هکله دے 

                                                
  آيت 24د نساء سورة .  1
  مخ د دې آيت په تفسير ک＋３  140درالمنثور دوهم ！وک .  2
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ر طبري په خپل تفسير ک＋３ له جعفر محمد بن جري راز ابو دا هم
سدي او مجاهد او ابن عباسه نقلوي چ３ دا آيت د موقت３ نکاح په 

  1هکله دے
او د روايتونو ) ليکوالو(د 請حاحو او مسندونو خاوندانو : ＇لورم

ليکلوالو هم دا حقيقت منلﾡ دے مثالً مسلم ) کتابونو(د جوامعو 
سلمه بن اکوع  بن حجاج په خپل 請حيح ک＋３ د جابر بن عبداهللا او

  :روايت ک７ے دے چ３ ويلي ي３ دي
سول اهللا " فقالَ إنّ رسول اهللا قد اذن لکم ان ) ص(خَرَجَ عَلينا منادی رَ

  2.تستمتعوا، يعنی مُتَعة النساء
ته راغﾡ او وې ويل د خداي رسول تاسو  مون８ي مناد) ص(د پيغمبر

سره  يعن３ له ＊％و) پورته کولو) خوند(له ＊％و د بهره(ته استمتاع 
ازه درک７ه په دې هکله د 請حاحو او مسانيدو روايتونه جد متع３ ا

دې لن６ې ليکن３ ک＋３ نه ＄ايي８ي خو  دومره زيات دي چ３ په
په وخت ) ص(مطلب دا چ３ د اسالم په لوم７يو وختونو او د پيغمبر

  3.مفسرانو او عالمانو په نزد متعه روا وه د ک＋３ د اسالم

                                                
  .مخ9！وک 5مع البيان فی تفسير القرآن جا.  1
  請حيح مسلم، ＇لورم .  2
  ــــــــــــــــ:نمون３ په تو－ه د ＄ين３ مدارکو يادونه کوو د.  3
مخ،  356مخ، دريم ！وک 436رم ！وک مسند احمد ＇لو) د 請حيح بخاري باب تمتع(

وک ！ 5، تفسير طبري مخ-306！وک  7خ، سنن بيهقي م 30دوهم ！وک ) مالک(الموطا 
، تاريخ ابن مخ 301، مخ، تفسير رازي دريم ！وک 249مخ، نهايه ابن اثير دوهم ！وک  9

محاضرات   مخ، 178دوهم ！وک ) جصاص(مخ، احکام القرآن 359خلکان، اول ！وک 
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  آيت منسوخ شوے دے؟ اوس پو＊تنه دا ده چ３ ايا د متع３
کيدے شي ډ４ر کم کس پيدا شي چ３ د رسول اهللا مبارک په زمانه 
ک＋３ د متع３ په روا والي او مشروعيت ک＋３ شک وک７ي، خبره 

  .د دغه الهي حکم په باقي پات３ کيدو يا منسوخيدو ک＋３ ده
د اسالم روايتونه او تاريخ وايي چ３ د دوهم خليفه تر وخته پورې 

په دې حکم عمل کيدۀ او متعه دود وه او  په مسلمانانو ک＋３
  . خليفه د ＄ينو مصلحتونو په بنياد هغه منع ک７ه

مسلم بن حجاج په خپل 請حيح  ک＋３ نقلوي چ３ ابن عباس او ابن 
او متعه حج ک＋３ اختالف پيدا ) ＊％و د متع３(زبير د متعه نساء 

  :عبداهللا وويل ، جابر بنک７
ُسول اهللا " عَلناهُمَا َمعَ رَ ُعد لَهُمَا) ص(فَ نهُماعُمَر فَلَم نَ   1.ثُمّ نَهانا عَ

به د رسول اهللا په زمانه  ک＋３ دواړه متع３ کول３ بيا عمر  مون８
منع３ ک７و او له هغه ) متعه نساء متعه حج(له دغو دوو  مون８

  .وروسته مو ونه ک７ې
جالل الدين سيوطي په خپل تفسير ک＋３ د عبدالرزاق، ابوداود 

روايتوي چ３ له هغه پو＊تنه " حکم"له  او ابن جرير او هغوي هم
وشوه ايا د متع３ ايت منسوخ شوے نه دے؟ وي３ ويل نه، او علي 

  :وفرمايل) ع(
نیٰ ِاالّ شَقِیّ " وال اَنّ عُمَر  نَهی عَنِ المتعة ما زَ   1لَ

                                                                                                 
، مخ، فتح الباري ابن 293！وک، 8مخ، الجامع الکبير سيوطي  94راغب، دوهم ！وک 

  .مخ141！وک 9حجر 
  .مخ395！وک 1مخ، 請حيح مسلم 206وک سنن بيهقي، اوم ！.  1
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که عمر د متع３ مخه نه وه نيول３ او بنده ک７ې ي３ نه وے ب３ له 
  .هيچا به زنا نه کوله بلشقي کسانو 

خت او ؤعمر بن خطاب منبر ته : لی بن محمد قوشجي هم واييع
  :وي３ ويل

مُُهنّ " نُهنّ وَُاحَرّ نهیٰ عَ نا اَ سوُل اهللا اَ يّها النّاس ثالثٌ ُکنّ علیٰ عَهدِ رَ اَ
ساء، متَعُة الحج وَ حیّ علیٰ خَيرِ  ، وَ هِیَ مُتَعُة النِ ُب عَلَيهِنّ وَاُعاقِ

  2العَمَل
زمانه ک＋３ درې ＇يزونه وو چ３ زه ي３ اي خلکو د رسول اهللا په "

دغه درې . نهي کوم او حراموم او د هغه کوونکي ته سزا ورکوم
  .د ＊％و متعه، د حج متعه او حیّ علیٰ خير العمل دي"＇يزونه 

د يادولو ده چ３ په دې هکله روايتونه دومره ډير دي چ３ دلته نه 
  3.＄ايي８ي

＄که چ３ نکاح  بايد ووايو چ３ متعه د نکاح او واده يو قسم دے
په دايمي او موقتي تقسيمي８ي او له کوم３ ＊％３ سره چ３ موقت 

                                                                                                 
  مخ، د متعه د آيت په ＄اي ک＋３ 140درالمنثور دوهم ！وک .  1
  .مخ484شرح تجريد قوشجی، بحث امامت .  2
  ــــــــــ.د نورو معلوماتو لپاره دغه مدارکو او اسنادو ته مراجعه وک７ئ.  3

ي 363او  365！وک 3مسند احمد  ، مخ، 223！وک 2) ظحاج(ين ن والتبَيامخونه، البَ
مخ،  370！وک 2، تفسير قرطبی ، مخ342لوم７ے ！وک ) جصاص(احکام القرآن 

اد المعاد ابن قيم لوم７ے ！وک ، زرآن، کباب الحج باب الق)سرخسی حنفی(المبسوط 
، مخ، تاريخ 247ي، لسياطمخ، مسند ابي داود  293کنز العمال، اتم ！وک مخ،  444

، مخونه، تفسير 200، 202！وک  3تفسير رازي تبين طبری سمخ، الم 32！وک  5طبري 
  .مخ218！وک، 3ابو حيان 
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ه －２ل کي８ي او ７نکاح کي８ي د انسان ميرمن او س７ے ي３ هم مي
طبعاً داس３ واده د ازدواج او واده په هکله په راغلو آيتونو ک＋３ 

  .شامل دے
  :که قرآن فرمايي

م حافظون ِاالّ  علیٰ اَز  ينَ هُم لُِفروجِهِ واجِهِم او ما مَلَکت وَالذِ
يمانُهم   1.اَ

او هغه کسان چ３ خپل３ لمن３ پاک３ ساتي م／ر خپلو زوجونو او 
  .جوړو يا په خپلو کنيزانو چ３ د هغوي مال حسابي８ي

کومه ＊％ه چ３ د دغو شرائطو په چوکاټ ک＋３ په موقته تو－ه په 
" علیٰ اَزواجِهِم"نکاح کي８ي له هغو افرادو او مصداقونو ده چ３ 

کوي او د دې له چوکا！ه بهر نه دي په دې معنا چ３ که  پرې 請دق
ه نکاح سره د يو س７ي ＊％ه شي د هغه شرعي ＊％ه ع＊％ه په مت

  .－２ل کي８ي او د ازواجهم په مصداق ک＋３ را＄ي
سورة ک＋３ جنسي معاشرت او مالستﾡ له دوو " مؤمنون"او که په 

ه ډول ＊％و سره راو －２ي يعن３ له ميرمنو او کنيزانو سره، هغه ＊％
) ميرمنو(ورسره شوې وي په اول ډول ) متعه(چ３ موقته نکاح 
  .ک＋３ شامله ده

د هغو کسانو خبره ډيره د حيرانتيا خبره ده چ３ دغه د سورة 
 ﾡمؤمنون آيت په نساء سورة ک＋３ د متع３ د آيت منسوخوونک
－２ي حال دا چ３ ！ولو ته پته ده چ３ ناسخه اية بايد له منسوخ３ 

ي خو دلته کيسه اپو！ه ده مؤمنون سورة شوې آي３ وروسته نازله ش
                                                

  .د مؤمنون سورة پين％م او شپ８م ايت.  1
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ک３ ک＋３ او مدين３ ته د ميعن３ په (چ３ ناسخه －２ل شوې مکي ده 
نازله شوې ده او نساء سورة چ３ ) له هجرته مخک＋３) ص(رسول اهللا

په مدينه ک＋３ ،د (د متع３ ايت پک＋３ راغلﾡ دے مدني ده 
  .له هجرته وروسته نازله شوې ده) ص(پيغمبر

چ３ په مک３ ک３ د نازل３ شوې سورې آيت اوس پو＊تنه دا ده 
  ＇رن／ه په مدين３ ک＋３ د نازل３ شوې آيت ناسخ کيدلﾡ شي؟

په زمانه ک＋３ د متعه د ايت ) ص(يو بل رو＊انه دليل چ３ د پيغمبر
په نه منسوخيدو －واهي ورکوي هغه پريمانه روايتونه دي چ３ د 
رسول اهللا مبارک په زمانه ک＋３ د دغه ايت د منسوخيدو انکار 

و په له جالل الدين سيوطي م مثالً هغه روايت چ３. ويک
  1.ک＋３ نقل ک７  او شرحه ي３ تيره شوه" درالمنثور"

ونه کوو چ３ اهل بيت امامان چ３ د دپه پاي ک＋３ د دې ！کي يا
حديث ثقلين په －واه９ د امت د هدايت سبب او له قرآنه نه 

او جداکيدونکي دي د متع３ په روا والي او نه منسوخيدو داللت 
  請.2راحت لري

او دا چ３ اسالم په هره زمانه ک＋３ د بشري ！ولني د مشکالتو د 
هواري وس لري هم په نوموړو شرائطو سره د داس３ نکاح 
مشروعيت تاييدوي ＄که چ３ نن د فساد او ب３ الرې له جب３ د 

چ３ په  دے ＄وانانو د نجات يوه الره همدغه متعه يا موقت واده
  .خپلو شرائطو سره وشي

                                                
  .مخونه، د متع３ له ايت سره140 – 141！وک 2درالمنثور .  1
  .مخ434！وک کتاب النکاح باب اول د متع３ له بابونو 14وسائل الشيعه .  2
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  مه پو＊تنهنولس

  سجده کوي؟) سجده －اه(ش５عه ولي په خاوره 

  -:＄واب
＄يني کسان دا －ومان کوي چ３ په خاورې يا د شهيدانو په خاورې 

سجده کول د عبادت او پرستش په معنا دي او يو ډول ) سجده －اه(
  .شرک دے

د دې پو＊تن３ په ＄واب ک３ بايد يادونه وک７و چ３ د دې دوو جملو 
او ؛السجود علي االرض؛ ＊کاره فرق  تر مين＃ ؛السجود هللا؛

موجود دے دا کوم اعتراض چ３ شوے له دې امله دے چ３ 
  .اعتراض کوونکي په دغو دو جملو ک＋ي فرق نه کوي

لپاره ده حال مسلماً د ؛السجود للَه؛ مطلب دا چ３ سجده د خداې 
الرض؛ مطلب دا ده چ３ سجده په زمکه دا چ３ د ؛السجود علی ا

دا چ３ مون８ په زمک３ باندې سجدې سره خداې  کي８ي او په بله ژبه
ا請والً د ن７ۍ ！ول مسلمانان په يوۀ ＇يز سجده کوي . ته سجده کوو

د خداې د کور ！ول . حال دا چ３ د هغوي سجده د خداې لپاره ده
زيارتوال او حجيان د مسجد الحرام په کا１و سجده کوي حال دا 

  .چ３ هغوي خداې ته سجده کوي
سجده ) و＊و(نه کي８ي چ３ په خاوره يا بو！وپه دې بيان سره رو＊ا

کول هغوي ته د سجدې کولو په معنا نه دي بلک３ سجده خداې ته 
کي８ي خو له دې امله په خاورو کي８ي چ３ خضوع او عاجزي پک＋３ 
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ډيره وي هم دا راز معلومه شوه چ３ په خاورې سجده کول خاورې 
  .ته له سجده کولو سره فرق لري

  - :فرماييله بله پلوه قران مجيد 
  1رض االَ وَ واتِمَي السَن فِمَ ُدسُجيَ لهِلِ وَ

هر ＇وک چ３ په اسمانونو او په ＄مکه ک３ دي خداې ته سجده 
  .کوي

  :فرمايي) ص(او همدا راز پيغمبر اکرم 
  2وراً طُه داً وَسجِمَ االرضَ یَت لِلَُجعِ

  .＄مکه زما لپاره د سجدي ＄اي او د پاک９ وسيله －ر＄ول شوې ده
اس ؛د خداې لپاره سجده؛ په ＄مکه او خاورې له سجدې په دي اس

سره نه يوازې دا چ３ تضاد نه لري بلک３ کامالً سمون هم خوري 
سجده کول د يوازيني خداې په ) بو！و(＄که چ３ په خاوره او و＊و 

  .وړاندې د ډيرې خضوع او عاجزۍ د ＇ر－ندولو راز دے
د شيعه ؤ . ه دهدلته د شيعه ؤ د نظري３ د ال رو＊انه کيدو لپاره غور

د وينا ＄ين３ برخ３ ذکر ) ع(د لوي امام حضرت امام  جعفر 請ادق 
  ک７و

  مَا يجوزــــاخبرني ع) ع(عن هشام ابن الحکم قال قلت البي عبداهللا 
 جوز؟ قال السجود ال يجوز االَ علیالسجود عليه و عمَا ال ي 

 فقلت له ُجعلت. االرض او ما انبتت االرض االَ ما ُاکل او ُلبس
عزَ و جلَ  ضوع للَه؟ قال النَ السجود هو الخلكفي ذ فداک ما العلة

                                                
   15د رعد سوره ايت .  1
   91کتاب الصلواه مخ  請حيح بخاري  2



113 شيعه ＄واب ورکوي

ما  فال ينبغي ان يکون علی ما يوکل و يلبس النَ ابناء الدنيا عبيد ٌ
 ياکلون و يلبسون و الساجد في سجوده في عبادة اهللا عزَ و جلَ فال

يَن ذمعبود ابناء الدنيا ال ينبغي ان يضع جبهته في سجوده علی
 یاالرض افضل النَه ابلغ ف السجود علی غرورها، واغتروا ب

  1لَه عزَ و جلَ وع لِضتواضع و الخال
م３ د هغه ＇ه په باره ک＋３ ) ع(هشام بن حکم وايي له امام 請ادقه 

يوازې  سجده: ده، پو＊تنه وک７ه وې فرمايلچ３ سجده پرې واجبه 
خواړو او  هپه زمکه او هغه ＇ه چ３ له زمک３ را！وکي８ي، ب３ ل

وم３ ويل ال تا زار شم علت ３４ ＇ه دے؟ وي . کيدے شيجام３، 
سجده د خداې په در ک３ خضوع او اطاعت دے او ＊ه نه : فرمايل

سجده وشي ) جامو( ده چ３ په خوړو او په اغوندونکو ＇يزونو
＄که چ３ دنيا پالي د خوړو او جام３ غالمان دي حال دا چ３ انسان 

ه ده چ３ خپل د سجدې په وخت د خداې په عبادت ک３ وي نو ＊ه ن
  .تندے په هغه ＇ه چ３ د دنيا پرستو معبود دي کي８دي

او په زمکه سجده کول لوړه او غوره ده ＄که چ３ د خداې په 
  .وړاندې له خضوع او عاجزۍ سره زيات سمون خوري

ا رو＊انه －واه ده چ３ په خاورې سجده کول يوازې له دې نيدا و
او تواضع سره امله دي چ３ دا کار د خداې په وړاندې له عاجزۍ 

  .زيات ＊ايي
  

  *  *  *  *  *  *  *    
                                                

  مخ د علل الشرايع په حواله  147！وک  85بحار االنوار .  1
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دلته يوه بله پو＊تنه کي８ي چ３ ول３ شيعه يوازې په خاوره او ＄ينو 
  سجده کوي او په هر ＇يز سجده نه کوي؟) و＊و( بو！و

لکه ＇رن／ه چ３ د يو عبادت : د دې پو＊تن３ په ＄واب ک３ وايو
ه د ا請ل بايد د شارع لخوا مون８ ته راورسي８ي نو پکار ده چ３ د هغ

اجزاء و شرايط او کيفيت هم د هغوي په وينا او عمل سره مون８ ته 
ي３  مون８ ته و＊يي ＄که چ３ د خداې ) ص(يعني پيغمبر . راورسي８ي

  . اسوه دهاو رسول، د قران په حکم، د ！ولو غوره انسانانو بيل／ه 
د ) ص(چ３ د پيغمبر اشاره کوو اوس ＄ينو اسالمي حديثونو ته

دي چ３ ！ول په دې ＊وونه کوي چ３ سيرت او سنت ＊ودونکي 
رسول اهللا مبارک هم په خاوره او هم له زمک３ په ！وکيدلو ＇يزونو 
لکه و＊و، سجده کوله ک م هماغه شان چ３ په نن زمانه ک３ ي３ 

  .شيعه کوي او عقيده لري
＄ينو اسالمي محدثانو په خپلو 請حاحو او مسانيدو ک３   -:اول

چ３ فرمايي ُجعلت لي االرض  دا خبره راوړې ده) ص(د پيغمبر اکرم 
  1مسجداً و طهوراً 

  .زمکه زما لپاره د سجدې ＄اي او د پاک９ وسيله －ر＄ول شوې ده
د ؛جعل؛ له کلم３ چ３ دلته د تشريع او د قانون په معنا ده، ＊ه 
رو＊اني８ي چ３ دا مسله د اسالم د منونکو لپاره يو خدا４ي حکم 

رو ＇يزونو چ３ د دے او په دې طريقه په خاورو کا１ي او داس３ نو
  .مشروعيت ثابتي８ي وحسابي８ي، د سجدې کول) مخ(زمک３ سطح 

                                                
請حيح بخاري  ،) باب التيمم بالصعيد الطيب(مخ  212ے ！وک سنن بيهقي لوم７.  1

   مخ  232ابن تيميه (، اقتضاء الصراط المستقيم  91کتاب الصلواه مخ 
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＄ين３ روايتونه په دې خبره داللت لري چ３ پيغمبر اکرم  :دوهم 
مسلمانانو ته د سجدې په وخت په خاورو د تندي کي＋وولو ) ص(

له هغه حضرته ) د پيغمبر اکرم ص بي بي(امر کاوۀ لکه ام سلمه 
  :فرمايل روايت لري چ３ وې) ص(
  لَه  لِ کَجهَب وَرِتَ 

  1. د خداې لپاره خپل مخ په خاوره کي８ده
ب؛ لفظ  د پيغمبر اکرم 請لی اهللا عليه و آله وسلم په وينا ک３ له ؛ترَ
دوه ！کي رو＊اني８ي يو دا چ３ انسان بايد د سجدې په وخت خپل 
تندے په تراب يعني خاورو کي８دي بله دا چ３ په دې حديث ک＋３ 

اغل３ ده چ３ د دې ＊وونه کوي چ３ دا يو الزم االجراء د امر 請يغه ر
  .امر دے

ب؛ لفظ د تراب له مادې ده چ３ خاورو معنا لري  د ＄که چ３ د ؛ترَ
  .او دلته د امر په 請يغه استعمال شوې ده

  عمل ) 請لی اهللا عليه و آله وسلم(په دي مسله ک３ د پيغمبر  -:دريم
  ونکﾡ دے وائل بنو بل ＇ر－ند دليل او د مسلمانانو د الرې رو＊ان

  :حجر وايي 
  2اذا سجد وضع جبهته و انفه علی االرض ) ص(رايت النبي 

                                                
کتاب الصالة السجود و ما  19809مخ حديث  465！وک حلب چاپ  7کنز العمال .  1

  يتعلق به
مخ بيروت چاپ باب السجود عل３  209دريم ！وک ) جصاص حنفي(احکام القران .  2

  االرض 
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سجده کوله خپل تندے او پوزه به ي３ په ) ص(کله به چ３ پيغمبر
رمنو يانس بن مالک او ابن عباس او د پيغمبر ډيرو م. زمکه ل／ول

  لکه عائش３ او ام سلمه او ډيرو محدثانو دا حديث نقل ک７ے دے 
  1) ةمرَالُخ لیي عَلِصَُي) ص( اهللاِ وُلُسرَ نَاکَ((

  خمره يو ډول پوزے(رسول اهللا مبارک به په خمره سجده کوله 
د خداې د رسول  )دے چ３ د کجورو د ون３ له پوستکي جوړ دے 
   :يو بل 請حابي ،ابو سعيد وا４ي) ص(
  2ير صِالحَ یلَي عَلِصَو ُيُه وَ) ص(اهللا  ولُِسرَ لیعَ لُتخَدَ

اهللا مبارک ته ورغلم په داس３ حال چ３ هغوي په پوزي  زه رسول
دا خبره د شيعه ؤ په عقيدې يو بل  ＇ر－ند دليل دے . لمون＃ کاوه

کي８ي ！و ３چ３ له زمک هپه دې عقيدې چ３ سجده په هغه ＇ه جايزه د
ﾡنه وي البته چ３ د خوراک او ＇＋اک ش.  

ارک د د ا請حابو او تابعينو وينا او عمل هم د رسول اهللا مب :＇لورم
  .سنتو ＇ر－ندوے دے

  :جابر بن عبداهللا انصاري وايي
  صاءمن الح ةبضَقَ ذَاخَفَ) ص(اهللا  ولُِسع رَـــــــــــــهر مَی الُظل請َِنُت ُاُک
  3لجبهتي اسجد عليها السرَه الحر لتبرَد في کفي اضعها 

                                                
  ة علی الخمرهمخ کتاب الصلواة باب الصال 421وک سنن بيهقي دوهم ！.  1
  مخ کتاب الصلواة باب الصالة علی الحصير 421سنن بيهقي دوهم ！وک .  2
ة باب ما روي في التعجيل بها في مخ کتاب الصال 439ے ！وک لوم７سنن بيهقي .  3

  شدة الحر
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سره م３ ماسپ＋ين لمون＃ کاوه په مو！３ ک３ به ) ص(له پيغمبر اکرم
راخستل او ل８ به م３ نيول چ３ يخ شي او ) ن／ريزهس(م３ نري کا１ي 

د سجدې په وخت به م３ په هغو سجده کوله او دا د －رم９ د 
  .لي په وجه وواسختو

راوي بيا زياتوي، که په هغو جامو چ３ اغوستي م３ وې سجده 
  . روا وه نو دا به د کا１و له راوچتولو او يخولو اسانه وه

  :ک３ ليک３) لطبقات الکبریپه خپل کتاب ا) 209وفات ( ابن سعد 
  1ج بلبنة يسجد عليها فی السفينه خُرج يَرَاذا خَ وقًسُرمَ انَکَ

مسروق بن اجدع به د مسافرت په وخت له ＄ان سره خ＋ته وړله 
  .چ３ په کشت９ ک＋３ پرې سجده وک７ي

له ) ص(يادونه ضروري ده چ３ مسروق بن اجدع د پيغمبر اکرم 
＇خه ؤ او د ؛الطبقات تابعينو او د ابن مسعود د ا請حابو 

ه الکبری؛ ليکوال هغه له پيغمبره وروسته د کوفي د خلکو پ
طبق３ ک３ او له هغو کسانو －２لﾡ دے چ３ له حضرت  لوم７ۍ
حضرت علي او عبداهللا بن  حضرت عثمان، حضرت عمر، ابوبکر،

  .مسعود ي３ روايتونه نقل ک７ي دي
  ３ بنس والﾡـــــــــطوالﾡ او بـــــــــدا روايت د هغو کسانو د خبرې غل

＇ر－ندوي چ３ د خاورې د يوې ！و！３ له ＄ان سره －ر＄ول شرک او  
انو او د لوم７يو ＋بدعت －２ي، معلومي８ي چ３ د اسالم مخک

  2وختونو کسانو هم دا کار کاوۀ 
                                                

  مخ بيروت چاپ د مسروق ابن اجدع په ژوند ليک ک３ 79 6الطبقات الکبری ！وک .  1
  .و－ورئ )سيرتنا(ﾡ کتال له ډيرو معلوماتو او شواهد له پاره د عالمه اميني ليکل.  2
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  :نافع وايي
و عليه العمامه يرفعها حتی يضع جبهته  انَ ابن عمر کان اذا سجد

  1بااالرض 
سجدې په وخت خپل پ＂کﾡ ليرې کاوه چ３ عبداهللا بن عمر به د 
  .تندے په زمکه ول／وي

 :زرين وايي

من  بعث الي بلوحٍأانَ ) رض(باس اهللا بن عَبدِعَ ابنَ ليَلی عَاِ بَتَکَ
  2اسجد عليه  جار المروةاح

د مروه غرۀ د کا１و يوه  :علي بن عبد اهللا بن عباس ما ته وليکل 
  .کومماته راولي８ه چ３ سجده پرې ) وس９م(تخته 

له بل پلوه اسالمي محدثانو ＄ين３ روايتونه راوړي دي چ３ : 5
رسول اهللا مبارک هغه کسان چ３ په سجده ک３ به ي３ د زمک３ او 

په پ／７ي به ي３ سجده ( تندي تر مين＃ د پ＂کي يو －وټ کي＋ود 
  .له دي کاره منع３ ک７ي دي) کوله

  :請الح 請بايي وايي
جبهته  و قد اعتمَ علیرجالَ يسجد بجنبه  رای) ص(انَ رسول اهللا  

  3عن جبهته ) ص(فحسر رسول اهللا 
  د سجدې په حالت ےرسول اهللا مبارک د ＄ان په خوا ک３ يو س７

                                                
کتاب الصاله باب کشف ) يدر اباد دکنح(اول چاپ  105مخ  2سنن بيهقي ！وک .  1

  عن السجده فی السجده
   151مخ  3ازرقي اخبار مکه ！وک .  2
   105مخ  2سنن بيهقي ！وک .  3
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  ک３ وليدۀ په داس３ حال چ３ په تندي ي３ پ＂کﾡ ت７لﾡ ؤ، پيغمبر 
  .د هغه له تندي پ＂کﾡ ليرې ک７ه) ص(اکرم  

  :عياض بن عبداهللا قرشي وايي
  بيده أمکور عمامته فأو علیرجالً يسجد ) ص(رای رسول اهللا 

  1الی جبهته  أومأارفع عمامتک و  
رسول اهللا مبارک يو س７ے د سجدې په حالت ک３ وليدۀ چ３ د خپل 

په ＇ن６ه ي３ سجده کوله د خداې رسول هغه ته ) عمامه(پ＂کي 
اشاره وک７ه چ３ خپل پ＂کﾡ ليرې ک７ه او د هغه تندي ته ي３ اشاره 

  .وک７ه
８ي چ３ په زمکه د سجدې ضروري له دغو روايتونو ＊ه معلومي

والﾡ د رسول اهللا مبارک په زمانه کي يوه مشخصه او مسلمه خبره 
وه تر دې چ３ که يو مسلمان غو＊تل چ３ خپل پ＂کي ＇ن６ه په زمکه 
کي８دي او په هغه سجده وک７ي چ３ تندے ي３ په زمکه ونه ل／ي 

  .رسول اهللا مبارک به له دغه کار منع３ کاوه
چ３ له يوې خوا د حديث ثقلين په  ومامانا ومعصوم شيعه ؤد : 6

－واه９ له قرانه نﾢ جدا کيدونکي هست９ او له بل پلوه د خداې د 
  ي دا حقيقت جوت ک７ےـــــــ＋رسول اهلبيت دي، په خپلو ويناوو ک

  .دے 
  :امام 請ادق عليه سالم فرماي３

  2.الخُمرةِ ُسنة ة و علیيضَرِفَ االرضِ لیعَ وُدُجالُس 
                                                

   105مخ  2سنن بيهقي ！وک .  1
   7مخ کتاب الصاله ابواب ما يسجد عليه حديث  593وسايل الشيعه دريم ！وک .  2
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خداې حکم او په پوزي سجده د پيغمبر  په زمکه سجده د 
  .سنت دي) ص(اکرم

  : او په يو بل ＄اي ک３ فرمايي
السجود ال يجوز اال علی االرض او علی ما انبتت االرض االَ ما 

  1اکل او ُلبس 
جايزه نه ده سجده کول م／ر په زمکه او په هغه ＇يزونو چ３ له  

  زمک３ را！وکي８ي م／ر په خواړو او جامه
  

    :نتيجه
請لی (دغو ！ولو دليلونو ＊ه معلومي８ي چ３ نه يوازي د پيغمبرله 

د اهلبيتو روايت بلک３ د رسول اهللا مبارک ) اهللا عليه و آله وسلم
په  ３سنت او د ا請حابو او تابعينو ک７چار په زمکه او له زمک

د سجدې په ضروري ) بي له خواړو او جامو(را！وکيدونکو ＇يزونو 
  .والي －واهي ورکوي

ه مسلمه خبره دا ده چ３ په دغو ＇يزونو سجده کول پر دې سربير
حال دا چ３ په نورو ＇يزونو د سجدې په اداوالي ک３  هجايزه د

چ３ د نجات او کامياب９ الره ( اختالف او شک دے نو احتياط هم 
کوي چ３ غوره دا ده چ３ په زمکه او له زمک３ په  اتقاض) ده

  .！وکيدونکو ＇يزونو سجده وشي نه په بل ＇ه

                                                
   1صاله ابواب ما يسجد عليه حديث مخ کتاب ال 591وسايل الشيعه دريم ！وک .  1
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ک３ يادونه کوم چ３ دا بحث يوه فقهي مسله ده او په داسي په پاي 
فرعي مسايلو ک３ په اسالمي فقهاؤ ک３ اختالف زيات ليدل کي８ي 
خو داس３ اختالف بايد د اندي＋ن３ سبب نه شي ＄که چ３ داس３ 
اختالفات د اهل سنتو په ＇لورو مذهبونو ک３ هم ډير دي مثالً 

دي حال دا چ３  په سجده کي پوزه ل／ول مستحب: مالکيان وايي
. حنبليان ي３ واجب －２ي او وايي که پوزه ونه ل／وله نمون＃ باطلي８ي

1  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  شلمه پو＊تنه
                                                

مخ مصر چاپ کتاب الصاله مبحث  161ے ！وک الفقه علی المذاهب االربعه لوم７.  1
  السجود
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) حرم(ولي شيعه د زيارت کولو په وخت د زيارت 
دروازې او ديوالونه ＊کلوي او هغه مبارک －２ي او 

  ＄ان پرې مبارکوي؟

  :＄واب
نو پورې تبرک ＋اخ＋و نخرو او نياعد خداي پاک د اولياؤ په ش

کول او برکت غو＊تل ＇ه داس３ مسئله نه ده چ３ نن سبا په 
مسلمانانو ک３ پيدا شوي وي بلکي د دې مسل３ جرړي د رسول 
اهللا مبارک او د هغه حضرت د ا請حابو د ژوند په تاريخ ک３ هم تر 

  .ستر－و کي８ي
او د هغه يارانو بلک請 ( ３لی اهللا عليه و آله وسلم(نه يوازې پيغمبر 

سنت له دلته به د کتاب او . يو پيغمبرانو هم دا کار کاوۀپخوان
رو او ن＋ون＋انو پورې تبرک کول او ياعشنظره د خداي د اولياؤ په 

  .مبارک －２لو روايي داليل درته وړاندې ک７و
  ليهع(په قران مجيد ک３ لولو هغه وخت چ３ حضرت يوسف : 1
  ＋ل وې＄ان خپلو ورو１و ته وروپيژاند او هغوي ي３ وبخ) السالم 
  :فرمايل 

لُْقوُه عَلـٰ ـذَا فَاَ ُبوْا بِقَمِيِصى هَ ِبى يَْاتِ بَصِيراً  یاْذهَ ْجهِ اَ    1 وَ
په ) يعقوب پيغمبر(زما دا قميص له ＄ان سره يوسئ او زما پالر 

  .مخ ي３ واچوئ ستر－３ به ي３ بينا شي

                                                
   93يوسف .  1
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لْقَاُه عَلـٰ شِيُر اَ دَّ بَصِ یفَلَمَّا اَن جَاء اْلبَ جْهِهِ فَارْتَ    1 يراً وَ
هغه وخت چ３ زيري ورکوني کميص د هغه په مخ واچوه د هغه نظر 

  .ستون شو
د ) يعقوب(دا ايتونه د دې خبرې ＊کاره －واه دي چ３ يوه پيغمبر 

له کميصه تبرک وغو＊ته بلک３ وايي چ３ د ) يوسف(بل پيغمبر 
  .دغه کميص په وجه د حضرت يعقوب ستر－３ ر３１ شوې

د خداي پاک له وحدانيت او  ومبرانايا ويلﾡ شو چ３ دغو دوو پيغ
  عبادته بهر کار او د شرک کار ک７ے دے؟

په دې ک３ شک نيشته چ３ د خداي رسول به د خانه کعب３ د : 2
  .طواف په وخت په حجر االسود السونه ل／ول يا به ي３ ＊کالوه

يو کس له عبداهللا بن عمر نه د : بخاري په خپل 請حيح ک３ وايي
ورباندې د الس کي＋ودلو په هکله  حجر االسود د لمس کولو او

يستلمه ) ص(پو＊تنه وک７ه هغه په ＄واب ک３ وويل رايت رسول اهللا 
   2يقبلَه 

پيغمبر م３ وليدۀ چ３ په حجر االسود پورې ي３ السونه مو＊ل او 
  . ＊کالوۀ ي３

ي هي＆ کله به پيغمبر ونو که يو کا１ي لمس کول او ＊کالول شرک 
  .دا کار نه کاوه) ص(
او مسانيدو او د تاريخ او سنتو په ډيرو زياتو په 請حاحو : 3

کتابونو ک＋３ بي شماره روايتونه راغلي دي چ３ د رسول اهللا 
                                                

   96يوسف .  1
  مخونه د مصر چاپ 51 152کتاب الحج باب تقبيل الحجر 請حيح بخاري دوهم ！وک. 2
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مبارک ا請حابو به د هغه حضرت له اثارو، لکه جامو او د اودس 
په اوبو د اوبو په لو＊ي او داسي نورو ＇يزونو تبرک غو＊ته او 

مراجع３ سره دغو روايتونو ته په . هغه به ي３ د برکت سبب －２ل
  .هي＆ شک نه پات３ کي８ي چ３ دا کار ＊ه او غوره کار دے

که ＇ه هم په دې هکله روايتونه دومره زيات دي چ３ د ！ولو راوړل 
په دې وړوک３ کتاب ک３ نه ＄ايي８ي خو مون８ پک＋３ يو＇و 

  .روايتونو ته اشاره کوو
بخاري په خپل 請حيح ک＋３ په يو اوږد روايت ک＋３ چ３ د : الف

د يارانو ＄ين３ خصو請يتونه پک＋３ ) ص(غه حضرت پيغمبر او د ه
  :بيان ک７ي دي داس３ وا４ي

  1کادوا يقتتلون علی وضوئه  و اذا توضأ
  کله به چ３ رسول اهللا مبارک وضو کاوۀ نزدي وه چ３ مسلمانان  
د هغه حضرت د وضو د اوبو د السته راوړلو په سره له يوه بل (

  .وجن／ي８ي) سره
  : ابن حجر وايي: ب

  کان يؤتی بالصبيان فيبرک) لی اهللا عليه و آله وسلمـــــ請( انَ النبي
  2عليهم  
ماشومان به ي３ رسول اهللا مبارک ته راوستل او هغه حضرت به د  

  .دعا کوله) د هغوي د مبارکي لپاره( تبرک 

                                                
سالم باب الشروط فی ！وک باب ما يجوز من الشروط فی اال 請3حيح بخاري .  1

  مخ 195الجهاد و المصالحه 
  مخ مصر چاپ 7！وک د کتاب خطبه  1اال請ابه .  2
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  :محمد طاهر مکي وايي: ج
د خداي رسول مبارک زما : له امَ ثابته روايت شوے چ３ وي ويل

ﾡد هغه مشک له خول３ ي３ چ３ ＄وړند ؤ اوبه  او کورته راغ
  ).جدا ک７ه(وشلوله  ل３ او زه پا＇يدم او د مشک خوله م３و＇＋

بيا زياتوي دا حديث ترمذي نقل ک７ے او وايي 請حيح او حسن  
کتاب حديث دے او د دغه حديث شارح په رياض الصالحين 

چ３ د )جدا ک７ه(خوله پري ک７ه  ک＋３ وايي ؛امَ ثابت د مشکيزې
د خولي د ＄اي ساتنه وک７ي او له هغه تبرک وغواړي او هم  پيغمبر

دا راز به ا請حابو ه）ه کوله له هغه ＄ايه چ３ پيغمبر اوبه ＇＋لي 
  1اوبه و＇＋ي 

  جاء خدم اذا 請لی الغداةکان رسول اهللا 請لی اهللا عليه و آله وسلم 
  باناء االَ غمس يده فيها ة بانيتهم فيها الماء فما يوتیالمدين 
  2.فيغمس يده فيها ةالبارد ةه في الغداوؤفربَما جا 

د مدين３ خدمتکاران به د سهار د لمان％ه په وخت د اوبو له لو＊يو 
سره رسول اهللا مبارک ته ورتلل د خداي رسول به هر يوه لو＊ي ک３ 
الس واهه او کله کله به ساړه موسم ک＋ي هم سهار هغه حضرت ته 

ه خپل الس په اوبو د اوبو له لو＊و سره راتلل او د خداي رسول ب
  3. ک３ واهه

                                                
  مخ ترجمه انصاري 29ے ＇پرک３ لوم７) محمد طاهر مکي(تبرک 請حابه .  1
  مخ 79！وک کتاب الفضايل باب قرب النبي من الناس و تبرکهم به  請7حيح مسلم .  2
  دينيو کتابونو ته مراجعهله ډيرو معلوماتو له پاره الن.  3
  請حيح بخاري کتاب اشربه : 1
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په دې طريق３ سره د خداي د اولياء له اثارو د برکت غو＊تل 
دليلونه رو＊انه شول او معلومه شوه چ３ هغه کسان چ３ د زيارت 
او حرم د دروازو او ديوالونو د ＊کلولو په وجه شيعه په شرک 
تورنوي د توحيد او شرک په معنا سم نﾢ دي پوه شوي ＄که چ３ د 

و ب３ له خدايه د بل چا د پرستش معنا دا ده چ３ د خداي شرک ا
پاک د عبادت او پرستش تر ＇ن， يو بل ＇يز هم خداي و－２و يا 
ووايو چ３ د خداي کارونه کوي په دې ډول چ３ هغه په خپل３ 
هست９ يا کارونو او تاثير－زارۍ ک＋３ له خدايه ب３ نيازه او 

  .خپلواکه و－２و
اثار د وليانو په شان د خداي د خداي د وليانو  حال دا چ３ شيعه

پن％ول شوي او خلق شوي ＇يزونه －２ي چ３ هم په خپل ا請ل وجود 
يعني پيداي＋ت ک＋３ او هم په اثارو او اثر کولو او برکت راوړلو 
ک＋３ خداي تعالی ته محتاجه دي او دغه برکت خداي ورک７ے 

  .دے
شيعه يوازې د خپلو ديني مخ＋کانو او الر ＊وونکو د درناوي او 

رام په وجه او له دې امله چ３ هغوي سره خپله ب３ دريغه مينه احت
  اثارو ک＋３ تبرک ل＂وي او برکتي ي３ －３２ پهو＊ي د هغوي 

                                                                                                 
  مخ په پيغمبر د درود استولو باب 138！وک  1موطإ مالک : 2
   90！وک مخ  5اسد الغابه : 3
  مخ  32！وک  4مسند احمد : 4
  مخ  631！وک  3په حاشي３ ک３ ) اال請ابه(االستيعاب د : 5
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او د هغه د اهل بيتو د زيارت په وخت ) ص(که شيعه د پيغمبر اکرم
د هغوي قبرونه او زيارتونه ＊کلوي يا ي３ دروازي او ديوالونه 

غمبر مبارک او د هغه لمسوي يوازې په دي وجه دي چ３ په پي
حضرت په اهلبيتو مَيَن دي او دا يوه انساني او احساساتي خبره 

  .ده چ３ د يو عاشق او مَيَن انسان په وجود ک３ پيدا کي８ي
  :يو خوږ ژبﾡ شاعر وايي

  
  اقبَل   ذالجدار   و   ذالجدار  الديار  ديار  سلمی یامرَ عل
  سکن الديــار نب مَو لکن ُح  قلبی نَْفغَشَب الديار و ما ُح

  
د هغه  تيري８م دا ديوال او هغه ديوال ＊کلوم) وطن(د سلمی په ديار 

ديوال دوستي زما زړه نه خوشحالوي بلک３ دا په هغه ک＋３ ميشته 
 .محبت دے چ３ ما په وجد او سرور ک３ راولي

 
 
 
 
 
 
 
 

   يويشتمه پو＊تنه
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  ؟ےايا د اسالم له نظره دين له سياسته جدا نه د

  :＄واب
مخه غوره －２و چ３ د سياست معنا 請فا ک７و چ３ د  د هتر هر ＇ 

هغ３ په ر１ا ک＋３ له دين سره د سياست رابطه ＊کاره شي دلته د 
  .سياست د لفظ لپاره دوه احتماله شته

اوله دا چ３ د سياست معنا چَلوَل، دوکه، چاالکي او هدف ته د : 1
 او دا ووايو رسيدلو لپاره له هر ډول ممکن３ وسيل３ استفاده و－２و

  .چ３ هدف وسيله توجيهوي
＇ر－نده ده چ３ په دې معنا سياست، نه دا چ３ د سياست ا請لي  

ه ده بلک３ ب３ له ！／９ دوک３ او حيل３ بل ＇ه نه دي او دا چاره نمعنا 
  .له دين سره سمون نه خوري

دوهمه دا چ３ د سياست معنا د ژوند په مختلفو چارو ک３ د : 2
د ژوند د چارو  請حيح اسالمي ا請ولو له الرې د يوې ！ولن３

  .تدبيرول او اداره کول و－２و
  اغه د قران مجيد او د سنت په ر１اــــــپه دي معنا سياست چ３ هم

  وَل دي، د دين برخهاداره کول او چلَانانو د چارو ـــــک＋３ د مسلم 
  .ده او له دينه جدا نه دے 

اوس له سياست سره د دين د غ８ملتيا او د دين له لورې د حکومت 
  .لو د ضرورت ＄ين３ دليلونه درته وړاندې کوود جوړو

 و اد دې خبرې تر ！ولو ＇ر－ند －واه د رسالت او پيغمبرۍ په ！ي
د رسول اهللا . هسک دوران ک３ د پيغمبر ک７نالره او عمل دے
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مبارک د وينا او عمل په مطالع３ سره د لمر په شان رو＊اني８ي چ３ 
مان په بنياد د د اي يد خپل３ بلن３ له پيله په خدا) ص(هغه حضرت 

داس３ حکومت چ３ د . يو مزبوت حکومت د جوړولو په ل＂ه ک３ ؤ
＊ه به وي . اسالم د پرو－رامونو  او پالنونو او پلي کولو وس ولري

請لي اهللا عليه و آله (چ３ دلته ＄ين３ شواهد چ３ د پيغمبر اکرم
  .د دغه لوړ همت او کلک هوډ بيانونکي دي، ذکر ک７و) وسلم

  
  کومت بنس＂／ر دےپيغمبر د اسالمي ح

) تبليغ اسالم(کله چ３ د خداي رسول ته امر وشو چ３ خپله بلنه :  1
＇ر－ند ک７ي، هغه حضرت په مختلفو رودو سره د مبارزې او 
هدايت زړو او ا請لي مرکزونو په جوړولو او د مسلمانانو د ＄واک 
په راغون６ولو ل／يا شو او په دې ل７ ک３ به ي３ له مختلفو ډلو سره 

بيلو سيمو د کعب３ زيارت ته راتلل ليدۀ کاته کول او چ３ له بيال 
هغوي به ي３ اسالم ته رابلل، په دې مين＃ و ميان ک３ د مدين３ د 
خلکو له دوو ډلو سره په عقبه نوم３ ＄اے ک３ کي＋ناسته او هغوي 

  ته ُوبَلي او) مدين３(بارک خپل ＊ار ـــــــ７ه چ３ رسول اهللا مــــــژمنه وک
   1مالت７ ي３ وک７ي 

ه دې ډول －ورو چ３ د اسالمي حکومت د جوړولو لپاره د هغه او پ
  .لوم７ي －امونه پورته شول ۍحضرت د سياست／ذار

                                                
  مخ مبحث عقبه اولی چاپ دوهم مصر 431ے ！وک هشام لوم７ سيره ابن . 1
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د خداي رسول مبارک مدين３ ته له هجرته وروسته د يو مزبوت : 2
د جوړولو بنياد کي＋ود هغه پوځ چ３ د ) پوځ(او پياوړي ＄واک 

ختلفو م) 82(رسول اهللا مبارک په ژوند ک＋３ ي３ په دوه اتيا 
جن／ونو او غزا－انو ک＋３ برخه واخسته او په ＄النده کاميابيو 

اسالمي حکومت د جوړيدو په الره ک＋３ موجود خن６ونه  د سره ي３
  .ليرې ک７ل

په مدين３ ک３ د اسالمي حکومت له ＄اي پر ＄اي کيدو : 3
د تاريخي ليکوالو او ) ص(وروسته پيغمبر اکرم) استقراره(

وخت له پياوړو سياسي او  استازو په استولو سره د خپل
سره رابط３ ونيول３ او ) دولتونو او امپراطورو(اجتماعي قطبونو 

د ډيرو ډلو له مشرانو سره ي３ سياسي اقتصادي او پو＄ي ت７ونونه 
  . وک７ل) معاهدې(

د رسول اهللا مبارک د ژوند په تاريخ ک＋３ د ايران سترواک 
شی ، د مصر سلطان مقوقس، د حبصريقد روم پاچا * کسری*

واکمن نجاشي، او د داس３ نورو واکواالنوته د هغه حضرت د 
ليکونو اهميت په －وته شوے دے ＄ينو محققانو خو دغه اکثره 

  1. ليکونه په يو جدا کتاب ک＋３ راوړي دي
د خداي رسول د اسالم د اهدافو د پرمخ بيولو او د اسالمي : 4

و ＊ارونو، حکومت د بنيادونو د ال مزبوتيا لپاره د ډيرو قبايلو ا
－ورنران او مشران و！اکل د مثال په تو－ه دلته د هغه حضرت يو 

  .اقدام ته اشاره کوو
                                                

  ))علي احمدي((او مکاتيب الرسول ) محمد حميد اهللا(لکه الوثايق السياسه .  1
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رسول اهللا مبارک، رفاعه بن زيد د خپل استازي په تو－ه د هغه 
  :قبيل３ ته ولي８ۀ او په يوۀ ليک ک＋３ ي３ داس３ وليکل

من محمد رسول اهللا 請لی اهللا ) هذا کتاب(بسم اهللا الرحمن الرحيم  
يه و آله وسلم لرفاعه بن زيد انَی بعثته الی قومه عامة و من عل

دخل فيهم يدعوهم الی اهللا و الی رسوله فمن اقبل منهم فهی حزب 
  1اهللا و حزب رسوله و من ادبر فله اماُن شهرين 

د بخ＋ونکي او مهربان خداي په نامه دا ليک دے د خداي د 
ما هغه د خپل قوم استازي محمد له لوري د رفاعه بن زيد لپاره، 

 او د قوم د خواوشا په لور ولي８ۀ چ３ هغوي د خداي پاک او پيغمبر
په لور وبلي نو هر چا چ３ د هغه بلنه ومنله د خداي او پيغمبر له 

ړوي يوازې دوه مياشت３ د ا－ونده به وي او ＇وک چ３ له هغه مخ و
  .امان فر請ت لري

په پام سره، په دغه ډول اقداماتو او ک７نو ته ) ص(د پيغمبر اکرم 
دې ک＋３ شک نيشته چ３ هغه حضرت د بعثت له هماغه پيله د يو 
مزبوت حکومت د جوړولو په فکر ک３ ؤ چ３ د هغه په ر１ا ک＋３ د 
اسالم جامع او ن７يوال احکام د بشري ！ولنو د ژوند په ！ولو اړخونو 

  .ک＋３ پلي شي
 ايا دا کارونه يعني له مزبوتو ډلو او قبايلو سره د معاهدو او

ت７ونونو کول د يو مزبوت پوځ بنياد کي＋ودل، مختلفو هيوادونو 
لي８ل، باچاهانو او واکواالنو ته خبردارے ) سفيرانو(ته د استازو 

ورکول، ＊ارونو او نزدې او ليرې سيمو ته د －ورنرانو او 
                                                

  مخ 144ے ！وک مکاتيب الرسول لوم７.  1
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نو . ＊ارواالنو لي８ل او ！اکل او داس３ نور کارونه سياست نه دے
است يعني د ！ولن３ د چارو له اداره بل ＇ه دي او ايا دا ب３ له سي

  کولو او چلولو پرته بله معنا لري؟
دينو سنت د مسلمانانو او د امير له دي ورتير د خلفاي راش

المومنين حضرت علي عليه السالم سنت او طريقه د شيعه او 
سني دواړو ډلو لپاره د هغه د حکومت په وخت له دين سره د 

  .سياست د غ８ملتيا ＊ودنه کوي
دواړو اسالمي ډلو عالمانو د حکومت او د ！ولن３ د چارو د د 

چلولو لپاره له کتاب او سنته ډير دليلونه راوړي دي چ３ د نمون３ 
  .په تو－ه ي３ ＄ينو ته اشاره کوو

  :ک＋３ ليکي) احکام سلطانيه(ابو الحسن ماوردي په خپل کتاب 
و لدنياا الدين و سياسة ه في حراسةاالمامة موضوعة لخالفة النبو

  1. عقدها لمن يقوم بها في االمة واجب باالجماع
امامت او حکومت د نبوت د جانشين９ او تعقيبولو لپاره ！اکل 
شوے دے چ３ د دين او سياست د ساتلو او د دنيا د چارو د 
چلولو سبب شي او د حکومت جوړول د هغه چا لپاره چ３ دين 

  .قايموي، د مسلمانانو په اجماع او اتفاق سره واجب دي
چ３ د اهل سنتو يو مشهور عالم دے د دې معنا د  ـاسالمي پوه اد

  .ثابتولو لپاره دوه ډول دليلونو ته اشاره کوي
  عقلي دليل  -:اول

                                                
  ے چاپمخ د مصر لوم７ 5اول باب ) ماوردي(االحکام السلطانيه .  1
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  شرعي دليل  -:دوهم
  :د عقلي دليل په هکله داس３ ليکي

يم لزعيم يمنعهم من التظالم و لمَا في طباع العقالء من التسل(
فوضی  ام و لو ال الوالة لکانول بينهم في التنازع و التخا請يفص

  1مهملين و همجا مضاعين 
) واکوال(قالنو په فطرت ک３ ده چ３ د مشرۍ ＄که چ３ دا د عا

پيروي وک７ي چ３ هغوي پر يوه او بل له ظلمه وساتي او د ج／７ې 
او اختالف په وخت هغوي له يو بله جدا ک７ي او که واکمنان نه وي 

  ＆ د فايدې کار به ونهخلک به خواره واره او －６ وډ شي او هي
  .ک７ے شي 

  :او د شرعي دليل په هکله داس３ وايي
و لکن جاء الشرع بتفويض االمور الی وليه في الدين قال اهللا عزَ و 

الرسول و اولی االمر  ااهللا و اطيعو اجلَ ؛ياايها الذين امنوا اطيعو
اولی االمر فينا و هم االئمة المتامرون  ةمنکم؛ ففرض علينا طاع

  2اعلين
  وــــو په دين ک＋３ د چارو ولي او مشر ته د کارونو په پري＋ودلـــــخ

شرعي دليل راغلﾡ دے هلته چ３ خداي پاک فرمايي ؛اي د ايمان 
خاوندانو د خداي، د هغه د رسول او د امر د خاوندانو پيروي 
وک７ئ؛ نو خداي تعالي پر مون８ د ولي امر پيروي واجب ک７ي ده او 

  و واکواالن دي؛ هغوي زمون８ مشران ا
                                                

  ے چاپمخ د مصر لوم７ 5 اول باب) ماوردي(االحکام السلطانيه .  1
  ے چاپمخ د مصر لوم７ 5اول باب ) ماوردي(االحکام السلطانيه .  2
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شيخ 請دوق د فضل بن شاذان په حواله روايت لري چ３ نسبت ي３ 
د دغه اوږد . ته ورک７ے شوے دے) ع(امام علي ابن موسی الرضا 

روايت په ضمن ک＋３ د حکومت د جوړولو د ضرورت په هکله د 
  هغه حضرت خبرې هم شته چ３ ＄ينو ته ي３ اشاره کوو

ملل بقوا و عاشوا االَ ة من الانا ال نجد فرقه من الفرق و ال مل 
من امر الدين و الدنيا فلم يجز فی  منه دَ لهميس لما الُببقيَم و رئ
ه ال بدَ لهم منه و الرک الخلق لمتم ان ييالحک ةحکم قوام ا يعلم انَ
 يقيمون بهمون به فيئهم و ه فيقاتلون به عدوهم و يقساال ب مله

  1مهممن مظلو ظالمهم عـو جماعتهم و يمن جمعتهم
مون８ هي＆ امت يا ډله داس３ نه وه موندل３ چ３ ب３ له خپل مشر او 

داس３ چاروال او . واکمنه خپل ژوند او بقاء جاري وساتلﾡ شي
 نو د مشر چ３ د دين او دنيا په چارو ک＋３ هغه ته ضرورت دے

حکيم خداي له حکمته ليري خبره ده چ３ خلک له هغه ＇ه چ３ ورته 
پلو ُپ＋و نه شي دريدلﾡ، محرومه ضرورت لري او ب３ له هغه په خ

ک７ي نو خلک له خپل مشر او واکمن سره له دشمنانو سره جن／ي８ي 
او د هغه په حکم ولج３ او په جن， ک３ نورې السته راوړې برياوې 
په خپلو ک＋３ تقسيموي او د هغه په حکم د جُمع３ او د جماعت 
لمون％ونه کوي او دا حاکم دے چ３ ظالمان له مظلومانو منع３ 

  .يکو

                                                
  مخ 253،  9حديث  182علل الشرايع باب .  1
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البته د ！ولو روايتونو تشريح او د بيال بيلو اسالمي فقيهانو د 
وينا او فقاهت له نظره په دي لن６ کتاب ک＋３ نه ＄اي８ي او يو 

  .مستقل کتاب ته ضرورت لري
د اسالمي فقه３ په پراخه ＇ي７ن３ سره هم ＇ر－ندي８ي چ３ د شرعي 
 قوانينو لويه برخه د يو مزبوت حکومت له جوړولو پرته تحقق نه

ﾡشي موندل.  
  اسالم مون８ جهاد، دفاع، له ظالمه انصاف غو＊تلو، د مظلوم
نهي  مالت７، د شرعي حدود او تعزيراتو اجراء او امر بالمعروف او

، هغه هم په لويه پيمانه او د يو منظم مالي نظام عن المنکر
جوړولو او د اسالمي ！ولن３ وحدت ساتني ته راغواړي او رو＊انه 

يو توانمن نظام او پياوړي حکومت له  ده چ３ دغه اهداف د
＄که چ３ د شرع３ حفاظت او د  ےجوړولو پرته نه شي عملي کيد

رورت لري او اسالم د حدودو او حيثيت دفاع يو منظم پوځ ته ض
＊تونو په داس３ پوځ هاله جوړيدے شي چ３ مون８ د اسالمي ارز

  . اساس يو قوي حکومت ولرو
اهانو د مخنيوي او له ظالمه د هم دا راز د فرايضو د اجراء او د －ن

مظلوم د حق اخستلو او داس３ نورو ＇يزونو لپاره د حدودو او 
تعزيراتو اجراء د يو هماهن， نظام او پياوړې حکومت له جوړولو 

  .پرته امکان نه لري يا د －６وډۍ او بلوا سبب کي８ي
که ＇ه هم په اسالم ک＋３ د حکومت د جوړولو د ضرورت داليل  

دي خو له دغو دليلونو هم ＊ه معلومي８ي چ３ نه ه نيوازې دومره 
يوازې دين له سياسته جدا نه دے بلک３ د شرعي د ارزشي نظام په 
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بنياد د اسالمي حکومت جوړول يو نه انکار کيدونکﾡ ضرورت او 
 .په ！وله ن７ۍ ک＋３ د اسالمي ！ولن３ دنده ده
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امام حسن (لب بچيانو ول３ شيعه، د علي بن ابي طا 
  .ته د رسول اهللا مبارک بچ３ وايي؟) او امام حسين

  :＄واب
د تاريخ، تفسير او روايتونو کتابونو په جاجون３ سره رو＊انه  

کي８ي چ３ دا خبره يوازې په شيعه ؤ پورې نه ده مخصو請ه، بلک３ 
ويلﾡ شو چ３ ！ول مسلمان محققان د ！ولو اسالمي ډلو، په دې 

  .لريمسله د نظر اتفاق 
اوس د قران مجيد، احاديثو او د مشهورو مفسرانو د خبرو په 

  .استناد د دې مسل３ رو＊انه دليلونه بيانوو
بچيان د هغه اوالد －２ي هم دا ) 請لب３(ا請وال قران مجيد د انسان 

پيدا شوې وي د ) لور يا زوې(راز هغه کسان چ３ د هغه له اوالده 
  .هغه بچيان －２ي

دې حقيقت ډير زيات شواهد موجود  د کتاب او سنت له نظره د
  .چ３ ＄ين３ ي３ دا دي. دي
 قران مجيد په النديني ايت ک３ حضرت عيسی د حضرت: 1

 حال دا چ３ عيسی عليه. ابراهيم عليه السالم له بچيانو －２ي
  ور له الرې ي３ شجرهـــــــريم زوے دے او د مــــــــالم د بي بي مـــالس

  .ته رسي８ي) ع(حضرت ابراهيم  
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مِن (( ْبُل وَ ْينَا مِن قَ دَ ُنوحاً هَ دَْينَا وَ عُْقوبَ ُكالًّ هَ يَ ْسحَاقَ وَ ْبنَا لَُه إِ وَوَهَ
ُموسَ ُيوُسفَ وَ وبَ وَ يُّ يْمَانَ وَاَ سُلَ يَّتِهِ دَاُوودَ وَ كَ  یذُرِّ لِ وَهَاُرونَ وَكَذٰ

حْيَ يَ يَّا وَ نِينَ وَزَكَرِ     1  یوَعِيسَ ینَْجِزى الُْمْحسِ
عليه السالم ته اسحاق او يعقوب  ورک７ل او ！ول او مون８ ابراهيم 

 د مو نيغ３ الرې ته هدايت ک７ل او نوح مو هم له ابراهيمه مخک３ او
ابراهيم له بچيانو مو داؤود سليمان او ايوب او يوسف او موسی 

کارو ته بدله ورکوو او  وهارون هم هدايت ک７ل  او داس３ نيک او
  يحيی او عيسی ـ  زکريا) هم دا راز ابراهيم له اوالده(

مسلمانو پوهانو دغه ايت په دې خبره رو＊انه －واه －２لﾡ دے چ３ 
امام حسن او امام حسين د خداې د رسول بچيان او د هغه زوزات 

  دے
  .د نمون３ له پاره يوۀ مورد ته اشاره کوو

  :جالل الدين سيوطی نقلوي چ３ 
بلغنی انک تزعم ان :ارسل الحجاج الی يحيی بن يعمر فقال 

حسن و الحسين من ذرية النبی 請لی اهللا عليه و آله وسلم تجده ال
  فی کتاب اهللا و قد قرائته من اوله الی اخره فلم اجده ـ

حتی )) د و سليمان ُووو من ذريته دا(( نعام السورة ا قال الست تقرأ
  ؟ )) و يحيی و عيسی(( بلغ 

  ؟ قال س عيسی من ذرية ابراهيم و ليس له ابٌـــــقال بلی، قال ا لي
  

 請1دقت 
                                                

  85،  84د انعام سورت ايت .  1
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يوه ورځ حجاج يحيی بن يعمر راوغو＊ت او هغه ته ي３ وويل ما ته 
راپور رارسيدلﾡ دے چ３ ته حسن او حسين ته د پيغمبر 請لی اهللا 

د خداې پاک په کتاب  دې عليه و آله وسلم بچي وايي؟ او دا خبره
  . ک３ ليدل３ ده

بره م３ اخره قران مجيد لوستﾡ  او دا خ ترسره له حال دا چ３ ما 
  .پک３ نه ده موندل３

يحيی بن يعمر وويل ايا د انعام سورې دا ايت دې نه ده لوستﾡ چ３ 
و (( تر دې چ３ فرمايي )) و من ذريته داؤد و سليمان((فرمايي 

  .ول３ نه لوستﾡ م３ دے: ؟ وې ويل ))يحيی و عيسی
يحيی وويل آيا د قران په دې ايت ک３ حضرت عيسی عليه السالم 

السالم ذريت او بچﾡ نه دے －２ل شوے حال دا چ３  د ابراهيم عليه
  ؟)او د مور له الرې ابراهيم عليه السالم ته رسيده(د هغه پالر نه ؤ 

  .ستا خبره 請حيح ده: حجاج ＄واب ورک７
له دغه ايته او د قران د مفسرانو له خبرو معلومي８ي چ３ نه يوازې 

  شيعه بلکه ！ول مسلمان عالمان امام حسن او امام حسين
  .ليهما السالم د رسول اهللا مبارک بچيان او ذريت －２يع 

د قران يو رو＊انه ايت چ３ د دغه وينا په سموالي －واهي : 2
د دغه  ساو ３ د مباهل３ ايت دےــــــورکوي په ال عمران سورې ک

  .نص سره د مفسرانو د خبرو ذکر کوو  ايت
ْعدِ مَا جَاءكَ مِنَ اْلعِ(( ْبنَاءنَافَمَْن َحآجَّكَ فِيهِ مِن بَ ْدُع أَ وْْا نَ عَالَ   لْمِ فَُقْل تَ

                                                                                                 
  مخ د بيروت چاپ د انعام سورې په تفسير ک３  28！وک  3در المنثور .  1
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نَْجعَل   نُفسَكُْم ثُمَّ نَبْتَهِْل فَ نَا وأَ نُفسَ سَاءكُْم وَأَ نِ سَاءنَا وَ نِ ْبنَاءكُْم وَ وَأَ
بِينَ  ْعَنةَ اللّهِ عََلى الْكَاذِ  1لَّ

نو ＇وک چ３ تا سره په دې مسئله ک＋３ د 請حيح علم راتلو نه پس 
ورته ووايه چ３ را＄ئ چ３ مون８ خپل کوي نو ) مباهله(هم ج／７ه 

زامن راؤبلو او تاسو خپل زامن، مون８ به خپل３ ＊％３ راؤبلو او 
تاسو خپل３ ＊％３، مون８ به خپل نفسونه هم راؤبلو او تاسو هم 
خپل نفسونه موجود ک７ئ، بيا به اهللا ته په عاجزۍ سره داس３ دعا 

  .ن وي په هغوي د اهللا تعالی لعنت ويجوک７و چ３ ＇وک دروغ
ايت چ３ د مباهل３ په ايت مشهور دے هغه وخت نازل شوے  دا

  چ３ د نجران د عيسيانو مشرانو ضد کاوه
مبر 請لی اهللا عليه و آله وسلم ورته د مناظرې بلنه ورک７ه او غچ３ پي

په امر له علي بن ابيـطالب، بي بي  يخدا رسول اهللا مبارک د
سره د فاطـمه الزهراء، امام حسن او امام حسين عليهم السالم 

شول او کله چ３ د نصاراوو مشرانو، د  روان مباهل３ له پاره
پيغمبر او د هغه د اهل بيتو سلوک وليده نو په خپل ＄ان وويريدل 

 هغوي سره له مباهل３ او له او د خداې له رسوله ي３ وغو＊تل چ３
هم د هغوي وړانديز ) ص(ولو ډډه وک７ي او هغه حضرت ـــــنفرين ک

  .ﾢناؤم
  .ا کيسه ختمه ک７هدره د ت７ون په کولو سره ي３ او له هغوي س 

شيعه او سني عالمان په دې خبره اتفاق لري چ３ د مباهل３ په ورځ 
پيغمبر اکرم، علي، فاطمه، حسن او امام حسين عليهم السالم له 

                                                
  61د ال عمران سوره ايت شمير .  1
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نو ＊ه ＇ر－ندي８ي چ３ د رسول اهللا مبارک په . ＄ان سره بوتللي وو
مطلب حسن او حسين دي  )زمون８ بچيان(يعني ) ابناءنا(وينا ک３ د 

دې تو－ه رو＊اني８ي چ３ حسن او حسين په دغه ايت ک３ د  په او
  .پيغمبر اکرم بچيان بلل شوي دي

د يادولو ده چ３ مفسران د مباهل３ ايت الندې د ډيرو روايتونو له 
نقلولو وروسته، د دې خبرې چ３ حسن او حسين دلته د پيغمبر د 

د نمون３ له پاره دلته يو بچيانو په تو－ه بلل شوي －واهي ورکوي 
  .＇و ته اشاره کوو

  الف
جالل الدين سيوطي د حاکم اوابن مردويه او ابو نعيم په قول له جابر بن 

رسول اهللا او علي )) انفسنا و انفسکم((چ３ . عبداهللا داس３ روايت کوي
) زمون８ ＄انونه(له انفسنا   1او ابناءنا الحسن و الحسين او نساءنا فاطمه 

نه مطلب حسن ) زمون８ بچيان(ي بن ابيطالب دے او ابناءنا نه مطلب عل
  مـطلب فاطمه ده) زمون８ ميرمن３(او نساءنا  او حسين

  :ب
  ３ د دغه روايت له بيانولوـــــــــخر الدين رازي په خپل تفسير کـــف
  :وروسته وايي 

واعلم ان هذه الرواية کالمتفق علی 請حتها بين اهل التفسير و (( 
  2)) الحديث

  فسير او حديث ے چ３ د ت３ دا حديث داس３ روايت دــــــوهـ شه چپ

                                                
  مخ بيروت چاپ د دغه ايت په باره ک３ 39！وک 2لمنثور در ا.  1
  هـ1308ے چاپ مخ مصر لوم７ 288تفسير مفاتيح الغيب دوهم ！وک  .  2
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  .خاوندان د هغه په سموالي د نظر اتفاق لري
  بيا داس３ وايي 

هذه االية دالة علی ان الحسن و الحسين عليهم : المسْالة الرابعة(( 
السالم کانا ابنی رسول اهللا وعد ان يدعوا ابناءه فدعا الحسن و 

  1)) ن ابنيهالحسين فوجب ان يکو
ے چ３ حسن او حسين د دا ايت د دې معنا －واه د: ＇لورمه مساله

وو ＄که چ３ په ايت ک３ راغلي دي چ３ ) بچيان(مبر اکرم زامن پيغ
رسول اهللا مبارک دې خپل بچي راوغواړي نو حسن او حسين ي３ 

  .له ＄ان سره بوتلل
   :ج

   ي هم په خپل تفسير ک３ داس３ راوړي ديابو عبد اهللا قرطب
  2)) دليلٌ علی ان ابناء البنات يسمون ابناءا ]ابناءنا [ ((

په دغه ايت ک３ ابناءنا ！ک３ د دې خبرې －واه دے چ３ د انسان د 
  .لور بچي هم د هغه خپل بچي حسابي８ي

د رسول اهللا 請لی اهللا عليه و آله وسلم خبرې په دې خبره رو＊انه : 3
پيغمبر  دليل دے چ３ امام حسن او امام حسين عليهم السالم د

  .اکرم زامن دي
  د ويناوو، دوو نمونو ته اشاره کوو) ص(دلته د هغه حضرت 

  : رسول اهللا د حسن او امام حسين په هکله فرمايي: الف
  1)) هذان ابنای من احبها فقد احبنی((

                                                
  همدغه حواله.  1
  مخ بيروت چاپ 104！وک 4الجامع الحکام القران .  2
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حسن او حسين زما دوه بچي دي چا چ３ له دوي سره مينه وک７ه له 
  .ما سره ي３ مينه ک７ې ده

يغمبر اکرم 請لی اهللا عليه و آله وسلم حسن او امام هم دا راز پ: ب
  :سره وفرمايل ېحسين ته په اشار

  2)) ان ابنی هذين ريحانتی من الدنيا(( 
  .دي) ريحانه(خوشبو －لونه (دا زما دوا بچيان په دنيا ک３ زما دوه 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                 
کال  106مخ حديث  59تاريخ مدينه دمشق ليک ابن عساکر ترجمه المام الحسين .  1

  هـ 1400
  ！وک 112مخ  62تير مدرک .  2
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  درې ويشتمه پو＊تنه

  －２ي؟) په نص سره(ول３ شيعه خالفت تنصيصي 

 :＄واب

ه ده چ３ د اسالم سپ）لﾡ دين يو ن７يوال او هميشنﾡ دين رو＊ان
ژوندے وي د خلکو مشري د ) ص(وخته چ３ پيغمبر هغه دے، تر
 په غاړه وي او د هغوي له وفاته وروسته د امت غوره او تر يهغو

  .！ولو ＊ه کس ته دا مشري ورک７ل شي
وروسته د مشرۍ او خالفت ) ص(په دې ک＋３ چ３ ايا له پيغمبر

چ３ د خداي په امر او د رسول اهللا مبارک په (ي دے مقام تنصيص
او که نه يو انتخابي مقام دے يعن請 ( ３راحت سره ！اکل کي８ي

شيعه عقيده لري چ３ د . خلک ي３ غوره کوي، دوه نظره موجود دي
) ص(هبرۍ او خالفت مقام يو تنصيصي مقام دے او د پيغمبرر

 ﾡال دا چ３ اهل بايد د خداي لخوا و！اکل شي، ح) خليفه(＄اي ناست
خلکو لخوا غوره  دسنت عقيده لري چ３ دا يو انتخابي او 

له وفاته وروسته د ) ص(د پيغمبر او بايد کيدونکﾡ مقام دے
  .هيواد د چارو د چلولو لپاره يو کس غوره ک７ي

  
  
  

  .اجتماعي محاسبات د خالفت په تنصيصي والي داللت کوي
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د دې لپاره چ３ شيعه عالمانو د خپلو عقايدو په کتابونو ک＋３ 
الزمه ده د خالفت مقام د خداي په نص او امر سره و！اکل شي ډ４ر 
دليلونه بيان ک７ي دي خو هغه ＇ه چ３ دلته ي３ مطرحولﾡ شو د 
رسالت د وخت د حاالتو او شرائطو تجزيه او تحليل دے چ３ د 

په ) ص(د عقيدې د 請حيح والي －واهي ورکوي د پيغمبر شيعه ؤ
اخلي او بهرني سياست د جاجون３ تقاضا زمانه ک＋３ د اسالم د د

د رسول ＄اي ناستﾡ بايد د خداي په وسيله پخپله د  دا وه چ３
له الرې غوره شي ＄که چ３ اسالمي ！ولنه پرله پس３ د ) ص(پيغمبر

د روم سترواکي، د ايران (يو مثلث له خطرې سره مخامخ وه 
او هغوي د اسالم د ختمولو ) پاچاهي او د منافقانو خطره

ونه کول همداراز د امت د مصلحت غو＊تنه وه چ３ کوشش
د سياسي مشر په －وته کولو سره ！ول امت د بهرني ) ص(پيغمبر

دشمن په وړاندې په يو 請ف ک＋３ ودروي او د دشمن د نفوذ او پر 
مسلمانانو د هغه د واک موندلو زمينه چ３ داخلي اختالفات 

  . ورسره مرسته کوي له من％ه يوسي
  

  احتاوس د دې خبرې وض
يو －وټ د روم سترواکي ) مثلث(د دغه خطرناک درې －ون３ 

په شمال ک＋３  م３وه دغه لوي طاقت د عربو د ！اپوز) امپراطوري(
له دغه لورې اندي＋من ؤ او ) ص(پروت ؤ او هميشه به پيغمبر

  طرېــــــــوروستو سل／و د روم له خ رسول اهللا مبارک د ژوند تر
  .اندي＋من او فکر من ؤ 
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مسيحي پوځ سره د مسلمانانو لوم７ے پو＄ي ！کر د د روم له 
جعفر "هجرت په اتم کال په فلسطين ک＋３ شوے ؤ په دغه ！کر د 

د اسالمي پوځ  وزيد بن حارثه او عبداهللا بن رواحه په نومون" طيار
اته مدرې تک７ه کوماندانان شهيدان شوي وواو مسلمانانو سخته 

  .خوړل３ وه
د قيصر پوځ  ，ي ل＋کر شاتد کفر د ل＋کر په وړاندې د اسالم

زړور ک７ے ؤ او هره شيبه دا ويره وه چ３ هغوي په اسالمي مرکز 
د هجرت په نهم کال له ) ص(بريد وک７ي له دې امله د خداي پيغمبر

لوي او قيمتي ل＋کر سره د شام د خواوشا په لور وخو＄يد چ３ په 
خپله د هر ډول پو＄ي ！کر مشري وک７ي په دغه سفر ک＋３ چ３ 

او مشکالت ي３ لرل د اسالم پو＄يان وتوانيدل خپل  ډيرې سخت９
ل او سياسي ژوند تازه ک７ي دغه ＊３ کامياب９ د اتير حيثيت بح

خداي رسول قانع نه ک７ او له خپل３ ناروغ９ ＇و ورو＄３ مخک＋３ 
ي３ د اسالم ل＋کر د اسامه په کوماندان９ مامور ک７ چ３ د شام 

  .＇ن６و ته الړ شي او په ميدان جن， ک＋３ پات３ شي
تر دې چ３ د ايران . د ايران باچاهي وه) زاويه(دشمن دوهم －وټ د 

ليک وشلوه او د اسالم ) ص(باچا خسرو په سخته غوسه د پيغمبر
نر ته ي３ راستازے ي３ په سپکاوي سره وشاړۀ او د يمن －و

  ونيسي او که ＄ان نه ورکوي نو وې) ص(کل چ３ پيغمبرـــــــــــولي
  .وژني 

په زمانه ک＋３ م７ ) ص(سرو پرويز د پيغمبرکه ＇ه هم د ايران باچا خ
شو خو د يمن د سيم３ ازادي، چ３ ډ４ره موده د ايران د حکومت 
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يالک مينه پات３ شوې وه د ايران د خسروانو له ستر－و ليرې نه ک＊
وو او د هغوي کبر او غرور هي）کله د يمن د خپلواک９ اجازه نه 

  .ورکوله
پس３ د پين％م３ ستن３  دريم خطر د منافقانو د ډل３ خطر ؤ چ３ پرله

په تو－ه په مسلمانانو ک＋３ د نفاق په پيدا کولو او په وران９ ل／يا 
د وژلو اراده ي３ وک７ه او وې غو＊تل ) ص(تر دې چ３ د پيغمبر وو

 مدين３ ته د تبوک په الره ک＋３ ترور ک７ي،) ص(چ３ هغه حضرت
د خداي د رسول په مرګ سره  ＄ينو به له ＄ان سره زمزمه کوله چ３

  1.مي غور＄ن， ختم شي او ！ول به په ارام شوبه اسال
د منافقانو د خراب９ طاقت دومره زيات ؤ چ３ خداي تعالیٰ د قرآن 

 نساء، مايده، انفال، توبه، عنکبوت، احزاب، ،په ال عمران
سورتونو ک＋３ د  محمد، فتح، مجادله، حديد، منافقين او حشر

  2.هغه يادونه ک７ې ده
３ اسالم ته په ـــــون ک＋３ چــــپه شتوتو دشمنانو ـــآيا د داس３ مزب

د نوې جوړې ) ص(کمين ک＋３ ناست وو 請حيح وه چ３ پيغمبر
شوې اسالمي ！ولن３ لپاره د ديني او سياسي مشرۍ لپاره کوم 

  مشر ونه ！اکي؟
بايد د مشر ) ص(اجتماعي او سياسي محاسبات وايي چ３ پيغمبر

ډول  او خپل ＄اي ناستي په ！اکلو سره له ＄انه وروسته د هر
اختالف د جوړيدو مخه ونيسي او د يو مزبوت او کلک دفاعي 

                                                
  30طور، .  1
  ليک استاد جعفر سبحانی ＇خه اقتباس) فروغ ابديت(له .  2
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په جوړولو سره اسالمي وحدت بيمه ک７ي د هر ډول )  کر＊３(خط 
د  چ３ بدې او ناوړه پي＋３ مخنيوے او د دې خبرې مخنيوے

له وفاته وروسته هره يوه ډله ووايي چ３ بايد امير او ) ص(پيغمبر
پخپله خپل ＄اي ) ص(مبرمشر له مون８ وي يا ب３ له دې چ３ پيغ

  .مسلمانانو مشر و！اکي په بل ＇ه سره ممکنه نه وه ناستﾡ او د
له پيغمبره وروسته د مشرۍ او  مون８دا اجتماعي محاسبات 

خالفت د مقام د تنصيصي والي د نظر ي３ سموالي او مزبوتوالي 
  .ته هدايتوي

  
  د خداي د رسول د نصو請و －واهي
  او داليلو له امله رسول اهللا د دغه اجتماعي زمين３ او اړخونو

پورې د  عمر تر پايﾡ مبارک د بعثت له لوم７يو ور＄و د خپل
د پيغمبرۍ  جانشين９ مسئله مطرح ک７ه او خپل ＄اي ناستﾡ ي３ هم

په پيل ک＋３ په هغو مراسمو او بلنه ک＋３ چ３ خپلو خپلوانو ته د 
او هم د خپل . خپل نبوت د ＊کاره کولو لپاره ي３ برابره ک７ې وه

مر په اخره ک＋３ له حجة الوداع د ستنيدو په وخت په غدير خم ع
－وته ک７ے ؤ چ３ د دغو  په ک＋３ ، او په خپل ژوند ک＋３ ！اکلﾡ او

نصو請و درې نمون３ مو د دوهم لمبر پو＊تن３ په ＄واب ک＋３ د 
اسالمي عالمانو او محدثانو له کتابونو په اسنادو او مدارکو سره 

ونو ک＋３ اجتماعي شرائطو ته د اسالم په لوم７يو وخت. ذکر ک７ي
د ) علی(په پام او د خپل ＄اي ناستي په تو－ه د اميرالمؤمنين 

！اکلو په هکله د رسول اهللا مبارک نصو請و ته په اشارې سره ＊ه 
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معلومي８ي چ３ د خالفت د مقام د تنصيصي والي مسئله يوه 
  .ضروري مسئله ده
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  ＇لورويشتمه پو＊تنه

  ړل شرک دے؟آيا ب３ له خدايه د بل چا قسم خو

  : ＄واب
د توحيد او شرک د ا請طالحاتو تفسير بايد د قرآن په ايتونو او 
سنت ک＋３ ول＂وو ＄که چ３ قرآن مجيد او د رسول اهللا مبارک سنت 
له باطله د حقو او له شرکه د توحيد د پيژندلو تر ！ولو ＊ه معيار 

  .دے
په دې بنياد غوره ده چ３ هر فکر او ک７چار د بيدار ضمير په 

د ژوند د طريق３ او ) ص(دې او د وحي د منطق او د پيغمبروړان
  .سنتو په پارسن， سره وجاجوو

اوس د دې خبرې لپاره چ３ ب３ له خدايه د بل چا په نامه قسم خوړل 
  .جايز دي خپل رو＊انه دليلونه له قرآن او سنته رواړو

  
قرآن مجيد په خپلو تل پات３ ايتونو ک＋３ ＄اي په ＄اي په ＄ين３ .1

انسان په "د " د رسول اهللا مبارک په ＄ان"لقتونو لکه عزتمنو خ
روح، قلم، چ３ د ليکلو سمبول دے، لمر، سپوږم９، ستوري، 

  شپه او ورځ، اسمان، او ＄مک３، وخت، غرونو او
  :سمندر قسم خوړل３ دے چ３ دلته ي３ ＄ين３ ايتونو ته اشاره کوو

عمَهون: الف عَمُركَ إنّهُم لَفی ُسکرَتِهِم يَ   1.لَ
                                                

  آيت 72د حجر سورة .  1
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خپلو نفساني (ره ستا په ＄ان قسم هغوي په مست９ اي پيغمب
  .ک＋３ اللهانده دي) خواهشاتو

يها، والنّهارِ إذا جلّيٰها" :ب ضحٰيها، والقَمَرِ إذا تلٰ  وَالشّمسِ وَ
ْغشَيهَا نيٰها، واالرضِ و ما طحيٰها و  وَاللَّْيلِ إِذَا يَ والسّماءِ  وَ ما بَ

لهَمَهَا فُُجورَها يٰها فاَ   1"…و تَقويٰها نَفسٍ و ما سوّ
قسم په نمر او د هغه په وړان／و، او قسم په مياشته کله چ３ له لمره 
وروسته بهر راو＄ي، او قسم په ورځ کله چ３ ن７ۍ ر１ا ک７ي او قسم 
په شپه کله چ３ په ن７ۍ توره پرده وغ７وي، او قسم په اسمان او 
هغه چا چ３ اسمان ي３ هسک و－ر＄اوۀ ، او قسم په ＄مکه او هغه 

او هغه چا چ３ ) انسان(ه ي３ پراخه ک７ه او قسم په ＄ان چا چ３ هغ
  .هغه ي３ په غو ره شکل پيدا ک７ او هغه ته ي３ نيک او بد و＊ودل

  2.ویٰا هَإذَ وَالنَجمِ: ج
  .قسم په ستوري کله چ３ راکوز شي

سُطمَ وَ مِِلَالقَ ن وَ: د   3.ونُرا يَ
  .قسم په قلم او هغه ＇ه چ３ ليکي

نس:  هـ   4انَ لَفِی ُخسروَالعَصرِ إنّ االِ
  .قسم په زمانه انسان په تاوان ک＋３ دے

شر: و   1والفَجر وَ ليالٍ عَ

                                                
  آيت 8 - 1د شمس سورة .  1
  آيت 1د نجم سورة .  2
  آيت 1د قلم سورة .  3
  . آيت 2، 1د عصر سورة . 4
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  .او لسو شپو) ＇رک(قسم په سهار 
ورِ﴿:ذ ْسُطورٍ﴾﴿وَالطُّ نُشورٍ﴾﴿وَكِتَابٍ مَّ عُْمورِ﴾﴿ِفى رَقٍّ مَّ   ﴾وَاْلبَْيتِ الْمَ
سُْجورِ﴾﴿وَالسَّْقفِ الْمَرُْفوعِ﴿ ْحرِ الْمَ   2.﴾وَاْلبَ

په ) قرآن(سينا په غرۀ، قسم په ليکلي شوي کتاب  قسم د طور
قسم په ) ودان کور(منشورې 請حيف３ ک＋３ قسم په بيت معمور 
  .هسک شوي  چت او قسم په ＇پانده سمندر

همداراز په نازعات، مرسالت، بروج، طارق، بلد، تين او ضحی 
سورتونو ک＋３ د پن％ون په ن＋و او سمبلونو قسم خوړل شوے 

  .دے
نيشته چ３ که ب３ له خدايه په بل چا قسم خوړل   په دې ک＋３ شک

د شرک او دو－انه پرست９ سبب －ر＄يدے قرآن مجيد به چ３ د 
توحيد او يو خداي منن３ تل پاتﾡ منشور دے دا کار نه کاو، او که 
فرض ک７و داس３ قسمونه يوازې له خداي سره مخصوص  وو 

يد نو با) داس３ قسمونه خوړلﾡ شي نه نور ＇وکخداي يعن請 ３رف (
د قرآن په آيتونوک＋３ د دې خبرې يادونه  شوې وے چ３ غلطي نه 

  .رامن％ته کيدے
  د ن７ۍ ！ول مسلمانان رسول اهللا مبارک خپله اسوه او بيل／ه －２ي: 2
  ل ته له غلطو دـــــــد ژوند رودې سنتو او عم) ص(او د هغه حضرت 
  .په ستر－ه －وري ر請حيح کارونو د معلومولو او تشخيص د معيا 

                                                                                                 
  .آيت 2، 1فجر .  1
  آيت 6، 1د طور سورة .  2
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او مسندونو ليکوالو ډ４ر داس３  انو محققانو او د 請حاحومسلم
روايتونه ذکر ک７ي دي چ３ په هغوي ک＋３ رسول اهللا مبارک ي３ له 

  .خدايه په نورو ＇يزونو قسمونه خوړلي دي
د حنبلي مذهب مشر احمد بن حنبل په خپل مسند ک＋３ له رسول 

  :اهللا مبارک داس３ روايت ک７ي
عُمرِ نهیٰ عَن ُمنکَرٍ خيرٌ مِن أن تَی لَفَلَ کَلّمَ بِمعروفٍ وتَ   1.تسُکإن تَ

زما په خپل ＄ان قسم که امر بالمعروف او نهي عن المنکر وک７ې 
  .تر دې بهتره ده چ３ غلﾡ ک＋ين３

مسلم بن حجاج په خپل 請حيح ک＋３ چ３ له شپ８و 請حيحينو يو 
  :請حيح دے ليکلي دي

بیّ "  ُجلٌ الی النّ ُم فَقَالَ ي) ص(جاءَ رَ سول اهللا ای الصدقة اَعظَ ا رَ
؟ فقالَ  ِبأنُّه أن تَصدق و: أجراً   أنت 請حيح شحيح  أما و أبِيکَ لُتنَ

  2"…تخشی الفقر و تأمل البقاء 
پو＊تنه وک７ه د کوم請 ３دقﾡ جزا ) ص(يو کس له پيغمبر اکرمه 

ډيره لويه ده پيغمبر اکرم وفرمايل د ستا په پالر م３ دې قسم وي 
請دقﾡ نه خبر ش３ او هغه دا چ３ انسان د روغتيا چ３ ته به د هغ３ 

  .په حالت ک３ له فقر يَرې او د بقاء په اميد سره 請دقه ورک７ي
  انانو يوه لويه ډله ده يوازې په ـــــــــايا هغه کسان چ３ د ن７ۍ د مسلم

                                                
  مخونه، حديث بشير بن خصا請يه سدوسی225 - 224مد، پين％م ！وک، مسند اح.  1
請حيح مسلم، دريم ！وک مصر چاپ کتاب الزکوة باب بيان ان افضل الصدقة، .  2

  .مخونه 請93 – 94دقة الصحيح الشحيح 
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غير خدا باندې د قسم خوړلو له امله مشرک －２ي نو پيغمبر اکرم 
عمل به دوي  ＇ر－ندهدا ) خوړچ３ د يو س７ي په پالر ي３ قسم و(

  .＇رن／ه توجيهوي
) ص(له سنتو ورت５ره د پيغمبر) ص(د خداي د کتاب او د پيغمبر. 3

د نزدې يارانو او ا請حابو ک７چار هم له خدايه پرته په بل چا د قسم 
په خپلو ډ４رو )ع(حضرت علی . خوړلو د جايزوالي ＊ودنه کوي

خوړلﾡ دے هلته قيمتي ويناوو ک＋３ په خپل ＄ان او روح سو－ند 
  :چ３ فرمايي

عَمری لَيَضعَفَنّ لَکُم التّيه مِن بعدی اَضعافاً لَ   1.وَ
قسم له ما وروسته به ستاسو اللهاندي ) روح(زما په خپل ＄ان 

  .＇و چنده شي) سر－رداني(
  :او په يوۀ بل ＄اي ک＋３ فرمايي

هُم عَن قَ نّ عرِفَ ع عَن غيّك وَ شِقاقِكَ لَتَ نزَ عَمری الِن لَم تَ لِيلٍ وَ لَ
  2.يطلبونَك

م３ قسم که له خپل３ －مراه９ او سخت زړه ) روح(په خپل ＄ان 
  3.والي الس وانه خل３ هغوي به وپيژن３ چ３ ستا په ل＂ه ک＋３ دي

  ＇ر－نده ده چ３ د دغو دومره روايتونو او نصونو په وړاندې هي＆

                                                
  .161خطبه ) محمد عبده(نهج البالغه .  1
  .نهم ليک) محمد عبده(نهج البالغه .  2
، 6خطبو او  187او  182، 168معلوماتو لپاره د نهج البالغ３ د نورو موردونو او .  3

  .ليکونو ته مراجعه وک７ئ 54
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په قرآن  ،اجتهاد يا استحسان مقابله نه شي کولﾡ او بل هي＆ دليل 
خداي تعالیٰ ک７چار، د رسول اهللا مبارک سنت او د مجيد ک＋３ د 
سيرت ) ع(د نزدې يارانو لکه امير المؤمنين علی ) ص(هغه حضرت

  .غلط و－２ي او هغوي په شرک او د دوو خدايانو په منلو تورن ک７ي
  

  :نتيجه
) ص(له دغو دليلونو ＊ه معلومي８ي چ３ د خداي د کتاب د پيغمبر

ب３ له خدايه په بل چا قسم  د سنت او د مؤمنانو په سيرت ک＋３
  .خوړل روا دي او له توحيد او يکتا پرست９ سره تضاد نه لري

نو که د يو دليل ظاهر له دې مسئل３ سره چ３ په قطعي دليلونو مو 
ثابته ک７ه مخالف وي بايد په دې ډول توجيه او تاويل شي چ３ د 
قرآن او روايتونو له دې مسلم ا請ل سره ！کر ونه خوري او سمون 

په دې مسئل３ ک＋３ کله کله يو مبهم روايت ته اشاره کي８ي . ريول
  .چ３ دلته ي３ نص ذکر کوو او ＄واب ي３ هم بيانوو

سوُل اهللا سمعَ عمر و هو يقول" نهاکم أن : إنّ رَ وَ أبی، فقالَ إنّ اهللا يَ
حلِفوا ِبأ سکتبائِکُم و من کان حالفتَ ف باهللاِ او يَ حلِ   1.اً فَليَ

 اړهخوؤدل چ３ عمر په خپل پالر قسم رسول اهللا مبارک واوري
خداي تعالیٰ تاسو په خپلو پالرانو له قسمه : وفرمايل) ص(پيغمبر

منع３ ک７ي يئ ＇وک چ３ قسم خوري په خدا دې قسم وخوري يا دې 
  .غل３ ک＋يني

                                                
  .مخ او سنن نسايی اوم ！وک ＇لورم او پين％م مخونه29سنن کبری لسم ！وک .  1
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３ ب３ چکه ＇ه هم دا حديث د قرآن د آيتونو او روايتونو په وړاندې 
ليل او مهم نه شي کيدلﾡ له خدايه په بل چا قسم خوړل جايز －２ي د

او مقابله نه شي کولﾡ خو که وغواړو چ３ دغه حديث له نورو 
حديثونو سره جمع ک７و او سمون ورک７و نو ويلﾡ شو چ３ د 

لخوا په خپل پالر له قسم خوړلو د عمر منع３ کول يا ) ص(پيغمبر
دهغه په شان د نورو کسانو منع３ کول له دې امله دي چ３ د هغوي 

ت پالي او مشرکان وو او کافر او بت پالﾡ انسان پالر نيکونه ب
دومره وړتيا او لياقت نه لري چ３ قسم پرې وخوړل شي او په قسم 

  .ک＋３ ي３ نوم راوړل شي
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  پين％ه ويشتمه پو＊تتنه

آيا د خداي تعالیٰ په وليانو پورې توسل کول شرک 
  دے او د بدعت سبب کي８ي؟

  :＄واب
انسان (و لوي مخلوق د توسل معنی دا ده چ３ مون８ يو مهم ا 

خداي ته د نزديکت لپاره د ＄ان او خداي تر مين＃ وسيله ) وغيره
او د هغه په وسيله او سفارش سره خداي ته د نزدې کيدو  وو－ر＄و

  .ه）ه وک７و
  : ابن منظور لسان العرب ک＋３ وايي

سُّل اليهِ بکذا، تقرب اليه بحرمة آ請رة تعطفه عليه وَ   1تَ
غه ته متوسل شو يعنی د هغه د سره ه) ＇يز(پالنکي، مخلوق 

  .هغه ته نزدې شو) چ３ نظر ي３ جلبوي(احترام او مقام په وسيله 
  :قرآن مجيد فرمايي

ُدوْا فِى ﴿ جَاهِ سِيَلةَ وَ لَيهِ اْلوَ ُغوْا إِ ُنوْا اتَُّقوْا اللّهَ وَابْتَ ينَ آمَ يُّهَا الَّذِ يَا اَ
ُحونَ عَلَّكُْم تُفْلِ بِيلِهِ لَ   2.﴾سَ

ه شئ او د لوي خداي په لور وسيله ول＂وئ او را－يزای مؤمنانو پره
  .اره شئ－د هغه په الره ک＋３ مبارزه وک７ئ ＊ايي پرهيز

  :تعريف داس３ کوي" وسيل３"ک＋３ د ) 請حاح اللغه(جوهري په 
                                                

  .مخ724لسان العرب يوولسم ！وک .  1
  .آيت 35مائده .  2
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ُب بِهِ الی الغير سِيلُة ما يَتَقَرّ لوَ   اَ
وسيله هغه ＇يز ته وايي چ３ د هغه په ذريعه مون８ بل چا ته ＄ان 

  .نزدې ک７و
ي３ وسيله  مون８په دې اساس هغه ارز＊ناک مخلوق او ＇يز چ３ 

－ر＄وو کله خو د خداي تعالیٰ خالصانه عبادت او نيک عملونه 
دي چ３ د يوې مزبوت３ وسيل３ په تو－ه مون８ خداي ته نزدې کوي 
او کله هم دغه وسيله يو عزتمن انسان وي چ３ د لوي خداي په نزد 

  .＄ان／７ے مقام او درن＋ت لري
  

  ډولونهد توسل 
  .توسل په درې ډوله تقسيمولﾡ شو

په نيکو عملونو سره توسل، لکه ＇ن／ه چ３ جالل الدين . 1
غوا اليه الوسيلُة"سيوطی د  ايت الندې دا روايت راوړے " وأبتَ

  .دے
غوا اليه الوسيلُة"عن قتاده فی قوله تعالیٰ  تقربوا الی : قال" وأبتَ

  .اهللا بطاعته والعمل بما يرضيه
غوا اليه الوسيلُة د ايت په هقتاده د وأب   کله وايي د خداي پهــــــــتَ

د خو＊９ او رضا سبب  ياطاعت او داس３ عمل سره چ３ د خدا 
  .－ر＄ي له پاک رب سره نزدې شي

د غوره او ＊و بند－انو په دعا سره توسل لکه چ３ قرآن مجيد د . 2
  : يوسف د ورو１و له خول３ داس３ روايت کوي
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بَانَا ﴿ نَّا ُكنَّا خَاطِئِينَقَاُلوْا يَا اَ نَا إِ نَا ُذُنوبَ ْغفِْر لَ ْوفَ ﴾﴿اسْتَ قَالَ سَ
حِيُم نَُّه ُهوَ اْلغَُفوُر الرَّ بِّيَ إِ غْفُِر لَكُْم رَ سْتَ   1.﴾اَ
 مون８اي پالره له لوي خداي ز: د يعقوب بچيانو خپل پالر ته وويل

: وويل) يعقوب(وو  ه＋نه وغواړه چ３ مون８ په غلطخد －ناهانو ب
به له پرورد－اره ستاسو لپاره بخ＋نه وغواړم په تحقيق سره  ډير زر

  .چ３ هغه ډير بخ＋ونکﾡ مهربان دے
له دغه ايته ＊ه معلومي８ي چ３ د يعقوب عليه السالم زامن د خپل 
پالر د دعا او استغفار سره رب ته متوسل شول او هغه ي３ د خپل３ 

 نه يوازې د هغوي په) ع(بخ＋ن３ وسيله و－２له او حضرت يعقوب 
توسل اعتراض ونه ک７ بلک３ هغوي ته ي３ د دعا او استغفار وعده 

  .هم ورک７ه
د عزتمندو او معنوي شخصيتونو په ذريعه توسل چ３ د خداي . 3

ي مقام او ＄ان／７ے درن＋ت او عزت لري او دا توسل هم وپه نزد ل
  .خداي تعالیٰ ته د نزدې کيدو لپاره وي

  و ک＋３ د منلو وړ اودغه ډول توسل هم د اسالم په لوم７يو وختون
 .د ا請حابو يوه روده وه 

اوس د رسول اهللا مبارک د ا請حابو او د اسالم د لويو شخصيتونو 
  .د روايتونو او عمل په ر１ا ک＋３ د دې مسئل３ جاج اخلو

  ＋３ له عثمان بن حنيف ＇خهــــــــاحـمد بن حنبل په خپل مسند ک. 1
  :داس３ روايت ک７ې 

                                                
  .تاي 98 ــ97وسف سورة د ي.  1
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ُجالً ضَريرالبَصر أتی سَلّم فَقالَ  إنّ رَ بیّ 請لی اُهللا عليهِ وَ آلِهِ وَ اَدُع : النَ
ُت ذ: اهللاَ أن ُيعافينی، قال فهو  اکَإن شِئتَ دعوُت وَ إن شئتَ أخَرّ

، حسنَ وضوئه فَيصلی فيَ أدُعه، َفأمرَُه أن يتوَضأ: فقال خيرٌ
جَُه اليك  رکعتين و يدعو بهذا الدعاء اللّهُمّ  إنّی أسئَلُك وَ أتوَ

جَهُت بكَ  الی ربّی فی  بنبيّكَ وَ محمد نبی الرحمة يا محمُد إنّی تَ
عُه فِیّ   1.حاجتی هٰذه فَتقضیٰ لی اللّهُمّ شَفِّ

له خدايه دعا : ه راغﾡاو وي３ ويلتيو ړوند س７ے رسول اهللا مبارک 
که زړه دې : وفرمايل) ص(وغواړه چ３ ما معاف ک７ي پيغمبر

ه ته به ي３ پري８دم وغواړي اوس به دعا وک７م او که غواړي وروست
دعا وک７ه، د خداي : او دا به غوره وي، ړوند س７ي عرض وک７

رسول هغه ته حکم ورک７ چ３ اودس وک７ه او په اودس ک＋３ ＊ه او 
اي ربه : غوره کار واخله بيا دوه رکعته لمون＃ وک７ه او دا دعا وک７ه

زه له تا غواړم او د رحمت د پيغمبر محمد په وسيله تا ته مخ 
اي محمده زه په خپل حاجت ک＋３ ستا په وسيله ) ＄مدر(دراړوم 

هغه ! خپل رب ته متوج３ کي８م چ３ زما حاجت پوره ک７ې اي خدايه
  .زما شفيع و－ر＄وه

                                                
مخ د عثمان بن حنيف د روايتونو برخه، 138رم ！وک مسند احمد بن حنبل ＇لو.  1

مخ، سنن ابن 313مستدرک حاکم لوم７ے ！وک کتاب الصلوة التطوع بيروت چاپ 
مخ چاپ داراحياء الکتاب العربيه، التاج لوم７ے ！وک 441ماجه لوم７ے ！وک 

مخ 98) ابن تيميه(مخ، التوسل والوسيله 59) سيوطی(مخ، الجامع الصغير 286
  .بيروت چاپ
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محدثان د دغه حديث په سموالي يو نظر لري په دې ډول چ３ حاکم 
مستدرک ک＋３ د دغه حديث له نقلولو وروسته هغه  پهنيشابوري 

ن ماجه هم د ابو اسحاق له خل３ يو 請حيح حديث －２لﾡ دے او اب
) ابواب االدعيه(او ترمذي په ) دا يو 請حيح روايت دے(وايي 

کتاب ک＋３ د دغه روايت 請حيح والﾡ تاييدوي او محمدنسيب 
و請ل الی حقيقة التوسل"الرفاعی هم په  په کتاب ک＋３ د دې " التّ
  :هکله ليکي

بتَ فيه ب …ال شَك ان هذ الحديث 請حيحٌ و مشهورٌ ال شك و و قد ثَ
الريبٍ ارتداد بصر االعمیٰ بدعاء رسول اهللا 請لی اُهللا عليه و آله و 

  1.سلم له
 ےپه دې ک＋３ ＇ه شک نيشته چ３ دا حديث 請حيح او مشهور د

او په دغه روايت ک＋３ ثابته شوې ده چ３ د رسول اهللا مبارک په 
له دغه روايته ＊ه . دعا سره د هغه نابينا س７ي نظر ستون شو

د رسول اهللا مبارک په وسيله د کوم حاجت د پوره معلومي８ي چ３ 
کولو لپاره په هغوي پورې توسل جايز دے بلک３ د خداي رسول 
هغه س７ي ته امر وک７ چ３ په دا ډول دعا وک７ي او د خداي او ＄ان 

له خدايه  مخوسيله و－ر＄وي او د هغوي په ) ص(تر مين＃ پيغمبر
ه د خداي په ا معنا هماغي، او ده ک７پور وغواړي چ３ حاجت ي３

  .پيغمبرانو وليانو او د خداي په نازولو پورې توسل کول دي
  :ابو عبداهللا بخاري په خپل 請حيح ک＋３ وايي. 2

                                                
  .مخ لوم７ے چاپ بيروت158التو請ل الی حقيقة التوسل .  1
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أنّ عمَر بن الخطاب رَضی اهللا عنُه کانَ إذا قحطوا استسقیٰ 
نا : بالعباس بن عبدالمطلب فقال بِيّ سُّل إليكَ بِنَ وَ اللهُمّ إنّا ُکنّا نَتَ

سقونستَقِينا و اتفَ بِينا فاسقنا قال فَيَ عَمّ نَ سُل إليك بِ وَ   1.نا نَتَ
د (کله چ３ به وچکالي وه عمر بن خطاب به د عباس بن عبدالمطلب 

د ! اي خدايه: په وسيله باران غو＊ته ويل به ي３) پيغمبر تره
په ژوند ک＋３ به په هغوي پورې متوسل کيدو او تا به ) ص(پيغمبر

د تره په وسيله ) ص(اوس د پيغمبر د رحمت باران راورولو  مون８پر 
  .خ７وب ک７ې، او خ７وب به شو مون８چ３  وتا ته متوسل کي８

د خداي تعالیٰ له وليانو سره توسل دومره دود او عام ؤ چ３ د . 3
اسالم د لوم７يو وختونو مسلمانانو هم په خپلو اشعارو ک＋３ 

  .د ＄ان او خداي تر مين＃ وسيله بلل３ ده او بلله به ي３) ص(پيغمبر
لپاره يوه قصيده وويله او دهغه په ) ص(سواد بن قارب د پيغمبر

  :بيتونو ک＋３ ي３ داس３ وويل
  

ـــك مــــامون علی کل غالب ُه               وَ أنّ   وَ أشــــهَــــُد أنّ الرَبّ غــــــــيرَ
 2بئالی اهللا يابن االکرمين االطا ادنی المرسلين وسيله           و انك 

  
م چ３ ب３ له خدايه بل پرورد－ار نيشته او ته د هرې －واهي ورکو

 اي د_ سيم３ او ＊کاره چارې امين ي３ او －واهي ورکوم چ３ ته 
  اکو او درنو کسانو بچيه په نورو پيغمبرانو ک＋３ د خداي په لورـپ

                                                
  .مخ مصر چاپ 27باب االستسقاء  جمعه،！وک کتاب ال請2حيح بخاری .  1
  .مخ، د طبرانی په نقل سره 29) سيد احمد بن زيني دحالن(الدراسيه .  2
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  .تر ！ولو نزدې وسيله ي３ 
  :شافعي هم دوه بيتونه لري چ３ دغه حقيقت ته پک＋３ اشاره کوي

  
ـ یّ آل الــــنَ   تـی          هــــــم الــــيه وســـــيلتیيعّرِذَــبِ

  1اليمين 請حيفتی یارجوبِهم اعطیٰ غداً          بيد
  

کورن９ د خداي په لور زما وسيله دي او هيله من يم ) ص(د پيغمبر
  .چ３ د هغوي په خاطر زما عمل نامه ماته په ＊ي الس راک７ل شي

ل په هکله پريمانه روايتونه توس که ＇ه هم په الهی اولياؤ پورې د
موجود دي خو دا کوم روايتونه مو چ３ ذکر ک７ل د دوي په ر１ا 

د سنتو او د ا請حابو ) ص(ک＋３ هم د توسل جايزوالﾡ او د پيغمبر
د  او د اسالم د لويو شخصيتونو لخوا د هغه ＊ه والﾡ ثابتي８ي او

  . خبرې د اوږدولو ضرورت نيشته
ره غلطه ثابتي８ي چ３ د خداي په په دې بيان سره د هغو کسانو خب

  .در－اه ک＋３ توسل شرک او بدعت －２ي

                                                
  .مخ، قاهره  چاپ178) ابن حجر عسقالنی(الصواعق المحرقه .  1
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  شپ８ويشتمه پو＊تنه

آيا د خداي د وليانو د کليزې لمان％ل بدعت يا شرک 
  دے؟

  :＄واب
د خداي د غوره بند－انو او اولياوو د ياد درن＋ت د هغوي د 

لمان％لو او جشنونو جوړولو په  د وميالدونو او د زوک７ې د کليز
ل منو له نظره يوه ＊کاره مسئله ک＋３ د هر ډول شک او شان د عق

شبه３ د ليرې کولو لپاره د هغو د مشروعيت او رواوالي دليلونه 
  .وراوړ

  
  .د دستورو جوړول د مين３ ＇ر－ندول دي. 1

او د هغه له اهل بيتو سره ) ص(قرآن مجيد مسلمانان له پيغمبر
  :مين３ ته رابللي دي هلته چ３ فرمايي

جراً إالّ الموُلُقل ال أسئَ"   1.دةَ فی الُقربیٰکُم عَلَيهِ اَ
  ووايه زه له تاسو د دغه تبليغ په مقابل ک＋３ ب３ له) اي پيغمبره(
  .دې چ３ زما له اهلبيتو سره مينه وک７ئ بل ＇ه بدله نه غواړم 

  په دې ک＋３ شک نيشته چ３ د الهی اولياوو د درن＋ت د مراسمو

                                                
  آيت 23د شوریٰ سورة .  1
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مين３ او محبت د  او دستورو جوړول له هغوي سره د خلکو د 
  .＊کاره کولو يوه ن＋ه او وسيله ده چ３ د قرآن له نظره منل شوې ده

  
  .درن＋ت دے) ص(د دستورو جوړول د پيغمبر. 2

قرآن مجيد له رسول اهللا مبارک سره په مرست３ سرب５ره د هغه 
د مقام او منزلت درناوے هم د کامياب９ او نيکمرغ９ ) ص(حضرت

  .معيار －２ي
ينَ آمنوا " بعوا النورَ الذِی ُانزِبِهِ عزّروُه  و نَفَالذِ عَهُ صَروُه و اتّ لَ مَ

حون   1"اولئكَ هُم المُفلِ
ي３ ايمان راوړ او د هغه درن＋ت ي３ ) ص(هغه کسان چ３ په پيغمبر

وک７ او مرسته ي３ ورسره وک７ه او له هغه ر１ا ي３ چ３ په هغوي نازله 
  "دي) ژغورل شوي(شوه پيروي وک７ه، کامياب 

＊ه معلومي８ي چ３ د اسالم له نظره د رسول اهللا مبارک له دغه آيته 
درن＋ت او لمان％ل ＊ه او خوښ کار دے او د داس３ دستوره او 

د لوي ) ص(ياد او د هغه حضرت )ص(جشن جوړول  چ３ د پيغمبر
مقام درن＋ت وک７ي خداي تعالیٰ پرې رضا کي８ي ＄که چ３ په دغه 

ر 請فتونه کسانو لپاره ＇لو) کاميابو(آيت ک＋３ د ژغورل شويو 
  .بيان شوي دي

ينَ آمَنوا بِهِ"، ايمان: الف هغه کسان چ３ په هغه ي３ ايمان " الذِ
  .راوړ

                                                
  .آيت 157د اعراف سورة .   1
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عَُه" "د هغه د نور پيروي: "ب نزَلَ مَ غوا النور الذّي اَ له هغه " وابتَ
  .ر１ا چ３ په هغه نازله شوې پيروي وک７ي

  .د هغه مرسته ي３ وک７ه" و نَصَروُه"، د هغه مرسته کول: ج
د " وعَزّروُه" د مقام درن＋ت او تعظيم کول،) ص(مبرد پيغ: د

  .هغه درن＋ت ي３ وک７
پر ايمان او ورسره په مرست３ او د ) ص(په دې اساس په پيغمبر

اوامرو پر پيروۍ سربيره د هغه د مقام او شان درن＋ت او احترام 
" وَ عَزّروُه"د ياد درن＋ت د ) ص(هم ضروري دے او د پيغمبر

  .مصداق دے
  
  .مو جوړول د پرورد－ار پيروي او متابعت دےد مراس. 3

درن＋ت کوي او ) ص(خداي تعالیٰ په قرآن مجيد ک＋３ د پيغمبر
کرَكَ: "فرمايي عنَا لَكَ ذِ او ستا ذکر او نوم مو په ن７ۍ ک＋３  1"وَ رَفَ
  .لوړ ک７

  د دغه آيت شريف په ر１ا ک＋３ معلومي８ي چ３ خداي تعالیٰ
ۍ ک＋３ پراخ شي او عظمت سترتوب په ن７) ص(غواړي د پيغمبر 

پخپله ي３ هم د قرآن په ايتونو ک＋３ د رسول اهللا مبارک درن＋ت او 
  .請فت ک７ے دے

مون８ هم د اسماني الهی کتاب په پيروۍ سره د برمناک مراسمو او 
د ياد＊ت د دستورو په جوړولو سره د کمال او فضيلت د اسوې د 

                                                
  .ايت 4د انشراح سورة .  1
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عت او لوړ مقام درن＋ت کوو او له دې الرې د خپل پرورد－ار متاب
  .پيروي ＇ر－ندو

د نوم ) ص(３ د پيغمبربرو＊انه ده چ３ له دغو مراسمو د مسلمانانو 
  .او شان د لوړاوي او د هغوي له درن＋ت بل مقصد نيشته

  
  د وحي نزول د مائدې تر نزوله کم نه دے. 4

 له خول３ داس３) ع(قرآن مجيد د خداي د پيغمبر حضرت عيسی
  :ايت کويرو

دة مِنَ السّمآء تَُکوُن قَالَ عِيسی ابنَ مَريَ نا أنزِل عَلينا مائِ بّ لهمّ رَ مَ الّ
ين نكَ وارزُقنا وَأنتَ خَيُر الرّازِقِ نا وَ آيَةً  مِ نا وَ آخِرِ لِ نا عِيداً الوّ   1.لَ

له آسمانه ! اي خدايه، زما پرود－اره: عيسی ابن مريم عرض وک７"
او ستا  راولي８ه چ３ زمون８ د ！ولو لپاره اختر وي) خواړۀ(يوه مائده 

ته روزي ک７ه بيشکه چ３ تر ！ولو غوره روزي  مون８لخوا يوه ن＋ه او 
  "ورکوونکﾡ ي３

 حضرت عيسی له خدايه غواړي چ３ له اسمانه هغوي ته خواړه
  .وک７ي) عيد(راولي８ي او هغه د خوړو د نازليدو په ورځ اختر 

اوس پو＊تنه دا ده چ３ که قدرمن پيغمبر په هغه ورځ چ３ اسماني 
د انسان د بدن د خوند اخستلو لپاره دي، نازل شول خواړه، چ３ 

د وحي د نازليدو په ورځ  ياختر کوي نو که اوس مسلمانان د خدا
يا د رسول اهللا مبارک د زوک７ې د کليزې په ورځ چ３ د انسان د 

                                                
  .ايت 114د مائده سورة .  1
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ژغورونکﾡ او انساني ！ولنو ته ژوند بخ＋ونکﾡ دے، جشن او 
  اختر وک７ي آيا دا به شرک او بدعت وي؟

  
  )روده(مسلمانانو سيرت د . 5

درن＋ت  د د ياد) ص(د اسالم پيروان له پخوا راهس３ د پيغمبر
لپاره د عيد ميالد النبي او داس３ نورو ور＄و د خوشحال９ مراسم 

  .جوړوي
  :حسين بن محمد ديار بکري په تاريخ الخميس ک＋３ داس３ ليکي

حتفلونَ بشهر مولده عليه السالم " سالم يَ و يعملون َواليَزَاُل أهلَ االِ
دقاتِ و ييالوالئم و  هرون السرور ظتصدقون فی لياليه بأنواعِ الصّ

هر ظة مولده الکريم و يءتنون بقراعيو و يزيدون فی المبرات 
  1.عميم لٍضعليهم من برکاته کل فَ

د زوک７ې په ورځ جشن ) ص(د ن７ۍ مسلمانان هميشه  د پيغمبر
ک３  شپو ورکوي او د هغ３ مياشت３ په) ډوډۍ(کوي او وليمه 

 ال９  کوي او ډول ډول نيک９ کوي او دح請دق３ ورکوي او خوش
هغه پراخ رحمتونه او  هغه حضرت د ميالد يادونه کوي او د

  .برکتونه په ！ولو نازلي８ي
د مسلمانانو د سيرت له نظره د خداي د  په دې بيان سره د قرآن او

 وليانو د ياد د درن＋ت او لمان％ن３ د جايز والي کلي حکم السته
 را＄ي او په دې طريق３ سره د هغو کسانو د خبرو دروغ والﾡ او

                                                
  .مخ223حسين بن محمد حسن ديار بکر، تاريخ الخميس بيروت چاپ .  1
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غلطوالﾡ رو＊اني８ي چ３ د خداي د وليانو او نزدې کسانو د ياد 
کلي يا په لمان％ل بدعت －２ي ＄که چ３ بدعت دا دے چ３ 

خصو請ي تو－ه ي３ له قرآن او سنته د جايزوالي او مشروعيت حکم 
حکم ＊ه په ډا－ه د السته رانه شي حال دا چ３ د دغه مسئل３ کلي 
  .ا＄يالسته ر قرآن له آيتونو او د مسلمانانو د سيرت او رودې

بله دا چ３ دغه ډول مراسم يوازې د خداي د غوره بند－انو د 
درن＋ت او د هغوي د احترام او درناوي لپاره او په دې عقيدې سره 
چ３ هغوي د خداي بند－ان دي او خداي ته محتاج دي تر سره 

دغه کار له توحيد او يو خداي منن３ سره  په دې اساس. کي８ي
بالکل برابر دے نو ＇ر－نده شوه چ３ هغه کسان چ３ د خداي د 

ياد درن＋ت د مراسمو دستورو جوړول بدعت او شرک  وليانو د
  .هغوي خبره غلطه او باطله ده －２ي د
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  اوويشتمه پو＊تنه

ول３ شيعه پين％ه لمون％ونه په دريو وختونو ک＋３ 
  کوي؟

  :＄واب
حث د واضحولو لپاره غوره －２و چ３ په دې مسئله ک＋３ د اول د ب

  .فقيهانو نظر ＇ر－ند ک７و
" عرف３"！ول３ اسالمي ډل３ په دې خبره د نظر اتفاق لري چ３ په . 1

ک＋３ د ماسپ＋ين  او مازي／ر لمون％ونه يو ＄اي د ماسپ＋ين په 
وخت او ب３ له فا請ل３ ادا کيدلﾡ شي او په مزدلفه ک＋３ هم جايزه 

  .او ماسخوتن لمون％ونه په يو ＄اي وشي ده چ３ د ما＊ام
حنفيان وايي چ３ په يوه وخت د ماسپ＋ين او مازي／ر لمون％ونو . 2

او  د ما＊ام او ماسخوتن د لمون％ونو کول يوازې په همدغو دوو 
＄ايونو يعن３ عرف３ او مزدلف３ ک＋３ روا دي او په نورو ＄ايونو 

  .ک＋３ نه دي جائز
／ر د لمون％ونو او د ما＊ام حنبليان وايي د ماسپ＋ين او مازي. 3

او ماسخوتن د لمون％ونو يو＄اي کول په دغو دوو موردونو 
سرب５ره په سفر ک＋３ هم جائز دي ＄ين３ مسلکونه په اضطراري  

  ون＃ کوونک３ ناروغــــــحالتونو ک＋３ لکه د باران په وخت يا که لم
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  1.وي يا په جن， ک＋３ د دوو لمون％ونو په يو＄اي کول جائز －２ي 
دا عقيده ده چ３ د ماسپ＋ين او مازي／ر او د ما＊ام او  عه ؤشيد . 4

  :ماسخوتن لمون％ونو يو خاص وخت لري او يو مشترک
د لمر د (د ماسپ＋ين د لمان％ه خاص وخت د شرعي ظهر  :الف
ه پورې چ３ ＇لور رکعته لمون＃ تخهغه وله وخته دے تر ) زوال

په دغه محدود وخت ک＋３ يوازې د ظهر . پک＋３ وک７ے شي
  .لمون＃ کيدے شي) پ＋ينماس(
د مازي／ر د لمان％ه خاص وخت هغه وخت دے چ３ له هغ３  :ب

وخته 請رف د مازي／ر د ＇لورو رکعتونو د  شيب３ د لمر پريوتلو تر
  .کولو فر請ت وي

د ماسپ＋ين او مازي／ر د لمون％ونو مشترک وخت د ماسپ＋ين  :ج
لمان％ه د خاص وخت له ختميدو د مازي／ر د لمان％ه د خاص وخت 

و عقيده دا ده چ３ په دغه ！ول شيعه ؤد . روع کيدو پورې دےتر ش
مشترک وخت ک＋３ د ماسپ＋ين او مازي／ر لمون％ونه دواړه له يو 
بل سره يو ＄اي او ب３ له فا請ل３ کولﾡ شو خو د اهل سنتو عقيده دا 

له پيله تر هغه وخته ) زوال(ده چ３ د ماسپ＋ين د شرعي وخت 
په خپله اندازه اوږد شي پورې چ３ د هر يوۀ ＇يز سيورے د هغه 

دغه وخت د ماسپ＋ين په لمان％ه پورې محدود دے او په دغه 
موده ک＋３ د مازي／ر لمون＃ نه کي８ي او له هغه وروسته تر ما＊امه 

  ه وخت ک＋３ دـــــان％ه وخت دے او په دغــــــــــپورې د مازي／ر د لم
                                                

تين کتاب الصلوة، الجمع بين الصال" هب االربعهاالفقه علی المذ"اقتباس له .  1
  تقديماً و تأخيراً
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 ﾡماسپ＋ين لمون＃ نه شي کيدل.  
له نظره د شرعي ما＊ام  شيعه ؤ د ما＊ام د لمان％ه خاص وخت د :د
له پيله تر هغه وخته پورې دے چ３ درې رکعته لمون＃ ادا ) مغرب(

ک７ے شي او په دغه محدود وخت ک＋３ يوازې د ما＊ام لمون＃ ادا 
  .کيدلﾡ شي

د ماسخوتن د لمان％ه خاص وخت هغه دے چ３ له هغه شيب３ تر : هـ
فر請ت د کولو  هد نيم３ شپ３ پورې يوازې د ماسخوتن د لمان％

  .يباقي وي او يوازې د ما＊خوتن لمون＃ پک＋３ وک７ے ش
وخت د ما＊ام ) －６(د ما＊ام او ماسخوتن د لمون％ونو مشترک  :و

د خاص وخت له ختميدو وروسته د ماسخوتن د لمان％ه  هد لمان％
  .دو دےيد خاص وخت تر پيل

وخت ک＋３ د ما＊ام او ) مشترک(شيعه عقيده لري چ３ په دغه －６ 
نه په يو ＄اي او په يو بل پس３ بالفا請له کولﾡ ماسخوتن لمون％و

خو اهل سنت وايي چ３ د ما＊ام له لوم７ي وخته د ما＊ام د . شو
شفق د ختميدو تر وخته پورې دا د ما＊ام د لمان％ه خاص وخت 

دغه وخت ک＋３ د ماسخوتن لمون＃ نه شو کولﾡ او د  دے او په
ې د ما＊ام د شفق د ختميدو له وخته تر د شرعي نيم３ شپ３ پور

ماسخوتن د لمان％ه وخت دے او په دغه وخت ک＋３ د ماسخوتن 
ﾡلمون＃ نه شو کول.  

  :نتيجه دا چ３
وخت له رسيدلو  يد ماسپ＋ين د شرعمطابق  د نظري３ شيعه ؤد 

وروسته کول３ شو د ماسپ＋ين لمون＃ وک７و او ورپس３ سمالسي د 
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مازي／ر د  مازي／ر لمون＃ وک７و يا دا چ３ د ماسپ＋ين لمون＃ د
د مخصوص وخت تر پيليدو پورې و＄ن６وو په دې ډول چ３ لمان％ه 

د ماسپ＋ين لمون＃ د مازي／ر د لمان％ه د خاص وخت له رارسيدلو 
مخک＋３ وک７و او بيا د مازي／ر لمون＃ ادا کاندو او په دې طريق３ 
د ماسپ＋ين او مازي／ر لمون％ونه يو＄اي وک７و که ＇ه هم مستحبه 

و د مازي／ر لمون＃ ده چ３ د ماسپ＋ين لمون＃ له زواله وروسته ا
 ،هغه وخت چ３ د هر يو ＇يز سيورے د هغه په اندازه اوږد شي

  .وک７و
همداراز کولﾡ شو د شرعي ما＊ام د رارسيدو په وخت د ما＊ام 
لمون＃ وک７و او سمالسي ورپس３ د ماسخوتن لمون＃ ادا ک７و يا د 
ما＊ام لمون＃ د ماسخوتن د لمان％ه تر خاص وخته پورې و＄ن６وو 

ماسخوتن د شرعي وخت له  ما＊ام لمون＃ د په دې ډول چ３ د
وکاندو  پيليدو مخک＋３ وک７و او بيا ورپس３ د ماسخوتن لمون＃ 

دې ډول د ما＊ام او ماسخوتن لمون％ونه يو＄اي ک７و که ＇ه  او په
هم مستحبه ده د ما＊ام لمون＃ د شرعي ما＊ام له پيليدو وروسته 

  .وک７و او د ماسخوتن لمون＃ له مغربه د شفق له ختميدو وروسته
نظريه وه خو اهلسنت د ماسپ＋ين او مازي／ر د  شيعه ؤدا د 

لمون％ونو يا د ما＊ام او ماسخوتن د لمون％ونو يو＄اي کول په 
نو بحث هر . مطلق ډول او په هر ＄اي او هر وخت ک＋３ جائز نه －２ي

＄اي او هر مکان ک＋３ د دوو لمون％ونو په يو ＄اي کولو ک＋３ 
هغه په خپل وخت ک＋３ ادا شي  دے په دې ډول چ３ هر يو لمون＃ د

  .زدلف３ ک＋３ د دوو لمون％ونو په يو ＄اي کولف３ او ُمرَلکه په عَ
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！ول مسلمانان په دې مسئل３ ک＋３ يو نظر لري چ３ رسول اهللا . 5
مبارک دوه لمون％ونه په يوۀ ＄اي وک７ل خو د دغه روايت په تفسير 

  ک＋３ دوه نظره موجود دي 
ماسپ＋ين د لمان％ه په مطلب دا دے چ３ د : شيعه وايي :الف

لوم７يو وختونو ک＋３ د ماسپ＋ين د لمان％ه له کولو وروسته د 
مازي／ر لمون＃ کولﾡ شي او همداراز د ما＊ام د لمان％ه په لوم７يو 
وختونو ک＋３ د ما＊ام د لمان％ه له کولو وروسته د ماسخوتن 
لمون＃ کولﾡ ش３ او دا مسئله په کوم خاص وخت او خاص ＄اي 

هر ＄اي ک＋３ دا کار کولﾡ ش３ او  بلک３ پهپورې نه ده محدوده 
  .جائز دے

  نور وايي چ３ د روايت مقصد دا دے چ３ د ماسپ＋ين لمون＃ :ب
د هغه په وروستي وخت ک＋３ او د مازي／ر لمون＃ د هغه په لوم７ي 
وخت ک＋３ ادا شي او همدغه شان د ما＊ام لمون＃ د هغه په 

ک＋３ وروستي وخت او د ماسخوتن لمون＃ د هغه په لوم７ي وخت 
ادا شي او په دې ډول د ماسپ＋ين او مازي／ر لمون％ونه په يو 

  .وخت او د ما＊ام او ماسخوتن په يو وخت وشي
ي لاوس د مسئل３ د رو＊انولو لپاره په دې برخه ک＋３ راغ

جمع يعن３ په  روايتونه ＇ي７و او ثابتوو چ３ په دغه روايت ک＋３ د
ي３  يو ＄اي د دوو لمون％ونو کولو مطلب هماغه دے چ３ شيعه
نه دا  وايي، يعن３ دوه لمون％ونه هر يو په خپل خپل وخت ک＋３

او بل د هغه په لوم７ي وخت  هغه په وروستي وخت ک＋３ چ３ يو د
  .ک＋３ ادا شي
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  اوس روايتونه

د حنبليه فرق３ مشر احمد بن حنبل په خپل مسند ک＋３ له جابر . 1
  :وايتويبن زيده داس３ ر

نی جَابِر بن زيد أنُّه سَمع اب 請ليُت مع رسول اهللا : ن عباس يقولأخبَرَ
قال قلُت لهُ  ا جميعاًوسلم ثمانياً جَمِيعاً و سبعً) وآله(請لی اُهللا عليه 

  خرااء أُظنُّه آخِر الظهرِ و َعجّل العصر و ثشعاليا أبا 
  1.المغرب و عجّل العشاء قال و انا اظنّ ذلكَ 

 جابر بن زيد وايي له ابن عباسه م３ واوريدل چ３ ويل ي３ له
په يو ＄اي ) د ماسپ＋ين او مازي／ر(سره مو اته رکعته ) ص(پيغمبر

: په يو ＄اي وک７ل، وايي) د ما＊ام او ماسخوتن(او اووۀ رکعته 
اء ته م３ وويل فکر کوم رسول اهللا مبارک د ماسپ＋ين ثابوالشع

لمون＃ و＄ن６اوۀ او د مازي／ر لمون＃ ي３ زر وک７ او همداراز د ما＊ام 
ک７ او د ماسخوتن لمون＃ ي３ زر وک７ ) هناوخت(لمون＃ ي３ و＄ن６اوۀ

  .زه همداس３ فکر کوم: وويل) اءثابو شع(
له دغه روايته معلومي８ي چ３ رسول اهللا مبارک د ماسپ＋ين او 
ما＄ي／ر لمون％ونه او د ما＊ام او ماسخوتن لمون％ونه په يو ＄اي 

  .ي دي او په من＃ ک＋３ ي３ وقفه نه ده ورک７ې７ک
شقيقه هم د دغه روايت يادونه احمد بن حنبل له عبداهللا بن . 2

  :ک７ي

                                                
  .مخ221ل لوم７ے ！وک مسند احمد بن حنب.  1
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وماً بعدالعصرِ حتی غربت الشمس " بنا ابن عباس يَ طَ بدت  وخَ
النجوم و علق الناس ينادونه الصلوة و فی القوم رجُل من بنی تميم 

منی بالسنة؟  لقال فغضب قا: الصلوة الصلوة: فجعل يقول علّ أتَ
بين الظهر و سلّم جمع ) وآله(شهدُت رسول اهللا 請لی اهللا عليه 

  والعصر والمغرب والعشاء قال عبداهللا فوجدت فی نفسی
سألُتُه فوافقُه    1.من ذلك شيئاً فَلَقَيُت أبا حريره فَ

ته وينا وک７ه تر دې  مون８ابن عباس د مازي／ر د لمان％ه وروسته 
＊کاره شول او خلکو د لمان％ه غ８ وک７  يچ３ لمر پريوته او ستور

د قبيل３ يو کس د لمان％ه کلمه او په دې من＃ ک＋３ د بنی تميم 
ابن عباس ) يعنی بيا بيا ي３ وويل چ３ الصلوة(تکرار ک７، ) لفظ(

سنت ماته ) ص(آيا ته غواړې د پيغمبر: غوسه شو او وې ويل
روا＊ي３؟ زه شاهد او کتوونکﾡ وم چ３ رسول اهللا مبارک د 
ماسپ＋ين او مازي／ر لمون％ونه او د ما＊ام او ماسخوتن 

عبداهللا وايي ماته په دې مسئله ک＋３  .ي وک７للمون％ونه په يو ＄ا
 له هغﾢ شک پيدا شو نو له ابو هريره سره په يوۀ مالقات ک＋３ م３
  .په دې هکله پو＊تنه وک７ه او هغه د ابن عباس خبره تاييد ک７ه

) ابو هريره(او ) عبداهللا بن عباس(په دې حديث ک３ دوو 請حابيانو 
د ماسپ＋ين ) ص(کرم په دې حقيقت －واهي ورک７ې ده چ３ پيغمبر ا

او مازي／ر او همدا شان د ما＊ام او ماسخوتن لمون％ونه په يو 
ادا ک７ي دي او ابن عباس هم د پيغمبر د عمل پيروي ) جمع(＄اي  

  .ک７ے دے
                                                

  .مخ251مسند احمد لوم７ے ！وک .  1
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  :د مالکيه فرق３ مشر مالک بن انس په مؤطا ک＋３ داس３ ليکي. 3
  الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء) ص(請لی رسول اهللا 

  1فی غير خوفٍ وَ ال سَفَر جميعاً 
 د رسول اهللا مبارک د ماسپ＋ين او مازي／ر لمون％ونه په يو ＄اي او

ما＊ام او ماسخوتن لمون％ونه په يو ＄اي کول ب３ له دې چ３ له 
  .دشمنه کومه ويره وي يا په سفر ک＋３ وي

  .بل داس３ روايت کويجمالک بن انس له معاذ بن . 4
  2"رِ والعصر، والمغرب والعشاءفکان رسول اهللا يجمُع بينَ الظه"

رسول اهللا مبارک د ماسپ＋ين او مازي／ر لمون％ونه او د ما＊ام او 
  .ماسخوتن لمون％ونه په يو ＄اي کول

اس３ روايت دمالک بن انس له نافعه او هغه له عبداهللا بن عمره . 5
  :کوي

شاء غربِ والعِ سوُل اهللا إذا عَجّلَ به السيُر يَجمَُع بين المَ   3کَانَ رَ
د يو سفر لپاره بي７ه لرله نو د ما＊ام او ) ص(کله به چ３ پيغمبر

  .ماسخوتن لمون％ونه به ي３ په يو وخت کول
  :مالک بن انس له ابوهريره داس３ روايتوي. 6

  هرــــــــــُع بين الظـــوسلم کان يجم) وآله(إنّ رسوُل اهللا 請لی اهللا عليه 

                                                
حديث، 請حيح مسلم 178مخ 125موطأ مالک کتاب الصلوة بيروت دريم چاپ .  1
  .مخ بيروت چاپ باب الجمع بين الصلواتين فی الحضر151！وک 2
هـ کال 1403حديث بيروت چاپ دريم 176مخ 134موطأ مالك، کتاب الصلوة، .  2

  .مخ152جزء 請 2حيح مسلم مصر چاپ
  .حديث 177مخ 125) دريم(موطأ مالک کتاب الصلوة بيروت چاپ .  3
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  1.والعصر فی سفره الی تبوك 
په الره ک＋３ د ماسپ＋ين او مازي／ر د تبوک ) ص(پيغمبر

  .لمون％ونه په يو ＄اي کول
  :مالک په موطأ ک＋３ له نافع داس３ روايت کوي. 7

إنّ عبداهللا بن عمر کان إذا جمع االمراء بين المغرب والعشاء فی 
  2.المطر جمع معهم

په باران ک＋３ د ما＊ام او ماسخوتن ) شتمنو(کله به چ３ اميرانو 
ول عبداهللا بن عمر هم دواړه لمون％ونه په يو لمون％ونه په يو ＄اي ک

  .＄اي کول
  :مالک بن انس د علي بن حسين له قوله ليکی. 8
وسلم إذا اراد ان يسر يومه ) وآله(کان رسول اهللا 請لی اهللا عليه "

جمع بين الظهر والعصر و إذا اراد ان يسير ليله جمع بين المغرب 
  3.والعشاء

ه لرله د ماسپ＋ين او دارفر اد ور＄３ د س) ص(کله به چ３ پيغمبر
مازي／ر لمون％ونه به ي３ په يو ＄اي کول او کله به ي３ چ３ غو＊تل د 
شپ３ سفر وک７ي د ما＊ام او ماسخوتن لمون％ونه به ي３ په －６ه 

  .کول
محمد زرقانی په شرح موطأ ک＋３ له ابی شعثا داس３ روايت . 9

  :کوي

                                                
  .حديث175مخ، 126موطأ مالک کتاب الصلوة .  1
  .حديث179مخ، 125ت５ر سند .   2
  .حديث181مخ 125ت５ر سند .  3
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يئً إنّ ابن عباس 請لی بالبصرة الظهر والعصر ليس بينهما ش"
  1.والمغرب والعشاء ليس بينهما شيئً

عبداهللا بن عباس د بصرې په ＊ار ک＋３ د ماسپ＋ين او مازي／ر 
 دا ډول چ３ د دواړو تر مين＃ به فا請له نه لمون％ونه يو＄اي وک７ل په

وه او د ما＊ام او ماسخوتن لمون％ونه ي３ هم يو＄اي وک７ل په دې 
  .ډول چ３ د دواړو تر مين＃ هي＆ فا請له نه وه

  :قانی له طبرانی او هغه له ابن مسعوده نقل ک７ي ده چ３زر. 10
  وسلم بين الظهر والعصر و بين) واله(جمعَ النبیّ 請لی اهللا عليه "
  請نعتُ هذا لئالّ : ل له فی ذلك، فقالـــــغرب والعشاء فقيــــــالم 

  2.تحرج ُامّتی
د ماسپ＋ين او مازي／ر لمون％ونه يو ) لی اهللا عليه و اله請(پيغمبر
د ما＊ام او ماسخوتن لمون％ونه ي３ هم په يو ＄اي  وک７ل او ＄اي

د دې لپاره : وک７ل په دې هکله له هغوي پو＊تنه وشوه، وې فرمايل
  .چ３ زما امت په سخت９ ک＋３ پرې نه وزي

مسلم بن حجاج، ابو زبير او له سعيد بن جبير او له ابن عباس . 11
  :روايت کوي

سلم، الظهر والعصر جمعاً و) واله(請لیّ رسول اهللا 請لی اهللا عليه 
  3.بالمدينة فی غير خوف و ال سفرٍ

                                                
الجمع بين الصالتين فی "شرح زرقانی بر موطأ مالک مصر چاپ اول جز باب .  1

  .مخ 294الحضر والسفر 
  .مخ294ت５ر سند .   2
  .مخ، باب الجمع بين الصالتين فی الحضر請151حيح مسلم، دوهم جز مصر چاپ .  3
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په مدينه منوره ک＋３ ب３ له دې چ３ له دشمنه خطره ) ص(پيغمبر
ولري او يا په سفر ک＋３ وي د ماسپ＋ين او مازي／ر لمون％ونه په 

  .يو ＄اي وک７ل
د : د مقصد په هکله وايي) ص(بيا ابن عباس له دغه کاره د پيغمبر

د ُامت يو کس هم په ) ص(تل ي３ د هغه حضرتدې لپاره چ３ غو＊
  1.سخت９ او زحمت ک＋３ پرې نه وزي

مسلم په خپل 請حيح ک＋３ له سعيد بن جبير او هغه له ابن . 12
  :ي３ دي يعباسه روايتوي چ３ ويل

  هر والعصر،ـــــوسلم بين الظ) واله(جمع رسول اهللا 請لی اهللا عليه "
  2ال مطرِ المغرب والعشاء فی المدينة من غير خوف و 

رسول اهللا مبارک په مدينه ک＋３ د ماسپ＋ين او مازي／ر او د 
ما＊ام او ماسخوتن لمون％ونه په يو ＄اي وک７ل ب３ له دې چ３ کومه 

  .ويره يا باران موجود وي
بيا سعيد بن جبير وايي له ابن عباسه م３ وپو＊تل ول３ رسول اهللا 

ي３ ې لپاره چ３ نه دد : مبارک دغه کار وک７؟ ابن عباس وويل
  3.وويني ک３ غو＊تل خپل امت په زحمت او ک７او

په نامه " باب التاخير الظهر الی العصر"ابو عبداهللا بخاري د . 13
چ３ پخپله دا  1دې مسئل３ ته مخصوص ک７ے دے ،يو خاص باب

  واه دے چ３ د ماسپ＋ين لمون＃ ＄ن６ولﾡـــــنوم په دې خبره ＊کاره －

                                                
  .تير سند د دې حديث په اړه.  1
  .مخ152ت５ر سند .   2
  .مخ د همدې حديث په هکله 152ت５ر سند .  3
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＄اي کولﾡ شو بخاري  او د مازي／ر په وخت دواړه لمون％ونه په يو 
  :په دغه باب ک＋３ دا روايت بيانوي

، ) واله(إنّ النبیّ 請لی اهللا عليه " وسلم 請لیّ بالمدينة سبعاً وَ ثمانِياً
  2.الظهر والعصر، والمغرب والعشاء

د ما＊ام او (اووه رکعته ) لی اهللا عليه و اله請(پيغمبر اکرم 
  په مدينه) رـ／ماسپ＋ين او مازي(اته رکعته   او) ماسخوتن لمون＃

  .ک＋３ په يو ＄اي وک７ل 
له دغه روايته ＊ه معلومي８ي چ３ نه يوازې دا جايزه ده چ３ د 
ماسپ＋ين لمون＃ و＄ن６ول او له مازي／ر سره يو ＄اي وک７ے شي 
بلک３ د سياق په قرين３ سره د دې خبرې استفاده هم کي８ي چ３ د 

په پيروۍ سره د ما＊ام لمون＃ هم ＄ن６ولﾡ او د ) ص(پيغمبر
  .تن د لمان％ه په وخت ي３ ادا کولﾡ شوماسخو

  :بخاري د 請حيح په يو بل ＄اي ک＋３ وايي. 14
قالَ ابن عمر و ابو ايوب و ابن عباس رضی اهللا عنهم، 請لی النبیّ "

  3.وسلم المغرب والعشاء) واله(請لی اهللا عليه 
 چ３ عبد اهللا بن عمر او ابو ايوب او ابن عباس ويلی دي

＊ام او ماسخوتن په يو ＄اي وک７ل، دوه لمون％ونه ما) ص(پيغمبر

                                                                                                 
" تاخير الظهر الی العصر"مخ کتاب الصلوة باب 請110حيح بخاری لوم７ے جز .  1

  .هـ 1314مصر چاپ نسخه اميريه، 
  تير سند.  2
هـ  1314مخ مصر چاپ 請113حيح بخاري اوله برخه کتاب الصلوة باب ذکر العشاء .  3

  .کال
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د ) ص(بخاري غواړي له دغه روايته دا استفاده وک７ي چ３ پيغمبر
ما＊ام او ماسخوتن لمون％ونه په يو ＄اي وک７ل که نه دا خو 

  .ب３ لمان％ه نه ؤ) ص(معلومه ده چ３ پيغمبر
  . مسلم بن حجاج په خپل 請حيح ک＋３ داس３ ليکي.  15

ُجلٌ البن عباس، الصلوة  فسکت ثم قال الصلوة فسکت ثم قال قالَ رَ
عَلّمنا بالصلوة و کُنّا نجمع بين : الصلوة فسکت ثم قال ال ام لك أتَ

  1.وسلم) واله(تين علی عهد رسول 請لی اهللا عليه الصال
لمون＃، هغه ＇ه ونه ويل، بيا ي３ وويل : يو س７ي ابن عباس ته وويل

＄واب  لمون＃، ابن عباس غلﾡ پات３ شو، بيا ي３ وويل لمون＃ هغه
مور دې : ورنه ک７، په ＇لورم ＄ل ي３ وويل لمون＃، ابن عباس وويل

؟ حال دا چ３ مون８ له ېمون＃ رازده کولخداي واخله، ته مون８ ته 
سره دوه لمون％ونه يو＄اي کول او دوړاه لمون％ونه به ) ص(پيغمبر

  .مو په يو ＄اي ادا کول
  :د مسلم روايت دے: 16

وسلم، جمع بين الصلوة فی سفرة ) واله(إنّ رسول اهللا 請لی اهللا عليه 
سافرها فی غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب 

فقلُت البن عباس ما حمله علی ذلك؟ قال : والعشاء، قال سعيد
  2.ان اليحرج ُامّتُه دارا

د تبوک غزا په سفر ک＋３ دوه لمون％ونه په يو ＄اي ) ص(پيغمبر
و د ما＊ام او وک７ل او د ماسپ＋ين او مازي／ر لمون％ونه ا

                                                
  .مخ با الجمع بين الصالتين فی الحضر請153حيح مسلم دوهم جزء .  1
  .مخ مصر چاپ請151حيح مسلم دوهم جزء .  2
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له : ماسخوتن لمون％ونه ي３ په يو ＄اي وک７ل سعيد بن جبير وايي
) ص(ابن عباسه م３ د دې د سبب پو＊تنه وک７ه؟ وي３ ويل پيغمبر

  .يوزغو＊تل چ３ امت ي３ په ک７او او سخت９ ک＋３ پرې نه 
  :مسلم بن حجاج د معاذ له خول３ داس３ حکايت کوي. 17

جنا مع رسول 請لی اهللا عليه " وسلم فی غزوة تبوك فکان ) هوال(خَرَ
  1.اً والمغرب والعشاء جمعاًـر جمعـهر والعصـيصلیّ الظ
د ) ص(سره د تبوک د غزا لپاره ووتلو، پيغمبر) ص(بر اکرم مله پيغ

ماسپ＋ين او مازي／ر لمون％ونه په يو＄اي کول او د ما＊ام او 
  .ماسخوتن لمون％ونه ي３ هم په يو ＄اي تر سره کول

  :موطأ کتاب ک＋３ ليکي مالک بن انس په. 18
عن ابن شهاب أنُّه سأل سالم بن عبداهللا هل يجمع بين الظهر 
والعصر فی السفر؟ فقال نعم الباس بذلك؟ الم تر الی 請الة الناس 

  2بعرفة؟
  ابن شهاب له سالم بن عبداهللا پو＊تنه وک７ه آيا په سفر ک＋３ د

 :ماسپ＋ين او مازي／ر لمون％ونه په يو＄اي کولﾡ شو؟ وي３ ويل 
مون＃ نه لک＋３ دې د خلکو ) عرفات(هو باک نه لري آيا په عرف３ 

ﾡدے کتل.  
يو ＄ل بيا يادونه کوو چ３ د ！ولو مسلمانانو په نزد جايزه ده چ３ د 
عرف３ او عرفات په ورځ د ماسپ＋ين او مازي／ر لمون％ونه په يو 
＄اي وشي او دواړه د ماسپ＋ين په وخت او يو بل پس３ سمالسي 

                                                
  .مخ152تير سند .  1
  .حديث180مخ 125روت دريم چاپ موطأ مالک بي.   2
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هماغه ډول چ３ په عرف３ ک＋３ : عبداهللا وايي دلته سالم بن. کوي
خلک دواړه لمون％ونه په يو ＄اي کوي له عرف３ بغير په نورو 

  .يو ＄اي کول روا دي هغو ＄ايونو ک＋３ هم د
  :کتاب ک＋３ ليکي کنز العمالمتقي هندي په . 19

جمع لنا رسول اهللا مقيماً غير مسافر بين الظهر : قالَ عبداهللا
لم تری النبیُ : نِ عمراء، فقال رجلٌ البوالعصر، والمغرب والعش

؟فعل ذ) ص(   1.الن اليحرج ُامّتُه ان جمع رجلٌ :قال لكَ
عبداهللا بن عمر وايي رسول اهللا مبارک په داس３ حال ک＋３ چ３ په 
حضر ک＋３ او ساکن ؤ او د سفر په حال ک＋３ نه ؤ د ماسپ＋ين او 

نو . وک７لمازي／ر او د ما＊ام او ماسخوتن لمون％ونه ي３ په يو ＄اي 
دغه کار وک７؟ ) ص(يو کس له ابن عمر نه پو＊تنه وک７ه ول３ پيغمبر

＄واب ي３ ورک７ د دې لپاره چ３ خپل امت په ک７او او زحمت ک＋３ 
پرې نه باسي که ＇وک وغواړي چ３ دوه لمون％ونه په يو ＄اي 

  .وک７ي
  :ک＋３ لولو کنز العمالهمداراز په . 20

وسلم جمع بين الظهر ) واله(عَن جابر أنّ النبی 請لی اهللا عليه "
  2والعصر بأذان و اقامتين
  اسپ＋ين او مازي／رـــــــــــــد م) ص(غمبرــــــــجابر بن عبداهللا وايي پي

                                                
！وک 8کتاب الصالت الباب الرابع فی الصالة المسافر، باب جمع،  کنز العمال.  1

  .هـ کال1391مخ په حلب ک＋３ لوم７ے چاپ 246
مخ 248！وک 8کتاب الصلوة، الباب الرابع فی 請لوة المسافر، باب جمع  کنز العمال.  2

  )حلب(لوم７ے چاپ 
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  .لمون％ونه په يو ＄اي وک７ل په دوو اقامتونو او يو اذان سره 
  :ک＋３ د دغه ايت يادونه شوې ده کنز العمالپه . 21

وسلم غربت له الشمس ) واله(يه عَن جابر أنّ رسول اهللا 請لی اهللا عل"
  2.بسرف1بمکة فجمع بينهما 
په مکه ) ص(په داس３ حال ک＋３ چ３ پيغمبر: جابر بن عبداهللا وايي

سيم３ ته ورسيد د ما＊ام او " سرف"ک＋３ ؤ لمر پريوته او که چ３ 
  "ماسخوتن لمون％ونه ي３ په يو ＄اي وک７ل

  :ک＋３ له ابن عباسه داس３ راغلي دي کنز العمالپه 
 وسلم بين الظهر والعصر،) واله(رسول اهللا 請لی اهللا عليه  جمعَ"

  قلُت البنِ: والمغرب والعشاء بالمدينة فی غير سفر و ال مطرٍ، قال
  3علی امته لك؟ قال اراد التوسعةعباس لم تراه فعل ذ 

په مدين３ ک＋３ د ماسپ＋ين او مازي／ر لمون％ونه او د ) ص(پيغمبر
＄اي وک７ل ب３ له دې چ３ په  ما＊ام او ماسخوتن لمون％ونه په يو

له ابن عباسه م３ : سفر ک＋３ وي يا باران وري８ي راوي وايي
دوه لمون％ونه په يو ＄اي وک７ل؟ ابن ) ص(وپو＊تل ول３ پيغمبر
غو＊تل د خپل امت په ) ص(＄که چ３ پيغمبر: عباس ＄واب راک７

  .عمل ک＋３ اساني او راحتي راولي
  

                                                
د دغه حديث نه  کنز العمال(ومي＂رۍ ک＋３ يوه سيمه ده سرف د مک３ په نهه کل.  1

  ).الندې راوړي ده
  ت５ر سند.  2
  .！وک8کتاب الصلوة، الباب الرابع، باب جمع  کنز العمال.  3
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  :نتيجه
و رو＊انه دليلونو يوه اوس د دغو روايتونو په ر１ا ک＋３ د هغ

له نظره د دوو لمون％ونو  شيعه ؤد  نتيجه او راغون６ونه کوو چ３
  .په يو ＄اي د کولو د تفسير په 請حيح والي －واهي ورکوي

اسانتيا لپاره او د  د په يوه وخت د دوو لمون％ونو کول د چارو. 1
  :ک７او او زحمت د مخنيوي لپاره

چ３ که د ماسپ＋ين او ډ４ر روايتونه په دې خبره －واهي ورکوي 
مازي／ر د لمون％ونه او د ما＊ام او ماسخوتن د لمون％ونو په يو 

７او او زحمت ک＄اي کول جايز نه وي د مسلمانانو په چارو ک＋３ د 
د مسلمانانو په چارو ک＋３ د يو ډول د ) ص(سبب کي８ي نو پيغمبر

 واسانتيا او راحت９ د راوستلو لپاره په يو ＄اي د دوو لمون％ون
دوه ويشتم  وز ک７ل په دې هکله لسم، شپاړسم، نولسم اکول جاي

  .حديثونو ته مراجعه وک７ئ
＇ر－نده ده چ３ که د دغو روايتونو مقصد دا وي چ３ که د 

يعن３ هغه وخت (ماسپ＋ين او مازي／ر لمون％ونه د هغه اخري وخت 
د اهل سنتو په ) ے د هغه په اندازه شيرته نزدې چ３ د هر ＇يز سيو
او د مازي／ر لمون＃ د هغه د وخت په پيل  نزد ＄ن６ول کيدے شي

ک＋３ کيدے شي په دې ډول چ３ دواړه لمون％ونه يو ＄اي او په 
دا کار نه يوازې د . عين حال ک＋３ په خپل خپل وخت ک＋３ وشي
７او او سخت９ کډ４ر  اسانتيا او راحت９ سبب کي８ي نه بلک３ د ال

سبب دے حال دا چ３ د دواړو لمون％ونو په يو ＄اي د ادا کولو 
په دې بيان سره . مقصد په چارو ک＋３ اسانتيا او راحتي ده
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معلومي８ي چ３ مقصد دا دے چ３ دواړه لمون％ونه د هغه په ！ول 
مشترک وخت ک＋３ لکه د وخت په پيل ک＋３ يا په پاي ک＋３ ادا 

ت ک＋３ او بل خکيدے شي نه دا چ３ يو لمون＃ د هغه په اخر و
  .لمون＃ د هغه په لوم７ي وخت ک＋３ ادا شي

＄اي کول د هغو د يو ＄اي  وف３ ک＋３ د دواړو لمون％ونو يرَعَپه . 2
  .کولو د طريق３ ＊ودنه کوي

  ！ولو اسالمي ډلو په عرف３ ک＋３ په يو وخت د ماسپ＋ين او
له بل پلوه ＄ين３  1مازي／ر د لمون％ونو يو ＄اي کول جايز －２لي دي 

روايتونه په دې معنا －واهي ورکوي چ３ په نورو ＄ايونو ک＋３ د 
طريق３ دي او له دې ) عرف３(و يو ＄اي کول هم په دغه دوو لمون％ون

نظره د عرف３ يا غير عرف３ د ور＄３ يا د عرف３ او غير عرف３ په 
  .＄مکه فرق نه کوي په دې هکله اتلسم حديث ته مراجعه وک７ئ

په دې اساس لکه ＇رن／ه چ３ په عرف３ ک＋３ د ！ولو مسلمانانو په 
يو ＄اي د اتفاق نظر د ماسپ＋ين او مازي／ر لمون％ونه په 

  شان په غير عرف３ ک＋３  دا ماسپ＋ين په وخت ک＋３ کولﾡ شو هم
  .ي３ هم په دې ډول يو ＄اي کول جايز دي

د  اي کولو طريقه،په سفر ک＋３ د دوو لمون％ونو تر مين＃ د يو ＄. 3
  .ده د کيفيت بيانوونک３) اي کولويو＄(دوو لمون％ونو د جمع 

ه سفر ک＋３ د دوو له بل پلوه حنبلي، مالکي، او شافعي فقيهانو پ
لمون％ونو يو ＄اي کول جائز －２لي دي او له بل３ خوا ذکر شوي 

                                                
الفقه علی المذاهب االربعه، کتاب الصالة، الجمع بين الصالتين، تقديماً و .  1

  .تأخيراً
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روايتونه جوتوي چ３ په دې زمينه ک＋３ په سفر او حضر ک＋３ ＇ه 
به هم په سفر او هم حضر ک＋３ دوه ) ص(فرق نيشته او پيغمبر

  .لمون％ونه په يو ＄اي کول
  مپه دې مورد ک＋３ دريم، يولسم، ديارلسم، نولسم او يوويشت

روايتونو ته مراجعه وک７ئ په دې اساس لکه ＇رن／ه چ３ په سفر  
هماغه ډول چ３ شيعه ي３ (ک＋３ د دوو لمون％ونو په يو ＄اي کول 

  .جائز دي په حضر ک＋３ هم جائز دي) وايي
د اضطرار په حالت ک＋３ د دوو لمون％ونو په يو ＄اي د کولو . 4

ريق３ طريقه د اختيار په حالت ک＋３ د هغو د يو ＄اي کولو د ط
  .بيانوونک３ ده

د 請حاح او مسانيدو ډ４ر روايتونه په دې خبره －واه دي چ３ 
ا請حابو په اضطراري موقعو ) ص(او د هغه حضرت) ص(پيغمبر

ک＋３ لکه د باران، له د＊منه د ويرې او يا د ناروغ９ په حالت 
لکه ＇ن／ه چ３ شيعه وايي په يو ＄اي او يو  ه،ک＋３ دواړه لمون％ون

المي فقهو ډ４رو فقيهانو په ＄ينو وخت کول نو ＄که د اس
اضطراري حالتونو ک＋３ په يوه ＄اي د دواړو لمون％ونو کولو 
اجازت ورک７ے دے حال دا چ３ لوم７ي روايتونه جوتوي چ３ له 
دې نظره هم د اضطرار په حالت او د اختيار په حالت ک＋３ ＇ه فرق 

 له باران او ويرې پرته په نورو موقعو هم دوه) ص(نيشته او پيغمبر
لمون％ونه په يو ＄اي کول په دې هکله دريم، يوولسم، دولسم، او 

  .دوه ويشتمو روايتونو ته پام وک７ئ
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د ا請حابو طريقه د دوو لمون％ونو د يو ＄اي کولو ) ص(د پيغمبر. 5
د کيفيت ＊وونک３ ده په نوموړو روايتونو ک＋３ دې ！کي ته 

يو ډ４رو ا請حابو دوه لمون％ونه په ) ص(متوج３ کي８و چ３ د پيغمبر
لکه عبداهللا بن عباس د ما＊ام لمون＃ دومره . ＄اي او يو وخت کول

و＄ن６اوه چ３ فضا تياره شوه او د اسمان ستوري ＊کاره شول او 
نورو چ３ به هر ＇ومره وويل چ３ لمون＃، لمون＃، هغوي به توجه نه 
کوله او اخر ي３ د شپ３ د يوې برخ３ له ت５ريدو وروسته د ما＊ام او 

و ＄اي وک７ل او د اعتراض کوونکو په ماسخوتن لمون％ونه په ي
＄واب ک＋３ ي３ وويل زه شاهد او ناظر وم چ３ د خداي رسول هم 

په . داس３ لمون＃ وک７ او ابوهريره هم د ابن عباس خبره تاييده ک７ه
وم، نهم  او پين％لسم حديثونو ته مراجعه ودې هکله دوهم، ا

  .وک７ئ
ابن  د دغو روايتونو په ر１ا ک＋３ هي＆ شک نه پات３ کي８ي چ３

عباس په هغه طريق３ سره چ３ شيعه پرې عقيده لري دواړه 
  .لمون％ونه له هغو د يوۀ په وخت ک＋３ ادا ک７ل

  د ما＊ام په) ص(ه ＊ه معلومي８ي چ３ پيغمبرـــــله يوويشتم حديث 
وخت ال په مکه ک＋３ ؤ او د ما＊ام لمون＃ ي３ و＄ن６اوۀ تر دې چ３  

رۍ ک＋３ پرته سيمه ک＋３ ي３ چ３ د مک３ په نهه کلوم＂" سرف"په 
. ده دواړه لمون％ونه يعن３ د ما＊ام او ماسخوتن په يو ＄اي وک７ل

د ما＊ام د وخت په ) ص(حال دا چ３ ＇ر－نده ده چ３ که هغه حضرت
 اول ک＋３ هم له مک３ روان شوے وے دې ته په پام سره چ３ د هغه
وخت ک＋３ د سفر وسائل ابتدايي او سست رفتاره وو، طبعاً د 
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سرف ته رسيدلﾡ ) ص(شوې وي چ３ پيغمبرشپ３ يوه برخه به تيره 
د ما＊ام او ماسخوتن لمون％ونه په يو ＄اي د ) ص(وي نو پيغمبر

  .ماسخوتن په وخت ک＋３ وک７ل
د نوموړو روايتونو چ３ ！ول د اهل سنتو له سرچينو او ا請حابو او 

د نظر ي３ سموالﾡ  شيعه ؤمسانيدو راخستل شوي له ！ول／３ د 
ه چ３ د ماسپ＋ين او مازي／ر معلومي８ي او هغه دا چ３ جائزه د

لمون％ونه او د ما＊ام او ماسخوتن لمون％ونه په يوه وخت په هغه 
شرائطو سره چ３ ت５ر شول او په ！ولو حاالتو او ＄ايونو ک＋３ په 

 .ي８يتدغه طريق３ سره ادا شي او د هغو د ادا کولو روا والﾡ ثاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  



191 شيعه ＄واب ورکوي

  اته ويشتمه پو＊تنه

  کوم３ دي؟) سرچين３(د شيعه فقه３ منابع 

  :＄واب
شيعه د خداي د کتاب او سنتو په پيروۍ سره د شرعي احکامو د  

راويستلو او استنباط لپاره له الندنيو ＇لورو اساسي منابعو 
  .استفاده کوي

  د خداي تعالیٰ کتاب .1
 سنت .2

 اجماع .3

 عقل .4

سنت د ) ص(او د پيغمبر) قرآن(په دغو منابعو ک＋３ د خداي کتاب 
ي سرچينه ده چ３ دلته ي３ مختصرشان شيعه فق３ تر ！ولو بنياد

  .وضاحت کوو
  د خداي تعالیٰ کتاب

３ تر ！ولو د محکم３ هد تشيع د مکتب الرويان قرآن د خپل３ فق
سرچين３ په تو－ه او د الهی احکامو د پيژندلو معيار －２ي، ＄که 

الر＊وونکو د اسالم اسماني کتاب د فقهي احکامو  شيعه ؤچ３ د 
لو لويه مرجع بلل３ ده په دې تو－ه چ３ د السته راوړلو لپاره تر ！و

هره نظريه او نظر بايد د قرآن د وينا په تله وتلل شي او که له قرآن 
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شيعه سره سمون خوري نو منل شي که نه وي بايدور＄ن３ ت５ر شو د 
  :په دې هکله فرمايي) ع(شپ８م امام حضرت جعفر 請ادق  ؤ
يثٍ ال ُيوافُق کتاب اهللا فهو زخرُف"   1."وَ ُکلّ حدِ

  .غلطه ده او هره خبره چ３ له قرآن سره برابره نه وي، ب３ بنياده
  :له رسول اهللا مبارکه نقلوي) ع(دا شان امام جعفر 請ادق  هم

نّی ُيوافُق کتاب اهللا َفإنُه قُلُتُه و ما جاءکم " يا أيُهاالنّاُس ما جاءکُم عَ
  2.يخالف کتاب اهللا فلم أقُلُه

７ل３ شي که د خداي تعالیٰ د اي خلکو هره خبره چ３ په ما پورې وت
کتاب سره هماهن／ه وي زما خبره ده او که سمون ورسره ونه خوري 

  .زما نه ده
له دغو دوو حديثونو ＊ه ＇ر－ندي８ي چ３ د مسلمانانو اسماني 
کتاب د شيعه امامانو له نظره د شرعي احکامو د استنباط لپاره 

  .تر ！ولو مزبوته سرچينه －２ل کي８ي
  

  سنت
وينا او عمل او يا داس３ کار چ３ هغوي ) ص(غمبرسنت يعن３ د پي

سرچينه ده او د  و＊انه３ دوهمه رهتائيد ک７ے وي د شيعه فق
) ص(له اهلبيتو －ران امامان په مستقله تو－ه د پيغمبر) ص(پيغمبر

البته که له نورو . د سنتو ناقالن او د سنتو د علم خزان３ －２ل کي８ي
                                                

باب االخُذ بالسنة و شواهد الکتاب،  ا請ول کافی لوم７ے ！وک کتاب فضل العلم،.  1
  .3حديث 

  .حديث5ت５ر سند .  2
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راغلي او روايت شوي  معتبرو الرو هم د رسول اهللا مبارک خبرې
  .وي شيعه ي３ مني

  :دلته غوره ده په دوه مسئلو بحث وک７و
  

  په سنتو د عمل کولو دليلونه) ص(د پيغمبر
امامانو او ＊وونکو خپلو منونکو ته د قرآن د عمل د  شيعه ؤد 

د سنتو سپار＊تنه هم ) ص(سپار＊تن３ تر ＇ن， هغوي ته د پيغمبر
  .تر ＇ن， ستايلي دي ک７ې ده او کتاب او سنت ي３ د يو بل

  :فرمايي) ع(امام جعفر 請ادق 
داً مِن کتابِ اهللا او مِن قول " دتُم لُه شاهِ جَ وَ إذا وَرَدَ عَلَيکُم حديثٌ فَ

  1".وَ إالّ فالذی جاءکم به اولی به) ص(رسول اهللا 
هر کله چ３ تاسو ته يوه خبره درورسيده که د خداي له کتاب او د 

لپاره －واه او دليل پيدا ک７ وې له سنتو مو د هغ３ ) ص(پيغمبر
 درد په د هغه(منئ که نه وي دا خبره د هغه له راوړونکي سره ＊ايي

  ).خوري
په سنتو عمل کول د يو ) ص(د پيغمبر) ع(راز امام محمدباقر دا هم

  :جامع الشرائط فقيه بنيادي شرط بللﾡ دے او داس３ فرمايي
غُب فی االخره، إنّ الفَقِيه حق الفقيه الزاهد فی الدنيا الرا"

  2)".ص(المتمسک بسنة النبیّ

                                                
ا請ول کافی لوم７ے ！وک کتاب فَضل العلم، باب االخذ بالسُنة و شواهد الکتاب .  1

  .دوهم حديث
  تير سند اتم حديث.  2
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ري＋تينﾡ فقيه هغه دے چ３ له دنيا ډډه وک７ي او په اخرت ک＋３ 
په سنتو من／ول３ ＊خ３ ) ص(－روهنه او دلچسپي ولري او د پيغمبر

  .ک７ي
الر＊وونکي د سنتو په معامله ک＋３ تر دې حده  شيعه ؤد 

کفر مخک＋３ تللي دي چ３ د خداي د کتاب او سنتو مخالفت ي３ 
  :په دې باب فرمايي) ع(－２لﾡ دے امام جعفر 請ادق 

  1".فقد کفر) ص(مَن خالفَ کتاب اهللا و ُسنة محمد"
له سنتو سره مخالفت وک７ي ) ص(هر ＇وک چ３ له قرآن او د پيغمبر"

  "کافر دے
په دې بيان سره معلومي８ي چ３ شيعه تر بل３ هرې اسالمي ډل３ 

تو درن＋ت کوي او په د سن) لی اهللا عليه و اله請(زيات د پيغمبر
  و کسانو خبره ب３ بنياده ثابتي８ي چ３ واييــــــدې طريق３ سره د هغ

  .په سنتو عمل نه کوي) 請لی اهللا عليه و اله (پيغمبر شيعه د 
  

  د اهل بيتو په حديثونو عمل کولو دليلونه
د حديثونو په هکله ) اهلبيتو عليهم السالم(د عترت ) ص(د پيغمبر

ه يوو په دوو زمينو واضحولو لپاره مجبورد خبرې د  شيعه ؤد 
  .بحث او ＇ي７نه وک７و

  د معصومو امامانو د حديثونو ماهيت: الف
  يهمـــــد اهلبيتو عل) ص(د هغو د معتبروالي دالئل او د پيغمبر: ب

                                                
  تير سند شپ８م حديث.  1
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 ﾡالسالم د متابعت ضروري وال.  
  .اوس په لن６ه تو－ه د دليلونو په ر１ا ک＋３ په دواړو برخو بحث کوو

  
  اهللا مبارک د عترت د حديثونو ماهيتد رسول 

شريت د ！ولن３ لپاره د بله نظره يوازې د ن７ۍ پرورد－ار د  شيعه ؤد 
قانون جوړلو او تشريع حق لري او هغه ذات د شريعت احکام او 

په وسيله ن７يوالو ته رسوي او رو＊انه ) ص(نين د خپل پيغمبرواق
و شريعت د خداي او خلکو تر مين＃ د وحي ا) ص(ده چ３ پيغمبر

－ندي８ي چ３ رده او له دې بيانه دا خبره ＇) ذريعه(يوازين９ واسطه 
که شيعه د اهلبيتو عليهم السالم احاديث هم د خپل３ فق３ يوه منبع 

د سنتو په مقابله ) ص(－２ي د دې مطلب دا نه دے چ３ د پيغمبر
ک＋３ د اهلبيتو عليهم السالم  احاديثو د استقالل او ا請الت قائل 

ل بيتو حديثونه يوازې په دې خاطر معتبر دي چ３ د دي بلک３ د اه
 شيعه ؤرسول اهللا مبارک د سنتو بيانوونکي دي په دې اساس د 

معصوم امامان له ＄انه ＇ه نه وايي او هغه ＇ه چ３ وايي د 
  .سنت دي) ص(پيغمبر

د خبرې د ثابتولو لپاره غوره －２و د اهلبيتو عليهم السالم ＄ين３ 
  :روايتونه ذکر ک７و

يو س７ي ته چ３ له هغه ي３ پو＊تنه وک７ه ) ع(م جعفر 請ادق اما. 1
  :وفرمايل

شئٍ فَُهو عن رسول اهللا، لَسن" بتُكَ فِيهِ بِ نا مِن ـــــــمَهُما أجَ   ا نَقوُل بِرأيِ
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  1".شئٍ
دے او مون８ په خپله ) ص(هر ＄واب چ３ م３ تا ته درک７ له پيغمبر"

  ".خو＊ه او خپله رايه ＇ه نه وايو
  :＋３ فرمايياو په يو بل ＄اي ک

حديث جدی  حديث ابی، حديث جدی و و، حديثی حديث ابی"
حديث الحسين و حديث الحسين حديث الحسن و حديث الحسن 
حديث امير المؤمنين و حديث امير المؤمنين حديث رسول اهللا و 

  2".حديث رسول اهللا قول اهللا عزوجل
د نيکه خبره ده، د پالر خبره م３ ) امام باقر(زما خبره زما د پالر 

خبره، د نيکه خبره م３ د حسين بن علی خبره ) امام علی بن حسين(
ده او د حسين بن علی خبره د حسن بن علی خبره ده، د حسن بن 

خبره د ) علی(علی خبره د اميرالمؤمنين خبره ده، د اميرالمؤمنين 
  ".خداي د رسول خبره او د خداي د رسول خبره د لوي خداي خبره ده

  :جابر ته داس３ فرمايي) ع(باقرامام محمد . 2
عن اهللا ) ع(عن جبرائيل) ص(حدثنی ابی عن جدی رسول اهللا"

  3".عزوجل و کلما احدّثك بهذه االسناد
پالر م３ له نيکه رسول اهللا مبارک ماته روايت ک７ه هغه هم له "

جبرائيله او جبرائيل هم له لوي خدايه روايت ک７ه او هغه ＇ه چ３ تا 
  "دغو اسنادو سره دے ته ي３ روايت کوم په

                                                
  .مخ129جامع احاديث الشيعه لوم７ے ！وک .  1
  .مخ127ت５ر سند .  2
  .مخ128سند  ت５ر.  3
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د نوموړو روايتونو په ر１ا ک＋３ د شيعه امامانو د احاديثو چ３ 
  .سنت دي، ماهيت ＇ر－ندي８ي) ص(هماغه د پيغمبر

  
د پيروۍ د ضرورت او معتبروالي ) ع(د پيغمبر د اهلبيتو

  دليلونه
عالمان دواړه په دې نظر دي چ３ د خداي  شيعه ؤد اهل سنتو او 

ارز＊ناک ميراثونه پري＋ي او ！ول مسلمانان رسول دوه －رانبيه او 
ي３ د هغو منلو ته رابللي دي او د خلکو هدايت او نيکمرغي ي３ په 
دغو دوو ＇يزونو په عمل پورې ت７ل３ ده يو د خداي کتاب او بل 

  .خپل اهلبيت عليهم السالم او عترت
  .＄ينو روايتونو يادونه کوود  دلته د نمون３ په تو－ه 

يح ک＋３ له جابر بن عبداهللا انصاري او هغه ترمذی په خپل 請ح. 1
  :له رسول اهللا مبارکه داس３ روايتوي

وان فيکُُم ما إن اخذتم به ل کُتٌترِ قد يا أيّهاالناس إنی" کتاب : تَضِلّ
  1".اهللا و عترتی اهل بيتی

اي خلکو زه په تاسو ک＋３ دوه ＇يزونه پري８دم چ３ که من／ول３ پرې 
شئ، د خداي کتاب او خپل ＊خ３ ک７ئ هي）کله به ب３ الرې نه 

  .عترت اهل بيت
  : همداراز په دغه کتاب ک＋３ ليکي ترمذي. 2

  کم ما إن ــــــــــوسلم إنی تاركٌ في) واله(قال رسول اهللا 請لی اهللا عليه 
                                                

！وک بيروت چاپ 請5حيح ترمذي کتاب المناقب باب مناقب اهلبيت النبی .  1
  .3786مخ ح662
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سکتم به لن تَضِلوّا بعدی احدهما اعظم من اخر، کتاب اهللا حبل  تَمَ
لن يفترقا  وبيتی "دود من السمآء إلی االرض و عترتی اهل مم

  1".حتّی يَرِدَ علیّ الحوضَ فَانظروا کيفَ تَخلفونی فيهما
زه به تاسو ته دوه قيمتی ＇يزونه پري８دم چ３ : وفرمايل) ص(پيغمبر

که هغه ！ين， ک７ئ هي）کله به له ما وروسته ب３ الرې نه شئ په 
هغوي ک＋３ يو تر بل لوړ دے د خداي کتاب چ３ د ＄مک３ او 

د رس９ په شان دے او زما عترت او آسمان تر مين＃ د اتصال 
هلبيت، هغوي به هي）کله له يو بله جدا نه شي تر دې چ３ د کوثر ا
په غاړه ماته راورسي８ي نو خيال کوئ چ３ له ما وروسته له ) د ډن６(

  .هغو سره ＇رن／ه سلوک کوئ
يو روايت ) ص(مسلم بن حجاج په خپل 請حيح ک＋３ له پيغمبر. 3

  :راوړے دے
إنما أنا بشرٌ يوشُك أن ياتی رسول ربی فَاجيُب و أنا أال ايها الناُس فَ

ُخ  اذوتاركٌ فيکُُم الثقلين اولهما کتاب اهللا فيه الهدیٰ والنور فَ
ب فيه ثمّ قال  بکتاب اهللا واستمسکوا به فحثّ علیٰ کتاب اهللا و رغّ
و أهل بيتی اذکرکم اهللا فی اهل بيتی اذکرکم اهللا فی اهل بيتی 

  2.بيتی اذکرکم اهللا فی اهل
ې ده چ３ د خداي استازے داي خلکو زه هم يو انسان يم او نز

اته راشي او زۀ ورته ＄واب ورک７م، زۀ په تاسو ک＋３ م) عزرائيل(
دوه －رانبيه ياد－ارونه پري８دم يو د خداي کتاب دے چ３ نور او 

                                                
  .ح3788مخ 663تير سند .  1
  .مخونه123او  122باب فضائل علی بن ابی طالب مصر چاپ  請7حيح مسلم جزء .  2
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請لی اهللا عليه و (هدايت دے د خداي کتاب ！ين， ک７ئ بيا پيغمبر
ه ي３ ک７ه او زما اهلبيت عليهم او زياتل، خلک قرآن ته وه）و) اله 

ه د اهل بيتو سپار＊تنه کوم ــاسو تـــــت  سپار＊تنه کوم زۀ ،السالم
زه تاسو ته د  سپار＊تنه کوم .زۀ تاسو ته د اهلبيتو عليهم السالم

  .اهل بيتو عليهم السالم
نه روايت ک７ے دے چ３ وي３ ) ص(＄ينو محدثانو له پيغمبر. 4

  :فرمايل
كٌ فيکم الثقلين کتاب اهللا و اهل بيتی و إنهما لن يَفتَرِقا إنّی تار"

  1".حتّی يَرِدَ علیّ الحوض
م يود خداي کتاب قرآن او بل دزه تاسو ته دوه قيمتی ＇يزونه پري８

زما اهلبيت او دا دوه به هي）کله له يوه بله جدا نه شي تر دې چ３ د 
  .قيامت په ورځ زما ＇ن， ته راورسي８ي

و چ３ په دې مسئله ک＋３ حديثونه دومره زيات يادونه ضروري －２
دي چ３ په دې وړوک３ کتاب ک＋３ نه ＄ايي８ي او عزتمن ＇ي７اندي 

باتُ "سيد مير حامد حسين د دغو روايتونو سندونه په کتاب  عَقَ
ک＋３ چ３ په شپ８و ！وکو چاپ شوے دے راغون６ ک７ي " االنوار
  .دي

                                                
مخ، الصواعق المحرقه يولسم باب، اول ＇پرکﾡ، 148جزء 3مستدرک حاکم .  1

  :مخ او دې مضمون ته نزدې حديثونه په الندينيو کتابونو ک＋３ هم ليدل کي８ي149
مخونه، کنزالعمال، اول جزء باب االعتصام بالکتاب 189 182 5مسند احمد جزء 

  .مخ44والسنة 
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تو د دغو روايتونو په ر１ا ک＋３ ＊ه ＇ر－ندي８ي چ３ د اهل بي
د رسول اهللا مبارک  د کتاب او يمتابعت او د هغوي ！ين／ول د خدا

اهلبيتو (د عترت  ＇ن， د اسالم له ضرورياتو دي او د سنتو تر
د ويناوو پري＋ودل د －مراه９ او د الرې د ورکولو ) عليهم السالم
  .سبب کي８ي

عترت ) ص(اوس يوه پو＊تنه چ３ پيدا کي８ي دا ده چ３ د پيغمبر
به ده کوم کسان او ＇وک دي؟ د دې مسئل３ د چ３ پيروي ي３ واج

د عترت ) ص(رو＊انولو لپاره د روايتونو په استناد سره د پيغمبر
  .معنا ＇ي７و

  
  ＇وک دي؟) ع(اهلبيت ) ص(د پيغمبر

！ول مسلمانان له ) ص(له تيرو روايتونو معلومه شوه چ３ پيغمبر
خپلو اهلبيتو عليهم السالم پيروۍ ته بللي دي او اهلبيت ي３ د 
خداي د کتاب تر ＇ن， له ＄انه وروسته د خلکو د مرجع په تو－ه 

قرآن او عترت هي）کله "په ډا－ه ي３ ويلي دي چ３  ياد ک７ي دي او
  "له يوۀ بله نه جدا کي８ي
اهلبيت هغه کسان دي چ３ د دې حکم ) ص(په دې اساس د پيغمبر

د قرآن قرين او برابر بللي دي د  يمطابق چ３ د خداي رسول هغو
مقامه برخمن او د اسالمي علومو او معارفو له ر３１ عصمت له 

) قرآنه(چين３ برخمن دي ＄که چ３ که داس３ نه وي نو د خداي کتاب 
ل ــــجدا کي８ي حال دا چ３ رسول اهللا مبارک فرمايي چ３ قرآن او اه

  بيت هي）کله له يوۀ بله نه جدا کي８ي تر دې چ３ د حوض
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  .کوثر په غاړه ماته راورسي８ي 
وي د لوړو 請فاتو په دقيقه اهل بيتو او د هغ په دې تو－ه د

چ３ ！ول د _ له امامانو سره  شيعه ؤضرورت چ３ يوازې د  پيژندلو
  .سمون خوري ثابتي８ي_ عترت دي ) ص(پيغمبر

اوس د لويو اسالمي محدثانو د روايتونو په ر１ا ک＋３ په دې 
  :هکله خپل رو＊انه دليلونه راوړو

ه بيانولو وروسته داس３ وايي مسلم بن حجاج د ثقلين د حديث ل. 1
) ص(چ３ يزيد بن حيان له زيد بن ارقم نه پو＊تنه وک７ه، د پيغمبر

ميرمن３ اهل بيت دي؟ زيد ) ص(اهل بيت ＇وک دي؟ آيا د پيغمبر
  :بن ارقم په ＄واب ک＋３ وويل

ال وَايم اهللا إنّ المرأةَ تکوُن مع الرجلِ، العصر مِنَ الدهر ثم يطلقها " 
بَتُه الذينَ ُحرموا يب قومها، اهل فترجع الی ابيها و تُه أ請لُه و عَصَ

  1".الصدقة بعدُه
په خداي قسم ＊％ه د يوې مودې له مخه له مي７ۀ ) نه داس３ نه ده(

سره وي بيا س７ے هغ３ ＊％３ ته طالق ورک７ي چ３ خپل پالر او 
 هل بيتو مقصد هغه کسان دي چ３ ا請ل،خپلوانو ته ستنه شي له ا

هغه  او د_ وۍ ژوري جرړې ولري د خپل) ص(يعن３ د هغه حضرت
حقيقي خپلوان وي، هغه کسان چ３ له پيغمبره وروسته ورته 

  .請دقه نه شي ورکول کيدے
دا روايت ＊ه په ډا－ه د دې حقيقت －واهي ورکوي چ３ د 

له عترته چ３ پيروي ي３ د قرآن په شان واجبه ده، مراد ) ص(پيغمبر
                                                

  .مخ123باب فضائل علی بن ابيطالب مصر چاپ  請7حيح مسلم جزء .  1
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اهلبيت هغه ) ص(د رسول اهللا مبارک ميرمن３ نه دي بلک３ د پيغمبر
سره بيره معنوي ) خپلوۍ(کسان دي چ３ پر جسماني نسبت 

وابست／ي او ＄ان／７ې غوره والﾡ هم ولري چ３ وکولﾡ شو هغوي د 
  .خداي د کتاب تر ＇ن， د ن７ۍ د مسلمانانو مرجع وبلو

او (يوازې د اهلبيتو عليهم السالم د 請فتونو ) ص(پيغمبر. 2
ک７ې بلک３ د هغو شمير ي３ هم په بيانولو بسنه نه ده ) ＄ان／７تياوو

مسلم له جابر بن سمره حکايت . چ３ دولس تنه دي جوت ک７ے دے
  :کوي

عُت رسول اهللا 請لی اهللا عليه " ال يَزاُل االسالم : وسلم يَقول) واله(سَمِ
مها، فقُلُت البی يزاً الی اثنی عشر خليفة ثم قال کلمة لم أفهَ ما : عزِ

  1".قال؟ فقال ُکلّهُم مِن قريش
اسالم به په دولسو : م３ واوريدل چ３ وې فرمايل) ص(يغمبرله پ

خليفه －انو عزتمن پات３ شي بيا ي３ ＇ه خبره وک７ه چ３ زه پرې پوه 
وي３ : نه شوم له پالره م３ وپو＊تل ＇ه ي３ وويل؟ ＄واب ي３ راک７

  ".فرمايل چ３ ！ول له قريشو دي
  :مسلم بن حجاج همداشان له رسول اهللا مبارکه روايتوي چ３

  2".ُل امرالناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجالًال يَزا"
د خلکو چارې به ډ４رې ＊３ تيرې شي تر هغه وخته چ３ دولس 

  .کسان په هغوي واکمني ولري
  شيعه ؤپه خبره رو＊انه －واه دي چ３ د  شيعه ؤدا دواړه روايتونه د 

                                                
  .請حيح مسلم شپ８م ！وک دريم مخ مصر چاپ.  1
  .ر سند５ت .  2
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وروسته د خلکو ر＊تين３ ) ص(دولس امامان له پيغمبر 
اسالم ک＋３ دولس خليفه －ان چ３ له ＄که چ３ په . الر＊وونکي دي

رسول اهللا مبارک سمالسي وروسته د مسلمانانو د چارو مرجع او 
د اسالم د عزت او برم سبب وي ب３ له هغو دولسو امامانو چ３ د 

＄که چ３ له ＇لورو . اهلبيت دي بل مصداق نه لري) ص(پيغمبر
دين مشهور دي  تير شو ؤ چ３ په مسلمانانو ک＋３ خلفاي راشخلفا

بني اميه او بني عباسو نور واکواالن د خپلو ناروا کارونو په د 
ي ورکوي د اسالم او مسلمانانو لپاره د هوجه چ３ اسالم ي３ －وا

  .شرم سبب وو
له قرآن سره برابر ) ص(عليهم السالم چ３ پيغمبر په دې ډول اهلبيت

د ) ص(او د ن７ۍ د مسلمانانو مرجع بللي دي هماغه د پيغمبر
ان دي چ３ د رسول اهللا مبارک د سنتو ساتونکي عترت دولس امام

  .او د هغوي د علم لرونکي دي
له ابيطالب هم د مسلمانانو الر＊وونکي اميرالمؤمنين علی بن . 3 

پخپله د اهلبيتو عليهم السالم په  ابنی هاشمو －２لي دي چ３ د
  د خبرو په 請حيح والﾡ يو بل رو＊انه شيعه ؤپيژن／لو ک＋３ د 

  :فرمايي هلته چ３. －واه دے 
ال _ من بنی هاشم _ البطن  اإنّ االئمة من قريش غرسوا فی هذ"

  1.تصلح علیٰ  من سواهم و ال تصلح الوالة من غيرهم
په  ＇وک د بنی هاشمو له طايف３ دي او نور_ له قريشو امامان _ 

  ني ب３ بنيادهــخلکو د واليت وړتيا نه لري او د نورو واکمنانو واکم
                                                

  .خطبه請 (144بحی 請الح(نهج البالغه .  1
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   .ده 
  

  :نتيجه
  و روايتونو دوه حقيقتونه ＇ر－ندي８يله دغ

اهل بيتو پورې تمسک او د هغوي پيروي د په ) ص(د پيغمبر. 1
  .＇ن， واجبه ده خداي د کتاب د اطاعت تر

د خداي د رسول اهلبيت چ３ د قرآن مجيد قرين او د ！ولو . 2
  .مسلمانانو مرجع معرفي شوي دي النديني خصو請يتونه لري

  او د بنی هاشمو له طائف３ دي و له قبيل３ش！ول د قري  :الف
داس３ خپلوي لري چ請 ３دقه  سره )ص(هغوي ！ول له پيغمبر: ب

  پرې حرامه ده
！ول د عصمت مقام لري که نه وي له قرآن مجيده عمالً جدا : ج

قرآن او (کي８ي حال دا چ３ رسول اهللا فرمايلي دي چ３ دا دواړه 
  په غاړه له يوه بله نه جدا کي８ي تر دې چ３ د حوض کوثر) اهلبيت

  .راورسي８ي 
دغه ！ول بايد دولس کسان وي چ３ د خداي له رسوله وروسته په : د

  .يو بل پس３ د مسلمانانو ولي او امام وي
رنده برم او يدولس خليفه －ان د اسالم د ډ) ص(دا د پيغمبر: هـ 
  .ت سبب ديزع

دغو 請فتونو ته په پام سره چ３ له روايتونو الس ته را＄ي د لمر په 
نه کي８ي چ３ له خپلو اهلبيتو عليهم السالم د شان رو＊ا

د پيروۍ  ي３ د هغويمقصد چ３ مسلمانانو ته ) ص(پيغمبر
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د عترت دولس پاک ) ص(سپار＊تنه ک７ې ده هماغه د پيغمبر
او د خپلو فقهي احکامو  چ３ شيعه د هغوي په پيروۍ. امان ديام

  .په پيژندلو ک＋３ د هغوي په متابعت وياړ کوي
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  نهنهه ويشتمه پو＊ت

آيا ابوطالب په ايمان سره له دنيا الړ چ３ تاسو ي３ 
  زيارت ته ور＄ئ؟

  :＄واب
له نظره ابوطالب،د عبدالمطلب زوے د اميرالمؤمنين  شيعه ؤد 

－ران ترۀ د رسول په رسالت يو مؤمن ) ص(پالر او د پيغمبر) ع(علی
کس ؤ او د اسالم د لوم７يو وختونو په ！ولو مشکالتو او سختيو 

  .مل／رے او مرستندويﾡ دے) ص(رک＋３ د پيغمب
  

  د ابوطالب کورن９
３ کورن９ ک＋３ وزي８يدۀ چ３ سرپرستي حضرت ابوطالب په داس

د دين د الرويانو د اتل ) ع(د ابراهيم د نيکه او) ص(３ د پيغمبري
يعن３ حضرت عبدالمطلب په غاړه وه او د جزيرة العرب په تاريخ 

３ عبدالمطلب د ک＋３ په ل８شان تحقيق او ＄يرتيا سره رو＊اني８ي چ
خپل ژوند په ډ４رو سختو حاالتو او بحراني او خطرناکو شرايطو 
. ک＋３ د خدا پرست９ او د توحيد دين له مالت７ه الس وانه خسته

هغه وخت چ３ ابرهه د هاتيانو يو لوي ل＋کر تيار ک７ او د کعب３ د 
ورانولو لپاره د مک３ په لور وخو＄يدۀ په الره ک＋３ ي３ د 

کله چ３ حضرت عبدالمطلب د . ان ونيولعبدالمطلب ＄ين３ او＊
ﾡابرهه ور＄ين３ ډ４ر په . خپلو او＊انو د ستنولو لپاره ابرهه ته ورغ
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حيران９ سره پو＊تنه وک７ه ول３ دې د خپلو او＊انو د ستنولو په 
＄اي له ما ونه غو＊تل چ３ واپس شم او د کعب３ له ورانولو ډډه 

روح خ７وب وک７م؟ عبدالمطلب په ايمان او په خداي د اعتماد په 
بّ االبلِ، و للبَيتِ ربّ يمنعه : "＄واب ورک７   1)".يحميه(أنا رَ

هم ＇＋تن لري چ３ د هغه ) کعبه(کور  ازه د او＊انو مالک يم او د
بيا مک３ ته ستون شو او د کعب３ په . نن／ه او حفاظت به ي３ وک７ي

خوا ک＋３ ي３ په داس３ حال ک＋３ چ３ د کعب３ د ور کون６ه ي３ په 
  :داس３ وويلالس ک＋３ نيول３ وه 

  يا رب ال أرجولــهم سواکا           يا رب فامنع منهم حماکا
  2إن عدو البيت من عاداکا           امـنعـهم ان يـخربوا فناکا

اے ربه زۀ ب３ له تا بل چاته هيله نه لرم خپل امن حرم له دغو 
دشمنانو وساته د دې کور دشمنان له تا سره په جن， دي هغوي د 

  .و وغ７وهرانولخپل کور له و
＊کل３ خبرې او داس３ نورې خبرې د حضرت عبدالمطلب په  اد

خدا پرست９ او کلک ايمان رو＊انه －واه دے هغه عبدالمطلب چ３ 
دې امله يعقوبي په خپل تاريخ ک＋３ د  له هم. د ابوطالب پالر دے
  :کله داس３ ليکيـــــعبدالمطلب په ه

د اهللا عزوجل"   3".رفض عبادة اال請نام و وحّ

                                                
  .کال مصر چاپ1348مخ 261کامل ابن اثير لوم７ے ！وک .  1
  تير سند.  2
  .مخ، نجف چاپ7！وک 2تاريخ يعقوبی .  3
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ليرې ک７ او په يوازين３ خداي  نالمطلب د بوتانو له پرستشه ＄اعبد
اله او مؤمن پالر د خپل عقيده لرله اوس －ورو چ３ دا خداي پي３ 

  .زوي ابوطالب په هکله ＇رن／ه فکر کوي
  

  د عبدالمطلب له نظره_ ابوطالب 
د تاريخ له پا１و معلومي８ي چ３ ＄ين３ رو＊ان ضميره وړاندو يونکو 

وته نبله رو＊انه راتلونکي او د هغه له ) ص(رعبدالمطلب د پيغمب
  .خبر ک７ے ؤ

د حبش３ د حکومت چارې په الس " سيف بن ذي نيرن"کله چ３ 
ک＋３ واخست３ عبدالمطلب د يو پالوي په مشرۍ هغه ته ورغﾡ او 

ه ته زيرے ورک７ سته وينا وروسته د حبش３ واکمن هغئله يوې ＊ا
ستا په کورن９ ک＋３ به ) 請لی اهللا عليه و اله (چ３ قدرمن پيغمبر

  :پيدا کي８ي او بيا ي３ د هغه د ＄ان／７تياوو په هکله داس３ وويل
يَموُت ابوُه وَ ُامُّه و  –وسلم ) واله(請لی اهللا عليه  -إسُمُه محمد"

    1".يکلفه جده و عمه
  کي８ي او نيکه او ترۀ  د هغه نوم محمد دے مور او پالر به ي３ م７ه

  .به ي３ سرپرستي په غاړه اخلي
د نورو 請فتونو په بيان ک＋３ ) ص(ي３ د راتلونکي پيغمبربيا 

  :داس３ وويل

                                                
  .مخونه115 – 114مخونه بيروت چاپ 137 – 136سيره حلبی اول ！وک مصر چاپ .  1
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حمان و يد" مد النيران و يکسر خض الشيطان و يحيعبُد الرّ
االوثان، قوله فصلٌ و حکمُه عدلٌ و يأُمُر بالمعروف و يفعلُه ينهی 

  1".عن المنکرِ و يبطله
د يوازيني او رحمان خداي عبادت به کوي او د شيطان مخه به 

يسي او اورونه به م７ه ک７ي او بوتان به مات ک７ي د هغه خبره د حق ن
３ د عدالت په بنياد دے خلک ياو باطل د پيژندلو معيار او حکم 

ک９ ته بلي او پخپله هم نيک دے او هغوي له بديو منع３ يبه ن
  .کوي او کک７تياوې پاکوي

  :بيا ي３ حضرت عبدالمطلب ته وويل
دُه يا عبدالمطلب غي   2".ر کذبإنّك لَجَ

  .ب３ شکه ته د هغه پيغمبر نيکه ي３
ده وک７ه ـــعبدالمطلب د دغه زيري له اوريدو وروسته د شکر سج

  :مولود حال ي３ داس３ بيان ک７ کاو د هغه مبار
وجّته کريمة زإنُّه کان لی ابن و کنُت به معجباً و عليه دقيقاً و إنی "

فجاءت مناف ابن زهره  عبد من کرائم قومی آمنه بنت وهب بن
بغالم فسميُتُه محمد، مات ابوه او امُّه و کفلُته انا و عَمّهُ 

  3)".طالبااب(
يو زوې م３ وے چ３ ډ４ر راباندې －ران ؤ د امنه بنت وهب په نامه 

وشو  زوےيوه قدرمنه ميرمن م３ ورته واده ک７ه له هغه ميرمن يو 

                                                
  .ت５ر سند.  1
  تير سند.  2
  .مخ مصر چاپ137لوم７ے ！وک ) يره حلبیس(ت５ر سند .  3
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چ３ نوم م３ پرې محمد کي＋وده، ＇ه موده پس ي３ مور او پالر له 
  .پالنه په غاړه واخسته –ابو طالب _ الړل او ما او ترۀ ي３  ايدن

غه دله دغو ويناوو داس３ معلومي８ي چ３ حضرت عبدالمطلب د 
چ３ له يتيم ماشوم له ＄النده راتلونکي خبر ؤ نو کوشش ي３ وک７ 

  -ل تر ！ولو ＊ه او －ران زوي＄انه وروسته د هغه پالنه خپ
عادت او اري سغه ب３ سته وسپاري او نور له د -ابوطالب

  .نيکمرغ９ محرومه ک７ي
دې معلومي８ي چ３ ابوطالب د خپل مؤمن او موحد پالر په نظر  له

ک＋３ د ايمان او غوره والي دومره لويه درجه لرله چ３ يوازې هغه 
اوس د مطلب د نور وضاحت  1د پالن３ وړتيا لرله) ص(د پيغمبر

  :لپاره د ابوطالب د ايمان رو＊انه دليلونه وړاندې کوو
  ابو طالب د ايمان دليلونه د
  د ابوطالب علمي او ادبي آثار. 1

اسالمي مؤرخانو او عالمانو د ابوطالب ډ４رې په زړه پورې 
قصيدې حکايت ک７ي دي چ３ په دغه لوړو علمي او ادبي آثارو 
ک＋３ د ابوطالب په ر＊تيني ايمان پوهيدلﾡ شو مون８ دلته يو ＇و 

  :آثارو ته اشاره کوو
  

علم خيار الن   بنی کَموسیٰ والمسيح ابن مريم اً        اس أن محمدليَ

                                                
مخ او او سيره 134مصر چاپ لوم７ے ！وک " سيره حلبی"د ال ډ４ر وضاحت لپاره .  1

مخ بيروت 109" ابوطالب مؤمن قريش"مخ او 189هشام بيروت چاپ لوم７ے ！وک 
  .مخ بيروت چاپ ته مراجعه وک７ئ117چاپ او طبقات کبریٰ لوم７ے ！وک 
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  1ر اهللا يـهــدی و يعــصمـــمأتــيا به        فُکلّ بأاتــانا بــهدی مثــل ما
د موسی ) ص(شريف او بزر－واره خلک دې پوه شي چ３ محمدـــــ 

دے او هماغه اسماني ر１ا چ３ ) ص(په شان پيغمبر) ع(او عيسی
ي３ هم لري نو ！ول پيغمبران په خداي په امر هغوي دواړو لرله هغه 

  .خلک هدايتوي او له －ناه ي３ منع３ کوي
  

علَم   مداً            رسوالً کموسیٰ خط فی اول الکتٰبوا إنا وجَدنا محألم تَ
  2ی العباد محبه             و ال حيف فيمن حــــضه اهللا بالــحبـــــو ان عليه ف

دے موسیٰ  په شان پيمغبر دے ) ص(آيا نه يئ خبر چ３ محمدـــ 
چ３ په اسماني کتابونو ک＋３ بيان شوے دے؟ خلک له هغه سره 
مينه کوي او بايد د هغه چا په معامله ک＋３ چ３ خداي ي３ مينه د 

  .خلکو په زړونو ک＋３ پيدا ک７ې ده ظلم ونه ک７ے شي
  

  دلقــد اکرم اهللا بـنی محمد             فاکرم خلق اهللا فی الناس احــــم
  3فذوالعرش محمود و هٰذا محمد         و شق له من اسمه لـــيجله  

عزتمن ک７ په دې بنياد د خداي تر ) ص(لوي خداي خپل پيغمبرـــــ 
！ولو غوره مخلوق احمد دے خداي تعالیٰ د محمد نوم له خپل 
نومه مشتق ک７ چ３ د هغه د مقام درن＋ت وک７ي نو د عرش خاوند 

                                                
  .مخ بيروت چاپ623！وک 2دې په شان په مستدرک حاکم مخ او د هم57الحجه .  1
دوهم چاپ ) ابن ابی الحديد(مخ شرح نهج البالغه 42تاريخ ابن کثير لوم７ے ！وک .  2

  .مخ72！وک، 14
！وک 1！وک تاريخ ابن عساکر، 14چاپ 2) ابن ابی الحديد(شرح نهج البالغه .  3

  .مخ254لوم７ے ！وک  مخ، تاريخ الخميس266مخ تاريخ ابن کثير لوم７ے ！وک 275
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ډ４ر (احمد) ص(او د هغه پيغمبر) وےستايل ش(پرورد－ار محمود
ﾡدے) ستايونک.  

  
ـصلوا ـمعِهم  واهللا لن يَ   حتی اوسد فی الــــتراب دفيناً     اليكَ بـــجَ

  فا請دع بامرك ما عليك غضاضه   و ابشر بذلك و قر مـنك عيوناً
نی و ع   و لقد دعوت و کــــنت ثم اميناً  لمت انك نا請حی   و دعوتَ
  1مت بـأن ديـن مــحمد         مـــن خــــير اديــــان البريه ديناًلـــو لـــــقد عـــــ

اي د خداي رسوله هي）کله به د دشمنانو الس تا ته ونه رسي８ي ــــــ 
تر دې چ３ زه د خاورو په بستره ＇ملم نو له چا مﾢ ويري８ه او هغه ＇ه 
چ３ امر ي３ درته شوے دے ＊کاره ک７ه او ستر－３ رو＊انه او يخ３ 

زۀ خپل دين ته وبللم او زۀ خبر يم چ３ ته زما خير خواه ي３ او ک７ه تا 
په خپله بلنه ！ين， او 請ادق او سم کارے ي３ او زۀ ＊ه پوه شوم 

  .چ３ د محمد دين د ن７ۍ تر ！ولو ＊ه دين دے
د اهللا علی فاشهد    إنی علی دين النبی احمد          يا شاهِ

  2فی الدين فإنی مُهتدیٰ ضلمن     
  په دين زما د) ص(خداي －واه، د خداي د رسول محمداي پر ما د ـــ 

  يم ايمان －واهي ورک７ه هر ＇وک چ３ －مراه وي، زۀ د هدايت خاوند

                                                
مخ شرح نهج 42！وک 3مخ تاريخ ابن کثير 261خزانة االدب بغدادی لوم７ے ！وک .  1

مخ، 155 – 153！وک 7مخ دوهم چاپ فتح الباري 55！وک 14) ابن ابی الحديد(البالغه 
  .مخ12هـ کال ديوان ابی طالب 1358مخ مصرچاپ 116！وک 4اال請ابه 

مخ ديوان ابو طالب 78！وک 14دوهم چاپ ) دابن ابی الحدي(شرح نهج البالغه .  2
  .مخ75
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ابو طالب د خپل ژوند په وروستيو ور＄و ک＋３ په يو ل７ بيتونو : و
ک＋３ چ３ دلته ي３ ذکر کوو د قريشو سپين روبو او مشرانو ته د 

  :محمد د بشپ７ مالت７ سپار＊تنه وک７ه
  
نَصر نبی الوُا   ابنی عـلياًو شيــخ الـــقوم عباساً ــــــ خير اربعة請ی بِ

  ان تـــــذودوّا دونه الناساً اجــعفرـ  ـحامی حقيقتهو حــمزة االسد ال
  1فی نصر احمد دون الناس اتراساًا فداء لکم امتی وماولدت       کونو

زوی د مرست３ سپار＊تنه کوم ) ص(＇لورو تنو ته د نيک پيغمبرـــ 
حمزه ته  يل３ مشر عباس، او د خداي زمريم３ علی، زمون８ د قب
م３ جعفر ته ) زوي(مالت７ ک７ے دے او ) ص(چ３ تل ي３ د پيغمبر

چ３ زما  –چ３ د هغه مل／رے او مرستندويﾡ ووسي او تاسو 
خپلوان له تاسو قربان شه تل د خداي د رسول لپاره د دشمنانو په 

  .وړاندې د ډالونو په شان اوسئ
په  نهروشعانصافه او خالص انسان د دومره ＊کليو ادبي  اهر ب

په رسالت د ) ص(ليدلو سره چ３ په ډا－ه په يو خداي او د پيغمبر
د خبرې په  شيعه ؤابوطالب د ايمان او عقيدې بيانوونکي دي د 

حقانيت چ３ ابو طالب ر＊تنﾡ مؤمن ؤ، پوهي８ي او په هغو ب３ 
الو په خا請و سياسي بنياده تورونو افسوس کوي چ３ ＄ينو ليکو

) ص(اهدافو سره د قريشو په دغه ايماندار کس د خداي د پيغمبر
  اسالم په لوم７يو وختونو او په هغو سختو حاالتو ک＋３ د په ترۀ او

                                                
وَ "د سورۀ حج په تفسير ک＋３ د ) ابن شهر اشور مازندرانی(مشابهات القرآن .  1

نصرُه ن يَ نُصرن اهللا مَ   .په ذيل ک＋３ " يَ
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  .د شريعت په لوي ساتونکي ل／ولي دي او هغه ي３ کافر بللﾡ دے 
ره د ابوطالب سلوک د هغه د ايمان س) ص(له پيغمبر. 2

  .کﾡ دےن＊ودو
اسالم ！ولو تاريخ ليکونکو د هغو سر＊ندنو او ب３ مثاله د 

فداکاريو يادونه ک７ې ده چ３ ابوطالب د رسول اهللا مبارک د مقدس 
وجود لپاره ک７ي دي او د ا خبره پخپله د هغوي په کلک ايمان يو 

  .دليل دے
د حفاظت لپاره درې ) ص(ابو طالب د اسالم د مالت７ او د پيغمبر

ک＋３ د رسول اهللا مبارک تر ＇ن， د  کاله په شعب ابي طالب
د  ک６وال９ او سخت ژوند ته د قريشو په مشرۍ ترجيح ورک７ او

تصادي کالبندۍ تر پايه پورې د هغوي تر ＇ن， مسلمانانو د اق
باقي پات３ شو او په هغو سختو حاالتو ک＋３ ي３ ！ول３ ستون３％ 

  1وزغمل３
بارک د رسول اهللا م) ع(دې ورت５ر ابوطالب خپل －ران زوے علی له
ه مل／رتيا او مالت７ ته وبالﾢ او له هغه ي３ وغو＊تل چ３ په ！ولو رپو
په ＇ن， ک＋３ ) ص(و او ک７اوونو ک＋３ د حضرت محمديبختو شس

  .پات３ شي
                                                

  د ډ４رو معلوماتو لپاره دغو مدارکو ته مراجعه وک７ئ.  1
ميس لوم７ے ！وک مخ مصردوهم چاپ، تاريخ الخ134سيره حلبی لوم７ے ！وک 

مخ، شرح 189مخونه بيروت چاپ، سيره ابن هشام، لوم７ے ！وک بيروت چاپ 254
مخ، تاريخ يعفوبی اول، دوهم ！وک 52！وک 14نهج البالغه ابن ابی الحديد دوهم چاپ 

مخ بيروت چاپ 119مخ مصر چاپ، طبقات کبریٰ اول ！وک 115！وک 4نجف، الإ請ابه 
  .کال1380
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  ابن ابی الحديد معتزلی د نهج البالغ３ په شرح３ ک＋３ دا خبره
ته ي３ ) ع(له ابوطالبه نقل ک７ې ده چ３ خپل زوې حضرت علی 

  :وفرمايل
تا يوازې نيک９ او ＊و کارونو ته بلي نو تل له هغه  دخداي رسول"

  1".سره يو ＄اي او مل／رے اوسه
دومره ) ص(＇ر－نده ده چ３ د حضرت ابوطالب لخوا د پيغمبر

خدمتونه او د اسالم د سپي）ل３ دين په دفاع ک３ د هغوي دومره 
  .سر＊ندن３ او زيارونه د هغوي د ايمان ＊کاره －واه دي

د رسول اهللا   –ابن ابی الحديد  –لم په دې اساس لوي مسلمان عا
مبارک او د هغه د پاک دين په حفاظت ک＋３ د ابوطالب حياتي او 

  :مهم وجود داس３ ستايي
 

بــــو طــــالب و ابنُُه             لما مثل الدين شخصاً  وال اَ   قاماًفوَ لَ
ــذا بيثرب جس الحـــماما   فذاك بمکة أوی و حامی             و هٰ

  2یٰمبصيرٌ تعا او یغهول لجطالب             ج یضر مجد ابــــو ما 
 

که ابوطالب او زوے ي３ نه وے اسالم دين به هي）کله نه وے ـــــ 
ته پناه ورک７ه او مالت７ ) ص(！ين， شوے هغه په مکه ک＋３ پيغمبر

د خداي د رسول د مرست３ (هغه زوے په يثرب ک＋３  ي３ وک７ او د
کوز شو، هي）وک د ابوطالب شان ته  د مرګ جبو ته) په الره ک＋３

                                                
  .مخ دوهم چاپ53！وک 14ابی الحديد  شرح نهج البالغه ابن.  1
  .مخ84ت５ر سند .  2
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تاوان نه شي رسولﾡ نه د چ＂ياتو ويونکي جاهالن او نه هغه خبر 
  .کسان چ３ ＄انونه ي３ قصداً ناپوهه ک７ي دي

  
  د ابوطالب و請يت د هغه په ايمان رو＊انه －واه دے. 3
 په شان د اسالمي ن７ۍ مشهورو شخصيتونو په" حلبی شافعی"د 

ار بکري په تارخ الخميس ک＋３ د خپل سيرت ک＋３ او محمد دي 
د رسول اهللا  مابوطالب اخري خبرې داس３ نقل ک７ي دي چ３ خپل قو

  :مبارک مرست３ ته بلي
، و لحزبه حماة، واهللا اليسلُک احدٌ " عشِر قريش کونوا له والةٌ يَا مَ

، و لوکان  منکم سبيله  اال رشدٌ و ال يأخُذ احد يهديه اال سعدٌ
فعُت عنه دل و زلکففُت عنُه الهزائلنفسی مدة و الجلی تأخير 

  1".الدواهی ثم هَلكَ
هغه د  ای زما خپلوانو د محمد مل／ري او پيروکار اوسئ او د"

هغه د  مالت７ وک７ئ په خداي قسم هر کس چ３ د) اسالم(－وند
هدايت د نور پيروي وک７ي نيکمرغه کي８ي که ژوند له ماسره وفا 

شکه به م３ له  ک７ې وے او اجل ماته فر請ت راک７ے وے ب３ له
  دا ي３ وويل او وفات. هغه سختيان３ او مصيبتونه ليرې ک７ي وو

  .شو 
  

                                                
مخونه بيروت چاپ، سيره حلبی اول ！وک 300 – 301تاريخ الخميس لوم７ے ！وک .  1

  .مخ مصر چاپ391
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له ابوطالب سره د خداي د رسول محبت د هغه په ايمان . 4
 .－واه دے

په مختلفو مناسبتونو د خپل ) لی اهللا عليه و اله請(د خداي رسول
  درن＋ت کاوه او له هغه سره ي３ مينه ＇ر－ندوله  –ابوطالب  –تره 

  :دلته ي３ يوازې دوو ＄ايونو ته اشاره کوو .
) ص(＄ينو مورخانو دا روايت نقل ک７ے دے چ３ پيغمبر: الف

إنّی احبكَ حبينِ حبی لقرابتك : "عقيل بن ابی طالب ته وفرمايل
  1".منی و حبّاً لما کنُت اعلم من حب عمی اياك

زه له تاسره له دوو سببونو مينه کوم يو په دې خاطر چ３ خپل م３ 
له تا  –ابوطالب  –دې خاطر چ３ ماته پته ده زما تره  او بل پهي３ 

  .سره مينه کوله
حلبی هم په خپل سيرة ک＋３ له رسول اهللا مبارکه داس３ روايت : ب

  :حضرت ابوطالب د مقام درن＋ت کوي هکوي چ３ د خپل تر
حتی مات ) ای اشد الکراهة(مانالت قريش منی شيئاً اکرهُه "

  2".ابوطالب
ابوطالب ژوندے ؤ د قريشو کافرانو ماته ازار ونه تر کومه چ３ 
＇ر－نده ده چ３ له ابوطالب سره د رسول اهللا مبارک . رسولﾡ شو
غوره مقام او شان درن＋ت د ابوطالب د ايمان －واه  هغه د مينه او د

دے ＄که چ３ د قرآن د آيتونو د نص مطابق د خداي رسول يوازې 
  رانو او مشرکانو پهــــــکافله مؤمنانو سره مينه او محبت کوی او د 

                                                
  .مخ509！وک 2مخ بيروت چاپ، االستيعاب 163تاريخ الخميس لوم７ے ！وک .   1
  .مخ مصر چاپ391سيره حلبی اول ！وک .  2
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  :معامله ک＋３ سخت دے قرآن مجيد فرمايي 
داءٌ علی الکُفّارِ رحماُء بينَهُم" دٌ رسول اهللا والذين معُه أشِ   1".محمّ

د خداي پيغمبر دے او کوم کسان چ３ له هغه سره دي ) ص(محمد
  .له کافرانو سره سخت او پخپلو ک＋３ مهربانه دي

  :او په بل ＄اي ک＋３ فرمايي
نونَ باهللا و" ُد قوماً يؤمِ سوُلُه االتَجِ وادونَ مَن حاداهللاَ وَ رَ ليومِ االخِرِ يّ

و ابناءهم او إخوانُهُم او عشيرتُهم اولئكَ کتب او لو کانوا آباءهم 
هم االيمان   2".فی قُلوبِ

کله به هغه کسان چ３ په خداي او د قيامت په ورځ ايمان لري  هي＆
د رسول د＊منان پرې －ران وي که  داس３ ونه موم３ چ３ د خداي او

دشمنان د هغوي پالران، زامن ورو１ه يا خپلوان ول３ نه  ا＇ه هم د
ﾡوي دوي دي چ３ خداي تعالیٰ ي３ په زړونو ايمان ليکل  

  3.دے 
له مين３ ) ص(دغو آيتونو ته په پام سره او له ابوطالب سره د پيغمبر

ونو په او د مختلف مناسبتونو د هغه له درن＋ت سره د دغو آيت
ترتله کولو سره په دې ک＋３ شک نه پات３ کي８ي چ３ ابوطالب په 

  .ايمان ډ４ره لوړه مرتبه لري) ص(خداي او د هغه په پيغمبر
  

                                                
  .آيت 29د فتح سورې .  1
  .آيت32د مجادل３ سورې .  2
 45آيت او د مائدې سورې  23همداراز د سوره ممنحنه لوم７ے آيت د توب３ سورې .   3

  .آيتونه هم په وې خيره －واه دي81او 
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  د رسول اهللا مبارک د ا請حابو －واهي. 5

＄ينو ا請حابو د ابوطالب په ) لی اهللا عليه و اله請(د پيغمبر
  .ره کووري＋تن３ ايمان －واهي ورک７ې ده دلته ي３ ＄ينو ته اشا

په مخک＋３ د ) ع(يو ناپوهه س７ي د اميرالمؤمنين علی: الف
ابوطالب په شان ناروا تور ول／اوۀ، امام علی په داس３ حال ک＋３ 

  :چ３ د غوس３ ن＋３ ي３ په مخ ＇ر－ندې شوې وفرمايل
داً بالحق نبياً لو شفع ابی فی مه، ف"  عثَ ُمحَمّ ض اُهللا فاكَ والذی بَ

  1".ه اهللاکل مذنبٍ علی وجه االرض لشفع
خلﾢ ماته ک７ه، قسم په هغه خداي چ３ محمد دې غل３ شه، خداې 

وغواړي د هر ) ابوطالب(ي３ په پيغمبرۍ و－مارۀ، که پالر م３ 
  .－ناهکار شفاعت وک７ي خداي تعالیٰ ي３ شفاعت مني

  :او په يو بل ＄اي ک＋３ فرمايي
کتم بن عبدالمطلب مؤمناً مسلماً يکان واهللا ابوطالب عبدالمناف "

  2".انه مخافةً علی بنی هاشم ان تنابذها قريشايم
په خداي قسم ابوطالب، عبدالمناف بن عبدالمطلب مؤمن او 
مسلمان ؤ او خپل ايمان ي３ د قريشو له کفارو پ＂وۀ چ３ له بنی 

  .هاشمو سره دشمني ونه ک７ي
  دا ويناوې نه يوازې د ابوطالب د ايمان) ليه السالمع(د امام علی

  لک３ هغه د خداي په وليانو ک＋３ شاملوي چ３مزبوتيا تاييدوي ب 
                                                

  .مخ24الحجه .  1
  .مخ24الحجه .  2
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  د نورو شفاعت هم کولﾡ شي 
  :ابوذر غفاري د ابوطالب په هکله داس３ وايي: ب

مات ابوطالب رضی اُهللا عنه حتٰی  واهللا الذی ال إلٰه إال هو ما"
  1".اسلم

په هغه خداي قسم چ３ له هغه پرته بل خداي نيشته ابوطالب وفات 
  .－ه مخک＋３ ي３ ايمان راوړنه شو م／ر دا چ３ له مر

له عباس بن عبدالمطلب د ابوبکر بن ابی قحافه هم په ډ４رو : ج
  :اسنادو سره داس３ روايت راغلﾡ دے

  2.مات حتیٰ قال ال إلٰهَ إالّ اُهللا محمد رسول اهللا إنّ ابا طالب ما
ال إله إال اهللا : ابوطالب له دنيا ال نه ړۀ م／ر دا چ３ وې ويل

  .محمدرسول اهللا
  
  ابوطالب د اهل بيتو له نظرهــ  6

！ولو اهلبيتو عليهم السالم د ابوطالب کلک ايمان تاييد ک７ے 
د رسول اهللا مبارک د دغه  ي３ دے او په مختلفو موقعو ک＋３

فاع ک７ې ده چ３ دلته ي３ دوو بيل／و ته دسر＊ندونکي مل／ري 
  .اشاره کوو

  :امام باقر فرمايي: الف
ميزان و ايمان هٰذا الخلق فی  ي طالب فی کفةع ايمان ابُوضِلو "
  1".کفة االخریٰ لرجّحَ ايمانهال

                                                
  .مخ دوم چاپ71！وک 14) ابن ابی الحديد(شرح نهج البالغه .  1
  .هـ کال د تفسير وکيع په نقل 1378دريم چاپ بيروت  مخ398الغدير اوم ！وک .  2
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که د ابوطالب ايمان د تل３ په يو پل７ې ک＋３ واچوو او د دغو 
  .خلکو ايمان په بل３ ک＋３ د ابوطالب ايمان پرې دروند دے

  :له رسول اهللا مبارکه نقلوي) ع(امام جعفر 請ادق : ب
الکفر فأتاهم اهللا  اإنّ ا請حاب الکهف اسروا االيمان و اظهرو"

االيمان و أظهر الشرک فأتاه اُهللا  اجرهم مرتين و انّ اباطالب اسر
  2".اجره مرتين

خپل ايمان پ ک７ او ) د ＄ينو مصلحتونو په وجه(ا請حاب کهف 
داس３ ي３ ظاهره ک７ه چ３ کافران دي نو خداي تعالیٰ هغوي ته دوه 

د مصلحت (＄له بدله ورک７ه او ابوطالب هم خپل ايمان پ وساته 
کفر ＊کاره ک７ۀ او خداي تعالیٰ دوه ＄له هغه ته بدله ) له مخ３ ي３

  .ورک７ه
و دليلونو د لمر په شان ＊کاره کي８ي چ３ ابوطالب وله دغو د

  :الندينی مقامونه لرل
لی اهللا 請(هغه په قدرمن پيغمبر په خداي تعالیٰ او د .1

  .کلک ايمان) عليه  و اله
 په نزد ډ４ر محبوبيت) ص(د پيغمبر .2

رسول اهللا مبارک کلکه مل／رتيا او د اسالم په الره د  .3
 ک＋３ سر＊ندنه

 د خداي تعالیٰ په نزد د شفاعت د مقام لرل .4

  او په دې ډول د هغو ناروا تورونو ب３ اساس والﾡ چ３ ابوطالب ته
                                                                                                 

  .مخ18مخ دوهم چاپ، الحجه 68！وک 14شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد .  1
  .مخ115مخ او 17مخ، الحجه 70！وک 14شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد .  2
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  .ورکول کي８ي، ＇ر－ندي８ي 
  :له دغه خبرو چ３ بيان شوې دوه حقيقتونه مون８ ته ＊کاره کي８ي

ا請حابو اميرالمؤمنين او معصومو رسول اهللا مبارک،  .1
  .امامانو د ابوطالب ايمان منلﾡ دے

هغه ناروا تورونه چ３ په ابوطالب پورې ت７ل کي８ي ＇ه  .2
بنياد نه لري او يوازې د ＄ينو سياسي مقصدونو او د بني 
اميه او بني عباسو د ＄ينو واکمنانو په وسيله چ３ هميشه 

چيانو سره په د ابوطالب له ب له اهلبيتو عليهم السالم او
او هغوي  –په ابوطالب پورې ت７ل شوي دي  –جن， وو 

 .جوړ ک７ي دي

د ) ص(چ３ دوي د پيغمبر داوس الزمه －２و هغه تر ！ولو لوي السون
دغه کلک او فداکار مل／ري د شخصيت د خرابولو لپاره استعمال 

مشهور دے و＇ي７و او د قرآن " ضاحضححديث "په  ک７ے دے او
د سنتو او د عقل سليم له نظره د ) ص(مبرمجيد د آيتونو، د پيغ

 ﾡاو دروغوال ﾡر＊کاره ک７وددغه حديث جعلی وال.  
  

  اح د حديث جاجضد ضح
سفيان "＄ينو ليکواالنو لکه بخاري او مسلم د ＄ينو راويانو لکه 

بن سعيد ثوري، عبد الملک بن عمير او عبدالعزيز محمد 
په ) حديثونه( له لورې الندن９ دوه خبرې" راوردي او ليث بن سعد

  .پورې ت７لي دي) ص(پيغمبر
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  1".احضضحی غمراتٍ من النار فأخرجتُه إلی وجدُتُه ف: الف
اح ضضحه ډ４ر اور ک＋３ وليدۀ نو هغه م３ م３ پ) ابوطالب(او هغه 
  "ته بوتلو

عَلُّه تنفعه: ب من النار  حاضضحشفاعتی يوم القيٰمة فيجعُل فی  لَ
  ".يبلغ کعبيه يغلی منه دماغه

  امت په ورځ زما شفاعت هغه ته ＇ه －＂ه ورسوي نو ديق＊ايي د 
چ３ ژور والﾡ ي３ د هغه د . اح ک＋３ راوستل شيضضحپه  اور 

  2".پ＋و تر －ي＂يو رسي８ي په دې ډول چ３ د هغه مازغه يشي８ي
که ＇ه هم پريمانه روايتونه او رو＊انه دليلونه چ３ د ابوطالب د 

حديث (همت ل د دغه لوي تور او تايمان په هکله مو بيان ک７
دروغوالﾡ او ب３ بنياد والﾡ ثابتوي خو د مسئل３ د ال ) احضضح

  :اح جاج اخلوضضحوو برخو ک＋３ د حديث وضاحت لپاره په د
1. ﾡد دغه حديث د اسنادو ب３ اساس وال.  
له سنتو سره د هغه ) ص(د خداي له کتاب او د پيغمبر .2

 .！کر

  
  .اح د حديث د اسنادو ب３ اساسوالﾡضضحد 

دا کسان دي  ناح د حديث راوياضچ３ د ضحمخک＋３ مو وويل 
سفيان بن سعيد ثوري، عبدالملک بن عمير، عبدالعزيز بن محمد 

                                                
  .請خضحاح هغه کندې ته وايي چ３ ژوروالﾡ ي３ د انسان تر ون３ کم وي.  1
مخ مصر چاپ او اتم 52！وک ابواب مناقب، باب قصه ابی طالب 5ح بخاري 請حي.  2

  .مخ46！وک کتاب االدب باب کنية المشترک 
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اوس د رجال د علم د اهل سنتو . دراوردي، او ليث بن سعد
عالمانو په استناد سره چ３ د محدثانو احوال ي３ بيان ک７ي دي د 

  .دغه کسانو وضعيت جاجوو
  .سفيان ابن سعيد ثوري: الف
  ل د علم لوي اهل سنت عالم ابو عبداهللا محمد بن احمد بنرجا د
  :عثمان ذهبی د ده په هکله داس３ وايي 
ُس عن الضعفاء" لّ    1".کانَ ُيدَ

  سفيان بن ثوري به جعلي حديثونه له ضعيفو راويانو بيانول
له ضعيفو يا  دا خبره ＊کاره دليل دے د تدليس په وجود او

چ３ سفيان ابن سعيد ثوري به مجهولو کسانو د حديثونو بيانول 
  .دا کار کاوه چ３ په دې طريقه د هغه حديثونه له اعتباره لوي８ي

  عبدالملک بن عمير: ب
  :ذهبی د هغه په هکله وايي

غَيّرَ حفظُه و قال : طالَ عُمرُُه و ساءَ حفُظُه قال ابوحاتم" ليس بحافظٍ تَ
، و قالَ ابن ف: ضعيف يخلطُ، و قال ابن معين: احمد : راشمخلطٌ

عّفُه جداًضکان شعبه ال ير   2".اه و ذکر الکوسج عن احمد انه ضَ
د : ږد شو او حافظه ي３ －６ه وډه شوه ابوحاتم واييوعمر ي３ ا

حديثو د ساتلو توان ي３ نه درلود او حافظه ي３ －６ه وډه شوه، 
عبدالملک بن عمير له غلطيو ډک او : احمد بن حنبل هم وايي

ابن معين ) غلط روايتونه نقلوي يعن３ ب３ بنياده او(ضعيف دے، 
                                                

  .کال1382مخ بيروت 169！وک 2ميزان االعتدال ذهبي .  1
  .مخ بيروت لوم７ے چاپ660！وک 2ميزان االعتدال .  2



225 شيعه ＄واب ورکوي

حديثونو سره －６وډ ک７ي دي،  وهغه سم حديثونه له غلط: وايي
  کوسج له احمد بن حنبله روايت ک７ے دے چ３ عبدالملک بن

  ".عمير ي３ سخت ضعيف －２لﾡ دے 
له دغو ！ولو دا خبره معلومي８ي چ３ عبدالمک بن عمير النديني 

  :請فات لرل
  ب３ حافظه او هيرجن .1
 يعن３ هغه کس چ３) م رجال په ا請طالح ک＋３د عل(ضعيف  .2

 روايتونو ي３ باور نه شي کيدے په

 له غلطيو ډک .3

يعن３ هغه کس چ請 ３حيح او غلط روايتونه سره (مخلط  .4
 )－６ ک７ي

＇ر－نده  ده چ３ په دغو ک＋３ هر يو 請فت په يوازې سر هم د 
عبدالملک بن عمير د حديثونو په ب３ بنياد والي －واهي ورکوي 

  .ول کمزوري ！کي په هغه ک＋３ موجود ديحال دا چ３ دا ！
  محمد دراوردي نعبدالعزيز ب: ج

د اهل سنتو د رجال عالمانو هغه هيرجن او ب３ حافظه ياد ک７ے 
ﾡدے چ３ د هغه په روايتونو استدالل نه شو کول  

  :احمد بن حنبل د دراوردي په هکله وايي
  1".إذا حدّثَ من حفظه جاءَ ببواطيل"

  .يت وک７ه ب３ بنياده او نامربوطه خبرې کويهر کله چ３ له يادو روا

                                                
  .مخ634تير سند .  1



226 شيعه ＄واب ورکوي              

  :ابو حاتم هم د هغه په هکله وايي
  1".ال يحتَجّ بِه"

  .د هغه په خبره استدالل نه شي کيدے
  2.يعن３ بد حافظه بللﾡ دے" سيُّئ الحفظ"ابو زراعه هم هغه 

  ليث بن سعد:د
د اهل سنتو د علم رجالو کتابونو ته په مراجع３ سره ＊ه معلومي８ي 

غه ！ول راويان چ３ نوم ي３ ليث دے ناپيژاندي، مجهول او چ３ ه
ﾡ3ضعيف کسان دي چ３ د هغوي په حديثونو استدالل نه شو کول 

او ليث بن سعد هم له دغو ضعيفو او ب３ پروا کسانو دے چ３ د 
حديثو له اوريدلو او د هغ３ د راويانو په نقل ک＋３ ي３ ب３ پروايي 

  .کوله
  :يييحيیٰ بن معين د هغه په هکله وا

  4".تساهل فی الشيوخ والسّماعيإنُّه کان "
ليث بن سعد د هغو کسانو په هکله چ３ له هغو ي３ روايت ک７ے 

  .راز د حديثونو په اوريدلو ک＋３ ب３ غوري ک７ې ده دا دے او هم
هم هغه له ضعيفانو －２لﾡ دے او د هغه نوم ي３ په خپل " نباتي"

روايان ي３ ک＋３ چ３ يوازې ضعيف " التذليل علی الکامل"کتاب 
  1.پک＋３ معرفي ک７ي دي راوړے دے

                                                
  .همدغه.  1
  .مخ634تير سند .  2
  .مخونو423مخ تر 420！وک بيروت چاپ لوم７ے له 3االعتدال  ميزان.  3
  .مخ423تير سند .  4
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اح حديث ا請لي راويان ډ４ر ضمعلومي８ي چ３ د ضح وله دغو ويناو
  .کيدے زيات ضعيف دي او د هغوي په حديثونو باور نه شي

  
  اح متن له قرآن او سنتو سره سمون نه خوريضضحد حديث 

په دغه حديث ک＋３ رسول اهللا مبارک ته داس３ نسبت ورک７ل 
ه حضرت ابوطالب د دوزخ د اور له سختو غرغن６و د شوے چ３ هغ

ول ي３ د هغه عذاب کم ک７ ډاور يوې وړې کندې ته بوتله او په دې 
حال دا . يا ي３ هيله وک７ه چ３ د قيامت په ورځ د هغه شفاعت وک７ي

سنت يوازې د مؤمنانو او ) ص(د پيغمبراو چ３ قرآن مجيد 
ه ابوطالب کافر شفاعت مني نو ک) ص(ره د پيغمبرامسلمانانو لپ

د هغه عذاب نه شو کمولﾡ يا ي３ شفاعت ) ص(وے هي）کله پيغمبر
ﾡنه شو کول.  

اح د محتویٰ ب３ بنياده والﾡ او ضپه دا ډول د حديث ضح
دروغوالﾡ  د هغو کسانو د ويناوو په اساس چ３ ابوطالب کافر 

  .－２ي ثابتي８ي
اوس د خداي د کتاب او سنتو په ر１ا ک＋３ د دغه مسئل３ رو＊انه 

  .رته وړاندې کوودداليل 
  :قرآن مجيد په دې هکله فرمايي: الف

هُم نَاُر جَ" ينَ کَفَروا لَ يهِم فَيَُموالذِ نّمَ ال يُقضٰی عَلَ و ال ُيخفُف  اوُتهَ
نهُُم مِن عذابها کذلكَ نَ   2".ورٍُفل کَی ُکجزِعَ

                                                                                                 
  .مخ423！وک 3مخ ميزان االعتدال 75شيخ البطح .  1
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  رانو لپاره دے نه د هغوي مرګ رارسي８ي چ３ـــــد دوزخ اور د کاف
  رانو ته داس３ سزاــــــــذاب کمي８ي مون８ کافـــــنه ي３ عم７ۀ شي او  
  .ورکوو 
نت هم د کافرانو لپاره شفاعت نفي کوي ابوذر س) ص(د پيغمبر: ب

  :غفاري له رسول اهللا مبارکه داس３ روايت ک７ے دے
  ".أعطيُت الشفاعة و هیَ نائلةٌ مِن ُامّتی من ال ُيشرُك باهللا شيئاً"

３ دهغو کسانو په نصيب کي８ي چ３ زما شفاعت زما په امت ک＋
اح متن هم د هغو ضمشرک نه وي په دې اساس د حديث ضح

کسانو د وينا په اساس چ３ ابوطالب ته کافر وايي هي＆ بنياد او 
  .اساس نه لري او له کتاب او سنت سره مخالف دے

  
  :نتيجه

اح هم د سند له ضله تيرو وضاحتونو معلومه شوه چ３ حديث ضح
ن او محتوا له نظره هي＆ اعتبار نه لري او په هغه نظره او هم د مت

ال چ３ دوي د استدالل نه شي کيدے په دې طريقه هغه مضبوطه کِ
ابوطالب د پياوړي ايمان د خرابولو لپاره هغ３ ته پناه وړي، 
ماتي８ي او د هغه مؤمن قريش او د رسول اهللا مبارک د پاخه مل／ري 

ان ＄لنده او رو＊انه او ري＋تيني مالت７ي ＄النده ＇５ره هماغه ش
  .پات３ کي８ي
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  ديرشمه پو＊تنه

له نظره جبرائيل د رسالت په رسولو  شيعه ؤآيا د 
په ＄اي ) ع(حضرت علی ک＋３ خيانت ک７ے دے او د

  ي３ په رسول اهللا مبارک قرآن نازل ک７ے دے؟

  :＄واب
مخک＋３ له دې چ３ د دغه ناروا او ب３ بنياده تور چ３ ＄ينو  

پورې ت７لﾡ دے دروغوالﾡ او  يعه ؤشناپوهو او غرضي کسانو په 
  .ب３ اساس والﾡ ثابت ک７و غوره ده چ３ اول ي３ جرړه ول＂وو

  
  :د دغه تور جرړه

د قرآن شريف له آيتونو او هغه حديثونو چ３ د دغو آيتونو په هکله 
نازل شوي دي ＇ر－ندي８ي چ３ يهوديانو به وويل چ３ جبرائيل د 

３ خداي هغه ته رسالت او وحي په رسولو ک＋３ خيانت وک７ ＄که چ
امر ک７ے ؤ چ３ نبوت د بنی اسرائيلو په نسل ک＋３ نازل ک７ي خو 
هغه د خداي د امر په خالف رسالت او پيغمبري د حضرت 

  .اسماعيل نسل ته ورک７ه
 خَانَ"او د  1ضرت جبرائيل دشمن وبالﾢـــــح وپه دې اساس يهوديان

                                                
  .هـ کال1308مخونه مصر چاپ 437او  436تفسير فخر رازي اول ！وک .  1
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برائيل  نو  جبرائيل خيانت وک７ جمله ي３ خپل شعار و－ر＄اوه" جِ
＄که قرآن مجيد د هغوي د نيوک３  او د هغوي د خبرې د 

 وا" امين"دروغوالي د ثابتولو لپاره جبرائيل په النديني آيت ک＋３ 
  :سم چارې فر＊ته وبلله

  1".نَزَلَ بهِ الرّوُح االمين علی قَلبِكَ لِتکونَ من الُمنذِرين"
قرآن ستا په زړه نازل ک７ چ３ خلک ) جبرائيل(روح االمين "

  :او په يو بل آيت ک＋３ فرمايي". روېووي
له علی قلبكَ ِبإذنِ اهللا" بريلَ فإنُّه نزّ دواً لِجِ   2".ُقل مَن کانَ عَ

ووايه هر ＇وک چ３ له جبرائيل سره دشمني وک７ي، هغه قدرمن３ 
  .پر＊ت３ د خداي په امر قرآن ستا په زړه نازل ک７

نو له دغه آيتونو او د هغو له تفسيره ＊ه معلومي８ي چ３ يهوديا
حضرت جبرائيل په ＄ينو داليلو خپل دشمن －ا１ه او هغه ته ي３ د 

لو ک＋３ په خيانت وَسَاو هغه ي３ د رسالت په رَ هعذاب پر＊ته ويل
  .تورناوۀ

شعار د يهودو د قوم له چ＂ياتو او فضولياتو " خَانَ االمين"نو د 
سره زړه  شيعه ؤجرړه اخست３ ده او ＄ين３ جاهل ليکواالن چ３ له 

  د يهودو خبره راخست３ په هغ３ شوندوهي او دا توردشمني لري 
  .پورې ت７ي شيعه ؤپه  

  
 

                                                
  .آيت194شعراء .  1
  .آيت 97بقره .  2
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  له نظره شيعه ؤنبوت د 

د اهلبيتو عليهم ) ص(شيعه د قرآن او سنت په پيروۍ د پيغمبر
السالم د رو＊انه آيتونو په ر１ا ک＋３ نه يوازې محمد بن عبداهللا 

ي تعالیٰ په 請لی اهللا عليه واله وسلم په حقه پيغمبر －２ي چ３ د خدا
حکم د ن７يوالو لپاره پيغمبر او استازے دے بلک３ هغه 

  .خاتم پيغمبران او تر ！ولو لوړ مرتبه الهی پيغمبر －２ي) ص(حضرت
په خپلو ＊ايسته ويناوو ) ع(لوي امام علی بن ابی طالب شيعه ؤد 

  .ک＋３ په دې حقيقت داس３ －واهي ورکوي
ُد أنّ ال إله إالّ اُهللا وحدُه ال شري" ك لُه و أشهُد أنّ محمداً عبدُه و أشهَ

  1".رسوله، خاتم النبيين و حجة اهللا علی العالمين
－واهي ورکوم چ３ ب３ له يوازيني او ب３ ساري خدايه بل نيشته او 
－واهي ورکوم چ３ محمد د خداي بنده او پيغمبر او خاتم النبيين 

  .او د ن７يوالو لپاره د خداي حجت دے
  :ييهم فرما) ع(امام جعفر 請ادق 

  هوداً و 請الحاً و: لَم يبعث اُهللا عزوجل من العرب إال خمسة انبياء"
  2".اسماعيل و شعيباً و محمداً خاتم النبيين 

: خداي تعالیٰ د عربو په قوم ک＋３ يوازې پين％ه پيغمبران و！اکل
 چ３ خاتم النبيين) ص(حمدــــــهود، 請الح، إسماعيل، شعيب او م

                                                
مخ دوهم چاپ 67مخ بيروت چاپ، کافی اتم ！وک 188اول ！وک نهج السعاده .  1

  .هـ کال1389تهران 
  .کال1403مخ بيروت چاپ 42بحاراالنوار يوولسم ！وک .  2
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  .دے 
پورې  شيعه ؤم تور په وثابتوي چ３ ک دا حديث شريف ＊ه په ډا－ه

ت７ل کي８ي دروغ او ب３ بنياده دے او دا حديث حضرت محمد بن 
  1.د خداي اخري پيغمبر معرفي کوي) ص(عبداهللا 

په دې اساس د ن７ۍ شيعه جبرائيل د رسالت او پيغمبرۍ په رسولو 
ک＋３ امين او سم کارے －２ي او محمدبن عبداهللا په حقه پيغمبر 

روستﾡ رسول －２ي او علی بن ابی طالب د هغه و請ي او د خداي و
  .او جانشين －２ي

دلته غوره －２و چ３ يو روايت چ３ شيعه او سني دواړه پرې يو نظر 
لري او هغه ي３ په خپلو معتبرو کتابونو ک＋３ ذکر ک７ے دے 

مشهور دے " حديث منزلت"راوړو په دغه روايت ک＋３ چ３ په 
وسته علی خپل ＄اي د خپل خاتميت له بيانولو ور) ص(پيغمبر

  .ناستﾡ او و請ي معرفي ک７
  :رسول اهللا مبارک علي بن ابيطالب ته وفرمايل

منّی بِمنزلةِ هارونَ مِن موسٰی إالّ أنُه النبیّ  کونت ان أما ترضٰی"
  2".بعدی

                                                
د خاتميت ) ص(له هغو ډ４رو آيتونو د خبريدو لپاره چ３ د شيعو له نظره پيغمر اکرم.  1

کلﾡ دے مراجعه ＊ودنه کوي، مفاهيم القرآن کتاب ته چ３ استاد جعفر سبحاني لي
  .وک７ئ

  :شميره اسناد لري چ３ ＄ينو ته ي３ اشاره کوو دغه حديث بي.  2
  請حيح بخاري شپ８م ！وک دريم مخ مصر چاپ باب غزوه تبوک .1
 )ع(مخ باب فضائل علی120جلد 請7حيح مسلم  .2

 النبي مخ مصر چاپ، باب فضائل ا請حاب55سنن ابن ماجه لوم７ے ！وک  .3
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خوشحالي８ې چ３ ته زما په نسبت داس３ ي３ لکه هارون  نﾢ آيا ته
ه بل نبي نه چ３  له ما وروست چ３ د موسی په نسبت ؤ م／ر دا

يعن３ لکه ＇ن／ه چ３ هارون د موسٰی و請ي ؤ ته هم زما . (را＄ي
و請ي ي３ خو زه وروستﾡ پيغمبر يم او له موسی وروسته نور 

  .)پيغمبران هم راغلل
دا روايت چ３ د سند له نظره لويو اسالمي محدثانو که هغه شيعه 
دي که سني منلﾡ دے رو＊انه －واه دے په دوو مسئلو ک＋３ د 

  :خبرې په 請حيح والي د شيعه ؤ
د خداي تعالیٰ تر ！ولو قدرمن نبي ) ص(محمد بن عبداهللا .1

سوالنو خاتم دے چ３ د لوي خداي په امر په راو د الهی 
ن７يوال او هميشني رسالت －مارل شوے دے او له هغه 

  .وروسته بل پيغمبر نه را＄ي
و請ي ) لی اهللا عليه و اله請(علی بن ابی طالب د پيغمبر .2

مسلمانانو  دوروسته ) ص(هغه حضرتله  جانشين او
  .خليفه دے

                                                                                                 
  

 اپمخ بيروت چ109！وک 3مستدرک حاکم  .4

مخونه او دريم جلد 170،177،179،182،184،185مسند احمد اول ！وک  .5
 .مخ32

 ).ع(مخ بيروت، باب مناقب علی بن ابيطالب21！وک 請5حيح ترمذی  .6

 .هـ کال1403مخ بيروت چاپ 27) ابن مغازل(مناقب  .7

 هـ کال143مخ بيرت دوهم چاپ 254！وک 37بحاراالنوار  .8
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  يو ديرشمه پو＊تنه

  د تقي３ معيار ＇ه دے؟

  :＄واب
د خپل باطني اعتقاد پ ساتل او د مخالفانو په  :د تقي３ معنا

وړاندې د خپل ايمان پ＂ول او مخفي ساتل، د دنياوي زيان او د 
وه د هر مسلمان ي معنوي او ديني تاوان ＇خه د بچ کيدو لپاره، دا

  .چ３ له قرآنه ثابتي８ي ده شرعي دنده
  

  :تقيه د قرآن له نظره
قرآن مجيد په دې مسئله ک＋３ ډ４ر آيتونه لري چ３ ＄ينو ته ي３ 

  :اشاره کوو
مَن :الف نِينَ وَ يَاء مِن ُدوْنِ اْلُمْؤمِ ينَ اَْولِ افِرِ ُنونَ الْكَ خِذِ الُْمْؤمِ الَّ يَتَّ

لِكَ فَلَْيسَ مِنَ اهللاِ ِفى  نْهُْم يَْفعَْل ذٰ ّيةً شَيْءٍ إِالَّ اَن تَتَُّقوْا مِ   1.تَقِ
اهل ايمان ته نه ده پکار چ３ مؤمنان پري８دي او له کافرانو سره "

دوستي وک７ي ＇وک چ３ داس３ وک７ي له خداي سره به هي＆ رابطه 
  ".ونه لري م／ر هغه کسان چ３ تقيه وک７ي

  رانو سرهـــــواه دے چ３ له کافـــــقيقت ＊کاره －ـــــدا آيت په دې ح
  

                                                
  .آيت28آلِ عمران .  1
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／ر د تقي３ په خاطر د ＄ان د حفاظت او له مدوستي جائزه نه ده 
خطرو بچ کيدو په خاطر چ３ په دې ب２ه  له هغوي سره ظاهراً 

  .دوستي کولﾡ شو
يمَانِ ﴿ :ب ْعدِ إيمَانِهِ إِالَّ مَْن ُاْكرِهَ وَقَْلُبُه ُمْطمَئِنٌّ بِالإِ مَن كَفَرَ بِاهللاِ مِن بَ

ـكِن مَّن شَرَحَ لَ لَهُْم عَذَابٌ  وَ بٌ مِّنَ اهللاِ وَ عَلَْيهِْم غَضَ دْراً فَ َ請 ِبِالْكُْفر
ظِيمٌ   1.﴾عَ

له ايمانه وروسته دوباره کافر شي م／ر هغه  يهر ＇وک چ３ په خدا
ۍ د کفر اظهار وک７ي په داس３ حال ک＋３ چ３ رکسان چ３ له مجبو

زبوت او ډاډه وي خو هغه کسان چ３ مد هغه زړه په ايمان ک＋３ 
  .هغوي لپاره سخت عذاب او قهر دے له کفر ډک ک７ي د خپل زړه
  :دغه آيت د شان نزول په هکله داس３ وايي مفسران د

يوه ورځ عمار بن ياسر له خپل پالر او مور سره په دشمنانو ک＋３ 
ون＋تل او کافرانو له هغوي وغو＊تل چ３ له اسالمه الس واخلي 

د خداي په  او په کفر او شرک اعتراف وک７ي، د عمار ！ولو مل／رو
په رسالت －واهي ورک７ه نو ＄ين３ ي３ ) ص(يو والي او د پيغمبر

شهيدان ک７ے شول او ＄ين３ نور سخت و＄ورول شول خو عمار د 
خپل زړه او خو＊３ په خالف تقيه وک７ه او په ظاهره ي３ هغه ＇ه چ３ 

وويل او ازاد شو کله چ３ د خداي رسول ته راغﾡ په  ،کافرانو ويل
  او خپه ؤ نو د خداي رسول هغه ته ډاډ ورک７خپل کار ډير اندي＋من 

  1.او دا آيت په دې هکله نازل شو

                                                
  .آيت 106نحل .  1
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له دغه آيته او د مفسرانو له خبرو رو＊انه شوه چ３ د خپل سر د 
 حفاظت او د مادي او معنوي تاوانونو د مخنيوي لپاره د

په وخت ک＋３ هم تقيه او د خپل ايمان پ＂ول موجود ) ص(پيغمبر
  .وو او اسالم هم منل

  
  له نظره شيعه ؤتقيه د 

د بني اميه او بني عباسو ظالمو حکومتونو په ！ول  چ３ له دې امله
）ه به وژلو هسره دشمني لرله او د هغوي د  شيعه ؤخ ک＋３ له يتار

ه کوله او خپله ر＊تن３ عقيده يهغوي د قرآن په حکم تق 2ي３ کوله
ي３ پ＂وله او په دې ډول ي３ په هغو سختو حاالتو ک＋３ ＄ان او 

رو＊انه ده چ３ د هغه ظلم ساډوب９ . ل مسلمان ورو１ه وژغورلخپ
او استبداد په دوران ک＋３ چ３ د ظلم توپان له هر اړخه شيعه 

  .－وا＊ل او هغوي ي３ ختمول له دې د بچ کيدو لپاره بله الر نه وه
نو ＄که په هغه 請ورت ک＋３ چ３ ظالمو باچاهانو او د هغوي 

هغوي بيرحمانه وژله  او دسره دشمني نه کوله  شيعه ؤ－وډ－يانو له 
  د تقي３ لپاره ＇ه شيعه ؤک＋３ نه وه شامله د  ېايجن６د حکومت په 

  .دليل نه ؤ موجود
                                                                                                 

مخ بيروت چاپ ته مراجعه 131＇لورم ！وک ) جالل الدين سيوطی(تفسير درالمنثور .  1
  .وک７ئ

د بنی اميه وو او بنی عباسو په الس د شيعو د ب３ رحمانه وژن３ په باره ک＋３ د .  2
مقاتل العالبين، د ابوالفرج : "لپاره مراجعه وک７ئ دغو کتابونو ته نورو معلوماتو

ا請فهاني ليک، او شهداء الفضيله د عالمه اميني ليکل شوې او الشيعه والحاکمون 
  .د محمد جواد مغنيه ليکل شوې
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پورې نه ده  شيعه ؤيادونه ضروري ده چ３ تقيه يوازې په 
مخصو請ه بلک３ نور مسلمانان هم د خون７ي دشمن په وړاندې چ３ 

ور لکه خوارج او ن(له ！ولو اسالمي مذهبونو سره مخالف دے 
کله چ３ له ) ظالم حکومتونه چ３ هر حرام کار ي３ له السه کي８ي

هغوي سره د مقابل３ توان نه لري د تقي３ لمن ته پناه وړي او د خپل 
  .سر د حفاظت لپاره خپله باطني عقيده پ＂ه ساتي

په دې اساس که د اسالمي ！ولن３ ！ول غ７ي په خپلو فقهي 
ورورول９ او يوالي  مذهبونو ک＋３ له يو بل سره تفاهم ولري او په

  .سره ژوند وک７ي د تقي３ لپاره هي＆ زمينه نه پات３ کي８ي
  

  :نتيجه 
  :له دغو خبرو نتيجه اخلو چ３

 د روده او) ص(ه قرآني جرړه لري او د ا請حاب پيغمبريتق .1
 تاييد د اسالم په لوم７يو) لی اهللا عليه و اله請(پيغمبر 

  .وختونو ک＋３ د تقي３ په روا والي ＊ه دليل دے 
د تقي３ محرک او ان／يزه د شيعيانو د ب３ رحمانه  عه ؤشيد  .2

چ３ دغه  و وژن３ او د هغه ظلم او ستم د توپان مخنيوے
ﾢ＊مذهب ي３ په نابودۍ －وا. 

پورې نه ده مخصو請ه بلک３ په  شيعه ؤتقيه يوازې په  .3
 .نورو مسلمانانو ک＋３ هم شته

تقيه له مشرکانو د اسالمی عقيدو په پ＂ولو او د کفارو په  .4
ې په پرهيز پورې مخصو請ه نه ده بلک３ د تقي３ وړاند
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 معيار چ３ د مسلمانانو د ＄ان حفاظت دے عام دے او د
وي او د  هر دشمن په وړاندې چ３ د مقابل３ وس ورسره نه

 مبارزې زمينه هم نه وي برابره د خپلو باطني عقايدو پ
 .ساتل يوه ضروري چاره ده

په مسلمانانو د اسالمي ！ولنو د غ７يو د تفاهم په ب２ه ک＋３  .5
  .ک＋３ د تقي３ لپاره هي＆ زمينه او ماحول نه پات３ کي８ي
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  دوه ديرشمه پو＊تنه

) آيين(د ايران د اسالمي جمهوريت په اساسي قانون 
  جعفري مذهب د هيواد رسمي مذهب دے ول３؟ک３ 

  :＄واب
په دې ک＋３ شک نشته چ３ د ايران د اسالمي جمهوريت د اساسي 

حترم او د قدر وړ دي خو ب３ له شکه له نظره ！ول مذهبونه م نقانو
لکه جعفري، شافعی، مالکی،حنبلی، (د اسالم فقهي مذهبونه 

حنفی وغيره د خلکو د و－７نيزو دندو په بيانولو ک＋３ يو شان او 
  .غ８مله نه دي او په هغو ک＋３ پريمانه اختالفات موجود دي

و له بل پلوه د يوې ！ولن３ د حقوقي قوانينو د تدوين او د ا請ولو ا
／ي نقانونونو د تنظيم لپاره د دغه قوانينو غ８ ملتيا او هماه

  .ضروري وي
په دې اساس يوازې يو اسالمي مذهب په يو وطن ک＋３ د 
اجتماعي ا請ولو او قوانينو د برابرولو مرجع －ر＄يدلﾡ شي ＄که 
چ３ که د قانون مراجع او سرچين３ بيال بيل３ وي هماهن／ه او 

غوره ده چ３ د اسالم په فقهي کو！لي قوانين نه شو جوړولﾡ نو 
مذاهبو ک＋３ يو په سم معيار سره د اجتماعي قوانينو او ا請ولو 
ماخذ او سرچينه و－ر＄ي چ３ د هيواد په قوانينو ک＋３ د هر ډول 
－６وډۍ او ناغ８مل９ مخه ونيول شي او په حقوقي، ！ولنيزو او 
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نورو اجتماعي زمينو ک＋３ د هماهن／و برابرو او يوهي７ه قوانينو د 
  .ړولو لپاره الره هواره شيجو

  
  د جعفري مذهب د ！اکل کيدو معيار

اوس بله پو＊تنه پيدا کي８ي او هغه دا چ３ په کوم معيار او مالک 
قوانينو او  د مو په اسالمي فقهو ک＋３ جعفري مذهب د هيواد

  ا請ولو سرچينه －ر＄ول３ ده؟
د دې پو＊تن３ ＄واب رو＊انه دے ＄که چ３ د ايران ډ４ر اکثريت 

انان دي چ３ جعفري فقه د فردي او اجتماعي دندو او خلک مسلم
فرايضو بيانونک３ ده او د جعفري مذهب منونکي دي او په دې 
تو－ه رو＊اني８ي چ３ د ايران د اسالمي جمهوريت په اساسي قانون 
ک＋３ د هيواد د رسمي مذهب په تو－ه د جعفري مذهب ！اکل له 

  .！ولو منطقي او حقوقي ا請ولو سره برابر دي
  

  رو اسالمي مذهبونو درناوے او پوزيشند نو
مذهب د  د اسالمي ايران په اساسي قانون ک＋３ که ＇ه هم جعفري

خو نور مذهبونه هم منجمله  رسمي مذهب －２ل شوے"هيواد 
شافعي، حنبلي، مالکي، حنفي او زيدي وغيره هم محترم او د 
قدر وړ دي بلک３ د دغو مذهبونو پيروان په الندنيو زمينو ک＋３ د 

  :３ مطابق عمل کولﾡ شيهل３ فقخپ
  د مذهبي مراسمو ترسره کول. 1
  ديني تعليم او تربيت. 2
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  شخصي او پرائيوټ کارونه. 3
خاص مذهبي ا請ول لکه واده، طالق، ميراث، و請يت او داس３ . 4
  .نور

له دې ورت５ر په داس３ سيمو ک＋３ چ３ په دوي ک＋３ يو مذهب 
نو د اختياراتو هغه ＄اي ک＋３ قوانين د شورا－اپه اکثريت ولري 

په حدود ک＋３ د دغه مذهب مطابق وي په عين حال ک＋３ د نورو 
  .مذهبونو د الرويانو حقوق هم محفوظ وي

دلته د مسئل３ د الرو＊انولو لپاره د ايران د اسالمي جمهوريت د 
  :اخلو اساسي قانون د لوم７ي ＇پرکي دولسم ا請ل را

ي دے او دا د ايران رسمي دين اسالم او مذهب جعفري اثنا عشر"
ا請ل الی االبد نه بدليدونکﾡ دے او نور اسالمي مذهبونه لکه 
حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي، او زيدي پوره پوره درناوے لري 

) ذاتي(او د دغو مذهبونو او په دين３ ＊وون３ او روزن３ او شخصي 
او په دې پورې په مربوط ) واده، طالق، ميراث، و請يت(چارو 
محکم３ ک＋３ رسميت لري او په هره  ک＋３ په) دعا－انو(دعاوو

سيمه ک＋３ چ３ په دغو ک＋３ د يوه مذهب الرويان په اکثريت 
ک＋３ وي ＄ايي قوانين به د شورا－انو د اختياراتو په حدود ک＋３ 
د هغه مذهب مطابق وي، د نورو مذهبونو د پيروانو د حقوقو په 

  "ساتلو سره
  هوريت د اساسيـــــــــد دغه ا請ل په ر１ا ک＋３ د ايران د اسالمي جم

قانون له نظره د اسالمي مذهبونو احترام او موقعيت رو＊انه  
  .کي８ي
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  دري ديرشمه پو＊تنه

  آيا شيعه د وتر لمون＃ واجب －２ي؟

  :＄واب
د وتر لمون＃ د شپ３ په نوافلو ک＋３ را＄ي او د دغه لمون＃ کول د 

خو .مسلمانانو او د رسول اهللا مبارک د منونکو لپاره مستحب دي
د ) ص(يهانو د کتاب او سنت په ر１ا ک＋３ د پيغمبرشيعه فق
＄ينو چارو يادونه ک７ې ده چ３ يوه ＄ان／７نه  دو ن＄ان／７

  .د نماز وتر واجب کيدل دي) ص(پک＋３ په پيغمبر) خصو請يت(
عالمه حلی په خپل کتاب تذکرة الفقهاء ک＋３ اويا ＇يزونه د 

چ３ يوازې په (خصو請يات او ＄ان／７تياوې بيان ک７ي ) ص(پيغمبر
  :او د خپلو خبرو په پيل ک＋３ داس３ وايي) وي واجب ديهغ

 :السواک، ب: الف: ورٌُممته ُان ُايره مِون غَُد ليهِات عَبَاجِا الوَفأمَ"
کتب علی و لم  ثٌالأنه قال ثَ) ص(ضحيه، ُرِویَ عنهالُأ: الوتر، ج

  1"…ضحيهاُال الوتر و تکتب عليکم، السواک، و
  ارک واجب دي نه د هغه پهــــــــهغه ＇ه چ３ يوازې په رسول اهللا مب

: د وتر لمون＃، ج :مسواک کول، ب: الف: امت ＇و ＇يزونه دي 
درې : روايت دے چ３ وې فرمايل) ص(قرباني کول، له رسول اهللا

مسواک کول، د وتر لمون＃ او : ＇يزونه پر ما واجب شول نه پر تاسو
  .قرباني کول

                                                
  .！وک کتاب النکاح ＇لورمه سريزه2تذکرة الفقهاء .  1
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واجب ) ص(غمبرله نظره وتر لمون＃ په پي شيعه ؤپه دې اساس د 
  .دے او په نورو مسلمانانو مستحب
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  ＇لور ديرشمه پو＊تنه

آيا د خداي د وليانو په غيبي قدرت عقيده شرک 
  دے؟

  :＄واب
رو＊انه ده چ３ هر کله انسان له بل چا يو کار وغواړي، هغه د دغه  

  :کار په کولو توانمن او وسيال －２ي او دا توانمني په دوه ډوله ده
ن９ او وس خبريدل د مادي او طبيعي ＄واک په په دغه توانم.  1

دائرې ک＋３ ده مثالً دا چ３ له چا وغواړو چ３ د اوبو لو＊ﾡ مون８ ته 
  .راک７ي

او کله هم دغه طاقت غيبي طاقت دے او د مادياتو له چو－ا！ه . 2
بهر دے مثالً دا چ３ که ＇وک عقيده ولري چ３ د خداي نازولﾡ بنده 

جه ناروغيو درملنه کولﾡ شي لکه حضرت عيسٰی بن مريم د ال عال
 ﾡعب العالجه ناروغيو عالج کول請 او په خپل مسيحايي دم سره د

چ３ په دغه ډول غيبي قدرت عقيده که د خداي په  ده رو＊انه. شي
اراده او قدرت تکيه ولري په طبيعي او مادي طاقت د عقيدې په 
شان ده او هي）کله د شرک سبب نه کي８ي ＄که هغه رب چ３ 

  ادي او طبيعي طاقتـــــــــه ي３ مانسانانو ت
  .ورک７ے دے، ＄ينو بند－انو ته غيبي طاقت هم ورکولﾡ شي 

  داي د وليانو اوـــــاوس د دغه ＄واب د وضاحت لپاره وايو چ３ د خ
  .غوره کسانو په غيبي طاقت عقيده په دوو طريقو تصور کولﾡ شو
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ه د يو کس په غيبي طاقت عقيده خو په دې ډول چ３ هغه کس پ. 1
دغه طاقت ک＋３ خپلواکه او د خداي له ارادې او قدرته ازاد و－２و 

  .３ هغه ته د خداي د کار نسبت ورک７وچپه دې ډول 
په دې ک＋３ شک نيشته چ３ په دغه ډول مستقل طاقت چ３ د 
خداي له ارادې بهر وي ، عقيده لرل د شرک سبب کي８ي ＄که چ３ 

اقت سرچينه په دې ب２ه ک＋３ مون８ ب３ له خدايه بل کس د مستقل ط
د او ا請ل －２و او هغه ته د خداي د کار نسبت ورکوو حال دا چ３ 

！ول طاقت او کارونو سرچينه د ن７ۍ پرورد－ار او د هغه اليزال 
  .ذات دے

د ＄ينو غوره بند－انو په غيبي قدرت عقيده په دې  يد خدا. 2
طاقته سرچينه  له عقيدې سره چ３ دغه طاقت د خداي اليزال

د دغه طاقت د  –د خداي په امر  –وليان  ياد خد اخست３ ده او
تجل９ او ＊کاره کولو يوازې وسيله دي او په خپلو کارونو او 

  .غيبي طاقت ک＋３ په لوي پرورد－ار تکيه لري
ده چ３ مون８ الهي  رو＊انه ده چ３ دا ډول عقيده په دې معنا نه

وليان نعوذباهللا خداي و－２و يا ورته د خداي د کار نسبت ورک７و 
  په اذن يه چ３ په دې ب２ه ک＋３ د خداي 請الح بند－ان د خداــــــــک
  .هغه په ارادې خپل خداي ورک７ے غيبي طاقت ＊يي او د 

  :قرآن مجيد په دې هکله فرمايي
سولِ أن يَانَ لِا کَو مَ"   1".یَ بآيةٍ إالّ بإذنِ اهللاأتِرّ

  .په اذن يهي＆ پيغمبر کومه معجزه نه شي راوړلﾡ م／ر د خدا
                                                

  ایت 38 .رعد.  1
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ره ＊ه معلومي８ي چ３ داس３ عقيده نه يوازې دا چ３ د دې بيان س په
شرک سبب نه －ر＄ي بلک３ د توحيد او يو خداي منن３ له ا請ل سره 

  .بشپ７ه هماهن／ه ده
  

  د قرآن له نظره دخداي د اولياوو غيبي طاقت
د اسالم آسماني کتاب په ډ４ر 請راحت سره د خداي د ＄ينو غوره 

اس３ حيرانوونکﾡ اخلي چ３ د خداي په اذن ي３ د مبند－انو نو
  .طاقت درلود دلته دغو ＄ينو غيبي طاقتونو ته اشاره کوو

  
ی غيبي طاقت. 1   د حضرت موسٰ

 )عصا(له امساپخداي تعالیٰ خپل پيغمبر موسٰی ته امر وک７ چ３ خ
  .په يو کا１ی ووهي چ３ ور＄ين３ د خوږو اوبو چين３ روان３ شي

ْومِهِ فَقُْلنَا اْضرِ وَإِذِ" سْقَى ُموَسى لِقَ ْتاسْتَ عَصَاكَ اْلحَجَرَ فَانفَجَرَ  ب بِّ

ْشرَةَ عَْيناً ْنُه اْثنَتَا عَ   1"مِ
  غه وخت چ３ موسی د خپل قوم لپاره اوبه وغو＊ت３ هغه ته ــــاو ه

مو وويل په خپل３ امسا سره دغه کاﾡ１ ووهه، نو له هغه ډ４رې 
  "دولس د اوبو چين３ روان３ شوې

  
  
ی غيبي قدرت.  2   د حضرت عيسٰ

                                                
  ايت.60بقره .  1
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يبي قدرت د قرآن په مختلفو ＄ايونو ک＋３ د حضرت عيسی غ
  :راغلﾡ دے چ３ ＄ينو ته ي３ اشاره کوو

نفُُخ فِيهِ فَيَُكوُن طَْيراً ِبإِذْنِ " خْلُُق لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّْيرِ َفأَ نِّي أَ أَ
وَْتى ِبإِذْنِ اللّهِ ـي الْمَ ْبرَصَ وَُأحْيِ   1"اللّهِ وَُأْبِرُئ الأكْمَهَ والأَ

. د خ＂３ نه د مارغه په شان يو شکل جوړوم ېستاسو په وړاندزۀ 
. بيا په ک＋３ پوک３ ورکوم، نو هغﾢ به د خداې په حکم مارغﾢ شي

ش３ ړوند او برګ روغوم، او د اهللا په حکم م７ي ژوندي ياو پيدا
  .کوم

 
 د حضرت سليمان غيبي طاقت. 3

قرآن مجيد د هغه غيبی طاقت په هکله چ３ حضرت سليمان درلود 
  :داس３ فرمايي

يّها الناُس ُع"   يرِ ونطِقَ الطَا مَمنَلِو ورثَ سُلَيمان داوودَ وَ قَالَ يا اَ
  2".اوتينٰا مِْن ُکلّ شَيئٍ إنّ هٰذا لهوالفضُل المبين 

  سليمان د داوود وارث شو او داس３ ي３ وويل اي خلکو مون８ ته د
دا  ７ل شوــــون８ ته راکــــــر نعمت مـو＊ودل شوه او همارغانو ژبه  

  .＊کاره فضل او بخشش دے
په دې ک＋３ شک نيشته چ３ ＄ين３ کارونه لکه له کا１ي سره د 
حضرت موسیٰ امساء ل／يدلو سره د اوبو د چينو روانيدل، يا له 
خ＂３ د ژوندي مارغه جوړول د العالجه ناروغيو درملنه او د م７يو 

                                                
  .49ن ال عمرا.  1
  .آيت16نمل .   2
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ژوندي کول چي حضرت عيسی به کول، يا د حضرت سليمان د 
و په ژبه پوهيدل داس３ چارې دي چ３ خارق العاده او له مارغان

  .عي بهير پورته دي او يو ډول غيبي قدرت او سلطه －２ل کي８ييطب
خداي  نو کله چ３ قرآن مجيد په دغو آيتونو او نورو آيتونو ک＋３ د

غوره بند－انو د غيبي طاقت خبره کوي آيا په دغو آيتونو زمون８  د
وي او خارق العاده طاقت ＊ودنه عقيده چ３ د خداي د وليانو د ل

  کوي په دين ک＋３ بدعت يا د شرک سبب کي８ي؟
په دې بيان سره ＊ه ＇ر－ندي８ي چ３ د 請الحو بند－انو په غيبي 
طاقت د عقيدې مطلب دا نه دے چ３ هغوي خداي و－２ل شي يا 
هغوي ته د خداي د کارونو نسبت ورک７ل شي ＄که چ３ که دغه ډول 

اي９ په معنا وي نو بايد ووايو چ３ عقيده د هغوي د الوهيت يا خد
حضرت موسیٰ، عيسیٰ او سليمان د قرآن له نظره خدايان او د 

حال دا چ３ ！ول مسلمانان پوهي８ي چ３ . يوتا－ان －２ل شوي دي
  .قرآن مجيد الهي اولياء د خداي غوره بند－ان －２ي

تر دې ＄ايه معلومه شوه چ３ د خداي د نزدې کسانو په غيبي 
 ８ د هغوي طاقت د خداي په طاقت متکي او دطاقت عقيده که مون

هغه ب３ پايانه قدرت له برکته و－２و او هغوي د خداي د قدرت د 
＇ر－ندولو وسيله و－２و، دا کار نه يوازې د شرک سبب نه کي８ي 
بلک３ د حقيقي توحيد له ا請ل سره بشپ７ سمون خوري ＄که چ３ د 

ونه د توحيد او يو خداي منن３ معيار دا دے چ３ د ن７ۍ ！ول ＄واک
  نورکتونو او طاقتوــــــــــــــــخداي قدرت و－２و او هغه ذات د ！ولو ح

  .سرچينه و－２و 
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  پين％ه ديرشمه پو＊تنه

  ول３ د امام مقام د رسالت تر مقامه لوړ دے؟

  :＄واب
دې پو＊تن３ ته د ＄واب لپاره اول په قرآن او حديث ک＋３ د دريو 

کوو چ３ ول３ د وضاحت " نبوت، رسالت، او امامت"راغلو الفاظو 
  .امامت مقام تر دوو نورو مقامونو لوړ دے

  
  د نبوت مقام: 1

له جرړې اخستل شوې ده چ３ معنا ي３ ده مهم " نباء"د نبوت کلمه د 
او لوي خبر نو د نبي د کلم３ لغوي معنا ده هغه کس چ３ لوي او 

د نبی کلمه چ３ په فارس９ ک＋３ ورته برابر لفظ  1.اهم خبر ولري
＋تو ک＋３ پيغمبر دے د قرآن په لغت ک＋３ هغه پيامبر او په پ

انسان ته ويل کي８ي چ３ په مختلفو طريقو له لويه خدايه وحي 
او راپور－ر دے چ３ ب３ د انساني  لي او يو داس３ خبريالاخ

  واسط３ د خداي لخوا خبر راوړي عالمانو دا کلمه داس３ تعريف
  .ک７ې ده 
  2".رِشَبَال نَمِ ةٍطاسِال وَبِ اهللاِ نَإنُّه موّدٌ مِ"

                                                
که د نبي لغوي جرړه الزمه 請يغه وي نو د اول په معنا ده او که متعدي وي نو دوهم .  1

  .معنا لري
  .مخ111) د شيخ طوسی ليکل شوې(رسائل العشر .  2
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نبی هغه کس دے چ３ د بل کوم انسان له واسط３ پرته د خداي 
  .وحي خلکو ته بيان ک７ي

دنده 請رف دومره ده چ３ هغه ＇ه چ３ هغه ته " نبی"په دې اساس د 
د هغه د راپور او د وحي اخيستل او خلکو ته ي３  شي الهام

  :بيانول، قرآن مجيد په دې هکله فرمايي
عَثَ اُهللا النبيينَ  بَ شرينَ وَفَ   1".مُنذِرينَ ُمبَ

خداي تعالیٰ پيغمبران د زيري راوړونکو او خبرداري ورکوونکو 
  .په تو－ه و－مارل) ويروونکو(

 
  د رسالت مقام:2

د رسول لفظ د وحی په لغت ک＋３ هغو پيغمبرانو ته ويل کي８ي 
３ د خداي لخوا پر وحي اخستلو او خلکو ته د خبر پر راوړلو چ

ر له لورې د الهي رسالت د رسولو ره د خپل پرورد－ايسرب
مسئوليت په غاړه لري او ماموريت لري چ３ دغه رسالت خلکو ته 

  .رسوي
  :قرآن مجيد په دې هکله فرمايي

لّيتُم فَاعلَموا أ" وَ   2"ما علی رسولنا البالغ المبيننَّفإن تَ
  ب３ د رو＊انه) ازےــــــــتاس(که مخ مو واړوۀ پوه شئ زمون８ پيغمبر

  .رسولو بل مأموريت نه لريرسالت له   

                                                
  .آيت 213بقره .  1
  .آيت 92مائده .  2
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د رسالت مقام يو بل مقام دے چ３ نبی ته ورکول  په دې اساس نو
ا د رسالت او نبوت هر يو مفهوم د هغو نيوپه بله  کي８ي او

خداي له لورې ورته وحي کي８ي د ＄ان／７تياوو يوه  د پيغمبرانو چ３
  .خصو請يت ته اشاره کوي

اي د وحي په دې ډول چ３ پيغمبران له دې امله چ３ د خد
دي او له دې نظره چ３ " نبی"اخستونکي او د خبر لرونکي دي 

  ".خلکو ته د رسالت او پيغام د رسولو دنده لري رسوالن دي
له دغو خبرو داس３ نتيجه اخلو چ３ پيغمبران تر هغ３ شيب３ چ３ د 
نبوت او رسالت په مقام ک＋３ دي يوازې د هغو هدايتوونکو په 

نوي او خلکو ته د نيکمرغ９ او شان دي چ３ حالل او حرام اعال
د  خوشبخت９ الره ＊يي او د خداي لخوا د خبر رسولو او د هغه 

پيغام له رسولو پرته چ３ د هغوي په اوږه کي＋ودل شوے بل 
  .مسئوليت نه لري

  
  د امامت مقام. 3
  رآن مجيد له نظره له دغو دوو مقامونوـــمقام د ق" الهی امامت"د 

  ＊ودن３ او د ！ولن３ د چلون３ لپاره الجدا او د خلکو د مشرۍ الر 
ډ４رو اختياراتو سره يو＄اي دے اوس د قرآن د نوراني آيتونو په 

 .ر１ا ک＋３ په دې هکله خپل دليلونه ذکر کوو

ته د امامت د مقام د ورکولو په ) ع(قرآن مجيد حضرت ابراهيمـ 1
  :هکله داس３ وايي
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بُُّه بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَى" ْبرَاهِيمَ رَ نِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِ مَُّهنَّ قَالَ إِ  َفأَتَ

نَاُل عَْهدِي الظَّالِمِينَ يَّتِي قَالَ الَ يَ مِن ذُرِّ مَاماً قَالَ وَ   1".إِ
هغه وخت چ３ خداي تعالیٰ خپل پيغمبر ابراهيم په ＇و امتحانونو 
سره وازمايه او هغه هم له امتحاناتو سر لوړے راووته خداي 

مون８ ته د خلکو الر＊ود او امام و－ر＄ول３، : ايلتعالیٰ هغه ته وفرم
ابراهيم وويل آيا زما بچيانو ته به هم دغه مقام ورک７ې؟ وي３ 

  .ظالمانو ته نه رسي８ي) له هغوي ＇خه(دا مقام : فرمايل
  .د قرآن د دغه آيت په ر１ا ک＋３ دوه حقيقتونه ＊کاره کي８ي

او نبوت دغه آيت په ډا－ه له دوو مفهومونو يعن３ له رسالت : الف
) ع(سره د امامت د مفهوم د فرق －واهي ورکوي، ＄که چ３ ابراهيم

له دغو امتحانونو کلونه کلونه مخک＋３ چ３ يو امتحان پک＋３ د 
د حاللولو اراده وه د نبوت مقام ته رسيدلﾡ ؤ ) اسماعيل(خپل زوي 

  .او دا خبره په النديني دليل سره ثابتي８ي
  وب ک＋３ حضرت！ولو ته پته ده چ３ لوي خداي په بوډات

ورک７ل ＄که چ３ قرآن ) اسماعيل او اسحاق(ته دوه زامن ) ع(ابراهيم
  :مجيد د هغه له خول３ داس３ وايي

بَ لِیَ علی الکبر اسماعيل و اسحاق"   2".الحمُد هللاِ الذِیّ وَهَ
د خداي شکر چ３ په بوډاتوب ک＋３ ي３ ماته اسماعيل او اسحاق 

  . راک７ل
  تعالیٰ له لورې يو امتحان يعن３ د ومي８ي چ３ د خدايـــــــله دې معل

                                                
  .آيت 124بقره .  1
  .آيت 29ابراهيم .  2
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حضرت اسماعيل د قربان９ اراده او له دغو سختو امتحانونو  
وروسته خداي تعالیٰ د امامت لوي مقام هغه ته ورک７ دا د حضرت 

د عمر په وروستيو او بوډاتوب ک＋３ وو او هغه د خپل ) ع(ابراهيم
چ３  ژوند په وروستيو ک＋３ د امامت مقام ته رسيدلﾡ دے حال دا

＄که چ３ له دې . ډ４ر کاله مخک＋３ ي３ د نبوت مقام درلود
يه"مخک＋３ چ３ د  يعن３ اوالد خاوند شي د خداي وحي چ３ د " ذرّ

  1.نبوت ن＋ه ده په هغه نازليدله
لِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ  وَإِذِ ابْتََلى"راز له دغه آيته  همدا :ب بُُّه بِكَ ْبرَاهِيمَ رَ إِ

نِّي جَاعِلُكَ لِلنَّ يَّتِي قَالَ الَ يَنَاُل عَهْدِي  اسِقَالَ إِ مِن ذُرِّ مَاماً قَالَ وَ إِ
دا استفاده هم کي８ي چ３ د الهي امامت او د ！ولن３ د " الظَّالِمِينَ

مشرۍ او د امت د رهبرۍ مقام تر نبوت او رسالته لوړه مرتبه لري 
＄که چ３ د قرآن ايتونه －واهي ورکوي چ３ په عين حال ک＋３ چ３ 

د نبوت او رسالت مقامونو ته رسيدلﾡ ؤ بايد ال  )ع(حضرت ابراهيم
ډ４ر سخت امتحانونه او ازمي＋تونه ي３ ت５ر ک７ي وے او په هغو 
ک＋３ له کامياب９ او سر لوړۍ وروسته هغه ته د امامت مقام 
ورک７ل شو او د دې خبرې علت هم رو＊انه دے ＄که چ３ د الهي 

د رسولو امامت په مقام ک＋３ د وحي د اخستلو او خلکو ته د هغه 
پر دندې سر بيره، د امت مشري او د ！ولن３ سرپرستي او کمال او 
نيکمرغ９ ته د رسولو لپاره د خلکو د چارو سمه اراده هم شامله 

او فطري خبره ده چ３ داس３ مقام خاص حساسيت او عظمت . ده
                                                

 54 – 53آيتونو د حجر سورې  102 – 99ات سورې په دې مسئله ک＋３ د 請اف.  1
  .آيتونو ته مراجعه وک７ئ 71 – 70آيتونو او د هود سورې 
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لري چ３ هغه ته رسيدل ب３ له دې چ３ يو انسان له سختو 
  .ممکنه نه دهازمايشونو او ازمي＋تونو ت５ر شي، 

له ت５ر آيته رو＊انه شوه چ３ خداي تعالیٰ له هغو سختو . 2
ازمي＋تونو وروسته چ３ له حضرت ابراهيم ي３ واخستل هغه ته د 
！ولن３ د مشرۍ او د امت د الر＊ودن３ دنده ورک７ه هغه وخت 

هغه اوالد ته هم  له خدايه وغو＊تل چ３ دغه مقام د) ع(ابراهيم
  .ورک７ي

１ا ک＋３ معلومي８ي چ３ خداي ريتونو په اوس د قرآن د نورو آ
غو＊تنه ومنله او د نبوت له مقامه ) ع(تعالیٰ د حضرت ابراهيم

هغه  وروسته ي３ د ！ولن３ مشري او د امت د حکومت کولو مقام د
  :غوره او نيکو اوالدو ته ورک７، قرآن مجيد په دې هکله فرمايي

ْبرَاهِيمَ  ْد آتَْينَا آلَ إِ ظِيماًالْكِتَابَ وَاْلحِ فَقَ آتَْينَاهُم مُّلْكاً عَ   1"كَْمةَ وَ
کتاب حکمت او لوي حکومت ) اسماني(مون８ د ابراهيم آل ته 

  .ورک７
له دغه آيته استفاده کي８ي چ３ امامت او د ！ولن３ مشري د نبوت له 
مقامه پرته بل مقام دے چ３ خداي تعالیٰ خپل پيغمبر حضرت 

کولو وروسته  ته د سختو الهي ازمي＋تونو له پاس) ع(ابراهيم
ورک７ او کله چ３ هغه له لويه خدايه وغو＊تل چ３ د حکومت او 
رهبرۍ مقام د هغه په اوالد ک＋３ هم پات３ ک７ي نو خداي تعالیٰ 
ومنله چ３ دغه ستر مقام د هغه عادلو بچيانو ته هم ورک７ي او هغو 

کتاب او حکمت چ３ د نبوت او رسالت راز  ) اسماني(ته ي３ پر 
                                                

  .آيت 55نساء .  1
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چ３ هماغه په خلکو حکومت کول او د (م دے سربيره ملک عظي
دې طريق３ ي３ د حضرت ابراهيم  په ورک７ه او) هغوي مشري ده

＄ينو ) ع(سوال پوره ک７، او ＄که وينو چ３ د حضرت ابراهيم
پر نبوت سربيره ) ع(لمسيانو لکه يوسف، داوود او سليمان

  .حکومت او د ！ولن３ مشري هم درلوده
امامت مقام له نبوت او  په دې بيان سره ＊ه معلومي８ي چ３ د

رسالته جدا مقام دے او له دې امله چ３ اختيارات او ذمه وارۍ 
  .ي３ زيات３ دي لوړ مقام او زيات ارز＊ت لري

  
  د امامت د مقام لوړاوے

له ت５رو خبرو معلومه شوه چ３ د نبی او رسول د کار حدود او دايره 
ه د رونکي دي يوازې خلکو تلله دې نظره چ３ د نبوت او رسالت 

تذکر ورکول او هغوي ته د الرې ＊ودل دي او کله چ３ نبي يا رسول 
مه واري درني８ي او له دې ذد امامت مقام ته ورسي８ي د هغه 

کمرغه ！ولن３ د جوړولو لپاره د يوروسته د يوې آي６يال３ او ن
سپي）ل３ شرع３ د اوامرو د اجراء او د الهي پرو－رامونو د پلي 

خپل امت په داس３ الره روان ک７ي  چ３. کولو دنده ورپه غاړه کي８ي
  .ړو جهانونو نيکمرغي ي３ په برخه شياچ３ د دو

رو＊انه ده چ３ د دغه شان لوي３ ذمه وارۍ زغمل لوي معني قدرت 
تيا ته ضرورت لري او په دغه ډول درانه مسئوليت ړاو خا３請 و

عمل کول چ３ تل ورسره سخت مشکالت او له نفساني خواهشاتو 
ي د خداي په الره ک＋３ الزيات３ فداکارۍ ＄اي و سره مبارزه يو
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請بر او زغم ته اړتيا لري او د خداي له عشقه او په الهي رضا 
ک＋３ له فنا پرته تحقق نه شي موندلﾡ او له دې امله خداي تعالیٰ د 
امامت مقام د حضرت ابراهيم له سختو ازمي＋تونو او 

 په وروستيو ک＋３ هغه رمالماتوونکو ازمايشونو وروسته د عم
په ) ص(ته ورک７ او له همدې امله ي３ د حضرت محمد مصطفیٰ 

شان خپل تر ！ولو غوره بنده ته د امامت مقام او د امت مشري 
  او  ورک７ه او هغوي ته ي３ د ！ولن３ د مشرۍ

  .د حکومت د مقام نعمت ورک７
  

  آيا د نبوت او امامت تر مين＃ تالزم موجود دے؟
يدا کي８ي او هغه دا چ３ له دې پو＊تن３ وروسته يوه بله پو＊تنه پ

هر پيغمبر چ３ د نبوت مقام ته ورسيدۀ آيا ضروري ده چ３ امام هم 
وي؟ او چا ته چ３ د امامت مقام ورک７ل شو ضروري ده چ３ پيغمبر 

  هم وي؟
د دواړو پو＊تنو ＄واب منفي دے اوس د وحي د منطق په ر１ا 

وت لطاد له هغو روايتونو چ３ : ک＋３ د دغه مسئل３ وضاحت کوو
له او له جالوت ظالم سره د هغه د مبارزې په هکله نازل شوي په هک

دي ＊ه رو＊انه کي８ي چ３ د حضرت موسیٰ له وفاته وروسته خداي 
نوميدۀ ورک７ " اشموئيل"تعالیٰ د نبوت مقام يو کس ته چ３ ＊ايي 

حال دا چ３ د امامت او رهبرۍ او د حکومت مقام ي３ د طالوت په 
  :وضاحت وک７وغاړه کي＋ودۀ، اوس به د دې کيس３ 

  رائيلو د خپلـــــــله وفاته وروسته ＄ينو بنی اس) ع(د حضرت موسیٰ
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زمون８ لپاره يو مشر و！اکه چ３ د هغه په : "وخت پيغمبر ته وويل
کومانده د خداي په الره ک＋３ وجن／ي８و، باالخره د هغوي پيغمبر 

  :داس３ وويل
بِيُّهُْمــــــــــوَقَ" ْد الَ لَهُْم نَ عَثَ لَكُْم طَاُلوتَ مَلِكاً قَالُوَْا أَنَّى  إِنَّ اللّهَ قَ بَ

لَْم يُؤْتَ سَعَةً يَُكوُن لَُه ْنُه وَ حَقُّ بِالْمُلْكِ مِ ْحُن أَ نَ لَْينَا وَ مِّنَ  الُْملُْك عَ
ي ْسَطةً فِ زَادَُه بَ يْكُْم وَ اُه عَلَ اْلعِلْمِ وَالْجِسْمِ  الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ ا請ْطَفَ

شَاُء وَاللُّه وَاسِعٌوَاللُّه ُيؤْتِ   1"عَلِيمٌ ي مُلْكَُه مَن يَ
خداي تعالیٰ طالوت ستاسو د مشرۍ لپاره و－ماره بنی اسرائيلو 

هغه ＇رن／ه زمون８ واکمن کيدلﾡ شي حال دا چ３ مون８ تر هغه : وويل
نشته؟ د ) شتمني(زياته وړتيا لرو او له هغه سره زيات دولت 

ستاسو لپاره خوښ ک７ے خداي تعالیٰ هغه : هغوي پيغمبر وويل
دے او هغه ته ي３ زيات علم او بدني طاقت ورک７ے دے او خداي 

ورکوي او خداي ) مشري(تعالیٰ هر چا ته چ３ وغواړي خپل ملک 
  "د لوي احسان خاوند او پوه دے

  :ا＄يرله دغه آيتونو دا ！کي السته 
کيدے شي ＄ين３ مصلحتونه وي چ３ نبوت له امامته جدا وي . 1

خت ک＋３ نبوت او پيغمبري له يوۀ کس او امامت او او په يوۀ و
غه منصب او مقام چ３ دهر يو د  مشري له بل کس سره وي او

ورک７ل شوے وړتيا او شايست／ي ولري او د دغو دوو مقامونو د 
ي اسرائيلو هي）کله اعتراض ونه ک７ چ３ اي نجداي９ په خاطر ب

  راض لپارهپيغمبره ته تر طالوته زيات غوره او ＊ه ي３ بلک３ د اعت
                                                

  .آيت 247بقره .  1
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  .ي３ وويل چ３ مون８ تر هغه  غوره يوو 
  هغه مقام چ３ طالوت السته راوړ د خداي تعالیٰ له لورې ؤ او.  2
  خداي تعالیٰ هغه ته دغه مقام بخ＋لﾡ ؤ هلته چ３ فرمايي 

 1".إنّ اهللا قد بعث لکُم طالوت مَلِکاً: "

 داراز او هم". خداي تعالیٰ طالوت ستاسو د مشرۍ لپاره و－مارۀ"
يْکُم: "فرمايي خداي تعالیٰ هغه په تاسو خوښ ". إنّ اهللاَ ا請طفاُه عَلَ

  .ک７
طالوت الهی مقام يوازې د سپايانو کومانده نه وه بلک３ هغه  د . 3

: د بنی اسرائيلو واکمن او چارواکﾡ ؤ په دې دليل چ３ آيت فرمايي
که ＇ه هم په هغه ورځ ) يعن３ د حکومت چلوونکﾡ او واکمن" (ملکاً"

غه مشرۍ مقصد د خداي په الره په جهاد ک＋３ د بني اسرائيلو د د
خو د هغه الهي منصب هغه ته د نورو کارونو اجازه هم . مشري وه

ورکوله چ３ ！ول３ د حکومت چارې او کارونه وو په دې دليل چ３ 
  :آيت په اخر ک＋３ فرمايي

شاُء"    " واُهللا ُيوتی مُلکَُه مَْن يَ
  .ورکوي) واکمني(ي خپل ملک خداي تعالیٰ هر چاته چ３ وغواړ

او د امت د مشرۍ مهم شرط د علم " امامت"د ！ولن３ د رهبرۍ . 4
او د ضروري معنوي او جسمي وس پراختيا او زياتوالﾡ دے په 
تيره بيا د هغه وخت د واکمنانو لپاره چ３ ضروري وه مشر له 

  2.سپايانو سره يو＄اي جن， ته الړ شي
                                                

  ايت 247ره بق.  1

  .د منشور جاويد قرآن ليک استاد جعفر سبحاني نه اقتباس.  2
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د نبوت او امامت تر مين＃ نو ＇ه چ３ وويل شو واضحه شوه چ３ 
يعن３ ممکنه ده چ３ يو . دا کيدے شيجمالزمه نشته او له يو بله 

کس د نبوت مقام ته ورسي８ي خو د امت امام او مشر چ３ د هغوي 
د واکمن９ دنده په غاړه ولري نه وي يا يو انسان د خداي له لورې د 
يوې ！ولن３ سرپرستي او مشري په غاړه واخلي خو پيغمبر نه وي 
او کله هم خداي تعالیٰ يو غوره او شايسته انسان ته دواړه 

  :مقامونه په يو ＄اي ورکوي لکه ＇ن／ه چ３ قرآن مجيد فرمايي
ُموهُم ِبإِْذنِ"  آتَاُه اللُّه اْلمُْلكَ  فَهَزَ اُووُد جَاُلوتَ وَ اللّهِ وَقَتَلَ دَ

شَاُء وَاْلحِكْمَةَ   1"وَعَلَّمَُه مِمَّا يَ
) پيغمبر(سپايانو ته ماته ورک７ه او داود د طالوت لشکر د جالوت

پر پيغمبرۍ سر (جالوت وواژه او خداي تعالیٰ د ！ولن３ واکمني 
او حکمت هغه ته ورک７ او هغه ＇ه ي３ چ３ غو＊تل هغه ورزده ) بيره
  .ک７ل

                                                
  .آيت 351بقره .  1
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  شپ８ ديرشمه پو＊تنه

  له شرکه د توحيد د پيژندلو معيار＇ه دے؟

  :＄واب
و مهمه مسئله د دغو دوو د توحيد او شرک په مسئلو ک＋３ تر ！ول

معيار پيژندل دي او تر ＇و چ３ دا مسئله په بنيادي د  د پيژندلو
ډول حل نه شي ＄ين３ مسائل چ３ بنيادي نه دي نه شي هواريدلﾡ له 

په دې امله د توحيد او شرک مسئله په مختلفو اړخونو ک＋３ خو 
  .＇ي７و لن６ ډول

  
  په ذات ک＋３ توحيد. 1

  وله مطرح کي８يپه ذات ک＋３ توحيد په دوه ډ
او د علم کالم د عالمانو په تعبير واجب (خداي تعالیٰ : الف

يو دے او سارے او مثل نه لري دا هماغه توحيد دے ) الوجود
چ３ خداي تعالیٰ په قرآن مجيد ک＋３ هغه په مختلفو طريقو سره 

  :ياد ک７ے دے او فرمايي
  1".لَيسَ کَمِثلِهِ شَئٌ"

  .ه دےهي＆ ＇يز د هغه په شان او مثل ن
  :او په يو بل ＄اي ک＋３ فرمايي

  1".لَم يَُکن له کُفواً احد"
                                                

  .آيت 11شوریٰ .  1
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  .د هغه لپاره هي＆ سارے او برابر نيشته
البته کله کله دغه ډول توحيد په عوامو ک＋３ په بله طريقه 
تفسيري８ي او د عددي توحيد شکل خپلوي او هغه دا چ３ خداي 

د له الهي توحي) عددي(يو دے دوه نه دي البته ＇ر－نده ده چ３ دغه 
  .مقام سره نه ＊ايي

د خداي ذات بسيط دے نه مرکب ＄که چ３ يو ＇يز په ذهن : ب
ته ) برخو(يا په خارج ک＋３ مرکب وي نو هغه خپلو اجزاوو ) سوچ(

محتاج وي، نياز د امکان ن＋ه ده او امکان هم علت ته محتاج دے 
  .او دا ＇يزونه د واجب الوجود له ذات سره سمون نه خوري

  
  لقيت ک＋３ توحيدپه خا. 2

په خالقيت ک＋３ توحيد د توحيد له مراتبو دے چ３ عقل او نقل 
منلﾡ دے د عقل له نظره له خدايه پرته هر ＇ه يو امکاني نظام دے 
چ３ پخپله هي＆ کمال او جمال نه لري او هر يو ＇يز هر ＇ه چ３ لري 

３ ـــــله هغه ذاته ي３ سرچينه اخست３ چ３ غني بالذات دے نو ＇ه چ
ال او جمال جلوې －ورو ！ول３ د خداي تعالیٰ ــــــ＋３ د کمپه ن７ۍ ک

  .له لورې دي
  د 請راحت لريـــــپه قرآن ک＋３ ډ４ر آيتونه په خالقيت ک＋３ په توحي

  :نمون３ لپاره ي３ يوه ته اشاره کوود چ３ 
ُد القهّار"   2".ُقلِ اُهللا خَالُِق کُلّ شِئٍ وَُهو الواحِ

                                                                                                 
  .آيت 4اخالص .  1
  .آيت 16رعد .  2
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وونکﾡ او يوازينﾡ او غالب ووايه خداي تعالیٰ د هر يو ＇يز پيدا ک
په خالقيت ک＋３ په توحيد ک＋３ د الهيونو تر  لدے نو په کلي ډو

خو په خلقت او پن％ون ک＋３ توحيد . مين＃ اختالف نه شي کيدے
  .دوه تفسيره لري چ３ د دواړو يادونه کوو

ک＋３ هر ډول علمی او معلولي ) مخلوقاتو(په موجوداتو : الف
ول علت العلل او مسبب االسباب نظام او سبب او مسببي روابط ！

ته ور－ر＄ي او په حقيقت ک＋３ خپلواکه او ا請يل خالق خداي دے 
او په خپلو معلولونو ک＋３ له خدايه پرته د نورو علتونو تاثير 

په دې نظري３ ک＋３ . تبعي او د خداي په حکم او مشيت سره دے
په ن７ۍ ک＋３ د علت او معلول په نظام چ３ د انسان علم هم 

رده پورته ک７ې ده اعتراف کي８ي خو په عين حال ک＋３ دا ور＄ين３ پ
！ول نظام په يو ډول په خداي پورې ت７لﾡ دے او هغه دے چ３ دا 

  نظام ي３ پيدا ک７ے دے او اسبابو ته ي３ سببيت او
  .و ته ي３ تأثير ورک７ے دےاتمؤثر 
  په جهان ک＋３ يوازې يو خالق موجود دے او هغه خداي دے: ب

３ د اشياوو تر مين＃ هي＆ ډول تاثير او او د هست９ په نظام ک＋ 
تأثر نه دے موجود او خداي د ！ولو طبيعي ＊کارندو بالواسطه 
خالق دے او حتی د انسان طاقت د هغه په کار ک＋３ هم تاثير 

  .نه لري) اغيز(
په دې اساس په ن７ۍ ک＋３ يوازې يو علت موجود دے او هغه د 

ورته طبيعي هغو ！ولو علتونو ＄اي ناستﾡ دے چ３ په علم ک＋３ 
  .علتونه ويل کي８ي
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البته په خالقيت ک＋３ د توحيد لپاره په دغه تفسير ＄ين３ اشاعره 
عالمان عقيده لري خو د هغوي ＄ين３ شخصيتونه لکه امام 

په دا وروستيو ک＋３ شيخ محمد عبده په رساله  او 1الحرمين
توحيد ک＋３ د دغه تفسير انکار ک７ے دے او لوم７ے تفسير ي３ 

  .غوره ک７ے دے
  
  په تدبير ک＋３ توحيد. 3

له دې امله چ３ خلقت يوازې په خداي پورې مخصوص دے د 
ن７ۍ  په هست９ د نظام تدبير هم د هغه ذات په الس ک＋３ دے او

 ﾡموجود دے او هماغه عقلي ) مدبر(ک＋３ يوازې يو تدبيروونک
دليل چ３ په خالقيت ک＋３ توحيد ثابتوي په تدبير ک＋３ هم 

  .توحيد ثابتوي
هم په ډ４رو آيتونو ک３ خداي تعالیٰ د جهان يوازينﾡ قرآن مجيد 

  :مدبر －２لﾡ دے او فرمايي
بّ کلِّ شيئٍ" باً وَ هو رَ   2".قُْل أغيرَ اهللاِ أبغی رَ
ووايه آيا ب３ له خدايه بل پرورد－ار ول＂وم حال دا چ３ هغه د هر ＇ه "

  ".مدبر دے
 توحيد لپاره بيان د البته هغه دوه تفسيرونه چ３ په خالقيت ک＋３

شول په تدبير ک＋３ د توحيد لپاره هم مطرح کي８ي او زمون８ له 
نظره په تدبير ک＋３ د توحيد مقصد دا دے چ３ مستقل او 

                                                
  .ملل و نحل شهرستاني اول ！وک.  1
  .آيت 164انعام .  2
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نو که د هست９ د نظام په . خپلواکه مدبر يوازې خداي دے
و ک＋３ يو ډول تبعي تدبيرونه په نظر را＄ي دا ！ول د موجودات

پورې ) خداي(ق خداي په اراده او خو＊ه کي８ي قرآن مجيد هم په ح
  ته اشاره کوي او فرمايي) وابست／９(د دغه ډول مدبرانو ت７＊ت 

مراً" براتِ اَ   1".فَالُمدَ
  ).اداره کوي(هغوي چ３ د هست９ د نظام چارې چلوي 

  
  ک＋３ توحيد) واکمن９(په حاکميت ـ 4

  حاکميت ک＋３ د توحيد مطلب دا دے چ３ حکومت د يو ثابتپه 
يوازې هغه د ！ولن３  په و－７و  حق په تو－ه د خداي تعالیٰ دے او 

  :دے لکه ＇ن／ه چ３ قرآن مجيد فرمايي) واکمن(حاکم 
  2".إن الحکم إالّ هللا" 

  .د حاکميت حق يوازې د خداي تعالیٰ دے
نو د نورو حکومت بايد د خداي تعالیٰ په اراده او مشيت سره وي 
چ３ غوره او نيک انسانان د ！ولن３ د چارو وا－３ په الس ک＋３ 

لک د کمال او نيکمرغ９ په لور روان ک７ي لکه قرآن واخلي او خ
  :مجيد چ３ فرمايي

عَْلناكَ خَلِيَفةً فی االَرضِ فَاحکُم بَينَ الناس بالحقّ"   3".يا داووُد إنّا جَ

                                                
  .آيت 5نازعات .  1
  .آيت 40يوسف .  2
  .آيت 26ص .  3
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اي داؤده مون８ ته په ＄مکه ک＋３ خپل استازے و！اکل３ نو په 
  .خلکو ک＋３ په حق سره واکمني کوه

  
  په اطاعت ک＋３ توحيد. 5

＋３ د توحيد مطلب دا دے چ３ مطاع بالذات او هغه په طاعت ک
نو د  .ذات چ３ په ا請ل ک＋３ ي３ پيروي الزمه ده لوي خداي دے

د  ، امام، فقيه، پالر مور وغيره)ص(نورو کسانو لکه پيغمبر
  .اطاعت ضروروي والﾡ ！ول د خداي په حکم او ارادې سره دي

  
  په قانون جوړون３ او تشريع ک＋３ توحيد. 6

ده چ３ د قانون  قانون جوړون３ ک＋３ د توحيد معنا دا په تقنين او
！اکلو او شريعت جوړولو حق يوازې د خداي دے او په دې بنياد 
اسماني کتاب هر هغه حکم چ３ د الهي قانون له چوکا！ه بهر وي 

  : کفر، فسق او ظلم －２ي هلته چ３ فرمايي
نزَلَ اللُّه" حْكُم بِمَا أَ مَن لَّْم يَ ـئِكَ هُُم وَ افُِرونَ َفُأْولَ   1".الْكَ

  .هغه کسان چ３ د خداي د قوانينو مطابق حکم نه کوي کافران دي
نزَلَ اللُّه" حْكُم بِمَا أَ مَن لَّْم يَ ـئِكَ هُُم الفَاسِقوْن وَ   2".َفُأْولَ

  .هغه کسان چ３ د خداي د قوانينو په بنيادحکم نه کوي فاسقان دي
نزَلَ اللُّه" حْكُم بِمَا أَ مَن لَّْم يَ ـئِكَ هُُم الظالِمونَفُأ وَ   3".ْولَ

                                                
  .آيت 44مائده .  1
  .آيت 47مائده .  2
  .آيت 45مائده .  3
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＇وک چ３ د خداي تعالیٰ له قوانينو سره سم حکم نه کوي ظالمان 
  .دي

  
  په عبادت ک＋３ توحيد. 7

په عبادت ک＋３ د توحيد په هکله تر ！ولو لوي بحث د عبادت د 
معنا معلومول  او پيژندل دي ＄که چ３ ！ول مسلمانان په دې خبره 

                 کيدے شي او ب３ له خدايه يو نظر لري چ３ عبادت 請رف د خداي
د هيچا عبادت نه شي کيدے لکه ＇ن／ه چ３ قرآن مجيد په دې 

  :هکله فرمايي
عِيُن" سْتَ يَّاكَ نَ عُْبُد وإِ يَّاكَ نَ   1".إِ

  .يوازې ستا عبادت کوو او يوازې له تا مرسته غواړو
د قرآن شريف له آيتونو داس３ استفاده کي８ي چ３ دا مسئله د ！ولو 
پيغمبرانو په پيغام او بلنه ک＋３ يو مشترک ！کﾡ ؤ او ！ول الهي 

او پيغمبران د دې ！کي د تبليغ لپاره －مارل شوي دي قرآن  ياستاز
  :مجيد په دې هکله فرمايي

بوا الطاغوتَ" نِ سوالً انِ اعُبُد اهللاَ و اجْتَ عَْثنا فی ُکلّ ُاّمةٍ رَ ْد بَ لَقَ   2".وَ
وه چ３ د خداي عبادت وک７ئ او په هر امت ک＋３ مو يو پيغمبر پا＇
  .له سرک＋و او سرغ７اندو ډډه وک７ئ

پرستش او عبادت  چ３ په دې اساس په دې منلي شوي ا請ل ک＋３
يوازې له خداي سره مخصو請ه ده او ب３ له هغه د بل چا عبادت نه 

                                                
  .آيت 4حمد .  1
  .آيت 36نحل .  2
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شي کيدے هي＆ اختالف نيشته او هي＆ يو کس ته موحد نه شو 
بره په بل ＄اي ک＋３ ده او دا ا請ل نه وي منلﾡ خي３ ويلﾡ تر ＇و چ３ 

معيار ) معلومولو(هغه دا چ３ له عبادته د غير عبادت د تشخيص 
ول او لآيا مثالً د استاد، مور پالر او عالمانو د الس ＊ک ＇ه دے؟

يا د هغو کسانو چ３ پرمون８ حق لري هر ډول درناوے او تعظيم د 
  هغوي عبادت －２ل کي８ي؟

 عظيم او ！ي＂يدو په معنااو که نه عبادت د مطلق３ خضوع او ډ４ر ت
 نه وي نو دغه تعظيم ک＋３ يو خاص عنصر پهکه دے بلک３  نه

  .حتیٰ د سجدې تر حده هم وي عبادت او پرستش نه دے
اوس دا کتل پکار دي چ３ هغه عنصر چ３ تعظيم، خضوع او 
！ي＂دو ته د عبادت نوم او د پرستش عنوان ورکوي ＇ه دے؟ دا 

  .مسئله ډ４ر مهم بحث دے
  

  )مطلب اخستل(ه غلط اخستون له عبادت
＄ينو ليکواالنو د عبادت معنا خضوع يا ډ４ره زياده خضوع 
راخست３ ده خو دغه کسان د يو ل７ قرآني آيتونو په حل کولو ک＋３ 

پر＊تو ته مو امر وک７ : پات３ راغلي دي، قرآن مجيد په ډا－ه وايي
  :چ３ آدم ته سجده وک７ئ

َالئِكَةِ اسُْجُدو َوإِْذ قُْلنَا" سَجَدُوْا إِالَّ إِبْلِيسَ أَبَىلِلْمَ وَاسْتَكْبَرَ  ْا لآدَمَ فَ
ينَ   1".وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِ

                                                
  .آيت 34بقره .  1
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او کله چ３ مو پر＊تو ته وويل آدم ته سجده وک７ئ نو ！ولو سجده 
  .وک７ه سوا د ابليس نه چ３ تکبر ي３ وک７ او له منکرانو ＇خه ؤ

آدم ته سجده بالکل په هماغه شکل سره وه چ３ خداي ته سجده 
کي８ي حال دا چ３ آدم ته سجده تواضع احترام او عاجزي وه او 

  .دوهمه عبادت او پرستش دے
  اوس ول３ دغه دوه يو شان سجدې دوه مختلف ماهيتونه لري؟

يعقوب پيغمبر له خپلو : قرآن مجيد په يو بل ＄اي ک＋３ فرمايي
  .بچيانو سره يو ＄اي يوسف ته سجده وک７ه

وْيهِ عَلٰی العَ" بَ يل وَ وََقعَ اَ تِ هَذا تَاوِ بَ داً وَ قَالَ يَا اَ ْرشِ وَ خَرّ لَُه سُجّ
بّی حَقاً عَلَهَا رَ ْد جَ ْبُل قَ   1".ُرؤيَایَ مِْن قَ

ول او هغوي يناو حضرت يوسف خپل پالر او مور په تخت ک＋
！ولو يوسف ته سجده وک７ه او يوسف وويل اي پالره دا دے د هغه 

خداي تعالیٰ د هغه  خوب تعبير چ３ له دې مخک＋３ م３ ليدلﾡ ؤ او
  .حقانيت ثابت ک７

مطلب ) ع(وسفيادونه ضروري ده چ３ له تير خوبه د حضرت ي
ي３ وو چ３ يوولس ستوري لمر او  هماغه خوب ؤ چ３ ليدل３

سپوږم９ هغه ته سجده کوي لکه ＇ن／ه چ３ قرآن د حضرت 
  :له قوله فرمايي) ع(يوسف

وکباً وَالشَمسَ والقَمَرَ" شَر کَ د عَ حَ   رأيتُهُم لی إنّی رايُت اَ
ديْن    2".ساجِ

                                                
  .آيت 100يوسف .  1
  ايت 4سوره يوسف .  2
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ما يوولس ستوري اولمر او سپوږم９ وليدل چ３ ما ته سجده 
  .کوي

  له دې امله چ３ حضرت يوسف د خپلو خپلوانو سجده د خپل تير
خوب تاويل －２ي نو معلومي８ي چ３ له يوولسو ستوريو د هغه  

  .مطلب يوولس ورو１ه او لمر او سپوږم９ د هغه مور او پالر دي
ي چ３ نه يوازې د يوسف ورو１و بلک３ مور او پالر ي３ نو معلومي８

  .هم هغه ته سجده وک７ه
اوس پو＊تنه کوو ول３ دغه سجدې ته چ３ د عاجزۍ خضوع او 

  فروتن９ اوج دے د عبادت نوم ورنه ک７ل شو؟
  

  عذر بدتر از －ناه
دلته دغه کسان له ＄وابه پات３ راغلي دي او وايي له دې امله چ３ 

  .ه حکم شوي نو شرک نه دےدغه خضوع －ان３ د خداي پ
خو ！ولو ته ＊کاره ده چ３ دا ډ４ر نامناسب ＄واب دے ＄که چ３ که 
د يو عمل ماهيت شرک وي خداي تعالیٰ ي３ هي＆ کله امر نه کوي 

  : قرآن مجيد فرمايي
حشاءِ اَ" علَلی اهللاَ مَونَ عَوُلُقتََُقْل إنّ اهللاَ ال يأمُُر کُم بالفَ   1".ونُماال تَ

  ر نه کوي آيا هغه ＇ه چ３ نه پرېــــته د فحشاء ام خداي تاسو: ووايه
  پوهي８ئ په خداي پورې ي３ ت７ئ؟ 

                                                
   ايت 28سوره اعراف . 1
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ا請والً د خداي حکم د يو ＇يز ماهيت نه بدلوي که د يو انسان په 
وړاندې د خضوع حقيقت د هغه عبادت او پرستش وي او خداي 

  .هم د هغه امر وک７ي نتيجه به ي３ د خپل ＄ان د پرستش امر وي
  

  حل او د عبادت حقيقي معنا) تراضاع(د اشکال 
تر دې ＄ايه رو＊انه شوه چ３ ب３ له خدايه د بل چا د عبادت 
ممنوعيت داس３ مسئله ده چ３ د ن７ۍ ！ول مؤحدان پرې د نظر 
اتفاق لري له بل３ خوا معلومه شوه چ３ آدم ته د پر＊تو سجده او 

او د يوسف د ور１و سجده دواړه عبادت نه ) ع(يوسف ته د يعقوب 
  .ي８ي－２ل ک

اوس بايد و－ورو چ３ کوم عامل د دې سبب کي８ي چ３ يو حرکت يو 
ولري خو يو ＄ل بيا همدا حرکت په دغه  م＄ل د عبادت نو

  ＄ان／７تيا سره د عبادت له ！ول／３ وو＄ي؟
د قرآن آيتونو ته په مراجع３ سره معلومي８ي چ３ عبادت، د يو 
موجود خضوع ده خو په دې عقيدې سره چ３ هغه موجود  خداي 

ل شي او يا ورته د خداي د کارونو نسبت ورک７ل شي، نو و－２
معلومه شوه چ３ په خداي عقيده او د خداي کارونو په وس لرلو 
  عقيده هماغه عنصر دے چ３ که خضوع ورسره شي نو د عبادت

  .رن， اخلي 
ن７ۍ مشرکانو که هغه د هند اوسيدونکي دي او که د ن７ۍ د  د وا

او خشوع کوله اندې خضوع و په وړتنورو سيمو د ＄ينو موجودا
３ د خداي مخلوق －２لو خو په عين حال البته دغه موجودات ي
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ک＋３ ي３ دا عقيده لرله چ３ د خداي ＄ين３ کارونه چ３ الندينﾡ حد 
هغو  دے ي３ د －ناهانو د بخ＋لو حق او د شفاعت د مقام ملکيت

  .ته سپارل شوے دے
ته  )ستوريو وغيره(د بابل ＄ينو مشرکانو به اسماني اجرامو 

－２ل نه ) رب(عبادت او سجده کوله هغوي به ي３ خپل پالونکي 
يعن３ داس３ موجودات ي３ －２ل چ３ د ن７ۍ او . ％وونکينخالق او پ

او له هغوي . انسانانو تدبير او چلول هغوي ته ورک７ل شوي دي
مناظره په همدغه خبره وه ＄که چ３ د بابل ) ع(سره حضرت ابراهيم

الق نه －２ل بلک３ داس３ قدرتمن مشرکانو لمر مياشته او ستوري خ
مخلوقات ي３ －２ل چ３ د ن７ۍ چلول پالل او تدبير هغوي ته ورک７ل 

  .شوے وے
د ) ع(د بابل له مشرکانو سره د حضرت ابراهيم د قرآن آيتونه هم چ３

او د رب معنا  1.په ！کي تکيه کوي" رب"مناظرې ＊ووونکي دي د 
  .د خپل مملوک مدبر او پالونکﾡ دے

  او د پ＂ي خاوند ته" ربّ البيت: "＋تن ته واييربان د کور ＇ع
دا ＄که چ３ د کور چلول او پ＂ي سر＇２ه او " يعهضربّ ال: "وايي 

   .پالنه ي３ د خاوند په غاړه وي
قرآن مجيد د ن７ۍ د يوازيني مدبر او پالونکي په تو－ه د خداي 

مشرکانو له ډل３ سره مبارزې ته  دتعالیٰ په معرفي کولو سره 
  :د يوازيني خداي عبادت ته بلي او داس３ فرمايي پا＇ي８ي او ！ول

بّکُم فاعُبُدوه هٰذا 請راطٌ مستَقيم"   1إنّ اهللا ربی وَ رَ
                                                

  .آيتونه 78 – 76انعام .  1
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لوي خداي زما او ستاسو رب دے نو عبادت ي３ وک７ئ او دا نيغه 
  .ه دهراو 請حيح ال

  :او په يو بل ＄اي ک＋３ فرمايي
ُه" لِكُُم اللّ ـهَ إِالَّ هُوَ خَالِ ذَ لَ بُّكُْم ال إِ   2".ُق ُكلِّ شَيْءٍ فَاْعُبُدوُهرَ

هغه دے داس３ خداي چ３ ستاسو پالونکﾡ دے ب３ له هغه هي＆ 
  .خداي نيشته د هر ＇ه پيدا کوونکﾡ دے نو د هغه عبادت وک７ئ

  :او په سوره دخان ک＋３ فرمايي
باءکُم االولين بّکُم وَ رَبّ اٰ   3ال إلهَ االّ هو ُيْحی وَ يُمِيُت رَ

نکﾡ نيشته ژوندې کول او م７کول پالوب３ له يوازيني خداي بل 
 چارو مدبر او نيکونو د ستاسو او ستاسو د تيرو پالر کوي

  .پالونکﾡ دے
  : له خول３ داس３ فرماييقرآن مجيد د حضرت عيسیٰ

بَّكُْم" بِّي وَرَ ْسرَائِيلَ اْعُبُدوْا اللّهَ رَ نِي إِ سِيُح يَا بَ   4".وَقَالَ الْمَ
ائيلو د خداي عبادت وک７ئ اي بني اسر: حضرت عيسیٰ وفرمايل

  .چ３ زما او ستاسو پالونکﾡ دے
او  ＇ه چ３ مو بيان ک７ل له هغو ＊ه معلومي８ي چ３ هر داس３ خضوع

  خداي９ او ربوبيت عقيده نه وي او  فروتني چ３ بل ته پک＋３ د

                                                                                                 
  .آيت 51آل عمران .  1
  .آيت 102انعام .  2
  .آيت 8دخان .  3
  .آيت 72مائده .  4



273 شيعه ＄واب ورکوي

خداي د کارونو د سپارلو نسبت پک＋３ نه وي عبادت نه  بل ته د
  .ول３ نه وي) سجده( شي بلل کيدے که ＇ه هم د خضوع اخري درجه

په ) ص(مور په وړاندې د اوالد خضوع او د پيغمبر نو د پالر او
وړاندې د امت خضوع چ３ دغه نسبت پک＋３ نيشته د هغوي 

  .عبادت نه دے
د خداي د وليانو په آثارو پورې ＄ان : ډ４رې خبرې لکه دپه دې بنيا

ديوالونو او دروازو د مبارک کول د زيارت ＊کلول او د زيارت 
د غوره  کلول او د خداي د در په نازولو پورې توسل، د خدا ي＊

بند－انو بلل او د خداي د وليانو د زوک７ې يا وفات د ور＄و 
لمان％ل او داس３ نور چ３ ＄ين３ ناپوهه کسان ورته د شرک او ب３ له 

عبادت رن， ورکوي دا ！ول له خدايه پرته د بل چا  د بل چا دخدايه 
  .شرک نه －２ل کي８ي د عبادت له قيده ازاد دي او

  
  

  


